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lmanya ile Japonya arasındaki lçerenköyündeki cina et 

Gizli ittifak Genç kadını kocası 
S<0>~yetoeır<e çsı~ıre 

\rrupa sulhun o teh- sgv~;~~~a ô•f dürmüş 
likeye düşürüyor Bu sabah Dokuz yaşındaki çocuk hakikati 

kurşuna dizildi anlatınca katil yakalandı 
aponya böylece lngiltereyi tehdit 
trnekte, Almanya da Fransayı müt-
iklerinden ayırmağa çaııŞmaktadır 

Almanya da bazı 
Rus mühendislerini 
tevkif edecekmiş 

Sovyetlar 
mukabil 
tedbirler 
ahyorler 

Japonyanm bazı ecnebi devletlerle 
Zamanlarda yaptığı anlaşmala( 

tnda Sovyetlerden sonra F ran· 
da kuşkulanmış ve Sovyet se· 

&ibi F ransanrn Tokyo sefiri Ka· 
ter de haiciye nazır muavinini zi-
etle izahat istemiştir. Fransız se
, F'ransanm uzak şarktaki hattı hcı 
'!line dair sorulan bir suale de: 
sanın Asya devletleri işine kati-

l karışmaması azminde olduğun.ı 
emiştir. · 
Sefir bu ziyaretten istifade ede· 
Sovyet - F ranstz anlaşması hak 

Japonya imparatoru 

kında izahat da vermiştir. Fransız 
sefirinin bazı Japon mahafili tara· 

(Devamı 6 ıncıda) { 

Sovyet Rusyada taşist hareketle· 
ri uyandırmak ve casusluk yapm.u• 
suçlariyle muhakeme edilenler hak
kımla.ki karar dün verilmiştir. 

Nisibisk mahkemesi müttehem 
Almanlardan Stikling gizli celsedeki 
itiraflarını alena olarak okumuştur. 
Müttehem bunda ecnebi bir devle•
ten talimat aldığını itiraf etmektedir. 
Sudu, kundakçılık ve tahrikatın mu· 
kabil ihtilal gruplan tarafından ter
tip edilmiş olduğunu itiraf etmekte
dir. 

Mahkeme kararını vermiş ve Al
man mühendisi Stikling da dahil ol. 
duğu halde dokuzunu da ölüm ceza 
sına mahkuM etmistir. 

Almanyada akisler 

Berlin, 23 (Radyo) - Sovyet 
Rusyada rejim aleyhine ısuikast ve 
casusluk suçu ile idama mahkum o

( Derıamı 6 ıncıda) 

Mü kü vaziyete düştükleri takdirde 
ol asA er· e Ital a ve 

ya siliihla yardımedeeek 
Asilerin elinde tahtelbahir bulunmadığı halde hühQmet 
gemilerine meçhul tabtelbablrler tarafından torpil atıldı 

~~ ~ .J 

() lSP ANY A SULARINDA BULUNAN AMİRAL ŞER JslMLI ALMAN GEMiSi 
il hin tonluk olan bu gemi Alnnnlarm en kuvvetli kruvazörlerindendir. Her biri 28 santimetrelik altı, 0~ 

/ santimetrelik sekiz topu vardır. 22 bin tonluk Yavuzun büyük toplan da 28 santimetrelik olduğu düşü-
~e ona nazaran çok küçük olan bu geminin silahça kuvveti derhal anlaşılır. (Yazısı 6 ıncıda) 

lirbüz ve Güzel 
Ç@~\Ylk ... 

~~@llQ>@l~@lmo~ 

~ 

Müsaadesiz miting yapmağa 
teşebbüs eden 

18 talebeden 12 si 
serbest bırakıldı · 

Cumartesi günü gayri kanuni bir( cürmü meşhut mahkemesine se k . 
şekilde miting yapmaktan suçlu ola- dilmiş olan Ihsan Baran isimli v b7r 
rak 18 talebe nezaret altına alınmış· taJeL - b't lmadıg~rnd d" 

O.. b 1 d 'k. . hl ' oe suçu sa ı o an urı tr. un un ar an on ı ısı ta ıye e· l:ıer,. .. t t • t' .. _ e mış ır. 
dilmiş ve geri kalan altı talebe de hak iki bl k k t ld 
ı _:ı k' hk"k k ·· ı . ·ı rll ape ı ı nnn.:ıa ı ta ı at te emmu ettırı 
mek üzere alakonulmuştur. Hükum~tçe fesihlerine karar v~-

Bu talebelerin muhakemelerine rilen Milli Türk Talebe ve l\tuallim 
başlanacağı tahmin edilmektedir. ler birlikleri de dün 7.ahıtaca resmen 

Miting esnasında zabıta)·a hn· kapat;lmış ve kapıları mühürlenmiş 
karet ettiği zanniyle yakalanarak tir. 

Son Dakika: 
.................. as-

Vedikuled b·r infilak 

Beş kişi ağır surette 
yaralandı 
- Yazısı 6 ncı sayfada 

Uç gece evvel içerenköyüne yakın} 

Bakkalbaşı köyünde üç çocuklu genç 
bir kadın feci bir §ekilde öldürülmüştü. 

Yirmi beş yaşlarında Hüsniye adındaki 
bu kadın Maltepe Atış mektebinde Ge 

dikli çavuş Seyfeddinin kansı idi. Ko· 
cası Seyfeddin haftanın iki gecesinden 

maada diğer gecelerde mektepte nö· 
betçi kaldığından cinayet gecesi de ev
de bulunmuyordu. 

Dokuz yaşındaki evlatlıktan Fatma 

cinayet gecesi sabahı uyanınca hanımı· 

nın babası olan köy muhtarına koşmuş, 

Hüsniyenin öldürüldüğünü haber ver
miştir. 

Bu ihbar üzerine Kadıköy polis mer
kezi, Üsküdar müddeiumumiliği cina· 

yetten malümattar edilmiş, müddeiumu 
mi muavinlerinden Orhan ile Kadıköy 
merkez memuru HulCısi ve tl'sküdar 
tabibi adlisi Hikmet vaka yerine gide
rek tahkikata başlamışlardı. 

Kadının cesedi sofada idi. Ayaklan 
çıplaktı. Bir tarafında sönmüş bir lam· 
ba, diğer tarafında da içindeki patates 
yemeği dökülmüş bir tabak bulunuyor
du. Kadının çenesinin sol tarafı dağıl· 
mıştı. Başının sol tarafında ve arkasın
da da derin iki yara vardı. 

Kocası Seyfeddin mektepten çağnldr. 
Kansının cesedi karşısında gayet so
ğuk kanlı davranıyor, ne için öldürül
düğünü tahmin edemediğini söylüyor
du. 

(Devamı 4 üncüde) 

Kontenjanın kaldırılması kararı 

Hayatın 
ucuzla ılması 

Yolunda hükômetimiz·n 
attığı bir adım ır 

Evvelce idbali yasak olan maddelerden 
220 si şimdi serbestçe girebilecek 

Kararnanıenin · nıuh
tev·yatını yazıyoruz 
Yılbaşından itibaren dış ticareti· 

miz<le tatbik edilecek olan genel :t 

hal.it rejiminin kontenjan siste;;;'inin 
bütün zorluklarını ortadan kaldırdı · 
ğı ve yeni sistem buhran yıllarının 

nihayete erdiğine bir delil olarak gÖ· 
rüldtığü için piyasada büyük bir se
vinç ve memnuniyet uyandırmıştır. 

Evvelce kontenjan listeleriyle 
(Deııanıı 2 ncide) 

Bu günden itibaren 4 üncü sayfamızda 
Par!ste anlaşmış bulunduğumuz gUzelllk müessese.sine gazetemiz \'8.SltasUe sordugıI 

nuz suallerin ccvaplarIDI bulacaksınız. 

Bu sütunun yalnız sual soranları ve soracak olanları değil, bütün ka
dınları alakadar eden mevzulafa temas ettiğinden eminiz. 

Lütfen göz gezdirinız 
Şayet sizin de bir derdiniz varsa bize tereddüt etmeden ynzı.nız. Bu müessesenin 

vereceği cevaplan ayıı.1 sütunlarda bulacaksınız 



Kontenj8n'dan GİR'e .. 
Diinkµ gazetelerde Hükumetin _çok isabetli bir kararı vardı: Kontenjan de

nilen o buhran yadigan usul kaldırılıyor; onun yerine, ithalatınuzı kolaylaş-

tıracak, hele yolcuların beraberlerinde getirecekleri gayri ticari eşyaya çıkarılması 
mutat o ridden çirkin maniaları önliyecek yeni bir iktisadi rejim ihdas olunu
yor. Bunun adı GtR rejimi, "Genel ithalat rejimi., sözlerinin baş harflerinden 
hasrl olan manidar bir kelime 1 Bütün dünyanın malları, Türkiyeye bol bol gi

rebileceıt .. .' Fakat, gene de, bir "güdümlü ekonomi,, yani "economie dirice,, 

takip ediyoruz: Bu yeni rejimde de bizim malımızı alan memleketleri ve kendi 
milli sanayümizi himaye eden kayıtlar var. 

Bizim malımızı alan memleketlerin başında Almanya geldiği için, uzaktan 
bakınca A tnıan iktisat nazırı Doktor Şaht'ın seyahatile bu G t R re1"imi ara-, ... r.t:.. " 
sını;Jf. bir deruni münasebet tahmin etmemek elden gelmiyor. Böylelikle, malı· 
mızı alan Almanya, bize geniş mikyasta ithaldt yapabilecek demektir. Onunla ik· 

tisadi baflarınıızm kuvvetlendifi sırada, Fransa ile siyast bağların İskenderun -
Ant,.akya meselesi dolayısile tavsamama sım temenni ederiz. 

1tha1At i~inin genişlemesi, tabiatile,memlckette ucuzluğa sebebiyet verecek
tir. Mi1li sanayimize, dünya istihsal ıeraitile temasa geçmek, ona uyarak reaanct 
kcsbetmck ve ilerde hiçbir himayesiz ya~ayabilmek jimnastiğini yaptıracaktır. 

Bu sütunlarda e':"'elce de anlattığımız gibi, kontenjan usulU ne derece gay
ritabii ve arizi bir hal ise, milli sanayiin de ebediyyen destekle ya~aması o kadar 
manastz ve anormal bir keyfiyettir. 

Bu ithalat genişlemesi sayeainde, Türkiye limanlarının, bilhassa lstanbu
tun ve bilhassa Galatarun yüzü gülecektir. Maltlm olduğu Uzere, buralarla al4· 

kası olan bina sahipleri, tacirler, tahmil ve tahliyeciler ve nakliyeciler, son buh
ran yüzUndcn pek mutazarrır olmuşlardı.Hele Galatada,eskiden vızır vızır i~liyen 

ticaret akim kalmı~1evvelce her odası başka bir canlılık arzeden hanların kapıları
na kilitler aadmı§tı. Şimdi bu gayritabiilik ortadan kalkma temayülünü göstere
cektir. 

HWba: Bet altı senedenberi bUtiln dünyayı istila edip Tür ki yenin üzerine 
de ""çullanan iktisadi buhrandan. bu aayede silkinip kurtuluyoruz... Bunda, hU
kQmetin basireti büyük amil olmuıtur.Hcr badireden tam zaınanile kurtulan Yeni 
Türkiye bu •xöntenjan dairei fasidcsinden de kolaylıkla yakayı sıyırnuı, bey
nelmilel iktisadiyatrn tabiile_şmeğe yüz tutan revi§ine ayak uydurmuştur. 

Ber6er'ter.in Pazar 
günü dinlenmelerine 

~ sevindik 
Artık haf ta tatilinden berberler 

de, Jstifade edecekler. O insanlar ki 
bi~ Y,alnız temiz ve muntazam ol· 
maklı~ı için değil; yaşadığımız 
muhit içinde biribirimize daha munis 
ve hatta biraz da zarif görünebilmek 
liğimiz için saatlerce ba§nnız ve çene
miz etrafında dol~ır. kırpar, keser. 
uvalar dururlarr. Gerçekten kıl kadar 
ince unsurlar üzerinde gözlerinin 
nurunu döker ve on iki saati müteca' 
viz bir çalı§madan sonra zihnen yo
rulmuş bir muhasip, bir muharrir, bir 
öğretmen tnkatsizliğiyle evlerine dö · 
nerler. 

Onların da haftada bir gün din
lenmek, nihayet kendi tra§lı yüzleri
nin rahat bir giilümseyişiyle aileleri 
veya eevdikleri arasında yaşam-,ık 
tam manasiyle haklarıdır. 

Bu memlekette hafta tatili diye 
bir t}tty yokken, herkes allahm günü 
biribiriyle yanıır derecede yrpnınr,:> 
gidiyordu. Komtusunun daha fazl~ 
kazanacağmclan, ihtimal kendi müş 
terilerini ae alacağından kuşkulanan 
dül~kancı, eski zamanlarda cuma gÜ· 
nü de aükkamnı açık tutmak ve o 
gün dahi ' karısının ve çocuklarmm 
yanm& bulunmaktan kendini zorhı 
mahrum ediyordu. 

Fakat bu tekil, iş hayatının lehi
ne miydi} Hayır .. Her gün bir düziy~ 
ça~§mak insana daha fazla enerji 
vereceği yerde, kesel getirir. Ya§ayı7 
donuklqır. Hayatı, ucu bucağı ge!
miyen ıürekli bir üzüntü. bir didirı· 
me halinde görmeğe başlar, yese di.i· 
~ersiniz. 

Fakat hafta tatilini mecburi yap
makla Cumhuriyet Hükumeti, Türk 
yurtta§lımna her içtimai mahlukun 

Hüseyin Faruk T ANUR 

ıçerlde. 

• Geçen hafta t.am1r edilmek Uzere Uma 
nmuza gelen ve havuza girm!~ oJan Roman 
ya torpldosu Hallçtek.1 havuzda tamir edil 
miıt ve Köstenceye dönm1l4tUr. 

• tçk.1 fiyatlarının ucU%latılmaaı lçin yapı 
laıı tetkikler bilmif ve flU'&Pt&u ba'}ka içki 
ıertn fiyatlarında .tenı.lllt& ünk1n görWeme 
mlfttr. 

• BlrÇok belediyeler gibi Trabzou belediyesi 

de yeni 1.ın&r plA.nmı huırlamakt&dır. 
• 1nhJaa.r ldareSi fazla yağmurlardan tuz 

larm erimesi dol&)'lllle muhtemel bir tuz 
buhranının önUne geçmek lçln icap eden yer 
tere tuz aovketmlftir. 

• Trakya mmtakası ıntma mUcadcle te§ 
klla.tı ağuatoataıı ilkteşrlne kadar 684911 kiıtl 

muayene ve 21.966 klflyi sıtmalı bul!'rl\k 
tedavi aıtına almıştır. 

• Bur.sa belediyeai ıchrin içme sulan !1 
lltrelerinde temizlik yaptırmağa başlam~tır. 

• Eretll ıtlrketlnJn satın alınması hakkın 
dakl aon mUzakereler bir anlaşma ile neti 
cetenmtıt:ir. İki tarat da fiyat hususunda 
mutabık ltalmış ve mura.bhaslar fiyatı bildir 
mek lçln PH.rise &'itmişlerdir. 

• Zlraat bankaaı Ana.dolunun bir çok yer 
lerlnd9 yapılD1Jf olan buğday aı.ıoıarma mu 
tebaam ıetıer seçmek içln bir lmtilWl açma 
ğa karar venn1tUr. Bu imtihan yakında ya 
pılacaktır. " 

Dıfard•. 

• Yunan kral hanedanmm ltaıyadaı:l Yu 
nanlstana ıeUrllen n&.a§l&n dUn bUyUk mera 
stmJe g1'mWmUıtur. 

• Fırtına yUzUnden ııaaara Uğ'r&mlf olan 
dört Alman torpidosu Franaız hUkQmetlni.n 
mllaaadeıile Breıt ıımanma (irnıiştlr. Gemi 
ler orada tamir edilecekUr • 

• tranda bulunan Rayobank dlrektörU dok 
tor Şaht temul&rma başlıı.nu§tır. 

• Bl.zetten Bonea hareket etmıı olan beş 
yolculu bir tayyare kaybolmuıtur. 

• Kral Edvardm tac giyme meraaimJ mu 
npebeWe yedıat amele trrkumdıuı olmak 
Uzere yirmi ut Lord olacaktır. 

• L11de maden ameleııi grevi bUyUmUo ve 
bUtUn amele grev yapmr~tır. 

• Japonyada bir bendin Ytkılmaamdan 

doğan faciada 1600 kilıdcn 93S 1n1n kur 

tartlabtlmi§ bulunduğu 279 ceaet, 113 yaralı 
ve 3113 kayıp mevcut olduğu bildlrUmekted1r. 

muhtaç olduğu dinlenme ve tazelen· ================== 
me saadetini de bağıtladı. Ve bu ihti· 
yaç şimdi o kadar yakından duyu?. 
ma?, :ı ve o kadar sevgi ile istenmeğe
bnşlamıştır ki, haftada yirmi dört 
saatini kendi bildikleri gibi kullanan
br arasına berberler de katılırken bu 
mazha.-iyetin borcunu, Cumhuriyet 
Ahid~sine bir ~elenk koymak gibi te
miz bir nüma)ifle ödüyorlar. 

T ~til günlerirıj, gene Jllemleketin 
hydalanması uğrunda geçirecekleri
ne hic !Üphe yoktur. 

Yıalnız, pazar giinü tra§ olamı-

yacakların vaziyetini düşünmek ka 
lıyor ki, aakallanmıza bir gün için 
''Durun çıkmayın 1,. diyemiyeceğim! 
ze göre, ya kendimiz traş oluruz, yşı. 
hut ak~mdan sakalımızı kestirerek 
evimize giiler yüzle gideriz. Her gün 
traş olmak meselesi 7aten bambaşkı\ 
bir mevzudur .. Ve şu dakidada bi7., 
sak.P.lrmızın her gün nasıl ve kimin 
tarafından kesileceğini değil, berber 
denilen, tanrının günü çalışan yurt• 
~m 24 saatlik istirahati hak etmeq:. 
ni k.onu§uyoruz. Hilanet MÜNiR 

=::ti 
•• •u ı t • • ' 

r ... ' , 

ı Kontenjanın kaldırllması k·ararı Doğrum 

Hayatın .değil ____ .... 
ırehBDke var 1 

ucuzlatılması 
Yolunda hükiimetimizin 

attığı bir adımdır 

Düııyanın her yerinde llpO'f te..~ 
Zerini pa.ra.s1z seyretmek i3tiyenlef 
Zunur. Buna bilhassa bizim memlC~ 
mühim spor hadt8elerinin azlığı t:l 
huliyenilı de yanına yaklaşıl<Jmıf 
kadar pahalılığı dolayısiyle f a:Z<ı 1 

dil/ edilmektedir. Fakat nuıçlar 8 
taş Şeref 8iadıtıda olunca, aeıJif<'
maçın heyecanından ziyade pli 
maç aeyretmek i.stiyen bu spor M 

( Boştarafı l ıncide) lecek eşya ve maddeler, eşhas namına rıııın hcycoanlı hareketleri içinde 
isimlendirilrni~ ve miktarı tahdit e- hariçten hediye olarak gönderilen \'e ranıyorUır. 
dilmiş olan mallar yeni rejimle bazı kıymeti yUz lirayı geçmıyen ve ticare- Her maçta Şeref stadmın etr6 
şartlar dairesinde serbest girecekti:. te arzedilmiyecek olan eşya, ihraç mal· çcv!rc>ı duvarlar ve bu duvarlara . 
Yalnız bir kısım malların ithali tcı.· larımızın işleme ve ambalajında kul· tehi olan diğer duvarların ii::er1Cf1 
manıen memnu olacak, bunların bir lanılan ve ithali kar~rnamede ya.sak çok gençle doludur. Bunlar ııı 
listesi yapılacaktır. odllmemiş bulunan maddeler de Tür· gelmek için ta Yıubzdan, Ortak~. 

Yeni rejimin iki büyük manası kiyeye serbcatçe ithal olunacaktır. bu du1,arlartn ·üzerine Çtkıp Çı 

vardır: GlİmrUk BafmUdUrUnUn izahatı sarayının üzerine kadar binbir t(, 
1 - Hükumetimizin bir gaye e· . .. . . . içind.e gelmektedirler. Şimdiye. k 

dindiği hayatı ucuzlatmağa doğru inı 't enı ~~Jı0:.1 teknık ~e .~.~bık bakı genç7.eri bu çok tehlikeli hareketı 
kan vermesi. mmdan gumruk bat muduru Musta den meneden kimseyi göremedik 

2 - Milli sanayiimizin harici re· fa ~~ri fÖyle izah e~i§tir: . . . nun önilne geçecek birçok tedbirlef 
kabete karıı koyacak kadar kuvvetli - 1931 aenesı 15 tqnnısanı- dır. 
görülmesi. sinden itibaren Türkiye cumhuriyeti, Biz, acaba bu halin önü.ne, 0 7ı 

daha evvelce ba§ka memleketleriıı dört be.1 metroluk duvarların ·· 
Yeni kBrarnamenln t tb'k tt•w• k t · · t · · k hl t a ı e ıgı, on en1an aıs emını b· den birisi diU}tü1.-ten sonra. mı g 

mu ev ya 1 bul etmitti. Bu rejim ilk önce çok cek diye diişiiniiyoruz. 
Yeni neşredilen kararnamede hiç sıkı bir ıekilde başlamıı ve gittikçı: Halkrn Dostu 

bir tahdide tlbi tutulmadan memleke- ithalata daha fazla imkan verecek ıe· ------------
te serbestçe ithal edilecek e~ya pozis- kilde inkitaf etmiftİr. Son birkaç 9e• ç ,. n d e 
yonları ayrı ayrı gösterilmiştir. Bun- nedenberi bilhassa Klering yani kar· 
d:ı.n başka gümrük tarüeleri kanunu • tılıklı alma ve verme usulü dairesin· 
nun dördilncU maddesinin l, 2, 3, 54, ha r p de ithalata müsaade ediliyordu. 
876 ıncı ve beşinci maddesinin 32• 54• 1 Kanunusani 937 den itibaren 
6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17ve18 in- k . · . k ldı 1 k M IJl 1 · Çf Jf 1 
ci fıkralarlle 10 uncu fıkrasında, A(il· onten1antman sıstemı a rı ara 80ÇUr er 0 

yerine ••cenel ithalat rejimi11 ge';-' tarafından zUm, incir, portakal mandalin ihracı
na muktezi kesilmiş veya kesilmemi~ 
tahta kutular hariçtir) ve B bendlerl
nin ve altıncı maddesinin 1, 2, 5 inci 
fıkralarına giren eşya lle umumr tari-
fenin 85!5 inci numara.~ına giren hu -
duda yakın mahallerden bUyUk kaplar 
içınde getirilen içme sulan yolcunun 
gelişinden itibaren altı ay sonra veya
hut gelişinden iki ay ewele kadar o -
lan müddet içinde geldiğinde veya. 2 se 
ne ikametten evvel Türkiyeye geldiğin 
denıclolııYI r_eNne ~1 t§Jt\lıtLnlAr .ı. <l• 

hil Ol:riiaR üzere zati eşyası hududlard& 
mUtemekkin aha.linin mllbadelel ayni· 
ye şeklinde vaki ticaretleri netlceeinde 
ithal rejimine göre ithali caiz mUtefer
rik mevad ve eşyayı ticariye, ticaret 
maddeleri hükümlerine göre seyyar ti· 
carot memurları veya buİı1arm adları
na hareket ettikleri kimseler taraf ru
dan tekrar çıkarılmak Uzere memleke
te sokacaklan nUmune ve modeller, 
meriyettteki genel ithal rejimine göre 
ithali caiz ve mevaddı iptida.iyesi ka
bul olunacak usulile memlekette i§len· 
dikten sonra ihraç olunan eşyanın mik 
tarlannda temsil edilen kadar mevad
dı iptidaiye itbaU caiz eşyanın zarfla
rı, gUmrUk tarifesinin müteferrik mad 
deler dahilinde diğer eşya ile kaneık 
zikrolunan elektrik, su. havagazı gibi 
sınai ve beledi ihtiyaçlara. hadim tesi
satta daimi surette tebdili icap eden 
aksa.mile dahili muamelat ve terkip su 
retile dahil olan muhtelif cins mad
deler, tktısat vekaleti tarafından güm 
rüklere verilecek nümunelerine vey.t 
resimlerine muvafık olmak suretile 
tahdid harici ithal olunur. 

Yolcu beraberinde olarak Tilrkiyeye 
gelen gümrük resmi 250 lirayı tecavüz 
etmiycn ve ticarete arzedilmiyecek o
lan her tilrlU eşya ve hayvan, mevcut 
mukavelelere göre ve ötedenberi cari 
teamille müsteniden yaylak ve kışlak 
için getirilip muayyen bir mUddet 
sonra ihraç edilecek hayvanlar, koll
postal ile gelecek yedek aksanl!, dahil· 
de mümasili imal edilmek için nümu· 
ne olarak alakadarlarca hariçten geti· 
rilecek ve kıymeti 15C lirayı geçmiye
cek eşya, jevlet müesseseelri taraf m
dan rakip memleket mahsullerinin va· 
ziyet, ambalaj. tasnif ve teşhir tarz
larını nHkadarlara göstermek maksa
dile getirilecek nümunelik her nevi eş
ya veya bu eşyaya mahsus ambalaj nü 
munelori veya bu ambalaj ve tasnifle. 
ri veya üzerlcrlne mevzu marka ve i· 
şarctıeri yapan makine ve aletler, Tür· 
kiyede kurul&.cnk beynelmilel sergi ve 
panayırlarda teşhir edilmek üzere ge
tirilecek ve bu S"rgi, ve panayırların 
hitamında tktıs:ıt vekaletince tasdikh 
talimatnamesinin esasları dahilindı:> 

Türkiyede satılmalarına müsaade edi • 

mit bulunacak, bu ıuretle Türkiyede 
kontenjantman rejimi 6 sene bir bu- pUskllrlüldll 
çuk eı.y devam etmit olacaktır. 

Bu iki rejim biribiriyle mukayese Peiping 22 (A.A.) - Çengtunurı 
edildıği zaman, ikincisinin birincisi. hında kfiin Soyouanda yapılmak~. 
ne na7.aran ithalata daha fazla imkan muharebelerin ilk serisi, Çinli ınu 
vermekte olduğu görülür. Bu suret · lerin bir muzafferiyetile titama e 

le Türkiyenin harici ticaretini geniş· tir. 
letmek, memlekette ucuzluk temin Mütecavizler. Çengtu üzerine do 
etmek ve binnetice ihracatı arttırmak ricat etmekte olduklamun işaretini 
gavesi takip olunmaktadır. mişlerdir. 

C,,.n~l i~l:ı.l\la reiimi-IV! ~l. nlAn 'Buna mukabil cenup mıntakaııl1Pı 
v. Ki S. lısteleri k:ontenjan K:ararna· mtltearrızlann Pingtiçuana dçğfll a 
m!sin~ aahi~ağlı idi. Fakat ara&ki ileri hareketlerinde terakki etmit o\ 

lan zannolunmaktadır. 
fark şudur ki: Şimdi bu listelerin 

Yarrresmi Çin ajanaı, miltecaviı: 
muhteviyatı çoğaltılmış ve bu sure~-
le eakiden memlekete ginnegi tahdit vetlerin miktarını ı3.ooo kiti t 

ve takyitlere tabi olan maddelerin etmektedir. Mongul menabiinden ı;J 
nildiğine göre Mongul kuvvetleri. 

Tiitkiyeye girmesi serbest bir halı: 
gelmi§tir. diye kadar muharebeye kanıma "{ 

dır. Muharebeleri yapanlar, Ouang 
A listesi genel ithal rejiminin bir çetelerinin tefi tarafından kumandl 

hususiyetini teşkil eder, çünkü bu· dilmckte olan Çinli ıilahendazlarıdıf• 
nun mukabili timdiye kadar konten· 
jan kararnamelerinde yoktu. Bu lis- =s=i=z=b=i=r =r=ek=a=b=e=t=v=iı=. c=u=d=a=g=e=tı=. r=e=c=:::ek~J;·4 
te, ticaret anlaımalariyle temin edi. büyiık fedakarlıklarla tesis ~ 
lecek karşılıklı menfaat esası dahilin· sanayiimiz bunlarm ithalinden 
de ayrı ayn memleketlerle olan an· 

rar ~örecektir. 
laşmalara bağlanacak hususi listeler· 
le ithal olunabilecek eşyayı ihtiva ~t· Fakat ıu da göz önünde t~ 
mektedir. malıdır ki, eğer herhangi bir vatı> 

te noksan bir istihsal olur veya ' 
Bunları evvelden ticaret alemi· k 

siz fiyatlar haddinden fazla yü . 
nin bilmesi ve siparişlerini ona göre se ithali memnu olan herhanS1 
idare etmesi büyük bit kolaylıktır. malı bu listeden çıkarmak ve bıJ · 
Kontenjan rejiminde bazı ~yanrn retle onun ithal imkanını daima 
ithaii tamamen yasaktır. Ancak bı.ı ·r 

min etmek mümkün olabilecekti · 
e~ya kararnameye dercedilmemişti. · 
Bir malın ithali memnu olup olmadı· Bu listenin şimdiye kadar 

1
• 

ğını Anlamak için kontenjan karama- memnu eşyadan 220 tanesinin 
1 

mesinin bütün listelerini ve bunda,1 lini tıerbeet bırakması, listeni11 
başka ne kadar anlaşma varsa hep'si· genit bir şekilde tanzim edilmif O 

ne merbut ikişer, üçer nütıhadan ibe· ~un .t ve ithal memnuiyetinin co~ 
ret Ji!'telerin kaffesini gözden geçir· ruri maddelere inhisar ettirildi 
mek ve bu eşyanın herhangi birisin- gösterir. 
de olup olmadığını anlamflk lazım . Kontenjan kararnameleri ti 
geliyordu. ye kadar 30 - 40 maddeli 0 ·f 

Bu suretle hiç bir listede bulunmı · ı çıkıyordu. Her zaman muhtelı 
yan C§yanın Türkiyeye ithalinin men1 birçok hükümleri ihtiva ediyor, ~e 
nu olduğu manası çıkarıhyordu. Bu, I tatbikatta birçok ı;(Üçlükler do 
bittabi kolay bir ıey derildi . Bir ke1r. yordu. Genel ithalat rejimi karıJ 
biitiin bu listeleri elde etmek ve bun melen ise sad~ce 11 maddeliktit 
larda yazılı tarihlerin ve numarala- rift karıırk hükümler yerine eçr~ 
rın sıhhatine emin olmak lazımdı. sarih maddeler kaim olmmıtur. 

İ~te genel ithal rejiminde bu mev ra eskiden her kararname 6 aylı~ 
zuda temin ettiği büyük fayda, itha· devreye inhisar ettiği halde yerı• 
li memnu eşyayı müstakil bir liste<lr. jim kararnamesi bir senelik bir f1' 
toplamış olmasıdır. Şimdi artık det için çıkmıı bulunuyor, bu sıı. 
memnu eşyayı bilmek ve öğrenmek hiikiimlerde istikrar temin edİ 
derin bir tetkik mevzuu olmaktan ç•k oluvor. 
mrş ve sadece muayyen bir listenin -Bu rejimle muhtelif listelerde' 
{'.erçevesi içinde araştırılacak bir key· alan maddeleri 40 giin evvel il~ııe 
fiyet haline ~elmiştir. mek sartivle, bir lis~-d~n diğerııı 
· Bu listede yer alan emtia zatet' lnbilmek te büyük bir kolaylıkil• 

Türkiyede yetişen veva imal edilen suretle daha basit bir formiille 
eşyRctrr. Bunlnnn itlıali milli mahsul- tiynçların karşılanması imkanı 
lerimize ve mamulatımıza kar§ı yer· edilmi§ oluyor. 



lilhak Hamidin "Bir va.ıza. bir 
~. islınli bir manzumesi vardır. 
,tİhniyetli bir hocanın cehennemi 
~\Uniyetle ahreti) nasıl tasav
H- - . ttiW• . anı tı "'13\11r e gını a r ••• 
! llah, maazallah •.. Allah mah-

dinlediğim bütün eski vaızlar 
~ §Uydu: "Bu f a.ni dünya. bir 
'\{ildir. Asıl hayat ötededir. Bu
atıcak sevap kazanmak için bir 
~h ittihaz ediniz.,, 

i, Muhammed Peygamber: 
ıbniyeceksiniz gibi dünya işleri
~arın ölecekmişsiniz gibi ahret 
1~ v ' di k a·· · ugra~m . .. yere , un ya ış· 
de islAmiyet nazarından ne 
olduğunu anlatmış. Bizim eski 

tııa, iki vecheli felsefede ki bu 
~lleyi dünyanın aleyhine bir bo
J~uşlar ki, tepetaklak olmuşuz 
, bütün geri kalışımıza sebep , 
'tkki olmuştur. Bay Cami'nin 
:aliYan Türkler,, isimli kitabında 
~lYi snlattiğı gibi, Ana.doluda bi
l"ıneni, Rum diye adlandırdığı -
~ki aka.lliyetlerin ekserisi hırls
'llırklerdi. Bunlar, bizimle ayni 
~ayni dilden, ayni ürften olduk

lde, ancak ayn dinden idiler. 
1an kiliselerde kendilerine ya

h'ltn usul ve erkarum öğretirler· 
0caıar bizim köylü ve kasabalıla

ı ~Yalnız ahret telkinatında bulun
!Jıı bu dünyayı hiçmiş gibi göster
i~ tın için öyle köyler vardı ki, hı-
~a~ tnahallesi mükemmel, tam ya
. ı rnüslUman mahallesi oturulur 

~~İl ..• 
' ·~ ki: "Ana.dolu ikt1saden geri· 
6;s""'...._ız: => =alı.oul "'" "'iyor . Onun 
~le fakir - pem~ oldiık!,, 

Ce bu hırfstiya.n Türklerın ktır-
~~!. ~e kasabalar, bu iktrsadi 
't:ıaa. ~ onler ... Kabahati toprağmu
fi dı faktına değil , kendimizin 
tı Sefaletimize atf etmeliyiz. Bu 
fı~~i değiştirmeliyiz. Değiştirmek 
~ret devrindeki hocaJann ''Bu 
~ ~cak ibadet etmeye yarar!,, 
b t:tıni, en geri köylerimizin ve 
r~larınuzın en geri kafalarından 
~.tb.ektir. ''Hiç ölmiyecekmiışsin 

l Un~a işleriyle uğraş!" İşte Mu
tı. eıI Peygamberin felsefesi.. Ra-
b" l'nev'izalarmda üzerinde durula
u:yuk söz budur! 

f VA·NO) 

~tiha r eden 

Elektrlk şirketindeki ' 

Kaçakçıhk 
Kii~ilk memurların 

değl 1, erk Anın 
k ababatldlr 

Anadolu yakasında kullanılması Ia
zımgelirken şehrin diğer taraflarında 

kaçak olarak kullanılan malzeme için 

elektrik şirketinde tahkikat yapan 
muhtelit müfettişler heyeti işin bu saf
hasına ait tahkikatını bitirmiştir. 

Bundan sonra heyette bulunan güm

rük müfettişi ayrılacak ve nafıa teftiş 
heyeti şirketin tarifelerin tatbikmdan 

mütevellit yaptığı yolsuzluk ve halk
tan alınan paralara dair son hesaplan 
da tesbit edecektir. 

Şirket kaçakçılık yapıldığını itiraf 
etmiş, yalnız bumm bir yanlışlıktan 

doğduğunu ve yanlışlığın da şirketin 
müteaddit ve sıkı tenbihlerine rağmen 

küçük memurlar tarafından yapıldığı
nı teftiş heyetine bildirmiştir. Halbu-

ki mtifettişler heyeti kaçakçılığın şir
ket erkanı tarafından verilen emi.rler-

Je yapıldığını tesbit etmiştir. Şu vazi
yete göre teftiş heyeti raporunu ver-
dikten sonra bu işte adı geGecek şir
ket erkanının ihtisas mahkemesin<' 
verilmesi icap edecektir. 

Şimdi bir taraftan şirketten Anado
lu yakasında kullanılmast lazımgelir-

ken şehirde kullanılan malzemenin bir 
listesi istenmiş, diğer taraftan güm-
rükte kayıtların çıkartl.masına başlan
mıştır. Gümrükte bir memur heyeti 
son altı senelik gümriik kayıtları üze
rinde bunun için tetkikat yapmakta
dır. 

Yeni telefon 
hatlarımız 

Şebeke tahran ve 
ha lebe bağl anacak 
Nafıa vekaleti bir yandan memleket 

dahilindeki telefon şebekesini süratle 
genişletirken diğer yandan esasen Av

rupa telefon şebekesine bağlı olan da
hili şebekeyi şarka doğru diğer mem
leketlere bağlama faaliyetine giriş-

miştir. Bu suretle Türkiye bu işte şark 
memleketlerine önayak olacak ve en 
kısa bir şekilde şarkla garbın telef on
la bağlanmasını temin edecektir. 

tık defa: Adanaya kadar varmış o
lan dahili telefon hattını Suriye tele
fon şebekesine bağlamakla işe bacıhm-

mıştır. Adıı.na telefonunun İskenderun 

ve Antakya üzerinden Hal~oo bağlan
ması için tertibat· alınmakhıdır. Bu
nun için Adana civanndaki ormanlar: 

bu nazı r dan 4000 direk kesilmesi müsaadesi a-
l\ merasimle gömUtdU lınmıştır. Bu hattın bir kolu Bağdat, 

bekil OnUD a lçak• bir kolu Kahirede olacaktır. 

l 
lr- iftiraya kur ban Diğer taraftan yakın bir tarihte 
ti ğ Tahrana kadar bir telefon hattt uza

ltı . u u o u sH y 1 ed i tı1acaktır. 
~~ıhar eden Fransız dahiliye na- -----------
%;ngronun cenazesi dün kaldı- Tilrk borcu tahvi ileri 
terı~ Merkez bankası, Osmanlı bankası ve 
cl,iJ Ze saat 13 te kaldmlmış v~ Doyçe bank. tarafından bu ayın 25 de 

Zorba b i r 
aşık 

Kendisine yUz 
vermiyen kızcağızı 

bıçakladı 
Beşiktaşta Çırağan caddesinde 6 7 

numaralı evde oturan Şükrünün kızı l 

yirmi yaşında Melahat dün akşam saat 
sekiz buçuğa doğru bir komşuye git· 
mek üzt"re evden çıkmıştır. 

Evden üçytiz ad.om kadat uzaklaşan 
Melahatin önüne birdenbire bir genç 
çıkmıştır. Bcşiktaşta Hasanpaşa cadde
sinde bir numaralı evde oturan Kemal 
ismindeki bu genç, Melahati uzun bir 
zamandanberi takip etmektedir. Dün 
gece kızı önleyince kendisile konuşma
sını teklif etmiştir. Melahat bu teklife 
red cevabt vererek yoluna devam edin· 
ce Kemal cebinde sakladığı bıçağı çı

kartmış, km korkutmak istemiş. Mela
hat buna da aldırış etmeyince Kemal 
brçağı kızın sağ kasığına saplamıştır. 

Bıçak darbesi üzerine MeI:ıhat kan
lar içinde yere yuvarlanmış. bu hali gö
ren Kemal de bıçağr oebine sokarak 
karanlıkta uzaklaşmıştır. 

Melahatin feryadına yetişenler vaka· 
clılll annesini haberdar etmişlerdir. Dev 
riye gezen zabıta memurları tarafnıdan 
Melahat Beyoğlu hastanesine kaldml· 
rmştır. Kemal henüz vaka!anmamıştrr. 

SO bin liralı k define 
meselesi 

Kasap Mustafa isimli ihtiyar bir ada
mın define bulmak vaadile 2878 lira 
verdigini geçen gün yazmt§tık. Hadise· 

de ismi ge_çen Mahmut Celal gazetemi
ze bir mektup göndererek ortada bir 

iftiradan başka bir şey olmadığını bil
dirmiş, kendisinin Emniyet direktörlü· 

ğünde verdi~i ifade ve itiraflan üzerine 
yazdrğımuı havacfjsin tekz:iibni iste-
mi§tir. , 

Mesele "adliye~ intikal ettı'ii~tir.' işin 
hakikati orada anlaşılacağr cihetle Mah 
mut Celalin "tekzip .. ini de kayıtla ikti
fa ediyoruz. 

' 
Mareşal Fevzi 

Ankaraya gitti 
Bükrcşte toplanan erkanıharbiye 

reisleri toplantısından sonra şehrimize 
gelmiş olan ve bir müddettenberi ls
tanbulda bulunan Mareşal Fevzi Çak
mak dtin akşam.ki ekspresle Ankaraya 
hareket etmiştir. 

Genel Kurmay başkanımız Haydar
paşada merasimle uğurlanmıştır. 

olo 
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NE OLDU? 

bil" .f ~utkunda Salengronun al- Fransız frangı mukabili olarak 1 .C932 I 
• 1 tıraya k b "tt•w • . .. Edlrna treni bir arab:ıya 
lltir. ur an gı ıgını soy- Türk lirası verilecektir. ldşi ölmU~tUr. 

L· ı faarıaıe r.Umay ff 
~~de . Salengro gömülürken : 
~ tı .~hcsı komitesi tarafından Pı:l 
~~ll'luyiş yapılmıştır. Çocuklar-

Urekk b' "kah 1 
11 l\ ep ır grup ro SU'1 

ile V~zelerile mıllet meydanın· 

ı,a rpmı~ ,.e iki 

~ Ç?nzştir. 1 • k l d ~~c;alist federasyonu tarafından y ı on 11 san a r a n 
ı,.~ b~VVel nümayiş tertip edil- . :;p 

DenJzyolları .. 
idaresinde ·· 

Memurlara 
zam için 

Yeni bütçeye 54 bin 
ıtra konuldu 

Denizyollart idaresinin hazırlanmak
ta. olduğunu yazdığımız yeni sene büt
çesi tekemmlil etmiştir. Yeni bütçenin 

en mühim kısmını mevcut gemilerin 
tamiri ve yenilenmesi tahsisatı tut · 
maktadır. İdarenin ısmarladığı vapur
lar ancak bu bütçe senesinden sonra 
gelmiye başlıyacağı için bu sene mev
cut eski gemileri yeniden ve uzun za
man dayanabilecek şekilde tamir et -
mek zarureti görülmüştür. Btitçeye 
bunun için 150.000 lira konulmuştur. 

Yeni bütçede denizyollan kadrosu
nun genişletilmesi zarureti de gözönün 
de bulundurulmuşt!ır. Esasen idarede 
çalışan mütehassıslar da bu zarureti 
göstermişlerdir. Bütçede bu sene me -

mur maaşlarına zam için 54000 liralık 

tahsisat konulmuştur. Bu zam.mm yi\z 
de 72 si deniz üzerinde çalışan kaptan, 
çarkçı ve sair memurlara. yapılacaktır. 

İdarede çalışan idare mUtehassısı En

gelman ve muhasip mUtehassıs Kip'in 
mesaisi bu sene de devam edecektir. -

Denizyollarmın vapur darlığı karşı-
sında buradan eski bir vapur alması 

mevzubahs olmaktadır. Hatta idare • 
nin Naim vapur idaresinin Adnan va
pur.unu almakta olduğu da söylenmek-

tedir. İdarenin Dumlupınar vapuru da 

tamir edilmiştir. Bu vapur kadro hari
ci bırakılmışken tekrar ccfere çıkarı-
lacaktır. · 

Kara denizde 
fırtına 

Su sabah hafifledi 
Boğaz methallnde · 

btr kayık parçalandı 
Karadenizde günlerdenbcrl devam 

eden fırtına dün gene şiddetlenmiştir. 

Fakat bu sabahtan itibaren fırtına bira.r: 
sakin bir şekil almış ve vapurlar tekrar 

yollarına devama başlanuştır. 

Fırtınanın §iddetinden Karadeniz 
de büyük bir kaza olmamakla beraber 

bazı kayrklarm parçalandığı anlaşılmak 

tadır. Mehmet reisin 15 tonluk ve için· 

de dört kişi bulunan kayığı da Boğu 

metha!indc kayalara çarparak parçalan 

nuştır. t~indeki tayfalar kendilerini ka· 

yalara atarak güçlükle kurtarabilmişler 
dir. 

Az sermayeli tezgAh 
sahiplerine kredi 

iplik ihtikannm önüne geçme~< 

vazıf esi uhdesine verilen uyuşturuc1. 
maddeler· inhisarı tetkiklerini bitir-
mek üzeredir. Uyuşturucu maddeler 
inhisar direktörü Hamza Osman bu 
hususta bir rapor hazırlamıştır. 

Uyuşturucu m::ıddeler inhisarı 

ekseı-isi az sermayeli veya fakir olan 
tezq5.h sahiplerine iplik verdikten 
başka bir formülle kredi açmağt da 
tetkik etmektedir. 

sakınınız! 
1 ~l'ltr\ ıtc;ok nazırlı:ır da nümayişti!! ( Zafer:;:l: :ı~.·;k) imzı:ıs !:e- , l Jı~ ır:;ı ı,: mektupta d~niyor 

ll§tur. ~ 

~ lllde nUmay·.ıer 
~~l~ ~at 17.30 da ellerin
ij~c · · .Yraldar ob.n büyük bir t~ 

ki: 
yapmalıyım siu istirham ederim bana bildiriniz .) 

CEVABIMIZ: 

t I\ kıtl . Lild 'i\t<Jır esı e n\.imayişler yap· 

(Bir mücldettenberi, bir genç!~ göz aşınalığı ediyor· 
duk, İJ vavr.ş yava!I gezmelere ondan sonra da randevula
rıt döküldü. Bana öyle güzel vaitlerde bulunuyordu ki. 
bu giizel sözler tahayyül edilebileceklerin en fevkaladesi 
idi. Birkaç gün evvel onu bir ba§kasıle gördüm. Acaba ne 

Daha ilerisine gitmeyiniz. Bu genç adam bir taşla iki · 

kuş vurmak niyetindedir. İyi konu~anlardan kendinizi f-a· l 
kmrnrz. Kalu:nizi bu kad<ır çabuk emniyet ederseniz, istik-ı 
balöe bir sürii ~ukutu hayallerle karşılaşacağınıza emin ol· 
malısınız. ,, 

LIWIJl&ill•lflnlllll'llHllWDnmrflfftt""""'1"'"'"11tPn ....... ~ 

·N a snO senam 
veırmenn '? 

"Kttrım" d.a. Hasan Kumça.yf yazı

yor: 
"Son zamanlarda Fra.rtsada şapka çı

kararak seli.m vermek usulU aleyhin~ 
bir cereyan bıı§ladı. Bunun sebebi bu 
tarzda selamın htir bir insan için hi<: 
de boşa gitmiyecek b!r menşeden gel
mesidir: Vaktile bir ndam mücadelede 
mağlup olduğu zaman başını açar, boy 
nunu hasmma doğru uzatır: "İşte ba
şım, istersen bir kılıc: darbesile ko
par!,, dennig. İşte bu tarma gösterilen 
teslimiyet ve esaret i3areti zaman il~ 
selam şekline girmiş! 

Hakikat ha!de insanlığın hukuku 
namına ihtilal yapmış, insanlar arasın
da milsavat fikri yolunda mücadele et'
miş herhangi bir milletin efradı i~in: 
''İşte başım, istersen kesebilirsin!~. 
manasına. gelen bir tavır ve hareketi 
medeni bir selam işareti olarak kabu1 
etmek biraz garip oluyor. Fakat şap
kayı çıkararak selam vermek uırufü 
doğru değilse ne yapmalı? Eski usul
de temenna mı etmeH, yahut sağ ~ti 
göğüs Uzerine mi koymalı, yoksa Al
manlar, yahut İtalyanlar gibi sağ eli 
ve kolu havaya mı kaldrrma.lı !., 
N~ eski U8UZ temenna, tte derv~m 

seldm, ne rk f aşi.stvari el k.ol Mlltı
malan .. Sağ eli şapka. hfaa.mıa götürc
'l'ek, askerce olmamak şartiyle, ~,. se
lam şekli en doğrusu, galiba.' 

TYır~u~un 
lk~mnlkne ır ı · 
T\Yı ırk nyeye 

~eit:nrr n omenn 
"Cumhuriyet,, tcı Abidın Daıv'er 1tt1 

tnii h.im meseleyi ortaya attyor: . 
"Donanmamızın ·Malta seyahati, bu 

adada şehid düşmüş olan Turgud Reı:

si, asla unutmadığımrz bu bilyük Türk 
deniz kahramanınr anmak vesilesinı 

verdi. İsmi tarihimize Turgud Reis di· 
ye geçen Menteşeli Tilrk denizcisi, fet
hettiği Trablusgarb valiliğine tayin e~ 
dilmiş ve böylece "Beylerbeyi. unvani
ıe,, Turgud Paşa olmuştur. Seksen ya
şında bir pir olmasına rağmen Malta. 
muhasarasına iştirak etmiş oıan- Trab

lusgarb fatihi, adayı alma.K için 16 ha
ziran 1565 günü yapılan umumi hü· 
cumda Saitıt Anjel9 kalesinden atılan 
bir gül1enin parçaladığı kayalar!& y!::. 
ralan.mış, o ak saçlı, ak sakallı kahra.. 
manm beyaz başı al kanlara boyan
mıştı. Beş gün sonra ölen Turgud Rei
sin cesedini, damadı Barbarosun oğlu 
Hasan Paşa Trablusgarbe götürmüş 

ve orada kendi adını tiışıyan camiye 
gömdUrİnUştür. 

Trablusgarp malüm şekilde 'ttalyaıı· 
la.rın eline geçtikten· sonra, bu kahra~ 
man Tilrkün türbesi ve meran ne ol
du? Yabancı ellere ge<;en ekseri Türk 
şehirlerinde olduğu gibi yol açmak, 
meydan yapmak bchanesiyle yok ecJi
len Türk abideleri gibi o da, kum.ayn 
kurban mı gitti; yoksa duruyor mu!, 

Büyük Türk Amiralinin türbesi yı
kılmamış dahi olsa, artık onun yer{. 
Trablusgarb değil, Türk'topraklarıd~. 

Turgudun kemiklerini lstanbula nakl~
derek arkadaşı Barbaros Ha.yred.dinirı 

türbesine koymak muvafık olmaz mı" 
Acaba hUkiımctimiz, ltalyaya mfuıtca. 
at ederek Turgut reisin kemiklerini İl!~ 

tiyemez mi? 
Öyle san:yonım ki, Turgud için e. 

münasip yer, lstanbulun sinesi \'e Bar
barosun koynudur.,, 

An karadaki 
eski Habeş 

elçisi 
Italyanlar.a dehalet 
etmeğe gidiyor-

Memleketimiz nezdinde Habegistanı 

temsil etmiş olan Habe~ elçisi Berhame 
Markuıı memleketine dönmek üzere 15-
tanbuldan ayrılm1ştır. Markua buradaııı 

Kahireye giderek İtalyan sefaretine 
İtalyanın Habeıı imparatorluğu t abiiye
tini kabul ettiğini bildirecek ve endaıı 

sonra Habesistanda ailesinin yanma do 
neeetkir. 

Sefir buradan gör yaşlarile ayrılmıs· 

tır. Giderken 12 şişe rakı • e bir fı~ ~ 
lakerda &"ötürmü§t ür, 
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verıvor. 

BAVA N LA R GBıZOtcmize, "GUzelllk doktoru.. adresi 

ne haklkt veya mUatear adlannızla sora 

cağınız suallerin cevaplarını bu sütunda 'buWraunuz. Bu cevaplan-- Parlste anl&§Dlıf bulun 
duğumuz gUzellJk müessesesi vermektedir. GOzelllğlnlzt noluı&n bırakan kusurlarmızı bize 
yazınız. 

ilk suallere gü~ellik müessesesinin rıönderdiği cevaplan neşrediyoruz: 

- 1 - sarih bir §ekilde bildiremediğimden 
Aya!pa§adan M. Meraklı imza.sile so müt~essirim. Ancak size şunu tavsi· 

ruluyor: ye ~,.:ebileceğim. Bu çizgilerin vurmn 
1 - Yüzümün cildi daima sert ve ile -:>nüne geçmek kabildir. 

kıllıdır. Her gün muhtelif krem'ler sür- Yüzünüzdeki çizgiler nerelerde 
meme rağmen gene serttir. ise aşağıdaki listede gösterilen yer-

2 - Karnımda yağ vardır. Perhiz'3 lere ~er sabah vurur gibi okşıyarak 
o kadar itinaya rağmen gene Nman- masaj yapınız: 
lam.akta ve göbeklenmekteyim. Hemen Alındakilere: Yukarıdan aşağıy;\ 
hemen her giln yediğim a.."'Wık üzerin6 30 defa 
tereyağ sürülmiıf sebzeden ibarettir. Göz kuyruğundakilere: YavCl§c,:a 
~ - Yaşım 45 tir. Yüzümde bunt- 15 defa. 

§Ukluklar vardır ve arc:ısıra da sivilce- Yanaktakilere: Kuvvetli 30 defa 
Zer çıkar. Yanak ve üst dudak bitişiğindeki 

Cevap: lere: Kuvvetli 15 defa. 
1 - Yüzünüzün kıllanm cımbu., Çene üstündekilere: Kuvvetli.'.'~ 

makas yahut ağda gibi vasıtalarla 15 defo. 
yok etmeğe katiyen kalkışmayım7.. Çene altmdaJcilere: Kuvvetli 30 
Sonra bunlar yüzünüzde diken gibi defa. 
çıkar ve bir daha da kurtulamazsınız. Göz altlanndaki çizgileri kaybet. 
Kıllar pek fazla ise ve sizi gerçekten mek için katiyen el dokundurmrya 
rahatsız ediyorsa, cilt doktorlanndtl k Ik l y a mama ısmrz. üzdeki sivilcelere 
bulunan Elektroliz makinelerle ma- gelince, bunlar ekseriya bağıraakl1'-
saj yaptırmalıamız. Bu masajlar dört nn iyi İ§lememcainden ileri gelir. 
beş seansta bir daha çıkmamak üzeri'! Pek yağlı derilerde bu- .. yrpar. Ara· 
kıllan döker. sıra dediğinize göre ehemmiy"t 

"Yüzüm serttir,, sözünden bir verilecek ve dert yapılacak mahiyet· 
teY anlamadık Acaba bununla deri· te olmasa gerel;t; ... 
nizin çok kuru mu, yoksa pek ger. • 
gin mi olduğunu anlatmak iatiyorsu. - 2 
nuz. Kuru ise yağlı krem masajları. Büyükdereden T. T. imueiJe yazıb. 

l la ı yoır: gergin ise esası ko onya o n üsyon· 
larla ovmak ve yüzü daima ılık su ile Bize ~ meom.1141.ardan kesilmiş re 
yıkamak faydalıdır. 3imler gönderiyorum; bunu yapmaktan 

2 _ Kamrnızm yağlanması ye. makaadım, bu reaimlertle gördüğütJik 
mekten değil, atalettendir. Şark ka· kadı"14nn dudakkınna en uygun olcıft 
dmlannrn umumiyetle vücut hare- ruflann hangi/mi olaoağını öğren?Mk-
ketlerine hiç ehemmiyet vermedik- tir.,, 
lerini ititiriz. Bu da genç yaşların- Cevap - Bana resimlerini gön· 
da yağlanmalarına ve göbek salma- dcrdiğiniz bu kac:lmlarm dudakları si
lanna sebep olmaktadır. Şi§manla- nemaya giderken kullanılan Marron 
mamak için sıkı perhizler ya renkle bo_xanmıttJr .. f Ak.at..1una e· 
srhhatinizi kaybetmekten başka bir mın oliiıaıUZ lazundir 1ü bunlann h1e 
netice vermez. Yağlarınızı boğaz. birisi §ehir içinde kUIJamlamaz. Eğe; 
dan keserek değil uzun yürüyüşle: dudakların parlaklığı üzerinde ehem. 
ve beden hareketleri vasıtasiyle erit- miyetle ısrar ediyorsanız, kab1'1 cdi
miye çalışmalısınız. Böylece hem da- niz ki fotoğraf çektirecek bir kadın, 
ha çevik olursunuz hem de endamı· bu parlaklığı temin için dudaklatm[ 
nIZin cazibesi artar. Haber gazete- çok boyrunağa mecbur kalır, bu fazl<t 
sinde her hafta muntazaman kadın- boyayı§ gene tehir içinde hiç de hcı, 
1ann müıterek §ikayetlerine ait, me· bir tesir yapmaz; fakat, ruja parlak-

!.. · l kan lık vermek için arasıra az miktard.ı se a şışman ıyan nlann ne suret-
le zayıflatılacağını gösteren ekzersiz. yağ kullanmanız tavsiye edilebilira~ 
leri, masajların nasıl yapılması liızrrn de ' bu da §ehir dahilinde doğru ola. 
geldiğine dair yazılar yazacağım. Ka- maz. Siz, fotoğraflarda görülen şe"· 
dm sayıfalarına dikkat edin bilhaaae lerin hakikatte de olabileceğini ta· 
sizin için elveritli gelecek muhtelif aavvur ediyorsunuz; halbuki, fotoR· 
beden hareketlerini pek yakında oku raf çekilirken ııık yüzünden hakikat· 
yacaksınız. te pek rastlanmıyan bazı parlaklıkla,. 

Yağlanmakta olan kannlar için vücuda geldiğini kabul etmelisiniz. 
mütehassıs ellerin yapacağı masajla~ Dişleriniz hakkındaki sorgulara 
da vardır ama bunlar bir az zahmet· ~~lince, ~unlan her ı:rün kuvvetlic:c 
lidir ve can acıtır. ıkı veya u: defa fırcalamalrsınız. Diı-

3 _ Buru•uklukl h hald ler tertemız ve kusursuz olunca fo. 
-s ar er e Yat· t ... f1 rı .. d" ..... .. l tan demi y·'z" ·· .. d .. d ogra ar ı:t {.Yor ugunuz par aklıi; 

e· , u unuzun ensın e k bT l 
vaktiyle iyi bakılmamıt olmasından ~n_a_ı_ır_,._r_. _______ _ 

ileri geldiğini sanıyoruz. ... E' u g on ........ 
Gerçi yaımızm 45 olutun~ bakı· T D ~ K 

lıraa, bu YB§ta yüzün muhtelif yer· ~ •lnemaaında 
)erinde çizgiler görünmiye ba§lar. Fa. DANIEI 1 E DARRIEUX'nün 
~at bundan nevmit olmamalıdır. Ya, CHARLES V ANEL ve 
ınsanm yüze gösterilecek ihtimamlıs MAURICE ESCANDE ile 
sıfıra inebilir. Ama her §eyden ev,.I beraber o:rnadığl en güzel film 
cildin cinsini bilmek lamndır. Siz YEŞiL DOMiNO 
r erinizin mahiyetini yazmamış oldu ·ıill••J•••••••••• .. 
ı°:'llnuza göre, takip edecek yolu size 

' 
Z3 tkincitqrin - ı 93 

Macar ~~vıet 1 Içerenköy einaye 
RelSI (Baf taralı l incldeJ Samandıra köyüne gittiği 

Roma ziyaretini ne Cinayetin parayı tama edilerek yapıldı Bunu da ?andarma anyordu. 
tı tüpheıi ortaya atılınca Seyfeddin. ı~ bu safhada iken mütead 

ID8k8Bl18 yapıyor? bir yastıiı parçalayarak açtı ve içinden ya çekilen evlatlık Fatmanın 
Macar siyasi mahafili Macar kral san altınlarla bazı mücevherat çıkardı. arasında mübayenet görüldil. 

n~ibinin ltal~ya y~paca~ ziya~e~n Rafta bir tebefir kutusunu indirip bak· dün gece son bir ıözUnde §Ô 

bır nez~ket zı!~retı olaca~mı bıldir-ı tı. İçindeki k!ğıt liralar yerli yerinde di: 
mektedir. Naı~ın berabennde bu ac· idi. Seyfeddin but arattırmalar ıonun· "Katil. hanımın kocası Se 
yahatte ba§vekıl Kanya da buluna- da içinde elli lira bulunan bir cüzdanın Hanımı öldürdükten sonra 
caktır. . . . . .. meydanda olmadığım aöyledi. korkuttu. Bana Süleyman ile 

ı t 1 ti d h b isminde iki kitinin geldiğini 
k a ya zıyare '? e .!~ ır1 mMa· Karısının ahlakından tüpbesi olma· hanımı öldürdüğünü söyl 

er.e.cereyan etmıyb~egbaı, ya nızl'hl.t· chğınr da ilave edince cinayetin para 00 ~ B d · 
carınstanm yapıcı tr nf, tes ı 1\t kin yapıldığı zannı kuvv tle d' B ogrctti. en e bu yalanı söY 

·· T'" d "' \ :ı e n 1• u Fatmanın bu ifadeai üzerin 
musavı ıgıne ayan:ın tuttugu yo • arrada dokuz yatındaki evl1tlıkları Fat 
dan dönmiyeceği beyan edilmekte- ılunan Seyfeddin evinde Y 

ma acrguyı çekildi. Fatma fÖyle bir vaka yerinde sorgusu yap 
dir.. ifade verdi: 

s;k8.qef /er temenniler 

Talebelere niçin 
masraf eltlrlllyor 
B!r okuyucumuz.dan aldığımız mek· 

tupta şöyle deniyor: 
''Benim lisede okuyan bir çocufum 

var. ?tfektepler açılır açılmaz eUne bir 
liste verdiler. Dar bütçeme rağmen on 

H- On beJ gün evvel Paıaköylü 

Mebmetle Süleyman iıminde iki kiti 
geldi. On dakika oturup gittiler. Hanım 
dan biraı da para aldılar. Bu adamlaı 

gece sahur vakti ıene geldiler. Hanım· 
dan para istediler. Vermeyince kama i· 

le hanımı öldürdüler. Beni de çok kor· 
kuttular. Onun için bağırıp çağırama· 
dım. 

liradan fazla para harcıyarak kitapla- Kıı- ifadesinde kadının kama ile öl· 
rıru aldım ve büttin aileyi bir ay l!llkm- dürüldüğünü söylüyordu. Tabibi adli· 

tıya sokrna~nna rağmen bu murafı 

çok tabii gördüm. Fa.kat geçen hafta 

mektep çocuğa yeni bit muraf yolu da 

ha açtı. Talebeler birer buçuk lira sar
f ederek klmyahane lçln llzmı olan 
cam borulan ve şleelerf almıya mec-
bur tutulmutlar. Ben mektebin demir· 
bat e§yaları arasında bulunması lbnn 
olan böyle bir mal7.eme için tekrar pe.· 
ra harcamaya şiddetle muhalefet et -

nin muayenesinde ise yaralann kasatu· 
ra ile açıldığı tesbit edilmitti. 

Milddeiumumt ve merkez memuru 
iki gün iki gece tahkikata devam etti· 
ler. Bakkalbaıı köyünde bir çok kimse
lerin ifadelerini aldılar. Mehmet ismin· 
deki Paıaköylüyü buldular. Mehmedin 

Fransızlar 
tim. Bu vaziyet kat'1'1Smda oğlum: memnun 

- Baba, bana bunlan almazaan, mu 
allim beni amıfta döndilrllr diye 181'&!' Ede D 1 D Dut k u çok 1y1 
etti. Ve ben almamakta, daha doffusu karşılandı 
vaziyetim mUaait olmadlfı için alama- İngiliz hariciye nazırı Edenin inti· 

makta ısrar edince, çocuk mektebe gi- hap dairesinde söylediği nutuk muh· 

c!tmfyeceffiıl .ayledt ve rfuılerce g!t· telif memleketlerde bqka başka ee • 
mec!i de. Şimdi IO!'Uyorwn. Mekteple- killerde tefsir edilmlıtir. 
rin kitap ve defter gibi tabii ihtiyaç- Fransız gueteleri lnailiz hariciye 

imkinlannın mrlqtınlmuı dofru mu 

dur?,, 

nazırının sözlerindeki vuzuhtan dolayı 
-.ınnunw•t ihraz._..._, .. _.__. _.__.__,._,, 

''Ecbo de Paris,, gazetesi ~er 914 
te bu sözleri bir İngiliz haricye na •zm 

yarısı Kadıköyüne getirilk 
kaçmıştır. Seyfeddin bu aab 
yakalanmış, hakkında tlsküd• 
iumuiliğince tevkif müzekker 
miştir. Seyfeddinin sorgusu 
tadır. Cinayeti ne için iılediğ' 
aöylememittir. 

Milyarder 

Afyon kaç 
çlları kral 

Parıste tev 
edlDdl 

Pariaten yazılıyor: 

Blynelmilel afyon ve u 
mad:ieler kaçakçılıjının 

kender ı,, i llkabiyle şöhret 
olan ve birkaç Avrupa menıl 
hakkında tevkif müzekkeresi 
lan Amerikan tebaasından A 

Del GratJo Pari.sin en lüks o 
den birinde tevkif edilmiştir. 

Bu tevkif Alman hükQmetin 
bu1'1(da bir kaçakçılık 1 

Fransız hUkQmetlne mlln 
rlne yapılmıştır. 

Berllnden Fransaya gönd 
lan evrak meyanında bu ada 
vam cemiyeti tarafından be 
afyon kac;akçıhftnın elebaşısJ 
rildlği anlaşılmaktadır. ~I 
'A uJtayn getm den evvel 
afyon kaçnkçılıfı suçu ile ma 
mu,tur. 

HABER: Bu mektubu-yollryan eözll. 

ne tamamen itimat etti~lz bir zattır. 

Çok haklı bulduğumuz fiklyete fazla 
bir teY illve etmeyi ait buluyoruz ve 
maarif lclatesinin na.zan dikkatini oeı. 
bedfyoruz. 

söyletıeydi, dtinyanm fellketten kur -

tulacağmı ve Franaanm tekrar mUsait 
bir vaziyette bulunduğunu "'Ann du 
Peuple,, guetesi bu nutukla Alman· 
yaya garbi Avrupa kapılarının kapan
mıı olduğunu yazmaktadırlar. 

Diğer gazeteler de nutuk dolayıl!liyle 
memnuniyetlerini izhar etmektedirler. 

İngiltere hariciye nazın bu nutkun· 

da, Fransayı tehdit eden bir tehltke 
karşısında lngiltereni.ıı harbe grebile
ceğini eöylemieti. 

Del Gratfo Alman 
talepnamesinde yazılı olan 

disi olduğunu inklr etmekte. f 
nunsuz bir surette tevkif e 
ileriye sürerek derhal salıve 
istemektedir. 

Uyuıturucu maddeler 
tında Del Gratfo en mefhur 
dan biri olduiu gibi, fevkalA 
ıtin bir adamdır. Senetfnln 
milyar frangı aştıtı anlaşıl 

A~ık otomobtller 
taksiye çıkamaz mı 
Beyoğlu Tarlabatmda oturan 721 

numaralı otomobll sahibi bize mUraca· 

atla ıu vaziyeti a.ıılattı: 
"- Ben 13 senelik 10förUm. Hep hu-

11181 arabalarda çal11tıın. Bu müddet 
za.rfmda biriktirdiğim para ile bir a
çık araba aldmı. Sunu taksiye çıkar
mak latiyorum. Fakat beJediye açık 
arabadır diye mUsaade etmiyor. Etrafı 

m kapatmıya razı oluyorum. Buna da 

(olmaz!) diyorlar. Tabide çalıeazı bu 

kadar açık araba, hattl fayton var. 
Benim arabam kapmuıı önünde çUril· 
yor. Bana yazık değil ml?,, 

HABER: Bu ıikayet çok haklıdır. 

Piyasada bu kadar açık araba varken 1 
bu adama niçin milaaade edilmediğini 
anlıyamadık.,, 

Holivut - lstanbul Mağazi'1 
Senebaşı fevkalade nüshası 

1 Kinunusani 937 tarihinde Holivut, latanbul Magazin 
muuı üç renkli bir kapak içinde bol aahüe ve bol resimli oJard 
nüahai fevkalide çıkaracaktır. 

Bu menim ainemalan:la göaterilecek olan filmlerin me 
kritikleri ve resimlerile neırolunacaktır. 

Sinema merakblarma ve Anadoluda ainema iti yapenlatl 
nüshayı tavsiye ederiz. 

Bayilerin bu nüaha için fimdiden siparİf vermelerini .e 
koymak iatiyen ticarethanelerin de V AKIT Propaganda servisine 

racaatlanru bildiririz. 

Mi ki Afrikada haydutlar peşinde 
HA~Di ~iK(Ciin.\ ll'IND\NI 
CS&L ... ~-liNi Af:FET ••• 



23 tkincit~rin - 1936 

fahişenin 
aşkı 

Avrupadaydım. Harp seneleri zar·\ 
fuıda bir nezaret tarafından Viyanaya 
gönderilen talebe meyanında bulunu -

1 
}'ordum. Mütareke aktedilmiş, yollar 
kapandığı için tahsisatımızm arkası ke 
Silmişti. Pantalonwn yamalı, ayakka
bılarım yırtık pırtık bir haldeydi. De
lik cebimden son (koron) düşmüştü. 

Ticaret mektebindeki profesörlerden 
r. biri beni bir gün çağırdı ve elime bir 

kitap vererek, bunu, filan sokağın fi
r lan numaralı evindeki bir kadına gö
s; tUrüp teslim etmekliğimi söyledi. 

Bir kadına mı? 
Aman yarabbi, bu kılıkla bir kadına 

nasıl görünecetim? 
Esasen muhterizdim, mahcuptum .. 

Eski Türk terbiyesinin icabı, kadın -
alrdan fena halde çekinirdim. Şimdi, 
üstelik bir de, kılığımdan, kıyafetim
den utanıyordum. 

La.kin profesörün işini yapmamaz -
lık edemezdim ya. .. İster istemez, yer
lerin dibine geçe geçe, kitabı, adresiru 
aldığım kadının evine götürdüm. 

Ah, o .•• 
Ne güzeldi, yarabbi .. 
Görür görmez Fransızların ''yıldı

:rnn darbesi,, dedikleri aşk ile yandım 
tutuştum. 

Fakat hicap, kılıksızlık •.. 
Derhal çekilip gitmek istedim. Fa

kat o, tatlı mavi gözleriyle, bir hilm 
ve şefkat meleği gibi yüzüme baktı. 
Siyah saçlarımla, esmer tenimle, ve 
çetrefil lisanımla hangi memleketin ço
cuğu olduğumu bana sordu. 

- Türküm. .. - dedim. 
-Türk mü ... Tlirk, sahici Tilrk .. Öy-

le mi?. 
Beni pejmürde kılığmıla salona aldı. 

Sediri üzerine oturttu. öğle ve a.kşam 
}'emeklerinde bu garip kadmm davet
lisiydim. Hatta, gece bile onun evinde 
taldım. .. Çü.nkti mavi gözlü, siyah kaş
lı Viyanalı benim yersiz yur:tsuz oıcıu
~u lfilamıştı. 

Ertesi sabah müsaadesini rica ettim 
koyuvermek istemedi. 

- Mutlaka gitmeliyim. Dersim var
dedim. 

- O halde, dersten çıkınca gene bu
raya gelmeyi vaadediyor musun? 

- Ediyorum. 
Maamafih, bu kadına bir daha g~ 

liinmek niyetinde değildim. Bana acı
:Yorsa, sef aletime rağmen, merhamete 
ihtiyacnn yoktu. Benimle alay ediyor
sa: bu, hiç işime gelmezdi hele ... 

Üç gün sonra kendisinden bir mek
tup aldım. Birtakım sitemler yağdm
:Yor, beni evine çağırıyordu. Gittim. Ge 

ile karşı karşıya oturup yemek yedik. 
~nimle birlikte bulunmak galiba o
nun hoşuna gidiyordu. Fakat ben, o
nun güzelliği. unginliği, şefkat ve lu
turkulığı karşısında adeta muau.ep -
t• ını. 

Halbuki sevgilimin muhabbeti en
dazeyle değidl. Bana karşı duyduğu 
tlşkın enginliği f ersahlarla ölçülemez.. 
<li. Buluşmalarımız tevali ediyordu. 

Bir gün, yaşça benden büyük tecrü
beli bir dostuma meseleyi açtım. 

- O karı alüftenin biridir! • dedi. 
- Etme yahu! 

• 

- Belalısı vardır, melalısı vardır ... 
Evde bakarsın bastırıverir .• Dolaplara , 
girer; balkon trabza.nlarında asılı ka • 
ltrsın ... 

Böyle bir baskın sah.nesini gözönUne 
getirince tüylerim diken dikenw oldlL 
BUtUn gecet iki göz iki çeşme agladıın. 
Ertesi gün sevgilime davetliydim. Sıkı 
fıkı söz vermiştim.. Fakat gitmedim 
Odamda oturarak vaktin çabuk geçme 
sini bekledim. Halbuki, - ah!· 0 kadını 
görmeyi öyle istiyordum ki... 

Derdimi bilen dostlar, beni avutmak 
Uzere kötü bir meyhane, bir içki !le
mi terllp ettiler. O gece içtim, içtim ... 
Zaten sarhoşken büsbütün bedmest ol
dum .. !çim yanıyordu. (Onun) bahsini 
açtım .. 

Alameleinnas bir orospuyu methede-
mezdim ya.. Binaenaleyh zemmettim .. 
Ona ağız dolusu küfürler yağdırdım. 
tster medih; ister zem suretiyle olsun. 
Ondan bahsediyordum ya .. Onun; her
hangi bir şekilde lA.fmı etmek yüreği· 
mi ferahlatıyordu. Ertesi gUn benim o
na dair neler söylediği.mi kendisine 
derhal yetiştirmişler. Sevgilimden iki 
satırlık bir mektup aldııİı. Bu iki sa
tır kadar müessir hiçbir yazı okuma
mışımdır: 

"Haklcımda siJyledikTerinizi duydum. 
Teessüf ederim. Haibulci ben size bü
tün ruhumla bağüınmı§tım. AU.aha ıs
marladık. 

''Nini" 
Af. dilemek için, hemen "Nini" nin 

evine koştum. Viyanayı terk ile Buda..
peşteye gitmiş ... 

Ben, uzun seneler Avusturya.da do
laştmı. Nihayet, gilnün birinde, ayrıl
dığımızdan iki sene sonra, (Nini) ile 
karşılaşmak müyesser oldu. Ah, o za. 
man, bu kadıncağızın halini görmeliy
di. Heyecandan ne hallere girdi. Nasıl 
ı:~mdt, nasıl boynuma. sarıldı.. Ve 
görmeliydi: Ben ne hallere girdim .. 

Şimdi kan kocayız... Evet, bu eski 
fahişe, şimdi, benim kanmdrr. Zevce
lerin içinde bunun kadar sadığına na
dir tesadUf olunur ... 

Yalnız bir derdim var: Ne ettim de 
gençliğimin en müstesna iki senesini, 
sırf bir ukala dünbeleğinin tavsiyesi
ne kapılarak, (Nini) den a.yn geçir
dim!.. Buna öyle üzlllUyorum ki.. 
Eğer o eski dostuma şimdi tesadüf 

edersem hayatta elde ettiği tecrUbele
rln kamilen yanlış olduğunu ve bir fa..
hişenin bir erkeği sevebileceğini kendi
sine söyliyeceğim. 

Ve şayet, günün birinde genç ve tec
rübesiz bir dost bana derse ki: 

- Bana bir akıl öğret kardeşim .. 
Dün bir aktrisle tanıştım. Ha.ttl ak
tris bile değil bu: Bar oyuncusu ... Bu 
kadın çok hoşuma gidiyor .• Fakat te
reddüt içindeyim: Acaba böyle kadın
lar erkekleri sevebilirler mi? Ne der-
.. ? 

sıruz ... 
Ben genç ve tecrübesiz dostumun 

bana tevcih ettiği böyle bir suale kar
şı kendi tecrübeme istinaden: 

- Elbette sevebilir! • cevabını ve
receğim. - Bu nevi kadınların şayanı 
hr..yret derecede hassas kalpleri var . 

dır. Sakın bar oyuncusunu istihfaf et

HAH!';!{ - Akşam 11ostaAı 

ır c 1f\) to iri\ a uinHcaı 

lfllaısta tavu~lYl 

.. - Vallahi billahi alilfte .•. İşte, sana 
ü~telik bir de yemin ... Ben bilmez mi
Yıın ? .. Onun vizitası dört yüz koron
~··· Anladın ya: Kibar orospusu ... 
d anı tırtıklamasını iyi bilir. Senin 

me ve onun aşkına nail olduğundan---------------

.e 'l'ü.rk olduğunu anladı.. Paraları 
~~tndi alamayıp da sonradan hepsini 
f ltden toplu olarak ele g~ireceğini 
d a.rketti, Kredi açtı sana .. Vizitası dör
der Yüz korondan sana bir fatura gön
t·~recek ki, o zaman apışacaksın .. Bti
t'~rı ~~raları ona devr ile ipipillah siv
k 

1
kulah açıklar kahyası gibi ortada 

.... ~ acaksın .. 1Iahi, orospu insanı sever 
··ıı h. ? 

b ıç · ·· Onların sanatı bu, ayol? 
Old c:stuın, kadının hakikaten fahişe 
Olın~~~ bana ispat etti. Düştü mü 
teclijı ıçı~e. bir kurt?! O zamanlar pek 
clufu:n besı7.<Iırn. Fahişelerin de kalbi ol
.. u, ontarrn da sevebileceğin i bil.. ,e~ını. 

" 'l'ecrubeli dostum ne söylerse inanı
., ordum o di · , yordu ki: 

dolayı kendini bahtiyar bil! 

Genç, benden aldığı bu öğüt üzeri
ne, - memnun - derhal bara koşacak n 
sevgilisine izzet, ikram .. Ve ben, şüp -
hesiz bir ay sonra sunu haber alaca· 
ğım: 

Aktrise aşık olan genç varını yoğu 
nu bir kadın şapkacı dükkAnına yatır
mış. Anasının pırlanta. yüzüğünü sat
mış. Babadan kalma evini rehine koy
muş. Şimdi de pokerde kağıt düzüp hi-

le yaparak bar aktrisine para yetiştir
mekle meşgulmüş. 

Bunu işittiğim zaman şöyle bir ce -
vap vermem pek muhtemeldir: 

- Herifin sütü bozukmuş meğer ... 

1 
Bu işte bar oyuncusunun hiç de kaba
hati yok .. Çünkü ben, bittecrübe bili
rim: Sefakat aleminin kadınlan bir] 
erkeği ezcanı dil sevebilirler . 

(Hat -Bür) 
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·-----
Yazan : Niyazı Ahmet 

1137 sene evvel bugün 

Abbasi halifesi KQf eye getirildi 
ı 43 sene evvel bugUn 

Fraosada bUtilo kilise ve mabetler kapatıldı 
- Ebu Abbas camie getirilecek ' 
Bu haber bütün Arapları ayak

landırdı. 

799 yılı 23 ikinciteşrin günü 113 7 
sene evvel bugün, gizlendiği yerderı 
çıkanlan Ebu Abbas Abdullah, Ku
fe'de camiin önünde belirivermitti 
Bütiin araplar, koşuyor, elJerinden 
yapışıyor, sıkıyor ve öpüyorlardı. 

Bu had.ise ile Abbasiler, Fatimilert: 
ait olan hilafet tahtını Emevilerden 
alını~lardı. Abdussefah biat resmin 
den sonra minbere çıkıp hutbe oku
duktan sonra mesele tamamiyle hal· 
!edilmişti. 

Taht elde edildiği gün, hakikattıe 
Eme1riler, tamamiyle ortadan kaldı· 
rılmış değildi. Emevi halifesi 1 20 
binden fazla bir kuvvetle Zab nehri
ni geçerek ilerliyordu. Bu haber Ku
fe'de duyulduğu vakit, bütün Arap
lar seferber oldular. iki ordunun kar· 
şıla§rşı çok kanlı oldu. Abbas asker· 
leri gözleri kamaştıran bir alayla il.!r 
liyordu. Süsü sürü kargalar, Emevi
lerin üzerinden uçarak Abbasileril'J 
siyah bayrakları üzerine konuyorlar
dı. 

İlk hücumu Emevi kumandam 
Mirvan yaptı ve Abbasileri püskür~
tü. Fakat bu, Abbasilerin manevi 
kuv\·etlerini sarsmadı. Kumandan
ları bütün askerleri attan indirerek 
mızrakları yere saplattı. Ondan son 
ra: 

-Ya Muhammet, ya Mansur ses~ 
leri yükselmeğe başladı. 

Emeviler, bu hücumun karşısında 
duran•adılar. 

Bu hadiseden sonra Emeviler ra· 
hat bırakılmadılar. Ölüler mezarla
rından çıkarılıyor, gemikleri yakılı
yordu'. 

Büyük inkılapta din 
Fransa inkılabı dın üzerinde çok 

büy:ik tesir yapmıştır. Günü gününe 
tarihte bu mevzua temas etmiştik. 
Bugün, Pariste dine en büyük darbe 
vurulduğu günün yıl dönümüne işa- • 
ret ediyoruz. 

1 793 yılı 23 ikinciteşrin günü, 
Pari~ belediye meclisi vekili Şomet, 
milli meclise şu teklifi kabul ettirdi: 

• Pariste mevcut bütün kiliseler 
ve dini ayinler yapılan mabetler der
hal kapatılacaktır. Dini karışıklık· 
lar çıkarsa bundan rahipler ve ruha
ni mt'murlar mesul tutulacaklardır. 
Kilise veya bir mabedin açılmasım 
istiyenler, şüpheli eşhastan addedile· 
rek derhal tevkif edileceklerdir ... 

Tek lif, Pariste İsa dini aleyhinde
ki te~~bbüslerin en kuvvetlisi idi. 
Kab~} edilir edilmez tatbik edilmeğe 
başlanan bu karar, tek bir kilise br
rakmamıştı. Papaslar, ancak kıya
fetlerini terkederek rahat gezebiliyor 
lardı. 

Eseri hazırhyan : Nüzhet: Abbas 
-31-

VURUŞLAR: ı cektir. Açık hafların yerleri, hasım 
açık ve iç oyuncularının arasında ve 

Umumiyet itibariyle, kafa vuruş- top bu oyuncuların hangisinde ise o
lan gibi, hafların pasları da daha zi- na hücum edecek bir mevkide yer 
yade kısa vuruşlarla temin olunabi- almakır. Bir hasım hücumu esna
lir. Vuruşlann yerden ve ayağın iç smda haf kendi kal~sine doğru biraz 
kısmıyle olması lüzumunu tekrara dahR geriledi mi çok tabii olarak dik
hacet görmemekle beraber, vuruşun kati daha ziyade hasım iç oyuncusu
taban boşluğu üstüyle yapılan VU·· na inJıisar ettirecektir. Çünkü arka
ruşlardan farklı olduğunu da zikret· smdeılci bek müdafaaya hazırlanmış 
mek taydaltdır. Uzun vuruşlarda ol ve hasım açığını tutmak üzere yerin 
duğu gibi ayağın bumunu topa tev- den fırlamış olacaktır. Maamafih 
cih etmek yerine ayağın burunu topa şuntı da unutmamak lazımdır ki 
nazaran 45 derece meylinde bir za· doğrudan doğruya marke etmekten 
viye teşkil etmeli veböylece topun mesul olduğu açık oyuncuyu zemin 
havaya kalkmaması temin olunmah ve zaman müsait olduğu takdirde 
dır. Bu şekildeki vuruşlar yalnız bekin vazifesidir diye serbest hıra· 
duran değil; size doğru yuvarlanan 
toplara da tatbik olunabilir. kan bir haf ela oyuna karşı büsbütün 

lakayt hareket ediyor demektir. Bil
Bu tarif ettiğimiz usulde vuruş- hası>a iç oyuncudan uzak ve açık o· 

lar zaman olur ki tatbiki çok müş- ] 
yuncuya yakın bulunduğu zaman ar kül lıir hal alır. Bittabi istisnai ah· 

.. da atık oyuncunun üzerine giderek. 
valde muhakkak surette bu usulu td!. . · b k b k k lb tt . .. . l ıç oyuncuyu e e ıra ma e e e 
bık etmek uzerınde ısrar o unamaz. d h ak 11 b' h k t 1 B 't' . .. a a ı ı ır are e o ur. u ı ı· 
Bılhassa hasmı aldatmak uzere aya b kl l h fl d 1.: 

w d .1 ·1 l ela k . . barb da e er e a ar arasın a ÇOK gm ışı ı e ven en pas ar ço ıyı .. . .
1 

. 
t . I rebı"l' sıkı bfr anlaşma vucuda getm mış ne ıce er ve ır. . 

YER TUTMA: 

Hiç şüphe etmemelidir ki sadece 
hasım açıklarını tutrnağa gayretle 
bugünkü futbolda hafların muvaf
fak olmasına imkan yoktur. Böyıe 
bir tabiye kullanan haf hattı hasını 
hücumlarını kesmek ic:in santrhaf<'\ 
o kadar fazla yük yi.ikletmiş olur ki 
bu oyuncu çok çabuk yorulur ve fay 
das~z bir hale gelir. 

Bugün oynanan oyuna nazaran 
haflar hasım içlerini beklerin hasım 
açıklarını tutmaktadırlar. Bunu umu 
mi bir kaide olarak zikretmekteyiz. 
Yoksa hiç değişmez bir tabiye usul• ; 
olardk kabul edecek değiliz . 

2entrhaf ovununu anlatırken d .. 
ha mufassal olarak yazacağımız veç.l 
hile, hafların hasım iç oyuncularım 
tutmaktaki rolleri mütemadiyen ve 
sad.!ce bu oyuncuya inhisar etmiye-

olması elzemdir. Haflan en zıyade 
müşkül mevkie sokn dar bir daire 
içinde ağır hareket eden beklerdir. 
Ciinkü bunlar mecbur olmadıkça ve 
kati bir tehlike baş göstermedikçe 
mıhlandıklan yerden çıkmamağa tev 
beli gibi hareket eden oyunculardır 
ki bi.itün bir cenahın yükünü (yani. 
hasım açık ve iç oyuncusunu) zeval
lı hafa yükletmek isterler. Santrhafın 
hasım açık ve iç oyuncusunu) zaval
etmek vazifesinden ayrılmadığı bu
günkü tabiyede bütün yük tek bir 
hafheke biner ki bu şekilde oyun oy· 
myan bir takım irin de mağlubiyet 
yüzde seksen bir hal alrr. 

(Devamı var) 

HABER'in 
OUzelllk Oo'ctoru 
Kuoonu: 



Almanya ve ltalya 
asilere yardım edecek 

Madrit 23 (A.A.) - Reuter ajansın·ı 
dan: 

Bahriye nezareti, bu sabah saat 9 da 
asilerin ellerinde hiçbir denizaltı bulun 
madığından ecnebi donanmaya mensup 
olduğu zannolunan bir takım denizaltı
ların Cartagena limanı methalinde hü-
kQmet donanmasına taarruz etmiş oldu 
ğunu bildirmektedir. Cervantes kruva
zörüne bir torpil atılmıştır. 

Vaziyet nazik 
Londra, 23 - Taymis gazetesi asi 

ledn Barselonayı abluka edecek kadar 
kuvvetli 'bir donanmaya sahip olmadık
larını, bununla beraber böyle bir şeye 
teşebbüs ettikleri takdirde veya asi ge
mileri veya tayyareleri İngiliz gemile
rini durdurmağa kalkarlarsa vaziyetin 
nazikleşeceğini yazmaktadır. 

İngiliz kabinesi dün general Franko· 
nun abloka tehdidi meselesini görüşmüş 
tür. 

Almanya va ltalya yardım 
edecekler 

Londra, 23 - Deyli Meyil gazetesi· 
nin me!hur muhabiri Vard Parays İta! 
ya hariciye nazırı Kont Çiyano ile yap· 
tığı bir mülakat sonunda şu intibaı elde 
ettiğini yazmaktadır: 

"Asi general Franko müşkül bir va
ziyete düştüğü takdirde İtalya ve Al
manya ona silahlı bir şekilde yardımda 
bulunmak için tereddüt etmiyecekler
dir.,, 

Milletler cemiyeti hemen 
içtima etmelidlr 

İspanya işi Milletler cemiyetinde gö 
rüşülecek bir mahiyet almış mıdır? in
gilterede Milletler cemiyeti konseyinin 
hemen toplanmasını istiyen bir cereyan 
başgöstermi~tir. 

Dayli Herald gazetesi mühim bir 
başmakale neşretmiştir. Diyor ki: 

"Beynelmilel vaziyet birdenbire teh
likeli bir hal aldı. Milletler cemiyeti 
konseyi hemen toplanmalıdır. Bu içti
maa, aza olmadığı halde Almanya da 
çainlmalı, kendisinden bir mümessil 
gündermeııi istenmelidir. 

Almanya ve İtalyanın İspanyol asi
lerini, ispanyanın meşru hükfımeti 

olarak tanıması yüzünden buhranlı bir 
vaziyet hadis olmuştur. Bu müşterek 
tanımadan sonra, asiler lideri general 
Franko Barselonayı abloka altına ala
cağını ilan etmekle ciddi bir adım 
attı. 

• Bu kafi derecede ciddi bir vaziyettir. 
Çünkü, Sovyet gemilerinin Akdenizde 
asiler tarafından durdurulmasını pek 
muhtemel kılmiiktadır. Zaten İspanya-

nın şimali garbi sahilinde böyle bir vaka 
çıkardılar ... 

Milletler cemiyeti misakı "Herhan
gi harbi veya harp tehdidini, bütün 
Milletler Cemiyeti azasını alakadar 
edecek bir mevzu olarak göstermekt~ 
ve akılane olduğu kadar müessir far
zettiği herhangi teşebbüse, milletlerin 

Şimdiki halde dünyanın en bi.J. 
yük viyolonsecisi olan İspanyol aan
atkan Pablo Kazals metru Madril 
hükUmeti taraftandır. Milis taburla. 
nnclan birine onun ismi verilmiştir. 

sulbünü muhafaza için girişmeği,, tav
siye etmektedir. 

Bu gayeye matuf olarak milletler 
cemiyeti konseyi, azadan herhangi bi
rinin müracaatı üzerine hemen davet 
edilebilir. Bu memleketin halkı, davet 
te~bbüsü yapacak hükfımetin, İngilte
re hUkO.meti olmasını istiyor. 

Hadiseler henüz zaptedilemiyecek 
bir halde değildir. Vaziyet tehlikelidir. 
Fakat şifa görmiyecek gibi değildir 
Onun için gelecek hafta veya gelecek 
ay değil, hemen ŞlMDt Avrupanın 
sulhperver milletleri gerek bir harp 
hareketini, gerekse dünya sulhünil teh 
likeye düşürecek ve tahrik mahiyetin
deki teşebbüslere mani olmak üzere en 
yüksek ga~tlerini tevhit etmelidir -
lcr. 

Perpignan, 22 (A. A.) - Barselon
dan alınan haberlere göre oradaki Al
man ve t t a 1 y a n tacirlerinin 
d Ü k k a n } a r 1, General Franko hü
kümctinin Almanya ve İtalya tarafın
dan tanınmış olması sebebile yağma e
dilmif5tir. 

ÖldUrUlan konstlos 

Bilbao Avusturya konsolosunun öl
dürüldüğü bildirilmektedir. Ölüm hak
kında fazla malumat yoktur. 

lngiliz Başvekiline 
hücu m ediliyor 

"Ta r ihte hiçbir Başvekil bizi bugUnkU kadar 
t ehllkelt bir vaziyete dUşilrmemlştlr ,, 

Bu senenin yazında şehrimize gelmiş 
olan İngiliz Lordlar kamarası azasından 
Lord Loyd, Lordlar kamarasının son 
toplantısında İngiliz başvekili Baldvine 
ağır bir hücumda bulunmuş ve demiş
tir ki: 

"-Memleket hemen hemen hazırlık 
sız olarak vahim bir tehlike haline ge
tirilmiştir. Efrad, ihtiyacı olan bir or 
dumuz var, Makineli tüfeklerimiz, tayya 
re toplarımız, projektörler hep asgari 
mikfarda. Hava kuvvetlemizden yana 
en aşağı iki sene gerideyiz. Harp esna-
11nda yiyecek iddiharı veya istihsali gi 
bi mevzular üzerinde etraflı hazırlıkta 

Kırklareline 
kar yağdı 

Kırklareli, 23 (Hususi) - Bir
kaç gtindenberi hava çok soğuk gidi
yordu. Bu gece beş santim kadar kar 
yağdı. Kırklareli bembeyaz bir taba
ka altındadır. 

Has Seyyum da 
dehalet etmiş 

Lo.dra. 23 (Huauai) - iki H<~
!Je, generali ltalyaya gelerek İtalya 
hükumetine dehalet etmi~tir. Bunlar
dan biri Raa Scyyum 'dur. 

bulu;ımadık. işte başvekil Mister Bald 

vinin memlekete hesap vereceği nokta 

bugün budur. 

Kendisini şahsan istihdaf etmiyorum. 
Başveki! sıfatına hitap ediyorum. Ta

rihte hiçbir başvekil, bugünkü baıve

kil kadar itimat ve ekseriyet kazanma 

rruştır. Bununla beraber, bugün ne ka

dar hazırlıksız olduğumuzu gözönünne 

getirecek olursak,, hiçbir başvekilin 

bizi şimdiki kadar tehlikeye düşürmedi

ğini de söyliyt>biliriz.,, 

-Daily Expreaden-

Fıransa<dla 

(Q)nsnlk:Det lb>oDDuğu 
Fransada her altı kişide birinin lıL 

sikleti vardır ve bu bisiklet için senede 

hükumete 12 frank vergi \'ermektedir. 
193:> senesi için neşredilmiş ola.ı 

resmi statistiklerde:a anlaşıldığına 

göre bisiklet vergl'ii senede de,·Iete 

bizim paramızla 5.339.132 lira varidat 

kmin etmektedir. 

Fransada bis iklet yarışlarına faz. 

la ehemmiyet verilm<.>sinin sebebi bu . 

dur. 

' lJABER - lltam paalalı 

Yedikulede1 

infilak 
Bugün saat 13 te Y edikulede Kazlı 

çeşmede büyük bir facia olmuştur. 
Kazlıçeşmede, karakol karşısında 

Ahmet ustanın kaynak imalathanesi 
vardır. Bu imalathanede Ahmet usta 
ile beraber dört işçi çalışmaktadır. 

Bugün saat 13 de bu imalathanenin 
oksijen kazanı birdenbire ve etrafta 
dehşet uyandıran bir gürültü ile pat
lamıştır. İnfilak neticesi olarak dük
kanın bir kısmı derhal çökmüş, civar 
evlerde sıvalar dökülmüş ve camlar 
kırılmıştır. 

Vaka mahalline yetişen polisler der 
hal enkazı kaldırmağa başlamışlardır. 

Bu esnada enkaz altından çanhraş inil 
tiler gelmekte idi. Nihayet enkaz kal 
dmlmış ve Ahmet usta ağır yaralı ol 
duğu halde çıkanlmıştır. Ahmet usta 
run muavini Salabaddinin iki bacağı 

birden kesilmiştir. Diğer üç çırak da 
muhtelif yerlerinden ifade veremiyecek 
halde ağır yaralıdırlar. 

Yaralıların beşi de Ermeni hastane 
sine kaldınlmıştır. 

Gizli ittifak 
(Ba:j tarafı 1 incide) 

fmdan bu anlaşma hakkında gösteri· 
len emniyetsizliğe karşı teminat ver
diği anlaşılmaktadır. 

Sovyetlel n mukabele•I 

Japonya - Almanya - ltalya 
arasında yapıldığı arbk tahakkuk e
den anti komünist anlaşmıya muka
bele olmak üzere sahalin sahillerin· 
de Japonlara balık avlama hakkını ve 
ren anlaşmayı imza etmemiştir. Bu 
anla~manın Japonlar için hayati bit 
ehemmiyeti vardır. 

ittifakın gayelerl 
Moskova, 22 (A.A.) -Tas ajan· 

sı bildiriyor: 

lzvestia gazetesi, ••Ban~ karşı 
Aalman - Japon komplosu,, başlığı 
altında neşrettiği başmakalede ez
cümle şun lan söylüyor: 

••Aşikardır ki komüni:ane karşı 
mücadele. Japon A1nia'n gizli bloku· 
n\ın hakiki mahiyetini giz\emek için 
bir behanedir. Bu başka memleket

lerde ve bilhassa Sovyetler birliğine 
karşı olan iki emperyalist ve ilhak si· 
yasasının başarılması için Aktcdil
miş bir akseri ittifaktır ve her iki kt· 
taya da şamil olması icap eder. Japcn 
hükumetinin verdiği izahat, Sovye! 
hükumeti tarafından kafi addedilmt':· 
miştir. 

Daha biraz evvel Japonya, Sov
yetler birliğine karşı hiç bir hasmane 
tasavvuru olmadığını, ihtilaflı bir sü · 
rü "Oeselelerin halli kafi olacağını ve 

o zaman iki meleket arasındaki dost· 
]uğun tabii cereyanına girecegmı 
söylelken faşist Almanyanın kolları· 
na atılarak onunla gizli biı 

askeri ittifak akdetti ve Sovyet -· 
Japon münasebetlerine vahim biı· 
darbe indirdi. Aşikardır ki, Japor. 

;ıükumetinin sulhçu teminatına At
manyanm barış arzuları kadar itimat 
edilebilir. 

Alman - Japon süel ittifakı yal· 
nrz Sovyetler birliğini tehdit mahiye
tinde değildir. Bu iki memleket ta
savvurlarına göre, bu ittifak hem Ja-

ponyanın, lngiliz imparatorluğu ve 
Amerika müvac~hesindeki tehdidini 
ve hem de Hitlerin kölesi olmıya mu· 

vafakat etmiyen biitün Avrupa mü

vacehesindeki Alman tehdidini kuv~ 
vetlendirmektedir. Bu ittifak h~gi). 
tereyi F ransadan ayırmak ve Fransa
yı da Sovyetler birliğinden ve doğu 
Avrupasındaki müttefiklerinden a· 
ymnak için Hitlerin bir hilesidir. 

A lman - Japon ittifakı hiç şÜp· 
hesiz bugünkü beynelmilel vaziye
tin en feci unsurlarından birini te~
kil etmektedir. Bu ittifak harp kuv
vetlerinin teşkilatlanmakta olduğunu 

ve banşın her zamandan daha ziya
de tehlikede olduğunu gösteren beliQ. 
bir ':Jıukaddimedir. 

Harp kuvvetlerinin bu seferber!i 
ği sulhçu memleketlerin, kollekti r 
emniyete taarruz edenlere karşı ken
di memleketlerinin ve banşm müet:
sir surette müdafaasını her zamau
kinden ziyade istilzam etmektedir .. ,, 

23 ttrinciteşrin - ı 936 
==~-

Bulgar kralı olmak 
•• uzere iken 

Berberi yüzünden işi bozulan 
sergüzeştçi sefilane öldü 

Bir vakitler Bulgar kralı olmasına 

kıl kalan Kont Nikolas de Toulouse 
Loutrek b!l hafta Şanghayda İngiliz 
misyonerlerinin fakirlere mahsus evin
de beş parasız ihtiyar ve sefil bir halde 
ölmüştür. 

Bu haber son asnn en yaman sergü
zeştçilerinclen birinin baştan başa heye 
can içinde geçmiş romanını kapamakta
dır. 

1855 senesinde Moskovada Nikolas 
Savine adıyla doğan bu adam, eli kılıç 
tutar tutmaz sergüzeşt hayatına başla
mıştır. 

tki harpte döğütmüştür. Sibiryaya 
nefyedilmiş ve iki defa kaçmıştır. Bir 
Viyana bankasile 20.000.000 altın kron 
luk resmi bir istikraz için müzakereler 
yapmıştır. ' 

Fransa, Kanada ve Amerikada öte
kine berikine taarruz ve dolandırıcılık 
auçlarile hapse girmittir • 

22 yaşında iken Plevne muhasarasına 
iştirak etmiş ve general Sokobeleff or
duda terfü için onu inha etmifti. 

Türk - Rus muharebesi bitince, doğ 
ru Bulgaristana giderek k~ndisini mali
ye mahafilinde çok kudretli münasebet 

ve arkadaşları olan bir Fransız asilza
desi diye tanıtmııtır. 

Viyana bankalarından biriyle Bulga
ristan için 20.000.000 altın kronluk res 
mi bir istikraz müzakerelerine giriımiş 

Bulgar liderleri onun faaliyetlerinden o 
kadar mütehassis olmuşlardır ki kendi
sini kral yapmak istemişlerdir. 

O vakitler Bulgaristan Türkiyenin 
hilkümranhğı altnıda müstakil bir dev
letti. Kont da Sultan Hamidin muvafa-

katini almak için büyük debdebe ve ih
tişamla lstanbula gelmişti. Rus ordu
sunda mülazim iken saçlarını trat eden 
b4lt'bert "lrencnsını nnuyaraW OD bUVI· 

yetini söylememiş olsaydı az kalsın Bul 
garistan kralhğını ele geçirecekti. 

Bu sergüzeştten sonra kont Rusyada 
ki arazisine çekildi. Orada çok geçme-

Casuslar 
idam edildi 

(B~ tarafı 1 incide) 
lan dokuz kişi arasında Alman Etik· 
!ingin de bulunması üzerine Alman 
yanın Moskovadaki sefiri derha. 
protesto etmiştir. 

Alman mühendisi Stiglingin idF 
ma mahkum edilmesinin, mevkuf 
diğer Almanlann akibeti için bir baş 
langtç t~kil edeceği muhakkak g(,. 
rülüyor. 

Hadisenin diğer milletlerin dik 
katini celbedece~ umulmaktadır. 

Bu sabahki Berlin gazeteleri infi. 
al içindedir. Volkiser Beobahter: 

den bir nihilist kargaşalığına bÜrn 
soktu ve Sibiryaya nefyedildi. 

Sürüldüğü yerden kaçtı, altı 

bir yaya yürüyüşüyle Viladivosdo 
vardı. Ve oradan Kanadanın Vanku\f 
limanına kapağı atmanın yolunu buld 
Kanadadan Birleşmiş Amerikaya g 
ve nihayet Amerikan tabiiyetine gir 

Tabiiyet kağıtlarını aldıktan birk 
gün sonra İspanyol - Amerikan h 
bine yazıldı. İspanyolca konuştuğu i • 
Kübalı general Gonezin erkanı harbi 
heyetine tayin edildi. 
Kübanın Santiago muharebc<ainde 

ğır yaralandı; ölecek zannedildiği iç' 
harp sahasında bırakıldı. Oradan 
yakasını kurtararak Amerikaya sakat 
alil bir halde döndü. 

Bundan sonra sergüzeştleri hakkındl 
konferanslar vererek bir dünya seyah•• 
ti yaptı ve yolculukta tanıştığı güzel 
bir Fransız kadıniyle evlendi. 

1885 de Pariste bir dolandmcılıl' 
suç ortağı · olduğu için üç ay hap9' 
mahkCim edildi. Hücresinin penceresin• 
de demir çubuklardan birini çıkarmak ,,, 
nöbetçi jandarmanın gözlerine bir a~ 
biber atmak suretile Paris adliye sar•• 
yından kaçtı. 

Hürriyetine kavuştuktan iki gün soti 
Rus ajanları onu yakalıyarak Rusyayı 
kaço:ırdılar; tekrar Sibiryaya sürüldü. 

İkinci sürgününde çok kalmadı. Kaç• 
tığı gibi gene soluğu Kanadada aJdt• 
Bu defa Nova Skoçya bankasının hist• 
senetlerini taklit ettiği için Montreal 
ağır ceza mahkemesinde yedi sene ağıt 
hizmete mahlrum oldu. 

Birkaç sene sonra hapishanede iyi 
tavır ve hareketi, ayni zamanda sakat• 
lığı için affedildi. Hapisten çıkınca ftı" 
giltereye gitti. Oradan da yavaş yavaf 
sefaletin en derin uçurumlanna sürük• 
lene sürüklene dünya limanlarını dol•!"" 
u.~~~-=--~~ 

Kocasının elma s
ları yüzünden 

Uyku uyu yamayan 
kadın 

"Sovyet Rusvanm bu hareketi, Al. 
ma'lyanın hol~evizm aleyhinde hıı 
lunrrıakta ve bu sah"lda müttehit bi.
cephe vi.icuda getirmf'kte ne k?ctn r 
h:lklı olduğunu gösteriyor,, demektr Şikagoda bir ecza depoau sahıbl rr 
d . lan ve Nevyork borsası sokağınd" 
ır. ıı. 

Gazet~lerin yazdıP.ma göre Nisi- "Elmas kutusu,, lakabiyle tanıla. 
birsk'de Alman konsolosunun mah Mister Çcmbersin karısı madam Luil 
kerw~ye girmesine miisaade edilme Çembers, kocasının elmasları yüzilll • 

den geceleri uyuyamadığını söyliye -miştir. 
rek boşanma davası açmıştır. 

Almanya mukabele edeca"ml• Madamın ifadesine göre, Mister çeıst 
Sof~·a (saat 13 te!efonla) - Mosko- bers parmağında daima 143 kırat ağıt' 

vadan buraya bildirildiğine göre, garbi lığında ve bizim paramızla 245.000 urt 
Rusya madenlerinden bir isyan çıkar- kıymetinde tek taşlı bir pırlanta yU• 
mağa cah§an ve bu yüzden 12 ameleyi zük taşımaktadır. Kadıncağız gözleri• 
5!;az1a imha etmek istemekle maznun se ni kapayıp da tam dalacağı sırad"' 
kiıi Rus biri de Alman olmak üzere 9 

kocası ona bu yüzükle dürtermiş. 
kişilik tıir grup bu sabah kurşuna dizil- Madam Çembers, mahkemede, )<oe•• 
miştir. Bunlar başvekil Molotofu da sının askı düğmelerinin elmas kol dilt 
öldiirmel< üzere bir suikast hatırlamak- ı ti' 

melerinin pırlanta ve kravat iğn: e .. 
la ,;uçlu idiler. nin 25 kıratlık bir tek taş olduğııll" 

Moskovadaki Alman sefiri, bir nota 
söylemiştir. 

vererek. kendi tabaasından bir adamın --------------:-~-
idam edilmesini Sovyet hükumeti nez-
dinde şiddetle protesto etmiştir. 

Paristen gelen bir habere nazaran da 
Almanlar, Sovyetlerin bu hareketine 
mukabeleyi düşünmekte imişler. 

Bu mukabele Atmanyada bulunan 
bazı !?us mühendis veya ticaret mümes
sillerinden bir kısmının suçlandmlarak 
idam edilmeleri şeklinde olacakmıı ! 

HABER 
ıstanbulun en çok satııc;1'1 
.hakiki akşam gazetesidi( 

ilanlarJnı HABER'e 

verenler kar ederler• 
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ener Beşiktaşı 
Sanıacivertliler 
vasat bir oyun 

çıkardılar 
Beşiktaş takımı 

ikinci devre sinirli 
ve çok sert oynadı 

Futbol lik maçlarının en mühimlerin· 
den biri dün Şeref stadında yapıldı. 

Hakem Adil Girayın idaresinde; Ad· 
nan Akın ve Nuri Bosutun yan hakem· 
liği ile oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe 
maçı sarılacivertlilerin sıfıra karşı iki 
golle galibiyetlerile bitti. 

-...___ Fenerlilerin sayılmtya n ilk 

~ksnm sta<dloırn<dla 
golleri 

Beykoz - istanbulspor maçından son 
ra stadı tamamen dolduran altı bin se
yircinin merakla beklediği mühim maça 
saat üçe on kala, Fenerliler Yaşardan, 

Beşiktaşlılar da Nazımdan mahrum ola
rak şu şekilde oyuna başladılar. 

Fener: Hüsameddin - Fazıl, Lebip 

GiiöeŞ~ o~ 
C .. Taksim stadyomundaki ilk maç 
İcli Uneş - Eyüp kulüpleri arasında 
~~Şazi T ezcanm hakemliği ile ya
~ n bu müsabaka bütün ümitleri 

Eyüp: O 
- Ref&t, Angelidiı, Cevat - Niyazi, 
Naci, Ali Rı~ Esat, Fikret. 

Be1iktaş: Mehmet Ali - Fanık, Nu-
ri - Hüsnü, Rıfat, Feyzi - Hayati, 

~Üst eden bir netice verdi. 
tı 0.lcü muhacimlere malik olan Gü
~liler genç Eyüp takrrniyle sıfır sı· 

berabere kaldılar. 
tal' akımlar: Güne§ - Safa - Re
~ t. f aruk - lsmail, Rıza, Daniş -
l cbıı, lbrahim, Kemal, Necdet, Sala-
4~tti n . 
......_ E.yüp: Halit - Alaettin, Nuri 
) _,A~aettin, Şükrü, J!ayri - Cahit, 
~ı. Adnan, Alaettın, Faruk. 

Oyun müsavi bir şekilde başlad~ Hakkı, Sulhi, Şeref, Eşref. 
ve öylece devam etti. Epey heyecan- Beşiktaşlıların müdafi Hüsnüyü sağ 
lr olan bu maçta Güneşliler vakit ile1· muavine ikame ederek Fenerin en teh

ledikçe gol çıkaramamalarma sinir- likeli akıncısını - Fikreti - durdurma 
leniyorlar. Güze 1 hücumlar yaparak ğa bu emektar oyuncuyu memur ettik
Eyüp müdafaasını zorluyorlar, fakat leri anlaşılıyordu. 
çok gayretli bir oyun oynıyan Eyüp- Hakemin düdüğile hücuma geçen Fe-
lüleri bir türlü yaramıyorlardı. nerliler Beşiktaş muavin hattından geri 

İkinci devrede iki taraf ta galibi- döndüler. 

ti
. t · · · ..&.. w b l dıl ilk dakikalar: Siyah beyazlılar seri 

ye emın ıçın •• aşmaga aşa ar. ve sert hücumlara başladılar. Fener ka-
Gerek Güneşliler, gerekse Eyüplüler (Devamı 11 i>ıcide) 
birkaç mühim tehlike de atlattılar. ~iiiiİjİiİİii_M __ İii __ ._Mii;.-
Fakat netice değişmedi takımlar sıfır 
sıfır berabere kaldılar . Yazması benden: 

----------~--~~-------"--

ll. Saray: 7 -HilAl:O 
C 1' kliffii "'Staatnaa g ntin son maçı 
~atasaray ile Hilal arasında oynandı. 
~ arı kırmızılılar bu maça oldukça 
la l'ıf olarak töYle bir kadro ile çıkmış· 

tdr. 

ıı:acid - Hüseyin, Reşat - Salm, 
"ıı)'rullah, .Suavi - Necdet, Bülent, 
\J nd" uz, Haşim, Danyal. 
liu· 

tUtl" al .. taknru ise son zamanlarda bir 
llıtıhu duzeltemediği maliim kadrosunu 

afaza ediyordu. 

ta tfaç baştan nihayete kadar Galatasa-
}'ın h·k· . . 

t• a ımıyetı altında cereyan etmiş-
ıt, Q 

dij • Yun başladıktan biraz sonra Gün-
tı' ı tile golü, biraz sonra da Danyal ikin 

go}" 
~t\' tı yaptılar. Bu goller Galatasarayı 
bo~ !~tnıiş, Hilalliler ise maneviyatları 
~n~ muş, isteksiz oynadıklarından o-

İli ~ ı:vk kalmamıştır. 
~Uııc~nc~ devre ortalarında Gündüz Ü· 

toıı u: hıraz sonra da Necdet dötdüncü 
•ıı.r erit Yapmışlardır. Birinci devre bu 
'-et,e di' ..........___ort-s:ıfır nihayetlenmiştir. 

Arnavutköy 
'l' Pera 

llan ~sirn stadında dün sabah oyna
Caıı1ı era - Arnavut.köy haçı çok heye
toııe 01~U§, Peralılar ikiye kaI'§ı üç 
~gelmişlerdir. 

l ıncıdevrcac oyun ıacta bir antr~n
man halini almış, herkes gol atmak he· 
vesine düşmüştür. Bu yüzden birçok 
gol fırsatları kaçırılmıştır. Bu devrede 
Gündüz, Danyal, gene Gündüz vasıta

sile üç gol daha atarak oyun 7 ye karşı 
sıfırla Galatasarayın lehine neticelen
miştir. 

........................... 
Karagümrut<: 2 

Ortaköy: O 
Şeref stadında oymyan Kara· 

giimrük- Ortaköy maçında vaziyet 
2 - O Karagümrük lehinde iken 0f
taköylüler sahayı terketmiş oldukla· 
rmdan hükmen de mağlup olmuştur 
lar. 
Davutpaşa 

Beylerbeyi: 
Fener stadındaki ikinci kün;e 

maçlarından Beylerbeyi ile Davutpa
şa takımları arasındaki oyunda tara· 
feyn birer golle berabere kalmışlar· 
dır. 
Kasımpaşa: 4 

Anadoluhisar: 2 
Taksim stadyomundaki Kasmı

paşa - Anadoluhisar müsabakası 
çok güzel olmuştur. Kasımpaşalılar 
kuvvetli rakiplerini !kiye karşı dört 
golle yenmişlerdir. 

Mağtup 
ollTNlstnz da 

öğrenmeliyiz! .. 
Hakiki sporculuğun en 1nıilhim ha.8· 

. ~Zarından biri de mağlubiyeti ve zafe
ri hazmedebilmektir. 

Y <mildiği zaman kızan, coşan, ne ya
pacağını, ne yaptığım bilm4yccck ka
dar şuurunu kaybemm bir sporcu neJ.:a
dar ayıplamr.w, yendiği zaman duy
duğu sevince makul ve malum hatları 
a.,,~rak taşlmılık yapan sporcular da 
o kadar ayıpkımrlar. 

• • • 
Yenilmek, hele şerefli uc erce bir 

çarpışmadan sonra yenilmek hiç de 
utanııaoak ve küçii.k dü§ilrccek bir §et 

değil(lir. • 

Fal:at, rruığli'tl>iyeti hazmedenıemek 
rak-ibin haklı galibiyeti kar§ıs11ula tek: 
me, çelme t'C d.aha binbir türlü sporcu
luktan çok aykırı kötü yollara sap
mak mertçe spor yapmasını bilmiyen 
acizlerin işidir. Ve yiiz kızartıcı mağ
lubiyetler, i§te bu mnğlilbiyetlerdir. 

Q Türk spor kurumu Başkanı 

0 .eneral Ali Hikmet 

Yenmek ve kazanıurn zaferle sevin
mek en tabii bir haktır. Ancalc bu se
vinci, nıağlılp ettiği ra.T .. "iple akıya ka
dar vardıranlar, zaferlerini bir aı}uç 
çamurla smamak gafletini göstermi§ 
olurUır. Hele galip vaziyette oyuna de
vam ederken, rakibin 1nağlübiyetten 

gerilm İ.J sinirlerini tamamen gererek, 
coşturnıak için bin bir tahrik edici 
hareket yapanlar O"Jıtn1' ç1ğırtnd<ın çı
karıp y<ırıda kalabilecek bir yokt sok
makUı en büyük f cmıl1!iı kendilerine 
11apt1klar1mn farkında olm·ıyaıı biçare
lerdir. 

lırnpiyat mas
tafıarı için ya-
~ılan neşriyata 
~~i~~~ veriyor 

barcan unpıyatıarına iştirak için 
~~l'iy an Para miktarı üzerinde hazı 
Ieı: bat Yapılmış, bilhassa Burhan Fe-

' u ış· 
h~a . ın hemen hemen yarı mas""l gö .. 
ltıt3t1 • rutınesı kabil olduğunu ya .. ,.. 

'l'uı:k s 
por Rururnu Başkanı General General Ali Hikmet 
(Devamı 11 incide) 

• :f. • 

En lcüçük takımımızdan en biiyü7, 
fak1mımıza 7-.."adar, atfedilmez bir h,·u-
surımm:: var. Oyımetıl.arınıız, .~aha. 

dan iki galip {'11:.amıyacağmı bil-
miyorktr ve bir tarafın gayet tabii ola
rak sahapı mağlıip terk.etmesini kabul 
edenı.iyorlar. 

Ve gene bilmiyorUır ki: bazı nuıylU
biyetlcr, birçok galibiyetlerden pek da
ha t}erefli olabilir. Yeter ki, o takrnıktr 
rmlibiyet h"adar mağlübiyeti de 1w~me
fa,<ıı.<ıınl.ar. işte hakiki .'1'portmenlik lm
dur. 

izzet Muhiddin APAK 

2 -o yendi 

Beşiktaş - Fener maçından bir manzara 

IFelflleır s~aıcdlolill<dla: 
-. ,.., --~ ..-._ ...-.s ~ ---.:... 

Anadolu: 5 
Süleymaniye: O 

Süleymaniye sahaya yalnız 9 kişi ile 
çıktı. Oyun müsavi ve mütekabil ve se
meresiz hücumlarla başladı. Fakat pek 
az sonra Anadolunun bir gol yapması 

maçın çehresini değiştirdi. Süleymaniye 

liler 9 kişi oynamalarına rağmen fazla 
çalışmağa başladılar. Fakat Anadolunun 
genç oyuncuları rakiplerini fena halde 
sıkıştınyorlardı. Bu arada bir gol daha 

atarak birinci devreyi 2-0 bitirmeğe 
muvaffak oldular. 

ikinci haftaym Süleymaniyelilerin 
çok sert oyunile başladı ve hakem mü
temadiyen siyah beyazlılar aleyhine ce
za veriyordu; bunlardan istifade eden 
Anadolulular iiç gol daha attılar. 

Müsabaka 5-0 Anadolu lehine bit· 
miş oldu. 

Vefa: 5 - Topkapı: 3 
Kadıköy stadında son miisabaka Ve· 

fa ile Topkapı arasında oynandı. Oyu
na Topkapının güzel bir hücumile baş-

landı. İlk dakikalarda Vefalılar adam 
akıllı sıkışıyorlardı. 

Bu sıralarda Vefa sağ müdafii sakat
lanarak oyundan çıktı. Bundan istifade 

eden Topkapılılar ilk golü de kaydetti
ler . 

Fakat bundan sonra Vefalılar adam
akıllı açıldılar ve sol açıklarının ayağile 

beraberlik sayılarını temin ettiler. Bu 
sayı Topkapılıları sinirlendirmiş olacak 

ki çok iavül yapmağa başladılar ve a
leyhlerine bir de penaltı verildi. Güzel 
bir vuruşla Vefalı Muhteşem bunu takı· 
mı lehine gole tahvil etti. 

Biraz sonra gene Muhtc§em Vefaya 
üçüncü golü de kazandırdı. Birinci dev
re 3-1 yeşil beyazlılar lehine netice
lendi. 

ikinci devrede Topkapılılar müdafaa 
oyunu oynadılarsa da Vefalı Muhteşem, 
Gazi ve Hüseyin birer gol atmakta güç 
Jük çekmiyerek takımlarının gollerini 
altıya kadar yükselterek, Topk:ıpıyı 
6-1 mağlup ettiler. 

an Bmjlrozlıılar maçtan sonra 
a 
a 

Beykoz: 8 -1. Spor :O 
Şeref stadında oynanan Beykoz -

İstanbnlspor kar~ılaşma::;ını Beykozlu
lar 8-0 gibi çok mühim bir sayı far
kiyle kazanmışlardır. Beykozlular gol 
atma rekorunda Fenere ortak çıktılar. 

Beykozlular ilk devrede baştan 

başa hakim bir oyund:ın sonra ikisi 
Şahabın, ikisi Kazımın ve biri de Faru
ğun attığı gollerle devreyi 5-0 galip 
!litirdi. 

·ıııı:ı .:vred~ lstr '• L; ::ır oyun
"ularmdan 'kisi sahaya çıkmadığından 
9 kişi ile oynadı. 

B.'!) .Jular devre ortalp- ,a doğ
ru Turanın ayağiyle altm:ı, biraz son-

• ........ .,f.,. n"· ~·tırl :ın - lij ;1 • 

dakika sonra da tekrar Turar. sekizin
ci Beykoz gollerini 1stanbt1lspor kale
sine soktular. Ve oyun da 8-0 Bcyko
zun galebesiyle bitti. Beykozluları 

dünkü kazanmış oldukları parlak gali
biyetten dolayı tebrik ederiz. 

!stanbulsporlular _şimdiden sonra 
ki maçlar için çok çalışmak mecburiye
tindedirler. Çünkü vaziyetin su götü-

rür yeri kalmamrş vehamet kesbetmiş
tir. Vaktiyle 7-0 yenmiş olduğu bir 

takıma bugün 8-0 gibi mühim bir sayı 
farkiyle mağli'ıp olmak her halde çok 
fena bir neticedir. 

Hakem Ahmet Adem. 
Takımlar: 

· Beykoz: Safa - Halit, Balıadır, 
- l'hi::. MP/mıet. Kemal - Scyfed
lirı - l\ı"i::.1111. Foruh. Şalıap. 111m
taf a. Turan. 

1stanbuJspor: Jl!clımet - lla.t;an_ 
Sabih - Em·Pr, Orlum - Aziz -
Seyfi, Sumilı, Falıri, Re§at. 

'I 
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-Macera ve aşk romanı 
-- _..,, 

-13- Yazan: (Va~ 
Hatıralarını anlatan: Alman korsan ge mısı "Denız kartalı" om sUva.riai 

4ont Feliks fon Lukner Tavuk boğazlar gibi, oğlanı, bacakları arasına 
-43-

Bütllo Umldlmlz motörlll teknede idi, bu
nunla bir gemi zaptedeceğlmlzl umuyorduk 

aldı. Kolunu kanadını kıskıvrak 
yakaladı, bıçağı salladı 

Çadırların içinde 
zemin kumla örtü • 
lüydil. Pek ince ve 
kar gibi beyaz olan 
bu kum her tarata 
mUstesna bir t&
mizlik • manzaraaı 
veriyordu. Akşam 

üzerlerl müzik baş-

Ceçen tefrikalann hüliaa.ı: ı 
Ealr taciri bacı Mu.st.afa, yedi gemisi 

le birlikte Habeşistan ıı&hillerlndc, Tan 
tu kasabasının önUne demir atmqtır. 

Kendi.si, Tantulularla mUttetlkUr. Kendi 
adamlarını ve bu kasabalıl&rm alJ~hşör 
Ierlni aınrak, iç ellere doğru çocuk avla 
mağa gitmJ§tir. Yedi gemiden birine, 
gözden dllşen gözdesi Havva, yaralı ço 
cuklara hasta.bakıcılık etmek Uzere ha 

yUrilmekte, hattA koşmakta olduğu olan ve baskınlarına uğnyan g 
çarptı. kabileler de, intikam alnuya gell!I 

Allah a.lla.h .. Hacı Mustafa maiyy&- Fakat hayret! Kasabanın erkeksi' 

lıyor, motörümllz , 
de bize elektrik zi
yası temin eyliyor -
du. 

BUttin bu tesisat
tan maada bir ba
lık tütübhanesi de 
vücuda getirmiştik. 

a:> uıı:ıSJPUJH ııpıung 
vizleri 'kabuğu ya-

~,,. kqryJya 
· güvertesinin 

karak her gün vasati iki yüz tane ba
lık isliyor, ttltUn balığı yapıyorduk. 

Sahil mükemmel ve mUkellef bir plaj 
manzarası anediyor ve ideal bir ban
yo teşkil edcyordu. Sıcak zamanlarda 
biraz serinlemek için adanın poyraza 
nazır tarafına uzanmak kif iydi. 

Bu·dUnya cennetinde birkaç gün ge
çirebil.İnek için bir milyarder bile üc
ret olarak küçük bir serveti sevine se
vine ikram edebilirdi. 

yorduk. Balıklar gıdalarını aramak ü
zere sabahlan bu sığ sulara sokuluyor
lardı. ürküte UrkUte sığ bir mahalle 

sevkettıkten sonra bunların etraf ma 
bir ağ çeviriyorduk. Bundan sonra ar-

tık yerliler ellerindeki mızraklarla, şiııı 
!erle balıklan avlıyorlardı. 

Bu havali yerlileri balık avına yal
nız gittikleri zaman daha. derin sula
n tercih ederler. Gözlerine bUyük göz. 
lUkler takan biri suya dalar ve elinde
ki mızrakla balığı yaralayıp dişiyle 

hayvanın amudu fıkarisini kırar daha 

iri balıklar. için ise elinde müteaddit 
daki hurma ağaçlarından birisinin da.- mızraklı ve iri çengelli bir alet bulun· 
lına takıldı. Bununla sa.at başı çalı- d 

unır. 

Sıcaklar dolayısiyle oldukça yorucu 
meS'ai wnetidesinde gemin.in büyük ça
nı (Deniz Karlalı köyü) nün ortasın-

yorduk. 
Aynca olta ve bombayla da. balık 

"franşız köyü" civarında en yüksek avlıyorduk. Yakıl kayaları da biraz 
hurma ağaçlarından birinin tepe,sine 
bir f:?ÖzcU mevkii yaptık. Gayet rahat 
olup yapraklar arasında gizli bulunıuı 
koltuk şeklindeki bu gözcü mevkii oto
matikti. Ağa.cm tepesine bir makara 
takılmış; içinden bir ip geçirilmişti. 

Nöbeti tamam olan gözcü bu ipe mer
but bir sopaya tutunarak kendisini 
boşluğa bırakıyor, böylece aşağıya i-

nerken yeni gözcüyü yukarıya çekiyor
du. Yukarıya. çıkan gözcü, inenden da
ha ağır olduğu için bir tayfa ipi çeke
rek yardım ediyordu. 

Mürettebat arasında. şair ruhlu kim-
• seler kendilerine ormanda ayn ayrı 

küçük kulübeler inşa etmişlerdi. Hattl 
(Deniz kartalı) nın zabitan salonu &-

zedelerdi ama, buna mukabil yüzlerce 
nefis balık, ahtapot ve pavurya avlı-
yor ve her gtlh taze balıkla karnımızı 
doyuruyorduk. 

Şafakla beraber arasıra kaplumbağa 
avın& da çıkıyorduk. Pek iri olan bu 
kaplumbağalıı.rm hem eti, hem de yu
murtası pek leziz bir şeydi. 

(Devamı var) 

zırlanmıştır. 

- Demek seferden avdet ediyorlar 
ve hadım ettikleri çocukları da bera
ber getirecekler? 

Gürcü köle, güldU: 
- Evet, yakında seferden dönecek

ler... Fakat, çocuk filan getirecekleri 
yok ... 

- Öyleyse? 
- Çocuklar burada. 
- Nerede? 
-Tantuda ... 
- Allah a.llah.. Biz, yüzlerce oğlan 

için yer ve ilaç hazırladık.. Tantuda, 
o kadar hadım oğlan ne gezer? .. Ora.
nın erkek çocukları ancak bizim hazır· 
ladığımız yataklar kadar. 
Hadım reis: 
- İyi bildiniz ... - diye esrarlı esrar

lı gilldU. Her halde siz, hazırsınız ya.. 
Pek yakında, Tantudan, küçük bare
mağaıannı gemimize dolduracağız! 
Hadım reis, Havva ile bir müddet 

daha konuşup küçük esirlerin nasıl te
davi edileceğine dair ma.lQmat verdik
ten ı ve teferruat etrafında. münaka
şa ettikten sonra, gene filikasına btn:
di ve hastane gemisinden kendi kadir
gasına döndü. Bütiln tertibatnı mü -
kem.mel oldu~a. artık kat'iyyen ka
na.at getirm!,eti. 

Büyük bir teftişten soııra ayni ka· 
na.ati getiren, Havva.da, akşamın gece
ye tahaVVUI etmesi saatlerinde, küpeş
teye dayandı. Afrika sahillerinin ka
rarmasını seyre daldı. 

Birdenbire, Gözüne, kasabanın pek 
yakınında bir kalabalık insan alayının 

mirberi, esir bir Hollandalının iştira- • • • . 
kiylebirçamqırhaneveütUcUdükkl- Vazıfen çok muhimdır. Her tehlikeye 
nı da vilcuda getirmişti. Düşman gemi göQüs germek mecburiyetinde 
!erinde ele geçirdiğimiz keten sofra ör bu 1 u n u yor su n 
tilleri, havlu ve saire bunların mahir 
ellerinde gömlek, don oluyorlardı. - Çok rahatım. } Şık bir otomobile bindiler. f 

- Sokaktan gürültü aksediyor mu? Fakat, yüzbaşı Ştanke sözünde ,dur-Marangozu.muz Drayer bir dükkan 
açmı§tı ve burada deniZlere a.çılıp ye
niden taliim.izi deniyeceğimiz motörlU 
sandalın teknesini iD§aya başlamıştı. 

Yeni vatanımızda pek rahattık ama bi
zi medent Aleme kavuşturacak küçük 
de olsa bir gemi tedarikimiz beheme-

hal lazımdı. Korsan kruvazörümüz ka.. 
yalıklar Uzeıinde paramparça. olmuş 

yatıyordu. Fakat bizim cesaretimiz 
hiç de kırılmış değildi. 

Binaenaleyh bütün ümidimiz motör
JU sandalımızda toplanıyordu. Birçok-

larımız bu küçük teknenin bizi bu a-
v • 

dadan uzaklaştıracagma ve bu tekne i-
le yeniden bir düşman gemisi zaptede-

• rek korsanlığa tekrar başlıyabileceği
mize inanmıyorlardı. Lakin Alman 
bahriyelisi sı(atiylc en zayıf milcade-

leye devam Umidini terkedemezdik. 
Zaten korsan, taliime ebediyyen mey
dan okuyan bir serdengeçti demek de
ğil midir? 

Biz de yeni teknemi1..e bir donanım 
tertibatı vücuda getirdik. Bir direk di-

kildi, yelkenler biçildi, çarmıhlar ge
rildi, cıvadıra tnkıldı. Bir taraftan bu 
iııp.at devam ederken diğer taraftan 

da erzak hıı.mianryor, yelkenler dikili-
70?du. 

Bir taraftan bu hazırlıklarla uğraşır
ken diğer taraf tan suyun bir kadem 
derinlikte olan yerlerinde balık avlı-

- Hayır. ÇUnkU beşinci kattayım. madı. Yolda giderken iki kere Semra-
- Numaralarınızı ne vakit değişti~ run boynuna sanldı ve yanaklarından 

recekıiniz? öptü. 
- Bunu benden ziyade tiyatro mü· Semra bağıramadı .. 

dilrti bilir. Bağırmak istemedi. 
- Çok numaranız var ııu? 
- Yirmi kadar .. 
- Oçünü seyrettik. Demek ki 

on yedi numara göreceğiz ... ? 
- Evet .. 

daha 

- Şu halde birkaç ay şehrimizde mi-
safir kalacaksınız? 

- Umanm .. 
Alman yüzba§ısı ateşli gözlerini genç 

kıza dikmişti: 

- Uykunuz gelmiş olma~ın? Sizi o
telinize kadar götürmek şerefini bana 
bah,eder misiniz? 

- Zahmet etmeyiniz .. Teşekkür ede-
rim. Ben otelimin yolunu biliyorum. 
Yalnız giderim. 

- Ne kadar sıcak nefesiniz var? O
toda be' dakikacık olsun yanınızda, 
omuzunuzun dibinde oturmak isterdim. 
Refakatimden emin olun ki memnun 
kalacaksınız! Siıi kat'iyyen taciz etmi
yeceğim ! 

- Otel kapısına yabancı bir erkekle 
beraber gitmek istemem. Beni mazur 
görilnüz 1 

- O halde ben otele varmadan oto
dan inerim.. Rica ederim, beni reddet
meyiniz! 

Lokantadan kalktılar .. 

Necmi Beyin sözlerini hatırladı: 
4
'- Deruhte ettiğin vazife çok bü

yük, çok mühimdir. Bu yolda yürürken, 
her tehlikeye göğüs gerecek, her ıstı· 

raba katlanacaksın! Hedefin vatandır. 
Vatanı kurtarmak kaygusunu, her ıey
den her dütünceden üstün tutacaksın!,, 

Bu kelimeler genç ve toy artistin 
kulağında çınlıyordu. 

işte Semra bunun içindir ki, Alman 
yüzbaşısının temayüllerini reddedeme
mi~. onu tamamile tlde etmek kaygusi
le başıQı Alman zabitinin omuzuna 
dayamıştı. 

Tiyatro ile otel arasındaki mesafe 
ancak on dakika sürebilirdi. 
Yarım saattenberi otoda ve ayni sür' 

atle gittikleri halde el'an otele yakla~· 
mamaları Semranın dikkatini celbetme
ğe başlamıştı. 

Biraz sonra anlaşıldı ki, zabit şoföre 
yolun uzamasını emretmişti. Maamafih 
şimdi otelin üst tarafındaki caddenin 
başında duruyorlardı. 

Yüzbaşı Ştanke bu müddet içinde 
Semrayı ancak iki kere yanağından 

öpebilmişti.. " 
İşte o kadar .. 
Semra, Necmi beyin sözlerini hatırla-

d
., 

ti ve mUttefikleri çocuk avından mı duğunu onlara haber veren kİ.Dl 1' 

dönüyorlar? ... Fakat bu takdirde, koş- İşte, baskına uğrıyanlar, bir yaJl 
malarına ne lüzum olurdu? .. İşte, bağ- bir yana şaşkın şaşkın koşarkeJI 
nemıya da başladılar... evlatlarının zürriyet kabiliyeti.Qi ~ 

Tantudan da, çığlıklar koptu: tarmıya uğraşırken hep böyle dil~ 
Haykırışıyorlar: yorlardı: 

- Düşman! "-Kim haber verdi?, , 
- Düşman bastı! Zira mutlaka bir caeusluk olJJl 
- Baskına uğradık... Bunu, .öğrenmelerine imkan yoktU· 
- Aman oğullarımız... renmemeleri için bütün tedbirler 
- Evlatlarımızı kaçırın!... mıştı. 
- Kesecekler... Baskıncılar bağırıyor: 

Hakikaten de, Havva, dikkat edin- - Ortaya çıkarılan çocuk, yaln.J' 
ce, bu gelenlerin mızraklı zenciler ol- dım edilecek... Saklanan, oldürille 
duğunu, Tantu'ya hticum ettiklerini Saklandığı ev yakılacak ... Ona gorf 
gördU. Kapılardan da.lan muharipler, b 

Sazdan yapılmış evler arasında, elle- sonra, dışarıya, fırlıyorlar. Kil)tiJc 
rinde meşalelerle sağa sola koşuyor - oğlanın bileğinden yakalamış sUril " 
lardı. yorlar. Tavuğu kilmesten çıkarır ~ 

- Ortalığı yangına veririz!. .. Ne s!z bi bir manzara. .. Oğlan, kıyanıetlt ç~ 
kalırsınız, ne çocuklarınız.. Çıkarın oğ- kopanyor, çırpmıyor. Fakat, usta oJ: • 
lanlan dışarı ... Hadım edip gideceğiz ahçıbaşı gibi, muharip, <:ocuğun I< 1 
Başka hiçbir zararımız olmıyacak... nu kanadını kıskıvrak yakalıyor. ~ 

Kadınlar, ağlaşıyor, bağrışıyorlardı: caklarını bacaklan arasına kıstırJ) ~ 
- Daha ne zararınız olacak .. Zilrrl- Vücudunu yay gibi iğiyor ..• 

yetimiz bitiyor .. Eyvah.. Bir bıçak darbesi ... 
ZUrriyet... Bir çığlık daha .. 
Bu iptidai memleketlerin zihniyetin- Kapıda yolunan annenin !eryat111 

de, bir kadının erkek evlat doğurması Sonra, biçare kadın. iş işten g 
kadar mukaddes olan ne vardı? BUtUn ğini anlayıp içeri koşuyor .. Bir a ~ 
gurur vesilesi, hatta taşman isim, ko- tus alıp evlA.dmm yarası üzerine ~ 
caya karşı kazanılan bak, ailedeki iti- yor ... Zllrriyeti gitti, bari hayatı Jı 
barlı mevki ... Hep bu erkek evl!t sa- tulsun .. Derken, yaralı çocuğunu 
yesindeydi .. Şimdi, Ta.ntu kadınları, bi- rak, göğsüne bastırıyor, ağlıya ağl ~· 
rer bıçak darbesiyle, oğullarının erkek kulilbeye giriyor... · 
liklerinin gözleri önünde kaybolduğu- Bu tablo, bfr değil, iki değil, beŞ ~ 
nu mu göreceklerdi?... Bu, vebadan, ğil, on değil ... Ytizlercie. Her dUştıl 
R'-4\lıAlo v• )'Jldırımdaıı daha: :müthi o.sıc: l, hllqltk bir kulilbeC!c "ça.JıJ!YoJ ' 
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bir Afetti. Ah, eğer, kocaları, ağabey- Kimi: 
leri köyde olsa, felakete karşı koyar- kad ., N }<111 - Söyle m . ... ere ye sn 
lardı ... Halbuki onların hepsi diğer ka çocuğunu? _ diye, bir zenci kadını ) 
hilelerde ayni faciayı ya.ratmıya, çocuk den yere atıyor.. Tekerliyor, hırt"' 
avlamıya gitmişlerdi. Kasabada yal -
ruz ihtiyarlar, kadınlar ve çocuk1ar 
kalmıştı. Tantunun en bUyük düşmanı 

··································-·············-· .. -• • ! Yazaın: i 
• 1 1 lakender F. &ertellJ · 
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makta beraber, izzetinefsinden, bekare
tinden fedakarlık yapacak kadar dü§ük 
ruhlu ve zayıf ahlaklı bir kız değildi. 

O, ne yaptığım ve ne yapacağını bilen, 
gittiği yolu herkesten ziyade kendi gö· 
züyle gören bir kafa taşıyordu. 

Kendi kendine: 
- Gençlik bu .. - diye mırıldandı -

ben de erkek olsam, bir artiste bu kadar 
değil, belki bundan daha çok sarkıntı

lık eder, onun gözüne· ve nihayet koynu 
na girmeğe çahşrıdım. 

Otomobil durmuştu. 
Yüzba~ı belliydi ki Semradan koloy 

kolay ayrılamıyacaktı. 
Alman zabiti, Semraya iyice tutul

muştu. 

Fakat, ayrılmak lazımdı. Zabit üni-
fonnasile Ştanke - Semra ran olsa 
bile - otele girmek istemezdi. 

- Yarın gece tiyatro dönüşünde ge
ne ayni lokantada sizi bekliyeceğim .. 1 

Diyerek iki elini birden öptü. 
Semra yarı ciddi, yarı güler bir ta· 

vırla: 

- Peki ... 
Diyebildi .. Ayrıldılar. 
Otomobil sokağın başından dündü. 

Semranın oteline geldi. 
Genç kadın odasına çıktığı nman 

bası dönüyordu. Şampanyanın tesirile 
• 

oldukça sersemleşen Semranın kafasın-
da -garip istifhamlar kıvnlmağa başla

ınrştt: 

(Devamı var) 

yor .. 
öteki: 
- Hah buldum! diyor ... 
Koskocaman bir küpü, tekerli~ ..s 

dışan çıkarıyor ..• Bir taşa çarpıp r-. 
'\ 

çalıyor... İçinde, yumurtadan cı ııl!l 
çıkar gibi, bir yavru beliriyor ... ~i , 
rlpler, onun da lizerine çullanı>'0 

Bağırmasına, gözyaşları dökme~ 
bakmıyorlar .• Bir bıçak.. Oğla.ne 
kanlar içinde bayılıyor... t 

Hele bir kulübede, pek acıklı 
0 sahne oldu. Anne, oğlunu, tavan 

zenbile saklamıştı. Kadını sıkış 
asker, bunun farkına vararak, iblis" 
gülUmsedi. 

Mızrağını uzatıp: ı 
- Şu wnbilde bir şey yok ıtııl 

diye sordu. 
-Yok ... 
- Hele hele... t 
- Ah, inan bana.. ValJahl yok• 

ıahi yok... . , 
- Öyleyse, mız.rağımla bir uı~ ~ 

dan öte tarafa delivereyim zenbil1" 

dersin .. 
Kadın, askerin ayaklarına kaP~ 
- Yapma ... Bağışla bana .. Be.ti~ 

götür .. Keyfince kullan .. !sterserı 
met halayığı yap .. İstersen bitli ,·e 
yuz kölene hediye et ... Lakin, sakJC 

kın o wnbile dokunma... Jl 
- Hah hah hah ... Gördün mil?.• 

ni içinde bir şey yoktu?!.. . 
Babası tutmw; gibi yüzUnü goı: 

oyn:ı tan, gözlerinin aklarını göst~ııl 
köpürmüş dudaklarını büsbütün ) 
vanlaştıran zenci asker: .... 

- İndir zenbili.. Yoksa, deleceğ~ıı' 
ti 

Zavallı anne, elleri sapır sapır 
ycrek, ipi gevşetiyor ... 

Çocuk, içerden: :ı;ı 

- Anneciğim.. Anneciğim .• 
kendi elinle mi teslim ediyorsu~;~ 

- Evladım .. Ne yapayım?. 
daha mı iyi?... ıJ1. 

Fazla konuşmaya vakit kalıtltı ~ 
zenci. çarlston oynar gibi zevkli rt.d 
hareketlerle, yavrucağızı yakıım 
kıstırıyor! r) 

(Devamı ııo 



Yazanlar : lnglllz ordusu hava zabltlerlnden Kenneth Brovn Collln•, 
Me•hur seyyah ve muharrir lovvall Thomas 
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olan şehirde içki yasağı 
askeri 

lngiliz 
eğlenemez 

' Allenht emfr vererek kahlrede meyhanelerin yeniden açılmasını temin Pllt 
~ •. ALLENBY! 1 
~gıyit delikanlılardan bir çoğu 
·llldan oldu ; fakat bu ikinci Gaz

llıııharebesi harbiye nezaretini hare
tetirdiği için bu kadar canın heder 
" belki de boş yere değildi. Her 
>'atağa girmeden evvel "bizi kur
lt bir kurtarıcı, hem de büyük bir 
göndermeleri,. için dua ederdim. 

omuzlu idi. Bana Gazzedeki başka biri 
adamı düşündürdü; geceyarısı kalkıp 
da Gazzenin büyük dış kapısile, iç ka
pılarını ve iki karakolu sırtladığı gibi 1 
giden Şamson'u hatırladım. 

MethcdiJmesi Jazımgelen yerde ilti
fat ibzalinde çok çabuktu; fakat vazife· 
sinde gevşeklik gösterenlere de bağırdı 
mı sesi Dav'dan Birsebi'de işitilirdi 

Ona ''boğa Allenby,, diyorlardı. Gene
rallerin yüreğine deh§et salmı§tI; ne
ferler ise onu tapınırcasına severdi. 
Kendisinin askerlikte bir sevkulceyt" 
üstadı olduğuna hiç şüphe yoktur; bari 
ta üstünde parmağının hızlı bir hareke 
tile harp sahasında yapılacak harekatı, 
erkanıharbiye heyetine işaret eder; ııon 
ra da bitmez tükenmez konferanslardan 
çıkınca, bozulan otomobilini tamir eden 
şoförüne yardıın için yere sırtüstü yata 
rak arabanın altına girerdi. 

le salonlarının sinek kaydı traşlr ve pü

rüzsüz ütülü elbiseli erkanıharbiye za· 

bitleri ile dolu olduğunu gördü; şehir 

onlarla kaynaşıyordu. Allenby bunla

rın hepsıni teker teker yakalıyarak SO· 

ruyordu.: 

- Bu vazifenizi şimdi bırakıp: hemen] 
cepheye hareket ediniz r.. 

Kahirede erkanıharbiye heyetini te

mizli}-·erek Gazzeye döndü. Geldiği gün 
de gülerek yeni bir emir de bulundu: 

- Şimdi Kahirede neferler için her· 

halde biraz yer vardır. Hepsine nöbetle 

şe. hem de çok çabuk olmak ve demir

yolunun taşıma kabili}•etine gere, iki~er 
hafta izin verin iz 1 

Fakat bir İngiliz askeri, içki ya&ağı 
olan bir şehirde pek fazla eğlenemes. 
Kahire böy1e bir ~ehirdi. ErkAruharp 
zabitlerinden birisi tereddüt ederek Al
lenby'ye gitti ve selefinin Kahirede 
bütün meyhaneleri kapatmı§ olduğunu 
söyledi. Allenby insandı: 

Yet duam kabul oldu. Böyle bir 
gonderdiler ı 

~11.tıun kim olduğupu işitince, sevinç
~ltırmaktan kendimi alamadım. Ka· 
. günler artık geçmiş, kabus bit
! .ı\rrasın kahraman galibi Al1enby 
~Cphesbden alınarak Filistine nak 

~ . '1ti. 
ıliyordum ki Allenby yüzünü Kudü 
~· h~ırip de kolunu sıvayacak olursa: 

ıç bir şey durduramazdı 1 

- Vazifeniz nedir? 

Eğer söy1enen vazife ekseriya olduğu 
gibi pek ehemmiyetli bir şey değilse 

hemen emir verirdi: 

- Hepsini açınız. Çocukların iyi va
kitler geçirmesini istiyorum ve Tanrı 
arzu ederse Kudüse belki de Şama gi-
deceğiz!.. dedi. (Devamı var> 

B izim görüşümüze göre Gaz ze m eydan muharebeleri 
- 3 - ııcral ~farray ordusiyle Arap a.sileri rak kuvvetinde üçüncü "1Lıııari fırkrurı 

Bu meııfi hareketin doğuracağı ktitü 

netic6lcri Cemal paşa adamakıllı görü-

yor ve f ene. halde üzülüyordu. Bir t~ 

raftan Hicazda isyan başlamt~ke1ı, di
ğer taraftan d.a lngilizlerin Filistini is
tilaya hazırlanmakta olduklarını da Ce 

arasında irtibat tesisini mani bulunan 

( Gazze - Birüssebi) mıntakasınnı mü

dafaa olunmasını teklif etmişti. 

geldi. 

Şubat ayıtula Atıadoludaki ~nci 

ord.udan 16 ttıcı piyade fır'kıtıst. Filisti
ne vardt. 

Mart ay~nda da HalepteJt. 53 üncü 
piyade fırkası gelince, !1 mart 1917 ;l'tNay HAREKETE GEÇ'f'l 

~~ Gilney hikayesine devam etti: 
. ~zenin alt başındaki vadiye ölüle
ltı gömdük. Papaz uzun bir hat te§
td 

, en mezarlara bakarak mırıldandı: 
O, ölülerin hatırasını zaferle ya-
'~'k; ve bütün yüzlerden göz yaşla
~ ilecektir ı .. 

O insandan, şeytandan yahut Londra
daki harbiye dairesinden korkmazdı. 

Yer.i efrat ve malzemeye dair ihtiyaç
larını bizzat tesbit eder ve taleplerini 
telgrafla yapardı. Telgrafın sonuna d;ı 

hemen rlaima şu nakaratı ilave ederdi: 

mal pa.şa anlamtştt. Bütün buna rağ
m.en elindeki 41 inci, 43 üncü ve H ün-
cii fırka'latı Suriyenin dahili emniyeti

ni temin ııe sahili muhafaza için isken 
derun körfeziııde .1..:ıiriannıa.ğa mecbur 

?1d11ğu,ndaıt Fon Kre.-;sei takviye ede. 

cek btvık;a 1cuvveti yok~u; esasen yu
karda saydığımız üç fırkada, birçok rlc 

Enver (paşa) 1916 sonunda bizzat 

gelerek teftiş ettiği için Sina. vaziyeti~ 
ui pek iyi biliyordu. Fakat, ne çare ·ıd 

pak çok olan diğer Türk cepheleri ih

tiyat k-uvvetlerini yutmu-§ bulunuyor

lardı. Bir taraftan Arap is1Ja1tını bii.8-

bü,tiin kı;rükliyecek 'Ve Hicaz demiryo

lunu tehlikeıJe atabilecek lıfaanı btrak

m.ak istemiyor; diğer taraftan da Al -
manyaoa hiç de hoş görülmiyecck olan 

ihifyari bir ric'ate emir ucrmek ce»-
1·etini gösteremiyordu. 

tarihinde general Von Kressin kuman .. 

dastnda olarak 3 üncü, 16 ıtıC\ t'6 S3ütt· 

cü /ırkalarld ye?ıiden '32 tttei ordu t~· 
kil olundu. 

Ancak Osmanlı 'J7t1Klratorluğu d41uı 
şimdiden pek zayıf bir ha~ gelmif ol-

"Bunları almadıkça ileriye doğru bir 
adım bile atacak değilim!,. 

dufjmuf.mı bıt Tcrıvvetler ya~ yat)df ve 

eksik bi.r vaziyette Fi.li3titte -vambf1 .. 
ılerinin doğru çıkmasını o kadar 
>tc özden gelen bir ümitle istiyor ,, 
«ı ..• Sonra Allenby geldi ve pa-

kd~ doğru söylemiş olduğunu o zaman 
ır ettim. Allenby'nin her hareketi 

istediğini alırdı da! 
Fakat bir gün yahud bir harta değil; 

böyl~ i~lcr vakit ister, uzun sürerdi. 
Beklediği rorada Allenby aşağıya Ka
hireye giderek, esas umumi karargahr
mızr gözden geçirirdi. 

fala.r emilmiş depo k1Pal.cırı halinde btt 
lunuyordu. 

Fon Kresse ancak 191"/ başlangıctn

cl.a takviye k"1t'al.cırı görtderilmcye b<uj
landı. 

mişlerdi. · 

Enver (paşa) ise biı bitap vaziyeti

mizi bir tililü anlamak i.3temiyor, Fott 
Kress'i Birüssebiden EMri.şc doğru in· 
giliz ordu.sımun yanına if«lirm.ek Wti
yoril4ı. 

Bu vtt::iyet l:.arşısında Cemal pa.,a ls
tanbu.W.aki ba.~T;nımant1.anlıktım talimli t \tlkin ediyordu. Onun sadece yil-

1-q,~k-mak bana itimat veriyordu. O. 
li.J olduğum askerlerin en güzel 
İişıu.u idi. Boyca tffiyüktu, geniş 

Orada 5ok şeyler gördü ve gördükleı.in 
den hoşlanmadı. Bütün otel dchli%lcri-

takviye kıt'alar• f.<ıfemif, diğer taraf· 
tan da ktr h.alk Sinamn bo~aitıımt.ı
.cı mı '1•c Pilistifı6 giti:'# f.•apıyan t>e Gt-

Kanunu~cmi a1/fnd.a KafT~a.<madatı mi 
ra'lay Esadın 1.."ttm.and.a.sınd4 ınoo mtz.. 
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;ok adamın üzeri kadehlerle dolu bir 
maqnm etra.fında oturmuş olduklarmı 

gördü. Kesif bir duman tabakası tavan
da sağa sola doğru dalgalanmaktaydı. 

Et, şarap, tütün, rakı ve ter kokuları 1 
biribirine kanşmış, geminin en büyük 
tı-'llonu olan burasını dayanılmaz bir ha
va ile doldurmuştu. 
Masanın başında oturan kaptan içeri 

girenleri görünce korkunç bir sesle ba· 
ğrrdı: 

- iepanyab, aman ne iyi ettin. Şu 
İnciyi getirdin. Görelim bakalım .. Vay 
anam ne kadar da güzelmi!j.. Hem de 
daha genç .. Bu pilicin yüzünden mü. 
hirn bir servet kazanabilirsin . 

Kaptan uzun ve kır sakaJh bir ihti-
yardı. Diğer gemiciler ona nisbetle 
gençtiler. 

Anna, bu adamları birer birer tetkik 
etti. Hiçbirisinjn yüzünde merhamet 
Ve insaniyetten eser göremedi. Hepsi 
de kendisine yiyecek gibi bakıyorlardı. 
Akşamdanberi içtikleri için sarho~ ol
trı.:ığa başlamışlardı. 

İspanyol onlara bağırdı: 
- Haydi, prensese bir rakı vennıı . 

Şirndi bize gitara çalacak ve ~arkı !Öy. 
liyccek. Yakop gitara nerede? 

IC; :;ta..1 kamaranın duvarında a-s:I: 
durarı gitarayı gösterdi. Sonra alnını 
ve yü ·ı!nii buruşturarak mınldandr: 

- Hayli zaman var ki bunu kimse 
Çal111adı. Ben buna ltimsenin elini sür
cl iirr:ıiyeccğime yemL'l etmiştim. Yemi. 
rılın bozulacak ... Fak:ı.t hayat gibi yemi
ne bağlanıp durmzk da budalalıktan 
başka bir !}ey değil ... 

Sonra. derin bir ah çekerek masanın 
Üzerine bir yumruk indirdi. 

S~n§o Perz, duvardan gitarayt çr. 
~arınıştı. Kaptan çalgıyı onun elinden 
aparcasına alarak muayene etti. Ona 

- ----------------
baktıkça eski hatıralarrnm canlandığı 

anlaşılıyordu. Bir müddet çlgıyı seyret 
tikten sonra söylenmeğe başladı: 

- Vaktile ne mes'ut bir adamdım. 

O zaman kızım da yanımda idi. Sanşo 
sen onu pek iyi tanrrsm. O da bu genç 
kız kadar güzel ve kumral saçlı Mi. 
O zaman ben namuslu bir adamcl:m. 
Viyar.ada güzel bir evim vardı. Burada 
karım ve çocuğumla mes'uttu.rn. Bl"n 

Tuna üzerinde seyahat ederek ticaret 
yapıyor, çok para, kazanıyordum ... Ka
dehim boş duryor, görmüyor musunuz, 
doldursanız a ... 

Kaptan doldurulan karlehi bir yudum 
da sonuna kadar i~ti. Gitarayı dizleri 
üzerinde tutuyor, ara sıra parmaklarile 
onun tellerine dokttnuyordu. 

Sözlerine şöyle devam etti: 

- Bir akşam ansızın evime döndü,. 
ğüm nman ne görsem beğenirsini%. 

Bir tarafta krzım bir adamla kucak ku
cağa oturmuş e~leniyor, bir tarafta da 

karım üç kişi ile bir masanın başına 

ge!:miş, iskambil oynuyor. Derhal al. 
çakları tekmeler1e kapl dışarı attım. 

Fakat bu dayak mes~lcyi f. .tirmis oln.a
dı. Kızım bir daha dönmeme': !nere or_ 
tadan kayboldu. Sonra öğrendim ki fe
na e·.ılcre dü!}müş .. Bi. koıç kere polis 

onu t:.ıtup bana getirdi. Ben de her de. 
fasında onu affettim. Hatta belki ıslahı 
nd!t"dcr ümidile ağlayarak ona yalvar-

dım. Fakat bütün bu gayretlerim bo~a 

gitti. Şimdi hayatta mı. öldü mil bilmi
yorum. Şarap bir kere sirke olduktan 

sonra tekrar şarap olur mu? Olmaz iş

te o da öyle kaldı. İşte o \>akittenberi 
dünyada tek -başıma yaşıyorum .. Haydi 

çocuklar birer tane <laha doldurun ba. 
kalım .. Kederi dağıtmak için bo!bol İS• 

meli .. 
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düşecekti. 

Sabaha bir saat kalnu~tı. Edvar ne o
lursa olsun çingene kızını kurtarmağa 

karar vereli. Yavaşça kalkarak, aşağı 

indi. Orad:m bir eğe alarak mahzenin 

kaptsına vardı. Etrafı biraz dinleyip 
hiçbir ses işitİlmeyince eğe ile kilidi kes 
meğe başladı. Bu kolay bir iş değildi. 
Faka! Evdar ı:ığrr ağır büyük bir sabır· 
la çalıştı ve nihayet kilidi kesip sökerek 
mahzenin kapısını açtı. Elinde tuttuğu 
bir fe:ıerl~ mahzeni aydınlatarak taş 

merdivenlerden indi. Feneri yukarı kal 
dıraxak mahzenin içini ara'dı. Nihayet 
basJ.makların yan tarafında elleri ayak 

lan bağlı bir halde yerde yatan Lalen· 
kayı gördü. Hemen ipler!ni çözerek k1-
zr ayağa kaldıdr. Lalenka: 

- Edvar, dt'di. Geleceğini ümit et· 
miştim. Demek alda:ımamışim .. 

Lfilcnka, uzun müddet bağlı dur 
maktan uyuşan uzulvannı oğuşturur· 
ken ilave etti: 

- Haydutlar, beni bir canavar gibi 
bağladılar, Ben onlardan bunun he-
sabmı elbet sorarım ... 

Edvar, onun sözünü kesti : 
- Şimdi bl..ınlan bir tarafa bırak da 

kaçmayı düşün. Haydi kap:1ar açık, 
serbe.;tsin. 

- Giderim, Edvar. Pet:-anıı1 son ar· 
zusunu yerine getirmek için ya~amam 
lazrm. Bu iyiliğini unutmıyacağım. 

- Şu keseyi de al. tçinde şimdiye 
kadar biriktirdiğim biraz para var. Bu 
memleketten çıkmak iı;in sana para la
zımdır. 

LA1enkanxn gözü paıa görmüyordu. 
Keseyi İ'!temiye istemiye alırken sordu:. 

- Ya sen? B'!nimie beraber gelmi- 'ı 
yecek misin? 

- öyf e olsun. Sen yanımda olmadan 
nasıl yaşıyacağtm, bilmiyorum. Fakat 
elbd bir gün bana döneceksin. Ba:?kast• 
nı sevsen de mes'ut olmıyııcaksrn. Be
ni unutma. 

Latenka., bunları söyliyerek Edvarın 
boynuna sarıldı, dudakl.arın~an öptü. 
Sonra bir dişi kaplan gibi sıçrayarak 

mahıenden Çıktı v'e karanlıkta çiftlikten 
çıkarak gözden kayboldu. Bu sırada 

birkaç saat evvel başlayan bir yağmur 

devam ediyordu. Çingene kızı koşa kO.. 
şa ormana daldı. Bir hayli yürüdükten 
sonra nihayet ıserkilerinin olduğu yere 

nrd. Fakat ~aşırdı kaldı. Çünkü ortada 
bir yangın harabesinden başka bir şey 

yokt:.ı. Biraz ileride hemen yansı yan. 
mış olan araba duruyordu. Arkadaşları 

alelact:le kaçarkrn bunları tutuşturup 

yakmış o1acalUar.dı. Fakat yağmur yal. 
nız ar;ı.banın büsbütün yanmasma mani 
olmu~tu . 

Biden bir çocuk iniltisi iıftti. He
men hala tütmekte olan arabanın yanı· 

na gitti. Küçük Elza yııni falcı Sose1in 
getirip Petraya sattığı prenses Veranın 
çocuğu arabada kalmıştı. Kimse onu a. 
hp götürmeği aklına getirmemişti. Şa 

fak sökilyordu. Yan karanlık içinde a• 
rabznın içini bir hayli aradıktan sonra 
nihayet bir köşede küçük çocuğu bul. 
du. Elza. )''ağan yağmurun ateşi sön· 
dürmesi sayesinde arabanın yanmayan 
krsrnrnda kalmrş, çayır c;ayır yanmaktan 
kurtulmuştur. 

Çocu~u kucağına aldı. Kendisine gü. 
ien yavruyu yüzünden ve gözünden öp 
tükten sonra ona: 

- Talisiz çocuk. dedi. Babalığın da 
öldü. Artık senin annen benim. Ben 
)'Cl§ad.kç:t sen benim için bir hazine 
olacaksın. Hayatımı şana hasredece• 
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~ÇGÜN 
Yazan: Joscp/ı f ' . lfock -4- Dilimize çeviren: H. !tl. 

Es~arengiz dağlar peşinde 
Çin - Tibet hududuna bir yolculuk 

Duvarlaı'_ı haqvan kemiğinden ve döşemesi 
but, nal ve deriden müteşekkil ''köşkleı\,, 
içerisinde hayat nasıl geçiyor? Kesilen 
kurbanların kanından hasıl olmuş ''göller,, 

ve sokakta donmuş köpekler görülür ... 
' Labrang'da 30 biiyük bina va". 

Bu binalar arasında Mugannilerin 
ikametgahı ve "Yaşıyan Buda" lawı 
evleri bulunmaktadır. Yüzlerce k; ı. 
cük evlerde "Lama,. adı verilen kt.
Çük rahiplere tahsıs edilmiştir. Btı 
evler, büyük tahta kepenkleriyle a
deta hapiehaneye benzerler. 

Diğer bir salonda yekpare gümüş 
kaphr içerisinde. daha evvelki sene· 
lerde Budanın ruhiyle yaşamış aziz· 
lerin bakiyeleri saklanır. 

Buna rağmen büyük salon temil 
değildir. Dualardan sonra Lamalar 
yem~klerini burada yerler. Artıklar 
ortada kalır. Lamaların oturmasma 
~ .. rı~rr } halıların etrafı parmak ka 
lmlığmda bu artıklarla doludur. 

BAŞPAPAZIN ÇOCUKLUCU 
Başpapazla görüşmek istemiştik . 

edıyor.::ıunuz. Kitaplarımızda oku· 
duk. Ba§lan köpek veya koyun, ve 
omuzlanndan aşağısı in~an ola:ı 

-, · :.~.!arla birlikte yaşıyormuş::.ll· 
nuz. 

T;betli başpapaz, ayni zamandıt 
düny~. hakkmda ne di:şündüğümüzü 
de sordu. 

- Dünya düpedüzdür, diye an
latıyordu. Ortasmda kocaman bir 
dağ vardır. Bunun ardında günet 
kaybolur. 1,tc bu gecedir. Y abancr 
bazı seyyahlar, dünyanm ortasın
daki bir kocaman dağın üzerinden 
uçarak bu hakikati görmü§lerdir. 

19 
ha 

Bu evlerden bazıları dört beş kat 
kadar yükselir. Bazılarının damları 
kırmızı, diğerlerinin yeşil veya 8arr· 
dır. Hepsi de eskidir. Dağın cte
ği nde, diğer evlerin hepsinin üzerin· 
de baş Budanın hususi ikametgnlı
görünmektedir. Bu evin üzeri altm 
levhalarla örtülüdür. Belki de bu 
levhalar bronzdur da üzerine altnı 
yaldı:! vurulmuştur. 

Onun daire8i bambaşka bir tarzda ... 
içerisi mükemmel surette boyanmış, 
ve dört yanda gümüş sandıklar, por
selen heykelcikler görülür. Ve yer
de te.niz halılar serili.. Kendisiyl,. 
görü1tüğümüz zaman ne sordu bi· 
lir misiniz? 

Zavallı Tibetli .. Bütün bunlan 
bir çocuk safhğiyle anlatıyordu. 

durgun göllere rastlanır ki kokudan, 
geçemezsiniz. Bu göllerin civanndu 
atılmı§ hayvan Iaşcleri üstüste yığt~· 

mıştrr. Velhasıl görülmemi§ bir h:ı · 
yat ve manzara! 

men dondurucu bir soğuk ga.n 
.. .. d f&§fıl 

KEMiK DUY ARLI EVLER 
suruyor u. ra cı 

Mutfağında be2 muazzam ka· 
zan kuynar, burada 4000 Tibetli pa
paz (Lama) için yemek pifmekte
dir. Yemekler ekseriyetle çay veya 
birin -: hı.sbmasmdan ibarettir. 

1ÇERISINDE iLAHiLER 
OKUNAN SALON 

- Sizin köpek, koyun başlı İn· 
sanların diyarından geldiğinizi öğren 
elim. Bana o garip mahluklar hakk:n. 
da malumat verir misiniz? 

Bizim geldiğimiz diyarda böyı '! l 
mahluklar olmadığım ve hepimizi., 
az çok kendisine benzediğimizi mü· 
nasip h:r lisanla anlatmak istediks~ 

Manaatrrm yakmmda tieeret mer· 
kezi sayılabilecek bir köy ve müslü· 
man askerlerin kışlası vardır. Bura. 
daki evlerin hepsi hayvan kemikle
rinden yapılmr§trr. Yerler, gene hay. 
van bacaklan, derileri, nallan ile do. 
ludu:-. Sokaklann ortcsmda soğµk. 
tan donmuş köpek l~§leri yatar. Ölü 
k'uşlar orada burada krvnlmı,Ş göı:~ 
çarpmak dır. Ve szehe kesilmiş hav· 

. 
YENİDEN YOLA ÇIKIYORUZ 

Daha fazla dayanamıyarak kam
pıma döndüm. Rüzgar nlabild.iğin~ 
esiyor ve toz, toprak kirden müte
JsJckil biı:_yığınr da bir ~tan bir 
başa uçuruyordu. 

Muhafızlarımrzla birlikte~ 
yola çıktık . Şimdi aramıza bı 
meril·alı misyoner almJ§tık. B 
uzun zamandanberi Tibette i 
rak Tibet dili de ÖRrenmişti. Ö 
cüman olarak kullanıyordunı 

e kar etmedi .. 

ni dünyasının bütün itiyatla 
nutmağa başlamış olan bu J1'I 

tamamen yerli knbilt-ler gibi 
yordu. k 

En şayanı hayret manzara te· 
ganni salonudur. Burada 4000 kişi
lik yer m ·cu r. Tavanmı yüz 
kırk sütun tutmaktadır. - Havrr. hıwrr, diwırdn. Latife vanl11nn kanlannrl~n birikmi~ . ufa~ Mavıcı f\VTrı•n h•cıi nl,..,..,..cıTn R. t i\;:;.· fDevami 

F il 
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-ğim. Seninle büyük derdimi unutmağal 
~lıpcağım. 

-27-

AVRUPADAN BALKANLARA 

Anna, çiftlikten kaçırılırken kendiıi 

ne koklatılan il&cın verdiği baygınlık 
tan kurtulup gözlerini açtığı zaman 
kendisini bir geminin kamarasında bul 
du. 

Karşısında o zamana kadar görmedi. 
ği uzun boylu, iğri burunlu bir adam 
duruyor, gülerek ona 15akıyordu. Bu a
dam kadm tilccarr İspanyol Sanşo Perz 
idi. 

Anna, büyük bir şa~lonlık içinde et. 
rafına bakındı. Gözüne kamaranın kii
çük yuvarlak penceresi ilişti. Avni za. 
manda suların gemiye çarpmasından 

çıkan §mltıyı işitti. 

Karşısında, ona sırıtan adama kim ol· 
duğunu ve kendisinin nerede bulundu. 
ğunu, bu gemiye nasıl bindirilmiş ol
duğunu ve daha buna benzer hayli su. 
aller sordu. Fakat İspanyol bunlann 
hiçbirine cevap vermedi. O sadece genç 
kızın şaşkın halini memnuniyetle seyre· 
derek onu kaça satabileceğini düşünü. 

yordu, 
Kamaranın kapısına koştu, kilitli İ· 

di. Bunun üzerine İspanyol dayanama. 
dı : 

- Beyhude zahmet etmeyin. Kapı ki
litli ve anahtan cebimde. 

Anr~a. dcheştle bağırarak geri dön. 
dü. Yüzü mosmor olmu~tu. Karşuun· 

daki adama nefretle baktı: 
- Beni ne bakla buraya hapsediyor. 

runuz. Ne hakla, ne hakla diyorum si· 
n ... Allahtan ve kanundan korkunuz. 
Kapıyı açınız dışarı çıkacağım. 

İspanyol alaylı bir tavırla cevap ver. 
di: 

-Demek siz kanundan anlıyorsu

nuz, ne ala, tebrik ederim matmazel. 
Size iyi bir nasihat vereyim. Bugün e. 
limdcsiniz. Beyhude kurtulmağa çalı~
mayın. İstediğinizi sorun söyliyeyim. 
Gideceğiniz yerde herhalde mes'ut ola.. 
caksmrz. 

- Siz kimsiniz? 

- Adırn Sanşo Perzdir. İspanyolum. 
Ayni zamanda işini bilen bir adamım. 

- İşiniz nedir? 

- Söyliyeyim: Ben serbest fikirli 
bir adamım. Nerde güzelliği takdir e
den bir adam bulursam ona güzel bir 
kız götürerek bir çok paralar almm. 
Muhtelif memleketlerde zengin müşte 
rilerim vardır. Onlara kara gözlü, esmer 
veya mavi gözlü san§rn kızlar götürüp 
satarım, böyle geçinirim. Sizi de bir 
zengine götürüyorum, satacağım. Fakat 
siz de orada mes'ut olacak, zenginlik i. 
çinde yaşryacaksrnız. 

Anna, her kelimesi erimiş bir kurşun 
gibi beynini yakan bu sözleri işitince 
sarhoş gibi durduğu yerde sallandı. 

Karşrsındaki canavar kılıklr herife ne 
yapabilirdi. 

Kadın tüccarı sözlerine devam etti: 
- Bak sana her şeyi söyledim. Sen 

de kazara rıza göstrrir, rahat durursun. 
Hem seni kaçırdığım yerden yüzlerce 
kilometre uzaktasın. Seni Viyanaya ka· 
dar getirmek pek kolay olmadı. Bereket 
versin koklattığımız ilacın tesiri çabuk 
geçmeni de seni gemiye tıkabildim. 

Baygın olmana rağmen sana dokunma. 
dım. Y&lnrz gecelik gömleğinin üzeri· 
ne bir elbise giydirdim. 

- Beni nereye götiirüyorsunuz? 
- Evvel! Sırbıstana gideceğiz. Ora. 

da biraz kalacağız. Sonra ~spanyaya gi· 

, -
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deceğiz. Seni satacağım zengin adam o. 
radadır. 

Anna, içine düştüğü korkunç vaziye· 
tin bütiln dehşetini kavramıştı. Ağladı, 
yalvardı. Ölümü ıerefsiz yaşamağa ter. 
eih edereğini söyledi. Fakat bunların 

lıiçbiri kadın tüccanna tesir etmedi. 

Kendisine itaat edip uslu durmağa 

eöz vermedikçe onu bu kamaradan dışa
nya çıkaramıyacağını söyliyerek kapı. 

yı ac;tı ve kendisi dııan çıkarak tekrar 
kilitleyip gitti. 

Anna, her tarafı gözden geçirdi. Ka
pı çok saglamdı. Kamaranın penceresi 
de bir insan sığacak büyüklükte değil. 

di. Yeg!ne ümidi gemideki diğer adam· 
larla görüşüp onlardan himaye ve yar. 
oım istemekti. 

O günü büyük bir ıstırap içinde ge
çirdi. Akşam üzeri kamaranın pencere. 
ainden baktı. Sahilde evler ve bahçeler 
vardı. Yalnız geminin bir nehir ortasrn
da bulunduğunu anladı. 

Biraz sonra gece oldu. Kamaranın 

kapısı açılarak İspanyol kadın tüccarı 

içeri girdi: 

- Al bakalrm, sana yiyecek getir. 
dim. Böyle daima düşilnür, hiçbir şey 
yemezsen sonra zayıflar, horulursun. 
Ben buna razı olamam. Ha .. Unuttum. 
Bugün bizim kaptanın dcğum günü i
miş. Bunun için gemide eğlence var. 
Şenli~ yapılacak. Sen de elbet şarkr 

söylemesini, belki gitara da çalmasını 

bilirsin? •. 

A:ına , bu fırsatı kaçırmamak istedi. 
Bu dışarı çıkabilmek, gemideki diğer 

adamları görmek için bulunmaz bir fır. 
sattı: 

- Evet şarkı söyler, git:ıra da çala· 
nm. Fakat bu adamlardan korkarım. 

Bana tecavüz ve hakaret edilmiyeceği. 

ni temin ederseniz teklifinizi kabul e
derim. 

Biraz kafayı tütsülemiş olan kadın 

tüccarı yüksek sesle cevap verdi: 
- Müsterih ol. Ben seni gemicilerin 

taarruzuna terkedecek kadar vicdansız 
bir adam değilim! Biraz bir §eyler ye de 
sonra dı~arı çıkalrm. 
Annanın fena halde karnr acıkmıştı. 

Açlıktan midesi burkuluyordu. Hemen 
alelacele birkaç lokma yedi. Sonra San. 
şo önde Anna arkada geminin karldoru 
na çıktılar. Her adım atışta Annanın 

yüreği kurtuluş ümidiyle titriyordu. 
Etrafına baktı. Gemi Tuna nehrinin 
köpüklü dalgalan üzerinde sahile pek 
urak c,~mayan bir noktada demirlemiş 
hafif hafif sallaruyordu. Annanrn aklı· 
na birden mecnunane b ir fikir geldi. Her 
tehlikeyi göze alarak kendisini nehire 
atıp kaçmağa karar verdi. Biraz yüz. 
mek bildiği için kurtulacağını ümit e· 
diyordu. 

Bu sırada Sanşo Perz, Annanın ak. 
tından geçenlerin farkına varmış gibi 
birdenbire durdu. Elini onun omuzuna 
koyarak ve sarhoş olduğu için kelimele• 
ri yaya yaya dedi ki: 

- Bana bak güzel bebek, sakın kaç. 
mağa kalkışma. Şimdi gideceğimiz yer 
de yirmi kişi seni göz altında bulundu· 
racağız. Hem nereye kaçacaksın? Tu. 
nanın dibine mi? Böyle bir delilik ya• 
parsan kendini mahvedersin. Zira neh. 
rin burası Macar hudududur, dalgalar 
pek müthiş olur. En iyi yüzmek bilen• 
]er bile burada nehre düşerse canını 

kurtaramaz. Aklrnı başına topla da U.. 

liine razr ol... 

Pen, sözlerini bitirdikten sonra tek
rar ilerlemeğe başladılar. Nihayet San
§O, önünde durdukları bir kapıyı açtr. 
Anna, içeri girince gemici kılıklı bir 

tri 
re 



INEMALAR 

STANBUL: 
18,30 plAkla dans musikisi, 19,30 çocuklara 

al 1. Galip tarafından, 20 Ri!at ve arka 
la.rı tarafından TUrlt musikisi ve halk 
kıları, 20,30 Müzeyyen ve arkadaşları ta 

atından Türk musikisi ve halk şarkıları. 

ı orkestra, 222 plAkla sololar, 22,30 Ajans 
e borsa haberleri, 23, son. 
'tYA..~A: 
18,05 konuşmalar, 18,45 piyano konseri, 

9,15 konuşma, ingillzce ders, 20,05 saat, 
aberler, bava raporu, program haberleri, 
1,05 şan konseri, 22,05 musiki ve şan, 23,15 

berler, hava raporu, 23,25 kı§ aporlar, 
3,35 eğlenceli konser, 24,55 gramofonla dans 

18,05 kUçllk konser, 18,35 konuııma, 19,05 
ramofon, 20 fenni konuşma, 20,20 piyano 
usikisi, 20,60 gi.inun akisleri, 21,05 haber 

er, 21,15 melodiler, 23,05 hava raporu, ha 
rler, spor, 23,35 piyes, sonra dans musiki 

t. 
UDAPEŞTE: 

18,05 Salon mm:lklsi, 18,50 konuşma, 19, 
O çingene orkestrası, 20,15 konferans, 20,45 

almanca haberler, 24,10 gramofonla danıı 
l:ıavıı.Jan, 1,10 son haberler, 
loNDRA.t 

19,20 çocukların zamanı, 20,05 konser, 
22,05 musikisi parça, 22,55 orkestra konseri, 
23,4.0 musiki, 24.,05 saat, haberler, hava. 
ıpor, konuşma, 24,30 dana orkestrası, 1,35 
haberler vesaire 1,45 ln§at. 
PARİS (P,T,T,): 
18,0~ org konseri, kıraat, 19,05 orkestra, 

konseri, sonra piyano, 20,35 havadis, 20,45 
koruJerln devamı, 21,25 baberler, hava, 21,45 
Senfonik konser, 22,05 bazı eserler, 22,35 
l>iyes, 24,35 haberler, hava. 
aor.L<\: 

19,55 fqizm haberleri, yabancı dillerde 
haberler, gramofon, fransızca. turizm propa 
gandası, 21,10 saat, baberler, bava, 21,S5 
faşizm haberleri, 21,415 senfonik kon.ser, son 
ra dans musikisi, arada haberler, 24,20 dans 
~uslkisi. ' 

Satılmayacak eşya, ki- ı 
ralanamıyacak ev, apar-
tıman yoktur! Ancak yo
lunu bilmeli: 

HABER 
GAZETESiNiN 
UÇUK l~ANLARI 

Çabuk ve iyi satmak, I 
kiralamak için en emin, 
en ucuz ve en kolay vası
tadır. 

20 kelimeye kadar beş 

defa si 

100 
kuruştur 

GAZETES 

lstanbulda en çok satı-ı 
lan hakiki akşam gazete- . 
sidir. 

UCUZ VE ACELE SATILIK EV 
6 oda 2 mutpak 3 hala havagazi, elek 

lrik ve suyu bulunan havadar ve neza-
tcti mükemmel Laleli Fethibey caddesi 
:' 3 numarah beton arme bir ev ucuz bir 
f:~·:ı.tıa acele satılıktır. 

McrC"an yokuşu No. 6 kundura ma· 
tazcısma müracaat. 

SATILIK HANE 
Langa Hisardibi Tülbentçi mahallesi 

12/ 1 No. lu hane satılıktır. 6 oda, sah 
trnc; iki taracası vardır. Kumkapı Kur
ban sokak 9 No. da bayan Aznife müra
caat. 

SATILIK SON SiSTEM KOPYE 
MAKiNESi 

Çok az kullanılmış 100 X 140 boyun· 
da en son sistem elektrikli kopye maki
ttc • sı satılıktır. Arzu edenlerin Bahçeka-
~~ Sadıkiye han 11 numaraya veya Va
ıt PROPAGANDA servisine müra

caatları ::--... . 
~ ~-~~~~~-.. 
Operatör üroıoQ 

Doktor 
Süreyya Atamaı· 
lleyoğlu İstiklal caddesi Parmakkap• 

l'ratnvay durağı N o. 121 birinci 

~ kattaki 
uayene hanesinde hastalarrm her
gUıt saat 16-20 arasında k:ıbul 

ed"r. 

RADYCJ 

BEYOCLU 
SARA V ı A§k güne§f 
rum~ ı Ye§il domino 
MELEK ı Korkusuz kapt&ıı. 
IPl!:li ı Korkuauz kaptan. 

SAKARYA ı Diledf#im gibi y&§&nlll 

YILDl.Z ı Margarita (Suvarede): 
Erkek ha.la 

SUl\IER : Marlnella 
.\LKAZAH ı Devri'1lem ve kanlı takip. 
rAN CürUm Ceza ve Sevgilinin 

sesi 

ŞIK 

ŞARB 

ASRI 

Kırık rüya 
ı Tura.ndot ve Akka.rtaı 

lOo-Klo ve Kallforniya 
haydutları 

man süvari 

.,sTOBV A ı Meyerling faciası, Kızıl 

ova .süvarileri ve Fatlnin 
be.şme. gelenler 

l'UMURJYET : HUcum filo.su ve Düşman 
elinde esir 

ISTANBUL 
FERAH Bir gecenin skandalı ve 

Ö1Um kasırge.aı 

AZAR ı GUnahrm ve Bertin olim 
plyatıarı 

~OLU ı Ehli salip muharebeleri 
HU.AL Pı ogra.mını blldirmemi;tir 
ı\.LEMD.ılR ı Ke.Ilyante ve Tarasbulba 
K~L\LBEV Kahraman haydut ve Saa 

det gecesi 

KADI KOY 
HALE : Janeta 
~UREYY A ı Programım blldlrmemlştlr 

ÜSKUDAR 
HALE ı Programını bildlrmemlşt!r 

EREN KOY 
AKIN 1 Programını bildirmemiştir 

BALAT 
M1LU ı Yıldırım kaptan ve Bir 

a;,k gece.si 

TiYATROLAR 

.SrllirTı·yilf rosu 

ili UllJlllllll 

llLlll 
UUlltt 

fEPEBAŞI 

dram kısmında 

:ugün tauı günüdür. 

fl'ranınz Ttyatroııunda 

Operet kısmı 
MASKARA 

HALK OPERET! 

Karısının aşıkını 
öldürmek 

Fransada cürttm 
sayılmadı 

Paristen yazılıyor: 

Gen~ bir İngiliz kadını: olan kansını 
kaçırdığı için ''Uzun Jan,. isimli serse. 

riyi öldüren Fransız bahriyelisi Lui 
Petra Paris mahkemelerinden birinde 

beraat etmittir. Jüri heyeti, geçen haf

ta, karısının Aşıkım ()}dürmek suçunun 

katil sayılmıyacağını bildirmiştir. 

Bundan on sene evvel Petra bir ingL 
liz laı:ıyla evlenince, babası sermaye 

vererek ona Parisin Sen Deniz sokağın

da küçük bir har açmıştı. 

Bann müşterileri arasında, polisçe 

genç kızların kazançlarile yaşamakta 

olduğu bilinen "Uzun Jan,, adlı serseri 

de vardı. Anlaşıldığına göre Madam 

Petra bu Uzun Jarun cazibesine daya. 

namamış, onunla yaşamak için kocası
ru terketmiştir. 

Petra uzun zaman kansının izini ara. 

mış ve geçenlerde bunların Şarenton 

mahallesinde bir pansiyonda yaşamakta 

olduklarım öğrenmiştir. Kızgın koca, 

sevdalıları öğle yemeği sofrasında bul
muştur. 

Mahkemede şahitlerin verdiği ifade

ye göre Uzun Jan hemen sofradan kal

karak tehditlere başlamış, bunun üzeri.. 

ne koca arka cebinden çıkardığı taban
canın kurşunile karısını yaralamıştır. 

Serseri Jan, kurşun sesini duyar duy. 

maz lokantanın tezgahı altına koşmuş, 

fakat Petra mahkemede itiraf ettiği gi

bi, arkasında koşarak başına üç el si.. 

lah atmıştır. 

Müdafaada katilin avukatı uzun nu· 

tuklarile Petra kendi canını kurtarmak 

için rakibini öldürmek mecburiyetinde 

kaldığım söylemiştir. Ancak bütün şa 

bitlerin ifadesi maktulün üstünde hiç 
bir silah bulunmadığını ve silahı olsa 

bile korkudan davranamıyacak bir hale 
gelmi§ olduğunu göstermektedir. Buna 

rağmell Jüri heyeti müdafaayı kabul e· 
derek Petrayı salıvermiştir. 

Mahkemeden çıkarken İngiliz kadını 
yaptıklarmdan büyük pişmanlık duydu 

Makııim tiyatrosunda ğunu ağlayarak söylemiş ve bundan 
Pazar günü matineden böyle kocasile sulh ve sükun içinde 

itibaren 
yap.mak Uzere Petrarun koluna gire-

Zozo Dalmas ve Fono· k mahk d k t re eme en çı mı§ ır. 
kosun iştirakile 

p ı p ı ç A Eski boks şum piyonu 
bUyUk operet. Yeni kadro I dl d Jt ld 
Yeni Bale Ş m 80SuZ 0 0 

-----

Büyük Wllzyonlst ve 
ma.nyetizmacı 

.:>r. Zati Sungur 

Her ak§aın 

Şehzadeba4ında 

FERAH sinemada 

Algopan 
Gripe Romatizma nevralejiyc diş ve 
baş ağrılarına en tesirli kaşelerdir. 

İsmine ve markasına llıtfen daima 
dikkat. 

KUt<UN Doktoru 

Necaeddın Atasa(lun 
Her gtin 16.~0 dan 20 ye kadaı 

Lfüelide Tayyare apartımanlarm

da daire 2 numara ~ de hastaları
nı kabul eder. Cumart"~; günleri J .1 

den 20 ye kadar muayene parasız
dır. 

Eski boks şampiyonlarından Al 
Brovn dansör ve şarkıcı olmuştur. 

Nevyorkta, J.,ondrada, Pariste en ki

bar barlarda onu mayo ile görıneğe alı
şanlar ~ık smokin veya frakla danseder

ken veyahut şarkı söylerken görmüşler 
hayret içinde kalmışlardır. Şimdi Fran

sanm cenup sahillerindeki zevk şehirle
rine bir turneye çıkmıştır, Fakat gaze

tecilere verdiği mülaakatta boksu bırak 
madığmı ve belki pek yakın zamand~ 

ringe döneceğini söylemiştir . 

ıım nıı .. ·•················· .. ·-···········111··:1111 ····ookto"r"-·-·· .. n 
Omer AbdUrrahmaoli 

CUdlye mUtehaesısı ·ı 
Muayenehanesi Eminönü: Vaid~ İl 
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:: han No. 21 de her gün beşten h 
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Fenerbabçe:2 
Beşiktaş: O 

(Ba§ tarafı 7 incide) 
lesi üstüste iki tehlikeyi atlattı. Beşinci 
dakik::ıda Fener hücumu Hüsnü tarafın 
dan iade edilince Beşiktaşlılar rakip m· 
yavaş yavaş da duruldular. 

On dakika kadar devam eden bu taz· 
yikte Beşiktaşltlar gol .otçıkaramıyarak 

yavaş yavaş da yoruldular. 
Bu defa hiicum Fenerde sağdan, sol-

dan l,irer yoklama yapıyorlar. Fakat 
Beşiktaştn kuvvetli müdafaasmr yar-
mağa imkan yok. 

14 üncü dakikada Fikretin ani bir şü
ti.inü Mehmet Ali gilzel bir plonjonla 
yakal~dr. Bu sırada Fenerliler uzaktan 
şilt atmağa uğraşıyorlar. Fakat Naci ve 
Esadın vuruşları mütemadiyen avutcı 

kaçıyor. 

20 inci dakikada oyun mütevazin, ara 
sıra Fenerlilerin üstünHiğü ile devam 
ediyor. 

29 uncu dakikada Reşadm soldan Be 
şiktaş kalesi önüne havale ettiği topu 
Niyazi kalenin önünde yakaladı. Faru· 
ğu geçti ve bir burun şütile Beşikta~ 

kalesine soktu. Hakem evvela bunu goı 

addetti. Fenerlilt:r bi rtaraftan Niyaziyi 
öpüp, tebrik ederlerken, Beşiktaşlılar 

da hakeme itiraza başladılar. Bir iki 
dakika süren görüşmelerden sonra ha
hakemin ofsayd da karar kıldığı gö
rüldü. 

34 üncü dakikaya kadar sıla hücum· 
lara geçen Fenerliler o dakikada UstUn
JüğU rakiplerine bıraktılar. Fakat birin· 
ci kısım golsüz olarak bitti. 

tKJNCl HAFTAYM: 
Beşiktaşm hücumile başlayan ve iade 

edilerek siyah beyaz kalesine inen top 
Esadın hafif bir şütile Fener ilk sayıyı 
kazandırmış oldu. Tekrar başlanan oyu 
na gene Fenerliler sağdan hücum etti· 
ler. Niyaziden iyi bir pas alan Ali Rıza 
ikinci golü de çıkardı. 

Devrenin dördüncü dakikasına kadar 
göz açıp kapamadan iki gol yiyen Beşik 
taşlılar Nuriyi merkez muhacime Hak· 
kıyı müdafaaya aldılar ve oyun da çok 
sert oynanmağa başlandı. 

Şeref ve Hayatinin birkaç fırsat ka
çırması Beşiktaşlılan büsbütün sınır

lendirdi. 25 inci dakikada Nuri müda· 
faaya bu defa da Hilsnü merkez muha
cime geçti. Her ne bahasına olursa ol· 
sun Lir tek gol ""çıkarabilmek ıçın ne 
yapmak lazımsa yaptılar. Oyun hemen 
hemen tamamen Fener kalesi civarında 

Olimpiyat 
masrafları 

(Ba§ tarafı 7 incide) 
Ali Hikmet Ayardem dün bütün bu 

neşriyata cevap teşkil eden ~ağıdaki 
beyanatta bulunmuştur. 

"- Olimpiyad masraflarına ait olan 
Top gazetesindeki neşriyatı gördüm. 
Benim para miktarı üzerine evvelce 
vukubulan beyanatım o zaman avans
lar üzerinden toplanmış ve mücerret 
sarfedilen paranın 90 bin lirayı müte
caviz olamıyacağını göstermeğe mün· 
hasır, batta küsursuz yapılmış kaba 
bir hesaptan ibaretti. Şimdi hesap mu 
rakıplan merkeze davet edilerek evra· 
kı sarfiye üzerinden hesapların ince 

tctkikatma başlattırılmıştır. Bunun 
neticesi hakkında da efkarı umumiye 
ye malfımat verileceği tabiidir. 

Malum olduğu üzere futbolcularla 
bisikletçilerin sonradan gönderilmeleri 
karargir olduğu için sporcuların İs· 

ta.nbuldan iki kafile halinde hareket et
tirilmesi zaruri olmuştur. Ve her ka
file ayrı bir reis ve bir muhasiple yo
la çıkarılarak kendilerine verilen a . 
vanalarla idare edilmişlerdir. Hesap 
neticesinde her iki kafile heyetinin al
dıkları avanslara ait evrakı sarfiyr 
göstererek tebriei zimmet etmeleri ta
biidir. Şimdiden yalnız şunu söylemek 
mümkünc1ür ki, kafilelerin seyahat 
masrafı sadece bilet ve pasaport ve 
Berlinde ve yolda yemek içmekten iba
ret değildir. Sporculara verilen tazmi
nat ve resmigeçit kıyafeti için yaptırı· 
lan elbise takımları ve mübayaasına 
zaruret gönilen bazı spor malzemeleri 
ve bütün müteferrik masraflar da ta
biatile bu sarfiyata dahildir. O sebep. 
le kat'i bir hüküm verebilmek için mu 
rakıplarm tetkikatı neticesini bekle
meğe zaruret vardır.,, 

cereyan ediyor, fakat top bir türlü içeri 
giremiyordu. 

Nuri, Hakkı, Sulhi ve Şeref sert o· 
vunlarile hasımlarını yıldırmak istiyor 
bunda da muvaffak olamıyorlardı. O· 
vun dört dakika fazl::ı oynanarak fakat 
vaziyet değişme-den 2-0 Fener lehine 
nihavetlendi. 

Dünkti maçta iki taraf hiç da kendi
lerinden beklenen oyunu oynayamadı· 

lar. Fenerbahçede müdafi Lebip birinci 
devrede çok bozuk oynadı. İkinci kısım 
da biraz düzelmişti. Muavin hattı çok 
iyi idi. Bilhassa Angelidis bütün Fener 
takımının Fikretten sonra en çok muvaf 
fak olanıydı. 

Hücum hattında üç orta iyi değildi, 
Niyazi biraz korkak oynamasına rağ• 

men en ziyade nazar ıdikkati cedbeden 
oydu. 

Be~iktaşa gelince: Mehmet Ali iyi, 
1raruk günün en iyi ve en temiz oyuncu 
larmdan biriydi. Muavin hattında: Hü~ 
nü yalmz Fikretle meşgul diğerleri yok 
gibiydiler. 

Zaten Fenerbahçenin galibiyeti, çok 
mükemmel oynayan muavin hattına, 

Beşiktaşın da mağHlbiyeti ayni hattın 

mevcut bulunmamasından ileri gelmiş· 
tir. 

Siyah beyazlıların çok sert olmaları 

da mağlUbiyetlerinin başlıca sebeplerini 
teşkil etmiştir. 

Hücum hattında Hayati ve Hakkı es 
ki oyunlariJe kıyas edilemiyecek kadar 
fena idiler. Sulhi epeyce çalıştı.Şeref ve 
Eşref muvaffak olamadılar. 

.y. .y. .y. 

İngiliz hakemin idare ettiği maçtan· 
beri moda halini alan sert oyun tarzı 
kliiplerimizde köklenmeğe başlamıştır. 

Dünkü oyunda Beşiktaşlıla .. 
rın - asabiyete kapddrklarmdan olsa 
gerek - topu bırakıp adama hücum et-

meleri, kendi lehlerine bile olsa hake
keme mütemadiyen itiraz etmeleri, mü-

temadiyen favwlü ve kıncı bir oyun 
oynamaları hiç de güzel değildi. 

Bu müsabakalar milli kümeye seçile
cek dört klübü ortaya çıkaracak maçlar 
dtr. 

Bu dört klübün üçü de malfımdur: 

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ...... 
O halde bu klüpler milli kümeye girme
den evvel böyle biribirlerini kırmağa 

kalkışırlarsa İzmir, Ankara takımlarının 
da iştırak edeceği milli küme müsabaka 
lannda - hakemlerimizin sayesinde -
kan gövdeyi götürecek galiba .. 

O.M.KUTNAK 

An karadaki 
lik maçları 

Dün Ankarada yapılan lik maçların
da Gençlerbirliği Kırıkkaleyi 8 - O, 
Çankaya • Muhafızgücünü 3 - 2, Altı
nordu da Demirsporu 5 - 2 yenmişler
dir. 

Galatasaray klübü 
atletizm 

kaptanlığına 
Cezmi tayin edildi 

Galatasaray klübü atletizm kaptanı 
Şinasinin Ankaraya gitmesi üzerine 
münhal kalan atletizm kaptanlığına 

milli takımın eski atletlerinden Ceır 
mi Reşid intihap edilmiştir. 

Boksör 
Schmeling 
Loodraya 2ef di 

Eski ağır siklet şampiyonu Şmeling 

Londraya ge-lmiştir. Kralın taç giyme 
merasiminde yapılacak şenlikleri esna
s~nda ma~ yapmak fikrindedir. 

Vmdradaki Paris Soir muhabirine 
J oe Louis-Braddock maçı hakkında 

intibalarım söylerken Braddock'un yum 
ruklan daha scrttti. Fakat Joe oLuis'nin 
şansc yardım etti demiştir. 
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YERLi MALI 
VED 

~ lYI ifil y ~ IFU D ifil ® ıril 

~a~Halm 
ua~>"Ltn D«~n ırn 

VE EN SON 
MODA 

yerine başka marka 
veriyorlar. 

aldanmayınız. 

GI L 
Markasına dikkat 

ediniz.. 

D ı 

ŞOSONLA Türkiyenin Yerli Malla: Pazarlarında ve U· ıı 
mum kundura satan magazalarda arayınız . .. 

-

Bu sizin kendi kabahatınızdır, zira dişlerinizi 

ihmal etdiniz, bunlara iyi bakmadınız, halbuki 

bundan daha kolay bir şey yoktur, zira bu 

ihtiyacı temin edecek bir PERLODENT en 

iyi diş macunu vardır, 

-•-' 
~'C.t ue c:Uf~. ?~. ~ ... ,.~'"<A ,,u.._ "·w. 
l{a.c( ~,,..., ~Uu .,t.ı..t, iJ.t,.' ~ ~ -.;ı,,,_..wı_ .• 

r Sinirli ve 
ciğerleri zayıf 

olanlar 
ÇAM Hulasa sile 

banyo 
yapınız. 

' 

~ı 

Çam ağacının bütün şifai tesirlerini haizdir. Çam banyosu teneffüsü 

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

Neşenizi arttmr. Şişesi 60 kuruştur. Her eczanede arayınız. Deposu 
Taksim Eczanesi Ç A M isim ve markasına ve etiket üzerinde 1 

Taksim eczanesi firmasına dikkat ediniz. 

---'-------------------- ------

Kih .liır kı,osuııun muuam 
ınen bedeli 

BAJJER - AKŞam postası . 23 ikinciteşrin - 1936 
===::::::-
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Bir radyonun çok satılması üstünlüğfinün kıbul edilmiş 
olmasından ileri gelir. • 

1)-Bu son 42 gün içinde satılan 1937 model MARCONI 
radyolarının sayısı geçep s.ene aynı müddet zarfında 
satılan miktarın BEŞ MiSLi olduğunu • 

2) - Zaten geçen sene aynı zaman içinde MARKONI nin 
satış rekorunu k1rm1ş olduğunu 
söylersek, ehli vukufun tasdik ettiği gibi 

Ni • 
radyolarrrım. YÜKSEK MUSİKİ KABİLİYETLİ ve fEVKELADE 
GOSTERIŞLI olduğgnu siz de kabul ve itiraf edeceksiniz. 

Veresiy,e Satış: SAHİBİNİN SESİ ve Acenlalarıoda 
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8.000 Mısır 5,50 •••• Pipo Meraklllarına Müjde --••111 
5.COO Arpa 5 
1.500 Adi buğday 6 
Halkalı ziraat mektebi tavukçulukmüessesesine lüzumu olan yukanda 

cins ve nıiktarlan yazılı yem açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi le
vazr.n müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika 
ve 58 lira 50 kuruşluk ilk teminat VP, ya mektubiyle beraber 24-11-936 
&ah günü saat 14 te daimi encümendebultlrımahdırlar. (2791) 

Karaağaç müessesesi işçilerine yapbı ,!acak olan 206 tane meşin önlük açık 

. 
1. facı aıaıf Deri • fi"renıi ve 

diğer ZÜhrev_! hu. mıit 
Babıali Tayyar• Cemiyeti kı'•••i 

Na. 11 Tet. 2194ll 
Sah günlerl parasız 

eksilbne gününde İstekli 'bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Bu önlük- Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil 

lerin hepsine 412 lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazmı mü- 1 umum tahlil.it. Eminönü Emlak ve 1 

1 Dünyanın her tarafmda rağbet gören 

OLDENKOTf ~POLARI 

En müşkuıpe::>ent müşterilerını mcmııun edecek derecede çeşidi mev
cuttur. Bir tecrübe kafidir. 

İstanbul, Sultanhamam Kebapçı Karşısında 
• 1 dürlüğünde görülebilir. istekliler 2'190 No. lı kanunda yazılı vesika ve 1 Eytam Bankası karşrsmda İzzet \ 

30 lira 90 kuruşluk ille teminat makbuzu veya mektubiyle beraber 24-11- Jl .... R_e_v•H•a•n_ı. _______ _.l .. ____ Anadoludan arzu edenlere tecliyeli gönderilir. ----~ 
936 sah günü saat 14 te daimi encümende bulunmalıdırlar. (27762 j 

\ 


