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Kardeşlerimize zulüm yapılıyor 
......................................................... .-...... . ........................................... _ ..................................................... . 

ürkler gayri insani tethiş 
, 

altında, halas gününü 
sabırsızlıkla bekliyorlar 

..................................................................................................................................... -............................. ....,_ .. 
işkencelere dayanamayıp 

açmağa davrananları 
andarmalar öldürüyor 
ntakqa ve Jskendeı·unlular 

aqyarelerin tehdidi altında 
Minarelere bile mitralyöz 

koydular 

ltnanya ile Sovyetler arasmda 

GERGiNLiK 
büsbütün arttı 

Ol/yet Rusyada tevkif edilenler 
tasında lngilizler de varmış 

~ti 
S Yter ajansının Moskova muhabi- da bulunması Moskovadaki Alman se-
0~Yet Rusyada faşist teşkilatı kur

t ısttyen ve başka memleket hesabr
~SUsluk eden bir şebekenin meyda

firini harekete sevketmiştir. Bunı.ın ye
ni vaziyet!er ortaya koyduğu bu sabah
ki posta ile gelen İngiliz gazetelerin-

lstanbul 
iş dairesi 

Cuma günü faaliyete 
başlıyor 

Şa>ılı Yam1.<.-um1lZ harekete hazırlant rken ..• 

Filomuzun · ilk 
kafilesi bugün gitti 
IFDaıO~ vaıplYlır ve m©t@ırUeırne şarrıo 

Gerek iş sahiplerinin, gerek işçilı!-
rin bir an en·el teşkilini bekledikleri IQ>a ıı==n ırn ye on o e ır n m n ~ n ın ~yır o <al do 
iş dairesinin ı.,tanbuı merkezi cuma Yavuz ve torpitolar yarın 
gününden itibaren faaliyete geçmiş o. 

Jacaktır. nu ihtiyacı yakından gören sabah yola çıkıyor 
iktısat vekaleti lstanbul iş baş müfet. •• M 
tişliği kadrosunu süratıe hazırıamrş Filomuz cuma gunü alta açıklarında 
ve yeni teşkilatın biran evnl faaliye lngiliz donanması tarafından karşılanacak 
te ırecmesi emrini :1.·A~mi11tir. 

lstanbul mıntakasr iş dairesi baş 
müfetti~liğine iş dairesi reisi mua,·ini 

Haliik ta)in e~ilmiştir. lktrsat ve
kaleti sanayi müfettişlerinden Müfit 
ve Niyazi ile sanayi mürakiplerinden 
Necati Istanbul kadrosundadrrlar. 

Baş müfettiş ve müfettişlerle katipler 
iki güne kadar şehrimize gelecekler
dir. 

İstanbul mrntakası iş baş müfettl~ 
Iiği için dördüncü Vakıt hanın birine. • 
katında bir .daire kiralamıştır. na~ 

müfettişlik cuma gününden itibaren 

faaliyete ge~ecek ve iş kanununun 
tatbikatından evvel iş merkezlerind<' 
yapılması icap eden hazırlıklara baş·· 

lıyacaktır . 
..,Çı<arıldrğmr haber vermişti. 
(C'l/Jt"f 

den anlaşhmaktadır. -----------
(Devamı 4 üncüde) Gürbüz ve Güzel ı edilenler arasında Almanların 

lstanbulun orduya hediyeleri 

nokuz tayyareye 
dün ad konuldu 

r e.ni tayyarelerimiz 1 staııbul üzerinde 
- -- - - - · - (Yazısı 2 incide) 

~@cınık 
Mttlısal~al}(amo~ 

Basın Foto 
li:isaua~·r.f>tı:;a (13) mımara ile işti
r ak eden 'fılusta/a oğlıı 4 yaşındaki 

Rüştü 

1 
Kup o 6 çocuklarınızın müsabaka 1 
mıza iştirak edebilmeleri için bu 
kllp'.>nların topla.nmnsı IA.zımdır. 

lfocu.tcpc) Zafer, Tınaztcpe ıe Adatcpe torpito muhriplerimiz 
• - . (Yazısı 4 üncüdaJ, 



ikinci Moskova Napol onun 
mağlubiyeti mi? 

Bütün mağlUp olanların aldatıcı izahı şudur.: "Düşmanı planlı şekilde kendi
mize doğru çekiyoruz. Onu, hareket merkezimize yakın bir mevkie getirince bo
ğacağız 1,. 

Fakat, bu nevi sevkalceyşi plftnlar ender muvaffak olur. Ve bunların şahe
ser misali, Napolyonun Moskova hezimetidir. Ancak, Korsikalı cihangir bile, 
düşmanın hud'asına değil de kendi gali bane istilfilarına mağh1p olmuştu. 

Acaba faşist kuvvetler de, Madritte Napolyonkftn bir "zafer hezimeti., ile 
mi karşıla~acaklar? Filhakika, bu sefer de, Faşist Napolyonlarının önünde "Mos 
kova,, vardır. İspanyol işlerine kanşmamak komisyonunun müsbet bir neticeye 

ulaşmamaaı üzerine, Sovyctler, artık, İtalyan ve Almanların asilere yardımından 
geri kalmıyacak şekilde Madritin müdafaasına her türlü yardımlarda bulunuyor
lar. Merkezin hemen düşmesi beklenirken müthİ§ bir müdafaa ile çarpışmasını, 

bir buna, bir de halk ekseriyetinin faşist istiHisına aleyhtar bulunmasına atfet
meli ! 

Sovyetler ciddi muavenete, ancak son zamanlarda başladılar. Harici yar
dımlar iki tarafı da takviye edince, halk hangi tarafa mütemayilse, galebe de o
nun olacaktır. Hatta bu gidişle anlaşılıyor ki, Madritin sukutu bile, dahili har
bin bitmesi için kafi bir sebep teşkil etmiyecektir. İçtimai mezhep hınçları, İspan
yada taş taş üstünde kalmayıncaya kadar sürüp gidecektir. 

Zavallı İspanya ne büyük bir musibete uğradı. Bu, ancak vatanperverlik, 
milliyetperverlik nikabı altında faşist gaddarlığının bir tczahlirüdür. "Milleti 

kızılların yılacılığrndan kurtaracağız!,, diye ortaya çkan ve peşlerine yabancı 
ırktan askerleri takan genc-raller, nederece kurtarıcı olduklanm görsünler .. 

ispanya Avrupanın çok eski bir medeni milletinin insanları ve asin ile dolu 
bir topraktır. On yedi haftadanberi devam eden bu dahili muharebenin artık 

nihayete ermesini samimi olarak temenni ediyoruz. Fakat, hissiyatımız halkla be
raberdir. Asri Napolyonun ikinci bir Moskova bozgununa uğramasını umuyoruz 
ve bu mucizeyi bekliyoruz. Hüseyin Faruk TANUR 

•• u 
z tayyareye 
ad konuldu 

Tayyareler şehir üzerinde uça
rak binlerce beyanname attllar 

İstanbulluların ve bilhassa btanbul 
esnaf.mm verdikleri paralarla Türk Ha· 
va kurumu tarafından alınarak kahra
man ordumuza hediye edilen yeni do-
A. ... tan•ronW..o'.Dld lnı.nno~ _ ... ,..i..,i 

dün Yeşilköyde binlerce kişi önlinde 
yapılmı§tır. 

DUn daha güniln pek erken aaatlerin
dcn itibaren halle Y c!ilköye ta§ınmağa 
ba~lamıgtı. Y eşilköye giden bUtün tren
ler dolu idi. Ayrıca 1000 kişilik husust 
bir tren İstanbul esnafını Yc§ilköye gö
türmüştü. 

Ad konma merasimine tam saat 14 de 
istikW mar§ile ba§lannuı.tır. Bundan 
sonra evvela Hava Kurumu İstanbul 

§Ubes.i reisi ıöz alarak Hava Kurumu

ylip I tayyaresinin kordelasım da Eyüp 
kaymakanu Haşim keimişlerdir. 

Vali muavininin her tayyare pilotuna 
ve makinistine gilzcl birer halı he<liye 
Phttl'C:;": ,,.,;;+,.::ı ~İ.f\ t::ı;.'J'~,..ı .. - ı..,.,~l::ın

mI1 ve §ehir üterinde uçuşlar baıla

mıştır. Bu uçu§lar esnasında şehre Ha
va kurumu adına elli bin beyanname a· 
tılmı§tır. 

Yeni tayyarelere dün ad konurken 
bütün Beyoğlu Erm~ni kiliselerinde ha
va kuvvetlerine yardım için Beyoğlu 

Ermeni mütevelli heyetinin beyanna
me i okunmuştur. 

Dün iımirde, Bursada, Aydında ve 
yurdun diğer yerlerinde de yeni tayya
relere ad konulmuştur. 

nun tez it rören sivil tayyareciliii kur· ---------------
mağa çalıştığını ve kurumun bu yıl i
çinde orduya S4 tayyare hediye ettiğini 
sBylcm!t ve AtatUrkün ilhamından hız 
alan kurumun yann en uzak köyUn hilt 
tA o köylerde çift sUren Mehmedin de 
ismini yazdıracağından emin bulundu
ğunu ilAve etmiştir • 

Şehir namma Şehir meclisi aır:alamı
dan Cemal ve ondan sonra Hava yüz· 
başısı Kemal birer nutuk söylemişler
dir. 

Nutuklardan ıonra tayyarelerin ya
nına gidilmit ve Vali muavini HUdai 
İstanbul II tayyaresinin kordelasını 
keserek uğur dilemi§tir. Bundan ıonra 
Fatih tayyaresinin kordelasıru Cemaled 
din, Eminönü II tayyaresinin Nbım 

Hamdi, İstanbul Balıkçılannm tayyare 
sinin kordelasını Cemiyet reisi Ahmet 
Merder, İstanbul kasapları tayyaresi 
kordclasıru Rıdvan, Haliç I tayyaresi
nin kordel:ısmı Atıf, htanbul eşnnflen 
I tayyaresinin Jcordelasını Ferit ve E-

lerin 
uş! 

S6 avcıdan hiçbiri 
geri dönmedi 

Birlctik Amerikada geçen hafta baş
layan geyik avı şimdiye kadar görülme 
mit bir uğursuzluk içinde geçmi§ ve 
bitmiştir. 

Mevsimin açılı§ gUnü ava çıkan 36 
anıdaıı 181 seraeri kur9unla vurularak 
Olmli§, 10 kişi kaza neticesinde kendi 
andiıll • heyecan neticesi 
vefat etrntı. dördU de bir nehiri geçer· 
kcn bo~ularak ölmü;tür. Bu suretle hiç 
bir avcı geri dönmemiştir. 

ıı1111nlffllntrıııı1Hııır1ınıınııı11mıı ıııııımıtfllll 

Ba anlar! 
Giizellik doktoru adresi 
le bize yazdığınız mek 
tuplar elimize geçtiği 
giin, Pariste anlatmış 
bulunduğumuz 

Müessesesi 
Adresine tercümeleri yaptırılarak he· 
men gönderilmiştir. 

Bize sual soran bayan oku
yuculannuz birkaç gün i
çinde alacağımızı umduğu
muz cevapları, gazetemizde 
göreceklerdir. 

yani r! 
Güzelliğinizle alakadar olma 
mz sihhatinizle alakadar ol 
manız demektir. 

Güzelliğinize halel veren ve içi
nizde dert olan şeyleri bizete 
reddüt etmeden sorabilirsiniz. 

Alaaığmız cevapların ne kadar 
makul ve ne kadar tatbiki kolay 
olduğunu görünce: 

HABER'in 
Cidden faydanıza çahştığqu 
anJayacak~mız. 

ınııımın~uıımıınmııınııımr!JlnıınuıııııııPrnıttıh1111uııımınnuu 
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a rid. 
dev 

bomba Doğru 111 
------~•sıııı==m;ı::.ı ... -. 

ed. yor değ it mı 
dan çevirebilmek için asilerin sağ ce. ~ady@m y,zg.J~ 
nahı üzerine kunetli tazyik icra e•- en lğ}@;ğlUI !!:< '\ta ıra 

Madrit, 16 (A.A.) - Dün akşam sa
at 21,30 da şiddetli bir topçu bombar
dımanı başlamı§tır. Madrit şehrinin 

tam ortasında üç obüs patlamıştır. 
Hava işleri nezareti, hükumet tayya

relerinin pazar gUnü sabahtan akşama 
kadar büyük bir faaliyet göstermi§ ol
duklarını bildirmektedir. Bu tayyareler 
Avile tayyare meydanını bombardıman 
etmişler, asilerin dört tayyaresini tah
rip eylemişler ve yirmi kadar tayyare 
hasara uğratmışlardır. Hükumet tay
yareleri, bundan sonra Toledo ve Tor
rijos tayyare meydanlarnn da bom
bardıman etmişlerdir. Bunlar, Talavera 
istasyonuna bombalar atmışlardır. 

Mculrid civarında iki hüktlmct askeri 

öğleden sonra hükQmetin 14 tayyare 
si, pek a§ağılardan uçarak Casa . del 
Campo mıntakasmda düşman mevzile
rine bombalar atmıglar ve sonra asile
rin tayyareleri ile muharebeye girişerek 
bunlardan ikisini dü~lirmÜ§lerdir. 

Astlar kazemyorlar mı ? 
Londra 16 (hususi) - Son gelen 

haberler asilerin Manzanares şehrini 

geçtiklerini ve hilkU.mct merkezinin so
kaklarına doğru milisleri ezerek ilerle
diklerini bildiriyor. Hükumet mahafili 
ise bu haberi tekzip etmektedir. 

Aııiler diğer taraftan hava bombardı
manına devam etmektedirler. Dlin 10 
b9mbardıman ıay1aresi Madriti yeni
den dö-müşt'" 

t!nr~, t.f>'f.4 A ~....._. ııunteııt nıem. 
balardaıt gelen haberlere göre, İspan
yada Madrit için yapılan mücadele, 
gtin geçtikçe daha şiddetli bir hal al. 
maktadrr. Hükumetçiler, dUşmanı yan 

melde devam ediyorlar. Asiler de, 
Madritin münakale yollarını kesmek 
üzere şimale doğru ayni tarzda hare 
ket etmektedirler. 

M.aamafih her iki tarafın yaptığı 
bu hareketlerin hiç biri, halen hedefi. 
ne varmış gözükmemektedir. Sekiz 

gündenberi mütemadi surette vukua 
gelen muharebelerin şiddetine rağ

men, \'aziyet aşağı yukarı deği memi 

gibidir. Dündeoberi hükumetçile:, 
Faslıların tanklar yardımiyle yaptık. 
lan iki hümucu püskürtmüşlerdir. ). 
siler de, ayni müddet zarfında, hüku 

metçilerin sağ cenahı Uzerine ,., Ca 
rabanchel mıntakasına yaptıkları hü. 
cumları durdurmuşlardır. iki tarafın 
da 1-'lyiatı ağırdır. 

imdat kuvveti 
Madrite son gelen beynelmilel kıta 

büyük bir kuvvetlir. lugiliz, Fransız, 
Alman ve U.us gömleklilerinden rnU. 

teşekkil bu kun-et iki bin kişi kadar 
vardır. Bunların hepsi .son umumt 
harpte hizmet etmiş eski askerlerdir 

A•llere göre 
Bcrlin, 16 (l~dyo) - AEi rneoba. 

]arından gelen haberlere göre asiler 
l\lanzanre şehrini bir noktadan ge~

mişlerdir. Şimalde yapılan mücadel .. 

neticesinde nsiler, hükumet kuvvetle. 
rine mensup 2000 kişiyi esir ettiklerini 
bildiriyorlar. 

Şehir içindeki asfler 
Asi generallerden Molanın ''beşinci 

kol,. diye tavsif ettiği gizli kun·et 
Madritte tesirini göstermektedir. Bun 
l:ır, Madritin içindeki asi taraftarla
rıdır. Tayyarelerden atıldığı sanılan 
bombaların bir kısmının yüksek bina. 
la~ın pencerelerinden atldrğı nn1nşrl
mnktadır. 

Daily Mnil gazetesi muhabirine gö. 
re doktorlar, yaralılar nra~nnda el 

bombasiyJe yaralanmışlar)n görüldli. 
<;.;inii C>İivl .. micl .. rrlir . • 

HUkOmet azası Madrlde 
dönmeğe hazırlanıyor 

Dır haftadan zlyade bir zamandrr 
astleri şehrin dışında tutmağa mu\'ai
fak olduklarını görünce Mndritten 

Valnnsiyaya kaçan lspanyol hükiime1.i 
tamamen tekrar geriye dönmeği dü. 
şünmektedirler. 

Bu sabahki posta ile gelen Dnily 
llernld gazeteşi Valansiyada hüku. 

met erkanının tekrar Madrite dön-
mck imkanlarını müzakere ettiğini v~ 
l1a vekil Kaballero da dahil olduğu 

halde üç nazırın Madrite gelişlerinh. 
Yaziy eti tetkik için ol duğuıı u yazıyor 

Bir mukayese 
Daily Herald'dan: 
Sevkülceyşten anlıyanlnr, MadrL 

tin bu kadar zahmtte rağmen zapte. 

dilmemcsini 1919 da beyaz orduların 
Petrograd önündeki hezimeti ve 1920 
kızıl orduların Varşova dışındaki 

mağlubiyeti ile kıyas etmektedirler. 
Yalansiyadnki hiiklimet karargah

larından ve J\atalonyadan l\fadrifr· 
her gün yeni t.ılniye kıtaları gelmek. 

tedir. Yeni gelen askerlerin dinç ve 
gayet iyi taJim görmüş oldukları söy. 
leni yor. " 

::k:~:.yct azuı son senelerde stır Bu sabahki 
• Cumhuriyet Halk parusı kaza kongrele b • • • • k • 

r1 devam etmektedJr. Dtın de Bakırköy, üs U yU Si S 
kUdar, Çatalca, Kadıköy, Kartal kaza kon 
greleri yapılml§ yeni idare heyetleri ııeı;ll vapurlar lşllyemedl, 
ml§Ur. 

köprü de açılamadı Drşnrda: 

• Londrada İngilfz hariciye nazırlle ltaı 

yan elçlııi arasındaki mUzakercler dUn de 
devam etmtoUr. .Akdenlzirı nUtuz mmtakala 

rına aynlması mevzuu baha olmaktadır. 
• Yunnn kralı ntlesinden ltaıyadıı gömülU 

olanlann ccestıcri bugün BrendlZide Yunan 
filosuna konulacaktır. 

• Pııriste lşsizllk ıızaldığı bildirilmektedir 
• Faslı mtlllyetpervcrlerln yapacağı top 

lantı mcnedildlğfndr.n Frnn.sız Fasında bazı 

hAdlseler olmuştur. 
• Romanya hariçte clçllcrlnl, dcğl§Unnek 

tedir . .Anlcara elçlafnlıı de Atlnaya tayin e 
dllccc~ anlaşılıyor . 

• tngtllz b3.§Vck111 muhaıe:ct liderlerine 
yeni mUda!aa p!An.ı hakkmda izahat \'ere 
cckUr. 

Jstanbulu bu sabah uzun müddeten 
beri görülmemiş bir sis sarmıştı. SL-. 

daha dün geceden başlamıştı. Sabah 

olurken Boğazda nisbeten daha hafif 
olmak üzere bilhassa Sarayburnu c: 

rnrında çok kesir bir sis kaplamış bu. 
lunuyordu. Sis ancak saat 8,20 de h:ı. 
fiflcmeğc başlamıştır. Du saate ka
dar gerek Akay ve Şirketi Hayriye, 

gerel< Haliç vapurları işliyememiştir 
Sis yüzünden hu 1ıahah köprü de 

nrılamamı tır. Su dakiknyn kadnl' 

si.ste;ı dolayı bir kaza olduğuna dair 
haber gelmem~tir. 

Radyomu..."'Un, eslcfsiııe 1ıispct 
se iyi. oum tarafları f az14dır. JJ»ı 
çük bir ~-üpheye tahammill göst 
yecck kn.ilar da kat'idir. Fakat 1fa' 
sa bir hata var k"i, nlJdense şiffl 
kadar alalrodarlarm gö::iinc, aoJı.O 
rusu kuUığıııa çarpmıyor. 

Dii-şanmilyoruz ki, radyo devlet 
dedir. Devlet elinde oınıası 

takyidatı icap ettirir. Radyo def. 
li.ne geçince artık onun hususiliği. 
ri resmiliği kalmaz. Radyomaı 

den dökülecek, en ıızak yerlerde 
nan k:ulal:lara kadar erisccck kC 
lcrin resmi bir manası ~ardır. F 
dilinden dölcülcoe1c her kclhncnirı 
ve muhaT~ko.1• bir ifadesi olut. 

işte bizde ehemmiyet "Vcrilmit 
lnıdu.r. Hiç §Üphe yok ki neden b 
mck lstediğimiz aııl.a§:lmıştır: P 
kavadi~leri. 

Geçenkrde, hiç unutmuyonı::, . 
gazetelerinden birinde çıkan ];tıb1 
bir dcğ~iklik ol.acağmdan balı· 
bir haberi -radyomuz kendi rcs 
ziyetini unu.tarak veriyordu. J)U 
rin asılsızlığı muhakkaktı. O kOAI. 
but1ünc kadar tahakkuk etm61ni~ 
lunma.'tt bwıun en mfi8pet 1uırşılı 
BÖ'ljle mi olmalıdırt 

Demek oluyor ki, radyoda -ver' 
haberler, hava<li.<tler bir dizguı .a 
alınmaz.!(% vann bilmeyiz hangi 
tede çıkacak yanlı.ş bir haber ae 
mi bir dilden tekrar edilmiş alil' 
tır. 

Biz bıtgiln tı.a8tl, Londra,, ııOfl'I' 
Berlin radyoları gibi herhangi bir 
yonun etrafa yaydığı /ıabC1'ı 
1cendi 1nemleket7erine taallfık 
h!ıml.arrnı ciddi olu.Jlaroul4 zerre 
dar §'flphe'lje dil§Tniyerek gazetel 1 zın sayfalarına geçirmekte ter~ 
miyorscık, ba.§1wlan da bize taa1l 
decek bir haberi ayni §ekfUe ve 
de garazklirane bir şekilde ist~ 
decekler demektir. 

Radyomuzun havadis vcnM ~ 
--'· --- _ .... ., ..... __ ..... .1.. • ""---~~1 
havadisler aynen gazetelerden o 
makt.ailır. Bu havadisler gazeted~ 
kundt{ğu zamanlarda dil§illen pil 
hallere tahammül etmek göze alır 
bunlar üzerinde yanm saat, on bC~ 
ki1w.l1k bfr çqlışma bile fa::la go 
ycrr. 

Spiker ~ bulunarak m.eacM: 
- Muhabirimize demi..~ir ki ... 
Dedikten sonra kendisini toparl 

Cümlesini: 
- l~te muhterem di;ıleyici1ct1 

bu kc.dar .. 
Dmjip işi?ı i,çini.len çıkılıveriyor· 
Bu.gün radyo, hıteusi ellerde dt 

lunsrı, resmi dtJ olscı nıemlcMfifl 
demektir. Oradaıı ı!öylcmecek ııe..,; 
kkete taallük eden her haber ciw 
uaki teliik.ki edilir. 

Radyo Ju:madislcrini dizgin tJ 
almakta bir dakika bile geci1e1fl 
Mzmulır. 

Halkın D~ 
Balkan ve küçO~ 

anlaşma 

Devletlernirı 
birliği 

Romanya Kralın•~ 
ağzından da teyJt 

edildi 
Romanya parllmentosu dUn kt,ı ~ 

rolUn bir nutkile açılmı§tır. KrV 
.: •I kunda dı§ siyaset hakkında ev~ 

sözler meyarunda Küçük anlat 
Balkan anlatmasının kuvvetine i 
demiıtir ki: 

" - Küçük Antant ve Balkan -" 
nın biribiri arkasına vuku buları ~ 
addit toplantılan, bu temas te:ı:ab 

1 arasındadır. Bu toplantılar, iki dev 
grupunun tesanüdünü ve görUt ~ 
ni teyit için parlak vesileler tct1'il 
mittir.,, 

ZA Y1 - Scyahln mUdUrlüğilll~ 
dığım 37 numaralı kondllktörlUJı 
kamı zayi ettim. Yenisini nıııcB:ı 
dan eskisinin hükmü yoktur. et 

Tevf i.k: oğlu lsJll 
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~ ~ ar em ryo arı u u ım 
aldıgım mektup hakkında kanştmyor? 
lr ınadeo !!uyu ki, şişelere konamıyor, Yun'!nlılanı:a Sütçüler mı, 
btıtün kapları patlatıyor ••• Dana eti yaptıgı tekhf inekçııer mı? 

OD kuruşadır ••• " Yunan arazısinden geçen 33 kilo. Sütçüler cemiyeti idare neyeti se-
metrelik Şark demiryollan parçasın:ı çimi geçen hafta yapılacak iken ekse 
ait şehrimizde yapılan görüşmeler şa. riyet hasıl olmadrğrndan geri kalmış. 
yanı dikkat bir safhaya girmiştir. B•ı tı. Yeni se~imin bu hafta tekrar ediı· 

Bafra yolum.dan Gerze'nin görünüşü 

likte Anadolu sevgisi olduğu ne 
bariz misallerle anlaşılıyor. Bir 

)\ıı.<id~larım mektupla, diğerleri 
t beni ziyaret ederek "göç"ünı 
düşüncelerini söyle:.iler, tav

• ,de bulundular. 
Y'al.nız lsta.nbuldan, şehrimiz 

& da mektuplar a.lıruya başla
llnlardan biri, Gereze'dendir. O

~ ~~ç münevverleri, kendi köyle: -
/Cıh etmemi, oraya yerleşmemı 
e ediyorlar. 

çehreyle, birçok kilo alarak, dönerler. 
Diğer bir meşhur mevkiimiz de 1400 

metro yükseklikteki ve çam ormanla
rıyla muhat Göktepedir. Burada, lş 
Bankasının kereste fabrikası vardır. 

Otomobil yolu da bulunan bu dağ, dün
yada eşine raslanmıyacak güzelliklerle 
bezenmiştir. 

Biraz da iktısadi malfunat verelim: 
Kasabanın toprağı, bağ, tütün ve her 

nevi hububata elverişlidir. Bugün mem 
leket tütünle geçinir. Yılda vasati ya-

konuşmaların yapılması, yani Lozan 

anlaşmasının buna müteallik maddesi 
mesi lazımdır. Fakat bu seçimin günu 

kati olarak tayin edilmesine kalma. 
nin yeniden tetkiki ile buna dair olan dan yeni bir mesele meydana çrkmrş. 
idari talimatnamenin tadili Yunan 
hükumeti tarafından teklif edilmiş ol-

duğundan usulen evvela Yunan müte 
hassısı, hükumetinin teklifini bildir. 
miştir. 

tır. 

Siitçülere göre, !stanbulda şüt işı 
nin bozuk gitmesi yüzünden halkın 

süte karşı rağbeti de gittikçe azalmak 
t.adrr. Dunun neticesi olarak müşteri. 

Öğrendiğimize göre Yunan hiikU
si ve kazancı azalan sütçüler bu işin 

metinin teklifi bu hat parçasının Yu. 
sebeplerini araştırmaktadrrlar. Süt. 

nan arazisinden geçmekte oluşuna gö. 
re hattın bu parçası üzerinde olaca!~ 

her nevi hadiselerin Yunan zabıtası ta 
rafından ve Yunan kanunlarma görE' 
tetkikini teklif etmiştir.Halbuki şimdi 

burada hattın bu krsmı bir Türk ve bir 
Yunan komiseri tarafından mürakabt' 
edilmekte ve hattan çrkacak hadiseler 

bu iki komiser tarafından verilen ka· 
rarlarla halledilmektedir. Murahhas. 

lanmız bu teklif hakkında noktai na. 
zarlarını bildirmemiş, yalnız tetkik 
edecpl<lı>rhıi hil rJfrlTliqlerdir. 

çillere göre sütlerin bozuk olmasının 

başlıca sebebi inekçllerdir. lnekçile:

sütçülere sütü karışrırılmrş vermekte -

dirler. lnekçiler ise aksi iddiadadır 

Onlar da sütçüleri karışık sütlerden 

mesul tutmaktadırlar. 

lşte, bu şekilde devam edegelen 

karşıiıklı iddialar sırasında seçimdtt 

de ekseriyet olmayınca ort.aya cemiye 

tin ikiye ayrılması çıkmıştır. Esaseu 

evvelcE' inekçiler ve sütçüler iki ayrt 

cemiyet haUnde idiler. Yeniden inti. 

hap yapılmadan evvel bu mesele te!. 
kik edilmektedir. 

D ~ l'rt ~ifil <91 ~ ır \YJ IFil 

we Ariilltaı~~©l 
Sabah gazetelerinde başma1calelerin 

bugün ek.serisi lskendcrun ve Anltıl.':ya 
mevzuu üzerindedir. OumJıur;yctte 

Yunus Nadi (lskendemn, Anta.ky~ ve 
havalisi meselesi nedir,) ba.Jlığı altın
da bu meselenin. bir tarihçesini yapı
yor ve sonunda diyor ki: 

''- Bunu bütün efkarı uınumiyem!
zin hakikati iyice kavraması için tek
rar ediyoruz. Biz, herhangi bir he\'es
le beyhude iddialarda bulunuyor deği
liz. Hatta biz !skenderun, Antakya \•e 
havalisinin Türkiyeye ilhakını bile is
temiyoruz. İstediğimiz şey halkı Türk 
olan bu Türk kıt'ası için ahdcn kabul 
olunan muhtariyetin hakkile tahakkuk 
ve tecelli ettirilmesinden ibarettir. 

Behemehal yerine getirileceği ı;:üp -
hesiz olan bu haklı davada ba.5kaları
run ne diye yanlış yollara saparak sa
pa sahalarda yalpa vurduklarına şaşı
yoruz!,, 

MDDDô mtYı©aı©J®Q 
D<e©le ~a.llill©~!K 
"Kurun" da Asım Us Suriye intiha.

hını ve Türk halkma yap1lan işkenceyi 
gözden geçirdikten sonra Antakya ve 
lskenderun Türklerinin milli mücade
ledeki hizmetlerini zikretmekte ve ma
kalesini şöyle bitirmektedir: 

"O zaman İskenderun ve Antal·• ·., 
Türklerinin ancak bir fedakarlık ola
rak boyun eğdikleri bir idare tarzı 

Suriye ve Lübnanın istiklfıle layık gö-
rüldüğü bugünlerde bir mahkiımiyet 

ve esarete temel yapılmak istenilirse 
~ gideceğim yeri tayin etmiş bu-
0?'\un. Fakat, bu davetin samimi

rım milyon kilo tütün ihraç eder. İkin

ci ihracatı yumurtadır ki, her sene 
Marsilya ve İspanyaya on bin sandık 

Parti saylav 
namzetleri 

Her tarafta ittifakla 
seçildiler 

R bütün Türkiye Türklerinin bundan a m aza n müteessir olmaması kabil midir? Tür-
ll öyle mütehassisim ki, her 

'Gerı:e'deki meçhul dostlarımı 
tten de kendimi ala.mıyacB.o<7mı. 
elliz sahilinden başlayıp cenuba 

0~zanacak olan gezi programım
t· ı ilk safı teşkil edeeektir. 
~ ~üccarı Haşim Tarı, öğr~t

.. ltır Engin, terzi M. Turan ıs-

kadar gönderilir. Bunlar, kalın kabuk

lu ve iri oldukları için makbuldürler 
Tavuklarımız Hacıkadm cinsidir; bi-

çimlidir ve horoslan güzel seslidir. 

Balık da üçüncü derecedeki mahsu

lümüzdür. Her cins bulunur. Mesela 
~ u~ arkadaşın Gerze'den gönder-
' mektupta şu tafsilat var: Barbunya, en fiath zamanlarında kilo-
b '-~- • ~1 • •• 1 - 11 nn 1-,,.,,~"',ı""" tl'nlı .. - .,. •• ..._&. 

~ bizi~ -y;;lınizd~.' §~e"~nu';;·;;_. smda s';;lılrr. Koyun ve kuzu etleri şim 
· gönderiyoruz. Gerçi, Sam- eli 18 kuruştur. Güzel dana etleri 10 

cı~VVel Alaçam ve Bafra varsa kuruştur. Her şeyin fiatı buna göre
lıa\> .da.hildedir ve ne manzara, ne dir. 

a ltibariyle bizimkine yaklaşa- 1 Gerze'nin insanları pek munistir ve 
misafirperverlikleriyle Karadeniz sa
hilinde tanınmıştır. 

~~ .. 
~ ıçin, tercih ettiğiniz diyarı, 
~ t7.e olarak tahmin ettik. Şa- Ev yaptırması ve ev kiraları pek 

ucuzdur. Mesela en iyi bir evin kirası 
ayda azami on liradır . ., 

Blitün bu tafsilattan sonra, Gerze-

• ~ iğiniz yer başka bir taraf sa 
b~ hetı:Ueket gençliğini sevinçli, tat
~~i~~ecan içinde bırakan idealini
~- kasabada tahakkuk ettirme-
"lVıı1· nin çok vii7_'-'l ve yerlec::.meğe çok elve-Ye ediyoruz. 1:>-- ~ 
~ c:-· rişli bir yer olduğu anlaşılıyor. Resim-
\> • l;Jınoptan on iki mil güneyde 

~~~ ~'l'nin bir limanı olan bir kaza leri de ayni kanaati kuvvetlendiriyor. 
ille ~ır. Kasaba, hafif, tatlı bir Ben, söylediğim gibi, yerimi kararlaş-
larq 'llstleri çamlarla örtülü yüksek tırdığrm için bu Karadeniz cennetinin 
~ .. ~ serpilerek yeşilliklerle de. ancak misafiri olabileceğim. Fakat 
· ı:ınıştır. Bu uzanış, liman tara- zannederim ki, yukarki tafsilatı oku-

~ ~~n.bU:un Ki~yos'undR? r:ı-zı.a- yup resimleri de gördükten sonra, ba: 
ıı.11 lt" hır sahılle çevrilmıştır. zı kimselerde "Şurasmı görsek, hatta 
·~ ~ ı S'a.zinoda. otur::ı..n bir şahıs, _şurada yerleşebilsek !. ... ,. arzusu uya

. ~bi ~apurun llst güvertesindey- nabilecektir. 
ili ~-hır taraftan Samsun sahil- . . · 
'' cliger ta aftan s· b l .1 Ta.mamıyJe yerleşmek, belkı çok 

ı,._ • r ıno u, ev erı ~ kimsenin işine elvermez. Lakin niçin l 
:'\ııabadan. . .. yurdumuzun bu güzel parçalarını ziya-! 
~lere bıraz uzanırsa.ruz guul ret etmemeli?... 1 
!\ı~latı' daha ilerlerseniz, hafif tlr- 1 y A· N ol 1 
saat a Ça.nıJıklara girersiniz. Bir 

Boş olan saylavlıklar için dün dört 
vilayette seçim yapılmış ve Cumhu 
ri,yet Halk Partisi namzetleri olan 

Fazıl Nazmi Orken, Çankırı saylavh. 
ğma, Alaettin Tiritoğlu, Maraş say-

lavlığma, Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Kütahya saylavlrğma, CeHU Arat Yoı.: 
ı;,u" ;::;aJ •« • uı;uıa ı LLıı:al\ıa bt-\,tı ... •L;il•a. 

dir. 

Bakkallar cemiyeti 
bugiio intihap 

yapıyor 

Bakkallar cemiyeti idare heyeti iıı
tihabı bu sabahtan itibaren tekrar 

yapılmağa başlanmıştır. Bakkallar ce. 
miyeti memlekette azası en çok olan 
cemiyetlerdendir. Geçen defa ekserL 
yet temin dilemmişti. 
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6.49 

CıürH~in l:ht~ı 
16.51 

V~kıt S~bah °'11• lm.s .. k 

ola 
fro"Oo 5,23 11,59 14,84 lG,51 18,26 5,05 
t ... '!-~0 '2,33 7,08 9,44 12,00 1,33 12,15 

il.~Jararu Yolu takip ederseniz dik 
u~l'in ın, bin beş yüz metroya va-
'll de bulunduğunuz namüte-

Kanto yasak 'j 
Dahiliye vekaleii sahnede kanto GEÇEN SENE BUGÜN NE OLDU? 

•• • 
1
1 Scçlrnrie İngiliz hUkQmet p:ı.rtisi 11,200.000 

l'ıt~~alı dağın etekleri maden 
a au1 · 

oyunu ve gobek atmanın mcnıne kararj rey ile 9,soo.ooo muhalif reye kar~ kazan 
vermiştir. mı .. tır. 

b aşla d I kiye Türklerinin bu teessürleri gözö

nüne getirilirse İskenderun ve Antak
Ilngün ramazanın biridir. Dün ak- ya meselesinin Türkiye için, nasıl mil

şam üzeri şehrin her tarafında da- li ve tarihi bir dava olduğu kendiliğin-

11 k k d ld - den anlaşrlrr.,, 
vu ar çı ara anane en o ugu Vt>Ç- ----------------

hile ramazanı ilan etmiş ve sabah~ 

karşı da sahur davulu çıkmıştır. 

Dün akşam ilk defa olarak teravih 
.... _ _. ......... _. _. ............ - ... '::s .... . 

İstanbul fırınları daha dünden ra
mazana mahsus pidelerini çıkarmağa 

başlamışlardır. 

Şirketi Hayriye ramazan geceleri 

için haftada üç defa olmak üzere gece 

postalan yapmrştr. Akayın esa.se.:ı 

gece postalan v~rdrr. 

Kızını kuyuya atan 
bir kadın 

mahkemede 
Trabzonda ağrr ceza malıkemesi 

eşine dünyada ender tesadüf edilebi. 

Iecek bir canavarlık davasına bakma!t 
tadır. 

Davanrn su~lusu Fatma, kızını öL 
dürmek üzere kuyuya atmıştır. Bazı 

Mareşal 
Fevzi Cakm~k 

Romaoyadao ayrıldı 
Genel Kurmay Başyam Ma-

re§al Fevzi Çakmak dün Bükreşten ay
rılmıştır. Mareşal, Bükreş istasyonun
da Romanya erkanıharbiyei umumiye 
reisi, reis muavini, ordu müfettişi, er
kanıharbiye ve milli müdafaa erkanı 

tarafından uğurlanmış ve bir kıta asker 
resmi selamx ifa etmiştir. 

Mareşale Bükreş elçimiz ve elçilik 
erkanı Köstenceye kadar refakat etmiş 
terdir. 

Mareşal dün akşam tam saat 18 de 
Köstenceden Hamidiye kruvazörile ha
reket etmiştir. Genel Kurmay başkanı
mız rıhtımda Köstence vali ve belediye 
reisi ile kumandanı ve Türk kolonisi 
tarafından teşyi edilmiştir. 

Hamidiye bugün limanınuza gelecek
tir • 

şahitlerin dinlenmesi için duruşma 
b k b• •• b k 

1 
l1ıtı111Uft!1HHıtt1ıııı111ııt1ttt111ttı11ıtııııııııın1ııııınıııııııı111111ııı111ı11 

aş a ır gune rra ·r mrştır. 

Doktor Şaht 
An k arayu gl tti 

E'rvelki gün şehrimize gelen Al
man iktısat nazın ve devlet bankası 

umumi müdürü doktor Şaht beraberın 

deki zevatla birlikte dün müzeleri n 

şehrin görülecek yerlerini gezmişler. 

dir. Doktor Şaht bu sabah tayyaresiy 
le A:ıkııraya gitmiştir. 

Çıplak dansöz 
lskender Fahreddinin hu güzel ro 

maruna cumartesi günü başlamıştık. 
ilk kısırnlamım hülasası şudur: 

~ la arıyle yıkanmaktadır. 
tlalı:ik kasabadan otomobille on •---------------=·=• ___ :ıı::11 ___ 11;11 ______________________ ... 

.:~~r\:;~;ı~a:~:l;zk:p~~~A~~ 1 E S N A F ..._,..:: ı• Ş C ı• 1 

Semra !stanbulda tanmmr;:ı bir aile 
nin kızıydı. Babası tedaviye gitti~ Av 
rupnda öldUkten sonra annesUe yalnız 

kalmıştı. Kardc,ıcrloden biri içinde bu 
lunduka.lrı bUyUk harpte ölmUştü. öte 
ki de s!l~h altındaydı. Anneslle beraber 
bir akşam Tepcbaşı bahçesine gitmişti. 
Oraya çıplak dansöz adıyla tar;ınmış 

bir Macar dansözü gelmi~ti. O::ıu scy 
redecelclerdi, ettiler. Ye bu kadının söy 
lcdl~I ~arkılıır onun üzerinde çok bU 
yük bir tesir yapmı!',jtı. Almanca ve 
Fransızca iyi bilen Semra ya bir banka 
ya girlp hayatını kazanmayı, yabud da 
dUnyayı dola~mayı dtl;.ıUnUyordu. 

lııye t~?e bir koy vardır ki suyu ı..; · 
. vek· ı ' 1~. ""'· a eti tcrafmdan tahlil e- L.----------------"""'!"'-----------------------------1 

i~"l 'U.tkiyed k' c. b " . f b . k d . !~etinden (!ldı~aden tııularmm 1 aıı a rı asın a ög-,le tat·.ı·ı 
·ı.t "'e bl"· o ugu anlaşilmıştJr. 

'
1
\>itesi UŞlehiclir. Bu suyun radvn inhiEArlar idn.resinin Cibali fabrikası amelelerinden bir 
~~ fa,z~~ 'Pek. kuvvetlidir. Gazi. o kısmının bır mektubunu aldık. Bu mektupta, fabrika ame
··~, 1(0n tr kı, şişelerde durma- lesinin öğl~leri fabrika haricine çıkmasııun menedildiği ve 

Semr~ Göztepedeki arkadaşının evi 
ne Uç gUn için misafir gitmişti. Or:ıda 

da bu fikrinden balısettl. Annesinin ev 
rniyoruz. Yemeklerini evlerinden veya dı~rıdan getirebi- lenmeslni istediği doktor Needetıe de 

lirler. Nitekim de öyle oluyor. İçeride onlar için güzel ye- evlenmek istC'mi~·ordu. ÇUnltU doktor 

·~ an k ~ ~ sebe 
1 

~~lan parçalamakta- içerideki ahc:ıd:ın yemek yemeğe mecbur edildiğinden a-
~cıtı<letil e, l<ısarna gibi, başka il- melenin memurlarla bir kapıdan girmesine müsa:!de edil

.fıçıla ~lllenıektedir. Fakat her medigi ve amc~eye fabrikada fena muamele edildiği yazıl
~t'rni r a kasabaya getirilip bar- maktadır. 

tı.}ı~d Paraya satılır. 
b~ a ve vaza ' ~rrıa · a, Samsundan Ala.-

~ tehdni 1 -~fnop ~ h:ıva.lisinaen, 
· ~ir Ü:ti\f :· ~k~n akın bu köye ge-

y ıçınde, kıpkızıl bir 

Bu hususta fabrika direktörile görüştük. Direktör 
diyor ki: 

'' - Elim1zdcki talimat amelenin sab:ıh işe girip ak
şam çrkacağrnı göstermektedir. Yalnız arada bir saat ye
mek tatili verilir. Biz ameleyi ahs;ıdan yemeğe mecbur et-

mekhane yaptık; burada yemeklerini yiyebilirler. Öğleleri lhtiynrdı. Scmrıı.nm bu fikri arkad:ışma 
dışarı çıkmalanru kontrol ve inzıbat bakımından doğru bir §ey hatırlattı. Bnlınm, iyi Almanca 
bulmuyoruz. bilen, bir TUrk krzı nrıyordu. Bunu En 

l . ver (paşa) istemişti. Semra bu teklifi 
Ame enın memurlarla bir kapıdan girip çıkanuya- k:ı.bul etti. Arlmdaşmm ba.baslle konu 

cakları tabiidir. Memurlar kontrole tc:bi değildir. Amele "' ~arak ve kendisinin gönderilmesini söy 
kontrole tabidir. Karı:şıklık olmam.'lsını temin etmek vazi- liyecekti. 

femizdir. Arkasını 8 inci sayfamızda muhakkak 
İşçiye !ena muamele edilmı.>si iddiası yerinde değil- okuyunuz. 

• dir. Fakat fabrika nizamlarına aykırı hareket edenler tabii 1111ııuııııııuuu1ıı111'11"tt111111ıııııııııı1111t11JJllllllllllU11nıııı~ıııı111111 
tecziye edilir... J 
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Kardeşler·~....,.·z A anya ·ıe 1 FiloD1.uzun ilk ka 
usya arasında l • b .. •tt• 
Morning Paı/Ba::::t':s~~!nc~~ esı ugun gı 1 zulüm y 

Antakya \'e İskenderun hakkınd<: 
verdiğimiz notaya l<'ransız cevabi no 
tası dün hariciye \'Ckaletine gelmiştiı-. 
Notaya verilecek cevap süratle hazır 
lan maktadır. 

Gerek Fransız notasr, gerek \'erile. 
cek cevabın ikinci bir beyaz kitapla 
neşri muhtemeldir. 

Sancakta tethl• 
lntihapla herabcr başh:ran işkence 

tahammül edilmez bir hale gelmiştir . 

Halkı intihabata iştirak ettirebilmeK 
ic;in b.c'lş\·urulan !;arclcr medeni . bir 
idareye yakışmıyac.ak derecede şiddet 
li olnıaktadır. 

Sancaktan gelmek~ olan malüma. 
ta göre bir kıı::ım ermeniler, ortodok.s 
rumlar ve ale\ilerin ~oğu da intihaba 
i~tirnk etmemektedirler. Bu ekseri
yet sancak halkının yüzde doksanıdır. 
Kamyonlarla köylere giden müsellah 
jandarmalar intihaba iştirak etmemek 
i~tiyenleri e11erini bağlıyarak dön
döve türlü tazyiklerlc sandık başma . 
getirmektedirler. 

lllnarelere m itralyöz koymu,ınr 
intihabın birinci kısmı dün akşa•ıı 

bitmiştir. Dün bUtün gün Fransız: 

tayyareleri Antakya ve İskenderun 
üzerinde uçarak şehri tehdit altında 
bulundurmuşlardır. Intihnp sandıkla. 
rının bulundukları yerler askeri tele. 
fon nattiyle kışlalara bağlanmıştır. 

Minarelere de makineli tüfekler yer
leştirilmiş bulunuyordu. 

1\lahallt idare, intihabata. iştirak 

etmiyenlerin tevkifi emrini vermiştir. 

SUrUlenler va hapsolunanlar 
Sürülen 'l'ürk \'atanperverlerinden 

başka daha birçok Türkler tevkif olu, 
muştur. Tevkifatta bilhassa hü
kumete karşı olan borçlar başlıca ~a. 
hane olarak gösterilmektedir. Bilhas
sa muhtarlar nakit ve hapis cezalarL 
le teJ1dit edilmektedir. 

Ktıçanları öldUrdUler 
Halktan hir kısmı bu tazyika ta. 

hnmmü.l cde.ıniycrek Türklyeye kaç· 

.:nnk i.sf4miftir. Ji':ıJc.:ı t bunların üzo.. 
rinc ateş edilerek zavallılar öldürül. 
r.t üşlerdir. 

YapılaR mezalimden halk fevkaHi· 
de müteessir bulunmakta ve deh~<'f 
içinde oluşuna rağmen yakm bir kur. 
tuluş ümidinin vcrdii:ri sabırla süku. 
netini kaybetmemektedir. 

H ~r ne bahasına olursa olsunnl 
Sancakta polis ve jandarma ku•-

vetlerinin mütemadiyen arttınldığı 

görülmektedir. Halkı korkutmak içiıı 
sancağa devamlı asker getiriliyor. 

Kuvvetle bilindiğine göre san. 
caktaki Fransız makamları Türk 
ekseriyetini her ne bahasına olursa 
olsun intihaba iştirak ettirmek emrini 
almışlardır. Fakat bunda muvaf!ak 
oJamıyacakJarını buradaki Fransrz 
m n k n m 1 arı pek alfı görmektedir. • 

Suriye meclisine mebus göndere· 
miyeceklerini ısrarla Fransızlara bil. 
dirmiş olan Antakya ve İskenderun. 
Kırıkhan, Burhaniye belediyelerinin 
tekmil Türk a7.alanna şiddetli tazyik 
yapılmrştır. Belediye azalarının Jsti. 
falarına sebep de hudur. 

Teblt edilenler 
Teb'it edilenler arasında Yeni 

Gün muharrirlerinden Selim Çelik. 
tüccardan Mustafa Rasih, Kırkhan 
jandarma kum.andanı Cemil vardır. 

Cemil daha evvel dananarak Türkiye 
arazisine geçmiştir. Gazetesi kapatı. 

yor 
lan ): eni Gün başmuharriri Şükra 

Balcı da dün hududumuza iltica et
miştir. Kırkhnn kaymak?.mı Sürey. 
yaya Fransız makamah tarafında·1 

bir ay mecburi mezuniyet verilmiştir. 

muhabiı·i C!iyor ki: Ya z e to ·tola a ın 
Son defa M oakovada altı Almanın tev v u v r p 1 r y r 

kif edilmesi dolayısile Moskovadaki Al sabah yola çıkıyor 
man sefirinin tcşebbüsata giriştiği öğ-

'l'ürk ileri gelenlerinden Sami Az. 
mi, Yedi Münir Ye Mustafa Rasihin 
Humusa sürüldiikleri anlaşılmakt<'..

dır. 

Yanı proteslolar 
Halk mümessilleri sancak Türkle. 

rinin sürülmesi knrarını Fransız ko. 
miscrliği vasıtasiyJe Fransa ,·e Türld 
ye haiciyeleri) le akvam cemiyeti ne7. 
dinde protesto etmişlerdir. l'rote.sto. 
nameleri ale\i mümessiller de imzala
mışlnrdır. 

intihaba {esat karışıyor 
Sancağrn her tarafında intihaba 

fesat karıştırıldığı görülmektedir 
SandıklRra tomarla sahte reyler atıL 
maktadır. 

Sancakta intihaba müdahale ve fes,ıt 
karıştıranların başında gelen Anta.k. 
ya miiddeiumumisi bu kargaşalık es. 
nasında öll'!lüştür. 

Çerkester de seçim girmiyor 

renilince, Sovyet Rusya ile Almanya 
arasındaki gerginlik daha artmıştır. 

Alman istihbarat ajanı tevkif edilen 
Almanların tamamen suçsuz insanlar 
olduğunu ve müzik, muhasebe, makinist 
lik gibi işlerde kendi ha1lerinde çalıştık 
lanm iddia etmektedir. 

Berlin resmi mahafili, Moskovadaki 
Alman elçisine tevkiflerin sebepleri 
hakkmda etraflı bir soru§turmada bulun 
ması hakkında talimat verildiğini söyle
mektedir. 

MevKu. A v :.rs:uryahlar 
Deyli Herald yazıyor: 
Nuremberg nazi kongresindeki şid

detli nutuklarla zaten körüklenmiş olan 
Alman - Sovyet gerginliği, Moskova· 

daki Alman sefırinin tevkif edilen altı 
Alman hakkında şiddetli protestoda 

bulunduğu öğrenilmesi üzerine daha 
ziyade artmıştır. 

1934 Viyana dahili harbinde Avustur 
yadan Rusya ya kaçmış olan 600 A vua-

Çerkesler de intihaba iştirak et. turyalı, kendi aralarından üç kişinin tev 
mediklerinden sancak emniyet müdü. kif edilmesi dolayısile endişeye düşmüş 
rü istihbarat reisi ve mutasarrıf çer- lerdir. Tekrar Avusturyaya alınmaları 

kesleri intihaba iştirake razı etmek hususunda bir çoğu Avusturya sefareti 
için Reyhaniyeye gitmişlerdir. Çerke:- ne müracaatta bulunmuştur. 
lcr bu heyete Türklerin intihaba işti- Mevkuflar aras1nda mglllzler dE 

rak etmedikçe kendilerinin intihaba varmış 
girmelerine imkan bulunmadığını kati Deyli Herald gazetesinde okumnuı-
olarak söylemişlerdir. tur: 

Berlinde çıkan bir habere göre MosH eyet bütiin sancağı dolaşmağa 
kovada tevkif edilen ecnebiler arasında 

başlamıştır. Çerkesler, taz}ik ne ka. 
dar artarsa artsın intihaba girmemeh 
kararını vermişlerdir. 

Papa ağır hasta 
Papanın hasta olduğu ve vazi) eti. 

nin fenalaştığı İngiliz gazetelerinc!ı; 

okunmaktadır. 

iki İngiliz de vardır. 

Bunlann Sovyet ihtilalinin 19 uncu 
yıldönümünü tesi't için Moskovaya gi· 

den bir kafileye mensup oldukları ve 
Rusyadaki Troçki taraftarlan ile hariç 

teki Troçki taraftarları arasında irtibat 
temine çalışmakla ittiham edildikleri 
söylenmektedir . 

Vatikandan kimsenin dı~rı çıka. ----------------
rılmaması ve ve içeriye kimsenin so
lı:ulnuım~r hakl.rn~ Vatflu.u -.l.·••· 
sı sıkı emir almıştır. 

Eğer Papa ölürse, ölüm haberi 
ananeye göre Senpiyer klisesinin çan 

lan çalınmak suretiyle ilan edilir. H:ı 
berin bu şekilde ilan edilmesinden ev. 
vel hiç bir suretle şayi olmaması ic;in 

Vatikan makamlan azamı tedbir alır . 

lar. 
~~~~~~~~~~~~~~~-

Aylık hesaplarında 
kolaylık 

--~--~~~~~~~~~~~~'--~----~~~~~---------------

Büyük musikinin bütün ihtişamı .. 
Muazzam sahnelerin bütün güzelliği .. 

Aşk rr-aceralarının bütün sevimliliği .. 

Altın sesli JEA N KIBPUR A'"'" son temsili .. -
AŞ GUNEŞI 

(lm Sonnenschein) 

Filminde ve pek yakında S A R A V sinemasında 

~ , .~ ... .' • • '· ·r., . ""t~ Gözleriniz önünde canlandıracaktır. 

Maltayı ziyaret edecek olan donan-
mamızın ilk kafilesi bugün on birde 
limanımızdan ayrıldı. 

Bu sabah gidenler Erkin denizaltı 

anagcmisi ile Dumlupınar, Gür, Sakar
ya, Birinci İnönü denizaltı gemileridir. 

Yavuzla dört torpido yarm sabah 
altrea limanımızdan hareket edecekler-
dir. 

Filo Kumandanı Amiral Şülı.-rü Okarı 

Amiral Şükrü Okan bu sabah Yavu
za gitmi§, son hazırlıkları gözden ge· 
çirmiştir. Saat onda İngiliz sefiri bir 
muşla Yavuza giderek Amirale iyi yol
culuk temenni etmiştir. 

Saat on birde Riyaseti cumhur daire 
müdürü Hasan Rıza ile Vali ve Belediye 
reisi Muhiddin Üstündağ, Deniz Tica
ret müdürü Müfit Necdet motörlerle 
Yavuza gelerek güzel seyahat temenni
sinde b'J.lunmuşlardır. 

Saat on buçukta Şirketihayriyen.in 

71 ve Akayın Kalamı! vapurları yirmi 
ll."4-A.M:l 6UUAu.&Ju&-.. • • • • • • • 

rak Haydarpaşa açıklarına 
dir. 

gitmi~er-

Bir kısım halk da motörlerle, aan· 

dallar la donanmanın etrafınI 
Teş1 icileri taşıyan vapurlar -;e 

ter bütün donanmanın etrafını 
lar, Yavuzun yanına gelince 
lardır. Burada heyecanlı tezab 
plnnıı, Amiral, zabitler ve eftı1 

zahürata sel!m vererek muka 
lunmu~lardrr. 

Yavuzun bandosu da milll 
çalmıştır. 

Saa.t on birde önde ana g 
ğu halde denizaltı gemileri b 
derek donanın.adan a 

zahüra.tı ara.smda gemiler 
açılmışlardır. Bu esnada ha"' 
rmdan bir tayyare de alçaktaıl 
uğurlama tezahüratına it~ 
ür. 

Akay, Şirketihayriye vap1l 
motörler Yeşilköy açıklarına~ 
derck denizaltı gemilerini " 
lardır. 

Yarın sabah kalkacak getıl 
ilk kafile boğaz dışında · 
doğru Maltaya gideceklerdir· 
mamız cuma ı;Unü saat 8,5 da 
varacak, beş gün kalacaktrr. 
ncr günü sabahı Maltadan 
dilerek 28 inci günn öğleden 
reye muvaBalat edecektir. n 
üçUncü gUnü donanma tmııre 
da tstanbula dönecektir. 

!ngiliz filosuna. iadei ziya.ret 
diyle yapılan bu seyahatte 
nanmasr Maltanm 20 mil aÇf., 

milcrimizi karşılıyacakt.Ir. 

yük merasimle karşıla.nacak, 
çıkınca kara.dan atılacak to 

si hazırla.nmıştır. 
Donanma.mızm SelAnlğe gi 

berleri doğru değildir. 

Almanyanın kararın 
F ransanın karşılığı 

Ren nehri hakkında yapıla 
anlaşmayı da Fransa feshe 
Alman hükumeti Versay n.nla.şmas: ( 

ile beynelmilel komisyonlar tarafın

dan murakabe edilen Ren, Tuna, Elbe 
ve Eder nehirleri hakkında bu muraka 

be hakkını kaldırdığını komisyonlarda 

aza bulunan devletlere birer notayla 

bildirmişti. Almanya bu notalarda Al

manya ile sulh halinde bulunan bütün 

memleketlerin gemilerine bu şehirler

de Alman gemileri gibi muamele edile
ceğini bildirmiştir. 

Fransar ın mukabele al 
Almanya bu notayı verirken Fran

sa. da mukabeleden geri durmamış ve 

Almanya ile Ren nehri hakkında yap

tığı anlaşmayı feshetmiştir. Bu husus
ta alakadar devletler nezdindeki Fran
sız elçilerine talimat verilmiştir. Fran 

sız elçileri ayni zamanda aJ.Al< 
kfunetlerle temasa girerek 
nın kararı karşısında. al~ 
ti beraberce tesbit edeceklerdit· 
sız hilkU.nıeti Berline müşterel' 
ta gönderilmesini teklif et.Dl 

Eden bir nutuk söyllY 

Londra 16 (huauıi) - A 
Venıayy muahedesinin §Chirle~ 
rüsefe~ taallQlc eden madde~ 
mesi etrafında İtalyan matbııats 
hariciyesi dilini konuşmakta 

Almanyanm son hareketini 

muahedesinin son zincirlerini 
şeklinde tasvir etmektedirler. 

hariciye nazın Eden, bu mesel;, 
da Avam kamarasında bir nu 
yecektir. 

Mi ki Afrikada haydutlar peşinde 
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Tc ını~@ın a u111H~a 
mo aırka<dlaşo mu 

yoocu 

Yelken gemisinde 
iki cinayet 

Bahrimuhitl Atla.side, lngiltereylef 
lılanda arumda, rüqflrlar, yedi haf
tadınbeıi, biribirine zıt istika.metler -
den emnektedir •.. Bir balıkçı gem.isi, -
havasma göre, - kih §imale, klh şarka 
atılmak yüzünden, bir tilı'lU lzlandaya 
varamıyor •.• 

Nihayet, çok eükür, geminin sUvari
si kaptan "Den Kollen" in çoktandır 
gpzlediği cenubu şarki rüzgarı çıktı 

hele ... Gemi, pupa yelken ... ''Kellen"in 
keyfine payan yok .. Kalm yaprak si
garasını pUfürdetiyor .. lçi içine sığmı
Yor ... Fakat, kıllı bir ''goril., suratına 
benziyen çehresi asık, kaşları çatık .... 
Niçin mi kaşlarını çatıyor? Çünkü 
korkuyor .. Çünkü A1lahtan korkuyor .. 
Eğer Allah, onun, rüzgar cenubu şarki
den estiği için sevindiğini farked.erse 
derhal bir aksilik çıkarır; hava cere
Yanmm istikametini hemencecik mti -
llasebetsiz bir te.rnftan idare ediverir 
diye ödU patlıyor ... Şark milletlerince 
§eytan neyse, kaptan ''Denkollen., in 
!lazarmda da Alla.h odur .. "Den", dün
ya yüzünde hiçbir şeyden korkmaz. .. 
Yalnız Allahtan korkar ... 

O ne?. 
Karvı ufukta bulutlar gfüiinmeye 

başladı ..• 
- Acaba Allah, ne dUşUndUğümU 

YilzU.mden eezlndi de bana inat mı ede
eek? diyerek, kaptan, dl~lerinl gıcır
datıyordu. 

Fakat "Den,, muhalif rüzgar alameti 
olan bulutlara bakarken gillümsüyor, 
\'e sanki seviniyormUB gibi, ısbkla şen 
bir türkü söylüyor. 

Cenubu şarki cereyanı ha.va:ıı kesil
ınecıeıı mümkün olduğu kadar yol a.1-
lnalı... Ah, gözü kör olsun bu rüzga
rın ... Avladıkları balıklar, daha lzlan
daya. gitmeden bozulacak.. Halbuki 
kaptan, bu balık işinde yan yarıya 
Ortak ... Hem yedi hafta deniz ortala • 
l'D:lda kalmak? .. Dile kolay .. 

~'tt~Bfuıhmseı,, yelkenlerini ta
kını - emrini veriyor. 

Bunlar, rllzgarm hafif olduğu za.
Jnaıılar takılan yelkenlerdir ... 

Gemiciler f aallyette. .. 

lk.inci kaptan "Coşua,, pürtela.§ ... 
~elkenleri takanlara kumanda veriyor. ''T"I. __ ,_ 
~ollen,. e yaranmak için ne yap:ı-
Cağmı bilemiyor .• Çünkü "Den,, Allah
tan nekadar ve nasıl korkarsa; ikinci 
kaptan "Co.sua0 da "Den° den o kadar 
"e öyle korkmaktadır. Dümenci nefer, 
dümen başında put gibi... Kaptan da 
~~enci .nef er:inln başında put gibi. ... 
~~ini lombozdan f aaliyetl sey
l'ediyor .. Herkes faaliyette. 
l' alnız bir kişinin elleri boş... Yal. 

tuz blr kişi çalışmıyor .•. 
d lllı ''bir kişi,, Mister "Corç Doreti,, 
h lr; bir muha.nirdir ... Gemi, Bahrmu
lh. ~ balık avcılığına çıkarken, o da 

tfsasat avcılığına çıkmışbr .. 
Birdenbire, muharrir Mi!ter Corç Do 

~tiılııı kulatma birkaç hançereyi bir
~ ~ çığlıklar çalmıyor .. Bu çığ
larl~rnı ıçınde çırpınan kelim.eler şun-

ta - beniz.e adam dilştil •.. Denize bir e:ra du,tu .. Tayfa Mons, Bombram -
1 takarken denize düştU. 

~~ne! kaptan, dümenciye haykırı -

-Du.nıeni sancağa çevir! 
~t dtimencl nefer, - dtimeni çe
~k ~~ı .. a - kılını bile kunıldata
ltııi d · ÇUruru o, (Den) baş ucunda.di
hl.rek llrurken, ikinci kaptanın emriyle 
l1t et etmenin caiz olmadığını pek 

bUir GönlU d~ · -\>frnı · , umeru sancaga çe-
'tarrn ek, gid.ip arkadaşını ölümden kur
'baı!aa.k fstıyor. Lakin.., neylersin ki 
eltllr an, • birinci kaptan, (Den) den • 

İk.i Yok. .• 
"arn:ncı kaptan haykinna.kta l~rde -

-nu lan, tnenı sancağa diyorum sa.na u-... 
llö tnıa. Yle haykırarak dilmcncinin yaka-

atıh}·:a"Inıak için kaptan köp.-üsüne 
dbııdl1ı:\;a~alcat neferin arkasından 
!tt ~P!'a.tı ;can bir <'ift gözle .• konan
dan baıt laYJJ> kalın knşlarınm ~ıtm
gözıer:iytn birinci ka,tanın o yaman 

e. - kartıiaşınca: 

Susuyor. • 
Ve duraklıyor-
fayfalar, denU.e dügıen arkadqları

na bir can kurtaran simidi atıyorlar. 
Dalgalar arasında knazede gemici ve 
can kurtaran simidi ufaldıkça ufalı -
yor .. KaybOldukça kayboluyor .• 

Gemi, ne sancağa dümen kırıyor; ne 
iskeleye .. Burnunun doğrusuna, dUpe -
düz, dümdüz yol alıyor .. 

Kaptan düşünüyor: 
- Eğer bu ciğeri bir pul etmez he

rifi kurtarsaydık, yoldan on mil kay
bedenlik ... 

Rüzgarın sesi, iplerde ttğuldamakla 
beraber, balıkçı gemisinde, bir an sü
ren bir :mezar sUkfttu var §imdi.. 

Muharrir ''Corç Doreti,, de bu facia 
yı görmüş ve bu u~ltulu mezar sü
kutunu dinlemiştir. Bir "goril,, gibi o
muzlarını ~ıkanp dümen başında put 
misali duran "Denkellen,, e yaklaşı

yor: 
- Siz bu geminin süvarisi ve yega

ne amirisiniz! Vazi.fenize müdahale et-
mek istemem. Fakat şunu sormama 
müsaade buyrunuz: Kara.ya. ayak bas
tıktan aonra, kanunun si7.e tevcih ede
ceği suale cevap hazırladınız mı? 

Tuhaf §ey! "Den.kellen,, in kıllı may 
mun suratı buruşmuyor bile! Soğuk
kanlılıkla: 

- Rilzgar pek 11iddetli .. Mukabele -
sinde bulunuyor. Denize düşen tayfa 
''Mons" kurtarılamazdı. 

- Fakat düşilnseni7.e ki o, "Bom
brauıseı,, yelkeni takarken denize düş
tü. Bu yelken milliyim havalarda ta. 
kılmaz nıı? Hem göz var iz'an var: E
sen rüzginn neresi §iddetli? 

Birinci kaptan (Den) ikinci kaptan 
(Coşua) ya dönüyor: 

- Siz de fikrinizi söyleyin! Gemiyi 
geri döndürebilir miydik'! 
~'""' 1rt11 ...... - __ ..... --'L--• .. .._._ 

seki.zinciaiyle karşılaşmış gibi hayret-
te: 

- Gemiyi geri döndürmek mi? .. Ne 
diyorsunm "sör"? .. Bir parça sancağa 
dfüısek allah göstermesin, çatır çutur 
direklerimiz kırılırdı; bir tayfayı kur-
taralmı derk~.n h'?pimiz mahvolurduk. 

Muharrir (Corç DorEti) de tezyif. 
kar bir sükfit ... Başı önüne iğili .• Göz. 
leri dalgın .. Artık kaptanların ikisi ile 
de selamı sabahı kesiyor ... Hatta, ak
aam yemeğine salona. inmediği gıöi, 
ertesi gün ve daha ertesi gün kamara
sında, öte beriyle kanımı doyuruyor. 

Balıkçı gemisi, gene Bahrim.uhit ü-
7.erinde havasına göre, bir ileri bir ge
ri bocalamakta berdevam .• 

İki akşam sonra, kaptan (Den) ile 
muharrir (Doreti) güvertede, karşıla
şınca; muharrir, yüzUnU öte yana se
virmek istiyorsa da, kaptan, çenesi al
tında.ki İskandinavya sakalını okşıya
rak; ona: 

- lzlandaya avdetinizde ne yapmak 
fikrindesiniz? diye !oruyor .. 

Muharririn gözlerinden nefret saçıl
maktadır. 

- Ne yapmak mı fikrindeyim? .. -------------
Müddeiumumiliğe başvuracağım. ... U - ---------------
ınarım ki sizi tevki! ve mahkfun eder- dır kulaçan ediyor. 
ler. Ortalıkta in yok, cin yok ... 

-Hah hah ... Elin.izden geleni ardını Dümencinin arkası dönük •. Vardiya-
za koymayınız!.. daki tayfa uyukluyor. Bir çakı dar -

• * • 
Erteai gün ... 
Sabah. 
Muharrir (Corç Doreti) küpeeteye 

dayanmış; yüzü denizden tarafa.. Tu
lüu seyrediyor.. Dalgın. Arkasında, 
beş on adım ötede, kaptan "Denkellen,, 
kudurmuş bir gorile benzemekte ... 
Kan çanağı gözleriyle bir muharrire, 
bir de içi gayrim.er'i bir cisimle tıklım 
tıklım dolu bir torba maktamı andıran 
yelkene bakıyor .. Bu yelkenin sopası
nı küpeşte demirine ba.ğlıyan ip çözül
düğü takdirde darbenin tam muharri
re isabet edip etmiycceğini göz kara
riyle tahmin ediyor. 

Kaptan bir şey tahminledi mi yan
lış çıkmaz: Darbe mutlaka muharri
rin tam başına isabet edecek! 

Kan çanağı gözler; etrafı fıldır fıl-

besi .. ve: 
Paaat. 
Muharrir: 

- Of! yandım anam! ·bile diyemi
yor. Vinçten kurtulan bir çuval halin
de yere yığılıyor. 

Yelkenin boşaıımD.Bından hasıl olma 
bir bocalama ... Gemiciler, baş altın • 
dan fırlıyorlar: 

- Ne oldu, ne var? 
Kaptan Denin havlıyan sesi: 
- Bu yelkenin ipini hangi eli kırı

lasıca böyle ters ilmik etti? .. 
- Efendim, ilmik çözUlmemiş, ip ça 

kıyla kesilmik, baksanıza! .. 
- Sus!!! Daha da söyleniyor utan

madan!. .. Atın 6Unu ''sintine,, ye .. 
Den, muhnrririn cesedini ayağıyla 

dUrtUyor: 
- Bu zat da. kaza neticesi vefat et-

Vazan : Niyazı Anmet 
~------------~-------~ 

67 sene evvel bugün 

Süveyş · Kanahnın açılma 
merasimi yapıldı 

lsmall Paşa şenHkıer için yirmi milyon 
frank vermişti. Ayda operattı 

bu merasim için yaptırıldı 
ltalya - Habeş harbinde ~Ü\'er~ Lsmail paşanın paı·aya çok ihtiyaa 

kanalının oynadığı rol malfım. Dah:ı \'ardı. Jlk ıamanlnrda senelik tahsi 

ziyade Ümit burnunu dolaşan bu ahı !atı 4,800 k~e iken sonraları itana on 
bin mil me.s<ıfede beş altı ay çalkalan. misline çıkardı. 'rukarı Mısırı .sula.. 
mamak için açılan Sü\·eyş kanah, M•. nacak şeker kamışları diktirip teker 
sır hükümdarı Seyostris, lskendcr, 
halife Ömer, üçüncü Mustafa, Na 

polyon \'C Mehmet Ali tarafından a~ıl 
maça teşebbüs edllmi~ti. 

Sü\'cyş kanalı Asya ile Afriya) ı 
biribirinden ayırarak dört kıtayı biri. 
birine yakla§tırdı. 

Kanal Hıdiv Ismail paşanın eseri. 
dir. Otuz üç yaşında Mısır \·alisi o
lan Hıdiv lsmail paşa, Fransada oku. 
muştu. 

Kanal, 1869 yılı 16 ikinciteşrin gü. 
nü, 67 sene evvel bugün dihıyanın en 
büyük merasimi ile açıldı. İsmail pa-

şa, o gün yapılacak şenlikler için ken. 
di keıı.esiaden tam yirmi milyon frank 

vermişti. İmparatorlar, krallar, prens 
n prensesler, alimler, şairler, Avru. 
panın tanınmış simaları davetli idi. 

1\luhtelif milletlerin donanması da me 
rasime iştirak ediyordu. Ansturalya 

n Çinden bile murahhaslar gelmiş· 

Jerdi. 
lsmail pa.p, ıslahat için para yii. 

.zünden büyük sıkıntılar ~mitti. 
1866 yılında Mısırın &enevf verglıılnt 
dokuz lftilyon franga çıkardı. Padişah, 
bunun fçin kendisine Hıdiv Unvanını 
ve bu Unvanın babada oila lntika\i 

hakkını tanıdı. Ertesi sene de beynel. 

fabriirnları yaptıracaktı. Bunun için 
l<'ransadan mühendisler getirtti. Oka• 

dar şöhret, debdebe tahayyül ediyor, 
du, ki binbir gece hikiyeleriai ihya e. 

deceğine inanıyordu. Süveyş kanalı

nın açılmasJ münasebetiyle meşbu 

bestekar Verdiyc bir opere ısmarla. 

mış ve Ayda operası bu suretle mey. 
dana gelmişti. 

.milel bir tekil ve mahiyeti haiz olma· uı- ı • ....,;ıı _ 
maK uz~ıt: gwuı-ul\, zauıU1, 1ıranstt" ----·-

posta mukaveleleri aktine mezuniyet 

verildi. Fakat Siiveyş kanalının kil. 
şat resmi için Avrupa hükümdarları. 
na gönderilen da\'etnamelere kendi 
imzasını koyduğu için lstanbulu gü· 
cendirdi. Bunun üzerine Mısır ordiJ. 

sunun 30.000 kişiye indirilm~i ve 200 
bin tüfeğin te.'3lim edilmesi bildirildi. 
Ayrıca harici hıtikrazların padi§ah ta

rafından tasdik edileceği, bu emrin de 
1\Iısırda alenen okunması istendi. t . .,. 
mail paşa, Türkçe olan ~mri, kimsenin 
anlıyamıyacağını düşünerek okuttu. 

miştir. Denize ilka. edeceğiz.. Lakin yo 
lumuzdan kalmamak için mutat olan 
beş dakika tevekkuf mera.simini yap
mıyacağız. .. 

Gene o gün, 1zlanda sahillerine kar
şı kaptan Den, jurnalma şu satırları 
kaleme almaktadır: 

1 - Şiddetli bir rUzglr esnasında 

Bombra.mscl yelkenini indirirken, tay
fa Mons denize düşmüşse de, dalgala
rın pek azgın ve fırtınanın pek şiddet
li olmasından dolayı, gemi geriye dön-
dürülememiş ve filika indirilememiş -
tir. Merkum gaiptir.,, 

2 - Gemimizin muhterem misafiri 
muharririni meşhureden Mister '4Cor~ 
Doreti,, nin, seyahat esnasında tetki-

kat yapmak ilzere daima tehlikeli yer
lere sokulduğunu gören zirde vaziUlim 
za süvari (Den). kendisine ikaz yollu 
bir hayli nasayihi müfidede bulunmuş
sa da, mumaileyh. bakirin sözlerine as
la ihalci sem'i ithar eylememiş: ve bin 
netice, boşa.nan bir yelken direğinin 
darbesine maruz kalarak azimi darUba 
ka olmuştur ... 

Goril suratlı kaptan Den, yukarki sa 
tırların altına imzasını atmazdan ev -
vel sakalını tatlı tatlı kaşımış \'e im
zasını deftere attıktan sonra da kalın 
bir puro yakarak karşıki lzlanda sahil-

lerine baka baka duman savurmuştur. 

Paranın ne kadar hesapsız sarf~ 
dildiğini anlatmak i~in kü~ük bir mi~ 

s:ıl: Avrupadan getirilmiş lngilfz mu 

hasebe müdllrUne 101.400, Fransız kL 

ti bine 52,000, nar ıa nezaretinde umumi 
müdüre 63.000, şimendifuler idar esi 

reisine 76.050, müdüre 63.700, rüsumat 

umum müdürüne 77.500 frank 

\'eriliyord u. 

~----------------------------
Kabataş ta 

kirahk apartı
man daireleri 
Kabataşta Setüstündc Çil.rilkıulu 

Mahmut paşa apartımanında denize na

zır, tramvaya yakm biri beş oda biı 11&• 

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

havagazi, elektrik tesisatı ve su mevcut 
iki daire ehven fiyatla kiralıktır. 
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Gü~ - Vefa maçıntn vumruklu. telemeli bir safhası 

-r-akslm sta<dloında · -. _,,_, ~ ~ 

Galatasaray : 2 
Sülemaniye: 

Lik maçlarının Taksim stadyomunda 
iri birinci karşılaşması Galatasarayla Sü 
leymaniye takımları arasında idi. 
Galatasaray Lutfiden mahrum. Süley
maniye ise tam takım.ile sahaya çıkmış
tı. Hakem Halit Galip. 

1 

Oyuna Galatasaraym sağdan soldan 
açıklan vasıtasile yaptığı hücumlarla 
başlandı ve hemen hemen de öyle bitti. 

Ara sıra yapılan Süleymaniye akm
lan rakiplerinkine nazaran kat kat da· 
ha muntazam olmakta idi; ortada Ali 
güzel paslarla bütün hücum hattJnı iyi 
idare etti. 

Yirmi beşinci dakikadan sonra siyah 
beyazlılar Galatasaraya bir hayli teh
likeli anlar da geçirttiler. Süleymaniye
liler san kırmızı nısıf sahasına yerleş
mek üzere gibiydiler ... Fakat, Salim ta
rafından kale yakınında yakalanan top 
Gündüze ondan da Eıvaka geçti. Eşvak 
da hafif bir burunla topu Süleymaniye 
kalesine gönderdi bu suretle Galatasa
ray ilk sayılı kaydetmiı oldu. Ve birinci 
devre böylece bitti. 

İkinci haftayma Süleymaniyelilerin 
hilcumlarile başlandı. Fakat çok uzun 
ıünnedi daha üçüncü dakikada Galata
uraylılar SUleymanlye kalesini aardı
lar. Sağdan soldan kaleye }ttt atılıyor. 
Fakat bir teki dahi kaleyi bulamıyor. 
Oyun mütemadi avut, taç ve kornerler
de devam ediyor. Bu sıralarda münferit 
bir hilcum yapan Süleymaniyeli Ali 
brtıamdalri müdafileri atlatarak Gala
tasaray kalesine kadar indi. Kalenir. 
köşesini bulan bir plase ile beraberlik 
ıolünü attı. 

Vaziyet berabere olunca Süleymani· 
yetiler vakit kazanmak için topu dışan 
vunnağa ve çok sert oynamağa başla
dılar. San kırmızıh1arsa büsbütün sinir 
li ve karmakan§ık bir oyun çıkarıyor
lardı. 

Necdetle, Danyalin güzel oyunlarına 
mükemmel ortalayışlarma rağmen üç 
orta bir metreden bile kalecile karşı kar 
§ıya kaldıklarr halde gol atamadılar. 

Eşvak ile Salim yerlerini değiştirdi
ler ve bu değişiklik derhal semeresini 
verdi. Gündüzden pas alan Salim Ga
latasaraya galibiyet golünü kazandırdı. 

Oyunun son dakikaları Süleymaniyc
lilerin çok sert oyunu ile geçiyordu. 
Hakem Süleymaniyeden Bülent ile Sü
reyyayı oyundan çıkardı. Galatasaray 
geçen sene on golle mağlup ettiği Sü
leymaniyeyi dünkü maçta bir gol fark
la yer.ehildi. 

Süleymaniye takımında kaleci ve mü 
dafiter iyi diler. Muavin hattında solda 

~~--~~~~~-· 

İbrahim en ziyade göze çarptı ortadct 
Bülent fena olmamakla beraber çok 
sert oynuyordu. 

Hücum hattı sol tarafı daha iyi işle
di. Ortada Ali takımın en iyi oyuncu
su oldu. ~ 

Galatasaray takımında: müdafaa va
sat. muavin hattı Hayrullah ve Fazıl 
ne kadar muvaffak olamadılarc:::ı, s,.ı;,,, 
de günün en iyi oy1.1ncusu idi. 

Hücum hattı: İki açıklar çok güzel. 
Necdet ve Danyal mükemmel çalıştılar. 
Danyali §ahsi oyundan vazgeçmiş göre
rek sevindik. 

Faakt üç orta şayanı hayret derecede 
beceriksizdiJer. Bülendin kaleye dört 

beş metre kalarak ''demir gibi şilt at
mak., arzusu. Gündüzün yavaşlığı, Eş· 

vakın da bir türlü kaleyi görmiyen vu
ruşları az kaldı kendilerine çok güve

nen sarı kırmızılıları mağ!Up vaziyette 
sahadan ayırtacaktı .• 

- Vefa: 1 

Dün Berlinde 
yapılan maçta 

Almanlar 
ltalyanlarla 

2 - 2 ye beraber 
kaldılar 

Dün Almanyada Berlin olimpiyat 
stadyomunda mevsimin en mühim fut
bol maçlarından birisi oynanmıştır. 

Yüz bin seyirci önünde yapılan bu 
maçta Alman mil'.i takımı dünya 
şampiyonu İtalyan takımiyle karşılaş
mış, çok heyecanlı ve zorlu bir oyun -
dan sonra iki milli takım 2-2 ye bera
be·re kalmışlardır. 

Oyun, bilhassa jkinci haftaymın 
başında iki taraf · ikişer gol atarak be
raber vaziyete geldikten sonra hızlan
mıştır. 

Üç dört İtalyan oyuncusunun kafa
dan kafaya paslaşarak yaptıkları hü
cumlar Alman kalesini her an tehlike
li vaziyetlere sokuyordu. 

Bu sırada güzel bir pas alan İtalyan 
Piola birden Alman kalesinin burnu
nun dibine kadar iniyor. Artık herkes 
heyecandan nefes bile alamamaktadır. 
Almanlara muhakkak gol olacağa ben 
ziyor. Fakat çekilen şilt kale direğinin 
yanından avuta kaçıyor. Bu yüz bin 
Alman seyircisine derin bir nefes aldı
nyor. 

Şimdi hücum sırası Almanlara gel
miştir. Hücum hücum üstüne yapıyor
lar. Fakat bunlar da hiçbir netice ver
miyor. İtalyanlar giddetli hamlelerle 
Alman oyuncuların arasına atılarak 
kombinezonları bozuyorlar. 

Oyunun bitmesine 10 dakika var. 
Hava yavaş yavaş kararıyor. Alman
lar bir İtalyan hUcumunun hemen pe-
51!.:m a. ~iüuı:;LH LJr nucuıu )'cı.ıııyu11 ..... . 

Top İtalyan kalesinin önünde. Herkes 
"Gol!" diye bağınrken top avuta gidi
yor. 
Maçın bitmesine 3 dakika var. Heye

can son raddede. Halk ayağa kalkmış 
bağırıyor. İtalyan kalecisi biribiri ar
kasından mükemmel kurtanşlar yapı
yor. 

Bir ara top kalenin önünden ayrıldı. 
Alman kalesine doğru gidiyor. Birden
bire bir düdük sesi: Penaltı. Herkeste 
bir sukutu hayal. Top penaltı nokta
sına kondu, Şütü Andriolo çekti. Fa
kat Alman kalecisi Yakob kafasile to
pu kurtardı. Artık ortalık adamakıllı 
kararmış ve stadyomdaki kırmızr lllm ~üneş: 3 

Taksım stadındaki ikinci maç Ve. 
fa - Güneş klüpleri arasında hakem 
Sadi Karsanın idaresinde oynandı . 

Vaziyet 2 _ 1 olunca oyun seri V<' balar yakılmıştır. Fakat bu hücum da 
sert oynanmağa başladı. Müsabaka netice vermeden maç 2-2 berabere bi-

tiyor. 
nın son dakikalarında Güneşliler otu1, ----------------
metreden Vefa kalesine bir şüt çekt~ 

1 

Gündüzle Salim galibiyet golünün peşınae 

IFeaııeır s'lta<dl onda : .. 
--= ,,,,_,,.._. -------·------· 

Eyüp: 5 - Ist. spor: 1 
Eyüp ve fstanbulspor takımları Fncrı 

stadında karşılaştılar. 

Oyun başladıktan biraz sonra İs

tanbulsporlu Seyfi takımının ilk ve son 
sayısını yaptı. Bu golden sonra haki-

miyeti ele alan Eyüp oyuncuları Alaed

din vasıtasiyle iki sayı kaydettiler ve 
ilk devreyi 2-1 galip başardtlar. 

İkinci devrede İstanbulspor mu

hacimleri gibi gol kaç:rma yarı~ına çık
madıklarını isbat eden Eyüp oyuncu-

Fener: 5 -
Oyun başlar başlamaz şiddetli hü

cumlarla derhal Beykoz nısıf sahasına 
inen Fenerbahçeliler Fikretin bir or · 
talayışından istifade eden Şabanın vole 
vuruşile ilk gollerini kazandılar. Bunu 
biraz sonra Nacinin demir gibi bir şütle 
yaptığı ikinci sayı takip etti. 

Esat Fenerin sayılarını üçe çıkardı. 
Gittikçe kendini toparlıyan Bey -

kozlular soldan Fener kalesine ak -
mağa başladılar. 

Ortadan akan bir hücumla Fener 
kalesine inen Beykozluların kuvvetli 
bir şütünü Hüsamettin meharetle ya
kaldı ve biraz sonra birinci devre böyle
ce 3~ bitti. 

Şeıre1F sta:nınaa 

lan Şükrü vasıtasiyle bir sayı daha 
yaptılar. 

Eyüp Alaeddin vasıtasiyle sayı adedi· 
ni beşe çıkardı ve maç bu netice ile 
nihayet buldu. 

Eyübün kazandığı muvaffokiyet n 
kadar büyükse, tstanbusporun böyl 
bir mağlfıhiyete uğraması da o kada 
13yanı hayrettir. 

Eyüplüleri tebrik ederken, siyah b 
yazhlan da dikkatle ve çok çalış 
tavsiye ederiz. 

İkinci devreye ayni süratle başlı· 
yan Fenerliler Esadm otuz beş metre
den yaptığı golle sayı adedini dörde 
çıkardılar .. 

Bu golden onra da bütün ku~ 

vetleriyle çalışan Beykozlular oyunu 

müsavi bir şekle sokm;.ğa 
oldular. 

muva(fa" 

Devrenin ortalarına doğru Şaban Fe
ner hesabına çok nefis bir gol daha yaP" 
tI. 

Ve karşılıklı hücumlardan sonr• 

oyun 5-0 Fenerlıahçenin galibiyeti 
ile nihayet buldu. 

O.Ka'tmlk 

Beşiktaş : 3 - Anadolu : ı 
Şazi Tezcanın hakemliği ile Şeref 

stadında oynanan Be~iktaş _ Anadolu 
maçını bire karşı 3 golle beyaz -;iyah. 
hlar kazandılar. 

Oyun Beşiktaşın süratli hücumla. 
riyle başladı. Beşiktaşlılar soldan 
yaptıkları mütemadi hücumlarla her 
an tehlikeler yaratıyorlardı. Nitekinı 
bu hiicumların birinde Şeref sıkı bi'!" 
şiltle lleşiktaşa bir gol kazandırmı~ 

oldu. 
Aka bin de Şeref ikinci gölil de at

mağa mu,·affak oldu. Ust üste iki gol 
yiyen Anadollular bir hayli şaşırdı 

lar. llereket \'ersin ki çabuk toptandı . 

lar \ ' P. hücumlara başladılar. 
Oyuna hakim olan Be5iktaşlılar bi:· 

an duraladılar. Bu esnada Beşiktaf 
aleyhine frikik verildi. Bu cezadan 1" 
va kunetli bir şiltle Anadoluya bit 
gol kazandırmış oldu. 

Bundan sonra bir müddet AnadO· 
lunun üstünlüğü devam ettiyse de fa' 
la sürmedi. Beşiktaşlılar açılmai• 
başladılar. 41 inci dakikada sağda• 
ortaalnan topa güzel bir kafa vura• 
Eşref topu üçüncü defa Anadolu 1'1· 
lesine soktu. 

ikinci devre Beşiktaşın üstünıüıd 
ile başladı ise de sonraları mütevaıitl 
daha sonraları Anadolunun hakintY 
yeti altına girdi. Fakat iki taraf dl 
gol ~ıkaram:ıdılar. Maç 3-1 BeşikU' 
şın galibiyetiyle bitmiş oldu. 

Birinci haftayimin altıncı dakika. 
amda, Rebiinin Vefa kalesine indir
diği ve Kemalin gayretiyle Güneş le. 
hine gol olan akından başka top he. 
men hemen Güneş sınıf sahasından ay 
rılmadr. 

Çok gayretli bir oyun oynıyan ye
şil beyazlılar da birçok fırsatlar ka. 
çırdılar. Hele 21 inci dakikada lstan. 
bulun belli başlı sıkı şüt atanlarından 
olan Muhteşem kaleci ile karşı karşı
ya kaldığı halde şüt çekemedi. Haf:f 
bir burunla topu Saranın kucağına b· 
rakh. 

ler. Havanın kararmış olmasındatı 
top pek iyi farkedilmiyordu. Nitekim 
Vefa kalecisi de bu şüte karşı koya . 
madı. Top üçüncü defa Vefa kale8in!' 
girmiş oldu. Biraz sonra da maç 3-1 
Güneşin galibiyetile bitti. Güneş takı 
mı umumiyet itibariyle muvaffak oi 
du addedilemez. Kaleci iyi miidaf! 
!erden Faruk çok sert, arkadaşı ist 
doğru dürüst bir tek vuruş yapamı· 
yor. Dünkü macta tac olmı~·an bir tek 
vuruş yapamadı. Ifaf hattı Güneş ta . 
kımının en kuvvetli tarafı . Hücur1 
hattında Saltthattin ile Rchii takımın 
en eski iki oyuncusu olmalarına ra*
men en fnnJll",.i fh,. ... him ec:ki rteYkii · 
ni arar bir halde biraz rla fazla sert 

Topkapı: 4 ·. Hil81: 1 

Devrenin sonlarında da Vefa sola 
~ğı Hasan uzaklardan getirdiği topu 
güzel bir şiltle Güneş kalesine gön
derdi; Safa bunu kornere atarak kur 
tardı. 

Birinci devre 1 - O Güneş lehim: 
bitti. 

İkinci dene gene Vefalıtarın hü . 
cumlariyle başladı. Fnknt daha ikin 
ci dakikada Gazi muhakkak bir fırsat 
kaçırdı. 

Yedinci dakikada güneşliler h:r 
hücum yaptılar. Vefa kalecisi Iümuz. 
suz bir çıkış yaptı. Böyle fırsatları 
hiç kaçırnuyan Rcbii de güzel bir pla. 
8e Ue boş kaleye topu gönderdi. 

12 inci dakika Vefalı Hasan Güne~ 
•at.Mine giderken Faruk tarafından 
gayrf nizami bir şekiJde durduruldu 
hakemin verdiği penaltıyı Muhteşem 
mkı bir şütle gole çevirdi. 

oynuyor. 

Diire1"fed: nrlerrfe yu,·arlanmaJ; Vefa - Güneş maçından bir g'ırünÜ§ 
---------~--~---,. e yahut fn1so raptrktan sonra başını J L • 

.. ~ıı,,l'"'l~!.tnn haşka hir ic: ' 'rt"amad!. oe oıs 
ıar. o. }f. K. Gelecek ay bir maç 

An karada 
lik maçları 

Dün Ankarada yapılan lik maçla. 
rınd:ı Ankaragücü Altınorduyu 4 - 1. 
Gençlerbirliği l\Iuhafızgüeünü 3 - 1 
yenmiştir. 

Demirspor1a Güvensporun gelme
meleri Uzerine Çankaya ve Kmkkall' 
hükmen galip sayılmıştır. 

yapacak 
Meşhur Amerikalı zenci boksör Joc 

Louis gelecek ayın altısında dünyanın 
en iyi 10 ağır sıklet boksörünün ara
sında mevki almış olan Jonny Pisko i
le on ravndluk bir maç yapacaktır. 

Arap boksörün Alman şampiyonu 

Ma.x Shmeling'den beklenmiyen bir şe 
kilde yediği dayaktan sonra, bu maçta 
nasıl bir netice alacağı büyük bir mc
..akla beklenmektedir, 

Şeref stadındaki birinci küme maçla-, Topkapının hakimiyeti altında geçti· 
rından ikinci oyun Topkapı ile hilal ara Topkapılılaı kornerden MehmediıJ 

smda hakem Nuri Bosutun idaresinde. bir kafa vuruşiyle dördüncü ve soaı 
oynandı. 1 sayılarını yaptılar. Hemen biraz sonı• 

On beşinci dakikada bir korner yap· c?a Ililalliler Nimetin ayağı ile ilk "' 
tılar. Hiliil kalesine inen Topkapılıla- son sayılar · nı yaparak maçı 4-1 

rın sağ içi güzel bir şüt çekti m3ğllılıiyetle bitirdiler. 
-------------~---" Kornerden gelen topu Osman güzel bir •• O 

kafa vuruşile Hilal ağlarına taktı. Yirmi ok n li"\l c D k Udi m e er 
yedinci dakikada Haydar Topkapıncıı 

ikinci golünü de yaptı. Bu golden he 
men on dakika sonra Topkapılılar Ka
milin vole şütüyle üçüncü sayılarrnr da 

yaptılar. Biraz sonra devre 3-0 Tcp
kapının üstü.rı~ üğü ile bitti. 

Jkind devrede oyun dah .. r 

Hususi maclar 

ş;şu - Pera 
llilnkU maçta 

berabere kaldılar 
Dün Şeref sah:lsında gayri federe-

Jerden iki ereli rakip olan Şişli - Pera 
takımlan karşılaşmış çetin bir maçtan 
sonra iki takım 1-1 beraher~ . kAlnu§• 
tır. 

Doganspor 
Karagümrül' 

Fenerbahçe stadında yapılan bu ıııii' 
sabakayı Doğanspo:lular güzel bir 
yundan sonra 2-1 kazanmışlardır. 

Alt,nordu - Gc..lcta 
gençler b'rıiği 

Beşikta§ Şeref stadında karşı:aşan 

tınordu - Galata Gençler birliği ta 
lan birer golle berab.ere kalmışlar 
Ortak öv 

Davutpaşa 
Taksim stadyomundaki ikinci ~ 

maçı Ortaköyle Davutpaşa takım]ar1 I' 
rasında oynandı. tık devreyi 3-1 1' 
vutpaşa galip bitirdiyse de ikinci ki:: 
da daha güzel bir oyun çıkaran O 
köyliiler maçı 3-3 beraberlikle nib•f" 
te erdirdiler~ 



Filomuzun Malta ziyareti münasebelile 

bahriyelilerimiz 
llit zamanlar Akdenizi bir Türk istiklal harbinde ise cihan tarihin- ri çimento ile sıvanan çürük bir tekne 
\'uzu haline getiren; Atlas ve Hint de görülmemiş fedakarlık ve kalın. cikti. 
tanUslarına uzanan; şimdiki harp manlıklar gösterdiler. Gazal 90 tonluk bir römorkör, Meb. 
~İlerinin filikaları olabilecek tek.. lstlklAI Harblnda ruke motörlü bir mavna idi. Ayyıldıı; 
erıe ta lzlanda ve Cavada şanlı bahrlyelllerlmiz 70 tonluk motörlü bir yelken gemisi 
ttağrnuzı dalgalandıran Türk de- İstiklal harbinin başından sonun1. idi. Torpito gibi kullanıhyordu. A-
.~~ilerinin kabiliyeti, ne yazık ki, de. kadar Karadenizde faaliyet göstexmi§ masra da ayni mahiyette bir teknecik-
~ııı sesini duymıyan kubbealtı ve Bıı ti. Aslan 25 tonluk bir salapurya idi. 
ı· olan "harp gemileri,, miz şunlardı: 
1nin kötü idaresi yüzünden israf e· Bir ve iki numaralı motörler Sakarya 

ld· Aydmreis, Preveze, Şahin, Alemdar. h b. d R ı d ı ı. Hükumet tersanesi keyif ve ar. ar ı sırasın a us ar an a rnmış 
ta çalıştı ve büyük muvaffakıyetle. dört numaralı gümrük motörü, Ba. kırkar tonluk yirmi mil süratli tekne. 
kaıan~la.rı deniz tarihine parlak tum, Gazal, Mebruke, Ayyıldız, Amas 1erdi. .. Trabzon b.u ~otö.rler tarafı~. 

~falar yazmakla kalarak harici po ra, Aslan, bir ve iki numaralı motör· dan musadere e?•I.m.ış ~ın tonluk bı!' 
'~Ya istikamet veremedi. Kralların botlar, Trabzon ve Samsun.. vapurdu. Enosıs ısımlı olan bu v.a-
lronJarı anbarlar dolusu altın V"" pura sonradan Trabzon IBmi verilmi:?-" Oldukça büyük bir filo değil mi? 
~as . .. . ti. tık ismi Uranya olan 3000 tonluk 

tan başka yenı mustemlekelerın Fakat bu gemilerin nasıl ~ .. e"ler oldt!. S d G ı ·· k .. ·· t f ht . . " amsun a aza romor oru :ara ın. 
arlarmı getırırken, Septe, l\le11. g·unu anlayınca kanaat derhal deg·ise. t d·ı · ı· A d • p " u·· .. b - ) . ~ dan zap e ı mış ı. y ınreıs ve re-
e urmuz ogaz arından mıller. cektı·r. . b ·· t 1 k b tla d il. veze ıse eş yuz on u gam o r :. 

daıı:kla~a gide~ Tii:k g~mi~isiniu Şahin 1250 tonluk bir ticaret gemi- Altışar tane ufak çapta topları vardı. 
it ~:1'1.~gı e~serı::a degersız hır fe~ si idi. Mücadelemizin ilk günlexindt! lşte Türk bahriyelileri bu vasıb!. 

goturmege munhasrr kaldı. müsadere olunmuştu. larla hakiki harp gemilerinden mü~. 
llarp gemilerinin mutfak bacasın. 250 tonluk bı· "- şekkil bir filonun yapacağı işleri ba-
l\ d Alemdar, takriben 

w uman çıksa korkusundan ne ya. şarmak kahramanlığrnı göstermişler. 
tagını şaşıran padişahlar devrindf' tahlisiye gemisi idi. Ayrı bir kahra. lnönü ve Sakaryalarda çarpışan kaT. 
~i!lerce Haliçte beklemeğ~ mahkum mantık efsanesine mevzu olacak bir de!;)erine denizden yardım edebilmek 
•len kahraman bahriyelilerimiz Bal şekilde kaçarak milli kunetlerimize içi~ tarihte eşi görülmemiş fedakarlık 
il harbinde lstanbulu müdafaa edeı iltihak etmişti. larda bulunmuşlardır. 
il, U.nıumi harpte Çanakkalede kah Dört numaralı gümrük gemisi an · Denizcilerimizin istiklal harbinde. 
ltıanlık menkıbeleri yaratırken şan cak yüz tonluktu, milli kuvvetlerimize ki hizmetlerini şöylece hulasa etme~ 
cedlerine Hivık denizciler oldukla. Ereğli de iltihak etmişti. kabildir: 
lıt ispat ettiİer. Batum her seferinde sızıntı yerle· 1 - Muhtelif menbalardan, lstan-

Denizaltı gemilerimizden Gür 

Yavuzun evsafı 
ta\luz muharebe kruvazörümüziln( 
. l 1912 senesinde Hamburg tersa
lllde ikmal edilmiştir. Alınanya-
~dilli kruvazörü ile birlikte - o 

b· · parayla - 80 milyon mark mu-
~ lliı:ı.de satınalınmıştır. 
. ~ Senelik olması evsafı harbiyesini 
!IU~cek bir vaziyet değildir. Nete

buyUk devletler de ayni yaşta 
gemileri kullanmaktadırlar; 

~tzlarm Jan Bar, İtalyanların Ka-
8İsteıni harp gemileri de ayni yaş

ll'lar ve bugün faal filoya dahil bu
~:torlar. Kaldı ki Yavuz 1930 da e
~ h~r tamir görmüş ve inşası tari

ek:ı evsafı iade edildikten başka 
lloktaıarda çoğaltılmıştır. Biz bu

tta 'tavuzun Almanlardan yeni alın· 
h Zan:ıanki vaziyetine dair malCi:mat 
·~e .. · tQ gız; yeni kudreti hakkında ma-
i! ~t ~etınek bizim ne elimizdedir, ne 

Ogt-udur. 

Yavuz 22640 ton hacmindedir. Boyu 
185 küsur metre, arzı en geniş yerin· 
de 30 metreye yakındır. Çektiği su, 
yani deniz sathından aşağı olan kıs
mı 8 metrodan fazladır. 

Makineleri 70.000 beygir kuvvetin
dedir. Dört uskuru vardır. Sürati 28,6 
mildir. 

Zırhları kuşakta 10,5 ila 19, ağır 
topları da 20,5, tali bataryalarda 13 
santimetro kalınlığındadır. 

lkişer ikişer toplu beş tarete tak
sim edilmiş 28 santimetrelik on topu 

vardır. Tali bataryalar 12 tane 15 
santimetrelik, 12 tane 8,8 santimetre

lik toptan müteşekkildir. Daha ufak 

mikyasta topları ve torpil kovanları 

mevcuttur. 

Mürettebatı bin kişiden fazladır. Kö 
mür anbarları 3100 ton kömür almağa 
müsaittir. 

.. 
:J '·ır ııı- . 
il-:ı "

1

4
: -bi""'1 Trabzon ü.ssübahris~nde bulunan gemilerimiz. (Bahriyc

eıÜc: !s~iklal mücaer lesinde bu çürük çarık teknelerle kahramanlık 
lerı Yaratmışlardır. 

buldan temin edilen harp malzemesini 
denizden kaçırmak. 

2 - lstanbuldan kaçmlan silahla. 
rrn, mühimmatın ve gemi1erin harbe 
hazır bir hale getirilerek kısmen sa. 
hillerimize konulması ve kısmen dt 
içerilere nakli. 

3 - Parça halinde getirilen deniz 
tayyarelerinin Ama. rada kurularak 
faali; ete geçirilmesi. 

4 - Pontosçuları denizden tazyik. 
5 - Trabzon, Samsun vt Amasra

nın mevkii müstahkem haline getiril. 
mesL Bilhassa Akdenizde Fethiyeniı
alelacele bir mevkii müstahkem hali. 
ne getirilerek burasını Elli kruvazö
rünün mütemadi hücumlarından tah. 
lis ve Elliyi hasara sokarak firara 
mecbur etmeleri. 

6- Karadenizde düşman gemiler;_ 
nin, düşman torpitolarına rağmen , 
hücum ve zaptedilmeleri; düşman mü
nakalatmın men ve tahdit edilmesi. 

Cumhurryet devrinde 
Türk de,izciliğini layık olduğu 

mevkie ulaştırmak yolunda azimle ça. 
Iışan cumhuriyet idaresi, lıer sahade 
olduğu gibi bu işte de planla hareket 
etmektedir. Her şeyden evvel iyi ye~ 

tişmiş denizciler, sonra gemiler lazım
dır. Bu sebeple cumhuriyetimizin ilk 
yıllarında tamir edilen ilk harp gemi. 
lerimiz talim ve terbiyeye hasredilmiş, 
ondan sonra yeni gemiler alrnmasına 
başlanmıştır. lşte böyle planla hare. 
ket edilmesinin neticesi olarak bahri

yemiz, buglin, iyi yetişmiş, teknik ma. 
liimatı :rnvvetli mürettabat elinde yı.? 
ni gemilerle mücehhez bir hale gelmiş, 
bahriyelilerimiz Türk do'.lanmasınm 

daha zenginleştirilmesini istemeğe hak 
kazanmış bir seviyeye yükselmiş.. 
lerdir. Donanmamızı imkan bulduk
ça ye::ıi gemilerle kuvvetlendirebiliriz. 
Çünkii teknik elemanlarımız bu yeni 
gemileri de azami mPharctle kulla'l. 
mak derecesini almış bulunuyorlar. 

* • • 
Barbarosların. Turgutların torun. 

!arına, dost memleket limanlarında 
Türk bayrağrnı <lalgalandırmağ'a 
gittikleri hu gün "Yolunuz acık olsun .. 
elerken deniz tarihimizin !=lanh ~ehitle 
rini de unutmıyalım. Midilli. Mesudi
ye kahramanları! Şrnlı bahriye şehit 
)erimiz! 1\fösterih olunuz! Kardeşle_ 
riniz. Tiirk hahriyelileri. cumhuriyet 
sayesinde en mükemmel vesaite 
kavuştular"" İr "' '''.,,ıa ı;:izler rribi ha
yatlarınr fccla etmekten çekinmiyecek 
lerdir. - -

Yavuzu:n baş taraftan görünüşü 

Atatürk 
VE 

Bahriyelilerimiz 
Hamidiye 7cruvazörünün hatıra def-, 

terine yazdık"ları yazı: 
"Hamidiye kruvazörü, maziden ya

digar kalan donanma aksamı içinde, 
Türk cumhuriyetinin denizlerde faali
yete geçen ilk gemisi oldu. Beş sene
denberi mütehassiri olduğum deniz ha 
y.a.t. ....... 1.--.-• ••noın+n" .,;fa .....,,,,. .,.,,,.,,..._i_...a. -1 

du. Türk donanması kumanda ve za
bitan heyetini bu gemide ve buna re
fakat eden Peykişevket torpito kru
vazöründe tanıdım. Temas ettiğim ru
hu genç, mefkuresi genç, bu istikbal 
kumandan ve zabitleri bahriyemiz için 
en kuvvetli ümitler hasıl etti. Bu kıy
metli, ~edit arzulu heyeti yadigarı ma 
zi olan bu gemi içinde bırakmakla ik
tifa olunamaz. Onları müsteid ve müs
tahak oldukları kadar inkişafa mazhar 
edebilmek iQin, bugünün icabatma ka
vuşturmak lazımdır . 

Hudutlarının mühim ve büyük ak
samı deniz olan Türk devletinin do
nanması da mühim ve büyük olmak 
gerektir. O zaman Türk cumhuriyeti 
daha müsterih ve emin olacaktır. Mü· 
kem.mel ve kadir bir Türk donanması
na malik olmak gayedir. Bunun ilk a
zimet noktası sefaini harbiye tedari
kinden evvel onları muvaffakıyetle 

sevk ve idareye muktedir kumandanla
ra, zabitlere, mütehassıslara maliki · 

yettir. Hamidiye ve Peykişevkette ta,. 

nıdığun arkadaşlar gayeye yürüyebile
ceğimizin canlı ve kıymetli delilleri
dir. Bugün için bu güzide l)eyet büyük 
alakayla muhafaza olunacaktır. 

Mevcut büyük küçük gemilerimiz
den yalnız kabili istifJl.de olanlar tef-
-:ı- -·- ..ıı....,.._ -'··--.s.ı•ı r...----
heyeti umumiyesinden faal ve nafi un
surlardan mütevazı bir bahri cüzütam 
vücuda getirmek imkanına kani ol
dum. Bunun için hükumeti cumhuri
yenin, tedbir ve teşebbüsleriyle şahsan 
alaka.dar olacağım ve kıymetli bir nok
tai azimeti bulduktan sonra ondan mu 
azzam gayeye yürümek ve ona vasıl 
olmak elbette müyesser olacaktır." 

20 Eylul 1924 
Adatepenin hatıra defterine yaz

dıkl.arı: 
"Adatepe ile kısa yolculuğun değer

li hatırasını unutmıyacağım. Yakın
dan tanımak fırsatına malik olduğum 
seçme deniz kumandanlarmuz, genç 
zabitlerimiz ve denizcilerimiz.le ütihar 
ettim.,, 

f7 Temmuz 193~ 
Bilyiik Millet Mecli.si kilrsüsiinde: 
"Denjz silahlarına. ehemmiyet veri

yoruz. Denizcilerimizin iyi silablı ve 
iyi talimli olarak hazırlanmaları bü
yük emelimizdir.,, 

Donanmamızın 
Cumhuriyet 
devri takvimi 

29 Eyliil 1923 - Hızır Reis ganbotul 
Bozcaadayı teslim aldı. 1918 denberi 
Boğazı geçen ilk Türk harp gemisi olan 
H.ızzr Reis ayni ~ekilde İmrozu da tes
lim aldı. Yunan memurları ve jandar· 

malan bir Yunan torpidosile bu iki ada
yı tcrkettiler. Adalara Türk bayrağı çe· 
kilirken Hmr Reis topla şanlı sancağı
mızı scHimladı. 

22 Eylul 1925 - Reisi cumhurumu
zun Marmara ve izmirde yaptığı seya· 
hat dolayısile filomuz 1918 denberi ilk 
defa ,olarak resmi bir tezahüre iştirak 

etti. 
Büyük şefimiz Reşit paşaya geçti; 

Ertuğrul yatile Gülnihal Reşitpaşayı 

takip ediyordu. En önde de Peykişevket 

torpidosu gitmetkeydi. Basra ve Akhi
sar torpidoları Reisicumhurumuzun bu· 
lundufu vapurun iki tarafında idiler. 

Nisan 1925 - Büyük Millet Meclisi 
Yavuzumuzun tamiri için üç milyon 
lira tahsisat kabul etti. 

12 tlkteşrin 1929 - Yavuz Gölcük
te sahih havuzdan indi. Gayet nazik 
olan bu iş sabahın saat yedi buçuğun
da başladı ve saat on altı buçukta mu· 
vaffakiyetle bitti. Tamir bundan sonra 
su üstünde yaplıdı ve muharebe kruva· 
zörümüz 1930 senesi ilkkanununun son 
larında yepyeni bir hale geldi. 

18 tlkteşrin 1931 - Yeni alınan A
datepe ve Kocatepe torpido muhripleri 
mize meı-asimle bayrağımız çekildi. 

6 Sonteşrin 1931 - Yeni yaptırılan 
Sakarya ve Dumlupınar denizaltı ge
milerimize Türk bayrağı çekildi. Fele· 
menkte yaptırılan Birinci ve İkinci İnö
nü denizaltı gemilerimiz iki sene evvel 
donanmamıza iltihak_ etmiş bulunuyorw 
lardı. 

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



Macera ve aşk romanı -6- Yazan : <VA-NO 
Hatıralarını nnlntnn : Alman korsaıı ge mısı ··ocnız Kartalı' nın suvarı.,ı 

liont Feliks ton Lukner 

-36-

Vaktlle içinde uzun müddet tayfalık yaptı 
ğ m loglllz yelkenllslnln ölilmll, ne garip 

tesadtif, benim elimle olacakmış! 

Hamamda, yüzündeki köpükler dağılan delik 
karşısında, cariyeler yerine, karısını görün 

"seni talaki selase Ue boşadım,,, dedi. 

Her llhza bir düşman gemisine ras- tanıarı ... Biri on, öteki Uç gündenberi 
lrunak imkiını mevcut bulunuyor. Fa- misafirimiz bulunuyor. 

k~t biz endi§eli d~ğiliz. ÇUnkU evvela Kaptanın sevinci tasavvur edilemez. 
vıcdanımız temizdir. Korsanlı~ yapıyo Demin istemediği şampanya bardağını 
ruz ama, bunu ya.tanımızın duşmanla..- kaldırarak arkadaşlarının sıhhatine 
rına karşı... Çocuklarımızı ve kadınla- içti. 

(Geçen ıkısımlann hulasası: ( 
Habe§ aahl1lerlnde, esir tüccarı Hacı 1 

Mustafanm bir filosu duruyor. Bunun 
muhteşem har~msaray geml.slndo zaına 
nın blltUn konforu vardır: Güvertedeki 
babçcdCll, alt anbardaki hamama kadar. 
Esir Tacirinin yaşlnnmış karısı tsvcçU 
sarışın Hava, genç bir erkek olan Hacı 
M.ustafanm hs.layıklarla, kendisine lha 
nette bulunduğunu öğrenip yerinden 

rımızı aç bırakmıyn teşebbUs eden İn- y . "Dil' 1 k ,, · b t ki . . . . enı avımız p e ·s ı a ırma a 
gıhzlerın yaptıklarına nazaran bizim Fr üh' • t f b 'kal ş·1· • :ı- • 

A ğ _ :ı.,_ k'? ansız m ımma a rı arını ı ı 
namuskurane korsanlı ımız newr ı. 1 b' t kUh 'led ah "-Ben mı' aldatılıyorum?.. Kendi 

fırlıyor. 

B UUı . il d led Alm ref' ma ı on ın on erç.ı en m nım u m 15 rn ca e e an §e ı- k k 

rumları geçtikten sonra da, arkasın

dan istihza ile bakıyorlardı. 
Hatta, içlerinden biri: 
"- Gideceği varsa göreceği de var.,, 

dedi. 
Bu alaycı cümle, Havvanın kulağına 

çalındı. Onu büsbütün çileden çıkardı. 
Fakat küstahlığın tahkikatına sonra
dan girişecek, icap eden cezayı da ve-ı 
recckti. .. tlkönce asıl meseleyi halelt
meli ... 

Orta katı geçti... 
Alt kata indi... n1 muhafaza ettiğimiulen eminiz. etmi3 olduk. .. . . .. yetiştirdiğim o ağzı sUt ko an çocu 

Eğlence ve şarkılar arasında birden Bir pazar sabahı da dort dıreklı bu- tarafından mı? ... O acemi halayıklar Hamamın kapısında iki nöbetçi du-
direkteki gözcilnUn sesi duyuldu: yük bir İngiliz gemisine tesadüf ettik. mı benim yerimi tutacak? ... ,, ruyor. 

- İskelede ışık görUnUyor! Evvelfı bizden kaçınıya çalıştı. Fakat Havva'nm dimağı bunu almıyordu Önlemek istediler: 
Demek bir gemi geliyor. Hemen e- motörUmtizU istetince kazandığımız sü işte... - Girmeyiniz aslancığım! 

mir verdim: rat sayesinde çabucak yakaladık. DUr- Bir tekme sağdakine, bir tekme sol-
dakine ... Cariyelerini yere düşürdü. Bü - Siz kim oluyorsunuz? .. Savulun .. 

- Çabuk bardakları kaldırın! bünle ismini okuyunca btiytik bir he- - Hacı yasak etti girmenizi ... Söy-
yük bir hiddetle ileri atıldı ... 

Dürbünle baktım: Ay ışığı altında, yecana. dUştUm. Zavallı kadın! Tezyif ettiği, kUçük lemesi bi7.den ... Siz pişman olursunuz. .. 
ufukta, Uç direkli kocaman bir yel- Bu gemi ''Plnmor,, du; üzerinde u- gördüğil 0 delikanlıyla halayıkların İsveçli kadın, yumruklarını salladı: 
kenJi geliyordu. Hemen iskeleye dil- zun müddet tayfalık yaptığım gemi.. " · - Kim beni menedebilir?... Defo-

"ağızlarmın süt kokmasını", accmı-
men kırdım. Gelen gemi bizi adama.- o kadar heyecana dücımüc:ı.tüm ki, ya- ed' lun ... "' "' liklerin.i,, bir zaaf gibi telakki ıyor; 
kıllı göremezdi; çünkU onun ay ışığı nımda emir bekliyen zabite bir şey onların asıl kuvvetlerinin bunda oldu- Hamamın kapısını bir hamlede açtı. 
altında bulunmasına mukabil biz uf- so"yliyemedim. Fakat ,.~buk kendimi Soğuklug-a girdi. :ı- ğunu düşünmüyordu. 
kun karanlık cihetlndeydik. topladım. sefalı Bir kapı daha açtı ... 

"Fley§ln _ Işıkla muhabere,, ile şu Yıllarm rehaveti, refahı ve a-
işnreti verdim: - Bunu da batırmıya mecburuz, di- ti içinde kendilerini epeyce bırakan, Yüzüne bir hararet çarptı. (llkönce 
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. ye düşündüm, harp bu... genişliyen kalçalarını salhyarak, gü- hamamın bu iklimdeki harareti, insa-

- er a urunuz. Karşını a ır na manasız gelirdi. Halbuki, sıcak Alman kruvazörüdUr! Bir yelkenliyi batrrmak bize dalına verte bahçeyi bir anda baştan başa 
Sonra bekledik. çok ağır geliyordu. Denizin şiriyeti ı geçti. memleketlerde, sıcak hamamın, çay 

be be bol N ..... d' d - · di gibi harareti kestiğini tecrübe ctmiş-Birdcnbire bir motör sesi yükseldi, yelkenlilerle ra r kay uyor. e .m.er ıven en aşagı ın · 
kilçUk bir motörbot teknemtre yakl~- yazık ki artık yelkenli bUyUk gemiler Onun böyle yel yeperek yelken kil- lerdi. .. ) 
tı ve birisi bağırdı: azalmıya yüz tuttu; yeniden yapmıyor rek gittiğini gören gemi halkı, ilkönce, Bir adım ... 

_ Olur muziplik değil yahu! Ben Ja.r. çekinerek, korkarak, hürmetle iki ta- Bir daha. .. 

karşrmdabirAlmankruvazörüvarsa.- --~----~~~--~~(D __ ev_a_m __ ı_v_a~r);___:__r_af_a~d_agı~--ı_ıy_o_r_,_Y_o_ıu __ a_ç_ıy_o_r_,_rak __ a_t_,_h_a_-__ ~v-e~k-a_p_ryı~'-'ç_a_t'_'_d_iy_e __ k_a~p=a=d=ı.= .• ==_ 
nırkcn, çıka çıka benim gibi bir yel
kenli çıktı. Bana herhalde harbe dair 
havadisler vereceksiniz? 

- Ta.bil, tablt ! Gemimize gelin de 
siz.c anlatacak' çok şeylerimiz var. 

Kaptan yukarıya çıkarak kendisini 
takdim etti; Fransızmr§. 

Kendisine şampanya ikram ettik. 
Sevinçle kabul etti. Müthiş neşeliydi, 
salona inerken omuzwnı:ı. dost~ vur
du: 

- Öyle muzip adammışşm ki kap
tan, doğrusu beni korkuttun. 

Salonun kapısını açarak ona yol 
verdim. İçeri girdi ve tam karşısında 
Mareşal Fon Hlndcnburgun fotoğrafı
nı görünce durakladı. Sapsarı kesil
mişti, bir koltuğa çöküverdi. 

Zavallıyı teselliye çalıştrm: 
- Haydi, üzillmeyinlz canım. Elimi 

zc esir dUşen yalnız siz değilsiniz. Biz 
blle yarın ne olacağnnızı biliyor mu
yuz? Harp bu ... 

Cevap verdi: 
- Beni Uzen şey, gemimi kaybet

mekten ziyade, bu hale kendimin se
bebiyet vermiş olmaklığımdır. Valpa
rezodaydmı. Harekte hanrlarurken iki 
Fransız kaptan yola çıkmamamı söyle• 
diler; yollar tehlikeliymiş. Armatör-/ 
den telgraf bekliyorlarmış. Alacakla
rı telgrafa göre yola çıkmamı tavsiyf> 
ettiler. ) 

Ben onların sözlerine kulak asmıya
rak yola çıktım ve dedikleri çıktı. Hal
bukı onları dinleseydim be-klediklcri 
telgrafta tarif olunacak yolu takip e
derek elinize geçmiyecektim. 

Şimdi arkada.5larım .Fransaya gittik 
lcri zaman vaziyeti anlatacaklar; hiç
bir armatör bana gemisini emniyet et
miyecek. İstikbalim mo.hvoldu. 

- Bahsettiğiniz kaptanlar kimler
di? 

- Birisi "Antonin,. gemisinin süva-. ; 
rıs .... 

- Kaptan Lökok değil mi? 
- Evet. 
- Öteki? 
- La Roı:ıfukold gemisi... 
- Pek fıla ... Çavuş, beş ve dokuz 

numaralı kaptanlara, buraya gelmele
rini rica ettiğimi söyle. 

Yeni misafirimize bu arada şampan
ya ikrrun cLtim; istemedi. Zavallının 
:l§t.iha.sı k~ilmişti. l{a H vuruldu. 

- Giriniz.. 
!ki kaptan içeri girdi. 
- İşte bahsettiğiniz gemilerin kap-

Necmi B. Almanyaya bir kaç kere 
sivil olarak gitmiş ve Türkiyeyi 

alakadar eden işlerin iç 
yüzüne nüfuz etmişti 

iki günlük tefrikanın hüliı.sası: 
Semra lstanbulda tanmmı§ bir aile 

nln kızıydı. Babn.sı tedaviye gittiği Av 
rupada öldükten sonra annemle yalnız 
kalmı§tı. Kard~lerindcn biri içinde bu 
lundukalrı bUyük harpte ölmüştü. öte 
iti de silah altındaydı. Anncsile beraber 
bir ak§am Tepeba§ı bahçesine gttmişU. 

Oraya çıplak daruıl!z adıyla tamnmış 

bir Macar dansl>zU gelmi§ti. Onu sey 
redeceklerill, etUler. Ve bu kadının söy 
ledlğl şarkılar onun üzerinde çok bU 
yük bir tesir yapnuştı. Almanca ve 
Fransızca iyi bilen Semra ya bir banka 
ya girip hayatını kazanmayı, yahud da 
dtlnyayı dolaşmayı dU§UnUyordu. 

Semra Göztcpcdekl arltadaşının evi 
ne Uç gUn için misafir gltml§tl. Orada 
da bu fikrinden bahsetti. Anneıiinln ev 
lenmeslııi istediği dolttor Necdetle de 
evlenmek istemiyordu. ÇünkU doktor 
ihtiyardı. Semrnnın bu fikri arkadaşına 
bir şey hatırlattı. BabasJ, iyi Almanca 
bilen, bir TUrk kızı arıyordu. Bunu En 
ver (pnşn) istemişti. Semra bu teklifi 
ltabııl etti. Arkadaşının bnbnsile lconu 
§8.c&k ve kendisinin gl!nderilmeslnl söy 
llyecekU. 

Semihanın babası o akşam köşkün 

kapısından içeriye girerken, ilk önce 
Semrayı sordu. Necmi Beyin yüzü gü
lüyordu. Sem.rayı görünce: 

- Yarın sabah seni paşaya götüre
ceğim, dedi. İş kararlaştırıldı. Fakat, 
bir kere paşa hazretleri de seni görmek 
istiyorlar . 

Semra sevinç içinde .. Ne söyliyeceği 
ni bilmiyordu. 

O gece sabaha kadar uyuyamadı. 
Acaba kendisine verilecek vazifeyi 

mu,·affakiyetle yapabilecek miydi? 

Semra kendisine güveniyordu. Ke
tumdu .. Soğuk kanlıydı .. Hatta bir baş 
ka m::ziyeti daha vardı: Cesurdu .. Kuv 

vctliydi. Uzağı görüş kabiliyeti de Sem
ranın meziyetleri arasında sayılabilirdi. 

Binbaşı Necmi Bey yolda giderken 
Semraya kısaca şu talimatı vermişti: 

- Paşa kat'iyyeo ukalalıktan hoşlan 

maz. Ne sorarsa, kısaca cevap verirsin! 
Otur demeden otunnazsın 1 icap ettikçe 
teşekkür makarrunda da sadece başınla 
hafif bir inhina .. Anladın mı yavrum? 

Binbaşı Necrru Bey değerli bir erkanı 
harp z:abitiydi. Enver paşanın esrarlı 

işlerile meşgul olurdu. Paşanın itimat 

ve teveccühünü kazanmıştı. Damat pa
şanın bütün hususiyetlerini ondan iyi 
bilen kimse yoktu. Paşanın yılışık ka
dınlardan hoşlanmadığını yüzü hiç gül
meyen ciddi kadınlara karşı daha fazla 
iltifat ve teveccüh gösterdiğini Necmi 
Beyden başka keşfeden kimse yoktu. 

Necmi Beyin paşaya şahsan büyük 
hizmetleri vardı. Almanyaya birkaç ke
re sivil ol::ı.rak gitmiş ve her dönü1ünde 
Türkiyeyi alakadar eden gizli işlerin iç 
yüzüne nasıl nüfuz ettiğini paşaya mah 
rem olarak anlatmıştı. 

Binbası Necmi Beyin Harbiye neza
retindeki vazifesi bilmem hangi komis
yon azalığından ibaretti. Onun perde 
arkasında ne mühim işler gördüğünü 

paşadan başka kimse bilmezdi. 
Semra, kendisine verilecek işi mu

vaff akiyetle başarabilirse, bu, Necmi B. 
için de bir muvaffakiyet demekti. 
Kuruçeşmeye vardıkları zaman saat 

dokuz buçuktu. Necmi Bey yalının hah 
çe kapısından içeriye girerken: 

- Paşa şimdi kahvaltı yapıyor .. Ken 
disini saat ondan önce göremeyiz. Tam 
vaktinde gelmişiz .. intizar salonunda 
bekJiyelim, diye nurıldaruyordu. 

Necmi Bey en küçük ihtiyatı bile 
ihmal etmiyordu. Kendilerini karşıla -

yan haremağasının kulağına yavaşça 

şu sözleri fısıldadı: 

- Paşa efendimize benim geld:ğimi 

haber verirken, sakın yanımda bir ka
dın bulunduğundan bahsetme! 

Haremağası gülümsedi: 
- Merak etmeyin beyim 1 

........................ _ ............................. . . . 
: Yazaın: ! . . . . 
: lskender F. Sertelll : . . . 3 . . . . - . . . . . . . ..................................................... ._ .. 

Necmi Bey, sultanın ne kadar kıs
kanç bir kadın olduğunu bilmiyor de
ğildi. Salonda oturdular. Semra sordu; 

- Paşa beni mahiyetini bilmeuiğim 
bu işe elverişli görürse, hemen yola 
çıkacak mıyım? 

-Şüphesiz .. Paşanın peki dediği da
kikadan itibaren Jstanbulda hiç kimse 
ile temas edemiyeceksin 1 

- Ya annem .. ? 
-Seni ancak istasyonda teşyie gele-

bilir .. ! Bir emrivaki yaparız. 
Semra ilk defa o dakikada garip bir 

heyecan ve endişe içinde ürpermi§tİ. 
Kendi kendine söylendi: 
- (Çıplak dansöz)ün dediği gibi, 

işte şimdi bir yokuşun başında bulunu
yorum .. Fakat, koşacağım .. Tırmanaca
ğım.. Ve ötesini sornuyacağım. 

Saat onu beş geçiyor. 
Yalıda bir telaş var 
ikisi de ayakta duruyordu. 
Enverpa şa sinirliydi .. İntizar salonu· 

na girer girmez Necmi Eeye doğru yü· 
rüdü: 

- Getirdin mi? 
- Evet paşam! .. 
Semra paşayı S<"lfimladı. 
Enver paşa dik1nıtle Semranm yüzü· 

ne bakıyordu: 
- Zeki bakrşlr bir kız. 
Diyerek yanına sokuldu. 
- Adın ne senin? 
- Semra ... 
- Tahsilin .. ? 
- Alman mektebinde okudum .. 
- Almanca iyi bilir misin? 
- Mektep arkadaşlarım ve hocala· 

rım bir Alman gibi konuştuğumu söy
lüyorlar. 

Bundan sonra almanca konuşmağa 
başladılar: 

- Seni Almı:ınyaya nöndereceğim t 
(Devamı var) 

Şimdi artık, hamamın tam o 
da, göbek taşının karşısında ve 
bir zevceyi isyan ettirecek bir 
ranın önündeydi ... 

Kocası, yüzü Yenta köpüğü i 
Kahkahalar atıyor ... Kimi dizle 
turmuş, kimi omuzlarına binıniŞ 
çıplak altı cariye ile §nkalaşıyo 
bağrışma, bir haykırışma, bir 

Onun için, kapının şiddetli 
masma rağmen, Hacı Mustafa, 
nm farkına varamadı. Çünkil, 0 

!arda, sabun yerine kullanılan ' 
.zcl bir koku saçıp köpürdilğü içi 
ginler tarafından büyük bir 
gören Yenta tabakaları, başını 
rık gibi sarmış, gözlerini de, köse 
ğı gibi kaplamıştı ... (Bu madde 
mende çıkan bir nevi topraktı)· 

Hanımlarının dehşetli ma 
dan ürkerek, kızlar, dört bir tar 
ğıldtlar ... Elleriyle vücutlarını 
kün mertebe örtmeye çalışarak 
durdular ... 
Hacı Mustafa: 
- Nereye gittiniz? .. Beni niçitl 

le köpük içinde bıraktınız? .. 
gelsenize ... Yıkasanıza, su döks 
diye bağırdı. 

- ... 
Ses yok .. 
- Kızarım ha ... Haydi diyor 

ze ... 
Havva, tası kurnaya daldırdl· 

bir daha .. Hacı Mustafanm sıı 
boca etti. .. Yenta köpükleri, d0 

ve Mustafanm gözleri açıldı. 
Karşısında müstebit ka.nsmı 

ce, ilkönce fena. halde UrktU. Haıtl 
verdiği pembeliğc rağmen, yUıfl 
dcnblre sararıverdL _.r11f 

- Nedir bu halin? Ut.aiın'ıı.Y.,.. 

sun? Çık dışarı ı Göst:E-ririm ben. 
Fakat Havvanm bu tahkira.ıni1 

' n ve sözleri onu derhal kendine 
di. Zaten, nice zamandır, gemi 
almak, isyan bayrağım kaldırfll~ 
kn.rısıw artık hiçe saymak kfl 
vermiş değil miydi? ... İşte, fı~ 
fırsattı ... Hem de, cariyeelrin kıı.tr 
da tahkir edilmişti. Bunu da. bir 
ne saymalıydı. 

Derhal ayağa kalktı. 
- Beni yıkamıya geldin zanneO-t 

Havva. hatun! - dedi. - Ukin, ) 
ma! Bu işi artık acemiler ve t 
görsün ... Sen, artık yaşlandın ~ 
Sana. daha kolay hizmetler verece~ 
Yaralılara bakmak gibi... tt 

İsveçli asabiyet içinde ter ter 
meye ba~ladı: • 

- Bunlar nasıl laf? .. Baydi çı 
şarıya diyorum sana... Benimle 
yeleri eş mi tutuyorsun? .. Ban~ 
met göstermek kimseye ka.lııı 
Ben senin nikahlı kannım ... onlg.! 
bi miyim?.. r 

Esir tüccarı, soğukkanlıiığıJll 
madan: 

- Onlar gibisin ya güzelim ... ~ 
ma ki. seni de on altın sayıp ~ıcl ~ 

- Fakat jimdi ... Şimdi senıfl 
nım ... 

- Eğer mUşkUl buysa, kola)'l ' 
- ? .... 

- Boş ol .. 
- l{epaze herif ... Sözlerini geri 

Çabuk. Çabuk ... Yoksa, ağzını bİ~ 
!ağından öteki kulağına kadnr ) 
rım... ~ 

İsveçli, şimdiye kadar, en bol 
kaş çatma.siyle, bir yüz burll§t ) 
siyle ve sesinin perdesini azıcıl' Ş 
seltmesiyle kocasmı yıldırmıştı· 
g_~me onu büyiileyip susturaca~1

11 
ta bu yaptıklarına pişman edıP~·ıı 
tacnğmı, dize getirip af dilcteceg~ 
muyordu. Fakat tahminleri tnJll 
boşuna çıktı. 

Hacı Mustafa 
- Boşadığıma bu suretle iti~ 

d. ? I c ıyorsun . . 01 • 
- Ne haddine boşamak? Şııtl 

~. ~ 
(Devamı t' 
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Ma•hur •• , yah ve muharrir Lovvall Thoma• 
- ta - Dilimize çeviren : A. E. 

Ayağıma bir kurşun (;arptı 
TOrkler bu harpte lnglllzlerden beş misil zayiat vermişler ve 

bir milyon fi şen k de bırakmışlardı 

Bu yeşil gözlü kadın da kimdi? Ben bunu tanıyacaktım 
ktsımlann hullsaaı: l gerekse Türk hatlarının ateşleri üstil-} 

Csıtıey ıı tayyarellk bir filo ne El' mil7.e yağmıya başladı. Ne Türk, ne de 
kat çizmemin topuğu uçup g:.mi§ti! l talarca sürer. bir muharebeden sonra,, 

atlar o kadar bitkin bir hale gelmiş
lerdi ki emeklemekten başka bir şey 
yapamıyorlardı. 

YEŞiL GÖZLÜ KADIN 

Türk tayyare hangarları Uzertn lngiliz nöbetçileri çölde bu kıpırdan-
lttt. Bura:mu bombaladılar. Fal<at ah" t• · a.nl azd Umu .,...._.__ manın m ıye ını ıyam ı.. -

Portsaide dönmek için emir aldım. 

ert de Uç tayyarelerinl kaybet • • 1 k h ta af d 
• Y•re inmek mecburiyetinde kalan mı prensıp o ara er ln..ı r a a-

teş açmıştı. 
larmdan blrla1 de TUrklere ulr Ge . . uhaf ı· be b 'ltu. r<_;ı sıze t ge ır ama, n u 

'-ı seter de tngillzler 3 tayyare, ateşe güvenmiştim. Kendimi yüzüko
kıer de iki tayyare ue hangarlarmı yun yere attım. Beni kc.::aınmakta o-

Romanideki harp ne öyle bir gilnlük 
ne de iAi günlük t-ir harbe benzemi
yordu. Türkler artık burada bir şey 
ynpnmıyacaklanna kanaat getirinceye 
kadar tam bir hafta ileri~·e geriye gi
dip geldik. 

Böyle olmasına rağmen Fon Kres ge 
ne zeki da\Tandı. Harbin kaybedilmiş 
olduğunu biliyordu. Fakat daha başka 
harpler de olacaktı. Bunun için bizi 
piyade ve süvarilerle oyalamaya de
vam ederken, ağır toplarını geriye, 
emniyete gönderdi. 

Çölde top paha biçilemiyecek kadaı 
kıymetliydi. Piyade ve süvarinin yer
leri doldu.'"Ulabilirdi. Fakat Halicin bu 
yanında başka top yoktu. 

Orada iki hadise oldu. Birisi beni se
vindirdi; ötekini de size bir dakika 
sonra anlatacağım: 

Generalin karşısına çıktığım zaman 
bana: 

tnı!tlerdl. la.nlar da ayni işi yaptılar. Yavaş ya-
°l'lb-kler Katy& telt.ketJnden eonra, vaş uzaklara doğru sürünmeye başla

ı-..ı .... ıra.o .• _ çok da ua1ı bir mevkide bu dım. Onlarsa kıpırdanmaya cesaret &-

de.".nediler. 

- Gilney sana havadislerim var; 
hem büyük müjdeler. Henilz malırl'm
dir. Londra nihayet kararını verebil
di: Harbi çölün öte başına ilerletecek 
ve Türkleri Arzı mukaddesten çıkara
cağız!. Ayağıma bir kurşun çarptı. Kan a

kıp akmadığını anlamak için elimi u
zattım. Taliliymişim. Kan yoktu; fa-

Çöl kolumuz toplan yakalamıya uğ
raştı. fakat bunun imklnı yoktu. Haf· 

Buna rağmen Romani za.f eri bizim 
için büyük ehemmiyeti haizdi. Zayiatı
mız 1500 kişiydi; Türkler bunun beş 
mislini kaybettiler ve geriye bir mil
yon fişek bıraktılar. Bunun en mühim 
tarafı Türklerin ricate başlamış olma
larıydı. Bu da şimdilik bi7.e yetip ar
tardı. 

Dedi. 
Bu sözler yüreğimi yerinden oy· 

nattı. Şimdi hiç olmazsa harbetmek i· 
çin elimizde kat'i bir koz vardı. Çölün 
öte başında gözlerimizi c::!cecek bir ye
rimiz olmuştu. 

takviye etmeye utrqırlarkel'I 

a. lcıer çevirmeye çalifJYOrlardı. GUne 
~ birlblrine temas etUrmek va 

'lı 
"'-"t Vertlml§U. Lawland tırkaamı ara 

h gitUği zaman çölde bir ceaet U 

~ bumıJtL :Az 80Dr& ~ğrendl ki 

~t de~ eaı. dipdiri bir Araptır. 
~bire ortaya iki kiti daha c;ıktı. 
~ arını çekerek tızertne hUcum et 

'1 kaçmaya çatııtı. Kaçarken ayağı 
't llrnk yenı dtl§tU. Araplar da ay 

fttt. ~ eendeJedDer. itte bu oaun ~1Qm 
bı~ lrurtuımuma •bep oldu. SUUunı 
~rak Dk Araba atee etti. 

• • • 't tabancamın ağzmdan çıkan 
'lı .,..1_,.. a:ıcı veı a•. ('Je1 eh fıı~l117.. 

G O Z Er; PRENSE~ 

Vera bunlan söyledikten sonra, alaca 
karanlıklar içinde biraz ötede yükıel
bıckte olan istasyon binasına kadar git
ti. 

Adolar, olduğu yerde mıhlanmıt gibi 
duruyordu. Bütün ümitleri yıkılmıı, ta
larladığı ıeyler battan bap mahvol
ınuıtu. Meğer at üzerinde Anna diye 
bu yılanı tatımııtı. Atını da bu kadının 
&ldürdüğil anlııılıyordu.Ağır ağır tek
rar beygirin yanına gitti.Hançer yaranın 
Gzerine saplanımı duruyordu. Hançeri 
)'aradan çekip kanını sildi. Sonra ban
$C!ri cebine indirdi ve soğuk bir ses
le söylendi : 

- Aramızda hesaplatırken bu ban
Ser çok lazım olacak. Bu ailihı sakla
)'acağım. Acaba Anna ne oldu? "Ne 
canlı ne de ölü., bu da ne demek oluyor 
lc:aba? Bu memleketi terk için daha bir 
~Ünfun var. Bu muammalan nasıl bal
bedeccğim bilmem. Fakat er veya geç 

erhalde hallcdeceğime eminim. 
k kont Adolar, böyle düşünüp söylenir 

en dü!es V cra trenin yumu§-ak dö§e· 
;::eleri üzerine serilmi§, Uç dütmanrna 

r;ı birden kazandığı muvaffakiyetin 
llt§eıUe tehre gidiyordu. 
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-ZARDAN ÇIKAN Klı 

.. ifTuı· bi MUlzer, Bohcmya civannda bir 
~ t ık ••L•b• 0 d 0 0 d b • b ?ad -..ıı ı ı ı. tuz sene en erı u-
Sift~ ~ahınuı, çabalanu! ve nihayet bu 
ııt ğın sahibi olmu§tu. Kansile mes' 

j'81IYorlardı. 
iten~ ~Un. Edvar isminde bir delikanlı 
hr •ıne ba§vurarak i! iııtemi~ti. thti
daye';; iyi kalpli olan Tubi MUlzer, bi
le ~ı!: d.elikanlıya itimat edememek 

billbare onun çok dürüst ve 

namuslu bir genç olduğunu görmüştü. 

Edvar böylece hayli müddet Mülzerin 
çiftliğinde çalışmış ve nihayet çiftlik 
sahibinin eli ayağı haline gelmiıti. Ay· 
ni zamanda çiftlik sahibi Mülzerin kızı 
Anyez de Edvarla alikadar olmaktan 
geri kalmamıı ve nihayet onu derin bir 
aşkla sevmişti. Bunun üzerine kızın 
babası ile anası onu Edvarla evlendir· 
meğe karar verınitlerdi. Delikanlı da 
buna razı olmuştu. Ancak delikanlı kı· 
zı sevmiyordu. Çünkü onun kalbinde 
hali Annanm aşkı bütün tiddetile hü
küm sürüyordu. Bununla beraber, deli
kanlı bu iyi kalpli insanlardan gördü
ğü iyilikleri ve Annamn da kendisinden 
yüz çevirerek Kont Adolan sevmiş ol
duğunu dlitilnerek buna razı olmuı, 

çiftlik sahibinin kızını mes"ut etmeğe 

çalışmayı adeta bir borç bilmiıti. Edvar, 
ormandaki ihtiyar Soıelin kulilbesinde 
Annadan ayrıldıktan sonra kendisini 
timarhaneden kurtaran çingene kızı La
lenkanın yanma dönmÜ§, çingenelerle 
hayli milddet göçebe bir hayat geçir· 
mi§ti. Fakat çingenelerin yaşayıı tarzı· 
nı yadırgamış bir tU::fü bu yapyrşa a· 
Jışamamııtı. Bunun için bir gün ansı

zın çerkiden kaçmış ve bu çiftliğe baş• 
vurarak çalışmağa baılamtştı. 

Edvar çiftlik sahibi Mülzerin km ile 
nişanlandıktan sonra bir gün kız hasta
landı ve hütün ihtimamlara rağmen Ö· 

Jüverdi. Zavallı Anyezin başı ucunda 

ağlatan anne ve babası kı:r:m ölümüne 
çok milteessir olan Edvara evlatları ol
masını teklif ettiler. O da bunu kabul 
etti. ihtiyar kan koca kendileri öldüğü 

zaman çiftliklerini Edvara bırakarak O• 

nun mes'ut olmasını temin etmek iste
mişlerdi. Böylece servetleri evlatları g~
bi sevdikleri Edvarın eline kalmı§ ola· 
caktı. 

---------- --------- - -

Generalin dairesinden c;ıkıp da so -
kakta yilriirken sevinç içindeydim. Ya 
n rüya görür bir haldeyken, dikkatimi 
bir şey celbetti. 

Bu bir kadmdı: Mı~ırh bir kadın ... 
Yüzünde siyah yaşma~ı vardı. Yalnız 
gözleri göriinüyordu. Fakat ben bunu 
tanıyacak gibiydim. Uzun boyl11vdu. 
Peki ama benim aradı~m boy değildi 
ki. Neydi? diye düşünUrken birdenbire 
~özleri aklıma sreldi. Ah o yeşil J.?ÖZ

Jer. Bu kftdm Kontes VarJuta idi. De
mek ki J?"erive gelmi!'!. Hem rle tebdfü 
kıyafetle! Nasıl gelebilmişti? Ve nirin 
dönmüstü? Bunu bulup anlamak elbet 
te ki be im vazü 
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zende hapsederek öldüreceksiniz ha .. 
Bu nasıl büküm.. Bu memlekette mah· 
keme yok mu, adalet yok mu? 

Fakat Zingaranın bütün bu sözleri, 
bağmp çağırmaları bop gitti. Düıeı 
Vera kumandana veda ederek çıkarken 
Zingaraya eğilerek yavaıça bapsoluna
cağı mağarada iri farelerle iyi bir zifaf 
geçirmesini temenni etti ve kapıyı çc· 
kip gitti. 

Zingara, arkaımdan: 

- Ah canavar ..• Cehennem zebanisi 
diye haykırdı. Fakat kumandanın zil 
çalması üzerine içeri giren gardiyanlar 
eski at canbazını alarak ptonun dibin
de kayalar içine oyulmuı zindanlardan 
birine götürüp duvara zincirlediler ve 
hapsettiler. 

Düteı Vera, yolda bekliyen arabanın 
yanına gitti. Arabacı can sıkıntısından 

cebindeki rakı ıişesini birkaç yudumda 

içmiı. kafayı iyice tütıülcmişti. Bunun 
için düıeıin yalnız döndüğünün farkına 
bile varmadı. Vera arabaya bindikten 
sonra arabacıya seslendi: 

- Bizi timendifer istasyonuna götü
receksin, yolu biliyor musun? 

- Biliyorum matmazel. Yukarıda ne 
kadar çok kaldınu:. Niçin sizi bu kadar 
çok tuttular? 

- Sadece pasaport muayeneıı ıçın 
bizi boı yere beklettiler ... Araba ıilrat
le hareket etti. Arabanın kö§esine iyi
ce yerleıen Vera dudakları üzerinde 
muzaffer bir tebessüm uçuprak şöyle 
düşünüyordu: 

- Nankör Zingara ... Muhabbetimin 
kıymetini bilmedi. Şimdi a!k macerala
nr.r zındanrn küflll duvarlarına anlat
sın. Artık ölilnceye kadar oradan çıka
maz. Anna Paskala gelince o da artık 
azılı bir deliden başka bir şey değildir. 
Ormanda alabildiğine kotarak kendine 

sığınacak bir yer aramakla meıguldür. 
Günün birinde de timarhaneye götürür 
ler. Tarağın dişleri ucundan enıesını 

delip kanına karışan :r:ehirin hiç §akası 
yoktur. O da bu halden kurtulamayınca 
ben c!e tehlikeden kurtuldum demektir. 

Hudut üzerinde Zingararun mahpus 
bulunduğu şato çoktan gözden kaybol· 
muıtu. Araba timdi geniı •bir gölün 
kenanndan süratle ilerliyordu. Yolun 
iki tarafında büyük kavak ağaçlan yük· 
seli yordu. 

Araba bir müddet daha ilerledikten 
aonra gecenin karanlığı ve sessizliği 

içinde bir acı yükseldi : 
- Durunuz!. 

Arabacı hemen hayvanların dizginle
rini çekerek arabayı durdurdu, ve ba • 
ğırdı: 

- Ne istiyorsunuz? Soymak ise eli 
boş döneceksiniz ... 

Karanl!klar içinde bir ses mukabele 
etti: 

- Biz kimseyi soyacak. öldürecek 
değiliz . Biraz durun b::ıkahm. 

Arab1nın içinde korkusundan dona 
kalmış olan Vera bu sesi tanıdı Kendi 
kendine mınldandı: . 

- Bu kont Adoların sesi. Galiba An· 
nayı bekliyor. Onun Zingara ile bura· 
dan geçeceğini öğrenmit·· Çevirip ka· 
çıracak.. Anlaşıldı, Vera, bunu söyle· 
dikten sonra hemen arabanın kapısını 
açarak indi. Kont Adolara doğru ilerle-
di. Durunuz, diye bağıran hakikaten 
Kont AdoJardı. Yüzündeki maskeyi 
çıkarmıştı. Diğer üç kişi daha vardı \'9 

onların yüzleri maskeli idi. Kendisi Zin· 
gara ile hüviyetini saklamıyarak mertçe 
kartılaşmak için maskesini çıkarmıştı. 

Mücadele esnaemda silah sesleri duyu• 
lunea ş:ıtodaq yardıma gelmeleri ihti
mali olduğundan yolun ptodan hayli 



Ya:ıan: E. Jo1tn ı..u1111 S- 'ı urkçeye çeviren: A. E. 

Gua enıa yı gezelim 
Bize yüzlerine geçirdikleı'i acaip maskelerin 

göz delikleı·inden bakıyor·lardı 
Cantiagoda kadınlar başları- tozlu yokuştan yukarıya, şehl'in asm~~ pıyordtı. Muziki muntazam nağme. 

ıın etrafına kırmızı renkte yüklü bi'" evlerine doğru tırmandık. lcrle kah yükseliyor, kah alçalıyor, 
rnrdelil.lı hale gibi sararlar Tzanjuya fakat, havanın sonu bir türlü gelmi. 
motörlü ka;>,kla avdetimizde Guate. SANTA KRUZ'U1 ŞENLlGI yor ve değişmiyordu; sanki çaldıklar: 
malalı bir arkada§. göle dökülmektı şeyin başı sonu yoktu. 
olan 7 biçimli vadiyi parmağiyle gös Köye yaklaştrkç.a görünürde hiç Şehirlerde harpe benı.iyen Marim-
tererek: kimselerin olmamasına şaştık. Hnlbu.. ha musikisi çok neşeli ve şakraktır. 

- Burası Haybal'dır. Dünyanın en ki Santiago \'C San Pedroda çocuklar Bu iptidai volkanik arazide davul ve 
iyi kahYesini işte bu küçücük çukur bizi görür görmez hemen koşarak tamtamların barbarca çalmaları orta. 
yetiştirir. dedi. çevremi~ kuşatmışlardı. GUneşin ya. hğa bir vahşet hissi veriyordu. 

Atitlan gölünün hemen hemen 350 klp soldurmuş olduğu meydana var· Kınanarak inen yokuştan aşağı. 
metre yukarısında Santa Krui: adlı mnk için hir binanın köşesini dönünct! ya yürüdük. l\IU5iki sesleri daha gü-
kUçücük Hintli köyü dağın yamacınıı birdenbire durduk. hrültülü gelmiye başladı. Ayakların 
çok tehlikeli bir surette asılı durmak. Pırıl pırıl parlamakta olan bir muntazam bir ahenkle hareket etti~-
tadır. Gölden yukarıya bakınca nı- mehon mnsnnın il<i yanına kostümler:. lerini gösteren ağır bir gürültü daha 
çak beyaz kilisesinin etrafına kUm~. ni giymiş ve kuş tüyleriyle süslenm~:; 
Jenmit krem renkli evleriyle bu köy sekiz Hintli dizilmişti. Bize yüzleri 
kocaman bir marul yaprağı ortasına ne geçirdikleri acaip maskelerinin göz 
oturtulmuş yumurta salatasına ben. deliklerinden bakıyorlardı. Bazıları· 
zer. nın ellerinde kılıç kiminde de nakış. 

llk bakışta merakımızı tahrik eden 1ı topuzlar vardı. Hepsi de ayakları. 
şey köyün vaziyeti oldu. Burası hak· na uymıynn papuçlnrln beyaz ~orap
kında bize mnlU.mat verebilecek kim. lar giymişlerdi. Şapkalarının üstiln. 
se çıkmadı. Ancak köylülerin doku . de uzun tüyler dalgalanıyor, sarı sı('. 
macı oldukları ve meyve yetiştirdikh- mnlnrla görülmiiş, ayna parçaları ''e 

parlak r~nkli ipek kurdelfı.larla dona· ri mahsullerini gölün baş şehri olan 
Solola pazarlarında satmak için b•J tılmış kadife üniformaları gUncşte 

gözleri kamaştırıyordu. 
dik yokuşları büyük zahmetlerle tır. Yol üstünde uzakta olan bu köyde 
mandıklan anlatıldı. 

San Pedro gemisinin kaptanı biz~ 

köyün altındaki kayalık sahillere çı. 
karmağı ve avdet.seferinde tekrar uğ-

yabancılnr hiç ~örünmez. Bizim böyh• 
birdenbire meydnnn çıkışımız ortalık. 
fa bir şaşkınlık yarattı; biz de yürü 
şümüze devam ettik. 

vardı. Keskin bir dönemeç. elli met. 
re kadar aşağıda olan yanık meydanı 

göstErdi. Orada ilk gördüğümüz şey 
kocaman bir Marimba çevresinde şiru 

dl yavaş, az sonra çabUk adımlarla 

dans eden Hintli oldu. 

Bu dansta eski İspanyol - Melesi-, 
kn dansını yaratmış olan magribilerle 

hıristiyanların horaJarını andırır bir. 
çok hareketler vardı. 

Bu çok caı.ip bir manzara idi: Pe. 
rilcr diyarının musikisi, hareketler, 

pnrlnk kostümler Ye dağın içinde sak
lanmış küçücük bir köy, hayali ne ka. 

dar okşuyordu. Tarih sayıfalarını 

·dört yüz sene geriye çevirdik. 
rıyarak buradan aJmağı kabul etti. Köyiln başında, taş bir döşemenin Ertesi günü Atitlan gölünden u 

Gemisi gölün içine doğru uzanmış 
kayanın çevresinde pat pat ederken 
biz de c eve dikeni ve limon hah eler! 

üstüne bağdaş k\lrnrak oturduk. Şim. zaklaştık. Bir otelin dik damına ben
dilik istirahat dü iincelerlni büshtltlin 
unutmnstuk. ı:;a.Yılardn bir yerden 

nra3mdı :ı:ikznklarfn yükselen dik ve kulaklarımım Marim ıa'nın sesi çar--

ziyen sarp dağ yolu, yalçın kayaların 
arnsından kıvranıyor, sonra göz ka. 
mnştırnn yamndara tıkıyordu. 

:MlNYATOR HAL!NDEKl DAQLAR, IRMAKLAR VE DEN!Z 
Devlet merkezinin Minerva mabedi yakınındaki karitaila bütün 
mala'nın topoğrafyası beton ve çimentodaıı yapılma§ bir Jı.akU 
Yarık gibi görünen çizgilerden hiç durmadan şırıl şırıl sular 
yük Pasifik OT-..11anUS'll i'le Honduras körfezini temsil eden 'i.«>,,,,...,.v, 
lürler. Gözetleme J...--u1elerinden kal.abalık seyirciler yanm hektar 
araziyi kaplıyan bu, güzel manzarayı 3eyrederler. Dag/,ar burada 
düğü kadar dik değildir. Çünkü. haritada amudi ölçüler bire be~ 

tinde mftbalôğalandırilmışlardır .. 

YÜZDE OTUZDAN FAZLA rak kaldırım taşlı daracık 
MEYiLLER kağa girdi. Her dönemeç 

SağnakJar halinde yağan yağmur sandallı Hintliler ve yüklü 
lar Sololadan Encuentrosa giderke;ı la dolu idi. Çekingen Hint 
yaylalarda geçidimize yeni yeni heye- kapı aralık1anndan dışarıya 
canlar ilave ediyordu. Guaternaladan 
Kuvezalteuaugoya gidiyorduk .• 

Guatemalanın yaylalarında dola. 
şırken gözümüze batan en büyük hu. 
susiyet yokuşların dik meyilleri idi. 
Otomobllimizdeki zaviye ölçücü saat 

en son haddi gösterdiği halde yokuş 
gene de yükseliyordu. Demek ki bun· 

lar ölçü saatlerinin göstereceği en 
yüksek hadden de daha dikti. Otomo. 
bilimizin çok kuvvetli motörii ve teker 
leklerindekl tayyare tipi Hlstikleri ot 
masaydı, kabil değil buralarım tırma
namazdık. 

Öğleden sonra geç vakit, ç.amla ör. 
tiilU bir tepeden aşağıya doğru inme 
ğe başlayınca Çiçikustenangoyu gör
dük. Köyün bütün çevresi korkunç 
boğaz ve uçurumlarla çevrilidir. Blı 
buraya orta Amerikanın yUzde yüz 
yerli olan bir pazarını görmeğe gel 
mi Uk. 

Çok geçmeden otomobilimiz iki de. 

rln çukurun arasından bir sırt bula 

rak bize firat birer göz at 
tomobilin korna seslerini do 

kancılar bizi Adios sözüyle 
yordu. Çünkü yanımızdaki 

fredo·yu bütün dağlılar tanı 
viyordu. 

Yan sokaklardan birine 
bir hanın avlusuna girdik. JJ 
panyol miistemlekt\t mobily 
ateş ocakları, cam şamdB 

Hintli köyünden büsbütÜJ1 
bir manzara arzediyordu. 

Balkonun dıvarlan şi 

Peten vilftyetinde bir Maya • 
Uaksaktum harabesinden ko 
miş resimlerle süslü idi. 

tüphanesinde, güzel alevi 

nan ateşin karşısında otur 
rada bulduğumuz türlü tnr 
r.ıuaları ve mıntakayı ta 
nadir kftııplorı okuduk. 

fDe 
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uzak olan bir yerinde arabayx çevirme· 
ğe karar vermişti. Yüzleri maskeli ve 
elleri silahlı üç kişiden başka biraz ile· 
ride at tutan bir uşak bulunuyordu. An
nayı Zingararun elinden almca ata bin
direrek kaçxracak ve hududu geçirerek 
1talyaya götürecekti. 

Bir kadın hayalinin kendisine doğru 
koşarak ilerlediğini görünce sevinçle 
titerdi. Bu gelen şliphe&iz Anna idi. 
Kollarını açarak gelinlik elbiselerile 
duvağını sıkı sıkı tutmuş olarak gelen 
Yerayı karşıladı: 

, - Annacğım, nihayet sana kavuş· 
tum. Korkma, artık Zingara seni elim· 

1 den alamaz. 
Vera, fısıldadı: 

- Arabada uyuyor. Yavaşça kaçtnn. 
'Fakat burada daha fazla dunruyahm. 

Kont Adolar sevinçle: 
- Haydi gidelim, dedi. Anna zannet

tiği Verayı kolundan tutarak beygirin 
yanına götürdü. Ata bindi, Verayı da 
önüne bindirdi. Sonra: 

- O, dedi, varsın arabada uyuya dur 
sun. Kont, bunu miiteakip hizmetçisine 
eve dönmesini emrettikten sonra atxnı 
mahmuzladı. Hayvan dört nala ylıdmm 
gibi hududa doğru uçmağa başladı. 

!!ayvam bir saat kadar ayni sUrat-
le l:oşturdu. Sonra biraz ağırlaştırdı. 

ileriden bir takım ışıklar görilnilYOT· 
du. Hududa gelmişlerdi. Burası mem· 
lckctin tam hudut üzerinde bulunan 
kil'.;Ük bir kasabası idi. Adolar pasa· 
port yaptırmamıştı. Bunun için ihtiyat
klirane hareket etmek ve hudut muha
fız!anndan kurtulmak lfizrmdı. Bu sıra
da şafak sökmeğe başlamış, ortalık ala
ca bir kuanlrğa bllrilnmilştli. 

Kont, Annanın kulağına fısıldadı: 
- Anna, artık gelciic. Şu ilerdeki 

I§ıklar hudut muhafızlarının kulübeleri· 

dir. Kapılar kapaldnr. Bizi çevirmek is
teyecekler, fakat ben altımdaki hayva
na güvenirim. Bir sıçrayışta hududun 
ötesine geçer. Yeşil direklerin bulun
duğu yere vannca selamete çıktık de
mektir. Şayet bize seslenir ve arkamız· 
dan silfilı atacak olurlarsa korkma, ba
na sıkı sıkı sarıl. .. 

Kont, bir eliyle hayüvanın dizginle· 
rini idare ediyor, diğer elile de sevgili
sini tutuyordu. Bu sırada tam hudut 
Uzerinde silahlı birkaç muhafız görün
dü. 

Tam bu sırada hayvanın boynuna 
doğru eğilerek sinmiş olan Vera, korse
sinin arasmdan keskin ve sivri bir han
çer çıkardı. Fakat Kont Adolar bunun 
farkında olamadı. 

Biraz sonra, yolun tam ortasında iki 
muhafız önlerine çıktı. Bunlardan biri: 

- Durunuz, dedi. Pasaportlarınızı 
görelim. 

Mt"murlar, yolun ortasmda, silahları
nı omuzlarına başaşağı asmış bir vazi
yette süvarinin yaklaşmasını bekliyor
lardı. Kont tam onlara yaklastığı sıra
da hayvanı şiddetle mahmuzladı. Hay
van yaydan kurtulmuş bir ok gibi bir
den ileri atıldı, memurun birine çarpa
rak yere devirdi ve geçti. 

Arkadan kuvvetli bir haykırı§ işitil
di: 

- Dur .. Dur .. 

Ve nrkasından bir silah patladı. Son
ra bir daha, bir daha .. Fakat gene bu an 
içinde Veranın hançer tutan eli hayva
nın önüne doğru uznndı ve hançer bü
tün hızıyla beygirin göğsüne saplandı. 
Beygir hudut direğini atladı ve hançeri 
ycryemez de yere serildi. Kont ve sev
gilisi de yere yuvarlandılar. Vera yere 
dü~mesine rağmen yilzUndeki duvağı 

sıkı sıkı tutuyordu. Kont hemen yerin· 

den fırlayarak ona yardxma koştu ve 
ayağa kaldırdı. Kıza bir şey olmadığnı 
görünce rahat bir nefes aldı. 

Sonra, ne oldufunu anlamak için yer 
de can çekişen hayvanına baktı. Bey
girin tam göğsü üzerinde sapldnmı§ bir 
hançer görünce hayretinden dona kal
dx. Bu hançer hayvanm göğsüne nasıl 
saplanmıştı. 

Bu sırada onların hayvanla beraber 
yere yuvarlandıklanru geriden gören 
hudut muhafızları koşarak yanlarına 

&eliyorlardı. Kont Adolar hemen Vera
ya yaklaştı: 

- Anna, dedi. Bu ne talisizlik ..• Za
vallı hayvanım göğsüne bir hançer 
saplandığı için yere yuvarlanmıı .. Fakat 
bunu kim yaptı? İşte burasını anlaya
mıyorum. Ne yapalnn? Onu burada bı
rakacağız. Esasen tam hudud hattı üze
rindeyiz. Haydi yürüyerek hududu ge· 
çip ~idelim. 

Fakat duvaklı kız yerinden bile kı-
'mıldamadı. Bu ıırada hudut muhıfızla

n de yetişmişl~rdi. Hemen etraflarını 

çevirerek paaaport sordular. Bunun ü
zerine, Adolann hlla Anna zannettiği 
Vera duvağını kaldırarak memurlara: 

- Ben, dedi, kral hazretlerinin kızı 

düş~s Vernyım. Hududu geçecek deği
liz. işinize gidiniz. 

Kont Adolar, hayretten dona kalırus, 
gözleri faltaşx gibi açılmı§tı. Kar§ısm

da bulunan kız Anna değil, dü§eS V c
ra idi. 

Muhafızlara kumanda eden zabit ve
kili dikkatle Veraya baktı. Onu tanımış 
tı, Sonra askerce bir selam vererek mu
hafıThrla birlikte ecri çekildi, uzak
laştı. 

Kont Adolar, kendisini ilk taşknılık
tan kurtarır kurtarmaz hiddet ve hay
retle haykırdı: 

-
- Sen ha ... Gene mi karşıma çıktın. 

Şeytanla ortaklığın mt var? Kabil de
ğil, ber §ey olur, fakat bu olamaz. I 
Vera, alaylı bir tavırla cevap verdi. 

- Bu da olur, Kont. Bu igte hem a• 
cele, hem de yavaı davrandınız. Telaı· 
la beni kaçırdınız. Gözünüz o kadar 
kızmıştı ki herkes ve her geyi Anna di· 
ye görüyordunuz. Haydi bu neyıe .. 
Fakat insan bu vakte kadar sevgilisinin 
yüzündeki tülü açmaz au? Bu nasıl sev• 
gi .. Fakat göıterdiğiniz nezakete de 
teşekkür etmek borcumdur. 

Adolar, hiddetinden bütün kanının 

beynine toplandığını hiHediyordu. Ve• 
ranın her sözü bir hançer yemit &ibi o
nu yaralıyordu. ı 

1 
Vera, sözlerine ıöyle devam etti: 
- Geçenlerde bana bir hizmette bu• 

lunmuıtunuz. Hatırlıyor musunuz? Or
manda beygirden düıtüğUm ııra~ be• 
ni kurtarmıştınız. Ben de buna muka· 
bil bir hizmette bulundum. Anna Pas· 
kalı Zingaraya nikah ettirmedim. 

Kont sordu: 
- O halde kilisede Zingara ile evle• 

nen kimdi? 

- Kim olursa olsun. Herhalde Anna 
değildi. Size lazım olan budur. Zingara• 
ya gelince onu bir daha yolunuzun üze• 
rinde göremiyeccksiniz. Artık o, canlı• 
lar arasında değildir .. Hem yaşıyor, herıı 
yaşamıyor. Çalışır&aruz belki bu muam• 
mayı halledersiniz. Annaya gelince on\1 
bir daha göremiyecek&iniz. O da bugUn 
hem ya§ıyor, hem ya,amıyor. İfte aiz«' 
iki mumamma daha.. Çalışırsanız belıd 
halledersiniz, size halisane bir tavsiye
de bulunayım: Art.ık Annayı unutun~· 
Çünkü onu görmektense görmeme~ 
çok hayırlıdır. tşte tren de ıeldi. Bura• 
da daha fazla duranuyacağı~-~,!z de 
dönebilirsiniz. 
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itı-ANBUL: 
18,so plı\kla daruı mustkfst, 19,JO çocuklara 
~aı l Galip tars:tmdan, 20, Rl!at ve arka 
~lan tarafından Türk musikisi ve halk 
llrkılan, 20,30 Safiye ve arkada§ları tara!m 
darı TUrk musikisi ve halk prkılan. 21 or 
kt.tra 22 p!Akla sololar, 22,30 havadis 23, 
lan. 

\'tyANA: 

1 SiNEMALAR 

BEYOCLU 
SA.BAY 

l'UUK 

MELEK 

iPEK 
S.U{ARYA 

YILDIZ 

bU!IBR 
.\LK.AZAR 
fAN 

ı Voljta ateşler içinde 

ı A§k ölUm ve Şeytan 

ı Çapkm mWD.zim 

ı Mazurka ve Çapkm genç 
.Mavi valsler 

1 J4argarlta 

ı Öldüren gözler 
ı Kara odanın esran 

Opll§meden yablmaz ve 
Alk uğrunda 

ı Programını blldirmeml§Ur 
ı Programını blldlrmeml§Ur 

HABER - :Akşam pcstaST 

REF AEL II GRAZiELLA 
Lamartin 'in ölmez iki şaheseri 

HALİD FAHRİ OZANSOY 
tarafından bu eserlerin değerleri nisbetinde güzel bir üslubda dilimize 

çevr ihniştir. 

Kapakları birer tablo kadaar canh renkli resimleri ihtiva eder. 

Rafael 100, GrazielJa 75 kuruştur. 

ıstanbul: Kanaat Kitabevi 

.. 
11 

lS,15 edebi yayın, 18.35 &mrkılar, ve opera 
ıı.tçaıan, 10,15 karışık yaym, haberler, ha 
\ta raporu, 20,2:5 polislerin zamanı, 20,30 ka 
l'l§ık yayın, 22,05 musiki, 23,15 haberler, ha 
"'a. 23,25 musiki, 24,05 haberler, 24,15 musl 
kının devamı, 24,50 gramofon. 

8ERLtN: 

ŞIK 

ŞARll 

ASUI ı AD.na Karenin ve Kahra ~~!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~11!1'~~~~~~~111111~111111 .. ~!!!!~~~~~~~ 
man sDvarl ~ - -- · - -

18,05 k1lçUk konser, 18,35 konugma, 19,05 
t?amofon, 20,05 e~Ienccll hlltllyelcır, 20,20 
Piyano musikisi, 20,50 gUnUn ııkislerl, 21,05 
haberler, 21,15 gramo!on, 21,35 konser, 23, 
05 haberler, spor ve saire 23,35 gece musiki 
'1. 

ASTORVA ı Define korsanları ve Dan 
tenin cehennemi 

(..lU)IURİl'E'I ı Bagdad yolu, ÖlUm uçu 
rumu ve Vah§l atlar kralı 
(tUrkçe eözl.U) 

ISTANBUL 
Viyolonsel ve piyano konseri, 18,35 amele 

l'a.Ymı, 19,05 çingene orkestrası, 19,20 kon!c 
!'ana, 20,20 dans mW!ikW, 21,20 konııer, 23, 
~ haberler, 2~25 dnruı plAklan, 24,05 alman 
ca haberler, 1,10 haberler • 

ı Büttıa g11selleri eevertm \ 
(Jan Kepura> ve Beyaz g 
esire 8 

V AKIT Propaganda servisin
den: 

ı Programını blldlrm~ml§Ur i 1 - Türk evlS.tlannm ipiz kal
mamasını arzu eden KURUN ve 
HABER gazetelerimiz i§ anyan 
kimsesiz ve bikeslerin ilanlarını 
meccanen kabul eder. 

lıCınnrc::. 
ıı...~· 

ı Ehil aallp mubanıbeleri 1 
<Türkçe> B 

MJLLI 

18,20 gramofon, lG,05 haberler, hava ıte 

laire, 19,20 orkestra konseri, 21,10 kon!erans 
21,25 piyano konseri, 22 mecmualara ve ki 
tapıara dair, 22,10 oan konseri, 22,35 hava, 
haberıer, spor vesaire, 22,50 konser, 23,00 
franaızco. ve almanca haberler, 24 son haber 
ler, 

tULAL ı Taraabulba = = 
ALEMI>AR ı Taraabulba '§ 
KEMALBEY ı Atq kraliçesi (t1lrkçe), iJ 

öıum uçurumu ve Berlin ~ 
ollmplyatıan i 

İşsiz kalmamak için bundan iı.
tifade ediniz. 

l'Ants (P,T,T,): 
KADI KOY 

llALlt 
18,05 org konseri, 18,85 gramo!on, 18,45 st)aı;yy A 

llıusık!, 19,05 orkestra konseri, konuşma, 
19.42 gramofon, konuşma, 20,05 oda musiki 
11, 20,35 havadis, haberler, bava, 22,05 kıraat 
22 flALI: 

.ııs pi s, 24 35 haberler vesaire. 

Rüyük uıcınyetizör AKIN 
... e illüzyonist 

ı Programım blldirmemfftir 
ı Volga mahk1Wılan 

OSKUDAR 
1 Programını blldirmemfftir 

ERENKOY 
ı ıoo - ıoo 

BALAT 
MJLlJ ı Gece bWbWU ve 

Pr. Zati S~r 
pek yakn'ıda 

Şebzad .. mda 

Strogof 

TEPEBAŞI 

dram lo11DD1da 

Direktörlüğünden: 
lan 1 - Zincirlilruyu ilk Okulunda açdan Pansiyona ikinci taksit başı 

C) Birinci kanundan itibaren de talebe almacakhr. 

llf 2 - Pansiyonun yıllık ücreti 80, iki ayhk ücreti 20 liradır. Büyük 
dde okulda kalacaklardan ayda 12,5 lira almır. 

1 .... 3 - Yazılmak ve fazla malUınat almak istiyenlerin Okul Direktör · 
~ başvunnalan 18.zmıda. (2813) 

Edirne VJIAyetl göçmen evleri içio 
satın alınacak canı 

Edirne Vilayeti iskan 
Müdürlüğünden: 

Ebadı Metre Hangi kazaya ait Teslim edilecek 
.,~66 murabbaı bulunduğu 

2604 27X33 640 Edirne .merkez 
24

36 
27 X 33 232 Uzunköprü 

~ 26X 33 217 Ke~an 

istasyon 
Edirne şehir 

Uzunköprü 
Uzunköprü 

l 1089 
~er· - Yukardaki cetvelde yazılı miktar ve eb'atta göçmen evleri 
\te ~evelerinde kullanılmak ve hizalarında gösterilen istasyonlarda 
, 11 1;~zaya ait olanlar ayrı sandıklarda bulunmak a,rtiyle mecmu· 
deu adet de 1089 metre murabbaı cam alınması sekiz gün müd-
2.e~azarlığa konulmuştur· 

tıt 1' Camlar Yunan veya Belçika malı sağlam cinsten bulunacak-
. csliın al k k · h d v • • d ~ht 

1
. ıntr en muayene omısyonu er san ıgı veya ıçersın e 

•eh e ıf •andıkları açıp muayene edecektir. Kırık camlar zuhur eder· 
3 er sandık muayene editecktir. 

l1iz·ı- Camların istasyonlarda beher metre murabbaının teslim fiatma 
Itiap ... ~ruş muhnrrmen kıymet konulmus olup talipler yüzde on beş 

nn· - · liin 
2 

;e L64 lira teminat yahracaklrırdır. Ve ihaleyi müteakip on 
4. ~ ~nda camlar te~lim edilmi, bulunacaktır. 

2 - Memur,kltip,mubasip, artiat 
kavas, odacı aşçı, hizmetçi, evlit
lık ve her nevi işçi anyanlar ara
dıklarnu yorulmadan, üzülmeden 
bulabilmek için KURUN ve HA· 
BER gaı:etelerinin ucuz, küçük 
illinlarından istifade etmelidirler. 

3 - Apartıman, ev, otel, ha· 
mam, irat, dükkan, mağaza almak 
ve satmak, kiralamak istiyenler bu 
i1lerini gayet kolııq ve en ucuz 
bir 1ekilde temin etmi' olmak için 
KURUN ve HABER gazeteleri
nin ucuz itılnlar aütunundan isti· 
far": etmelidirler. 

4 - Otomobil, araba. :ıinno,. 
mobilya, radyo, gramofon ve her 
nevi ev e§yası ve saire almak ve 
aatmak arzu edenler HABER ve 

Kimyager 

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

Bev Hanı. 

1 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk ha· 
kimliğinden: 

Güldane tara[ından Yeniçarşıda Gül· 
baba sokağında 24 savılı evde !;eyyar 
çalgıcı AH aleyhine açılan sulh teşebbü
sü davasından dolayı gönderilen dava 
nrzühalinde Al:nin halen ikametg5hr 
meçhQI bulunduğu anlaşılmış olduğun· 

dan davacının isteğile iHinen tebligat 
icrlsına karar verilmiş ve muhakemesi 
2-12-936 saat 11 e bırakrlmıı oldu· 
ğundan igbu gUn mahkemeye gelmedi· 
ği takdirde gıyabında muhakemeye de
vam olunacağı davetiye tebliğ ma'kamı· 
na kaim olmak üzere ilin olunur. 

-Dün ve Yarın I 
1 Tercüme külliyatı 

No. 60 

Yeni Kadın 
OEMIL SENA ONGUN 

Fiyatı: 40 kuruş. ':Vcvzi yeri Vakıt 
kütüphanesi Istanbul 

Bu kitapla Dün ... e Yarın tercüme 
külliyatının altıncı serisi tamam· 

,. ..... ...., . ' ··, . .. ' ... . 

"Istanbul 'Belediyesi ilanları 

Beherinin mubaQl • Jik temina
tı. Cinsi men bedeli: 

2000 Metre lzmir birinci Boz· 
kurt marka amerikan 

bezi. 
150 adet 100 santim eninde 

150 
30 

50 

100 

800 

150 

30 

100 

50 

20 

30 

yatak örtüsü 
kilo Adana pamuğu 
adet Nümunesi gibi be-

yaz havlu 
metre 125 aa.ntim eninde 

örneği gibi patiska. 
adet Nümunesi gibi hasta 

peçetesi 
Metre Nümunesi gibi 130 

santim enindl'! kefenlik. 

Adet Örneği gibi porselen 
yoğurt kasesi 

,, 

" 

" 

Örneği gibi ponelen 
hopf kasesi N. 12 

Örneği ribi porselen 
yemek tabağı 

Örneği gibi cam bar
dak 

., 30 N. ema,ye böbrek 

,, 
kuvet: 

32 N. emaye yuvar· 
lak küvet 

15 Adet 40X70 boyunda 
paspas. 

1 O Tane 50 X 80 boyunda pas 

pas: 
5 tane 75 X 100 boyunda pas 

pas: 

20 tane Nümunesine 

tajerile beraber 
demir karyola. 

göre ı;. 

beyaz 

32 Kuru! l 
75 ,, 
60 

40 

65 

25 

37 

25 

ıs 

30 

5 

60 

32 

,, 

,, 

,, 

" 

,, l 
,, 

,, 

,, 
,, 

,, 

275 Kuruı 

400 Kurut 

725 Kuruş 

1900 ,, 

90 lira 60 kunıt 

7 lira 20 K. 

8 lira 81 kurut 

28 lira 50 kuruş 

Beyoğlu hastanesine lüzumu olan yukarda cinsleri yazılı eıya 
dört kısma ayrılarak ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuflur. Nümu • 
ne,i hastanede şartnamesi de levazım müdürlüğünde görülebilir. is
tekliler 2490 N. h kanunda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 17-11-936 salı ~ünü saat 14 
de daimi encümende bulunM<"1.ftırlar. (8.) (2650) 

Senelik muhammen kirası 4 lira olan Uluköyde Muvakk1th:.me 
caddesinde 18 N. lı dükkan önünde 4 metre murabbaı yol artıf!ı tes
lim etrihinden itibaren 937 senesi mayıs sonuna kadar kiraya veril
mek iizere pazarlığa konulmu§lur. Şartnamesi levazım müdürlüğün· 
görülebilir. istekliler 30 kuru~luk ilk teminat makbuz veya mektubi
le beraber 27-11-936 cuma giinü saat 14 de daimi encümende bulun
malıdırlar. (8) (2916) 

BJHliil~'T11 '1 ıı~ JllRHlllll 
Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zeng n etmiştir 

2 nci keşide 11 Birinci Kanun 936 dadır. 
Büyük ikramiya: 40.000 Liradır. 

Aynca: 15.GOO, 12.000, 10.0GO liralık ikramiye1erle 
(1 O.O( O ve 20.000J)ir alık iki adet mükafat vardır. 

Dikkat. 
Bilet alan herkes 7 Birinci kanun 936 günü akıamına kadar biletini ceğiştiı

nüı buJunınahdıT. Bu tarihten sonra bilet üzeorindcki hakkı aakıt olur ••. 
lUiünd ale 17-11.t936 tarihinde'! sa.at 14 de Edirnede iskan müdiir· 
tün ~ e toplanan komisyonda yapılacağından isteklilerin mezklir 

e saatte teıninatlariyle beraber komisyona müracaatları· (2880) 

lanmıştır. ------ ~~ı~ıı~ıı~ 'ı'Rl '
1 

" '"" 'ıı Hl ııi~,~~ı~ııı;ij,ut~I ~:ı:;J !!ı .. ;;;:;!:;'. ~~ıt,·'.lı:•ı.! 'U"'~ı:,., :.: ı• . . " 
!i' !ı 1 j ' :ı ! 1 i 1 • 'i • 1 ı ; 1 '1 '. .'!;f 1 ;'' !•tı. 1 ••., ı: .. , i 1 ıı:; 1 ' ' 1 

1 ılı il ·ı ,,, 1 ıl tı ti 1 ' ' 1 1 ıı 1 ',' ıı •• J 'it ,,Ilı 1 

• 
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CE Si 
Avukat, doktor ve her iş adamına lazım of 

ve malumatlı ECEMuhtıra defterini arayınız. 
üzerine zarif şekillerde hazırlanmıştır. Bilumum 
kitapçılarda bulunur. Deposu: Ankara 

Afitap mağazası No. 111 

;.ı·:·' 4 •• ••• ~ı .;: .:- ... ;":;,. ...... · ı: .. _····· .. ~.,.. ·· ... : ........ , .. ·. :~· . ,, .. -.•. 

RadyOsunun 1937 modeli geldikten 

sonra piyasada radyo münakaşasına 

son verildi 

. ~ 
1937 Modeli 

• 
Radyosunu 

görüp dinledik
ten sonra baş
ka Radyo alma· 
ğa razı olamıya
caksınız. 

Bugün belki başka radyoya sahipsi.· 

niz fakat yarın muhakkak surette bi: 

O. T. T. A. Ş. Beyoğlu, istiklal Caddesi Tokatlıyan karşısında 

G • 

ŞEHlfRlB. - .. 
KOYLU - .. 

BU_LU_N 

ıŞ 1KL1 

BIÇAGINI 
KULLAN\ YOR 

REKLAMLARI 
U<Gt!dl~ ~® tc§lk~UtD® 

NECiP ERSES 
Galata. Sesli Han 

iİlll ................. l ....... ımıımll!8111 ......... ... 

ı~tisat Vekiletinden: 

~1---ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLiGiNE KARŞI 

MOBiN 
• 1 • •• - •••• : • Tabletleri . ... ·~.. .... .. J ,/ •. Her eczanede araymız +•; ._ ·- :-r·.' · ...•. 

,. Bayanlar ,11 ~ı-5• .... •,.-----------• Kış mevsimi yaklaştı. yakında kürk 1 ·~: . A M h Ü. asa 
manto giyinmeğe başlıyacaksınız: ciğer 1 eri ban y~ 
BEYKO ticarethanesi 12 ay vade zaif 
ile kefaletsiz olarak KÜRK MAN- Ol ani ar yapınl..ı 

TOLARJ s;ıtrnaktadır. 

• Çam ağacının bütün şifai tesirlerini haizdir. Çam banyosu ten 

Anadoludan ayni şeraitle ttal>ul edilir 

BEYKO 

kolaylaştmr. Sinirleri teskin eder. Cildi güzelleştirir. Kokulan izale 

Neşenizi arttmr. Şişesi 60 kuruştur. Her eczanede arayınız. 

f 
••• Pipo Merakhlarına Müjde 

Dünyanın her tarafında rağbet gören 

s DAR 
OLDENKOTT PIPOLA 

En müşkt.ııpesent müşterilcrıni nıemuun edecek derecede 
cuttur. Bir tecrübe kilidir. 

İstanbul, Sultanhamam Kebapçı Karşısında 
Mahmutpa~a Kürkçü han i ;erisinde 

'1Ş KANUNU" nun dokuzuncu "Teşkilat" faslındaki hükümlere --- Telefon: 21685 ; PAZARI 
ı~-----~adoludan arzu edenlere tediyeli. gönderilir. ••• 

göre kurulan "İŞ DAiRESi" nin Teşrinisani 1936 başından itibaren faali-
yete başladığı 145 inci madde mucibince ilan olunur. (1661) (2802). 


