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Çocuk Esirgeme K1trumu b<il.osunda Bcı.ruekilimiz Fransız cZçiaU.e beraber 

8ancakll ırk taşlarımıza yapılan 
• 
1 KENCE 

•• 
\re Z ~M 
VAHŞET 
l>erecesine geldi 

Yağ01a, şakave~ dayak 
ve dipçikle hücum 

Vahşileri bile utandıracak 
bir şiddetle devam ediyor 
~ (Y a..--ısı 6 ıncıda) 

======================================-
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Köylerden su hallı çekilmediği için 

Kurbanların kat'i 
sayısı anlaşılamadı 

..... - . ~2..- '"'--rr··--~· •• . ,...,., 
ııı, ., .. ' . . . 

t .. 

Y ıkıl8Il~blmf naıa·r 
1.200 ü buldu 

Maddi zaraı 
s.000.000 

., .. ~·.;ıı.;,,,, ,,,,.."':",H Lira kadar 
... • tahmin ediliyor 

Bugünldl maçtan hcycoanlı bir an 

Buqünkü futbol maçı 

Güneş, Çeklerle 
1
3-s berabere kaldı 
il( devrede de iki taraf 2 - 2 
Q berabere idiler _,; 
aıatasar - . ---

~ l'a ay ve Fcnerba.hçeyle birer Takımlar saat tam 12,20 de 5a;·,a.ya 
ltt;Jıırnış olan Çckoslovakyanın Çe- çıktılar. Epey uzun süren merasimden 
~takımı şehrimizde üçüncü ve sonra Güneş takımı şöyle dizildi: 

r bugün Taksim sta.dında Gü Safa, Re§at, Faruk, İsmail, Rıza 
IYla yaptı. Devamı 6 ıncıda 

Adana, 8 (Hususi) - Adana
nm geçirmekte olduğu büyük fela
ket, en katı yüreklileri bile ağlatacak 
derecede acıklı ve hazindir. Adana
da şimdiye kadar böyle bir felaket 
görülmemişti. Bu müthiş ve korkunç 
tugyan çok ani olmuştur. 

Tuğyan evvelki sabah saat ondn 
ba~amış.~yhannehri25,Srakam~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
na kadar çıkmıştır. Buna nazaran bu 
tuğyanda 930 yılındakine nav· 
ran bile 85 santim bir yükseliş var-
dır 

Feyezan iizerine Karşryaka Cum-
huriyet ve Seyman mahalleleri ile 
şehrin garbmdaki Tiirk ocağı, Hürri
yet, Musac;elebi, Mıdık mahallele,.; 
.su altmcfo kalmıştır. 

Öğleden sonra saat dörde doğru 
suyun İrtifaı birdenbire artmış, nor
mal sevivesinden beş metre yetm"ş 
~ santim yükael"'n nehir. öniinde 

(Deı>amı 6 ınc-ıda) 

Güruüz:: VE!' qüzei .. 
Çocuk 

mtYısabakamnz 
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Faşist memleketler.den .. D2ğ_ı·u_ nıli~kı 
asi generale emir: değil 

"Madridin zaptı işini 
48 saatle lırıllei !,, 

Hükumet merkezini dün 14 
ima~ tayyar mllalaü 

anda 

Fransa ve lng·ltere ilhak 
m . a iihi tanımağa 
razı elaeaklar m ? .... . .. , ...,. ... ,__,..,- ..... ·" ... 

hi~ kohseyi blH:lır{yor: 
adrid, 7 tA. !.) - Madrid müda-ı 

isiierin üılllkrsitc mahallesi bölge
sinde yaptıklnn bir hücum püskUrtül
müştür. • 
.,,. Hil~~m~t t~n',!t~.~!!~etıeri, 14 bü
yUk Alman tayyaresi taraf ında.n ,raP,.I -
lan bir bômbardıman teşebbllsüııtl geri 
pilskUrtrnüştfir. 

A~111er e~raelonayl ~e 
borttbal ela llr 

Salamanka, 7 (A. A.) - .Asilerine
linde bulunan San - Sebastien rad,r.osu
nun bıij:H~jğlne i~re1 Nav~ g~nfulü
lerile kuvvelıenmiş olan ~~s ~ıt
aları Mondragon civarında yenı hUcurn 
lama bulunmuştur. 

:Asi tayyare kuvvetled, Barsclon 11- 1 

manı Uz.erinde ğittikçe genişllyen faa
liyette bulunmuştur. Amca otuz bdm
bardıman tayyaresi .Monkla mri.hallesi 
ilzerine bi~ok bomba atmıştır. Bu 
bomhardıman şimdiye kadar ;yapılan 

Parla 7 (~.A.) - <;>euve gazetesi di- ratorluğunu tanıması için, Cenevrenin 
yor ki: , , ~atıl ~ir ~~ranna istinat etme~i lazım- mu,101'dlr, , / 

L<it}dra ve Romanın iyi malCtinat ;il. geldiği mıitaleasındadırlar. Adisababa- • Bclct).lyc YCf-l~amyoıUnr gellncc~·e kadnr 
:makta 6ıan maliafili, Fransan;n İtalya- ya elçi yerine bir başkonsolos !zamı1 klrn ile Uç çöli' lfaıı,ıyonu tutmaya J<arnr ver 

'\ v o; _. - " • mt§tlr. A~da 240 llta klrıı. vcrUeoCkttr. 
nın Habeşistan fütuhatını yalanda tanı- itim'adn:ıme takdimi gib1 çetın hır me- • Pcrtevnlyıı.l lisesi rlynzlycı mualllmllgtnc 
yacağına kani bulurunaktadırla:r. Bun- celeyi bertaraf_ etmiş olacaktır.,. Dcldr~ Hapı r,>Ol~ lisesi :r:!.>:aziyc mualllmll 
dan ba ka Londranm Rom kabinesın~ --------------- Clno Nurulll\h, SJ.ı,tCyınaajye orta mektebi r1 

Franc;arun ittirakl ötmaksızıtı Akdeniz Sovyet Rusy ila y~ •c mu~Hİılıllğtne Arif Bedii, Knbnla.§ 
1. ' b" "tllllf • ..,. t>cAcn tcrl.ıycsi nıuaııın\ıı~ne Hayrı Rngıp 

hakkında "muvakkat ır l .. name,, ım • .~ S 7 11' .ı 
ıı:a1anuyacag-ım bildİrnfr•t oıdu~u söylen 0 n un U - Sa I tayın caıımı~tei"'dır. 

ıı 6 • • Erzurum mebusu doktor Saim Ali, dok 
mektedir. b tor Klllsll Rı!atm ölUmilc açılan ytlkısek 

Fransız hükumetinin resmi organı ay r a m 1 Sıhhat ~T'W1 z4l~ğtna 't1S~ eı:U)~ lırQ 
olan "Presse Coloniate,, gazetesi, 2 k5.- Heyecanlı tezahür- • Denlfyollan ve Akay f~a.relci1nJD Ü§ 

nunucvvel tarihli sayısında, şu haberi tere1't kefalet ;,ru:\dığı nlzamJU:Plesi~Vek\l\(':r 
veriyor: Jerle teslt edinti hercUnce t.a.Sdlk edilerek mer'iyet evk~lnc 

''B • h be.:.ıt '-'' L kol.)~~~ .~ .., ı.&1'' """ .. u '--nzt yanresını a nere l;ore, on- Moskova 7 (A.A.) - Tas ajansı • Birinci ve ikinci sınıf evlımmo cUzdnn 
t1ra ile ili'r mukarenet tesisine çalışan bildiriyor: ;Dün Sovyetler Birli~inin larmdan.,Jll.~,qıı. cv~e. c~ halita pa 

Romanın teşebbüsleri Uzerine Habeş'is- her tarafında halk bayram yapı:hış ve rasız vc:rU~,w;e...ı;.vJ~c ıtı"1nıa~raııız 
ı..;n ık'-paratorıu:.unun tanınması mese ı k ynpılması irin bir kanun proj<ısl hazırlana ,... ım 6 - yeni kanunu esasinın kabulilnü utlu- " 
leSl .etrnFmda müzakereler başlaıru~tır.,, lamıcıtır. caktır. ı · • u: 

:ı • iİllyüt)R\ıj cdlbl ruşkliıln ölUmlinun S1\ 
Verilen haberlere göre İtaİya, Habe- Şehitler ve kolkhozlar donarunış ve zP.)l~~LY,ilpönUmU,!11!!,n~~betile ,,..§u~tın on 

iJ.an ımparatorluğunun tanınması için 
her yerde halk ezahüratta bulunmuş ~.ci'!.1c ~~sya~~ ıncrııış~.. ,YJll!llp.ç~~tr. »u 

bômbart!iiriiitllnrın n şiddellisitll teş -
kH eyleml tlr. 
ı •• otiKi~aıô verueil iffilr 
Madrld, 7 (A. A.) - Gazeteler, dUş

ihanih Ço~ ~aıtiiıöii liir liücüiiiaii ı;uıu-: 
nacagını bildirmekte ve bazıları liu iiU 
cumun kanunuevvelln sekizihde olaca
ğlnı lastlh eylemcktcdlrler. 

dir.,, 

Katalon • • ,o! ... h!l_:5.\!., " ... 
Barselon, 7 (A. A.) - Resmi gazete, 

munta7.!l"Th blt K'ntalonya or8llsü[illiyrs 
I -r; •• .,ı .... ., ..,~1" ..,.,. •· • 
eden bir }{aramame ne:;iretmış ır. u 
ordu, 1934 v~ JŞ35 ~~an erbaijıqd~ 
olan delikaIDılardan ~n~cltk~p ol~caR
tır. Bu dcUkö.nlllat-: ~4 tcşrinievvclde 

İngilizlere Tana gölü ve mavi Nil mm- h ı ~ Uz h m dl 
~kili~~~~ra~ Dlıed~~n Ma~~&gd~L~innSWininn~m ~~~~~~a~J~~t~~~ep~~~~==========~~~==~~=~~~~~~-

... .., lerlni taşıyarak soll:akları dolaşmışlar- !erim f <:n ~ an us~~ya tt\~0\ r:~ 
itibaren §arki Haran terkctmeğ~ hazır- • Mersine ;itme~.tc olan Aı}tal~ vapuru 
dır. Buna mukabil Habeş arazisine - dır. nım fzmlr körlcMnde §af~.. kmlı:m§fi~. An 
}{alan denıiryolu kısmının ta:nanunı _ Moskovaaaki tezahlirat çok muazzam taımwrıı. yolcuııın Ana!nr a vapuruna nakle 

k"ı bUt'un' hattın Uçte ikisi kadardır _ olmustur. Bir milyon tahmin oluan işçi dllmlştlr. • 11 ,.~ • , ••• , .. ,... ••"'.! .-1·...,~ 
• Mlllkfye mUtetUşlcrindcn Sabit \·~kAlct ve bbutide bir serbest mıntaka iste- dün Kızıl meydanda Leninin mezarı Ö· 1, :.\"'""~·· ....... 

mek_!$~Jr. _ • _ ~~~~:~. k~~11:_İJ~i.'::. ~~-e~l}!i!l~!.i2J.!nJ!t: cı: ;'u~~~:~ı~~o ~H~n Yun~ as~~Çierlııf~ 
Gazete bu baöerlcrin henüz teeyfüt de parti ve hükmet ileri gelenleri ve koıı sU~ıWıit rubu lçln dUıi ~nköY mezıü-Hğiıi 

etmediğini ve t<aydı ıhtlyaHa ne rettlfi gre azalan hulµnniakta i<li. da dLI\i. mçm\ltn ynplımıştır. 
ni ilave etmektedir. .. Tez~ürcülerLn taşımakta olduğu DışaJ".ıta : 

Diğer taraftan, beyli Heralo gazete- bay~aıtlahta, yeni kanunu esasinin yara • Meksika hUkOmetı, Troçklnln 
si Biiyük Britanyanın Adisababa elçisi tıcısı Stalinc selfimlar yazılı bulunmak- da. llJamcün~ .mııM.~c:tll etwatır.,. \,• . 
Sir Sidncy Bartonun clyevm tntıtltere- a ve bu bayraklardaki diğer vecizeler- J! B~~euı_i_ı~unııp.u~'lil\.tR ı ~ıxs 
de bulbhduğunll ve Habcsistan ı avdet de Sovyetlcr Birİiğlnln oUyUk kuvveti· p~ırı Helf Belçika ~vekili Van ~ıand ne 

~°' , 1· , ükh l'lı konuı:mLııtur. '\. 1 1 , 
etmfyecegını haber vermektedir. ni ve halkın ~efe, partıyc ve h' mcı;e * Yu!;-ôsiıiv ~vcıcın slo;rİıdlıioviçin ıj~ 

Bu gazetenin bildirdiğine göre,, İn· sonsuz itimadını göstermekte idi. kası belediye intiho.bııt.ınµa: §uı&e do~biid 
gilitlcrle Franşızlaf arası1'da cereyan Sovyet gazetelerinden Pravda diyor ~1}>1 1!.,:lhlr Jliı;JL~crİy_ç~tq.}t~nniı,tiz:., 
eden mUzakereler neticesinde, elcillkıe ki: =::;.:;:;;,::;::. :::;;:;11;:;_::;:;:;:;:;;::;:;:::::;,,::;,;:, ;:;";:;.~,:;;.;::; ... 

rin ilgact ve tcr~k Fransanın, gcrelt th- "Yeni kartunu e asi, bihakkın S a)tr meıp!e~ctY!~f.al:~ •. el~!:.. fa.§ist1cr.,._bif~ 
giltc.rcriin, Habeşistıtrıda, başl:onsolos- kanunu esasisidir. Bu kanunu esasinin sQ~nn \~inaeki .stı!ışma?l_ızt, ~.~otm,aytı 
1uklar hirahnd:in terrtıdl ı.>dllr.releri b- ~dsvlbi, sosyalist rejiminin ve Sovyct kalk~ırl\lrsn, l;ıunlar )dam hüküı.1lerini 
karrrlr etnliştir. det.le~lnin istikbalde daha ziyade tnrsinl kendi ellerile imza etmiş olacaklardır. 

MetrzuUMnis gtizetentn tllt>lÔrruı ik noktai nazarından çok ehemmiyetlidir. Bugün f._aqtlNJ.,eSa~,i k.:ıbul hpıJt o]~' Ya~ 'M~ ltcütay~ 
muhabiri, bli vaziyetin, Ha1ratt %aferl- V-eyl. rejimimize ve vatanımıza k~r§ı Sovyetlcr nırliği milJ.~tler~, .. ,;ılnu son .., ....... _,_ .. _,_. - .. - ... ,, . ' . '• -····.. • . • • .. ~fııılt 
nin tarunmeSI man.-.ı:mr tazammUrt ebe- ııuikasde cesaret edeceklere ı.. damla kanların!ı kaB'ar muJaraaya da ıı~ıt~~p_!ımi;~ d.§.IJ!!.!l .. ~ilol!lQZ ~u- l>Cşt~J.{Ulttır .parkta bir kbhSer ~ 
diğini s~;t.lemektedir. jn~hiı: resrht ma- .. ~~';l!tt;,~ Bit!!,~j· so~1!~!..~a,.dj1!. ~!.- azmetmi~ ve cfrit içmiş Buturi.ırta~taöır- ı;üu.!zmir~-~l! llm.a:.l!.ıl;!!tzn ;t.nreKt?~ea~- tt~.FJlon'dn yfam ıttthniinı~ 
haüll, ttffi~metui, HabC'Şfstan lmparr- Kul suın sıyaseunae aevam eden bır tar.,, ccktir. Yavuz orkestrası dün saat on ~kleniyor. 
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flOCUŞUM: 

lJ ilkaı vasu'taDa-
f. da güçDükDer 

1 
bulun birçok na.kil vasıtalann

lıiip gelme bilet usulü vardır. lda
bazılan, bu gibi biletleri alanla.
·ıat yapmamakla beraber. avdet 
yalnız o gün için muteber sa

. işiniz çıkıp da kullanamadmız 
~ar verdiğiniz para. 

ebi şirketler, halktan milmkün 
be fazla para sızdırmak iç~ Os
devletine birtakım mantıksız. 

ispirtolu buğdayla 

Ördek avlayan 
iki çocuk 

Yirmişer giln hepse 
mahkum oldular 

usuller kabul ettirmişlerdir ki, Meşhut suçlara bakan sulh ceza mah-
Onlardan biridir. kemesi dün Necmi ve Ziya isminde iki 
erikada da, vaktiyle böyle bir gi- çocuğu yirmişer gün hapse mahkum et-
Mnıe bilet usulU varmış. Vatan- miştir. 

dan biri, yüksek şiıraya müraca· Davacı Çapada oturan Saniyedir. Şi-
lıniş: kayetini şöyle anlatmıştır: 

ıı Ben para verdim. Bu paramın - Bu çocuklar kapımın önünde ge-
Uinde müstefit olmaktan be'li zinen iki ördeğimi çalmışlar .• Kaçarlar
nizam menedemez. Halbuki hU- ken tıahçede top oynayan birkaç çocuk J 

Ue filanca şirket anlaşarak, "pa- bunları yakalamış .. 
\'erllen bilet ayni gün zarfında Suçlu Necmi sorguya çekilince şun-

lmazsa hükümsüzdür!,, diye mu ları söylemit'r: 
kalmışlar. Bundan benim hakkım - Bütü .. kabahatler Ziyada. O beni 

Oluyor! - demiş. ba§tan çıkarttı. ördek çalalım da sata-
U.ksek şura da, halktan bu adamın hm. Sinemaya gidelim dedi. Benim ba
.iııi doğru bulmuş. Bir vatandaşı:ı bam her akşam ispirto içer. Dün gece 
iği para mukabilinde müstefit 01- bir avuç buğday aldım. ispirtonun içine 
?la, hiçbir nizamın mani olamama- attım. Buğdaylar burada iyice şişti. 

Yasa esaslarındandır!,, diye hü- Bunları hindilere, tavuklara serpip ye
~ıknrmış. lşte, o gün bu gil.ndür, direcek ve sarhoş edecektik. Sabahleyin 
~l'ikad~ bu bilet münascbetsizliğ:- ave çıktık. Çapadan geçiyorduk Ziya: 
0nUn e geçilmiş... - Necmi burada bakırdaklar var; de 
~e ecnebi şirketler infisah edip di. Ben bundan bir şey anlamadım. Me-
Cihazıan devletin eline geçtikten ğer bakırdak ördeğe derlermiş. Buğday 
a da. ayni nizamlar devam edip du- ları serptim. Biraz sonra sarhoş oldu
?', Bunları kaldırmak 18.zımdır. tar. Şuraya, buraya yıkılmaya başladı
abonman biletini istediğin gün lar. Birer tane yakaladık. Samatyaya 

tuyorsun d~ bileti niçin kullana- doğru kaçıyorduk. Çocuklar bizi yakala 
ın? Gerek vapurların trenleria dılar. 

de, gerek istasyon ve iskele kapı- --~--u----------.--
~ çıkarken kontrol o kadar fazla- m um i 
"._bu hususta halk tarafından hiç 

.SU1ıstimal yapılmasına imkan yok- müfettişler 
sıı :Esasen, eğer suiistimal emvzu-

b·ı·a, abone karnesi olanlar da ya- kongresi 
~ lr . ., 
: ~bi kayıtlar, o nakliyat vasıta- An karada mesaisine 
~ 1~1ediği sahalarda.ki faaliyeti a- b 1 d 
Çlkira ~cticcde zarar vine miişküUi- aş a ı 

~· n idareyedir. Netekim, işte Bo Umwnı-nıut .. t.tı 1c.r.Jınngr ·i diin...An-
((ııu •li.Z.lyetı meyaanaa. en va. ırarnaa diihlliye vekıırve parti genel 

'llahalı il~e~. derken, Istanbulun 0 sekreteri Şükrü Kayanın reisliği altın
laı-Bahası ol~~ ... Eğer Kadıköy va- da toplanın \ ·r. Bu toplantıda umumi 
;çı ~n §eraıtı Boğaziçinde ve Be- mil.fettiş Ab .. \ tl Özınen, general Kazım 
nınki Kadıköyünde olsaydı, bu- Dirik, Tahsin Uzer, general Abdullah, 

~~hrin manzarası elbette bambas- jandarma umum kumandanı general 
~:d?·. Naci, gümrük muhafaza kumandanı 
\oı ıçı ve şehirler arası nakliyatı- general Seyfi, emniyet umum müdürü 

0 
~Yla.ştırmak, ucuzlatmak, kapitU- Şükrü, matbuat umum müdürü Vcdad 
il. ar artığı münasebetsiz kayıt- Tör, vfülyetler idaresi umum müdürü 

e 
azade kılmak için eskiden mü- Fazıl bulunmuşlardır. 

r b"T· · ~· u un nızamlan gözden geçir- l{ongrcnin çalışma plim şöyle ha -
~ ,ız. Bu revizyon cidden lazımdır: zır lanmıştır: 

ger ·h """ cı etten, mesela, deniz yollan Mıntak~ardaki asayiş: Hii.dieeler ve 
-.:ıı "b"l ' 1 et alıp da karar verdikleri sebepleri, tedbirleri, jandarma, polis, 
atten • tı . vazgeçen yolcuların yarı mahallı teşkilfıt, köy bekçileri, istihb:ı-
erı. Yanar; bir bilet, diğer vapura rat. 

'he Cdılmez' "b' · K k '.~U .,, gı ı yepyenı usuller aça çılık: Hiıdisclcr, sebepleri, alı 
~~t Halbuki, §imdiye kadar böy- nan tedbirler, muhafaza teşkilatı, irti-
~'IJa· ar yoktu. bat, istihbarat ve mercileri. 
tı ı~e ettiğimiz "kolayla.stırma, Hudut: Vakayi, hadiseler ve şckille-
ta?1nne, seyahati teşvik,, siyase. ri, tedbirleri, teşkilat mercileri. 
ta~ tabana zıt bir hüküm ... Dev- Her umumi müfettişliğin kültür, ba-

;Jı~ P. ettiği yola. da uymuyor. yındırlık, ekonomik, tarım ve sağhk 
a dıkkati celbederim. sahalarında yapacakları işler progra -

I.{ VA· NO' mı. 
llmuteyda dUo 1- Umumi milfettişliklerin bu sa-

l. görüşülenler halarda yapacakları işlerin planları, 
"t~lis d"' vekaletlerin ihtisaslarına göre ayrılıp 
~h. un Tevfik Fikret Sılaym ba., görüşülecek. 

i•rtda > >c toplanmış, Şurayı Devlet 2 - Halkın ve köylünün refahını ve 

. ilAmm - i\fi~m PG!fm · 

Başvekiiimizin bir işareti: 
Denizcilikte, deniz 

ticaret ve sana yiinde 
yükselmeğe mecburuz 
Balıkçılık kongresi diln lzmir meb- Meclise arzedeceğiz. Bundan evvelki 

usu Rahminin riyasetinde son toplan- kongrelerde de verilen birçok karar -
tısını yapmıştır. Teşkilat ve tetkik en- Jar meclise arzcdilmiştir. En son ola
ciimeninin bir haftadanberi yaptığı mli rak bundan beş gün evvel topl&nan kü
.zakereler neticesinde haz.ırladığı rapor çük sanatlar kongresinin kararları bıı 
okunmuş, münaka.~alar yapılmıştır. Mu gün knnun projesi halinde Vekiller he
rahhaslar, hükumetin balıkçılığı hima- yetine arzedilmiş bulunuyor. Sizin ka
ye yolunda gösterdiği alakadan dolayı rarlarınrzı, tahrire ai kısımlarını ik -
minnettar bulunduklarını söylemişler- maldcn sonra bir hafta sonunda ka • 
dir. nun projesi halinde hilkumete takdim 

Kongrede hazır bulunan iktısat ve- edeceğiz. Ümit ederim ki kararlarını _ 
kili Celal Bayar, kongre kapanmadan b · zın ütiın memleket için faydası tecelli 
evvel bir nutuk söyliycrek demiştir ki: d ~ er. Ben buna şahsan kaniim. Size ifa 

"- Arkadaşlar, sizi buraya topla . ettiğiniz vazifelerden Ye bizi tenvir et
ma.ğa karar verdiğimiz zaman acaba tiğinizden doalyı teşekkilr ederim. Av-
iaydas;z harekette mi bulunuyoruz di- d etinizde hayırlı yolculuklar dilerim.,, 
ye ufak bir endişe geçirmiştik. Bura -
daki çalışmalarınızı gördükten ve ka _ W:urahhaslara ziyafet 
rarlarıruzı okuduktan Sonra isabetli İktısat vekili Celal Bayar dün balık-
bir karar verdiğimize kanaat getirdik. çıalr kongresi a.7.ası ~refine şehir lo-

Cumhuriyet hUkiımeti balıkçılığa ve k~tasmdıı. bir öğle ziyafeti vermiştir. 
alelfımum deniz işlerine, deniz sanayi Zıyafette murahhaslarla iktısat veka
ve ticaretine büyOk bir ehemmiyet ver leti erkaru ve İngiliz konsorsiyomu rc
mektedir. Bu ehemmiyet her şyede ol- isi Makenzi hazır bulun.muştur. 
duğu gibi BüyUk Dahi Atatilrkun n- ,----=--K-=-8-,-15-1-n-=-ı _:_ __ 
hamından feyiz almıştır. Bana bir gün 

hiikumet reisimiz lsmet lnönü aynen o·· ıdu•• rmekten 
şunu söyledi: 

- Biz Türk medeniyetini bugünkü 1 
seviyesinden daho. ileri götürmek ve •• suç u genç 
yilkseltmek için denize inmeğe mecbu- o 1 umun b f r k 8 za 
ruz. Denizcilikte, deniz ticaret ve sana- -
yiinde yükselmeğe mecburuz. neticesinde olduğunu 

Hükumet reisi, Büyük Önderin ilha-
mile milletimizin medeniyet .seviyesi - söylüyor 
nin daha yükselmesi için denizciliğj 

b_.Mhbaşma bir....tneYZU..alarak..c.lc :ılınıs~ 
ır. Dnn burada verdiğimiz kararları 

· gene bu fikirle tatbika çalışacağız. Ar
k~da.<jlar müsterih olabilirler, biz yap
tıgımız kongrelerde alakadarların ver. 
dikleri kararları ehemmiyetle ııazarı 
dikkate almaktayız. Hatta kongrenin 
heyecanı geçmeden alınan kararları 

sım: 

Siyasi elemanlar, menfi propaganda 
lar, menbaları ve sebepleri, müı::pct 
propaganda ve icraat. 

Nüfus siyaseti: 
Teksif, dil, ırklar, iskan siyaseti. 
Cumhuriyet halk partisinin te.~kilat 

\'C halkevleri. 
Dünkü toplantıda Abidin Özmeniıı 

raporu okunarak il7.erinde görüşmeler 
yapılmıştır. 

Dahiliye vekili ve parti genel sekre
teri Şükrü Kaya umumi müfettişler 
~refine diln blr öğle ziyafeti vermiş
tır. Kongre devam etmektedir. 

SALI 
BlrlncfkAnun - 1936 

Hicri. 1355 - Ramazan 23 

lUeJwıet ile kansı Mir'at 

Haydarpaşada Kordon boyunda işle
nen bir cinayetin muhakemesine dün 
ağırcezada başlanmıştır. 

Suçlu şimendifer işçilerinden :Meh
mettir. Kendisine isnat edilen suç, ka
~sı Mir'atı dayısına bir mektup yazdı
gı sırada tabancayla öldürmektir. 

Mehmet, kansını öldilrdüğünti inkar 
el:.mektcdir. Kadının elindeki tabanca -
nın patlaması üzerine öldüğünü söyle
mektedir. Dün birçok şahit dinlenmiş
tir. Mahkeme diğer bazı şahitlerin çag 
nlması için baıjka güne bırakıldı. 

Doktor ve saylav 

Ziya Nuri 
vefat etti 

"c ~c Nafia dairesi reisliğine Ası- hayat ucuzluğunu temin edecek esbap 
"lİ:ıitı g~nc Şurayı Devlet azalığına tetkik edilecek. c-n:.,,.,,.,tJot~,. uüıa~in !h.tı~, Kocaeli mebusu general Ziya Nuri 
~ tntihapları yapılmıştır. Hudut Umumi müfettişlerin salahiyetleri: 7,ıa 16,41 dün Ank:arada Anadolu klübündc ve -ı 
İlt ;rının tetkikine dair Sovyet Rus- Her müfetüşliğin kadrosu, memur _ fat etmiştir. Cenazesi bugün merasim-
t Uc ~kiye arasındaki ve gene Tür- tarın seçi1ı intihabı, tayinleri. 

1~ le kaldırılacak, trene konup lstanbula 
~.... ugoslavya krallıg-ı arasında- He Uf' t• ı·k getirilecektir. Merhum memleketimizin 

"ıtt r m e ış ı mıntakasmdaki hu- '•~a 5.H 12,05 14,28 16,41 18,19 5,25 ~;~ 1 rnukavelenamesinin tasdı'kı'- susi idar 1 b 1 a· l büyük tıp profesörlerindendi. Seneler-~ ..- a .h c er, e e ıye er ve imar isle- t cıo 1,04 7,25 9.47 12,00 ı,38 12 , 5 
lt:ıt11l Yı alar kabul edilmiştir. ri. ~ .... ~o ' ce tıp fakültesinde hocalık etmiş, bir • 
~danan sonra Sıhhat vekı'lı· s·o·z ala- K"" ı 1 çok talebe yctic:ıtirmistir. Ölümü büyu .. k oy er ve köylülerin krJkınması GEÇEN SENE BUGUN - - :s ~ i~. b felaketi hakkında izahat ver ··ık· tc k" • ' • Nı:; ULl>U? teessür uyandırmıştır. Ailesine taziyet-
~u mu ı Ş ılat ve nahiyeler, siyasi kı- Mısrrdtı kargaşalık ..... c,,.östcrdi. 1 ~~ ~~atA~M~dak~gra~-~=======~=~~==~--~=~~~=~-~0~=~---~~~~i~m~i~zihlldkk~ 
lldadır. -----------

,fı1r iotıyarın 
~~akları yandı 
> lda Ernı . elını enı mahallesinde otu ~ 

§ YS.§ında Leon hasta oldu • 
~<llıgalda kömür yakmış ve o
lt ı$tır. İhtiyar adam uyurken 

~l Yorgan mangala düşmüş. a-
1 "YP:. Yanmağn başiamıştır. Ateş 

)~t (!taktıktan sonra ayaklarına dn. 
~ı 1;11§ ''e z:ıvallı damın ayakla

• § ır. Leon hastaneye kaldırıl-

Hakiki saadet 
Y<ır.al~ kalb imzası ile aldığımr.ı: mektupta deniyor ki: 
Evlıyım. Buna rağmen bir genç ac1amı bütün ruhumla 

sevmekteyirn. Bazan aşkını isbat etmekte, hazan da bana 
tamamilc lakayt durmaktadır. Ondan uzaklaşmama imkan 
yok. Çünkü onu hergUn görmek mecburiyetindeyim. Onu 
unutmak için ne yapmalıyım? 

beklemeyiniz 
CEVABIMIZ: Bu zat size meseleyi daha kolaylıkla 

hal etmeniz için yardım ediyor ve kendisinden hakiki bir 

5aadet beklememeniz lazım olduğunu, evinize avdetin en 

:ıkıllıea bir hareket olacal?ını size hareketlerilc nnfotmıs o
hıyor demektir. 

. ... 

Atdlaıına 
feD&IKetnınının 

~e6<aırrlt:iı ırlYı ne 
mann ooauom 

"Tan" da Ahmet Emin Yalman ya~ 
yor: 

Yurt bünyesinin bir köşesindeki ıs.
tırabı bütlin bünye ayni saniyede du
yacaktır. Fakat, f ela.ket karşısında 

yalnız beraberce inlemek kafi değil -
dir. Kış başlangıcında yurtsuz, kimse
siz kalan, aylarca silren emeklerinin 
mahsulünU birkaç saat içinde kaybeden 
vatandaşların yardımına koşmak bU -
tün memleket için borçtur. 

Bu milstacel vazifeyi yaptıktan son
ra Adanada vakit vakit tekerrür edem 
tufan felaketlerinin önUne geçmiyc ait 
esaslı çareleri düşünmek icap eder. Bir 
gün içinde bahvolan mahsulün kıyme
ti, sulara karşı sedler vücuda getirmi
ye, tuf anlan az çok kayıt altına almı
ya kafi bir paradır. 

Memleket, ilk ihtiyaç t~rudığı her 
derde çare buluyor. Adana tufanları e-
7..eli bir derttir. Felaketin acısı geçme
den buna çare aramak, ıstıraplar jçin
de bulunan Adnnaya karşı gösterilebi
lecek alakalann en müessiri, en ciddi
sidir. 

Filhak"i'ka bu sefer, felaketten m1'lte
cssir olanlara birer birer yardımrla"' 
başka, csa.cılı fenni bir tedbir almak 1ıcl..· 
ycrind.c olllr. 

YlYI ırt nçn ını<dle 
tYırn~m 1&ceşknna~ı 

Bu sabahki. "Kumn" da Hak1:ı Siiha 
Gezgin: 

"Yurtçu ve soy davası güden bir dev 
Jetin ilk işleri arasında halka kendi 
yuı;-dunu tanıtmak meselesi de vardır ... 

Diye ba.şlıyan ycızı.<nnda ezciirnle di
yor ki: 

"Büyük şehirlerde Avrupa gezilen 
yopmak, uğrunda klüplcr kuran kim
seler var. Bu kuramların hiçb!rl. hal .. 
ka ucuz, eğlenceli memleket O'Cziforl 
tertip etmiyor, yahut edemiyor~. 

Hak1;ı Siih<ımn ycL"'1Sl. §öyle bitmck
tcclir: 

"Her Türke Ankarayı göstermek. 0 • 

~.da ~sızın fışkıran ve betonla.'1an 
Turk ıradesini Türkün kendisine al
kışlatmak bir inkılap vazifesi de sayı
labilir. 
Şu halde Ankara ya uğramak ~uret i

le altı aylık, bir senelik ucuz ~ren bi
letleri usulü kabullenebilir. Yol vasıln 
larının hepsi devlet elinde olduğu için 
bunun büyük manevi kazancı yanında 
pek lcüçük kalan maddi fedakarlığa kat 
!anmak, güç bir hamle değildir. 

Geçenlerde arl.."ada.Jmn:: (Va - N1i) 
Anadoluyu .. tetkike ve yazılarım ora
dan göndcnn61JO giderken hepimf::in 
vakit vakit memleketi giirmenıiz Uizım
goldiğini ileri sürmii.ştilk. 

l§te bunu diğer 'bir ~ckildc bir ark:ı
da§mı:z dalıa. tebariız ettirdi. 

Fakat llakkı 3ü1ıa bir yeni fi1.-rc da
ha yol açıyor. 

Bmm el.aka geni.~letcrck diyebilirü 
1ci: Avrupa memleketlerin.c olduğu gibt 
mcmle1:et içinde mem!c1wti gezdirmcT-. 
için bir scyah<ıt tcşkildtı 11iicuda getir
mek gerektir. Bu her memlekette var
dır. Belediyeler de buna önayak ola· 
bilir. 

"ô n c e va t an 1 görelim!,, söZ'ii~ 
1ıcr memlekette sıl; 817• i~itilen uc tat
bik edilen bir umdcdir. 

Ark&la§ımı:mı dediği gibi, yol iicrtrt 
Zeri de bugün1;füıden d.aha ttcu::a gc7e
cok surette tanzim. c<lilirsc artı1: biz 
yukarki sö::U ~c şekle actircbilirfa: 

"Yurdıwıu: ne güne duruyor.' Bu
gilntlCJı tezi yok, gidip her lnıca{jım 

görelim.',, 
HI. 

Münir Nureddin 
ikinci konserini 
yarın veriyor 

On beş gün kadar evvel verdiği ilk 
kooseH rağbetle karşılanan Münir Nu· 
reddin mevsimin ikinci : konserini ya
rın akşam verecektir. Haber aldığımıza 
göre programda: Esaslı bir değişikHit 
yapılmış ve birçok şarkılar ilave edil· 
miştir. Bu konser ayni zamanda ta;ihi 
bestelerle beraber Anadoludan y('ni 
toplanmış olan bir çok halk türkülerini 
.rı ... ="ıtiva edecektir. 
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t:Jd ze ll!k Dokto Yatandaftar: Eararenglz lllr .. yyare JlUrrei •r.ıı ........ edecekti•. a. ••*' MnUn• 
geçmek için c;ah91l1yor. 

• 
verıvo:r: Bay Tekin Meçhul Dünyalarda 

( FLASH GORDON > 
BAYA N LA R GazcternJzc, "Glaelllk doktoru,. adreal 

ne haklkt veya mUstear adlarmızl& eora 
cağmız suallc.rln cevaplıırmı bu ııUtun4• bulununuz. Bu cevaplan"" Pa.rtıte anlaşmıı bulur: 
duğumwı ~elJlk nıu~aesl vermektedir. GUzelllğiıılz1 no\(aan bırakan k~laruıw blae 

Emsalsiz atlet BUSTER GRABE tarafında'1 
yazınız. 

-30-
Şehzadebaşmdan Remziye imwıiyle 

yazılıyor: 

- 31 

T email edilecek o!.n bu emsals film ainamanın bir mucizesi olacak, 1.:. büyükl~ri hayrette bırakac4k 
küçükleri alakadar edecektir. insani hayvanlar - Anlan adamlar- Atef eJdarhuı - Tayyareler 

- Mermiler - Deniz c.mavuı..n 

Ankare.da.n G. T. iearetile aonilu
Bu harikalar filmi llnUmUzdekl par,embe matlneıerlr:dan ıtlbaren 

"Eooelce jimtıa.3tiği ?J6'1Jk i~ yapq.r· 
dım . .Şimdi w w.nıret ~ bir Ultiya.ç 
neticesi yapıyorum.. Bir çttyrek jim -
1ıastik 1ı.arek.otinilen .!01trıı, kendimi 
fark"lı, ha.fi/, çevik buluyorum, bu 00.. 
yağı ho§ı1.tna git!Ayor. Faknt, btttdar ba 
na ka/i gelmiyor. Göğsii>n.fln hacmini 
bazı hareketwrl-o biraz daha azaltmak 
istiyon.un .. Mi<lemin ild ta.rafında. bir 
az fazlalık va.r, kele sol tarafLm.dakı 
bira.a fa::.W. şi§kitı duruyor... Dokfor 
buradtı su toplandığuıı söylüyor bana. 
157 3an.tim boyu. oW.n bir genç kız için 
idaa.l olan triicut cb'adiyle, kikmttn ne
dmı ibaret olacağını ~öyUyebilır mfsi. 
niz P 

yor: S ti· M ER SINEMASINDA tekmili bir defada göaterilecekt•. 

~y~n~m.B~Lao~~,~~~~~~~~~~~~;~~:~m~:·~a~tl~~:·~~=k~y~a~~=·~·=·~e:~:·:~=~:·:~~~~~~~ M ~m. Yalnız ku..M'vm göğsü. 1• 
n~iln 2 8antim kadar :Jarktk 'V6 yu.m,,. ~·------ t 0.000 ~1 ŞAŞIRACAK •••••"f 
§ak olnt.Mıdtr. Çok 'üzi.Uüyontm. Ikına E ! ram 10 SENEDENBERI GORMEDlCl MUCİZEYE ...• 

bir~::;:""· Gele cer< salı günü 
Göğıün sarkık ve yumu§ak olma- lst.anbul ıuüftülüiijnc:len: 

sı birçok sebeplerden ileri gelebilir. Birinci kinunun on birinci cuma 
Göğüsler te§ekküle ~larken anne· günü ramuanm ~i altw oldu
lerin kız çocuklarına arkı autiyenler ğundan akpm• (Cumarteıi geceıi) 
kullandımıağa itina etmemeleri bu- Leylei kadir ve on befİ.nci r.ah güpü 
nun ba~lıca aebebidir. ikincisi d~ıi· Şevvalin biri olmakla bayram olduil' 
nin lC§ekkülü gev§ek olur bu da tabii ilin olunur. 
bir haldir. Masaj yapmağa kalkışmo· Fitre ve zekAt 
ymu;; aksi takdirde hem daha ÇQk Türk göklerini aıılma.z bir ımlT 

KIZIL KORSAN 
(KAPTAN BLUD) 

Tarihin korkunç korsan hvplerinin emaasizi •••• 
Kahramanlık ve cesaretin en son mf"rhalesidir ...• 

ONUMOZDEKJ PER~EMBEDEN iTiBAREN 

SARAV Sinemasında 
Gark.arlar hem de meme derisinin a\~ haline getirmek için fitre ve aekitmı-

Cevap: tmr tahri§ edebilirsiniz. 2 santim ear- zı Türk Hava Kurumuna ayımuz. .....,_.----~-~--,----------....,--~~..,..,,..----: 
İsteklerinize cevap vermek biraz kıklık pek de üzülecek kadar fazla f ayram namezı 

f::ÜÇtÜr. Jimnastik yardımiYle mide· dezildir. Tenasüp ve güzelliğinize S 
nizin iki tarafmda, ve bilhana solda hi~ bir zarar vermez. Yeter k" daha Zevali N.atle 7 
fazlalaşmış olan şişkinlikleri bertaraf fazla sarkmalarma mani olabile!ini7. Ezani saatle 3 

o 
59 
18 

etmek çok güçtür. Bunun ic;;in bil' Bunun için de fenni bir eurctte yapıl· - ~...,....,.,.,.,.,,,.,,,,.,,,,,.."""""'~~,,.......,....,.....--
ny müddetle vücudunuzun bu kısmı mı§ ınkı korsaj ve autiyenleri katiyen Haydarp*da d.tp laranm takviyesi için lüzumu olan ve Dil ' 
nı olç.-ya koymamz icap edecektir. ihrnnl etmemeniz limndır. Cevgek Cazba n dın civannda 45+600 kilometrede bulunan laflamı ocatmdan lağımla 
Bu suretle ancnk bu §İ~kinliklerin ö- olan meme derinizin desteği ancak el- larak kaldırmak ıuretiyle M3 8500 blok ve bloldarm ihzan 
niine g1>rmek imkanlarım elde ede- . ı· t' l di s tiy ancak •• ··zı .. .. . 
cekeiniz. Fakat, bu husuata bizim yataga gırecegınız zaman çıkacaktır. ._. ~ -r·· venş__ı ·~ ıye~.er. r. 

11 
en guru usu L--1 olacak ···'·rdan M3 4000 balutm ihzar ve hat kenarında 

vermiı olduğunmz izahat kafi değil· E d k k d J 1 gösterilecek yere nakli ve vagonlara kolaybkla tahmil edilebilecek 
dir. Vaziyetinizi vazıh bir §ekildc tes n:z ~~aaa=i~:~etak:c:ık:ııı;. 0 

u- Böcek lerl UldUrmeğe ve ölçülıneai kabil hendest tele.illerde idare memurunun vereceği 
bit etmek üzere kendinizi bir doktora Bir kere aarkmr2 memeyi tekrar kMl geliyormuş dairesinde kordon halinde depo edilmesi ve vagonlara tahmil ve 

1 ciddiyetle muayene ettirmeniz lazım diklettinnenin imkanı yoktur. Fakat, Frcınkfortt<ı ~b:ın Umchatı in WiB- 22335 lira tahmin bedeli üıerinden 14/12/936 pazartesi günü M&l_'J 
dır. daha fula oarkmasma mlni olabilir· smı..cluıht gıı;,et68i ytı;14yur: Haydupapda gar binuı clahillııdeki 1 inci iıletme lcomiayonu ~ 

157 santim bir boy için ideal vü· siniz. Size tavsiyemiz daima autiyen· Hir Japon 1Jimi, ipekböcelderine mu kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur. Bu ite girmek İltiyenlerin t61' 
eut ölçüleri ve kilo tudur: Göğüs li gezmek ve memelerinize muntaza- sallat olan t'Qfeylt böcekleri imha ete . . . eşaiJÔ 
82,5 santim, kalça ile ha~ arasmdaki man IORuk ıu carpmaktrr. qıek için pyaru dikkat bir U8ul kq.fet- liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayın ettiği v 
kısım 63,5, boyun 32,4, baldırlat ~-~--=----::---..::-:-----::-;-- · aynca ehliyet veıikalamu muhtevi tel: lif mektuplarını ekailbne günU 
47,6, kollar 26, kal? 83 tür. Bu id.,. Şark demlryollarlle mlJ~n ;.Iimhıe büılm!a, "Kiocbıı., tı 14 e kadar komlayon nbliğine vermeleri lizmıdır. .~ 
al ölçülere Ve hatta Size tekabül eden fiyatta anıa,ıldı ml V_,rile.ıı bU ~leri ,Öldijrnıek ıçµı JiN it-- ... ~- -Y:• .,.. .. '-, ı,r-•'H-Hw lJ_, &.UUK1l'\'11;1G pıUJ~ 
kilo 53.5 tur. Siz bu miktarın sok ü,. ~k demlryollan mUmessUJerlle Aa en iyi çare oıilua Aiıl•ilka.n car.ı - papıda idare vune1incl<in 56 lcunıt bOCld miılrııbilincla verilınekt.<tı:1 tünde bulunuyorsunuz. Jimnastiğe karada yeniden bql~ müzakere ne- !etmektir. (3Q1l1 
c?ev m etmeniz midenizin iki tarafır. tlOl8lııde muharrik ve mUteha.rrlk mal- Cazı duyan ~kler korkarak der· >; -

daki şişkinlikler üzerine müessir ol. zemenlıı aa.tıı fiatı UJerinde UYtıtul - hal i~kböceğinlıı vtıcudun& gi.riyor ve 
mnyabilir. KilonuZ'll makul hadde in· m~. Diler meaeleler Ur.erinde mU- orada ~nm aa.at içmde zehirlenerek 
direbilirsiniz. sake!'6ler devun etmektedir. ölUyo~ue. 

,.., .. ~ . 
1 O klnunuevv t per§tnbe ak~mı Turan tl~t:-osunda 

aaı•nSAFIVE konseri 
Belvll Saz Heyeti 
Na,11, Halide, Fahri blrl••IOI 

Birinci dda olarak 
0 Bahar çiçekleri., komedi 4 pcrcie --· 

Pek yalanda SAKARYA (Eski Elhamra) ıinemaımd• 
Adolf Wohlbruck ve Dorothea Wleck 

tarafından 

Şeytan ve Gençlik 
( PRAGLI TALEBE) 

SAKARYA sineınaamm, ~de üzerinde ıöıterc:tiii ~ar cı.hilinde 
müıterile ine tahaia e~ ve ainema holünde vitrinde wflıir edilen 

hediyeleri ıelip görünüz. 

•r-·--··· ---- ·- •" . 
SARAY Sinemasında 

MDNBIR NURIETTIN KONSERi 
9 Birincikinun - Yeni Progn..m 

Fiyatlar: 50, 10, 100, 150 kul\lfhır. 

Japon hiildlmetinin, bu i' için, A.me
rikadan birçok caz plAkl!l-Tl getl~ 
ğ1 söyleniyor. 

Uçan bDslklet 
Rozenbah isminde bir Alınan maki· 

niati, fl;a.mbwg tayy&,re me~d~, 
yapmıa oldu~ bir ha.va l>Jslkletının 
tecrilbelerini yap · •r. 
JtôıMbah bu b.. dtlC 447 Jnlrl;ro)uk 

bir meaa.fe Uzerindo uçpıağa muvaffak 
olmuştur. 

Bu §8.yanr dikkat bisiklet büyQ..k yel
keni, ve ~alla.rla. işli~ perva.nesi ile 
plA.nörU a.ndırm.aktadır. 

Kadınsız ada 
Hint.Aenizinin ortaamda. Kokoa bı • 

minde kUçtik bir ada. vardır. Den!ıaltı 
kablolarından birisi bu ad&y& bağlan
JUl§tır. 

~Fadaki telgraf istasyonunda. 10 
memur ve bunla.nn maiyetinde 30 Çinil 
upk çalışmakta.dır. Kadmlann adt.ya 
glr:meleri &jddetle mepedilmiotir. Ada
ıun sa.kinleri kadm yüzU ıörebilmek 
için, 1500 millik denlza§ırt ~yahati 

yapmak mecburi~tlndedirler. 

Bir sene zarfında Haydarpqa llınamna ve deposuna vurul 
muhtelif ameliyeler neticesinde 146384, 026 maden ve lt551ı 
tona balii olan kok kömürünün ton tah.nin edilen Ha~ · 
de1>9ı1u kok ve maden kömürü tahmil ve tahliye iti 17113 lira 51 
muhammen bedelle ve apiıda göeterilen etkll dahilindeki ameli~ 
sene için kapalı zarf usuliyle ekailtmeye konmuıtur. Eka~~e ı.o-1 
pertembe günü aaat J 5 te Haf~tada gar binası dahılı~deki 
ipetme komisyonunda yapılacakbr. Bu ite einJıek iatiyenlenn 1284 
muvakkat teminat, ehliyet ve kanunun •.a~ ettiii diğer vesaik, 
muhtevi maznıflan ekailtmtıden bir aaat evvel komisyon reisliğine 
etmeleri l8mndır. Teklif me~lannda apğıdaki müfredatm her 
ton ve cina itibariyle aynam fiat dercedilecektir. Ve bu fiatlar e-! 
haz edilecek ve §artnamenin Wnaıtıen okunup kabul edildiillı~ ~ 
ruhat verilecektir. F1atlann hatua: ve ailintisi.z rakam ve'Juı ıle 
olması li.'mndır. Şartpamoler ıe mu~vele projeleri komisyondan 
olarak dairtdmaktadır. 

Ameliye: 
A - Vapur anbarmdan aupalan yçmak ~i açık vagon üzerin• 

· vapurun güverteaine veya nhhma ıetirmek. 
B - Vagon üzerinden ıupalandan t-·'< vagona bopltmak. ..ıtı 
C - Supalandan arka ile vagona veya y~rden veya anbardan çu 

rak alıp vagona b0f8ltmak. 
D - Gemilerin içinden veya yerden arka ile depoya veya vagQP4 

E - Her nevi vagondan arka ile elli metre mesafe dahilinde de~ 
ye vef&idare vinci ile semilerden alıp a~k ~onlara~ (!tl

F - Depcı ıtolamdan makinelere veya vagonlara yükletmek. 

Mikl Afrikada haydutlar peşinde 

M,~'"' .ŞE~H 
Yv$0FÜN 

ÇADıRlNA 
GÖTÜR-· 
N\Ü~
L.'CROi 
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8 Blffiıcik!nmi - 1936 " 

Fani dünyacta 
bir ay rTiisafirlil< '· . l'iD :,ı........ . 
Biliyorsunuz ya, şimdi apandl.Sit mof Fırsattır, Hen d~ çıkı~tım.. 1ij bUYü-

dası var, Akşamdan hindi dolmasıhı, dü. 
yassı ka.daynmı biraz fazla ki.çıran sa- -= Ai sana! diye iki küvvetli tOkatla 
bahleyin sağ taraf mda bir sancı duy- mUmeyyiiİ öfr temi.Z ıslaÜıiii. YetiŞip 
du mu, liaydi aoı<lora... kurtardıİar a-;a k;. acımi çıkanruş bu 

- Burası mı ağrı}·or? ıunuyordum. Ta~ii e~! güll d.iireden 
- Hah, tanı br:ısı. pasaportu verdiler. Fakat ne çıkar? 
- Bulantı? Şunurt ~urastha yirmi günüm kaldı! 
_Var. Bizim apartrmıüim iiSt lhı.tındrı. otu-
- Baş 8önmesi? ran klrA:cıll1ra da çök kt~yordum. Gi

der lı.yak Şİ.ınlarCial1 C!a hıtıcnnı aıa.yım, -Evet. 

- Paza:rlesiye gel, yat. 
?iilba1ağa cdiy~;;~;; diYec~~~i~l;h 

Zaten benim maksadım - ha.c;a - doktor 
•• - • .. f'; _ ...... 

!uğu tenkit. et}l'le~ ~eğil. ş_~ .~l\ ha
zik bir tabibin yüzünden bu "sai ta-- . --. - - -raftaki sancı!,, nın başıma neler ge-
tirdİğini an1a~cağı~. 

Sir akşam bert ele hindi dolmasını 

fazla kaçırmış o)hcağn\1 ki, ett~i 

gtın s:r~ tm111ımttıt mnuıış btr snıım 

peyda oldu. 
- Eyvahl dedim. Bıça~m ucu görlln

dü. Acaba lfangi doktora gitsem? 

Dıln bir ik} ark~~ 7ı.Çt~. _ . 
-:- Am~, dedıter. Bun,!lll içirt Türki

l'.edc ~ir kl3f vardır: Doktor Ali met 
Dôğrar ... 

A.hthet Döğriı:r nıı? tsrnıni, şöhteti
:ni ben tie duyınu.stnıtt. Btı zat liicsl&
~thde ci k~aı- hıifilkU ki, koyduğU teş 

hisleri röntgenle filan Kontrol eb:ri.~k 
kimsenin 3.klnia gelmeUiL Şimdiye ka
dar kiıne n~ aediyse çıkriifŞU. K~tum 
ona: . _ 

- Amaıı e!eııdinı, .deliim. Şuna bir 
teşhis koyunu~ .Apa.ndist mı :).caba? 

Yatırdı baktı, kaldırdı ba,ktı. Uzun 
uzun bir düşündü . Sonra sotöu: 

- O halde? 
Elini omuzuma koydu: - -· -- - .. _, ~ _ -:, M«;~ o~~çocu~:. Seni ~ur gör 

~es_::n bun_la:..ı ;>ö>.:l~mem. ~n.in en ~ok 
~'! ay!ık öznr!!n var~_Nai!~~ b~<;l!k ye
ıne. İsted iğin gibi yaşa. Dünyadaki va
::ifclerin .. 

• Üst tarafını dirtliyemedim. Tavan 
başım:ı. çöktU sanki. Te§ekkür edip 
çık tım. 

- Şımdi ne yapacaktım ? Dllııyatla 
bir ay misafirlik; ondan sonra feci a-
1.ıh.:-i.. 

Ne olurs:ı. olstın, <!e<!ini. oiı'; do~tora 
daha gittim. VaZi~tı anİıitbm. Başı
nı saııi:ı.dı : 

- 1\hmet Doğrar öyle dediyse Öyte
l1ir. Ben siZt muayerte bil~ etmem! 

lnSa.n her ~ye aİışıyor. Ben de za
ten fcHi.ketl kaoui etrn.iye ba.Şİamış
tım. Kadere füyun egdim. Şimdi bu son 
rnleri nasıl geçirecektim. DUnya ile 
laknmı, hesaöımı iyice kesmem ı§.. 

ÖCdiIY4.. Bir akşam liirahanede biraz 
fazla oturduktan sonra dayandım ka
pılarina. Evin erkeği çıktı. Açtım ağ 
-zunı, yumdum g<iZUmü: 

- stz niçih ılaJt~ılhınıi1 stuayıp ~il-
i~Y}P liizim balkonu ınıatıyor~lf!iü:2? . 

Adamca'ğizln c~vap vettnesili.e valtlt 

bırakmadan şapİatti.riı tokadı. Bir ği,i -
.rültti, pir kıyamet de ,ôrada koI?tu. Po
lis gelip ifS-demizi aldı, mahkemeye 
verildik. Ne çıkar? Onla~ beni mahke· 
meye çağınncnya kadar ben kanını t.1 
mamlamış olacağım. Komşum da ben
den inanKeme ile intikam alacağını u-
tnuyor. Zaviillt laıbh ! . . 

Daha neler yaptım, neler .. bilıiyadn. 
kime gnrezi\var$a hcpsniden nitika-

.. -· .. ...... ; •4"""' • ... • , .. ~ .; 
fnımı aldım. epsıyle mahkemeye du~ 
tük. Ahla ){iİn~n umuruiidal 

,_ ---· .. .... ....... ~ . -·- ~-···· . 
Param da bitmek üzere. Zat:en ikı 

g~nq~ k.~İdı. Bl; ~~b~h ~;d~~ "ık~r -
ken kanma: ,.. . 

- Ben bu g€ce eve gelmiycceğim, d~ 
ôiın, yann sabah görü~rüz. 

Ni:Vetirtt, Mn defa ~yıe dlliıyanfo 
1iir tıı:dını ~tkaHn:Uttı. KaHm vn:ziyeti 
liilınlyör1 ~Utı. tı. 

:.. bellr<iiiı mi, C!cdi, sana ne olöu 
hnY-1"? ~imfli b!!-§ıma bir desa kmlik 
mt .~ t~ı; ~ı · l, diıUeme-
aim. Buli.ca sene onun lÇiıi yaŞ8.dmı, ........ ··- . . .. . "' .. .. ... . .. " 
P .. İ.!'. ~n. de kep.dJm için yajıy~~ğım. 
~~rl~ d~r!lsm. yaı:!_n günüm bıtiyor. 
Beni bulsun da çatsın. - . .. .. . 
• . O g~eyi ~ılgı;n bir. ~lenceyle geçir-
dim. Şütüıı bp.rtan dol~tım. Ş~lerl, 
kadehleri kırdım, daVunu"ı patlattmı. 

&ı.bhlt oldtt. Bu öenlıh Son küntı.m
'dti. TtD.lhriya föndiİn. E~~ gldip vıızi. 
yeti antata:dık, khrtnilli. vetiala:.,aciik -
t!m. Başka hiçbir işim kalrnamıştl. 
Debirhdeki son parnyİ blıetçiye ver . 

alin. Bir de BtlŞ kuruŞ artti. Onu 'da 
harcamak isHyorfıülli. Bir gareteeiye: = \ier Diıknhm liir tahe dedim. Bir 

g~zc:.t: !ild~?E.:. -~;:ıyanın. ahva.İin~ son 
Eir nazar atmak fena olmıyacaktı. 

Ba.Ş saYf"a.yı iÇar acmaz gözt1me bir 
fotoğraf tnkildı. Biılm İneşh\ır Cloktor 

D0grar'ih fötoğrifi, üstüiiae 1:itiY\ilc 
harflerle şöyll:! bir yazı: 

MUessif fiir kaYıp: Doktor rutıiıet 
boğrtU- çıldırdı! 

Heyecil.nıa ytrtıyı ısonm1a: İcada~ bku
ötuii. tşıe: 

r 
1 

zımdı. Bu bir ay içinde her işi.mi bitlr
tneli, isteq.iklerimi yapmalı, §U fli.nf U· 
lemde~ gözüm arkada kalmadan göç
tneliydim. 

;;zavallı Üstat dört aydanberi hasta
lık nöbetleri gcÇtrinckte ÖulÜİıuyÔr
muş. BÜ raliatSızlığın 1ık eseri şu ol
muş: Üstat kendisine.gelen bütün has
talara "Sen bir aya kfu:lar öleceksin,. 
tliyormuş. Birçoklnn buna iti.annu~ls.r. 

Fakat ayni teşhis tevali Cdiıice arka -
tı~ldrt tlstadı giZlice mu ahe<İe albna 1 

__ __ .....:_ _________ __.::__ 

R:enfünie bfr program yaptım. Ban
kada biraz param vardı. Hl:!psini 8.1-
dını. Yansını knrımıi vt?ti:fiıh. Yinsını 
<la _ kendim yiyecektim. 

l Art~k, d~eye ~tmi)~ de lüzum yok 
u. fstıfa et:itı.eyi tlilŞUh<iUm. Derken ak 

hma llahrı iYt bir fiKir gcıat Bizim ka
~min mtltn~yJ1zi pek aksi, liir adamdt. 
· ettbltırdenl:k!ri bü lier.ife t~in ıÇtii cJi~ 
~~iyördum. :SugUnc kadar her a'ksiİiğİ 
e lahö.mmül etmiştim. ~imdiden son-

1-a liu iı.damın kafii·ıİıı çekmekte mana 

~l!tu. -~~d~n i{'.ice, ~m:CIII)I alabilir
, ~- ~u yuzden benı kogsalar bile ne 
!:tkar? 

Ertesi,!Un o~ duŞüncayıe daireye bir 
~ ~ gittim. Mtlmeyyiz her zamankl 
tll$l ruL,ıafıhl tıitıi>: 

- nene grlcltttııf& öı.Uıihiı teıt~ttü-
lihıe ~;a: • errizb ~ı· . f!•-.... .,.rua.u vennem • ıq,J~ :ıı;on • 

almışlar ve nihayet doktorun Mir ffiUd
aeUeriberı ıtdırmiş oıf:luğu te~§yü.ı 
-elmijtir. Bil)rilk tlsliani bu suretle 
ka}'ı>e<1nm1§ olmMi tip Aİemi için,, 

Sop.unu okuil:\rya ne hacet. Fcla~
ti anladınız tabii. 

Şimdi ben hangi birine yan:ıyım? 

Gidefi panı.lnr!ma ını? MahK:eıiiclcre 
mi? Koğuldü~uffi i4ltrtc thi? 

, ~epslnden bı?tcrı \,ar .. Dün akşamki 
kabnqayılr~tan sonra şimdi ben eve na. 
sıl gidec~'iim? 

S. Sal!Tı 
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. 694 seiu;-;·vvel tiugdn 

HaOnfe MlYls~asom lt>nCTıit:~ff'il şntı ırn 
'llie~~ D1fe lb>aş O ad o 

Bağdatta ölüm günü 6iiŞliiili. Sokaklardan 
kuıi- akıyorau. illete t)lr ka~ mil mesafeye 

kadar kırmız•ya lJUyan niıştı 
1 i42 yılı 8 iİkkanu~ giınÜ 69·1 \.· ezır, mektuba layık olduğu (:(!-

sene evvel .bugün ~alif~ ly1ü~t~ı:!~ır'ır vabm verilmesini ön; siirdü ve hnİi
ölümü ile yeni tahta çıkan Mü~tasa• ıı feye a.ğrr, tahkir edici bir mektu?. 
Billak oğlu Ebu B~kir'i ~ğ~rdı: yazdırdı. Maksadı. Hülagfınun hid-

- - Oğlum, dedi, Hanbeli ve Ha· detini çoğaltmaktı. 
nefi, Sünni .• ve Şi'i münazeat arttı Hülagu mektubü alır almaz: ot· 
Bilumum Şi'ilerin derdestine seni hı:- dusu ile Abbasilerin pay~tahtı ôlan 
mur ettim. Vazifeni hakkiyle yap .. Bağclnda yüri" dü. Halifenin a::ıke:--

Müsta~ım .~~k~m;~in .. emret.tiği leri: HülagOyu Bağdada gelmeden ev 
v~ifelerl haltkiyle yapabile.c:ek b~ti v~l karşıladılar. Muharebe, hiç §ü.,. 
değildi. Tat-ihin tabiri . He huzuzatı:ı h·.:' yok HiilagOnurı galibiyetiyle ne· 

ticelendi. Bifka~ gür. sonra da şehtr münh~ik bir halife idi. Onun için 
muhasara edildi. Büyük rnandnik-kan ıklıldan bastıramıyacağindan 

kôrk..uyordu. Jarla şelite ~ıılıın taşlar, her tarafı 
yıkıyordu. EttHll paçavtalar evl'!ri 

Ebu Bekirin asayişe ve Şi'ileri:ı tutuşturuyorHu. 
tevkifine memur . edildiğini duyan Halife, kar~ı clttramıyacöfitnı an
Şi'i vezir Möeyyede~düı hiddetlendi lıyordu . kendisinin ve tebaasinth 
Bunun önUne geçnlek iÇin tedbirler nayatlanna kaste<Jilmemek §arliyh 
atnmağa lif\şlaai. Koca bir vezif iken te5lim olacağım bilairfrlek üzete ken· 
kendi mezhebinden olanlahn yakA- disi biraaeri: iki oğlu ve i.iÇ bifi ltişi 
}anmalarına göz.yumması olamazdı ile Hüi~guya gitti. 
Hemen Moğol hükümdarına mektup 1-İülagn huzuruna yalöız lia-
yazarak Bağd:da ~av!t etti. life ile oğullan v~ öi~er iiç ki~i)i ki!-

. öiıl etti. 
HülAgu Tebetiz üzerine yurur- _ ŞeliirCle bulunan silahlı &skl!r-

ken Müstasam'a ~öyle bir mektup ter silalilanm Hrrakıp ~ellir önürtCle 
yazru: biriksinler: Cledi. 

- RuClebar 1İe lial"P. edeceği~iz Halife bu emrin C:!erlial ~erine ge-
zaman sana e\çıl~r göndererek mua- titilm i içltt ieHre lfa~t y8JiaS1 Bü~ 
venetini talep eylemiştim. sen is!! bir ttin silalih askeHet ~llaHlaftıd ijıta.
ada~ bil~ ~~ ;;,ı;~e~iŞİ:i~. Şimdi RİJ? ıŞari ~\~tıfar: jkihci ğUtt ölllın 
bu tavır ve liat~ketini tebdil ederek gunii itli. Köi::a ~hir HH ğün fcihde ı 
arzumuzu kaBui etmek icin gene manvö1Clu. SOkaT<tar'd'an kan akı):ör- ı 
müra~lta bılltp}uy:orµ,z. Hareketini) du. 1 Dicle birl6ıç mil mesafeye kta· 

llo• r:" ı_J ~ • l..l ~ ~ 1 ,,, ' ,,, .. '"' 1~.. .. • .ı • y ..... 
• ~..,Q~ ~lintge azıtte e- ~ar ~Jl'mı7>-V~ .. ~~~anmr~tJ. agmn, 
n e- ahv .. ve Ha t 8ıa()8 tfr:,, , tflffi.alQ n~ftij .urCiü.... _ , , 

Miidafi için ilk mülahaza emniyet 
olm:ilidır. Bu itibaH:ı hızlı seyreÔ)!ı1 
topları stop ederek vürmak daha hli· 
yırlıdır. Mümkün ·.>löuğu takdirdt 
topu kon rol altina ?.IC!ıktah sonr:ı 
vuruş yapqıak ıazı~dı;. Mü
dafilerin .her iki ayakla oyn~mala· ı 
şatttttt tekrnttamağa tiacet ~fütt1iy .•. 
rum. Hangi pozisiyonca oynar!ıa ov· 
nasın tek ~ynkh futböku hoksatt. l:ii: 
öY'uilcüaür. FRI<a'i ı;.j nôksan ı;ıı11a8-
sa müdafilerde daha fazla göze .. çar
par ve fena neticele.r vlJİr. 
Aynı zamanda ~ağ' yahut sol aya· 

ğı zayıf ol~n bir müdafiin bu noksarıı 
hasım muhacirrıleri . tera~ından. kCit
edilerek bu zaafa göre tabiye kulln 
nılacağı da mullaKkaktır. MüClafil~r 
her iki ayağa da ~yr.ı küvveHe lb· 
kim olmalıd,ırlar. 
GiRiŞLER VE TABiYE: 
Topu hasmın ay:ığıni::lan 

maksadile yapılan gi·i~lerin birkn•; 
ılsulü vardır. Buna nlğmen eri esaslı 
i§. karşıdaki hasmın hususiyetlerim 
tetkiktir. Hasım muhacimlerinin sii
rati bu hususta l:>ilhu::.sa ayanı tet
kiktir. Çok seri bir hnsı.m muhacim\. 
karşısmdaki müdafi:n bu husustaki 
noksanını keşfederse müdafii;\ ~azi · 
yet~ adam akilli küçie§ir. 

föpa glHŞ lia~mtn sürat, ya~aşir: : , 
zeka, basit veya çalımlı oyun t rzt, 
kbrkak veya cesur i:"Ju~uHR t~bidir. 

Muhtelif vaziyetler ve hususiyet
leri teker tek~r i~ah~ i•11kan olmadığı 
için giriŞ. vaziyeti,,ni Ullumi bir çerçe
ve ~ahilinÖe tarif deceğiz. 

Gi~iŞte lledet iôPfiir. §~ lı~aer.! 
pasım oyuncuşynu da ith~I ~derseiiiz 
Hakemin öüdüğü .iiJ; yfünizl! Sir ser
Besi: vurli~ teffiı~kte ~eci~me~. 

Şundan emin ola~ilidii1ız ıa foıs
mına kar~ı cüsse ve kbvvet faikiye· 
tindeh fazla istifadeye ka.lki~an mü
dafi biifük bir bat;s!rn dü§er. ~ Giri~i 

topu a:Imak ~e}ratlul da av!ıtttajlı 
ol&uh avantajfü~ blsb'l hıbttu töt:Slı 
başka bhfsih~ pflsla,füiga ftt~cb r et
füektir: Ciri§ln vakti isiit:>etle asar
Janmış olmak şartile Lasrriı Öu ekild'e 
harekete mecliur etle\i 15ir tti.UC!afi ilk 
vazif'Ciihi görmüş :ieitleldir. dlanca 
fözl ve ~özü kap:ı~ı biı- giriş, lso§Ufü1 
ehiektcli b ~idi oh Ş.!~ değildir. 

Ha ım tafafıhoah \tsp Ür1ilttteg:: 
ı;aşıa-n; ı;a.şıaömaz y"";.pila"D gınşıera; 
çok nakbul sjlyılam: ;:. Hasım hare
ketihi ihki§M §ekH kısınen olsu"l 
}testirilrttedikce girişi :,.hir etmek cb
~a ~~wuaur. Bir muhac~m ne kada.
ıyf çnliin yaparsa .yapdn. hesaplı gi· 
riŞ yapan bir müdafii kolayca ge~e· 
ili<fZ. tiiRer tartıftan !,~sffiı tttUmkUn 
otauğu kadar ~cele f'Slis vet8irm~ğe 
ffit;cbur ftmek Cl.e çol{ ffiükimdlf. 

Müdafi, şurasını ~:'\ i.,Yi fül.tiflafih. 
hdır ki hasım oyunc•I il kaleci ilnı
sın~a bulundukça muhflcim tarafın-
dan gol atılmak ihtl...,hli son Heretc 
Uzaktır. işin esası ha~ınrn siti g~çtne
sine mHsarıde etm~trektit. Mildnfi 
ilk ı~ı ta yapltğı giH le bir semer~ 
elde eele.memesine vt hasım muha
~Tleri~i;ı ke,ndisini g:acmelerine pığ
I'T}en yine onl<;ıra y!ti!lec~ğine kati 
olarak emin oltl)af)ıkç:.ı çok seri giriş-
lerClen '3km'[i;iıJıdii-. -

ı\1tiöafi içih giriŞleröe hiZtimsu~ 
Bit s~ttlik ~e yÜlforıda 'Söyledi~inı ği

"l>i mlıHaciffiin ~ahsma. tavsiye o!Unan 
fiıvuUU Bir llnreJCet beyhlıae Bif 1ıiv
rehlr. Fhlcat btinS HiMfierl P.ifi-ılerin 
çol< zayıf ve ge~şek :olnia ı da tal~ 
değil.dir. ~irişlerde his_şedilecek d~
reced,e ~anhlık. şarttır. Giriş esas iti· 
bariyle toE!İn hasım oyuncusunun a-
yağiliaan ~ı~ firtaaiği f~~aiı Y~I?ıı
miUıd.ır. t\yni zamanaa nacaklar 
:0-e hata bUtlin vüHtt ğerğin . '\•e sikı 
tütblinalıdır. Gevşek bfr giriş djffttn 
lilisnfü h'9iinta;ln:lfr. 
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lngilteredeki kanu
nu esasi buhranı 

Sarayın bazı mahafilinde kralln henüz 
feragatnameyi imza etmemiş olduğu'! 

teyit edılrnektedir 

Londra: 8 (A.A.) - Avam kamara· 
sı koridorlarında bilhassa kralın tahtın· 
dan feragati tarihinden bahsedilmekte 
ve kralın madam Simpson ile evlenmek
ten vazgeçmediği takdirde bu hafta ni· 
hayetinde feragat edeceği beyan olun
maktadır. 

Sarayın bazı mahafilinde kralın he· 
nüz feragatnameyi imza etmemiş oldu
ğu teyit olunmaktadır. 

Parlamento mahafili kralın nihai bir 
karar vermeden evvel Kan'da madam 
Simpson ile görüşebileceğini beyan et
mektedirler. 
Kralın ,arosun• kral bayraOı 

çekilmedi 
Londra: 8 (A.A.) - Dün Fort -

Belvedere şatosunun en yüksek kulesi
ne, hükumdarın ikametgAhı üzerıne çe
kilmesi mutat olan krallık bayrağı yeri
ne, Comwal dükahğının bayrağı çekil
mİ§ idi. 

1 
Krallık bayrağı, valde kraliçe Mary' 

nin bulunmakta olduğu Marlbourg • 
Hosc'in üzerinde dalgalanıyordu. 

Gazeteciler, kralın kendi şahsi bay· 

1 
ra ğını tercih etmesi hakkında bir sürü 
mütalealar yürütüyorlardı. 

Bu mahafil kralın kendi tayyaresinin 
Fort - Belvederedeki hususi tayyare 

1 meydanında havalanmağa amade bu
lunmakta olduğunu söylüyorlar. 

Baz:ı muhafazakar mebuslar tahta 
Dük d'Yorkun kızı prenses Elizabetin 
çıkmasına ve bir niyabet meclisi te§kil 
edilmesine taraftar bulunmaktadırlar. 

Bu mebuslar bu formülün halk tara· 
fmdan iyi karşılanacağını söylemekte
dirler. 

tehlikeye düşecektir. Eğer Kral, iste
mediği bir kadınla evlenecek olurs:ı 
kanunu esasi, kurtulmuş olacaktır. 
Fakat milyonlarca insanın çekmekte 
olduğu sefalet kıyas edilecek olursa 
böyle bir buhranın ne ehemmiyeti o· 
labilir'? .,, 

Cannes 2 ( A. A.) - Röyter 
Madam Simpson bu akşam aşağıdaki 
beyanatın neşrine mezuniyet ver 
mi~tir: 

Eğer böyle bir hareket meseleyi 
halledebilirse bu, ayni zamanda çok 
acı, hem de tahammül edilmez bit 
hal almış olan şimdiki vaziyetten 
derhal çekilmek arzusundayım. 

Bu beyanat, Cannesteki Majes
tik otelinde Lord Brovnlow tarafın
dan 30 kadar gazeteciye tevdi edil
miştir. Lord Brovnlow, Mm. Simp
sonun hiç bir gazeteciye hiç bir mü
lakat vermediğini söylemiştir. 

Beyanat, bizzat Mm. Simpson la· 
rafından imza edilmiştir. Mm. Simp
son beyanatına, son haftalar zarfın
da gerek Majesteyi gerek tahtı mütc· 
zarnr edecek herhangi bir hareket ve 
ya telakkide bulunmaktan kaçmdt~J 
nı ve bugün de vaziyetin değişmiş ol
madt~tm ilave etmektedir. 

Gürbüz ve Güzel 
Çoc~k. 

Müsabakamoz 

Maamııfih henüz kat'i surette hiçbir • 
ıeye karar verilmemiştir. Ve feragat 
takdirinde kralın vaziyeti ne olacağını 
tayin maksadile kabine ile Corncuailles 
dükalığı müddeiumumisi arasında mü
zakereler cereyan etmektedir. Parlamen 
todaki amele fırkası grupunun kanunu 
esasi meselesi hakkında müzakeratta 
bulunmak üzere bugün toplanacağı be· 
yan olunmaktadır. 
KomUnlst mebusun sözleri 

Londra, 7 ( A.A.) - Notting-· 
hrunda bir nutuk söyliyen komüni:> 
mebuslardan M. \Villiam Gallacher,, 

1 

M. Baldvin kabinesiyle amele fırka
sı liderlerinin hattı hareketlerini ten
kit etmi~tir. 

Hatip demiştir ki: 
••Halihazırdaki çok vahim hir 

~ kanunu esnsi buhranının eşiğinde 
' bulunuyoruz. Eğer Kral istediği ka 

dmla evlenecek olursa kanunu esasi 

Basın Foto 
MiiMba1.xımı.:a 18 numara fle ~tirak 

eden Ba.y Fehmi kızı 11 aylık 
BİRSEN 

Kupon: 28 Çocuklarınızın mUsa 

bakamrza tııtir&k edcbilmelerl tçtıı 

bu kuponlarm toplanmaaı IA.zrmdır. 

Çocuklarınızı mUııat>akamrza ııurak ettlrl. 
n1z. Kazananlara Ziraat ve Adapazan ban. 
klllan da kumbaralar vereceklerdir. 

Maraşlı yapışık 
kardeşler öldü 

Yapışık kar~lerin anne ve babası 

Maraş, 6 (Hususi) - Maraşm Ek· Dedi ki: 
mekçi mahallesinde oturan Mehmedin "- Ayın birinci günU bclediycdey
kansı Fatmanm Uç çocuk doğurduğu, dim. Bir adnm telfışlı bir halde odama 
bunlardan ikisinin yapışık olduğunu girdi: 

bildirmiştim. İkiz çocuklnrı gördüm. - Karım bundan bir saat evvel üç 

Bunlar karınlarından yapışıktı. Üçün- ,çocuk düny4ya gçtirdi. İkisi karınla
cü çocuksa ayrı doğmuştu. Belediye re nndan yapışık ... ÜçU de kız olan çocuk 
isi doktor Sükuti Tükel bu doğum ha- tarımdan sizi haberdar ediyorum. DE>· 
disesiyle yakından alakadar olduğun- di. Ben ebe istediniz mi diye sordum. 
dan o da eve gclmie, çocukları tetkik Şöyle cevap verdi: 

etmiş, resimlerini aldırmıştı. Reis mas- - Ebeye vnkit kalmadı. Yarım saat 
rafı belediyeye olmak Uzerc çocuklara evvel sancı geldi. Kayınvaldeme haber 
gayet iyi bakılması emrin! vcrmi§tlr. verdim. Çocuklar ansızın evvela tek o

Bütiln ihtlmamlara rağmen doğdukla- lan, sonra ikiz olanlar do,:dular ... ,, 
nmn ikinci gUnU serbest olan çocuk, Çocukların nna ve babaları fakirdir. 
üçUncU gUnU de yapı~ık olan çocuklar Fatma bundan evvel iki çocuk doğur • 
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Adana Antakya ve lskenderun· 
feyezanı d d 

nchuluroaJ.,,8:;~,!h~~~de~.- a zulüm evam ediyor 
hallelere kadar kaplamrya başlamı,. Antakyada ırkda.~larımıza reva gö- imkanları selbedilen Türklerden sözil 

rülen zulmUn elô.n devam ettiğini bil· dinlenir bazı kimseler ana vatana kn· 
tır. 

J-fükumet konağının bulunduğu diren haberler gelmektedir. Evler so - çı~mnktadırlar. 
kısım Ocak mahallesi ve civarındaki yuluyor, halka işkence yapılıyor, teh- Posta, telgraf ve telefon muhaberele
sokakları iki metreye yakın su kap· ditlerin bini bir para ... Taşnaklar tes- ri hep askeri kontrol altında bulunu· 

lih ediliyor. yor. 
lamıştır. caddelerde su tabii bir ne· Evvelki gün Antakyadaki evlerden Oeleceğl varsa 9örece§İ de 
hir gibi akıyordu. Saat altıya doğru birçoğunu 200 asker talanlamıştır. Bir var i 
büyük sed civarındaki taş duvarın çok kimseler dayakla kışlalara alın- Cumhuriyet bayramımız münasebe-
yıkılması üzerine şehrin şimal tara· maktadır. tile BcUindaki abideye çelenk koymak· 
fmd3ki mahalleleri de su basmıştır. Bu 200 asker, hadise çıkarması la maznun Türkler Haleb istinaf mah· 

Anababa gUnU muhtemel olduğunu iddia ettikleri kemesine sevkedilmişlerdir. 
Bu sırada şehrin manzarası bir Türkleri yakalayıp dipçikle dövmeğc Halebde Sadullah Cabiri, meşhur 

panik halini arzediyordu. Su içinde memur edilmişlerdir. Kurdoğlu Hacı Reşidle konuşurken, 
kalan sokaklara kadın ve çocuklar Polislere verilen listeler mucibince mebus 'llmayışından mUnfeil olnn Re· 
yan çıplak bir vaziyette bağıra çağr halk mUmessillerinden ve halktan ile- §id: 
ra §ehrin iç mahallelerine doğru ka· ri gelenlerin evleri yeniden araştırıl- "- Biz icabında Kurddağmın istik-
çryorlardı. Bir taraftan evler büyük mıştır. lalini silahlarımızla elde edebiliriz.,, de 
gürültülerle yıkılıyor, bir taraftan eh Müftüzade Sadık adh bir ırkdaşımı- miştir. 
su bütün korkunçluğu ile şehrin her za Marangoz çarşısında ve halkın gö- Sadullah, Reşidin sırtını okşıyarak: 
tarafını kaplıyordu. Hava kararınca züönünde meydan dayağı çekilmiştir. - Sfüıhlarınızı saklayınız. Onu biz 
felaketin dehşeti arttl. Her taraftan (Bunları yazmak acısına daha neka- lüzumunda müştereken başkalarına 
feryatlar, haykırmalar yükseliyordu. dar katıanacağı:Y) Döğüldüktcn sonra kullanacağız.., mukabelesinde bulun • 
Gecenin sükuneti içinde imdat için ahırlara kapatılanların ne olduğunu muştur. 
atılan silah sesleri ve bilhassa Ocak kimse bilmiyor. Bu "başkaları,. sözile kimi kastet-
n~h~ ma~l~erin~ b~~~n __ s_a_h_s_i_m_~_u_n_i_y_ct_v_e_r_a_h_a_~_y_aş_~_n __ m_e_k_i_~_d_~_i_M_.i_k_A_~_ı_r_. ____ _ 

çığlıkları tahammül edilemez bir ha! 
almıştı. Buralarda mahsur kalan 
halkı kurtarmak için yapılan bütün 
tC§ebbüsler akim kalıyor ve hiç bir 
vasıta ile imdatlarına gidilemiyordu. 

Belediye, vilayet ve bütün içti
mai teşekkiiller büyük bir gayreti;;. 
çalı§ryordu. Mevcut iki kauçuk SWl· 

dal sular üzerinde gelip gidiyordu 
Karşıyakada yetmiş ailenin kurları· 
lamıyacağı anlaşıldı. Ve bunlar sel· 
lerin merhametsiz akmlarma terke
dildiler. 

Feyezan başladığı zaman sinema· 
da bir hayli seyirci bulunuyordu. 
Bunlar kapılardan içeri giren sularb 
felaketten haberdar olmu~lardır. Se
yircilerin f eryatlan üzerine sinemn 
yanm kalmış, büyük bir panik başlı· 
yarak halk kendisini dr arı atm1.,tır 

Sular gece yansına doğru inmiyıe 
başlamıştır. itfaiye, polis ve ask~r 
kuvvetleri her an ölümle pençel .. ...ş· 
mek suretiyle felaketzedelere yardın, 
götürmeye çalışıyorlardı. 

Dün sabah suların çekildiği, bazı 
caddeler tanmmıyacak bir hale gel· 
mişti. Kaldırımlar, menfezler ortada 
yoktu. Yerleri yirmi santim yüksek
liğinde bir çamur tabakası kaplamış· 
tı. Sokaklar, ayakları başlan açık, §aŞ 
km bir halde koşu§Bn binlerce insanh 
dolu idi. 

Sığınacak bir yer arıyım bu binler 
ce halkın vaziyeti hakiki bir facio 
idi. Şehrin üçte ikisi su altında kal
mış olup açıkta ve sular altında kalan 
insan sayısı otuz bin tahmin edilmek
tedir. 

Vilayet, belediye, Parti Kızılay b~r
lCJerek felaketzedelere yardım için 
miitemadiyen çahşryorlar. 

Fellketzedalere yardım 
En ziyade tahribata uğrayan yer Kar 

şryaka ve §chrin cenubundaki mahalle
ler olmuııtur. Su hilcumuna uğrayıp 

evsiz kalan insanlardan dört bini cami
lere, hanlara ve büyük binalara yerleş· 
tirilmi}tir. İsmet İnönü enstitüsü atelye 
haline konularak aeylapzedelere süratlc 
elbise ve giyecek yeti§tirmektedır. Yar 
dım için Kızılaya mensup bayanlardan 
bir çok heyetler kuruldu. Dünkü teber
rü beş bin lirayı bulmu§tur. 

Şehirde selden harap olan bi.:1aların 

başlıcaları Ticaret mektebi, Tümrn ka
rargahı, halkevi binası yıkılmıştır. 

Ticaret mektebinin harap olması büyük 
teessür uyandırmıştır. Atatürk, Adana
yı ziyaretlerinde bu evde oturmuşlardı. 
Şehrin §İmalinde bulunan büyük Cakit 
köprlisU ile Saimbeyli köprüsünü de 
seller götürmüştür. 

Köylerde 
Dün istihkAm taburundan bir müfre· 

ze Tombazlarla yakın köylere kadar 
gidebilmiştir. Buralarda tuğyanın tahri
batı azami dereceyi bulmuştur. Birçok 
köyler hfı15. su içindedir. Bu müthiş 

felıiketin ilk bilançosu şöyledir: 1200 
ev yıkılmış, 30.000 kişi yersiz, yurtsuz 
kalmış, yüzlerce insan ölmüştür. Yüz
lerce diyorum, çünkü hiç kimr.e kat'i 
bir rakam bilemiyor. Yalnız: §ehir için
de bulunan cesetlerin miktarı bile henüz 
kat'i olarak tesbit edilememiştir. Şehir· 
de 685 ev yıkılmak üzeredir. 

Bugünkü maç 
( Ba.ş tarafı 1 incide) 

Daniş, Rebli, İbrahim, Rasih, Salabat
tin, Melih. 

Oyun Güneşin aknıyla başladı. Biraz 
sonra Çekler ortadan birkaç akın yap
tılar. GUnes buna sağdan inkişaf eden 
hücumlarla muknbele cdiyvrdu ... Bu sı 
rade. Melih arka arkaya iki frrsat k:ı.

çırdı. 10 uncu dakikadan sonra Çekle· 
rin muntazam hücumları görülüyordu. 

BlRtNC1GOL 
12 inci dakikada Faruğun yaptığı 

bir favuldan verilen serbest vuruş ce· 
zası neticesi Çek sol içi güzel bir şütle 
topu ilk defa Güneş kalesine soktu. Bu 
golde kaleci Safanın hatası görülüyor
du. 
Magıup bır vazıyete dlişmenin verdi· 

ği bir hızla Güneş muhacimleri tekrar 
hücuma geçtiler. Fakat uzaktan attık
ları şiltler bir semere vermiyordu. 
20 inci dakikada Çek kalesi Rebiinin 
ortaladığı bir top yüzünden karmaka
rışık oldu. Ne çare ki, GUneş orta mu
hacimlcri gene gol çıkaramadılar. 

24 üncU dakikada Faruğu geçen Çek 
sol ~ıj;"l Gilneş kalesine mühim bir 
tehlike g~irtti. Çektiği şilt kaleci ta
rafından ani bir plonjonla güç kurta
rıldı. 

Bundan sonra Güneşin sık hücumla
rı göze ç&rpıyordu. Fakat Rasihin isa
betsiz oyunu, mUtemadiyen yere düş • 
mesi birçok gol fırsatlannm kaçması
na sebep oluyordu. 

30 uncu dakikadan sonra oyun bir
denbire durgunlaştı. 

PENALTI VE lKlNct GOL 
35 inci dakikada Reşadm bir ıskasm-

lan 200 kişi tedavi altına alınmıştır. 

Şehirde 5000 hayvan boğulmuştur. Mad 
di zarar üç milyondan fazla tahmin edi
Hyor. Sular arasında kalan yetmiş aile 
hala kurtarılamadı. Sular şehirden he
men tamamile çekilmiş gibidir. Her ta· 
raf balçıklarla örtülüdür. 

Kızı'aym yardımı 
Ankara, 7 (A.A.) - Kızılay kurumu 

Adanada tuğyandan müteessir olan fe
laketzedelere ilk yardım olmak üzere 
beş bin lira göndermiş ve kurumun Ada 
na merkezi kasasında bulunan bin lira
nın da bu uğurda sarfedilmesi için emir 
vermi§tİr. 

Kızılay kurumu ilk para yarJrmı ile 
beraber evsiz kalanlar için 300 çadırla 
muht;ı.çhra dağtılmak üzere bin don, 
bin gömlek, çocuklar için de 50C don. 
500 gömlek, 1000 yatak kılıfı ve bin ya 
tak çıuşafı ve bin tane de battaniye gön 
dermiş tir. 

Sıhhat Veklll Mecliste 
ızahat verdi 

AnkaTa, 7 (A.A.) - Kamutayın bu
gün toplantısında S. ve l. muavenet 
vekili Refik Saydam Adana felaketi ve 
buna karşı alınan ilk tedbirler etrafında 
şu izahatı vermiştir: 

" - Arkada~lar, müsaade buyurursa
nız bir meseleden bahsedeceğim: Dün 
validen aldığımız bir telgrafta Seyhan 
nehrinin taşmasile şehirde büyük bir a
f et husule geldiği mahallelerin su altın· 
da kcıldığı ve iki sahil arasında ittisalin 
kesildiği bildirilmekte idi. Krık kadar 

dan fırsat yakahyan Çek sağ açığı Gil· 
neş kalesine indi. Kendisini önlemek i· 
çin kaleden çıkan Safayı da geçen Ç.C.. 
ki Karlin oyuncusu bir şiltle topu kale· 
ye yolladı. Bu sırada Faruk kalc~·c 

geçmişti. İçeri girmekte olan topu el· 
le tuttu. Hakem penaltı verdi. Çek sol 
muavini sıkı bir şiltle topu ikinci defa 
GUneş kalesine soktu. 

GÜNEŞİN GOLÜ 

Bu gol Güneşlileri birdenbil'e can· 
!andırdı. Ani bir hücumla Çek kalesi· 
ne indiler. İbrahim kalecinin elindeki 
topa yetlşcl'ck vurdu. Ve Güneşin ilk 
golUnü attı. 

Art1k Güneş takımının hücumları 

mesinden epey zaman semere veremP.· 
di. 

Gü1'"F...Ş1N !KtNCt GOLÜ 

Nihayet 42 inci dakikada kaleci ile 
karşı karşıya. kalan Melih Güneşin i· 
kinci golUnU de attı. 

Ve birinci devre, böylece 2 • 2 bera· 
berlikle bitti. 

• * • 
İkinci devre daha hızlı bir oyunla 

başladı. Fakat ilk dakikalarda iki ta· 
raf da. bir iş yapamadılar. 15 inci da
kikada Ibrahimin yerine Refü, kaleci 
Safanm yerine de Cevad g~irlldi. 

20 inci dakikadan sonra Çekler ta • 
mamen hakim oynamıya başladılar. Bu 
sırada. kalecilik vazifesi Cevadm elin· 
den gene alınarak yerine tekrar Safa 
geçirildi. 

GüNF.ŞlN ÜÇÜNCÜ GOLÜ 

25 inci dakikada Güneş kalesinden 
kurtulan top, Melihin ayağına geçti· 
Melih güzel bir şandelle Çek kalesine 
yolladı. Fakat kaleci yanhtı bir çıkış 
yaptı ve top ba.~mdan aştı. Bu sırnda 
Rasih topa yetişti ve bir vole vuruııla 
Güneşin son golünü yaptı. 

SON GOL 

Bu golden sonra oyun çok sertleşti. 
Ç.Ckler Güneş kalesini sıkıştırıyorlar· 
dı. Son dakikada Çek merkez muhn • 
cimi Günes müdafaasının bir karışıklı· 
ğından istifade ederek günUn son go
lünü yaptı ve takımına beraberliği te
min etti. 

Oyun böylece 3 - 3 e bcrnberlıkle bıt 
miş oldu. 
Maçı hakem Nuri Bosut idare etti. 

Bir cürmü meşhut 
hadisesı 

Oyun esnasında bir cürmü mc~h~t 
hadisesi de olmufltur. İsmi tahkik cd1

• 

lemiyen seyircile~en birisi hakeJll: 
kU!retmiş, hakem oyunu durdura~ 
polis çağırmış ve bu seyirciyi ~h~ 
teslim etmiştir. Hadise derhal curıtl 
meşhut mahkemesine verilecektir. 

-·-······· -I .... ·--······-·-·-····-············ ' İ 
! HABER 'i 
1 h~' : lstanbulun en çok satıl~n J 
il kiki akşam gazetesidir. llanl• • 
rmı HABER'e verenler kire -

i 



Futbol diktatörleri 
Avusturya, ita/ya ve Almanyadan sonra 

Fı'ansa da .. 
1-ek s eçici sistenıini kabul ediyor 

Avusturyall H u go Meisl, ltalyan Pazz a , Alman 
Otta N e rz v e Fransız G a s ton Barreau .. K imlerdir, 
nasıl çallşır ıar ? ı 

Milli futbol takımlarının teşekkülün
de; "tek seçici,, ve (komite) usulleri 
lllUnakaşası devam edip giderken, Av· 
tqpanın birçok yerlerinde "tek seçici,, 
tısulü kabul edilmeğe başlandı. 
Avusturyanın meşhur Hugo Meisli, 

1taıyanm Vittorio Pozzo'sundan sonra 
1'ransızlar da Gaston Barreau, Almanlar 
da Otto Nerz "futbol diktatörü,, Oldular 

Biz, iki usul arasındaki münakaşayı 
bir tarafa bırakarak bu futbol diktatÖT
lerinden kısaca bahsedeceğiz. Hiç şüp
he yoktur ki (tek seçici) olmak hayli 
tiiç bir iş tir. 

Memleketin bütün taknnlarını ıyıce 
tetkik ettikten sonra, bunların içinden 
1 l oyuncu intihap etmek için futbol ün 
biitUn incelik ve tekniğini kavramak i· 
tap eder. 

Binaenaleyh böyle bir babayiğit bul· 
~ak da, milli takımı intihap etmek ka
dar b:!lki ondan da daha güç bir iş olsa 
terek. 

Huga Meisl 
• Avusturyalıların bu meşhur (tek se· 
Çıci)si dünyanın ilk "futbol diktatörU,, 
diir. • 

lialihazırda, Avusturya federasyonu
~ umumi katibidir. Futbol aleminde 
lı.Yük bir şöhreti haiz bulunan bu adam 

tekıı tsan l>ilır. Ço ze ı ve liususi ha-
htında yumuşak olmakla beraber iş 
başında son derece sert ve otoriterdir. 
A.vrupada kendisine futbolün Napolyo· 
ııu diyenler de vardır. 

llir gün, Musolini İtalyan ekibi ile 
~raber kendisini de kabul etmiş ve tak 
~ Dlerasimi yapılırken, Hugo Meisle: 
~zi iyi tanıyorum. Siz futbolün sihir-
.. rsınız., dcmittir. Sinyor Musolini bu 

'<>2:leri hakikaten yerinde sarfetmiştir. 

Vit taria Pazzo 
İtalyanların Vittorio Pozzosu ayni za 

l\ıanda takımın da kaptanıdır. Görünüş 
:c Çekingen ve mahcup bir adam olmak
d~ beraber oyuncu ve idareciler üzerin
de büyük bir otoritesi vardır. Futbol-
trı bahsederken : 
"Futbol hayat gibidir. Futbolü bayat 

~bi telakki etmiyeruer yanılmış olur
t-t" diye mütemadiyen tekrar eder. 
d 0~zo biraz da filozoftur. Bir işi yapma 
~ 

1

:'1 evvel onu zihnen iyice tahlil eder 
t neticelerini düşünür. 

, O. liugo Meisl gibi, insanları zorla 
tlırı:!:leyen bir kuvvet olmaktan ziyade 
il t•afına itimat telkin eden bir idareci· 
ır. 

Otta Nerz 
1 l\lınanlnrın futbol diktatörü bir dok· 

1°ttiur. Futbolün bütün inceliklerini kav 
~tl\ı~ olan Otto Nerz,-her Alman gibi 
1 dısipline son derece ehemmiyet ve
~· Oyuncuların idmanlarile olduğu gi
~ gıdalarile de fazla meşgul olur. 
t 'tıdilerine, - vücut ve sıhhatlerine 
~c - yemek listeleri tertip eder. ica-

da da kuvvet şurupları verir. 
Ilı ~1ınanlarm Pariste yaptıkları bir 
~Çtan evvel, bütün oyuncularını bira 

a !)ı.~kten menetmişti. Bazı oyuncular, 

1 ltlitıkü mağli'tbiyetlerini bira içmemele 
"'le 
~ıı atfetmfşlerdi. Birçokları, onun, o-
tı ~::~lan lüzumundan fazla çalıştırdı-
1~Çın sürantröne ettiğini ve bu yüz
~· mağlubiyetlerine sebebiyet verdi
'ttı ı .iddia ederler. Otto Nerz Berlin o
t,.t l>ıyadındaki mağlfıbiyetten mes'ul 
q\ 111duğu için bir aralık işinden uzak· 

lrtılrnış ise de, yerine başkası bulun
~ığından bir müddet evvel tekrar iş 
~ tıa getirilmiştir. 

t a.ston Barreau 
~ ~dıye kadar, fngnider gibi, "komi-

Uıuıue '-kımlarınr intihap eden 
lar, bu tcklin birçok münakaşa-

Fransızların futbol diktatörü &ırroou Yugoslatnfl • Pmn....a "'4Ç\flda 
haftaymda takımının oyuncularına talimat ueriyor 

lara sebebiyet verdiğini nazarı itibare 
alarak Gaston Barreau'yu (tek seçici) 
tayin etmişlerdir. 

Bu mevsimin başından itibaren faa· 
liyete geçen Barreau, eski bir milli ta-
kım oyuncusudur. Alakadarlar, ken- " 
disini futboldcn en fazla anlayan bir i
dareci telakki ettiklerinden münakaşalar 
bir hayli azalmıştır. 

Mülakat ve anketlerden hoşlanmadığı 
için, gazetecilerden mümkün oldufu ka
at"-ıtaçar. 

tyi bir işin ancak sessiz bir bürodan 
çıkabileceğini iddia ettiği için münaka· 
şa ve istişarelerden hoşlanmaz. Müte
madiyen, Fransanın her tarafında se
yahatler yapar. Yalnız çok mühim bir 
~ey kendisini mütemadiyen üzmektedir: 

Bir maça gelip de, oyunculardan han· 
gisini gözüne kestirirse, zavallı milli 
takım namzedi hemen sakatlanarak u
zun müddet oyun oynıyamıyormuş. 

Bazıları bunu, Barreau'nun talisizli· 
ğine, diğerleri de uğursuzluğuna atfet
miştir. 

31- ~ ~ 

Artık bütün dünyanın (tek seçici) 
sistemin~ doğru gitmekte olduğu mu· 
hakkaktır. 

Ve Fransızların da kabulünden son· 
ra bu sistemin bütün Avrupada tatbiki
ne başlanacağı zaman çok yakın görün-
mektedir., .-

Gaston Barroou 

Avusturya 
şampiyon luğu 

Llk ma\'larının 
birinci d evresi bitti 

Avusturya lik maçlarının ilk devresi 

n i h a y e t 1 e n m i ş t i r. Bu kısmın 

başında 12 puvanla First Vienna ve F. 
C. Vienna bulunmakta bunlardan sonra 

da 11 puvanla Rapid, Florisdorf ve Wa 

Alman milli 
takımı 

Bu sene her iki ta
kımlarla karşılaşacak 

Önümüzdeki senede Alman milli fuL 
bol takımı birçok ecnebi teması yapa
caktır. 

Alman futbol federasyonunun tarih 
lerini tesbit ettiği maçlar şunlardfr: 

31 Kanunusanide Düscldrofta AL -
MANYA - HOLLANDA. 

31 Martta Stlitgartta: ALMANYA
FRANSA. 

25 Nisanda Hanovrda: ALMANYA. 
BELÇİKA. 

2 Mayısta İsviçrcde: ALM:A.NY A • 
1SV1ÇREDE. 

24 Teşrinievclde Nürcnbergde: AL
:MANYA • NORVEÇ. 

lnglltere 
il k maçlarında 

Sürprizler o ldu 
Bu cumartesi ve pazar günleri, Lon

drada yaplımış olan lik maçlarından son 
ra vaziyet büsbütün değişmiştir. 

Şimdiye kadar başta giden Portsmut 
takımı mağlUp olmuş, bunun üzerine 
SunerJand başa geçmiştir. Diğer taraf
tan Arsenahn kendi sahasında mağlubi

yeti büyük bir hayret uyandırmııtır. 

FENERBAHÇE 
Çeki Karline niçin yenildi? · 

Çekoslovakyanın liialettayin bir ta- oynuyor. Bana öyle geliyor ki, Güneş
kımı Türkiyenin Fenerbahçe ve Gala- liler, Galatasarayla Fenerin yapama -
tasa.ray gibi en baş iki takımı önün- dığını yapacaklardır. 

den yenilmeden çıksın. Doğrusu ya, in- İsim itibariyle hiç de fena olmıyan 
sanın gilcUne gidiyor. Güneş takımı, eğer Fenerbahçe kadar 

M.ağlUbiyeUe galibiyetin kardeş ol - bir nefes kabiliyeti gösterebilirse, zafer 
duğunu ve yenmenin de, yenilmenin de muhakkaktır. Çünkü Çeki Karlin 
tabii görUlmesi lizımgeldiğini kabul e- Galntnsaraya karşı nasıl oynadıysa.., 
denlerdenim. Yalnız bir zamanlar Çek- Fenere de ayni şekilde oynadı. Eğer 

lerin en üstat oyuncularını alt eden fırsat bulursa Güneşe karşı da öyle oy
Türk futbolculannm bugünkü hallerim nıyaca.ktır. Fırsat bulursa diyorum, 
görüp de içlenmenıek elden gelmiyor. Zira Güneş işi ciddi tutar da Çeklerin 

Türkiyede futbolun ilerlediğini ikide fa.vullu ve kısa paslı oyununa hic; asa
birde ilcrl süren ve mağlubiyetlerden bileşmeden cevap verirse, bu takdirde 
sonra da sırıtarak oyuncularla alay e- asabtleşme sırası Çeklere düşecek, ne 
denlerin §işirdikleri Çeki Karlin takı- zikzak pa.slarmdan eser kalacak, ne isa 
mmı ben kendi hesabıma ne Feneri yen betli vurşlanndan. ÇUnkU profesyonel 
meğe, ne de Galatasarayla berabere tnkımlann hepsi böyledirler. Klişe ha
kalmağa Jayık bulmadığım için düşün- Unde ezberlemişlerdir pas yapmağı. On 
düklerimi şöylece sıralıyacağım: lar hafızalarını alWst edecek bir ener-

Türk futbolü sukut ediyor. Fakat bu ji ve müselleslerini yıpratacak bir sU
sukut devresinde bile gene bir iki Çeki rat karşısında kuzu gibi sakinleşir ve 
Karlin takımını temizliyebilirken bunu kibarca mağlubiyeti kabul ederler. Ba.
niçin yapamadı, Galata.sarayın vasat kalını Güneşliler bu varlığı gösterebile 
bir oyunla berabere kaldığı Çek takı - cekler mi? 
mma Fenerbahçe neden yenildi? Eğer 0.mıan Kavrak 
san lacivert takım İstanbul ve Türki- --------------
ye şampiyonluğu unvanlannı taşıma - Çek takımı 
mış bulunsaydı, bu mağlfıbiyet ürerin-
de durmıyabilirdik. Fakat, maalesef lzmire de Qjdecek 
Fenerbahçeyle beraber Türkiye şampi
yonu da mağlup olmuştur. 

Kanaatimce Fenerbahçelilerin Çeki 
Çeki Karline yenilmelerindeki birinci 
sebep, maçtan evvel Fenerbahçe lehin
de yilrlitülen tahminlerin yarattığı ha
vadır. Ki bunu, her zaman görüyoruz. 

San lacivertliler sahaya kendilerin -
den emin çıktılar ve gördükleri muka
vemet önUnde derhal bozuldular. 

ııc ...................... ,.....1rii -
rulmn.sıdır. tkt senedir Ali Rızayı orta 
akıncı oynatan Fenerliler, bir tUrlü iyi 

Burada yaptığı üç mastan sonra bu 
aqam Ankaraya hareket edecek olan 
Çek talamı Ankaradakilerlc maçlanht 
da oynadıktan sonra tzmire gidecek ve 
öbilr pazar İzmirde f zmir takımlarilc 
karşılaşacaktıt . 

Çekoslovak 
Konsolosbaneslnde 

bJr çay ziyafeti 
ve rlldt 

netice vermiyen bu tecrübeyi, ellerinde Çeki Karlin takımı şerefine dün ak-
daha kıymetli muhacimler mevcut bu- şam Çekoslovak konsoloshanesinde bir 
Iunduğu halde gene tekrarladılar. çay ziyafeti verilmiş, gazetecilerin de 

Ali Rıza bir zamanlar merkez mua- davetli olduğu bu toplantıda Çek kon
vin mevkiinde adamakıllı muvaffak o- solosu ve arkadaşları misafirleri büyük 
Iuyor ve takımı sürüklüyordu. Nedense bir nezaket ve misafirperverlikle ağırla
hiicum hattına geçirildi ve adet! mer- DU§lardır. 
kez muhacim mevkiine yapı§tırıldı. Davetliler geç vakte kadar konsolos
Halbuki Fener, ayni yerde ikinci ta- hanede kalarak çok hoş bir vakit gcçir-
kımdan herhangi bir oyuncuyu bu ka- _m_iş_ı_er_d_ir_. _________ _ 
dar büyük bir ısrarla oynatmış olsay
dı, yüzde yUz daha iyi bir orta akıncı 
yetiştirmi§ olacaktı. 

Her oyuncu, nihayet kendi kabiliye
tine göre bir yer seçer ve orada oynar. 
Artık anlamıyan kalmadı ki, iki sene 
evvel demir gibi bir merkez muavin o
lan Ali Rmı, bugUn fena bir merkez 
muhnclmden başka bir şey değildir. Ve 
bunun böyle olmasında kabahat her 
halde kendisinde aranamaz. 

Fenerbahçe eskldenberi ortadan a . 
çıklara uzanan derin paslarla oyna
makla maruftur. Açık oyuncuları bu 
gUn çok sağlam futbolcular olduğu hal 
de, o Zekivnri derin pasların bir hayal 
olına.sı yilztinden hUcum hattı bir tür
lü randman vermiyor. 

Antrenörlin takıma sokmak istediği 
(W) slstemi bugtin için Fenerbahçcye 
faydalı olamaz. Zira Fenerbahçe mer
kez muhacimi hasım müdafileri ara

Macaristan 
lngilt:ere maçının 

akisleri 

Drake 
Gibi bir oyuncu 
Macarlarda da 

olsa imiş ! 
Geçenlerde yapılan Macaristan -

İngiltere futbol maçı hakkında İngiliz 
gazeteleri hSUi neşriyatta bulunmakta
dırlar. 

"Deyli Herald,. muharriri: Macar ta• 
kımının mağlubiyetine rağmen güzel 
bir oyun çıkardığını, kaleci, merkez 
muavin ve sağ için nazarı dikkati cel• 
beden oyuncular olduğunu yazmakta ve 
Macarlarrn kazanamamalannın da Dra 
ke gibi bir oyuncuya malik olmamaların. 
dan ileri geldiğini, yazmaktadır. 

sında istirahate çekilmiş beklerken,•-------------....,..--

müdafaa ile irtibatı kuracak nefes ve Lüksemburg 
vücut kabiliyeti yüksek iki iç muhaci- Avusturya ile 
me malik değildir. Binaenaleyh mer -
kez muhacim oyuna karışmak ve oyu- oyna y 8 <~ak 
nu açmak mecburiyetindedir. 

Halbuki Ali Rıza çok ilerde oynuyor 
ve pas almak için mütemadiyen kendi 
kalesine doğru koşmak za.nında kalı -
yordu. Ve her an çıkış vaziyetin
de bulunan Çekler onu kolayca geçi - rar vermiştir. 
yorlardı. Liiksemburg bu maça milli takımı-

Bu ay yapılması icap eden Liiksem
burg - Portekiz futbol ma~:nın suya 
düşmesi üzerine, bu ayın 20 sinde Lük
semburg takımı iVyananın "Avusturya 
namındaki takımı ile karşılaşmağa ka-

Hem mtidafaaya yardım etmek, hem nı. değil, birkaç takımdan müteşekkil 
de Fikreti işletmek işini ürerine alan bir muhtelit çıkaracaktır. 
Esadın ezildiği apaçık görülüyor. Ve---------:----..,.~-=-
şilt atabilecek kabiliyette bir oyuncu Alma n b O kör ü 
olan Naci ise bir türlü şlit fırsatı bu- A. Witt 
lamıyordu. Ybksa hiç olmazsa aldığı 
topların dörtte ikisini iyi kuJlanacak 
bir merkez muhacimle Fener Çeki Kar
line beş gol yapabilirdi. Fakat bu ol -
madı ve Fikretin bütün emekleri boşa 
gitti. 

Çeklere k&.r1ı b 

Ingillz r a kibine 
yentldl 



Hatıralarını hnlatan: A).man korsan gemısı "Denız kartalı" nın süvarisi 
t{ont Fclik8 fon Lukner 

A~ıca evvelce bah 
settiğim GrUnU tel 
siz telgrafçı olarak 
tı.ıdım. Kolonelin 
mot.örbotuna bn -
ıtan m a k 1 n 1 s t 
Frönd ile onun yar
dımcısı ;ravlsen de 
seçUklerini arasın • 
daydı. 
~iıhdi sıra hittlze . 
me tedlirlkiiıe gel -
mişti. Kamp ku
manda.tiına glde -
;>ek yeldUisak gcçi
§i dolayıslle Ca.riı -
mız sıkıldığından 
MbBetlım ve Noel içln bir temsil ver
memiz için kendisinden müsa.de iste · 
diliL Böyle bir canlılık alaimi zavallıyı 
pek tel3.şlıı.ndırdı: 

- .Anı.ah Kont! Sakın lüiçınıya teşeb 
bUs etmeyin! Ben mev~iimden olurum. 

- Bende kaç!ca.K bir adam h~li var 
mı? Romatizmam olmasa bile bana ar
tık deni% hayatından ürkeklik geldi; 
öyle ki bundan sonra deniz banyosu 
bile yapmıyacağmı! 

- Peki ama Ciiğer arkadaşlarınız? 
Onlar gemiyle gelip sizi kaçırmıyacak
lar mı? 

Fortüna gomiSi ..• 
ler geldiği uunan kamp memurların
dan blrl kumıifülana haber verdi ama, 
o gene vaziyeti kavrıyama.dı: 

Upuzun, yüksek, korkunç bir hayal, beyazlar.,...11 

sarılmış olaral<, iki kaaına yal<laştı. PeR 
günah sözler söylemi · olan Sarıgül 

cezasını mı bulacaktı ? :~~~ 
Geçen tefr.I~ b Aaüı: dhlıfuiı örttil ... Efendi u riİya kiıkış- kJr, l>ctlı b ka.alll' çileden çıkarır !tılar, 

Ea:lr tadri hııcı Musttıfanm küçük ve t yı.ı '-l-<u "'~ "i ıı... li"lJI H -'ı.:.ti ı ~ yaralı h I" mağalarma ~ta etutl baa ı.. t;; uı.;u, uax reyuu ö. a.. ırw yan ar .. 
tane vııpurundayız.. MetrQk iki aabık - Yok canım... - Tövbe yarabbi tövbe estağf' tn 
ze\'k hnlayığı1 otmdi bu gemide 1' hala - İnan olsun ki.. lan ... Ne gfuıali şeyler söylüyorst11 ~aı· 
rıklığı ediyorlar. Ve hayaUarmı iı1Hbtr - Vafi kardeşim vah .. Demek ki lfa- Aman yarabbi n etıiıe. Jt u 
terine antntarak dert yanıyorlar. 1klsl kire ola.re.it PömUlecekslh Cle .. ÇUnlcU, - Günahta lezz~t yok mudur? .. ı• lı ıı:n 
de bir daha l::ir erke~c iıa.ll olamıyaca~ buradart bir yere kimıtaaha.ttınyız.. Hiç bu guna.Hın zevkini CiÜşUmrlek hıİC ele 
nı dU~UnUyor ve esefi eniyor. Sangül Is \; . . 
mlnı:lcki sarı ırktan hıi!a)'ll<, tiıcebeı la bir umit yok... lıtnı oynatıyor... Zira, tiillybrum, 
mlndekl Çerkez haıayiğa, ömrUnthi bir - Yalöız bir istisna ile. ledim ya ... • Tilrk ~rkeklerl l:HZden b 
gecelik a§k hlkdyeatnl anlatıyor: - Ne? lahnuyor. Sarı C!eriliyii diye .. Hal 

- ESir düşmek... ki, tspanyaHiarı dUşUfi ... Betti ele ğt 
- Esir değil miyi.z zaten?.. çlrmişler .. 18panyol gemiclleti, ehiiiı! er 
- Onu öemek lstemiyoMith.. ki, 6eni Hepinize tercih ooecektei-dı! ~ 
- Vhltalii bir §ey anlayamadım.. ÇUnkU, lilç görmedikleri cins bir Jt Şeb 
- Caiuın, <ienfzletin orhU;ında do- nitrl ! Befü payla.'8.ffiıyacakldrdır .. 11 ~k 

la.şıp durmuyor bili~ bil Um gtµi .. Va- ~lnih. gözU oencie olaea.Ktıf. 
Rıii yedi gemiMz. kuvvetli \;C;pta.rtmıı Çerkesler miltea.Ssıp olur ... 
var... Bize yaklaşmak cesaretinl gös- lncebelin biltün rakkaseliğlne 

- Anlatacak pek de o kadar mühim 
bir şey yok, kardeş .. i,te, Söyledlğüµ 
gibi, efendinin canı çeşni de~ştirmek 
istemiş. GözUne de ben ilişmi~l.rlı... 
"Bakalım şu san k8.dın1ann hnll nasıl 
oluyor?... Senelerden beri unuttum .. ,, 
dedi. Beni telleiiiler, piılladılar .. DUşüri 
kl bakireydim .. Arkadaşlarım bana er 
kekler hakkında neler neler 8.rilathiış

- Biliyorum, diye cevap verdi, tem- !ardı ... Başlarından bin bir macera geç 
sil içindir! mlş olanlar varaı .. Bunlar, öalland.ırt-

teren lCiz l>lr a~an buluna.inal.. kendini çıplii.k ~lH!de birçok şarklı 
~manın kuvvelttierine karşı dil pek keklere teşhir etmiŞ olmasına ve btill' 
llitıyabı davranıyoruz... Hacı Bilalin köpük rakslarıHa rağfıien aklı, Ha • 
oldu~ gibi, Hacı Mustafanın da esaslı lası ölr türlü bu kebair'i klmıyordıı· 

Kumanya olarak az yer tuttuğu ha!- yor, ballandırıyorlardı.. Ben ae, onla
dc pişince §işen p!rinç, bulgur gibi er- rınkine yakın bir macera gec;ireceğimi 
zakt se<.;tik. Bu arada kampın tavukl:ı- umuyorum... Halbuki. 
rı esrarengiz bir hastahga tutuldular. tçini çekti: 
Sari bir hastalık. Teşhis koyan doktor Bın' ·cı'k aşk m ·· 1 .. ilk' . - gece • oy e son 
hayvnnlarm yiyeceğine beyaz bir toz geçti ki .• Efendi, §arapla başını hayli 
koy~.urunca telefat daha ra:ı~aştı. Fn- dumanla.mrştı. Koynuma girdi.. Bir da
kat olen hayvanların leşlcn acaba ne kika bile değil ... ı,te benllnle me§guli
oluyordu? Herkes bunu sonnıya. b~-ı yeti bunClan ibare.ttir. A§k na.mma, du 
laBığı sırana tavukların hastalığı liil::· daklntırrtda, bir ~-rap kokusu duydum. 
meti hUdıı birdenbire ger.iverdi! Bir ~ :torbası <Jiali.hde ö' sa.lhtı, n-

(Devamı iiar) muz oa.slnnmda aolaştı •• Nı ayet ger-

noktalarda gözcüleri, habercileri var- - MUslüman kadınla hırisHYhh 
dır .. Fakat ne de olsa, güpün birinde ıtekt .. Taş yağar göklerden! 
bir düşman donanmnsiyle karşıla{lmnk SrıHğül iSe, bunu kenl:İlne bir ff 
ve ona mağlup olmak ümidimiz var . sabit yapmıştı: 
dır... - Hiç de yağmaz.. Yağmasın ~ 

Kaç serer, hıristiyan korsruilar, yol: 
§ÖvaJyeler fuUsltiman kadinlarla d 
gemUeri esir Htiiişl~r... Hatta 1ı 
gemlierinl tütiiıuslar ... Hicaza gİUJ) 
istiyen sofu kadınlan, kocalarmdiıJ1 
hr çabr ayırarak, kendi arala 
paylaşmıetar_ Kimhii k~tlailerlhe 

~H1ı,,_ıııt;o'.,~vimf ni pa.tarla a i 

Demek dilşman, Mopelyaaa tiıraktı
ğnn arkadaşları yaknlamıya muvaffak 
olamamıgfJ. KJ~ayş ile benden tecrit 
edjlmiş olan arkadaŞfarde.n Kra.vs, 
Erdman, Lüdeman ve Permiyen Vel- ~----_..;...~--.....;...~--:------.,----.;-.:--:!~--:--ı--.-~~----~~~--~~------------~----__:------_..:., Birçoklarıttr da htrisUyan yapmışlJ! 

- TCSvbc ! T<Svtie ! l:IaşlL. Jington hn,Pishan~sinde türlü işkenceye 
katlanmışlar, çıplak beton Urerinde u
yuniıya "'rafı olmuşlar, fakat arkada.ş
lannı ele vermemişlerdi. Hapi.Shane sı 
ra.sında Alman askeri şerefimizi koru 
muştuk. Bu Yüzden düşman "Deniz 
kartnıx,, şcytanlannm bir gün çıkage
leceği endişesiyle bir sUrü para sarfe
Öip aylarca denizleri taramış durmu!':
tu. 

Kamp kumandanına teminat ver
dim; nr~adaşlarınun tekrar korsanlık 
hayatına ntılmıyn muvaffak olsalar 
bile beni ktirtarrnayı akıllarına geti -
remiyccekl~ böyle bir teşebblisün irr 
kansızlığım takdir edeceklerini anlat
tım. Nihayet müsterih olarak tP..mSit 
için izin verdi. Kentiisine dedim ki: 

- Temsilin ~rizli olmasırtı istiyo 
rum. Bu sebeple lıerkes, oyunda. diğe. 
rinfn ne oynıyacağmi bilmemeli: se . 
yirciler içlıi de, aktarler için de işin 
gizli tarafları olmalıdır. 

Kaçma teşcbblisilmüze istlrak etml
yccelc olan esirlere daha f nzal iş ver
dik, zavallılar bir sürli ,Şiirleri ezber
lemek içlti kafa. patıntırlarken asıl fi. 
rart namzetleri Almnn bandırası hazır 
hyor, askeri kasket dikiyor ve clvnr
dakl bir çiftlikten aşırılmış bnrutlfirı 
reçel kuttılatına koyarak bomba imal 
ediyordu. 

Nöbetçilerden biri şüphelenip de ku
mandana haber verdi mi o gUIUmsiye· 
rek ba.~m1 sa.Ih yor: 

- Evet, diyordu, biliyorum! B!r 
temsil hazırlıyorlar! 

Telsiz telgraf 1 Icrinde bir dıi.hi olnrı 
Griln bir telsiz ti.bize ateti yaptı. Diğer 
bir arkadaş da eski bir tra.~ makinesi 
bir ayna ve hurda parçalarla bir seks
tan yaptı ki, bilahare bu bizi ancak cm 
b:r millik bir ha~n düşürdü. Bu seks 
tan şimdi dilşmıı.n memleketlerinden bi 
rinde mtireye konulmuştur ve bir fence 
miycti Alman ze\tıi.sının bu eseı-lni tet
kik için hususi bir celse akdetmiştir. 

Bize yelken bezi de Hlznnôı. Küman
d'lnm tifaktcfck işlerini gören Pavl -
SC'n buna da çare buldu. Arasırn yapıp 
Kc!onele irttz:a.ıatbğı resmi sipar;.§ k'i
ğ"ltmnnöa İ>oB yljrler tiırnktı ve ku
mandan imzaladıktan sonra ise bura
Jan istediği gfbt oldurdu. Bir müddet 
sonra Okland ersane'si istcdl~imiz 
yelken ~erhH bize gönderdi. Yelken-

- Kim var orada? 

Semra şen bir sesle güldü: 
- Gözlerinizi açarsanız, kim olduğu

nu -görürsünüz 1 
Prens gözlerini açmadı: 

- Bantı bir portakal likörü .. diye h4ı
rıldıındı. 

Semra likör 1işelerinin yanına ko§tu. 
Portakal işesini l>uldtı .. Bir lfaaeli dol· 
durdu. 

- Buyurunuz ... 

Bl.ı, prensn eski ibHlalarından biri idi. 
sarhoş yatbğı zaman, sabahleyin gözle 

rini ~madan bir kadeh portr.lal ve ya 
turunç likörü alırdı. 

Prens artık uyumak istemedi .. Yeni 
sevgilisini ayakta görünce, hemen yatlı 

ğından fırladı.. Kalktı.. Semranın yanı 

na sokuldu: 
- Niçin çarçabuk giyindiniz liöyle .. ? 
Semr! çe!Cingen bir tavırla: 
- Akşam oluyor, dedı. çok uyumu 

şuz. 

Vilticlm Semranın etini hararetle 
ÖjHÜ: 

- Batta btr kı!deh ~ortakal liK:örU ve 
rirmisiniz? 

Semra kadehi doldurdu .. Uzattı: 
ikinci kadehi prens ôoldurdu. İçtiler. 

Vilhelm kollarım gererek esnedi: 
- Çok yorgunum.. Neden acaba? .. 
- Gece sabaha kadar dans ettiniz .. 

Elbette yorulacaksınız 1 

- Ya siz .. ? Siz benden a~ağr kalmadı 
nızdı. 

- Bett sizin kadar içmedim. 
- Gerçek içkinin 'tesiH bu. Vucudum 

tlııyak yemls gibi !!ttlnyo~. 
- Yemek ycmeyecekmisiniz? 
- Henüz i~tlham yok. _Hele' btr kere 

ayılayım. Sizin karnınız açsa yemek ge 
tirsinter buraya t 

- Teşekkür ederim. Bende sizin gibi 1 

kal aöll lriz. 
i~tiliasızrm. Ak~atna aofru bir kahve 
altı alırız. 

- Fena olmaz. 
- Bu gece gideceğiz, değil mi? 
- Ncrey~ .. ? 
- A .. Unuttunuz mu? Prenses Ayda 

ya söz veröihiz .. Bizi bu gece şatosuna 
davet etti. · 

- Sahimi söyleyorsun, Semra? Emin 
ol ki hiç hahrlamıyorum. Vait ettim 
se gideriz. Fakat, gitme; sek çok daha 
iyi olur .. Bu gece ba§başa kalırdık. 

Semr~ güldü : 
- Geceler bitmiyor ya .. Yarın gece 

de baş başa kalabiliriz. 
- Gitmekte israr ediyorsan gideriz. 

Fakat, fafla eglenece~imlzi ummuyorum 
N .. ' - ı~ın ... 

- ÇUnlCU prens Fa.lkeriştaynih lltıe 
muhlti çok kalabalıktı. Ve ilave edeyim 
ki cUivetlilerin nepsi de muhakkak her 
zamanki gibi yaşlı. anti patik, anane pe 
rest insanlardir. itin ık suratlı kadınla 
rın canlı tebessUmlerinden usandım 

artık dnlı, harareti!, insanlarla dU~üp 
kalkmak istiyorum. 

- d ha de bu a zunlızlı yarın geceye 
saklayınııo: ! Bıı gece prens ve pren eiii 
bekletrliiyelim. ısrarlı i:iSvetlerine icabet 
etmek aynı zamanda bir nezaket me~<' 
lesidir de. 

- Neden? 
- Çünktl prbtses öunu benöen de 

ayrıca rica etmişti. Gitmezsek, kendi ne 
sabıma söylüyorum. Müşkül vaziyete dü 
şerim. 

- Ne gibi..? 
- Çünkü kedısine geleceğinizi sövl~ 

mi t1m. Sözümde durmazsam, prenses 
bunu beniın kıskançlığıma hamleder. 
Bundan başka bir mecburiyet daha var: 
Prenses m:~afirlerine benim bir ÇIJ>lalt 
dans numarası yapacağımı da söyleye 
cek .. 

- O halde gidelim .. Bu dansı gör 
mek için, buruşuk suratlı misafirlerin 

. 
ı·······························-···········-··-.... •t 
: Yazaın: • . 
1• lakender F. SertelU : 
.: ,; -24- ) : : 
-~~-~iı··iitif~t··~·~··t~·b~;~u-~i~·;r~·;··k~ti;~~-
cağım. 

Prens V"ilhe1m bir kadeh daha içti: 
-Ah, bitseniz. O dansı bir .:iaha görebil 
mek arzusu beni ne kadar çılöırtıyordu. 
Sizi tiyatro tahnesinae bir xelebek gibi 
i:iöncrken göraUğüın zfu:ılan, locada Uen 
a.lindtn teçmi§ glöiyöim ... Ben sizin ka 
dar kıvrak bir dansöz görmedim öo~ru 
su hayatımda. Siz gökten inmlş bir me 
lek kadar ince ve zaHI slniz 1 

• • 
Davelliier büyuk salonu cloldurmuş

lardı. 

Prenses Ayda ilk önce prense, sonra 
da Semra ya teşekkür etti: 

- Gelmiyeccğinizi hatırımdan geçir 

- Mndem ki BıtirUP"' liUriıda be 
oluyor, madem ki :YllZUınb khti~ blı 
mıyor .. Böyle bir akıbeti tercih 
rim ... 

- Sus .. Sus! .. karöeş .. Ştnidı b$

ınıza bir rblakel gelir .. şimdi göıtF 
tlen taş ~ğar .. Yahut de... 

- Hiçbir ş y ÖlmU!. Hl~ bir ~y 
Cumlesini buhaınlıyrunh.dı ... 
Bu katlar a. rrı fikirleri öu kadar 

saretle sö: ·yen Sangül, ansızın, 
lutulmuş gibi sust!.l. Kekeledi: 

-A .A .. A. 

Fenerin gölgçsl, aşağıdan yuk~ 
doğru yüzüne vuruyor, znten inb 
eden hatlnnnı büsbütUn korkunç f 
teri yordu. 

İncebcl: 

- Ne bluyorsurl? - dedi. 
Sarıgtil, ~ehşct lçinöe. parmağııtl 

zattı: 

- A •. A .. A .. - Cli~·e telirarHıdı. • :13' 
bak? . 

- Nedir? 
lnccbcl b~tfiı ~~Vlfocli... 
Onun dehşeti daha büyük oldu: 

- Göröiin irlU ? .. GCSiiiÜrt mU .. lyi • 
atte olsunlar .. Gcliydr. üzerimize ı!t 
yor .. Mahvolduk. Bizi cnrnacak. /Jl· . . 
dedi. 

Ve heyecanına sahip olamı~1lf 
sırt üstü dUştü. Uzun b'.r ıspnznıOZ 
çirdikten: 

- 'Glilrne .. ffelpıe .. Yapma.. yaptır 
Tövl:fo ! Tövbe! ty; saatte oısunlıl 
- dedikiCn sonra bayıldı. . r.' 

Hakiıtnten de, \.ıpuzun, yüksele b1\f 
yal, &ya.~Inra sarılffiıı:: olarak ikİ 
dına ydkt~~ıyortlu. -

memeklc beraber içimde garip bir şüp- ,......._;;..; _________ ...:;;...__::...-;-

he vardı, aedl. Bir martl zuHUr ede
cek dıye korkuyordu!. 

Blıiün nHsarirlerln gö~leri 
di~ilmlşti. 

Da<ıetliler ra ırte! Semrayı aHnedc 
görmiyen hiçkimse rok gibiydi. 

Schiranm Afap öansl~rını görme-
mek, büfük bir fırsat -kaçırmak demek
tir diyorlardı. 

Prens Vilhelm bir aralık Semranın 

yanıha <Sktilarak: 
- Bu g~ce hef ~amankinabft öah5 

gUzel • görtlnU~·orsunu.z. Çok rica 
rim, sakın beni kıskandiracıik öir 

va!.fc almayınız! 
Demekten kenJini alamadı. r•' 
S ·· • · Nu111° emra prense soz vermıştı. 

larınl yalnız yapacaktı. d'ıı 
DaveHher salonur. ortasın bir 

çeldlmişler, etrala dizilerek 53 ~ 
sızlanmaga başlamı tardı. s~ştif' 
Prensesin odasında elbisesini ~eğ~r'~ 
eli.. Salona girdiği zaman tarrı bır ~0' 
rakkasesi kılığına girmişti. Eli~;~r fcf 
çük ~e etfafı IOrmızı koraelatı sl' 
vardı .. O. taya lhHiı .. Srçrayaf"11lta 
çdını kıvta kvra <iönmE~ tin§18 ~rl 

tVevatnl ili 
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Kudüsü teslim almak için 
lngiliz zabitleri belediye reisine sesi 
kısılınciya kadar nutuk söylettiler 

J
.!:'alcat hikaye bununla bitmedi Lowell 
İ(j asker gidip işi binbaşılanna an
ttııar. Binbaşı da havadisi kalkıp li· 
ktınıandam genaral Watsona götüt· 
lngmz ordusunda her general, şeh

lcalirn almak için sağ kolunu verir-
13u sebeple general Watson mafevk 
;a:nıara bir tek söz söylemedi. 
.etcdiye reisini tekrar bulup bütün 
t,,cntn yeni baştan tekrarlanmasını 
· için binbaşı ile ahçısını gönderdi. 

a]~nup getirilen belect:ye reisi nutku· 
~ Irat ettikten sonra general atma bin 

trkanıharbiyesini de beraber ala-
i! kudüse girdi. 
ş~thrin bütün ahalisi generali karşı

ak içini sokaklara döküldü. Bavrak 

lar sallandı; alkış sesleri ortalığı çın· 

lattr. 
Belediy •eisi bir nutuk daha söyledi; 

general \ tson da bir nutuk irat etti ve 
mesele resmen oldu; yani Watson böyle 
sandı ve lüzumundan fazla yorulmuş 

olan belediye reisi de böyle ümit etti. 
Faakt mesele hiç de hallolmuş değil

di. Watsonun fırka kumandam ferik 
general Sir John Şea idi.Şea bir İrlanda 
lı idi ve kimsenin kendisini atlatmasına 
tahammül edemezdi. 

Kudüsü teslim almak üzere ertesi 
günü geleceğine dair belediye reisine 
haber gönderdi. Belediye reisi de bütün 
işi yenibaştan tekrarlamak mecburiye· 
tinde kaldı. 

• 

Bundan sonra general Şea meseleyi 
Alleb~y'ye bildirdi. Başkumandan sabık 
teslimlerin hepsini büyilk bir sükunla 
bilmemezlikten geldi ve ~ehre resmen 

gireceği gün için Oir tarih tayin etti ha evvelden bilmediğine çok pişman ot .. 
Tabiidir ki ancak Allenby'nin şehre muştu. 

dühulü resmen makbul sayılabilirdi· (Devanu ı·ar) 
zavallı belediye reisi de bunu da 

görüşünıüze göre Bizim 
Filistin nıuharebeleri 

ıs -
.lfiişir fon Falkcııhayıı bu uwharcbc

lcrdc acnc eski adeti vcçhil6 fO incı 
kplordıwı.uza "Erihayı kamnızın son 
damlasına kadar müdafoo ediniz!,. 
emrini verdi. Fili.sfüıin bu köşesindt; 

A11adolıı yavrucuklarıntn tıe işi vardı 

ki, elden çıknrrru:ınıak için son 11efcrine 
kadar bıtrada mahvolsunlar1 

so inci loolordunun temiz bir Tilrk 
vatanperveri olan k-umandanı, Alma n 
müşirinin emrini di>ılcm.edi. Ali Fuar 
paşa 20 inci loolorduya muuaflakıyetli 
bir ricat manevrası yaptırdı. Biıtiln loo
lordusımun mevcttdıt zaten 5000 tü
fekti. Sarp dağ ve korkunç uçurumlar
da gihılerr.o mik1detle lngiliz ~[larını 
hallaç pamuğu atar gibi sarstığı hal
de, biıtiin harekatta yalnız 45 tere/ 
ucrmi.ş ve 150 neferini c.~r veyahut 
kayıp ol.aral' bırakmıştı. Tel Nemrin
dc ihtiyatta b1tlıuıdurduğı1-48 inci fır
ka.~nı ise harbe hiç ~kmamak sure
tile çok akıllıca hareket etmi§ti. 

Şeritı ırmağmm geçitlerini ltttarcıl: 
Emir Faysalın. Mt111bcdcdeki tecavüzle-

rhıc bir tıihayct vermek bizce çok c 
hcmmiyctliydi. Medinedcki Tilrk gar • 
tıizonwıu ya§atmakta olan Hicaz de • 
miryolıt istasıJon14rında muhafızları· 

mız vardı. Bütfüı yanını dü.şman sar
m1*, hatta oradan yüzlerce k-ilmnetrı; 
şbnale sark"mış olduğu halde bu garnı 
zon dil.şmüyor, Arap a.~lerine teslim 
almayı aklından bire geçirmiyordu. 

Bundan başka zengin Mııab yaylii. 
snıdan büyiik bir Hiza ormanı uardı. 
Buradan mahnıkat için odım tedarik 
ediyorduk; hububat alıyordıtk: bunla· 

rı Ta/ ileden, M czrcadan ve ôWdeni.:· 
deki birkaç koyıkla Şcria 'Vadisinden 
naklediyorduk. 

işte bu sıralarda Emir Faysal çöl 
kabilelerinin başında olduğu halde Mıı 
abda gö1'iltıdil,· Şubak ve TafileJıi ele 
geçirerek Mezraa üstilne bir akın yap 
tı (Kanumısani 1918). 

Ba§kumandan uekili Enver pa.,a e
limizde tııtufouısı Tazım olan bu mın · 

takadan Arap asilerinin tardlannı cm 
retmekle beraber Muab hallcını gücen
dirmemek için bıt i§e Almanlann karış 
tınlmama.'!tnı da ayrıca istemişti. 

lsldmların kıdlıı bölgelerine giden 
dcmin1olu boyunda, hıri.c;tiyanlartn gö-

riltımcsi hiç hoş kaçmaz vo müsliıman
lar bunu kabul edemezlerdi. 

O vakitler yedinci orduya k-u.tıu.mda 
etnıektc olan Genel Kurmay Başkanı
mız Fevzi Çalcmak, orduswıda AlmaJt 
kıt'alannın buluımıasına itira.: ediyor 
bunların her halde Türk iini/ormas. 
giymelerini şiddelle istiyordu. 

Şubat 1918 de, Kerekaen Ta/ilcye 
700 ne/cr'Uk ilk Türk sefer kmn:eti 
gönderildi. J?akat Bedeviler b-ı( T.."'1wuc
t i mizi lcuşatttlar ve hemen hepsini e· 
sir aldılar. 

Ayni ayın sonunda ikinci bir scf er 
tertip edildi. Bıt h"UVVCt iki Türk tabıı
ru ile .ı1lnıan Asya loolordusmıa men

sup ve muhtelif srnıflardan mürekkep 
708 numaralı miif rczcden milrekkep
ti. Bzı kuvvet bir taraftan Kcrekderı 
cliğcr taraf tan da demiryolıt boyunco 
iki lcolda.ıı 1't1.f ileyc yüriidii. 

Alma11lar buraya dayanamadılar. 

Türklerden çok daha iyi iaşe edildikltJ. 
ri halde hastalık çoğalmı.1, Tekeli hüm

ma Almanları toptaıı ö7diirmcğe ba5 -
lamıştı. Hasta t:e yaralılarını bir türül 
geriye glhulercmıemi§lerdi, bölükler 
10 nefere inmi.ş bıtlllnuyordu. 

(Devamı uar) 
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dişine takarak bu isteği yerine getirme· 
ğı kabule mecbur oldu. 

Bunun üzerine, düşes önde, Anna ar· 
kada yemek salonundan çıkıp dü§esin 
gelininin yatak odasına gittiler. Filip ve 
ötekı uşaklar buraya saklanmışlar, hay
dutlann gelmesini bekliyorlardı. Dil· 
§es, ic;eri girince uşağına sordu: 

- Daha kimse görünmedi değil mi? 
- Hayır madam. 
- Biraz Jııarı çıkınız. Bu genç kız 

burada elbisesini değiştirecek. İş bitin· 
ce sizi çağırmm. Kapının önünden bir 
yere ayrılmayınız. 

Hizmetçiler dışarı çıktıktan sonra dil 
§es içi elbiselerle dolu bir dolap açarak 
birini seçmesini Annaya teklif etti. 
Genç kız bu elbiselerden bir tancsıni 
gelişi ~Uzel aldı. Bu beyaz ipek bir elbi 
aeydi. Sonra elbiseyi giymesi için dil~es 
Annava yardım etti. Bu işte o kadar 
Babrrs1z!ık gösteriyordu ki öz kızını 
giydiriyormuş gibi genç kıza hizmet edi 

. yor. lnu tesellı ve teşvik ediyordu. An· 
na tamr.r.ıen giyindikten sonra düşes o
na ba!<ımık hayretle söylendi: 

- Gö• dün mU yavrum. Ne kadar 
gUzel Lir kızmışsın. Güzelliğin şiındi 

nıeydana çıkıyor. İddia edebilirim ki bu 
g~C'C" balodaki kadınların en güzeli se.ı 

ohraksın. Fakat bir noksanın kaldı. 

Dur onu da tamamlıyalım. 
Düşes böyle söyliyerek f"elininin mH 

t:evher kutusunu açtr. İçinden güzel bir 
tlmas yü:r.ük alarak Annanın parmağırı<l 
t&lıtı. Sonra ona: 

- Haydi bakalrm tamam. dedi. Saat 
biri geçiyor. Çabuk ol evladım. Eğer 
20 000 ,frangı kazanmak istiyorsan ace
le f tmelisin. 

Anna. biraz düşündükten sonra: 
- Müsaadenizle size bir §ey söyle

!rlek .. 

_ .... _____________ _ 
Uuşes, onun sözünü kesti: 
- Nafile, hiçl;ir şey söyleme. Dinle-

mem. Baloya gitmemek istiyeceksin 
değil mı? 

- Filvaki baloya gitmek istemiyo-
rum. Fakat başka bir şey soracağım. 

- Ne gibi? 
• -Haydııtlar reisini baloda görecek 

o!ursam ne yapacağım? 

- Gayet kolay kızım. Onu takip eder 
sin. Saraydan çıkarken nöbetçi zabitine 
veya oradaki zabitlerden, polislerden 
b::-ine onu göstererek: "Bu adamı yaka 
l&yınız. Ormanlar kralı adıyla haydut
hık eden adam budur,, dersin. 

Halbuki işin en zor tarafı da buydu. 
B,Pyle tf.'hlikeli bir adanu yakalatmak 

yli maharet, sür'at ve cesaret istiyen 
ir işti. 

Düşes, Annayı alnından öptü. Sonra 
balo için bir davetiye kartı verdi ve bir 
uşak~a onu baloya gönderdi. 

Diğer iki uşakla üç müsellah hizmetçi 
kız gene yatak odasına girerek gizlice 
bcklemeğe başladılar. 

Ar.na, uşak tarafından takip edildiği 
halde prensin sarayına vardı. Düşesten 
ildığı kartı gösterince kolaylıkla içeri 
girdi. Kalabalığa karıştı. 

Sarayın ı:alonları baştanbaşa bayrak
J:ır, kordclalar ve çiçeklerle donatılmış 
tı. Baloda Sofyanın bütün kibar aileleri 
ve büyük rütbeli zabitler vardı. 

Anna, bir müddet hayretle etrafı 

gözden ge~irdikten sonra ormanlar kra
lını bulmak için salonları dolaşmağa baş 
ladr. 

Tesadü!lcrin ne garip cilveleri vardır. 

Zava!lı kız daha iki saat evvel cami ha· 
rabesinde mermer taşın Uzerinde çalgı 
seslerini işittiği bu balodaki insanlrın 

neşe ve saadetine gıpta ediyordu. Hal
buki ne şekilde olursa olsun şimdi o da 

İhtiyar düşes, Annayı alarak yemek 
alonuna gôtürdü. Akşamdan kurulan 

yemek masası toplanmamıştı. Gümliş 

tabaklar içinde bir çok nefis yemekler 
duruyordu: Düşes masanın ortasında 

duran billur silrahiden bir bardak şa
rap doldurarak içti. Şarabın verdiği zin 
delikle hemen Annayı masanın başında 
ki koltuklardan birine oturttu. Sonra 
bizazt ona hizmet etmeğe başladı. Genç 
kızın önilne evvela soğuk bir balık koy· 
du. Kız bunu yerken o bir tabak kebap 
<:t ısıttı. Onu da önüne koydu. Sonra 
kızın bardağını da şarapla doldurdu. 

Anna, bu nezaketten mahcup olarak 
kendi işini kendi görmek üzere birkaç 
kere yerinden kalkmak istedi ise de dil· 
şes mani oldu ve ilave etti: 

- Ben etrafundaki adamların hepsi
ni mes'ut ve bahtiyar görmek isterim. 
Bahusus senin gibi bana büyük bir hiz· 
mette bulunan bir kızcağıza ne yapsam 
azdır. Nasıl, §arap biraz aklını başına 

getirdi mi? Fakat bedbaht çocuk, nasıl 
olup da sen buhale geldin? 

Anna, gözleri ya ~armış bir halde ce
vap verdi : 

- Ah, düşes. Bunu hiç sormayınız. 
Maceramı size anlatacak olsam mütees· 
sir olur, belki de inanmak istemezsiniz. 
Beni serseri sınıfından bir kız gibi kabul 
ettiğinizi düşündükçe utancnndan titri· 
yorum. Bununla beraber sekiz günden· 
beri tam bir serseri hayatı geçiriyorum. 
Ben vatandan ayrı düşmüş bir bedhah· 
tım. Fakat bugün vatanıma dönememek 
mecburiyetindeyim. 

- Peki yavrum, sana bir ş:y sora· 
y1m: O iki haydut konuşurken sen ne· 
redeydin ve nasıl işittin? 

- Bu civardaki büyük bir cami ha· 
rabesinde idim. Geceyi orada geçirecek 
tim. Çünkü otelde kalmak için param 

' 

yoktu. Bundan başka nereye iltica ede
bilirdim? Bahusus yanımda hüviyetimi 
isbat edecek bir vesika da yok. Tam se· 
kiz glin evvel Silstirede idim. Beni bir 
esirci oranın muhafızına sattı. Çok §li • 
kür, barem dairesinden kaçıp kurtulma· 
ğa muvaffak oldum • 

- Silstireden buraya kadar yürüye
rek mi geldin? 

- Evet. Bundan başka çarem yoktu. 
Ormanları, dağlan, nehirleri aşarak 

buraya kadar indim. Fakat nasıl geldiği 
me ben de hayret ediyorum. 

Gittikçe ıstırabı ve teessürü artan dü· 
şes daha fazla dayanamadı: 

- KlZlm, bu dakikadan itibaren yer 
siz kalmıyacak, benim yanımda buluna
caksın. Seni elinden gelen bir hizmetle 
burada aJakoyacağım. ister misin.? 

Anna. sevkinden çıldıracak dereceye 
gelmişti. Telaşla bağırdı: 

- Ah düses, ne iyi kalplisini7.. Beni 
böylece ne kadar sevindirdiğinizi tar:f 
edemem. Burada kalabilmek asla hntır 

ve haya' imden geçmemişti. Ne saadet, 
ne saadet ... 

- Kızrm, sa:dct öyle bir şeydir ki 
daima bir kenara sokularak gizlenir. 
Biz onun önünden cok (1efalar geçtiği

miz h aMe göremey!z. işte sen de bu 
te.,adün erden birine uğradın. 

ihtiyar düşes. bunları söyledikten 
sonra Annanın yanına oturdu. Bir elini 
kızın omuzuna kovup ve onun mavi 
gözlerinin içine. bakarak: 

- Ben senden pek hoşlandım kızım. 
dedi. Seni yanımdan bırakmıyacağun. 

Oğlumla gelinim buradan gittikten son 
ra ben burada hizmetçilerlmlc yalnıs 

kalaca~ım. O zaman sen bana gazete ve 
kitap okur~un. 'Beraber dolaşmağa çı· 

karız. HUiasa hayatın tam bir sükun 
içinde burada geçer, olmaz mı? 



HE]\ 

.l..__ 

Yazan: Mütekait Amerikan Amiralı 

Riçart Evclyn Byr<l - 10 -
TU.r kçe<ıJe çevir"n 

A.P· ·. 

Cenup Kutbuna seyahat 
6500 iane gök taşı kaydettik. Gök güzü 
sanki bunlaı\la dolu idi. Hayatımızda bu 

kadaı, çok gök taşı göıtmemiştik Kayakçılar vakit buldukça iatikıaf heyetinin en hop giden "Fok 
lariyle oynamak,, eğlencesine ko~flardı. 

C- Bulut ve hava şartlarını METEORLAR SANiYEDE BiR mevcudiyet §8.§lt'tntıf ve o günden 
beri hepsi de birçok sualler sora gel
mişlerdir: Yüzük kalınlığı nedir! 
receği veçhile tamamiyle sabih midir, 
Set, kenarındaki derin suların göste
yoksa katı bir kaide üzerinde mi o· 
turmaktadır;> Eğer bu~ camit bir ka· 
ide üstünde oturuyorsa, acaM. dipte 
kayaların bir kr.smı suyun üstiine ka 
dar yükseliyor mu) 

Balık yiyen bu ha~anlar kampmuzdan i1ô kilometre ötede gÜJ1 
mek adetinde idile1'. Sinema fotoğrafçılarmuzda.n birisi buralarda 
san bir resim almak için F ckla bir adamı döğüştünneie çok uğrapnıtı 
hayvanlar bona hiç yanapnamJ,lard1. Fok balıklan, BaJinalar aibi ha 
neffüs etmek mecburiyetindedirler. Kıım bunlar buzu kemirerek 

rine hava delikleri açarlar. 

·günde iki defa tarassut. PARLAYIP GEÇiYORLARDI 
-D - Dışarıdaki kuru termomet· 
reyi günde iki defa okuyarak netice · 
!erini yazmak. 

E - Hararet derecesini iki aletlt> 
mütemadiyen kayıt. 

F - Baromctrik tazytkı mütema 
diyen tesbit. 

dır. Bu kayalardan bazılarının tepe• 
leri, belki de su altındaki dağ tep~· 
leridir. 

G - Günde iki defa barometre 
değişikliğini kayıt. 

Cenup şafağı büyük Amerikada· 
kilerle birlikte ve ayni zamanda ta
rassut edilecekti. Şafağı bazı gilnler 
dört defa tarassut ediyordum. Onun 
kesafetini, şekil ve femailini, vüsati. 
ni ve gökte yijksekliğini kaydetmek 
lazımdı. Ba.zan şafak hemen hemen 

T arassutlarımız havanın açıklı~ 
dolayıeiyle taıılaco.k derecede muvaf • 
fakıyet gösterdi. Hava rasıtlarımlz 
yalın sözleriyle baktıkları pürüzsi.iz 
gökte her &aniye, bir Meteorun (gök 
ta~ı) parlıyarak geçtiğini görilyorJa ... 
c' . Kenl ... rine yıldızlar arasında ola l 
bir tel kafes üstünde Meteorun yol
culuk iet;ikametini, uzunluğunu kay
dedebildikleri gibi bunun parlc.khk 
renk ve mer'i kaldığı müddeti de tah 
min edebiliyorlardı. 

Burada tesbit edilen kayıtlard'ln 
1

11 nnlo:+cağı üzere ::;ök ta§larmt•l 
:·::ryüzünc evvelce tahmin ' · 

Balina körf czi, Diseovery koyu 
gibi birçok görfezleri vücuda getiren 
nedir ve aeddin etekleri çeVTesindeki 
au derinliği 1000 kademi mütecaviz 
olduğu halde bu körfezlere şekillerini 
senelerce müddetle muhafaza ettire"l 
için yerden köpek kızaklan, havcı 
nedir} 

Çatlak sahalarla, sair mutat olrrn
yan manzara1ann hepsi buz seddinil'l 
altındaki kaya ile temasından ileri 
geldiği tesbit edilmiıtir. 

MlKROSKOBlK MAHLOKLARIN 
FlLMLERl 

Sıfırdan agağıya 50 ve 60 dexece· 
de hayat olamıyacaamı aşnırken bi~ 
zim mütehassıslar karda bir takım 
bakt~rilerin yatadıklannı görünce ıa· 
şakaldılar. 

Cenup kutbu etrafında h 
bet milyon mil murabbaı aahad8 
van hayatı yoktur. Halbuki 
kutbunun ayni büyüklükteki 
dahilinde Müsk öküzü, kutup ~ 
tilki, kurt, kutup tav9am, Rerııf.l 
yiği ve deniz aygın gibi daimi 
ler vardır. 

Ccnpta bir tek ot parÇ&$ı ~ 
Cenup kutbuna yaz mcvaiminde 
ziyaretçi hayvanlar ı;ıelmezlcr. 
bir tek sakini vardır. O da Perı 
'·uılarının imparator denilen dll 
Denizinde de birkaç hab~ı vardı1 

bütün göğü kaplryordu. 
Telsiz vasıtasiyle dostum J. V. 

ğund<'"' daha fazla diiştilkleri görül
müttür. Hatt8 bir gece doktor Pou). 

r: 

Bu suallerin karşılığını bulmak 
dan tayyarelerle binlerce kilometre--
lik yolculuklar yaparak Jeofizik me
tocliyle Siamik sundajlar yaptık. Murfi il~ daimi muharebede idim. 

Böyle tek ba§ırna bir ileri istasyonu
na gitmi§ olduğl)mdan dolayı Ameri
kada yağdırılan müthiş protestola -. 
bana bildirmediğine memnunum. Za
ten geriye dönebilmek için vakit çok 
geçmi~ti. Taraktörlerin küçük A-

- Ben hayatımda bu kadar gök 
ta§t görmcmi9tim. Gök yüzü sanki 
bunlarla doluf... 

Diye hağımıı§tı. Cenup kutburı
da tarusutumuz esnasında 6500 Me
teor kaydettik. Bun1ann hepsi garp
tan 9arka doğru Matte 1 50 mil sür
atle bir ıeyir ta.kip etmitlerqi. 

Böylece insanlar, bir buz ~ğm· 
da dünya yüzünü kaplamış olan buz 
örtünün ilk defaya mahsus olmak Ü• 

zere kalınlığını öğr~ndi. 
Çevre buz katının pij.y~k bir kı~

mmın katı cisim üstünde oturmakta 
olduğunu gösteriyordu. l\üçük Ame
rikanın cenubu şarkisindeki geniş 
mürtefi saha deniz yüzüne )<.a.d:ar 
çıkan ve daima karla ör · lü ol bir 
adadır. Balina körfezi fleklini muh~
!"-zıJ etmektedir. Çijnkü buz seddinin 
çevresi kayalar üstünde oturmakta-{ 

Balina körfe%indcki hayven ho· 
yatı merakımızı mucip oluyordu 
Doktor Perkina buradan ipekten Yft· 
pılını§ ağlarla minicik hayvanat nii
munel~ri ~ldı. 

Buz çağı yerin üetündeki 
ya, denizin ıuyuna tesir ettı1 
bunlar da milyonlarca inaanl 
hayvanların hayatlannaı müessir 
maktadır. 

Arzın muhtelif kı11mlan ha~ 
rnaz höcreltr gibi inşa edilrnif 
dir. Kutup bölgelerinin buz: ~ 
lnrında donan hava, hattı üattl 
eıc:ak 2'tmoıferine doR'ru akma~: 
11cak lklirrıin 11cak h"'vaaı :y:ükr 
cınn 'f'l'\W\tal<alarına doğru cere~ 

. nıerikaya döndükleri gün kö~rüler 
hcnim arkamdan yakılmıştı. Güne' 
,..,5ktıt çok a1'ağrya inmişti. Kıt s;teces; 
b031yordu ve müthiş soğuktu. Bu ile· 

ri knrako1a ı;celmelerini aclarnlanm· 

BUZ SEDDl ESRARININ HALLI 

d,-,n istiv .. rnczdim. 

Dolitor Ross cenuba dom yolu. 
nu kapayan takuU buz s~ddini ilk 
gördüğünden heri, fen adanılarmı bu 
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Anna, ihtiyar dü1esin ellerine sanla· 
rak (;ptU. Dil§es de onun s.a~lannı okşa
dı. 

Fakat bu sırada Anna, birdenbire tlt· 
retli. Ellerini ba~ına hafifçe vurarak: 

- Ama yarabbi, dedi. Size en ınilhlm 
§eyi söylemeği unuttun Haydudun bi
ri arkadaşım "kaptan., diye çağırıyor· 

du. Kaptan denen bu adamın arkasın

da zabit elbisesi vardı. Bu adamı yalnız 
o harap camide değil, daha sonra bu· 
raya gelirken de gördüm. 

- Ya .. Nerede gördün yavrum? 
- Şurada balo verilen biiyük bina· 

c.fa. Orası, Bulgar prensinin aara}ıdır, 

sanıyorum. Bu adam saraya girdi. Hiz· 
metçilerin ve polislerin onu hürmetle 
ıclamladıklannı da gördüm. Herhalde 
bu, tanmmtş ve nüfuzlu bir adam. 

Düşes, birden a~ğa kalkt.r. Merak 
ve endişe ile odada dotaımağa ba§ladı. 
Sonra Annanrn öniindc durarak: 

- Beni dinle evladım, dedi. Bu ha· 
her çok mühimdir. Anlatayım: Bulga 
tistan çok müterakki bir m-emleekt de· 
ğildir. ]!:şkiya ve komiteci yatağı bir 
yerdir. Birçok Bulgarların ne kadar za
lim ;,e şaki olduğunu bilmezsin. Bunla
rın birçoklan kan dökmekten !deta hoş 
Ianrr. Böyleleri için bir insanın tavuk 
kadar ehemmiyeti yoktur. Ne kanun, ne 
adalet hiçbir şey bilmezler ve tanımaz
lar. E§kiyalık burada bir nevi sanat ha
line gelmişti. Dağlar tkailerle dolu. Bun 
lar !r~ sıra şehre bile girtyor1ar. İşleri· 
ni görüp kollarım sallaya aalla:ya kaçı
yorlar. Polis gôy;ı takibat yapıyor. Fa

'kat hiçbir netice alanuyor. Hele birkaç 
aydanberi bir haydut çetesi türedi. 
Diğerlerine rahmet oJmttu. Kimse bu 
haydut hakkında bir şey bilmiyor. Bı.J 
haydut her tarafa dehıet salmt1} bulunu 
yor. Çetesi efradının kendisine çok sa-

dık olduğu söyleniyor. Bu çete reısı 

bir hayal gibi her tarafta görünüyor. 
Fakat görünmesile kaybolması bir olu• 
yor. Bu adama her tarafta "Ormanlar 
kralı., adı verilmi§. Biltiin · bu havalide 
bu haydudun şöhreti vardrr. Hatt! dört 
hafta evvel bir banker Viyanadan yüz 
binlerce franklık bir servet getiriyordu. 
Bulgarista.nda asayi~ yerinde olmadı· 
ğı bilindiği için fevkalide tedbirlere baş 
vurulmuştu. Buna rağmen bu bilyük 
para Sofya istasyonuna gelir gelmez 
poatahaneye nakledilirken çalrndı. Bu 
şatılacak hu-şızlığr yapan da ormanlar 
kralıchr. 

Bundan başka beynelmilel bir vesika 
tajıyan bir devlet adamı gizlice ve baş· 
ka isimle Bulgaristandan geçerken indi
ği kUçUlr bir otelde bu vesikayı çaldır• 
mıştır. Vesikayı yasbğmm alana koy· 
muş bulunan bu zavallı yüksek hariciye 
memuru gabahleyin ıJyandığı zaman ve
sikanın yerinde bir kağıt biılur. Bu kA· 
ğıtt.a ne yazıyormuş biliyor musun? 
işte şöyle bir cümle: 

••ormıı.nlar kratr1 bundan sonra vata
nın menfaalerine taalluk eden gizli iş
lerde h.ıriciye memurunun bir kat daha 
tedbirli hareket etmesini tavsiye eyler!,. 

fştc böylece bu siyast vesikanın rakip 
devletlere satılmak üzere ormanlar kra· 
Jı tarafından çalınmr§ olduğu meydana 
çıkmıştır. 

A.ma, ihtiyar dti§esin söylediklerini 
hJyretle dinledi. Son~ ona dedi ki: 

- Fakat madam La Dü§eS, bv. adet,ı 
bir romana benziyor. Anlattrğmu: §ey
lere kabil değil inanamıyacağrm. 

Dü,es Dorote, devam etti: 
- Hakkın vır, kızım. Bu adamın ~· 

ceralan adeta bir romandır. Fakat ha· 
yali değil tamamen hakikattir. Bulgarlı 
tan prensi iıtasyonda yapılan para hır-

Bunların hepsi mikroıkoplar ul· 
tında muayene e,cljldikten ıcnr~, ~n· 
b iken filmleri alındı. 

Şin1alde olduğu ş;ıibi korkunç bir 
ri l'!tıhneı!idir. Sima1de buı: cafı •onr.I 
erdiktenb~ri orASt c~nun l(utöuntl nie 
betle adeta gülistanlık bir yer olmuf
tur. 

mektedir. 
(Dp,,ıamı 
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sızlığı üzerine hiddetlenerek haydudun 
takibi için tam iki alay asker çık.ardı. 
Biitün Sofya civan, dağlar, armıJnlar 

başumbaşa haftalarca arandı. Dağlarda 
birka~ mağar• şüphe üzerine berhava J 
edildi. Fakat bütün bu gayretler hep! 
boşa gitti. Ona dair en ufak bir iz bile 
ele geçirilmedi. Bunun üzerine prens 
bu hıydudu yakalayan veya bulunduğu 
yeri haber verene yirmi bin frank mü· 
k!fat verileceğini ilan etti. Anna, galiba 
bu mlik~fatı sen kazanacaksın. Bana 
büyük bir hizmette bulundun, istersen 
htikQmete de büyük bir hizmette bulu
rıabilirsin. 

- Ne gibi madam, hükumete nasil 
büyük bir hizmette bulunabilirim? 

- Gayet basit. Çlinkil sen bu orman
lar kralı denilen haydudu bizzat gör
dUn. Bu gece kaptan diye hitap edildi· 
ğini i'ittiğin o adam ormanlar kralı la
kabile qnılan hayduttan başkası değil
dir. Tabii bu adamın eşkalini de tarif e· 
debilir ve onu bir daha görecek olur. 
sın tanırsın. Bilhassa bu adamın bir za
bit olması bilsbiitün tanınmasına yar
dım eder, değil mi? 

Anna, dUşünceli ve perişan bir tavır

la cevap ver<!i: 

- Zannederim ki onu bir daha görür 
sem tanmm. Çünkü e§knli h.ili gözü
mün önünde duruyor. 

- O halde hiç tereddüde lüzum yok. 
Kcnclisini nerede görsen tanıyacaksın 

demektir. Haydudun prensin sıtr~yına 
girdiğini de gördün. Belki sahte bir ad
la baloya giırmiştir. Bu gece d<JvetUJer 
arasında onu arar, bulur ve yakalanma
sına delalet ettni_ş olursun. 

An.na, birden bir adım geri çekiJdi. 
Duyduğu hayret ve deh,et o kadar bil· 
yilktii ki bir müddet hiç bir şey söyliye· 
medi. Sonra kekeliyerek: 

- Ben mi, dedi. Ben hükümdarın 

balosuna gideceğim. Şüphesiz benimle 
alay etmiyorsunuz:. Bu kıyafetle ben na· 
sd olur da sarayda verilen bir baloya 
girebilirim? 

- Düşündüğün şeye bak kızım. Bun· 
dan kolay ne var? Uzerindeki elbiseyi 
çıkanp başka bir tlbise ıiyerain. Tabii 
kendi elbiselerimden birini veremem. 
Fakat gelinim burada bulunduğu için 
onun elbiselerinden birini ıı.eçerain. Sa· 
na bir de kart veririm. Bu kartla kolay• 
ca baloya girebilirsin. Kalabalıkta seni 
kimse ne görür, ne de tanır. Zaten sen 
buranm yab2ncısrsın. Seninle çok me9· 
g~l cılmazlar. Btl sayede baloda o hay• 
dudu arayıp bulursun. 

Anna. düşündü. İtiraz etmek istedi. 
Fakat ihtiyar dü§es ormanlar kralını 

yökalatmak hevesile o kadar heyecan• 
lanmıştı ki bütün itirazları reddetti ve 
An nayı iknaa açlı§t:ı: 

- Bu it senin için büyük bir vazif~
dir, ~IZlm. Mademki o haydudun izini 
sen keşfettin. O halde onu tekrar bul· 
mak da sana ait bir vazifedir. Hem onu 
tutar. veya haber verene 20.000 frank 
verilecek. Bu, fena bir para değil. Niçiıı 
bu parayı sen almayasın? Bu para ile 
saadetini temin etmiş olunun.O zatna.li 
iş sana namuslu bir koca bulmağa kalır 
ki bu da zor bir §CY değildir. Yirnıi biı 

frank çeyizi olan güzel bir kızı hanı: 
erkek almaz? 

Ann:a. gene itiraz etti: 
- Rica ederim madam. Beni bu işten 

affeclini.ıı . Korkuyorum, aklım başrmd• 
dc~il. Bu i~i kat'iyyen beceremlyece-
ğitı:1. Benim iein çeyizsiz olarak koca 
bulmak ka &ildir. 

Fakat ihtiyar dlişese meram anlat• 
mak kabil olmadı. Bu iş üzerinde o ]c.l· 

dar ısrar etti ki Anna nihayet canını 

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



Veni neşriyat __________ ... ____ __ 
Pratik doktor 

RAJ>l"O 
1STA...VllUL: 

TIYATR01,AR 

$dwirTıijCJf rDSU T E p E B 'A ş 1 

(PratilC doktor) isimli aylık tıp mec
muasmıii 11 :inci nurnarlası çıKmııtir. 
Bütün tıp adamlanha tavsiye eôeriz. 

ZAYi 
18,80 p1Akla dana muııfklirl, 19,30 koı1fe 

l1U1B~ Dr. Ali ŞUkrll ~ra!mdan, ~ VCdla 
Rıza ve arkada.§lan ta.ratmdan Türk mu11lkl 
al ve halk earkılan, ~.,SO Cemal KA.ınÜ ve 
arkads§latt fura.tmd&n Türk musil<Ül ve bılik 
ıarkılnn 2ı Şehir tfyatrosu operet Jtısmı tA 
rafından blr temsil, 22 Ajarul ve borsa hnbcr 
len, 22,80 plhkla 8oto1ar, ertesi gtlnUn prog 
ramı 28 son. , 

umı111111111 dram tbırnınaa 
BtJYOK HALA 

l~...111 
llllllH 

"ransa Tlyab'oaundıl 

operet kışmı 
bugüıı tatil gtlnUdUr. 

İstanbul belediyesinden 372 nu
maralı cüzdanrmla almakta olduğum 
tekaüt tnaa§ıma ait tatbik mührümü 
zayi ettim. yenisini alacağrmdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Ahmet Hulusi zevcesi 
Hatice Nel>ile 

\1YA...VA: 
ZAY1 18,10 konnu§m& 18,21S kan§lk Makıdm tiyatrosunda 

20,05 saat, program haberleri, ıpor, 20,15 
:rnusikl mtısabakaaı, 20,flS musiki ve pn, 21, 
33 Londradan Avrupa kotiSeH, 22,45 l:iiiff&iim 
rnll.kiilest, 23,15 hiiberler, spor, 23,35 ~ğlence 

Zozo Dalmas ve Fono· 
kosun Jştlrakile 

ENAYiLER 

Üsküdar malmüdürlüğünden al
makta olduğum maaşuna ait mührü 
mü kaybettini. Yenisi kazdmldı. 

Siiltantepede Servilik 39 No. hane 
Emekli Albay Ragıp 

ıı mtıslkl, 24,35 haı>erıer, b )'tık operet. Yeni kadro 

BEfı.LtN: Yeni Bale 
11tJIS muslkl ve §&n 18,33 aanat balilalel-1, 

~~~~ ::1::~0~:,~ ~~sı~e~:ı:~:: lstanbul 3 üncü icra memurluğundan 
Jer, 21,13 eğlenceli koiıiler, 23,~ haberler, F bn Pak. · f d ) Emn" t dı~ b" · · de 
h 23 2ıs .. d JI' ldl a a ızemn tr .aarru un a o up ıye san gı ınncı rece· ava, spor, , spor rneyuanrn an nıı , 
23,35 eğtencclJ halk muslkLıJ, ele ipotekli bulunan ve ı.ımamma üç ehlivukuf tarafından (1500) lira kıy. 
hcDAl·EŞTE: l ;. met takdir edilen Oru.köyde eski Maslak yeni Katolik kilisesi sokağında 

18,0IS konferans, gramfon, 19,SIS konı:ıı:ı 

rans, aa.ıon orkestrası, 21,35 Londradan nak eski 24 yeni 24 No. i'u bir tarafı Andon veresesi bahçesi, bir tarafı Hasan 
len Avrupa konseri, 22,50 haberler, spor, Hanesi ve bir tarafı Sclkir hanesi ve ve tarafı rabii yol ile mahdut üç kat ah-
23.15 cihgene orkeStrası, 23,55 otke$lra kon • - • • • • 
ııcrı. rP hanenın evsafı ~da yazılıdır. Bodrum katı: Zemım zunento dö§eh 
.BlJKRŞ: ~ bir mutfak ve bir odadan ibarettir. z~min kah: Hanenin methali, bir ıofa 
ıs.oıs kıra&t, gramofon, hata, havadis, lu, :ı- . d 2 od l h lA b' · • k B' f ·· · d 2 oda b' h I' İkin 

15 gramoton, 19,33 oda musiklıı!, koııfera.ns, lUoenn e a e a ırnıcı atı : ır so a uzenn e ır e a. • 
20,20 pan konseri, konteraruı, 21,45 aenfonlk ci katı: Tavan arasıdır. Elektrik tesisatı ve bir kuyusu vardır. Umum me· 
itonser, iatirahatl'fi"de ea.at; ha.va., haberler, sahası: 150 ~ olup 60 m2 bina kalanı bahçedir. Evsafı yukanda yazıh 
spor, 23,25 gece kon.seri, 23,~ fransızca. v~ · 
almanca ııa~rıer, 24 haberler, maabahçe ahşap hane açık artbnnaya vazedilmif olduğunCJan 1-2-937 ta 
L<>m>RA.ı '-f rihine müsadif pazartesi günü saat 1'4 ten 16 ya kadar dairede birinci 

21,atS vrupa konseri, 22,50 muslkf, 23,25 • dil ktir Art Lı<:..:J I' ı---w. • -'-1! • • d 
komeaı, u,oıs saat; haberler, hava, por, ko arttınnası ıcra e ece • brma veae ı A.&,.a.ueti munammenenın yili e 
nuşma, 24;80 dans ork~t.raaı. ı,sıs Sh.at, lia 75 ini bulduğu takdirde müttetisl Uzerinile l>itiilülacaktii'. Akit tilCClirde en 
~~~~ bava; son aitmanm taahliüdü baki kalıriak üzere ii'ttiriıia 15 güri müddetle tem-

20,05 gramofon, haberler, turizm propagan dit edilerek 16-2-937 tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadat' 
daa:r, konU§m&, yabancı dllleroe haberler; 21• l<eza dairemizde yapılacak ikinci açık artbrmasmda bedeli kıYuıeti muham 
10 saat, haöerler, bava; koııu§ma, 21,45 gnı 
:nıofoııla kanjık muslkl, 22,i>lS opera yaymı, menenin yüzde 75 ini bulmadığı takdttde satış 2280 No. lu kanun ahki-
Neron. lstirahatlerdc kOnUJ!ll.a, haberler, en mma tevfikali geri bırakılır. Satı§ pe~indir. Arthrmaya i,tirak ebnek iati
aonra CWiS musfkW, yenlerin kıyırieti muhammenenin yüıele 7,5 nispetinde pey akçesi veya mil-

81NBJIALAB 

BEYotı:u 

li bir baiikaıün teminat mektubunu hamil bulurunalan lazımchr. Haklan 
tapu ıidlli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alakadaranm ve ir
tifak hakki sahipleririlh bü haklanm ve hususiyle faiz ve masarif e dair olan 

SARAY iddialarmı evrakı müsbiteleriyle birlikte ilin tarihinden itibaren nihayet 
~ • ııo iWi ~iremıze tmONtiieren tUiiiiifff. :t\liii1:iliiJfiae Hatc 

lPEK 
1 lah tapu sicilli ile sabit olriuyanlar satit bedelinin paylaf111asmdan Jiariç ka-

SAKA.RYA ı RoSe ı.rlLrle lırlar. Müter8ldrn vergi, tenviriye, t&rizifiyeden mütevellit belediye iü-= : ~:t8~ sumu ve valöf icaresi dellaliye resmi bedeli müzayededen tenZil olunur. 
AI.K•Z•R ı DouanmMa bl.i' etna;-ei ve 20 seneliJC vakif ica~i hlviz bedeli mil§teriye aittir. Daha fazla maltj. 

BlZ ata tiıAniZ mat ahnak istitenler 1~1-937 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi 
TAK 1 ;~:!r koıı:Oı:~taıdı va i~id dairede açık bitlundurulacak artbrma şartnamesi ile 936142Ö No. lu 

1 G&iw csedtkooulan dosyaya müracaatla mezkUr dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan 
ı Dökumn& kalblme ve bn, olunur. (3482) 

J:xıanlape§f.ndo __ __;_.....;...._ __ _;__,..-.:.._~_.;.----~---=-..;__-------------------------

1 :ı: ~üınden kork lstanbul 6 ıncı 
ABTOBYA ı Kedl ayali ve Denizaltı Ali Hilanet; Hatice Melek, Havva Nazire ve RUkiye Nuriyeııin Ethtil-

k&Ça.kçfiih yet sandığına birinci derecede ipotek litilunan ve tamamına ( 6220) lira 
Casuslar kaqı k8.rflY& kı takd' dil Bo" ' ' de ıA. tk" hail • d h" • · dd ,,,___ bil ............... Ur ymet ır e en ga%lçm .M.rnavu oy ma esın e ırıncı ca e-...,u-vaur 11!<~.L. : programını ........ e~ : 

( S T A N B U ı. de eski 21 mükerrer yeni 25 No. li bir tarafı Andonun 23 mükerrer 

1 BWya pe§!iido ve Ha:Vat numaralı müfrez arsası bir tarafı Hatice Kadriyenin 21, 
b1%lmd1r. 21 mükerer Nnumarali mühez arsası diğer tarafı deniz ve 

1 .Ami zamanlar (Şarto) ve döraüncü taniFı yol ile malidht l>ülunan evlafı aıağıda yazılı bir sahilhane-
Sokak çtçe#i nin satılmasına karar verilmiıtir. Bina dört katlı olup bodrum kah kArgir 

1 .AJlrl zam8.nlar (Şarlo) ve diğer katlan ahtapbr. Bodrum katınCla: Sokaktan demir kapı ile girilen 
IUiiAL Km~ tuya ~ ve zemin kattan ahp.p merdivenle inilen bu katta kırmızı çini tajltl( ve 
4LEMDAK 

1 =:r v: ve Kotan kırmızı çini mozayİk tekiıe sabit kazan ve maltız ocal<Ji ve saliit raFIJ mut-
lar definesi faK ve zemini ve ktihıası meimer hamam ve zemini karosimen tatlık o. 

~tiht'l' 1 ~=::!OBU ve Slngapor ~üiildk kömü?Ullt ve Bif hela zemtıü kafosimen bir oda ve aralık kiler, oda 
K A D l K {:) y dan bahçeye kapı bahçesinin ~eniz ciHeti demir parmaklıklı ve alb motoz 

h··- taşı auvarhehr. Zemin btriıda: Sol<akta mUtenutt meiitier liuamakla ı;·· 
·&11.U'..l ı Pomplyenln son gWıJerl 
OkEnA : Program.mı blldlrmem!§tlr lôlan mermer bir sahanlık ve kapdan ~dikte mermer bir antre ve cimli 

O s K l:J DAR kapıdan girilen bir sofa (merdiven başı cameldnhdtt) aeniz Cihetinde 
ı program.mı blldlrmeml§tlr' bir oda ve önU zemini çinko bir lialkon var<lir. Birinci katüıda: Bir sofa 
BALA T (merdiven başı carıekanlıdır) biri önde ikisi deniz cihetinde üç oda bir he-

l'ılH lJ : Prograinmı blldlrttıenııattr la vardır. İkinci katında: Merdiven batı camekanlı olup sofada yük dolap - ve alafranga bir hela önde ve arkadaüilkonlan olan dört oda mevcuttur. 
uüyllk Wlüyoiilat ve Binanın «liliili khıap aksamı yağli boyalıdır. Harid de boyalı ise Cle boYa-

nın.nyetımi&cı lan l::iözuliiiuşrur. Elekffik, terkos tesisatı vardır. Bahçede iki ü~ apç 
Pr. Zati Sbhgur vardır. Ön cephede merdiven üstü ortada iki kolon üzerirle müstenit '\re 

Her &k§8Di , :I . 
ŞeliZadebatında birinci katta ortada bir çılana vardır. Saçaklan kısmen tamıre muntaÇtir. 

f'ERAH iirtein*lta Umum mesahası 148 metre murab&r olüp 100 metre murabbaı bina ze. 
Tamamen yeni mini ve kalanı bahçe olan bir sahilhanenin tamamı açık arttırmaya vaze-
11umaralarli U - Hilmiıtir. 
çüncü program Art ımıa peıindir. Aırttıtttıtta iştirak edecek mü,terilerin kıynieti mu-

________________ __;. haffiffienehlri o/o 7,5 nisbetinCle pey akçesi veya millt Bir bankanın teminat 

mektübunu liamil ofmalan icap e~er. Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye 
:ım::::::::: ... ::a::iı:m::ınr.mml: ve vakif borçlan bOrcluya aittir. Afttirma şartnamesi 22-12-936 tarihine 

Konservatuvar profesörleri .. d'f S h .. .. ·'.:1 • d h 11· li ı!•- dil k · B' • · N'itnet Vahid • musa ı a gunu aaıre e ma a ı~a susuna ta IK e ece. tır. ınncı 

Ltko Ahı : rttııinası 1-2.937 tarihine müsadif pazartesi gtinü Clairemiz«ıe saat 14 ten 
ru-Sti!.tter • 16 ya ~a~ar icra .. edilece~ b~ci artth·:nada bedel, ~eti ı;ıiıhammenenin 

8 ~ncl:~:r t t 
2 

de nın taahhüdü baki kahnak üzere alttırma on Beş gUn aaha temdjt eelilerek 
ıtud lf Ei - 1 o/o 75 ını buldugu takdırde ustte bıra '"' ti'lhtır. Aksı tnkdırde son arthra-

~a tl un !ftdJ . ~aıt 1 
16-2-937 tarihine milsadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede ya-

nsu: x_atrosun a 1 k 'ki . . . d ı.. ·~ uı. •• !2 l.o kıl k ..... lbiııiıliİiılııiiiiil::-m. mmm:a:::mmdı •maca ı ncı arttırma netıcesın e en ~OK artmanın ıttunoe oıra aca -
tır. 2004 numaralı icra ve iflas kanu..ıunun 126 mcı maddesine tevfikan 

• 
il 

BANKAYA 
YATl~ILAN DARA (;Yi 

EKiLMi~ TO~UM GiQi V~RiMLiDiR, 

U OlANTSl DANr ONi N. 
v. 

KARAKôY PALAS ALAL~MCi HAN 

SEZEN 
T RZiHANESi 

Sahibi: insan \'av uz Sezen 
Şık gtyınenlerın terzisidir 

7.12.93~ taHhinoeH itibaren müesseseme soyadım 
olan (SEZkN)i koydum. Senelerdetiberi kimse ile br
taKJıfım yokfüt, gene !:1€ yoktur. Götillen iilzüm Uze. 
rine sayın müşterilerime arzederim. 

lstanbul Yeni Postahane kaı·şısınC.:a Letafet hıi· 
nında 4 No. Terzi: Yavuz Sezen. 

lstanbul 3 üncü icra memurluğundan: 
Nazmiyenin Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli bulunan T9 

taiiıariıiiia ( 8655) lira kıymet tiikdire<lilen Beyoğlu yazıcı mahallesinae 
Caddeikel:iir halen istiklal cai:ldesinae tapu kayaı ve borç senedine göre 

,. eski 635, 637, 639 yeni 639, Ml, 643 tak<liri ltiymet ve vaziyet raponıM 
Söre ıı.~ı 119 t2t No. Ju ön taralı yüksek kaJdmm caddesi sağ tirafı ~ 
met <lükkanı ve hazan cami havlusu arsası elyevm odun deposu ol~ 
isillnal olunan mahal arkası Zeliç ma tl:>ailı olaH mtllca<ldema Venigter a· 

· partımanı elyevm Baharın maa ClUk\c&ö apartmanı ile mahHut albnda ikt 
dükklıii üçüncü katında ahtaP §ahnişi olaii yan kirgir tlört !:at hanenin eY• 

safı ap.ğıda yaZılıdır. 

Zemin katta 121 No. lu dükkan, zemini tahta döıemeli demir kepenltR 
ve iistün8e bir öda ve bir helilı v~dır. 117 No. lu dükl::fuı zemini tabla 
döteli ve kepenkleri demirdir. 119 No. lu hanenin zemin katı: Demir laıpto 
b bir methal olup buradan zemini l&§ döteli içinde bir sarnıç ve tulumbciİt 
t>ir çamaşırhlC olup buradan bahçeye çılalır. Bahçede ah_§ap bir kömürlüli 
vardır. Birina kiit, tiii söfa üzerin& ilCi bela bir liela varwr. lkinci kat: 
Bir sofa üzerinde üç oda bir hela vardır. Üçüncü kat: Bir tofa üzerinde 
üç oda bir hela vardır. Dördüncü kat: iki oda bir hela bir kiler ve bir bal· 
lfonu var<Lr. Elektrik, terkos, tesisa-tı vardır. Umwn mcsahası: 137 ırl2 
olup bundan 110 m2 Uzeri.ttele liina ya,ılrnış olup l<alaru b:iliçe<Iir. Evsafı 
jill<anda ,uılı olan nıaa Biikkln hanellin 1/3 hissesi a lk arttırmaya vazit. 
tliltfii§tif. • . 

Afttıflna peıiiidir . .Airltımiıya iştirak edecek müşterilerin kıymeti ımı
hammenenin % 7,S nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 
mekttıbunu hamil olfualan İcap e<ler. Müterakim vergi tanzifat, tenviriye 
ve valiif oorçlan oorçluya aittir. Arttırma şartnamesi 15-1-937 tarihine 
niüsadil cuma günü Claifeae mahatlimahsusuna talik edilecektir. Birind 
artttrması 1-2-937 tarihine mUsa8if pazartesi ~ünü dai&mizde saat 14 teıt 
16 ya nHir icra edilecek birüici aHttrmaBa ~del, ldYmeti muhammenenin 
o/o 75 ini bülduğu takdirde üstte bırakılacaktır. Aksi takdirde son arttml• 
nm taahhüdü baki kalmak Uzere antrnna on l>eş çün daha temdit edilereli 
16-2-937 tarihine milsadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar aAirede ya
pdacak ikirlci arlttrma neticesinde en ~ok artbrruim üs üneü; l>ıtakilacalC· 
br. 2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 mcı maddesine tevfilcan 
haldan topu sicilleriyle saliit oliiiıyan ipotekli alııcnklarla diğer Jakaclara-1 
nm ve irtifak hakki sahiplerinin liu tialadannı ve Hususiyle faiz ve masa· 
rif e dair olan iddialarını ilin larihind en itil>aren 20 gUii iaHıriUi evfiltt 
müsbiteleriyle birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirae Hakli.n 
tapu sicilleriyle sabit olmıyanlar sabş bedelinin paylaşmasından hariç ka-
11 .. lar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan belediye 
rüsumu ve vakıf icaresi dellaliye resmi beCleli müzayeaei:len tenzil olunur. 
20 senelik vakıf icaresi ta\riz bedeli inüıteriye aittir. DaHa fazla mal6mat 
alinak istiyenlerin 935 - 749 numaralı dosyacla hıevclıt evrak ve maliallen 
haciz ve takdiri kıymet raporunu gôrilp anlıyacaklan ilan olunur. (3480)j 

hakhın topü sicllleriyle saliit olriııyan ipotelHi alacaklarla Cliğer al&Radata
nm ve iHifak hakkı sahiplerinin bu hakklarmı ve hususiyle faiz ve ~asa
rif e dair olan iddialannı ilan tarihind '!n itibaren 20 gün zarfında evnda 
müsöiteleriyle l>irlil<t 8aireffiize 6iJBirme1eri Uizmıtlır. Alisi taliBirae halilttıı 
tapu sicilleriyle sabit ölmiyanlar sah! bedelinin payla ihiism<!ah hariç \ca .. 
lırhır. Mü erikim Vt!:-gi, tcttl>iHye '9etatizifiye ve Hell8.llye resminden ıba. 
ret olan bele<İiye rüsumu ve vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olu
nur. 20 senelik vakıf icaresi taviz oedeli mil~teriye aiHir. Dana fazla ma 
liima almak istiyeruerin 935. 3476 numar@ı <losyaaa mevcut evrak 
maliailen liaciz ve takdiri kıymel raporüriu görUp illil.ıYacaklan il&n olunur • 

(.1481) 
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Yerli Enıinonü 

----------------------------------------------------------------...;....---------------=------------------------~~~------------~ r:::.-..r.:::: n::r::ı:ı:ı :::::::::::::::::::::::m:::m 
ii Cildiye ve Zühreviye mütehassısı 

~~ Dr. Ç i P R U T . 
:: :: Beyoğlu, Rus sefarethanesi sıra• ••••El H SJnda Posta sokağı köşesinde Mey-

Ba"J!_ramda }' alnız 
•• !! menet apartımımı. Tt-lefon: 43353 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil
umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası karşısında İzzet 

Bey Hanı. 

:t=:::::::: :::::::::::::::::::::::::=: m:::~ 

llan1annm bu gazeteye vermeniz hem kendinize menfaat ve hem de Kızılaya yardım olacaktır. 
Fıatı eon sayıfada santimi 40. iç sayıfalarda 30. dördüncü sayıfada 100 kuru§tur. 

:: Doktor !! :: •• E: 
~~OmerAbdürrabman ~ 
i! DERMAN fi Müracaat yerleri: Postahane ka?'§ısmda KIZD..A Y satı§ bürosu. Telefon: 22653 

Ankara Caddesinde Yakıt Yurdu VAKiT PROPAGANDA SERViSi Telefon: 24370 

k b 

Tic 
Tamamı Udenmlş sermayesi: 2.200.000 T. L. 

En Müsait Şartları~ 
Ticari krediler 
Teminat mukablll krediler 
Emtia üzerine avanslar 
Senet iskontosw 
Senet tahsilatı 

Teminat mektupları 
itibar mektupları 
Kumbara hesabı 
Cari hesaplar 
Tediye emirleri 

VADELi MEVDUAT 
ve 

Falzlerl ·her ayın birinde Udenen 

Kuponlu Vadeli Mevduat 
izahat için Banka gişelerine müracaat ediniz. 

Kereste işleri ile demir ve ahşap imalat ve taahhüdatı 

Merkezi: 
lstanbul Şubesi: 

ANKARA 
TAŞ HAN 

Şubeler: Ankara, Adapazarı, Bandırma, Bartın, Bolu, 
ozüyük, Bursa, Düzce, Eskişehir, Gemlik, istanbul, 

izmlt, Kütanya, Safranbolu, Tekirdağ. 

1 

Nafıa Vekiletinden: 
14 Birincikinun 936 pazartesi günü saat 10,30 da Ankarada vekileı 

binumda malzeme elaıilbne komiayommda 15105 lira 68 kurut muham. 

men bedelli 41 parça demir dosya dolabmm kapalı zarf uauliyle eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Bütün TUrklyede tanınmış BEY
KO Ticarethanesi K'ORK MAN
TOLARINI 10 seneye garanti ve 
12 ay vade ile kefaletsiz olarak 

Eksilbne §artname ve teterrüab para.uz olarak Ankarada vekalet mal

zeme müdürlüğünden almabilir. 

Muvakkat teminat (1132) lira (93) kunııtur. 

isteklilerin teklif mektuplarmm Nafıa Vekiiletinden a1mmıı müteah 

bitlik vesikası ile birlikte 14 birinciklnun 936 pazartesi günü saat 9.30 a . 
kadar Anknrada vekalet malzeme müdürlüğüne tevdi etmeleri l&zmıchr. 

(3148) 
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.be:cdıycmıı. Uul!uoanan uıratma n Kuıtamlan i'fvv04-l4ol00 
numarnya kadar 17 varak m!\lf'buzla tahsWt yanmaf'iıı tc~bbüs edPnlerin, 
mükellefler tarnfmdan en yakuı kara~ola bildirilmesi ilan olunur ( B.) 

(3495) 

satmaktadrr 

Anadoludan ayni ~e ~l.,.._iş 

kabul etmektedir. 
Mahmutpaşa KUrkçil han içerisin

de BEYKO TEL: 21685 

İi Muayenehanesi - Eminönündc iİ 
·~ .. 
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N&DEN 8AZİ SİNEMA ARTİSTLERİ 
HAFTADA .. 

.100.000 FUIK rAZAllYOR 

\feşhur bir sinemacı : 
Bugün Hollvud'da 

yalnız k Ulsl k g6zelllk 
kifayet etmiyor. 

diyor ve ilAve ediyor: "Zamanımızda 
sinema stüdyolarında klasik güzellik 
günde 8 "'olar ve zekA 100 dolar kıy
mettedir. Güzel yüzler ise, zek!dan ve 
gençleşmiş bir tenden daha fazla, 1000 
doln.r kıymetindedir. ı 

Sinema. artistleriııio yakıcı ve kuv
vetll projektörleri altmda çal.ışirken 
onların yU.zlerln.1 çabuk soldurarak 
8ertleştiren ve buruşturan bu projek
törlerdir. Birçok yıldızlar, yüzlerini 
düzeltmek ve güzelleştirmek için gn· 
zellik müesseselerinde bütün servetle
rinJ feda ediyorlardı. Fakat, bugUn .•• 
Her yıldız, kendi kendine tevessül ede
ceği basit bir tedbir sayesinde ciltleri• 

Adapazarı uliye hukuk hakimli
ğinden: 

Müddeaaleyh; İzmir Karantinada 
Duatepe sokağı 24 sayılı evde Abbas 
kızı Sabahat. 

Kocanız davacı Nizaınettin Yücel 
vekili avukat Rüştü Bekond tarafın 
dan aleyhinizde açtığı boşanma dava
sının yapılmakta olan duru§mada. 
1lanen vaki daveti kanuniye üzerine 
muhakemeye gelmemenizden hakkı
nızda gıyap karan verilmi§ ve davacı 
vekili iddianın delili olarak beyan 
ettiği mektuplarla §ahit listeşi vermek 

ntn taravetını vıkaye edebilirler. Vl" 
yana Univenıiesi prof esörO doktor 
Stşşj_ tnrafmdan keşif ve genç hay 
vnnlardan istihsal edilen cildi besleyi" 
el ve gençleştirici Biocel cevheri tıl.aı" 

di pembe rengindeki Tokalon kremtıı
de mevcuttur. Gece yatmnzdan evvel 
kullandıkta.. siz uyurken cildinizi 
besler ve gençleştirir. Buru§ukluklat' 
ve çizgiler silinir. Bu eayede her kacJnJ 
birkaç hafta zarf mda 10-15 yaş genÇ 
leşmeğe muvaffak olabilir. GilndUzJeı' 
ri ise (yağını) beyaz rengindeki Toka
lon kremi lrullandıkta bUtUn slyıı.b 
benleri giderir, ve açık mesamatı kapa 
tır ve cildi beyazlatıp gen<:leatirlr. -

ve gıyap kararının tebliğ ettirmek ü
zere muhakeme 25/ 12/936 cµm·.ı ,,. 
günü saat 1 O a bırakılmış olduğun
dan muayyen olan gün ve saatte mu· 
hakemede hazır bulunmadığınız ve
ya kanuni bir vekil göndermediğiniz 
takdirde muktezi muamele yapılaca 
ğı ilanen tebliğ olunur. (3477) 


