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l='ransız ve Türk 
n·otalarının 

Buhran senelerinin yadigarı 

Kontenjan 
esasları 

, ~ransa; Sancak ahalisi için Suriye halkından 
ayrı b!r idare hakkı tanımadığını söylüyor 

Vo O lQ>caşo lftl ©l ©.1 ifil n tn lQ>aıır~l1i1 

kaldırılıyor 
ı Yazısı 4 üncüdt>)' 

uahedelere bu şekilde ria)'et 
dilmedikçe Hükftmetimiz de 

kendini bunlarla 
bağlı saymıyacaktır 

ltr.ı1'i-Oi 
Yem.izin iki rüknü: Tevfik 

Bugünlerde neşredilmesı beklenen i-r 
kinci Beyaz kitabın muhteviyatını İs

kenderun sancağı hakkında vermiş ol
duğumuz notalar, Fransamn cevabı, 
San Remo itilahnamesi, Türk - Fran
gız itilafı ve Lozan anlaşmasının bu 
husuc;taki maddeleri teşkil etmektedir. 
Notamız ve Fransamn cevabı 

Antakya, İskenderun ve havalisi hak 
kında vermiş olduğumuz 9 birinciteşrin 
936 tarihli notamıza Fransa bir ay son
ra 10 ikinciteşrin 936 da cevap vermiş
tir. Bu cevapta Fransa İskenderun 
ve Antakyaya dair Türkiye tarafından 
istenen müzakeratxn, 1921 itilcifnamesi 
çerçevesi dahilinde icrasından kaçınma
yacağını ve bu itilfilnamenin Fransız 

lıii§tü Ar as ve Numan Rif at 

~ Menemenci-Oğlu 

''lürki~e düuyaya·1 

&iyaset dersi verdi,,ı 
~alta~~ _Türk ve lngili~ amiral- 1 

~rı muhım nutuklar soylediler 

Filomuz lstanbııldan ha reket ettiği sırada (Yazısı 2 incide) 

ı\Belçika k·ralı 
Vust 

E
-: orya tahtının talibi Ottonun ablaslyJe 

ll· vlenmek üzere 
t llıly lJ 
1.ır: eraza gazetesinde okunmuş-

ll Viyan d 
eıçika k a a çıkan bir habere göre, 

bııı:-g han ı-aıı Leopold, yakında Habs
~lz k edanından Arşidük Otto'nun 
1 arcleşi A . .. . 
arıa 1;;. rşıduşes Adelayd'a nişan 

ı::ıtnı il. 
llcır"k an edecektir. 

b· :. ı a kraı· 
lr oto ıçesi Astridin lsviçrede 

&' lllobu k 1lldeııb . azasına kurban gitme-
Jl() erı 14 

ld 35 ay geçmiştir. Kral Leo-
q,r ve Ar.,·a·· 

• • -~1 uşcs ise 22 yaşında-

Atşidü ' aV:~ . .:.~nıanının büyük bir kıs
el'kek k --yada geçirmektedir. Ve 
tt...._ -·· ardeş· · 
~lt fobı ını Avusturya tahtına ge 
~guldUr. Yapılan Jnpagandalarla \ 

ltı-aı Leo l .. 
po dun. uç çocuğu vardır. 

-~ 

Belçilca l;raliçesi olocağ1 
Arşidüşes Adelayd 

?/a-:ılan 

En büyüğü olan prenses J ozefin Şar
lot dokuz yaşındadır. 

hükumetinin vaziyetini kat'iyetle tarif 
etmekte olduğunu söyledikten sonra bu 
anlaşmanın Türkiye ile Fransa arasın
da bir tahdidi hudut anlaşması mahiye
tinde bulunduğu ileri sürülmekte ve bu 
mahiyet şöyle izah olunmaktadır: 

"itilafname, bu tahdidi hudut mil- Hır kanun Çikmış oımasıoa ı·aM·mt~ 

~~;:b~~:;~a~~~~:::~: ~~ıyeum~:;, Bir çok her herler bugün 
Türkiyedeki ekalliyetler hukuku ve is-

kenderun mmtakasındaki Türk ahaliye 
bahşedilecek garantiler ve kolaylıklar 

gibi muhtelif mesailden bahis bulun
maktadır. Bu mxntakarun statüsüne ge
lince, buraya hususi bir idare rejimi 'Ve
rileceği tasrih edilmittir.,, 

d ü k kin la rı n ı açtılar 
Belediye, berberlerden aldığı 

(Devanu 6 ıncıda) 

Fasta 
pazar ruhsatiyelerini 

iade edecek mi? 

istiklal 
taleoile 

isyan 
çıktı 

Trablusşamda da 
Fransızlara karşı 

Berberlerin de hafta tatili kanu
nuna ithali hakkındaki kanunun ik\ 

gün evel resmi ceridede neşrile kanun 

meriyet mevkiine girmişti. Dün bu· 
na dayanarak İstanbul berberler ce 

miyeti bütün berberlere pazar güni'.i 
kapalı kalmasını bildirmişti. Fakat 

bugün şehrimizde bir .lrmm beıbe"" 
ler kapanmış, diğer mühim bir kısmt 

açık kalmıştır. Açık kalan berberler 
kanunun henüz İstanbul vilayetine 

lebliğ edilmemiş oluşuna dayanmak· 
tadırlar. Filhakika kanundan haber~ 

(Devamı 2 ncidf') 

Sanayie 
kanunlar 

dair yeni 
hazırlanıyor 

icabına göre sanayi tahdit edilecek, 
gayrimeşru rekabetin öoilne :geçilecek 

mücadele Var Hükumetimiz süratle inkişaf et· ıtır. Yeni proje ile bu iş daha köl( 
Fransız Fasında. başhyan hadiseler mekte olan sanayiimizi tanzim ede· ]eşmiş ve genişlemiş olacaktır. 

büyümüş ve bütün Fasın ayaklanması cek ve bu inkişafın ihtiyaçlarını kar- (Devamı. 2 ncide) 
şekline girmiştir. şılryacak yeni kanun projeleri üz.a- --=---·:---~-------

Dün muhtelif kaynaklardan gelen rinde meşgul olmaktadır. Bir kül ha- Gürbüz ve Güzel 
malıimata göre Fransız Fasında tertip linde biribirini tamamlryacak olan hu Ç@~ y lk, 
edilen nümayişlere binlerce kişi iştirak projelere büyük bir ehemmiyet veril- ~hl 00 e !Si~ !5'1 llA' .!S\ 

etmiştir. Bu nümayişlerde polisle nti- mektedir. Bu projelerden beşi ik· uwu C:1I aı\9.1 ıQI~ ~(!iiU m 0 ~ 
mayişçiler arasında kanlı çarpışmalar tısat vekaletince tekemmül ettirilmi$-
olmuştur. tir. 

Ayaklanan halk general Franko- Yeni (sanayi teşkilatlandırma) ka 
~~ ~pan:oı Fasına istiklal vaadetti- nununa bilhassa ehemmiyet verilmek 
gın~ ~neA s~erek Fr~sız Fası için tedir. Bu kanunla sanayiimizin çük 
de ~klal .. ıs~.emekt~dırle:u .. . muhtaç olduğu tesanüt ve iş birliği ku 

a gunu Oran da . yuk camıde rulmuş olacaktır. Ayni zamanda te-
namaz esnasında bir yerlı beyanname kk ·ı d k mahallA b' 1·kı 

k 
şe u e ece ı ır ı er, sana· 

o umak istemiş fakat derhal tevkif e- · f d 1 ·h k ~ 
d·ı · t· B d . . yı e erasyon an ve nı ayet mer eı:: 

ı mış ır. u beyanname e ıstıklal is k f d · ı ·· " 
tı. f"k· 

1 
B .. - on ere asyon vasıtasıy e hukume· 

yen ı ır er vardı. unun uzerine is- · k .. ··k · ·· · l 
tiklaAI t aft 

1 
... .. d .. tın en uçu sanayı muessesesıy e 

ar ar an camı onun e ııuma- k b'l l k . 
Yış. ya 

1 
dı ve mu a 1 o ara sanayı müessese-

pmış ar r. l . . d h .. k,.. 1 da. ,.. 
rDeımnu 6 ıncıda) ennın e u umet e ımı muvasa· 

IJünkü mitin~ 
teşebhilsü üzerine 

Talebe birliği 
feshedildi 

Muallim birllklerlnl 
de menedecek 

kanuni tedbirler 

lası temin olunacaktır. 

Eldeki projelerden birini <le {st\· 
nai mülkiyet) kanun projesi teşkil 
etmektedir. Bu kanunla bugün sa· 
nayi alemimizde maalesef mevcut 

olmıyan mülkiyeti smaiye teessüs ede 
cek, sanayi sahasında gayri meşru re 

T<abet, firma taklidi, desen koµ-
yesi gibi hallerin önüne geçilecektir. 

Yeni (fiyat kantrolü) hakkında

ki proje de mi.ihim hükümler ihtiv~ 
etmeJ tedir. Bu kanuna doğru ilk 

alınıyor adımlar, iplik, çimento, maden kö· 
(Yazısı 6 ıncıda) mürüne konulan narhlarla atılmış-

Foto Etem 
(9) numara ile mü.~abakamıztl iştira.Tc 

.eden Kamil oğlu, S ya§ında 
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Kupon: 12 Çocuklarmızm mtlııa 

bakamıza iştirak edebilmeleri için 

bu kuponların top1anmasr IA.znndir. 



istediğimiz ilhak değildir 
Dün, lstanbulda, gençler, Antak · 

ya - İskenderun halkının siyasi gad,·e 
uğratılmasıru protesto etmek maksadiy
le indifai ve yarıda kalan bir miting 
yaptılar. Bu tezahürat için evvelce usu
lü dairesinde müsaade istenmiş, Faka~ 
hükumet izin vermemişti. 

Haddi zatında asil hislerden doğ · 
muş olmasına, bir milletin hayatına de· 
lil teşkil etmesine rağmen, biz, gençli
ğin bu gibi hareketlerde hükumetin 
çizdiği yoldan sağa sola inhiraf etme
mesini daha makul bulduğumuz için 
polisin önlemesi de yerindeydi. Çünkü 
rejimimiz, esasen halktan başka bir şey 
istememektedir. Milli heyecanımız, müf
rit coşkunluklar şeklinde değil, vakur 
bir disiplin ve ulvi bir soğuk kanhhk 
halinde tecelli etse daha müessir neti;:c
ler alırız. 

Talebenin bu hareketinden mana ç
karanlar var .. Hele bir sabah gazetesi 
bizim Antakya ve İskenderun üzerinde-

ki isteğimizi hakikatten ve olduğundaıı 
başka türlü izah etti. 

Bu ve buna benzer harekctlerd~n 

Antakya ve İskenderunu Türkiyeye il· 
hak manası çıkaranlar aldanıyorlar. Bi
zim hiç bir zaman böyle bir düşüncem.ı.z 

olmamıştır. Biz, ilhak istemiyoruz. Tür
kiye bugünkü hudutları içinde rahat 
ve mesut sulh içinde, geniş bir kalp 
ferahlığiyle yaşamak azmindedir. 

Bizim Antakya ve İskenderun üze
rindeki isteğimiz Türk sancağının is -
tiklatidir. Tezimiz budur. Ne Revigion, 
ne de ilhak. 

Antakya Türklerini, Fransa gibi 
dost bir devletin himayesine bıraka~ 

biz, onların daha ne oldukları, ne ola -
cakları malfun olmıyan bir teşekkülün 

eline bırakmamak isteyişimizde haklı -
yızdır ve onların istiklali i'jir. uğraş -
malı: da bize düşen bir vazifedir. 

** 

Sanayie dair kanun
lar hazırlanıyor 

( BQ.f taralı 1 tncide) 

(Sanayi tahdit ve mürakabe ka
nunu) projesi bilhassa büyük bir e· 
hemmiyeti haiz bulunmaktadır. Bu 
kanuna göre bir sanayi müesses'!S: 
kurulmadan evvel iktısat vekaletin
den müsaade istenecektir. lktısat v~-
kaleti bu müessesenin imal edecegi 
maddenin memleketteki imal ve İs· 
tihlfık miktarını, mevcut fabrikaları, 
işçi adedini ve mütehassısları bulu· 
nup bulunmadığını tetkikten sonra 
ihtiyaca göre müsaade verecek veya 
vermiyecektir. Bu suretle bir kısnn 
sanayiin zararlı bir şekilde inkişafına 
imkan kalmıyacaktır. 

Bütün bunları tnmamlıyacak o-

Fransa ve Amerikada 
Grevler 

Amerikanın bazı yer· 
lerlnde erzak kıtlığı 

var 
Fransa ve Amerikada grevler ye -

niden başlamıştır. Fransadaki grev sü
ratle genişlemo:k istidadını göstermek
tedir. 

Lilde 20,000 demir sanayii amele
sinin 7000 i grev ilan etmiştir. Grevci 
amele yevmiyelerinin yüzde 15 arttml
masmı ve 40 saatlik iş haftasmın tatbi
kini istemektedirler. Grev, bir amele 
delegesinin işten çıkarılmasından doğ
muştur. 

Bundan sonra şehrin madeni sana
yi amelesi de grev yapmıştır. 

Paris amele sendikaları birliği bir 
beyanname neşrederek ameleyi bugün 
halk toplantısı yürüyüşüne davet et -
miştir. Bu yürUyüş intihar eden dahi
liye nazın Salengronun cenaze merasi· 
mi esnasmda clacaktır. 

Amerlkada grev 
Amerikada vapur itçilerl grevi e -

hemmiyet kesbctmiştir. Civar adalarda 
erzak buhram ba§lamı§tır. Dahiliye 
nezareti erzak nakli için bahriyeden ge
miler istemiştir 

Yemende 
isyan? 

Taymis böyle bir 
ihtimalden 
bahsediyor 

Tayın.is gazetesinde Yemende yakın
da bir isyanın vukubulacağr yazılıyor 
ve buna sebep olarak ~u gösteriliyor: 

Yemenden son gelen haberlere göre 
memnuniyetsizlik son haddini bul
muş ve patlak vermiye başlamıştır. 

1904 senesinde elde ettiği tahtı elan 
daha eliı:ıOt bulunduran tmam Yahya
nın idaresi halk tarafından pek ho~ 
ıörünmemektedir. Halk İmamın casus
lamım ve vergi topfayrcılarmm korku
su içinde yaşamaktadır. 

lmarn Yahyanm oğulları arasında-

lan hir projede 'sınai tedrisat kanu· 

nu) ı:;rojesidir. Bu kanun çerçevesi

ne sanayi mekteplerinde tedrisattan 

başka işçi yetiştirecek fabrika kurs

ları işçilerin ehliyetlerini yükseltecek 

gece mektepleri de girmektedir. Sa

nayi federasyonlarına ve birliklerine 

de bu hususta mühim vazifeler tah

mil edilmektedir. 

Bütün bunlarla sanayiimizde d>\
ha MÜratli olması arzu edilen inkişaf 

ve bu inkişafa intibak edebilmek im· 
kanlan temin olunacaktır. Bu proje

lerin meclisin bu devresinde kesbi 

kanuniyet edeceği umulmaktadır. 

Sovyetlere karşı 

aç devlet 
birleşti 

Alman-Japon ittifa
k na Italya da girdi 

Almanya, Japonya ve İtalya arasında 
yeni bir gizli ittifakın yapıldığı anla-
şılmaktadır. 

Sovyet Rusya Japonya ile Almanya 
arasmda yapılan muahede hakkında Ja
pon hükumeti tarafından verilen izahatı 
kafi görmediği için protestoda bulun
muş ve bunun Japon - Sovyet münase 
batını ihlal edecek mahiyette olduğunu 
ilave etmiştir. 

Notayı Japon hariciye nazı-

rını ziyaret eden Sovyet büyük elçisi 
verdikten sonra bunun komünizmle 
miicadele hakkındaki anlaşmanın neşre
dilmiyecek olan ve doğrudan doğruya 

üçüncü bir devleti alakadar eden başka 
bir Alman - Japon anlaşmasına perde 
teşkil ettiğini söylemi~tir. Japon hari
ciye nazırı bu mütaleaya cevep verme
miştir. 

ltalya da ittifaka Birdi 
Times gazetesi Şanghay muhabirinin 

yazdığına göre Almanya ile Japonya 
arasında yapılan komünizmle mücadele 
anlaşmasına İtalya da ü~üncü devlet 
olarak girmiştir. Japonyanın Habeşista
nın ilhakını tanımasına mukabil İtalya 
da Mançükonun Japonyaya ilhakını ta· 
nıyacaktır. 

Japon - Alman anlatması komü
nizm aleyhinde bir beyanname ve bir de 
ticaret muahedesinden ibarettir. 

Japon imparatorunun kardeşi 
Berllne gidiyor 

Paris · Soir gazetesine göre İngiliz 

kralnun taç giyme merasiminde bulun
mak üzere Londraya gidecek olan Mi
kadonun karde§i dönüşte Berline de 
uğrayarak Alman devlet reisi Hitlerle 
görii~ecl'ktir. Bu münasebetle Almanya 
- Japonya ittifakı resmen ilan edile
cektir. 

ki rekabet yakında bir dahili harbe 
müncer olacak gibi görünmektedir. 

"Türkiye dünyaya 
siyaset dersi verdi,, v uı 
Maltada Türk ve lngiliz amiral- sevv!:0 

:::Oc:uı 
ları mühim nutuklar söylediler tu::::; J~~~;c::i::;;~;:;:;: 

Valetta, 21 (A.A.) - Anadolu ajau.l ldyetini kazandı. Ve lngiltere hu 
sınm sureti mahsusada gönderdiğı sessiz mücadelede Türkiyeye yard11n 
muhabirinden: etme~ arzu ve fırsatını - tabii buu. 

Bunu olcuyan Beyoğlunda otıır<J~ 
o1cuyucumuz oize bir mektup gö 
miş. O da seyyar satı01larm lJaZI 

lerdeki ycrlilikl.erinden dert yan 
tadır. Diyor ki: . ı;1.1gün iki donanma subayları ara. dan Montröyü kastetmek istediğimi. 

sında J,ar~ılıklı ziyaretler ile geçmiş. zi anlamışsınızdır - buldu. Bu me. 
tir. Akşam Amiral Sir Doudley sut hadiseyi, lngiltre kralı Majesl..! 
Pound encla bir kokteyl partisi VI! 8 inci Edvardın Türkiyeyi ziyareti ta. 
sonr -ı Amiralimiz ~erefine sahilde:J kip ('tti. 

"Seyyar satıcılar içinde gerçt 
geçiııdirecekler, gün.de, elli kıtftLŞı 
kııru§ kazançLariyle çocuk okuta 
yetiştirecekler vardır. Bıoıllrr adi 

sarayında büyük bir ziyafet vermiş. Bunun ne kad'nr ince ve mühim ol. dmı da an1a.Jıldığı fü:cre gezmek s-; tıe· 
tiyle bu kazançlarını tcmi~ı etme! ~· 
ler. Şayet bunlar, böyle hareket c :ııb~ 
Zeri takdirde ya"!ılaıııp karcı]:J) heıı 
götüriiWyorLar, ce:Mya çarptırıl 

tir. duğunu anlatmıya lüzum yoktur. 
Bu ziyafette amiraller ile filo ku. Bu ziyaret esnasın.da kralıniıza iki 

maııdanları, kurmay başkanları ve t"P- deniz destroyerimiz refakat etti. 
fikaları hazır bulunmuşlardır. Bu g<'milerin avdetinde kumandanla. 

İngiliz Akdeniz donanması komu. rını Kabul etti;tim zaman, gerek Ma. 
tanı A•ral Sir Dudley Pound, dün jeste krala, ve gerek İngiliz denizci. 
akşam ziyafetinde misafirlerint! so:l !erine gösterilen büyi.ik ve içten geleo 
derecede parlak kabul gösternıiştiı-. mi,;;afr·pernrliğin hayranlığı altın . 
Çok samimi bir dostluk Ye mütekabil da ~<aldıklarım gördüm. Şimdi Türk 
bir muhabbet havası içinde geçen bu filoı:;unun Maltaya yaptı~ı bir ziya. 

Zarsa ha7d7;;ateıı acımr .. 
Fakat şurası var ki, bu se1Jyal' 

cılar anısında yan yerH o7arılll11 

mevcuttur. Se1Jyarlara karşı bu ı 
ciddi hareket eden zabıtanın bııfl 
göz yumacak derecede miisamııhO sıtt 
terdiğini görüyoruz. Tepeba.5mdlt, · d( ziyafetin sonlarına doğru Amiral a. 

yağa. kalkarak misafirlerini seJamla. 
mış n: şu nutku söylemiştir: 

Tilrk filosuna hoş geldiniz derken 
eski Türk - İngiliz dostluğu ve yeni 
Türkiye hakkında bir kaç söz söyle. 
mektPn kendimi alamam. Türkler vı• 
lngili7.ler birbirlerini eskidenberi çok 
iyi tanırlar. Fakat askerlikte ilk te. 
mas 18:'>4 Kırım kISmi harbinde vaki 
oldu ve İngilizler Türklerin kardeş. 
çe 11asrl harbcttiklerini öğrendiler. B~ 
nu, büyük harpte karşı kar~ıya çar. 
pışmak da isbat etti. Ve lngilizler 
Türklerin nasıl centilmence harp 
ettiklerini öğrendiler. 

Büyük harbi müteakip Türkiye, 
Büyük Liderinizin ir~adı altında ya. 
pıla:ı kültürel, sosyal, büyük yen;. 
likfo.- etrafında tek bir vücut halindt> 
birleşmiştir. Bu büyük yenilikler. 
bütün dünya gibi lntıilizlerin de hay. 
ranlık ve takdirkarhğun celhetti. Ni. 
hayr.t 1936 da Türkiye, bütün dünya. 
ya Hr siyaset dersi vermek muvaffa. 

içeride: 
• Bu sene Çek rejlıl gcc:en seneler mab 

sullerlnden J .281.000 ve Fransız rejisi de 
400.000 kilo tlltun alacaktır. 

• D:ı.hlılye veka.\etl mahalli idareler umum 
müdUru Falk Trakyadan ıehrtmıze gelmi§ 
tir. Yann Ankaraya gidecektir . 

• Yunan arazisinden geçen demiryolu va 
zlyetinin yeniden tanzimi ile meşgul olan 
Türk - Yunan heyetleri dün gene toplan 
mışlardır. 

• Yağcılar belediyenin hilesiz yağ sat 

mak hususundald kararının tatbik sahasma 
konulm!l.'!ını tmkfın:ıız görmektedirler • 

• Erzurumlu gençler dün halkevlnde se 

nelik toplantılarını yapmış ve yeni idare he 
yeUnl seçmişlerdir. 

• Malımutpaşada 99 numaralı dükklnda 

kasden yangın çıkaran Aranı Uç sene altı 
ay, babası Panusyan da bir sene dokuz aya 
mahkQm olmuştur. 

• Pe§tede toplanacak olan beynelmilel 
turizm kongresine hUkCımctimlz de bir mu 
rahhaa göndermiştir. 

• 1zmlr telefon hattında da tek devreden 
lrnrtulmıık için yeni hoparlörler getlrilml§ 
Ur. 

• Son bir hafta içinde dör<.IU öltl ve biri 
yaralı olmak üzere 58 kaçakçı, 2166 kllo 
gümrük kııçağt yakalanmıştır. 

Dışarda: 

• lngiltercde sabık bahriye nazırı Çörtllin 
riyasetinde bir merkez partisi kurulacağı 

söylenmektedir. 
• Parfs - Japonya ha\•a rekorı.;nu kırmak 

üzere hareket eden Frıınaız tayyareclsi Japl 
sis ytızUnden yolunu 11aaırmış Japonyada 
bir tepeye çarpmış ve ağır surette yaralan 
mıştır. 

• Ölf'n sabık Yunan başvekl11crinden Pa 
pana!jtn.syunun beyni ve kalbi çıkarılacak, 
kalbi do~duğu kasabaya gönderilecek, beyni 
de Tı'bbı adllde muhafaza edilecektir. 

• !ra.nıa Yunanistan arasında yeni bir tica 
ret an'aşması yapılmak üzere bir Yunan 
heyeti Tnhrana gitmektedir. 

• 1937 <.le Amerika piyade ve topçu kuv 
vetıcrlnin ıslahı için bir proje hazırlanmış 

tır. 

• Amerikanın me~hur bukukçulıırmdan 

Jozef Da\•iı Moskova bily\lk elçl!lğlne tayin 
cdllmlştlr. 

• Hnbcljlstandan gclt>n malümata göre 
ltalyanlar GorenJn cenubu garbisin! de işgal 
etml§l<'rdlr . 

• Mısır parlAmentosıı dUn ananevt mera 
simle açılını§ ve kralın nutku okunmU§tur. 1 

retin bütün on dokuzuncu asn işgal e 
den 'J ürk - İngiliz dostluğu gününün 
yeni bir doğumu olacağını ümit ed«:. 
rim. 

Areiral, Türkiye Cumur Reisi Ata. 
türkün ~erefine içmi;ı, bir müddet 
sonra da Amiralimiz kral 8 inci Ecf. 
var Jın şerefine içerek mukabele eylt• 
miştir. · 

Ziyafetten sonra Amarilimiz Va 
letta operasında şereflerine verileu 
gal.ı miisameresinde lngiliz Amira!~ 
ile birlikte hazır bulunmuş ve müsa 
rnereye büyük ünlformalarile subay. 
larrmız da gitrr .. 5lerdir. 

uiğer taraftan efrat da mihman. 
darlarile şehirde dol:ı~mışlar ve sine::. 
mafora götiiriilmüşlerdir. 

Dost memleket denizcileri en bü. 
yüğünden en kü~üğüne kadar anane. 
vi Inıriliz ml~afirperverliğinin tam 
bfr rıümunesini göstermişler ve bizin~ 
deniı:cilerimiz de her tarafta sempati 
uyanchrmışlardır. lntizamlarile tak. 
dirler toplamışlardır. 

AmJrahmt7ın nullcwı 

Amiral Şükrü Okan İngiliz amiralırun 
dün geceki nutkuna, bugün verdiği öğ
le ziyafetinde mukabele etmiş ve İngi
lizce olarak cış:ığıdaki nutku röylemiştir: 

vilimescit civarında öyle seyyal' '" 
cı"Lar, sebzeciler var ki, bunlar artı~ u~ 
civarın yerli tüccarları haline gel · 
lerdir. Köşebaşlarını tut.ani.ar 9 
geçmeye mani oldukları gibi, yef 
çöplüğe de çevirmektedirler. eıı ki 
bir gün mevcut değillerse haft<Jtl~ dı 
ğer günleri yerlerindedirler. ~a 
mız böyleleril,e niçin aldkadar ol 
yor. 1 şte l>ize garip görünen cihet 

Biz oJ.-uyucumuzun mektubunıı ğ) ta 
nen sütunlarımıza geçirdik. Bu , l:nır 
böy1.eyse, hakikaten garip değil nıı ~ 

Halkın post1 ~et1 

Karadenizde 
f•rtına 

~~} 
t,~J'oı 
~ti 

~İilb 
~~ 

Vapurlar hoğazdS 1~!llc 
bekliyor "~ ~ 

Karadenizde evvelki gece ~ı 
fırtına dün ve bu gece azami l j 

devam etmiettr. Fırtına bu sabab ~ gjb, 
ı:ı11.kinlesmistir. · 

Ka.radenizdeki fırtına yüzündetl i ( d 
Karadeniz boğazından hiçbir geıll Gw 
kamamıştır. Seferde bulunan geı9 
de limanlara iltica etmiştir. Bir<;O~ 
purlar rota değiştirerek Sinop li 
na kaçmışlardır. 

Fırtmadan Cumhuriyet, Gülcl 
İz.mir vapurları da İnebolu JİJil&Jli 

!arımızı arzedcriz.,, uğnyamamışlardır. Yolcular ve ~aı 
T" k" d çıkarılamamıştır. ~Ot 

''Ferdi bulunmakla miiftehir olduğu
muz Türk milleti ve onun kıymetli reisi 
hakkmda izhar buyurulan dostane hissi
yat ve har temenniyattan dolayı ~ükran-

ur ıye ve Britanya onanmaları 'ab;: 
arasında öteden beri teatisi mutat ziya- Be r be r I er ıtas 
retlere tekrar başlamak emelile Türk ı. 

11}ı 
donanmasından bir müfreze İngiliz do- ( Baştarafı ı inciJI tıtoti 
nanması baş kumandanının bu d~fa vaki dar edilmemiş olan polis bu · o~ \Q'ke~ 
olan nazik davetine memnuniyetle ica- berberlere de müdahale etmef11 ~ı 
bet etmiştir. Çok eskidenberi birbirini Bu suretle kanuna uyup dük~:. t'eı 
iyi tanımış, sevmiş ve aaymıg olan Türk kapıyan berberler fena bir ya'J)- ki 
ve İngiliz bahriyesi arasındaki ziyaret- " 

düşmügler ve müşterilerini ~ "~ 
lerin ihyasına bir başlangıç olan bu se- berberlere kaptırmıglardır. •aı 
fere iştirak etmiı olduklarından dola:ı• · lJ 

Her halde bu işte kanunun b~ 
Türk müfrezesinin zabitan ve efradı pek 1 cif " 

liğ edilmemi§ olmasından do Br, ~ 
bahtiyardırlar. Türk bahriyelileri Malta- dukca mühim bir ahenksizlik lh 
da ma~har oldukları hüsnü kabulden, ~· ö· 
yürekten geldiğini gördükleri dikkat ve muştur. '1' lir. 
nezaket eserlerinin kendileri vasıtasile !)jğer taraftan berberlerin ' t~~ 

tatiline kavuşmalariyle beraber· ~ 
Türk milletine müteveccih olduğunu bir mesele meydana çıkmıştır. ~1•1! bilerek, pek mütehassis olmuşlardır. Bu ıJI" "' 
yüksek ve kıymetli doştluk duygularını berbr de diğer hafta tatili ka~ J 
tehalükle memlektlcrine götürecekler- dan istifade eden esnaf gibı ·) . 

kanlarını tatil günlerde acabı 
d~ h t 

için l elediyeden pazar ru sa ' 
Türk bahriyesi, daha geçende kendi kağıdı almıslardrr. Bu ruhsatİ)'.e 

sularında sehimlamakla bahtiyar olduğu ğıtları ekseriyetle birer senelik•~'1·~ Majesta kralın afiyet ve saadetine, bü- '"t1' 
lerinde son defa ruhsatiye ktı.ıo0 yük ve şanlı İngiliz bahriyesinin daima 

taalisine ve o yolla İngiliz milletinin re- iicretleri yük~eltildikten sonra Je 
fah ve ikbaline sevinçle kadeh kaldırır. ya çıkan ihtilaftan istifade e ~v 
Amiralmuzın bu ziyafeti de diğerleri altı aylık verenler de olmuştttf•J 

gibi derin bir samimiyet ve dostluk ha- satiyeler daha yeni denile:bileC ~ 
zamı'tnda a1mclıg~ma oöre bunla! ı vası içinde geçmiştir. e 

Amiralımız bu gece İngiliz ikinci ar.ıi- veribn naraların belediyece gctı 
ralının Bahram zırhlısında verdiği ziya- rilmcsi lôzım ~eldiği kananti. .";e 
fette hazır bulunmuştur. Cünkü berberle:r o:ı7..ar tatih~1 fi 

Bahrlyelllerimlz tersaneyi ihtiyarlariyle değil bir kanun• 
gezdiler • buriv~t nltmda yapmaktadırle.r· I 

Valetta, 21 (A.A.) - .A:nadolu ajan. Relediye bütçesinden berber 
sının sureti mahsusa da gönderdiğı hafta tatilinden dolayı gelecel<,: a. 
muhıılıirinden: neler için ebilecek varidat da 1-tıa}{~ 

Amiral Şükrü Okan bu sabah Amı . bir mesele teşkil etmektedir. bıı 
raUa birlikte klübe gitmi~, subaylar ============::::::::;..-: 'daı 
da, mihmandarlarile tersaneyi gez. ziyafet verecektir. Ondan l ~a 
mişlerdir. at :vanşlarına gideceklerdir. 

1 
Amiralimiz, öğle üzeri, lngiliz A. Donanmamtza yapılan kab1l; 

mir,tlinin şerefine Yavuzda büyük bi; mi çerçeveyi kat kat aşmaktad1 
' 



tH\ 

Çimento 
ihtikarı 

SalAhlyetslz komis
yonlar meseleyi 

halledemiyor 

f Genel Kurmay Başkanlığının gösterdiği 
lllzum llzerlne 

Merzifonda pilot 
mektebi 

ıstanbı.t1I 

sokakDarı 
Cumhuriyet'in .. Hem nalına, 1ı.em 

mıhına,, $Ütununda okunmu~tur: 

Çimentto fiyatlanndald ihtikar ha-

reketi bir taraftan devam ede dunun Altı 
diğer taraftan ~mento ihtildnnı tetkik 

açılıyor 
ayda piyankodan 469 bin 
lira gelir elde edildi 

lstanbulun birçok ikinci dere"ede 
caddeleri ve birinci derecede soka!: ~rı 
Kurunuvustadan kalma bir hald~ Jir. 
Estağfurullah Ortuamanlarda da h:ıt 

tl eski zamanlarda da kaldınmlnr ,,u 
kadar berbat değildi. Aksini idC:ia 
edenlere Pompei harabelerini gid'p 
gezmelerini tavsiye ederim. 79 yılında 
Vezüv yanardağının döktüğü küllerin 
altında kalan bu iki tin senelik küçilk 
§ehrin kaldırımları, lstanbulun birin
ci derecede caddeleri haricindeki bii· 
tUn cadde ve sokakla.nn kaldırımların
dan çok daha iyi yapılmıştır. 

••• 
ıa, Galata.. geceyansiyle 
da öyle ta.nmıad.Iğlnız fe
Oruı, bu Y.atlerde mutat 
8atı3 yeri olmaktan çık· 

1lkl Gorkinin "Ayak ta.kı· 
de canlandırdığı tiplerden 
~ 'la.y eaddet!llne uğruyor. 

r beşer ötede beride bi· 
"e konuttuklarmı görllyor

ktlfllr ve argo kan· 
ltt parça.lan Ui§iyor. Öy· 

• Ahmet Ruimin devrin· 
defileli. Hüseyin Rahmı, 

ve Sermed Muhtar par· 
~e Uçü de ma.numı anla-

için qkll edilen komisyon garip bir va· 
riyete düşmüıtür. 

lhtildn tetkik komiıyonu daha 
ilk içtimaında aal!hiyet meaeleıinden 

İ§i tetkik edemiyerek dağılmıftJ. Bun
dan sonra böyle bir komiıyonun tetki
line kanuui in.kln olup oJmad·fım ve 
vereceği kararlarla kanunt bir ~tebbüs 
yapılmasına imkln bulunup bulunmıya· 
cağı • tetkik edilmittiw. 

Bu tetki1' neticesinde hiç bir kanun 
veya talimat:ı<'mede böyle bir madde 
bulunamamıştır. Bunuq için komisyon 
toplanamamaktadır. 

Fakat bir taraftan da ihtik!r alıp 
yürüdüğünde:ı ihtiklr yapanlan bulup 
müddeiumumiliğe verebilecek bir ko-

Şehir planı 
haberleri 

Bazı açık gUzlerln 
ta erkek kediler bir dişinin işi erine mi yarıyor? 
~\rlarken, öte tarafta., Vali ve Belediye reisinin imzuile dün 

kılıklı bir genç, koca ka.- §U mektubu aldık: 
~ boylu ve mWevves kı· "Şehircilik mütehauıaı Mösyö Pros· 
.'""Qbe kadınla fiskos korta- tan aldığım bir mektupta, imar plim 

• öte yanda kasketini ve ıehı;.in müstakbel vaziyeti hakkında 
h"- iğmlş yumurta ökçeli gazetelerde intiıar eden havadise de 
~bey, ateşin nazarlarla temas ederek: bunlann her türlü aslü 
ıı.~tndan gözetliyor. Kıs- esastan iri olduğunu, çalıımalan tetkik 
~ kıvranıyor. ve araıtmna aahumda bulunduğunu, 
---~ diğer bir lhtlraa ll&hn~ henüz takarrür ctmif ve kat'iyet kea

.,..l!Qtı,..._t bUru~uk yUzlU sıska bir betmit hiçbir tey olmadığım .CSylemi! 
ökçeli iskarpinleriyle ve böyle yanlış havadislerin yanlması 

fi~or. Arkasından yakı- kendi halinde çalııan bir takım masum 
.. ı bir oğlan ona adımlarmı tüccar ve mülk sahiplerini haksız ve 

u ... ~" &IUIUH.y&& ..J~u· ycnn:r; oır takım ısttrap ve ene11fcıere 

nefes nefese... Tenha dilıüreceğini ve bazı açık gözleri spekü 
en bir adam olarak beni lbyon hevesine sevkedeceğini ve her i· 

, cesaret buluyor: ki halde de imar hareket ve te§ebbüsle-
~ 11~! Ne peşimden geli- rinin zarar göreceğini illve etmittir 
, d senın ağzına göre kaşık Bu sözlerin çok yerinde ve haklı, ve 

1Ye bağırıyor. bu yolda bUtUn dünyada istihsal edilen 
&çılmamıı kilfUrleri sıra- tecrübelerin muhassalası olduğunu te-

>'tıı yitten baıka bir tey il!vesine lüzum 
Bokaklardan birine "cız. yoktur. 

t 
,~.... Pl~nlar tekemmül etmeden ve resmen 

a. kalırsanız, yeglne nak tasdik ve tebliğ edilmeden yapılacak 
?l~ zen.evatçı at, ka- neıriyatın memleket menfaatlerine za. 

t6t.ı,~~ın bütün caddeyi kap- rarları olacağını ve bundan sakınılma
IL-.k8'111Uz. .. Ve sonra, etraf- sınr rica ederim.,, 

)n_..tlrkek bakınarak hızlı a- ================= 
~ '"'11~ siyah baş örtUIU · ·a· bakardık. Gene baktık. Şapkası, palto-
~ edebilirainlz ki, bun· su rengini atmış, bir nevi koyu, nefti-
11) bir gece geçirdikten son· leşmiş. .. Bıyıklarına da ak düşmüş ... 

llıınadan evlerine k~an Sırtı da azıcık kanburlaşmıf ... 
ltaıı Pek. alışık olmıyan ka· Kimbilir, o da bende nekadar değigik· 
~kert, ışçt kadmlannkin· likler hissetmiştir ki, garipsiyerek 

• .adır ve ensen onlann süzdü! Belki de ''bu göz aşinası, galiba 
ot!:'lanıamıştır. seyahatteydi, avdet etmiş olacak! .• 
traa enberi, en aşağı sınıfın diye dilşündU. 
~rkbeldesi olmuştu. GUndUz Evet, seyahatteydim .• Fakat mekln 

et en halinde hiç de öyle içre değil, zaman içre seyahatte ... Hal· 
~I a:.al'l'neZBlniz. Fakat ge· buki, o, zamanını da, mekhmı da de· 

:eıerı dışarı vurmak- ğiştirmemiş; belki de ömrün Un sonu
ldeainin hort!ıyan nı- na kadar değiştlrrniyecek... Her gUn 
~01&.ıJınaktadır... tam on buçukta Acrmusluk sokağmm 

· ~ • • bir köşesinden beliriyor, on bucuğu 
. , lata içre seyahat ettifi- Uç geçe diğer köşesinden aşağı sapı-
~Yatı nbuı lemtlerlnin baş. yor ..• 

Tüfk hava kurumu umumi mcr f 
kezi içtimaı dün Ankarada Erzurun· 
saylavı General Zeki Soydemirin r. 
yaseti altında yapılmııtn. 

T oplantrda ilk olarak ıehit Eri
l- ~ ve geçenlerde planörle dügüp şe· 
. it olan tayyareci Kamile kahraman 

Türk KU4U talebelerinden bir bayan 

lıklarma yakıtır birer kabir yapılma· 
sma karar verilmi§ ve •onra rapor 
okunmu~tur: 

10 temmuz 1936 da lnönünde bir 
yelkı:n uçuşu kampı açılmıştır. Bu 
kaml>J\ Tiırk Ku,ıunun Ankara. 
tanbut, Adana, tzôıtr, Bursa Ye 
Kays(!ri şubelerinin ameli \'e nazari 
motörsüz üçüş kurslarına iştirak e. 
den talebeden iyi not alan 109 ge~ 
çagrılmış ve 30 eylüle kadar süren ~
lışmalar neticesinde 109 talebenin 
hep~i A prövesi, 58 talebe B brövl!. 
si, 47 talebe C bröveei almağa mu 
vaffak olmuşlardır. Lise tahsili gör. 
mü, :ıltı talebe, Genel Kurmay Baıı, 
kanlığınca kampa gönderilen askeri 
bir heyet tarafından ayrıca yetlştlrH. 
miştir. Bu altı stenç hava ihtiyat za. 
biti olabilmek hakkını elde etmişler. 
dir. 

C brövesi alan talebeden 25 genç 

PAZAR 
lKlNClr'EŞR1N - 1936 

Hlcrl 13~ - Ramu&n: 7 

v~1ıı1 s.ıı.h eı,ı, 

cılo r._ 15,29 12,00 H,31 16,46 18,22 15,11 

t!~o 12,4( 7,14 9,45 12,00 1,36 12.26 

paraş .. tc;ühiğe ayrılmışlar ve kampta 
bir ~ok atlamalar yapmışlardır. 

Bir yandan talebe yetiştirilirker .. 
bir y~ndan da muallimler rekor uçuş. 
lan üzerinde çalışmışlar ve çok iyi 
neticelere varmışlardır. Pilot Vecı. 
hi 5 mat 20 dakika, muallim muavin . 
lerinden Tevfik Aytan 7 saat 35 da 
kik:ı, Ferit Orbay 9 158.at 49 dakika. 
Ali yıldız 18 saat 3:> dakika planörl~ 
havada kalmağa muvaffak olmuşlar 
dır. Ferit Orbay ayrıca 3200 metre. 
ye kadar çıkarak bir yükselme reko 
ru ve tnönünden Eskişehire planörtt' 
uçar::.k 35 kilometrelik bir mesafe re. 
koru kırmıştır. 

lkimotörlil tayyare, 53 ptlnör Vt' 

48 paraşütle çalışmakta olan TUrk 
Kuşı.nu, önümüzdeki aylar içindt: 
Ankarada açılacak bir motörlU tay. 
yare mektebile kuvvetlend.inneye çalı
tılaC3ktır. 

Genel Kurmay Başkanlığının gö~. 
terdiği liizum üzerine l\lerzlfonda hfr 
"Pilot tekltndl okulu,, nun yaptırıl. 

ma.c;rna girişilmiş, kroki ve projeleri 
hazırlanmıştır .. Yakında işe başlana 
caktır. 

4 nkara ve hmir paraşüt kuJ,le 
rind~!l Ankaradaki 43 bin liraya, h 
mirdeki 38,758 liraya ihale edilmi§tir 

Camly tin getiri 
Bundan sonra cemiyetin gelir 

vaziyeti hakkında fU izahat verilmi~ 
tir: 

Beyoğlundan Tophaneye inen ve da
ima kalabalık olan Kumbaracı yokuşu
nun, da.ha öncesini bilmiyorum; fak at 
1923 tenberi geçen on üç uzun sene için 
de en küçük tamir bile görmediğini 
ve her gün daha bf>rbad, daha perİ§BJ1 
bir hale geldiğini göl'('rek bu şehrin 
imarından ümit kesiyorum. Alelade 
kaldırımların ta,mjri içn de, bir yem 
borusu gibi mütemadiyen kulaklarımız 
da aksedip duran şehir planını mı be~· 
liyeceğiz '! 

Belediyemizin yolları parasızlıktan 

yaptıramadığını kabul edemeyiz. Çün-

kU Bursa vilayetine tabi Uludağm te
pesinde otel yaptıracak kadar parası 
olan bir belediyenin parasızlıktan şi· 

kayete hakkı olamaz. Her şeyden vaz.. 
geçtik; yürüvecek k:ı ldırım istiyoruz. 

BugQnkiJJ ftşlnl 
yarana boırakma 

Kurun' da HCJ.8fJn Kumçayı yazıyor: 
Hayatta muvaffakıyet için (flr!&t) 

denilen şeyin ehemmiyeti büyüktür. 
Birçok kimseler kazandıkları ~öhretle
ri birtakım tesadilflere medyundur. 
Fakat bu tesadüflerden istifade edebil
mek için de vaktinde harekete gecmek 
şarttır. Bu itibarla fırsata kıymet ver
mek ayn bir meziyettir. Onun için bir 
Türk oairi: 

'Tırsat ki havayf tiz - perdt~ .. 
Mısramı söylemişt1r. Bir İngiliz §al· 

ri de: 

- Fırsat öyle bir peridir ki (şimdi) 
dir; yarın (geç) olur.,, demiştir. 

Son altı aylık gelirimiz 1.647.01'.i 
liradır. Bu paranın 469.490 lirası p! 
yango gtllrldlr, ~fr luln••lao MaU1• 
Veka1etine devrettiğimiz kesri mun. 
zam ve ispirtolu içkiler yüzdesi il~ 
hava kuvvetlerine yardım vergi.si il~ 
memurların vergiye bağlanması yü. 
zünJen çok azalan hava tehlikesini 
bilen üye geliri hesaba katılmada". Bu !özlerle şunu anlatmak istiyo-

ruz: Türkiyenin dostluğunu kazanmak 
bugün elimizde kalan kaynaklar üz,. 
rind(', geçen )"ıhn aynı aylarile b:r için Fransanm önUne bir fırsat c;ıktı; 

Fra.rusa. bu fırsattan isti!ade ~erek 
karşı1a~tırma yapılacak olursa ge1t. 

Türk - Fransız dostluğunu unutulmaz 
rimizde 413.638 liralık bir artış göze 
çarpmaktadır. derecede kuvvetlendirebilir. Yalnız bu-

Rapor aynen tasvip edilmiı ve nun için İngiliz şairinin dediği gibi 
milli havacılığımız için yapılan yat (şimdi) hareket etmesi icap eder. Y~-
cl l da d l s·· "k ~ kA H nna kalırsa (geç) olur ve fırsat da bır 

rm ar n o ayı uvu r anı ar· (h t' ) 'bi "d ı 
b. . . M"llA M"'daf V avayı ız - per gı uçar gı er. 

ı e rıvasetı ve ı ı u aa ~- K flkl 
kaletine teşekküre karar verilerek urun 'e m 1 z 
içtimna nihayet verilmi~tir. Bundan 20 yıl önce Vakıt adıyla çı-

kan Kurun refikimiz bugün Uç ya§lna 
basmıştır. Refikimiz, 22 ikinciteşrin 
1934 te bu yeni adı almıştı. Kurun re
fikimizi tebrik eder ve uzun ömürle 

Mareşal Fevzi 
Ankaraya dUnUyor 

Bükreıteki Balkan Erklnıharbiye muvaffakıyetli mesaieıne devamını di-
reisleri toplantısına iştirakten sonra leriz. _____________ _.. ________________ ___ 
şehrimize dönen büyük Erkanıharbiye 
reisimiz ~faraşa! Fevzi Çakmak bu ak· Alman Hariciye 

Nazırı 
pmki trenle ~nkarava dönecektir. 

Suat Uervfş 
beraet etli Yakında Viyanaya 

gidecek 

bir Oeh arı. Vardır. O kadar Eski r.aman natlerinJn guguğu gi· 
lı! gtbrıiş&iniz intibamı bi! ! CEÇEN SENE BUG JN NE OLDU? 

Muharrir Suat Derviıin Şiıli na
hiye katibine hakaretten dolayı mahke· 
meye verildiğ:ni yazmııtık. Dun dinle· 
nen şahit böy.e bir hakaret aahneıini 

görmediğini söylediğinden mahkeme 
Suat Derviıin beraatına karar vermiı -
tir,. 

Avusturya hariciye nazırının Ber
lindeki temularmdan ve müzakereler
den bahseden Alman gazete!cri netice

nin umum1 siyaset bakımındaı: lf· mu
cibi memnuniyet olduğunu kaydetmek

tedirler. Salı gUnU imzalanması muh
temel olan umumi bir ekonomik anla3-
ma yııpı'.ı ıası mevzubah!tır. 

1oQ &)la Of •• Bu kadar ittırat... Sen verme Hallı; ştrkeU beledl;;-<!ye geçmiştir • 
~~ildi t r zarfında. bUtiln i· ya ResulAllah! DIY'lrl.ıeklr - Fevzf::ıa.,a demlr)Olu törenle 

11
j &41.anbuıu bu bakım- (VA· NO l açılmıştır. 

Olt htıç:ktan BOnra, geçen 
l'le .A~ddclerinde, Haber 
Ualtık matbaası arasm-

Bokaif:.na yolum dÜ§· 

~teahıd bu t!aatte e Dıuban-irken, o-
•- ... n.... ile geçerdim. Bir dt> 

1u.nı,ı:reYirrı? Port!öyıu Saadetinizi başka yerde 
' )ıf lapkaıı, siyah bı· 

arayınız 
~lnt ~ uttaz.td adımlarla (/\ T l\l P.) İlll%::tı i'e .ı:c•ğlmı.z ıııektuptd deniyor 

fr lhnn Yor._ ki;. 
r, nıııarı r be rnda. canlan- (Biraz havai metrep bir genç k1z tanıyorum. Başkala· 

~tte ' atı Bene ~el dal· n !çin beni kolayca terkedebilece(i.ine eminim. Bu kızcıı· 
• llYnl ~ ld b 

~lribirını .,o an geçerken ğız:n bana müsait davranan bir kardqi var. O da hoıuma 
be &§iııa qfna gitmiyor değil. Acaba neye karar vereyim). 

CEVABIMIZ: 

Kararınızı bu ailenin içinde vermek mecburiyetinde 

misiniı. Bir tanesi havai meırep ö~ekisi de ıize müsait 

da\•ranıyor, bunlar atide kuracağınız ocağını& için tehlike· 

li o'ur. Müstakbel saadetinizi bozaraum. 

Avusturya hariciye nazırı diln Ber
linden tayyareyle Viyanaya dönmUş-

tUr. Hareketinden evvel gazetecilerle 
görüşen nazır varılan neticeden çok 
memnun olduğunu söylemiştir. 

Atman nazırı da Vlyan•Y• 
gidiyor 

Viyana, 22 (A. A.) - Gazetelerin 
haber verdiğine glire, Alman d:ş fflert 
bakanı baron Neurath, ikinciklnun ı. 
dayetinde Viya.nayı ziyaret edetektil' . 
Bu haber, müsait bir eekilde karplan
mıetır. 
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HABER - Akıam postası 22 tkinciteşrln -

Kontenjan kalkıyor Şikaqetler temenniler 

Mecidiye köyün-
DugOas lFa'1ırbaırnksoırt 

DDk kaıroso knm<dlnır? 
Ankara 21 (A.A.) - Birinci sonka

nun 1937 tarihinden itibaren muteber 
olacak olan "Türkiye genel ithalat re
jimi karan,, dün, İcra Vekilleri Heye
tince tasdik edilmiş ve bugünkü resmi 
gazetede çıkmıştır. Bu kararla, memle
ketimizde ilk defa 1931 yılında tatbika 
başlanmış olan "kontenjan,, yani umum 
ithalatın t.ııhdidi sistemi nihayete ermiş 
bulunuyor. Bu netice, İsmet İnönü hü
kumetinin sistemli mesaisile, müteva
liyen elde etmekte olduğu muvaffakiyet 
}erden biridir. 

Mallımdur ki, bugün de devam et
mekte olan umumi dünya buhranı 1929 
ııyHlfünde başlamı§tı. 1931 yılında, dün 
ya ve hükumetler mali hayatını da sa
rarak ehemmiyetli bir genişlik aldı. 

Birçok memleketler, döviz tedarik ede
bilmek i~in, yok pahasına vermekten 
başka çare bulamadıkları mallarile, açık 
buldukları piyasaları istilaya başladılar. 
Kontenjan tedbiri, birçok ülkelerde ol
duğu gibi, bizde de, müstacelen bu va
ziyet karşısında tedbir almak ve tediye 
müvazenesini korumak, memleketi mali 
yıkımdan kurtarmak zaruretinden doğ

du. Bugün birçok memleketlerde bu sis 
tem 9oğduğu gibi yaşıyor. Bizde hüku
met, sistemli mesaisile, Türk milletinin 
milli korunması ve ekonomik kurulması 

için biltün emniyet şartlanru haiz, yeni 
rejime varmış bulunuyor. Yeni, "Tür
kiye genel ithalat rejimi., kısaca G. 1. 
R. güdlimlil ekonQIDi politikamızın, 

milli faaliyeti müdafaa ve himaye pren
siplerim.izin bir siUhr, muhtelü devlet
lerle ticaret anlaşmasr miizakerelerimi
zin teknik bir pazarlık vasıtası halini 

almış bulunuyor. Ana prensipi, Türki
yeye girmesi lazım ve girebilir her şe

yin, miktar tahdit edilmeksizin, ithaline 

jmJcan vermek ve bu suretle umumi 
mübadele ve faaliyet hacmini arttırmak 
tır. 

G. t. R e bağlı olan listeler §U;ılar
dır: 

(S) listesi - Bu listede herhangi 
memleketten, miktar tahdit edilmeksi
zin girecek mallar vardır. Sınai, iptidai 
maddeler, umumiyetle bu listededir. 
Türkiye umumi ithalatının yüzde S,S u 
bu listeye girmektedir. 

(K) listesi - Türkiye klering an-
laşması veya benzeri anlaşma mevcut 
memleketlerle, ticaret müvazenemiıin 

dev.ımlı ve ehemmiyetli nisbette aktiI 
kaldığı memleketlerden, miktar tahdit 
edilmeksizin girebilecek mallan ihtiva 
ediyor. Türkiye, umumi ithalatının yüz 
de 62,5 u bu listededir. 

(V) listesi - Muhtelif vekaletlerin 
milsaadesile girebilecek mallan ihtiva 
~diyor. Türkiye umum ithalatının yüz
de 11,5 ğudur. 

( A) listesi - Ticaret anlaşmalarile, 
istihsal edilecek karşılıklı menfaat esası 
üzerinden, ayn ayn memleketlere ve an 

ıaşmaıara bağlanacak hususi listelerle de b i r mi k r o p ve 
ithal hakkı verilebilecek mallardır. 

(M) listesi - Türkiyede yetişen p İ 51 İ k y U V S 51 
veya imal edilen ve milli faaliyeti koru· var m 1 ş 
ma bakımından ithal edilmemesi gere-
ken memnu mallan ihtiva ediyor. Hi- Bir okuyucumuzdan aldığımız mek. 
maye ihtiyaçları ve inkişaf derecelerile tupta deniyor ki: 
mütenasip olarak, bu malJann üzerine '"Mecidiye köyü camiinin takriben 
mvezu memnuiyet!e takip edilen poli·- elli metre kadar ilerisinde bir ine~ 
tikaya nazaran tedricen kaldınlacaktır. mnndrası tam bir pislik içinde etrafa 
Nitekim yeni memnu liste, bundan ev-

ağır kokular yaymaktadır. Caddenin vel neşredilmiş olan ve 1 kanunusani 
1936 tarihine kadar mcr'iyctte kalacak üzerinde ve evler arasında olan bu 
bulunan kontenjan kararnamesi mem- inek ahırının lağımı bahçe..cıindeki tize. 
nu listesinden 222 pozisiyonu ithali ri açık çukura akmakta ve gübreleri 
mükün mallar meyanına koymu~tur. de ayni bahçede ),ğın halinde dur. 

Türkiye ithalat ve ihracatının yüzde makt:ıdır. Her türlü sıhht şeraitten 

doksanı Türkiyenin klering veya ben- uzak olan bu mandıranın sütil şehre 
zeri a:ılaşma ile bağlı olduğu memleket 

satılmakta ve kapısı önündeki çöpler 
]erden yapılmakta olduğu ve (M) lis-
tesindeki maddeler, çiçftçimizi veya he- ve sinekler içinde ufak çocuklar her 

gün oynamaktadır. nüz genç olan bir kısım sanatimizi ala-
Ahırların sıhhi olması hakkındaki kadar ettiği ve zaruri ve tabii olduğu 

k b . 1 kanun ile burasının vhir hudutları dü~ünülürse, Türkiyeye ithali a ıl ma r 

lann, miktar tahdit edilmeksizin itha- dahiline alınması hususundaki kara
li serbesttir demek kabil olduğu kendi- rın mevkii tatbika konulması üzerin 

liğinden anlaşılır. den seneler geçtiği halde bu mikrop 

G. ı. R. in karar ksımı 11 maddedir. yuvasının hah\ yerinde durmasına ve 
Ticaretin istikranru tesis edebilmek kle 

H61'ke-8 I>ugU:ıs Feıj'T'banks'ın bundan evvelki karısının Meri 
du.ğunu Mnır. Halbuki o da.ha evvel bir ba.§ka.siyle evliydi. 
genç Dugkut Feyrbanks doğmuştur ki, yukarda solda görü.lm' 
tada annesi ve onun yantnd.a annesinin bugünkil kocası Cek va:, 
lüyor. 

Meşhur dünya tenoru 
.J lE: ~ N K D ~ ~ U R A'Iril bu suretle halkın sıhhatini tehdit et. ring hesaplan isttasistik neşriyatla mü-

vazi hale getirilmek için, müddeti 6 ay· mekte bulunmasına alakadarlann dik A ş 
dan 1 seneye çıkarılmıştır. katini celbederiz. 

7 inci maddesi, 40 gün evvel ilan ıar Siraeklerln imhasiyle zaten Mecedf-

•• GU EŞ 
tile iktisat Vekaletine bu listelerden bi- ye köyü cinnnda meşgul bulunana. ( im Sonnenschein ) . 
rinden diğerine istenen maddeleri nakil lakadarJarın kanuni kayıtlara hiç uy. Filmindeki musiki tekemmülatı hiç bir filmde görülmeıni~'f 
salahiyetini vermektedir. gun olmıyan bu pis mandırayı da göz. min mevzuunun güzelliği, Mizansenin lüks ve ihtişam .. 

Bu hüküm heyeti umum iyesi itibari- den geçirmeleri pek yerinde bir iş olur nin zenginliği itibariyle bu haf ta bütün İstanbul halkını 
le, piyasa bakımından hükumete la- zannındayız. Çöplerden hasıl olan si. s A R Av Sineması 
znn gelen kuvveti ve elastikiyeti temin neklere karı~n ahır ııılneklerf fle be. ~ 

k 1. f tt ~ Koşturuyor ve seyircileri gaıyediyor. Uaveten: FOX JUR etme te ve ma ıyette veya ıya a ve- raber belki civarının daima havasım 
ya piyasa disponidiletesinde vücuda ge- Bugün saat 11 de tenzilatlı matine. 

f f sat eden ahır da yok edilmiş olur.,. ~--~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiii~ lecek veya getirilecek hareketleri he- • 
men önlemek imkanım vermektedir. HABER: Belediyenin nazarı dik. 

katini celbederiz. 
Ayni vücuda getirilmek yani nUmune ---------------

diye kuııanıımak üzere veya yolcu be- BI r A I m 
8 0 raberinde ve ticarete arzedilmemek ü-

zere veyahut da döviz tesviyesini icap tahteJbabfrl batlı 
ettirmiyecek ve satışa çıkanlmıyacak 18 numaralı Alman tahtelbahiri di-
mahiyette hediye ve kolipostal ithala- ğer bir gemiyle çarpışarak Lubeck ko-
tmda biiyilk ko1aylrklar ve imk8nlar 
verilmiştir. yunda batmış ve 20 neferlik mürette

batı tama.men ölmüştUr. 
Devlet, belediyeler, imtiyazh _oirket- -----~-------------

ler, sermayesının yansrndan fazıası dev Verem illere yardım 
letc ait müesseseler ve menafii umumi-

Veremle sava., kurumundan: Eyüp 

Bugün SAKARYA ~~~~!~~ 
Görülmemiş bir muvaffakıyetle gösterilmekte olan ve se 

JOAN CRAWFORD 
tarafından emsalsiz bir surette yaratılan 

[Q)DlL.lEDDGDM ~nan V~Ş~~ 
Kısmen Korfu ve Ege adalarmın şayanı hayret muhitiııJe 
n~e aşk ve fiiımn c:ıı;:ın FTATI!HZCa sözlü filmi"; Nnrm,~tf' 

nizi alamıyacaksmız. Bugün saat 11 de tenzilatlı fl'\8 

yeye hadim cemiyetler (Kl) listesinden Verem dispanserim.ize gelen yardıma 
istifade eden memleketlerden serbestçe muhtaç hastalara dağıtılmak Uzere -------------------------:---:-:
milbayaat yapabilecekler ve onun bari- varın çıkacak SP bir çuval şeker, bfr çuval pirinç, :50 kl-
cindcki ülkelerden yapacaklan müba· lo mercimek, 50 §işe balıkyağı hediye 
yaatlar, mukaveleler ve sureti umumiye Post as 1n 1 o kuyu rı 
de serbt!st döviz tesfiye ve taahhildünü eden Profesör Avukat Bay İbrahim 

ihtiva eden hususlarda• İcra Vekillerin· IA•lı·· İİİErİİİİİİİbeİİİrİİİkİİİ'İİİe İİalİİİİenİİİenmiiteşiiiiieiikkUrİİİİİİİİİİİedİİİİİİeİİriİİİz.İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmİİİİİİİİİİİİİİ=miİİİİİİİİİİİ~İİİİİİİİİİİİİİİİİİmİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ_./.jf1' 
den daha evvel mezuniyet alacaklardır. ı 

Yeni rejim, umumi ekonomik politi
kamızın teknik bir cüzü haline gelmi§ 
ve bir ithalat tahdit aleti olmaktan ta
mamen çıkmış bulunmaktadır. Ticaret 
ve i~ filemimizde büyük ferahlık temin 
edecektir. 

oedlkp11,11 A Z A K Sinemasında 
BugUn DstaırllblUID taura1Foını~aı ftllk <dle1fa gösiteırDDB 

lli1aı~Dkii ~e tam 

_! .......................... ~ ... Beri in olimpiyatları 
Ayrıca: Meşhur artist 

FERDERIC MARCHE tarafmdan 

2.000 metre ve 1 t /2 
devam eden muazzant 

bu büyük pro 

Holivut - lstanbul Mağazin GONAHIM ~ kaçırma) 

Senebaşı fevkalade nüshası 
1 Kanunusani 937 tarihinde Holivut, İstanbul Magazin mec

muası üç renkli bir kapak içinde bol sahife ve bol resimli olarak bir 
nüshai fevkalade çıkaracaktır. 

Bu mevsim sinemalarda göaterilecek olan filmlerin mevzuları 
laitikleri ve resimleme ne§rolunacaktır. 

Sinema merakhlarma ve Anadoluda sinema iti yapanlara hu 
nüshayı tavsiye ederiz. 

Bayilerin bu nüsha için şimdiden sipari~ vermelerini ve ilan 
koymak istiyen ticarethanelerin de V AKIT Propaganda servisine mü 
rncaatJçırmı bildiririz. 

Bugün TCRK sinemasında 
Zamanımızın en meşhur artiatleri tarafından yaratılan ve görülmemiş bir mu,,uffakıyet kazanaıt 

Yeşil Do ino 
en büyük Fransız filmini, bütün lcıtanbul halkı gidip görmelıdir. llAŞ ROLLERDE: 

DAN1ELLE DARRlEUX - CHARLES YA~EL - l\fAURlCE ESCANDE 
Bu film, DANIELLE DARRlEUX'nün şimdiye kadar çe,•irdiği filmlerinen miikemmelidir. 

llıh'eten: Fransızca EKLER JURNAL.. Bugün Sft"t 11· ,.t,. Tr.M7fJ .A. TJ l M •\ Tf~ 

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

KOMUTAN 
· MİKİNİN 
GE'Ri ~Evi. 
· RiLMESi 
İ~İN TOPAL 
-DEB~.q 

EM\ft ve.: 
1,i Q \ 1Mı'~J> ( 

Mi ki Afrikada haydutlar 

ONV GEBE-RTME Lİ İPİM 
,.,e Di'fe avJıA'"'AR-' 

· 6Ö.N.t>cRD.İM .. ••• 
:, f)\Jf>Al.At..tK E1''fı M .. • 

,,, 
~.~ .... • • 

peşinde 



22 i'önc!t~;rin - 19315 

Eczacı ı ı 

Öhö öhö öhö... 1 
Fena halde öksürllyorum... Baktım 

ki küçücük loş bir ecza.ne .• Derhal içe
riye daldım; ve: 

- Aman bana öksUrük hapı! - de
dim. 

Eczacı raftan bir kavanoz aldı. Bir 
IXlÜddet düşünceye vardıktan IODl'a bir 
kavanoz daha indirdi. Halli müekUl 
bir mesele ile kaı'§ılaşmış gibi bu iki 
kavanozun kareısında başçağızını ka
§ıdı. Nihayet, kat'i karannı vermi§ a
damlara has bir tavırla ortaya üçUncU 
bir kavanoz daha çıkardı. 

M.ınldana.rak: 

- Ya şundadır, ya. bunda; helvacı
nın kı ... zın. .. da! ı ! - diye kendi kendi
ne söylendikten sonra, yüksek aeale: 

- Buynın öksürük haplarınızı ... 
Ve bana iki üç hap uzattı. 
Henüz ben parayı vermeye vakit bu

lamadan birdenbire kapı açıldı ve içe
riye hiddetli bir adam girdi. Elindeki 
Pi.keti te7.gihm Ur.erme fırlatıp: 

- Nah! dedi. 
Eczacı, telle ve heyecan içinde pake

ti bir de açtı ki ne görelim! lk1 fare 
Ölilail. 

- Ne oldu bunlara.? .. 
- Ne olduğunu senin daha iyi bll-

lllen icap eder. Hergele oğlu hergele ... 
Bayuız, namuaau.z! 

İçeriye yeni gelen .zat, eczacıya bu 
kıratta birkaç küfürle daha donattık
tan sonra bana döndü: 

- Haberiniz var mı birader?.. Bu 
eczacı, azmanından geçen gün misk ~ 
bunu aldımdı. DUn gece sabun elimde, 
lllualuk bqn:ia gittim. Fakat eski sa
bunwndan bir parça daha kaldığını 
löıwek, iktmada riayet oı.un diye ~ 
llisine ilişmedim. 

Küçtlk parçayla elimi yllzUmtl yıka· 

tun ve odama çekilip yatımı. Bir de 
"-bahleyin apteshane aralığına gittim 
ki e ~~ olsun... Yeni sabun die 

• • leın.t.t, ..-.wuQli YIWlDafUl• 
da ıkı fare ölüsü koyun koyuna, kar-
de§ kardeş yatıyor ... Söyledlğimln doğ
nı olduğunu ispat için ikisini de pake
te sanp işte eczacıbaşma getirdim. 

- Bunda kızacak bir oey yok.. Fena 
Du? Evlntmen iki .ziyank.Ar havva" ek-
Bild. "·-

l i§te ..• • dJyerek mtlşterinin hidde-
tini yatıştınnıya uğrqtım. 

- Peki ama, bu fare illcıyla elimi 
l'Uzllmde U yıkasaydım da farelerin yerin 

bu sabah benim ölümü bulsalardı 
0 zaman hoş mu olurdu? .• 
b Gene kapı açıldı ve içeriye üçüncü 
lr mUştert girdi. 

- Buraya. baksanıza... Sokağmızda 
Blzinklnden başka eczane var mı yok
lllu? • diye sordu. 
~tar. mağnır: 

1 
'"':"' Ha~, yok!... EcHmmılz mahal

eıun bırıcik ecza.nesidir! • cevabını 
Verdi, 

. - O halde bu mtlkemmel saç lllcmı 
~ b&§ka bir yerden almıı olmama 
"UU[ln. yok değil mi? 

Te7.gllıtar, müşterinin g&terdiği şi
leyı muayene ederek: 
,_ - Mal bizim ... Amerikadan hususi 
e .. tlrtiyoruz. 

- Amerikanın ''Florida,, sı gibi ye
lin dibine bat emi ?!. Gün görme?!. 
lan~ Niçin efendim, niçin? .. lIAcı kul
ttıı ? ınız da saçlarınız gtb:nrahlaşıııadı 

!lıı~~aba da söyleniyor. Benimle alay 
Q\UYonıun herif? 

Merakla: 

ıe; N e oldu beyim?. - dedim - mese
n ,~lnu faslmı öğrenemedik ki ... 

- ... eae1 nin Yeşil k . e aslı faslı: Benim yem-
li ~ilınem ! .. Başım, çayır gibi hl-
ler U§U taaa... Eğer üerime çekirge
knuz. tUrse hiç de §8.§lllıyacapn!. Ba 

aa~~ıkarıp başını iğdi. Bur
!'ece ıat . dan bir nümune! .. Bu de 
ha bir ~ır yeşil rengi ömıiimde da 

- Se görmedim .. nne b" • Oflu kal ıçıın eczacısın ! ! Kalpazan 
lıa.ıe IO pazan. ! ! lnsanm kaf uını bu 
bl~ kan bir lllcı saç suyu diye 
lele bu k llUıl 111.tıyoraun? Hem me
Ue bera..,::-rıa da kamıyor. Saç suyu 
~ ti le!ıden fare illcı aldmı. 

az.eter Aft~ v.lvor 

l~JJM;~ıı ., 
!:::"! • lP.~ 

Geberesicelere illmqallah bir şeycik
ler olduğu yok... Semirip yağlanıyor
lar. Mademki fareler gebermiyor, se
ni gebertmeli!! .. Yemyeşil kafamla be
ni eli.leme rezil ettin! ! 

Elini tez.glhm öte yanına uza.tarak 
eczacıyı saçlanndan yakaladı. Sağa 
sola sarsmaya başladı. Mis sabununun 
müşterisi ama da keyifleniyordu ha.. 
Tezgahtar sille şamar altında bağınp 
dururken o da meserretinden haykın
yordu. Nihayet dayanamadı. Kollan
nı sığıyarak dayak faslına bizzat işti
rak etti. 

Vur babam vur.. Allah yarattı de
miyor; pataklıyorlardı .. 

İçim bu kadar zulmü kaldırmadı. 
- Eh elverir; elverir .. Artık hıncı

nızı aldınız! .. - diye araya girdim. 
Bilmem sözüme itibar ettiler bil -

mem yoruldular mı? .. Cennet taamı ü
zerine birer sigara tellendirimek Uzere 
karşı kar§ıya iskemlelere geçip otur -
dula.r. 

Ye§il adam: 
- Ben eczacıyı saç boyası için döğ

dilm; ya siz niçin döğdünUz? - diye ö
bürüne sordu. 

- Ben de sabun için döğdüm. Mis 
sabunu diye bana fare ilacı vermi§ kö
poğlu ! 

- Yok canım!! Demeyin allah aşkı· 
na!? Bizim evde fareler cirit oyııuyor .. 
Siz bana fare ilacını verin ben de size 
mis sabunu ile saç ilacını .. 

- Saç ilacınız başınızı boyadığı gi
bi kumaş da boyuyor mu bari? 

- Hem de ne g{llıa.. Bqı mı havlu
ya silmi§tim. Yemyeşil kesildi. Yıka.
dik, yıkadık ağarmadı .. Hail zümrUdi. 

- lyi a.kluna getirdiniz avcı ceketi
mi ben de yeıJile boyamak istiyordum. 
MalQm ya av elbisesi ye~il olunsa, kuş
lar çayırlann rengi arasında insanı far 
ketmezler .. Alm fare illcını, verin saç 
suyu ile sabunu. 

mo- .. .,.. ·h-"ftJl.do. ao-.; 1m .. ııa .. 
tara birer tokat daha vurdular: Kolko
la girerek eczaneden çıkıp gittiler. 
Adamcağızla karşı karşıya kaldık. 

Kalbim çok yumu!}l.ktır. Kendisine de
dim ki: 

- YüzUntizde iki bere var ... TentUT· 
diyot,, sUrsenU.e .. 

- Korkuyorum. 
- &ebep? 
- Ya ilAcı sürdilğüın yerde saç, diş. 

yahut başka bir feY çıkarsa? .. 
Tereddütle ilave etu: 
- Öyle ya... ''Tentürdiyot,, diye yil· 

.zilme saç ilacı, yahut ~ macunu sür
mem pek muhtemeldir! 

Çok geçmeden kendisiyle ahbap ol
duk, gır geçmeye başladık. 

- Ah, diyordu - bilseniz. ben öyle 
talihsiz, ama öyle talihsiz bir adaman 
kL.. MeselA bqıma gelenleri gördü
nüz. .. Ne talihsizlik değil mi? Ama 
bu; yalnız bugllne mahsus değil .. Her 
gün ayni dava.. Size bir maceramı an
latayım da halime acıyın: Evvelki se
ne Almanyadaydım. Fena halde mete
liksiz kalmııtım. Bir tiyatro direktörü 
ile tanıştım. Beni "Aç durma rekoru
nu kıracak!,, diye guetelerde illn et
ti. Kırk gün bir Şey yememek üere 
kendi8iyle konturat yaptım. Kırk gUn 
sonra kUlliyetli bir para alacaktan .. 

HABER - Afşam postam 

Tonton amca 
hırsızı boş 
çevDırmez 

Ahali merale: içinde.. Bir kıyamet. Ka- ------- - - -----
tibi adil ve halk huzurunda beni bUyUk 
bir camekin koyup mühürlediler •. Fa
kat daha ilk gece fena halde karnım a
cıktığından cameklnı kınp tiyatro mü 
dürilnün odasına girdim ve altı kangal 
sucuk, bir kaz ve yirmi yumurta ye -
dim! Bu hldise tu.erine, patron beni 
"meşhur oburlardan,, diye reklama 
bqladı. İlk zamanlar işler iyi gittiyse • 
de, ben oburl&§bkça oburlaştım, herifi 
Yedim, kül ettim. Mües!lese top attı! 
Hayatta nereye başvurdumsa netice 
böyle çık:rn11tır. Sabun satarım; me -
ğer mükemmel fa.re illcıymış. Saç su
yu veririm; meğer dünyada bundan a-
la yeıil boya olmamuş ... Şimdi bir son 
tali tecrilbesine daha bqvuracağım ... 

1 
Bakalım akıbet neye varacak? Rana 
müstesna bir kızla nişanlandım. Rana., 
müstesna dedim diye sakın şimdiki 

§ıllrk !;!ıpıı tılardan eanmayın, ehlina. 
mus mu ehli namus .. Kimseciklere ete-

e JncideJ 
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IBDrDncl Alhlme't öDdü 
Sultan Ahmet camiini yeptıran padi· 
•ah, çadır ıpi ıle bo{lulan derviş öıme

digl için vezirLn, -eli ııe öldürdü 
1617 yılı:!:! ıkinciteşrin günü, :il9 s~ . f llirlnci Ahmet oıdügü \akit hazi. 

ne ~\'\'el bugün, padişah birinci Ahm •. , nesinde bir milyon duka, kıymetli tat
yirmi sekiz )'aşında ve saltatının on larla süslü on sekiz kılıç ve birçok ser 
dördüncü senesinde öldü. ,·et bıraktı. Fakat onun Sultan 

Birıncl Ahmet, on dört sene içind•· Ahmette yaptırdığı ::ami hepsinden 
hoc.:ı. nın, müftünün, karılarının ve kız. yüksekti. 
lar ağasının boyunduruğu altında kal Padişah. dindar halkı celbetmft. 
mıştı. Birçok tarihçiler onun adal... ti. Mekke ve Medineyi tezyin ettirl. 
tindtn bahsederler. Ent, birinci Ah. yor, )aptırdığı camide? her sene pey. 
medin tarihte birçok doğrulukları vı• gamb rin doğuşu manzumesini oku. 
iyi kalpli bir adamın yapacağı har t". yor, peygamberin eıjyasını sarayda 
ketleri Yardır. Fakat bunun yanında teşhir ettiriyor. Gene sarayda he?' 
gaddarlığı da bariz olarak göze çarp. cum:ı günü kur'an nkunurdu. 
maktadır. 

Avda zarar verdiii bağların sahip 
lerine tazminat vermişti. Bir gün bir 
derviş omuzuna taş atmıştı. Herke~, 
titremeğe: 

- Dervişin boynu gitti. Derneğe 

başlayınca o, kaşlarını çatmış, yüzünü 
buru~turmuş ve sonra: 

- Mecnun .. Diye mırıldanmıştı. 
Ahmedin, hayatında yapdığı ve 

göze çarpan hadiseleri Halmer ~Y
le anlatıyor: 

"Aklından mahrum oldufunu be. 
yan eylediği bir derviş idam ettiren 
bir ÇPdır ipiyle botulmuş olduğu hal. 
de eseri hayat gösterdiği için bir 
sadrazamın başını bizzat kesen, ve. 
zlrlerden birçoğunu öldüren, zencı 
hadımlarından birine zehir vererek ze. 
hirliyen, cuH:ı.s ettiği vakit - saltana. 
tın veglne vari~l olduğu için - bira. 
derinin hayatını muhafaza etmiş is• 
de bilahare onun idamı hakkındaki 
tasavvurunu mahv ve kendisi için mu. 
cibi f ellket olacafı zan ve keşfine meb 
ni etmemiş olan, elbette gaddar. 
lrkla itham olunmak lhım gelir.,. 

• • • 
Birinci Ahmedin saltanatında en mil 

him hadise, Yahya adında birinin AY 
rupada hıriBtiyan papas kisvesiyle 
dolaşarak Osmanh hUkGmetini zap 
etmek için çalışmasıdır, bu Yahya, 
Ahmedin kardeşi oldufunu iddl• 
ediyor, Varşovadan, Pragdan, Floran. 
sadan. Parls ve Napoll ile Romada1l 
yardım istiyordu. Bu adam, bir rum 
serserisi f dl. Dolaştığı yerlerde her 
kes padişahın biraderi olduğunda lk. 
na f'dfyordu. 

Tarihler, birinci Ahmedin, padi. 
şahlıkta olduğu kadar papalıkta da 
bedbaht olduğunu yazarlar. Yedi of. 
landan ikinci Osman, dördüncü Mu • 

rat fl' lbrahim padişahlık yaptılar. 
Mehmet, Süleyman, Kasım ve Beyaz!t 
kardt şlerinin saltanattan esnasında 
onların emirleri ile öldürüldület'. 
lki oğlunun yeniçeri ısyanları ara 
sınds kurban gittikleri ve dördilnca 
Muradın devleti kan ile boğduğu dfJ. 
ıttnUJürse birinci Ahmetten yeglne e. 
ser olarak bir cami kalmaktadır. 

Eserı hazırllyan : Nüzhet Abbas 
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Ancak bunlar olmadığı za
manda da iyi bir futbolcu olmağa im. 
kan olmadığını hatırdan çıkarmamak 
lazımdır. Nefes ve bacak muhakkak. 
tır ki idmanla daha iyi randıman ve
rir bir hale gelir. Top prakitaine ge. 
lince, bunda ne kadar ısrar olunsa az 
dır. Bir futbolcunun ilerlemesi sırr 

bununla kaimdir. Sadece kaleye §Ut 
çekmek klfi değildir. Yuvarlana. 
rak gelen topları paslamak, durdur
mak, dribling, çalım, kafa vuruşları 

velhasıl oyunun her safhası munta. 
zam surette idman edilmelidir. 

Haf bek oyunu 
YAN HAFLARI: 
Gerek birinci sınıf futbol takımları 

gerekse milli takım hakkında kü~ük 
bir mübahase açıldı mı hepimiz bir a. 
ğızdan: "haf hattı çok zayıf., demek. 
ten kendimizi alamıyoruz. Bunur. 
Türk futbolüne izafesi ne kadar do~ 
ru ise umumiyet itibariyle zayıf bir 
haf hattı ile bir takımın muvaffak ol. 
ması imkanları da o derece güçtUr. 
Muhacim hattı ne kadar iyi işlerse iş

lesin. arkasında bu hatta müessir su . 
rette yardım edecek bir haf hattı bu. 
lunmazsa muvaffakıyet ihtimali ha· 
kikaten çok azdır. 

Futbol kom binezonunun ana zfncı . 

rl olan haf hattı müdafaa ile hücum 
aras1nda hem müdafaayı tıem de hı.ı. 
cumu takviye için konulmuş bir hattır 
ki bir takımın muvaffakıyet veya m:ığ 
Jfibiyeti üzerinde en büyük amildir. 

Bugünkü futbolde santrhafın daha 
ziyade üçüncü bek mevkiinde oyna. 
makta n müdafaaya daha fazla yar. 
dım etmekte olmasına göre bu porisyo · 

ayatına da hAkim, kafa vuruşları d 
gün; şütur, yer tutmasını bnir, blrar. 
da ferdi oyuna kaçan bir haf en ld 
al haf oyuncu olarak ka':>ul olunabL 
lir. Mnmafth bütün bunların hepeln 
nefsinde cemetmiş olmamak da, m 
hakkak surette iyi bir haf oyuncu 
olamamakhğa delalet etmiyeceği lçla 
vücutça ufak olanların ne\'lllit olms-. 
larına da sebep yoktur. 

Ne olursa olsun mükemmel bir top 
kontrolü ve topu istecliii yere plbe 
edebilmek kudreti haf bekte mutlak 
bir şarttır. 

KAFA VURUŞLARI: 

lyi bir haf, kafasını çok iyi kulla.j 
nabilmek mecburiyetindedir. Dilhun 
açık oyun tarzında topun yerden oldu. 
-?u kadar havadan da seyredeceğin 
göre hfların kafa vuruşlarında 
betli olmalan şarttır. Hafbek, önU'l. 
de ve arkasında kendi takımına me 
sup oyuncu olduğunu nazarı ltlba 
alarak bekler gibi uzun kafa vuruşla 
rına heYes etmemeli. bilakis topu 
arkadaşa vermeli. yahut yere indirme 
ğe gayret etmelidir. 

Bir arkadaşa iyi bir tarzda plbe • 
dilen bir kafa vuruşu, gelişi güzel u. 
zun bir kafa vuruşuna bin kere müree. 
cahtır. 

Kafa vuruşları ile topun ha ,·ndakt 
seyrini temdit etmek hiç bir mnksada 
hizmet etmez. Çünkü gol atabilmek 
için muhakkak surette topun yere la 
me.c;i lazımdır. Bunun için de en zi 
de dikkat olunacak ~Y topa kafanı 
ortasiyle değil, alnın üstüyle vurma 
meselt>sidir . 

(Devamı utıf'' 
nu ayrı bir tetkikten geçireceğiz. ----- ---- - - ---

EvvelA şunu söylt-nıek lazımdır ld 
hem müdafaa hem de hücumda mu. 
,·affak olabilmt>k için hafın her cihet. 
ten mUkcmmel bir oyuncu olması şart. 

C · ece r • kuvveti se her iki 
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Fransız ve Türk 
notaları 

( Baştarafı 1 incide) 

Eundan sonra notada Fransanın Su
riye ve Lübnaru istiklal ve inkişafa gö
türmek vazifesile mükellef kılındığı 

zikredilerek mahalli muhtariyetlerin 
vaziyetin müsaadesi nisbctinde inkişa

fını temin, bu iki devletin harici müna
sebatını sevk ve idare, topraklarını zı

yadan ve yabancı bir devlet murakabe
si altına konulmaktan vikaye ve muh· 
telif ekalliyet unsurlarının serbestçe in· 
kişafını temin gibi hususatın da uhde· 
sine verildiğini tafsil ettikten sonra, 
ı 921 itilafnamesinin İskenderun San
cağı hakkındaki hükümlerinin tatbiki 
maksadile Fransa tarafından alman ted 
birlerin manda muahedesi çerçevesine 
tamamen tetabuk ettiğini söylemekte
dir. 

Notanm en mUhlm kısmı 

Notanın davamıza taalHlk eden en 
mühim kısau Sancağa ait olan kısmı

dır. 

Bu kısımda Suriye devletine tabi bir 
Sancağın ayn muameleye tabi tutul
masına Fransa hükGmetince imkan ol
madığı, çünkü bu takdirde, üçüncü bir 
devlet daha ihdas etmek gibi bir vazi
yet hasıl olacağı söylenmekte, bu vazi· 
yetin, Suriyenin parçalanması manasını 
ifade edeceği, halbuki Fransanın, Suri
ye devletini böyle bir ihtimale karşı 
tahtı temine almakla hassaten mükellef 
bulunduğu ileri sürülmektedir. 

Fransız notası, bundan sonra, gene 
1921 tarihli itilafnamenin İskenderun 

mrntakasına hususi bir idare statüsü 
verileceğinden bahis 7 inci maddesine 
nakli kelam ederek, bu maddenin, siya
si bir statüden kat'iyyen bahsetmediği
ni, Sancak ahalisi için, Suriye halkın

dan ayrı bir §ekilde kendi kendini idare 

hakkını tanımadığını, Ankara itilafna· 
mesinde, İskenderun meselesinin, idari 
bir muhtariyet ihdası, dil ve kültür 
ııerbcstiierinin himayesi esasları dahilin 

de mevzuu bahsedildiğini zikreylemekte 
ve 1921 tilafnamesi mucibince Sancağa 
bahşedilmi§ bulunan imtiyazlara doku
nulmryacağr sarahatle takarrür ettiğine 
göre Suriyeye istiklat verilmesi keyfi
yetinin endişe verecek hiçbir mahiyet 
taşrmadığmı iddia eylemektedir. 

Cevabımız: 

Fransız notasına karşı cevabımız bu 
ayın 17 sinde Fransız hariciyesine tev· 
di edilmiştir. Bu notada Fransız nota
sının ihtiva ettiği maddelere yegan ye
gan cevap verilmektedir. 

Franııız notasmrn işhad ettiği muh
telif r.1uahedelerin ve itilafnamelerin 
hakiki mana ve kuvvetlerini tahlil ede· 
rek notaya madde madde cevap teşkil 

eden mukabil notamız Milletler Cemi-

muahede ahkamına göre, bu mmtakala
rın Türk ahalisi olabilir. 

Milletler cemiyeti konseyi, 24 tem· 
muz 1922 tarihinde kabul ettiği man· 
da muahedesinde ilk defa olarak Suri
ye ve Lübnandan bahsettiği sırada İs· 

kenderun ve Antakya mıntakalarını sü
kutla geçmektedir. Bu sükut, mezkür 
mıntakaların Suriye ve Lübnan tabirin· 
den hariç tutulduğu şeklinde tefsir edi
lecek olursa ı 921 itilafnamesi ahkamı
na muvafık, aksi takdirde, bu itilafna· 
meye açıkça aykırıdır. 

Hakkımızı lsbat eden 
bir delll daha 

Lozaf. muahedesinde Ankara itilaf-
namcsine dair hiçbir münakaşa olma
dığını hatırlatan notamız bilakis bu iti
llifname ile merbutatnrm mer'iyetinin 
tasdikir.i mübeyyin mektuplar teati e· 
dildiğini ilave ederek itilafname proto· 
koJunda, İskenderun ve Antakya mınta 
kalan halkına Türk sancağını havi hu· 
snsi bir bayrak verilmesi hakkında, 

Tiirk murahhası tarafından ileri sürü
len talepten ve Fransız murahhasının 

bu mmtaka haJkına böyle bir hak veril
ciiği takdirde bunun faydalı olacağını 

takdir ettiği cihetle hükGmeti metbua
sı nezdinde icap eden teşebbüsata te· 
v<:ssül vadinde bulunduğundan bahse
dilmektedir. 

Bu protc'.col. General Pellenin 24 
temmuz 1923 tarihli mektubile tasdik 
edildiğine ve mevzuubahis bayrak hak
kında hiçbir red veya kaydi ihtiyati 
mevcut bulunmadığına göre, bu nokta, 
o mrntaka Türkleri lehine olarak tanın
mış bir hakk• müktesep olması iktiza 
eylemektedir. 

O t.ıırlhte Suriye siyasi 
bir te,ekkUI deAlldl 

Notamızda, bundan sonra, 1921 iti
lafnamesinin Suriye namına hareket e
den mandater Fransa tarafından imza 
edildiği iddiasma cevap olarak, Türki
ye:ıin o tarihte Suriye mandasını ve 
bundan mütevellit hukuku taıumadık
tan başka, Suriye ismile siyasi bir te
şekkillil:ı mevcudiyetini de tanımadığı, 
binaenaleyh, henüz gayrimevcut bir 
teşekkülün zımni vekaletnamesine isti
naden beynelmilel bir muahede akdini 

derpiş etmesine imkan bulunmadığı i
zah edilmektedir. Şu hale göre, Anka
rada tesis edilen muhtariyet Suriye dev 
Jeti çerç'!vesi dahilinde değil, Fransız 

otoritesi çerçevesi dahilinde teessüs et
miş olup, tam ve kamil bir istiklale doğ 
ru gitmesi mukadder bir muhtariyettir. 

1921 ve 1923 tarihli muahedelerin 
nısfet ve adalet dairesinde tatbiki, Tür 
kiye tarafından İskenderun ve Antakya 
mıntakaları üzerinde kendisine hiçbir 
ha!c tanınmamış olan Suriyenin inkısamı 

yeti paktını da ihtiva eden V ersay gibi telakki edilemez. 
muahedesinin akdi tarihinde, Suriyede- Muahedelere riayet edilmezse .•• 
ki vaziyetin, bugün mevzuubahis hadi- Notamız, nihayet Fransa hükilmeti
se üzerinde hiçbir hukuki netice tevlid nin, harekatını muahedeler ahkamile 
etmiyecek bir mahiyeti haiz bulunmak- telif etmediği takdirde, Türkiyenin, 
ta olduğunu izah ettikten sonra, evvela kendisini, mevcut itilafnamelerin heyeti 
San Remo itilafnamesini zikrederek, i- umumiyesile gayri mukayyet telakki 
tilaf devletleri arasında aktedilen o mu- etmek mecburiyetinde kalacağını, 0 za
ahede ile Fransaya verilen manda her man iki memleketi ayıracak olan hudut 
ne kadar "Suriye., tabirile ifade edilen hattını: tarafeynin muvafakatile tesbiti 
bir kısmı araziye ait bulunuyor ise de, icap edeceğine göre, ancak bu takdirde 
o tarihte Türkiyeden ayrılacak olan a- Suriye murahhaslarile yeni nıilzakerata 
razinin, hukukan henüz malUm bile bu- · 

gırişmenin derpiş edilebileceğini beyan 
lunmadrğına göre, bu "Suriye., tabiri- etmektedir. 

nin mutlak bir tahdit üade edemiyece- Beyaz kitapta zikri geçen 
ğini izah eylemektedir. 

muahedeler 
Feragatlmlz farta muaflaktı Beyaz kitapta zikri geçen Milletler 
Notamız bundan sonra Ankara itilaf cemiyeti misakının 22 inci maddesinin 

namesi imza edildiği zaman §arkta ''Su esası, evvelce idaresi altında bulundur
riye devleti,. isimli bir siyasi teşekkül dukları devletlerin hakimiyetinden, har 
bulunmadığını ve Fransa ile yapılan bin neticesinde ayrılan müstemlekeler
müzakelerden sonra bunlara kat'i ve de ve arazide sakin olup, henüz kendi 
hukuki bir şekil veren Lozan ahitname- kendilerini idareye muktedir bulunmı
si mucibince Türkiyenin bu arazi parça- yan milletleri, inki~f etmiş milletlerin 
sının bir lasmıru şartsız olarak fakat vesayeti altına koymaktır. Bu vasi mil
şimdi mevzuu bahsolan diğer kısımını Jetle~, mandaterlik vazifesini Milletler 
şartlar dahilinde terketti ği hatırlatıl· cemiyeti namına ifa edeceklerdir. 
makta ve Loz.ın muahedesinin 16 mcı Anlıara ltllA'namesl 
maddesinde bu feragatin ancak İmpara- 2(1 te§rinievvel ını · tarihinde imza-
torlu!ttan ayrılan ahali lehine yapıl- !anan Ankara itilafnamesinin 7 inci 
dığı:un musarrah olduğunu söylemek- madd~sinde İskenderun mmtakası için 
t ecH... hususi bir idare rejimi ihdas edile:eği 

Bu sarahate binaen, Fransa, Suriye 
üzerindeki hakiıniyetfoe nihayet verir 
vcrmt>z, TUrkiyenin şarta muallak ola· 
rak terkettiği İskenderun ve Antakya 
11tmtab1an fl:ıo:crindeki hakimiyete te
variis edecek olan alakad:ırlar ancak 
1921 ve 1923 tarihli beynelmilel iki 

ve bu mıntakada oturan Türk rrkından 
ahali ııb kültürlednin inkişafı için her 
tü rlü kolaylıklara mazhar bulunacakla· 
n ve Türk dilinin, mezkur havalide res 
mi dil mahiyeti taşıyacağı musarrahtır. 

Hnsusl bayrak meselesi 
Mukabil notamızda mevzuu bahsolan 
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Ege mıntakasında Ankara kü\'ilk sanatlar sergisinde 

Tütünlerimizin 
çoğu satıldı 

Fiyatlar 70 iU\ 90 
kuruş arasındadır 

eşyalar nede Bazı 
kayıp sanıldı? 

Ege mm takasında bu sene 32 milyon 
kiloyu bulan tütün rekoltesinin 28 mil
yon kilosu son gelen haberlere göre 70 
ila 90 kuruş arasında satılmıştır. 

Bu \'Bziyet sergi evinin darlığı dolayısly 
bir kı~ıoı eşyanın teşhir edilememesinde 

Ueri gelmiştir 

Mahsulün böyle mühim bir kısmının 
hem de yirmi gün kadar kısa bir za
manda ve değer fiatla satılması zür
raın yüzünü güldürmüştür. 

Geri kalan 4 milyon kilonun da bu 
ay sonuna kadar tamamen satılacağı 
tahmin edilmektedir. 

Tütünlerin bu kadar çabuk ve iyi 
fiatla satılmasına Amerikalı şirketle
rin bu sene mühim miktarda mübaya
atta bulunmaları sebep olmuştur. 

Talebe birliği 
Ankarn, 21 (A.A.) - Dahiliye ve

kaletinden tebliğ olunmuştur: 
Dün, 20 teşrinisani 1936 da lstan

bulda Milli talebe birliğinin siyasi bir 
miting daveti yapacağı öğrenilmişti. 
Tahkikat neticesinde bugün bu mitin. 
gin, İstanbul idare amirlerinin resmi 
nasihatlerine rağmen ve kanunnen la
zımgelen izin alınmaksızın yapıldığı ve 
bu harekete Milli Talebe birliğinin ön
ayak olduğu anlaşıldı. Türkiye Cum .. 
huriyeti hükUmeti, talebenin siyasi 

Ankara küçük sanatlar sergisine gön 
derilmiş eşyalardan bazılarının sergide 
teşhir edilmemesinden dolayı sahipleri
nin eşyanın kaybolduğuna zahip olduk
larım ve müracaatlarda bulunduklarını 
yazmıştık. 

Ankaradan bu hususta yaptığımız 

tahkikata göre alakadarlar işi derhal 
tetkik ve böyle bir şey olduğunu tesbit 
etmişlerdir. Yalnız sergi evinin darlığın 

dan dolayı bir lasım eşya teşhir edile 

miş ve sahipleri bundan dolayı tel 

düşmüşlerdir. Yoksa eşyalar tamam 
lunmaktadır. 

Ankara sergisine iştirak edenlere 
riler. ikramiyelerden başka ayrıca 

dalyt-ler de verilecektir. Bu madalye 

yakında vilayetler vasıtasile eshab 

tevzi edilecektir. 

ispanya isyanı 
ltalya, Barselonada Sovyet 

idaresi kurulmasına 
tahammül edemezmiş 

Londra, 22 (Hususi) - İspan
yada vaziyet hula taayyün edeme
miştir. Havadan ve yerden bombar
dım,ın eskisi gibi devam ediyor. 
Şehiw; tedricen harabe haline gel
mekte ve zayiat artmaktadır. Bunun 
la ~raber, asiler, geçen hafta geç-

Bu ziyaret, İspanyadan dön· 
parlJ.mento azalanna konferans 
ren bir İngiliz gazeteci tarafınd 

ve kendi maddi ve manevi çalışma top 
luluklarmı dağıtacak işlere kapılma
larını hiç bir zaman hoş görmemiş, ta
lebe ve hocalar arasında böyle birlik. 
ler yapılmasını memleketin kültUrel 
terakkisine mani telakki etmiştir. 

meğe muvaf :~k oldukları Manzanaro 
şehrinden sonra aldtkları üniversitt> 
şehrinden Madritin merkezine doğm 

teklif edilmiştir. Onun dediğine 
kılırsa, asiler reisi general F ran · 
İngiltere tarafından tamnmağı ç 
arzu etmektedir. Binaenaleyh İn 
tereden gelmiş parlamento azal 
Madritte bulunursa, askerlerini h 
han~i taşkın hareketten alıkor. 

Son tecrübe, bu kanaatin isabetini 
bir kat daha isbat etmiştir. Binaena
leyh hükumetçe bu teşekkülleri mene-

decek kanuni tedbirler alınmıştır. Bu 
gibi teşekkülleri mevcut farzcdenler 
hakkında yapılacak muamele kanunla. 
rımızda sarihtir. 

DUnkU toplanb 
İstanbul, 21 (A.A.) -

Milli Tilrk talebe birliği mensup. 
!arından Üniversite, lise ve orta mek. 

tep mensubu baır genGler, evvelce ka. 
rarlaştırdıkları veçhile bugün toplan. 
mak istemişlerse de polis tarafından 
menedilmişlerdir. 

Polis, toplantıyı mQ.qaadesiz tertip 
edenleri yakalamıştır. 

ilerliyememişlerdir. 
Üniversite şehri Madritin dışın

da bulunuyor. 

lrlanda mavi gömlekli fa§ist1eri 
reisleri O' Duff ile beraber, İspanyol 
asibrine yardım etmek üzere lspan
yay:..ı hareket etmişlerdir. 

Madritteki harp ise, birdenbire 

Bununla beraber İngiltere h 
kunıeti böyle bir seyahate çıkılrn 
masmı gayri resmi surette tavsiye 
mektedir. 

Sarhoş bir ka 
dının marifeti 

bastıran kar dolayısiyle sekteye uğra Biltiln mahalleli ge<• 
mıştı... d 
Kadizden gelen bir hamere göre dün yarısı sokağa Uğra 
30 b:..mbardıman ve 20 avcı tayyaresi Dün gece bir aarho~ kadın Kadı!C. 
l\1adrit hükumet mev:ziJ,.rini bouakı ;>-\.> .. ~ .. :u;n,;;,.,:ı.,,.rıa ---"-1·a· -14•ı-.. ,.~ 

dım:m etmiştir. Mukavemet etmek miştir. 
istiyen hükumet tayyarelerinden dr.r Saat 21 kararlarında o civarın pol 
dü diişürülmüştür. devriyesi, bekçiler ve halk Bağ sok 

Madritten sonra tayyareler ğmdan acı acı bir düdük sesi geldiği 
şehrin şimali harbi sayfiyeleriyl~ işitmişler ve o tarafa koşmuşlardı 
içinde barikat yapmış bazı sokakla- Polisler Bağ sokağlna girdikleri 

man dUdük sesleri elan devam etme rı "'t~ş altına almıştrr. 
teydi. Nihayet bu dUdUğü !zmaro n hususi bayrak meselesi, Ankara itilaf. 

namesinde sarahaten mukayyettir. Bun 
dan maada, ayni itilafname, İskende

run limanında, Türk tebaasının, Türk 

ispanyada Sovy Et idaresine mmda bir kadının evinden çaldığı a 
ıtalya da tah22mmUI edemazmlf !aşılmıştır. İzmaronun bu kadar ki 

Roma, 21 (A.A.) - Havas a- kapıya geldikten sonra aklı başına g 
jamı bildiriyor: miş ve düdüğü kapısı kurcalandığı 

emvalinin ve Türk bayrağının, liman
dan istifade hususunda tam bir serbes
tiye malik oldı,ıktan başka, memleket 
halkı ile müsavi muameleye mazhar bu
lunacaklarını da tasrih eylemektedir. 

Gene bu itilafnamede, Türkiyeden 
gelecek veya Türkiyeye girecek olan 
malların transit muamelesine Türkiye-

ye bu hususlarda gösterilecek kolaylık
lara, Terk gemilerinden alınacak rüsu
mun mahalli bayrağı hamil gemilerden 

alınan rüsumdan ka'tiyyen farksız ola
cağına dair muhtelif hükümler mevcut
tur. 

Memurlar TUrk olacaktı 
Fransız murahhasının Türk heyeti 

rahhasasına hitap eden 20 teşrinievvel 
1921 tarihli bir mektubunda da, isken
deı un mıntakasınm hususi idare rejimi 
münasebetile, Türk ekseriyetinin sakin 
bulunduğu mıntakalarda, idare memur

larımn umumiyetle Türk ırkından ola
ca!dan, Türk kültürünün inkişafı iÇin 
her türlü kolaylıklardan istifade ea~cek 
mektepler açılacağı ve bu rejimin, keza 
Antakvava ve 8 inci maddede gösterilen 
hattın . c~nubunda kala:.ak eski Adana 
vil~yeti aksamına da tatblk edileceği 

mezkilrdur. 
Sancata vaziyet 

Antakyadan gelen haberlere göre 
Sancaktaki tazyik siyasetinde bir deği
şiklik olmamı§trr. 

"Y enigiln,, gazetesinin tekrar neşrine 
ve sahiplerinin Antakyaya dönmesine 
e!an müsaade edilmemiştir. Bir traftan 
da Antakyada yapılan tedhişi Fransız 
hükumetinin takbih ettiği ve Suriye 
fevkalade komis.erliği ve Sancak delege
sine bu hususta çok şlddetli talimat ve
rildiği söylenmckted:r. 

.. Ciomale d'ltalia,, diyor ki: çin çaldığını söylemiştir. Halbuki Y 
"Şurası bilinmelidir ki, ltalya, İs· pılan tahkikat lzmaronun fitil gi 

panyol topraklarında yeni bir Rus sarhoş olduğunu ve keyf olsun di) 
ihtila!i esasının yerleşmesine müsaa· düdük çaldığını göstermiş, hakkırt 
de etmiyecektir. Avrupayı komü- takibata girişilmiştir. 
nizmden müdafaaya karar vermiş o- ------------~---ı 
lan Almanya ve İtalya ve Asyada a~ Bir camcı ağır 
ni kararı olan Japonya, böyle bir va· yaralandı 
ziyete seyirci kalmıyacaklar ve· Sov· 
yetleıin böyle bir mütecaviz teşeb Dün bir camcı kurduğu iskeled 
büsüne karşı harekete geçecekler- düşerek feci bir şekilde yaralanmıştı 

Feriköyü.nde, Kuyulu sokakta 100 n 
dir.. f b .k 

maralı Yeni Türk mensucat a rı ası " Merhamet yotc:.1luöu ,, 
da arka taraf camlarını takan HüseY 

Morning Post gazetesinde okun· 
çalışırken iskelenin ayağı kaymış ' 

duğuna göre, İngiltere parlamento· 4,5 metro yükseklikten düşen HüseY; 
su azasından iki sosyalis t, bir libe- ağır surette yaralanmıştır. Camcı if 
ral ve bir muhafazakar olmak üzen· de veremiyecek bir halde hastane) 
dört mebus ispanyaya gitmek iste· kaldırılmıştır. 
mektcdirler. 

Bu seyahatlerine "Merhamet y<•l Çakı ile 
cul1.1ğu,, adı vermektedirler. saç 1n1 

fv1adrit General F rankonun Fas 

]ıhrı eline düştüğü zaman halka ya- kesmişler 
pılması muhtemel olan mezalimin 
dereı:t"...sini aznltmağa çalışacaklardır Bir mühendisin kızı olan Azon dÜ 
ln ,.,•liz mebuslnn, k e ndile rinin orad. polise müraciı.a.tla garip bir şikayett 
bulunmasiyle mnalimin hafifliyece bulunmuştur. Bu kızın şikayetine gö 
;;j \\m:dindedirler. dört gün evvel Yedikuleden geliı J<C 

Fasta isyan 
( IJaş tarafı 1 ine-ide) 

Fas, Rahat, Kazablanka ve Oudjide 
karışıklıklar çıkmıştır. 

LUbnanda 

Diğer taraitan Lübnanda 

önüne iki kişi çıkmış ve saçını ça 
ile kesmişlerdir. Bu iki kişinin Debil 
amelesinden Mehmet ve Mustafa 0 

dukları anlaşılmış, haklarında takib 
ta başlanmıştır. 

Suriye seçiminin yeniclcn tehiri de l 
mevzuu bahsolmaktadır. 

şıklık \'e nümayiıılcr devam etmekte
dir. Trablus Şamın muhtelif askeri 
k:ırakollnrına hücum eden nümayişçi

ler şehrin merkezinde sıkıştırılmış ve 
akşama kadar ateş teati edilmiştir. Ak 
eam üzeri asiler teslim olmuştur. 
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I>atagonya denen 
yer neresidir ? 

~rupa hayvanat bahçelerinde 
görülen patagonya sefirleri! 
4'1ı nesli meçhul olduğu halde ken
lne asa.let süsü vermek istiyenlerle 
lLta.gonya kralı,, diye alay ederler. 
c-atagonyanın adı, bütün eğlenceli 
. e geçer. "Patagonyaya seyahat 

... ,. "O meşhur ziyafette herhalde 
laronya sefiri de bulunmuştur-.,, 
hı.den cümleler sık sık işitilir. Pa-

1 • .L Ya neresidir acaba? Dünyada böy 
"il' Yer var mı? 

~et var. Hem dünyanın en iri in
Patagonyada bulunur. 

~atagonya Amerikanın en cenup 
llatdır. Orada yaşıyan insanlar ya

l§ itibariyle bedenleri çok kuv -
U \ı'e pek iri olduğundan seyyahla
\ı'e Alimlerin daima dikkatini cel-
igtir. Hattl bir zamanlar Pata
aileleri A vnıpa merkezlerine ih-

olunarak garip mah16klar arasm-
haY\ı'anat bahçelerinde teşhir edili

u. 
~atagonyanm sefiri bunlar olsa ge
l 

~atagonya ilkönce devrialem seyaha 
Ya.pmıya giri§en meşhur Macellan 
tndan 1519 tarihinde keşfolun

. Derler ki Macellan Pata.gonya 
ro.n•ı .. __ da bir limana girerek bir müd-

oraıaroa bakınmış, fakat hiç kim
gönneyince tekrar yola dti7.e1me-

haıır1anmış. .. Fakat o sırada kaya
arasından r.ebella gibi bir koca 
§arkılar söyliyerek ve sıçrıyarak 
1§ ... Tayfalar bu insanı gü7.ellik-

tutup kendisine iyi muamele etmiş
... l"a.kat iri insan, kafasını göklere 
Iİirtp bir şeyJer söylemeye çalışır
.. }(eğer biçare, Macellan tayfası-

1 
tökten indiğini samr ve geldikleri 

() \\ 
'9ııt. lraştırırmış •.. 

g0~ .. adamın rengi kırmızımtrak, 
;:8" geniş, boyu ~ yukarda söylcdiği

ww. 'apcsa aaa.ı Gtıllll 

en uzunu onunla boy ölçUşınU:ş, 

ancak göğsüne gelebilmiş ... Esva-
~ir hayvan derisinden ibaretti. A

nda deriden yapılı bir çank ve si
narnma omuzunda bir yay ve bir

ç ok asılı görünUyordu. 

~nıiciler, Pata.gonyalıya yiyecek 
a dıkten sonra bir ayna gösterdiler. 
· ~~onyalı vahşi, aynada kendi aksi
gottır görmez şaşkınlığından sıçra

. etrarındaki gemicilerden dördünii 
~.n. Yere yıktı. Bu ayna ile birlikte 
bo 18tne bir iki tarak ve birçok renk-
a ncuk, birkaç çıngırak ve sair eş
li""ererek onu yerine gönderdiler. 
İ:f altat Macellanın yüreği rahat ede

görünür. Kelimeleri boğazdan telaffuz 
ederler. Kadınlarını sayarlar. Muha
rebelerde ordu tanzim etmek veya ku
mandan seçmek gibi şeyler bilmezler. 
En birinci silahlan koskocaman yum
ruklandır .ki kafasına indirdikleri ada
mın beynini patlatırlar. 

Oturdukları yerler, oyulmuıf toprak
ların veya kayaların içidir. Bu oyuklar 
güzel yapraklarla döşenmi§tir. Zarif 
birer ayı inine benzer. 

Şimdi süvarilikleriyle de tanınmış 

olan Patagonyalılar, Macellanm keşfi 
tarihinde at nedir bilmezlerdi. Pata
gonya kıyılarına hicret edip yerleşen 
İspanyollar .,ı\vrupadan birçok at dahi 
getirmişlerdi. Bu atlardan birkaç baş. 

dağlara kaçarak oralarda vahşileşmiş. 
Patagonyalılar bunlan tutarak kendi
lerine göre terbiye etmiş ve kendi iş
lerinde kullanmıya başlamışlar ve bu
gün mahir biniciler olmuşlardır. 

Pata.gonyalılar aya kudsiyet verir, 
onu i19.hlaştıtır1ar. Ay yuvarlak hale 
geldiği zaman dint ayin yaparlar, dua
lar okurlar ve bu pırıl pırıl ilAhlann
dan himaye dilerler. Avrupalılara düş 
man değildirler. Avrupa gemicilerine 
yardımda bulundukları gibi, gemileri 
parçalanarak f elflkete uğradıkları za
man temizy ilrekle onların imdatlarına 
yetiştikleri de görülmüştür. 

Bununla beraber tam manasile me
denileşmelerine imkan görülemiyor. Is 
tidatlan yoktur. Her tarafa burnunu 
sokan misyonerler Patagonyaya da nü 
fuz edebilmişler Ye hi "takım kiliseler 
kur&ra.k buradaki kavimlere hıristiyan 
lığı kabul ettirmek için hayli uğraş
mışlarsa da Patagonyahlar kulak as-

mamakta ve bu kiliseleri de iğreti ıfiıfı 
ile yıkıyan parlak aya dualar mırıl 
da · rlaf, 

Satılmayacak eşya, kl
ralanamıyacak ev, apar
tıman yoktur! Ancak yo
lunu bilmeli : 

HABER 
GAZETESiNiN 

KUÇUK ILANLARI 
Çabuk ve iyi satmak, 1 

kiralamak için en emin. 
en ucuz ve en kolay vas:
tadır. 

20 kelimeye kadar beş 
def asi otdu. Patagonyalılardan bir adam 

~lk k, o vakitler hUkUmdar olan 1 100 
~ ene göstermek için, İspanyaya ge k t 
ton. ek istedi. Ve bu suretle bir Pata-

1 
__ .. __ u_r_u_e_.u_r ___ _ 

~lıyı Yakalayıp elini ayağını bağ- H A B E R O Az ET ES 1 
~ gemide hapsetti. Zavallı vahşi 
lhıee ar gibi haykırıyor ve kendi di
~laha verdiği (Stebos) adını 

lıi rek göklerden yardım diliyordu. 
ho;, çare yabani, böyle "Stebos ! Ste
~" diye diye yolda öldü. 
atagonyalıların lisanı gayet 

lstanbulda en çok satı
lan hakiki akşam gazete
sidir. 

~iltere ltraıt 
tııgUt ilen samanlarda ikinci defa olarak donanmasını teftiş etmiştir. Bu 

ere anavatan füosu efradındanbir kısmı:nı gözden geçirirken görülüyor. 

'1 

,. ...... ı • - ' ,, • • 

Koç Omerin 
ölümünden 

Güreş 
federasyonu 
Mesu'I değl ldlr 

T. S. K. Güre§ Federa8yonundan: 
Milli güreş takımına nanuet olmak 

istidadını göstermiş olan Koç Ömeri 
aramu.dan aynlmış görmekle çok mü
teessiriz. Koç Ömerin bakımsızlık ve 
iyi tedavi edilmemek yüzünden vefat 

Dünkü lik ma~Iarı 
B takımları karşllaşmalarını 
Güneş, ~ener, Galatasaray 

Süleymaniye, Vefa, lstanbulspor 
takımları kazandllar 

, 
Taksim stad ı .. ... _________ ___ 
Güneş - Eyup 

Taksim stadında B takımları maçla
rının birincisi Güneşle Eyüp takımla
rı arasındaydı. 

Birinci devrede Güneşin hakim oyu
nu Eyüplülerin bire karşı dört gol ye
melerine sebep olmuştu. İkinci kısmı
da hakemin kararma itiraz eden Eyüp 
takımı sahayı terkettiğinden Güneş 

hükmen de galip glemiş oldu. 

G. Saray - Hiıaı 
Baştanbaşa san kırmızılıların haki

miyeti altında oynanan bu müsabaka
da Hilalliler bire karşı dört golle mağ
ltip oldular. 

Kadıköy stadı .............................. 
Süleymaniye 

Anadolu 

Serer stadı 

1. Spor - Beykoz 
Beykoz - lstanbulspor B ta.kımlan 

maçı da ümidin hilafına Beykozlula
rın mağlubiyetleriyle bitmiştir. 

Genç siyah sarılılar rakiplerini bire 
karşı iki golle yenmeye muvaffak ol· 
muşlardır. 

Beşiktaş - Fener 
Dünkü maçların en mühimmi Beşik· 

taş - Fener takımları arasındaydı. Her 
iki takım da şimdiye kadar hiç mağ
lüp olmamış bulunuyorlardı. Fenerli • 
!erin hücumlariyle başlıyan dünkü mQ. 
sabakanm ancak yirminci dakikalann
da Beşiktaşlılar soldan tehlikeli bir 
hücum yaptılar ve Fener kalecisi Nec
detin hatasından günün ilk golünü 
kayda muvaffak oldular. 

Bu golden birkaç dakika sonra gene 
Fener kalecisi Necdetin lüzumsuz bir 

Merhum Koç ômer 

Fenerbahçe stadındaki müsaabkalar çıkış yapmasından istifade eden Be§ik· 
dan Anadolu - Silleymaniye B takımla- taşlı Cahit, büyük bir soğukkanlılıkla 

topu kontrol ederek ikinci golü de klil

ettiğini ve bundan da Federasyonumu
zı:n mes'ul tutulması lµµn geldiğini 
ileri süren Tan gazetesinin ~riyatına 
mukabil bu arka.dqın teda,.visi husu
sunda Federasyonumuzca gösterilen a
lakayı ve nasıl ve nerelerde tedavi e
dildiğini bildirmek isteriz. 

1 - B61'lta4oll:iiQd,at1UmMB 9"'eJ 
Milıt takını namzetlerini sıhhl muaye
neye tabi tutmak üzere teşkilatımızca 
tavzif edilen doktor Emin Şükrü bü-

n müsabakası siyah beyazlıların gü-

zel bir oyunla Anadoluluları 4 - 2 yen
meleriyle nihayetlenmiştir. 

Vefa - Topkapı 
İkinci maç Vefa ile Topkapı arasın

daydı. Bu müsabaka hiç ümit edilmi
yen bir netice vermiştir. Genç yeşil 

beyazlılar hi~ de kuvvetsiz olmıyan 

h umı\armı çÖk ğl&e1 bir oyun çıkara-
rak bire karşı on (10) golle mağlUp 
etmişlerdir. 

bUne kazandırdı. Biraz sonra Beşiktaş 
üçüncü golü de kazandıysa da birinci 
devre sonlarına doğru Fenerliler de 
Bülent vasıtasiyle ilk, Şerefin ayağıy
la da ikinci gollerini atabildiler. 

İkinci kısıma Fenerlilerin enerjik 
hUcumlariyle başlandı ve bidayette Şe
ref beraberliği temin etti. Bundan son
ra oyuıı lteft ~ 'lriılı~hıll 
kimfyeti altnıda gp,çti ve iki sayı daha 
yapan Fenerliler bu müsabakayı 5 - 3 
kazandılar. 

tün güreşçilerle bera~ ıbu ukada§ı _...;_-------------

8
-

0
-K--S-: _____ _ 

:;:::::m~~~~~=,c~Zr!: Kuleli - Maltepe 
ru zayıf ve şüpheli bulduğunu bize ıi- Liseleri voleybol Avusturyalı Havllck 

:;:n;~r;::~~:;ı~~~ ma~ı Dempsey 
sine başlandı. İkinci defa muayeneye Dün Halkevi salonunda Kuleli ve 
sevkedildiği zaman doktor hastalığın için döQü- ecek Maltepe liseleri arasınd yapılan voley-
artmakta olduğunu görerek kat'i isti- bol mUsabakasını ilk devrede 15 - 11, 
rahat tavsiyesinde bulundu. (Koç Ö 
merin kendisine verilen ilk istirahat ikinci devrede de 15 - 4 ile Kuleli takı-
devresinde idmanı kesmeyip kendi ku- _mı __ k_aza.nm ___ ış_tı_r_. --------
lübünde gizli gizli çalıştığı ve bu halin 
hastalığını arttırdığı bilihare anlaşıl
mıştır.) 

2 - Koç ömerin tedavisi hususunda 
icap eden bütün masraflar federas -
yon tarafından yapılmakla beraber 
kendisinin bir hastanede daha iyi te
davi olunabileceği düşünülerek 11-6-
936 tarihli bir tezkere ile Cerrahpaşa 
hastanesine gönderildi. Hastanenin bil 
tün arzusuna rağmen mevcut yatak 
olmadığı bildirilerek hastaneye alına -
madı. 

Müslüman 
Bisikletçiler klübül 

Cezayirden bildirildiğine göre, y~ 
kında bir mü.slüman bisiklet kulübU 

tesis edilecektir. Birçok Cezayirlil ... .:
arasında Fransa bilhassa muhtelif 

muvaffakıyetleriyle Abbas, Amar:-ı 

gibi isimleri hatırlanıaktadır. Bu ce. 

miyetin teşekkülU Fransada büyük 
bir alAka ile karşılanmıştır. 

larına bir yardım maksadile yapılmış
tır. 

Viyanadan bildirild:ğine göre, Avuı

turya ağır siklet şampiyonu Havlick eı 
ki dünya şampiyonu meşhur Dcmpsey' 

in sağ kolu sayılan menejeri Wood· 

mannla bir mukavele imzalamıştır. 

Bu mukaveleye göre, Havlick iki sene 

müddetle W oodman - Dempscy birliii 
namına boks yapmağı tıahbüt etmekte
dir, ve bunun için ücret de olarak sene
vi 25.000 dolar alacaktır. 

Havlick hareketinden evvel pmpl

yonluk için Lazekle bir maç yapacağı• 

nı ümit ediyor. 

Maamafih nihayet 20 kanunusaniye ka• 

dar Ncvyorka hareket etmeğe mecbur

dur. 
3 - Günden güne artmakta olan 

hastalığı kendi ailesi içinde tedavi edi
lemiyeceği görülerek hasta Federas -
yonumuzun tavassutile İstanbul Ve

5-BurneseleyeaitolmakUrereim Dognlauz- Harsen 
rem dispanserine gönderildi. 

Muhtelif vesilelerle dispansere gön
derdiğimiz arkadaşlara yüksek yar
dımlarını esirgemiyen Bay Ali Rıza, 
ömerin hastaneye yatırılması icin li-
zımgelen bütün tedbirleri almış ve sıh
hat ve içtimai muavenet vekaletinin 
genel 3117 numaralı tczkeresile Verem 
dispanserinin vermiş olduğu raporla 
Koç Ömer Haydarpaşada Emrazı Sa
riye hastanesine yatırılmış ve tedavisi 
hususunda sarfedilen bütün ihtimam -
lara rağmen iyile.,emiyerek ayni has
tanede vefat etmiştir. 

4 - Tedavi edildiği için kulüb arka
daşları tarafından müsamere verildiği 
hakkındaki iddialar külliyyen nstlf;ız -
dır. Şehzadebqındaki bir tiyatroda 
verilen müsamere klüb arkadqlan ta
rafından değil, çalıştığı fabrikadan iş 
arkadaşları tarafından hasta arkadş -

zalı ve imzasız olarak neşredilen mek

tuplara gelince: Bunları yo.zanlar has
tanın yakın arkadqları olduklarını id
dia etmekle beraber hangi hastanede 
tedavi edildiğini, yapılan yardım ve 
teşebbUsleri bilmemekle ve Federasyo
nun ne gibi yardımlarda bulunmağa 
mezun olduğu hakkında hiçbir fikre 
sahip bulunmamaktadırlar. 

6 - Tan gazetesinin neşriyatı icap 
ettiği bitaraflıkla yapabilmesi için bt· 

mesele hakkında resmen federasyonu
muzdan da bir izahat alması li.zımge
lirdi. 

Federasyonumuz, federasyonumuza 
bir kimsenin ölümünde amil olmak le-
kesi sUrillürken biraz daha munsif ve 
dikkatli olmak lftzımgeldiğini hatırla-
tır ve bugüne kadar atfedilen isnadla
nn doğru olmadığını alakadarlara bil
dirmeği bir vazife bilir, 

maçı 

Valcncicnnes'de geçen hafta yapıl• 

mrı olan bu maçta her iki taraf fevka
lade çetin bir şekilde döğüşmüşlerdir. 
HattS hakem heyeti bile maçın hakikt 
galibinin kim olduğunu takipte büyük 

bir müşkü!atla karşılaşmışlardır. Halk, 
Dogniaux'nun kıymetini teslim etmek 

le beraber. Harsen'i galip olarak alkt§• 
ltyoıdu. Hakem heyeti buna ehemmiyet 
vermedi, ve maçı berabere ilan etti. 



-

Ha:.ıraıarını anlatan: Alman ırnr:;aıı gemisı "Dcnı.ı kartalı" aın süvarısi 

ı1ont Feliks fon Uu.kner 

Macera ve aşk romanı -12- ·vazan: 

pösteki döşekte, beyaz 
horuldayınca, zavallı 

kadı 
Havv 

·.······················································: • y • 
~ azaırı: ~ 

: lekender F. Sertelli : 
. 9 . 
~ - i 
: ...................................................... : 
la görüşmekten bile korkarım. 

- Enver paşanız çok sempatik bir 
devlet adamıdır. Ondan da nefret eder· 
misiniz? 

- Ömrümde bir kere yüzünü bile 
görm~diğim bir adam hakkında hiç bir 
fikrim yoktur. 

Alman yüzb:ışısı hayretle gözlerini 
açtı: 

- Ne diyorsunuz? Başkumandanını
zm Ilarbiye na:ı.:ırınızm yüzünü görme
diniz .. Onu tanımıyorsunuz, öyle mi? 

- Evet .. Neden şaşıyorsunuz? Yat
tığım oteldeki garson bana sizin Başve
kiliniz Betman Holveg'in kısa boylu 
ve genç bir adam olduğunu söylemişti. 
Halbuki bu sabah otelden çıkarken ken· 
disini gördüm .. Otoya binıyordu. Hem 
sakallı, ihtiyar bir adamdı. Hem de kı
sa boylu değildi. Büyüklerini tanımı
yan yalnız Türkler değil sanınm. 

Alman zabiti bır polis hafiyesi gibi 
Semrayı adam akıllı sorguya çekmişti. 
Ağzından bir söz alamıyaca~ nr ve esa
sen kendisinin bir ş.ey bilmediğini öğ
renince .siyasi konuşmalarc>- vazgeç. 
ti .. Şampanya kadehini doldurdu: 

- Memleketimizi nasıl buldunuz? 
- Çok güzel. Müze gibi süslenmiş 

bir şehir. 

- Ya temizliği... 
- Ona hiç diyecek yok. Bunu, 1s-

t:tnbolumm:un kirli sokaklarını bana 
hatırlatmak için soruyorsıı:ıuz, değil 

mi? 
- Hayrr. Bövlc bir nükte savurmak 

hatırıma gelmedi. Otelde rahat mısı- 1 nız? .< De1;amı var). 

duyor •. ,, ~ 

Bu düşüncelerle, gam içinde, sS 
etti. Afrika güneşi, bir idam n:ıs 
munun hücresini aydınlatır gibi, 
vanm yattığı kulübeyi aydınlat 
marn, sabah namazını kıldırmak 
kalkmıştı. Kasabada, müslümanl-1 
duğu gibi hıristiyanlar ve mec 
de bulunduğu için, muhtelif di 
mahsus ibadet davetleri, çanlar. 
naralar ve saz aletlerinden hftsıl 
sesler, dualar, ilahiler biribirine 
tı. 

Havva da, yatağın kenarında o~ 
rak dua etti: 

''- Allahım ! ... Beni çölde kalntr, 
susuz gibi, bu hayatın ortasınd• 
rakma ... Ya canımı al, yahut d8 

aşk menbaı ver bana ... Gönlüılle 
bir menba ..• Kana kana içeyiJJI" f(I 
Myle Jllettuk ve mQQ~evı ~ıs.~s. 
layık değilim ... Kanıma bu dere~e 
raret verdin... Onu nasıl sör.d 
ğim ? ... Kiminle söndUrcceğim ? .. ,. 
inledi.. 

Fakat, duası reddolunmuş gibi, 
1 ü benin kapısı aralandı: 

tmam göründü. 
Arkasından, haremağaları .. 
Ve kapnıın dı~mda da, biri' 

müslümıın zenciler ... 
lmam, onlara dönerek: ~ 
- Ey ümmeti Muhammed! .. JJıli 

rabbülaleminde şahit olun... vuıı· 
kahla aldığım Havva hatunu bu s~ 
boşuyorum ... İradesi elinde oJsıln 

d~~ işte, böylelikle hulle nihayet 
riyordu. Gene dünkü çarşafla, iit~ 
bir çadır yaptılar. Bunun içine$ 
Havva. büyük bir alayı peşinden 
liyerek sahile kadar yürütUidil· 
neş, gittikçe artan hararetiyle, 
larda yükseliyor, insanın damıır1 1 
barut gibi yakıyor, beynine rehn''e 
riyordu. 

Havva: 
1 "-Bitti... Her şey bitti.. Ebedr' 

pishancme gidiyorum .. Bir dnhll 
bir erkek yok •. Bari son gecemi, 
teşem bir zencinin koypunda ~1 

Irklar içinde geçirebilseydim ... ,. d11 

stfleniyorgu. 
- Efendimiz! .. Sruıdala geldi1'· 

niniz.. 

Bu tıpkı gözleri bağlı bir mahle ( 
''- Kütüğün önüne geldik .. J30· 

nuz kesilecek... Kafanızı yatırı 
demek gibi bir şeydi. 

Fakat, elden ne gelir?... YnP111 

bir şey yok .. Havva, itaat etti. 4Jo 

Bir sarsıntı ... Kürekler eıpırd9 

Sandal gemiye doğru yol ald1·ııV 
Hacı Mustafanın vekili ve ~J 

gemilerin kaptanı Hadım Rei~ .ı ~ 
ile meşhur GUrcU köle, bir fıJı1'1 
Havvarun bulunduğu gemiye ge ~ 
kendisiyle halvet olmak istedi ,·e 
ki: ~ 

- Sultanım .. Artık, btitUn yn~P 
ve hastaya bakmak için lA.zıın ° ~ 
let, edevat ve ilaçlannızı, t~8r~ 
merhcmlerinizl ve tiftiklcrinizl ,, 

Ur bulundurmalısınız ..• Her an kUÇ ) 
ralılan bcı:ı:liyoruz ... (Devamı vcır 



son · 
muhate/Jele'li 
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Yazanla .. : lnglllz ordusu hava zabltlerlnden Kenneth Brovn Colllns, 
Mefhur seyyah ve muharrir l.ovvell Thomas 

-21- Dlllmlza çev!ren : A. E. 

Ingiliz generali öyle paniğe uğradi ki 
Askerleri Gazeye girdikleri halde ricat emri verdf 
Zavallı adamın böyle heyecana düşüp hilcumu durdurmasına sebep 

Tilrk tak vlye kıtalarıdır 
ıı:' 
t ~inı. Yalnız bapm müthiJ 

U ancak bUyük bir sersem-
kıyısından ta Birsebi yolu üstündeki 
bir n.:-ktaya kadar siper kazıyorlardı. 

Gazze ise ~imdi bir muhasaraya kafa 
tutabilecek gibi yapılan müstahkem u
zun bir hattm mihver noktası idi. 

mtlertnde btlyUk blr stayişle ynzumış ve 1n 
giliz başkumandanı sır John Frcnch bilhas 
ı:ıa Allenby'nln şahsını methede ede bitire 
memi~tlr. 

du Arrruı muııo.rebcslnln en mUhlm 
oynamışU. 

rolUntl rlndcn biri seyılmnğo. değer. lnglltcreye ka 
z.-ındınnış olduğu muazzam zafer dolayıslle 
rütbesi Brltnnya mnrc;nllığına yUkseltllm!ı 
ve kendisine s t."ne de 50.000 İnı;lllz lirası irat 
getiren Meggldo ve Fcllkton kontluğu asalet 
Dnvıuıı verllml;,tlr. 

li idi. Bomba kulübemizin 
dü!müştü. Tapası herhalde 
aJınamış ve gecikmiş olmalı 
ta o kadar derine dalmı§tt 
Olu nca, toprak bunu nem-

Bensona sor-

il Allah aşkına ıöyle: Gaz
ltıı? 

Neye karşı durmakta olduğumuzu 
umumi karargah takdir etmiyor. ya-
hut da etme kistemiyordu. Vaziyet 

Fransa cepbesln~ 5 lncl İnglllz 11Uvarl fır 
kası da gönderilince bir sU\•arl kolorduııu 

teşkll edilerek kumandası Allenby'ye veril 
ıniş; 1915 blrtncltıışrinde Slr Çarl11 Monıı ye 
rtne UçUncU İngiliz ordusunun kumandanlığT 
na tn.~1n edilmiştir. 

l916 scne31nde ordusunun cııphesl nisbetcn 
sak.Jn ~eçmlş, tnk11t Hl17 llklıaharmda bu or 

Ayni yılm haT.lran ayında Mısır ve FUlstlr. 
kuvYeUcrl kumıı.ndanı Slr Arc;;ıbald Murrayc 

ı:ıalef olmak Uzere Franaadan ayrıldı. Iı'illsUn 
hu<lut!nrmdıı. gec;;lrdiJ'.:'I ilk Uç ay hep hazırlık 

ıarla uğraı:.mış, kumanda beyeUnl yeniden 
tensik etmiş ve umum! kararga.ıımı Kahlreden 

knld:rarak Hataya tqımıştı. 
Allen!:ıy'nln ı-·uı~Unde tatbik ettiği tabiye 

ve scvkulceY§ askerlik ta.rlhlnln phcscrle 

1919 da Brltnnyanm Mısrr fevkalMe koml 
~rllğlne tayin edllmtıı ve c;;ok luı.rı,."flk ola.n 
hlr zamanda bu mcmurıyetl 192~ seneslne 
kadar muhatazıı etmlştlr. 

A.llcnby 76 yaşında olduğu halde bu 11ene 
Londrıı.da ölmUşttlr. 

Bizim görüşümüze göre Gazze meydan muharebeleri 
... ~~k bir kederle sallryarak 

ya Velington yahud da Va§ington gibi 
bir adamın liderliğine muhtaçtı. Biz i
se otı:rmuş Londraya basma kalıp ra· 
porlar gönderiyorduk: 

"Bereket versin ki havalar müsait 
ve asl:erlerin sıhhati yerindedir 1,, 

_ 2 _ ( ilerleme ile 1916 biri>ıciMmmunda in-) fazla kıtaat buluııduramadık va lngi--
gilizlcr EUiri§e; gene ayni ayın 23 ün- li::lere karşı lıarp mukavemeti ,. 

Bıt kııwct şarka ve garba doğr-ıı 
günde ancak bir ııo iki kilometre yol 
c:larak inşaatı mt1hafaza ediyordu. ln
giliz kıt'alannın kısmı 11."iilıisi ise de
miryolu boyunca geriyo doğru kademe 
lenm~ bulu·mıyordu. Sihıari kolordu
~ ilerlcmcııin önihıde bulunuyor ve 
yanını muluıfaza ediyordu,· bununla 
beraber süvariler de dcmiryolu rayın-

t 

lllıniz, Türk takviye kıtala· 
den öyle bir paniğe uğradı 
durdurarak ric'at emri ver-
liyetinde kaldı. Şimdi söyle
ltüırsa: Kıtalarrmız ric'at 

§ehrin içinde 

Gibi manasız şeyler yazıyorduk l 
Hikayeyi ne diye uzatayım? İşte tek

rar hem de kırbaçla mükemmel bir da
yak yemiştik. "(1) nota milracaat" 

(Devamı var J 

de Mağaraya ve ayni günde EltiııiyetJc remedik. Çöl k-umaııdanı olan Miralay 
tıarmt§lardır. Von Krc.ss ise J...-uvuetinin kısmı 1.-iilli

Nihayet 1911 kanıınusmıisinde yarı- sini toplu bir haldc Siruı'nın garp ke
m.ad.anın içini temi::lemi-Jlcr ı•e Rafa'da narında bulundurara1>, ilersine 3adece 
eski Türk hududuna dayanmı..şlardır. bir .,ctir müfrc::c.'fi sflrmü§tü. 

tıt:,RECEDE iHTAR 
1'1 de 

l'leınckten baıka yapılacak 

Cl)Britanya Feld muP.plı birinci VUrnnt 
Edmund Henry Hynmıı.n Allenby(1861.936) 
23 n1.sa.n 1861 de doğmU§ ve 1882 yılında 1nnls 

kiiltng Dragon alayına glrn-ılşU. 1884- ısu 

Buchanaland 11eferine tıt.lrak etmtı ve 1~ 
Zululand muho.rebestndo bulunduktan sonra 
crkAnı harbiye mektebine girmişti. 

dan çok uzakla.şmıyorlardı. Daha ce
nuptaysa yrı1nız Mahar~tlcrle Bcdevt
'Wr 'hareket cdiııor tıe bu harck.ctleri de 
1916 yazında Emir Faysal ı?e OOSI(~ 

LoraMın Hicazda atta1:1lmdırdıkları i" 
yan, çok kolayla.ştmyordıı. 

General Dilpel'in dört ay süren bu ha Ba..ş1ıca hcd6fi Alman irnparatorlll
rek.dtı ,ilısırı artık 6 kmıaklık bir ileri ğunun garp cephesindeki yükihıü ha.
arazi ile emniyet allına alm11 O'lllunıı· fi/1etmck olan Fon Kress ne takı:iyc ı,·e 
yordu. Şimdi lngilterc Si>ıa çölünün ikmal cdilmi§, ne de serbe.<tt 'hareT·.-et 
şarl:ına, bund.an sonra müdafaaya ha,. miis~si a1abilmi~ oufoğıınd.an, mu
"Z?rlanmakta olan Türk k"1t'alariyle te· kabil hiçbiri~ yapamc.7c.3ıztn lngiliz te
ma,.,ta bulwu:ın 50.000 tüfek 1·e kılıç· §Cbbil.,Unc boyun eğmek ve onların ha
taıı mürekkep bir k1.mtıct sürmüş bulu rekeflerhıe uymak mecburiyetinde kal
n,ıyordu. Rafayı bile lngi1izler ciddi mıştı. 

lil':n busefer işimiz daha 
tı, 'I'ürklere kaqı birinci ta· 
bir baskm olmuJtU. ikincisi 

lldilcrine yetip artacak kadar 
llnl?ıu~tuk. Onlar yeni takvi 
~Ctirmek ve yeniden müda
l'apl?ıak için bol bol vakit 
td 
~ ': O gece Gazze sadece 

1 ~1ıı:on postası idi; §imdi ise 

8, 1 ~ita ofacaktt. 
aı~tııctmek için Eltonun tay

ll(\~: o da Huj Ustilne biri 
t'I\ ,attı. Gördü,&üm ' yler beni 

1 ~n •r lı. "1'-urtefer Akneniz 

Cenubi Alrlka muharebelcrlndek.J (1899-
1003) sllvıırl harekAtmda Klnberley mevkll 
nln kurtarılmuı, Paardcberg muharebe.si ve 
Pretorla zaptında bulunmuştur. (1902- 1903) 
de beşinci mn:rl\kh alayına kumanda.on ordu 
fı;:lnde §Öhretıru yaymıştır. Blr eUvarl llv11sı 

na kumanda ettikten eonra 1910 sene.sinde 
tngillz ordu.su stl\'arl mQ!etUıı?lğlne tayin 
olunmuş ve 1914 de de 8Uvart tırkMI kuman 
danlı Ue Fransaya g1tmlştlr. 

Fır\ı'.asmın Mon.s rtc'atlnde ve Al.sne llerl 
harl'kcttndc atlı oıarak VRptt~ hareklt. tı-..ş 

rfnlevvetln ~ok k1ı.Jlkell hıı.t'talarmda Ypertı 

l"cnııhnnr'll'll<I hllttı t11t.Trlıı.sı tnP"ltl7. r.mlr vcv 

Biiyük bir intizamla yapılmakta o
lan bu ileri yürüyilş zamanında, de

mlryolu tıe $ıl boruları te3isatı 1'llr1: 
po3ta1arına bir yahut iki konak yakla
şınca Tıcr defasında lngiliz silvari..<ı;nin 
bıı po.'Jfcı1arı kuşatmak ma7.·srıdiylc 

ya7ıtığ1 a1nnlardan brı.~1~a bir harc1;ef 
J1ap1lmam14tır. l~tc böııle kaplumbağa 
ıri1rii,,fl":flıril mıı'ln'"" hn. ıct ""' "-'1 71 ' 1· 

bir gayret Mrfiylc cUlc edebilmişler- lngiliz dcmiryolu irt~Mfttttft ffCka-
di. dar ilerlemiş oUluğmm daima öiirene-

Ga:;::e - Biriİ.'tscbi mii.d.afruz hattı· rek ve Al.mnn tayyare filmm ua..crıtmtiy-
mız: 'le lngiliz p~tarlarının yaTmıln~mola-

Kanal seferlerinin me.,•ııliyetini yiH. rından hnlJerdar olarrık ileri karakol-
7.en.miş olan O.!man1t imparatorluğu- Zarını umumi!Ja'll.c qeri?ıa çekm~. lm
bahriye tıaztr-ı -t•e dördiincil ordu· 'f.."tı· nunla beraber ba:::t ba..ıJkınlnra da uğrı
mandanı Cemal (Pa.~a) tıtn hatıratın yarak birkaç posta ln_qiliz 8f!tıari.!t tcı
drı da göriilecaiii 11fhi: a~ri t~esait t•c rafından imJuı o1unmıurftt. 
11l'11'fY'tl%71Tıt•tt tıt>1•7'1nıt 1tilz'l,,flrm f"li'tfr (nr-•"m' Wtr) 

ı, 
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tıu s . d b' evıyorum ıye o ıçareye fenalık 
tttrıckte ne mana var? 

llı~enka, Edvarm bu itirafından ço1< 

1 tc'!ssir oldu. Kadınlık hisleri zede
d~nl?ıişti. Edvarın artık Annadan ümi-
llıi kesmesi için hiddetle dedi ki: 

b - Onu seviyorsun demek .. Fakat . ne 
g it 0§ hayal .• Ben onu öyle bir pazara çı · 
st ta~dnn ki kim fazla verine onun ola

"· ·· Anna bu anda bir kadın tüccan
""tı r h· e ınde .. Anladın mı? Bu adam kızı 
t;ngi zengin fazla para verirse ona sa-

caıc •• 

~var, yıldınmla vurulmup döndü 
ı:ı ıı sırada bulundukları odanın ka
i tbt. açılarak çiftlik sahibi Tubi Mtilzer 

~:~ . ı;irdl Arkasında da çiftliğin hiz
taltlçıleri bulunuyordu. Hayret ve me· 

a Erlv~ra bakarak sordu: 

tiı-: Bur2da ne yapıyorsunuz? Bu ka
k Çıngene kansile hususi olarak neler 
onı:~uyoraun Edvar? 

..,~~~ar şaşkınlıkla kekeliyerek cevap 

ııa; l>e.dcr •• §ey.. Bu kadından .. An
a daır malmat almak istiyordum. 

- Peki ·· ı·· ? • ne soy uyor . 
td~ Hiç bir Jey söylememekte ısrar 

Yort 

ıc!:;ar, hakikati çiftlik sahibine söy
•c.. e. korkmuştu Çünkü Annayı çok 

~en ıth· tU ıyar adam, onun bir kadın 

bcİ~r~· eline dü_şürüldüğünü işitince 
'l' ıddetle Llitenkayı öldürebilirdi. 

Ubi Müt 
lşağı su .. zer, çingene kızını baştan 

zdukten sonra: 

d.ı,~ Po~s 0 nu söyletir. Karanlık zin
~bı~ ~ıvüi kırbacı yesin de bak nasıl 

- ~eailir. 
Çiftlik h' . 

tltrcıt l sa ıhı, sonra adamlarına dö-
hağlana:~nkanm ellerile ayaklannm( 

ınahzene atılmasuu ve malı· 

~~nin anahtarlarının da kendisine veril
mesini emretti. 

Bunun üzerine çiftlik müstahdemle· 
ri hemen çingene kızının üzerine atıla
rak onu gımsıkı bağladılar ve sonra 
yumrukhyarak, tekmeliyerek mahzene 
sürüklediler. Mahzenin ağzında ona bir 
t('kme atarak hir top gibi taş merdiven
:erden aşağı yuvarladılar. Ulenka bu 
yuvc:rlanışın tesirile bayıldı. 

Edvar, çin~ene kızına aczyordu. Fa
kat iki ateş arasında kalmış gibi ne ya
pa"arını şaşırdı. 

Mülzer, elini Edvarm omuzuna ko
yarak sordu: 

- Edvar, senin bu hareketin hoşa gi
decek bir şey değil.. Bu çıngene kıztyle 
ar<ıruzda hususi bir münasebet mi var 
yoksa .. Ben böyle bir şeye inanmak is· 
temem. 

- Hayır, peder .. Böyle bir §ey yok .. 
- O halde yann bu kadını polise tes· 

lim etmek için §ehre beraber götürece· 
ğiz. Köylülerin bunu da asmalarına ma· 
nı o!duğun çok iyi olmuş. Hükumete ne 
cevap vereceğiz? Çingene kendi kendi
ni tıstı diyelim, başka çare yok. 

- Evet .. evet öyle deriz. 

- · Şimdi yatalım. Yarın Annayı kur-
taraci:mek için ne yapmak lazımgeldi
ğini konuşur, kararlaştırırız. Çok yo
rı..l:lum. 

Bundan sonra Müzler çekilip odası
na gitti. Edvar da odasına girdi. Fakat 
uyuyamadı. Düşünüyordu. Lalenkayı 

kurtarmak istiyordu. Fakat ertesi günü 
mahzenin kapısını açık buldukları zaman ~ 

hemen kendisinden şüphe edileceğini 

biliyordu. Bu takdirde ona şimdiye ka· 

dar evlattan gibi bakan bu ailenin bü
tün emniyetini ve sevgisini kaybedecek, 
başını alıp gitmek lazımgelecekti. Ner~ 
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karşısına getirdiler. Heyet iki çingene 
ye muhtelif sualler ve bunlar arasında 
bilhassa Annanın nerede olduğunu 

ısrarla sorcu. Fakat çi .. geneler söyleme 
mekte inat ediyorlardı. 

Lalenka dediki: 
- Bizi öldüreceksiniz de}il mi? Öldü 

rünüz .Fak.. t Annanın nerede bulundu 
nu söylemeyeceğiz. 

Bu cevap k;.;_, ıii:::ri büsbütün kızd•r 

dı. Birisi yerdt'n bir taş ahmık Lakı :.a 
ya • ttı. Taş kızın yanağına · stlayara': 
kanattı. 

Muhakemeye reislik yapan köylü hid 
detle sordu: 

- Söytemcyecek:nisiniz? 
Pet:ra, mütereddit bir gözle Lalenka· 

ya ~aktı. O da kaşlarını çatarak sükut 
etmesini işaret etti. 

Demirci Jorj dayanamadı: 
- Cevap verirseniz kurtulabilirsiniz. 

Sizi sadece polise teslim ederiz. Fakat 
söylemez isteniz biliniz ki şuradaki me
§e ağacına asılacaksınız. 

Ötekiler bağrıştılar: 

- A!l-n<llı .. Hainleri asmalı .. 
Petra, korkuyordu. Bu sebeple be!ki 

her şeyi söyliyecekti. Fakat yanında 
Ulenk~ bulunduğu için bundan çekini
yordu. 

Nihayet çingenelerin bir §ey söyle
mek niyetinde olml\dıklan anla~ılınca 
mJhkeme heyeti karar vermek için ki· 
lisenin içine girdi. 

Petra, derin bir ah çekerek Lalenka
ya mırıldandı: 

- Artık Kont Riberadan intikamımı 
da alamryacağım. Canım gibi sevdiğim 

küçük Elzayı da göremiyeceğim. Karı
m:n ve çocuğumun mezarını da ziyaret 
ed,.miyeceğlm. Annem de vurulup öl
dü Nedir bu haş•ma gelen felaket.. 

Lfilcnka yava§ça cevap vereli: 

- İstediklerine yalonda cene kavu
~ursun, o kadar meyus olma. Evlatlığı· 
nı da arkadaslarınuz, Sanşo meseleyi 
haber verince, kaçarken beraber götür
mü~lerdir. 

Bu s:rada mahkeme heyeti kiliseden 
çıktı. Çingeneler basamakların önüne 
götürüldü. l.filenka gayet sakindi. Pet· 
ra çok korkuyordu. 

Mahkeme heyetinin reisi olan köylü 
kararı tebliğ etti: 

- Katar verdik: Kısasa kısas.. Ma
sumların kanını akıtan bu çingeneleri 
ölüme mahkum ettik. 

Bütiin oradakiler bu kararı alkışladı· 
!ar. Şimıli herkes başını oradaki büyük 
meşe ağacına çevirmiş, çingenelerin 
hangi dala asılacaklanm keşfe çalı§I• 

yordu. 

Demirci Jorj, hemen kalın iki ip te
darik ederek getirdi. Çingeneleri kim 
asacaktı. Bu işi görmeği kimse arzu et· 
miyordu. Nihayet bu işi Demirci jorj 
un }'apmasını ısrarla i tediler. Bunun 
üzerine Jorj mec°b'..ır kahınk ipleri ağa
cın dalına bağladı. Merdiveni de yanla
rına dayadı. Köyliller ağacın etrafında 
bir halka teşkil ettiler . 

Petra ile Lalenkıı bu müthiş hamilık· 
lan sükunetle seyrediyorlardı. 

Bu sırada Petra, Lalenkaya: 
- Sen, dedi. kadınsın. Belki seni 

a!ma:rlar. Eğer kurtulacak olursan ev· 
latlığrm Elzaya bakacağına yemin et 1 
Onu sana emanet ediyorum. Baban da 
l!eni bana emanet etmişti. Ben sözümU 
tuttum. . 

Lalenka, teessürle cevap verdi: 
- tlzülme Petra. Bunu sana vaade

diyorum Onu öz evrndım gibi büytite
ccğim. Fakat ne boş hayd.. Baksana .• 
ağaca iki ip hazırladılar. Biri senin biri 
de benimi~~ 

• 

t 



10 HABER - Akşam postası 

Yazan: Joseplı P. Uock -3- Dilimize çe\;ren: H. M. . 
Es arengiz dağlar peşinde 

Tibetli bir papazın kestiği saçlaı' kaı·şıki 
dağlaı~da kök salarak fundalık olmuş ... 

Y:rnıb.'.lşımızda bir kulübede yüz. 
lucc hayvan kürek kemiği asılı id:. 
He:- birinin üzerinde dualar yazılı 
oldu~u görülüyordu. 

Hacılar, mabed iç ... risindeki çocuk 
Dudaya peşin paralarını verdikten ve 
onun takdisinc mazhar olduktan son. 
ra, i~zerinde dua yazılı olan bu kürek 
kemiklerini alıp elelrinde çıngırak 

gibi salhyorlardı. Bu kolay ve sil. 
ratli bir dua usulUydü. 

KEMİK SALLAl\IAK DUASI 

Biz Budanın huzuruna kabul olun. 
ma.k hazırhklariyle meşgul iken bu 
kemik sallamak suretiyle yapılan L 
yin. bfrçok çalpara, Gong, boru sesle. 
rine de karışarak ortalığı altüst edL 
yordu. 

"Boda'', bir kürsü üzerinde sarı 

t>-l~:ı Jibasları giyinmiş olarak oturu 
yordu. Biz, içeriye girince, yerinden 
kalktı ve bize reverans yaptı. Kendis:. 
,.e ilSUl üezere bir katak hediye ettirr.. 
Katak, ipek bir boyun atkısının adıdır. 

Hemen ardından adamlarımdan 

birisi, bir tepsi hediye daha kendisine 
takdim etti. Tibet dilini bilen ahçım 

bize tercümanlık ediyordu. 
Ahçı vaaıtasiyle çocuk Budaya 

·cıaha doğrusu başında bekliyen baba. 
sına derdimi anlattım. Amni Maçen 
dağlanna çıkmak istediğimizi söylü. 
yor ve ~ca ~udası ile Ngolok kabile 
lerinden bazılannın şeflerine bii' tav
siye nı~ktubu vermesini rica ediyor. 
d 1m. 

BİRDENBiRE ÇIKAN HARP 

Raca Budası için istediğim tavsiye 
mektubunu derhal aldım. Fakat Ngo . 
lok kabileleri şeflerine tavsiye mek
tubu alıncaya kadar b;rkaç hafta ge~. 
ti. Vil bu müddet zarfında Tibet aşi. 
retleri ile Sining müslümanları ara
sında kanlı bir muharebe cereyan edi. 
yordu. 

Bu vahşt ülkede hayatın ne kadar 
tehlik~ içinde geçtiğini anlatmak içitı, 
Amni l\façen dağlarına hemen çıkmak 
ltğım::ı. engel olan bazı harp şekillerini 
anlatayım: 

Hrap başladığı zaman Tibetliler, 
tecavüze geçtiler ve müslümanları 
Labrang ha valisinden dışarı sürdüler. 
Fakat çok geçmeden mtislümanlar 
takviye kıtaatı ile geri dönerek mer. 
hametsizce cereyan eden bir muhare
be neticesinde Tibetlileri hezimete uğ. 
rattılar. Gene bu sırada Tibet aşiret. 
lerinden Nguralar, atlar üzerinde yıl
dırım sürntiyle gelip müslümnnlar:ı 
saldırdılar. Onlan mızrakladılar. 
Tüf eklerden ziyade bu mızraklarla a. 
dam öldürdüler. 

AÇIKGÖZ l\fÜTTEFlKLER 

Bu muharebe esna.•nnda Amtok i.~ 
minde bir kabfle, Tibetlilerle birlikte 
harp etmekte olmakla beraber, bira
ralık ~mşarak geriye kaçml!lt kendi 
müttefiklerinin çadırlarını ~almış ve 
or aı.fan ka. ·hol muştur. 

Düşman eline düşen esirler, par. 
mak!arından asılarak diri diri l:ar. 
sakla-:.'J çıkarılmış ve bo~ıılan karınla. 
rına kızgıntaşlar doldurulmuştur. 

Kansu hükumeti akseri Tibetlilelf! 
yardıma gelmeği vadetmiş oldukları 

halde bu katliamı pek gözlerine kes. 

tirememiş olacaklar ki görünürlerd:,> 
yoktıı. Nihayet, iş gene TibetlileriT. 
kati r.ıağhlbiyetiyle neticelenmiş, Lalı. 
rang havalisi müslümanlann elind~ 

kalmıştır. 

KESiK KAFALARDAN SOS 

He..cıto manastın yağma edilmiş ve 
Budası, 15 rahibiyle birlikte öldürüL 
müştUr. 

Muharebeden sonra Labrang cid
den l<orkunç bir manzara almıştı. Yüz 
alli dört Tibetli kafası duvarlara çe. 

lenkler gibi asılmıştı. Çocukların v~ 
genç kızların kafaları kışlaların kapı. 
larını sü.cılüyordu. 

Dütün bu hadiseler arasında bit. 
tabi ilerlememize imkAn olmamıştI. 

Anca< her şey dorulduktan sonra, 
Amnt Maçen dağlarının esrarengu 
silsilesine yeniden yollanmağa hazır. 
landık. 

MUHTEŞEM SEYAHAT ALAYI 

Çomlden ayrıldığımız zaman, beş 
aylık bürüyiiş levazımını almıştık. 

Bunlar arasında yiyecek, fotoğraf lh. 
Uyaçları, yakalamaklığımız mu temel 
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Tibetli ahaliden bir grup 
olan kuşların içersine doldurmak iç;n larda kök salarak bu fil 
pamuk, bulacağımız nadide nebatları da getirmiş. (0 

sarmuğa yarıyacak kağıt, tohum sak. .b'aUh sUlh birinci hukul< 
lam.ık için kömiir tozu, atlara yiyecek lı'Undan: 

yem ve tesadüf edeceğimiz mühim a- Hatice vastllle Kostantın ' 
hazinenin p.yıan mutıuıarrıf 

damlara vermek üzere hediye bulunu. rayda Cerrahpaşa caddesındt 
yordu. ni 113, 115 numaralı bir 

lnce yumuşak yağmurluklar gi~ nım hanesi ve bir tarntı ..ı\li 
'k tarafı bakkal sokağı ve 

miş, enı onu silahlanmıştık. Berab~. Anı ile mahdut 88 metre nıu; 
rimıLde atlı muhafızlar vardı. Çoı>İ ve beher metresi Uç ura ın 
kapılarından çıkarken filhakika muh. u olruı arsa izalel ıuyu 

te~cm bir man1.ara arzediyorduk. Yülı ~a sureuıc aşağıdaki 

leriillizi taşıyan 34 katırla birlikt .. 

Labrang'a geldik. Amni l\fnçen daı! 
ların:ı bizi çıkaracak olan çayırlık a. 
raziden nasıl geçeceğimiz hakkınd,ı 

planlar yapmak için tam bir hafta biı· 
manastırda kaldık. 

KOK SALAN SAÇLA!? 

Labrang'da kaldığım müddetçe bu 
mıntakanın dint adetlerine dair de 
hayli şeyler öğrendim. Denizden 8,58:J 
kadem yüksekliğte bulunuyorduk. Bu 
ma'lastırda 5.000 papas yaşıyordu. 

Çıplak, klBır bir yerdi. Gtlya Budanın 
inkL"t8riyle bu hale girmiş. 

Fakat manastınn karşı~ırıda sıkı 

bir fundalık vnrdr. Bunun da efsanr. 
si şöyle idi: Vaktiyle meşhur bir rahip 
Labrang manastırını kurduğu sıralar. 
da bir gün s.-ıç1nr kestirmiş. Ve nu 
~R<' ar. ·ar"lı f te ew• tl ı'ı -1Yt mts "" orıt 

24-2-935 tarihine mcısadlf 
saat 14 den 16 ya kadar vo 
meUn ytlzde yetmtş beşini 
de en çok arttrrnnm taahhC 
11%cre 8-1-937 tarihine Dl 
nU saat H den 16 ya kaeıı.t 
kAUblnin odasmcla sııtııac 1 
ma peşin pa.ra iledir. Arttı 
decekler yUzde yedi buçuk 
tı.kçesl vermeye borçludur. ll 
menkullerde müseccel ve g" 
hak snhlplerinin tarihi UAn 
mi gün zarfında rnemurtyeU: 
le haklannı tesblt ettırmcıetl 
gAyrt mUseccel bak sahJpl 
dan hariç bxrakılacaklardl"' 
lbalest icra kılman mll§tcrl 
vermediği Wıdlrde lhıılentıı 1 
velllt fark ve zarardan mcS'll1 
/ark bllA hUküm kendtslndtı:I 
- TcllA.llye ve yirmi senell1' ~ 
müşteriye ve tarihi ihaleye ~ 
sair borçlar lll55edartnra "'J 
nıı.mo herkesin g!Srebllecelf 
Fazla mn10mat almak ıstb'ct' 
numo.raslle ent.ış memurıırr:'tı 
ı n n unur. 
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--·-----------------------------------------------------------DemiTci Jorj ipleri hazırladıktan son
ra hemen Petrarun omuzlarmdan yaka
lıyarak: 

- Haydi bekalnn, dedi. Son saatin. 
çaldı. Bir daha sorayım: Canını kurtar
mak istersen Annanın nerede olduğu· 
nu söyle .. 

Fakat Petra hiç cevap vermedi. Bu
nun üzerine Demirci Jorj onu merdive· 
ne çıkararak ipi boynuna geçirdi. Fa· 
kat elleri titriyordu. Yaptığı iş ne de 
olsa soğuk ve heyecanlı idi. Çingene 
reisine sordu: 

- Merdiveni ben mi çekeyim, yoksa 
sen iter misin? 

- Ben iterim! 

- Öyleyse haydi arş. 
Merdiven yere düştü. Çingeneler re· 

isinin vücudu boşlukta sallandı. 
La!enka, Petranın asılışını gözlerini 

bile kırpmadan seyretmişti. Hatta bu
na memnun bile olmuştu. Çünkü Anna· 
nın kimin yanında olduğunu artık yal
nız kendisi biliyordu. 

Demirci Jorj, L5.lcnkaya yaklaştı: 
- Haydi bakalım, sıra senin, dedi. 
Fakat, bir kadını asmak daha güçtü. 

Cellatlık ona ağır geliyordu. Hele bu 
g üzel çingene kızı Petra gibi papazı 
veya haşka birini de öldürmemişti. Bu
nun iEin kız merdivene çıkarken ona 
bir tavsiyede bulundu: 

- Köylülere yalvar. Belki !On daki
kada sana merhamet ederier. 

Lalenka, hiddetle reddetti: 
- Hayatımı kurtarmak için yalvar

mak mı? Asla ... 
Demirci kızın metanetine hayran ol· 

muştu. Dedi ki: 

- Mademki yalvnrmak istemiyorsun. 
Fakat sana yazık olacak. Bari senin ye
rine ben yalvarayım. 

Bunun üzerine Lıilenka merdivenin 

üzerine çıkınca Demirci köylülere hitap 
etti: 

- işte idama mahkQm ettiğimiz 
kız da hazırlandı. Onun da diğeri gibi 
hemen asılmasını istiyor musunuz. öte· 
ki ölüme müstahaktı. Çünkü köyümü
zün papazını öldünnilştü. Fakat bu kız 
kimseyi öldürmedi. Ona verilen ceza 
pek şiddetli değil mi? 

Evet, hayır sesleri biribirine karıştı. 
Köylüler arasında konuşmalar, mmlu
lar oldu. Nihayet hemen hep bir ağız· 
dan: 

- Asılmalı ... Asrlmalt .. Cezasını çek· 
meli .. dediler. 

Bunun üzerine Lalcnka, onu bir tür· 
lü asmak istcmiyen Demirci Jorjun e
linden ipin ucunu alarak boynuna geçir· 
di. Sonra köylülere: 

-Lanet olsun size .. Allahtan bulu
nuz. Bu dünya size de kalmaz. işte ben 
gidiyorum. 

Dedi ve ayaklarının altındaki merdi
vene bir tekme indirdi .. 

Fakat, genç kızın vücudu havada sal
lanmaf!a başlar başlamaz bir tüfek sesi 
iş.itildi ve vızıldayarak geçen kurşun 
kızın' ipini koparıp onu yere düşürdü. 

Köylüler başlannı geriye çevırınce 
Edvarı yan karanlıkta güçlükle tanıya
bildiler. Elindeki tüfeğin namlusundan 
hSla duman çıkıyordu. 

Bir mrrıltr dolaştı: 

- Tüfeği atan Edvannış. Bu işi yap· 
mam31ıydı. Bize izahat vermelidir. 

Eski orman kokusu ağacın onune 
geldi. Pc tranın ~a11anan cesedini gör
dii. Sonra eğilerek baygın bir halde yer 
de yatmakta olan, T...alenkaya baktı. Son 
ra onu kaldtruak Demirci Jorja ver· 
di: 

- Bu kızın hayatından bana hesap 
vereceğini unutma. Çabuk çiftliğe gö-

GÜZEL PRENSES 1~~ 
_____________________________________________ ,,.,. 
tür. Ne yapmak lazımsa yapıp bu kızı 
kurta:malı. 

- Bu kız Annayı kaçıran çingene çe
tesine mensuptur. Ölüme mahkumdur. 
Cezasını çekmeli .. 

Edvar, hiddetle cevap verdi: 
- Bu memlekette polis ve adliye 

var. YaphğlJlıZ iş bir cinayettir. Hay
di çekiliniz. Ona dokunayım demeyiniz. 

Kim buna cesaret ederse vay haline .. 
Cezaya çarpılmamak istiyorsanız he
men ıııklan söndürüp evlerinize gidi· 
niz 

Sonra kalabalık arasından sıyrılarak 
Jorj ve Lllenkanın peşinden çiftliğe 
doğru yollandı. 

Köylüler, Edvarı sözünde duran cid
dt ve cesur bir delikanlı olarak tanıdıkl 
latı için daha fazla ısrar edemediler. 

Mes'uliyet bahsi de ortaya çıkınca her· 
kes bunu üzerine almamak için hemen 
evine sıvıştı. Petranın cesedini de ağaç· 
tan indirip mezarlığa götürdüler. 

Edvar, payitahttan dönil~te yolda u
~aklarile beraber Annayı aramakta olan 
ihtiyar çiftlik sahibine rastgelmiş ve 
hi'.liscyi ondan öğrenmişti. Çingenelc· 

rin köylüler tarafından cezalandmlaca· 
ğını i~!tince uşaklardan birinin tüfeğini 
alarak hayvanına atlarru~ ve acele köye 
koşmu~tu. 

E.ivar-, çiftliğe girince Madam Hanni 
kt'ldisini karşıladı. Hidi8eyi anlattı. 

Eu sırada Demirci Jorj çiftlik binasın 
dan ~çıkarak bahçede Edvarla Madam 
H;ınniye rastladı ve Edvara tekmil ha· 

• berini verdi: 

- Çingene kızı kurtuldu. Koridorda 
oturuyor. Yalnız ayılınca ilk söz olarak: 
"Beni F..dvar kurtadı değil mi,, diye,, 
bar.a Sill du. Do~rusu buna şaştım ı 'r 

Bu sözler Madam Har.niyi de ııa~ırttı. 

Kendisine damat olacak olan Edvar ııı 
çingene kızını neden tanıyordu? 

Edvar: 
- Onunla biraz konuşmak isti.>'ıı' 

rum. diyerek Lfilenkanın bulundu~ 
yere doğru ilerkdi. Binaya girdikt~ 
sonra kızı alarak alt kat o.dalardan bi 
ne sc·ktu ve ona sordu: 

- Ne yaptın bedbaht? Annayı kaÇ 
mak için çingeneleri sen teşvik etli' 
değil mi? Neticenin nereye vardığ 
gördün mü? 

Ulenka: 

- Niçin inkar edeyim, dedi. An~j 
ben kaçırttım. Fakat bunun mes 
sensin. Deburanın, köyün papazuurı 
Petra:1ın kanlarına girdin. 

- Neden ben mes'ul olayımr 
Lalenka, izah etti: 

- Ormandaki mağarada, sevdi~ 
km kurtarman için bulunduğu yeri 

h b · · ' · · fa>" sa.na a er vermıştım. ~en gıttın. r 
sonra gene kendin gelerek benim af 

•'' tarıma kapandın. Benden başkasını . 
miyeceğine dair yemin etmemiş 1111~ 
din? Yemininde durmadın. İşte bil tı 

·~ı 
dise oldu. Benden yUz çevirdiğin ~' 
intikam aldım. Bu da benim hakkıı11 
Sebebi sensin.. 4 

. f' Edvar, çingene kızından zorla bır ' 
öğrenerr.iyeceğini anladığı için yıl~ 
şadı ve kıza yalvardı: ıJ 

- Şimdi bütün bunları unutalıı11 ıııı 

lenka .. Ölenler öldü. Fakat arada$~ 
suçu olmayan bir kız mahvolacak. ri 
iyi kalb!i bir kızsın. Eminim ki Art ~· 
Lulmamıza yardım edeceksin Ne ol 
söyle Anna nerede? 

B.• • ' - ıımıyorum ... ıf 

- Ona acı Lalenka.. O kimse:Ye eÔ( 
kötüliik etmemiştir. Ni~in inkar ( 
yim. Ben onu seviyorum. Fakat pe1' 
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1937 ECE MUHTIRASI 
Ç 1KT1 

Avukat, doktor ve her iş adamına lazım olan takvim 
ve malUmath E C E Muhtıra defterini arayınız. 10 çeşit 
üzerine zarif şekillerde hazırlanmrştır. Bilumum kağıt ve 

kitapçılarda bulunur. Deposu: Ankara caddesi, 
Afitap mağazası No. 111 

...__-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--

lSl'ANBUL: 
18,30 pıakla dans musikisi, 19,SO kon!c. 

l'a.n.s Suat Derviş taratmtlıı.n, 20 .llelma v t 

lrluır..ıaşıarı tara.l'ınuan Türk mulikisi \ .. 
haık şaı't.ı!an, 20,::0 Sadi ve arkada§ları t11 
ratınr..ın Türk musikisi ve halk ıa.rk1ları :<.ı 

Orkestra, 22 pln.kta sololar, 22,80 ajana ve 
borsa haberleri, 
Vtı·A1'A: 

18,05 konuşma, 18,50 musiki, 19,ISO ıaat, 

l>ro~ram haberleri, spor, 20 k~ epol'lan ma 
Ceraıarı, 21,15 beş tabloluk temıil, 23,llS ba 
herler,, spor, 23,35 turizm propaganduı, 
23,45 piyano konseri, 24,30 haberler, 2,,40 
Clans musikisi, 
&l!:nLtN: 

il ' j , •. . . < :i. .• • ADEMi iKTiDAR 
ve B E L G E V Ş E K L i G i N E K "ARŞ 1 

SiNEMALAR HORMOBiN 
SAUAY 
rtJRK 

\1ELEK 
iPEK 

S.UiARVA 

VlLDl:t 

SÜi'\IEH 
ı\LRAZA.R 

fAN 

ŞIK 

ŞARK 

BEYOt.LU 
ı Agk güneşi 
: A§k ö!Um ve Şeytan 

(Suvarede): Yeşil domino 
Korkusuz kaptan 

ı Korkusuz kaptaı:ı. 

Dilediğim gibi yaşarım 

Mnrgarlta 

Marinella 

fabtetler. 

r!---------------,, 
ı Bir müddettenberi rahatsız bulunan 

Her eczanede arayınız 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Devrta.ıem ve ka.tılı takip. Münhal Silo Şeflikleri için Ankara'da bir müsabaka imtihanı açıla • 
CürUm, Ceza ve Sevgilinin ; caktır. Taliplerin aıağıdaki şeraiti haiz bulunmaları lamndır: 
sesi 1 - Türk olmak, 

1 Şirtey ul 
1 Siyah gözler ve HUcum 2 - Hiç bir çevhile mahkfuniye ti bulunmamak, 

filosu 3 - En aşağı lise derecesinde bir fen veya san'at mektebinden me • 
19,05 konuşma, 19,20 org ve koro konıe ASRI 1 Klo-Klo ve Kalifornlya im k 

rı, 20,05 piyes, 2105 eğlenceli konaer, 22,05 haydutları zun O a ' 
ınusıki ve şan, 23,05 haberler, hava raporu, man süvari 4 - 30 yaşından a§ağı ve 50 den yukan olmamak, 

:~~~!~~;~~e musildsi, ASTORYA Define korsanları ve Dan 5 - Vazifesini muntazaman ifaya mani olabilecek bedeni anza ve 
tenin cehennemi h tal kl l al Al im k 17,35 gramofon, 18,35 konteran.a, 19,05 as ı ara m u o ama , 

(JUl\I URtYET Bağdad yolu, ôIUm uçu 
Orkestra konseri, 19•55 konteraruı, 20•21S rumu ve Vah§l atlar kralı 6 - Buhar ve elektrik makinele tinde ihtisası olmak. 
lan ve piyano, 20,55 spor, 21,oıs piyea, 22,,5 Bayan . " . . 
haberler, 23,10 çingene orkestrası, 2,,05 caz (türkçe sözlü) Yukarıdaki maddelerde yazılı şartları haiz olup aynı zamanda ıilo, 
band takımı, 1,10 haberler. 1 S T A N B U L N E B İ L E fabrika ve değirmen gibi müesseseler in fenni lasmını idare ebnif olanlar 

ISU'KREŞ: FERAH Programını blldlrme.ml§tlr Sevimi• ~e Ziraat mühendisi diplomasını haiz olup ta makinacılıkta ihtisası olan -
18,05 köylü yayını, saat, haberler, bava A''"',, • 

.....,,..,. : Günahım ve Berlln olim far tercı'h edilir. 
raı poru, 19,20 orkestra konseri, 20,10 mlllet piyatıarı L o N D R A Bs~nrdaeh ane-
erın zamanı, 20,35 musiki, 21,-iO piyea, 22, ~ULJ.I ı Ehli salip muharebeleri ı Kendilerine mesleki bilgilerine ve imtihanda gösterecekleri muvaffa-
to haberler, hava, spor ve saire, 23,05 or HİLAL 
,_ ı Pıogramını blldirmemıştır Bu aksamd •n itibaren kiyet derecesine göre "150-175" lira ücret verilecektir. 
41;eatra ve şan, 24,10 haberler. .. 1 
"~NDRA: ALEl\lDA.R ı Kallyante ve T&raabulba 1 Tali ı . b . . be . k d z· B nka u M "" seans arına ba,ııyacaktır. p enn u aym yımıı 'ıne a ar ıraat ' a sı mum ü. KElLu.BEY Ateş kra.liçesl l Ulrkçe), oy: 

l9,45 Orta İngiltere programı, 22.oıs dln1 Denızaıtı arkadaııan ve ~~~~~~~~~~~~~~~~ dürlüğüne müracaat ve lazmıgelen evrak ve vesaiki tevdi etmeleri ~art • 
:rayın, 22.~o haberıer, hava. rapol'U, ısaat, H er k 
2 Berlin ollmpiyaU•- ::r.::::e a Şam e:::::::: 
3,ıo orkestra konseri, 24,05 koro kon.ııerl, -

6 
•; •• 

2~.35 son. K A D l K O Y Ss ç "'l 'd ;! 
lır. 

ll.o:u.ı: HALE : Janeta . u ag ayan a ii 
18,05 senfonik konser, tstlraha.tıerde apor, MVREYY A : Programını bildirmemi§tlr :: i: 

bava raporu, 19,35 spor, gramoton, 20,215 .. B •• 

İmtihan buhar, elektrik, değirm en makineleri nazariyat ve ameliya • 
tından yapılacakbr. 

İmtihan günü ayrıca ilan edilecektir. (3033) 
t O S K U D. AR =.·:. ayan :,·ı· 11.§lzm haberleri, 20,35 spor, gramofon, 21,10 
ba.berler, saat, 21,35 konferans, 21,41S komedi flAL& )ı{ t Krl!ıto :! .- :! 
~on. Mğlt, lstirahatıerde konuıma, 23,0CS ko E ~ E ~n ~ O y i:I M U A L L A il 
~ konseri, 23,20 film kritiği, 23,80 dana ... .,.iN 1 f• 

.1·~~·~ ~.;,' • ' •· r , ': ... • ', 

"" ı 2' 20 d ~ ı Progran mı blldirmemf§tlr ! .! 
;~::~!:: lstirahatıerde haber er, ' an! BALAT 1 Ve yllksek musiki u BaK}vine 

fvine Hikaye: 

Eczacı ı ! 
(Ba§ tarafı 6 -incide) 

ğinin ucunu bile göstermiyor! Valdeyi 
görücü gönderdim. Ona bile çıkmamış! 
O kadar mesture.. Fakat gene tered
dütteyim. 

- Sebep? 
- Taliimi bildiğim için bir aksilik 

0ltnasm diye ödüm patlıyor. 
- Ne gibi aksilik olabilir? 

- Eh .. Kimbilir?.. Pek namuslu 
Pek kapalı diyorlar ama, mesel! ister 
~sin erkek çıksın ... Yahut iki koca 
'41Stline ortak gideyim? Veya buna mü
tı'.ıasil bir aksilik ... 

- Artık tereddüdün bu derecesi saç
ltta ... Hem güzel, hem namuslu .. Böyle 
llıaı nerede bulunur? Fırsatı fevtetme
~ı Derhal evlenin. 

- Korkuyorum. 
- Cesaret! 
.A.yrıldık. 
~ve gelince öksürük haplarının bir 

tanesini ağzıma aldım. 
Öo"""I 00. 

8
. M:ide bulandırıcı, yapışkan, kekrem-
1 bir şey! 

'l'uh!r 
Yere tükürdüm. 
Ve yeni dostumun garip serencamı-

dnı düşfuıerek odada dolaşmıya başla
lln . 

.A. Birdenbire: Zıng!. Ve dahi duralar .. 
~ d:nı atabilirsen at.. Ne ileri; ne geri .. 
!l'ı ag ayağım yere mıhlanmış knnıldan-
0~or; deprenmiyordu. Sağa çektim 
bak adı, sola çektim olmadı.. Nihayet 
!ı.inı ~~. ~are yok; yere oturdum, poti-

l ! . ~ozerek ayağnnı kurtardım. 
d gılıp k3seleyle tahtanın arasına bir 
e .haktnn ki ne göreyim ? 
Öksürük hapı! 

ll'ıı'Bu öksürük hapları da ama tutkal
~ ş ha ... Misafir odasındaki çiçek va
İk~u kırıldıydı. Bununla yapıştırdık. 
Pı~t7ır~k biribirine öyle bir yapışış ya
aya ~ \ı, ayırabilene e.şkolsun ! Masanın 
ka gtnı tutkalladık. O da mükemmel 
~:adı. Y~pıştırdığım bir tabak ka
ii Yere duştU ve tutkalın süriilmedi
!Je"Yerden kırıldı. Tutkallı tarafa bir 

~ olınaa.1 
~ . 

sen gün dostumun eczanesi civa-

MtLIJ • Yildmm kaptan ve B1r p saoatkt\rları dlnleyln!z H 
aık gece81 .1 :: 

TiYATROLAR 

$2hir1i"gatrosu 

ııı ıııııııııııı 

,!!;;;!~ 

TEPEBAŞI 

dram kıırnında 

AYAK TAKIMI 
ARASINDA 

l"ransız '.rlyatroııunda 

Operet kısmı 
MASKARA 

::::::::::::=::ıı::::::::ı:::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Kimyager 
1 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil 

. umum tahlilat. Eminönü Eml5.k ve 
Eytam Bankası kar~ısmda İzzeı 

Bey Ham. ................. ~ .............. .. 
·ı····:ac:::cı···~··:ı"·ı··=································· 

çünki 
a11ima. 

tra.ş 

ol~or. .. , 

!: ··-Cildi y~·· v·~ ·z Üh-;~~iy;··~Üt·;ı;;·;;;~·;···ii 
u':!: 0t~!~!~da H Dr. Ç İ P R U T i~ 

Pazar gUnU matineden :: - f h · :: 

POKC:R PLA '( 2 

trcı.~ bl<; a.31 
KULLAnıyor ...... :: Beyoglu, Rus se aret anesı sıra· :: 

itibaren :: - .. . :: 

Z D ı F 
:: smda Posta sokagı koıesınde Mey·:: 

ozo a mas ve ono· :: •• 
k 

. . k"l :: menet apartımanı. Te'lefon: 43353 :: 
osun ıştıra ı e :: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :: 
P t P t Ç A •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-Evet, 

büyük operet. Y ent kadro 

Yeni Bale 
Büyük lllilzyonlst ve 

manyetlzmaoı 

Pr. Zati Sungur 

Her akşam 

Şehzadebaşında 

FERAH sinemada 

bu neviden bir ya.nlışltk olacağını tah
min etmiştim. Hatırlıyor musunuz. Bir 
kızla evleneceğimi söylüyordum. Ev
lendim. 

- Tebrik ederim. Eh .. memnunsunuz 
İnşallah erkek çıkmamıştır; iki koca 
üzerine ortak da gitmemişsinizdir? 

Tezgahtar acı acı güldü: 
- Keşki... Keşki öyel olaydı - dedi. 

Başıma daha berbadı geldi! 
- Beni korkutuyorsunuz! 
- Küp. Fıçı. ev .. dev .. Öyle şişman 

öyle ııişman ki kucakhyamıyorum. Ba 
km şu eczane terazisine... Üç yüz 
kiloyu çeker.. Halbuki bizim hanımı 

bunun üstüne çıkardım. Çat dedi kırıl
dı. Anlıyorsunuz ya şişmanlığı?!. 

- 1hr,a oldunuz öyleyse • dedim -

DIABOLO 

'liABOLO 
Krema 

mak&nel~rl 
Anadoluda Acen-

lstanbul Kültür Direktörlü günden: 
talar aranmakta. Yeni Lise llk Türk lisesi birinci ve ikinci ve Amelihayat okulunun birin-

Idır. ci devresinden mezun olup bugüne k adar diploma alamıyan talebenin ıı • 
stanbul, Galata, f . . ·h l ·ı J · d il d ld k 

T .. 
1 

dd . N 111 veya mezunıyet untı an an e ve langı ers yı arın a menzun o u • 
une ca esı o. • . . A • • 1s .. .. . 

74, 89 B. N. KA- farını en son 15/Bmncıkanun/936 t arihinc kadar tanbul Kultur Direk-
ZANClYA.N mües- törlüğüne bildirmeleri ve Devlet Bas mıevinden alacaklan boş diploma ve 

sesesi. kablarile 50 kuruşluk pul altı adet en son çekilmiş küçük fotoğraf ve hü • 
viyet cüzdanlarının noterden tasdikli suretlerini getirmeleri ve bundan 
sonra yapılacak bu gibi müracaatların nazarı dikkate alınacağı beyan ve 
ilan olunur. (3024) 

Keşif bedeli :l265 lira 41 kuru5 olan ~ışli son ·1 ramvay duragında 

ki sahaya yapılacak parke kaldırım açık eksiltmeye konulmuştur. 
Cumartesinden maada hergün 

hastalarnı kabul eder. 
Keşif evrakı ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstek

liler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve belediye fen işleri müdürlüğün

Tramvay den alacakları fen ehliyet vesikasiyl~ 169 lıra 90 kuruşluk ilk teminat 

makbuz veya mektubile 27·1 1 ·936 cuma günü saat 14 te daimi encÜ· 

Edirnekapı, Karagümrük 
Durağı No. 95 

Dünya şişmanlık şampiyonluğu sızın mende bulunmalıdırlar. (8) (2914 ·ı • 

karımzda, teşhir edip para kazanınız! 1 
- Öyle ya ... Bu kadını teşhir edip Vilayet ziraat müdürlüğü için lüzumu olan 1 O tane motosiklet kapalı 

para kazanmak lfızımd1. Halbuki ben zarfla eksiltmeye konulı;nuştur. Eksiltme 27 - 11 - 936 cuma günü saat 
kendisiyle evlendim. İşte benim taliim 16 da yapılacaktır. Bu motosikletin hepsine 5000 lira bedel tahmin o-
daima böyledir. İşlerim aksi gider. Ne l ş . l .. d" ı·· "' .. d ·· "l b·ı· 1 kI·ı 

k l
" ld' -· . d . 

1 
ı unmustur. artnamesı evazım mu ur ugun e goru e ı ır. ste ı er 

yapma azımge ıgını aıma an arımı ~ 

ama iş işten gec;tikten sonra .. Karımı 2490 No. h kanunda yazılı vesika ve 3 7 5 lıralık ilk teminat makbuzu ve-
teşhire kalksam; bu sefer de kimbilirl1ya mektu!:;iyle beraber tcldif mektup 1arm1 havi zarflarını yul:arıda yazılı 
ne aksilik çıkacak.. günde saat 15 e kadar daimi encümene vermelidirler. '1) (2915) 

Nakıli: (Hat - Sür) -· -



7Gvsigelerimizi 
dinlerseniz 

Cazip görünür, 
Sıhhatli o1ur, 

Herkesin 
takdiriıii 

kazanırsınız ! 

HABER 1n 

Sizin, fayda 
görebilmeniz için 
uğraşıp başardığı 

teşebbüsten istifade 
ediniz. 

Gazetemiz, 
Paris'in belli başlı 

güzellik 
Enstitülerinden 
birile anlaşmış 
bulunmaktadır 

• B&flDIZda, yüzünüzde, gözleriniz 
de, dudaklanıuzda, Saçlamuzda 

i~~ Bacaldarmızda 
Ayaklammda 

ı Kollamuzda ve ellerinizde 
Ve vücudunuzun her bir azasmm 
biribirine nazaran ölçülerinde 
Bir kusur, bir niabetsizlik, bir tek 
kelime ile güzelliğinizi noksan bıra 
kan ve canınızı sıkan bir teY görü 
y~ 

il AJl ~unmll ha 
zmLr. 

Mektup zarflarının UstUnft şu şeklide 
yazmalısınız : 

GCZIElbLIK DOKTORU 

IHIABIER gazetesi 
Aınıkaıra caddesi 

Istanbul 

H A B E R E soracaOınız sualler doğrudan doğruya, Pariste anlaşmış bulunduOu 
güzellik enstitüsüne gönderilecek ve derdinize, pratik, masrafsız çareler sorulacaktır. 

Bu müessesenin vereceği cevaplar suasiyle gazetemizde neşredilecektir • 
·-------·------·---··--··--··ı 

Vücutlarmda arızalar yüzünden rahatsız olan ve bunu 
kendilerine bir dert yapanlar; ve gene bunlann telifi 
ve tedavisini imkansız gördüklerini sananlarla bu •· 
rızanın tashih ve tedavi edilemez olduğuna İnananlar 
sırf bir mütehassısa phsan müracaat ebneyi sılolma
lan yüzünden ihmal edenler H A D E R 'in bu 

tetebbü sün den istifade ebnelidirler. 
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Soracağına suallere müsbet ve faydah cevaplar ala. 
bilmeniz için soracağınız meselenin taallUk ettiği 9eY 
haklonda mümkün olduğu kadar izahat vermeyi ih-
mal etmemelisiniz. Y azılannız bilhaaaa okunakb 
olmalıdır • 
Mektuplarmıza hakiki isminizi yazabileceğiniz gibi, 
bunu istemiyenler müstear bir ad kullanabilirler • 
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O 1 m, m, .=.ı t ' f Kilol~rile boylarının ölçülerini; vücutI.rının nisbetsizliklerine üzülen· 
~i~O~yıEmttan Jer: kilolarmı, boy, göğüs, boyun, bel.kalça, baldır, ayak bile~i ve aynca a· 

HABER•ln 
Güzellik doktoru 

KUPON 

Yazacağınız m~ktuba ,a 
kuponu ilive etmclısiniz 

Bu kup.>n bun la-ı sonra 
her gün Haber gazetesin
de neıredilecekti~ . 

şikayet edenler. \ yaklarından oyluk kemiklerine kadar ölçülerini mektupları içine ilave et-
melidir. -

.._ __________________ __ 


