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Avusturyada kral olacak derken 

l'şidük Otto .Macar
1 

_kralı~· olu_yor?. Tr:;1:;~~;da lacar naffiı, Başvekın-~ ve harı- F 
~iye nazırı Romaya gittiler ransızlara 

-«- ~~ım-

• 
ıs yan 

Devam ediyor 

iki taraf üç gündür 
fBrpışıyor 

Beyrut 23 (A.A.) - Havas bildiri
yor: Trablusşamda vaziyet hiçbir suret 
le değişmemiştir. Cumartesindenberi a
teş teatisi devam etmektedir. Merkez 
mah~IJeler, askeri kıtalann ablukası al
tındadır. 

Beyrut ve Saydada sükQn hüküm 

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

. .u 

Ankarada İn?ab tamamla nan polis enstitüsü 

Ankarada polis 
enstitüsü tamamlandı 

3 kısım olan bu enstitü polise 
yeni unsurlar yetiştirecek 

Yurdun emniyet ve huzurunu koru
mak vazifesini omuzlarında taşıyan 

Türk polisi için Ankarada kurulan 
''Polis enstitüsü,, inşaatı bitmiştir. Bi
na Milli Müdafaa vekaletinin arka&ın-

daki yüksek sırtlar üzerinde kurulmuş· 
tur. 

Bu enstitü, tam ve şan:Ul bir meslek 
haline gelen polisliğin ileri vasıflı ve 

( Devanu 6 · ıncıda) . ~~y" giden Macar naibi AmiraJ Horti bir merasinı esnasında .• 
(Yazısı 4 üncüde) 

sürmektedir. --------------------------

Kar yağacak mı? srarengiz tahtelbahir 
A manyanın mı ? · 

anya Hükumetinin bir tebliği 
bunu ileri SÜ rüyor (Yazı.n 6 ıncı sayfada) 
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Gürbüz ve Güzel 
<ÇCQ> ~ lYI ık 

MlYısal§>~~amo~ 

llriisabalmmıza 62 numara ile iş tirak 

eden Bay Nuri kızı 
GüLÇ!N ANIL 

1 
Kupon: 14 Çocuklarınızın mUsa 
baka.mraa iştirak edebilmeler! için 

bu kuponların toplanması H\znndır. 

Bu sabah hararet 1,5 ğa kadar inmişti, 
biraz daha inerse kar muhtemel 

Dün geceki dolu 
günleri yaşıyordu. Üün devam edell 
yağmur gece kar şeklinde düşmeğe 
başta!llış ve bugün her taraf 1 O san
tim karl:ı örtülmüştür . 
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Faşizm, R~syaya da 
"medeniyet,, sokmak istiyor 

Faşist devletler, - bilhassa Almanyanın sevk ve idaresi altında, - emellc
rıne doğru adım adım ilerliyorlar. Bunların son bUyük faaliyetlerinden biri, "Fa
şist aleyhtarı ccphc.,nin tesisidir, Bu nikah altında, Alman - Japon ittifakı da 
yapıldı diye iddia olunuyor. 

"Fa:§İ!>t aleyhtarı cephe,, demek, Sovyet aleyhtarı cephe demektir. Japon -
Alman ittifakı ise, Sovyet topraklarını payla~mak istiyen iki kapitnlist ve em· 
peryalist devletin clcle vcrmeaidir. 

Almanya, Avrupa cihetinde, İtalya, Avusturya ve Macaristanla kavvetlen
dikten "le muahedeleri bozmanın, hodbehod harekete geçmenin kimseyi tepren· 
diremiyecegine dair kanaat getirdikten sonra, sırtını emniyette sayıyor ve elini 
ciUnyanm ta öte yanındaki müttefika uzatıyor ... 

A:lmanya, dığer taraftan, Sovyet memleketlerinde bir takım dahili karga
şalıklar h~sule getirmeğe çalıııyor. idam kararl:ırile neticelenen ıon mahkemeden 
bu anta~ılmn1dadır. 

"Komünizme kar_şı milcadele birliğl,,ne girmeğe, İngiltere bile davet eclil
mİf, fakat, o, bunu reddetmiştir. Bunun la ber.:ıbt'r, herhangi bir büyük ihtilaf 
zuhurunda, ingiltcre, o me§hur bitaraflığını muhafaza edecektir. Bu, ıüphesiz
dir. Fransaya _gelince, telgraflardan an lnşıldı!ına göre, Japonya ya "ben, uzak 
§arkta, Japonya ile Sovyetler arasında çıkacak bir ihtilafa karışacak değilim. 

Sovyctlcrle ittifakrtn bu aahayı ihtiva etmiyor 1., dcmittir. 

Görülüyor ki, Sovyctlerin dU§man!a rı tctkilitlanmakta, geri kalanlar iıe, 

mümkün mertebe bitaraf kalrnağa hazırlanmaktadır. Evvelce de söylediğiıniı gi· 

bi, Sov~t Rusya, bilhnsaa kendi kuv"ltt lerir.e güvenmektedir. Ve kızıl ordunun 
ve umumiyetle Rua milletinin ku\'vetidir ki, dil§m<tnlara kar§ı duracaktır. BUyilk 

bir ihtilafın zuhuru İspanya meselesinin hallinden evvel olamaz diye tahmin e· 
dersek yanlit bir hüküm vermeyiz sanınırım ... Faıizm, İspanyadaki "zafer.,in
den ıonra, "medeniyeti., Sovyet Ruıyaya da sokmak istiyora benziyor. Bu tecrU
bcdcn de kaçınmryaeak galiba... Hilıeyin Faruk TANUR 

ıran ve Almanya) Bir avuç Türk 
Alman lktısat topragv ı 

nazırının Tahrandaki A tk 
mühim nutku mer aya 

Tihran 23 (A.A.) - Parla ajansı bil· 
diriyor: Finanı bakanı tarafından Dr. 
Şaht gcreflne verilen ziyafette hUkClmet 
azaaı, mJllt banka ve Land Bank direk· 
törleri 'fc Dııbakanh~ı erkanı haıır
bulunmuıtur. 

M. Şıı.ht irat ettiği nutukta eıcUmle 
deml§tlr ki:. 

" - fran - Almanya t clm mUb -
dclcsi son ıcneleı;...ıarfında vo bllh1111 
1935 tecim mukavelcıhıln ıkdindenberl 
çok geni§lemi§tir. Ekonomik menfaat· 

ler iki memleketi, aralarında uzun za
mandanberl mevcut olan siyasal dost
luk derecesinde bağlamaktadır. 

Almanyanın irana lazım • olan mad
deleri btlhıal etıneıi ve tran i1tih11ll· 
tına alaka göstermesi, itti memleket eş-

ya mübadelesini ve tediye tarzını kolay· 
'a§tıraeak ça(elerih buluntl"lası Hiıumu· 

nu idrake ıevketttıf tir. Bu huauıtaki 
müzakereler bir sene evvel neticclennıi§ 

gUnderllecek 
Amerikanın eaki muharipler cemiyeti 

Vaıitııtonda bUyUk harbe ı,tirak eden 

mllletler namına birer libide dlkmeğe 
karar vcrml~tir. BUyUk bir park içcri

ılne konacak bu lbldelerin üzerinde o 
mtıletlcırin birer tarihçesi yazılacak ve 

birer vazo lçerlılnde de ayni milletlerin 

tarlht yer1eı1ndcn nlrnma birer ıvuç 

toplak bulunacaktır. 

Eski muharipler cemiyetinden seçi· 

len blr heyet de yakında memleketimize 

&elerek bir miktar Türk toprağı alacak 

tır. Bu toprağın istiklal harbinde baş· 

kumandRnlık meydan muharebesinin 

cereyan etti~i yerden alınması kararlaş 
tmlmxştır. 

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

Türkiye Ue 
dostluk 

tir.,, - Y B ili 
Finans bakam şu sözlerle cevap ver• 0 0 8 0 8 Ş Ve" 01 U 

nüatır-: mühim beyanatı 
.. .,... Almanya. rrıcmleketiıniile daim:ı Yunan başvekili general Metaksas 

iyi münaııcebtltr, idame etmiştir. Bu memleketimize dair beyanatta bulun· 
mUnascbeUer, çok iyi neticeler veren ve muş ve ezcümi:: demiştir ki: 

ahvalin tca~ınna uygun ekononılk "- TUrkiyc ile münasebetlerimiz 
mubadtle ve te§rikl mesaiyi arttırnu~ yalnız dostane olmakla kalmıyor, her 
olan İran - Almanya tecim anlatma· nokt31nazardan derin bir samimiyetimiz 
sının• akdile bir kat daha kuvvetlen- vardır. tki memleket arasında samimi 

mi~ bulunmaktadır.,, teşriki mesai bağları mevcuttur. Biz 

J)oktor Şahl bllhaıaa bugUnkü Türkiye ricalini tak· 

. Tokyoya çağırıldı diretmekte ve Türkiyenin, her cephede 

Morning Post gazctosi muhabiri ;ya- ki terakkilerine h2yran kalmaktayız. 
zıyor: Doı:t Türkiyenin ne vakit yeni bir 
Al~an milli iktis~t naııırı ve Rayıı· muvaffakiyetlni i§ltirsem daima sevinç 

b:ınk dircl:törii doktor Şaht, Tokyoya 
duyarım . ., 

davet ~dllmi~tir. Bununla lıeraber dok- _ ............... _ ...... __ ~_.---------
tor Şabt Tokyya bu seferki seyahati 
csnasıiida gitmiyecektir. Almanya ile 

Japonya arasıtıdıt bir anlaşma yapıldığı 
i na &ir rivayetler musırrane cereyan 
ederl(en, Alttıan nazırının Japonyaya 

daveti hayli manidar görülmektedir. 

Japon jmparatorunun kardeşi 23 ya
şmdaki P.rens Şişibur İngiltere kralının 
tae giyme merasiminde bulunmak Üze
re Londraya gelirken, Almanyada bir 
miktar kalma)c niyetinde olduğunu bil
dirmlştir. Prens Şi§ibu Japon ordusun
da faal bir zahittir. 

Sirkecide hlr ceset 
. çıktı 

Dün Sirkecide Gümrük önünde 
denizden bir u.et çık.arılmt§tır. 70 
yaşında olduğu tahmf n edilen cesedin 
hüviyeti teebit edilememiştir. Znbıt:ı 
tahkikat yapmaktadır. 

Danzig ve 
Almanya 

Leh sosy a lf stlerl 
protestoda 
bulundular 

Varşova, 23 (A. A.) - Sosyalist 

fırkasiylo sosyalist sendikaları, bir kn 

rar sureti kabul etmişlerdir. Bu karar 

suretinde Nazilerin Dn.nzigi Almanya

ya ilhak etmek mnksadiyle Danzigde 
yapmakta oldukları tahrikat ve teca-

vUzler şiddetle protcrto ed ihr •Jtı cd:r 
Sosyali,.t murahhııelRrI, fspıınyol 

milletiyle ınUtcsanit oJJukln.rrn ı ~vn 

etmi~ler ve Salengronun ölünıü rnUna. 
scbefiylc Fransız amclcslnc scrnpatile
tini bUdirmi~lerdir. 
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Donanmamız 
Maltada şimdiye kadar hiç bir 

donanmaya yapılmamış 

Samimi dostluk 
tezahürleri görüyor 

Valetta: 23 (A.A.) - Anadolu 
ajansrnm huıusi ıurette gcfoderdi~i mu 
ha biri bildiriyor: 

Amiralimiz Şükrü Okan dün Malta 
valisinin hususi öğle ziyafetinde bulun
duktan ıonra vali ile birlikte şehri do
laşını' ve eski Malta §Övalyelcrinin ıa· 
raylarını gezmiştir. Bu gezintiden son
ra Malta kara kuvvetleri futbol takımı 
Uc donanmamız takımı arasında yapı-1 
hn maç sahasına gelmiş ve İngiliz a
miralı da olduğu halde hususi bir çayda 
bulunmuştur. Akşam yemeğini gene 
hususi olarak aıniralın evinde yemlı ve 
amiralla birlikte Kucen Elizabeth zırh· 
lısında ıit'lemaya ıitmiftir. 

Biltiln bu toplantılarda davetliler 

İr.giliz donanması kumandanı amıraı 

Sir Dubley Poundun amiralnnu: ŞUkrü 
Okana ı;österdifi dostluk ve muhabbet 

azami dereceyi bulmuıtur. İngiliz ami· 
ı ah bizzat Yavuza gelerek amiralımızı 

almakta ve beraber otomobilinde davet
ltre ve gezintilere g8türmektedir. 

Resmı ve hususi mahfeller §imdiye 

kadar Maltayı ziyaret eden hiçbir do· 
ııanmzıva bu derccC' parlak ve ayni 

zamanda samimi ve dostane bir kabul 

yapılmamıt ve bilhusa ingil!J: donanma 
kumandanı hi~hir amirala karp ŞUkrü 
Okana karşı olduğu kadar hürmet ve 
yakınlık &östermemit olduğunda mUtte 

fikt!r. BUtU.n Malta fotoğrafçılarının 
camekanları donanmamızın istikbali ve 

amiralnnızın ıiyafetlerine ait filmlerle 
doludur. 

Bütün Malta gazeteleri de Türk do

mmınaaına ve onun &miralına karşı ya
pılmakta olan fevkalade parlak ve dos-

tane kabulü ehemmiyetle kaydetmekte 
ve Atatürk denizcilerinden bUyilk bir 
sitayişle bahsetmektedirler, 

Doğıru ı 

değii m 
~ifil ikaı ıra 

caı<dlcJJesn ın n n 
kaD<dloıromOar 

Tarihidir ... O kadar ki bııgilıı • 
liyle, bu tabire tam m.c.1Ul8:yıe r 
kcspetmtş bıtlwıma1ctadır. 

Havanın yağ~sız geçtiği sı 

bu kaldırımlar üzerinde yilrfü> 
yUk bir nı.eseU, değildir. Fakat 
bfr yağmurdan sonra tehlikesi: 
ğünüz ve bu emniyetle lxuıtığ11ı 
dınmlar alttııdaıı /ışl::ran birikı 
lar paçalarınızdan içertye girer. 

çorapuzrını Tdrletir, pa.çaları ber 
kılığa .ırokar, ayakkabılarını taı 

bir hale getirir. 

N eden~e bu k41dırımtn tamir 
mck yüzünden garip bir talih 
vardır. iki sene lfoce yapılan bir 

mcaen sonra bugüne kadar 
kaldı. füşm soğuld.arı. yazın yal. 

>~1.eri altındG bt' iki sene 4çi 
gilnkii şekline bürüııdıi. 

Ea1dd.en "tamiratı mlltemadi1 
ııilen btr hesap /aslından a! 
ufacık ufacık yeJ....-Qnlarla, lm · 
mın eU yUzfl çekt dil zen görm i~ 
saydı, ~phes1z ki onu bugün, 
gör'!l-iyccektik. 

Şimdi tamiri. çok paraya mil 
k"tf .. Bu yüzden de tamir edi1emi 
muhak1.ak. Bari bu lcaldırımlarl 

ailelerile birlikte bulunmuşlardır. Bu 
sabah tamamile huıuıi olarak şehirde 

dolaşan amiral Okan öğleden ıonra iki 
dost donanma arasında ' yapılan kayık 

yarışlarını Kuecn Elizabeth'de 1nıiliz 
amiralının misafiri olarak ıeyretmittlr. 
Kayık yarı§larmdan ıona maiyetleile 
ve büyiık Uniforma ile bizim 300 aakerl
mizin ve bandomuzun da fttlrak ettlfi 
hükumet konağındaki sancak indirme 
merasiminde, akıam filotillS kumandanı 
amiral Samesliğin ziyafetinde ve gece 
bgiliz amiralının aarayında !erefine ter 

Me9larm neticesi 'kadar olanlar, sağlam görü:nflp 
Valctta: 23 (A.A.) - Anadolu rafa sular /ı~7:ırtan nesneleri 1«.ı 

ajanmmın huıusi ıurette gönderdiii mu tamir edileco{ji Z<ı'11Wına l:adar 
tip ettiği baloda hazır bulunmu§tur. hauiri bildiriyor: şcd.e saklasalar. 
Dost memleketin muhterem amlralı Sir 
Dubley Pouna dostluk tezahUratmı 

arttırmak ve buna daha bUyUk bir par 
laklık vermek için miltcmadiycn veal· 
leler ihdaa etmektedir. 

Otl•terllen hU•nU kabul 
Valetta: 23 (A.A.) - Anadolu ajan· 

sının hususi surette gönderdiği muhabi
ri bildiriyor: 

DQnanp;ıaII}ız dost İn&iliz sularına 
"'Ol~ğindonb ... l doııbc.u .... ;~ " ..... u 

;üııdi.izlü çok samimi bir tarzda ağır· 
lanmaktadır. Kendilerine, gemilerde, 
evlerde, klUplrde resmt ve hususi ziya· 
fetlcr ve çaylar verilmekte, gezintiler, 
c:por eğlenceleri tertip olunmaktadır. 

Liman gece yarılarına kadar bir ta
raftan gemiler, diğer taraftan gemiler 
ve sahil arasında davetlileri taııyan 
muş ve motörler!e doludur. Bilhassa 

Dun yapılan futbol maçı çolı: gilıel 
ve heyecanlı olmuı. tngllizler 3-2 ga· 
lip gelmişlerdir. 

Buailnkü kayık yanşları da her iki 
donanma mürettebatının teşvik avaze
leri arasında ve büyUk bir intizam ile 

yapılmııtır. Bu yanılan umumun al
kıştan arasında 3-2 biz kazandık. 

~ .. -· Sakalar~~ 
Umumt çeşmelerden 

su alamıyacak lar 
Şehir meclisi dünkU toplantısında, 

Barbaroıun türbeıl me8elesln1, Pqa· 
bahçede perşembe günleri pazar kurul· 
maaı teklifini, Kala.mıela Fener ara • 

sındakl çıkmaz ıokağın açılması meae 
lelerini mUnakaea etmeden blr karara 
bağlamak üzere mülkiye encUmenine 
ha.vale etmlıtır. 

Bwıdan sonra mülkiye encUınenln· 
den, lnhl88.t'la.r idareıdnin Paeabah<;e • 

ıçerlde dekl tanklarda muhafaze. edeceği me· 

• MJllcl ıtcclisl dUn toptanmıı. 936 ınu vaddı mUşteiledcn alınacak ardiye ret· 
vazeııci umumiye kanununa bağlı cetveller minden yUzde yirmi tenzilat yapılına
de bazı değişiklikler yapılması hakkındaki sı hakkında gelen kA.ğıtlar tetkik ve 
tAylhRyr mllzakere ve kabw etıerek cwna mukavele ile beraber kabul edilmiştir. 
gUnU toplnr.ılmak tızere daftılmıgtır. 

• İEtanbuı mUddelumumtst Hikmet onat Gene mUlkiye encütneninden gelen bir 
bir l\Y mezuniyet aımı§tır. mazbata ile umuma. mahsus çeımelE'r· 

• HUl<ıimet muallimler blrllğ1nin feshine den ıakalann ıu almamaları ve bunP. 
karar vermesi Uııerln• birlik reisi Kenan 
uilnricn itibaren eşyaları emniyet mUdUrlUfü dair z:ı.bıtat belediye taliınatnameslnE' 
ne devre başlamıştır. Muallimler hb.lkevle ilaveler yapılması ve hafta tatili kanu 
rine girip çalışacaklardır. nuna göre alınmakta olan yüzde 10 

• Maarif vekAteU bUtUn mualllmlerltı ruhsatiye barcının bina tahriri dola. 
yeni ikametgfih ve adrcelcrlnl teabtt etmeye yısiyle yilzdc 3 c indirilmesi kararla'• 
l<arar vermiş, bu makaııtla dlltı bUtUn mık 
tcplP.re btr tamım göndermlıtir tınlm19tır. 

• Gııraonlar cemtyeU dUn Beyoğlu halke Mülkiye ve sıhhiye encUmenlerlnln 
vindo toplanmıı bir senelik heapıarı gözden müşterek mazbatalariyle gelen, fırın
geçlr!Mltkun aonra yeni itle.re heyeti aeçımı lardan alınan ekmek nUmunelerlylcı 

yapılmıştır beraber un numunelerinin de alınması 

Halkın D 
---------------~-~-, 

Titülesko 
iyileşti 

Zehirlendlğl yol 
daki haberlere d 

lzobat vermlyo 
ı;l' .. h;rt .... ~. haY'adislerinden 

kendisinden bir mUddettir bahS 
yen sabık Romanya Hariciye 
TitUleskonun tedavisine Sen M 
devam edilmektedir. 

TltUlcıko kendiıile görUıen 

Solr ıaretetinin bir muhabirine 
hııkkında ıordutu sualleri cevap 
rakmıı. rehlrlendifl yolundaki 
ter Uıtrine l.zıhat vermek iıt 

ve ıunları a~ylemlttir: 

- Romanya, Sovyet Ruıya Ue 
tu kadar Almanya ile de mUk 

mUnaaobetler teala etmeğe kendi 
menfaatleri lktiıuınca mecburdu 
Alrnınya-Sovyet ıerglnliğlnl en 

le görUyoruz. Romanya ve ingilt 
teıkil edeceii bir grupa aleyh 

maz. Böyle bir hareket intihar 
olur. 

Sulh zamanında her millet ben" 
müsavidir. Fakat harpte, kendi t 

larrnm genişlemesini bizim top 
rımızın parçalanmasile temin et 
tiyenlerle nasıl blr safta yer alab 

rstanbutspor klil 
nüu kongresi 

lstanbulspor klübü başkanlığın 
20-11~936 pazar gilnU ıab 

tam 9,30 d:l Cağaloğlundakl halk 
lonunda ıenelik kongre yapılacak 

zanın te§rifleri rica olunur. 
Dıfarda: hakkındaki teklif uzun mUnakaşalar- ----------....~~----ı 
• ıtaıyanın Londra elçtaı Craııdi Romacıa.n yol a.ı;mıQ ve azadan bir kısmı bu maz

Londraya dönmuıtur. lnglll.z - ltaıyan an batalarda ilerl eUrUlen fikri kabul et
ıaşmaıı tein mUzal<ereıcre ba9layace.ktır. 

• E!gan harbiye veziri Şah Ma.b.mut Met mişler, difer btr kısmı ise ekmekle be· 
hede muvasalat etmtıı, gchrl gezdikten ıonra raber un nUmuneslnln de alınmasına 
Flrdevıtnln mezarını z.Jyaret etrnııur. kanunt imkln bulunmadığını söylemle· 

• tkı yUz lt&lyan aınele karıaı, beraberle lcrdlr. Bunu Uzerlne mesele knvanln en 
rindo çocukları oıduC'u halde kocaıanna l1 cUmcnlne havale edilmiştir. 
tıh:ı.k etmek Uzere DoğU Atrtkaama hareket .-..-.,.....,,,..,,..,.---.....,..--.-------
etmlşlerdlr. Amele ailelerine Habeelatanda 
ycrlegmck Uzcre ilk defa muaaacıe verıımıı 
tir. 

• Eakl Bulgıır baJbııkanı Çanltof pazar 
glinU Sotyadan hareket etmıetır. Del&Tada 
orl\dnn Almanyaya gldecelttlr . 

• Amerfkada liman ve dok işçilerinin grevi 
kaptan ve maldnlstıerln de tşUrakilc genişle 
tnlştir. Bugün bUtUn Amerika llmanıarmda 
grev baııayacağl ~nnecııımektedlr. Dentzcl 
!erin grevi 36 iUndUr AUrllyor. 

• UhJ~Lınoa Vllno Unlvcrsıtesi talebesi 
1lntverııte bloMma kııpanmıılardır. Talebe, 
tın'\'trslte makamlannı Yahudi taıe~yc ayı 
n ınıı?ınller tctrlklne lcbılr etmek ıeın bir 
l.nç gUndcnberi açlık grevi yapmaktadırlar. 

Belçika 
Başvekili 

Perşembe gUnU 
l...ondraya gidiyor 
Bcrlln, 24 (Huauat) - Belçika bat

veklli Van Zcland por§embe gUnU Ltn 
lrnya gelecek, bugtinkü iktısadi mc!'K' 

leler üzerine bir konf crans verecektir 
Van Zeland bu mUnnsebetıc tng!lter, 
hariciye nazırı Edenle görUşccektir. 

Do1'tor - Bacısh hiçbfr 11Mtd 
yok, yıılnı: 1~wvetlf {llda aım<ı1 

halbuki her uUn cl.."mek, zeytirı 
§eyler yediğinizi söyİilyorsıınıız(' 
da beş lira vizite param1 verir ~ 
de h."Uvvetli gıdalar ltstesi alıtııt· 



B'AR'lt - ~kşam 'Pdlh• _____ __;.-..__.__ ___________ -'9~-~-·!::: 

~: 
racatı gQçleştlren 
lzaınlarımız varı 

tk Ollsln altı ay teehhbtlrden sonı-a 
vereceği cevap bu mudur? 

Va 1 İ Aokaradun totar 
Uzerlne 

----· Barbaros, 
Turgut geceıerl 

tertip Edellm 

8. Hacmhyan isminde bir l 
kendi ticari muamelelerine 

tGeıı bir ihracat teeebbUsllnUn 
kaldı~ hakkmda dikkati

• bu bahla yalnız onun i
umumt bir mesele oldufu 

1'le umum muvacehesinde 
taıea etmeyi muvafık bu-

• • • 

. 
....,_ ~ wrgWM gelince: 
..,...: 1canvtnıtl 6 tftCt mad-

"8tt ~ ecıuen uman• bu 
ta.o..~ ~ğs y.ı.:ı?ı o
:..,.... tnaddelerin dtJ bu 

HUseyln Cahil 
tarafından 

dava edildi 
Bay Vahram S. Hacmlıyan'm ne de

rece haklı olduğu meydandadır. Bir 
kere, bu gibi muamelelerde, altı ay te
ehhiirle cevap vermek ne demektir? 
Bu mUddet zarfmda bUtlln bir piyasa 
vaziyeti değiolr, tasavvur edilen l§ler 
sekteye uğrar. Ondan sonra, un ihracı 
vergiden istisna edilir de, unla yapd
mıı maddeler niçin istisna edilmez? 
TUrk işçisi de mtlteneffl olaca.k diye 
mJ? Herhalde, niamlardüf tenakmı: 
ve manasızlık ortadadır. Ttlrk Ofis, 
altı ay mOOdetle cevabi geciktirdiğine 
göre, bari, bu mantıkl!lızlığa dikkati 
celbolunarak hUkfunet nezdinde te
Debbtlste bulUD88.ydı da yeni bir nizam 
ve kanun çıkararak, mantıkl!lızlığı tas
hih etmek yoluna gitl!leydi .. F.ea.sen o
nun başlıca hikmeti vücudu bu olmak 
1hım gelmez mi? Yoksa, iki zıt kanu
nu yan yana koyarak, ihracatın aley
hlndekine göre hUlrilm vermek defil ! 

Sebep, Vallnln gaze· 
telerde neşredilen 

bir mektubudur 

fYA·NO) 

Seyyah akını 
başlıyor 

loglllz Kralının 
Seyahati lstanbula 
al4kayı canlandırdı 

Akdenizin muhtelif iatikametlerine 
aeyaliat edinmeyi itiyat edinmit olan 
İngiliz ve Amerikan seyyahlan - Ha
bq harbinin bitmesi dolayıaile - yeni
den bu eski ceveianJanna batlarN!k Qze
redir. 

Geçen menim, memleketfmü de da
hil oJdulu balde bUtUn Akdeniz mem
leketleri A nupa '" Amerika HyJahla
nnm yOzilnU pek Hyrek rBrllyordu. 

Buna sebep, Akdenizde İngiltere ile 
ltalya arasmda ıuıinlik vücuda gelme 
lll YC 11&UIWI, ~ ~~· 
cak kadar korkuta bir mahiyet almasıy-
dı. 

Bilhassa Amerlkadan gelmesi mutat 
olan büyilk tranaatllntiklerin seferleri 
derhal kaldmlmıftJ. Amerikalı ıeyyah 
acentalan, "Tehlikeyi 16ıe alamayız. 

Seyyahlannuzı batka yerlere g6nderi
riz .. ,. diyerek filhakika on ıı.nlerce A-
merikan aeyyahını diler mmtakalara 

Eski Tanin başmuharriri Hüseyin Ca-
hit Vali ve Belediye Reisi Muhiddin 
U•tilndağı dava etmiıtir. 

Davanm sebebi ıudur: Hüseyin Ca
hit Alqam gazetesinde köprü parası o
larak Tramvay ücretlerine zammedilen 
on para meselesi hakkında bir yazı yaz
mıı. Vali tarafmdan bu yazıya tiddetli 
bir cevap verilmiıti. Hüseyin Cabit, 
Valiyi ve valinin bu tiddetli mektubunu 
ne~reden 17:1 7t-tı-1 ~ri r1"vA etmıstır . 

Edirnenin 
kurtuluşu 

Yarın merasimle 
koli ulanıyor 

Yann Edirnenin kurtuluı gilnildilr. 
Her sene olduğu gibi bu !!lene de Ed.f r
nede bilytlk tezahürat yapılacaktır. 
Edirne mebusları diln gitmi§lerdir. Bu 
sabah kalkan bir trenle de diğer bazı 
mebuslar ve lstanbulda bulunan Edir
neliler ~itnıiqlp,rdir. 

Kambiyo 
borsasında 

Acenteler on beşe 
lndlrlldl 

Ankarada allkadar malıafilde yapı
lan tetkikler neticesinde kambiyo bor-
8881 !§)erinin daha az acente ile tedvir 
olunabileceği anlqılmıştır Mevcut a
centelerin hakları mahfuz kalmak 
p.rtiyle borsa acentelerinin adedi oıı 
beş olarıı '!( hı hıiit pnih'•,fqtir. 

Çlmef!lo ümrüiil 
yarı yarıya 

lndlrllecek 
Çinmento ihtiklrmı önlemek için hü

k<lmetçe tetkikata devam edilmektedir. 
Hariçten ithal edilecek çimentolardan 
alınmakta o1an gUmrilk resminin yUzde 
elli nisbctinde indirilecefi kuVYetle muh 
temel g6riilmektedir. 

gBndermiflercli. V &rld&l fatzlaSI 1 f 
Bu ıuretlc "Günqli Akdeniz,. bütün mllyODU buldu 

Amerika seyyahlarının g6zünde kara MaU senebap olan Hulrandan itiba-
bir dehtet mmtakası haline girmittL ren beı aylık varidat fazlaaı geçen se-

Şimdi memleketimizdeki ıeyahat a- neye nazaran ıı milyon liç yliz bın lira 
centalan ile Amerika acyahat acentala- oldufu anlaıılmqtır. 
n arasında muharebeler batlanuftır. Ak ____ ....;:.. ________ _ 

denizde vaziyet evvelkine niıbetle yu
mupmıı oldufu için eaki seferlerin 
yeniden baflayacatma muhakkak nua
rile bakılmaktadır. 

Diğer taraftan tngiltereden de bu se
ne memleketimize daha çok acyyalı ıe
leceği umulinaktadır. İngiltere krah 
Sa Majeste Edvardın bu yıl içinde mem
leketimizi ziyareti, bütün tngilterede 
memleketimize kartı olan allkayı daha 
arttımuıtır. 

Sa Majeste acki.zinci Edvardm lıtan
bulda bulunduiu aıralarda tngiliz pze-

vınııw T&lnfMi 

cı1o teleri Türkiyeye dair mUteaddit yazılar ,_ 5,31 12.oı 1uo IU3 1s,21 ıs.13 
yunutlar ve bu arada memleketimizin t!t. 12,48 ue 9,45 12,00 1,3& 12,2f 

inkılip yenilikleri ile birlikte tabit gü· ı 
zellik bakımmdan da bütün huıuaiyet- GEÇEN SENE BUC,ON NE OLDU? 
teri bir kere daha tebarüz ettirilmittir., Bulgar kablnNl değfonıtıtlr · 

Baı'barosun 
tüıbesi 

Belediye tarafından 
tamir edilecek 

tst.anbul belediyesine, Genel Kurmay{ 

başkanlığı, Maarif ve Dahiliye vekllet· 
leri tarafmdan müıtereken gönderilen 
bir tezkerede bilyük Türk denizcisi 

Barbarosun Beıikta!}taki türbesinin te
mizlen~rek tamir edilmesi ve etrafına 

bir park yapılması bildirilmit ve Beledı 
ye imar mildürlilğü de bunun bir pro· 

jeıini hazırlanu,trr. Proje riyasetçe 

muvafık görlllerek Şehir meclisinin tas
vibine arz~dilmi,tir. Meclis projeyi Miil 
kiye encümenine havale etmiştir. 

Ballk tuzlama 
yerleri 

Belediyece bir tall
matna me ile ıslah 

cdlllyor 
Galata ve lstanbul balıkpa.zarlarm

daki balık tuzlama yerlerinin gayrl 
aılıhl p.rtlar altında çalıştıklan bele-
diyece yapılan tetkiklerden anlaşılmş, 
bu yerler için bir talimatname hazır -
la.nnufbr. 

Buna göre, balık tuzlama yerleri. 
başka yerlerle alakası olmıyan klrgir 
binalarda yapılacaktır. 

ı - Burada: (gelen baJıklarm bulun 
duğu, ayıklandığı) yer ile (tuzlama ve 
fıçılara doldurma) yeri ve (dolmuş fı
çılarm bekleme) yerleri biri birlerinden 
ayrılmıo olacaktır. 

2 - Biltiln aksamı tamamen gUndUz 
ziyaslle aydmlanacak Burette pencere 

leri bulunacak ve ~ncereler dışardan 
.ince bir telle örtUlmfle olacaktır. 

Pencerelerin Ust kısınma hava taze
lenmesini temin edecek surette vuistas 
tertibab yapılacaktır. 

3- Blltiln kısımların r.emini ve (2) 
metro yüksekliğe kadar olan kısımlan 

her vakit yıkanabilir şekilde temlzle -
necek surette ( carosiman, mozaik ve 
ya fayans gibi) mUnulp bir madde ilP 
örtülmüş olacaktır. 

4 - Her kısımda llğımda nihayetle
nen ıskaralı ve sifonlu ve delikli bir 

taş olacak ve hiçbir yerinde su birikin
tisi hasıl olmam.ak Uzere r.emin bu de
likler istikametinde hafitçe meyilli o
lacaktır. 

5 - Tuzlama yerlerinde, balıklan 
yıkama ve temlzlemek için merkez! oe 
hir suyu tesisatı yapılacakbr. Bu mak
satla Haliç suyu kullanmak yasaktır. 

8 - ltc;Uerc hususi it elbiııesl veri
lecek ve temizlenmeleri için IAvabolar 
yapılacakhr 

Ereğll limanını 
yapmağa talip şlrk~l 

Dün Abidin Dav'erin Turgull Relatn 
bı:ıkıyeleri11i memleketimize MkletıM1t 
hu.su.M.oıdaki m.Utalea.sıttı bu 8'Jtuna 
geçirmi.1tilc. 

M uh.arrir, bir okuyum.&autwlatt ştı 

mektubu almıştır: 
"-Yazınızı okudum. Teklifiniz c<>k 

yerinde amma, muhakkak ki elsin Be
şiktap hiç uğradığınız yok. Eğer, Bar
barosun mezannı bir kere g&ne,dl
niz; Turgudun kemiklerini ptirmeyi 
teklif etmeden evvel, o mezan bugOJı
kü perişan halinden kurtarmak için 
yazılar yazardmız. Zahmet olmama, 
Beşiktaga gidip Barbaroeun yattJiı ye. 
ri görünüz ve ondan sonra Turguduıl 
kemiklerini buraya getirmefe kallap
ruz. Yoksa, Barbarosun, uğradıfr ih
mal ve llkaydiden müteessir olduğuna 
şilphe etmediğim ruhu gibi, Turgud 
Reisin ruhunu da tazip etmle olunu-
nuz.., 

Abidin Dav'tw yuıyor: 
Tarihimize, tarihi eaerlerimhıe ve a

bidelerimlm bUyUk allka ve derin 
sevgi gösterdiğimiz bir devirde, Bar
baros Hayreddinin meza.rmı bu derece 
ihmal edemeyiz. Arkadqmuz Turhan 
Tan'm söylediğine göre, Barbarosun 
metruk türbesi ayni zama.nda Mimar 
Sinanm eseri imlf. Şu halde bu yerin. 
her Tilrkiln gözUnde, iki defa kıymeti 
ve ehemmiyeti vardır. 

Bir büyük Tiirkiln mezarma bqka 
bir büyük Türk tarafından yapıla.n bu 
türbeyi de, Mimar Sinanm mezan gi
bi tamir etme~ etrafmı temizlemek, 
orasını, Barbarosu ziyaret etmek istı
yen ecnebilere de, göğsümilzü gererek 
gösterebilecek bir hale sokmak vazlfe
mi:r.dir. Barbarosu hiçbir ecnebi ziya
ret etmek ll!ltemeae bile biz, Türkler, 
kendimiz kendi §erefimiz için, ta.rfhi
mizin eerefi için, o btlyilk kahramam 
tertemiz bir yerde yatırmakla milkel
lefiz. ÇünkU biz, bUytlklerimlzfn kad· 
rini bilen 've asla nankör olmak iate
.miyen bir milletiz. 

<kt"e'1c 'l'Uf'gJt BN, g~ ~ 
Mın ve tarUtte "" almtf di~ aatm?i 
Türklerin m.ezarl4nnı ağırlamakla tltı 

kalmamalıyız. Bııtılar 1to1dMda fikri 
bir ae/erberlik de 1.d.ıımdır. Denk tari
himiai muhtelif kollar Aalinde t«7d1c 
edex gençler iateN. Turgud BN ~ 
Barbaros lıakktnda kmı.feroular tmip 
edilmeUdtr. Ve bu kon./erau1ar, pWıf 
Au.!U8i geceler, bıı y(ikaek f'IAMydle
rin Juıyatlantmı ma ulvi tt07dalaratttl 
yıldiJnamane iatlbet etm.eUdw. Yopttp 
mı.ı 11.areket'ler yolnt.t Maal ol~ 
ibaret kalmtytırak bir fq.ytlıı da femift 
f'lt8i"" çankfl ttice 1cx1AnMMt11.anMU 
t1tır ki bizim anladtbJmtz tnattada wae• 
mrdatt da malı."'mdur. Detefat& ~ 
br~ aulanM g('}maıü, yaAtd fİt'I· 
di kimbilir hatagi t~ keftdfMM 
wtan edinm~ med/ura nfce sdaı.ı baM
dırlar var. 

Tarihi• mouaralanttı ~114' tutfılaôsk 
derecede ve CIZiml.e '1::0nlandınr, Uft
mlanmızda ~tır ~W. ais 
bir par9QM MliM getirirae7c ~
nıhlan•ı• raluJt tJtlue~ ilde ~ fip1Mt 
yoktur. 

BI .. 
ı-~_,.. ..... ~-----~~-------Ereylide liman inşaatını deruhte et- Ç b k I l Ik k 1 d 

meye talip Vikers isimli İngiliz ıirketi- U U U O O OD 8 
run mnmessmcri Anka.raya gidE.'rek na- mOsamere 
fıa veklletiyle müzakereye başalmış- Evvelki gUn Çubukluda 37 lnel ilk 
lardır. Heyete Odmanlı bankası direk- okulun himaye heyeti tarafmdan eok 
törlerinden Rik riyaset etmektedir. MU güzel bir müsamere verilmiotir. Bu 
za.kere daha birkaç gün sürecektir. milsamerede Jdlçttk yavrulann glSeter • 

dikleri ulll!al teml!l!l f evkallde bele
nilmig ve alkışlanmıştır. Gene ulual 
şiirler ve martlar davetlileri eok h~ 
canlandırmıştır. 

Himaye he~·eti başkam Mustafanm 
fevkallde gayreti, mOumerenin mu -
nı.ff akıyetine eok Amil olmuştur, KU-

Kızınızın saadetini b oz mama k • ·n çUk yavnıcuklarla bUtUn bu muhite ne 
1Ç1 • şe ve faydalı N&tler yap.tan b6yle itil' 

(Bedbaht anne) imza.sile aldtfmrz mekttq>ta deniyor ıurette muıtarip ediyor. Buna rağmen kı.ııma pereıti§ e· faaliyeti tak~; .. ," '•-.rıııtlanz. ~tMJi ~MM ghceği11e 
·-ya Yoldur. Bunnla bcra- ki: derim. Acaba ne yapmalıyım?) 

CEVABll'.UZ: Bir facia için fevkalade bir mevzu. 
1 Kayıp çocuk 

/. !820 nvtnamlı 1otlttut1- (Kızım ve koı:aıı evimd~ otı rmaktıdtrlar. Damadıma 
~Gt'I topt<ın ~giye karp annelik hi11inJım çok uzak oll'ln bir hi~ beslmıckte
~ 1"tttdt.Jn artık dahil~ yiın. Bir k:ıç ::kıamdanheıi bir cazibe biıl biribirimize daha 

~ ,._ 4Yrı ~ Mrice aevkolrı- u 'dl 
~"" ~~ Mr MUdtn.ele tGt- fazla yakla1tmnakt1dt:; bu b.t a-rtık tııhamm{ cı mes 
~ ~. Kegfitvd bir ıetde girdi. Kızımın hiçbir ıeyden 1Uphe etmediğiae e-

• ,. minim, fakat onun kocuma verditi her buse beni müthit 

Sir.in istırabınızı" yAnında, bu iki ih3neti birden haber ala
cak kızınızın istırıo.bı muhakkak ki iki misli olacaktır. 

Sizir. i~in yapı!:ıeak bir tek it vJrdrr o da seyahate çıkmak. 
bu hissinizi ö~düri!nceye kadar onlardan uzak bulunmıya 

çalıpnız. K.ızı·uzı perestiş ettiğinizi sqyliyonunıu: O hal· 
de uadrtini cHnden almaya çalıırnaymız. 

9 yasrntla Hatice isimli, mavi g&zlti 
bir kız ço:ufu bir buçuk ıy enel Be· 
9ikta§t& Abretlcrdeki evindea ~t:r.-6 
kıybolmu!tur. Bilenlerin Beıiktaı ıtOlls 
merkezine malUm&t vermeleri rica elu· 
nur . 
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Limanda ıslahat Avusturyada kral olacak derken 
Yeni projeler 
hazırlandı 

B Ay A N LA R Gazetemize, ''Gll.zelllk doktoru.. adresi 
ne hakiki veya :mUıtear adla.nnwa eora 

ca.ğuıız suallerin cevaplarmı bu ıUtunda bulursunuz. Bu cevapları· Pa.rtste anlaşmış bulun 
duğumw: güzelllk mUeaııcsesl vermektedir. GUzelllğinlzl noksan bıra.kaıı kusurlarınızı bize 
yumu:. 

İstanbul limanının inkişafı için ha

zırlanmış olan projey. U.sdik için iktı-
sat vekaletine götürmüş olan liman u
mum müdürü şehrimize dönmüştür. 

llk suallere güzellik müessesesinin 

-3-
Saçlarının dökülmesi hakkında Un

kapa.nında M .... soruyor: 
"~6 Y~nu:layım. Evli 1)6 iki Ç-OCtı.'k 

sahibiyim. 10 aene tMJel bir ka.zd netiı
cesit&M ba.tnm.ın ü.st k"t.!mında bir yara 
hu.sula geldi. Bu yaranın yanluı teda
visi yüzüııden saçlarım yandı ııe dökül· 
dü. Bir müddet 80nra yerine ge"len ye
ni saçlar da zayıf ve kuvvet.rlzdi. Bir 
kaç scnedenberi daimi teessür ve hi
capla tedavisiz bıraktığım saçlarımı 

dökülmektt"n ııe açılmaktan naaıl me
nedeceğim.f. §a.,ırmı., bir 1uı14e size m:U
raca.at ediyor ve Bizden imdat tcılcp ~
diyorum. 

Gazetenizdeki yük.!ek teminatınız • 
crın cesaret alarak vereceğiniz tavsiye
yi sabırsızlıkla beklerken ailemizin hiç 
bir /erdir.de bu ııe bu gibi bir hadı,,eye 
tesadüf edilmediğini de iwvs eylerim. 

Cevap: 
Mektubunuzun yazılı~ §ekli banr. 

üziintünüzün büyüklüğü hakkında 
kafi bir fikir verdi. Size üzüntünü. 
::"in yerinde olmadığını söylemek 
manasız olur. Yalnrz size tavsiye
lerde ~ulunmıya ba2lamadan şunll 
söyliyeceğim. Müsterih olunuz. Kuv 
vetsiz gördüğünüz saçlannrza · ihti· 
mam gösterecek olursanız onların 
gürleşmesini temin edemezseniz bi!e 
r.-e· .. cutlannı dökülmekten kurtarabi
lirsiniz. 

gönderdiği cevaplan ne~rediyoruz: 

Bunu haftada iki, üç defa kullar. 
mak suretiyle bir müddet devam edi
niz. Saçlarınız §ayet gene dökülmek 
te devrun ederse tekrar bana, Haber 
gazetesi vasıta.siyle bildiriniz. Si7e 
ba~ka tertipler de tavsiye edebilirim 

-4-
Ankaradan T. F. imzas:yle yazı

lıyor: 
16 ya.1uuLayım. Esmerim. Saçlarım 

yor yer 1;.esta.ne rengi olmıya ~'Zarlı. 
Bıı. benim canımı sı1cıyor. Boyamak ça
resine ba§Vurmak i.'temiyorum. Bacak 
Zarı oo baldırları ıtztıtmak için yapıla.. 
cak b!rkaf jim1wstik harcl:eti trırif e
derr.ez m~bıiz~ Baoal:larım beni baya
ğı ürkütiiyor, çünkü kısa ue çok iri. Ba 
cak'larımın kalınlığı 36, baldırlarımuı 
51 santimdir. 

Cevap: 
Saçlarınız kestane ren3ine yakla· 

§ıyorsa, bu, bol ziyaya ~apkasız çık· 
manızdan ileri geliyor. Saçlannızm 
rengini bozan güneştir. Bunun için 
bariz olmıyan mavi, koyu mavi, laci
vert !8Pka tercih ediniz. Bu saçlan· 
nızıo rengini koyula§tmıcaktır. 

Limanda inkişaf için yapılacak ilk 
l§, maliyet fiatlanru düşürmek için in
pat ve tesisata başlamak olacaktır. 

Bu vaziyet karşısında tahmil ve tahli

ye ücretleri mUbim miktarda inecek ve 
diğer ma.ıııra.flarrn da azaltılma.sına ça
lışılacaktır. 

İşlerin çabuk yapılabilmesi igin h~ 

metler makineleştirileeek ve Haliçte ~ 
tölyeier kurulacaktır. Antrepo rıhtmı

lan Uzerine konulacak vinçler saye -
sinde gerek zamandan ve gerekse mas
raftan bUyük tasarruflar temin edile
cektir. Bu işlerin tatblkına pek yakın
da başianıiacakt.zr. 

Asıl um'.lmi tesisata, yani rıhtımla~ 
rm uzatılması, soğuk hava depolarının 
inşası, limancla bir kömür mıntakası 
kurulması işleri, hazırlanacak e~aslı 

projelerin iktısat vekaletince tet -
kik ve lasdikından sonra yapılacaktır. 

Galatadaki Çinili ve Merkez nbtım 
hanlarının arasında yapılacak olan ye

ni yolcu salonu için açılan proje mU
sa.bakaııına şimdiye kadar, içlerinde 
Fransız. İtalyan ve Almanlar da dahil 
olmak üzere 40 firma iştirak etmi§tir 

Bacaklarmızın incelmesi için ya·====:::;:::::;:================= 
pılacak jimnastik hareketleri ayakta 
tatbik ed.ilenleridir. Bunlardan en mn 
rufu bacaklan yana açıp, elleriniz]~ 
kalçanızı kavradıktan aonra vücudu
nuzu sağa ve sola döndiirmenizdir. 

Bir de yere oturunu7, bacaklarmc'!:ı 
açınız. ellerinizle ayak bilekleriniz
den tutup, yü:ı;ünüzü yere t~maı ec
tirmeğe çahşmrz. Yalnrz bacaklarmıı; 
hiç bükülmemelidir. 

Saç dökülmC3i, saç kökleri Hü- Pek Ta· R K . • 
ı:eyrelerinin canlılıklarını kaybetm>:· Vak ında Sinemasında 
!erinden ileri gelir. Ve bunun ted!\- p k 

d e mükemmel bir F ransrz opereti, muht~Jllem bir mizansen büyu .. k 
vüsi e yoktur. Dökülen saçların yet· " 
!erine yenilerini çıkardıklan ilan edi- tema~alı bir rövü, daima tercnniım edilecek tarkılor, bir kahkaha tufanı 
len ilaç ve tuvalet malzemelerine i· ~ le: K A R E V il.. 1 L E ~ 
nanmamak }Azrmdır. ""' 

Ancak sizin, yaranm yanlrtı tedsı· M o N A G o v A ve 
vi yüzünden döküldüğünü SÖ}'.lcdi· tarahnd•n:--=-~ıiiiiiiıfıiıılıiıiıı••iiiiilfi 
~nk~ç~m~~~~e~n~~-------------~~~~~~~~~~~~=~--

ninQkm~~~~nubUdi~en~~ç ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
hüceyrelerinizin canhlıklannı henÜT. 
l~aybetmediğine bir i~arettir ki ~mı 
tdavi edilebileceği kanaatini veri, 
Y'">T. Sonradtln yeti~en eaçlannrzm 
iki ~enedenberi dökiilmiyc yüz tut 
mnsı. kafotasmıza lüzumu kadar e
hemmiyet verrnemeniıden ileri gel· 
miş bulunması muht~meldir. 

Saçların dökülmeşi seheplerind~r· 
biri, baş derisinin çok yağlı bulunu~ 
~u ve kepek yapışıdır. Her §eyden e· 
vel bunun önüne geçmek icap cdcı, 
Başınızı sık sık yıkadıktan sonra ser~ 
bir fırça ile diğine fm;alaymıı;. 

!'aç kökleri için de esasında alkol 
bulunan losyonlarla maeaj edilmeli
dir. Size alkollü bir losyon formü}i; 
verıyorum: 

Horvut • lstanbul Mağazin 
Senebaşı fevkalade nüshası 

1 KbunU6aJli 937 tarihinde Holivut, lstanbul Mapzi.Q mec
muası üç renkli bir kapak içinde bol sahife ve bol resimli olarak bir 
nüshai fevkal de çıkaracaktır. 

Bu mevsim sinemalarda göaterilecelc olan filmlerin mevzulan 
kritikleri ve resimleri!~ ne§rolunacaktır. 

Sinema meraklılarına ve Anadoluda ıinema iıi ya~lara bu 
nüshayı tavsiye ederiz. 

Bayilerin bu nüsha için ıimdidcn aiparif vermelerini ve ilAn 
koymak istiyen ticarethanelerin de V AKIT Propaganda aervisine mil 
rnc:aatfarmı bildiririz. 

;··. .... . • .• . •.";,.: .. ,, ... ·~·<'• : • .. ~ • . .,, .• • 
- -

Arşidük O to Mac 
kralı mı oluyor~ 

Macar naibi, Başvekili ve h 
ciye nazırı Romaya gittile 
Paris, 23 (A.A.) - Figaro ~a

zetesinin Roma muhabiri, Amirt'll 
Hortinin Romayı ziyareti sırasındl' 
Macar ve l talyan hükumetlerinin Ar 
tidiik Ottonun Macar tahtına otur 
mast meselC8ini derpi; edeceklerini 
bildirmektedir. 

Muhabir, Ar~idük Ottonun tah"eı 
çıkttğT zaman hemen ltalya kralın'll 
krzı Prenses Marie de Savoie ile ni
şanlanacağını yazmakta ve ıu suretle 
devam etmektedir: 

"-Macaristan mhtmda ftalya kn 
lmın damadmm bulunması, Macaris· 
tanın Almanyaya karşı istiklalini mü 
esair curette muhafa~aya medar ola 
caktlr. Bilha~a Viyana, Peşteden '' 
kadar uzak değildir. O surette ki aai 
tanatm daha 5?eniş ~ikyasta iadesi 
Romanın elinde Anııluaa (yani Avu~ 
tury<t ile Almanyanm bir do~t hali,-.,, 
l"' .. lml"'~ine) k11r•u kati bir knzdur .. , 
Macar Befvekillnln beyanatı 
Budnpeşte, 23 (A. A.) - Başb:ı

kan M. Daranyi, Romaya hareketin
den evvel gazetecilere §U beyanatta 
bulunmu~tur. 

·• - Ananevi taamül mucibine'! 
İtalyan hükumeti reisine kendimi tak 
dim i~in Romaya hareketimden dola 
yı meaudum. Keza Naib de ltalya 
krah ve Habe.~iatan imparatoru Vik· 
toria Emanocli ziyaret için ve dı~ btı· 
kam Kanya da Kont Ciononun ziYll 
retirıi iade için Romaya gitmekted:· 
ler. 

Macaristan ile ltıılya araarnda a· 
sırlardanberi mccvut olan toriht dost-

luk son seneler zarfında gerek 
tarihli İtalyan - MacariataJl 
mu~edeai ve gerek 1934 
takola ile teyit edilmit b~~ 
tadrr. Bu protokollar iki meı:l 
rasındaki -nünasebetlere yeııl 
na ve yeni bir siyasal ve o~ 
münteha temin etmişler ve tt 
konuşmalariyle Avusturyayı 

kı bi: surette kendilerine 
lardrr. 

Buclape~te, 23 (Hususi) 
Horti riyasetindeki heyet ~ 
hareket etmi~tir. 

Yedikulede 
infilak 

Yaralılardan bl 
diln lJldU 

Diln, Y tdikule Kazlıçe~cd' 
nı<k imalathancıinde okıijen 

patlameaı netiecıinde muhtelU 
lerl.n yaralandıfnu yarıru§tık. 

Yaralılar içinde iki ayağı 

olan Cemal ka.Ha - dUn bu 15~ 
tıkla Sal!haddln olarak y 

hastaneye kaldmldık~ iki aı'1 

ölmüıtUr. 

Zabıta tahkikıta devam e~ 
patlamanın ncdın ileri geldill 1 
tesbit cdilcmernittlr. 

Diğer yaralılann vaziyeti Jyl 

En yeni, en rnükerrı 
eı, n ~ n 

SHIRLEY TEMPLE 
şnRlb.EV KAPTAN 

Bu perşembe SARAY slnefl1 
akşamı . . ttın~ 

---·-------------·---.---------~~-~-~ 
w .. •• -

A K A z A R Sinema~ 
Yarınki program için 

Büyük Sürpriz hazıı·lıyo 
TofeUAttnı yarınki gazetelerde arayınız 

1 00 gram beyaz sabun; 60 dere
celi 400 sram alkol; 1 00 gram ko· 

ÖnUmUzdekl 

PERŞEMBE 
" MAZURKA ,. nuı unutulmaz yıldızı 

lonvcı suyu, POLA NEGRi 
Sabunu küçük p9rçalara ayrmm: 

ve iyice erimeaina dikkat ediniz. Bu 
mahlOl uzun zam"n o.yni vnziyctl" 
muhafaza edilebilir. Yalnız saçlım 
ovmak için kullanacağınız zamanlar 
dn bir bardak içine bir miktar koy!.1-
nuz, bunun kadar da su ilave ediniz. 
Rnşmızı bu mahlulle yıkayacaksmt.< 
Ji:;;umu kadar mahlulden ve bu mah

MELEK 
VE ve meşhur 

Veni nesrıv~ 

Ana, Yurt ve To9 
kokusu 

SAKARYA DON KAZAKLARI 
•lnamalarmda birden tare.ından em••l•I~ bir euretta yaratılan 

MOS OVA -ŞANGHAY 
ltıl kadar da su ilave edersiniz. 

N1?08 YO g6rUlmemff derecede AUz ı, h•reketll bir •ahesar 
................. Bl!lllllllİ ................................. . 

Afri ada havdutlar peşinde 

Çok ne!iı bir §ekilde basıW' 

bl,d41 hiç tecrUbe edilmemiJ ~ 
yuılmı§ çok gUı:el parçaları llı 
vcır. Osman Nebi ve Ziy;a l'l' 
kitabını bütün okuyucularıınıl' 
edcriı • 

" 



Fiyaka 
bin beş yüz 
Kimsesi yoktu.. ı 
Bazan taksilerde §Oför muavinliği 

Yapar, bazan da oto~üslerde bilet ke
lerdi. Gençti, yakı§ıklıydı, gcnie omuz
lan, beyaz dişleri vardı. Bütün zevki 
fırsat buldukça motosiklete binmek ve 
ıoförü kandırabilirse asfaltta direksi
Yon kullanmaktı. Bir şeyi beğendiği ya 
hut işi iyi gittiği zaman: 
"- Yaşasın fiyaka 1500,, derdi. 
Ustu başı iyi değildi ama, temizdi. 

Otobüslerin sahibi olan (patron)un 
oğlu ile aralan çok iyi idi. Patronzadc 
zengin ve şıktı. Bazan ona bir panta
lonunu, bir süveterini verirdi. Bunları 
giydiği zaman ne§elenir ve otobüsün 
aynasına göz attıkça: 

- ınan RUknU gene fiyaka 15001 
D.iye kendi kendisiyle şakalaşırdı. 
lami Rükneddindi. Fakat herkes onu 

RUknü diye çağırdığı içtıı o da kendi
ıine bu ilmi verirdi. 

O akşam patronun oğlu baloya gi
decekti. Rüknü kolacıdan onun gömle
ğbu, yakalıklarmı aldı, evine götürdü. 
KUçUk bey ha.zırlamyord~ Kenarı şe
ritli siyah blr pantalon giymişti. Aya
ğında ayna gibi rugan iskarpinleri var
dı. 

- Ziya bey, bu akşam gene fiyaka 
1500. 

- Ne dememin RUlmtı, haydi gel 
Beni de göttıreytm. · 

Rükneddin güldil. 
- Delirdin nıl kUçtlk bey, ben bu kı

hğımla oralara girebilir miyim! 
- Ben sana bir fra.k veririm. Sana 

llYar. Beraber gideri&. · 
- Olmaz beyim, olmaz. Oralara 1e

llin gibi klflzadeler ılder. 
- Senin benden ne farkm var RUk 

illi! 
- Çocuksun be Ziya bey. Senin ba

banın yirmi tane otobüsU var. DUk
hniar, apartımanlar caba ... Benim bA 
• • ·~-,nı_,-ytJKtU. 

Ziya bey dedik ya, fyi kalpli !;OCUk
tu. Bu sözler ona btl!bUttın tesir etti: 

- Baloda senden para hıtiyecek de
tiller ya? Orada ldmae kfmaenln so
:Yunu, eopunu a.rqtırmaz. Yer, lı;er eğ
lentriı.. Bak ne gU:ael kızlar göreceksin. 

- l3en o kızlardan &lllamarn Ziya 
bey, Hem o kızlar kibardır, benden ka 
Çarı ar. 

- S.n Mi11D kim oldutunu 88yte • 
lllcnı. Bir teY uydururum. Haydi IÖzti· 
ırıu kırma.. Ben aent ltıslertm. 

. ~caba balo rıuıl bir yerdi. Bir defa 
~dip göne fena mı olurdu. Nihayet 
'Var verdi: 

h - Ömtıntııı vallahi Ziya bey, dedi, 
1Ydi dediğin gibi olsun. 

• • • 
Llmıa balonun en ıık knaydı. Elbi

~l~rinin, elmaslannm epizliğtııl o da 
üıyor, ve gunırla, neşeyle dansedi • 

l'Ordu. Babam ""'k ..... ..c .. A; 0n b' bir . -- .._. .. auı. u ıç 
ho dediğinden mahrum etmiyordu. Bu 

1 
lluk ve serbestlik icinde büyüyen 

rn erı~ kttm tşf gUcU balolarda dolaş -
kak, tuvaletleriyle akranlannı kıs • 
rı~d~ak ve beğendiği gençlerle gö
ıı 0Yalamaktr. Etrafmda birçok de
it kan1ı1ar dol&§ıyorlardı. Llnıla bfrts· 
t~ dana ederken nteklnfn terıll!le dave•u ka.buı ediyor, bir ba1ka1fyle konu. 
"~~fJb., diğer bir bqkaamm uzattığı 

"ll'f f Cf Yordu. 
- Heııo Ziya! 
- Hello L&mia! 

ga"; k&rdetlerin nerede, mumuzı z7· ablana bir miljdem var. 
:Ya Y~, Llmiayı kendi oturduğu masa
İlk g<>tUrcıu. Rükneddin de oradaydı. 
eık ~efa gfydlfi smokinin içinde biraz 
~ lYor, takat bir 3eY belli etmemeğe 
2~ıt ~trafı ~yred!yordu. 

Ya, Rukneddıni Lamiaya tanıttı. es; L!nııa hanım. Bizim Rlkl, benim 
dl 'B~rkada~mı. Arnerikadan yeni geı. 

"n.u:' biraz yadırgıyor. 

- Başladım gitti. Rica ederim, şu 
gözlere bak, bu hakiki bir Klark Gabi 
azizim Jestlere bak sen. Dünyaya me 
telik vermiyor. Ay, ne tuhaf çocuk bu 
Yüzüme bile bakmıyor. 

- Kadınlardan hoşlanmaz.. 

- Olur şey değil.. Bana. biraz iza-
hat ver Ziya. Ne biçim adam bu? 

Çok orijinal bir adamdır. FevkaHd 
İngilizce, franaızca bilir. Fakat bir tek 
kelime konueturamazsm. Dans etmez, 
"gidip bir kadının önilnde iğilmemek 
için dansetmfyoruın !,, der. 

- Oh! Ne erkek! 
- Konuşmasını görsen, tam argo i-

le konuşur. 
- Tam erkek tipi işte! İdeal erkek 

tipi! 
Lamia "Riki,, den pek hoşlanmıştı. 

Ziyaya rica etti. Yalnız kalmalan için 
bir behane buldular. Ziya: 

- Riki ben ka.rdeşlerimi büfeye gö
türüyorum, dedi, aen Li.miaya kav.al
yelik et. 

RUknU kavalyelik etınekten bir ft!Y 
anlamadı, bön bön baktı. Yalnız kaldı
lar. Umia konuşacak lakırdı arıyor
du: 

- Amerikada çok mu bulundunuz? 
- Ben Amerikada filan bulunnia-

dım. Ziya atıyor! 

- Oh, ne orijln&l adamamıa. Korka
rım ingilizcenizi de sakhyacaksınız. 

- Hangi ingiliz.cemi? 
- Evet, evet.. Ziya bana söyledi.. 

Dana etmiyor mwıunua? 
- Ben dana bilmem t 
L&mla kahkahalarla gWUyordu ı 
- Ne tuh&f adamamıL Slabı dana 

bllmedıtmfa kim lıwur. 
ıttumtı balrtatm motldll mnkide 

k&lmJttı. l'ula kollqmaktan korku • 
yordu. rmt bu im hep IUal IOl'Uyor 
onu cevap vermeye m.cbur ec!b'ordu. 

- ıy..t hala...,. takanı' ı,nu:msl 
- m. oıkamu mnnnmT 
Llmla, 1p<>rcu kıll&rdandJ. K&dm • 

lan hırpabyan, onlara. akıllik eden er· 
keklere bayılırdı. RUknUnUn hqtn mu 
ameletl onun pek hOfUll& &idtyordu 
Kalktı. Onu, elinden tutup ıorla bllte
ye ltırtlldedl. 

- Sizinle içeceğiz. Haydi bakalım. 
Birer viski içtiler. 
- Birer taQe daha içelim. 
Ildiıclyi, UçUncllyU, ve cU>rdtlncllyil 

içtiler. 
RUkneddinin rözleri bulamme, y& • 

naklan ateşlenmf.ati. Genç kız vücu
dunun bUtün temaalyle ve aiırlıfıyla 
onun koluna yulamyor, baemı onun 
omuzuna koyuyor, elleriyle ellerine do
kunuyordu. 

- Beni beğeniyor musunuz! 
Kıç yilzline baktı. İlk defa kadma 

alıcı gözüyle bakıyordu: 
- Beğeniyorum, iyisin! 
- Haydi salona geçelim. 
Salona geçtiler. Danstan yorulan ve 

yalnız kalmak istiyen birçok çiftler bu
rada koltuklara kanapelere yerleşmiş
ler, gizli gizli konuşuyorlardı. Lami: 
RUknUyil bir kanapenin tlatilne itti. Ya 
kınına, pek yakınma kendisi oturdu. 
Delikanlının bqı dönüyordu. 

- Demek beni beğendin Riki ? .. 
- Beğendim dediın ya. 
Rükneddin kendisine adeta yalvaran 

bu ıilsltl kızın yUIUne bakıyordu. Dü
şündü: 

- KUçUk beyin elbiselerini çıkarıp 
benim eskileri giyeettı bu kız rene be
ni beğenir mi? 

Lamiadan hoılanmııtı. İlk defa onun 
koluna giren, bu renkli ve ıUslü dekor 
içinde ona mültefit ıözler eöyliyen 
genç kızı ~k giizel buluyordu. Bu ilti
fat kendisine miydi? Şu çiçek gibi süs
lü kız karşısındaki adamın kim oldu
ğunu bilse, ondan kaçmaz mıydı? 

Ziya, onları arıyordu: 

da ı, dedi, iş çatallaııyor. Fiyaka biı 
beıs yüzken ben kırayım buradan. Uy 
Kum cıa geldi. 

Ziya onun haline acıdı: 

- Haydi sen benim arabaya atla 
git istersen .. 

RüknU cevabı beklemeden kapıya 

koştu. Otomobile atladı. O sırada Lt
mia kapının üstilndeki balkonda bulu
nuyordu. Onun husuti bir otomobile 
atlayıp makineyi işlettiğini görünce 

11e.slendi: 

- Riki gidiyor musun? Riki .. Rikl .. 
Rüknü duymamazlıktan geldi. Gazc 

baıtı. Uzakla§tı. 

8. Salih 

ke.d neddfn yeni i8minden ve Ameri
ftıa an ge.1ınış olmaktnn hoşlanmadı a
ken~::atıdan şByle bir güldü. Lamia 
tin •. hden pek hoşlanmt"'tı. Viskilc -

verd·~. 

- Maşallah s!ze diye yaklaştı. Ben 
gelip yakalama.sam nerodeyse bir olup 
kaçacaksınız buradan. Seni Donjuan 
seni. Ne çabuk kandırdın kızı. --------------

fnı. t ıgı serbestlikle Zi\•anın kula-
f!tldadı· • 

-ı.r . 
_ on~r. bu ne hoş çocuk! 

rznı tı':1 ne çabukluk LA.mla. Korka
rte ba.şhyacakam. 

Bir aralık yalnız kalınca Ziya RUk-
nUye: 

- Nasılsın? dedi. 
RUknUnUn hali tavrı değişmişti! 
- Kuzum Ziya bey, gidelim bura-

HABER'in 
OUzelllk Do toru 
Kuponu: 

42 aene evv.ıı bugUn 

ClYlmlhu.aırDyet ve kraKcıUaır 
çaırpnşmağa baışOado Baıır· 

Müddei umuminin beş aza ue Lerater 
başı kasıldı. " Gadre uğrayanlar baao
su ,. • a gıdenıer parisi aat üst: ettiler 

f ransada kralcı ve cumhurıyetç:-ı - Evet, dedi. Cumhuriyet taraf· 
lerin biribirleri aleyhjndeki hareketle· tarlarını öldürttüm. Beni müdafaa 
ri muthi§ surette artmı§tı. Biribirlerı· eden dostlarım: 
ne: - Uyuyan aslan ölmüt demek 

- Hainler .. Vatansızlar... değildir: bir gün uyandığı zaman 
Diyorlar, ellerinden gelen her di.işmanlanna aman venniyecek .. de. 

fenalığı yapmaktan çekinmiyorlar· 1 di. Ben de ayni kanaatteyim. Uyu 
dı. 

1 

ı k 

1 

yan as an uyanaca ve ... 
1794 yılı idi. . Karriyc sözünü tamamlıyamadı. 
Günlerdenberi gizliden gizli:>" idama mahkum olması için küçük bir 

bir balo hazırlanıyordu, kendisine: sebep kafi idi. Şimdi ise sebep değil. 
- Balomuz var .. denen adam. cÜm\ÜnÜ itiraf ediyordu. 

ilk ö11ce anlamamlf gibi tekrar sonı· _ Uyuyan aslan ölmiiftür. Sen 
yordu: ise idam edileceksin ... dediler. 

- Balo mu} Ölümle kucak ktl· 
Karriye'nin tevkif ve idamı ile 

cağa Yatadığım fU günlerde bu nB3rl hareket ba,lamıftr. Arkumdan sabık 
baloL diyordu. Fakat kendisine izalı müddeiumumi tevkif edilerek muh" 
edildiği vakit, yüzü gülüyor, sonru k ed'ld' M"dd · .. · 'ti' f 

· · di"' b' la h t'me ı ı. u eıumumının r "' gene sevıncın ver gı ır gurur , er 1 D • b" "k b' h k lıkla .. bal l .. · .. an, an ton un uyu ır a sız 
ıeye ragmen oya ge ecegıne soz 'd dild' ... . da k 
veriyordu. ~ a_m e ıgını ~er na. o~yor, 

Balonun adına "Magdurin Bale ıhtilal mahkeme.~ının. tarihç~ını ay. 
su., denmitti. Davet edilenlerin ço dmlatıyordu. Muddeıumumı F~kye, 
ğu .. ııiyaact meydanında idam edil • her 9orulan ıuale cevap verdikten 
mit olanlann akrabaları., idi. sonra: 

Orada, nutuklar verildi: - Aldığını emre itaat ettim •• 
- Bizi öldürüyorlar, asmadan Cümlesini ilave ediyordu. 

öldürüyorlar .. intikam günü gelmiş· r okye, kendisi ile beraber ihtilll 
tir .. diye nutuklar \•erildi ve sonra mahkemesinden ~ azayı daaürükle 
kahıı bastonlarla Paris sokaklanna di. Altısı birden yaptıklarmm ceza. 
dağtldılar. Tiyatrolara, kahvehanele- smı başları ile ödediler. 
re, kulüplere hücum ettiler ve rast- • • • 
ladıklarmı kırıp döktüler. Ru idamlar yapılırken Pariıin ne 

- Jakobenler yere batsm.. vaziyette bulunduiunu ihtiW tart. 
- Anarşistler kahrolsun... hinin birkaç satın ile anlatalnn: ''l'e 
Arada bir de: ror aleyhine irtica sırasında Mara mu 
- Y ataam kral... hiblerinin de meydan bldırmaaı ta .. 
Bağmşları duyuluyordu. bii idi. Maranm aokaklarda, evlerde. 
Milli meclis, efkarı umumi)t ...... m ki hf"ykelleri kınldı. Selameti umu. 

gün geçtikçe tekrar aleyhinde şidd!t miy~ komitesi tiyngolarda ;,bulunan 
1en(fiğini göruyDr, anune geçmek için heykellerin ~ 
çalı1ıyordu. Kralcılar da buna mu· Bir güa adı krallık taraftarlannsn 
kabelt"den geri durmuyorlardı. öldürdükleri Mara, ve onun kurtan• 

1 794 yılı 24 ikinciteşrin gunu, cısı addedildiği halde bundan sonra 
142 sene evvel bugiın Karriye tevkif kıtallerin mürettibi ve beyhude kan 
edil~rek ihtilal mahkemesine sevke· dökmekten müteleu.iz olan bir gad 
dilcli Bu adam, Nant şehrinde cum· ddr gibi telakki edildi.,, 
hurvet aleyhtarlarını idam ettirmiş· İşte bu yüzdendir, ki uirunda 
ti. Mahkemede inkar etti. Fakat tev can verenlerin hata ve muvaffakıyet 
kif ile taraftıulannın ta~kmlığı art- leri, ancak ihtilal muvaffak olduktan 
mıştı. Bir giin: . sonra tarihlere geçti. 

MJ_~~1f utbol~~.~~)~· ~ 
- /'~k~----~ -
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HASMIN ÜZERiNE ÇIKIŞ: 
Hafbek, çok zaman kendi kalesi 

hesabına tehlikeli mıntakada oyun 
oynamadığı için geri çekilmekıizin 
derhal hummın üzerine gitmeli ve 
onu her veıile ile iz'oç etmelidir. H~r 
nerede olursa olsun serbest bırakıla11 
hasım gerek pas vermekte, gerek~e 
ıüt çekmekte daha isabetli vuruşlar 
yapmak imkanını elde etmit demek
tir. Bunun için hasmı mütemadiyen 
rahatsız etmek lazımdır. Maamafih 
sırasına göre hasmın ıize doğru ile:-. 
lemesini beklemek faydalı olacağırıı 
kestirdiğiniz vakit bu şekilde hareke· 
ti tatbik etmek lazımdır. 

Hasmın üzerine hücumda he -
def 1<.>ptan başka hiç bir şey olmama
lıdır. Oyunculara sakatlık vert:· 
cck .,ekilde sert girişlerden oyun he. 
sabına hiç bir fayda hasıl olamaz. 

Girişlerde mühim olan kararı ve . 
rir vermez, t~reddütsüz ve fikir de· 
ğiştirmeden hareket meselesidir. C\. 
rişil~n oyuncuya tamamiyle yüzii
nü tevcih cclerck hücum etmek yan 
dan lıiicumlarclan daha müessir olur. 

iyi bir futbolcu hiç bir zamaıı 
fazla bir 'kuvvet sarfcderek andece 
sertlik ile hasn11 yıldrrmak usulün :i 
tatbikd yeltenmemelidir. Fakat ha· 
sım korkaklık ~österdiği takdird~ 
bundan da isti fnde etmemek akıl kn· 
rı değildir. Bilhassa hasım muha· 

cimleri arasında asabi ve kolayca 
kendini kaybedenler bulunuru bun
lar üzerinde müeııir olabilmek İçİQ 
giriıl~rin nizami fakat sert olmaa 
faydasız değildir. 

iyi bir haf birinci ıirifle topu al .. 
rnadığı takdirde ikinci ve hatta bir ü
çündi tecrübe yapmaktan çekinme
melidir. Hasma sakız gibi yapqmü 
en doğru harekettir. 

Evvela hasım oyuncuyu kendi 
halint- terketrnemekle ve mütemadi· 
yen arkasından koşmakla acele ede
rek ton kontrolünden mahrum eder· 
sini?. Sonra da karşılanna çıkacak be
kin vazifeıini muhacimin Pflm\'.f 
bir halde olduğundan kolaylaştmn19 
olu,.sunuz. 

Bunun kin hasım muh1tcimin 
peşini bırak~amak her zaman için 
çok faydalı bir tabiyedir. 

Girişlerden rnaks!lt tonu ftlr""'"k ol
duğuna göre giriş anını iyi~ kestir
mek çok mühimdir. Beyhude enerji 
sarfını icaD ettiren P.eli~i f.tÜzel gİrİf" 
ler yerine tam anında tasarlanm11 
girişler daha faydalıdır. 

Futbolda en son tabiyenin bekle
rin açıklan yan haflarınm iç muha. 
cimkri; santrhafın da haann merkez 
muhacimini tutmak olduğunu dütü • ' 
necek olursak topu ayağında bulun
duran hasmın bütün arkadqlan iyi 

(Devamı wwJ 



ispanya 
< IJaş taralı 1 ıncide) 

Valensiya, 24 (A.. A.) - Bahriye ne
zareti, dün akşam neşretmiş olduğu 

bir tebliğde İtalyan ve Alman filola
rının asilere yardım etmekle itham 
eylemekte ve dün Cartagene limanın
da Mendez - Nunez ve Servantes kru
vazörlerine hücum eden ve bunlardan 
ikincisini hasara uğratan den1zaltıla

rın ecnebi filolarına men.sup oldukları
nı beyan etmektedir. 

Bahriye nezaretinin tebliğinde Kar· 
tagene hadisesi hakkında aşağıdak5 

tafsilat verilmektedir: 
"Saat 9 da Mendez - Nunez ve Seı 

tes kruvazörleri ile Jaime zırhlısı, bir· 
çok denizaltıların hücumuna uğramış
lardır. Bunların attıkları torpiller Men 
dez - Nunez kruvazörüne isabet etme
m~ de Cenvantes kruvazörünün baş 
tarafına isabet etmiştir. Bu denizaltı
ların ecnebi denizaltıları olduğu mu • 
hakkaktır. Çünkü asilerin elinde de • 
nizaltı yoktur ve Kartagenes üssübah
risi hüklımetin elinde olduğundan ye 
ni denizaltılar yapmaları imkanı da 
mevcut değildir. Atılan mermiler mu
ayene edilmiş, bunların İspanyol mer
misi olmadığı gibi, İtalyan mermisi de 
olmadığını meydana çıkarmıştır. Kar
tagene limanı açıklarında bulunan bir 
Alman muhribi, torpillemenin tesirini 
görmek üz.ere limana doğru gelmiş ve 
sonra ufukta kaybolmuştur.,. 

Bu tebliğde ecnebi harp gemilerinin 
lspanyol filosunun harekatı ve deni?.C 
konulan torpiller ve saire hakkındn 

malUmat vermek suretiyle asilere yar 
dmı etmekte oldukları ilave olunmak 
tadır. 

Bir slllh deposu lntlllk etti 
Madrid cephesi, 24 (A.. A.) - Havas 

ajansı muhabirinden: 

• 
ıs yanı 

taraftan hiçbirine muharip hukuku ver· 
memiş ve böyle bir niyeti de yoktur. 
(Alkışlar). Buna binaen İngiliz harp 
gemileri icabında İngiliz tecim gemile· 
rini himaye edeceklerdir. 

M. Eden, hükumetin, ispanyaya İn
giliz gemileri tarafından silah naklini 
nizamsız addedecek bir kanun çıkara
cağını ilave eylemiştir . 

Yeni harekat 
Londra 24 {Hususi) - Üç gün

lük sükunetten sonra dün Madrit üze 
rine asiler yeniden bombalar atmış 

HABE'R - ~m !'Qst::5t 

Zingal şirketi 
müdürü 

Bir sene hapse 
mabkll.m oldu 

Zingal orman şirketi müdür~ 
Tevfik Ali, 934 senesi martında 
idare ettiği hususi otomobiliyle Ba
kırkoyden lstanbula gelirken T opka
pı haricinde Cemaleddin isminde bir 
gence çarparak ağır surette yarala

24 tkincitetrin - 1936 
~~..::.ı:sı•-~ 

Antakya ve lskenderunda 
Türklere karşı 

siyaset değiştirildi 
Şimdi tathhkla onları avutmak 

gayreti seziliyor 
mış ve yaralı bir müddet sonra öl · Antakya, 23 _Sancaktaki F ran· 

müştü. .. .. .. . sız delegesi Doryo son günlerde tavır 

t\" r ·~ 1 \ =ti~ 
- . İst~~~~l uçuncu ~eza mahkeme· ve horeketlerini değiştirmiş bulunu-

~ın~e . ~l~me se?ebıyet vermek,, yor. Bununla Türklerin sempatisini 
ıdd.iasıyle ıkı sene~ır ?~v~sma bakıl- ve itimadını kazanmıya çalışıyor. An

' ~ak~~ .~la~ T ev~k Alının suçu sa- takyadan sürülenlerin geri dönmesi 
bıt ~~r:ılmuş ~~ ~u.n n:aJ:ıkeme karan ne müsaade edilmesi bu yeni siyas~ 
kendısıne ~eblı~ e~ılmıştır. tin icraatıdır. Doryo daha ileri gid ... 

.. T evfık Alı hır sene hapse mah- rek Türkleri intihaba iştirak etmemek 
kum olmuştur. hususunda gösterdikleri birlikten d<•

sı üzerine erkek lisesi talebeleri de 
grav yaptıklarından Fransızlar talebe 
velilerine bir mazbatcl vermek şartiy• 
le mektebi açacaklarını bildirmişler

di. Lakin Türk talebe velileri bunll 
yan3şmamışlardı. Bunun üzerine ktı 
lise'3tnin açılmasına müsaade edilmi,, 
erk~k lisesi talebesi de grevi kesmiş· 
tir. 

-
M adritte lıall~ asilere '/oo.r§ı mukave-
mete tcyv-ik için nutuk söyliyen bir 

kadın 

lars::ı da zayiat o kadar ehemmiyetli 
değildir. Üniversite semtinde asil.!r 
birkaç bina daha işgal etmişlerdir. 

layı tebrik etmiştir. 
Franeız elçl•I gidiyor mu 1 

Polis enstl•tu•• su•• Doryonun gösterdiği bu mülayı 
metten maksat, sancaktaki heyec--.-

Ankara, 23 - Bir taiaya gört 
Fransa hükumetinin Ankara elçisi 
Hanı i Ponso bugünlerde Ankaradaf1 

ayrıbcaktır. Şayia Ponsonun F ran· 
saya mezunen gideceği şeklindedir. 
F ransada geçenlerde çıkan bir kanut.> 

(B~ tarafı 1 incide) nı gevşetmek, buradan ana vatana 
mutedil bir hava aksetmesini temin e-Lilgiti elemanlarını yetiştirmek gayesi· 
derek Türkiyedeki alaka ve duygu· 

mürekkep ola· nun siddetini azaltmaktır. 
le kuulmuştur. 

Enstitü üç şubeden 
l-fumusa sürülen Türklerin avd~t 

lerinde büyük tezahürat yapılmrştrr. 

mu!:ibince Ponsonun tekaüde sevke.-
caktır.: 

tık kısım, orta ktsım, yüksek kısım. 
ttk kısmı, polis memuiu. Orta kı· 

sım baş komisere kadar (dahil) olan 
amir sınıfı yetiştirecektir. Yüksek kı
sım; mesleki yüksek tahsil ve ihtisas 
kısmıdır. 

Bu tahsil iki kısım halinde idare olu· 
nacaktır. Biri başkomiser ve emniyet 
memuru olacaklar, diğeri de emniyet 
müdürlüğüne yükselecek lise veya yedi 
senelik idadi veya bu derecelere muadil 
mektep mezunları emniyet amirleriyle 
kadrodaki emniyet müdürlüklerine malı 
sustur. 

Antakva k1z lisesinin kaoatılrrı~ 
dilmesi ihtimalinden de bahsedilmek• 
tedir. 

Nadim olan haydut 
Namuslu kalmaQa kendini mecbur 

etmek için 

Yüzünü damgalattı 
Asilerin tayyareleri, harbiye neza

retini bombardıman etmiştir. Orada Fakat Mod_el_ hap!shane ha~a hük.? -
bir sillh ve mühimmat deposu infilak me~ askerlerının elınde oldu~na ~o~e 
ederek bUyük bir yangın çıkarmıştır. asıler b':1 cephe~en w~h~mmıyetlı bıt 

U11lformah polls, slvll polla 

tık veya orta kısımlarda üniformalı 
ve siviller için iki şube bulunacaktır. 

Bu kısımlara alınacak talebe ve memur 
lann miktarı, polis teşkilat kanunu 
hükümlerine göre Emniyet umum mü
dürlüğünce tayin olunacaktır. 

Gangster, soyguncu, haydut! 
ve yol kesen Jakobüs Yon Dyn iri 

1 

l~nmit haydudu silahiyle aciz haline 
soktuğu gibi güzelliği ile de katı yli" 
reğini eritmiştir. 

J ak obüs yapılacak bir iş olmadı· 
ğını görünce hemen diz üstü çökmüf 
yalvarmış yakarmış, açlığın sevkiyle Bu yangının alevleri bütün gece asile- s•ırette ılerlelmış degıldırler. 

rin mevzilerinden görünmekteydi. Sovyet Rusyada 

Mevkuf 40 
Yağmur ve buz gibi e.cren rüzgar, as 

kcri harekatı battleştirmiştir, fakat 
general Va.relı.ı. C~rolina mahallesini 
işgal etme]( surefiyle Kuatro - Karni • ·~--- casus nos rhıntiikasmda ilerlcmeğc muvaffak 
olmuştur. 

H•rhln fecayll 
Daily Herald ga.7.etesi Madriddeki 

husust muhabiri sokak muharebeleri
nin ne feci bir şekilde cereyan ettiğini 
gazetesine gönderdiği ~u mektubile an
latmaktadır: 

"Madridin ortası bugün havadaıı 

bombardıman ve yerden ağır topların 
ateşi olmadığı için sakin idiyse de, 

şehrin garp kenarlarında. müthiş sokak 
muharebeleri oldu. 

Üniversite mahallesinde, Avrupanın 
en mUhim üniversitelerin.den biri ol
mak için vücuda getiri1!lliş geniş mm 
takaya asller girebilmiştir. Şimdi htikfı 
met kuvvetleriyle binaların damları 

üzerinde çupışıyorlar. 

HükUmet kuvvetleri pencerelere de 
kum torbalan yerleştirerek ve onla -
rm arasında makinelitüfek ateşi aça
rak, piyadelerini tanklarla saklamağa 
çalışan düşmanlara hakim bir vazi -
yettedir. Asiler ise bu mmtakayı ku· 
şatmak fikrindedirler. 

rafa yardım etmemektedir. 

:lngilic hükfuneti gimdiye kadar iki 

Verilecek karar alAka ile 
bekleniyor 

Rusyadaki btitiln 
Almanlar hakkında 

malumat 
toplanıyormuş 

Berlin (Radyo) - Sovyet Rusyanın 
Nosibrisk şehrinde verilen idam hü· 
kümkri İngiliz matbuatında derin akis
ler uyandırmıştır. 

Bilhassa Dey1i Telgraf ve Taymis 
gazeteleri bu meseleye daha fazla yer 
vermektedir. 

İsveç, Lehistan ve Avusturya gazete
leri de ayni suretle yazılar neşretmek

te ve bazıları Alman gazetelerinin "Av
rupadaki Bolşevik aleyhtarı cepheye ilti 
hak ediniz,, şeklindeki serlevhalannı 

aynen sütun başlarına geçirmiştir. 
Viyanada · Bolşevik aleyhtarı hareket 

son zamanlarda kendisini ggöste~
ğe başlamıştı. Son hadise dolayısile bu
nun şiddet peyda edeceği sanılıyor. 

İngiliz Deyli Ekspres gazetesi Var
şova muhabiri Sovyet gizli polis şefinin 
Sovyet Rusyadaki bütün Almanlar hak· 
kında malUmat toplanması için yeni bir 
emir verdiğini yazmaktadır. 

Alman mahafiline göre bu hal, Sov
yet Rusyadaki bütün Almanların hare
katını takibe başlamak demektir. 

Şimdi geri kalan kırk mevkuf ecne
lıinin akibeti düşünülmektedir. 

tık kısım, polis namzetleri ve polis 
memurlanna mahı,.ııt olacakt.n". 

mektep mezunları ilk kısmı bitirdikten 

sonra kadrolardaki birinci sınıf ve di
ğerleri de ikinci sınıf polis memurluk
larına tayin olunacaklardır. 

Orta ve beş seneJik ilk mektep me· 
zunlarr müsabakas!z ve diğerleri müsa
Daka ile alınacaktır. Taliplerin polis te§ 
kilat kanunile, polis nizamnamesinde 
vasıf ve şartları haiz olma.lan lazmıgel
mekledir. 

Müsabaka imtihanlarının hangi ders· 
lerden yapılacağını enstitü veya mektep 
müdürleri tesbit edeceklerdir. İstanbul 

polis mektebi, enstitüsünün ilk kısnu 
derecesinde olarak kabul edilmiştir. 

Müracaat eden orta ve beş senelik 
ilk mektep mezunları istenilen miktar 
dan fazla olursa, bir müsabaka imtiha-
nı yapılacak ve kazananlar ayrılacaktır. 
Yabancı lisanı bilenler tercihan kabul o 
lunacaklardır.Mektep veya enstitü inti 
hap heyetlerince mektebe kabul olu
nanlar, yalnız üniformalı şubeler için
dir. 

Orta kısım 
Bu kısma komiser muavinliğine liya· 

kat ve kıdem itibariyle terfi hakkını ka
zanmrı olan üniformalı ve sivil polis me 
murları alınacaktır. 

YUksek ve ihtisas kısımları 
Yüksek kısma polis teşkilat kanunu

nun hükümleri dairesinde birinci sınıf 
polis memurluğuna tayin olunarak orta 
kursta tahsil eden ve bu kursu mu· 
vaffakiyetle bitiren lise mezunhırill( Em 

niyet amirliklerine terfia hak kazanmış 
baş komiserler gönderilecektir. İhtisas 
kısmına, komiser muavinliğine veya 
muadil memuriyetlere tayin olu
nan yüksek tahsillilerle lise veya mu
adil mekteplerden mezun olup da birin· 
ci sınıf emniyet amirliğine veya mua
dil derecelere kadar terfi etmiş olanlar 
gönderilecektir. Lise veya muadili mek-

teplerden mezun olup da ihtisas kursu
nu muvaffakiyetle bitirmiş olanlar mes
lek dahilinde yüksek tahsil görmüş sa
yılacaklardır. 

Emniyet umum müdürlüğünün po
lis enstitüsü için hazırlamış olduğu ka
nunun neşri tarihine kadar, emniyet 
müdiirlüğiine yükselmiş bulunan me
murlar da ihtisas kısmına gönderilecek· 
terdir. 

Haydut u ııkobüs 

lngiltere, Afrika ve Amerikada misa· 
fir olmadığı hapishane kalmamıştır. 

Fakat şimdi dürüst ve namuslu 
bir l'!dam olmak mecburiyetindedir. 
Çünkü yüzünü; kellesini ve bütün 
vücudunu dövmelerlP, damgalamış bu 

bu işi hayatında ilk defa yapmaktl' 
olduğunu söyliyerek güzel kızıı:t 
merhametini tahrik etmiştir. 

Bunun üzerine kız kendisine bir 
avu9 .lol-••• r--..... ••.,.:s:ıtt1trJ11k • 

- Bir daha böyle kötü işler yaP-
mıyacağma dair söz ver, demiştir· 
yoksa şimdi polisi çağınmn. 

Haydut bir an evvel kurtulınak 
için İstenen sözü vermi~. fakat soı:t· 
l'adan suç işlemeğe kalkıştı mı güzel 
kızın hayali gözlerine görünmeğe 
başlamıştır. Jokobüs mesleğinde ar• 
tık devam edemiyeceğini anlavınc!'• 
işi büsbütün sağlamlaştırmak içif'I 
yüztmü, başını ve vücudunun her 
tarafını böyle dö\rmelerle işletmiştir· 
Bu sabtk haydut şimdi Londrad11 

limAn ameleliği ile ekmeğini kazao· 
maktadır. 

lunınaktadır. Gizli kalmak ve tanm- -----------------

mamak imkanı kalmamıştır. ~/ 
Bunu da namuslu olmak için 

bir küçük kıza verdiği söz üzerine ' 
yaptırmıştır. Amerikanın New Jersev Milli takım 
sehrinde bir zengin konağını soya"· 
ken karanlıkta nasılsa ayağı halıyn antrenHril 
takılarak yere yuvarlanmı~. elindt-ki Galat:asaray lise"' 
elektrik feneri düşerek odanın Öte sinde konferans 
başına frrlamış; aradan iki san İv'! verdi 
geçmeden, oda göz kamastıracak de- B t1' Milli takım antrenörü Mr. oO 
rece avdınlanmış, elinde kocaman ta · d bi k f aıtf dün Galatasaray lisesın e r on er 
bancalı on sekiz yaşında fevkAlade vermiş ve futbolün tarihçesini, oyuıt' 
~üzel bi" krz irerive P."İrerek ka!'er- cularda aranan hassaları, memleketiııti1 

ns'ttD ırn~we 
lkalbHYI kOaıro IMl D 

açma!!< nçnn aııa 
istiridyenin kabuğunu açmak es. 

kidenberi en güç iş sayılır. Şimdi bu. 
nun için çok sade bir usul keşfedilmıi 
tir. 

istiridye hafif bir elektrik cereya. 
nma çarpıldıktan sonra azıcık sirkeli 
ı;uya atıldı mı kabukları kendiliğin. 

den açılmaktadır. Elektrik istiridyeyi 
sade~e sersem !etmekte olduğunda ı 

içerideki et üzerinde hiç bir fena tesir 
hıra'· mamaktadır. 

tnci tarJaJannda istiridyenin ka . 
buğu açılıp içi arandıktan sonra etı 
tekrar yeni bir kabuk bağlamak üze. 
re dl'nize atılır. Böylece o tarlanın fa . 
tiridyeleri tüketilmez. Elektrik kötü 
tesir bırakmadığı ic;in, bu suretle açı. 
l:ın i~tiridyeler tekrar kabuk bağfa . 

mak üzere deniz dibine atılabilmekte. 
dir, 

deki genç oyuncuların kıymetini anl~~ 
nuştır. Konferansta büyük bir dinleyı. 
kütlesi bulunmuş ve antrenörün sözlet1 
çok alkışlanmıştır. _.,,, 

Gayri federe 
klOpler t:urnuvas• 

Langa ve 
Akın spor 

Klllplerl pazar gUnkll 
maçta galip geldiler 

İstanbul halkevinin tertip etmi§ ~ 
duğu gayrifedereler turnuvasına !{ar' 
gümrük sahasında başlanmıştı. , 

Pazar günkü B takınılan müsabatc'~ 
lannda Bozkurt gelmediğinden şar f 
Şimendifer takımı hükmen galip ge~ 
tir. < 

A takmılan maçlarında UngasP
0
f 

Halıcıoğlu takımını ikiye karf! ~ 
golle, Akınspor da Küçükpazara +

' galip gelmi§~ ı 



Yüzünüzde kırışıklık 
olmamasını temin etmek 

• • 
sızın elinizdedir 

Tavsiyelerimizi dikkatle 
Hepiniz güzel bir cilde malik 9}. Şüphe yok ki bu söylediklerimiz 

istersiniz. Bunun için basit, fa- mutlak birer formül olmaktan ziya
t devamh tedbirler almak icap e- de, masaja ait teferrüatta birer di· 
t.' Bunların başında masaj ve ovm.:ı rektif olabilir. Evvela bir kremi tec· 

ehr. rübe ediniz. Bütün bu tecrübelerin 

i 

l3itlcülmüş olan üçüncü ve dördüncü 
.~klan saçların çıktığı yere tes
. ediniz. Alnı ka§lardan ba§lıyarak 
tün geni§liğine de şamil bir §ekilde 

ia ba.şlayımz. Biraz kuvvetle ve 
d.e/a ayni hareketi yapınız. 

ı. Yüzdeki kırışıklıkları gidet-
Cıt için çareler vardrr: 

f ~~Ya, yüzünüz mutlak surette ha
e ~siz kalmalıdır. Katiyen ağla
~ alı ve gülmemelisiniz. Bu tak-
" ~e Yüzünüzdeki adaleler oynama~ 
~hiç bir kırışık hasıl olmaz; cildiniz 

~\olur, ~~~~t .. so~~ ve hayattan 
tum gorunursunuz. 
Hiç kimsenin böyle bir şey arzuh 

~,.~ .... 
'-Q.grnı tasavvur edemeyiz. 

.. Yahut da her gün tabir caizse, 
l'I) ~İ.4tıüzün dokumasını yağlı bir 
) adde ile ve elle "ütülemek., masaJ 

1 ~allrtıak lazımdır. Masaj ya kendi 
e ~t\d\nize olur, yahut da bir başkası 
• tafrndan yapılır. 
• l.ı}] ~1asaj için hangi yağlı 

<ınrnalı? 

r ~\t K~llamlacak bu madde cildiniziu 
~kltsıyetine tilbidir. Eğer yüzünü, 

tt ~11 kuru ise, çok yağlı bir krem kul
l'ı tı.ı~. Fakat içinde lanolin mikta~ 
ltıi <\?laca olmalıdır. Yalnız, bu kre
)U n .. roasaj esnasında parmakların 
icj~ll. ovmakta müşkülat çekmemesi 
~i Yurnuşak olması lazımdır. Kre
lı.ııt~Vuç içine aldıktan sonra bira·,. 

neticelerini karşılaştırınız. Neticesi 
en iyi olan krem, şüphe yok ki, sizin 
için en uygun olanı demektir. Bunu 
kuJlanmakta devam ediniz. zamanln 
bu netice evvelki tesirleri yapmarna
ğa başladığı takdirde, evvelce yapmış 
olduğunuz tecrübeleri tekrarlaymu. 

Birçok kadınlar yüzlerine iyi ma
~j yapamamaktan haklı olarak koı-
karlar. 

Şüphesiz, birçok doktorların tav
siye ettikleri ilmi masajbrı kendi ken 
dinize tatbik edemezsiniz. Kendi kerı 
dinize yapacağız masajlar ancak sat· 
hi ve hafif olanlatıdıt. Mevzuu bah 
solan sadece cildinizin düzlüğünü te· 
min edecek bir ovma yapmaktır 
yoksa kuvvetli darbelerle cildinizi 
lüzumsuz yere yormanız C!oğru ol
~az. Masaiları hafif olarak aYPmu. 

Bizim tavsiye ettiğimiz tam bir isti
rahat halinde iken yapılacak olanı
dır. 

Bu masajı yapmak içim elleriniz 
biribirinden beş milimetre ayrılmı.; 

omalrdır. parmaklarınızı birleştiıi
niz, fakat rahat etmelerine de mani 

iki elinizin bülcülmüş olan işaret 
parmaklarını çene kemiğinize dayayı

nız ve çene derisini alt çenenin altın
<Lan, ba§ parmağınızla hafif ha,fif sıkı-
1ıtz. Bu ha,rekete çeneden kul.ağa kadar 
devam ediniz ve bunu, her iki elin mun
tazam ve muvazi hareketiyle on beş 
defa tekrar ediniz. 

okuyunz 
olmayınız. Yalnız, baş parmağınızı 
bükülmüş vaziyette olan şehadet 
parmağınıza yaklaştırınız, çünkü bu 
takdirde yüzünüzde şakuli bir kırışık 
yapmanız tehlikesi mevzuu bahistir. 

Bu m<J,.M,ja dudağın tam üst kısmın
<Lan ba§Zayınız ve parmaklarınızı ha
fif çe tatbik ederek kuZağın yukarsıM 
kcıdar lwydırınız. Bu kaydırmaları beş 
veya altı defa yapınız. 

Bu vaziyette ellerinizin yerleri beş 
milimetrede bir değiştirilmelidir. 

ikinci hareket için birincide oldu 
ğu gibi gene hafifçe ovmalısmız. 
Ve parmağınızı kaldırarak ve beşer 
milimetre ilerleterek her duruşta ha. 
tırmız. 

Üçüncü harekette parmaklar da · 
ha ôüz vaziyettedirler. Parmaklan 
diğer ikisinde olduğıı gibi kaldıracak 
~bariz ıekilde yerlerini değiştirecek 

iken, bunda sadece kayc1·rmak mev
zuu bahistir. Yalnız ellerin alacağı 
istikametin büyük bir ehemmiye'l 
vardır. Bu istikamet dudaklardan 
şakaklara değil.dudaklardan kulağm 
en üst kısmına doğrudur. Eğer, da
ha yukarı çıkarsanız, bu takdirde ya
nak etlerini aşacak, ve:. bu suretle göz 
lerinizin altmda bir kırışık husule ge
tireceksiniz demektir. 

Bu tarif edilen tarzda masaj yap· 
mak imkanları elde edilince artık çe
nenizin masajına başlıyabilirsiniz. 

Bundan sonra, alnınıza geçiniz. 
Burada biraz daha kuvvetle ovmayH 
devam edebilirsiniz. Çünkü, burad3. 
cilt kafatası tarafından iyice gerilw;<ı 
vaziyettedir ve ekseriya da çok kır.
sıktır. 

7 

iyi ok atabilmek iç:n 

Memelerini kesen 
Türk kadınları 

İyi ok atabilmek için sağ memeleri
ni kesen veya kızgın demirle dağlıyan 
Amazon kadınları hakkında yazılmış 

birkaç satır: "Anadolunun bütün şi

mal iğesi olan Amazon Türkleri, ülke
sinde erkek yoktu. Başbuğlar ve ordu 
hep kadındı. Bu süvari kadınlar, dört 
bucak insanlarına korku saçmışlardı. 

Bunlarla başa çıkacak bir erkek yok
tu. Diğer uluslar, bunlardan pek kor
karlardı.,, 

Efsaneleşmiş amazonlar, düşmanla
rının üzerine çıplak at üstünde yıldı
rım gibi saldırır, fırlattıkları ok en ba
bayğit insanları can.sız bir halde yere 
sererdi. 

Tek memeli amazonlar, ayni zaman
da mükemmel anneydiler. 
Kadın askerliği mevzubahs olurkeı. 

daima "gebelik,, öne sürülür. En kuv
vetli düşmanları perişan etmeye mu · 
va.ff a.k olan Türk milletinin kadınları 
erkek gibi, erkekleriyle ayni safta sa
vaşırken bunun hiçbir zararını görme
miştir. Yahut gebelik Türk kadını için 
küçUk bir sıkıntıdan ibaret kalmıştır 

İşte Oğuz vakasını anlatan bir Türk 
tarihinden bir kaç satır: ''Oğuz hanıı 
bir beyi de kansını ahp gelmişti. Cenk· 
te öldü. Fakat karısı kaçtı, ordugaha 
geldi. neri derecede yüklü (gebe) ol
duğundan gelir gelmez tulga (doğur
ma ağrısı) tuttu. Ortalık pek soğuk 
tu, barınacak bir yer yoktu. Çürük biı 
ağacın içine girip bir oğlan doğurdu. 
Oğuza verdiler. Oğuz: "Bunun babası 
bizim hizmetimizde öldü, tasacısı yok
tur, benim oğlum olsun . ., dedi ve adını 
Kıpçak koydu . ., 

Türk kadını harpte: 
- Ben gebeyim.. diye kaçmaz, koca

siyle giderdi. 
Oğuzun İran, Şam ve Mısır iizerine 

seferi bahsinde şöyle bir vaka olmuş.. 
t~: . 

Bir gUn Oğuzun adamları ordunun 
gerisinde kalan bir kan kocayı hanm 
karşısına çıkardılar. Oğuz kadının yü
züne bakarak sordu: 

- Niçin geri kaldmız, yoksa kork
tunuz mu? 

Kadın, başım öne iğerek cevap ver-
di: 

- Türk korkar mı hiç?, 
Kocası izah etti: 
- Zahlremin azlığından askenn ge-

risinde gelirdim. Haremim gebeydi, do 
ğurdu. Açlıktan anasının südli çocuğa 
yetmiyordu. Böylece yürüyorduk. Bir 
çayın kenarında gördüm, ki bir çakal 
bir sülünü yakaladı. Bir ağaçla çaka
la vurdum, sülünü bırakıp kaçtı. Sülü
nü alıp kebap ettim, kadına verdim.,, 

* • • 

Işte bir misal daha: Cengiz evde yok
ken Merkit Hanı köyü basmış, karısı 
Borta Foçini esir etmişti. Cengi7.in ge-
be karısı, düşman baskınına öyle bir 
cesaretle karşı durdu, çarpıştı ki, ken
disi gibi birkaç kadın daha yanında 
olsa esir düşmiyecek, belki düşmanla
rını esir edecekti. Borta Foçin hemşi
resinin kocası Ong hanın tavassutu ile 
serbest bırakılarak yolda gelirken do
ğurdu. Sallamak için beşiği olmadığın
dan hamurdan bir şey yapıp oğlunu i
çine koydu. Öylece evine geldi. Cengiz 
oğlunu görünce sevindi ve : 

- Bize Cuci {yeni gelen misafir) 
geldi.. dedi. 

Türk kadını harbe iştirak etmek, a
ta binmek için gebeliği büyük bir en
gel saymamakla kalmazdı. O, ayni za. 
manda etrafına toplananları idare e
decek kudreti de gösteriyordu. 

Yulduz hanın iki oğlu, birer evlat 
bırakarak öldüler. Çocukların biri Dü
bon Bayan adlı erkek, diğeri Alan Ku
va adında bir kız.. Han, kardeş çocuk
larını büyük bir düğün yaparak evlen
dirdikten sonra gözlerini kapadı. Alan 
Kuva, henüz otuz y~mı doldurmıyan 
kocasının ölümü iJe dul kaldığı gün: 

- Ben, dedi, evlenmiyeceğim. Ço
cuklarım yiğit oluncaya kadar kabile
nin başında kalacak ve onu idare ede
ceğim. 

Alan Kuva dediğini yaptı. 
• * • 

Cengizin yedinci atası Dutaminin 
ölünce karısı Munalon dokuz çocuğun 
anası olarak kabilesini idarede devam 
etti. Büyük oğlu· Kayduyu bir kıza ni
şanlamıştı. Kaydu kayınbabasmın e
vindeyken öbür çocUklar eve gelip duz 
Iuktaki yabani soğanları çıkarmak i
çin Çapalgaların toprak kazdıklarını 
haber verdiler. Anaları, kıZları, ata h~
nJp, oraya k:oştu:rdu. GlJrdU le.(. Jıi,li~• 
zıyorlar. Hepsinin Uzerine yürüdü. Bü 
yük bir vuruşma oldu. Celayir birden 
birkaç kişi öldürdüyse de, Munolon'un 
çadırları basıldı. Sekiz çocuğu öldü
rilldü. 

Kaydu dönüiıce , bütün akrabasını 
toplıyarak Celayirlere yaptıklarını sor 
mak için gitti. Celayirler, vakaya ka
rışmış, olanların hepsini saydılar. 

Hepsi beş yüz kadın ve erkekti. Teslim 
ettiler. 

Bu va.kanın en mühim noktası Mu
nolonun atlanarak Celayirlerin üzerine 
yürümesinden ziyade Celayirlerin mes
ul gördükleri askerler arasında kadın
ların da bulunmasıdır. 

Yutnuşatmalısmız. 

~;ğer cildiniz tabii bir cilt ise çok 
b\t al olan bir yağ kullanabilirsiniz, 
le

11 
Yağın ayni zamanda cildinizin bes 

l\l.ıttlı.esine de büyük yardımı doku-

Türk kadını, çocuk doğurmayı hiç· 
Gözlerinizin altına katiyen ma- bir vakit büyük bir engel saymamıştır. 

s"j yapmayınız, tehlikelidir. Buravn ============================== 

Bunun daha canlı bir misali var. 
Emed suyu civarında oturan Türk

men gençleri, bir yıl, tahsilcileri öl
dürdüler. Bunu haber alan Han üzer
lerinÇ, yürüdü. Bir kısmını esir aldı. 
Birçoğunu da Çutak yaylasına kaçırdı. 
Bu yayla, yüz yıl muhasara ile alına
mazdı. Fakat suyu yoktu. Bunun için 
Türkmenler, birkaç gün sonra hanın 
küçük kardeşine adam gönderip Aka
tay sultana şunları söylediler: "Biz 
öyle işitmişiz, ki Özbek 3.detince aile
nin mirası en küçük oğulunmuş. Baba 
ve ağabeyler onu sever, ailenin sevgi
si odur. Sen en küçüksün. Elimiz ete
ğindedir. Eğer sen bizim kabahatimizi 
ağabeylerine affettirirsen, hepimiz and 
i<:er, oğuldan oğula, KIZDAN KIZA i
lanihaye biz Akatay han zürriyetine i
taat ve sadakat ederiz.,, 

bir · 
1 

l'vtaamafih, ciltleri normal olar. 
~al~i< kadınlar nedense kreme bağiı 

t:':kta ısrar etmektedirler. , 
)aRı ger cildiniz çok yağlı ise içindı: 
~ih ~d1;1~dcleleri çok az bir kremi te ... ~ .· .~, 
lr,:jt\ Tınız. Yüzünü masaj yapmak ~ · ·ı;'b 

~adıla alk pudrası kullanan pek çok Güz uçların~aki b-u.rıı.şuklukları iza-
~\tl} r vardrr. Fakat bu pudranın 
lô.tcJ anılması hic doğru değildir. On- le etmek için elin ikinci ve üçüncü par-
lıabı~\ · c

1
ok seyyal olan bir yağ kulld· mağmı yü.ze sertçe ko'!.funuz ve geri-

ır er. niz. Sağ e1in işaret parmağı ile de bu 
}(. kısmın masa,iını yapımz. Bu, ooreket 

~~et ~fnı kullanmakta ısrar edenler on defa tekrar edilmelidir. 
~O.sa.:~ tleri yağlı değilse, bunu ancak 
~ an sonra tatbik etmelidirler. 

~~ıed aanıafih, giizelliğe ait her me· 
Cs'tıilse ~lduğu gibi, kadınlar masaj 
Ya~ıa. ın a tavsiye ettiğimiz seyyal 

f 
ılqh<l tın nıı, kremin mi kendileri~P. 
1'llc~c uygun olduğunu tecrübe e~
Y~ k çalrşmalıdırlar. Bu iki madde~ 
'"l <ltsı kad ·ı 1 . . .., k lı aı-n 1I m cı t erınm yaptıgt a . 

' qlt ki e b er biribirinden o kadar fark l•. 
e bund unları bir esasa irca etmek 
lı-\ti.tr\k:n Utnurni bir kaide çıkarm<' · 
~Unter~n ~e~!ldir. Hatta, ayni cilr 1 

~ete gunun saatlerine, sıhhi va
~ltldu: !eMrde veya savtiyede bulu. 
el' l'a!~hn~1. göre muhtelif aksülame~-

t"Q ı ır. 

Boynunuzu, wnıdmayıntz. Masajı, r;c 
neden göğse doğru iterek ve ellerin 
düz vaziyetiyle yapınız. Biraz k"Uvvet
lice bastırınız. Sağ ta1'af için sol, sol 

· taraf için de sağ ko!u kulZanınız. 

besleyici kremler veya yağlar sür-
mek çok daha ihtiyatlı ve neticesi teh 
likesiz bir hareket olur. 

\i]din derhal istenilen şekli alan 
bir hususiyeti vardır. Bilirsiniz ki hk 
bir adale tarafından oergin tutulmuc: 
bir hcılde değildir. Binaenaleyh ma

snjlarda daima cildin bu hususiyeti
ne r!i!ı-kat etmek icap eder. Lüzum
suz bir tazYik, fazla bir çekme, veya 
daldrtal'Flk biraz dah<l fazla çimdik}(" 
me v a bir cizgi, ya bir vağ kese<;; , 
ve vaht1t ta U7tın miiddet vüzdelek r 
nfa;aı. kalacak bir morartı husule ge
~ireh;lir. 

Boyuna gelince, birçok kadınlar 
yüzle boyun arasmda aşılması güc 
bir ht .dudun mevcut olduğunu zan

ned"!rter. Hatta bazı kadınlar yüzle
ri gayet itinalı, iyi beslenmiş olduğı.1 
l-. .... 1.l.,.. "h.-.~n ·-- ı.._,.T ihmal ed;Jmi-;tir, ve 

hn k·<>•mrtı:ı. cildin vn vn bir takım a
caiplilderine tesadüf edilir. 

Buna mani olmak için boyum. 
iki e!inizle biraz sertçe tutarak, o
vu~turmalısmız, ve sonra ayni ha.(~ 
keti sol el<len sağ ele doğru yapma
lıdır. 

Boynunuzu, biraz daha yağlı bir 
l~rerr.le ovmahsmız, yüze sürülen 
kremler boyun için hem kafi değil. 

Fotoğrafta gördiiğüniiz gibi par
maklarınızı yüzüniize tatbik ediniz. 
Ağız ortasın.dan ba§Zayıp 1cuü:ı.ğa ka
<Lar çıkınız. Elin yer değ~tirmeleri her 
santimetro<La bir defa olmalıdır. 

dir, hem de katiyen besleyici telakk 
e-dilemez. 

Bu tarif edilen masajı her sabaı~ 
tatbik etmelidir. Bunu sabahleyin 
yapmanın büyük faydası, bi.itün biT 
gece yashkta gayri tabii vaziyetlere 
maru7: kalmış olan vüzdeki anzı kı 
rrşıkhkları izaleye de yarar. Maske1• 

resimde yüzdeki kırrşıkhkların hangi 
yaşlarda cıktığmı goruyorsunuz 
Binaenaleyh yaş mza göre her gün 
ve ihtimamla bu kmşıklıklar üzerin
de uğraşmalısınız. 

Güzellik doktoru 

Bu and içme, Türk tarihinde kadı
nın mevkiini nckadar güzel anlatıyor. 
"Oğuldan o~la ve kızdan kıza ... ., 

Osman l)ğullarınm ceddi, Anadoluya 
geçtikleri vakit, orduda her an sava
~abilccek Türk kanmları vardı. 
Meşhur seyyah İbni Batuta Kırımda 

seyahat ederken, c:ar'3 ı ve pazarda a
lışveriş eden Türk kadınları görünce 
hayretten dona kalr:ııştı. Batuta bunu 
kitabırıda yazar. 

G~fil seyyah, kit:-bına bu satırları 
yazarken Türk kadınının at üstünde 
mrzrak elde en kuvvetli düşmanlarla 
c:arpı"trft nı bilmiyordu. Bugün Türk 
kac'lmı. tarih inin kendisine vermiş ol
du v u bütün haklara kavuşmuş bulunu
yor. 

Niyazi Ahmet 
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Hatıralarını anlatan: Al~an korsan gı;mısı .. Dcm2 kartalı" uın süvarisi 
n.ont Feliks fon Lukner 
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'SilAhJarımız bir mitralyiiz ile iki tüfekten 
ibaret oloeaktı. Ayrıea bir iki rovelverle 

bir kaç bomba da alacaktık 
KU§, yabani domuz avlanm1zı da 

anla.tınıya kalksam bu hikayeler pek 
uzun .. sür~.r. Geceleri şaat onda yatı. 
yorduk. Bir nöbetçi çadırların önünde 
dolaşırken hepimiz derin ve müsterih 
bir uykuya dalıyordu. Bazan nöbetçi. 
nin de kendisini cırcır böceklerinin a
hengine kapbrarak rüya diyarını boy
ladığı oluyordu. Bu takdirde ertesi gün 
ceza Ölarak gene nöbet alıyordu. (De 
niz kartalı) köyünde hapishane yoktu. 
Esasen oehrirnizde mevcut olmıyan ye 
gf\ne müessese de buydu. 

Gece olur olmaz, fareler, pireler, ka. 
rmc& ve de.ha. binbir çeşit milyarlarca 1 

böcekler meydana çıkarlardı. 
Gefeleri hakintiyet farelere, karınca 

larıı. ve bin çe§it milyonlarca hayvan-· 
lara geçiyordu. Hurma. ağaçlannın te
pesinderı fareler gadırlara iniyor, ıa
ba.he. kadar ortad ne bulurlarsa kemi
-riyorlardı:Erzakı karıncalardan koru
mali'°igin masııhı.r üzerine koymu!lt ma 
sa ayaldarmt da au dolu kaplar yerle~
tinnietik. 

tı metrodan ibaretti. Bu zayıf ve na
rin tekna biz\ azgın denizlerin hücum
larına karşı koruya<:aktı. Bundan ma

ada altı kişiyi aylarca besliyecek erza
kı da bu narin tekneye yüklemek icap 

ediyordu. Eslihamız bir mitralyoz ile 
iki tüfekten lbaret .olacaktı. Ayrıca bir 
iki revolverle birkaç bomba da alacak
tık. 

Birkaç kutu etten maada kilerimiz
de katı bayat ekmek ve tatlı sudan 
başka bir şey yoktu. Tekneye sekstant 

ile diğer aıatı seferiyeyi ye'\'leştirdik. 
Bir armonikle almanca bir kitap yegft· 
ne eğlence vasıtalarımızdı. 

Tabii mürettebattan hepsi bu sefere 
İ§tirak arzusundaydı. Ben sıhhatleri 

en yerinde olan gUrbüz arkada§ln rı in· 
tlhap ettim: Mül!zim Kirşays, mül6. • 
zim Lüdeman, çarkçı Kravr:ı, ser tayfa 
Permiyen, birinci sınıf tayfalardan 
Erdman. 

Gemisini kaybetmiş bir süvari sı • 
tatiyle yeni bir tekne ele geçirmiş ol· 
duğumdan dolayı pek memnundum. A
danın idaresi mes'uliyet ve salahiyeti
ni ihtiyat mülazimi Klinge bıraktım. 

(Dev!lmı var) 

·- ------
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Annesinin kucağındaki · çocuk, kendisini .. hadı 

etmek istiyen adama doğru soğuk kanhhkla 
iğildi. Onun suratına · iki avuç kül savurdu 
(Geçen tefrikaların hülbası) ( bir çocukla, ok gibi fll'ladığmı gördü. 
Esir taciri bacı Mustafa, Habeşistan - Al ... 

sahilindeki Tantu kasabasrnm muharip - Hah işte,.. Elceğizinle teslim et 
!erile birlikte, memleket içlerinde zenci de çabucak yapacağımı yapayım .. Ne
ı;ocuk avına çllunıştır. Hıı.lbukl bu es 
nada, göçebe kabileler Tantuytl be.ııı den kom~un gibi azap etmeli... 
yor ve kasııbanm ne kadar erkek çocu Zenci, kanlı bıçağı dişleri arasında., 
ğu varsa hadım ediyorlar. Herke1, hay iki elini uzatıyor. Annesinin kucağın
rettedir: Bu g!Sçebeler, muhariplerin da.ki çocuğu alacak ... Çocuk, sekiz do
gittiğini vo kasabanın bO§ ve mUda.faa kuz yaşlarında., gözleri cin gibi parh
ınz olduğunu nereden öğrendi, Baskın 
ha.er Mustıı.tanın sahilde demir atan ye yan bir oğlan •.. Bağırmıyor, lieyecan 
dl gem.tel tara.tından aeyredlllyor. Baskı asarı göstermiyor: 
nın fecayil devanı etmektedir: - Beni de hadım edeceksin demek. 

... • * 
Bir bıçak sallıyor .. Bir avuç et par· 

ça.smı, annesinin suratına doğru ata-
rak: -

- Al, baba.sına hediye et! • diyerek, 
yeni bir iş için koşuyor .. 
Başka bir kulübeye •.. 
Vakit kaybetmemek Hlzmıdır. ÇUn-

. kil, her halde, Tantulular, kendi mu
hariplerine haber yolladılar ... Yolları 
kesilmemeli.. Bu gece hemen blitl\n 
işleri bitirip geri dönmeli.. Da.ha gös
terilecek birçok faaliyetler var: Göçe
be kabile, yerini değiştirecek .. lztni de 
kaybedecek ... 

Reisten. çabuk iş görmek emrini al
dığı için zenbil faeiasmı işliyen muha
rip, diğer bir kulübeye doğru koştu. 
Fa.kat, oradan, bir kadının, kucağında 

amca? 
Muharip, bu ş0ğukkanblıktan müte-

hayyir: 
- Evet, gel bakalım ... 
Kucağına almak için uzanıyor. 
Fakat, oğlan, annesinin kucağında.. 

ileri doğnı iğildi. İki avucunu birden. 
askerin sura.tına ~alladı : 

Pa.f •.• 
Bir yığın kül. .. zencinin gözleri içi· 

ne doldu: 
- Yandım anam ..• lmdatl.. İmdat!. 
- Ya. .• Gördün mil işte. Oh, buldun 

cezanı .. 
Kucaktaki oğlan: 
- Vakit kaybetmiyelim, anne! - de

di. 
- Evet oğlum ... . Bak, danalar gibi 

bağırıyor .• İmdadına gelece}der ... Al-

lah yardımcımız olsun .. 
Süratle deni?.e doğru koştular .. 
- !mdat ! lmdat ! 
Deminki asker hala bağırıyo 

Fa.kat, kim kime, dum duma. ... 
kasabada haykırmıyan kim?.. a 
sus, imdat sesleri ayuka çıkıyor.·· 
tar&fta.n ~ığlıldar, bir taraftan i 
ler, beddualar, diğer taraftan d'1. 
hariplerin cenk naraları... Onurı 
yUzUndeki külleri temtr:lemek Jst 
adamın ·feryatlarına da arkada 
aldırmadı. 

Onu, neden sonra. yerlere ya 
suratını otlara sürerken gördUlef' 

- Ne oldun? Yaralandın mı? .. 
- Allah rızaaiçün bir maışrapa 

YUtume serpin ... PiQ oğlan beni b\I 
lş koydu .. 

Suyu buldular. Muharip b~J 

geçen macerayı: kısaca anlattı. 
- Deniz taratma doğru ka<;tıkl 

nyak scslerihden işittim... Oraya 
11m... İkisini de kıtrr kıtır do:rıY 
ğxmı - dedi. 
. DUşman askerleri, deniz kıyı 
vardıkları vakit, orada, bir kadın 
manlyesinin durduğunu gördüler ... 

- Demek ki suya atlamış .. 
- Nereye gjdecek? 
- Balıklara yem olacak... Ne 

gidebilir ... lgte, bak.::"Yüzüyor. Tll 
de. Esir tacirinin gemilerine d 
gidiyorlar ... 

- Ha.h hah hah .. 
- Hakikaten gUJUnecek §ey ... 

Gene geceleri ortaya çıkan yengeç
ler İ!5imiıe ya.rıyordu. Çünkü bu hay
vanlar.m ayaklariyle kıskaçlarından 

ahçı_mız m.ükeınm.el bir yemek yapıyor, 
salata olarak da içine hurma ağaçla
rının ortalarmdan (lıkardığıınız ö
zü kuUuıyordu. Bu öz dünya.nm en ne 
fis ve lezzetli sebzesidir; tadını tada
bilm~k iein :milyoner olmak k!fi de· 
ğildi?, Koreıuı olmak da lô.zıındır. Çtln 
kil on kiloluk ödi elde etmek için koca 
hurm(t. ağa.oma kıymak Hizungelmekte. 
djr. ~ 

İ§te bu ısu~tlc gUnlcrce bu mltı&.fir
perver m.al~ nimetlerinden müste • 
fit oldu\c. Lakin artık valilik 0Y1,1nu 
ennımı sıkın1ya baıılamıgtı. Karada ha
yat s<>k yeknasak olduğuııda.n denJz bi 
~i cezbediyordu. Bununlaberaber mo • 
törle denize açılmak teşebbüsü çok de
rinden tetkik etmek lazımdı. Zira. altı 
ki!jinin ha.yatı tehlikeye glrmiı oluyor
du. Uzun müddet muvaffakıyet ve a. 
demi muvaffakıyet ~htimallerini tetkllc 
ettik. 

Her iltifat edeni tebessümle karş~la l Yazaın: ···-·········••11•••·····---···-···--····-.. ·····11-·1 

yerine gidiyorlar .. Olmaı ya .. 
boğulmazla:rsa., eğer köpek balık 
nm e.ğzmdan kurtulurlaraa, ayni • 
betten gene yakayı ıınyıram1yec 

Hacı Mustafa öyle cin gibi çocuğ'tl 
daha koyuverir mi? .. Kendi eliyle 
dun ederek istife yatırır .. üstelil< 
nesi de cariye oldu demektir .. a 
biz. l§imlze bakalım .• 

Motörümüz ağustosun 23 üncü gUnU 
denize agılmıya hazırlanmış, mülftzim 
J{irgaysın tecrübeli idaresi altında on 
be3 günlük mesai kafi gelmişti. LA.kin 
ioknedoki hafif bir yarık bir türlti ka. 
ını.tılarnadı. Sakin havalarda bile gUn
d;:! kırk kova. su birikiyor ve bu suyu 
denize dökmek ic~p ediyordu. Pek füa 
biliyorduk ki te~bbilsüm.üz cesurane 
d~ğil, adeta çılgınca bir şeydi ve bu 
nnrin tekneyi dalgalar geceli gündüz. 
lti ıslatacak, hırpalayıp duracaktı. San 
dalımız yerlilerin bir ağaç kütüğllnden 
oyup imal ettikleri iptidai teknelerden 
farksızdı. Bir hıµ-p meclisi topladık. 
Hangi semte doğru gidecektik, adada 
kalacak arkadaşlar.uruz, bizi nekadnr 
müddet bckliyeceklerdi ?. Şayet Mopel
yayı terkederlerse bizim için yazıp bı
rakacakları haberi hangi ağacın altı
na. gömeceklerdi? Filhakika altı ayda 
bir Hindistancevizlerini ve kaplumba
ğaları toplamak için bir yelkenli gemi 
bu adaya geliyormuş. 

Biz motörbotla evvela Kuk adaları
na doğru ilerliyecek ve şayet o havali
de bir gemiye ra,şgelemezsek Fici ada
Jarma doğru yolumuza devam edecek
tik. Bu yolda seyrfuıefer pek kesif ol
duğundan mutlaka. bir gemiye tesadiif 
edecektik. !...'ikin bu planın tertibi es
nasında gemımızın pek k ü ç ü k 
hacmini hlç nazarı itibara almıyor
cltık. 

Bu havalide eyliU mevsiminde pek 
5iddctli rüzgar eserdi. Bu sağanaklar 
csnasmda küçücük teknemiz denize da 
yannbikcek miydi? Motöriimüz günde 
n!tmrş mil katetmek şartile tam otuz 
günde Fici adnlanna muvasalat ede· 
bilecekti. Bu suretle belki de bir ay son 
nı. Mopelynya ~ptedilmt~ bir gemi ile 
avdet eyllyccoktik. 

:Motörümüzün üstü açıktı. Tulü de al 

yacağım, Fal<at. hiç birini 
· · sevmiyeceğim ... · 

- Ya ben de bu Alman zabitini se
versem ... ? 

Soyundu .. Gc::eliğinl giydi.. Yatıığı

na uzandı. Eline geçen almanca bir ki
taba ıt>yle göz gezdirdi. Şu vecizeyi 
yüksek sesle okudu: 

"Artistlert sahneye çıktrklan günden 
itiba:ren kalblerini bir avuç korPiçle 
ııvayıp örtmeğe veya hiç değilse sağ· 
lam bir k:Iit)e ka.pamağa mecburdurlar. 
Böyle yapmayan yapamıyan artistler 
sahnede ya~ıya:mazlar 10 

Semranın gözleri ışıldadı. Ba~ını yas
tıktan kaldırdı: 

-İ~te, doğru bir söz. Güzel bir tesa 
düfle yeni bir hakikat daha öğrenmiş 

oluyorum. Eğer bir artist her gördüğü-! 
nti sevecek olursa, vay haline. Oh .. Ar

tı khiçbir enclişem kalmadı. Elimde bir 
kanun var: Her iltifat edene tebessümle 
mukabele edeceğim. Fakat, hiç birini 
sevmiyeceğim .. Ve ba§tna yorgam çe
kerek horul horul uyudu. 

"' ,y. Hı 

Ertesi s"b::ıh Se:nr:ı. f-tınbulda an
nesine yazdığı mektubu, posta şubesine 
verecekti. 

Posta gi§eıi önünde birdenbire Nec
mi beyle kar~la~tı. 

- Vay Necmi beyciğim. sabahleyin 
buralarda ne geziyorsunuz? 

Necmi bey, Semranm yanına sokul
du: 

-Seni takip ediyordum, kızım! Er
l:enden otelden çıktığını görünce me
rak ettim. Nereye gittiğini öğrenmek 

istedim. 

- Bu gece çok yorgundum. Öğleden 
sonra provaya başlryacağız. Gezecek, 
hava alacak vakit yok. Anneme yazdı· 
ğım mektubu postaya vermek bahane
sile otelden erkence çıktım. 

- Çok at~. Haydi mektubunu kutu
ya at da biraz konuşalım. 

Semra mektubunu pullattı, kutuya 
attı. Necmi Beyin yanına döndli: 

- Diin gccekl muvaffakiyctime ne 
d(.'r~iniz? Halkın beni bu kadar alkışlı
yacağrm ummazdım doğrusu. 

- Tebrik ederim. Semra! Ben de 
senden bu muvaffaklyeti bekliyordum. 

Fakat, bence senin ikinci muvaffakiye-ı 
tin, sahnedeki muvaffakiyctinden daha 
bUytik ve üstündür. Anlat bakalım, gu 
zabit neler anlattı sana? 

Posta gişe&inden ayrılmışlardı. 
Carldenin yaya kaldırımından yavaş 

yavaş yilrüdUler: 

- Çok şeytan bir adam .. Alman er
kilnr h1ırbiycsi şifre zabitlerinden imiş. 

- Çok mühim bir vazifede mustah 
tem .. 

- Zeki kurnu bir zabit. 
- Ordunun bütün esrarı elinden ge 

çiyor demektir. 
Elbete böyle bir vazifede öyle bir a 

dam kullanacaklar. 

- Beni o kadar iskandil etti, o dere 
ce, ince mühim şeyler sordu ki.. Kendi 

mi adet:ı bir Aşık değil bir detektif kar 
~ısında sandılP· 

- O da senden şüphelenmiştir de .. 
- Benden Şllphelenmiş midir? 
- Evet. öyle bir adama çatdm ki.. 

Tan1 bizim aradığxrnız zabit,. Ondan 

Türk!ye hakkında geçen muhaberatı öğ 
rene bilirsin 1 Fakat, dikkat et ki. ondan 
laf alayım derken, ağzından bir şey ka 

çırmayasın 1 Çünkü böyle mühim memu 
riyette bulunan zabitler, Türkiyeden 
BcrUne gelen artistlerden şüphelenir 

Jer .. Bahsus senin gibi Eeki ve istidadlı 
kadınların muhakkak birer giı:!i vuife 
ile geldiğini zannederler. 

- Zanlarmda aldanmıyorlar. Fakat 
benden bir şey alamazlar. 

- Muhakkak ilk yaptrğx kompli-
man, sana Türk dostu görünmek olmuş 
tur. 

- Nere den bildinU.? 
-Vazifeleri bu. Ondan sonra da can 

dan sever görünmek. 

- Vallahi siz bu adanun ruhunu 
uzaktan okumu§ gibi biliyorsunuz! 

- Otele seninle beraber gitmek iste 
di değil mi? 

- Evet. Fakt, ben bırakmadım. 
- Tahmin ettim. Çünkü otele yalnı:; 

dönmüşdünt 

- Deni o saate kadar t:ıkip ettiniz de 
mek .. i" 

1 lekender F. Sarteıu ,. 
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- Şüphesiz. Ben her ıaat bir gölge 
gibi seni arkandan takip ediyorum 1 

- Bende bundan ccaaret alarak, yU 

rUtlilğüm yolda korkmadan, yılmadan 

çekinmeden ilerliyorum. 

- Bu gece gene buluşacakmııımz? 
- Evet. Gene ayru lokantada. Gece 

yausmdan sonra .. 

- Bu dostluğu biraz daha 'derinleştir 
mek bizim için çok faideli olacak. Ken 
dini idare etmelişin 1 

- :Seni hususi bir pansiyona götür 
mek, sahneden çekmek isterse .. ? 

- Hayır. O kadar değil. Hürriyetini 
kimseye verm.iyeceksin 1 Otelini değişti 

re bileceğini söyle.rain 1 İstediği otele 
gider, belkide birlikte yaşaya bilinin 1 

Fakat, sahneden çekilmek noktasına ge 
lince bunu kat'iyyen kabul etmezsin 1 
Çünkü hedefimiz, yalnız o değil. Onun 

gibi bit çoklarma hulul etmektir . Seni 
sahneden bal}ka bu muvaffakiyete erit 
tirccek kesdirme bir yol yoktur. 

- Pekfüi 1 Pedığiniz gibi hareket ede 
ceğim. Bu yolun yabancısı olduğum 

için, bir pot kırmaktan korkuyorum. 

- Senin gibi zeki ve istidadlı bir kı 
zın pot kırmasına imkan yoktur. Şu 
noktaya dikkat eden;en, hakiki hüviye-

tini kimseye, hatta şeytanlara bile seı 

dirmemiş olunun 1 
- O nokta nedir? 

- Sxr almak, sır vermemek ... İşte 
muvaffakiyetin yolu budur. Her şeyi 

olmağa, öğrenmeğe çalı§acııksın 1 Dlr 

şey vermiyeceksin .. Bir şey söylemiye
celnin 1 Daima sana tinin a~ıkt olduğunu. 
!'lah,nr.de yükselmek istediğini söyliye
ceksin ! 

-. Ben de böyle yapıyorum. 
- Bir noktayı .daha izah etmek iste· 

rim. Semra 1 Alman zabitleri senin gibi 

bir Türk kızıyle evlenmek de isterler 
Bunun önüne şöyle ge~ebilirsin: İııtan· 

hulda nişanlı olduğunu, avdette hemen 
nl§-ınlmla evlcr.eceğini, nişanlını çok 

sevdiı~ini !:Öylersin 1 

._ Güıel bir !i](ir. 
(Devamı var) 

Bir ellerinde mızrakları, bir etle 
de hançerleri, yoklanmamış kulUbl' 
doğru koştular: 

- Erkek çocuklar dışarı! - diye 
kırmalarına devam ettiler ... . "' . 

Havva; hastane gemisinin kUpl' 
sine dayann'Uş, bu heye<'anh mnr." 
yı ematlerdenberi seyrediyor .. BU ~ 
kam~ıla.yıcı feryattan, inlemeleri 
liyor ..• 

O, mariz ruhJu bir kadındır. 
manasiyle histerik ve sadiktir. 
harp, ihtirasını büsbtitUn kamçılı~ 

11
- Kesiyorlar.. Yakıyorlar .. J{ 

diye kendi kendine mırıldanıyor. 
Hakikaten de, mukavemet edeli 

lübelerdeki yanı:ınlar çoğalmıya bı 
dı. tete, öte tarafta, meşaleli zerıt 
bir barınağı daha aJeve verdiler .. r 
den insanlar fırladılar .. Kucaıtııır 
çocuklar .. Bunların kJ~an koyuv 
yor .. Oğlanlar seçilerek bir taraftı 1 
rıl!yor .. Sonra, siyah gölgeler, bll ~ 
rularm üzerine çullanlyor, çulls.rıı) 1 

Havva, bu manzaraya karşı mtl'd 
met duymaktan ziya.de. ·ihtiras cl1 

yor ... 

'' - Kesiyorlar ... Kesiyorlar .• ae~
1 

onların arasında olsaydım, kesse> 
kesseydim .. Ah .. ,. 

Şairin dediği gibi: 
ister cihan yıkıld1ğını 1ıanıman ~ . 

Havva, birdenbire, bir <;ığlık iıl~ 
denize kadar sirayet ettiğini de { 
ketti. 

Önde blr külçe yüzüyor .. , YaP~1~ 
rm ışığında farketti... Bu, iki b!l~c~ı 
İki insan başı. Biri küçük, biri bİ~~ 
Biribirlerine kenetJenmi~ler ve ~ 
ötede müteharrik başka bir cislrYI · 
lara nispetle pek daha hızlı yUıilY 

Köpek balığı.. ıt' 
Geçen gün intihara teşebbil! ~.ı} 

vakit, kendisini takip eden o J11iJ 
canavarlardan biri... . t 

Fakat, bu sefer, vaziyet öyle 1<1, 
dcni~deki insanlar her kimse, 0 ~~ 
kurtaracak bir mucize mevcut dt 

Havva, heyecanla seyretti: 
( Devamt wr) 



son · 
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Me,hur seyyah ve muharrir l.ovvell Thomas 
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Türkler kuvvetli 
itimatlı 

ve nefislerine 
idiler 

Tilrk battı 60 kilometre uzunlukta islibkA.mlardan kaya parçası gibi bir duvardı 
ltıtuzdaki Türk kuvvetli idi vel 
e 'r 
Q 

1 ı.tnadı vardı. Rusyanın dilşıne-
ltafkasyadaki üzüntülerinden 

vakit bakma!... · 
Koca Türk rnavi, yeşil kırmızı yor

gan yüzü ve kadın entarileliklerini ke-
ki: .Ni§an almakta olduğun yere .hiçbiri 

-Nasıl da bildin 1 General Allenby serek kum torpası dikmişti; sarı ile kır 

mı§ ve bir bahçe dikmişti. öte başta 

çölün i~inde Sodom ile Gomorranm yer 
leri vardı. 

hanelikler inşa etmişlerdi. Cenupta yÜ% 

metre yüksekliğinde Abu Şaar yamacı~ 

run tepesine kuvvetli bir tahkimat nok
tası yapmışlardı. l'lıl}tı. Takviye kıta.lan da cenuba 

~·akın ediyordu. Türk hattı Gazze
lt~ebi'e kadar içeride 60 kilomet
·t Uzunlukta istihkamlardan mil-
1 kaya parçası gibi bir duvardı. 
talkenhayn kumandayı almak 
St.:ınbuldan aşağıya gelmişti. 

~ Fon Kresenştayn ile binbaşı 

gözlerini Gazzeye dikmiş hep oraya mızı renkler sabah gilne§İ altında göz- Tepelerin içinde bir boşlukta oları 
bakryor. General Falkenhayn isterse leri kabaştıracak kadaı; parlıyordu. Birsebi yıkık dökük evlerden ibaret Şimalde Haillürrahmanıı. giden yeni 

bir şose açmışlardı. ağlarrınm bu §ehre doğru atmakta oldu Hattın öteki ucu Birsebide idi; bura- çok eski bir ~ehirdi. Fakat burada yeni 
ğumuza inansın. Hem de bu düşünceye da İbrahim Peygamber bir kuyu kaz· :·apılar da vardı; Türkler kışla ve cep- (Deııızmı t.ıar) . 
sapmasını ümit edelim. Haydi §imdi ~------------------~--·---------------------~------------------------------------~----------~-
git de birsebi'nin fotoğraflannr çek· 
hedefimiz oras1dır .. 

Tayyare meydanında pilot Eltonu 

Bizim görüşümüze göre Gazze meydan muhare b elerf · 
_ 4 _ l§te bunun için Fon Kres biribirine it

bapP.~n onun maiyetinde idiler. 
;> butUn bunları bilmekle beraber 
dttrniyordu. O boyuna kıta, at, 
tl/e ve malzeme biriktiriyordu. 

.: hücum i~in yavaş yavaş ve 
1 

katle hazırlanıyordu; herkes 
raPrnakta olduğunu dü~ünüyor-

~· beni çadımıa çağırdı : 
U '~'Y· deci, düşman istihkamla
~ taarruz noktasını gösterir fo

istiyorum. Haydi tayyare mey 
~·git de, seni uçuracak bir pilot 

buldum; o da beni bir D H 'ye bindirdi. 

Y arumızda muhafız olarak da binbaşı 

Stermnan yeni bir Nieuport'la uçuyor-

du. Hatların boyunca uçarken gördüm 
ki; Türk istihkamtan tabii bir müdafaa 
mevziinden azami istifadenin yolunu 
bulrnuşlarch. ,. 

Gana, Yahudiye tepelerinin bir mah 
:nuzu ii&tündedir. Sinadan Arzı Mukad 
dese giden yolu muhafaza eder; bu yol 

tepelerle güç arazi arasından geçen 
ve sahil boyunca uzanan dar bir geçit

Fon Kres de böyle bir hareket için 
can atmak1ıa beraber yapamad1. Çilnkü, 
elindeki 33.000 ia§e mevcudu muhtelif 
cüzütamlara mensup, malzemesiz, ma
neviyatı dü§ilk, karmakarışık bir kuv
vetti, Bu kuvvetinin anoak 15.000 ki§i
si m.uh.aripti. Alman ordusunda rütbe
M mira:ıayl1ğa yükseltilmi.1 olduğu i
çin §imdi Türk ordusu generalliğine 

terfi eden Fon Kress bu kıwveti istila 
ordulıarının tariht yolu olan sahil bo
yunda toplıanıak suretiyle (Gazze - Bi-

tisali olm1yan bir müdafa.a hattını tah 
kim ve luızırlama.kla. iktif ay(!. mecbur 
olmuştu. 

1911 şubatında ileri karakotıa.rımtz 
Gazze vadisi şarkında .su yerlerini tu-
tuyordu. Mukavemet 'h4ttıımızı G<ızze

de S500 tüfek, Tel El§eria'dtı 5000 Wı

fek muhafaza ediyordu. En iyi hazır
lan.an mukavemet merkezi Gazze - El 
Muntar bölgesiydi. Gazze 40.000 nüfus
lu bir kasabadır. Deniz kıyısıncla bir 

limandır. Gazze Suriyeden Mısıra ve 

Mı3ırdan Surl.yeye akın eden ordu'La
rın asırl.arclanbcri mecburi uğrağı ol

mu.,tur. Batlimosun Mt3ırl?°ları, Iran 
ordu'la.rı, orta çağların Türkleri ııe A
raplıarı, Bonapartın Fransızları hep bu 

ola.n Gaz;re miW.ttan evvel 1400 .sen~ • 

sinde yazılmış Ten El Amanuı tablet
lerinde zikredilmekle tarihe geçmi:Jtir. 

Oenuln F i l t ıt t i " d e Şar~ 

Mısırın anahtarı olduğu ~" 
g e r e k §ima!, gere'ltM ee11uptaH 
biribiri ardından gelen tatild dnlga,1n

rına geçit olm11~tur. Buramfl. ~Tıur 

galipleri. arasında Asurt kralt. 'I'ilgat 

Pile:ser, Büyük isken.der, Halife Ômer. 

Sal41taddlni Eyyu.bt ve Napoly01t. da 

vardır. Keıuırında bulunduğu dalgalı 

yay14 içeriye doğru 'lwfif blr 3".rett#t 

yükselir ve sahil boyunda ise mentl.e· 

ket birçok auyollariyle ktıtedUmtikte

dir. 

t ltsebi civarmr gösteren bir çolr 
' ~~lar çek t. 

bltsebi mı? Gazze fu;erine otan 
ıı hazırlıklardan l!lonra taarruz 

~atak ) ' mıyız. 
le 

tir. 
Gazze ırmağı Tilrk mevzi:::d önünde 

çok sarp bir mania vücuda getirerek a
raziyi yardığı için müşkü.iatımIZI arttı

nyordu. Falkenhayn ise bu bat boyun
ca bir yan yol yapmıştı ki bu da Tiirkle 

rüssebi) mevziini müdafaaya hazır -
landı. 

Bu, mevzi tabiat bakımından ktwvet
liydi. Garpta deniz, şarkta dikenli 9ar 
lıkrfla örtülü çöle dayanıyordu. Cep-

it 8<>ı-unca, ~ef gülilmsedi: 
crıbaYn bizi Ganeden hücum c
t~arıryor, zaten bütün hazrılıkları· 
l\ tdü. Anlıyorsun ya? 
~lıı•tı!anuştım; anladığımı göster

~ de §efime bir ukalalık tasla· 

rin işini kolaylaştırıyordu. 

Siperler derindL Burası dikenli tel 
örgülerle parıldıyordu. Toprak İ§leri 

hesini de bir silril keskin yarlar ko
ruyordu- Kumlu ve düz ffüıa çölü bu 

'h4tt<:ı 1ıispeten ço7::ça kııyuları ol.an ka
yalıklı tepeler hali11e inkılap ediyor-

radan geçml.§7.er, şimdi de Britanya 

imparatorluğunun bütün dünya.dan 
devşirdiği ordu buraya dayanmıştı. 

&fa ile Gazze artıSında.Td Tıudu.dutt 

ltemen şimalinde tarihte Gazze tntUJ.t 

ğı adıyla tanılan ~ki yatak da,~_ doğ 

1"U8'U vadi, Gc:ızze yolunu ~mali pk.f.. 
Cleıı keserek Akdeniu dııY'J.!tır • . 

et kıyması makinesinden gcçirilmi§ bir 
elegim. segmaye benziyordu. Bütün bun 
lar, kum torbası eksikliğinden ileri ge

d1t. 
Bunuttl.a beraber mevziin cep7ıesi Birinci Gazze meydan muharebesi 

~. 
~ ~~ı-"~T 1-re ,......,.,..,'.'151 l!ftlChlT' livornu. 

elli kilometro uzunluğunda idi. Türk 
kuvveti i~n bu u::ımluk ·pel;; bfi11iUctil. Dilmıamn en C.'tki ~e11.frlc:rin~r,n bfrl r n,., nmr i'ar > 

C'OZEL PRENSES 

Kadın tüccarının bu sözlerinden son-ı 
ta tayfa arasında mınldanmalar başla
th. Tek!ifi müzakere ediyorlardı. Hep-

ıi de altmlann cazibesine tutulmuştu
lar. 

Nihayet i!ilerinden biri: 

- Yaşasın yeni kaptammrz 1 Ya:ıasm 
ispanyalı Sanşo Perz .. Hepimb onun 
cnırinde hizmet etmeğe hazırız. Saye
•inde hep zengin olacağız. 

:Bu sözleri müteakip sarhot tayfalar 
8evin~le şapkalannı havaya attılar. Son 
ta İspanyola sadakatle hizmet edecek
lerine yemin edip onun elini sıkmak i

~in başına toplandılar. Bu işte bittikten 
sonra Sanşo onlara: 

- Evvela, dedi Geminin adını değiş
tirelim. Geminin şimdiki adı "Tuna pe· 
l'isi,.dir ki bu, benim hO§Uma gitmiyor. 

- Evet, evet yeni bir isim bulalım •. 
San~o. biraz dlişündilkten sonra: 

- Buldum, dedi. Geminin adı "Gece 
kuşu,, olsun çünkü gemimiz, Tunarun 
köpüklü dalgalan arasmda geceleri av 
-rayan korkunç bir kuş gibi olacaktır. 

l'ayfalar, hep bir ağrzdan: 
k - Yaşasın "Gece kuşu,, yaşasın yeni 

aptan ... diye haykmştdar. 

ha Bundan sonra Sanşonun emrile an-
rd"n bir fıçı şarap getirildi. Bu aralık 

ternicilerden bir; masayı düzeltirken d' ~ • 
ıgerj kaptanın cesedini ne yapacakla-

l'lnr sordu. Sanşo: 

- Bir tahtanın üzerine sıkıca bağla
l'na.h, ayağına da gayet ağrr demir par
taları takmalr sonra nehire yuvarlama• 

· Selki orada tekrar lanm bulur 1 

la Gemiciler yeniden oturup içmeğe baş 
~acaklardr. İspanyol tekrar içkiye 
it 1llftldan Annayı kamaraya götürme· 

Ce ~U':1fı~. bularak hemen onun evvel-
ilzUhnuş olduğu kö~eye baktı. Ora-

da kimseler yoktu. Bir çılgın gibi hay
kırdı: 

- Anna yok, nerede, nereye gitti. 
Koşun, arkamdan gelin ... 

San~o böyle söyledikten sonra kama
ranın kapısını açarak dışan fırladı. Tay 
falat da arkasından biribirini ite kaka 
dışarı uğradılar. İspanyol tela§ ve heye· 
canla geminin içinde öteye beriye koşa
rak bağrrmağa başladı: 

- Anna neredesin? Sakın delilik e 
dip suya atlayayım demeyesin, sağ ~k· 
maz .. ın ... 

Bu sırada, bir cismin suya dü~mesin· 
den mütevellit bir gümbürtü duyuldu. 
Sanşo haykırdr: 

- Eyvah geç kaldık, suya atladı. 
Hay Allah müstahakkını versin, yirmi 
beş bin frank suya düştü!.. 

Bu esnada arkasından yetişen gemici
lerden biri yeni kaptana seslendi: 

- Hayır, kaptan. Ümidinizi kesme· 
y!n, şu tarafta dalgalarm fü:erinde bir 
insan bc.şt gölgesi görUnilyor •. Evet, e· 
vet oc!ur. 

Hepsi birden o tarafa baktılar. Filha· 
kik;ı aym solgun rşrğr altında Tuna 
nehrinin dalgaları arasında dağılan kum 
ral saç:larile Annamn yüksele alçala y üz 
düğü görünüyordu. Suyun cereyanı 

onu süratle süriiklilyordu. San~o Pen 
hiddetle haykırdı; 

- Kızı sudan kurtarıp bana getirene 
iki bin frank mükafat qr, Aman sa-
hile çıkmasın. Ya elime 
boğulup ölmeli 1 

gcçmr;J, ya 

Tayfafard:ın ikinci kaptanlık yapan 
adam vaziyeti izah etti~ 

- İstediğiniz §ey mümkündür sanıyo 
rum. Nehir burada gayet geniştir. S:ığ 
tarafta Deveni ve Apad k3yahklanm 
gö:üyor musunuz. Macaristanm kap_sr 
işte oradadır. Nehirin orasına düşen a• 

CUZEt,; PRENSE, un 
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Kaptan bunları söyledikten sonra ka· • 
dehlerin doldurulmasında acele edilme· 
diğini görünce hemen koca rakı şişesini 

kaptı, kafasını havaya kaldırarak ağzı

ııa dikti ve lıkır lıkır son damlasına ka-J 
dar içti. Sonra şişeyi kaldırıp kapının~ 
nrkasma atarak bin parça etti. 

Anna, bu adamı büyük bir teessürle 
dinleı:li. Bu adama karşt kalbinde mer
hamet hisleri uyanmıştı. Anna, kapta· 
nrn kızının düştüğü vaziyet içine bugün 

kendisinin de sürüklenmekte olduğum.: 
<lüşilni.ince damarlarrudaki kanrn çekildi 
ğ;ni hissetti. Gö:derinden aşağı bir dam 
la yaş yuvarlandı. 

Kaptan bunun farkına vardı ve: 

- Ağlıyorsun ha, dedi. Ağla 1 Ağla 1 
O krz da senin kadar güzeldi. .. 

Sanşo Perz, ortalığa hüzün çöktüğü
nü farkcdince bağırdı: 

- Burada ağlanmaz, yavrum. Bize 
güzel bir şarkı söyle .. Blz gülmek ve 
eğlenmek istiyoruz. 

Anna, kitareyı alarak ça1nıağa baş
hclr. Bir taraftan da kitarenin nağmele
rine uyarak ~arkt söylüyordu. Nehir 

korsanları Annarun ağlayan, coşan ve 
en katı yürekleri sızlatacak kadar ha
zin sesini kendilerinden geçmiş bir hal
d~ dinlediler.· 

Nihayet şarkı bittiği zaman derin 
b :r uykudan uyamr gibi kendilerine ge
len korsanlar Annaya h.!.yretle bakma
ğ:ı başladılar. Bu harikulade ses bu kı
zın boğazından mı ·ç•kıyordu 1 .. 

Bu sırada kaptan birden doğruldu. 

Yüı:ü kıpkırmızı olmu~, kaim kaşları 

çatılnu~tr: 

- San§o Pcrz, dedt. Seninle biraz 
husucıi görüşmek istiyorum. 

İspanyol. cevap verdi: 
- Biraz daha içsek iyi olur. 

Sonra kadehi doldurarak kaptana 
uzattı: 

- İç bakalım. 
Fakat kaptan Yakop, kadehi alarak 

yere attı ve parça parça etti Sonra 
bağırarak: 

- Hay o senin iğrenç kadehine la· 
net olsun! Eğer bir damla daha içen:t:nı 
ceheııneıne gideyim. Artık içı:niyeceğim 
aklımı kaybetmek istemem. Sen benim 
sorduğuma cevap ver. Güzel sesi ile 
benim gibi bir ihtiyarı bile hayran bı· 
rakan bu kumral güzelini nereye götü• 
receksin? Niyetin nedir? 

İspanyol ellerini cebine sokarak ce
vap verdi: 

- Kaptan, öyle bir şey soruyorsun 
ki seni hiç alakadar etmez. Ben na&1l is· 
tersem malımı öylece kullanmm. Fa· t 

hatrrm için bunu sana söyliyeceğim. 

Bu gemide böyle bir kız ilk defa götü
rülmüyor ki... Tunanın iki sahili de e§· 
kiya yatağrdtr. Şu halde böyle bir su· 
alin manası var mı? 

- Doğru .•. Bu kızı ne yapacağını bi.ı 
liyorum, fakat bir kere de ağzından i
şitmek istiyorum. Söyle bakalım, bu 
genç kız ne olacak? 

Anna, ihtiyar kaptanın sözlerini bir 
·~elime kaçırmada!l dinliyordu. Kalbin .. 
de yeni ümitler doğmağa başlamıştı. 

Allah kaptanın yüreğine merhamet ver
mİ§ti galiba ... 

San~o Perz, omuzlarım silkerek yan 
tehd:tkBr bir vaziyetle cevap verdi: 

- Ar.tık bu bahsi kapıyalım. :Anla~
lıyor ki sen bu kıu ne yapacağımı öğ. 
renm~k istiyorsun, söyliyeyim: Bu ga.• 
yet sade bir ~ey 1 Onu satacağ,m. Eıt 

çok para verecek olan adama sataca· 
!YI'Tl. H,.rhaldc bu kadar güzel bir kıs 

bana ğırhğtnca altın kazandıracaktır 

değil mi? 
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Yazan: Joseplt F. Rock _ S - Dilimize ~eviren: B. M. 

Esrarengiz dağlar peşinde 
Çin - Tibet hududuna bir yolculuk 

Tibet çöllerinde gramofonla Karuzoyu 
çalınca, yerliler heyecanlarından 

deli gibi gülmeğe başladılar 
Artık dünyayı tamamen arkamn 

da bırakmış gibiydik. Müslümanlarla 
Ngura kabilesinin çarpıştığı çayırlık 
sahadan ve maktul dü§mÜş muharip· 
lerin iskeletleri arasından geçtikten 
sonra karlarla örtülü Songçu vadisini 
boyladık. 

rıya attılar. Bu arada dağların allahı 
için bir taknn dualar da okumuşlardı. 

Y anaklarnnm donduğunu hiasediyot 
dum. 

yahatimiz:den şüphe edebilecek bütün ı 
kabilelerle dost olmak bir zaruretti 
Manastırı ziyaret ettik. Budayı gÖf· 
düm. Ve kendisine daha evvel Jğra 
dığnn mabetlerde çektiğim papas ve 
Budanm resimlerini gösterdim. 

bir resmini almak güç oldu. 
ne IC'rcüman vasıtasiyle • 
yen gülümsemesini - tavsi 
dum. Ve biçare güleyim der 
dar hazin bir hal alıyordu 
benim de dertlerim kabardı· 
lamaklı oldum. 

Koyun postuna sanlını§ uzun 
mızraklı muhafızlarımız neşeyle ıs
lıklar çalıyor ve garip şarkılar söyfü. 
yordu. 

Bütün yabancılara "Urusso,, ya
hut ''Rus,. diyorlardı. Benim gramo
fon...ıma, "Rus sihir kutusu,. adı ver· 
mişlerdi. 

KARLI ÇAYIRLARDA 
YOLCULUK 

Atlardan indiğimiz :zaman bir ka
bilenin orada bir müddet konaklamış 
ve sonra çekilip gitmi§ olduğunu an· 
18.dık. Çamur sobalar ve kurban zeb 
hine mahsus küçük mihraplar yapıl
mışt!. Hayvanlarımız burunlarını 
karlar içerisine sokuşturarak ot arr 
yorlardı. 

Hayretle knr§ıladı. Bizi ka.hyasiy· 
le birlikte mutfağa göndererek iza7 
etm~k istedi. 

Bu& ziyafeti garip oluyor. Kir· 
li toprak ve kirli bez parçasiyle srl 
dikler ta.slardı:ı kocaman maltızda 
kaynamı, çay veriyorlar. Ve bu ça\ 
ağızdan agıza dolqıyor. 

Her ne hal ise .. Resiınl 
cesinden kendisi memnun 
samimi bir vedala oradan a 

Muhafızlarnndan bit 
konturatı bitmiş olduğun 
kalıyordu. Yerine başkala 
Hayvanları da yenilemiştı'lc 

Akşam oldu .. 

O gece köpeklerin havlaması ve 
hırsızları yakmlaştırmamak için nö. 
betçilerimizin vakit vakit siliı.h atma
sı yüzünden pek rah?.t bir uyku uyu 
yamadım. 

GOBININ ROZGARI l...Bkin içebilmek bizim gibi A vrı 
palılar için pek güç bir şey.. Fakat 
misafiri bulunduğumuz Budanın m&· 
iyetini de gücendirmemek laznnd~. 
Tas bana gelince dudağmıa kadar 
kaldrrdrm. Ve içerisindeki kirli mayi~ 
bakn.adan küçük, küçük bir yudum 
aldnn. 

Yalnız turada kaydetrn 
ki, p;ünlerce beraber arka 
ğimiz hu muhafız y'!rliler, 
zerrece muhabbet veya te 
mayişinde bulunmadılar. 
da önceden aldıkları için 

Rüzgar hala esiyordu. Fakat §İm 
di kuru bir rüzgardı Çünkü Gobi çö
lünden do~u geliyordu. Daha ilerli 
yerek 11,500 kadem irtifaa kadar 

doğruya aramızdan çe 

Gece karanlıkları bastı ve konak
ladık. Tibetliler ateşi koyun derisin
den yapılmı~ bir takım körüklerle ya 
kıyorlardr. Kampımız etrafına nö
betç?ler diktik .. Ben gramofonumu 
çıkardım ve çalmağa başlayınca yer
liler hayret içinde kaldılar. Bu su
retle Karuzo, Melba gibi bütün mede 
ui dünyaya malum sanatkarlarm ses-

. leri, o vahşi diyarda ilk defa duyulu
yordu. 

Bu sırada etraftaki Tibetlileri 

Ertesi günü hayvanlarımızı bağ 
h olarak çayırlara bıraktık. Çünk Ll 
bağlamazsamz, bir daha dönmemek 
üzere ucu bucağı belli olmıyan saha 
lard:ı kalbolup gidiyorlar. 

Konakladığnnız yerin yanı başın· 
da bir ay kadar evvel bir aşiret yaşı' 
yormuş. Fak.at son muharebe, bu 
aşiretten eser bırakmamıştı. Ortalıkt< 
har vurup harman savurmuşlar .. B: 
harabedir yatıyordu. 

çıktık. Burada ben gramofonu ye· 
niden kurdum. "La Bohem,. opere· 
tini çaldığım zaman Tibetlilerin naad 
kahkuha ile güldüklerini bir görmeli} 
diniz 1 "Kartal kanatlan üzerinde u
çan insanların., diyarında ne şeytan· 
ca §~yler icat edilmiş olduğuna hay
ret ediyor ve bu iptidai heyecanlar.
nı delice gülmek §eklinde gösteriyor· 
lardt. 

Bereket versin bu srrada içeride:ı 
Bu<la beni çağırmış. Diğer mabetler 
de çektiğim resimler hoşuna gitmiş. 
Bir de kendisinin fotoğrafını almaklı 
ğrmı istiyordu. 

Bir kere daha kiemet olup 
nm önünden geÇ8cm beni 
caklarma hiç şüphe yoktur . 

(De1XJ 

Bunu fırsat bilerek hemen öziil ,._ ... _ _. ......... --..-....... . 

diledim. Ve kirli tas içerisindeki bu 1 H A B E 
laşık suyun dehşetinden bir an evvel i 

tetkika koyuldum. Uzun kollu ko· 
camım koyun postları giymişlerdi. 
Üzerine bindikleri hayvanları hu U• 

zun kollarla kamçılamaktadırlar. Ha· 
zırlamakta oldukları çay, kaynadık
tan ıonra uzun saplı kaş~k1armdan 
birini alarak bu çaya daldırdılar. Son 
ra bu ka~ıwm içerisine biraz da terf'I· 
y11."1 kl"\v~rnk ~~f1n r::vl,,....,..1,,.n ı-lı~;:ı. 

Ondan sonra günlerce karlı ça 
yırlardan yürüdük. Bir ara fırtms 
ile karşılaştık. Yerden kalkan kar 
lar vi.i.zümiizü gÖziimüzü sarıyordt1 
11, ;oo kadem kadar yukarılara ~ı· 
kmca rii;o:11

4 r ıutık bizi atlnmnızda.I" 

KIRJ.J TASTAN ÇAY ZlY AFETI 
kurtularak kimseyi de gücendinne· i lstanbulun en rok satı 

.. = ~ den oradan sıvl§tım. kiki ak~am gazetesidir. 

BUDANIN RFSMI ALINIYOR 1 ~::ı=~BER'e verenler 

EL; 

~tnr-ı 1.r r1n..ı"..._." .. 11!' T .. ,,~A•ılfı .. T; rc-;"'"'"r11 ı 

Conah nehri civarında 81 yaşm • 
da bir Budanın manastın yanında kn 
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Kapt~n masaya dayanarak tspnyol:> 
nefretle ve gözlerini açarak baktı: 

- Satmak nu? Bu zavallı çocuğu 

satmak istiyorsun ha... Hayır, yemin 
ederim ki bunu yaparruyacaksm. Seni 
bundan şiddetle menedeceğim. 

Esirci İspanyol, kafasına bir tokmak 
gibi inen bu sözleri işitince bir adım 

geri çekildi. Rengi değişti. Yüzü kor· 
kunç bir şekil aldı. Cevap verdi: 

- Çok şey.. deli mi oldun? Bu i~ 
başka tiirlü olur mu? On beş seneden· 
beri beraber çaJrşmryor muyuz? Benim 
işimi bilmiyor musun? Şimdiye kadar 
11enin geminle bir sürü kız taşıdığım 

halde bunlann hiçbiri hakkında böyle 
bir şey söylemedin de bugün mü fazi· 
letkarlxğrn tuttu. Hem ne demek isti
yorsun? 

Kaptan Yakop, hiddetinden güçlükle 
nefes alarak dedi ki: 

- Ne demek istediğimi anlatayım: 
Bu km gördükçe ben kaybettiğim' ev
ladnru hatırlıyorum. Tam zamanında 

bu kızın imdadına yetişerek onu kızım 
yerine koyup mes'ut etmek istiyorum 

Onun için bu biçare kızı da diğerleri 

gibi cehenneme kadar si.irtikleyip gö
türmiyeceksin. Bunu sana fahişe yap· 
tırmıyacağım. 

İspanyol kadın tüccarı dişlerini gıcır 

da tarak haykırdı: 

- Sen aklını mı kaç.ırdın be adam .. 
Başını belaya sokacaksın. Hem benimi-
§ime kanşmağa ne haklan var? Sen 
kimsin? Kanunun çoktanbcri aradığı 

bir cani, bir haydut, bir korsandan 
başka nesin? Şunu bil ki bir işaretle 

ıeni Galaçda sefinenle beraber tevkif 
ettirebilirim. 

Sanşo, bunları söyledikten sonra 
diğer tayfalara dönerek: 

- Arkadaşlar, dedi. Kaptanın sizi na 
stl bir uçuruma sürüklemek istediğini 
göri.iyor musunuz. Sizi hapishanelerde 
çürütmek istiyor. Onun bu sahte tavır· 
larma inanmayınız. Haydi bana yardım 

ediniz de şu kızı kamarasına g8türelim. 
Onun serbest bırakılmasına razı olmaz· 
smrz sanınm. 

İspanyolun, kafaları tütsülü olan bu 
haydutlara söylediği sözler tesirini 
gösterdi. Kaptanın emri altında çalışan 
bu on kişiden hiç biri Sanşoyu haksız 
bulmuyordu. Bunlardan bir L-açı kap
tanın yanına sokularak kendisinin hak· 
sız olduğunu, İspanyolun, malmt iste• 
diği gibi kullanması lbnngeleceğini 
söyliyerek onu kandırmak istediler. 

Kaptan Yakop birden müthiı yum• 
ruklarmt kaldırarak İspanyolun üzerine 
atıldı ve onu yakasından tutarak ileri 
geri bir sarstı ki Saı1şo neye uğradığlnı 
bilemedi. Kaptan hiddetle haykırdı: 

- Sefil haydut. .. Bir de adamlarnm 
benim aleyhime tahrik etmek istiyor· 
sun ha .. Fakat bil ki bu geminin biricik 

a!lliri benim. Hükumete haber verece· 
ğim diye beni tehdit ediyorsun ha .• 
Fakat ben böyle şeylerden korkmam. 
Yakayı beraber ele verdiğimiz takdirde 

yağh ipin senin de boynuna geçeceğini 
unutma. Bana haydut dedin öyle mi? 
Haydi bunu kabul edeyim, fakat senin 
gibi insan eti ile ticaret eden, ırz ve 
namus kasabı hayasız bir heriften bin 
kere daha namusluyum. 

Kaphn, bunları söyliyerek tayfalara 
emir verdi: 

- Şu herifin e!lerine kelepçe vurup 
anbara atm. Sırbrstana gelince karaya 
çıkarırız. 

Kaptan, emrinin yerine getirilmesi i· 
çin bir kaç adım geri çekilerek tayfalara 
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yer verdi ise de kimse bulunduğu yer· 
den kımıldamadı. 

Anna, gözlerini kaptana dikmiş, ev· 
velıl kendisine ha9in bir haydut gibi 
görünen bu adamın temiz bir kalb taıı· 
dxğmı öğrenince onu hürmetle gör· 
meğe haılamrıtı. Heyecanından kalbi 
gümbür gümbür atlyordu. 

Kaptan kimsenin yerinden kımıldama 
·dığrnr görünce tayfalara meyus bir li
sanla dedi ki: 

- Peki çocuklar .. Peki .. Siz yarın 

içjn tereddüt ediyorsunuz değil ıni? 

Pekaltı O halde ben bu i~ yalr.ız ba
şıma da temizlerim. Fakat bu itaatsiz
liğinirden dolayı sonra pişman ...• 

K:ıptan sözlerini bitiremedi. Kaplan 
kükremtsine benziycn müthit bir fer· 
yat kopararak yere yuvarlandı. Ellerini 
göğsüne aaplanmıı olan ince bir hançe· 
rin bulunduğu yere götürdü . 

Perz, kaptanın tayfalarına laf söyle
mesinden istifade ederek birden hançe
rini çekerek ta sapına kadar kaptanın 

göğsüne saplamııtı. 

Kadm tüccan: 
- İşte, dostlanna ihanette bulunan· 

lann akibeti budur ••• 
Diye bağnddctan sonra eğilerek kap 

tanın göğsünden bıçağını çekip ç.ıkardı. 
Anna, gördüğü müthit manıaradan 

ürkerek bir köşeye büzülmüştü. Kaptan 
göğsünden fışkıran kanlar içinde ve 
devrilen masadan dü1üp parça parça o
lan kadehler, yemek artıktan arasında 
cansız yatıyordu. 

Şanşo eğilerek kaptana haktı ve onun 
çoktan ölmüt olduğunu görünce tayfa· 
lara döndü: 

- Bu adamı §eytan zaptetmiş .. Bana 
bakın babayiğitler.. Bana teşekkUr et
melisiniz;. S!zi büyük bir tehlikeden kur. 
tardım. Bu kadar budala bir adamla 

dünyada hiç bir iş yapılmaz. Neden siz 
ba~ başına bir adam olmıyasrnız? Şu 
budaladan bin bir defa daha akıllı ve 
cesur olduğunuz halde niçin bol bol 
para kazanıp rahat yaşamıya8JlUZ. Bu• 
glin elinize bir fırsat geçti. Şimdi size 
bir teklifte bulunacağım, eğer beni din· 
!erseniz yüz binlerce a1tı:n kazanmak i~· 
ten bile değildir. Dinliyor musunuz? 

İnsan kllığmda aç ve muhteris bircı 
hayvandan başka bir şey olmayan bu or 
haydut altın ıesini işitince gözleri par· 
!ayarak hep birden cevap verdiler: 

- Söyleyin, dinliyoruz. 
Sanşo tekrar söze başladı: 
- Size gayet t..,th bir ya~amak yo1ıı 

8ğreteceğim. Hepiniz ceplerinizi altın 
dolduracaksmu:. Hiç zahmet ve meşak
kat çekmeğe lUzum yok artık. En iyi 
şaraplar içerek !1! kızlar arasmda va
kit geçirebileceksiniz. 

Tayfalardan bir kaçı ağ'ızlamu ppıt' 
datarak: 

- Al.t, ne 41!, dediler. Biz de bunU 
istiyoruz. Para, kadın, hürriyet .. 

İspanyol kadın tüccan sözlerinin 
iyi tesirler yaptığmı görünce daha faz• 
la bir hararetle sözüne devam etti: 

- Evlatlar, bu kaçakçılık sanati pe1' 
k!rlı bir §ey değildir. Tunamn üzerin'" 
de anbarları altınlarla dolu gemiler do• 
Iaııyor. Gece karanlığında bu gemiJere 
yanaşarak içindekileri temizleyip altın'" 
lara kavuşamaz mıyız? Tuna sahilleri 
bizim korkumuzdan inlemeli, ayağtmı.tı 
bastığımız yerler titremelidir. Korkuı1~ 
bir hayal gibi arada sırada görülüp ka1 
bolmalıyrz. Ancak bu sayede bol bol al• 
tın sahibi olacaksrnız. Haydi bakabld 
bunu kabul ediyor musunuz? Madellllıl 
şu hayvan kaptanın yetine geçiyorıııı'· 
Bakrn bu vadfe naaıl bir ele gcçmi§ 0-: 
Iacak, siz de ga§acaksınrz. 
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llTA~UL: 
18,30 pllUcla dana musikisi, 19,30 gonfe 

rana, Dr. İbrahim Zati tarafından, 20 Vedia 
flıza. ve arkadqları taratmdan Türk mualki 
aı ve halk prkılan, 20,30 Türk muaiki he 
YeU, 21 §ehtr tiyatrosu artistlerinden Bedia, 
'Vaarı Rıza ve Hasım tarafından atUdyo or 
kestreaı re.takaUle (Deli Dolu) operct.Jııden 
bir aahne, 21,30 orkestra, 22 plAkla sololar, 
32,80 aja.na ve borsa haberleri, 23 son. 

\11'ANA: 
l8,30 mullild ve §an, 19,10 kon~;,ma, fran 

•ızcn ders, coğrafya konuımuı 20,05 aaat, 
haberler, hava raporu, program haberleri, 
20,20 konu~malrır, 21,015 muslk1U parça, 22, 
60 hn:t.ıuıuı makn!csi, 23,115 haberler, bava 
23,25 turWrı propaa9do..Bl, 23,315 prkılar ve 
Opera parçalan, 2•1,115 haberler, 24,215 dans 
tn usı lt1sl, 
8ERLL~: 
18,35 sanat yayını, 19,015 eğlenceli musiki 
20,os kı§ aporıarı, 20,20 ev ınuslkJBt, 20,50 
rtinlln a.ldaleı1, Zl,015 haberler, 21,115 orkes 
tra kon.eri, 22,0fl kabare, numaralan 23,M 
haberler, spor, 23,85 eğlenceli muaiki ve 
b.aık havaları, 

8tl0,U'EŞ1'E: 
18,05 opera orkestraaı, 19,015 konferans, 

19,85 konser, 20,05 cdcbt yayın, 21,015 orkest 
l'a konseri, 22.25 haberler, 22,45 tango or 
kestrosı, 23,115 ba\·a raporu, İtalyanca kon 
fer ruı, 24,05 ~lngcno orkestram, 1,10 haber 
ler, 

801\ltEŞ: 
18,05 kıraat, ~o!on, havııdis, 19,20 gra 

!ılofon, konferans, 20,115 oan konseri, 20,40 
lrınndolln konseri, 21,10 konferans, 21,25 
•cn!onlk koll.S(U', !!3,25 gece konseri, 23,30 
ftansızca ve almanca hrıberler, 2• son haber 
ler. 

.. Ar.ıs (P,T,T,): 
18,03 piyano, kıraat, 19,31S çocuk korosu 
19,05 orkeaıtra konseri, konuoma, 20,05 oda 

BINEMALAR 

SARAY 
fUUK 

MELEK 
lPEK 

SAKAR 1' A 
YILDIZ 

Stn\IER 
AL&AZAR 
fAN 

ı,m 

~Altf 
ASRI 

ASTORVA 

BEYOCLU 
ı Aok gUneşf 
ı Yeıil domino 
ı Korkwıu.z kapta.b 
ı Korkuauz kaptaa. 

ı Diledittm Cibi Y&§&mll 
ı Erkek bala 

ı Marinella 
ı DevriAlem ve kanlı takip. 

CUrUm Ceza ve Sevg1ltn1n 

eesl 

ı Kınk rüya 
ı Turandot ve Akkartal 

Klc>-Klo vo Kalltomlya 
haydutları 
man sUvarl 

ı Yeyerllng facfam, Kızıl 
ova sUvarilerl ve Fatlnfn 
bqına ıelenler 

(.llJM URİYl!lT ı Hücum fllCHIU ve Dütmaıı. 
ellndo eılr 

ISTANBUL 
FER&B Bir ıecenin ıkandalı ve 

ôlUrn kasırgaaı 
A.ZA.K ı CUnahım ve Berlln ollm 

p!yatıarı 

~ftLLI ı Ehil salip muharebeleri 
HlLAL Pı ogr:ımım bild!rmemlşUr 
l\LE,tDAH ı Kallyante ve Tarasbulba 
KEl\1,\LBE1' ı Kahraman haydut ve Saa 

HALE 

~VltEYYA 

flALIC 

M1LLl 

det gecesi 

KADIKOY 
ı Janeta 
: Progrrımmı bildJrmemJşUr 

USKl.Jl>AR 
ı ·Programını bildirme.mıottr 

EREN KOY 
ı Proırammı bllcllrmemlfUr 

BALAT 
ı Yıldırım kapt&n ve Bir 

qk geceal 

ırıuaııdm, !0,33 haberler, 20,415 musf.klnln de 
\ranıı, 21,85 hava raporu, 21,43 orkestra kon 
ileri, ltonuııma, 22,15 orkestranın devamı 2.2, 
Is LU istasyonu, 24,35 haberler, hava. 
llOllA: T I Y A T' R 0 L A R 

20,03 gramofon, fng1Uzce turizm propa 
l'atıd:ısı, konuşmalar, .20,25 yatıucı dillerde r E P E B A Ş 1 
baberler, konfcrnruı, 21,45 opera yayını, .$!hirTr"qaf raSD 
laUrahııtıerdo hnbcrl r, va konuıJm&lar, en ııııııııııııııı dram kıamında 
~rn d:ınıı muaJljıtf. BUYUK HALA 

Satılmayacak ~ya. ki· 
ralanamıyacak ev, apar. 
tıman yoktur! Ancak yo
lunu bilmeli: 

. 

HABER 
GAZETESiNiN 

livçuK ILANLARI 
Çabuk ve iyi satmak 1 

kiralamak için en emin, 
en ucuz ve en kolay vas~
tadır. 

20 kelimeye kadar beş 
defnsl 

1 
100 

___ kuruştur --il ABER GAZETESi 

lstanbulda en çok satı
lan hakiki akşam gazete
sidir. 

ILlll (l'ransız Tlyatro11UDda 

Operwt kıau 

Bugün taW gtl.nüdUr. 

HALll OPERETi 
Yakalm tiyatrosunda 

Pazar günU matineden 
ltlba.ıu 

Zozo Dalmas ve Fono· 
kosun iştirakile 

PlPlC..\ 
bUyük. operet. Yenl kadro 

Yeni Bale 

lUyük WU.:ı,.vonlst ve 
ma.nyetlzmacı 

Pr. Zati Sunpr 

Her ak§t.nı 

Şehzadebaıında 

FERAH aınemada 

:1,..-.r.ı:::.::::::::::ı::::::::::::::=::.::::1111 

Umer AbdUrrahmanİf 
1 

Doktor i! 

Clldlye mUtehaesıaı !ı 
.. Muayenehane!i Eminönü: Vaid:• ti 

SATILIK HANE İi han No. 21 de her gün beşten ii 
Langa Hiaardibi Tülbentçi mahallesi ii itibaren başlar. İi 

12/1 No. lu hane satılıktır. o oda, sah ::::::!• ... !::=::::::::::::& RHlll ı •-.a 

~nç iki taracası vardır. Kumkapı Kur- -D u·· n ve Yarın-· 
•n sokak g No. da bayan Aznife müra· .---

çlllt. 

-
ı 

HABER 
Al<SAM P05TA91 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
l' Posta kutu;u ı lstanbul 214 

61Qret eoresı: ıstenouı HABER 
Yec:ı ışıerı teıotonu : Ufl72 

~ idare ve ıı&n .. ı ~.ıS70 

ABONE ŞARTLARI 
8 •"•11k 
S •Vhk 
:a •vlık 
1 •Vtık 

TiJr&•11• E'n~lıı 
,400 Kr. 2700 Kr. 
730 H 1450 H 

400 .. 1!100 .. 
150 .. 300 .. 

Suhıbi ve Neşrıyat Müdürü: 

t-fasan Rasim Us 
...__

80111d1t• ,,., (V AKIT) 1n•tboaıı 

r 

Tercüme külliyatı 
No. 60 

Yeni Kadın 
CE!JIL SENA ONGUN 

' 

Fiyatı: 40 kuru§. Tevzi yeri Vakıt 
1 

kütüphanesi lstanbul 1 

Bu kitapla DUn ve Yarın tercümt> 1 
külliyatının altıncı serisi tamam· ı 
lanmıştır. 

Göz Hekimı 
Dr. ~ükrü Ertan 

Cağaloğlu Nuruosmanıve cad. Ne• 'I 
( Cağalof:lu Ecıaneıı vanında ı 

reıcton. 22566 

-tlABElt - Akşam postası 

Operatör Üroıog 
Doktor 

Süreyya Ai:amal 

IŞKLı 1 

ıı 
::a:: 

EO 
Beyoğlu İstiklal caddesi Parmakkapı ~ E K L A M L A R 1 

Tramvay durağı No. 121 birinci U~lYJ(g V® '\taılk~fi'(tO<e 

Muayene hanesi:;:t~~stalarıru her- N E C İ P E S E S 
gün saat 16-:-:~r.arasmda kabu1 Galata; Sesli Han 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~--------... 
İstanbul asliye altıncı hukuk mahke

mesinden: 
Mehmet İbrahim tarafından Aksa· 

rayda Cerrahpaşa Hobyar cami sokak 
5 numaralı evde iken halen ikametga· 

• • ~ ~ '. •. ·- -: ... • , . • . ; ' r ~ ·~ •. ' •' ,. . • ~ 

J~ta~~uJ~~Bel~dlyeSi ~· Jl?hlarl 
. ' .. ..... , ~ .. •''. . . . . : - ~ 

hı meçhUl olan kansı Hayriye aleyhine J:Selcdıye 12.,.s n e ..... ı)•e ,_,..__ ..... \!- - -··•"' ·--- .... ---·· . - - , ... - ~-at 
açılan ayrılma davasının tahkıkatında kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu ecza ve edevatın hepsine 23981 
tebligata rağmen mahkemeye gelme- lira 85 kuruş fiat tahmin olunmuf.u•. istekliler her müessese için ayn 
diğinden hakkında gıyap kararı ittiha· ay!l fiat teklif edeceklerdir. Eksiltme 1-12-935 alllı günü saat 15 te 
zile bet ıün içinde ve on beş gün müd-
detle il&nen tebliğine ve tahkikatın daimi encümende yapılacaktır. Şartnn ~e ve list-:.ai levazım müdürlüğünd~ 
12-1-937 salı saat 10 na talikine ka- :.~rü!ebii~.-. lstckii!~r 2490 ~o. lı kanunda ynzılı vesika ve 1798 lira 64 
rar verilmiş ve gıyap kakanrun bir nüı kuruşluk ilk teminat makbuz veya rr : '-.tubile beraber teklif ~ektuplannı 
hası da mahkeme divanhanesine asılmı§ havi zarflannı yukanda yazılı günd~ ı at 14 e kadar daimi encüır.ene 
bulunduğundan beş gün içinde itiraz vermelidirler. (B) (2963) 
e~ediği muayyen gün ve saatte İstan -~-~~~---~~-~~~~~--------------~ 
bul asliye mahkemesi altıncı hukuk da-
iresinde bulunmadığı takdirde gıyabm 
eh yapılan muamelelerin muteber tutu· 
lacağı tebliğ yerinde olmak üzere ilan 
olunur. (3141) 

ZA Yl - 2394 numaralı müseccel 
arabacılık ehliyetnamemi zayi ettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hük 
mü yoktur. 

Fatih Atpazarı Ahmet (5933) 

Diş Doktoru 

CJJ~<e~'l!: ~Oç®ır 
Cumartesinden maada hergün 

hastalarnı kabul eder. 
Edirnekapı, Karagümrük Tramvay 

Durağı No. 95 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

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

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.0GO liralık ikramiyelerle 
(10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 
Dikkat: 

Bilet alan hcrkea 7 Birinci kanun 936 RÜDÜ alc~amına kadar biletini değiıtirı
miı bulunmalıdır, Bu 'tarihten sonra bilet lİz~rindcki hakin sakıt olur ... 
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BANKAYA 
YATIRILAN PARA l;Yi 

EKiLMi~ TO~UM Gi9i V[ QiMliDiR, 

NTS~ O 
KA~AKeY PALAS ALAL~MCi HAN 

Istanbul 3 üncü icra memurluğundan: 
Hayatında ölü Ömer Adil tarafından ve Ahmet Salahattin, İshak 

Adil ve Muhlise ile birlikte Emniyet Sandığına birinci derecede ipotek 
gösterdikleri ve yeminli üç ehli vukuf tarafından tamamına (13255) lira 

kıymet takdir edilen Üsküdarda Hacıhesna hatun mahallesinde Paşalimanı 
caddesinde eski 120 yeni 65 No. b bir tarafı tüccarbaşı Halil merhu -
mun veresesi arsası bir tarafı lebiderya, ve bir tarafı katolik papaslarm
dan Horan arsası ve tarafı rabii Ferik Hacıemin paşa merhum veresesi sa
hilhane ve bahçenin bir kısım Pa'8limaru caddesiJc mahdut maa müşte -

milat bir bap sahilhanenin evsafı aşağıda y~ılıdır. MezkUr yalı üç kısım 
olarak istimal edilmektedir. Sol tarafındaki kısmın zemin katı bir sofa iki 
o a zemini fİnko gusulhane bir hela bir merdiven altı üst kat: Bir sofa 
ü~ oda bir hela ve tavan arası methalini ha.vidir. Orta kısmın zemin kah: 
Kırmızı çini aralık bir sofa bir salon biri camekanlı iki oda bir mermer 
la§hk bir heli.. 

Üst kat: Bir merdiven başı tavam kubbeli ve yaldızlı ve duvarı ile 
beraber kalemkar nakışlı ve ayna camekanlı bir ::alon ve bir oda ve diğer 
üç odadan ibarettir. 

Sağ taraftaki kısım: iki taraflı merdivenle çıkılan kapının önünde 
camekan örtülü zemini çiçekli çini gE>zinti mahalli vardır. Bu katta bir so
fa iki oda bir hela üst katta bir sofa dört oda bir hela vardır. İşbu binanın 
altında bodrum muhtelif gözleri havi olup kömür ve odunluk halinde ka
bili İıtimaldir. Binanın altında kayıkhane vardır. Umumi evsaf, bodrum 
kagir Üst katlar ah'8P ve iç dış yağlı boya ve bir kısım kalemkardır. Ya . 
lınm önünde 53 m2, 4 metre genişliğinde mavna ve vapur yanaşmağa 

müsait kesme ta§tan yapılmış 1060 metre mikabında mlmtazam rıhtım 
= ve bahçe ile nhtım arasında demir pannaklıkb ve bahçenin önünde yüksek = 
~ oJmak üzere etrafında duvar vardır. Sağ tarafta aynca duvarla bölünmüş ~ 

kısmı ve iki set duvarı vardır; bahçede bir kiıyu ve harap bir kat kagir ~ 
mutbak ve çam ve saire zinet ve incir, dut erik ve sair yemiş ağaçlan ve s 
çııkıl döşeli yol ve binada elektrik ve kwnpanya suyu, havagazı tesisatı ~ 
vardlt'. Binanın sıva ve mahya tamiratt ve kiremit aktannası yapılını~br. '\ 
Gayri menkul Üsküdar iskelesine 5 dakika mesafede olup ifraza elveriı - § s lidir. Alt kat kısmen kagir, üst katlar ah!Clphr. E 

Umum mesahası: 1018 m2 olup 366 m2 bina zemini kalanı bah - ) 

çedir. Evsafı yukarıda yazılı maa müıtemilat sahilhane açık arttırmaya va- !==== 

2edilmi~ olduğundan 11-1-937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma be· 

~ deli kıymeti muhammeninin o/o 75 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerin - ~ 
de bırakılacaktır. A~i takdirde en son arttıranm taahhüdü baki kalmak ü- i§ 

= zere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 26-1- 937 tarihine nıü • ğ 

sadif Salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci E 
c:.çık arttmnasmda arttmna bedeli kıymeti muhammenin % 75 ni bulma • ~ 

fi dığı takdirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. 5 = 5 Satış peşindir. Arttmnaya ittirak ebnek isteyenlerin kıymeti muhammenin 
o/o 7,5 nispetinde pey akçası veya milli bir bankanın teminat mektubunu 
hamil bulunmalan lazımdır. Haklan tapu sicilli ile sabit olmıyan İpotekli 

iE 

l 
E = E alacaklılarla diğer alakadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını 

E 
ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı müspiteleri ile bir- \ 

likte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında dairemize bildirme · 1 
Ieri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış == 
bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tan - ~ 
zifiyeden mütevellit Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi dellaliye resmi be . 
deli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik Vakıf icaresi tavizi müşteri · 

HABER - Akşam postası 24 fkincite§rin - 1936 

Ç 1KT1 
Avukat, doktor ve her i§ adamına linm olan takvit9 

e malilmatlı ECE Muhtıra defterini arayınız. 10 çeıit 
üzerine zarif şekillerde hazırlanmıJtır. Bililmum kağıt ve 
kitapçılarda bulunur. Deposu: Ankara caddesi, 

Afitap ' mağazası No. 111 

• m 
Kalori randimanı _hiç bir vakit Kok 
randimanile mukayese edilemez 

Son tecrübelerin bir daha 
teyit ettiği hakikat: 

r ın 

Adi koka nazaran yüzde kırk fa
ik bulunduğu bir daha sabit oldu 

Satış Yerreri : 
Merkezi: Maden Kömürü işleri T. A. Ş. Bahçekapu Taş Han Telefon: 21195 
Galata : Türkiye İş Bankası ıubesi. 44630 
latanbul: Adapazar Türk Ticaret Bankası, Bahçekapuı Taş Han Telefon: 22042 
Ankara : Yenitehir, Ali Nazmi apartmanı. Telefon: 1162. 
Ankara : Adapazar Türk Ticaret Bankası Tel. şube 2316, Müdiriyet: 2319. 

- . "' . . . ,, \ 
a • a t._ ' • 

Kimyager --. lstanbul 3 üncü icra memurluğundan 
Hüsameddin 

Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· 
umum tahlilit. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası 

Bey Hanı. 
karşısında İzzet 

V AKIT Propaganda servisin
den: 

1 - Türk evlatlannın işsiz kal
mamasını arzu eden KURUN ve 
HABER gazetelerimiz iş anyan 
kimsesiz ve bikeslerin ilanlannı 
meccanen kabul eder. 

f şsiz kalmamak için bundan iı.
tifade ediniz. 

2 - Memur,katip,muhasip, artist 
kavas, odacı aşçı, hizmetçi, evlat
lık ve her nevi işçi arıyanlar ara
dıklarını yorulmadan, üzülmeden 
bulabilmek için KURUN ve HA
BER gazetelerinin ucuz, küçük 
ilclnlanndan istifade etmelidirler. 

Hadiye, Hatice, Adnan tasarru flannda olup Emniyet Sandığına, bi 
rinci derecede İpotekli bulunan tama mma yeminli üç ehli vukuf tarafın 
dan ( 1159) lira kıymet takdir edilen Eyüpte Abdülvedut mahalleıindl 

Çeıme sokağında eski 10 yeni 16 numaralarla mürakkam bir tarafı F~ 
ile Pertev sahilhaneleri bir tarafı Muammer snhilhanesi bir tarafı Muaııt ' 

mer ve hazan Faik vereseleri kayıkhanesi bir tarafı yol ile mahdut bir,., 
hilhanenin evsafı aşağıda yazılıdır. r 

Zemin kabnda: Mermer antre bir hela iki oda bir mutbak boclruJO' 
Kömürlük. 

Birinci katında: Bir sofa üzerine, kiler, heli biri yüklük üç oda vat 1 

dır. Bina ah'8ptır. Elektrik vardır. 

Mesahası: Tamamı 204 m2 olup 95,50 m2 bina kalanı ön ve ark' 

bahçedir. işbu ev açık artbrmaya vazedilmiş olduğundan 11-1-937 ti' 
rihine müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci art' 
tırması icra edilecektir. Artbrma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ,

bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en ,,oO 

arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere arttmna 15 gün müddetle tenıdiİ 
edilerek 2~1-937 tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadl' 

keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttınna bedeli kıyıo" 
ti muhammenenin % 75 ni bulmadığı takdirde sabf 2280 No. lu kanun a1' 
kamma tevfikan geri bırakılır. Satış pefindir. Arttmnaya iştirak etmek;,, 
teyenlerin laymeti muhammenenin o/0 1,5 nisbetinde pey akçası ve.,. 

milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulu~alan lazımdır. H~ 
n tapu ~idili ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alikadaranm <tf 
irtifak hakla sahiplerinin bu haklarmı ve hususile faiz ve masarife dair « 
lan iddialannı evrala müsbiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nih• 1 

yet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdit' 

de haklan tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasıncltİ 
hariç kalırlar. Miiterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit BeJ,.dİ' 

3 - Apartıman, ev, otel, ha
mam, irat, dükkan, .ruağaza almak 
ve satmak, kiralamak istiyenler bu 
işlerini gayet kolary ve en ucuz 
bir §ekildc temin etmiş olmak içir. 
KURUN ve HABER gazeteleri
nin ucuz ilanlar sütunundan isti
fa•'! etmelidirler. 

4 - Otomobil, araba, ~iyano, 
mobilya, radyo, gramofon ve her 
nevi ev eşyası ve saire almak ve 
satmak arzu edenler HABER ve 
KURUN gazeteleri ucuz ilanlar 
sütunundan istifade etmelidirler. 

ye rüsumu ve V alaf icaresi dellaliye resmi bedeli müzayededen tenzil " ~ 
lunur. 20 senelik Vakıf İcaresi tavizi müşteriye aittir. Daha fazla mal4' ~i 
mat almak istiyenler 21-12-936 tarihinden itibaren herkesin görebil' fı, 
mesi için dairede açık bulundurulacak arttırma şartnamesi ile 935 siil ~ 
No. lu dosyaya müracaatla mezkUr dosyada mevcut vesaiki görebilecekl" 
ri ilan olunur. (3161) 
----~--~~~~~----~--~----------------~~-------_,,,, ~, 

ye aittir. Daha fazla malumat almak isteyenler 21-12- 936 tarihinden 
itibaıoa herkeftin BÖJ'ebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma 
~rtnamesi ile 934/ 91 No. lu dosyaya müracaatla mezkur dosyada mev -
cut vesaiki görebilecekleri ilin olunur. (3163). 

Bütün bu arzulannızın temini Devlet Demiryollarından: 
E için müracaat edecek mahal yal· l nız YAKIT Propaganda servisi- D. D/ 84 numaralı gidiş - dönüt yolcu tarifesinin Birincikinun 9'j6 
E. dir. İstanbul Ankara caddesi VA· . ,. .. . -"" 
§ KIT Yurdu. Telefon: 24370 sonunda bıtecek olan mer ıyet mudd etı, Mart 937 sonuna kadar ve aJ"' 

~ıııııııutınnıınımınııııııırııııtnıııııımııınif11ftı1aııııııııııııııu 11 _'8-rtlarla üç ay daha uzatılmııtır. (18 63) (31492. 


