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Biz diyoruz ki: GÜZEi EDİRNEMİZ 
Sancak, Fransaya ilhak edilmemiş olduOuna nazaran •• ~ 
bugün hiç bir hukuki esasa ıstinad eyJemeyen bir Bugun kurtuluş gününü yaşıyor 
tekabül keyfiyeti ile 

uriyeye de ilhak edilemez · 
i4"RANSA SANCAK iŞiNiN HALLiNi MiLLETLER 

CEMIVETINEBIRAKMAK iSTiYOR 
~aşbakan ve Hariciye Vekilimiz Partide izahat verdiler 
eı ihtimalleri bertaraf etmeyi cidden arzu eden Cumhuriyet 
llktımetl, meselenin heyetlumumiyesl hakkında müzalcerata 
Şlanmasıoı teklif ediyor 

f ransızlar diyorlar ki: 
'a1 itııafnamesı, Sancak ahalisine ne 
-Vnelmilel bir varlık lmkAnı ve nede 
\iriye cemaa~i haricinde kendi kendı- 1 

'•ini idare kabiliyeti,. ı tanımamaktadır 

Antakyanm güzelliklerini gösteren manzaralardan biri •• 
(Yazısı 7 incick) 

lspanvada 

3000 Sovyet- as~eri 
varmış 

te.ıyaınDaır, Frankoya 50 tayyare 
ve 11 s denDzaDta gem ısı 

gönderiyor 
Madridde sokak kavgaları 

devam ediyor 

···-··············· .. ········-························ 

Almanya ile 
anlaşmasını 

bugün imzalıyor 
Tokyo (A.A.) - Hariciye nezareti

nin salahiyettar bir phsiyeti Japonya 
ile "Bir millet,, arasında akdolunan 
itilafın bugün tasdik olunacağım bildir 
miştir. 

Londra 25 (hususi) - Almanya ile 
Japonya arasındaki komünizm aleyhtarı 
anlaşmanın bugün resmen ilin edilme
si beklenmektedir. 

Fırtına 
~nlyede ffeyl 

buldu 
Karadanize hiçbir 

vapur çıkamadı 

Birkaç gündenberi bozuk giden 
havalar dün daha ziyade bozmuı ve 
ıehre zaman zaman karla dolu 
yağm19tır. Fırtına ise bu gece yıldız 
karayelden büyük bir süratle esmeğ~ 
bqlamıgtır. Gece yansı bqlıyan 

(Deııcum •2 tncide) 

Bugün kurtul~ baynmMnt ytJfa yan Edir11emizden bir görünil§ 

Bugün güzel Edimemizin kurtu • 
luş günüdür. Tarihin muhtelif de· 
virlerinde dü§man çizmeleri altında 
kalmak acısını gÖrmÜ§ olan bıı 
sınır §ehrimiz son defa 1922 ikinci 
tqrinin 25 inde kahraman ordumuz 

bolunun kurtulu§ günüdür. Türklerin 
Avrupaya geçiıi ve umumi harpteki 
felaketi dolayısiyle iki defa daha e
hem"TIİyetle tarihe geçmiş olan bu ka
sabamız Edimeden bir gün sonra 
kurtıı lmuştu. 

tarafından istiladan kurtanlmı§tı. A· ---M-ft_f_n_n_y_a_p_a_n __ _ 
radan geçen yılların bilhassa son se- ~ 
neleri Edimemiz ve Trakya içın Talebeler serbest. 
bir taJi ve yükseli§ devresi bqlamış- bırakıldllar 
tır. Trakya umumi müfettiıliğinin Cumartesi gtinü, hükCimetin mttsa-
merkezi olan Edimemiz §İmdi seri a- adesi hilif ına miting tertip etmekten 
dımlarla imara, iktıaadi kalkmmıya suçlu olarak yakalanan talebelerdea 
ve ictimai düzene doinl-.· -. ....... ~--lliı1pilılll9'ifıll••••..,.._'!""~ 

F..dirneliler bugün, Türk toprağr !arak dlferlerlnln serbest bırakıldıflllı 
nm sınır bekçisi olan ıehirlerinin yazmı§bk. 
bir daha hiç bir zaman düşman isti- Vali, evvelki gün bu altı talebeyi ya.-
lasma uğramıyacağmdan emin ola nına getirterek kendilerine 18.zım ge
rak • kwtuluıunu tesit etmektedir len nasihati vermiş ve polis müdüriy&
ler. Bu vesile ile ıehrimizden de dün tine de kendilerinin serbest bırakılm&
Edimeye 8,30 da postaya takılan hu- smı bildirmiştir. Müdüriyet de bunun 
susi vagonlarla büyük bir kafile git· ür.erine bunlardan dördUnU serbest 
mittir lstanbuldan gidenler bayra· bırakmış ve mefsuh Milli TUrk talebe 
mı Edirnelilerle birlikte geçirecekler- Birliği reisi HUseyinle ikinci reis Fa
dir. ruğu - lüzum üzerine • bir gece daha 

Yarın dn Mannaranm incisi Geli- alakoyarak dUn öğleden sonra tahliye 

Vena 
Dahlllye Nazıra 
SalenSlronun yerine 

Bir sosyalist 
mebus geçti 

Paris 25 (A.A.) - Sosyalist mebus
lanndan Max Doruwy, Roger Salengro 
nun yerine Dahiliye nazın olmuştur. 

Doruwy 48 yaşındadır. BUyilk harbe 
iştirak edenler arasında idi. Kendisi 
hali hazırda MontlUson belediye reisi
dir. 

etmiştir. Talebeler mahkemeye veril
miyeceklerdir. 

Gürbüz ve Güzel 
Çocuk 

Müsabakamız 

Baırbaırcs IHayrettnınnn mezarı bir 

ltaıyanın Frankoya gönderecği denizaltı gemi'lerinden biri 

ıııii B~rlin, 25 (Radyo) - Havanın rilmesi gibi heyecanlı bir haber ver-
~dr~t olınamasına rağmen asiler mektedir. Bu gazeteye göre Sovyet 
tiıı· ıt c:vannda hükumet kuvvetle- f Deııanu ?. ncide) 

~u ırı kı§lalarına hücum ediyorlar. Bu ·-.. ----·-·---·----············ 
~..._cttkrnları, ağır top ateşleri himaye Sovyet Rusya da 
ı''Qe ted" 
~»ıs· 1 ır. Devamlı yağmurlar do- 4 Alman 
~ak~ e tayYareler bu hücuma işti- • • . 
~Uk" Ctncıniştir. M~dritin içerisind! Da ha tevkıf ed ı I d 1 
~ttQ ukrnet kuvvetleri evlerden harµ Berlin 25 (Radyo) - Sovyet Rus-

"' tedir. 
8 yada dört Alman daha tevkü edil-

ovy iter 3000 asker miştir. Moskovadakl Alman sefiri 
p . Dllndermı,ıer Sovyet Hariciye komiserliği nezdin-

~-&ıis gazetelerinden "Maten,, Is- de bu hadiseyi derhal protesto et-
"QYa Sovyet askerlerinin gönde- ... ~~; ........ ______ .. ___ _ 

paırk haııne getDrDlecek 

Genel Kurmay Başkanlığı, Maarif ve 
Dahiliye vekaletleri bUyük denizci 
Barbaros Hayreddinin Beşiktaştaki 

türbesinin etraf ve civarmın temiz.le
Mrek burasının bir park haline kon
masını istemişlerdi. 

Dün bu istek Şehir meclisinde görü· 

cıülmUş, kısa bir zaman zarfmda iste 
ğin yerine getirilmesine karar verilmış 

tir. Biltçede yapılacak bir milnakale 
ile temizlenme işi başarılacaktır. 

Tilrbenin bahçesi etrafındaki duvar
l!ı.r kaldırılarak, birkaç dükkan istim· 
18.k edilerek efra.fı iyice açılacaktır. 

M,l.<J<ılxı1:.amı.m 17 numara ile işttrak 
eden 1 sm.ail oğlu, bir ya§ındaki 

ENGİN 

l(upo ı: 15 Çocuklarınızın mtıaa 

bakamıza f§Urak edebllmeler1 tçtn 

bu kuponların toplanmam JAzmıdır. 

Çocuklarınızı mUsabakamıza lfllrak etttrt. 
nlz. Kıız-'\nanlara Ziraat ve AdaT>au.n ı.n.. 
kalan da kumbaralar vereceklerdir. 
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Almanya harbi hazırhyor 
Hitlerin Ukranyadan bir arzımevut gibi 

bahsetmesi bunu isbata kafidir 
l:ıonaroda çıJııan "Bpektanô'r., mec-} 

MUdn 1'Ntl8U üınınmt§ 8iyasi muhar
rirlerinden Vladin&ıir d'Ormesona mü
meıııat ederek:" Almanya ha.rbı istiyor 
ma,, aualini sormU§tıı. Fransız muhar
riri" Aimanya harbi hazırlıyor,, baflı
ğt '1!e gazdt.ğt bir maknlecW Fransa -
Aımarıya arasındaki uzlaştımamazlık
ıo... aebebiman7.atıyor. Mcıka.1.e aynen 
§dur: 

Almanya harbı hazırlıyor mu? Bu 
sorgu insanlarm birçoğunun dimağım 
işpJ ediyor ve Avnıpayı felç verici 
biJI endifeye sokuyor. Şurası bizce mu-

Herkese ve en başta AI.manyaya 
açık ola.n Fransız - Sovyet paktına ge
lince, Almanya, Avrupa sulhu lehinde 
bir söz söylese veya. bir tek jest yapsa 
bu paktın .sebebi mevcudiyeti kalmaz. 
Fransanm emeli bir tektir: Avrupa 
sulhunun kül halinde muhafazasım 

istiyor. Çünkü Fransız kanaatince Av
rupa muhasım bloklara ayrılamayacak 
derecede küçüktür. Ve kıtadaki büyük 

devletler arasındaki herhangi bir mu
hasemenin mevzii bırakılmasına im 
kan yoktur. 

hlikk&ktır ki Alm.anlar bile bu sual 111
-···••••••••••••••····-······ .. ··-···-·••••••n••••••• 

önlnde gerilemektedirler. Alman hal-
kmm bllyUk bir kısmı harbı asla özle
miJOr ve Ftlhrerin hareketlerinin eulh 
severcetine olduğu kanaatini besliyor. 

Türk parası 
kıymett:en düşü

rülecek deQlldir 
Ankara, 24 (~.A.) - Türk 

p3?ası kıymetinin dü§ürüleceğine 
dair bazı ecnebi matbuatında mev
zuu bahsoJan haberlerin tamame11 
asılsız olduğunu bildirmeğe Ana-

Esas bir noktayı işaretlemek gere
kil'. tJıetılr bir surette düşünenlerce 
Alt4aD.j8ımı Versay muahedesindeki 
sflthltnmam•• kayıtl.-rma ebediyen 
taJm.ınmill edecell batıra gelemer.di. 
Blıf glbL pllp ,Alınan orduaunuu tekrar 
kura]acırğı muh•1rlrılrtL dolu Ajansı mezundu r 

.A.n.ca.k 'bir - kendi eh.eııı- ... -----·······-·-·-------·--··· 
mı,.tt ile miitenasip bir askerl tuvvet 
y~ ba§ka, cihanm en muazr.am 
onhımma malik olmak hevesi ile her 
§eyi feda etmesi başka §eylerdir. Hu
dut qıl&ğı zaman herbir asker! teşki
lü bük bir müdafaa tetkilitı olmak
tan çıkar ve bir ta.aruz ileti halini alır. 
AıJnaıtyaya gelince eğer bu muayyen 
hudtıdll henüz aşmamıı iBe aşmak üze
re., 'bulunduğwıu tahmin ettirecek bir 
s<>k sebepler vardır. 
.Ahrıanymım şimdiden dokuz yüz bin 

kffilik bir faal ordusu va.nbr. Bundan 
'halka Bitler milisi adı, ile ild yüz bin 
Jdtilik mütehassıs ve motörleşmiş bir 
~ :maliktir. Alman gençiliğinin 
'BıfllJltaı..,...ı..anda askeri b1T dlaiplbıe 
~fa ve aşın mflli~ 
~ yetiştirildiği de düşünüle
cek olursa bu hs.zırlıklarm ancak bir 
Jıarp hazırlJğm& delAlet ettiği neticesi
~ vanhr. Doktor Go"bels Almanyanm 
teça ~an fazla topa muhtaç oldu
ğupu IŞQy~rken gtlphestmir ki bu top. 
lan ktıllanma.k kastindedir. 

P n J.an başka fur&8I da unutulma
~lıdır ki Almanyanm hali hazırdaki 
sahibi, yeni Almanyanm tevra.tı olan 
mE!lhur bir kitap yazmı§br ve bu kitap 
ta Almanyanm ancak harp ile gayesi
ne varacağmr, gayenin büyüklüğü kar
ŞIS)Pda harp vamtaııınnı dehıetini 

haldı göstereceğini yazmıştn-. Bu 9Öz

l rim~ ean.p olarak hiçbır siyasi 
meauiiyeU olamayan b~ müellif ile 
bi1yük bir memlekettıı mesul şefi ara
aında bir kJyu yapdamayacağı muka
belesinde bulunabilir. lddia doğru 

olabWr. Ancak IUl'UI da unutulamaz 
ki fthıfr it bqma gelelidenberi 
AdıDlf mtıerm T&ktile çizmiş olduğu 
pngıw mantııd bir sebatla tatbik 
etmlftir. Bunu anlamak için Jıfeln 
Kam.pf ldt.abm.m son baplarmı okumak 
k&tidir. 

Hitıercl rllel•nm ha.rbı istedikleri 
1&bit. olm.ua bile §U.1'881 muhakkaktır 
kl harp tehlikesini icap ettiren bir 
alyu& takibine karar vermielerdir. 
Şurlm da muhakkaktır ld yapacakl(IJ'I 
~ ''Gol ya.bani,, gibi ileri 
llUrdlUdııri ve kanaatlerince yenilmez 
oJ.a bir laarp ileti haZirlam.,Jtla met
pldU:rl•. 
~ Raypn Framla, hısiltere ve 

Belçlb ile alıp vereceğl olmadığı ve 
)'alla lluBya ile Sovyetler faaliyetin
den ÇBldndfii ve buna karşı koymak 
l8tedifi aöy)enebilir. 

AıJlcak fUJlU kabul etmelidir ki hiç 
bm ~tte, .A:lman a.rufsinden en ktl
çülc bir parça hıkkmda bir Sovyet me
talibesi duyulmamq buna mukabil 
da11P. Ntlrenberg kongresinde Flihrer. 
Ukranyadan bir arzı mevut gibi bahs
~ Mein Kampfda yazdıklarına 
814akatfni bir defa daha göstermiştir. 
Sovyet rejiminin, doktrinlerinin mef

ktreterinin aleyhinde bulunabilir. Fa
~ fUDU kabul etmek IZtıran vardır 
ki. 81Jlh aleyhine muayyen bir tehdit 
de bulunan devlet Rusya. değil Alman-
;v&d?r, 

açerlde: 

• F.mniyet mQdQrlUfü polliı noktalamun 
telefonlarını otomatik telefonlarla değ!§. 
tlrmekted!r 

• Limanımıza gelip tamir olunan ve Köa. 
tenceye dönen Romen torpidosundan sonra 

dUn de bir Romen gaııbotu ve denlzaltı gemi 
ıı1 tamir olunmak Uzere limana gelmi§Ur. 

• Büyükdere fidanlığından ay ba§mdan 
itibaren halka fidan tevzllne ba§lanacaktır. 

• Untverııitede, hukuk fakWteSf profesör 
!erinden Sadri Maksudl dUn İngiliz hukuku. 

ll'llll h~tı91'1 ,,. ~arı mevzulu bir 
.konferans vermiştir. 

* Beledlye daiml encllmeni 85 yll§mda.n 
yukan olanlarm belediyede yeniden memu. 
Tiyete alınmamasına karar verml§tir. 

• Liman idaresi Haliçte kurulacak yeni 
atelyeler tçtn aynlan arsanın etraf!llt duvar 
la çevtrmtıtir. Burada atelyelertn inşaatı 

baval&nn mUııait gitmeğe başladığı zaman 
yapılacaktır. 

• Kadıköy su §lrketi vaziyeti görU§Dlek 
Uzere firket mUmessuı Muraşa dUn ak§am 
Ankaraya gitmiştir. 

• Romanyadan NA.zım vapurUe dtın Uma.. 
nımıza 2600 göçmen daha gelmiştir. 

ııı Hariçten 40000 ton çimento getirilmesi 
ıı.e dair tallmntname gUmriiklere blldirilml§ 
tir 

ııı Sekiz yıl evvel Urla hlUdmi lhsan Ziya. 
yı öldürmekten suçlu olarak lzmirde muJıa.. 
kemeleri yapılan avukat Yasbı Fehmi, ve 
arkadafları beraat etmtıtir. 

D••llrda: 
• Dtın bir nutuk aöyllyen hıgruz fqistleri 

reisi lngtıı.a idaresinde bulunan Alman mWı.. 
temlekcleı1nln iade edllmeat lAzmıg,ıdlğiııl 

soylllln§tr. 

• Eak Bulgar ba§veklli Çankof Belgrada 
vasıl oımuııtur. Eski ba§v kil Yugoslav b&§. 

vekillle g:Srtl§mUo \'e sonra hareket e~g.. 

tir. 

• İran Şehinşahı evvelkl gUn Tahranda 
bulunan Alman lkt.1sat nazırı doktor Şaht 

ve maiyetini kabul etmiştir 

• Ala.akada yağan yağmurlardan Yueam 
şehrtnin bir kısmı çökmU11 dart ki§l toprak 
altında kalar&k ölmüş ve 10 kiot yaralan
DU§br. 25 klf1 kayıptır. 

• Yunanlatan Balkan memlekeUeriDden 
serbeat dövtsıe 100,000 ton buğday alacalL 
lır 

• Kmr bava yolla.nna menaup bir tayyL 
re kaybolmuotur. Tayyarede iki Yolcu bulun 
makta idi. 

• !Dgiliz ba§vekill Eden dtın Avam kama.. 
rumda yen! !DgUı.a - MISU' a.nıapnaamı 
t&kc:Um etml§tir. 

• Avuaturyada komtıntzm aleyhtarları bir. 
1111 dabiUye nezaretinde ilk tçUmamr yapmq 
celaede K&cat, Almıın ve Yugoalav mUtebal 
ııı.slan bulunmU§tur. 

• Petrol ile mUtehan1k Kostanttnoa 1ltm. 
U Yunan fllebi batmıf ve tayfası tamamen 
kurtanlllU§tu'. 

• 1rana gidecek Yunan heyeti dtın ta~ 
De Atlnadan hareket etmiştir • 

• Yugoslavya ve Romanyanm müştereken 
Tuna tlzarinde yaptıracakları bOyük köprii 
mukavele81 Belgradda Yugoslav nafla nazın 
Mehmet Slpahu ve Romen nafia nazın ara. 
smda merasimle im:ı:alanmı,tır. 

• Frıuısada Bordoda grev Çikmı§ ve Uman 
faaliyeti dunrıu§tur. 

ispanya isyanı Doğrum 
( BQ.§ tarafı 1 incide) ln~ilizce The People gazetesinden: ,,J """" ., J 

askerleri So"yet harp gemilerinin hi- 1 saatte 31 O mil yapan 200 Rus ueg f m 
mayesi altında bulunacaktır. İspanya tayyaresi ispanyanın Barselona ve K t r "• 
hükumeti elindeki limanlar Sovyet Alık.:ınta şehirlerine gönderilmiştir. SS ane Şeke Qe 
bah1iyesinin emrine amade bulundu- Mücadele ~~e~~~. olan bun- ka Ç k yır lYI Ş a <dl D f ~ 
rulacaktır. lard:ın başka ıkı motorlu bombarcL- B·izde eşya ve yiyecek fiyatları l\\l 

Gene Paris gazetelerinden "Eko man tayyareleri ve Rus makinistleri- rin muhtelif semtlerinde ba§ka it 
dö Pari,, l 2 gün evvel 3.000 Sovyet ni hamilen birçok zırhlı otomobille: dır. öyle sanıyoruz ki dünyanın ıht 
askerinin deniz yolu ile Madrite gön· de İspanyaya gitmiştir. bir yerinde, hiçbir memlekette, 
derildiğini yazıyor. Bunların başında Alikantada mühim miktarda Rus bir fark4 tesadüf edU <nı.ez. 
bir albay ve diğer küçük rütbeli su- ask"r ve zabitinin bulunduğu haber Beyoğlunda satın aldığınız her 
baylar bulunmaktaydı. veriliyor. bir şeyin bir eşini Mahmutpa.şad4 

İngilizce Dayli Meyi gazetesi K'l ıtalya Frankoya nasıt fiyafla bul<ıbıliyorsmıuz. Beyoğ 
talonyada bütün sanayi. sinema· y~rdım edecek Balık pazarından kilosunu, 120 k 
lar ve diğer umumi yerlerin Sovyet .. alamadığınız bir balığin daha taz 
kontrolü altında olduğunu haber .Sunday Refere yazıyor: oo d4ha iyisini lstanbuıda (50) '/cıJ. 
ver nektedir. Ayni gazete BarseL)• Musolini ile general f ranko ara· alabiliyorsunuz. Şehir ıçirtin mıt 
nadaki "milli kıta,, nın Sovyet su· smd:ı bir anlaşma yapılmış olduğu- semtlerinde görülen aynı madde 
baylan tarafından talim ettirildiğini na dair heyecanlı bir haber çıkmıştn· rindeki bu gayri tabii fiyat afr'kı 
ve Katalonyada polis teşkilatının d~ Bu anlaşmanın geçenlerde ltal- oohsederken bir tanıdığımız da bil' 
Sovyet gizli polis sistemi üzere ku- yaya gitmiş olan general F rankonun garip 'Jı.aki,katı anlattı: 
ruldnğunu ilfıve ediyor. kardeti Ramon F ranko delaletiyle ya iki üç gün evvel Şehzculeba.şı 

Momin~ Post gazete.sine göre pıldığı söyleniyor. geçiyordum. Kestane şekerini s _ _.,_... 
Barselonada devamlı idamlar yapr!- Netice itibariyle, on beş ltalyan Bir şekercinin oamekdnı içinde t 
malctadır. denizaltı gemisi, şimdi İspanyol asile- ve iyi~ olduğu §öyle ~ir .~a~~tJJ 

Harb'ye nezareti rinin donanmasını takviye için Is- l~labılen kestane şeken gO'rdum. 
bombardıman eıtlldl panya sularına gidiyor. Asi donanma dım ve sordum: 

Madrit cephesi 24 (A.A.) -Ha- smm Barselonayı abloka etmeğe h:t· - Kaç kuTUf1 
l d v l" d - Kilo8u 80. 

h b. · d zır an ıgr ma um ur. vas aıansı mu a ırm en: Biraz aldım ve çıktım. 
Asilerin tayyareleri, Harbiye ne· Bundan başka iki gün içinde on atladım. Niçin a.z aldım diye hayt 

zaretini bombardıman etmiştir. Ora· iki ltalyan posta gemisi Legsorn, C'!- dım. Mcıdemki seviyorum. Daha 
da b!r si1ah ve miihirrtmat deposu İn· neve ve Napoliden tank, zırhlı oto- alabilir ve evime de götürebil;rdirtı· 
filak ederek büyük bir yangın çıkar- mobil, mühim miktarda zehirli g<ı1 düşWnce i'le Eminönünde indim. H 
ml§tır. Bu yangının alevleri bütün ve cephane yüklü olarak hareket et· oracıktaki şekerci dükkanlarındall 
gece asilerin mevzilerinden görülmek miştir. ritı6 doğruldum. Girdim. 
t'! idi. Gelen haberlere bakılırsa, İtalya - Kaç kuTUf1 
Yağmur ve buı: gibi rüzgar, askeri ile general Franko arasındaki anlaş· - Yüz. 

harek5tı batilcttirmiftir. Fakat gene· ma, en yeni ••3 7 Romeo,. tipinde ol- Buradaki kestane şekerleri sa 
ral Varela, Carolina mahallesini İfg'1l mak üzere elli Kaproni mücade]e tı. içindekilerin ne olduğu da bellt 
etmek suretiyle Cuatro - Caminos tayyaresi göndermeği de mutazam· ğf.Mi. Çıktını.. Köprilyü geçtim. 1C 
mmtakasmda ilerlemeğe muvaffak mmdır. Bu tayyarelerin her biri Uç köydeki şekercilerden ~olda.ki111tn ... •n, .. _ 
olmuştur. makineli tüfekle mücehhezdir. birine girelim. Bordum. 

Faslllar zayiat verdi Franko plAnını de~lfllrdl - Kaç kuruşt 
Lo dr 25 (H G 

- Yüz yirmi .. 
Madrit, 24 (A.A.) - 'Beyne~· n a. W1usi) - eneral Sağd.akilerden birine girdim. 

milel müfreze., dün asilerin üniversi· Franko bütün kuvvetile Madrite yü. tlwm: 
te mahallesinde ve Carabanchel mın· rümeğe ve fakat Madritin §imali gar 
takasında el humbereleriyle yapmlg bisine düten Eakoryalı tamamen 
olduklan iki mukabil taarruzu püs- zaptettikten aonra Madriti almain 
kürtmüştiir. Bu son mmtakada Fas- karar vermiıtir. 
lılar, biiyük telefat vermişlerdir. Ast merkezleri bu mmtakada hiı· 

Asilerin tayyareleri, yeniden §eh· kdmet kuvvetlerinin mukabil hücum 
ri bombardıman etmiştir. Topçu dü- lannın püskürtüldüğünü bildiriyor. 
ellosu, bati]eşmiştir. Diğer taraftan İtalya ve Alman· 

- Kaç kurut 
- Yüz elli .. 
Bu vaziyette bilmem Beyoğluftll 

maya ZiU:um wr m4ytlı. I gte 8iıe 
tlıa1oiJoa'lık bir tramwy yolu ıı<M ........... 
aekaen ku~ yü eıu kuTU§G 

/l'l'byGn bir mal.. 
Halkm 

-----------------------_,,,,,,,, HUkOmet kuvvetleri bir k•o ya, ispanya hüktimetinin yaptı· F 1 rt 1 n a 
kllometratlk bir ilerleme yaptı ğı ithamlan reddebniftir. 

Barselon, 24 (A.A.) - Kadm1u- lt.panya hükGmeti Alman gemile-
rm da erkeklerin yaptığı mesaiye alış rinin İspanya hüktl.met donanmUl· 
tmlması hakkındaki kanun ahkanıı nm harekabnı tarassut edip asilere 
mucibince Katalonyanın bütün k-a· haber verdiğini ve gene yabancı ge
dınlaı ı lüzumu takdirinde silah altımı milerin hükumet gemilerine hücunı 
alınacaklardır. etti~ni ilan etıni~ti. 

Aragon cephesinden gelen haber Asller pUskUrtUtdUlar 
lere göre, hükumet kuvvetleri Vinel Madrit 25 (A.A.) - Resmi bir teb-
Del Rio mmtakasında birkaç kilo- liğe göte dün Madrit cephesinde slikun 
metrelik bir ilerleme yapmıılardır. vardı. HükQmet milislerinin Alaırkon, 

Gemide inllllk mi oldu Vollaimeva te Delacande üzerine taz-
Berlin, 24 (A.A.) _ Londradan yikleri çoğalmıştır. Asilerin maneviyatı 

bozulmuştur. Asi tayyareler dün aktam 
'haber verildiğine göre, Cervantes merkezi hükmet üzerinde uçmuşlar 
kruv~örün.ün Cartagene açıklarm& fakat cumhuriyetçilerin avcı tayyareleri 
bir ecnebi denizaltı gemisi tarafından görülür görülmez kaçmışlardır. 
torpillendiğini söyliyen İspanyol hü- Taz mıntaka•ında milisler Pinto ka
kumetinin iddiasını reddeden Röyter sabasmdaki asilere şiddetle hücum et
aje.nsı, bu kruvazörde bir infilak vu- mişlerdir. Guadarama cepheıinde asiler 
ku bulmuş olmasını pek muhtemel Zarnlejo mevzilerini bombardıman et
görmektedir. 

mişlerse de bir şey elde edememiıler· 

(BQf tr.ırafs ı inclds) 
fırtına bir aralık ıehirde aan 
22 metre ıürati bulmuştur. F 
ile beraber başlıyan yagmur da 
milimetreye çıkmıştır. 

Fırtına karadenizde büyük 
§iddetle devam etmektedir. Şi~ 
kadar bir ka~a haberi gelmemekle 
raber bazı kazalarm vukuundan 
dişe edilmektedir. Bu sabah 
niz Boğazından hiç bir vapur 
mamıştır. Kavakta 6 vapur f1·..t11d'lr'1 

sükunet bulmasını beklemekteclit· 
sah-ıh Karadcnizden yalnız bir 
bi vapuru Boğaza girebilmiştir. 

~sathanenin verdiği maili 
nazaran dün saat 14 te tazyik 
mili"'netre, sühunet azami 7. 
1,5 derece idi. Bu sabah ise 
761 sühunet azami 6.08, asgari 
idi. Bu yüı:den şehirde bazı el 
n-örülnıi.istfrr. Frrtma bütün şidde 
devam etmektedir. 

Deyli Telgraf gazetesinin deniz Dün akşam asiler Madritin Usera ma
merkez muhabirinin kaydettiğine gö hallesine hücum etmitler fakat mUhim 
re, ne bir denizaltı gemisinin mev· zayiat vererek pllıkUrtillmiltlerdir. Ma- He-va l>uR"Ün de kapalı ve i 
cudiyeti, ne de bir torpilin izi müşa- lagaden haber verlldiğine göre ast tay- h geçecektir. Kar ihtimali yüzde 
hede edilmemiştir. lngiliı: denizaltr yareler sah sabahı limanı bombardıman sendir. 
mehafili kruvazörün bir gizli torpile etmi•terdir. Bir İngiliz kruvazlSrünlln M l k d ı d 

k :s em e etimiz e negöl e, 
tem<ls etmiş olduğu anaatindedirler yanma bir bomblt dü ... nü•ttir. MUtear- f Trak .,, 

:r·· s ~"· zrnitte, ya& kar ya 
Bu harp gemisinin batması lapan nzlar hava toplarının ateti karfıamda dır. Ynnanistanda, Balkan) 

ya hükumeti için mühim bir ziya teş- firar etmiılerdir. kar vardır. 
kil etmektedir. Madrit hüktlmetinin ------------- ------------
elinde ıimdi ancak iki kruvazör kal- Antenesko 
mııtır. 

Londra, 24 (A.A.) - Siyasi Polonya • Romen 
mehafil Migel Cervantes kruvazörün ittifak muahedesi D• 
de vukua gelen infilakı muhit olan den bahsediyor 
ahval ve teraitc karşı fevkalade ala
kadarlık göstermektedirler. Cebelita· Varşovayı ziyaret etmiş olan Ru
nktan g.;len haberler. Londraclaki men hariciye nazırı Anteneako, Le 
İspanyol sefirinin verdiği haberlere histdn hariciye nazırı ile yaptığı mi.o 

1 
tevafuk etmekte ve infilakı tabiiyeti zakerelerden sonra gazetecilere ver 
meçhul bir denizaltı veya bir muhrip diği beyanatta Polonya - Romen 
tarafından atılan bir torpil yüzünden ittifak. muahedesinin Avrupanm bu 
vukua gelmiş olduğunu iddiaya mü- parçasında sulhun idamesini temin 
sait hulunrnaktaclır. Asilerin bir de- ede.:t>ğini ve iki memleket arasında 
nizaltıtıa malik olduklarına dair Bur· ekonomik ve kültürel münasebetle
go 1-ükumetr tarafından ileri sürülen re ait yapacağı temasların da iyi neti
iddialann doğruluğundan şüphe ed:j ce vereceğinden emin olduğunu söy-
mektedir. lemiıtir. 

( 

ismet lnUnU ve 
ROştU AraM 

Şubat içinde 
Ee:grada mı 
gidecekler 

Bulgar gazetelerinin An 
aldıkları bir habere göre Bat" 
miz lsml"!t lnönü ve refikalariyl• 
riciye Vekilimiz Tevfik Rüştii 
ve rdikalan tubat içinde Be 
Piderek Yugoslav basvekili cJ 
Stoyadinoviçir. memleketimize 

-ı zivareti iade edccf.klerdir· 
Başvekilimiz ve Hariciye 

dönuşte Sofyacla ela tevakkufl11 

gar başvekili Köse lvanofu 
edeeeklerclir. 



... .. .. 
ljO-WŞ.!llft: - ,_,.,~ 

~aş~a 
, ~Vü®ttueır0 <91~~nn 
!eır~n anma~" 

'Ustts ~eırDy©Jır g 
Kullandığım kurşun kalem beş 
~~h.ıktur. Seyahate çıkacağım 

l\ ;htiyut yazı biriktiriyorum. Par
arını acıdı ve bir stilo alclım. 

Aırkaclaşım sordu: 
...., Kaça? 

' Altı buçuk lira .... 
C.ütdü; ve kendi:tinkini gösterdi_ 
'Bu, yirmi kuruşadır. 
...._ N ! diyorsun kuzum?.. Cam 
da değil.. Yazıyor mu bari? 

'ti......._ Ben, iki aydır arızasız kulbnı
Urrı. Hem de hususi mürekkebe 

1iiç duyurmuyor.. Rastladığm 
Ya daldır, içini doldur.. Bozu
da gam yemeL .. Kemali yırrm 

~I Yenisini alırsın! 
'Ne malı? 
:"" Damping1. •• 
ıı" hınceye daldım.. Kalemi eviı-

\evirdim ... Olur şey değil.. Mi:
·rcl mal... insan bir yerden aşu-
• e, gene de bu derece ucuz.a sat 
~~kıyamaz!.. Halbuki, bu, .. Ser· 
}esj~ ticaret,, değildir. Bunu, bir 
~ İptidai maddelerle, devasa fab. 
tı iş!eterek, Jap0n am~esini VP. 

~tetı.di slerini çalııtrrarak, vapur
~ıtalar aşm naklederek, gümrük 

ıetcrek, komisyonculara, topt;ın 
~\ J>~rakendecile~e, nihayet bizim 
1 da.ki satıcılara kar birakarak satr
~:t.. Sonr.-. da yirmi kuruş... U 
~..;c, rnürekkep çekmeğe mahsu3 

.~. cebe iliştirecek kıskacı ve 
.~~Süz, mükemmel bir şekli var .. 
~benim altı buçuk liralık stilo· 

11 l'l'tanzaraca pek farklı değil.. . 
"I t:." , . . k D .. gınen yırmı uruş_ .. 
~ 0~tum, zihnimdeki düşüncelero: 
1~~ llvermek ister gibi, anlatmağô 

\il: 

Ui~ Bu Damping'in hikmeti nedir. 
llt '\ 1 l . . . b rnusun r apon ame esını ıs-

lı! 11-akm~mak.: Japonya, bazı em· 
4 rnalıyet fıyatmde.n da aşağı 

~Cır z· .. . ı . 
~ • ıra, sanayune, ışı:,ız crı yeı 
":tnekte ve onlara bütceden tahst~ 

)'ek.un d b d .. ~ · 1· t '. • u a u en ustnye me. ıyei'. 
1 61bı ilave etmektedir. Böylelik· 
~ ayni yekunla, daha pek fa~· 
1 
h na ekmek parası çıkannı§ olu 

~lı .cnı de büti.in di.inya piyasalan. 
ltst ediyor. Kar esasına istinat 

3 takiplerini iflasa sevkediyor. 

11 
ettirdikten sonra, belki, fiyatla~ı 

~~'tl. Yükseltecektir. Muavenet fas 
~ eııecek. ilk önce yı:ı.lnız maliy~
,t~ta da maliyetten azıcık yükse-
il'ı ~cak.. Daha ehemmiyetlisi : Bu 
f~~~- ~~sulün ü, .m~mleketlerinde

i 1 :;{ı onlemek ıstıyen ba~ka dev. 
. nukunıctler de tatbika başlad·-
l\4 ~ YÜ~den, birçok istihsal şube
~t f~ •ktısat prensipleri değişti: M'l 

c Y~tlanndan ucuza satmak gıbi 
tnık bir tecrübe doğdu 1 

~ " . . 
~~~··kı.,sadan hisse: 
!~~~ .. dünyanın ihracat için bu de 
t ~tr ~~r)~klan gö~e aldığı ve neler 
~il: 113. bır devirde bir de ~izi dü

l'rı ır kanunumuzdan ı tifad~ 
·ı 111• ........ ·ı k . . t~r d • ""' ı ıraç etme ıstı yen ve 
>lİsi~; e ~lneç bulan bir müte· 
~<ı. ze, ! ürkofis, altı ay müla· 
'•u 'tl. sonra, şu cevabı veriyor: 

Şehir meclisi Eleklrili şirketi 
Kaçakçıll>< yaptı

ğını itiraf etti Dün son 
toplantısını yaptı 
Mağazalara defler oamrUk rusumunu h.;.men 

iSdemı..ye haz•r oıdu§iur.u La 

konaeak b"d.rdJ 
Şehir meclisi son toplantısını dün Elektrik şirketi, dün giirnrük baş 

Necip Serdengeçtinin başkanlığmd.t müdiırlüğüne, kaçakçılık yaptığıuı 
yap.nıştır. Başabahçede perşenı~ itifaf eden bir mektup göndermiştir. 
aünleri pazar kurulması, Kalamış il~ Şirket bu mektubunda Anadolu ya
F enerbahçe arasındaki çıkmaz yolun kasında kullanılması ic;in bilarüsum 
çıkar bir hale konması kabul edilmiş ~ümriıkten geçen malzemenin bir kıs-
. mmm şehrin diğer taraflarmd-J tır. 

Belediye vazifesi gören memur· kulbmldığım itiraf etmekte ve bıı 
lamı günlük vazifelerini gösteren bir mal/.emenin depozito olarak k.ryr.ıe~
deft.!rle belediyece teftiş edilen diık- leriyle gümrük ve diğer rüsumu der 
kan ve mağazalard.<ı görülecek nok hal tediye etmek istediğini bildirmek. 
sanlan tesbit edici diğer bir defterın tedir. 
tutulınasma dair kavanin encümenı Şirket, bu malzemeden kaçak ::->· 

mazbatası kabul ed;lmiştır. larak kuHanılan transformatör, kab-
Şehir mütehassısı Prostun Boğa~ lo, porselen iza]ntör, ve seksyonerle 

içi sahillerinde yapılacak petrol Sn· rin kJYıneli olarak da 25,469 lirahk 
nayii fabrikaları hakkında verdiği ra- bir Hste göndermektedir. 
por okunmuştur. l'vlütehassıs, me'' Gümrük idaresi şirketin listesin(" 
cutl.ırmdan ve yapılması takarrür et· itima .. edemiyece.Ti için bu malzerne
miş Planlarından gayri Boğazın h~r nin değeri ve bu değer üzerinden tu 
;ki sahilinde petrol sanayii müessese t=-ıca'<: rürnmu tekrar hMap etmekte
leri inşasını muvafık görmemektedir dil'. 
Meclis mütehassısın bu mütaleasrnı ---~-i-.... -c:aı-ı·~·ı·m--ı-1'=_r __ 
muvafık görerek kahul etmiştir. ara Si nda 

Fumlardan ekmek nümuneleriy 
le beraber un nümunelerinin de alm. değişiklik 
maBrna dair kavanin ve mi.ilkiye en Lise ve orta mektep muallimlen 
cümenlerinin müşte .. ek mazbatası 0 _ arasında bazı değişiklikler yapılmış· 
kun nuştur. Bu mesele etrafmdrl 
hayli münakaşalar olmuş, neticed"! 
meselenin bir defa -::la sıhhiye enclı · 
menince tetkiki kabul olunarak top· 
lantrya nH.,ııwl'!t Vl'!"'ilmic:tir. 

Küeük rtıssama 
Emir.ö.~ U Haı •,evJ bir madalya 

vardi j 
Eminönü Halkevinde eserlerim 

teşhir ederek yüksek sanatkar ruh ve J 

kabiliyetini tanıtan küçük ressaı n 1 
Durguda dl.in Eminönü halkevind· 
merasimle ev namrna bir mndalvn 
verilrriştir . Ev reisi Agah Sırrı m-\
dalyayı taktıktan sonra bir nutn:.. 
söylemiş, bunu mimar Sedat Çetin
taşm ve küçük ressamın hocası re..ı 
sam Ali Sami Boyarm nutukları t11-
kio etmi~tir. Ressam Ali Sami de kü-ı 
çük talebesin"' l~ ·,.. rrı!1drılya vermiştir 

Ticaret: ocıaıarının 
kaldırılmasına 

dogru 
Ticaret odalarının lAğvcdilerek yrr-

1erine iktısat odaları kuı ulacağmı yaz
mı~tık. Bu hususta muhtelif ticaret 
odaları umumi katiplerinin mülaleası 
sorulmuştur. Projenin son şekJ :nin An

tır. 

Malatya lisesi edebiyat stajiye1i 
Süreyya Haydarpaşa lisesi edebiy<-,.t 
muallimliğine, Heybeliada orta mek · 
tebi musiki muallimi Ziya Haydarpa
şa lisesi musiki muallimliğine, Denız 
Gedikli znbit ort:ımektebi riyazive 
muallimi Mazhar Kadıköy ikinci ortı:ı 
mektebi riyaziye muallimliğine, Hav
darpaşa li~esi muaviıılerinden İh8an 
başı':'luavinliğe, Pertevniya] lisesi rt· 
vaziye rn11a!Iimiiğine drşarıdan Arıt, 
Ank:"ıra Gnzi lise-~i tari'h ve coğrafvr 
mu:-:llJimi Nazire Fatih orta mektebi 
tarih ve coğrnfya muallimliğine ta

yin edilmişlerdir. 

ocakları 
3,5 mHyon liraya 
Satın alındı 

Ereğli kömür ocaklarından en mü
him kısnuna sahip bulunan Ere~!i 
ı::irkei iyle hükumetimiz arasmdalri 
mih:akereler bitmi§ v~ ocakların hu· 
kuk ve •esisatiyle beraber üç buç,:k 
milyon liraya hükumetimizce satın 
alınması ve borcun on senede öderı· 
mesi takarrür etmiştir. 

Mukavele bugünlerde İmzalan~ 
caktır. 

karada oda umumi katiplerinin yapa- --------------
cağı bir toplantıda tctkikı muhtemel
dir . . 

Hüseyin Cahidin 
Vali arevhine 
açtığı dava 

Hangl ma.uemad.l görUıecek? 

('ARŞ..\l\ID.\. 

tK!NCİTEŞRİN - 1936 
ıncrl: ıs~ - Rnmııznrı: 10 

Edim(•nln kurtulu,o 

00:.r>•~ İr B"ı ı~· 
1e . .u 

Muharrir Hüseyin Cahidin vali 
Muhittin Üstündağ ı.Jeyhine actı{J' 
hakaret davnsma ait verdiği dava ar- , 
7-Uhl'l 1 İ dün lstanbul müddeiumunn v .. ı.. t 5ılıa.h 0oı, lkindı AA~am <ıit.sı ı~Mk 
liğince tetkik edilmiştir. Ya nrz suçlıı ~-+-+~t--1--1--.tı-_.rl 
şehrin valisi olduğu için davanın İs
tanbula en yakın ~el irlerden birind2 
göri.ı!mesi iktiza etm ~ktedir. Bu ba-

olo 
f"<JnOo 15,32 12,01. 14,29 16,44 18,21 15,14 
t~':.t'., 12,49 7 ,17 9,4:S 12,00 1,Si 12,31 

kım-::lan davaya Bursa veya fzm;ı GECEN SENE BUGUN NE OLDU? 
adliyesinde bakılması icap etmekte Yunan krllıı telmır hllkllmdarlık etmelt 

dir. fü":ere Yunantstana &elml§tlr . 

DUnyanın el) kUçUk cemiyeti 

Leblebiciler 
cemiyetidir 

Buna hemşeriler 
cem~vet• de 

de.l\ebuir 
Bugün leblebiciler cemiyetinin idare 

heyeti seçimi yapılmaktadır. İstanbul. 
daki leblebicilerin bu cemiyeti mevcut 
esnaf cemiyetlerinin en küçüğü faka! 
mahiyet itibarile belki dünyanın en 
şayanı dikkat topluluğudur. 

Leblebiciler bir aralık lstanbulda 
çok iken son senelerde a.zalmı~lardır_ 

Şimdi İstanbulda ancak 180 leblebici 
vardır. Bunlar da cemiyetin ..ı.zaıarmı 

teşkil etmektedirler. Cemiyetin geliri 
de sene de 180 liradır. Bu 180 liranın 
ayda onar liradan 120 lirası ccmiyetirı 

katibine verilmektedir. Cemiyetin ka· 
tibi Eıimdi kimya enstitüsünde bulunar• 
bir gençtir. 

İşin şayanı Jikkat tarafı cemiyet 
azalarının Çankırılı oluşlarıdır. Bu ba
knndan leblebidler cemiyeti aynı za
manda bir hemşeri cemiyetidir. Bunun 
için cemiyet daima Çankırılı ve lise 
tahsilini bitiren en fakir genci kendine 
katip olarak seçmekte ve bu genç ce-

miretin katipliğini yaparken yüksek 
tahsiline devam etmektedir. Bu gen<; 
yüksek tahsilini ikmaJ edince yerine 
başka bir Çankmlı genç getirtilmektc 
onun da ylikııek tahsil görmesi temin 
olunmaktadır. 

Katip masrafından sonra geriye ka
lan paradan 36 lirası ayda üc:er liradan 
cemiyetin bulunduğu odaya kira olarak 
verilmektedir. Geri kalan 24 lira da 
her sene dört fa!dr leblebicinin mem
leketine sılaya gitmesine sarfolunmak
tadrr. 

Bu dilnyanm en az azalı cemiyeti, 
esnaf cemiyetleri içinde de hesapları 

en düzgün olanıdır. 
Leblebicilerin kuru yemfBcilcrle bir

leı:ımesi i<;in tc~ebbüste bulunulmuş fa. 
k~t .. ı~rlr.+1p ,.,.,~ "~~·"'h' 111'-..m1ı;ıtır. 

Kaymakamlar ara
sında değişiklikler 

Kaymakamlar arasında bazı te.- . 
beddülat yapılmıştır. 

Açık olan Hafit kaymakamlığına 
Kigi kaymakamı Recep, Kigiye Şar
köy keymakamı Hayri, Şarköye f st<tn 

bul Maiyet memuru Fazıl, Yenişehire 
.Seyoan nahiye müdtirü Şakir, Söğu r 
kaymakamlıqma lstonbul Maiyet m'!-' 
muru Edip, Korkuteline GündoP.rrn ·~ 
kav:nakamı Sait. Giindomnu~ Kırık 
kale müdürü Adil, Develiye Anka~., 
Maiyet memun1 Ihsan, Ayancığa Vi. 
ze k<lymakamı Necati. Gerzeye R.) 
vabat kaymakamı Halil tayin edildi
ler. 

Müsteşarlar hakkın ... 
daki kanun 

Yakmda Mecllsh mUzakera 
ed.ıecek 

Başvekalet ve vekaletler müst~· 
şarlarmm Büyük Millet Mecl•si az..t 

lan ı. ey;:-.nmdı:ln seçileceğine dair 
kanur· layihasının yakında meclist~ 
müzakere edileceği anbştlmaktadır. 
Ondan sonra her vekalette bugünkü 
idari müsteşarlarm yeıini umumi k1· 
tipler alacaktır. Umumi katipler mü~
tesara tabi olacaktır. Bu suretle ihdf'\• 
edilecek müsteş."lrlar icap ettikçe he 
yeti VP.kile içtimamda du. hazır bul.u 
nı::caktrr. 

~~~ ihraç edenl::rden ~stihlak 'e 
~1'11 '"' vcrtil~i ı:ı.lmmazsa da unl'i 
,'lı~~şcl rn~vaddı ihT?.ç edecekler içiıı 
1~~ enın şümulU olmndıiimdan J 
~ bcvkolunacak makarnakr hal;~ 1 E s N A F 

1
. o 

' aska b· l L· Ş C l 'lrt kai ır muame e tntcıkma ...., E 
-\ tnanuştJT 1 • 
. ~~dak' 'h . " 1 .............. ...-.................. -----------------------......... .., ............ - ....... ------------~ '%\' 1 71 nıyet farkı ne bariz 

W :wq 

~t'l'ı~r .. Ti.lrkofis gibi yeni tcşek· 
1~ ola b' liUf .n ıı milessf'..sede buna 

, C~el<: b' • k .. . ·"'n • ızı ço muteessu et-
"or'.l':'llı tnevzu üzerinde rsrarl:' 

)' ~. 

:ı l' "atı 
•ı tn·· .. . Bun'..1 t".!Mitl yolun4, 
' ll•cddet • ~ • "IJ~ verrı almak, elog~'.1 

Yor Yahu c··-"- .. .. •· OGutnuzu aça· 

(V3·NO) 

Sabahın 
altısına 

yedisinden 
~a.aar çalış 

akşa~nın 
ırılanlar 

Zı:ytinburrıunda yapılmakta olan çinmento fabrika-
sında ~:ılı~an işçilerden bir k:ıçı bLe uzun b:r mektup 
:roJlıyarak rancrinclcn ~ikayet etmi~!erdir. 

Bu biçarr.br, sabahın saat 7 sinde iş h.:şma gelip ak
şal":' altıya kadar yani 11 saat çalışt-rıldılı.Iannı yazmakta 
ve rama;:an günü oruçlarını bilt> fş başmda bozmak mecbu ı 
riyetinde ol<luklannı ilave etmektedirler. 

Bu ~ik:iyete bizim vereceğimiz cevap şuduı:: 

Artık mevkii mer'iyete girmesi bir gün meselesi olan 

ve bL.itün ışçileri patronların h~kimiyetinden kurtaracak 

(t~ kanunu) Ç?kın::aya kadar, bu vaziyete daha b:r müddet 

çar ve naçar devam edeceklerdir. Bu kadar sene bu hale 

tahammü· cdc-n işçilerin, di§lerini srlop insaf sız pat:onlarm 

bu harl':ketlerine bir müddet d'1ha taha:nmül etmekten ba~ 
ka yapacakları bir harc;ket yoktur, 1 -----

,--"A"ü5"~;·~;:;;·~ 
aıs-n Il<eırD® m~şıru 

Uıı tYı ~lC!ı m®'\C 
Bundan birkaç giin evvel "Cumhu,.. 

riyet,, gazetesinde Nedir Nadi b ·r i,1~ 

makaw yazarak ispanya hadise1cr~.ıe 
dair haberleri bitaraf ane kaydetmek 
lüzıınwnu anlattı. 

Aynı yazıyı sütunumuza. geçircn~k 

mütalea11ıız·ı da s&ylmnüıtı.k. Bug.~n 

Ulus oazetesiniıı fıkra .!ıdunmtda i• a.
lih Rıfkı Atay ayııı meseleye tema.'J 
ederek d iyor ki: 

Hadısclcr vardır: Gazeteci ol::ı.rak 
on13.nn haberlerini alrp verir~. E ::. ..!r 
bir de temennimiz olmak lazım gelir.s~ 
onu, Türkiyeuin davalarından alırız. 

Türkiyenin enternasyonal ba~Jrca 
davası nedir? Milletler cemiyeti cul
hunu kuvvetlendirmek! Eğer teme11ni 
etmek bir i§e yararsa, b~ A vrupada 
Milletler cemiyeti ımlhunu kuvYe:len· 
dirme~i maksat edinen rejimlerin ço
ğalmasını arzu ederiz_ l\fadrit mi, Bur
gos mu kazanacak? Onu Caballeronun 
veya Frankonun silıihları tayin ede
cektir. Ma.drit mi, Burgos qıu? Fakat 
biraz nezaket lazım : İspanyanın Tür
kiyedeki mümei3Sili Madride mensu:p
tur ve Türkiye İspanya elçisi de M.ad
rit nezdinde mlimessilimizdir. Madrit 
mi, Burgos mu? Temenni mi etmek is
tiyorsunuz? Hangisi barışçı ise! Han
gisi Milletler cemiyeti cephcsinc2en 
ise! Hangisi Avnıpanm ve Akdenizin 
sulhuna yardım edecekse! 

Bizde, iç temayül işte bu mihver 
üzerinde seyreder: Ne sa.ğa, ne de sola 
kaçar. 

Buna TürkGe görüş deyiniz: Yani 
kendi gözümüzle! Ariyet gl:izlilklerıtı 
cam reklerine göre boyama usulü ile 
değili. 

Şimdil-i va~yette hadi.!eleri takip 
etmektım ve bir ga:.etcci :nfatfle 01ıları 
sütunl.arınııza geçirip yur~larımıza 
haberdar etmekten başka yapacağım~ 
bir ~ey yok •. Faha.t tenıe1ud m~el.esiM 
gelince : Falih Rıfkı Ataytn yaza1ijı 
gibi elbette ki barışçı teroilı edilir. El
lJolte lci umctler cemiyeti cephesfnde;f. 

oıam ll.!tuıı tutulur. Yt:ılnız i§in merak 
uyandıran tar?.fı şudur: Yitt~ ha,,n~e
leri tetklk ve takip çerçtroem dahilin® 
kulaklarımıza çalmanlartı ba.kılırSG, 
l :ıpanyada Burgo:t, Ucl A 1lrUpa devle--
tinden yardım görüyontwf.. Bunl.ar-
dan biri Milletler cemiyot1nM deffiklir 
sanırım. Öteki ise yarı 1çerde .• Şimdi 
acaba Burgo~ n.e gibi bfr te~r tıUuulıs 
bulunuyor1 A vrııpanıtt orgtı1tf~~ S'ılf.. 
hıma kar~ı nasıl bir f..!t fdat b~Uırııek--
"'•dir 1 

Fa7cat nemi~ M.ttm. lfüı Ttad{.,eleri 
alıp verir ve bekleyip görJırilz. 

Hi. 

Çelik fabrikaları 
Anlaşma 

imzalanıyor 
Karabükte kurulacak yeni d~ 

mir ve çelik fabrikalann3 ait anla~m9 
iki güne kadar lngiliz Pressart ~ııı
siyle imzaiamır;\1-ttr. 

Necaşi 
M;lletler Cemiye
tine bır protesto 
teıgr:.. fı gönca.erdi 

Habe~ imparatoru Necaşi Mille:
ler cemiyeti umumt kutibi Avencla 
bir protesto telgrah göndermi~!ir. 
Nec:.t~i bu telgrafında şöyle demekte
dir: 

Milletler cemiyeti mukavelent\
mesine ve bu cemiyetin vermi~ okJu~ 
ğu kararlara rağmen Avusturya ile 
Macariıtten, Hnbeşistanm İta]ya tanı. 
fm:ian işgalini tammışlarchr. Bu iki 
devlet, mütecaviz devletin reisini 
Habe.ş imparatoru olarak tftnırnışiar
dır. hı:ılyanm Hab~ist_"\n macerası· 
na bir nihaye~ vermek ve imparator
luğumur. mülki taml\r.liyetini ve istık 
lalini yeniden tes:s eylemek insanlın 
için mümkün olan l)füün gayretleri 
~arf~tm~k hususundaki armimle, hii. 
kuınt-timin ve milletimin bu bapta1<i 
azmini tekrar ederim_ Milletler cemi
yetinin bütün aza~ma bu eemi·vet 
mukavelenamesinin onuncu mad--t~ 
ıoinin kcnrl;lerine tl'\hnıil ebnekte ol. 
dufu! taahhüdü hatırlatırım~-------
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Bt1 ze ll!k Dokto 
• 

verıvor.ı ~ 
!:~~m MELEK ve 

MAZURKA 
SAKARYA ~::ıae~aıarı. , 

POLA NEGRi 
filminin unutulmaz tarafından emsalsi'z. bir sure 

BAVA N LA R Gautemlı:e, "Gtlzolllk doktoru" adresi yaratılan Enfes ..::.ir Film yıldızı 

MOSKOVA ne baldk1 veya müstear adlarmızla abra 
cn~ız ııuallerin cewplarmı bu sUtunda bulursunuz. Bu cevaplan- Parute anl&§mıı bulun 
duğumuz güzelllk m0e.!13escal vermektedir. GUzelllftniZ1 nokaa.ıı bırakan kuaurlarmızı bize 
yazınız. 

Jlk suallere güzellik müessesesinin gönderdiği cevaplan netrediyoruz: 

-5- nıyorum. Belki de bu görii§ünüzdc 
samimisiniz. Bundan dolayı da aaabı
nızı bozuyor ve kilodan kaybediyoı' ' 

.. şANGHAY 
Aık karpsmda KADIN - Analık hisleri karşısında KADIN 

Rusya aaraylarmm ihtitam ve sefahat lerin.ı:ien sonra İHTİLAL maceraJan 
DON KAZAKLARININ nefis şarkıları 

Bebekten Şen Yıldız soruyor: Y arm gece ıuvareler içm biletlerinizi timdiden aldırın .. 
Biz kadınlar için cidden h.o~ giden 

bir sütun açtığınızdan dolayı evveldi 
derin te§ek'kür. 

Telefon: MELEK: 40868 - SAKARYA: 41341 
sun uz. 

Şitmanlamak mı istiyorsunuz? O -------
Dileğim ve isteğim: hald'! ilk iş olarak: .. Kocam bana e- ____ m!!_lm ________ IEI• ·•llmı:D"-11 .. &ıııml• 

hemmiyet vermiyorı .• düşünmesini işte AL • ı n · sürprizi 
aklınızdan uzaklaştırmalısınız. Her 

f8 yaşındayım, her yerimden m.mrv 1 
nunıım. Yalnız yüzümde uaımmda, ~ 
1ıa1clarımda, gözlerimin altında bazı 
çizgil.er Msıl olmağa lxışladı ki, i§te 
bundan müteessirim. Birçok krem rck· 
lcimları görüyorum. Falwt henüz onl.a
rı 1.-ullanmcu:lan evvel, bir kere güzellik 
dokto-.unun fik"'Tirıi almak i3tedim. Lut
/en ne yapma.klığım ltizımgeldiğini b.U .. 
d:rir misiniz1 

şeyi ve her işi tabii görmeyi, gönH.ı· ıstanl>u da hiç g8rUım~m f 2 yani tllm birden 
nüzü ferah tutmıya uğraşınız. 44 tahtelbahir fUmlnln _,ergüzeşt filmlerinin miımessilı 

ş;~manlık için insana üç şey la kahramanı 1ıM MAK KOY'un 
znndrr: 

1 - Yemek. l il 
U k 

en güze tems i 2- y u. 

HOLT'un JAK en güzel filin: 

KANUNSUZ 
MEMLEKET 

3-Gamsız olmali. DENIZAL Ti 

Cevap: 
lyi uyuyor mu"!unuz? Şüph~iT. KAÇAKÇILARI 

haytr .. iyi ve rahat uyuyunuz. Y ~· 
Alnınızda, yüzünüzde, gözlerini

zin altındaki çizgiler için daha vakit 
var, bunların ~imdiden olmama"Jı 
lazım. Yaşınıza göre böyle çizgilerin 
peydahlanması sebepleri derinizdı~ 
değilse, herhalde haznn cihazının iş
lemesi tarzındadır. 

mek bahsine gelince, takip etm.ekte Baştanba§a savaş ve heyecan Sergüzeşt •. Heyecan .. Deh§eı 
tp G:l&:iil!l!l!llZ~ılm:ı:!mml!m!lm:ll!!!llEllm::::ı!::lll&lllEl!!İi!".!7 

olduğunuz yemek rejimine dair banP. -:.--:::;;;::~;;;;~;;;;;;;;-ıiiiimiiiiii:iitiiiiiiiiiiiiioiiiisitimciaiimiiiiiiismm• 
izahat vermediğiniz için bir §ey söy-
liyemiyonım. Şişmanlatıcı şeyleri!" 
hamur işleri olduğunu bilmiyen yok 

Yarın akşam SA~A'1' sinemasınd 
S H 1 R L ..:... V T E. M P L e:•nin 

tur .. S H i R L E Y K A 4p T A N 
Bazı pek kuru deriler, yüzde vak

tinden evvel çizgiler hasıl eder. Bu 
tnkdirde yüz derisinin besleyici krem 
]erle beslenmesi lfızım gelir. Yaqiı 
derilerde ise çizgiler ancak y~m ve 
çok i.ızüntünün tesiriyle olur. Derini
zin hangi cinsten olduğuna dair bize 
bir fıkir vermediğiniz için biz de bu· 
nun çare ve tedavi tarzlarını yazmak· 
ta tereddüt ettik. Yalnız size umumi 
rnahıyctte birkaç öğüt verelim: Deri
niz yağlı ise yağsız krem kullanmağ;:t 
dikkat ediniz. Yüzünüzü evvela ılık 
s3.bunlu su ile temizliyerek soğuk su 
ib yıkamadıkça yatağa ginn~yiniz. 
Yüzde makyajla yatmak deriyi bozar. 
Y a.,~lı yüzler yıkandıktan sonra sertç~ 

Yemeklerinizde me~eyi eksik 
etmeyiniz. Sabahlan kuvvetli kalı · 
valtı a.k~am üstleri de siitlü çayla bi~· 
'küvi yeyiniz. Yalmz sözlerime şun,, 
ilavl'! etmek isterim. Sizin muhak
kak 65 kilo olmAktaki ısrarmızda ze· 
rafete pek ehemmiyet vermediğini? 
netkesini ortaya koymaktadrr. 164 
boy için 65 kilo en az altı kilo fa?.h 
lık demektir. Sizin en çok altı kilo 
kazanmıya ihtiyacınız vardır. Bunu 
da hiç bir şeye aldrnş etmiyerek iyi 
uyur ve iyi yemek yerseniz iki ay 
içinde ferah / .:rah kazanabilirsiniz. 

En sevimli eda ve vaziyeti ile en mükemmel temsili olan 
flraıısızca sözlü filminde küçüklere zevk ve neşe saçacak ve bü · 
hayrette bırakacakta. 

Hamit: Shirley Temple'nin ~ini havi ağraflı madalyonlar ve biju 
tolan çocuklara meccanen dağıtılacalt tır. Çocuklara mahsus fiatlar H 
VP. R .. 11,.on ?J=;. tp""n...,i dnhn.:ı:"@ ?.O '"'''"'•.,tur. 

İPEK 
SiNEMASI 

Sayın hallmruzdan gördüğü MUAZZAM rağbete b:,. şükran kartılı 
mak üzere, bu CUMA matinelerden itibaren MUAZZAM BlR pr 
ha."'!!l'}tyor. ... , ar 

' 1% C4* 

• • • 
Ortaköyden zayıf imza.sile göğsUn

den şiklyet eden bayana: Bana boyu
nuzun ölçUsUnU, kilonuzu ve göğüs öl
çUnUzU gönderiniz. 

DEMlRCl USTASI 
Birinci sınıf sıcak demirci ustası il•••• DAN1EI J E DARRIEUX'nün en liizel eseri 

.av u ile iyice kurunmahdır. 

i:s aramaktadır. tstiyenlerln Vakıt Pro 
paganda servisine (Demir) nınıuzile 

müracaatları. 

Derinizin yağlı mı yoksa kuru 
mu olduğunu bildirdiğiniz takdirdP. v i r nı i yaş 1 n da a 1t1 
size faydalı öğütler verebiliriz. 

Bununla beraber ( 1 ) numara ile Ç Q C U k 5 ah İ b İ 
l. Meraklı imzasma verdiğim cevap 

i-:"lde sizi alakadar edecek bir kısım Bu sene silAh altına çağnlan Fran-
c.1a m"vc ttur. GC:'zden geçiriniz. sız kur'a efradından Ba.ille isminde bir 

-6- adam kı§laya dört çocuğu ile gel.mi§, 
Bey oğlunda T arlaba§mdan Alc askerliği zamanında çocuklarını ve ka-

i '"'1Zlsiyle soruluyor: nsmı geçindirecek serveti ol.m&dığı i· 

r ından 10 sene evvel tam 6.1) Jı.'il<Yı.J· çin bunlara hUkfunetin bakmaqmı is~ 
c ıı. Doyum 1.64 dür. Şimdi 30 ~n· mi3tir. Bu garip hldise karşısında her 
c"ayım. Giinden güne zayıflıyorum. 56 kes şaşırmış, Baille'a on gün izinle 
1:''oya. indim. 11 3enelik evliyim. Bir 400 frank para verilmiştir. Zabitler de 
<'0 ZO yaşında. oğlum oor. Kocam beni, bir iue defteri a..çmı§tır. 
f? •. severdi. Gaze1liğime, endamıma ba Bu vaka Uzerine altı çocuklu gene 
:· Z rdı. Ilattd ô.pk olarak evlenmf§'tik. bu sene efradından Alzaalı Hoffman 
rakat §imdi maale/Jef beni zayıf gör-
<Zfi kçc ehemmiyet bile vermiyor. Çok isminde biri mUra.ca.at etmiş, kı§la 
1.1üteessir oluyorum. Eski vücudumıı kumandanı ve zabitleri Hoffnıan'ın as-
istiyorum. Çiln7cü başka k"'US'ltru.m yok. kerliği bitinceye kadar ailesine bak· 
Sev9ili doktorcuğum, yalvannm size, ' m.ayı taahhilt etmişlerdir. Resmimiz 
beni tekrar 65 kilo yapınız. Hiçbir ha.'" Hofman'm karısı ve be§ çocuğunu gös-
talığım da yoktur. termektedir. Altmcısı kansının daha 

Cevap: kamındadır. 
Bana öyle geldi ki siz çok kurun. -----------------------------

tulusunuz. En ehemmiyetsiz hadise- lstanbul asliye üçüncü hukuk açtığı 936- 1307 numaramızda ka· 

VEŞiL DOMiNO 
TCJR Slnama•enda görenleri hayran etm 

-

CHARLES V ANEL MAURlCE ESCANDE 
F ranaızca sözlü 

ilaveten: EKLER JURNAL (Fransızca} 

HoUvut - lstanbul Mağazi 
Ser ebaşı fevkalade nüshası 

1 Kanunusani 937 tarihinde H olivut, İstanbul Magazin 
muuı üç renkli bir kapak içinde bol aahif e ve bol resimli o 
nüshai fevkalade çıkaracaktır. 

Bu mevsim sinemalarda gösterilecek olan filmlerin me 

kritikleri ve resimlerile neşrolunacaktır. 
Sinema meraklılarma ve Anadoluda sinema işi yapanW, 

nüshayı tavsiye ederiz. 
Bayilerin bu nüsha için şimdiden ıiparİ§ vermelerini ~ 

koymak i5tiyen ticarethanelerin de V AKIT Propaganda servisi 
racaatlarmı bildiririz. 

• • • t. ..... 1 ' - ' •• _.,.. • ·' ,. • , .;ı ' 

gelmez veya tarafından bir vekili ka •••••-••a••••lllll 
nuni göndermezse hakkındaki tahkı 1 
kat ve duru~manm gıyabında ecre 
yan f deceği ve bir daha mahkemeyt 
kabul olunmıyacağı tebliğ makamın» 

kaim olmak üzere ilan olunur. 
(5937) 

Göz Hekimı 
Dr. ~ ükru Ert 

Cağaloğlu Nuruosmanıve ead 
{Cağaloğlu Eczancsı va 

Telefon. 22566 

]eri bile kendinize büyük bir dert ya- mahkemesinden: yrth boşanma dava:5mın duruşması 
pıyorsunuz. Hiç bir hastalığınız bu- Cemile vekili avukat Celal Ensa- gün:ı olan 17 • 11 - 936 saat ondd 
lumnaclığma nazaran zayıflamanızd3 rıoğlunun İstanbul kültür direktörlü· müddei aleyh Sıdkı mahkemede bu .. 
sinirlerinizin pek bozuk olmasmdaıı ğü istatistik şefi ve Beşiktaşta Valde lunmaclığından hakkmda gıyap kan· 
ileri gelmektedir. Kocanızın size e- çeşmesi sokak Spor caddesinde l 02 n ittihaz ile bu baptaki tahkikatrr 
hemmiyet vermiyor görünmesinde numa:-ada oturmakta iken halen ika· 8 - 12 • 936 saat 14 e talik edilmiş 
de azıcık mübalagaya kaçtığınızı sa· metf(ahı meçhul olan Sıdkı aleyhir.e tir. Sıdkı i~bu günde de mahkemeye 

~-~--------_:_----~-.:.. __ ....:_ ____________ ~----~-~-------
Mi ki Afrikada havdutlar 

~~NA ÇOK iE
~EKt<ÜR. ~iK\ / 

de 
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Köpek ağzında gelen Donanmamız 
şerefine 

çocuğun esrarı 
Bir şehir ahalisini heyecana 
düşürdükten sonra anlaşlldı 

Nevyorktan yazılıyor: madam Kravford nihayet hakikati iti
Amerikanm Perl ırmağı kıyısın· raf etmiştir. Çocuğu kendisi doğur

daki küçücük Louisiana şehrinin muştu. Köpek ve ırmak kenannda-
hemşehrileri hep bir ağızdan; ki çalılık hikayesinin uydurma oldu· 

-Bir Musa daha! ... · ğunu söylemiştir. 
Diye bağırdılar. Onların seneler 

denberi bu kadar büyük bir heyecan:! 
düştüklerini gören olmamıştı. 

Mesele şuydu: 
Güzel ve genç bir ev kadını olaı: 

madam Louise Kravford şaşkınlık ve 
heyecanla komşularına koşmuş, iri 
yarı bir köpeğin pamuklulara sardı 
mavi gözlü san saçlı bir çocuğu, yci· 
kmdaki ormandan getirerek evin ö
nüne nasıl brrakmış olduğunu anlat· 
mıştı. Söylendiğine göre rrmağm ya· 
m başındaki bir sazlıktan çıkan kö
pek bu yavruyu bırakıT bırakmaz 
kaybolmuş ... 

Bunun üzerine itikatlı ahali Musa 
p~ygamberi düşünmüş ve çocuğa 
'".i\ fosa,. adını vermiştir. 

Şehirlilerin bir çoğu çocuk leva
z.mrndan tutun da nakit paraya ka· 
c-".r "hediyeler yağdınnış. kimisi de 
yav .. ""'ry,U evlatlık almak isteğini gös 
~.-m·.:ştir. Mesele yava~ yavaş Amet 
İran~ yarısına yayılmış; hikaye ağız 
dıın ağıza naklolunurken mübalag.1 
Luıdmlarak büyütülmüş ve nihayet 
berk•!9 .. Peral mnağı Musası!,. n3 
inanf'(1ağa başlamıştır. 

Ancak hükumet makamları pek 
i;{.katlx davranmamışlardır. Evvela 
çocuğun Niyü Orleana hastahanesinP. 
teslimini emretmişler, sonra da dok
torlar madam Kravfordu muayene 
ederek çocuğun kendisinden doğmu~ 
olması şüphe ve ihtimallerini ileriye 
si.inn üş1erdir. 

Polisin sıkı sorguları karşısında 

''Mucize!,, yi ilk gören kadın 

Kadıncağız çocuğu başka bir a
damdan edinmiş ve hadiseyi iki sene-
dir Kanadada bulunan asıl kocasın
dan saklamak ümidiyle bu masalı uy
durmuş. 

Fakat Perl ırmağı ahalisi hala Mu
saya inanmakta ve madam Kravfor· 
dun çocuğu kendi yanında alakoya· 
bilmek için polise böyle yanlış ifade 
vermiş olduğunu söylemektedir. 

Yuoaolstaoda da 
Büyük şenlikler ve 
merasim yapılacak 

Yunan gazetelerinin yaz.d.ığma göre 
Malta.dan sonra Yunanistanı ziyaret 
eedcek olan donanmamız cumartesi sa
bahı Faler limanında bulunacaktır. 

Tarihte Yun.e.nlstanı resmen ilk de
fa ziyaret edecek olan Türk donanma
sı §erefine büyük merasinı ve genlikler 
yapılacaktır. 

Çıkarllan bir mana 
İngilizce Deyli Telgraf gaz.etesinin 

görüşüne göre Türk donanmasmm Mal 
ta ve Faleri ziyareti Akdenizde İngi
liz - Türk - Yunan devletleri arasında 
sulhu korumak için yapılan denlı: an
laşmasının en büyük delilidir. 

Gelecek ay bir Yunan lifosu da Mal 
tayı ziyaret edecektir. 

Amiral Horti 
DUn Romada bUyUk 
merasimle karşılandı 

Macar naibi Amiral Hortı dün 
saat 15,45 te Romaya vasıl olmuştm. 
Naip İtalya kral ve kraliçesinin misa 
firi olarak dört gün Romada kalack-

, tır. 
Amiral Horti 25 bin kişinin yapa· 

cağı geçit resminde, Napolide yapı· 
lacak olan deniz nümayişlerinde bu· 
lunacaktır. 

Roma siyasi mahafili . amiralin 
ltalyaya bir nezaket ziyareti yapmak 
üzere geldiğini btt münasebetle Arşi
dük Otto ile prenses Marienin nişan
lamnaları meselesinin de mevzu l' 
bahsolacağmı yazmaktadırlar. 

Naip, Floransada askeri merasim
. le ve kral namına bir heyet tarafın. 
dan karşılanmıştır. .. ~ . 

lngilterede kadın 
ticareti 

Roma 25 (A.A.) - Macar hiiktlmet 
naibi Horti dün saat 15,45 de Romaya 
varmış ve İtalya kralı ile ı.evcesi ve 
M. Musolini tarafından karşılanmış

tır. Büyük bir kalabalık istasyondan 
Kirinale sarayına kadar uza.nan yolun 
iki tara.fmdaki asker sırası arksma bi
rikmişti. 

Kral ve erkA.nı hükfunetle Macar 
hükUmet naibini sa.raya nakil için on 
saray landonu tahsis edilmişti. Uk 
landondı:ı. amiral Horti ve İtalya kra
liçesi, ikincisinde ise İta,lya kralı ile 
madam Horti bulunuyorlardı. Halk 
misafirleri şiddetle alkışlamıştır. BU
tün şehir Macar ve İtalyan bayrakla
rile donanmış bulunuyordu. 

Bir genç kız başından 
geçenleri anla~ıyor 

Ingiliz dahiliye nezaretiyle poHCJ 
ıe,kilatmın bütün gayretlerine rağ -
men Londaradaki beyaz kadın ka· 
ç&cçıhğı hı:zmı asla kaybetmemekte
ci:t. 

Geçen hafta Adella Roberts ad
lı on yedi Y8§mda biP' kız Sundav 
Diapaç gazetesi idarehanesine girerek 
batmdan geçenleri §Öyle anlatmış -
trr: 

- Birçok kız1ann türlü türlü 
düzenlerle aldatılarak yabancı ülke· 
lere t8fmmakta olduklarını işitir, ga
zetelerin yazchklamıt okur ve bütün 
bunlara dudak bukerdim. 

Şimdi hakikati biliyorum. Pad
dingconda yegane gayesi beyaz k~
dm ticareti için kız elde etmek olat• 
çok kuvvetli bir teşkilat vardır. T eş
kilatm ele başılan benim gibi kızlaruı 
iş bulabilmek için toplandıkları fihı 
stüdyolarını muhasara etmekted"•. 
ler. 

Bu adamların hücumuna ben ele 
oğradrm. Avrupa kıtasmda iş için 
öyle parlak ücretler teklif ettiler ki, 
kapıhnamak imkan haricindeydi. İs
tedikleri ıey de hayali bir konturata 
imza etmekten başka bir şey değildir 

Üst tarafını kendileri tamamlar
lar. Evet yol masraflarını ödem~k. 
için para, hatta ufak tefek borçları
mızı bile ödemeyi hep kendi üstlerine 
alırlar. 

Bundan başka bizleri hususi ta} -
ya.releriyle doğrudan doğruya F ran
saya götürmek vaadinde de bulu
nurlar. İşte asıl kıyamet de bunda~l 
kopmaktadır. Çünkü o hususi tay
yareye binip de giden kTZlarm adlan 
artık hiç işitilmez olur. Çünkü Manş 
denmnin öte kıyısına vardılar mı 
işler birdenbire değişir. Zavallı kız 
lar orada kendilerinin merhametsi~ 
ve zaliın bir takım insanlann elirıe 

düşmüş olduklarını anlarlar ve cenu~ 
bi Amerika limanlarına sevkedilmek 
üzere yer altı e.sir pazarlarında satılr 
ğa çıka.nldtklarını görürler. . Ka•pten ötdll . . 

Eğer bu adamlar lngilterede sir.i Yedikulede oturan 58 yaşındaki Rı-
cazip tekliflerle kandıramazlarsa he- · fa.t oğlu Faik dün gece .saat 19 ~ız:aıa
men aşk oyununa baş vururlar; sizi rmda. Bey~ kah~ele~~en bırınde 
çılgınca eever gibi görünürler ve haf- otururken birdenbıre olmüş ve yapı~ 

lan tıbbi muayenesinde ölümün sektei 

ta sonu tatilini beraber geçirmek üze 
re Fransaya kısa bir seyahat teklife· 

kalpten meydana geldiği anlaşılarak 
defnine ruhsat verilmiştir. 

Fincan kıran sarho• 
Galatada 27 numaralı kahveye saat 

23 sularında sarhoş olarak gelen sa
bıkalılardan Selim Sırrı reza..let çıkar
mağa başlamış ve fincanları kırmış ol
duğ\ından zabıta tarafından yakalana
rak mahkemeye sevkedilmiştir. 

ou,en hamal ba,mdan yaralandı 
Balat vapur iskelesi hamallanndan 

Halil oğlu Mehmet arkasında eşya gö
türmekte iken ayağı kayarak düşmüş 
ve başmdan ağır surette yaralandığın
dan M.üsevi hastahanesine kaldırılmış
tır. 

derler. Mesele sizi hususi tayyarele- ==============::::=::::;:::::::::.:::==:= 
rine bindirebilmektedir. Bu tayyare- sinden fevkalade hediyeler verd~. 
ye adımını atan kız, mahvolmuştur. Tabiidir ki ben de çok memnun oi~ 
Bunu 8-·lardan beri teker teker kav• dum. Çünkü tuvalet malzemesi ka· 
bolan arkadaşlarımdan biliyorum. zandığımız paranın en büyük kısmı· 

Bütün söylediklerim hakikattir. nı }'utar. Çok geçmeden bana Pari 
Sözlerimde bir tek mübalagıı yoktur se bir gezinti teklif etmeğe başladı. 
~ · ~ Lon · '!l 'Ve"lt Ema mrntc.ka· Berı~ket versin ki bu adamın Avrupa· 
smc.la çalışmakta ve işsiz kalmış güzel da sahte konturatlar yapanlann ajam 
yüzlü kızları adet3. göz hapsine '\]· olduğı.ınu tam vaktinde öğrendim 
maktadır. Böylece Buenos Ayres yolunu boyl~ 

Bilhassa filmlerde figüranlık bul- maktan yakamı kurtardım. 
mak iÇin uğraşan kızlar tehlikededit-- Siz büti.in bunları yazıp bir ta-
1··r. Bu adamları gözlerimle gördün\ knn zavallı k1zlarrn nazarı dikkatirı' 
Kendim de Paddington'da olan rner· celbadesiniz diye anlatıyorum.,, 
ke:;1,..rim~ O'ittim. Krzrn bu hikavesi üzerine Sunda~· 

Kendi basrmdan geçen bir vakayı Dispaç gazetesi de tahkikat vaoarak 
anlatayım: Bir kimya~erlik müesse anlahbn faciaların do;lru oldu*unı1 
sesinde asistanhk vapan bir adam be· mevrlaııı:1 rıkarmış ve Mikumetln ~ı.J 
n;mle arkadashrh ilerletti. Bana pud· detli tı>..ll...irler alması için !IlÜcadeleyıa 
ra, kıem ve bütün tuvalet rnalzem'J giri.şmiştir., 
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Dansta ayak yerine 
ellerin ifadesi 

Prenses 
"Esir 
da.namda,, 

ellerin 
bu vaziyeti 
düşünceyi 

ifade 
etmektedir. 

·Leyla 
Bedir hanın 
elleri 

teheyyücü anlatabilmektedir. DaJ1' 
söz ancak bütün ömrü müddetinct 
sürecek bir talim ve terbiye sayesirı· 
de pek nadir bir san3ti elde etmiş btJ' 

Bundan iki sene evvel F ransam~. l\" k p t 

l lunma.ktadır. ·ıena anın arise ge 
devlet merkezinde, Menaka adlı bir b d h~ miş olduğtındanberi böyle ir e 
Hintli dansör marifetini gösterince sanati görmemi~tik,. 
ve kadar, dansta ellerin ehemmiyeti- p kl l k b" h l~ aris mera 'arını şaş m ır a 
~e hiç aldırış edilmezdi. Fakat şimdi çevinniş o1an Menaka bu prenseste~ 
herkes ellere büyük bir değer ver· dah:ı. esrarengiz bir sima idi. Hint~ 
mektedirler. Sebeplerini dr buraya donsör yılan gibi kıvrılan parmaklrr 
L.39~~~ resi~lerden pek ala anlı~ riyle ve ellerin çok 1'arif manevral~· 
yabıhrsımz. Parıs sokaklarına yapış riyle uyku ölüm istihza ve diğer bıl'I 
trnl~~ kocaman afişlerde okunduğt~ bir hissiya~n eski serrıbollerini göstt 
na gore bu kızın adı prenses Levl::;ı · di O 11 ·n· vaziyeti açıktafl 
B d .. h . . k d' . . K "' d" rır . nun e en ın 

e ır an ımış ve e~ !sını ur ısta n acxğ'\ anİaşılmaktan ziyade hissediU: 
prensesi olarak Parıslilere tanıtmak· di'. 

tadır. Halbuki Leyla Burhan büsbütil11 

Gerçi kızın dansları pek o kada~ baska mahiyette bir sanatkardır. J3ı.1 
harikulade değilse de parlak kam kadın elleriv1e dua F!ctebilmekte, yel• 
saçları, e.cırarenııiz ela gözleri ve bi~ varmakta yahut seyircileri heyaca11~ 
çok Fransız heykeltraşlariyle ressam süriiklemektedir. Fakat, muayYe~ 
lannı kendisine koşturan çok müt~- t-ı:ç .bir ~~kil ve n\imuneye bağlı k11I· 
nasip endamı, hele kullanmaktC'\ ol· manıakt~drr. Leyla gam diinyasr0ftl 
duğu prenses iinvanr herkesin alaka· ri;lini elJ,,.,..ivle kom.tsabilmektedir vı 
smı çekmektedir. Par is hall<r .onun uz~n müddet kefldi . ' . 

~T~J"=\~'rn,l'"' J .. ...,1~ ..... "_..,., ;,..1-L\~p{~tp;flr. Bütün bunlara ilavcte!'l ellerinin 
çok manalı zerafeti Paris halkını hay-
ranlıklara ·sevk etmektedir Parisi 11 J O Q" j 1f'l'1 

P r 
bütıiıı tiyatro münakkit1eri dansözün Habeş7standaki 
ayaklanndan ziyade elleriyle iş gör- askerlerini 
mekte olduğunu " söylerrıektedirler. çekiyorlar 
Hint dansözü Menaka da olduğu gi- Sunday Dispatck gazetesinin yat.dt' 
bi leylanm da elleri ağızdan çıka-ı ğma göre, H< beş harbı esnasında :tJY 
sözler kadar manalar ifade etmek~e· giltere tarafın fan Adisababaya gö~ 
di derilmiş olan llint askerleri pazarte r. 

Dansözün bütün repertuvarında günü şehirden ayrılmışlardır. 
Cibutide gemiye binip memleketle" ki d.'lnslar hep o güzer ellerin . ifad·~· 

sine bağlıdır. Dansın anlatmak iste, rine döneceklerdir. 
diği hikayeyi bu eller tefs;r etmekte:· Adisababadaki Fransız elçiliğillt# 
dir. Mesela "Esir dansında,, ellerı"1 muhafızları da bugün ayrıhyorla~· et 

Hareketlerinden evvel bütün zabıtl 
kıv;anıs ve titreyiqleri kendisinin ~iT afrıt' ~ kral naibi mareşal Graziyanı tar 
pazarında miizayedeye konrnasn:· dan kabul edilecektir. 
dan. en çok arttrranın üstünde kal· --------------_./ 
dıktan sonra saraya götürüldüğüniı Berberlerin Pazar 
öyle güzel ifade etmektedir ki.. 811 
dansın bütün Fransrzları heyecand::ın 
heyecana sürükliyen en son numara· 
sı, yeni sahibini eğlendirmek iGin h ,1. 
z:urunda yaptığı hareketlerdir. B•ı 
dans bol göbek kıvmnalariyle bizinı 
bahriye çifte te11isini pek andmr. 

Bakın Fransız münekkitlerinde1ı 

birisi Leylanm dansları için ne di-

vor~ 1 
"Prenses art;~t şarkta ancak bit 

kaç verde CtÖri11ıo:lJ\lerı:-k nr\dir bir S<"'l 

ı'ltin gerrf'1<ten üstf\chdrr: buna .. elk 
kon11smak. sanı:-ti divebil;riz. Pren 
l'lP.S yiız;1n~pJ,; ifnrl ... vi rlt"O.i.,tirrnek~i 
zin ve hir hir f-. .. den harekP.tİ yap· 
"""V'llc:st?:m Mk krnlc11. hcll"T!4, rıefret ve 
insan ruhunu tahrik eden her tür1ii 

teti il 
Bu haftadan ltlb :ı; ren ba•h\lol' 

Vilayet tebliga-t 
yaptı 

Berberlerin pazar günleri tatil Y'~ 
malart hakkındaki kanun dün Arııcııt ti 
dan vilayete tebliğ edilmiş, vilayet,, 
kanunu bütün kaymakamlıklara 'lfe 1 

brtaya bildirmiştir. ıl' 
Geçen hafta bir krsrm berlerler k~ıı ~ 

nun vilayete tebliğ edilmediğini jle 

sürerek dükkanlarını açmışlardır .. 1'~' 
Bu pazar günü bütün berber dUtc ııJI 

lan kapanmak mecburiyetindedir. AJ.rı· 
berber olursa zabıt tutulup cezalaJ1 ııll 
laeakhr. Berberler cemjyeti de kantl11~ 
tebliğinden bütün berberleri l}abet 
etmeğe çalışmaktadır, 
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Beyaz kitabı 
neşrediyoruz 

C. B. P. grupu dün Huaıı Sakanın Ur.erine - tehir edileceği muhakkak gö-

ığı altmda toplaıımıe ve Bari
VeklJimiz Antakye, lakendenm ve 
~ meeelesi hakkpıda etraflı iza.. 

~dikten llOIU'a muhtelif hatip
auallerine cevap vermfttlr. 

&undan IOlll'& Bqvekll lamet lnöntl 
hUIUata etraflı izahat vererek htı-

~ıtim:l.zlıı takip eWğl yolu bildir-
.. •r••z ..nrlnln zl,•retl 

l'tanam sefiri Pomıo dUn Ankarada 

cl;re veklletine giderek umn boy-

1&1leml1fttlr. Bu görOpıelerin An
tüenderun ve havalialne alt ol
lllphem g&illmektedlr. 

8-n malbıata göre Fransa htuca
l&Dcak meeeleıdnJD halll için hil

.._ttml:_ iki teklifte bulunmUfbır. 
.. wn~m blrlal de meselenin Ak

oeımf~ yeniden ve etr&flle 
edilerek burumm lktmadl ve 
icaplarına s&e yeni bir karara 

FNnHd• 
llnelld g\lıı Framnz Hariciye nazın 
~ lefirimiz Suat Davaz ve Sovyet 

•-ııın.-"m Paris btıytlk elçisile görtle-
~. 
lurır• feYlallAd• komleerl 

P•rl• gldlıor 
... ~ye fevkallde kottıiııerl Kont dö 
~ yakında Pariae gidecektir. Su
~ mebus aec;lminin - a1maa netice 

rülmektedir. 

2 ncı beyaz kttap 
Antakya. lakeııdeıım ve bavalial 

bakkmda htlkQmetimi&le Fnnla htl
ktmetl aruJDda te&tl edllmiı olan no
talarla ve mektup metlD1eriDin Udncl 
beyu kitapla tamamen Mfredlldi'1ni 
ve bu kitapta yw alan ilk nobim•m 
Franunm wrdJti cevap ve WDci no
tAınıria alr veulkln efkln umumiy&
ye de bUdirileceilnl yumııtık. 

Bugiin notalarla vealk&larm tanı 

metnlnl okuyucularmma veriyoru. 
10 ........ ı• 
BaJ lııaJlk elgl; 

Jlllletleİ' Jılec1lll ---~ - tçttmaı 
........... 'l'llrid19 CUm1nartJ9U J1ar1c119 Ve. 
idil ile l'nm& ~ Baıicl7e mtıate 
f&l'IDID altmcı komlaJGDda ftJd ~ 
atım satı dev .. tmt. metni abl1'tD Parl8te 
puaıe edDeD. llurt19 - Frama muabedulle 
bala mQılaMn9l derdest olan l'raua -
LCUıau mualMdelılae mOmuU bir mualulcle.. 
Dbl lllı:ımderma ft AD~ allau.a murab. 
bularl1e alrdl lmırtmnm tetldldnl blsdeD 

• t.eplDlenel tarlbU llıOtamSla ~ 
Zatı devleUDlm fUDU llatlrl&tmald& taret 

U.bederlm ld. llA5QO iL Vlmot tanımdan 
Jlllletıer c.ml,Jet1 kcmeJiade ftJd bqaData 
tnftkU l'nm& btlktmetS, TDrk laQkQmett
llbl 1921 lUWlan Ulrolıa deldlh!cle J'ap.. 

mak~~~ 
tir su. l'rua bGk6meUDID ~ lıL 
bakkm taıfıD ....... blD • blmlan bqUD 
satı devletlDJ8e teJtt edelıWrlm • 

tmcU, 20 teplnlenel 1121 tarlb11 luıatna.. 
me baddl sa.tmda TDrldye • 1urtJ9 arumda 
'bir Jaududt tabdldl DıtlWI mablJ'etlndedlr. 
.tt:nttn•me 'bir....,_. Tlrk sQmrQk muka. 
ftl..t akdlDID derplfl, umumi .ı. TGrldJ9de
IEI ~ hukulm.,. teJrendenm mm.. 
t:alr•pnm TDrlr ll'tana .......up ü•Hmw sGL 
t:erUecek WDblat ... t:MbDAt lfbu,. hudut tali. 
cUdl mtbluebet:lle on..,. tplrUl mulltellf me.. 
MlelerdlD llllütlr. Bu mmtüaam lltatolGDe 
geUnoe ONda ..... 'bir ..... ~ teııl.a 
oıun.aaı turna ..mmı'"1' 
T••llll ....,... ...._., ltl8reler 
Aıa11Ua .._,,,.,,,.,.nm lmsuındea lUba

"-" l'taa bDtlDeU 1ılrvok .... ile ... 
bOlt•- 1111 de. ım met:lnlertnda )'Ulb 
btıktUnlerl t:aaoDı ede lUl&flarm mtlalrere.. 
.sııe me&JmemnunlJe muva:fakat etmlftlr. 
J'rama htıkODMU, lüeDdenuı 8aDcalma 14 
...... Ull ..... ,, ıtnqtl 1 ·~-...... 
:ynm t:aJID ..... ltUllİlll 'bir idare ~-

SUrlye bdrollU lçıerlalnde bahfet:mek " mm. 
t:alrUuD '!'Irk ırkına m....ap anurn lehbıe 

se.t.ua ltanııl ... ı-.ı tmdDat ... kolay. 
JJlrlara ıt&Jet ecll1meJr mtla11e bu hOktbD.. 
ıertn kat tecim file cr'"=•mt• itina 8)'lemlf
tlr. 

B1JJlqllla ..... atı clntetlDls ldlrrl se
çen notu..,. da batutattıımm ftÇhlle 1l'ran 

- hllktmet:IDbl ba muht.ellf alı't&lde ancak 
mandater devlet mfaWe hareket ettllbd ve 
bqlra torlQ hareket ~ eöZdeD 
kaçırmamak mllftfllrtır. 

J"lbaldka tltlkWl.t mUftklnıten tamıan 
cemaatler tlJlerlDde bur devletlere tevdi e. 
dilen A nnfmdu mandater preutbl Klllet:. 
ler ceml7eU mlaakmm 22 lllCI maddMI mu. 
c1blnce28 hutru 1119 t:arlhlnde tema edil. 
mlft:lr. l'Nua 8urlyede manda nrllmul. 
nı.n 1. tarihinde 'fUlru bulmUftur. Bina. 
enale7h, l'l'au& htlkOmeU 20 tefrlnlevvel 
1921 tarihinden IUbanD )'Ukanda uulaD 
be)'nelmllel ...ucaıarta lreMlebıe 8url)'ede 
tabllUllll olu ~t:lere t:evmru bu 
memleket DaJD " .._bma mukaftle akdet 
mlf buhmuJOl'dU 

t522 , .... 

• Bu haıtakJ 1 150 kiloluk dağ gövcaeli 
hk maçları J . hl. I 1. ,!!:K.16tanbuı·~ baf1oaü- apon pe ıvan arı o ım-

28=.:.~ llk ıııaçlan pi yatlara hazırlanıyor 
G&latuaray - Anadolu B takmılan 

uat 13,20 hakem: Sedat üçaoğ1u. Ollmplyatlar için Japonya daha şımdlden 
Giinee - Beykos B takımlan saat 15 7 ,5 mllJOD Hraa tahsisat verdi 

hakem: Feridun Kılıç. fokyoduıyudıyor: J rqe batlamadan evvel ringin c:bpn-
Ş6re/ atata: 1940 olimpiyatlarmm T okyodb smda el ve aiız)anm silerler, ringia 
Topkapı • Eyüp B takımlan saat yapılmaıma ~ verilmesi bütün üıtüne bir avuç dolusu tuz serperler; 

13,20 hakem: Bahaddin tnuöz. Japonyayı sevinç içinde bırakmqbr. bu ananevi abdesttir. Sonra bir tefe 
Beoikt8' - İatanbulapor B takım.lan Japonya dünyadaki en yüksek mede bacak üstünde durarak öteki bacakla· 

saat 1lS hakem: Halit ÖZbaykal. niyet sahibi eayılan milletler dere- mu havaya kaldırırlar; ayni İfİ bacak 
Jl'eMrl>a1ı9e atadı: ceainde olduğunu, gelecek Olimpj. değiıtirmek suretiyle yaparlar. iki 
HiW - Vefa B takmılan saat 13 20 yatlarda bütün aleme göatermek için pehlivan cüuelerinin ağırlığma raj-

h&kem: Samim Talu. çırpınmaktadır. men çevik olduklarmı böylece göe. 

Fenerba.hçe - Sttleymanlye B takım· terdikten eonra rinadc brtıhkb dört 
lan aat 15 hakem: Rıfkı Aboy. ayak üstüne koyun ribi Clururlar ve 

29 /ll/936 puar gUntı yapılacak bir müddet göz göze bakarlar. Bu ha-
lik maçlan btlaı .. etref mat., beklemek içindir. 

Bazan on dakika kadar ıürebilirr. 
TabMn atadı: Alan g6a:c41ri Halit Güretin c:levamı bir yahut ild 

GaUp Bzgjf. dakikadan uzun sürmez. bir diz b-
Dojan - Galata gençler A talmnlan pağmm bile yere deimesi mağltlbiyet 

uat U,30 hakem: Kadri Celi.1. sayılır. Pehlivan rakibini ringdea 
G&latuaray - Anadolu A takmılan dqanya a~ havaya bldmp Jm.. 

uat 13,10 hakem: Halit Galip. Yan fam ::atüne yere çarpana galip gem. 
hakemleri Milflt ve Bahaddin tnu&ı Maçlar kanunusani ve mayg ar 

GUnet • Beykoz A takmılan İaat lnrrnda olmak ve her defumda 11 
15 hakem: Ahmet Adem. Yan hakem- gün devam ebnek üzere eenede iki 
lerl: San\fm Talu ve Hikmet. defa Tokyoda büyük Sumo Amgı 

IJtJre/ atadı: Alan glSıcüri şazı 2'~ tiyatrosunda yapılmaktadır. Bu~ 
otM. lar arumda pehlivanlar vilayetleri 
Feneryı1maz - Kaannpap. A takım- dolaprak oralarda göaterif maçlaa 

yapa1'lar 
lan uat U hakem: Em.in Fuat. ~ IOf'O'I' bat peAKmnl 7c:awacitğı Tokyo maçlan büyük bir hadiee 
Topkapı - Eyüp A takımlan saat 1-fMI De ben.lbel- tetkil eder. Çünkü bu gürqler neti-

12,45 hakem: Sadi Kanan. Yan ha- cesinde baş pehlivanlar seçilir ve öte 
kemleri: Tahsin o.az ve Halit ÖZbay- 1940 olimpiyatlanna hazırlan- kileri de bir dereceden ötekine terfi• 
kal. malt için Japonya fimdic:len 15. mil- derler. 

Betlktll • htanbulapor A:-ta.knn!an yon yenlik (bizim paramızla 7 mil" Güreşlere giden seyirciler bu.an 

~Jf.SC>.J.Nwr,,..._~ ,..... ~~0ta'~~~ ı 
hakemleri: Il'erldun Kılıç ve Ekrem çok yarqlara sahne olan Sumio apo:
Erloy. 

Jl'tml!JrMrı•- MGcıt: Aba g.x-..a..r. meydam ge~i§letileccktir. Japonya-
-"11"" u-. nm bütün dünyaya tanıtmak. iltedi-

JluAtar Uygur. 

Anadolulılaan - Altmordu A takım· 
lan saat 11 hakem: Sabih. 

Hllll - Vefa A takımları aat 12,45 
hakem: Adnan Akın. Yan hakemleri: 
Tank ve Ali Salt. 

Feİıerbahçe - Stlleymanfye A talmn
lan saat ll,30 h•Jrem: Nmi Boeut 
Yan hakemleri: Rıfkı Aboy veSalt. 

ii biı aponı vardır. Yüzde yüz yerli 
mab olan bu apor Sumo ach verilen 
Japon gürqidir. 

Sumo gürqleri milittan evel 23 
yılmda İmparatorun huzurunda ya· 
pılmq olduğu için milli bir mahiyet 
~· 1940 ta Tokyoda toplana
cak olan bütün dünya sporculannıı. 
müsabakalar bqlamadan evvel Ja
ponlar bu aüreti göatermek emelin
dedir. 

Sumo pehlivanlannda iateneıı 
birinci prt ağırlıktır. Bunlardan her 
birisi en azı 150 kilo ağırhğmda el 

ve yağ külçeleridir. Pehlivanlar gü · 

zenci boksör 
o •mandan 80DI'& 2' tuımas 1m de 

manda ıuuı. mandater htlk0met11ı vecibe Kongre Joe Louis 20 bin kifiden fazladu. Japon haa. 
milli güreşlerine kartı çok büyük bir 

n eaWalyeUerlnl tuı1h et:mı,tlr. Qakta lh1rt9'1tfrbfr1'1i baf~n-
1122 ,._. bu vecibe n aa1Ah17et:ıer balr- cba: 

lrmda pek YUlb alık&ml na.tıktı!'. Yaa SU.. 
riJ9 '" Ulbnan d1J9 t:lkrolunaa Od devleU Birllflmizin yıllık kongNBi 28 /U / 
ı..t:UcWe lleVketmeıct.D ibaret: olan rrama.. 936 T. cumart:eel gtlnt1 saat 20,30 da 
nm nsltMIDdelrl bedeft bamten t&1tD •L Galatada Arapcaml a. • .ııı..,u aokak S 
mektedlr .Y .. alıftl ft teraitlll mtıealt &1"'61&& 

oıacatı DlebetU mabaDI elcoDomllerln bıkL No. h birlik k\ır&lmd& yapllacağmdan 
pfmı t:&'flll19 Qlemelrt:ıldlr. Yaa Od dnle.. tlyelerlmlzln gelmelerini &ıenıle dhe
Un barlcl mtmuebatmm tedTlrln1 mandater de"flete blralcmakt:a n cıalarlll U'Ulalnln ta. _rtz. ___________ _ 
mammm ...,. bir 'lrqmmm myama ft)'a le&. 
rma .,. onda ecnebi blr dettetln berbangt 
'bir laılltrol t:eellılDe lrup ba dnletlerl vlkaJ'8 
e;plemele llJUlda• devleU mecbur tutmak.. 
ta '" muhteut eblllJ'8t auurlannm 8erbeet 
oe lnlrlprmı temin ıçm aım•cak t:edlılrleıt 

•)'IDÜt:adlr. 

( DerJt111U 11 lndb) 

Sakarya vapuru 
kaptanı 

Matıkftm oldu 
Bundan bir müddet evvel, tzmırden 

deniz nir.amnamesfne aylan olarak 
fazla yük alan Sakarya vapuru Bllva
risl Osman kapta'llm muhakemesi diin 
neticeelnmlt ve kendlli 100 lira ağır 
paar cezaaile 800 kurut mahkeme mas
rafı ödemefe mahldlm olmUltm'· 

Osman kaptanm suçu gUverte yol
culanm anbara doldurarak, anbardakl 
6kftz ve koyunları göverteye yerleftlr
mekti 

BrOkselde yapılan 
maçı 

Dan Koloff 
kazandı 

Brükselde bulunan Avrupa ser· 
b"eat gürq pmpiy6nu BuliU Dau 
Koloff, Kim W right m.indeki A. 
merikan pehlivaniyle bir miiaabeka 
y&ptnlftlr 

Amerikalı 1 06 Bulgar da 1 OS ki
lo idi. Birinci kıannda Dan Kolof 2 l 
dakika 50 saniyede rakibini yenmiş
tir. 

ikinci bun gene Bulgann haki
miyeti altmda bqlamq ve 8 dala1ta 
29 •niyede Kim Wright"in artmı 
yere getİrmİftir. 

iki rakibini birden 
yendi 

Zenu bobör Joe Louia Amerika
da. Wiliam ve Tom Jonea isimli iki 
yumrukçu ile ayni günde biribiri ar· 
kuma iki defa bıtıiBtmqtır. 

Zenci seyircilerin çılgınca alkıfl111 
n Br38mda Louie her iki boksörü de 
yenmeğe muvaffak olmuştur. 

Profesyonel oıan 

Jesse Owens 
Film çevirmek flzere 

Holf vuda a-tdlyor 
Berlln ollmpiyatlarmm dünyaya ta

nıttığı zenci k()fUCU Owemı nihayet 
profesyonel olmUfbır. 

Memleketine birincilik )razandırma-

8ma rağmen vatandaelan tarafından 
birçok mtltküllerle kartılap.n Owens, 
son gUnlere kadar amatörltlğilntl mu
hafazada mrar etmieti 

Artık slnemacılarm çok cazip teklif
lerini nihayet kabul etmlt ve ilk filme 
başlamak için OD gl1ııe kadar BoliYU· 
da gidecektir. 

alaka gösterirler. 
Bizim bqpehlivan c1ec1;pn;. 

.. Şampiyonlar pmpiyonu,. na japoa 
lar ' Yokozuna,. adını vermektedir 
ler. Bqpehlivan belinde pmpiyon.. 
luk kemerini ta§ır. Kemer beyaz ft 
kaim ipten örülmüıtür, aaçaklan kli
ğıttır 

Güte§lerin en heyecanb anı ~ 
pehli vanm sahneye çıkmamdlr. Ken
disini yüksek dereceden bir pehliyalİ 
ringe çıkarır ve karşmnda diz çöke. 
rek, kabzası yukanya gelmek üzere 
bir kılıç kaldmr. Bqpehlivan rintde 
yüksek atlamak, bir ayak iiatü mçrae 
yarak koıular yapmak gibi ~ev,ikb1t 
hareketleri yapar. K1?nclinden aonra 
·akihi olan pehlivan da sahneye geıı 
lerek ayni göeteriılerde bulunur. 

Japonyada bir ağır siklet pehli· 
vanan 1etifmesi sadece bol bol pirinç 
yeın~k. patlayıncaya kadar Seyit ah. 
nilen Japon f811lhı içmek ve ringden 
bafka hiç bir yerde e-kzeraia yapmll'; 
malda olur. 

Japon pehlivar '"" 1940 olimPi-J 
vatlannda, Japonyanm dağ gövdel 
insanlar vctietirebildiğini ~ 
için timdiden besiye yatmJtlarchr. 



Hatıralarını anlatan: Alman korsan gemısı 
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··oeuız kartalı'' nın süvarısı 

l1ont Feliks fon Lukner 

iki ay yetecek bayat ekmek ve ancak tiç 
haftalık tatlı su ile Aktbeti meçhul 

seyabatimtze b11şladık 
Motöre (Kronprizessin Sesil) ismini ve hesabı olmaz değil mi? lşte biz de 

vermiştik. Almanya bahriyesinin bu "Kron Prençessin Sesil,, de aynen böy
yeni ve küçümencik ziiknü sefeıe ha - leydik. 
zırdı. Bırer defa daha ellerimizi sık- Sabahları saat altıda vardiyada bu
tık. Çok müteessirdık. lşte bu sırada- lunan ıki arkadaş kahve cezvesini dol· 
dır 1 · birihirimize nekadar ısınmış ol- durup tulunıbalı gaz ocağında kayna
do~uzu anladrk. Bundan maada tırdı. Yalpa pek fazla olduğu zaman
ıneçhulıyete doğru atılmış olan bizle- lar suyun bir tUrlü kaynamadığı sık 
rln meşkfık akıbeti kalanları mütees- sık vaki olurdu. Bu takdirde kahve ve 
sir ediyordu. Bununla beraber kalple- yahut çay yerine tuzlu ve ılık bir nevi 
ri;niz göğtislerimizde çarptıkça harbe bulamaçla sabah kahvaltısı etmek 
behemehal devam edecektik. Motörün mecburiyetinde kalırdık. Seyahatimi · 
gönderinde yükselen Alman harp ban- zin son günlerinde - ki bu safha ser
dırasmıiı arkadaşların kalbinde uyan- güzeştimizin en ellm saatlerini teşkil 
dırdığı gurura rağmen herkes biribiri- eder - içecek sıcak bir şey, yiyecek ku-
ne soruyordu: ru bir lokma bulamaz olmuştuk. 

- Acaba. bu narin tekne azgın de- Seyahatin ilk gUnleriyse vaktimiz 
nil:lerin savletine mukavemet edebile- binnispe oldukça hoş geçmişti: Sabah
cek mi-! Jeyin saat sekizde uyanarak deniz SU· 

M3cera ve aşk romanı -15- Yazan : (VA-NO) 

Zenci oğlan, annesinin yarım naaşından 
kurtulunca, onu, büyük bir hissizlikle 

kaldırıp denize attı 
(Geçen tefrika}ftrm hülisaaı) reyim!,, dedi. Lakin, çocuk boğula- - Üşümedim .. Korkmadım •. 
Esir tacirinin mutallA.kası olan bir cak •.• Etraf ma bakındı. Oradan, denize nı aldattım... Teslim olacak gibi 

kadı.o, - Havva - sa.bık kocasına ait doğru bir ip sarktığını gördü. tım ... Yüzüne attım külü .• Hah b 
bir hastane gemisindedlr. Habe§latan "Şunu oğlana ataymıı,, diye dil§ün- - Peki annen? 
sabUlerlndekl bir baskını seyrediyor. dil. _ Ne yapalım, kurtulamadı ... 
Bir ana otuı, baskından kaçmışlar ... 
Yüze yüze, denizde llerllyorlar .. Bir kö ipi çekince, aşağıda bir yere takılı tulsaydı iyi olurdu ama, olmadı •. 
pek balığı kendilerini takip ediyor . olduğunu farketti. Bu da neydi böyle? parçaladı .. . . . 

Köpekbalığı, külçe halindeki iki insa· 
na yaklaşıyor, yaklaşıyor ... Bir taraf
tan yangınlar, bir taraftan feryatlar, 
bir taraftan kanlı satır atmalar ve bir 
taraftan da bu canavarın bu insanlar 
takibi... Muhteris Havva, heyecanın
dan ve zevkinden gaşyoluyor ..• Roma 
triblinlerinde oturup gladiyatörleri ve 
aslanlara yedirilen insanları seyreden 
Patrisyenlerin keyfini duyuyor ... Vücu 
dunda ra'şel~r hasıl oluyor .. _. 

Ve işte, manzara, en heyecanlı tab
losunda .•. 

Deniı.dc bir feryat. .. 
Balık, atladı, taklak kıldı .. Ağzında, 

büyü~ bir parçayla, tam Havvanm ö
nünden geri döndü ... Rızkını almıştı. 

Aldığı rızka gelince, bu, zenci kadı
nın yan beldenaşağı kısmıydı. Zavallı 
annenin üst kısmı ise, bilıl. evladına 
sımsıkı sarılı kaldı. Oğlan, yüzmesini 
biliyor galiba ki, çabalıyor... Halil 
batmadı ... Fako:ı.t yardım edilmezse, bu 
belalı denizde kurtulması kabil mi? ... 

lğilip baktı. Meğer, orada bn-akılan ve O kadar olağan işlerdenmiş gi 
suların cereyaniyle geminin kenarına nuşuyordu ki... Arapçayı da iyi 
tamamiyle bağlı gibi yapışık duran bir yordu.. Mısır şivesiyle konuşuyo 
san.dalmış... Tantu'nun imamı gibi. .. Esasen 

Sandalı ip merdivenin yamna kadar 
sürükledi. Hemen içine atladı. Kürek
lerine yapıştı. Bu gibi şeyleri, ta lsveç
teki köyündenberi bilirdi. Çeke çeke 
oğlana. doğru gitti. 

Çocuk, hali. annesinin yanm naaşi 
le sarmaşdolaş ... 

- Gel... Gel bakayım ... 
KüçUk Habeşli, kolunu uzattL 
Havva, onu içeri aldı. 
Yarım ceset, evl!dına öyle sımsıkı 

sarılmış ki, bırakmıyor.. İsveçli ka· 
dm, çekti, ana oğlu biribirinden ayır 
dı. 

Zenci çocuk, öyle garip bir hissizlik
le, artık kendisine 18.zmı olmıyan bu 
yarı vücudu kaldırıp denize attı ki ... 

Hayret! 

nın bUtUn müslümanlan Mısır 
sını iyi biliyorlardı. 
Oğlanın bu garip soğukka 

hissizliği ve zekası, Havvanın 
dikkatini celbetti. Maamafih, 
bir şey de gözünden kaçmadı •.. 

Sekiz dokuz yaşlarındaki bu Ç 

cudunun diğer yerlerini elleyip 
onun )1izünü, boynunu, göğsünü 
yor: 

- Beyaz kadın ... - diyor .. 
Bunu söylerken ve bu hareke 

yaparken gittikçe artan bir he 
duyuyor ... 

Havva, onu kucağına aldı. ip 
venden yukan çıkardı. 

Şimdi, oğlan titriyordu. 
- Ne o?. Üşüyor musun?. Hani 

mediğini söylemiştin? 

için için titri yen bir ses: 
- Üşümüyorum. 

MDt.örle (Deniz Kartalı) nm enkazı· yuyla tuvaletimizi yapıyor ve kuru ek· 
ıım yanından geçtik. Zavallı (Deniı meğimbl kahveye banarak yemek su
~) nın teknesi yosunlanmış, di· retiyle kahvaltımızı ediyorduk. Sonra 
~ krnlmıştı. Dalgaların tesirle bulunduğumuz mevkii tesbit ettikten 
Q,l~:JV inen tekne sanki nefes alıyor sonra yataklar toplanıyor, bulaşıklar 
gibiydi. Sonra ceviz .l{abuğu teknemiz yıkanıyor ve saat ona doğru bu işleri· 
açiklara doğru dilmen kırdı. Sis ara - miz tamamlanınca zihni meşgalelere 
ııtıdan görünen gılneşin ölgün ışıklan tibi oluyorduk. J{ütUphanemiz bir tek 
bir sa.niye (Deniz Kartalı) nın bize mü kitaptan ibaret olduğundan heyeti se
teYecclh kıç kasa asını okşadı ve ma- f eriyenin kitap okuyucusu vazifesi uh
derıt barfleri parlatarak (İrma) ismi- desine tefviz edilmiş olan Lüdeman 
ni altından bir nur gibi ışıldattı. Biraz yüksek sesle: "İstanbula seyahat,. e· Ancak bu noktada, Havva, manza • 
.BQ.Dra Okyanuslarm ucsuz bucaksız serinin meraklı bahislerini okurdu. E- ranm "sadik,, hususiyetlerini, zevki, 
ç9llerine dalmıştık. serin muharriri Friç Röyter bir gün o- keyfi unuttu da, insanlığını hatırladı. 

MUH\zim Kirşays mavi kalemle lup da eserinin bahrimuhiti bir ceviz Evvela sağa sola koştu .. Fakat kim-

Bu kadar müthiş bir macera geçirdi
ği halde, korkmuyordu. Heyecanlanmı· 
yordu... Bu ne yaman soğukkanlılıktı 
b6yle ... 

Fakat, aptal da değildi. Billkis ga
yet zeki bakışlı olan gözlerini, merak· 
la Havvaya doğnı çevirdi ... Ona, par 
mağını değdirdi ... 

- Peki, titriyorsun ya ... 
öyleyse? .. 

- Korkmadım da .. Ben, hiç 
görmemig, yalnız işitmiştim ... Pek 
rak ederdim... İşte gördüm... Sen, 
güzelsin, çok hoşuma gittin.. G 
olsun da sana daha iyi bakayım .. 
ma. da beyaz bir kadın getirmiŞl 
Öyle k:ızclaa ld imama .•. 

"Kron Priıı7.ess1n Sesil,, ismini defteri- kabuğu içinde aşmıya uğrasan altı Al- seyi bulamadı .. Zira, gemide herkes, 
m1zin ilk sayfasının üst tarafına kay- man gemicisinin yegane zevkini teşkil baskın hadisesini daha iyi seyretmek 
d~i. edeceğini bilseydi, hiç şüphe yoktur ki üzere, kıçtaki kasaranın üzerine top· 

- Beyaz kadın... - diye söylendi. 
- Oğlum... Üşüdün mü?... Çol· 

korktun mu? ~ell hava pek müsait gitti, Başı~ bu eserini mümkün olduğu kadar uza. lanmı~tı. Havvanın bulunduğu ön ta-
nlft. Atw" aidasma mU.teVeccih seyredi- tmlı. rafta adam yoktu. Çocuk, bu suale battan savma cevaf 
yord uh. (Devamı var) Evvela "kıça koşayııµ da haber ve- verdi: 
Kayıktaki erza.kımız iki aylık bayat ----------------------------------------

elünekte" 11ç haftalık tatlı sudan ibıv 
" retti. Bu kadar az olduğu halde bile ko-

llJ8.1lya sandalı o kadar doldurnıuştı.: 

ki, bq tarafmdan kıç tarafa ancak e
mekliye emekliye yüriımek şartiyle ge
çehiliyorduk. Ekmek, fotoğraf maki -
nı>leri, su ve tütün motörün hava ka
salarına tıkılmı§tı. Sandalın muvaze . 
nesi içln yapılmI§ olan bu hava kasa
la? ı böyle bir silrU malzeme ile doldu
rulunca tekıienin muvazenesi hayli mü 
tet> sir olmuftu. 

iltifattan mahrum kalan Prens Vilhelm 
yüzbaşıyı kıskanmağa başladı 

r·;:=·;HHOOH•-·•-•OOOOHO-•O•HH••; 
i lekander F. &ertem 1 

İsveçli kadmıtı bu yaman oğla 
eı alAkam büsbütün artıyordu. 
alt ambara indirdi. Soydu. Ve 
süsü bilsbtttiln fazlalaştı.. Sekiz 
yaşında çocuk, bu ha? ... Hiç de 
çocuklarına benzemiyor... lhti 
mam nekadar ahmaksa, bu o ka 
kıllı ve uyanık ... Tevekkeli değil, 
söylüyordu: Bu memlekette 
pek çabuk olurmuş, fakat, sö 
ihtiyarlayıp göçmek de ayni s 
çabukmug.. 

- Gel bakayım ... Seni yatıra 
Havlulara sarılı olarak, ku 

.Motörde iki ıilte vardı. Demek olu
yor ki iki idil yatabilirdik. Lakin bil· 
mem bu· uzarııp eekerleme yapmay11 
uyumak denebilir mi? 

Yatanların ya &ıeları, yahut da a
yaklan behemehal dışarda kalıyordu. 

Bu giltelerden maada motörde vasai
ti medeniyet olarak altı çinko tabak. 
altı çift çatal ve bıçak, bir kahve cez. 
vesi, yirmi bin mark ve birkaç tomar 
halA kağıdı vardı. Teknenin halası 
baş tarat'm dar yeriydi. Cıvadıraya tu
tunarak defihacet ettiğimiz sıralarda 
ekseriya sıriıklam oluyorduk. Çilnkü 
motöriln baş tarafı nıUtemadlyen dal· 
galara gömülüyor ve o gülünç vaziyet
te cıvadıraya a.cıılı duran betbaht da 
denize dalıp çıkıyordu. Yemekte oldu-ı 
ğumuz yem(lkler hepimizi şiddetli bir 
surette kabıZ etmişti. 

Bu kUçücUk tekn('ye l!:U hazinelerilt> 
motörü de ilave ederseniz altı kişinın 
nasıl olup da bu dar yere sığındığını 
bir turlU aklınız almaz. Kendimizi de
nizlere ve yalpalara karşı muhafaza et
mek üzere motöriin bordasına uzun ve 
kalın bir 3erit halinde yelken bezi mıh 
lamıştık. Başımızın üzerinde de geril
diği zaman bi7.e dam hizmeti görecek 
bir yelken bezi da.ha vardı. Bilahare 
bitte rübe görüp anladık ki eğer bu 
tedbirleri almamış olsaydık, batma -
mız mukadderdi. 

D nizcilikle pek alakadar olmıyan
lar belki bu ceviz kabu~u ile seyaha
tın ne demek olduğunu layıkiyle anlı
yamazlar. Bunu anlamak için uzun a
ğaçlara gerilmiş bir salmcak tasavvur 
etaln: bu salıncak kuvvetli bir adam 
tan.tından keyfi bir surette çekilir 
dunun. Sa.rsmtılann, sademelerin had 

- Bundan ötesi de şüphesiz ki eğlen 
ce mahiyetinde kalır. Nihayet sen de 
genç ve güzel bir kzzsın .. Böyle bir ar;ık 
ve he.}•ec n beldesmde e!bette biraz eğ
lenmek hakkındır, degil mi? 

Semr:ı gülerek ve biraz kızararak 

önüne baktı. 
Bit mUddet sustular. 
Otele yaklaşaklan zaman, Necmi Bey 

Semranın kulağına eğildi: 

- Bu gece tiyatroya Alınan prens
lerinin gelmesi muhtemeldir. Bunlar
dan birisi seni gece çayına davet ede::ek 
olursa ... 

- Fakat, ben bu gece için de yüz· 
b15ı Şt~nkeye lokant~da bdtış'.tlak için 
söz vermi§tim. 

- Ziyanı yok Telefonla itizar eder, 
yüzbaıı ile yarın gece buluşacağını söy· 
tersin 1 

- Prenslerden birinin davetini yüz· 
başıya tercih etmemi arzu ediyorsunuz 
değil mi? 

- Şüphesiz ... Bu suretle belki impa· 
ratorun sarayına da girebilirsin 1 

- Ah, siz ne zeki, ne uzağı görür bir 
adamsınız, Necmi beyi 

Öğlene doğru otel kapısından ayrıl

dılar. 

Tiyatroda ikinci 
gece 

Yüzbaşı Ştapke o gece tiyatronun 
sahneye yakın olan Ü!Siincil locasına gün 
düzden angaje olmuş ve perde açılma
dan yerine gelip oturmuştu. Onun lo
cası sırasında, başta bir numrıralı loca
da da imparatorun yeğenlerinden, genç 
kızların "capkı:n prens,. adını verdikleri 
prens Vilhelm bulunuyordu. 

Necmi Bey Semraya daha akşamdan' 
bu prense muhakkak surette iltifat 
etmesini söylemişti. Semranın bu ka-1 

naldan saraya hlılUl etmesi isteniyordu. 
Perde açıldığı zaman tiyatroda iğne 

atacak yer yoktu. Balkonlar, localar ve 
parter baştan bata dolmuştu. 

Herkesin ağzında: 
- Dans oryental... Çıplak dansöz ... 

Sevimli artist .. Şark yıldızı 
Sözleri dolaşıyordu 
Semra şöyle bir localara göz attı. 

Şüphe yok ki en önce yüzbaşı Ştan· 
keyi görmüş ve selamlamıştı • 

Prens Vilhelm başını arkaya çevirin· 
ce locada oturan Alman yüzbaşısını 
glSrdü ve kendisini kıskanç bir bakı§la 
uzaktan siizdü. 

Öyle ya .. Tiyatroda Prens Vilhelm 
gibi biltUn Bertin kızlannm can attxkla 
n bir yakıtıklı delikanlı dururken, yiiz 
ba§ıya göz atmak ve selam vermek ne 
demekti? 

Mamafih Prens böyle şeylere alqıktı. 
O ayni zamanda pişkin bir gençdi de. 

Hem Semra onun imparator ailesine 
mensup bir adam olduğunu nereden bil 
sindi! 

Semra o geceki numarasını da büyük 
bir muvaffakiyetle yapmıştı. Tiyatro 
nun kuppeıi alkı9tan sarsılıyor gibiydi. 

Almanlar Senuayı o kadar çok sev 
mişler ve alkı§lamışlardıki.. 

Perdcr kapanırken Semra sağa sola 
puseler gönderiyor ve tatlı, çekici bir 
giller yüzlülükle seyircileri sel~mlı 

yordu. 
Bundan sonra başka numaralar baş 

lamıştı. 

Bir aralık Necmi bey Semra ya bir 
grasonla §U haberi gönderdi: 

"Kolis arasından dikkatli bakarsan 
bir numaralı locada oturan Prens Vilhel 
mi görürsün I" 

Semra bu pusulayı henüz okumu§tu 

i - 12 - 1 
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iri, arkasından bir bagka garson ken 
disine güzel bir buket getir~itti. 

Semra odasına çekilip aoyunmağa 

batlarken, buketin ucunda iğnelenmiş 
olan §U kartı gördü: 

Preu F. Vilhebıi. 
Kartın altında şu kelimeler yuılıy

dr: 
"Bu gece aaat on ikide aizi otelinizin 

lokantasında bekliyeceğim. Güzel mele-
ğim.,, 

Prens F. V. 
Semra kartı birkaç kere gözden ge

çirdi ve kendi kendine mırıldandı: 

- Necmi beyin istediği oluyor. Ko
lis arasından kendisini iyice göremedim 
ama çapkınca bir delikanlıya benziyor. 

aldı. 

Zenci yavrusu fıkır fıkır fı 
İki koluyla, Havvanm boynuna 
mıg, 18.Ilki ondan ayrılmaktan, 

kaybetmekten korkuyor .. Bu and 
nesini unutmuş, bu beyaz kadına 
müthiş bir incizap duymuştur. 

Haydi onun.ki, tabiatın, yahut dl 
latı tabiatm tesirleri... ln.siyakf, 
rişuuri hareketler... Fakat, H.a 
dimafım, daha korkunç ee 
kurcalamıya başladı: 

Bu kıymetli hazlneaini 
göaterıniyecek ... Onu, nadide bir 
gibi büyütecek .. Kendi odasmda. 
dine hasrederek •• 

- Sakın seaJni çıkarma .•. Sont'ı 
ni tutarlar, hadım ederler, anııyot 
sun?.. Ben seni saklıyacağmı.. JC 
racağım, benim olacaksm .• Şimdi ne yapacaktı? 

Yüzbaıı Ştankeye o gece için kat'i Oğlan, rqeler içindeki vUcudd 
olarak söz vermifti. Gitmezse büyük bir beyaz kadma büsbütün aarılıy~ 
kabalık yapmıt olacaktı. Kimseye görünmemek için, bltl 

Prerua Vilhelmin kendisite gönUI eğ· yatla Havvarun kamarasına gi 
lendirmek için tanışmak istrdiğini bi· lar... , n"4""YYl'd-
liyo du Yüzbaşıya gelince, o Semrayı =Q'l=a=zu=r=g=ö=re=c=e=l=i~=·z=d=e=n=emiıdm=.==.,,::::: 
çılgınca seviyordu. Biraz müsamaha· ~ 
kS.r davransa ona izdivaç teklifinde bılc Mektubu bir zarfa koydu, gıa~ 
bvlumıcaktı. vererek 3 numaralı locaya gönder!; 

Genç kadın o gece zekbının olanca tık tiyatrcda duramadı. Derhal b 
kuvvetini sarfetmeğe mecburdu. Prens· narak Monopol ~teline dlSndU. 

le - Necmi beyin verdiği direktif üzeıi • • • 

ne - tanışması lazımdı. "Çapkın prensi' 
- N" olursa olsun, yüzbaşıyı bu ge· ~I 

ce atlatmalıyım .. dedi. Şöyle bir mektup geçen bir kac sa.~ 
vazclı: Semra tiyatrodan çıkarken, .!..ıt t 

"Y11r1n gece tiyatro dönüşünde •İzi kend"sini otomobile kadar geçh---.;ı 
Rovayal lokantasrnda bekliyeceğim. -Semra hanım, bu kunturatr ~ 
Bu gece htanbulc!an ırelen nişan• ne üzerine yeniliyelim .. Bir ay içi' ...,J 
hmdan aynlmak imkim :yoktur. Beni turat yapık mıhiç? ... (~ 1flrj 
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•• 
Uç düşman tayyaresi ansızın 

üzerimize hücum etti 
ÜçU de binbaşının tayyareslnt kovalıyordu, ben kaçmaktan başka çare göremedim 

ebi ilstündeki işimi bitirerek 
ııa Jimale dönüp Halilürrahmana 

~·Uçması için işaret ettim. Gerçi 
1 düşman arazisi içine götürüyor

~. böyle yapmamız lazımdı. Yol 
n nakliyeleri ile tıklım tıklım sı· 

b~r halde idi ve şefimin bu kollar
lrkaç fotoğraf istiyeceğini biliyor 
l<'otoğraf makinesile meşguldüm 
~ bakmağa unutmuştum; bu isr 

>'Yare rasıdı için bUyük bir hata 

ttıakineli tüfek takırtısı kulağı 
d'b• l 1 :nden vızlıyarak geçti. Kurşun· 
Gtograf makinemi kaçırmadılar; 
taf parça parça oldu ve ellerimden 
.rak yana düştü. Bir Fokker tay-

:Odeta kuyruğumuza sürünerek 
"e öteki yanımızdan bastı kurşu· 

HARP KUŞU 

11::rterı Lewis tüfeğine yapı~trm. O 
t,,İrcrek Fokkere nişan almak iste-
.~akat düşman tayyaresi ateş men 
il dışına çıkmıştı bile. Yakamı 

t nıçin kolayca bsraktp gitmiş oldu 
,~ Şaşıp dururken, meseleyi birden· 
b ilnJadım. 
~trıan tayyare binba~r Sternmanın 
b 1't makinesini kovalamağa gitmi~ 
•ha yükseklerden iki tane daha 

dı ... ternman şarka doğru sıvr§tı. Fokker 
ler peşini bırakmadılar. Harp bizden 
uzaklaşmıştt. Elton bütün kuvvetile ga 
za bastı i tayyaremiz parçalanacak gibi 
sarsılmağa başladı; onlnra yetişmek is· 
ti yorduk; fakat bunun imkanı yoktu ; 
hepsi de bizden çok daha süratli makine 
lerc malikti. 

Dört nokta gittikçe daha küçüldü ve 

şarki ufkun sisleri arasında gözden 
kayboldular. 

Bizim için dümen kırıp dönmekten ve 
orada Sternmana bir şey olmaması için 
dua etmekten başka yapacak bir iş yok 
t•ı . Fakat herhalde bir şeyler olmuştu! 
Onun gazının tükenmesi ve tayyare sa· 
hasına dönmüş olması için lazımgelen 

vakit çoktan geçmişti. O gece pilotların 
hepsi yaslı yüzlerle sofraya oturdular. 
Sternman, zaval lı şeytancık. ya ölmüş 

yahud da soluğu bir Türk üsera kam
pında almıştı. 

Fakat mesele hiç de böyle değilmiş 

Lowelll 
ttç giln sonra emir neferim Bensor. 

çadırıma ko~arak geldi ve: 
- Haydi dışarıya çıkın! .. 
Diye bağırdı. O kadar heyecanlannu~ 

tı ki bana Sir derneği unutmuştu. Ben 
de herhalde mühim bir §eyler cereyan 
etmekte olduğuna karar verdim. 

M esele gerçekten mühimdi 1 ~öbet~i· 
ler yarı baygın hir adamı çadıra bşı· 

yortanlı. Bu adam Sternman yahud on 

dan geriye ne kaldıysa oydu, Çırçıplak

tı; baştan ayağa kadar yanmıştı ve 
zehirli böcekler tarafından ısırılan bir 

köpek yavrusu gibi §İ§mi~ti. Fakat sağ·" 

dı; dayanılmaz Uç günlilk rahmet ve 
me§llkkattcn aonr& canlı idi. 

(Devamı var) 

Bizim görüşümüze göre Gazze meydan muharebeleri 
-5-

Rafa.dan gelen yol da A1:denize mu 
vazi olarak Gaz:;mJc guler; vadi i l.: 
Gazze arasında Essire yamaçları adıy
la tanılan alçak tepelerin kenarm<lan 1 
geçer. Ceııubu şarkide gr:miJ uc dümdı"i:: 
bir ııadi ıxırdtr kl, yava.ş yaı'>a§ yil7.·se
lcrck ~elıre yakla§ırhmı Ali Mımtar 
tepesi rıd!yle famUııı dafja dayanır. Btt 
tepe civar araziden 100 metro kadar 
yiU:scl;tir ue şehre hakimdir. 

Tepoııiıt rnıtı yar.ında zc..yfüı bahçe
leri> bo.'ltaıılar ve sayı.'ız frenk inciri 
orınan1.art vard1r: bunlar A1·dcniz 1:ı

yısma l«Ular uzanırlar. 

derecede yapılacak bır to1JÇ1l lıazı rlt· 
ğmdmı sonra burMının hemen dilştı . 

vermesi bc1:1mıebılirdi. General Dobel , 

ile Murray da burcısrnı koUıyca ele ge
r-ircbi'leceklcrini ümit cdiyorUırdı. 

Gazze garnizonunun nı.ı"itcccrrit ıx:ızi 
yeti lngiliz başk"tmuındanma, çöldr 

yaptığı gibi, bir yarnuı hareketiyle işi 

başarabileceği kanaatini t•ermi~l-i. E

ilnd~ 52 inci 5~ ilnoil uc 54 'ilncil piya 
de /ırkt:ıUıruıd.an ba.~ka Anzak atıı pi· 
11ade, Emperi..'ll süuari fırkası 1:e 7ıe· 
cin.mıva.r al.aylan vardı. 

Gazzc karelu?tı general Sir Çar~ Do· 
bcll'i1ı 1tuman<Uısına verildi. Bizim bil 

tiin m.iida/r!ll J.."tıtn;ctimiz anook 350( 
tü/cm bı•luyordu. 

25 mart gecesinde bfıtiin i..~ti~I'.ar 
b;tirilnıiş, lngiliz k-ın;ueti harekete ha
zır bir hale gelmiş, emir bc1...Ziyordu. 

gayet 3üratli harekete bağlıydı. Yalm~ 
lnyilizler bir yerde yanılıyorl.ardı: Gaz. 

ze öy76 ba31.-ın7.a h.e'l"t1-m1 ele geçirilive • 
recck bir ç-01 ileri postası değildi. Bu
rada T t1rk alay ııe tabur 1..-u.mandanla. 

rından tutun da en h.-flçiik takım zıcı'bit
lerine kadar hepsi de lngilizlerden da-
1v..ı iyi harbeden insanlardı. Ve hekf 

süngü i.,Jindc T:ilrk Mehmetçikleri wml 

birer as7.an olduk7.arınt Çanakkakde 
lngilizlere iyice gô~erm~lcraı. 

lngllizl.cr harckdtı i1.."i kademed.e ya.
pacrıT:l.ardı. flkönce tıadii (Mz~ {~Q~ 

il tayyaresi sürünerek binbaşının 
~ t doğru kayıyorlardı. Her UçU de 

·tdi ve hepsi de binbaşıya çullanr· 
~ l._ni?e ovnamıık istedikleri oyun 

"'tlli idi. Evvela muhafızımızı nak· 
~~ı::ckler. !onra üstümü:r.e Çltllana-

Umumi Tlarpte Fflfathı r.p,ph~sinrlr 

Türk ordu:nm7.a bcrrıber bulıoımı Ge-

Bu /renk inciri ağa{lan, dikcn1i f Pl 
l5rgülcrindRn daha clver~li bir tabii 
mania tc.~l~il ctmek-tcdir. Esa.s müdafa
a hattım1zt Ali lıfttntar tepesinde kur
c1ııktan sonra btt tabii mani.ada ı hal,·· 
l: iyle i~tifadc cim.esini ba~ardıT<. Bi· 
rin.ci G<ıızc mııharcbclcri c.cıntz.cıınrla tor 
Çtı 1ır .•uıirc ,,mi rr.iidaf aa iJa.~ıtal.arımt" 
'f01; ,,,...,,.,.,.,7\, ,.,.,11,,r f'~nı. r.1,.1·:~ T·A I' 

Dobell'in tertip ve ltfıırrayın tMdi1: 

ettiği hilcum pl&nı qcrçi miil·rmmela: 
n:m11, 'hrJ.<t11rı1r•11·•"' iui 'h;r fr<>7.;71i+n. , ... 

erlllcrek f,') - ~G m.art ge~M ta.arnızu 
içiıı ha::ırlanılaccıktı. Bonrrı, !6 mart 

3abahı tanycri ağanrken atlı 'ktf'o1ar 
G<ızzcyi Ç6'Vire.rck ~imal ue şarldmt 

~chrc hücum edcceklerdı. Bu 1ıare7·ct 
bir trıra/tan bizim ricnt !ıonarr.mtft 1:~ 
.<tcrTron, a!ntf ı.ımanda ~1dcın gelmesi 
bck7e1ten Tilrk talcvi1.1e krf'rıltırlyk! C:U 
::c artı.ttndo bir m!Jd ol~kft • 

.. : ... , - "' "t.•--· -!W •• ,..,1.., 1 .. ............ 1.1""~ neral Von Krc.'fser.'ltein 

toe. GÜZEL PRENSr~ 

lım, Söyle bakalım, yeni getirdığ'in bu 
kız çok güzelmi? 

- Ne söylüyorsunuz efendim. İddia 
ederim ki §İmdiye kadar bu kadar gü· 
zel bir kız görmemişsinizdir • 

- Nereden getirdin? Nasıl ele geçir
.din? 

- Gizli:e kaçırdık. Ne anası var ne 
baba~;ı. Akrabası da yok. Yalnız hadsiz 
hesapsız sevdalıları var. Fakat kızın 
nereye kaçmldığından kimsenin haberi 
Yoktur Bu kız bana çok pahalıya mal 
oldu. Onun için biraz fazla para isti
Yeceğim. Bu kızı size rnyık gördüğüm 

için buraya kadar getirdim, Kimseye 
satmadım. 

; - Peki, ne istiyorsun? 
- Kestirme pazarlık. Bir santim a

tağı olmamak üzere otuz b;n frank. 
Muhafız paşa gülerek ayağa kalktı. 

kapıya doğru bir adım atarak: 

· - Allahaısmarladık, Sanşo Perz 1 O· 
tu.z bin frank verecek başka bir budala 
bul. Kabil olsa da ayaklannın altına 
Otuz bin değnek vursam, o zaman otuz 
bin frank ne demek olduğunu öğrenir
din. Otnz bin franga otuz tane dilber 
kız alırım. 

- Otuz tane mi? Bu kızı bir kere 
~örunüz de ondan sonra onun gibi de
gıl otuz tane bakalım bir tane alabilir
!nisiniz' 

1 • 

\ - Pekala, getir görelim. 
İspanyol tiiccar, hemen kamaradan 

fır,ad B' ' ı. ıraz sonra kamaranın kapısı 

~Çılarak vücudunu tamamen örtemiyen 
d~c:e tüllere büriinmüş bir kız içeri gir

ı. Tabii peşinden de İspanyol.. 
kurnaz kadm tüccarı, Ahmet İbra· 

JHnı paşanr.: tahia tini bildiı;ı için An
nt'yı gc..z kamaştıracak bir !Ckilde giydi 
r? ku_,. tnı§tı. 

Anna, İspanyol ile beubcr on.:ı hiç 
müşkülat göstermeden yürüyordu. Çli:l 
l:ü bu ger.ıide o kndar azap çckm.şti 

ki ne suretle olurıın olsun biran evvel 
bura::lan kurtulmak istiyordu. Karada 
olsun da kimin eline düşerse düşsün, 

buna razı idi. Hatta ö!meğe bile çok
tan razı olmuştu. 

Ahmet İbrahim paşa, içeri giren An
naya dikaktli nazarlarla baktı, başta n 

aşağı süztlü. Sonra İspanyoh kızın ü
zerin:!eki till örtünün kaldınlmasını 

iş:ıret etti. İspanyol Annanın üzerinde
ki tülü çekip alıverince pa§anın gözleri 
faltaşı gibi açıldı. Karşısındaki kızın 
mahcup duruşu onu birkat daha güzel
leştiriyordu. 

Paşa, İspanyola: 

- Bizi biraz yalnız bırak t dedi. 
Fakat İspanyol yerinden bile kımılda 

madı. Her ihtimale kar§ı kızın yanın

dan bir dakika olsun ayrılmağa razı o
lamıyordu: 

- Afeuc:rsiniz paşam, dedi. Bizim 
meslekte böyle bir kaide yoktur. Para
sını verip aldıktan sonra istediğiniz ka
dar ba~başa kalabilirsiniz. 

Muhafız pa§&, hiddetle yerinden fır· 

lıı.dı ve elini kılıcına götürerek: 
- Hayvan herif! Yüzüme karşı bu 

kadar haya5ızlrğıı cesaret ediyorsun ha 1 
İspanyol, hiç istifini bozmadım cevap 

verdi: 

- Rica ederim paşam. Silahla oyna· 
mayınız. Silah bizde de var. 

- Alçak .. Son söz olarak ne istiyor· 
~un, onu söyle? 

- Söyledim: Otuz lıin frank. 
Muhafız cebinden cıkardığr bir cüz

danı xa!amn fr•erir.e rıttI: 

- Say, icınde otuz bin frank var<.!ır, 

Şimdi buradan hemen defol. 

( ,,,.,.,,,,,, ,,,,.,. ) 
1* a:Af 
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damın vay haline 1 Kayaların sivri uç· 
larma çarpan adamın vücuü .. delik de
ş'k olur. Şimdi kız oraya varmadan ye· 
ti~c bilirsek ne ata .. 

Sanşonun emrile hemen geminin san 1 
dalı indirildi. İkinci kaptanlık yapan 
gemici ile diğer bir tayfa sandala atla
dılar. Sanso bağırdı: 

- Haydi göreyim sizi. Kız sahile 
çıkmağa muvaffak olamazsa size bin 
frank fazla veririm. 

Annayı tutup getirecek adam, İspan
yolun so::ı sözü üzerine üç bin frank a
lacaktı. Bu az bir para de~ildi. Bunun 
için gemiciler şevk ve gayrete geldi
ler. 

Anna, iyi bir yüzücü değildi .. Ancak 
elinden geldiği kadar boğulmamağa ve 
sahile yaklaşmağa çalışıyordu. N chir 
iizerinde yüzerek bir hayli mesafe al

m:ştr. Bunda cereyanın da tesiri olmuş
tu. Ktılbi ümitle çırpınıyordu. 

Birdenbire kuli:ığına kaba bir erkek 
sesi g"ldi: 

- Ha gayret, sıkı iki kürek daha ası 
lırsak anafora kapılmadan ona yetişece
ğiz. 

Anna, başını çevirip kendini takip e· 
den sandalı görünce yı!dmmla vurul
muşa döndü. Elbis~si de iyice su içerek 
2ğ•rlaşmış oldlığundan suyun dibine 
doğru gitmeğe başlamrştı. Nehirin iize
rindc kalabilmek için beyhude qalrşı
yordu. Bir aralık gözlerinin kapandığı
nı sandı. 

Bu !:ırada sandal kmn bulunduğu 
yere varmı§tr. ikinci kaptan elinde bir 
küı c ' zın ~ı'y n ytizüne çıkmasını 

b kliyordu Anna suya batmıştı. Son 
b•r gayretle çırpındı ve sonra bayıldı . 

Ft1k'lt son çırpınışının hızıyla suyun yü 
züne çıkabilmişti. Mü!azir.ı l:aptan he
men kan;:ayı atarak onun elbisesine tak 

t: ve sandala doğru çekti. Sonra diğer 

gemici ile beraber baygın kızı tutarak 
sandala aldılar. MUlazim kaptanla gc-
mici büyilk bir sevinç ~indeydiler. 

Mülazim kaptan hemen kızı muayene 
ederek b:ığırdı: 

- Yaşıyor. ttç bin frankı kazandık. 

Haydi gemiye,. 
Küreklere şiddetle asrld•lar. On daki 

ka sonra halli baygın bir halde bulu· 
n:ın Anna gemideki kamarasına yatı• 

rılmı~tı. 

San~o. vaadettiği üç bin frank mükA· 
fatı hemen çıkanp kızı kurtaranlara 
verdi. Sonra: 

- Çocuklar, bu gece en iyi şarapları 
i~ip eğleneceğiz hemen hareket edelim. 
dedi. 

O sırada müsait bir rUzgar da çık· 
Dl!Ş olduğu için "Gece kuşu .. gemisinin 
bütün yelkenleri açıldı ve Gece kuşu 
bir hayııl gibi Tunanın beyaz köpüklü 
dalr;::ı';ırı üzerinde sekerek ilerlemcğc 

başladı. 

1(. ~ :ıf. 

Osmanlı devletinin Silstire muhafm 
Ahmet İbrah im paşa, Tuna kenarındaki 
konağında sırmalı bir sedir üzeri:ıe bağ 
daş kurmuş, sigarasından yükselen du· 
manlann havada dağılışını seyrediyor• 
du. Omuzlarından dökülen geniş samur 
kürkü d 'zlerini tamamen kaplamıştı. 

Karşrsında Avrupalı kılığında giyin· 
miş zayıf bir adam durmi'lkta idi. ÜTerin 
deki elbiselerin eskiliğinden bu adamın 
hal ve vaktinin yerinde olmadığı anla• 
şrlıyordu . 

Paşa, ona sorclu: 
- Hepsi bu kadar mr, İlyas Durb:ır? 
Paşanın karşısında ezilip büzülerek 

cevap verdi: 
- Evet efendim. Ortadaki tehlikeden 

sizi haberdar etmek ..,-azifemdir. Dul• 
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ÇGÔN 
Yazan: lo8eph F. Rock -6- Dilimize çeviren: H. M. 

Esrarengiz dağlar peşinde 
Çin - Tibet hududuna bir yolculuk 

''Sarı nehrin şimdiqe kadar hiç bir beqaz 
• 
ınsanın 

mediği 
ayak basmadığı, hiç bir kaşifin gör
bir kenarında duıaıak gürül gürül 

akışını seyrettim,, , 
Pazartesi günü yeni hayvanlar ve Vaktiyle insanlar oradan bir a-

klavuzlarla aan nehri görmek üze~ ğaç kcsmiıler ve ağacın kökünden 
cenuba doğru yollandık. ileride birle kan fıtkumq ve aşağıya dii§en ağaç 
ıip sarı nehre dökülen iki ırmak geç· gövdelerinin altında kalmak auretiy· 
tik. Sonra yüksek bir kaya üzerinden le iki Tibetli ôlmüı .. Klavuzum ıöyı~ 
ean nehrin manzarası gözüme ilif ti. diyordu: 

Zaman ba§ladıktan beri hiç bu · · HulUa. dağ ilahının bu gibi 
beyaz insan burada durup san nehrin hallerden hiç hoşlan°nadığı anla§ılı· 

yor.,. 

DZANGAR 

T Cl§tan kapmm bir duvarma çık. 
tun. 200 kadem kadar apğıda san 
nehir f8yanı hayret derecede dar bir 
boğaza eıkl§Iruf müthif bir uğultu ı}., 
akıyordu. 

H1Ç BiR BEY AZIN A-Y AK 
BASMADICI YER 

geçtiği derin boğazlan görmemiş· 
tir. Bulunduğum sarp kayalığın ye
di yüz kadem aşağ?smda ve denizi'l 
sathından 10.200 kadem yukand-:ı 
san nehir gürül gürül akmaktay<.h 
Köknarlar, söğütler, kayın ağaçlan 
boğazın duvarlanndan sarkıyordu. 
Buradan san nehrin geçtiği boğaz~ 
inecek yegane yol, (Büyük Kapı) a· 
diyle anılan dar bir ~adidir. Aşa~ 
inerek o vadiye doğru yürüdük. Ne
hir buradan geçerken mütit bir gir 

Dmn Gar isimli bir mevkie gel· 
dik. Burada SOO Lama (Tibetli pa· 
pns) ve l .S Buda var. Manaatmn için 
de dikkatimi en çok çeken fCY Amni 
Maı;en iWunm büyük bir remü ol
du. Amni Maçen dağlarına gidiyor
duk. Bu suretle bu dağlann ilahı ile 
de bir baknna "tqerrüf etnıif., ol· 
duk. 

Burada gene ben ve yanımdaki 
tercüman Amerikalı misyoner, be· 
yaz inan olarak san nehrin bu mm· 
takumdan ilk defa be.kan ineanlar· 
dık. Çünkü an nehir Ozangar mev
kiinin cenubundan itıl>aren boğazlar 
da dfthil olduğu halde Raca mevkii
T'lin ş;maline kadM hiç bir kaşif tarB 
fmdan S?:ezilmemit ve hiç bir beyft., 

Dar pçitler anpgden ~akan San nehir. 

dap yapmaktadır. 
DACLARIN il.AHINI ORKOT

MEMEKJÇIN 
Yukarıda söylediğim gibi, du-nr

lar büyük ağaçlarla örtülü idi. K1a· 
vuzlardan birine bu ağaçlann bir kıs
mını kesmesini söyledim. Çünkü ivi 
bir ""t"Sİmalmama mani oluyordu. Fa
bt klavuz itiraz etti: "'O yerin dağila 
hı biD cezalandmr. Ben böyle ~ 
yapamam,, dedi. Arkasından bir V3-

lca anlattı. 
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Raca mevkiine varmadan öner. 
önümüzde büyük bir saha açıldı. Bu· 
raya Ser Çcn, yahut ••Büyük altın va· 
diai,, diyorlarmq. Etrafta sarp kaya· 
)ar, kaleler, rüzgarla oyuhnuı kuJeJe .. 
ve onlann içerisinde yuva yapm•1 
kartallar görünüyordu. Kampımt7.· 
kurduktan aonra ben ••Büyüle altt,., 
vadi•i,. ne indim. Bu vadi ileride dl'l· 
ralank kayabk hiT kımıye münc.er o
luyor. Ve sarr nehirle karşılaşıyor· 
...,.,,,.,._ 

ad~m buraya ayak beemam11trr df. diifüyordu. Bir defa burma boynuz ) 
. ... J,;ljr ı · --L--~ bir L •• •• •• _ _..,_ ' U J'aua&U 11.oyuD IU1'U8UDe RllJUA • 

Şimdiye kadar m~hul .llan bo- chk. Bat döndürücü bir uçunıma do; 
rrazlardan bu korkunç nehrin ak19ırıı açnyarak ~ Kayadan b~ 
ilk defa olarak seyretmek bana bü- ru ha t bir. ___ ..__u_L ti 
"k b" h · d yaya pyam yre U1JUU11L1B • •· 

yu ı: eyecan venyor u. yorlaıdı. Koyunlar baklanda konu 
Bogazlann ilk defa olarak tarah . . • 
da ·· ··ı- ·· ·· t "t • • .. ta 9urk~ Raca mevlriine srelmlflZ. Ar mız n goru UfUnu esı ıçın ve • bizim" - -

bii tarih nümunesi olmak üzere ilci tık bundan IOllra buram üaü1 
kartal ~~duk. Şimdi bu kartallar har•kerniz olacaktı. 
Harvnrd müzeainde-:lir. Raca ma~ne bq vurduk. Bi7• 

RACA YA VARIŞ 
Ceeri~miz yerlerden ıfüülerl,. 

ı:ıiiltin kuslan uc-mıuvorcfo. Yolumuz 
hazan san nehrin \tayalık ke~arlarma 

yer verdiler. Benim oturduium )'e' 

~en san nehir mükemm~len srörii,,;. 
vordu. Cam r:ı.,.tinde de bir tepe v .. 
1'J,.,,..f,..,~ J.."'t...:1 ... 1 .. ..; .... :n "'""U'l~TnJ mmtı> 

°kayft R1~en 1';T Vl')l vardı. 

RACA BUDASININ SAA 
Raca BubfITTlm ma~ 

ret ettiın. Bu vaziyeti 
yapmağa mecburdum. Çünkii 
nizi tanıtmadan bu mütea881P 
rasmda uzun boylu vaıuıu•nar~• 
~anı yoktur. Rsca R .. rl,.smnt 
kabul ettiq; odayı tarif etrn 
pamıyacahn ~ f ıııte biribirinİ 
yan saatlerin bulmıduiiu bit 
ver a~ bnTJltln ;,.ı; En büvülr 
duvar 88'" •1•rinden vuve"l 
~Rtlere \.•..Jar .artt, !'aat1er 
7.aman Ml@ veva ftlı-ııtıUnJ 
hl'\'7.ftn nr;; ~;;,.~;; ~:-.l_.. 
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----------------------------- ----------------------------ıarlar sizin idarenizden memnun değil
lerdir. Bu mel'unlar geceleri atede be
ride toplanarak &izli gizli mtl.zakereter 
de bulunuyorlar. tıittiğime göre bir 
suikast hazırhyorlannıt- Korkanm ki 
bu sµikaat Silıtirede hiWi tehlikeye 
dUtürmesin. 

Ahmet İbrahim pap, yil.ztlnil buruı
turarak mmldandı: 

- Hep eıki ıeyler .. Bunlan çok din
ledik. Müsterih ol. Onlar hiçbir fCY 
yapamazlar. Ben burada Oımanb dev
letini temsil ediyorum.. Hllll hiçbir u
man tehlikede kalamaz. Sana gelince: 
Hizmet ve sadakatinden memnunum. 
jSana birsok para verecelfm. Milklfa
t?nı göreceksin. Bunlardan baıka bir 
•havJdisin var mı? 

İlyas Durbar, bir eliyle çenesini o-
1luştı,rarak cevap verdi: 

- Bir !ey daha var. Sizin için fayda
hdrr, zannederim? 

- Ne gibi? 
1 - Geçen akşam limana .. Gece kutu .. 
1 
adında bir gemi geldi. Bu gemide zatı· 

,Alilerinin ho§larına gidecek çok kıymet· 
li bir mat var .. Kaptan Sanıo Perz bu
nu sizin için gctirmi!·· Satın alacağımz 
dan ~minim. 

İri boylu, dev cüsseli muhafız pa13 
1 ayrğa kalktı. Amirane bir tavırla sor· 
du: 

- Bu malın cinsi nedir? Anlamıyo

rum açık söyle .. 
- Gemide timdiye kadar glSrmedifi· 

niz derecede güzel bir kız var. Yil.z bin 
de bir bulunabilecek derecede gUzel... 
Bu kızın güzelliğini tarif edebilmek için 
lisan çok Acizdir. 

lluhafıa paf&DID g6zleri açıldı. 11-
JRS Durbar'a yakla~arak: 

- O kızı görmek isterim, dedi. Ça
buk Perz'e aöyle kızı buraya getirsin. 

Muhatabı, gene ezilip büzülerek ve 
mütereddit bir tavırla cevap verdi: 

- Affedersiniz pafam. Sanıo Perz' 
in kimseye inanmamak ıibi katü bir 
huyu vardır. Pazarlığın ıemide yapıl· 
masmı ister, 

- Yetiıir, sus .. O hayvan herif ban• 
karıı ne cesaretle emniyetsizlik göste
riyor? Kızı buraya getirecek olursa 
kendisine parasını vermem mi zannedi
yor? 

- Sanşo, Türk bcylerile çok alıt ve
ri§te bulunmuı. Memnun kalmamıı 

olmalı ki Türklere kartı ihtiyatlı davra· 
ruyor .. 

Osmanlı devletinin muhafut hidddle 
kükredi: 

- Beni kızdırmasın, 10nra kanı· 
mam. Gemisini de, güzel kızı da, eıya· 
anı da hepsini zaptettiririm. Kendisi 
de eolufu zindanda alır .• 

- Haklanu var, efendim. istediği
nizi yapabiliniai.r. Fakat ••Gece kutu" 
gemisindeki adamlar adi tüccar değil 
bir t~am haydut ve kaçakçılardır. Te
peden tırnağa kadar silahlıdırlar. Son· 
ra gemi de Avusturya bandırası altın· 
da seyrüsefer etmektedir. 

Ahmet İbrahim pap, hiddetlı;'den du 
daklarmı ısırdı. ltin içinde ecnebi par
mağı bulunmaamı istemiyordu. Ecnebi 
Jcrin kıı.nıtıklan itlerden bir çok fena· 

lıklar çıktığııu biliyordu. Esaıcn muh
teıem muhafız memlekette fena bir şöh 
ret kazanmıftı. Bu vaziyette yeniden 
bir mnele çıkararak dile gelmekten çe-

kiniyordu. Kendisi hakkında lstanbula 
vağdınlan fiklyetlere bir yenisini ill· 
ve etmek tehlikt.Uydi. 

Bununla beraber, tlyaı Durbarm çok 
methettiği Avrupalı genç kızı görmek· 
ten M vu ge~~miyordu._ ~iddetle_ ıöy· 
lendi: 

- Llnet olıun piı klfirlere .•. Ne ya· 
palım. Mademki gemiye gitmek icap e
diyor, gidelim. Ne zaman gitmek mUna 
lip olur? 

Santo Perrin adamı olan ve onunla 
birçok iıler yapmıı olan Uyu Durbar 
hemen cevap verdi: 
ı - Hemen timdi gi4ebiliriz. 
1 

-BugOn gemiye gidenek dedikodu 
olmaz mı? Bulgarlar kudurmuı kurt ıi
bi bUtOn hareketlerimi ıözden bçınm
yorlar. Sonra bir suikaste uğramak ih· 
tim1i de nr. Herhalde çok ihtiyatlı 

hareket etmeli .. 
' 
. - Sb buranm muhafızımnu. Lima-
:na gelmi' olan yabancı bir gemiyi cöre-
ceğini.z lüzum Uzerine peklll kontrol 
etmek istiyebilinini.r. Bunun dedikodu 
yaprlaeak nerni var? Gemide kaçak eı-

. ya oldulu ıize ihbar edilemes mi? Bu 
, takd:rde allkadar memurlarla beraber 
veya yalnızca semiye gidip yoklama 
yapmak sizin vazifenizdir. Onun için 

j 
bu gidipnis ta bit görWUr sanıyorum. 

Pap, bu .azlerden memnun olmuıtu: 
, - Peklll dotru, dedi. O halde bir 
· saat sonra gemiye geleceğimi Santoya 
· haber •er. Kıa giydirip kuptam. Beğe-
necek olursam. pazarlılım yapar, ah
nnı. 

t tıyu Durbar hürmetle yerlere kadar 
efilerek papyı ıellmladı. Sonra dıpn 
çıktı. 

1 
Silstire, o nman Bulpriatan lle Ro

monyil hududu üzerinde bulunuyordu. 
On bet bini M lialilman ve on bini hiriı
tiyan olmak üzere yirmi bet bin nüfusu 
vardı. Kasaba Bulgaristan prensliiinin 
hikimiyeti a!tmda idi. Fakat kaaabanm 
lda,.esine bir Türk papa memurdu. 
Bulgar preıuıl Osmanlı devletine hor 
ıene muıııyyen bir vergi vermekte idi. 

Bir aaat kadar ıonn, muhafız pap 

seki% müsellih askerin refakatinde muh 
tqcm arabaaile nhtıma ıeldi. Arabadan 
inince etrafta toptapn halkın ifitmesi 
i~n yilkMk aesle müfreze kumandanına 
•orc!u: 

- Kaçakçthk yııpılan gemi bu mu? 
Ben çıkıncaya kadar gemiye kimaeyi 
bıralanavn:nz. Müfreze burada bckliye
cek. 

Aıkerler hemen.ftZiyet alarak 86ncil 
takıp nhtnn üzerinde " caninin &ıtın· 
de n5bct beklemete bafladılar. 

Ahmet tbrahim pap gemiye girdi. 
Santo Perz onu yerlere kadar eğilerek 

aeJlınladı. llya• Durbar, papdan ene! 
gemiye gelmit ve bu ziyareti eaki ahba• 
bı Sanıoyıı mUjdelemiftl 
Kadın tUccan lıpanyol, paşanın &nU

ne diltel"ek onu kamaraya indirdi. Paf& 
ona sordu: 

- Buraya niçin ıeldilimi biliyonun 
delil mi? 

- Evet efendim. 
- Burada ıuseı bir 1ı:n 'ftl'ml!, ono 

ı&receiün. Zannedenem seninle evvel• 
ce de .ııt ftritte bulunduk. 

- Evet efendim. Sizin teveccüh .. 
iltifatınıza mazhar olmak benim içilı 
büyük bir tueftir. lıtanbulda iken gö
ıiipniiftlik. Orada beaden bir cariye ..
tın almııtımz. Hatti bu cariyeyi sis• 
hayli pahalıya satmak mecburiyetind• 
kalmııtım. Çünkü bana pahalıya dl 
olmuıtu. 

- Evet hatırlıyorum. O aman t>cnl 
aoymuttun. Fakat ku da ciizeldi. EJAsa 
yanımda.. Fakat cöğaUnden raba~ 
Belki de verem oldu kimbilir? 
- Paprn. size aattıifmı zaman denılt 

gıDi idi. Verem olmamJttrr. Belki medl 
teketini defittlrdiğinden dola71 baıtr 

ıanmı,trr. 

- Belki iSyledir. Şimdi iıimize baka" 
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.......... HM Hb ..... 'l'llrJr4re taı'L 
tmda t.....-u ......... edıell -l.Man mu.. 
abedellnln 1 6mCı maddell bil feragatin )'&L. 
ms &l&kada.rlar lelıhlı yı1pııdı1tnı ta:ımli 

~ W:lr vermes teken.. 
~ ve Antakya mmtakalan tlzerlııde TUr 
ldıe tanımdan p.rt& muall&k olarak 
tlltrıedl1ID ba1dml19te tevarUa edebliecek, 
lllbdarlar ancak 1911 Te 1923 tarUıU bey. 
nelmllel Od V8ldka llOldlmlerl muctbhıce Fraıı 
llDlll otorltell çeı"cenill loertatnde muhtar 
._ bil mmtalralarm Tll'k ahallel olabL 
111'. 

D - M temmall 1112 da 'beflıc& mtıtteflk 
<lınhtllr ~ ıdttebls b1r karan te. 

ılt ... --- ceml7eU koueyt Dk defa 
-olUü 8mılJı9 W-1Al1ıundan b&b8edllen ve 
~derun ve Antüya mmtakalanm atı. 

Dll*81Jıertııa- ·-~111 kCU. reg1fttreıı maada ,..,.._. ır.hJ et. ..... 
Bu lllktt to'bu menatdtm •'Suriye ve Ltlb.. 

..... dlld1a Ulll1DDI ~ bado .... 
lul4ılı ~ tetAılı' ~ ~ ıtaı 
l'W ........... .,.,.. ..... *Pt 
~1111>~~ ....... ..... -- ............ .,. ~ ... 
~ 'Mltj~--- '8\'lbcfU ..... 
J°"' liailMt•J tbMWM .-.. 

-~-. 
Safı de\'leCIDflılbı ~ '* lldMI: pkJU 
~~ ......... 
'beJ'I• 1ılr tetalr ahdi .uetmek delllektır ki 
llUD• Dk mtlcell .Aılkua ıwa.............., 

......... mmnıt ~ IM&D ıtt•Unam..Ut tqtt JldL 
1tn a1d ..Um:iıl b.,etf Dieoıbuaamdaa Tar. 
ld1Ql-.... 9tmek oıur. Zira hff'* ........ 
Ut 111r veıa J!l~ devletle .üdol""fb 
.,..,. o --~ -- 4Ull l>Ulw:ı.. 
~ c..vı. )'IJglk ........... ..,._ 
dan tamim edlleea 'beynelmDel 1111' vellllla 
De- ticanat 1ıiı ...... &ifr melce 4erullte 
ett.fll t.aahlıa~ biam.. ......_ PWI• 

............. ,,.. ...... ICUlcu 
• ~ı ........ ... 

t&kaddllm tditn mllz&Jt....ı ~ Anka 
ra IUIAftt&iD.._ .,._ a_... ~ 
mnnıkap .. ~IJlı'YetdlaUe_.. 
but&~ ..... ~~·~ 
~ tıliitl ~ Hallluit 1'0rk ~ 
~ ~ - ~· Pflt•JcaWı 
&ballıılne TOrk baP"Jml lltl.,,. ~ hud 
lılıo bayrak verme1t ~ iftNtmektedW ti 
ban• mubbU ( .... •t11C9119 ... ""*' 
bö)'le 1ılr ...ıw,et ~um4'ıka tVdıtıVt 
~ "ectm P'raDiııi miıf&bh• bu h\18Uta 
Jal....,tl .......... ~ 1Mbnede bu 
•uUcatım Y&ld) etml§Uı' 

o;ıt' ~etim 1tt me&Jdlr ıı.:rntm b.. 
bQUl llülua6 ~ ~ Jcaytt ve 1ae 
cf6 ~ blr red ~ it temmeuz 
1m &d1all Oeıel'llil l'etltQta ni*tublle v.e 
~ ~~t aım ~~t ~ tıo l.A). 
anda ~t ôtiıüii tıU ~öl& · . 13re lfbu 

RNM4Jla.W*"flİ'ıjllli1l: r· .---· ...,...111lıııer ~ ~ 
1e1*e -~~ ~ etmeal icap _,,,........... e4eftl; 

~ 1"\'tl' 1 ... -~ ..... "'" .. 

deıD l'ramm &ilepal. eter Lema mn•"edt 
lbd ... ,....... del•• ... ....,. .. 
,_ ... Wlllılqa ....... JlnmilL:lıll-
kOmett, bir bayrak tbda1D'1 derplf etmlfl•· 
- ..... taır.•ırıa .,.......,._ ~· 
milfl&DHC abkAmla Tlrkf19, BıııVe ctımrWı 
, ... ~ ~ tısmidllı' alaklm .... 
amda. ~anızda yapılan kıJU& u çok IQL 

~ 1ılr MUoe caJraapıalc bHıaldaD mOmJctD 
oı11r. 

B' - IJ\IDU zatı devletleıilıe Jıatırlataeatan 
1d maada y._ ve 1980 tefkDAtı ....aıe 
111:14 ftlllkalar TUrkl:pe bUkametlııbı mali. 
matı olmalcmm:ı tanzim edl1mlf 1"elll1ı:aludl. 
Ye buD1arm Fi'aD8a ve TUrldyaSn tııuıala

rnıı tafl1'1l muk«nlenameterdei:ı mtilball 
t•'4~ lll\lhalU oa... alJk6mı ~
teWdd ~ - .. çblr IUl'ette bua. 
ıua ~ muhatap olama. 
G-7ıuamD 1121 de mındateıt ~ 

aıfatil• ve ~ ~ bareket tdenlk 
Ankara 1Wllnameelnl akdett.talDi .071~. 
ınmus. BatbuJd 'bıi ta:rattan 'l'Urklya o w.. 
tlht.e 'l!Wld&Jf ve 'bullcllin mtıtevemt hakları 
t.,...•maJrta ve ....., Ur&ftaa da. TlrldpL 

ldla ~·· ·~ ~ ~ edl1ell 'bil' 
~ te;ekJdll mevcut IMJl1mmpaüta ldLB1 
...... '1'Ur~ Mnb ..,., oı._.. 1ılr 

~· amnı .,...~ tamı.arak ....,_ 
all1mll~ bir muaJıeıctıa ~ derplf ffsmr cB. 
akarad& J8P1lan te:v mev!ıum SUrf19 de't .. 
1• ~velll ~dl blı' 9tonoml delD 
blDd :&'ruuıa otorltul gi?CeVHI daJıWnde 

... Suıf1t llbl yalUt aYbl ~tte dlter 
bir tefek1dll gibi tam 1111' Wddiaıe 4olra 
~- ttme.I -. .. 1ılr ..... ldL 

BINBllA.LA.11 

1ftAJllBtJL: 
ı.s,ao JWda. dana ~ 18,80 pn. UL 

BEY0CLU 
:rill .......,, tarafmdıUI, 20 ~ ve arka SAJ&AT 
daflan tardmdan TOdı mwılld8f ve haJk l'DU 
prkdal'I, 20.SO Cemal .Dm.il ve ar~ MJN.M 
~ TUrk mwdldld ve halk 1&rkdarı, lfm 
21 or~ 22 pllJda aololar, 22,30 ajUıa -.. 

-- b&berlert, 23 ... _...nr, 
17.U 'btkl.:re, 17,,GO mUlllld, 18,H kaL ıt•••z•• 

_., JO,OG eğlenceli haberler, 20,50 gtıııOD a. 
~ 21,0S haberler, 21,20 genç mllletıertD 
••anı, 21,50 orkeatra komert, 23,0S baft 
J'&POl"l, haberler, çor, 23,85 ıece muaUdal. 
lst1DAPEŞTmı 

r.ua ... .... 
AllBI 

18,015 konterau. 18,IO Harpa kouert. 18. .w'l'OB'I' A 
llO ıramoton. 19.SS çl.gene JD]Jlllldll. 20,86 

• .\fil ... 
areta~ 
• ~ JE&ptaa 
1 Korkum kapta. 

1 Dııect• llbl 
1 JDrkek bala 
1 llarlDella 

• 
1 Proırammı blldllnmılllll 
ı Kmk RQ)'& 
• Turaadot ft ~ 
• ıoo-ıa.o ft 

baydUtıan 

1 ~,....... 

ova .Uvarlleri ve •• 
~ biııaamda aüJeD operıa ıa.:rmı. 23, '° alyul lıaberlel', il.si wıc.tra koD8erl, 
14,05 traııau.ca. ve almanca baberler, 24,1& 
,koıuıerlD devamı, 1,10 llOıD haberler. 

............. 
OUM1Jalnrr • .. ........ ıno. "' 

ellllde eiılr 

•'OIOIBf: 1 S TAN& 
18,03 orkeatra korıaerl, 18,03 uvadts, 19,15 nBAll 

koDaer:ID. dcwum, 20,GI konterau, 20,215 l&P 
Jıoaaerl, IOM TuabaWlel' opetUmm baflaıı.. AZA& 
.... 21,20 ~ 21.a. pj,J'aDo bnfld. 
'2,ISO orkestra koulm, 28,ISO bUmca ve ldU.I 
\lmeaca llUerler, 2' baberler. BiLAL 
J.ONDBA.: ......... 

n.aıs konura, n,OI ~ mwıllrflıl. .-> Ulf~ 
~ ~ P'Qll'Ulll, n.• ..dau ..... 
trur. 28 tl1&tro or)leatrua. kocs -.at. ha-
berler, hava. llJIOI', kanUflll&t 2',80 dam or. IU.L9 
lreıltras, 1# .. t. llabeder, haft 1,fl pl,a 
DO mualldlıl. 

llOMA.ı 

IUO ..... ....__, 11,11fatlma1lall9lteıt 11Am 
21,IJO lrııaedl. 2'.0IS _..... lroued, ma 
dau ~ lltlraJaaaelde haberler, 2', ,_ 
20 dana....... -

1 
a 
• 

B - Bil' h~ loQDc1l bir memlekete 
unı J&Pblı t&abhtıtıeım dlter bir dınlet 
t:ai'&ftDdall takabbQI edllmeal keJftyetbda 1ıl 
id flfal edea bBelede yat ,oktur. Bu ma.; 
'b17ette '* ta&bh'1t &1111 allk&dadann IDU"f& 
fakatt otmad&n alellde bir banka oeJd il =.==:::;:==::::;======::
bqka"M ClrO edilemez. Zatell bGJle bir usu .,.. ~ bllkOmeU. m ta- lıdlU 
devir muameleal 7Ukandıa sUa:edlleD lttllL rafta lal4lifr ....,_ ıllttMlll tahtlada ft7& •-

l'taua -deld torlte...t Bu. Telden ~ 1ılr mdrle olmakaL. r 1 ., :at " ... o , A D 
Jara auaran 1 -

0 ı· sm mwleıdıı heyett umurıd1'ell hakkmcla "' u .. 
1179 tılfftS etmeJma bqlıa lılr w ifade mtızakerat& bqlenm•nı atı flnletlertDtse ,_...., ___ .... __ 
etmez. Sancak ~~ DUk edllmeınlı oı. ~ .. L!-~ ~ 
d1Jluna nazaru bug1ln bllılılr bukuk! eaua teldU etmete beni qıemur ~. ıfUlll' 11g1ıl'd8 
lstJD&t eyJemftell. bir takUbal keyflfetfl• Ytıkaek ııaygılambm. U~tfa 1'abUlilDG rica 
8uib'e de Ub&J(ledllemu. ederim Bay Nazır. 

ım... t - Bıı mtttaıead& ~ ... ıll1t. 
~ Jd 1821vt182'-~ 
ıoa~Imı tatlıUd huun ~ mU. 
takeııdmOa w Antakya mmtalcalarl lserlDde 
lehfae hfQblr hak tanmm!lllllf olan 8urf1mdıı 

paıçalarımuı P'kf10d~ .. :ı ~~Jclrl ec:uı.nes. 
ht.Dla • sun,e ıilU&QeClellDIJL merı,.t mtT .. 
.. ~ bQAlda 8arl1,e kadro8U ~ 

Net1ce:pe ftftDadaD ~ 1UDU atı devle
tfnlr.e b1r kere daha beyan ederlm ki sa. 
rtye • Lübnan m.emlekeUerbıtD lat1kW U&D 
etmelert l'raua lç1D en met.be aaıau b&dL. 
lelerden btr1 ve Ttırld,.ı IQID ntı>mdan ldgblr 
zaman geri kalm*d:flı preulplerble muvatdı 
ba7D'll bir Detlcedll'. Cumlulrtıet blktmeU 
Surtı-ia mtıat:akll bir .. vlet mfatlle badi. 
llDe tevdi oluma bO* lllPJ,eUıelta ......... 
Uıd ~ ~ - 1arnetU, mlJllf 
ut Te mtlreffeh lı1r memı.ket o1&ftJık fAldld 
edecetbd Umlt eder. BWıcbıetlm IJd' lı:0191 
memleket ~ - l&ID1m1 IDilDWtietle.. 
r1D tewUa ~ve ı.,.tt mu'Mtlt. 
r1Dl mtltekabllen. &DJaıınaıan ~ TQr • 

kiJ9 ile 8urlyeıdn ı.. 'lıll' ahenk dl.treelD. 
de ~ 1ia1lll oıacaıma eiDbldlr .. 
lüımdltrUa .,. MdaJlp. b•»mclaJd Tllr. 

JdıeDla Ddktal - 'l'l&1l v• sunn-mm.t 
len Al'8flDda JıüiJd lılf' doet1ulun. aevcudL 
yettne hiçbir wretıe mm oıamu. Bu :ıı..ı. 
bDA1D ~ ~ ~ tcılD bir ... 
~. Vt iki................. _,... 
lılr adlı ve ituü ~. 

»&111 ... ---- --- Polltl1rumı bl,.. JtDI ~ tlllblada td&kkuk ettL. 
~ TUJktıe ba ~ .. hudUtlar 
barlolılde kllıq -/l'lb:k .........,. aJd.. 
betbM taall~ .. dabl lnaalara ~ MDut. 
tur. Ve bim1ara Jier aman ôıU bir ~ 
SUtml:verek teWdd ~ 9'l kada1' td 
mtDJlüetm bil _.. ~ paba& 
na ~ takım haktik <Ye .-.ıs& e14ıe ~ 
ve bU lnlkuk ve ..,.,,... lellldmr JdklJ19. 
kendbıi• ..... ~ ... ~ 

~--- ...... ~--~ta:....,... lllJUde ...... .. 
bbld etıınl,_,... - ,.. ...... ...... ... 
~ aerdedlea m~ 1Amm &el•--· ....... ._., ,,. illa: DaiMt ,;,; 
deceltDl JdlkQnıettW. 111m•tJ• ~ .... 
Ba uttoe Wceacienm n Ali~~ 
ıarmna 8'arl,e w IA'ehden · cWı.e; u ~ 
muablele &ltlllttDlt'Hrt asım ~. . m,...... ve ıtao ~tı ~ 
l'NUa dımetbdll ...... ilk ata'.·~~ 
~Uliyft h~tlı!le prft ~elc
~' ltıi aa vülia~ ~-ıa ,~,. 
8"e1A """ INJarı ~~ 
tıUkQWnU tuemnnm 41der. naı.a Ja~mıö 
bunlan ~te MıW •tükte ~ 
tavır .. ballkeıı.d ~ ~ ·~_:t,,.. 
a:vıem atkc:e ~ -~ ~1 
~ MDıaralyeeüıdtn kllHlll!ld tıelt *'Not;; 
mlf olacaktır Yalaul 'b\I • hal~ ~ :Venf. 
mllaMl'elertı s~ ~relerlDID lotlrakJ 
ihUmtJlnl deı-plf etn.ıei. •UnıkilD olabtJtr. 

Clfnktl o saınn ı~ 111e'inl•tt~ 
d\iC. 1ı&ttmr m11ft,eft_...._ _. iti 

sıra ı eoelttlr • 
a..-aamu•ı ,..,.. 

Suat Davas 

Fransız murallha..,."'tn 
bir Maktull" 

Be,u kltapda TGrk ve l'n.ulll JIOtalarm 
da anılan mukaveleler ve vealkalar da var. -;;;;;;;;T;;;mil-::::::-=-":':~:::"'.'::~~ 
dU'. Bu aııada Mllletler cell)lyeU mbıakram 
22 inci maddesi, San Remb IUl6fı ·~tlttetlk 

U' 

20 te§11n!ene1 1921 tarllıhlcle tmaa edtleu 

TUrk • Fraııaız lttlt.fnameafnfn maddeleri, 
Franmz murahhaınnm TUrk heyeti murabba 
118.81 retıılne T bıct madde hakkmdl1d mek. ----~-----_..~.....,.ıııl! 
tubu nefl'Olumnuotur. Bu mektup a,_., 
1U eklldedlr: 

"Ankara, 20 ter1D1evve1 ım 

NBu,sllıı hOkOmetlerlmbı: U'UIDda tmaa edl. 
mi olarak lakendmm mmtakeeqıda tatbik 
edlleoek UUltl idare! mal>BU8& hakkmda Tarlı 
eber119Uıd muhtevi ıneaatııma umuadfetle 
'1'Qrk ll'kmd8n olan .memurlar ~ *" .uıecett hutmm. turDı ...... h,:r. 
daJJ addediyorum. Tllrk .bal'lmlll llaJdfdı llu. 
llU.IU!ld& bllcllmle atlhUletlerde ı.tuact. W.. 

cek •ektepler ..... edllecQUr • ~~5ia~sir.~~~ Bu dnl .,m veçlllle An._ mmtüe"ll ' 
ulçl Aclalla 'flll)ettldll ........... IDaddtde .:tilı\l .. 
ctıeterDea bat~ ......... .... 
mında tatl:llll edtleaeldlt. ~ .... 
mm kalıultıatl no.r ......_ .... ~..,,... 

Dl ....... 
.ADkaracla • ........... un ta1ldD4t 

..... edtlea -- • ,.,... .-~ 
de mtlbtm ~ ~. 

• • • 
t.kendmm: .,. Aatak)ra .. .._..n tola 

Y..ı K~Be;p on.da mtltepaeldi;la aMU
n ',tGrJc ~ thtt ..... ed4til l.t*'1l.t l)Jr 

~ ....... ~ ~ ....... 
~--- ... X.tdDiıllSkGre 
&J1i1MMDe .._ lik-Aıl&bQ& w-prw4alrt 
~ ... tııleD l'ranm ........... bu 
huwlt.a Jıtl&O'M' Mdn,.. tetebliaAb iL 

..... ~·· 11 •• , \'&adede'l'. 
• • • 

'J,"llrk -~ aU<ltld tafelil illel'dtt. 
İDii va ll'raıua& nıurahhu:r bUriu htl'lmmett 
llezdlDde Qdlclafaayı kabul •tmtfUr· 

İakenderull ıımanmda TOrk teb&uı emvali 
Tt ~ ba:vratı tapyU ..,. .. llDuuıdan 
llııtlfade h08UaUJlda --.ut taillliaa malik 
obulan l&zım.Je'lr • 

••• 



HER GC EPiNiZiN 
Gazetelerde okuduıiu L G Q p A a§rılara 

ve sızılara karfı en teslrlt ve faydah KAŞEDiR 
baflaca navraleJlye, siyatik ve romatizmaya, dlf ve baf 
a§rılarma birebirdir .•. 

isim ve sakallı markasına 
lütfen dikka't. 

Nafia akan ığından : 
2 lkincikanun 1937 Cumartesi günü saat 10 da Ankarada 

Nafıa Bakanlığı Malzeme eksiltme komisyonu odasında (3500) 

lira muhammen bedelli bir adet mazotlu motörle çalışır tulum· 
banın mübayaası açık eksiltme suretiyle eksiltmeye konmüştur· 

Şartname ve buna mütcferri diğer evrak parasız olarak mal
zeme dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 262 lira 50 kuruştur. 

1936 senesi için Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair 
vesika ibrazı mecburidir. 

Eksiltmeye gireceklerin 2 lkincikanun 1937 Cumartesi günü 
saat 10 da Malzeme eksiltme komisyonunda bulunmaları la· 
zımdır. (2887) 

Tt::J Q KiVE 

llR,6LiT 
BANKA51 

iktisadi DevıetçHlk 
3 üncü kitap 

PARA ve 
İNKİLAB 

Ahmet Hamdi Başar'm bu çok mü
him eseri yeni çıktı. Herkes okuma
lıdır. Fiyatı 70 kuruş. 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· 
umum tahlilat. Eminönü Emlak vr 
Eytam Bankası 

Bev Hanı. 

K==-::=: :ıs: •::ı .... ••• ••• •• •• ••••• • •••• • • • •••• • •• • • 
::· Cildiye 

0

ve· züı";;~";ii~"";1i"t~h~~~;;;···g 

il Dr. Ç i P R U T I~ 
n Beyoğlu, Rus sefarethanesi sıra· H 
f! sında Posta sokağı köşesinde Mey ~S 
H menet apartımanı. Telefon: 43353 n 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

~~~~, 

• o~}~!.~~-~. :ı:~~!~.~~ 
diğer Zilhrevt ho. mllt. 

Babıali Tay yar• Ceaııy•tA k•rtı•f 
No. 11 Tel 2190 

Sah giJnlerl parasız -. 

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

trik ve suyu bulunan havadar ve neza
reti mükemmel Laleli Fethibey caddesi 
33 numaralı beton arme bir ev ucuz bir 
fiyatla acele Gatılıktır. 

Mercan yokuşu No. 6 kundura ma
ğazasına müracaat. 

SATILIK SON StSTEM KOPYE 
MAKiNESi 

Çok az kullaruJmı§ ıoox 140 boyun· 
da en son sistem elektrikli kopye maki· 
nesi satılıktır. Arzu edenlerin Bahçeka· 
pı Sadıkiye han 11 numaraya veya Va
kit PROPAGANDA servisine milra· 
caatlan. 

rı :: V AKl"l' Propaganda servisin· 
= ğ den: 
= 
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1 - Tilrk evlatlannın i~siz kal
mam<ı.smı arzu eden KURUN ve 
HABER gazetelerimiz iş anyz.n 
kimsesiz ve bikeslerin iHlnlarmı 

meccanen kabul eder. 
işsiz kalmamak için bundan ü,. 

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 
::.:nlarından istifade etmelidirler. 

3 - Apartıman, ev, otel, ha
mam, irat, dükkan, nJağaza almak 
ve satmak. kiralamak istiyenler bu 
i§lerini gayet kol8\Y ve en ucuz 
bir şekilde temin etmiş olmak içit. 
KURUN ve HABER gazeteleri-~ 

E. nin ucuz ilanlar sütunundan isti· 
~ ra-· ! etmelidirler. = E 4 - Otomobı1, araba, ~iyano, 
~ mobilya, radyo, gramofon ve her 

(

::: nevi ev e!yası ve saire almak ve 
satmak arzu edenler HABER ve 
KURUN gazeteleri ucuz ilAnlar 

İ sütunundan istifade etmelidirler. 

\ Bütün bu arzularınızın temini 

I
E için müracaat edecek mahal yal

nız VAKIT Propaganda servisi-
~ dir. İstanbul Ankara caddesi VA· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-,5 KITYurdu.T~efon: 24370 T Ürk ava ru mu ~ııııınıı~~ıı_ıın_ını_ıımınıııııııı!l_lllllltlfıHıııııııt_ııı_ııı_ııııı 

Büyük i n osu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zeng n etmişf r 

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

Ayrıca: 15.000, 12.000, 1( .OGO liralık ikramiyeler) 
(10.000 ve 20.0001 Jiıahk ikı adet mükafat vardır. 

... - ,,,. . -
J 

:>peratör Üroıog 
Doı<tor 

Sürevva Atamaı 
Beyoğlu İstiklal caddesi Parmakkapı 

Tramvay dun~ğı No. 121 birinci 
kattaki 

Muayene hanesinde hastalarını her· 
gün saat 16-20 arasında kabul 

ı-dıor 

"' 

~t>ah doKuzdan akşam 
saat he~ kadar mat, saf 
ve sevimli bir ten. Gündüz 
tekrar pudralanmıya ha 
cet yo' lşte; havalandını. 

mış yeni Tokalan pudrası
nın garanti muhassenatı 

bunlardır. Bu cazip hava . 
landrnna usulü Parisli bir • 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinde havası top 
landırılmrş yegane hafif 
pudradır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on 
defa da.ha saf ve daha h:ı· 
fiftir. Bu usul, Tokalon 

pudrasının istihzannrla 
kullanılmaktadır. İşte bu. 

nun içindir ki, Tokalan 
pudrası, daha muntazam 
ve daha mükemmel bir 
tarzda yapışır cildi hemen 
hemen görünmez hir güzel 

• • 
ŞEHBIRILI. - .. 
KOYLU~ 

BÜTÜN 

TRAŞ 

lik tabaı~ası ile kaplar ve 
yüze tabii bir güzellik ve
rir ve modası geçmiş ve 
yüze bir makiyaj şeklini 

vermeden ka!m adi pud .. 
ralardan tamamen başka 
bir tesir yapar. Bu yeni 
Tokalon pudrası yüze ya .. 
pışık kaldığı cihetle buna 
"8 saatlik pudra,, tabir 
derler. Artık ne parlak bu
run, ne yağlı cilt görünmi
yecek, belki rüzgar, yağ. 

murun , terlemnin icrayı 
tesir edemiyeceği mat, saf 
ve sevimli bir ten görüne. 
ccktir. 

-BIÇAGINI 
KULLAN\ YOR 

Bir sene zarfında Haydarpa~a limanına ve deposuna vurul eden .,t 
muhtelif ameliyeler neticesinde 146384, 026 maden ve • 11551, ı 10 
tona baliğ olan kok kömürünün ton tah.nin edilen Haydarpaşa limanı <ti 
deposu kok ve maden kömürü tahmil ve tahliye işi 17113 lira 51 lcuf1lf 
muhammen bedelle ve aşağıda gösterilen e§kal dahilindeki ameliyeler bit 

sene için kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 10.12..36, 
perşembe günü saat J 5 te Haydarpaşada gar binası dahilindeki birio" 

işlebne komisyonunda yapılacaktır. Bu işe eirmek istiyenlerin 1284 liral~ 
muvakkat teminat, ehliyet ve kanun un •.ayin ettiği diğer vesaik, telJiii 
muhtevi mazruflan eksiltmC;den bir saat evvel komisyon reisliğine testi"' 
etmeleri lazımdır. Teklif mektuplarında aşağıdaki müfredatın her bi~ 
ton ve cins itibariyle ayn ayn fiat dercedilecektir. Ve bu fiatlar esas itli' 
haz edilecek ve şartnamenin tamamen okunup kabul edildiğine dair roef 
ruhat verilecektir. Fiatlann hatasız ve silintisiz raknm ve yazı ile yazıbt"I 
olması lromndır. Şartnameler ıe mukavele projeleri komisyondan pa""' 
olarak dağrtılmal:tadır. 

Ameliye: 
A - Vapur anbanndan !upalan yapmak yani açık vagon üzerine ,,ef' 

vapurun güvertesine veya rıhtıma getirmek. 

B - Vagon üzerinden supalandan oı:tk vagona boşaltmak. 

C - Su--~landan arka ile vagona veya y~rden veya anbardan çuvallı ti' 
rak alrp vagona boşaltmak. 

D - Gemilerin içinden veya yerden arka He depoya veya vagona t~ 
E - Her nevi vagondan arka ile elli metre mesafe dahilinde depoya tali 

ye veya idnre vinci ile gemilerden alıp açık vagonlara boşaltmak· 
F - Depo stokundan makinelere veya vagonlara yüklebnck. __ (3t29ı 


