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Bir sulh muahedesi daha yıı1lıld1: 

Macaristan mecburi 
askerliği ihdas etti 
~omanyada mitingler yapıhyor 
t\1acarlar ümitlenmesinler, bir karış 
Oprak vermi yeceğiz, silihlanacağız 
~1Va Fıyume lima-
1t'lı Macarıstana 
to veracekmış 

lldra, 13 - Vıyanada Macnrıstan 
3turya, İtalya hariciye naıırla:t· 

1 
l~tirakiyle toplanan 'konferans la· 

• .. ~~n dUn gece n~:redilen tebliğ 
i!ıı tıstanın mecburi askerlik usufü. 
~t_bikına karar verdiğini bildir -

~h dır. Tebliğ ayni zamanda Alman
~ d takiben Avusturya ıle Macarista· 
'1ıfık~ liabeşistanın ilhakını resmen ta 
lıtia arını ve Habeşistanın iktısadi 
~ :arı~a Avusturya ile Macarista -
~t a i3tırak edeceklerini bildirmek -
~r . .Avusturya mecburi askerliği bir 
)) ı.a.a:. evvel ihya etmişti. Avusturya· 
lııeıı ıp eden Macaristanın Sen Jer· 

euıh muahedesi ahkamına göre ltalyannı , Macaristana tcrkedeceği .~öyleni'len Fiyume limanından bir 
manzara ~ ( f>cr-anu 4 ünrüdr) 

~ak mı, kuvvet mi galip gelecek? 

adritte hükdmetin 
························································· . . . 

: 

1 
= : ------, f alnyetteri 

y 1eazı mevzilerde asiler geriledi 
a ansiyaya kaçan nazırlardan 
b~r kısmı Madrite döndü 

f 

Meselesi üzerinde 

Türkiye ile 
Fransa anlaştı~ 
Suriye gazetelerinden bazılan Anka

rada hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü 
Ar.:ısla Fransız büyük elçisi Ponso ara
sında yapılan miizakcreler neticesinde 
İskenderun sancağının vaziyeti hak
kında bir esas anlaşmaya varıldığını 

yazmaktadırlar. Ayni yazılara göre 
Fransız sefirinin anla~ma ınetnini bu
günlerde Parise göndermiş olması lA
zımdır. Fransız hükOmetine verilecek 
izahattan sonra bu esas dairesinde Fran 
sa ile Suriye arasında cereyan edecek 
müzakereler meselenin sonunu tayin e
decektir. 

ııq ~ 
~ 'l'Pıfldafileri ~chrin her sokağını işte böyle sıpcr haline getirmişl.crdir 

Suriye gazıı:teleri anlaşmanın muhte
viyat? hakkında bir malfımat alınama
dığrnr ilive etmektedirler. '<lırbQ Pari~, 13 - Havas ajansı muhabiri-

& ve Güzel nin Madritten bildirdiğine göre hü-
Notamıza cevep bugUn 

vırlliyor ~ .. Çoc lUI k kumet kuvvetleri Madrit etrafında 
~Sebalkam o~ asileri epey sıkıştırmaktadırlar. 

(Devamı 4 Ün<'üde) 

Diğer taraftan verilen bir habere gö
re Anta}tya ve İskenderun hakkında 

(Deı·amı 4 üncüde) 

.l!) 
~1_lıtt?lıara . Foto Etem 

"1..'Jı lıay li.~Zc ?12'üsaba7:anııza iştirak 
nııı kızı şcki:: ytı§tnd.a 

1( ŞU'tran 
~Pon~·3i";:~~--------~ 

Ilı~ lıJtJ• Coeukıannızm müsabaka 
ltu l'ak d Ponıarrn e ebllmclcrl için bu 

loplantn{l8ı lAzımdır. 

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

AI manya Sovyetleri 
protesto etti 

Faşist şebekesiyle alakadar 
görülen Almanların bırakll

masını istiyor 
--·-----Moskovada bir fa~ist teşkilatınır( tir. Adliye, bu meselenin tahkikatına 

meydana çıkarıldığını, Sovyet Rusya devam etmektedir. 
nm muhtelif yerlerinde te:rkifer ve Proıesto 

kurşuna dizmeler olduğunu bazı men Diger taraftan gelen bir habere gö . 
balardan gelen haberlere atfen yaz- re Aimanyanın Moskova sefiri, bazı 
mıştık. Almanların Rusyada hükumeti devir-

Sovyet re,:,mi ajansı bu haberi şu mck üzel'e bir fa~ist ~ebckcsi kurma!' 
şekilde teyit etmektedir: iddin..;;ı ile tevkif edilmelerini Sovyet 

Mo ko,·ada. Alman tebanı:;mdan hir hüktımeti nezdinde protesto etmiş ve! 
kaç ecnebi mütehassıs, devlet aleyh;. mc"kuflarm serbest bırakılmalarını 
ne faaliyet suçundan tevkif edilmiş- istemiştir, 

================================================ 

Subaylar 
Kaç yll hizmet görecekler 

Yeni kanun bugün 
Kamutayda görüşülüyor 

Subay, askeri erkan ve askeri me
ınurların yaş hadlerini tayin eden yeni 
kanun layihası bugün kamutayda gö
rüşülecektir. 

Liyihaya göre ihtiyat subay. asteğ
men ve teğmenler için hizmet edecek
leri auı.mi yaş 41, yüzbaşı ve önyüzba
şılar için 46, binbaşılar için 52, yarbay 
lar için 55, Albaylar için 58, tümgene
ral ve tümamiraller için 60, korgene-

ral, orgeneral, koramiral ~e oramıral
ler için 65, mareşal ve pl1yü~iral
Jer jçin 68 dir. 

Askeri memurlarm hizmet edecekle
ri azami yaş 60 dır. Yalnız 6 ıncı ve 8 
inci sınıflar ile memur muavinlerinin 
azami hizmet yaşı 55 dir. 

Projenin kanuniyet kesbetmesinden 
sonra 12 haziran 1932 tarihli ve 1770 
numaralı kanun millga addolunacaktır. 

Şamıa Bevrut arasında bir hadise 

Nazik haydutlar 
freni soydular 

Yolculardan özür dilediler ve hava soğuk 
olduğu için polisin aldıkları ceketini 

geri verdiler 
Şamla Beyrut arasında bir trenin so-1 

yuldnğunu bir müddet evvel yazmış· 

tık. Gelen yeni haberlere göre bu şa

yanı dikkat soygunculuk şöyle olmuş
tur: 
Şamdan Beyruta gitmekte olan bir 

numaralı trenin makinisti 88 inci kilo
metrede yol iizerine konulan büyük 

havanın soğukluğunu gözönüne alarak 
tekru iade etmişlerdir. Posta çantala
rını yoklıyan iki adam içlerinde para 
olmadığından bunlan tekrar posta me
muruna iade eylemişlerdir. 

EUi dakika süren bu Amerikanvari 
soygunculuktan sonra şakiler geriye çe
kilerek makiniste ve halka hitaben §U 

tat a rern ~~--Miiilıniıİlıiii-'Y~ih4-..-ı~ıiiiiımııı .... ı-c1w. 
ken rlağdan inen iki ki§i tarafından Jıta-

tardaki su deposuna iki el ateş edilmiş 
ve trenin durdurulması ihtar olun
muştur. 

Bu ihtar üzerine tren durmuş ve ka
tarın Uç metre yakınımı yaklaşan silahlı 
iki şaki yolcuların derhal aşağıya inme
lerini söylediklerinden yolcular birer 
birer aşağıya inerek ceplerindeki para
larla kıvmetli eşyaları bu iki kişiye ver-/ 
mişlcrd.ir. İ 

Eşkiya, kadınlara dokunmamışlar vel 
tren polisinin ceketini aldıktan sonra, 

nız. 

Şama ulaştığınızda vukuu hali hükU 
metinize nasıl iyi muamele ettiğimizi 

kadınlara hürmet eylediğimizi, polsin 
ceketini aldıktan sonra kendisine acıya
rak geri verdiğimizi anlatınız. 

SiTe yaptığımız bu zahmetten dolayı 
da bizi affediniz 1,. 

Hatlise üzerine jandarmalar derhal 
faaliyete geçerek şakileri aramak üzere 
bir müfreze yollanmıştır. 

Varın 
ÇcQ>lk. lfneyecanla 
lb>Dır tefrikaya 

Başhyoruz: 

Çıplak 

dansöz 
Umumi harpte Enver PG§G tara[ındı4ra 
gizli memuriyetle A vnıpGya gönderi
len bir Türk kızının 1'0tMllldır. 

casusluk ve 
aşk maceraları 
Yazan: 
ls'ketıder Fahreddin Sertelli 

• • 



2 

... 

Akdeniz anlaşnıasına 
doğru •.• ~ 

Rugünkrde gantelerin birinci nevi siyasi haberleri araamda iki mevzu dik
kate çarpıyor: Biri, İtalyan Hariciye Nazın Kont Ciano'nun seyahatidir. Bu 
zat, evvela Almanya, sonra da diğer fa şist memleketlere gitti: Yani Macarista
nı ve Avust\lf}'ayı..ziyaret etti. Şimdi de, Romaya avdet edeceği, oradan tngilte
reye gipecqr bildiiiliyor. 

Diğer taraftan, İtalyanın Londra sefiri de, Romaya avdet ediyor. İngiltere 
ile İtalya arıum41a; Akdeniz mevzuu etrafında bir anlaımaya doiru adımlar a
tılacağı söy1cniyor. Bunun ilk hazırlığı da Musolini ile Eden'in mütekabil nutuk 
lan imiş ... 

Son yıllaı'IL kadar AkdcniZde İngiltere münakata kabul etmez derecede ha
kimdi. :kalya;; "O hakimiyeti mal(im jest lerile ele geçirmek iddiasında. bulundu. 
Şimdi bu tiki devlet uzla§abilirlerse, bizi birinci derece alakadar eden bir dava hal
loluna • ..tieme.ktir. Zica, bizim de istediğimiz, bütün Akdenizlilerin bu deniz
deki eıadnt~.ıaütdabileu tekeffül etmeleridir. 

Fakat;- g.oe -bugünlerde, pek mühim bir mesele daha hallolunuyor. BUkreıte, 
Balkar:ı er.laüuharbiye reislerinin toplan tısında verildiği iddia olunan kararlara 
nazarani bq. <dört devletin, bir hücum teh tikesi karşısında askerlikçe müttereken 
hareke~ ed«~ bildiriliyor: Ayni batkumandamn idaresinde, ayni ıil!hlarla ve 
hatta bir devletten diğerine insan kuvve ti göndererek mütearrıza kar1ı konula

cakmıt··· 
Bıı da, .Akdeıtizin 14rlanda, 70 milyonluk aı"uazzam bir kuvvetin yekvücut 

olarak te§ekkillil demektir. 
Ei\bakika, Balkan antantının demektir. Filhakika, Balkan antantının 

bugünkü teklinde kimse onu ihmal ede miyccektir. işte bu ihmal edilemez kuv 
ve.tin milhim bir rüknü olan YugoslavNaibi Prcnı Pol da, Londraya gidiyor. 
Büt~ b)ıl s~n si~ cehtler, cebdşiddet"yoluyla değil, uzlaşma yollarile maksatla 
ra ermeye ~doğru devletlerin meyletmesi· ni gösterir. 

İtalya; yuttuğu Habeıiıtanı basmetmek istiyor. Tabii istinatgihlan olan Or
ta Avrupa devletlerile görü§üp o taraftaki emniyetini ve kuvvetini denedikten 
sonra, /sağlamım! gel, anlaşalım!,, diyerek lngiltereye yaklaşıyor. Diğer taraf
tan, Balkanlardaki tesanüdün manasını anlamıı olması da, onu, Akdenizde niha
yet uzlaşma yolana ıetiren imillerden biri olsa gerektir. 

Ve tabiatile siyasetin bu vadiye dö külmüı olması, bizi memnun edecek bir 
keyfiy,Attir. Zira,. bUim de Akdenizde istediğimiz bir uzlaJlD&dan. anla§m&dan, 
sulh ve sUkiından başka bir şey değildir. Hüseyin Faruk T ANUR 

MlllT mahsullerımız mukabilinde 

l.:.1manlar.ımızı inşaya 
talip Hollanda heyeti 

Bu a ın sonunda .gelivor 
H'ôl~ a icaret nazmnm rı~ ı Bil!Jt<lig:I ~re bu btyctin füizidaf fi .. 

altında bu ıı.~n son haftası içinde lUr kip edeaefi işlerin başmd& limanlan
Holla.ı1da he;yeti ~imize g~ecektir. mızdan bii kısmının inoaaı da vardır. 

Sana't: 

KUçük 
Turgudun 

sergisi 
Ressam ~i küçük Turgudu bana 

methettiği zaman talebesi hakkında 
fazla hüsnüniyet gösteriyor za~t -
miştim. Halkevindeki mütevazı sergi 
fikrimi tamamen 4i~ircil. Küçük 
Turgutlu zannett\ğhnden daha çok a
lakaya layık buldum. 

Holla.ndalılarl& bu hususta ilk te • 
mas iktısat mlisteşan Faik Kurt(>ğlu 

Hollanda.dayken )'&~ııtır. Hollanda 
lılar eau itibariyle p.rap ve arpa ~ 
ta olmak tbıere bul millt mahsuller, 
almak mukabllinde limanlanmızı inşa
ya talip olmaktadırlar. 

Hollanda heyetinden evvel bazı Hol
landa mühendisleri şehrimiz.e gelmiş
ler ve burada bazı tetkikler yapmış -
!ardır. öğrendiğimize göre Hollandalı 
mühendisler Ereğli, Mersin ve Trab -
zon limanlarını gördükleri gibi, latan
bul Umanmda da tetkikler yapmıtlar
dır. Bundan Hollandalıların lstanbul 

Kendisini hocasına adapte etmekte- limanı için de bul tekliflerde buluna.
ki melıueti pyanı hayretti. Popdla- caklan anlqılmaktadır. Limanı.mu.da 
rında.Jw.p hoça.smm mor, turuncu, a- yapılacak geniş ısiahatta ve kurula -
bengi, renklerin perde perde solarak cak mlhanild teaiatta Hollanda eer
ufu~ ~en kaybolmuı bariz bir mayeeinden ı.tifade lmklnı mevcut 
şekil~ ~yor. Onu yalnız Bağ bulunmaktadır. 
köşesi~mda kendi şahsiyetiyle --------------
görily~ GtifeL~ (Ii ahenk, renk- Yugoslav 
lerde tenazur nls~~ az. .• Buna mu-
kabil yeşilin muhtelif farkları var. Bu Başvekili 
küçUK Turguun..kendi revki ... Çünkü, 
nk resminde deapğı yukan ayni renıc Balkan ve KUçUk 
farklarını ~~,önn\litük. Anlaamanın bera-

Tar.e, gUzel l>ii ~~ .. Acaba is - .,, 
tikbald_e

1
M .. !fr §eY verecek mi? .• E- berllklerlol teyit 

ğer kIMt8Mr ~at terbiyesi allt"9a, 
kendi~Bf:eeyter beklenebilir. ediyor 

Küç\i)<. ~ ta.vsiyelerim: Yuroslav Başvekili Stoyadlnovt~ 

. 
JJAB&R-Akjam postası 13 lkinciteıırtn - l~ 

Y eşilköyde iki tren 
çarpıştı 

mr: 1 
Doğr 
değ it __ m;;;i._._ 

Geç kapa 
köprü ve Q 
tıramvayo 

iki · ağır yaralı var 
Semaforun açık bırakllmış 
olması kazanın sebebidir 

Şikdyet mevzuları ek.teri~ 

vay şirketine, yalı.ut beledi 
ediyor. Nasıl ki duvarla 

Dün akşam saat 15,30 da tehrimizde (enin darlığından dolayı ancak 30 kilo- bir ıeyi a..'1tl4k için çivi 
feci bir tren çarpıtması olmuı ve bu metreye düşürebilmittir. bilinde?& bir v031taya U..tiy 
kaza iki kişinin ağır yarala.nmasile ne- 340 ve 333 numaralı lokomotifler iş- kayetlerin de şikayet meıı 
ticelenmiştir. tc ·bu sürat içinde çarpışmışlar, netice- me.ti için, ya belediyeye, 

de at ..,.. L.n.tfi ğ k ı d t §irketine taalluk etmeai 
Çarpışma, Ye•ilköy istuyonunun 20 enı u sa a çaaın an ve ren-

'S de bulunan Şark demiryolları memurla Biz gazetecller: 
metre yakınında olmuştur. 333 numara- d G 1 • - ArHk 1•-""-k tadı ••c rm an a ip sag ayağından yaralanmış ~ " 
lı lokomotif makinist Şakir Arifin ve tardır. Çarpıırna bUyük bir gürültü ile: Denebileceği endi§esiyl.e 
340 numaralı makinede de Oaman tlya- olmuş ve yokular kendilerini trenin ka- ZU4 teması olanları yazma~ 
sın idaresindedir. Kaza 333 numaranın pı ve pencerelerinden dışarı atmışlardır. titia davranırsak davranal1\ 
340 numaraya 'çarpmasile olmUftUr. Kazanın vukuu şimendi:erciler ara- Zerim.fzd6 kayıt'lt fikdyet~ 
Bu esnada 333 numaralı lokomotifin ka smda hayret uyandırmıştır. Bir tren ğunun ve belki de hepsinin 

çık kalab:tdiği ve ikinci trenin ayni hat ten olduğunu. görünce: 
tan saatte 60 kilometre ıüratle seyret- _ K--k tadı verı·y,... ..• manevra yaparken semaforun nasıl a· (.l.UU v• 

mekteydi. Önde bir lokomotif görWUnce üzerine nasıl girdiği izah edilememek- Denebileceğini düşUnm 
sürati düşürmek istiyen makinist mesa- tedir. men yazmaktan da kendimu 
------:----------~-.;.:;.._________ ruz. Bugünk1l şikayetimi::, 

Alman iktisat Nazırı ve Bayışbank mUdUrU seyi <l6 ~nae topııyan mr 

Doktor Şaht yarın d•!::::~.:::inaldirtk ... 
Köprü mu4yyen saatleri 

k I 
• maz. StJzde altıda kapanmıfı a '1ftm ge ıyor kil Va8ttalariyle halkın geç 

~ müsait bir vaziyete 9irmi11 l 

P~zar günü gene tayyare ile ~:p ~ A67oşi~d~;a~ 
Anka raya gidecek ~;. 6 

da kapamnMınaa>ı da 

t•mı tehrimizde geçirecek ve pazar aa- Unutulmamalıdır ki, köpf Alman Millt iktisat Nazın ve Millfı 
Banka Umum MUdilril Doktor Şaht ya
rın akıam Berlinden tayyare ile tehri
mize gelecektir • 

Doktor Şaht yann aabah Berlinden 
hareket edecektir. Hususi bir tayyare 
ile seyahat eden Alman Millt iktisat 
nazırınm yanında refikası ve Alman 

iktisat nezareti ile Ra.yııbanka menıup 
iki yüksek vazifeli memur bulunmakta
chr. 'tayyare akşam Uzeri ağlebihtimal 
saat' 17 den ıonra YeşilklSy tayyare is
tasyonun.ı vasıl olacaktır. Yeşilköy 

tty™e :Mta.,onmlda.--.fitlK biitada 
ICi hü~Um.ot ,~MW!l~i , ıar!\fnadan 
katJılanaca klardır. 

milli iktisat 

• Edirnekapı clvarmd& Beklrl yaraladık 

tan sonra kaçan lılehmet yakal&nmlflir 
• Norv~ elçi.al ve refikaaı dün Atlnaya 

gitmişlerdir. 

• Mitil MUdataa vekllJ Klwm Özalp dUn 
seyahat hazırlıklarmı ikmal eden donanmayı 
tetut et.m}fttr. 

• AYJe adında bir kadmm bir çift lakar 
pinini çalan Emine ialmli ihtiyar bir kadın 

cUrmUme§hut mabkemea1ııde bir ay hapee 
rnahkQm olarak tevkif edllmLtUr. 
• Ankara.da Üniversitenin Tıp takWtesi önU 

:ınUzdekl mali sene içiııde kurulacaktır. 

Duşarda: 

• tnglUz kralı hükümdar lllfatlle llk defa 
olarak anavatan ttıownıı tett1t etmııur. 

Kral bundan evvel filoyu gördUtü zaman 
Yüzbaşı idi. 

• lrakt& a.skerl üıtilAll yapan Bekir Sıtlu 
P&fa bir dlktıı.törlllk kumla~ !ate~ baber 
terini tekzip etmlftlr • 

11 • Bulgar partileri krala mO§tereken bir 
i'nuhtıra vererek kanunu esasinin iadesini ta 
temiflerdir. 

• Londrac!a bulunan Yugoslavya Jcraı Dalbl 
pren.s Polwı lngiliz rlcalile Akdeniz meseles i 
nl görUşeceğt haber verıırnektedlr . 

babı refakatindeki zevatla birlikte An· kapanı§' tramvay §irketiniı 
karaya hareket edecektir. oluyor. Bu hal, bu şirket için 

bir ni-~ttir. ç~'n'-'' '·"p-'ln Nazırın tercUmelhall ....... .. _. MJ ' .. 

Dr. Haylmar Şaht 1877 de dofmuı- bafına kadar 6.JO dan önce gc 
tur. Babası bir tüccardı. Hamburg tini- vcıylar, bu mübarek geçidin l 
versitesi iktisat kısmında okumu§ ve panmamı.ş bulunm48ından itıt 
mektepten çıktıktan bir müddet sonra rek Mm.en dönüp gitmektedl 
Dresdner Bank müdür muavini olmug- bii biletçilerin çatttalarındal 
tur. Bundan sonra doktor Şaht Darmıı- atesi için de l>denm~ paract1 

raber. 
tat ve naayonal bank hi11cdarlan ara- Köprünün uakt•nde kapatc 
sına girmiıtir. Daha sonra Rayııbank kın iki cihettew Tota.ıançıı ol 
müdürü umumiliğine gelen doktor Şaht min oclecektir. 
Hitledn me...ıtdl kaloara iclm1C1Slte- Al-i·~=---!:.C fWkın ~ 
man Mili! 'iktisat 'Nuır vtkili olmuş-• ::; 
tur. O zamandanberi de bu mevkii mu- Dökülecek ~ 
hafaza etmektedir. bu 1 una m ıy 

Ormanları Çöpler iç 
muhafaza 

4:1 bin Ura da 
harcanacak 

Yeni kanun IAylhası Sehir meclisi dun toplan 
telif meseleler görüşiilmüştü 

hazırlanıyor tuılama yerlerinin kArgir b 
Kamutay ziraat encümeni yeni or- olmaaı, Fatihte Kadıaskerler 

man kanunu Jlyihası üzerindeki tet- tından geçen yola Yavuz 
kiklerinl bitirmiş ve muhtelit encUDM- verilmesi, Beleôiye memurla 
ne havale etmiştir . ratlflne veri1ei1 ~ '1in liralık 

Ziraat encümeni ıu noktalar dahi- ödtnmlyen 13 bin liranın iki 
lind~ derhal işe başlanması zaruretini l~ Çubuklu gaz depolarında 
göstermiştir: kUçflk tenekelerden alınan k 
1-Koruma için çok tiddetll hükünı resmin on paraya indirilmesi 

lerin konması, idare~ine balh terhin sandıtı 
2 - Ormanlann mülhak bir bUtçe bırakılan eşyadan tebhlt fCJ 

ile idaresi, maması )<abul edilmiştir. 
3 - Devlet itletmesinin canlandı· Galata köpril8UaUn tamirin 

rılması ve ayn bir sermaye ve muha- lira, yeniden be§ çöp kam1on 
sebe ile kuvvetlendirilmesi, araba ahnma~ına 4300;) lira 

4 - Orman hudutlarının ve tasar- kabul edilmiştir. 
rufun belli dilmesi, bunun için husu- ---------------! 
si mahkeme ve komisyonlar teşkili, 

5 - Devlet ormanlarından intifa ve 
otlamak hususlarının kaJdınlması, 

6 - Ormanların en çabuk usullerle 
haritalarının ahnma~n ve orman ser· 
vtlt!nin belli edilmesi, 

7 - TehUkeli vaziyetler doğuracak 
ormRnların koruma ormanı olarak 

Eski Çin 
Başvekili 

Şehrimize J(el 
Ankara1a Kide 

Eski 'tstidatlara çok bakmalı ve bil- yeni bir beyanatında Balkan anlq· 

hassa ıtırıstte sanatla akademik sana _ ması ve KUçilk ltilAf hakkında demir ··~··········· 
ÖIDm 

ilanı, 

8 - Orman memurlarının meslek 
bflgflertnln yUkseltilm~i için bu me~· 
)eğin mek•~plerine büyijk ehemmiyet 
verihned •e bunlara rağbetin artırıl · 

Sabık Çin BatvtkHJ Wans 
rinde Çinin timendtf erltr na 
vini Taen ile Chan oldutu haJd 
mize aelmlı ve dün akpmkl e 

tm ffılttlannı iYt afılamıya çalışmalı- tir ki: 
dır. "- KUçUk antant ve Balkan antaa-

Kendiline pek'\.~a ina.nniama.sı ve b devletlerinin herblri, zatt mentaat
daima d&lm iyi yapmıya, daima daha )erini dUtünmek ve bu ittifaklar bari· 
rok öğremneye- gayret etmesi lazım- cinde dMtluklar aramak haauaaada 
dır. Çilnkfr istidadına güvenen binler- tam bir hareket serbeatt.ine aah1ptlr. 
ce samıtı.tr birer hiç olmutlardır. 

BUyilk Titien ihtiyar yaşında bile . Fakat KUçUk itUlf devletlerile Bal. 
sabahlan etUtler yaparm B gö- kan antantı dnletltri aruında tam 
ren bir hayrankan kendı~f~e: unu bir itimat hflk(Jm allrmekte ve;binaen.ı 

- üstat, demiş, bilyUk deha ve kud- aleyh. bu ıUmrelere mensup muhtelif 
rctinize rağmen dalma bir talebe gibi devletlerin taahhltlerf1e, Yoroslavya~ 
"ah§ıyorsunuz. nın A1manvadakl, ltalyadnkf, ekond· 

T!tlenlJana 111 cevabı vermit: ınft menfaatleri Yeya Jngfltertdf 
- üstat kalabllmek için her zaman ll'rauadakl dlfer menaftl araamda 

talebe olmam icap eder. herhangi bir- tezat wya uygunsuzluk 
~tu meYeut bulunmamaktadır., 

Tophane Mii!iri Fethi Ahmet paıa 
nıahdumu, Mahmut ceIAJettin paşa oğ
lu Ahmet Fazılın zevcesi, Merhum 
Manyas zade Refik baldı21, İstanbul be 

maaı, 

9 - Eski memurlar için kursla-: 
açılmasr, 

10 r- Ağaçlamaya bfiyük ehemmiytt 
veritmeSI, 

11 - Köy, şahıs ve hükmi ~hıs or
manlarının şiddetle devlet murak!l
besi altına alınması. 

lcdiyeai sabık makiQ.J ı:zıUhendisi Fethi 
ve Refiğin valdesi ~ Hay_riye vefat 
etmi§tir. Cenazesi yarınki cumartesi gü 
nü 1aat on bir buçukta Etenköyünde 

Şenyolda 38 inci ilkmektep karşısında· 
ICi hanesinden kaldırılarak Erenköy ca
miinde öğle vakti namazı eda edilerek -p;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;9il 
Sahrayıc:ediddeki aile mezarlığına def· H A B E R ' 1 n 
nedilecektir. Cenabıhak kederdide aile- OUzelllk Do1ctoru 
sine sabrıcemil ihsan buyursun. K u DO n u : 

Ankara1a •• tmltlerdlr. 
M. Wans Nankinde auikal 

yan Çin Batvekilldlr. 
Wanr ,auikutten sonra ted 

Almanyaya rttmlt ve orada bf 
det kaldıktan aonra orta Av 
bir tetkik seyahatine ~ıkmııtı 
dera Pragda bulunan Wang ye 
kiyeyi yakından görmek Uzere 
ketlmi24! gelmiş ve Ankarayı 
arzm;unu da izhar etmiştir. Ta 
husust mahiyette olan bu ser 
sonra Wang gene Çekoslovak1 
necektir. 

Eski Çin Baıveklli AnJtaracla 
bir gün kalacaktır. 



en uzunu, Maraton k05u
h. ~oınetrolarca süren bu müsa

tn. babayiğit gençler iştirak 
1:le ekserisi yanda kalır, dö-

b' <>nıar genç... Gene neyse ... 
drııı~ de tekaüt ihtiyarların ya. 
.,"'llltln Maraton koşu.su var ki, 
'1 .. Zavallıla.nn kimi hastalıklı , 
~l... Kiminir... bacakları titrer. 
ııı,,~rürler ... Buna rağmen, altı 

tı'l-...&§ yoklaması devri olduğu 
0rnetrolarca mesafeyi bu an· 

'>'alarda dola§ babam dolaş ... 
. nerede bulunan yokuşun tepe· 
~"inden çık ... Romatizma ağr1-

nden adi günlerde alt kata 
eı, yemeğini odanda yerken, 

~l senin bu maliye şubesi bc
·ı haJlenlc Galata, Galata ile 
· u !lrasında mekik doku, dur! ... 

. de zemini taş, koridorları ku
ıı dairelerde itile kakıla bekle· 

~ta bulunduğunu devlete böy
b t e+mek istiyen tekaUtlerden 
U r....dar mesafeyi tayyetrocğe 

Jıı~_ IYarak yıkılıp öldüğünü işit
~n Maraton koşusu da, düş-
"e~eldiğini haber vermek için. bu 

de nıevkiden koşup menzile va
l'~aı ölen vatanperver bir ka· 
ecıu lının hatırasından dolayı 
~ ~iş ... 

JABER- Akşam post~uu 

200 bin kişinin nıukaçl.dera.tı 
konuşulan 

Küçük sanatlar 
kongresinin dünkü 

1 

müzakereleri 
Dün Ankarada açıldığını yazdığı

mız ' ' <' lktısa t \'ekili CelaI Bayarın 
a~ış nutkunu koyduğumuz küçük sn· 
na tlar kon;resine nutuktan sonra E
dirne saylan Şakir, İzmir sayla~r 
Rahmi reis katipliklerine de lstanbul
dan kunduracı Kazım, lçelden Ali Ga· 
lip, lzmirden Kazım n Eskişehirden 
Oğuz .seçilmişlerdir. 

Bundan sonra lktrsat Yekaletinc~ 
hazırlanan rapor okunmuştur. 

Rapora nazaran 2:>6,S:>:> kişiye i~ ,·e· 
ren 6:i,845 sanat müe5•se esinden 14;) -

:ns ki~i çaJrştıran :>8.2:>2 müessese kü
çük sanat müessesesi halindedir. Bıı 
miktar nüfus itibarile umum sanayidt 
~alışanların % :l7 sini n müe.~esc iti· 
ba.rile % 89 unu teşkil etmektedir. Ei 
ı;;anatk:"m halinde çalışan aile efradrn 
dan mürekkep 19lıi kü~ük sanat mües
sesinde çalışan takriben 20,000 kiqi d~ ', 
vardır. 

Raporun sonunda kongrece tetkı :~ 

olunacak olan küçük sanatlar kanun 

projesinin umumi bir izah1 da yapıl· 

makta idi. Raporun okunmasını encü· 

menler intihabı takip etti. intihaptan 

en·el Kon)a mebtısu lokantncı Cemal 

ahçıhğtn da küçük .t:anatlar ara~ında 

yer almasını ileri sürdü. Tekli( nazarı 
dikk:ıte alındr. 

Ankara elişleri ~ergi....,inde teşhir et

tiği bebekler umumi hir takdir k.•· 
zanan Zehra Müfit de söz alarak he 
bekçiliğin oyuncakçıhktan ayrı bir 

sanat halinde bulunduğunu anlnttJ. 

bir arada zikrı!dilmemesini istedi. Bu 

dilek tetkik edilmek iizere encümene 
ha\'ale edildi. 

Kongre cumartesi günü saat dokuz 

huçukta ikinci toplantısını yapma\. 
ü:ıere tatil C'dildi. 

~ot, §lllldi ortada harp yok, düş
dıu~··· ~ hal .. ~ betbaht mütekait 

tı ll.için böyle bir mukavemet 
Soktnaıı da sıhhatlerine, ha~ 

e+.. n nıa1 olacak derecede muaz.. 
"llle)i? ------------------------- ---- -------

~tenkit ettiğimiz bazı de\'- Mısırh Prens 15 milyon kilo 
~% el~lerinde tashihler yapıldığı· • tu•· tu•. n 
!~1 llnıyetıe gördüğümüz için, bu Seyfeddin 

~~U. de tekrarlıyoruz: 
İtatnaıiye şubesi ve sair daire- Şehrimizden Mısıra 

Biriken 
on paralar 

Muhiddin Ustündağ 
vaziyeti tavzih 

ediyor 
Vali ,;e Belediye Reisi Mıc•ıul<li1ı 

Vstündoğdoıı dün ~ıı mektubu aldı1: : 

"Cumhuriyet, Tan ve Akşam gaze· 
telerinln 8-11-936 tarihli nüshalarında 
"Köprü inşa bedeli,, olarak tramvay 
ücretler ine za.nımedilen on paradan 
bir milyon sekiz yUz bin lira birikti· 
ği. köprünün ihale bedeli bir milyon al
tı yüz bın lira olduğu faka~ diğer ma~
raflan karşılamak için iki milyon li· 
raya varıncaya kadar on paranın be
led iyece alınmasında devam edileceği 
yazılmıştır. Bu haberler kökünden \·e 
topu birden yanlıştır. 

3 

---------------...-----------------· Dml& kaldelerı 
"Cumhuriyet" fc Peyanıi Safa ya~· 

yor: 
Fiatler mi, fiatlar mı? Saatler mi. 

ımatlar mı? Vakit mi, vakıt mı? 
Yazı yazanlar bu sualleri hala biri

birlerine soruyorlar. 
Birinci mül8.haza: Bu ve buna ben

zer kelimeler tUrkçeleşmişlerdir. Onla
rı tamam.ile benimslyebilmemiz için 
kendi kaidelerimi7.e uydurmalıyız.. 
Türkçe ahenk kaidesi, 'tiatlar., "saat· 
lar., "vakıt" şekillerini bi1..e teklif edi
yor, doğrusu budur. 

!kinci mülahaza: Birçok Hsaruygtçl: 
lara göre, ahenk kaidesi iptidailik ali· 
metidir. İleri ve canlı dillerin foneti· 
ği onu kabul etmez. Kelimelerin b~a
dıkları hecelere göre, bir ees yelma
sakhğı içinde kalmaları iptida! mana._ 
da ahenk, fakat bir dilin - tabir caiz:. 
se - inşad orkestrasyonu bakımından 
ahenksizliktir.Hiç olmazsa arabça v~ a 
cemceden gelen kelimeleri bu monoton 
teliffuman kurtarmalıyız: "Fiatı., de
ğil, "fiati,, "!"aah.. değil "saati.. de-

' meliyi1.. 
Siree bu iki mü!ahar.adan hangifli 

rihinden 1 Ha.zirnn 930 tarihine kadar daha doğrudur'! 
yalnız iki sene tahsil edilmiştir. On- Bence ikincisi. 

Gazi Köprtisüntin yapı parası karşı
lığı olarak nakil vasıtalannm her bi· 
letine hususi bir kanunla müstakillen 
zanunedilen on para 1 Haziran 928 ta-

dan sonra başka bir kanunla köprü mu "' n ._ f -" 11 
ruriyesi ilga ve belediye bu kaynaktan v eırn ""eş ewr en 
geliri, nakil vasıtalannm beher bilt'- b a ır f e 1 ak et 1 
tine müruriye muadili olarak zam.medi 
len kırk para ile temin edilirken köp
rü inşa.sına mahsus olan vergi, bu son 
kırk paro içersinde mevcut ve münde· 
miç ad ve farzedilmiştir. Evvelki on 
para da gene bu kanunla kaldırılmı~· 
tır. 

Köprünün yapılmasına elverecek ka 
dar para belediye bütçesinden ayrıla-
rak . her sene bankaya (bloke) edile
cek muayyen bir mebl~la temini de 
kanunun hükümlerine girmiştir. Biri
ken para bu suretle elde edilmiştir. Ve 

''UlU3''da okuduk: 

~ ç ınümcssn ı.azımSst bu yok- dönmek üzere mi ? 
loııı .. ~armdn ayni bina dahilin· 
~alı, ihtiyarcıklar, oraya gi· Son günlerde . ehrimizdeki alaka· 

·~1 ıt llıasadan diğerine geçmek dar mnhafilde söylendiğine göre ln-
1 

lzmlrde ay başından 
beri s .ılıldı 

belediye 930 senesindenberi gazetelere 
bu mevzu teşkil eden on para :r.ammı almn 

maktadır.,, 

"Bime kitab yazmak ve bastım1alt. · 
kln şöyle dursun, bir ev için adeta 
yıkım sayılacak bir külfettir": Dr. 
Mazhar Osman, bunu bir gazete mu
harririne söylemiş. Bu hale göre kit.ah 
yazmak ve bastırmak, kumar gibi,. iç
ki gibi bir aileyi mahva sebep olan, 
sakınılması ve önüne g~ilmesi kap 
eden bir felaket şeklini &lmı9 demek
tir: Bari muhterem doktor ve arkadM 
lan, içki aleyh tarlan gibi bir 

0

de kitap 
yazma aleyhtarları adıyle bir hayır 
cemiyeti kursalar. 

Gömülen 
Emden ı ıd~ rnuaınelelerini kolayca yap- gilterede ha.qtnhaneden tayyare il<· 

~ l'.~ıkılığm sebebi, ölmÜ§· kn tığı ı:ündenberi şehrimizde ikamet 
ViJtr P' --oa.tı tC;hAh.iG -pn:n:ı. 

ı1fuhiddin Vstiitulnğ ıtı.ektubunmı 

bundan sonraki 1..-ısmmda 'Ak.,anı,..""To-: 
~~-=-'"°'~lc--1-jJdmi:;~ ~ 8 ' erinde t/(t-"'l mtŞ 

CJ.e~ gün "Akşam" refikittıiz ~le 

1~ alamını t bit ediJml§ olın eden prens Scy(eddin pek yalirn bfr 
h:ı·~· zamanda Mısıra gidecektir. Bu seya. 

bir fıkmy<t ~dctla cewıp ı·crmeT:tc

dir. 

~-m't§: 

Tarabyadaki Alınan mezarlığına gö
mülecek Emden kruvazöril yarm Var
nadan geliyor. 

~~le 

~ah Bahtckarlıklar yapılmış di· ha tin önümüzdeki aylar zarfında oJn~ müddette bu kadar atış yapıl mı' o! . 
~rı s~zlara azap edecek yerde 

rr. ' 2bret verici ceza.tara çarp-
Şerlfpaşa hanındaki 

~ bu k 

~ &'ünUn ~.emurları ! 
d~ın ınutekaiUerisiniz! ... 
tellıizın_ ~e çoluk çocuğunuzun a

"' i . n ıçın, bu yoklama muamc-
~ ş';llldiden kolaylaştırınız! Ayni 

sı,; de u~ 
~fa gnyacaksımz. son piş-

Yda vcrmıyecek! 

~ tııuhabcrc: { VI. NQ) 

""·oluya .. tı. 
:'l:J(t goç edet ~rinı için beni 
~~rla ~i ooen tanınmış avu

Nunye teşekkür ederim. 
\>erte· ~ 1 S<>7.lcrinden kuvvet buJ. 

(V. N.) 

cağı da ilave edilmektedir. ması mucibi memnuniyettir. 

hırsızlık · 
"Tan" oı öğrettn.eni A.ltf.ef! • btıgıin 

takılıyor: 
1 • 

"Çok şükUr, Emden böyle bir kaza, 
ya uğramadan gitti.;, · · 

Prens Seyfeddin malum olduğu üze · 

geçen bazı hadiseler üzerine teda,·i 

altınn alınarak lngilteredeki hususi! 
bir müesseseye gönderilmişti. Pren· 

s in Mı.-.ıra nYdeti ilk defa birinci Fu

adın n~fatınclan sonrn me\·zuhah~ ol- 1 

rstanbul lş bürosu 
şefliği 

1ş kanununun tabikına ait hazırlık . 
lal'a devam edilmektedir. Şehrimizde 

te.skil c.-dilecck olan iş bürosu reisliği

ne iktısat Yekaleti iş bürosu şeflerin

den Halük tayin edilmiştir. İstanbul 

Çakmaçrlarda Şerif paşa hanındh 

terzi AMnun kasasından çalınan ka· 
ğıt "°'-' nltın liralarla mücevheratın ---0--.--.--k--.-.--b----. --
aynı handa ilikçi Abclüfüerimin e\' in- un u ora 
ele bulunduğunu diin yuzmıştık . Bir çok kayık 

Abdülkerim diin ... u~unu itiraf et· · d 
mnğa başlanmt"tır. .. mis, bunun üzerine tt>vkif edilmi~tir batır 1 

Dün öğle üzeri şehrirni7.de oİduk~:ı Goç.en ay ha ında, pren:; Sc) feddinı 
~ehrimizdeki evinde misafir bulun-

1 
duran ,.e prensin lngiltereden kac· 

masını temin eden, Feridun paşa re· 

fiknsile birlikte ilk defa olarak Mısı-

ı·a gitmiştir. Feridun pa~~rnın saray 

mahafilinde bazı temaslar yaptığı sö:· 
lenmektedir. 

Prens Seyfeddin liahirenin en bü

yük raddelerinden birinde yanyan::. 

iki t~rne apartıman yaptırmıştır. Uii-1 
tün bunları prensin Mısıra a\'deti 

:~in birer hazırlık :.eldinde teh"tkki 
ediliyor. 

Feridun pa§a l\lı:o;ıra gitmeden cnel 

kendisile görüşen bir muharririmizto 

demiştir ki: 

sanayi müfettişlerinden Niyazi de, şeb· 

rimi1.deki kurulacak İ§ bürosunda bir 

vazüe alacaktır. 

--------------~--------------
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lKlNClTEŞRlX - 1936 
Hicrll : 1353 Şahnn : 2 i; 

Gü-•• ,r,~ .. uııurmııımı Cıün•~ İn f>ı>l~ı 
6 ,45 16,53 

Saboncall Hakkı öldü 
1':ski ittihat \'e 'fernkki fırka ı mu-

nıhhasl:ırındıın Sabancalı llnkkt diin 
gece fücceten vefat etmi tir. 

Yeni ter·tip piyanko 
rağbet gördü 

Tayyare piyango:.;unun bu defald 
tertibi çok zengin olduğundan bilet
lere büyük bir rağbet olmu~tur. Hatta 
piyangodan bir giin eV\·el birçok bayf. 
lerde bilet bulunamamıştır. Gelece!• 
keşide de bu gihi hallere meydan \'e· 
rilem!yecekti r. 

Sanayi bh·llğl umumi 
kAtlbl 

Böyle bir mektup aınıadık 
AÇIK KONUŞMA: 
Galata Yıığkapanında 2 nuına rah Şakirin kahvesinde 

incbclulu Bay Ş. C. T.'yc: 
27-10-936 tarih!i mektubunuzda bahsettiğiniz ev

velce yollamış olduğunuz iki mektup kat'lyyen gazetemize 
gc1mcmişti:-. Eğer böyle bir mektup almış olsaydık size 

kısa bir zaman ıarfında ccvablmızt vermiş olurduk. 
Ahbabınız Bayan Fatmaya d;ı Iüi'ıtfcn ııöylcyin; ev· 

velcc yolladığını söylediği mektubu almamı~ olmamız, 
cevap vermemizi imkansız bırakmaktadır. Suallerinizi ya
zıp emin bir surette bize yollarsanız cevapları derhal veri· 
lecektir. l 

şiddetlı fakat en şiddetli denesi lmrn 
süren bir bora olmuştur. 

Boranın kasırga halini aldığı anlıtr 
da bircok deniz vııSıtatarr trhlikeJer 
geçirmi~tir. Gelen malOmata gö.~e ~far 
marada birçok balıkçı kayığ: batmı~· 

tır. Liman reisliği hasarah dün t•sbi
te başlamıştır. 

Kasırga esn3.')rnda seferd .. bulunan 
Kalamış vapuru Marmara açıkların:• 
baş '"ermek suretiJe güçlükle kurtul .. 
mqş, vapurdakil~r arasındıt teJfi la
nanlar pek coli olmuştur. 

Piyango 
talihlileri 

Bir bakkal çırağı 
berber lsmall Hakkı . 
Uçer bin llra aldılar 

Tayyare piyankosunun bu def aki ke
§idesinin en büyük ikramiyesi olan 

30.000 liranın bir parçası Cihangirde 
bakkal çırağı Yorgiye, diğer bir parça· 
sr da şimdi berberlerin lıa!ta tatili i
çin Ankarada uğrn.şmaktıı olan berber 
ler cemiyeti reisi lsmail Ha.kkıya di· 
ğer bir parçası da Denizyolları idare • 
sinde 50 kişiye çıkmıştır. 

Gül hane 
mUsamerelerl 

Her sene olduğu gibi bu sene de Gül
hane askcrl Tatbikat mektebinde Tı\>
bi müsamerelere başlanıyor. Bugün 
saat 17,3ı.> da ilk toplantı ya.pılmıtk· 
tadır. 



HABh~ - ~kpm ))08ta!r 

Macaristan da 
mecburi askerlik 

ı( ispanya ı·syanı ''Berunerıuusmte çaytung''iaimıi 1 Alman mecmuasının son .sayısında 

1 
(JJaş tarafı ı ındtü) memleketimizileki içtimai inJ..,.ldpZar 

Hükumetçiler dün §ehlr civannd.-ı meyanında kadınlanmı:ın da her hak-
• birçok köyleri ve bu arada Getafe)l Zarına 8Clhip olmaları inkılcibına dair 

asilerin elinden kurtarmata muvaf- birçok reBimlerle bir ya::ı neşretmi§
fak olmuşlardır. Hükumet topçuları tir. Bu re8im1.eri oradım alıyoruz. ( Ba§ tarafı 1 incide) l 

ancak 35 bin klşilik bir ordu bulundur
ması hakki \\1rdı. Şimdi bu muahede 
de yırblmışt:r. 

Viyana, 12 - Roma protokoluna 
mensup üç hükfunet mUmessilleri, ge· 
lebek toplantılarını Budapeştede yap
mayı ka.rarlaştırmışlardrr. Bu toplan
tının tarihi bfüthare tesbit edilecektir. 

Roma:1yada nUmaylş:ar 

Bükreş, 12 (A. A.) - Nazırlardan 
M. Nistor, Lapcdatu, lnculetz ve Va.ler 
Poppo ile liberal fırkıı.sı reisi M. Bra
tiano, Aradead.a bliyilk bir nümayiş 
tertip etmi§lerdir. Bratiano, bu nilma
yişte bir nutuk söyliycrek ezcümle de
miştir ki: "Romanya, asla bir karış 

toprak vermiyecektir. Parçalanmış Ro 
manya, İngiltere ve Fransanm kuvvet
li yardımları sayesinde vaktiyle ecne
bi hakimiyeti altına sokulmuş olan Uç 
mıntakasmı istirdada muvaffak ol
muştur. Bunlardan biri olan Trnnsil -
vanya, bin senedenberi halis gününü 
bekliyordu. Trianon muahedenamesi, 
muzaffer olacaklarmı zannedenlerin 

Karpuz çalan 
bekçi 

Bir buçuk ay hapis 
yatacak 

EyUpt.e Muharremin karpuz sergi
sinden devriye gezerken karpuz çaldı
ğı iddiasiyle dördüncü sulh ceza mah
kemesine verilen bekçi Osmanla M'ua
ta!a hakkında. cereyan eden muhake
me neticesinde Osman altı &Y, hapse 
malıkfun olmuştu. 

Su~u bu karan temyiz ettiğindE-n 
kAıv naJnıedilmi§, bu sabahki celsede 
davaya yen.iden bakılarak Osmanm ce
zagı bir bu~uk aya indhilmiştir. Arka
daşı Mustafa da beract etmiştir. 

zorla kabul ettirmiş oldukları Bükre§ 
muahedesinden çok daha mutedildir. 
Sulhun esası, milliyetler prensipleri -
dir. Sili.hlanma siyasetimize devam e
deceğiz.,, 

üç asi tayyaresini de düşürmüşlerdir. Türkiyc<i,ş kadırı otuz ~--·----
Hükumet kuvntleri Siguenza cephe- sene euvel yukarda 
sinde kilometrelerce ilerlemişlerdir. gördüğünüz J.."1lıktay • 

Hariciye ve Adliye nazırları dtfa kmı ~mdi her sahada 

Musollnlyl prot l&to Valansiyadan Madride gelerek müdı garplı ~ınlardan 
f aa komitesile göriiomUşlerdfr. farklı değildir. Bükrea, 12 (A. A.) - Liberal parti 

Grose - Verdeince tadilcilik aleyhine 
büyük bir nümayiş. tertip etmiştir. lç, 
lş. KUltUr ve Adliye Bakanları ile par-

ti lideri Kostantin Bretiano bu nüma
yiş esnıı.sında söz almışlardır. Iç tşl~ 

ri Bakanı M. 1neluez M. Musolininin 
Macar tadilciliği lehine millete söyle
diği nutku protesto etmiştir. 

ltalye Macarl•lana mahrec 
. varıyor 

İngilizce Morning Post ga.z.etesine 
yazıldığına. göre eski A ~turya - Ma
caristan imparatorluğu zamanında Ma 
caristanın Adriyatlk denizindeki bahri 
üssü olan ve şimdi İtalya elinde bulu
nan Fiyunıe limanmm tekrar Macari.s
tana iadesi çok muhtemel görülmek
tedir. 

Sancağın 
mukadderatı 

Madrlt yanıyor 
Madrid cephesi, 13 (A. A.) - eu.m. 

huriyctçilerin tahassun et.mi§ oldukfa .• 
rı §imal istasyonu, dtin bütün gün bom 
bard.nnan edilml§tir. lstasyo ... , kısmen 
harap olmuştur. Payitahtta bUyU.k 
yangınlar çıkmıştır. Gazhanede çıkan 
yangın Uç gündür devam ediyor. Dün
kU muharebelerin en §iddetlileri Mad
ridin Toledo köprüsü denilen mahalle
sinde vukua gelmiştir. Orada cumhuri
yetçiler, birçok mitralyoz yuvalan vil
cuda getirmişlerdir. Karabankel kasa
bası dahilindeki muharebe de çok şid
deUi olmuştur. Orada her ev, bir kale 
haline getirilmiştir. Bu kasabanm has 
tanesinde 300 milis neferinin cesedini 
bulmuşlardır. Gene bir siper içinde 
mitralyozlarına sarılmış 30 ceset daha 
bulunmuştur. 

Aa1ıerın bacarlkelzltklerı 
Tolcdo, 13 (A.A.) - Aıilcrln yanın. 

daki Röyter muhabiri, tanklara kartı 
( 1Jaş taralı ı incld~) kullanılan topların endahtındaki isa-

Fransa hükUmetine verdiğimiz notanın bet ve sürat sayesinde nasyonallcrin 
cevabı bugün Fransız büyük elçiliği muvaffakiyetıizlilrten muvaffakiyesi.z • 
tarafından hükumetimize tevdi ediJccek liğe uğratılmaku: olduklannı bildirmek 
tir. Notanın bazı kııunları hakkında tcdir. İlerlemek istiycn bütün tanklaT 
telgr:\fla Ankaraya bazı malmat akset- tamamile parça parça edilmittir. 

Kağıt 
fabrikasında 

Bir işçi feci şek ilde 
öt dil 

lznıit kA.ğrt fabrikasında dün feci 
bir kaza daha olmuştur. Ameleden Os-mişse de hakiki metni malum değildir. Muhabir, diyor ki: 

Şimdiye kadar ihzari mahiyette An· Dün cephede idim, asrl tanklardan man çavuş makinesine fazla sıkışan 
karada yapılmıJ olan müzakereler nota mürekkep uzun bir ıeridin hiçbir faa· kAğıt parçalannı çıkarmak isterken 
geldikten sonra resmi safhaya ı:irccek- liyct göıtcremediğini gözlerimle gör- birden makinenin kayışı pantalonunun 
tir. dUtn. Bu da göıtcriyor ki ileri hareket· paçalarına ta.kılmıı ve çevirmeye baş-
Surlıe se~ımı va TUrkler leri §imdiye kadar tanklarla idare edi-

..,. 1 lamıstrr. Zavallı amele her dönüşte 
İskenderun sancağında seçime karp en asiler, bu sefer tankların hükUmct 

mücadde son haddini bulmu§tur. San- bataryalan için mükemmel bir hedef beyni makineye çarpa Çarpa ölmii.ştür. 
uk Tilrkleri kat'iyyen Suriye intihabı- teıkil etmekte olduğunu anlamışlardır. Bundan birkaç ay evvel !zmit kağıt 
na girmiyeceklerdir. Alevtler hemen iki tar•f ne diyor ? fabrikasmda gene böyle bir kaza ol _ 

Sala- hı•yets•z tamamen •e Ermenilerin büyük bir las- İspanya cumhurreisi Azana Fransız mU§tu. 
1 mı Türklerle birlik olmuılardır. Bazı gazetecilerine beyanatta bulunarak de- ===================-

k • Ermenilerin şahat menfaatleri dolayısi- miştir ki: 
omısyon le TUrlr ekacriyctinden a ldıklan 2ö. ''-Galebe çal~ıza kaniinı. 

Ç:aneofo Jhff kılrını HJ1mexte ıse e geçecek günlerin Er- Madrid asiler eline düpe bile bu bizim 
menilere doğru yolu göstereceği §Üp- teslim olmamız manasını tazammun e-

te lk l k edemlyeceğl hesiz görülmektedir. demez. Biz, İspanyanın hürriyeti için 

kararfle dağıldı Sancak halkının en ziyade tikayet d~~lı.y .. o,,ruz. Madridi lrurta.rmak için 
ettiği memurlann intihaba İ<ı.tirak mese ~ı:ı· 

Çimento ihtiklrmı tetkik etmek üze :ı İhtila· ıcı" lerın· reı·sı t:1eneral '!:"1--1·0 lesi Uzerinde mUessir olmığa çalışma- co s: 1cw.A 

re teşekkül eden komisyon bu sabah landır. Bu memurların hareketlerinin da demektedir ki: 
ticaret odasmda vllA.yet mektupçusu protsto edilmesi de dUJünülmektedir. "- Madrid Wlim oluncıya. kadar 

başı Ramon Fra.nko gizli hır memuri· 
yetlo Rônıaya gitmigtlr . tnguız; lia.rI-

ciye nazın Eden bir İngiliz mebusunun 

sorduğu suale cevaben verdiği tahriri 
cevapta bir İtalyan topçu neferinin i

fadesine istinaden İtalyan topçu alay

lanndan birinin asilere yardım için 
İspanyada olduğunu teyit etmiştir. 

- ----

?af 

Son Dakik~ )es 

lrlanda da Sovy~ 
protesto etti Ya 

Sotya, 13 (Hususi) - Bu~ 
terine gelen malumata görr ~· 
Rusyada meydana çıkanı~ 

1 
1 

şebekesine dahil bulundukl~ er 
le bazı lrlandalılar da tevki~1 ga 
tir. lrlnnda hükumeti bu P )·e · 
protesto etmiştir. ~ te 

Rlr musevi tUcd. 
deposu araştırıl ed 

Bu sabah !\farpuçculard• 
şi§eti hanının UçUncU katındl 'l' 
Robert Sfvflya iken sonra~t 
Sevil adını alan MüseYt ~ 
depl)Jarr gümrük memurJ:ırı d 
dan bugün basılmıştır. Söyle " 
Q'.Ör. 'l>u 4U\:.:aı A• .... ""' U w\: } 
sahte kinin satıyormu . Bu y 

. Aı:ıpiri~ 1 
Tokalon pudra ve kremlert11i 
ettiği de rivayet edilmektedir 

Depoda yapılacak araştıt'1 
cesinde tUccarın hakikaten b 
prp yapmadığı anlaşılacak~ , 

• ._ • -. I· ' . . j •. ... ; ,. • Osmanm reisliği altmd& topla.nm.ı§tir. Yerli Araplann dahi büyük bir kısmı bombardımana. devam edeceğiz. tca- • 
Fakat kom.i&yon kendiainde bu işi tet- Türkleri haklı görmektedirler. bında şehri mahalle mahalle tahrip e- GöırQ o mem Dş • Duyu Omam ıf 
kik~ hiçbir kanunun verdiği MIA- ---==---~-------- deceğiz. Bu neticeden biz de milteessi-
hiyeti sôı'emediğ:inde.n tetkike batla - Tepeden tırnağa fiz, fakat ~ka çaremiz yoktur. IBD ır M uvaffakoyet 
madan dağılmıştır. slU\bh bir meczup İspanyada krallık idaresini iade ede i p E K Sinemasında 2 büyO~ 

Güzel bir film Bir polisi öldürdü :e~~~~ !:~:O'~ı::k::~~ 
714 

k fllm birdekn 
/ 

Mav•ı valsler Mardin - Şehrin içerisine mlisellah lAhare İtalyada olduğu gibi korporu- 1.J'1azur a ve çap ln gen~, 
bir surette giren ve karakolun önünden yon sistemine i!Unat edecektir. İtalya d 

DUn akgamdan itibaren Sakarya si
neması, mevsimin en gUz.el filmlerin
den biriı!lni göstermeye başladı. Çok 

neşeli ve eğlenceli bir mevzu etraf m
da çevrilmiş olan ve (Mavi Valslar) is
mini alınış bulunan bu baştanba.şa renk 
1i filmde baş rolü yapan Steffi Dunna. 

gibi a-unyanm en tanınmış bir da.n» 
züne 40 - 50 tane daha genç dansöz kız 
refakat etmektedir. Bu sayede filmin 
güzel meVZWl araama fevkalide beğe
nilen birçok dans sahneleri konmuş -
tur. 

Sakarya siııemumm büyük bir fe
daklrlıkla ekle ettiği (Mavi valslar) 
filini hiç şüphesiz ki mevsimin en çok 
beğenilen filmlerinden birisi olacaktır. 

elini kotunu ullıyarak geçen bir ser- Başvekili Musoliniye k&t"§t bUyük bir Pola Negri Geceler_i saa~ 8,20 
seriye karakolda bulunan Polis Salih hayranlık perverde etmekteyiz.,. i k 1 f 11 m b 1 rden ( 
dur emri vermiıse de serseri tefevvü- ltalyanm yardımları DANiELLE DARRiEUX ve Henri G~ 
hatta bu 1 una r ak po liıin üzerine u 1 dır. !'iiiAs!İİİİİİİgİİİeİİneralİİİİİİİİİİİİFrankİİİİİİİİİİoİİnİİİunİİİİİkardİİİİİİİetİİİİİİi İİİbİİinİİ-İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİimİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİl.iiİİİİİİİİİİİİİİİIİİİİİİİİİİİİİİ• , 
mı!!, elinde çıplak olarak bulundurduğu , 

kamasını zavallt Salibe saplamaya baş- B k T •..• R K s -. n e nı as 1 n d 8 
Jamıı. bu vakayı gören ve işiten bekçi- u a şa m "-' ' 
ıer serserinin üzerine saıdmnı!larsa da Istanbul halkının en fazla sevdiği bUyUk Fransız artistleri' 
meczubun sağa sola elindeki kama ile 1 
aaldm§ı iti biraz geciktirmi§. arkadan PiE · RE BLANCHAR • KATE DE NAGV • 
yetl§en bekçi Dervit meczubun omurun GABRiEL GADRiO • GiNA MANES!J 
daki betli mavzerini çekerek serseriyi 
öldürmüştür. 

Salih aldığı yaranın tesirite Mardin ı• 
memleket hastanesinde ölmüıtür. 

Cesur polisimize baıta sayın Valimiz! 
Fehmi Vural olduğu halde parlak biri 
cenaze merasimi yapılmııtır. 

.. 
grafmdan sureti fevkal!dede oyNı.nan a§k ve macera dolu; 

•• 
Aşk -Olüm 

Emsalsiz filminin ilk iracsidir. İlaveten: Fransız 

ve Şeytan 
EKLER JURNAL dünya havadisleri. ~ ;; 

Mikl Afrikada haydutlar peşinde 
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Çarla Kayzerin 
rnuharebesinde ... ı 

ılljlı,., 

T~tril't<Olfiı ~m~aı 
ika ını vcey n [§) n lf1l 

~lYıçU lYı kO~ ©~ltlıll:ll:lYı 
fFaıkaı'lt ş®lk®a- yo~ 

Çar hükQmetinin Moskova ahzı ( 
asker şubesinde hemsinlerimin mua. 
Yenei iptidaiyesi, yapıhrken, nöbet 
bana gelince: 

- Sen işe yaramz.ı;:;rn ! - kararını 

l'ermişlerdi. 

Bu karar üzerine köpürdüm: 
- Allah, allah .. Neden?! .. Nede:ı 

lŞe yaramazmışım ben? .. 
- Gözleriniz iyi görmüyor; mi

Yopsunuzda ondan .• 
Baktım çare yok. Selamı çaktım, 

Çarh ettim ve küs küs gazete idare . 
hanesine döndüm.. Sermultarrire 
bir selftm; tahrir müdürüne bir hulus 
anem ettim knllem ettim, kendimi g~ 
ıetemizin harp muhabiri yaptırdım. 

Hazreti Musa nesli necibine men 
sup bir dostum: 

- Ayda be sen de .• Delimisin?. 
9arla Kayser dolaşırken nene lazım 
Yireceksin araya 7 .. Yeçimsiz bir ta -
l'afrna bir muşta indirirler; senin 
Jle.stilini çıkarırlar be! _ dedi. 

Fakat ben aldırış etmedim. Mar. 
§andizsüvar olarak yallah şarki Pru:s 
Ya cephesi.. 

Ne şenlikli yerdi yarabbi burası .. 
Çatırdılar, gürültüler, gümbürtüler .. 
.Alimallah dört kola çengi en ön siper 
lere lrndar sokuldum. Askerlere si -
tara ikram ettim.. Sanki donanma 
Yerindeydik .. Kafamızın üstünden a. 
teş nehirleri geçmekle beraber, t:ı, 
Serin su kenarlarında oturur gibi, pür 
keka, tütün fosurdatıyorduk. Sohbet 
ediyorduk. 

Lakin birdenbire değişi.klik oldu. 
'l'op tüfek sosleri arttı ve herkes: 

- Horra .. 
).)iye haykmşarak istihkamlar • 

dan dışarı fzrladr. Ben durur muyum 
l~? -Anca beraber kanca beraber ... 
lalem n re\l~ ısc ııaxır ae ö'J'aaa .. ç a .. 

l'ı:ra bırakılmış cins bfr tay gibi baş. 
lai:Jım herkesle beraber koşmağa. 

. Almanlarla süngü süngüye gel • 
tnıştik. Ilogazlaşıyorduk. Sağa sola 
Sek.irttiğim zaman vücuduma çarpıyor 
lar; Beni itip; yere düşürüyorlardı 
Ve ben kalabahkt.a ayak altında dola· 
Şarak yar ve ağyarın serbest, safay, 
hatırla mukatele mani olduğumu 
anlıyorum. 

. Derken, bir taraf öbür tarafı yen. 
dı galiba ki birileri öbürlerini kovala. 
lnağa başladr. .• Fakat hangi taraf 
hangis i? .. Acaba rnuzaff er miydik, 
llıağlfıp mu? namalUml I., Fikri aci
Zanemce, asri muharebeler seyreden 
tecrübesiz gözler yenenle yenileni bL 
l'ibirinden asla ayırt edemezler.. Bu 
~etin davayı, olsa olsa, mütehassı.-.ı 
~rkanıharp heyetleri, masa başında. 
arita üzerinde fas leyler.? 

Muharebe qıey danı kıyametten nii
~Une idi. Kalabalığa karıştım v~ 

erkes gibi taba na kuvvet koşmağa 
koyuldum .• Arı firarımı irtikap edi . 
~Ordum; yoksa düşman mı kovalryor. 
urn; anlryabilene aşkolsun ... 

tiın B~ cihet hala da me~huldür .. Ih. 
~ alkı kahramanlığım için harp ma
.A alyasiy)e taltifim; ve gene ihtimal, 

1 lrnanlara sırtımı döndüğümden do. 
1.tayı kurşuna dizilmem bermucip ka. 

llndu. 

le !"Jefes nefes e idim .. Tabanları öy
._, hır kaldırmıştım ki hala indirmı' 
'Otd • ko um .. Koş babam koş .. Koş babam 
k Ş .• Bir zaman sonra, etrafıma ba-
ııtca n .. . 

Düşmanım bu sözüme öyle şaştı, 
öyle şaştı ki elinden tüfeğini bıraktı. 

- lyi ya işte .. Esasen niyetimse
ni öldürmek! cevabını verdi. 

- Sebep?! alıp veremediğin ne? .. 
Karının koynuna mr girdim? paranı 
mı çaldım? 

Mantıki sözler en tıkalı kulalc-
lardan en kalın kafalara nüfuz eder. 
Alman kafasını kaşıdı. 

- Karımın koynuna girmedin, pn. 
ramı da ~almadın ama, şimdi muha
rebe? 

- Muhaı·ebe ise muharebe .• Mu • 
harebe diye insan, takdim olunup ta. 
nışmadığı adamın işkembesini deşer 

mi? Bir müddet susuştuk. (1). 

"Her haldP. şu herifi pek ili da 
kıskınak esir ettim ya .. diye düşünU· 
yordum. - Karargahımıza götürür te'!J· 
lim ederim. Kim bilir bu hamasetim 
karşısında ne derece hayrette kalır -
Iar. Görsünler: Gözlerimin miyop o~ · 

masının bir zararı varmı imiş!. lhti • 
mal madalya bile verirler.,, 

O esnada Alman: 
- Her halde seni pek fi.la kıs kıv

rak esJr ettim ya .. Kararglhrmıza gö. 
türür, teslim ederim .• diye söze baş
lamasrn mı? 

Bele bak şunun yediği herzeye!. 
- Ne? .• dedim - Ne? beni esir mi 

ettin? Şayet ortada, esir tutan varsn 
o da benim .. Mızıkçılığa kalkışma! 

- Vay akıllım vay .. Hem senin 
peşinden buralara kadar koşayım; 

hem de üstelik sana esir olayım, ha ı ! 
Nerede bu bolluk?! 

- Peşim sıra koştunsa ben sen. 
den kaçtım mı ki.. Bilakis önündf'o 
giderek çevirme hareketi yapmağa 'Qğ 
raşıyordum. 

Sen benim esirimsin .. Haydi gi -
.ı.:.ı.:- ı ,_,__~ --.,~---~~~~. 

Biri birimizi ellerimizden y~kalıt. 
dık ve yürümeğe başladık .. Fakat n~
reye gidiyorduk? .. Bir semti meçhul~ 
doğru .. Yolumuzu kaybetmiştik.. Az 
gittik, uz gittik, dere tepe düz git -
tik .. Tabı tüvanrm kesildi .. Fena hal. 
de acıktım. Bereket Almanın sırt çan. 
tasında bir somun ekmek, bir kutu 
da konserve varmış. . 

Düşmanım ~ ekmeği ikiye böler -
ken: 

- Bana esir düştüğün için seni 
beslemek de boynumun borcudur! • 
dedi. 

- Haydi git işine! _ diye itiraz 
ettim - seni esir yakaladığım için . er • 
zakın da ganimettir. Hem kendim yi.. 
yorum; hem de sana yediriyorum iş.. ı 
t~ ... 

Yemeğimizi bir ağaç altında ye 
dik. Cebimde bfr şişe votka vardr. 
Onunla da kafaları tütsüledik Es • 
nedim. gerindim: 

- Uykum geldi. Muharebe, son. 
ra da e~ir peşinde dolaşmak beni hay-
1 i yordu. 

Alman: 
- Sen istersen uyu ama ben uyu. 

marn! dedi. 
- Sebep? . 
- Kaçmayasrn diye başında n:>. 

bet bekliyeceğim I ' 
Düşmanımın bu ikazı üzerine bP.

nim de içime: "ya esirim kaçarsa? .. 
diye bir korku girdi. Bir hayli zaman 
uyumamağa gayret ettimse de Alma. 
nm katırlar gibi inatçı olduğunu 
f a rk ile şuracıktan şuracığa kımılda. 
mıyacağını anladım ve daldım. 

esiri. Jşin en mantıki ciheti biribiri
mizi nza t etmemizdir l bu suretle bir 
"üsera mübadelesi,, meydana gelmiş 
olur. 

Kalktım. Gürültü etmemeğe gay • 
ret ederek şark tar~fına döndüm. ve 

----~------v_.___azan : Niyazı Anm 

333 sene evvel bugün 
Yeniçeri ağası vezir oldu 

Gor Gor, elindeki ağaç topt)zu yere vu 
vurmaz, derhal ağırhğınca 100.,000 it u 

ödenirdi. Paşanın Uzengislni 6perke 
başı yere yuvarlandı 

Yeniçerilerin aJaklandıkları günle· 
di. Kan akmadan durmıy:ın bu ta~ • 
kınhklar, hnlkı o kadar ürkütmüş, sa. 
ray ve saray erkanını o kadar korkut 
muştu, ki ''Kaz.an kalktr,, havadisini 
duyan yüksek makam sahipleri: 

- Acaba benim başımı da -istiye • 
cekler mi? .. Diye düşünürlerdi. Ken-
disinden korkmıyan kimse yoktu: Çür .. 
kil sahayı boş bulanlar, her vakit hak 
ve adalete uygun olmıyan şekilde ak
çe toplarlardı. 

Bu ısyanı da bastırmak, yeniçerileri 
memnun etmek IAzımdı. Ağaları Ka
sım paşaya vezirlik verlldi. Mısır va. 
lisi Yavuz AH paşa devletin en bü • 
yük mansıbma nasbedildi. 

Bu vaka, 1603 yılı 13 birinci teş
rin gUnU, 333 sene evvel bugün vuku 
buluyordu. Yeniçeriler, ağaları vezir 
olduktan sonra Sütlicede gizlenmiş o. 
lan ve öldürmek istedikleri yemişçi 
Hasanı yakalayıp boğdular ve İstan
bul sütliman oldu. 

Bu vakanın, tarihte mühim had\. 
seler doğuran tarafları da vardır. Ya 
vuz Ali paşa, o devirde herkesi şaşır. 
tan muvaffakıyetler kaazndı. Halkı 

ezmek için ne yapmk mümkünse ya
panları tepeledi. "Bütün seferi müd-

detince idamlarla, diğer şiddetli tedbir 
lerle - şiddete delalet eden - namı-

na liyakatını isbat eyledi. 
Sam va11Sinin şsk~i isyan etmiş. 

Erkeklere nasihat 

ti. Önüne gcç11emiyordu. Büyü 
ketler doğabilirdi: 

- llir tek asker kıyam ede 
tiln askerleri kılıçtan geçiriri 
ye haber gönderdi: 

- Yavuz Ali geliyormuş ... 
disi, bUtün askerleri yatıştırdı. 

Adanada asayiş kalmamı 
çok zorbalar, istediklerini ya 
lardı. Yavuz, bunlardan kimi 
!arını, kiminin ellerini kestirdi. 

Konyada kendisini karşıhya 
rev, PJyale, Ibrahim, Bostanc 
Ali paşalara: 

- Siz halkı bizar etmişsin 
rada durmayınız:. Şehirden çıkı 
rini verdL Hepsini şehirden çı 

En mühim hadise Gor gor 
bir eşkiyaya yapılandır. Bu a 
line od un dan büyük bir topuz 
dolaşır, geçtiği şehirlerin dıv~ 

na çarparak bağırırdı: 
- Çabuk topuzun ağırlığı 

ra ..• 
Bu topuz, tam yüz bin 

ağırlığında idi. Derhal istene 
kendisine ödenirdi. 

Gor gor, Yavuza karşı dur 
cağını anlayınca Akşehirde tes 
du ve AB paşanın üzengisine 
rak öpmeğe başladı. Paşa, etr 
bulunanlara hemen başım uçu 
rını işaret etti. Azılı topuzcunu 
A1i pa~nın atının ayakları ar 
yer~ ~·uv ılanclı. 

iyi bir koca 
Aşağıdaki suallere cevap veriniz., 

Eğer bunlardan dokuz tanesine "ha. 
yır 1,, derseniz, iyi bir koca olduğunuz
dan şüphe etmeyiniz. 

1 - Yemek sofrasında kitap oku. 
yormusunuz? 

2 - Yatakta cigara içiyor musu. 
nuz? 

3 - Traş makinenizi temizlemeği 

unutuyor ve banyo odasını karmakarı .. 

2 - Karınıza yaptrğı masr 

ne teferruatiyle hesabını s 

ne de buna ihtiyaçlarını red etm 
rinde olmadığınızı ilave etmeyi 

3 - Karınıza görünüşü ve , 
hakkında stayişte bulununuz. U 

yetle kadınların 
sa ısrar etmeyiniz. 

cazibesinde ll 

4. - Nerede bulduğunuzu 

za haber veriniz. Bir şeyler uyd 
şık b!r halde bırakıyor musunuz? 

4 _ Karınıza "Sen benim yarım o- size olan emniyetini kontrol 
ka lknıayınız. 

lan bir insansın I,, diyor musunuz? 

5 - Ona daima annenizi misal ola. 
rak gösteriyor musunuz? 

5 - Karınız hizmetçinize e 
verirken, siz de aksi emirler ve 

niz. Hunu evin yegane hakimi si 
6 - Karınızın doğum gününü unu-

tuyornıusunuz? ğunuzu göstermek için yaptığrn 

7 - Karınrza haber vermeden ak. 

şam ~·emeğine erkek arkadaşlanntzı 

davet ediyor musunuz? 

8 - Çocuklarla beraber sokağa 
çıkmaktan çekiniyor musunuz? 

9 - Söz f:Öylerken karınızrn sözü

nü yarıda bırakıyor musunuz? 
10 - Radyonun düğmesini boyuna 

döndürüyor musunuz? 
11 - Karınızın yeni giydiği yeni 

elhise ile alakadar oluyor musunuz? 

12 - Soğuk banyonun faydası hak. 
kınd.tki fikirlerinizi başkalarına kıl-

rini uyandırmayınız. 

Bu maddelerin aksini yapa 
keklerin karıları kendilerini 

hissederler. 
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.. f YaJnr7,, yanıhaşrmda bir Alman 
Uykumu alıp gözlerimi açtığım 

zaman sabah olmuştu. Güneş doğu • 
yor ve Almanın zaten pembe olan yü. 
ziinü bir kat daha pembeleştiriyordu. 

düşmanıma kendimden bir hatıra l)r. bul ettirmeğe zorlanıyor musunuz? 
ABONE ŞAR TLARJ 

••e er• l'b d '• ga ı a o da benim gibi ''koy-
unsa bul ı · · . ,, usu une rıayet etmişti. 

k" :- En nihayet elime düştün mü 
Opo•lu!? 

Dedim. 

s:ii rı .... ~·lman , ba na cevap verecek yerde 
' -·t· r :1 ' 'r"n 1 ·· · dij: ' .. < ı '"·' ı•zc rıme :>iirü • 

- »~v d ı ttrrnı d · ur ıc !. Çı ldırdın mr? kar. 
C'lf'C'ek b . "Jd '. ha'-•k d ' enı o urcceks in diye 

J rr ım. 

Aı·tık yoluma girip ordugahı bul. 
ma lıyım - diye düşündüm. _Esire ge. 
lince, ne de tatlı uyuyor zaval1ı . 
Uyandırmayayım bari.. Yazıktır!. 
H<'m onu da boyuna peşim sıra sü. 
riiklemek beni pek yoruyor. Esase;ı 
aramrzıfa ihtilaf var: ben onu kerı. 
di e~ i riM arl rled ıyorum. 0 heni k('ndi 

rakmak arzusunu içimde yenemedim. 1~ - Eve veya odaya ayakJarınm 
('rstümü baeımı arandım. Konyak 

şişesinden daha muvafık bir hediye 
olamazdı .. .Şişeyi usullar:~ cebin:den 
çıkarıp uyuyan askerin ba şı altındaki 

kolunun yanına bırakıverdim . 

Bu haliyle o, kime benzedi bili _ 

yor musunz? Uykuya dalarak emzik 
şişesini ağzından düşürmüş kocaman 
bir bebeıte ... 

silmeden girdiğiniz oluyor mu? 

14 - öteberinizi yem~k odasında u. 
nuttu~unuz oluyor mu? 

Karınızı üzmek 
ist:emez misiniz? 

Eğer karınızı üzmek istemezseniz, 

şu kaidelere riayet ediniz: 
l - Başkaları önünde fakat 

s ize- cevap veremiyeceği bir tarzda 
.___ _ __...~_, '".._ __ _ 
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Güz ilik müsabakalar nda adalet 
Bunun nasıl lemin edileceği araştırılıyor 

M lYı $al lb> aı ~arv aı ~ n ıre nıı o a ır n ını g d::Iı z ce u o n !}:(o e ıra nıı n · -·~--....----. ....---.-
aı 'V' ır o ayıra ~@ırtl~ır©D ~cdlelb>DDme~ 

DÇfilfil çaıır~Deır nııeOceır<dJDır? 

Pariste en giı::el bacak işte böylo 
scçilmi§ti. 

lngiıterede 
(Jeçcnlerdc yapı'lm. 
Bir ıgü::;o1lik 
Mii.sabaka.cıında 
Zavallı kadınları 

Bu güliinç §ekle so1.."mlt§lardı 

Yarışa giren kızın bütün olarak te. 
siri altında kalmamak Ye muhtelif ta. 
raflarının rnükemmeJJiğini ayrı ayn 
tayin etm<!k için bulunan çareler. 

Müsabakaya girip de kazanamıyan 
,.e hatta adı bile zikredilmiyen güı~l 
kı:r.Jar, hakemlerin bu kadar kör ola-

bileceklerine şa maktadırlar. Tuhaf 
değil midir ki hazan ela hakemler ha. 
kikaten hiç görmiyen körler gibi dav. 

ranırltır. Bir kızı güzel yapan yalnız 
ötesi herli d !{il. vücuilünün ayrı ayrı 
güzelliği, \C her bir parçasının teşkil 
ettiği bUtündür 1 te hakemler ilk ba
kısta Lıu bütünün te ·ri altında kalma 

maJarı ve her bir parçayı ayrı ayrı 
muayene edebilmeleri için çok Gstaca 
bir yol hulunrnu tur. 

Bu usul, gençlerde. Ncvyork'un 
füıy kulübünde J>üy\ik hir muvaffak:· 
) etle tatbik eclilmi tir. 

l\lü abaka 'ev) ork modeJler birli. 
ği tarafından tertip olunmuş \'C huna 
gazetelerle mecmualarda cıkan ilı\r. 
lnr için modc11il\ ) n pan I40:J kız ist!

rak eimişlerdir. 'Her şc) i olan.. bir 
modeli bulmak Ö) le ba it bir me el,. 
değildı . Zaten herke. i tatmin edece".. 

gibi giızelliği tnrir e•lebil<'cf'l, de 'kim. 
se yoktur. Nitekim giizelli[in neden 
ibaret nldoğunu tam manru iylt• . iiyJi. 
yebikcek miitchnssı. 'n r mıdır? 

lşte bundan dolayıdır ki bu müsa-

/ 

,/' 

lngUtcrcde en gii.zcl 1.ril
cudu seçmek için kızlara 
bu acaip soba bot"ıtStı l>içi
mimle şapkawr gıy<1iril

mi§ti. 

bakuda ' her şey,, şartı birka~ me~(!

leye inhisar ediyordu: Güzel ayak bi 
Jckleri, biçimli bacaklar, dar baldır· 
lar, ince bel, münasip nisbctlerle mü. 
mıeııcli göğü~, güzel ) üz ve ~cYim lı 
elJer. 

Büyük re~imde de görüleceği ,·ec;_ 
hile perdedeki deliklerden muaye lt' 

edilecek kı. ırnlar çıkarılmaktadır. 

llöylı•cc hnkcrnler yalnız elleri gör 

dükleri için, gözleri me. cif• ayak h; 

lekl~rine saplanıı> kalmamaktadır. 

;\liisabal,aya giren kızl::rrn her bi. 
ri i teker teker gelerek bu perdenin 

muhtc·lif delikleri öniindc durmtı,lar 
,.<'hakemlere vücutlarının lıizrm gelen 

yHlerini ayn ayrı tetkik ettirr i !er 
clir. '<~ticede her tarafı matlup e• 'i:!f 
ve öleli i tnndartlarına en uygun hu 

lunan 1\fü: I>oroti Wil on birinci ~cçi'. 
mis tir. 

.Güzellik (>('rde. i denilen bu ıL,u'. 

müsal akaya i tirak eclenlcrle hükll'i 

'erecek hakemler için fok daha eh-f'
ri.,.li ve adiliınedir. 'it ekim Pn ris v,.

1 T,onrlradn r,-iizelll'ri ~cçmeği kendileri. 

Parisin 1935 gü
:rnllik kraliçesi 
matmazel 011drc 
I.,orc>ı kraliçeli
ğin bir fcüılcct ol 
duğıınıı görerelc 
milsa.001.;aya işti
ra7dne pişman 
olm1111 ııe 1.raliçe
liktmı istifa et-

mişti. 

ne iş edinmiş olnn _ 
Jardn, hakemlerin 
nihayet birer insan 
olduklarına karar 
nrmiş bulunmakta -
clır. Hatta hiiküm_ 

]erinde baıan d ı değil, ekseriya yanı. 
lııcak kadar insancl rlar. 

Bu i~ te önayak olan C\'\ elfl Paris. 
tir. P:ıriste en güzel gözlere malik ka. 

dına hir mükftfat verilecekti. Hakem· 
lere kadının ha:.ka hiç bir) erine de_ 

ğil. f:ıknt yalnız ve ancak gözlerine 
bakac·1kl:m sö) lenincc hep~i de ayak 
o .. •cdi. Kendilerinin netice itibariyle 

"ir erkek hem de Fransız erkefü ol. 
dukl::ırını ileriye siirdüler. Kendi 

gözlc.-rini kadının gözlednde:ı başka 
) crle:mclc dola,.maktan menedemiyc· 
ceklerini söy l<'diler. 

Hakemler bunun çaresini buldu 
.'·e müc::abaka günü herl:esi ha) rcttr> 

bırakt•lar. ~'ünkü kızları sahneye yal. 
nız iyah maskelerle değil ayni zaman 

da ÇU\'ala benzi) en lıantaJ elbi eler).-. 
cıkardılar. 

Bundan az sonra gene SİHi akıllı 
lıir müt<'şeblıis ortaya atılarak Ji'ransa 
için, şlmdiye kadar misli görülmemi~ 
derecede büyük bir refah de,-re inin 
ancak en güzel lıacakları .sc<"m<'kle a. 
çılacağını iddia etti. Hu müsabakada 

Gilzellik miisabakasını clııcri§li ve Udilliıı 
bir şekilde başarabilmek için icat edilen en s 

usul "Güzellik pcrdesidirn. Burada müsabaka 
iştirak edenlerin uücutlarınm hcrbir kısmı a 

ayrı biçinu1eki deliklerden gösterilmekte ve böyl 
ce baoo.klartn., baldırların, yilziiıı kıymetleri o 
ayrı takdir edilebUmcktcdir. En son delikte go 

dan haldırlarına ka • 
dar ~iyah ipekten 
çok çirkin birer tor · 
ha içinde gizlendi .. 
işte böylece 

hakemlerin al.ılları ve düşünceleri ka 
dınl.ırın anrak bacakları üstünde te. 
merk üz etti rile bildi. 

Bu mnılün haşlm bir iyiliği de iL 
timns hatır \'C gönül gibi ~e) lere fır. 
.sat ''crmemesidir. Böyle çirgin ve han 
tal biı örtüye sarınmış olan kız ka7.a. 
nnbilmek kin muhakkak çok güze: 
bir çift bncnğn malik olmak mecbur! 
yetinoe idi. 

lngilterenin plfıj şehirlerinden bir 
olan !\fargate'de, geçenlerde mevsim 
onu münasebetiyle yapılan güzelli1 

mlisabaka. ındaki usul de tuhaftı. 

Banyo krnliçe~i c:eçilecek kızda ·ı 

ranan yalnız bacak değil yüzle haşfar. 
gayri biitün vucut güzelliği idi. Bu iş~ 

ancak A\'rupa reJJfıtlarınrn küçük ku. 
kuletcleriyle yiiz ma. keleri yarıyah). 
lirdi. lngiJizler daha cazip ve oriji
nal bir baş örtUsü aradılar. Kızlara 

kalın sargı kiığıdından yapılmış ve o. 
muzlara kadar geçen silindir ~apka 
biçimli başlıklar giydirdiler. llaşlarm. 

da be soba borusu şapkalar. sırtların 
da mnyolarla kızlar hakemlerin önün· 
den geçit re ·mi yaptı. 

Kadın mükemmelliği hakkında şah. 

si clü,,ünrelerin ayrılma,r;;ı yüzünderı 

hazan glizellik hakemleri araı:;ındn ih. 
tilfıfJar çıkabilir. Bunun önüne ~(·· 

çebilmek için son zamanlarda Pariste 

yeni bir usul tatbik olundu. Hakem. 
ler güzellerin geçit re.smi yaptıkh11·1 

. ahn<'ı:in önünde oturtulmr} arak ou. 

ya uzakça bir odaya kilitlendi. Güzel
lerin geçtikleri yol iizerine hircok mik. 
rofonlar yerle:. tirildi ve her güzel geç 
tikçe. bu mikrofonlar, halkın alkışla· 

mak sureti) le gösterdiği takdir he) e. 
cnnını kaydetti. Hu mikrofonların ka. 
palı odaya yerleştirilen hoparlörle.; 
ayni zamanda alkışın derecesini ka~· 
dcdediyordu. Hakemler de cm çok al. 

kışlanan kızı yüz ,.e vücutlarını ıı;a 
meden eçmiş oldular. 

Müsabakalarda kazananların so 
rndan çektikleri ızt ·rap ,.e acılar. ke 
dilerine 'kec:ke böyle hir beliiya h' 
girmese) dim" dedirttiği halde ktzlll' 
rın güzelli!< miisab:ıknlarınn bu der 
cc sidetli bir heves göstermiş o]mnl • t 
rı bir muammadır. lztırap c:ekenJcf 
en gii1eJ mi.sal "19:l:i Mis Pari.s,, olıı11 

mmi giizlü altın ı::açlı matmazel A"' 
dre J...oren°dir. O derece inkisara ~tl 
ramıstı ki daha krnlicelik müddetııı 

doldurmadan iı tifa ederek bu feHiket 
ten ynkaı:ımı güç kurtarmıştı. Bu lig 
mllı l<rz.lnr. hiçimsi7 .. hin hir tür! 
manac;ız teklifler karşı. ındn knlnrıı• 
h-ıc:kılarının kazanç vasıtası olmak: 

Bu iki Franst:: h-ı::ı "En gü::el go~f 
mUsaba1cası için nıııaye11c cllilmclct~ 
lla1wmlcri tesir altın.da bırakma J 

için 1·iicıulım miıtcba'ld kısmı pa_tcıt~e 
çuvalına bcnziycn çirkin cntarı t 

örtill nıii§l'Ü. 
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Milli güreş 
takımımız 

irnaı turnesini bitirdikten sonra 

Avdette beşinci Balkan 
güreşleri 

tt senedenberi şehrimizde yapılt olan Balkan güreş birincilikle
~ U sene vaktin geçmiş olması ve 

1 salonumuz bulunmaması yüzün
~~Pılamamıştı. Güreş federasyonu 

~
ıısabakaları ilkbaharda muhak -
sıırette yapacaktır. 
suretle önümüzdeki mevsimdP 

ay arayla beşinci ve altıncı Bal
gil_:eşlerini seyretmek imkanını 

ız. 

dan evvel, milli güreş ekipimiz, 
de bir turneye çıkacak, ve ilk ola-

yapllacak 
rak Finlandiya, sonra da İsveç 
güreş takımlariyle resmi birer müsa
baka yapılacaktır. 

Bu turneden avdette Almanyada da 
hususi bir müsabaka yapılması karar
laşmıştır. 

Bundan sonra beşinci Balkan güreş
leri başhyacak ve bunların nihayetin
de de Mayısta Pariste yapılacak olan 
Avrupa birinciliklerine de iştirak edi
lecek ve Paristen sonra Londrada In
giliz serbest güreş takımıyla da karşı
laşılacaktır. 

~ 

~ı~ ltalyan bisiklet çi Learco Guerra 
d attoda yapılan bisiklet turnllVa- erra Fransız şampiyonu Richardır 

Tenis 
Fransa, Çekoslu
vakyayı, Almanya 
da Belçikayı yendi 

lsveç kupası tenis maçlarında Fran
sız takımı Borotra ve Destrem.au 

Fransa - Çekoslovakya tenis maç
larının birinci günü Fransızların üs
tünlüğü altında geçmiş ve Destremau 
ve Borotradan mürekkep Fransız eki
bi; Çeklerin Cacka - H~cht takımım 

yenmiştir. 

Alman ve Belçikalı tenisçilerin ma
çını da Almanlar kazanmışlardır. 
Fransız şampiyonu Borotra yeni te

nisci Destremau tarafından hiçbir 
oyun almadan 6/ 3, 7/ 5, 11/ 9 i1e mağ
lup edilmiştir. 

Fransada Rağbi 
Ruslng klübü finale 

kaldı 
Bu ayın sekizinde lngilterede 

yapılan İngiltere - Gal ragbi maçı

m seyreden bir Fransız muharriri ga

zetesinde bu heyecanh maçı gördükte;1 
sonra Fransadaki rugbinin sıfır oldu
ğunu yazmakta ve sporcuların daha 
ciddi tarzda çalışmalannı tavsiye et
mektedir. 'ta llart.ali son bir rekor yapmıştır. rekorunu kırmak istiyordu. 

d arışa meşhur bisiklet şampiyonla- Buhalden ümidi kırılmıyan Guerra 
~~n Guerra da girmiş ise de onun- yakında tekrar işe başlayacağını söy
oınetrede yarışı bırakmıştır. Gu- lemektedir. 

"' . "' 
Racing klübünün rugbi takımı Pa-

ris finaline kalmıştır. 

~~;;:.PiY'~~i~k i 
~.lisabakaları 
~ı~ı:n ecnebi memleketlerde şampi
"ıttll maçlarına devam edilmekte ol
'1.ııı~ ınad lıiindur; son haftanın neticeleri 

r ır: 

~~Macaristan 
1 ~ Urıdafuk 4 Şorokşar 
a r ili 4 Ujpeşt 
~lektr 

O S otns 5 Febus 
~ ~et O Boçkay 

:IGspc§t 7 F. T. C. 

o 11.. ltaıya 
~ ~ \ıvcntüs 1 P. Rome 
() Otrıa 2 Fricstina 

Ccnova 
() b 1 Potonia 

•'lavora 4 
1 ).f-il· Napoli 

ano 3 Torino 

ı ı;-. lsviçre 
llnhu 

1 ~l rg 3 Lozan 
ue St 

~ T a'tS 5 Lu gano 
~utçeru A B' 

~ ıen 

lted s Fransa 
f.locha tar 2 Lille ı 
11.. ux: l :p· 
"letz O S ıves O 
~ trasburg O 

lleq 4 ıı.... 
t~eı .. · uıulhouse 2 

.-.ıor 4 1>_ 
.4..t\t"ı.._ •'-<"lcing 2 

'·~s 'l 

Eski bisiklet 
• 

şampıyonu 

Speicher tayyareci oluyor 

,f' .. 

Eski bisiklet şampiyonlarından Spei
cher tayyarecilik öğrenmeğe başla

mıştır. 

de de göster(>ceği ümit edilmektedir. 

Geçenlerde Paristeki spor sarayında 
iki şayanı dikkat maç yapılmıştır. Bun
lardan birincisi Beunie Muir ve Rass
mann ma ıdır. Avusturyalı ampiyon 
fevkaUlde serf. güreıtlği cihetle hasmı 
olan Ermeniyi kısa bir zamanda mağliip 

Rubc Wright ve Buesing maçırıdarı 
heyecanlı bir sahne: Rube'un mükem

mel bir maluısı 

etmiştir. Diğer taraftan Passmann, Ka
liforniyalr (Len Hall) le karşılaşacak-

tı. Uzun bir mücadeleden sonra m~ç 
berabere ilan edilmiştir. 

Paı;,<;nıann gregoromen tarz güreşin 
en mı.ıvaffak sporcularmlan biridir. 

Yalnız, bu gilreşin aramış olduğu sür 

ate lazım olduğu kadar sahip bulunma
maktadır. Sahasında ilerliyeceğine hiç 

şüphe yoktur; Gerek Herkül kadar kuv 
vetli oluşu, gerek sahip olduğu teknik 
bu sporcuyu yarın gregoromen güreşi-

nin yegane artisti haline getirecektir. 
Onun Paristeki bu maçında elde et

mi~ ı:•lduğu neticeye göre hüküm ver-

memek lazımdır. Çünkü daha ,gong ça

lar çalmaz; acele bir tutuşla gözünden 
varahnmış, ve bu suretle kuvvei mane

viyesi epey kırılmış bir vaziyette idi. 

~llba: . Camc~ 2 
ış 1 Ren 

Bisik !etteki gösterdiği l>üyük mu
'n daha · adesini ta are-

Yukarıdaki resimde Speicheri tay
yarecilik hocası Coico ile beraber tay

yareye binmeğ~ hazırlanırken görülü-. 
or. l 

Programda Wright kardeşlerden iki

sinin de adı vardı. Rube Wright Alman 
Buesingle karşılaşacaktı. Amerikalının 

hasımları karşısında almış olduğu vazi-

~~~~~~T 

G 
c 

R 
E 
ş 

havaya fırlatırkerı 

yet kendisinde mevcut olan terakkiyi 
açık bir surette göstermekte idi. Küçük 

kardeşi Wright ise Fransız güreşçısı 
Henri Deelane'le karşılaşacaktı. öte
denbcri bu sporcudan; fazla mukave-

metli bir güreşçi olarak bahsedilmekte
dir. 

Fransız şampiyonu tekniğin kuvvet
ten, ve vuruşlara mukavemetten daha 

büyi.ık bir ehemmiyeti haiz olduğunu 

gösterdi. Deglane birinci kısmı kazan

mış vaziyette idi. On dört dakika de

vam eden ikinci devrede Wright çok 
canlı, ve tehlikeli oyunlar göster;;;'eğe 
başladı. Deglane de bariz bir asabiyet 

görül;nekte idi. Amerikalının bütün 

gayretlerine rağmen Fransız güreşçi ra 

kibini tuşla yenmeğe muvaffak oldu. 

İsveçli Malmberg Avrupa şampiyo

nu Kolff karştsında gene bazı iddialar· 

la çıkmak istiyordu. Fakat bu defa 

hasmı Langevindi. ÇeJik bacaklı adam 

bu defa meşhur makas oyununu kullan 

madı. İsveçli hasmmı kolayca manie e• 

derek kuvvetli olduğunu isbat etti. Bu 

itibarla da İsveçli yeniden Koloffla kar· 

şıla~mak imkanını kazanıyor, ve bu 

maç yakında gene ayni salonda yapıla

caktır. 

Beşiktaş klübü 
Sa ıonu nda kız ve 

erkek gençlere beden 
terbiyesi dersleri 

verilecek 
Beşiktaş IJalkevi spor komitesi ta

rafından verilen karar '\o"e yapılan an

laşma üzerine Beşiktaş spor klübü 

jimnas:;k salonlarında her çarşamba. 

günü saat 16 - 17 de kızlarımıza öğret

men bayan Mübeccel ve saat 17,30 • 

18,30 arasında bay Mazhar tarafından 

beden terbiyesi dersleri verilecektir. 

Bu derslerde çalışmak istiyen kızlar1-

mızın her çarşamba günü Evimizde ve 

ya Beşiktaş spor klübünde öğretmen 

bayan Mübeccele ,.e erkeklerin de baY, 

Mazhara müracaat ederek isimlerini 

kaY.ıt ettirmeleri 13.zımdır. 
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Asan~r şeklinde olan döşeme sayesinde 
düşma larımıza tamamlle bAklm kala

caRtık. (oglllzlerln bu salonda 
kalacakları ise muhakkaktı 

Çok yorp!n oldukları halde şevkle 
işe sarıJ4ılar. Kereşte hamulemize bir 
hücum .. Sekiz gi.\nde yüklene kereste
ler üç ~aatte ~en.ize dökülüverdi, gü
verte ~ç_miz fur ,M,le geldi. 

Toplar mrleri~ konuldu. Bir de ,tec
rübe atışı yaE.tlk. MUkememl ! 

Bir ypıdan pa noel ağaçmı süsledik 
Salondaki Norv~ kralının ve kraliçe
sin in resimlerini kaldırıp yerlerine 
Kayscr.lıı ve H~de,nbur,gun resimlerini 
koyduk. 

Noeli tesit ederken hepimiz aileleri
mizi dü~ndük; Acaba o anda ne ya
pıyorlar? Bizim için endişe duyuyorlar 
mı? Hiçbitinin nerede olduğumuzu 

bilmelerine imkftn yok. Katettiğimiz 

her mil, bizi vatanımızdan, aile yuva
larımızdan ruzakla.stırıyor. O vatan ki 
artık kendisinden bir 'Yardnn bekliye
rneyiz; :her tarafımız dü§manla çevril
mi~ bulunuyor. Yalnızız. Fakat biz 
milletimizin adina bir şeref halesi ör
mcğe knrar vermiş bulunuyoruz. Al
mr n azirrı. ·e !.daresinhı nelere mukte
di.- oldu~nu 64 .kişilik kafilemiz isbat 
cd "~htir. 

:Toelin e:rteşl günU müsait bir rliz
g; la 'cenuba do/;'l"U ilerlemeğe başla.· 
dılt. 

~imdi akla gclcbflecek bir suale ce
vn' verelim; ln':ı'iliz muavin kruvazörü 
bizi ~i1I>h"li butduğu ta.ktfırde ne ya
pacaktık~ Ümitlerlmiz. gemiye sarfe • 
dilen bt\ kadar emek \fa.vaya mı gide. 
cckti? .jl\slfı:!• 

.Bakın o zrunnn ne yapacaktık: 

tiınali düşünerek ona göre tedbir dil
§ünmil§tU. 

Korsanllk başladı 
Artık Ingilizlerln kontrolu tehlike

sini atlattıktan .sonra tam mana -
siyle serbest, kendi kendimizin amiri 

bir vaziyete kavuşmuştuk. Böyle b~
lıyan korsanlık hayatımızın ilk ~ünle

rlndeki a vlarımızı nasıl elde ettiğimizi 
hatıralarımın başında anlatmıştım. O 
zaman hikaye ettiğim şekilde; lngiliz 

bandıralı beş bin ton kömür yüklü Gla
dis Ruaya.l vapuru ile 4500 ton şeker 
yüklü Lundi lzla.ı:ıd vapurunu batınp 

her ikisinin müretteb:ı.tmı gemimize 
naklettikten sonra maceralı seferimizi 
daha semereli kılmak gayretiyle yolu· 
muza koyulmUŞtuk. 

Bir sabah şimali şarki ali:.e rüzgar.
lariyle ilerlerken büyük bir yelkenli 

ile kat"§ılaşbk. Yelkenli süratle bize 
yaklaşıp Fransız batıdırasını çekti ve 
i§aretlerre sordu: 

- Harp havadislerinaen ne haber? 
Ordularımız Berline girdiler mi? l 

(Deoom.ı var) 

Hatıralannı anlatan ·: EFDAiı T ALh T 

Macera ve aşk romanı -3- Yazan : (Va-Nü) 

lsveçli kadın, Cenup erkeklerinin ihtirash 
~;;.kım arayarak buzlu iklimlerden bu ._, ·:. -~'.J 

diyarına kad~r düşmüşti! 
Havva onun burnuna, hafi:çe b.. u:r küpc~···g~:ıi bnna ı.!'l·.an la~:a. c_::.~, kıııın m lıu:usası: 

Habe§i&tan $&hlllnde yedl geml duru 
yor. Bunlar, emr taclri Hacı Mustafa 
ya aittir. Babası Hacı BilA.l vefat ettik 
ten sonra, Mustafa, onun baramaa.ray 
gemisine de konmuııtur ama, bir tUrlU 
latediği gibi istifade edcmlyor. çUnkU, 
Havva lstmll tsveçll ve ya§lt bir cariye 
ye kıltbıkcaema bağlanmı§tır. Havva, 
ona, scnelerdenbert göz açtırmıyor. Fa 
kat Mustafa, bir gün artık isyan ede 
rek, carlyelerlle birlikte hamama gir 
mlştlr. İsveçli kadın, delikanlıyı, eakl 
den, bir takım bikA.yelerle tahrik ede 
rek kendine bağlardı. Me.aelA derdi kJ: .... 

- Memleketimin erkeklerinden bir
çoğunu tanıdım, Hacı Mustafa ... Zaten 
bizde Mettir: Bir kız, evlenmeden ev· 
vel, delikanlıdan delikanlıya dolaşır .•. 

Bu,, serbest izdivaç hiç de ayıp sa
yılmaz. .. :Ancak iki ruh ve iki vücut bi
ribirlerindcn fevkalA.de haz duydukları 
vakit papasın huzuruna çıkarlar veni
kah kıydınrlar... Hatti bu, ekseriya, 
kızın karnında bir kımıldanma hisset
tiği zaman olur ... Halbuki ben, İsveç 
delilCanlılarının birinden ötekine o ka
dar dol~tım, aradığımı bulamadım ve 
evlenmedim .•. 

Mustafa, sesi bozazmda tıkanar:ı.k 
sorardı:, 
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fiske vurup çapkın çapkın bakardı: miye istemire amirine itaat etti \'e 

- Aradığım?.. miye girdi... Lakin, ben, artık o 
Ve anlatırdı: yapamıyacağımı anladım ... Gecele 
- Aradığım, bir erkeğin yaman bir soyundum ... Denize atıldım. Yfiıe ıı k 
k k l F k t h -rP esmer adamların vapuruna git t._.1 er e o ması... a a , a ·u ....., t ""'t;l 
Ge Tayfaların yeri baş taraftı, dikkB rinirdi ... 
_ Yok .. Yok. tsveçte, hepsi sönük, miştim ... İplere tutunarak yukarı 

hepsi mıymıntı şeyler... Bulamadım tığım vakit, nöbetçi ta~tanın bcll 
istediğim gibisini... Ancak, bir gün, sa- olmadığını gördüm... Beni deniJI 

sanarak evvela korktuysa da, tier hildeki köyümüze bir gemi yanaşmış· 
tı ... D<:ıık denk eşya çıkarıyorlardı .. Ve riycli gibi, o da, deniz kızının ca ,.O<:ld 

sine kapıldı... Belimden yakaladı, 
hen, bu siyah saçlı, esmer tenli adam
ların çalışmalarına.. damarlarım yana 
rak bakıyordum ... Bunlar. bizimkiler • 
den başka erkeklerdi... İçlerinden en 

esmerine güldüm .. O da beyaz dişleri
ni göstererek mukabele etti.. l§te şöy· 
le göz kırptım ... Beni bileğimden hoy-
ratça kavradı ... Anlıyor musun? Hoy-
ratça ... Halbuki, bizim oranın erkekle
ri böyle bir şey yapmazlar... Kendi 
kendime: "İşte bu, müthiş bir &ey! .. ., 
dedim .. Beni denklerin üzerine silkti 

attı .. Kuvvetli kollarını vücuduma do
lıyacaktı ki, kaptanları bizi gördü: 0-
ıeriınize yürüdU .. Bir kamçı bana, bir 
kamçı ona ... Tarif edemem zevkimin 
yanda kaldığı için ne derece ı»tırap 

çektiğimi... Kanlanmış gözleriyle aç 

betini filan unuttu ..• Sonrat beni k 
rasına kilitledi .. t~te, Hacı Muı 
hakiki erkeği ilk defa olarnk bu 
de gördüm... ~ 

Esir tacirinin oğlu raşeler içinde 1'0<Jd 

rardı: t 

- Nasıldılar? ... Nasıldılr?, .. ~~ 
- Nasıl olacaklar? ... Esmer. gi1 bir 1 

le vücutları bakıra dönmüş .. CcnuP bır 
nizlerinde.:ı gelmişler... A§k, ih '§ 

§ehvet, cenup erkeklerindedir .. B dır ltı:.e 
kiler? .. Tuh .. Beş para LJtmezler.. · 
kat, garip şey... Kadınlarımız, nJ( ~ 
erkek İsveçliler gibi pısırık değil ~ tıe 
Biz yanarız alev alev kuvvet, ktl ~ 
diye ... Halbuki onlar .. Onlar adatll ~ 

- Cenuplu gemiciler ne yap ~ o 
sana? it.., 

- Söyledim: İlk defa olarak ır:'J 'l'~ 
ğımı onlarda buldum ..• O gece ~ ct1 

dan kurdum: lete, senelerdenbe~i l(ı ln 
fübe edip de bulamadığım eş, eu n 

. gibi esmer oğlandır ... Hemen y ~ 
tezi yok, onunla evleneyim... 1 

- Demek ki ilk kocan oydu! "Yi;it 
- Hayır, Hacı Mustafa! ... prıe 

medflt... ~asıp olmaa ... Onun o ı 
llançerlenerek öldllrilldUğqnU 

Yazan: IHSAN ARiF dUın .. 
- Kaptan mı vurdu? 

Kruvazor OiZden §Üphelenince gemi
ye yakın tn~liz limnn1armdan birine 
sc :tederek ora~a adamakıllı muayene 
c' t irr>c~!cti. O zaman hilcmizin meyda
<'Ikmam:u:ı imkanın haricinde bir işti. 
E ıaı::naleyh bu şekilde kuzu gibi ln
r; crcyc gitmcmc!c lazım.M 

ln~Uiz!er, gemiye sekiz on zabit ve 
~ı.er çıl:arıp ''Deniz kartalı., nı onla
r:n 'idnrezine vereceklcçdi. tn~liz li -
manma böylece g.idccek, muavin kruva 
zör ise kontrol vazifesine devam etmek 
üzere o civarda Jrnlacakh. Esp.sen hep 
bt• :;ekilde hareket edilirdi, hakkımı~ 
d b:ı!'lm tUrlü bir muamele yapmaları 
b ı-ıcncmc3di. 

Benim içyüzünıü pekala biliyor
sun. Artık burada fazla 

kalamıyacağırn 

- Hayır, Ruslar vurdu ... Meğer 
mi, hareket etmiş, Rus korsanlar! 
zi çevirmiş ... Ba8kın vermişler .. Si 
hın ilk ı~ıkları sökerken, gemide 
varsa, hepsini doğradılar... eese~ 
denize attılar. Kap•··n, baskına uğr 
ğtna da, öldüğilne de şaşmadı. 'f 
gemide benim oluşuma hayret 
göğsünde kabza.sına kadar bir b9~ 
sanlı, ölürken. gözlerinde bu haY 
ifadesini gördüm ... Neyse, onu d9 
nize attılar ... Bir can olarak bell~ 
kurtuldu .. Tabiatiyle, mallan 
ettiler ... Fakat k'mse bana el s 
di... M:ıamafih gUzcl bularak, :gi~ 
za heclive ettiler ... 

G miınizde şöyle bir tertibat yapılmış
tı: 

Xn!onc!e tekrar tel:rar teşekkür et· 
tikten sonra odama döndüm, Beynin 
zonklıyor. Hayatımda bu kadar taac:Ur 
ettiğimi bilmiyorum. Bu herifler benirr. 
kendilerint kar§ı gösterdiğim yalancı 

sadakate o akadar inanmışlar ki istik· 
halimi bile ha:ı:ırlatnışlar. Buna gülmek 
mi l~zım; yoksa onların bu aptallı~ları-

• na zeka nam hesabına sinirlcnmckmi ? 
Büyük salonun dö~mesi, büyük bir 
d • 1 h Her ne iıe ... 

ma enı ev a üzerine ycrle3tirHmişti Ealların bu seferki emri kat'i idi. Ar· 
ve bir hidrolik üstünde bulunuyordu. 
Asansör şeklinde olan bu döşeme saye
sinde düşmanlarımıza.. tamamiylc hi -
kim kalacaktık. İngilizlerin bu salon
da kalncaklan l?c :muhakkaktı. 

lngiliz muavi kruvnzörii, göajen 
kaybolduktan ::A2m r a lavabodaki 
bir dolapta gir,Ji olan resmi üni
formanu giyecek. ü~tilne sivil manto
mu gcr,irdiktcn sonril gUvcrtcye çıka
rak tayfaya c~c~ kararln~tırmış 
b•ılunduğumuz ş&J<ilde şu cmrj verecek 
tim: 

- Yelkenleri 'kısınl 
Bu emir üzerine tayfalar 1\cmcn d!

reklerc tınnanac.a,klar, fakat yelken -ı 
lcrle uğraşacakları yet:de direklerde 
gizli olan silahları alıp a3ağı inecek
lerdi. Ayni azmanda bir zil işareti de 
alt ambarlarda-bWunan mUrettcbata 
salonun döşemesini hareket ettirmele
ri emrini verecekti. 

Bir düğmeye dokunulunca, salon, i
çinde!d İngiliz zabitleriyle birlikte a
şağıya inecek, bizim Con Btıllar kendi 
lerini süngülü Alman asl<e'i'leriyle iha
ta edilmiş görerek her halde epey afal
liyacaklardr. 

Bu sırada diğer efr.ad da alt ambar ... 
lardan güverteye fırlıyacaklar, gemi -
Jtin başından ve kıçından iki mitralyoz 
belirecek ve güvertede bulunan birkaç 
lngillz de böylece esir edilecekti. 

Görülüyor ki Alman zekası her ih· 

tı1< ışi oyalayamazdım. Yarın öbür gün: 
- İ§te pasaportun ve itte vapur. Bu· 

yurun dediler mi ne yapacaktım. "Bina
enaleyh işin §akaya veya ihmale taham
mulli kalmam ştı. Derhal Esat beye ko: 
tum. Heyecan ve tcia~r::r.~an Erken a· 
damca[!ız: 

- Aman bir şey mi vt: o~lum ! c1iyc 
beni klrşıl:ıclı. 

Balların !Üzlerini tekrar ettim. Bir 
müddet düşünciü. Ben artık, ne olursa 
olrun, iki yüzlü hayatın biteceğine 

memnun bulunuyordum. Esat bey de 
vaziyet:n cidcliyct:ne k:ıil olmu~ ki ~un· 
l<ı:-ı sö lcdi: 

- Ben sana söylemek icin srra bel.• 
llyorclumı Fakat değil mi ki vaziyet 
böyle bir §ekil aldı. Söyliyebilirim. Se· 
nin yeni yerin hazırd~. 

- Neresi? 
- Refet pa~anın kararrr~h ? 
- Ne yapacağım oaradııi 
- Tercümanlık 1 
- Simdi gideyim mi? 
- Hayır 1 iki gün sonra. Yeni tali-

mı:t bck!iyorum. 
--Daha iki gün ne ycıp~ca~ım. 
- Daha iki gUn Kroker<lc i~ine de· 

v:ım edeceksin. 
- Oraya gitmesem olmaz mı? 
- Gilnler gebedir. Bu iki giln içinde 

de neler olabilir. Vakit kaybctmiyelim. 
- Bal! U'tUnc 1 
- Benim sana haber vereceğim ıaata 

kadar Balların yanından ayrılmıyacak
sın. 

- Peki! 
Esat beyden ayrıldım. Daşım. müthi§ 

öır yükün altında gibi a~ırlaşmış. Ha
yatımın yeni bir dönüm noktasındayım. 
Üç senedi: devam eden bu esrar dolu 
h.lyattan artık uzakla~:ıcağım. Seviniyo· 
rum, çok seviniyorum. Fakat, heye::anı
mın başka manaları da var. Kendimi ilk 
Sİ!Jerleröc bir nefer gibi görüyorum. E
sat bey, beni çok sevmesine rağmen ica
bında harcayacak. Vaziyet bu kadar na· 
zik bir hal aldığı halde hala İngilizlerin 
içinde kalmamda ıs:-ar eJ:yor. Dü~ünü
yorum. I~rokere döneyim mi? Vicdanı
mın &~sini duyuyorum. Bana: 

- Büyüklerin öyle istiyor. Tehlikeye 
gözlerini yum ve git. diyor. 

Gidiyorum. Şimdiki planım, Ballann 
plfimr.ı kabul etmiş gibi görünerek ha
tel:ct gününe kadar onları oyalam;:ılctan 
ibaret. Ben de öyle yapıyorum . 

I~ro!:erd: ~imdi bir tek daktilo kaldı. 
Matmaz:I A hal! bana karıı masum 

a~f:ını yaJatıyor. Ec:ı de bu bakir ruhlu 
çocuğa bipne d.ğilim. Çok acı hatıra· 
!arla dolu olan bu binada hayatımda 
hatırladığım zaman heyecan duyacağım 
ba~l:a hatıra~ar da var. Bunlardan biri 
de.: bu kız ... Onu gizlice ziyaret ediyor 
ve: 

- Sen benim igvüzümU pekilA bili
yorsun. Artık burada fazla kalamayaca· 
ğım. tkl gilne kadar gidiyorum. Ailen 
ve sen namuslu kimselersiniz. Baban 
da dürüst bir insandır.. Binaenaleyh, 
ıizin İlltanbulr.ı kalmanızda hiçb:r 
mahzur yoktur. Ben buradan ayrıldığım 
[tiin sen de istifa ederek buracfo.n çcl:il 1 
diyorum. 

Genç kız. sözlerimi derin bir alS.ka tle 
dinliyor, pek yakın bir zamanda bura
dan aynlacuğımı ö~renince yüzü bulut-
lanıyor, gözleri nemleniyor: 1 

- Efdal, diyor. ::ana bil~i;in hal<le 
bir §~Y itiraf edeceğim. 

- Seni memnuniyetle dinliyorum. 
- Burada iki senedenbe:i b~rab:r ca-

lı§yoruz. Aramızda ... 
- Biliyorum. 
- Sana karşı, şimdiye kaclor kimseye 

duymadığım hisleri duydum. 
- Ben de öyle .. 
- ::enin vaziyetini biliyorum. F~!:a' 

ben ümitsizlik için•leyim. 
- Müteessir oltna ! 

- OlmamaK mümkün mü? Bir genç 
kız için bunları itiraf etmek çok acı bir 
şey .. Fakat benden ayrılacağın anla_şıl

dıktan sonra sana hislerimi açıkça söy
liyemezaem sonn ço~ üzüleceğim. 

- Yavrum 1 Ben daha açık konutaca
ğım. Biz b:rbiriruizi snf bir a~kla sevi
yoruz. 

- Evet. 
- Şimdiye kaC:ar hiçbir ha<l:se bu 

nezih a~ka leke düşürmedi. 

Matmazel A ... başını önüne eğdi. Yü· 
zil kızardı. Den sözlerime devam ettim. 

- Hayat bu bilinmez; belki ileride 
benim hayatıma b"'ka kadınlar da gire
bilir. Fakut ıeni katiyen unutmayaca
ğım. 

Ya.=arıın gözlerini gör.lerirr:r. dikti. 
Eakı~larmdan bu ıözledmin kendisini 
ne kadar mUtclıassiı ettiği açıkçı. belli 
oluycrdu. B:r §ey ııöylcmecli. Den tor· 
dum: 

- Beni unut"e<:l< mmn? 
- Buna katiyen ir.ıl:.:n r;~r~m;yorum 
- Ben de öyle 1 
- Peki 1 Artrk biı b:rimizi c~rc=.'yc 

Gek miyiz? 
Ellerini t1.Jtarak öptüm: 
- Buna n:ıı·l ihtimal verlyort·.ın. 

- Affet, aklıma l.cp fena şeyicr ge 
liyor. 

(Devamı var) 

- Ruslar nasıldı?.: Kinyaz 11• 
dı ? ... Aradıı"ın. istediğin gibi mi 7 .. 

- Hayır Hacı M,mıtafa HaY,ıt.•· 

rede cenuplu kan, nerede Rusınrııı' 
İsveçliler gibi soğuk olmamakla 
ber. §imal Ruslan da .name... • 
ben. ~km esrarının güneşte 01auıı 

anlamıştım ... Şimal semalarına bit 
nus gibi asılan bu toparla~a bal<" 

dum ... "Ah. sana yakla§abilsem ... , 
ye içimi r.ekiyordum ... 
Hacı Mustafa, odahğınn kuc9t 

yatıp kollarıyla belini Bararak: 

- İşte geldin ... Geldin cenubıı. 1•• 
İşte ben, esmer bir cenup çocuğtl 
rak seni alev gibi kollarımla sa~ 
rum ... Fakat, nasıl Rushı.nn eliJl 
kurtulup benim kucağıma dü§t~ 
diye soruyor, Havvanm, defalarla 
lcdiği macerasını tekrar dinliyor& 

- Çok geçmeden, l{inyazın sar' 
da büyük bir mevki kazandım .•. ~ 
gözdesi oldum, güzelim... FalC9 

hantal, iri vücuduna, kalıp kıys!e 
deki "'' ybete, göğL-Une kadar in~ 
rı ku.ua sakala rağmen, nafile .. 
gibi on tanesi, o ~elimsiz çalıtJlS~ 
bi duran, rahavctli ve tembel gl> /.; 
kara kuru esmer cenup delikan111 

dnn . h=ı.tt:i o!'ta yashlarından blf ıı1 
sinin yerini dolduramaz... Baktı~ 
renelcr ~cçiyor, muradıma nail 1 
ran bu buzlu stenlerde uyuşup I<~ 
~m, fünynzı kı~kırtmaya başla~} 

'Devamı 

Tl 

• 



Ya:rantar : tnglllz ordu•u hava zabitlerinden Kenneth Brovn Colllne, 
Me•hur ••YY•h ve muharrir lo•v•U Thoma• 

- t2 - Dntmlze çavlr•n : A. E. 

Burada dayanamıyacağımızı anııvorduk. 
Karşınıızda bine yakın Türk vardı 

CephemDzdenD sağımezdan,, solumuzdan ayni zamanda 
hücuma geçtUeıra BDzD her yanımızdan vurdular 

kısımlann holbası· J 

~ ~lizler, Türklerin kana;a hllcum 
sonra, Türklere bir alan yap 

rı dUıUnmll§ler \ ' O kararlqtınnı~ 
·Bu akını Kalya civarında ordu 
kuran vo bu kuvvetlerin kuman 
bulunaıı general wiggln yapacak 

Ortalık sisliydi. Battaniyemden sıy. J 

rıldım. üç dakika sonra da yüzbaşı Re l 
berts'in yanında bulunuyordum. Keı ı 

disine: 
- Ne var? .. 
Diye sordum. 

Türkler 150 metre kadar uzaktaki 
yamaçta siper alarak güneşin doğmas! 
nı bekliyorlardı. Fakat Araplar Türk
leri beklemediler. Yüz kadarı, içinde 
bizden ancak yedi kişi bulunan sağ 

cenah postamıza hücuma geçtiler. 

!erinin bile nişan almadan ateş ettik· [ 
!erini söyliyen birçok zabitleri i.şit . 
miştim. Fakat o yedi çocuk hem de mü 
keın.mel nişan alıyordu. TiJ."eklerden 
birinin her patlayışında bir Arap ye 
re yuvarlanıyordu. 

dayanamıyacağımm anlıyorduk . Kar • 
şımızda bine yakın Türk vardı. / 

Ortalık aydınlanır aydınla~mu cep.
hernizden, sağımızdan, solumuzdan ai· 
ni r.amanda hücum,a geçtiler. Bizi her 
yanımızdan vurdular. Tabancamın 

namlusu kıpkırmızı oluncaya kadar {l· 
teş ettim. Sonra da ölülerden birisinin 
tüfeğini kaparak işimi onunla görme
ye başladım. Onlan muhakkak tel ör· 
gUJerinin önünde durdurmak mecburi
vetindeydik. 

'l'Odd Güney, gonerala bu altma kcn 

de gönderilmesi için yalvarmış 
l ~ncrııJ 8özlertne kulak asma 

· BilAkia <Onun kanala dönmcsJnl 
• denıtryoıu ucunun sağ ceJ'lahmı 

U ~a memur kUçUk garnizonu 

- Bütün bildiğim şu: Katya telgraf 
hattı bozuldu yahut kesildi. 70 numa
ralı tepedeki binba§ı Thompsona tak -
viye için haber gönderdim. Ne olur. ne 
olmaz ... 

Tam bir saat göz ve kulaklarımız· 
yorarak o kalın sis tabakasının irinde 
bekledik. Bir §CY işitmedik, bir şey 

görmedik. Roberts birdenbire: 

Bir an için burasının alt üst edile· 
ceğini sandık . Fakat yedi kişi bekle· 
di. Araplar tel örgülere yakla.c;rp da 
hızlarını yavaşlatıncaya kadar bekle . 
diler; sonra onlara günlerini gösterme 
ye koyuldular. 

Bu cidden hayranlıkla seyredilecek 
bir manzaraydı! Bu inanılmaz bir se
yirdi ! Yedi kişi tam yüz Araba kafa 
tutuyordu. hem de dahası vardı. Arap
ları kaçırdılar bile. Yalnız kaçanların 
Uçtc biri tel örgülere asılı kaldı. 

d' l' § et:nC81nl emretmiştir. 
Mubarebedıt Mkerleria aatti en iyi- Sis aoıllJ">rdu, burada umn boylu Bikanir deve kolundan altı . nefer 

hattımızı temdit etmek için sürünereii 
açığa ilerlediler. İçlerinden birisi . na· 
sılsa meydana çıkmı§b. Hemen o sani
yede geler. bir kyrşun onu bulund1:lftı 
yere çiviledi. Zavallı adam kurıiınu 

tam da midesinden yemi,ıi, ıstıraphl 
krvranıyordu. Yüzbaşı Robcrts onu si
pere çekmek için ileriye doğnı sUrün
dil. Alnının ortasından yediği kurşu.ı· 
la o da hemen can verdi. 

Oddun canı ınkılmaama rft.#men 
e ba~ eğmiş ve ayrılmıştır. Toddun 

aıı -~ndJgtne göre general 
tıı Yapnııı takat bildlrilcn mevkide 

" kuvvetle k&r§tlaşmamıştır. Onı. 
birkaç nöbetçlderı ba§kaaını bula 
'Itır. Sebep de oradaki kuvvetin 

Klll""tnlt··-
&kın için ayntmış bulunmala 

• CtnerııJ TOrk kuvvetlerinin ya 

geçtı~ halde ne Türkler Jngtllz 
~ile İngilizler Türkleri çllt yUzUnden 
~ ll:ıeı:nıııerdlr. 

"l'Urk l.'1J\'Vctleri tan yeri ağarır 
ıc..tya ve Ograllnadakl lngfilz 

htr Ollannı vurmu~lar ve bu iki yerde 
bı kollanru nlJaya salJaya 

~ ıııar. 
Odd Gll.ney bu snada. gJıeraUn tcrtl 

1 '?ııretucı yerde bulunuyordu. Bu 
ı:ıgnız tne\•kllnl hallaç pamuğuna 
~ ı:ı 'I'Urk kuvveUeri Toddun bulun 

1 ıı:~\·kıe kııdar gelmişlerdir. Bura 
J>lyade neterf mUdafaa ediyor 

~· a&bah nöbet:tfnln biri hiçbir 
haberi olmayan Toddun yattığı 

f!}t ~<ılet-ek ~117.~mıı;ı, k~lstnı g~ 
'lNJit:fol ı;lSyleml~Ur. 

- Yere yat! .. 
Diye bağırınca tam \.'aktinde yere y 

ğıldım. 

Tilfek patlamaları başlamıştı. Kur. 
şunlar tepelerimizden vmhyarak uçu. 
şu yordu. 

Sislerin içinden ateş yağmuru geli· 
yordu~ 

Sürünerek ana ı.ipcre gittim. Burada 
elli kişi tüfek elde, boyuna. hem de 
mümkün olduğu kadar çabuk. ateş e
diyorlardı. Benim yalnız tabancam vu 
dt, kurşunlanmı daha yakından nteF 
etmek i~in sakladım. 

Y1.tZE KARŞI YEDİ KlŞt 
Türkler cebel toplarını harekete ge

çirdiler. Fakat mermiler çok gerimizde 
patlıyordu. Bunun pek uzun sürmiye
ceği aşikardı •. Sis kalkar kalkmaı ı:U· 
neşin ışığıyla beraber topçular da i\'i 
ni.~n alacak, ortalık dn_ıy.Q.enncmc do 
nceekti. 

,~ .. ~ 
~~- i 
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G O Z EL P RE N S E. S 

İki iışık birbirlerine sarıldılar. Adola
Tın gözlerinden iki damla sevinç yaşr 
Yuvarlandı. Demek ki Anna ölmemişti. 
Artık onun için matem tutmayacaktı. 

"' * ı;: 
Birbiri ıçin çarpan iki kalp buluşmuş· 

tu. Artılç hiçbir ıey düşünmiyorlardr. 
Bir müddet sonra Anna gitmek istedi. 
]{ont buna taraftar görünmedi. Fakat 
Anna, M.aryankanın kendisini arayaca
ğını bildiği için acele acele Konta sade
ce Zingara ile düğünlerinin ertesi günü 
Yapılacağını, düğün merasimi bitince 
Zingaranın onu hemen araba ile hududa 
götüreceğini ve oradan bir ecnebi mem· 
lcketc gideceklerini haber verdi. 

Kont Adolar, ecnebi bir ., nlek~.e 
gitmek mevzuubahs olunca Dük Jorjla 
oynadığı şatranç oyununu hatırladı . Uç 
&ün içinde memleketi terketmeğc söz 
vermi!.t Aynı zamanda bu mecburiyeti
ni kirnseye söylememeği de taahhüt et· 
?nişti. Bunun için kendisi burada kala· 
lTlazdı. Annayı da bern'ber götürmek la· 
ıırndı. Fakat bunu da Düses Veranın 
<luyınarnası daha iyi olac;ktı. Çünkü! 
Annayı kendisi için daimi bir tehlike sa· 
'Yan bu kadın belki de onları takip etti· 
rccck, bir gün Annanın kar§ısın:ı çıkıp 
da günahını yüzüne vurmaması iiin onu 
Ortadan kaldırmak istiyecekti. işte b: a 
meydan vermemek irin bir cnre düsün-
dü ~ - -

· Nihayet buldu: 

Anna, ertesi gün te:ed"i;tsüz Zinga· 
~~ İle nikahlanacak ve bu · merasimin 

h
1tnlesini müteakip binecekleri araba ile 
Ud • la ucıa hareket edeceklerdi, Kont Ado· 
~ ertesi güne kadar haı:rrhklarını ya-

rak onları hudut civarında usaklarile 
:~irecek ve Annayı Zingaranın. elinden 

:" hududu a~ıp kaçıracaktı. 
tile llnu genç kıza anlattı. Hududu geç· 

ten sonra italyaya gidip onda yerle· 

-
şerek mesut olacaklar nı söyledi. D.r
birlerine bir hayli teminat verdiler. Son
ra Anna Konttan ayrılarak süratle kiı· 

ye doğru ilerlemeğc başladı. 

Biraz sonra harıl harıl kendisini ar~
yan Yakomirin karısı ile karşılaştı. Ka· 
dın Annayı bulamayınca deli gibi dışarı 
fırlamı§, soluk soluğa onruına dalara1: 

ara§tırmağa başlamı~tı. Nih<'yet onu bu· 

lunca sevindi ve yanyana çiçek toplaya
rak köye döndüler . 

"'akomirin evine yak1-. ·klc::rı sı:-acla 

ka:ş:dan evlerinin kapısı önü:ıde bir 

bohçacı gördüler. Bu kadınlar köj tle:l 
köye dolaşarak muhtelif eşya satarlar· 

dı, Kadmm sırtında taşıdığı büyük bc.h· 
çada bir köylü evi için lazım olacak her 
çeşit örtüler, basmalar, elbiselik!·r. hııv-

lular vardı. Elinde tuttuğu bir sepet 
içinde ise köy kızlarının gözlerini ka· 
maştıra:ak elmas taklidi taşlı taraklar, 

yüzük, bilezik, küpe ve gerdanlık giQi 
süs e~yası bulunuyo:du. 

i ncc ve uzun boyu olan bı.: kadın 

otuzu geçkin göründüğü halde bir genç 
kız gibi yürüyordu. Ba,ını kırnuzı b:r 

örtü ile örtmüş, ve bu örtür.ün uçlarını 
~cnesinin altından bağlam•ştı. Bt.:nun 
için saçları ile yanak ve kula::ları görün 
mi yordu. 

Maryanİl.a, kadının yanına yaklaşınca 

ona çıkıştı : 

- Burada işin ne? Haydi bakayım 
yoluna git.. 

Bohçacı kadın bu sözleri işitmemiı 

gibi oturduğu yerde sadece kımıldandı. 

Anna. kadının bu haline ve b5yle azar
lanmasına acıdr. Maryankaya: 

- Zavallı kadından - istiyorsun. Bı

rak da dinlensin. Belki kendi~inden öte 
beri alrrrm. 

Kuvvetimiz ikiye bölilnmüştü: Zaten 
mevcudun yarJsı da' cansız olarak yer
lere serilmişti. Türkler şimdi bizi yer 
yüzünden kolaylıkla silip stipilrebilir
lerdi. Fakat tekrar hUcumla.nnr dur ~ 
durdular. O kadar ağır zayiata uğra
mışlardı ki. biru beklemeye kl\rar ver 
miş olacaklardı. 

YUzba.şı Robcrta'in gün ağarmadan 
haberci gönderdiğini" bilmiş ols&lardı , 
het'halde bu hiklyeyi anlatan ben de 
dahil olduğumuz halde hiçbirinıls sağ 
almazdık. 

GÜZEL · P ·RENSES 117 . 
--------------~------~----~~~------------------,_. _______ ___ 
~aber veriyorsunuz. Dilşes size vaadet· 
tiği parayı vermedi mi? 

İhtiyar kadın, biraı: dütündükten 1011· 

r~ cevap verdi: 
1 

- Buna cevap veremem. Or~sı bana 
aittir. Ben sizde bulunmayan ve pek işi· 
nize yarayacak bir şey getirdim. 

- Nedir? 
- Bir delil.. Size mühim bir vesika 

ı;etirdirn ki bununla Düşes Veranın ha· 
k ki mahiyetini meydana çıkarabilirsi
n:z. 

- Düşts Vera size sırrını tevdi ede
cek veya vesika kaptıracak kadar buda
la değildir sanırım. 

- Bu söı:lere ne lüzum var Kont. t~
te şu mektubu okuyunur. Her şeyi an· 
layacaksmız. 

ihtiyar Sosel bunları söylerken cebin· 
de:ı çıkardığı bir mektubu Konta uzat· 
tı. So:ıra ilave etti: 

- Alınız, okuyunuz Kont. Bu mek· 
tubu ~ize getirmek içın çok acele ettim 
Çünkü Düşes Vera denilen ytlandan ben 
ele nefret ediyorum. Yegane emelim, 
o;ıun rezil olarak süründüğünü görmek
tir. Koca11 Dük jorj beni kırbaçla teh
ü:t etmişti. İşte bu mektup ona karısı
nın ne mal olduğunu öğretmeğc kafidir. 

Kont Adolar kadının bu mektubu kcn
clis:ne satmak üzere getirmiş olduğunu 
ıınlayarak onun önüne birkaç altın attı. 
S?nra mektubu dikkatle okudu. 
Düşes Vera tarafından yazılmış ve 

imzalanmıJ olan bu mektup onun bir 
canbazı sevdiğini ve bu gece aşıkım 
dave~ ettiğini gösteriyordu. Bu mektu
bu Düşesin kocası Dük jorja veya ba
bası krala göıtermeği düıündü. 

Bu °'ırada ihtiyar kadın yine ıöı:e baş 
ladı: 

- Bu mektubu o kadının babasına 
veya koeaP.ına götürüp göstermek iste· 

dim. Fakat sonra düşUndüm ki ubte- , 
dir diye bana inanmıyacaklu ve beni 
zindana atacaklar .. Bu sebeple size ge· 
tirmeği daha muvafık buldum. Siz bir 
asilzadesiniz. Nüfuzunuz ve J(>hretiniı 
var .. Size inanırlar .. Siı de böylece in-. 
tikilmrnızı almış olursunuz. 

Sosel. böylelikle aynı zamanda oğlu · 
Zingara)"l Veradan kurtumak istiyor· 
du. Düşesin mektubunu Konta vermek
le de kendisi hiç yorulmadan maksadına · 
eri§ccekti. 

Ko'lt Adolar, mektubu okuyup bitir
miş. derin bir düşünceye dalmıştı. Ken· 
disi bu mektubu okurken Düşes Vera 
da herahldc Aşıkının kolları arasında 

bulunuyordu. Çünkü mektuptaki davet 
bu gece içindi. Bu mektupla Düşesi ayak 
larımn altında bir yılan ezer gibi eze· 
bilirdi. O zaman on sene kendi kendi· 
sini ncfyetmesine de lüzum kalmardı. 
Fakat bu yoldan yürüyerek, yani bu 
mektuou ortaya çıkararak intikam al· 
mağa kalkı§tığı takdirde eski do•tu 
olan Dük Jorjun !eref ve haysiyC'tinin 

lekeleneceğini. onun ölünceye kadar 
azap ve ıztırap içinde yaşa:-cağıru dü
şünüyordu. Karısı tarafın<ian aldattlmı2 

olmak ve bunu da herkr:sin duyması 

bilhassa Dük Jorj gibi yüksek mevkide 
bulunan bir koca için büyük bir feli· 
kett!. Dlik Jorj onun dostu idi. iyi kalp
li bir adamdı. Fakat yegane kusuru ka· 
nsına körü körüne bağlanması, biru 
etrafına dikkat etmek, kansından güp· 
helenmek aklına bile gelmemesi idi. 

Çok asil ve temiz bir kalbe malik 
olan Kont, intikam almanın zevki ile 
kardeti kadar sevdiği bir dostunun ıeref 
ve haysiyetini mahvetmenin azabı ara· 
sında bir hayli boc:alııdı. Nihayet ken
disini intikam almak zevkinden timdilik 
mahrum bırakacak dahi olsa eski bir • 

• 
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Yazan: E. Junn JA.my - 2 - '1 urkçeye çeviren: A. E. 

Guatemalayı gezelim 
Çamaşırları sıcak su menbalarına atar, 
sonra buradan çıkarır ve gölün soğuk 

sulaı\ında sudan geçirirsiniz 
Orta yaylada olan Guatemala'run 

çok şen ve asrt devlet merkeziyle, bu 
sessiz ve tenbel liman biribirine hi~ 

benzemez. Tepelerinden boyuna du. 
man pü.8küren yanar dağlıirı, koyu 
mavi gölleri, her nedeMe sessiz San 
Joze limanını canlandıramıyor. Bura
smın sıcak iklim bölgesinde olma'1. 
aeaba tembelliğine tesir mi ediyor? 

lspanyolların Antigua adiyle kur. 
duldan bu liman eskiden" Amerikanın 
Pompeyi,, idi. Fakat çatıları oluklu 
galvanizden kirli kargir binalar, San 
Jozenin bir vakitler Pompeyi olabilf". 
ceğlnl hiç de göstermiyor. Buranın 

dağlannda her yerden havaya doğru 
fışkıran buhar hı§lrtısını ve burada et
rafı dolduran türlü türlü papağanla. 
nn gevezeliklerini işitirsiniz. Guate. 
mala merakla gezilip görülecek bir 
ülkedir. 

ithalatından 2.500.000 dolar fazla idi. 
146 kilometrelik seyahatin Guate. KIŞ "MAYIS" ATINDA BAŞLAR 

mala şehrine olan ilk kısmı tatlı bir 
meyille boyuna yükselen ovadan geç
mektedir. buranın kapkara volkani!< j 
toprağı gayet sık muz ağaçları, şekeri 
kamışı, pamuk, kakao ve meyve ağaç.. 
lariyle örtülüdür. 1 

Guatemala şehri deniz sathından 1 
1958 metre yüksektir. Tren, mutedil 1 
iklimin serin ve çok hoşa giden bu böl 1 

1 
gesinde, son 100 kilometreyi dik bir 
yokuşu tırmanarak bitirir. 

Demiryohı. Palinin az ötesinde 
gayet yükse tepeli dağlar aruında 

dar bir vadiyi geçerek çeVTesi daf. 

Taksi otomobilleri bizi istasyon • 
dan alarak, dümdüz kaldırım cadde
lerden geçerek otele götürdü. Bu o. 
tel muazzam bir kirgir binadır. Ustü 
örtülü balkon odalarının tavanlarr 
gayet yüksek ve döşemeleriyle mobil. 
yalan hep mahun ajacındandır. 

Otel katibi, sarışın bir Norveçli 
idi. Kendisine havanın biraz sofu\. 
olduğuna söyledim: 

- Evet, • dedi- kış başlamak ij .. 
zeredir? ıc 

- Kıt mı? sıcak iklimde kıt? hem 
de Mayıs ayında 1 

lNSAN BURADA KENDİ BOYU KADAR YOK TAŞIYOR 
Çiçika.stanengo'nun Santo Tomas eehri çarşısından dönen bu 

lek taciri, deniz sathından bin, battA iki bin metre yüksek dağ 

böyle ağtr yükleri kolayca. taşıyabilmektedir. KUVETZAL HEM PARA 
HEM KUŞTUR 

San Joze demiryolu istasyonunda 
Guatemala için bilet satm alırken 

memleket parasınm Birleşmiş Ameri
ka devletleri para.siyle ayni kıymetk
olduğunu öğrendik. Paranın vahidı 

kıyasi.sine Kuvetzal adını veriyorlar. 
Bu söz ayni zamanda htirriyet ku
şunun da adıdır. Bir Kuvetzal tama. 
mı tamamına bir .Amerikan dolarma 
müsavidir. (Demek ki Türk paruiyle 
125 kuruş kıymetindedir.) Bunun se· 
beplerin,den biri de Gaateınala'ana 
memleket lehinde olan bir ticaret mu. 

Jarla kuptılan Amatitlan plüna 
vanr. Sahil boyunca birkaç kflomet. 
re içinde hep yerli kadınlar görü -
lür. Bunlar gölün kenarındaki sıca" 
su membalannda çamaşırlannı yıka. 
mala giden kadınlardır. Buralarda 
çamapr yıkamak kadar kolay bir iş 
yoktur. SuyU kaynatmak için ateş 

ve kazana hiç ltizum hasıl olmaz. Ça. 

O kış demekle Guatemala'nın ma· 
yıatan birlndteşrin ayına kadar ıü. 
ren yağmur mevsimini anlatmak isti. 
yordu. l\u mevsim hep bulutlu, ru· 
tubetli, ve sağnak halinde yağmurlu 
geçer. Şaşkınlıktan ağzımın açlk 
kaldığını gören kltip: balık şehri olan Guatemala ıayet 

- Günün bir kısmı açık ve giineı. düzenli bir biçimde inp. edilmişti!". 
lerinin istiklal kazandıkları 
rulmaş olan Guatemala §t 

Amerika cemaatleri tehiri 
gencidir. Deprtmler (zelze 
def al ar şehri tahrip etm~tf 
de hemen hemen bütün 
olmuştu. Ger~i burada M 
zında yapılmış pencereleri d 
maklıkh, balkonları sarm 
terle süslü bf rçok evler vaf!S 
eskiliğini kaybetmiş ve bUsbfl 
ni olmuştur. 

lidir. Asri binalardan ' birisinin damına çr. 

maşırları sıcak su membalanna atar, 
sonra buradan çıkarır ve bir adım 

bile yttrümeksizin gölün soguk sula
rında sudan geçirmek imkAnını eld~ 
edersiniz .. 

Sözlerini il!ve etmekte acele ~ÖL karsanıı şehrin bilyük bir kısmmı be
terdi. ikinci tetrinden nisan ayına im- yaz, mavi pembe renkli evleriyle gö. 
dar süren yaz mevsiminde Yafmur rürsünüz. Evlerle mağazaların he . 
yafmaz, güneş blitün gün parlar ve men hepıııi iki katlıdır. Yalnız bir ik: 
halk hem daha sihatli hem de daha ticarethane ile kiliselerin kuleleri bf 
sevinçlidir. tondandır. Bunlar kırmızı kiremit]' 

Tren Guatemala şehrine yemyeşil 
1 

banliyö köşkleri, sürü sürü amba:-
Te demiryohı meydanlarından geçe .1 
rek lrdf. Burası l!tln Amerikanın 1 

Ertesi günü erkenden kilise çan. düz damlı binaların üstüne yükse 
Jarı, ağır öktlz arabalanıun rıcırtı. lir. 
lan arMTnda ar.abalarla klfüıeye gi-
den dlndarlann ,arkılarlyle uyandık MERKEZ 1776 TESİS OLUNMUŞTU 

vazenesi vardır. 1935 yılında ihracatı çot< islek tiir yeridir. l BUtun orta Amerikanın en kala. Birleşmiş Amerika Cumhuriyet. 
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dostunu ileme kepaze edecek olan böy
le bir yoldan yürümemeği daha muva
fık buldu. 

ihtiyar Sosel, onu tqvik ediyordu: 
/ - Kont, bu mektup Vıerayı mabvede
,cektir. Bazılan "intikam soğuk yenilen 
bir yemektir,, derler. Halbuki ben bu 
fikirde değilim. Böyle ıeylerde insan 

;hiç gecikmemelidir. Hemen yarın sabah 
ıizin bu mektubu götürüp krala verme
niz her ıeyi halledecektir • 

Çingene kansının bu sözlerini i§iten 
Kont Adolar ayağa kalkarak mektubu 
parça par~ edip ateıe attı. Bu hali gö
ren Sosel yeis ve hiddetle ocağa atıldı. 
. Yanmak üzere olan mektubun parçala· 
rmı almak istedi. Fakat Kont buna ma· 
ni oldu. 

Sosel, sarhot gibi ayakta sendeliyerek 
h.ykırdı: 

- Ne yaptınız? Böyle kıymetli bir 
vesika yırtılır mı? Kabahat bende ki 
böyle bir mektubu size getirdim. Ah ne 
budalalık ettim ne budalalık .. 

Kont Adolar, hiddetle ona kapıyı gös
terdi: 

- Haydi bakayım. Artık buradan çık 
git. Ararıuzda hiçbir münasebet yoktur. 
Bu mektubu yok etmekle Düıes Verayı 
müdafaa ediyorum zannetme .. Şu daki· 
kada o benim en büyük düşmanımdır. 
Ona karJI bir ıilih kullanmak isterdim. 
Fakat bu silahı sizin elinizden almak is
temem. Sizin gibi bir müttefik kabul 
edemem. Sonra bu sizin verdiğiniz ve· 
eika bana zahmetsiz bir zafer kazandmr 
ki bunu da istemem. İ§te mektubu bu
nun için yaktım. 

Sosel, hiddetinden ne söyliyeceğini 
18§trnıı1tı. Gözlerinden ateşler saçılıyor
du: 

- Kont beni aldattınız. Almız para· 
larnım da geri veriyorum. Şimdiden 

sonra sizden V eradan daha fazla nef • 
ret edeceğim. 

- Hemen buradan defolmazsan uıak 
!ardan bir güzel dayak yiyeceksin. Hay· 
di defol.. 

Çingene karısı, daha fazla duramadı. 
Kapıyı açıp süratle dıp.n çıktı ve gitti. 

-25-

DUÖUN 

Zingara ile Annanın düğünleri ıçın 

kuarla~tınlan gün nihayet gelmişti. Er· 
tesi gün evleneceklerdi. 

Yakomirlerin evi çiçeklerle süslenmiş, 
kapının önündeki bahçeye misafirler 
için beyaz örtülü rr.asalar konulmuştu. 

Anna, o sabah uyandığı zaman yaşlı 
gfü:lerle odasının dört tarafına baktı. 
Odanın bir köşesinde bir bavul içinde 
beyaz bir gelinlik ile portakal çiçekle
rinden yapılmış bir taç duruyordu. Bun· 
lan Zingara göndermişti • 

Ertesi gün evleniyordu.. Fakat sev· 
mediği ve ısevemiyeceği bir adamla .. An· 
na, bunu dü§ününce ürperdi. Zingara· 
nm kendisini evlendikten sonra hangi 
ecnebi memlekete götüreceğini de he· 
nüz bilmiyordu. Öyle bir yere gidecek 
olursa büsbütün ümitsiz kalacak, Kont 
Adolarr bir gün görebilmek için kalbin· 
de yaş3ttığı son ümit ı~ığı da sönecekti. 

Bir aralık sevmediği bir adamla evlen 
mektense bu evden kaçıp gitmeği dü· 
şündii. Fakat kendisi serbest olsaydı, 

tekrar zindana tıkılmak ve dar ağacına 
götürülmek için dışarda aranmamış ol· 
saydı kaçmak çok malcul bir hareket 
ol:tcaktı. Fakat ne yazık ki Zingara, son 
geli~inde bile ona dışarıda polislerin 
kendisini harıl :~ani aradıl~larından bahı 
etmişti. Bunları düşünerek kaçmaktan 
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vaz.!~çti ölmektense sevmtdiği bir 
.ıdanı~a :fa olsa evlenmek daha hayırlı 
idi. 

!>encereden dııanya baktı. Bütün · 
geniş arazi ve orman sabah güne1inin 
altında pml pml parlıyordu. Köye ha
kim tepe üzerinde kuleleri semalara 
doğru yükselen heybetli ptoya baktı. 

Sevdiği adam. Kont Adolar iıte orada 
idi. Anna bu şatoya gitmek istedi. Fa· 
kat sonra vazgeçti. Hüviyetini sakla· 
mağa mecburdu. Kendisi yakalanıp tek
rar zindana girdikten başka Kont Ado
lann da bir mahkumu sakladığı için 
mesut olması muhtemeldi. 

Bununla beraber, Anna, gençliğini 

içinde geçirdiğ( ormanda bir kere daha 
dolaşmak, afaçlarla ve kuşlarla veda
latmak arzusundan kendini alamadı, 
Yakomirler bilhassa son günlerde onun 

üzerindeki kontrolü arttırmışlardı. Bu· 
nan için kapıdan dı~arı çıkamazdı. Ya· 
komir bir fıçı şarap almak üzere civar 
köylerden birine gitmişti. Fakat kum 
Maryanka evde idi. Nihayet buna da 

bir çare buldu. Çok yüksek olmayan 
pencereden atladı. Evin arka tarafında· 
ki bo§lukta bulundu ve hemen süratle 
ormana doğru yü:-ümeğe başladı. 

Anna, ormana girrer girmez büyük 
bir ferahlık hissetti. Ve derin bir nefes 
aldı. Yerler dökülen yapraklar ve çiçek-

lerle süslenmişti. Anna, düşüne düşüne 
ve ağaçlarla kuşlarla bol bol vedalaşarak 
bir hayli ilerledi. Farkında olmayarak 
Kont Adolnn ıatosunun bulunduğu is· 
tikamette ilerlemi§ti. 

Birden, yan tarafındaki sık ağaçların 
arasından ağır ağır yürüyen bir adam 
meydana çıkıverdi. Anna ürktü. Fakat 
karşısındaki adamın Kont Adolar oldu
ğunu görünce dona kaldı. 

- Anyclla .. Siz mi&iniz? Ne iyi teaa· 
düf .. Sizi bir kere daha görmeği çok ar• 
zu ediyordum. 

Genç kız kızardı. Hiçbir cevap vere
medi. Adolar hemen onun elinden tuta
rak devrilmiJ bir ağacın gövdesi üzeri· 
ne götürdü, yanyana oturdular. 

Kont, biru dalgın bir tavırla: 
- Anyella .. Siz Anyella değil misiniz? 

Anna nihayet cevap verdi: 

- Evet benim. Köylü Yakomirin ye
ğeni Anyella .. Bunu bilditiniz halde ni· 
çin tekrar tekrar ismimi soruyorsunuz. 

- Emin olmak istiyorum da.. öyle 
sanıyorum ki bu isim sizin hakiki iımi .. 
niz değil. Siz Anyella değilsiniz. Bu ka· 
dar benzeyi~ mümkün değildir. Evet 
size dikkat ettikçe şüphelerim hemen 
hemen kanaat haline geliyor. Bir muci .. 
ze kaıırsındayrm.. 

Kont Adolann kendisini büyük bir 
dikkatle süzerek ağrr ağır söylediği bu 
sözler Annanın bütün mukavemetini 
eritti. Damarlarındaki kanın çekildiğini 
hissetti. Adolar, biraz tereddüt etmekle 
beraber kendisini tarumı§tı. Onu daha 
ziyade aldatmakta mana yoktu. Bu 
müşkül vaziyetten kurtulmak için kaç· 
mak istedi. Fakat Kont onu bırakmadı. 
Onun başrnı ellerile tutarak yüzünü yü• 
züne çevirdi ve birer ateJ parçası gibi 
parlayan gözlerini onun gözlerine, ta 
gözlerinin içine dikti. Annanın aklını 

başından alan ve ağlayan, isyan eden 
bir sesle: 

- Anna, beni niçin aldatıyorsun? 
Ben sana ne yaptım? 

Diye gürledi. Annanın artık taham
mülü kalmamıştı. Gözlerinden akan yaf"' 
lar, kendisinin itirafına lüzum bırakma· 
mış, karıısmdaki kızın sevgilisi olduiu· 
nu Kont Adolara anlatmıştı. 



I SiNEMA LA it 

;U,'BUL: 
ıa,so pl!klıı. dans musikisi, 19,80 spor mu 

beteri, E~rc! Şe!ik ttırnfındıın, 20 TUrk 
kl heycU , 20,80 Vedia Rızn ve arkadll§ 
bıratmdan Tt1rk musik1B1 ve halk §arkı 
21 orkestra, 22 pl!kla sololar, 22,80 

lana ve borsa haberleri, 23 son. 

ANA: 
18,25 sanat tarihi, 18,85 konser, spor, 
abat vesaire, 20,0~ saat, haberler, bava 
ru, proı;rrun, l~nuşmn, 20,40 eğlenceli 

r, 21,50 kanşılt yayın, 22,15 senfonik 
er, ~lti haberler, hava raporu, 28,25 

tncton, 2f.,25 haberler, 24,85 Viyana mu 

IU.tN: 
18,05 gramofon. 18;'35 konuşma, hukuki 

haUer, 10,05 musiki, 20,05 gelecek haf 
programı, 20,25 gramofon, 20,05 gUnUn 

l:sıerı, 21,05 Londra fllflrmon1k orkestra 
tı:ı ltonscri, ı23,05 hnbcrler, hııvn. raporu, 
r, 23,35 ~a-ıcnceu konser. 

DAPEŞlE: 
l8,0,5 konfcrnns, 18,35 çingene musikisi, 
,()5 Bllkalfon ve piyano, 20,35 opera binasm 

ı:ıaklen opora yaymr, 23,35 gramofon, 
,Q5 ingtl!zce haberler, 1,10 son haberler, 

~l)l\nEŞ: 
18,05 kıraat, ıs.~ orkestra ltonscrl, 19,05 

lıı.at, haberler, hnvn raporu, 19,15 konserin 
~aını, 20,05 konferans, 20,25 gramofon, 21, 

konferans, 21,20 gramofonla Tıınhlre3er 
?ero.aı, ieUrnhntlerde haberler, spor, 23,50 
~~c:ı ve almanca hnbcrlor, 24 son bn 
"l!tlcr, 

l>t\nts (P,T,T,)): 
as lS,05 gramofon, lS,20 plyııno konseri, 18, 

çOcuk §Rrkıları, 20',05 senfonik orkestra 
~ !Jan, 20,85 havadis, 20,45 konserin devamı, 
~,31) hava raporu, 21,45 konserin devamı, 
rı;_05 musiki konu§maııı, 22,35 Strasburgdan 

kU, 24,35 haberler, bava raporu. 

ltollA: 

SAHA\' 

TUIU\ 

MELEK 

lPEK 

SAKARYA 
YILDIZ 

SOl'llEU 
ALKAZAR 
TAN 

ŞIK 

ŞARK 

ASRI 

ASTORYA 

BEYOCLU 

1 Volga ate§ler içinde 
Hıı..,metıü va1s (ıruvarede) 

Aşk ölllm ve Şeytan 
ı çapkın mUlAzlm 

Mazurka. ve Çapkın genç 
Mavi valsler 

ı Ma.rı;arita 

Öldüren gözler 
: Kara odanm caran 
: Aşk uğrunda ve SUA.b 

başına 

ı Montekarlo kralı ve Pat 
Pat&§on kız hırsızları 

ı Güzeller re'lllil geçidi ve 
Kızıl alev 

ı Anna Karenin ve Kahra 

man süvari 
1nsan knçaklan, Korkunç 
sUva.ri ve FnU düğüne dn 

vew 
CUM'URlYET ı Kanun kuvveU ve Dertsiz 

arkat!B§Jar 

FERAH 

AZAK 
MlLU 

RlLAL 

lSTANBUL 
Volga mahkümlan ve 
.Uadığım kadın 

: Programını blldirmemlşUr 

Ehil aallp muharebeleri 
(TUrkçe) 
Taraabulba 

: Taraabulba 

HABER' in teşebbüsünden 
istifade etmeyi ihmal etnıeyiniz 

içinizde dert olan ve kimseye açmak cesaretini gösteremediğiniz müşküllerinize müsbet cevaplar alacağınıza emin 
bulununuz. 

HABER, Parisin belli başlı güzellik enstitüle
rinden biri ile anlaşmış bulunmaktadır. 

~Dei:e S<Q>ıra<eağoırnnz suaoueıre cevap v<eırecce~ ©llalfil 
IC>lYJ müessese<d!Dıra 

Başınızda, Yüzünüzde: Gözlerinizde, Dudaklarınızda, Saçlarınızda, Göğüslerinizde, Kal~alarınızda, Bacaklarınızda, A· 
yaklarınızda, Kollarınızda ve ellerinizde, Vücudunuzun hcrbir azasının biribirine nazaran ölçülerinde, bir. kusur, bir nis· 
betsizlik, bir tek kelime ile güzelliğinizinoksan bırakan ve canınızı sıkan bir şey görüyorsan•z 

HABER gazetesi güzellik 
doktoru adresine bildiriniz 

Birinci sayfamızdaki kuponu nıek tuplarınıza ilave etmeyi ihmal etmemeli siniz. 

Edirne Vilayeti göçmen evleri için 
satın alınacak canı 

ALE:\IDAR 

KE!Lu..BEY Ate, kraliçesi (tUrkçe), 
ÖlUm uçurumu ve Berlln \ 
olimpiyatları I 

KADI KOY 3 

V AKIT Propaganda servisin
den: 

ı - Tüı-k evlatlarının işsiz kal· 
mamasını arzu eden KURUN ve 
HABER gazetelerimiz i§ arıyan 
kimsesiz ve bikeslerin iHinlannı 

meccanen kabul eder. 

Adet 

Edirne Vilayeti iskan 
Müdürlüğünden: 

Ebadı Metre Hangi kazaya ait Teslim edilecek: 

murabbal bulunduğu istasyon 

Edime şehir 
Uzunköprü 

Uzunköprü 

HALE 
SOREYl'A 

RALl!l 

: Kadınlar kulübü 
ı Kanundan kaçılmaz 

)SKODAR ' işsiz kalmamak için bundan i&
tifade ediniz. 

7266 27 X 33 640 Edirne merkez 

2604• 27X33 232 Uzunköprü 

2436 26 X 33 217 Keşan 
12306 1089 

t 21,ıo: saat, haberler, hava raporu, 21,35 
ltll§!znı haberleri, 21,45 konser, 1st1rahatlerde AKIN 
l".ootıfcrans, 23,15 ııarkılar, 23,40 haberler, 23, 
~ans musikisi. 

ı Kınk rUya 
ERENKOY 

: ÖlUm perls1 

BALAT 

• 2 - Memur,katip,muhasip, artist 
kavas, odacı aşçı, hizmetçi, evlat
lık ve her nevi işçi anyanlar ara
dıklarını yorulmadan, üzülmeden 

1. - Yukardaki cetvelde yazılı miktar ve eb'atta göçmen evleri 

çerçevelerinde kullanılmak ve biz alarmda gösterilen istasyonlarda 

ve her kazaya ait olanlar ayrı ıand ıklarda bulunmak aırtiyle mecmu. 

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

rıeız Orkestra lideri Andre Kostela. 
J "] ' OJ>era VC beyaz perde yıJdııt 41 

Y l>ons'Ja se,·işmektedir. 
"ut:ndre Nevyorkta, Uly'de Holi 
harıc YaŞamaktadırlar. Andre her 
kalka sonu tayare ile Nevyorktan 
li"u:rak GOOO kilometre uzaktaki H •ı. 

A a usmaktadır. 

ı Gece blllbülü ve ı.ı:ışeı f bulabilmek için KURUN ve HA-
Strogot ; · ·BER gazet'e'lerinin ucuz, -küçük 

ltan!f/Mc!lit rstır.laE e'fmena rıer. 

T 1 Y "A T R O L A R ' 3 - Apartıman, ev, otel, ha-
mam, irat, dükkan, mağaza almak 

$ıhir1i'qaf rosu T E p E B A ş ı fi!ff ve satmak, kiralamak istiyenler bu 

. llllllll\1111\1 dram kısmında ~ işlerini gayet kol~ ve en ucuz 
AYAK TAKrnı ~ bir şekilde temin etmiş olmak içir. 

il' ili ARASINDA f KURUN ve HABER gazeteleri
nin ucuz ilanlar sütunundan isti-

m Fransız Tlyatroııunda "§ far:: etmelidirler. 
lllllff OPERET KISlUJ fE 

l'llASKARA §' 
Büyük u.uınyetizör ve illüzyoniM ~ 

Pr. Zati Sungur 1 -
4 - Otomobil, araba, :>iyano, 

mobilya, radyo, gramofon ve her 
nevi ev eşyası ve saire almak ve 
satmak arzu edenler HABER ve Tamamen yepyeni ve E 

muhteşem bir prog ~ KURUN gazeteleri ucuz ilanlar 
= sütunundan istifade etmelidirler. 

2. - Camlar Yunan veya Belçika malı sağlam cinsten bulunacak· 

tır. Teslim alınırken muayene komisyonu her sandığı veya içersinde 
mu~teJif •anClı~an ~ mua,ıene edecektir. Kmli camlar suliur .cı_.. 
se her sandık muayene edilecktir. 

3. - Camlann istasyonlarda beher metre murabbamın teslim fiatına 
yüz kuruş muhammen kıymet konulmuş olup talipler yüzde on bet 

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 yapılacağından isteklilerin mezkur 
gün ve saatte teminatlariyle beraber komisyona müracaatları· (2880) 

• . ~ O ". r ·•• . • • 

· Istanbul ·. Belediyesi Ilanla~ı 
' \.' • ~ 1 ":: .. ~ - • .. • • ... .. 

ramla son temsilleri fi 
nı yapıyor. ~ Bütün bu arzularınızın temini Beher metre mu:-abbaına 4 lira beael tahmin olunan Aksaray yangın 

Her ak§am saat 21 ' için müracaat edecek mahal yal- yerinde 63 üncü adada bir metre yüzlü 22 metre 44 santinı metre murab 
de suvııre, cumar - nız V AKIT Propaganda servisi- baı arsa satılmak üzere açık arttırma ya konulmuş ise de belli ihale günün 
tesi pazar gtlnle ( dir. İstanbul Ankara caddesi VA- de verilen fiat muhammen kıymetine uygun görülmediğinden arttmna 
r1 saat 17 de maUne § KIT Yurdu. Telefon: 24370 17-11-936 salı gününe uzatılmı~tır. Şartnamesi levazım müdürlüğün 
MA T{SİM Tlyatrosun = lllll I :s-
dL . - ~1ıııııııııı1111111ııııııııııı1111111ıııı ıı11111111ııııınıııı11111ıııııııııııı1111 de görülebilir. İstekliler 675 kuruşluk ilk teminst makbuz veya mektubile 

TAKıstM MAKSlM beraber yukarda yazılı günde saat 14 de dainıi encümende bulunmalıdır 
tiyatrosunda lar. (B) (2909) 

~LK OPE~n UCUZVEACELESATILIKEV --~~~~--~--------~-~--~------~~·~~----~~~ 
lG lklnclte§rlııden itibaren 

Zozo Dalmas ve Fono· 
kosun iştirakile 

PIPlÇA 

bUytlk operet. Yeni kadro 
Yeni Bale 

6 oda 2 mutpak 3 hala havagazi, elek 
trik ve suyu bulunan havadar ve ncza· 
reti mükemmel Laleli Fethibey caddesi iktisat Vekaletinden: 
33 numaralı betonarme bir ev ucuz bir "İS KANUNU" nun dokuzuncu "Teşkilat" faslındaki hükümlere 
fiyatla acele satrhktrr. 1 - d bar 1 

ma- göre kurulan "İŞ DAiRESi" nin T e"rinisani 1936 ba~ın an iti en faa İ· Mcrc-an yokuşu No. 6 kundura ~ 
ğazasma müracaat. yete ba~ladığı 145 inci madde mucibiııce ilnn olunur. (1661) (2802) 

------------~~~------------------------------------------------------~~----~ 
~ ........................................ mm ..... .. . .ı.. .. ~· . ... . . .,. . ,. ~l ..... ~ . 

DJşlerlnlzln kıymetini bllfntz. Olur olmaz diş macunlarını ağzınıza sokmayınız. 
Çünkü ~er mihrop ağızdan alınır. Ağız mikroplarını öldürecek kıymetli 

maddeyi haiz yalnız: 

P7,r r~·r~ 1 ~ '~ ' w • . ~/. 1 1 ~ ~ 1 
~~~~;~,,,,.,~ 

Diş macunudur. Fiyatı her yerde 15 kuruştur. 
hartı: daıncnğız tam dört aydır h{'r 
İdi a 12000 kilometre yolu tayyare ile 
binp k~~lmektedir. Simdive kadar 20.1 
lıu d 

1 
ometrc uçmus bulunmaktadır. 

lisin a. ha~tanın ta1il gününde se,·gi. '-••••••••••••••••••••••lj••••••••••••••••••••lll••ı••••••••••••~ c bunJur diyebilmek içindir. 



1 

1 

12 HABER - '.Akşam posta~ 

• • • 9 ... _... • • ~ • "" • ~ 71 : ·'! ...... 

ff3>nyaın g© n ~ıral m nyeoerrn v-e~@ırtm<en u 

i Gişe ı 
Her keşidede olduğu gibi bu tertip birinci l<eşidede de 

büyük rekorlar kırdı 

30 00 . 24082 N s·ı t•ı EminönU Şark peruk3rı sahlbl • 1 rayı o. 1 e 1 e Bay ısmalle verdi 

15 000 L. 944 N s·ı t•ı DarUIAcezede kalorllercJ Bay Hallıe 
80.00U lircı J.:a~anan Eer- • 1 rayı o. 1 e 1 e 'verdi 

bcrıer ce';!:!ı Başlwm10.000 Lirayı 3250 No. Biletile ? • verecek 
üyük ikramiyeler veren iMET 

le an 
Eminönü No. 16 Telefon 

z g·n olurlar 
22082 15.000 lira kazanan Dariil<iceze Kalorifercisi Ha.Fl 

• • 
ŞEHl~ll. .. .. 
KVYLU - -euı:.uN 

~~ sıç~GINI 
KULLAN\YOR 

.Dİ$ A6R[LARINI 

VROZ.IN Ç48l!N NESER 

Gözlerin nıulıofazasz ıç111 dainıa 

O s ra ın l[!]I aınpulu kullannıah. 

A_yd11zlıh temin eden bundan daha 

ist~fadeli nıenba yoktur. llerhes 

bizzat ne kadar elektrik cereyaıu 

sar/ettiğini kolaylıkla kontrol ede

bilir. Her aı;zpuliin ambalajı iize

rinde ayduılzh derecesi (DLm) ile 

işaret, edilmiştir. Veidrıreli elelıtrih 

sarfiyatını da J (ıt Môstcnnch·tedir. 
1 

:AY. : O o ·~ · ~ L . ' p 0 ' O , ... ... • ı,, .. ._ .... 

B yanla a Mü.ide 
936 Yeni mevsim kışhk şapka levazımatının 

en son gelen yeniliklerini P E i 5 i 5 de 
görmeden almayınız 

Beyoğlu 7 üne! Meydanı 

Kaba1:aş1:a 

kirahk apartı-
man daireleri 
Kabataşta Setüstünde Çürüksulu 

Mahmut paşa apartımamnda denize na· 
ı:ır, tramvaya yakın biri beş oda bir sa· 

• lon mutpak, banyo, diğeri altı oda bir 
salon mutpak, banyo ve her ikisinde de 

• havagazi, elektrik tesisatı ve su mevcut 
iki daire ehven fiyatla kiralıktır. 

Meşhur Rus - lsveç 

MÜHİM 
İLAN 

TRAPEZ 
L A S T i K ve Ş O S O N L A R 1 Kimyager 

Hüsameddin 
il taze mallarımızı bu sene de müşterilerimizi memnun etmek için bUyilk 

fedakarlıklarla getirdik. Bütün toptan ve perakende mağazalarında bu-

labilirsiniz. lsveç "TRAPEZ., fat rikası 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil- ------·-------------------~ 

1 

umum tahliliit. Eminönü Emlak ve 1 

Eytam B:\nkası karşısında izzet t1•B&l!ill•• Pipo Merakhlarına Müjde-----
1 Bev Hanı. ,

1 - Dünyanın her tarafında rağbet gören 

ZA Yi - Beyoğlu 1 7 inci ilk okul
dan almış olduğum şahadetnamcyi zayi 
ettim. Yeni!>ini alacağımdan eskisinin 
hükmu yoktur. 

Hüseyin Dökmen 

.ı:a:ss::::m: ::: ::::::::::::::::::::::::::::: ::11:::.:1111 
P Dokt:or H 
,gUmer Abdürrahman~~ 
l~. Cildiye miltehassısı g 
1
:: Muayt:nehaneı>i Kact•köy,İ! 

STANDAR 
OLDENKOTf PiPOLARI 

En müşkülpesent müştcr.lermı mcıııııun edecek derecede çeşıdi mev
cuttur. Bir tecri.ibc kafidir. 

İstanbul, Sultanhamam Kebapçı Karşısında 

Pi PO PAZARI IH Süreyya sineması karşısında ln-1~ 
ı :ı önü sokağı numara B her günH Anadoludan arzu edenlere tediyeli gönderilir ......... . 

~ beşten dokuza kadar. iİ -T •• k H K J b l 
.::::::m•!::::::::::::::::•~ws•ı:anmauc~ ur ... ava urumu, stan u 

Şubesinden : 
Göz Hekimı 

Dr. ~ iikr i Ertan 

"'b&!&CEE1••m1 ml .. MAES~;eım•W1 ........ ;;:11 

mı 
ı

11 
Cağaloğlu Nuruosmanıye cad. Nl• ~ < 

' ' Sayın İstanbul halkının yardımlarile alman 9 tayyareye ad konl11 

merasimi 15 teşrinisani 936 pazar gi.inü lam saat 14 de Y eşilköy Taf1~ 
re alanında ynpı!acağını ve bütün yurtdaşların bu şerefli törende bulunab• 

meleri ve ucuzca gidip gelmeleri için o gün öğleden itibaren akşamın toJl 

trenine kadar bü ün mevkiflerden Y e~ilköy için azimetle gidip gelme hıılıfıı 
wupulleri 15, 25, 40, 65, ı_ou, 125 

ı·c 150 Delwfume11/i1.tir. 
(Cağa loğlu Eczane~i yanında) 

felef..ın 225A6 

ı ·-hhllnil b::.hşcden yüzd-. elli tcnzilat1ı n!clade biletler temin edildiğini sayın )'\Jtl 

daşlara arzeyleriz (2874) 


