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lnıanva ve Japonya Vali ve Belediye Reisi müjde veriyor: 

G i z 1 i b i r· Istanbullular kalabalık 
Drotokolla ·tramvaylardan kurtulacak 
elemenk müstemleke- Belediye Beyoğlu hattında 
rini paylaşıyorlar mı? otobüs işletmiye karar verdi 
k gazeteleri de ittifakın Sovyetler 120 OİOb .. S 
aleyhinde olduğu kanaatında U 

bu işe veriliyor 

--"~~~..__,,~~.-=:..~.ı. .. ~ ... ...., .. , ... _....;... ........... ,,..-..,ı'.t:.~ 
Yeni ittifakın gizli protokolu mucibince Alman nüfuz mmtakasma 

aynlan Felemenk müstemlekes~ Sumatra'dan bir manzara 
(Yazısı 6 ıncıda) 

ıstanbul saylavı kıymetli general 

Şükrü Nailiyi de 
~lüm aramızdan aldı 
erhumun cenazesi yarın saat t 1 de Giil
flnedeo kaldırılıp Şehitliğe defnedilecek 
b·· 
~Un güzel Edirnemiz kurtuluş hayra-
~· kutıularken blivük keder verici bir r:e o.ldu; gener~l Şükrü Naili Gök
n l::dırnede vefat etti. 
u haber onu çok iyi tanıyan tstan-

bullulan ve bütün memleketi çok mü
teessir edecek bir haberdir. 

General Şükrü Naili kurtuluş bayra
nunda bulunmak üzere birçok saylavlar

( Devamı 6 ıncıda) 

~;; k an;;ı;~-İ S_k_a 1-n.-,-;-~-i-rb_s_~_n_:_a 
şında Tahranda 

imzalanacak 
Avrupada seyahatte bulunan Ef 

gan hariciye veziri F eyz Muhamme<l 
han dün şehrimize gelmiştir. Vezir 
bu akşam Ankaraya gidecektir. 

Dost Erganın hariciye veziri ken 

disiyle görüşen gazetecilere demi":
tir ki: 

- Avrupa seyahatim bilhassa Cc
::ıevrede milletler cemiyeti asambl ~ 
toplan tısına iştirak etmek içindi. On· 
dan sonra Parise ve Berline de uğr -
dım. Berlinde Efganistanla Alman· 
ya arasında ticari münasebetlerin İn· 
kişafmı istihdaf eden bir muahe~r 
imza ettim. 

Sovyetler birliğine de gittim. (). 
rada da ihracat ve ithalat işleriın!zı 
tanzim eden bir anlaşma akdettiğimi? 
gibi Sovyetler birliği ile Efganistan a
rasında mevcut olan ademi tecavÜ'.,. 

(Devamı 2 ncide) 

Parti kaza kongrelerinden dün ak· 
şanı Eminönü kaza kongresi yapılmış 
ve bu toplantıda. vali de bulunmuştur. 
Tramvaylardaki kalabalık mevzubahs 
olurken vali söz alarak sıkıntının da
ha başlangıçta, tramvay yolları tayin 
olunurken lstanbulun hemen bütün 
seyriisef er hareketini Kara.köyden Be 
yazıda uzanan tek bir hat üzerine top 
lamak suretiyle yapılmış bir hatadan 
doğduğunu söylemiş ve Gazi köprüsü · 
nün yapılmasında amil olan sebepler
den birinin de bu tek bir yola dökülen 
kesafeti dağıtmak tedbiri olduğunu i
zah etmiştir. 

Vaktilc sekiz milyon gibi kabul edi

:Teyoğlu · hatbnda otobüsler İ!le meğe başlayınca halk tramvaylamı 
şimdiki halinden kurtulacaktır. iJ 

lemiyecek bir para istenilmiş olduğu nun başka yoldan hallini düşünmüş ve ı diye 120 kadar otobüs daha edinmek 
için yaptırılması bir müddet geciken evvelce bir kanunla belediyeye veril- surctile tramvay arabalarına ve bu yol 
bu köprU bittiği zaman tramvaylarda 
rahatlığın büyük engellerinden başlı- miş olan otobüs işletme hakkının !s- !ara toplanan izdihamı, kısmen otobüs-
cası olan kalabalık ortadan kalkmış 0 _ tanbulla Bcyoğlunun lüzum görülen lere alarak, 1stanbulun gün geçtikçe 
Iacaktır. caddelerine teşmilini temin yolunda i- artan bu sıkıntısına yakında nihayet 

Ancak belediye ondan evvel de bu- cap eden teşebbüslere geçmiştir. Bele- verecektir. 

·sancak 
davamız 

Geleeek ay MlHetler 
Cemiyetinde 
görüşülecek 

Ankaradan - telgraf ve telefon 
hatlannın fırtınadan bozuk olma'31 
dolayısiyle - Adana yolu ile gelen 
bir habere göre; Ankarada Antakya, 
lskenderun ve havalisi hakkında gÖ· 
rüşmeler devam etmektedir. Fransu:· 
!arın teklifi veçhile meselenin akvar!l 
cemiyetine havalesi tarafımızdan da 
esas itibariyle kabul olunmuştur San
cak ihtilaf mm gelecek ay Cenevredp 
cemiyeti akvam konseyinde konuşul
ması muhtemel görülmektedir. MRa
mafih bu haberi kaydı ihtiyat ile te
lakki etmek icap etmektedir. 

Gürbüz ve Güzel 
(ÇO©Yk 

Minsa(b)aıkamu~ 

Kara kış geldi 
Rasat ane karın devam etmesi 

muhtemeldir, diyor 

lstanbwu yarın sabah bu hald.: görmemiz muhtemeldir 

Üç gündenberi devam eden fırtına 

dün akşamdanberi hafiflemiş ve dün 

miyctli dört deniz kazası kaydedil.m.1> 
tir. 

• geceyarısından itibaren kar yağınıya 
başlamıştır. Bu sabahtanberi kar de -

Den"z kaza•arı 
Türk bandıralı Hisar vapuru Kara.

deniz boğazı methalinde Adacıklar 

mevkiinde tehlikeli vaziyete düş.'llüşse 
• 1 vamlıdır. · 

Milsa!>ak.amı.za 42 numara ile i§tirak 
eden Bay Kemal kızı d.ört yaşında 

PA.KlZE ERGİN 

Kupon: 1 G Çocuklıırınızm mUsa 1 
baknmıza iştirak edebilmeleri için 

b'J kuponlnnn toplanması lAzımdır. 

Kara.denizde fırtına biraz durmuş -
tur. Gülcemal dün gece saat 3,5 da ha 
vayı müsait görerek boğazdan çık -
iruştır. Havanın Karadenizde batı ka
raycle doğru döndüğü görülmektedir. 

lki günlük fırtına esnasında ehem-

de on saat mukavemetten sonra Zon
guldağa doğru yoluna devam edebil -
miştir. 

Yunan bandıralı Erinovla vapuru 
(Devamı 6 ıncda) 

muhakemesi 
• 
ımzasını 

Takas suiistimali 

Babasının 
kullanan Bektaş 

Mahkemede sorulan suallere 
verecek cevap · bulamadı 

Büyük takas suiistimaline ait_ 
ikinci duruşma dün öğleden sonra ü
çüncü ceza mahkemesinde yapılmış
tır. 

Bu celsede ilk duruşmada bulun· 

mıyan bütün suçlular gelıni§ ve mail• 
kem~ salonunu hemen yalnız onlar 
doldurmuştu. l 

tık olarak ticaret odası muamelat 
(l>ew:nu 7~~; 



A manyanın şarkla ticareti 
Alman iktısat diktatörü ve Reichbank müdürü doktor Schacht, Anka

rayı ziyaretinden sonra lrana gitti. Omdan da· Japonyaya uğnyacağı biJ
diriliyar. 

Japonyayı ziyaret maksadı tamamiyle ayrı bir mesele olmakla beraber, 
Iran ve Türkiycdeki temasların hedc:fi aynidir: Almanya, hu iki yakın 
şarkdevletiylc en fazla ticaret yapan bir memlekettir. Bu ticaretin büyük 
bir kısmı da yiyeceğe taalluk eden iptidai maddelerimizi almaktır. 

- Gerçi, Almanyanın diğer nazın olan General Coering, bu devletin 
iktısaden .hiç kimseye muhtaç olmadığını yazıyorsa da, bu, belki, sun'i me· 
vad yaparak, onlarla, umumi harpte olduğu gibi geçinmesi suretiyle ka
bildiı:. Almanlar, diyelim ki, sun'i tüt;in bile yaparak cigara haline getirdi, 
pek ala ... Bu suretle bizler, çok sevdiğimiz böyle bir müşteriyi kaybederi7. 
Bunc;lan hayıflanır, diğer y~rlerde alıcı ararız. Halis Türk tütünü içmek 
istiyen, keyif erbabı da dünyanın başka taraflarında belki !Julunur. 

Fakat, bu takdirde asıl ehemmiyetli nokta, Almanyanm ihracatıdır. 
Şimdi, silah hazırlığı için fabrikalarını çalıştıran bu memleket, programı 
tamamlanıp da istihsal kuvveti serbest kalınca faaliyetini nereye sevked"! 
cektir) O zaman, yaptığı makineleri ve sair masnuatmı nereye satacaktır! 

Bunun içindir ki, bizim Almanyaya ticaretimiz ne kadar bize gÖrr! 
ehemmiyetli is", AlT!'~.:ıya • \, ona göre daha ehemmiyetlidir. Doktor 
Schatht'm yakın şarkı ziyareti, işte, bu noktadan tetkik edilmelidir. Bil . 
has~ Türkiye ve Iran, son seneler~e diğer sermayedar devletlerin flört 
ettiği bir memleket olmuştur. 

Biz jürkiyenin bu eski dost millı:tle iktı~adi faaliyetinin hatta inki,af 
etmesini istiyor•-. Fakat, iki tan.ful biribirine ihtiyaç derecelerinin niııı-
betini takdir ederek... Hüseyin Faruk T ANUR 

Alman yaya karşı 
, Doğru hareket ediniz 

Son seneler zarfında yapılan büyük hatalar 
sllAhlanmanın tahdidine lm"an 

bırakmamıştır . 
"Meşkur Pronsı:; S1!J4Sal muha•-rirle-

rindcn Kont vıadimir d'Ormessmı'um 

".Alnwnya harbi hazırlıyor~, adlı ya::ı
sını diin vermi.Jtik. Alman m1ıharrir
leri1tdcn Rli:J.o1f Kerher'in lngiliz mec
m't.la$ı Spectatör'de lnt yazıya verdifji 
CCl)(Jln da bugün tı.akıediyoruz: 

Kont d'Ormesson, Fransız - Sovyet 
paktmm feı;hi için Almanyanın fed:ı.
kli.rlık etmesi lıizımgeldiğini ileri sü
rer1ııen oeZi1 bir ısurette aldanıyor. 

Alma.ııy:ı:tmf! Fransa ile kolayca anla
şabileceği kana.attndeyiın. Çünkü bizde 
Fransızlara kar§ı husumet olmadığı 
gibi endişe ve ademi itimatla dolu olan 
bugünkü atmosfer deği§mek şartiyle 
kolayC1l halledilemiyecek hiçbir Fran
sız - Alınan ihtilafı da yoktur. 

Ancak diğer cihetten de şu kanaat
teyim ki, artık modası geçmiş olan es
ki usul politika takip edildikçe ihtilaf
ların halli çaresi bulunanuyacaktır. 
Eski usul politikadan maksadım, kom
şusunun korku.tarak ya blöf yaparak 
kendisinden birtakım taviz.at kopar
mak ve mümkün olduğu kadar kir ge
tlreoek pazarlıklara girişmek usulii
dür. 

Fransız sryasaBmın ittifak sıyasası 
admı verdiğimiz bu şeklinin eski 
Fransız hariciye nazırı Bartu'nun as
keri bir mukavele aktetmek üzereyken 
sarfettiği meşhur "Hayır., sözüne ne 
kadar bağlı olduğunu İngiliz efkan 
umum.iyesi şüphesiz takdir eder. Fran
sa lfükllmetinin o sırada mevzubahs 
olan askeri mukaveleyi imzayı reddet
mesi Bartu'nun Fransız emnü selame
tini 'Xlıiıanya, ltaJya ve tngilteroylc 
bir askeri mukavele aktetmektensc 
şarki Avrupada siyasi ve askeri yeni 
yeni paktlar akti suretinde temine yel-

hareke halini almasından sonradır. 
Diğer bir nokta ... Nasıl oluyor da 

Kont d'Ormesson dokuz yüz bin kişi
lik bir Alman ordusundan ve buna in
zımam eden on binlerce motörleşmiş 
Hitler milisinden bahsediyor? Mösyö 
d'ormesson Taymisi okumalı yahut hiç 
olmazsa Fransız ataşemiliterlerinden 

bir miktar malUm.at almalıydı. Dahası 
var. Nasıl oluyor da Mösyö d'Orm.es
son pibi tanınmış bir muharrir Füh
rer'in nutkundan tahrif edilniiş bir 
parçayı hüccet olarak ileri sürüyor? 
Nasıl oluyor da, hiçbir delil gösterme
den Alınanyanın kom.~ularının arazi
sine bilapcrva ve ani surette tecavüz 
etmeye amade olduğunu ve zaferi ka
zanacağına emin olur olmaz bunu ya
pacağını söylüyor? 

Tahrif edilmiş bir metinde Ukrayna 
kelimesinin geçmesi her tUrlil hUsnü
niyetle yapılan münaka.~aları temelin
den tahribe kafi gelirse A vnıpanm 
sulh ve selamete ermesi imkanı kalır 
mı? 

ŞUphesiz Mösyö d'Onnesson da di
ğer birçoklan gibi gocunına.khğmdaki 
sebebi anlamıyacaktır. Evvelden yap
tığı veçhile: "Mein Kampf'ı unutma
yınız,, diye bağıracaktır. Halbuki bu 
kitabın bir tek tefsiri vardır, o da o 
kitabı mağlup ve hapiste bulunduğu 
sırada yazan, fakat bugün Almanya
nm Führer ve mes'ul başvekili olan a
damın ef'alidir. 

A lmanyaya karşı doğru hareket e
dilsin, mükafatı çabuk görülür. 
Şimdiye kadar olanlardan mes'ul bu
lunanlar görüşü dar ve doğruluktan 
bibehre bulunup bu gibi tahkir edici 
meseleleri ortaya koyanlardır. lşte Al
man görüş §ekli budur. 

tenmesinden ileri gelmiştir. ---------------

Bugiln herkes bilir ki, son seneler Hırvatlar 
zarfında yapılan hadsiz hatalar ara-
sında bir de Bartu'nun meşhur ''Ha- Vugoslavyada 
yır., sözü vardır. Bartu'nun "Hayır,. kabineye 81ıDOC8k 
sözU silahlanmanın, bugUn pek dun sa-
yılabılecek bir derecede tahdidine m~- Yugoslavya başvekili Stoyadino-

1 ni olmuŞtur. Diğer cihetten Bartu ta- viç ile Hırvat milli partisi başkaN 
rafından tasavvur edilip Fransa ile Dr. Maçek arasında Hırvat meselesi 
şn.rk Avrupa devletleri arasında akte- nin kati şekilde halli için bir mi.iddet 
d"!mlş bulunan paktlar değil yalnız ya. tenberi cereyan eden rnüzakerel..:• 
banci memleketlerde. hatt.1 Frruısada müsbet neticeye varmıştır. 
bile günden gi.lne fazla şiddetle tenkid Memleketin her tarafında merr.-
olunmaktadrr. nuniyetle karşılanan bu neticeden 

Biz diyebiliriz ki: "~er Fransa- sonra, Stoyadinoviçin kabinesinde ba 
run ittifak sıyasası bir hüsran ile ne- zı değişiklikler yapması muhakkak 
tioelenınişse niçin Almanya daima sayılmaktadır. 
bunu flcri sürmektedir?,, Hakikat şu- Stoyadinoviçin riya!'>et edece~: 
dur: Alııia.ı:ıya Fransız - Sovyet pak- bu temerküz kabinesinde Hırvat mü
tmdnn memnun olmamıştı, fakat bu messilleri de bulunmaktadır. 
pakttan asıl kuşkulanmağa başlaması Kabine değişikliğinin saltanat na 
ps.kt:n ~koelOV!l~m da iştirak et- ibi Prens Pol'un Londradan dönti 
mesincle-;ı, Ye bu kısa görüşlil meml~ şiinden sonra yapılacağı söylenme! .. 
ketin Bolşevik tayyarelerine bir Ussül- tedir: . · 

26 tkin:lt,.~rin -!..· 1935 
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Tür kiye, ıran, Efganistan, Irak ar asanda Doğı'u 11 

değil nı Şark misakı yılba-
şında Tahranda 

imZ81anacak 
Efgan Hariciye Nazırı dün geldi 

Ankaraya gfdiyor · 

IE'lt ye ıru ne 
satooaı(li) k&<§ı 1 
Eskiden dipleri kırpmtı kağ 

dOWurulmtt§ ve adetci be§ altı 
bir kilo gel.ecck ağırlıkta hustısi 
kafjttla.rı vardı. Bazı osruıf bil ~ 
ğıtkıriyle mc.seld 80 kuruşluk bt 
tartarlar ve böylece kallro adi 1'6 
rı yüksek fi.atlarla satmak yolıı 

(Baş tarafı 1 incide) 
muahedesini temdit ettik. Ancn1. 
bu muahede evelce beş sene için me\ 
cut iken bu defaki imzamızda on se· 
ne için uzattık. 

Buradan Ankaraya gideceğiı.ı. 
Seyahat mciksadiyle gelfhİ§ olmal&
ğıma rağmen hükumet erkanile t::
mas edeceğim pek tabiidir. Avdetiı• 
de tekrar Efganistana dönmeyip ye· 
niden Avrupa seyahatine çıkacağın·. 

Türkiye Irak, lran ve Efganist7:lr. 
arasmdc\ki şark misakı önümüzdeki 

Harbiyede 
Ata ürk 
heyk·eıi 

Yedek subay okulu 
önüne dikilecek 

Yedek sul:>ay okulu komutanı yar· 
bay Behzat mühim bir teşebbüse gi
rişmiştir Şimdi yedek subay okulu 
ittihaz edilen harbiyenin önüne bir 
Atatürk heykeli dikilecektir. 

Heykelin kaidesi bu devrede 
okulda bulunan Florya planını ya
pan mimar Seyfi ve arkadaşları, Üs· 
tü de gene okulda talebe bulun!:\~ı 
heykeltraş Hadi ve arkadaşları tarn· 
fmdan yapılacaktır. 

Heykel ve kaidesi bu devren\r• 
biteceği 23 nis:ın 93 7 ye kadar ik-
mal edilecektir. 

•!kinci be§ yıllık plA.nda mühim bir mevki 
verilen balıkçılığımızın inkl§&tı için 350,000 
lira tutan balık r\laumunilll kaldtrılınaaı 

mevzubahlaUr . 

• Boyabatta BillbUl adlı bir köylü kı:zııu 

kirletip şehrimize kaçan Mehmet dUn yaka 

lanmış ve derhal tevkil olunm~tur . 
• İ?:mlr adliyesine alt bazı igler için Anka.. 

raya gitmiş olan tzmır mUddetumumtsf A.amı 
ochrlmfzo gelmlgt1r. BugUn lzmire gidecek
tir. 

• Bir aralık 1050 kuruşa kadar çıkmış olan 
altın fiyattan 990 a kadar dU§m~tUr. 

• Şark demiryollarındakl kıymet takdiri 
işi cumartesi günU bitecek ve Parlsteki mu
rahhaslar pazartesi gUnU gelerek mUzakere. 
tere başlamak Uzerc Ankaraya gldeecklerdir. 

• Terazi buhranı l§I, terazı ithal edenleln 
müracaatı Uzerlne tekrar tetkike ba§lanmlf
tır. 

• Son bir ayda gehrimizde muhtelit cl.ruı. 
!erden 52,487 bayva.n kesilmtotır. 

• Avrupanm 13 muhtelif §ehrine gönderi
lecek lise mezunıarmm imtihanları dün Vefa 
lisesinde yapılmış ve lmtlbann 200 ki§i gir 

miştir. 

• Geçen ay ocbriınlzde (2 ev, 2 apartunan 
( dUkkb ve 6 muhtelit bina yapılDll§tır. 

• İskele tarifeleri yıl ba§mdan itibaren Ut .. 
tıaat vekll.leti tarafından tetkik ve tasdik 
edilecektir. 

• SU.rp Agop mezarlığı aaWmak Uzero it. 
raz edilmektedir. Burada &art bir mahalle 
kurulacaktır • 

• Valller her ne suretle olunıa olsun vf!L 
yet merkezinden aynlmca yerlerine kayma.. 
kamlar vekil kalacaktır. 

Dışar a: 

• Tahranda bulunan Alman milll iktısat 
nazın doktor Şaht evvelki gün tayyarıile 

Bağdada gelml§Ur. 
• Fr:ınıırz harbiye nazırı ile beraber askeı1 

bir heyet Fransız • lsviçre hududunu tetuoe 
başlamışlardır. 

• Yunan hUkQmeU garbt Trakya TUrkle. 
rinln de 18 ay askorUk yapmalıı.rı: için bir ka.. 
nun neşretmiştir. Yalnız Tilrkler beş ay as. 
kerllkten nonra bedel 'erebllccclcUrdir. 

• Çin kıtaatı Smıyam şimalinde Mongo. 
Ustan ve Mançuri kıtaatmm U88Ulharekestni 
zaptetmlştlr. 

• Fransız zabıtası Marsllya civarında af. 
ltıh ve mUhlmmat yOltlU dokuz kamyon ya.. 
lamıştır. 11 1<1şl tevkif olunmuştur. 

• Lordlnr kamcıraıu reye mUracaat etme. 
den yrnl İngiliz • Mrstr anl!l§masmı tasdik 
etmiş Ur. 

• Londrnda bulunan Yugo11lav hUkOmct 
naibi Prens Pol dUn İngiliz kralı t&ra!mdan 1 
kabul edilmigtir. 

senenin başlangıcında Tahranda düı t 
milletin hariciye nazırları arasmb 
im.ıalanacaktır. 

Iraktaki son hükumet deği~i ... • 
misakın imzalanmasına engel ol mı\ ::ı 
caktır. 

Türkiye ile Efganistan nıÜmlSf·· 
betlerindeki iyiliği tarif edecek sc.,: 
kalmamıştır. O derece mükemmelcfo. 

Efganiatanda ticaret ve sanayii . 

inki~afına, maarife ve a~kerliğe ehem 

lurlardı. 

Şimdi bıı §Oki lde lcesekciğıtıa 
tad.a görmü~or11z; fakat bıına 711 

kasapların adlarını 't·erdikleri <J 

kaha ve kalın "K a.yap kô.ğıtüı11~ 
revaçtadır. Kilosunun on be.5 k 
fazıa gelmiyeceğini tahmin ett 
bu kağıtlar halka et piyasa.,-ırıtl 
bazan 55 kuruşa kaa.ar bir fiat'ltl 
lıyor. 

Acaba buna mani 
de(jil mi? 

miyet veriyoruz. Kendi sükun ve re· --------------
fahımız için olduğu gibi, diinyamt' 

sulhuna da gayret ediyoruz. Bun·h 
muvaffak olmak azmimizdir. 

Ziraat koope
ratiflerinde 

Adresi eri meçhul 

Sovyet RusyadB 

Alman casu 
idamdan kurtuıd 
Sovyet Ru.syada idama mab 

dilen mühendis Ltickling Sovye 
ktlmeti icra heyeti reisi tarafınd 
fa mazhar olmuştur. İdam ceza.Sl 
ne hapse indirilmiştir. Diğer iJCİ 

azanın parası ne manın cezaları da, 10 seneye ill 
Olacak ? miştir. Altı Rus idam edilmiştir· 

Bu kararın malfun olma.sındaJ! 
Ziraat kredi kooperatifleri mua- Almanyanın Londra bUyilk elçisi 

melelcrinin yeniden tanzi11. edildiğin" Ribentrop mühendisin idamı ta1' 
evelce yazmı§tık Bu tanzim esna· 

ı de Alman~anın Sovyetıerle mü . 
smda kooperatiflerin daha iyi ça ışa· tı keseceğini İngiltcreye bildirn:ı 
bilineai ve bu iyi ça}I§mayı temin ede -----------
cek olan sermaye toplantısını tem;n 
için kooperatiflerden lüzurn görülen
ler, birlcttirilmektedir. Bu birlcttinn·· 
işi yeni sene başma kadar t"saslı §~· 
kilde ikmal edilecektir. 

Bu arada ziraat kooperatifleri a
Zalarmdan bir çoğunun göç veya da· 
ha ba§ka bir ~cbcplerle adrt.Slerini d•· 
ğiştirdikleri ve yeni adieslerinin de 
malum olınadıffi görülmüştfü. Bu or
takların isimleri mahallind~ ilan ed= 
lecek ve on günlük bir mühlet. ve~i 
lecektir. On gün zarfında müracaat 
etmiyenler ve yeniden taahhütnamt> 
vermivenler ortaklıktan ~ıkarılacal.: 
tır. Bunların kooperatif teki hisselc-ti 
borçlarına mahsup edilmiyerek o ko
operatifin ihtiyat sermayesine ilave 
olun;\caktır Borçları ise kefillerind~n 
tallsil olunacaktır. Çünkü kefillerin 
diğer ortağın ikametgahını bilm~;i 
iktiza etmektedir. 

Bulgarfstanda bir 
komilnist şebekesi 

daha 
Bulgaristanda eski Zagrada d:-. 

yeniden büyük bir komünist şebekl"
si meydana çıkarılmıştır. ·Bu şebek.- . 
nin Bul~aristanın muhtelif yerlerindr 
şube feri bulunmaktadır. Bulgar pal;· 
si 38 kişiyi tevkif etmiştir. 

Eyüpte 

Bektaşi ayini 
yapanlar 

Mahkeme heyeti 
Eyüpte tetkikat 

yapacak 
Eyüpte bir evde bektaşi rıyini tertip 

etmekten suçlu olarak tevkif olunan 
iki kişinin dunışma:larma dün başlan
mıştır. 

Nihat bab:ı ile Mustafa Türabi, ev
velce sorguda söylediklerini tekrarla
mışlar, sonra §ahit olarak Eyüp kay· 

Stalin 
Veni Sovyet lianu 

esasisini anlattı 
Sovyet1er ittihadının se 

kongresi dün saat on yedide 
sarayında Kalenin tar~fmdai 
mıştır. . 

2013 delegenin bülunduğll 
grede evvela divanı riyaset inti 
dan sonra alkışlar arasında Stalİll 
ni intihabat projesini bir nutuklıı 
etmiştir. Nutuk ikide birde şi 
alkışlarla 'kesiliyordu. 

Stalin, memleketin sınıfsız 
yet olduğundan dolayı muhtelif 
si paıtilerin mevcudiyetinin irıt 

sızlığmı söylemiş ve pr.:ıleta~ 
tatörlüğünün baki kalacağını k11l 

tikten sonra yeni kanunu &~ 
faşizm tehlikesini kökünden yoJ( 
ceğini ilave etmiqtir. 

Şimdiye kadar yapılan aleni 
kit neticesinde yeni kanunu es 
k" "'1rece aynen tasdik edilece~l 
rnit edilmektedir. Yam~dan iti 
kongre Stalinin raporunu uzuf1 
drva mfo:akcre ve tetkike h3· 
c-.;ktır. Haheı verildi5inc rıöre .. ~~ 
bir miidafaa sanayii komiserlıgı 
kil edilecektir. 

- BütUn deııaire dağıtılmo'k ~ 
şıı levhalardan on bin tane ~ 
üzerinde tavsiye vermenin ve k.O 
menin yasak olduğu ya..--ılı .•• 

makamı, polis · birinci ve ikinci şube - Peki efendim, matbaaya 171 
müdürleri, komiserler, polisler dinle- sayla mı vcrelim1 

nilmiştlr. - llcıyır ! Ven size 1.-.arımuı cı. i 
Bu şahitliklerin hulasası, evden çal- larındatı bir"'nuıtbaacımn acıresı" 

gı ~si işitildiği, içeriye girilince, Ni- reccğim! 

hat babamn ba§ı külahlı görüldüğ'q _ - İtalyan karikatilfll ~ 
şeklindedir. ~'~ 

Mahkeme, daha iki şahidin çağrıl- ;ının bir tekke semahanesi rneJJ~ 
ma.sını ve azadan İsmail Hakkının ni- arze(lip etmediği hususunun te9 

yabctile bir ehlivukuf heyeti tarafın- kararlaştmnı§tır. 9' 
dan ayin yapıldığı mevzuu bahis evin Muhakemeye dokuz ilkkll.ııuJl 
ve mühllrlenen Odanın tetkikiyle, ora- hı devam olunacaktır, ,. 
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diye mi, nedir, aklıma 
·Yen dini mevzular geliyor: 

Türkofisde 
değişiklikler 

l Çok v~zı'< 1 .................. JTalebe birlikle
rinin seddi 

kararı 
YUksek mektepler 

mezunları cemiyetle· 
· rine şı.mil değil 

. ıaınandır, bir bayan üzerin. 
t yapıyorum: Kellıneişeha
eainden başka isl!miyetle 

01.nı.adığı halde, kendini fevka
BAnmaktadır. Hakikaten 

dır. Fakat hangi dinden? 
~ tnı? İsmen ve .resmen oy
• t hakikatte, bu bayanın dün· 
~isi, ekser Türklerin islAmi
~el mensup bulundu.klan Şa. 
' pek yakındır. 
İnönü heyetiyle beraber Ki-

t ettiğimiz esnada orada, 
' din tarihi müzesi gezdirmi§-
~assa, Şamani'lik itikatlarına 

1kala.n noktasından pek zen-
, !tlil--
~ ~ .• Atalarımız, cinler, pe-

aaatte olsunlar nev'inden bir 
~l\>ahm etrafımızda yaşadığına 
l :ın, bize mliessir olacak bir 
lık, fenahklar Jşlediklerine 1-

. Sihirbazları, birtaktm bil. 
lsı.u.ıar, tiltsüler yaparak bu 
l'en kuvvetler üzerinde nafiz 
~ırlardt. 
•Şam.ant ~e alt kumu ge

\ ha.ıa. aramızda yaşıyan itikat-
1-'!tnı orada gördUm. Katolik-
~ akidesiyle eski Roma akidesi
. ~cnıdan hasıl olmadır derler. 
1tt· 
6lı:n bayanın da dünya ve ah-
~ilen yüzde on nispetinde is. 
ll tnüteşekkilse, yüz.de dok-

i tbıde de Şa.ınantlikten terek
l'or. 
kılmaz, oruç tutmaz, il.Ah._ 

Ilı da vazgeçtik; milcerret ve 
evcudatm fevkınde bir merke
. ;iıı mevcudiyetine ulaşama.. 
'ı.apatıınuş bir tekkenin kör 

~.: taş atarak, tesbihden yü:t! 
ı.."Yaı-ak. nazar boncukJannı kar 

1 111.erine asarak. tütsillcnerek 
-aıı_ tevehhüm ederek, türlü tfir. 
a uğur deniyerek, yeni ay 

~~· altına bakarak, nazara gel. 
~&kurşun döktürerek, karanlı

lterken bilmem hangi kelim&o 
f uz ederek üzerindeki bir el
düğmeBi dikilirken yakasını 

~l tnanevt bir Alem üzerinde mil
~ak ister ..• 

tıu' ~a.re~atnıda, fslamlıktan ev 
t daı dinlerin unsurlan her 
t a.zıa hakimdir. 
\> ~z bu bahsettiğim bayan 

Bir çok memurlar 
başka vazifelere 

verlJdl 
Türkofis K.adrosunda uzun müd

dettenberi beklen~ deği§ildikler Yn• 
ptlmıştır. Bu deği§iklikle1 zannec:Lı 
diğinc!en daha çok mühim c.ılmu§tut 

Ofis reisi bulunan Mecdetin yeri· 
ne reis muavini Burnan Zihni tayir• 
eclilmıştir. Burhan Zihni ~imdi Türk 
- İtalyan ticaret anlaşması dolayısi. 
le Romada bulunmaktadır. Yeni re:s 
gelinciye kadar Türkofis riyaset va. 
zifesini teftiş heyetleri reisi HüsniJ 
Yaman tarafından görülecektir. Ye· 
ni kadroda harici mümessHlikleı ye 
rine konseyyelikler ihdas olunmuş
t~. 

Paris koseyliğine ofisreisi Mec
det, Romaya başmü§<lvirlerden Halil 
Mithat, Londraya Istanbu! Türkofis 
müdürü Mahmut Celal, Hamburg ~
taşeliğine merkezde Alman mea::ıi 
şefi Suat Keskin, Stokholm ataşeliği 
ne Hayrettin Şükrü, yeni ihdas ed;. 
len Be.lçika ataşeliğine merkezde~ı 
Melih, Laheye Sait Rauf, cenubi A. 
merika ataşeliğine Cemil' lskender· 
yeye tarifeler bürosundan Ncmlizadt> 
Sıtkı tayin edilmişlerdir. 

Türkofi.s Londra müme.ssili Niz•ı
mettin Adil vekaletin ölçüler ve ayar
lar müdürlüğüne, Romadaki Suph: 
Ziya lstanbul Türkofis müdürlüğü
ne, lskenderiyedeki Baha, merkez
den Talha ofis başmüşavirliklerinc. 
Paris mümessili Fahri vekalette bas 
müşavirliği'", başmüşavirlerden Aki; 
tarifeler bürosuna, Prag ataşesi Ce
mal Jzmir ofis müdi..rlüğüne, lstnn 
bul ytiksek ticaret iktısadi coğrah•ı 
profesörü Celal ofis asbaşkanlığrr.·ı 
tayin edilmişJerclir. 

iç kolların yeni kadroları §Udur: 
lstanbul : Şef Necmettin Meto, müşn· 
vir İhsan, raportör Saadet, baş mP.· 
mur Fevzi, memur Rifat, Zeliha, Se
niha, Adalet. 

lzmir: Rahmi raportör, Eşref ba~ 
memur, Ragıp memur, Bedriye dakt: 
lo. 

ll.ııyette? ... Şöyle bir etrafıru. 
.ı, b ediniz. Hatta işlerJ bozul- Mersin: Müdür Muammer, Hü-

Ll(Jl>e ır seyin Ali memur, Hüseyin daktilo 
~ ~ c asız tahtaya pannağiyJe Samsun· ithalat müdürü Muhit· 
. d an en modern ııahsiyetleri-
t~ıs:hn olmak üzere, birçokları- tin memur, Saadet daktilo. 
~ fe genişliği cihetinden bin Kar::ı: Naim müdür. Rüstem me-
lrıte~en daha gerideyiz... mur. Nı:>ot•~ ~-1-t;ı,.., 
~ ltıkatlannı inceden inceye S .. 
~e anyacak otursak, kimbıiır umerbanka auoacak 

tı1 hata muha!aza ediyoruz... memur 1 ar 
'Yl·NO) 

~hte senet 
Sümer Bankın bu sene lise mezun 

lan arasından seçeceği meır.urlar i6ıı 
müsabaka imtihanı dün, ..ı\nkara.-l, 
olduğu gibi, bankanın şe!ırimizde{i 
şubesinde de yapdmıştır. lmtihar.cı 
30 genç girmistir. 

suçlusu 
~~oter kAtlbl 
tı!ernede ağhyor Abırkapı sis dildUğU 
Yl!arkatibi Şefik, avukat Meleti. 
~ • Mab.nıut Littfi, Rifat, Naz 

Ahırkapı fenerinde ~ulunan s:c; 

düdüğünün tamiri dolayıeiyle son n

Yaş üzüm 
ihraç edemedik 

Bok i bleri m izin 
ihracatı ise boyuna 

artıyor 
Bu sene de YS§ meyve ihracatı 

için icap eden teşkilat yapılamadı
ğından ve kurulması düşünülen 'ir 
ket de kuruıamadığmdan yaş mey~-t 
ve sezbe ihracatı olmamıştır. 

Bu yıl İzmir 'lllntakasmda hiç ya§ 
ü~üm ihraç olunama,mıştır. Y ::i~ 
meyve o1e sebze ihracatı de- sıfır<hı. 
Halbuki geçen sene bu ı"lıüddet z::ı.t· 
fınd.:ı hiç değilse Jzrnirden 16676 Ji
raltk üzüm ihraç olunmuştu Bu sen• 
yalnız Uzunköprüden bir vagon fi· 
züm ihraç edilmiş, onun da ark::ı~1 
gelmemiştir. Kavun mevsimi gelir 
geçmiş, ondan da ihracat yapılama
mrştrr. 

Şimdi bütün ümitler Almanyavn 
vapılacak elma ihracatiyle Mısır ve 
Suriyeye yapılmakta olan elma, at· 

mut ve bir de portakal ve mandal; . 
ihracatımızdır. Bu 3ene de maales<!f 
bu muayven milletlerin haricine çık· 
mak kFıhil ol11mamrştır. 

Halbuki Romanya, Yunanish" 
ve Bulgaristan bu sene gec;en senel~r
den çok fazla yaş ilzüm ihracatı yar 

Bekçiye 
hakaret 

Bir kadın onbeş gün 
hapse mahktlm oldu 

Beyoğlunda Y eniçargı T osb:ığrı 
sokakta evci ki gece bir vaka olmuş. 
iki kişi kavga ederlerken ayni sako 
ğın 1 O numaralı apartllnanmda otu 
tan Mfui;.vvet kavga e9e1ueri a,,r 
mak için düdük çalarak bekçiyi ça· 
ğımuştır. Bekçi• geç gelin..:e de iddi~· 
ya göre, bekçiye de geç k:ildı diye<:<· 
kışarak şahitlerin önünde kendisin! 
tahkir etmiş. 

Derhal cürmü meşhut ınahkem~ 
sine sevkedilen Mürüvvet suçun ' 
inkar etmiş ise de şahitlerin ifad~I. · 
riyle suçu da.bit olduğundan kendi~· 

nin 1 5 gün hapsine ve l 5 lira da ağn 
para cezası vermesine karar ve,;l
miştir. 
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do osakinin sahte senet tanzi-
}'ı>ıı!:;'1 duruşmalan dUn ağırce 
ta~ §hr. Dün sorguya çekilen 
: Y~lan içinde şunları söyle-

manlarda sisli havalarda çalmamakra GECEN SENE BUGON NE OLDtJ? 
idi. Düdüğün tamiri bittiğinden bur,- İtalya • Habeş harbinde, Habeşler muvaf_I 

~aca 
~ ~il k~ı Mahmud LQtfi olacak-

\':di Yaptım. Mahmut Liltfi
~l\tı 01.nıadığını söylediler. Suç-

~d t:~;ıa bulunan odacı RifatE' ll1.1; . • 
hıut. ın.ı.n yerine imza ettirdi-
&ı.ı \{0 adaou hf ç tanımam, gör-
~d ere tevkifhanede tanıdım. 

oaakin· 
·~le ın \7e Meletfnin teşvik 

dan sonra ~isli havalarda -;::ılacaktır fakiyetler kazanmaktadırlar. 

ikisinden de vaz. 

Hükumetin mene:..-nesıne rağm~c. 
miting yapmak teşebbüsiinde bulu 
nan milli talebe birliği ile bu birliğin 
kollarını ve esasını teşkil eden diğ~ .. 
yüksek mektepler talebe ::emiyetlec: 
nin nepsi zabıtaca seddedildikkr 
sonra bu birliklerin defkrlerine ve 
evrakına da zabıta tarafından, usuH
ne tevfikan. el konulmuştur Gen...: 
hükumetin karariyle kapatı!.mış obn 
mual mler birliği için de ayni şekil,~ 
hareket edilmiştir. 

Yalnız bu arada muhtelif yükse ... 
mektepler .nezunlan tarafından ay ·: 
ayrı kurulmuş olan cemiyetlerin va· 
ziyeti üzerinde durulmuştur. Falcıt 
anlaşılmıştır ki hükumetin karamm· 
her biri birer tesanüt merkezi olan Lu 
cemiyetlere şümulü yoktur. Yükselt 
iktısat, mülkiye, orman, ı::raat. baç 
tar ve sair yüksek mektepler me2'\ır . 
lan tarafından kurulmuş olan bu ne· 
vi cemiyetlerin ayni zamanda me$· 
\eklerin yükselmesine yardrmlan '"" 
meslektaşlar arasında birl:r; tem7ı 
baknnmdan da~a ziyade inkişafl~tı 
da arzu edilmektedir. Bu birlikl~, 
ayrı ayrı yaptıkları neşriya!la da u 
mumi maarife ve mesleki bilgilerin 
arbnasmrl vcır<lrm rtn"IPkte-lirler. 

Piyasada cannnk var 
Bugünlerde ihracat mevsiminin ha

raretli olmasından dolayı piyasadaki 
hareket artmıştrr. Bu borsadaki, talep
ten çok ziyade olan kambiYo arzile, öl
çülebilmektedir. 

Borsaya günde 50,000 İngiliz lirası 
birden arzedildiği olmuştur. Vasati ola
rak günde 20,000 • 25,000 İngiliz lira
sı tutmaktadrr. 

Bu kadar arza karşılık talep yotkur. 
Fazlasını, piyasada nazım rolünü oyna
yan merkez: bankası derhal satın almak 
tadır. Umumiyetle diğer günlerde teva
zun vardır. 

Son zamanlarda döviz fiyatlarında 

umumi bir istikrar bulunuşu muameleler 
deki emnlyet ve itimadı arttırmaktadır. 

Bu sene ihracatımızın tam mevsimin
de ve süratlc yapılması mali mahafilde 
çok iyi tesir yapmrştu. 

Posla başmüdürlük· 
leri kaldırılıyor 
Yeni posta ve telgraf kanunu y :l 

başmdan itibaren tatbik edilecektiı 
62 vilayette baş müdürlükler yerine 
merkez müdürlükleri kurulacak vt. 
150 yeni memur alınacaktır. 

Yeni ıstanbol 
radyosu 

Nafia vekaleti Ankarada Etime 
sudda kur..ılacak olan büyük Radv.., 
istasyonundan sonra lstanbulda kur ... 
lacak ikinci büyük istasyt,nun proje· 
lerini hazırlamağa başlan.ıştır 

o • 
geçınız 

~it- ı ~aptını. Çok pişman.mı. 
ı. ~oldu .. , 'tfl ~ ... __ 
Olu~ karpuzlar 

(Ne yapacağım şa~xran kız) imzasile aldığı mektup
ta deniyor ki: 

İki •erkekle tanışmakt ;:ı ytm. B•ıirıi çıldrrasrya seviyo
rum. Fakat bana sevgidnden o hiç bahsetmiyor. Diğeri 
beni çok seviYcr, aşkı!'!.tan bahsediyor. Hangi biri ile ala
kadar olmalıyım. 

Dah;ı iyisi kısmetinizde başka birini arayınız ve 
hem ;:izin kendisini sevdiğiniz hem de onun sizi seveceğj 
bir erkek bulursamz ~esut olabileceksiniz. 

ıı .. geliyor 
IA) ~Qt}letd D" "l(a,,.,_ c ıyanbekirden şeb-

J ~Puz s k" 
~~ı~ b ev ıyatr çoğalmıştır. 

Lfitfen hana doğru bir yol gösteriniz. 

AÇIK KONUŞMA: . 

Beyoğlı.ında Tarlabaşında Margant sokak 22 nUI!la• 

rada B. N. na: 
Bir milyonda bir olnr bir yanlışlık yüzünden mektubu

nuzu çok geç olarak ancak dün elimize aldık. 
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m lYl fhrltaıırnvet 
Am lspanyol generallerinin Madrid 

hükumetini ezmek için Faslı yerWeri 
a.sker olarak kullandıkları malum. A· 
silerin Faslııara, bu hizmetlerine bir 
mukabele olmak üzere muhtariyet ı•a .. 
ad.ettiklerini de geçen gilıı Haoos et• 

jan.sı bild:rdi. Burhan Belge An7.:ara.. 
da Ç1kan "'Ulus" gazetesinde bu habi'T' 
üzerine :ıöy'e yazıyor: 
"Eğer Faslılar istiklalin ne olduğu

nu bilselerdi, ispanyol halkına ve bu 
halkın haklarına karşı bile saygı bes. 
lemiyen bir zıhniyetin tutup Riflile. 
rin haklarım tao1yamıyacağmı daha· 
ilk adımda tayin ederlerdi. Nitekim 
zaman ve hadiseler, bunun böyle oldu-. 
ğunu ispat edeceklerdir. 

Esasen Etyopya muharebelerindeki 
Askari'ler gibi İspanyada öne slirül· 
mekte olan ve ilk telefatı venneğe me
mur edilen Faslılar, o kadar çok kırıl
maktalar ve azalmaktalardır ki, asi v~ 
reaksiyoner generaller, güniln birin<l.e, 
baştan başa harap \•e dullardan ve ök~ 
süzlerden ibaret İspanyanın il.zerine 
zafer bayraklarını diktiler mi, iki Pyr
rhus zaferini birden kazanmış olacak
lardır: 

Ol"tada, ne hakkı anyacak bir tspaıı
yo l halkı ne de bir Fas delikanlısı ka
lacaktır. 

lstikl.BJ, milletler i<:in bir '"paye .. 
dir ve buna, ancak, Jô.yık olanlar nail 
olacaklardır. Hele cahiller, asla. .• , 

-... 
B ·lYl wa.~ır~ naııra 

yaı~nfi( ~~~DD m!? 
S. Gezgin "Kurun" da ya.zıyO'I": 
"Bo~azda oturanlar, hele Anadolu 

kıyılarına yerleşenler, günlerini iste
dikleri gibi kullanamaz, oldular. Tram 
vay arahaları, hiçbir gün duraklarda
ki k4labalık1arı karşılıyacak bollukta 
değildir. Hele "Haliç" vapurları, deni
lebilir, ki bu bakımd::ı.n en kusurlu o
lanlarJan sayılabilir. 

Geçenlerde bir cuma günü ''Fene~ ,e 
gitmek için yola çrkmıştım. Tıirife se.. 
kiz buçukta bi.r vapurun kalkaeağmı 

gösteri yordu. Bekledim. Dokum çey .• 
rek kala ancak gelebildi. Fa.kat ben, 
dokuzda orada bulunmak zorundav
dım. Merdivenlcrı ''Jılhavle,. ler çek~
rek tırmandım. Bir otomobile athya
rak işime koştum. İskelede yüzlere~ · 
kasketli mektep çocuğu bekliyordu. 
Sonra düşündüm, ki .. Fener,. de ·bir 
Cumhııriyet orta mektebi, bir Rum Jf
sesi, bir Yuvakimyan kız lisesi, birk:ıe 
tane ilk okul var. Likeleyi doldurup ta 
ştran çocuk kalabalığı da buralara ko
şan yavrulardır. Hiç şüphe yok, onla -
rın hepsi geç kaldılar. Mektepler, der
sin yansında gürü.ltUIU ayak sesleri. 
telA.şlı koşmalarla doldu. Hoealar, sı
raladıkları takrirlı:>rini şaşrrdrlar. Bun 
lar, göze görünmiyen fakat için içfn 
işl iyen yaralara ~nzcrlcr. Zararları 
gün geçtikçe acı acı belirir. Ne olur ta. 
r ifeler yapılırken mektep semtleri dü
şünülse, vapurların hareket zamanlan 
ona göre yaprlsa. Şirketlerin en sad1t 
müşterisi bu çocuklardır. Bu yavrula
ra yazık değil mi?,, 

Kamyon 
hendeğe 
yuvarlandı 

iki gencin ayakları 
kırıidı 

I )ursada bir k;\myon kazası olmuş. 
iki gencin bacakları kırılmıştır. Kaza. 
ya, ehliyet vesikası olmadığı halde, 
Merinos fabrikasının bir kamyoım ile 
arkadaşları Basri ve Ahmedl gezintiye 
te~vik eden şoför "rrıuavini İhsan sebe
b'yet vermiştir. Kamyon Aptal köprii 
civarında hendeğe yuvarla.nmış, Basri 
ve Ahmet bacakları kmlmak suretile. 
ıı.~ır yaralanmışlardır. Şoför mua.vi • 
nine bir şey ol:namt~tır. 

Sağır ve dils!z!er 
için mektep 

r;ı ~e}.n l u karpuzların içind,.. 
1n '"'n er v _ı__ ı b Qtirlu... .. arwr. ~tan ul zi-

lt "e gu bunbrm çekirdekle
erek t gelecek mevsimde zfü. 

Ccrübe1cr yaptıracaktır. 

CEVABIMIZ: Size yapacağımız en güzel tavsiye bu 
iki erkekten birden vazgeçmektir. 

Çünkü sizi sevmiyenle alakadar olursanız bu sizin 
için bir işkence olacaktır. Sizi seven fakat sizin tarafınız

dan sc>vilmiren?e ahikadar olmağa çalışırsanız, bu da sizin 
i~in. çekilmez bir hal olur. .. 

Bahsettiğiniz köylerin yeni taksimata ~öre 
ilçelere bağlı olduğunu Ankaradan sorduk. Cevap 
bildireceğiz. 

bang! Sağır ve dilsiz çocukların tahsili f~ 
alınca çin yılb:ışınd1?1 itibaren şehrimizde 

1 bir muMellt ilk.mektep açılacaktır. 
müracaat; Mektep yatılı olacak ve g lrecekler mu. 

. hakkak s~ır ve dilsiz bulunacaktır~ 

KaYxp aramak işine gelince, gazetemize 
edilince derhal yazanz. 



4 

L A R Gazetemize, "Gilzellik doktoru., adre81 

ne haklld veya n:ıUst.e.ar adlarmızla aora 

cağınız suallerin cevaplarını bu s1.ltunds bulursunuz. Bu eevap:arı- Parl.st.e anl8.Jmıf bulun 
duğumuz gUzcllflt mUcm;esem vermekt.cdlr. GUzelllğlnlzl noksan bırakan kuaurlarunzı bize 
yazınız. 

ilk suaJlere gwellik müesseseşinm gönderdiği cevaplan neşrediyoruz: 

- 7 - ba.§kıa bir tedo.vi tarziyl.e dii::.eltmelc 

Şi§liden Bayan Remide adiyle so imkanı var mıdırl 
ruluyor: Gö~ gelince: Bir ameliyatla ha.zan 

"Boyumun biraz daha uzama.sım ve sağa VetJa sola baktığı halde bebeği 
azıcık zayıflamak i.3tıyorum. Kendim sabit kt.ılan bir gözii. tabii hale getir-
18 ya.11-ndayım. Boyum 1 metro elli mek mümkün miidürt Ve böyle bira
santimdir; ağırlığım 6S kılodur. Gl5ğ- meliyat kaça mal olurl 
sümün çevresi 114 sant imdir. Kalça"'la- Cevap: 
rım mütenasiptir, f ako.t kıanıım büyllk 23 yaşında bir genç kızın biraı: 
tilr . ., eğri olan bacaklarını düzeltmek için 

Cevabonız: jimnastik faydalı olup olamıyacağı 
Adaleleri germek ve kamı incelt- kestirilemez. Eğri imi§ tesirini veren 

mek ii;in diğere tırmanmak ekzersis· bacakların bu hali ekseriya dizlerin 
leri çok faydalıdır. iki buçuk metre u· vaziyetinden ileri gelir. Ve bunu d=..ı 
zunluğunda tırmanma sırıklarını el- tedavi etmek bir hayli güçtür. Bazan 
bette jimnastikhanelerde görmü~ii bir mneliyatla bertaraf edildiği olur, 
nüz. iki el ile bu direğin tepesine ka- fakat mutlak değildir. Maamafih, 
dar tırmanmağa çalışmalısınız. Gün· jimnastiğin bu vaziyeti tashih ıçın 
de bir defadan başlayıp alıştıkça ~ olmasa bile, daha fazla başlamasının 
defaya kadar arttırmız. Böyl~· önüne geçmek gibi büyük bir fayda-
ce yükselmek, belden yukarıt1 sı olacağı iddia edilebilir. 
b;rkaç santim uzıyacağı gibi karında- Gözbebeğinin hazan aabitlct§en 
ki toplanan yağları da dağttır. bu vaziyetini düzeltmek için ameli-

Göğsü inceltmek için de kol ve yat yaptırmak faydalıdrr. Eğer, bu 
r,öğ•lS ekzersislerini hiç ihmal etme- hal a.Mbi bir sebepten geliyorsa hı..
, iniz. Soluk alma ve verme ekzersis- nun tedavisi ekseriya imkansız hale 
}erinin de kann biçimine büyük faydn gelir. Bu itibarla bir göz doktoru · 
smı göreceksiniz. nun her §eyden evvel bunu teabit er 

_ a - mesi lazım gelir. Böyle bir amcli-
Fatihten (Hayırlı) imzasiyle 50 yatın fi!.atı .. üzcrinde bir §ey söylen~· 

ruluyor: mez; çunku, bu, doktorun yapacagı 
Pek iri ile!]ilinı. Fakat baldtrlanm, muayene ncticcaindc vereceği karara 

boni ba.zan korkudan o.ğlatcıoak kıadar tabidir. 
------~-...-----------------ktil ın .. Akla ge~bilecek batan çareı~- Bir dilek 

ro başvurdum .. Fakat hiçbirisi fayda 
etmedi. KolayZıkUı yürllyemiyorum. Sanatkdrlartmtzdan Beyoğlunda. Şık 
Bana müthi§ bir azap veriyor. Ve... sinema ittmlind8 kundura mo.ğaza.'fı 

~ahibi Nuri Çekicin bir dileği.] 
~. Ank 

Cevabımız: Geçenlerde a.roda yapılan sana-
Zc.nnediyorum ki, §imdiye kadar yi sergi8inde bulunmağı memleket 

bu azabınızı iule edecek çare de yal· borcu bilirken işlerimin çokluğu ben! 
nrz haldırlannızm kalmhğmı dü§Ün- bu önemli gay~ mahrum bırııknuş: 

·· ·· ·· H lb ki h d tır. Sayın milşterılerlmin bu husustakı 
muS11unuz. a u er şey en ev- timi k b J ı · ı dil · 
vel -talk udrası kullanmanız lazım- ma.zere a u ne erın erım. 

p ", ••••••••••••••.••••••••••••• ,....... ~ıc:···· ... 
dır. •••·•·•···•••••·•·•••••·•·•• ...... ••••• ·····~ 

. Baca~lannr:_m biribirinc sürtme· A 1 i M u h. d din ii 
sıne manı olmaga çalr§malısmu:. Bu- • r: 
na care olarak da, uygun olacağım ii HA C'J BEK/~ D i~ 
tec;übe ile elde edeceğiniz bir kum~- f: Ll H 
tan yapacağınız çok yumu§ak bir :: :: 
don tavsiye edilebilir. Bu kuma§IH n Şeker, Şekerleme i~ 
i~ekten .~ha iyi olmasına dikk~t ec:li- ii ve ı 0 k u m ı ar 1 n ı n H 
nız. Boyle ahvalde kullamlabılecc1< ı: :: 

..... 
:::ı 
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ak~~m MELEK ve 
MAZURKA 

SAKARYA 51"~T,.«;.':~uıd 
POLA NE.GRi 

filminin unutulmaz tarafından narikulade bit 
yıldızı surette yaratılan 

OSKOVA-Ş N 
Eımalsiz bir zenginlik ve İhtİ§Cm içerisinde geçen nefis bir AŞK FIJ.Mt, 

Ka~oınlaıroın be~en®ceğn lhllsso bDır şaheset 
Ayrıca; PARAMOUNT dünyt;l haberleri arasında Ingiltere kralının donanmayı ziyareti, 

Amerika, Frans."', Rusya haberleri ve PARIS Pl! DAPEŞTE futbol maçı 

Yerlerinlzl evvelden aldJrın. 
Telefon: SAKARYA: 41341 - MELEK: 40868 

Bu akşam SA~A V' sınemasınd 
S i R L Y TEM P L a::.••n 
en mükemmel filmi. Bütün dünyada en büyük 

muvaffakıyeti kazanan son eseri 

SHiRl Y KAP AN 
Fransızca sözlü ıen, eğlenceli, yeni ve hararetli film. 

Uaveten: FOX JURNAL son havadisleri 
Hamıt: SHIRLEY TEMPLE'in resimli mcdalyonlan ve foto"' 

çocüklara meccanen dağJtdacnlmr. Çocuklar için fijatlar: 
Balkon ve hususi 25. um•1mi duhulive ?.O lmnıstuT. 

TCRK sinemasında 
DANiEL DARIEUx 

Güzel yddızm en güzeı filmi 

YEŞiL DOMiN 
Fransızca fevkalade fılm. Bütün İstanbul bu filmden bahsediyor. 

Hll---------· naveten: El<ler Jurnal en son dünya haberleri. mmıaa:10m1•-ll"J 
bir dokuma vardır, bu bir nevi süed'~ ~i nefaseti dUnyaya H 
benzer. Söylcdiğiniı: gibi bir suti· g nam vermiştir H Kaybolan Mlsır 
yenle uyumak hiç de doğru değildir. ~ . H - kurbanları 
En doğru olanı mütemadiyen ve sık:: Akide GO Kı. ii tayyaresı bulundu 
~Ik )İmnastik yapmaktrr. Çünkü b•ı H Sa~~' ·-~kum 60 Kr. n Londra 25 (A.A.) - Kahireden bil-

i b ıd 1 ı ·· Gullu lokum 70 Kr dirildig-ine göre Mısır hava yolları '"ir· suret e a ır armızm ıacmini azalt- :: • :: 'li' 

mış olursunuz. Ayni zamanda göğ· il Fındıklı lok~ 90 Kr. ~~ ketinin kaybolan tayyaresi bulunmuş-
sünüzün ebadını tabii hale getirmek h Elvan ~e:ı 80 Kr. ii tur. Tayyare Ela.ri§ sahilinden yüz 

·• Sa.kızlı l kum 70 K •• mil mesafede ve Filistin hududundan için de göğüa hareketlerini yapmalr ii 0 r. ii 
sınıı;. Size tavsiye edilebilecek hare· ij Fısbklı lokum 120 Kr. g otuz kilometre mesafede Rasennagap 
ket şudur: Ayaklannrzı birl~tirini1:. U ~~ymakb lo~ 1 ~O Kr.H da cebri bir i.nİ6 yapmıştır. Tayyare yo-
T opuklarmız üstünde yükseliniz, il Bayram ıçın ~_a~r~dan sı~a!1§ ka- f~ lunu şaşırmış ve benz:tn hazinesi bo
köprüciik kemikleriniz \izerinde ucu· H bul olunur. Sıparısler Tıcaretha· :; zulduğundan benzinsiz kalmıştı. Tn.y-

11 · k · l J b l ·· I yarenin mevkii Bedeviler tarafından 
ca l'Yetirilmiş ellerinizi kuvvetle ve : nenın mcr czı o an etan u · !: 1 '° ·! B h k H ·d· del · d .. haber verilmi~tir. Burılar tayyare yol-
vücudunuz sallanmadan ye.na açmrz. h a çe apı, amı. ıye ca esın e :.:. K d ı cularma. bir zarar gelmedigini de bil· 
Bu hareketi her sabah yataktan kal- H a ım • Hı dirnıişlerdir. 
kar kalmaz 2, 4, ve 6 defa muntaza· :: a c 1 1 r==ı------------
man tekrar ediniz. ii g Çocuk 

- 9 -J h ş le: K (§: R en i~ Çocuk Esirgeme kurumu ta.rafından 
Emirgfuıdan F. F. F. imzasiyle if mağazaso nda !~ çıkarılan (Çocuk) mecmuasının 12 in· 

soruluyor. :• ,: ci sayısı çok zengin bir mlindericatln 
ıs yaşında olan bir genç l~zın bira.z ~I ~~ b U ..!.....<?.!..~~"!!__ .. ~ intişar ~tmiştir. BUtUn yavnılara. ta.v • I 

iğri. olan bacal~larını jimnastıl~le, Ve?Ja •• ... - ..... -·•··-···-·-··-·-·-.. •• siye ederiz. 

Çinde kadınların ayaklan küçük ol 
mak gerektir. Bunun için kız çocukların 
ayaklannı demirden al!tlar içine koyara 
k ncşvunu:""aaınıı .... 1i olu· ar. Ç"~ dc 

son senclercle yasak cdilmi~sede clyövm 

meınlclıcetin iç taraflannda b11 

dete uyan aileler pek ,oktur· ~ 
ayaklann bu adet yüzünden n• ~ 
§Ckle girip eciı bücüş olduğ~ 
gösteriyor. 

Mi ki ada havdutlar Desinde 

PA\4" NEkA t>AR. 'VOLV 
M\JZ. KAL1>\·· 

·-
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2.6 ikindte~rin - 1936 

Oç gazete 
muhabiri 

Dünkü hiki.yeniu hülasaaı: 
Ho.rp havadislerini mahallinde öğrenip 
gazetelerine bildirmek Uzere Sudana 
gttmiş olo.n Yartimer, Skot ve Analey 
islmll Uç !nglliJI gazctec181 aralarında 

konu~uyorlar. Bunlardan Analey 1simll
si genç ve daha tecrübesizdir. Arkadaş
lan, geride olan diğer 1ld gazeteci deve 
sırtında olduklnn için kend!lerlni geç_ 
meler! tehlikesinden balıaedlyorla.r 

Ansley develerin attan daha mı .Uratil 
oldu$l"Wıu soruyor. 

- Hayır, hayır! Koşu develerinden 
bahsediyoruz. Bedeviler uzun bir me -
8afeyi süratle gitmek mevzubahsolun
Ca. bu develere binerler. 

- Bu hayvanlar dört nala giden bir 
attan daha mı süratlidirler? 

- Muhakkak. At onlara yetişemez. 
Clinkü yolda gayet muntazam yürür -
ler. Bundan başka yolda durup bir şey
ler yemeğe. eu lçmeğe de ihtiyaçtan 
~oktur, aya.klan da çölün kumuna sıca 
tına çok mUtehammildir. Bir zaman
lar Halfada develerle atlar arasmda 

t l'apılan koşularda, mesafe uzun olduğu 
için galibiyet develerde kalmıştı. 

Martimer: 
- Maamafih, kendimizi ayıplamak 

doğru değildir, dedi. Zira.. tel~af is
İaayonundan otuz mil uzakta kalına -
~z pek tıla mümkündür. Ve bulundu
~uz yerde de hattın bir hafta sonra 
l'apılabileceği hatıra gelebilir. Bu tak
rurde .. 

- Evet, bu da varit .. Neyse, çok ko
llUştuk, dinlenelim! 

Scott ve Mnrtimer cibinliklerinin al
tzııa girdiler, ve biraz sonra da, açık' 
havada yatmıya alışmış lıwınlar gibJ 
derin bir uykuya daldılar. 

Genç Anesley ağzında sigarası hur
~a ağaçlarmdan birine yaslanınıış, ken 
41sine verilen nasihatler üzerinde dil
ailnUyordu. Otılarm yapbklarmı yap • 
mıya karar verdi. Tam gölgede kum
lar üstünde yntmıya hazırlandığı bir 
8trada, cenup tarafında bir cismin ha
l'eketini fnrketti. Bu gelen atlı, mlihen 
dis Merryweathcr idi. Bir aralık at ve 
8Uvari bir tümseğin arkasında kaybol
du. Birdenbire kayalıklar arasından 
~kselip çölde hafif bir sis gibi uzıyan 
beyaz bir dumanın yükseldiğini gör
dU Scott \'e Martimeri uyandırdı. 

- Kalkınız! diye bağırıyordu. Mer
%cnthcri bedeviler kurşuna dizdiler 
~nncdiyorum. 

İki gazeteci: 
ı... - Scotte sHU.h sesJ işitmediniz mi 
<.ı.:ç ~ 

- Hayır! 
t· - Belki silAh sesini kayalar akset-
1?'ınemi_ştir. 

11artimer: 
~ - Evet, bundan bahsetmeli, dedi. 

ot almıya başladı: "Merryweatherin 
~olunu kesmişler; geri dönmüş, bu se-
er silahla yaralanmrA, veya öldürill • 

tı:ı·· ~ in U§. Muhabcrnt Bedeviler tarafından 
\> kıtaa uğratılmıştır.,, Yazdıklarım 
aııh mı? 

- COMn Dayle'den -

- Tali, Henndu, Essi!... Ne diye bu 
kadar korktunuz. Develeri hurma ağaç 
!arının arkasına saklayın, ve iyice bağ 
layın. Hiç kurşun sesi işitmediniz mi? 
Haydi, eşekleri de şu tarafa yatırın. 
Sakın ha, benim sandığımı oraya koy
mayın .. Onu iki atla beraber ağaç kü
mesinin arkasına koyun. 

Scott bir ses işiterek bağırdı: 
- Hay allah cezasını versin! kurşun 

isabet ettl! 
- Neye isabet etti? 
- Görmüyorsunuz, esmer deve nasıl 

kıvranıyor? 

Zavallı hayvan boylu boyunca yere 
uzanmış, dili sarkık, karanlık büyUk 
gözlerini kapamıştı. 

Martimer hiddetle: 
- Bir kurşun bana on beş sterline 

mal oldu, dedi. Bu adamları kaç kişi 
tahmin edersiniz'! 

- Dört kişi tahmin ediyorum. 
- DördUnUn de silAhlı olduğu mu-

hakkak! Fakat yanlarında bıçaklı ve
ya kılıçlı birkaç kişi daha bulunabi
lir?. 

- Zannetmem. Nihayet yolu keser 
birkaç senıeri, o kadar .. Sırası gelmiş
ken sorayım, Anesley, ilk defa mı silalı 

ateşi görüyorsunuz? 
Heyecan, cesaret ve tecessUs karışık 

tarifi güç bir his duyan genç gazeteci· 
samimiyetle itiraf etti: 

- Eveti 
• - Eğer insan tam bir hayat yaşa
mış olmak gururunu duymak istiyorsa, 
aşk, fakirlik ve harp gibi en çetin tec
rübeleri geçirmiş olmalıdır. Bana kur
şun veriniz .. Bilirsiniz ki, dostum, bu. 
ate~ muharebesinin en ehem.miyetsizi
dir: Maamafih, siz develerin arkasına 
gizlenirsenlz., kendinizi Londradaki 
muha?Tirler klüblinde imiş kadar em
niyet içinde bulursunuz. 

Scott bağırdı: 

- Belki emniyet içindedir, ama ra
hat değil! Maamafih, Martimer sinir
lerimb:in kuvvetli olusile övünebiliriz. 
Reuter ajanını düşUnUn, üç gündür 
güneşte pişiyor, sonra da arkasında bir 
sU.rU insan.. Ya akşam gazeteleri ne 
olacak! .. İşte, bir kurşun benim cibin
liği deldi, tam zamanında başımı eğmi 
şim. 

- Kur5un c.scklerden birine isabet 
etti. 

- Eğ~r bu böyle devam ederse, eş
yalarımızı Kbartouna kadar sırtımız. 
da. taşımaya mecbur olacağız. 

- Ne ehemmiyeti var, dostum. Bun
lar gu.etelcrimize kıymetli mevzular 
olur. Hep!i de manşetlik haberler. Mu
ha.berat inkıtaa uğradı. - Bir İngiliz 

mühendisinin katli - matbuat erkA.nı 
hücuma maruz kaldı. 

Anesley: 

- Çok güul ı dedi. Fakat, yazının 

nasıl biteceğini çok merak ediyorum. 
Scott yere yuvarlanarak: 
- Hususi muhabirimiz yaralandı, 

diye bağırdı. M.a.a.mafih yara pek mü
hinı değil. Sadece dizimi sıyırmış! 

HABER - Akşam posta.!l 

T@(ll)tcın amca 
kaıOk ~©>lrlYSlUI 

çaOoycu-

-

- Yolunu kestiklerine emin misin., 
t- - Tabii Öyle olmasa yürüyerek bu
aya kadar gelebilirdi. - Bende diyaklUm var, hemen sa-===== ===================-

ralım. 
1 - Bu takdirde, düşmanlarına ras
llnı§ demektir. 

- Bana da öyle geliyor. 
tı. - Niçin yaralandığını söylüyorsu -
~? 

~-Bedevilerle ilk defa karşıla.şmıyo-

- Nereye gidiyorsunuz? 

-Hemen! Bu kadar uzaktan yara
lanmak tuhaf şey. Bu heriflerin giz
lendikleri yerden çıktıklarını görmek 
isterdim. 

- Müsterih ol, yaklaşıyorlar: 
- Hay Allah cezasını versin, kaza.ı 

delindi. 
- Sarras'a. Bir gong gürültüsile Remington 

~ "h ~ ~e geliyorum. Bakalnn sürat mavzerinden çıkan bir kurşun kazanı 
ll angı~~z da.ha ileriyiz. delip geçmiş, ateş üstünden de bir bu-

artu~Vadısı gu.etelerine yetiştirmek \ har bulutu yüksdmişti. Kayalıklarda 
laı, an o kadar kuvvetliydi ki, c;adır- vahşi çığlıklar i§itildi. 
l~ U§akla~ın, ve nihayet kendi- - Bu budalalar Üzerlerine hücum 
llııut a~ agzında olduklarını bile edt-..ceğimizi zannediyorlar. Maamafih 
>ın kUYorlardı. Konuşurlarken, silahla- eminim ki onlar bize hücum edecekler 
ilstUno;kunç sesini işitiyor, başlarmm Bizde şimdi ateş etmeğe ba.«jlamalıyız. 
<lllYl.ı en kuT§unln.nn acaip ıslıklarını Anesley tabancanız var .mı? 
lıu~orlllrdı. Ayaklarının dibine bir - Güzel bir av çiftem var. 
lcına : .. dalı dilştU, ayni zamanda şaş- - lyi Kurşunları nasıl? 
~rf onmuş, korkmuş olan altı uşak - lri av kurşunlarından .. 
tııu .. nle çtks.rak kendilerinden yardım - Güzel. Benim de tabancam var. Fa. 

,;or ardı. 
""t'.l kat, bunlarla bir iş yapabilir miyiz? 

terd~rtinıer mildafo.a çarelerini gö:::.- Mortimer gözlilklerini bw-ııunun 
üzerine iyice yerleştirerek: } 

- Biraz daha durursak, üzcrinıize 
atılacaklar. 

Scott: 
- Saat tam dördü on yedi geçiyor. 

l/o l/o ~ 

Aneslcy kurşunlardan sakınmak 
isin perdenin arkasına gizlenmişti. 
Karşısında dikilen kayalara hayretle 
bakıyordu. Zaman zaman hafif beyaz 
duman bulutları yükseliyor, fakat in
sanları görmek mümkün almıyordu 
Genç muhabir kuvvetli bir heyecan du
yuyordu. Kazan delindiği zaman sevinç 
sesleri işitmiş, ve birden haşin bir ses
le söylenen manasını hiç anlayamadığı 
kelimeler duymuştu. Fakat Scottuı 
omuzlarını silktiğini gördü: 

- EV\'cla onlar bize hücum etsin
ler! 

(Devamı t•ar) 

HABER'in 
Ol•zellfk oo· toru 
Kuocnu: 

Yazan : Niyazı Anme't 
340 sene evvel bu.,Un 

oıraın eoçnsn lflltYJ::ı:tYJıra ~aı~lYID ~<d!OD<dln 
Sokaklar ve duvarlar kumaşıarıa 
süslenmiş, yollara t>unurdanlar 

yakumışt:ı 
Padi~h Mehmet tahtına geçme · 1 f.lçi, ipekli ve çizgili bir kuma,. 

için, Jstanbula giriyordu. Şehir&: tan yapılmı§ ve elmaslar, kuş tüyleri 
bu!~nan paşa ve valiler, elini öpm~· ile .süslü dar bir kavuk giymişti. Bir 
ğe Çekmeceye kadar gitmişlcrd:. hademe önünde bir kavuk götürü
Da vutpaşa sahrasında saf üzere dizi!- yordu. Hammer bu sahneyi şöyle an· 
mi~ yüzlerce Ümera, tebrike hazı.- latıyor: 
]anmışlardı. Su1tan Mehmedin vusülünden 

Mehmedin geçeceği sokakların az bir zaman sonra Sadrazamın nC'.Z· 
hepsine kıymetli kumaşlar, renle, dine kabul olunarak İbrahim paşa: 
renk çuhalar serilmişti. "Yahudi ve - Şah Abbas da Ceddi şah T ah
frcnk tüccarları, yerlere serdikleri maso gibi maluma muhib midir) diye 
..ye dıvarlara mıhladıkları kumaşlarm sordt•. 
nefa~etiyle Osmanlılara galebe etti- Sefirin: 
ler ... Evkaf idaresi, yollara güzel ko· _Evet .. cevabını vermesi üzeri-
kular neşreden büy.:ük buhurdau ne sadnazam: 
koydurmuştu. H~r ~okak başmd."l _ Başlıca hangi ilim ile meşgul· 
onat ökiiz, yirmi~er koyun kurban dür? sualini irat eyledi. 
ediyordu. İstanbul esnafı ve döıt Zülfikar: 
bine yakın tersane amelesi büyük 
bir alay yapmışlardı. lran elçisi bu
lun-tn Zülfikar Han, bütün maiyetiy 
le Fatih camii civarındaki sarayınıtı 
önünde bulunuyordu. 

Mehmet, yeni saraya geldiği va
kit §flir Baki kasidesini okudu. 

Şenlik tam yedi gün, yedi gece 
sürecekti. 

• • • 
İran elçisi Zülfikar, 1596 ydı 

26 ikinci t~rin günü, 340 sene ev· 
vel bugün, bütün maiyetini toplıy:ı
rak, huzura çıkacağını bildirdi 
Nasıl hareket etmek İcap ettiğini, so
ruları suallere verilecek cevapları öğ
rendi. Zülfikann, Mehmedin huzu
runa çıkması cok enteresandır. 

. . . 

- Fıkıh ile .. cevabını verdi. Sad-
rıazam, bunun üzerine: 

- Filhakika devletlerin en sağ
lam temeli adalettir, dedi. 

Karamanlı aşiretinden bir Türk· 
men olan elçi, ağır başlı ve sükuna 
mail idi. Zülfikar, maiyetinden etli 
kişi 5le vezirlerden sonra padişahın 

·huzuruna kabul olundu. itimatname, 
yanyana duran vezirden birisine ve 
ond<m diğer yedi vezire elden ele do· 
laştmlarak Mehmed!n eline verildi. 

Elçi, padişahın libasının kenarını 
öptü. Mahmedi tebriki mutazammm 
birkaç söz söyledi. 

Padisflh, cevap vermedi. Yalnız 
kAbulü bildiren i~aretler yaptı. 

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

Er:erı hazırllyan : Nüzhet: Abbas 
-34-

Küçük bir misal olarak; kendi · 
sindt"n uzun boylu bir hasım muha · 
cimi karşısında kalan haf bekin vazi
yetini ele alalım: Birkaç tecrübeden 
sonra hasmın kafa vuruşlarında ken· 
disine faikiyetini anladıktan sonnı 
gene beyhude girişler yaparsa buda· 
lahğma hükmetmek lazımdır. Halbu
ki bunun yerine atlıyacak gibi yap<ı· 
rak kafa vuruşu ile kime pas vere
cebe oraya, yahut da topun düşe
ceği bir yere koşarsa muhakkak su . 
rette daha faydalı çalışmış olur. 

iç ve dı§ hasım oyuncuları arası11 
da fevkalade bir ahenk ve anlaşmJt 
mevcut olduğu takdirde bilhassa e
hemmiyet verilecek nokta haflarm 
arkalarındaki beklerle çok ince b\,. 
tarzda anlaşmalnndır. Aksi takdird'!' 
takım icin malubiyet ihtimalleri _ço~ 
kuvvetlidir. 

DR1BL1NG: 
Hem müdafi hem muhacim me·ı· 

kiinde oynıyan hafbeklerin (Drib· 
lin~) de usta olmaları lazımdır. Bi 
rin~i sınıf futbolcu oiabilmek icin bıı 
esa' ~artlardan biridir. Geriye doçrrt• 
driblintt yapmak cok favdasızdır. Sa
hanın bir kPmmndan öbür kenarm:ı 
dn~ da driblinı:tden bir nt"tİce ha•nl 
olmaz. Çiinkü bu rh olduğu yerb 
saymAk 52'.ibi bir şeydir. 

Bazı hafların hasımlardan birka· 
çmı atlatıncıya kadar (Dribling) e 
devam ettikleri göriilür. Bu da sa

kat hir usuldür. Cünkü pas vermek 
dur•..ırken topu avni takım oyuncust• 
nun ayağının dibine kadar sürmek 
bo~ıuna enerji sarfı demektir. 

(Drib!in!?) ile muayyen bir he
def,. vasıl olmak e~aııını hiç bir :Zı:\ · 
man akıldan cıkarmryarak ayni gR· 
veye daha kolav bir yoldan gitme"k 
kabil olduğu takdirde bu kolay yol•ı 
tercih etmek -sadece bir mantık icabı. 
dır. 

Kendi golü önünde, tehlikeli za
manlarda ( Dribling) e başvuran haf· 
bek ve bek muhakkak surette iyi bir 
muayeneden geçirilmelidir. Çünkü 

bu tarz oyun şuuruna tamamiyle ha
kim bir oyuncunun işi değildir 

ÇALIM: 

f yi çalım kadar seyrine doyulma% 
bir oyun yoktur. Fakat ifrata vardır
mamak ~artiyle: Bunu bilhassa haf
lar h&tırdan çıkarmamalıdırlar. Çalım 
da (Dribling) gibi bir hasmı geçmek 
maksadiyle yapılır. Bu itibarla lü
zumsuz çalım boş emek demektir. 
Muhacimlere olduğu kadar haflara 
da lüzumlu olan iyi çalım yapabil
mek için antrenmanlarda bunu ihmal 
etmemelidir. 

ŞUTLER: 

Açık hafların iyi şütör olmalan 
çok avantajlıdır. Bunun için de an
trenman zamanının bir 1'ısmını bu 
işe hasretmek lazımdır. Yalnız ~u 
kadarını söylemek isteriz ki yerini bı
rakıp hasım kalesine ~üt çekmek sev~ 
dasına diicteun hnfhf'k vazifesini ih· 
mal ediyor demektir. Haflar için ha
sım kalesi ile yakından alakadar ol
mak zamam, onlardan daha iyi pozis 
yonda bir arkadaş bulunmadığı za
mandır. 

Muhacimlere nazaran haflar hı:k· 
sım kalesinden yirmi metre ve daha 
uzak me.•mfelerden çekilecek !i!iitle
rin c>.tımı bulmak hususunda sadece 
şansa bırakılmış olduğunu unutma· 
malıdırlar. Sonra ulu orta, ta u7aklAr 
dan hasım kalesini zararsız şekilcie 
bamhardıman etmek yalnız faydasız 
olmC\kla kalmaz. ayni zamanda iyi in 
kişaf etmek ihtimali olan bir hücu
mun hasım kalecisinin uzun vuru~iy 
le aleyhinize inkişafına da sebep ola
bilir. 

Her halde çok u7.aktan şütler 
le gol ihtimalini şansa havale etmek 
makbul bir oyun tarzı değildir. Sırf 

bir tesadüf eseri 01arak nadiren böyle 
uzun vuruşlarla bir gol kazanılsa d'l, 
iyi irkiı:ınf ed~n hücumlarla gol çt· 
karmak ihtimali çok daha fazladır. 

(Devamı oor) 
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Alman Japon ittifakı Jas~nn~~k;~v etı Şükrü Nailiyi de 
Yeni Alman_ Japon itilifı dün son' dirler. Bu gazeteler komünizme karşı p . y •• ı •• d ı 

dakikada kısaca bildirdiğimiz gibi sa- mücadelenin Almanya ile Japonyaıun askerlerı o um aramız an a 
at on ikide Bcrlinde Japon delegesi Sovyet Rusya zaranna büyümek huau-
Musakaji ile Almanyarun Londra bü- sundaki niyet ve tasavvurlannı gizlemek ça f P\ 1 ştı 
yük elçisi Von Ribentrop arasında im- için icat edilmiş bir bahane olduğunu t" 
za edilmiştir. Beynelmilel komünizme yazmaktadırlar. 

karşı yapılmış olduğu bildirilen bu Lidove Novine diyor ki: 
anlaşmanın malfun olan esaslan eu- "Alman - Japon itilafı, garp devletleri 
dur: efUn umumiyelerini endi§eye dü§ür-

1 - İki taraf beynelmilel komüniz- meğe matuf bir manewadır. Bu itilafa 
min faaliyeti hakkındaki mahlmatla, hiçbir demokrat devlet i§tiralc etmiyece
bu meselede efkAn umumiyeyi tenvir ği gibi Çekoslovalcya da i§tirak edecek 
edebilecek tedabir hakkındaki malu- değildir. iyice biliyoruz ki mevzubahs 
matı teati edecekler ve sıkı bir teşri- olan mücadele, komünizme karşı değil, 
ki mesai ile tedafüi tedbirler alacak- Sovyet Rusyaya karşıdır. Çekoslovakya 
!ardır. hiçbir zaman Sovyetlerin yardımından 
2- tki taraf, beynelmilel komüniz- vazgeçemeez. Çünkü Almanyanın t!bii 

min tehdidine maruz bulunan büyük haline gelmeği istemez.,. 

devletleri bu itillinamenin ruhuna mu Olzll protokol 
va.fık tedafüi tedbirler almağa. ve bu Londra, 26 - tvning Standard ga.ze-
itilüa iştirak etmeğe müştereken da- tesinin diplomatik muhabiri mevsuk 
vet edeceklerdir. iki taraf, mevcut menbalardan aldığı kaydile verdiği bir 
kanunlar çerçevesi içinde, dahilde veya. haberde Alman - Japon itüakmın gizli 
.hariçte doğrudan doğruya veya dola - bir protokolundan bahsetmektedir. Mu
yısiyle beynelmilel komünist faaliyeti- habire göre bu protoko~un esaslan §Un
ne yardım edenlere ka.I'§ı şiddetli ted - Jardır: 

Sofya, (Telefonla saat 13 te) - Dün 
Ma.nçukodaki Japon - Rus hududunda
ki 20 numa.ralı karakol civarında bir 
Japon takımı Sovyet arazisine iki bu
ç\ık kilometro kadar girmiş ve bu va..
ziyet karşısında Sovyet hudut muha -
fızlan Japon askeri iUerine kuvvetli 
bir ateş açnu§lardır. Japon kuvvetle
ri de buna mukabele edince, iki taraf 
arasında §iddetli bir çarpışma olmuş 

ve bu yüz.den birçok insan yaralanıp 

birçokları da ölmüşlerdir. Nihayet Ja
ponlar fazla mukavemet edemiyerek 
geri çekilmek mecburiyetinde kalmış -
lardır. 

Sovyet hudut kumandanı vaziyeti 
derhal başkuma.ndanlığa bildirmiş, bu
nun üzerine Sovyet· hilldimeti Tokyo
daki sefirini, Japon hükumeti nemin
de bu hadiseyi şiddetle protesto etın~ 
ye ve h8.diseye sebebiyet veren Japon 
askerlerinin cezalandırılmalarını iste -birler alacaklardır. Bu maksatla daimi 1 _ Felemenk müstemlekelerinin 

b. · k •t ihd ed' · meye memur etmiştir. ır muavm omı e as ılmiştir. Alman ve Japon nüfuz nuntakalarma 
3 - İtilafname, bugünden itibaren taksimi Edirnenin 

bayramı 
ve be§ sene müddetle meri olacaktır. 2 - Büyük okyanos adalan mesele-

Bütün ecnebi devletler sefirleri, Sov- sinin halli ve bu okyanusta Japon ve 
yet Rusya sefiri müstesna olmak üzere, Alınan "iktısadi nüfuz., mıntakalannm 
saat 12 ile 13 arasında Hariciye neza- tesbiti 

Dilo bilyfik merasim tine davet edilmişlerdir. 

Prag 26 (A.A.) - Bu sabahki bütün 
Çekoslovak gazeteleri, Alınan - Japon 

Mcvzubahs protokola göre Born~ ve 
Seleb adaları Japon nüfuz mıntakasmda 
kalacak Sumadra ve Cava adalan Alman 

yapıldı 

ib1afı hakkında mütalealar yürütmekte- nüfu:ıo: mıntakasına bıralcılacaktır. 
Güzel Edirnemizin dün kurtuluş bay

ramı Ankara, İstanbul ve hmirden 
gelen heyetlerin ve bütün Trakyalılann 
iştirakile sonsuz bir sevinç içinde kutlu
lamı~tır. Camdan kumaş 

imaline başlandı 
Yeni nevi camlar ipekten ince, 

çelikten dayanıkhdır 

Merasime dün de yazdığımız gibi sa
at 9,30 da ba§lanmı§ ve evvela bir bölük 
asker kurtuluJU temsilen §ehre gir11Uş 
ve BelcdiYe reisi Feridin heyecanlı bir 
nutkile karşılanmıştır. 

Saat 10,5 da Selimiye minareleri ara
sına 2 5 metrelik bir bayrak çekilmiştir. 
Bu esnada izciler boru ve trampetlerle 
merasime ittirak etmi§ ve halk coşkun 
tezahüratta bulunmuştur. 

Elbise imalinde §İmdiye kadar birçok 
maddeler kullanılmışsa da camdan el
bise yapmak kimsenin hatırına gelme
miıti. Son zamanlarda bazr büYük Ame
rikan ve Alınan fabrikaları camdan ne-

sicler imaline başlayınca bunların elbise 
yapılmasında da kullanılması akla gel
rni§tir. 

Camdan kumaşları bildiğimiz pence
J'e camı ile mukayese etmemeliyia. Ku· 

maş.m dokunmasında kullanılan cam 

telleri saç kılmdan yirmi defa incedir. 

Tellere liztm gelen sağlamlığı vermek 
için yeni usullere müracaat ediliyor. 

Renkleri arzuya göre değiştirmek için 

de renkli cam macunu kullanılıyor. 
Böyle cam kuınat fabrikaları Avuatur
yada bile açılmı§tır. 

ler arasında bir de şeffaf olmayan cam 
vardır. Bu camın iki tarafmdan birin
den bakıldığı zaman ötesi görülüyor. 
Diğer tarafından bakıldığı zaman ise 
bir ıey görülmez. Bu carnlann bahusus 
pencerelerde büyük rağbet göreceği mu
hakkaktır. 

Bundan sonra Edirne aaylavı Şeref 

bir nutuk .söylemi§ ve daha sonra mer
hum Şükrü Naili kara günlerine iştirak 
ettiği ve mühim roller oynadığı Edirne
lilere sel!m.larını bildirmiştir. 

Bundan sonra Belediye önünde bir 

ispanya isyanı saat süren bir geçit .resmi yapılmıştır. 
Trakyahlar talebe yurdu 

1 htllAlcller 1 ki tebliğ Dün, Univenite civannda kurulan 

ÇI k 8 rdı la r Trakya talebe yurdunda Edirnenin kur-
1 tuluşu teait edilmiş ve yurdun açılma 
spanyadaki dahili harbi iki ta- resmi yapılmıştır. 

raftan biri kazanmak için çalış- -------------:---::-=-

mak~:7 ~ecc asi kuvetler §Öyle ik; Kara kış geldi 
tebliğ nC§rCtmİ§tir: ( B(Jf taralı 1 incide) 

Karadenizde Ereğli limanında karaya 
Madrit cephesinde ileri nıevzile-

oturmuştur. 
rimiz müstakbel harekat için tashih Alma.n bandıralı Morea vapuru Mu-

Camdan kuma~lar şeffaftır. Diğer edilmiştir. 
kuma la kadar k 1 lıkla k il' diki. danya.da zincir ve halatlarını kopara-

' r 
0 

ay es ıp - Santander mıntakasında Kızılh- rak karaya düQnluş" tUr. 
lir ve yıkanabilir. Amerikada son tatbik .,.. .•• 

nn taarruzu akamete uğramıştır. Hii· Fransız bandıralı Garrone vapuru edilen usullerle elde edilen kuma§lar k"' 
umet milislerinin Roblede de Cheva gaz yük' 1ü olarak Seddülbahir civarmgayet sağlam oluyor ve ·cilde hiçbir za-

rar vermiYorlar. laya kartı yapmış oldukları yeni bir da Kepez mevkiinde ehemmiyetli su-
taarruz, püakültürmüştür. Otuz milis rette karaya oturmuştur. Türk gemi Diğer bir bakımdan cam ipinin bir 
telef olmu§tur. kurtarma anonim şirketinin Çanakka-$10k iyilikleri vardır. Parlaklığını ula 

kaybetmez, güve tutmaz aynı zamanda 
110n derece ucuzdur. Çünkü imalinde 
hiçbir kıymeti kalmanuı olan cam kı-

nldan kullanılmaktadır. Bir kilo erimiş 
camdan yirmi metre murabba cam ku
maş yapılabildiğine göre kumaş hemen 

hemen yalnız imal fiyatına mal olmak
tadır. 

ikinci tebllO lede ista.syoner Alemdar tahlisiye ge-
mi!ıi derhal kaza mahalline gelerek yar 

Moncloanın İ§gali sayesinde kıta- dnna amade olduğunu gemi kaptanına 
atnnız, Madritin §imalinde müessir bildirmiş, fakat süvari henüz talimat 
surette himaye görmekte olup Man~ almadığını cevaben söylemiştir. Alem
zares nehrini kolaylıkla geçmektediı- dar, her ihtimale karşı kaza.zede ge
ler. Kıtaatımızın iaşe işleri artık ko· minin yanında bulun.maktadır. 
laylıkla ve geni§ mikyasta temin edil Bahke•lrde kar 
mektedir. Batkumandanhk nikbin- Balıkesir, 26 (A. A.) - İki günden-

Camdan yalnız kumaJ yapılmak su- d.ir. Evelki gün teslim olmu§ olan beri şehre kar yağına.ktadtr. Soğuk 
retile istifade edilmiyor. Camla yapılan kırk milis neferi, Ccneral Frankonun şiddetlenmiştir. Mülhakatta da soğuk 

geçenlerde af ilan edeceği vaadini mu lann şiddetlendiği bildirilmektedir. 
tazammm obn beyannamesi üzerin«- Hava raporu 
birçok asilerin kendileri gibi hareket Bu sabah, rasathaneden aldığnnız 
edeceklerini beyan etmi§lerdir. Diğer hava raporu şudur: 

Barometre 761 dereceyi göstermek
esirler, Madritteki kadm1ann pazar tedir. Asgari hararet (0) dır. Dünkü 

lardan mimarlıkta pek çok istifade edi- sabahı Puerta Del Solda payitahtın 
lecektir. Bu tuğlalara bir miktar fosfor- azami hararet ( 4) tü. Şimal istikame-

eebeton şimdi kullarulan çimentodan 
çok mukavemetli olduğunu yapılan tec
bülerle anla§ılmıştır. Sırf ca.mdf n tuğ

lalar içlerindeki hava alındıktan sonra 
hava ve sedayı geçirmediklerinden bun-

teslim olmasını istemek üzere bir nü- tinden esen rüzgar, dün akşam saat 20 
lu madde ilave edilerek binalann ışıklı . ld kl L '- den sonra Ka.rayele dönmüştür ve ted-
bir hale sokulmaları mümkün olacaktır. mayı~ yapmış o u arını ocyan er 

mektedirler. rioen şiddetini arttırarak saniyede a-
BöYlece cam tuğladan evler geceleri za.mt 13 metro süratle esmiştir. Sabah 
Peri mawlanndaki saraylar gibi pınl Bir lngllz fllo•u lapanya k . 8 de yağmıya başlıyan ann ırtif aı, 3 
pml pınldayacaklardır. sularmda 

saat zarf mda 2 santimetreyi bul.mu5-
Betona rekabet eden cam aynı uman- Sofya, 26 (Telefonla) - Paristen tur. Karm devam etmesi muhtemeldir. 

da çeliğe de mühim bir rakiptir. Çekos- bildirildiğine göre, İngiliz Akdeniz do- Avrupa ekspresi 
lovakyada hali hazırda yapılmakta olan nanmasma mensup 7 denizaltı, 5 hafif Havanra fenalığı yüzünden bu sabah 

cam levhalar çelikten yedi defa fazla ve 3 büyük torpito Barselon ile Yalan- saat 7,45 t egelmesi icap eden semplon 
bük~ğe milstaittirler. Bu camlardan sia Jimanfanna gönderilmi§lerdir. ekspresi 4 saat rötarla saat 11,45 te 
trn~ ~aldan yapthnağa baı1anmrJt.rr. Bunlar, Franko bükUmetinin muht~- nchrimize gelebilmiştir. 

Nevyorkta geçenlerde açılan camlı mel bir bombardımanı karşısında İngiliz Edlrnede 
maddeler sergisinde gösterilen yenilik- tebaasını himaye ile vazüedardırlar. Edime, (T elefon1a2. - Dünden-

( Ba:; tarafı 1 incide) { 
la beraber EdirneYe gitmişti. Gündüz 
bütün merasimde bulunduktan sonra 
vali Osman Şahinbaşrn evindeki toplan
tıya i~tirak etmiştir. Oradaki konuşma 
esnasında general bir aralık midesine 
gelen bir sancıdan şikayet etl1Uş, fakat 
bunun geçici bir §ey olduğunu söyliye
rek konuşşmada devam etmiştir. Fakat 
bu sancı eksileceğine artmış ve general: 

Jstanou.uudı1 a Kenaısın. pett sev dır· 

mİ§ olan merhum Şükrü Naili şelu' · 
mize kolordusiyle ilk geldiği 

günlerde 

- Bana bir fenalık geliyor .. 
Diyerek daha rahat bir koltuğa geç

miş ve biraz sonra da ken•lisini kaybet
miştir. Bu sırada toplantıda bulunanlaı; 
derhal bir doktor çağırmışlardır. Ne 
faydaki doktor geldiği esnada general 
son dakikalarını yaşıyordu. Bunun için 
yapılan bütün çalışmalar ve gayretler 
neticesiz kalmış ve general Şükrü NaiJj 
saat 17,30 da hayata gözlerini yummuş
tur. 

olarak Balıkesirde bulunmuş, ora 
Çanakkaleye geçmiştir. Mütareke 
zalandığı vakit, Çanakkalede bulu 
yordu. Çanakkalede bir müddet kolo 
kumandan vekilliği Yapmıştır. Ora 
49 uncu fırka ile Kırklareline geçmi 
Fırkası, Kırklare!indeyken Milli 
cadele ba§lamıştır. 

Şükrü Naili, Anadoluya geeçrek 
tiklal harbine iştirak etmiştir. Evv 
muhtelif fırka kumandanhklarında 
!unmuş ve büyük yararlığı görüld~ 

için terfi etmiştir. Biiyük taarruz es 
sında üçüncü kolordunun kumand 
idi. Kolordusu, Eskişehirden düşrn 

çıkarmış ve Bursa §arkında mukave. 
etmek istiyen Yunan kuvvetleirni 
atarak Bursayı kurtarmış. Kocaeli g 
pu ile beraber, Mudanyada bir Yu 
fırkasını esir etmişti. Uçüncü kolor 
bundan sonra, Marmara kıyılan boy 
ca müte?:ıki dü§man kuvvetlerini ta 
ederek Bandırmayı istirdat etmiş ve 
nadoludnki son Yu an kuvvetleri on 
tazYikı karşısında Kapıdağ yanm a 
sından gemilere binerek kaçmıştır. B" 
lece 18 eyl\ıl 1922 günü Anadoluyu d · 
mandan tamamile temizlemek şer 

kolordusuna nasip olmuştu. 
Lozan muahedenamesi akdedilip 

itilaf orduları .lstanbulu tahliye ettikl 
zaman istanbula girmek §erefi de, ge 
aynı kahraman kumandanın sevk 
idare ettiği üçüncü kolorduya nasip 
muştur. Şükrü Naili, 6 birinciteşrin 19 
günU üçüncü kolordunun başında şeh 
girdiği gündenberi, kendini, İstanb 

halkına sevdirmiş ve İstanbulun sevg 
ve sevimli kumandanı olmuştu. O z 
man liva rütbesinde bulunan Şükrü N 
ili sonra ferikliğe terfi etmiş, iki yıl e 
vel, tekaüt olarak İstanbul mebusluğu 
intihap edilmiştir. 

Merhum, bütün askerlik hayatrnı m 
hare be meydanlarında geçirmiş, çok k 
metli ve çok cesur bir kumandan, a} 
zamanda son derece, nazik, sam· 
güler yüzlü, iyi kalpli bir insandı. 

Cenaze mera•lml 

Merhumun cenazesi yarın saat 11 
Gülhanedcn kaldınlarak Beyazıt ca. 
miinde namazı kılındıktan sonra Edi 
nekapı şehitliğine gömülecektir. 

Merhumun, kederli ailesine, Büy" 
Millet Meclisine ve Türk ordusuna d 
rin taziyetlerimizi bildiririz. 

Edlrnede cenaza merasimi 

MuaYcne neticesinde generalin bir 
kalp sektesinden vefat ettiği anlaşıl

nu~tır. Toplantıda bulunan umumi mü
fetti§, bu çok kederli hadiseyi derhal 
yıldırım telgrafile Atatürke ve Baı1veki
le bildirmiştir. Başvekile çekilen telgraf 
Ankaraya vardığı zaman Vekiller heye
ti içtima halinde bulunuyordu. Haber 
gerek İsmet İnönü, gerek Vekiller üze
rinde sonsuz bir teessür uyandınnıttır. 

Generalin ölümü haberi Edirnede ya- Edirne (Telefonla) - Dünk 
yılınca on beş senedenberi bir sene bile ani ölümiyle bütün Edirneyi matem 
aş• ıadan Edimenin kurtuluş bayramı- boğan İstanbul saylavı General Şü 
na iştirak eden bu büyük askerin Edir- rü Naili Cökberk'in cenaze merasi 
nede gömülmesi arzu edilmiştir. Fakat bugi.in saat 15 te yapılacaktır. 
hükGmet, İstanbulu orduya kavuşturan Merhumun tabutu bir Türk sa 
Şükrü Nailinin yine İstanbul toprakla- cağına sarılarak memleket hastah 
nna gömülmesini terviç etmiştir. Bunun nesinden kaldmlacak, ve el üstünd 
için bugün Edimede cenaze merasirr · istasyona kadar götürülerek orad 
yapılacak ve merhumun tabutu bu ak- hazırlanmış olan hususi vagona kon 
şamki trenle lstanbula gönderilecektir. caktır 

Yarın saat 10,40 da Sirkeciye vara- Merasimde burada bulunan 
cak olan cenaze büyük askeri merasim- çok saylavlar, umumi müfettiş, val 
le kaldırılıp gömülecektir. ve belediye reisi, köylerden gelmi 

Taliin ne garip bir tecellisidir ki mer- mümessillerle, hemen hemen bütii 
hum Şükrü Naili general Kazım Diriğe, l'ehir halkı bulunacaktır. Cenaze sı· 
Edirnenin güzelliğinden bahsederken: ;asında büti.in dükanlar kapanacaktJt' 

"- Ölsem bile Edirnede ölmek ister- Cenaze, belediye muzikası, askc 

ditn,, demişti. ri kıta, polis ve jandarma müfrezele 
Merhumun tercUmel hAlf tarafından takip edilecektir. 
Altmış yaşında, memlekete daha bü- Vagon ba§mda nutuklar söylene 

yük hizmetler ~örebilecek bir çağda cek ve tren, cenazeyi takip ede<"e 
iken ecelin aramızdan alıp götürdüğü saylavları taşıyacak ikinci bir vagonı 
Korgeneral Şükrü Naili, 1876 da Sela- da peşine takarak lstanbula harek~ 
nikte doğmuştur. 1314 de Harbiyeden edecektir. 
mülazimsani olarak çıkmış ve erkanı- Şimdi cenaze sün~ülü 
harbiye sınıflarında tahsiline devam tarafından beklenmektedir. 
ederek 1317 de erkanıharbiye yiizba§rat 
olmu§tur. Rumelide muhtelif kıtalarda 
hizmet etmiştir. Meşrutiyet ilan edildi
ği zaman, Makedonyadaki komitacıla

nn takibine memur avcı taburlanndan 
birinin kumandanı idi. 

'.A ver taburları, İs tan bula getirildiği 

zaman binbaşı Şükrü Naili beyin ku
mandasındaki avcı taburu da, o zaman 
yanan Adliye binasında toplanmakta 
olan Meclisi Mebusanın muhafazasına 

memur edilmişti. Şükrü Naili Balkan 
harbine ve büyük harbe iştirak ederek 
muhtelif kıta kumandanlıklarile muhte
lif cephelerde kahramanca harbetmiştir. 

Umumi harbın son senesinde, miralay 
rütbesi ile 49 uncu !ırka kumandanı 

beri burada kar yağmaktadır. Sühu
net derecesi (0,2) dir. - . -

asker lef 
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Fransada mühim bir mesele 

htiyarlar tıkınır
ken yavrular a~ ! .... ·~ • • • • • • .,. • . ~· • .,. h 

I • ' ~ 1 • • • 

·' - . 
lllektep çocuklarının yarısı yiyecekslzdir 
eek suyu olmıyan yirmi bin nahiye var Haıp 

/ney danında 
futbol maçı 

Boksörlerimiz 
Himaye ve çalışma imkanı 

istiqorlaı 
Güneşli boksörlerin 

bir nıektubu 

~n za.manlardn Fransız efkarı u
Yesini en ziyade meşgul eden 
~erden biri Fransada. ilk tahsil 

olan çocukların hakkiyle gıda 
la.rı işidir. Böylece yeni nes

.!>k cılız ve zayıf yetiştiği iddia e
~ktecıir. BUyUk bir endişe uyandı

~ı.ı. nıeseıe hakkında Fransız gaze
~ anketler açmakta ve alakadar 

arın mütalcalarıru i§arctlemek 
"l'ler. 

~ız gazetecilerinden birinin sor
na cevap veren Fransız Maarif 

ti müsteşarı madam Brünsvik 
Sô:z; olarak şöyle demiştir: 
"~da artık iştihası kalmamış 

ihtiyarlar en güzel yemekleri yi-
. F'akat iştihası olan gençler karın 
.. doyuramıyor! 

~U.steşar bayanın iddiasına göre 

Parisin yalnız bir mahallesinde ye
mekhanelere devam eden çocukların 

sayısı 7500 dür. Bunlardan ancak yüz

de biri yarım ücretle yediği yemeğin 
para.smı verebilmektedir . 

Bütün Fransa vilayetlerinde ayni 
hal görülüyor. Maarif müsteşarına. gö
re Fransız çocuklarının öğle yemekle

rini temin için senede seksen altı mil
yon franga. ihtiyaç vardır. Halbuki 
bütçede ancak bir buçuk milyon frank 
tahsis edilmiş bulunuyor. 

Fransız gazetelerinin diğer bir şika
yeti de ilk mekteplere tayin edilen 
doktorların hasta ve zayıf çocukların 
tedavisine bakmamalarıdır. Doktorlar 
yalnız hastalığı teşhisle mükelleftir. 
Ve çocuklar hiçbir sıhhi takyide tabi 

mektep çoCUklannm yüzde el- tutulmamaktadırlar. Yemek listeleri 
gıdalarını alamamaktadırlar. Bu
onüne geçilmek için, birtakım ko

~onıar kurulmuşsa da hiçbirinden 
~asıl olmamıştır. 

kontrol edilmiyor. 
Yapılan bir hesaba göre Fransada 

yirmi bin nahiyede sıhhi şartlan haiz 
içme suyu yoktur. 

!kas suiistimali muhakemesi 
• 

V alansiya-Katolon
yayı yendi 

İspanyada. bir taraf ta kan gövdeyi 
götürürken, diğer taraftan da !spanya 
şampiyonluğu futbol maçları yapıl -
maktadır. 

Geçen hafta kal'3ıla.'.ıan Valansiya -
Katalonya takımlarının müsabakasmı 
V alansiyalılar sıfıra karşı dört golle 

galip gelerek bitirmişlerdir. 
Maç çok zevksiz cereyan etmiştir. 

Valansiya takımı fevkalade kırıcı bir 
oyun oynamıştır. 

Babasının ımzasını 

Romanyada 
Futbol şampiyonluğu 
müsabakaları hava
ları~ fenalığından 

tehir edildi Gilne§1i boksörler ve 9tJlışkan hocaları Hilmt 

kullanan Bektaş 
~ahkemede sorulan suallere 
verecek cevap bulamadı 

Romanyada havaların çok fena git. 

mekte olması yüzilnden futbol şampi
yonluk müsabakalan tehir edilmiştir. 

Son maçta S. F. R. takımiyle bera
bere kalnıı§ olan Vcnus klübü birinci 

vaziyettedir. 

Dün Kurnkapılı boksörler namına 

bir mektup aldık. Aşağıya koyduğu

muz bu mektup çok haklı bir şikaye
tin tercümanı olmaktadır. Mektup şu. 
dur: 

''Memlekette bütün spor şubelerine 
az çok bir ehemmiyet verildiği aşikar-
dır. Yalnız bu faaliyetten hissedar-o
lamıyan, sporun öksüz kalmış bir şu
besi vardır. O da biz boksörleriz. 

(Baş tarafı 1 incide) 1 
tt .i müdürü suçlulardan T aip Ser
~ ~ınlendi. Taip Sevrct ihmal '\'e 
~ide~ suçlu idi. Fakat o bu su~~ 

ettı. 

· 8undan sonra evclce eksperliğ i 
den bahsettiğimiz eksper Faik'in 

1gusuna geçildi. 
Reis eksper Faik'a suclarmı sa· 
k sordu: -

r.:- Hila;ı salahiyet kıymet takdir 
iginiz, ehli hibre sıfatiyle hilafı ha· 
·~t beyanatta bulunduğunuz, bit?. 
'ık <tı;e ve piyasaya göre :r.ala kıym !' 

. 1cl.ir etmeyip fahiş olarak takdird • 
· llnduğunuz mevzuu bahstir. Ne 

eceksiniz) 

~?ik buna takas heyetinin muva
~ tıyle eksperlik ettiğini, takdiri· 
~t Yerinde olduğunu, o zaman tica-
~ 0~smda kayıtlı olmadığından, 
~ ımzasını atarken babası Hü,~

'Oıı ernzinin imzasını da birlikte at
~ §İmdi odaya kayıtlı bulundu~1 

\;fl ?ası ihtiyar olduğu ve yen· 
~ erı bilemediği için, kaç senedir 
'1~a imza atmak salahiyetini kul
~ 181nı, umum ticari işlerde umu
~kaletini aldığını, eksper olarak 
~ Hüseyin Remzinin çağmldı· 
~~' ~endisinin gittiğini, fakat takas 
\~h~in esasen kendisini tanıdığım, 
~\ltısıyle, babası diye değil, oğlu 
~~nTu~ ~ile bile kendisini kabul et· 
ll,bsoylıyerck cevap verdi. 
a 11••nı mı, oğlunu mu ? 

~ Undan sonra aza Burhanettir. 
~~<Unına suçluya sual sormağa 
ı: dı ve şöyle bir sual cevap geç-

i>.. :" Ticaret odası, eksperlik etmek 'q:•e •• 
llq) Stzı nıi çağırdı, yoksa babanızı 

~~~~lu, önce "babamı., dedi ve 
~lcl k Yalnız Hacı Bckta~ olarak ça
~\>a 1 

• Yani firmanın adiyle!,, diye 
ll Verdi. 

~e;: ~.~z. ~raya gittiğiniz zaman 
~ d u~yın Remzinin oğlu Fa· 
~·H ediniz mi? 
~141 dayı~, sadece "'Ben, Hacı Bek, 

•• edıml 
~eki, ama bu fırmadır, öyle bir 

tı-ıu~hr. Ortada öyle bir "şahsiyeti 
e' ns~:· ve göze görünür, eli a

~tı.n oir kimse var mı idi ki? 
..._ trı0ıştık, babam gitmedi, kalkıp 

~.. . nama -n· fi .• Rıttim ! • J "' ı rma nammr. 

~ ~~8?1cr .t~~n edilen Hüseyi.ı 
egı nıı ıdı ). 

- Onun orasını bilmem 1 
- Evraka, zapta ne imza koyd· , 

nuz? 
- Hüseyin Remzi imzasını. 
- Nasıl olur? Ne sıfatla? Neden 

hakiki hüviyetinizi sakladınız? Han 
gi hukuki ve kanuni müsaadeye istj. 
natla pederinizin yerine geçtiniz? 

Suçlu Fik, sustu, Burhanettin, 
sordu: 

- Demin umumi vekaletini hai: 
olduğunuzdan bahis açmıştınız. B·~ 
vekaletname şifahi değil tabii 1 

- Hayır, tahriri 1 
- Peki, vekaletname muamelei 

ticariye için mi, yoksa ayni zaman~ 
ehli vukuf sıfatiyle de mi 1? 

- Efendim, vekaleti umumiye· 
diri 

- Devlet, bir zatr şahit veya ehli 
vukuf tayin ederse, o zatın yerine 
oğlu gider mi 1? 

Venus'ten sonra Ripensya ikinci, S. 

F. R. de üçüncü gelmektedir. 

ısveç krah knpası 

T~lfil ns maçnaııro 
Biz, vesaitsiz salonlarda gece gün -

düz emektar ve fedakar hocamızın ne
zareti altında durmadan çalışıyoruz. 

"İsveç kralı tenis maçları kupası., 

müsabakalarında Hollandalılarla ~an :::tş=~c~~=ık~~~::~;i~~ 
sızlar çok güzel müsabakalar yapmak- hemmiyet vermemesi neticesi olarak 
tadır. Son k8J1jılaşmalarda Fransız ----------------

Destremau Hollandalı van svoıı'u G.Saray-Güneş 
8--6, 6-3, 6-3 ile mağlUp etmiştir. • 
Meşhur Borotra da Hollandalı raki- f{lilpJeri beraberce 

bi Hughan'ı 6-2, 6-2, 6-2 ile yenmiştir. ecnebi fak) m lar 
getirtiyorlar 

Eski sanayi mUllUrU O 1 
Bundan sonra eski sanayi müdü- eg an 

Galatasaray ve Güneş klüpleri şeker 
bayramında karşıla.~mak üzere Bükreş 
klüplerinden biriyle temasa girişmiş -
tir. Gene ayni klüplerimiz, Kanunuev
vel içinde bir ~koslovak takımı da 
getirtmek üzere de muhabereye başla

mışlardır. 

rü Refik'in sorgusuna geçildi. Ref:ı. Bronowı·z 
ne ihmali, ne de başka bir suçu olm~ 
dığını söyledi. M I 

Daha sonra dinlenen gümrük açı yapı ıyor 
muayene baş memuru Kemal de ta· Fransa serbest glireş şampiyonu Edirnenin kurtuluşunun yıldönümü 
ı f f dolayısiyle dün yapılan Kırklareli - E-
imatnameye göre vazi e i a ettiğinı Henri Deglane, 30 ikinciteşrinde Pa • dirne muhtclitleri maçı sıfıra karşı al-

söyledikten sonra, muhafaza memur lais Spor salonunda Frank Bronovicz tı golle Edirne rnuhlelitinin galibiye-
lanndan Celal Hüseyin, şöyle dedi: 1·ıe revanş mn,..ını yapacaktır. t· ·ı t ' ı · t • ~ ı ı ene ıce enmış ır. 

- Bir vapura kereste yükleti1i· - -------------------------- -
yordu. Ne ağacı? Bilmem! Evrakı tı'\-
mamdı. Müsaade ettim. Evet, mua· 
yeneden geçmişti, ihraç vaziyetindey 
di. 

Kısmen muhafaza, kısmen or-
man memurları olan diğer dava edi
lenlerin de sorguları yapıldı. Mehmet 

Enver. Samih, Ali İbrahim, Agah, 
Şerafettin Bayram, lsmail Hakkı 
Mustafa Güngör, Alaettin, hep vazi· 
feler;ni mıulüne uygun olarak tamarr. 
Iadıklarmı anlattılar. 

Dava suçlulardan olup geçen ce1 
sede dinlenen profesör Vehbi ve ti
caret borsası umumi katibi Akifin 
avukatı mückkillerinin eksper dave.-; 
ic;iyle alakadar olmadıklanna işaret 
e tti. V e "Hacı Bektaş firması., diy : 
bir firma olmadığım söyledi. 

Faik buna itirazla şöyle dedi: 
- Onlar, oı::aya vardığımda beoi 

tanıyorlardı. Sonra, şunu cb söyliye
yim ki. Hacı Bektaş firması mevcut'" 
turl 

Muhakemeye ilk kanunun ikisin
de devam edilecektir 

Serbest giireşt-6: 
- Acaba bu kolkmn, baoakları.n hangisi benim.1 ~ 

senede en fazla 1 veya iki müsabaka 
yapmakla iktifa ediyoruz. 

BugUn klUbUmüz olan (Gij.neş Kum
kapı bölgesi) boksörleri ekserisi sık
letlerinde İstanbul şampiyonudur. Fa· 
kat biz bununla iktifa etmek istemi
yoruz. Türklüğün şerefini boksta bü
tün dünyaya tanıtmak azim ve kara
rındayız. 

Şimdiye kadar hiçbir semere alına
madığı halde spor kurumımun futbola 
bilhassa ehemmiyet vermesi bizi sinir
lendiriyor. Biz muazzam salonlar, an
trenörler istemiyonız. Biz, Yalnız kuv
vetimizi gösterecek müsabaka irnkaru 
arıyoruz. Spor kurumu ba§kanı gene
ral Ali H ikmetten hiç olmazsa Balkan-

lı boksörlerle bir müsabaka organize 
etmesini diliyor . ve şerefli bir netice 
alacaÇ"ımızdan emin olarak bunu isti
yoruz.,, 

Gfrneş klübü lstanbul böl9csi 
boksdrlcri namma 61 kilodan 

Ali 

Hangi milletlerle 
karşılaşacak? 

Romanya illi futbol takmunm öntı
müzdeki futbol mevsiminde yapacağı 
beynelmilel maçları kararlaşmıştır. 

9 Mayısta Bükreşt.e Çekoslovakya; 
10 haziranda Bükreşte Yugoslavya. ve 
27 Haziranda gene Bükreşte !sveç ta,. 

kmılariyle karşılaşacaktır. 

Yugoslavya - Romanya maçmm r&

varuıı 6 Eyllllde .Belgradda yapılacak' .. 
tır. 

Bunlardan başka Romenlerin Alman 
ya. ve Polonya taknnlariyle de birer 
müsabaka yapmaları için görüşülmek, 
tedir. 

Yugoslav 
Gradiyanıski 

takımı 
lngllteredeki 2 iklnel 

maçı kaybetti 
Gradyanski takımının İngilterede 

turneye çıktığım evvelce yazmıştık. 
Birkaç gUn evvel Liverpolde ilk ma

çını yapan Yugoslav klübü ikinci mü
sabakasını Doukaster'de Rovers klübti 
ile ;v.apı:nış :ve 6 - 4 mağlup olmuştur .. 
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··oenız kartalı" nın s.Uvarisi 
ıiont Feliks fon Lukner Zenci oğlan, ayn·adaki aksine baktı- ve kend 

Canlı çeşme olan balina balığı yanımızdan 
geçtikten sonra sandalda ıslanmadık 

tek şey li almadı 
Öğelye doğru yeniden mevkiimizi ta 

yin eder, sonra öğle yemeği sofrasını 

kurardık. 

Öğleden sonra ise vakit bir türlil 
geçmezdi. Hepimiz güneşin yakıcı ışık 
lan altında ayni mahalde mütemadi - 1 
yen ve kımıldamadan oturmak mec
buriyetinde bulunduğumuz cihetle pek 
çok zamanlar güneşin sıcağı altında 

beynimizin kaynadığını hissederdik. 
Diğer taraftan tatlı suyu idare ile kul
lanmak mecburiyetinde olduğumuzdan 
kana kana su içtiğimiz de vaki olmu -
yordu. 
Akşama doğru mahut seyahatname

nin kıraatine biraz devam olunduktan 
sonra akşam yemeği yenilir ve badehu 
armOOilikle beraber taganni başlardı. 

Yarabbi! Sema ile denizden başka bir 
şey görülmeden okunan bu şarkılarda 
ne büyUk lezzet vardı. Musikiden son
ra biraz da.ha görüşülür ve nihayet uy 
ku zamanı gelerek vardiyada olmıyan-

lar yatarlardı. Geceleri biraz serin ge
çiyorou ama havaların iyi gittiği müd
detçe elbiselerimiz kuru olduğundan 
bunun bize pek de tesiri dokunmuyor
du. L8.kiı,. bir gün tesadüfen bir balina 
balığının yanından geçtik. Ve bu canlı 
çeşıneden sonra hepimiz iliklerimize ka 
dar ıslandık: Hayvanın fışkırttığı su
lar 0 1 ka.tia.r bol ve kuvvetliydi ki bun
dan sa.kmmamıza. imk!n tasavvur olu
nanufzdı. 

hüviyet varakası. Bu zat, ırkına has 
bir lakaydi ile ecnebi lisanı tahsilini 
o derece ihmal etmişti ki arkadaşımla 
görüştüğüm külhan beyi Almancasmı 
bile Felemenk lisanı zannetti. 

Halbuki bu adam Boer muharebesi
ne iştirak etmiş, vatanını sever bir 
adamdı. Bize harp hakkmda uzun boy

lu tafsilat verdi: Kendi fikir ve kana
atine göre Avrupa milletlerinin birbir
lerile boğuşmasından ancak sarı ırk 

istifade edecekti. Almanların zaferle
rini kendisi çok takdir ediyordu. Ta-

bü biz Almanları methetmekten çekin
dik. Aklında bir zerre olsun şüphe 

uyandırmak muvafık olamazdı. 

Bir çeyrek saat sonra grupumuza 
bir Fransız rahibi de iltihak etti. Ken
disine hitaben söylemiş olduğum bir 

kaç Fransızca cümleyi büyük zevk ve 
neşe ile karşıladı. Papas o kadar mlif
rit bir vatanperver idi ki bizi nezdlne 

davet etti ve bize nefis bir yemekle be
raber gramofonun hım hım bir sesle 
vızıldadığı "Marseyez,, marşı ikram 

etti. Yemek esnasında da, cephedeki 
bir Fransız onbaşısından fazla palav-

racı bir adam olan bu tariki dünya, 
Almanlara karşı atıp tutmayı da ih
mal etmedi. 

(Devamı var) 

beyaz kadının yanına . pel< yakıştırdı 
(Geçen tefrikaların hülUası) r - Tabii... şlinmesin~, ihtiraslarının ~i~deti 
Esir tacirinin metrtı.ltcsi olan kırkını Sarıldı, öptü.. oluyordu.. Bu kadın, kendını a.slıı. 

e.şkm lsveçll mtihtecıı kadın, Havva, - Beyaz kadın .. Beyaz kadın! .. Ben yarlamadı, ihtiyarlamaz sananl 
dentzden kurtardığı küçUk zenci çocuğu beyaz kadınların da olduğunu işitir- dı .. 
nu glzllce kamarasına. götUrüyor. Bu . ,. . . 1 " N d 
sekiz dokuz yaşlarmdııltt oğlanın vaktin dım.. Anneme Onlardan ısterım.,. - e yapıp a uzun ~man r, 
den evvel inkişaf etmış feclrlerdcn ol- derdim .. O da gülerdi.. "Para kazan da yabilmeli ? .. Bu sırrı faşetnieroe 1.: 

duğUnu keşte~tir. bir cariye alırsın!,, cevabını verirdi... Dimağını işgal eden yegane dllı 

Çocuğu, yatağının Uz.erine bastrrdr. 
Fakat hfila göğsünde sıkıyor ve oğla
nm ra.~ler geçirdiğini hissediyordu: 

- Ben seni koruyacağım .. Kinıseye 
vermiyeceğim.. Saklayacağım .• 
İster misin? 

- !sterim.. Senden hiç ayrılmam .. 
Beni hadım ettirme .. 

- Ettirir miyim hiç.. Senin annen 
olurum, değil mi? 

- Annem mi? .. O öldU .. Sen beyaz 
kadınsın.. Ben siyahım.. Birbirimize 
uymayız ki.. 

- Uyarız.. Bak, ne kadar yakışıyo-
ruz .. 

Aynada. hayallerini gösterdi. 
- Benim annentln de aynası vardı .. 

Evet yakışıyoruz .. Bana varırsan seni 
alırım.. 

Bütiln çocuklar, kendilerind~n bü
yük kadınlara aynı tarz şakalar yapar
lar .. Fakat bu şebele maymunununki 
hiç de şakaya benzemiyordu. Bilakis 
pek ciddi bir tavırla. söylenmişti .. 

Havva, bir kahkaha attı: 
- Vay küçücük kocacığım.. Sana 

varırım.. Seni her gece koynumda ya
tırırım.. İstiyorsun demek .. 

lşte, beyaz karım oldu.. ce buydu işte .. 
Bu sözler, Havvarun son derece ho- · Birdenbire sordu: 

şuna. gidiyordu.. Onu hem eğlendiri
yor, hem de düşüncelere sevkediyordu: 

- Ah, biraz daha büyilk olsaydın .. 
- Ben, pek de küçük değilim.. Kos-

koca erkeğim.. Bizim buralarda bu 
yaştaki çocuklar evlenirler .. Fakat da· 
ha boyum küçük.. Meraklanma o da 
uzar .. Koskocaman olurum.. 

- O iş ciddiye varıyor demek .. Beni 
korkutmağa. başladın, oğlan .. 

- Korkacak ne var? .. Siyahım diye 
mi korkuyorsun? .. İşitirim: Beyazlar 
siyahlardan hoşlanmazlarmış.. Hatta, 
beyazların çocv.klarmı "Kara adamlar 
geliyor!,, diye korkuturlarmış .. Sen de 
bizleri sevm~:z; misin yokSa ? .• 

Havva, çocİığtİ, yine göğsUne bastır
dı: 

- Bil!kis çok severim!.. • dedi. 
Taliin bu garip cilvesine şaşıyordu: 

!inamın uyuşukluğundan sonra, bu oğ
lanın böyle canlılıın ı .. Hem de ne zeki 
piçti.. Onu, nasıl yapmalı da, kurtar
malı? .. Herhalde, kamarasında günler
ce saklayabilirdi.. Kim bilir, belki 
ilerde, tam manasile kocası olurdu . . 
Aradaki kırk seneye yakın farkı dü-.. 

- Adın ne senin bakayım? 
- Sünbül! 
- Ooo .. Türkçe isim ... 
- Evet... Benim büyük atıl 

Türklerin hizmetine girmiş. Keııd 
Sünbül adını takmışlar .. Aynı adi 
na da verdiler. 

- Pek güzel ad .• Manası nedir, 
yor musun? · 

- Bir çiçekmiş.. Ama ben, öyl 
çek görmedim. · 

- Gideceğimiz memleketlerde g 
sün.. Senin saçların gibi misk kolt 

Oğlanı ·bir daha kokladı. öptü. 
- Uzak memleketleri görmek 

yorum ... Beni götürür müsü.n? 
- Tabu .. Fakat·, buraya bak, • 

bül... Eğer b~ına bir bela açılına 
ru, eğer h'akikaten ko~am olmasıııl 
ti yorsan .. 

- Tabii isterim .. 
- ... İstiyorsan bütün emirle 

dinleyeceksin ... 
_. Seve seve dinlerim. 
- Öyleyse, sakın bu odada y 

lık etmiyeceksin ve katiyen dışarı 
mıyacaksm •. Anlıyorsun ya. .. 

- Peki, peki sen meraklanma, 
cığım! 

- Oh efendim, "Karıcığım,, mıŞ·· 
kahımız ne çabuk kIJ,ldı, mayınll~ 

- Sen evli değilsin ya ... 
Kadın, düşündü : 
- ™ğiliın .. Değilim ama, ev\e 

Bôyle küçücük bir teknede seyir 
battı çizmek, selaıtanla uğraşmak da 
pek Zor, pek yorucu şeylerdi. Masanın 
üzerfid~ ~-ayı}.J duran harita kaşla göz 
arasmaa hava.Iamyor, yalpanın şidde
tinden ,sekstanİ tutan el karmcalam
yordu. Logaritme cetvelleri ise güneş
te kuruya. 'klüı.iya, şişmiş bir at derisi 
m.a.nza.rası al.mıştL 

Dalına. gözlerimiz ufukta zuhur ede
cek dUşman teknelerine mütehassır, 

seyahatimizin üçüncü günü Kuk ta
kım adalarmm ilk adası olan Atiuya 
muvasalat ettik. Bu suretle ilk defa 
olmak üz.ere meskiln düşman toprak
larına girmiş oluyorduk. 

Semra A lm a n erkan. ı harbiv.esinde 
döne n a ske ri f ı raldak lara kolayllkla 

öğrenebil i rdi 
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ğim:.. Başkasına varacağım .. Hacı 
tafaya .. 

- Ah .. Haci Mu'.Stafa ha?.. . 
Bu isim, bütün zenci çocuklııt1 1' 

umacı gibi gelirdi .• 

- Korkma ... Onunla nik8.hmı Jtl} 
cak, fakat senin karın olacağım! 

Refakatimde Kirşais bulunduğu hal
de İngili.2 valisinin dairesine gittim. 
Yolda birikip topla.nmış olan yerliler 
sürüsünü yarıp geçmek lı1zım gelmi§

ti. Bu adamların garip teknemiz kar
şısında. ağızlan hayretten açık kal· 
mıştı. İngiltere mümessili, köşkünün 
taraçasında gömlek ve pantalonla 

uzanmış yatıyordu. Bizim yaklaştrğı
mIZI görünce yerinden bile knnıldama
ya lüzum görmedi. M.ağrur halinden 
küstahane tavırlarından Allahm bütün 
cihanı Anglo $aksonlar için halketmiş 
olduğuna can '7e gönülden· iman etmiş 
olduğu anlaşılıyordu. 

Kendisine yaklaşınca evvela söze 
ben başladım ve: 

- İsmim "Von Huyten,, dir, de
dim, muavinim Sutartı sire takdim 
ederim. 

Herif şüpheli nazarlarla beni süzü
yordu. Kirşaisin İngilizcesi benimkin
den daha kuvvetli olduğundan mukad
demeyi o şöyle ikmal etti: 

- Aslen Hollandalı Amerikalılarız. 
Bundan iki ay evvel San Fransiskoda 
Hollanda klübünde bir bahse giriştik: 
A~ık ve güvertesiz bir tekne ile Huno
lolodan hareket edip Kuk adalan ve 
Tahiti geçmek Şartile tıoktai hareke
timize dönebileceğimizi iddia ettik. Bu 
seyahat esnasında evelden tekarrür ve 
taayyün etmiş bazr noktalarda sahile 
yanaşmamızda kararlaştırıldı. Bu iti
barla buradan geçmiş olduğumuzu bir 
tasdikname ile tevsik etmenizi rica 
ediyoruz. Aynı zamanda meyve, su ve 
itonserve kumanyamızı da yenilemek 
istediğimizi arZederiz. 

!Ju mukaddeme çok hayali bir şey 1 
olmakla beraber İngiliz valisinin aklı

na uygun geldi. Ne vesaik sordu ne de 

Demekten kendjni alamamıştı, 
Semra direktöre bu hususta kat'i bir 

şey söylememekle beraber, şahsan bu 
teklife pek de menfi cevap vermeğe ta
raftar değildi ve direktöre de ümit ve
rici bir tavırla: 

- Merak: etmeyin, bir şey yapanz, 
deyip ayrılmıştı. 

Monopol oteline geldiği zaman Ber
linde Türkive hesabına pek çok işler 
görebileceğine biraz daha inanmıştı. 

Sanat.. Güzellik.. Zeka ... 
işte vazifesinin muvaffakiyet sır-

ları bu üç kuvvette toplanıyordu 
Semra bu unsurların hepsini de nef

sinde toplamış ve istidadının kendisine 
mühim bir istikbal vaadcttiğini gör-
müştii. 

O artık kendine inanan bir kızdı. 
O esnada Almanların, müttefiki bulu
nan Türkleri, birçok işlerde atlattıkları 
hatta günün birinde İngilizlerle münfe
rit bir sulh yararak Türkleri yaya bıra
kacakları şayiası - gizli de olsa - a
ğızda dolaşıyordu. 

Bu itibarla Semra gibi bir şahsiyet 
gerek Alman erkanı harbiyesinde dö
nen askeri fırıldakları, gerekse impa
ratorluk sarayında olup biten entrika
ları elbette kolaylıkla öğrenebilirdi. 

Deruhte ettiği rol çok mühim, mühim 
olduğu kadar da Türk hükGmcti hesa· 
bma çok faydalı olacaktı. 

Arkasında, yerinde bir tabirle dayan 
gaç vazifesini gören binbaşı Necmi bey 
den de cesaret alıyordu. 

Necmi beyin kendisine verdiği cesa· 
ret onu çok daha mühim işlere atılma
ğa sevkedebilecekti. Yaptığı ve yapaca 
ğı i~leri düşünerek: 

- Casusluk tarihinde bir de Türk 
kızt bulunsun, diyordu, Avrupalılar 

Türk kadrumn bu sahada da ne büyük 
bir kabiliyet sahibi olduğunu anlasın

lar. 
Otelden içeri girdiği zaman çok neşe 

liydi.. Doğruca otelin lokantasına girdi. 
Salonda çok kalabalrk vardr. O, bu 

kalabalık arasında sarçabuk prens Vil
helmi nasıl bulacaktl? 

Etrafa şöyle bir göz attı. 
Prensi iyice teşhis edememişti. Bere

ket versin ki, prens ondan önce gelrn:i§· 
ti. Bir garson Semranın yanına sokul
du: 

- Prens hazretleri sizi bekliyorlar .. 
Ve Semranın önüne düşerek: 

- Buyurunuz, sizi prensin masasına 
götlireyim; dedL Yürüdü. Semra takip 
etti. 

Pren! Vi1he1m lokantanın loş bir 
köşesinde yalnız olarak oturuyordu. 
Yanında idare müdürü olan orta yaşlı 
bir Alman vardı. 

Semrayı ayakta karşıladı: 
- Niçin geciktiniz .. Ben sizi daha 

çabuk gelecek sannuştım. 
Semra prensi selamladı ... 
Yanma oturdu: 
- Bizim elbise değiştirmemiz.. Tu

valetimiz .. Hazırlanmaıruz kolay ve ça
buk olmaz, prens hazretleri ! 

Prens güldü : 
- tık önce muvaffakiyetinizden do

layı sizi tebrik ederim. Cidden harikalar 
yarattmız. Çoktanberi oryantal numa
ralar görmemiştim. Doğrusunu söyle
mek lazımgelirse, suratı asık Berline 
neşe getirdiniz.. Hepimizin yüzünü 
güldiirdünüz ! 

- Ah, rica ederim beni şımartmayı

ruz ! Ben Berlini çok neşeli buldum. 
Burada adeta hiç harbe girmemiş bir 
millet yaşıyor .. 

- Almanlar ıstıraptan yılmazlar. 

Kederle çabuk dost olmasını bilirler. 
Gördüğünüz bu alışkanlık, eski bir a
nanenin Alman ruhunda kökleşmiş ol-

masrndan ileri gelir. Yoksa her Alman 
şahs~n harpten müteneffirdir .. Ve bu
nun için kendi kendine kaldığı zaman, 

Alman dertleri ve ısttraplan ile haşhaşa 
kalmış demektir. Onun yüzü o vakit 
daima asık ve neşesizdir. Fakat, bir Al
man umumi hayat içinde muhitine ıstı· 
rap vermemek için. ferdi ıstıraplannı 

derhal unutur. İşte Alman milleti. ... 
Ba~mı sallayarak gillümsedi: 
- Zekanızı tebrik ederim 1 Hem B·er-

·····················-································· linin hem de bizim içimizi gömıeğe mu· 
vaffak olmuşsunuz! 

Semra prensle ilk hamlede bu ağır 
ve sıkıcı mevzu üzerinde fazla durmak 

Okşar gibi yanaklarına vurdu. 
- Farkına varırsa ikimizde Dl~ 

duk .• 
istemedi: Kadın bir kahkaha attı. 

...._ Berlini çok sevdim, prens hazret- Aralarında iki türlü tezat v~rdl\ 
leri 1 Müze gibi sülü ve muntazam bir ri renk, ırk tezadı ki, bundan dO 
şehir. Abideleri, caddeleri mabetleri, ti anlaşıyorlardı. İkisi de, zıt reııJI 
yatrolan, otelleri, parkları, fabrikaları.. insruun iştiyakını damarlarında d 
Hasrh bütün binaları, bütün sokakları muştu .. Sonra, yaş farkinın tezs.dl 
g_lizel. ve temiz. Be? de ~izi te.brik ede- hislerinde rol oynuyordu.. ÇiiJl~ 
rım kı, bu l:adal' güzel hır şehırde yaşı- asırda, "yetmişlik ihtiyar erkclP 
yorsun uz f • dokuz on yaşındaki kızlarla evleJI 

Prens Vilhclm şampanya · ısmarlamış ' leri, yahut bunları zevk cariyesi sl 
tı. ları sık sık vaki olan hadiselerde 

Şişeler açlnrken, Semı::a: Şimdi de, kırklık bir beyaz kadJJl• 
.- _Top sesinden çok kork~rrm• diye . . bcşist~ kızgı:\l, güneşi altında ç" 

güldü. Bundan sonraki şişeyı garsona cak yetişmiş turfanda .bir erkeği~ 
emredniz de uzakta açbktan sonra ge- ne kestiriyordu .. Asrın zihniyetiııe 
tinin. · re, bunda hiç de garip ve gayrı 

Genç prens kahkahayla gülerek cevap bir h8.ı yoktu .. 
verdi: ( lşte, Hacı Mustafa, Havvayı te .... 

_ Harp mmtakasından, cephelerden mişti.. Hullenin bir gecelik zevk Uv 
çok uzakta bulunuyoruz. Sizin gibi de boşa çıkmıştı.. ls.veçli kadın, J:ııl 
sahnede gürültilye alışmış bir sanatka· d 
rın kulağına top sesi yabancı gelmese riyelor ve harem ağaları yurdun ~ 

uvklerinden kendini artık t.aJl1 -~ 
g.erek... mahrum olmuş sayarken, işte, bil" 

- Hakkınız var t Bu bir latifeden i- · rli 
ha.rettir. Bu -geceki oyunumu nastl bul 
duğunuzu sorabilir ~iyim? 

- Bu husustaki fikir ve kanaatimi 
ilk önce kısaca söylemiştim .. Numarala 
rınız şaheser. öyle bir boyl<n kırışınız 

var ki.. Eski papalık devrinde gelmiş 
olsaydınız, size kurdinallar bile tapardı. 
Şampanya kadehleri birl eşti.. 
Gülilştüler .. 
İçtiler. . . 
Prens sigarasınr yakarak sordu: 
- İstanbul nasıl?.. Güzel bir şehir 

diyorlar. 
- Mademki görmedinir .. Size İstan

hulu sözle tanıtmama imkan yoktur 1 
- tık fırsatta memleketinizi ziyarete 

gideceğim. Geçen, gün mezunen İstan
buldan buraya gelen Leyman F'On 
Sanrlevs paıa bana İstanbulu çok met· 
betti. 

(Devamı var) 

bire, tali, k:ırşısına, müstakbel e 
ni çıkarmıştı .. 

Hem· de ne erkek! · · · ı:' 

Daha· bu yaşta, bu derece bacıı 
ken böyle.. ~ 

Ya birkaç sene sonra ne olacııl< 
bilir?.. . 

Fakat şimdi onu nasıl saklaftl~ıı 
lleriki senelerde ise, öbür kad1Jl µ 
tasallutundan nasıl muhafaza etf11t 

Zihnini işgal eden· buydu .• 

Ansızın, aklına bir çıkar yol ~ 
- Eğer birkaç gün dişini sı1'9 / 

pdadan dışarı çık~azsan sana 9° ~ 
dan rahat rahat her yerde dolg..; ~ 
imkanını vereceğim.. Güvertede· 
barlarda ve bütün tayfalara, hat~/r 
cı Mustafaya görünere!< gezineb•

1 

sin! 
- Nasr!? .. 
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lngiliz tayyaresinin k8fi benzini yoktu 
Türk t ayyareleri onun Peşini denize 

düşOnciyedek bıraknıadılar 
ttındeki tayyareci elbiselerile bu kadar 1 
uzun yüzcmc.zdi. 

azap ve işkence bele susuz da olunca de olduğunu anladı; fakat hali Türk Yakıcı güzel pek fiddetle Japrrdpu

yordu: ate1 gökte boyuna yükselerek. 

bu çıplak adamın ıığınnuı olduğu göl· 

geliği aradı. Derisinin penbelegtitini, 

sonra kızardığını, daha sonra içi sulu 

yaralarla kaplandığını gördUğü halde, 

zavallı adam hiç bir ıey yapamıyordu. 

çok müthiıti; fakat binba§ı dayandı topr<1 kl:ınnda bulunuyordu. bvp et· 
an pilotJan onu yere çarp

lrara kitapta yazılı her ıeyi 
· halde muvaffak olamamı9-

-~ ......... ar hattA kendilerinden 

Zaten Sternman tayyareci elbisesile 
yilzmege kalkı1madı. Elbiselerini çekip 
atarak çırçıplak yüzmeğe batladı. Haya 

Gece karanlığı ortalığı kaplar kaplamaz 
:ene cenuba doğru yola düzUldü. Ayak 

Iarını deniz böceklerinin kabuklan kes
tiler, yamaçlardan aşağıya yuvarlandı, 
çıplak vücudunu dikenler delik deıik 

içinde bıraktı. Sabahleyin Türk ketif 
kollarını gö"rdü ve hatt•n hemen şimalin 

Bir Türk nöbetçisi baııru o yana çe· 
virdi. Gizlenmek için yer arpmağa vakit 
yoktu. Sternman kendini hemen bir 
kayanın arkasına atarak bütün gün ora 

da hiç kıpırdanmaksızm yattı. Görül· 
mek korkusile kıpırdanmağa cesarrt e
demiyordu. 

ederek çarpıtznak ıuretile 
ek iatemifler, fakat bizim 
ne yapmıf, yapnuı ve tazı 

tında bir milden fazla yUzmüş bir adam 
değildi, fakat on altı mili yüzerek sa
bile canlıdan ziyade ölü ıibi sürünerek 
çıktı. (Devamı var) 

------------------------------------------------~----------------------lraçan bir tavıan cibi aralann
p llfrdmıı. Bun~ il.zerine 

Mlotıan teker teker oftdn UstU· 

Nerede olduğunu bilmiyordu ve tah
kik edemiyecek kadar da yorgundu. 

B izim görüşümüze gör e Gazze meydan muhare bele ri 

: Sternmaa yan yatınıt. 
sonbaharda ağaçlardan 

hazan yapraklan gibi döne 
f1t •e tekrar makineli tilf eğe 

rarak bumunu havaya dik 

Fakat Türk batlarınm gerisinde oldu
ğunu sandığı için bir mağara bularak 
karanl:k baaıncaya kadar orada saklan
dı. 

_ 6 _ tarak egriye sürmeğe ~lam~ta1·dı fakat kendi.!i de rioat emrini çoktaa 
Bu postaların ricatı lngiliz k-umand.a verm~ bulunuyordu. ilk önce. her §ey /ngilizlere mii.8a!t 

gitti. Kıtalar muayyen zamanda vadi
ye ııardılar. Toplarla nakliye kollan 
vadinin sarp yamaç'larından çabucak 
taşındı. Fa'lw.t piyade ile süvari taar-1 
ruz noktalanna yürürken denizden kalı 
kıın 'lw.lın bir ais tabakası ortalığı kap j 
Zad1 ve bunun ?fetict>.sinde k(J.Ştl olan 
kanşıklık /ngili.zlere tam iki kıymetli 
800.t kaybnttirdi. 

heyetini epey teld.§a dÜ§Ürcla. !6 mart gece Hujdan gelim kıta1a,,_ 
Harp san.t bc~e doğru bilfiil sona er- mız ŞeıJh Abba.! tepelerini \§gal etti

m~ bulunuyordu. 53 Uncü lngiliz p1· Zer. Burada lngilizlere hakim bir t'a.ri
yade fırka&ı /renk inciri ormanları yet alınm~tı. 

O Gç FoJıdcerln pilottan tayya
~terlenmiı kurtlardı. Sanatin 

erini biliyorlardı. Ondan da· 
~lan bulunduğunu da biliyor 

hatladığı zaman benUz bava 
Unuyorlardı, bizimki iae hay
r uçuıta idi. Onu kurtunla 

lııdiremezterae, belki de bola-

denedı1er. Sternmanm kuyru
'h-ılnuyarak kendisini sahile ve 
et. denizin enginlerine kovala· 

geri dönmek için yaptığı 

önüne ı;tcçerek yolu tıka-
tlikcnip de sahilden on al

~ta Akdenize diltilnceye ka
bırakmadtlar. 

Uyumağa çalıştı; fakat imkanı yoktu. 
Kum pireleri onun çıplak vU:udu üs-

tünde çalrtmafa koyulmuılardı. Sinek· 
ler kendisini çılgına çevirmltlerdi. Ge-

ce ka:-asineklerden biraz rahat nefes 
aldı, fakat bu sefer de sivrisinekler zi
yafet sofrasına üşügtüler. Binbatı açtı; 

içecek bir yudum su bile bulamıyordu. 
Yarı deli bir hale gelmiş bulunuyordu. 
Fabt içinde bir yerde bir alev vardı ; 
karar vermiıti: Esir dütıniyecekti 1 

Bütün gece kıyıda cenuba doğru dil~ 
§C kalka yürüdü. Yolda hiç kL~seyi g~rı 
memişti: ve hAla da nerede olduğunu 

bilmJyor~u. Bildiği blr 1ey varsa: O da 
İngiliz hatlanna git~ekte olan istik:ı-

- •• '....._ 'mlundufu idi. E~er bacıık1;u·,.. 
işletrbillrse, ergeç bir İngiliz askerile 
karşılatacıktı. 

Taarruz ancak i5ğleden aonra tam 
inki.§afını buldu. Her ne kadar aiivar~ 
Zer ha.reketlerini kolaylıkla bcışardılar 
ue Türklerin zayıf hatlarını şehrin 

eteklerine kadar ittilerse de piyade 
kıwı·ct1i bir ıt•ır,.f.tc tutulm.akta ola" 
1uı.ııaçlara karşı ancak yatla§ yaı;aş 
ilerlcıjcbildi. 

Karşla§Sm1vmca ~er ~ 

ôğleden sonra geç ııclit Ali Muntar 
tepesine lttgili: piyadeM girml~ bulu
nuyordu. Bizim de Huj ve dl~er nokta
.ardan yol.o Ç11w.rdığ?mı: t.a'Tctri"e kttrı· 
Tarı ncre<Te fa" r:;:,zZC'lte ııantılll\ f1zerP 

r fiiitt- ~. 11Je1tsM 4>~P· ,,fftjfef'~ .,,~ 

içinde müthi§ bir boğazlllşmaya tutul· Ricat bizt.mle lngilizler araattlda oı. 
muş, Yeni Zeland ktta'ları ise ~hrin dukça geniş bir boşluk dfmtf, marlıtt 
tçinde birkaç yere yerle~ıi§lerdi. !8 inde ise lngfliz kuvuetlerinitt Mp3' 

Ga.zze mevki kumandam olan Alman iki gfln et.'Vel harekete geçmif olduk~ 
bin~ı Till.cr ümitsizliğe dü.fm~ rı vadi Ga.:zeye dönmil.,til. 
kontrolü elinden kaçtrmı§ ve adeta Birinci Gazze muharebem Tilrkl.eri• 
çılgı•1 bir hale gelmi§ti. Durmadan tel- Ali Muntar tepe."1.e /renk inciri orp 
siz telgrafla Sina cephesi kumandam m.anltırıtıd.a yaptıkları ~d.detli ringi' 
Fon Kre8i arıyor ve teslim olmağı tek- harpleri t•e lngiltz kumanda Ae!ietmn. 
lif ediyordu. Kahire telsiz i.<Jtasyontt ne yapacağını ~"'ı.a.M yU.zilndtJıt Jı». 
bu haberi kapmış ve derhal gencra1 Mntlmı~tı. Muharebe esnaaında fG1lt 
Dnbone telgrafla bildirm~ti. Bereket maMSilc cıldırmrş bir oozi11ete ,,eln 
versin ki telgraf Dobell.cin eline ancaJ.. binba..~ Ti/lerc kalsaydı Gc.zz,e rokta• 
ertesi qilnü geçti. diişmii§ ue ln<1iliz orlftılnn Kudi11rfbi 

lngiliz kumandanlık karargdhında kamfarına kadar yilrilmll{' bulumırdu. 
en büyük karg<UJ<ı1tk hüküm sürüyor- Fakat bereket '1cr8in ki TilTa 4-
dıı. Kim8e klm,,cnin ne yCJptığını bil· Tiirk kıtaati7e temtl.!ttıı k~mbetmf.f oJ. 
m~tıordu. Hele harekdt sahmı•nda o1wrı r1n(jmul.'ln f631!m emrini •~eremem;~fi. 
bitcnt1e11 kumaı:uvının bile h.rıberi tıok- l1•ı 1utrnfe 1nf1niz1erbı Ztnrata 4000 bJ. 
ht. All ltrmıtar fcreslnln M'Dft:dlldilJlııı! .rim tl6 l,f50 lnll ve ytını7ulw. 

sonrı Fokkerler zaferin •er
~~ ewterine döndUJer. Brltanya 
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172 ----- Mademki Silstire muhafızı sana 

raz koymuıtur. o halde itin rengi dc

lifir. Biz seni himaye ve icabmda ca

llnnızt bile feda ederiz. Bir hiristiyan 

krrrnm böyle blr hale dütmesine kat'iy· ı 
)en milsaade edemeyiz. ' 

Bu sırada, kilisenin kapıamdan gi-

~ zabit Selim hiddetle haykırarak i
lerliyordu: 

- Ben mulıafu: papnm ya· .. eriyfm. 
~ol verin_ 

l!irkaç kiti lSflre ile homurdandı: 

- Ayin sırasında bir zabitin burada 
ile iti var. KWıeye zorla girilir mi? 

Selim. papuın bulunduğu yere kadar 

tebıütti. Hiddetle bağırdı: 
- Ben, bana ait olan bir ıeyi iste

lbelr için geliyorum. Sfz gene ayininiz; 

hparuruz. Şu genç km muhafız pata· 

l\ın konağına götürmek için emir aldım. 
\P Olda elimden kaçtr, buraya 11ğmdı. 
P~pu. zabitin anüne ceçerek sordu : 

- O kadar teltt ettne. Soracağım 
leylere cevap ver. Bu hiristiyan kızı ne 

llllkaatıa muhafızın konatma götüriltü
~or? 

- Bilmiyorum. Bu bana ait bir tey 
defn. Ben aldığım emri yerine getirme
ie rne:burum. 

Papaz, susmadı: 
- Şiındi, dedi, bir kere de kıza so

~ Baban a yavrum. Muhafu: paga· 
"'n lronafrna gitmek istiyor musun? 

Anna, endite ile etrafına bakınarak 
'-ap~. 

ııa;;: Ben mi? Allah glSstermcsin. Mu

dennen o adamı gördüğUmdenbe-

ri korkumdan titriyorum.. Bana gayri 

meıru tekliflerde bulundu. Hepsini 

reddettim. Oraya gitmektense ölmek 

benim için daha hayırlıdır. Size hiristi· 

yanlık nanuna yalvarıyorum; beni bu· 

rada himaye ve muhafaza ediniz. 

Papaz zabit Selime döndü: 

- Kum cevabını ititti.niz. Muhafızın 

konağına citmek istemiyor. Siz ise zor· 

la götürmek istiyorsunuz. Böyle bir ıey 

burada 
0

ilk defa vuku bulmuyor. E .. -vel· 

ce zorla götürülenleri müdafaa edeme

dik. Fakat bunu muhafaza edeceğiz. 

Çünkü kiliseye iltica etti ve bizim hima 

ycmizI istedi. Biz de kendisini kabul ve 

himıyeye borçluyuz.Bunun için ne siz 

ne de mı:hafız paıa onu hurdan alamaz· 

sınız. Bu memleketin bir kanunu var. 

Bu kanuna istinaden bir hiristiyan Ja.. 

zını himaye hakkımızdır. Kiliseyi kö

künden yıkabilininiz fakat bu kızı ala· 

mazsınız. 

Selim, hiddetle ditlerini gıcırdatarak 

haykırdı: 

- Rahip efendi. Söylediğiniz sözle

ri iyi düıününil.z. Uslu duran. bir aslanı 

kızdırmak iyi değildir. Muhafız paşanın 

kızınca neler yapacağını pek iyi bilini· 

niz. 

- Biz hiç kimseden korkmayız. Al· 

lab yardımcımızdır. 

- O halde bu &özlerinizi kendisine 
söylemeğc mecburum. Bu yilzden kan 
dökülecek olursa mes'ulü sizsiniz. 

- Zabit efendi. Ben Cenabıhak na
mına söz söyledim. Bu uğurda ölsrnı 

de ne zaran var. Benimle beraber btit[q 
hiristiyanlar da ölmeğe huırdır. 

GÜZEL PnENSES 

İspanyol, aç bir kurt gibi 
saldırdı. Banknotları birer 
den geçirip saydı. Sonra: 

cüzdana 
birer göz-

- Tamam otuz bin frank, dedi. 

O zamana kadar hareketsiz duran 
Anna. namusunun, ruhunun, bütün VÜ· 

cudunun satıldığını ve paraaırun da alı
nuak cebe indirildiğini görünce mml
dandı: 

- Beni bir esir gibi sattı. Allah yar
dımcrm olsun ... 

İspanyol teşekkür ettnek il.zere pap
' ya yaklaştı. Fakat paşa onu §iddetle it
ti ve haykırdı: 

- Artık defol git... Gözüme görün-
me. Burada i§in kalmadı 1 1 

· İspanyol hemen kapıyı kapıyarak çı
kıp gittl Kamarada Anna ile yalnız 

kalan Ahmet İbrahim paıa, kızm yanı
na yakiaıarak: 

- Cüzel kız, dedi. Bu andan itiba
ren benim oldun. Göt'dün ya, ıeni sa
tın alrlım. Parayı da verdim. 

· Anna, karşısın:iaki adama 1.ikayt na
zarlarla baktı. Sonra: 

- Al!ahın, insan diye yarattığı hiç 
bir mahluk satılmaz. Para verdim diye 
belki vücudumu hırpalayabilirsiniz. Fa
k;ıt ruhumu asla satın almıt değilsiniz. 

Muhafız paşa, kırın güzel scıile söy
Jrdiği fransızcaya hayran kalmı1tı. Müs 
tehziy7ne mukabele etti : 

: - Bana da tazım olan senin vücu· 
dıtndur! .. Ruhun serbest kalsın ne za· 
rarı var? Onun arkas·ndan ko11cak de· 
ğ·lim ya ... Bunu bırakalım da kim ol-

duğumu sana anlatayım: Ben bu mem· 
leketin muhafızıyım. Adım Ahmet lb
rahir.: pa§:ıdır. Zenginim. Yanımda kal
d k-:a 1JüviJk bir saadet içinde buluna-
caks•n. tpek!i elbiseler, atlaslar giye-
ceksin. Cariyeler sana el pençe divan 

duracak, bülba ne istersen hemen yapı 
lacak ... 

A nna, telaşla sordu: 
- Her ne istersem mi dediniz? 
- Evet. 
- O halde hançerinizi çekip göğsQ. 

me saptayınız. En birinci isteğim bu· 
dur. Namu~suz;a, satılmıt olarak ya§&• 
maktansa ölmek daha hayırlıdır. Bu 
a:-zuınu siz yerine getirmeseniz bile 
yemin ederim ki ilk fırsatta ben bunu 
yapacağım. 

Muhafız paşa güldü: 
- Merak etme .. Ben ilk defa olarak 

kız satın almıyorum. Seni her dakika 
tarassut altında bulunduracağım. Sen 
bunla:-ı bırak da bana cevap ver beka• 
yım : Bakire misin? 

Anna, birden kıpkırmızı kesildi. Bay 
le bir s!lale cevap vermektense o anda 
gemi ile beraber parça parça olmağa 

razı oldu. Cevap vermedi. . Gözlerini 
kapayarak başını önüne eldi. Göğail 
tiddetle kıılk p iniyordu. 

Ah:net İbrahim paıa sevinçle ıöy· 
lendi: 

- Şimdi anla<lım. Bakire olmasaydın 
cevap verirdin. Siikut ikrardan gelir. 
tıte buna çok memnun oldum. 

Sonra kamaranın kapısını açarak San 
ıoyu çağırdı. Ona: 

- Genç kızı götürUyorum, dedi. 
- Müsaadenizle paıam size bir na· 

sihat vereyim. Bunu geceye bıraksanıs 
dahı. iyi olur. Bana kalırsa ıUpc&iln· 
düz hirist:yan bir kızla buradan çrkıp 
gitmeniz muvafık değil Malum ya.. 
Burada bir hayli hiristiyan var. Kız yol 
da giderken bunlara doğru feryada 
başlarH sonu herhalde iyi olmaz. 

Paşa. hiddetle mukabele etti: 
-- Benim gibi. Silstirenin amiri vt 

muhafızı olan bir adamı bir avuç hiria-



10 HABER - Akşam postası 
--' -

HEI\ 

ÇGLIN 
Ya.zan: Joseph F. Rock -7- Dilimize çeviren: B. M. 

Esrarengiz dağlar peşinde 
Çin - Tibet hududuna bir yolculuk 

Mercimek çorbası koyuluğunda içme suyu-
nun çamurunun bir parçasını olsun alabilmek 

için tenekeden süzgeç qapmıştım. Yerliler 
gülmeğe başladılar 

Arada bir guguklu bir saat de bu} bir süratle Amni Maçen· dağlarrn.1( sc bilir. Burada hayat pek kaba ve 
senfoniye karışarak üç defa ''Guguk, doğru atılrvennekti. zahmetlidir. Ahalinin oturduğu ku• 
guguk, guguk!., diye ötüyordu. Fakat şimdi tereddüt ediyor • lübclerin tavanı o kadar alçaktır ki, 

Zaman ne olursa olsun, Bud:ı duın. Böyle süratle hareket benim, içensinde ayak üstü duramazsınız. 
bunların böy}cçe muhafaza edilme- araziyi görüp tetkik etmeme imk.ih1 Bununla beraber, Tibet münverileri 
sinde bir mahzur görmüyordu. venniyecekti. ihtimal resim de ah- işte bunların içerisind~ senelerce ya. 

Ben de kendisine bir saat ver- mıyacaktnn. Uzun müzakerelerden şıyor, diğer bazı ahali de civardaki 
dim. Bir de kar gözlüğü hediye et- sonra Buda seyahatimi Ngolok şefle· mağaralarda Y8§8l'W. Dua ve tefek 
tim. Oturduğu minderin kenanna rine bildirmeğe karar verdi. kür dairiıi meşguliyctleridir. Müın
da 20 dolarlık bir altın koydum. Fakat bu iıte de müıkülata uğ- kün olduğu kadar inziva içinde yaşar-

Yanondaki tercüman seyahati - racbk. Gelmek üzere olduğumuz ha - lar. 
min sebebini anlattı. Ve bize yardım· berini Ngolok §efine götünneğe kim- Raca mabedinin içecek suyu ci • 
da bulunmasmı rica etti. Buda biz- se cesaret edemiyordu. Nihayet, Bu- vardaki nehirden tahta kovalar için. 
zat pek az konuşuyordu. Fakat kah- da bir papas buldu. Bu adam kimb~- de gelir: Mercimek çorbası ka&r 
yasma emretti. izahatı ondan ala • lir, belki daha cesur. belki de uzun koyu ve bulanık suyun çamurunun Ngolok kabileai ıeflerinden birisi ile kansı .• Resmi günlere 
caktık. müddet yaya yürümek kabiliyetin• bir kısmını olsun dışarıda bırakmalc: kıyafetleriyle görı.inüyorlar •• 

Şimdi kahyayı dinliyelim: de olduğundan vazifeyi memnuni - için bir teneke süzgeç yaptım. Suyu baş Budanın istediği şekilde cereyan - Bütün çocuklann 
Gideceğimiz yollarda Ngolok ka· yetle kabul etti. o tekilde içi}~rdum. Bu hal, papas· ediyor. Mesela, nüfuzlu bir tefin danm vücuduna intikal 

hilelerinin en kuvvetlisi olan Ri - T avaiye mektuplarmuzla birlikte lamı garibine gitti. Gülmeğe ha§- kızı 0ldü değil mi~ çok sürmeden b·.ı mesela bir Budanın ruhu 
monglann şefi bizi soyabilirmit Da- Ngolok teflerine hediyeler de gönde- ladılar. kızcağızm ruhu, küçük bir erkek cuklarma niye intikal etmi 
ha geçenlerde bu vahti kabile, bir B ı riyorduk. Cevabı ancak iki haftaya Fakat oranın ahalisinden olmı - çocuk phsmda tecelli ediyor .. Bu er Şakacı saka gülümsedi 
dayı bile soymuf. Zavallı Budanın kadar alacaktık:. yan saka Raca papaslarm adetleri- kek çocuk da Budanın kihyasmm ye - Benim iki keçimderı 
40beygirini, 400 koyununu çalın~- Bir taraftan N~oloklardan gele- ne dair bana hayli şey anlattı: ğenidir. Anlıyorsunuz ya .. Alaka . hiç bir §eyim yok, dedi. 
lar .. Uıbrang' daki Budadan Ngolok cek müsaadeyi bekliye duralım, ben BiR iNSANIN YENiDEN dar bütün kimselerin işine gelebilen Raca da hapishane di 
şefleri için aldığımız üç mektubun Raca havalisini ve san nehrin diğer I>O(iMASI bir siyası oyun. Raca havalisinin dahr yok. HrrsTZlık yapan 
hiç bir tesiri olmıyacağmı sövlüyor- kısnnlannı gözden geçirmek iste· "Buda., lık. zengin ve itibar sahi- a~ğı mertebede Budalan öldü~ za, mühim nizamlan bozan 
Iardr. Bu mektuplan hiç kullanma- dirn. bi kimselerin pek İ§İne yanyan siya.si man, · onlar da kahvanm erkek kar ağaçlara bağlanıp kendi] · 
mak daha iyi imiş.. AY>Jef A DlTRlll.A.MIY ACAK v~y3 diplomatik bir sistem imicı. Ma· deşinin şahsma intikal cdivorlar. atılıyor, ve sonra hovnuf11 

Esaş tasavvurumuz, 'Hayvanlannı1- EVLER halli Buda çok ztmgİn bir adam... Sakanm bu hikayeyi rm]ı\tmesm kemikler hn~Janrr ve zi.innl 
zr yeniden deınştirerek Ngolok kabi· Raca diye bir mmtaka mevcut Kahyası da zengin .. Bir insanın diğer dan bana bir gülmek geldi. Kendin~ oürge takılarak manas 
lelerinin 'h~l, ... ri ,..l_.., ....... .. 1< derecede oldu~nu hArici diinvada oek az kifl" bir viıcııtta yeniclen doU,ması hadi"le."li sordum: ki"Jvt1lmll'I,. • . 
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tiyandan kodkat mı aan.ıyonun buda· 
la .. Burada yalnız benim h!kim olduiu 
mu onlara göstermeliyim. Hem kuı a
~ık arat.ya bindirecek ve en kalabalık 
sokaklardan geçirerek götürecetim. 
:M uhafızm harem dairesine bir kıı gidi 
yor derler. ba§ka ne diyecekler? .. , 

iıpanyol buna gene ithu etmek lı· 
~odi ise de pata ısrar etti. Sonra Anna
ya dönerek: 

- Ne dediğimi itittin ya.. SenI kona
ğıma götüreceğim. Orada rahat ve sa
'actete kavuşacaksın. Yolda giderken ba
ğırayım deme, Bundan fayda g~remez
sin. Bilakis zarar görUraün. Konağımda 
iri boylu, çirkin bir ı:encl var. Eter ba
ğıracak ve kaçacak olursan seni bu ı:en
cive teslim e·derim. Bir kadm, haremden 
kaçmak iıtemi§ti de onu ı:enciye .er
miştim. Ertesi sabah km ölü buldular, 
anladın mı? 

Anna, bu söılerden fena halde ilrktU. 
Talil onu na&ıl bir adamın eline dü: Ur
müştü. Bu felaketlerin aonu acaba ne 
zaman gelecek diye dü§ünilyordu. 

Muhafız: 

- Haydi bakalım, artık gidcllın. di
yerek Annayı öne düıtırdd. MuhPfız 
giderken geminin tayfaları gi;nrtede 
dizilip onu selamladılar.P~a bu adam
ları dikkatle gözden geçi. :net t.un~arın 
haidkıten insan §eklinde yandtlmış 

birer canavar olduklanru anladı. Verdi· 
ği otuz bin franga acıdı. Kendi keneli· 
ne bu parayı nasıl olursa olsun Santo
dan geri almafa karar verdi: 

Muhafız paşa, selam duran askerlerin 
arasından Anna ile beraber nhtrma 
çıktı. Km arab:ıya bindirdi. Sonra müf 
reze kumandanı Selimi çağırdı. Ka?"fl· 
tunda vaziyet altp duran zabite: 

- Bu lan konağmıa götilreccksin 
Fakat kaçrracak olursan mahvolduğun 

i 

gündür. Sessiıee konafıma götürürsen 
bunun için sana bir mükafat vereceğim. 
haydi bakalım. 

Muhafıı- paf&, bunian söyledikten 
aonra kendisi için getirilmiı olan bir 
beygire bindi. Ahmet İbrahim pafa, kUı 
arabaya bindirmekle beraber ken?iai de 

onunla beraber halkın araamdan g~mo 
ği münasip görmemişti. Bunun için 
atla ve kestirme yoldan konağına gide-

cek, orada araba ile kızm getirilmesini 
bekliyecektL Atını mahmU%lıyuak nh· 
tundan ayrıldı. Araba da hareket etti. 

Sanşo Perz, bir müddet arabanın ya• 
rundan yürüyerek Annaya yavaıça ıöy 
lenlli: 

- Aklını ba1rna topla. Bu pata mağ
rur. kaba ve vahşl görününe de akıllı: 

davranırsan kendisine her iatedlğini 

yaptırabilirsin. Bir hiristiyanla bit Mti~ 

lü:nanın evlerinde bulunmak araaında 
da hiçbir fark yoktur. Maksat refah için 
de yaşamaktır. 

- Defol eehenneır. zebanisi. Yil.z:Unü 
§eytanlar görsün .. Elbet sen de bcltru 
bulursun.. 

hpanyol, alaylı bir tavırla gülerek 
ve Annayı ıclamlıyarak arabanın yanın 
dan ayrıldı, geri döndil. 

Muhafı.t zabiti Selim, Annayı biran 
evvel pa,anrn konağına götUrmek için 
daha kestirme olan liiristiyan mahalle· 
lerine saptı. Yan gözle daima Annayı 

tarassut altında bulunduruyordu. 

Anna, arabada dalgın ve düşünceli 
bir halde oturuyordu. Yegane dUşünee
si konağa vanp hapıcdUmedcn, evvel 
kurtulabilmekti. Acaba bağırsa kimse 

kendisini kurtaramaz mıydı? Fakat ya 
tekrar yakalanır, muhafızın eline dü-
şerse .. Paşanın konı~ındaki zenciyi 
hatırlayınca tüyleri diken diken oldu. 
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--------------------------------------------------------------Bu aırada araba &Cnif bir cadde
den geçiyordu. Caddenin iki tarafında 
temiz ve muntazam evler vardı. Kapı
ların önlerinde hiristiyan kadınlan O· 

turmuflar, paşanın arabası içindeki kua 
hayret ve biraz da hınçla bakıyorlardı. 
Araba biru daha ilerleyince bir kilise 
meydanlığtna vardı. Anna kiliseyi gö
rünce sevindi. Kilisede o sırada ayin 
yapıldıiı için papazlann sesleri dı;ardan 
işitiliyordu. 

1 Aunı.nın gözleri yaşardı. Her ne o
lursa olsun kaçıp kiliseye iltica etmeğe 
karar verdi. Kilise emniyetli bir yerdi. 
Kimle ıorla içeri girerek kendisini ala· 

1 mazdı. Bunları düşününce muhafızı da 
kona~ndaki zenciyi de unuttu .. Etrafı· 
na bakındı. Meydanlık tenha olmadığı 

içil! araba süratle ilerliyemiyordu. Tam 
. fırı;attı. 

! Araba kilisenin kapısı hizasına ge· 
linc~ birden aşağı atladı. Ve bUtiin kuv 
vctilo koşmağa ba~ladı. 

Annanrn kaçtığını gören zabit Selim 
bir küfür savurarak askerlere haykır· 

clı: 
. - Arkamdan koşunuz, mutlaka ya
kalamalı .. 
1 önde zabit, arkada askerler kızm pe
şine saldırdılar. H!diseyi g8ren halk 
da meydanda toplanma~a başladı. Se
lim, k:ıı:a kiliseye varmadan yetitemi
yeceğini anlayınca hemen tabancasını 

çıkardı ve haykrıdı: 

1 - Dur .. Dur diyorum sana .. 
'. Fakat, Anna bu tehdide aldırmadı. 

Kilisenin taş merdivenleri Üzerine çık· 

nuştı. Bu sırada Selim tabancasını a· 
teşledi. Çnkan kurşun Annanın başı 

üzerinden gcçertk kilisenin direklerin
den birine saplandı. 

Anna, kiliseden içeri girmeğe mu-
vaffak olmu§tu. Korku ve heyeeanla ki-

lisenin içine doğru koşarak haykırdı: 
- İmdat. .. imdat .. 
Bu feryat üzerine kilisede bulunan 

halk şa§lrdı. Uzcrinde beyaz clbiselcrile 
b!r geline benziyen genç bir kızın pa• 
pazlann bulunduklan yere doğru ner
lemeğe çalıştığını g8rdiller. Ona yol a9 
tılar. Ayin durdu . 

Papaz hayretle batını çevirip gen§ 
kıza baktı. Kızcağızın koşmaktan ve 
heyecandan dermanı kesilmi§ti. Bat pa• 
paz hiddetle sordu: 

- Kız, sen kimsin? Ayin esnaaında 

kiliseye böyle mi ıirilir? tyi bil ki bil" 
yük bir gilnah işledin .. 

Anna, yalvararak cevap verdi: 

- 'Me•?tamet cdinit, papu efendi. 
Buraya girmeğe mecburdum. Çilnkil ta• 
kip ediyorlardı. Ben de ıiıin l'ibi biri•· 

tiyanım. Kilisenin ve iyinin ne denıck 
oldu~unu bilirim. Bir takım fena adanı• 

lann eline düşmemek için buraya ilti• 
caya mecbur kaldım. 

Bu sırada kilisede bulunanlar arasın· 
da birkaç sc sordu: 

- Bir hiristiyan ha .. Ne olmuş? B\J 
kadar telaı ve heyecan ne? 

Papaz, Annanın a&lamal• baoladıiı
m görünce yumuşadı. : 

- Mademki bir hiristiyanaın. O bal• 
de sata geldin kızım. Emin ve mukad· 
dcs bir yerdesin. Korkma, cevap ver. 
Seni kim takip ediyor. l 

Anna . hıçkırarak cevap verdi: 

- Beni torla Silstireye gctlrdllcr. 
Buranın muhafm, genç kızlan kaçıra• 
rak utan bir adamdan beni utm aldıo 

Konağın<l götürüyordu. Böyle bir bal• 
düşmektense ölmek istiyor, fakat öle
miyordum. Buradan geçerken arabadaıı 
atlayıp kaçtım ve buraya sığındım 

Papaz hidcdtle söylendi: 
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lSTANBUL: 
18,30 pltı.kla da.na musikisf. 19,SO monolog. 

Sazım tara.cmd&D 20 Rl!at. ve ark.ada§la.rı 
laratuıdıın Türk muaikiai ve halk prkıları. 
20,30 Müzeyyen ve arkadafla.n taratmdin 
Türk musikisi ve halk oaTlwan 21 orkeatra 
22 plıUüa sololar 22,SO ajawı ve boraa ha.. 
bcrleri. 23 son . 

VlYANA: 
18 konU§nı& 18,30 oarıaıar ve opera hava.. 

lan 19 ikUsadl haberler 19,15 sanat haber -
lert 19,20 Uyatro haberleri 19,SO fenni ha
Oerler 19,40 konu,ma 20,~ aat.. haberler, 
bava program haberleri 20,20 kıt sporları 
20,ao p.rkılı:ır 21,50 eğlenceli yayın 22,05 ka.. 
l"l§ık yayın 22,35 konu~ma ve mlı.slki 23,15 
haberler, hava 23,25 karlflk yaym ve mp. 
Siki 21',05 haberler 24,15 dans muslki.sL 

BERL:tN 
18,05 muslki lS,aıs hri seyahat fantezıaı. 

19,0:; grruno!on 20,05 keman ve piyano musi. 
kısı 20,Z5 knrl9Jk yaym 20,l50 günUn aklslerf 
ha.berter 21,15 dana havaları 23,05 haberler, 
bava, epor 23,S:S da.na muaUdal. 
l!UDAPEŞTE: 

18,05 konteranıı 18,35 keman konaerl 19,20 
rramoton 20,25 facia 23,05 haberler, hava 
23,25 koor konseri 24,05 ltalyanca konferans 
~.20 gramotonla da.na mualki.ı 1,10 haberler 
BOKREŞ: 

17,0!i çocukların zamanı 18,05 da.na musı. 
ktat, latlrahat ema.amd& b&vadla 20,0IS kon. 
feratlB 20,25 oda musikisi 21 konferans 21,20 
9en!onik konser, istirahat esnaamda haberler 
lpor 23,ı50 Fransızca ve Almanca haberler. 

LONDRA: 

SiNEMALAR 

BEYOCLU 
SARA r- ı .Afk güneııl {Sun.rede): 

Şirley aa1 
rURK ı ~qıı domino 
MELEK ı Korkuauz kaptan (Suvare. 

de): Moakova • Şanghay 
lPEK ı Korkusuz kaptan. 
SAH.ARTA ı Diledlğim gibl yap.nm 

(Suvarede): Moakova • 
Şanghay 

nLDIZ ı Erkek hala 
sUl\IER ı Ben öldllrmedlm. 
4.LKAZAB ı Denizaltı kaçakç~an ve 

l'AN 
ŞIK 

ŞARK 

Aı:UU 

ASTORYA 

kanunsuz memleekt. 
ı Prograınrnı blldlrmemlşUr 

ı Kınk Rüya 
ı Turandot ve Akkartaı 
ı Klcr-Klo ve Kallfornlya 

hayduUarı 

ı Meyerllng faciası, Kızıl 

ova ııUvarilert ve Fa.tinin 
başrna gelenler 

CUMURlVET ı Hucum tuoau ve DOfman 
elinde eııir 

ISTANBUL 
YERAD ı Bir gooenin akandalı ve 

ôlllm kasırgası 
AZAR ı Pomplyenln son günleri 

ve Bir qk gecesi 
&ULU ı Pomplyenln ııon günleri 
KlLAL ı Pıogrammı btldlrmemiştlı 
ALEJUDAR ı Juanlta 

kEMALBEY ı Kahraman haydut ve Saa 
det gecesi 

KADIKOY 

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

HAB~R 
GAZETESiNiN 

KUÇUK ILANLARI 
Çabuk ve iyi satmak, 

kiral~ak için en emin, 
en ucuz ve en kolay vas:
tadır. 

20 kelimeye kadar beş 

defasi 

100 
10,20 1:ocuklarm zamanı 20,oıs da.na orke.s. 

trası 20,45 Uyatro bahlaleri 21,05 saat, hL 
berter, hava 21.sıs nıarınonlk orkestra 22.150 
'V&.saU lngiltcro lata.syonu 24,05 haberler spor 
konuşma ve saire 24,30 dana orkestrası 1,35 
lıaberler ve aalre 1,415 gramofon. 

llAL!l ı Tanu Bulba k t 
sUREYY A ı Programını bfldlrmemıotır ___ , ___ u_r_u_ş_.u_r __ ıııııilııı __ 

OSKlJCAR HABEH OAZEl'ESI 
HALm : Mtşel Strogof 

PAR.tS [P. T. T.] 
18,05 r,ıarlalar, gramofon, turizm haberler 

18,415 p.rlala.r bırlhl konuşma. mualld ko
ııuııma..-ı 20,05 havadis, org konseri 20,35 ko. 
ıauııma, haberler 21,150 piyano konseri 22,0 
konuşma 22,20 gençliğin zamanı 22,SO konuş. 
lııa 22,~ opera parçalan, istirahat emumdal 
ltonu~ma 24,315 haberler, hava. 

ROMA: 
10 ve 21 saat, haberler, hava 21,35 Habe~ 

lıarbt 21,50 kanşık program 22,26 orkeııtra 
konseri 23,05 konuşma 23,115 koro konseri 
23,415 dans musiklal. 24,015 haberler 24,20 dans 
ınuatkl. ~.::: 

BALAT 

ı Hindistan kahramanı ve 
Topogan boka oamplyonu 

1'/YATROLAB 

.Sthir1i&Jaf roso 

111111111111111 

l~...11~~ 
ıoı~lll 

TEPEBAŞI 

dram kısmında 

:SOYUK HALA 

.,._ Tl711bmıiiiiida 

Operet kısmı 

MASKARA 
HALK OPERETi 

Makalın tfyatroşunda 

lstanbulda en çok satı
lan bakikt akşam gazete
sidir. 

Operatör üroloQ 
Doktor 

Süreyya Atamaı 
Beyoflu fstiklat caddes~ Parmakkaı:ıı 

Tramvay durağı No. 121 birinci 
kattaki 

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

eder. 

Zozo Dalmas ve Fono· ,-------
kosun i§tirakile ZAYİ 

p ı p ı ç A İstanbul dahili ticaret gilmrilğünden 
bUyük operet. Yeni kadro aldığım 1943 numaralı 18/11/936 tarihli 
Yeni Bala beyannameyi zayi ettim yenisini alaca

~~=:·~~.:~f~:·:::r 
" Cildiye mUtehaasısı •I g Muayenehanesi Eminönü: Vaid!.! Ü 
ii han No. 21 de her gün beşten ii 
b.. itibaren başlar. n, 
····==:!!•:: =-:::sr.:n: 1 

--
·y.Jl~UZ llZE~l 

TE~ZI 

'lllyUk WUzyonJat ve 
manyctlzma.cı 

Pr. Zati Sungur 

Her akşam 

Şehzadebatında 

FERAH sinemada 

iyi giyinenlerin terzisidir 

1 
Veni kışlık modeller ve kumaşlar 

daimi yenilik 
.... ••ta .. buı : Yeni Postahane k•r•••ında Leta1et hanında No. 4 '2:::: ........ n:I ............................. ... 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Ş mdiye karlar binlerce kişiyi zeng· n etmiştir 
2 nci keşide 71 Birinci Kanun 936 dadır. 

Büyük ikramiya: 40.000 Liradır. 
Ayrıca: 15.COO, 12.000, lC .OGCl liralık ikram~ye'erle 

(10.0CO ve 20.000tliıahk iki.adet mükafat vardır. 

ğımdan aslının hiikmü olmadığını ilan 
ederim. 

Emek anban sahibi 
Hulusi Emek 

Di3 Doktoru 

Cbeyt ODçer 
Cumartesinden maada hergün 

hastalarnı kabul eder. 
Edirnekapr, KaragUmrük Tramvay 

Durağı No. 95 

OOKTOf< 

Kemal Özsan 
Urolog - Uperatöı 

Bevllye MUtehassısı 

1 
f\raköy - l!:l.selsiyor tnağazw. I 

1 yanında. ilet oün öğleden ıonro 
i 2 di'n ~ e kadnr- r~ı: '123:, 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu ı lstanbul 214 

Teloraf aoresı: ıstanouı HABER 
Yazı ışıerı telefonu. \?:IK7\? 
idare ve 11.!n .. ı \?4370 

ABONE ŞAR fLARI 

Senelik 
e •vıık 
3 •vlık 
• •vıık 

,,,,.,,~ 

1400 Kr 
730 .. 
400 .. 
150 .. 

Et11~1,, 
2700 K•. 
1450 •• 
800 •• 
300 .. 

Suhıbi vr Nrsrıval Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıiı qer (YAKIT) matbaası 

Cocuk haftası 
Hediye kazananların 
adlarını yazıyoruz 

İkincite§rin tarihli bilmeceınizin halli 
(198 ve 495} idi. 

Bir şişa kotonya 
kazanan 

Birinci : Mustafa H üscyin Alman has
tahanesinde hasta c,;ocuklardan. 

• • • 
Bır elektrik feneri 

kazanan 
İkinci : Kenan Çokşen Kasımpaşa orta 

ok.ıl 105 

• • • 
Bir- dolma kalem 

kazanan 
Uc,;üncü: Güler Saraçhane 

* • * 
ipekli mendil kazananlar 

1 - B. Çağlı Samatya Mildafaai Mil
liye caddesi. 2 - Osman Şemsi Bakır
köy Zeytinlik. 3 - Mükerrem Sirkeci 
Demirkapı. 4 - Burhan Oğuz İstanbul 
lisesi. 5 - Ziya deniz yollarında kama
rot. 6 - Nuri Karagümrük ilk okul. 
7 - Adnan Tetik Beşiktaş Muradiye 
mahallesi 8 - Hüsameddin Sultanah
met 51 9 - Nuri Şebzadebaşı 12. 10 -
Necla Kansu Bakırköy 1 inci okul 

• • • 
Biaküvi kazananlar 

11 - Saime Ersan Beşikta§ Köprü so
kak. 12 - Sacide Güren Aksaray Hor
hor Hacı Halit mahallesi. 12 - Münip 
oğlu Abdullah Eriş c,;öpcü gedikli Erbaş 
okulu. 14 - İsa tramvay şirketinde vat
man. 15 - Serkis Kabataş lisesi. 16 -
Şemsi Taner KadıköY Reşitpaşa. 17 -
Saceddin Kınat Üsküdar Sultaniye. 18 -
Beşiktaş Türkali mahallesi 19 -f J 

• °" * 
Şekerleme kazananlar 

niyal, lisesi. 32 - Burhan Sezer İstanbul 
erkek lisesi. 33 - Nuri Şehzadeba§ı 12. 

34 - Fevzi Ersan Beşikta§ Köprü so
kak. 35 - Münevver 13 üncü ilk okul. 
36 - Bedrünnisa Üsküdar 37 - Adnan 
aBhçekapıda berber. 38 - Mehmet Be
şiktaş Türkali mahallesi Köprü sokak. 
39 - Bülent Varol Boyacıköy . .. . 

De/ter kaz.ananlar 
40 - Cemal Karagümrük 56. 41 AY· 

sel Nedim Aksu Beyoğlu Mahmut ağa 
yokuşu. 42 - Jale Kumkapı Küçük 
Ayasofya. 43 İsmail Kaçkapan Pertev
niyal lisesi. 44 - Kazım Hızal İstanbul 

13 üncü ilk okul. 45 - Okten Turga 
Şehş;ıdebaşı Kemal pap caddesi. 46 -
Burhan Beşiktaş 16 ıncı ilk okul 47 -
Mustafa Gürür Tahtakale 98 48 - Sa
ime Beşiktaş Muradiye mahallesi Dere 
sokak. 49 - Yurdagül eski Aydın oğ
lu Raşit 50 - Lutfullah Sultanahmet 
51 - Ayşe Karagümrük 27 inci ilk okul 
52 - Kemal Erman Kabata§ erkek li 
sesi. 53 - Orhan Ayyıldız apartımanı. 
54 - Jale İstanbul krz lisesi. 

• • • 
Cedvel kazananlar 

55 - Sake Arnavutköy birinci 30 
56 - Ayıe Ersan Beşiktaş Köprü so
kak .. ~7 - Perihan Altıner Fener. 58 -
Cengiz Ersan EmniYette Feyzi Ersan 
oğlu. 59 - Mustafa fiahçekapı Taşhan 
yamn:ia. 60 - Binnaz Karagümrük 50. 
61 ..,. Şevket Kumkapı Nişancası cami 
şerif sokağı. 62 - Burhan Şimşek Bey· 
oğlu 15 inci ilk mektep. 63 - Müna
ceddin Şemsi Gelenbevi 64 - Selami 
Bengi Vefa lisesi 65 - Refika Öztürkan 
66 - Vecibe 17 inci ilk okul 67 - Hay.o 
ri Şenbil tramvay caddesinde biletçi 
68 _:.Nihat Özgün Samatyada 69 - Se-

20 - Rüknettin İstanbul erkek lisesi. ---------------
21 - aHyri ıatanbuı erkek lisesi. 22 - Konferans ve konser 
Asuman Nedim Beyoğlu Mahmutağa Ş~Zi Ha.lketnnden: 27 tkinciteşrin 

mahallesi. 23 - Mustafa Kemal Beyoğ- cuma günil ak'amı saat 21 de Nişa.nta
lu Gazino sokak. 24 - Ahmet İbrahim §I Rumeli caddesindeki halkevimizde 
Horhor Hact Halit sokak. 25 - Yeşil Bay doktor Muzaffer Şevki tarafın
gün ismet Samatya. 26 - Lamia İstin- dan şi§manlık ve zayıflık mevzuu et. 
ye. 27 ~Hüsameddin İstanbul 2 inci ilk rafında bir musahabe yapılacak ve 
okul. 28 - Mahmure Kasımpaşa Bağ- konferanstan sonra konservatuvardan 
hane sokak. 29 - Sırrı Aalan Kumkapı Bayan PakiT.e İzzet ve Bayan Kuvarik 
orta okul. 30 - Serap Ben Beyoğlu ve arkad~ları tarafından bir de kon
Tozkoparan. 31 - Cahit Ulcay Pertev· ser verilecektir. Herkes gelebilir. 

---=~~--------------~--------

1§.meddin 27 inci ilk okul. 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis• 

li~in timsali olan EB markasını arayınız 

lstanbul üniversitesi Fen 
Fakültesi Dekanhğından: 

Fakültemizde fizili:, hayvanat, kimya asistanlıklan ve bir kimya teM 
cümanlığı açıktır. istekli olanların h(;ınen müracaatlan. (3195l 



Mekt:ebe giden 
çocuklarınıza 

Kızıl, Difteri, Grip, Nevlc. ve Boğaz: 
olmaktan borunmak için çantaların· 
da birer kutu 

KRiDOL 
Bulundurunuz. · Akridol boğaz ve 
bademcik iltihaplarını da pek çabuk 
geçirir. 

1 
Her eczahanede bulunur. 
15 tanelik kutusu 35 kunı§tur. 
40 tanelik kutusu 70 kuruştur. 

ADEMi iKTiDAR 
ve B E L G E V Ş E K L i G i N E K A R Ş 1 

Tabletlerı 

Kimyager 

Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. Bil
umum tahlilat. Eminönü Emlik ve 
Eytam Bankası karıısında izzet 
Bey Hanı. 

DÜZELTME 

20/11 /936 tarihli nüshrunızın on· 
birinci sayıfasmm üçüncü sütunundi\ 

OBiN 
Her eczanede arayınız 

o 
REKLAMLARI 

Ucuz ve taB<snieoe 
NECıP ERS 

Galata; Sesli Han 

ki İstanbul yedinci icra memurluğu- ----------------------------
nun ilanının 23 üncü satınndak.i •••••Pipo Meraklllarına Müjde••••• 
tarih 21 /12/ 936 ol~uğu düzeltilir. Dünyanın her tarafında rağbet gören 

I
~ V AKIT Propaganda servisin· 

den: 

T DART 
OLDENKOTT ~POLARI 

En müşkülpesent müşterilerini memuun edecek derecede çeşidi mev
cuttur. Bir tecrübe kafidir. 

----( 
[Tenvieat ceçclesi No. 3 ı 

1 - Türk evlatlarının işsiz kal
mamasını arzu eden KURUN ve 
HABER gaıetelerimiz iş arıyan 

kimsesiz ve bikeslerin ilanlarım 

meccanen kabul eder. 

latanbul, Sultanhama.m 1 Kebapçı Karşısında 

PıP . PAZ RI 
•••••• Anadoludan arzu edenlere tediyeli gönderilir. •••••' 

Şitndi Osram., @J am~ 
• 

pullerindeaydznl1k kuv-

veti~Dekalunıen ile, ve 

az· sarfiyat tenıinatı da 

Vat ile gösterilnıektedir. 

Çall§zlan bir masa U;in 
.. 

65 (DLm) lik bir Osranı 

[!J'. ampulu iktiza eder .. 

De/.;a l 11 men fi 

• 
,ampulundaasgari sarj{yat Viıt ile gösterilmi§tir. 

Devlet :~·.-·ı>~ıiiiryoII8rı · ~~· .Limanları · • .,. ' . {. ··< .. . . • • ·, .. t . • ' . 

işletme ·.<: · ~~tim ... ~ idaresi.:, .. ~·. Ilallları . 
Haydarpaşa.da dalga kıranın takviyesi için lüzumu olan ve Dil iskelesi 

ıvannda 54+600 kilometrede bulunan taşların ocağından lağımla çıkarı· 

aak kaldırmak suretiyle M3 8500 blok ve blokların ihzan esnasında 
asıl olacak tqlardan M3 4000 bala'tın ihzar ve hat kenarında idarece 
öaterilecek yere nakli ve vagonlara kolaylıkla tahmil edilebibcek tarzda 
~ ölçülmesi kabil handesi şekillerde idare memurunun vereceği talimat 
airesinde kordon halinde depo edilmesi ve vagoRlara tahmin ve teslimi 
2335 lira tahmin bedeli üzerinden 14/12/936 pazartesi günü aaat 15 te 
laydarpaıada gar binası dahilindeki 1 inci i§letme komisyonu tarafından 

apalı zarfla ekıilbrıeye konmU§tur. Bu işe girmek istiyenJerin 1675 1/ 2 
ralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle ve 
ynca ehliyet vesikalarını muhtevi teklif mektuplarını eksiltme günü aaat 
4 e kadar komisyon reisliğine venneleri lazımdır. 

Bu işe ait p.rtname ve genel ıartname ile mukavele projesi Haydar 
1.§ada idare veznesinden 56 kuruş bedel mukabilinde verihnektedir. 

(3075) 

. .... '\··.l•'• .... , . ., .. ,,· ....... • 

Istanh.uı .... : seJe~iyesi ııanlaı,,ı . 
' ' .. . 

UtanbuJ Elektrik Şirketinin elektrik kiJoTat tarifesi 936 senen Jkin. 
te~ ve Birincikanun aylan ile 937 senesi lkincikinun ayma mahsus o. 
~üç ay için Yüksek Nafia Bakanlığınca beher kilovat saat· bedeli 14 
ID'U' 10 para olmak üzere tasdik edilmiıtir • . A~~~lerc:e _b~İnlJ!ek_ üzere 
üı olunur. (B.). ,(3205) 

) 
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İşsiz kalmamak için bundan i&
tifade ediniz. 

2 - Memur,katip,muhasip, artist 
kavas, odacı aıçr, ıhizmetçi, evlat· 
hk ve her nevi itçi arıyanlar ara
dıklarını yorulmadan, üzülmeden 
bulabilmek için KURUN ve HA· 
BER gazetelerinin ucuz, küçük 
ilanlarından istifade etmelidirler. 

3 - Apartmıan, ev, otel, ha
mam. irat, dükkan, nJağaza almak 
ve satmak, kiralamak istiyenler bu 
itlerini gayet kol&ıY 'Ve en ucuz 
bir ;ekilde temin etmiJ olmak için 
KURUN ve HABER gazeteleri
nin ucuz ilanlar sütunundan isti· 
far1~ etmelidirler. 

4 - Otomobil, araba, :>iyano, 
mobilya, radyo, gramofon ve her 
nevi ev eşyası ve saire almak ve 
satmak arzu edenler HABER ve 

1 KURUN gazeteleri ucuz ilanlar 

( sütuBnil~::a:~s:::ea::::d:::~ 

' E. 
T:. 

için müracaat edecek mahal yal
nız V AKIT Propaganda servisi
dir. İstanbul Ankara caddesi VA-

§ KIT Yurdu. Telefon: 24370 
,f.ıınııııııunıııı11ttıHttn1111111ııınnııııuuınııHıı-.11111ıı111ıııı1111 

Sinirli ve 
ciğerleri zayıf 

olanlar ÇAM Huliıasile , 
banyo 

yapımz. 

Çam ağacının bütün şifai tesirlerini haizdir. Çam banyosu teneffüsü 
kolaylaştırır. Sinirleri teskin eder. Cildi güzellettirir. Kokulan izale eder. 

Neıenizi arttırır. 

Taksim Eczanesi 
Şişesi 60 kuruştur. Her eczanede arayınız. Deposu 

Ç A M isim ve markasına ve etiket üzerinde 1 
Taksım eczanesi firmasına dikkat ediniz. 

Nafıa Vekiletinden: 
14 Birincikinun 936 pazartesi günü saat 10,30 da Ankarada vekalet 

binasında malzeme eksilbne komisyonunda 15105 lira 68 kurut muhaın· 

uıen bedelli 41 parça demir dosya dolabının kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 
yapdacaktır. 

Eksiltme prtname ve teferrüab parasız olarak Ankarada vekalet mal· 

zeme müdürlüğünden alınabilir. 

isteklilerin teklif mektuplarmm Nafıa Vekaletinden almmıt müteah· 

bitlik vesikası ile birlikte 14 birincikanun 936 pazartesi günü saat 9.30 • 
kadar Ankarada vckilet mab:eme müdürlüğüne tevdi etmeleri l&zmıclır. 

(3148) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez· Bankası 
21/11tl936 vaziyeti 

AKTiF' Lira P t.\. 5 1 F Lira 
Kaaaı 

A.ltm 11&!1 kilogram ı 7.088.67 

~kno~ • • • 
Ufaklık, • • • 

DahlldckJ l!ıılubablrler ı 

TUrk Uruı: • 
Hariçteki muJıablrler: 

AJtm aatJ kllogT&t 4,898,244 
AJtma tahvili kabil eerbest 
dövizler. 
Diğer dövizler ve borçlu 

kllrlng bakiyeleri • • • • 

Ba.zlne tahvilleri: 

.24.006.58~.26 
• 8.314.086.-

865.641.04 33.216.311.30 

!L. 519.618. •., 519.618.66 

~ 
6.186.482.301 

2.3.388.-48 

22.850. ı ıo.891 
29.059.981.67 

Deruhte edllen ewa.lo oakUye t 
k&r§IllA'J. 158. 7 48.5fJ.3-
Kanunun G ve 8 inci mad.-
delerlne tevfikan Haz.lne tara.o 
tmdan vaki tedlyat. " 12.064.611- 146.68.3.952-

Seoedat ctlzdam: 

iL. .428.132.07 
. 1" 23.569.129.26 23.997.261.33 

Hazine bonoları, • • • 
Ttcart senetler , • • • • 
!'Aham ve Tah~'lllt c:Uzdanı: 

iDeruhte edilen evrakı na~ 1 
A. l Uyenin k&r§Ilığt esham ve L.34.503.660.23 

{tahvtıAt ltlb&r'I kıymetle 

, B Ser~st esham ve tahvi!At L. 4.044.934.12 38.548.59~.33 
Avanslar: 

A.ltm ve dıvtz Qzerlne avanı 
1'&hvi!At U:r;ertne avana. 

BfsııN!ar~: 

llu.latdlf 

1 

lL 46. t 16.97 
L. t 6.504.336.65 t 6.550.453.62 

Yek~ 

1 
4.500.000-
9.844. 225.62 

30'2.~300' .95 

Sennaye. • • • • • 
Dıtlyaı akoe-f • • • • j 

TedavWdekl Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı oaktiye 158. 7 48.563-
K&nunun 6 ve 8 ıncı madde-
lerine tevfikan baz.ine taratın.. 1 
dan vaki tediya~ llL. 12.064.611-
Deruhto edilen evrakı nakUyr 
tıaktyest, .. .. .. • L 146.683.952-
Kal'flhtı tamamen aıtm olarak 
tedavWe UAveteıı vazedilen L. 19.000.000-

l }.000.000-
1.551.182.53 

Reeskont mukablll UAveteıı ted. I" 7.500.000- 173.183 952.
vaud. 15.656.497.30 
Türk Lirası Mevduatı 

i 

Döviz TaahhUdau: 
Altın tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 

ldlriog- bakiyeleri • . • . . 

lluhteW • • • · - · • 

t .96t.6~ 

.2.~.049.77;t38 23.050.738.02 
7 4.478.028. l o 

302.920.397 ·9-2.t 
2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 

1ekonto haddi l"(lzde 6 ı.2 - Al~ Uzertne avaııa yüzde • 1"3 

' 


