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~ler !'ole.doya şehri bombardımanı; bu hale getirdikten sonra girebil-

M a d~ii~' ·k·Iffi(i'8 t 
kuvveti geliyor 
l)llhill harbin maddi zararları 2 milyar 

100 milyon Türk lirasını buldu 

O bin kişi harpte öldü, 150 bin 
Ata . Kişi de kurş1:1na dizildi .. v .. 

Türkiye, Yugoslavya, Ronıanya 
ve Yunanistan orduları 

HARP IKARSA 
Bir baş kumandanın emri altında 

müşterek hareket edecekler 
---· ---

~1 dtıd, 12 - Hükumet merkezi et- boguşuyorlar. Bu, kanlı " 0 s 0 su03 e<>
di~0~da ~Üthiş muharebeler devam e- 6.u0 c. ~ır muharebedir. ~adrid müda- Harp kuvvetlerimizin hazerde emir ve ICumandasını elinde tutan Genel 
~:Ası Frankonun aı:lrorı ... , ı adıma- fılerının topçu kuvvetlerı pek azdır. Kurmay Başkanımız Marepl Fevzi Çakmak bir manevra esnasında 
li:ıer~~YOY"lcı. Foakat buna mukabil, .şehrin içinde. ve ICöu=ie cırctı lYI ını lYI uıı sıoaın modeO Oeırn 

hah r koŞede, her caddede, her kapıda cıvarında çok kuvvetlı ve aşılması ım-
~U Çelerde velhasıl her tarafta ölüm kansız görünen hat hat siperler kaz- ~ftırlleş'ltftırDO<dlDlk.teını başka 
%~ ~urnıuş bekliyor. Ayni kandan. mışlardır. Şafak sökerken kral _parkı Asker ve zab·ıt mu·· ba ı. ... 

~ an elli bin erkek ve kadın ( Devaım 2 ncıde) • r 
Gürcistan ve Ermenistanda 

50 kişi 
urşuna dizilmiş 

ovyet Rusyada yeniden 
Yüzlerce kişi tevkif edilmiş 
~ (Yazısı 2 incide) 

il 
li~'t"f~ .... 

'lele har ~nu. Maltaya hareket edecek ol.an filomuz Haydarpa§a önle-
e te h<ızır beklenıel~tedir. iki gün içinde Genel Kurmay Ba:ıka

. nı tara/ında1ı teftiş edilecektir. 

delesi de yapııacak 
Balkan erkanı harbiye reisleri top~ 

lantısı aglei:ıi ihtimal bugün bitecektir. 
Bükreş toplantısı hakkında Röyter ve 
Havas ajanstan tarafından verilen ma-

G ü rb üz ve Güzel 
~@<elYlk 

MlYısaılQ>alkamo~ 

Foto Etem 

6 numara ile mil.crabakarmza iştirak 
cde1ı Bay Enver k"'l:::ı 9 yaşında Serap 

Serap 

Kupon:2 Cocukıarmızm müsabaka 
mıza iştirak cdebııınclerl için bu 
kuponların toplanması Uwmdır. 

Dünkü nüshamızda çıkan çocuk res
mi 8 numara ile iştirak etmiş olan Bay 
Nihad kızı 12 yaşında Naza.na aittir. 
Dün yanlışlıkla başka bir resim altı 
konulmuştur. özür dileriz. 

lumata göre konferansta dört memleket 
dış bakanları arasında yapılan anlaşma

lar çerçevesi dahilin'3e askeri teşriki 

mesai için memnuniy :ti mucip neticeler 
elde edilmiştir. 

Harp vukuunda Balkan orduları

nın bir tek başkumarıcianm kumandası 
altında hareketi mes~ler.inin de halledil 
miş olduğu dört devletten birine ica-

(Deı·amı :ı2 incide) 

Kahraman T~rk ordusunun başku· 
mandam bulunan Büyük Reisicum .. 
hurumuz Atatürk değil şimdi, hatta 
geçmiş asırlarda bile nadir görülen 
en büyük askeri deha olduğunu isbat 

ebnİftir. 

Ahşap mahalleler 
Bir hava hücumu ihtimali olursa 

icabına göre hükft-
metçe yıktırılacak 

Yarın Dahiliye vekaI.etinde müs
teşar Sabrinin riyaseti altında veka • 
Jetler seferberlik müdürleri toplana
rak hava hücumundan korunma hak· 
kındaki kanun projesini tetkik edecek 
terdir. 

Yeni projeye göre memleket ha va 

Ahşap evlerin mütekasif olarak bu. 
lunduğu maha11elerde - yangının i. 
rayetinc mani olmak için - lüzumu 
kadar ev yıktırılarak arada boşlukla-: 
vücude getirifecektir. 

Bir sMl ha,·a korunma te~kilatr 

da kurulacaktır. 
hücumundan korunma bakımından ------------
muhtelif mıntakalara ayrılacak ve 

her nııntakanın hususiyetlerine göre 
tedbirler alınacaktır. Projenin bir 
maddesinde de İstanbul gibi yangın_ 
ların çabuk genişleme istidadında ol. 
duğu yerlerde hükumete hususi tedbir 
almak salahiyeti verilmektedir. 

Ramazan 
lstanbul müftitlüğünden: 
İkinciteşrinin on altıncı pazartesi 

günü Ramazanı şerif in iptidası oldu
ğu il.an olunur. 

Tütün işçileri 
Bu sabah tekrar 

ç:ıhşmıya başladılar 
Geçen cuma akşamı iş sahibiyle iŞ<;i 

arasında çıkan yevmiye veriliş tarzı 

ihtilafından dolayı cumartesi saba -
hmdanberi çalışamıyan Mithat Nemli 
tütün deposu amelesi bu sabahtan iti
baren işlerine başlamışlardır. Amele 
- şimdilik - ilerd~ tekrar tetkik edil -
mek ürerc paralarını eski şekilde ala• 
caklardır. 

"Harem ağasının oğlu,, 
tefrikamızı 8 inci sayfada 

muhakkak okuyunuz 'I 
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Kazanan numaralar Doğru nıı 

" 
·ı ere donanmasının 
sağlamlaşması 

Silahları azaltmak suretile sulhun muhafaza edilemiyeceoğine kanaat getiril
dikten sonra, silahları çoğaltmak suretile kuvveti muhafaza ederek harbm vücut 
bulmamasına çalışılıyor. Sihihlan azaltmak idealine enönce kapılan devletlerden 
biri İngiltere olmuştu. Bu idealin peşin den en geç ayrılan yine İngiltere olmakla 
beraber, - bugünkü azmine bakılırsa - yakın bir zamanda yine bütün münakale 
hatlanm hiç kusursuzca koruyabilecek bir hale gelecektir. 

Dünya sulhunun devamına büyük yardımı olacağı hiç şüphesiz bulunan 
İngiliz bahriyesi son zamanlardaki tedenni yüzünden İngiliz aileleri arasında da 
rağbeti kaybetmekteydi. Aileler, bahriye yi kendi oğullan için vaitkar bir mes
lek sayınamağa başlamışlardı. Bunun kendi amirallannrn ağzından dinlemek müm
kündür ... 

Halbuki şimdi yeni yaptlan gemiler ve onlara refakat edecek deniz tay
yareciliği yeni tayfa istemektedir. Bu itibarla İngilterenin denizde sağlamlaş

ma seferberliği umumi bir teveccühle yürüyüp gidecektir. 
Yalnız bir nokta vardı. Büyük harp gemileori bugünkü tayyare hücumlan 

karşısında tehlikede değil midir? Ve bunları yenilemek, yahut yerine yenisini 
koymak muvafık olur mu!? İngiltere bahriye ve hava nezaretlerinin müşterek 

uzun tecrübeleri neticesinde büyük harp gemilerinden vazgeçilmemesine karar 
verildiğine göre donanma eski ananesini de muhafaza ederek kuvvetni asrilef
tiriyor demektir. 

İngilterenin bahriyesine ehemmiyet vermesi, - yukarda da kaydettiğimiz gibi 
§Uphesiz Akdeniz müvazenesinin fiilen husulüne de yardım edecektir. Bu milna
sebetle, İtalya devlet adamlarının ıon defa İngiltere ile İtalyanın denizde uz
laşma hususundaki nutukları hatıra geli yor. İtalya ricali: "İngiltere ile Akdeniz 
de anlaşırız. Fakat bizim bayati menfaat lerimizln tanınması şartile .. Eğer bunlar 
tehdit edilirse..... mealinde beyanatta bulunuyor ve dediklerinin aksine hare
ket edildiği takdirde kim bilir ne gibi bif ceza hazırladığındıın bahsediyordu. 

Fakat vaziyete bakılırsa Akdenizde İtalyanın hayati menfaati değil, ingilte
renin hayati menfaati tehlikeye düşmüş gibi görünüyordu. İngiltere biraz da, 
belki bunun için siWh1anıyor. HiKMET tMONIR 

• 

30000 
Lira kazanan 

24082 

1 

27320 16733 38432 18551 38015 25309 
4880 642 17703 7 4. 77 8432 17364 değil mı 

10635 22532 13325 18670 4020 24729 ' 
19816 20222 1181112959 19135 23300 ~co 'ffafi:(a1J: geır«; 

5215 1035 9231 14603 25166 367761 Biraz acı, fakat hakikate ll 
7765 808 34376 13856 449 34064: kadar yakın olduğu için. Zaten ~~ 
8749 29317 20486 28020 5749 2682 memiş mi ki: "Acı, fakat gef9C 
5287 36012 31313 31994 22967 36124 Maarif işimizin, bütün bUSnUf." 

35730 28784 31287 19079 39391 22282 Jere rağmen doğru dürüst yü~ 
10910 12033 2015 25027 33445 35643 ni uf aktefek olsa da bazı misaUev 

Sonları 82 ile biten numaralar iki. 4784 3336 28468 16500 29150 12504 rüyor ve anlıyoruz. Görüp anlıı 
şer lira amorti alacaklardır. 29848 7775 37280 3089117596 36897 da işitiyoruz. 

1 O O O O 3599 4858 11518 1053 Resmi mekteplerimizin birinde 

so lira kazananlar yan bir talebeden dün bir meı>tıl 
38514 8716 21839 SO.l4 11117 293:>0 dık.. Hangi mektep olduğunu Y 

Lira kazanan 

3250 
ıo bin liralık son 

milkAfat 

18085 
1000 

Lira kazananlar 
19828 6244 

21316 33478 8135 16191 25743 23280 cağız.. Yalnız bu çocuğun meıct" 
37810 21699 13228 2566 8242 21713 dan bir parça alacağız. Diyor ı.i: 

2867 20745 22613 7725 7386 23818 ... Lisesinin 6 - ! şubesine v~ 
6435 540 15829 16923 9875 835 birçok sınıflarına,, Mlô Yurt zııı; 

16076 39230 38100 39208 16304 lst>tS öğretmeni gelmemi§tir. Tarih ,ti 
777 31356 31871 13256 30164 3725.~ meni de 4.11.936 çar~mba gil 

:!.)484 31721 24269 1600 31755 6396 dersine gclmi.§ti. Fakat bir dl:J1ıfJ 
26130 35389 38673 10563 4034 20345 görünmedi. Acaba nedenilirl Bi: 
15711 25:150 36 831 17002 33442 36209 da tarih veya yurt bilgisinden 

61 

1590 34112 16404 12903 16138 3640 kalırsak bu gilnahı kim üzerine 
1362.3 10474 6336 1703 980:> 24864 cakt Diğer öğretmenlerimizdCllJ 

öğretmen muavinlerimizden nıtlt 
28779 18547 7611 22768 22167 28733 "' ten Yurt bilgisi öğretmenliği yor 
10508 87:36 34293 987:> 3499:> Ul808 yok mudur1 

9118 16679 9326 10:.>6 2'21:>:> 21;)60 Vaktiyle talebe, sınıflarına bocJ 
28721

) 8507 7795 15774 4168 2266.1 nın hasta olup da gel.memesini ııe 
8150 34560 18312 15131 25132 27:l28 terdi. Bir saat dersslz kalmayı felC 

500 lira kazananlar 2168J 4929 34243, 27699 39865 31002 çalınmış bir nasip sayarlardı. :t: 

18742 33578 18462 20967 2888 9335 1~~13 2Js:J:i U077 31142 331:>6 25701 Bugün bu misalle ve memnutw · 
16007 31945 20893 37473 24860 38175 7462 1185 34880 8433 8730 87&1 görüyoruz ki, cumhuriyetin gctl 

2772 36692 31884 25209 11834 32535 29807 23900 28.160 2.'i3.19 36839 3.>84 mağlan bu cinsten değillerdir. <1' 
25557 2 34.869 24172 25434 18973 8907 hocasız geçen saatlerinin ıstırs~,r 
ı~o il ra kazananlar 6392 19104 332:>0 3646:) 4337 ll:l içlerinden duyuyorlar ve istiyor1._ 

23238 8257 27993 8634 37005 2318 28013 5508 23972 39171 5957 8274 bir ayları değil bir saatleri, bntt an ya 
(Bal} tarafı 1 incide) 

m:aliallesinde hllkfunct milisleri şld -
detli bir mukabil tnamıza. geçmişler 
ve astıcrl çekilmcğe Jcbar etmi§lerdir. 
Serbest olan Valanslya yolu Uz.erinde 
Madride yeni imdat kuvvetleri ve bil
hassa ağır toplar gelmfotir. Müdafaa 
komitesi reisi pek yakında eehre fev
kalidc Ç!>k tayyare getirileceğini de i
lfın ctmişLr. 

ıs yanı 30943 21674 39752 25915 33178 25955 3.1:>96 72.34 338:>2 38196 31702 4974 saniyeleri bile bot ve hocasız 
duğu bina, kontakt neticesi bir yan • 12934 31318 16452 18119 37273 5225 30:>80 11198 116:l7 8874 4869 11080 sin. 
gınla yanmıatır. 37290 29921 21656 27907 6013 6697 36271 3:>116 1217 3902 26928 Hilviyetini gizliyerek dahi olsB; 

Harb?n f el pl6nçoau 
İngiliz resmt mnha.f ilinden alınan 

malfl.mata göre !spanya dahili harbin

de şimdiye kadar tam 200.000 ki§l öl

müştür. Bunlardan 50 bini harp cep
hesinde ölmüş, diğerleri asiler tara -

fından kurşuna. dizilmek, petrol ve ben 

100 llra kazananlar 22'.>l:J 11137 1130 26626 22464 9869 bu mektubu yazan talebe va.zifesiı 
104:>> 31444 102:>6 :?Sn.J 1:>:>67 5018 memlekete karşı olan borcunu b 

32023 22754 16552 39802 1532 13457 ·ıı :>61S 33231 4901 48 17816 2:ll50 dcmekitr. Bu yüzden bUyük seVl 
10066 31036 12922 27113 16273 189 ıe 

6846 26614 11377 38591 29080 16543 
l~S4 29636 18M.:s 34~07 1:;007 '7~<U zi gizliyemeyiz. Eminiz ki, meJll t 
27371 27727 203-J9 12453 28377 33493 dü9llncn başlan da bizi bu sevinçt 

5388 15207 28040 38656 9689 4927 27506 2083.i 1821 30080 19370 25847 nız bırakmıytı.-=l..tıtrdır. 
33799 12617 25487 21835 5285 7090 D 1 d r 6020 3.f2ı.t 624 17790 25521 29947 ers yı ına a ım attıg1m.17, he • 

6633 20687 8905 25348 6469 26837 b d 
34491 27513 17605 21367 16074 31363 1489!) 32362 2S:i99 35().16 3299 15079 aşın a.: ıA 

Hükumet kuvvetlerinin mUd8faası 
herkesi hayrete dUşürecck kadar eld
detll olma.kta.dır. Asiler hre akl 

15079 14414 29007 29882 10730 29882 - Bu yıl, hiçbir çocuk meıı· 
zinle yakılmak ve türlü i§kencelcrle ha 38848 34198 35020 kalmnyacak! havadisiyle sevinttft> 

O 10730 1:>526 22022 409133466 3S025 
plshanel~ '!HldUrtllmck §ektll~rinde 5 l f r ft k a Z8 O 8 U f 8 r 39656 8924 6203 39088 32437 16292 

Hakiknten de ne yapıp yapa: 
can vermi§lerdir. 113 7 ıo1 02 32060 30801 32321 '>'>169 mü§külleri yener lüzumlu olCJlli 

m.ıya cesaret edemiyorlar. Çünkü her 
tarafa dinamit konulduğu eUpbeai 
mevcuttur. 

4Q ~ 392 1 3705 26702 6570 332-19 9493 ~ , ~ 
Dahilt harbin memlekete yaptığı 2·14~~ :5901 13674 5744 34378 14391 16 :>72 28761 11322 11641 23306 

2.
1352 

yaç görülen yerlerde mektepler~ 
maddi zararın yekunu 20 milyar peçe- 24576 22734 8401 8218 23928 5748 -::n,.,,ırı ..... m .. ,., ,.,,.Al"''"" ıtPrleı:ıtirt,.ı' 

Ba iıum nd nhk binası yandı 
Dün nkşa.m ba§kumandanhğın bulun 

1808l 21:>21 6164 3392.5 39017 26488 rın ı·çın" yetı"ştırm· eye ug·'"aştıgı· n1ıı1 (bı · 1 kr"k.o. 2 n 1114111656 23253 14460 21292 11439 • ta zım paramıza ta ıjJ\;n m yar 2UU. 1071 7499 9505 1448 6106 rulardan da böyle bir şikayet i; 
100 milyon lira) dır. 1048 8338 14595 14209 21595 14288 2503 9787 3236 22019 38693 19696 

·· rcistan ve Ermen is anda 
O ki · kurşuna dizildi 

Sovyet Rusyada blr f<l§ist teşkilatı 

meydana çıkarıldığını ve mcrk~zi Mos
kovada olan bu şebekcr.in ekserisi ya
bancı olan birçok azasının tevkif edil
diği Londradan verilen bir habere at
fen dUn yaznugtık. 

Romadan verilen 1Jlr habere görr. 
Moskovadan ba ka GUıcistan ve Erme-

Bu evrakın sabık Sovyet harbiye komi
seri olup ~imdi Norveçte bir çiftlikt..: o· 
turan Troçkiye ait bulunduğu ..,e mu
hafaza için enıtitilye tevdi edıjmiı ol· 
duğu söylenınekedir. 

Fransanın 
Notamıza cevabı 
.lskendcrun ve Antakya hakkında 

nistanda da yilzlerce kişi tevkif edil· 
bundan bir ay evvel Fransız hükume. 

miş ve 150 kişi kurşuna dizilmiştir. 
MoskQvada yakalananların uasında tine v~rmiş olduğumuz notaya cevabın 

be! Alman da vardır. bir iki gün içinde Ankaraya gelmcs; 
beklenmektedir. Gelen malUmata gö_ 

Pariste çıkan Eko dö Pari gazetesi 
de bunlara il!veten §İmal" Ka!kasyada da re nota Fransız hüldimeti tarafından 
geni§ tevkifler yapıtdı!ını bi!ıJirın~k- hazırlanmı tı~. Taamül. m.uclbin~e no_ 
tedir. t.anm gene Parıs sef arctım!zc verılmcsı 

Troçklnln evrakı çalındı büyük bir ihtimal dahıllnde görül 

Ayın sekizinci gUnU
0 

Parfste sosyal mektcdlr. 
tarih beynelmilel enstttüsünde kapılar Bununla beraber, notanın gclmt-
eritilerek. ve kasalar ku-ılarak 80 kilo sinden evvel iki taraf ar~ında bazı 
ağırlığında bir paket evrak çalınmı~tır. temaslar ve fikir müdnvelesi olduğu 

·r yolu 
Kömür havzasına 

ol aşlı 
Filyos - Zonguldak hattının on beş 

kilometrelik birinci kısmı tamamlanarak 

hat Çatal ağzı mevkiine varmıştır. Hat
tın bu kısmının tamamlanmasilc demir 
yolu lct>mür ocaktan mıntakasına var

mış olmaktadrr. Bu suretle bütUn Ana· 
dolu kömüre kavugmu olmaktndır. 

Çatal ağzına kadar olan kısım bu ayın 

haber verilmektedir. N~ticeye hüsna; 
suretle varılac.ığına her iki tarafçc. 
şüphe edilmemektedir. 

15412 11631 1585 3010 18678 36348 de: ~ 
12558 4243 13489 12833 1210 12855 37062 15713 34281 3.387 26732 32567 - Hocasız kalacak olduktaıı • 
20006 16017 3825 15382 10109 7794 2917:3 24s6:; 11782 2:i551 27969 37626 masraf yapıp mektep açmıya ne 

1 

18924 39576 39389 23296 14973 17330 3~00l 1893-I 2.~'l30 20018 16693 30572 vardı? & 
7586 35814 23089 28232 126 17229 20 bin liralık son ikramiye, beher Diye sorup acı duysak hakBJ.Z 

36319 36781 20802 23623 13630 31538 numara beşer yüz lira alacaktır. luruz? el 
3915 21137 31097 5424 38090 30608 12472 32762 23214 38684 11687 27624 Halkın J)O· 

28525 26828 30556 22752 11754 38392 3263 12876 35519 1457 30338 21727 
21396 26000 36127 31583 14244 34052 21278 3618 28990 4292 6900 9621 
17980 19419 13321 2093 36372 32952 35451 11844 6245 2075 16268 10786 
29713 4992 24507 16408 26441 11881 4111 21956 39861 8571 27436 18261 
16580 33770 31413 11585 34997 28747 8892 9017.13525 39343 32473 34411 
39127 36328 34861 39228 18127 32350 30149 28416 18485 27397 

V fa ret 1 1111ııuırıııtt1111Mt1JIH11tflıııııı11ıııııı111111n1111nımnı11111111Plf!lll!Jn11ı 
arşova se Pek yakında 

müsteşarımız geldi Bir gen~ kızın romanı 
Var§Ova sefareti mUsteşarımıı Ç 1 p L A K 

Nebfl bu .abahkJ ek.lprcsle şehrimize 

gelml tir. O A N S O' Z 

• l'a.sflye halinde bulunan Türkiye mlllt 
sigorta şirketinin dllo fevke.lft.de toplnnt1Bı 
yapılarak §imdiye ıuıdarkl tasfiye vaziyeti 
t•Udk e(lilmlf tir. 

• Eski Mısır Hıdivi Abbas Hilmlnln oğlu 

AbdUlmUnlm Mısırdan §Chrlmize gelmlştı ... 
• Son günlerde torik çok bolla,,mıştır. DUn 

balıkhaney• on moU\r dolusu torik golmlıtır. 
• lrlıında ile aranuzdo.kl Ucaret a.nl8fması 

takas hUkUmlerlnin nıı.sıl tatbik edileceğine 
dair bir talimatname yapılmıotır. 

• Ad11yc geçenlerde yapıl~ kA.tıp lmtiha 
nma giren yetmiş W§ldcn nnco.k onu kazan 

mıı ve hunlar dün tayin edihniotcrdlrı 
• Mualllmlere yardım mıı.kaadile kurulan 

sandığa şimdiye kndar 11160 ınualllm lmyıt 
edHmı,ur. 

• Berberlerin hntta tatlll kanununa dair 

yaralan.mı~ bir k!§l do paraşüt kullanarak 
lcurtulmuştur. 

• Yuıoslav l<rnl nıı.lbl Pr•ne Pot ile zevcesi 
prctı.s"-9 Olgn dUn akşam Lonclraya vasıl 

oıınu,ıar ve DUk dlS Kent tarafındnn karşı 
Iatımı§lardtr. 

HABER aUtunlarında merak ve heye
can içinde takip edeceğiniz bir t{\'rtka 

olacaktır. 

Bursada yaka
lanan softalar 

Buraarun M. Kenıalpap kazaaında 

bir aabah hal.kın uyanınca kapılarında 

(Dinimizi unutmıyalım) ıeklinde eaki 
harflerle yazrlm!§ bir takım levhalar 
gördüklerini, derhal Bursa valislnin M. 
Kemalpaıaya gittif inl yazmııtık. 

O zamandanberi yapılan tahklat 
bu i§I yapan ıofta ruhlu in.anları mey-
dana çıkarmıştır. Bunlar kasabada 
mühim mevkileri olan Hidayet ve arka
daşlarıdır. Suçlular maksatlanmn ıa· 
dece hükumet makanizınasını meşıul 

etmek olduğunu itiraf etmişlerdir. 
Suçlular tevkif edilmiştir. 

S inci icra memurlufundan: 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine ka

rar veTilen ev ve meyhane eşyası 18/ 
11/936 tarihine tesadüf eden çarıamba 
günü saat 9 dan 11 e kadar Galatada 
Müeyyit zade mahallesi Serce sokak 

Erkanıharbiyelef 
içtimaı ·Jf • 

( Baştaralr 1 ;rıcı 
hında yardım edilmeair.i kolayıstt• 
Uzere ayni çap ve modelde sit!b fe 
hiuunat kabulü hakkında dB e 
harbiye reislerinin mutab k kal 
d8rt memleket orduıu1 aras1nd• ~ 
teıriki meaaiyi huıule retirebilP'e,, 
zabit ve hatta asker mtlb:ıdeleıl > 
cağı bildirilmektedir. 

TUrk fıh,tllOlnde 
DUn aabah Mare§Al Fevzi 

yanında refikaıı, Türkiye elç!ııs. e 
mandalar, ıeneral Mihail ve TU•İ< rt 
ru harbiye heyeti oldufu halde BUi' / ~ 
kl Türk ıehitlijine giC:trek ınerl ~ 
bir çelenk koymuıtur. ~ d 

Maregal Tilrk tehltliğinin ifl;I r 
ve temizlifinden çok memnurı 0 

tur. 

Zlyaf t ı/ 
Romanya hariciye naııtt f' 

nesko TUrk, Yugoılav ve Yu~'\ / 
h b• 1 • I' b• • ,,ft m ar ıye erı ıereııne ır zı) 

migtlr. 
Mar•f•I yarın g uyar 

11 
f 

Marepl Fev.zi Çakmağın yarı 
rimize dönmesi beklenmektedir·dJI ~~ 

Mareşal Fevzi Çakmak bura 
11 

{it 

taya ve Yunanistana r;idecek olB ~ 
muzu teftiş edecektir od> 

Şehrimizde bulun3n milli ııı,sı4 
vekili Kfizım Özalp da filornuzı.ı A 
geçirmiıtir. -4f 

11 
41/43 No. lu hanede paraya .ç de ' ~ 
finden talip olanlann maha11u:ıw~'' : 
1472 No. lu doıyamızla hazır .b jJ§ıt c 
memuruna müracaat etmclerı 
nur. 



Ceza ke 
Kumar lptl18•• 
~ ...,_ "O.._.._.,_.,,. I• f" 

...,... .... e1., .. ,....., ...,..: 
'1Ur .,.._, tocuPna meme~ 

bn bile kllıtlan eltndea .......,.. 

ve kumar •••• ı.pndaft aJl'l)amt • 
yan kMmlar s&-dQGnl Mlattı. 

Deniz Bankası 
kuruluyor 

Denize mUtealllk 
htlt8n te,ekklller 

bu bankaya 
batllanaeak 

nun y ntışlan 
Yeni bir Jcanunla 

d8zeJUllJor 
Cel& ...... ,,.ıan IOD ~-

pklildef ... ,.... ~ yulıelıldar 
oldup anl•PJP11 ve tatbikatta aykn 
ftSi19tlel' .......... yanJ ..... klan dt1 
.ıtmek lçia'8Di bit- tl)'lha hulrlana

TUrkl,.S. labmbD, - kı)metlt ~ 
manJanmm ytyea c1oJmaa bir CfUavar 
JaaUae plıntftJr. Dapm eY pek -. 

kollLten.~ iüambilats ev pek aımr. 
~iae g6re bir "Deniz ban

kam,, teeklllne ait tetkikat ve hazlrhk
lar bir hayli ilerlemiftir. Takarrllr e
den eeulara göre tlmcll iktlaat vekl· 
letlne merbut olan ve ayn bütçeler 
idare edilen bütün deniz mileale1eJ~ 
riyle liman idareleri bu yeni bankaya 
merbut olacaktır. 

Denizyollan, Akay idareleriyle Ha
liçteki fabrika ve havuzlar, letanbci 
ve lzmir liman idareleri, Van g6lt1 lt
letme idareat deniz bankuma raptedi· 
Jecek m0118Melerin bqmda gelmekte
dir. A.ynea atıngerclllk tlrketi ile ba
bkçdlk enatitu.tl, yeni kurulacak de • 
nfs mablullert konaerve fabrikalan ve 
denls maJmullerine alt muhtelif tefeb
bUsler "Deniz bankuı,, tara1•mdan 
bapnalaütır. 

Deniz bankuı )ıurulcbdrtan m bu 
bankaıım umumi merıreztnın latanbul· 
4a olaeaiı ve !atanbul limanı De İzmir 
Umanı ifletme ldarelerlnln blrlettiri • 
lerek bir ~Uc!Urtl umumttlğe raptedile
cefl söylenmektedir. 

rak mtd1•~. 
KaıiUJWD umWnJ hWdlmlere dahil o

lan 13 Un~ •ddeMde • hapll ce
IUIDID &11rarf haddi b1r lleJl8. ve sa• 
mt haddl de ")'lftnl' _. olarak pte
rilmlftlr. Halbu"'ki 121 uncu madclecfe aiJr...,. aez&ll ~ID 8 .oJ. 
dutu ve "8 ve. 449 mMQ., maddelerde 
de aln hapill eeW~ mmt badcll 20 
eenqf pçtJil llila'ohmmqtur. Bu fi• 

bJtamlıtı blıtiııilli'k ı• 13 t.,a m 
dedeki atn' ceza hldcU 30 ll8lleJ9; dl
pr IDlddeletdekt uguf had. bir ... 
.,.~. 

Gene 313 Onctl maddenin birhael fılr.;. 
rumd& elrUm lbı için eemı,.ı iılılkll 
ettikleri tahaldnak edenler ba1dmıda 
3 ll8D818 kadar bapla ... -- •• 
dildiil halde ayni nwA+mtn Ddilcl fdl· 
namda cemiyete dlhl1 olınlar için ~ 
.-ıeye kadar hapt, ceauı ;vuıJrdn-. Bu 
yanlıthk ta 18 ilene yerine 18 .., ... 
rak tuh1h edUmlltlr. 

· Heykoz fabrika 
bir ,ırket ldareelne 

verildi 
Sümer Banka bağlı olan fabrikalar· 

dan Beykoz kundura fabrikuı da 
- Feehane ve He~ke fab.rtkalatılida 
olduğu gibi - bir tlrketin idareıdne ttv· 
di edilmiştir. Yalnız ıirkethı akatYoll· ç...ı• k 

ltarabükte kurulacak demir ve çelik lan difel" prketler gıbi htlk6alettn. ati an 
fabriJralannm inpatmı deruhte eden liılde bulunacaktır. AkıiYoDl&r bo'rla 
Brauert ptlreti marabhallan olan tir· kotuna dahil edilm t'1". Seledı·yemlz 
ket umum müdUrO 'Makensl ve iki mil· 
tehaa111 KarabUkte yaptıktan tetkilderi f~kl Nlanların Erenkl1Dade de 
bltirftek Ankaraya d8nmUşlerdir. Heyet ru...-ıa. ilk Or 
• lih• ':!. .... ~.ı.mc1a ..... eıfl~ı!-,.,.~.;:ım~mt~~~~ .. ~!ll 
etmittir · ruhsat tezkerelerini bu ay nihayetinde hllİl ala çayırni* 

-qııxct umum müdürü ıunları aöyle- dejiftirmeye karar wmıittir. Bunun H11Uler de bu dVarda Sotalan sinekler 
mittir: için inhisarlar idaresinin bayilerinin den tiJriyet ettiklerinden Belediye dün-
"- Bu kadar psel ve temiz bir ıeh· bu ay nihayetine kadar lnhleara müra- den itibaren ~pleri Merdiven köyle 

re tekrar celdilim ft IOllta Türkiye caatları llzımgelmektedir. Jtrenkly aramda bir taı oc:ap dak· 
encllletri pJAnmda ve Tilrkiye politibu tGrmefe batlamı•tır. 
Cllllan dahilinde ilk Türk - tnciliz it Tahllslye te,klUltımız •akırcııarcla 
birliiinl tahakkuk ettirecettm için hu- kuvvetleplyor 
auat bir bahfyırı k duyuyorum.,, ·rahı1aı1e ..... •tfftrı .. ta- Bir kadını 

nakkalede Galata bari- te Bdre -iplik buhranına mitte Baba burau ... 1nı feaerler ket- vurdular 
k 

yaeaktır. Ba iki feaer lpa 80 bin lira Dün ~pm uat 18,30 da Balar· 
8fŞI aynlmıttır. A1flea mo•tll eaa kar. cüarda Unnenitenln arka bpıu anttn-

taran ramulaaaeaktlr. Bet 8111eHk ... _ bir -:--. ı BaL.. L.a. .. n .a-Harlçlen pamuk - -1•t omuı, IUf&v,, .. n\IC' 
protramın Bs aenellll bit•lftlr. 938 -oturan lılarib adlı bir kadm vurulm-.11 

lpllil Kellrlleeek eelllslıldeprairatıt ta...,lüaealdtr. o1aiak bulunmuttur: 
tki aydanberi devam eden iplik buh· Pllma tatMld tPa ..... ,. uda• Havanın branmt olduju bir anda 

ram sona ermek Uaeredir. llua17en nu- 800.000 lira ~··· 'Öntnni.te kap• içinde acı acı bir ka fm 
inaraJarda pamuk ipltll ithal relminin -~----------....... --1 ~ duyulmut. hadise mahalline ko-
'8Jttlmuı için bir kararname projal N bekÇller, 1r.anı. içinde yatan bir lca-
huulayan tktıut •elclleti projeyi Ye· dm ır&rlllltlerdit. 1hrib adındaki ya-

killer bqetine vermqtlr. BucGnlerde 
proje Vekiller heyetinclen ı~. 

llmlat veltaletincleki aJIWlrfat11t 
verdili malmata ıare, tfındlye ..... 
memlekette unevt iki buçuk naUJOft ld· 
lo yabancı ,,. 7 milyoa kilo ...... tp. 
lik iatihlik edibnektc idi. T.tl iplik 
fiatlannm lndlrilmai Glerillt-~ 
maJIMlna kartı talep ....... ~ 
ru1a1ı1ı ban ıauhtekirlerlfr ~ 
ipUlt ölllladıiı iddiaJanaı ~ 
rine •elile olmuıtur. AlOadlılü J'lrli 
•e ecncbl iplik aruıııdald. sat fadnm 
izalnbıden sqnra buhranın tll!W'DeQ c;EÇEH EN& 
ortadaq ~ ft -~ ... ,.. .....~ ı.- •-.ı,....~~ li .. (li(Milldl"' 
lere mahal kalmıyacaiJ )canaatiDcledir. OOk lmu 1ıolulm111br. 

OteUeslnaw ftl' ki, tek bir o--. .. 
u.ıan, hattl ~ .... el· 
ili tek biı' pwetelll'I yoktur; fakat 
llo1lerini dolduran her mua. ~ 
anunar o,..amr. 'l'ltkf1ede ~ ıs. 
......... tenime etiMt llnmp'ıt ~ 

~---- ...... ~ ... ........... ~---~ 
,.. w. bmar ............. .. .,....bll ....... ......... 
~ ..... lnlU'ft•~·--
...... O)'IU)Wlllna.... olnlmü 

_,. *lald• ı ta, btnrfe 1ıı14_.. ... ............ -··bd iluml tililrl aman, muent o~ 
Wapeadıklanm mlJ!erler. lllwt F.1t 
.... idi kllıtJ,anm çekip aJılml, --~l'G~··'. 
•lan...,ın patladlJdarmı Wnf 
eUJerdlr. 

Can aılunblma bir tek illeı JılUlle 
plen kumann ,.nne koyaeak '* le)' 
balamıyorua: Ne o'lmmü, ne kGllUl
mak, ne m çalmak veya dialemek. 
Radyo da iabmbll kllJdmı ~ 
yor, çtlnkil blr yandan radyo dtnliJO?', 
bir yandan da oynuyoruz. 



HABER - :Akşam po_,tai1 12 lkinciteşrln - 1938 

Küçük sanatlar kon-1 
gresi bugün açıldı 

Bu akşam SAKARY (Eski Elhamra)sinemasıdd 
E\CDVDK ~Atb.A 01.b.~~~I!< 

Tamamen renkli.bir süperfilm: 

Ankarada bu ay bnşındanberi açı:il 
bulunan el ~c ev sanayii sergisi bizde 
yapılacak küçük sanatlar inkilabı 

için ilk adım olmuştu. Bugün saat on. 
da Ankaradn toplanan küçük sanat
lar kongre.si de bu inkiHibın en mü. 
him hamlesini teşkil etmektedir. 

tarafından ayrı ayrı dinlenmiş olan 
küçük sanat erbabının dilekleriııe gö. 
re hazırlanmış raporların \•ekfılet 

tarafından toplnnmasiyle vücude ge -
tiril m ışti r. 

MAVi V LSLAR 
( DANS KORSANLARI ) 

ovnıyanlar: 
Kongre bundan sonra memleketin 

dört tarafından gelmiş olan küçük sa. 
natlar murahhaslnnnr dinliyecektir. 

., KARIOKA u filminin yıldızı STEFFi DUNA '\/e 
Nev - Yorkun en gözde dansörü CHARLES COLLiNf 

Parlak vaisfar ••• AşK hulyaları ••• Güzel bir mevzu 
Ilu kongrede küçük sanatlarla sa~ 

natkarların bugünkü ,-aziyetler: .. 
çahşrra, yetişme. satış tarzlarını 

gösteren bir rapor okunacal\tTr. Bu 
rapor her mıntak~da ticaret odaları 

Kongrenin ruznamesinde en mü • 
him madde olarak ,·ekaletçe hazırln · 
nan küçük sanatlnr kanun proje.~inirı 
tetkiki vardır. ........... :sıı .................... ını:: .... ~·a· .... ~'*Jif!Emm!!D!ı:til'ilr.tr.1a1J111n1 ... !llm ............... ~~ 

Eski bir riyaziye hocası öldü Viyana 
1 konferansında 
ltalya imparatorluğu 

kabul edlllyor 
Romn misakını imz.alıyan devletle

rin hariciye nazırları Viyanada dün 
toplantılarına ba!}lamışlardrr. Toplan • 
tt İtalyan kralının doğum günü münn· 
scbetiyle yapılan dini ayinle açılmış a.d 
dedilmi~tir. 

ctaı ;ra lmparatar:u,tunu 
tanıyanıar 

Evvelki gece A\'uaturya başbakanı 
Şu§nig tarafından verilen ziyafette A-

Bu akşam SARAY Sinema* 

Gayet kuvvetli bir mevzuu olan ve 1912 senesinde Rusyada bir Rus 
sesinin asi bir Kazak tarafından kaçırılması üzerine cereyan eden b 
ki bir dramı musavver 

VOLGA ATEŞLER iÇiND~ 
GUzel Fransız filmi ba~lıyor: ~rollerde: 

DAN1ELLE DARR1EUX - ALBERT PREJEAN 
!NKtJlNOF - NATHALl KOV ANKO 

BüyUk bir aşk, macera \'e lüks şaheseridir. 

i laveten: En son FOKS JURNAi,, DtlNYA Havıtdislerl. 
mm~~llm'l1ii.m!ll8mB~~ma 

.. ' >.ı 
,:.ı<~..,...211~-

vusturya. ve Macar delegeleri İtalyan ı 
imparatorluğunun tanınmasını ifade e

~UAK~~M 

MELE Nefis ve mükemf/I 
bir film 

,_ .... -.::.., ,.., 
Vefa Lisesiyle Kuleli askeri lisesi ve Kadıköy orta mektebi nyaz\ye hocası 

Hamdi evvelki gUn vefat etmi§tir. Kıy metli hocanın cenazesi dün Maarif er
kfinr ve talebesinin iştirakiyle kaldırıl mıştır. Resmimiz tn.lebeyi hocalarının 
:kabri başında gösteriyor. 

den sözler söy!emişlerdlr. Mncar hari
ciye nazın yakında Macar naibi hUkil· 
rneti amiral Hortf nln İtn.lyayı ziyare
tinde Macariatanm imparatorluk unva 
mm tanıdığını İtalya kralına bizzat 
bildireceğini söylemiştir. 

Bel edıe yemı· z su·· t Avusturya ba.§Vekili de ''İtalya kra-
lı ve Habe§istan imparatoru §erefine,, 
kadehini kaldırmıetır. 

işini halledemiyor Söylendi=~~=~~~:. konuşm ... 
I 

lannda Berlinde yapılan temaslardan 

Şimdiki vaziyetten sütcüler bi e Avusturya ve Macaristan haberdar e-

l 
. dilmi§ ve Roma paktmm kat'i bir şe-

Şİ kay e\ ederek kontro istıyor kilde genfştetilmesi takarrür etmiştir. 
Dün enelik se~imJerini yapan fa.} ramakta dırlar. Bu geni lemeniıLAJıııanya cephesine 

kat ek.seriyet olmadığından seçimi gc- Sütçüler bunun içfn belediyeye doğru olması ccJk müht&i\eldlr. 
ri kalan süt~üler cemiyeti, belediye baş vurarak yeni bir talimatname y:ı. Avt.ast.u.rya krallığı meselesinin ko • 
süt meselesiyle kafi derecede alaka. prlmasını yahut her hangi başka bir JlU§Ulması mevzubah.s olmadığı temin 
dar olmadığı kanaatiyle hu işin tanzi- şekille silt istihsal ve satışının kontrol edilmektedir. 
mi içın belediyeye müracaata karar altına alınma.~ını istlyeceklerdir. Siyasi z lyaretfer 

~D lfil®lii7il~$D ırne!aı 

Çapkın Maıazırtt 
Incelik - Neş'e - Zevk ve musiki, harikulade eğlenceli bir mevzu. 

Baş r ollerde 

Gilstav· Frlihllch - Llda Barova 
Gt:orgcs Aleksandır 

Filme ilAve: Paramount Dünya. Haberleri: 1.w~yA eüzeli, Avrupa.~ 
li seçiliyor. 1936 danı müsabakası - Tekniğin şaheseri bır 11u.nıuııe ~ 
teb açıldı. ARSE.~.A.L - RAS1NG futbol maçı, ve saire. •. Yugosla\7)'1, 
riciye :Be.kanı Bay Stoyadinoviç ile General Eydemanrn Ankara ~ 
leri ve yapılan istikbal merasimi. Yerlerinizi erkenden aJdmn. 

Telefon: 40868 

Vekiller heyeti dUn 
toplandı 

Vekiller heyeti dün akpm geç vak· 

ALKAZAR 
Sineması 

te kadar devam eden bir toplantı yap-
verıniştir. Bugünkü vaziyetten bizzat N .1 l l t f b- İtalyan hariciye nazırı Kont Çiano, mtf ve mühim bazı iyle:i görüımUftÜr. 
sütçüler bile memnun değillerdir. 8Z! menSUC8 8 Viyana konferansından sonra dört.gün --- -----------

dilndtn itibaren g3sterrı?d' 
ba§ladığı 

Bundan evvel yapılmış olan süt rikasının makineleri için Macarist.ana gidecektir. Bundan Budapeştede bir 
talimatnamesi tatbik edilememiştir. geliyor sonra Macar naJbl h~meti, refikası, kornünist şebekesi 
Yapılan tecrübeler talimatnamc.nin Journal <le M:ıscounun yazdığına Macar başvekili ve hariciye nazırı ltal Berlin, l2 (Radyo) _ Budapcştede, 
ihti\'a ettiği hükümlerden mühim bir göre, Türk hükQmetinin Nazillide yaya gideceklerdir. baelarrnda bir yahudi bulunaJı bir ko-
l ısnunm tatbik kabiliyeti olmadığını açılacak mensucııt fabrikası ıçrn İtalyan hariciye nazırı pek yakında münist şebekesi meydana çıkarılmrş. 
da göstcrml3tir. Bu talimatnamenin Sovyet Rusyadan istemiş olduğu mnki Londr.a.ya da. gidecel."tlrç yirmi beş kişi tevkif edilmiştir. 
~erine yeni bir talimatname yapılması nelerin montajlanna başlanmıştır. --------------
ml'vzubaha olmuş, fakat bu da yapı- Fabrikaya ait ıc,·azımı naklcdece:C 
lnmamıştrr. işte böylece iş çıgnndarı gemi Odcsa limanında demirlemiş 'bu
çıkmıştır. Bunun netic~i olarak öte. lunmaktadır. So\'yet Rusynnın Rli· 
denbeıi sütçülük yapanlar 1.arara tığ· movo, Hnrkov şehrinde yapılmış olan 

Kuduz bir 
köpek 

Kıztaşında beş kişi 
ısırdı 

Dün Fatihte Kıt taşında bir köpek 
kudurmuş ve beş kişiyi ısırmıştır. Kö. 
pek Şe:hzadebaşını ve Fatihi altüst et
tikten, halkr telflş \ 'C korkuya düşür. 
dükten sonra nihayet öldürülebilmiş. 
tir 

Yaralılar hastahaneye kaldırıl-. 
mıştır. 

makinelerin nakline yakında başlana
caktır. 

Vasıtasız 
vergiler 

l{anunları ·birleşiyor 
Maliye vekiileti tetkik heyeti vası· 

tasız vergiler knnunların.ın birleştiril

mesi etrafındaki tetkiklerini ilerlet -
miştir. 

Maliye vekaleti bundan başka mua
mele ve kazanç ,~ergilerfnde yapılacak 
değişikliğe atf l:iyih:ıla:r Uzerinde de 
meşgnl olmaktadır. 

Çakmakçılarda bir 
dilkkAn soyuldu 

Çakmak~larda. Şerif paşa hanında 
Aron iamhıdeki kuma,çuun dilklWıı • 
nın dıi ltilidi kırılmak ıuret.ıyle bir hır 
sı:I girmfş ıJe !~erdeki kasalara da. B• 
nahtar uydurularak a.c;rtmqtıt. Kata. • 
larda bulunan 1900 liralık kağıt para, 
dört ~i birlik, bir altın kordon, bir 
pırlanta yüzük ve bir de madalyon ça. 
lınmııtır. 

Yapılan tahkikat neticeaiııde bunun 
ayni handa tplikçlllk yapan Abdillke
riın taral:ından ya.plldığ1 öğrenilmii ve 
Abdülkerimi:c. evinde yapılan araour -
mada çalman. qya. bodnun katmda 
g<Smülü olarak ikfnci şube memurlar'l 
ta:raJ:ından bulunmuştur. 

Mi ki Afrikada ·haydutlar peşinde 

en 1tsrarlr ve tn heyec-aıı& 

Kaır·a OClaırtl~ 
Esıraırn 

filminde büyilk muvaf fa~İ 
kazanıyor 

Tekrar, tekrar görülmeğ• d• 
bi1' ~hcserdfr. 

veni eserıer _J 
Arkltekt (MllP,.' 

Bu aylık Dtrginh1. 68' 1rıd ~ 
çok zengin münderesatla ç~~ 

Şehircilik rnüt4thult1U fJ'I, 
İstanbul planı, Mimar Zeki 
başka memleketlerde lç- Jc 
Mimar Kemal Altanın Bizard 
üzerinde Türk m1mari cıerlcrf ~ 
Celal Rcşadın Ankarada bit 
bniası , Mimar Samih 1(~yrıafıı' 
ada'da bir Vilf!sr fJe' Be !Un 
stadr ve daha Mrçok m'51ekt ';/ 
ve c~erlcrJt lnti~at' tttr.tftff, ~ 
deriz .. 
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Tonton amca 
unutkandır <dla 

Hanım nine 
razı olmuş 
Banka mcmurlanndan Bay Ali of 

lece,i asabiyet ve uykusuzluk içinde 
leçinnit olmauna rafmen. aabableyin 
•e muayyen vaktinde lriteaini açtı ve 
lbiİfterilerini birer birer kabule bafla
cb.. Yorgundu .. Bitkindi... Sanki hemen 
Ol'acıkta aon nefesini teslim edip ölüve
lecekmit gibi konuıuyordu. Erbabı me
lllihten birka~ ..avdıktan sonra ba
llndaki çuval bozuntusu up usun de
linni atkısiylıe insana yeknazarda iki 
1nklı bfr ıeke; çuvalı vehmini veren 
lfuııu Nebiden kalma bir kacıncağıza 
dOndü: 

- Hayrola. hanım nine? 
Kadın dili damağ'na dola24lı-ak, a

Ccıle ile sö.ıe başladı: 
- Ah evladım, sorma batımıza ge

leıııeri.. Şimdi halimiz neye varacak 7 ... 
Bi.ıinı efendi bet ay hasua Vdttıydı •. 
lliıa da yüzünüze güller kanlı Lasurdan 
kurtulamadı... Dağlara tqlara yaralar: 
naıı böyle böyle açıldı.. Bang:r bangır 
httınyor, inim inim inliyor .. Eh gUnah 
detfl mi ilri gözUmün nuru evli'1rm böy
le rahatsız yatan kirk yılbk emektan
ttııın maaımı keıenıiniz .• Ben bu yq
\a11 sonra hasta iyalimi evde yapayalnız 
bt~karak 10kaklara çıkıp tıllıklık e-
denıenı a... Ben ehli ırz bir kadınım 
~ CSö öö •.• 

- Dur hanım, ağlama dur.. Kim
lllit senin .:fendi? 
. kadın, göğsünden vapur acentele

rtne ait bir m&af cüzdanı çıkardı: 
- Tersane taraflannda memurl -

da.a! 
b"""' • tersane dedikleri nhtım? ... Rıhtım 
uraaı .. Sizin memurunuz ... 

Banka memuru .ı..e<1m1n uzattığı 
ltliıtları t.;<Kık etti 

- Hayır, tersane burası değil , 
~ilin ter.dn dCSmUf, hanımı... Kocan 
ıh yerin memuru .. 

lraç .zilndenberi daire daire dolat· ._ ...... ~ 
h n lyn!iiiftfa ı:m•ta'! .. Anı1· 
•liıni • h" k' J • zı ıç ımse er almıyor .. Demın-

~ ıura:ıkta benim an,; Hf90i1u l>ir 

ın oturuyordu. Sisi bana o Mğhk 
"trdt On 
ili" :·· un mUfkUfflntl hallediver-
lftın be :ıi de bot çevirme oh nlldım. 

- İllht ftlide .. Benim ell~dm ne 
~lir? .. Denizcilikle bir attkam yok ki 

ninı ... Bahriyeli delilim ben.. Banka 

~ruyum.. Buraıı da bank.1.. Şayet 
:an banka ile bir cirdili çıktw olsaydı 
~~ ba9UıtUne .•. Sana eziyet ede:: 
P dbn hiç? .. LAJdn banka nerede va· 
~enteıi nerede ... Bunlarm biri bir-

Evlenen 
cüceler 

güler yüzl.e kiliseden 
çıkıyorlar 

tngu 
\Uia 

1 
t~rede Yarkşir şehrinin büyük 

bart' ~rınden birinde meşhur cüce Al
ltı\rru ~x dördüncü defa olarak e~ 
•rttr ~tır. Cüce İngiliz evvelki üç kan-

lıuRöz Yaşlarile g<Smmüştür. 
bir '!l •danun Almanyada me!hur olan 
""~ .de Eerlinde imparator Guiıtaurne 
bıı tUdırıde evlenmiştir. Fakat nişanlrs• 
)ere~etıin Juılbinde bir ba§ka kadının 
dır. ~~iş olduğu sevincini yaşamakta 
~ ::ıe iki Alman evliyi guter( 

<tetı sıkarken görüyorsunuz. 

leriyle ne alikaaı var? 
Tam bu esnada kiıeye bir nbit yak-

la1J1111tı. Bap örtülü kadın bu sefer 
de zabite bir tabip raporu uzaurak: 

- İşte zabit efendi, - dedi - iyali
min hasua olduğuna inanmıyonana it
te hekimin kağıdı. 

Zabit omuzlaruu ailkti: 
- Benim ne vazüem7 .• Ben bur~ 

nın memuru değilim ki. (Bay Aliyi ıös
tererek:) itte memur.. Ona müracaat 
edin!. 

- Gördün mü oğul?. B:ı iflerin 
üstüne aen memurmupun 1 herkes söy
lüyor .. Eza etme bana reıulullab hakkı 
için .• Zaten haıta kadınım.. Ayakta dura
cak tab ve tuvanım yok. 

Bay Ali, Bankalarla vapur acente
lerinin memur maaflan aruındt biç bir 
münasebet bulunmadıfını ve ""rubali 
kime ve nasıl vermek tızım ,eldi&inı 
kadına ber taf.U balı etti. bir miiddet 
sonra eni kısılıp yorgwı dilftOtfi için 
öbür kiıe memurunu da yardtmma ça· 
tırdı. Kadma el blrlllfyle meram an· 
latmağa ;alıttılar. Fakat nafile .. 

- B:n kiz bir hatunum. .. Kocam 
baata •. Hakkımın yeneni% haram ol -
sun ... Ayaklarımda romatizma .ar ce
ce çama,u yıkadım bu ıtın :le aabab 
karanbfı evden fırladım.. Uytueuzum.. 
Yapın ıu ifimi. .. 

Bay Aliyi afakanlar bofac.aktı.. 
- Artık ilWlah.. - dedi - sana Jlf 

anlatnwıı:ı :mktıu w ihtimali yok ki.. 
Sanki o uykusus kalmıt da ~:ı bütUn 
gece rahat ve huzurla mı 1JYUDıU!um? ... 
N.;; hA!f betası ıeymipin meğer r.. Hem 
bizi i§imizden alıkoyuyorsun, hem de 
kendin nahak yere burada dunp vakti· 
ni ziyan ediyorsun. 

(Kapıcıya seslenerek : ) Gazanfer 1 • 
Şu hanımı dıpn çıkar ... 

- Kimi? .. Kimi aıpn çıkaracak-. u . Benilli 
gibi bir memur kansını.. Ben a:b, ha• 
ta bir kadınım.. Hele zorla çıkarın da 
ıize güniinü%\1 göeteririm .. Avukat tu
tar, batınıza dallı budaklı bir clava 8?
nm.. Kaptanmua kadar cidio sizi ti· 
kiyet ederim de zindan kö,elerinde 
inim inim inleniniz alimallah.. 

- Bağırma, valide 1 bura ia batır
mak olmaz .. İfimiz ıücümüz var 1 ubab
tan akpma kadar seninle uğratamayız.. 
Anlamadınaa iyi dinle. Bir kere daha an
latayım: Buraaı banka.. Senin kocan 
başka yerde memur... Bir ba,&a mü
essesedeki memurun maatını Paaıl bu
radan verebiliriz?. Şu kadarcık §eyi 
de anlayıveneneya .. 

İhtiy.ır kadın tasdik yollu kafasını 
salladı: 

- Doiru evladım, hakkın ·~ar .. -de
di. - Yalnız allah nza31 için i!~ benim 
arzuhalin altına iki aatır bir fe)' yaz da 
parayı alıvereyim. Ömrüm ot~bkça sa· 
na dua ederim... Eğer hekimioı kağıdı 
elvermiyorsa mahalle ilmühaberi de 
göstereyim.. Bakın ıu köşed~ki demir 
parmaklıkt1 oturan adam herhsin pa
rasını vertp duruyor .. Söyleyin benimki
ni de versin! .. Vallahi ben hu+.a kadı- --------------
n:-m.. DUn cece sabahlara kadar ça • 
maşır yıkadım.. Ayağımda ro:ıntizma 

var .... 

Bay J .. li: 
- Medet allah .. - diyerek :;uinden 

fırladı... - Bastonunu kapınca i~ini &il
cünü yilzilstü bırakarak haydi evine 
gitti .. Uyku ilacı aldı •e o gil."l öğle za
manından ertesi sabah it vaktfoe kadar 
uyuyarak sinirlerini biraz dinl endirebil
di. 

Ertesi günü vakti muay / eninde, 
gene itine gelirken bir de bakt• ki ka
pının önilnde gene hanım nine ı 

- Vay gene mi sen? .. 
Koca karı. fındrk~ı bir ta .. ~rla g<Sz 

etti. Tek c!i!ini gösterip giiler:k: 
- Gel kulaftna bir ıey ldytiyeyim 

cvlidım - dedi. - Bay Ali, merak içinde 
iğildi, Hanım nine fıaıldadı: 

- Razı oldum f dUn gece dilşUn 
düm, taşın<lım: nihayet ben de razı ol· 
duml 

- Nedir razı olduğun? 
- AnJad m ki, ehli ırz ltJdmlann 

i'lerini yapmak istemiyorsunuz .. Erkek-1 
lere İ§ g6rdiltmek için · mutlaka tıJ1ık 
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Hasan Rasim Us 
&uıldılı ,., (YAKIT) matl>oe• 

ftrirntılara uymalı .. Beni nereye gl:StUre
ceksen götür, ne yapacaksan yap da 
arzuhalin c.ltına imzanı at, koc~mın ma
aıunı alayımı 

Haüce Sürev'fl!ll 

V azan : Niyaz• Anmet --------------------------
331 sene evvel bugün 

Valde Su tan öldü 
Matem haflusı içinde debdebe ve lantana 
ile Borsaya J(lden Pad·şah, tftrbeterl ve 
kapheaıarı Jl~zmek len başk11 blrşey 

yapam~duo döndü. Haıbukl.-
• Anadoluda uzun Halil isyan etmı:::

hükümet kuvvetleri ile çarpışıyordu 
Nasuh paşa ile, Ali paşa askerleri 

ni birleştirerek eşktyanm üzerine yü. 
rüdüle!. Kiltahya ile Konya beyle" 
beylikleri hududunda iki taraf karşı 
laşta. Ortada sultan Selimin yaptır. 

mış olduğu beş yüz adımlık bir köprt 
vardı. Nasuh paşa. eşkiya süvari.il 
Din bu köprüden seçmeğe cesaret HP. 
miyeceğinl samyordu. Fakat onla·, 
bekleamiyea bir anda dört aala iler 
atıldllar. Pap.lana askeri. Deye uğ. 
radıklarınr anlamadan peripa old .. • 
lar. Birçoğu esir dttşttt. Bir krsmmnr 
da başı kesildi. Nuula pp.. bf adiği a
tın hızlı koşması sayesinde güçbel1 
kurtulabildi. 

Genç Ali paşa, bu mağlQbiyetten 

beyi aldıktan sonra, Güzekehisarda• 
kımıldamadı bile .Maksadı büyüt of. 
maktı. Ona da muvaffak olmuştu. 

Bu işe ta\·assut eden hoca, o &'in
den sonra Ahmedin emniyetini tama.. 
miyle kaybetti .. 

E~iyalarm ortadan kaldıhaua 

için Bu.hsaya ~iden padişah. O.. 
manlı padiplılaruun türbeleriai U
: aret etmekle vakit geçiriyord•. Kap. 
lıcalara giderek eğleniyordu. 

Gezilecek -e ya,ılacak it kaha.. 
dıktaa soara lstan'bula cliamete b
rar vertii. Geıte tlebdelle ve &mi.._ 
ne, fakat hiç bir şey yapmadan clL 
nüldU. Halk: 

- Matem haftası içinde 
iş elbette bir netice ftr .. S. 

diyordu. 
so• derece mUeessir elmuştu. Bat;. ---------------
rıyor, etrafındakilere çatıyor. Nasuh Bir gemi 
papnın kabahatli olduğunu söylüyor nasıl batar? 
du. Nasuh, kendisine ileride büyü~. 

bir düşman olabilecek Ali paşayı d~r 
hal idam ettirdi. Konyada Mehme• 
çavuş admcla diğer bir adamı da ayııi 
şekilde tehlikeli KÖrd6. Onua da ba. 
şııu kestirdi. Bütiln ba işler bittikt.'1 
aoal'& doğru .latanbula geldi. Nasula 
paf&JUD fikri §U idi: 

Padlpk mail6biyetten fena halde 
kızacak ve belki de keJttlisiai ulecle. 
cekti. Baaan önüae geçmek tçiıa ka. 
bahati başkalanaııa ilerine atmak la
zımdı. Paşa, Usküdardan Saraybur. 
~-wı.rr''I , , s' ı 

- Şevketl6m .. diye 86ze bqlaclı. 

Şöyle devam etil: 
- Bütün hatalar vezirlerdedir. Is. 

yanın hatası da onlardadır. Bunu ba1 
tırmak gerek. Bunun için de sizin Bur 
saya teşrifiniz .•. 

Sultan Ahmet, Nasuh paşanın söı 
lerine inandı ve Borsaya gitmeğe ka. 
rar verdi. Hazırlık yapılD188ını em 
retti . 

MCftft ve hoca, padişahın Bursay:ı 
gitmesine muhalif idiler. Mcmıim fler 
lemlştf. Gemi ile seyahate 
bUyük tehltke doğarabflfrdl. Fakat 
bunlar, Altmedln kulaflna girmiyor. 
du: 

-Donanma hazırlansın... emrfnf 
verdi. 

Nakkaş Hasan paşa, Bursa sarayı. 
nı padlphın oturması için hazırlamal 
fizere hareket etti. btanbulun maha. 
fazası Bostancıbaşı Derviş ataya v~ 
rildi. 

Bu sırada 1605 yılı 12 fklncfteşrfn 

günü 331 sene evvel bugtln Ahmedfn 
annesi öldU. 

Seyahate muhalif olan m6ftii vt 
hoca. hemen huzura koştular. Anne. 
sinin ölümü, gitmemesi için bir işaret 
olduğunu s~ylediler. Ahmet: 

- Karar verilmiştir. Gidilecek •. 
diye bağırdı. 

Müftü başını eğdi: 
- Şevketi O efendimiz. dedi! Bar: 

matem hafta.ı;ıı içinde ..• 
Sözünü tamamhyamadı: 
- Azimet edilecek .. Yarın hazır. 

lıklar bftmlt olsun .. 

Padişah .annesi gömüldtikten bir 
gün 90nra llç kadırga ile ve .. tantanal 
azime., ile Bunaya girdi. 

• • • 
ldrf.8 paşa oilu Mehmet paşa. pa 

dişahıa hocasına bir mektup yaı 

mıştı. Mektupta eğer kendisine t' 

kabl nezaret ile aeraskerlik emri gön. 
derilirse Celalileri yalnız başına.mah 
vedeceğini bildiriyordu. 

Ahmet: 
- Vereli111 •. dedi. Bu makamı elin 

de tutanlar ne yapıyorlar, ki... 
Ve .derhal rtitbe1erle elkap veriJdf. 
Mehmet paşa bu iki en bü~ük rüt-

H onolwlu açıkJantlck gem.fttffı 

batışının bütün aafha'ltıriyl.e görünQ,. 
şfl ... Manna Kea '8minde bir p08ta 
vapuru olan b" ihtiyar geminin d\bi 
açılmıştı. Eweld BV!/6 girmiye, "°"'" 
ra d6vrilmeye, sonra yon ba8mtya 
baflamt§, nihayet ktç wti mezanM 
j11m4§fir. 
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Beynelmilel macıar Bu haftaki 

Provans-Italya maçı Lik maçları 
T. S. K. İstanbul bölgesi futbol ajan

lığından: ıtalyanlar Fransızları mağlup ettiler 
14/11/ 936 cumartesi günü yapılacak 

lik maçları: Avı~non'da S teşrinisani pazar günü 
yapılan Provans - İtalya maçına, Pro
vans takımı kaptanı Daguerre'in bır 
hücumu ile başlandı. Oyun çok canlı de 
vam ediyordu. Her iki taraf da gayet 
ani ve şiddetli hücumlar yapmftkta idi
ler. Bir karışıklıktan istifade eden 
Provencc'Jı Faurrier (muavin) yaptığı 
ileri bir hücuma rağmen mühim olan 
bir fırsatı kaçırdı. 

Ayni oyuncu biraz sonra gene mü
sait bir fırsatı knçırdı. Bütün bir mu
hacim hattının orijinal bir hücumunu 
!talyanlar muvaffakıyetle karşıladı -
lar. Birinci haftaym bittiği zaman iki 
takım hiç bir gol yapamamış vaziyet
teydi. 

İkinci haftaym başladığı zaman ilk 
hücumu İtalyanlar yapmışlardı. Pro
vence'lıların bariz hakimiyetleri ~örül-

Lüksemburg 
lsviçre • 

Lüksenburg 3 - ı 
galip geldi 

8 Teşrinisani pazar günii Liikseı!ı 
burgta knlnbalık l.ıir ~eyirci kütle i ö
nünde <>ynanan oyuna mutat mera .! 
simden sonra, Lüksemburgluların bir 
'\'Uru)yJe başlandı. Oyun mütevazin 

bir ~kilde devam ediyordu. .Fakat 

Lüksemburglulnr rüzgar altında bu 
lunmakta idiler. Çok enerjik bir o· 

yun oynıyan bu ı-onuncular rüzgara 
rağm~n birinci hnftayımı bir sayı ya. 
para\~ galip vaziyete bitirdiler. ikin. 
ci haftayımda rüzgiirı ela lehlerine al· 
m olan alip takım, ıs,; renin za. 

yrl. •e rüzgflr altında biraz da karış. 
*'§ olan takımına iki gol daha kayde-

mekteydi. Fakat İtalyanların hücum -
!arı gittikçe artmakta, ve oyun Provcnc 
lıların müdafaasında oynanmaktaydı. 
Bu hakimiyet esnasında 1talyanlar üç 
sayı yapmıya muvaı:f ak oldular. Dai
ma seri bir tabiye takip eden İtalyan
ların karşısında Provence'lıların tu -
tunmaları bir hayli güçleşmişti. Kısa 
bir zamanda İtalyanların yaptıkları 

sayıların miktarı altıya çıktı. Bu faz. 
la sayı ile enerjileri kamçılanmış olan 
Provence'lılar biribiri arkasına üç sa
yı yapmıya muvaffak oldular. Oyun 
bittiği zaman 1talya takımı 3 e kar
şı 6 sayı ile galip çaziyctteydi. 

İtalya takımı gerek sürati, gerek ha 
rikulade anlaşmasiyle bu meziyetler
den kısmen mahrum olan Provence ta
kımı karşısında haklı bir galebe temin 
etmiş oldu. 

Avusturya 
lsviçre 

Müsabakasını Avus
turya takımı kazandı 

Taksim stadı: 
Süleymaniye • Galatasaray B takım

ları saat 13,30 hakem Sedat Akçaoğlu. 
Güneş - Vefa B takımları saat 15,15 

hakem Feridun Kılıç. 
Fener bahçe stadı: 
Eyüp - İstanbulspor B takımları saat 

13,30 haekm Müfit, 
Beykoz • Fenerbahçe B takımları saat 

15.15 hakem Samim Talu 
Şeref stadı: 

Topkapı - Hilal B takımları saat 13,30 
hakem Burhan. 

Anadolu - Beşiktaş B takımları saat 
15,15 hakem Kadri Celal 

15 / 11/936 pazar günü yapılacak lik 
maçları: 

Taksim stadı: Alan gözcüsü Saim 
Turgut. 

Ortaköy - Davutpaşa A takımları 
saat 11,30 hakem Saim Turgut 

Galatasaray - Süleymaniye A takım· 
lan saat 13,10 hakem H. G. Ezgü 
Güneş - Vefa A takımları saat 15 ha

kem Sadi Karsan 
Fenerbalfçe stadı: Alan gözcüsü Emin 

8 Teşrinisani pazar günü Zürihte Fuat 
20.000 kişilik bir seyirci huzurunda Karagümrük · Doğan A takımları 
yapılan Avusturya - İsviçre maçında saat ı 1,30 hakem Emin Fuat 
Avusturyalıların bariz faikiyetleri kar Eyiip • istanbulspor A takımları sa-
şısında lsviçrelilerin büyük bir enerji at 13, 1 O hakem Sabih 
sarfettikleri meydandaydı. Bir karı - Fenerbahçe · Beykoz A takımları sa-
şıklıktan istifade eden Avusturya mu- at 15 hakem Adnan Akın 
hacim hattı lsviçreye ilk sayısını ya- Şeref stadı: Alan gözcüsü Şazi Tez-
pıyor. Beş dakika sonra mühim bir fır- can 
sat yakahyan Avusturya muhacimlerin Altınordu - Galata gençler A takım-
den meşhur Bikan nedense bundan is- ları saat 11,30 hakem Basri Bütün 
tifade edemiyor. Birinci haftaym bit- Hilal - Topkapı A takımları saat 13,10 
tiği zaman Avusturya yalnız bir sayı hakem Nuri Bosut 
yapmış olarak galip vaziyetteydi. Beııiktaş • Anadolu A takımlan saat 

!kinci haftaym b~Iadığı .zaman A~
1

ls hakenı Şazi Tezcan 
vusturyalıların gol yapmak ümidiyle 
daha canla başla oynadıkları görül-

derek oyunu bire karşı üçle galip bir 
f'<?kilcle hitirdiler. mekteydi. Bu vaziyet dolayısiyle ıiaha 

açık oynamak mecburiyetini hisseden 

Umumi 
merkezde 

Norveç 
Hollanda 1 

l\lilli futbol takımları' 
berabere kalddar 

Amisterdamda yapılan Holanda · 
'on·eç milli futbol takımları maçı 

üçer golle ,.e lx!raberlikle nihayetlen. 
miştir. 

llk kısmın başlarında Norveç ta
J,ımı ilk sayısını kaydetmi~ ve devr~· 

böylece bitmiştir. 

lkinci haftayımın yirminci daki • 
kasma kadar vaziyet 1-0 llolanda a-

Jeyhinc iken Holanda takımı ü tüste 

Avusturyalılar karşısında İsviçrelile • Mil it k Ü me işi 
rin daraldıkları, ve kendi nısıf saha-
larına çekildikleri görülmekteydi. görüş Ü 1 m emiş 

Oyun bu suretle devam ederken, yir- Anadolu ajansının tebliğinden anla-
mi yedinci dakikada Bikan'ın yaptığı şıldığına göre federasyonlarca halle -
hücumdan sonra atmak istediği bir şilt dilmiş bulunan milli küme meselesi 
İsviçre takımına bir penaltıya mal ol- umumi merkezde mevzubahs edilme

du, Avusturya takımıdan Honemannn _m_i_şt_i_r·------------:-:-:---:-
bir ceza vuruşu ile ikinci gomnu yap- Doğaosporun mağlup 

tı. Oyunun otuz beşinci dakikasında OlmaSina sebep 
gene Avusturya takımından Vagnerin 
atmış olduğu şüt bir netice vermedi. hakem imiş! •• 
li'akat otuz beşinci dakikada Bikanın Rumelihisar ,.e Doğanspor kulüp 
kuvvetli bir hücumu esnasında lsviçre Ierinin yaptıkları maçı birkaç gün ev· 
takımı aleyhine üçüncü gol yapıldı. Bu vel yazmıştık. 
suretle oyun Avusturya takımının 3 -O Bu maç hakkında dün Doğanspor 
gibi kahir bir galebesiyle neticelendi. kulübü kaptanından aşağıya dercetti-

iki gol çıkararak 2-1 galip vaziyetP. ========-=-=-=-=-=========-=== ğimiz mektubu aldık: 
geçmişlerdir. nayan birçok oyuncularından mahrum 

2 inci dakikada Norveçliler tek. bulunuyordu. 
rar beraberliği wmin etmi;;ler, oyun Buna mukabil Holandahlar en 
bitmesine beş dakika kala Holanda kunetli timleriyle bu maçı oynamış.. 
tiçüncü golü de atmı~ Le ele Noneç- Iar H' ancak berabere kalabilmişler· 
lilerin büyük gayreti .son dakikada clir. 
onların da üçüncü sayılarını kaza!l. Bilhassa Mn dakikada yedikler: 
malarma sebep olmu~tur. gol müdafaa hatlarının çok bozuk ol. 

Norveç takımı Olimpiyatlarda oy- duğunu göstermiştir. 

Geçen hafta Fransız Racing klübü 
sıfıra karşı mağlüp eden Arscnal ta
kımı, İngiltere lik maçlarında kırk bin 
soy_irci:.önünde Lccd Unitcd takımını 

bire karşı dört sayı ile yenmiştir. 
Yukarki resim Arscnal oyuncuları • 

nın takım halinde bir karikatürüdür. l 

"Bu hafta yapılacak lik maçları
na bir eğzersiz olmak üzere Robert 
Kolej sahasında Rumelihisarı gençle. 
riyle Kolej talebelerinden müte~kkil 
bir gurupla kulübümüz bir eğzcrsiz 
ma<;ı yapmış ve bütün maÇ hemen he· 
men diğer tarafın yarı .sahasında oy. 
nanmıştır. 

Buna rağmen genç hakem takım 
nı galip çıkarmak için, sıçrıyarak ha 

vada topu kapan kalecimize • herhal 
de gol yaptırmadı diye - kızarak bir 
penaltı vermiş ve ayrıca son dakika 
!arda bir penaltı daha icat edereı. 
böylece takımını galip çıkarmıştır .• , 

Zağrep-Belgrat 
Muhtelitleri berabere 

kaldılar 
Yugoslavya şehirler arasında ya. 

pılan futbol maçlarında Zagrep ka~ 
rışık takımı Belgrat timiyle berabere 
kalmışlardır. 

iki taraf da birer gol atmağa mu. 
Yaffak olmu~lardır. Zagrep hücum 
hattı güzel bir oyun oynamıştır. Fazla 
gol lapamamalarına Belgrat takımı 
kalecisinin fevkalade oyunu sebep ol
muştur. 

J.2 Ddncifeşrln - 19.16 

Eser• hazırllyan : Nüzhet Abbas 
Dikkat: Bu yazı, yalnız pazartesi. çarşanbtZ ı•e cumarte1>i günleri neşredilir.. 
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Merkez muhacimler topu hiç 
durdurmadan vurmahdırlar 
Takımına iyi ve muvaffakıyetli bir 

kombinezonla futbol oynatacak, hatt: 
biribirine bağlı tutacak ve ahenkli bir 
surette anlaşmış olarak harekete se\". 
kedecek oyuncu merkez muhacimıdir. 

Bunda muvaffak olabilmek için 
merkez muhacimi her şeyden evvel ı;·t 
ha üzerindeki açık yerleri görerek pa'i 
tevziini mükemmel bir halde yapa
bilmelidir. Pas tevziinde şurasını d-ı 

unu:mamalıdır ki iş yalnız pas ver. 
mekle değil, verilen pasrn iade edilm:!. 
-;;i lfl71m gelen yeri evvelden kestirere'c 

~ .. 

Arscrnıl ve lngiltere kalecisi ~fo:~s 
iyi bir kurtarı.ş yapıyor. Kalecinin 
topu iyiden iyiye yakal.amı.ş olduğıl

na ve bfüfüı dil-:katiııi topa ve onu 
sıkı tutmağa ha.srcttiğine dikkat 
edin. 
oraya ko mak da yni derecede mü

himdir. Bilhassa uzun, mail pasların 
has!m müdafaası tarafından kırılmı. 
"'acak sekilde verilmesine itina lazım. 
I '> • 

dır. Bu itibarla açıklara verilen u. 
zun pasların bugün de gene, oyunu 
açmak hususunda muhacim oyununut' 
kombinezon noktai nazarından en e. 
saslı tabiye noktasını te~kil ettiğinl 

söylemek lazımdır. Açıklara verilen 
uzu:ı paslarla bir hücumun merşez 

sikleti ani olarak değişmiş olur ki bu 
büyük bir avantajdır. lç oyuncular!s, 
merke zmuhacimi iyice anlaşarak or. 
tad.ı c! kısa paslaşmalarda lüzum un 
dan fazla ısrar edilmemesini temin 
etme!idir. Bunlar oyunu daha ziyad~ 
yav:ı~latarak hasım müdafaa kuvvet 
terinin bir noktaya toplanmasını in. 
taç •:der ki futbolde bu şekilde netir.: 
almak çok ~etin bir iştir. 

Merkez muhaciminin dikkat etme 
si lazım gelen <;ok miihim bir nokta d~ 
ark~ daşlarına pas verirken topu orı. 

ların önlerine plflse etmesidir. PdF 
almak için bir arkadaşı geri koştur. 

ma!c 1'adar yorucu ve faydasız bir o
yun yoktur. 

.MERKEZ MUHACİM VE KALECi: 

Top ister kalecinin elinde olsun. 
isterse bir hasım bekinin ayağında. 

merkez m uhaciminin velev topu onlar. 

dan almak, çok u1.ak bir ihtimal de 
olsa en birinci vazifesi derhal Üzerleri 
ne gitmektir. Bir hasma rahat rahat 
pas verdirmek kadar yanlış bir hare. 
ket olamaz. lz'aç olunan bir hasım 
her halde kü~ük bir yanlı~ yapacaktır. 
Bunun için de hasmı muhakkak suret· 
te takip l:izımdır. Topu almak için 
muhakkak surette hasma mümkün ol. 
duğu kadar <;ok yaklaşmak şarttır. 

Ayni zamanda topun hasmın tam fi.
nünden girişilerek alınması lazımdır. 
Yandan ve zaviyelerden girişler ekse
riya neticesiz kalır. Ililhassa topa ar
kasını dönmek, hasma girişileceği va
kit gözlerini kapamak çok büyük yan· 
Jış1ardır: 

Kalecinin topu yakaladığı zaman 
ona ~arpmanrn en müna.-.ip 7 .. 'lman ol. 
duğunu burada tav~iyeyi fnydalı bu
luyoruz. Merkezi Avrupa futbolü, ln_ 
giliz f utbolü diye ayrı ayrı nizam na.. 

melere gore topu elinde bulundur 
ğu zaman, bila tereddüt kaleciye 
zami bir çarpış yapmak lazımdır. 
sa~en böyle dar ve sıkışık vaziyetler 
kalecinin topu yakalayıp elinde t 
tuğu zaman ellerinizi arkanıza gö 
rerek vaziyete seyirci kalmanız fut 
lün ruhuna mugayirdir. Bunun iç 
merkez muhacimleri gözlerini a~.ar 
şayet topu kale çizgisi üzerlerinde 
)eriyle yakalamak gafletini göster 
lerse kalecilere hücum ve onları kı 
bir omuz çarpmasiyle topun bü · 
kutrunun kale ~izgisini geçmesi say 
sinde bir gol kazanacaklarını hiç 
vakit unutmamalıdırlar. 

MERKEZ MUHAClMlNlN l\f 
DAFAAYA YARDIMI: 

Hücum hattının mihverini teşkil 
den merkez muhaciminin müdafaa 
doğrudan doğruya değil, ancak to 
ayağından kaptırdığı zaman ve ken 
nısıf .sahasının yani orta çizginin a 
cak birkaç metre dahilinde müdafa 
ya yardımı bitmiş olur. Bundan so 
ra hasmı ko,•alamak başkasına 

bir vazifedir. Maamafih topu ayağı 
dan kaptırır, kaptırmaz hasmı terke 
mek de iyi bir hareket değildir. l~en 
nısıf sahasında olmasa da hasım 
yuncuların serbestçe topu alıp ist 
dikleri gibi pas vermelerine merk 
nıuharimi se);rci kalmamalıdır. 

TOP ANTEkENMA.NI: 

Hücum hattında en az mesate k 
tettiği için merkez muhaciminin ye 
futbolcuyu o kadar yormaz gibi gör 
lürse de hasımların en çok itiş ve k3 
kı lnrına maru:ı kalan oyuncu da ge\\ 
mrrkez muhacimidir. Bu itibarla he 

Bu res-imde meşhur Bastin hızlı bif 
sürii.ş esnasında tapun ayağından tl" 

zaklaşnuısına mii.saade etmi.ştir. Bir 
hasım tarafuul.an giri§ yapm1ya e,ı 

milsait ııaziyet işte budur. 

zaman için anform bir halde 
ı::arttır. Pek uzun olmamak üzere nı 
safe koşuları Ye bilhassa kısa süra 
çıkışları (ayakta olmak üzere) ço 
fnydalıdır. 

Top antrenmanına gelince bun 
mümkün olduğu kadar muntazam ,. 
sık yapmak Iazımdır. Top kontroli.İ 
pas verme, şüt <;ekme, kafa vuruşla 
ve ilah kendini fazla yormamak şar 
tiyle her gün biraz yapılsa zararlı de 
ğil, faydalıdır. 

Şunu da unutmamalıdır ki nıeı ,.e_ 
muhacimi topu durdurarak vurmak ırı 
hi fena bir itiyat peyda etmemeJidit· 
nilha.ssa şüt çekmek hususunda colô 
az vakti olduğundan. herhangi bir zB• 
viyeden gelen topu tneddüt.süı ,r. 
ta.m bir isabetle i tediği yere yoltı' 
ya hilmelidir. 

lÇ MVHACJ!\ILER: 
Şurasını da hiç tereddüt etnıede~ 

söyliyebiliriz ki iç muhacimieri ,-aıı• 
f elerini hakkiy·le ifa edeminn bir t1'• . ~· 
kımın son derece aksayacağı mult3 

1 kaktır. lç muhacimler futbol konıb ( 
nezorunun anahtarı sayılırlar. ırıı. 

. ·rtt• beklerle muhacimler arasındakı 1 
1 

batı temin merkez muhacimine ~o~ 
fırsatı hazırlamak. açıkları beslerrıe~. 
ilaveten müdafaa da muntazam sure. 

'{ =·te yardım iç muhacimlerin yaıı C-

dir. Bu itibarla da saha üzerinde cıı 
çok çalışan iç muhacimlerdir. 

(Devamı var) 
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~feşrin - 1936 

ijarle zevklerini 
anlatıyor 

it)Qlf\lyayD alyakOaıroınoın <d!Dlb>Dınde 
'~<9Jeyce vaıır©Joıraın ve y0Ddo~Oaıro1n1 
~ selfil lfilaııro MaırD<eırll ırne ır~es~eıru 
~~~emce~e lYl~ıraış~oçğıo Uıl lYISlYl$ô lfnaı0 

W ~Dlfi)Dlnl mallfnırem te'ffeırırlYla~olfilo 
aı lfil o artto y ~ ır 

hd' Mis Ditrih düny-lda h.'.:r şeyder.} - Gönlü bunu isterse ni~ın olma-
c canınızı sıkan nedir liitfen söyler sın? 

tıiı? - İstirahat müddetlerinüi nerede 

1 ~~vap hiç tereddüt etmeks,zin, kat· geçirmek istersiniz? 
tosteren ve keskin h:liaklar gibi ke· - Su üstünde; Çiinkü en rahat 
'0ğuk bir azar şeklir. clr ge:uı Mar. 
'adcce: 
.... Taciz ı... 
llca· ı .. 

' Bütün tat.izler l"'"'İ? 
- liemen hemen r,ütün müdaha

•r ve b"l ı hassa hususı !.ayatıma bu-
80krnağa kalkışmalar 

. ~İilAk 
~hu atı yapmak::ı olan muhabi-
~i 'l!çl cev~~ karşısında fııkıhp kendisi
~lti u g?rıncsini kimse ayıplamaz. 1 hen de ~arzı ye vermek ;stiyormuş gibi 

-13 .. " 
ct~ b· utun mülakatlara hatime çek~· 
~tt ır rnülakat vermel1 ister misiniz ? 
t bluhab· · . 
g ırın sıze <sormağa kalkışaca-

~hı \rcc 1'.iarien Ditrih! sevenlerin hep· 
~ evaplarını okutı"tık istiyeceği bir 

ıı~?~ sualler sormağa izin verir misi
~ u suallere artık bir defa daha ta· 

Cdilrn . . . 
lqjic . ernek ıçın ılk ve son olarak 
~,gUvenerek cevap vermek ıster mi-

~ l{ızg 1 t .. ın ık geçmişti. Marlen gu .. ldü 
.. cv§edj: 

~~ l'ali mi? Ben talie değil kadere 

~tiı ve sanıyorum ki mukadderat 
d~ tdcnle d 
~ ba r en sakınmak k:ıygusun -
tii.. !ka ~eyi . b . 1 .. 
"'t le "' en enım yo umun us· 
~~· . 

0Yrnuştur. Haydi bakalım; su-
ıtıız· 

ı sorunı 

M - Sizi h . A 

-ı.ıcıı 1\ er şeyden zıyade alakada~ 
edir? 

- l§iını .. 
li ... - liayd· ·· ~~q, ~n 1 oyleyse bundan bahsede-
lılıdir? hoşunuza giden Jon prömiye 

-ö 
~tttlig . ~le bir şeyim yok. Zaten bir 
t~, ıçın Jon .. . 1 . d "deler· promıye erı arasın ;] 
lıcllaiyı 1 

olrnak doğru Jeğildir. Akteris 
li~ · e ayni d . . . 

Jt. };' ereccde ıyı oynryabılme-
~~lla. akat b" 
- 1\ Ve ır akteri,; rolleri hamur 
~llda oyuna şekil veren direktörler 

- Yetişebilir. 
1t~l'· :Peki · . 

or Jt• sızın en hoşlandığınız di-
11lldir? 

- Jozef V 
tq - nu . on Sternberg .. 
~ lıan"'i .adı.rektörün yaptığı en~üze1 

b sı ır? IJI' 
- ŞeYtan b" 

iı - ~ ır kad·ndır ı 
ter zınızı d 

lllisiniz, n a bir yıldız olmasını 

verici yer sudur .. 
- Spor sever misiniz? 
- Hayır hiç bir sporla uğraşmam. 
- Peki sihhatinizi ne ile muhafaza 

edersiniz? 
- Fazla yememekle: oburluk has

talığın ta kendisidir. 
- En çok sevdiğiniz kahvaltı ne · 

dir? 
Portakal. 

- Öğle yemeği? 

- Bol sebze ve yeşil salata. 

- Akşam yemeği? 

- Bir kemik külbast 

- En sevdiğiniz içki? 

- Şampanya .. 

- En hoşlandığınız tablo? 

- Pikasso'nun "Aosent için,. tab-

losu. Bunu satın aldım gözlerimin önün

den hiç ayırmam .. 

Hangi musiki parçasını sev~r· 

siniz? 

Stravinski'nin "Le Sacre du 

Printems,, parçasını .. 

- En hoşlandığınız erkek tipi? 

- Zeki ve anlayışlı tip. 

- Kadın? 

-Ayni.. 

- Berberinizi sık sık ziyaret erl<.::; 
misiniz? 

- Günde dört beş defa .. 

- Gündüzleri kullandığınız pud-
ra? 

- Natürel. 

- Geceleri? 

- Bu giyeceğiniz elbiseye bağlı-

dır. Dudak boyası da ayni renkte olm·•

lıdır. 

- Gece tuvaletleri için en çok haıt· 

gi kumaşı seversiniz? 

- Şifonları .. 

- En sevdiğiniz renkler? 

- Beyazla siyah. 

- Hangi elbiseler içinde kendirı :· 

zi en rahat hissedersiniz? 

- Erkek elbiseleri... 

Artık Marlen her şeyin söylenr.ı"j 

olduğunu anlatmak istiyormuş gibi gü
lümsedi. Elini srktım ve ayrıldık. 

Pctcr llalley 

Gilzelliğlnlz için 
Bir gün yemek t:en 

v a zgeçi p 
Yemiş ve sebze 

suy ile iktifa 
e tmelis iniz 

Gece elbisesi için kendinizin 
yapabileceğiniz bir tünik 

Hergün yediğimiz yağlı yemekler mi 
demizin bağırsaklarımızın ve tenimizin 
bozulup yorulmasına, rengimizin kay
bolmasına sebebiyet veriyor. Avrupalı· 
lardan evvel Amerikalılar bu işin farkı
na varıp gayet müfit bir rejim usulü 
bulmuşlar. Bu rejimin ismini de (güzel 
Jik günü) koymuşlardır. Haftada bir 
gün intihap ederek o gün gerek vücu
du gerek mide ve bağırsaklarınızı din· 
lendireceksiniz. Evvela sabahleyin ya· 
rım litre su içine sıkılmış yarım limon 
suyuyle sıcakça bir lavman yaparsınız. 
Bağrrsaklarınrz temizlenir Sabah kah
valtısı olarak bir bardak yemiş suyu 
eğer kahve tiryakisi iseniz yarım saat 
.. onra sütsüz ve şekersiz gayet hafif 
bir fincan kahve içebilirsiniz. Saat 11 de 
tekrar bir bardak yemiş suyu veya ke
reviz suyuna limon sıkıp içersiniz. 

öğleyin bir fincan sıcak sebze suyu. 
Mesela: İspanak, havuç, taze kişniş 
kuzu kulağı, maydanoz, sovan, marul 
gibi taze, yeşil sebze suyu olmalıdır .. 
Saat 2 de bir bardak domates suyu .. 

Saat dörtte bir bardak limon suyu 
altıda bir fincan sıcak sebze ı.uyu. Se
kizde bir bardak yemiş suyu üstüne 
bir fincan ihlamur veya hafif çay veya 
ihlamur içeceksiniz. 

Bu rejimi herkes yapabilir. O gün 
yatar istirahat edersiniz. İki saatte bir 
aldığınrz sebze ve yemiş sularile dahili 
bir banyo, temizlik yapmış olursunuz. 
Vücudunuza bir çok vitamin ve maden 
bassalar girmiş olur. Ve bunların neti· 
cesi kanınız temizlenir renginiz düze
lir, neşeniz gelir, gözlerinizde bir par· 

, . 

laklık hasıl olur. Mevsimine göre ye· Bunu yapmak için 3 numara iki şiş, 
miş ve sebze sularım intihap edersiniz. 10 numara bir tığ iğnesi, şapkaların 
Ve yalmz sularını içmek şartile ne is· kenarına kullanılan telden bir top. 
terseniz ve ne kaaar içerseniz içiniz. 600 gram lame iplik, yani klaptan la
Böbrc teriniz e temizlenir. t~~e siz~ zımdır. Fnı.ıuıad"a bu t.Unık "in 6r'gtl~tt .. 

hem sıhhi hem kolay zayıflamak için nün şeklini puvantürk tabir ediyor -
bir usul. Her gece yatmadan evvel de lar. Şişinizin üzerine ilmikleri taktık-
mülfiyemet verecek hab almalısınız. tan sonra birmanı yüznüden işleyip 

Kabızhktan korunmahsınız. bir ilmik şişin üzerine atarak iki il-
mik birden yüzünden işlersiniz. Tek-

!l< D Ş :;-ır;ı@©las o rar bir ilmik şişe ~tar, tekrar çift il-

i}=\} al~~ U (J"ll <dJ al lQ) n 1r mik yüzünden işlersiniz. Yani bir ilmik 

U 
.- '\t atılacak, iki ilmik birden yüwen iş-

~ aı ç m aı l\,JJ m a lenecek, bir ilmik çift ilmik yüzünden 
Elbise yakaları ka;ıalı ve diktir. Ki· dönüşte de ayni gidecek ters yüz ay. 

mi t.:iyong olarak yüksekçe bağlam- ni işleniyor. 
yor, kimi düz ve dik yaka ... Kimi bü- Epoletler yaka. sentor ve etek etra-
züle büzüle toplanıp dikilmiş; kimi fı bir sıra tığ ile sık işlenmiştir. 
burma burma yapılmıştır. Entarinin On 
iliklenmesi ve önü ile arkasını süsle- 180 may şişin üstüne geçirdikten 
mek tarzına gelince: sonra yukarda örgüyü tarif ettiğim 

Düğmelerle, nikel iri iri kopçalarla gibi. Fakat yanlardan eksilte eksilte, 
ve kadifeden yapılmış şeritlerle, is- ===================== 
karpin bağları gibi çapraz bağlamak 
suretiyle elbise hem iliklenmiş hem 
de süslenmiş olur. 

Entarilerin gerek etek kısmında., 
gerek korsajında ekseriya cepler ya
pılmakta ve bunlar gayet orijinal ol
maktadır. Mesela eteğin iki tarafında 
asılmış dikilmiş bir çift eldiven şeklin
de cep kuyuyorlar veya port mone 
şeklinde veya ağzından kapanır suret 
te çanta şeklinde cepler .. Bazılan da 
şemsiye şeklinde yapılır, bazısı da yel
paze gibi.. 

Ceketlerin ekseriya ön tarafı etek
ten açık ve arkası uzundur. Frak şek
lindedir. önden eteğin ve bluzun süsü 
görünmektedir. Etekler kalçadan iti
baren bollaşıyor. Gerek kloş gerek 
pili suretiyle belden büzük entari ve 
etekler çoktur .. Kumaştan burma bur 
ma kemerler ve burmalı, bol büzgülü 
kollar modadır. 

Kısa gece elbiseleri olduğu gibi 
boncuklu sırma ile veya pulla işlen -
miş gündüz elbiseelri de vardır. 

Gece için eteği ve ceketi fümeden 
broşe kumaşlardan tayörler yapılmak 
tadır. Oradan ceket kadifeden etekler 
gayet pratiktir. Gündüziln her yere gi
yilebilir. Siyah dra tnyör üzerine si
yah kadifo garnitür yapıyorlar. Me
sela yakanın de\Tiklerine ve ceplere 
kadife kullanıyorlar. Mantoların jop
lann ve elbiselerin etekleri gayet ge
niştir. 

Biribirine zıt renkler çok karıştırı
lıyor. Mesela morla yeşil, morla kır-

mızı, mavi ile patlıcani gibi. Her hal
de bu sene morun birçok tonları fev
kalade modadır. Dantel gece elbisele
ri gene hem moda ve hoştur. !ki renk 
danteli de biribirine karıştınyorlar. 

Benim anladığıma göre brodörileri el
biseler, pullar, boncuklar bu kış epey
ce tuzluya mal olacak gibi. Eski el
biseleriniz varsa sekiz on sene evvel
ki pullu ve boncuklu zamandan kal -
ma, bir bakın. Belki hem ucuz, hem 
de gayet modaya muvafık bir şey yap
mıya muvaffak olursunuz. Pariste a • 
mele grevinden kumaş fabrikaları ye
r.i renkleri \'e kumaşları vaktinde <;ı· 
kartamadığı için büyük terzihaneler 
mühim bir buhran geçirmişlerdir. Mn 
dellerini yapmak için lazımgelen şey
leri bulamadıklarından ne yapacakla
rını şaşırmışlar. Ve en nihayet mec -
buren yaptıkları kolleksiyonlarını hep 
bildiğimiz kumaşlarla, siyah elbise 
ve mantolar yapmışlardır. Büyük ter
zihanelerin modellerinin yüwe doksa
nı siyahtır. Gerek manto gerek tay
yör, gerek gece ve gündüz elbiseleri 
hep siyah, hep siyah. İşte bu koyu el
biseleri biraz açmak için renkli işle

me veya stor düğme koyuyorlar. Ga
yet garip bir şey varsa. o da mor, ye
şil, pembe ve pas rengi eldivenlerin 
siyah elbiseyle giyilmesidir. Şapkalar 
yüksek ve renkli ince uzun tüylerle 
süslüdür. Fakat bunları malfimat kabi 
linden yawrm. Bunlar kimine yakışır, 

kimine yakışmaz. Herkes, kendine mü 
nasip gördüğü şeyi yapar. S. F. 

-

4 7 santim yükselinceye kadar örersi
niz. Şişin üzerinde 60 may kalmış o
lur. Sonra tekrar yanlardan 20 san -
tim yükselinceye kadar arttrra artb
ra 6rcrslnfz. 110 mny olunca ııfBin ü
zerinden koltuk oyuntusunu yapmak 
için bir keresinden 10 may eksiltir, 
sonra 5 keresinde birer birer eksilte
rek koltuk ycı;ini yaptıktan sonra 20 
santim daha yükselinccyeye kadar ö
rersiniz. Tünik'in boyu 84 santim o -
lunca örgünün tam ortasında 15 may 
yaka için bırakır, yani kapatırsınız. 
Sonra yakadan birer birer omuzdan 
beşer beşer kapatarak bitirirsiniz. 
Herbir omuzda 30 may olmalıdır. 

Arka 
Tıpkı ön gibi örülüyor, yalnız bel -

den yukarı önde olduğu gibi 110 maya 
kadar artmıyacak, daha azar azar art. 
tıracaksmız. Koltuğa geldiğiniwe şi
şin üzerinde 75 may kalmış olaca}(, 
yaka olmayıp, yalnız omuz beşer be
şer eksilip bitecektir. 

A polet ler 
Bir ilmikle başlayıp 75 oluncaya ka 

dar arttıra arttıra örülecektir. Fakat 
her 15 sırada bir şapka telinden ala
rak iizerine örüleccktir. Her 15 sıra
da nyni sey. 75 sıradan sonra arttır
madan 20 santim örünüz. Sonra ge
ne iki taraftan eksilte eksilte bitiri
niz. Bir may kalıncava kadar. 

Yaka 
36 santim boyunda bir zincir ördük 

ten sonra üzerine 5 santim boyunda 
sık iğne örünüz. Son sırasında içine 
tel koyup örünüz. 

Kemer 
Beliniz genişliğinde telden kesip ilk 

sırayı üzerine örerek başlayınız. Ke
merin genişliği 10 santim olduğunda 
son sırasını da telle örerek bitiriniz. 
Kemeri iliklemek için uf ak yaldızlı 
düğmeler dikiniz. 

Diki• 
Parçaları biribirine dikmeli, yakayı 

bir omuwan baş geçmesi için açık bı
rakmalı. Epoletleri yuvarlayıp biribi
rine iki kenarını diktikten sonra di
kiş yerini de koltuğa getirmelidir. E
tek etrafı dik dursun diye bir sıra tığ 
ile telin üzerine sık iğne örer ve eteği 
bu suretle bitirirsiniz. Neticeden siz 
de memnun olacaksınız. Bu örgü hem 
kolay, hem de lame gibi parlak moda
ya da muvafık ve ekonomiktir. Her -
hangi bir siyah etek üzerine giY.ebi -
lirsiniz. 
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Macera ve aşk romanı -2-
Hatıralarını anlatan: Alman korsan ge mısı ··ocnız kartalı" nın süvarisi 

.n.ont Felika fon Lıtkner Esir taciri Mustafanın müstebit gözdesi: 
-33- " Efendi kalkınca haber verin, birlikte hama 

Cihazları yelken donanımı arasında gizlen- gireceğiz!,,dedi.Fakat cariyeler korkarak sustu 
mlŞ Olan telsiz telgr&flDllZID zabiti kamara- Dünkü lol.!mın hüwası !stanbula. satılan ve Hacı Mustafanm vakit, henüz on yedisindeydi. 

sına çekllmlş lnglllz kruvazUrUnUn vere- Eair tUccarı Hacı Muatafaya ait yedi bizzat kendi kesesinden parasını tıkır piyasasının ancak on üç on dl> 
.., parçadan mürekkep bir filo, Habeş sa tıkır sayarak on altına aldığı bu cari· şındaki cariyeleri kadm sırasına 

cegl telslzlerl UğrcnmeA'e hazırlanıyordu hıııerınden bir kasaba önüne yan8§ml§ ye delikd.Dlmm esiresi iken, sahibi rak on sekiz yirmisinden so 
N .1 k k ld k k T kkü 1 tzr. Yedl gem.iden biri, gUverte:ıtnde mu ' . . .h . 1 ki 

ı ıayet apa açı 1 ve arma arı· - eşe r. kemmeı bir bahc;MI, orta ambarında oluvennıştı. ı tıyar amış sayan o zaman 
şık bir çehre göründü. Sonra bir!sinin Kruvazör önUmUzden geçerek iler- mükemmel bir konak dairesi ve alt am Mustafa, bütün "Veliahtlık,, hayatı yete göre, otuz beşindeki HaVV'ı 
acele acele geminin ba§ tarafına. koı· ledi ve yavaş yavaş gözden kayboldu. bannda ise göbekta,ıılr, kUibanıı hamamı ona inhisar ederek g~mişti. Zengin tau kadinne olmu.'itu .. Gerçi, ondlı 
tuğunu gördUm. Mürettebata hitap ettim: olan iljiUımeınl§ kon!orda bir harCDU1a bir esircinin evladı olmanın zevkini 1 çok meziyt>tler görüyorlardı: 

- Ne oluyor, ne var?.. _ Şimdi biz bize kaldık arkadular. raycbr. Bunu, mUtevetta meşhur esir duyamamış ve tadamamıştı. Her ne aşk sahasında değil! Sadece tUrlll 
.....,, tüccarı Hacı BIHU yaptmnıotrr! O ö 

Nihayet hakikati öğrendim. Fitil Noeli Norveç bandıralı ''Jrma., gemi- tünce oğlu tevarU.s etml§U, bUIOğundan zaman, bir kıza yan gözle bakacak ol- lü hizmetler yapabileceği için, 
söndUrUldU. Uç dakika geç kalmıo ol. sinde mi, yoksa "Deniz kartalı, . ~da solll"& ayak atamadı/tt bu Cenneti l14.nm sa, Havva, derhal önüne dikilir, ince ya kıymet biçil!yordu. Mesela 
saydım "Deniz Kartalı,, berhava ola mı geçirelim? Ne den!niz? hurllerindf'n gulAmlarmdan gönlUnUn dudaklı mini mini ağzından daha bü- kadının iyi bir ev hanımı old 
cakmıg! ... İngilizlerin muayene tehli· ıstediıtl gibi glm almak iııtıyor, f&kat yük olan sürmeli iri gözlerini testeker- diğer cariyeleri çekip çevirebil 
kesini atlattıktan sonra bir yanlıelıl Havva ısımı1 kırkmı a,km bir kaduı lek, kosko\!arnan açardı: idare edebileceğini, sonra, bil 
yUzilndcn havaya uçmak hiç de hoe bir bwıa manı ! - Hacı Mustafa!! - diye haykırır- yaralılara bakabileceğini, bir b . "' .. 
şey olmıyacaktı. Suitef chhUmUn eebe- 1 dı. kadar merhem yaptığını, sargt 
bini arqtırdım ve her kafadan çıkan Bir taraftan bir tarafa, rehavetle Bu biraz çatlak, fakat herhalde pek ğmı öğrenmişlerdi .. Annesi ölen ve 
sesler arasında ''Eyvah, mahvolduk, dönerek soruyor: hakim, pek yük.sek perdede ... ses, esir satan Tatarlardan dairesinin h 
diyen baykuşu buldum ve kendisin! - Ha.cı nerede? 

1 
tacirinin oğlunu büyüler, yerli yerince ri mühmel kalan Hacı Mustaf~ 

adamaktllı azarladım. Biçare çocuk: - Yatıyor galiba, aslanım. mıhlar, hareketsiz bırakırdı. Havvayı, bu bakımdan, mükeınJP""' 
- Peki ama kumandan, diyordu - Kalkınca kendisine söyleyin .. Ha- Mustafa içinden, ona isyan etmek müdüre diye tavsiye etmişlerdi,.. 

Ben a§ağıdakilere hiçbir eey söyleme. mama beraber girelim.. isterdi. Fakat, hakiki düşüncelerini kin, satın aldığının daha h 
dim. Yalnız kendi kendime: "Bir bu· - ••• • 1 't 1 ı. ' nakledecek 18.kırdılan, boğa.mı& dU- İsveçli, yalnız daireyi değil, 
çuk saat beklemek mahvımız demektir. - ·•• .. ' ğümlenlr, ancak ıu kelime dışarı fır- Mustafayı da, parmağının ucund• 
ÇilnkU bu müddet zarfında Kirkvalden Cevap venniyorlar.. lardı: fınl döndümıeğe başladı .. Evveli 
1rm.a isminde bir Norveç gemisinin Cevap vermemelerinde sebep var.. - Emret... odalığını iskartaya çıkardı •. suııl 
Norveçten hareket edip etmediğini ao- Hem de e.saah bir sebep .. Çünku, r - Emrettiğim, edeceğim bu işte: içlerinde biri gebe olduğu halde • 
racaklar ve lrma'nın mevhum bir ge- Bililin oğlu, artık, isyan bayrağını Babana söyliyeceksin. .. o, cariyeler- hal haraç mezat, satıldılar. c;öı 
mi olduğunu anlayınca bizi zaptede. kaldırıyor .. Cariyelerile birlikte keyf. le meşgul olacak .• Sen de harem ağa- rma bakmadan, biri, Benıtlu, bit 
cekler .. ,, diye söylendim. etmek için hamama girmiştir .. 01 ıllal- larile uğrn.şacaksm .. Anlıyor musun?.. mala, öteki yine aynı meml 
Tayfanın hakkı vardı. VakıA evra _ lah ! Bu sıcak memleketlerin sinirleri Senin, kadınlarla işin yok .. DUnya yU- DUrzU eeyhine maledildi. Şimdi 

kımız yolunda bulunmuş idiyse bu in· kamçılayan ihtirası onu çileden çıkar- zünde bir tek kadm benim .. Bizim hris- "Veliaht., dairesinin biricik 
tizara neden )Uzum glSrUyorlardı. Kal· dı, istipdada iayan ettirdi .. Ne demek? tiyanlarda her erkeğe ancak bir kadın Havva idi! Ve kannda satılan 
bimiz mengeneyle aıkılmıo gibi güvcr Bu kadar büyük bir servete, bu kadaı nasiptir •. Bir kadına birkaç erkek dUn· da, bUyUk bir eervete varla ol 
teye çıktık. Güverte zabitim de ay mükellef te§kilata, babasından mü tüğü de vakidir ya. .• o da başka .• Ben bir hamam piçi olmak betbalı 
endişedeydi. devver böyle çeşit ~eşit cariyelere sa- de vaktile hristiyandım .. Tabit, şimdi uğradı. 

Cihazlan yelken donanımı arumdn Koııt fon Wkner lltDefti.ı kartalı,,nda hip olsun da hiçbirine el değdirme- müslUman oldum ve elin namahrem Hullsa, Havva, "Ademe,,, o 
gizlenmiş olan telsiz telgrafımı.zın za. kadın kılığına giren tayfa flo yanymuı sin? •. Daha "Veliahtlığında,, her nasıl- heriflerinde gözüm yok ve olamaz.. beri, rahat bir nefes aldırtmadı, oJJ 
biti kamarasına. ~ekilmiş, İngiliz kııı- sa kılıbıkç_asma yakalandığı bu Hav- Ölünceye kadar seninle beraber ya- dirtmedi .. 
vazörUnün vereceği v~yahut &la.cağı Hep bir ağızdan cevap verdiler: vadan bir tilrlü kurtulamıyordu. Sade §ayacağım .. Fakat sen de bana karşı -Ma.amafih, Uk aerıelerin t:enlı 
telsi7leri ~enmeyc hazırı~. He - Deniz kartalmda.! Deniz ~uı- bit dayak yemediği elcıdkti.. a~ aureUa hareket etme1i•in. Anlı., ii!M,..iddia edeeek ohrr'ml, MUS 
pimiz 1ııgiliz l;run.ızörünün: da.! • lıiveçfo Cloğan, Ruslara e&ir dliffen, yor musun 7.. den huuzlık etmı, olur., Zira, 

Irma isminde bir yelkenlinin yola (Devamı var) oradan da Tatarlara intikal ederek Hacı Mustafa, Havvayı satın aldığı prenslerden Moskof ki.nyazlann., 

tıktığmdan haberdar mısınız? eualini dukaamdan Tatar tehadeleriııe 
bekliyorduk. Ben dürbün elimde, ip.ret tUrlil tUrl~ çeş!t çeoit erkekleriJl 
kitabı koltuğumun altında güvertede rasını dindire dindire • ve, niçill 
dört dönüyordum. lamalı, bu işleri bUyük bir zevkle 1' 

Hepimiz güverteye mıhlanmı§ bir yapa - aşk ve şehvet oyunlarıııd' 
halde gözlerimiz kruvazöre dikilmiş man bir aktris kesilmiş olan JJ~ 
bekleşiyorduk: Ascaba kurtulabilecek delikanlıya, ömrUnde göremiyeceğio 
mi idik':" yalarında bile tahayyül edemi 

Şimdi uykusuz geçen gecelerin bU
tün yorgunlukları çıkıyordu. Dakika

güzel geceler yaşattı .. 
- Sen kimsin?.. Bunları ne 

icat ediyorsun?.. On Uç yaşund~ 
Hatıralarını anlatan : EFDAtı TALAT y tHSAN RtF 
---=-------~=------"".::--:----------------------•-za_n_: ____ A__ gUne kadar kaç tane halayığııı 

lar çeyrek saat kadar uzuyor, bu bir -;;-:--.----;--:--::--;:-:~-:::-:;:-:-;-;-;:;:-----~2;;-:S=-:6::;;:::--_------------:-:-----------

buçuk saatlik mUddet bitip tükenmek 
bilmiyordu. Nihayet işte kruvazörün 
prova direğinde bir takını iı;ıaret fila
malan UÇU§maya başladı. Hemen dUr
bünüme sarıldım. 

Elim o kadar titriyordu ki karşımda 
üç dört kruvazör görUyordum. Lüde
man elimden dUrbünU kemali sükOnet
le aldı ve bUyük bir soğuk kanlılıkla 
küpeşteye dayadıktan sonra bakmaya 
başladı. Hepimiz göilerimizi onun du
daklarına sanki mıhlamış, bakknnı7. 
da düşmanın çıkardığı hükmü bekli· 
Yorduk. Lüdeman işaretleri okudu. 

Hemen işaret defterini karıştırdım: 
-T.M. B. 

- Yahu, T. M. B. yıldız demek imiş. 
Bunda bir yanlışlık var. 

Lüdeman tekrar dürbüne sarıldr ve 
sinirlerimiz yeniden bir metanet imti
hanına tabi tutuldu. Hatta sanki dUr
bütün adesesini buğulandınnaktan 
korkuyor imişiz gibi hepimiz nefes bile 
almaktan korkuyorduk. 

-T.X.B. 
Yeniden işaret defterini karıştırdım 

ve bu sevinçle bağırdım: 
- Yolunuza devam ediniz!. 
! a.vin kruv . · ı lİ yoll'..,''"' 

devama müsaade ediyordu. Kurtulmu~
tuk. Sevinçten çılgına döndük. 

lngiliz kruvazöril bu sırada ikinci bir 
işaret daha çekmişti. Fakat bunun ma 
nasını anlamak için koda bakmağn 

muhtaç tleğ!Idik. Bu i!~aretin manası 
şuydu: 

- Hayırlı yolculuk! 
Bir dii!'mlandan daha iyi bir temenni 

lıekl<'nebrtfr m!! No:veç b:ındırasmr 
Uç dc.t:a indirdikten sonra iaarct çek
tik: 

Sana elli sterlin maaşla Mısırda . b ld k bana bu öğrettiklerinin hiçbirini iŞ U U bilmiyordu .. Onlann bana ya.,attJil 
dı. Yüzünde iyi bir it yapmıı insanla- zevkler, köylere baskın verdiği!Jl 
rm memnun hali vardı. Bir elini omu- rada bize yedirdikleri tatsız tutsı" 

Ben de el!~ ••. açılıncaya kadar 
onlan alkı~adım. Gırtlağım yırtılınca 

ya kadar bağırdım. 
Saat on bire kadar dolaştım. Esat 

beyin aldığı tedbirler Uzerine o gece 
hiçbir fevkal. !c olmamı§tı .. Ahalinin 
hemen hepsi şark mahfili önilnde te 
zahürat yapmış, oradan alaylar halinde 
şehrin r. • .ıhteliı --:ntlerine yayılmıştı. 

Halkın bir kısmı Beyoğlu tarafına git
miş, Harbiyeye kadar uzandık•~rı son· 
ra geri dönmüştü. Bütün Mdise, biı 
kaç cam kırılmasına inhisar tmişti, 
kimsenin bumu kanamamıştı. 

Gece yansından evvel tekrar Samat 
yadaki eve giderek sivil elbiselerimi 
çıkardım ve resmi elbiselerimi ':iyen.': 
tekrar Krokere döndüm. 

CASUSLUCUM ANLAŞILIYOR 

Refet pışanm İstanbula gelişinden i
tibaren on beş gün benim için Mdisesiz 
geçti. Alacağım :nre intizaren Kroker
deki vazifeme devam edip, her akşam 
nibeten muhtasar olan raporlarımı po 
lis müdiriyetine veriyordum. Bu on be; 
gün içinde miralay Ballarla birkaç defa 
Esat beyi ziyaret ettik. Bu sırada Refet 
paşa, lstanbuldaki vaziyeti dilzeltmeğe 
ve idareyi tedricen eline almağa başlı
yordu. 

lstanbuldaki düveli itiHifiye erkfinı 
hfikim vaziyetten hemen tamamen ayrıl 
mış, adeta birer misafir haline gelmiş· 
terdi. 

Evini barkını benim yüzümden bıra
kıp bu otel odasına sığınan annem üzün 
tülerinin de tesirile hastalanmıştı. Bu 

hastalık hergün kadıncağızı biraz daha, 
eritiyordu. Annemin hastalığının ehem
miyet kesbettiğini görilnce kolonele 
~ittim: 

- Annemin rahatsız bulunduğunu 

biliyorsunuz. Kadıncağız gittikçe a· 
ğırlaşıyor. Kendisini burada bırakmak 
doğru değil. Vaniköyünde bir akraba
.. • .: vardır. Kendisini oraya nakletmek 
istiyorum. Orası Boğaziçinin kuyttı 
tenha bir yeridir. Kimse bir şeyin far
kında olmaz. Annemi de rahatsız eden 
bulunmaz. Müsaade buyurun dedim. 

Kolonel şu cevabı verdi: 
- Buna lüzum yok. Yakında annen

le seni göndereceğiz. 
- Birkaç gün için olsun annemi Bo

ğaziçine göndereyim. Hareket edeceği· 
miz gün doğru vapura gelir. 

Annemin ve benim bir tecavilze uğ· 
rayacağınuzdan cidden endişe eden ih
tiyar kumandan ısrarıma dayanamıya

rak bana müsaade etti. Ben de o gün 
annemi eski ahbablarrmızdan doktor 
Bay Ziyanın Vaniköyündeki evine nak
lettim. Şimdi onu Krokerden kurtar-
mıştrm. 

Sira bana gelmişti. 
O günlerde Refet paşa, Trakyaya geç 

miş, karargahım Tckirdağında kurmuş

tu. Karargah tstanbulda bulunduğu za
man, Refet paşa ekseriyetle Babıali bi· 
nasında kalırdI. Esat bey de oraya ta
şınmıştı. Ben hemen hergün, üzerimde 
fngi!iz askeri elbisesi olduğu halde ora· 
ya gider gelirdim. Bu hal beni tanımı
yanlann fena halde nazarı dikkatini 
cclbctti. 

Bir sabah, Ballar beni odasına çağır· 

zuma dayadı: 
- Oğlum 1 Şimdiye kadar İstanbul· 

dan uzaklaşmanı sana kaç kere tavsiye 
ettim. Aldınş etmedin. 

- Ettim. 
- Etmedin, bahaneler uydurdun. 
-Hayır, artık karar verdim. 

- Evet karar verdin. İlk tekliflerimi 
reddedişinin bize daha fazla hizmet et-
mek arzusundan doğduğunu da biliyor 
ve sana teşekkür ediyorum. Fakat sen 
biraz da kendini düşün. 

- Ben de hakkımda gösterdiğiniz 
yüksek a15kaya müteşekkirim. 

tıklar gibi .. Halbuki senin aşk si 
lerin, büyük saraylarda, usta aŞ( 
pişirdikleri nadide, marüetli ye 
re benziyor! 

Havva, dizleri dibinde oturaıı 
kanlının söylediği bu sözlere ç 
çapkın gülerdi: 

- Tabif.. Ben bunları kaç ıııt 
kette kaç cins erkekle tahsil ı 
derdi. 

İşte, bu itiraf, Hacı Mustafa)" 
den çıkarıyordu. Havva'ya bili 
mahrem sualler soruyordu: 

- Onlar nasıldılar?.. Sana ~~ 
lerdi ? .. Ne yaparlardı?.. HristiY .. w 

- Senin sadikane hizmetlerinden do- da, müslümanlar gibi midir? .. 
layı borçluyuz. Ben, §imdi Galata aşkı nasıl telakki C'derler.. t 
da pasaport dairesinde bulunan İngiliz Bu sorgular, üzerine, Ha.V"f'll'. 
zabitine emir vereceğim. iki gün sonra bul, bembeyaz vücuduna. muhte~ 
buradan hareket edecek olan Patri nmlar vererek bir van kediSi 5 .. , 

vapurile ve Annenle beraber gitmen içir marır. yaltaklanır .. Ve. gördüğil ~· 
tertibat alacağım. Vesikaların hazırdır. mı, Hacı Mustafayı tahrik edere 

latmağa başlardı .. 
O anlatırken, Hacı Mustafa, d• 

ları tutuşa tutuşa dinlerdi: ıııt 
"-Demek ki bu kadın, kendi!! 

- Mısıra mı? 

- Affedersiniz, nereye gidiyorum. 
- Bunu çok evvelden düşündük. Mı· 

sıra gideceksin. 

derece zevk vermezden evvel, dt 
- Evet! Kahirede Sotter isminde bü erkeklere de, hem de etleri bU 

gevşernernişken, gözlerinin a1tırı: / 
le torbacıklar hasıl olmamışkeP ııt 
saçları arasında böyle tektilk 
teller hasıl olmamışken r.evkıer,1'~ 
miş .. Belki de daha büyük re~ 
0014 ... Mustafa, Havvanın eu ~/ 
söylemesini, aklı başından uçıırc"' 

yük bir yünlü mensucat mağazası var
dır. Orada elli sterlin ile bir vazifeye 

tayin edilmiş bulunduğunu tebşir ede· 
rim. 

- Teşekkür ederim. 
- Entellicenı servisten yeni bir emir 

gelinceye kadar burada vazifeye devam 
edeceks~ bir ihtirasla dinlerdi: fJ//J 

(Devamı var) 1 (J)evallftl 
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Yazanlar : lnglllz ordusu hava zabltlerlnden Kenneth Brovn Comn .. 1t - Dl11mlze çeviren: A. E. 
Mefhur seyyah ve muharrir lovvell Thomaa 

SuDaırnno kaına lkaıırııa içip D llılaıraretfteırnnft söndüren 
Türkler hücunıa geçtiler ve bizim çocukları 
kaşla göz arasında silip süpürüverdiler 

Muharebeyi de kollarını sallaya sallaya kazanmışlardı . 
• e11 krsrmlann hulasası· j den bir şey sayılırsa da. adamcağız' 

herhalde daha iyi bir şan.sa layıktı. 
de daha iyi bir ~nsa layıktı. 

Genarala: 
- Beni de beraber götürünüz .. 
Diye yalvardım durdum .. Falı:at ku-

lak asmadı. Bilakis kanala dönmemi 
ve yolda durarak Duedirde dcmiryolu 
ucunun sağ cenahını kapamağa uğra
şan küçük garnizonu teftiş etmemi 
söyledi. 

ber almıştı. Evvela, bu gürültüyü. ken
di kıtalarımızın yaptığını sandı, fakat 
emin olmak için oraya doğru yürüdü. 
Çöl yolculuğundan dehşetli susamış 
olan Tiirkleri kuyu başına toplanclık
Jarınr ve su içmeğe çahştıklarrnı gör
dü .. Türkler o kadar smıamı~lardt ki. 

SJNA l<ROKİSI 
• eıc c.~il' "'!oı. u 
=ı :: • ~ ıi°~Y• Yolu 
,.U,,S)• ~ı.ı.Q.u\ 

"r~ltia ~a•o s A. 'E. 
fi 

dft. ~ _.., a MK ~ 

2.çoo.000 

biz.im haber alıp ha.z.ırlanmamıza bile 1 
ehemmiyet vermiyecek derecede ken
dilerinden geçmişlerdi. 

Sularını kana kana içtikten sonra 
taarruza geçtiler. Wardın adamları bu 
saldırışı .durdurmağa kati değildi lfü
cum üç yandan geldi. Türlder bizim 

çocukları kaşla göz arasında silip 
pürü\'erdilcr. Bu da Ogratioada o 

Bundan sonra sis açıldt ve K 
garniwnu hapı yuttu. 

Bir TUrk tayyaresi uçarak geri 
topçuların ateşini tanzim etti. Me 
ler ordugahla at tavlalannı hallaç 
muğu gibi darına dağın etti. A 
kaşla göz a.rasmda parça parça ol 
lar. 

Türkler her iki yerde de muhare 
kollarını sallaya, sallaya kaza.ndıl 
!ki karakolumuzu böylece çiğn 

'tıt Clltıey Alman casusu oıma.:mdan §Üp 

~ t(lflen Rwı konteslnl vapura götür 

111 teıı sonra döneceği sirada kendileri 
ııı..~PUra getinnl!J olan motörü bula 
~ _lçin orada gördüğü bir kayığa 

-~· Kayıkçıdan §Upbelenlyordu. 
~ kayıklarına doğru iki sandaluı 
4fııı tığmı gClrmtiştU. Bunlarm birinde 
~ kl~ı vardı. İçlerinden biri elinde 
'1tıı 'bıca.k tutuyordu. Gene bu adam san 
~~unu yakalamı,u. Bir pusuya 
' ldUğünU anlayan Gilncy, hemen 
'b,.,_ ~ı çekml§ ve herifin eline ateş 
~ Bir lktnciııinl de ayni şekilde 
~<wanu, ve tabanl!asını 8alldalcısma 
~ce o da kendisini denize fırlatıp 

... \ne tı. Gllney küreklere yapışl!lca sa 
lıt d~rulmu11 kendisini takip eden bir 
iti l'lk da polis mot6rQniln gUrUltUsU 
ll~ğl sırada kayıplara 1tanşmıı,tır. 
lıtı:'1 Rus kontesinin gtttiğtnl raporla 
~ "dikten sonra kenaıstne yeni bir va 

e Verllnıiştir. Çölde keşif yapacaktrr. 

ııı~lde Ytir!.lyilştln, kumlar yili!:Undeı:ı 
~ lttıt olduğu görülllnce kumlar Uzerl 
~l kafesler konmu§ ve nakliyat bu 
)e llatı.ı leı:nin edilmi§tir. Gilncy keşfini de 

Canım çok sıkılmıştı. Harp sahasın
dan uzakla-'.?trğrmr sanıyordum. Halbu
ki asıl belanın sunturlusuna çatnıa.ğa 
gidiyormuşum! General Wiggin nere
ye gitmek istediğini biliyordu ama 
Sina çölü genişti. 

O çöld~ Türkleri ararken, Türkler 
karanlıkta, bizi bulmak için, onun yanı 
başından gcı: tiler. !ki kuvvet birbirine 
o kadar yakın geçtiği halde gölün geniş 
boşluklarında bunun farkında bile ol
madılar. 

geçtikten sonra su yolu ile demiry 
nun ba§larrnı ele geçirm.cğe hazırdı 

!şte Türkler böylece, benim h 
uzak bırakıldığrm için asabiyetten 
murdanarak oturduğum Duedir no 
sına dayandılar. 

nde yapmıııtır., 

~ • * • 
a civarında ordug&h kurduk. 

lnevkiinde bulunan general 
~ !leri kara.kollarmuzın 30 ki
bir 0tesinde çölde Mageybra de
d'· ... Yerde büyük Ttirk kuvvetleri 

fi_ U~U .. led" ~ soy ı. 

bir eraı ertesi gece Türk ordugahı
id aknı Yapmağa ve bu akmı biz-

. : et:rneğe karar verdi. General 
bo,.ı e ?len h h~i b"r kimse 

ı'ij e hır akın gerçi o_y_un 

~ 
~ 
; 

Mageybrada, general. boş ordugahı 

bekliyen sadece altı nöbetçi buldu. Ge
riye döndiiğü 7.a.man olan olmuı;tu. 

:(. :(. :(. 

TÜRKLER KOLLARINI SALLA· 
MAKSIZIN KAZA~"IYORLAR 

Tan yeri ağarmadan. daha ortalık 
kalın bir sis deryası halinde iken, 
Türkler, bizim Katya ve Ogratinadaki 
karakoll::ırmuzı vurdular. 

Ogratinada kumandan yüzba.şr 

Ward'dr. Taarruzu yam başındaki kuyu 
cıknklarmın cıkardıgr güriiltUrlcm ha-

g~terri lıari ta. 

Ducdir belki de 200 metre uzu 
ğunda 75 metre genişliğinde bir 
dır. Burası mühimdi. Çünkü dem· 
]unun sağ cenahını himaye ediyo 
Türkler bu cenahı ç:evi~k olurl 
demiryolu ellerine geçerdi. B 
tastamam 150 piyade neferi, 
dize kadar yükselen siperler 
müdafaa ediyordu. 

Kat yadaki muharebeye dair h i 
şey bilmiyorduk, fakat bir nöbetçi 
bahm saat dördüne doğru omuzl 
dan sarsarak: 

- Yüzba.'}t Roberts sizi hemen ş 
di görmek istiyor, dedi. 

(Dctıamt 
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kusurum yok. Bu senin 
c,T.asıdır. 

hareketinin 

- Öyle olsun Dük.: Ben gittikten 
•onr cı bahçende gezin ve bu geceyi de 1 
"':ltıtma. Orada ihtimalki söz aöyliyccek 
bir adam bulaınıyacaksın. Fakat bunun 

Yerine karının nasıl bir kadın olduğunu 
sc:iyliyecek ağaçlar bulacaksın! .. 

!lük j<.ırj, titredi. Bu sözlere dayanı
lamazdı. Fakat kontun aklının yerinde 
0~tluğunc1an biraz şüphelendiği için se
s.ıni çılcııımadr. Ayrılıp gitti 

* • * 

- Ne istiyorsunuz ? DUk Jorj ziyafet masası başında bü· 
- Beni tanıyamadınız mı ? tün sevdiği arkaclaşlan arasında bulu-
Acc1alr. karşısındaki kadına dikkatle nuyordu. Akşamdanberi yemi§ler, iç· 

bakmdğa başladı . Evvelce bir yerde mişlcrdi. Arkadaşları onu,n meziyetle· 
gördüğünü kestiriyordu. Nihayet hatlr· rinden bahsederek nutuklar söylemiş· 

1;ıdı. Bu kadın, Annanın aleyhinde şaha ler, onu alkışlamışlardı. Fakat Dük Jorj 
det edrn ihtiyar çingene Soseldi. Bu bir aralık Kont Adolan hatrrladr. Filha· 
k'ldmın kendisini görmeğe nasıl cesa- kika 0 ı:amana kadar nerede toplansa-
rct ettiğine ~aştı . Hiddetle: lar Kont onun daima sağ tara fında o-

-Evet hatırladım. Yalan yere şahit- turur, meclisi neşelendirirdi. Dük, kon-
lik yaparak bir kızın idamına sebep ol- tu epey zamandanberi görmediğini ha -
duktan sonra buraya niçin ve hangi su- tırladı. Ara sıra bu eski ve çok samimi 
ratla geldin. Defol oradan. arkada,ının sıhhatine dair mallımat ah-

Diik Jorj gittikten sonra, kont İhtiyar Sosel yerinden krmıldamadı. yordu. Kontun yarasının iyileşmesi Ü· 

Adotar gene düşüncesine daldı. Yüzünii buru~turarak: zerine Helınano civarındaki şatosuna 
'Yakorn· . . d . a·· -·· kı ba - ~vet. dedı". o kız \.__:.na bt"r fenalık çekilmiş olduğunu öğrenmişti. . ınn evm e gör ugu z aca r. lTd 

kırndı"' ı · h k'k A ll · d"? :.i" yapmamıştı. Yalan yere ııahı"tlı"k yap- Dük, §İmdi onu görmek. eski arka-. smı a ı aten nye a mıy ı .. --s 
Na ı trm. Fakat bunun İ"in bana para vaade· da§lığıru tazelemek istiyordu. Fakat te· 51 oluyorda en ufak bir fark olmak- " d · 
1:1-1 A r.'ı"lmı·~tı·. Benı"n• oibi fakir bir kadın bu rcddüt edıyordu . Ken i kendınc şöyle 
~ n nnaya benziyordu? Yoksa .. Yok ~ ' 0 

dd d d. düşÜ!ıiiyordu: 
ıa bu Anna mıydı ? Mezardan mı çrk- ı:arayr re c cmcz ı. 
"" K Ad ı h"dd tl a· - Bah"cye indi i?: im zaman onu vurul 
··ıI~tı ? Bu muammayı bir türlü hallede- ont o ar. ı e e cevap ver ı : " ~ 
trt d - Beş on kuruş için bir hayatın mah muş gördüm. Şüphesiz yeise düşmüş, 
, c ıği için merakından çatlayacak ha- kendini öldürmek istemişti. Fakat ar-
•C vcı-· · Od d b" - b" k vına sebep oldu.,.b- unu utanmadan itiraf 

cı •uı§tı. a a ır aşagt ır yu a· tık o h~dise kap:ındı. Şimdi yanında 
rı g~-ziniyordu. ediyorsun ha .. Söyle bakalım . Bu· işe b 

S seni scvkeden kim? Adı nedir ? t:lunsam onunla konuşabilirim. 
u sırada vavaşça oda kapısı açıla - DUk. biraz daha düşündükten sonra, 

tal< hizm t · : · • · d. K d ihtiv. ar acuze abülerck: c çısı ıçerı gır ı. ont sor u bu eski arkadaşını görmek arzusuna 
- Ne istiyorsun? -Ciddi mi söylüyorsunuz kont, de- mi.~kavemet edemedi. Ani bir kararla 
- Mo··sy·· ko t d"l · k • f tı· b . dı. Blt adı sı' z de benim kadar b·.'lı' rsı· - • lk k lı: o n • ı encı ıya e ı ı~ i-':<?. tr. Arkadaşlanna veda edere ara-

a<iın sizi görmek istiyor. niz. Beni bu i~e sevkeden mahlftk sizin basına bindi ve Adoların satosuna hare-
n·- Bu saatte olur mu. yarın gelsin c:anınıza ela kasdctmişti. ket etti. Biraz sonra şato;a vardı. Kon-
ıraz para ver d sa - Bunu nereden bı"liyorsun .' t ·· e v.. un u~ağ? Dük Jorju görünce mumana-

b - Xabil değil mösyö kont. Bütün - İhtiyar Sosel her şeyi bilir. Bilme- a~ ed~medi. Dük doğru:a Kont Adola· 
?tı~nli\rı tecrübe ettim. Kabil değil git· se bile kesfeder. rın yanma kadar çıktı. Kont Adolar 
:rııyor. Size pek mühim ve müstacel bir - Peki dıyelim ki Düşes Vera beni Dük Jorju karşısında görünce hayret 
• cscleden bahsedeceğini söylüyor. öldürmek istedi. Fakat sen bur-aya niçin etti. Dük ziyaretinin sebebini şöyle izah 
ta ~~1\t, hir müddet dü§Ündükten son· geldin. ne istiyorsun? ctt! . 
}l· <tdınrn yanına getirilmesini söyledi - Siz Dü!ıCS Ve raya kar~ı büyük b: r - Bu vakitsiz ziyaretimden dolayı 

ır dakika - · • · • d d - k. f b l" B b 11t-· sonra ıntıyar cır ıta ın eg· ·ın v~ ne ret es ıyorsunu.z. uraya u - beni a!fe·Jin kont. Fakat sizi görmek ar-
ı.!ırıc dayanarak i~eri girdi. Kır saç · nun için geldim. zusuı:u yenemedim. Sen benim eski dosı 

it Otbudanna kadar sarkıyordu. -Anlaşıldı. işlediğiniz cinayetin mü· tumsun. Herhalde sen de beni görmek 
aonr:n:, kadını baştan a§ağı süzdüktcr kaFatını galiba taksim edemediniz. Bu· istiyeceksindir. 

_ .__ ____ .;....:.""'-'~=------------.ı............,-....Aı.1....ı.--........ı-...ı........w...ü......__A.ı:Jt-....a'"'1r.----------_Jilunİart ıüivl .. dilrt41n nnr,a lcnnta ,.._ 

lini uzattt. Fakat kont Adolar miıtered
dit görünüyordu. Bunun ü:r:CTine Dilk: 

- Elini bana vermek istemiyorsun 
öyle mi :> Aramızda geçen hadiseyi unut 
mamış ol;,bilirsiniz . Fakat ben bunu 

çokt;ı:1 unuttum. Çünkü sizi severim. 
Benim bu işte hisbir kabahatim yok, 
Siz benim yatak odama girdiniz. Ve ev
lendiğim gece hislerinize mağlüp olarak 
kanma taan11zda bulundunuz. Bütün 
bunlar geçti. Ben sizi affettim. Düşes 
Vem bile affetti! .. 

Adolar. kaşlarını çatarak cevap ver
di: 

- Ben artık senin do5tum değilim.. 

Jorj, ben seni kardeşim gibi severim .. 
Hala da seviyorum. Fakat siz zevceniz 

le ya~adrkça aramı.ıda hiçbir münasebet 
olamaz. 

- Nic in~ .. 
- Buna açıkça cevap vereyim: Bir 

fahişe ile bir arada yaşayan bir aclama 
ben dost C:ıyemem ! 

Dük ] or j, boğuk bir feryat çıkardı . 

Birdenbı ::e üzerindeki mantoyu yere a
tarak elini kılıcının kapzasına götürdü. 
Sonra hiddetle haykırdı: 

- Adolar, karım hakkında kullan-
dığınız bu kelime için sizden tarziye 
istiyorum. Yoksa bunu kan temizler. 

Adolar da hiddetlenmi~ti. Arkadaşına 
göğsünü açarak: 

- işte göğsüm. Cesaretiniz varsa 
ka!bimi kılıcınızla parçalayınız. Beni 
cldürecek olursanız b~şınızm üzerinde 

c!olaşan bir tehlikeyi size haber vermek 
istiyen bir ağzı kapamış olursı.:nuz. Fa· 
kat bütün bildiklerimi size söylemenin 
henüz vakti gelmedi.Bu gibi işlerde sağ 
lam deliller olmadıkça bir dostun bile 
dostuna itimat etmemesi lazımgeldiğini 
h.il\rim ______________ _ 
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ÇGÖN 
J' cnaa: "· (1. c. bWUul•C 

Dllimize c;eviren: H. M. 
ı azan: ıJ • .1uun Lutıy - 1 - '1 urkçeye çeviren: A. B. 

-4- Guatemalayı gezelinı 
Kızıl denizin kllldl 

Ad ende 
Deve üzerinde 

Kış1 mayıs aytnda başlıyan bu mem
leketin devlet merkeziyle eski Hlntll 
köyleri arastnda büyük bir tezad var 

uyku Guatemala'nın pasifik OkyanU1u
ııa kasusı olan San Joze"a.is btr ııut 
kadar açıklarındaydık. Gemimiz dal. 
galarla fUkarrya çıkıp, aşağıya diifi. 
yordu. ~ bir güyerte zabiti ba•a-: 

Adende bir söz vardır ki oraRIA 
halini pek iyi anlatır: "Sabahleyin 
Çôpleriııizi kapıdan dışarı atını7., kuv. 
vetll bir rtizgir çıkar Te biitün o çöp
•erf tekrar pnnc ... eden i-ri so._ar.,. ============================= .. , "' "& l:- • larıada, gemilere satmak izere geti!'. 

Bu vaziyette biz muhafız latalartn tikleri deve kaşu tiiyleri 4eJu (llnL 
dan ola•lar, ftkit nkit bir kum fırtı. larla pzönüı&. önü•den g~. \~e 
nasına tataldak~ hatta güzel günler. siyah al pak ceketli, A wupai paatalon 
de bile toz alhnda, sıcak içinde yaşa- ve ayakkabılı Parsi tacirler görünür. 
mak yü:dladen, saatleri haftaları, ay. NiUyd WT dhl ylk d"'891 ite. 
lan sayarak Adenden ayrılacağımız lhir. Her MTe81a berilule bir Anp 
stlnil ne kadar beklemiş olsak yeridıT 
Bir~ akşamlar gflneşin bahşlnı 

seyrederken, mezuniyet 11eyahatin~ 

~ltmm tasanur ederiz. Sanki bir 
ka11kla kbaeaa bir gemiye geçmislL 
dlr. Somali •a'hUine posta ft eşya t.ı
flY&D 1Jir gemiye.. GtiTI!rtedeyfz., Ge. 
mi harekete baflaaı. SomallHler un~ 
bir dizi halinde, geınlala hareketini" 
göre mümkün olduğu kadar Mekkeye • 
tliaerek akşam namazına durmqlar. 
dır. Ve güverte üzerinde egı1ip kal
kıyorlar. 

Derken, l~rl Umanın kıyısından 

ayrılırken akşaınDI geldiğini •aber 
wren borulann çalrndığını tall.ayyüJ 
~eriz. As B011ra glneşin battıfnn bH 
dtrea toplama Fra!ISIZ ve İngiliz kan 

• 

- Sıkı dunıa yoksa denize düşe. 
uksinizl ... 

Dıye bafrrdı. 

Alta kifi lle birlikte bizi açık bir 
beşife aektalar. VJnce laal1ı tp ıfld. 
ıdetn Wr aaraıatı De gerilera bePt? 
yekan,.. çektl. Bir •111,e !MNlra ita. 
'\·anrn ertunula allallf)'en1u. 

Bi~ middet biy1e urlı akt41ık. 

:Keskin bir dtidiik sesiyle sapan innıe
ğe ba§ladı ve bizi güvertesi dümdüz 
bir aananın iiatbe indireli. Barada 
iasaalan vapurdan bynlan ia'.lir. 
clllderl 41irt Uşe sandıklar içinde 
~ .e •panla boşaltıyorlar. Boytt. 
• 4alplanan bir denizde, bundan 
.... alay ve eıuiyetli bir tahliye 
TUriMI •la•u. 
~ dan tlcldetll Mr su· 

nU. •"•••• aan•-nı. Wr römor. 
lrlr, ...._ üin numt. ~Hkten •• 
pyet unıa 1ılr ilbleye ~ti. 

Tepeleri beyaz kipilk)O kocaman 
cta1ga1ann, Palmiye a.fa~riyle aih. 
Jil sahile çarptıklarım görtlJQr4uk. Kı 
yıda tmlu deniz rüalrlanam sanr
ttp aoldurduğu ve çatıları plft•tzle 
örtülü binalar 71fıa llalincle görünü • 
yur. Uzakta mavi birer pice gibi te. 
pelerl balutlarla irtilti birkaç yanar-

botlarından atıldığını kurarız. j 
Sonra bu rtiyada• birdenbire ayı_ 

Jarak akf&DI &erinliği l~inde Acleıdn 

Ne güzel 'ocuk arsbast değil m.I tağt •ar w Gaatema1a'11n esrarenglz 
Avrupada çocuk'l<:r arabada gezdirilir. dağları ufaklarda kayboluyor. 

~rpaR nabzını dayans. 
işçiler şarkılar söyHyerek dln-

meldetltr. Unn, smm ıtM Somali. 
iller hembeyu lllfleıhd ...... ,.,.., bL 
rll>f erf akala ır, giilft rler. 

Sa .. lnrı biilde bükle yahudilcr, sırt 

Fakat bu çocuklardan büyilğü, kalça- Gürültiilti bir urııntı ile mavna. 
nıı küçük karde~ne araba ycıpmı§, mız çelik ikseJenln puh demirlerin• 
°""' öy'Zece gezdirmeldooir. yaaa,U. Çelikten kucalar, mavna.. 
deliksiz bir uykuya dalmıştır. Yalnu nm iskeleye ~arparak parçalanmasına 
• &adeld binici •ya•ıktır. Ve ona bu. mbi oluyor. Burada da yolcular va
na de eler yol a b. ""'fltttzdıtn hıt!!k!eri gfbf karaya havai blt' 
sik ha} kmr ... f.;;;te Adeıı ! - S ON - hat vasıt:u;i;;Je cıkanlmakt:tdır. Etra. 

SAN JOZEDE HAV Al HATLA KARAYA ÇIKILIR 
Bu hava arabasuı.da herke8 ortadaki d#eğe -.ınlw. DtmU f01c ~ 
auğu günlerde bu 1ı.a1'ai yolculuk pek~ wrtr. lyi 
eksik olduğıt ve büyük vapurl.arın pek 1t~ deWr~ orf8 J 
kt.ının Pasifik 'kıyılarında böyle ııcısıtalarcı lüzum vardır. J[anz4a 
tıllz binalar San Joze limanıdır. Dalıa arkada da aötıııı.tıı 
görülmel-tedir. 

fı yelken bezi ile çevrilmiş ve demir 
çubuklardan yapdnuı )'1lvarlak biı 

tek.:ıe içine aldığı sekizer )'olcuyu ha. 
vadan karaya götürüyor. 

GUATEMALA'NIN ARKA 

KAPISI 

mak tatemfyen kl~dlt bir 
Guatemala"nın bu arka b,... 
uğradık~ biraz harekete pJ!t• 
da ekmek meyvesi Terea 1lsd 

na seri• göı.eleriade pu 
dalar~ 
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Dük jorj, çok hiddetlenmişti: 
- Bu hareketinizi iki suretle izah 

ctm&:k mümkündür. Ya siz bir delisiniz 
ki. bu ihtimal bence daha ealiptir. Yal· 
but tw Jrandınnıtlal" ... 

- Ben deli değilim. Sen herhalde 
nam.tasuz bir kadının elinde oyuncak
ıın .. Öyle bir mahluk ki kadın değil 

Eng~rek yılaru ..• 
Dük Jorj, daha fazla tahammül ede

medi, baykudı: 

- fspat et, bütün bunlar ne demek? 
'.Adolar, birden bütün bildiklerini ar

kadapna anlatmak istedi. Son~a. onun 
yeisle kansını öldürerek felakete sü
riilclenmesi ihtimalini düıündü. Bunun 
için dostunu timdilik idare etmek ve 
sonra birçok deliller toplayarak itin 
mahiyetini ona yavaş yavaı anlatmak 
daha muvafık olacaktı. 

Jorj, isteğini tekrar etti: 

- Bana söz değil, isbat lazım .. Mert 
olanlar böyle iftiralarda bulunmular. 
Eğer söylediklerini isbat edemezsen 
karıma iftirada bulunrnu' oldu&un için 
tarziye vermelisin. 

Adolar, doğrularak ıüldlnetle cevap 
verdi: 

- Ona tan:iye vermek mi? tıte bu 
kabil değil ... Onun bütün ilrenç mahi· 
yetinin meydana çıkacap zaman pek 
11Wc delildir .. 

Dük, ıırar etti: 
- Adolar, bu söylediklerin manasız· 

dır. Sen zevcemi tahkir ettin, benim 
de ıerefime taar~z ettin. Bunun için 
ikimiz yanyana ya11yamayız. Sana bir 
kere daha soruyorum: Söyliyecek mi· . ') 
aın. 

- Vakti gcldiii zaman söyliyeceğim. 
- O halde ikimizden birinin ortadan 

Jrallmıası lazımdır. Bunun için de ölüm· 
den evvel bir çare var: ikimiz ayni 

memlekette bulunmamalıyız. Bir zaman 
lar kar~lıklı geçip şatranç oynardık. 
hatırlıyor musun? İ§.tc bu aqam da 
bir parti ıatranç oynarız. Fakat bu ak
şamki oyunumuz bazı prtlarla olacak. 
Kim kaybederse üç gün içinde bu mem 
lekctten çıkıp gidecek ve bqb bir iıim 
altında ya§ıyacak. Fil..,.:mı i.;·lce anlı
yor musun. Partiyi kaybeden ismini 
deği§tircrek bir daha calip ıelene ıö • 
rünmiyccek ve ecnebi memleketlerin
den birine gidecek. Ben kaybedecek o
lursam Vcray: tcrkedip bu memleket· 
t:m çıkac~k ve ort~dan ka1 bolacağım. 
Dir daha size görünmiyece&im. Sen 
~~ f ~up olursan derhal eıyanı hazır" -
~ :~ · ·ı memle~eti tcrkedeccka::l. Dün
ya ecniştir. Bır tarafa çekilip orada 
ya~arsın. Gic':::c!in yerde on ıene ya
;ay:ıcak ve }y_ - i.:ddet zarfında kendir:.i 
kat'iyyen göstermiyeccksin .. 

- Nasıl, 'bu kayboluı on sene mi ıü· 
recek? 
' - Evet, on sene 1.. 

- Peki öyle olsun .. Mağlup olan 
hayatından on sene kaybedecek de-
mektir. Sen mağlup olursan ben yalnız 
sefil kadından uzak buluna~cın için 
cevineceğim. l~tc §atranç tahtası hay· 
di başlayalım. 

1<4rplıklı masanın batma ıeçip otur· 
dular. Bu tehlikeli bir oyundu. MağlClp 
olan na.ıannda kıymetli olan her ıeyini 
memleketini, hattt kanaım veya sevıi· 
lisini bile terkcdip kendi kendini on 
sene nefyedecektL 

K~nt Adolar, elini batına dayayarak 
şatranç t.ibtasına baktı. Bu aırada Hel
rnano köyünde Yakomirin evinde &ördü 
ğü genç kızın hayali gözünün önüne 
geldi. Annanın bir eşi olan bu hayali. 
mağlup olduğu takdirde bir daha ıöro
miyecekti. 

Dük, taşları düzelterek: 
- Mağlup olan bu memleketten giz

lice çıkacak ve gittiğini kimseye du

yu:mıyacakhr. Bundan başka aramız· 

iaki bu kararı da kimseye aöylemiyece· 
ğine dair namusu üzerine söz verecek .. 

iyi değil mi? 
Oyuna batladılar. Dük Jorj bir pul 

kaybetti. UrperdL Fakat kendini çabuk 
topladı. Oyun devam ediyordu. Kont 

Adolar, bcm oynuyor, hem düıünüyor· 
du: Dük Jorj mağlQp olur da ortadan 

kayboloraa Vera yalnız kalacaktı. Bo 
takdirde ondan intikam almak daha ko-

laylagacaktı.Halbuki oyun esnasında baş 
ka ıeyler dü§linmek hiç doğru değildi. 

Kont Adolar, birden, kendisine An
yella ismini veren Yakomirlerin evinde· 
ki kızın kendisinin yanında fazla kal-

mamak için göıterdiii teliıı hatırladı. 
Zihninde bir fiınıek çaktı. Sakın bu An 

na olmuın.. Bunu herhalde anlamak 

iıtiyeeekti. Kont bunu dütUnmeğe baı· 
layınca zihni kanıtı. tatlan geliıi gilul 
oynamağa ba§ladı ve biraz sonra da ta· 

bit olarak oyunu kaybetti. 
Dük Jorj sevinçle yerinden fırladı: 
- Partiyi kaybettiniz kont.. diye 

haykırdı. 

Kont Adolar, bu ikaz üzerine yenil· 
d!~ini görerek yıldmmla vurulmuşa 

döndü. 

Dük Jorj, ıon vaziyeti izah etti: 
- Ben kaıandım. Sen timdi ne yapa· 

caimı biliyorsun. Kararmuzı tekrarla
mağa lüzum yok değil mi? Uç güne ka· 

dar bu memlektten çıkıp gitmeğe mec

bursun. On ıene bana ve ikimizin de 
taro.ıdıtı adamlara görünmiyecckain. Bu 
suretle kanım acııin kininden ınuhafua 

etmit olacağım. Bir daha kendiaine rast 
gelemiycceğin için kıskançlığın da , .. 

çer. İtiraf et Kont, ıeni bu türlii bare• 
ke-te acvkeden kıskançlıktı delil mi-? 

Kont Adolar, dilşilnceli bir tavırla 
cevap verdi: 

-Hayır, Dük. Ben senin kannr ... 
vecek kadar namert defilim. Böyle bir 
§ey hatır ve hayalbnden bile geçmez. 
Onun için kalbimde rene kadar mu-
habbet namma bir teY yok. Sadece bo
ıuma gitmekten bile çok uzak .. Billki• 
ondan nefret ediyorum. 

- O halde bu hareketlerinin sebebi
ni anlamak çok mÜJkül .. Artık ben de 

gidiyorum. On aene .Onra bu hareket· 

lerdcn piıman olarak dönenen ıene 

seni :Jffederim. 
K:mt Adolar, biran her ıeyi söylemek 

istedi, fakat gene arkadatınm nn.usı 
ö!diıı erek ba~ru bir beliya aokmaamdall 

korktuğu ıç.in bundan vuıeçti. ŞCSyle 
cevap verdi: 

- Doğrusu buna diyecek yok .. Za• 
ran yok, ben gidiyorum. Fakat ıeıı M 
kıymetsiz bir kadıa içla caki bir doe 

tunu kaybetmit olacabm. Badema be
nim iç.in vatan yok. Her teY9 btlr 
nmm. Fakat intikam alımlı ıerif9 
!>ırakmak mecburiyetinde bldılJmdall 

çok ıstırap çekecefim. Fakat intilralO 
a 'mak arzusu ölünceye kadar dnalll 
eıitccktir. Şimdi aöyliyemedipm .-r 
leri günün birinde ıana aöyliyecelia'" 

Bııgün. mutlaka celecektir. O aıDill 
b:ı ka~ını kendi elinle evinden defecle-, . 
ct-;csın. 

Dük Jorj mantoaunu pydl. 
-- Sen delisin kont.. Bana MJl a.aeı' 

&Öylüyı.lrsun? Fakat benim a Jete llif 
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) BINBllA.LA.B 

lftAMRJLı 
1',ao pWda Tlrk muaDdel. 12,IO havadis. 

1 pJUda b&f1f mUzlk. 18,25 muhtelif pllk 
)'d. 18,JO plAkla ~ IDUlikML 19,IO 
as: BUIDl taratmdan. 20 IW&t ve ar 

•-.a..,.ın tanımdan TQrk mwdklsl ve halk 
~kden. 20,IO Safiye ve aıicadaflan tanım 
*ıı TQrk mwdklsl ve ballc tarkılan. n Ol' 

1r.etra. 22 plAkla sololar. 22,80 ajaııa ve bona 
~rleri. 23 eon. 

Yit.ANA: 
1'1,GO Cin sanatı. 18,10 fU'laJar Ye opera 

Mroalan. ıa,aa pl)'UlO a-rl. 18,15 piyano 
lrOuert. 19,0D MD&t b&herieri. 19,10 tf7atro 
lira dair. 19,20 eanat, konupna, fenni haber 
ler, bava raporu. haberler. 20,llS prJalar. 
*>,O facta: IV Oncü Hanri. 23,15 hava rapo 
'11. haberler. 18.20 prkı1ar Ti opera haT&lan, 
laaberıer. 24,15 dana mumklal. 

Bl:RUN: 
18,0D halk muslklal. 18,15 anneler için. 

19,0G gramofonla kouer. 20,0G IJPOI'· I0,20 
Pl7aDo kameri, günün akialerl, haberler. 
21.u muat.ld. 22,05 etlencell kouer. 21.06 
~raporu, haberler, spor. 23,35 dam mwd ,..... 

IRJDA.PqTB: 
11,08 bahçe lflerlne d&lr konU§DlL 18,15 
~ konaerl, mnal konUflDL 19,36 plya 
ao '9'9 pn. 20,0G piyes. 20,50 komer. 22,.0 
laalıerter, bava raporu. 23 oda mwdkiBI. M,OI 
e&abıuıt takımı. 1,10 haberler. 
llOKB.r.ş: 
18,0G oru.ı.a komeri. 19,0D saat. bava 

"-Poru. baberter. 1',15 konaer, konfer&11& 
I0.40 p.n ıa..rr. 21,20 aeDfonlk Jromer. 
21.ıo gramotan. U,50 Fraıımzca ve Almuca 
lı&ber1er. J6 - haberler. 
LoNDuı 
lT,15 vuatl ın,tıtere lstuyonu. 20,0I dana 

Cllbetran. 21,0G uat, haberler, b&Ta raporu. 
21.aıs varyete numaraları. 22,20 Jıonferam. 
28.15 tarih! teman. 2'.06 saat, haberler, haw. 
l'aJıonı, çor, konupııa. 24,30 dans orkestram 
t.lıs haberler Te ..ıre. 1,45 gramofon. 

PA.at8 (P. 'I'. T.] 
18,0G piyano sraznoton. b&berter, fllrler, 

lrcın11pna. 19,0D IDUllkl, org koıuıerL ıo,ao 
~ bava rapora. konU§Dla. 21,50 plyaQO 

konUflD&lar. 22,35 op9I'& yayım. 

16.115 --- ft •re. 
llOIU.ı 
20,0G .,_ JIQID. 21,35 Büet lllüan 

-... 21,0 opera 7QIDL 23,15 prkılar. 23,55 
~ aawıtkllll, ı.tlrallat ..,M'Dd• baberl•. 

.... 
V AXIT Propacanda aervisin· 

dt.'1: 

1 - Türk evlitlannın ipia kal
ınanıaauu arzu eden KURuıt ve 
HABER ıuetelerimiz it anyan 
kiınaeaiz ve bikeslerin illnlannı 
ıneccanen kabul eder. 

tpb kalmamak için bundan b
tifade ediniz. 

Z - Memur,kltip,muhaaip, artilt 
kavu_ odacı qçı, hizmetçi, evllt
hk ve her nevi itçi anyanlar ara· 
dıkıarnu 10fU]madaD, Gstllmeden 
bulabilmek için KURUN ve HA
BJtR gazetelerinin ucuz, kUçDk 
llanıu.Ddan iltifade etmelidirler. 

3 - Apartıman, ev, otel, ha
-. Irat, dGkkln, mağaza almak 
.. latlaalr, kiralamak iatiyenler bu 
itlerini gayet koı.. ve en ucua 
bir tekilde temin etmit olmak için 
kURUN ve HABER gueteleri
nbı ucuz illnlar siltunundan iıti· 
fat'a etmelidirler. 

4 - Otomobil, araba, :>iyano, 
IDobll,._ radyo, gramofon ve her 
~ ev qyau ve uire almak ve 
:_.tlaak anu edenler HABER ve 
-uRtJN gueteleri ucuz illnlar 
ltltunundan istifade etmelidirler. 

ı..ı_ BGtQn bu arzularmmn temini 
~ •Gracaat edecek mahal yal
~ VAKJT Propaıanda servisi
~. latanbul Ankara caddesi VA· 
ICl1' Yurdu. Telefon: 24370 

'";!!~ ......... - ... _""'__...."''''"""'''"' 

.... I' 

BEYOCLU 
~AUT ı Viyana MDl ~ n 

Berlba ~ (llu. 
varede): Volp &tep 
lçiDde. 

l'OU ı HafmaUO ..._ 
MC•ı&• ı Karım ve dütllo8ıı (Suft. 

rede): Çapkm mw.&zlm 
.... • Jıluu1'ka ... Çaplaa paç 
M&AJIYA ı Amt p.manıar (Şarlo) (Su 

'YU'ede): Kavt valaler 
YILDIZ ı Karprlta 

tlOlll:a ı Tuu Bulba <Suvarede): 
ÖldOre g&Mr 

oU.llAZAll ı Kara odamD eeran 
r AN ı .Afk utnmcıa ve SIWl ...... 
ŞIK ı lıfoatelrarlo kralı w Pat 

Patqoıı kız bırmzlan 

IJAU 1 Gtlzeller nnm1 seçldl Te 

Asal ı Amok ve Brodvay llelodl 

93e 

Ano&YA ı ı...a lgapklan, KmtlaDC 

llllvarl " i'at1 dOtaM da 
ftW 

llUlltJ'BIYl:T r Kanun kuvveU ve Dert8lz 

arkadqlar 

ISTANBUL 
FEBA.11 ı Volga m.alakiUDlan ve 

Aradltım kadm 

.U.U ı OökyUzU ateoıer lçlDIJe .,. 

Afk eenfOlllal 
ldLLI ı Ehll ..Up muharebeleri 

(Tarkçe) 
HllAL ı Yuamta ve GizU vuıDca 
.u.&MDA.11 ı Kara gUUer ve OpOpecleD 

yatılmu 

llSllAL8n' ı Atef kl'llUçeet (torkçe), 
öltım uçurumu ve BerUn 
oUmp~ 

KADIKOY 
llALm ı Kadm.lar kulGbll 
t4VUDA ı Kanundu bfdmaı 

OSKODAR 
llAL8 • Propuum Ndlaawwlftlr 

BREN KOY 

TEPEBAŞI 

drw la-=d• 
AY AK TAJUlll 

ABASINDA 

Fl'llUIS~ 

OPSUT IUSlıll 
llA8KAB& 

BUyllk UJaııyetlF.ör ve llltlzyonlst 
ı•r. Zttl SanfQJ' 

,.. ... _ 1en-I .. 

mulatefem bir Pl'OC 

rami& - bana 111111 
~ ........ 
H• a1qıam aatn 
de 8UY&N. cumar t• puar sbl• 
rl aat 17 de matine 
IU rcsbıl Tl,Jaıro.an. 
da. 

TAIUlbl llrlAKSbl 

tiyatro.unda 

JULK OPlıBiiil 
16 lklnclt8frtnden itibaren 

T- tıtbül1e 
PlPlÇA 

btlytlk operet. Yeni kadro 

Yeni Bale 

Kabataeta 

kiralık apartı-
man daireleri 
Kabatafb Setflatflnde ÇürUksulu 

Mahmut pap apartımanında denize na
sır, tramvaya yakın biri bet oda bir U• 

lon mutpak, banyo, diğeri altı oda bi!' 
salon mutpak, banyo ve her ikisinde de 
havagui, elektrik teaiaatı ve su mevcut 
iki daire ehven fiyatla ldnbktlr. 

() Doktor ,---------
iller AbdDrrabmao ucuz vE ACELE SATILIK EV 

Clldlre mUtlth••••• 
MWlay-.ebaneıi Kadrköy · 6 oda 2 mutpak 3 ball bavagui, elek 

la.._ trik ve ıuyu bulunan handar Ye nua-
~ ainemuı kartııında 1 reti milkemmel Lileli Pet:hı'bey caddesi 

IOlcatı Damara 8 her tün 33 numarab betonarme bir ev ucuz bir 
---- betten dokuza kadar.. fiyatla acele aatıbktır. 

Mercan yokuıu No. ts kundura ma• 
tuaRDA mtlracU~ ~ 

HABER - ~Akpm JC*lası 

Bayılıncıya 
kadar d··eııo Cocu.k haftası 

Hediye kazananları 
adlarını yazıyoruz 

( /lıUlapeftedm gadıpor:) 
Dilello ATI'llpada budan bir nesil 

enel oldula gibi artık erkeklere ..ı. 
111111 bir )'llltllk m8eadelesi detndl .... 
ki günlerde dlftltıen raldplerln birWa 
dea birisi ft ,.U•t her ikisi "feref 
meydanı,, adı verilen ditlt yerinden 
müakkak tehlikeli Wr nrette yaralı 

24 birinciteırin tarihli bulmacamız: f 66 - Nuri Ulkümen İtalyan liseli. 
(Çam sakızı çoban armafam) idi. - Nahabet Hai.s Robert Kolej, 68 

2 Ura kazanan Esin An' ra adliye vekileti 
Birinci: Hayri Polat latanbul lisesi kadın berberi, 69 - Şadiye 

4/E den 1402. köprü sokak, 70 - Ayıe Betiktaf 
1 Hra kazanan Ali ırapr0 .onk. 11 - Semine 

İkinci: Kemal Türk Ali maballeai Betikt:aı Tilrk Ali mahallesi, 7Z -
köprü sokak 3, · met Enen Befikta' Türk Ali 1111ıballlell 

Bir cep defteri 73 - Zeynep ttaküdar zenciler IO 

kazanan 74 - Aliye Didinal Adliye ilrind c 
memuru, 7 S - Hikmet Kadıköy 

UçUncil: Umit Cemil Cağalotlu Hi- el orta okulu, 76 - Feyzi Enan B 
Wialınıcr caddesi ı. tat Şentilrk Ali mahallesi, 77 -• • • 

ipekli mendil lıazananlar 
Berbiz Gölmil Kumkapı kuluk sokak 

29, 1"nan Kuımpap orta okulu, Ca
hide Kumkapı orta okul, Elin Ankara 
adliye vekileti yanında kadın berberi. 
Saadet Karagilmrflk ilkokul 120 

••• 
Bialıiioi lumınanlar 

1 - Oktan Turga Şebsadebap Ke
malpap caddeat. 2 - Aaüman Nedim 
Akkuzu Beyoilu Mahmutaia yokuıu. 

3 - CeW Edimekapı Çmarçah sokak 
19, 4-tamet GUnger Çanakkale 10bk 
17, 5 - Bekir ömen On aeJmind mek 
tep 12. 6 - M. B. Geclikpap aandalcı 
sokak 54, 7 - Yurdagül Çevik Sirkeci 
eski Aydın oteli, 8 - Nihal Bengi Ak· 
uray aimitçi 10kak 25, g - SUheyU 
Erduran ıs inci okul 358, 10 - llub
lia K.umkapı orta okulu, 11 - Haldun 
iatikW liacai. 12 - Münevver 13 Undl 
ilk okul, 13 - Jamran Lileli çukur 
çepıe sokak 7. 14 - E özek Pertevni 
yal u.e.i. 15 - K. öak Beyotlu 42 in· 
el ilk okul, 16 - Burhan Seser htaa· 
bul erkek lileai. 17 • 17 - Halime &tir 
nekapı GWgeçmez sokak, 18 - Alp 
Aslan Kocamustafapap kuru sebil so
kak, 19 - Necli Kanıu Bakırköy 1 in-

özturge Lileli pir Haşmet IOkak 
78 - Haydar Apkpap Karadeniz 
desi 41, 79 - Mahmut Sirkeci b 
iıtikW oteli altmda, 80 - S. Or 
Viınezade mahalleli Befiktq, 81 
Muzaffer Bahçekapı Tafban 
82 - Mtlkcrrem Sirkeci Demirkapı, 
- Nihat Abany Süreyya 10bk US, 
- MeWıat Demir İstanbul im li 
85 - M. Demir Kumkapı orta o 
86 - Niglr Akpınar tatanbul kıa 
al, 87 - Selimettin 27 inci okul, 88 
Orhan GQrkan Davutpap orta o 
89 - Saba Suner Malatya ıs. 90 
Halime GUnenç ErenldSy istasyon 
deainde, 91 - Fethiye Nipntq 
rutlyet caddesi Murat sokak 60, il 
Emine Beplctaı meırutiyet caddesi. 
Selimi Bengi Vefa lisesi, 94 - M 
re Bengi htaııbal tıs liaaf, IS -
SdD tıtanbul 13 itndl ilkmektep," 
GUndüs Lüleburpz, 97 - Hayri 
tramvay deposu. 98 - RObedctiD 
tanbul erkek lisesi, 99 - RtumeclCI 

...... ~~ .. ~~--~~~ 
mepn ytlzde lnraktılr luLflf bir ~. 
labç tersinin surata şarpadak V1ll1U8I 

)'&lıat tabanea kurşuanua pantalon 
pa~nı delip ~mesi Wi sayılarak 
dllelloya davet eden adamm ba •• 
retle 19refl kurtanJmaktachr. 

-""t 

Çikolata ~: 
21 - Osman Şemsi Bakırköy, 22 -

B. Çağlı Samatya Millt Müdafaa cad· 
desi, 23 - Mardiros İstanbul liaetf, 

107 - :Nuri GeJenbevl orta okaJa. 
- Ziya DenhyoDannda kamarot, l 
Nihat Özcan tatanbal erkek liseli, 11 
- Yusuf tstJDbul erkek lisesi • 

24 - B. Sıtkı lıtanbul erkek liaeti, 25 ll=llllllm----==mrı--•• 
Fakat ara.nra iki deUkaalnua ha. 

hlld bir döfti,s yapacak derecede im· 
dık1an pril1mektedlr. Nitekim B .. 
dapqte telırinia aayun ·~ kullple. 
rinden birinde seçen laafta biyle Wr 
vak& olmuştur. Burada kılıç kulla. 
nanlarından biri ne ölmUş ne de lltl11t 
dereeealnde yaralanmıştır. Fakat iki 
rakip bir nak avt elde edinceye ka· 
dar durmadan dlvtişmlltlerdir. 

- K. Ali Yalçın latanbul erkek liHai, 
26 - Binnu Kara10mıiik 50, 27 -
Cemal KaragOmrik 50, 28 - Sabahat 
U tur Sulttnabmet Uçler 7, 29 - Bur
han Upr latanbul liseei 581, SO - il. 
Nihat Örin Samatya aia bamam 178, 
31 - Mualli Kankadm ilk okul 412, 52 
- Hlml Aydın latanbul erkek Uaeai 
1219, 33 - Cahit Ulcay Pertevniyal 
liaeli 195, 32 - Pantui Kuyular bqı 
20. 

Bu düellofll yapanlar Maearistan • • • 
flkerleme krabaıa eP Fredrik Stöh.. De/fer ~ 

Küçük 
Okayuculanmıza 

Çocuk _,.,amada bilmeceyi 
rek hediye b•ntnltra 

Hedlyeler her il 
Cumartesi gtlnle 
öğleden sonra 
verllmektedlr 

Bqka cGn Ye An'lnlanla mine• 
edilmemesini rica ederi&. mer ile sivil memurlardan Gaze KiM. 35 _ A,m. Baflarbap, 36 _ oo-

dlr. Bunlar şehrin en şık sosyesesfa., libmer Sançhane 5, 37 _ Semiha Bey-l•---11111-==·------
menaup laanlardır. Kavgaya sebep oiJu bqinci noter, 3

8 
_ Bülent Varol _______ ...,... _____ ..,. 

her iki tarafın müştereken aevdltf Boyacıköy, 39 _ Refit Amavutköy 

bir kızdır· Bekyan apartımanr, ZO - Ali Yaver 
t\i taraf birlbirne kartlarnu ver. Calalofla, 21 - G&ıll Narter Anado· 

mek, derin reveranslar yapmak ve 8L luhian, 42 - Orhan Pertevniyal liaesi 
hltler göndermek gibi 1Azım olan ki- 43 - Orhan Şifli terakki lisesi 17. 44 
barlık merasimini yaptıktan aonra - Acar Bele Şiıli terakki lisesi 37, 
seçen hafta sabalaJeyia erk•nden BL • • • 
dapeşte meç kallpleriadea blrfatn Mirelılıep lıtaananlar 
alonunda karşı karşıya gelmişlerdir. 45 _ Cahlde tn<Snfl 1m orta okulu, 

KJtibün meç muallimi kavp 46 _ Şnket Kumbpı camiiprif 
başlar başlamaz. şiddeli hücum ve çılnn•a, 47 _ Cenclz Aslan Feyzi ol· 
merhametsizce saldırıılardaa mahak· la, 41 _ Ha.e,tn Şeref Yı!Dlalar J>a. 
kak bir kaza çıkacak diye knnuup wtpap ilk olru!u ıu, 49 - Seman 
durmuş; muhaBdl iki delikanlı bq. "Tatara&uı tçerenköyil, 50 - Kadriye 
tan göfae kadar kan revan f~nde ka. Kinsay cecekuıu sokak, sı - Ahmet 
larak tam bir saat dUello ettikleri hal- Şef"ık Horhor Hacı Halit sokak. 52 -
de kati bir netice abnamamııtır. Ma. Nikola Popnikolof halyan okulu, 53 -
earlstan tarihinde şimdiye kadar ya. U. TUner Kuımpa11 Bahriye caddesi 
pılmRmrş olan dUellolann en uzua •• 54 - Mahmura Kaaımpaf& yatbanc 
reni bu olmuştur. sokak, 55 - RUıtü Bilgör Eyüp kuru 

Stibmer ile KiM artık kılıç kaldı. kavak caddesi. 
rac:ak k~vvetlerf kalmayıncaya kadar 
dltilşmtlfler ve ikisi de baygın blr 
halde yere serilince doktorlar kopp 
yara ve berelerini sardıktan llOUll 

kendf1erlnl ayıltmışlardrr. 
Delikanlılar salondan çık•adalt 

evvel kucaklaşarak harışmtş1ar •e ttrt 
arkadaş arasıltda ölUmle nettceleH. 
bilecek bir kavJ?ava sebep olan sevgl
llleri matmazel '?iktorya Bell'e bir 
daha yQz vermiyeceklerini söylemiş. 
lercUr, 

• • • 
Kart poetaJ kazananlar 

56 - Pchime Derin Galata Arap ca
mii, 57 - Orhan Snencan latanbul er
kek Uacli. 58 - Selim Şifman ofla NI· 
tutat Madalyon 80kak. 59 - inim 
Akdin J!eıiktat. 60 - Naamlye Hayct.ar 
9, 61 - Patma Bunarça Bqlldaf. 62 
- Sacide Gören Aksaray Hacı Halil 
sokak 4, 63 - hhan Uesih Pertevniyal 
liınl 313, 84 - Semiha Erenköy kız 
liHli. tss - Sll.ıuı Bina ToakOP.lflll . . 

K~leplr 
. 88 ılık 

ve aeere 
tomobll 

1930 model Htıdson • Eneb 
otomobil pek temiz ve aatlam· Son 
nl imtihana manfdt. Saat ve 
berinde huır. Pek ebvcn fiyatla 
lacaktır. Mllracaat Sabahlan t 
Yeni posbhane arkasında Baker 
2 inci kat 38 • 40 telefon 21675 
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1937 ECE MUHTIRASI 
Ç 1 K T 1 

Avukat, doktor ve her iş adamına 1Uım olan takvim 
ve malUmath ECE Muhtıra defterini arayınız. 10 çeşit 

üzerine zarif şekillerde hazırlanmıştır. Bilümum kağıt ve 
kitapçılarda bulunur. Deposu: Ankara caddesi, 

Afitap mağazası N o. 111 

AM 
.. .,, 

hulasasile 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil
umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 

-
1 

Veni çıkan plAklar 

--Sinirli 
ve 

ciğere eri 
zait 

olanlar 

banyo 
yapınız. 

Çam ağacının bütün şifai tesirlerini haizdir. Çam banyosu teneffüsü 

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

Ncscnizi arttırır. Sişesi 60 kuru~tur. Her eczanede arayınız. 

1 

Eytam Bankası karşısında İzzet 

1 Bey Hanı. Bayan Muzaffer 
Kandur 1 Beyoğlu Sulh Hukuk Mahkemeleri 

Baş yazganlığından: Nr. 270108 Suzinak Şarla inlesin Kalbim 

~ . -· .. "· . . 

iktisat Vekiletinden: 
"İŞ KANUNU" nun dokuzuncu "Teşkilat" faslındaki hükümlere 

~öre kurulan "iŞ D AIRESI" nin Teşrinisani 1936 başından itibaren faali
; ete başladığı 145 inci madde mucibince ilan olunur. (1661) (2802) 

~det 

7266 
2604 
2436 
12306 

Edirne Vilayeti göçmen evleri için 
satın ahnac~ak canı 

Edirne Vilayeti iskan 
Müdürlüğünden: 

Ebadı Metre Hangi kazaya ait Teslim edilecek 
murabbaı bulunduğu istasyon 

27 X 33 640' Edirne merkez Edirne şehir 
27X 33 232 Uzunköprü Uzunköprü 

26X 33 217 Keşan Uzunköprü 
1089 

1. - Yukardaki cetvelde yazılı miktar ve eh' atta göçmen evleri 
çerçevelerinde kullanılmak ve h!zalarında gösterilen istasyonlarda 
ve her kazaya ait olanlar ayrı sandıklarda bulunmak aşrtiyle mecmu

an 12306 adet de 1089 metre mura bhaı cam alınması sekiz gün müd
detle pazarlığa konulmuştur· 

2. - Camlar Yunan veya Belçika malı sağlam cinsten bulunacak

tır. Teslim alınırken muayene komisyonu her sandığı veya içersinde 
muhtelif sandıkları açıp muayene edecektir. Kırık camlar zuhur eder
se her sandık muayene edilecktir. 

3. - Camlann İstasyonlarda beher metre murabbaının teslim fiatına 
yiiz kuru muharr.m n kı met konu lmut olup talipler yüzde on be 

nispetinde 164 lira teminat yatıracaklardır. Ve ihaleyi müteakip on 
gün zarfında camlar teslim edilmiş bulunacaktır. 

4. - ihale 17-11-1936 tarihinde saat 14 de Edirnede iskan müdür
lüğünde toplanan komisyonda yap ılacağmdan isteklilerin me7.kur 
gün ve saatte tcminatlariyle herab er komisyona müracaatları· (2880) 

Tür ·ye Ziraat Bankası 
stanbul Şubesinden 

Bankamıza birinci derecede ipotekli ve tamamına 8000 lira kıy
met takdir olunan Beyoğlunda Fer riköy mahallesinde Eski bahçe yeni 
lzzetpnşa sokak eski 5 yeni 67 numaralı 75 metre murabbaı arsa üze

rinde kain sağ tarafı 3 harita numaralı Andon Kasapyan ve Dirahi 
arsası sol tarafı bir harita numara 1ı Andon Kasapyan bahçesi Furla-

ti hanesi bahçesi cephesi lzzetpaşa sokak ile mahdut dört daireli dört 

buçuk kattan ibaret apartımanın tamamı 1697 numaralı kanunun hü-

-c:ümlerine tevfikan açık arttırma suretiyle satılmasına karar verilmiş 
llduğundan mezkur aparhman 1- 11-936 tarihinden itibaren bir bu-

~uk ay müddetle satılığa çıkarılmış ve şartnamesi 28-10-936 tarihin

:len itibaren Banka Holünde herke sin görebileceği mahalle asılmıştır. 

\1üzayedeye iştirak edeceklerin mJ hammen kıymetinin ')1o 7,5 nispe

.inde pey akçesini müstahsiben müzayede günü olan 16-12-936 tarihi

ac müsadif çarşamba günü saat 13 den 15 şe kadar bankada müteşek

<il satış komisyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. "2620" .. --- - ~ . ·-

~: ısm.nJ1ul .. -: Bel~diyesi ııanıarı 
' : ... , . 

Cinsi Beherinin muhammen bedeli ilk 
teminatı 

40 Adet Yün fanila (kazak) 260 kuruş 
80 ,, Fi renk gömleği 190 ,, 

140 ,, Yüz havlusu 40 ,, 
160 ,, Çift çorap 27 ,, 
120 adetmendil 15 ,, 
500 metre amerikan bezi 30 ,, 

61 lira 74 
kuruş 

8!.l çift iskarpin 5 Lira 30 lira 
40 takım elbise (Ceket, f):\ntal on ve kasket) 18 lira 54 lira 
Konservatuvar yatı kısmı için lüzumu olan yukarda cinsi yazılı eş-

a üç kısma ayrılarak ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuşlardır. Şart-
1amesi ve nümunesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
~490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizalarında yazılı ilk temi
ıat makbuz veya mektubilc beraber ?.0-11-936 Cuma günü saat 14 de 
laimi encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2679) 

Nevvare Haydar, Halise ve saire
nin müştereken mutasarrıf bulunduk
ları Kabataşta Ömer Avni mahalle· 
sinde Karayah sokağında eski 6 yeni 
8 sayılı ve 4258 lira muhammen kıy
metli arsanın tamamı şuyuun izalesi 
için açık artırmaya konulduğundan 

14.12.936 pazartesi günü saat 15 den 
16 ya kadar Beyoğlu sulh mahkemesi 
baş yazganlığınca müzayede ile 
satılacaktır. Artırma bedeli oranlanan 
bedelin %75 ini bulursa o gün ihale 
edilecektir. Bulamadığı takdirde l 5 
inci güne gelen 29.12.936 salı saat 1~ 

.seste: Mustafa NaUı 
- Hüzzam Şarkı Kumral Saçının 

Beste : Mastara Nafiz 
Bayan Şükran Denize~ 

Nr. 270112 - Fantezi Bir Balo Geceıf 
,, - 36 Modeli 

Bayan Semahat Czdenses 
Nr. 270109 - Hicaz Şarkı - Aıkı Hüsranla 

- Uüna&. Şarkı - Pencereden' Bakma 
Bay Halil Söyler 

Nr. 270115 - Zara Şa rk111 - Celin Güve 
Emrah - F ridi Kalmadı Dağlann I<" an 

Si?hşa çıkarıımışhr. 

den 16 ya kadar icra kılınacak ve en ••• - ................. ;O" .............................................. ·-·································-·-··· ... ~ 
çok artırana ihale edilecektir. !!·--·-·---··· .. ··--..... ·········································-····-···--·· ................ -..... -..... i! .. .. 

ı - Arsanın evsafı mahkeme b'l.Ş :: !! 
~ ~ 

yazganı nezdinde 936/28 numaralı dos h n .. .. 
yada yazılı olduğundan anlamak isti- ij !İ 
yenler orada okuyabilirler. :: il 

:ı •: 
2 - !haleye kadar birikmiş mali- :: İ! 

ye, belediye, evkaf icaresi, tellaliyc, ~j ~! 
ve 20 senelik evkaf taviz bedeli müı:- ·~i: j! 
teriye aittir. : ı: • 1 

3 - Artırmaya girmek istiyenlı>r ; ~ 
oranlanmış bedelin % 7,5 u nisbctin- U i 
de teminat akçesi veya ulusal banka- a! n 
nın teminat mektubunu getirmeleri i! il .. .. 
şarttır. :i U .. :: 

4 - Artırma bedeli ihaleden 5 gün :! :: 
içinde mahkeme kasasına yatırılacak- ~İ H 
tır. Aksi takdirde ihale bozularak far- ff H 
kı fiyat, zarar ve ziyan, faiz bila hü- " :! 
küm kendisinden almacaktır. ~ iJ 

5 - 2004 numaralı icra ve iflas if !ı 
kanununun 126 ıncı maddesine tcvfi. g İJ 
kan gayri menkul üzerindeki ipotek H.. :. 
sahibi alacaklılarla d1ğer alllkaEiar ar il \\ 
gayri menkul üzerindeki haklarını hu- U !i 
susile faiz ve masrafa mütedair olan H Bat ve diş ağrılarına Grip ve Romatizma sancılarına en " 
iddialarını isbat için ilan gününden i! tesirli kaşelcrdir. ismine ve bu ;;esimli markasına dikkat. n 
itiba~en 20 gün içinde ev~~kı müsbi- lf Her eczanede 1 - 6 - 12 lik madeni kutularda bulunur. H 
telcrıle satıs memuruna muracaa.t et- :~:::~:::::::::-.:::::::-.::::=:=::::::::::::=:::::-.. -::.-.............. ----:: .. .::.-ı·····:··::::::::::::::::::: 
melidirler. Aksi takdirde hakları ta
pu kütüğü ile şal-ıit olmıyanlar satış 
parasmm paylaşmasından hariç ka
lırlar. 

lstanbul Kültür Direktörlüğünden: 
6 - Şartname mahkeme divanhane

sinde herkesin görebileceği yere asıl
mıştır. Fazla malumat almak istiyen
ler 936/28 sayı ile baş yazganlığa mü
racaatlan ilan olunur. 

1 - Zincirlikuyu ilk Okulunda açılan Pansiyona ikinci taksit batı 
olan Birinci kanundan itibaren de ta lehe alınacaktır. 

2 - Pansiyonun yıllık ücreti 8 O, iki aylık ücreti 20 liradır. Büyüle 
tatilde okulda kalacaklardan ayda 12 ,5 lira alınır. 

(V. No. 19138) 

3 - Yazılmak ve fazla malfun at almak isti yenlerin Okul Direktör • 
lüğüne başvunnalan lazımdır. (2813) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
7/t1ıl936 vaziyeti 

AKTiF Lira 

Banknot, • • • ,. 8.790.854. -
Altın 11a!l kilogram 17.088.6'7iL.24.036.5~8.70 

Ufaklık, • • • ,, 1tı J.67:; .60 33.589.078-30 
Dahlldekl l\Juhablrler : 

Türk lirası: 
~ 

llArlçtekJ mulıublrler: 
AJtın satı kUograı •,398,244 
Altma tahvill kabil serbest 
dövizler. 
Diğer dövizler ve borçlu gUJ 
ring baklyelert . • , , , 

llaz.lne tahvilleri: 

iL. 33°.253.82 

6.186.482.30 

22 329.14
1 

3.3().253.82 

18. ,77,786.76 24.386.598.20 

kareıııgı. L 158.748.563-
Deruhte edllen evrakı naktıye ,~ 

Kanunun 6 ve 8 inci mad-
delerine tevtlkan Ha.ztne tar~ 
rmdan vaki tedlyat. r" 12.064.611- 146.683.952-

Senedat cUzdanı: 

Hazine booolan, 1 L. .429.206.36 ..... 
.. 24.405.011.og 24.834.277.44 Ticar1 senetler • , , • • 

Elham ve Tıı.hvUllt cUzdnnı: 1 

lı. l Uyenln karşılığı esham vr L.34.502.560.23 
i Deruhte edilen evrakı nak- 1 
~tahvUAt 1Ubaı1 kıymetle 1 

B Serbeııt esham ve tahvlH'ıt L. 4.045.247.92 38.547.808.1" 
Avan•dar: 

Altın ve dLvlz Uzer1ne avan~ 

l'ahvllAt Uzerine avans. 
L I0">.584.33 
L.17.491.721.64 17.597.305.97 

4.500.000-

r 

llis!M'da rlar 
!Utıbtel11 

Yektın 

9.818.394.45 
300.'287.tı68.33 1 
=-=--=-

Sermaye, 
lhllyat akçe.I 

• • • 
• • • 

fedavUldekt Banknotlar: 
Oeruhte edilen evrakı naktlye 
Kanunun 6 v~ 8 inci madde
lerine tevfikan hazine taraf~ 
dan vaki tedtyat, 

Deruhte edilen evrakı naktiye-

L 158.748.f62-

L. 12.064.ti l ) -

bakiyest. l 146.683.952-
Karşılığı tamamen altın olarak 
tedavUle uaveten vazedUen L. 19.000.000-

::c::w 

Lira 

1 >.000.000-
1.551.182.53 

Reeskont mukabili lldveten ted ,, 6.0C0.000- 171.683.952.
vazed. 14.042.lı78.9S 
TUrk Llraııı &tevduab 
Döviz Ta.allhUdah: 
Altm tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı ld• 
llıing ha klyelert 

HuhtdU 

1.C.97.46 

Lı4.829.f06.4( 24.830.103.88 
73.180.350.96 

'Ff'kftn 

2 Mart 1933 tarihinden ltfl:ıaren: 

lskOJ!~O na<ldi yUz<le ~ 1-2 - AJtu. üzerine avan.s yüzde i ı•.ı 


