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Beyrutta 
A.raplarla Hırisfiyan 

!ar çarpıştılar 
13 ölü, 28 yarah var 

Karışıklığı 8ncak 
asker bastırabildi 

h .adiseler oldu 

Feci ta---yikler aıt11ula, Frm2'Mnm imzasını tanıyacağı günü bekliycn Antah.-yadan bir göriinii.ş 
Se ~:-ut, 17. - Beyrutta kanlı iğtişaşlar 
lttn 

1
: c.an:il:rde toplanan halk Lübna

lcaç ~~ıklali etrafında görüşmüş, bir
aırı.d g~ evvel Fransa ile Lübnan ara
Çok a. :unzaJ.anan muahede aleyhinde 

ca, mü~lümanla~la aralarında kavga Antakya ve lskenderunlu kardeşlerimizin başına 
çıktı. Bır saat suren sokak muharebe-

C §ıddetli nutuklar söylenmiştir. 
hau arniden çıkanlar sokaklarda alay 
ttıkl nde ~olaştılar, yer yer şiddetli nu
~~ ::: ~Ylediler. H:cri.stiyanlar bu va
baı~ 

1 
~ ıstüade ederek müslüman ma 

hile e erıne. taarruz .ettiler. Dükkanlara 
lkıan: ettiler. Hırıstiyanlar ayni za -

si~: ~a~;id~ı:ı~:ı~:;::.a~~~~iş, T u·. r k d u·. ş rn an 1 arı 
elliden fazla hususi otomobil yakılmış
tır. Kavga askerin müdahalesi üzerine 

yatışabilmiştir. nı usa 11 at o 1 d u Beyrutta bulunan dükkanlar ve ma-
ğazalar kapalıdır. Fransa fevkalade 
komiseri gece bir beyanname neşrede
rek bu gibi hadiselerin vukuuna müsa
ade edilmiyeceğini bildirdi. lllu.kabil bir nüma~ başlayın 

"'--- Milhim hôdiselere sahne o lan Beyrutta bir cadde 

Madridin bir kısmına giren 
Asi askerler 
nıahsur kaldılar 

Şehrin bombardımam bir çok 
nıasum kurbanlar verivor 

"" 

Madridin dı.s mahallelerinde taarruza geçen a.siler 
':::::---._,. ( Yazısı 4 üncüde) 

Sovyetler Almanyanın 
Protestosunu reddetti 
.llerıı 

~ada n 17 (Radyo) - Sovyet Ru.s- Sovyetlerin hakiki teferruatı verme. 
>"et :.?Pılan son tevkifata dair Sov. mesi Alman mahafilinde a:-;abiyct 'J

~firi UkOtneti Almanyanın Moskova yandırmaktadır. 
IQ?tıa~e ~alumat vermiştir. Bu ma- (Devamı 4 üncüde) 
lco"ad gore, Sovyet Rusya 3 çü Mos- -----------
lerı ~· 12 

si Leningradda ve diğer. Fİ 1 O nı Uz 
A.ltttan şka §ehirlerde olmak üzere 2:l 

n~ :evkif eylemiştir. ikinci kafile de 
~ teç: ~r devlet aleyhinde hareke. bu sabah gitti 
~- le ve casusluk suçlariyle ;t Maltayı ziyaret edecek olan Ya. 
ltıahan~ı anma.ktadır. Fakat Alman vuz1a dört torpito bu sabah altıda ha. 
lcir bul hu ızahatr kafi ,.e tatmin reket etmişlerdir. 1 

b rnarnaktadır . (S f d 
~"ütenı • · on say a a "Basın Foto,,nun 

adı Protestolara rağmen,, çektiği fotoğraflara bakınız!) 

intihaba iştirak etmedikleri için hapsedilen 

Türk mevkufları aç 
ve susuz bırakıy~rlar 

işkenceli, tethişli -intihab~t .. 
tam bir fiyasko ile netieeleıidi 
Koca lntakya

da ancak 
190 rey 

toplanabildi 
Antakya 17 (hususi muhabirimiz bil· 

diriyor) - Mebus intihabatı devam e· 
diyor. Sancak Türkleri cihan efUn u-

mumiyesi karşısında yekvücut oldukla
rıru isbat etmektedirler. Bütün tazyik 

ve işkencelere hatta ölüm tehditlerine 
rağmen hiçbir Türk rey vermiyor. 

Aleviler, Ermeniler, Çerkezler de 
( Dewmı 4 üncüde) 

Gürbüz ve Güzel 

~@~lYl!K 

M lYı saı ıt?>aı ~a m o;g 

14 
Miisabakam1za 14 nımıara ile iştirak 
eden Ahrııct Ya§tar 1."lZı S yaşuula1:i 

Hatice 

1 
Kupon:7 Çoculdarmrzm müsabaka 

mızn iştlrnl< cdcbilmclcrl için bu 
kuponlnrm toplanması 10.Zımdır. 

Anta1~yada hastane binası 1Je şehrin görünü.şii. 

Kah ve liatları 
neden yükseldi? 

Toptancıtara göre ardiye flatları yüzünden 
Fakat tüccarlar bunun bahane 

olduğunu iddia ediyo_rlar 

Cim Londosun adı 

l 
Şampiyonluk listesinden çıkarlld• 

- Yazısı spor sayfamızda -
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imparatorluk 
Derlerdi ki: "Osmanlı imparatorluğunun tabii hudutlan Tunadaydı. Ora

ya kadar, bütün Balkanlar - halkının anasmndaki mübayenete rağmen - bir 
iktisadi ve siyasi kül teşkil etmekteydi.Çok yazık: Yanlış usuller kullanılıp ou 
vıthdet bozuldu. Niçin Balkan milletleri arasında bir anlaşma husule getirileme
mişti.? Niçin devletin kudret ve kuvveti bu uzlaşmayı temin edecek yerde Viya
na önlerine kadar heba edilmişti? Eğer s3ğlam ve makul bir yol takip edilseydi, 
şüphesiz, büyük devletler, burasını entrikalarına zemin edemezler; Balkanlar, 
bu derece tezatlar mecmaı olmazdı ... Fa kat ah, bitti! Elden gitti 1 Bir daha tami
ri kabul imkansız!..,, · 

Cumhuriyet Türkiyesi, Osmanlı imparatorluğunun fena idersi tarafından 

yıkılan bu siyasi ve iktisadi küllün yeni den teşekkül etmesi için çalıştı ve diğer 
mesai arkadaşlarile birlikte bunda muvaffak oldu. Askeri, iktisadi ve kültürel ba
kımdan, bugün, bir Balkan imparatorluğu kurulmuştur dense yanlış mıdır? Bu 
imparatorluk, bir milletin diğerini istip dadı altında bulundurmaması esasına da
yanıyor. Bunun anasın, öz nzalarile ve karşılıklı menfaatlerin idrakile birleşmiş 
bulunuyorlar. Diğer Balkanlılan da, ayni şeraitle kendi birlikleri içine almak is
tiyorlar. 

"Tabii hudutları Tunarun cenubunda olan imparatorluk,, , bugiln artık bir 
emrivakidir. İsmi her ne olursa olsun, bunun, bir müdafaa, iktisat ve hatta ya
vat yava§ hars küllü teşkiline doğru temeller atılmıştır. Bu da, yalnız onu ter
kip eden milletler hesabına değil, deruni gayreti birleşmeğe, hüsnü imtizaca doğ
ru meyleden bütün insanlık hesabına memnuniyete şayandır. 

Geçenlerde, bir yazmıda, "Şark itti fakı, ittihadı tslam'ın siyasi idealini, 
kimseye zarar vermiyecek ve Avrupa medeniyetinin karşısına bir İslam hu,sumeti 
çıkannıyacak şekilde, bilakis o medeniyete ayak uyduracak tarzda tahakkuk et
tirdi!,, demiştim. 

öyleyse, §U neticeye varamaz mıyız? Hariçte kimseye zarar vermiyecek, 
ve dahilde bütUn anasırmı bütün serbesti si içinde tatmin edecek şekilde bir yakın 
prk imparatorluğu kurulmuştur. Çok sağlam maddi esaslan olan bu manevi 
imparatorluğun tam merkezinde Türkiye cumhuriyeti bulunmaktadır. 

Hüseyin Faruk TANUR 

Alman lktısat nazıriyle 
müzakereler başladı 

Doktor Şaht Ankaradan sonra 
Tahrana gidecek 

:Alman iktisat nazın doktor Şaht dün 
'.Aiıkarada İktisat Vekaleti müsteşarı, 
Devlet Bankası Umum müdürü, Al
man sefareti crkfüu tarafından kar§ılan 
mı:ştır. Nazır ve maiyetindeki z:evat 

doğruca Ankarapalasa giderek orada 

bir müddet kalmışlar, sonra hariciye ve 
iktisat vekillerini, Merkez bankası u-

mum mUdüriinU ziyaret etmiştir. Öğle 
Uzeri iktisat Vekili CeIU Bayar nvaafir 
ler şerefine bir ziyafet vermittir. Bu
gün ve yarın Ankarada Alman misafir
ler şerefine müteaddit ziyafetler veri-, 

lccek, bu arada iktisadi görüşmeler ya
ııılacakttr. 

Londradan gelen bir habere göre 
Şahtın, Tlirkiyenin ikinci bet senelik 
prognmıma Almanlann teşriki mesai 
sini temine ~lışacağr haber verilmek· 
tedir. 

Berlin 17 (hususi) - Şimdi Anka
rada bulunan Alman Milli iktisat na
zın doktor Şaht Tahrandan davet edil
miştir. 

Doktor Şaht bu daveti kabul etmiş

tir. Ankaradan sonra oraya mütevecci
hen hareket edecektir. 

Italya Kralının kızı 
Avusturya tahtına tallp Olto ile 

Evlenirse Avrupanın bugünkü 
siyasi çehresi değişecek mi ? 

.A:vusturya Krailığına namzet 
Otto dö B absburg 

Pariı - Soir'dan: 
Son iki ay zarfında Avusturyada hfi· 

kim olan siyasi kanaat, imparatorluğun 
iadesi üzerinde şiddetli bir ısrarı doğur
duğu malOmdur. imparatorluk avdet 
ettiği takdirde de taca varis olanlar 
arasında Otto bulunmaktadır. Bu yeni 
teşekküle yardım etmek, ve siyasi nüfu· 

zunu daha sağlamlamak iddiasında olan 
ttalya, hanedanından bir kızı, varis o· 
lan Ottoyla cvlendirmeğe te;ıebbüs et
miştir. İtalya imparatorluğunun Habs
burglarla bu türlü bir mUnasebet tesisi-

/talya Kralının h.-ilçük 1."'lzı lıfari dö 
SaVU4 

ne kalkışmas.ı, tarihte eşine pek rastla
nan, izdivaca müstenit, siyasi faaliyet
leri yeniden ortaya atan bir teşebbüs

tür .. 
Musolini, Almanya ile girişmiş olpu

ğu bir takım siyasi ahitlere rağmen, 

onu hiç bir zaman Avusturyanın başın
da görmek istemez. Beri taraftan Avus-

turya imparatorluğu teşekl:ül ettiği tak 
dirde Macaristam da kendi hudutla::ı 

dahiline almak istiyeceği muhakkaktır. 
Bu, hem küçük antantın, hem de At
manyanm ho~una gitmiyecek bir vazi-

HA.HE}{ - Akşnm post:ısr 

Genel urmay 
Başkanımız dün S!eld. 

Doğru nı 

değil mi 
~'\t 

nJJCQJJ~OamaDod• ı J r· 

• 

Gazetelerde görüyoruz: selfı 
Karaağaç mezbahasının ooridD 
azalmasından lstanbulda kaçak c! 
tl.§ını>ı armasından §ikayctçidif'· 1 

ke yok ki, kaçak et stdlY 
a r t m ı ş bulunması mezbtJ/ı' 
ridatını azaltacaktır. Varidatıfl o
mı§ olma.•n d.a belediyenin aleı;M 
Belediyenin bıwmı önüne gcçel>a 
için başvurabileceği bir tek çare 
dır: Varidatını tehdi t eden kaÇOMf' 
la uğra.pn,ak. 

Mareşal Fevzi Çakmak askeri m.erasimle karşı'landı 

Herke.' bilir .. Kaçal;çtlık ucıız t 
edile n, kıymeti yii ksek maddclcf 
rinde yapılır. Kaçakç1lığa maııi ol 
mek için de bu maddeleri, kxıçakf'~ 
fazla mcnf aat temin edcmiyeeC1 

bir şekilde tıctızlatmak Ui:::ımdır. 

Bükreşte toplanan Balkan devletleri 
erkanıharbiye reisleri içtimaına iştirak 

eden Genel Kurmay Ba~karumız Mare· 
şal Fevzi Çakmak dün Hamidiye ile gel 
,mi§ tir. 

İstanbul kurnandan vekili Osman Tu 
fan, İstanbul deniz kumandam, bir mo
törle Haydarpa~ açıklarında demirli
yen gemiye giderek "hoş geldiniz,, de· 

mişlerdir. Donanma kumandanı amiral 
Şükril Okan da bir motörle Hamidiye
ye geçmiştir. Saat üçe doğru Fevzi Çak 
mak ve maiyetindeki zevat motörle 
Haydarpaşaya çıkmışlardır. Burada Ro
manya konsolosu Mare~alr karştlamış, 
bir kıta asker selam durmuş, Mareşal 

otomobile binerek Erenköyündeki evi· 
ne gitmiştir. 

Bu yapılırsa hem halk istifade 
cek, hem ortadan et üzerine y<J 
k{ıçakçı lı k kalkacak ve hem de nı • 
ha varidatı arttırılmış olacaktır. 
diye şeker, tuz gibi inhisar madtfll 
ni 1ıcuz'latan hii.kıi.metimtiz gibi ]ılJ 
etse ne iyi olacaktı! 

Halkın I)ostC 
~~~~~~~~~~~~----

Kah ve fiatları 
neden yükseldi? 

Almanların 
cevabı 

"Müzakereye girl 
mlyoruz, çilnkii 

muvaffak i y etsl z 11"1 
neticeleniyor,. 

Toptancıtara glire ardiye fiatları yilzilnden 

Fakat tüccarlar bunun bahane 
olduğunu iddia ediyorlar 

Bertin, 17 (Hususi) - AlJ116f. 
kendi topraklarındaki nehirlere j1l 

Alınanların hakim olınası §eklinde 

karar verip Versay muahedesinitl · 
maddesini de feshetmişti. 

Son günlerde, piyasada kahve fi. 
atları on kuruş yükselmiştir. Kahve 
üzerine iş yapan tacirler, bu fiat yük
selişinden şikayet etmektedirler. Bir 
kahve taciri bunun sebebini toptan 
kahve satan bir müesseseden telefonla 
sormuş, şu cevabı almıştm: 

- Ka.hve.fiatlaı:.m~ on kurüŞ zam 
yaptık. Fakat bu parayı biz alınıyoruz. 
On kuruş ardiye parasıdır, ne yapa-

lrm, ardiye masrafını da şirket ödiy~ 
cek değil ya! •.. 

Telefonla bu izahatı alan kahve ta
ciri diyor ki; 

IÇerlde: 

• Kibrit l.nhJaart ılrkeU umum mUfettıı 
lerinden Ekrem Beyoğlu halkevl reisliğine 

eeçllmJ§Ur. 

• Bazı ilkmkteplerdekl !aklr talebelerin 
gri renkte elbise gtycbllmelert için himaye 
ncyetlerinln yardımda bulunmaları takarrür 
etıntıtJr. 

• Elektrik ıtrketinde yapılan gUmrUk reıı 
mi kaçakçılığına ait tahkikat bitmiş, kaçak 

eşyaların miktarları ile nevileri bir liste 
hal.inde gümrUğe göndcrilmlıUr. GUmrUk 

bunların beyanname ve vesalklni ıtrketten 

iatemtıUr. 

• Limanımızıı gelen Romanya torpidosu 
nun ııüvarlsi dUn vlldyete gelerek valiyi ziya 
ret etmltıUr. 

oı,arda: 

• lta.ıya dqıl§leri bakanı Kont Çlyano dUn 
Macaristanm kral naibi Hortl lle görUştUk 
ten sonra ltalyaya dönmek üzere Peşteden 
aynlmqıtır. 

• Avusturya dışbak&nl Guldo peroembe 
sabahı Berline giderek iki gUn kalaca tır. 

• Marsllyada hUkQmete alt bir fabrikada 

büyük bir inti!A.k olmuş, 20 ki§l ölmUıı 12 

kişt yaralannu§tır. 

yet olacaktır. Binaenaleyh, Maria ile 
Otto'nun izdivacını arzu etmiyecek ay· 

n ayn üç siyasi iddia vardır: Macaris

tanın müstakil kalmak iddiası, Alman
yanın Panjermanist telakkisi, küçük 
antantın Tuna muvazenesi. 

Fakat bunlar arasında en ehemmiyet 
1i rolün Hitler tarafnıdan ba~nlacağı, 

ve böyle bir izdivacın imkansız hale 
gelmesi için diktatörlün her şeyi yapa
cağı iddia edilebilir. 

Yoksa Avusturya imparatorluğu te· 
şekkül ettiği takdirde, İtalya ile beraber 

Avrupanın bugünkü çehresini esaslı bir 
şekilde değiştireceği muhakkaktır! 

- Son ~erde ardiye tarifeleri ve 
masrafları artmamıştır. Şirket bunu 
behane ediyor. Biz hesap ettik, bir çu
val kahvenin bir aylık ardiye ma.srafı 
3 kuruştur .. Halbuki şirket bir kiloya 
10 kurt.ta ardiye masrafı verildiğinden 
bahsetmektedir.,, 

Kahve taciri kahve şirketlıiln son 
birkaç glin içinde fiatları arttırmasın
daki sebebi bu suretle izah ettikten 
sonra, şirket hakkında bazı malfunat 
vermeyi arzu etmiştir. 

Muharririmiz, şirket hakkında din
lediklerinin doğru olup olmadığını tah
kik etmeye imkan bulamamıştır. Me-

İnglli7.Ce Daily Mail gazetesi ııjrJ 
tere hlikômetinin hareketsizliği · 

zünden Almanya buna. mecbur 
Hareketinde haklıdır.,, yollu bir 
makale yazmıp. 

Mahçster Gardiyan ise, "Dipl 
alemi vesika toplamakla meşgul 
Fakat tarih hareket ediyor,, d 
tedir. 

İngiltere hariciye nuırınm bu~ 
le etrafında beyanatta bulunup ~ 

taraflı hareketler bizi mUşkül IJlC' 

sokuyor,, demesine karşı Alma.Il 

mi istihbarat ajansı şu ccvahı ,,ef!Oe 
tedir: "Almanya ınüz.akereye ne J 
man teşebbüs etmişse da.iına Jllll 

sela deniliyor ki, kahve işi yapan bu 
şirket, hükfımetle yaptığı mukavele 
mucibince, Brezilyadan kahve ithalatı
na mukabil, Türk malı ihraç edecektir. 
Bir iddiaya göre, şimdiye kadar kah- fakıyetsizliğe µğramıştrr . ., 
ve ithalatı mukabilinde Türk malı ih- lnglllz Hariciye nazırın•" 
raç edilmemiştir. Belki bu iddiayı bu- beyanall 'V 
rada biraz mübalağalı olarak kaydet- İngiltere hariciye nazın Eden 

say muahedesinin,, son maddesinJlı tik. Yani ithal edilen kahve kıymetin- ·ııc 
de ihracat yapılmamıştır denilebilir. Almanlar tarafından feshedilmesı 
Halbuki Brezilyadan aldığımız kahve- ir parl5.mentoda ezcümle şu şekilde 
ye karşılık Türk malı satmak mecburi- yanatta bulunmuştur: 
yetindeyiz. Brezilyaya gönderilecek "Versay muahedesinin bu sur' 
mallar da maden k ömürü, zeytin, zey- ihl:il edilmesinden mütecssüiz. 13~ 
tinyağ gibi mallardır. Kahv ithalatı sebebi de, İngilterenı:ı bu sahad3 ııı 
işini yapan şirketin bu iddialar karşı- la menfaatleri bulunması değil, J\l 

sında şimdiye kadar Brezilyaya neka- yanın böyle tek taraflı hareketteti 
dar ihracat yaptığını da tavzih etmesi ticesinde beynelmilel münasebetle-t 
pek faydalı olacaktır. Şirket ne kadar tanzimi bakımmd:ın müşkül vaıi~ 
kahveye mukabil nekadar Türk malı girmekte olmamızdır.,, 

gönderdiğini ilan edecek olursa, piya· ZAYİ - İstanbul ithalat~ 
sadaki bu dedikoduların da önüne geç- den almış olduğum 1364 liral~1' ~ 
miş olacaktır. (4637üY) sayılı ve 7.4.932 tarihl1 ~# 

TUrklyede ne kadar kahve buzu zayi ettim. Yenisini çıkaracd 
içilir ? dan e&kisinin hükmu yoktur. J 

Türkiyede nckadar kahve içildiğine Abdülhamid Angcli
9 

dair elimizde bir istatistik yoktur. İs- Burhan~ 
tatistiklerde Türkiycnin senede 5520 ~ 
ton kadar kahve ithal ettiği kaydedil- -lttııuuHlfl111nıtqıHıııtııtınnuıı"ııııııınnnıulıı 
mektedir. Her memleket e 

A.,ağı yukarı vasati olarak adam bir kaç gün ~ 
başına yarım kilo kahve düşmektedir. B z ğ lt -'-k· a·· ··.flarftıJ ·" 

• • w 1 k il§ ı ı a rnu..u. ı unya ror fil" 
Bu mıktar dıger memleketler e mu a- bi't.. k . Za tarafınc:aıı . . . ' un o uyuctl rım1z 
yese edılecek olursa pek az bır mık- '·'- t ,.. d'l ktcd' . . raı.ı.u aı~ıp c ı me ır. 
tardır. Avrupa memleketlerınde bız-

den çok kahve istihlftk edilir. Mescia va r 1 n 
tsveçte adam başuıa vasati olarak se-
nede 7 kilo kahve isabet etmektedir. Kahraman 
Danimarkada da adam ba§ma düşen donanmamızır1 
kahve miktarı 7 kilodan fazladır. Al- ziyaret etti{li 
manyaaa da adam başına vasatı 01a- M a o ta tdJ a 
rak isabet eden kahve sarfiyatı 6 kilo tft 
ile 7 kilo arasındadır. Bu rakamlara lb>Dır gez.Dırn ·1t1flf()' 
göre Türkiye, en az kahve istihlak e- ba1Zıyaoaktır. Bu seri röportaJ eJif· 
den memleketler arasında. bulwı.mak- 3ln en uzunu bir hafta sil~ 
tadır. 111Jlllllllllı...-..W•·---
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lflııdUr 

:::1-:?~:d~:.E': Şehit Eribe~iri ı Tekirdağ kurtuıu·ş 
rtr .aYtdır. Temqa sanatlarm- kahramanlı g 1 

~o~aırY<dli t9>aırut 
~@ f}:( y s lY fiil cdJ aı in 

~n lh1alt?>eır R 

_ıı gece toplantılarına, tür- Başve~lllmlz teessür 
Yiyeceklerden türlü türlü tcz-
~r birçok zevk, bilgi ve ha- ve ihtisaslarını 
. ~bu ayda canlılık, varlık anlatıyor 

un için, ramazan, yalnız Ankarada paraşutle atıardcn şc. 
'lllillidir. Türkiyedeki rama- hit düşen Eribe için Başbakanın "Ha. 
Yalanıe, sergilerile, Şehzade- vacılık ,.c Spor,, mecmuasında bir ya

Pid erile, meddahlarile. karagöz- zısı ~·kmıştrr. 
elerUe, iftar sofralarile, hat- Ilaşhakan ilk hara şehidi kız hak. 

... erdeki vaaz §ekilleri, tera- kında şöyle demektedir: 
0
1l.de fener • gidişlerile meseıa "l{üçük Eribe, hava kurbanlarım•. 

ekinden, Cezairdekinden Bom- 7.tn arasına karıştı. Paraşüt hevc.si, 
~·den başkadır; baınba;kadır; hav:ıcılık aşkı, onu küçük yaşında i~e 

ııı., tnilli bir vech . d d başlatmıştı. Onun yaşında, paraşut 
esı e var ır k k bi . A" I .sert ve ~o · er ·en r ccsarettı. ı ıı-

~ nın hars ve an'ane kaynağz 
Cephesini bozmamak, bilakis 
ta.zıa d"' uşkün yurttaşlarımız 

d 
bile takviye etmek iyi olur 

eYinı. 

f~~rp medeniyetini alalım, 
bir çıkarmryalım!,, diye 

b,ta.assup gösterirler, milli 
ır serpuşa bir nevi kudsiyet 

et'di . 
bir : Şınıdiyse, tefrit ortadan 

. ifrat başladı. Garplılaşmak 
;atinde pek iyi olan bir kay

en, hiçbir milli hususiyeti-

~e ~casına basmakalrpla.şıyo
~ ne an'ane! Kötü birer 

İri . ~a bozması kesildik. Di
etinıiz, ne vaziyettedir, iyice 

• lbid F~at her halde !stan-

sinin ve kendi5inin aşkı, usullerin te. 
reddüclüne galebe ~.-ıldı. 

Eri benin f edakarlığınr. kızlarımız.. 
da vatan müdafaası n Türk hamsı· 

nrn masuniyeti için iftihar edeceği

miz bir kahramanlık sayıyorum. 
Hayatının güzel baharını Türk ha. 

vası için bağışlamak arzusu, Türk kı
zında en yüksek derecesini, güzel Eri. 
be ile göstermiştir. 

Güzel Eribe, babası gibi, babasın. 

dan üstün hir hava kahramanı olmak 
için bütün hassalara malikti. Onu 
kaybettik. Tesellimiz, kahramandan 
şehit vermek, kahraman üretme vt" 

yetiştirmenin en feyizli çaresi olduğu· 
na inanmamızdır. 

bayramı 
r 

Tekirdafjın h'1.ırtulu§ bayramı csna.smda Cıım1ıuriyct Meydanına toplanan 
halk 

sesleri duyulmuş ve 16 yıl önce Tekir-

''Cumhuriyet,, tc Abidilı Dau'er ya
zıyor: 

Suriye gençlerinin bir lideri vardır. 
Adı Fahri Bey Elbarudi imiş. Eğer bu 
Elbarudi ismi, bizim barut kelimesin
den geliyorsa liderin sözleri de barut 
gibi, fakat bizim sabık vatandaş darıl
masın amma, duman~ız barut giib de
ğil de kara barut gibi .. ,. Bakınız, Su
riye gençlerinin bu lideri. bir Fransız 
gazetecisine neler söylüyor: 

''Bu memlekette, Fransa denilince, 
Suriycde yerleşmiş Fransız memurları 
değil, hakiki Fransa kastedilmektedir. 
Din kardeşlerimiz olmakla beraber, bi
zi tazyik altında tutan Türklere karşı, 
asrrlardanberi yaptığımız mücadelede 

dostluğu bize muzahlr olan 
bize örnek olan Fransa. , 

Frans:ı, 

Hürriyetimizi elde etmek için bizi 
teşvik etmiş olan Fransa, kendi fikrile 
ve bize hiç danışmadan bizi mandası 
altına aldı ve Türklerin zulmü yerine 

kendi zulmünü koydu., 
dağının ve dolayısile Trakyamrzm esa- • 
ret günleri başlamıştı. "Metodlarmıza gelince: Suriyede 

tefrika ikaı, ekalliyetlerde a)Tılmak 

hislerini t.a.hrlk. Hele o ekalliyet bah-
Tekirdağının elemli esaret günleri 

biribirini izliyerek tam 2 yıl, 3 ay, 23 

gün devam etmi§tİ. Yurt için çalışan 

öz verenler bunun içindir ki her yıl 
ikinciteırin ayında, kara günlerimizin 

ak kardeıleri ve bütün Trakyalı yurt· 

daşlar hakiki bir mutluluğun sevincile 
Atatürke saygılarını tekrarlarlar. 

• • • 

si ..• üstelik irtikap ve irtişa... Bizi 
medenileştirmek dediğiniz şeyler işte 

bunlar değil mi? Hepimizin koşa koşa 
kabule hazır olduğumuz samimi te§ri
ki mesai tcşebbüslerile uğraşacağınız 
yerde vaktinizi suika.stlerle, casusluk
larla geçiriyorsunuz. lslii.m fllemile 
dürüst bir elbirliği yapacağınıza, onun der:erı hariç tutulu:nsa - dör

ede bir garp kasabası de-

ldr~laştı. Hiçbir cazip tara
bir Şurasında da dilnyanm 

k?ler tara!ında olınıyan §öyle 
ı., ~ 'h.püryor; aman, gidip ba-

Paraşüt, bir spor, hatta bir zaman. 
da can kurtaran bir tedbir halinden 
çoktan çıkmı~tır. Paraşüt, artık mem 
leket müdafaa.~ınm yeni bir dinamik 
usulü ve va~ıtası halinde şekil ve ma
na almağa haşlamıştır. Türk kı,,;la n 
ve erkekleri, paraşütlzmi bir müdafa~ 
vasıtası gibi öğrenmeğe mecbur o1mıt" 

13 aonteşrin Tekirdağrmızın 14 üncü 
kurtulu~ yıldönümü idi. Kurtuluş bay
ramı binlerce ildaşımızın coşkun sevin
ci ve manalı bir bütünlüğü ile kutlulan
dı. Saat 9 buçukta halk Muratlı yolu 
üzerinde bulunan tak yanında toplan
mış ve şehre giren latayı karşılamışlar
dı. Saat 10 da krtamn kol başında ge
len tümen komutanı tuğgeneral Maz· 
Hlm yolu kapayan kordelayı kesmiş ve 
takın altında şarbay kendisine bir buket 
vermiştir. Bu esnada şehirdeki fabrika· 
Jar düdüklerini çalmışlar bütün yurtdaş 
tar (yaşa Türk ordusu 1) (Varol Ata
türk!) diye bağırmışlardır. 

ikinciteşrin, birçok savaşlann kay- aleyhine Lübnanlıların entrikalarına 

Yercıe J.~.kabil değil .. Eğer fi
"'4Ja. bir lrllçUk mazi baki-

~ bile. pamuk ipliğiyle 
~ )'arm, Kopacaıt... .tıetn 

lıa a tamir kabul etmemecesı
l'etnıişlik ihtlyar gôzlerini 

~ bUgiaf ve marifeti de bera.
~ ! Nesiller ve nesillerce d~ 

turın ttırın mmatıar bizim 

' namı yağı bıtm.1§ kandiller 
~P 11Öndill'86, onun hüne
~ Ut fahsiyle kaim; hJçbir 

ı hh ISU t.esbth imamesi nuıl 
'1 ut orta oyununda kavuklu

Çtktlır 
~ • lUBfJ~ nasıl çalınır 

llo!ı Uata.ttan k ot meş almamış ... 
... Ölecek... Bir daha yok!. 

'~ aylan, bu son turfan
'-. ~k ve bilgilerinin ''Gidiyo-

ı!:&cabanrz bakın, belliye
._..~ eyin!,, diye oyuklardan 

~ ortaya çıtuğı aydır. 
'>1trıı kulak as•lım .. Htıkillnet, 

\.,,_ dirntıYor. Bu nunuan a-

• ~· milslfimanlık ibadet 

' ut de çalı§malı, canlı "azı• ~ aıte ayı yaratmalı, ya-

~lbqı, Noel, mukara 1.
t edecek yerde, Trlrkftn 

~ l§lediğf, zarifle§tirdiği 
~~yık olduğu incelikte 

~ (Yl·NO) 

::ntayda dDn 
~n)~ tUşU len ler 
~ ~let MetJisi dün Fikret 

: ldtreı bbfında toplanarak in. 

1 •ıtıa lca~rfn~n birleştirilmesine ait 
~llb~r i Ullinden önceki senelere 
111<faJci dareler:i h~abı katileri 

~ ~z1Mtayı tasvip etmiştir. 

~ll~~llk sanatlar 
~Usuıc Rresı dağıldı 

lir. ~attar kongresi dün sona 

ltt- Gıe n encümenlerden gelc.n 

l>t.1ıı l'fne nttizakereler ccreya~ 
'ıı..ı:; ~İleklcrle birlikte kon

trplfğfn. verilmiştir. 

naştı~ı Yeşil Trakyanuzın sevinç gün- alet oluyorsunuz. 
Sonra talebe tarafından askere çiçek Jerini yaşadığı bir aydır. Trakyanuzzın 1 Suriye, nüfuz ve ekonomi ba-

yolundadırlnr. 

dağıtılmış ve tekirdağ namına Mahmut her köşesi bu ay içinde e&aret günlerini kımmdan bir takım sebeplerle istikla
Siimer tarafınd:m lataya hitaben bir nu lini istiyor. Fakat bu, kat'iyyen Fran-

çiğniyerek istiklaline kavuşmuş ve bu-

Küçük Eribenin hatml8t, paraşti. 
timdeki hevesinden ötürü bir kat d,ı. 

tuk söylenmiştir. Bu nutuk bitince sadan ayrılmak istediği için değildir, 
lat bi l halk da · 1 ı günkü düzenli ve bayındır ülke vücut a ve n erce can n sevınç er e bilakis, Fransa bayrağının yeri Şam 
cumhuriyet alanına coşkun bir sel gibi bulmuştur. H!,_! Yu--ı..~a kalesi değil bizim kalbimizdir. 

ha azizdir. . 
Du ~ıuıar, ınontı ve çoetrır:rannf'll , 

akmıJlar; Atatürk heykeli önünde yer unu '"..uaı k v 

almıJ.arClir. Burada ifa birçok a5yl~Iet =-:~~---=~--.....,!1!!!!!!!!!!!1!1!!!11!!1'!1".,.."""""-'~~a;;,:1:=es;_:i:.,,d::e:-~g~il., ~zim kalbimizdir.,. 
güzel Eribenin kahraman hatıı-Mma 
derln M.ygtları ve gyptalandır.,. 

Kabadayı 
bir talebe 
Bir ay hapse 
mahktlm oldu 

Beyazıtta Yıldız oteli sa.hibi Meh. 
met Eminin oğlu on altı ya§Jnda Et· 
hem evvelki gece eve gidince kapının 
geç açılmasına kızmış, hizmetçi Me. 
leği döfmü~tür. Meleğin feryadına 

Ethemin annesi Ayşe koşmuş, Ethem 
annesine de bir yumruk savurmuş • 
tor. Bunun üzerine ka.rakol.a habe~· 
verilmi§. Ethem kapıya gelen poli~ 
memuruna hakarette bulunmu§. dı -
prı çıkmamı~tır. 

Zabıt.a memuru eve gfremeyinr~ 

kapıya bir bekçi dikmiş lııe de sabah. 
]eyin erkenden Ethem arka pencere
den baba.sınlll oteline kaçmıştır. 

Memurlar otele gidinc.e Ethem 
dıvardakl çifte ile m~murları korkut· 
mak istemi~ ise de yakalanmış, dör . 
düncü asJiye ceza mahkemesine verll. 
miştir. 

Ethem bir ay hapee ma.hk1lm ol-

verilmiş şiirler okunmuştur. Kaçak e sa ışı 
Muntazam bir geçit resminden ıonra 

bfit~ mem1;ll"lar ve teJCkküll~ mü- çogv ahyor 
messıllerf tUmen kararg!hına gıderck 

komutana şehrin tükramru aunmuşıar- Sebebi kaçak olma-
dır. Gece belediye tarafından bir balo l I I b b I 
veril.mi§, §ehrin bir çok yerlerinde çal- yan e er 0 a a 1 
gılar çaldmlmıı. fener alayı yapılmııtır. sayılması olsa gerek 

• • • 
1920 yılı.. temmuzun 20 nci salı 

günü .. Ilık bir yaz aabahı henüz ıün 
doğmamış ve tirin Tekirdağ mes'ut uy
kusundan uyanmanuşken denizden top 

SALI 
.fONctrEşR.ı:N - l&M 

Hlcr1: ıw - Ram•zan: 2 

Gtlney rtıqA.nnm eımıem 

,,:o., 15,24 11.59 14,34 18,15() 18,25 3.06 

t 
alo 12,33 7,09 9,'4 12.00 1,33 12,17 

url.o 

Şehir mecllsl dün Necip Serdeıı . 

geçtinln başkanlığında toplanmış, gö

rüşülecek daha birçok işler olduğun. 

dan toplanma mQddeti bir hafta daha 
uzatılmıştır. 

Karaağaç müesseselerinin 934 va 
rldat ve masarifatına ait mazbata o. 

konmuş, müessa.e varidatının son se
nelerde azalmakta olduğu, bunun ise 

buz satı§Jnın azalmMı ile ~birde ka.. 
~ak et satışının çoğalmasından ileri 
geldiği zikredilmiştir. 

Trakyada bava 
kurumu faallyetl 

Trakya hava kurumunun çalışma. 
smı teşkilatlandırmak gayesiyle dün 

Edirnede büyük bir kongre yapılmış· 

tır. 

Trakya genel müfettişi Kbrm o:. 
rlğin başkanlığında yapılan bu içti. 

muştur. LA.kin mektep talebem oldu. GEÇEN SENE BUCON NE OLDU? 
fundan ceas tecil edilmiştir. .Japonya Çine btr çok zırhlılar yollamı~tll". 

mada Edime ve Kırklareli vali1er: 
ile 115 murahhas bulunmuştur. 

Çocuğunuzun medeni hakları tanıhr 
(Beyoğlu M. A.) imzasile aldığımız bir mektupta de· ı ı 

niyor ki: 

"3 senedenberi sevmiJ olduğum ,...r Türk tabiatli bir 
Rum kızı il~ yaıamaktayım. Ve yakın zamanda bir çocuğu 
muz oldu. 

Nikah olmaklığımız için f !mdiye kadar müteadclit de· 
falar teklif f!ttimse de. hep bir bahane bulup buna ranaş
m:ımaktadrr. Her kesin fikrini dinleyip kapılıyor ve nikah 

istemiyor. Bu vaziyet karşısında çocuğumun medeni hakkı 
ve benim vaziyetinun ne olacağı hakkında bir fikir verme
nizi dilerim.,, 

CEVABIMIZ: 
Sizinle beraber yaşamağa razı olan bir kadının bilhas· 

sa arada bir de çocuk olduğu halde nasıl olup da evlenmek 
istemediğine bir türlü akıl erdiremedik. Bu kadın ~izi is· 
temiyorsa niçin sizinle oturuyor ve niçin çocuk yapıyor. İs· 
tiyorsa bu vaziyetteki bir kadının en büyük arzusu olan 
izdivaca niçin razı olmıyor, doğrusu şaşıyoruz. 

Çocuğunuzun vaziyeti için hukukçulara danıştık al
dığımız cevab:ı göre, nikahsız bir an.adan doğmuş olan ço· 
cuğunuzu nüfm.a k::nrli e"·ladınız olarak kaydettirmek ve 
böylece bütün haklarını tı kanun nazarında da kabul ettir
meniz kabildir. 

Şu Suriye milliyctperverlerine ba
kınız. Hem Fransız mandasından, 
Fransız idaresinden, Fransız memur-

larından ağız dolusu .§ikAyet edere:t 
tam istiklal istiyorlar. Hem de bu is
tikl!lin Fransız askerleri tarafından 

müdafaa ve muhaf a.zası için yalvarı
yorlar. Zavallılar, bilmiyor ki istikla
lini kendi kendine, kendi kuvveti ve 
kendi kanile mtidaf a.a edemiyecek olan 

milletler için, mukrrer ve mukadder 
olan a.kıbet - resmJ imni ister manda, 
isterse öküz olsun - müstemleke vazi-

yetine d~mek, kölelik zilletini kabul 
etmekten başka bir §CY olamaz. 

Fransız ordusu, Suriyede kalırsa, 

elbette, Fahri Bey Elbarudi ile arka
daşlarının kara gÖ?Jeri için kalacak 
değildir. Suriyeyi müstemleke yap-

mak için, Suriyelileri istismar etmek 
için kalacak ve Fahri beyin bütün o 
yanayakıla şikayet ettiği şeyler bütün 
şiddetiyle devam edecektir. 

Fahri bey, umumi harpten evvel ve 
harp esnasında Suriyelileri kandırmak 
için tatlı diller döken Fransanm, ye
rinde yeller estiğini, ancak şimdi anla
mış. Fransayı pek sevdiğine göre. 
fransızcayı muhakkak pek iyi bilen bu 

yaman lider, Fransız şairi Lafontcnin 
meşhur kurd ile kuzu hikayesini, daha 
çocukluğunda okumuş olEa gerektir. 
Acaba neden bu kıssadan bir hisse al
mamış da din kardeşleri Türklere kar
şı silaha sarılmış? ... 
Fransayı Suriyeye getirenler ve Su

riyeyi bugün son derece şikfıyet ettik
leri elim manda hayatına sürükliyen
lcr, işte bu Fahri Bey Barudi gibi in
sanlardır ki, şimdi, hem Türkiyeye 
hem Suriyeye karşı yaptıkları çifte i
hanetin cezasını çekiyorlar; ne yazık 
ki onlarla beraber, onlardan <;ok Suri
ye halkı cekiyor. Kendilerini aldatan 
bu çeşit liderlere uymaktan başka gü
nahı olmıyıı,n Suriye halkı olmasaydı, 
Fahri Bey Barudinin bu §iklyetleri 
karşısında: 

- Oh olsun? Cezanrzdır çekiniz; der
dik amma TUrk civanmerdliği buna 
mani oluyor. Onun için. 

- İstediğiniz tam istiklale inşallah 
Y.akında kaVU§ursunuz, diY.oruz. 



HABER - Akşam postam 

Avrupa tercih mecburiyetindedir 

Ya harp! eya ispanya is 

silahsızlanma 
Fransız başvekili böyle diyor 
Fransız halk cephesi mensuplarının letler, gittikçe artan silahlanmalarına 

bir toplantısında Fransız Başvekili devam ettikçe, hiçbir beynelmilel hü
Blum ne zaman harp caiz olduğunu an küm veya recri tedbir netice veremez. 
latan bir nutuk söyliyerek demiştir Bundan dolayıdır ki hakem usulile be-
ki: raber silahsızlanma da yapılmalıdır. 

"- Sosyalizm demek sulh demek- Şurasından eminim iki milletlerin 
tir. Harp kat'iyyen caiz değildir. Har- azmile sulh vikaye edilecektir. Şurasm
bin caiz olacağı yalnız iki ihtimal var- dan eminim ki bütün Avrupaya zorla 
dır: Milli araziyi müdafaa için, mevcu- kabul ettirilmiş olan bugünkü rejim 
diyeti bizim mevcudiyetimize sıkı su-
rette bağlı olanları müdafaa için. bir nihayet bulacak ve birkaç hafta 

Fakat bir mUdafaa harbile bir teca- sonra Cenevrede devam edeceğimiz 
vüzil tefrik etmek daima güçtür. Bu gayretler muvaffakıyetle neticelenecek 
ikisi arasındaki farkı bize gösterecek tir. Çünkü, bu, elzemdir. Çünkü bu bir 
meseleyi halledecek olan eey, hakem mecburiyettir. Avrupanın ve bUtUn 
usulüdür. dünyanın silihsızlanma ile harp ara-

Hfı.diseler bire göstermiştir ki, mil- srnda birisini tercih etmesi lazımdır . ., 

Antakya ve Iskenderun 
(Bcı§ tarafı 1 incide) 

Türklerle beraber olduklarını göster
mektedirJer. 

Seçimin ilk safhası dün gece bitti. 
Neticeler tasnif ediliyor. Nüfusun yüzde 
90 nı reye i§tirak etmedi. K.ınkhan , 

Reyhaniyedeki iki binden fazla Rum 
ortodukslar da Türkler gibi rey ver
mediler. 

40 bin nilfuslu Antakyada ancak 190 
kişi rey verdi. Bunlardan 77 si Sünni, 
37 si Alevi, 76 sı Hristiyandır. Bazı 

noktalarda hi~ rey verilmediği görülün 
ce Halep vilayetine tabi Harine kaza
amdan kamyonlarla Araplar getirilerek 
dolaştırılmış, sandıklara bunlar rey at
tnIJlardır. 

Ssncakta yüzde 20 nisbetinde rey ve· 
rildiği itAn edilmi!Jtir. Bu yapılan ıuiis
tiınaller neticesinde elde edilmiıı. uydur 
ma ve hileli bir neticedir. İhtiyar heyet· 

Almanyanın 

pro estosu 
( /Ja~ tarafı J ıncide) 

Alınan Ajanslannın aldıiı ha . 
berlere göre, tevkif edilen Almanlar 

geceleyin evlerinden alınarak hap.i 
edilmi .terdir. 

Protesto reddedlldl 

terinden intihaba iştirak ctmiyenlerin 
bir aydan altı aya kadar hapsedileceklc 
ri ilan edildi. Buna rağmen kimse so
kağa çıkmıyor. Dükkanlar kapalı .. Halk 

iki günlük ekmeğini, erzakını almıştı. 

Bazı yerlerde ekmek ve erzak buhra· 
nmın çıkması ihtimaline karşı zengin· 
ler ve ileri gelenler tedbirler almakta· 
dırlar. 

Ortodoksların vaziyeti 
Sokaklarda jandarma ve r.:ıilis aııker· 

leri dola§ıyor. Her tarafta büyük bir 
sessizlik var, Ortodukalar intihabata 
girmemek için bir kiliseye toplanmış· 

!ardır. Bu sırada intihap memurları ge· 
lip sandıklan kilise önüne yerle§tir· 
meye kalk.ınc:a ortoduk .. l r :vnlce te-

darik ettikleri taşları memurlann üze
rine atmışlar, memurları kaçırmışlardı. 

Mav~uflar aç bırakılıyor 
Rey vermedikleri için tevkif edilen

ler hanlarda, büyük binalarda mahpus
tur. Bunlara ne ekmek, ne yemek, hattı 
su bile verilmiyor. Köylerde tazyikler 
görülmemiş bir ~kilde devam ediyor. 
Elleri kollan bağh rey sandıkları başı
na getirilen köylüler gene rey vermeyin 
ce Araplar bunların namına rey atıyor 
lar. öldürücü tazyikler karş1ıımda köy
lüler rey vermeyince intihap memurlan 
başka bir kanaldan rey teminine savaş-

mışlar, altın para mukabilinde Türkle
rin istik141 ve hürriyet haklanru satın 

alabileceklerini za.nnetmiılerdir. 

Asi menbaları dün gece 1'6TdikZeri 
bir tebliğle Madridin bir kz.!mtnı işgal 
ettiklerini bildirmişlerdi. Bugün so12 da 
kikada aldığımız bir Anadolu. ajansı 

telgrafı bu tebl.iğin çok mübal6.ğalı ol
duğunu mey&ma çıkanyor. Bu telgraf 
ve astlerin verdiği tebliğ ile harbe da
ir diğer yeni telgraflar §wılardır: 

Madrid, 17 (A. A.) - Ekserisi Fas
lılardan ibaret olan bir ast kuvveti,, 
üniversite cephesinde hükumet kuv
vetlerine karşı taarruz etmi§ ve uru
versite binasının bir tara!ma ve baz! 
evlere ginneğe muvaffak olmuştur. 

Maamafih bu mil!reze, !silerin diğer 
kuvvetlerile temasını kaybetmi§tir. 
Cumhuriyetçiler, Faalılann ilerlemesi
ne mani olmam15lar ve bu mUfre7.eyi 
diğer kuvvetlerden tecrit etmek için 
sonradan mütekabil taarruza geçmi~· 
lerdir. Bu müfreze tamamile ihata e. 
dilmiştir. 

Asiler, Faslılara yardım için Delos 
Franses köpsüsü civarında taarruza 
geçmişlerse de yeni gelmiş bir Katalon 
kolunun yardımile Madridliler bu ta
arruzu pUskürtmüşlerd"r. 

ikinci 
beş senelik 

plan hazırlandı 
lktisat ,·ckftleti ikinci be ş sene. 

Hk sanayi planını hazırlamıştır. Ba 
günlerde Vekiller heyetine verilec~~ 
olan planda ana hatlar şunlardır: 

1 - .!\ladencilik. 
2 - Elektrik santralları. 
3 - Gıda maddeleri sa.nayiL 
4 - Kimya sanayii. 
5 - Denizcilik. 
Madencilik mevzunnda şunlar 

vardır: Ereğli kömür ve Kütahya 
Linit havzalannın işletilmesi. Erga
nideki guleman havzasının daha ge. 
niş mikyasta istismarı simli kurşun, 
antimuvan madenlerinin JşletiJmeai. 
mesi. 

Elektrik mevzmmda: Zonpldak 
ela ve Kiitahyada birer enerji merke
zi kurulması. 

Gıda maddesi :mevıuunda: Yq ve 
kuru meyvlerin ambalajı, i§leames~ 

muhafazası, sevkiyatı n hanlara aS.t 
nakliye vasıtalannm tedariki nrdır. 

Konservecilik de bu nınzua da • 
hlldir .• 

Deni%dlik mevzaunda: Bahtçr -
lıfm inkip.f ı, limanların, tahmil ve 
tahlisiye vesaitinin, nhtrm antrepo. 
lann ikmllt, ticaret filosunun geniş. 

Moskova, 16 (A.A.) - Röyter mu. 
habirinin bildlrdifine göre Almanya 
bliyijk elçiliği müsteşarı, yirmi tiç Al· 
mamn Mo.skova ve Leningradda tn. 
kif edilmiş olması keyfiyetini prote.~. 
to etmiştir. Dış işleri halk komt-;erli· 
gi, bu protestoyu reddeylemiş ve fa. 
kat ikisi kadın olmak üzere 14 kişinin 
as'kerl ca.ınLSlukla müt~hem bulu :t. 
dukJarınr bildirmiştir. 

lemesl esaslan vardır. 
Bundan Türklerden olmayanlar isti- ======================== 

f&de et:mif, yalnız Kmkhanda 3000 Su- Türk düşınanlanndan Ali getirildi. 
riye lirası dağınlmıştır. Hacılar nahiyesi müdUrli Akif, ordu 

Yeni tevklaler 

Ordu nahiyesinde Halepli jandarma nahiyesi müdürü de uledildiler. Avu· 
larla köylüler araemda bir çarpııma ol- kat Vedi MUnir, Sami, Mu.ta.fa Hu· 
mu§, sekiz kiti yaralanmı§t.ır. muu ıllrllldiller. YenigUn bapnuhaniri 
JandarmeıarJa bir mUaadame Şükrü Balcı tevkif eıdileceiW a.nlaym-

iki gün evvel Alevi gen~lerden bir ca bçtr. Antakya belediye a.ıasıncl.n 
grup Türklerin tarafma geçerek rey dört lr:i§i iatifa etti. Ttirk aleyhtatla· 
vermemişlerdi. Bu grupun reisi Zeki nndan Kureyai zade Muıtah. ile bele
Arsuı tevkif edilmek istenince jandar- diye reisi haCI Et:cm Antakyadan nemıet 

Dün akşam s.siler, M.adridin amele 
varoşlarına karşı §iddetli bir ateş aç
mI§lardır. 

Payitaht ahalisi, harbin neticesi hak 
kmcla. büyük bir itimat beslemektedir. 

Barselonada umumi 
seferber ilk 

Londra, 17 (Hususi) - Madrid yeni 
den bombardıman edilmiştir. !ki yerde 
yangın çıkmış ve yangını söndürmeye 
gelen itfaiye de top ateşine maruz 
kalmıştır. 

Barselonada umumi seferberlik ilan 
edilmiştir. Davete icabet ctmiyenler 
faşist telakki edilecektir. 

Berlln radyosunun vard'ö l 
maıomat 

Berlin, 17 (radyo) - Asilerin muh· 
telif propaganda merkezleri tarafından 
verilen malUmata göre; iki hükumet 
tayyaresi asilerin elinde bulunan Sala· 
manka şehrine 9 bomba atmıştır. Fakat 
bomb\lardan bir kısmı patlamadığı ci-

de de kuvvetlerimiz, ileri 
fak olmuşlardır . ., 

1 32 ton bornb 
Londra 16 (A.A.) - ~ 

nczdindeki Röyter mubabit' 
harebeyi tasvir ederek diyd 

Asilerin önde yirmi döri 
resi ve arkada sekiz bo 
yareı.i olmak üzere 32 ta 
rekkep bir filosu üniversite 
garptaki park üzerinde ~. 
dan her biri hükCımetçiJer~ 
üzerine birer ton bomba • 
cesint\e hükiımetçilerin Jl'lll 

kmlmağa başlar gibi olrıt11 

Asfler ko1aballk "'' 
bombeıayor 

Madrit 1 (A.A.) Dün sa•· 
geçerek asilerin tayyareleri 
kalabalık olan Kuatro Ka 
ıcrini bombaya tutmuşlatdıf 
100 yaralı vardır. Yirmi d 
beri ölenlerin adedi 80 ve~ 
dedi 100 tahmin edilmclct hetle kaza olmamıştır. Yirmi dakika son 

ra asilerin tayyareleri hükumet tayyare Öğleden sonra, asilerin 
na meydanı ile Madritin ell lcrini püskürtmeğe muvaffak olmuştur. ~ 

M d · · d k" • k 1 • en m erkezi cnddelerinden a rıt cıvarın a ı ası uvvet en on .. . l<1 
gündenberi Madritin dı~ mahallelerinde vardo Dato yolu ~z~nnde 
çarpı§ıyorlar. Bu havalideki büyük bi· bombardıman etmıştır. 
nalaraı işgal etmişlerdir. Manzruıares BUtUn millet asllere d 
şehrinin hükumet kuvvetlerinin bu- Valansiya 16 (A.A.) -
lunduğu kıyısına geçmeğe muvaffak o· besinde yapmış olduğu tef 
lan asi kuvvetler, üniversite binasını M. Largo Cabellero, Hava• 
işgal etmişlerdir. habirine şu beyanatta bul 

Bugün Madritin merkezine doğru - Madrit, asla asilerin 
yaklaşmaları umuluyor. Salamankadan yecektir .Sivil ahali ile payi 
gelen haberler, Madritin birkaç güne ri kuvvetleri, kahramanane 
kadar tamamen zaptedileceği yolun- t':tmeğe azmet.miıılerdir. ls 
dadrr. faşizm istemiyor. Herhald'1 

Univenite mahallesinde vaki olan muhtemel sukutu astler içiıl 
çarpıtmalarda hükUmet kuvvetleri mün 
bezim olmaktadır. Kaçan milislerin he
men gözönünde vurull'l)ası gibi çok şid· 
detli tedbirlere rağmen kırılan kuvvei 
maneviyenin önü alınamamaktadır. 

As11erln dUnkU tabllAl 
Seville 16 (A.A.) - Bu sabah asile· 

rin aşağıdaki resmi tebliği neşredilmi§
tir.: 

••.Madritin büyilk bir kısmı diln iıgal 
edilmiştir. General Narclanm riyaseti 
altmda bulunan üç kol, dün saat 16 da 
Manzanarea nehrini geçmiıtir. Bu kuv

vetler, aağ ve sol <:enahlarda mukave
mete maruz blmanuılardır. Caaadel 
Campo mm.takumdan da bir kol hare
ket etmi1 ve tanklann himayesi altm 
da Delos Francesee köprüsüne kadar 
ilerliyerek aılo§tirtnI§lardır. Madritin 
§imali garbi mmtakaSI ile Paaeo de Ro
sales :ifpl edilmiıtir. 

General Magada, Aranjueı yolu cep
hesinde yaralanmıştır. Escurial cepbesin 

nevi bir zafer olacaktır. 
parçacık toprak bulundukS' 
ceye kadar müdafaa edecclİ" 
ha §imdi ba§lıyor. Çünkil bil' 
]an malzemeyi §imdi elde 
zim zaferimizden biç kimle 
mez. Çtinkn bütün millet 
mandı,r. 

Havas ajansı muhabiri, 
leroya 1ta?yanlarm yapnuf 
mUtbig tahkimata rağmen 
Baleareı adalannr ııtirdat 
kalklfDlôlk fikrinde olup 
maaı üzerine nazır JÖyle ... ~ 

- İspanya hUkQmeti. tJl'f, 
oldufu araziden hiçbir 
miyecetkir. Harp, iııyandaJS 
ait olan bildin arazi eliJııilC 
kadar devam edecektir. 

Başvekil, Algeııiroe mur_1' 
cibincc Fasın hlma~sl nıi:eV• 
da ve Fransa ile göril~mcl~~ 
madığı hakkında bir ıey a5r 
mcmiştir. 

Bu hafta SAKARYA (E•kl Elhamra) aıne 
Güzelliği ve tamamen renkli olmaslyle fevkalade beieııil-' 

MAVi VALSLAFl 
filmini herhalde görUnü.ı. Son derece memnun kala ~ 

Baş rollerde: ''KUKARAÇA" yı yaratan STEFFI DUNA 
meşhur dan84Sr CBARLBS COLLINS 

Ube~n: MICKEY .MAVS ve Paramount Jurnal 

Pari.s, 16 (A.A.} - Havas bildiri. 
yor: Moşkovadan ıelen haberlere .ıö. 
re, Lenlngradda, üçü mühendis, ti~i• 
mütehassıs, bir tanesi tüccar ve iki ta• 
nesi kadın olmak üzere yeniden on bir 
Alman tebaası tevkJf edilml§tfr. 

ma nıiliııleri ile aralarmcı. fiddetli bir Jiklerini koydular. Hülha: Varlyet ?e- 'i~~~~~~ii~~~~~~~~~;~;~;~~~~~ 
kav~a oldu. Alevi gençlerden 10, jan- hametini muhafua odiyor.. Yeiae dil- · ~ 
darmılardan bir kişi yaralandr. ,en memurların daha §iddetli tazyikler-

'Moskovada, Lenlngradda, Ktyefhi 
?e Harkofta U!vkif edilmiş olan Al. 
:manlarla münasebette bulunan mü.. 
him roiktarda Sovyet vatandaşı da ~ 
su.slukla tevkif edilmişlerdir. 

Sanıldığına göre yakında heyecanlı 
mahkeme başlıyacalçtır. 

Ga.zcteler bu mesele hakkında sük<ı. 
tu mahnfaza etmektedi,r. 

Bundan bA§ka Keşıaf nahiyesinde de de bulunacakları ve bu ytlzden §imdiye 
nanuctlik meselesinde kurga çıkmış, kadar ıUkQn içinde neticeyi bekli1en 
ilci kiti ölmü§, Jltl kiti yarnlanmııtır. Türklerin galeyan edcce1derlnden kor-

Azlller kuluyor. Köylerden fula malG!Mt al· 

İntihal7atı idarç etmek U;~re Ş.mdan 
yeni ınemurJar getirildi. Kmkhan kay
makamı vazifesinden affedildi, Yerine 
Türk dü~manı Sadık Mardini getirildi. 
Kırıkhan janda~ Jruman~nı C~l 
de vuifrainden uıakla§brıldı. Yerine 

ınak imkanı ortadan kaldmlmıftır. 

S111cak deteıai Dof)'Gllwı IMffa ede
ceği söyleniyor. Türkler her ıeye rağ· 

me.n., her cefa ve ltkıcnceye karp ııUkil· 
netlerini xruma.fuı etme~ ;alJJIYorlar
Jn. 

Pek yakanda SAKARV A Eski Elhamra Sin• 

Sehhar ve dilber yıldız 

.JOAN CRAWFOFa 

haydutlar 
iL. - .. 

ONV ÇÖLf>E 200 
KiLol°"\ETRoLuK ~ift 
\'ERE CA5U~LUK 
YAPMASI iÇit'i 6~ 

t>E R ECEGi)ıı1,;. 
~ · 



17 İkinciteşrin - 1936 HABER - Akşam ı;ostası 5 
~~=============-=======~:ı:mr~====~=============~~=========:===============~==~==============~======~~===========~ 

~avallı kadın, 
zavallı ben .. 
Rusyad.a talebeliğim zamanında ta- ~ 

?Uştığmı bir Moskovalı ile geçen gür 1 
:Yolda karşı karşıya geldim. Selam sa
bahtan sonra, eski bildiklere dair ko
nuşmaya başladık. İlk aklıma gelenler 
den biri, çok muhterem bir şahsiyet 
oldu: "~fya tsekovne,, .. 

- O nasıl? - diye sordum. 
- Zavallı ... Öldü ... 
Beynimden vurulmuşa döndüm. İş

te bir kadın ki, nimeti, hala hayatımın 
Usaresini teşkil ediyor... Buna rağ
men, o, beni kimbilir nasıl telakki ede
rek bu dünyaya gözlerini yumdu. 

* • * 
Sıkletim 46 kiloya kadar düşmüştü. 

1923 senesinin yaz mevsiminde, üni
versitenin sayfiyesinde, sıkıcı bir disip 
lin. altında bunalıyorduk. Ben, ticaret 
odası için yaptığım tercümelerden bir 
llliktar para kazanmıya çalışıyordum. 
IIalbuki, o sene umu.mi işlerin idaresi 
için seçtiğimiz talebe heyeti pek acar 

ZUhür ettiğinden, beni de, diğerleri 
ıneyanmda, bahçeyi süpürmek, sula
~a.k, mutfağa odun taşımak nevinden 
IŞlerde kullanıyorlardı. 46 kilo sıkle
tindeki bir insan ise, bunları yapabile
cek kabiliyette midir? düşünmüyorlar
dı. Zafiyetim, bende bir asabiyet ya
:a trnıştı, Önüme gelenle kavga etmek 
lStiyordum. 

Onnanm bir ağacı altında oturup 
dururken, ismimin çağrıldığını işittim: 
"G ene mi bir angarya?,, diye fena 
~alde içerledim. Fakat yanılmışım. Me
g~r, beni seven ve günden güne za.'fa 
duştüğümü gören dostum Abid Ali
tneıf bana bir sürpriz hazll'lamış. 

Bu zat Kazanlı Tatardı. Türkçeyi 
'l'urk gibi konuşurdu. Petrogradds, 
lt~lld.isini bilahare !sınet lnönüye tak
dhn etmiştim. Başbakanmıız da bu se
".~i gence iltifat etmişti. Alim.of, bü-
~ ".lr .. ..cı..--.. -~- ....._._._..,CJ..,..___.D.Alr L't~.,.,_ 

lı ve neşeli olan bu dostum, bir çocuk
luk yapmış, oturduğu binanın trabzan
l~r~ndan kayayım derken, muvazene
sını kaybederek düşmüş ve ölmüş ... 

Alimof'un hazırladı~ ·· · be · •. gt surpnz, nı, 

U.niversite talebesinin karşılıklı yar-
d~rn kasasından, tedaviye göndermek
<li. Bu kasaya, hepimiz, her ay, cüz'i 
~tktarda bir para veriyorduk. Hasta-
ar1 senatocyoma göndermek Jşi de, bu 
teşkilatındı. Benim, esaslı bir teda
\'' kıye muhtaç olduğumu doktorlarla 
ararlaştıran Kazanlı Ta.tar, Kirgızis

tandaki Kımız tedavihanesine gitmemi 
~etnin etmiş. Yol biletime varıncaya 
1 

adar her şeyim tamam ... Bana bun-
arı teslim ettiler. 

b· Moskovaya gitmemi, oradan trene 
ınnıenıi söylediler. 

d. Bulunduğumuz sayfiyeden şehre in-
1.1tn. Cebimde iki çervones (iki ingiliz 
. ~ası) kadar bir hususi param var ki, 
1 1 gUn iki gece sürecek yolda., bir bu
;~k aylık sürecek senatocyom tedavi-
lllde ve avdette hep bununla idare et
~eye mecburdum .. Tabiatiyle kMi de
~l. .. Anıa ne yaparsın?... Her türlü 
ahrunıiyete katlanmak icap edecek.. 

tı' lrıatmıyalım, Moskovaya indim. ü
b~versite binasında ne yatak var, ne 
Sır şey .. , Bilmecburiye tarudrklardan 

ofya lsakovna'ya baş vurdum. 

d lienışiresi benim dostumdu. Fakat o 
~ Yazı geçirmek üzere Kırıma git

:ı.şti, Sofya, iki çocuğuyla birlikte, 

ç~.1nde yalnızdı. Türkleri pek severdi. 
b .Unkü, "H." ismindeki dostumla uzun 
ftır alakası olmuş, sonra, onun tara
rı ndan terkedilmişti. Otuz beş y:ı.şla
olnda olan bu kadın pek o kadar güzel 

k tnaınakla beraber son derece ivi a.lpl' , J 

b · b 1Ydi. Sabık kocası ve çocuklarrnın 
a ası "N hua· • epman,, denen zengin Ya-

bu :ıerdendi. Sovyet şeraiti içinde bir 
~Jua hayatı yaşıyorlardı. 

]. ofya lsakovna arkadasım "H ya 
\aı-ş1 b . • . .,, 
ko esledıği hisler yüzünden, Mos-
ce·vadaki bütün Türklerin de bir mel-

1 olmu t ~ 

Musiki, tiyatro, sanat adamlarını 

davet, onlarla mubahase, gençlerlt> 
gezmeler ... !şte, bütün hayatı böyle ge
çerdi. .. 

Bellibaşh sırdaşı bendim. "H." ada
ir benimle konuşur, dertleşir: 

- O, çok değerli ve güzeldi. Ebe
diyyen benim olmıyacağını biliyor
dum. Ayrıldığına müteessüim, fakat 

elden ne gelir? Onunla yaşadığım za
manların hatırası bile benim için ki
fi ! - derdi. 

Hemşiresiyle dostluğum dolayısiyle, 

bana büsbütün hususi bir allka. gös-

terdiği için, Moskovadaki gecemi, o

nun evinde, kız kardeşine ait odada ge
çirdim. 

Sabahleyin sordu; 

- Gideceksin ama kaç paran var? 
Bunun manasını anlamadan safiyet-

le, bütün hakikati söyledim. Esasen 
kendisinden hiçbir şeyimi gizlemez.... 
dim. 

Vedalaştık. !stasyona gitmek üzere 
çıktığım vakit, talebe kaputumun ce

bine sekiz çervones konmuş olduğunu 

hayretle ve biraz da elemle gördüm. 
Geri dönerek, bu parayı Sofya tsa
kovna'ya iade etmek istedim. 

Büyük bir nezaketle ve kendine has 
inceliklerle ısrar etti: 

- Yanında bulunsun ... Ne çıkar? ... 
Geri dönünce verirsin! - dedi. - Hem 
eminim, paran kafi gelmiyecektir ... 
Bu takdirde harcet, ne zaman olsa ge
ri verirsin. 

Almazsam darılacağrnı da defalarla 
söylediği için kıra.madmı. Ve allah ra
zı olsun kadrndan... Bu para yanımda 

olmasaymış, öyle mahrumiyetlere kat
lanacakmışım ki... Belki, senatoryom-

dan hiç istüade edemiyecekmişim .. 
ttçJ'""'ı b=~i..ı ... , oemırn, u '1~ "'c::yıı.tıate 

çıktı, aradan zaman geçti. İyileştim. 

Para kazanacak birtakım yeni tercü

me ve d~rs verme işleri buldum. Vazi. 
yetimi enikonu yoluna sokmuştum. 

Bir gündü. Tasarruf kaideleri hari
cinde yaşadığım için, alınması müm-

kün olan bütün borçları almış, sarfet
miştim. İşlerim umumiyet itibariyle 

iyi olmakla beraber, o hafta içinde pek 
dardaydrm. Cebimde, bizim paramızla 
bir lira ya var, ya yoktu. 

Üniversite kapısından haber getir
diler: 

- Bir kadın sizi istiyor. 

Baktım, bu... Her halde, kıyafetin
de bir ihmal vardı. Fakat, ilk nazarda 

farkedemedim. Eski samimiyetle ve 
dostumu bulduğum için, neşeyle ko

nuşmağa başladım. Puşkin bulvarına 
doğru, birlikte yürUdük ... 

- Nasılsın? Geçimin ne alemde? -
diye sordu. 

Beni iyi görme.sinden dolayı mem
nun olacağını bildiğim için hakikati 

olduğundan bile nikbin göstererek baş
ladım: 

- Çok iyiyim ... Ayda 170 ruble ka-
dar kazanıyorum ... Bir sıkıntım yok ... 

Bütün ihtiyaçlarımı temin ediyorum! 

Evvela: 

- Çok memnun oldum ... - dedi. 
Sonra, birden duraladı. Tereddüt 

ediyordu. Dilinin altındaki baklayı bir 
türlü çıkaramıyordu. Nihayet, kekeli
yerek: 

- Ben, pek sıkıntıdayım... Kocam 
öldü ... Ve çocuklarım gıdasız .. - dedi. -
Benden para aldın da şimdi onun ia

desini istiyorum zannetme... Eski he
saplar hiç mevzubahs değil.. Fakat 
bana bir çervones verebilirsen mem
nun olurum ... 

- Bir çevrones ?... Vallahi yok ... 
Bulamam da ... 

(Va . 1· • ı 

(Devamı O ınr· ?. 
t ş u. Hatta "H." onu bıraktık-an hayr -------------
zın ev· 1 zaman sonra ı:: •· "', kadmcağı-
ahb ıne gidenler, t s t..anbuldan gelen 
Çok::larına. ziyafet çektirenler pek 
niyeti. !,.akın, Sofya, bunları memnu
dir 1 e Yapardı: "Para, sarf etmek içir...-

• ,, dereli 
' 
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140 sene evvel bugün 

Çar Birinci Poı tahta geçti 
406 sene evvel bugün 

Padişah Süleyman Türkçe bilmiyen 
eıçı ıeri kabu ı etti 

1796 yılı 17 ikinciteşrin günü, 1-ıt , 

sene evel bugün, birinci Pol anne_, ; 
büyük Katerinin yerine tahta geçti. 

Pol, kırk yaşına gelinciye t<ada . 
hükumet işlerine karıştırı 1 mamı~tı 
Daima ordudan uz.ak tutulur, saray 
erkanı ona Hizım gelen hür meti gö ... . 
termez, hatta çocuklarını istediği gi!.,. 
terbiye edemezdi. Biitiin bunların ti' 
siri ile olacak yeni hükümdar en ki! . 
çük suçlara en müthiş cezalar dene
cek kadar gayri tabii hareketler yapı. 
yordu. 

Pol, tahta geçtikten sonra bütfüı 

hükümdarlara gönderdiği mektuplar 
da tebaasını sulh ve asayiş içinde ya
şatmak istediğini bildiriyor ve yalnız 
Fransız cumhuriyetinin tecazüzatın?. 
mani olmak için müttefikleri ile birle. 
şece.ğini iJave ediyordu. 

lngilterenin Petresburg sefiri, Çt.. 
rrn haleti rohiyesinden istifade etti. 
Avusturya, garbi Almanya ve Italya
yı zaptetmiş olan Fransa cumhuriyet! 
aleyhine Rusyadan muavenet istedi. 
Maltanın zaptından sonra şövalyele: 
üstadı azamr,, ünvamm kabul etmesi. 
ni rica ettiler. Pol, bunu memnuniyet 
le kabul etti. 

işte bu, Rusya ile Fransa arasr. 
nm açılmasına sebep oldu ve Rus or
duları seferber olarak müttefik dev. 
Jetlerin emrine girdi. 

* ~ • 
1530 yıh 17 ikinciteşrin günü, 40f; 

sene evvel bugün hıristiyan elçileri 
"Surati mutantanada,, padişah Sü. 
leymanın huzuruna çrkarılıyorlardı. 

Birinci avluyu geçerlerken iki fil göze 
çarupıyor, ikinci avluda kükriyen as. 
lAnJay-Ja kar,&rlnsılıY.:oJ"du. Sn•.maJr Jci.i 

lahlar giymiş saray hademeleri, di-
van odasınm önünde bulunan üç bin 

Eseri 

yeniçerı merasımın pariakuğınr kat 
kat arıtınyordu. 

Huracla bu tarihi hadisenin siya. 
si cephe.sini anlatacak değiliz. El~i

lerle yapılan enteresan müzakere şek. 
line iş.'lr~t edeceğiz. 

Divanda Hziri azamın sağ tarafm. 
da Vezir Kasım ve Ayas paşalarla Ru 
meli ı ·tıylerbeyi Behram paşa, sol taf· 

taiki kadıaskcr, üç defterdar ile nişan 
cı yer a1mışlardı. Buradan huzuru şa. 

han:?ye kabul ohındlular. Asıl meseic 
burada nasıl anlaşacaklar ve sefirle
rin hangi dille konuşacakları idi. Çün. 
kü sefirlerin İbrahim paşa ile anlaşma 
ları hayli müşkül olmuştu. O zaman
lar Avusturya sarayrnda vatan diline 
son derece hürmet olunuyor, bunun 
için elçilerin veziri azam ve padişah. 

la Almancadan başka lisanla konuş.. 
malan menedilmişti. İbrahim paşa, 
tercümanının İtalyancadan başka dil 
bilmediğini söyliyere){ sefirlerin söt.-

lerinin litinceye tercüme edilmesine 
razı olmamıştı. Bunun üzerine elçi 
Yorişiç kendi lisanı olan Hırvatça ile 
konuşmak mecburiyetinde kalmıştı. 

Bu şekilde konuşmaları menedilmiş 

olmalarrna rağmen mecbur olmaları 
elçileri müteessir etmişti. Padişahın 

huzuruna çıkar çıkmaz, Almanca ko. 
nuşmağa başladılar. Bunun üzerine 
sefaret terrümanı sözleri Hitinceye 
ve saray tercümanı da Jatinceden 
Türkçeye çevirerek anlattı. 

Yorişiç, biraz sonra tç,krar Hırvat. 
ça söze başladı ve padişaha Iatince 
bir mektup takdim etti. 

Padişah Süleyman bu Babil kule
aini habrlatan me Ji.ı;ıi l..ıu:IA .ı::ürdü.r.m 

di ve bir işaretle müzakerenin kafi ol· 
duğunu bildirdi. 

Defj bela kabilinden paslar arkadaşları· 
yormaktan ve sı maktan başka 

bir işe yaramaz 
lçJerin yanlarındaki açığa pas Vt:t' kez muhacimi arasında daimi bir en• 

mek yerine uzun bir pasla diğer cennb gel teşkil eder. 
taki açık oyuncuya topu yollaması ka. Buna mukabil kısa toplar merkez. 
dar hasımları şa~ırtrcı ve oyunu açıcı muhacimin kolayca alarak, iç muhai 
bir şey olamaz. Bu pas ayni zamanda cimin ileri ve fırlayıp ikinci pozisyon 
hasımları da yorduğu için faydahpır. da pas almasını imkan dahiline sokar· 

İki iç muhacim arasında pasla'?· ki bundaki avantaj aşikardır. BıJ 

malara gelince bunu ifrata vardırma. takdil'de santrahaf merkez muhaci. 
mak lazımdır. Ancak bu tabiy~ mi ıle iç oyuncudan hangisini marJ 
merkez muhaciminiz hasım santraha· 
fı tarafından çok dikkatle ve hiç peşL 
ni bırakmadan marke edildiği zaman 
Iarda, santrahafı yerinden oynatma~ 
maksadiyle tathik olunursa daha fa\- . 
dalı olur. 

Iç mulıacimlerin en dikkat etmeleri 
lazım gelen bir nokta da merkez mu 
hacimini üçüncü bek vaziyetinde oy. 
niyan ha.s:ım santrahafınm tesirinden 
ve markeli ·rnziyetinden kurtarmak~ 

tır. lyi çalım yapmasını ve oyunun 
inkişafına göre tabiyeyi sık sık değı~
tirmesini bilmek iç muhac;mler icin 
çok mühim bir meseledir. Çünkü bas. 
ma kalıp orta paslariyle 'e yahut da 
mütemadiyen açıklarla kombinezo'l. 
larla bugünkü futbolda işlek bir hü
cum hattı yaratmak mümkün değildir . 

Meselentn ruhunu hasım santrahaf. 
teşkil ettiğine göre esas gaye bu oyull 
cuyu mümkün olduğu kadar deplast 
etmeğe ga ret etmektir. iyi yer tutan· 
ve bunda muvaffak olan bir santraha . 
fa karşı merkez muhaciminizin ellerı 

b::ığh bir ''aziyette kalması ihtimali 
kuvvetlidir. Ortadan verilen uzun 
paslar nadiren muvaffakıyetle netice
lenir. Hasım santrahafınm ortayı iyt 
ce tutmuş olması kendi kalesi. ıle mer. 

ke edeceğini şaşırır ve bu suretle siz:nı 
için de i1erlemek hususunda açık bici 
kapı hasıl olur. 

Merkez muhacimini hasım sant', 
rahafından kurtarmak için en iyi ça 
re topu dribling ile santrahafın yam 

na kadar sürerek onu üzer:nize çek 
mek ve pası bundan sonra yermek 
tir. Santrahafı üzerinize çekerke 

vaziyeti evvelden kestiren merke~ 

muhnciminiz demarke bir yer tutar v• 
böylece topu aldığı ,·akit vaziyet. 

göre ya sürmek yahut da daha iy 
bir pozisyonda bulunan diğer bir mu 
hacime pas vermek suretiyle hücum• 

faydalı olarak inkişaf ettirmiş olur. 
Bugünkü futbolde, Zeki, sa 

kabiliyeti yüksek iç muhac:mlerle bi 
Jikte oynamadığı takdirde birinci sıı 

nıf merl<ez muhacimleri bile büyü 
bir iş göremezler. Santrahaf, üçüne 
bir bek gibi oynadıkça, merkez muh 
emine hakikaten çok dar bir faaliy 
sahası kalıyor demektir. Bunun içi 
de iç muhacimlerin santrahafı yeri 
rlen oynatmağa ve her ne bahasma 
lurs:ı olsun sahanın ortasını zamaı 

meleri şarttır . 
(Devamı wr) 
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ltALJYu 

- lSTA~BUL: 
18,30 plfıkla dans musikisi, 19,30 konfe 

rans, Dr. Fahreddin Kerim tarafından, 20 
Vedia Rıza ve arkada§ları tarafından TUrk 
musiklsi ve halk lilarkılan, 20,30 TUrk mu 
alki heyeti, 21 Bedia, Vasfi Rıza ve Hazim 
tarafından orkestra refako.tlle lUks hayat 
operetinden bir temsil, 21,30 orkestra, 22, 
pl4.kln sololar, 22,30 havadis, 23 son. 
Vll."ANA: 

18,35 konser, konu§ma, fransızca ders, 
konu§ma, 20,05 saat, haberler, hava raporu, 
2015 tUccarlar ve sanayicller lçln yayın, 21, 
05 Vlyıı.no. musikisi, 22,60 hattanın makalesi, 
haberler ve saire 23,25 musiki, 24,10 baber 
l<ır, 24,20 eğlenceli musiki. 
IlEıtLtN: 

l7,31'i şan konseri, 18,35 edebiyat 19,05 kon 
ser, 20,05 ev musikisi, 20,50 gUnUn akisleri 
21,05 ha.berter, 2i,ıs kan§ık yayın, 23,35 eğ 
lC'nccU lrnnscr • 
BUD:\.PEŞ'IE: 

18,35 §an ve piyano, 10,05 mekteblllerin 
zamanı, 19,55 gramofon, 21,05 piyes, 22,15 
haberler, 2f,40 çingene orkestrası, 23,05 ha 
va ro.poru, almanca konferans, 24,05 konscer 
1,10 hıı.berlcr, 
LONDRA: 

18,50 vnsau İngiltere istasyonu, 20,25 ko 
ro konseri, 21,05 saat, hnva raporu, havadis, 
ekonomik haberler, 21,35 vasati lngiltere 
istasyonu, 23,05 dıı.ns orkestra.ısı, 23,35 askeri 
bando, 24,05 haberler, konuşmalar ve.saire 
1,45 koro. 
P.ARİS (P,T,T,): • 

18,05 §&rk.ılar, 18,20 kıraat, 18,35 çocuk 
korosu, 19,05 oda musikisi, konu§malar, 
20,05 oda musikisi ve şan, 20,35 havadis, 
20,45 musiki ve şan 21,35 hava raporu, 21,45 
oda mustkisf, 22 Verter operam, 24,35 haber 
ler vesaire. 
RO:\lA: 

20,05 gramofon, havıı.dls, turizm haberleri, 
lngUlzce konu§nuı, 21,10 saat, haberler, hava 
raporu, 21,35 kontcra.M, :?1,45 piyes, 23,05 
piyano konseri, 23,40 haberler, 23,llO dans 
muslklSi 24,05 haberler, 24,20 dans musiki 
sinln dcvnmı • 

Hikaye 

Zavallı 
zavallı 

kadın 
ben 

(Ba.ı1 tarafı. 5 incide) 
Evet, hakikat buydu ... Bulamazdn ı 

da ... Bu bir hafta içinde bulamazdım .. 
Fakat demin söylediğim sözlerle şim
dikiler arasındaki tezat, benim bile 
kulaklarıma bir falsolu nota gibi çarp
tığı için, sustum. llersi için söz vere· 
medim. Aramızda buz gibi bir sükut 
hüküm sürdü. 

Nihayet, Sof ya lsakovna: 
- Peki, zarar yok... üzülme .. Ben 

başka bir yerden bulurum! - deyip ay
rıldı. 

Adresini bile sormayı beceremedim. 
Ve sonra, düşündüm ki, bulacak ye

ri yoktur... Günlerce azap çektim .. 
Buna rağmen, elime toplu bir para ge<'-

1 medi ki, tlldığım sekiz çewoncs'i iade 
için, onu fellik fellik n.rıyayım ... Han i~ 
talihsizlikler olmaz mı? ... Bu iş de, o- 1 

nun gibi sürüncemede kaldı ... Vereme:. 
pim gitti. 

- Kimbilir benim hakkımda ne dü 
şünmüştür! - diyordum. 

Istırabnn bir türlü dinmiyordu. 
Nihayet, 1932 de Moskovayı ikinci 

defa olarak ziyaret ettiğim vakit, Sof
ya'nın vaktiyle oturduğu eve girerek. 
uzun uzun tetkikattan sonra, onu bir 
bilene rasladım. Hemşiresinin evlendi
ğini, fakat, kocasiyle birlikte sürgüne 
gittiğini söyledi. 

- Peki, Sof yanın adresi ? 
- Vereyim .•. 
Verdi ... Yazdım, cebime.koydum. So

kağı ve numarayı aklımda tuttum ... 
- Nasıl? .•. Geçimi iyi mi bari? 
- Hayır ... Bir ambarda mukayyitlik 

yapıyor ... Fakat cesaretinden hiç kay
betmedi... Çocuklanmı. da, zamanın i
cabına göre Bolşevik terbiyesi veri
yor ... 

Dü.şUnceli düşünceli: 

- Vah vo.h ... Geçimi iyi değil de· 
mek ... - diye söylendim ... 

Ve bu kadının varlıklı zamanlarını 
hatırladım. ''Para, sarfctmek içindir! .. 
d iyen Sofya'mn, şimdi, bu mahrumi
yetler ortasında cesaret ve ne.sesinden 
kaybetmemesine bence imkan yoktu 
Her halde, zfilıiren öyle gösteriyordu 

Ertesi gün hnreket edecektik. Daha 
da birçok işlerim vardı. Yağmurlu, 

berbat bir havada, sokağa çıktım. Ne 
otomobil var, ne de doğru dürüst, 
muntazam bir tramvay... Aksi gibi, 
elbise değiştirip, adres kağıdını başka 
cekctimde bırakmışım ... Haf ıza.ma gü
venerek, sokaklan dolaşınıya başla-

SINEMA.LAX 

BEYOCLU 
SARAY 

fURK 

l'lELEK 

lPEH. 

SAKARI'~ 

YILDIZ 

SO!IER 
~ 

l'AN 

ŞIK 

ŞARK 

ASRI 

ASTORYA 

vmıuntYET 

ı Volga ateşler içinde 

ı Aşk ö\Um ve Şeytan 
ı Çapkın mUl1zim 

ı Mazurka ve Çapkın genç 

ı Mavi valsler 

ı Margarlta 

Öldüren gözler 
Kara odanm esran 
OpU§meden yatılmaz ve 
Aşk uğrunda 

ı Şlrlcy ası ,,. 
ı Siyah gözler ve Hücum 

filosu 
ı Anna Karenin ve Kahra 

man süvari 

ı Define korsanları ve Dan 
tenin cehennemi 
Bağdad yolu, Ölüm uçu 
rumu ve Vahşl atlar kralı 
(tUrkçe s3zlU) 

ISTANBUL 
FERAH 

AZAR 
ıUlLU 

1111..AL 

ALE~IDAR 

KEl\L\LBEY 

: Bütün güzelleri severim 
(Jan Kepura) ve Beyaz 
esire 

ı Programını blldlrmentl§tir 

Ehli salip mubarebelerl 
(TUrk<;e) 
Tarasbutba 

Tarasbulba 

Ateş kraliçesi (tllrkçe), 
Denizaltı arkadaşlan ve 
Berlln olimpiyatları 

KADIKOY 
HALE 
l'UREYYA 

ı Programını bildirmemıııur 

ı Volga mahktlmları 

OSKUDAR 
HALE 

AKIN 

ı Programını blldirmeml§Ur 
ERENKOY 

ı Klo - Klo 

BAL.AT 
' Gece bülbülü ve Mtııeı 

Strogot 

TiYATROLAR 

$ehir1i"gatrosu TEPEBAŞI 

dram k11nunda 
11111IJll111111 

111...111 

lllllllH 

A 1' AK TAKL'\11 
AllASI:'lıl>A 

Fran .. n Ttyatrn!4Unda 
Operet kısmı 

Buglln tatil gUnüdUr. 

HALK OPEREn 

18 ikinciteşrinden itibaren 
Zozo Da!mas ve Fono

kosun iştirakile 
PlPlÇA 

bUyUk operet. Yeni kadro 

Yeni Bale 

Büyük lllUzyonJ~t \'O 

m manyeUzma.cı 

Pr. Zati Sungur 
Yarın akşam 

Şehzadebaşmda 

FERAH sinemada 

t<abataşta 

kirahk apartı
man daireleri 
Kabataşta Setüstünde Çürüksulu 

Mahmut paşa apartımanında denize na 
zır, tramvaya yakın biri beş oda l-ir sa · 
lon mutpak, banyo, diğeri altı oda !:-ir 

salon mutpak, banyo ve her ikisinde de 
havagazi, elektrik tesisatı ve su mevcut 
iki daire ehven fiyatla kira hktır. 

Satıhk ev 
Eyüp, Defterdar Feshane karşısııı. 

d:ı i~inde bir kuyu, ufak bir bahçe . .;i 
,.e dört oda, ultında kahvehanesi bu. 
lunan (:lO numaralı) ev satılıktır. Is· 
tiyenlerin isinde oturanlara müraca. 
atlarr. 

dım .... Yok, yok! ... O sokakta öyle bir 
numara yok bile... Bcnrerlerini ara
dım ... Orada da Sofya tsakovna diye 
birini bulmak mümkün olmadı. 

Çaresiz geri döndüm. 
"- Buluşmamız. başka sefere kal

dı!,. diye düşündüm ... 
Fakat şimdi, kadıncağızın öldüğünü 

haber alıyorum ... Kimbilir, benim hak
kımda ne fena intibaı olmuştur: "Hal 
ve vaktim düzelmediğini öğreninC'e, 

gene yanıma gelmedi!,, mi demiştir? .. 
Zavallı kadın ... 
Daha doğrusu: Zavallı ben ..• 
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Joe Louis 
Bradok maçı 

Şubatta 
yapılabılecek mi? 

Nevyorkta birkaç günden beri 
Louı:-:. ile Bradok'un karşılaşacakları 
hakkındaki gürültüler dolaşmakta 

idi. Nevyork bok.<ı komisyonu gittikçe 
asabiJe!';mektedir. Bradok'u 5.000 do.ı 
Jar tem"inat akçe.si vermeğe mecbur et
mişti. Bu paranın verileceği vadedil. 
diği halde halci verilmiş değiJdir. 

Nihayet Bradok'un meneceri Gould 
bu paranın kfınunuev\'el başında vt 

rileceği hakkında kati bir vaatta bu
lunmuştur. Bu kati vaattan ~onr,ı 

hasıl olan yeni rnziyet şudur: 

... - lo • "' • • • '•. ~. .. .... 

Fikistürü yapıldı 
ilk maçlar 14 martta yapılacak 

Milli küme maçları esaslarını ve Milli küme ma~Jarının fikstüri 
fikistürü tanzim etmek için İstanbul. ~udur: 

Anknra, Jzmiı' ajanlarının iştirakilr 

iki gündenberi yapılmakta olan top. 
tanlı dün akşam bitmiştir. Futbol fı• 
derasyonu reisi Hamdi Emin Çapır. 

idaresinde toplanan üç mıntaka ajar'ı 
milli küme işleri hakkında bütün me 
.saili ve fikistür işlerini bir proje ha 
linc1e tesbit etmişlerdir. 

İatanbul imıJr Anlı:.,. 
1-2 8 14 nıart ,_4 5-S '1-

20 > ......................... 2-5 1.ıl 
21 > ........................ 2-6 1-8 
27 > 5-1 ............................. 8-8 
2S > 5-2 ........................... 6-7 
3 nisan 7-3 8-6 ......... ~ ........ . 
4 > 7-a. 8-5 _ ................ .-:: 

10 > ......................... 3-5 2.7 
11 > ........................ 3-6 2-8 

11 ,. ·······-················ •-s ··················' 
18 ~ 1 2-3 4-5 ........ _ ••• ,_ .... . 
24 , 6-1 7-5 ....... - ... ·-····" 

Futbol federa.syonu tarafından ha 
zırlanacak olan milli küme talimatna 
me.si, nlftkadar ajanlara gönderile 
cek, her ajan hu fikistür üzerindeı\İ 

tetkiklerini nihayet 1 kanunusani 937 
tarihine kadar federasyona bildirmiş 
olacaktır. Milli küme macları da 14 
martta her tar~fta birden haşlıyacaı{_ 
tır. Mill küme maçları hasıla

tı Türk Spor Kurumuna kalaca!-., 
bulunduğu mıntakadan diğer mınta

kaya giden kulüplere avans verilece~. 
tir. 

2s > 8-2 7.8 .......... ·-·········[) 
1 mayı.s 6-2 - ......................... 5-7 •• 
2 > ~1 ...... _ ................... 5-81 u 
: : ......... 2:4··""'••• ::: ::~ı 

Joc Louis 
Bradok, Joe Louis'in menecerleri 

iki sporcunun maçlarr için gün olaras 
22 şuhatı kararlaştırmışlard1r. Maç 
New Jerseycle Atlantic Cit.r şehrinin 
ringlerinden birinde 42.000 seyirci ala 
bilen Canvention Hall'da yapılacaktır. 

1\laçın organizasyonu, Fladelfiya_ 
da Louis • E Hare maçının organi1 . .as· 
yonunu yupmı~ olan Ilerman Taylor 
yapacaktır. Hasılatın 800.030 ile bir 
milyar dolar arasında olacağı tahmin 
ediliyor. l~radok'un teminat akçesi d:! 

Takımlar on yedi futbolcudan mü 
rekkep olacak, oyunlar lik maçları 
şarlarr üzerin~ yapılacaktır. 

Milli küme taksimatı yapılırken 

Istanbula 1, 2, 3, 4, lzmire 5, 6. Ank:ı 
raya da 7, 8 numaralar konmuştur. 

İstanbul Iik maçlarında birinciden 
dördiincüye kadar derece alacak kn 
liipler şampiyona kümesine ayrılacak 
trr. 

Galatasaray 
Sene başında Izmire 

gidecek 
.Milli küm~ işleri için l.stanbula ge. 

len lzmir futbol ajanı Adnan sene bıı
şıncla iki maç yapmak üzere Galata . .;;tl 
ray kulüpbünü hmire davet etmiştir. 

Galatasaray kulübü lzmirin dave. 
tini memnuniyetle kabul etmiştir. 

15 > 5-4 .•. __ .......................... ·r 
l6 > 5-3 .................... - ..... 7-8 
22 > ••••••••••..•• •..••••••••.•••••...•••••••• ·~"4 .. 7 
23 > • 1-3 5-6 4-8 
~9 > 7.1 .................. - ......... _ .... .. 
30 > 7-4 
5 hazır".. 8.4 
8 > 6-4 

12 > 8-3 
13 a 8-4 

20 J 

2'1 

3-2 
4-1 
1-2 
3-4 
2-4 

a temmıu 1-S 

.Milli küme işi için fstanbula geleli 
Ankara mıntaka reisi Ziya iJe lzmıt 

futbol ajanı Adnan dün akşam şehri• 
mizden ayrılmışlardır. 

Romanya mlllf 
takımı lstanbula 

gelecek 
Romanya rutbol fecıcrasyonu. m\\. 

li futbol takımlarının Akdeniz havı.s· 
sında büyük bir turneye çıkmasına 

karar vermi;;tir . 

~-~--~~~--------
400. 000 dolardır. H ık p t• • 

nu SUl'Ctle, Schmelinglc döğüşme. a ar i Si 

13 birincikanun ile 13 sonkanun s~ 
r:ısında tam bir ay sürecek olan b~ 

turnede takımın yapacağı maçlar gaf• 
ri resmi mahiyetle olduğu için milli 

takım, (Romanya muhteliti) namiyle 
seyahat etmektedir. 

den böyte bir maç .rapılmasına müma- Bazı k 1 ü pi ere beşer 
neat eden Nevyork baks komisyoniylt> yüz lira verdi 

Suriye, Filistin, Yunanistan "' bu maçı tertip edenler arasında bir 
münazaanın çıkması pek mümkündür. Cumhuriyet Halk Partisi futbol ve 
Şayet, Louis Uradok'u nak-ıvt ederse. atletizm yapan spor kulüplerine beşer 
bu takdirde Bradok şampiyonluk ün. yüz lira yardım etmeğe karar Yermiş 

Mısırda maçlar yapacak olan muht'" 

lit, seyahate çıkarken veya avdetta 

şehrimize de uğrayıp iki maç yapmak 

üzere İstanbul mıntakasına müracaııS 
etmiştir. 

vanını kaybetmiş olacaktır. OrganL tir. 
zat ör le r, iki sporcunun haziranda 
N'evyorkta Schnıeling'le döğü~mel\ 

haklarım muhafaza edebilmeleri için 
kendileriyle bir mukaveye yapmak i.<ı. 

tedikleri 1.annediliyor. 
Fakat bu döğüş henüz tamamiyle 

temin edilmiş bir ,·aziyette değildir. 

Çünkü Nevyork boks komisyonu New 
Jerseyde hiç bir ~ay talep etmeğe hak. 
kı olwadığı halel<', hu maçın yapılma. 
~una mani olmak i<:in elinden gel,~11 
her ~eyi yapacaktır. 

Cirn Londo 'un 
Şampiyonluk 

listesinde adı yok ! 
Atinada sıkan Athletismos gazetesi 

Nevy0rk muhabirinden aldığı bir habe
ri neşrediyor: 

Beynelmilel profesyonel serbest gü
reş şampiyonluk listesi , neşredilmiştir. 
Buna iştirak etmiş güre§çiler sıra sile: 
Sikkat (Alman), Mahoney (İzHindalr), 
Marshall (Almanya), Zaharias (Yunan 
h), Salvanti (İtalyan). Ali Baba (Er
meni). Dan Georg (.Meksikalı), Mııl· 

lan (Amerikalı), İvan Robert (Polon
yah)dır. 

Bu umumi tasn:Cte Cim Londosun a
dı geçmiyor. Buna sebep olıın, güreşçi
nin bir çok aylardanbcri Amerika ring
lerinde görünmemiş olması, ve bu yüz
den spordan elini çekmiş teliikki edil
mesidir. 

Ame:ika ga?etelcrine göre, eğer Lo:ı 
dos buraya dönerse, dünya serbest gü
reş tasnifine gircb:lmesi için yeniden 
bütün güreşçilerle boy ölçüşmesi icap 
eder. 

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

Amerikada 
1 ki mühim güreş 

Atinada çıkan Athletismos gazetesi 
Nevyork muhabirinden aldığı bir haber 
de, Amerikada haftanın iki mühim ha· 
disesi olan iki güreşin tafsilatını yazı
yor. 

ilk maç Amerikalı Marshald ile İtal
yan Salvanti arasında yapılmış, 42 da· 

Bu teklif mıntaka tarafından e.93~ 

itibariyle kabul edilmiştir. 1\1.ali şera" 

it ve teferruat ta bugünlerde tesbiı 
edildiği takdirde ilk temasın 16 birin• 

cikanuna rasthyan şeker bayramı gil" 
nU yapılması ve 18 cuma günü de ikili" 

ci oyunun oynanması ~ok muhtemel· 
dir . . 

kika siiren bir rlöğüşten sonra Ameri- ---------------
kah galip gelmiştir. Maçın devamı es· Me~h ur otomobil 
nıısrnda Amerikalı İtalyanın midesine yarlŞÇISI 
yaptığı fazla tazyiklerle hasnunı min· -

dere sermiştir. Dokuza kadar sayıldık· Ca racceola 
tan sonra İtalyan gene ayağa kalkmış, 

Amerikaiıyı boynundan yakaltyarak ye- F ev ka 1 ad e bir d Ü n
re atmıştır. Marshall kürek kemiklerin· ya r ek Q r U k 1rd1 
den birinin yere temas etmiş olmasına 1 
rağmen mukavemet etmiş, nihayet son ı 10 lcşl'inisanide, 12 silindirli Met• 

Sed''"" - Benz oto.sile tecrübelerine dl bir gayretle Salvantinin oyunlarından <OL> 

kendini sıyırma ğa muvaffak olmuştur. 1 vam etmekte olan Caracceola Almait' 
Amerikalı artık bundan sonra, serbest yanın Iı'rank furt şehrindeki otomobtl 
gü:eş k:ıidclerine hiç uygun olmayan yolunda gene bir dünya rekoru kır111 1f 
bir tarzda giircşmiştir. tır. 

tt4 Iyan evvelii bunlara müsaade et- ı Hu defa kırmış olduğu rekor bil-
m:ş. maçın 35 inci dakikasında vahşi tün kategorilere şamildir, ve muvaf .. 
b!r ~ıçrama ile Amerikalının göğsüne (lÔ 
d k d f t 1 ·ı rmuş bu d• fakıveti de rok azimdir. 10 millik " o.·uz e a e •me ı e vu . u • :. ., 

kafi gelmemiş. yan baygın bir halde kilometre 093 metre) bir mesafeyi 
olan hasmını minderin dı§ına atmıştır. dakika l3 saniye ve 73/ 100 de katet. 
Ona kadar sayılmış, Marshall, bir tür- mistir. Va.'-ati sürat. aatte 33.'3 kilol11•' 

;> 

lü kendine gelmemiştir. Hakem heyeti, re .j O metredir. 
Salvııntiyi usul harici güreşmekle itti· Eski rekor Stuck adlı bir sporcud:J. 
ham ederek M::ırshalli galip addetmiş- idi 24 mart 1936 da yapmış olduğu bif 

tirt.ı . . y 1 z h . J:ı A....... tecrübede Stuck ayni mesafeyi saat': 
:ıncı ma; unan ı a arıas ........ i1 ., 

"k 1 M Allan a asında yapılmıcı ve ,·a~ati 286 kilometre 4:11 metre e rı a ı ac r :r v 
ı saat 32 dnkikıı devam eden bu maçta dakika 22 saniye ve 25:>Ll000 de kate 
Yunanlı galip iliin edilmiştir. miştL 
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.u4rıyad(J l>iribirine ben-"iycnl.er mevcuttur: Solda lngıliz edibi Bernar Şov, benzeri Amerika'nın Long lsulıı ı 
§ehrinden Kaptan Fredrik Ru.ssel; Mak.s Şmeling ve benzeri Jak Dcmpsc1J; llfasoliııhıin benzeri Amerikan or

dusu doktorUırından yiizba§ı G. A. Lurie ve Mu.solini. 

Kendinizi birine 
benzetiyorsanız 

Bize resrrinizi gönderiniz 
@3Dır ll1n191DOD~ <g!al~e'\te~n cQID'1©1r ~n: 

iinyada biribirinin benzeri insanlar yoktur 
iki insanın birlbirinin aynı olması Jçln saçlarının 
adedi de müsavi olmalıdır • 

Siz de böyle nıi ders·niz? 
~D~Dm DçHIFil saç c&©Je©lDIFilOlflJ ©J~ ıITnHYısaıYD ©Dınr1hasolf11~ 
ll(Jı~lYlm ye~ 

hahGeçenterde Viyananın bir umumi 
~·e Ç~i~e gidenler, Bitlere çok benzi
tli n hırıni görerek hayrete düşmüşler. 

de~~litlerin benz.erine bu ilk rastlayı~ 
gıldir. 

§en ~eçenıerde lngllterenin Glasko 
ev tınde Vilyam Garrik isminde biri 
nıa~~ll'ıak suçu ile dokuz ay hapst: 
~- fil'Q oldu. Fakat ona pek benzi
.. en s 
c/a aınuel Straren ismir.deki bir a. 
in~, Yanlışlıkla iki defa tevkif edi 
l' ar.ak__o.la 2ötii_.rfüdUktao onr.a.. 
d Ge~en sene, Fransanın Nis seh.,..,r,~i.,..ıı--~· 
f~olaşan Tlber Ritois isminde biri 

b. t aleyhtarı bir toplantıdan gelen 
it d l"ka ı.__ e 1 nh grupuyla karşılaştı. A!. 

"'t P·ıo· · ba 1 ıs Hıtlerc ben'liyordu. Orada 
d zı vaka1ar oldu. Erte.si günü bu a . 
aın h "· h dis· . as ... ı aned~n çıkar çıkmaz ken· 

l"lk.;nı Hitlere büsbütün benzeten bı. 
arını kesip atmıştı. 

Ue 1 l'id ın.en her zaman gazeteler bu ne ı 
d en hır vaka yazdı mı, ahali şöyle• 
enıe.ır b it ... .,e aşlar: "Elbette, c.:'!nım. Her· 
.-sın d'· unyada bir eşi vardır ... ,. 

tcqtakat eğer bir adam öte.kisine ne 
l"ib· a.r benziyor acaba .• llk bakışta bi. 
ta •rınden ayırt edilememek gibi bazı 
birnlrşhklara ~ebcbiyet \"erirse, bu tanı 
doğ benzeyiş değildir. Neticede iki?. 

değj~n.kardeşler gibi biribirinin aynı 
~ı" dır. Biribirine tam mana.<ıile ben. 
"j~en . 
llJn· 111Sanların saçlarının da sayısı 
ııı 11 l 01tnak lazımdır. Bırakın ki bura-

• tayin etmek biraz güctür. n ~ 

tıi h tından başka eş olan insanlar, a\. 
0Yda olmalıdırlar. 

lıi ~un için biribidnin tamamen a> 
tun . nlan katiyen bulamazsınız. Bü. 

dıyecegy· . .k. d b' .b. tine be ınız şey, ı ı a amın ırı :· 
nzer olmasıdır. 

\·er \re görünüşe bakıp da bu hükmü 
ecek 1 o ursanız. hata etmeniz dt· 

Bu. Zat <Uı 
. ya .. ımızda adı geçen 

liıtlcrin bcnzerid-ir 

görmeyiz. 
İyi görenlerden, yahut dikkatli b:t. 

kanlardan birkaçını din Iiyclim. Tcc. 
rübeli bir fotoğrafçı diyor ki: 

- Her gün altı veya yedi kişinin 

resmini çekerim. Şimdiye kadar 8 bin 
ki inin rc~mini ~ektim. 8 bin kişinın 

yüzüne dikkatle baktım demektir. Ye 

~ ....... ok·~~·~;-;;~;;;·;·;;;;;;·~··· .. ·· 
i dikkatine 

"HABER,, memleketimiz
de meşhur adamlara benziyen 
simalar bulunduğunu düşüne
rek okuyucularına bir teklif
te bulunuyor. Adı dünya ga
zetelerine geçmiş devlet a 
damlarından sinema yıldızla
rına varıncaya kadar kime 
bcnziyorsanız, benzediğiniz 
kimsenin ismile birlikte resmi
nizi gazetemize gönderiniz. 
Benzediğİnİ7.İ iddia ettiğiniz 
şahsiyete hanginizin resmi 
daha çok benziyorsa ona ve 
diğerlerine kıymetli birer he 
diye vereceğiz. 

Zarfın üzerine "Haber Ga
zetesi benzeyiş!,, yazmak 
kafidir. ........................................................... 

bütüıı bu adamlar arasında yalnız iki 
tane hirihirine benziyen adam hul

dum. Ancak şuvar: Şimdi birçok kız. 
hır, beğendikleri film yıldızlarının 

seklini almak istiyorlar. 'Vt.> biribirinc 
benzer gibi ~örüncn kızlara. hatta er.

1 
keklere bugünlerde c~kisinden dah: 

1 çok rastlanıyor.,, 

İngilterenin bir kulüp kapıcısı da 
-.unu söylemektedir: 

- I:> hin ar.amız var. Jknim yazi-
f~m azalardan başka ldmsc) i içeri 
~nkmamaktır. Kulübe giımek hakkı. 

ı haiz oJnnl:ırın hepsini de tanırım 
Şimdiye kadar azamızdan hic biri
nin benzerine rastlamadım. Y .. lnn 
ikiz doğmuş iki aza Yardır ki onları 

hal farketmek mümkündür. 
İngiliz gazetelerinden birisi, kari. 

!eri arasında meşhur adamlara benzi. 

Alın.aııyanın eski Cumlmrreisi Mare

şal Jfoıdenmırg'un bir benzeri de 

1MVetıttur. llindenburg üsttel::-i ben-

zeri alttadır 

yenlerin resimlerini istcmfşti. 3 bb 
kişi, şu ''C)n bu meşhur şahsiyet~ 
beı17cdiğini vehmederek resmini gön
dermişti. Bunlardan yalnız !16 kişi. 

nin resmi bir benzerlik gösterdiği için 

'I 

Filor11uzu 
uğurlarken 
Halkın heyecanı - veda sahneleri - Yavuzun 

yao'ında - dönerken eğlenceli bir yarış 
.Maltaya gidecek olan donanma ) 

mızın, teşyiine iştirak eden Şirketi 

Hayriyenin 71 numaralı vapurunda. 
yım. 

Saat 10 u 40 geçiyor. Kalamış vapu. 
ru Ada iskelesinden düdük çalarak ay· 
nldı, 71 numara da arkasından •. Yo!. 
cular vapurun hangi tarafında dur. 
mak lazım geldiğinde mütereddit, bu· 
nun için ekseriyet daha z.iyade ortadn 
durnıağı tercih ediyor. 

Gecedenberi devam eden hafif si-. 
donanmanın görülmesine mani ol IJ. 

yor; fakat Saray burnu önlerine varıl. 
dığı zaman, bu azizliği kafi görmüş o
lacak ki önümüze gerdiği perdeyi ağır 
ağır kaldırdr. Şimdi gemilerimiz bü
tün heybetiyle gözlerimizin önünde' 
deniz, üstünde taşıdığı bu kahraman 
yuvalannm verdiği gururla, hafif ür. 
permeler içinde ufka kadar dümdüz 
uzanıyor. Etrafımdakilere bakıyo

rum, bütün yüzler milli bir bayram 
gününün sevinci ve gururu içinde mü. 
tebessim herkes birdenbire vapurun 
sağ tarafına üşüşüyor, sebebi kapta. 
nın dümeni sola kırması. 

Bütün dudaklarda ayni temenni: 
- Daha yakından geçsek! 
Torpitolarm ve bilhas. __ "'3. Yavuzun 

etrafmda bir sürü kayık ve motör ... 
Sol taraftan bir çocuk; sesinin bütiin 
kun·etiyle bağırıyor: 

- Gelin, gelin 1.. Tahtelbahirler bu 
radal 

Bu sefer her/miz sola koşuyoruz 
71 numara şimdi sola yatmış, Dumlu
pınar tahtelbahirinin önünden ağır a. 
ğır geçiyor. Alkı~lar, şapka, mendil 
ve el sallamaları biribirine karışıyor. 

Yanımda duran genç bir kadının 
nazarları merakla denizaltı gemisinin 
üzerindeki askerleri tetkik ediyor. Bi1 
rleinl •-11•.tb ~]Ji l.=llird!'P• ')c~ 

ugurluyor. Bakırköy önlerine geli=ı
ce teşyici vapurlar yollarını kestiler; 
bir saattir el ve mendil sallamakta:ı 
kollar son gayretlerini sarf ediyor. Ya. 
purlarımız geri döndüğü zaman de_ 
nizaltı gemileri ana geminin arkasm
da birer nokta halinde görünüyorlar. 
Biraz sonra tamamen gözden kaybol. 
dolar. Gözler - muvakkat te olsa ·
bir sevgiliden ayrılmanın yerdi~ hü
zünle kırışmış. 

71 in kaptanı, bu ayrılıktan doğan 
kederi dağıtmak için olacak, önde gi
den Kalamışı geçmeğe uğraşıyor. Tu. 
haf değil mi, bunda muvaffak da ol 
du! 

Makineler homurdanarak dönüyor 
baca, ocağa atılan kömürleri bir a 
evvel yutabilmek için duman püskür;· 
yor. Kalamıştaki halk evvela ge~ 

mez zanniyle, alay ederek baktıkla 

vapurun kendilerini geride bıraktığı 
nı gorunce sustu. Bizim vapuru 
çarkçısı, arasıra heyecanla yukarı çı 
karak rakibini gözden geçiriyor ,.e te 
rar koşarak yerine dönüyor. Bağır 

mak sırası şimdi bizimkilerde, bir kıs 
mı kaptanı ve bir kt!'mı da çarkçı 
teşvik için uğraşıyor. Biletçiler de h~. 
yecarı içinde oradan oraya ko ·up du 
ruyorlar. Bu hal yenikapı önlerine k 
dar deYam etti. Sonra vapurlar gen 
eski yerlerine dönerek köprüye y 
na~tılar. 

N.YOKSUL 

Kadın hekimleri 
toplantısı 

Türk Ginokologi kurumu bu ayı 

toplantısını dün Prof. Kenan 1'e 
fik'in başkanlığı altında Beyoğlund 
ki Tıb Cemiyeti konferans salonund 
yapmıştır. 

mendilli eli havaya kalktı. Kolun·1 Dr. Ahmet Asım Onur: Patlamı 

herkesten fazla kaldırarak karşısm- dış gebeliği taklit eden ha h'e deli 
dakinin nazarı dikkatini celbetmi1e miş bir apandisit, keza yeni bir cisi"'ı 
uğraşıyor. Gözleri öyle bir sevinçle le yapılmış avortman hakkında tehi 
parlıyor ki.. tşte gen~ bir subay da o. gatta bulunmuş ve bu hastalara ait 
nu gördü. Cebinden çıkardığı beya1 meliyatla çıkardığı mustahzarla 
mendili çılgın gibi sallıyor. göstermiştir. 

Şimdi Dumlupınar elli metre ka. Dr. Necati: Adet durması ve hyp 
dar geride kaldı. Gür'ün önünde11 phise tümörleri hakkında izahat ve 
geçiyorum. Deminki genç kadının kıi miş ve fiJmler gö.stermiştir. 
çük mendili, kim. eye gösterrnemeğt> Bu vakalar hakkında yapılan il 
~alışarak, sahibinin göz yaşlarını i~· münaka~'llara Kenan Tevfik, Az 
meğe çalışıyor. Fikret, Ahmet Asım, Tevfik Remz 

Sırasiyle Sakarya ve birinci lnö. Hadi Ihsan, Necati katılmışlardır. 
nünün önünden geçiliyor: hepsinde 
ayni heyecan ve se,,inç. Koca tepe , e mııa.ı111ııııınıııı1111"ııııııııııun111ıııııuıııu111111ıın111ıııııınııııı 
Adatepe torpitolarının o kadar yak·. 
nındD n geçiyoruz ki, biribirini tanıyan 
lar karşıdan karşıya konuşuyorlar. 

Tınaztepe H Zaferi sağda bırakarar. 
Yavuza yaklaşıyoruz, halk kaptanc 
sesleniyor: 

- Daha y:ıicın, ya ha yakın!.. 
Mümkün olduğu kadar yakındarı 

geçiyoruz, Ya\'uzun bandosu dur
madan çahyor. orta tarafta milli mü. 
dafna yekili Kazım thalp amiral Şük. 

rü Okan da yanlarında. Gazetclerir. 
foto muhabirleri taretlerin ÜzerindP 
koşarak resim almağa u~raşı~·orla1·. 

Biitün gemiler pml pml ,.e çicek ırlhi. 
~a.ıt tam 11 de ba"fa ana gem! ıi 

Erkin olduğu 1ınlrle d<'nir.nltı gemileri 
miz hareket ettilc•r. Rahrh·enin Akın 
ic:mindeki gemic:h·lf' Kalamıc; ve bizım 
71 numara da kendilerine refakat ecF 
yor. 

C:irt "atıhlr hir tıwyare. c:unı d<'ı!P 
cek kadar alr.nktnn ucnrak gemile~! 

nec:redilel,ifr1i nu benzerlik de tam 
yniveti defrildi. 

ln"'İlt"rerle Ellic; isimli lıir ndnm 
,.nr<h ki kenrli<ıi miitPveffn kral Jor":ı 
henzetti"i icin <'Ok rlef'n kPnrli.,ini kr:ıl 
7:t"TH'rll"nler olmııc:tu. Fnknt hitt:ıh; 
rli1 lrı\fle lrnkm~11·m. hir 1•!11.\T.,f:t hiik. 
m:inii verenler hu yanlı.. jc:c:e kapılrr 
l:ırdı. 

O itil-ıarln. nı"c:hur lıit· :ı ıfamn tw>n. 
zediO-iniz kin rtr:ı fın11~ fo'>l:l nmn l:ıtı 
veva nr:ın:Hı l•ir :ırl:ım" h""7f'rlF~in1., 

iri., "eşinizden ko_;;maları ihtimali pe'· 

Bayanlar! 
Güzellik doktoru adr 
le bize yazdığınız m 
tuplar elimize geçti 
giin, Pnriste anla 
bulunduğumuz 

Güzellik 
Müessesesi 

Adresine tercümeleri yaptırılarak 

gönderilmiştir. 

Bize sual soran bayan o 
yucularrmız birkaç gün 
çinde alacağımızı umdu 
muz cevapları, gazetemi , 
göreceklerdir. 

Bayanlar! 
Güzelliğ'inizl~ alakadar olma 
nız sihhatinizle alakadar ol 
mamz demektir. 

Güzelliğinize halel veren ve ici 
nizce dert olan şeyleri bizet 
reddüt etmeden sorabilirsiniz. 
.Alaca~mız cevaplann ne kadar 
makul ve ne kadar tatbiki kolay 
olduğunu görünce: 

HAHER'ln 
Cidden faydanıza 
anlayacak~mız. 

azdır, aı1nımtı1tttıı111""'°'*'"_._111_tllltttı 
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Sekiz hafta içinde yükleri tam 40 bin 
tonu bulan bir çok gemi batırmıştık 

Pinmor durdu. Filikamız giderek mü 
rettebatı ve kaptanı alıp getirdi. Her
kes gelince, "Pinm.or" a ben de gittim 
vo gemiye yalnız olarak çıktım. Tayfa
Jarnn ~ırmışln.rdı; gemide tek başı
ma ne yapacağımı merak ediyorlardı : 

- Kumandan, gemide ne yapacak a
caba? 

Evvela tayfaların koğuşuna gittim. 
Evvelce benim kullandığım yatağın ya 
nına gittim. Oraya kendi elimle mıhla
dığım bir levha ha.Ia yerinde duruyor
du. Bura.da acı, tatlı ne batrralarmı 

var yarabbi! Knç defa fırtınalı hava
larda bu yataktan palaspandıras fırla
mıştım. 

- Herkes gUverteye, fırtına var! 
Güverte üzerinde ~ağı yukarı do-

1.ışarnk kendi kendime düşünüyordum. 
~n vallı gemI, bu esnada dilmencisiz 
:-almış olduğu için akıntıyla ağır ağır 
sürükleniyor, yelken donanımına çar
r:r ak geçen düzgar çıkardığı seslerlr 
:.:miti bana şöyle söylüyordu: 

- Ne yapacaksın hissiz adam? Es
ki ahbabını şimdi öldüreceksin ha! 

Kıçta, dümen dolabı yanında, vakti
le bıçakla kazıyarak yazmış olduğum 
ismim yarı silinmiş bir halde duru
yordu. Fırtınalı veya sakin havalarda 
dümen kullanırken senelerce bana yo· 
lumu göstermiş olan pusla gene oraday 
dı. Ne hatıralar! 

Tekrar "Deniz kartalı,, na döndüm 
ve kamarama kapandım. "Pinmor., un 
batırıldığını görmeye tahammül ede -
miyecektim. Eski hatıralarımın müzesi 
olan gemi de işte böylece batırıldı. 

Gemide eksoriya. çatıaklığa tırmana
rak nöbetçiyle birlikte mükemmel 
dUrbUn1erimizle ufku gözetliyordum. 
Marangoz bana orada gayet rahat bir 
yer yapmıştı. Bir gün gene böyle ça
naklıkta etrafı gözetlerken garpta bir 
gemi gördük. Hemen o istikametimizi 
garba çevirdik. 

Bir çcyrel: sant sonra yelkenli olan 
ge:n ·ye yakla.~tık ve biraz sonra da ye
tiştik. 

bir güvercin de gemimize nakledil'ii. 
Bu hayvancıklar biribirelrine fevkala
de ısınmı§lardı; geceleyin güvercin 

tavşanın ilstünde uyuyordu. Bu sevim
li mahlflklar seyahatimizin nihayeti -
ne kadar bizimle kaldılar. 

Yeni avımız İngiliz gemisiyle bera
ber sekiz haftada 40.000 ton muhtelif 
hamuleyi denizin dibine göndermiştik. 
Gemimiz tıklım tıklım dolmuştu; 263 
esirimiz vardı. 

Alınan mürettebatın dört mislinden 
fazla. olmalarına, bizim de sil8.hsız do
laşmamıza rağmen esirlerimiz hiçbir 
harekete teşebbüs etmediler. Herhan

gi bir hadise olmadı. Anlaşılan esirle
rimiz pek sulhperver kimselerdi. "De-

niz kartalı., mürettebatı ayarında 260 
ki§i, bir dü§man gemisinde bulunsalar 

muhakkak ki esirlerimiz gibi uslu a
kıllı durmazlar, gemiyi zaptediverirler 
di. 

Bu kalabalığa bir çare bulmak la
zımgeliyordu. Tatlı suyumuzu ve ko-
manyamızı idare etmeye mecburduk. 
İlk avımız olan Kambron yelkenlisini 
bu sebeple esirlerimize tahsis ettim. 
Esirleri bu gemiye naklederek hepsini 
serbest bırakacaktım. 

Kambron bu maksada göre hazırlan
dı . ..;üvariliğine de, esirlerimiz ara -

:Jındaki on iki kaptandan, Pinmor sü
varisini tayin ettim. Pinmor süvarisi 
MUllcn İngiliz olduğundan Kambrona 
İngiliz bandırası çekildi. Esirlerimiz 
arasında ekseriyeti teşkil eden Fran
sızla.r bu i§e oldukça UzüldUlel". 

(Devamı var) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--:-:--~~~~~-:---~~----" 
Macera ve aşk romanı - ,7 - Yazan : (VA-NO) 

Havva, "Ben hizmet cariyesi olamam! Ben h8k] 
yaşamağa ve erkekleri kendine aşık elmeg 
allşık bir kadınım!,, dedi ve kendini köpek 

bahklarının kaynaştığı denize attı 
Ccçen tefriknlann hülasası: 

Eva, laveçll muhteris bir kadındır. 

flaşından binblr macera geçerek ve aşkı 
cenubun esmer erkeklerinden arayarak 
gUn~ll memleketlere doğru inmiştir. 

Şimdi, kırktnı geçkin bir yaştadır. Hav 
va ısmile Müslüman olmuştur; ve kendi 
sinden pek daha genç bir erkek olan 
Hacı Mustnfa isminde zengin bir esir 
tacirinin· zcvcesidlr. LA.kin, o gUne ka 
dar koc~ını sımsıkı elinde tutan Hav 
va; bu istibdada isyan eden Hacı :r.ıus 

tara tarafından t.nlQ.kı se!Ase ne boşan 
mıştır. Bunu öğrenir ö~enmez hcyeca 
nmdan bayılıyor. 

* 
- Öyleyse taliıkı selase ile boş ol. •. 
Sabık Eva, müslümanhkta bu. söziln 

ne derece ağır olduğunu biliyordu. Bir 
taraftan heyecan, bir taraftan hama
mın sıcağı, bir taraftan da Hacı Mus-

tafanın sinirleri oynatan sükunet{ ve 
zalimane hareketleri... Hepsi bir araya 
gelince, zavallı İsveçli kadın, artık bu 
kadarına dayanamazdı. 

- Haylı! - dedi -
Şarkkadak düşerek bayıldı. 
Hlvva, gözlerini açtığı vakit, uyKu-

dan uyandığını sandı: 
- Kızlar... - diye seslendi. 

Cevap yok ... 

Halbuki, esir tüccarının karısı, se
nelerdenberi, uyku aleminden uyanık
lık ıilemine büyük iltifatlar, ikramlar 
içinde geçmeye alışmıştı Adetiydi: 
''Kızlar!,, diye seslenir; ''Emredin e
fendimiz!., diye etrafını alırlardr. Ki
mi siltUnü getirir, kimi dizlerini oğar, 
kimi saçını tarar, kimi legen ibrik ve 

kokularını, kimi de gündüzlük elbise
lerini hazırlardı. 

Fnknt bu uyanışında niçin cevap ve
ren olmadı ya? ... Hem, Havva'nın başı 

da ağrıyor ... Tuhaf şey ... Burası nere
si?. Niçin harem dairesindeki ' muhte· 
şcm yatak odasında yahut bah<;e gü
vertedeki salıncağında değil de alelade 
bir odada, alelfıdt bir yatakta yatı
yor? 

Kulağına, müstehzi bir ses çalındı : 
- Eh!. Dü§Jnez kalkmaz bir Allah .. 
Yerinden sıçradı .•. 
Yaşı kırkından fazla üç hizmet ca

riyesiyle bir haremağası, büyük bir 
tepsinin bıı.şma oturmuşlar, iş görüyor
lardı. Gördükleri iş şundan ibaretti: 
Yıkanmış eski bezleri ditmek, lif lif a
yırmak... Bu lifleri de tepsinin içini:! 
yığmak ..• ötede, kapısı açık küçük bir 
dolabın içinde de yığın yığın sargılar 
duruyordu. 

Havva, bunların ne olduğunu anla
makta güçlük çekmedi: Liflere, tiftik 
derlerdi. Bunlar, o zamanın tedavi a
deti üzere, yaralara konulurdu. Ya
kında, gemilere yeni hadım edilmiş ço
cuklar getirileceği için, bunlarla, kesi
len uzuvlnnnın yeri örtülecek, sargı

larla da bağlanacaktı. Arada sırada 
yaraları açıp tütik ve sargısını yeni· 
lemek, o devrin yara tedavisinin şek· 
liydi ki, son asra kadar Osmanlılarda 
devam etmiştir. Hatti Namık Kemalin 
"Dittiler etlerini tiftiğini ditmec 
beytindeki "tiftik,, de bu manayadır ! 
Köşede fıçı fıçı tuzlar duruyordu. 

Bunlar da, küçük haremağalarmın te
davsine mahsus maddelerdi. 

Havva, kalktığı yere baktı: Od& 
lindeki büyük kamaranın laalettll. 
bir sediriydi. Yerde oturup çal' 
diğer kadınların yatakları da a)1l

1 

dada!d başka sedirlerdi ... 
Ellerini işlerinden çekmiyerek, 

yuna tiftik diderek, kadınlar, ons 
tihza ile bakıyorlardı. İçlerindetl 
çaçaronu dedi ki: 

- Ya ... Böyle işte hatuncağı ~ 
Sen de en nihayet yuvarlandın, ge 
bizim yanımıza... Otur da çalı§·:· · C:Uney 

sargıları bir nizamına koy... Ehil l<unı~ 
iyi iş gelirmiş diye ötedenberi ~ ~ llteklı 
dururuz. .• Yariılılara bakmasını pv, ~ llrıtı 
yi bilirmi§Sin .•• Efendimize faydsD nııı 1 

kunur... ri' 'tl'l ı,1u 
Sıska, nuhuset suratlı bir diğe.' ~uru 
- Ben de eskiden senin gibiyd ~Uney 

Sabık kayınpederin Hacı Bilalin 1 lngUı.ı 
desiydim ... Fakat, işte!... Bak il ':l laıtıp 
me ! b lllında 

'\Qlllanı 
ön dişleri tamamiyle dökülmüş rııı. lngu 

uçuncusu: . lerdı, n 
- HalaYlk iki türlüdUr, birinC16) ~Uney b 

şidi, odalık plur; hattta onu nilt ClllJr 

bile alırlar ... Çocuk doğurursa, nıe ~ 
kazanır, ne ala, baş köşeye geçer lıt tÖııın 
rur. Ama, kısırın biriyse, ihtiyarlll 'l'urkJ 
ca haydi bakalım hizmet halayıklı dı.l'lt 
Senin ve bizim gibi.. Hah hah ha.b.. illıJııını§ 

Birinci çaçaron: lcakta gı 
- Üzülme hatuncağızım... Al u. 

zın kara yazısı... Sen de çekecek 
Hem unutma ki, parlak devrin bll · 
şa kadar sürdü ... Hacı Mustafayı ~ 
mağınm ucunda oynattın ... Fakat. 
ma gibi oğlanı mezara ka.dar su:' 
yecek değildin ya ... İşte vurdu te 
yi... 

Harem ağası: 
- Otur, otur da Qalış ..• 
Bu sözlerin her cümlesi Ha'I'' 

suratına a3kedilmiş birer tokat gibi 
liyordu. Birdenbire, gururla, bıı; 
kaldırdı: 

- Ben sizin gibi değilim ve oları1 

Ynnmdn karısı da olan kaptan bir 
r:ı~gnfonla bize bağırdı: 

- Harbe <lair yeni havadisleriniz 

Semra, Çıplak dansözün lstanbula 
casusluk için geldiğini öğrenmişti 

·······················································: . . 
i Yazaın: : . . 
: lskender F. SerterlJ : . . 

- diye haykırdı. - Ben bu kadar ~ 
kinliğe katlanamam ... 

- Katlanamazsın da ne yapars~ 
kuzum? .. dı 

var mı? 
Cevap verdik: 
- E\•eL 
- Gelip sizinle görU.5meyi pek ister· 

elim. 

- Buyursanıza... Beraber viski de 
içerdik. 

Gemimiz iyice yakl~tığı vakit biz
deki kalabalığı görünce şaşırdı ve cep
heye gönderilmek üzere Atlantik ada
l:ırından gönüllü mü topladığımızı sor
uu. 

Bu sefer cevap olarak "!. D,, fila
m 'l.larını çektik. 

Kaptan dürbinle filamalara baktı 
Rodu karışdırdr. Afalladı ve filamaları 
yanlış gördüğüne hükmederek tekrar 
uürbüne sarıldı. Fakat yanlış görme
ı ı ·~ti. Çektiğimiz işaretin manası şuy
l·u: 

- Derhal durunuz! 
Zavallı adamın elinden dürbün dü

r"l .. f'rdi ; kendisi de oraya çöktü. 

ı~ rısı knmnraya kaçmıştı, dümenci 
l-"h dilmen dolabını bırakmış, afal a
f 1 bize bakıyordu. Tayfalar da aın
L ı lara kaçmışlardı. Kaptan onları 
Y J!\'l..rlya çağırıp yelkenleri bağlatmca 
ya kadar akla karayı çekti. 

Esirlerimiz, gemiye yeni ahbaplar 
gelmesinden pek memnun oldular. Bil
hassa Kanada goletinden gelen genç 
kadın gemide kendi cinsinden bir ar
kadaş bulduğuna pek sevindi. 

Bizim sevincimiz de pek az olmadı. 
Çünkü Britiş Yomen isimli olan bu 
yeni avımızda bir çok yiyecek ve bil
hassa canlı hnyvanlnr vardı. Ta7..e ete 
hasret olduğumuz için domw:, tavuk 
gibi hayvanları muhterem misafirler 
gibi kfil1Jılndık. 

Bu a.ratıa bir tavşanla alıştırılmış 

- Emre<lersiniz, paşam 1 
- Dans bilir misin? 
- Mektepte birinci gelirdim. 
- Ş:ırk dansları .. ? 
- Onları da bilirim. 
- Almanyaya (meşhur bir şark dan-

sözü) sıfatile gideceksin 1 Nasıl .. Bu işi 
yapabilir misin? 

- Yaparım paşam 1 

- Ala. Şimdi beni dinle: Berlinde. 
Necmi Beyin seni tavsiye edeceği bir 
barda çahşmağa gideceksin 1 Orada 
(Fregolya) adlı bir dansöz var .. Onun· 
la dost olmağa ve onun kimlerle görüş

tüğünü anlemağa çalışacaksm. I 

- Fregolya .. Çıplak dansöz. 
- Ta kendisi. Tanıyor musun? 

- Geçen sene tepebaşında bir kere 
seyretmiştim. 

- Hah .. Tamam işte. Vazifen onu 
takip etmek. Fakat, sezdirmeden. 

- Elde ettiğim malfımatı ne vasıta 
ile ve nereye bildireceğim? 

- Berlinde Necmi Beyle sık sık 
karşılaşacaksın! Gördüklerini ona anla
tırsın 1 Vazifen bundan ibarettir. 

Enver paşa Semranın almanca konuş 
masını ve ciddiyetini pek beğenmişti. 

Salondan çıkarken: 
- Bu b:r memleket işidir, dedi, harp 

zamanında bir insanın memleketi hesa
bına casusluk, vatanperverliğin en bü-

yüğüdür. Bu işte göstereceğin muvaffa 
kiyet nisbetind~ mükafat göreceksin! 
Ufak bir ihanetin sabit olursa, görece
ğın en hafif ceza,· kurşundur! 

Enver paşanın fazla duracak vakti 
yoktu. Necmi Beye gözünün ucuyla, 
Scmranın anlayamadığı bir işaret ver
dikten sonra salondan çıktı.. Yalının 

rıhtmuna yanaşmış olan muşa atladı. 

Necmi bey de Semra ile yalının arka 
kapısından caddeye çıktxlar. 

. . 
: - 4 : . . . . ......................................................... 

Semra şaşkın şaşkın Necmi beyin ( ye ineceğini, kiminle temas 
yüzüne bakıyordu. o zaman öğrenirsin t 

edeceğ ini 

- Ben casusluk yapamam, Necmi 
amca! 

Diyecekti. Söylemek isteüiği sözler 
boğazında düğümlendi. Ve paşanın sa
londan çıkarken: 

''Bir insanın memleketi hesabına ya
pacağı casusluk, vatanperverliğin en 
büyüğüdür 1,, 

Dediğini hatırhyarak sustu. 
Bir müddet konuşmadan yürüdüler .. 
Semra hayretini gizliyemedi: 
- (Çıplak dansöz) buraya casusluk 

yapmağa nu gelmiş? 

- Evet, yavrum l 
- Bunu nasıl keşfettiniz? 

- Askeri sansür memurlarımızdan 

biri haber verdi. Trenden inerken ken
disini şüpheli görmüş .. Muayeneye sevk 
edilince vücudunda ecza ile yazılmış ba 
zı Türk isimleri bulundu. 

Necmi Bey fazla tafsilat vermedi: 

- ötesini Berlinde konuşuruz, Sem
ra, 1 

Ve arkasından şu sözleri ilave etti: 
- Sakın Semiha ya bir şey açma! 

Vazifenin Almanyada belli olacağını 

söyle .. İşte o kadar. 
- Peki. Bana itimat ediniz, Necmi 

Bey! Başımı veririm, içimi açmam .. Ben 
öyle bir kızım. Yalnız bir şey sorma
ma müsaade ediniz : Ne vakit hareket 
edeceğimizi Öğrenebılir miyim? 

- Yann akşam .. 
- Birlikte mi gide:eğiz ? 

- Bir trenle .. Fakat, Oiribirimizi t a-
nrmıyormuşuz gibi davranacağız. On
dan ötesini bana bırak. Yolda sana icap 
eden talimatı vereceğim. Berlinde nere-

· ıkincl kısım 
Berlinde 

Friedrichıtrascde - Monopol otelinde 

31 numaralı oda! 

Semra Berline gelir gelmez, kösele 
tüccarı Necmi Beyin delflletile bu otele 
inmişti 

Kösele tüccarı Necmi beyi okuyucu
larımıza tekrar tanıtmaya !üzum gör-
müyoruz. 

Necmi beyi şüphesiz ki derhal tanı
dınız 1 

Semra istanbulda eski Arap ve Türl 
dansları öğrenmişti. 

O, bu numaraları Bcrlinde angaje o
la:ağı herhan~i bir tiyatro sahnesinde 
yapncaktı. 

İlk önce, indiği oteli.11 beşinci katın
da 31 numaralı odayı kiraladı . 

Otelin defterine onu şöyle kaydetti
ler. 

"Türk artisti Semra hanım . ., . 
Semra oteldeki odasında üç gün bir 

yere çıkmadan numaralarım etüd etti. 
Ecnebi memleketlerde oryental raks

lara çok ehemmiyet vermekle beraber, 
elbette bu raksların çok cazip ve kıvrak 
olmasına da dikkat ediyorlardı. 

Semra num:"ı ralannı iyice pişiriı !. ı, 

Necmi bey de onu tiyatrolardan birine 
ba~hmak icin geceli günrlüzlü çalqp
yordu. 

Semra on iki pozluk bir resim kolek
siyonu hazırlanuştı. 

(Devamı var). 

Üç kadın ve bir haremağası. işle 
bırakıp, nispet verircesine, Ha~ 
baktılar: , 

- Haydi, haydi... Ne yaparsıll 
Buraya düştün, artık çahşmıya ıı1 
bursun ... 

- Hiç de mecbur değilim ... ~e 
pacağımı görün işte ... 
Odanın kapısı, güverteye doğrU ~ 

hyordu. Havva, dolgun vücudull 
umulmıyacak bir çeviklikle koştu. 

Arkasındakiler: 
- Nereye? .. Ne yapacak? .. Anı~ 

Dikkat! Yakalayın! - diye haykıt1• 
lar... 

1 
Fakat, o, hiçbirinin telB.şına, ~t1 

canına ehemmiyet vermiyerek, ı<Uf ı 
teyi nştı ... 

"w6 1 - Atılıyor ... Kendisini denı-

yor ..• 
- İmdat... İmdat. 

'~ - Burada köpekbalıkları da 
Imdat!.. tt 

Bir bağrı§ma ... Bir çığrışma .. ~tf 
tan koşanlar ... öteki gemilerden de 
verteye toplaşanlar... ~~ 

Lakin, hiçbirinin haykırışnıası 
etmedi. Havva, arkasındakilere: tı~ 

- Ben sizin gibi değilim ... BeJlı 
1 
~ 

met cariyesi olamam ... Ben, hfudfll ~ 
mak için yaradılmış bir insantlll··· 1~ 
erkekleri kendine lşık etmeye .. ~11\'0' 
bir kadınım... İşte kendimi öldlll"' 
rum ! - dedi. of5i 

Ve, köpekbalıklariyle meşhut 
bu denize, kendini fırlatıp attı .• 

Battı, çıktı... 69 Uzaktan, denizin sathında bir ).c 

çizgisi görUldU. 
Bağrıştılar: 

- Köpek balığı! Köpekbelıft ! l 
( Arl«Jlt 1)(Jt 
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Yazanlar: lnglllz ordusu hava zablllerlnden Kenneth Br ovn Colllns, t6 Dilimize çeviren: A. E. 
Meşhur seyyah ve muharrir Lovvell Thomas 

Veşll gözlü kadının oturduğunu sandığım evin kapısını kırıp içeriye girdik 

Bir saldırma ile Alinin başı ikiye yartlmıştı 
Başı fesli iri yarı bir adam "Ya Al ah!,, 

diyerek üzerime sıçradı 
eıı kısımların hulasası: 

Cl!::ıe 
lı Y. Türklere kar§J hUcumo. geçen 

1• kuvveuert arasmdakl irtibatı tc 
"'e~-~ Vazi!eaile çalışırken çölde 

Todd Gilncy sözüne devam etti: 
Acaba kontes beni tanımıı3 mıydı? 

Fakat daha mühimmi de var: Acaba 

benim kendisini gizlenmiş olduğu kı

lıkta bile tanımış olduğumun farkına 

varmış mıydı? Bunda biraz şüpheli · 

yim. Hayretimin ani ve büyük olma.sı
na ra~men bereket versin ki, tanıdı

ğuru hiç belli etmemiştim. 

elbiseleriyle pek hırpani görünUyor
duysa da casuslarımın en kurnaz ve a
çık gözlerinden birisiydi. 

Şehrin arka tarafındaki bir evde o

turanlardn şüphelendiğini bildirdi. 

esrarengiz bir surette birçok kimsele
rin girip çıktığını söylemişlerdi. Eve 
sayısız sandık ve paketler de taşınmıE

tı. 

lilerden renk renk bir kolleksiyon mey
dana çıktı. 

Hepsi de, hep bir ağızdan konuşu
yorlardı .. Vallahi, billahi, hiçbir şey
den haberleri yoktu .. Hepsi masum ve 
günahsızdılar. Bunlar, sözde ekmek pa 

rasr için, durmadan çalışan ve Yerilen 
emirleri yapan zavallı rençpcrlerdi. 

61 
Uzcrinc basml§ ve bunu ev 

U ZIUuıetmlşU. Fakıı.t küfrederek 

~ kıııkan bu adamın J><!~lnden daha 
< 'l' 1 gorUnmU~tU. Bıçaklannı çeke 

Odd Gllneyln llzerlne hücum etU 
. C:Un 

Alinin arkadaşları olan komşular, 

gecenin karanlık saatlerinde bu eve 

.. 
5 
........ ~~;·;;··ö~iii;;~··;ü~~-· · 

Bunlardan hiçbirisi tekrar dışarıya 

çıkarılmamış olduğu için ev her haldc> 
kocaman bir depo halini almış buluna 
caktı . Belki de dedikleri doğruydu. Fakat, 

ben buraya zavallı amelelerin boğazla
rına sarılmak için gelmemiştim .. Kon
tesi arıyordum. 

1{ ey kaçtı. Adamlar da arkasın 
ile lllnda ayağı kaydı dUştU. Ayni 
~kiler de sendcled!ler. Gllney bu 

e3lntn Uzcrtne ateş ctU. Onun ate§ 
~iz iyi neUcelcrl görüldü. Gerek 

Bundan h~ka değiştirmiş olduğu kı 
lığına herhalde büyük bir itimadı ol
malıydı. Bir tek bakışla kendisini ta
nımış olduğumu aklından bile geçi.rmi

yecekti. Bu da bana kendisini yakala
mak için fırsat verecekti. Hem de bu 

rinde Filistinlilerin merkezi 
olan Gazza yüz hin nüfusile çok 
kalabalık bir şehirdi. Bu yazılar 
da okuyacağınız muharebeler 
den sonra ben oradan geçerken 
şehir tam bir harabe halindeydi. 
Hatta modem camilerin minare 
lerile kubbeleri bile ydalmışb. 

Peki ama depo neyle dolmuştu?. 
Beni üzen nokta da buydu ve çok 

gecikmeden bu sualin karşılığını bul-
Bütün bu gürültüniin arkasından o

nun beyni olduğuna emindim: e:ı' gerek Türk hatlarından silah 
: ~ ı,tUlmeye ve Uzerlerlnc ku!'§un 

c:U:l'tı Yllğmo.ya başladı. 
< lıJey YtizUkoyun yatarak ve eUrüne 

gUız hattına gclmJ§ takat kendi 

mak istiyordum. Elbiselerimi giyerek 
Ali Fariş'in arkasından sokağa çık

tım. 
- Ali bütün bu herifleri tevkif et! 

Ben içersini ararken onlan burada a ... 
lakoy! ... 

ll~p eden Araplar bu at~ ya!mu 
Evi bulduk. 
Kapısı kilitliydi.. Dedim. 

Alinin: !ıo da kıpırdanamaml§lardı. 
ıtıazıı harbini Türkler kavbctmlş 

!n lııgnız zayiatının beş mislini ver 
tdL b• , 

c:ilıı n.ıc ate başladılar. 

sefer faaliyetleri hakkında iyice iza

hat verdirmeden Mısırdan uzaklaşma
sma meydan vermemek niyetindeydim 

Kaçıp gitmesine müsaade edemez
dim de ... Yoksa zararımız bUyük olur
du. 

Tarih yazanlar Musa peygam 
berin 'Arzı Mev'udu,, ilk defa o 
larak nerede gördüğünü bir tür 

lü tesbit edememişlerdir. Kimisi 
Pisgah dağının Gazzarun yanı 
başında olduğunu söylemekte 
dir. Bilzılan ise bu dağın ölü de • 
nizin karşısındaki Moab dağlan 
arasında olduff1Jnu iddia eder. 
Her ne ise günün birinde ben 
Gazzanm hemen cenubunda o 
lan bu Pisgah darnna brmandnn. 
Hele bakındı hele! lngiliz Jöyn 
)eri bu dağın adını de~ıtirmişler, 
ve kendiısine ( A ~aç çileği tepesi) 

Arkasından sürgilleri sürülmüş; pen 
ccrelerin pancurlan çekilmişti. 

- Sahib! ..• 

Diye haykırdığını işittim. Ne iste
diğini bilmiyordum .. Fakat e\;n karan 
lık içine doğru giden eşiğine basarken 
biraz tereddüt ederek durakladım. 

:ir;lıı ey bu lllrada Port Sıılde dönmek 
li.eııur aldı. Generalin kar§ısma çıktı 
aı::n tııBJırcm ve scvindlrlcl hıı.bcr 
bi • Londnı nihayet kıı.rar verml~ 
'llı Çl:IJUn orta.ama ko.dıır ilerletecekler 

ar:'.crt Arzı mukaddesten çıko.ra 
.. Bu haber Gllneyl çok ıse 

~~U. Yanından ayrıldıktan sonra 
ltu. giderken gözQnc bir kadm tllş 

0;:ı:nr1ı kadmlo.r gibi giyinmişti. 
ontca ,:en kim old ·~ınu tanıdı. Bu 
nt et 'rluta idi. Hani DtJ kendlstnf 

Ordumuz şimdi çöllerin içine doğru 
epey uzaklaşmıştı .. Boyuna da Mısır

dan uzakl~ıyordu.. Bana bu kadının 
,·aziyeti bir değil, birçok sebeplerden 

dolayı pek tehlikeli gibi görünüyordu. 

• • • 
CASt1S AL1 

Kapıyı iki üç defn hızlı hızlı vur

dum. Cevap veren bulunmadı. Içerde 

en hafif bir ses bile yoktu. 

Yanımdaki Aliye arapça: 
- Haydi kır Ali! .. 

Emrini verdim. 

• • • 
KIL KALDI! 

Ali Fariş bir solukta yanıma sıçra-
mış ve odanın içine adım atmıştı. Et 
bıçağı büyüklüğünde bir saldırma ba 
şmın üstüne inerek ikiye yardı ve ba-
şı fesli iriyan bir adam zavallmm vü
cudu üstünden atladı; ağzından: 

llll ~ t1l't.tcek kadar akıllılık göstc 
~ lll. !?unun nasıl geriye d6ndUğU Ertesi sabah erkenden Ali Fariş o

dama geldi. Gerçi Ali adi bir Mısırlı 
gibi. oqi vo d4v:o öc.r.isind~n ynpdmrs 

adını takmı~lar ! : 
.Lowell Thomas İ 

Yüksek sesle verdiğim emir üzerine 
içerden birtakım gürültüler işitildi. 

Kapı ardına kadar a~ıldı ve içerde yer-

- Ya a!Jah?.. . ı 

Sözünü çıkararak benim üstüme fır .. 
ladı. IJJçfn rrc-ldl"lnJ nntnmnk onun vazife 

GÜZEI.; PRENSES 

koat seni nasıl olup da sevgisine inan
dırmıştı 

- Edvar, şunu iyi bil ki ben ~u an
da gene onu düşünüyorum. Gene onu 

ıeviyorum. Gece ve gündüz onun han-' 
fasile yaşıyorum. 

Edvar, biraz durakladı. Sonra bir ah 
Çekerek: 

- Hfıla o, öyle mi? Halbuki ben zan
llcdiyordum ki ... Anna, bana söyle, ar
txk beni sevmiyor musun? 

- Bilakis seni seviyorum Edvar .. 
Bir hemşire kardeşini nasıl severse ben 

de seni öyle seviyorum. Sen benim için 

•adık ve vefakar bir do~tsun. Hele şu 
llırada senin gibi hakiki bir dosta ne 
kadar ihtiyaCJm var bilsen .. Bunun için 

tenden hakiknti saklamağa gönlüm bir 

türlü ra:n olmuyor. Yalan mı söytiye
l'inı ~ Tali bizi biribirimizden ayırdı. 
:Sun •nla beraber Adoları eksilm.iyen bir 

~§kla seviyorum. Belki onu bir daha gö 

terniyeceğim. Fakat zararı yok. Kalbim 

:: onun sevgisile ölmek de benim için 
ır tesellidir. 

Bu sözleri hüzünle dinliyen Edvar, 

:Yeis ve çaresizlik i~inde yakınındaki 
büyük b' .. . . . 

ır taşın uzenne oturuverdı. Tıt· 
l'cd:ği görülüyordu. Tüfeğinin soğuk 
l'laıntusuna alnını daya:nıs, gözlerini 
top~ag~a d''-' d" .. .. -d - ı.ıuru~ uşunuyor u. 

/\.nna, Edvann ylircğini :mlatan bir 

&csıc &Özlerine devam etti: 

ha - Sevgili Edvar, beni h1maye ve mu· 

faza edecek senden başka sadık dos· 

turn Yok. Senden bir 'ey rica edeceğim. 
IPakat • bak cesaret edemıyorum, niçin bana 

ttııyorsun? 

'Edvar Yaşlı gözlerini kaldırdı: 

- Niçın cesaret edemiyorsun? Hiç 
çekinmeden söyle.. Senin için her tür
lü hizmeti yapmağa hazırım. Söyle ne 
yarrnamı istiyorsun? 

Genç kız, biran tereddüt etti. Fakat 
sonra kararını verdi ve söyledi: 

- Ondan bir haber alamadan yaşa

mak çok azaph .. Norede bulunduğumu 
ona bildirmek istiyroum. 

- Ado!ardan mı bahsediyorsun? 

- Evet. Beni dinle Edvar: Bir vesi-

le ile payitahta git. Onu ya evinde ya· 

hud Helm<ıno köyündeki şatosunda bu

lursun. Sana vereceğim mektubu ken· 

disine teslim eder ve cevabını alrısın .. 

Annamn bu teklifi d•likanlının tees
sürünü bir kat daha arttır<lı: 

- Beni rakibmıe gönderiyorsun öy

le mi? Nihayetsiz b:r muhabbetle sev· 

eliğim bir km görmek için rakibimi bu· 

raya çağırayım, senden ona haber gdtü

reyim. Bu kabil mi Benden kalbimi is· 

te, göğsümü parçalayıp çıkanr veririm. 

Fakat böyle bir işi bana gördürme .. 

- Reddeüiyorsun, değil mi? Zcıten 

hu teklifi kabul edeceğinden emin de· 

ğildim. O halde ben de postaya veririm. 
Fakat bııgün zaman müsait değil.. Bizi 
yemeğe bekliyorlardır. 

Anr.a bunları söyliyerck çiftliğe doğ

ru yürüdü. Ed,•ar da onu takip etti. 

Genç kız çiftlik binasına yaklaştıeı sı

rada e>na yaklaşarak: 

- Anna, dedi. Mutlaka }Azım ise .. O 

hahle :-ıe y<lp;ılım? Konta me1:tubu na

sıl olsa biri götürecek. Ben veya başka 

sı .. Bunun ne c·hemmiycti var. Ben ı;ö

türeyim. iki gün sonra mektubun ceva· 
bı:ıı da ahp getiririm. 

------·-
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Bütün bunlar kararla~tırıldıktan son· 
ra ölen genç çkızın cenaze merasimi ya
pıldı. Çiftliğe bitişik olan köyün kili
sesinden sabahtan akşama kadar çan 
sesleri yükseldi. Anyezin tabutu mezar
lığa götürülürken gene kar yağmağa 
başlamıştr. Köyün papazı bile kızın an
nesi, babası ve Edvar başta olmak üze-

re çiflikte çalışanlar ve köylülerden mü 
rekkep cenaze alayı mezarlıkta bir gün 
evvel açılıp hazırlanmış olan mezann 
başına geldikleri zaman şaşırıp dona 
kaldılar. 

Bir gün evvel ve gece yağan karlar
la örtülmü~ olan çukurun içinde karla

rın altmdan doğru bir insan kolunun 
kımıldadığını görmüşlerdi. Cenaze ile 

mcz ':'lığa gelmiş olan köylülerin bir kıs 
mı korkarak evlerine kaçmışlardı. Ed· 
var hemen mezarm içine girerek üzcrir. 

den kalrarı açınca bunun genç bir kız 
olduğu anlaşılmıştı. Ostü başı param 
parça yüzü gözü k:rdcn tanınmayacak 
bir hale gelmiş olan genç kızı hemen 

mezarcının kufübesine götürmüşlerdi. 

Kız, güçlükle nefes alıyordu. Baygın 
bir halde idi. Soğuktan donmak üzere 
iken kurtarıldrğı anla~ılıyordu. Mezar

cı kızın göğsünü ve kollarını taze karla 
oğuşturmak lazımgeldiğini söyliyerek 
kar getirmek için ku!übesinden dışan 

çıktığı esnada Edvar km yatağa ya
tırmış ve onun yiizüne ilk defa clikkatlt 
babııştı. Fakat delikanlı, büyiik bir 
§aşkınlık içinde dona kalmıştı. Mezar

dan çıkanp getirdiği bu kız nk ni~nhsı 
Anna idi. İlk hayretten kurtulur kurtul 
maz bzın bileklerini ve kollarını oğuş

turarak kendine getirmeğe çalışmıştı 
Bu sırada gerice kalını~ olan çiftlik; 

sahi~. ~ülzer ile kansı Madam Hanni[ 
ve koyun papazı da kulübeye varmış-

lar ve hep beraber uğraşarak genç kızı 
kendine getirmek istemişlerdi. Fakat 

kız baygınlıktan bir türlü kurtulamı

yordc. 

Madam Hanni, ölen kızlarının yerine 
bu kızı kendilerine Allahın gönderdiğin 
den bahsetmişti. Bunun üzerine papaz
da ayni şeyi söylemiş ve Mülzere bu 

kızı evlat edinmelerini teklif etmişti. 

ihtiyar çiftlik sahibi buna çoktan razı 
olmuştu. Çunkü baygın yatan Annanın 
masum ~örünüşü ve içler acısı hali 
adarr.cağızı çok müteessir etmişti. 

Edvar, kızın hüviyetine dair bir şey 
söylememeği daha münasip bulmuştu. 
Belki Anna hapse girdiğini ve asıl hü
viyetini söylemek istemiyecekti. Her-

halde kendisine sormadan hiçbir §ey 

söylememeği dnha muvafık görmüştü. 
Anna:-ıın nasıl olup da bu hale geldiğini 
ve mezarın içine niçin girmiş bulundu

ğunu dLsünüyor, fakat hır türiü işin İ· 

;inden cıkamıyordu. Yalnız sevgilisine 
tekrar kavuşmuş olduğu için yüreğin· 
den taşan saadeti belli etmemcğe çalışı· 
yordu 

Kmn bir türlii kendine gelmedi giııi 

görünce ve artık evlatları olduğu j.- n 
onu mezarcının kulübt>sindcn çifti' ğe 

naklettiler. Köyün doktoru muntaza-
man gelerek Annayı tedaviye başl<ıdı. 

Tubi Mülzer ile kansı büyük bir endi 

şe içindeydiler. Doktor kızın soğuğun 
tesirile bir hiimmaya yakalanmış oldu
ğunu söylemişti. Genç kız haftalar:a 
baygın bir halde :>-:atmıştı. Ağzından 

güçlü~de biraz süt akıtabiliyorlardr. 

Faknt ne de olsa haftalarca süren bu 
baygınlığa gıdas:zhk da eklenince kızı 
gittik~e zayıf dü!?ürüyordu. 

Çiftlik ~ahibi ile karısı, Anna olma• 
saydı ölen kızlarının acısını bir türlü 
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Yazan: E. Jotın Lloııu - 6 - . l.rı.çeye çeviren: A. E. 

Guatemalayı gezelinı 

Santo Tomas kilisesinde bir pazar ayini yaban
cılar için merakla görülecek bfı~ manzaradır 

-· 

Ertesi sabah erken köy meyda. lar, orta Amerika yerlileri arasında lakaya şayan bir örnek diye telakki e. 
nındaki pazara gitmek için davrarı aristokrasi yan! asalet sınıfını temsil dilebilir. Sonto Tomas kilisesinde bir 
dık. Oraya bütün gece şehre akın et- ederler ve mahalJi vaziyet icab ettik. pazar ayini yabancılar için merakla 
miş olan Hintlilerden evvel varmak çe hükumet merkezine kütle halinde gözetil~ek bir manzaradır. Yapılan 

KABARAMAZSIN KEL FATMA 

istiyorduk. istidaiar yağdıracak kadar kuvvetli dini ayin, ister hlristiyanhğın makbul( 
Çiçikastanengo'nun pazarı orta bir teşkilata maliktirler işte bunun ne ve itibarlı şekilleriyle yapılsın, ister 

Bu çocıık Çiçikasfonango'yu ziyaret eden seyyahları sokakta 
hindiyle eğleııdirir. Hindi G-uatenuılanın en çok yenen hayı·an 

Birkaç dakika sonra dağın tepesin. 
de bir açıkhğa vardık. Orada, tam da 

önümüzde dört Hintlinin bir put çev

resinde diz çökmüş olduklarını gör. 

dük; put zamanrn tahribatiyJe aşınmış 

dumanla kararmıştl. Kollarc göğsü. 

nün üstüne çapraz bir adamı temsil 
ediyordu. 

rine otomobille bir saatt 
hir eski Utalan harabele 
kındır. 

Amerikanın en şık kostümlü ve erı ticesinde dağlılar nefislerine karşı yapılmasın, herhalde Hintlilerin çok 
büyük bir pazarıdır. Her perşembe olan saygıyı muhafaza etmişlerdir. dindar olduklarını gösterir. 

ve pazar günleri burası birkaç yüz Ne fazla yüzsüz, ne de riyakarlardır. Çiçikastenangoya gelmeden evvel 
kilometre murabbnl bir sahadan 5000 llk ırkları tetkik eden bilginler çam ormanlarının küçücük meydani~ 
tüccar ve çiftçi çeker. için Çiçikastenangonun meraka değer rında gizlenmiş putların fotoğrafları. 

Utalan eski saYaşçı 1'l 
yitaht: idi. lspanyoJJarı.11 

evvel, taş, tahta ve harç!S 
nakışlı abideleriyle her 

şem bir şehir olmalı idi. 
Pazar günlerinde bu meydanda, 

her birisi de ayrı ayrı biçimde giyin. 
miş yirmi, yirmi beş köyden gelen 

Hintliler biribirine karışır. Bir ya _ 
bancı için bu pazar yeri rüya gibi -

dir. lnean yeni bir operanın açdış 
sahnesi seyrediyorum sanır.. Sanki 

bir boru ötecek, orkestra çalacak ,.e 
bütün bu insanlar çekişe çekişe yap. 

tıkları pazarlığı birdenbire bırakıp 
bütün sesleriyle türkiye başlıyacak! 

başka bir şeyi de ,·ardır. M.anastmnda 
ilk istiladan sonra hıristiyan olmuş 

bir yerli tarafından yazdan Popolvult 
adh bir kitap bulunmuştur. 

Kişe tarih ve mitolocisini, M.aya 
tanrılarının ihtiyaçlarını ve hılkatin 

Mayaya göre tefsirini anlatan bu na. 
dlr vesika, ilk İspanyolların bütün yer 
li yazı ve abidelerine karşı açtıkları 

merhametsizce tahrip ve imha müca. 

cadelesine ancak pek gizli bir yerde 
saklandığı için dayanmış ve bugün~ 

kadar yaşıyabilmiştir. Eski bir ırkın 

anane ve dini itikatlarınrn bir sicilli 
sıfatiyle Popolvuh, bazı cihetlerdeıı 

m görmüştüm. Bana, oralarda eski 
Hintli atalarrnın din ve lyinlerini yap 

tıkları söylenmişti. Gerçi fotoğraf

larda bu putların etrafında kimseler 
yoktu ama, Hintlilerin ne kadar çe. 

kingen ve utangaç olduklanru yukarı. 
da söylemiştim. 

Eski mihrapların en meşhuru Çiçi
kastenongo dört kilometre kadar u. 
zaktaki bir tepenin üstündedir. Ya. 
nımda bir hintli socuğunun klavuzlu
ğu ile bu tapınağa doğru yola çıktım. 
Daima yeşil o1an bir ormanın lçind~ 

açılmış zikzak yokuştan yukarıya tır. 
mandık. ~olun vaı.iyetinden, çok iş. 
lek olduğu anlaşılıyordu. 

Dört Hintli ile putun arasında da

b.a yaşlıca bir adam tek bacağı üstün~ 

diz çökmüş, oradaki birkaç buhurdan. 

lığın üstüne çiçekler serpiyordu. Tür. 

küyü söyliyen işte bu yaşlı adamd: 

sek idi. 

Kişe dilinde adı 
burası Guatemalayı zap 

yol sefer heyetinin kuma 
de alnradova ecel terleri 

tU. Alveredo 1524 seneSl 
kadan kalkarak kara yol 
malaya girmişti. Kue 

120 süvari. 200 piyade, 
müttefik Meksiya ord 
Guatemalalı Hintliyi ytıt HiNTLiLER ARASINDA 

AR1STOKRATL:AR 

Tapınmaları arasında vücudümle keıı 
dilerini rahat.sız etmiş olduğumu an· 

hyordum. Hintliler gerçi bana karşı 
bir düşmanlık göstermediler ama, 

vaziyetlerinden de sinirlenmiş olduk. 
!arını anladım. 

Burada hayalim maziye çevrildı. 

Çfçikruıtenango gibi bir şehirde, ys. 
bancı için bir Hintlinin durumunu an. 

Jamak güçtür. Münhat topraklarda· 
ki yan çıplak yerltıer yahut şehf rlere 

yerleşmiş tacir l'e uşaklar gibi olmr. 
yan daflık mıntakalarm Hintlilerf ı 
çiftçi, dokumacı ve ~nak çömlekçi 
sıfatiyle mağ'rur ve nim müstakil bir 
vaziyet muhafaza etmişlerdir. 

Japonların Nihongi ve Brahamanh· 
rın Rig • vedasına benzetilebilir. Btf 
kitap Fransızca ve Ispanyolcaya ter. 
etime edilmiştir. 

Çamlardan dökülmüş sivri iğneler, 
yolu bir hasır gibi örtmüştü. Birma
yıs gUnü öğleden sonrasının öIUm se.cı. 

Kişe imparatorluğunun eski parlak 

günlerini göz önüne getirdim. O gün. 
lerde sarp dağlarda parlıyan muhte-

şem Hintli şehirleri ve buyruk altın. 

daki kabilelerden vergi toplamak için 

Koskocaman hayva.111 
binen ve "gök gürültüsii İ 
rin tanrılarına,, kumand3 
Jara karşı kafa tutmanrJI 

-mr gören Kişeler harb 
değiştirmişlerdi. 

Çiçikastenangonun ruhan katollk 
olan beyaz kargir Santo Tomas klises; 

sizliği içinde, yekna.s:ık bir şarkı işi. 
tir gibi o'!.fom. Nağmeler bazan yava.~· çıkan asıl dağlıların barbar ihtişamı. 

nı hatırladım. 

Arkadaşlık \"e barış d 
tercrek .A 1veradoya Gunıfl 

•mumi karargah diye te~l 
KasiJyalılarJa korkunç sll 

vedeceklerili. Fakat tanı 
pılan bir ihbar Alverad enilmiş fa ·at 1iç ir vakit tam 

manasirle ramedilmemi~ olan dllith. 

ayni zamanda bir Kişe tapınağıdır. 

Burada tatbik edilmekte olan Hin~Ji 

dini, yan unutulmu"4 putperestlikten 

ortodoks hıristiy:ınJıö-a doğru çok a-

hazan heyecanlı çıkıyordu. Lehçe ilP 
sözler yabancı gelmiyordu. Herhal · 

de asıl Hintli dili olacaktı. Ortahğı 

buhnrdanlıktan çıkan Sendelüs koku. 
Jnrr doldurayordo. 

Son yıllarda yapılan geniş ve mo
dern caddeler, hemen hiç tanınmrya'1 

geniş ülkeyi bütün dUnyaya açmı~ 

tır. Buracla J{i!=:enin 8anfo Kruzn "lPh 

lM GÜZEY.; ' PRENSES 

unutamıyacaklardı. Fakat şimdi her şe
yi unutmuş, bütiln gayretlerile Alla
hın bir lı1tfü olarak ellerine geçen bu 
genç kzzm iyileşmesine çalışıyorlardı 

Annayx tedavi eden doktor bir gün 
Mülzer ile karrsmm sorgulanna karşı 
endi~esini saklayamamış: 

-Hasta hakkında büyük bir ümidiı:rr 
yok, korkanın ki bunu da ölen kızınız 
~ibi kaybedeceksiniz demişti. 

Nihayet aradan birkaç gün daha geç
ti. Bir gün doktor hastayz dikkatle mu
ayene ederken garip bir keşifte bulun
du.: Kızın başına bakarken ensesinde 
hepsi bir sırada ve muntazam mesafeli 

. yedi tane küçük nokta gördü. Bu kır
mızı noktalar adeta bir iğne ucu batınl 
mış gibiydi. Kırmızılık, her kliçük nok

, tanın etrafında, bir pire ısınşında oldu
ğu gib, toplanan kandan ileri geliyor· 

: du. Doktor küçük ve muntazam bir dizi 

·halinde bulunan bu sivilceciklerin ne
den ileri gelebileceğini bir hayli düşün-

' 
dü. Birçok ihtimaller arasnda kız meza-

rrn çukurunda bulunurken zehirli bir 
, böceğin onun ensesini böyle yedi yer· 
den ISirmış olabileceğini düşündü. Bu 

takd;rde krzın kam zehirlenmiş olmak 
icap ediyordu. Zehirin şiddetli olmama· 
s.ı veya miktarı az bulunması kızın he
men ölmesine mani olmuş bulunabilir
di. 

Bu düşünceler üzerine doktor hasta
ya zehirlenmiş olan kanı kuvvetlendire
cek ve tasfiye edecek enjeksiyonlar yap 
tı. Bu enjeksiyonlardan bir kaçını bil-

hana ensedeki ktrmızı noktaların bu . 
lunduğu yerden yaptı. Bu tedavinin 
laemen ertesi günil tesiri görüldü. Kı
zın mütemadi sayıklaması kesilmiş, ha
raret düşmeğe başlamıştı. 

Doktor bu tedaviye devam etmekle 

beraber hastaya gıda vermeği de ihmal 
etmiyordu. Nihayet hünunanm şiddetli 
devresinin atlatrldığı ve kızın müsterih 
bir uyku devresine girdiği görüldü. 
Düşes Vera, hesabında yarulmaıruştI. 

Tarağın zehirli dişlerile Annanın ense· 
sinde açtığı iğne ucuna benzer delikler
le kanına karıştırdığı zehir tesirini 
gittikçe arttırmıştı. 

Anna, düşesin uşağı tarafından çu
valdan çıkarılarak ormana bırakıldık
tan sonra, günlerce dağlar arasında ve 
mağaralarda bir meczup gibi dolaşmıştı 

Yürüye yürüye Bohemya civanna ka
dar gelmiş, ve kar altında dehşetli so· 

ğuktan sığınmak için bir yer ararken 
kapısını açık bulduğu köyün mezarlığı-

na girmişti. Üstündeki parça parça el
bise onu isıtmaktan çok uzaktr. Bu sı
ra~a yeni kazılmış olan bir çukur gör
müş, ısınmak ve kar fırtınasından kur-

tulmak için içine girmişti. Fakat bura· 
da soğuğun şiddetinden uyuşmuş, ba
y[lıp kalmıştı. Sabaha karşı yağan kar-

lar, gece yarsıından sonra çukura giren 
bu mezarlık misafirinin üstiinü kapamış 

tı. Eğer, cenaze alayı biraz daha geç 
kalmış olsaydı o çukur Annanın meza
rı olacaktı. 

Doktorun muntazam tedavisi sayesin 
de Anna bir gün gözlerini açtı. Çok za
yıf ve mecalsiz olduğu için doktor onu 

iki gün konuşmaktan menetti. Bu müd
det zarfında hastayı kuvvetlendirmek 

için muntazam bir gıda sistemi takip 
etti. Nihayet genç kızı bayata iade ede
bildi. 

Çiftlik sahibi Tubi Mülzer ile kansı 
yc;ıiden dünyaya çıkmış kadar sevindi .. 
ler. ölen kızlarının yerine koymak iste
dikleri Annanrn gözünün içine bakıyor 
lardr. Genç k1za mazisi ve şahsiyeti 

GÜZE!; PRENSE 

---------------------------------------------------------------
hakkında fazla bir şey sormadılar bile .. 
Hem sorup da ne öğreneceklerdi? 

Madam Hanni, akraba namına kimse
is olmadığını kızdan öğrenmişti. Esasen 

kıyafeti de onun fakir ve bikes bir kız 
olduğunu göstermiyor muydu. Kan ko-

ca höylı: düşünerek beyhude suallerle 
onu yormak ve dertlerini tazelemek is-

temediler. Babasının ölümilnden çok 
müteessir olarak muvakkat bir cinnete 

uğrayarak ormana fırladığına ve gün
lerce dağlarda, bayırlarda dolaşarak ni· 

hayet mezaTbğa sığındığına hükmetmiş 
lerdi. 

Zaman geçtikçe Anna yalmz çiftlik 
sahibi Mülzerle karsıınm değil, bütün 
köy halkının teveccüh ve muhabbetini 

kannmtştr. Köyün papazı bile Annaya 

hürmetkarane muamele ediyordu. Çün

kün onun bir mucize ile dünyaya· geldi
ğine, fevkalbeşer bir mahliık olduğuna 
inanıruştı. 

tlkbahar geldiği zaman Anna gezin

mek ve hava almak için ara sıra civar
daki ormana gitmeğe başlamıştz. 

Bir gün ormanda gezerken Edvarla 

karşılaştı. Edvar omuzunda tüfeği ile 

ormanı dolaşmaktan dönüyordu. Anna, 
delikanlıyı görünce durdu ve ona elini 
uzatarak: 

- Edvar, dedi. Sana bir kere daha 

teşekkür ederim. Eğer sen olmasaydın 

mezarın içinde donarak ölecektim. Be

ni kurtardın .. Bunun için hayatııru sa
na borçluyum. 

Edvar itiraz etti: 

- Teşekküre değecek bir şey yapma
dım. Sadece insani vazifemi yerine ge
tirdim. 

.- Beni kurtardın ve kim olduğumu 

da saklayarak bana iyilikte devam edi 
yorsun. Vakza benim yüzümü kzzartj 

cak hiçbir suç ve günahım yoktur. :SıJ 

nunla beraber hapse attldığınu ve malı 
kum olduğumu bilseler ihtimal beni e<t 

latlığa kabul edenler az çok bir tered 
düt gösterirlerdi. Bu iyiliğini hiçbir -va• 
kit unutmıyacağım. Bana söyle Ed'lllt 

şimdi olduğu gibi timdiden sonra dl 
sana güvenebilir miyim? 

Delikanlı: 

- Şüphesiz ... Daima güvenebilirsİ 
Anna, zannederim ki dü;ıyada seni 
nim kadar seven kimse yoktur. 

Edvar bunlan söyledikten son~ 
genç kızın elini yavaşça dudakları11 

götürerek öptü. Arına bu hareket~ 
ses çzkarmadı. 

Bu sırada yanlarındaki çalılığın a 
kasından siyah saçlı kara gözlü bir çifl' 
gene kızı onlan gözetliyordu. l{ıtt 

gözleri hiddetinden ateşler saçryordı.l· 

Edvar ile Anna yürümeğe başladılll~ 
Anna, topladığı menekııelerden yaptı:-

bir demeti elinde tutuyordu. Dclikat11.I 
ya dedi ki: 

- Eve beraber dönmiyelim, otııı 
mı? 

Biraz sonra çiftliğe yaklaştılar. O~ 
lan gözetliyen çingene km da pe,ıerı 
ni gizlice takip ediyordu. Çiftliğe Y 
!aştıklarını gören Anna dıelikanlıya so 
du: 

- Edvar, hatırında mı? Seninle 50 

defa ihtiyar Soselin kulübesinde görii 
müştük değil mi? 

- Evet Anna .. O zaman söylediği 
sözleri de unutmadım. Ne kadar rneyı.l 
ve muztarip olduğumu bilmezsin. f~ 
kat şu anda. Sana bir şey sorafltıl: 
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------ADEMi iKTiDAR 
AbRILAR 

SIZILAR 

ALGOPAN 
easirdir. 

Dlkk at •• Algopan madeni kutularda olduğu için bozulmaz. Her 
eczanede 1-6-12 lik kutularda bulunur. lımine ve 

sakallı markasına lutfen dikkat. 

lstanbul üniversitesi 
Fen fakUltesl Dekanlığından : 

Fakültemiz için Fransızca ve biraz Almanca bilen bir dak
tiloya ihtiyaç vardır. Uerde arttırılmak üzere §İmdilik "40" lira 
ücret verilecektir. istekli olanların Fen Fakültesi Dekanlığına 
ba§vurmaları. (2935) 

. .. .. . ~ ' ' . . . 

' 

Türk Hava Kurumu . 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 
2 nci keşide 11 Birinci Kanun 936 dadır. 

Büyük ikramiya: 40.000 Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(10.000 ve 20.000) lirahk iki adet mükafat vardır. 
Qikkat ~ 
. Bilet alan h~rkea 7 Birinci kanun 936 günü akt.anuna kadar biletini c!eği§tir

tni§ hulunınalrdır. Bu tnrihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur-. 

... ~ . .... 

ve B E L G E v ş E K L i G i N E K A R ş 1 

HORMOBiN 
Tablatlerı 

Ki yager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kurugtur. Bil
umum tahlilat. Eminönil Eml!k ve 
Eytam Bankaaı karşıamda bzet 
Bey Ham. 

Kelepir ve acele 
satılık otomobil 

1930 model Hüdson - Esseka taksı 

otomobil pek temiz ve aağlam. Son fen
nt imtihana muvafık. Saat ve plakası 

üzerinde hazır. Pek thven fiyatla satı· 

lacaktır. Müracaat Sabahlan İstanbul 
Yeni postahane arkaaında Baker han 
2 inci kat 38 • 40 telefon 21675 

Atlık hesaplarında 
kolay ilk 

Hizmet erbabınm 10 llradAn 1000 liraya. 
kadar küıüratUe vergllerinl doğru olarak 
gösteren ve her müdür ve muhaaebeclniD 
ma.ııasmda bulunmuı ıa.zım yeglne rehber 
dfr. Ftyau: 125 kurugtur. 

Müracaat yeri: B. S. zorlu Agopyan han 
Galata 

Altın çiçek Traş bıçaklan bugüne 
kadar piyasada tanınmış en iyi biçak· 
larıil fevkindedir. En sert sakalları 
bile kolaylıkla traş eder Yüz derisini 
katiyt.u incintmez ve kanatmaz. Fia~ı 
yalnız (5) kuruştur. Tecrübe iç!n bir 
tane alırsanız Altın çiçek Traş bıça· 
ğı sizin her günkü \ "C daimi arkadaşı· 

nrz olacaktır. 

UCUZ VE ACELE SATILIK EV 

6 oda 2 mutpak 3 hali havagazi, elek 
trik ve suyu bulunan havadar ve neza· 
reti mükemmel Laleli Fethibey caddesi 
33 numarah beton anne bir ev ucuz biı 
fiyatla acele satılıktır. 

Mercan yokU§U No. 6 kundura ma
ğazasına müracaat. 

lŞ ARIYORUM 
326 doğumluyum. Askerliğimi ifa et 

tim. Odacılık, kapıcılık ve buna ben -
z.er iş arıyorum. Arzu edenlerin: Sa
matya Merhabada 47 numarada bak
kal Hasan vasıta.siyle Abdülkerim Hür 
adresine müracaatları. 

hWll MWdRil :::::::::::::::::::::::::::::z:ı:K::::.u 

Doktor ı~ 
Omer Abdilrrahman i 

Clldly• mUtehaaaısı ı: 
Muayenehane.si Eminönü: Valde Ji 

ıı han No. 21 de her gün bec:ten ı: ·: ~ . 
İi itibaren başlar. H 
:::::!!••••s:=:::::::::::::ms ı ıııBU WMWWW 

ZAYİ - Kumkapı nüfusundan 933 
senesinde aldığım nUfus tezkeremi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es -
kisinin hUkmU yoktur. 

Karabet oğlu Karnik 
Evran 

DOKTOfl 

Kemal Özsan 
Uroloo - Operatör 

Bevliye MUtehassısı 

yanında. l/er qiin ;j{J/eden ıonro 

Her eczanede arayan12 

BANKAYA 
YATlıllLAN DAQA I;Yi 

tKiLMi~ TO~UM GiQi V[QiMLiDiJl. 

UOlANTSl OANr ONi ~: 
KARAKOY PALAS AlAL~MCi HAN 

IŞIKLI 

NE N 
REKLAMLARI 

UclYlz ve taB<sntne 
NECiP ERSES 

Galata: Sesli Han 

iktisat Vekaletinden: 
"iŞ KANUNU" nun dokuzuncu "Teşkilat" faslındaki hükümlere 

göre kurulan "İŞ DAiRESi" nin T~rinisani 1936 bafmdan itibaren faali
yete ba§ladığı 145 inci madde mucibince ilan olunur. (1661) (2802) 

,. .... ·, , .. :, "_.,, :··. 

·· Istanbul :.' Bele~iyesi ··; • U~Jılaı:f 
. ~ , . . ' . 

1 - İstanbul Ziraat bankasından maa~ almakta olem Mc.halli lc!:m 
Tekaüt ve öksüzlerinin 1936 yılı ikinci alb ayW< yoklamalanna 16 te§rini 
sani 1936 gününden itibaren batlan mıttır. 

2 - Yoklama ilmühaberlerinin arkasındaki izahata göre cevaplar ya 
zılacak ve fotoğraflan yapıtbnlmış ve tasdik edilmiş olacaktır. 

3 - Maat sahipleri yoklama ilmühaberlerini oturdukları yerlerin 
kayµıaknm veya nahiye müdürlüklerin~ tasdik ettirdikten sonra resmi s~ 
net, nüfua tezkeresi ve maat cüzdanlarile birlikte zat işleri müdürlüğü sı 
cil kalemine gelerek yoklamalarını yaptmnalan ilan olunur. (2979) 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan a§ağıda yazılı 3 grup ma 
zeme ve e-•ya ilk eksiltmede alman teklifler haddi layıkmda görülmedi 
ğinden her biri ayn ayn ihale edilmek üzere 19-11-936 perşenbe gÜili 
saat 1 O da Haydarpatada gar bina:n dahilindeki 1 inci işlebne komisyon 
tarafından 2 inci açık eksilbneye konmuştur. 

Bu İ§C girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muval<k:ıt teminat ve la 
nunun tayin ettiği diğer vesaikle b:rlikte eksiltme günü s atine kadar kc 
misyona müracaatlan lazımdır. Bu işe ait şartnar:ıeler komisyondan pan 
sız olarak verilmektedir. 

1 - 68 adet dubl bina camı, 680 adet bina camı muhnmmcn bede 
307 1/ 2 lira ve muvakka~ teminatı 2310 kuruştur. 

2 - 1350 kilo 0,50Xl000 X2000 m/ m lik bakır levha muhammen 
deli 1080 lira ve muvnl<kat leminntı 81 liradır. 

.. 1 . '. ; ...... · ..• . 11.. .... .,. :';l .-, -"'• ~: . . ... 'i-,. :: .J" ~ ·• .. • ı . · · .· , . a . ·.·~-'>' , ... , .tf1.;ır'1'-. :t.,:t. 4 ·"''r; !'!ı r ·.·,.,;. . ... ~ ........... ..- \ı.. '~•l~ : '~ ;.~ , ... '. . . < r ' ~ 
c . · •"'• " • _ .. l • , . ~ '\:-.. • • ' " .v"' . '"' ... "" 

R raköy - f..'kselsiyor mnğazaı; 1 
ı 2 • drn ' • kadn.. r.ı .. 1/2.1.\ ı 

3 - 54000 metre hordon yum:ık (2 inci mevki vagonlar için) m 
hammen bedeli 1620 lira ve muvakkat temimıb 121 1/ 2 liradt 

' (2996l 



• 

Bu sabah erkenden yola çıkan Yavuz, değerli subay· 
ıarı ve denizaltı gemilerimizde·n biri ile torpidoların~ız 

• 


