
···--··· ................... -........ --------~, 
IHSAN • 

~ . 
c..~"K~ KURUKAHVECIOclLU i 
~ ı<ahvenln en 1y1ıı1nl ball.e olarak •! 

hibi olduğu Kurukabvecl ham altmda: 
• 1 

Az ma•r•fla dalma ı 
en ucuza •atar 

~-···-···-···········-.. ..._ ..... -............... ~ 
5 Kuruı • Teleton: 23872 

Alakadar olacağınız 

Bir teşebbüs 
Lisan derslerimiz 
hakkında 2 inci 

s2yfadakl tafsllAh okuyunuz 

Sene: 5 ·Sayı: 1759 

Wisli görülmemiş müthiş seylllp faciası etrafında son 
~Kardeşlerimize gelen feci tafsilatı yazıyoruz: 
Yapılan 

zulümler 
Resmi ajanslar1 vasıtasiyle 

lnkôr ediliyor 
edi yaşındaki çocuklara bile 

tüfekle saldırmak acaba 
zulüm değil de nedir! 

B~yrut ö (A.A.) - Havas ajan Bu malumatı veren arkadaıın imzası 
bildiriyor: mahfuzdur ve malmatın tamamen doğ-
Türk matbuatı tarafından verile.ı ru olduğu tesbit edilmiştir. 

rlerin tersine olarak lskenderwı (Devamı 6 ıncıda) 
mda hiç bir ıidclet rejimi tesis -.-.----.-••• -•• -•• -•• -••• -•• -•• -••• -•• -•• -.. -... -.. -•• -... -•• -•• -•• -... -.. -. 
mittir. Bu arazide örfi idare Ankarada mevsimin 

edilmemi§, ~im devresi mühi ilk balosu 
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~
hadiseler olmaksızın cereyan et
~ .ditan~ ... - ' - ·~ri~ata rağ 
IUZaDl mUhafaza edilıDifP.r. it••• at•n•ı bu maıımata Fran ı-=~ ............. IWYı.,__..,_. 

ne buJurul' 1 
A.ntaıeya hadiselerine bizzat tahit ol-
! bir arkadapmmn vermit olduğu 

~ll1matı aynen apğıya dercediyoruz: 

Kabul etti 

'4.&ilerin bir hava bombardımanından sonra Madrid sokak7.arında.n biri 
(Yazısı 2 inC'ide) 

Umumi harpte olduğu gibi 

Liselerin son 
sınıfları i1ga edildi 
Almanya bu gençleri zabit 

~amzedi olarak orduya ahyor 
ııq Alman harbiye nezareti bir emir- şine kadar orduya zabit namzedi o· 
~tnc neşrederek liselerin son sınıf. larak iştirake çağırmaktadır. 
~~t. ilga etmiş ve bu sınıfların tale· ~fya, ~. - Dn~ui.k gazetesinin 
,l 1l'lı zabit namzedi olarak orduya yazdıgına gore, Hıtlerın Bertesga
"Q\ıştır. dendeki villasında, yüksek askeri 

Almanya umumi harp başlangı· meclisi Hitlerin riyaseti altında içti· 
~da da zabit kadrolarını doldurmak ma etmektedir. Hitler bu toplantıy.:l. 

1tı ay · t db. b t Al Almanyanm kara, deniz ve hava or· 
t... nı e ıre aşvurmuş u. • d 1 k d d b 11. b 1 
·~fl o l . f d d.. u arına uman a e en e ı aş.; 
ı1;1 · ı:.azete erı tara m an un neşre· k d l .. 1 · ."'tn b . .. . uman an arım çagırmıştır. çtımn-'l t: ~ıg y_:ılnız lıseler son sınıf ta- ·fa büyük ve beynelmilel meseleler 
~· crını çagırmakla kalmamakta, de A1manyanm miistakbel hattı ha· 
~· tamanda bakaloryasını hazırlı- reketini tayin eder kararlar alınacak· 

gençleri dahi gelecek ayın on be- tır. 

Büyilk bir f eldkete 1t.ğrıyan Adanada n bir glmlnüş ..• 

Halk, evlerin 
dar11larına sığındı 
Sandallarla kurtarıldı 
200 den fazla ev yıklldı. Kız lisesi, Hükllmet 
konağı sular altında. Halkevi binası çöktü 

Bütün Adana ovası sular 
altında kaldı 

Gürbüz ve Güzel 
Çcc~lk 

MlYısabalkamo;ğ 

l!!'isabak.amıza !26 numara -ile i~tirak 
eden Bay Namık Oğlıı 10 aylık 

ARGUN 

Kupon: 27 Çocuklannızm mtısa 

bakamıza fşUrak edebilmeleri için 

bu kuponların toplanma31 1Aznndır. 

- Yazısı 6 ncı sayfada 

lngilteredeki kanunu 
esasi buhranı 

Londradan gelen en 
yeni telgraflar 

Anadolu ajansının lngilterede1d J.:a. 
nunu esasi buhranı etrafında Londra
da cereyan eden dünkü hadiselere do.· 
ir buglln saat 1~ ye kadar ve ancak 
fraıısızca olarak, neşrcdeb-ildiği tel
graf Zarı aşağıya tercihne ve hıtl<isa e
ddiyoruz: 

"M. Baldvin'i z.iyarete gelmiş olan 
Cantcrbury başpiskaposu, saat 16.~5 

de Doroning ~ Street'ten ayrılırken 

polis müdahale mecburiyetinde kalmış· 
tır. Halk büyük bir nümayiş yapıyor 
ve iki kadm, i.izçrinde: 

"Kralımızı rahat bırakınız. Tahttan 
feragati ihtilale işaret olacaktır ... 

Yazılı levhalar taşıyorlardı. 

Kralın Windsordaki şatosu olan fort
beloedere polis nezareti altında bulun. 
duruluyordu. Şatonun civarında oto • 
mobillerin durmaları menedilmişti. 

Sabahleyin, bir hususi tayyare şato 
civarında yere inmişti. Polis, bu fazla 
meraklı tayyarecileri hemen havalan • 
mağa mecbur etmi§tir. 

Kralın otomobili saat 17,30 da bil· 
tün perdeleri kapalı olduğu halde Lon. 
drnya hareket etti. 

Kraı çekll!nc3 Frar.saya 
gidecek 

Siyasi mahfellere göre kral çekildi
ği takdirde, Fort - Belvedere'deki hu· 

( DevamJ 6 ıncula) 



BeyoQlu yollarından 
şikayet etnıiyelim ı 

Peyam! Safa, ıeçen gUn Cumhuriyet 
gazetesinde Avrupa sokaklannın te· 
mi.dilinden ve bizim sokakların berbad 
hfmdan demvururken örnek olarak 
Beyoğlu caddesinin bozukça bir yerin
den ıaı: açıyordu. 

I>ur bakalım arkadaı, sen daha ne 
18rdlln? Sen eter Beyoğlunda tramvay 
be,k]erken ayaklann biraz: suya battıysa 
bizim altı ~y kıt ayaklarımızın sudan 
ve çamurdan çıktığı yok •. 

Sen berbat, bozuk, geçilmez, hatti 
geçilmez değil basılmaz yolları, kaldı

rımları, fÖy1e Aynalıçeşmeden, Perapil· 
tastan apğı, Kasımpaşaya doğru b 
sarlaver de oralarda gör. Hele Kasım 
papdan HaskCSy, Halıcıoğlu tarafların 
kadar bir uzan, bakalım da oarlarda ha . 
neler 16recekıin neler 1 

Ne olur, bir ıUn de f(Syle lQtfen E· 
minönünden Unbpanına doğru bir 

lan yUzlilkler, yahut çeyreklerle adeta 
yapılara çamur yapan rencberler gibi 
kan ter içınde ufra11yor ve uvallılar 

bizim biı iıkarpinimiai temizleyip kala
fatlayıncaya kadar Y enicami, Sirkeci 
boyacıları bclk on çift iskarpini ayna 
gibi yapıyorlar. 

Peyami Safaya dostça tavsiyem, otur 
sun oturduğu yerde de haline bin !Ük· 
retsin.. Karıımam ha, Beterin betui 
vardır, ne olur, ne olmaz, bir giln yolu 
bu dediğim yerlere düıUverirıe o zaman 
bizim gibi yandım Allah! çağırır. 

Osman Cemal KAYCILI 

çeri de 

• Şf§li halkvelnde ppkacılık, çiçekçilik, 
biçki, ve tUrkce derslerine ayın on 'betinde 
bqlanacaktır. Şimdiye kadar kaydohuwılar 
Ja diğer tateklllerln Nifanl&§ı Rumeli cadde 
ııtndeı·ı b&lkevlmlse gelmeleri. 

Sovyet Rusyada 

Mülkiyet ve miras 
hakkı kabul edildi 
Sckizincı Sovyetler fevkallde kon· 

greslnin kapanış celsesi, Sovyetlcr bir
liği kanunu eeu!ıinin kat'! metnini 
kabul için dün saat 16 da Kremlin sa. 
rayında toplanmıp. 

Kanunu eaulde yapılan tadil&ttan 
en mühimmi onttncu maddenin tadili· 
ne aittir. 

Bu maddenin eski şekli şu,.idl: "Va· 
tandqların varidatlarına, mesailerin-
den mütevellit tasarruflarına, P.Vleri • 
ne, yardımcı ev ekonomilerlne, günde· 
lik ev eeyalarma ve zati eşyalarına şa
mil olan mülkiyet hakları kanunun hi
mayesi altındadır.,, 

Maddenin yeni fıekli ise şudur: 
"Vatandaşların varidatlanna, meu. 

ilerinden mütevellit tasarruflarına, f. 

kametgihlarına. yardımcı ev ekonomf -
lerine, gilndelik ev ef}'alarma, zati eş-

yalarına ve şahıl mUlkl yeti erinin te. 
varüs hukukuna tamll olan mWkiyf't 

hakları kanunun himayesi altında· 

dır.,, 

Tadil edilen mühim maddelerden bl· 
ri de 49 uncu maddedir. Bu maddenin 
eski eekli ıu idi: 

"Sovyetler Blrlifi yUkaek mecli•t· 
nin iki toplanma devresi 81'8.8mda, ba3-
kanhk divanı, Sovyetler Birliği.ıe kar
şı bir taarruz halinde harp ilan eder ... 

Tadilat eudur: 
Sovyetler Birliği yüksek mecllsinio 

iki toplanma devresi arasında, başkan 
lık divanı, Sovyetler Birliğine karşı 
askeri bir taarruz halinae veyahut 
taarnıza karşı karşılıklı müdafaa hak 
kındaki beynelmilel mukavele taah 
hütlerinin tatbikı icabından olarak 
hali harp ilan eder ... 

Stalinin tadiller hakkındaki raporun 
dan sonra Anciref yeni kanunu esasiyi 
m:ıddc madde okumuş ve maddtoler it
tifakla kabul edilmiştir. Bundan son. 
u Stalin ve divan azası alkışlanmıştır. 

ispanya dahili harbi 

Astler arasındaki 

'i BırwcüWıu.n - 19;;;6 

Doğıtu m · 
değil mi~ 

Bilet glşeıer ': 
DUn btr gazete, halkın sıraya 

Bini l5ğrenmem.eai yfl..-ilnden wkud 
Zen fena te11leri sayıp MkfıyorcN
tıyarlar üç aylıkları alırlarken 

bu noktaya ııymamalanndan ba 
lann bile bulundlfğunıı fakat bu 
banka tdareainin mea'ul olamıy 
nı, çllnkil bu idarenin 14zımge1et1 
biri almış bulımduğunu ilave ediy 
Bu böyle olabilir. Banka idar 
tedbir aldığına inanıyoruz. lhti. 
bayram yaklafmış bulunduğu İfi" 
ralarını almakta ace'le g6stermi~ 
nabilirler. Fakat, 'halkın gt11frim11 
zam hareket etmiş olmasına bütiifl 
eaaeaeler çal'f1'14ktCJd1rüır. Gerçi 
su.çıı mil&seselere yilklemek İMO/ 
bir hareket olur; bunu daha çok 
la temas eden m.mnurlann vazif el 
f a::la bir bağlılık gl)stcrmem.el 
ham'letmek doğru olur. 

S/Jaü firket vapurları g~lerınc 
tireceği:. Malumdur ki buralan Is 
bulu" kaTfl Btıhiline taşınacak 1ı 
uğramak mecb1'riyetinde bulundu 
birer yerdir. 

Burada halkın aıraya girmesi bi salmıver ve ayağma Uıenmezsen Unka
panmdan, rejinin arkaaından Küçük· 
muatafapap yoluyla Fenere, Balata ka· 
dar bir yilrlltuı yap ki o zaman anlaya· 
aın, bozuk, berbat, pi.a, mundar yol ne· 
deınektfr1 

Beyollunun, batkı semtlere niıbetle 
ld~ta "bal d6k de yala!,, denilecek ka
dar dUzıUn, temiz: caddelerinden vaı
ıeçtik: buıUn lıtanbulda 8yle yollar, 
~yle sokaklar vardır ki daha adlannı 

atzmua abr almaz: tof8rler, arabacılar 
hemen dudak büker: 

• Ankara ellşlerl aergtalne yurdun her A 1 
1 taratmdan ıtsndertJmlf olan eıyanm tevzUne ma n arın 

bqlanmıftJr. tataııbuldan slmdertlmlf olan miktarı 
20.000 kişiye çıkarllacakmış 

ni aldıktan sonra aaldn sakin va : 
girmesi, kendiaine bir yer bulmd 
cap eder. Fakat biz de, ck8eriyetl~ 
mübarek yerler, harp içinde vesi 
skmek daj1itılan yerlere; vapu 
kalkmasına bir dakika, hatta, bir 
ye 1oala bir mcıhfere benzer. 

- Oralardan bu hanlarda ancak tay 
yare ile geçilebilir! 
Karplıiuu verirler. 

Balat vapur lüeleslne giden çok it
lek bir cadde vaıdır ki inun yafıtlı 
h4valarda buradan ıeçmek için icabın
da bnatlanm da kullanmak Uı:ere ya 
devekutu olmalı, yahut bir aıçrayıfta 

taa, Uü pis ~ birden atlayan epb 
menındılı: bir atlama pmplyonu .• Aba· 
ray ,.angın .yederinden Fatihe, HırkaJ· 
şerife, KaragümrUğe falan giden öyle 
yollar vardır ki yolcular kıt günleri bu 
yolludan beya mola heyasa ile zor ıe
çerler. 

Ayvamarayla I>efterdar arasında es
ki Çmar karakolu denilen bir yer vardır 
ki burası ıimdi Halk fırkasının Eyüp 
kua• blnaııdır. Bu binanın yanından 

Yenfmahılleye sapan ıenl! caddenin 
yafıfh havalardaki halini Peyami bir 
g8ne ve kuara bir gUn, hele bir gece 
orayı bir yolu dllpe de oradan bir geç· 
mete kalba eminim ki bu lörUlmemiı 
bataklık için bir oturuıta tam on altı 
Ayfalık bir yan yazardı. 

SOnra bisim tarafta Sıraaelviler de
nen ve Detf erdara inen bir yokuı var; 
Eler Peyami Safa otıun. yahut onun 
gibi Beyoflu caddesinden ıildyet eden
ler olıun, bu havalarda bir gece, elle
rinde fentt falan olmadan ve hiç yere 
yuvarlanmadan, baıtan apğı çamurla
ra bulanıp bir yerlerini sakatlamadan 
doğru dilrllst çıkıp inebilirlerıe i§te ben 
de kendilerine ıöz veriyorum, Ayni yo
knıun baırndan bir gece kendimi koyu
verip yuvarlanarak ta alt baıa kadar 
ineceğim. 

Hele gene biı:lm taraftaki mUnzevt 

.. ya da bu aY1fllonunda seJecekUr. 
• DenJzyollLuı ~llnde bulunan vatan, 

Ersurum, Sadıkzade gibi bazı vapurların 

tadllllıt Uıraç eıyamw tqrmqa buredllme 
lerl mukarrerdir. 

• ı,elıl~eri imar cemtyeU heyeU umu 
mlyecl cSUD toplanmJt ve eak1 idare heyeti 
aynen 1pka oıwuııu,tur. 

• Siirt uylavı Kahmut 9oJdaıım cenaze 
merutmlnde bulunmak üzere tehrtm1M ıeI 
mı, olan tktiaat vekilf Celll Bayar dUn ak 
f&ID Ankaraya dOıımU,ttlr. 

• Şark demlrJOUan flrket murahhulan 
dllD aJqam ADkaraya sflmlflercllr. ŞJrkettn 
utm alma mUukenılertne buS(lD tekrar 
baflanmqtır. 

• Yeni Ucant koueyt ve atafelerlmla dilli 
AakaradaD plm1flerdlr. Buıtın TUrkoftate 
IJuıM&t taclrlerUe tem&tl&r ,.apdacaktll'. 
~Ulllmııdllk .......... ~ .. t.r 

µ,e tabi ıutruaJctaaır. lieyogıu uçuncu ııute 
rtn1D ıa lteDellk baabı da tetkik ed11m1t " 
hesapların dUrtıat oldulu görUlmUatUr. 

* tzmlrde belediyenin kuracağı ekmek 
fabrlkuı 1çtn Sovyet Ruayadan geUrWen 
mUtebauıa tetkikat yapm11tır. Bu ekmek 
fabrlkumm gllnde 71M>OO kllo ekmek çıka 

racağı anl&§ılmaktadır. 

* Beyoğlunda Yenlçeıme mezatlıklarmda 
tqlar arıuında Uç aylık metrOk bir çoccuk 

bulunmuıtur. 

• lzmtrde buluıwt donanmamız amlrall 
ŞtlkrU Okan diln gece lzmlrlller ıeretlne 
KUıtUrparkta 100 kJ§llik bir zl)a!et ve bunu 
takiben de bir balo vemıl§tlr. 

Dı••rde: 

• Franaız mecllalnde evvelki günkU vazı 
yelten ıonra i11Utadan vazıeçlrllen ll'nuıaız 

ba§veklll Leon Blum matbuata ıu beyaııatl 
vcrmııur 
"- Kabine. 901Yal b&nfın ne!'ine olarak 

l~ne devama mlltteflkan karar vennS,Ur.,, 
• Papa on birinci Pi, fWbltten atrr but& 

dır. 

* İtalya - Avuıturya Ucaret anlqmaaı 
sör11şmeleri lnkıtaa uıram11br. 

• Amcrtkada San l'lranatako grevi git 

tlkt.e tlddeUenmııtır. DUn 215000 grevci ntı 

nıaylf yapmlfbr. 

Bulgarıstanda 

Siyasi bir· 
muhakeme 

denilen yerden Y•itth havalarda bir ge- Eski başvekil Muşa nol 
ce kalkıp bet dakika. ilerideki Edime zabıta k'u VVellyle 
kapıama kadar gelebılen oralann yaban 
cıaı bir adama, e~er &engin olsaydım mahkemeye 
bin lira m~kifat vaadederdim. ~u,unUn getlrlleck 
ki bayle bır yerden geceyarııı bırdenbi- Sofy 7 (H ·) B ) · . a, uauaı u ganstanm 
re hutalanan bir hastaya doktor ça- k r eUi parti) . d "f . 
ğımıak, yahut illç yaptırmak için E- en .u~r~t •. D c· f ~uen çı t-;ı 
dirnekapısına kotmak zorlu funda kalan pf ardatıaı ı ahken . ıçe ~) . m.et taGr~· 
bir nvalh neylesin! m ~. ~ emeye. ven .m~tır. ı· 

Peyami, bir de bizdeki kundura boya- çef, hukumet a!_eyhıne gı;d~ beyann:ı 
cılan:ım çokluğunu anlatıyor. I>ua et· ~eler y~ dagıttmnakllı ıtham e
sin ki o boyacılar kendisi nerede olur- dılmektedir. 
sa olsun yüzlüiü, nihayet çeyreii toka Ayın üçünde bakılma.sın~ bebalıl~ 
ettimiycli, herifçi oilu binbir temenna lanan bu muhakemede Gıçefi 
:le hemen fırçalara yapıııp kenarları başlıca 50 Bulgar avukatı mec-
bir parça çamurlanmıt olan pabuclannı canen müdafaa etmek üzer~ 

Talevera de la rebıe 6 (A. A.) -
Madrid etrafmdald askeri harekltta 
bir :nebr.e tevakkuf esen görWmUştilr. 
I>Un bUtUn sabah ce~hede tam bir sU. 
kdn hWdlm atlrmliftür. Öğleden sonra 
utlerin topçu kuvvetleri f aaliyet,e geç. 
mit ve endahtlarım payttahtm eımaJ 
mahallelerine tevcih etmfttlr. 

ao.,, •• ••mllerln• •••rruz 
Moekova, 6 (A. A.) - Tu ajanın 

bildli'iyor: 
İspanyol ullerlnln harp gemileri 22 

~kn~-::ı.~t'l.~=~n~f 
kile makn.dile, ceoeınlb.nktan geçer
lerken Sovyetlerin Rion, Kossaraf, Em 
ha, Stefankhalturin ve Harkof vapurla 
nnı tevkif etmlflerdir. 

Roterdamdan gelmekte olan Çehros 
vapura, CebelUttank boğazında astle. 
rin ateşine manı% kalmıştır. 

Almanya yardımın1 arttırıyor 
Niyuz Kronik! sazeteal harici işler 

Sebep... Gayet açıktır. ÇQnkil, 
nileri toplayıp getirmek hidlseaine... memuru, bir vapur dolusu halka 

Faslılar, kadınları öldürmeden ev • Mtma.k için gişesini, vapurun kalk 
vel tazyik ve tecavüı.de bulunuyorlar "'"° °bef dakika k4la açmıştır. 
ve erkekleri parçalıyorlar. Halkı intizama alıştırmak m 

Bununla beraber general Franko bu baaaa ~elerin te'kt.1Bt% bilet temtn 
yarı vahşileri hil:i kendi milletine Zebilecek bir aaatte açılmaaı icap 
k~ı harp için deniz.in öte yakasından Halkın Dnlllrlll 

getirmekte devam etmektedir. Hiç oUp ===:===========~ 
hesiz ki bugüne kadar kazandığı mu. kartı harbetmek için getiriyor. 
vaffakıyetin bUyU t bir kıımmı Faslı- Kendi meml ketinin me§l'U hUKWı-.11ıı,1 
alra borçludur. ne k&r§ı yaptığı isyan hareketinde 

dımma getirdlğt bu Btlrlllerin tap 
fn,gilterenin harbı umumi esnaamda erkek ve kadmlarnla D1>tıin tiirlU 

HiqtUlerJ. Fr&ıışız.Iarm .iaa..l'.-. .... ı.ı-ı- __,_............ .ar.ilüıa ıuaamqı'JK'C.o1P J 

de vA ""'"""RAAa hu·h1>tmek üzere Sene- Fraııko met'uldilr. 
gallilerl ve ıiyahtlert gettrmeslle ge • Franko hareketi muvaffak old 
neral Frankonun Faslıları kullanma- takdJrde, bu muvaffakıyetin Fa§iit 
sını bir tutuyorlar. i'akat aradaki fark taıya ve Nazi Almanya için bUyUlr 
çok hayaU ve ehemmiyetlidir. tifadeyt mucip olacağım tnklr 

Hintliler, Senegalliler ve aiyahtler mem. Fqiıt bir ispanya fqiat ku 
kendilerine kumanda eden memleket • tini Atlu denizi ıaahillerine kadar 
lerin mllfterek dilfmanlarma kartı tacaktır. Ve herhangi dakikada 
harbetmek için getirllmişti. General terenlıı Akdenize girmesine mlnt 
Franko ise Faslıları kendi milletine muı muhtemeldir. 

bqmuhanirintn yazdıfma göre, gene- :.:: •• : •• :. :._:_: .. :.::.-= •• : •• :.-:.: •• _:-=: ... ::.= .. :. ... ;..;.::.::.::.::.::.=.: .... :,_.::.-= .. :.:. =· .: .. : .. :. =======~ 
ral Frankoya yardım için İspanyaya 
gönderilen Alman askerlerinin mikta
rının 20,000 e çıkarılması muhtemel -
dir. 
Eğer bu havadis teeyyüt edel'St", Hit. 

lerin akla gelmiyecek neticeler doğu • 
rablleoek pervasız bir müdahaleye gi
riştiği anlqrlacaktır. 

Buna karp en liddetll akıilllmel· 
lerin Sovyet Rusyada uyanacağı sanı. 
lıyor. Sovyet hükOmetlyle yakın~an 
temasta olan Londra Sovyet mahaf ilin 
de, bu neticelerin ne olabileceğini ~im
diden takdir etmek imkansızsa da, her 
halde pek ağır olmasına ihtimal veril
mektedir. 

Dahlll harbi" vah,etl 
40 seııedenberi bütün harplerde mu

habirlik etmiş olan İngiliz gazeteclle. 
rinden Henn Nevin.son, "Deyli He. 
rald,, gazetesinde çıkan bir yazısında 
diyor ki: 

I>ahilt harpler daima korkunçtur. 
ÇUnkU dahllt harplerde ayni ırktan o
lan ve ayni Uaam konUf&D erkek ka- l 
dm binblrinl lSldUrmeye kalkar ve 
hiç merhamet yoktur. 

HABER 
Memıeketın kültürüne hizmet 

etmek maksadlle 
t ikinci kAnun 1987 tarihinden ltlbarell 

Lisan dersleri 
VermeQe başlıyor 
1 000 Kelimeyle tertip edilen ve kendi kendilerine pratik lian öi

renmek metotlarının en mük~eli olan bu takrirleri, dilimize. 
memleketimizin tanınmış lisan hocaları tatbik etmişlerdir. 

Kendi kendllerlne 
Fransızca, Almanca, lngilizce 
Öğrenmek iatiyenler bu denleri takip etmelidir. 

Her lisan 90 dersten fazla aünniyecektir. 

Memurlar ve askerler 
Üç aylık abone fiyatı olan 400 kurut üzerinden % 1 O iskorı~0 

görecekler ve bu miktarı aylılt müeav\ taksitlerle de ödiyebileceklerdtf· 

Afağıdaki karneyi veya bir suretini doldurup pnderiniz: 

Fakat İlpanyadald dahiU harpte 
menfur bir cihet daha var. Aatlere ku. 
manda eden general Franko, kendi ır
kından olan ahaliye k&r§ı ıllihlı ve 
talim görmllf Fulılan Afrikadan re 1 lıim ve adresler olnmakb olmaLcLr. 

1 ~ tirmiıtir. 

FuWarla birlikte, muhtelif memle
ketlerden toplanml§ ayak takımı "lej. 
yonerler,, vardır. Hatırladıfmıız dahi
li harplerde elmdlye kadar böylesine. 
raaalnmamqtı. Yanl kendi ırkından a
haliyi öldürmek için yarı vahşilerle ca 

HABER gazetesi 
ISTANBUL 

Gazetenizin llsan derslı rlne •vam için aylık 
abone o•uyorum. Blrfncl taksit olan kuruf 

ı ıe ıönderumı,ıır. 
iki dakikanın içincJe ayna gibi yapıyor. mahkemeye gelmiılerdir. Efkan umu 
Lakin bu de öyle mi ya? Buler, bu ha- miye bu muhakemeye çok büyük bir 
valarda evden çıkıp da, sanki, yaman alaka göstermekte olduğu için neticf: ================ 
dalph denizler apn çelimsiz vapurlar heyecanla beklenmektedir. Bu me- nof ile daha be§ kişinin rnah· 
sibi ,..,...,_ bocalaya bir kere kendi- selede iki taraf olan Bulgarlardan ba- kemeye gelmemesi yüzünden dava 
Uf tnmny istasyonuna attık mıydı zılan eaki lideri, bazılan da hükume MUf811ofun zabıta kuvveti ile getiril-
boyacılann da hemen beniı:leri, betleri ti haklı bulmaktadırlar. meaine karar verilerek, talik olun 

L__::::__ .. ____ :· 
atı.J.w• ÇlakiJ. saftllılar biı:den alacak· Şahitlerden eeki ba,vekil Mup· muıtur. 



? lıirlncfklnun - ıgss 

rz itim flÖ.tü§ fim;. -. re:a senamı 
71 ırnomeun<dlna- ı 
ırl lapkayla selam vermek usulilnü , 

. ettik; fakat aksiliğe bakın: 
fl1 u bırakıyor ..• Bu ne ~ böy. 

ls.r, "Alnıru kan§lanm!,. gibı 
mu muhataplarına uzatıyorlar 
u eski Rom.alılar böyle yapar. 
l. Almanlar, dirseklerini biraz 

rak ayni tarz seliım veriyor· 
n a.bii orada kesafeti nUf u.s pek 

iduğu için, herkesin o derece 
fazla saha işgal etmesi caiz de

Sosyalistler, "Burjuvaların 

ezeriz!,, gibilerden yumruk 
~ selfu:nlaıııyorlar. lspa'lyada 

nıı şapkayı çıkarmak ortadan 
iln gibi, İngiltere, Amerika gibı 
çi ~etlerde de, öyel eski usul, §Ö. 

rf s · i baş açmacalar yok. Ş~msisi. 
' h }enarına dokunuverirsin vesse· 
·l~ 

7 ıız, kandilli temennadan yadigar 

rı laaah ömUrler versin efendim! 
, 
8

1 biz ~e cari ... 
ıa 

ı:ı giln, Kurun gazetesinde Ha-
Inçayı sel~ meselesinin Fran· 

ıı;ı ciddiyetle mevzubahs olduğu. 

1 
Yordu; baş açmak, şu manaya 

ası Vaktiyle bir adam mücadelede 
le olduğu zaman, boynunu hns
k(I •oğru uzatır, ''İşte başım! lster-

kılıç darbesile kopar!,, dermiş. 
a gösterilen teslimiyet, za. 

selam şeklini almış ... Öyleyse, 
, hUr bir insan için, haysiyet-

·§ ••• 

UnUz mü, biz medenileşmek, 
lernine karışmak emeliyle, reve. 

, baş eğmeleri kabul ediyo
r aJbuki, bunlar ne kurunuvusta: 

~
tl iş? Ben şahsan §apka çıkara

' lılfıs çakmanın ötcdenben aley-
dim. Bu fikrimi de defolarla 

HAH~R - Akşam postal!ll 

Meslek tahsili Şair ve beste1'Ar 
•• goren 

Tayyare 
seferleri 

IMJn D Ot klYl ır{ÇlYJ O lYI ş 
IFil a ıre lke'\ta e ırn 

Bugünkü "Akşam,, dıı Orhan Selim 
yazıyor: 

Ma llye memurları 
Şark ve Cenup 
vlrAyetlerlne 
gönderiliyor 

Bayan LeyJa 
vefat etti Yakında dlyarbeklr, 

:\.danft ve Vana kadarı 
uzalalacak 

"Milli kurtuluş hareketlerinin, bil
hassa yirminci asırda milli istiklal için 
yapılan mücadele ve hnrcketlerin biri
birinden ayrılmış iki mühim vasfı \'ar. 
dır. 

Bu sene maliye meslek mektebinden 
mezun olan maliye memurlarına ait son 
listede tanzim edilmiş ve iki senelik 

mektepte ihtısas kazanını§ olan memur
ların ta}'ini yapılmıştır. 

Bu senenin mezunlarından heP5i şark 
ve cenup vilayetlerine tayin edilmiştir. 

Burada şimdiye kadar esaslı bir şekil 
arzetmiyen maliye teşkilatı her üç umu

mi müfettiş mıntakasında da bu yeni 
elemanlaTla takviye edilmektedir. 

Maliye meslek mektebinin yeni dev· 
resi de bu ay başından itibaren başla-

mıştır. Bu devreye de yurdun her tara-
frndan elli maliye memuru gelmiştir. 

Mektebin önümüzdeki sene vereceği 

memurlar da gene §ark ve cenup vila 

yetlerindeki maliye teşkilatına tayin e
dile-ektir. 

Ma,iye teşk:ltaında çalrşan bütün me
murların meslek mektebinden geçirilme 
teri m .. ı. ...... ,.."ir. 

\'eni lram\'ay 
arabaları 

Tramvay şirketi burada tadil ettiği 

çift taraflı arabaları çalıştırabilmek için 
hatlarda bazı tadilat yapmıştır. Bundan 
sonra birkaç akşamdır yeni arabaların 
tekrar tecrübes;ne baslanmıştır. 

Umumi müfettişler 
~ onJ!'resi 

Umumi müfettişler kongred bugün 
Ankarada başlamıştır. Umumi müfettiş 
'-- :1 ... :-- DalıHiyı- vekili Şükrü Kaya-
nın bilŞGn)rğ• .. ı..-.:ı .. nt-.. ı..• .. ••- ,J .... 

Clanna umum kumandanı ile Emniyet 
umum müdtirü de istirak t-tmektedir. 

ispanyadan 
alacağımız 

Avansları merkez 
bankası ödemeğe 

başhyor 
ispanyada bulunan 800.000 liralık 

bloke Türk parasına mukabil bankalar
dan alınan yüzde 80 avansın Merkez 
bankasınca tediyrr.i içın Ankaraya git
mış olan ıhracat tac!rleri heyeti dün 
şehrimize drinmüştür. Hükumet bu hu
suc;ta!<i taleLı kabul etmiş, derhal ala
kadulan emir vermiştir. Merkez ban
kası bu hususta bu sabahtan itibaren 
muameh:ye başl::ımıştır. 

Diğer taraftan tspanya hükumeti ta
rafı!1dan 6000 sandık yumurtamıza vazı 
yet e1ilmesi ve kleringdcn mütevellit pa 
ralara da el konulması münasebctile hü 

Bayan LeyUi 

Şair ve bestekar Bayan Leyli, ve
f at etmiştir. 

Abdülmecidin vükelasından Hekim 
tsmail paşanın kızı ve Giritli Sırrı pa.. 
§3.D.IIl refikası olan bayan Leyla, 1269 
da doğmuştu. Fransızca ve rumcayı 

mükemmel öğrenmişti, 
Eski garetelerde eski saray adetleri 

ve gı>zdiği yerlere ait yetmiş, seksen 
makalesi, fransızca tercüme edilmiş e
serleri vardır. Birçok da besteleri bu
lunmaktadır. 

Cenazesi bugün vefat ettiği Kızıl

toprakta damadı Mehmet Ali Ayninin 
köşkünden kaldırılmış, saat 11,30 da 
Sirkeci araba vapur iskelesine getiril· 
miştir. Namazı Nuruosmaniye camiin. 
de kılman merhume ebedi istirahatga
hına bırakılacaktır. 

Ailesine tazh·etlcrimizi sunarız. 

OUmrilk Ha~müdürU 
Ankarada bulunan Gümrükbaşmildü

rü Mustafa Nuri şehrimize gelmiştir. 
Başmüdür lstanbulda bulunan bütün 
gümr~k dııirelcrinin Çinili Rıhtım ba
na ta~ınması için emir almıştır. Taşın
şınma i~ine gelecek hafta başlanacak-
tır. 

Blrlnclkft.nun - 1936 

Hicri: lSM - Ramazan:22 

1!:11 5,48 12,05 U,28 16,41 18,19 15,25 
clo 1,03 7,.2.5 9,47 12,00 1,88 12,45 

t.,.ı.., 

klımetimiz ispanya hükOmetine bunun GEÇEN SENE BUCUN Nt: ULou· 
mevcut ticaret muahedesinin ihlali de-ı caıatıuıııray _ GUncş klUplerinln maçt:rı 
mek olacağını bildırmiştir. na seyirci sokutınıyacak 

De\"let havayollarnnn şebekesi ilk-
bahardan itibaren genişletilecektir. Bu
nun için Nafia vekaleti Devlet havayol
ları için yeniden iki tayyare almağa ka· 
rar vermiştir. Öğrendiğimize göre bu 
tayyareler Almanyadan alınacaktır. Bu
nun için yak.nda bir heyet Almanyaya 
gidecek ve yeni !ayyareleri tesellüm e
decektir. 

Yeni tayyarelerin de evvelce lngilte· 
reden mübayaa e<lilmiş olan üç tayyare 
ye benzer olacağı anlaşılmaktadır. Bu 
tayyarelerlt- ilkb3harda İzmir - Anka· 
ra - İstanbul, Diyarbckir - Adana 
- Ankara tayyare postaları tertip edi
lecektir. 

Nafia Vekaleti en kısa bir zamanda 
bütün tren gitmemiş büyük şehirİerimiz 
arasında tayyare seferleri tertip etmek 
tasavvurundadır. Bu şekilde ilkbaharda 
tayyare postaları yapılacak şehirlerden 

başka Van ve dördüncü umumi müfet· 
tişlik merkezine de tayyare seferleri ya 
pılaı:ııkttr. 

Tavukçuluk 
kongresi 

An"arada b6yle bir 
toplantı yapılacak 

Evvelce senevi ihracatımızın 

15.000.000 liralık bir maddesini teşkil 

ettiği halde sonradan yavaş yavaş dü
şen, fakat son iki senedir tekrar ehemmi 
yeti artan yumurtalarmuzm tavuk nes-

linden başlayarak ihracına kadar orga
nize edilmesi için Ankarada bir tavuk-

çuluk ve yumurtacılık kongresi toplan-
_,.. __ .._ı.-.~u .. .,_ü.a..J'gUı. Du Jron .ac: :ı fn 

şimdHen hazırltklar yapılmasına başlan 

mıştır. İktisat Vekaleti tavukçuluk ve 
yumurtacılık kongresi için şehrimizde-

ki yumurtacılar birliğinden, bir rapor 
da istemiştir. Bu rapor derhal hazırlana 
rak Ankaray~ gönderilecektir. 

Kongrenin başlıca hedefi hala mer'i 
olan ve sonradan değiştirildiği halde ge
ne ihtiyacı tam manasile karşrlamıyan 

yumurta ihraç nizamnamesini değiştir
mek olacaktır. Bu nizamnamenin yeri-

ne yepyeni esaslara dayanan bir ihraç 
nizamnamesi yapılması mevzuubahstir. 

Kongre mukarreratının tatbiki için 
Ziraat ve İktisat vekaletleri elbirliğile 
çalışacaklardır. , 

\'eni hrzurum valisi 
Tekirdağ-Erzurum valiliğine ta· 

yin edilen ve iki bl!çuk senedenbe!i 
Tekirdağ valiliğinde bulunan Haşim 
İşcan T ekirdağmdan ayrılmış; Fır
ka kumandanı, bütün memurlar ve 
teşekkiiller mümessilleri tarafındarı 
Muradlı istasyonuna kadar uğurlan • 
mıştır. Vali ayrılacağı gün daireler~ 
bir veda tamimi göndermiştir. 

Kocanızın zevklerini 
(Mis çiçeği) imzası ile aldığımız mektupta deniyllr ki: 
(Duldum, benden 26 yaş büyük bir adamla tekTar ev

lendim. Fakat mesut değilim, çünkü kocam ava çok meraklı 
beni s~k sık evde yalnız bırakıyor. Kocamı çok sevdiğim i
çin bu merakı canımı sıkıyor. Evde yalnız kalmaktan nef
ret ederim,) 

terslemeyin iz 

CEV ABIM~Z: Siz de kocanızla beraber ava çıkmak 
için ne bekliyorsunuz. Kocanmn zevklerini terslemeyiniz. 
Bilakis paylaşmaya çalışınız. 

Bu mevsimde Ankaraya 
yürüyerek gitmek aogru 

değildir 
Açlk K'>ııuşma: 
F. K. K - O - O imzasile bize mektup yollayan ve 

1 

mck!uplannm clercedilmiyerek yalnız cevaplarının yazılma
sını rka ed~n okuyucularımıza: 

Dü~üntlügünüz; şey, hiç de doğru o1mayan bir ço::uk-
luktur. 

Evvela bu mevsirnde Ankaraya yürüyen:k gitmek sakat 

bir iştir. Yollar çamur o1duğu gibi günlerce yağ:nur, soğuk 

ve ihtimal kar tipilerile mücadele etmek mecburiyetind~ 
ka1al.ıilirs:niz. 

Bütün bunlardan başka, skin gibi mektep talebeleri-! 
nin, okuma mevsiminin tam ve hararetli bir zcımanında 

mektepten ayrılması da. ihtim.:\l istikbaliniz üzerinde tami

ri gayri kabil bir rnhne ı::çacaktır. Sizlere oturduğunuz yer

de oturup derslerinize çalışma·11z1 tavsiye ederiz. 

1-Milli kurtuluş, milli istiklal kav
gası istilacı empcryalismine ve~·ahut 
onun kullandığı kuvvetlere, ordularn 
karşı silahla, süngUyle yapılan bir 
harptir. 

2 - Milli kurtuluş hareketi, milli 
istiklal davası, dahildeki irticaa. dahil
de emperyalismin yerli ajanlarına, da· 
hilde o milletin ileri hamlelerine mani 
olmak istiyen zümrelere ve mUcssesele 
re karşı çevrilmiş bir kavgadır. 

Milli kurtuluş hareketlerinin bir vah 
det teşkil eden bu iki vasfını biribirin
den ayırmak olmaz. Mesela, bir milli 
kurtuluş hareketinde ikinci vasfı gör_ 
memek, anlamamak o hareketin inkt
Japcı tarafını inkar etmek demektir. 

Bir milli kurtuluş harbini, bir istik~ 
lal davasını bu inkılapçı tarafından 
tecrit etmek, böyle bir davada o mille
tin, yalnız harici düşmana, istilacı or
duya karşı değil, dahili irticaa ve irti. 
ca müesseselerine karşı da dövüştüğii
nü ört bas etmeğe çalışmak bizzat o ha 
reketin ileri hamlesini anlamamsıkhr.,. 

~aşk o ırc91 n s\t:a lrll <dl a 
iti> lY1 a Y lfll aı ını b n ır 
T\Qı ırk m eza li' n 

Bu sabahki "Ta11,, ga::;ctc.sitıde okun
~tur: 

"Son gilnlerde, Başkırdistanda Ufa 
şehri ortasında yapılan bir hafriyat es 
nasında 6 ıncı yahut 7 inci asra ait es
ki bir Türk mezarı ortaya çıkarılmış
tır. 

Çok iyi muhnf aza edilmiş olan bu e
ser aksamından anlaşıldığına göre. me 
zar, bugünkü Ba.5kırdistan ara:tlsindc 
\'aktiyle yan göçmen olarak dolaşa!l 
kuvvetli Tilrk kabilelcrindf'n birisine 
mensup yliksek mevkili bir gen~ ktz..ı 
aittir. 

İskelet, elle dokunulduğu zaman toz 
halinde yere düşen ince bir tülle örtU
lüdür. Tül, gümüş renginde bir maden
den yapılmış binlerce ince ve zarif yıl
dızlarla sUslenmiştir. Genç kızın iske
letini el ve ayak bileklerinde, göğsün. 
de, altın ve gümüşten gayet inre ve
sanatkarane işlenmiş müteaddit plak· 
lar, madalyonlar, pantantifler, küpe . 
ler ve bilezikler vardır. 

148 gram altında yapılmış olan baş 
tezyinatı bilhassa çok artistiktir. Bu 
mezar içinde bulunan muhtelü tezyi
nattaki altın miktarı, 338 graredır. 

İskeletin sol kalçası yanında uzun 
saplı bir kaşıkla paslanmış bir bıçal< 
bulunmuştur. Mezar içinde birçok ehli 
hayvan ~mikleri de bulunmuştur ki 
bu, mezara mükeJlcf bir yemek sofra
sı da kurulmuş olduğunu gösterir. 

İlim, tarih ve etnograf ya bakımın. 
dan çok büyük bir ehemmiyeti haiz o
lan bu mezar, cenubi Ural mıntakasın
da bulunan eski Türklerin sanat \"e me 
deniyet bakımından n·e derece ilerde 
olduklannı parlak bir surette ispat ey
lemektedir. 

Bir Bu!gar 
Anasını, babasını 

ve kardeşini 
Balta ile parça p&rça 

doğradı 
Sofya, (Hususi) - Bulgaristoı • 

nın Batak köyünde Mihail Kavalcı 
isminde bir Bulgar babasiyle kavga 
etmiş ve bunun üzerine 70 yeşmdıt 
babasiyle. 65 yaşında anasmı ve 14 
yaşında kardeşini gece uyurken balt'\ 
ile parça parça edercl~ öldürmii~tü-r. 
Katil cinayeti bir crıı;:ık mese1csinden 
kr:-"-nk i~lem~ir. 

Ki yelde hü \·ük bir 
y&n'~ın 

Lcıni!:-a ., 1'ı"ususi) - Al:nanyanın 
Bahriye Hmam olan Kielde büyük bir 
yangın çıkmış, itfaiyeye hücum kıtaatı 
mensupları da yardıma gelmiştir. 
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BAVA N LA R Ga.zctcml.ze, "'Qll.zelllk doktoru,. adresi 

ne hakiki veya müstear adlarm.ızla 10ra 
cağmız suıı.llcrln cevaplarını bu sütunda bulursunuz. Bu cevaplarr Parlate ~mıı bulun 
duğumuz &11Z<'llik mUesscseııi vermektcdlr. GUzelllgtnlz1 noksan bırakan kusurlann;zı bize 
yazma:. 

-28- hassa geceleri az miktarda sütlü teY· 
lzmi.rden Nadide imza.sile yazılıyor: ler yemek faydalıdır. Miktan fazlal<ış
"Yirm · ya§ındayım. Biraz çukurca tmnayınız. 

olan gögsü.mUn düzelmesi 4in b«lil a- Bilirsiniz ki, süt vücutta fazla 
meliyata lüzum olduğunu söy"lilyorlar. yağ yapar. Bisiklete pek ala bincbi
Halhuki befrim için ne buna iml.:cin OCJT. lirsiniz. ve bunun gülünç bir tarafı 
ne <lıJ lü..-umu kadar param mevcut. Na da yoktur. Belki bu euretle ince bir 
sihatlerinize ihtiyacım. oor. kadının hatlafma sahip olamazt1mrz. 

HABER - Akşam Pollan 

Banker lnsul 
Bir Yunanlı kadın 
tarafından dava 

ediliyor 
Dcyli Mirror gueteıinin ycudığı· 

na göre, bir müddet istanbula da aığın·j 
mış olan ınUflil Amerikan bankeri İn· 
sul'ü bir Yunanlı kadın Amerikaya ka· 
dar takip etmiJ ve timdi kendisinden 
bazı haklar istemeğe başlamıştır. 

Bll Yunanlı kadın, İnaul Yunannistan 
dayken bankeri evinde muhafaza eden 
madam Elcni Kuyumcu oğludur. 

7 Birlncikanun - 1936 

F ransada krallığa tali 
Kont dö PaırD'ye gö1re 

Memleketlnln kurtuluş çaresi kralhktJ 

Mevcut olmıyan Fransız tahtının ve Ancak krallık, Fransayı kuıfG 
liahtı ve Burbon hanedanından 40 kn na hem hUrriyet, hem de nuM., a 

7 

lm varisi Gont Hanri dö Pari kendisj. bilir. 
Krallığa avdet edecek olan , Ben, 

ya tam bir ademi merkeziyet ~büyük 
li. Memleket eski mmtakavf ~ aibim. 
avdet etmelidir. Muhtar vilaye4 kert eı 
lfnde idare edilecek olan Fı-8.oi için g 
bir devlet kooperatifi vllcuda i Uikin 
bilir. mü 

Cevap: fakat kilonuzdan hi çolmazsa ehem· 
Göğsünüzün bu kadar çukur ol· miyctli bir miktnr kaybedersini7~ 

masmdan bu kadar büyük bir azabil Sonra, bu spor kalçalanm:zm bira7. 

insul iki defa hudut harici edilmek 
tehlikcsile mücadele ettiği sıralarda A· 
tirada hep onun evinde kalmı§tır. Ma· 
dam Kuyumcu oilu Nevyorktan Şika· 
goya gitmitir. Orada tnıule ka:r§l bi) 
dava açacak ve Yunaniıtanda bulundu· 
ğu sırada bu ihtiyar ~üflise gördüğü Jt~'!1t... 

Her geyin üstünde "Hakem '~ ti. B 
t.ıncı., olarak kral buluna~ yon 
sermayedarlarla amele arasın~ vardı 
raf olacak, bunları korporaayoıı royan 
ribirine yaklaştıracak ve hnıl rihi 
beşeri faaliyet arasında lflzım cA te 
la§ma ile, milletin muhtaç buı- rıl . . 

himıetln bedelini istiyccektir. 
--~~:--~~--:::----~~~~ 

üşmenizc lüzum yoktur. Bazı ça· dahn incelmesi üzerinde büyük bir te· "Go·· rse tanıya
relerle bu göğüsleri güzelleştirme!~ sir yapar. 
pek ala mümkündür. Söylediğinize Kirpikleriniz kozmatiği temizler· bı·ıecegv .• ·ıki 
göre tecrübe ettikleriniz hiç bir neti- ken kmlıyorsa, bu takdirde ya koz-
ce vermemi§. Fakat, muhakkak olan mnti~ deği~tiriniz, yahut ta birmüd. genç 
şu ki, göğsünüzün bu vaziyeti bira· det için kozmntik kulJanmamanız la- H 
meliyat neticesinde büsbü "n düzle- ztmdrr. Kirpiklerin irin çok zayıf ol- Ada nal 1 Bek 1 rl n 
şir. lnanmızki, bu kadarcık ba1"t duğu anlnsılıyo'". Onlara yağlı cisim- Uotine zarf atarak 
bir kusur dolayısiyle bu kadar derin ler sijrerek sağlamlnştmnağa çalı,. 900 1ira81 n ı 
bir azaba kendinizi sürüklemeniz ye- mPıl•!rrnT7~ 
rinde değildir. Sizin vaziyetinizde -·------------- dolandırdı 
pek çok kadın vardır. Göğüs güzelli- Sadakai f ılır Adanada ticaretle uğraşan Bekir iki 
ği yüz güzelliği kadar nedir olan biı gün evvel 1stanbula gelmişti. Sirkeci-
meziyettir. Hatta deniz mayosu En iyi fyi Son de Şahlnpaşa oteline inen Bekir, bu-
kullanmak suretiyle bu kusuru müm K. K. K. rada bir hafta kadar kalacak, öte berı 
kün olduğu kadar tashih etmek imkıi Buğday 14 12 11 aldıktan sonra gene Adana.y dönecek. 
nı vardır. Arpa 19 00 00 ti. Yglı bir zat olan Bekir, dün ezan 

ğu disiplini tesis edecektir... 7-..-u 

Kont tJ6 Kont88 dö Pari 
\.rallık r tan olan F d r ta af ~ rıı--u 

Kont dö Pari'nin kitabını al u; 
ta ve bunu kontun ilim ve irland nesin 

ni Fransız krallığına namzet göster · vali iyice kavramış olduğuna' kale 
mclrtcdir. çağrıldığı takdirde mükemmel tA terim. 

Kont "Fransızların hüniyeUeri:ıı olacağına delil göstermektedir~ 20 k 
muhafaza ve idame ettirebilmek lçi:ı Krallık talibi Belçikada ~ bird 
Fransa krallığa avdet etmelidir!., di- dır. miş· 
yor. Kont bu husustaki dUşüncelcrini cak 
geçen ay neşretmiş olduğu kitabında Atat ü r k ün ıebn 
anlatmıştır. Fransanm siyasal ve eko
nomik rahatsızlıklarını uzunuzadıy!I 

tetkik ettikten sonra diyor ki: 

"Fransa crgeç kraliyet olacaktır. 

v v J] 

B b 1 ik h h. Ozüm 100 84 60 vaktine doğru otelden çık.mı~, ütar et.. 
u öy e 1 en, ayatmIZI ze ır· htanbul müftülii<ninden: ademi iktidar, tereddi ve tefessüh ça.. 

lenmi• addetmek ve kendinizi ye'se --· mek üzere bir !oka.otaya gidiyordu. 

Çünkü parlamanter demokrasi en son 

dogdugu e1~ 
seuaınnk eeo~ tık. 
yesı taırafuuııdt =i~ 

Cumur reislmlıJ o ., Hava kuvvetimi.cin .. m .... 1mesi ve s· k ld Ah d' cad ·esın· den ga.. ğına girmiş bulunmaktadır. Bu hali i. 
kaptırmak doğru değildir: Hele bunu T ..... ~ ır ec e me ıye u .... ~ 

l clı artması için her tUrlü yardımın yapıl • çerken kenqisinden birk~ adım ilerde le Ma.rksimı diktatörlüğüne, yahut ih-
~~zel bir g~ğcf 7f d ~~ ğımz ~sı yurt borçlanmızin en ileri gelen- giden bir adamın yere iğilip bir cüz- tili.l anarşisine düşmeye ha.zır bir hal· 
ıçın yapma 8 .m

1 
a
0

u k:gı de r.Za f lerinden bulunduğu gibi bugün diğer dan aldığını gördU. Bu bir gençtir. Ge. dedir. 
F!!~!Y:.m!!~ 1!?~ !~u 

nasebetile dost memlekette bulu~ diy 

lavlarnruz ve 'filrk guetecilcri } ki, 
kün doğduğu evi ziyaret isin ~ v 
hah Sellniğe vasıl olmu§lardır. ~ bu, 
miz ayni trenle tskeçeye gitmek ma 

24 numara J e rta oy yı milletlerin de kendi varlıklannı korumak k Bek" · k disln' ------.,....--------
imzasına verilen cevabı okuyunuz. riye dönüp ba ınca ırm en 1 

Sizin içı·n faydalıdır. için durmaksızın bava kuvvetlerini art- gördüğünü anladı, yanma gelip §Öyle 
g tmnakta olduktan görülmekte oldu • dedi: 

- 2 - ğundan bu bapta Diyanet i~leri baıkan· - Bir cuman buldum. lçinde para 
Boğaziçlnden M. F. imzasile yazılı- hğmdm verilmi§ olan fetva mucibin • var. Ben namuslu bir adamnn. Bera.- Kumarbazıar 

yor; ce aadakai fitir ve .ı:ekit ile mükellef ~ -'-1 uy· · _;ı_ Vücudu. it ber taksim edelim sir..wıe ..• 
ırmı yaşın~ı.uyım. ma a lanlann Türk hava lcurumuna yardım· Bekir ezan vakti buna razı olmadı. 

ba...-ı ölçüZUr: Göğil.& 96 8antim, 'ka1,ço. cü ve bu suretle Ana yurda hizmette p "tUrU r te r 
110 srıntim, omuzla beZ arosı 82 aan. - arayı go P po ıse 8 ım e-

bulunmalan lüzumu ehemmiyetle il!n delim, dedi. Fakat bu esnada kendile-
1im, 'boyum 170 8cınHm, 1cı1om ela 16. olunur. rinP rTO§rij l>ii gon!: lms~. lto9a g1>lni. 

Beyoğlunda K~ sokağında 22 
numaralı kahvede Ahmet, Aziz, Musta 
fa, Hilseyin, Dimltri, C-evdet, Bahri, 

Faik isminde sekiz kisi kum•~"'" ..... -
kAn yalrn anmr5lr:ı1' il". 

ıunda olduğundan hükılmetin f 
tren ziyaretin sonuna kadar iJs rey ba ahkonulmu§tur. 
u~ .. v51U'-'4 •- - ,. .,.__ e 

m.İJ ve dünyanm en büyük d 
do!np büyüdüğü bu evde onun ~ Birçok <.1. fa'lar jimnas 'i.k yapm.a?Jı Uc· -------------- _ CUzdanımı düşürdüm. üzerinizi 

rübe ettim., fakat QCLbu.cak bıh."tım. Yii- 1S ARIYORUM 
rümeyi scviyorum. Her sab<.ıh bu apo- Orta okul mezunuyt..m. A.Skerliği ~~Gislnden emindi. Cekellni 
nı yapıyorum. Bisikıcte binmek i.!ti - mi yaptnn. Az bir ücretle yazıcılık ve açarak: 
yorum, fakat bunun'la do1a.pnak lıo§ her it yapanın, daktiloda bilirim. _Gel ara, Uzcrimde 900 liramdan 
bir ~J olmuyor. Kirpiklerim kuzmatf.. Galata Güzel Bandırma oteli No. 7 başka param yok. 
§i tcmfzler'kcn kınlıyor. Ne yapayımt Sait Pek tclAşlı bir halde bulunan genç, 

Cevap: SA 111.IK AP ARTIMAN Bekirin Ur.erini iyice aradı. Bir şey bu-
Evet, ölçüleriniz hakikaten faz. lamadıgymı söyliycrek digyer genci de a-

l .]_ T b ... hal 1 b.lmek · · h" Ak&arayda Atatürk caddesi civa awr. a ıı e ge.e ı ıçın ıç radı. Cüzdanı buldu ve bunun yakasL 
d "'} k·ı k bctm · 1~- rmda lğnebey mahaOeai Tiryaki Ha-egı se on ı o ay enız Mı;GJnl. na .yapışarak: 
Fak t I"\ J. ti.... • sannıı-.. sokagm" da 26 numaralı üç a nası r •• ımnas gı sevmıyoı - t"'-r- _ YürU bakalım, seni polise teslim 

H ıh k. · k ı·· 1 daireli apartıman 6500 lirava acele sun uz. a u ı, sıze en ço uzum u ~ · edeceğim, dedi. Be kirden de Uzerinı 
olanı d;ı budur. Siz de bu fazla kilo· aablıktır. içindekilere müracaat. aradığından dolayı özür diledi. Cüzda.-
dan herhalde memnun değilsiniz. -------------- 111 alan genci sürükliye sürükliye uzak. 
Günde bir sant yürümekle on kilo 18,§tı. 

Niko ve !stavri isminde iki Kiti de 
Zülfikann kahveslndP kumar oynar • 
lnrken yakalanmışlardır. 

Otomobil çarptı 
Küçük Bayram sokağında 20 numa

ralı lokanta sahibi Hacı Etem dün 

Tarla.başından geçerken 1336 numara· 
lı hususi otomobilin altında kalara~. 
yaralanmıştır. 

Odun keserken 
BUyükadada, Orta sokakta 36 nu • 

maralı evde oturan Mehmet dUn balta 
ile odun yararken sol elinin parma.kla. 
rmı kesmiştir. Mehmet hasta.neye kal· 
dınlmı§tır. 

anılmıı1tır. 

Ev AtatOrka hediye edlll 
Sel!nık belediyesi Atatürkiln 

fu evin satın alınmasına ait tapu 

nnı dün imz:alamr§tır. Evdeki 
ü~ ay sonra evi terkedecck ve 
nik ıehri namına Atatürke bedi)" 
cektir. 

Maerxt nazırı nezdlnd1 

Atinadan hareketten evvel T 
bus ve gazetecileri Yunan mutii 

rmr ziyaretle iki millet arasmd• 

ret mUnaııebetlcrin inkişafı 
görü~mütlerdir. 

e 

eksilcmezsiniz. Bu spor iyi bir §Cy, Bekir yoluna devam etti. Lokantaya 
fakat kfıfi değil. Sizin için yapılacak girlp ütar etti. Tam para vermeye sı- --------------------------

şey kalın ve yün elbiseler giyerek ra gelmi§U. Elinl iç cebine attı. 900 5 • • • • • • k ı d 
jimnastik adım yürümek, ve vücu- lirumın yerinde yeller estiğini gördü. ~ gu n un uz a ı 
dunuzun bolca terlemesini temin et- Zabıta, Beklrin görse tanıyabileceği i. 
mektir. Yemeklerinize gelince. Bil· ki genci ara.maktadtr. Görmiyenler acele ediniz, görenler bir deha alkqlaymız. 

25 ARANYOSSV RA-IKO 

ilmin en büyük mucizesi yeni bir harika. Yıldızlara nasıl gıduecek.. Çocuk Çingene Orkestrası 
Tepebaşı GARDEN de 
Büyük muvaffalayet ve alkıf1ar arumda .on lwnaerlerini veriyorll'' 

Ayni günlerde Meksikalı ainema yıldızı 

BAV TEKiN 

Me-:hul dünyalarda l10 kanunu evvelden itibaren SOMERs•n•m•••"d• 1 
LU PERKINS 

Yeni danslanm bütün numaralariyle birlikte göreceksiniz. 
F"ıatla.rda zam yoktur. 

Mi ki Afrikada haydutlar peşinde 

CAsvSlA~~A MV
<=ADEl~ içirJ 
HER ı.;SAN\ , __ .. ~· ~'="" 

(;~RENDl~ 

le 
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1 T@rot@n .Amcca+~ ~~Qnô,Q,i IA NtwJ 
~tYı~DU©> yaı~o~©>ır ~-- -

tııl 
urJGOrnüş ayna 
lif~azan: Conan Deyle 
n ~ Ben, bi1' sahtekarlık va.kasını yirmi 
t büyük dooytulan takip eden bir muluı
ri ı .sibim. Neticeyi kısa zaman içinde ma.1ı 
yed 'kerrı eye yeti§tirmeye mecbur olduğum 
·~için geceyi güındüze katıp çalı§ıyorum. 
a ı• Ld"lci.n dsabım da bozuldu. Doktora 

mü:raoaat ettim. Tam sülcUıı tavsiye et 
. ~ıeı ti. B1ı.nun1a beraber harıl harıl çalı§ı
'~ yomm • • Odamda çok e8ki. bir ayna 
ld• vardır. Bunun içinde bir sahnenin ce
oııl reyan ettiğini görmeye ba§Zadım. Ta.
ıwt rihi kılıktaki pek güzel l>ir kadının e
ı ~teklerine, cüce ve sakxıJJ,ı bir adam sa
ıuli rılmış. Elinde bir ha:tıçer. /lem de kor-

ku içindeler. Hançerli adamkırı.n tacr
'r~ rıtzuna uğrorn·ışlar ve ba.JZarı ıwund<ı 
nşl du~an bir adamdan istimdat ediyorlar. 

rt Bu satırları, doktor Sinclair'in hasta 
.n. nesinden yazıyorum. On sekiz glindfü· 
ta.J kalemi elime alamamışım. Hatırat def
l 1~ terimin birçok sayfaları boş kRlmış. 
rl 20 k!nunusani gecesi, ftsap eihaznn 
~~ birdenbire inhilfil etti. Kendimi kaybet
-1 mişim. Günlerce şuursuz yaşadnn. An-

cak bundan Uç glin evvel kendime g&-
1 lebildim. · 

Fakat hiçbir kederim yok. Çünkü ü
:a zerime &ld!ğmı işi bitirdikten sonra a
" sabrmm mukavemeti bozuldu. Şimdi ar e tık, hazırladığım rakamlar, adliyecile
~j ı-in eline geçmiş bulunuyor. Avcılığım 

nihayete erdi. 
ı O geceki intibalarnna gelelim: Ar
) tık taha.mmillümün sonuna eriştiğimi 
d farketmiştim. Kafamın zonkladı~. 

r ııl patlama. derecelerine geldiğini hisse -
1 J diyordum. O kadar işimle meşguldüm 
~I ki, ancak sonuncu sütunu bitirdf ~m 
dJ vakit gözlerimi kaldirdım. Doğrusu, 
11 bu, irademe son derece hikim olduğu

ıc 1 nıa delilet eden bir rnisaldir. Zira, ay-· 
ı 1 nanın içinde pek "mühim hadiseler ce
a). reyan ettiğini anlıyor, ancak, cebredip 

\ 
bakmıyor, vazifernle uğraşıyordum. 

• Nib::ıu<>+- -~~~- .,;;hnına. bakhm. 
~ 1ve manzara yarabbi! 

j 
GüınUş ~er~v.e içinde, tam bir tiyat

ro sahnesı, bütun vuzuhu ile eanlan
m.rştı. Şimdi artık onda hiçbir sis kal-

1 nıamıştı. Her çizgi, her renk, her hare
ket, hayattaki gibi canlı ve klmildi. 
Bu olur şey değil.. Şayet bu sahne 
nıilnhasıran dimağımın mahsulü ise, 
benim gibi bir muhasibin, bir realist 

ı adamın, bu derece romantik bir salıne 
tasavvur edişindeki hikmet ne olabilir . 
di? 

Gene eski tablo... Ayni şahsiyetler .. 
'! F'akat dram bir adım daha ilerlemiş.. 

Iri delikanlı, kadını kollan a.rasmda 
tutuyordu. Kadının etekleri, yerdeki 

·ı adamın pençesinden kurtulmuştu. Sa
kallı, haşin on iki kadar adam, onu i
hata etmişler, bıçakla.mu mütemadi -
Yen indiriyorlardı. Hepsi de ayni anda 
~uyora benziyorlardı. 

panıyordu. Hiç ses işitmedin:t. Fakat 
bağırdığım anladım. Ve artık bilemem. 
bu sahne mi asabımı helak etti. Yoksa, 
işimin yorgunluğundan mı, bayıldım. 

jJv sahibesi, beni, ertesi gün, yerde 
gümüş aynanın önUnde, upuzun. yatar
ken bulmuş. 

9 Şubat 
Meseleyi doktor Sincler'e ancak bu

giln anlattım. Çünkü şimdiye kadar ko 
nuşmama müsaade etmiyordu. Hikaye
mi büyiilc bir dikkatle dinledi. 

- Tarihte sizin bu maceraya benzer 
bir mesele olduğunu bilmiyor musu
nuz<? - diye sordu. 

Bunu sorarken, gözlerinde bir §Üp -
henin belirdiğini gördüm. Tarih saha· 
smdaki cehaletimi kendisine itiraf et
tim. 

- Bu aynanın nereden zuhur etti
ğini, sahibinin kim olduğunu da bilmi
yor musunuz? 

- Sizin bilmediğinizi tahmin ediyo-
nım. 

- Sizin bile bilmediğinizi tahmin~ 
diyorum. 

- Olur §eY değil ... Bu macera., ayni
le vaki olmuştur. Size, akşam Ustü ba· 
zı notlar getireyim de bakın! 

Ayni glin, geç vakit 
Şimdi benden ayrıldı. 
Söylediklerini sadakatle not ediyo -

rum. Yatağımın Uzerine, evvela, kıy -
mettar bazı kitaplar koydu. 

- Bunlara boş zama.nmrada bakı. 
ruz! - dedi. Şu satırları da inanarak o
kuyabilirsiniz. Bence şüphe yoktur ki, 
gördüğünüz vaka 1566 senesine aittir 
Rizzio ismindeki ada.mm, M.arie 
Stuart'ın huzurunda !skoçya asilzade
leri tarafından öldilrUldüğünü seyret. 
tiniz. Kadın hakkındaki tarifiniz doğ
rudur. 1rl delikanlı, kraliçenin kocası 
Darnleydir. Tarihin anlattığına göM, 
Rizzio'nun şekli ve kıyafeti de ta.mami 
}e Sizlıı t.ı:ısavvnrnn11!7$1 11Va'ftndnr F,. 
llnde hançer tutan zayıf adam da Rut-
hvendir ki, hastalıktan ka.lkmrştı. Bil
tiln tafsilat hakikate uyuyor. 

Sordum: 
- Peki ama, nasıl oluyor da, bu ha

yali, diğer adamlar görmemiş de ben 
gördilm? 

- Siz, onu görebilecek bir sinir ger
ginliğindeydiniz. Aynanın zaptettiif 
manzara, o gergin sinirli aıumzda siz.e 
görün dil. 

- Peki ayna.? .. Demek ki, katil va 
kası olduğu Sll'ada :Marie Stuart'm o
dasındaki ayna, benim aynam, öyle 
mi? 

- Buna eminim ... Zira, M'a.ıie Stu
art Fransa kraliçesiydi Şahsi eşyası, 
kraliyet arnıa1arıru taşırdı. Üç kılıç 
sandığınız hakikatte 11Lys de Fra.nce .. 
j şaretleriydi .. 

- Peki, yazılar? Kan, vUcudundan akmıyor, fışkın -
l"ordu. Bütün elbisesi ala boyanmıştı. 
au kirmIZ1Jık, Çürümüş erik koyulu -
fundaydı. Hulasa, müthiş, müthiş bir 
lllanzara. .• 

Adanır, zorla kapıya kadar sürükle
diler. 

"- Sanc.. x. PaL,, mi'?.. Bu da, 
"Sanctae Crucis Palatium,, sözleri. A- · 
zizim, garip şekilde bir macera atlat
tınız. Ve kurtuldunuz. Fakat bunwı 
bir daha. ba.şın:u.dan geçmemesini te -

, 

kadın, yarı dönmüş vaziyette, göz-. 
~yle, onu ta'kip etti. Ağzı açılıp ka... 

menni ederim. 
MUtercimi: (Hatice SilT<~a) 

-SON-

Eser• hazırllyan: Nüzhet Abbas 

-43-
Son derece tehlikeli vaziyetler racaat edilmesinin doğru olmadığını 

l'ııüstesna müdafiler için bilalüzum anlatmaktır. 
lopu taça çıkarmak ivi bir oyun tari:I Müdafi vuruşlarında yerden yu· 
qeğildir. Bila lüzum ve sebepsiz ye- varlanan topları durdıumadan bira,. 
l'e topu taça çrkarmı:ı:, sportmenliğe kadaşa paslamaktan daha güç iki 
lta.kışmıyan bir harekettir. Topu ol- vuruş: 
tlukça dar bir vaziyetten daha mahi· Voley ve yarım voleylcrdir. Bun· 
l';ı,lle ve daha artistik bir şekilde kul' , lar da en dikkat edilecek şey topun 
~tnı.ak bence tnça ut.ıp işin içinden ayakla temas anını kati ve isabeth 
• 1kıverme~ten daha doğrudur. olarak kestirmek, tasarlamaktır. Bu 

• !-... Maamafih bu tavsiyelerle teh· iki vuruşta da isabet yüzde yüz kati 
11~eii aniarcia topun taca çıkarılması olmadığı için ve ara s!ra ıska, falsolu 
~linde bir kaide kovduğumuz anla - veya çarpık vuruş ihtimali de topun 
"lll'lnmahchr. Vaziyete göre top ta· yağlı veya havanın yr.ğış olduğu z~
~ da atr1rr, kornere de. Maksadnnız manlarda bir kat daha arttığından 
q kola)'.; ve tatsız usule sık sık mÜ· mümkün olduğu kadar az yapılmalı-

dır. 
Diğer taraftan fiyakalı bir vuruj 

olan havada makaslama vuruşlard& 
hiçbir vakit tavsiye edilemez. 

Alkış toplamaktan başka hiçbir 
şeye yaramayan bu gösterişten mü
dafiler her zaman için kaçmmahdır
lar. 

Sıkışık vaziyetlerde müdafilerin 
kaleciye pas •ennelerinde esas itiba
rile bir mahzur yoktur. Maamafih 
bu paslar da son derecP. dikkat lazım. 
dır. Çok hızlr paslar tehlikeli ol· 
duğu gibi yağış havalarda topun ka
lecinin elinden kayar.;ık gol olmak ih
timali de nazarı dikk=ite alınmalıdır. 
Aynı zamanda çamura saplanarAk 
kalecinin bulunduğu yere kadar git. 
memek ve bir hasım tarafından yeti
şilerek gole tahvil e&lmek ihtimallerı 
de hesaba katılmak ic,'!p eder. Her· 
halde pas vermeden evvel kaleciyi 
ik."lz etmek katiyen ihmal edilmeme 
lidir. 

(Devamı var) 

---------------------·--- -----
Yazan : Niyazi Anmet 

62 sene evvel bugUn 

!f2>DDevn~cça}®lfll UııQJJırlUIÇ kaııraıro ~~ırno~n 
Osman Paşa yarasına bakmadan 
ayağa kalktı, zabitler - Bravo -

diye alkışıadılaı:-
Rus Çarı: - Siz hakikaten kahraman blr adaman;n, kıhcım 

ve nlfanıarmızı la•amak hakkma mallkslrıı:-, dedi 

Plevne önünde Romanya topçuları 
Osman paşa, Grandükten şöyle Osman paşa, yarasına bakmaya· 

bir mektup aldı. •'Bütün mevziler rak, arabasının içinde ayağa kalktı.; 
zaptedilmiştir. Mukavemetin fayda· Grandüke mukabele etti. Rus zabit· 
sız olduğunu tebliğ ederim.,, leri: 

Kahraman Türk kumandanı, teh· - Bravo, bravo! diye bağırdtlar. 
likenin gittikçe artmakta olduğunu General Skobelof, Osman paşayı 
biliyordu. Fakat tesiim olmak aklın· görür görmez: 
dan bile geçmemişti. En son olara~ - Bu çehre büyük bir kumandan 
Sof ya veya Viyana yolu ile çekilip çehresidir. Gördüğüm.! pek memnun 
gitmesine müsaade edildiği takdirde oldum. O muzaffer bir kumandan
Plevneyi tahliye edeceğini bildird\. dır. Teslim olmasına rağmen gene 
Bu teklif kabul edilmedi. muzaffer sayılacaktır. dedi. 
Düşman yalnız Plevneyi almak 

değil, orada bulunan altmış bin kadar 
aı;keri de teslim ve esir almak istiyoı · 
du. 

Plevnede enak tükenmek üzerç 
idi. Bir taraftan soğuklar da artıyor
du M;ovcnt odun .aı:ı'L::eıin yemeğini 
pişiremiyecek kadar a7almıştı. Sar
gılar kalmamı~tı. liaç hiç yoktu. Bi
rinci kanun başlan~ıcmda askere 
günde elli gram ekmek biraz bulgur 
ve pirinç verilebiliyordu. 

Osman paşa, harp meclisini top
ladı. Bütün ordusu j?e bir huruç ha· 
reketi yaparak düşmatl hattını y~ 

.cağım bildirdi. Başka çaresi yok
tu. 

Bütün dünya tarihinin, hatta ora
da Osman paşa ile dövüşen düşman 
milletleri tarihlerinin de eşsiz bir kah· 
ramanlık hadisesi divt~ kaydettikleri 
Osman paşanın bu huruç hareketi
ne yedi ilk kanun 1293 yılında, 62 
sene evvel bugün başlandı. Bütü·. 
ağır toplar, gayri k~bili istimal bir 
hale getirildi. Mevcut erzak ve 150 
şer fişek askere dağıtı)clı. 

20,000 kişi Rus istihkamlarına ta
arruz ile muhasara Jv"ttını yarıp ge 
çecek, diğer yirmi b:.u asker evvelki· 
nin taarruzunu himaye edecekti. 
Bunlar iki saat sonra taarruza geçe· 
ceklerdi. Askerin kumandasını Os

Gazi Omıao paşa 

Osman paşanm yarasına büyült 
itina ile bakılıyordu. Bir müddet son· 
ra imparator Aleksandr da onu çadı
rında ziyaret etti. Elini sıktı: 

- Siz askerinize şuef bahşetti· 
niz. Hakikaten cesur bir adamsınız .. 
Bizim yanımızda bulunduğunu . 
müddetçe elbisenizi, Jolrcmızı ve ni
şanlanruzı taşımak hnkkma maliksı
niz.,, dedi ve kendi doktorunu teda
viye memur etti. 

Plevne, l O ilk kanun günü sukut 
etti. Fakat bu yaZlmı7.da huruç harc:-
ketine başlanma gününü esas tut
tuk. 

man paşa kendisi a1mrştı. ilk hücuM ~-------------
muvaffakiyetle neticelendi. Boğat: 
boğaza muharebede Rus hattı yarxJ · 
dı. Fakat imdada gel.'llesi lazım gelen 
diğer 20,000 kişi Romanyalılar!::l 
harbe tutuşmuş olduğundan geleme
diler. Bir top mermıcıi Osman paş:ı · 
nm atrnı parçaladı. Kendisini de aya· 
ğmdan yaraladı. Kahraman kuman· 
dan küçük bir eve kaldırılarak yaraııı 
sarılırken general G:ı.netski geldi ve 
teslim olmasını teklif etti. Osman 
paşa için yapacak bir şey kalmamış
tı. Yanındaki doktora : 

- Bir gün bir güne uymıyor .. d~
dikten sonra kılıcını hiçbir şey söy. 
lemeden generala uzattr. 

Ş/. Ş/. Ş/. 

Osman paşa araba ile Plevneye gı · 
derken yolda prens Sarl'a rastladt. 
Prens bu kaluaman kumandam teb
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S on dakika 
Tehlike kısmen geçti 

Kardeşlerimize yapılan 
zulümleri inkar ediyorlar 

Adana, 7 (Saat 15 de) - Seylap hakkında belediyenin verdiği malümat 
lacağıru nazarı dikkate almamış oldu- şudur: (Baş tarafı 1 incide) 

"30 tt'şr:nisani 936 pazartesi sabahı 

saat 8 de hükumt't tatil edilerek Misha
no, Mukopris, Bahsenus gibi birkaç A
rap köyünden mü;;ellah jandarmaların 

muhafazası altında ve kapalı kamyonlar 
içerisinde getirilen ve istifa ettikleri hal 
de kabul edilmiyerek cebredilen mün
tehibi s.milerle Süveydiye nahiyesinden 
gene cebiı ve tazyikle getirilen birkaç 
Türk - Alevi rnüntehibi saniden ve 45 
bin nüfuslu Antakya merkezinden 90 
müntehibi saniye mukabil Kuseyri Mus
tafa, kardeşi, kahyası, ve birkaç uşağı
nın t'!şkil ettiği')'edi müntehibi saniden 
başka hiç kimse iştirak etmemiştir. 

ikisi halka karşı tertibat almış, biri de 
halkı çiğniyerek Kuseyri Mustafanın 

evine yanaşmış ve Kuseyri Mustafa bu 
zırhlı otomobilin içine alınmıştır. Müte
akiben mcsalihi hassa zabiti halktan dcı
ğılmalarını istemiştir. 

ğundan dolayı eski itilafları tenkit et- "Su, tabii mecrasından altı metre kadar yükselmiştir. Yirmi - Otuz biti 

Buna rağmen ve kanunlar hükümsüz 
bırakılarak mebus intihabı yapılmışsa 

da halk Ali komiser nezdinde bu vaziye
ti derhal protesto etmiştir. Ötedenberi 
mutat olduğu veçhile tertiplerinde mağ
lQp çıkan hükume makamları bir vaka 
ihdas ederek memlekette tethiş ve taz
yik vesileleri yaratma yolunu bu defa 
da tutmuştur. 

lntl ıaba niçin ı,urak edllmedl 
Halk intihaba, gayesi çok derin ulvi 

bir maksatla iştirak etmemiştir. Türkle
rin intihaba iştirak etmedikleri Men· 
dubun organı olan ve başında Edvar 
Nun bulunan Elliva gazetesile ilan ve 
tasdik edildiği halde müteakiben her 
nedense halkı intihaba iştirak etmiş §ek 
linrle gösternıeğc çalışan ve kanunen 
yapılması Iazımgelen mebus intihabım 
hile ile yapmak suretile halkın hakkı çiğ 
nenmiştir. 

Bu vaziyetten heyecana düşen halk 
slikOnetini muhafaza ettiği halde bir 
vaka ihdas ederek Sancakta bir tethiş 
ve tazyik rejimi kurmak hedefini istih
sale çalışmaktan geri durmıyan resmi 
makamlar şimdi izah edeceğim gibi pek 
feci ve gülünç vaziyetler yaratmağa da 
muvaffak olmuşlardır. 

ilk taarruz 
Ramazan geceleri her tarafta olduğu 

gibi Antakyada da çocuklar şarkı oku
yarak dolaşmakta oldukları bir sırada 

umumi cadde üzerinden geçerken Ada
b Mchmedin evinin hizasına geldikleri 
vakit bu evin içinden çifte ile çocukla· 
nn üzerine iki el silah atılmış ve netice· 
de biri yedi, diğeri de dokuz yaşında 

olan iki çocuk biri alnından, diğeri de 
göğsünden saçmalarla yaralanmıştır. 

Burada nazarı dikkati şu noktaya 
cetbederim: Bu hadiseye maruz kalan 
socukların yaşları 7-15 dir. 

Bu çocuklardan taarruz beklemek 
mantıksız bir şeydir. Yaralı çocuklar 
ve arkadaşları bağırarak kaçarken An
takya Belediye reisi Hacı Etemin evin
den de hu çocukların üstüne tabanca ile 
ateş edilmiştir. Burada da bir çocuk a
yağından yaralanmıştır. Bu silah sesleri 
üzerine halk caddede toplanmağa baş
ladığı bir sıruda Mesalihi Hassa zabiti 
yetişerek hükumeti namına silah atan
ların tecziye edileceklerine dair söz ver 
miş ve bu söz karşısında halk sükunetlt' 
dağılmıştır. 

Halkı tahrik 

Sah sabahı tesadüfen beş altı kişi be
raberce işlerine giderken Kuseyri Mus
tafanın evinden kardeşi Fuat Ağa ta
rafından bunların üzerine tabanca ile 
iki el ateş edilmiştir. Halk silah sesleri
nin geldiği cihete gitmeğe başlamış, o 
sırada mes'ul bir memur tarafından 

"ne duruyorsunuz Kuseyri Mustafarun 

evinden halk üzerine ateş ediliyor?,. di
ye bağrılmak suretile halk tahrik edil
miştir. Halk bu tahrikat üzerine zaten 

dünkü yaralanma hadisesile müteheyyiç 
olduğundan Kuseyri Mustafanın evi is 
tikamctine doğru toplanmağa başlamış
tır. 

Bu sırada gene Kuseyrinin evinden 
otomatik tüfekle halkın üzerine ateş a
çılmış ve halk arasında bağrışmalar baş 
Jamıştır. 

Otomatik tüfeğin hususi bir evde bu 
lunmasımn ve halk ttırafından hiçbir te 
şehbüs yapılmadan ateş açılmasının ne 
demek olduğunun takdirini Ajans Ha
vasa bırakırız. 

Zırhlı otomoblllerle 

mek kabildir. Çünkü bu vaziyet şimdi kişiyi banndıran birkaç mahalle tamamen sular altında kalmıştır. Köylerle 
husule gelmiştir. Fransa ve Türkiye hü muhabere yapılamamıştır. Şimdiye kadar tesbit edilen nüfus zayiatı 45 - 50 
kumetleri bu eski itilafları başka şekil- kişidir. Zarar henüz tesbit edilememiştir. Sular yavaş yavaş çekilmektedir. aı 
lerde tefsir etmektedirler. Türkiye efka Tehlike kısmen zail olmuştur. Açıkta kalan halk camilere Ye hanlara yerleŞ· ı ı ı 
rı wnumiyesi ise Antakya ve 1skende- tirilmiştir.,, • 

halka hUc um rundaki Türkler.e karşı alakasız olmak- ' 

Halk bu talep karşısında "adalet iste
riz. Verdiğiniz sözü yerine getırınız. 

Çocuklarımızı öldüren hainleri, canileri 
kaçırmayınız,. diye bağırmağa başlamış 
sa da mesalihi hassa zabitinin işaretile 
zırhlı otomobiller evvela havaya ateş aç 
mışlardır. Bu ateş karşısında halk açılıp 
dağılmağa başlamışken zırhlı otomobil
ler sebepsiz olarak halk üzerine mitral
yözle ateşe başlamışlardır. Bu ateşten 
tahminen elli kişi yaralı düşmüş. iki 
kişi ölmüştür. Birçok ta ağır yaralı var
dır. 

S Uvarller gdlyor 

Zırhlı otomobillerin halkı ateşle biç
meğe başladığı bir sırada Kuscyri Mus
tafanm bulunduğu zırhlı otomobil hal
kı çiğniyerek Halep istikametine geçmiş 
tir. Bu sırada süvari müsellah kuvvet
ler yeti~erek halkı kılıçla dağıtmağa ve 
hayvanlarla çiğnemeğe başlamışlardır. 
Bu sırada yaralı bir genç süvariler tara· 
fından başı çiğnenerek öldürülmüştür. 

Bu şiddetli tazyik karşısında halk da
ğılmış ve on gün protesto makamında 

olmak üzere dükkanlar açılmamıştır. 

Bu vaka sekizde başlayarak 11 de niha
yet bulmuş ve o sırada kolonel Merson 
idareyi eline almıştır. 

Buna örfi idare denm ezde 
ne d eni r ? 

Halkın ramazan olmasına rağmen 

beşten sonra evlerinden çıkmaları men· 
edilmiştir ve hükumet konağı milisler 
tarafından işgal edilmiştir. 2 ilkkfınun 
çarşamba sabahı tahminen bir tabur 
kada!" asker Halepten Antakyaya geti
rilmiştir. 

Anta1Cya sokaklarmda her iki eve bir 
süngülü nöbetçi ikame edilmiş, gelip ge 
çenlerin ve hatta kadınların bile üstleri 
aranmağa başlanmı~tır. Köylüler şehre 
bırakTlmamakta ve otomobillerin şehir 
haricine çıkmaları menolunmaktadır . ., 

( Antakyadan) gazetem ize 
bir mektup 

Antakyadan 2 kanunuevvel tarihli ve 
müteaddit imzaları ihtiva eden aldığı

mız bir mektubu aynen neşrediyoruz: 
"Mendup (yani Fransız murahhası) 

ve mahalli otorite intihap esnasında 

Türk, Alevi, Çerkez ve ortodoksların 

Taşnaktan gayri bir kısrm Ermenilerin 
intihaba iştirak etmemek suretile gös
terdikleri vahdetin manası ve ulvi ga
yesi hakkında efkarı umumiyeyi tered
düde sevketmek için bir takım beyanna 
melerle bu hareketin alelade bir intihap 
meselesi olduğunu ileri sürmeğe çalış

maktadırlar. 
Hakikat tamamilc bunun aksinedir. 

Halk namzetler üzerinde değil, prensip 
ve mukaddes gaye üzerinde birleşmiş ve 
intihaba i~~irak etmemiştir. iştirak et
memenin manası filan veya falanın nam 
zetliğini kabul ettirmek için değil, San
cağın Suriye ile hiçbir alakası olmadığı
nı ve ba~lıoaşına istiklal istediğini cihan 
efkarı umumiyesine bir kere dah;t anlat
maktadır. 

Sancağın hakiki ve yüzde doksan 
evlatlarının bu düşüncesinin muhterem 
gazetenizle bütün dünyaya bir kere da
ha ilanını isteriz.,. 

Fransız m ur ahhasın ın 

bey annam eleri 
Dün Antakyadan gelen bir habere 

göre Frınsızların Sancak mümessili 
Düryö bütün şehir, kasaba ve köylerde 
köşe ba~larına, cami kapılarına birer be
yanname astırmıştır. Düryönün imzası 
nı taşıyan Lu beyannamelerde Sancak 
meselesinin Milletler cemiyetine havale 
edildiği bildirilmektedir. 

Sancak meselesi hakkı •da 
Tavm sın bir makaıesl 

Londra: 7 (A.A.) - Röyter bildiri
yor: 

tan pek uzaktır. 
Türkler Sancak dahilinde kafi bir 

ekseriveti haiz midirler? Bu nokta belki 
müphemdir. Fakat Türklerin Sancak 
dahilinde adet itibarile en büyük ele
manı teşkil ettiklerine inandıracak bir 
çok sebepler mevcuttur. 

Taymis gazetesi makalesini bitirirken 
bilh::ıssa şu nokta üzerinde durmakta
dır: 

"Muhakkak olan bir şey vardır ki, o 
da 1rak giDi, Filistin gibi Arap memle
ketlerindenki hadiseler Suriye ekalliyet 
leri üzerinde büyük korkular husule ge 
tirmiştir. Antakyada ve tskenderunda 
yaşayan kendi akrabalarının bu korku
larına Türkiye dahilindeki Türklerin 
iştirak etmemeleri şayanı hayret olur
du . ., 

A t atürk 
Fransız e lçisini 

kabul etti 
Dün akşam çocuk esirgeme ku

rumu Ankarada mevsimin ilk balast: 
nu vermiş ve bu baloyu Atatürk de 
yüksek huzurlariyle şereflendirmiş· 
lerdir. 

Bu balonun en şayanı dikkat hu 
susiyetlerinden birisi de başta Başve· 
kil ve Milli Müdafaa vekillerimizin 
refikaları olmak üzere birçok bayan 
larm baloya Türk milli kostümleriyle 
gelmiş olmaları idi. Anlaşılıyor ki. 
mewimin bu ilk balosu bu bakımdan 
bir yn1 'l.' P irfRİ ,maJliycti ;lr7Ptmİ~tİC" 

Kur diplomatiğe mensup birçok 
zevat, bu meyanda Fransız sefiri de 
refikasiyle baloda bulunuyordu. 

Saat 22 ye doğru Atatürk baloyu 
şereflendirmiş ve bu geliş baloya sor. 
suz bir sevinç vermiştir. 

Reisicümhummuz bir müddet is · 
tirahattan sonra ilk defa Fransız elçi· 
sinin refikası Madam Ponso ile alkış· 
lar arasında dans etmişler ve dans• 
miiteakip sefir Ponsoyu nezt1erin,. 
kabul etmişlerdir. 

Reisicumhurumuzun localarmd ... 
bu sırada hemşireleri, Hariciye Ve· 
kili Tevfik Rüştü Aras, Nafıa Vekili 
Ali Çetinkaya ve Hariciye Umumi 
Katibi Numan Rifatla bazı mebuslar 

bulunmakta idi. 

Atatürk neztlerine kabul buyur
dukl.:.rı zevatla beraber sabaha kadar 
baloda kalmışlardır. Atatürk nezdit\· 
de yapıln toplantıda Hariciye Vekil;. 
mizb Fransız büyük elçisinin gayet 
beşuş bir surette görüştükleri görü
lüyordu. 

Baloda bir milli kostüm müsabaka· 
sı yapılmış ve General Nacinin krzı 
kazanmıştır. 

Sovyetler 
Uzak Şark demlryo

lunu uzat ı yorlar 
Londra - Yeni inşa olunan ve 

üç yıl içinde nüfusu altmış beş bini 
bulan Komsomalsk şehrine kadar 

Sovydler yeni bir derniryolunu gece. 
gündüz faaliyet sarfederek uzatmak· 
tadırlar. Komsomolsk şehri dağlar 
ortasında inşa olunduğu için bir mu· 
harebe vukuunda uzak şarkta mu 

him roller oynamağa namzet askeri 
bir merkez olacaktır. 

Adanadaki 
felaket 

Adana 7 (husuEi) - Adana dün mıs
li pek nadir görülen bir felakete maruz 
kaldı: 

Yağmur yedi gündenberi devam edi
yordu. Hava da hayli soğumuştu. Yağış 
evvela fasılalı bır şekilde olduğundan 

ilk günlerde Seyhanın fazla kabarması 
muhtemel görülmüyordu. Fakat dün 
Seyhan birdenbire kabardı. Sular nehir 
yatağını tamamen doldurdu. Biraz son
ra yan taraflara taştı. 

Kısa bir zaman zarfında Seyhanın su 
seviyesi eskisine nazaran beş metre ka
dar yükseldi. tık su altında kalan taraf 
karşıyakadaki mahallelerdi. 

Suların kabardığı görülünce hemen 
faaliyete geçildi ve sandallarla karşıya
kada halkı kurtarmağa çalışıldı. Bu 
semtteki halk evlerin üst katlarına, 

damlarına çıkmışlardı. 

Sular çok azgın akıyordu. Belediye 
vesaiti kafi gelmeyince ordunun yardı
mı istendi. Askerler kazazedelerin im
dadına yetişti. 

Bununla beraber sular Adananın her 
tarafını kaplıyordu. Taşköprünün iki 
gözünden maadası tıkandığından sula
rın şehre ve ovaya yayılması daha bü
yük tehlike teşkil ediyordu. 

Bütün yardımlar"' ·-•-·- ~.a 
tazla ınsan ve bırçok hayvan sellere 
kapılıp boğuldular. Karşıyakada ve ne· 

bir yatağına yakın yerlerdeki evlerdeıı 
200 zü yıklıdı. Halkevi binasının da bir 
kısmı çöktü. Hükumet konağı, kız lisesi 
ni sular basmıştır. Hapishane boşaltı!· 
mıştır. Sokaklar birer nehir halindedir. 

ölenlerle yıkılan evlerin rakamı he· 
nüz kafi değildir. isimler de mallım dC4 
ğildir. 

Belediye çavuşu Mahmudun evini su· 
lar sarmış, buraya iltica eden 18 kişi kur 
tanlamıyarak hepsi acı feryatlar içinde 
can vermi~lerdir. Halk müthiş bir korku 
ve heyecan ic.ıindedir. Bütün telefon ve 
telgraf hatları bozulduğundan civar şe• 
hir ve köylerle bir hayli müddet muha
bere edilememiştir. Sonradan Mersinle 
olan hat tamir edilerek muhabere temin 
olundu. Bu telgrafım da Mersin üzerin· 
den ve Konya hattı ile çekilmektedir. 

Ordu, Kızılay, belediye kazazedezere 
yardımla uğraşıyor. Sular bu sabahtan 
itibaren biraz inmeye başladı. Maddi 
zararın miktarı ancak sular çekildikten 
sonra tesbit edilebilecektir. Trenler işli· 
yem!yor. D~miryollarmdan bir hayli 
bozukluk olduğu muhakkak. 

Ceyhan da kabarmış ve Seyhanlı 

birleşmiştir. Bu yüzden bütün Adana 
ovası su altındadır. Cfıivar köylerdeki 

• .• ---- -~ ıuz ıçoH •• _..,,..,.. _.. _ 
di. Bu köylerle muvasala kesilmiş bu· 
lunmaktadır. 

İitev 
dal 

Londradan gelen 
en yeni telgraflar 

(Baş tarafı 1 incide) ilk sayfalarında, adeta ilan şeklinde, 
susi tayyare meydanından bir tayya_ aş~ğıdaki cü~le }~azılı bulunuyordu. 
reye binerek "Kan'' şehrine gidecek- ~rahmızı ~sterız.,, . . 
tir. Orada Madam Simpson ile buluşa- Bırkaç dakıka sonra bırçok. kım~c-
rak Akdenizde bir gezintiye çıkacağı ler, "Allah kralı muhafaza etsın,. dı~e 
söyleniyor. başlıyan milli marşı terennümtelmege 

Krahn hususi vaz' yetl başlamış~ar~ır. Hazı: bulunan h~~k d~ 
Umumi intibaa göre, kabinenin kra- bunlara ımtısal etmış ve bunun uzcrı· 

la yeni bir mühlet verişinin başlıca se. ne marşı okuyanların sesleri uzak me: 
bebi kralın sıhhi vaziyetidir. Bu tah- safelerden işitilmeğe başlamış \<' ye~ll 
minl yapmıya sebep olan hadise, dün, bir ~kı~ nümayi~çil.er de bu teı.ahil· 
Kralın hususi doktoru Lord Penn'in rata ıştırak eylemıştır. 
kendisini ziyaret etmesi olmuştur. Ba•v akU bu ;ıUn v azlyell 

Bazı salahiyettar kimseler, kralın eydanfatecak 
morgantik bir izdivacın imkansızlığı Kralın kararı yalnız kral ailesi erka• 
hususunda kabine ile mutabık oldu - nı ile kabine azııs:n:a ma!umduı. 
ğunu söylemektedirler. Bugünkü Avam kamarası toplantısı.ıı 

Diğer bazı vezat ta kralın madam da. M. Baldvinin, kral ile yaptığı göriı~ 
Simpsondan ayrılmasının imkanı ol - melere dair tam ve vazıh maı.eın:ıat vere· 
madığınt, çünkü bu kadının hükümda. ceği sanılmakt~•lır. oSn ıtçımalarda 
nn maneviyatı üzerinde büyük bir te- olduğu gibi M. Attlle' kanunu 
siri bulunduğunu ve bu tesirin sekizir.- esasi buhranı hakkında bir beyanattll 
ci Edvardın hayatı üzerinde zaruri bir bulunup bulunmıyacağını başvekildcl1 
amil ~lduğunu söylemektedirler. soracak ve M. Baldvin o zaman söz ala· 

Umumi kanaate göre, kralın bugün· rak bugünkü vaziyeti tamamen aydııı· 
kü sinirli vaziyeti g~er ümidile, kabi: latacaktır. 
ne şimdilik bir karar almıyacaktır, \'e Bütün Avam kamarası azalarınıl1• 
bir müddet bekliyecektir. Bu müddet başvekilin hattı hareketi ne olursa ~l· 
esnasında, kral umumi ve teşhir edicı sun, cnu tasvip edecekleri şüpht'sizdıf· 
münakaşalardan uzak, meselenin sü · Kral hUk Ometln talebini ttGb ul 
kim içinde leh ve aleyhini düşür.erek. ed em l yec eglnl bild r ril 
soğukkanlılıkla taç veya izdivac;dan Londra 6 (A.A.) _ Sandey DispeÇ: 
birini tercih edebilecektir. Ayni za - bugün saat 16,30 da neşrettiği husı.ısı 
manda, hükümdar, kendisine karşı gö~ tabında şu satırları yazmaktadır. 
terilen sempati hararetini de görebile- "Kral, hükumetin talebini kabul ede-
cektir. Meselenin halli, zannedildiğinE:- ıı miyeceğini bildirmektedir. Başbakaııı •• 
göre, henüz meçhul bazı unsurlara bağ Valide Kraliçeyi ziyaret etmesi bir kS 

hdır. rar ittihaz edilmiş olduğu zannını .;et• 
" Krahmızı isteriz " 

600 kadar insan, başvekalet dairesı mektedir Kralın kendisini, hususi ~:; 
ve Baldvinin ikametgahı önünde top yatını kendisine yapılan tavsiyelere go 

· h kk d h tanz·ım edecek mevkide görmedig-i •.. fJsı:. lanmıştı. Bunlar, vazıyet a ın a a .. 
raretle konuşuyorlardı. Nazırlar biri kat, şimdiki hükfımetten başka tı.ı~ 

Bu silah sesleri üzerine milis ve jan
darmalar yet:i§erek süngülerle halkı da
fıtmağa teıebbOs etmişlerdir. Bu sırada! 
Mesalihl hassa zabitinin kumandasında 
qladan Uç zırhlı otomobil yetişmiş, 

Taymis gazetesi Fransa ile Türkiyr 
arasında İskenderun meselesinden do
ğan ihtilafı anlattıktan sonra ezcümle 
diyor ki: 
Vakıa bugün Fransa Suriye manda

-tundan sarfınazar ederse vaziyetin ne o-

Burada, askeri fabrikalar inşa e· 
dilmiştir. Ve bu şehir hava hücum
larından masun bulunmaktadır. Man 
çurya hududundan uzaklarda ve Si
bery.ı iderinde uzatılmakta olan yeni 
rlemirvohmu Japonlnrm zantedebil 
mek ;htimali muhaldir. Yol bu cihet 
göz öniinde tutularak inşa olunmak
tadır. Yeni şehrin f\halisinin ekseri~i 
25 yaşından aşağıdır. 

birini müteakip gelmeğe ba.şladıklan fikirde bulunacak bir hükumet teşkı 
zaman bu halkın asabiyeti artmıştır. edecek vaziyette olmadığı takdirde ~~ 

Saat 17,;}0 a doğru "siyah gömlekli kubulacak bir feHiketle fmparato:Jlıf!. 
ler .. gelmişierdir. Bunların ell~rindt. tehlikeye düıürmek te istemediği bildı• 
faşist gazeteler vardı. Bu gazetelerin riliyor.,, 
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t Fenerbahçe Çeklere 2 - 1 mağlfip oldu 
arı lacivertliler beklenen oyunu çıkaı··amadı 
ilk devre O - O beraberlikle bit-

mişti. ikinci devre oyun 
dakikalarca fazla ovnanıldı 

Çekoslovak profesyonel taknnb
~ Çeki Karlin dün Fencrbahçe 
~bğı ikinci maçı 2 - 1 kazandı. 

~
Birgün evvel birçok fırsat kaçıran 
atasaraym berabere kaldığı bu e
Fenerlilerin yenecekleri ümit e

ken neticenin Fener aleyhine ol-

~ 
havanın güzelliğinden istifade 

tek atadı hemen hemen dolduran 
rcileri hayrette bıraktı. 
Dün yazdığnn gibi, biribirini bu. 
düzgün paslaşmadan başka hiç 
fevkaladeliği olmıyan bu Çek ta· 
ı kar§tsmda fenerlilerin bu act 

, ilubiyetine sebep üç orta muhaci-
1tı çok fena oynamalarıdır. 

Maç saat üçe on kala Şazi T eıca
hakemliği ile başlandı. Fenerliler 

k içe Muzafferi koyarak: 
Hüsamettin - Yaıar, Fazıl -
at, Angelidis, Reşat - Niyazi, 

\tzaffer, Ali Rıza, Esat, Rikret şeh
de idiler. 
Fenerin hücumu ile Çek kalesi 

\inde oyunanan oyun, yavaş yavaş 
Utevazin bir şekil aldı. Fakat onun 
dakikaya doğru Fenerlilerin hafif 
Üstünlük tesis etmelerine rağ-

e:ıı mütemadiyen soldan akın ya~ 
ve sol iç Esadın berbat bir o-

tı oynaması yüzünden gol çıkara
dtlar. Yirminci dakikadan sonr:
·kler de Fener kalesine birkaç teh
~li iniş yapabildiler, fakat netice· 
. Devre sonlannda hücumlar gen . 
erlilere intikal etti. Muzafferin 

k l· alesinin boş köşesine havale et
. top içeri girerken müdafi yetiş,. 

çok mükemmel bir kurtarış yap· 
biıinci devre de sayısız olarak bitti , 
İkinci devrede Muzafferin yerine 

ciyi koyarak çıkan san lacivertli-
derhal Çek kalesini sardılar. Hk 

\>rede yalnız solda Fikret vasıtasiy
aktn yapmağa uğraştıkları görülü.
ll bu kısunda sağ taraftan da işl~
ğe başlamışlardı. 
Her iki açığın bilhassa Fikretin 
'lerden sürüp kale önüne kad~r 
titdiği topu üç orta muhacim bir 
lu içeri sokamıyorlardı. F enerlile-
bu hakimiyeti on ikinci dakika· 
sonra rakip takıma geçti. Sağ a

la sağ iç yüzde yüz birer fırsat ka
dtktan sonra merkez muhacim: 

m bir ıskasından istifade ede
günün ilk golünü attı. 
F' ener mağlup vaziyete düşünce 
a canlı oynamağa başladı; Fikret. 
tkez muavininin yardımı ile mü· 
adiyen Çek kalesine sokuluyor. 
at ortada gol yaoacak oyuncu bu-

l..at bo I federasvo
!°' ll n un get:irdiği 
·~inci antrenör 

ti şehrimize geldi, 
lzmire gidecek 
F'utbol federasyonunun şehir ta· 

. ~~rınuzı hazırlamak üzere anga1< 
gı antrenörlerden ikincisi ola;ı 
t_er Grinnwell dün şehrimize gei. 
tır. 

Aslen lngiliz olan antrenör, on 
11.enedenberi ispanyada Barseloa 
tınde bulunmakta idi. 
t Son kanşıkhk yüzünden lspanya
İtkeden Grinnwell Barselon ta· 
atında sekiz sene hem oynam!f 
ele antrenörlük etmiştir. Son b~ 

~ Yalnız antrenörlükle meşgul ol· 
. tur. ispanyadaki muvaffakıyet. 
~larından dolayı beş kupa kazan 
· · Birkaç gün daha şehrimizde 
,C<tk olan yeni antrenör, buradar 
ite gidecek ve ora takımlarını ca-
caktır. • 

~ ~ ~.:::-: ~ ·:r~ ~-----··· ..• ., .,,.~,, 

~-,.,. 
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Çek miida.fii topu uz.akkı§tırırlren 

lunmaması yüzünden netice bir tür. 
lü değişmiyordu. 

Nihayet yirmi ikinci dakikada 
Fikretin çektiği bir kornerden Ali Rı
za kafa ile topu Çek kalesine gönder· 
di. 

Kaleci topu yakaladıysa da kale. 
nin içinde olduğundan gol addedildi 
Bu beraberlikten sonra Fen erlilerin 
güzel ve şuurlu bir oyununu görmek 
maalesef çok devam etmedi. Otuzun 
cu dakikadan sonra oyun Fener msrf 
sahasına döküldü; sağdan bir Çe1.;: 
hücumunu Yaşar favuHe kesebild" 

Sağ muavinin çektiği §Ütü gü .. .,.l 

für kafa vuruşiyle sol içleri ikinci df>· 
fa Fener kalesine soktu. 

Mağlup vaziyete düşen sarı lac\· 
verdiler gene iki açıkları vasıtasiyle 
şiddetli hücumlara geçtilerse de orta
dakilerin beceriksizliği, Çek müdafi. 
!erinin canla başla çalışmalan, ve ha
kemin oyunu dakikalarca fazla oynl"\t 
ması Fenerlileri beraberliğe ulaştıra· 
mad1: ... 

Arasıra yapılan Çek hücumlarr 
Fenerliler için tehlikeli bile oluyordu. 
Tam on bir dakika fazla oynanan 
oyuıı bittiği zaman F enerbahçelilcr 
bire karşı iki golle mağlup olmuşlar· 
dı. 

* • • 
Dünkü maç Galatasaray - Çeki 

Karlin maçından daha heyecansu 
geçti. Çekler daha durgun oynadı. 
lar. Buna sebep de üç günlük yol 
yorgunluğundan sonra bir gün evve? 
de Galatasaraya karşı sıkı bir maç 
yapmış olmalarıdır. 

Müdafaada sol müdafiyle, met· 
kez muavini nazan dikkati celbetti . 
Hücum hattı; Fener muavinlerinin 
fazla gayreti sayesinde bir gün evvel. 
ki kadar düzgün çalışamadı. Fener 
kalecisi fena bir gününde idi. Bloke 
edişlerinden bir hayli hatalı hareket 
leri görüldü. 

Müdafaada Yaşar - sakat oldu
ğu için olacak - hiç muvaffak ola~ 
madr. Oyunun sonlarına doğrum;-

Fikret Takiplerini böylece atU:ıtıyordu 

safir takım oyuncusuna yaptığı ve h::ı 
kemin oyundan çıkarmak mec· 
buriyetinde kaldığı çirkin hareket 
te affedilmez bir kabahatti. Mua
vin hattında bilhassa Angelidis 
çok güzel bir oyun çıkardı. Hü· 
cum hattında Fikret ve Niyazi iyi 
çalıştılar, üç ortaya birçok gol fırsat
kın '1n;...rrladılaı Fakat ortadakiJ,.r;. 
biribirleriyle uyuşmamalan, merkez 
muhacirnin bütün hattı atıl bırakan 
fena idaresi, F enerbahçelilerin kay
betmelerine sebep oldu. O. fvl. K. 

.· "'1 

Fenerliler yegfme gollerini atarken 
Kafile reisi 
ne diyor? 

Dünkü maçtan sonra görüştüğümüz 
Çek kafile reisi: 

- Fenerbahçe maçı çok sert oldu. 
Galatasaray takımını teknik itibarile 
Fenerden daha yüksek bulduk. 

Fenerbahçe takmını.da yalnız sol a
çık fevkalfıde bir oyuncu. Bunun gibi 
dört futbolcuya malik olan bir takım, 
Avrupada bütün klüpleri yenebilir.,, 
demiştir. 

Yarınki maç öğleyin 
yapılıyor 

Çeki Karlin maçları tertip heyetin
den: 

1 - Şehrim.izde bulunan Çeki Karlin 
takımı son maçım 8-12-936 salı günü 
Güneş klübile yapacaktır. 

2 - Müsabaka saat 12,15 de başlaya
caktır. 

3 - Halkımızın bu takımın oyununu 
görmesine imkan vermek için fiyatlar 
tribün 50, duhuliye 25 olarak tesbit edil 
miştir. 

Haydarpaşa .. Boğaziçi 
Liseleri maçını 
Haydarpaşa~ııar 

kazandı 

Dün Taksim stadıı·,c.la Fener -
Çeki Karlin maçından evvel oynanan 
Haydarpa~a - Boğaziçi liseleri ııtnt
smdaki müsabakayı Haydarpaşalıli': 
bire karşı üç golle kazandılar. 

Hilô.l -Anadolu 
Oyun Hilallilerin sahay, 
terketmesile yanda kaldı 

Taksim sahasındaki Çeki Karlin 
maçları münasebetiyle dün yalnız Be. 
şiktaş ve Fener stadında lik maçlarına 
devam edildi. 

Şeref stadında yapılan günün ilk bi
rinci küme maçı Hilal ile Anadolu ara
sındaydı. 

Yaptığı maçların hepsini kaybetmiş 
olan Hilal, Anadoluya karşı bir gaJi-ı 
biyet elde edebilmek için sahaya kuv
vetli bir şekilde çkmıştı. Oyun karşı. 

hklı hücumlarla ve seri bir şekilde ce-

reyan ederken, Anadolu Kenan vasrta
siyle ilk golü yaptı. 

İkinci devrede hakem Hilal aleyhine 
bir penaltı cezası verdi. Anadoluya 

ikinci golü kazandıracak olan bu ce
zaya Hililliler itiraz ederek 20 inci 

dakikada sahayı terkettiler ve bu su

retle oyun tamamlanmamış oldu. MU. 
sabakanm hakemi Suphiydi. 

Süleymaniye: 1 
lstanbulspor: 1 

Şeref stadının son karşılaşması İs-) 
tanbulspor • Süleymaniye takımları a
rasında oldu. Beşiktaşla berabere ka
Ian!stanbulsporlularm son maçlarda 
kuvvetli bir takıma malik bulunduğu. 
nu ispat etmiş olan Süleymaniyeye 
karşı nasıl bir netice alacağı merak e
diliyordu. Oyun karşılıklı hücum
larla ve güre! bir şekilde cereyan eder
ken Süleymaniyeli Daniş ilk golü çı
kardı. 

İkinci devrede mağlubiyetten kur • 

tulmak için İstanbulsporlular çok ça.
lışmıya başladılar. Süleymaniye müda-

faasının sert bir mühadalesini""b'ii:kein 

penaltı ile cezalandırdı ve bu suretle 
sarı siy,ahlılar beraberliğe kavuştular. 

Oyunun son dakikaları çok sert bir şe
kilde devam ederken hakem Süleym~ 

niye kalecisini bir hasmına kasten müt 
hiş bir tekme vurarak fa.vl yaptığı ı. 
çin oyundan çıkardı. Oyun da netice 
değişmeden, beraberlikle nlliayetlen~ 

Vefa: S - Eyüp: 1 
Fener stadında günün ilk birinci kü

me maçında Vefa - Eyüp birinci talwn 
lan Adnan Akmm hak:emliği altında 

karşılaştılar. İlk dakikalarda Mustafa 
vasıtasile bir sayı kazanan Vefalılar E
yüp kalesini adam akıllı zorladılarsa da 
başka gol çıkaramadılar. Güzel bir sayı 

kaydeden Eyüp takımı beraberliği tesis 
etti ve ilk haftaym bu netice ile uilıdyt:t 
buldu. 

İkinci devrede gayreti arttıran Vefa
lılar üstüste iki sayı çıkararak kuvvetli 
hasımlarını 3-1 mağlup ettiler. Maç 
güze! ve heyecanlı oldu. 

Beykoz:2 -Topkapı:2 
Geçen hafta Eyübe 6-1 gibi büyük 

bir farkla galip gelmiş olan Topkapmm 
Beykozla yapacağı maç oldukça mühim 
di. Fener stadında Eyüp Vefa maçından 
sonra iki takım sahaya çıktılar. Beykoz 
Sekiz Mehmet, ve Şehaptan, Topkapı da 
Kamilden mahrumdular. 

Oyun çok süratli cereyan etti. tlstüs
te iki gol kazanan Topkapılılar galip 
vaziyete geçtiler. 

MağlUbiyet korkusile gayretlenen 
Beykoz oyunculan devre sonuna kadar 
cansiparane çalıştılar ve Kazımın yap-
--~---~~~--~-~-

DlknınH~n klYım<eOceır 
Anadoluhıs::ır : 3 
Doğanspor:1 

Şeref stadında yapılan ikinci kümı> 
maçında Anadoluhisar Doğansporu 3-
1 yenmiştir. 

Galata 
gençıerbirliği : 6 

Ortaköy: 1 
Fener stadında yapılan ikinci kü -

me maçmda Galata Gençler birliği, 

Ortaköy takımını 6 · 1 yenmiştir. 

Kır ko§USUna ~tira1c eden at7et7.er 

tığı iki golle beraberliği temin ettiler. 
Ve böylece likte dördüncülüğe doğru 

yükselmeğe çalışan Beykoz, genç ve 
canlı Topkapı karşısında evvelce aldığı 
neticelere rağmen muvaffakiyetsizliğe 

uğradı. Oyunun hakemi Nuri Bosuttu. 

Dünkü Kros 
koşusu 

İstanbul ajanlığı tarafından tertip 
edilen kır koşularının ilki dün saball 
Şişlide tramvay deposu ile Tuğla har· 
manları arasında (5000) metro üzerin· 
de koşuldu. 
Koşu sahasına resmi klüplerden işti. 

rak edenlerden ancak Galatasaray gir
mişti. 

Koşuya 25 atlet iştirak etti. Bunlar· 
dan dört kişi müsabaka hariciydi. 

KOŞUNUN NETİCESİ 
1 - Recep Güneş 14,30 müsabaka 

harici. 
2 - İbrahim Beyoğlu Halkevi 14,43, 
3 - Garbis Beyoğlu Halkevi. 
4 - Artin, Beyoğlu Halkevi. 

TAKIM İTİBARİLE ALINAN 
NET!CELER 

Birinci Beyoğlu Halkevi: 
1 - İbrahim 14,4:3. 2 - G:ırbis, 3 -

Artin. 
II - Beyoğlu Ha1kevi. 
Hakkı 5. !sak 6, Şoer 9 - 20. 
III - Beyoğlu Ha1kevi: 
Zekeriyya 4. Nuri 8. Hikmet 21 -33. 
IV - Beyoğlu halkevi. 
Kaya 7. Votikas 14. Yogi K. 17 -38. 
IV - Galatasaray küçükleri. 
Galip 11. Sait 13. Sadi 15 - 39. 
V - G:ılat:ısaray ki!çükleri: 
Metin 16, !zzet 18, Mehmet 19 - ~3. 
Dw.darı :mn.ra yapıls.cak olan Kros 

, kantrilare diğer klürılerimizin d~ bil -
AM!!S f~ere olatt ldüplerimizin de iş
tiraklerini temenni ederiz. 

Recep Ali Oagn 
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.. üenız 1<artalı" om süvarisi 
l(ont Felika fon Lukner 

Sarı ırkın güzel bir sümunesi olan 
PU\nım. o anda hazırlandı; derhal 

arkadaşlara söyledim: 
motUrbot bize aittir, bununla ı __.: Bu 

kafacağız !. 

Sarıgül dert yandı : Bütün ömrümde, ihtiy 
efendim sade bir gececik yüzüme güldü 1 

Beyaz erkekler sarı kadınlardan hoşlanmıyo 
Devonpordaki yirmi kadar olan Al

man esirleri ellerindeki imkan nispe -
tinde vatanlarına faydalı olmanın yo
lunu bulmuşlardı. Bu arada Franç da, 
milstahkem mevkiin, limanın, civarda
ki mayn tarlalannm plln ve haritala· 
nnı elde etmeye muvaffak olmuştu. 

Grtın isimli bir başka esir de telsi?. 
telgnıf ahize makinesi yapmış, demır 
destereleri ve firar için !Uzumlu diğer 
lletler tedarik etmişti. Ayni esir pa . 
muk baruityle doldurduğu bir şilte il· 
7.erinde haftalarca yatıp uyumak cesa
retini göstermişti. Biltiln bunların en 
mühimmi olarak esir vatandaşlarım. 
limanın daha yeni kontrol edilen deniz 
altı ı;ııa:ynlarnu patlamıya mahsus elek 
trik tertibatını kemneye muvaffak ol 
mt111a.rdı. 

ll.obıilıi, Okland clvarmda iki bin 
hektarlık ldlçUk bir adadır. Bu arazi· 
nin bUy1lk bir kıs.'11Dlda. serbestçe gez
mek hakkına maliktik. Kasvetli hapis
hane hilcrelerinden sonra böyle açık 

havaya kaVWJMak bizi öyle sevindirdi 
Jd! Diğer taraftan adadaki diğer eeir 
:ntandaşlarmuzm karştlayışlan da 
bizleri çok miltehusia etti. Bu zavallı
lar 1914 <lenberi anavatandan haber 
alamadıklan için sekiz aylık eski ha
berlerimiz onlara taze taze geliyordu. 

kemmelen aldandı. Bana başını sallı
yarak: 

- Gördünüz mü? diyordu, maceralı 
hayatınızın şimdi acısını çekiyorsu -
nuz! 
Yağmurlu havalarda dışarda gez· ı 

mek imkansız olduğu günlerde yatağc
ma U7.anarak inliyordum. lyi havalard:ı 
ise ağrılarım hafifliyordu. Esirler ara
sında bulunan bir marangoz, bana bir 
çift koltuk değneği yaptı; bir müddet 
sonra iyi havalarda dışarıya bunlarla 
çıkmıya başaldım. 

Kamp kumandanı arasıra beni ziytt
rete geliyor, halime acımış görllnUyor
du. 

- Zavallı kont! 
Fakat içinden şöyle söylediğine e -

mindim: 

Geçen t.eırıka1arm hUIAası: 

Mütovetta ellir taciri bacı BllAlhı oflu 
h&CJ Muatataya alt bir hwnuıl filoda, 
küçük haremağalarma malıBua haataııe 
gemiltndeyb. Burada if gören lk1 hJ&met 
llalayJğmdan bJri olan lncebel, eakiden. 
hacı BllAllıı rakkueel lmil· .A.rkadafı 

S&rııülle birlikte, bir huta kotufunu 
tetute giderlerken, aralannda konutu 
yorlar. 

- Hayatın zevkini en fazla alabile
cek yaşta.. Bizim cariyeler arasındaki 
Ruslar, Boşnaklar, Nemseliler ve bü
tün soğuk memleketlerden gelenler 
söylemiyorlar mı? .. Oralarda kadınla
n biz yaşta çllrtlğe çıkarmazlarmıf ... 
Bizse ... 

- Bu akşam bir geyler oluyonım, 
SangW .• 

- Aman ne iyi! Bu romatizma saye- - Bu sıcak iklimler bqmn7.a. wr-
sinde herif in kaçıp kurtulması tehlike- du galiba. .. Bu ateş gibi deııiz, bu yakı-
si ortadan kalkm1ş oluyor! cı rilzgi.r ... 

Bu sırada ben esirler arasında mti- - öyle. .• Fakat da.hası da var .. İ§i-
rettebat seçmeye gizlice başlamıştım tiyor musun? 
bile ... Adada esirlerden "Nordoyçer- Kulak kabarttılar .. 
loyd,, kumpanyası gemicilerinden on - Evet, senin çingeneler .. Alem edi-
dört kişi vardı ki, hepsi genç, dinç ve 1 yorlar Hacı Mustafayla.. 
azimkar kimselerdi. Fakat ben bunlar- - Hınzırlar .. Yere ba.tsnilar .. Eğer 
dan ancak yedisini alabilecektim. Seç- onlar olmasaydı, belki ben gene ikbal
tiklerimi tasavvurumdan haberdar et- de olurdum. .• 
mek, diğerlerine bir gey bildirmemek t - hnkA.nı mı var? .• Seni değil Hacı 
liZmı.geldiği ciheUe kolay olmadı. Mustafa, Hacı Bilil bile terkettiydi 

(Deumnıuar) kardee.-. 
Adadaki esirlerin hepsi o civardaki 

eeki Alman müstemlekelerinin ahali.qi 
idi w hiçbiri haklld harp esiri değil
di. BU sebeple, Motuihl kampmm ku
mandam kaymak~ Ttırner bizleri a
d~~~- Bimm gen. 
ıimiz onu hapishane mildiri gibi olan 
nzlyetlnden adeta kurtararak asker 
ftZifeafne kavuşturdu,. Bunun için m
vallı kaymakam benimle çabuk dost 
oldu. (Kont) unvanım onu nedense 
pek cezbediyor, benimle adada sık sık lstanbul hUkt\metl bu komedyanın farkında 
gezmeye çıkıyordu. Bu zayıf damarını dej(llse, ne yazık •• Ne yazık. 
azıtnıı mehareUe istismar ederek iti · Prens uyurken, Semra pencerenin canlı bir vesika olamaz.Berlinde ve impa 
ma.dını kazandmı. önünden kalktı .. Arkada duran büyük ratorun sarayında bir yıl kalsaydım, bel 

Pllnım hazırdı; fakat Kirşays ile e- bir etajerin üstündeki resimli mecmua- ki böyle bir vesika ele geçiremezdim. 
sirlerden Egidi ve Osbardan ~kn lan, kitapları ve albümleri kaııştmrken, Mektubu çarçabuk aldı.. 
lcimsenin bilmemesi l!znndı. Bir gUn gözüne bir zarf ilitti... Koynuna yerleıtirdL 
adada geurken oldukç.a büyük enfes Prense gelmiş bir mektup bu. - Artık, TUrke, TUrkten, Tilrkiln 
bir motörbot gözüme ilişmiş, bu iki ar- İki gün önceki tarihle yazılmıttı. İm· kendisinden bafka dost olamıyacalmı 
kadaşa sormuştum: ktı _Bu motörbot kimin? zaya ba : bir daha anlamıt oldum. Bi.ıi aldatıyor-

- Ueera kampı kumandanmm.. "Von Varter König .• ,, Iar. Buna fÜphe yok ... Asıl merak etti-
İşte pl.Anmı, o anda hazırlandı·, der- Semra mektubu okumadan, böyle bir ğim bir nokta var: Acaba bizimkiler bu 

adamın birkaç gün evvel Berlin gazete- · bil k mi ıad d" la ' Bil k hal arkadaşlara söyledim: ıte ere • es ıyor r. ere 
lerinde resmini gördüğünü hatırladı. · ald la ? E. bö 1 · · - Bu motörbot bize aittir, bununla mı anıyor r ger · y e ıse, sıyut 

k aca.ğız' Mektuba çarçabuk göz gezdirdi. bir zarurettir, derim. Fakat, İstanbul 
aç ·· - Çok mühim bir mektup.. h .. ,..J\ • b k d f k d d Fakat •CTT .. - ... ac;.,z,, demekle mesel"" U&umeü u ome yanın ar ın a e-

~-ı:.· " Diye mırıldanarak okudu: • · N halledilmJş olmuyordu; va.zlyeti ada _ gılse, ne yazık.. e yazık. 
makıllr tetkik etmek llzımdı. 

Adada oldukça serbesttik, rahat ra· 
hat ge7.ebillyorduk. Ancak akpınlan 
saa.t altıda kampta bulunmamız mec
burlydi. Üstelik her tarafta nöbetçiler 
vardı; dilşman daima bizi gözetliyor
du. Bilhassa esir e.rkadaşlanmızm te-

cessUsilnü celbetmekten korkuyorduk. 
Bunlar asker olmadıktan için macera
lı sergibeştimiT.de bize faydalı değil, 

belki r.ararlı olurlardı, hem motörbot
la bUtiln esirleri götiirmemize de tabii 
imkln yoktu. Bu vaziyette firar te -
şebbilsilmtlzü Alman esirlerden de gi.,.. 
temek mecburiyetindeydik. 
~irler arasında aslen Polonyalı o

lan Avusturya ta't:iyetinde bir doktor 
vardı ki, onun casusluğundan bile şüp 
hcleniyordum. Bilhassa bu adama bir 
sey hissettirmemek gerekiyordu. Onu 
ka.f ese koymak için de romatizmaya ys 
kalanmnyı münasip buldum! 

Romatizma harici hiçbir izi olmıyan 
hastalıklardandır; bu itibarla iddia -
mm aksi ispat edilemez. Hem aylar
ca deniz üstünde ' kalmış, haftalarca 
da küçücük ve üstü açık bir sandalla 
açık denizde sefer yapmış ve hapisha
neelrde yatmış bir adamın romatizma
ya yakalanması kadar tabii ne olabi
lir? 

Avusturyalı doktor bu hileye mU. -

"Prens hazretleri; 
"Bu gece askeri klübünde yapılan iç-

timada bütün zabit arkadaflar, Alman 
topraldannda kan dökmeie haZl1' ve a
made olduklannı, fakat yalNmc:ı mem
leketlerde ölmek biç de hoılanna gitme 
diğini söylediler. Gerçek böyle değil mi? 
Alman milleti, Alman toprağında doi· 

muştur .• Alman toprafı uinmda lanı
nı dökmesini en teref1i bir vazife bilir. 
ilk fırsatta bunu ianp81 ator hazretlerine 

açanık, biz zabit arkadatlannızı geçici 
dost topraklanna göndermekten vazgeç 
melerini tavsiye ediniz!,, 

Semra birdenbire irkildi .. 
Biraz önceki tahminlerinin bir tesa

düfle çarçabuk canlanmtf olduğunu hay 
retle gördü. , · 

Semra genit bir nefes alllll§tı. • 
Bir tesadüfle elde ettiği vesika, onun 

için Ç'.>k mfihimdi. 

Odada dola~yordu. 
Prensi uyandırmak için yere attığı 

bardak bin parça olmuştu. Biraz sonra 
Semra likör tepsisini de yere düıürdil. 

Prens horul horul uyuyordu. 

Hu gürültüler sivrisinek vızıltısı gibi 
ne kadar hafifti. Vilhclm gürültü ile ge 
çen askerin trampet sesinden bile u-
yanmanuştı. 

O ne? 
Suratsız milrebbiye kapı ara1ığından 

birdenbire ba,ım uzatmasın mı? .. 
işte Semra şimdi zivanadan çıkacak-

Demek ki, Berlin askeri klUbilnde tr. 
toplanan Aristokrat zabitler Alman top
raklarından harice çıkmak istemiyorlar 
dr. 

Mektup Sahibinin bahsettiği "yaban
cı topraklar,, acaba Tilrkiyeden baıka 

neresi olabilirdi? 
Semra dalgın ve dllşlinceli... Başını 

Cinüne iğmigti. Mt:ktubu yerine bıraktı. 
Bir dakika tereddiltle oturduğu yer

den lmnıldamadı. 
Tekrar kalktı: , 
- Hayır, dedi, iki devlet arasında 

dönen ai ui entrikalara bundan daha 

- Bu kadına haddini bildirmek iste
miştim. Demek bunlar hakaretten de bir 
şey anlamıyorlar 1 diye söylenerek hid
detle yerinden fırladı .. Kapıya koştu: 

- Ne istiyorsunuz? 
- Vakit çok geç oldu da. Prens haz 

retleri acaba rahatsızlandı mı diye me
rak ettim. 

Semra kaşlarını çatarak cevap verdi: 
- Prens hazretleri rahatsızlanmıt 

olursa, yanındaki kadın, buraya telefon 
la derhal bir doktor iıtiyecek kadar 
dUtüncelidir. 

- Öyle ... Fakat h8.li. güzel değil mi 
yim? Bak, bendeki bel kimde var .. 

Avuçlarını kemer gibi yaptı. Haki
katen de, beli, hala bu altın kemerııı I 
içine giriyordu ... 

- HAl eskisi gibi köpük raksı yapa
bilirim... HAii. eskisi gibi .. 

..,_ Sayıkla dur, kardeş .. Şimdi nui
bimiz yaraları bağlamak .. Geçti bizder. 
geçti .. 

Pek yakmda ilerliyen haremsaray 
gemisinde, çingene havaları, ayıµta çı
kıyordu. 

Hacı Mustafa, çingene ikiz kardeş
leri ele geçlrdikten aonra, lncebel'ln 
ra.kslarım unutmuetu... Her hafta Ve? 

her ay, onun biraz daha nisyana ka
VUflll&ama aebeblyet vermtotL Niha
yet, sofadaki oyunlara ancak eeylrci 
olarak iştirake başlamıştı. O da diğer 
cuiyeler gibi, haremsa.rayın. sayısız o
dalarını dolduran müteaddit zevk ha.

layıklarının mUtekaiUerinden biri ol -
muştu. .• Ve artık, gö.zde olmak hususi
yetini kaybetmi3ti. Efendinin kırk yıl
da bir aklma gelecek de çağıracak di
ye bekle dur ... Fakat, ah şu çingene· 
ler ! Göz açtırmıyorlardı kimseye ... 
Tıpkı biribirine benziyen ateşin dudak
lı beyaz şimşek dişli ikiz hemşireler, 
ıhtiyan yakmışlardı ..• Varsa onlar, 
yoksa onlar ... Esaaeıı, Hacı Billlin de 

--···--···-·-···· ------- • il ··-· • y 1 ! azaın: i 
: s . i lakender F. ertem : 
r : 
! - 23 - i . . ···---------.... ···-···-·--·---·-...... 

- Yemek vakti geçiyor. Bir ıey arzu 
etmiyor musunuz? 

- Hayır ... 
- Acrkmadınız mı? 

- Gece çok yemittik. HenUz acıkma-
dık. 

- Biraz yavaş konutsanız ... 
- Konuşmasını sizden mi öğrenece-

ğim? 

- Böyle bir şey söylemedim .• Pren
sin rahatsız olmaması için işaret etmiş
tim. 

- Merak etmeyin .. Prens hazretleri 
askerin trampet sesinden bile müteeaair 
olmazlar! 

Prensin oda hizmetçisi bütün bu laf· 
lara rağmen başını kapının aralığından 
çekmek istemiyordu. 

Semra biraz daha sert bir sesle sor
du· 

- İçeriye girmek fikrinde iseniz bu
yurunuz.! 

- Hayır. Prens hazretleri uyandıkla· 
rı zaman beni içeride görürse, hiddele· 
nir. 

- O halde kapıyı kapasanız, çok bü-
yük nezaket eseı i göstermiş olursunuı 1 

- Size yardım etmek istiyorum! 
- Ne gibi.? 
- Saçınızı düzeltmek.. Elbisenizi 

giydirmP.k .. ütUlenecek bir şeyiniz varsa 
ütülemek gibi .. 

- Teşekkür ederim. Görilyorıunuz 

ki. saçlarım dilzclmi9tir. Elbisemi de 
giymiş bulunuyorum. Hiç bir hizmetin"! 
ze ihtiyacım yo~ 9imdilik 1 

Semra kapıyı güçlükle kapadı. 
Semranın odada tek bqına dolaşmak 1 

tan içi aıkılmııtı. Yavaş yavaı yllrildü. 
Prensin yanına sokuldu. ökaUrdU. Eli
ni prensin alnında gezdirdi. 

Vilhelm ölüm uykusundan uyanırca
sına eıniyerek batını çevirdi.. 

(Dewmı wr) 

ba§ını yediler, ölUmüne sebep ol 
ya. .. 

Varisi Hacı Mustafa, kısa bir . 
man içinde, ha.rem.sarayı bir tasf 
uğrattı. Hizmet halayığı olarak 
lanlar arasında, Sarıgülle lnoe 
vardı. 

Bunlar, o zaman bu zamandır 

hastane işindedirler. Ve işte, 
kızın rakibeleri, yeni sahibi de elt 
çirdiler ... Yeni aahibiıı eski 
olan Havvayı da atlattılar ... Aı.-..IQ 
nizi kor ateş gibi kıpkırmm ihtı1'91-.... 
ki şarkılariyle, çm çın çınlatıyor 

Bu Şapdenizinde, bütün diğer k 
lar, şapa oturdu .. 

Bir açık pencerenin önünde d 
haremsaraya doğru bakmıya 
lar ... 
Fenerler asılmış.. Gölgeler dön: 

Ilık havanın ve sıcak musikinin 
döndilrilcU tesirleri biribirine 
mış ..• 

lncebel: 
- Ben artık bittim demek .. • 

inledi. - Bir daha hiçbir erkek, 
erkek .. 

Bu harem kadmlannm, metruk 
dmlarm nakarat halindeki eninin! 
o da tekrarlıyordu: "Bir daha 
erkek ... ,, 

Sa.ngül, birdenbire isyan etti: 
- Ama sen de çok oluyorsun 

deşim ..• 
lncebel, mtitehayyir: 
-Neden? 

nuyorsun. 
- Neymiş bulduğum? 
- Bunca eyyam görmilşsUn ... 

çok ziyafetlerde kendini yabancı 
keklere göstermiş, beğendirmiş 

Sonra, merhum efendimiz seni se 
Aylarca ve aylarca sade seninle 
gu1 olmuş... Senden başka gözil hl 
kadın görmemiş ... Bütün harems 
halkı, sana gıpta etmiş, parmak 
m.ış. Halbuki bir de ba.şkalarmı d" 

Çerkes kız, şarkının en muhrik 
nağmesini dinlerken, haset ve tez 

- Ç1ngeneler ! ... - diye diş gıcı 
Sangül: 
- Hayır, çingeneleri dUşUn de 

nım ... Onlar da senin gibi bahti 
Sen, mazide yaşamışsın, onlar b 
yaşıyor. Halin ne kıymeti var? Bit 
içinde mazi oluveriyor .. Hem de 
ince, kılıçtan kesk:n, hesaba ki 
gelmez, varla yok arasında bir ~ 
çinde .. Asıl acınacak benim .. 

- İkimiz de ayni acınacak me\f1' 
yiz. 

- Haksızlık etme .. Senin hatıra! 
var, kardeş .. Halbuki benim. Ve d 
benim gibilerin .. Biz. ustalanmız 
fından hazırlandık, yıllarca terbi)" 
dil dik. Bir efendiye layık olmak 
lini besledik .. Nihayet. beni de, 
Bilal satınaldı. Haremsarayında. bil 

cıns kullardan bulunmalıymış .. sen 
çeşit olarak bu "Nııhun ~emisine .• 
tıklım. Fakat, makbul olmıyan b·r 
şit .. TUrk erkeklerinin gözleri sade fi 
kes halayıklarmda.. Kafkas dışırı I 
gelen beyaz kadınlar bile, onlarP' 4' 
zarında ikinci cins ... Nemse i<•terlıı~ 
filan a.,ırılanlar, gene neytt .. Eb, "j 
le böyle kendilerini oyalıyor .. Yf>r • 
diğer kadınlar, hep birer gecelik °O 4' 
veslerini dindiriyor ... Hele biz sat~ 
riH ırk .. Zencilerden bile aşağı t11 ı 
yoruz... Zenciler ne11se ne. ''kant•fl I 
cak .. diye onlan ce:r.bediyor. sıtıtt•ıf( 
ğuk sayılıyoruz .. Beyaz erkekler"' (. 
yan., tesiri yapıyoruz.. Hacı Bi~ il 
misinde ırkımın biricik nuınuneS 
olduğum için, bir gececik lt1ttetti= f_ 

.. _ Biraz çeşni değişsin ... ~.! I 
tirin bakalım! • diyerek beni .iP'~ 

ti. ..;:' 
.,_Ne yaptı bakayım, anıat fl/I) 

(1Jtn10tll' 
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Aşçıbaşı fena halde şaşırdı: 
- Ayol ben Kudüsü istemiyorum, bana bir kaç taze 

yumurta versen daha iyi eders1n ! 
z Kudüse cenuptan yaklaştı. 

• et şurada burada mevzii mahi-
~r . 

dağı., denilen yerdeki Betfage ve Betani 
ye yaklaşmıştık. 

du ama, ordu hayatı fasılasız devam ct-ı 
meli idi; ve bu hayata yemek işi de da
haldi. 

yaz bayrak ta~ıyordu. Bir diğeri at sır
tında idi ve başında fes vardı. Bu zat 
Kudüsün Arap belediye reisi idi. 

şey bilmiyordu. Herhangi bir Britanya 
üniforması onca Britanya kudretini tem
sil ediyor'.lu. Gayet beliğ bir nutuk irat 
ederek mukaddes şehri b:r ahçıbaşı ile 
yamağına teslim etti. 

Jfi ı. Türk ordusu ayni zamanda 
a) de bulunamazdı. Fon Falken 

.ı,e; !imdi ric'at etmeğe mecbur ol
, İt vaziyete düştüğü pek aşikar 

tttc görülüyordu. 

nla beraber Türkler f>ulunduk
le leri öyle kolay kolay bırakıp gi-

ı nlar değildi. Türk dimdarile 

Sabahleyin Türkler gitmi§lerdi. Son
ra sevinç ver:ci müjdeyi aldık fakat ha

d~senin cereyan ettiği tarz inanılacak 

gibi değildir; insan kendini bir hikaye 
dinEyorum sanır. 

BEY AZ TESLiM BA YRACI 

Tanyeri ağarmadan evvel b:nba~ı 

Bain ahçı ile mutfak hizmet neferlerin
den saba~ kahvaltısına yumurta devşir
meğe gönderdi. 

Türkler geceleyin şehirden çıkıp git
mişlerdi. Belediye reisi de şehri Allen
by'nin ordusuna teslim etmek için ge
liyordu. 

İngiliz askerlerinden teslim heyetini 
ilk görenler, binbaşılanna kahvaltılık 

Bu mesele ahçıbaşının salahiyet ve 
kudretinin haricinde bir işti. Belediye 
reisinin yüzüne bön bön bakarak cevap 
vereli: 

- Biz mukaddes §ehri teslim almak 
istemiyoruz; bütün istediğimiz zabitimiz 

h:>ğaza ve süngü süngü harp et
cbur olduk. Bu da akşam sular 
ya kadar devam etti "Zevtin 

60 ıncı fırka şehrin öbür tarafında 

tki ahbap çavuşlar kayboldular. Geniş 
bir şose üstünde yürüdüler; bir döne
me:i döndüler. Tam o esnada da yoldan 
aşağıya doğru bir takım insanların gel
diğini p-ördüler. Bunların birisi bir be-

yumurta aramak üzere çıkmış olan bu 
ahçıbaşı ile yamağı oldu. Belediye re:s= 
İngiliz ordusunda rütbelere dair hiçbiı iç!n yumurtadır 1 (Devamı uar i 

idi: bunlar Loodralı delikanlılardı. Ger
çi şehrin teslimi pek yakın görünüyor- Bizim görüşünıüze göre 

Filistin muharebeleri 
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lngnizlerin Şcri41 trmağını geçmesi. 
Erdii>ıdcki Arap kabilelerini ayaklan

dırırdı; Türk dcmiryolunun ele geçi.

rilmcsi ise Hicazdaki Tiirk miulafaası-ı 
nı diı.§iirebilirdi. Bıl pldıı gcrçekleştı-

rildi mi Arap asi reisleri biitihı k"lıv

vetleriyle lngili:: safi cmuıhmdıı topla
nır, ilk1ıaharda yapılacak olan ~am :~e 

/erinde bunlar mühim rol oymynbilir
di. 

Biititn bu işlerin yaptl~ı da piyrı
de ve topçu ile takuiyc edilen atlı kıt
alara verilmi§ti. . .. . 

General Allcnlnı 19 ~ubatfa hareka
ta geçti. 60 mcı lnailiz fırkası, Kııdii
sUn sav JJS!m~ndat ~ bi1·dcnbirc 
Eriluıya saTclırdı. Bır tdra/tan da An-

ilerledi. Bıt arazi ba§tan başa dağlıktır., 
kcr tarafı kork;.mç oodilcrlc 1cesilmiş-

tir. Bütün bu güflüklcre rağmen bizim 
eskisi gibi araziden ~ti/ade etmesini 

bilmemi::: ve ateşi çok mahirane bir 81: 

rette kullanmamız lngilizlcri pek sar
sıyordu. 

Bu dağlık ara:::iyi !O inci kolordu
muz tutmu~t11. Sıra Stra sırflara tcibi-
ye etm~ olduğumu:: mal~nclitüfckleı 

sayc.'tindc piyadcmizi tasamı/ ediyor
duk. 

1911 şubatuıda lngilizlerin 85.000 in 
sanı uardı. Bizim ise 4500 ::fi k"'lltç ol

mak iizcre 35.000 muharip, 49 zıı afjır 
olarak !10 topumuz vardı. 

!O şubat ak.Jamrna lwdn:r lngili::le,. 
ardı ara.en olmtyan kayaltT.: uc uçımmı-

7.ar iQ.1ıde boğuşa bo~~a i1cr1cdi1w, 
Blz bu esnada i3e Erf1uıda fazla dıır-

mı.J ve burasını tahliye ederek munta. 
zam bir surette geriye çck"ilnııi~tik. 

Diişman 1!1 şubat sabahına kadar Eri
kayı boşaltmış oldllğumu::ı' anlıya.

nuımı§ t:c ancak o sabah bunun far1."'1-
na vararak AnZ<tk siivarisini nehir va-

disine fndirm~ ve Erihayı m1ıharel)e
siz zaptctmi§ti. Bizimle de Ooa ile Go

raniyc 1:öprü başlaruıila tema."1 gcle
bilmi§ti. 

lnnilizlcr Erihaya uartnca!la kadar 
vermiş olduklan l•Uyük telefatı gö-

rünce yukarda an.1atmı.' o'lduğumuz 
pUiıula11 vazgcçWer. f~ .Jubatta 60 ın
cı lngiliz fırkası Eriha.nın batısında.J.-i 
tepelere rr>7dldi. Anzak siloori /ır7c<Y
sı da Erika ile Şcria ırmağı vadisini 

gözetlemek için bir alay bırakaral-; 

kendi.si istirahat ctmcl• ilzcre Be!rliil
lahi me döndı"l. 

Katiyede esir edilen fngiliz esirleri Kuıl;;s zak silvari fır7•ası Be,ıimusaya do{jru mnktaıı l1ir faycla nl.conı1ıacağmı anla- (Devamı oor) 
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leri bır h.rsızlıktan haberdar oldum. 
Bu gece haydutlar evinize girecekler. 
Şimdi saat bire yaklaşmışur sanıyorum. 
taydutlar evinize bir ile iki arasında ge
lecekler ve bir ip merdivenle bahçe üze· 
rindeki gelininizin ı..,isafir olduğu oda 
ya girecekler. 

Düşes bağırdı: /_ 
- Pek doğru. Gelinimin yattığı oda

ya varıncaya kadar öğrenmişsiniz de
mek .. Çocuklanm şimdi balodadırlar. 

Anna heyecanla anlattı: 

- Hırsızlar bunu biliyorlar. Gelini
nizle oğlunuzun şu saatte baloda olduk 
lanndan da haberleri var. Hatta bu 
haydutlardan biri büyük bir familyaya 
mensup gibi görünüyor. Gelininizin ol· 
dukça mühim bir servet temin edecek 
kadar kiymetr mücevheratı olduğunu 
biliyor. 

- Demek bu mücevherler onlan im· 
rendiriyor. Fakat bunlan nasıl çalacak
lar. 

- Bu gece haydutlardan ilcisi gelini
nizin karyolası aluna saklanacaklar. 
Sonra gelininiz yatağına girip uykuy< 
daldığı zaman yavaşça oradan çıkarak 
ilzerine sald.racaklar. Ağzıru tıkayıı 
bağlayacaklar. Kimbilir belki de öldü
rccelder. Soora yatak odasındaki mücev 
hcrleri alarak gene pencereden kaçacak 
lar. üç kişi bahçede onlara yardım için 
bekliyecek. Sonra kurtulmaları için yol 
da hayvanlar bekletilecek .• Buna mey
dan vermemek için henüz polise Laşvu· 
:tacak vaktiniz var. Hemen polise haber 
gönderebilirsiniz. 

- Yavrum, zannedersem sen bu 
1nemlcketin yabancısısm. Polis mi? Al
lah esirgesin. Burada polise müracaat 
ttmck kendi eliyle bir haydut daha da-, 
•et etmek demektir. Bu memlekette in·'ı 
san kendi kendini muhafaza eder 

Düşes, böyle söyledikten sonra zıle 
bastı içeri giren ihtiyar hizmetçi kadı
na: 

- Filipi çağır, dedi. 

Çok geçmeden iri yarı bir u~ak içeri 
girerek düşesin önünde iğildi. 

Düşes, ona evin haydutların ziyareti
ne uğrayacağını haber vererek: 

- Hemen git. dedi, odacıların ikisi 
ni de ve hizmetçi kızlardan üçünü uyan 
dır. Ne kadar tüfek ve rovelver varsa 

alınız. Gelinin yatak odasına saklanınız. 
Hnydutlar pencereden içeri girince her 
taraftan silahla meydana çıkar, yakalar 

sınrz. Böylece hiç olmazsa memlekete 
de bir hizmet yapmış ;,luruz. iki cana
var t'ksilir. 

Filip adındaki iri yarı uşak söyleni
lenleri yapmak için hemen odadan fır

ladı. ihtiyar kadın Annaya doğru döne 
rek muhabbetle ona elini uzattı: 

- Yavrum, meseleyi tam zamanında 
bana haber verdiğinden dolayı sana 
çok teşekkür ederim. Sonra sana bir kaç 

sual sormak istiyorum. Fakat ellerin ne 
kadar soğuk .. Titriyorsun.. Hasta mı
!ın kızım? 

Düşes, Annanın elini sıkarken onun 
titrediğini hi!setmişti. Anna, meyus bir 
tavırla cevap verdi: 

- Hayır, düşes. Hasta değilim .. Hiç 
bir şeyim yok. Yalnız açım 1 

Düşesin rengi birden değ:şti. Baştan 
başa titredi. İyi kalpli asil kadın bu söz 

den çok müteessir olmuş, sanki kalbine 
~chirli bir hançer saplanmıştı. 

Büyük bir teessürle AnnaYl baştan 

:ış:ığı süzerek tekrarladı: 

- Zavallı çocuk, açsın öyle mi? decti. 
Haydi benimle beraber e;cl, Yemek sa• 
!onuna gidelim. 
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Başında etrafı kırmızı şeritle çevrilmiş 

resmi bir kasket, pelerininin altındaı. 
da kılıcının ucu görünüyordu. Kar~ısın 
da duran arkadaşı ise yarı çingene yarı 
köylü kılıklı bir adamdı. Zabitin önün
de büyük bir saygı ile durduğu halin
den belliydi. 

Anna, baştan aşağı kulak kesilerek 
konuştuklarını işitmeğe çalıştı. Eski 
püskü kıyafetli adam zabite şöyle diyor 
du: 

- Zaten sizin çağırdığınızı işitince 
mühim bir iş olduğunu anladım. İşi sağ 
lam görmek için yanıma yedi kişi daha 
aldım muhterem kaptan. 

Zabit de ona şöyl cevap veriyordu: 
- Pekala etmişsin Hokar. tşi daima 

sağlam tutarsın. Şimdi sana söyliyecc-
ğimi dinle. Bu akşam iyi bir av var. 
Şu Aleksandr caddesinin köşesindeki 

büyük binayı biliyor musun? Oraya 
prensin sarayı içindeki büyük avlunun 
yan tarafından geçilir. 

- Evet, evet. Bu evi tanıyorum. Sa
nırsam orada bir düşes oturuyor. Be
yaz saçlı ihtiyar bir kadın değil mi? 

Zabit izahatına şöyle devam ediyor
du: 

- Evet, ta kendisi. Altmış yaşlann
cl3 kadar bir kadındır. Adı da düşes 
Dorotedir. Çok evhamlı bir kadındır. 

Kapılarını pencerelerini daima sıkı sıkı 
kapalı tutar. Evinde kıymetli bir şey 
bulundurmaz. Bütün parası, serveti Vi
yana, Londra ve Faris bnnkalarındadır. · 
Öyle oyuncak kabilinden olan mücevhe
rata para vermez. Bununla beraber biz 
bu akşam onun evine gireceğiz. Ümit 
ederim ki pek bereketli mahsul alaca
ğız. 

Anna. bu söderi bir kelime kacırma
dal'\ dikkatle dinlemişti. Korku ve deh
şeti son dereceye gelmiş, hayretler i-

çinde kalmıştı. Demek burası haydutla 
nn mülakat yeri idi. Fakat bu zabit 
nasıl olup da haydutlara "kaptan,,lık ya 
pıyordu? 

Genç kız, bu konuşmayı adeta nefes 
bile almamağa gayret ederek dinlcmc
ğe devam etti. Zabit, Hokar dediği ada· 
ma şöyle söylüyordu: 

- Anlıyor musun Hokar.. Başka 

bir zaman bu eve girmiş olsayd.k eli:ni 
ze hiçbir ~ey geçmezdi. Fakat bu ak
şam mesele hiç de öyle değil .. Çünkü 
düşesin gayet zengin ve asil iki mis:ıfi
ri var. Oğlu ile son derece genç ve gii· 
zel olan gelini prenses ona misafir gel
diler. Sekiz gündenberi burada bulunu· 
yorlar. Evin birinci katında oturuyor• 
lar ki bu katın bahçe üstünde pencerele 
ri vardır. Bu akşar.l prcm:in verdiği ba
loda hazır bulunacaklar. Herhalde geç 
dönerler. Bu fırsattan istifade etmeli· 
viz. Güzel prenses balodan döndükten 
sonra yatak odasına çekilince elbette 
gerdanlığını, bileziklerini ve yüzükleri
ni çıkaracak. Bu mücevherler bUyilk 
bir s:>rvet değerindedir. 

- Evet. mesele mühim. Olduk~a bü
yük bir kar vlr demek. 

- Doğru. Fakat muvaffakiyet için 
planım tamamile t :ıtbik olunmahd·r. 
Evvela bir ip merdivenle bahçeye ine
ceksiniz. Sonra sağa gelen üçüncü pen
cereyi kimseye sezdirmeden açarak iki 
kişi içeri gireceksiniz. Bu oda misafir 
prensesin yatak odasıdır. içeri giren 
iki kişi de prensesin karyolası altına 

saklanacak ve orada prenses gelinceye 
kadar !'IC'>Si7. sadasrz bekliyecek. Fren· 
ses gelip karyolasına girince uyumasın 
bek'ersiniz. Uykuya dalıı.r dalmaz: ya 
va.;;ça meydana çıkarak birden üzerin 
atıl r. her şeyden evvel ağzmı tık:ı rsı 

nız. Ellerini ve ayaklarını sıkıca bağla 
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Yazan: Mütekaıt Amerikan Amiraıı 

Riçart Evelyn Byrd -9-
TU:rkçeye ~evı.ren 

A.E. 

Cenup Kutbuna seyahat 
Dahilde /eni biı' tarassut istasyonu kurmak 

için lazım olan bütün techizatı 
beraberimizde getiı miştik 

BALINA KÖRFEZİNDE ACA1P l 
ISIKLARIN TES1Rl 

'1 BirincıKinun - 1936 

l 
ı 

lmkan~ı buldukça her gün kısa 
bir yürüyüş yapar. ekseriya ver - sın 
- Mer koyuna giderek buradan Bali
na körfezine tazyikla serpilen bu;. 
kütlelerini gözetlerdim. Her gün buz 
değişiyordu. Fakat büyük teşekkül· 
ler sabit bir halde kalıyordu. Gök bu
lutlu olup ta yer yüzünde hiç bir göl
ge olmadığı zamanlarda, bir buzdağ 
silsilesine çarpacak kadar sokulur
dum c silsileyi görmezdim. T azyi · 
km katılaştırmış clduğu sert mavi 
buz kütlelerinden soluk, şekilsiz bir 
mt-'\ ::··~ akseder, bu kütlelerin üstü_ı 
de kar beyaz ışıktan bir örtü gibi gö
:ünürdü. Bu da karlı sathı görünmez 
bir hale kordu. Bu kesif ışığa ins!i
nm gözleri dayanamadığı için karrı.!· 
şıK ve görmez oluyor. Siyah kar göz
lükleri olmadığı takdirde insan büs
bütün korleş;yordu. 

Bu mevsimde tazyık dağlannın 
keskin eteklerinden muazzam gölge
ler akseder. Gölgeler yavaş yavaş u
zar ve sıcak iklimlerde çabucak so
luveren batan güneşin muhteşem gü
zelliklerini aksettirir. Burada tabist 
güzelliğini teşhir etmek için sanki za· 
man ve engelsiz mesafeye maliktir. 
Gök ve karh olan bütün yeryüzü tür
lü renklerle pek canhdrr. 

meraklı idim. Kasrrgalann yurdu iş· 
te burası idi ve ölçüde söylediğim gi· 
bi bu rnmtaka cenup kutbu havasına 
doğrudan doğruya ve bütün dünya 
havasına bilvasıta tesir eder. 

Bir rasat istasyonunun tesisinden 
başka, küçük Amerikanın cenubun
da Australis şafağını tetkik etmek 
fen dünyası için çok alakaya şayan 
bir hadise olacaktı. Bu cenup şafağı 
şimalin Borealis şafağına mukabildi, 

Koy buzu büyük seddin sıkııtırdığı yerlerd~ böyle büzülür. itte , 
buzlarla örtülü Balina körfezinin sathıdır. i 

1 

Sıcak iklimlerde hararetli dalg:ı· 
ları adını vereceğimiz Konvekspo.,., 
cereyanları renklere hareket ilave e
der; öyle ki kırmm hazan yakıcı ve 
atlryan alevler gibi görünür, diğer ta
raftan yumuşak sanlarla yeşil dalga· 
lar sanki dünyayı fıstıki bir sargrv 
sarınmış gibi gösterirler. Burada eş
ya hiç de sahici gibi görünmez. Ak· 
hmızda ölçü diye kullanabileceğimi.t 
ağaç, çalılık ve ev gibi alışık olduğu
muz şeyler bulunmadığı için karışık
lık büsbütün artar, insan şaşırır kalır 

Dahilde fenni bir tarassut ista,. 
yonu kurmak için lazım olan bütün 
teçhizatı beraberimizde getirmiştik. 

Rasathane üç kişilikti. Tinglof 
tarafından bşa edilen portatif kulü
benin duvarlarına üç karyola çivile
,···-. Bununla be. .her gemiyi boşalt· 
madan tesadüf ettiğjmiz müthiş güç
lükler yüzünden kış yaklaşmış ve 
dayanılmaz so.::;uklar da üstümü.,! 
doğru yürümeğe başlamıştı. Üç ki~i 
için erzak götüremedik. fki kişili'k 
bir İ!ltasyon da mevzuu bahsolama?:· 
dı. fki kisinin orada tabiatin şedaidi 
dolayrsiyle geçinebilmeleri ihtimali 
pek azdı. 

gömülmüş tek başına iki kişinin yaşa ve tehlikeli teşebbüsler olm~ ~ 
ması 1 •• Bunlar biribiriyle nasıl geçi· Merkezimizi kuman dansız bı j 
nebilir? Sessizlik içinde biribirine ya- ta bir beis görmüyorum. H : 
pışık denecek derecede yakın oturan. teltia te1grafla temaslarda buH: 
karanlık, tam manasiyle ölü ve acı cektim. Hareketimden az e~i ' 
bir muhitte tam altı ay müddetle dai- tor T omas C. Poulter'i ikinci 
ma yiizyüze ve gözgöze bir vaziyet,. danlığa, Harold Jüni erkanı 
nasıl tahammül edebilirler. Ben şah· ye reisliğine tayin etmiştim. , 
san tek başına bulunmak gibi müthi5 25 martta kı§lık evime ~ 
bir tehlikeyi tercih ederim. Ona anamın adını takarak j 

lçimizden birisi gidecekti. iki ki'4i ileri hava istasyonu dedim. 
git!iniz derneğe gönlüm razı değildi. gruplan oraya eşya ve levaz:ııd• 
Bir tek kişive de sen gideceksin diye· ııl 

mişlerdi. Kulübe hararet ~ 
mezdim. Kabak kendi başıma pat· sıfırdan aşağıya 65 derecede iJ 
lşyacak gibi görünüyordu. (Jı 

Hem gitmek istiyordum da; yal- rulmuştu. İnsan şimdiye ka J 
ğmı bile atmamı§ olduğu tJ 

nız gitmek fırsatına sevindim bile j 
fçimizde hiç kimsenin bu vazifeyi is· noktadaki fen ileri karakolu ' 
tedir:rine inanmıyorum. durma kurusundan da daha 

Başka günlerde, gök açık güneş 
de yüksek olunca tazyikın gölgeleri 
beyaza tezat teşkil ederek simsiya'ı 

görünürdü ve her şey yepyeni yon
tulmuş bir mermere benzerdi. Rü
yet mükemmel olurdu. Ufukta bü
tün tef errüat pürüzsüz olurdu. Fak ı• 
mesafelerle boylar mulıakkak olduk· 
larmdan az tahmin edilirdi. Eşya pek 
kücük vöriinür ve ufo çok uzakt3 
gihi ,..PlinJi. 

Sıfırdan aşağı derecede tek başı
ma il!..: istikşaf seferimizde cenup ku~ 
bunun içerilerinde hava hadiseleri& 
tesbit etmenin ne kadar önemli old·ı · 
fhınu öğrenmiı;;tik. Toplamış olduk
larmuz hep sahile aitti. Sahilde is:! 
'hararet derecesi Okyanusun en kij. 

çük bir tesiriyle ditşerdi. 

Ormanlarda ise mesele büsbiitüı 
ha~k:ırltr. Orada <1;:;.adar bile canl: 
dır. Krnrrdryan daUarın hışrrttlarr. 
aifarlarda tiiniverı kucılann cIVJlhlart 

dondurucu idi. ~ Doktorun yam başından adamla 
mnı uzaklaştırmak tehlikesine atmB- Vazifem §Unları kaydetn'l 
makla akıJlı davnmmış olduğumu da A - Rüzgar istikametinİl 
samyorum. madi bir surette tesbit. 

işte bunun kin icer\1"' .. ~ı,,. hir me
teoloji İ.stasvcnu tesis ettik. Ben sn , 
s~m r.:enun k11th1m...tnl:i J.;avcılara çok 

rüz"'arm se:ıııi gibi b\bii giiriiltü]e,. Yanımda iyi liderler bu1unduğı,ı- B - Rüzgar &üratini hiç 
nu, ve adamTamna güveneDileeeğimi ''='v""'e~rm-- eksizin kayıt. var rr. Orada ~iin do"ar ve bA tar. 

Fakat buz çağmm karlan C\lhn~l hissedivord•,m. K's esT'Mmda fa7h 

•. 
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dıktan sonra mücevherleri alıp kaçarsı
nız. Bu esnada dışarıda da Uç kişi bek
liyecek, bir aksilik çıkarsa içeridekilerin 
yardımına koşacaklardır. İki kişi de bey 
.girlerle yolda bekliyecek. Bir araya top 
1anır toplanmaz hepiniz dört nala şehir
"den uzaklaşarak dağa gideceksiniz. Ben 
lsizi birkaç gün sonra yuvada bulurum. 
M ücevherltri yuvanın gizli kasasında 

ııakla yacaksmız. 

Sivil adam eğilerek zabiti selamladı 
ve şöyle cevap verdi~ 

- Size ne kadar sadık olduğumuzu 
bilirsiniz. Emirleriniz harfi harfine ye· 
rine getirilecektir. Fakat işte kusur et
mememiz için prensesin hangi saatte ba 
lodan döneceğini söyliyebilir misiniz? 

- Herhalde sabaha doğru saat bir ile 
1 iki arasında d<Sner. Şimdi geceyamına 
yaklaşıyoruz. Prenses ve kocası baloda-
dır. Hazırlanmak için ancak bir saat 
vaktiniz var demek. Şimdilik Allaha-

' ısmarladık. tJmit ederim ki beni mem· 
, nun etmek için çalışacaksınız. Faakt 
' ıayet içinizden biri yakayı ele verecek 
olursa ona son kelimeyi söylemeği unut 
ma. Ne diyeceğini biliyorsun değil mi? 

Sivil adam gülerek cebinden bir han· 
çer çıkarıp zabite gösterdi ve şu ceva-
bı verdi: · 

- Evet, polisin eline ciüşcne son 6Ö· 

zü bu hançer söyler. 
Zabit, bu sözden memnun, arkada,ma 

veda ederek camiin avlusuna doğru yü
rüdü ve biraz sonra gözden kayboldu. 
Arkasından eski ptiski.i haydut kılıkh 

olaft sivil de süratle ilerliyerek camiden 
Ye avludan çıkıp gitti. 

Anna dehşetinden olduğu yerde do
nup kalmıştı. Neler işitmiş, büyük bir 
hırsızlık planından nasıl haberdar ol· 
muştu. Acaba şimdi ne yapmah idi? 
Gelecek felaketi haber verrmli miydi? 

Böyle hareket etmek insanlık vazifesi 
değiJ miydi? 

Anna, bir hayli düşUndükten sonra 
susmanın dürüstlüğe yakışmıyacağına 

karar verdi. İşittiklerini gidip o evin 
sahiplerine haber verecekti. ihtiyatla 
mahzenden çıktı. Cami harabesinden ge 
çerek dışarı çıktI ve hızlı hızlı yil.rfune
ğe başladı. Nihayet bir meydanlığa gel 
di. Bu meydanlıkta bütün pencerele
rinden ışıklar taşan ve içinden çalgı ses 
leri yükselen muhteşem bir bina var
dı. Anna bu binanın, cami avlusundan 
saçaklarını gördüğü büyük bina oldu· 
ğunu anladı. Sonra kapı önündeki res
mi elbiseli uşakları ve polisleri görilnce 
bu akşam balo verilen Bulgar prensinin 
sarayı olduğuna hUkmetti. Soyulacak 
evin bu saraya yakın gene btiyilk bir 
bina olduğunu haydutlardan işitmişti. 

Tam bu sırada korku ile titredi. Az 
kalsın korku ve hayretle bağıracaktı. 

Cami harabesinde haydutlara reislik 
ettiğini gördüğü zabit onun önünden 
süratli adımlarla geçerek prensin sara• 
yına girmi§ti. Sarayın kapısındaki po· 

lisler ve uşaklar onu bUyük bir hürmet 
le selamlamışlardı. Demek bu adam sa· 
raya da girebiliyor, veyahut baloya da
vet edilmiş bulunuyordu. Kendi•inin sa 
raydaki resmi baloya davet edilmesine 
lüzum görülecek kadar nüfuz ve mev
kii varken bir taraftan da haydutluk 
etmekten çekinmiy~rdu. 

Anna, bu vaziyetten büsbiltün ürke
rek acele etmeğe başladı. Sarayın yan 
tarafına doğru sapınca orada tarif edil
diği gibi ön tarafı bahçe olan büyük bi
nayı buldu. Açık olan parr. lchklr bab· 
çe kapısmdan içeri girerek binanın kıı.· 

pısmı çaldı. Biraz sonra ihtiyar bir biz· 
metçi kadrn kapıyı açtı. Fakat kapıy1 
çalanın klnğmı pek beğenmemi§ olaca) 

ki yüzünü ekşitti. Ne istediğini sorma· 
ğa bile lüzum görmeden kapıyı kapamak 
istedi. 

Faakt Anna, daha kapıyı açar açmaz 
hizmetçinin bu vaziyetini hissederek bir 
ayağını hemen e§ikten içeri atauştı. 
Bunun için kadnı kapıyı kapayamadı. 

Anna, bu fırsattan istifade edip içeri 
daldt. 

Hizmetçi kadın hayret ve biraz da 
can sıkınttsile söylendi: 

- Bu türlüsünü de hiç görmemiştim. 
Demek artık sadaka istemek için evle
re zorla girmeğe ba§ladınız .. 

Anna, canı sıkılarak cevap verdi: 
- Ben dilenci değilim. Sizden sada

ka da istemiyorum. 

- Vay, siz dilenci değil misiniz? 
' - Hayır, karnım aç, yatacak yerim 
"de vok. Fakat gene dilenmeğe tcncızül 
etmem.. 

İhtiyar kadın, genç km ba§tan a,atı 
süzdü. Sonra: 

- En fenası da bu, dedi. O halde 
sen mahcup bir fakirsin. Güzel çocuk. 
burada bekle de gidip sana biraz bir §CY 

getireyim. 

Anna, bu defa kati bir tavırla muka· 
bele etti: 

- Hayır, hayır, kat'iyyen bir ,ey is· 
temiyorum. Buraya dilenmeğe gelme
dim. Gelmekten maksad?m Madam La 
Düsese çok mühim ve acele bir §CY ha· 
her vermektir. 

ihtiy:u hizmetçi kadının ağzı hayret
le aç?ldı: 

- Vay, düşesle görüşmek istiyorsu
nuz öyle mi? Şimdi anladım. Sen az bir 
şey değil, düşesi merhamete getirip e
peyce bir şey almak istiyorsun .• Ama 
bunu aklından çıkar. Hele şimcli pren
ses uyuyor ... 

l Annanın sabrı tükendi. İhtiyar ka-

dına hiddetle ve im.irane bir tavırla ba· 
ğndı: 

- Şimdi dilşesi uyandıracaksın, an• 
lıyor musun? Bunu yapmazsan büyük 
bir feHlkete sebep olacaksın. DU§eS aley 
hine haZlrlanan deh~etli bir cinayet var. 
Onu şimdi kendisine haber vermeliyim. 
İşittin mi, sonra kendini kurtaramazıım. 
Haydi durma, koş .. 

İhtiyar kadın, biran tereddüt etti. 
Fakat Bulgaristanda o sıralarda asayi9 
hiç de yerinde olmadığı için Annanrn 
sözlerinin ciddiyetine inandı. Sokak ka· 
ptsrnı iyiee kapadıktan ıonra telaşla 
merdivenlerden yukarı çıktı. Birka~ da· 
kiak Mnra tekrar gelerek Annaya: 

- Haydi, dedi, arkam srra gel. ou .. 
şe11 söylediğin şeylere hayret etti. Se
ninle görüşecek. 

Anna, hizmetçiyi taldp etti. Hiz· 
metçi süslü salonlardan geçerek Anna• 
yı bir odaya soktu. 

Odada beyaz saçlı, ihtiyar bir kadın 
vardı. Annanın iç.eri girdiğini görünce 
oturduiu koltuğun içinde doğruldu. 

Sevimli ve sempatik bir kadındı. Anna• 
yı ba§tan aaşğı süzdükten sonra : 

- Geliniz, evl!dım. Şöyle yanıma 

sokulunuz. Sizi daha yalandan görmel< 
isterim. dedi. 

Anna. yaklaştr. Dü§Cll ona dikkatle 
bakınca hayret dti. Genç kızın eski püs
kü ktyafetile yUzilnün gUzelli~i ve ma• 
surn ifadesi tam bir tezat teşkil ediyor• 
du. l 

' 
Düşes sordu: 

- Kızım, bana mühim bir §ey söyU• 
yecek m.işsiniz. Haliniz yalan söyliye
cek kızlardan oimadığınızı bana anlatı• 
yor. Sizi dinliyorum. 

i 

- Madam La Düşeı. Size yalan söy
lemekten haya ederim. Bir tesadüf ese~ 
ri olarak iki haydudun yapmak istedik· 
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kardeşini Hapishaneden Kız 
kaçanlar krah ··ıd•• 
Fransada asker ve 0 UreD 

poJJs muhafazasında! 
haydut 

marifeti yüzünden eli kolu 
SiNEMALAR 

TA .. '!IJBUL: 
18,30 plA.kla dans mwdklst, 19,SO çocuk 

Pari.sıen yazılıyor: Son 
Ağırceza mahkemeıi salonunun BEYOCLU 

lara ma.sa.J.: !. Galip ta.ra.fmdan, 20 Ritat ve 
&rkadaşları tarafından Türk musikiııl ve 
~ şarkıları, 20,30 Safiye v~ arkadqları 

afmdan Türk IllU8ildsi ve halk şarluları, 
şehir tiyatrosu dram ksnnı tara.tından bir 

teınsn, 22 ajans ve borsa haberleri, 22,30 
l>lAklA sololar, ertesi günün programı, 23, 
lon. 
l'tYANA 

18,05 konuşma, 18,20 konser, 19,15 tiyat 
roıar, 19,40 ingillzce ders, sa.at, haberler, ha 
-.a, program haberler!, 20,25 polislerin za 
"inanı, ve karışık yaym, 21,05 halk şarkıları 
22,05 senfonik konser , 23,15 ha berler, hava 
23,25 eslti Viya.na m usil;isi, 24,35 haberler. 
ftERLl.V: 

13,0!l musiki, şarkılar, ta.kvim, 19,05 gra 
lllofonıa konser, 20.05 fenni konuşma, 20,20 
dans havnları, 20,50 gil:ltin akisleri, haberler, 
21,15 musiki , 22,05 eğlenceli kon.ser, 23,015 
hava, haberler, spN, 23,35 g•ce musikisi, 
llUDAl'EŞTE: 

~ 17,50 haber ler. konferans, koro konseri, 
19,lü ıılirler, çing~ne orkestrası, eğlenceli 
konuşma, 21,15 musiki, 21,55 haberler, 22 
tnusiklnin devam•. 23 cazba.nd talumr, 24. 
05 almanca haberler, ~4.10 ı;!ngcne orkestra 
sı . J 

l lSüK.REŞ: 
1 

19,05 snat, haberler, ha.va, 19,16 eğlenceli 
l ltonsı>r, 20,015 kontera.na, 20,25 musikl, 20,55 

eğtenccll konser, 21,20 konferans, 21,35 pi 
l'ano konseri, 22,10 kitaplara. dair, 2.2,115 şan 
konseri, 22,35 saat, bava., haberler, spor, 22, 

1 30 eğlenceli konser, 23,50 frarunzca. ve alman 
ca hıı.hcrl '1'r 
~ 

RUyilk lllllzyonJat ve 
manyetızmacı 

>r. Zati Sungur 
Her ak§am 

Şehzadebaşında 

FERAH sinemada 
r amamen yeni 
numaralarla ü -
çüncü program 

HALK OPERETİ 

MaksiDı tiyatrosunda 

Zozo Dalmas ve Fono· 
kosun iştirakile 

ENAYiLER 
bUyük operet. Yeni kadro 

Yeni Bale 

!iARAY 
TtJ&K 
MELEK 
iPEK 

SAKARYA 
YILDIZ 
tiiUMER 
ALKAZAB 

rA.N 

ŞIK 

~AMK 

ASRI 

J\STORV.\ 
UUMURlVET 

~ Top • Hat 
Ga.zino dö Parla 

ı Rose Marle 
ı MeçhQJ asker ve Kan kar 

deşleri (Til.rkçe sözlü) 
Rose Marle 
A.§k serabı 

ı Stenka Razi.n 
ı Donanmada bir cinayet ve 

Biz de tnsamz 
: Juanita ve Yataklı va 

gonlar kontrolörü 

ı Gönül dedlkodulan 
ı Dokunma kalbime ve DUş 

mania pe§inde 
Ninon ve Ölümden kork 

mayan adam 

ı Programmr bildirmemiştir 
programını bildirmemiştir 

ISTANBUL 
FER.AB 

4.ZAK 

&ıtLLI 

Htı.AL 

ALEMDAR 

KEl\L-\.LBEY 

HUiya peşinde 

bl.zlmcUr. 

ve Hayat 

Asrl zamanlar (Şarlo) ve 

Sokak çiçeği 

Asrl zamanlar (Şarlo) ve 
Kırık rüya 

Kara.güller ve Akka.rtaı 
HaşmetlQ va.ıs ve Korsan 
!ar de!inesl 
HUcum filosu v~Slnga.por 

korsanları 

KADI KOY 
BALE 
8UREYYA 

: Pomplyenfn son günleri 
ı Programmı bUdlrmeıııtştlr 

USKlJDAR 
HALl!l r programmı btld!rmemişUr 

BALAT 
\ULU : Pıogran1mı bildlnneDli§Uı 

TiYATROLAR 

$2hi1'1i'1._1af t'OSU TEPEBAŞI 

111111111111111 1 
dram kısmında 

ougün taW günUdUr. 

l\LI~ l"ra.ııaa Tlyatroını.nda 

pencerelerine bile süngülü jandarma 
lar ikame edildiğini ve bütün adliye sa· 
rayının asker, jandarma ve polis ta· 
rafmdan kuşatılmı§ olduğunu şöyle 

hayalinizden geçirin; İşte o vakit 36 
songunculuk ve bir polis öldürmek su
çiyle maznun Armand Spilers adlı 
adamın nasıl muhakeme edildiğini 

tedbirler bir tek ada-

Spi'lers 

Spilers isimli olan bu adam, Şeytan 
adasından kaçmış. Fransada muhtelif 
hapishanelerden üç defa sıvışmış bir 
adamdır. Avrupada kendisini dı -
varları arasında tutabilecek kadar sağ
lam bir hapishane bulunmadığım övü· 
ne övüne söyler. 

Hafif, nahif, kısacık boyul otuz 
yaşında Spilers ayni zamanda "Ha· 
pishanelerden kaçanların kralr., laka
biyle tanınmıştır. 

~ Sekiz ay evvel ölmüş 
Bir ölü ile evlenen 

genç kız 

Geçen sene, vilayet hapishane
lerinin birinden kaçmış olduğu için 
sıkı sıkıya aranmakta oıan Spilers, bir 
arkadaşının muhakemesinde bulunm:ık 
cesaretini ~östermi.J ve uıahkeme sa· 
IÔnunda tevf<i( edilerek Parisin meş-
hur Sante hapishanesine konmuş· 

tu. Buradan ilk kaçan mahpus olmak 
sıfatiyle bir de rekor tesis etmiştir. 

Bu nikahı nasll yapmış ? 
Bugün Pariste genç bir İngiliz Ölüntin karısı olduğunu iddia e • 

Arkadaşlannın kendisine götür • 
düğü bir somun ekmek içinde gizli tör
pil ve maymuncukla Sante hapis
hanesindeki hücresinden çıkan Spilers 
tam on metre yüksekliğinde d1vara 
tırmanmış ve oradan karşıdaki ağa-

kızı vardır ki, kocasiyle, onun ölü- den Loretta Stovens bu iddiaları red
bıünden sekiz ay sonra evl~ndiğini i<l detmekte, fakat nikahın sahih oldu. 
dia etmektedir. 

ca sıçramak suretiyle sıvışıp git -
mişti. Ağaç avluda idam mahkumlar! 
run kellesini kesen Giyotin makinesine 
nazırdır. 

.Bu iddia Fransız Hukuk mah'>e-
lllelerine şimdiye kadar tevdi edil:rı!ş 
"'<lsiyetnam~ davalarının en acayil-,i 
t>lan bir dava ile meydana çıkmıştır. 

Davayı bu senenin ilkbahannda 
~ ·mali Fransada bir otomobil kazası 
lleticesinde ölen otuz dört yaşında 
tüccar Juliyen Bartusun yakın bir 
a:ı:rabası açnuştrr. Vaı:.iyetname 

bu haftaya kadar açılmamıştı. Açılın
ca da tüccarın bütün servetini kansı
ııa terkettiği anlaştlmıştır. 

İzdivaç kayitleri ..le evlenme cüz
danları muayene edilince, nikah t~· 
tihinin, güveyin ölümünden sekiz av 
8onra olduğu görülmüştür. 

tıj 

tılan 

tir: 

Mahkeme buna dair ne diyece~i· 

sorunca genç bir İngiliz kızı 
mirasçı bakın ne cevap vermi~ 

"- Adamcağızm ölmüş olduğunu 

biliyordum. Fakat birçok defalar ba
tıa görünerek, Benimle birleşmenin 

Çaresi bulunmadıkça kabrinde knt'· 
i~en rahat edemiyeceğini söyledi. · 

Bunun üzerine ölü adamın bir ye
~enini buldmn. isimlerinde belli ol· 
l:tıtyncak kadar küçük bir fark vardı. 
llu adam nikahta ve düğünde, ölü
ll\in hüviyet kiğıtlannı kullanarak o • 
tıun rolünü oynadı.,, 

Fransız kanunu ancak ilJraz edileT' 
'Vesikaları tanır. Şimdi mahkeme aks:.n: 
karar vermediği takdirde bu nikah ka
llılni say-Jacaktır. 

rine 

Ôlil ile ev7enen lngiliz 7:ızı 

Polis kendisini 28 mayısta Sen 
Jan dö huz'da buldu. Haydut bir soy -
gunculuk yaparken baskına uğra.mı,_ 

tı. Kendisini tevkife uğraşan polis· 
!erden birini öldürdü. 

Spilers hapishaneden mahkeme 
salonuna ellerinde kelej:>çelerden maada 
ayaklanna da ağır zencirler vurula
rak götürülmüştür. Gerçi bu azrlı 

adam: 
- Camm bunlara lüzum yok. Mah-

kemenin kararına kadar kaçmıyacağı-
ma namusum üzerine söz veriy~rum t 1 

Demiş ise de polis korkunç rüya· 
görmektense uyanık davranmağı da
ha hayırlı görmüştür. Hatta mah· 
kemenin bir tek penceresine bile 
süngülü iki jandarma dikmişlerdir. 

Mahkeme salonunun kapısında elle-
ri tabancalı iki polis durmuştur. 

Suçlunun en küçük bir kıpırdama~n 
takdirinde bunlar ateş ~tmeğe hazır du
ruyorlardı. 

Spilers, "Şeytan Adası,. denilen 
ceza müesseselerinden bile kaçmağ:ı 

muvaffak olmuştur ki buradan kaçmak 
suretiyle kurtulan yok denecek kadar 
azdır. 

takım şahitler dinlenecek ve ölüle· ==================:; 
rin bu dünyadaki adamlarla muhabere· için muteber sayılacağım iddia etmiş

lerdir. ye girişebilecekleri isbata uğraş·la · 
Bu vaka Fransada birinci defa 

caktır. 
vukubulduğu için bütün Hukuk men -

Hukuki şc:.hitler mahkemeye katibi 
ı suplarını şiddetli merak ve heyecana 

adillikten musaddak beyannamele :ı1 
• Ölünün ailesi lazım gelen teşeb-
1J\isicrc gmşmiş bulundukları gibi 

'Vasiyetnameyi kat'iyen tarumamakt.ll 
l!tr l'e koca rotilntı oynamış olan ada
tlıın yeminli ifadesini zabta geçirt· 
~§tir. 

düşürmektedir. 
vererek öteki dünyaclan t;den talct1 

1 İngiliz kızım Fransız barosunun 
üzerine aktedilıniş bir nikahın fes- en meşhur avukatlarından biri mlida-
hi için Fransız kanunlarında hiç bit: faa etmektedir. Bu zat böyle bir va-

kayit bulunmadığını ve bundan bat-' kanın Kurunu vustada olduğunu, o 

ka nikahın resmi evrak ibrazı üzerine! zaman da diri bir kadının bir ölüye ni
bir: nikah memuru tarafından kıyıldığı kah.landığmı söY.lemektcdir 

bağh yakalandı 
Nevyorktau bildiriliyor: 
Nazik ve kibar hi: taşra doktoru 

muayenehanesinde otıırmuş, pence· 
reden mehtabı seyrP.diyordu. Yat· 
mak üzereydi. Birder.bire kapısmıa 
hızlı hızlı çalındığını duydu. Bır 
hastanın imdadına koşmak lazım ~ 
geldiği düşüncesiyle fırlayıp kapı · 
yr açtı. 

Kapının eşiğinde jki çocuk vardı. 
ikisi de Boston şehrinden on iki 
şer yaşında olan Vilyam Bruer ile 
Alivers Kous adlı bu çocukları dok · 
tor tanıyordu. 

Çocuklar soluk sduğa bir hald.:. 
idiler. Birkaç sok:ık ötede bir oto
mobiJin köprü dıvarma çarpmış oldu· 
ğunu, kazaya uğc·ıy:ı•ı şoförün imda
dına koşmak için buraya geldiklerini 
doktora söylediler. Doktor çocuklar
la birlikte kaza mahalline gitti ve 
şoförü baygın bir hFlde buldu. Ka
fası telgraf direğine çEırparak zedelen
mişti. 

İki çocuğun yardtmiyle doktor 
Vilyam Konfer, şoförü kendi yazıhn
ncsine taşıd.r, ve dikkntle muayene 
ye koyuldu. Adamın gövdesini eller 
ken eline sert ve katı bir şey çaro
tı. Bu koskocaman b1r tabanca idi. 

Bunun üzerine dokto~ Konfer 
şüphelendi. Hemen ellerini bir 1e 
rit1c, ayaklarım da bir kayış kemer 
ile bağladı ve koluna baytltıcı bir 
ilaç şırınga itti. 

Bundan sonra telefon başına gi -
derek kırk kilometre ı~adar uzakta o
lan polis karakoluna haber verdi. 
Onba:.ı Robertle iki polis neferi ya
rım saat sonra doktorun evine gelin
ce, eli ayağı bağlı ad:ımı derhal tanı
clılar. Bu adainın resmi bütün vil~
yet gazetelerine basılmış, sokakla· 
ra büyük afişler asılm:ş, onu ölü ya-

hut diri yakalryacak dana 500 dokr 
mükafat vadedilmişti . 

İşte böylece dcl~t:::>r Konfer birleş 
miş Amerikanın üç vilayeti tarafın -
dan yan ayrı aranmakta olan azrlı 
bir caniyi yaka1amrş bulunuyordu. 
Doktorun polisleri:ı aylardanberi 
dağları taşlan ve bütün ıssız yerlerı 
boş yere aradıkbn halde bir türlü 
yakalıyamadıkları korkunç bir hay
dudu eli ayağı bağ1ı clarak böylece 
teslim etti. 

Polislerin hastr :13..v~yc taşıdıklA ... 
otuz yaşındaki David Şefer·i aramn
larma sebe1J bu cırl"\m"Il 1 2 birindte'l 
rin 19 3 5 de kendi kn: l:ardeşi Bertn' 
yı öldiirmesi ve Vilii;ır.ı. Ttrup -ıdl• 
bir jandarmayı teh_likcli bir surett.! 
~rara!'.-amr.§ olm::ısı yüzündendir. l 

. Oavid $efor RadecP hafif bir iki 
sarukçı.sı olan adi bir suçlu değildi ı 
')al_ıt:\ en sekiz yaşına bastı~ g_ün m ı 
mahkumiyetin\ alar~k haoishanev:> 1 
tıkılmıştı. Şamokinde güpe gündüL 

Nişanlısının evinden çıkıp da so
kakta ilerleyince kız kardeşiyle ko

nuşmakta olan Bhm'u tanıyarak 
cebinden tabancasını çıkardı ve üç 
kurşun attı. Bunhrdan birisi kız 
kardeşini derhal oiriürdü; ikincisi 
de jandarma neferini belden aşağısı 
tutmaz bir hale getirdi. 

Haydut kız karn··~ini böylec~ 
öldürdükten sonra dağdan dağa do-
laşaıak serseri bir hayat sürmeğc 
başladı. En son marifeti de kendisi-
ne de yer vermesi için yalvardığı bir 
adamdan otomobilini çalmak oldu. 

Şoför, haydudu yorulmuş alela
de bir yolcu sandığından yanma al • 
dı. Fakat bir kilometre kadar yul 
almamışlardı ki Şefe~ tabancasını çe· 
kerek onu otomobilden aşağı inme· 
ğe mecbur etti. Bundan sonra d::ı 
arabayı baş döndürür:.ü bir hızla s;ir
dü. 

Tanımadığı araba)"l böyle sürmek· 
le büyük bir çılgmhk yapmış oldu. 
Çünkü frenler bozuktu. Fakat Şt 
fer bunu bilmiyordu: denemek zah • 
metini de ihtiyar <.:tmecli. E~·elce 
hiç bilmediği bir yoldan otorr..obıli 

sürerken, karşısına çek dik b •r ims 
çıktı. Daha işin far~una varın sın"'l 
meydan kalmadan araba köprüy 
yol veren bir dönemece varr.rıtJ. 
var kuvvetiyle bastığı halde frenlrr 
tutmadı; araba köprünün korkuluğu
na tosladı. 

* • * 
Şefer doktorun şırınga etmiş ol

duğu morfin tesirinden uyanınca, ev· 
vela hüviyetini inkar etti; nihayet 

her şeyi olduğu gibi söyledi ve kız 
kardeşinin ölümüne çok acıdığım 

söyledi; Fakat belkemiğinin iki bü-

kümünü knan kurşun dolayısiyle bü. 
tün hayatını sakat geçirecek olan 

zavallı jandarma neferi için ise aldı
rış bile etmedi. 

Şefer'i yakalıyana verilmesi vado
lunan 500 dolar dokt0r Konfere tes
lim edilmiştir. Doktor da bu parayı 
iki çocukla paylaşmı'}tır. 

Şefer'in muhake nesi çok kısa sü
recektir . Zaten gıyaben idama mah
kum edilmiş bulunu-{ordu. 

• * 
iş arayan iki genç 

sanatkar 
Sanayi mektebinden mezun fransız.. 

ca. ve a.lma.nca bilen Mustafa isminde 
bir tesviyeci ustası iş aramaktadır. 

Diğer taraftan sanayi mektebi 5 inci 
sınıfından çıkmış Ali isminde bir ma
rangoz ve soğuk demirci ustası d:ı. iş 
aramaktadır. Taliplerin §U adrese mil· 
racaatları lazımdır. Çemberlitaş Şeref 
efendi caddesi Küçük Nuruosmaııiye 
apartımam numara 67 - 69. 

bir dük kanı eoydu ğ u için altı sene -==-==-==-=-==-==-==-==-=-==-==-::-::-:;-:-::_::_::-::---.--::-::.-·ı-::_:_ım-::..-.. -::_:_n 
ağır hapil cezasını ye•rişti. Anasiyı :e ~E Kon.Servatuvar profesörleri İ! 
babası onu kurtarm(lk için büt\.i.r) :: Nimet Vahid IS 
varını yoğunu h.ite=:mış ve ya~ı iİ Liko Amar H 
dolayısiyle affettirmeğe muv:ıffak i! Ferdi von Ştatzcr H 
olmuşlardı. F a!,at haı.>ısten çıktıkta i il Rudolf Eidler :: 
bir iki ay sonra gene büyük haltlar ii 8 Birincikanun sah saat 21 del 
karıstırmıs ve onnhk:ıda cumartE>si !; F t " tr d 

, . k. b da l'k b k :. ransız ıya osun a 
gecesı a a yısı e. ~' mı aza.• - ::.. •.•••• ·--····· ........................... - ............ :: 
mıştı. Çünkü haftan r•ı cumartesi ge· ..................................................... ·-··-

celeri dükkanlara akın ve soygun . Dün ve yarın 
culuklar yapardı. 19 ~9 da tekrar ha-r -, 
pishaneyl boylamıştı. Tercüme küUiyatı 

Geçen Şubatta polisler tekrar Şe· No. 6 0 
fer'in peşine düşmü'?lerdi Çünk. ü 
herif İşi büsbütün azıtarak soygun
culuklariyle etrafa dehşet salmağ.ı 
başlamıştı. 12 mart 1936 da seyyar 
jandarma kıtabrmch ni~nncılıkla şöh 
ret kazanmış Vilya.,..., Blum adlı ne· 
fer Şamakin şehrind'! l·aydudu takio · 

Yeni Kadın 
CEM!L SENA ONGUN 

'Fiyatı: 40 kuruş. Te\"Zi yeri Vakıt 
kütüphanesi İstanbul 

ederken bir sokak ~:~şında haydu · Bu kitapla Dün ve Yarın 
dun yirmi yaşındaki krzkardeşi Bcr- klılliyatınrn altıncı serisi 

tercüme 
tamam-

ta Şeferle karşılaştı ve lafa daldı. 03· lanmıştır. 

vid de bu sırada nişanlısını ziyaret ----------------• 
etmekte bulunuyordu. 



KO Ticarethanesi KüRK MAN- _ Bütün Türkiyede tarıillJllIŞ BEY- ı . .-.r Ba vrıa mda 
TOLARINI 10 seneye garanti ve 1 z 
12 ay vade ile kefaletsiz olarak 

satmaktadır 

l'alnızı~ 
~ 

ı r 
llanlanmzı bu gazeteye vermeniz hem kendinize menfaat ve hem de Kızılaya yardım olacaktır. 
Fiatı son sayıfada santimi 40, iç sayıfalarda 30, dördüncü sayıfada 100 kuruştur 
Müracaat yerleri: Postahane karşısında KIZILAY satış bürosu, Telefon: 22653 
Ankara Caddesinde Yakıt Yurdu VAKiT PROPAGANDA SERvtsl Telefon: 24370 

'". • " 1 .-' • • ,.,. ' .... -ı ' '· ' , . . . ~ . . • # ~ 

Anadoludan ay11i şeraitte sı~>ariş 

kabul etmektedir. 
Mahmutpaşa Kürkçü han içerisin

de BEYKO TEL: 21685 

ZA Yi - Seyrüseferden aldığım 317.6 
numaralı plakayı zayi ettim. Bulanların 

adresime getirdikleri takdirde memnun 
edileceklerini ilan ederim. 

Eyüp Gümüşsuyu Türbe soka ğı No. 
8 Kenan 

........................ Ht~_..m1~u••ın4~1&•1 ............ lllliil ........ .. 

~ 
YAVUZ J'EZl~1 

ı ı . TE~ZI 
iyi giyinenlerin terzisidir 

1 
Yeni kışlık modeller· ve kumaşlar 

dal mt yeni ilk 
lslarbul : Yeni Postahane karşısında Letafet hanmda No. 4 .............. , .......................................... .. 

Kimyager 

am ddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· 
umum tahlilat. Eminönii EmHik ve 
Eytam Bankası 

1 Bey Hanr. 
karşısında izzet 

1 
:ı::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::c:: 

:: Doktor :: 

~~ÖmerAbdürrahmao ~~ 1 
.. .. 
:5 Muayenehanesi - Eminönünde 55 

Mektebe giden 
çocuklarınızı 

Kızıl, Diheri, Grip, Nezle, ve Boğaz 
olmaktan korumak için çantaların· 
da birer kutu 

Ri 
Bulundurunuz. Akridol boğaz ve 
bademcik iltihaplarını da pek çabuk .. 
geçırır. 

Her eczahanede bulunur. 
15 tanelik kutusu 35 
40 tanelik kutusu 70 kurudur. 

ii DERMAN !il 
~S V ALDE HANI içinde No. 21 !! 
::::::!••·!~:::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - ............ il[ ............................... _ ........ . 
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•• MU 
1lk defa 

·No. 
Odeon pliklarmda 

270900 
Uşak Şarkı - Delisin Deli Gönlüm 
Uşak Şarkı - O benim son eşimdi 

Satışa çıkarllmıştır 

Sinirli ve 
ciğerleri zayıf 

olanlar ÇAM. 
-ı··--·., Hulasa•ile 

banyo 
vapınız. . 

Çam ağacının bütün şifai tesirlerini haizdir. Çam banyosu teneffüsü 

kolaylaştmr. Sini:leri teskin eder. Cildi güzelleştirir. Kokuları izale eder. 

Neşenizi arttırır. 

Taksim Eczanesi 
Şişesi 60 kuruştur. Her eczanede arayınız. 

Ç A M isim ve markasına ve etiket 
Deposu 

üzerinde 

Taks~m eczanesi firmasına dikkat ediniz. 

. . . . . . .. . . : . ~ 

Istanbul · B~lediyesi-.~" ııanıaf'-
. . . . ,,.. . 

Beher metre murabbama 4 lira kıymet tahmin olunan Aksaray yan· 
gm yerinde 63 üncü adada 1 metre yüzlü 22 metre 44 santim murabba• 
sahasındaki arsa satılmak üzere açık arttırmaya konulmuş ise de belli iha• 

le gününde giren bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Şartnamesi iP· 
vazını müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 675 kuruşluk ilk teminat rnak 

buz veya mektubiyle beraber 8-12-936 sah günü saat 14 te da.imi cncii · 
mende bulunmalıdrrlar. (8.) (3187) 

Hepsine 25 lira layınet tahmin edilen topkapıda clenizaptal mahalle· 
sinin Topkapı caddesinde eski 315 yeni 337 No. lı dükkan ankazı satıl· 

mak üzere açık arttmnaya konulmu~ ise de belli ihale gününde giren bu· 
lunmadığmdan pazarlığa çevrilmiştir. şartnamesi levazım müdürlüğünde 

görülebilir. istekliler 188 kuruşluk teminat makbuz veya mektuhiyle be
raber 8-12-936 sah günü saat 14 tedaimi encümende bulunmahdO'lar. 

(B.) (3189) 

Keşif bedeli 2461 lira 71 kuruş olan Çubuklu gaz deposunda yaptır1" 
lacak elektrik tesis3b nç!k eksilbneye konulmuştur. Keş1f evrakı ve şart• 

namesi levazmı müdfalüğünde görü!ebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda 
yazılı vesika ve nafıa vekaletinden al1nnıış ehliyet vesikası ve 184 lira 63 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber 8-12-936 salı güıtU 
saat 14 te daimi encümende bulunma:ıdırlar. (B.) (3191) . _. 

s 
~ 

~ .. 

1 
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Adana faciasının tüyler ürpertici tafsilatı • 
• 

i n 
il 111 

D a a 1 
O aile kurtarılamıyarak korkunç 

akıbetlerine terkedildi 
De ifil De lr Ü ifil k ©l it 8 ÔKardeşleri m iz e 

lFffil e Ç lhl lY D Y~!!~'!j!1ns!r?v~!t~!ı!'r 
k , d h. b. inkar ediliyor u u r ova a n 1 ~ 1 ı• Yedi yaşındaki ÇOC~!<lara b.ile tüfekle 

Y saldırmak acaba zulum değıl de ned ı r? 

a ı ı n a m ı Y O r sı bi~;::r~ {A. A.) - llaı•as Ajan-

Türk matbuatı tarafından verilen 
t. haberlerin tersine olarak l skenderun 

Antakya hadiselerine bizzat şahit 

olmuş bir arkadaşımıznı vermi§ ol• 

duğu malumatı aynen aşağıya derccdi .. 
~~~.....,pft~--"""'""~c-y--·-"'>'-,--~-

B u .. tu· · n , . ~ Alrlı liii'&fift ~ r rejim tesi~ 
zeı ıya maı tVOtılU edilmemi§tir. Bu arazide örfi idar~ Bu malUmatı veren arkadaşın im-

' ilan edilmemiş, seçim devresi mühim 

Madd"'ı zarar ı·kı· mı·ıyon hadiseler olmaksızın ce~eyan etmi§ ve 
zası mahfuzdur ve malumatın tama~ 

men doğru olduğu tesbit edilmiştir. 

iraya yakın tahmin ediliyor 
Zavallı Adanalılar ana baba 

günleri yaşıyorlar 

Miithiş bir felô.keı geçiren Adanadurı bir man:ara 

t Adana, 1 - (Saat 18) Şehir ku - mahallesinde sular içinde kalmış olan faiye, asker velhasıl bütün vasıtalar ve 
.~duğundanberi görülmemiş dereced"! yetmişten fazla aile, bütün feryatları- kuvvetler seferber edilmiştir. Halk 
~ detli bir feyezan vardır. Sular altı na ve çığlıklarına rağmen kurtanla · arasından da yardım teşkilatlan yapı!-
~tr.eye yakın bir irtifada yüksel- madı, kendi hallerine terkedildi. maktadır. Fakat yardımın faydalı bir 
lıa Itır. Şehrin bütü(I dış ve iç ma.I Tabiatın huşuneti ve tufan, hale getirilmesine imkan yoktur. 
~llelerinden çoğu sular altında kal · yapılan bütün teşebbüsleri akim bırak-
~r. Büyük set yıkılmıştır. Yeni tı .. 

aileyi de su basmı~tır. Şimdi bu yetmiş ailenin ne oldu
ğuna dair kimsenin malamatı yoktur. 
Akibetleri meçhuldür. 

Çuku .. ova'dan hiç 
bir haber alınamadı 

)a Şehrin caddeleri ve bfüıassa istas-
1 

t n caddesi nehir halini almıştır. Eğer .1 
~nh j -ıa Uz kat'i surette anlaşılamamış faci 
ı~ ve tüyler ürpertici sahneler olmas::ı 1 

Sn kendini Venedikte zannedebilir .. 
llıa Ular, hücum ettikleri ve bastıkları 
., ha1Ielcrdeki evleri mütemadiyen 
t hala yıkmaktadır. 
~t liall:, yan çıplak bir halde sokak·! 
~ı a fırlamış, şehrin yüksek mahal · 
~~ Ctıne ciogru akm etmektedir. Man
~a bir ana baba gününü and•rıyor ve 
~ ir, Sdeta batan bir gemi halin-
Cdir. 

l>Un gecedenbcri bahçe ve ocak 

:waddi zarar 
Adana, 7 - (Saat 18) - Bütün 

Çukurova sular altındadır. Sular, bc:ı 

gündür durmadan yağan tufan asa yağ-

murlar yüzünden taşmıştıı. 

Maddi zarar iki milyona yakın t.ıh · • 

min ediliyor. Bütün zeriiyat mahvol-! 
muştur . Nüfuzca zayiat miktarı 1 

meçhuldür. Şimdiye kadar yalnız şe 

Adana, 7 (Saat 19} - Adana ve 
civarında sular altında kalanların sayısı 
otuz binden fazladır. 

İmdat göndermek imkanı yok de
nilecek şekildedir. Yalnız Adananın 

iç mahallelerinde yıkrlan ve tesbit edi
lebilen 60 ev var. Cenup kısmındaki 

mahallelerde yıkılan evlerin sayısı bir 

kaç yüz tahmin ediliyor.. Evlerin al
tında kalıp ölenlerin say:sı ise m~s 
huldür. Çukurovadan hiç bir habeı 

hir içinde elli ölü bulundu . Şehrin alınamamaktadır. İstanbul t ren hnttı 
yarısından çok fazlası sular . altında bozuktur. Birçok trenler yolda k1l -
kalnuştır. Kızılay, Belediye, Polis, İt- mışlardır. 

dışandan gelen tahrıkata rağmen 

nizam muhafaza edilmiştir. (Deı·amı 6 ıncula) 

ıngilteredeki kanunu 
esas i buhran ı 

Londradan gelen 
en yeni telgraflar 

Anadolu Ajansının lngilteredeki ka lunduruluyordu. Şatonun civarında 
nunu esasi buhranı etrafında Londra- otomobillerin durmaları menedilmit • 
da cereyan eden dünkü hadiselere dair ti. 
verdiği telgrafların hülasaıı şudur: Sabahleyin, bir hususi tayyare 

"M. Baldvin'i ziyarete g'elmiş olan 
Canterbury başpiskaposu, saat 16.25 

de Doroning - Strect'tcn ayrılırken 

polis müdahale mecburiyetinde kalmış· 

tır. Halk büyük bir niimaviş yapıyoı 
ve iki kadın, üzerinde: 

"Kralımızı rahat bırakınız, Tahttan 
feragati iht ilale işaret olacaktır • ., 

Yazılı levhalar taşıyorlardı. 
Kralın W indsodaki şatosu olan 

fortbeveder polis nezareti altında hu-

U spaınıya ~aı ınınnt 
h a ır b D 

halka hücum ed<m 
Askerlerden biri 

şato civarında yere inmişti. Polis, bu 
fazla meraklı tayyarecileri hemen ha
valanmağa mecbur etmiştir. 

Kralın otomobili saat 17 .30 Ja 
bütün perdeleri kapalı olduğu halde 
Londraya hareket etti. 

Kra l çek .l inc a Franaaya 
g !decak 

Siyasi mahafillere göre kral çekildi
ği takdirde, Fort - Belvedere'dcki hu

( /)eramı 6 ıncıda) 

M adrid ana baba günleri 1JOf'f!l'1I' ' 
. ( Y azıaı 2. lnc:ideA 
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Doğ ı · u 111 

değil mı 

Beyoğlu 

şikayet 
yollarından 

etıniyelirn ! 

Sovyet Rusyada 

Mülkiyet ve miras 
hakkı kabul edildi 
Sekizinci Sovyctler fevkalAde kon

gresinin kapanı§ celsesi, Sovyetler bir· 
liği kanunu esasisinin kat't metnini 
kabul için dün saat 16 da Kremlin sa. 
rayında toplanmı§tır. 

hakları kanunun himayesi altında· 

drr.11 

Tadil edilen mühim maddelerden bi
ri de 49 uncu maddedir. Bu maddenin 
eski şekli §U idi: 

~nn!i~!ete:91~n~~a:~~ ~ 
Bini öğrenmemui yUzünden wkull 
len fena şeyleri sayıp döldlyordtt. le 

tiyaflar üç aylık'tarı alırZarken~ 
bu noktayc! uymamalarından ba'!I' a~ 

Peyami Safa, eeçen gün Cumhuriyet 
cazetoelnde Avrupa ıokaklannm te
mlılillnden ve bizim sokakların berbad 
bfından deınvururken örnek olarak 
Beyoğlu caddesinin bozukça bir yerin
den .az açıyordu. 

Dur bakalım arkada§, sen daha ne 
gördUn? Sen eğer Beyoğlunda tramvay 
beklerken ayakların biraz suya battıysa 
bizim altı ay kı§ ayaklarımızın sudarı 

ve çamurdan çıktığı yok.. 
Sen berbat, bozuk, geçilmez, hatt~ 

geçilmez değil basılmaz yollan, kaldı· 

rımları, şöyle Aynıılıçeşmeden, Perapa· 
tastan a~ağı, Kasımpaşaya doğru b· 
aarlaver de oralarda gör. Hele Kasın . 

papdan Ha köy, Halıcıoğlu tarafların 
kadar bir uzan, bakalım da oarlarda lıa., 
neler göreceksin neler 1 

Ne olur, bir gUn de §Öyle lCitfcn E· 
minönUnden Unkapanma doğru bir 
ulrnıver ve ayağına ü~enmezsen Unka
panmdan, rejinin arkasından KüçUk
mustafapap yoluyla Fenere, Balata ka
dar bir yOrtıyU~ yap ki o zaman anlaya· 
ım, bozuk, berbat, pis, mundar yol ne
demektir? 

Beyoğlunun, baıka semtlere ni!lbet!e 
Adeta "bal dök de yala!,, denilecek ka
dar dilzgiln, temiz caddelerinden vaz
ıcçtik; bugUn lstanbulda öyle yollar, 
~yle sokaklar vardır ki daha , adlannı 
ağzınıza alır almaz ıo!örler, arabacılar 
hemen dudak bUker: 

- Oralardan bu havalarda ancak tay 
yare ile geçilebilir 1 

Kar§rlrğuu verirler. 

Balat vapur iskelesine giden çok i§
lek bir cadde varorr ki insan yağııtr 

hnvalarda buradan geçmek için icabın
da kanatlarını da kullanmak üzere ya 
devekuşu olmalı, yahut bir srçrayıJta 

tam iki yüz metreyi birden atlayan e§siz 
menendıiz bir atlama gampiyonu .• Aksa
ray yangın yerlerinden Fatihe, Hzrkai
ıerife, KaragUmrüğe falan giden öyle 
yollar vardır ki yolcular kıt günleri bu 
yollardan heya rno ... )eyasa ile zor ge
çerler. 

Ayvansarayla Defterdar arasında es
ki Çınar karakolu denilen bir yer vardır 
ki burası timdi Halle fırkasının Eyüp 
kuaat binurdır. Bu binanın yanından 

Yenlmahalleye aapan geni§ caddenin 
yağıJb havalardaki halini Peyami bir 
görae ve kazara bir gUn, bele bir gece 
oraya bir yolu dll~e de oradan bir geç
mefe kalksa emfnim ki bu gCSrülmemiş 
bataklık l~in bir otunıgta tam on altı 
sayfalık bir yazı yazardı. 

Sonra bizim tarafta Srrasclviler de
nen Te Dctferdara inen bir yokuş var; 
Efer Peyami Safa olsun. yahut onun 
ıibi Beyoğlu caddesinden gildiyet eden
ler olıun. bu havalarda bir gece, elle· 
rinde fener falan olmadan ve hiç yere 
yunrlanmadan, baıtan aşağı çamurla
ra bulanıp bir yerlerini sakatlamadan 
doğru dllrUat çrlap inebilirlerse işte ben 
de kendilerine sör; veriyorum, Ayni yo
kuıun ba§ından bir gece kendimi koyu
verip yuvarlanarak ta alt baıa kadar 
ineceğim. 

Hele gCfle bizim taraftaki münzevi 
denilen yerden yağı§lı havalarda bir ge
ce bllap be§ dakika ilerideki Edirne 
kapısına kadar gelebilen oralann yaban 
cw bir adama, eğer zengin olsaydım 
bin lira mUkUat vaadederdim. DUşUnUn 
ki bayle bir yerden gcceyanaı birdenbi
re haatalanan bir hastaya doktor ça
ğırmak, yıbut ilSç yaptırmak için E
dimekaprıına koşmak zorluğunda kalan 
bir zavallr neylesin r 

Peyami, bir de bizdeki kundura boya· 
eılarr.tın çokluğunu anlatıyor. Dua et
sin ki o boyacılar lcendisi nerede olur
sa olsun yUzlllğU, nihayet çeyreği toka 
ettimiydi, herifçi oğlu binbir temenna 
ile hemen fırçalan yapışıp kenarları 
bir parça çamurlanmııt olan pabuclarmı 
iki dakikanın fçiqde ayna gibi yapıyor. 
Lftkin biz de öyle mi ya? Bizler, bu ha
valarda evden çıkıp da, sanki, yaman 
dalgalı denizler aşan çelimsiz vapurlar 
ıibi yalpala,.. bocalaya bir kere kendi
mlrl tramvay istasyonuna attık mıydı 
boyacılann da hemen benizleri, betleri 

·~· Çilnkü, nvalWar bizden alacak-

ları yüzlükler, yahut çeyreklerlc adeta 
vapıl:ıra çamur yapan rencberler gibi 
kan ter içinde uğraşıyor ve zavallılar 

bizim bis iskarpinimizi temizleyip kala
fatlayıncaya kadar Y enica.mi, Sirkeci 
boyacılan belk on çift iskarpini ayna 
gibi yapıyorlar. 

Peyami Safaya dostça tavsiyem, otur 
sun oturduğu yerde de haline bin şük
retsin .. Kanşmam ha, Beterin beteri 
vardır, ne olur, ne olmaz, bir gün yolu 
bu dediğim yerlere dlişiıverirse o zaman 
bizim gibi yandım Allah 1 çağtrır. 

Osman Cemal KAYGILI 

çcrld~ 

• Şl§ll hallt\ cinde oapkacılrk, <:tı;ekçWk, 

biçki, ve tUrkçe deralerlnc ayın on beşinde 

b:ıııta.nacakt.ır. Şimdiye kadar kaydolunanlar 
la diğer iııtcklllerln Nlpnt4§1 Rumelt cadde 
sindeki halkevtmı.ze gelmeleri. 

Kanunu esastde yapılan tadilittan 
en mühimmi onuncu maddenin tadili· 
ne aittir. 

Bu maddenin eski ~kli §U idi: "Va· 
tandaşlann varldatlarına, mesailerin-
den mütevellit tnsarruflarma, evleri • 
ne, yardımcı ev ekonomilerine, günde· 
lik ev eşyalarına ve zati eşyalanna ga
mil olan mülkiyet haklan kanunun hi
mayesi altındadır . ., 

Maddenin yeni ııekli ise şudur: 
''Vatandaşların varidatlanna, mesa. 

ilerinden müteve111t ta.!ıarruflarma, t-

kametgihlarına, yardımcı ev ekonomi
lerine, gündelik ev eşyalarına, zati eş-
yalarına ve şahsi mülkiyetlerinin te. 
varUs hukukuna şamil olan mUlkiyet 

"Sovyetler Birliği yüksek meclisi
nin iki toplanma devresi arasında, baş. 
kanlık divanı, Sovyetler Birliğine kar
şı bir taarruz halinde harp illin eder.,. 

Tadilat eudur: 
Sovyetler Birliği yüksek meclisinin 

iki toplanma devresi nrasmda, başkan 
lık divanı, Sovyctler Birliğine karşı 

askert bir taarruz halinde veyahut 
taarruza karşı karşılıklı müdafaa hak 
kındaki beynelmilel mukavele taah 
hiltlerinin tatbikr icabından olarak 
hali harp illn eder ... 

Stalinin tadiller hakkındaki raporun 
dan sonra Andref yeni kanunu esasiyi 
madde madde okumuş ve maddeler it
tifakla kabul edilmiştir. Bundan son. 
ra Stalin ve divan azası alkışlanmıştır. 

-~~~~~~--~~~~~~~~ 

ispanya dahili harbi 

Asileı· arasındaki 

Zann bile bulunduğunu fakat bu ( 
banka idaresinin ?Ms'ul olamıy 1 

nı, çünkil bıt idarenin Mzımge7en ~ 
biri alm1ş bulundıığunu ilave edi~yort 
Bu böyle oUıbilir. Banka idar 
tedbir aldığına inanıyoruz. lht( ~ 
bayram ya1daşm~ bulunduğu. için 
ralannı almakta acele göstermiş 
nabilirlcr. Fakat, halkın ga yrim'll 
zam hare1;et etmi~ olmasına bülii11 
esseseler çal~adırlar. Gerçi 
sııçu müesseselere yüklem-ele insaf s 
bir hareket olur,· bunu daha çok lı 
la t~ eden memurl.arın 1>llZ1/e1 
/az'la bir bağlılık göstermemel 
haml.ctm.ek doğm olur. 

SözU §irket vapurum gi.şclerine 
tircccğiz. Malumdur ki burala.n 1 t~ 
bulun kıarşı sahiline taşınacak ııal
uğram.ak mecburiyetinde bulund11 1.~ 
birer yerdir. 

Burada halkın sıraııa girmesi, b1~ 
ni aldıktan sonra sakin sakin oo~ .Q 

• Ankara elloleıi ısergtalne yurdun her A 1 
1 tarafmdan g6nderllmto olan eoyanm tevzilne man arın 

ba§lanmıııt.ır. latanbuldan g6nderll~ olnn miktarı 
20.000 kişiye çıkarllacakmış 

girmesi, kendisine bir yer bulm] 
oap eder. Fakat biz de, ekseri!ıetlf zı 

mübarek yerler, harp içinde ııesik zı 
ekmek dağıtıU:ın yerlere; vapt 21 
kalkmasına bir dakika, hatta, bir s eşya da bu ay sonunda gelccekUr. 

• Dcnizyollnruım t:'llnde bulunan vatan, 
Erzurum, Sadıku.de rtbi 'Lazı vapurıann 

tadllllo ıhraç eşyamızı tqnnağa hasredllme 
lerl mukarrerdir. 

• ŞebJtllklerl imar cemlyeU heyetl umu 
miyest dün toplanmJ§ ve eski idare heyeti 
aynen !pka oıunmuotur. 

• Sltrt aaylavı Mıı.bmut 8o';rdanm cenu.e 
merulmlnde bulunmak üzere ııehrlmlze gel 
mJo olan 1ktlB&t vekill CelAl Bayar dUn ak 
oam Ank&raya dönmUotUr. 

• Şark demlryoUan otrket murahha.slan 
dUn akoam .Ank&raya g1tmı,.,1erdlr. Şirketin 
aatm alma mtızakerelerlne bugün tekrar 
~lanmrııtır. 

• Yeni ticaret konaeyt ve alB§elmmlz dllıı 
.Aııkaradan gelmloıerdfr. BugUıı TUrkottııte 

ihracat tacirleıile temaalar yapılacaktır. 
• :MUddelumumUlk noterleri ayn ayrı tef 

tı~e tabi tutmakta . yogtu tlçUncU n o e 
rlıi1n 18 senelik hesabr da tetkik edllmtı ve 
benplarm dUrlllt olduğu görlllmU.ştUr. 

• lmılrde belediyenin kuracağı ekmek 
fabrikası için Sovyet Ruayadaıı geUrWen 
mUtchaasıs tetkikat yapmt§lır. Bu ekmek 
!abrlkasmm gUnde 75000 kllo ekmek çıka 

racağ1 anlll§llmaktadrr. 
• Beyoğlunda Yentc;eşme mezarlıklarmda 

tqlnr arasmda Uç aylılı ...... tr1'1k bir çoccuk 
bulunmuştur. 

• tmılrde bulunan 1.. --'11WllZ amirali 
ŞUkrll Okan dlln gece Jzmirlller şerefine 

KUJtUrparkta 100 kietııv " : nyatet ve bunu 
takiben de bir balo ve. __ .,.r. 

Dı••rd•: 

• Fransız mecllıdnde evvelki günkü vazl 
yetten sonra istlfadan vaz.gec;irtlen Fransız 
baş\·ekill Leon Blum matbuata ou beyanab 
vcrmı,ur 

"- Kabine, sosyal ban§m nef'ine olarak 
l§ine devama müttefikan karar vermiştir.,. 

• Papa on bJrlnc1 Pi, flllbitlAln ağır haata 
dır. 

• ltalya - A vuıturya Uca.ret anlqmam 
görll~melerl inkıta& uğramıştır. 

• Amcrlkndıı. San Firanstsko grevi git 

tikçe ~lddetıenmiştir. DUn 25000 grevci nll 

mayie yapmr§br. 

Bulgarıstanda 

Siyasi bir 
muhakeme 

Eski başvekil Muşanof 
zabıta kuvvetiyle 

mahkemeye 
getirlle~k 

Sofya, 7 (Hususi) Bulgaristanın 
en kuvvetli eski partilerinden çift-;i 
partisi lideri O. Giçef hükumet tara· 
fmdan mahkemeye verilmiştir. Gi
çef, hükumet aleyhine gizli bcyanna 
meler yazıp dağıttırmakla itham e
dilmektedir. 

Ayın üçünde bakılmasına baş· 
lanan bu muhakemede Giçefi belli 
başlıca 50 Bulgar avukatı mec-
canen müdafaa etmek üzerP. 
mahkemeye gelmişlerdir. Efkarı umu 
miye bu muhakemeye çok büyük bir 

Talevera de la reine 6 (A. A.) -
Madrid etrafındaki askeri harekatta 
bir nebze tevakkuf eseri görillmüetUr. 
DUn bütün sabah cephede tam bir sü. 
kun hUkUm sürmüştür. öğleden sonra 
asilerin topçu kuvvetleri faaliyete geç
miş ve endahtlarmı payitahtın şimal 
mahallelerine tevcih etmiştir. 

Soyyet gemllerlne t•arruz 
l.foskova, 6 (A. A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: 
İspanyol asrıerlnin harp gemileri 22 

tesrinisanlden 30 teşrlnisaniye kadar 
vesikalarını tetkik ve,_.bamu,ealni tah
kik maksadile, Cebelüttanktan geçer. 
lerken Sovyctlerin Rlon, Kossara.f, Em 
ba, Stefnnkhalturin ve Harkof vapurla 
rıru tevkif etmişlerdir. 

Roterdamda.n gelmekte olan Çehr08 
vapuru, Cebclüttank boğazında asile. 
rin ateşine maruz kalmıştır. 
Almany• yardımını arttırıyor 

Niyuz Kronik! gazetesi harici işler 

nileri toplayıp g tirmek hAdisesine ... 
Faslılar, kadınları öldürmeden ev -

vel tazyik ve tecavüzde bulunuyorlar 
ve erkekleri parçalıyorlar. 

Bununla beraber general Franko bu 
yarı vah§ileri hllA kendi milletine 
karşı harp için denizin öte yakasından 
getirmekte devam etmektedir. Hiç eüp 
heefz ki bugüne kadar kazandığı mu. 
vaffakıyetin bUyük bir kısmını Faslı
alra borçludur. 

lngilterenin harbı umumi esnasında 
Hintlileri, Fransızların ise Çanakkale
de ve :r,ran••da h rbetm k uzere :5enC"' 
gallileri ve siyahileri getirmesile ge • 
neral Frankonun Faslıları kullanma
sını bir tutuyorlar. Fakat aradaki fark 
çok hayaU ve ehemmiyetlidir. 

Hintliler, Scnegalliler ve siyahiler 
kendilerine kumanda eden memleket -

ye kakı bir mahşere benzer. ~ 
Sebep •.. Gayet açıktır. Çi1n7cü, 

memuru, bir vapur dolusu halka 
satmak için gi~esini, vapurun kalk~ 
S1M beş da1tika 'kaZa açmıştır. 

Hall.."1. intizama alı.:tırmak meı·~ ~ 
bassa gişe'lcriıı tcM.~sız bilet temin f 
l.ebilecek bir saatte açılması ioap 

Halkın Do 

karşı harbctmek için getiriyor. 
Kendi memleketinin meşru hükOJ 

ne karşı yaptığı isyan hareketinde~~·~ 
dımına getirdiği bu sUrillerfn 1spa.Il. 
erkek ve kadınlarına yaptığı türlü 
naatten ve knno. 11u.c1n1mslıktan y 
Franko mes'uldür. 

Franko hareket! muvaffalt ..,ıd 

takdirde, bu muvaffakıyetin Faşifd 
talya ve Nazi Almanya için büyük 
tifadeyi mucip olacağını inkar edt 
mem. Faşist bir lspanya fa.~ist ku' 
tini Atlas denizi sahillerine kadar 
tacaktır. Ve herhangi dakikada l 
terenin Akdenlze girmesine mani 

başmuhanirinln yazdığına göre, gene- - ••• -.-•• -•• -•• -•• -•• -•• -•• -•• -•• -•. -•. -•• -•• -•• -•• -•• -•• -•• -•• -•• -•• -•• -•• -•• -•• -•• -.. ...: •• -.. -•• -•• -•• -•• -•• -•• -•• -•• -•• -.-•• -•• -•• -•• -•• -•• -•• -•• -•• -•• -.. -•• -•• -•• -•• -•• -. :ıt 
ral Frankoya yardım için İspanyaya 

lerln mUşterek düşmanlarına karşı 
harbet.mek için getirilmişti. Gcnernl 
Franko ise Faslılan kendi mllletine ması muhtemeldir. 

gönderilen Alman askerlerinin mikta
rının 20,000 e çıkanlması muhtemel -
dir. 
Eğer bu havadis teeyyUt ederse, Hit. 

lerin akla gelmlyecek neticeler doğu -
rabilecek pervasız bir müdahaleye gi
riştiği anlaşılacaktır. 

Buna ka11ı en şiddetli aksilllmel
lerin Sovyet Rusyada uyanacağı sanı_ 
lryor. Sovyet hUkOmetiyle yakından 
temasta olan Londra Sovyet mahaf ilin 
de, bu neticelerin ne olabileceğini şio:ı
dlden takdir etmek imkansızsa da, her 
halde pek ağır olmasına ihtimal veril
mektedir. 

Dahlll harbin vahfetl 
40 senedenberi bütün harplerde mu· 

habirllk etnılş olan İngiliz gazetecile. 
rlnden Henri Nevinson, "Deyll He. 
rald,, gazetesinde çıkan blr yazısında 
diyor ki: 

Dahill harpler daima korkunçtur. 
ÇUnkU dahili harplerde ayni ırktan o
lan ve ayni lisanı konuşan erkek ka
dın blribirini öldürmeye kalkar ve 
hiç merhamet yoktur. 

Fakat İspanyadaki dahili harpte ı 
menfur bir cihet daha var. Astlere ku.. 
manda. eden general Franko, kendi ır
kından olan ahaliye karşı silAhlı vg 
talim görmüş Faslıları Afrikadan ge. 
tirmiştir. 

Faslılarla birlikte, muhtelif memle. 
ketlerden toplanmış ayak takımı "lej. 
yonerler,, vardır. Hatırladığımız dahi
ıt harplerde şimdiye kadar böylesine 
rasalnmamıştı. Yani kendi ırkından a
haliyi öldürmek için yarı vahşilerle ca 

HABER 
Memleketin kültürüne hizmet 

etmek maksadile 
1 ikinci kAouo 1987 tarihinden ltlbareo 

Lisan dersleri 
Vernıeğe başlıyor 
1000 Kelimeyle tertip edilen ve kendi kendilerine pratik lisan öğ· 

rcnmek metotlarının en mük~mmeli olan bu takrirleri, dilimize. 
memleketimizin tanmmı§ lisan hocaları tatbik etmişlerdir. 

KeınıtdJn kencınoeırnınıe 

Fransızca, Almanca, lngilizce 
Oğrcnmek istiyenler bu dersleri takip ebnelidir. 

Her liaan 90 dersten fazla ıünniyecektir. 

Memurlar ve askerler 1 

Üç aylık abone fiyatı olan 400 kuruş üzerinden % 1 O iskon~0 

görecekler ve bu miktarı aylık müsavi tnksitlerle de ödiyebileceklerdıt· 

A~ağrdaki karneyi veya bir suretini doldurup gönderiniz: 

lsim ve adresler okunaklı olmalıdır. 

(HABER gazetesi 
ISTANBUL 

Gazetenizin llsan derelerine devam 
abone oluyorum. e:rrr.cl taksit olan 

ıe glbder.lmltllr. 

rc;ın ayhk 
kuruş 

alaka göstermekte olduğu için netice ======================= 
heyecanla beklenmektedir. Bu me· nof ile daha be§ kişinin mah-

Adres : 

1 imza 1 1 
selede iki taraf olan Bulgarlardan ba- kemeye gelmemesi yüzünden dava 
zılan eski lideri, bazıları da hükume· Muşnnofun zabıta kuvveti ile getiril-
ti haklı bulmaktadırlar. mesine karar veril:rek. talik olun 

Snhitlerden eski ba§Vekil Muşa· muştur, 
l ............................. ·-·-····--·-..... _ ................. _ .............. = .. ···=---' 



1 l 93enün qö.tiişüm: 
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~• senamı 
cd!Dırftlmeınctır R 

Biz şapkayla selA.m vermek usulünü 
ka.bul ett1k; fa.kat a.ksiliğe bakm: 
Garp bunn bırakıyor ... Bu ne iş bôy. 
le?! 

Italyanlar, "Alnmı ka.nşlarmı!,, gibi 
avuçlarmı muhata.plarma. ur.a.tryorlar. 
(Çünkü eski Romalılar böyle yapar
larmış). Alma.nlar1 dil"seklerini biraz 
geri kırarak ayni tarz se11m veriyor

"~ lar. (Tabi! orada kesafeti nüfus pek 
~ aşırı olduğu için, herkesin o derece 
, koluyla fazla saha işgal etmesi caiz de
in ğil! ? .. ) Sosyalistler, ''Burjuvaların 

bJ' kafasını ezeriz!,, gibilerden yumruk 
gösterip sel8.mlaşryorlar. İspanyada, 
Rusya.da şapkayı çıkarmak ortadan 
kalktığı gibi, İngiltere, Amerika gibi 
memleketlerde de, öyel eski usul, 3<>
valyek!ri baş açm.acalar yok. Şem.sisL 
perin kenarına dokunuverlrsin vesse
ıa.m._ 

ıtl 

in 

Y a.Inız, kandilli temennadan yadigar 
kalına: 

- Allaa.ah ömürler versin efendim! 
- tarzı bizde cari. .• 

Geçen gün, Kurun gazetesinde, Ha
san Kum.çayı sel!m meselesinin Fran

','~ sa.da da. ciddiyetle mevzubah.s olduğu. 
~ nu yazıyordu; baş açın~ §U manaya 

:ısı imiş: Vaktiyle bir adam mücadelede 
ınağlO.p olduğu :r.aman, boynunu has7e 

~a nıma doğru w.atır, ·~başım! İster-

sen bir kılıç darbesile kopar ı,, dermiş. 
Bu tan.da. göst.erilen teslimiyet, za
manla, eelAm şeklini almış. .. ôyleyııe, 
bu usul, hür bir insan için, haysiyet-

r.:ıd eikenmiş .•. 
Gördüntız mü, biz medenileşmek, 

w. ~~ garp Alemine kanşmak emeliyle, reve. 
t1 ransla.n, baş eğmeleri kabul ediyo-

~ 
ruz; halbuki, bunlar ne kurunuvustai 

~ eeylerm.iş! Ben şahsan şapka çıkara
ıst 

rı. 

it 

rak hulfts çakmanın ötedenberi aley-
hindeydim. Bu fikrimi de defalarla 
)'a7.dım. 

Bizim eski kandilli tem.en.nayı da 
beğenmem. Çünkü, bu, ''Eteğini alıp 
öpmek ve başına koym.a.k,, mana.sma.
slır ~. sonra başına giden kısa t.e. 
rnmı.na., keza, öpüp başa koymaktır. 
A.m R. ney!! Belli değil. Belki el öpmek. 
Belki de, mUcerret bir öpüşü ... 

Sonra, ta.rikatlerden ya.yılma bir 
selfun var. ''Hu!,, der gibi eli göğsü
ne bastırmak ... Bu liubali görülürse 
,ie, pek incedir. "Kalbimde yerin va.r!,, 
demektir. Pek beğenmekle beraber 
:tnaalesef tavsiye edemiyeceğiz. Çünkü 
söylediğim gibi laubali bir his bıra
kır. 

Gene en iyisi, ciddt olan kısa te
.tnennadır. Ne şapkanın kena.rmı eski
tir, ne başın soğukta. açılmasına. sebe. 
biyet vererek insanı nez.leye uğratır, 
ne de seli.mlıyanm şahsiyetini hacale
te sürükliyen bir remzi ihtiva eder. 

Esasen daha. şimdiden, htanbulda 
ayni seviyedeki, hatta bir iki parmak 
farklı seviyedeki insanlar arasında ter 
llıcnna usulü yeniden canlanmıştır. De-
l'rı.ek ki, hayatiyeti ölmem.iş. Ancak de
l'ece itibariyle çok farklı yahut da bi. 
Ziın.Ie pek teklifli kimselere, sonra da 
ı-esnıt olduğumuz kadınlara şapka çı
karıyoruz... Eğer temenna resmiyet 
kespederse, pek rahatlryacağnnızı ve 
b~husus serpuştan tasarruf edeceğimi
zı sanıyorum. 

f VA-NO) ....___ _________________________ ~ 

Mahnızı Türk 
Parasile satın ! 
AJmaoya ile de bu 

esasta anlaşıldı 
liükümet, ihracat tacirlerimizin za

lllan. zaman herhangi bir devletin m~h 
:emel para düşürme hareketinden mu-
aıarrır olmamaları için bazı tedbirler 
:lrnaktadır. Bu meyanda bütün ihraca
l ttnııın Türk parasile yapılmasrna ça
ışılnuıktadır. 

A. Alrnan iktisat ~azın doktor Şahtın 
•. nltarayı ziyaretinde ihracat eşyamızın 
rlllld' 1 Türk parasile alınmayan kısmı-
.tı.ıd'ln da Türk parasile alınması kabul e

ı d'•• 
ıgınden doktor Şahtın Almanyaya 

il\tdet· d 
t 1 olayısile bu cihet hatırlatılmış-
~t, İktisat vekaleti de ihracat tacirleri
ttıe daima Türk parasilc ihracat yapıl-
asını bildirmiştir. 

Meslek tahsili 
•• goren 

Maliye memurları 
Şark ve Cenup 
vllAyetlerlne 
gönderiliyor 

Bu aene maliye meılck mektebinden 
mezun olan maliye memurlarına ait son 
listede tanzim edilmlt ve iki senelik 

mektepte ihtiıas kaunmıı olan memur-
1ann tayini yapılmıştır. 

Bu senenin mezunlanndan hepsi ıark 
ve cenup vilayetlerine tayin edilmiştir. 

Burada §imdiye kadar esaslı bir tekil 
arzetmiyen maliye teşkilatı her Uç umu-

mi müfettiş nuntakasmda da bu yeni 
elemanlarla takviye edilmektedir. 

Maliye meslek mektebinin yeni dev
resi de bu ay başından itibaren başla-

mıştır. Bu devreye de yurdun her tara-
fından elli maliye memuru gelmiştir. 

Mektebin önümüzdeki sene verecegı 

memurlar da gene şark ve cenup vila · 

yetlcrindcki maliye teşkilatına tayin e
dilecektir. 

Ma!iye teşkiltamda çalı§an bilttln me
murların meslek mektebinden g~irilme 
teri mukarrerdir. 

Yeni tramvay 
arabaları 

Tramvay şirketi burada tadil ettiği 

çift taraflı arabaları çalıştırabilmek için 
hatlarda. bazı tadilat yapmıştır. Bundan 
sonra birkaç akşamdır yeni arabalarm 
tekrar tecrübesine başlanmıştrr. 

Umumi mUfettfşler 
kongresi 

Umumt müfettişler kongrcei bugiln 
Anltarada başlamıştır. Umumt mUfettlş 
ler içtimaı Dahiliye vekili Şilkrll Kaya
nın !:i111kanlıği altnıda ol~lri.. •• Jan

darma umum kumandanı ile Emniyet 
umum müdürü de istirak etmektedir. 

ispanyadan 
alacağımız 

Avansları merkez 
bankası Udemeğe 

başlıyor 
İspanyada bulunan 800.000 liralık 

bloke Türk parasına mukabil bankalar
dan alınan yüzde 80 avansın Merkez 
bankasınca tediyesi için Ankaraya git
miş olan ihracat tacirleri heyeti diln 
gehrimize dönmüştür. Hükumet bu hu
sustaki talebi kabul etmiş, derhal ala
kadC\rlau emir vermiştir. Merkez ban
kast bu hususta bu sabahtan itibaren 
muameleye başlamıştır. 
Diğer taraftan ispanya hükumeti ta

rafından 6000 sandık yumurtamıza vazı 
yet edilmesi ve klcringden mütevellit pa 
ralara da el konulması münasebetile hü 

Şair ve bestekAr 

Bayan Leyla 
· vefat etti 

Bayan Ley"M 

Şair ve bestekar Bayan LeylA, ve
fat etmiştir. 

Abdülınecidin vi.lkelA.smdan Hekim 
lsmail paşanın kızı ve Giritli Sırrı pa. 
şanın refikası olan bayan Leyın, 1269 
da. doğınuştu. Fransızca ve rumcayı 

mükemmel öğrenmişti, 
Eski gazetelerde eski saray Metleri 

ve gezdiği yerlere ait yetmiş, seksen 
makalesi, fransızca tercüme edilmiş e
serleri vardır. Birçok da besteleri bu
lunmaktadır. 

Cenazesi bugün vef a.t ettiği Kızıl. 

toprakta damadı Mehmet Ali Ayninin 
köşkünden kaldırılmış, saat 11,30 da 
Sirkeci araba vapur iskelesine getiril
miştir. Namazı Nuruosma.niye camiin. 
de kılman merhume ebedi istirahatgi
hma bırakılacaktır. 

Ailesine taziyetlerimizi sunarız.. 

Gtimrilk BaşmUdUrU 
Ankarada bulunan GümrUkbaşmlidU

rü Mustafa Nuri şehrimize gelmiıtir. 

Başmüdür İstanbulda bulunan bütfin 
gümdik dairelerinin Çinili Rrhtrm ha
na taşınması için emir almıştır. Taşm
gmma işine gelecek hafta başlanacak-
tır. 
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k\lmetirniz ispanya hükumetine bunun GEÇEN SENE BUGUN NE OLDU? 
mevcut ticaret muahedesinin ihlali de- Galatasaray _ Gllneg klüplerintn maçları 
mek olacağını bildirmiştir. na aeytrcl sokulmıyacak 

Tayyare 
seferleri 

Yakında dlyarbekir, 
Adana ve Vana kadarı 

uzatılacak 
Devlet havayollamıın şebekesi ilk-

bahardan itibaren genişletilecektir. Bu
nun için Nafia vekaleti Devlet havayol
ları için yeniden iki tayyare almağa ka
rar vermiştir. Öğrendiğimize göre bu 
tayyareler Almanyadan alınacaktır. Bu· 
nun için yak..-nrla bir heyet Almanyaya 
gidecek ve yeni tayyareleri tesellüm e
decektir. 

Yeni tayyarelerin de evvelce İngilte
reden mübayaa edilmiş olan üç tayyare 
ye benzer olacağı anlaşılmaktadır. Bu 
tayyarelerle ilkbaharda İzmir - Anka
ra - İstanbul, Diyarbekir - Adana 
- Ankara tayyare postalan tertip edi
lecektir. 

Nafia Vekaleti en kısa bir zamanda 
bütün tren gitmemiş büyük şehirlerimiz 

arasında tayyare seferleri tertip etmek 
tasavvurundadrr. Bu §ekilde ilkbaharda 
tayyare postalan yapılacak şehirlerden 

ba§ka Van ve dördilncil umumi müfet
tişlik merkezine de tayyare seferleri ya 
pılacaktır. 

Tavukçuluk 
kongresi 

Ankarada böyle bir 
toplantı yapılacak 

Evvelce senevi ihracatımızın 

15.000.000 liralık bir maddesini teşkil 

ettiği halde sonradan yavel§ yava§ dü
şen, fakat son iki senedir tekrar ehemmi 
yeti artan yumurtalarmuzın tavuk nes-

linden başlayarak ihracına kadar orga
nize edilmesi için Ankarada bir tavuk-

çuluk ve yumurtacılık kongresi toplan
ımıa talrarrilr etmiJtir. Bu kongre için 

şimdiden hazırlıklar yapılmasına başlan 

DllJt:Ir. İktisat V ekfileti tavukçuluk ve 
yumurtacılık kongresi için şehrimizde-

ki yumurtacılar birliğinden, bir rapor 
da istemiştir. Bu rapor derhal hazırlana 
rak Ankaraya gönderilecektir. 

Kongrenin başlıca hedefi hfila men 
olan ve sonradan değiştirildiği halde ge
ne ihtiyacı tam manasile karşılamıyan 

yumurta ihraç nizamnamesini değiştir
mek olacaktır. Bu nizamnamenin yeri-

ne yepyeni esaslara dayanan bir ihraç 
nizamnamesi yapılması mevzuubahstir. 

Kongre mukarreratmın tatbiki için 
Ziraat ve İktisat vek!letleri elbirliğile 
çalışacaklardır. 

Yeni Erzurum valisi 
Tekirdağ-Erzurum valiliğine ta. 

yin edilen ve iki buçuk senedenberi 
Tekirdağ valiliğinde bulunan Haşim 
İşcan T ekirdağından ayrılmış; Fır
ka kumandam, bütün memurlar ve 
teşekkiiller mümessilleri tarafından 
Muradlı istasyonuna kadar uğurlan -
mıştrr. Vali ayrılacağı gün daireler~ 
bir veda tamimi göndermiştir. 

____________________ ,_.. ____ __ 
M n n oô klYI ır~u B lYI ş 

Uiı aı ıre k e'lt o e ır D 
Bugünkü ''Akşam,, da OrJuııı Selim. 

yazı.yor: 

"Milli kurtuluş hareketlerinin, bil· 
hassa yirminci asırda milli istiklal için 
yapılan mücadele ve hareketlerin biri
birinden ayrılmış iki mühim vasfı var. 
dır. 

ı - Milli kurtuluş, milli istiklal kav
gası istilacı emperyalismine veyahut 
onun kullandığı kuvvetlere, ordulara. 
karşı silahla, sUngiiyle yapıları bir 
harptir. 

2 - Milli kurtuluş hareketi, milli 
istiklal davası, dahildeki irticaa, dahil
de emperyalismin yerli ajanlarına, da
hilde o milletin ileri hamlelerine mani 
olmak istiyen zümrelere ve müessesele 
re karşı çevrilmiş bir kavgadır. 

Milli kurtuluş hareketlerinin bir vah 
det teşkil eden bu iki vasfmı biribirin
den ayırmak olmaz. Meseli, bir milli 
kurtuluş hareketinde ikinci vasfı gör. 
memek, anlamam.ak o hareketin inkı
lapçı tara.fmı in.k!r etmek demektir. 

Bir milli kurtuluş harbini, bir istfk
Uil davasını bu inkılapçı ta.rafından 
tecrit etmek, böyle bir davada o mflle
tin, yalnız harict düşmana, istilacı or
duya karşı değil, dahili irticaa ve irtL 
ca müesseselerine karşı da dövüştüğü
nü ört bas etmeğe çalışmak bizzat o ha 
reketfn ileri hamlesini anlamamaktır.,, 

a aı şık o ırcdl n sita lf11 ~ a 
~lYI O u ır»aırD lb>I ır 

TltlıırIJ:t mezarı 
Bu sabahki "Tan,, gazetesinde o1cııJt. 

1n41.Ştıır: 

''Son günlerde, Başkırdista.nda. Ufa 
şehri ortasında yapılan bir hafriyat es 
nasında 6 mcı yahut 7 inci asra ait es
ki bir Türk mezarı ortaya çıkarıl.mış.. 
trr. 

Çok iyi muhafaza. edilmiş olan bu e
ser aksamından anlaşıldığına göre, me 
zar, bugünkü Başkırdistan arazisinde 
vaktiyle yarı göçmen olarak dola.şa.n 
kuvvetli Türk kabilelerinden birisine 
mensup yüksek mevkili bir gene kızıı 
aittir. 

İskelet, elle dokunulduğu zaman toz 
halinde yere düşen ince bir tülle örtil
lüdür. Tül, gümüş renginde bir maden
den yapılmış binlerce inoo ve zarif yıl
dızlarla süslenmiştir. Genç kızın iske
!etini el ve ayak bileklerinde, göğsün. 
de, altın ve gü.mUşten gayet ince ve 
sanatkft.rane işlenmiş müteaddit ptak
lar, madalyonlar, pantantifler, küpe • 
ler ve bilezikler vardır. 

148 gram altında yapılınış olan bq 
tezyinatı bilhassa çok artistiktir. Bu 
mezar içinde bulunan muhtelif tezyi
nattaki altm miktarı, 338 gramdır. 

İskeletin sol kalçası yanında urun 
saplı bir kaşıkla paslanmış bir bıçak 
bulunmuştur. Mezar içinde birçok ehıt 
hayvan kemikleri de bulunmuştur ki 
bu, mezara mükellef bir yemek sofra
sı da kurulmuş olduğunu gösterir. 

!ıim, tarih ve etnograf ya bakımın. 
dan çok büyük bir ehemmiyeti haiz o
lan bu mezar, cenubi Ural mıntakasm
da bulunan eski Türklerin sanat ve me 
dcniyet bakımından ne derece ilerde 
olduklarını parlak bir surette ispat ey
lemektedir. 

Kocanızın zevklerini terslemeyin iz 

Bir Bulgar 
Anasını, babasını 

ve kardeşini 
JBalta ile parça p&rça 
' doğradı 

(Mis çiçeği) imzası ile aldığımız mektupta deniyor ki: 
(Duldum, benden 26 yaı büyük bir adamla tekrar ev

lendim. Fakat mesut değilim, çilnkü kocam ava çok meraklı 
beni sık sık evde yalnız bırakıyor. Kocamı çok sevdiğim i
çin bu merakı canımı sıkıyor. Evde yalnız kalmaktan nef
ret ederim,) 

CEVABIMIZ: Siz de kocanızla beraber ava çıkmak 
için ne bekliyorsunuz. Kocanızın zevklerini terslemeyiniz. 
Bilakis paylaşmaya çalışınız. 

Bu mevsimde Ankaraya 
yürüyerek gitmek doğru 

değildir 
Açık Kımuşına: 

F. K. K - O - O imzasile bize mektup yollayan ve 

mektuplannm <lercedilmiyerek yalnız cevaplarının yazılma
srm rica eden okuyuculamnıza: 

Düşündüğünüz şey, hiç de C!.:ıfıru olmayan bir çocuk
luktur. 

Evveli bu mevsimde Ankaraya yürüyerek gitmek sakat 

bir iştir. Yollar çamur olduğu gibi günlerce yağmur, soğuk 
ve ihtimal kar tipiledle mücadele etmek mecburiyetind.! 
kalabilirsiniz. 

Bütün bunlardan başka, ~zin gibi mektep talebeleri· 

nin, okuma mevsiminin tam ve hararetli bir zamanında 

mektepten aynlması da, ihtimal istikbaliniz üzerinde tami

ri gayri kabil bir rahne açacaktır. Sizlere oturduğunuz yer

de oturup derslerinize çalışmanızı tavsiye ederiz. 

Sofya, (Hususi) - Bulgarista -
nın Batak köyünde Mihail Kavala 
isminde bir Bulgar brıbasiyle kavga 
etmiş ve bunun üzerine 70 yc:.~ında 
babasiyle, 65 yaşında anasını ve 14 
yaşında.kardeşini gece uyurken balt~ 
ile parça parça edercl: öldürmü~tür. 
Katil cinayeti bir cnı::\k meselesinden 
k• ... ..,rak işlemi§tir. 

Kfyelde büyük bir 
yan::ın 

Lon'i!ra 'f 1fiusus1) - Almanyanın 
Bahriye limanı olan Kielde büyük bir 
yangm çıkmış, itfaiyeye hücum kıtaatx 
mensupları da yardıma gelmiştir. 
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8dzell!k Dokto Banker lnsul 
Bir Yunanlı kadın 
tarafından dava 

ediliyor 

F ransada krallığa talip 
IK©li'll~ ©I©> IJ2>aıırn°ye ~©ır® :ı • 

verıvor. 
Deyli Mirror gazetesinin yazdığı

na göre, bir müddet istanbula da sığm
mrş olan müflis Amerikan bankeri in
sul'ü bir Yunanlı kadın Amerikaya ka
dar takip etmiş ve şimdi kendisinden 
bazı haklar istemeğe başlamıştır. 

Memleketinin kurtuluş çaresi kralhktadır -.; 

BAVA N LA R Gazetemize, "GüzelUk doktoru., adresi 

ne hakiki veya müstear adlarmızla sora 
cağmız suallerin cevaplarını bu sütunda bulursunuz. Bu cevaplarr- Pariste anlaşmı§ bulun 
duğumuz güzellik müessesesi vermektedir. GUzelllğtnl.zl noksan bırakan kusurlarınızı bize 
yazınız. 

Mevcut olınıyan Fransız tahtının ve 
liahtı ve Burbon hanedanından 40 kra 
lın varisi Gont Hanri dö Pari kendisi. 

Ancak krallık, Fransayı kurtarıp o
na hem hürriyet, hem de ni.üuz vere
bilir. 

- 28 - hassa geceleri az miktarda sütlü şey-
lzm.irden Nadide imza.sile yazılıyor: ler yemek faydalıdır. Miktarı fazlalaş
uYirmi y~ndaıJ1.m. Biraz çukurca tırmayımz. 

olan göğsümün düzelmesi için bedii a.- Bilirsiniz ki, süt vücutta fazla 
meliyata lüzum olduğunu söyWyorlar. yağ yapar. Bisiklete pek ala bineb\. 
Halbuki benim için ne buna im.kan var. lirsiniz. ve bunun gülünç bir taraf, 
ne de lüzıımu 'loadar param mevcut. Na da yoktur. Belki bu suretle ince bir 

Bu Yunanlı kadnı, tnsul Yunannistan 
dayken bankeri evinde muhafaza eden 
madam Eleni Kuyumcu oğludur. 

İnsul iki defa hudut harici edilmek 
tehtikesile mücadele ettiği sıralarda A
tinada hep onun evinde kalmıştır. Ma
dam Kuyumcu oğlu Nevyorktan Şika
goya gitmişir. Orada İnsule karşı bil' 
dava açacak ve Yunanistanda bulundu
ğu sırada bu iht:yar müflise gördüğü 

hizmetin bedelini istiyecektir. 

Krallığa avdet edecek olan Fransa. 
ya tam bir ademi merkeziyet verilme
li. Memleket eski mmtakavt idareye 
avdet etmelidir. Muhtar vilayetler ha
Hnde idare edilecek olan Fransa tam 
bir devlet kooperatifi vücuda getire -
bilir. \ 

sikatlerinize ihtiyacım uar. kadının hatlarına sahip olamazsınız. 
Cevap: fakat kilonuzdan hi çalmazsa ehem, 
Göğsünüzün bu kadar çukur ol- miyetli bir miktar kaybedersiniz. 

masmdan bu kadar büyük bir azabn Sonra, bu spor kalçalarınızın biraz 

Her şeyin üstünde "Hakem ve barış.. 
tırıcı,, olarak kral bulunacaktır. Krai 
sermayedarlarla amele arasında bita -
raf olacak, bunları korporasyon için bi 
ribirine yaklaştıracak ve hürriyetle 

düşmeı:;ıize lüzum yoktur. Bazı ça- daha incelmesi üzerinde büyük bir te- -,-,-G--0.-.-,-5-e--t-a_n_ı_y_a __ _ 
relerle bu göğüsleri güzelleştirmek sir yapar. 

pek ala mümkündür. Söylediğinize Kirpikleriniz kozmatiği temizler- b·ııecegv •. ı·kİ 

beşeıi faaliyet arasında lazım olan uz. 
laşma ile, milletin muhtaç bulundu -
~u disiplini tesis edecektir.,, 

göre tecrübe ettikleriniz hiç bir neti- ken kmlıyorsa, bu takdirde ya koz-
ce vermemiş. Fakat, muhakkak olan matiği değiştiriniz, yahut ta bir müd · en Ç Kont ve Kontes dö Pari 

Krallık taraftarı olan Fransızlar 

Kont dö Pari'nin kitabını alkışlamak-

şu ki, göğsünüzün bu vaziyeti bir n· det için kozmatik kullanmamanız la· Q " ni Fransız krallığına namzet göster _ 
meliyat neticesinde büsbütün düzle- znndır. Kirpiklerinizin çok zayıf ol- Adanalı 8eklr1n mektedir. 

ta ve bunu kontun ilim ve irfanına. ah
vali iyice kavramış olduğuna; tahta 

şir. inanınız ki, bu kadarcık basit duğu anlaşılıyor. Onlara yağlı cisim- ÖDÜ De zarf atarak Kont ''Fransızlann hürriyetlerim 
bir kusur dolayısiyle bu kadar derin ler sürerek sağlamlaştırınağa çalı,. 900 lirasını muhafaza ve idame ettirebilmek için 

çağrıldığı takdirde miikemmel bir kral 
olacağına delil göstermektedirler. 

bir azaba kendinizi sürüklemeniz ye- m~hsrnız. Fransa krallığa avdet etmelidir!,, di-
Krallık talibi Belçikada yaşamakta.. 

dır. 
rinde değildir. Sizin vaziyetinizde -·------------- dolandırdı yor. Kont bu husustaki düşüncelerini------------
pek çok kadm vardır. Göğüs güzelli- Sadakai Fılır Adanada ticaretle uğraşan Bekir iki geçen ay neşretmiş olduğu kitabında Atatu·· rk u·· n 
ği yüz güzelliği kadar nadir olan bir gun" evvel İstanbul& gelmişti. Sirkeci-

E ı anlatmıştır. Fra.nsanm siyasal ve eko-
meziyettir. Hatta deniz mayosu n iyi yi Son de Q.,ı...; ... paşa oteline inen Bekir, bu- dO""" d v 

K. ~ nomik rahatsızlıklarını uzunuzadıy!l g u g u ev 
kullanmak suretiyle bu kusuru müm · K. K. rada. bir hafta kadar kalacak, öte ber1 tetkik ettikten sonra diyor ki: 
kün olduğu kadar tashih ehnek imkn Buğday 14 12 11 aldıktan sonra gene Adanay dönecek. ~ t.a\ o !§. ~ il n- i6) IS\ D l2!S\. al n 

A 19 00 "Fransa ergeç kraliyet olacaktır. a1 '6" \!iiiU u u u ~ 19 \S' \S:i'\Qı a nı vardır. rpa 00 ti. Yşlı bir zat olan Bekir, dün ezan 
ttzilm 100 84 60 Çünk. ü parlamanter demokrasi en son y1a.tan ı:!!:..?!!'ıır~.!!:or,:;ıal0 ~~ B bö. 1 'k h h" vaktine dogruw otelden çıkmış, iftar et- '9' c:::l1 ""\MU ~ U u u ~ \9.l u u u Ye 1 en, ayatm.m ze ır- la ..... _,__, müftu"tu··;;,1 .. den·. d · ·kt·a edd~ t f üh' 

lenmiş addetmek ve kendinizi ye'se ~ 0
-· mek üzere bir lokantaya gidiyordu. a emı ı 1 ar, ter 1 ve e ess ça- Cumur reisimize 

Hava kuvvetimizın' yük' selm-·ı ve S d Ahmed' dd · d gwma gı·rmış· bulunmaktadır. Bu hali i. kaptırmak doğru değildir: Hele bunu "" irkeci e ıye ca esın en ge-
güzel bir göğse sahip olmadığınız artması için her türlü yardımın. yapıl· çerken kenc).isinden birkaç adım ilerde le Marksizm diktatörlüğüne, yahut ih- bedi ye edlJiyor 
• · k d k 1 d "'ld' ması yurt borçlamnrzm en ilen gelen- gı'den bı'r adamın yere iğil' ip bir cüz- tilfil anarşisine düşmeye hazır bir hal- Filomuzun Yunanı'stanı zı'yareti' mu" -
ıçm yapma 8 .ma u egı ır. lerlnden bulunduğu gibi bugün diğer 
• 24 numa~ ıle Ortak.öyde Zayıf milletlerin de kendi varlıklannı korumak da.n aldığını gördü. Bu bir gençtir. Ge. dedir. nasebetile dost memlekette bulunan say 
ıınzasma venlen cevabı okuyunuz. riye d()nüp bakınca Bekirin kendisini --------------- lavlarnnız ve Türk gazetecileri Atatür-

için durmaksızın hava kuvvetlerini art- .. rd .. w .. Ü anı dı r ~ 1 i~~~ Sizin için faydalıdır. go ugun a 1 yanına ge ıp şoy e ' · · ~ - kün doğduğu evi ziyaret için dün sa-
- 29 _ ~kta oldukları görlilınekte oldu - dedi: · • . · ~· · "- / . hah Sela~nı·o-e vasıl olmuşlardır Heyeıı·-

ğundan bu bapta Diyanet işleri başkan- B' ..n-.:ı buld t · d 0 • 

Boğaziçinden M. F. imzasile yazılı- - ır \,;U.«lan um. çın e para Kumarbazlar miz ayni trenle tskeçeye gitmek arzu-
--.r·. lığından verilmi~ olan fetva mucibin • var. Ben namuslu bir adamını. Bera.-
,,~ ce sadakai fitir ve zekat ile mUkellef o- be tak · ed . · inl Beyoğlunda Keseryan sokağında 22 sunda olduğundan hükfimetin emrile "Yirmi • .,,-11,,.yım. Vilcudıuma ait r sım elım sız e ... 

:f-Y"'......., lanlarm Türk hava kurumuna yardım • Bek' aıct· b lınad numaralı kahvede Ahmet, Aziz, Musta tren ziyaretin sonuna kadar istasyonda ~ lflçiller: Göğ1.1s 96 &:ıntim, k1J1,.,. ır ezan v ı una razı o ı. 
"Y"' da ve bu suretle Ana yurda hizmette p ··türü' · l" te ı· fa, Hüseyin, Dimitri, Cevdet, Bahri, abkonulmuştur. 110 Mntim, omuzla bel aT'a81 82 san - - arayı go P po ıse s mı e-

ffm, ""'°""m 170 sa.ntim, lcllom 00 15. bulunmaları lilzumu ehemmiyetle ilS.n delim, dedi. Fakat bu esnada kendile- Faik isminde sekiz kişi kumar oynar- Heyet doğruca Afatürkün evine .gjt-
vv:1... olunur. . d - bt;.. k k ldi ken yaka.lanm.ıt11lardır. . d" b' ... k d h -Birçok dB/alar jimnastik '!J<ı""'"hfl"" t«- --------------- nne ogru .ı.c genç oşa, oşa ge ; 7 mış ve unyanın en uyu e asının 

rübe ettim, fakat ça'buoak ,;;;;;:;:_ Yil- IS ARIYORUM - Cüzdanımı düşürdüm. Üzerinizi Niko ve İstavri isminde iki kişi de doğup büyüdüğü bu evde onun lıanrası 
rOmeyi aeviyorum. Her sabah bu :tpC'- drta okul mezunuyum. Askerliği anyaca.ğım. Zülfikarm kahvesinde kumar oynar • anılmıştır. 
"'yapıyorum. Bisik'lete binmek i8ti • htİ yaptım. Az bir ücretle yazıcılık v~ Bekir kendisinden emindi. Ceketini larken yakalanmışlardır. Ev AtatUrke hediye ediliyor 

Al'~ .. ak.: Ot: b"'I kü d yorum, faJca.t bununki dolaşmak hoş her iş yapanın, daktiloda bilirim. ~ Om O 1 çarptı S~lanik belediyesi Atatür .. n doğ u-
Mr şey olmuyor. Kirpiklerim koımıati- Galata Güzel Bandırma oteli No. 7 - Gel ara, üzerimde 900 liram.dan Küçük Bayram sokağında 20 numa- ğu evin satm alınmasına ait tapu kağıtla 
ği temizlerken kırılıyor. Ne yapayımt Sait başka param yok. ralı lokanta sahibi Hacı Etem dün rrnı dün imzalamıştır. Evdeki kiracı 

Cevap: Pek tellişlı bir halde bulunan genç, üç ay sonra evi terkedecek ve ev Sela-
Evet. ölru"len·nı"z hakikaten fa.... SATILIK AP ARTIMAN Bekirin lizerini iyice aradı. Bir şey bu- Tarlabaşmdan geçerken 1336 numara-

-:: .. ı d v •• ı· k d. w · d Iı hususi otomobilin altında kalarak nik şehri namına Atatürke hediye edile-
ladır. Tabii hale gelebilmek için hiç Aksarayda Atatürk caddesi civa ama ıgını soy ıyere ıger gencı e a- cektir. 
de<nlae on kilo kaybetmeniz lazmi. rmda Jğnebey mahallesi Tiryaki Ha- radı. Cüzdanı buldu ve bunun yakası_ yaralanmıştır. 

c· kaw da 26 rah na yapışarak: Od k ke Maarlf na21rı nezdlnd a Fakat nasın .. Jimnastiği sevmiyor· sanpaşa ıo gın numa üç un eser n 
H lb ki . k I l daireli apartnnan 6500 liraya acele - Ylirü bakalım, seni polise teslim Büyu··kadada, Orta sokakta 36 nu _ Atinadan hareketten evvel Türk me-

sunuz. a u • eıze en ço üzum u edecegıW·m, dedi. Bekirden de üzerim b il · Y ·f 
olanı da budur. Siz de bu fazla kilo. satılıktır. içindekilere müracaat. aradıgmy dan dolayı özür diledi. Cüzda- maralı evde oturan Mehmet dün balta us ve gazetec erı unan maarı nazı-
da h h ıd d .... ] • · --------------- ile odun yararken sol elinin parmakla. nnı ziyaretle iki millet arasmda kültü· n er a e memnun egı sınız. nı alan genci sürükliye sürükliye uzak-
G ·· d b. t ·· .. ki kil rını kesmiştir. Mehmet hastaneye kal- rel münasebetlerin inkişafı etrafında 

un e ır saa yurume e on o Or. Nihat TUzge ~ !aştı. dırılmıştır. görüşmüşlerdir. 
eksilemezsiniz. Bu spor iyi bir şey, Bekir yoluna devam etti. Lokantaya 
fak tk.fid w•l 5· · · · ıl k 1.~~ ~oıf Deri• F~n~ ~ ---------------~-------------~ a a ı egı · ızın ıçın yap aca - girip iftar etti. Tam para vermeye sı-

k l .. lb' 1 · k diğer Zührevi hu. mllt 
şey a m ve yun e ıse er gıyere ra gelmişti. Elini iç cebine attı. 900 5 • • • • • • k ı d 
.. 'k dmı .. .. k .. Babılfi Tayyu• Cemiyeb k•rt19l gununuz a ı ...ıııı1 ~ Jımnastı a yurume , ve vucu- No. 11 Tel 219.U lirasımn yerinde yeller estiğini gördü. 1 ~ ~ 
dunuzun bolca terlemesini temin et- &eh günl•rl pareauıt Zabıta, Bekirin görse tanıyabileceği j_ 

mektir. Yemeklerinize gelince. Bil- ki genci aramaktadır. Gömıiyenler acele ediniz, görenler bir deha alkışlayınız. 
25 ARANYOSSV RA~KO 

Çocuk Çingene Orkestrası 
Tepebaşı GARDEN de 
Büyük muvaffakıyet ve alkışlar arasında son konserlerini veriyorlar. 

, :. • • c • • ' t:.~ e , k. . . 

ilmin en bü9ük mucizesi yeni bir harika. Yıldızlara nasıl guJ.ILecek 1 BAV TEKiN 
Ayni günlerde Meksikalı sinema yıldızı 

lblY U2>1E~KnN~ 
Yeni danslarını bütün nwnaralariyle birlikte göreceksiniz. 1 1 

Me~bul dünyalarda 
10 kanunu evvelden itibaren S O M ER s•nemas•nda 1 Fiatlarda zam yoktur. •• 

, ' ' · ,• ~ • ... • 1 J • ' • • • ~ ·~... ' '; ,, . .. -1' • ·.' ,. ' • • • • • • • t ' 

Mi ki Afrikada haydutlar peşinde 

CA$VSLARLA MÜ
C:ADE\.E iç İN 
HER ı.iSAN\ 
ö(;RENDi~ 
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2 -Fenerbahçe Çeklere 
e~ 

1 mağlôp oldu 
~~ arı lacivertliler beklenen oyunu çıkaı··amadı LDk ma~lalli"D : 

n ilk devre o -o beraberlikle bit- Hil81 - Anadolu 
mişti. ikinci devre oyun Oyun Hilallilerin sahav·~ 

terketmesile yanda kaldı dakikalarca fazla ovnanıldı 
ıi Çekoslovak profesyonel takımla· 
e dan Çeki Karlin dün F enerbahçe 
:- tığı ikinci maçı 2 • 1 kazanck 

Birgün evvel birçok fırsat kaç.nan 
tasaraym berabere kaldığı bu e

r i F cnerlilerin yenecekleri ümit e
. kcn neticenin Fener aleyhine ol

- havanın güzelliğinden istifade 
l ~ek atadı hemen hemen dolduran 

·r-Yircileri hayrette bıraktı. 
Dün yazdığını gibi, biribirini hu· 

. düzgün paslaşmadan başka hiç 
r fevkaladeliği olrnıyan bu Çek ta· 

karşısında fenerlilerin bu ac1 
ğlubiyetine sebep üç orta muhaci· 

in çok fena oynamalarıdır. 
Maç saat üçe on kala Şazi T ezca
hakemliği ile başlandı. Fenerliler 

i içe MU7.aff cri koyarak: 
Hüaamettin - YB!U', Fazıl -

~t. Angelidis, Rept - Niyazi, 
Uzaffer, Ali Rıza, Esat, Rikret şek
de idiler. 

~ Fenerin hücumu ile Çek kalesi 
~~nde oyunanan oyun. yavaş yava~ 

lltevazin bir şekil aldı. Fakat onun 
~ dakikaya doğru Fenerlilerin hafif 
~r Üstünlük tesis etmelerine rağ-

cn mütemadiyen soldan akm yap
~ve sol iç E.sadm berbat bir o
ı;._-~ oynaması yüzünden gol çıkara
~ddar. Yirminci dakikadan sonr~ 
~ldcr de Fener kalesine birkaç teh
~ cli..uıi§ yapabildiler, fakat netice· 
~ • Dçvrc sonlarında hücuinlıit gen . 
"eııerlllcr~ . intikal etti. Muzafferin 
~k 1-alesının boş köşesine havale et· 
~~ top içeri girerken müdafi yetiş~ 
:k. ~k ~ükemrnel bir kurtarış yap· 
• bınncı devre de sayısız olarak bitti. 

Na İkinci devrede Muzafferin yerine 
~ciyi koyarak çıkan san lacivertli
d derhal Çek kalesini sardılar. ilk 
~~\>rede yalnız solda Fikret vasıtasiy
~ akın yapmağa uğraştıkları görülü. -
~ n,_ bu kısımda sağ taraftan da işle-

ege başlamışlardı. 
Her iki açığın bilhassa Fikreti11 

~lerden sürüp kale önüne kad::u 
~~~ topu üç orta muhacim bir 
tİtı lu ıçeri sokaımyorlardı. F enerlile. 
~bu hakimiyeti on ikinci dakika-

sonra rakip takıma geçti. Sağ a
~ sağ iç yüzde yüz birer fırsat ka
y ktan sonra merkez muhacim: 
~ bir ıskasmdan istifade ed~-

iÜnün ilk golünü attı. 
~ener mağlup vaziyete düşünce 
lı\ canlı oynamağa başladı; Fikret. 
~ez muavininin yardımı ile mil· 
'-~ diyen Çek kalesine sokuluyo1. 
~rtada ~ol yapacak oyuncu bu-

\.atbgl ~ederasvo
l'lunun getirdiği 

~ 11(.ınci antrenör 

Urı şehrimize geldi, 
lzmıre gidecek 

t,..._f uthoı federasyonunun şehir ta
~~~ hamlamak üzere angal<' 
% gı antrenörlerden ikincisi ola':1 rn;it' Grinnwell dün şehrimize gei 

tr. 

~t Aslen lngiliz olan antrenör, on 
tt~ 8.enedenberi ispanyada Barselorı 

tinde bulunmakta idi. 
h t Skn kanşıkhk yüzünden ispanya· 
~İr eden Grinnwell Barselon ta.
~?tı Elttnda sekiz sene hem oynamtt 
~tl.e de antrenörlük etmiştir. Son beı 
~\l Yalnız antrenörlükle meşgul ol· 
~ ~t~r. İspanyadaki muvaffakıyet· 
~ıs~ arm_dan dolayı beş kupa kazan 
~ · Bırkaç gün daha şehrimizd~ 
i>..

1
.tak olan yeni antrenör, buradan 

l"Qt re 'd ~h... gı ccek ve ora takımlarını ça· 
'"'~caktır. 

........... . ~ . 
Taksim sahasındaki Çeki Karlin 

maçları münasebetiyle dün yalnız Be. 
şiktaş ve Fener stadında lik maçlarına 
devam edildL 

Şeref stadında yapılan günün ilk bi
rinci küme maçı Hila.I ile Anadolu ara
sındaydı. 

Yaptığı maçların hepsini kaybetmiş 
olan Hilfil, Anadoluya karşı bir gal;_ 1 
biyet elde edebilmek için sahaya kuv
vetli bir şekilde çk:ınıştı. Oyun karşı. 

lıklı hücumlarla ve seri bir şekilde c&
reyan ederken, Anadolu Kenan vasıta
siyle ilk golü yaptı. 

İkinci devrede hakem Hilal aleyhine 
bir penaltı cezası verdi. Anadoluya. 
ikinci golü kazandıracak olan bu ~ 
zaya Hilalliler itiraz ederek 20 inao

dakikada sahayı terkettiler ve bu ~ 
retle oyun tamamlanmamış oldu. Mü. 
sabakanm hakemi Suphiydi. 

Süleymaniye: 1 
Is tan bulspor: 1 

Çek müdafU tcrpu UZ4kla§tırırkcn 

Şeref stadmm son karşılaşması ls-l 
tanbulspor - Süleymaniye takımları a
rasında oldu. Beşiktaşla berabere ka
lan!staııbulsporlularm son maçlarda 
kuvvetli bir takıma malik bulunduğu. 
nu ispat etmiş olan Süleymaniyeye 
karşı nasıl bir netice alacağı merak &

diliyordu. Oyun karşılıklı hücum
larla ve güzel bir §ekilde cereyan eder
ken Süleyman.iyeli Daniş ilk golü çı
kardL 

tulmak için !stanbulsporlular çok ça.. 
lışmıya b~ladılar. Süleymaniye müda-
faasm.m sert bir mühadalesini~ 
penaltı ile cezalandırdı ve bu suretle 
san siyahlılar beraberliğe kavuştular. 
Oyunun son dakikaları çok sert bir Ş&
kilde devam ederken ha.kem Süleyma
niye kalecisini bir hasmına kasten mitt 
hiş bir tekme vurarak favl yaptığı i. 
çin oyundan çıkardı. Oyun da netice 
değişmeden, beraberlikle nihayetlendi. 

lunmaması yüzünden netice bir tür· 
lü değişmiyordu. 

Nihayet yirmi ikinci dakikada 
Fikretin çektiği bir kornerden Ali Rı
za kafa ile topu Çek kalesine gönder
di . . 

Kaleci topu yakaladıysa da kale
nin içinde olduğundan gol addedildi 
Bu beraberlikten sonra Fenerlilerin 
güzel ve şuurlu bir oyununu görmek 
maalesef çok devam etmedi. Otuzun 
cu dakikadan sonra oyun Fener msrf 
sahasına döküldü; sağdan bir Çek 
hücumunu Yaşar favulle kesebildi 

safir takım oyuncusuna yaptığı ve ha 
kemin oyundan çıkarmak mec· 
buriyetinde kaldığı çirkin hareket 
te affedilmez bir kabahatti. Mua
vin hattında bilhassa Angelidis 
çok güzel bir oyun çıkardı. Hü· 
cum hattında Fikret ve Niyazi iyt 
çalıştılar, üç ortaya birçok gol fırsat
hw 1HLırladılar Fakat ortadakil~r;. 
biribirleriyle uyuşmamalan, merkez 
muhacimin bütün hattı atıl bırakan 
fena idaresi, F enerbahçelilerin kav
betmelerine sebep oldu. O. fd. K. 

lkincl devrede mağlftbiyetten kur • 

Vefa: 3 - Eyüp: 1 
.. ~"'~ 

Sağ muavinin çektiği şütü gü?.:..e'tt:~"'"rl~~~-~~'""'1"'~~~"'.'~J 
bir kafa vuru~iy)e eol içleri ıKinci de· 

Fener stadında günün ilk birinci kil· kaydeden Eyüp takımı beraberliği tcela 
me maçında Vefa - Eyüp birinci takını etti ve ilk haftaym bu netice ile nihayet 
lan Adnan Akınnı hakemliği altnıda buldu.. 
karşılaıttl:laT. tık dakikalarda Mustafa İkinci devrede gayreti arttıran Vefa· 
vasıtasile bir sayı kazanan Vefalılar E- lılar üstüste iki sayı çıkararak kuvvetli fa Fener kalesine soktu. 

Mağlup vaziyete düşen san lact· 
vertliler gene iki açıklan vasıtasiyle 
şiddetli hücumlara geçtilerse de ortn
dakilerin beceriksizliği, Çek müdafi. 
lerinin canla başla çalrşmalan, ve ha
kemin oyunu dakikalarca fazla oynrı • 
ması Fenerlileri beraberliğe ulaştmı 
madı: ... 

Arasıra yapılan Cek hücumları 
Fenerliler için tehlikeli bile oluyordu 
Tam on bir dakika fazla oynanarı 
oyurı bittiği zaman F enerbahçelilcr 
bire karşı iki golle mağlup olmuşlar· 
dı. 

• • • 
Dünkü maç Galatasaray-Çeki 

Karlin maçından daha heyccansu 
geçti. Çekler daha durgun oynadı
lar. Buna sebep de üç günlük yol 
yorgunluğundan sonra bir gün evve? 
de Galatasaraya karşı sıkı bir maç 
yapmış olmalarıdır. 

Müdafaada sol müdafiyle, mer
kez muavini nazarı dikkati celbetti . 
Hücum hattı; Fener muavinlerinin 
fazla gayreti sayesinde bir gün evveL 
ki kadar düzgün çalışamadı. Fener 
kalecisi fena bir gününde idi. Bloke 
edişlerinden bir hayli hatalı hareket 
leri görüldü. 

Müdafaada Yaşar - sakat oldu
ğu için olacak - hiç muvaffak ola
madı. Oyunun sonlarına doğru mi· 

r~ .. ~l:. ~"u · yüp kalesini adam akıllı zorladılarsa da hasımlamu 3-1 mağlQp ettiler. Maç 
~ başka gol çıkaramadılar. GUzel bir sayı gtlzel V'C heyecanlı oldu. 

~--;- Beykoz:2 -Topkapı:2 
"" 

Fenerliler yegane gollerini atarkıen 

Kafile reisi 
ne diyor? 

Dünkü maçtan sonra. görüştüğümüz 

Geçen hafta Eyübc 6-1 gibi büyük tığı iki golle beraberliği temin ettiler. 
bir farkla galip gelmiş olan Topkapmm Ve böylece lilrte dördüncülüğe doğru 

Beykozla yapacağı maç oldukça mühim yükselmeğe çalışan Beykoz, genç ve 
, di. Fener stadında Eyüp Vefa maçından canlı Topkapı karşısında evvelce aldığı 

sonra iki takrm sahaya çıktılar. Beykoz neticelere rağmen muvaffakiyetsizliğe 
Sekiz Mehmet, ve Şehaptan, Topkapı da uğradr. Oyunun hakemi Nuri Bosuttu. 
Kamilden mahrumdular. 

Oyun çok süratli cereyan etti. Ustüs
te iki gol kazanan Topkapılılar galip 
vaziyete geçtiler. 
MağlQbiyet korkusile gayretlenen 

Beykoz oyuncuları devre sonuna kadar 
cansiparane çalıştılar ve Kazımın yap-

Dünkü Kros 
koşusu 

çek karne reisi: . _l_k_ft_ırn_«:_D _k_lYı_0 _m_®_D_<e_ır_ 

- Fenerbahçe maçı çok sert oldu. 

İstanbul ajanlığı tarafından tertip 
edilen kır koşularının ilki dün sabah 
Şişlide tramvay deposu ile Tuğla har
manları arasında (5000) metro üurin· 
de koşuldu. Galatasaray takmımı ~knik itibarile 

Fenerden daha yüksek buldUk. 
Fenerbahçe taknnmda yalnız sol a

çık fevkalade bir oyuncu. Bunun gibi 
dört futbolcuya malik olan bir takını, 
Avnıpada bütün klüpleri yenebilir.,, 
demiştir. 

Yarınki maç öğleyin 
yapılıyor 

Çeki Karlin maçlan tertip heyetin
den: 

Anadoluhıs~r : 3 
Doğanspor:1 

Şeref stadında yapılan ikinci ki.ime 
maçında Anadoluhisar Doğansporu 3-
1 yenmiştir. 

Galat:a 
gençıerbirliği : 6 

Ortaköy: 1 
Fener stadında yapılan ikinci kü . 

me maçında Galata Gençler birliği , 

Ortaköy takımım 6 • 1 yenmiştir. 

1 - Şehrimizde bulunan Çeki Karlin , .... 
takımı son maçını 8-12-936 salı günü 
Güneş klübile yapacaktır. 

2 - Müsabaka saat 12,15 de başlaya-
caktır. 

3 - Halkxmrzm bu takımın oyununu 
görmesine imkan vermek için fiyatlar 
tribün 50, duhuliye 25 olarak tesbit edil 
miştir. 

Koşu sahasına resmi klüplerden işti. 
rak edenlerden ancak Galatasaray gir
mişti. 

Koşuya 25 atlet iştirak etti. Bunlar
dan dört kişi müsabaka hariciydL 

KOŞUNUN NET1CE.St 
1 - Recep Güneş 14,39 müsabaka 

harici. 
2 - İbrahim Beyoğlu Halkc\ i 14,431 

3 - Garbis Beyoğlu Halkevi. 
4 - Artin, Beyoğlu Halkevi. 

TAKIM !TtBAR1LE ALINAN 
NErtCELER 

Birinci Beyoğlu Halkevi: 
1 - İbrahim 14,43. 2 - Garbis, 3 -

Artin. 
II - Beyoğlu Halkevi. 
Hakkı 5. !sak 6, Şoer 9 - 20. 
III - Beyoğlu Halkevi: 

'\ Haydarpaşa-Boğaziçi 

Zekeriyya 4. Nuri 8. Hikmet 21 -33. 
rv - Beyoğlu halkevi. 
Kaya 7. Votikas 14. Yogi K 17 -38. 
IV - Galatasaray küçükleri. 
Galip 11. Sait 13. Sadi 15 - 39. 

Fikret rakiplerini böylece atlatıyordu 

Liseleri maçını 
Haydarpaşaoııar 

kazandı 
Dün Taksim stadmJa Fener -

Çeki Karlin maçından evvel oynanan 
Haydarpa,a - Boğaziçi liseleri am
smdaki müsabakayı Haydarpaşalıl<!: 
bire karşı üç golle kazandılar. Kır koşusuna. ~tirak eden at~ 

V - Galatasaray kUçükleri: 
Metin 1G. !zzet 18, Mehmet 19 - ~3. 
Eundan son..-o. yc_?ılacak olan Kros 

kantrilarc diğer klüplerimizin dl? bil -
}Ul!!im federe olan J:lüp1erimizin de iş
t iraklerini temenni ederiz. 

Reoop Ali Oagn. -
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Kardeşlerimize yapılan 
zulümleri inkar ediyorlar 

/Son dakik 

{Baf tarafı 1 incide) 
"10 fetrlnlAnl 93C5 pazartesi sabahı 

.. t S de hilkOmet tatil edilerek Miaha
no, Mulropria, Bahaenua gibi birkaç A· 
rap kayUnden mUaellih jandarmaların 

muhafazası altmda ve kapalı kamyonlar 
içerisinde cetirilen ve istifa ettikleri hal 
de kabul edilmiyerek cebredilen mün· 
tehibi unilerle Sllveydiye nahiyesinden 
ıene cebir ve tazyikle getirilen birkaç 
Tilrk - Alevi müntehibi saniden ve 45 
bin nüfuslu Antakya merkezinden 90 
müntehlbi saniye mukabil Kuseyri Muı
tafa, kardeşi, kahyası, ve birkaç upğı· 
nın teıkil ettiği yedi müntehibi saniden 
baıka hiç kimse iıtirak etmemi§tir. 

Buna rağmen ve kanunlar hükümsüz 
bırakılarak mebus intihabı yapılmışsa 

da halk Ali komiser nezdinde bu vaziyc· 
ti derhal protesto etmiştir. Ötedcnberi 
mutat olduğu veçhile tertiplerinde mağ· 

ikisi halka karıı tertibat almış, biri de 
halkı çiğniyerek Kuıeyri Mustafanın 

evine yanaımıt ve Kuseyri Mustafa bu 
zırhlı otomobilin içine alınmıştır. Müte
akiben mcsalihi hassa zabiti halktan da
ğılmalarını istemiıtir. 

Zırhh otomobillerle 
halk• hUcum 

Halk bu talep karşısında "adalet iste· 
riz. Verdiğiniz sözü yerine getiriniz. 
Çocuklamnızı öldüren hainleri, canileri 
kaçırmayınız., diye bağırmaga başlamış 
sa da mesalihi hassa zabitinin işaretilc 
zırhlı otomobiller evveli havaya atcı aç 
mıılardır. Bu ateı karıısında halk açılıp 
dağılmağa ba§lamışken zırhlı otomobil· 
ler sebepsiz olarak halk üzerine mitral· 
yözlc ateıe baılamışlardır. Bu ateşten 
tahminen elli kişi yaralı dilşmüş, iki 
kişi ölmüştür. Birçok ta ağır yaralı var
dır. 

lQp çıkan hUkömc makamları bir vaka SUvarller gıllyor 
ibdaı ederek memlekette tcthit ve taz-

Zırhlı otomobillerin halkı ateşle biç-
yik vesileleri yaratma yolunu bu defa meğc başladığı bir sırada kuseyri Mus
da tutmuıtur. 

tafanın bulunduğu zırhlı otomobil hal-
lntllıaba niçin lftlrak edllmedl kı çiğniyerek Halep istikametine geçmiş 

Halk intihaba, caye.i çok derin ulvi tir. Bu sırada süvari müsellih kuvvet
bir maksatla ittirak etmemittir. Türklc· ler yetişerek halkı kılıçla dağıtınağa ve 
rlıı intihaba iftirak etmedikleri Men· hayvanlarla çiğnemeğe batlamıılardır. 
dubun orcaru olan ve batmda Edvar Bu sırada yaralı bir genç süvariler tara· 
Nun bulunan Elliva gazetesile ilin ve fmdan baıı çiğnenerek öldürülmüıtür. 
taıdik edildiği halde müteakiben l!er Bu tiddetli tazyik karıısında halk da
nedenae halla intihaba İ!tirak ctmit ıek ğılmıı ve on ıün protesto makamında 
llnde g3ıtormeğe çalıpn ve kanunen olmak üzere dükkanlar açılmamııtır. 
yapılması 11.zımgelen mebuı intihabım Bu vaka sekizde baılayarak 11 de niha
hlle ile yapmak suretile h&lktn hakkı çiğ yet bulmuı ve o sırada kolonel Merson 
nenmittir. idareyi eline atmııtrr. 

Bu vaziyetten heyecana düıen halk Buna llrft idare denmezde 
ıllkQnetini muhafaza ettifi halde bir ne denir ? 
nka ihdaı ederek Sancakta bir tethi§ 

Halkın ramazan olmasına rağmen 
ve tazyik rejimi kurnıak hedefini iıtih-

beıtcn ıonra evlerinden çıkmalan men
ule çaltfft18ktan geri durmıyan reami cdilmiftir Ye bUJdlmet konağı milisler 
makamlar ıimdi izah edeceğim gibi pek 

tarafmdan iıgal edilmiıtir. 2 ilkkanun 
feci ve gülünç vaziyetler yaratmafa da 
muvaffak olmuflardır. çarpmba ubahı tahminen bir tabur 

tik ta•rruz kadar asker Halepten Antakyaya geti
rilmiıtir. 

Ramuan geceleri her tarafta olduiu Antakya ıokaklannda her iki eve bir 
gibi Antakyada da çocuklar prkı oku· ıUnıuttı n&betçl ikar--. edilml,, ıellp ge 
yarak dola~makta oldukları bir aırada çenlerin ve hatt§ kadmfarın bile üstleri 
umum! cadde üzerinden geçerken Ada- aranmağa baıtanmııtrr. KöylUler ıehre 
h Mehmedin evinin hizaama celdikleri bıralolmamakta ve otomobillerin tehir 
'ftkit bu evin ichıden çifte ile çocukla- haricine çıkmalan menolunmaktadır. ,, 
nn il.ıerine ild el aillh atdmıJ Ye netice- ( Antakyadan) gazetemize 
de biri yedi, dileri de dokuz yapnda bir mektup 
olan iki çocuk biri alnından, diğeri de 
ıöğıilnden upnalarla yanlarunııtır. Antakyadan 2 k~unuevvel tarihli ve 

müteaddit imzalan ihtiva eden aldığı-
Burada nazan dik'kati ıu noktaya 

mız bir mektubu aynen neırediyoruz: 
cetbederim: Bu hldiaeye maruz kalan 
çocuklann yaılan 7_15 dlr. "Mendup (yani Fransız murahhası) 

Bu çocuklardan taarruz beklemek ve mahallt otorite intihap eanasmda 
Türk, Alevi, Çerkez ve ortodoksların 

mantıksız bir ıeydir. Yaralı çocuklar 
Te arkadaılan batırarak kaçarken An- Taınaktan gayri bir kısım Ermenilerin 
takya Belediye reisi Hacı Etemln evin· intihaba lıtirak etmemek auretile gös
den de bu çocuklann üstüne tabanca ile tcrdikleri vahdetin manası ve ulv! ga· 
atcı edllmiıtir. Burada da bir çocuk a- ye9i hakkındı eikArı umumiyeyi tered-

düde aevketmek için bir takım beyanna 
yağından yaratanımıtır. Bu aillh sesleri 
uı:erine halle caddede toplanmağa baı- mclerle bu hareketin alelade bir intihap 
ladrtı bir aırada Meaalihi Hassa zabiti meselesi olduğunu ileri sünneğe çaht· 

maktadırlar. 
yetiferek hOkQmeti namına sitih atan- Hakikat tamamile bunun aksinedir. 
lann tecziye edileceklerine dair söz ver 
mit ye bu söz karıısrnda halk sükCtnetle Halk namzetler üzerinde değil, prensip 

ve mukaddes gaye üzerinde birlcşmiı ve 
daldmıftır. ı intihaba ittirak etmemiıtir. ttirak et· 

Halkı tahrik memenin manası filin veya falinm nam 
Salı .. babı tesadüfen bet altı kiti be· . zctliğini kabul ettirmek için değil, San

raberce itlerine giderken Kuscyri Mus- cağın Suriye ile hiçbir alakası olmadıf"ı· 
bfamn evinden kardeıi Fuat Ağa ta· nı ve ba§lıba!ına istiklal istediğini cihan 
rafmdan bunlann il.ıerine tabanca ile efkarı umumiycsine bir kere daha anlat
iki el ateı edilmiıtir. Halk ıilih sesleri- maktadır. 

nJp geldiği cihete gitmeğe bqlamtf, o Sancatın hakiki ve yüzde doksan 
sırada mes'ul bir memur tarafından evlatlarının bu düıüncesinin muhterem 
"ne duruyonunuz Kuaeyri Muıtafanrn gazetenizle bUtUn dünyaya bir kere da

evinden halk üzerine ateı ediliyor?" di- ha ilSnrnı isteriz ... 
ye bağnlmak ıuretile halk tahrik edil- Franeız mur ahhaeının 
mittir. Halk bu tabriklt Uzerine zaten bey•nnamelerl 
dilnkil yaralanma hldisesile müteheyyiç DUn Antakyıdan gelen bir habere 
olduğundan Kuseyri Mustafanın evi is göre Franıı.dann Sancak mümeaaili 
tikarnetine doğru toplanmağa başlamıı- Dilry(S bUtUn ıehir, kasaba ve köylerdt 
tır. köte baflarma, cami kapılanna birer be· 

Bu ıırada gene Kuseyrinin evinden yanname aatırmrıtrr. DUryönün imzası 
otomatik tilfekle halkın üzerine ate§ a- nı tapyan bu beyannamelerde Sancak 
çılmtt ve halk arasında bağrışmalar baş meaeleıinin Milletler cemiyetine havale 
Jarmıtır. edildiği bildirilmektedir. 

Otomatik tüfeğin hususi bir evde bu Sancak meeeleel hakkmd• 
lunmasrnın ve halk tarafından hiçbir te Tarmleln bir makaıeel 
pbbOı yapılmadan ateş açılmasının ne Londra: 7 (A.A.) - Röyter bildiri-
jılemek oldu~nun ,takdirini Ajans Ha- yor: 
9a ~ ı ....-rz. Taymiı cazetesi Fransa ile Türkiye 

lk ~ sesleri üzerine milis ve jan· arasında bkenderun meselesinden do
lannalar yetiferek süngülerle halkı da- ğan ihtilafı anlattıktan ıonra ezcümle 
lıtmafa tqebbOs etmişlerdir. Bu sırada diyor ki: 
Jleullhi hasaa :z:abitinin kumandasında Vakıa bugün Fransa Suriye manda· 
lıltJadan üç zırhlı otomobil yetişmiş, sından sarfınazar ederac vaziyetin ne o-

lacağını nazarı dikkate almamış oldu
ğundan dolayı eski itiliflan tenkit et· 
mek kabildir. Çünkü bu vaziyet timdi 
husule gelmiştir. Fransa ve Türkiye hü 
kılmetleri bu eski itilafları baıka şekil
lerde tefsir etmektedirler. Türkiye efkl 
n umumiyesi ise Antakya ve bkende
rundaki Türklere karır alakaars olmak
tan pek uzaktır. 

Türkler Sancak dahilinde kat'i bir 
ekseriveti haiz midirler? Bu nokta belki 
müphemdir. Fakat Türklerin Sancak 
dahilinde adet itibarile en büyük ele
manı tetkil ettiklerine inandıracak bir 
çok ıebepler mevcuttur. 

Taymis ıueteai makalesini bitirirken 
bilhassa ıu nokta Userinde durmakta
dır: 

"Muhakkak olan bir ıey vardır ki, o 
da lrak gibi, Filistin clbi Arap memle
ketlerindenki hldiseler Suriye ekalliyet 
leri üzerinde büyük korkular buaule ıe 
tinniıtir. Antakyada ve tüendcrunda 
yapvan kendi akrabalannm bu korku
larına Türkiye dahilindeki Türklerin 
iştirak etmemeleri f&Y&m hayret olur
du.,. 

Atatürk 
Fransız elçisini 

kabul etti 
Dün aktam çocuk esirgeme ku

rumu Ankarada mevsimin ilk balotu 
nu vermit ve bu baloyu Atatürk de 
yüksek huzurlariyle ıereflendinnit
lerdir. 

Bu balonun en pyanı dikkat hu
susiyetlerinden birisi de bqta Ba,ve
kil ve Milli Müdafaa vekillerimizin 
refikalan olmak üzere birçok bayan· 
larrn baloya Türk milli kottümleriyle 
gelmit olmalan idi. Anlatılıyor ki, 
mevsimin bu ilk balotu bu bakımdan 
bir yol ve irfat mahiyeti arzetmİftİr. 

Kur diplomatiie menaup birçok 
zevat, bu meyana& Fransız sefiri de 
refikasiyle baloda bulunuyordu. 

Saat 22 ye doğru Atatürk baloyu 
,ereflendirmif ve bu geliı baloya IOr 

ıuz bir eevinç vermiıtir. 
Reisicümhurumuz bir müddet iı · 

tirahattan eonra ilk defa F ranıız elçi
sinin refikuı Madam Ponto ile alkq
lar arasında danı etmiıler ve danaı 
müteakip ıefir Poneoyu neztlerine 
kabul etmiılerdir. 

Reisicumhurumuzun localannc:La 
bu sırada hemıireleri, Hariciye Ve
kili Tevfik Rüttü Aru, Nafıa Vekili 
Ali Çetinkaya ve Hariciye Umumi 
Katibi Numan Rifatla bazı mebuslar 
bulunmakta idi, 

Atatürk ncztlerine kabul buyur
dukl~n zevatla beraber &aba.ha kadar 
baloda kalmıılardır. Atatürk nczdin~ 
de yapıln toplantıda Hariciye Vekili· 
mizle Fransız büyük elçisinin gayet 
be§uı bir surette görüıtüklcri görü· 
lüyordu. 

Baloda bir milli kostüm müaabakıt· 
sı yapılmıı ve General Nacinin knı 
kazanmıştır. 

Sovyetler 
Uzak Şark demlryo

lunu uzatıyorlar 
Londra - Yeni İn§& olunan ve 

üç yıl içinde nüfusu altmıf bq bini 
bulan Komaomalsk fC}uine kadar 
Sovyt:tler yeni bir demiryolunu gect. 
gündüz faaliyet aarfcderck uzatmak
tadırlar. Komsomolsk ıehri dağlat 
ortasında in,a olunduğu için bir mu· 
harebc vukuunda uzak ,arkta mü 
him roller oynamağa namzet askeri 
bir merkez olacaktır. 

Burada, askeri fabrikalar i11§8 e· 
dilmiştir. Ve bu ıehir hava hücum
larından masun bulunmaktadır. Man 
çurya hududundan uzaklarda ve Si
bcrya içlerinde uzatılmakta olan yet.i 
demiryolunu Japonlann zaptcdebil 
mek ihtimali muhaldir. Yol bu cihet 
göz önünde tutularak inp olunmak· 
tadır. Yeni fehrin ahalisinin ekserisi 
25 yqmdan qağıdır. 

Tehlike kısmen geçti 
Adana, 7 (Saat l:S de) - Seyllp hakkında belediyenin verdiği mal G 

oudur: 
''Su, tabii mecraaından altı metre kadar yUUelmlftir. Yirmi - Otu• 

kftlyi banndıran birkaç mahalle tamamen sular altında kalmıştır. Köy 
muhabere yapılamamıştır. Şimdiye kadar tesbit edilen nüfus zayiatı 45 
kişidir. Zarar henüz teebit edilememiştir. Sular yavaş yavaş çekilmek 
Tehlike kıamen zail olmqtur. Açıkta kalan halk camilere ve hanlara • 
tirilmiştir.,, . 

Adanadaki~ 
felaket 

Adana 7 (hususi) - Ad.ına dün mia
ll pek nadir ıörUlen bir fellkete maruz 
kaldı: 

Yağmur yedi 1Undenberi devam edi
yordu. Hava da hayll aoğumuıtu. Yalıt 
evveli faaılah bir tekilde oldutundan 
ilk ıilnlerde Seybanın fula kabarmaaı 
muhtemel ciSrUJmUyordu. Fakat diln 
Seyhan birdenbire kabardı. Sular nehir 
yataimı tamamen doldurdu. Biru aon· 
ra yan taraflara tattı. 
Kıu bir saman sarfında Scyhanm su 

ımyHl nklaine nuaran bq metre ka· 
dar yUkatldi. tik ıu altmda kalan taraf 
kar1ıyakadaki mahallelerdi. 

Sulann kabardığı görülünce hemen 
faaliyete geçildi ve sandallarla kar11ya
kada halkı kurtarmata çalıtıldL Bu 
semtteki halk evlerin üst katlanna, 
damlarına çıkmıt tardı. 

Sular çok azgın akıyordu. Belediye 
vesaiti klfi gelmeyince ordunun yardı· 
mı istendi. Askerler kazazedelerin im
dadına yetiıti. 

Bununla beraber sular Adananın her 
taraf ıru kaplıyordu. Tatk<Sprüniln iki 
g8zilnden maadaaı tıkandığından sula
nn ıehre ve ovaya yayılması daha bil· 
yilk tehlike tctkil ediyordu. 

Biltün yardrmlara rafmen yllzden 
fazla inan ve birçok hayvan sellere 
1aıpr1tp boftu~ ... j•y wLd. ·~ ne-

• 

hir yatağına yakın yerlerdeki evle 
200 zü yıklıdı. Halkevi binasının da 
kıımı çöktü. HükCtmct konağı, kız !" 
nl sular basmıttır. Hapishane bo 
mrıtır. Sokaklar birer nehir halind 

ötenlerle yıkılan evlerin rakamı 
nüz kat't değildir. İsimler de maHiın 
ğildir. 

Belediye çavuıu Mahmudun cvinı 
lar Umııt, buraya iltica eden 1 t ki;' 
tarrlamıyarak hepsi acı feryatlar ıç' 
can vermiılerdir. Halk müthiş bir k 
ve heyce.an içindedir. Bütiln telefoll 
telgraf hatlan bozulduğundan civar 
hir ve kCSylerle bir hayli müddet m 
bere cdilememittir. Sonradan Me 
olan hat tamir edilerek muhabere t 
olundu. Bu telgrafım da Menin lLı 
den ve Konya hattı ile çekilmekte 

Ordu, Kızılay, belediye kazazede 
yardımla uğraııyor. Sular bu sahalı 
itibaren biraz inmeye ba,tadı. M 
zararın miktan ancak sular çekildi 
aonra teablt edilebilecektir. Trenler 
yemiyor. D~miryollanndan bir b• 
bozukluk olduğu muhakkak. 

Ceyhan da kabarmıı ve Seyb 
birleımittir. Bu yUzden bütün A 
ovası ıu altındadır. Civar köyler 
tahribata dair henüz hiçbir haber g 
di. Bu köylerle muvasala kcsilmiJ 
!uı•urı:al\-ıa\lır. 

Londradan gelen 
en yeni telgraflar 

(Ba.§ tarafı 1 incide) 
•ual tayyare meydanından bir tayya. 
reye binerek "Kan" şehrine gidecek
tir. Orada Madam Simpson ile buluşa
rak Akdenbde bir gezintiye çıkacağı 

söyleniyor. 
Kr•lln hu•u•I vaziyeti 

Umum! intiba& göre, kabinenin kra· 
la yeni bir mUhlet veriflnin bqlıca se. 
bebi, kralın sıhhi vaziyetidir. Bu tah. 
mini yapmıya sebep olan hldise, diln, 
Kralın husus! doktoru Lord Penn'jn 
kendlalnl ziyaret etmesi olmuştur. 1 
Buı aallhlyettar kim.leler, kralm 

morgantik bir 17.divacm imkinsızlığı 
huauaunda kabine ile mutabık oldu -
tunu IMSylemektedirler. 

Diğer bazı vezat ta kralm madam 
Simpsondan aynlmasmm imklnı ol -
madığını, çUnkU bu kadının hUkUmda. 
rm maneviyatı Ur.erinde bUyUk bir te
ılrl bulundufunu ve bu tesirin sekizle· 
el Edvardm hayatı Uzerinde zanırl blr 
lmll oldujuııu ıM:Sylemektedirler. 

Umum! kanaate göre, kn.lm bugUn
ldl llnlrli vaziyeti ~r Umldile, kabl. 
ne eimdilik bir karar almıyacaktır, ve 
bir mtıddet bekliyecektlr. Bu müddet 
emıaamda, kral umumi ve teşhir edici 
mllnakap.lardan uzak, meselenin sU -
kQıı lç\Jıde leh ve aleyhlnl dilş~erek. 
sofukkanlılıkla t&ç veya bdlvac;dan 
blrlnl tercih edebllecektlr. Ayni a -
mand&, hUldlmdar, kendlalne karp g& 
terilen eempatl hararetini de görebile
cektir. Meeelenin halli, zannedlldiğlnt 
göre, henüz meçhul bazı UD11urlara bal 
lıdır. 

• Kr•llmızı 18terlz " 
600 kadar insan, bqvekllet daireaı 

ve Baldvinin ikametglhı önilnde top 
lanmııtı. Bunlar, vuiyet hakkında ha 
raretle konutuyorlardı. Nazırlar biri· 
blrlnl mUtealdp gelmefe bqladıkları 
zaman bu halkın asabiyeti artmı~ır. 

Saat 17.30 a dofru "liyah gömlekll· ı 
ter., gelmltlerdlr. Bun1arm ellPrlndt. 
f qiat gar.eteler vardı. Bu pz.etelerin 

ilk eayfalarmda, adeta illn şekli 
qağıdakl cllmle yazılı bulunuyo 

"Kralımızı isteriz.,, 
Birkaç dakika sonra birçok ki 

ler, "Allah kralı muhafaza etsin,, 
b&1lıyan milli martı terennüm etnı 
bqlamışlardır. Hazır bulunan hall<J 
bunlara imtisal etmlıs ve bunun UP' 
ne mareı okuyanlarm sesleri uzak 
eatelerden iıitilmeğe başlamış ve 
bir takım ntlmayişçiler de bu t 
rata iştirak eylemietir. 

S.•v•kll bugUn vazıretl 
•rdın••t•c•k 

Kralın karan yalnız kral ailesi 
nr ile kabine aza11nca ma!ümdur. 

Bueünkü Avam kamarası toplatl 
da, M. Baldvinin, kral ile yaptıiı 
melere dair tam ve vazıh mahlmat 
ceği unJlmaktarhr. oSn itc;irna 
olduiu gibi M. Attlle' kan~ 
euıi buhranı hakkmda bir beyarı' 
bulunup butunmıyacağmı baıve)cild 
soracak ve M. Baldvin o zaman 16• ~ıl 
rak bugünkü vuiyeti tamamen •Y" 
latacaktrr. rıtl.. 

Bütün Avam kamarası azal• 
ba~vekUin hattı hareketi ne olurt' 
ıun. onu tasvip edecekleri ıUph~si~ 
Kr•I hUkOmetln teıttblr.I r~· 

edemlreceglnl bild rcı ~ 
Londra 6 (A.A.) - Sandey Pi;J 

bugün saat 16.30 da neşrettiği 11 
tabında fU satırları yazmaktadır. ,4' 

''Kral, hilkQmetin talebini kabul ~· 
mivecetini bildinnckıedir. Baıba::,.,,, 
Valide Kraliçeyi ziyaret etmesi "' 
rar ittihaz edilmit olduğu zannıııJ .,, 

mektedir Kralın kendisini, husutl f!.. 
yatını kendisine yapılan tavsiyelert

1 
ff 

tanzim edecek mevkide görrnedil~ 
kat, şimdiki hükfimetten batk•~ 
fikirde bulunacak bir hilkQmet d ti 
edecek vaziyette olmadığı takdir ',.,,
kubulacak bir felaketle tmpar_ato' tıO' 
tehHkeye dütUrmek te istemedii1 

riliyor." 



ı 
üuAGQınüş ayna 
ııYazan: Canan Doyle 
iv 
· &n, bil' aa.htek6.rlık wk4<n1'ı yirmi pam:yordu. Hiç ses işitmedim. Fakat 

büyük <loayadan takip ~ bir mıuJı,a,. bağırdığını a.nla.dmı.. Ve artık bilemem. 
•e ribim. Neticeyi kısa ~ içinde mah bu sahne mi babımı helfı.k etti. Yoksa, 

kemeye yet~ti:rmeye mecbur olduğum işimin yorgunluğundan mı, bayıldım. 
için geceyi gilndüZe katıp çalı§ıyorum. Ev sahibesi, ben1, erte.si giln, yerde 
La1cin dsabım da bozuldu.. Doktara gümüş a.ynanm önünde, upuzun yatar . 
müracıaat ettim. Tam sükUn to.vsiye et ken bulmuş. 
tt Bu.nwıla OOrober hanZ hanl çal~ 
yorum. - Odamda çok e81ci bir ayna 
vardır. Bunun içinde bir sahnenin ce
reyan ettiğini görmeye l:xı§ladım. Ta-

J 

rihi" ~ kılıktaki pek güzel bir kadının e
teklerine, cüce 1'6 saJ«illı bir adam aa
rıım.ı,ş. Elinde bir hançer. ikisi d6 lror-

~! ku içindeler. Hançerli adamlann ttıo.r
ıa ruzuna uğram~Jar ve ba.§1.an 'IW'l.ında 
Ji. duron bir adamdan istimdat edf,yarUı.r. 
,al Bu satırları, doktor Sincla.ir'in hasta 
ıe nesinden yazıyorum. On sekiz gündür 

kalemi elime alamamışım.. Hatırat def
rı terimin birçok sayfala.n boş ka.J.ınış. 

20 kA.nunusa.n.i gecesi, asap cihazım 
birdenbire inhilA.l etti. Kendimi kaybet
inişim. Günlerce şuursuz yaşıilun An
ea.k bundan üç gün evvel kendime ge
lebildlın.. 

Fakat hiçbir kederim yok. Çilnkil Ü. 

zerime aldığım işı bitirdikten sonra a,. 

aa.bımm. mukavemeti bozuldu. Şimdi ar 
tık, hazrrladığmı. rakamlar, adliyecile
rin eline geçmiş bulunuyor. Avcılığ.rm 
nihayete erdi 

o geceki intibalarmıa gelelim: Ar
ı tık tahammülümün sonuna eriştiğimi 
ı1j farketmiştim. Kafamın mn.kladığ:m!, 

patlama derecelerine geldiğini hisse -
ci
1

.'J diyordum. O kadar İ§imle meşguldüm 
~ ki, ancak sonuncu sütunu bitirdiğim 
a~ Vakit gözlerimi kaldırdmı.. Doğrusu, 

bu. irademe son derece hakim olduğu-
1d nıa delA.let eden bir misaldir. Zira, ay-

~:.~ :n.a.nm içinde pek mühim h6.diseler ce
reyan ettiğini anlıyor, a.nca.k, cebredip 
bakmıyor, vazüemle uğraşıyordum. 

b Nihayet, sonuncu ırutunda baktnn. 
}fe manzara yarabbi! 
GUm~ terçeve içinde, tam bir tiyat

ro sahnesi, bütün vuzuhu ile ca.nlan
Jmştı. Şimdi artık onda hiçbir sis kal
ta•mrştı. Her çizgi, her renk, her hare
ket, hayattaki gibi canlı ve kA.mildi 
Bu olur şey değil.. Şayet bu sahne 
JD.ünhasıran dimağımın mahsulü ise, 
benim gibi bir muhasibin, bir realist 
~. bu derece romantik bir sahne 
1:a.sav:vur edişindeki hikmet ne olabilir
di ? 

Gene eski tablo ... Ayni şa.bs:lyetler •. 
li'akat dram bir adnn da.ha ilerlemiş .. 

lri delikanlı, kadını kollan arasında 
tutuyordu. Ka.dm.ın etekleri, yerdeki 
ada.mm pençesinden kurtulmuştu. Sa
ka.1l4 haşin on iki kadar ıı.da.m, onu i
hata etmişler, bıçaklarım mütemadi -
Jl'eıı indiriyorlardı. Hepsi de ayni a.nda 
~yora benziyorlardı. 

9 Şubat 

Meseleyi doktor Sincler'e ancak bu
gün a.nla.ttmı. ÇilnkU şimdiye kadar ko 
nuşmama mUsa.a.de etmiyordu. Hikaye. 
mi büyük bir dikkatle dinledi. 

- Tarihte sizin bu maceraya benzer 
bir mesele olduğunu bilmiyor tnusu
nuz? - diye sordu. 

Bunu sorarken, gözlerinde bir ştip -
henin belirdiğini gördüm. Tarih saha
sındaki cehaletimi kendisine itiraf et
tim. 

- Bu aynanm nereden zuhur etti
ğini, sa.hlbinin kim olduğunu da. bilmi
yor musunuz? 

- Sizin bilmediğin.izi tahmin ediyo-
nıın. 

- Sizin bile bilmediğinizi talımin e
diyorum. 

- Olur şey değil... Bu macera, ayni
le va.ki olmuştur. Size, akşam llstU ba
zı notlar getireyim de bakmt 

Ayni ~ geç vakit 
Şimdi benden ayrıldı. 
Söylediklerini sadakatle not ediyo -

ram. Y a.tağmun üzerine, evvelft., kıy -
mettar bazı kitaplar koydu. 

- Bunlara. boş zamanmuıda bakı

nız! - dedi. Şu satırları da ina.na.ra.k o
kuyabilirsiniz. Bence §ilphe yoktur ki, 
gördüğünüz vaka. 1566 senesine aittir. 
Rizzio ismindeki adamın. Marie 
Stuart•ın huzurunda lskoçya asUzade
lerl ta.rafından. öldilrilldUğünü seyret
tiniz. Kadın hakkmdaki tarifiniz doğ. 
nıdur. lri delikanlı, kraliçenin kocası · 
Da.rnleydir. Tarihin anlattığına göre. 
Rizzio'nun §ekli ve kıyafeti de tamami 
le sizin tasa.vvunınuz.a uygundur .. E· 
linde hançer tutan za.yı:r adam da Rut-

hvendir ki, hastalıktan kalkmıştı. Bü
tün tafsil~t hakikate uyuy()l'. 

Sordum: 
- Peki ama, !J,U1l oluyor da, bu ha,. 

yali, diğer adamlar görmemiş de ben 
gördüm? 

- Siz, onu görebilecek bir sinir ger
ginliğindeydin.iz. Ayna.n.m za.ptettiğ: 
ma.nzara, o gergin sinirli enmızda sir.e 
göründa 

- Peki a.yna ? .. Demek ki, katil va 
kası olduğu sn-ada. Marie Stuart'm o
dasında.ki ayna, benim aynam, öyle 

. ? 
mı. 

- Buna eminim ... Zira, Ma.rie Stu· 
art Fra.ruıa kraliçesiydi Şahst e.şyası, 
kraliyet a.rma.la.rm.ı t.aşırdı. Üç kılıç 
sandığınız hakikatte "Lys de F:ra.nce .. 
işaretleriydi. 

- Peki, yazılar? 
"- Sanc. x. Pal.,, mi?.. Bu da, 
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Kan, vücudundan akmıyor, fışkm -
l'o:rdu. Bütün elbisesi ala boyanmıştı. 
~l.l kmnı~lık, çli.riimtlş erik koyulu -
&'trtıda.ydı. Hulasa, müthiş, müthiş bir 

{'Sanctae Crucis Palatium., sözleri. A· .r.). .. ~~:....rııı.ooı1M1 

ltı.anzara. .. 
Adamı, 7.<>rla kapıya kadar sürükle

diler. 
Kadın, yarı dönmilş vaziyette, göz

~yle, onu takip etti. Ağzı açılıp ka-

zizi.m, garip şekilde bir macera atlat
tmı:z. Ve kurtuldunuz. Fakat bunun 
bir daha başmradan geçmemesini te -
menni ederim. 

Mütercimi: (Hatice Sür~) 
-SON-

. • . ,. +~.ı;... . . . ./ .. . . • 
Eseri hazırlıyan; Nüzhet: Abbas 

-43-
Son derece tehlikeli vaziyetler 

ltliistesna müdafiler için bilalüzum 
~o~~ taça çıkarmak i vi bir oyun tart:ı 
egılclir. Bila lüzum ve sebepsiz ye

te topu taça çıkarmak sportmenliğe 
~akışrnxyan bir harekettir. Topu ol

ukÇa dar bir vaziyetten daha mahi· 
~C\ne ve daha artistik bir şekilde kuT· 
<\ttnak bence taca atıp işin icinderı 

<;dov J ~ 
ermekten daha ::k•ğrudur. 

'- Maamafih bu tavsiyelerle teh· 
ıııce!i aniarcia topun taca çıkanimaın 
~~inde bir kaide kovduğumuz anla · 
ta &malıdır. Vaziyete göre top ta· 
h da atrlJT, kornere de. Maksadımız 

\l kolaY. ve tatsız usule sık sık mü· 

racaat edilmesinin doğru olmadığım 
anlatmaktır. 

Müdafi vuruşlarında yerden yu· 
varlanan topları durdmmadan bir ar· 
kadaşa paslamaktan daha güç iki 
vuruş: 

Voley ve yarım voleylerdir. Bun
lar da en dikkat edilecek şey topun 
ayakla temas anını kati ve isabetli 
olarak kestirmek, tasarlamaktır. Bu 
iki vuruşta da isabet yüzde yüz ka ~i 
olmadığı için ve ara s!ra ıska, ialsoiu 
veya çarpık vuruş ihtimali de topun 
yağlı veya havanın y;;..ğış olduğu z;ı. 
manlarda bir kat daha arttığından 
mümkün olduğu kadar az yapılmalı-

dır. 
Diğer taraftan fiyakalı bir vuru<J 

olan havada makaslama vuruşlardı:ı 
hiçbir vakit tavsiye edilemez. 

Alkış toplamaktan başka hiçbir 
§eye yaramayan bu gösterişten mü
dafiler her zaman için kaçmmalıdır-
lar. . 

Sıkışık vaziyetlerde müdafilerin 
kaleciye pas 1'ermelerinde esas itiba· 
rile bir mahzur yoktur. Maamafih 
bu paslar da son derec~ dikkat lazım· 
dır. Çok hızlı pa;3lar tehlikeli ol· 
duğu gibi yağış hav:ılarda topun ka. 
lecinin elinden kayank gol olmak ih·· 
timali de nazarı dikl~~te alınmalıdır. 
Aynı zamanda <;amura saplanarak 
kalecinin bulunduğu yere kadar git
memek ve bir hasım tarafından yeti
şilerek gole tahvil ed\lmek ihtimallerı 
de hesaba katılmak icnp eder. Her
halde pas vermeden evvel kaleci ıri 
ikl'\z etmek katiyen ihmal edilmeme 
lidir. 

(Dooamı var l 

------------:----------- - - -----Va zan : Niyazi Anmet 

62 sene evvel bugUn 

PDD<eYli'lHe©lceını lfillYllrl.YI~ kaır~ıro \?®ırftDdn 
Osman 
ayağa 

Paşa yarasına bakmadan 
kalktı, zabitler - Bravo -
aiye aıkışıadılar 

Rus Çarı : - Siz hakikaten kahraman blr c;.damsurnr, kıhcmızı 
ve nı.,anıarmızı ta~nmak hakkına mallkslnır, dedi 

Plevne önünde Romanya topçuları 
Osman paşa. Crandükten ıöyle Osman paşa, yarasına bakmaya-

bir mektup aldı. •'Bütün mevziler rak. arabasının içinde ayağa kalktı. 
zaptedilmiştir. Mukav~metin fayda· Grandüke mukabele etti. Rus zabit1 

sız olduğunu tebliğ ederim.,, leri: 
Kahraman Türk kumandanı, teh· - Bravo, bravol diye be.ğmlılar. 

likenin gittikçe artmakta olduğunu General Skobelof, Osman paşayı 
biliyordu. Fakat tesiir.1 olmak aklın- görür görmez: 
dan bile geçmemişti. En son olaralt - Bu çehre büyük bir kumandan 
Sof ya veya Viyana yolu ile çekilip çehresidir. Gördüğüme pek memnun 
gitmesine müsaade edildiği takdirde oldum. O muzaffer bir lsumandan
Plevneyi tahliye edeceğini bildirdi. dır. Teslim olmasına rağmen gene 
Bu teklif kabul edilmedi. muzaffer sayılacakttr. dedi. 
Düşman yalnız Plevneyi almak 

değil, orada bulunan altmış bin kadar 
askeri de teslim ve esir almak istiyoı· · 
du. 

Plevnedc ezrak tükenmek üzer~ 
idi. Bir taraftan soğuklar da artıyor
du. Mevcut odun askerin yemeğini 
pişircmiyccck kadar a.78lmıştı. Sar
gılar kalmamıştı. 1laç hiç yoktu. Bi
rinci kanun başlangıcında askere 
günde elli gram ekmek biraz bulgur 
ve pirinç verilebiliyordu. 

Osman paşa, harp meclisini top
ladı. Bütün ordusu ifo bir huruç ha
reketi yaparak düşmarı hattını yanp 

.cağmı bildirdi. Başka çaresi yok
tu. 

Bütün dünya tarihinin, hatta ora
da Osman paşa ile dövüşen düşman 
milletleri tarihlerinin de eşsiz bir kah
ramanlık hadisesi diye kaydettikleri 
Osman paşanın bu huruç hareket.i
ne yedi ilk kanun 1293 yılında, 62 
sene evvel bugün başlandı. Bütü ·. 
ağır toplar, gayri kabili istimal bir 
hale getirildi. Mevcut erzak ve 150 
şer fişek askere dağıtıMı. 

20,000 kişi Rus ~stihkamlarma ta
arruz ile muhasara hattını yarıp ge 
çecek, diğer yirmi b't1 asker evvelki· 
nin taarruzunu himaye edecekti. 
Bunlar iki saat sonra taarruza geçe 
ceklerdi. Askerin kumandasını o~

Gazi Osmao paşa 

Osman paşanın yarasına büyült 
itina ile bakılıyordu . Bir müddet son· 
ra imparator Aleksıındr da onu çadı
rında ziyaret etti. Elini sıktı: 

- Siz askerinize şeref bahşetti
niz. Hakikaten cesur bir adamsınız .. 
Bizim yanımızda bulunduğunu . 
müddetçe elbisenizi, k rlıcmızı ve ni.
Şfnlanoızı taşımak hakkına maliksı· 
niz.,. dedi ve kendi dC'ktorunu teda
viye memur etti. 

Plevne, 1 O ilk kanun günü sukut 
etti. Fakat bu yazımmfa huruç hare
ketine başlanma gününü esas tut~ 
tuk. 

man paşa kendisi almıştı. llk hücun -------------
muvaffakiyetle neticelendi. BoğaL 
boğaza muharebede Rus hattı yarıl 
dı. Fakat imdada gelmesi lanm gelen 
diğer 20,000 kişi Romanyalılarh 
harbe tutuşmuş olduğundan geleme
diler. Bir top memu~i Osman paşı:ı · 
nm atını parçaladı. Kendisini de ay3. 
ğmdan yaraladı. Kahraman kuman· 
dan küçük bir eve kaldmlarak yara'.lı 
sanlrrken general Ganetski geldi ve 
teslim olmasını teklif etti. Osman 
paşa için yapacak bir şey kalmamış· 
tt. Yanındaki doktora: 

- Bir gün bir güne uymıyor .. d~
dikten sonra kılrcmı hiçbir şey söv· 
lemeden generala u.~attr. 

:Jf. :Jf. J(. • 

Osman paşa araba ile Plevneye gı · 
derken yolda prens Sarl'a rastladr. 
Prens bu kahraman kt;man-:lanı teb
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ederim. Bu müdafaa, tarihin en par
lak askeri vakalarmd..mdır.,, dedi. 
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BUtün Türkiyede tanınmış BEY· 
KO Ticarethanesi KÜRK MAN · 
TOLARINI 10 ııeneye garanti ve 
12 a.y vade ile kefaletsiz olarak 

Bavramda l'alnızı!~ 
satmaktadır 

1 c 1 
llanlannızı bu gazeteye vermeniz hem kendinize menfaat ve hem de Kızılaya yardnn olacaktır. 
Fiatı son sayıfada santimi 40, iç sayıfalarda 30, dördüncü sayıfada 100 kuruştur 
Müracaat yerleri: Postahane karşısında KIZILAY satış bürosu, Telefon:22653 
Anknra Caddesinde Vakıt Yurdu V AKIT PROPAGANDA SERViSi Teldon: 24370 
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Anadoludan ayni şera.itle sı~>ariş 
kabul etmektedir. 

Mahınutpaşa Kürkçü han içerisin
de BEYKO TEL: 21685 

ZAYİ - Seyrüseferden aldığım 3176 
numaralı plakayı zayi ettim. Bulanların 

adresime getirdikleri takdirde memnun 
edileceklerini ilan ederim. 

Eyüp Gümüşsuyu Türbe sokağı No. 
8 Kenan 

., ............................. .-ıı .. ~•:•em•ı .............. lmli ...... .. 

1 
TE~ZI 

iyi giyinenlerin terzisidir 

1 
Yeni kışlık modeller ve kumaşlar 

dal mi yeni ilk 
ıstanlaul : Yeni Postahane karşısında Letafet hanında No. 4 ................ : ............................ .. 

Kimyager 

Hüsa din 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil
umum tah1ilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası kargısında İzzet 

1 Bey Hanı. 

Mekt:e t e giden 
çocuklarınızı 

Kızıl, Difteri, Grip, Nezle, ve Boğaz 
olmaktan korumak için çanta!ann
da birer kutu 

KR. 
Bulundurunuz. Akridol boğaz ve 
bademcik iltihaplarını da pek çabuk 
geçınr. 

Her eczahanede bulunur. 
15 tanelik kutusu 35 
40 tanelik kutusu 70 kurudur . 

.. .. 
MUNIR 

URETTiN 
ta Odeon~ıaıtıannda 

No. 270900 
Uşak Şarkı - Delisin Deli Gönlüm 
Uşak Şarkı - O benim son eşimdi 

Satışa çıkartlmıştır 
it= 

Sinirli ve 
ciğerleri zayıf 

olanlar ÇA 
+ * 

Hultua•ile 
banyo 

yapınız. 

Çam ağacının bütün şifai tesirlerini haizdir. Çam banyosu teneffüsü 
1rnlaylaştmr. Sini:leri teskin eder. Cildi güzelleştirir. Kokuları izale eder. 

Neşenizi arttınr. 

Taksim Eczanesi 
Şişesi 60 kuruştur. Her eczanede arayınız. Deposu 

Ç A M isim ve marka.sına ve etiket üzerınde 1 
Taks'm eczanesi firmasına dikkat ediniz. 

;i~ta-nt:ur~ BeıediyeSr ,, iıüıait 
l , •·• ,· '.,, ·; .. • . .. ~~ ':- • , i .. .,. , ır_,:·~ .. 

, . . ... ~-;-. 

Beher metre murabbaına 4 lira kıymet tahmin olunan Aksaray ynn· 
gın yerinde 63 üncü adada 1 metre yüzlü 22 metre 44 santim murnbba• 
sahasındaki arsa sablmak üzere açık artbmıaya konulmuş ise de belli iha· 

le gününde giren bulunmadığından pazarlığa çevrilmi~tir. Şartnamesi le· 
vazım müdürlüğünde görülebilir. fı;tekliler 675 kuruşluk ilk teminat mak 

buz veya mektubiyle beraber 8-12-936 salı günü saat 14 te daimi encij· 
mende bulunmalıdırlar. (B.) (3187) 

Hepsine 25 lira kıymet tahmin edilen topkapıda clenizaptal mahalle· 
sinin Topkapı caddesinde eski 315 yeni 337 No. lı dükkan ankazı sat.J· 

mak üzere açık arttırmaya konulmu, ise de belli ihale gününde giren bu· 
lunmadığmdan pazarlığa çevrilmiştir. şartnamesi levazmı müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler 188 kuruşluk teminat makbuz veya mektubİ}''C be
raber 8-12-936 sah günü saat 14 tedaimi encümende bulunmalıdırlar. 

(8.) (3189) 

Keşif bedeli 2461 lira 71 kuruJ olan Çubuklu gaz deposunda yaptırt
lacak elektrik tesisatı açık el<silbneye konulmuştur. Keşif evrakı ve §Srt• 

namesi levazun müdfalüğünde görü!cl;,ilir. istekliler 2490 No. lı kanuı1c:J
yazdı vesika ve nafıa vekaletinden al ·nmış ehliyet vesikasr ve 184 lira 63 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber 8-12-936 salı günÜ 
saat 14 le daimi encümende bulunma~ıdırlar. (B.) (3191) ,, 


