
Sancak Türklerine 
Karşı şimdi de 

tazyik mi başladı 

Sovyetıer aleyhinde faşistlerin faaliyeti 

Rusyada faşizm 
. 

kurr1ıak istiyen 
Bir şebeke meydana çıkarıldı 

;;~~~~~~/, - ,--~~~~ Kütle halinde 
~ .. ~ "'\ . ti,~ ~ • 
, :t f!,"I' .. ~ tevki/at 

; / J .. ~, ~ yapılıyor 

Jl 

Mevkufların 
çoğu Alman 
Dün gece Londra radyosu "Röyter 

ajansının twf oskovadaki muhabirinden 
aldığı malUmata göre,, kaydile ~öyle 
bir haber verdi: 

Sovyet Rusyada rejimi değiştirip fa. 
şist idaresi kurmak gayesile vücude ge
tirilen büyük bir teşkilat meydana çı
karılmıştır. 

İçlerinde ecnebiler de bulunan ıeheke 
azasından birçoğu tevkif edilmiştir. 

- Yazısı 2 nci sayfada -
Sene: 5 - Sayı: 1733 

Sulhü korumak yolunda 
75 milyonluk kütl 
birleşmiş bulunuyo 

Türkiyenin de dahil oldu~u bu 
kuvvetin sulh zamanında 95 fırka 

askeri vardır 

~~ WVC.ÔM ANWU.'-~ 
E3 oev-.•"'"'9ıa 

filIIIlf 8 A LKA~ ' A;.,f4tnt 1 
lfRttı , 6Al~A~ ~ ~v..J~ 
EHHH f ANTANTA OAHI .. 

DE.VLEfLE~ 

Balkan anla§ması dcı17etlerilc Kiiçük anlaşma dev1.etlerinin 
ooziyetini gösteren harita (Yazısı 7 inci 

ArGdıidi mitcüıfaıa eden hilkitmet topçu7arı cmı.stıtdaki kadın1ardan biri 

lVIadritte taş üstünde 
~- a kalmıyor 

Kütle halinde tcvkifat yapılmaktadır. ·-----····__..... ....................................... _____ .... _ ............. --.. ··-·• 

Asi topçular işçi mahallelerini 
hedef tutuyorlar 

liUkftmet kuvvetleri taarruza geçtiler 
"t Lo~dra, 11 - Meşru hükQmet kuv. leri çevirmeğe muvaffak olmuşlardır. 
d"tlerı 1adrit etrafındaki mevkilerini M.adrit cephesinin diğer bütün nokta. 
~:n de muhafaza etmişler, hatta Ka.. Iarında asiler püskürtüJmüşlerdir. 
~ Knmpo'ya girmiş bulunan asi- (Derıaım 6 ıncıda) 

Entellicens servis teşkilatı 

Casuslarını 
çoğaltıyor 

V'entden ilAve tahsisatı olarak 650 bin 
11 lira ayrıldı 

ce '1'':.e 8«baJıki posta ile gelen lngiliz- cek bütçeye fevkalade tahsisat olarak 

1 People,, gazetesi yazıyor: ilaveten gizli servis için yüz bin ster-
lllak: ngiJtere daha fazla casus kullan. lin ayrılacaktır. 
~uriyetinde bulunuyor. Gele. (Devanu 6 ıncula) 

Seferberlikte 
Cephe gerisi hizmet
ler nasıl görülecek? 
Zehirli gaz maskeleri 19,5 

liraya satışa çıkarıhyor 

§chrı71ı. 
~ki muhtelit mekteplerden birinde askeri talım gören kız"/ar 

..(Yansı 2 ncide) 

Mevkuflann sayısı henilz malQm değil
dir. Aralarında bilhassa Almanlarla A
vusturyalılar, İsviçreliler ve Lchliler de 
bulunmaktadrr. 

Rejiın aleyhinde böyle bir teıkilitm 
mevcut bulunuıunun öğrenilmesi Rus
yada büyük bir heyecan uyandırmış, 

teşebbüs nefretle karııtanmıştır. 

Muammer 
ŞelhDır tnvatırca 
su ını<dlalf\l ayıro D<dl o 
Şehir tiyatrosu ar
tistlerinden Muam 
mer birkaç gün ev· 
vel Tiyatro mü
dürlüğüne gön • 
derdiği bir mektup 
la tiyatrodan ay
nldığmı bildirmiş 
tir. 

Muammer Tur
hal şeker fabrika • 
sında üç yüz lira 
maaşla bir vazife Muammer 
almıştır. Şehir tiyatrosunda yüz lira 
almaktaydı. 

Operetlerde ve komedilerde çok fu
la muvaffak olan Muammerin aynlışı 
arkadaşlanm müteessir etmiştir. 

Gürbüz ve Güzel 
(ÇC C lYI k 

M lYısaılb>aılkam o~ 

Foto Etem 

"7,, numara ile müsabakamıza i.1ti
rak eden 12 ya.,,~rnda bay Enver kızı 

SUzan 

1 
Kukon: t Çocuklarmm müsabaka 

mıza fştfrak edebilmeleri için bu 
kuponlarm toplanması lAznndır. 

Bugün lb>aışDoyafn) ve yaıB<olrilcdla 

lb>aışDoyaıcak cnaırıı ftlk.ft eseır: 

1 Harem a{lasının oğlu 
Macera ve Aşk Romanı 

Yazan : (Va-NO> 
Uzun zamandanberi beklenen bu tefrikamız, bugünkü sayımızın 8 inci 
sayıfasında başladı. iki üç gün devam etmeniz, eserin harikuladeliği 

• hakkında sb:e bir fikir verecektir. 

2 
Bir genç kızın romanı 

Çıplak Dansöz 
Çok tanınmış ve gazetemizde mfüıtear adiyle birçok telif ve heyecanlı 

= romanlannr okuduğunuz kıymetli bir romancımızın eseridir. Birlca:; 
güne kadar başlıyacaktır. 

Guatemalayı gezelim 
3 Her memlekette birkaç glJn başlığı altında en uzunu bir haf 

süren dünya röportajlarımızdan Guatemala'ya ait kısmı yarın 

başlıyor. Dünya röportajlanmız sizi birer hafta muhtelif mem· 
leketlerde dolaştırarak ora halkının yaşayışını, garip inanışla 

nnı, bu memleketlerin umumt vaTJyetlerini göstermektedir. Oğretic' 

mahiyeti, ve her faslın salahiyet sahibi kalemler tarafından yazılmı:. 

bulunması bu seri yazılarımızın kıymetlerini arttırmaktadır. 

Veni bir müsabakamız ve kadın okuyu
cularımız için başardığımız bir teşebbtl 

1 Güzel ve gürbüz çocuk 
·· b k Bugün musa a amız başıadı 

1 -13 yaşlan arasındaki çocuklarını bu müsabakamıza iştirak ettirmek 
istiyenler, çocuklarının birer resmini göndermelidir. Resimleri hazır 
olmıyanlar gazetemizin hesabına lstanbulda Basın Fotoda, Beyoğlund 
Foto Etemde idaremizden alacakları bir kart mukabilinde parasız fo 
toğraf çektirtehilirler. Çocuklannı müsabakamıuı i~tirak ettirmiş o 
lanlarla ettirecek olanlar bugün çocuk resminin altında çıkan kuponla .. 
rımızı toplamahdırlar. 

2 Güzellik 
Doktoru 

Kadın okuyucularımızın sıhhatlerini, güzelliklerini alakadar eden her. 
hangi bir müşküllerini izale edebilmek ıçin gazetemiz, Parisin belli başlı 
~üzellik enstitülerinden biriyle anlaşmıştır. Gazetemiz ,·asıtasiyle 
kadın okuyucularımızın soracakları herha'ngi bir suale bu müesseseden 
alacağımız cevaplan gazetemizde neşredeceğiz. Bu sual ,.e cevaplar 
yalnız sual soranları değil, sual sormıyan kadın okuyucularımızı d 
yakından alakadar edecek bir mahiyette bulunacağına emin bulunu 
yor uz. 

Sual soracak okuyucularımızın mek-
tuplnnna şu kuponu eklemeleri 15.-
zımdır. 

HABER'in 
OUzelllk Doktoru 
Kuponu. 

············································-·--·-··-·-·· ..... -···-·--·-· ... ···· .. ···----· 



Balkan Erkanı harbiye 
reislerinin toplantısında ... 

Rusyada, demiryollarının rayları, biribirinden pek uzaktır. Hatlar pek ge
ni~tir. Vagonlar ve lokomotifler de ona göre inşa edilmiştir. Bunun sebebi şuy
muş: Çarlık erkanıharbiyesi: "Bir gün Almanlar memleketimizi istitaya kalkar-

larsa, kendi trenlerini bizim yollarda işletemesinler 1 Onların lokomotif ve va
gonları bizim raylara uymasın 1,, diye düşünmüşler. 

Demek ki, harbe yarayacak malzemenin ayrı cinsten olması, iki devletin 
binöirine karşı beslediği suiniyet ve korku neticesidir. Bunun aksi de, hüsnü ni
yet, itimat ve beraberlik ifade eder. 

Dünkü gazetelerin yazdıklarına nazaran, Bükreşte toplanan Balkan devlet
leri crkanıharbiye reisleri, bazı kararlar vermişler. Bunlar arasında, silah ve mal
zemenin ayni çeşitten olması da varmış. Romanya, Yugoslavya, Yunanistan ve 

Sef erberı i kte 
Cephe gerisi hizmet
ler nasıl görülecek? 

Erkek ar7:ada,~1.arile beraber askıf' 
talim gören TU.;1.; kızlan (dün şehriflltıl 
lisclcri'ıde aldırd1ğımız aç resmi 

TUrkiye, böylelikle, biribirlerine ne derece bağlı olduklarını göstermiş oluyorlar. 
Daha pek yakın senelere kadar aralarında harbetmış devletlerden mürekkep ol
malarına rağmen, ilerde asla bu niyette olmadıklarını bu hareketlerile anlatan ve 

silahlarım ancak sulhün bekçisi sıfatile muhafaza eden Balkan antantı camiası, 
ba~başa vermi~ erkanıharbiye reislerinin müşterek kararlari!e harekete geçmeğe 
ve malzeme cinslerini birleştirmeğe, cidden bir devleti muazzama mahiyeti arze

diyor. Müşterek bir tehlike karşısında müştereken kullanılacak bu malzemenin 
ayni cinsten olması, Balkan antant...-; trkniğini herhalde pek daha pratikleşti-

recektir. Hüseyin Faruk TANUR 

Zehirli gaz masl<el ri 19,5 
liraya satışa çıkarıhyor 

sayfada göriı!JOTS1tn.UZ.) ....-/ 

Doğru mE,! 
değil miJ Kadınların askerliği hakkmda son 

Sancak Türkler·ni 
tazyika mı kalkıyorlar? 

zamanlar ortaya çıkarılmış olan haber
ler Dahiliye müsteşarı Sabrinin verdiği 
bir beyanatla tamamile aydınlanmış ve 
mahiyeti anlaşılmıştır. 

iki TUrk dipçikle yaralandı, iki Türk de 
tevkif edildi 

Antakyada cumhuriyet bayramında 

Türk ekseriyetini ve dolayısile bütün 
Türklüğü müteessir eden bazı h!clise -
lerin cereyan ettiği birkaç gUn evvel 
pyi olmuştu. Bu şayialar maalesef ta
hakkuk etmektedir. 

Diln gelen mütemmim malfunata gö· 
re Cumhuriyet bayramının ikinci günü 

devriyeler dört Türkü dipçikle yarala

mışlardır. Aleviler arasında çıkan bir 

kavga neticesinde iki Türk tevkif edil

miştir. Uç Türk hakkında da tevkif mü

zekkeresi kesilmiş ve kendileri aranma

ğa başlanmıştır. Bu hadiseler büyük 

bir teessür uyandrrmıştır. 

Silah anma yarışı 
lngiliz Başvekiline gör~ 

r ın ·r ih imal dahi in 
getirmek tehlikesini gösteriyor ı,.,.,ı, •lo .ımızın fiilen mecburi askerliği 

de~il seferberlik halinde askerlik çağın 
daki erkekler vazifeye çağrıldıkları za
man geride kalacak işlerin görülmesin-

Londra Belediye reisinin verdiği ıe
nelik ziyafette büyük ai.yaat tezahürata 
vesile olmuştur. Ziyafette İngiliz baş· 
vekili. hariciye nazın ve diğer nazırlar
dan başka Londrada bulunan Lehistan 
hariciye nazın ve yabancı elçiler bulun
muştur. 

İngiliz hariciye nazın Eden kadehini 
elçiler heyeti şerefine kaldırarak bil
hassa Alman elçisi Von Ribentropa 
"hoş geldiniz,. dedikten sonra Polonya 
hariciye nazmnın ziyafette hazır bulu· 
nuşuna işaretle Bekin dünya sulhUnc 
yaptığı hizmetleri zikretmiştir. 

lnglllz Başvekilinin nutku 

Bundan sonra İngiliz ba~vekili Bald
vin şayanı dikkat bir nutuk söylemiş

tir. Baldvin demiştir ki: 
"- Bugün İtalya ile vücuda getiril

miş olan ticaret anlaşmasının, tngiliı: 

- İtalyan ticaretinin, yavaş yavaş nor
mal §eraite dönmesini kolaylaştıracak 

bir esas üzerinde şayanı memnuniyet 
bir arzda yeniden tesis eyliyeceğini il
mit eylerim. ingilterenin Akdenizde İ

talya ile olan münasebetlerini birbirinin 
zıddı değil, fakat birbirinin mütemmi
:nidir. Bu bir hakikJttir ve bu hakikatin 
gerek burada gerclt İtalyada blinmesin
den çok şey kazanılacaktır. 

İspanya işlerine gelince, İngiliz hU
kOmeti, İspanya anlaşmazlığının bu 
memleket hudutları haricine sirayet et
mesinin <Snüne geçmek için, ademi mü
ôahale üzerindeki müsbet müzaheretile 
elinden gelen hiçbir şeyi dcriğ etmemiş 
tir.,. 

Mısırın lstlkl~ll 

M.1 Baldvin, İngiltere - Mısır mua
hedesi hakkında şöyle demiştir: 

"Bu muahede, Akdenizin şarkındaki 
beynelmilel vaziyette devamlı bir istik 
rar unsurudur. Mısın, mUttefikimiz sı
fatile selamlarım.,. 

eoğazlar mukavel si 
Başbakan, Montröde imzalanan Bo· 

ğazlar muka:velenc.mesinden de bah-
setmiş ve demi§tir ki: 

"- İngiltere hükumeti, Montrö kon
feranamm mınaffakiyctle neticelenme-

sine mUhim surette yardım edebilmiş ol 
duğundan dolayı büyük bir memnuni
yet duymaktadır. Montrö konferansı 

beynelmilel meselelerin, tetkik ve mü
nakaşa yoluyla halli hususunda mes'ut 
bir misal teşkil eylemekteclir . ., 

Slllhlanma v111 harp 
M. Baldvin, nihayet, bütün Avrup< 

r ın silahlanmasma işaret ederek ve bu 
keyfiyetin akla sığmaz bir delilik oldu
ğunu bildirerek demiştir ki: 

" - Eğer bu silahlanma devam eder
ı:c muhakkak harp olur demiyorum; 
fakat bu silahlanmalar harbi herhald:: 
daha mümkUn kılmaktadır ... 

• Hukuk fnkUltesintle bu sene 
nıfmda bir dersten kalan talebe için ayuı 
20 sinde veya 2~ Undc bir imtihan 
enktn. · 

• MUJga Boğnzlar komisyonunun evrakı 
hariciyedeki bUroya devredJlml§tlr. 

• İkUsat veklUeU teruı.ı heyetleri rciai 

Hüsnü Yaman dl1n Ankaradn.n §ehl:1mlze gel 
mtı.ıtır. 

• lııfaartt veklletl tettiı heyeti reisi Cevat 
Ankaraya gitml§Ur. 

• A\Tttpanm muhtelit yerlerine muhteıu 
kımmlarda lhtlsa.ıı kesbetmek üzere gönderi 

de askerlik mükellefiyetinden hariç ka· 
lan erkekler gibi kadınlardan da istifa
de olunmasıdır. 

Dahiliye vekaleti müsteıarx Sabri bu 
beyanatında diyor ki: 
''- Askerlik mükellefiyetine dahil 

lecek gençlerin imtihanı bu aym 10 unda ya-=======:=-:==.====== 
pılacııktır, da bulunıı.n Polonya hariciye nazırı Beki dfuı. 

• Do.hlllye vekAlctı bUyük §chlrlerde seyri kabul etmlg ve sarı.yda oeretlne bUyUk t{lr 
seferin temini için bir "seyrüsefer ve yolları ziya.Cet verml§tlr. 
kanıma kanunu .. projesi ha;o;ırlamaktadır. • İranda bulunan Etgnn harbiye nazırı 

• Bazı gaz ve elektrik abone!erl faturaların Mahmut Hıı.n Meşhet yoluyla KAblle hareket 
etmııtır. 

her aym sonunda ve muayyen zamanda a • Fransız muhalltlerl Sovyet - Fransız 
bonelcre gönderilmesi için all\kadar mnkam 

mlsakına glddeUI hücumlar yapmakta ve bu 
lıır nezdinde teşebbüslerde bulunmuşlardır. misakın derhal feshini istemektedirler. 

• lnhfııarlıır idaresinin memurlardan teka 
• Glrltte bulunan Yunan ba§Vekiıı general 

ut .,uı.ıığı için kestiği yUzde beşlere yan ldetakaa.1 AUnayıı dönmektedir, 
lışlıklıı. maaşların vergileri de dahil edildiği • Amerlkadnkl <!enizcller grevt muhtelit 
için şimdiye kadar bu şekilde alman tazıa hııUarda fe\·kaltıdc pahalılık huauJo getir 
parıılann iadesi maliye vektıletinden isten ml§tlr. 

ml~tir. • Lehistan orduları başkumandanı general 
• Meşhur dolandırıcı M.ahmut Saim, 19 ka Ridze dUn merasimle marc§ııllık rütbesi ve 

rtına diki" clikllrmel< \'e ı~ bulmak bahaneslle 
rllmlotır. 

dolandırmak suçuyla gene mahkemeye veril • Bombaydn kargaşalıklar dUn yeniden 
•mltı ve dün duruşmaya başlanmıştır. haşlamıştır. mı.mntıpura mıntaknsında kanlı 

• Sovyet lnkılAbının 10 uncu yılcRlnUmU çarpışmalar olmuştur. Şimdiye 1taclar Bom 
mUn~cbetlle Hariciye veltlllmlzle Sovyet bayda 71 ölU 600 yaralı ımydeclilmletir. 
hariciye komiseri Litvinot arasında gayet • Bu s::ı.b:ı.h Sent Antuvnn ldllseslnde ltal 
s:ımlmt telgraflar teati eclilmlşUr. ya kralmm doğu~unun yıldönUmU münasebc 

Dışarda: 

• Pc~te tnlcbeslnln YabudJlcr aleyhindeki 
nümayişleri dlln de devam etmiştir . 

• İngiltere kro.lı sekizinci Edvnrt Londrn 

tile bir A.yin yapılrnıatır. 
• Yugoslavya ı.altanat naibi Prens Pot fJe 

refikası Londraya hareket etmı 1erl.iir Pn'· 
ant, Dük d6 Kent ile rc!lluısı dUşese iade! 
ziya.ret edllmesicllr. 

olmıyanlann sefer halinde devlet me· 
kanizmasının muhtelif sahalarında ça
lıştırılması hakkında esaslan ihtiva e
den bir layiha vekdletimize de verilmi§ 
ve vekfüetin noktai nazarı ilave oluna-..... . ..... 

yihanın tetkiki için henUz bir ko:nisyoıı 
kurulmuş değildir. Böyle bir komisy•)· 
na riyaset edeceğim hakkındaki haber: 
ben de gazetede gördüm. ]3u hııber ;ı 

yın 13 ünde toplanacak ve hava hücuı 
!arından korunma hakkrnda vekaleti
mizce hazırlanan projeyi tetkik edece! 
olan komisyondan galat olsa gerektir., 

Llylhan1n esaslara 
Sefer halinde askeri mükcllefiyetlen 

tabi olmıyanlara verilecek vazifeler hak 
kındaki kanun lfıyihasının esasları te 
bellür etmiştir. Bu kanunla hem ordu 
kadrosunun tam olması, hem de dev)( 
makinesinin ve umumi hizmetlerin sek 
teyc uğramaması temin edilmi~ olacak 
t<r. 

Bu hususta evvela bir proje hazırla 
narak Dahiliye vekaletine gönderilmiş 
ve Dahiliye vekaletince hazırlanan Ui
yihada Başvekfilet tarafından tetkik e
dilerek bütün vekaletlere dağılmıştır, 

Layihada, açılan yerlerde iş görmeğe 
vaziyeti ve mesleği müsait olan kadın 
erkek bütfin vatanda§ların çalışması is
tihdaf edilmiştir. 

Gaz maskele rl 
Diğer taraftan hava tehlikesinden 

halkın kurtarılması için alınmakta olan 
tetbi rlere ilaveten Kızılay tarafından 

da gaz maskesi satışına yakında başla
nacak parasını veren herkes maske ala
bilecektir. Kızılayın maske fabrikası 

süratle maske yeti§tirmek için geceli 

Bebek 
tıramvayuaııro 

Bizde §ehrin her tarafına ~liyen tr0; 

ııayların kapılannın dışına ıauıar el ff 
olması on tabii vaziyetlerdendir. 'ffddf' 

vay bekliymı yolcu geçen tram1Ja!l1 rf 

dan birisine ergeç biner - daha aoğ 
su - ayaklık yer bularak sığımr. G 
hal §ehrin 81k tramvay i§liyen k"I~~ 
Zarında dah.a k-Olay olur. Fakat liY' 
hatlar var ki duraklardaki traJllıf 
yolcu.stmun tramvayı oörmesile 'k'J. 
etmesi bir oluyor. 

Aaıl başlangıcı Karugköyde oJJ 
Bebek hattında üç nevi tramvay tŞ 
Bunlardan birincisi Eminöııü gibi~ 
rin en kalalXJlık merl:ezindcn haf( 

ettiğinden ara'balar daha orada dO';J 

Pek seyrek ol.an Eminönü araballl~ 
hatta Kara7:1Jyde ?Jfle ckSeriya biıı 

41
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kabil olmaz. ikinci tramvaylar ft~~ıf 
raydan kalkarak tam Orta1«Jye ki"':_ 
gider. Bu arabalar da her zamaıt tı 
lım tıklımdır. Fatih - Beşikta.1 ar:; 
Zarı da Bebek hattının yar1sını kili J.· 

Fakat - arabalar Eminönihıe ge1111 

zaman bile doludur.. .f6 
J(araköyde tramvayların ma11~11 

yapması için Çe§me meyd.aımuı d fi 
giden yol üzerinde bir hat oordır. 

kat bu hat neden.<Je ktlllanılm.a::. ~ı-
Bizce tabii ba{ılangıcı KaraköY 0 

Bebek hattına hareket edecek .tr~-ı! 
vay arabalarının - hiç değilse bı1' c • 

mı - Karaköyden hareket ederse, ~ ~ 

rin milhim bir kısmını teşkil cdC11_ ~ 
civar halkı sabah ak2am çe7'ti1defl 

tıraptan kurtulmu~ olur. ttl 

------------------~Hal~ 
Maliye 

tahsildarları 
Maaş al rnıyar a~ 

Ccret:e t:a bi 
olacaklar 

11 
Ma u, e vekaleti, maliye ta hali~~ 

tebliğ, tahsil memurlariyle piyad·el 
süvari tahsildarların ücrete tsb• ~ 
tulmasına karar vermiş Ye bunu sJ 
tamimle bildirmiştir. Bunlardnıt ıı' 
ğusto.s 936 senesine kadar filen 1tiıe~+ 
etmiş olanları muhakkak ~urette ti~~ 
üde scvkedileceklerdir. Bu uıı' .,'1 

' .. 
fili hizmet müddetleri 20 sene 1,ıt 
daha ziyade olanlar eski mna~tn' ti4' 
istihdam edilecekler \'e sonra H'1'

11 

evkedilec:eklerdir. ıı<· 

Eğer bu mUddct içinde bu ıne~~~· 
lar i~ten men, mahkumiyet ,.eyıı ~l'pl1 
let emrine alınmak gibi bir se ıı
,·azif elerinden ayrılırlarsa gcl1e 
knUde se,·kedilcc:eklerdir. ,/ 

ti' gündüzlü ~alışmaktadır. ıell 

Dahiliye vekaleti, halkın ha"11 fıı1' 
. ett• c::ıı 

kesinden korunması tedbirler> !• 11 

da mühim bir layiha hazırlaını§tı! ı'" 
meyanda toplu maskeli yürUyii§

1
'11ui>', 

tibi düşünUlmektedir. Proje c1:~1,ıt' 
müate~anmn riyaseti altında ve f'f 
5eferbt'rlik müdürleri tarafında~ ce~ 
lacak bir toplantıda tetkik edı c 
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!Benim q.ödişüm: 
- .... ~ - ~ .... -

Anadoluga göç 
etmemi beğenmigen 
Okuyucunıa cevap 

0~ 11ıkramda, lsta.nbul bemşerlsi { beta.eti, anları ar kanım takıp sü:rük'U? 
de ta.ıı çık~ Karadeniz sahilin- yemmnekteld acziniz .. Sizi na.sız yora
lab~n~e civarına ailemle ve dostlarım-! oak, yıpratacak, ve .ri.zi nasıl geri bir 
8ebell'lıkte nakledeceğimi ve bunu hangi insan yapacak bir bil~cniz! Hem bunu 
~~er tahbnda yaptığımı tafsilatile siz de hissedeceksiniz. Zaman zaman 
~nn. Karn.rımm a.IAka uyandır- 1 stanl>ıila da geleceksiniz.. Bu geli§ler 
~ve ferdi değil, içtimai bir mevzu o hasreti dindirmiyccck, alevlendire
Yo edildiğini memnuniyetle görü- cektir. Her gelişinizde buradaki ikar 
haıt l'Unı. Mesea, diğer gazeteler, göçüm metin izi biraz daha uzatacak ve bu 
llıa kında benden ve kanından malu- uzatışlar oradah.i ~lerinizi biraz daha 
QiUt alnıağa geldiler. Dün, Mustafa aksatacaktır. 
ııı.U:r lınninde tanımadığım bir Ünyeli Zih1ıi>ıizde bil.anrolar yapacaksınız: 
~·evver, işini gücUnU bırakıp beni Bir~ tas/iyeshuüm sonra elinizde ne 
dıı: 11 kargaşalığı içindeki evimde bul- kal.aoak1 Bunu o kad4r zavallı bula

\at~ l{asabamızı tercih ettiğinize fev
gar:e ~vindim. Burasını henüz hiç 
ij b' enıışsiniz. Fakat o kadar güzeldir 
~·~- kere alışınca bir daha ayrılamı
~-~ Bakı~ size, fotoğraflan
~etırdJ.ın. Oraya babama ve ağabe
(a e haber yollayacağım. Sizi, mutla-
~ir edeceklerdir! - dedi. 

ettı ... ıneceğim yerin şimdiden taayyün 
~mı· fakat müstakbel bemşcrile
~en nıuUaka m:ınevi yardım umdu-

)) u ~kkürlerimle bildirdim. 
la 08tıarnn ve hatta uzaktan tanıdık
~:: telefon ediyorlar, ziyaretime ge
larıia.n ar. !3azı mektuplarda aldım. Buıı-
111~0 bır tanesi hayli bedbinanedir, 

r ki: 

caksınız ki, bu zamanınızı medeni bir 
şehirde geçirmiş, i.Jini..."i bozmam'!§, 
yuvam::ı dağıtmamı:ş olsaydmız ne ka
dar karlı olacağınızı gayri i1ıtiyari he
saplayacaksınız. Beyhude geçirdiğiniz 
en gii.zeZ senelerin~ acıyacaksınız. Ve 
nihayet hilsranla döneceksiniz .. 

Belki benim hesaplarım ve düşünce
l.erim yanlt§tır. Fakat henüz /iil.e geç
meden bu mü.Uihaz.alann göz öniinde 
tutulmasını belki size faydalı olur diye 
düşündüm! Selamlar. 

Sizi sadece yazılarınızla tanıyan bir 
dost 

• • • 
İsmini gizliyen bu gıyabt dostuma, 

nasihat ve ikazlarından dolayı pek çok 
teşekkür ederim. Fakat, ben, !stanbul-

.e· "' 4 • la maddt alaka.mı kesmiş bir vaziyete 
"' l.?2ıat kendisini cıWca<lm' etmiyen düşecek değilim. Yine İstanbul gazete
"*".1Jeya bu f1WSC1.eyo 1carışan ve bıı cisiyim. Hem de o derece noksanı du
Oııl.~r14 2'<ıman aar/eden, ve ka/Mım yulan Anadolu intibalarını bir Anado
k· ·\1"an ~r hakkında içimde 
;:,~ ha!Jret 

00 
biraz istihfaf hi.!si lulu gibi yazan sa.bık bir İstanbullu 

-wn11' muharrir ... Demek ki yazıl~, müte-
11~ zayit bir rağbetle bura matbuatında 
~ >ı Ya.:tnızı oTcuyunoa verdiğiniz 
""-Yer beni öyle sardı h,; doğrudan doğ- intişar edecek, asıl hayatım ve daimt 
~kta o.lö.ko.dar etmediği halde size '!JCZ- yerim yurdum orada olacaktır. Yoksa, 
lJ~. kendimi alamadım. değil !stanbula, zaman zaman dünya-

~''"'- ı ıatınaa işi t;ak ol.an tJe Yütün nm dört bucağına seyahat edeceğim. 
d~ .'',''•• 4ı&Olı:ı4m:: ~~ "''c ken- Onun Jçin, kendimi manevi bir UÇW"Wll 

hı,, ı;:>ı ltar/~ ldzım gelen bir şar başında görmiyonım. 
Oıqlt w 'L _ 
~ Y'Um rı-ulde.. Hem, cumhuriyet rejiminin ~lan-
~ Bizin tam akmni.z bir adamım. gıcmdanberi, Anadoluya rağbet ve 
kqt CCdbeced, Anadoluluyum.. Fa- himmet eden yalnız devlettir. Fert, bu 
1Je,.'lc:::~'n zamandanbcri lstanbulda hususta hiçbir adım atmadı dense doğ
t!L~ ~ve Q§ağı yuktı.rı burolı olmıı- nıdur: Orada kazanıp burada yemek! 

1' 1'1 Prensip bu olmuştur. Ben, bunun aksl-
ı.. Q.hnt.in -~ı·y ki . . bi . 
vıt t c;u.: orum ı§SıZ r gece, nı yapmakla da aynca bir zevk duyu-
ltq <>nlantı CS00.'1nda bu fikir yarı şev- yorum. Benim gibi yapanların misali 
fiJ,:~~Ya at'lldı. Ve yine yarı şaka bu çoğalmalıdır. Zira belki ben muvaffak 
Yeni ~ne hulyalar kuruldu. M cvzu olamaz.sam onlar olurlar ve şehirden 
11iııc ı. Sizi sardı. Miltookip geceler köye göçenlerin de aramızda bulunma
te ~~rı ~kıa ü::erinde i.1Zendi. Elbet- sı behemehal Hiznndır. 
ll'Qı,_t tıt. r.ları üzerinde <k durıtldıt. Be d h · """<l. / n, a: a zıyade Mustafa Güler'in 
~ığı ıkri~ kendisi, hulyaların par- ''Bir kere alı§ınca ayrılamayacaksı
~ Ve nihayet sici bckliycn meç- ruz:,, diyen sözlerindeki nikbinliği 
1cı ~ ~ o kadar J..."'Uvvetli idi sempatik buluyorum .. Bugünkü haleti 
~ ~ r1.ar sörlük kaldı. Diğer'leri nıhiyeme bu muvafık geliyor. Belki 
~1l<lı ara geçirecek kadar kuvvet 1«l- mektupta tarif edilen ıruı.nevi bir hezi
ge1<z; Ue mukavemet edilemez bir hale .. mete uğrarım, fakat, doğrusunu ister-

4.tı.a.a.oz seniz, şimdi, omdaki zamanımın bura-

HABER - Akşam posfall 

• I 

Hanende Pamuk ipliği 
Hamiyet buhranı 

Uç gün hapse 
mahkQm oldu 

Dün saat on ikide asliye birinci hu
kuk mahkemesi önünde geçen bir baka 
ret hadisesi ayni gün Sultanahmet sulh 
üçüncü ceza mahkemesine intikal etmiş 
ve karar verilmiştir. Hakarete uğrayan 
avukat Halil, dava edilen de hanende 
Hamiyet tir. 

Avukat Halil sulh eczada davasını 

şöyle anlatnuştır: 

"- Benim bilvekalc takip ettiğim da
vayı kazanmakta olduğumu gören müd
deialeyh, deruhte ettiğim vazifeyi hüs
nü suretle ifa etmem dolayısilc bana 
karşı iğbirar duydu ve salondan korido
ra çıkınca gerek kavlen ve gerek el ha
reketlerilc, fiilen beni tahkir etti. O es
nada koridor çok kalabalıktı. O kadar 
kişinin karşısında şeref ve haysiyetimi 
ve şöhretimi kcsretti. Tecziyesini iste
rim. 

Hamiy:ct tc §Öyle cevap vcnni.§tir: 
"- Ben 25 yaşındayım. O benim 

babam yerinde ... Böyle bir adama ne 
diye hürmetsizlik edeyim. Tabiatilc fe
na bir şey söylemiş ve yapmış değilim. 
Terbiyem buna mUsait değildir tabia· 
tile .. ,, 

Avukatın gösterdiği iki pbitle Ha
miyctin gösterdiği iki şahit dinlendik
ten sonra Hamiyet üç giln hapse bir li
ra para cezasına mahk\im edilmiştir. 

Kızılay yeni 
binasına taşınıyor 
Kızılay cemiyeti Yeni Postahane ci

varındaki Aksaraylılar hanını aatm al
mıştı. Bu handa yapılan tamir ve boya 
işleri kamilcn bitmiştir. Cemiyet genel 
merkezi İstanbuldaki mümessilliğin ve 

İstanbulda Kmlaya ait diğer müessese
lerin buraya taşınmasına kar~ vcnniı
tir. Ötcdenberi Xız:ılay umumi merkezi 
ve daha sonra Kızılay İstanbul vilayet 

merkezinin bulunduğu ve şimdi de mil
mcssillik tarafından işgal edilen Cağal
oğlundaki bina ise satılmaktadır. 

Yeni mebusluklara 
klmler namzet 
gösterilecek ? 

Büyük Millet Meclisinde bulunan beş 
münhal mebusluğa intihap için yakında 
faaliyete geçilecektir. Bu münasebetle 

münhallere gösterilecek namzetler ü
zerinde tahminler yürütülmektedir. Ka· 

dim diller profesörü Fazıl Nazmi, Ro
mancı Hüseyin Rahmi, Eski dahiliye 

müsteşarı ve şimdiki Parti umumi ida
re heyeti azasından Vchbinin namzetlik 
lcri büyük bir ihtimal dahilinde görül
mektedir. 

Dokumacılar mümes
slllerl Ankaraya 

gittiler 
Pamuklu iplik buhranı ve bu yüz· 

den dokuma, çorap, trikotaj fabrikala
rının durması üzerine İktisat vekaleti 
işi ele almış ve Vekil gümrüklerden ih· 
tiyaç nisbetinde"pamuklu iplik geçirerek 
buhranın önüne geçileceğini ".'aadetmi~ 
ti. 

Şehrimizde olduğu gibi Anadoluda 
da buhran yüzünden tezgahlar durmuş 
tur. Bu iş etrafında teşebbüste bulun· 

mak üzere !stanbula gelmiş olan Deniz 
li dokumacılar birliği reisi İsmail Hak· 
kı ve İstanbul yazma ve dokumacılar 
cemiyeti reisi Yahya dün akşam Anka 
raya gitmişlerdir. Bu hususta Ankara· 

da teşebbüsat yapılarak işsiz kalan es· 
naf ve işçilerin kurtarılması istenecek· 
tir. 

Bu hususta biran evvel gümrüklere 
emir gelmesi beklenmekte ise de güm
rüklere dün de bir emir gelmemiştir. 

Maltaya gidecek 

Filomuz 
DUn Haydarpaşa 

Unlerlne geldi 
önümilzdeki pazartesi günü Maltaya 

müteveccihen hareket edecek olan do -
nanmamızdan Yavuz muharebe kruva
zörile Kocatepe, Adatepe, Tmaztepc ve 
Zafer muhriplerimiz dün öğleden sonra 
Haydarpaıa önüne gelmişlerdir. 

Filo ile birlikte Maltaya gidecek 
olan denizaltı gemileri daha evvel Mal
taya harcltct edecekler ve Malta açıkla
nnda filo ile birleşeceklerdir. 

Geçit resmine gttml
yen talebelere Jbtar 

Cumhuriyet bayranunda geçit resmi 
için ayrılıp da merasime gelmiyen lise 

ve ortamektep talebelerine - Maarifin 
emrile - mektep idareleri birer ihtar 

cezası vermiştir. Aynca talebe velileri
ne bu ecza biref mektupla da bildirilir
ken çocuklarını göndermediklerinden 
dolayı kendileri de tahtie edilmiştir . 

Tesirli olsun diye 

Hapların 
hepsini yutunca 
Rlr kadın zeblrleoip 

hastahaneye 
kaldırıldı 

Ortaköy akaretlerinde oturan İlya ~et ii- u. il~ aylar, belki iki 1Je niha-,,,,, "'\' -- _ ...... _ t u w • dakinden çok daha iyi, çok daha heye-
<ımn _-... ,!{; .. ......, c~ ow.ugunuz yenı- --------------
tı,., "•Uhtclif 8c{halarını yaşatacak- canlı geçeceği kanaatini besliyorum. 

ktı.ı Ebe sekiz sene evvel Diyarbekirde 
hir cfoktordıın aldığı uyku haplanru 
yoptırnu§, fakat çabuk tesir etsin diye 
sekizini birden yutmuştur. 

Bu hisleri kalbinde taşıyarak iki üç 
,,_11'Q.ka.t u sene yaşamak ve sonra muzmahilane 
'<e ,.ı_ı, ?tutmayınız ki bu yenilikler 1 )A '"<ı nıa stanbula dönmek bile, Babıali ile Ka-
~ • ._ ).._ 'mahrumiyetin size .,,eni ge
~ vı::ı uclkıi . :1 bataş arasında mekik dokumaktan ve 
~ <Z<:ai • ıktihamları ilk zamanlar ittirad içinde tenebbüt etmekten ha-
' 1' bir zevk verecek olan bir 

~ııiJ..1~:t oZacaktır. Orada tabiatın gu·· _ yırlıdır. Ben, muharrirlik mesleğimi 
,._ -""1..7' .,,. çok memleket ve mUtenevvi, mütena:': 11-,· gc"'"rdır. Çalı§ttn z.,x,,,lülerin si.,~v,, 'lctı ıvv:1 kız hayat şekilleri görmüş olmaklığı-
lıt Yet ha.yat tarz'kın vardır. Ve ma medyunum. Kendi köylümü, kendi 

,,.clQ ba":htclif mcvsim1erin orman- kasa.balımı için:!en tanıdıktan, hatta 
PiJtzik &aht;;e~de ııe tarlaları - 7d bir kanıksayıp "Artık öğrenilecek bir şey 

ibi Olmak gayenize göre zie?i/ ..,:ıı:-~ _ _ . kalmadı!,, kanaatile Istanbula - farzı 
1ec tecelli""~ Mınoannfz- '!\urı-1 reuha1 - döndükten sonra bile, bu av

e1c 1Je,. ~lcrı oZaoaJ;tır. Bım'kır görü-
tQ.L vgrC'tıikccktir detim, "Hüsranlı,, olmayacaktır. Bir 

te.._ ·ı.amnt.üZ" • • hayat üniversitesi bitirmiı:ı kadar ma-
0 .. 'e!Je ı.~__. unfı...."'il tahminde iki ii.r 
JıA_ ·~r ~- nen mahmul döneceğim .. 

11 
ÇARŞANBA 

lKl.NClTEŞRlN - 1936 
Hicı1: 1855 - Şaban: .26 

Cıün••ın .B ıı.I ~1 
16,155 

V1.lut .s..ı,.ı, ôeılı 

alo 
,,_. 5,18 ll,58 H,85 16,55 18,30 15,00 

t 
clo l.2,22 7,03 {l,43 12,00 1,34 12,06 
ur~ e 

Yarım saat sonra Ebenin zehirlendi
ği aııla~ılarak kendisi Beyoğlu hastane
sine kaldmlnu§tır. 

Bir amele denizde 
boğuldu 

Kasur.paşadaki Havuzlarda çalışan 

Ha!il ile Mustafa dün Havuzlar önünde 
yanyana bağlı duran Heybeliada vapu
rundıın Bursa vapuruna uzatılmış kalas 
t.ır. ı;cçerken dü~müşlcrdir. 

Bun!ardan Halil kurtulmuş, Mustafa 
denizde kaybolmuştur. Cesedi çıkmamış 

~~)l Bon Çth.•§tm bunım içindir. 1 va. NO) 
ip ~?iini ö ~'l'<J 88'1tclcrin 1ıep böyle ge- -----------------------"'----=----__.:.---------------
~'«<ti h<ı.~Ctı.ecck, insan Zarın basit ve m••••~Z• 
'1/Q' 1.:a>ıtk_, ne, tabiatın ycknasal~lığı- ....;.&.;~....._ 

1• ,.l\o. ayUca.J ..... n .. B h li" "1<l -.....ukin ı a . ...... ı..... a usııs en ıt-
1\ ~'IJ Y nı en h."Uooctli yn-<W:ıy•.c;, 

fiil~ arnıc i ~- ~ 
~ Ccc1c, bu " m1.·anının yok oluşunu 
eı d nu dtl-o.r· k w af tı!hııa.. 1ı1•oıece , 811."1lmaga ve 

a~ d.e/a ~~ ~1.ayacaksınız. Ve bu 
~ ,.Q. içf>ı~ maya görsün! Ondan 
~h Ycı°ba{ı 'tlıcdc?ıiyetc ve !stanbula 
tı,. bf.,. -11:::..'IXuJ bii.yiimeğc başlaya-
8..~ Sabrcd-_ :et,, ciuy{J'lum flyanaca.1:
'.'"CQL- ~Cl·,st · 
ti~ '""Z'tt~. 'il!, ~ nız, m'tl.avcmctc çalı-
~ "- cı,oat ,, - • t • ~- ·ı·Tı t k. ·t ~l .. "lj Yek '"lT ıp '™"' ı -. e ·ı ı -
ııgu, ga.;:?a~·l~Tc, fabüıtm duygıı

c CTinızin yürilmektcki 

Evi Dize 
İzmirden (Solmuş Zambak) imzası ile aldığımız mek

tupta deniyor ki: 
"Kocam tarafından aldatılmış ve çok müteessir bir 

vaziyetteyken av mevsimi ile beraber bana da bi.r güneş 

parlar gibi oldu. Yakışıklı bir genç olan korucu bana büyük 
bir alaka göstermektedir. Samimi olduğuna kaniim. Bu 

dönünüz 
aşka cevap vermeli miyim yoksa evime avdet mi etmeliyim? 

CEV ABTMIZ: Ani çıkan güneşlerin yağmur toplamak 

tan başka bir işe yaramadığım bilirsiniz. Bunun için evi

nize rlönmeniz sizin için en iyi çaredir. Ümit ettiğiniz gi,8i 

l!q cevap veremiyeceğimizi de tahmin edersiniz. / 
( 
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~Dır 1Fıraılnlsu;gofi1l 

Dıı e~e"aı lfi1 n aı ıro 
"Ordre,, i.simli bfr Fransız gazetesi 

don.anmamızın lflalta ziyaretinden 
balısederkcn bir herze yumurtlamış! 

"Bu münasebetle dedikoducular, 
şu hadiseyi hatırlıyorlar: Elli sene 
eITel, Osmanlı donanmasına mensup 
bir filo, Ingiliz donanmasının ziyarf'
tini iade için l\laltaya gidiyordu. 1877 
de İngiliz donanması. Çarın orduln. 
rını İstanbul önünde durdurmuştu. 

İngilizlerin tehdidi olmasaydı. I!t•slaı
lstanbulu zaptedeceklerdi. l~te O .• 
manlı donanması lngilizlerin bu ı a. 
retini iade etmek istiyordu. Fakat im 
teşekkür ziyareti tahakkuk etmedi. 
Bunun .sebl.'bi, hiisnü niyet olmama ı 

değil, fakat Malfanm bulunmaz olma. 
ı::ıdrr. Osmanlı donanması kumnncla· 
nı olan nmiral, haritaları beyhude 
yere arnştırıp durdu; fakat Malta bir 
türlü ufukta görünmek istemiyordu. 
O kadar ki Akdcnizde altı hafta müd. 
det devam eden seferden sonrn Türk 
filosu kumandnnı uğradığı ilk lir.tan. 
dan lstanbula, müslümanların halife
sine şu telgrafı çekti: "Malta yol"!" 

(Malta yok sözü gazetenin ynzısın. 
da 1'ürkçe yazılmış ve yanına Fran. 
sızcası ilflve edilmiştir.) 

Amiral, mahcup bir halde fatanbu
la dönclü. 

Fakat, Kemalistler bütün bunlarr 
değiştirmişlerdir . ., 

Abidin Dav'cr bugünkü "Cumlıuri .. 
yet,, te bıı saçmayı yazan nıuharriı e 
lciyıl; olduğu cevabı vererek czciinıle 

diyor ki: 
Fransız gazetesi, 59 yıl eITel Tür. 

kiyenin Pransa ile boy Öl!;üşecek bir 
donanması ve mükemmel denizcilt'ri 
olduğunu bilseydi, Tiirk bahriyelileri 
hakkında böyle saçma bir yazıyı sü
tunlarına geçirmezdi. Ve Bnrborosln. 
rın torunlanna böyle bühtan etmezdi. 

o s\taı lfD ~ lYI o<§! aı 
snıtema 

Bu sabahki "Ak§anı,, da "Akşam. 
cı,, Şişli uc ciııannda sıtma bafladığı 
rivayetlerinden bahsederken şöyle 
yazıyor: 

A~ırlardanbcrl sıtmanın saltanat 
sürdiiğü koca koca ha valiyi sıtma "mü
cadelesi s:tyesinde o f elUkettcn Türk 
himmetinin kurtardığını biliyoruz. Hu 
büyük ,.c şükran ile karşılanmağ'a liı. 
yık azim ve mm·affakıyeti bildiğimiz 
i~indir ki şimdi lst.anlnıiun sıtmn t:ı. 
rafından tethedilt'n alfımctlcrini gör· 
mck bizi hayret l'C teessür içinde hı. 
rakıyor. Anla~ılıyor ki Istanlıulun 
meşhur shTisinekleri hiç te ihmal e. 
dilecek, şakaya gelecek mahluklar cle
ğilmiş. Onların içinde de sıtmayı nal{ 
1edebilt'cek cinsler Yarmış. Şu hal<'.e 
tekziplerden, bilmemezliğe n~ görme. 
mezliğe gelmelerden vazgeçerek !'İ\'ri 
sinek mücadelesine ciddi surette b:ış. 
lamak sırası ~clmi« sa,,lmaz mr. 

Müflis 
sigortalarda 

Zarara girmiş apone
lerin vaziyeti 

Föniks ve Türkiye milli sigorta şir
ketlerine sigortalı olanların diğer şir
ketlere girmeleri işine devam edilmek
tedir. Diğer taranan bu şirketlerin si
gortalılarından bir kısmının vadesi 
gelmiş, bir kısmının da g~miştir. 

Bu müddet zarfında vefatlar ve yan 
gmlar da olmuştur. Fakat bütiin bun
ların sigorta bedeli ödenmemiştir. 

Milli rcasUrnns bu gibi vadesi gel
miş veya g~miş, yahut sigortalı ilrnıı 
ölüm ve yangından zarara uğramış 

olanlara da sigorta bedelini verebil
mek için yarını milyon lira koymu~hır. 

Bu yarım milyon lira ile vadesi gel-
miş ve geçnıi§ olanlara tevziat yapıl
masına . başlanmıştır. Eğer bu ~·arım 
milyon lira kifayet etmezse yeniden 
yanın milyon lira konulacaktır. 

Fönikste sigortalı olanlarm ba.c;ka 
şirketlere sigorta olmaları işine gele
cek hııziramn 12 sine, Türkiye milliye 
sigortalı olanların da gelecek ~enenin 
teşrinievvclinin, 2·1 üne kadar devam 
edilec~ktir. 



HABER - Alişam po!ılalr 

Deniz, kara ticaret 
kanunları eğişe ek 
Adliye Vekilinin reisliğinde bir 
komisyon bu 'şle uğraşıyor 

Tasarruf 
hesapları 

70 milyonu buldu 
YekQnun 100 milyonu 
bulmasına çalışılıyor 

.Milli tasarruf ve iktısat cemiyeti, 
her sene olduğu gibi bu senede, gele
cek ayın on ikisinde başlayacak elan 
tasarruf haftası için haı.ırlıklar yap
maktadır. 

Ankaradan bildirildiğine göre, Ad-ı 
liye vekaleti deniz ve kara ticaret ka
nunlarında esaslı değişiklik yapmaya 
karar vermiş bu maksatla teşkil edilen 
komisyon Adliye vekilinin başkanlı

ğında toplanmıştır. 

Adliye vekili Şükrü Saraçoğlu- top
lantıda yeni kanunun alacağı hüviyeti 
şöyle izah etmiştir: 

"- Mcsainizde ehemmiyetle nazara 
alacağınız hususlardan biri de hiç şüp
hesizdir ki ekonomik münasebetlerle 
ticari ihtiyaçlann bugilnkü vaziyet ve 
icaplarıdır. lktısadi faaliyet ve şartlar 
büyilk harbi müteakip ve bilhassa şu 

on sene zarfında derin değişmelere 

maruz kalmış beynelmilel ticari müna
sebetlerin dahilt ticaret hayatına olan 
tesir ve irtibatı bUyük mikyasta art. 
mı§ ve ticaret kanunları eski ferdiyet
çi maddelerine yeni cemiyetçi hüküm-

!erle milbadele yolwıda geniş mesafe
ler almışllr. Ticaret kanunlarının ik
tısacli cereyanlara ve bu değişme neti
cesinde vücut bulan yeni müesseselere 
yabancı kalrunıyacağmı ve hatta bu 
cereyanların seyir ve nizamını takibe 
mecbur olduğunu hepiıpiz biliriz. Ad· 
liyenin bu sahadaki vazifesi iktısndt 

bünyemizin daima değişip genişliyen 

ihtiyaçlarını temin ve tanzim edecek 
zemini hazırlamaktır. Bu bakımdan 
bilhassa sigortaya, ticari senetlere ve 
şirketlere ait hisselerin derin bir tet
kike tabi tutulacağına kaniim. Bundan 
başka, 1912 beynelmilel Lah~y konf e
ransı mukarreratını model ittihaz eden 
ticaret kanunumuz bittabi bu mukar-
reratm Ccnevrede 1930 ve 1931 sene
lerinde değiştirilen şekline ve hava hu
kukunun günden güne inkişru.: eden 
yeni esaslarına big5.ne knlmryacağı 

aşikardır.,, 

Cemiyetin İstanbul mümessilliği bu 
sene tasarruf haftası için geçen sene
lerden farklı ve halkın daha ziyade ala
kasını celbederek onları tasarruf ve 
yerli mallara rağbete alıştıracak yeni 
bir program hazırlamaktadır. 

Bu seneki propaganda en ziyade 
bankalardaki tasarruf hesapların.m 

yükseltilmesi ve yerli mallara rağbet 
düsturlan üzerinde teksif edilecektir. 

Bankalardaki tasarruf hesaplan 
şimdi 70,000,000 lira üzerindedir. Ce-

miyet bu sene bu miktarın 100,000,000 
liraya çıkm~ı için çalışacaktır. 

Yerli mallar i!:li muvafık olmuştur. 
Yalnız daha kökleşmesi için çalışıla
caktır. 

Cemiyet bu sene milli mahsullerin 
sarfı işi üzerinde ehemmiyetle dur-

B ı • t ı d maktadır. Bunun için dört nevi propaU garı s an a ara ı z a ganda afişi bastırılmıştır. Resimli olan 
bu afişlerde şunlar yazılıdır: • b • • k Balık ye, güneş yemişi (portakal!) 

Yen 1 l r m 1 sa ye; genç kalırsın, ağaca kıyma; maden 
kömürü yak ve tasarruf hesabını yUz 

Akti yolundaki haberleri Bulgar _m•_·ıyo_na_çık_ara_ıım_. __ _ 

B k·ı· 1 1 Bitlerin tebrikl 
aşve 1 1 ya an ıyor Berlin, 11 (hususi) - Hitler, İtalya 

Bugaristan ~ekili Köse lvancC Bulgar Başvekili diyor kl: kralı Viktorya Emanuele doğum yıldö-
nümünü tes'iden bir tebrik telgrafr gön 

Yugoslav ajansı muhabirine Bulgaris- "- Yugoslavya ile Bulgaristanın dermiştir. 

tanın gayelerini gösteren şayanı dik- arasında bir yaklaşma temini için sar- --------------
kat beyanatta. bulunmuştur. reanen mesai mucibi memnuniyet ne- Macar Hariciye 

ticeler vermektedir. Bu takarrüp siya- Nazırı VJyanada 
setine taraftar olmayan bir tek Bulgar Türk ordusu 

Tekemmül yolunda 
muvalfak1yetle 

ıer lyor 
Bundan bir müddet evvel misafiri

miz bulunan Sovyet sivil havacılık teıı· 

kil!tı reisi general Eydeman Tas ajan-

Bertin 11 (Hususi) - Roma proto· 
dahi yoktur. Bu yaklaşma hiçbir dev- koluna dahil üç devletin Viyanadaki 
letin aleyhine değildir. Yegane gaye- müzakerelerine Macaristan namına it· 
mlz aramızdaki münasebatın ıslfilıı ve tirak etmek üzere hariciye nazm Kan
Balkan sulhunun takviyesidir. ya Viyanaya gelmi ili. 

1tf. Stoyadinoviçin geçenlerde kral --------------
Boris1e görüşmesi mlinasebctile bazı Doktor Şahtın 
ecnebi gazeteler Türkiye, Bulgaristan ziyareti 
ve Yugosla\'ya arasında bir misak ak-

Berlin '1 (Radyo) - Milli iktisat na-
dedileceğini yazmışlardı. Bu şayiaların 
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Varın akşam SARAY Sinem 

Harpten evvelkl Rusyada son Ça~ devrinde cereyan e 
hakiki ve muhteşem bir şaheser 

VOLGA ATEŞLE 
• • 

iÇiNDE 
BUyUk Fransız fllminl takdfm ediyor. Baş rofferde: 

DANIELLE DARRıEUX - ALBERl PREJEA 
NATHALiE KOVANKO -

ıNKi..Ji. OF ve DON Kazakla 

Sureti mahsusada gönderdiğimiz slr.ema 

operatörU tarahndan çekilen ••• 
lskenderun ve Antakya Türklerinin istiklall ı · n ana vatana ol 

merbutiyetlerini gösteren Türkçe j · 1ıatlı film. Fe.-sleri çıkarıp şa 
giyme merasimi. Her tiirlü tazyika rağmen Suriye intihabatına işti 

etmemek için yaptıkları mitingler ve saire ... 

Perşenıbe akşamından 
itibaren s 

filmine 

sineması 

Bugün matinelerden itibare 

f\LKAZAR sinem 
esrar ve heyecan filmleri kahra 

BORis KARLO 
Şimdiye kadar yaptığı en güzel 

olan ve lstanhulda ilk defa ola 
gösterilecek olan 

&<:a lf' a1 O <dl al 11"\'l D 

eS>raıro 
muazzam filmine başlıyor. 

Heyecan .•. Korku . • Esrar •. filmleri seven amatörlere 
filmi görmelerini tavsiye ederiz. Çünkü: 

.. ..... Tekrar tekrar görülmeğe değer bir şaheserdir. ••111 
r Bu 2'-i' d~am SA Ay Sinemasınd 

MÜ JİR UREDDİ 
v ŞLA 

Mevsimin en büyük KONSER 
Nefis ve zengin program, yeni kadro 
Fiu tlar: 150 - 100 - 70 - 50 kuruş. sına memleketimiz ve Türk ordusu 

ha.kkmda şayanı dikkat beyanatta bu
lunmuştur. 

zm ve Rayişhank genel direktörü dok
tamamen asılsız olduğunu temin ede-

tor Şaht bir iki güne kadar Ankaraya -
bilirim. Böyle bir misak akdi için hiç 

Beyanatında Türk kuşunun faaliyc- bir sebep yoktur. Esasen Türkiye ile gidecektir. Türkiye cumhuriyeti merkez 1'ürk tarihinden bir yaprak! Sultao 
(Salahaddin Eyyubi) nin dünyayı tutan şöhre tinden ve Cumhuriyet ba}Tamındaki aramızda dostluk misakı mevcuttur. bankası genel direktörünün Berline zi

gUzel uçuş ve atlayıglardan bahseden Romanya. ve Yunnnistanla bazı ihti- yaretini iade mahiyetinde olacak bu zi
general Eydeman ordumuz hakkında lftflarımız vardır. Fakat bunlar da ko- yaret esnasında Türkiye ve Almanya 

}aylıkla halle<lilebilecektir. ticari münasebatmın inkişafı hakkında 
da demiştir ki: 

.. _Türk ordu.sunun havacılık saha- Yegane emC>limiz, hudutlarımızda 
banştır. Bu barış da temin edilmiştir.,. 

mütehassıs bir heyetle görilımeler ya· 
pılacaktır. 

sındaki bUyük muvaffakiyetlerini de 
gördük. Eskişehir ha.va Ussüne mensup 
pilotlar, bir seri yüksek ve mükemmel 
hareketler yapmışlardır. 

Türk ordusunun gittikçe daha ziya. 

ae tekemmUle doğru muvaffakiyet ve 
sebatla çalı§Inakta olduğunu, Türki
yeyi bu kısa ziyaretimize rağmen, an

ı~ bulunuyoruz. Bunu, bilhassa ts
ta.nbul garnizonu manevralarında mü
Bahede eyledim. 

Is anbul Nafıa 
baş müfettişi 

İzmir ~irket ve müesseseleri komiseri 
Süruri şehrimiz Nafia şirket ve mües· 

ıeseleri başmüfettişliğine tayin edilmiş· 
tir. 

VA (E~ki Elhamra) 
sınemasında 

Yarın akşamdan itibaren Büyük Gala olarak 
Sabırsızlıkla lıcklcnen film ... Bir sinema şaheseri .• 

Bu senenin "ttARVO)(A .. ve ., KUKARAÇA .. sı ••• 

~ 
0 

AI~SLAR 
Oynıyanlar 

''KUKARÇA" filminin dilber yıldız! STEFFi DUNA 
Nev-yorkun en güzel dansörü CHA LES COLLiNS 

,.c birihirinden güzel 300 dansöz. ... 
Tamamen renkli; büsbütün yeni bir tarz 
Müzik ... Dans lar .. ve güzel bir me\'ZU; 

Bugün, bu akşam ve yarın son matinesine kadar •.. 

AS R i 

EHii AL.P MUHAREBELE 
Tamamen Türkçe sözlü muhteşem tll 

BugUn matinelerden 

ltlbaren Milli sinemad 

Varın SCME 
akşam 

Sinemasınd 

MARIE BELL 
VE 

HENRi ROLLAN ve 
ilk defa olarak beraber oynadıkla 

o:. 

o • ren Gözler 
filminde görüneceklerdir. 

Dramatik bir mevzuda olmakla beraber nefis musiki nağmeleri ve Jf. 
eğelenceler arasında cereyan eden emsalsiz bir film 

llaveten: FOX JURNAL 
•• •-\ ..... _ \ •• •f 

ada haydutlar peşinde 

t:> ·, \(' evrvN 
GUN SiPE:R 
KA"Z..t>t K'fA ~ 

~ôNAA 

iE.KRAR 
6UNLAR' 

6Ri'r<1EK 
E?llR\ N• 
Al..M\~ı-ı ... 

.. 

A~1'\~ 6ÜÇ 6f: LA ~'~LA
""l A DÖNt: SiL~tcK fıiR 
t<vvvE.lİN'\ KAL.t> ' •. .' 



~danı içinde 
Eldanı ... 
~~ öğle üzeri, acele acele matba- Yalnız, sofradan kalkacakları sıra
b~Yordum. Yolda Hacı Babaya da, bir cihet, nazarı dikkatini celbeder. 
~dlın.. Uşağın biri, konak sahibi, takma 
~ 11aaa.yı .• Maşallah, bey oğlum, ne gözlü Mustafa Fazıl paşaya, billflr. bir 

böyle!? - dedi kase içinde bir şey getirir. Bundan 
.... }.fatbaaya! cevabını verdim. evvel, uşaklar tarafından kase ve ta -
~: ldatbaaya mı? Ne yapacaksın bak içinde ne getirildiyse, hepsi misa.
~da? ~- firlere de ikram edilmişken; bu sefer. 
~ .. ~vvela bir hik6.ye mevzuu düşü.. 
~rıı.. Sonra bu düşUndüğü.m hika-

ki, her nedense, yalnız paşanm önüne 
bırakılır. Ve paşa, elini sokarak bu 
kasedekinden bir tane alır. gaı,ete için kaleme alacağım! 

t_;; Gel öyleyse, seni zahmetten kur-
~ Ynn, evl8.dmı ! Birlikte şu kahveye Bunun üzerine, Ali efendinin içine 
de lirıı. •. sen bana bir okkalı kahve, bir düşer mi bir kurt: 
huta tlargiıe ısmarla, ben de sana birkaç Acaba o kAsedeki ne? Acaba okbe
)aı, re anlatayım. Beğen beğendiğini deki nasıl şey? Misatirlerine bu dere-

!{ ce nefis yemekler ikram eden paşanın 
!\f ab\'eye girdik. Hacı Baba, bir ta- nefsinefisine tahsis ile başkalarından 
~ l.lekke işi kallavi fincanından esirgediği yemek ne menedir kimbi
~ ~.höpürdete kahvesini içip lir?! .. 
~~esini guruldatırken bir taraftan Ali efendi, bu düşüne.eyle herkesten 

ll· IU fıkrayı anlattı: geri kalır. Yemek odaaı boşalınca. bir 
btı- tr l'a.nıazan gUnU, saat alaturka on takrip pa.şa.nın sofradaki yerine yaJtla,. 
~ llUlannda, cebi deliklerden Ali &- şır. Elini kaseye uzatır .. Suyun içinde 
~ . Bene kendi gibi mtülisini kir8lll- badem bilyilklilğünde, çangıl çungul 
})t, ~~eli d:endinin evine, çat ka- bir şeyler ... Her ne olursa olırun bir ke. 

:: llayro1a, birader? Neye geldin? re tadına bakmalı.. Eli kasede, gözü 
lf.. B.u. Utman neye gelinir?! .. Bittabi etrafta, o badem gibi şeylerden bir ta 
~~ nesini yakalayınca haydi a.ğzma.. .. 

~ lılhi. .. Şaşanın akime.. Ölü gö- GUITI'ITÇ ! 
~ !llf, imam evinde 8JJ .•• Ne gezer Yutar ... 
~ ltl1 ~· ayol .. Ramazanın biri de- Yutar ama • f a.zla a.oele ettiği için 
~er...: e\'lınizin bacası tütmez gayri... mi ne? - lezzetinden de bir şey anlıya-
~ P~irmeyi tatil ederiz. ma.z. İçeriye uşaklar girer ve Ali efen-

~:Aınan etme, yahu! Otuz ra.mu.an dide bu nefis olması l!zrmgelen yeme. 
_ 1 iUndüzlü aç durulur mu?! ğin bir daha lezzetine bakmak imklnı-

~)tı ~lur diyen kim?! Biz aç dur- yetinde kalır. Paşa.ya veda. .. Ve eve.. 
kı... yetinde kalır. JPaşaya veda.. Ve eve.. 

-~ TA1. .... e ~pa.rsmız ya? ..-.Ain adamc~ yemek cinslerini 
ile ~&'ece birinin evine, yarın ge. biri birine fazla karıştırdı ki karnında 

_ ~ evine ..• Dolaşırız. bir ağrı, bir ağrı .. Aman allah can kur-
.o hesap! deeene... taran yok mu?. Midesi burgum bur-

ı. ~ ~ hoııııı.p ama.. oon ~ h- gum burguhıyor .. Barsakları kopuyor. 
~. lı1 orswıı Bunca pqa kona.klan - Hanım, ketentohumu J.apası yap! 
'-1.:....1 çbirhıi bul&JD&dm da ~-=- eve """.:ıı..... u.LM.W Sen de kız, hemen doktora koa 
~~\Un? Mesela bu aJqp.m benim gi- v-

~ Mustafa Fazıl paşaya gitse- Doktor gelir. 
V ecalar içinde kıvranan hastayı evi-

>.1' 'l'annnanı k. re çevire muayene ettikt.en sonra, ka.-
"'"" "ıı.. ı ... Hangi Musta.fa. Far t-""'!ia bu?.. nLrmt verir: 

~:~ah allah ... Meşhur Mısırlı Mus - Cihazı hazma katı bir şey tıkan-
lr~ tek 1 ~.~YI tanımamak olur mu? m.tf, Söküp çıkarmak için yukardan 
~. 'l'aı-_ gozlU, cannn ... Bir gözü canı. bir müshil, aşağıdan ihtikan! 

runadır. AJi efendiye ilkönce o §erbetaaa bint-
...... Bilnııyorum yağını dayarlar. llıtika.n yapmak irin ...... :a· . . ~ 
~ . ilıneğe hacet '\J:ok' na~ ·· :t- t.ertibat alırlar, hastaya bir vaz'ı m.ah-~di ~ · ...,~ onwue .. 
~ lto 8e\t~buna oraya kadar götüre- sus verirler. 
~ ;a.gın kapılan aroma kadar a- Fakat doktor, elinde şırınga, tam L 
,. d ıren çıkan belli olmadığı için şe başlıya.cağı sırada: 

'!ar. e Yabancılığmm farkına var - - Amanın geçtim ola... Ben bu has.. 
A.i tanın vizitasıru da istemem! - diye ih.. 

ll..~ efendi· ~dakik ile Veli d:endi de topa tam ti.kanı bir tarafa devirip ceketini bile 
ttfa ~ akala Yekçeşim Mısırlı Mus almıya vakit bulama.dan, palaspandı-
llu;: P~ konağına gelirler. ras sokağa fırlar. 
,~, ('.o ' buyrun ... Haydi sofra ba_ Ark dan 

.... t.:>Of asın koprlar, seslenirler: 
L de :8' da sofra ha. .. Ali efendi, N ld 1 N 11 
"alır... böyle §ey görmemi§. .. Apışır, - e o u. ! e var .. 

..\l>ı3rru - Ne olacak? Ha.stanm içine adam 

:~e~ ~acarn. k gibi de değil. Şu çe- gizlenınif. · 
ctirı, lor ·Beyaz peynir, k~pey- - Deli misin, sen, doktor?! Adamm 

l l>eY:tı:YtıJri, kirli ha.mm peyniri, içine adam gizlenir mi hiç?! 
}le~ • kll§kaval peyniri, arnavut - Vallahi billA.hi gizlenmi~ ... Herü-
~lcıor :r~~ peyniri, çayır peyniri, le göz göze geldik!! 
t.' ~l'rıf.ri Ynin, velhlsıl peyniri, peyni- Hacı Baba, nargilesini guruldatarak 
t>llıt •• lleç .... Sonra zeytini, zeytinl, zey- yüzüme baktı. 
b~ltı-ına ;ıı, reç.eli, reçeli.. Sucuk, - Doktorun niçin böyle söylediğini 
~~lıı. .. Ço:ıllanna da ona. göre pay anlamadın mı bey oğlum! 
la~. hazn aıar, balıklar, etler, seb. - Anlamadım. 
l llt1ar _ur ~lcri, agır~ tatlılar hafif 
~ • "'eY\' , \h_~l ınu bo a.lar çeşit çeşit. .. Her şey 

\> '"nlrır }{ l. .. Ali efendi ne bulursa 
~· !le ;ok aşıl{Ia ha k~ıkla ha .•. Ne 

1 daıdı~a çe!nisine bakar .. Parma
'tabı1z... adıgı hiçbir şey kalmaz. 

- Meğer uşakların kase içinde pa. 
§8llin önüne getirdikleri iğreti cam 
gözlermiş, paşa, arada sırada takma 
gözünü değiştirirmiş. Ali efendi, bu 
gözlerden bir tanesini yutmuş ve dok
tor ihtikan yaptığı sırada bu cam göz
le göz göze gelmiş ... 

Yerimden kalktım: 
- Sayını suyum yok, Hacı Baba.h 

Eskiden bildiğim hikayeyi ''yeniden,. 
diye anlatarak kahve ve nargile para
larını bana verdirmek olmaz. .. Nahak
yere vaktimi kaybettirdin! Ben gidi. 
yorum ... 

Tcıntcn amca 
av peşDınıde 
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Salııbi w Ne~rıqat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Ba1ıldılı il•' (YAKIT) mathaaıı 

Hikayedeki doktorun ihlikan borusu 
nu elinden yere attığı gibi, Hacı Baba 
da nargile marpucunu masanın üzeri - =================== 
ne fırlattı ve peşim sıra: Başkasını anlatayım diye haykırdı. 

- '}y 
.... , 

~,,_ e YaPalım 
"'· Celi i • tanıdık çocuk bula

n n et •· cgınc bal-On taktık! 

- Dur, bey oğlum, dur!... Gitme... Fakat ben aldırıe etmedim. Doğru 
Bunu beğenmedinse bende daha ne ya- matbaanın yolunu tuttum. 
kası açılmamı31Zılualar, hikayeler var. H.S. 

717 sene evvel bugün 

6 nci Haçhlar Dimyatı sarddar 
Yetmiş bin şehirli dövüşe dövüşe üç bine 
indi. Onlar da son hücumda sona kadar 

· doğrandılar 
1219 yılı 11 ikinciteşrin günü, 717 

sene eyvel bugün altıncı haçlı ordusu 
Dimyat'ı muhasara etmişti. Bu sefe!', 
çok korkunçtu. Haçlılar harekete ge
çecekleri vakti, papa üçüncü lnor-:-ın 

şöyle demişti: "Kadın, çoluk çocuk, 
kör, topal, herkes bu cihada kaydolu
nur. Mar.aristan kralı, Avusturya ve 
Bavyera dukalan ile cenubi Almanp 
prensleri kuvvetlerini birleştireru 

lıarekete geldiler • ., 
Bu ilandan sonra tam iki yüz elli 

bin kişi ilk önce Suriye üzerine yürü. 
dü. Rastlanan yerler yakılıp yıkıh-

uç bin kişiyi de kılıçtan geçirdi. Mu
savver tarihi islam. Abbasiler sayfa 

• • • 
Şehrin delikanlıları, haçlılar şeh. 

re girerken bir karar vermişlerdi. Da 

karar şu idi: Düşman Dimyatı teslim 
aldıktan sonra halka zulüm yapmaz· 

sa b;, eğer aksine hareket ederse bu 
gençler, ani bir hücumla ellerine ge. 

çecek hıristiyanı öldürecekler, tek iıı.. 
san sağ kalmaymcaya kadar çarpıfa· 
caklardı. 

yor, yağma ediliyordu. Yazık ki, ölmek mudder imlt, 
• • * ehlisalip ordusunun insafsızca, kadm 

Dimyat, on sekiz ay haçlılarm mu. ve çocuğa bakmıyarak öldürmekte de. 
ha.sarasına mukavemet etti. Bu müd. vam ettiğini "'ören gençler, hep birden 

det içinde sık sık çarpışmalar oluyor sokağa fırladılar. 
ve k.:ınlı boğuşmalar, büyük muvaff a- Bunların ~ayIST eJJiyi g~iyoırdL 
kıyetleTİn önünü alıyordu. Fakat verdikleri dehşet bir ordunun 

Şehirde yetmiş bin insan vardı. Bu yapamı~aca~ı kadar bü~!6· K.~ 
yetmiş bin insanın hepsi haçlıların P. yorlar, onlerıne gelen hınstiyanı old!i 

] . d.. kt .. 
1 

~' 1 rüyorlar, şehirlilere 
ıne uşme ense o mege razı o uyor. . . . . . . 

du. Tarihin çok acı bir hakikatidir: - Bızımle .. Bızımle gelınız. Olme-
. den öldürelim .. diye bağırıyorlardı 

Yetmiş bin kışi, çarpışa çarpışa aza\-
dı. Azaldıkça geride kalanların kini Dunu gören onların arkasından koşu, 

yor ve kafile gittikçe çoğalıyordu 
kabardı ve bir gUn şehirde ancak üç 

bin kişi bulunduğu anlaşıldı. Yetmiş 

bin kfi.den üç bin kişi. 
Geri kalanlar, artık bitkin, harp 

edemiyecek bir hale gelmişlerdi.. Bun . 

lar. dÜfDUWUn karpsına öldürmek. 
bir şey yapmak için değil, ancak Gl. 

mek için çıkarlardı. Bunu yapmağı 
da düşünmüyor değillerdi. Fakat fır-

sat elvermedi. Haçlılar şehre girdiler 
Dimyatlılara: 

"K,ahnımanca. döğüştünüz. Yet
miş binden Uç bine indiniz. Ne yapp,_ 

hm? Biz buraya harp etmeğe geldik. 
Fakat şimdi madekkl esirimiz oldu

nuz hükmümüz altında yaşayınız.,. 

diye bir takdir umuyorlardı Fakat 

böyle olmadı. "Ehlisalip hissi takdir 
ve merhamete mağlQp olmıyr.rak hr 

Yetmiş bin insanı eriten bir ordu. 
nun karşısında bunların yapacaklan 
ne olabilir di7 Ancak her Dimyatlı, 
kendi payına birkaç dı~man öldürebil· 

di. 
Sonra.-

Binlerce gözU kanlı hırlstlyan,. kor. 
kunç, ezen, kırıp döken bir fırtına, bir 
kasırga ve bir bora gibi bunların üze
rine çöktü. Ağaçlan kökünden söküp 
atan fırtına dindiği vakit etraf nasıl 
bJr canlı, cansız mezarlığı haline g~ 
lirse, burası da öyle oldu. Haçlı ord-:ı.. 

hırı bir saat sonra meydanlıktan 11. 

· •r tasırlarken yerde henüz can ver
miş insanlardan hirkaçı artık bir da. 
ha ayağa kalkmamak üzere son defa 
kımıldıyor, bir dnha se.<ı ~ıkarmamak 
üzere son defa linliyorlardı. 

Nikah memuı\unun huzurunda 
çıldıran gelin 

Paris kazalanndan birinin beledı. yet kendini belediye salonundan altp 
ye salonunda niki\h memuru ayağil götürmüşlerdir. 
kalkıp da tam : Bu hadisenin bir sinir buhranı ol. 

- Sizin, t"'ransa cumhuriyeti ka. 

nunları namına nikflhınızr kıyıyorum. 

Dıyec.-ği sırada, gelin birdenbire 

fırlıyarak: 

- Bu benim varacağım adam de ' 

ğildir. Yanımda oturan bir sahtekll.r. 
dır. 

Diyerek avaz avaz bağırmış ve ora 

da bulunan hısım akraba ve davetli 
leri hayretler~ diişürmüştür. Bunun. 
la bernher yanındaki adam ismi r~. 

mi e\'lenme '•iğıtlariyle iljn taht.ala

rma a..;;ılmış olan nişanlı jdi. 
Adet olduiu üzere tam iki hafta. 

dır belediye daire.'iinin ilan tahtaları 

mösyö Jan Angot ile matmazel Lüsil 

.Mori..;;'in evleneceklerini ilan etmişti. 

.:-;ikah giinü tayin edilmiş, her iki 

tarafın hısım, akraba n tanıdıkları 

belediye ~nlonunu doldurmuştu. 

Merasimin yapılacağı sırada orta. 
ya attığı bu iddia karşısında söyled: 

ğimiz gibi bir müddet şaşkın kalan 
tanıdıklar, gencin sahtekar olmadığı. 

nı işte bir yanlışlık bulunmadığım 

bildi)sleri için kızrağızı kandırmağa ut: 

ra~mı~lar, fakat o inat etmiş ve niha-

duğu anlaşılmaktadır. Doktorlar ge. 

line uzun bir istirahat ta\·siye etmiş
lerdir. 

Kendisine bizzat imza etmiş olda. 

ğu evlenme ilfınları gösterildiği halde 
imzasını inkar etmektedir! 



HABER - llŞK'm putl!asi 

( Ba§ tarafı ı incide) 1 
Hükumet kuvvetleri bu kaçak asilerin 
takibine koyulmuşlardır. 

Şehir dün asilerin tayyareleri ve 
topçulan taarfından şiddetle bombar. 
drman edilmiştir. Asi tayyare 20 da
kika müddetle şehri bomalamıştır. 

Diğer taraftan ağır topçu da şehri 
topa tutmaktadır. Bombardıman bir 
aralık o kadar şiddet peyda etmiştir 

ki şehir baştan başa duman içinde 
kalmıştır. 

• 
ıs yanı 
"- Dünkü sah günü mevzilerimiz• 

tahkim ettik. Bu mevzileri muhafa
za etmek Hizırndır. Şehri kurtarmalı

yız. Zira binlerce arkadaş, ön saflarda 
ki muharipler gibi, cebhe gerisinde 
çalışmaktadırlar. l\fadrit, alınamaz. 

faşistler ricat mecburiyetinde kalacak 
lardır. Faşistler, l\fadriti top ve tay. 
yare kuvveti ile almak istiyorlar. Oa. 
Jar, ~fadriti almağa deı,Til belki tahri
be muvaffak olacaklardır.,, 

~@(Q)ır®~ 

Dil aıs'lta o o kO aı ıro 

Kazanan 
n r1ıaraıa 

Obüsler şehrin merkezine düşmüş. 
sivil ahaliden birçok kimseyi öldür. 
miiştür. Mebusan meclisine bir obüs 
düşmüş, binanın içinde patlamıştır. 

Fakat bina boş olduğu için olen yok. 
tur. 

lhtilalçflerin topçu ateşi amele ma 
hnllelerinJ, saray civarını n şimal is. 
tasyonunu daimi bir hede! ittihaz et. 
mlştir. Buraları boşaltılmıştır. 

lhtilalciler üç koldan dün de hü. 
camlar yapmışlarsa da püskürtülmüş
lerdir. Bu hücumlar esnasında ma. 
halle aralarına kadar sokulmuş olan 
ihtilalciler Toledo mahallesini dahi 
terkederek geri çckimişlerdir. Dün sa. 
at 12 de hükQmet kenetleri mukabil 
taıo.ıruz yapmışlardır. Bu hücumla .. 
hükilmet ku.,•vctforinin afrr b:ı.cımasiy
]e neticelenmiş ,.e limitler vermiştir. 

HUkOm t nam1na beyanat 
l'tfoçru hükumet namına şu beya. 

nattıı bulunulmuştur; 

Millt müdafaa komitesi de aşağı. 

daki tebliği neşretmiştir: 

"Muvaffakıyetle neticelenen as. 
keri bir hareketten sonra c11mhuiretçi 
kuvvetler Casa del Campo ya girmiş 
olan asileri ihata etmişlerdir. 

l\ladrit cephesinin diger bülün nok 
talarında düşman püskürtülmüş ve 
ciddi zayiata uğramıştır. Düşman, si
lflhlart takviye edilmiş olan kıtaatımız 
tarafından takip edilmektedir." 

Asller gUçlUOU itiraf ediyorlar 
Sevilla, 11 (A.A.) - General Quipo 

de Llano, radyo ile neşredilmiş olan 
bir tebliğinde bilhassa şöyle denilmek 
tedir: 

"::\fadritin zaptı, bazılarının zan. 
nettikleri gibi kolay değildir. Düşman 
şimdi şehirde tahassun etmekte ve mıı 

kavemete hazırlanmaktadır. Diğer ta. 
raftan bir felakete uğramamak için 
bütün ihtiyat tedbirlerini almak mec
buriyetindeyiz.,, 

Böbrek rahatsızlrkları ekseriya ma
lfıliyete sebebiyet verir. Hastahğrn had 
devresinde kuşpalazı yahut kızıl hum
mada olduğu gibi nboe'l•r baş gösterir. 
Bazan el ve ayaklar şi~er, bu sırada 
hastayı kalp rahatstzhğr )'Oklar. 

Böbretk rahatsızlığı tam bir su-
rette şifa bulmadığı takdirde ikinci dev· 
re Nefritis'dir Böbretk1er dah-ı doğum
da kusurlu olabilir. Yalıut, birdenbire 
bozulmalarının sebebi -,,ardır. 

Umumiyetle hastanın beyaz ve sol
gun yüziyJe cansız gözleri hastahk için 
bir işarettir. 

Orta yaştan sonr:ı müzmhl böbrek 
hastahğr büsbütün kötfütşir; kalp bo -
zulmağa başlar ve koma '1ediğimiz bay· 
gınlık kendini gösterir. 

İlk devrelerde pehrizin büyük 
krymeti olabilir. Böbr:k ağrısr başla

dı nu 12 saatten 36 saat-: kadar hasta
ya hiç bir şey vermezler. Bu aç.lığa sı
cak tutulmak ve bol bol i!;ccek ~erilmek 
şartiyle çocuklar bile dayanabilir. 

Bildiğimiz su, limonata, arpa suyu, 
sodalı su yahut vişi mader. suyu, hasta 
zorlanmaksıztn alabilec~ği kadar içer. 

Bulantı ve kusmalc olduğu takdir
de glükoz yahut arpa ~e:kerini emmek 
bunu def edebilir .. 

15000 1 

Lira kazanan 

944 
44 le nihayetlenen biletler 2 ş~ı 

lira amorti a lacaklardrr . 

12000 
Lira kazanan 

9260 
2000 

Lira kazananlar 

34838 3150 

1000 

e e casuslarını 
Sonralan süt ve meyve şurubu ve· Lira kazananlar 

rilebilir Hasta iyileştikçe bu pehrize 33932 20023 
muhallebi ve çay ilave clunur. 500 lira kazananlar 

Böbrek rahatsrz.lrğı i&tiska yapmak 
istidadını gösterince v~rilecek gıdada çoğaltıyor 

(Baştaralı I incide) rilip oradaki ihtilal hareketlerini göz 
Ilu ted!ıirt almağa lüzum gösteren altında bulundurmak icap ettL 

başlıca. sebepler şunlardır : Jngiltere hükQmetinin malumattar 
Bir sürü yabancı casuslar lngilte_ olması icap edecek derecede şayanr 

reye glrip tersanelerde ve tayyar~ dikkat vaziyetler gösteren muhtelif 
fabrikalarındaki faaliyet hakkında .Avrupa memleketlerine fazlaca adam 
malOmat elde etmek istiyorlar. Bunla göndermek ]Azım geldi. 
rı gözlemek J!\zımdır. Bundan başka lnır;iltere dahlUnde-

Yabancı a janlar, 1ngi1tereye Al. 'iki muhtelif siya.sf teşekküller içerisin. 
m.:ınyad.a.n n ispanyadan hicret edip ' de de casuslar angaje etmek gere. 
gelen millteciler arasında da faaliyet. kiyordu. Bunlar, bu teşekküller li
tc bulunuyorlar. Bunlann da izleri derlerinin planları hakkında hükQme. . 
takip edilmek zaruretindedir. te malQmat veriyordu. 

Almanya Ye İspanyanın ne gihi Bu casuslardan birçoğu Ingtltere 
SCir rol oynadığını lngiltere htlkOmeti bahriye, harbiye ve hariciye nezaret. 

hiç tuz bulunmamalıdrr. :Sonralesrr ise 
tavuk eti ve bahk kolayca hazmolunur. 
Nitekim sebzelerin birç'>ğu da böyledir. 

Sebzelerin birçoğundan sakınmak 

akıllı bir ittir. Had böbrek ağrılan za
manında yenmemesi lazrmeelen sebzeler 
şunlardır: 

Ispanak, çalı fasulye, domates. 
ÇünkU buiılar fazla kum y~par. Et suyu, 
yağlı çorbalar! börek tatlı hamur işleri 
de zararlıdır. 

Meyvelerden çilek höbreklere do
kunur. 

Konserve ile baharlı yemeklerden 
de kaçmalıdır. 

Doktor 
he".abına aıılamak üzere gayet gizli leri tarafından angaje edilmiştir. ---------------
} ir ~us grupu ispanyaya gönderil. :Mütcbakisi bilhasa.s kendi sahala-
m!s'i. rında tetkikler yapan iş ve !en adam. 

Filfstine ve Irakn casuslar gönde. landır. 
Satılmayacak eşya, ki

ralanam.ıyacak ev, apar
tıman yoktur! Ancak yo-

Danzig 
~omaılfllyaıya 

ilhak 
edilecekmiş 

Almanların Renden ıonra müstemle
ke 'talehile beraber başlıca bir istekleri 
d<ıha var: Danzig ... Bugün Lehistanın 

denize çıkacak bir geçidini teşkil eden 
Danzig serbest arazisi hakkında Alman 
!arın maksatları artık açığa vuruluyor. 

Danzigin nasyonal sosyalist partisi 
reisi Fanıter söylediği bir nutukta Dan-

zigin 1937 de Almanyaya ilhak oluna
cağını ve muhalefetin de 1 kanunusani 
l PS7 ye kadar kökUndcn sökülüp atıla
cp. ~ınr söylemiştir. 

ırklarelinde 
inhisar modern bir 

tütün bakım evi 
yaptırdı 

Kırklareli (Hususi) - İnhisarlar 

idaresinin istasyon eosesi üzerinde in
şa ettirdiği yaprak tütün muhafaza.sı
na mahsus üç katlı beton bakım evinin 
Açılma töreni yapıldı. 

Tütünün muhtaç olduğu bol ısık \ ' C 

bol ha\'a şeraitini haiz olan bakım evi 

~., lun;;i~e~ E R 

'-• G AZ E T E S 1 N 1 N 
Tür~ spor kurumu KUÇUK ILANLARI 
Nızamname Çabuk ve iyi satmak, 

en C U •• meni kiralamak için en emin, 
en ucuz ve en kolay vas:. 

seçildi ta:. kelimeye kadar be~ 
Nisanda Ankarada toplanan Türk 

spor kurumu umumi kongresin
de kurum nizamnamesindeki esaslar 
dahilinde yapılan tadilat üzerine tetki· 

defnsi 

100 
kuruştur 

latın dahili nizamnamesi üzerinde de- --1..------------
§İklikler yapılmak zarureti hasıl olmuş HABER G A ZETESI 
tur. 

Olimpiyat seyahati ve Balkan oyunla 
n gibi bazı sebepler yüzünden bugüne 
lr.adar intaç edilememesi hakkında son 
günlerde bu yüzden bazı müşkülata 

maruz kaldığrnı gören umumi merkez 

Istnnbulda en çok satı-ı 
lan hakiki akşam gazete. 
sidir. 

futbol federasyonu reisi Hamdi Emin ------------·--
Çapın ooşkanlrğı altında bir encümen 
teşkiline karar venniştir. 

Ve encümende muharrir ve eski atle-
tizm federasyonu reisi Burhan Felek 
İstanbul mrn~akası reisi Fethi Başaran, ~ G'\ 
ikinci reisi Nrcmi Ataman ve futbol ha· .'? _,; 
kem komitesi azasından Ulvi Ziya bu- i ~~ 
lunmaktadır. ?..; 

Yeni nizamname encümeni ilk 
maını cuma günü yapacaktır. 

içti-

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

100, 000 kilo tUtün ihtiva edecek geni§- •------------, 
liktedir. Yakacıkta satılık 

Züra ve tüccar ıda.renin tütün bakı-
mına verdiği bu ehemmiyetten dolayı arsa 1 ar 
çok memnun kalmışlar ve gümrük ve 
inhisarlar vekaletine ve inhisarlar 
umum müdürlüğüne teşekkür telgrafı 
çekerek Cumhuriyet hükumetinin yap
tığı ·bu fedaklrlığa karşı minnet ve 

Yakacığın en güzel yeri olan Sa
natoryom caddesinde gayet ucuz fi
yatla satılıktır. 

Arzu edenler Şeref otel mfüıte
cirine müracaat. 

şilkra.nlarmı bildirmişlerdir. ---------------• 

Sulh perisi ild atc.J arasında! 

- Fransız karikatürü -

15893 26124 26609 51089 22936 23376 
3956 17381 15336 34201 22617 

150 lira kazananlar 
38500 34012 32661 1440 13669 30263 
36258 25796 15396 12112 38842 30551 
3023 34200 31163 8947 37587 15753 

30428 22338 30172 5776 5951 35078 
22533 19027 14336 23997 21948 831 
18789 37700 10500 36757 24081 

100 lira kazananlar 
34638 28370 38143 13443 9381 1604 
28367 39384 524 7 14 790 6993 35468 

4236 27240 38480 32887 32876 27154 
30857 27789 21149 28440 12086 
21377 14075 15 12017 32862 4148 
21449 27482 13957 24982 32987 
13178 34622 16621 24976 15541 15484 

39619 2449 257115060 38826 

50 lira 1'azananfar 
27386 18489 31487 20543 1628 11903 
23370 23370 11089 5735 2372 9139 
37461 2704 29328 10396 15631 33264 
7767 13942 5765 11722 15027 9474 

10017 11502 25394 22184 12863 20853 
33974 30400 432 999 17791 29654 
7860 21185 36856 36121 29109 26234 

37902 5177 1196 37508 30035 28973 
26224 5654 12020 4222 22570 27135 
37390 39631 19188 15975 14204 25089 

7754 1750 3976 11083 21457 25016 
16643 27209 35653 28757 18301 15411 
29300 24623 9538 12646 21351 19979 
11486 6945 2520 25966 22129 298 
20730 19558 5485 38652 39892 692 

637 25165 16116 9673 28393 15189 
35874 22824 42 23019 2586 9610 
20137 25199 19291 35760 4161 16193 

509 39731 12599 3492 38508 20842 
29237 35819 37719 21175 14096 699 
17580 989 22702 29265 27964 9622 
39936 12761 25225 22412 30187 8437 

5871 6637 8839 26678 8508 11159 

26533 4532 18084 16722 12123 29138 
8046 11200 38134 20236 7959 16303 

10854 31574 

30 lira kazananlar 
39950 34876 22149 2101:; 

7!lS7 6909 2.3603 22688 
27472 l!">..139 38121 8616 
17606 299'.>3 13011 1720·-1 
13551 19122 2SS6.'3 l:i911 
2:;:;77 21711 308-10 . 2-1744 
16130 22790 39642 39:>78 
14:>14 3-I039 673 36474 

22 19-19;) lS400 4024 
2S~:i 1064 38361 39:;54 

870;) 20:>2'1 32250 31321 
:n1s:; 6116 12606 26697 

7693 2oss..cı 17&ı:; 2260;) 
27742 2392·1 2938.t 27:l29 
73:>2 16718 !16120 7602 

31799 3:;:;2 zs.1:;ı 11180 
:l:l 6S W~7 26413 ıs:; 9 
2998 !)S:J.1 .'l'.l-10 tıl2!l2 

20346 20:i61 2861 364!) 

3:l29-1 9184 16328 182.81 

7203 
29738 

9396 
24377 
2U07 
218<» 
11599 

653:> 
1640 

z.ı:ı~:> 

260.~6 

1646 
3780 
8;;84 

ı.) 369 
29657 
7070 

12:l86 
9149 
9310 

7337 
20716 
109.J.3 
20774 
36536 
28069 
3178.'J 
19~7 

29188 
8946 
30740 

20949 
7808 
39978 
36'.l31 

9620 
19639 

1174 
~302 

20.167 
2lfi63 32620 
21217 22582 
293i~ 398'12 
88~0 4012 
!l456 37~00 

19777 
11120 

7444 
14580 
38.186 
3-1300 

31561 
19:>90 

183.17 
9904 

:19618 
21995 

33.31 
3.301 

31035 
24839 
1489 

30710 
t5!Y7 

25675 
19 69 

757 
27695 

sOSS 
29623 
43729 
3825.1 
39799 

63o5 
16419 
21212 
ıı2ZS 

677 
12689 
14295 
311$9 
:ıssı o 
35014 

2.1735 
12190 
20296 
9062 

30...11!) 
32782 

2060 
3891 

:m9fl5 
19:;74 242.'36 

~;).)10 31694 21605 5441 
16t77 4.197 !l26!'i t96S7 

7818 1613.1 21001 12!\6J 
370;)) 277-10 662fi 2.'~993 

189;)8 :i787 38~ 1~690 
2~f~2 3024.1 14116 8(r73 
197~4 2~020 9r,9g 29590 
29026 ~00~1 ~6~~ 7 
564ıl :?092 10602 381!i2 

211~9 ? ?,~3 'lOf!.r:,7 113;;.,cı 

~~~~~~~~~~~~....-./-

Son Dakika: 

Mançuko Çine 
taarruz etti 

Pekin, 11 (A.A.) - Röyter aj~ 
Mongolistan ,.e Mançurinin 30~.r 

kişiye baliğ olan ve tayyare ve P"'. 
l;ır.l.11 toı\r .. lyo •dilm· hnı ........ ı.~ 
nın Suiyuan eyaletini zaptetııılt I 
cephe ordusuna taarruz etmiş otd.,. 
tarı bildirilmektedir Şiddetli JllO f' 

rebeler olmuş ve rivayete göre ~ı 
gollar!a Mançurililer ağır :tll ~ 
uğradıktan sonra ricate mecbur 
muşlardır. J 
Averof Italyaya git~ 

Atina, 11 (A.A.) - Veliaht ~r~ 
Poul, prenses tren, iç bakanı Skılll df 
kis, Atina valisi Kotzias, hava. ve .u •• ır 
niz müste~arlarr Averof kruvazÖ~ 1~ 
bu sabah Brendiziye hareket etnt1ş 1 
dir. Yugoslav ölüleri mezarlığı~rı' ~ 
çılma merasiminde bulunmak ıı~ıll 
elyevm selfınikte bulunan milli ııtil p 
faa bakanlığı miisteşarı ParamidtıS d" 
tavvare ile Filoranı;;aya hareket t 

cektir. . . ~ 
Gazetelerin haber verdıklerınt ~· 

re Yunan bakanları, ölü 'ftJ I~ 
kralları naaşlarına yaptığı ır 
tiramdan dolay ltalyan hükül11t 
ne teşekkür edeceklerdir. ,~ 

lki Yunan torpitosunun refakllt (1 

tiği Averof zırhlL«ı kral Kostanti11~ 
kraliçe OJga ve Sofi'nin naaş.l~d'' 
hamilen bu ayın 15 inde Brendı:tl 
harel<et edecektir. 

Başvekilimizi'1 
Mototofa telgra~ı il'tl' 
Ankara: 11 (A.A.) - tlkteşrırı ıi' 

lfilinin 19 uncu yıldönümü münascbeö' 
le İsmet İnönü ile Molotof arası:!· 
~şağıdaki telgraflar teati olunı:nuŞ~ııU' 

ilk teşrin ihtilalinin 19 uncu yıld ııvı' 
mü münasebetiyle, gerek şahsarı ~c 11,

ve gerek Cumhuriyet hükiımetirı1~ ,s 
raretli tebriklerimizi arzetmekle ~ııiıl 
sa bahtiyarım. Dost birlik milletlC~dılı 
saadet ve refahı için beslemekte 0,ı(')e 
ğumuz samimi temennileri kabul 
nizi rica ederim. ı:ı:~ 

f rıu 
ısmet .. , 

JdO 
tlkteşrin ihtilalinin ı 9 uncu Y1 rıdıl' 

nümü münasebetiyle yollamı~ bulı.l 0u' 
ğunuz samimi tebrik telgrafınızdıı~~ei" 
layı benim ve birlik hükfımetinin t Jııi~ 
kürlerini, ve dost büyük TUrk ıniJlC sl~ 
mütemadi muvaffakiyetleri için -~c ti'' 
ğim en iyi temennilerin kabuliinU 

ederim. to\f 
V. :NJolO 



•• u 
Prag erkWııharbi)f! akade· 

misi profe5örlerinden Mira -
l.ay Emmanuel Mora•'" c "Çc· 
kosfoı·akyanın garbi Avrupa· 
da $CVkulceyşi. kıym ~:i.. adlı 
küçük bir eser yazmı~tır. Bi::. 
burada Mir.:ılaym rnrdığı 
netice)i ıerciimc cditJruz. 

KUçük itilaf orta Avrupanın Uç 
~Cvletidir: Çekoslovakya, Roır.arıya ve 

ugoslavya. Nüfusu 50 milyon ve mesa-

~. lathiyesi 700000 kilometr~ murab· 
"'UQ:r. Bu devletler gurup mest1lıai sat-

hiye bakımından hemen Rusyadan 
IOnra gelmekte kendisini Fransa. Al -
lnanya takip etmektedir. Nüfus:ı gelin-

Cc Ruaya ve Almanyadan sonra Avrupa 
da Oçnocn sırayı tutmaktadır. Kendisi-

: İngiltere, sonra Fransa ile İtalya ta-
p eder. 

Avrupada mesaha bakımından ikinci, 
ll.Ufuı bakrmmdan ü ·· il 1 k.. ük" çunc ge en uç 

itillfın guruplaşması sevkUlcen bakı
:ndan hiç şüphe götünniyccek derece 

Cıntniyetli bir ·B.mildir. İng:ltere, F-

rakol nöbetçisi Yugoslavya ile Romanya
dır. 

Bu iki devlet ÇekoslovakyarJn yar
dımı olmaksızın Tuna I1llntako.ı;ıru mü
dafaa edemezler. Çünkü her ikisi de 
gerek sevkükeyş, gerekse coğrafya ba
kımından Balkanlara bağlıdırlar. Ro -

manya ile Yugoslavya ancak Çekoslo -
vakya ile birlikte yürüdükleri ·.:akdirde· 
dir ki orta Avrupa ve dünya o;iyasetin-

de de mühim birer sevkülceY§ §mili ola
bilirler . Çekoslovakya olmadıkça Ro-

man ya ile Yugoslavya Tuna üstünde 
passif bir siyasete mahkt1mdurlar. 

Balkan ittilafı 55 milyon nüfus -
tur. Ve bunun 33 milyonu küçük iti
lafa bağlıdır. İtilafın mesahası 1.300.000 

murabba kilometredir ki bunun da450. 
000 kilometre murabbaı küçük ittilafla 

müşterektir . Askerlik l:akumndan Bal
kan itilafının Akdeniz ve Karadeniz üs-

tünde 80 fırkası vardır ki bu kuvvetin 
60 fırkası Avrupa topraklan listiin
dedir. 

( 45 fırkası da küçü kitilUla müş
terektir.) 

KUçlik itil!fla clele verecek Bal
kan itilafı Tuna Balkanlar ve Boğaz
ların sevkülceyşi emniyetini temin ede

cek bir kuvvet temsil eder. B•ınun or
ta Avrupada faal aiyast elemanı Çe -
koslovakya, yakın Şarkta da Türkiye 
ile Yunanistandır. 

Şarkın kapısında bu iki itilaf 7 5 

milyon nüfusu 1500.000 kilometre mu
rabbaı mesaha ve ıulb zamanmrla 95 fır

ka uker temsil ederler. 

Daha yakından bir tetkik bir top -
lanmarun Sovyet Rusyadan aonra Al
manyaya en yakm olan kuvv~ti temsil 
ettiği görülür. 

İki itilafın Asya topraklarında 
garbın iki bUyilk devleti olan İngiltere 
ve Fransa ile mü~terek hudutları var
dır. (Suriye ve Irak). Sovyet Rusya ile 
birlikte Ko.radenizi kontrol eder ve 
İngiltere ile birlikte Şarki Akdenizi 
kontrolü altında bulundurur. 

Karadeniz, Hazer denizi, Akde -
niz, Kızıldeniz ve Hint okyanusu tara

fından tahdit edilmiş olan toprak poligo 
~ ve İtalya kuvvetleri ayar:nda or· nu Hindistan ile Hint okyanusunun 
l.tt ara ınaliktir. Nüfuı bakımından bir geçidi iee, Balkan itilafı bu ge-
1,_ Cık fazla mesaha bakımından aşağı o- çide yol veren büyük bir merdivendir; 
~ Caki. h Avu&turya Macar İmp:ı.':'atorlu- Küçük itilaf da bahçenin duvarıdır. Ve 
biti harp esnasında 80 fırka asker çıkara- bunun büyük kapısını Çekoslovakya 
~ nce, kü5Uk itillf da bir lurp vu- temsil etmektedir. 

ta ~da • her halde eski Avusturya Ma- Kapıya hangi kuvvet hakim ise, 
'tlrtiıtandan daha az davranmryacak - merdivene ve buradan da geçid-: gire -

• Sul}ı ilin zamanında bu gun.ıpun 60 bilir. Küçük ve Balkan itilafl.:uı bu-
~e >ı.~e ıUvari fırkası vardır. Rus gün (Avrupa - Asya) geçidinin üçte i
tıı b ordularından sonra A vrupanın kisini kontrol etmektedir; Bunun 500 

ilyUk at-vlrillceyşi kuvvetidir. kilometre kadar olan şimali garbi kö§esi 

ıe <ı. kUçUk ittil!f kuvvetinin ilti deni- Almanların, 2500 kilometre uzunluğun
~dır~k gibi müsait bir vaıiyeti de da cenup parçası Balkan ve küçük i
~hinc: ka.radenizle, Adiryatik denizi.. tilafların 1000 kilometre kadar cenu _ 
lroııtr ia1 Rualann ikincisi İtalyanların bu şarki parça İngilterenin elindedir. 
f..._ otu altı:ndadır. fı:ı.te ktiçi\1< itila- (A ı '<ı1 b :r vrupa - Asya) yo u boyunca 0 • 

~ u iki memleketle olan münase- lan iki itilafın kontrolü tabiaten te -
L..._ - bu :Yüzden sevklilcey§i büyük bir 
~Yeti haizdir. dafüi bir mahiyettedir. İki itilafı teşkil 
~ eden yedi yiihut on millet 7 5 milyon 

telde dan iyi bir surette des- nilfusiyle fütuhat arkasında ko~ıtn plan-
'J\... llbı1§ olan küçük itilaf bugün -'Ulan ı.au--ı: lan yoktur. İşte bunun içindir ki iki 
"'--- -unuıwr. Genes - Prag - Var-
·-.-. ı kiU itilaf bu gün esas muvazeneyi mu-
~Ci ;::, ceyşi cephesi Split - Sulina hafaza için ~ok sağlam bir kuvvet tem
~ f ttlyle sulh zamanında 40 ltal- sil etmektedir. 
tn...... ırkaaz 60 küçük ittilaf fırkası ve 
~ıoen İki itilaf (Avrupa - Asv.ll) yolu 

~'Uh ... ~- 3S Le. histan fırkası tarafından 
-~ boyunca olacak bir taarruza yol verdik-

1iıııau edilmektedir. Böyl~ bir hat leri gün yalnız Avrupa kuvvetlerinin 

blr ~iden gelebilecek t.erhangi altüst olmas na değil ayni 7amaoda 
<lahnabu· dalgasına hem de kuvvetle dünyanın yeniden paylaştlrnası;ıa mey. 
<Ianıı old 

1~· Çünkü bu aaha petrol de dan verirler. 
llladdeain u6u halde her tlirlü harp iptidaı ---------------

n e tnaliktir. Teşekkür 
Stlk it;.;:phenin siklet merke'!i ve kil- Vefatı ile bizi matemlere garkeden 
ile "arı uı Yolun ayni zamane~ Genes ailemizin başı göz hekimi Esat paşa
l>ttg'drr~~ arasmda muvasıl hattı olan nın cenazesine iştirak eylemek, çelenk 

l{1ı göndermek, bizzat veya telgrafla, tele-
"1\.. llÇUk . ·1 - ıına böı 1.tı afm yardımı o!ıı .aksızın fonla veya mektupla taziyet etmek, ha-
r~ etnıelı::ges~ ile İstanbul yolunu müda- tır sormak lCıtuf ve nezaketinde bulunan 
biye doğ 1ı:nk~nı yoktur. Şimali gar- mnhıen!m zatlara ayrı ayn teşekkür ve 
toı .. h ru Çekoslovakyanın ileri kara- mi:rnctlerirnizi arz ve takdim ederiz. 

~..,oet • • 
it 'cı>h çı~ı olduğu gibi Tuna mıntaka- .Ailesi namına Eşi 

esınae de Balkanların ileri ka- Makbule Esat Işık 

H A B E R' in teşebbüsünden 
istifade etnıeyi ih,naı etnıeyiniz 

DçDinlDz<dle <dleırt @Dalil1 ve IKDmseye açmak cesaııretnını 
~östeıreme~n~nnnz mlthşküDOeırntnlDze müslb>e'\t 

c<e va iP> o aur aı o aı «: a <ğJ o lr\) o za ce m n ifil it» ıuı O u tril u ın lYI z 
HABER, Parisin bel i başh güzellik enstitüle

rinden biri ile anlaşmış bulunmaktadır . 
1enzce scıra~aı~oli'i1oz stYJcaıDUeıre cevap veırece~ onan 
lb>tYJ mlYıess~s<e~nır D 

Başınızda, Yüzünüzde, Gö~ıerınizde, Dudaklarınızda 
Saçlarınizda 

Gö~üslerinizde 
Kalçalarınızda 
Dacaklarınızda 
Ayaklarınızda 

KollarEnızda ve ellerinizde 
Vücudünüzun her bir a"'asınrn birbirine nazaren ölçü-
lerinde bir kusur, bir nisbetsiz.lit<, bir tek kelime ıle 
güzelliğinizi noksan rakan ve canınızı sıkan bir 
şey görüyorsanız 

ABE g 
o a 

• 
ı 

ıne 

güzellik 
b. iri iz 

Blrlncl sayfamızdaki kuponu mektuplarınıza UAve etmeyi ihmal etmemaUslnlz 

t 
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Macera ve aşk romanı -1- Yazan : (VA-Nü) 

··ocnız Kartalı" nm süvarisi Es·ır taciri Hacı Mustafanın gem 
11.ont Felik8 fon Lukner 

Hatıralarını anlatan: Alman korsan ge mısı 

- a2- ıeri, Habeş sahillerinde demir 
Yanlış anlaşılan bir söz üzerine geminin atmŞ duruyordu 
mühimmatına fitti konularak ateş veril- Birinci kısım ai bile devam et~ktea.&T. Zira Wt.ın yerı buramdır ... 1ki taraftaki 

a1ım atılımının, mwı ootanı oraatdır. ise, kamara denemez. .. Buraların 
mlştl. Bizim bu işten haberimiz yoktu Gözden düşen Bilha.ssa, siyah ırkın en iyi nümunele- benziyen şekli, daha kapılarından. 
Arkadaşımın soğuk kanlılığı vaziye- tı kaptım ve alelacele İngiliz filikası- b İ r g Özde ri bu toprakkırd,a yetiştiği için, bütün lıyor ... Ev kapıları... Pencereler 

ti kurtarmış oluyordu. Derin bir ne - na doğru attım. Sanki bu suretle fili- eBircüer daima Kızıldenizin Afrika Ba.. öyle: Dört köşe ve kafesli ... Hat 
L K1Zıldenizdeki Afrika kıyılarının he- b 1 h · ını· Ta !es aldım. İngiliz zabiti bana döndü: kanın bordamıza çarpmadan avara e I hiUerine gözlerini dikerlerdi. Hele ha- zıları cum a ı ve şe nış ı ... 

- Alman muavin kruvazörleri mi? mesine yardım etmiş oluyordum. 1n - nüz lngilizler, Fransızlar 00 talyan- rem. ağa'larının hemen hepsi oradan te bir kalabalık Umana yanaşıldı 
1-r tara/nadan ~y1,.. ... ılmmlığ1 bir de. · 

1 
h ti · · h e Alınan kuvvetleri hakkında malfımat- giliz zabitine: Ki r- ~ darik olunurdu. man, esırc azre ennın ar 

• .:r-1-........ s•;1-.,...,,.n Peygamberin va-- Halatı yakalayınız! ., • ..,..,,_ '-"":!"""" * • * yındaki hatunlara kimsenin keJll! tar mısınız? 

- Şüphesiz. Cevabını verdim. 
Vaziyeti biraz daha emin addetme

ye başladım. Ludemanm açık gözlülü
ğünden istifade ederek birçok maval 
okuyacaktım. İngiliz zabiti suratuna 
baka kalmıştı. Ben devam ediyordum : 

- Tabit Möve ve Deniz Kartalı illiın 
lerinde Alınan muavin kruvuörlerin
den bahsedildiğini işitm.ipinizdir. 

Bundan maada on beş Alman tahtelba 
biri de yola çılmıışlarmış. Gemi sahi
binin bize anJattığı şeyler bunlar ... 

Gemide İngiliz hamuleıal mevcut 
olduğundan Almanlar tabii bize de en
dişe veriyorlar. 

Diğer zabit acele ediyordu; saatine 
baktıktan sonra: 

- Geç kalını~ dedi. 

Diye bağırdım. riBleri, Habefistanda, b-ütün ihtifa-rtır Tantu kasabasının önüde bir hafta- zü ilişemesin... Fakat, içerdekiler, 
Halatın atılması ve benim t:eryatla- lariy'le hakimdirler .•. işte IU 84Zltkl.a- dır yedi gemi duruyor. Bunlar, esir hallenin bir sokağını seyrede 

rım üzerine sandaldakiler başlarını nn ortasındaki hurma ağaçlarıntn göl- taciri, Hacı Mustafaya aittir. Musta- nuargih maniaları ardından d 
havaya kaldırdılar. Bu suretle na.zan gesind~ bir ka8aba var ... Burası da 

0 ra, babası meşhur esirci hacı Bilal'in baksınlar, istifade etsinler ... 
dikkatlerini üzerime celbetmi.ş ve göz- hanedatnndır... Lakin, "kasaba,, de- ölmesi üzerine, onun sanatına, serve_ Topkapı sarayını gezdiğiniz ~ 
lerinden uskurumuzu saklamış oluyor- yinoe, Bıakın, gözlerinizin öniüıde 'kü- tine, kadınlarına ve hilelerine tevarüs eski usul bir Türk odasının ne bı 
dum. Bu planını da muvaffakıyetle ne.. çü.k bir §ehir oanl.andırmaym! llayır, etti. de olduğunu görmUşsUnilzdUr: Y 
ticelendi. 8Gdece damla" 00 duvarları sazdan Evet, kadınlarına ve hilelerine de... serilmesine mah&us, alkovvarf bir 

.:-.-:1-ı:;., kulUb-1~ ••• Bunlardan bin 700.- t · h • • Filika nihayet gemiden açıldı ve za- vnw .. _.,.. ~, Çünkü, bu küçlik filonun en büyük şt.e, her gözdenın, er carıyenın 
bit bana teşekkür ettikten sonra efra- dan bir araya geldiği için lwyiin adı baştardası, esir tacirinin kendi husu- bir odası ve böyle bir yatağı v 
dına çıkışmak lüzumunu Jıi811etti: büyümitf; Tantu kıaaabası olmuş... si haremsarayıdır. Ömrü açık deniz- Sonra, dünyanın dört bir 

- Anlaşılan filikaya bütün ahmak- 8~ Peygamber ahfadının bu lerde ve insan avı peşinde geçen hacı gelme eşya ile döşemeler: Hint k 
lan doldurmuşum, adamakıllı bir fili- 1aaooliye sahip ol~ ela, tamanıiyle Bilal, servetiyle mUtenasip bir şekilde lan, Acem halıları, Şam sedef r 
kayı avara edemediniz! Mfan geli,ıidir. Zira lnıra halkı hü- yaşamanın revklerinden kendini mah- ri, Anadolu gergef işleri ve oy 

Ben kendi kendime: kümdann t'6 mmkez hükumetinin rum bırakmak istemediği için, Haliç- Venedik hasırları, Çin porsele 
- Sen de onlardan az ahmak değil. devletiyle hiç o.Ui.ko.dar değildir. An- teki yalıların istirahat ve eğlence va.. Hepsi de, odadaki hanımın hanı 

~ -T· "-~~ı ha-·-T.:O:nin TMı,..;;k derebeyi. 
sin, diyordum. Lakin acaba ben onun (.un; IW7M» ~-· "'~" sıtalarını da ~ıyan bir büyük gemi na, 7.evkine ve hususi eervetine 
yerinde olsaydmı, daha açık göz mü M 1)6Tflİ t'6t'V; o derebetJi, civardaki yaptırmıştı. Diğer yelkenlileri top, tü- yerli yerince konulmUf.. Kıç 
davranacaktım? nı1oiplmiyle boyuna kavga eder; dahi- fek, cephane, erzak ve üsera ambarla- en büyilk yatak odaaı: Efendinbl 

Bunun üzerine muhatabım da elin- İngiliz zabit.elri mrt norveççe bilm&- ıı ""'1ıorebelerin sonu gelmez ... Fakat, riyle doluyken, bahsettiğimiz yedinci rahatgahı .. Tabii, saydığımız et 
deki · ' ftcri kapıyarak ayağa kalktı diklerinden dolayı kurdufumu tuzağa ayni rUtbede olup Malannda boğu~n sefinede bunlara benzer hiçbir şey da en nad~desi burada .. 
ve: 

- Evrakımz tamam kaptan! 
Sonra devam etti: 
- Ancak yola çıkabilmeniz için da

ha bir buçuk saat beklemeniz lbmı
geliyor. Biz hareket ip.reıthı1 veririz. 

Güverteye çıktık, İngilizler trlllbla
rma indiler, gırtla.ğnna kaçm• olan 
çl~nmiı:ı tutunu. öğU.raoek denl9e ta
ktlroUm: Oh! dllnya V8.rmJ&ll 

Fakat asıl tehlikeyle ka.rşılaema

mız bundan sonra muk&dderm.lf. 
- Yola çıkabilmeniz için daha bir 

buçuk saat beklemeııis lbımgeUyor. 
İngilizlerin bu cUmleainl :ifitmit olan 

bir bedbin: 

- Eyvah! Her~ mahvoldu! ~ 
geminin alt kısmında Kirıaysm ku. 
mandasında olarak yukarda olup bite-

düşmüşler, hakikati görüp anlıyama • d8rel>eyleri, daha 'büyük 1'ütbede lntlu- yoktu. Esasen sefer esnasında da, baş- Aptesthaneler ve musluklar, 
mışlardı. Yoksa biraz norv~çeye vl- 'flClft bir R48'a boyu.ft eğmekte 1Je bac tarda, daiına diğer gemilerin ortasın- mermerlerden, gıcır gıcır ofulm 
kıf bulunsalardI, işi erhal çakacakla- ödemektedirler. O Raa da kendi Beviye da ve onların himayesinde seyahat e. mizlenmiş .. 
rmda şüphe yoktu. aiftd.81tıi reiBler'Ze boğuşur, fakat, bü- derdi. Anlattığımız sofadan, bq tar 

Derin bir nefes aldım. Bu iyi haberi tim R.4&'1ar, &eMden seneye, "Hüküm. Harem gemisi ismi· verilen bu gö- ağalar dairesine, geminin kenarıDI 
geminin alt kısmındaki arkadıf)ana( darlann 11.ükümdan" na kese kese al- rülmemi.ş cins sefinede neler yoktu Al- kip eden iki dehllzle geçiliyor. 
müjdelemek için merdivenleri d6rderf t'111c1r t'6 tJergi yerine geçecek o'lan di- lahıın neler? ..• Güvert.e, tam manasi- da mutbak ve ağalar d&lreei 
d&'der atlıyarak apğıya k()ftum ve ğer bit' aiii'U bymettar hediyeler g&n- le bir bahçeydi. Birer arşın murabba- Tablakarlar, yemekleri, bu ko 
sizli kapata ayaklarmu vurarak: derirler ... Aralarında büyük tahta da mda dört köşe kutular yan yana ko_ Jardan getirirler.. lki .dehlizin 

- Açnuz! diye eeelendlm. gt!Ja.,..,,..,,. yok. de§Udir amfPt(I bu gt,._ nularak bunlardan çim ve ~lçek tarh~ da alt anbara ışık gft.ineslnf ve 
Cevap yoktu. bUmft 1&er te§ebbü8te kafaları. ezilir... lan meydana getirilirdi. Kıç tarafta teden oraya eşya indirtlmesitıl 
- Yahu, açsıunn Diğer ta.raftan da. ele at™ sığmt- bir kameriye vardı. Kenarlarda, büyük eden bir boflulrtur. 
Geminin dibinden boğuk bir kuman. yan bir sürü göçebeler, derebcylerin tahta saksılar içinde hurma, portakal, Alt anbara gelince, - oaeac 

da aksetti: hudutlan içinde do'14...<nr, her tarafı nadide elma, armut, nar ve sair mey- ama, doğru 11öyliyonım - burada, 
- SiWıa davran! horaoı:ı k&erler... va ağaçlan bulunurdu. Saksılar mev- hanile, göbek taşile, soğukluk daf 
Allah, Allah, çıldırdılar mı! lrte, ezeli Habeşistan!... simine göre, gUvert.e bahçesine çıkar, rile koskocaman bir alaturk~ h 
Hançeremin bUtün kuvvetiyle bağır- lta'Zyon'lann son Mmanlardaki hüc11. çiçekleri yahut yemişleri bitince de, var .. Mal sahibinin cariyelerle heJll 

dım: muna kadar deoom eden t'c belki e~ en alt ambardaki limonluğa alınırdı. kandığı, hem de aefahat ettiği yet·• 
- Açmız yahu, tehlikeyi aaVU§tur- şer haoolide haki sürüp giden va~- Bahçe güvertede, salıncaklar kurul- hamam, hem saf.ra vazifesini gö 

duk! yet... muş, kolanlar vurulurdu. Bir yanda le beraber, liınonluğun hararet.ini 
ni dinlemekte olan e!rad bu "her l8Y (Devamı tJGr) Habefiatmıda k-OleZik, oariyelik §im- kümeslerde tavuklardan tavuslara ka. külhanı vasıtaaile temin ediyor •• 
mahvoldu,, cümlesini işltmieler ve bu ----------------------------- dar iri kuşlar vardı, ötede beride de ka- • • • 
.,_., haber geminin bumdan kr""'a llllllllllllllll ... •lllll ........ _ .... _.1 •'llg•ı•ı•lllllilllil111JlllıunJllll!RlllllunnııtfllHll1tt111111ııtlllltt1tıı111111ıflfl f 

1 
. . . d • nJ d". _,. 

...... ~ ..., - es erın ıçın e papaga ar ve ıger Şimdiye kadar hep eşyadan ba.P 
kadar ağmian ağu.a yayılmlf ve mil- Entellicens Servis' e karşı rengarenk kuşlar ötüşürdü. Ortadaki tik. Halbuki, bu anlattığımız gariP 
blmmat deposunun fitili tutuşturu1- frskıyeli mermer havuzun içinde kır. minin içi insanla, doludur: 
muş. Hattl fitile at;ee konulalı yedi B • T u·. r k mı7.J balıklar yüzerdi... Kızlar, kadınlar ... Hem de ne k 
<takika olmue. Biz yukarda nuü bir 1 r Havalar bozulduğu vakit, bütün bu ne kadınlar, düşüLUn.. Böyle ze~ 
t.ehlikeye maruz bulunduğumuzda. bl- portatif hayvan nebat ve eşyanın icap meclup bir mal sahibi, esir tU 
haber can ve gönülden rollerimizi 0 Y- Habralanm anlatan ·: EFDA11 TALAT - 255 - Yazan: IHSAN ARiF edenlerini aşağıya alt ambardaki li- olur da, parçaların en iyisini ke!1 
nuyor ve her §eyin muvaffakıyetle f TU k A b d monluk kısmının yanında bulunan ayırmaz mı"! .. Tabii ayınr.. öy!a 
neticelenmesinden dolayı sevinç de du Veni vazı en r ordusu karargn 10 a yerlerine indirmek, sırayla yerli yerle- tasavvur edin: SUIUn boylu çe 
yuyorduk. lercUmanlık tır rine dizmek ve sarsılmıyacak, örselen. kızlarından ateş gibi İspanyol di 

Ingı"lfz zabiti elimizi te1~r sıktrk- d" d k d f 1 d miyecek derecede bağlamak, berkleŞ- )erine ve •imaU Afrikanın esmer l\l~ - Sen de çok ileri gi ıyorsun edi. muş bir kuı gibi Kro er en ır a ım. ~ 
tan ve: b" tirmek hiç de güç olmazdı ... Bu meyan- lanndan, şimalin ay p8.'""8.8I gibi Cevap verdim: Gözüm ne i§i, ne baıka ır şeyi görmü- • :ı 

- Knıv ... ;.;...ıı-. hareketi ... ; .... m"---- y ~ d -·1d· d D ~ s t dak. · · da tabiatiyle, havuzun suyunu bo§al- hatlı, beyaz ve tombalak yosrnal --...~ Y.11 '"""" u-. - aptığım do•nı egı ı. yor u. ogru ama ya ı evıme gıt-
de "'tmesı"ne kadar beklı"yecekslniz, N 1 1 n·· J · A • k b · · ·· d tarak kırmızı balıkları da mlinasip bir kadar hepsinden nilmuneler var .. • "" - e o ursa o sun. uşman arın az- tım. şagı yu an on eş yınnı gun en 
cilmlesini tekrar ettikten aonra merdi- nuı gibi timdi bir de polislerle mi uğra beri ev yalnızdı. Her taraf toz içinde yere nakletmek güç olmazdı! Sonra, aralarında, siyahlı be 
venlerden filikaya kaydı. şıyonun. idi. Duvarlar örümcek tutmuş, pencere- Hulasa, görülüyor ki, gemilerdeki erkekler de dolaşıyor .. Erkekler'!·· 

lkincl kaptan Kling kutpu şimalt a- Ses çıkarmadım. Ballar bir müddet leri kapalı odalara ağır bir koku sin- yazlık, kışlrk bahçelerin ve pisinle. zilm ona yani.. Bunların zencileri 
yısı sura.tına benziyen murabba çehre. düşündiikten sonra: mişti. Bin bir mecburiyetlerle terkedil- rin kaşifi de yirminci asırdaki Avnı. beyaz ırktan olanlan da hadrmdJ!'·· 
siyle dilşınana arkasını dönmüş, bil- - Sen bir iki gilne kadar buradan miş olan baba bucağının bu hali beni palılar ve Amerikalılar değilmiş ... Üç mlye, eskiden, erkek namına Y 

gitmelisin. müteessir etti. Fakat aklım başıma gel asırdan daha evvel, erbabı zevkten bir Hacı Billl ağa ayak basardı. fit: diği yedi sekiz kelimelik Norv~çeyi Türk, bunların alasını yapmış... bUl· .. ğa erdı"kt.en sonra, biricik otf tekrar ederek direklerdeki tayfaya ku - Peki 1 di. Bugilnü görmüştük ya. bütün çek- u 

mandalar veriyordu. Vakıa ikinci kap- - Peki deyip gene işi savsaklama. tikler:imizi unutacaktık. Süratle soyu- Fakat, dahası da var: Güvertenin bile sokmamıgb .. 
- Hayır! narak sivil elibeselirimi giydim ve soka- altındaki birinci amban sorarsanız, Fakat işte timdi Hacı Bilil 

tanım geminin hareketten kalma~n için _ Bu gidişle başına bir bela gelece- ğa fırladım. burası, doğrudan doğruya bir Istan- Bütün malı, mülkü biricik varili 
emir veriyordu ama, bir yelkenli ge- ği muhakkak. Ben senin muameleni Ortalık iyiden iyiye kararmıştr. Her bul konağının, sofalı, odalı, abdestha- Musta.f aya intikal etmiştir .. Bu 
mi, uskurunu işletmeden bir vapur gi- y<4ptırayım. taraf donanmıştı. İhtiyar İstanbul, öm- neli bir katı ... Klii.sik olarak, sofa, ta. le, tekmil bu filo, bu seyyar baJl. 
bi olduğu yerde bilahareket duramaz. _ Teşekkiir ederim. ründe en haklı bir sebeble ve en içten biatiyle ortada ... Buraya, aydmhk. ta- seyyar konaklı, seyyar ha.marn dil 
yavaş yavaş ilerlemekte devam eder. Odadan çıktım. Kendi yazıhaneme gelen bir coşkunlukla şehriayin yapıyor vanın ortasından geliyor. Güvertedeki ve cennetiala gibi huriler ve gul 
Filika gemiden avara etmeye çalıştığı geçtim. Başım ateş gibi yanıyor. Batımı du. havuzun en altı, cam gibi şeffaf bir la dolu bu sefine on~ .• 
zaman silratimiz filikayı kendine doğ. cama dayadım. Sabahld uğultu devam1 Ahali akın akın Sultanahmede doğru maddeden yapıldığı için, ııuyun hafif Kendisi, blı ı,ten pek memıauJI.· 
nı çekmiş ve İngilizler ''Deniz Ka~ ediyor. Hallı şimdi tezahürat yaparakf gidiyordu. Ben csarettl'!n kurtuı nuş. maviliğinden sUzU!erek, ışık, ne tatlı vetinden ihtipmından alabildiJiO'! f. 

lı,,nm kıçına doğru sürüklenmeye baş Beyoğlu caddelerini dolatıyor. O gece muzaffer olmuş, ıerefli bir milletin ço- bir sckilde keri sllzlilUyor ... Tavanın tifade etmek istiyor .• Fakat, S-~ 
lamıştr. ıchirdc büyük bir donanma yapıldı. euğu gi'~: onların arasına katıldım. Kol ortasındaki bu ziynetin kenarları da, İşte o, bu işlerden asla memnUJl 

Bu hal, bizim için büyük bir felaket Kendi kendime: !arımı serbestçe sallıyarak, ıslık çala- gene İstanbul binalanndaklne nazire Hacı Vusta.faya rahat nefeı aJ 
doğurabilirdi. Çünkü kıç tarafımı?.B - Artık ne olıusa olsun. Bari bu ge- rak, gUlerek yürildüm. Şark mahfilinin teşkil edecek tarzda, çiçek nakışlari. yor .. Ne Çerkesine baktırtıyor, ~! 
yakm düşecek olan İngilizler kocaman ee serbeit kalayı111o Ben de bütün vatan- önüne kadar geldim. Burası müthiş ka- le süslenmiı... İspanyoluna .. llle kendi, ille k~~ 
uskurumuzu göreceklerdi. Halbuki US· daılarım gibi ıaferin, hürriyetin temiz labalıktı. izdiham o derece idi ki bir ço't S fa. biltiln konaklarm bUyük sofa. Havva da kim'!.. İşt.e tu 2 
kura dair evrakımıztn hiçbirisinde u- havasını teneffüs edeyim, dedim. kimseler eziliyor, her taraftan imdat ları gibi, baştan başa evvela geçe, eoıı- bahçesindeki earmqrklı kam ~ 
fak bir kayıt bile yoktu. Binaenaleyh Akşlma doğru miralay beni oda•ına sesleri, b:-ğırmalar işiti!iyordu. Fakat ra da. onun Uzerinde tUylU halılarla ic;inde, Bedirde uzanmıı yataa ~ 
'bJltUn sahtekarhğunız meydana çıka- çağınnca bir bahana bularak: bu gürUltülere haklın olan daha kuv- kaplı ... Minderlerin serildiği, yemek geçmiş kadın .. Olpn ve do~ fi! 
cak, son saniyede işimiz bozulmuş o. - Vakayi hakkında Esat beyden mü vetli sesler vardı. Bütün İstanbul milli zamanı sinilerin kurulduğu, mevsimi- duna, incecik bllrUmeUk bir _.,,.,;;, 
lacaktr. temmim malUmat al~k fena olmaz. di- kahraman!arr d'• <"lıyo:-du. Bütün İstan ne göre öbek öbek büyük mangallann m~mdan bir tUnik giymlf .• ~ 

Derhal bir <;are aklıma geldi. Kı~ ta- ye bir standildeb ulundum. Ballar bu b-.ıl Türk vatanının halasını kutlulu· yandığı ve bütUn harem cemaatinint biltUn olgunluğu. kalçalarıDJD 
rafa doğru koprak elime geçen hala- teklifimi kabul etti. Kafeıinden kurtul· yordu. (Devamı var) cavıl cuvul toplanıp oyııa.gtığı içtima dolgunluğu meydanda..(~ 
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Mefhur seyyah va muharrir Lovvell Thomaa 

Bir hayat ve memat mücadelesine girdiğimi biliyordum 
Herifin eline kurşunu yapıştırdıktan sonra liman polisinin 
de nazarıdikkatini celbetmek için havaya iki el ateş ettim 

Kontes 
Geçen kısımların hulasası. ı 
'l'ııt-ıtıere ka.rp bUcuma geçe~ek için 

vapurda uzaklaşırken sandallardan biri de peşimi bırakmıyordu 

Çô\e k ~ tl.nk ve demlryolu döşendiği arra 
ıı-._Cllney'i genl'r&l Barkley çağırmı§ 
~ bulunan bir Rus kontesinln bir 
~an casusu olmasından şUphe etti 

yarı bir haydudun bir elinde yalın bı. I 
ça.k vardı. Öteki eliyle de bizim kay1 l 
ğın burnuna yapıştı. 

- Gilney. ömründe deveye hindini 
. ? 

mı .• 
Dedi. 
- Hayır efendim!.. 

Bikanir deve kolundan aldığını biri 
müfrezeyle yola çıktım. Deve sırtında 
oturmanın, salıncaklı bir sandalyede 
oturmaktan hiç farkı olmadığını ya • 
zan palavracılar burada elime geçse • 
ler, onları boğuveririm! Daha on kilo
metro yol almamıştım ki, her yannn 
ağrı vesızıdan kopup dökülecek bir ha
le gelmişti. 

du. Fakat, arabalarla kamyonlar doğ. 
ru dürüst gidemiyorlardı. 

Demiryolu henüz başlamak üzerey
di; onun da yaptığı bütün nakliyat 
boyuna ilerlemekte olan künk yoluna 
ıazım malzemeyi taşımaktı. Halbuki 
tekerlekli nakil vasıtalarına öyle müt
hiş ihtiyacımız vardıı ki... Bunu karşı
lıyabilmek için mühendis zabitlerden 
Hemm.ingway yeni bir tecrübeye giriş
ti. 

BÖyllyerek takJblni emretm.Jşti. 

Derhal resmi tabancamı çektim ve 
heri:in eline kurşunu bastırdım. Li
man polisinin nazarı dikkatini çekmek 
için de havaya iki el ateş ettim. 

- öyleyse bineceksin!... 
Sonra vaziyeti anlatıruya b~ladr .. 
Kanalı müdafaa etmekte çektiğimiz Y1n GUney bu kadını görmU§tü. Sivil g1 

tı• erek otellain kıır§rsma gitmiş ve o 
ta.'JJı <;ıkınıısmı beklemlşti. Kadın çıkmış 
"'~t Gilney harekete geçmeden o ha 
it ete geçmiştir. Otelden çıkar çıkmaz 
end:tstııe Yaklıışmıo : 

b:I ...._ Siz: GUney değil misiniz? diye sor 
"' il§. Londra.dan bir arkada§tan seltun 
.. eul'rlı .... _. 

--ouıı söyllyerek uzun uzun konU§ 
tııa.I( l.stedlğinl fakat hareketi günü tesa 

~ ettğine çok üzüldüğünü blldlrmlş 
it=~ Güney f8.§ırnuştir. Londradan haki 
~sel~ getirdiği arkada§mm bu 
IO tanıyıp tanımadığını telgra!la 
~lllayı dÜ§UnmU§ fakat kadmm o ak 
tna.ın hareket etmesi buna im.kA.n bırak 
kı:n 1§b.r. Gilney kadınla beraber ak 
lllU Yenıeğint yemiş, onu vapura götür 
\>a g fakat hlç blr şey öğrenememlştlr. 

Bir hayat ve memat kavgasına giriş 
m.iş olduğumu iyice biliyordum. Eline 
kurşunu yiyen adam, inledi ve kayığı 
salıverdi. Bu sefer ikincisi atladı. O da 
gene bizim kayığın burnuna yapıştı. 
Onu da zımbaladrm; inliyerek yıkıldı . 
Tabancamı kenki kayıkçımm üstüne 
çevirince, herü denize atladı. Kürekle
re yapıştığım gibi var kuvvetimle çek
meye başladım. Yaraladığım. iki kişi 
herhalde sevdalarından vazg~miş bu. 
lunuyorlardı, kayıklan uzaklaştı. Fa- ' 
kat ikinci kayık peşimi brrakmıyordu. 

güçlükler meğerse hareket kabiliyet -
sizliğindenmiş. Şimdi bu değiştiriliyor. 
muş. Piyade gene ehemmiyetli kala -
cakmiş. Fakat süvari ve hecinsüvar 
krt'alarımızı büyük mikyasta arttıra
cakmışız. Yeni kıt'alara kendimi alış
tırmaJıymışım. 

General beni künk ve demiryolu 
hatlarının ucundan otuz iki kilometro 
kadar çöl içersine bir istikşaf vazife
siyle gönderdi. 

Ancak ne de olsa kum tepeleri ara
sından yürümeye uğraşan piyadeler -
den çok daha iyi idim. Onların ayak.. 
lan her adımda aşık kemiklerine ka
dar kumlara batıyordu; günde on iki 
kilometro yol alan askerler, çok mü
kemmel bir yürüyüş yapmış sayılırlar
dı. Atlar biraz daha iyi yol alabiliyor-

"' • 
ÇölUn UslUnda tel kafes 

Yolun bir parçasına kazıklar çaka. 
rak üstüne tel kafes serdi. Kenarlarım 
kumlara batırdı ve üstünden, ağır 
yüklenmiş bir kamyon yürüttü. Böyle 
bir kafesin hiçbir tesiri olamıyacağmı 
sanıyorsanız aldanırsınız. Tekerlek a
ğırlığım, kamyona dayanabilecek dere 

PUrıtan döneceği sıra.da kendilerini va 

~getiren motörün para almadan or 

~kaybolması §Upheslnl uyandırmış 
~ gördUğU bir kayı~a atlamıştır. 
hıc Ylkçı §"ytan suratlı btrlsiydi. Orta 
Çt•- karantıktı. Kayıkçmm kayığı sabile 
«eceıw

b:laıt 6~e oyalanması, s1garaııım yak 
~t lçtn beklemesi §Üpheslni bll.!ıbUtün 
~ Il"nuştır. Kayıkçı kibriti çaktiğı 8I 

~tı kendilerine doğıı.ı iki kayığın yak 

lt!t-rı tiru görmll§ ve kayıkçmm yanan 
etını tle bunıara t;ıaret verdlğtni fark 

§U?', 

• • • 
.&ıuı, dan o,.._ 'k' k .,._,,;da üstüm-:ı-diJ., ""'ura ı a,....... ULA;: 

r. Bunfardan biri icindeki iri-

:. 

Küreklerde iki kişi vardı. Taban
camda da iki kurşun kalmıştı. Kayık-ı 
taki iğilip kalkan adamlar, karanlık

lar içinde emniyetli birer hedef değil. 
diler. 

Kürekleri bırakarak, mümkün oldu
ğu kadar iyi nişan almak için doğruJ
dum.. Tam bu sırada liman polisinin 
motör homurtusu işitildi. Beni takip 
edenler kıyıya bağlı yüzlerce tekne \'e 
kayıkların arasında kayboluverdiler. 

Fakat kontes uçup gitmişti. Zaten 
general de galiba bundan başka bir 
şey istemiyordu. Raporumu bitirip de 

•. 
.. .. 

teslim ettiğim zaman bana başka bir M edinede bir Türk alayının smwağına muharebe gümü~ 
vazife verdi : takıltrken 

im.fi'IJaz 

cede büyük bir sahaya yapıyordu. 

Kamyon saatte 40 kilometre hızla gidi 
yor ve arkasında hiçbir iz bırakmıyor
du. Bu tecrübe de piyadelerden birine 
güzel bir fikir verdi. Bu adam yerden 
tel artıklarını toplıyarak kendine tıpkı 
kayak dediğimiz kar kunduralarma 
benziyen ve onlar gibi faydalı olan 
kum kunduraları yaptı. Bunların sa
yesinde ayaklarını kuma batmaktan 
kurtarmıştı. Bu iki tecrübeden sonra 
tel kafesten yolla kum kayaklarını çöl-

de bulunduğumuz müddetçe elimizden 
bırakmadık ve onları Sina çölünün her 
tarafmda kullaJ'ldrlC. 

r ncwımı var) 
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n sevdiğini itiraf eylemiş bulunduğunu 
da anlattı. ihtiyar kadın: 

- Müsterih ol evladım, dedi. Adolar 
denilen adamı gerçekten senin için bir 
tehlike teşkil ettiği zaman ortadan kal
dırıveririz. Dünyada her şeyin bir çaresi 
\'ardır. Amk o güzel güvercin senindir. 
liern kontun göğsündeki yara henüz 
kapanmamıştır. O iyi oluncaya kadar 
•izin düğününüz yapılmış olur. Mesele 
de kalmaz. 

Hükümdara damat olacaksın. Bunu 
kendisine bildirmeden evvel buradan 
uzaklaşmalısınız. Düğün olur olmaz 
hcnıen Annayı alır, bir araba ile budu· 
da gider, oradan Bohemyaya geçersin. 

Baıaytan esnasında hükümdara bir 
lllcktup yazıp meseleyi olduğu gibi an
latırsın. O sizi hemen çağıracak ve sa· 
rayda yerleştirecektir. işte o zaman şa
toların, uşakların, at ve arabaların ola-

~~.k, ı:nts'ut yaşıyacaksın. Evinin bir 
•0şesınde ben de sığmabilirim. Fakat 

•ızj çok h d w• • • · ra atsız e ecegunı zannetmi-
~orum. Çünkü bir ayağım çukurda .. Da 

a fazla yaşayamayacağımı tahmin edi
Yorurn. 

2ingara, anasından ayrılırken Pren
ıes Vera ile görüşmek için biran evvel 
ı~.hre inmek mecburiyetinde olduğunu 
!<U~kü dUşesin kendisini bir mektupla 
~a~Tfinakta olduğunu söyledi. 

Soset, suratını ekşitti: 

0 
- Oğlum, dedi, ihtiyatlı davran-
nunıa ne zaman görüşeceksin? 

ğ' - Geceyi tamamen onunla geçirece· 
f ırn. Çünkü Dük Jorj arkadaşlan tara-
tndan v ril b' · f d ı· · · ~· e en ır zıya ete avet ı ınıış. 

,_
1
_z de sabaha kadar rahatça eğlenebi; 

~eğiz, 

bi '.13undan sonra, ihtiyar kadın oğluna 
r r duvara dayanıp üstünü başmı ki-
cçlcrniıı. old w .. l' k 

:ı: ugunu soy ıyere onun ar-

kasını döndürdü. Ve elbisesini süpürü
yormuş gibi yaparak Zingaranın yan 

cebinde duran Veranm mektubunu ya· 
vaşça aşırıp sakladı. Sonra, oğluna dü-

ğününde bulunacağını söyliyerek onu 
savdı. 

• • • 
Düşes Vera, aşıkı Zingaranm son 

günlerde kendisine karşı takındığı va· 

ziyetten şüpbelenmeğe başlamıştı. O· 
nun bir başka kadınla alakadar olduğu· 

nu zannediyordu. Bu şüphe onun bütün 

rahatını kaçırmıştı. Nihayet harekete 

geçmek lüzumunu hissetti ve sadık uşa· 
ğı J anı Zingarayı takibe memur etti. 

Jan bu gibi işlerde hayli maharet sa· 

hibi idi. Kıyafetini değiştirip ak saçlı 

bir perukc taktı ve ihtiyar bir çalgıcı 

kılığına girip Zingarayı takibe başladı. 

Nihayet onun şehirden çıkıp armam 
geçerek Helmano köyüne gittiğini ve 

orada Yakomirin evine girdiğini gördü. 
iki üç gün tevali eden bu takipler neti

cesinde Jan Zingaranm o evde bulunan 

genç bir kızla evlenmek üzere olduğu

nu öğrendi. Kızı da gördü. Fakat An· 
nayı tanımıyordu. Yalnız onu hanımı· 

na çok benzetti. 

Jan, bütün görüp 6f.rendiklerini dü
şes Veraya anlattı. DÜ}CS hayret ve hid 

detinden kudurdu. Jan. Zingaranm bir 

gün kendisine sadaka bile verdiğini ve 

bunu müteakip söylediği sevinçli sözle

ri de hanımına anlattı. Vera uşağını 

savdıktan sonra: 
- Bu sadakayı mes'ut bir adam ver· 

miş ha .. Mes'ut bir adam öyle mi? Eğer 

Janın dedikleri doğru ise vay başına ge

leceklere Zingara .. diye mmldanclı. 

Yakomir, hayretle genci süzerek: 
- Fena değil, dedi. Hem belki bu sa 

yede birkaç kuruş da kazanmış oluruz. 
Haydi hepimiz tutalım da mösyöyü içe
ri götürelim.. 

Kont Adolar, kendini toplamıştı. İçe· 
ri nakledilmek istendiğini anlayınca 

bunu reddetti: 
- Ben zannettiğiniz kadar derman

sız değilim. İçeri girmeğe lüzum yok. 
Bana yalnız bir bardak su veriniz, bu 
kafidir. Yardımınızı karşılıksız bırak

mam, merak etmeyiniz. 
Adalar, hem bu sözleri söylüyor, hem 

de karşısındaki genç kızın yüzüne dik· 
katle bakıyordu. 

Genç kız, hemen içeri koşarak bir 
bardak soğuk su ve biraz da şarap ge· 
tirdi. Kont yerden kalkarak kapının 
kenarında bulunan bir sıra üzerine o· 
turdu. Sonra genç kızın ıızattığı su do
lu bardağı alarak içmeğc başladı. Fa
kat suyu içerken bile hayretle genç kı· 
za bakıyordu. 

Kont suyu içerken Yakomir ile kansı 
gizlice fısıldaşıyorlardı. Karısı kocası-
na: 

-- Yakomir bu adamı tanıdın mı? 
Şu Herdeki şatonun sahibi olan zengin 
Kont Adolar, hani bir gün onu şatonun 
bahçesinde gezerken görmüştük. 

Kocası cevap verdi: 

- Şimdi hatırladım. Bu bir kont ha .. 
Çok zengin demek ... Maryanka dikkat 
ediyor musun, kıza ne kadar dikkatli 
bakıyor. Adeta onu yiyecek gibi... Va
ziyetten istifade etmeliyiz. içeri çekile
lim. Adam kızla rahatça konuşsun. 
Elbet bizi boş bırakmıyacaktır ... 

Karısı telaşla fısıldadı: 

- Sen deli misin Yokomir ... İhtiyar 
Sosel bize ne tenbili etti. Kızı herhangi 
bir yabancıya gösterecek ve elimizden 

kaçıracak olursak bizden müthiş bir in
tikam alacağtnı söylemedi mi? Hem 
kız Zingaranın... Ben o kadından ko~· 
karım. Birkaç kuruş alalım derken ba· 
şımıza büyük bir bela açmıyalmı. 

Kan koca böyle fısıldaşırlarken Kont 
Adolar bardağı sıranın üzerine bıraka
rak Annaya sordu: 

- Sizin isminiz nedir? 
Anna cevap verdi: 
- Anyella. 
- Anyelmi? Bu kelime lisanımız· 

daki "Anna.,run mukabilidir galiba .. 
- Evet mösyö ... 
- Eğer bu memlekette doğmuş olsay 

dıruz sizi mutlaka Anna diye çağmr

lardı ... Çok garip .. Peki sizin aile ismi
niz nedir? 

- Amcamın ismi .. Yani Menkadır. 

Anna, bunlan söylerken başını önü
ne eğmiş, yavaş bir sesle konuşuyordu. 
Kont büyük bir hayret ve dikkatle kızı 
süzüyordu. Bu kızın her tarafı ve her 
şeyi Annaya benziyordu. Bu kadar ben
::eyiş görülmemiş şeydi. Kont da inana
madı, tekrar sordu: 

- Demek sizin adınız Anyella Men
ka öyle mi? Bu adamın yeğenisiniz.? 

Fakat bu çok garip .. Siz bu adamlara 
hiç de benzemiyorsunuz. Burada çoktan 
beri mi bulunuyorsunuz? 

Anna, sevdiği adama mütemadiyen 
yalan söyleyip hüviyetini saklamaktan 
büyük bir azap duyuyordu. Fakat ken· 
dini buna mecbur görüyordu. Bunun i
çin konuşmayı kıs~ kesmek istedi: 

- Birkaç haftadan beri burada bulu· 
nuyorum. Affedersiniz, biraz işim var, 
müsaadenizle gidiyorum. 

Diyebildi. Diyebildi ama, eğer bira.z 
daha içeri kaçmamış olsaydı hemen orada 

kendini tutamayıp hıçkırıklarla ağlaya· 
caktı. 
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Kızıl denizin kilidi Adende 

Küçük beygir üzerindeki çöl züppesi - Hecin 
devesine binmek sanat - A ende çöpler, 
kapıdan çıkıp pencere en giriyor - Topla, 

Boruyla gelen a şam 
Cenubi Arabi..-;t.anm evlerinin içe

risi gayet basit döşelidir. Güzel bir 
şark halısı kuru toprak zemin üzerine 
yayılmıştır. Bir yerde bir kur'an, 
yahut "Alif layla u layla" yani binbir 
gece masalları,, asılıdır. Uzun bir ço. 
buk, bir iki divan ve gümüş saplı ta
bancalarla kamalar görülür. 

mali yük dc,·eleridir ki, sadece yürür. 
Beyaz Arap hccini, günde yüz mil yü. 
riir. Ve beygiri kolayca yarı yolda 
bırakır. 

Deve sürmek başlı başına bir san
attır. Hörgücün üzerine bir bacağını. 
zı atarsmıı;, daha semere yerleşme. 

mişken deve yerinden sıçrayıp yol al
mağa başlar. Eğer devenizin burnu. 

nu bir rüzgar istikametine kaptırırsa. 
nız, artık hiç endişe etmeyiniz. Devt! 
gece gündüz burnundaki dizginin ç~
kilmesine ihtiyaç göstermeden gider 
de gider. Arada bir boynuna doğru 

ayak parmağınızın uçu ile, yahut sa. 
dece sallanan ayağınızla dokunmanız, 
onun süratini arttırmağa. kafidir. 

Semerin devamlı surette pat pat vu. 
ruşu kilometrelerce sürer ve güze\ 
bir hayvan Ü7.erlnde iyi bir binici bu 
seyahati katiyen yorucu ve fena bul
maz. Diğer taraf tan tırıs değil de a. 
lelade yürüyüşle giden bir devenin ü. 
zerinde birçok Anupalılar adeta de
niz tutmuşa dönerler. 

lizlerin en gozde adamı sıfatiY 
raplardan müteşekkil maiyetin' 
na alarak Delhiye, İngiltere kr 
şinci Jorjun t.aç giyme Adenin dışına çıkıldıj;rr zaman in. 

san kendi kendLc;inin polisi olmak za. 
ruretindedir. Ancak bazı şeyhlerin 

kalelerinde yahut onlara tabi köyler
de emniyet altında olabilirsiniz. Bu' 
şeyhlere de Arapça bir ta\·siye mektu~ 
bu ile gitmeniz lazımdır. 

Deve için mahmuz kullanmazlar. 
gitmişti. 

n:.( defa böyle bir mınt.akaya, bir 
tesisat vücuda getirmek tasavvuriyle 
gönderilmiştim. Deveye atladım. Yo. 
)umun üzerinde iki kabile çarpışmakta 
olduğu için, yanıma yirmi kadar 
Hint süvarisi almıştım. Fakat bu da 
kafi değildi. Gitmekte olduğum mın
takanın şeyhi ile muhabere ettik. Oğ. 
lana gönderdi. Küçük beygir üzerin. 
de bir çöl züppesi denebilecek bu de
likanlı gayet zarif elbiseler içinde ge. 
Jip beni karşılamıştı. Mücadele saha. 
sından kılımIZa zarar gelmeden geç
tik. 

Deveden bahsederken tek hörgüçlü 
hecin deYesini kastettiğim anlaşılma. 
hdır. Bunlardan bir kısmı ince, ur;un. 

Lnhejin yirmi mil kadar un 
daki çölü daha ileride dağlara 
eder ki buralarda herhangi se 
pulculuk eden bedeviler tara 
daima öldürülmek tehlikesine 
dur. Vadi Tiban'a yakın bir yer 
ve yolu üzerinde, öldürülmüş 
veleri gördiim. Bunlar daima 
metre öteye pusu kuran bede\'İ 
rafından yurulmuş eşyalan ve 
leri soyulmuştu. 

Daha içlerlerde 8000 kade 
faa kadar yükselen dağ'larla 
Jaşırsrnız. 

Yırtıcı rüzgarlar çölün kutıı 

yerinden oynatır ve bir ara daği 
rünmcz olur. Hatta kumlar 
Şeyh Osman köyünden doğru /. 

içeri limanına kadar ürüklenit 
ranın tek ka t1ı evlerini kahve re 
karaltı içinde bırakır, sonra e 
sırtında kirli bir toz tabakası ter 

"n • ·r. Tın."' der. Di- ·r d rı 6lge · bir 7'6,. ni ~ olan bu ·4Mrıli fmdıkçı, m~tc. 

Adenden deveyle kolayca gidilebi. 
lecek,fakat epey uzak mesafede Lah~j 
vahası vardır. Buranın Arapları ka. 
nun dairesinde, yaşamakla uzun za
mandanberi Avrupalıların gözdesi ol. 
muştur. 40 mil kadar içerlerde dağ. 
lardan hayat verici Vadi Tiban nehri 

fı~kırır. Bazan çıplak ge~itler arasm
dan ince bir dere gibi akar, hazan 
geniş ve süratli bir sel halinde görü. 
lür ve 20 mil kadar bir çölün içinden 
geçer. Sonra 'Vadi Kebir"' ve "Vadi 

as Sagir., {yani büyük ve küçük nehir. 
ler) diye ikiye ayrılır. Lahej vahası 

nın yelpaze biçimindeki deltasını teş
kil eder. Arazinin birçok kısımları 

Arap usulü üzere gayet iyi tanzim e. 
dilmiş ve adeta bir ağa benziycn ka
nallarla sulanır. Velhasıl küçük ~.ııp. 
ta bir Mısır da burası. rek yatı r. 

ğerlcri Afrika etrafında yetişen So. rilC'rin furya zamanını sabır oo silkunet:'Je bek1.i:yor. 

110 G"OZEt; PRENSES 

Kont Adolar şöyle düşünüyordu: 
- Fakat avukat Zello Annanm idam 

olunduğunu gözlerile görmüş.. Aldan· 
masma imkin yok. Fakat bu laz da An
naya o kadar benziyor ki ta kendisi J 
demek hiç de yanlı§ olmaz .. Kabil değil, 
buna Anyella derneğe dilim varmıyor.' 
Ben de Annayı düşündüğüm için gali
ba herkesi kolayca ona benzetiyorum, 
onun hayalini görüyorum. .. 

Kont Adolar, orada daha ziyade dur
mak istemedi. Heyecan içindeydi. Bu 
heyecan tesirile daha fena olmaktan kor 
kuyordu. 

Yanında bulunan Yakomir birdenbire 
sordu: 

- Mösyö kont, bir araba tedarik e
deyim mi? 

Adolar, hayretle adamın yüzüne bak
tı: 

- Nasıl, siz beni tanıyor musunuz? 
Yakomir, onu hürmetle selamladı: 

-Kont Adolan kim tarumaz ki .. Mösyö 
Kont bütün Helmanolulann velinimeti
dir ... 

- Arabaya lüzum yok. Yürüyerek 
gideceğim. Fakat size bir şey sormak 
istiyorum. Bu kız sizin hakikaten ye
ğeniniz midir? 

Yakomir, hiç tereddüt etmeden cevap 
verdi: 

- Evet, Mösyö kont. Ölen kardeşi
min biricik evladıdır. Kardeşim Bohem· 
yada yaşıyordu. Vaziyeti iyi değildi. 

Birkaç hafta evvel ölüverince, kızı ken 
dimize evıat edindik. Çünkü dünyad<
bizden başka kimsesi kalmadı. 

Kont biraz düşünerek mütereddit bir 
tavırla sordu: 

- Çok iyi etmişsiniz. isterseniz onu 
§atoma gönderiniz. Vekilharcın zevcesi 
ona ders de verir, talim ve terbiyesine 
çalışır. 

Yakomir ellerini oğuşturarak: 
- fltif atıruza teşekkür ederiz mösyö 

kont, dedi. Teklifinizi kabul edemiyece
ğiz. Çünkü Anyella nişanlıdır . 

Kont, buna müteessir oldu. Fakat 
beUi dmemeğe çalışarak: 

- Yeğeniniz bu yaşta evlenecek mi? 
- Evet, mösyö kont. Düğünü de on 

güne kadar yapılacak. İyi bir eğlenti 

yapacağız. Rekkaseler gelecek. müzika 
çalınacak. Güzel yemekler yenecek. E
vimizin her tarafı çi~eklerle donatıla

cak. Eğer tenezzül edip buyunırsan.ı.z 

bize büyük bir saadet bağışlanuş olur
sunuz. Bunu bütün köylüler kıskanır. 

Anyella)un zevci de bundan şeref du
yar. 

Adoların rengi uçmuştu. Bunun için 
biran evvel buradan ayrılmak istedi. 
Yalnız merakını yenemediği için bir su· 
al daha sordu: 

- Yeğeninizin nişanlısı kimdir? 
- Payitahtta bir ticarethanede çalı· 

şıyor. Kendisi Bohemyadan gelmiş bir 
hemşerimi7.dir. Adı da Zingaradır. Ne 
yapalım, kızı isteyince onu" kaçınnak is
temedik, verdik. 

Bundan sonra Kont Adolar, tekrar 
sorması üzerine düğünde bulunacağını 
vaadetti ve Yakomirin eline bir altın 
vererek oradan aynldı. 

Yakomir, kont gittikten sonra elinde
ki lira ile mutpaktaki kansının yanına 

koştu: 

- Maryanka bak, ben sana demedim 
mi? Bu kibar mösyöden beş on kuruş 
koparalım dediğim zaman hemen yüzü
me hırladm ... Bak bir lira verdi. Düğü· 
nümüzde de bulunacak.. O zaman her
halde ondan daha fazla para alabilece
ğiz. 

Bu sırada, Zingaranın geldiğini açık 
pencereden gördiiler. Bunun Uzerine 

1911 senes inde Lahej sultnnr. lngf. (Derxrmz 
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Yakomir telaşla karısına tenbih etti : 
- Bana bak Maryanka, Zingara geli 

yor. Bu parayı ona gösteımiyelim. Ağ

zuu sıkı tut. Kontun geldiğini ona söy
lemeğe gelmez. 

Zingara biraz sonra eve girdi. Ya-
komirleri selamlıyarak Annanm bulun
duğu odaya girdı. Anna, kont Adolan 
düşünüyordu. 

Zingarayı görünce korku ile titredi. 
Geçen dcfaki görüşmelerinde Anna, 
gördüğü ısrar karşısında bu adamla ev· 
lenmeğ( kabul eder görünmüş, fakat 
kat'i söz vermemişti. 

Zingara onu ateşten ve ölümden kur
tarmıştı. Üstelik de Soselin elinden kur 
tulmuş bulunuyordu. Bunun için Zin-

garaya, minnettar bulunuyordu. Bun
dan başka, gizli yaşamak mecburiyetini 
de gözönünc getirince Zingaranın tekli
fini kabul eder göruruneğe mecbur ol
nıu,tu. Fakat onun kendisini mes'ut 

cderniyeceğini hissediyordu. Çünkü 
kalbfr.i yakan Adoların aşkı oraya bir 
başka sevginin yerleşmesine mani olu
yordu. Sonra iyi düşününce bu hareke
tini doğru bulmadı. Zingarayı aldat
mak doğru değildi. Ona düşüncesini a
çıkça söylemek daha muvafıktı. Bilhas
sa Zingara, o güne kadar Annaya karşı 
çok cömert davranmış onun her ihtiya-

cı ile yakından alfikadnr olmuştu. O ka 
dar ki Anna şimdi bu adamın teklifini 
reddetmekle nankörllik etmiş olup olmı

yacağını bil~ düşünmek mecburiyetinde 
bulunuyordu. 

Nihayet Zingara onu kucaklamak is
teyince aralarında münakaşa ba~ladı. 

Anna,, onu sevemiyeceğini, fakat kendi 
ainc minnettar olduğunu söyledi. Ve de 
likanlmrn ısrarı üzerine de kont Adoları 

sevdiğini itiraf etti. Bunun üzerine 
Zing.ıra onu dışanda polislerin hararet 

le aradıklarından oohisle zindana gir· 
mekle zevcesi olmak şıklarından biri a
rasında bıraktı, Ona düşünmek için bir 
gün bile zaman bırakmadı. Kızı zayıf ta. 

rafından yakalaıruştı. Kendisile evlenir 
se ecnebi bir memlekete giderek mes'ut 
yaşayacaklarını söylüyordu. Biçare kız 
ıki ateş arasında kalmıştı. Nihayet zin· 
dana girıp celladın ipini tekrar boynu
na geçirtmektense Zingaranın kansı ol• 

mağı tercih etti. Eski at canbaı:ı Zin· 
garanın sevincine son yoktu. Hemen 
Yakomiri çağırarak Annarun kat'i kara 
rını verdiğini söyliyerek düğün hazırlı· 
ğı yapılmasını istedi ve bunnun için de 
ona bir miktar para verdi ve ilave etti. 

- Bütür. köylüleri çağırınız. Her 
tarafı çiçeklerle donatınız. Çalgllar gel• 
sin ... Diiğünümüz gayet mükemmel ol· 
malı ve buralarda herkes uzun müddet 
bu diiğünden bahsetmelidir. ' 

• • • 
Zingara, Yakomirin evinden çıkınca 

çılgın bir neşe ile yrümeğe başladı. 

Ormana giderek bu muzafferiyet ha~ 
rini annesi ihtiyar Sosele müjdelemek 
istiyordu. 

Birden yolunun üzerinde kendisinden 
sadaka istiyen ihtiyar bir çalgıcı gördü. 
Hemen cebinden bir gümüş para çıka• 
rarak ona attı ve: 

- Al ihtiyar, sana güzel bir yevmiye. 
Bunu kim verdi diye sorarlarsa mes'ut 
bir adam, dersin. 

Canbaz bunları söyliyerek süratli a• 
dımlarla ormana daldı. Biraz sonra an
nesini buldu. Annanın nihayet kendi• 
site ~vlcnmcğe razı olduğunu ona an• 
tattı. 

ihtiyar kadın, bu habere çok sevindi, 
oğlunu kucaklıyarak şapır şapır öptü. 
Zingara, Anna ile yaptığı münaka§ayt 
tafsilatile anlatırken, kızın kont Adola· 
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ııııın' ınual!d, 18,60 gramofon ve varyete 
~ &.raıan, 19,20 çocukların zamanı, 20,05 
ler 

2 
llıUslkl, 21,05 bava raporu, saat, haber 

~.Os 1•25 ekonomik haberler, 21,35 konuştnR 
l'.\ Nauonaı istasyonu. 

ltt.., (I• T T ) • 
1 05 , • ' • 

lıe.v~ eğlencell konser, 19,53 piyes, 20,35 
l'aJl<ı Is, 20,40 piyesin ma.abadJ, 21,35 hava 
-., D ru, 21,43 orkestra konseri, 2205 ıUrler 
l!r a2rıuıar, 22,35 Strasburgdan nakli, haber 

• 4 50 
herlerı' dans musikisi, 1,05 Amerika ha 

~----~~~~~~-
u l'U k uuuıyetizör ve illüzyoni&t 

Pr. Zati Sungur 

Tamamen yepyeni ve 

BINBM.ALAJ. 

SARAY 

fURK 

~IELEK 

lPE.8. 

YILDIZ 

SUMER 
-'LKAZA.R 
l 'AN 

ŞIK 

ŞARK 

ASRI 

ASTORYA 

BEYOCLU 
a Viyana aeni ııevtyorum ve 

Berlln olimpiyatları 

ı HqmeUQ va.llı 

1 Karıaı ve daktilosu 

1 Alazurka ve Çapkm genç 

1 Aarf zamanlar (Şarlo) 
Margarlta 

1 Tarae Bulba 

1 Programını bildirmeml§tlr 

: Afk uğrunda ve SIIAh 

ba§ma 
ı Montekarlo kralı ve Pat 

Pata§on kız hırsızlan 

ı Güzeller remıl geçidi ve 

Kızıl alev 

ı Amok ve Brodvay Melodi 

936 
ı lnean kaçakları, Korkunç 

aUvari ve Fati dUğUne da 

ve ut 

CUMURJYET : Kıuıun kuvveti ve Dertsiz 

arkadaşlar 

ISTANBUL 
l'"ERAH Volga mahkQmlan ve 

Aradığım kadın 

UAK ı GökyUzU ate§ler içinde ve 
Aık eentonial. 

MİLLi programım bilclirmemlıtlr 

KIUL ı Yuıı.nlta ve Gizil ve11ika 
A.LEl\Wr\R ı Kara güller ve Öpüşmeden 

yatılmaz 

KEMALBEY ı Ateş kraliçesi (tUrkçe), 
ÖIUm uçurumu ve Berlin 
oıtmplyatıan 

KADJKOY 
HALiD ı Kadınlar kulübü 
SOUEYY A ı Kanundan kaçılmaz 

OSKUDAR 
muhte§em bir prog HALiD ı Programını blldirmemiııtlr 

raınla aon hatta tem 
slllerlne ba§ladı AKIN 

ERENKOY 
: ÖlUm perisi 

Her ak§am saat 21 BALAT 
de auvare, cumar l Gece bUlbWU ve M'.lıeı 

teaı pazar günle Strogot 

rt aut ı7 de matine T 1 y A TR O L A R 
MA1CSİM Tiyatroaun. --------

............_ da. 
~ ------------:.:....:.=-...:.....:;.._ 

TAKSIM MAKSIH 

tlyatroawıda 

HALK OPERETİ 
16 lklncJtqrlnden iUb&ren 

! ... f§t1raklle 

PlPIÇA 

büytlk operet. Yeni kadro 

Yeni Balo 

~at>ah doıruzdan akşam 

saat be~ ,. kadar mat, sa1 
ve sevimli bir ten. Gündüz 
tekrar pudralanmıya ha· 
cet yo!. tşte; havalandınJ. 
rnış yeni Tokalon pudrası· 
nın garanti muhassenatı 
bunlardır. Bu cazip hava. 
landırma usulü Parisli bir 
kimyagerin k~şfidir. Bu 
Usul dairesinde havası top 
landırılmış yegane hafü 
Pudradır. Şimdiye kadar 
Yapılan pudralardan on 
defa daha saf ve daha ha
fiftir. Bu usul Tokalon • 
Pudrasının istihzannda 
kullanılmaktadır. lşte bu-

nun içindir ki, Tokalon 
l>Udrası, daha muntazam 
:: dnha mükemmel hir 

rzda yapışır cildi hemen 

$rhir1i1J-af resu 

111111111111111 

~1...111 
IUlff 

TEPEBAŞI 

dram kıımJnda 
AYAK TAKDII 

ARASIYDA 

Fransa; Tiyatrosuada 
OPERET KISMI 

MASKARA 

lik tabaltası ile kaplat ve 
yüze tabii bir güzellik ve
rir ve modası geçmiş ve 
yüze bir makiyaj şeklini 
vermeden ka!ın adi pud
ralardan tamamen başka 
bir tesir yapar. Bu )em 
Tokalon pudras. yüze ya
pışık kaldığı cihetle burıa 
"8 saatlik pudra,, tabir 
derler. Artık .11e parlak bu
run, ne yağlı cilt görü:ımi· 
yecek, he iki rüzgfü, y:tğ. 
murun · terlemnin ieravı 
tesir edemiyeceği mat ~:ıt 

vp sevimli bir ten .ırcirüne· 
ccktir. 

l. 

Arabasına tren çarpan ve ölümden 
kurtulan arabacı 

daradaı 

1) ôlümılcn nı.ucize nevinden 7~urfulanarabacı Vilson. 
f) Lo'konıotifin makinisti Hudscm, 9) Saatte 60 mil 

süratlc giden bir trene çarpan arabanın hali. 

fngilterede bir tren Lecds şehrinden' 
kalkarak H ull istikametinde gitmekte 
iken bir at arabasına çarptı. Bu sıradaf 
bir fotoğraf makinesi yoktu. Fakat ol
saydı da tamamen yukarda görülen re
sim çıkacaktı. 

Bu arabanın içinde bulunan Vilson 
isimli adam diyor ki: ''Arabamı demir
yolundan doğru karşıya geçirebilece
ğimi sanıyordum. Fakat lokomotif ara
banın arka yanına çarptı ve param par 
ça etti. Sarsıntıdan ben beygirin üzerine 
doğru atılmışım. Fakat ne bana, ne de 

beygire bir gey olmadı. Arabanın par
çaları on beş yirmi metre öteye kadar 
fırlamı§tı. Ölümden daradar kurtuldu· 
ğum muhakkaktır.,, 

Trenin makinisti Hudson da şöyle 
diyor: 

''Başıma ne geleceğini biliyordum. 
Fakat felaketin 6nilne geçmek imklm 

kalmamıştı. Frene asıldım. Biraz ya
vaşlamış olmaklığımız şüphesiz araba
cının hayatını kurtarmağa yaradı. Hadi 
seden sonra, arabacının ölüsüne rastla
maktan korkuyordum.,, 

• Fakat on dakika iı;inde arabacı 
son beygirine bir ko~um takarak 
bir araba hazırlamıg, sonra tekrar l 
çıkmıştır. 

Arabacı Vilson, gunu da ilave et 
tir: 

''Benim bu kurtuluşum hiç şüp 
bindebir denecek pek seyrek va 

dandır. Bu arada beygirimden bahs 
ği unutmayayım, güzel hayvan, ~ 
dan sonra dahi ürkme ve azgınlık 
metleri göstermedi vaziyeti sükut 
karşılamıştı. 

lstanbul ikinci icra Memurluğun. mcktedir. Elektrik tesisatı her iki kı- kurtulacaktır. Arttırmaya girme 
tiycnlerin gayri menkulün kı 

muhammenesinin yüzde yedi bu 
nisbctinde pey akçesi vermeleri r 
dır. 

dan: sımda ayn ayn müessestir, şu kadar 

Birinci derecede ipotekli olup ac• 
arttırma rnrctile paraya çevrilmesine 
karar verilen ve tamamına üç yeminli 
erbabı vukuf tnrafından (112.115) li
ra kıymet takdir olunan Galatada Kc· 
mankeş Karamustafa paşa mahalle-

sinde atik Topçular ve Hamam cedit 
Voyvoda caddesinde kain atik 13 ila 

19 cedit 19 ila 25 numaralarla murak
kam ve sağ tarafı Kasapyan \'e saire 
Değirmen hanı ,.e hazan Goncegülyan 
Şeref hanım ve Mehmet Bey ve saire 

ham ve bazan aralık ve hazan mUfrez 
49 ila 53 atik numaralı emlak sol ta
rafı sahibi senetlerin 11 ila 17 numa
ralı ikinci kısım KaraköYPalas arkası 
Harikliya ve Anna binti Bedros Ayna
lı lokantası ve bnzan Sahak ve Usep 

Köçekyan dükk:"mı cephesi Voyvoda 
caddesile mahdut olup altında Komer

çiyala lt.alyana bankasının bulunrluğu 
mahalli müştemil bulunan birinci kı
sım Karaköypalas hanı namile maruf 

kô.rgir ve cesim hanın (318,240) hisse 
itibarile (308,080) hissesi 1424 numa
ralı icra ve iflas ve 2280 numaralı ka
nunlar hlikmüne tevfikan açık arttır
maya çıkarılmıştır. 

1) - Bina bir bodrum, bir ?.emin 
bir asma katile ayrıca beş kat daha 
ve bir de taraçayı muhte\'idir. İşbu 
gayri menkulün methali ve merdiven
leri ve hanın çift asansörleri ve bun
ların arkasındaki aydınlık mahalli 
her iki kısım Knraköypalas beyninde 
Qıüştcrek olup bu suretle intifa edile
gelmektedir. 

2> - Binnda ayrıca da kalorifer 
ve elektrik ve terkos tesi~atı mevcut
tur, birinci kısmın kalorifer tesisatı 
müstakildir, kalorl'cr ocakları ise bi
rjnci ve ikinci kısım arasında bulunan 
methal ve aydmlık mahallerini muh
tevi müFterck kısımda müesses olup 
işbu ocaklar birinci \'e ikinci kısım 

ki kumpanyanın umumi kontrol saati 
yukarıda zikri geçen müşterek mahal
le vazedilmiş ve her iki kısım i~in 

müştereken istimal edilcgclmektedir. 
Terkos su boruları ve tesisatı her iki 
kısımda miistakillen mevcut olup kum 
panyanm kontrol saati yukarıda zik. 
redilen müşterek mahalle vazedilmiş 

ve her iki kısım için müştereken isti· 
mal cdilegclmektedir. 

3) - Bodrum katı Uç salon ve ay
rıca daireleri ve bekçi gezinti mahalle
ri ve bir de deposu ve zemin katında 
müşterek antire ve bankanın ayrıca 

antiresi ve bir oda ve tuvalet mahal
leri \'e banka kısmında hususi asansör 
ve kalorifer ve elektrik tesisatile ban
ka ittihazına elv<>rişli kişelcri müşte. 

mil mahal ve asma katında iki oda. 

salon, telefon odası, depo, hela, came· 
kfinlı salon ve ayrıca daireleri \'e ikin· 
ci katta befi oda, iki hela ve salonları 

7) - Satrş peşin para. iledir. 
8) - 1424 numaralı icra ve 

kanununun 119 uncu maddesine ti 
kan ipotekli alacaklılarla diğer al 

darların ve irtüak hakkı sahiplel 
işbu gayri menkul üzerindeki h 

rını ve hususile faiz ve masrafa 
iddialarını evrakı rnüsbitelerile 
ilandan itibaren yirmi gün içind 

dirmeleri 18.zımdır, aksi halde ha 
tapu sicillerile sabit olmıyanlar 
bedelinin paylaşmasından hariç 
lar. 

9) - MezkOr gayri menkulün 
sinden doğan müterakim vergi v 

kıf icarcsi ve tanzifat ve ten 

borçları borçlulara nit olmak 
satış bedelinden ödenecektir. 

müştemil olup banka Komerçiyala 1- senelik ,·ııkıf icaresi taviz bedeli 
talyana tarafından işgal edilmekte ve 
bunun haricinde kalan üçüncil, dör
dilncU, beşinci ve altıncı katlarında on 
ikişer oda ve ikişer hela ve taraça ka

teriye aittir. 

10) - Şartnamesi herkes ta 
dan görülebilmek üzere 23.11.93 
rihinc rastlıyan pazartesi günü d 

tında bir odası mevcuttur. de mahalli mahsusuna asılacaktır 
4) -Takdiri kıymet raporunda ye- ll) _Daha fazla malümat a 

zıh olduğu Uzcre bankanın işgal etti istiycnlerin daireye miiraca 
ği sahada me,·cut olup takdiri kıymet-
ten tenzil olunan hususi asansör, ka- 934 / 1302 sayılı dosyada me\'CU 
salıı.r ve yazılı sair teferruata ait te- rak ve mahallen yapılan vaziy 
sisat satıştan hariç olduğu gibi banka lak~iri kıyn:c~ _l'aporunu görüp 
Jfomerçiyala ttalyananın 28.2.945 ta. yabıleceklerı ılan olunur. 

rlhinc kadar peşinen ödenen kira mu. 
kavelesi tapuca tescil edilmiştir. 1 KURUN Doktoru 

5) - Birinci açık arttırması 14.12. • 
9"6 tarihine ra.c;tlıyan pazartesi günil 1 Necaeddın Atasaf{U 
saat 14 den 16 ya kadar İstanbul ikin- Her gün 16,30 dan 20 ye kad 
ci icra dairesinde yapılacaktır. Lalelide Tnyynre apartımanlar 

6) - Arttırmn neticesinde \'erilen da daire 2 numara 3 de hasta! 
bedel kıymeti muhammcneyi bulduğu nı knbul eder. Cumartesi günleri 
takdirde gayri menkul en çok arttıra- den 20 ye kadar muayene paras 
nın üstünde bırakılacaktır, aksi halde dır. 

--~~~~:u..ı.o.u.u;uo,...-:.: ...... .._~-· ·~..u..--ı.~~~~~~~~~~~~~~~~~- -~~~~~~~~~~~-

ikinci arttırma irin satı~ geri bıraln • ._ _____________ ..,.. 
1 



ıı· HABER - llşam poatasr 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLiGiNE 

Tabletler• Her eczanede araymız 

••-- Pipo Meraklllarına Müjde•••~ 
Dünyanın her taraf roda rağbet gören 

ART 
OLDENKOTT PiPOLARI 

En müşkülpesent müşterılerıni memnun edecek derecede çeşidi mev
cuttur. Bir tecrübe kB.fidir. 

lstanbul, Sultanhamam Kebapçı Karşısında 

• p A 1 
••••Ana.doludan anu edenlere tediyeli gönderilir.-----

KARŞI 

• N 
Klmya2er 

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

Bey Hanı. 

ı 
V AKIT Propaganda servisin

den: 

1 - Tilrk evlitlannm işsiz kal-
---------------------------- 1 mamaamı arzu eden KURUN ve 

s HABER gazetelerimiz iş anyan 
~ kimsesiz ve bikeslerin ilanlarım 
ı meccanen kabul eder. 1 

1 

' 

Canını Niçin Baıkaamı V eriyomtnuz. Ben Mutlaka 

L iSTiYORUM BAŞ VE DIŞ ACRILARIM 

Daima Bununla Çabucak Geçer. Siz De Eczacınızdan 

iSTEYiNiZ 
MADENi 

KUTIJLARI 

Üzerindeki Sakallı Markasına Daima Dikkat 

.• . 'iN • , '\ .......... ~ t:'' " . • 

.. : Jstf(g)ul· .· Belediyesi Ilanlari 
•-: ... ·... . ~ 

5 İşsiz kalmamak için bundan is
~ tifade ediniz. 
~ 

( 
= i 
~ 

' a 

) 
E = .,.,. 
il = i! 

2 - Memur,k4tip,muhasip, artist 
kavas, odacı aşçı, hizmetçi, evlat
lık ve her nevi işçi anyanlar ara
drklarrru yorulmadan, üzülmeden 
bulabilmek için KURUN ve HA
BER gazetelerinin ucuz, küçük 
ilanlanndan istifade etmelidirler. 

3 - Apartıman, ev, otel, ha· 
mam, irat, dükk!n, mağaza almak 
ve satmak, kiralamak istiyenler bu 
işlerini gayet kolay ve en ucuz 
bir gekilde temin etmiş olmak içir. 
KURUN ve HABER gazeteleri-

\ nin ucuz iUlnlar sütunundan isti-

' :~~~;~~·g,:::ıa;/!~::; J nevi ev eşyası ve saire almak ve 
5 satmak arzu edenler HABER ve 

~-=-= KURUN gazeteleri ucuz ilanlar 
sütunundan istifade etmelidirler. 

~ 
\_ Bütün bu arzulanmzın temini 

için müracaat edecek mahal yal-

=-=_-_-_= mz VAKIT Propaganda servisi
dir. İstanbul Ankara caddesi VA-

§ KIT Yurdu. Telefon: 24370 

~""""'nı ırlflınıııırn111nınıt1ııım1nmurı"""""" ııııı ı ı ıı ııııı ııı ı 
UCUZ VE ACELE SATILIK EV 
6 oda 2 mutpak 3 hala havagazi, elek 

trik ve suyu bulunan havadar ve neza
reti mükemmel Laleli Fethibey caddesi 

33 numaralı beton anne bir ev ucuz bir 
fiyatla acele satılıktrr. 

Mercan yokuşu No. 6 kundura ma-

B. bb be ğazasma müracaat. 
ır metro mura ama ! lira değer konulan Aksaray yangm yerin --------------

(Je 47 inci adada 5 metre 60 santim yüzlü 149 metre 60 santim murabbaı 

sahasında arsa satılmak üzere açık eksiltmeye konulmuş ise de beJli ihale 

gününde giren bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Şartnamesi leva 

znn müdürlüğünde görülebilir. istekliler 56 lira 10 kuruşluk ilk teminat 

makbuz veya mektubile beraber 12 --11-936 perşembe günü saat 14 
de daimi encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2593) 

İcra. Vekilleri Heyetinin 8--10-936 tarihli 2 / 5414 sayılı kararile 

Kalitarya köyünün Belediye sının içine almmış olduğu ilin olunur. (B) 
(2866) 

Kabataşta 

kirahk apartı
man daireleri 
Kabataşta Setüstünde Çüriiksulu 

Mahmut paşa apartrmanında denize na. 
zır, tramvaya yakın biri beş oda bir sa· 
lon mutpak, banyo, diğeri altı oda b!r 
salon mutpak, banyo ve her ikisinde de 
havagazi, elektrik tesisatı ve su mevcut 
iki daire ehven fiyatla kiralıktır. 

o 
REKLAMLARI 

UclYlz ~e talksntoe 
NECiP ERSES 

Galata: Sesli Han 

18 Profesörün 
gilzellik harikası 

Amerika milyarderlerinden Mat
mazel HUCH BRADFORD tarafın.. 
dan insaniyete hizmet maksadile 
yarını milyon İngiliz lirası teberrü 
ederek 18 milletin güzellik enstitü 
profesörlerini bir yere toplıyarak 
Vog namile bir müessese vücuda 
getirilmiş bu müessesede genç gü
zel hayvanatın cevheri aslilerini 
toplıyarak profesörlerin mütemadi 

Cildinizin sağ tarafı VOG kremi11i 
eseri sol tarafı diğer krem'l.eri1l 

tahribatı 

sayilerile beşeriyete güzellik yaratan · 
bir Vog kremile Vog pudrası yapmışlar bu krem, pudra derununa Vog 
cevheri aslisi koyarak cilt üzerinde harikfüade güzellikler belirmiş ,·e 
bunu duyan 138 milyon Avrupalı ve Amerikalı kadınlar yalnız Vog kre' 
mini kullanmağa ba.5lamışlar. . 

18 profesör diyor ki: Dört hafta bu krem ve pudrayı tecrübe edifl 
cildin buruşukluklarını derhal imha eder mesamata kan vermekle cil~ 
gerer cildi besler ve güzelleştirir, beyazlık penbclik verir. Vog kremi i\C 
nevidir. Birisi gece kremi yağlı ve penbcdir cildi mütemadi besler ıt1~ 
sam.ata nül:uz eder. İkincisi gündüz beyaz yağsız kremdir ki bu da. cild

1 

incelik ve nermin kılar cildin muhtacı gıdasıdır. 
Doktorlar diyor ki : Size tavsiyemiz: 
Çehrenizin ve ellerinizin güzelliğini ister misiniz? O baJde çehrenizitl 

sağ tarafına Vog gece ve gündüz kremini sürünüz. Diğer sol tarafına bil' 
diğiniz kremi sürünüz. Bir hafta zarfında Vog kreminin yaptığı hari1<• 
ile sol tarafına sürdüğünüz kremin tahribatını aynen göreceksiniz. . 

Vog pudrası Vog krem köpüğünün kurutulmasından yapılmış ciJdıtl 
hakiki gıdasıdır.Türkiyede meşhur eczahanelerde ve tuhafiye mağaza.ta' 
rrnda bulunur. 

Depolan: İstanbul Marpuççularda Yanıham biraderler 
Bahçekapı: Kastro biraderler 
Eminönü: Necip Bey ıtrıyat deposu 
İzmir: Ucuzluk pazarı Bay Remzi 

·- ---o~ict;;;:--........ _~i 1 
-·-- 1 - ........ l,,, 7 

DişlerlnJzin kıymetini biliniz. Olur olmaz diş macunlarını ağzınıza sokmayınız. 
Omer AbdürrahmanH 

Cildiye mUtahaSIHSI fl 
Muayenehaneı.i ı Kadıköy,,~ 

1 
Süreyya sineması karşısında in-~ 
önü ıokağı numara 8 her gün: 

bef ten dokuza kadar .• 

:::::::r:m ••--=-------
r. Göz Hekimi 

Dr. Şükrü Ertan 

(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 1 

Telefon. 22566 

Çilnkü t:er mikrop ağızdan alınır. Ağız mikroplarını 61dilrecek kıymetli 
maddeyi haiz alnız: 

r''1 n1 
~~~~'8,~~~~~ 

Diş macunudur. Fiyatı her yerde 1 S kuruştur. 


