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Bugünkü sayımız 

16 ay fa 
28 lkincit:eşrin 1936 Cumartesi Sene: 5 - Sayı: 1750 

11 r1ıeselern ·z 
ecanla görüş ea dü 

an n Milletler Cemiye ine 
er· mesi teklifi tasvip edildi 
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'U.auf Kemal Aka gündüz Hakkı Kıl1coğlu Remzi ('..öre~ Rcunh KapUın Berç T-iirkmen 

avamızın hayati 
e mi yeti anlatıldı: 

- Türk milleb her ıeyden evvel Atatürkten vaat aldı; mesele hallolunacaktır! 
- Paris Frnnsı.ya ne kadar lazmısa bu yerler de bize o derece lüzumludur, muhtariyet değil, ilhak iıteri'Z ! 
- Karşılarında eski Türkiye değil, hatırlarına getiremiyecekJeri kndar kuvvetli bir Türkiye vardır! 
- Bu mesc!eyi eğer "Beynz kitap,, la halletmek istemezlerse Türk milleti bir "Kızıl kitap,, çıkarmak 
için lcendileri.1~ istediği kadat kızı) r::ıürekk•p verir! 

·r çok fedakarhklarla şimdiye kadar elde 
edi miş aklardan Türkiye vazgeçemez 

\ (Y'a..--ısı ı.o "4.tıeıı"8ayfalli:ıJ 
'----------___:~----------~~--~~~-..,.~--------~~~~~~----~~ 

siler Madrit muha
sarasını bırakıyor ar 

Askerlik çağın
da gençleı\ 

BUtUn dünyaya nazaran 

Nisbet itibarile en 

ar11uta da 

Y &YU.% Maltadı İngiliz fifosu gemileri arasında. •• 

Adatepe torpitomuz Maltada Kuin Elizabet zırhlısmm yarımda 

Donan ___ amız 
Yunan· anda 

Bu sabah meı~asimle karşılandı 
Bahriyelilerimiz Atinada meçhul 
asker abidesine çelenk koydu 

Atirta 28 (Hususi) - Be.§ gün Mal
tada dost İngiltere deniz kuvvetlerinin 
misafiri olarak kaldıktan sonra Yunan 
sularına müteveccihen hareket eden 
donanmamız komşu ve dost Yunanista-

nın bir filosunun evvelce yaptığı rcsmt 
ziyareti iade için bu sabah Falcre vasıl 
olmuştur. 

Filomuz bu sabah programda tasrih 
(Devamı 6 ıncıda) 

Karagümrük camiinde bugünkü 
sabah ezanı yarıda kaldı lTrııversite mahallesindeki asiler yiyecek

siz, susuz mahsur vaziyette ve 2000 
. nıitralyözün ateşi altında kaldılar 

çok Türkiyede B b• b 
sta;:~:: :~~~;::i:::~erl~;;rc:~~:- u saye e ır ırsız 

~~bon, 27 (A. A.) - Röytcr ajan- methallerine hakinı bütiin sevkulceyş 
~: noktaları işgal etmekte bulunduklnrmı 
~ bİario de Lisbon gazetesinin emni- yazmaktadır. Asiler, Üniversite ma
ttıa~ §ayan bir menbadan aldığı ma.lt1- hallesinde yiyeceksiz ve susuz bir hal

l'ı>ı~ göre, asiler, Madrid - Valansiya de hakiki surette mahsur kalmışlar -
ttn hUda.rı başlamak suretiyle payitah - dır. Hiç kesilmiyen bir ateş altında 
~itte ttı:ı miinaka.lat yollarım kes - nevmidane mukavemet etmektedirler. 
' ~.ibaret yeni bir tabiye tatbik HUkOmet kuvvetlerınln 
~it k Uzere Madrid ileri mevzilerini bir muvaffaklyetl 
ll ed~cekledir. .Madrid, 27 (A. A.) - Havas ajan-

()lan \~te, iki bin mitralyöze malik smm muhabiri, hükfunet milislerinin 

Gıi;Md:~lıti650ın kuru;
0

·k~~:. 
tıı an dilenciler var 
eccaoı tahsile hak kazanmış bazı çoeuklar 

ise yol parası 
bulamadıkları için 

tahsili bırakıyorlar 
Emniyet direktörlüğü dilencilerle 

şiddetli bir mücadeleye girişmiştir. On 

gün zarfında yüz elliden fazla dilenci 

toplanrnışur. Fakir, hakiki muhtaç ve 
ihtiyar olanlar Düşkünler evine, sağlam 

olanlar da memleketlerine gönderilmek 

rişli gençler yetiştirmek hususunda 
bütün diğer dünya memleketlerinin fev 

kında olduğunu ve bu yolda Türkiyenin 
rekor kırdığı yazılmaktadır. 

Bu statistiğe göre Türkiyenin bütün 
nüfusunun yüzde on altısını on beş ile 

(Devamı. 6 ıncıda) 

Gürbüz ve Güzel 
~@<elYl!k 

Ml\Jısabakamo~ 

~dirler. Emniyet müdürlüğü, bir plan ı_,ıiltı'i~~~~BL:~IAL ... _ 
dahilinde dilencileri toplayacaktır. Dün 

yakalanan bir dilencinin o gün 650 ku 
ruş topladığı anlaşılmıştır. 

Dilencilere ayda 200 lira kazanç te 

min edecek hayrr sahibi hemşerilerimiz 

eksik değil, Fakat teşkiJatsı7.lık yü 

zlinden bu yardımlar maalesef layık ol

duldarr yerlere sarfolunmuyor. üçüncü 

sayfamızın birinci sütunundaki yazıyı 
okuyunuz. 

Mil.<rabalvomıza 101 numarayla iştira!; 
eden IJaıı Tevfik Doğun Oğlu kızı beş 

yaşında 
ÜLKER 

Kupon: 18 Çocuklarınızın musa 
bakamııR. i~Urak edcbilnelerl için 

bu kuJ')Onlarm toplanmnsı IAzımdır. 

Çocuklarınızı mUr;:ıbakamıza. iştirak ettir!. 
nlz. l(azananlara Ziraat ve Adapazarı ban. 
kalan dl\ kumbaralar vereceklerdir. 

yakayi ele verdi ! 
Müezzin ·damda bir hırsız görmüştü; ezanı 

bırakıp karakola koştu ve hırsızı 
bir bodrumda yukalattı 

Karagümrük polis merkezi memur
ları bu sabah Haydar isimli yaman bir 
hırsızı yakalamıya muvaffak olmuş

lardır. 

Sabıkalı olan bu hırsız bu gece sa
baha karşı Kam.gümrük çar§ısmda 

Bakkal Ahmedin dükkanının , damını 
( Devanu 6 ıncııla) 

Aslen Fenerli bir Rum olan 

SilAh ra ı azil 
Za arof öldü 

Dayısının Galatadaki yazıhanesinden 
çaldığı paralarla işe başhyan Zaharof 
nasıl milyonlar · 
sahibi olmuştu ? 
Montekorlo, 28 (A.A.) - Dün 

ölen Za}ıarofun cesedi bugün tabuta 
konulacaktır. Kızı madam dö Bur
bon ölünün başı ucunda ::;abaha ka
dar beklemiştir. Ceset Ballankura 
nekledilecektir. 

Belediye dairesine verilen ölüm 
ilmihaberine göre Eazil Zaharof 
20 - 1 O- 1850 de Türkiycde f enerd•.! 
doğmuştur. 

* * * 
Bazil Zaharof as:l ismiyle Vaqil 

1850 senesinde Türk t"biiyetinde bir 
ana ve babadan doğmuş, İstanbuld? 
büyümiiş birisidir. On sekiz yaşına 
kadar İstanbulda oturmuş ve bir in-

( Dcvanu 6 ıncula) 
Ba..."'il ZaharoJ lngili.::: "Sir" 1.erinc 

rma1ısıuJ resmi kıyaf ctiyle 
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karşı mücadele 
, · ve ltalya 

f Komfinizme karşı mücadele etmek istiyen devletlerin zilmres.i gtlnden güne 
yetti tezahtrler arzediyor: Hatta, Arnavutluk bile, bu gaye uğrunda, İspanyayı 
Franko'ya bah§ettiğini matbuat bürosu vastıasfle resmen ilan etmektedir. Çün

kll, bu, "Arnavutluk hükfunetinin komünizm aleyhtarı olarak takip etmekte ot. 
du~ siyasetin tabii bir neticesi,, imİ!J. Tablldir ki, bu, Arnavutluğun komiWzm 

al~,Yhtarı bllfilk bir nazariyedi olmasından ziyade, 1talyanm nüfuzu altında bu
lunmasmdan ileri geliyor. 

ita~, .komUnizm aleyhtan zümrenin teşekkülü için büyük bir cehd ur-
fertiği gisrlllUyor. Bu, niçindir? İspanyadaki dahili harbi Franko lehine netice-

' lendimiek gibi mahdut bir cınel için mi?Böylc bir mahdut emel için, o kadar 
bU)'ilk t~kilata ihtiyaç olmasa gerektir. Doğrudan doğruya Sovyet Rusyayı mı 

istjpdaf ediyor? Eakat, o, Japonya ve Almanya gibi bu memleketin biti~ik kom
ıusjı •değildir ki, Vkmnya, Sibirya nevinden bir parçasını tırtıklamak istesin? O 

hald~.ttalya, ~ka emclleıı mi takip ediyor? Bu emeller nedir? Sovyetlerin dost
luk nilfuzu altındaki devletleri mi dü§ünilyor? Bu devletler, kendisinin mücaviri 

delildir. tutya, Avusturyayı, Arnavutlufu faşi!t rejimine meylettirmittlr. Yu
go~avya krallıktır; o da, dahilinde .zuhur edecek bir Ilolşevik hareketini bas-

~ kabiliyetindedir. bviçre malfun. Fransa ise kendi mukadderatını kendi ta
yin etmi~ek midir? Onun dahilindeki herhangi bir ıullaımayı, İtalya, bastır

maft mı diltilnüyor? Sovyetlerin diğer dostlarına da birer bahane bulmağı, birer 
kulp takıııail :nu iıtihdaf ediyor? 

c' Kısacası: Komilıiizm aleyhtarı cepheyi tesis edenlerden Japonya ve Alman 
yanın niyetlelr aşikhdrr; yani bunlar, ilk fın;atta, Rusyaya çullanmak için ara· 

larmda anlapnıJlardır .. Fakat, İtalyanın bu gayretteki asıl emeU henOz milphem-
dir. Hüseyin Faruk TANUR .. 

ti · ~ Japon - ·Alman ittifakı yüzünden 

Bii- avrupa harbine 
:: A.merika da 

lt8rışacaktır ' • .. Ameri!<ahlar ittifaka muariz 
Bedin 27 (A.A.) -~Alman - Japon 

lt»Mmm almLınl:ianC6ebetile Hitler. Ja~ 
pon sefiri M\lshakoji şerefine bir gala 
aiN~lcJıl~ ~ buna:iıpon ıefarcti 
~}tSıW~tl dan.·Göring Fon Nöy· 
~tb. M..ı\11.~ M.. ®bcls, Fon Ribcnt
ı:CH> Y~ 4~ok, ıiyasi trical huır 'bulun'\ 
lJl.l!Ş~Ut. • 

.,Nt':vyor1' 27 (A.A.) --;- Alman - Ja
f>On itilafı haklcinda mtitalealar serdet· 
mckte bulunan Nevyork Herald Tribu· 
~~. ~ ' . .... . 

ne. dıvor ki: 
~''Japon yanın Asyadiıld :rrıevkiini tah
kfuı etmekte bulunan ve Japonyarun Fi
nphi1~rc ve aaba ötelere doğru tevessü 

l~r birliği veya diğer muayyen bir dev
let aleyhine tevcih cdilmiı olmadığı yo
lundadır. 

Japon hariciyninin tezine göre dün
va ihtilalini istihcLd eden Komintern 
faaliyetinin ''dünya ıulhünü tchdid e
der •• bir hal alması dolayısilc bu anlaı
rna yapılmı§ttr. 

Bu anlaşma ile münasebettar veya 
bu anlaşmanın gerisinde huıust bir iti
laE akt~dilrniş de~ildir. 

Bundan başka bu~nkü anlaşmanın 

ne yolda i§liyeceğinl esaslı şartlarla 

tanzim eden bir de munzam protokol 
mevcuttur. 

hmyasr sahasmda atılmış blr ı\iım olan ---------------

Yılbaşı 
piyankosunda 

bu itilafa ka111 kayıtsızlık göstereme
,.;%.· Almanya, Ameriıc.lnm eski mütte
fikleri tnrafrna bir kere daha dönmesi
ni istemek ·çarelerini aramı~ olsaydı bun 
qan daha insi bulunamazdı. Almanya, 
l}V-

1 
Av;rupa harbinin, umumi bir harp 

olacağı hakkindaki jddialann pek doğru 
olduğunu isbat etmi~tir.,, 

'
1Bu iazetc,' mlitalealarına şu suretle 

hitam vermektedir: . ' . 
•""Bundan daha bilyük bir delilik ta-... .;, . 

uvvur olunabilir mi?,. 
utı • • 

.Japonlar en•aşmayı nasıl 
f zah odlyorıar ? 

~ Japo\ıya ile A1manya arasında ko· 
~tlnizm al~yhinae ytı,ptlan anlatmaya 
d)tirja on hariciye nezaretinden neşre· 
~:ri"·ı; Y!~at •. btt anlaşmal'!m Sovy,et: 

Devlet Dc~olları için Almanyaya 
~ edi1mtı ciıaıı son sistem iki lo
komotıne be~ Vt4;0n Sirkeciye gelmiş
tir. Bu. lokomotifler yirmi "üçer met
ro uZunluğwıda sürat ve c.er kabiliyet-

ikramiyelerin 
yektlou ll\' milyona 

yakın 
1937 senesi yılbaşı piyango biletleri 

sat?şa çıkanlmr§tır. En bUyük ikramiye 
500.000 liradır. Bundan başka iki yli% 
bin, yüz elli bin, yUz bin, yetmiş bin, 
Altmış bin, elli bin, otuz bin, 20 bin, 
on beı bin gibi büyük ikramiyelerle 
dört yüz bin ve yUz bin liralık iki bü
yük mükafat vardır. Tayyare plyango
mildürlüğü bu sene başı 2715000 lira 
.dağıtacaktır. Biletler on ve be~ liradır. 

Ieri mevcut lokomotiflere nazaran çok 
fazla. lokomotiflerdir. 

Gerek lokomotif, gerek vagonlar 
Krup fabrikalarında yapılnııatır, 

HA.t:H~K - Akşılm postası 

Bulgarların sulh muahedesi aleyhinde 

Papasl~rla alebe 
Sofyada nümayiş yaptı 

Dün. Bulgaristan iç.in bazı kayıt ve 
prtlar koyan Nöyyi muahedesinin im· 
.zasının yıldönümü idi. Bu münasebetle 
Sofyada üniversite talebesi ve papazlar 
tarafından büyük nümayişler yapılmış· 
tır. Daha sabah erkenden birçok yüksek 
binalara ilzerlerinde ''Kahrolsun Nöy~ 

yi., yazdı ıiyah bayraklar asılmış ve 
kaldırımlara da aiyah boya ile ayni ı6z 
ler yazılmıştı. 

üniversite talebesi yol ba~lanm kes
miıler ve gelip geçenlerin yakalarına 

üzerinde ''Nöyyiyi unutma,, yazılı ıi· 
yah rozetler takmışlardır. 

rn.iıler ve içeri girmek istiyen polislerin 
ilzerlerine iskemle ve tabak atarak mü-
cadele etmişlerdir. Buradan toplu bir 
Jıalde çıkan talebe sokaklarda piyade 
ve süvari polislerle çarpışmıştır. Netice
de birçok kimse yaralanmış ve 100 den 
fazla talebe ve papaz tevkif edilmiştir. 
Pollı ancak saat 20 ye doğru . vaziyete 
hAkim olabilmiştir. 

Zabıta gUndilz daha evvelden Yugos 
lav, Rumen ve Yunan sefarethanelerini 
çok sıkı bir kordon altına almıı bulunu· 
yordu. Talebe bu binaların önünde nü· 
mayi~ yapamamıştır. 

Polis sabahleyin yapılan nümayişleri ----------------
menetmek, numayişçileri dağıtmak için Fransa da 
çok uğraşmıştır. Ve nümayiş yapan 60 Ye • tb t 
ilniverıite talcbeıile 15 papazı tevkif et n 1 m a u a 
miştir. k 

Onlversite talebesi akp.m UstU nbi· an Un U 
tan mahfeline giderek balkonda muahe M 11 
de aleyhinde şiddetli nutuklar söyle· ec S en CÜ m e O 1 e-

ıçerld•: 

* Blrl<l\Ç güııdcnbcri lstanbuld& bulunma!< 
ta olan dost Efganlatan ba.rlclye nazırı Feyz 
:Muhammed ban beraberinde Efgan büyük el 
çl.sl Ahmet han olduj'U balde dün akgam 
.A.nkaraya gitmiştir. 

• Sovyet Ru.syanın İstanbul başkonaolosu 
Varto meZlIDen Moskovaya gitmlgtlr. Kon 
solosluk lllcrlJ)l konsolos muavlnl Kemal 
Vitayof tedvir edecektir • 

* lnhisarlar umum mUdürü Mltat Yene! 
bazı işler için Al:ıkaraya gidecektir. 

• Ekme~ yapıcılar ccmlyctl idare heyeti 
scçlınJ pazartesi gllnü yapılacaktır. Bund&n 
sonra scçiroi yenJlenıneml&ı yalnız Uç cemiyet 
kalmaktadır ki b\llllar d& aym ilk lul.ftasmda 
yapılacaktır. 

* llkk(U:ıunun bc)nde Ankarada toplana 
cak umumt mUfottış ve vo.lller konseyine 
lstanbul valis1 de JgUrak edecektir. 

• Muhe.rrlr HUSeytn Ca.b!dln vali aleyhine 
açtığı hiıluıret davasmm lzınltte görUlme:it 
pe karıı.r verllm~ vo lsUd& .lzmlt müddet 

uaıumUlğj.De gönderilı_l;ı.i§tir. 

• mu.saı ekonomi ve artt.mna bafta.ml:l 
haıarlik yapınıı.k üzere vallnln rtyaactlnde 
bir komt.:Jyon topla.nacaktır. 

• tatanlıul hukuk fakUlteııt ikinci sınıf 
taıel>Qsl tarııtuıdaıı yüksek tedrisat umum 
mUdUrUne çekilen telbf'Bfa dün cevap gel 
mlşUr. Cevapta bu mııtın da dört ııeııellk 
rejim<!cn lsUınası içlıı blr !ormuı araııdıgı 

hab<:?r verilmektedir. 

• Bursada nıemlekot h&stanesi altmd& bir 
mUddet evvel bulunan eşya ve kemikler 1s 
ta.nbuta gönderllmlgtır .Romalılar devrine alt 
olan bu e,ya ve komikler tetkik olunm&kta 

dır. 

*Bcledlytnln ekmek fabrlkalan kurulma 
ıına ve elunek eatıgı lçlıı tertibat almmasma 
dair olan projeyi yeniden tetkike lüzum gör 
mUştUr. 

• Taku beyet1ertnln mevcut mualllk vo 
ı:1yeUııl hal lglıı ~iv.nan ııroje aon pkllııl 
bulmuı ve bir ta,lıu ofisi kurulın!l.SI taka.rrUr 

etmlDtlr. 
ıe: )ıfurl.f veJcAJeU CSnUmUzdeld taW ayla 

rmcla çalt§mak Uzere mııhteltt vtı~yetıerde 

mmtnlta meslek: kurıılıı.n a.omağa \'t ye.al 
terbl;:e gekllnln muallimlere gö:ıterllmesıne 
k.ılr&!' vennl~Ur. 

• tttatye mektebinde ıenebqmdaı:ı tUb& 
ren tediruta bafla.na.caktır. 

oı,al"d•: 

rinde gUrUşUIUyor 
Fransada yeni hazırlanan matbuat 

kanunu projesi mebusan encümenlerin· 
ele müzakere edilmeğe başlanmıştır. 

L1yiha ıu esasları ihtiva etmektedir: 
l - Administratör, administratör 

delege veya naibi müdiri mes'ul olmak 
üzere neşriyat müesseselerinin anonim 
şirket haline gelmesi . 

2 - Müdiri mes'utler, bu tarihten iti
baren ilk çıkacak nUshamn baş tarafın
dan hükOmetin bütün tashihatmı derce 
deccklerdir. 

3 - Nazırlar meclisi, ~encbi gazete
lerin ithalini ve Franıırz gazetelerinin 
ihracını menedebilecektir. 

4 - Yanlrı haberler, para cezasile 
tecziye edilecek, zem ve kadihlerde ce
zalar artt:nlacaktır. 

5 - Gazeteciler, naklettikleri hadi
selerin ·delillerini ibraz mecburiyetinde
dirler. 

6 - Zem ve kadih cürümleri, ceza 
n:ahkcmelerine verilecektir. -------

Sancakla 
tazyik 

Son günlerde 
büsbütün şlddetıendl 

Antakya ve !skcnderundan gelen 
malfuruı.ta göre müntehibisanllerin is
tüalan devam etmektedir. 

Türklerle Aleviler arasında bütiln 
sancakta tam bir birlik husule gelmiş
tir. Suriye meclisine i3tirak için arap

ça ya.zılmıg bir beyannameyi tevzi et
mek istiyen llmeddin isminde biri A
leviler tarafından döğülmüştür. 

Sancakta tazyik daha ziyade şiddet
lenmi~tir. Yeniden birçok Türkler ve 
iki muhtar tevkü edilerek hapse atıl
mışlardır. 

Hatkevlnda konferan• 

Sorbon Üniversitesi mezunlanndan 
Antakyalı Türkmen EnılnönU Halke • 
vlnde pazar gUnU saat 14 de "Antak
yanın coğrafi ve içtimai \'aziyctiyle ta
rihi,, hakkında bir konferans verecek· 
tir. 

Doğı·u ııın 

değii __ ...,,,."'.': 
Koşun geOece~Dti 
lYI ını lYI it m u ş; o a ır li1fil ı 

iki gün ön.ce, Kadıköyii>ıdc otıs 
bir ol~yucumıı.z matbaamıza tele 
etti: ~ 

- Kadıköy semtindeki tMkt~ 
soba yok. Çocuklarımızı bilerek 
lığın kucağma atanııyacağımtz 

glhıdernıiyoruz. 
1
, 

Buııun, nıaarif idaresinin ih771~ 
den ba.~ka bır şey olmadığına 1:a.11ı JJ 
mamıza bir giin daha beklcmcnıı: 

fi neldi. 111' 
Dı§arda kar yağarken mektep 6'~ 

soba boruları tevzfüıo ba.şlandığın1 

rendik. 
Alüıh tuızardan esirgesin, ne ~ 
Biz, senenin d.ört mevsim o1dtı~ 

mekteplerde t;ğrmıdik. E~eriya 1' 
ikincitoşrüı içinde b~lıyabilcoeğitıl 
gene oradan. 

Bize bunu öğretenler, mitıim~nl 
rrtl.arı, beton binalard~ soğuk1a ı.a 
karşıya bırakabiliyorlar. Ne acı. .ıJ 

Mektepler için, odun klJmür, s<r 
ve saire k.ar§tlığı tutarı maarif bflt 
3indedir. Bu da mecli..!te haziranda~ 
oo onaylanır. Bar/edilecek para,,;( 
bu tarihten itibaren mevcut denıekıı· 
Bu Myle olunca, sobaları /.."'tırmak ir 
tc.şrini,,ani .,ooıa.rııuı hcıdar beklemf
ne gibi bir fayda um1llmuştur1 l~ 
hakikaten meraka değer bir noJ..-to. ~ 
sene bıı ihmalle kcırşılcışınz, souola t' 
hiçbir şikayet stZtltısma meydan td 
nıede11 ikincite.,,mn b<ı§lannda ku1'1'ı 

11 ğunu giSrdüğümtlz günl.ere acaba ne 
man kavıqabıleoeğiz. 

Halkın Dostu./ 

Atatürk 
lngiliz ve ıran 

elçilerini kabul etti 
Şehinşahın 

Atatürke 
b•r mektubu 

Atatürk, dün nezdlerinde ıtaricİ 
Vekili doktor Tevfik Rüştü ;.ras 
hazır bulunduğu hald~ İngiliz bil} 
elçisi Pe:si Loreni kabul buyurmuşlf 
dır. 

Büyük önder biraz sonra da 1rıırı et 
yük elçisini kabul buyurmuılardtr. t 
büyük elçisi İran Şebinşahrnın bir ı;:1 
tubunu Atatürke takdim etmiştir. 

Veka et 
müsteşariarı 1 

Mebus mu olacak lfltut 
Yeni hazırlanmakta olan siyasf ıJ' 

teşarhklar hakkındaki knnun proj~~ 
kabuliinden sonra şimdiki bazı ve ır 

ı:ıı 
mUsteşarlannın saylav olmalarına ~ 
zar edilmektedir. Milste~arlardan tııı' 
lannın parti tarafından münhal ı11' f 
luklara namzet gösterilecekleri arıl~ıı' 
maktadır. Bu meyanda Hariciye tJ ~ 
mt katibi Numan Menemencioğtıırı tıl~ 
da yakında münlial saylavhklarda~ f(ıt~ 
ne namzet gösterileceği haber vcr1\if 
tedir. Numan Menemencioğlu garı 
müste,arlrğrna getiril~cektir. ___./ 

• lrıgtılz kabinesi dlln husuat ve çok mu 
h1m bir toplantı yapmif ve İlpanya ııuı be 
ra.ber beyneUnllÖl vaziyeti dcrt.n bir tetkike 
tabi tııtmuıtur. 

Romanya ve Ilulgarfstandao 
gelen muhacirler 

• Japon lı<ablııeal yüzde •1 ıt m.1111 mUda 
faaya tah811 edilen ycnl Japon bUtçeılnl 

k&bul etml§Ur • 
• Romada bulunan :Macar naibi Amiral 

Hortt dün Papa tarafrudan ka.bul edilmtı 
Ur. 

• Oeçtnlcrde Mo:skovad& eamı11luk ıuçuy 

l& yal:alıuııuı 32 Almanın mulıakemeııtne ya 
kmda bll§lanacağı haber verilmektedir. 

• Vıu·ıovada bulunan Romanya hariciye 
na.ztn aerefine dün akşam Lehistan hariciye. 
nazın t&ra!ından bir ztvafct verUmlı ve doı 
tane nutulttar aöylenmlştır. 

• Yugostavyad& merkez! Agremda bulu 
nan bir komünist te§kllAtı meydlllla çıkarıl 
mıştır. 24. klei te\'k!t edllmloUr. 

• Romad:ın blldlrlldlı:tfnc gl:Sro general Mal 
ta kıtattı Uabcşlstıı.oda Goreyl tamamen ııı 

gel ctmtıtır. 
* Romanya büyüle erltı\nıharblye reisi ya 

lrın cl!ı Verşovayn gideccl<tlr • 
ı:: Bo'çlka Başvekili Van Zeelo.nd Londra yn 

gttml~tlr. Hariciye nwrı Edenle görUıccek 

tir. 

• Pubte yeni .bazı hldlııeler olrnuş ve 
2000 nmele patronlar 1'ederıuıyonuna hücum 

etmt~Ur. Bazı hMl!cler do.ha çıkmasından 

ve umunıt rrevde.ıı ~orkulmakt.adır. 

Nakliyat mevsiminin geçmesi iizerine 
Romanyadan muhacir getirilmesine ni
hayet veri!m!ştir. Bu sene Romanyndan 
12000 den farla göçmen get i rilmiştir. 

Son olarak Nazım vapurile 1616 göç-
men, 500 büyük hayvan, 1350 koyun 

06~ 
getirilmiş, Tuzlaya çıkarılrnıttır· 61~ell 
menler Tuzlada Karantine bekle 6etllr 
ııonra Aksaray ve Samsuna ~arı bırde~ 
rek yerıcştirileceklerdir. Nisan ııt l)lf 
itibaren göçmen nakliyauna telct 

la nacaktır, 
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:,aın-ı qii.ciiş/im: 
~e-rre~e-snnnz,, -

' \/ cemayetneır? 
~nll!rde bir talebe meseleaind.-n 

luıiştım. Dem!ştim ki, her sen~ 
Çocuğun, müsabaka ile bedava ya-

llıektepıerine alınması kanunen ık
etrnektedir. 1...8.kin bu bayırlı iş 
lyeciliğin kusurları sebebiyle 

İsinden beklenen çok iyi neticele-
tereği gibi vermemektedir. Buna 
~ de misaller göstermiştim. 
~at bu ehemmiyetli mevzuun çok 
~bir safhası zuhur etti: 

ni • • • 
: ; 

1laarit idaresi çocuklara bildiri
r: 

Jlf' ~ emrin ge!di, filanca liseye gide-
' in. 1 oln çık. 

' Çıkayım. Maalmemnuniye. Yal-

.... \' \ ol para.st.-
ıeriJen cevap şudur: 
~ Deruhte edilen, yalnız yatı mek
~inde bedava okumanızdır. Yol 
-il! illa kı:ı.rışma.yı.z.. Onu kendiniz bu-

içti ; IlaJ:kınız var. Ancak. bütçede 
·e bir fa.nl yoktur. Elimizden bir 

. i •'y &'Clzn 
ek1f ı.l:>iir:ın_ .~··k. d··~ "-- d , ~ vı.uıun ı, on on. on uc~ y:ı~rn a 
/§ ~unu bir kız çocuğu. mesela Er· 
~ ~ lisesine gidecektir. Bu kışta 
ti' ~ ette. böyle bir seyahati yalnız 

t ~ 1na b~arması esasen meseledir 
ıdl ıc: ı;le Ustel'k para yok. Babası ölmUş-

6 ha' .\nnesi el evlerinde hizmet edip 
~atını kazanryor. Hal ve vakti ye. 

e olanlara bile: 

~":" liaydi kalk, Erzunıma git! - de-
l:erı1{ l'llnsrafı dilşünürler; bu para 

11 
tlerinde ya var ya yoktur. 

•f l{ aı~ukj böyle bir çocuk nasıl gider? 
V 1:4r at.ıyetle öğrendiğime göre. maarif 
~1~tndan yukarki cevabı alanlardan 
t~~ıı. o derece muhtaç oldukları v<> 

ıı' gündüze katarak iktisap için 
~ kları bedava tahsil hakların

t·a.ageçm:şıer. 

• • • 
~~dığzm bir kır.cağrzı da Adana 
C d ıne ayru şekilde tayin etmişler. 
taa eınıyor. Perişan bir ha.lde bize uğ-

ı. 

~'/'emeksiz UçUncU mevki bilet on 
~Ct t.raynuş. Belki benden de yarını 

oet alacaklar! - dedi. 

~a c:snad~ evimde misafir olan Mmı
ı.o~a~ı Barutçu ismindeki maruf 
~~ • soz söyleme:~ fır.,:ı.tmı hlc:biri
~tıı.k vermeden, derhal cebine davra
(t·. ' kızca?.-ızm vol parasını ödedi 
"-lll'ıb (.> • • 

~i~!ıı· hr. bu satırlan okuyunca, ken-
~ 1/ teşhir etti~im için, belki de ba
~·~·e 1~taktır. Fakat nümune olsun 

J:azıyonım. Beni affeder.) 

" . . 
Şuras 

~et e 1 rnuhakkaktır ki, bizde haml-
·ııcuı.~babı yok değildir. Bütün Türk 
'·l Jı arı arasında seçilip bedava tah
torıctkkını kauuıanlan, mekteplerine 
h.tiıcı~rtnek iktidarını bu Türk milleti 
bu işt~· Ancak teşkilatsızlık yüzünden 

lı.ı ~argaşahklar oluyor. 
b·r ::;ıa, evvelemirde, bütçeye böyle 

28 milyon 
kilo tütün 

Ege mıntakasında 
hemen tamam:ıe 

satıldı 
Çekoslovak reJisi yeni alacağı tü

tünlerın cınslerini ilin etmiştır. Çe
koslovakların alacağı l,281.000 kilo 
tütünün 248,000 kilosu Taşova, 265000 
kilosu Hendek, 395.000 kilosu lzmit. 
85.000 kilosu Gönen, 30000 kilosu Düz 
ce, 145,000 kilosu Trabzon, 93.000 ki
losu Bafra, ve 40.000 kilosu Srunsun
Baf ra tütünü olacaktır. Lehistan reji
si de tütün almak için teşebbüsler.ne 
devam etmektedir. Lehliler muhtelif 
tüccarın hazırladıkları mallan muaye
ne ile mel]guldilrler. 

Romanya rejisi mUmessilleri de ay 
başında şchriml7.e gelecektir. 

Diğer tş.raftan tütün almak için Ge
ri - Tabaka şirketi direktörü meşhur 
tütün kralı Geri de bizzat mübayaa 
iııleriyle tütün mıntakalarmda meşgul 
olmaktadır. 

tı~ tütUn mahsulünü veren ve piya. 
sası çok yilksck acılan Eg~ mrntaka . 
stnın bu seneki 28.000.000 ki
loluk rekoltesinden anca'.k 2.000.000 
kilo ka 1(1·~ rı·tn h'l~ ı .. 11,..., ;.,ffr, 

Esrar ve eroin 
kullananlar 
çoğahyor 

Son senelerde esr~r. eroin ve kokain 
giLi uyuşturucu nıaddeleri kullananla
rın çoğaldığı bilhassa bu iptilanın genç 
!er aras:nda yer hulduğu nazarı dikkati 
cellJetmişt•r. Bunun önüne geçmek için 
yalnız satan ve kullananı cezalandır

mak suretile değil filmler, konferanslar 
ve tecrübelerle bu zehirlerin tahribatı
nın mrktcplcrac, umumi .toplantı yerle
rinde halka ve bilhassa gençliğe göste
rilmesi alakadarlara bildirilmiştir. 

Son dört sene içinde 646 esrar. eroin 
ve kokain ile morfin kaçakçısı ve 9200 
kilo kar;ık v:-k"''~",..,'"t•r. 

13 yaşında 
bir katil 

Bahkes·rdt' tevkif 
E>dildl 

Balıkesir 27 - Buraya bağlı Çandır 
köyünde dt!ğirmen arkt boyunda hır ölü 
bu!unmuştur. Köylüler bunun Kepsüt
lil Sü!eyman olctuğunu tanımtşlardır. 

Müddeiumumi muavinlerinden Nec
medd:.O yaptığı tahkikat neticesinde Sü
leymanm 13 yaşında çoban Hasan tara
fından taban:a ile öldürüldüğünü tes~ 

bit etmi~tir. H<:!lan Süleymani bir kaza 
neticesinde öldürdüğünü F.Öylemekte
dir. K.entii<ı; tevkif f'rlil"':._t:r. 

Bir küd•na otomobil 
çarptı 

ş,,för Abdullahın iclaresindeki 182 

e ·r rnuvefhknret chrha 

Ereğ•i Şirketi 
Fevkalade müsait 

şartlar la 

Satın ahndı 
Ereğli kömür şirketinin hükumetçel 

satın alınması için yapılan müzakereler 
dün sona ermiş ve şirketle tam bir mu
tahakat hasıl olmuştur. Zonguldak kö· 
mür havzasının yüzde 7 5 ne ısahip olan 
şirket kendi mıntakası dahilindeki şl

mendi'er battı, Zonguldak limanmda
ki tes!satı, bütün hukuk ve menafii ile 
mevcudatı dünkü anlaşma sonunda Eti 
banka yani hükümete intikal etmiştir. 

Ocaklar, imtiyaz ve tesisat on senede 
ödenmek üzere 3,5 milyon liraya satın 
alınmıştır. Faiz veı::ilmiyecek ve bedel 
tama:nen kômürle tediye olunacaktır. 

Dfüı g'!'ce müzakerelerin bitmesi şe
refine Ankarapal:ısta iktisat Vekili ~
ıa.ı Bayar tarafından bir ziyafet verilmiş 
tir. 

Mukavele bu;;:iln merasimle imz:ala
na ~ a tr•·,. 

Anacıoau oemıryoUa

rının obllgusyon 
faizleri 

Geçen a.y başında tediyesi 1azımge -
len Anadolu der.:ıir~·ollanna ait obli· 
gasyon faizlerinin tediye şekli bak -
kında şirketle hükfımet ar:ı.<ımda bir 
ihtilif çıkmtştır. Bu yUzden faizler iki 
aydanberi ödenememiştir. 

Bu ihtilaf, İsviçre frangının kıy -
metten düşürülmesi üzerine faiz?erin 
g~ne İsviçre frangıyle mi, yoksa altın 
esasına sadık bir parayla mı ö<lenmesı 
noktasından çıkmıştır. Öğrendiğimize 

göre hükümet altın esasını terviç el· 
mektedir. Hükumet ayni zamanda bo 
işin bundan !Onra da bu gibi hadiseler 
karşısında prensip olarak esaslı bir ka 
rara bağlanmasını istemı ştir. Bunun 
ic .. n şirket heyeti umumiyesi fevkala· 
de olarak gelecek ayın 28 inde Anka · 
rada bir toplantıya çağrılmıştır. Şu 

vaziyete göre faizler o zamana kadar 
ödenemlyeccktir. 

Gene ayrn 28 inde Haydarpaşa Ji. 
man şırketi de toplanarak ayni mcse· 
levi ,.,.,n .. "'1 .. "',.o f)rl"""''~.f.ı,.. 

•• 
Uç aylık ve ınemur 

maaşları 
Memurların ilkkanun ayhklarınm 

tevzi .ne Sa.lı gilnU başlanacaktır. 
Gene sair günü Emlftk bankası Uç ay 

hkların te\'ziine başltyacaktır. Maliye 
şubeleri ma=ı.şrn verilmesini biraz ge -
ciktirerck ayın altısında başlıyacakl:ı..r 
ve bayrama kadar ikmal edeceklerdir. 

28 
CUMARTESİ 

lK!Nct·rEŞRl~ - l93G 
Hlcrl : 1355 - Ramazan: 13 

lnebolu kazası unutuldu mu ? 

Bir kaptan 
mahkemede 

Vapuruna fazla yolcu 
alışının hesabını 

veriyor 
Dün tiçüncü asliye ceza mahkeme

sinde fazla yolcu alan bir kaptnnm du· 
ruşmasına başlanr.~ştır. Ker:ze vapu
runun süvarisi olan Mnhmut kaptan 
Urladan lstanbula gelirken 193 yolcu 
alabilen vapuruna 350 yolcu almıştır. 

Dünkü duruşma İstanbul acentesinin 
dinlenmesi icin başka bir güne kalmı~

tır. 

işçi kursları 
Sanayi blrliğl 

tarafından aı;ılması 
düşUnilJUyor 

Sanayi birliği i§çi yetiştirmek için 
mühim bir teşebbüs üzerindedir. Birlik 
mes!ekt tedrisatta hükumete yardım ve 
fahrlkalarm mülf;hassıs işçi ihtiyacxnr 
gidermek için işçi kurslnrı açmayı dü
şünmektedir. 

Ev:erde ko1on· 
ya yapanlar 

ltı Jyal fabrikalarınca 
1'açakçı diye 
ihbar edildi 

İstanbul maliyesi büyük b:r muame
le vergisi kaçakçılığı karşısında bu -
lunmaktadır. Bu kaçakçılığın ihbarını 
şehrimizdeki ıtriyat fabı ikntörleri yap 
mışlardır. 

Itriyat fabrikatörlerine göre §Chri
m!zde yüzlerce kışi evlerde kolonya ya 
parak ya bizzat kendileri, veya seyyar 
adamları vasıtaslyle sattırmaktadır . 
Jar. İçlerinde imalathane şeklinde bu
lunanları da olan bu gibi kimselerden 
muhtelif ıtriyat yapanlar vardır. Bu 
suretle maliyeden btiyilk bir muamele 
vergisi kaçakçılığı yapılmaktadır. Hal 
buki bunlar için yüzde on muamele 
vergisi verilmesi lizımdır . 

ltrivat fabrikaları kac;akç11ığrn önU· 
ne geçmek için inhisardan alman ispir 
toların nerelere satıldığının her ay ma 
!iyeye bildirilmesini teklü etmişlerdir. 

Bu suretle knc;akçıhk yaprlm~ma . 
mevda n \'('rıı,.., ···t-rf'1<tir. 

MualPnıler arasında 
yeni taylnler 

KuT.kapı ortamektcbi riyaziye mual
Em!iğine Yakup, yardımcı muallimliğe 
Ali Haydarpaşa lisesi biyoloji muallim 
liğine Fikret. kız: isesi müdilr muavini: 
ğine edebh·at mualtimi Makbule. Trab· 
Ton nrtnmektebi daktilo mualliml:ğin~ 
Vedat, Da•ıutpa~a ortamektebi doktor· 
lu~un:ı Ni~•azi Çt;t!nkava. Gazi Osman
paıa riyaziye muallimliğine Nahit tayin 
eclilmişleı dir. 

lıı:ııll'ıadıl k~ulması iktiza ederdi. Ko
~~. Ilı 1

• Olabilir. Fakat, bu takdirde 
~<lhuta.a·r!f idaresi, maarif cemiyetiyle numaralı otomobil dün Kabataşta Me
ta tir dıger hayır cemiyetleriyle tema- lek isminde bir kadına çarpmtş, a ğır 
Oltınll'ı~ek hayır erbabına müracaa sure~te yaralamı~trr. Yaralı kadrn Bey
ltal"ri 1Ydı. Türk analan, Mustafa oğlu hastanesine kaldırılmıştır. 
t>ı.ıtrn 13arut~u'lardan sade bir dane do---------------

l~ 

olo 
,,_ !'1.35 12.02 14,29 16,13 18.20 15.16 

Tramvayla kamyon 
~arpıştı 

Vatman Hüscyinin idaresindeki 335 
numaralı tramvay He §oför Mehmedin 
4006 numaralı kamyonu dün akşam 

Kur ·ç~şrnede kö:nür depoları önündt' 
çarpr!ımışlardır. Tramvaym ön tarafı 

hayli hasara uğramt~trr. 

~ ~ değildir. 
t\ı u l'a 
1 
CUkıar:mı okuyup da, bu zavallı 

ul\a, 1 Yardım etmek istiyenler o
\~ttrııstanbuı nuı.a.rif idaresine ba.., 
~ Hra ar. Onlnnn verecekler i Uç lirn, 

'e erı İanr-a.nuuıan seçtiğımi?. ve ta.h
~ s1 gıı;.''lk m thtaç çocukların oku
ıı-. 1 hayırlı bir işe sarf olunacak-

bifer 
~·· bir cihet• 

~ı ·utnn . 
d 11\dcdir ~kU va.sıtalnrımn. devfotin 
~ a, bu \.ij Utıcn insana paso \'eriliyorj 
~ ~l' ~ z Çocuk mu bir taraftan di-

11"? a bedava naklcdilse zarar-

~~ c! .. 1.:, 
~'lna:va, ·-i .:ada öğrendiğime gör'" 
~ ı. ? decek kıza : "Y cdi yilz elli 

't?ı ı ıı.afı de.ır·1 . 
· .. detnı 

1 
,ı dir. Tam bilet alaca.k-

~u § c>r. 
~ sene o'd 

Sonr 1 u bir kere ... Fakat bun-
<ı.sı 1~ olsun, bu gibi müs:ı.-. 

bakaları tertip edenler, etrafını, tefcr
tu°..T., '2,l)3 İ,20 9 .'16 12,00 1.37 12.3~ 

~a:ı~ nazan itibara. almal~dırlar. Ta <";ECEN SENE Rlff~UN NE OLDlı? 
kı, ıyı kanunlarımız ıyl ncllce V<' u: Yunan htikt'lmetııe veni ı:ral artı.!'mcla !htı • 

l VA• NQ) 11\f çtkm~ ve başvekil ;;.meral Kood1lia l..aUCıı.1 
etml~tlr • 

Her şeyi yıkarak gitmek saadet veremez 
Er.ıurum:lan (Beraberler) imz~sı ile alclığtmı7. mek

tupt;ı deniyor ki: 
"Ayni gilnde ayni ayda ve :ıyni senede doğd!lk. tHc 

günilnrlenberi ~iriribirimizi sevdik, kader her ikim0 zi de ay 
n ;ıy:-ı ve a~ks:z izd:vaçlar yapmaya sevkctti. Şimdi tekrar 
b:ıluştuk ve bir:bi:-imiz:den ayrı raşıyamıyacağt:nıı:ı anla- 1 

dık. Hayat bi.z::n için bir cehennem oldu. Kaçıp beraber l 

yaş,,.ma!ı mıy:z. yoksa hayatımızı olduğu gibi b:tirmell ml
• ? 

yız . ,. 

CEVABIMIZ: Her şeyi yıkarak gitmek size saadet 
vcrmjyecektir. Doğrudan doğruya ço :uklarınıı: ilzerinde 
te:;.lr y:ıpacak olan öbür romantik fikirden vazgeçiniz:. Ev-
15.t h\~si size en yüksek fedakarlıklar yaptırabilecek ulv1 
bir h :stir. D;.ınl!n için hotldim hareket etmemeniz !Azım.dır. 

KBod Farer 
Türk dostu geçinen bir Freınm. 

muha'Tiri vardır ki adı Klad F:t f'& • • 

dir. Bu zatın kitaplnrt mcmlcked~ 
mizde satılır. Filmleri men.!.-lt-rr 
mizde gösterilir. Yani kendisint hvşı 
dcriıl bir manevi muhabbet gös~0rm~
sckdahi, paramızd:ın bir miktaı, 
onun cebine filen girer. 

Bu sabahki ··cumhuriyet, ga
zetesinde okunduğul"ıü göre Türk• 
dostu Klod F arer mt:mleketindc bit 
konfenms vermi~tir. 

Konferans Avrupada bir ne
vi ka7anç vesilt-sidir de .. Ora'\." bilet· 
le gırilir.. Bilnıiyoruz ''Dostu -:117,. 

nasıl bir yol tutmuştur. ~iki de 
şimrli aşağtya nakledece~rnİ:.! :ı,..._~ 
yanlarım. - parası olan olmty1\n -
herkese :şittirmek :çin bu kont ·~!'I .. 
smt berlıwl\ vemıistir. 

Klod Farnr ne demiş diyeccksini.~) 
lştP-, Afif Obl'\'\ isimli bir muLötl:>: n 
Pnristen ı:ı;öndcrdiği ve bu s<ıba~ ki 
"Cumhuriyet , gazetesinde r.es:t": .ı· 
len mektubun bir parl"'ası: 

Miisvö FarrcrT bundan tam bir hııfp 
· ta evvel burada "Alhamra., salonurda 
kafaoalık hlr münevver halk huzurun .. 
da hir konferans verdi. Mevzu: "1936 
Türklyesi - Bursadan tstanblda,. idi. 
Hatip bir saat sö~ söylediği hıMe. 

h!la 1936 Türkiyesine dair ortada bir 
ş~y yok! Nihayet onun da sırası g~liL 
Nutkun bu kmru bir çeyrek veya yir ni 
dakikadtr: Mösyö Farrcre, Türkiye 

Cumhuriyeti ve AtatUrk dıye başladt. 
Evveia hükumet merkezinin Ankara,-. 
götürülmüı olmasına kızdı. İstanbulun 
öldürüldüğünü, Ankaranın ise hicött 
zaman yariltılmıyaeağını yana yakıla 

iddia etti. 

Şaşarız Klod Farerin aklın:ı .. 
tanbul neden ötürü olüyormuf, scı t 

at baknnmdan mı) lttanbul eaki ı 
susiy~tleri~ pek ila muhafaza e-cli .. 
yor. İmar bakımından mı) Yeni ku· 
ru lan mahalleleri gozu ~Öm•Ü) ~ 
mu'> Ahalisi -ni azalmq. bundan ollA 

de? .. Ticaret merkez1 mi değil} f.t. 
tanbulla AnkaT'ftllm arasma en mun· 
tazam §İmcndi!er servisleri kurulma· 
mıt mıdır} Hatta tayyare iıietmiyot 
muyuz} 

.(lod F arer bugün Ankarada. lı~ı 
cihetten memnun olatı ecnebi dir ı~ 
matlarclan da bir soruştursa, artık o-
raya yerleşmiş olan bu mümtaz Ş<\h• • 
siyetlrrin söyliycccği sözlerle hayli 
uyanır .. 

Bundan ba!lka Klod F arer pi~ 
mode1 n zihniyet ve emel ta§rmast b k 
len "'n bir adamın, bir memleketin '-,;, 
parçasmm dah~ in~ai surette cnn
lanmasma esef edişirıe hem hayret 
hem merhamet ederiz. 

.. Cumhuriyet,. muhabirinin sÖ• 
lerine devam edelim: 

Farrcre, Mütareke devirlerinde d;.tu 
Türkiyedc yeniden Fransız dostluğu ce 
reyan!an &'Öl ülmekte iken cumhuriyeti 
müteakip Rusya tarafına doğru bir ~
reyan ba~ladığıru teessilfle; son zaman
larda Rusyarun Tilrkiye için bir tdt
like te§kil ettiği görülerek sıkı milnase
batın biraz tavsadığını ise memnuni
vetle kaydediyor. Türkiye için en bu. 
yilk do~tluğun Fransadan ge1cb:Jec< ğt
ni. bu dl)stluğun canlandınlmasını EÖ1" 

lilyor ve konferansrnı tatlı temennil,rle 
bitiriyordu. 

Klod F arerin gözleri görmüyor. 
Hem manevi nüfuzu da bir pam·~k 
boydan ileri gitmiycr.. Rusya ile 
Türkiye arasında - biribirlerinin ben-
liklerine olan saygıya dayancn -
dostluk hiç eksilmemiş belki de cırt• 
mıştır. Aramızda daha uzun ömüı 'et 
bahşedilen dostluk muahedelerinc de 
mi bakmıyor. Neyse, kendiiine clip'" 
lom.ısi ve tanh dersi verecek def!:·;~ 
Fransa ile dosthıihımuza gelince. bin-
nazariye ve bilfiil Sovyet Rusyanıa 
dostu olan Fransanrn memleketimi~· 
le olan miinasebetini son derece bir 
mükemmeliy~tte muhafazaya n~sd 
itina ettiğimiz görülüyor. Hem ~ ka· 
dar ki ... 

:)cıstumn?'. büviilc F ransanm ;,.."" 
ri~inde bu tek f ertçi~e:rin daha d~ 
lcnip toplanmasını temenni ,.,1 .. ,;z. 

HL 
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T ·· R K Sineması 

Bugün ı de tenzilatlı matine 
2 büyük film birden 

HABER - Akşam postası 

1 
VEŞiL O i O 

Fransızca söz.I ü 

DANİELLE DARR!EUX-CHARLES V ANEL-Maurlce Escande 

6'-1 ze lHk Doktor AL KAZAR sinemasında Bugün 
• 

verıvor.ı ı) 
lstan ttu da hiç cllrUlmr m • 2 yeni tum birden 

44 tat.teıbah r ~'iminin "iergüzeşt filmJennin mümessil· 

kahramana 1ıM MAK KOY'un 
,JAK HOLT'un en güzel film; BAVA N LA R Gazetemize, .. GUzel'lk doktoru., adresi 

ne hakiki veya mtlstcar adlarmızla aora 
catmız aıallerln cevaplarmı bu aUtunda bulursunuz. Bu cevaplarr- Pariate anla§mtş bulun 
duğumuz güzellik mUea.seı1em vermektedir. GUzeillğtnlzf nokaan bırakan kusurla.rm.ızı b!ze 
yamm. 

en g~el temsili KANUNSUZ 
MEMLEKET ilk suallere güzellik müessesesinin gönderdiği cevaplan neşrediyoruz: 

DENiZALTI 
KAÇAKÇILARI 

- 13 - -14 -
Bqtanb~ savas ve heyecan Sergüzeşt •• Heyecan .. Dehşet 

istiklal caddesinde matmazel Ma-
ri imzasiyle soruluyor: 

"Aynaya baktıkça ağlıyorum. Gözü
mfhı alt kapakları kaf if çe §i§k-indir. 
Yü....'"Üm annemin yüzüne tamamen ya
kındır, oo benim de gözlerimin altında 
bir zam.an gewcek, birer yağ l:a.barcı
ğı olacak zannediyorum. Ne yapayım1 
Asıl f ecii 30 y~na oordığım zaman 
halim ne olacak. Bunu dfl.şü ndükçe 
büyük bir azap içine dü~iyorum. Çol• 
müteessirim. Cildim da.ima ıslak gibi. 
Bundan başka wcıulum da. çok gayri 
mütena.rip. 

Cevap: 

An karadan F. imzasayle sorulu-
yor: 

"28 ya§'tndayım oo boyum 160 san
timdir. Giyinmiş olarak kilom 56,5 
tur. Kilomla boyum arasındaki bu nis 
pet normaldir. Fakat, kemiklerim kü
çük 07.duğu için kendimi biraz şişman 
buluyorum. Baldtrlarımın çevresi 52, 
bacaklarımın 26 dır. Kocam vücudum
da. yağ sıznıtıla.rı bulunduğunu söylü
yor. Bundan kendir.ıi nasıl kurtara
yım 1 Jimnastik yaptım, faknt ktıfi gel 
medi. Çok makul bir rejim takip edi
yorum. ôğw yemeğinde yumıı,rta ueya 
balık yiyorum,· 8alata ve mcyvaya 
bilhassa fazla ehenimiyet veriyorum. 
Hiç peynir yemiyorum. Ak§amları yu
murta, havuç 81Zlatası, bal ve tereyağlı 
sandviç. Kocamla be-:aber epeydir tat
bik etmekte olduğumuz 'Qu rejimin çok 
büyiik fcıydalar;nı gördük. Meı;va çok 
yiyoruz. Fahat butlar beni ooy1flatı-

~nmaın~ada 

Sanat tenkidi 
bile yasak 

Yeni bir emirname 
çıkarı~dı 

Alman propaganda nazırı doktor Gö 
bels sanat ve edebiyat eserlerinin ten
kidini yasak eden şiddetli bir emirna
me neşretmiştir. Doktor Göbels, bu e-
mirnamesinde henüz 20 - 25 yaşındaki 
gençlerin, 40 - 50 yaşında olgun sa
natkarların eserlerini sanat kültürleri 

müsait olmadığı halde tenkit ederek 
sanatı baltaladıkları anlatılmakta bu· 
na karşı geçmek lazm1geldiği ilave o
lunmaktadır. 

On sene sonraki halinizi şimdiden dü
şünüp üzülmeğe li.ızuk yok. O za. 
manki halinizin dü~ündüğünüzden 
çok daha farklı, ve 2;mdıkinden dah'i 
mükemmel olmayacağını nasıl iddia 
edebilirsiniz? Annenizin gözlerinin 
altındaki yağ kabarcıklC\rınaan azap 
duymanıza lüzum yok. O, zama· 
nmda bunları izale etmek için çare· 

yor. Bir diğer nıe."lcıc: S-:.çlan yıka - --------------
rnakta yumurta san.'n nasıl J:ullantl-

1er di.i§iinmemiş. malıdır. Saçlartm çok uzun, 1:.abarıl~. 

J. alın, kuro ve 90k kıvırcıktır. 

Cevap: 
Şimdi sizin yapacağrr:ız gözlerini 

zc dokunmamaktır. Gözleriniz hak
kmda iyi fikirler L,edemiyorsunuz. 
Zannediyorum ki vaziyetinizi mü
balaga ediyorsunuz. Ne olursa olsun, 
aynanın karşısma geoçip ağla.nit.k, iş
leri düzeltmek için bir çare değildir. 
Yüzünüzün yağlı o:duğundan bahs· 

Baldırlannrzda sellülit bulunmur; 
olmasından korkuyorum. Takip etti 
ğiniz rejim çok uygundur. Tenki.1-
edilecek hiçbir tarafı yoktur. ~ 

Saçlarınızı y1.1muı tanın sansile yı- ~ 
kamak için, altı yumurtanın sansım ~ 

,ediyorsunuz. 
bir kap içine koyarsınız, ve içine b~r ~ 
az röm koyars1ı:rz. Sonra bu mahlulu g Bunun için içinde lando!in bulu. 

mm kremleri tcıcih etmelisiniz. Bun
dan başka yüzünüzü daima sıcak, 
içinde % 22 niı:betinde karbonat bu
lunan suyla yıkamal•smrz. Giil ısuyu
nu kMuru1u alkolu sık sık kullanmt7. 
Yüzünüzde kanm c!everanmı daha 
seri hale getirmek olan ovmayı ter
cih etmenizi tavsiye ederim. Bu ov
ma ameliyesinden Ronra ŞJ vücut 
hareketini yap'llız. Yatağa yntmız, 
belinizin ortasına sert bir şey koyu
nuz, başınızı evvela göğsünüze yak
laştrrmız, sonm arkaya atınız, ve bu 
hareketi her sabah on ~ yirmi defo 
tekrar ediniz. Bunda'l başka vücudu·! 
nuzun çok aykın olan ölçülerini nor- ·ı 
mal hale getirmek ;ısin de, jimnastik 
hareketleri yapınız. 

Bunlardan ayaklaımm birleştirip 

saçlarınıza sürersiniz. ~ 

Evvela iyice bununla ovar, sonr"' ~ 
da tararsmız. Fak.at, ekseri va, yai::l· § 
veya kenc!;::li s;ırlan temizlemek için ~ 
bu usul kafi değildir. ~ 

= 
Yapılar.ak dnha bazı şeyler vard•r ~ 

içinde sabun bulunmayan şam9uvan ~ 
lar kullanmak la7.Imdrr. bu nPvi şam· ~ 
puvanlar saçları hem kırmaz, hem de ~ 
döl<mezler. j 

Göz Hekimi 
Dr. ~ ükrü Ertan 

Cağaloğtu Nuruoamanlvt cad. No '\f 

(Cağaloğlu Eczanesi vanında) 

Telefon. 22566 

~ 
E 

~ 

topuklan kaldırarak bacaklnnn~1li••mmm••;:L:m••ıtt 
hükme harf'ketini tercih ediniz. 

( 
BZ:m::l~ 1 

Her akşam 

Çağlayan' da 
Solist Beyan 

VAKl'.l' Propaganda servisin
dc.1: 

1 - Türk evl5tlannın işsiz kal
mamasını arzu eden KURUN ve 
HAI!ER gazetelerimiz it anyan 
kimsesiz ve bikeslerill ilanlarını 

meccanen kabul eder. 
işsiz kalmamak için bundan iı.

tifade ediniz. 

2 - Memur,klitip,muhasip, artist 
kavas, odacı aşçı, hizmetçi, evllit· 
tık ve her nevi işçi arıyanlar ara
dıklarını yorulmadan, üzülmeden 
bulabilmek için KURUN ve HA· 
BER gazetelerinin ucuz, küçük 
i:.:,1Jarından istifade etmelidirler. 

3 - A parttman, ev, otel. ha
mam, irat, dükkan, n.ağaza almak 
ve satmak. kiralamak istiyenler bu 
itlerini gayet kolay ve en ucuz 
bir şekilde temin etmiş olmak içit. 
KURUN ve HABER gazeteleri
nin ucuz illinlar sütunundan isti
fa .. ~ etmelidirler. 

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

MUALLA 
Mahmure Şemıes, Afitap, Suzan ve 

muhteşem saz heyeti. 
Aynca bestekar tanburi Selahattin P.nar 

~ 
~ 
~ = 
~ 

Bütün bu arzularınızın temini 
için milracaat edecek mahal yal· 
nız VAKiT Propaganda ıervisl

~= dir. İstanbul Ankara caddesi VA· 
KIT Yurdu. Telefon: 24370 

~ıuııııııııuıurırıııııııııı 11111 ııırııııııııııuuırııııııttııııuıııııııııııııu 111 pn '"'"""; ,.r""'•ln•·:~; r•~,,.,....., --1 .. 1~ .. rl~. 

Mi ki Afri ~da d ti 

9'tU,, MELEK ve SAKARYA 
SDncemaıoaıralr'ü©laı IQ)Dır~~liil 

Senenin en büyük ve en güzel filmlerinden 

08[( VA 
ŞANGHAf 

Emsalsiz bir zenginlik ve ihtişam içertttinde geçen nc:i:; bir 

AŞK ve GÜZELLİK FlLMJ. &§rolde: 

POLA NEGRi 

iPEK Sineması sayın halkmclıın 
emsalsiz rağbe · e bir şükran 

olmak üzere 

gördüğiı 
karşılığı 

2 Büyül. ve Tii<kçe Sözlü Filin Enden 

MEÇE UL A JE 
Türkçe Sözlü (eg·nc. Hakik1 Harp Filmi 

Dünya harbinde garb 'cephesi - En ~anlı muharebeler. Çıınakkale 
lstikluJ harbi ve 

L O R EL • HA R D i TUrkçe sözlU bUy~.ilı. korntd
1 

Kan Kardeşi ri 
Boa-Un motlne!er saat 1 de başlar 

ıstanbul halkına -ki büvük müjde 1 

ranvossv Raj o 
25 Çocuktan mUr-kkep Macar ÇS. gene 

ve 
orkestrc:•1 

LU ERKİNS 
LA KUKA R t\ Ç Ç A filmlnln artisti 

1af' kanunuEvveı Çer•?mba akfammdan it baran TEP-S 

GAR DE 

lKA~A1rA~1FA 

Ki alı apa rna-n 
da· el ri M 

•• irı 0'. 
salon mutpak, banyo ve her ıkıS '" Kabataşta Setilstilnde Çürüksulu 

Mahmut paşa apartımanında denize na 

zır, tramvaya yakın biri beıt oda bir sa 
lon mutpak, banyo. diğeri altı oda t'ıır 

r peşin 

rf.' havagazi, elektrik tesisatı vt sıı 

iki daire ehven fiyatla kiralı~ 

DE8A PLAt:t1..~R\ 
KE.N Di 'ODA~\N VA 
.SAl(t.\'(OR t<ALSA• 
HE \.E BİR... A 

BAkAYIM··· 



Cç gazete 
nıuhabiri 

- Conan Dayle'den -

HABER - Aqam postur 

Ton Ton amca 
dalgının 
dalgınıdır 

Geçen hikayenin hülasaaı: 

Harp ııavadlllertnl m•hallfnde 6lft 
Dip guetelerine bildirmek Ur.ere Suda 

ıu. gttmif olaıı Martimer, Skot n 
.Anealey 1aimll Qç lngWz gazeteci.it 
&ralarmda konuşuyorlar. Bunlardan 
.Anealey laimllal genç ve daha tecrübe 
ıılzdlr, Arkadaları, geride olan dtter 
tkl gazeteci deve autmda oldukları 
için kendtlertnl geçmeleri tehllkulndeD 
bahledlyorlar Bu ııırada Bedeviler bU 
cuma geçiyor: 

r lan gibi vücudunu bir öne, bir arkaya 
iği yordu. 

Neticede Analey yaralanıyor ve Bede 

vller kaçıyorlar. 

Difer gazeteciler, tecrUbealz arkad&fla 

rmı bırakarak telgraf vermek uaere 
kOfUyorlar. 

Birden, batırma Martimerin yeni 

bir elim.lesi geldi; evet, bedevfier uzun 
mesafe yapacaklan zaman yanı deve

lerine binerler. 
Cesetleri burada yatan bedevilerin 

hayvanlan neredeydi? Abbaam muha

lefetlerine rağmen kayalıklarm arka -

IInda bir müddet arandı. Uzun ve be

yaz boynunu kaldıran bir deve gördü
ğü mm.an çok sevindi. 

Hayvan kayalıklarm yanma uzan -

mış, sırtında bir tarafta su fıçısı, di

ğeT tarafında da erzak torbaaJ vardı. 

Dizleri Arap adetine göre, bir iple bağ 

bydı. Anesley hiç tereddüt etmeden e

ierln Uırtüne atladı, Arap da ipi çözme 

Ye çalışıyordu. Genç adam önüne ardı
na iyice baktıktan, eğerde iyice yer -

leştikten sonra, son kalan yemefi de 
Yedi ;nihayet yola ha.zırlandı. Btrk~ 
88.nlye sonra gene durdu: Hayvan sU

raW olduğu kadar da rahattı. Elinde

ki~ hayvana dokundu, aoma da 

~ "Allaha ısmarladık!,, dedi. 

Koşu devesine ilk defa biniyordu. 
Hayvan Ur.erinde zıplamalar ilk r.a • 

ınanıar rahat.ısız etmiyordu. Fakat ne 
ômengi, ne de ayaklanm dayryaca.k bir 
Yer olmadığı için, hayvanın zıplamala

rını takip edemiyordu. Fakat hayvanı 

dizıertyle sıkıyor, ve Araplarm yaptık-

Kolunu tedavi 
ettiren ylldız 

liastaneye 5000 
lira verdi 

f6s Seneıık maqı bizim paramızla 
• 750 lira tutan yıldız Ann Barding 

tedaVi ...ıild" vi r --~-Binden "" ıg U\UJUCanID Guy hastane 
bu hafta çıkml§tır. 

~ıldıznı bileği burkulmuştu. Kaza • 

lakta VUkuunda kendi hususr doktoru u
)'a bulunduğundan bedava tedaviler 

1'1~ bu hastaneye müracaat mecbu-
de kalmJ§tı. 

-:::- çıkarken ücret vermek 
...._. · Fakat hastane ücret değil, 
ding laı.e lrabuJ ettftf için Ann Har

~aramızla 5000 lira iane 

Deve daha başta tırıs bir yürüyüşe 
başlamJ§tı, ve iri ayaklarının adm.Jan 
çölün kumu Uz.erinde hiçbir ses çıkar
mıyordu. Başındaki yaranın ıstırap 

vermesine rağmen Anes!ey, bu süratli 
hayvanın sırtında yUzUnU kamçılıyan 
şimal rUzgA.rmm tazeliğini kokluyor -
du. 

Saatine baktı, geçen zamanlar, kat'e
dilen mesafeyi tahmin etti. Eğer tali
l yardım ederse, sabahm iki veya O -
çtlnde telgra.flarmı gazetesine yetişti
rebilirdi. Belki muvaffak olacaktı. 
fakat tesadüfler hep ona zıt hareket e
diyordu. 

Anesley, aüratll develer tıstnnde gi
denlerin karmla.rmm ağrıdığını, ve A 
raplarm UZUll mesafeler kat'edileceği 
zaman kannlarmı bir kuşakla sa.rdık
larmı işitmişti. Bu ihtiyatı evvell lil-

Zlllll8UZ buldu. Fakat yol çakıllı olma
ya başlaymca bunun faydasını anla-

dı. Bu.an öne, hazan arkaya, bu.an da 
yana sallanmalardan başından ayağına 
kadar her tarafmm ağırmıya bqladı
ğmı hlaeediyordu. Bazan tesiri azalt -
mak için elleriyle eğerin ucuna tutu -
nuyor, dizlerini kaldınyor, vaziyetini 

değiştiriyor, vazifesi başında ya mu -
vaffak olınak veya ölmek iddia.siyle 
dişlerini mkarak bu :ıstxraplara tahaın
mül etmeye çalıpyordu. Başmm ye -
rinden kopa.cağmı hilllletti: bUtün maf
sallarını aynlml§ zannediyordu. 

Maamafih, ay doğduğu zaman nehir 
yanında at nallannm eeaini lıittiğt, ve 
bu ..ıerden tkl rakibine yaklqm11 ol
dufunu anladıfı zaman bütnn mtırap

larmı unuttu .Fakat henttz yolun yarı-
sına gelmemi§ti, ve saat de on birdi. 

• • • 
Telgraf memmiı, Sa.rras telgraf da-

iresinde bUttln giln çalışın13t1. Şifreli 

telgra.flar memuru yan deli bir hale 
getirmişti. 

Nihayet saba.hm ildaine doğru, bit -
kin bir halde kapıyı açmış, biraz rahat 
tenefftls etmek bahtiyarlığryla piposu
nu yakmış, oturuyordu. Karanlıkta bir 
devenin durduğunu farketti, sarhoş ol
mllf& benzer bir adam sallana sallana 
kendisine doğru ilerliyordu. 

Bu adam tuhaf bir eeale: 

- Saat kaç! diye bağırdı. 
Memur sadece saatin ikiyi geçtiflni 

söylemekle iktifa etti. 

Muhatabmm sesi kımklaştı, dilfme
mek için kapmm kenarlarına tutundu. 

- Saat Ud mi? diye bağırdı. De -
mek. kaybettim. 

Betbaht adamın başında kana bo -
yaDDU1 bir mendil vardı. Kapmm ya
nmda dunmya takati yokmuş gibi ba
caklanm açarak duruyordu. 

- Londraya telgraf nekadarda gi -
der? .. 

- Takriben lld saatte. 
- Şimdi 1&&t iki .. Demek saat dört. 

ten evvel gidemiyecek ! 

- Saat ilçten evvel 
- Dört. 
- Hayır ... Uç. 
- İki saat llzım, demediniz mi? 
- Fakat, arada bir saatlik tul daire 

si farkı var. 

- Allahmı, tam zamanmda gelmi
şim! Anesley sevincinden eli ayağına 
dolaşmış, bir sandığın Ustilne oturdu, 
telgrafını yazm.rya başladı. 

Bu suretle Guette, büyük bir man
şetle iki stltunluk bir makete netrettiği 
halde, Counier ve İntelligence gazete-
leri b11 havadisten mahrumdular. 

Sabahm dördüne doğru cılız hayvan 
lariyle San'88 telgrafhanesine, bitkin 

ve harap halde iki adam geldi: Genç 
meslekdaşlannm kendilerinden evvel 
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313 eene evveı bugUn 

Şah Abbas ordusu ıue 
Bağdada girdi 

Bekir Subaşı vUcudUndeki yağ sızıncıya 
kadar ateşte kızartıldı, sonra ••• 

Eski zamanlarda bir yerin zatJt' knruldamasm. Çalep, umumi af • 
öyle kolay kolay temin edilemezdi. san ediyor; çar§ılar açılacak, aü""nılilfj 
Şehirlerin hemen hepsi, timdi gün şii hiç bir kimse merzebinden dola 
geçtikçe bir parcasI daha toprak obn rencide edilıniyecektir.,. 
İstanbul surları gibi surlarla çevril" Şah Ahba ın, il:ın ettiği teki 
büyük demir k pılar kapandtkta · butün şehir halkını affettiğim san 
sonra içeriye kuş bil~ ~çamazdı. .... yorsunuz tabii .. Hayır, böyle olma..-ıL<ım11 

Bu surları yıkmak ıcın aylurca ug Ertesi gün, §ehir nüfusu bir def 
fafılilCh. yazıldı. Sonra hepsinin silahlan 

Böyle etrafı çeıı rili şehirlerin zap lcrinden alındı. Bundan sonra da 
tI, ekseriya bir ş k " e mümkün olur I.ere şu emir verildi : 
du: Be~lc~e~.le.. .. - l ler asker, kendine düşen 

Şehır . onunde e>rdu ~ur~1! d~ • rine yedi gün iıkence yaptıktan a 
man, şehrin auvu ve crzagı bıtincıye ra öld ·recek .. 
man, fehrin suyu ve erzakı bitincive Bağdad h.b. ı B 
lih kullanmadan şehri teslim alırbr S ha dm. sa 

1 ~ •• SS.~k anb. 
dı u şma g ınce, uyu ır ate§ 

· • • • nünde yağlan akıncıya kadar kız 

Bağdat üç aydır muhasara altın· 
da idi. Şehir halkı, kedi ve köpek eti 
yiyordu. Bir gün, yenecek ca.'llı rı 
larak insandan ba§ka bir fey kalmadı
ğı görüldü. Biribirlerini yemekt~n 
başka çare olmadığını hissettiler, 1-
ranlılara teslim olmağa başlıyorlard• 

1623 yılı 28 ikincitqrin günii, 
( 1 03 H. sefer 5) Bağdat subaııaı Be 
kirin oğlu Mehmet, §ehri muhasara 
etmiş olan lran tahma fU haberi gön· 
derdi: 

- Kapılar sizin girmeniz için a
çıktrr 1 

ttldr. Bütün hazineleri soyuldu. 7 in 
günü de gene elleri kollan bağb 
kayığa kondu. Şah Abbaa ile 
rin oğlu karşı karşıya prap kadehi 
tokuşturuyorlardı. Kayığa, atq v 
dikten sonra Dicle nehrine bıralalc:h. 

Yedi günün akla gelmez ifken 
lerine tahammül eclen Bekir Su 
kayıkta kül haline geldi. Dicle, 
saniye içinde o külü de yuttu. 

Şah Abbasa kale kapılannı a 
ve babası i§kence içinde kıvranır 
§81"8P kadehleri yuvarlıyan Mehm 
gelince, her i§ bittikten aonra 
ona şunlan söyledi: .. Erteai sabah, kale bedenleri üze 

rinde Acem kösleri çalınmakta bir ta 
raftan da dellallar şöyle nida etmel· 

- Babasına kaııı isyan ed 
ölümiine sebep olan bir oğul, 
fırsat geçerse beni de mahveder. 

askerden ni, bir fey yapamıyacağm yere 
te idi: 

- Memleket ıahmdır; 
şehirliden, halktan kimse yerinden yediyorum. 

Eseri hazırlıyan : Nüzhet Abbas 
-36-

Birçok yerlerde tacı muhakkak su-ı 
rette açık haflardan birine bırakmal.
itiy~dı vardır. F utbolü yavqlatan 
bu usul evvela bu ı.oktadan, sonra 
da habım oyunculanna ark:.daılarm . 
zı 4 ke etmek için vakit kazandırdı · 
_ vJan çok m:ıhzurludur. Bt.. itibarlcl 
to::' t"'lça çıktığt vakit ona hangi oyu'\ 
cu en yakın ise taçı o atmalıdır. 

Bundan bqka Jiğer bir hatay:ı 
:.ı nazan dikkati celbetmek bteriz. 

Birçok oyuncular taç atilırken birer 
mangen gibi olduklan yerde mıhlan
mif ~rzda dururlar. Halbuki öteye 
beriye ko§Salar hem hasmı alÜıtmal.. 
hem de topu alırlarsa sünnek yah1 .: 
bir arkadaşa pas vermek hususundR 
az çok serbest bir vaziyet ihdas et
miş olurlar. Taçı atana topun ncr ::
ye atılmasını istediğ:nizi de münasip 
bir İ§aretle gösterirseniz bundan •:h 
azami is ifade etmiş olursunuz. Bu 
ifareti ha1ım oyunculara göstermf' 
den yapmayı da ihmal etmemelidir 

Topu taçı atana tekrar iade sure
tiyle dar bir vaziyetten kurtulmak u 
ıulü esas itibariyle fena bir tabiye ol
makla beraber bunu her seferinde 
tatbik doğru değildir. Hasımların bu· 
nu öğrenerek ona göre tedbir almala· 
n tabii olduğundan ancak ara sıra 
tatbik caizdir. 

T açı atan oyuncu ıayet bütün ar 
kadaılarmm iyice marke edilmiı ol· 
duğunu görürse topu çok ileı ide ve 
hiç kimsenin bulunmadığı bir yere at· 
malıdır. Bu tarzda hareket edeceği· 
nizden bilhassa sizin takmıa mensuı, 
oyuncular ev.....elden haberdar olurlar· 
aa süratle açık yere ko§arak faydalı 
bir hiicuma başlam12 olurlar. , 

Uzun taç atışlarmm çok büyük 
avantajları olduğunu itirazsız kabul 
etmek mecburiyetindeyiz. 

Bu, taç atı§ı bilhass::. hasır 
kalesi vanlarmda olduğu zamanlar
cia iaycialıdır. Taç atııı bu takdirde 

hemen hemen bir köte vurutuna 
adil bir tekil alır. Ayni zamancla 
atı§lannda hasun oyuncular. k: .. 
vuruılannda olduğu gibi sizi çok 
kından marke etmiyecekleri için 
zun taç atIŞlan çok aldatıcı olur. 

Topu uzaklara atacağını 
belli etmemelidir. Gerek uzun g 
se kısa taç atı§lannı ayni hareke 
bapnnak için bunu antrenman 
nasında iyice kavramak uıAıZDıncu 
Modem futbolda taç atıflanna, 
antrenman günü bet on dakika 
sis etmekte olduklannı düşünecek 
lursak iyi taç atmanın bir takan · 
ne demek olduğunu daha kolay 
nz. 

T AÇI NASll. A TMAU? 

Taç atacak oyuncu bir ayağım 
bürünün biraz önünde bulund 
Top haş üstüne kaldınldığı 
vücudun ağulığı arka ayak Ü 

verilir. Dirsekler ve dizler rahat 
tarzda bükük tutulur. Dimdik 
mak iyi değildir. Top ileri doğru 
rulurken aaırlık ön ayak üzerine v 
lir. Topu başın iyice önüne g · 
den evvel, elden bırakmamalı ve 
hareketini kollarla takip etmeli 
Top parmaklar gergin olduğu 
sıkıc;a tutulmalıdır. 

Taç atı§lannda hasmı marke 
mek hususunda umumi bir kaide 
namaz. Ancak yan haflannm 
açık ve iç oyuncularını marke e 
leri sahadaki yerleri itibariyle en 
bii bir usul olarak kabul olun · 
Esasen buhususta serdolunacak 
mumi bir kaideyi tac: atışlannm 
sım tarafından süratle intacı o 
kolaylıkla bozar ki böyle bir 
koymak beyhude bir gayretten 
bir ~ey olamaz. Bu da gene" taç a 
lanmn topa en yakın olan oyuncu 
rafından atılması lazım geldiğinin 
kuvvetli bir delilidir. 

(Devama .,.. J 



Donanmamız 
Yunanistalida 

Müezzinin 
yakalattığı 

hırsız 
(Batta.-afı 1 indde) 

delerek içeri girmiş. dolu iki fasulye 
( Battaı-afı 1 mcide) 

edllmi1 olan tam saatinde Faler açıkla 

nnda ı:örünmüştür. Limana girerken 

l Filomundaz atılan toplarla limanda bu
lunan Yunan donıı.nması selamlanmıt 

ve buna A verof zırhlı kruvazöründen 
mukabele edilmiştir. Bundan, ıonra 

şehir ıe!amlanmı~. bu da karadan mu· 

,.. 

kalıcle görmüştür. 

Donanmamız kendilerine aynlan 
mevkii aldıktan ıonra derhal Pire kon· 
ıolosumuz Yavuza gelmiş ve Amiralimi 
ze ••bllŞ geldin ız,. demiştir. Konsolosu· 
mu:u:ı ref;ıkatinde Amiral Şükrü Oka
na terfik edilen mihmandar Yunan za· 
b!tlcri bulunmakta idi. Konsolos bunla· 
n Amirale tıtkdımden sonra filodan ay· 
nlmıştır. 

Saat 9.30 da bando lle bir bahriye 
silaht:ndaz müfrezemiz karaya çıkmış 

ve ,.\ tinaya gitmiştir. Elektrikli treni~ 

Atinaya giden bu müfreze Atinada meç 
hlil asker abidesine çelenk koyacaktır. 

Saat onda Amiral Şükrü Okan bera· 
berinde mihmandarları olduğu halde 
karaya çıkmı1 ve doğruca büyük elçi 
Rüşen Eşrefle konuşan Amiralimiz ora 
dan Bahriye neı:aretinc gitmi1 ve daha 
80nra deniz müsteşarlığını ziyaret et· 
miştir. 

Aminlımız saat 12 de Yunan Meçhul 
•sker n:ezanna çelenk koyduktan son
ra Yunan başvekili general Metaksası 

ziyaret edecek ve saraya giderek defte· 
ri mahsusu imza ede::ektir. 

Saat 1 S de büyUk elçimiz Yavuza gi
derek iadei ziyarette bulunacak ve bu
nu müteakip amiralımız Yunan filosu 
kumıındanını ziyaret edecektir. 

Bu akşam saat 21 de Yunan başvekiJi 
; tar:ıfınd:ın bir ziyafet ve bunu mütea

kip bi: suvare verilecektir. 
'i. Yunan halkı deniz kuvvetlerimize 

karşı fevkaliidc sempati göstermekte· 
dir. 

Maltada TUrk şehitlerini 
zharet 

Maltıtdan ayrılırken amiral ŞükrU 

mJtiyeti ve Malta fahri konsolosumuz 
Malt-..ıda yatan Türk tchitlerinin med· 
fun bulunduktan mezarlığa giderek bir 
çelenk koymuştur. Malta fahri konso· 
losnnll.'z da bir c;elenk koymu§tur. 

Molh da gU•terllen dostıuk 

Yavuz 27 (A.A.) - Yarın sabah 
dost Elen donanmasına iadei ziyaret et· 
meJr üzere Faler limanına gelecek olan 
donanmamız, Akdenizde seyretmekte 
bulunduğu şu saatlerde Maltada karşı
la;-nış olduğu İngiliz deniz kuvvetleri
nin eösterdigi dostluk alakasının kalb· 
lerde bıraktığı sevgi heyecanı içindedir. 

Filhakika Amiral Okandan başlayarak 
en kU!tük deniz erimize kad~r herkes. 
Maltada geçen günlerin en tatlı hatıra
lannı ve bilhassa bu arada valinin kona 

- ğında duvarlan Maltada Türk şehame· 
tini tasvir eden tablolar önünde bahri
yeliJeirmizi istiklal marşile selamlamak 
ve aynlırkcn her birile ayn ayrı veda· 
bşmak sııretile göstermi~ olduğu dost· 
hık teznhürü bütün dekorile gözümüz 
5nündc yaşamaktadır. 

n Am racımızın nutku 

11 Vaietta 26 (A.A.) - Amiralımız 

8 
Sükrü Okan dün gece Yavuzda verdiği 
riyarette f ngiliz donanması kumandanı a flmiral Sir Dusley Pounda hitaben Türk 
:!oııa:ı~sına kar~ı gösterilen büyük 

W re samimi hüsnü kabulden dolayı te-
2 ıe!;kürlerini bildirmiş ve demiştir ki: 
1 .. _ Gördüğiimüz bu yakınlık ümid 

~ğ"mizde:ı daha fazla olduğu ve bu 
lostluk ve yakınlığı geerk Cumhur Baıı 

r: car.rm·z;ı . l'erek milletime anlatmayı bir 
rar.ife bilirim. 

Amir::l Hz. sizden de sübay ve efra
!ımızrn te§ckkfülerini kumandanız al
~d:ılri sübay ve erlere iblağ etmenizi 

L iiler ve !\İze tekrar görüşelim, derim. 

lnglllz Amlrall:un nut .u 

Şiikrü Okan, S~Jr.Hnd Edvardm şe
efrıe içmiş ve 1ngili.e Amirali de a~ağı· 
hki nutku söylemiştir: 

.. - Sözlerime başlamadaln evvel A
niral Okana teşekkür!erimi beyan ede
im. Amiral Okan geldiğinizin ilk ak~ 

ıamıncla topfondığt:r.ız zaman sözlerimi 
ki esasa ha~lamıştım. Birincisi millet· 
e!"imfz: arasınc~aki anane ve münasebet, 
1 ğeri ele rT'illetlerimizin biribirinc kar§ı 
1uydufu hayranlık 

Siz, 'Montrödenberi milletinizin ilk 
defa tam bir surette tahkim olunduğu 
Bo~azlardan geçerek gemilerinizi ve 
efradınızı Akdıenize çıl.ardınız ve Malta 
ya eeldiniz. Bu hadisenin fevkalade 
mühim bir şey olduğuna hassaten İ§aret 
edeirm. Be~ gündcnberi Türk ve İngiliz 
filoları yanyana yatıyor. 

Her ikimiz de eski gemici Adeti ol· 
mak üzere bir ibirmize ihtimam ettik ve 
size beyan edebilirim ki biz gördüğü· 

müz ıht!mamdi\n çok memnunuz. Her 
iki tarafın yaptığı bu ihtimam yalnız 

sözde kalmadı. Filiyata da intikal etti 
Bundan, yaptığımız kürek yarışını ve 
futbol maçlarını murad etmek istiyo
rum. Bugiin öğleyin kupalar: verirken 
söy!ed ı ğim gibi kürek yarışında bize 
tam bir surette galip geldıniz. 

Fut~ol maçını da kaybettiğinizden 

dolayı mütecsı-irim. Fakat öğleden son 
ra futbol maçında söylediğim gibi bir 
galibiyetten daha büyük bir şey kazana 
rak memleketinize götürüyorsunuz k: 
o da, spor centilmenliğile oynamt§ ol
mak şöhretidir. 

Amiral Okan, pek kısa otan bu be~ 
glinlük mi.:ddet zarfında size arkadaş 

olduk dersem buna itimad edersiniz, 
de~:ı mi? tlmid ederim ki geride dostlar 
bıarkt•ğınızı hatırlarsınız. Size iyi bir 
,ey<ıhat temenni ederim. Ve Türkiye 
Cıımhurreic:i şerefine kadeh kaldırma· 

ya rlavet ederim.,, 

Eporcuıarımıza kupa verlldl 
Baletta, 2 6(A.A.) - Dün iki donan· 

ma futbol takımları arasında bir maç 
vapılınış ve takınumız çok güzel bir o
y:.ın çıkarmış olmasır.a rağmen yenil· 
miştir. Bununla beraber, maçta hazır 

çuvalını boşaltarak içine tütün, ciga
ra, çikolta, kibrit ve buna benzer eş-

yayı doldurmuştur, Hırsız Haydar ka
ranlıkta bu işleri yapamıyacağını an· 
!ayınca dükkanda bulunan mumlardar. 
birini yakmış, bunun ışığında iş gör
meye başlamıştır. 

Bu sırada Karagümrü.k camii müez
zini de koşa koşa karakola gitmiş: 

- Ezan okuyordum, bir bakkal 
dükkirunın damından adam çıktığını 

gördüm. Ezanı yarıda bırakarak k~ 
şup geldim, yetişin! 

Demiştir. 

Zabıta memurlan bakkal Ahmed.in 
dükkanına gidince etrafı sarmışlarsa 
da, hırsızın dam üstüne çıkardığı çu· 
vallardan birini bırakarak kaçtığını 

görmilşlerdir. 

Haydar önde, memurlar arkada cam 
lar U7.erinde bir müddet keıvalamaca 
olmuş, bir aralık hırsız kendisini çok 
yüksekten bir evin bahçesine atmı~
txr. 

Memurlar hemen damlardan inerek 
bahçede araştırma yapmışlar. neticede 
hırsız Haydan başka bir evin bodru

munda gizlenmiş olarak yakalamışlar
dır. 

culunan lngiliz amirali takımımızın 

güzel ve centilmence oyunundan dola· 
yı tebrik etmiştir. 

Maçtan sonra Amiral, Kueen Eliza· 
bete evvelki günkü kürek yarışlarını 

kazanan takınumıza galibiyet ve futbol 
takıJT11m1za da bir hatıra kupası vermiş 
ve tebrik etmiştir. 

SON DAKİKA: 

Yunanistanda 
Fi omuzu karşılama 

.. • • 
merasımının tafsilatı 

Atina, 28 (Sureti mahsusada gijen 
arkadasınuz slat 14,20 de telefon
la bildiriyor) - Donanmam•z bugUn 
Pire limanına geldi, kahraman gemıle
rimiz başta Yavuz olmı:k üzere dizilip 
demir?ediler. 

İlk olarak başkonsolos gemilere gi
derek hoş geldiniz dedi. Konsolosu 
Yunan matbuat mümessilleri ile Türk 
gazetecileri takip ettiler. 

Amiral Şükrü Okan Türk 
cilcri de hazır olduğu halde 
mümessillerine dedi ki: 

gazete
matbuat 

Ş:JkrU Okamn ~uz•erl 

- Dost ve müttefik Yunan Iimam
nı ilk defa ziyaret ettiğimden dolayr 
büyük bir h:ız duymaktayım. Gerek 
hükumetten gerekse bahriye nezarc· 

tinden bize mihmandar olarak büyük 
rütbeli" zab"tler gönderdiklerinden dola
yı ibr:ız ettikleri nezaketten fevkalade 
mütehassisim. Komşu ve müttefikimız 

Yunanlılann memleketinde kendi 
memleketimizin havasını teneffüs edi
yor gibiyim.,, 

fi. anadan memnun ayrıldık 

Gazetecilerin bir sualine kar§ı da 
Şükrü Okan, şöyle dem:ştir: 

- MJltadan çok iyi bir intiba ile 
aynl-:l ık . Gördüğümüz hüsnükabulü 
tarif etmek ıcin kelime bulamıyorum. 
İngiliz dostlamnız fevk alade bir misa 
firperverlikte bulundular. 

S? ı, ğ? g dl m yec3k 

Gazetecilerin, ikinci bir suali kar§ı· 
sınıfa Amiral: 

- Sc:anige gitmiyeceğiz. Elimizdeki 
proğram mucibince hareket ediyoruz, 
demi~ ve sonra Türk gazetecilerine dö· 

nerek d ::>st devlet sularında kendilerini 
kar~ıbd:klan için Türk denizcilerinin 
fevkalade memnun olduklarını ilave et
m:ştir. 

Amiral, Yavuzda Pire Bahriye ku
mandanı'lı bir müfreze asker ve bando 
mu~;ı,, ıle kı:ır~ılamıstır. 

Amil"'.ıl Sak:ı.laryu da ayni §ekil de 

istikbal edilmiştir. 
Saat 10,30 da Amiral Şlikrü Okan 

ziyaretlerde bulunmak için Faler iske
lesine çıktı ve balkın alkıştan ara.sın· 
da kendisine tahsis edilen bahriye n~ 
zareti otomobiHne binerek Atinay:ı. 

geldi. Program mucib"nce evvela sefa
reti sonra Başvekil, bahriye n~zareti 

müsteşarını, bahriye crkanıharbiye re
isini ziyaret etti. Ziyaretler bıtince. 

Amiralimiz Sindagma meydanında 

Meçhul Asker abidesine geldi. Diğer 

taraftan saat 10,30 da Falerde hazır -
lanmış olan elektrikli trene bahriye 
mızıkamız ve bir mUfreze asker bine • 
rek halkın alkıştan arasında Septambr 
caddesinde Omonya meydanına c;ıkmış 
tardır. Önde polislerin yol açtığı müf. 
rezemfz. baı5ta mızıka ve arkasında 

Yunan bahriyesinin mihmandarları ol
duğu halde yürüyüşe ba§lamıştır. Mı
zıkanın arkasmda Tilrk bayrağı taşı . 
yan bir nefer. onu takiben beş Türk uı 
biti. elinde çelenk ta.,ıyan iki sUngülü 
nefer ve baı:;lannda müfreze kuman
danı oldui'{u halde Sindagma meyda
nına geldiler. Müfrezenin gectiı?i stad 
caddesi Türk ve Yunan bavraklariyte 
sUslenmişti. Müfrezemiz bir Yunan 
mızıkası ve bevaz elbiseler giymiş bir 
Efzun kıt'ası tarafından ka~1landı. 

Atina pofü mlldiri Mösyö Bubull ,.e 
merkez kumandanı merasim mahallin
de bizzat hazır bulunarak intizamı te
min etmi~Jerdir. Ve poJ=s müdürü Türk 
gazetecilerini büyük bir nezaketle kar 
şılryarak merkez kumandanına tak • 
dim etmiştir. 

Tam vaktinde Amiral Şükrü Okt.ı.n 

gelmiş. Yunan ve Türk müfrezeleri 
selam vaziyeti almı~tardır. Amiral be
raberinde sefirimiz bulunduğu halde 
sahaya doğru ilerliverek meçhul aı;ke

ri re<Jmen selamlamışlardır. Bundan son 
ra Amiral, süngülü neferlerin elindeki 
çelengi abideye koymuştur. Bu çe
lenkte (Türk donanmasının kahraman 
Yunan merhul askerine saygısı) keli
meleri vadır. 

Türk gazetecileri Yunan matbuat, 

2~ Ikfncf tec:r!n - ıc:1 

Asi er Madrit muha
sarasını bırakıvorlar 

J 

( Ba.1 tarafı 1 incide) 
Aranjuez mıntaka.sında muvaffakıyet
li bır taarruzda bulunmuş olduklarını 
haber vermektedır. Milısler, Polan ve 
San Martin de Montalban kasabaları
nı ele geçirmişlerdir. 

Milisler birkaç kilometro mesafede 
bulunmakta oldukları Toledo şehri ü
zerine yürümek tasavvurundadırlar. 
Asller 16 yaşında fash:ar1 da 

as .. ere aımı• 
Daily Herakl gazetesinin .!!adrid 

muhabiri yazıyor: 

Binlerce kilometro beride siyasiler 
hiç kıllarını oyr.atmadan. soğukkanlı· 
hkla vaziyeti mUz.akere ederlerken ts. 
panyanın merkezi olan Mad.rid yeni· 
den bir ağır top bombardımanı ve ha· 
va bilcumu altında kalmı~tır. 

Bu gece Madridin morglarında bir· 
çok ölü insan daha yatıyor. 
Şehrin sokaklarında birçok binalar 

daha harap oldu. Ve sokaklar bomba· 
!arın açtığı deliklerle çukur i~lndedir 

Halk artık tecrübe sahibi bir halde 
son on beş günlük facianm bir dahr 
tekerrürünü seyretmektedir. 

Bununla beraber, bükü.met askerle
ri muvaffakryetle çarpışıyor. Üniversi 

te mahallesinde de "Beynelmilel milf · 
reze., asileri püskürtmüştür. 

Yerde sürüne sürilne ilerliyerek dü~ 
man tanklan Uzcrine d inamit atmış 

tardır. Nihayet hükumet kuvvetler· 
hUcum etmiş, muvaffak olmuştur. Bir 
çok harp levazımı ve esir almıştır. Bu 
esirler aralarında 16 yaşında bir Faslı 
çocuk da görülüyor. 

Esirler, asi askerlerinin tedricen a· 
zalmakta olduğunu söylüyorlar. 

Bütün gece itfaiye, şehrin sokakla
nm kahramanane dolaşarak onu mil 

Askeı lik çağın
da gençler 
BUtLln dünyaya nazaran 

Nishet itiba rlle en 
çok Türkiyede 

(Başt:ırafı 1 inride) 
on dokuz ya~ arasındaki gençler teşkil 
etmektedir. Halbuki diğer milletlerde 

bu nisbet yii?de onu geçmemektedir 
Tilrkiyede yirmi ıle yirmi dört yaş ara 

sın<laki gençlerin sayısı yüzde otuz üç 
tür. Diğer miHetlerde ise bu nisbet yüz
de: dokuzdur. 

Dünyada Lüksenburg, Panama ve 

Haitı olmak üzere üç memleketin askeri 

kuvveti yok, 61 devletten yalnız 17 sin· 
de mecburi aske:lik vardır. 

, 

umur.ı müdürü M:. Papodaki'nin kendi
lerine gösterc'i~i kohylıklardan dolayı 

son der c~de memnun ve müteşekkir· 
d:rler. Matbuat bürosu Türk gazeteci

lerinin refakatine hır mihmandar terfik 
etmek nezaketini gösterm!ştir. 

Du gece sa=ıt 21.30 da büyük Bri
tanya otelinde Başve':' I J\ıf etak r;"'ls tara· 
fından Til·k Amiralı şerefine bir ziya-ı 
fct verilecektir. 

tecavız yangını söndilrmeye uğra§ını~ 
tır. 

ispanya Milletler cemlydlnl 
ı çt . maa çağı rdı 

Lond.ra, 28 (Hususi) - lspanya bil· 
kU.meti Milletler cemıyeti konseyınl 
içtima.a çağırmıştır. lspanya, bilhassa 
Almanya ve ltalyanın asiler hükumeti 
ni tanıması dolayıs:yle bu tedbire !il· 
zum görmüşttir. Fakat milletler cemi· 
yeti misakında istinat ettiği madde 
derhal toplanmayı ıcnp etmıyor. Ara· 
dan nihayet beş gün geçecektir. Bu • 
nunla beraber milletler cemiyet i kon· 
seyinin toplanmasından lspanya işle· 

rini salaha götilrmek gibi bir fayda 
temin edileceği şüphelıdir. Bu toplan· 
ma bugünkü ademi mUdahale komite· 
sinin işini iki misline ç ıkaracak, belki 
de karrştıracaktır. 

Londra siyasi mahafili, milletler ce
miyeti konseyi bu talep karşısmd:ı 

toplanırsa Londrada top!anmnsı muh· 
temel oldt:ğunu söylüyor. Fakat top • 
lantmm yapılıp yapılmıyacağı henüz: 
belli olmadığına göre bu ifade resmi 
telA.kki edilemez. 

Netice itibariyle Milletler cemiyeti 
konseyinin tspanya işleri etrafında 

toplanması bir buhran doğuracaktır. 

Diğer ta.raftan asUer 'hladrid etra • 
fında daha fena vaziyete gırmişJerdir. 
Üniversite mahallesinde tutunduklRrl 
yeri kaybetmişlerd! r. Mad.rid tahkim&" 
tı her gün daha ıyileşiyor. Yeni tr.k· 
viye kıt'aları gelmektedir. 1000 yaban 
cı gönüllü dün Barselona gelm iştir. 

Valansiyada ba§vekil Kaballeronun 
22 yaşındaki oğlunun bir asi müfreze 
tarafından öldür'üldüğü haber verili .. 
yor. ..J 

lr.gll 'z t'onanması rmra 
hazır bek ı lyor 

İngiliz ga.z.etelerinin yazdığına göre 
genera~ Frankonun Barselonu abluka 
etmek ıçın savurduğu ınüteak:p 

tehditler ve asi gemilerınin bir Yuna.n. 
bir de rorveç t üccar gcrrJsinin eyıı.· 

hatine sekte vurması haberleri dola
yısiyle Malta bahriycsınde bütün ızın· 
ler ahkonmuştur. 

Zaharof öldü 
( Baştarafı 1 ınc!ce ) 

giliz mekte~in~e tahsıl görmüştü • 
Galatada dayısının tıcarethanesınce 
çalışan Bazi1 Zaharof ılk fırsntta da· 
yısm;yı kasasını soyarnk :ncilterey·; 
kaçmrştır. Fakat dayı!lmır. tak:bi ü• 
zerin~ Razi) Zaharof orada yakalan 
mış, fakat her nasıla" beraat etmi~ • 
tir. 

Oradan parasrz pulsuz Atina ;a 
gelen Bazil Zaharof -;ok yakışıklı ol· 
duğundan ıcadınlar nl\lhi~inde dolar.' 
siyle zengin "~nnayed:ırlar tarafınJaıt 
himaye görmüştür. 

187 7 ..ıcn wnra eki Zabırcf lrı· 
gilt~rcnin me~nur silah bbrikası Nor· 
-J,..nfcHtin E:ıh. fmhıı umumi mümrs· 
sili olmuştur. Maruf J,ir firmanın ~o· 
yusopu belirsiz bir ndama hu kRdar 
itimad göster:nesinin sebebini o w• 
kit eısrileştirilen !ntelicens Servise 
maceraperf".st, atılgan adamların !iı • 
zumu olmasmda bulanlar vardır. 
Filhal:ika Zah<ltof. bilhassa cıarktP 
çok karanlık işler görmüş, siJ;\h ti• 
caretiyle berab<"r birçok lıart>ler hazır
laTT\ak, esrarengiz ::~be keler kurmak 
gibi hizmetler vapmı~tır. 

Son vıllara kadar hayatı tl'\m o
lnrak bilinmiyen ve rldma per~e 14r· 
kasmda vnşryaı . bu """lncenmerest ytı 
nanlı, bunur icindir ki .. Avnmanrt1 
esrarengiz adam., ı Jiyf" şöhret kazal1 
mıştır. 

.Zaharofun silah tir-areti işle~ind:
ki rolü genişledikçe st-rveti de artrrı••• 
lngi1ter,.nin en büyük siltıh fabrika'' 
olan Vikera - Armst!'ong müesses!!" 
tının sahiplerinden biri olmucıtut· 
Mon e Karlo nun tl"e!lhur kumRrhaııe· 
si de onul"dtt. fr,;..ilıer,. hiikurneti 
vaktiyle Zal-ıarofa 5: ' riitbesi tevcİ~ 
~tmicı ve 7 nl.nrnf aınl cıclr ohn Vnsih 
lnrril:zceleştim:ek iç:n Bazile çevir· ... 
mış.ır. 

n~. dn.,.t """C e-v•·,.1 7-J.-~,.rı•'1 
:.:1 .. füfii <>::-ıvi "lunrn, Ti.ir!dycJcn c!~ 
bazı mirasçıları ~ıknm:tı. 
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!rocuk tetklklerı 

inatçı çocuk nasıl 
yola gelir? 

inatçı bir çocuk bilhasaa inatçıhtmm lebebi ranht anlaşdac.k 
oluna kendisi için birçok betbabtlıklar hazırlar. O, belki ek hak
aızhk R'Örmekte olduju kanaatindedir. Ve bundan ızbrap çek
mektedir. Y abut hayata kartı mCicadele için bir his cluymalc. 
tadır. Ancak anlamak ve ona karp haklı davnnmalda böyle bit 
çocuk idare edilebilir. itte ebe birkas öjüt.. 

Çocuğun hiç sebepsiz inadı kac:Ll: 
~cı bir ıey yoktur. Mesela alfıı 
be;nin harflerinden birini unutmağl 
aklına kor. Belki de o harfe kartı 
İçinde bir sevmezlik duymaktadır: 
Yahut bu harfle! ilişiği olan herhangi 
bir &Ueaeleden hotlanmamaktadır 
Dünyada hiçbir tqebbüa ona bu har
fi IÖyletemez. Annesi onu kandırma· 
ia b.lkıfacak oluıaa, uzun ve yoru
cu bu İ§e girifir; çocuğuma yar<ilıP 
edeyim derse, gelecek eefer başka bir 
harf unutulur. Alclınt etmemczliic 
ltaıkarsa da çocuğun isteğine boyun 
'İmiş olur. 

Burada yapıbcak bir it varsa o da, 
~ia harfi öğreninceye kadar ovu•ı 
O>'namıyacağmı söylemektir Ann~ 
'İ geriye gelip harfi 90rduğu mman 
~ğun hil8 öğrenmemekte inat e•· 
tiiinı görünce hiç ptmamalıdır. 
Cünkü öyleleri vardır ki inatları yü
~ck.n her türlü acıya katlanmağft 
'lilZtrdırlar. 

&zan bu hal daha üzücü olabilir . 
hatt~ çocuk aağmn1' gibi davranara.c 
eöylenitenleri işitmemezlikten gelir. 
Cevap Yermesi icap eden eorgulara 
~ .. Ne)., eler ve sanki hiçbir teY 
1Öy1enmiı gibi onlan bilmemezlikten 
~lir Sualler ne kadar çok tekrar 

· ~liree o ela oyununu, insanda ea
QI? v~ ainir bırakmıyacalc. dereceye 
"-tdmnr.aya bdar tekrarlar. 

Bu gibi çocuklarla bata çıkmanm 
'il iyi çareal, Ju.ndi ailihı1e ona mu
~lede bulunmaktır. O sizden h~ · 
'-ıde bir şey istiye<"ektir; iıitmemi, 
._ davranırsmız. isteğini tekrar 
~~.Bunu 
üzerine: 

- Anneciğim niçin cevap vermi
)'t)rsun) 

L_?eyince sizde ona: ••fkj •in an· 
~rnaz ki .... lcarııbimı verininiz. 

Onu bir teY retirmek için gönde
~k olunanl?! istenileni drfil mu
~kalc yanlış bir 'ey getirir. Bur"• 
-c; defa teknr ettirineniz bile o 
line bildim gi\,i hareket edel'. 

R .. • 1- d" • ··Za .........:: unun uı:enne K~ 191ne :, rar. 

yok, ben gidip getiririm.. derseniz 
umurunda bile olmaz: bu kadar •P
tal olduğu için kendilinden bir c:laho 
yardım ietemi)'t'Ceğinizi tö7ltıeeniz 
bile aldmş etmez. Buna raimf'n an
neler hiçbir vakit ir..atçı ÇOC\.klarm 

mahaUI öyle davrandıklannm farkı
na Varmıf olduklarını kendilerin~ 
hinettinnemcliclir, 

inatçı çocuğu hiçbir tedbir ve ça
renin zorlayı-nu.cağr.u aluld. tutma
lıdır Onun inadına karşı inatla har~· 
ket etmek hem bu kuturunu fazla
laftumak, hem de huysuzluğunu büa 
bütün arttmn'!k demektir! 

Fakat çocuk inadmm da kendine 
görf! alibya cleier bir ciheti vardır: 
Azim ve karar gösterir ve anne biri· 
sini ıslah ederken ikinci ciheti nasıl 
inki!'lf ettirebileceğini bulup k~fet
melidir. 

inatçı c;ocuklan ıslah için gö%eti
leceK birkaç yol vardır. Çocufun 
huysuzluğu üstünde iae hiç yüzlen
memelidir. Çünkü yüzlemek ve 
umum müvaceheainde çık:ımalt 
huysuzluğu büsbütün arttırarak kö" 
tüleıtirir. lnatçıb§mm ehemmiyc · 
olduğuna dair kendisine bir kanan· 
da verilmemelidir. lııadı tuttumu ne 
fazlı Uetüne varmalı, ne dl! bqlp1 
itlerle uğrqtuarak inadını unuttur
mağa kalkmalıdır. 

Sonra çocuğu hiçbir vakit riifvet 
almap ahttmnaınahdır: 

._ tier de-iiiimı yaparaan ana 
çukulata veririm 1.. Bu uaul kadar 
zararlı ıey yoktur. 

Inatçılığmm lrendieine bir lcazanc 
getirme8İIİ8 kat'iyen ve hiçbir vakit 
fireat vermemelidir. 

Mlirnkün olan heı fırsatta aldms 
etmemek en -;abuk ve en emniyetli 
illçbr: çünltU çocuğun dayanamıya
calı bir tek 9ey varsa o da ihmaldir. 
Ç-ocup bakanlarm ve yetittirilmesi 
meaullyetini üe•lerine almq olanlarm 
gö~ önünde tutacaklan feY; inatn 
<"OCU~a huwnun hiçbir yerde ve hic 
bir vakit de~eri olanııyacağmı hiaaet 
tfrm,.;ye uhaşmaktrr • 

Haftallk Cumartesi uavesinden 
başka ayrıca 

Salı günü 
ikinci bir iıave daha 
vermeğe başlıyor 

Rer cumartem muntauman vermekte devam ettiği K U R UN Ul
"1aine brp okuyuculatmm g&lt:erdikleri büyük allkaya yerinde 

bir mukabele olm&k U.r.ere 

Salı gün ıerl 
.! İkinci ve güzel bir ilAve etaba vermeli kararlqtırmJftır. Cu.marte.ı 

günleri De§l'ettıtl ut.vedeki ayni emaalııa Juymeti muhaf a. 
sa edecek olan 

Salı ııavesinin de 
OkuYtıculan tarafmda.n ayni alA~ lle karplanacağında §Üphemlz 
Yoktur. En doğnı haberleri, en sağlam menbalardan en çabuk ve en 

ucuz olarak okuyucularma takdim eden KURUN Gazetesi 

t-< URUN ııaveıerı 
lıe de Türk okuyucusunun Magubı ihtiyacım k&r1ılamakta devam 

edecektir 

Bu Hafta SALI ilavemizi · 
Müvezzilerden isteyiniz 
KURUN Gazetesi 

Sa11 11avesııe beraber 
.Büyük yılbaşı müsabakası n 

ı.tip etmekt..sir. Şeklini yum okuyucularma hemen bildireceği bul 
btlJllk Dıtiaa.baka kolay olduğu kadar çok eğlenoeli bir müsabaka 1 

an• olacaktır. U 
t •=rma'''' •===•m=:aan••m1mmmıı•11111ııııı•ıaıı1cı:::=1111==1m 

JJABER - Akşam postası 

" Tarzan ,, ismi 
verilen 

lstanbullu 
pehlivan 

7 

Yarınki lik ma-:Iarı 
Taksim stadındaki Beykoz 

Güneş müsabakssı 
Miço Sarandos 

gazetemize bir 
mek top gönderdi 
Amerikada yeni bir btanbullu peh

livanın karşılqtıfı birçok güregçileri 
mtlthif kuvveti sayesinde yenmekte 
olduğunu geçen hafta yamıı§tık. Asıl 

Haftanın en enteresan karşılaşması 

iami Miço Sarando. olaıı Kumkapılı 
pehlivandan aldığmm mektubu aynen 

olacaktır 
Yarın bermutat her Uç sabada da ilk spora galip geleceklerine ıilphe yo.k • 

maçlanna devam edilecektir. tur. 
Kaduc.ov stadı . Taksim stadı 

Vefa - Hil!l maçı, günün ilk nıüsa- llk müsabaka Galatasaray - Anad~ 
bekasıdır; bu maçın hakemliğini Ad - lu araııında oynanacak, hakem de~ 
nan akın yapacaktır. lki senedenberi lit Galip olacaktır. 
kümenin sonunculuğundan bir türlü Anadolu çok enerjik bir takım olma. 

dercediyoruz: kurtulamıyan Hilillilerin yarın Vefa· sına rağmen san kırmızılılar karşuım-
Boaton, 11-11-936 ya da yenllecekleri muhakkak gibidir. da •ıkı bir ~üdafaa oyunundan bq-

ka bir teY yapamıyacaktır. Ahmet 
Haber gauten flMMlürıu.ğli.M, ~inci maç da Nuri Bosutun hakem- Ademin hakemliği ile yapılacak o1Ml 
"Aslen memleketim olan Türlçiyt- lifiyle Silleymaniye ve Fenerbahçe ta- Güneş • Beykoz maçı haftanın eıı he-

tJtm 6 ay ~ı ~. o .omandan- lmnlan arasında oynanacaktır. • yecanlı k&11da1muı olacaktır. 
beri A1Mri7cada bulut&makttıY"" t'6 İ§· Geçen hafta çok sert bir rakJple kar- Şimdiye kadar yaptığı dört maçı, aa 

ıılaşan şampiyon nammdi, SUleyma~i- latasaray, Fenerbahçe maçları muat.ee 
tiro.k ettiğim llütiin gUreı mli1aabGkıa· yeye karşı • oyunculan yaralı bereli na, diğerlerini, bilhassa geçen hafta 
1.onnda rnıwall"'-"'116ttp mıwa//akıye- de olsa _ ıallp gelmekte gUçlUk ~k- lstanbulspor maçım sıfır • sekiz kua· 
tş gıtÇtim. Gf'e1corome.. fCl~uğl.r mlyeoektlr. na.n Beykozlular; yarm GUnetl de 
nu kazandım, ~Wızırda dünya aer. Şeref stadı mağlQp ~ebUirse, hatt! ben.bere de 
bat g(lret~ oruttMIG ~ret• Sadi K&nanm idare edeeeğt Eytıp • kalına, miııt kümenin dHrt klübUn -
!iM"· B•• fır11atla "Habtw,, gGIJl1t..,_ Topkapı müaabakuı, bu sabınm en den birini teşkil etmek firBatmı elde 
derin aaygdon,,.. atınaf"tM.,. mOhlm maçıdır. etmlı olacaklardır. Conkü Günett& 

lffço &m.ıMoa Eski futbolcu 'Refik Osınanm çal!§- m Beykoz için en tehlikeli rakip 
Filhakika Mlç0 Sarandol, henllz çok tırchğı ve gQnden gUne yilkaelen Top- ancak Beıllrtat kalacaktır. Gtıneş :de 

genç ve acemi olmasına rağmen, bUtUr kapıya k&r11, geçen hafta Gtıneşle be- ~n hafta EyUp~e ~rabere ka1ar&k 
...,~~-- · bere kaimıya muvaffak olan genç bır puan kaybetmiftb'. 
,,..,, :_., ltllerin müs&b&kaaı bir hayli çe- Siyah sanltlarnı yannki oyunda bl-

Miço Sa~ ,.,t~ götıtJM'. 

dtği aOll """" 

mtısabakalarda bl1ytlk bir muvaffakı
yet göstermektedir. Kana.dada karşı • 
lqtıfı Rm pehlivanı Seri& Dfmitriefi 

yirmi dakikada yenmlttlr. Bu Rus peh 

Uvanı Uç eene evvel Cim Loııdoauıı ko

lunu kırarak mUN.baka huicl etmlttJ. 
Şimdi Bostonda bulunan latanbullu 

pehlivan Spelman ltmlndeld bir Ame -
rlkah ile güreşmlştir. 

Bu maç da ancak 32 dakika ettnn~
ttır. Miço raklblnJ 32 inci dakikada ye 

re sermeğe muvaffak olmuotur. Ame • 
rikalılar Sarandoa& "Tanan,, iam.iJli 

takm'llardır. Yatında dtınya eerbeet 
gllnet p.mplyon nammtlerfnden Po • 
lonyalı Robert tvon ile garprpcaktır. 

Serbest güreş 
maçları 

P~rlste yapılacak 
mUsabakalarda 
Kıvaryanl de 
güreşiyor 

Bu ayın oturunda Pariste çok mOhim 
serbest güreı müsabakalan yapılacak

tır. Karırtapnlar araamda btanbulda 
Cim Londoıla d<Sğütmüg olan Rus peh· 
llvanı Kola Kıwaryanl de vardır. 

Kıwaryani Amerikalı ıncşhur cUretçi 
Jim Wlebt ile tututacaktır. 

Diğer müsabakalarda da: Bulıar 

Konıtantinof - Fransız Henri Ldeb· 
re ile, İspanyol Fullavod - Fran11Z 
Martinville ile ve !sveçU J. Malmberg 
de Amerikalı Rqbc Wri&bt ile kaıpla
tacaklardır. 

... .., ... p tiln gayretleriyle oyıuyacaklan 11111 • 

tlıı olacakµr. • hakkaktır. Fakat fazl'a sertliğe ka.Ç • 
Bytlpltller bunu da kazamrlal'B& llk- mamalarmı her iki takıma da tavsiye 

te mtuıim blr mevki elde et.mit bulu- ederiz. 
nacaklardır. Bu aahanm ikinci maçı Günee taknnı; geçen hafta kaybet
Betiktqla lstanbulapor arasındadır. tifl puvan1 kazanmaya. miııt kttmcde
~ Tezcanm hakemlifl ile yapıfacak ki namzetliğini kuvvetlendirmeye ~ 
olan bu mUsabakaya siyah beyazJıla-ı lışmak mecburiyetindedir. Gilrıe§lni • 
rm ne eekllde ~kacaklan meçhuldür. rin ıeçen hafta oynamıyan Rasılu da 
Ankarada çalışan oyunculannm bu aralarına almaları muhtemıelclit. 

~ kvp. .aJll oy- :em JMr lld tah!ıttt da '1iı\rlaffil't 
namıyacaklan belli değildir. yeUer temenni ederken, fazla sertltfe 

Buna rağmen Beşiktqlılarm son ( kaçmamalarını tavsiye ederiz. 
haftalarda Ust üste yenilen lstanbul- EN. ER. 

lngilter 
Macaristan 

Futbol ma~ı l\'ln 
Macarlar, Fransada 
bir antrenman maçı 

yapacaklar 
Klnunuevvelin ikinci gtıntl Lon4ra· 

da İngiltere takımile ka11slapcak olan 
Macar futbolculan diln Budapeıteden 

hareket etmltlerdlr. Bugiln Pransada 
bulunacak olan Macarlar, yannki pazar 
gUnU Parlıin bir futbol kltıbU ile ant· 
renman maçı yapacaktır. Pazartesi gU

nU Parlat.en hareket edecek olan Macar 
tıkımı doiruca !nıiltereye geçecektir. 

Maear kafilOli on sem futboleüden 
mürekkeptir •. 

Yunan atletleri 
Polonya ve Çekoslo
vakya milli atletizm 

takımlarlyle 

kartılatacaklar 
Yunan atletizm federuyonu; atlet

lerinin önU.mUzdeki ilkbaharda Polon
ya ve Çekoslovakya milli atletizm ta
kmılariyle k&r1ıl&.şmalan l~ln bu iki I 
memleket federuyonlarma müracaat 
etmişti. 

Gerek Polonya ve gerekse Çekoslo
vakya atıetımı federuyonlarından ge 
len cevapta, üç memleket milli atle-
tlzın takmılarınm müsabakalarına işti

rak edecekleri bildlrilmi~ olduğundan, 
mUsabakalann mayısta AtiDada yapıl
ması kararlqmıftır. 

Son dakika 

Paris - Rrag · 
Maçı yarın yapıl1yoP 

Yarınki pazar ıtınU Pariate P*l'k 
Döprenıde Paris - Prag futbol 
yapılacaktır. 

Be!çikalr hakem Baeat'io lda:resln~ 
oynanacak olan bu maça Fransızlar; 

Hiden - Ortin, Dupwi1-Banlde -Oı 
ton, Meuriı - Aıton, Slmonnyl, Bouarcl 
JÜıin, Delfaur ıeklinde çıbcaldardıt. 
Çek takınu da: Planiçka - Burıer, 

Ctyroky - Koatalek, Prucba, Truhlar 
- Fasinek, Svoboda, Sobatb, Ko~ky 
Cytlacilden mürekkep olacaktır. 
Budapeşte muhtelitini mağl(\p eda 

Fransızlar, ~eklere karlı da muvaf • 

fakıyetli bir oyun çıkaracaklarına • 
mindjrler. 

Braddok 
J. Louis 

Maçı ne vakit 
yapılacak'/ 

Joe Louis - Braddock 
JUbatta Atlantic City'de yapılmuı 
karilr etmiştir. 

A. Lenglet 
Hanklnsonu na&.avt 

etli 
Joe Louiain rakiplerinden 

Andre Lenglet ile Amerikalı 
ton Loı Angeloıta 1 S bin aeyircl <Sn 
de kar1ılatmıılardır. 

Fransız 95, 708 kilo, 
97 ,069 kilo siklette idiler. 

mlltenzin fakat heyecanlı 

Yedinci ravundda Andre Lenılct 

mını nakavt etmeğe muvaffak 
tur. Franau boksör bu suretle, Joe -isle karplatmak fıraatuu elde ctmiJ 
lua11J1ktadır. 
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Hatıralarını anlatan: Alman korsan ge misl -0enız kartalı" nın süvarısi 
Macera ve aşk romanı -17- Yazan : cva-Nü) 

_ 47 _ ı!ont Felik.! fon Lukner ihtiyar zenci, maddi erkekliğini kaybetmiş, 

Biz gUrültUye pabuç bırakacak adamlar manevisini muhafaza ediyordu. Kahramanca 
değiliz. Kim kıpırdarsa canını cehenneme gÖg._ SÜnÜ ŞİŞİrİp : 

gönderirim, gözlerlni aç ! 
Lüdeman Norveçliden öğrenmiş oldu- görünmeyi tercih et.nµşti. Çünkü o sı- ,, Bu cinayetleri ben yaptım ! " dedi 
ğu haberlere göre adalıların ve bilhas- rada hakimiyet bizdeydi. Yürürken t 

Geçen tefrikaların hülôsası: günahsız mıdırlar tahkike imkan bul- Fakat, ertesi gün merasim daha bi ' 
sa İngiliz valisinin bizleri Alınan te - battaniyelerden birinin ucunu kaldınn ad - ı d A ak T t · t' Hacı Mustafa, yaman bir esir taciri m an dogrıyacak ar t. ne an u- memış ı. 
lakld. ettiklerini ve motöriln sahile çe- ca m.itralyozun naınlusiyle k!>,..,ılaatı, d ed" "h · ı d Kasabanı d b .. ··k b' a.tef - .,, ._ dir: Habc§tst.an aahillndeki Tantu kaaa ya av et ıp ı tıyar ar an sorup so- n ortasın a uyu ır 

kilmesi iç.in her şeyin yapıla.cağmı söy hemen battaniyeyi bırakarak fısılda- ba.smm muhariplerile ıç eııerdeki kasa ruşturunca hakiki mücrimin hangi ka- yakıldı. Evlatlarının kesilen uzviyet· 
ledi. O ıaman biz de içimimen ikisinin! dı: b&larda erkek çocuk avlamata karar bile olduğunu anlamağa belki imkan lerini Habeşler bu ateşe attılar. tsJArıl 
behemehal motörde kalmaklığmuz i - - Aman! Bunlan halka göstermeyi veriyor. Fakat aaıı makaadı, onları ka vardı. Fakat aradan o kadar zaman olsun, hıristiyan yahut putperest ol-

- k B" ta.ar · .11abadan uz&klqtırmaktır. Kabileler, geçecektı· kı,· onları da koydunsa bul... sun, hepsi bu ı"ptidai zamanlardan kal·. cap ettigini kararlaştırdı . ır - nız.. Tantuyu basıp bUttın erkek çocukları 
nız Vllkuunda bunlar mitralyozlarla Motörde her şey harbe hazır bulu- hadım ediyor. Yalnız içlerinden SUnbUI Muhariplerin bir kısmı, hem esir taci- ma. 8.dete iştirak etti. Herbiri, ken~1 

iskel 'lrf ~"""" alt -ı--aklard B adında 8-9 ~ıarmda bir çocuk hacı rinin adamlarına refakat etmek, hem dinince, zürriyetinin mahvolmaınaS1 
e.r• a"""il ına. ~ ı. u nuyordu: Bombalar, mitralyozlar, tU -

Mustafanm mut:ııııAka.ın olan lurkmı de ihtiyarlardan tahkikatta bulunmak için duada bulundu. 
müddet zarfında biz de motöre dönme- fekler revolverler o kadar bu"yUk bı'r uu edt H • 

geçkin Havvaya ca yor. avv_, üzere, Tantu'ya döndü. Hakiki bir mu- Hacı Mustafa, bütün bu merasifll 
ye bakacaktık. intizamla dizilmişlerdi ki bunları ar- •onu gizliyor. Aralarında, bir rabıta zu 

.,...,. "lin aad · ld - h hur ediyor. Şimdi, hacı .Mwıtata, Tantu vaffakıyet bir mucizeye bağlıydı. An- esnasında. sabırsızlanıyordu. Zira, ev• 

.ı.xı.umessı v etmiş o ugu şe a- mut toplar gı·bi alr.ıak için elini uzat- be lal b b ., · k · l. d km ·h · a· balkmdan evlAtıarmı ucuz fiyatla aatm r a, unu ildigi içın pe mtiste- ve a, esrarın mey ana çı ası ı tilil 
debıameye intizaren kasabanın dük - mak kat" d" 1" ıy 1• alıyor. Zira, onların nazannda evlAt, rihti. li vardı. Sonra da bütün çocuklar iç ... 
k.8.nlarmı dolaşmıya başladık. Maksa- Mümessilin rengi sapsarı olmuştu. ancak zürriyet getirmek lı;lndlr. Hadi • * • toptan pazarlık etmişti. Gemilere bit 
dımız bu fırsattan istüade ederek hiç Bıınunla. beraber iskelenin üzerinde' mm hiç bir kıymeti yoktur. BllAk:i.11, bu Vak:ıdan dört gün sonra kasabaya an evvel nakillerini istiyordu. Fazl!l 
olmazsa eksiklerimizi tamamlamaktı. çocuklar ancak yUzkarası oımuıtur. döndül" er. zaman ..o-ıv>ecek olursa, yaralılar kall kendisine intizar eden adamlarına: • .,,. • •o-~ 

Geceleyin hepimiz hususi evlere da- Kadınlar matem naraları atarak, zayi ediyorlar, vefiyat miktarı artı· 
- Çocuklar, her şey yolunda, diye B tl tab k k-,-~_, ..... n .. son "' vetll bulunuyorduk. Yemekleri yedik - u sure e mu 1 n.u.ııuJA,ı.cı..u - başlarını yerlere sürerek, dört ayak yordu. Daha şimdiden yüze yakın og· 

ten sonra evlerde yatmak teklüini seslendi. Sonra bana. dönüp: ra, artık esirciler rahat bir nefes aldı. üzeri yürüyüp: lan ölmüştü. 
sureti ka.t'iyede reddettik. Bir tuzak- - Silihlan iyi örtünüz de kimse Yaptıkları hile çakılmamıştı. Hacı - Gullaha! Yullaha! - diye bağıra- Ateş merasimini müteakip, esir tıt· 
tan korkuyorduk. Motöre döndük. Ku- görmesin nasihatini tekrar etti. Yeni- Mustafa, bir konak yerinde halvet o- rak erkeklerini karşıladı. ciri, kasaba reisini buldu. Oğlanlarl1l 
ru ve temiz bir yatakta ya.tıp doya do- den halka hitap etti: lup Anber lalasmm elini öptü. Ona ıs.. Bu: gemiye nakillerini resmen istedi: 

tanbulda elli kölenin parasını verece- " B" ah ld k ı s· d mah B nl k d I · · -·"· ya uyuınıya. hepimiz can atıyorduk a- _ Gemide şiipheli bir şeyler yok. Bu - ız m vo u . ız e ve- - u ar ne a ar o sa sızın çocw-
a.daml 

1 
ğini vaadettL Lala.: din!,. demekti. larmızdır. Ölecek yerde, saraylar!l 

ma. tehlike karşısında küçücük kayığı- ar namusu sporculardır! - Ben asıl bu işi intikam için yap- Derhal, üç dinin de ruhanileri top- satılacaklardır. Orada büyük mesned· 
mmJa.kj ıslak battaniyeleri tercih mec- Biz limanda birkaç saat daha kal- tımt - dedi. landı. Miltecasirler tel'in edildi. Yeni- lere ulaşacaklar, hatta, aralarmdB· 
buriyetinde kalmıştık. malt istiyorduk. Llkin mümessil ce- Yerli muharipler, ikiye ayrılarak, den erkek evlat ihsan etmesi için ce- koskoca padişah ve halüe üzerinde 

Nihayet İngiltere mümessili bizi ça binden saatini çıkararak tavsiye etti: bir kısmı göçebe ı:ıütearnzlarm ta.ki- nabıhakka dua edileli. Ve o geceden te- müessir olarak devleti parmağı ucUJlf 
ğırt::arak birçok sualler sordu ve ben- _Derhal hareket etseniz sizler için bine koyuldu. Fakat, allahm dağların- zl yok, erkekler, bu ümitle, kanlarını da döndürenler bulunacak .. Onun içill 
den geminin seyir jurnalmı istedi. Se- daha. iyi olur. da onları nerede arayıp, nerede bula- kulübelerine aldılar ... An'ane mucibin- iftihar etmelisiniz. .. Ancak, bir an ev· 
bebini sordum. Açıkça cevap verdi: caldardı? Asıl mücrimleri ele geçir- ce, dokuz ay on gün sonra doğacak vel tedavilerine başlıyalım ki, ölme· 

Beraber iskeleye çıktık ve zevahiri 
Adamı 'zl · Alın meye her halde im.kin yoktu. Bunlan erkek çocuklar tam manasiyle mukad- sinler, yazıktır! - dedi. 

- arını, sı erı an zan.ne- kurtarmak için iskele üzerinde biribi- n 
diyorlar. Tabii ben bu zanda hata et- tesadüfen yakalasalar bile cinsiyet des evlatlar olacak, yanm ilahlar gi- Bu teselli sözlerini takiben, türl 
tiklerini biliyorum. Bu itibarla kendi- rim.izle bir müddet daha görüşüyor gi- katliamını yapanlar mıdır, değil mi- bi taziz edilecekti. M.ahvolanlarm gud türlU hediyeler gemilerden sahile çıka• 
lerini teskin etmek isterim. bi yaptık. dir, Alla.hı a.'lem anl:ryamıyacaklardı. deleri bunlara intikal elmiş sa~lacak- nldr. İçlerinde hayli Adi cinııteıi k 

(Devamı var) önlerine gelenleri, günahkar mıdırlar, tı. maşlar, bôncuklar, tüfekler, kıhçl~ 
Hiç şüphe yoktu ki İngilterenin bu ------------------------------------------ ve kısmen de altın ve gümüş vardı. ]Jıl 

1.ii••m, adadaki mümessili bizi tevkif ~'4A. kabillerinde, çocuklar, itinayla alındı· 
ettirmek istiyor. Lakin t.evkiften ev- Kimi kucakta, kimi hasır sedirler için· 
vel yapmak mecburiyetinde kala.cağı de gemilere naklolundu. 
mücadelenin neticesinden ürküyordu. Yaralan daha yeni olduğu için hi9 
Eliıni cebime sokarak bombayı yaka- birinde mecal yoktu. Kaybettikleri tW 
ladmı ve birlikte kayığa girdik. viyet çok mühimdi. Ve külliyetli mik• 

tarda kan · zayi etmişlerdi. Yermerı 
lskelenin üzerinde yüzlerce yerli böyle bir felaket karvısmd& baş vurııl· 

halk birikmişti. En ön satta bulunan Prens çapkının biridir . Nihayet sen- rj:;;;;;;;;~· ......... --·-···-··· .. ··-·-··r ması iktıza eden tedbirleri esir tacit' 

tmm boylu, iriyan, bir delikanlı mü- de mi On Un tuzaQına düştün ? 5 lskender F. Sertelli ; leri kadar bilmiyorlardı. Halbuki, b8" 
messile sordu: • = ta Havva olmak üzere, gemilerde ö'J.• - Bir ordu kumandanının ve bahu- - Böyle artistler her memlekette 5 - 14 - i 

- Tevkif edeyim mi bu adamları! sus bir baş kumandanın harpte muvaf- büyük adamlarla fazla temas ederler. : ....... - ..... - ..... - .................. _. ____ ,: le tedavi mütehassısları vardı ki... ga· 
lşler f~ordu. Mümessilin ku- fak olabilmesine bu meziyetler kafi gel- Bundan istifade etmeliyiz. - Prens Vilhelm .. Bu, çapkının biri- cı Mustafa, bu sayede zayiatın önüne 

lağma iğilerek fısıldadım: mez .. Hindenburgu görmiyor musunuz? DemiJti. 1 dir. Nihayet sen de mi onun tuzağına geçeceğini umuyordu ... 
- Biz gilrültüye pabuç bırakacak Merdivenleri koltukla çıkıyor.. Vakat, O gece Monopol lokantasmdan ay- düştün? O gün,. ak§ama kadar, tam altı ynı 

anamlar değiliz. Kim kıpırdarsa canı- tecrübesi geni§. Yaptığı planların hiç nlırken sözleımişlerdi: Uç gün sonra Semra yüzbaşıyı teskin edemiyordu. on beş yavru, gemilere götüriildii-
ru cehenneme gönderirim, gözlerini birisi menfi bir netice vermedi. Her cep- cumartesi günü sabahleyin prensin tcş- Ştankenin gözleri doluydu: Hepsi de, Havvanm bulunduğu getJli· 
aç! hede dütı.manr müthi• hezimetlere ug"' - rifatrısr otele gelerek ScmraV'T ah'p sa- o · b. · d · d ye, yan yana yapılmış yataklara ya.ti· x x :s J • - , ıncc ır ınsan an zıya e, haşin ır 

Herif fena halde korkarak, heyecan- rattık. Herhalde Enver paşanın yerinde raya, prensin dairesine götüre~kti. bir kasaba benzer, Semra! Onun güzel- nldı. Eserimizin baş tarafında tas" 
lı bir ı!!CSle delikanlıya çıkıştı: daha yaşlı ve tecrübeli bir kumandan Cumartesi sabahı... Iiğe kıymet verdiğini görmedim. Vil- ettiğimi?. harem.saray gemisinde na.Sll 

bulunsaydı, cephelerde bu kadar fazla Semra otelde prensin teırifatçısmı helm küçüklüğündenberi kadınlan _ top tüfek yoksa, bu da muharebe fçi.JJ 
- Canım böyle mUnasebetsiz la.kır- telefat vermezdın· ız" ! b k degıw·1, sırf hastane olarak, hadımla.rJ dılan b ...... 1~--f e liyordu. tıpkı bir kasap gibi - eti için, derisi 

....... A.ılllL. mahsus yapılmı11 bir gemiydi. Anbal"' - Bu işlere benim aklım ermez, Binbaşı Necmi Bey Scmranm bu mu- için sever. Etini ve densin kokladıktan ~ 
Mümessil motöre girerek evrakı tet- prens hazretlen· ı Sız' benı' Tu""rkiyenın· If k" . d k l lan yatakhane haline getirilmişti. kik ,._,,.,1ad va a ıyetın en ço memnun o muştu: sonra, onu yığın posa halinde kaldı 
e ~ ı. Esasen herifin bu işi kabın' e reı"sı'mı· zannedı"yorsunuz? B t t k ·· bet · bi O gün akşama dogru-, harekete h8.• - u cmas an ço mus netıcel,· rıp atar ve ·r daha yüzüne bakmaz. Se-

ı kendi arzusundan ziyade başkalarının Prens güldü: elde edeceğini umuyorum. İmparator- ni de ötekiler gibi yapacak .. Kokladık- zırlandılar. Anber lala, memnun, kabl~ 
ıı ı ısrariyle yapmakta olduğu halinden - Maamafih kabine reisi de olsa.ruz luk sarayında Türkler aleyhinde gizli tan sonra fırlatıp atacak. le reisiyle son veda cümlelerini teııtı 

pek 8.la anlaşılıyordu. Enver patı.ayı değitı.tirmegw e muktedir bir cereyan vamııc. Bunun iç yu"'zun·· u·· ve y b ediyordu. Hacı Mustafa ile digw er tJlai· 
:s :s :s üz aıımn sözlerinde ufak bir müba . ..ı 

a 

ö Tabit seyı·r 3"urnalı bulunanın~-. BU'' olamazdınız.. sebeplerini anlamagya muvaffak olursan, 1 ı::.., b' yeti ise, nakliyatı tamamlamış, vev' 
dUJ ilga ile yoktu. Semraya prens hakkın · 

e • müddet daha araştırma.dan sonra ni . - Sebebi?.. hem Türkiyeyi, hem de kendini kurtar- da bütün bildiklerini söylemişti. etmiş, kayıklara binmiş, yahut bırı· 
n ı hayet, Kirşays müsadere etmiş oldu- Prens manalı bir gülü§le Semranın nııı olacaksın f Kendini kurtarmarun ne mek üzereydi. 

Semra Vilhelmin koynuna girecek B"rd b. 
2 

gum- uz bir Amen·kan gemıs' 1·ru·n J·ur- yüzüne baktı: demek olduğunu elbette anlıyorsun, ı en ıre. .. Bu ne? .. olursa Ştanke onu bir daha nasıl kol 13• 

[ 
nalını uzattı. Biz bu deften· ı'çın' dek·ı - Çünkü o bizim yakın ve aamimi Semra 1 Yani günlin en mühim ve adı Kasabanın içlerinden doğru bir' 

!arının arasına alıp sıkacaktı.? ıı::. b' k 
ğrafi dostumuzdur. tarihe geçecek bir kadını olacaksın sen ı vey ıs., ır arışıklıktır yükseldi. 

ı... I co malt1mattan istifade etmek i- Genç kadın yüzbaşının prens hakkın- Bagry ıcnnalar, rı~ıamalar .. 
e1 • be be...:-: - Harp bitinceye kadar baş kuman- Aradan cr~çen bu üç gün içinde yuz·· • :.:··· ::. ~ :.: çm ra ıım.ize almıştık Lakin ma ı:o da söylediklerini yan yarıya iskonto '"'- l ., r • · • dan kalmak üzere sizinle bir mukavele başı Ştanke de otelin kapısını a•mdı- '-=ne ne 0 uyor, ne var · ... 

alesef kronometro mevkilerim.izi de bu · :s ile dinlemekle beraber, yarısının da Kadınlar: y ı ıınzalamış olmalı.. nyordu. 1 deftere kaydetmiş bulunuyorduk. tık _ Zekanızı tebrik ederim küçük ha- ciddi ve hakikate yakın olduğuna inan _ Gullaha ! Yullü.ha ! _ diye haYJc • 
4 sayfasmd k h - Beni neden ihmal ediyorsun, gü- mıştr Prens Vilhel k dd. k a ocanıan arflerle "Alman nrm 1 Bunu keşfedeceğinizi hatırımdan · m ço ma 1 ve a. nyor. 

' bahriyesi,, kelimeleri okunuyordu. Ve geçirmemiştim. Maamafih bunun bir zelim? dınlann yalnız etlerine kıymet veren bir Kimden intikam alınması tavsiye tr 
"'ank· bu kı::. "" ım· Diyerek, davetlerine neden gelmedi- erkekti clil " ., il 0 1 w.1 ge ıyormuş gibi koca latife olduğunu ilaveye lüzum görürüm. · ıyor · ·· · 
bır• Alnı ı arta! ğinin sebebini anlamakta ısrar ediyor- t te d d "k" t b"rd beur01' an t ı resmedilmişti. Enver paşa sadece bizim dostumuzdur; § •mey an a ı ı a ı en 

Mümessil: işte 0 kadar.. du: İşte bir ayak sesi.. Birinin üzerinde, Tan~u'lu muharipl~~: 
- Bu lisan ne lisanı? diye sordu. _ Şiiphesiz canım .. Başka ne olabi- - Yoksa benden ho~lanmıyor mu- Oda kapısı vuruldu. den Zago, elinde mızrak .. Hiddet, ş~ 

Xlrşays derhal cevap verdi: lir. Elbette ben de bunlan şaka diye sun, Semra? Semra şen bir sesle bağırdı: det içinde köpilıüyor. Ve diğer elin e, 
- Ne bileyim? Bu defteri Honolu _ dinliyorum. Haydi içelim, prensim ı Semra kendisini tatmin etmek kasdi- - Giriniz.. öteki atm gemleri... ~u 

luda satmaldık. * • • le: Genç kadın prensin teşrifatçısını bek- Bu ikinci atın üstünde, iplerle ~ 
Mümessil almanca bir cümleyı· ış· a- Dç gün sonra.. - Seni aeviyorum .. Senden çok hoş- lerken, kapıdan içeriye uzanan yüzba- olarak, sırt üstü yatırılmış bir ad ıcs 

1 
ret etti: Tiyatrodan !anıyorum. Fakat, prens Vilhelmle yeni şrnın başını gördü .• Hayretle gözlerini var ... Kıyafetinden anlaşılıyor: J3ııŞ 

t . tanıştım. Bu, sadece bir dostluktan iba- • açarak: bir kabilenin insanı.. 1• - Ya, bu ne demektir? saraya · 1 d ••Gll ••• rettır. Beni sarayına davet etti. Oradan - Beni çok rahatsız ediyorsunuz? Kadınlar, işte onun hakkın a r ıı 

u 
~ 1 
ol • 

- Norveç lisanınca "seyrüsefer,. Prens Vilhelm, Türk kızını çok açık dönüşte seni gelip bulacağımı vaadedi-ı c!iye haykırmak istedi. 18.ha! Yullaha!., nidalarını savuruY~1; mana.sına gelen bir ıstılahtır. gözlü ve anlayı~lr hatta birçok devlet yorum, diye söz vermişti. Kendini güçlükle tutabildi. Fakat bu Her halde bu adam, kasabaya bsS 
Mümessil hiç yenilir yutulur cesa- işlerini yakıhdan bilen bir kadın olarak 1 Şumke bu sözleri sevgilisinin ağzın- r.u yüzündeki çizgilerle ifade etmemiş verenlerden biri olacak ... 

mette olmıyan dolmalara inanır gibi 1 tanımıştı. Kendi kendine: 1 dan duyunca sarsıldı: değildi. {Deıxımt. oor) (Dcwmı var) 



Yeni bir Amerikan yı!clızı 
~ Marlov 

aşık mı? 
Holivuttan yazılıyor: 
Robert Taylor'un çok hararetli 

neşriyata sebep olan Barbara Ştanvi1< 
le düşüp kalkması galiba boşa çıktı. 
Birçok Amerikan kızlarının gönülde_ 
sevdikleri bu yakışıklı delikanlı şinı· 
di Greta Garbo'ya abayı yakmışa 
benziyor. 

Holivudun en son dedikodusu bu 
dur. 

Tay lor • Ştanvik macerası bun
dan iki haf ta evel birdenbire kesi~
miştir. Bundan ~onra da her giin 
Greta Garboya bir sepet dolusu orki· 
de çiçekleri göndermeğe ba~lamıştır. 
Gerçi Garbo kendisinden dört yaş b · . 
yüktür ama, bunun hiç bir ehemmı· 
yeti yoktur; nitekim Ştanvik de keıı· 
disinden dört yaş büyüktü. 

Belki T aylor büyük İsveçliye sa· 
dece "gün aydın,. demek için böyle 
bir sepet dolusu orkide göndermekte 
dir. Fakat aşağı yukarı günde 7 S Üt<'. 
eden bu tarzda bir gün aydın bir si
nema yıldızı için bile hayli bahalıdır. 

Herkes sehhar Gretanm da niha· 
yet bir orkeğin sihir ve büyüsüne 
kapıldığını söylemektedir. 

Perdesi 
tavanda 

Bir sinema salonu 
yapılıyoı· 

Almanyada Amerikalıları kıskan· 
dıracak iki sinema salonunun inşa.s:
na başlanmıştır. Bunlardan biri salon 
değil, hakikatta bir açık hava sinema,.. 
sıdır ve Brunsvik şehrinde yapılmak· 
tadır. Bu sinemanın hususiyeti dtin· 
yanın en büyük perdesine malik olma 
sı ve 200 bin kişi se)irciyi alacak ge
nişlikte bulunmasıdır. 

Sinema perdesinin genişliği 5,5 met
re, yüksekliği ise 11 metredir. Bu per· 
deye filmleri aksettirecek olan mak!· 
nenin ışık kuvveti bir milyar mum· 

dur. 
!kinci sinema hakiki bir salonduT. 

Diğer salonlarından farkı ise koltuk· 
tarında, daha koltuklan olmamasın
dadır. Seyircilerin 1\Zami derecede rn· 
hathğını dü:;ıiinen sinema sahibi salo
na koltuk yerine gayet rahat yatak 
şeklinde yerler hazırlatmaktadır. 

Bu vaziyette uzanmış olan seyirci· 
ler perdedeki filmi nasıl seyredecek· 
lcr, diyeceksiniz değil mi? Mimar bu
nun çaresini bulmuş, perdeyi sinema
nın t.ayanına koymuştur. 
Hoş böyle yataklı sinemada filmi 

seyretmeği düşünecek kim? Bilhas.Ja 
çift gidilecek olursa! Bu sinema dün· 
yanın en tahammül! ersa filmlerini 
gösterse seyirciler herhalde şikayet 

d. ' etmiyecekler ır · 
Amerikalllar neredesiniz? Bir ga-

rabet rekoru kaptırdınız t 

Mey Vest yan 
ağır siklet t 

Gayri tabii ~işmanlığı nihayec 
bizzat kendisinin de dikkatine çarp
mış olacak ki dev cüsse yıldız Meı 
V est bu haline bir çare aramış ve za· 
yıflamak için günde iki kilometre. yoı 
y:ürümeğe baılamıııtır. 

Bu mıul sayesinde hatuncağız \.iç 
ayda 1 2 kilo kaybetmiştir Şimdi sik
leti 87 kilodur. 

Nişanlı artistler 
Merl Oberon ile David Nivenin 

son filmlerinde bu iki artist gayet mı 
sumane bir aşk sahnesi te.nsil edecek 
ti. Erkek mahcup bir delikanlı, ka· 
dm da gene öyle mahcup bir gen~ 
kız rolünde idiler. Bu tibarla roll'! ·i 
fazla ihtirnslı değildi. Lakin oynama
ğa başladıkları vakit rolleıinin icap 
ettiği şekilde değil, gayet ihtiraslı 
hareket etmcğe ve mütemadiyen ö
püşmeğe başladılar. Rejisör fena ht1l 
de hiddetlendi: 

- Durun yahu! Ne oluyorsunuz} 
Nihayet mesele anlaşıldı; meğtr 

iki artist o giin nişanlanmışlar! 

En ihtiraslı çift 
Holivut st\idyolarmdan birinin 

makyaj şefi olan Valli Vestmor uzun 
ve artistler arasında mükayeseli tet· 
kiklerdcn sonra aşk sahnelerinde en 
heyecanlı ve ihtiraslı çiftin kim ol· 
duğunu tesbit etmiştir. Bu çift artist 
Ma-rlen Ditrih ile Cari Kuper' dir. 

Makyaj şefinin bu neticeye var
mak için istinat ettiği şudur: A§k sa~· 
nelerinde iki artist öpüştükten sonr.~ 
dudaklarına bakmaktadır. Birçok ar· 

,_ tistlerin dudak makyailnrı sekiz oıı 
öpüci.iğe dayanarak olduğu gibi ka~
masma mukabil Marlen Ditrih ile 
Cari Kuperin dudcı.klan her öpücükt~ 
bozulmakta, yeniden makvaj yapma 

- ğa mechuriyet hM•l olmahrıdır. 

Con Cilbertin 
yatağı 

Beyaz perdenin Rudolff Valanti
nodan sonra "en iyi aşıkı,, diye tanın· 
mış olan. Con Cilbert geçenlerde öl
mü~tü. Artistin bütün eşyası evelki 
hafta müzayede ile satılmıştır. 

~J~ htttra ~!ord, mensup olduğu şirketin stüdyosunda lokanh kııprsmı 
- 0~ ~hm§br. Bu kapıya eski ve yeni yıldızlar imzalarını 

Bu eşya arasında bulunan bir y3 
tnk tnknnı da on bin dolara satıln.ış 
ve bir Amerikalı otelci tarafından a· 
lmmıştır. Otelci bu yatağı otelin:r. 
odasına koyup yeni evlilP.Ti bu odav<t 
yerleştirmek fikrindedir. Böylece ote
line cok mi.işten celbedeceğinden e
mınmı~. atmıılardır. · · · 

Holivutda parlayan yeni bir yıldız: Mira Brattn1' 

K ['}) Ç o:D K 
G={l /A lB ~ ~ lb.~ ~ 
~ Piycr Blanşer, 43 Greta Garbo 

29, Norma şerer 32, Nils Aster 37, A:D. 

tongo Moreno 47, Magda Şnayder 25, 
Süstav Fröylih 36, Karol Lombard 27, 
Hanri Sara 32 yaşlarındadır. 

~ Lili Damitanın hakiki adı I...ilyan 
Karrc dir. 

~ Rejisör Rubcn Maınulyanm son 
filminde ba.ş rolü meşhur opera teno 
ru Nino Martini yapmaktadır. 

}:} Şarl Buaye"Tarihe geçen yazı 
lar", Silviya Sidney "İnsan bir defa y1. 
şar" filmlerine ba.~lamışlardır. 

}:} Moskovada bugün 21 tiyatro 45 
sinema vardır. Birgündc Moskovada ti 
yatı-oya gidenlerin vasati mikdart 
16.754, sinemaya gidenlerin delOl.735' 
tir. 

l} Oret.a Oarbo şimdi çevirmekte 
olduğıı "Kamelyalı kadın" filmini ta 
mamladıktan sonra ŞarlBuaye ile bir 
likte Nnpolyon Bonapart ve Mari Va 
lereskanın a.5klarına dair bir filmde 
oynayacaktır. Bu filmde NapolY.on. ro 
lini Can Barimur yapacaktır 

"Brodvey Melodi,, filmile ~bret 
bulan Eleanor Povel ~vinde 

Virdnya Grey; 

.. 

1 • 

. l 

1 J ., 
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Antakya ve Iske .. derun davamız 
Kamutaf da görüşüldü 

~' 28 (Husmd) - BUy'Uk Mil
let ılec!ııaı dtın saat on beşte reis v~ 
Jdtletinden Te~ik F~ret ,Sılay'm riya. 
se\i &ltıııda toplanmılW. 
~liste' evvel& yeni seçilen mebus

ların masbatal&l"J..-Okunmuş ve kabul e
dilmiştir. Bunlardan meclise gelen Fa
zıl Nazmi ve Alleddin Trid oğlu tah
lfl edi!mlşlerdir. 

MUhlm cela• 
(:,~ o~ dal.dk~ t(ltilinden sonrn 

~ci ~ açı\dı. Reis: 
"- Sö.z Harici,Y.e V:ekillmizlndir .. ,, 
Dedi. MecllSte bir luınıldama oldu. 

GörlUi.lYor ki, Tilrkiye BUyUk Millet 
MeCiiai mtııııni ve t&;_riht bir anını ya
fIYOr. 

Te\rtik RU,tU Ara.s ktirsUye geldi ve 
mlhim nutkuna bq?ach: 

.,_ Arkadqlanm, 
- BugGn me uJrendenm ve Antakya 

JllMel,.mdn u halde btılunduıJıından 
bab~fim. Her eeyden evvel, her 
~ .hu& her ~dllinJ&. her yerde 
h• bu JDMeleyJ eordufunuzu dUştıne
mk De kadar Abıraızlıkla beklediftnJ· 
1f b~ b\i huauatald izaha.tımm 
~ geciktiğinden dolayı beni mazur 
~ rfca edeceğim. 

BfiiUk ~flıı, bu meaeleye da,lr aarih 
~ duyd1lkta.n IK)nra Cumhurl
)'et hbldlınetinin bu t.e\e, naaıl can ve 
Se1a iitlgal etmekte olduğunu aöyle
mef9 Tiıium var· mı? Harbi Umumi 
ftlllletfiUn baemıza Yıfdığı ve taafl . 
,.mı llet1Um1~ bıraktığı bln bir tUr
ıı eım.tt hesaplarım, Moskovada, An
bnda, Lozatıd~ \'e Onlan takip eden 
konUlmilarda ve konfenMlarda, gö
rUterek ve eakt anlqmazlıklarm yerle
ıüe aailam do9tlu.klar Unune ederek 
~ttilrten IOm'& İakendenm ve An
~ mukadderatmm lıenU.z tatbikat-
tz. ~n~Wlanmamlf oJmg; 
sr, nıJJ~t;\inI gece gilııdilz dllşiln
dünm tek· mluı meeele olarak orta.da 
duru)'OI'. Bu itin 10na kalmuı nuan
~yetiılliı ula arıer hallo
lunan l§lerimtr.den farklı olmaamdan 
defildir. 

ıeterdlk ki 
Harlclyenizin takdim ettiği bir ve 

Jld numaralı Beyaz kitaplar, bu i§le 
1921 denberi gaşmaksızm mUtemadi -
yen i§tigal ettlğiınJ.zi açık gösteren ve
sikalarla d91udtir. Taahhütlere rfayeti 
seven ve istıyen Tllrkiye Cumhuriyeti 
hU~metl, dbStluğuıfa ehemmiyet ver
diği Fransayla konuşmak sutetiyle, 
bu TUrk mmtakasmm, mümkün ol • 
saydı bir an bile mahrum olmuma 
nm gösternUyeceği, hürriyet ve istik
llllne, iom..;utan olan Suriye ve Lilb
naııla birlikte tekrar kavuşmasmı bek 
llyordu. 

At;ılc hakikat 
Arzettiğiaı; Beya,z Kitabdaki vesika

lara şöyle sadece bir göz atanlarca. a
yan olsa ge,,ektir ki her vesikada ve 
her vesile ile bu görilfl,imüztl ta.srih • 
ten ula fatjğ olmadık. Son gilnJerde 
teati edilen potalar muhteviyatı bu 
hakikati açık göstermekteair. 

f 

Fr•n•ız potaean111 •••••arı 
İskend~ ve .Antakya meselesi 

haldrmda PJ,J'Js .Büyük Elçimiz mari
f etile Fransa hilkOmetine verilen 9 
tcşrinlevvel.).936 taı:ihli not.ada: Mil
letler Cemiyeti Konseyinde tarafım
dan ve Frans,a, Har.iciye müsteşarı M. 
Vienot tarafIJJ.dan yapılan beyanata 
işaret edilerek Fransa hükumetinin Su 
riye ve Lübnarua yapmakta olduğu 
muahedelere hıiimasil bir muahedenin 
İskenderun ve Antakya mmtakaları 
TUrk ahalisile de müza.Icereye Fransa
nm amade olup olmadığı hakknıda ne 
karar ittfhaı: edeceği sorulrnU§ ve bu 
sualin iradına amil olan esasatı huku
kiye milcmeJen ifade edilmiştir. Bu no 
tamıza Fransa hükliıneti 10 teşrinisa
ni 1936 da cevap vermiştir. Bu ceva
bm ihtiva ettiği b8.ilıca noktalan hu
li.satan an.edeceğim. 

Franaamn notamıza cevabı 
1 - Fransa hüldlmeti 1921 itilafna-

" mesi çerçevesi dahilinde müzakereye a-
madrctır. 

2 - ttilafrtcttne 2hkAmı, Fransa isken 
derun Sancağına Suriye devleti ~er~e -

vesi iç.inde bir huıuat idare bahıetmek 
suretile tatbik etmiıtir. 

3 - Fransa 1921 tarihli Ankara iti
llfnameaini, 2~ nisan 1920 tarihinde 
kendisine Suriye için verilen mandaya 
istinaden yapmııtır. 

4 - 1922 tarihli manda yasası Suri • 
ye ve Lilbnan na;ıu ile andığı iki dev • 
lete kartı Franaaıun, bunlan istikll • 
le dotru götilnnesi ve bu memleketle
rin hergangi bir ıuretle parçalanmasın 
dan ve kiralanmasından vikayesi gibl 
vecibelerini tesbit etmiıtir. ı 

5 - Fransa hUkQmetlnin, Ankara iti· 
llfnametıinin İskenderun Sancağına mü-ı 
tedair hlikümlerini tatbik için aldığı ted 
birler bu manda yasası esaslan dahi -
llndedir. 

6 - Mandater sıfatı ile 1imdiye ka -
dar deruhte ettili taahhütleri Suriye 
ye devrederken Fransa hUkQmeti ıe -
rek Suriye ile yaptığı bir anlatma ııra -
smda ve ıerek bu münasebetle herhan
gi bir ahar devletle yapacafı milzakere
ler esaımda manda yasaıı ahklmmdan 
dııan çıkama~. 

Bu itibarla Suriyenln istikbali mev
zuu bahaolduğu 11rada Fransa bOkQ • 
meti, Suriye hUldlmeri namını aldığı 

1921 deki taahhütlerinin fevkinde ta -
ahhUtlere &irlıemez. 

7 - Suriye eczaaında.n olan Sancak 
ile ayn bir ittifak muahedesi aktetmek. 
filen ve hukukan 3 UncU bir devlet te· 
sisi suretiyle Suriyenin parçalanması 
demek olur ki bu da manda yasaıma 
mugayirdir. 

8 - 1921 itilifnameai, Sancağa, Su
riye haricinde siy11i bir varlık imkanını 
derpiı etmemiftir. 

9 - Fransa hUld'ımeti bu buıusta 
Türkiye De ıaruı teatisine memnuni -
yetle amadedir. Ve bu milzakerelere Su 
rl7e hUkGme~!ÜJl IJ)QlJy"~ mUıııes -
ııillerinl fıtirak ettirmek hakkını Fran-

lesini ortaya atmadığr takdirde Fran -
sa hükumeti, işbu mıntaka Türk unsur· 
lannın lehine olarak 1921 itilafları çer
çevesi içinde TUrkiye hükQmetince ser 
dolunması şayanı arzu tel!kki edilen te
minatın tetkikine derhal ba~lamağa ha
zırdır. 

2 - TUrkiye hUkQmeti Sancak için me 
sel~ SurJyeye kartı istikllliyeti ihtiva 
eden yeni bir yasa talebinde ısrar ettiği 
takdirde mesele mandater hWNmet sı-

Tevfik Ril§tü Araa 

fatile Fransa hük\ımetinin salahiyetini 
tecavüz eder. Böyle bir halde manda 
yasa~ını tefsir etmek ve iallhiyetle rey 
vermek hakkı Milletler Cemiyeti kon -
seyine aittir. 

Kabul edllen teklll 
Hariciye vekilimiz sözleriiıi 111 SU• 

retle bitirdi: 
Bunun üzeriiıe BUyUk tefimizln ve 

~vekllim.lilii ~ tcri veldlleri h~
tinin, İnilletimiZin arzularına uygun 

sa muhafaza eder. . olarak harlciyeni7.e verdiği direktüi te 
Fransa hUkt'.Unetinın bu notaama :a- llkki etmiş bulunduğum için birinci tek 

riı büyük elçimiz vaııtaıile 17 teırıni- lü' k b 1 ed . v:-ı-ı d hal 8Ö . . . ı a u emıyeceguau.ı er y-
aanı 1936 tarihinde müdellel bır cevap ledim. ıı.1:1ı tl · ti k yin 

rlldi .IJILil e er cemıye onse e 
ve T .,İilc müracaata muvaf akatimizi, keyfiyeti 

ev RUıtU Araı bu ce • fırkamız içtimaında bahse koyduktan 
vabımızın dayandığı baılıca e-
saslan da hulbatan anlattı. (Cevabımı- sonra Fransa bUyUk elçisine ifade et

tim. Şimdi İskenderun, Antakya ve 
zın hulasası 25 ikinci teırin sayımızda 

havalisinin mukadderatı meselesi Mil. 
neırolunmuıtur. 

Davamız1n kuvveti 
Hariciye vekilimiz sözlerine devam

la §Öyle dedi: 
Şimdi hulbaııru söylediğim nota .1 

lanmızda görUIUyor ki davamız bir a -
razi "reviziyon" u meselesi değildir. İs
tediğimiz muahedelerle bizim ve Türk 
halkının kuandığı haklann fili ve ame
li teminatım korumak ve Türk mınta -
kasının haklarının muahedelerlc temin 
edilmiş olan inkiıafı:u görmekteir. 

Hariciye vekilimiz bundan sonra 
1921 muahedesi ile, manda tartlannı 

gösteren muahede arasındaki l>aşkalık
ları, misallerle anlattı, ve son muahede
de Sancağın zikredilmemesinden mak -
sat 1921 muahedesi ile istikl!le kavuş
mak üzeer otonomiye tabi olduğunu ka 
bul is" me<1ele olmadığını, aksi takdirde 
bu mtitearız hükümlerin biribirini ifna 
ettiğini söyledi. -

Franean1n tekrflerl 
Hariciye vekilimiz bundan sonra, 

mesele hakkında Fransanın son iki tek
lifinden bahsetti ve şöyle dedi: 

Fransa büyük elçisi iki gün evvel 
tercihini bize bırakmak suretile, hü -
kfunetinin iki teklifini ifade etti. Bun
ları işte ayniyle arzediyorum. 

1 O te~rinisani tarihli notasiyle Fran
sa hlikfımeti İskenderun meselesindeki 
hukuki vaziyetini, gerek manda yasasi
le bağlı bulunduğu Milletler Cemiyeti
ne karşı gerek Ankara itilafnamesi mu
cibince deruhte ettiği hususi mecburi -
yetler itibarile Türkiyeye karşı tesbit 
etmiştir. 

Evvelce verilmiş olan izahat saye • 
sinde Fransa hükumeti mevzuu bahi9 
muhtelif taraflar için mucibi memnu -
niyet bir uyuşmaya atideki iki usul . 
den birinin kabulil suretile varılabile 
ceğine şüphe etmez: 

1 - Türkiye hUkQmeti, mandanın 
iptidasındanberi tatbik edilmiş olan San 
'tıtğın siyaseten Suriye tebaiyeti mese -

Jetler cemiyetinin tetkik ve mütaleası
nın alınmasına tecil edilmiş oluyor. 
Bu suretle Milletler cemiyeti bizim i
çin millt ve bUyUk bir meselemiiıe i~ 
tigal etmeğe, hele sulh ve iktisadi ba
kımdan şimali lranın cenup kısmın
dan başhyarak Türkiyenin Van gölü. 
nün ve Diyarbekirin cenup mmtaka
sını teşkjl eden büyük bir kıta.siyle 1-
rakm şimalini ve Suriyenln şimalinde 
küçük bir mıntakayı ihtiva etm~k fi. 
zere yakın Şarkın kocaman bir saha-
siyle Akdeniz ve Avrupa arasındaki 

mUbadelelerin tek esaslı bir limanı O· 

lan bu Türk mmtsı.kasının emniyet 
ve ikbali hakkında mütaleuını bildir. 
meğe davet edilmiş oluyor. Hariclyeni
zln bu safhayı da dikkat ve itina ile 
takip edeceğini temin ederim. Şimd! 
bu suretle harekete müsaade ve iti
mat ~uyurmanızı rica ederim. Huzu. 
runuzda vaziyeti dalma adım adım ol
duğu gibi a.rzcdeceğim. icabında icap 
eden kararı almak her vakit sizindir. 

Hariciye vekilinden sonra meb'us
lardan B. Rasih (Antalya) söz ıa,ldı ve 
Fransa ile aramızda aktedilen Frank. 
len Buyyon muahcdesindenbcrl 15 se
ne geçtiği halde Antakya ve lskende· 
run vaziyetinde muahede ahkimıntn 
bir türlU tatbik edilmediğini anlattı. 

Bu arada bllhas~:ı cenup hududumuz
daki iktisadi emniyetsizlikle siyasi 
cmniyctsfr!iğe işaret etti. Bu emniyet
sizlik artık aşırı bir dereceye geld!
ğinden cenup vilftyetlerimizde halkın 
heyecanlı olduğunu söyledi ve şöyle 
dedi: 

- Halk bire: "Bu hudutta niçin 
her giln bir öli.lm ''e ~ehit vak'ası olu
yor?,, diye soruyor. "Niçin bu sahada 
iktisadi emniyet, ve siyasi emniyet te
sis edilemiyor?,, diyorlar. 

• Dosnu:r:u dan en çok 
b•hs~den dev'et " 

B. Rasihten sonra B. Refik lnce kür1 

silye gelerek heyecanlı bir üade ile kitki zaruretlerle İskendenm ve 
sancak vaziyetini tasvir etti ve Fran- takya milli hudut haricinde kaldı 
sanın bu işteki vaziyetine temasla o gündenberi benim içimde bir 
§Öyle dedi: tir. Ben ölmeden bu hududun kal 

- Bir devlet vardır ki bize dostlu- sını il5terim. Fraklen Buyyon ile 
ğundan en çok bahseder, fakat en az za.keremiz devam ettiği müddetçe 
dostluğunu gördüğiimüz devlet de o- men hergün kendlıııine tekrarladım: 
dur. Bu Fransadır. Fransa TUrkün topraklar Tllrktilr, burasını TUr 
dostluğuna her zaman muhtaçtır. Bi- gene bir gUn alacaktır ... dedim. 
zim, en hayati ve milll bir meselemiz "Şimdi mesele Miltetler cemiye 
mevzuu bahsolduğu zaman Fransa bi- gidiyor, burada TlirkUn hakkı uıu 
ze dOf!tluğunu göstermezse başka bir ka verllmclid·r. Fransada Türk d 
zamanda da başka bir meselede lrnnp- luğunun kendisi için olan kıyrııe 
llinana ihtiyacımız yoktur. takdir eder. 

"- Suriyeliler bilmelidir ki bugün 
dost farzettikleri Fransadan ziyade 
Tiirkler kendilerinin dostudur. l s tikba 
llni düşünmesi lazım gelen yeni Suri
ye, komşu olacağı Türk dostluğunu 
kırmamalıdır. Ve bir Türk yurduna göz 
diker vaziyet almamalıdır,, dedi. 
Ş i m d i bu meselede en mü

him v a z i f e M i 11 e t l e r Ce
miyetine teveccUh ediyor. Bu cemiyet , 

yeni bir imtihana çekiliyor. Milletler re 
mlyetlnin dünya Uz.erindeki mevkiini 
yillaıeltmeai bu işte Türkün hakkını 
vermeelle olacaktır.,. 

Kızıl k·tap 
Sonra kürsüye gelen Hakkı Kılıç 

dedi ki: 
- Bu meseleyi eğer Beyaz Kitapla 

halletmek istemezlerse Türk milleti 
bir Kızıl Kitab çıkarmak için kendile
rine istediği kadar kızıl mUrekkeb ve
rir. 

TOrkler ekallfyet dellldlr 
Remzi GUree (Gaziluıtep) de söz

lerinde e(Syle dedi: 
- Jl'ransızlar bir "a.kalliyet,, sözU 

satfedlyorlar. Bu dofru değildir. 
Sancakta ekseriyet şöyle 8ursun tam 

bir TUrk kUtleel vardır. Bu kiltle mut 
laka iltlkllllni alacaktır. Türkler ıab
retmeeini bildikleri kadar haklarım 
mt1daf aa etmesini de bilirler. 

Praneadan teminat leteyellm 

Bundan sonra Bere Türker (Afyon) 
şu sözleri söyledi: 

- İş uza.yor, mUzakerelerle vakit 
geçecek gibi görünüyor. Halbuki hu. 

dudu.muzun ötesinde 300.000 Türk ız
tırap içindedir. 

Bunlara sıkı tazyikler yapılıyor. 
Bu kadar Türk müzakereler mUdde 
tlnce ıztırap içinde ml yaşıyacaktır?. 
HUkliınet mandater devletten bu hu. 
susta teminat almı§ mıdır? 

Hatay TUrklerlne teminat 
Akagündüz (Ankara) sözlerinde 

şöyle demiştir: • 
- Hatay meselesini Atatilrk ko

nuştu, bUkdmet konuştu, Millet Mecli-
si konuttu, glmdi iş Milletler cemiye
tine gidiyor. Fakat bence bu mesele 
artık çantada kekliktir. Milletler ce-

miyetinin muvafık bir karara varma
sı da bir zaman meselesidir. Bu zaman 
da Hatay Tllrklerinin muhaf aza.aı 
için hUkfunet llzmı olan tedbirleri a. 
lacaktır. Biz de buradan bu Türklere 

Bu dostluğa kendisi de yardııtl 
melidir. Fransa Montreux'de akted 

mukavele hUkmUnil gör.den 
tutmasın, 19 uncu maddeyi ok 
Bir gün bu madde bUkmUnil ıne 

file koymak lizıın gelirse kalple 

zin Fransaya mUtevecclh olmaJI 
zım gelmez mi?. Tilrk milleti bir 
krt'atını istiyerek yabancı bir de" 
mandası altına hiç bir vakit e 
miştir. Ortada böyle bir muahede b 
mü yoktur. 
B ugU kU ve o gUnkU TUrkl 

1922 senesinde Fransız hariciye 
zırı Briyanla konuşmuştum. 

"Şarkta en bUyUk kuvvet Tür 
dir., demi§tl. Bu sözlerin söylen 
zaman Türkiye henUz harpten çı 
mıştı. BugUnkU Türkiye o günkU 
kiye değildir. Bundan çok yüksek 
kuvvet ve mevkii vardır. Türkl 
15 sene evvel istediğini " .alcağnn,, 

diğini Fransanın dolambaçlı üadel 
vermemeğe çalı1tI13.Sı akıl alır §eY 
ğildir. 

Tebll hudutlarımız 
Türkiye ile Sur;iyenin tabit hu 

Asi ve Frat nehirleri p.rasıdır. 
bir feY istemiyonız, dedi ve eözl 
göyle bitirdi: 

"- Arkadaşlar Yusuf Kemal ~ 
cana dUştU demeyiniz. Bu TUrkUD .,,.. 

katidir. Tarihin hakikatidir. F.de 

yapmadmı. Ve ben Uz.erimiz.e 
!unsun demiyorum. Benimkileri 
versinler . ., 

Mecll• taı::vlp etti 
Bu beyanattan sonra Hariciye '/ı 

11 kUrsUye geldL EzcUmle dedi ki: 'I 
- Söz söyliyen arkad&JJlarmıJll 

yanatlannın hepsinde hakim ve .:;. 
terek bir endişe var. O da bu ba 

deki TUrk halkının içinde buluD:: 
vaziyettir. Hükdmet bu mühim D 

yı daima gözönünde tuttu. Ve~ 
kil Fransa Büyük Elçisile mUiak•::.J 
da bu noktada ehemmiyetle te~~ 
etti. Büyük Meclisin bu vaziyet ~ 
kında ıstırabını bir direktif telAldC 
tiğimi anederim. 

Bundan sonra verllen bir ~ 
müzakere kifi görUldU. Hariciye 

(J 
kilinin Meclisteki beyanatı tasviP .,ı 
lundu. Ve ruznamede başka madde~J 
madığmdan pazartesi gUnU toplııJl1P'" 
Uzere celseye nihayet verildi. __,/ 

teminat vermeliyiz. Ey Hatay TUrkle

rf, Biz kurtulacaksınız. Kurtuluncaya Werhum ŞUh rU Ns•'' 
kadar kılınıza hata gelmiyecektir. Şa- O 
yet gelirse Atatürk Tilrklyesl icabını &lleslnln teSt'kkfJf ~ 
yapacaktır. Sevgili zevcim ve babamı) c;eıı~ 

AkagUndUz bundan sonra "Hatay Şükril Naili Gökberkin ölümil dolJ~ır 
TUrklerlne sellm !,, diye sözlerini bi. le taziyette bulunan, cenaze töreııi11 ~«" 
tirdi. tirak eden Ye çiçek gBnder~n ıe ,f 

AkagilndUr.clen sonra kUrsUye ge- ve müeaseaat ve kurumlara ayt' ~ 
len Mehmet Somer (KUtahya) eu sö- cevap vennefe derin teeasUrüınUI ~ 
lerf söyledi: olduğundan tqekkilrlerimizin ibJJ .,, 

- Şimdiki hudut tabii bir hudut !Ryın gazetenizin tavaseutunu ri=• 
değildir. Bunu Framıızlar da görüyor · 

rız. ,Jf 
ve biliyorlar. Bu nokta halledilmer. rdJ 
dl Zevcesi Nazire, ofullatl 

r. Turpt, km Saa~ 
Pluahet!eyl imza ıyan Yu•uf 

Kemaı •llyıuyor • 14•11111111111:aı:fröı:to;-
Bundan sonra Yusuf Kemal (Si- Ö stJ 

nop> söz aıdı. Fransızıarıa aktedilen mer AbdUrrabl'll 
1921 muahed~ine im~ ko~an kendisi D E R M A H uııcfl 
old~ğu için .bılhassa sozlerı ~.azarı dl.k H Muayenehanesi _ EıninlSn 
katı celbettı. Yus~ Kcm{ll .şoyle dedı: !i v ALDEHANI iiçnde No. zı -"' 

- Ankara it!lafnamt'sıle Fransız ·::::::::•::•• .. .:ua::::m::m.•••...,
askeri Adanadan çıktı. Fakat bu va-j 
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Türk çavuşu koca 
hücumuna ald rmıya 

süvari alayının 
ak yerinde kaldı 

ı.ıer 0~l' AUK Tb1\-1ARHANEYE Gemi azıya alarak dörtnala kalktı. Ben 
de ister istemez hücum edenlerle birlik 
te gidiyordum. 

Elni fiti!lere doğru uzattığını gördüm. 
Dörtnal hücum etmekte olan koskoca 
süvari alaylarına aldırış bile etmiyerek 
yerinde duran bu babayiğit çavuşa kur 
şun atmak benim içimi parçaladı ama 
ne yapa·;ım ki onu öldürmezsem. bu 
kadar at ve insan susuz kala:aktı. As
land;:ın daha cesur o!an bu yiğit Türk 

çavuşunu tam zamanında öldürdüm. mühimdi. Türklerin Birsebte takviye 

. ~ DöNDO 
ıtl lldra kıtalarmdan bir liva, tanyeri 
tll ltıt'ten Bir~ebi müd~faa bZtlarma 
o~~ ~. l'am yüz tane topun ağzından 
tı• ~~ıı bir surette yağdırılan mermi-

dı'fenli telleri pıırça parça etti ve 
d~al1Jar siperleri yardılar. tki liva 

HAYAT VE MEI\llAT FACiA.Si 
Tclsiztelgraf takınunı 

dum. 

tekrar kur-

Raporumu verdim ve Gazze hattına 
daır mallimat istedim. Gazze hücumu 
gerçi ikinci derecede geliyordu ama 

kıtaları gönıiermelerine mani olmak için 
G:ızze sıkıştırılmalı idi ve bura.'lm di• 
kenti frcnk inciri ormanlanna dalmak, 
Ganede iki defa tecrübe etmiş olduğu• 
mu.! ve başaramadrğrmız: gibi. hoıa gi.
decek bir iş değildi. 

( Deuamı t>ar) 

ııt- fi.bu Şnr'tn sağmdaki i~tihkamları 
J '~attcn az bir zamanda diişilrdüler 

1~ ~Uı kolordu şehre şarktan girmek i
v);} <iaha ileride hazırlanıyordu. Ben 

Fakat hu istcnmiyecek bir şey değil
di 1 Dili"' yada süvari hücumundan daha 
heyecan verici ne vardır ki? Hele her
kes boğaz boğaza döğüşürken geride kal 
mak kadar can sıkan bir şev yoktur. 
Bu sefer nasıl olduysa, ilk hatlarda bu
lunu'.'-·ordum. Bizim görüşümüze göre Gazze meydan muharebeleri 

-8-
(~tlı kollarla birlikte idim. Harekat 

1 
~ı:ı.da b~ran mallımat vermek içır 

l"ii,. ~~tel-;raf t:ı kımımı hazırlamıştım. 
,.ı~ 1

1
t dakik::o sonra süvariler atlannm 
ltına atladılar. Aj~u:lardan fırlatJ 

ta• • 
( \'eri göğü inleten çığlıkla birlikte 

19~hj• lıli ·1 d"" , f' cum ettı er ve uşmam ya-
:altaladılar. 

t' ~ ııka1 Türk. he1e muharebede. inatçı 

ilk siperleri çılgın bir dörtnalla al
dık. Şaşa kalmış olan Türk piyadeleri

nin tepeleri iistünden atlayarak yolumu 
za devam ettik. Ark:ımızdan gelen ikin
ci dalga onlarla uğraşa bilirdi; önümüz
de acele işimiz vardı. Atlan sulamak 1~ 
zrmdn Türkler bombalarla tahrip et
meden evvel Birsebinin yedi kuyusunu 
ele geçirmek mecburiyetinde idik. 

Eğer bunu yapamazsak, bütün işimiz 
boşa giderdi: su olmazsa, mağl(ip Tür
kü takıp edemeı:dik; hatta kendimiz bi-

Go.zzenin kuooetli cephesine taar -
ruz artık fayda vermiyecekti. ikinci 
Gazze muharebesinden sonra geriye 
çağrılan general Murray yeri11e ese
rin muharriri tarafında>t ~ize ballan
dıra txıll.andıra takdim edilen _qcneral 
Al'Lenby geldi. Bu zat Gazz.B1Ji anca]r. 
Birsebiden vurarak ci.ii.§ü.rebileceğinf 

anladı. 

Bizim en son gayretimizi sar/ede· 
rek cephede toplıyabildiğimiz 36000 
muharip, 2000 kılıç tıe ~58 topa m11ka· 
bil general Allenbynin kuuvetleri t.'J8 

btn k:şisi muharip olmak üzere 191 
bin Ct8k.erdi. lngiliz kuuveti §öyleydi: 

7 done piyrıde /trkası (bun1.arın be· 
heri 90 tabur, 88.000 tilfekti.) I 

3 tane silvari fırTcası (bunların be
heri 101 bölük 16500 kılıçtı.) 

kırımızı geriye atmış ve bundan son
ra süvari fırka1.arı kılıç çekerek dert 
na1.a Birsebie girmi§lerdi. Zaten k~a
bayı daha önceden tahliye etwı4 b• 
lunuyorduk. 

Fon Falkenha.ytt ile Fon Kres'in, ts 
arruz istikametini yanlt~ tahmin et • 
miş olrııaU:ırı yii.ziltulen bura.da 'be1Jh"'6 
de yere fOOO e.rir ~8 top t;e 500 §eh.it 
ver dil,. 

Birsebinin dil.~sil.e cepJı.emizln 8o1 
cenah.ı yırtılm1.ştı. SCJ4 oenah m.Unt~ 
1vım1z ol.an Gazzede lngiliz hakiki mu-ır 

Jl.ı ı aeaındtr, meydanı bırakıp pes 
V' ıııı . 

13~ si ağır çaplı olma1' 'Üzere 433 
top. 

'f' , Cdı. Mevzilerinde kaldılar ve üstü
) ~t L 
~ 

1 
~urşıır.1arı püskürttüler, makineli 

• ~kı.. . lı. . • ~ 1 ı 
•tı ızı turana ugrattı ar. nsan-

"lt" 
" ~, 1ıruldu, atlar tepetaklak yere yu-

•t' 
19 ~liıan1.1,: birçoktan da kapaklanarak sü 

~!erini yerlere düşürdü. 
1 ~ tıı sözde işin kolay tarafında bulu· 

C,\ı 

le eski !IU başlarımıza doğru ric'ate 
mecbur kahı.bilirdik Bu takdirde Fal
kenhayn kıtalarıru derleyip tensik et-

mek için vakit bulabilir; bugün de biz 
Kuduüste bulunamazdık. 

Kuyunun birisi müthi§ bir gürültü ile 
havalandı; tam ikincisi patlarken dört 

nala koştuk. Geriye kalan kuyulara di
namit!er konmuş fitiller alesta duruyor-

General Allenby bu. hareketi yap
mak için hiildlmetinden 400 top, 7 ta
ne piyade ve 3 tane süvari fırkası is· 
tedi. 

Bütün bu lngiliz 1uızırlık7.arnıı Türk 
ordusu :Arap oasuslan tıe ta.1ıyo.re is
tik.Jaflaritıle günü gibıiine 1ıaber alı -
yordu. Sina cephesi k·umandam ourn 
Fon Kres muhtelif çöl a1cın1a.rı vaS1ta
siyle /ngilfo demir1/o1u ile mı Tuıtlarma 
epey zarar t'er(liiji gibi, tamıareleri

miz tngiliz ordugôh1111 ve hatta Kahi
redeki ordıt k.rrrrrrnah1rıı bile bombar
d1mmı FJffi7er. 'lf'akllt biifiin bu 1ınre1:et 

ler lnrti1fa 1..'"lım1tnd.n Tıeuefüıi azrn;n
den t>a::gcrirebi'[§celı: mahiyette değil
di. 

OÇ'ONCü GAZZE MUHAREBESİ 

(Teşrin!evel 1917) 

Türk ord~u lngiliz taarnızunu ge
ne G<ızzeden bekler1cen dü.şman 31 te.'l
rin:evel sabaht üç süvari fır~ile Bir
sebi m ihıf erit noktası üstü1te hücu"lı 
etti. Burada piyade ve mlvari de dahi7 
olmak üzere 4400 muharip, 60 maki· 
nelitil fek ve 28 topumuz vardı. 

h.arebe g8stcrf41.eri yapartık giltılerctt 
milddefle bombardıman ettiler ue böt,.. 
lece ordu ihtiyaf1.arımı1:1 orad4 tabit 

etmekle sol cenahttıft bot/uM çevirme 
1ıarplcri yaptıl.ar. Çok faik lngillz 1.-:ıt> 
vellerinc kn.rtJ1 biz Gazzmıi muha.relio
sfz tahliye mecburiyetinde 1wldık. · 

~ ltar ~ \>e mekkarı katırımla telsizte1-
~ ~letimi hekliye~ektim. Fakat talim 
c ltrı.. • U • b" • • 1 

~ı, uıye görmüş hır s varı ınegı o an 
l.t~ biisbiitün başka türlü düşündü 

du: fakat Türkler bizim bir çığ gibi gel 
mekte olduğumuzu gördüler. 

'ltı~ıtı olcluC'u alayın diğer atları hü-
\ ~hı;ıı;ı :-zaman k"ndisinin de ne yap

ı ,, ... ...,..,.,.ld : ;;ı"i ivke h:livordu. 

D!ğer beş kuyuya ateş vcrme~e va

kitleri ke1lmamt!'itt. Karak:Jşh bir Türk ı 
cav'.l~unrlan hıı.,ka hcnsi kaçtılar. Yal
nıı: o veril"le ve1nııpp kalm1ıı gi1.:ıi durdu. 

180 GÜZEL PRENSES 

b:ıren dost olduk. Fakat Annayı bulaca 
ğımız zamana kadar ... Ondan sonra .. 

Kont, delıkanhrun sözünü kesti: 

- Ondan sonrasını tayin etmek ya. 
nız Annaya aittir. Onun bu hakkına 

tir.ıdiden bizim müclahalemiz münasip 
cicğildır. Artık dost olduk. 

Kont bunlan söyledikten sonra Ed
\'arı kucaklıyarak göğsünde sıktı. 

Edvar, konta teşekkür ettikten son
ra: 

- Bu zamana kadar fena bir hattı 
b"art:ket takip ettiğimi itiraf ediyorum. 

Yüksek kalbliliğiniz:i takdir etmemek 
nıümkün değildir. Şimdi anlıyorum ki 
Ann;ının sizi sevmekte çok hakkı var

mış. Bununla beraber ondan ümidimi 
kesemem. 

Bundan sonra, genç rahip Daguher 
fki dostu takdis etti ve müşterek gaye· 

lerı uğrunda beraberce çalışmalarını 
bvsiye etti. Sonra, Sılstire muhafızının 
konağına götürülen kızın Anna olup o~ 
lnadığını anlamak için ne yapmak lazım 
geldiğini müzakereye başladılar, 

.y. .y. • 

lııplnyalı kadru tü~can Sanşo Perz 
llluhafız paşadan aldığı otuz bin fran
gı tekrar tekrar sayıyordu. Fakat San· 

§o, Paralar cebinde olmakla beraber 
kendisinin emniyet altında bulunduğu-
na bir türlü inanamıyor, muhafızın pa
ralarım geri alabilmek maksadile kendi-

ıı~ne bir oyun oynamağa kalkışması ih
htn.3lj onu ürkütüyordu. Bu takdirde e· 
~'1eki __ , __ •-................. ı.. ..... ~.. k-
i ..------· -.ı:-----~· ~-•-ca eme 
::.:_~i :ncıhvetmiş olacaktı. tlstelik hapis 
-ıqı boylamak ihtimali de vardı. 

le: ~Ütün bunları düşünen Sanşo. ikinci 
aptanı çağırarak kızı muhaf.z pasaya 

on b" · ın franga sattıf;ını bu pa:anın üçte 

birinin kendilerine ait olduğunu, fakat 
burada em11iyette olmadıkları için he· 
men o gece hareket etmeleri lüzumunu 
~öyledl. Ve gemiyi hemen harekete ge· 
tirerek Galaç civarındaki küçük koya 
~irmesini ve kendisinin de orada gemiye 
binip onlara iltihak edeceğini ilave et· 
t. 

İspanyolun gemye limandan ba~ka 
bir yerde binmesinin iki sebebi varclı. 

Bunlardan biri gemi hareket \:derken 
bir baskına uğrayacak olursa içer:de 
kendisi bulunmamak istiyordu. İkinci 

sebeb d~ Silstirede tanıdığı yahudi ban• 
ker vasıtasile cebindeki ot\1% bin fran· 
gı Maclcit bankaS.Ina göndermek iste
mesi idL 

Sanşo, bu talimatı verdikten sonra 
karaya çıktı ve müteakiben de geminir 
biltiln yelke.nlerini açarak birden hare. 

ket ett!ğini görerek sevindi. Artık mu. 
hafızın gemıye bir baskın yapmasına 

imkan kalmamış demekti. 

Ağır adımlarla şehre doğru üerlerke1' 
bırrlen karşısında tlyas Durbarı gördü. 
Muhafızın gizlı casusu ve dalkavuğu 

Sanşonun da ti aret sahasında tanışmış 
olduğu bu adam ona rastlayınca sevinç• 
le: 

- İyi ki sar-(l rastgeldim. dedi. Karşı 
laşmasaydım gemiye kadar gelmeğe 

mecbur olacaktım ... 

Sanşo sordu: 

- Ne var? Ne istiyorsun~ Zannene
rlm ki sana borcum yok. V:ıadettiğ:m 

parayı verdim. tlçyüz frank yetişmedi 
mi? 

- Bence bu para kafi değil. Her ney 
se.. Senı şimdi bunun iç:n aramadım. 

Yeni bir işe dair sana bir teklifte bulun• 
m:ığa P'elclim. 

- O halde pekala, ~ni dinEyorum.. 

~l te.Jrin;etıel sabah1 lnrriliz taarru· 
~rnu 1uıZ?rl1yarı bombardımarıı tanı 

100 tane tl'J'(J ~m'flmt~ 1ıe süvıırin~n hil· ı 
cumm1dan evvel de, ıo irıcf fnqiliz ko
lordWJu tam mevMıdıı ile ileri. k.arakol 1 

Bu 1ırırp 8 teşrini:ttıniye 'kadar s1;,;.. 
dii Fon 11'a1ken'1t<ı!m 1ormuıttd.a.'1nıtt ·{' ;f 
kın1ığı ve bir turliJ vazf!ıe'f e 1ıd1.im o1tı-

maması tffi~lndett lnnfPz1ef' il'(i!'4 rü 
<hzz~ mtth.arebeı!'itıde ket!aflerlne Fi ~ 
li8tin • Suriye 1uıttt.tıı iJÇtilcıf'. 
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- Yangrn.a bir genç kız mı sebep ol· 
du.? 

- Evet. O glizel kızcağız hala gözü
mün önünden gitmiyor. 

Papaz, bundan sonra knisede cere
yan eden h~d[seyi eski dostuna anlattı 
ve iHh•e etti: 

- Artık kurtulmasına imkan kal· 
madı. Çünkü muhafızın konağına dü
şen kızların bir daha kurtarılması im· 
k.instzdır. Orada günler geçtikçe erir, 

güzel mavi gözleri solar. günün birinde 
genç yaşında ölür. Çünkü terbiye ve· 
tahsili yerinde, çok içli bir kızdı. Paşa· 
nın kon~ğmd:'!ki ya~ayı~ tahammiil e
demez sanırım. 

Adolar, sordu: 

- Mavi gözlil mil dedin. 
- Evet mavi gözlü ve kumral saçlı. 

O kadar ki... 
Kont, rahibin sözünü kesti, heyecan

la: 

- fsmi, dedi, ism.i Anna mı? 
- Maalesef ismini sormadım Hiristi-

ya:ı olduğunu söyleyi:ıce buna lüzum 
kal:mdı. 

- Bu kız nereden geliyormuş? Bu· 
raya nasıl düşmü~? Malum değil mi? 

- Aldanmıyorsam bpanrolun biri 
gemi ile getirmiş ve muhafıza satmış .. 

Ko.1t Adalar şilpheye dü§mÜ§til. Mu
hafıza satılan kızrn Anna olması ihti-

m :ılini düşünüyordu. Fakat ispanyd 
onu nereden ele geçirmiş olabilirdi.? 
Bununla beraber merakını hallet: ·': 
btiyordu. Papaza sordu: 

- Bu kızı görmek icap ediyor. Hiç 
ol·'B!"a biraz d:ıha mallıfl"· 4 almak 1~
zım. Buna bir çare yok mu? 

- Kab·ı değil. Bu malUmatI ancak 
muhaf•z pac;3 vcreb:Er. 
~ Dediğin t~"':3nyol bize bu ma~:l

ınatı veren:ıez aü? 

- Ondan ne bekliyorsun. Bize ha· 
kikati söylemez ki. .. 

- Onu mecbur ederim. tıiç olmazsa 
aldığı yeri öğreniriz. Onu sö;-letmck i• 
çin evvela para teklif ederiz. Kabul et-

mezse ben onu zorla da 'söyletirim. El· 
bet bu memlekette bir kanun ve nizam 
vardır. 

- Maksadmı anlıyorum. Bu lrizm 
scvd:ğin Anna olmasından §Üphe edi· 
yorsun değil mi? 

- Evet, senin tarifine göre o taun 
Anna olması çok muhtemel. 

- Kimbilir, belki de odur. Seni de 
burava Allah sevketmişti.t. Onu kur• 

tarman için ... 

Bu sırada kont pencerederı ba'karken. 
gözü sokakta pencerenin tam karşısın· 
da dt~rmuş bir adama ilişti. Bunu gö• 
rünce papaza: 

- ı~te. dedi, beni takip eden sdam 
gene göründü. 

Papaz, bu adamın kontu niçin tak:p 
ettiğ\ni anlıımamış olmakla beraber 
merak ederek pencereden baktı. Kont 

Adolar, esasen yerden pek yüksek ol
mayan pencereyi açarak yolun kenarın• 

da gözlerini pencereye dikml§ olarak 
duran delikanlıya !.eslendi: 

- Şimdi de Silstireye geldiniz öyle
mi? 

- Evet, sizi her tarafta, "dünyanın 
bir u:undan öteki ucuna kadar gitseniz 
bile takip edeceğ:m. 

- Beyhude ·masrafa ve zahmete gl• 

receltsin, delikanlı. Ben daha \1%aklar• 
gideceğim. 

- insan bir şeye azmederse her tliP 
lil ma"lii yener. 

- Peki af'l"lı:ı, bu ne .zamana kadar 
deva.at ecletekl 

• 

1 

1 • 

1 J 

·1 

l 

1. 

1. 
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Yazan: JOlleph F. Rock -9- DiHmıze çeviren: H. M. 

Esrarengiz dağlar peşinde 
Çin - Tıbet hududuna bir yolculuk 

Ağaca asılı kemikleri salladıkça : ''F y Lotüs 
çiçeğinin içindeki mücevher ... Amin!,, diyoı' 

ve Tibet usulünce dua etmiş oluyorduk 
San nehir ile Amni Maçen day uğraır.Iftl; adarnlarun böyle aöyhi- bile kar fırtınaJan görülmemif feY d~ 

ailaileai arası adeta bir hayvanat ba,h. yordu. Çünkü çadırların önünde has· ğildir. Amni Maçen etrafındaki va
çeai gibidir. Yolumuz ilerledikçe, bun talıktan ölüm derecesinde insanlar dilerin su :rataklarmda buzlar tam 
lara iikkat ediyorum. Geyiklerc:len yabyordu. Amni Drugu ·ağına çı· manasiyle hiç erimezler. Biz tem· 
baıka birçok. tanımadığım hayvanlar kan yolun ağzında 12500 kadem ka· muz'1n ikinci yansmm sonlarına 
ortada fink abyorlardı. dar ırtifacla yeniden kamp kurduk. doğru gitıniıtik. Birçok yerlerde 

Mükemmel bir gündü. Az. ileri- Buraya öğle vakti aelmiş olduğumuz 3 kadem kalınlıkta buz gördük. 
de, dallanna koyun kemikleri bağ. için. ben dağa tırmanıp etraftaki man Hça Çen vadisine geldiğimiz ~
lanmq bir ağaca rutladık. Kemikler zarayı görmek istedim. Hayli müşkü! man, adamlamn avlanmağa gittiler. 
bir ipe dizilmiı ve ip ağacm dalma bir tmnanrştı. Fakat nihayet dağm Ben de b.mp kurduğumuz yerin yu• 
bağl:mmııtı. Kemiklerin üzerine ev- tepesine eriştik. 14,4.50 kadem yü\(. kansmdaki kayalık tepeye tırmana 
velce de gördüğümüz gibi dualar ve seklikte olan tepede, dua bayraklarr rak etraftaki manzarayı görmek iste-
bilhasaa fU cümle )'1lZilı imiı: asılml§b. dim. Bilhassa Amni Maçenin büyük 

,.Om Mani Padme Hum,, Amni Maçen'in tepeleri bulut ehramını görmek istiyordum, ki bu 
Yani: ''Ey lotus çiçeğinin içinde· içinde RÖrünüvnrdu. Oradaki karlan ehramın kaidesi dalga dalga buıutlar 

ki müvecher .. Amini,, arada bir görebiliyonak da, manzar.. la sanlı idi. Ancak orada daha faz. 
Ancak bu İpe dizili kürek kemik· harikulAdcvdi. la kalamadım. Bir fırtına bafbyord11 

lerini görüp geçmek kafi gelmiyordu. Daim tepesinde epey kaldık. Am· Süratlc kampımıza döndüm. Ve ben 
Her yolcu bu kemikleri eliyle salm- ni Maçen dağlannm muazzam kütl~ . gelir gelmez fırtına kendini pösterdi 
eak gibi ealbyacak ve yukanki duayı si ardında [1ÜnC§in batmasını zevk -ve Hiç bir Yetil 9ey görülemiyordu 
okuyacakb. haşyet içinde seyrettik. Her taraf kalın bir kar mantosuna bü 

Bu suretle hem o kemikleri oraya rünmüştü. 
uan adamı hayırla yadetmit oluyor, IKt MEVSIMU BiR IKUM Ertesi gün kampı erkendt-n top. 

Daha yukarılara çıktıkça 
daha bataklıklqb. 

(Yamı bit 

danlığa koyarak dağa doğru aerpti 1 
Bu dağ iWulanna bir hediye idi. Son
ra heı- biri büyük çaydanlığın ~trafma 

bağdq kurarak çay, tereyağı ve a?pl\I 
unundan ibaret o1an yemeklerini a .----------..... -mı 

hem sevaba giriyordunuz. dalık. Tibetliler. çadmn dışmda uyu. ğrzlarmı ppırdatanık yediler. Operatör Üroı 
Do' t:or 

Süreyya Atan 
qeyoilu istiklal caddeıl Pa 

Tramvay durağt No. 121 b 
kattaki 

'ıfuayene hanesinde haataJann 
giln saat 16-20 arasında ka 

icap eden tekilde hareket ettı1t. N~tatçı göziyle bakacak olur muılardı. Yalnız yumuşak kürkleri 
Daha ileride Yongi isimli bir ka~ sanız, bu dağlarda fevkalade nebatla· içerisinde yatıyorlardı. Bu kürklere Hça Çen vadi.inden, tllmame 

b.1enin c;acbrlarma tesadüf ettik ra rutlanıyor. irtifa ağaçlarm büyü kedi sıibi sarılıyorlar. Bununla bera kar kaplamlf olan kartı bir vadiye ıı~ 
Ahali bizi görünce gülmeğe b\ılat:I; yemiyeceği kadar yük.sek, hatta Arn· ber bütün nqeleri yerindeydi. Kuş çiyorduk. Bununla beraber, lrtrmI? 

.. Bizim arazimizi görmek için bu ka- ni Maçen da<7lannm etrafındaki vadi tüyü yataklarda uyumuş gibi mem· ve mavi gelincikler tazeliklerine hiç zr 
dır silah ve kuvvet neye),, diye eo- ler bile 1 5000 kaclemdcn yubnva nuniyetle giılü!'üyorlan:b. rar gelmemit o!duğu halde karlan 
ruyorlardı yükselmektedir. 

Bir vadldc bulunuycml\11C. Y ont{i Bu mmtftk"da fUnu dı:ı hatrrlAma· DAC iLAHINA ZIY AFET arasından başlannı göstenniı dun 
lerden daq ilahı olan Amni DnıR11•ya hdır ki. ne ilk bahar, ne de eon bRhft' yorlardı. Bu srelincikler, bu mmtıo 
do;lru cıkmağa basladık. ÔnlE>rinder. vardır. Yalmz yaz ve kış vardır. Ve Çaylar hazrrlımdrğr zaman gene kanm ahalisi gı"bi, her t6rlü harict tc 

..... 
gec-rii7imiz son hirkac cadrr, bir lanet• yaz kısadır. Hntta temmuz Rvmd bir tanesi püyük bir taST, koca çav- sire ka1'J cok mukftvemetli .. ~vJerdi 1 
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----------------------------------------------------------- Anna Paıakalı bulduğunıu .zama
na kadar ... 

- Bulurum ne olacak? 

- O takdirde Anna ikimizden birini 
4eÇecektir. Ya liz, yabud da ben partiyi! 
b.zanacafız. ttmidim kınlmıı değil- ~ 
dir. Onu kurtarmak benim için bir va
zifedir • 

_. Onu aeviyoraunw: 5ylıe mi? 

- Evet, hem de ne sevmek, ne ıev
mek ... Hatti ıiz onu görüp de ıevme-

ie baflad!&ın~ umandan evvel ben o
nu seviyordum. O vakit ıiz benilz oıu-
da yoktunuz, o, orman bekçisinin kı.zı. 
dır, benim de nipnlımdı. Babaıı onu 
saraya verdi. Prenseı Veraya nedime 
oldu. Bapna gelen biitiln f el!ketlere iı
te o mel'un kaclm sebep olmuıtur. MÖI 

yö kont, Annayı elimden alan aininis. 
Onun kalbini de çaldınız. Fakat bunun 
için sizi kabahatli bulmuyorum. Hare
ketiniz nıımuskArane ve dtlriiattUr. Bu· 
nu bildiğim içindir ki Annadan lize 

mektup getıimıefe ruı oldum. Sonra 

terinden ve dürüst dütilncelerinden çok 
mütehassis olmuıtu. Ona: 

- O zamana, kadar, dedi, el birliği· 
le çalıpak daha iyi ol.mu mı? Buraya 
bir kı.z geldiğini ve kiliseye sığındığı 

arada tehrin muhafm tarafından zorla 
alınarak evine gotürüldüğilnil ititmedi
niz mi? 

- Evet, kont. Bu vakadan haberim 
var. Muhafızın zorla götilrdUğU bu kı· 
za çok acıdım. Fakat bizim ıimdi her 
ıeyden evvel Annayı dütürunemiz li· 
zrm. 

- Ben de onu diltünüyorum delikan· 
lı. Bir dakika bile aklımdan çıkmıyor. 

Bununla beraber tu anda muhafızın 

konağlnda bulunan genç kızın Anna ol
maıı da muhtemel. .. İçeri gel de anlata• 
yım. 

Edvar, bu MSzleri ititince neye uğra· 
dığnu pıırdı. Hemen frrlıyarak pence
renin önünden aynldı. Biraz sonra ih• 
tiyar hizmetçi kadın onu odaya soktu. 

Edvar peripn bir halde idi. Hemen 
konta sordu: 

- Mösyö kont, bu laz acaba bakika-
zavallıyı çingeneler kaçırdılar. Ben ol
Dl;tsaydım ona dair bir haber alaDUya
caktrrus. ten Annamı? Eyvahlar olıun, ne yapa· 

cevap cağı.ı. Kont diltilnceli bir tavırla 
verdi: 

- Evet, s8yledikleriniz doirudur. 
Ben de size hizmetime gimıenizi teklif 
etmiıtim. 

- Ben de cevap verdim ki Edvar, 
Kont Adolann yanında hizmetçi ola-
maz. 

- Niçin? 
- ÇUnkU biz rakibiz. Annayı buldu-

lumıu zaman bu rekabet bUtUn tidde
tile meydana çıkacaktır. 

Kont Adolar, Anna.nm eski nipnhsı 
Edvar olan bu deJibnJmm mertçe IÖ.z· 

Papaz; onu teskin etti : 

- Müsterih ol azizim. Muhafmn 
yanındaki kızın aradığınız Anna Pas
kal olduğunu gösteren henüz hiçbir de
lil yok. 

Edvu, gene telif la mukabele etti: 
- Delil yok, fakat ihtimal var. Bunun 

için ona yapılacak taarruza mani olmak 
ll.zım. Bir felAketi vukuundan evvel 
keıf edip bunu önleyecek tedbir almak 
daha doğru değil midir? tı iften geç· 
tikten sonra yetifmek neye yarar? 

Edvar, yalnız minen delil. maddeten 

C'OZEL PRENSE!. 

--------------------~------~-----------------------~--de peripn bir halde idi. Uıtü bap par
ça parça idi. 

Kont Adolar, bir milddet onu ıil.zdiik 
ten sonra ayap kalkarak yanma yak
Jaıtr ve elinden tutup 11karak: 

- Nihayet, dedi, biribirimilıe haarm 
cibi davranmaktansa elbirliiile çalrt
mak daha faydalı olacağını anladmıs· 

mı? Mademki ikimia de bu km anyo-

ruz. O halde elele vererek çahtmalıyu. 
Şimdiye kadar beni her yerde takip etti 
niz Allah bilir ki kalbimde ıbe kartı 
derin bir muhabbet duyuyordum. Bir-

.kaç defa para cilzdanum llze verelim. 
Çünkü sizi yardıma muhtaç bir halde 
ıörüyordum. K.ıyafetinia perip.n, bel
ki rte karnınız da açtı. Fakat ıb cüzda

mmı ve her türlü yardım teklifimi red· 
dettiniz, bunun ıebebi ıilphelia rakip 
uydıpms bana karp minnettar olma· 
mak içindir. 

- BUtUn bunlar doiru mCSıyö kont. 
Fakat baıka türlü hareketime imkln 
)'llkıu. Herkeıin kendine eı5re bir hay
siyet ve ıerefi vardır. Her gCSnUlde bir 

ıılan yatar. Hakilct bir lpk hiçbir ,e
yin önünden kaçmaz. Ben de Annayı 

her halde bulmata karar verdim. Sizin 
paranızla sevgilimi bulmafa nasıl ra.zı 

olabilirdim? Ben sevgilimi sadece kendi 
rayretimle bulmak iıterim. 

Kont, gülerek cevap verdi: 

- Bu fikrini.zde aldanmıf oldufunu
zu ,lmdi anladını.z mı? Elbisenb parça 
parça, kunduralanru.z, ıiyilemiyecek 

derecede delik detik olmut- Bir kere 
aynaya bakarsanız ne kadar eziyet çek
tiğinizi yüzünüzde görürsünüz. Bütün 
bunlara sebep inadmızdır. Buraya gelin 
eeye kadar Jdmbilir ne meeakkat çek
ttni.z. Sizi son defa Vlyanada gBrdtım. 

Yattıiım otelin 6nilnde bekliyordunuz. 

Beni her adımda takip etmekten ne çı
kacak? 

- Bensiz bir yere gitmenüi ve orada 
Annayr bulmanur istemiyordum da o
nun için sizi tak.ip ediyordum. 

- Peki ama w:un müddet bu yoku· 
luğa devam edemezaini.z. Ya.zıktır size.. 
Kendinize acıyınız .. 

- Ne zaran var? Atk için her teye 
katlanılır. Gelirken vapurun kömilrlü
ğilne aaklı~ndım ve gene size •yetiştim. 

- Fakat bunu birkaç defa daha ya-
pama..nmu. Elinizi verin de doat ola· 
lım. 

Edvar dUıtınceli bir tavırla sordu: 
- Doıt mu olalım? Ayni lazı stven 

iki rakibin binöirlerine dost olması ka· 
bil midir? 

- tkimi% de ayni !azı ıevdiğimiz için 
dpıt olabiliriz, Anna. ayni zamanda 
ikimize ait olamu. Mutlaka ikimizdeıı 
birinin olacak. Fakat hanemizin? tıte 

bu ıuale yalnız Anna cevap verebilir. 
Şimdiki halde biz dost olalım, onun kur 
tulmaama çalıplım. Sonra haneimid 
isterse onu tercih eder, ıiz timdi ıeya• 

hatte bana refakat ediniz. İcabında dün 
yanın öbür ucuna kadar ıideceğim. Hat 
buki ıiz benıiz eideme.ılini.z. Bana bis
metçi delil dost olunuz. 

Kont Adolar sözlerini bitirince papd 
Daıuber lifa karııtı ve Edvara dedi kiı 

- Delikanlı, dostunun bu teklifini ka 
bul ediniz. Bir kadının saadetine çalJ. 
şan iki adam arasında dllpnanlıla n• 
lüzum var? Eler ikinh elele vererek 
çalıtacak oJuraaru.z muvaffakiyet ihti
mali daha fazlalapr. 

Deupnh, dütilndU. Sonra konta ell
ni uutarak: 

- PekAI!. dedJ. Bu doıtluiu kabul 
ediyorum. m&ya kont. Bu andan iti-



RADYO 

İSTA.NBUL: 
18,30 pll!.kla daruJ muslklsf, 19,80 dJyaloğ: 
~a ve Vasfi Rıza tara!mdan, 20 saz heye 
U 20,30 ,.Cemal KA.m.11 ve arkada§lan tara 
fnıd:ı.n Türk mu.siklıı1 ve halk oarlruan 21 
Orkestra, 2'2 plAkla eololar, 22,30 Ajana ve 
borsa haberleri, 

l1YANA: 
17,()5 lngillzce ders, 18,35 gramofon, 19,2!5 

Buıgartstandıı seyahat, 10,50 ~ık yayın, 
20,20 Orlof op .. reti, eonra gramofonla dana 
tnuıılkisi, 22,55 tllmlcre dalr, 28,15 haberler, 
hava vesaire, 23,35 piyano konsc.rl, haberler, 
24,25 gramofon. 1,05 çingene mus1k1si, 

BEUUN: 
17,06 eğlenceli yayın, 19,06 epor, 19,20 gra 

IXlo!on, 19,45 kömüre dnJr konfcra.na, 20,05 
konuşmn, günün akislcrl, haberler, 21,15 aa 
kert bando, 22,05 konser, 23,05 haberler, ha 
va, BJ>Or, 23..85 pazar gününe hıızırlık, 1,05 
daruı musik1s1, 

BUDAPEŞTE: 
18,o.5 konferans, 18,35 salon orkestrası, 19 
~ konfcron.s, 19,45 orkcıı.tranm devamı, 20,05 
eski Macar ~kılan, 21,15 edebt müsabaka, 
2l,41S opera orkestnımnm konscrl, 23,05 ha 
berıer, hava, 28,25 gramo:fon, 24,15 çingene 
orkestram, 1,10 haberler, 

BUKREŞ: 

18,05 askeri bando, 19,05 konferans, 19, 
20 kUçUk orkestra, 20 konferans, 20,25 plya 
llo orkestrası, 22,35 eaat, hava, haberler, 

SiNEMALAR 

8EYOCLU 
SARAY 
rUIU\ 
MELEK 
lPEK 

SAKARYA 
Yn.DIZ 
SUMEB 
M.KAZA.B 

fAN 

ı Şlrley u1 
ı Ye§il domino ve R'.alte:ıte 
ı Moskova _ Şanghay 
ı Meçb1ll asker ve Kan kar 

de§leri 
ı Moakova - Şanghay 

ı Erkek hala 
ı Ben öJdUrmedlm. 
ı Denizaltı kaçakçılan ve 

kanunsuz memleket. 
: Utuma beni ve Sevginin 

sesi 
l Kırık RUya 
ı Turandot ve Akkartal 

ı Sevil danaözü, ve nk gece 

ı Meyerllng fa.cla.sı, Kızıl 

ova .Uvarileri ve Fatını.n 

başına gelenler 
OUMUBlYET ı Hucum flloau ve Dtıpan 

elinde esir 

ŞIK 

ŞARK 

ASRI 

ASTORYA 

lSTANBUL 
FERAH ı Programını blldirmemlftlr 
AZA.il ı Pamplyenln 80Jl günleri 

ve Bir qk gecesi 
HtLLI • ı Pomplyenin aon günleri 

mi.AL ı İki yavrucuk ve En 
büyü ktehlike 

ALEMDAR t J'uantta 
KEMALBEY Kahraman haydut ve Saa 

det gecem 

KADI KOY 
Bpor, 22,50 gece konseri, 23,50 fran.sızca \'e BALE r Programını bildirmemiştir 
almanca haberler, 2~ son haberler, SOREYYA r Programını bUdJrmemi§tır 

~~~= OSK~CAR 
21,0:1 saat. haberler, hava, iktf8ad1 haber 

ler, 21,85 oan konseri, 22,25 orta İngiltere la 
tasyonu, 24,05 Ba&t, haberler, hava, apor, 
konu§Dla, 24,80 danlı orkestram, fsUralıaUer 
de hnl:M-rler, vesaire. 
ll.Ol\IA: 

20,05 gramofon, 20,25 yabancı dJllcrdc 
Yayuı, 21,10 sıı.at, haberler, hava, turizm 
Pl"opagandıuu, 21,45 gramofon, 22,05 opera 
Yayını, isUrahatlerde 1'"..onU§malar, ve habor 
ler, en sonund.:ı dana mus1k1si, 

UUyllk WUzyontsı ve 
manyetU.macı 

'r. Zati Sungur 

Her ak§&Dl 

Şehzadebqmcla 

FERAH sinemada 

RALll Mişel Strogof 

BALAT 
ı Hindistan kahramanı ve 

Topogan boks p.mpiyonu 

TiYATROLAR 

.SrhirTr'IJa t rosu 

111111111111111 

llLlll 

fEPEBAŞI 

dram kısmında 

BOYOK HALA 

Fraıw:ı TtyatJ'OllODda 

Operet kısmı 

MASKARA 
BALK OPERET! 

Makstm tiyatrosunda 

Zozo Dalmas ve Fono· 
kosun iştirakile 

PlPlÇA 
bUyUk operet. Yeni kadro 

Yeni Bale 

lstanbul 5 inci icra memurluğundan: 
Emrullahm tasarrufunda olup Emniyet s:ındığma birinci derecede ipo· 

tekli olan ve tamamına ( 1350) lira kıymet tdkdir olunan lstinyede Kürk
siibaşı "llahallesinde çayır caddesinde eski 3 7, 3 7 mükerrer yeni 4 S, 4 7 N. h 
aağ tarafı dere sol tarafı Ihsan ile Raif hane ve bahçesi arkası dere cephesi 
:Yol ile mahdut maa dükkan hant- olup elyevm dükkan haneye kalbedilmiş 
tir. Bina kargirdir. 45 No. lu kapıd m içeri girildikte, bir taşlık, gömüH~ 
küp, bir mutfak, bir dolap, birinci kat: bir merdiven başı, bir oda diğer bir 
Oda 4 7 Nolu bahçeden kapıdan girildikte bir mutfak, bir aralık, iki gömülü 
küp, birinci kat: Bir sofa üzerinde iki oda bir kapalı hala bahçede dört 
ll'ıeyve ağacı bir inek ahm vardır. Umum mesahası, 149 m2 dir. Bunda 

tı 84,50 m2 hane 14 m2 inek ahm kalanı bahçedir. Yukarıda miiştemi
latı yazılı gayrimenkul açık arttmnaya vazedilmiş olduğundan 21-1-93 7 
larihine müsadif perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci art 
~tınası icra edilecektir. Arttırma becleli kıymeti muhammenenin yüzde 7S 
•tıi bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en 
~n arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 1 5 gün müddetle tem 
~edilerek S - 2 - 937 tarihine müsadif cuma günü !laat 14 ten 16 ya ka
ti keza dairemizde yapılacak ikinci arttırmasında arttırma bedeli kıyrne-

tnuhammenenin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde satış 2280 No. lu ka
nun nhkamma tevfikan geri bırakılır Satış peşindir. Arttmnaya iştirak 
Cttnek istiyenlenn kıymeti muhammenenin yüzde 7 ,5 nispetinde pey ak-
~esi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazını
k ll'da. Haklan topu sicilli ile s.'lbit olmıyan ipotekli alacaklarda diğ<!r a1a
-a ranın ve irtifak hakkı sah:r1erinin bu haklarını ve hususiyle faiz ve 
~<ls~rife dair olan iddialarını evr.-kı müsbiteleriylebi rlikte ilan tarihin-
cn ıtibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri 1-l-

:rnchr. Aksi takdirde haklan topu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedeli-
ın Paylaşmasından hariç kC\lırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzif:. 

~e~e~ ve dellaliye resminden mütevellit belediye rüsumu ve vakıf icaresi 
: .. elı rnüzaycdcden tenzil olunur ve yirmi senelik vakıf icaresi tavizi de 
d 'llşteriye attir. Daha fazla malumat almak istiyenler 1 - 1 - 937 tarihin:n itibaren herkesin görebilme~i için dairede açık buJundurulacak arttı; 
tn a Şartnamesi ile 936/692 No1u dosyaya ~üracaatla mezkur dosya+~ 

evcut ~esaiki görebilecekleri _ ilan olunur. (3278) 

t.ıe.ı"..r l C'h . ~rn . ıneut- nıur.ıvıJaSIIli.1 ~ Hra Kıyıııet tahm • o unan ı angır yan-
k~~ertnde 20 inci adada yüzsüz 3li metre 28 santim murabbaı arsa a1a
lev . laıı araamda satılmak üzere aç.1: arttırmaya konulmuıtur. Şartname::ı 
tna~ rnüdurlüğünde görülel ilir. f-tckliler 793 kuru§luk ilk teminat 
le dai u~.. veya mektubiyle beraber 3 - 1 2 - 936 Dersembe giinü saat 14 

tnı encümtnde bulunmalıdırlar. (B). (3039). 
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LlllA 

VERnEK SURETİLE BİR 
HAVAGAZI 50F·BENİ. 
ALARAK EVİN İZİ "' . . . ... 

AS_R 1 LEŞ T1R 1 ti.iZ 

.HAVAii 
~01 İSTİKLAL CAO. VADELİ SATIŞ 

veni nesrivat -Sergi ha hçelerl 
Hint ~airi Rabindranat Tagor'un bu 

meşhur eseri M. Şükrü Erden tarafm
dan türkçeye çevrilmi§ ve ReklAm Ba
ımnevi tarafından çok gilzel bir §ekilde 
tabedilerek satışa çıkanlnu~tıT. 120 
aayfa 50 kurugtur. Tavsiye ederiz. 

ZA Y1 - Beyoğlu Alman l1aes1n1.n 8 inci 
am.dından 917 aenef devriyem nllıayetinde 

&lml§ olduğum ortamektep phadetnamestnı 
zayi etUm. YenJsini alacağmıclan hükmU 
yoktur. 

Haydarpa§a Burbanettln oğlu Zeki Bur 
haneddln Erman 

Adapazan sulh hukuk mahkemesin
den: 
Adapazannın Semerciler mahallesin

de mukim iken ölen Adapazarı Beledi-

yesi sabık reisi Kerimin vefatile tereke
si tahrir ve tesbit edilerek müteveffanın 
terekesinden alacaklı ve borçluları var-

sa bildirilmeleri için gazete ile il8.nına 

çünki 
aa.ima. 

POKC:l?PlAY 2 

tr11~ bl <; a. 31 
KULLAnıyor .... .I 

BaKjvine 
fvTne 

tra.~ 

ol7or. .. ? 

kararvMilm~~mak~ bnunumeden~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

nin 516 ıncı maddesine tevfikan alacaklı 

Jarh borçluların tarihi il§.ndan itibaren 
iki ay zarfında vesikalarile birlikte A
dapazarı birinci sulh hukuk mahk,..mesi 
ne miiracaat etmeleri il8.nen tebliğ olu-
nur, (3270) 

Satılmayacak eşya, ki· 
ralanamıy.acak ev, apar
tıman yoktur! Ancak yo
l unu bilmeli: 

HABRR 
GAZETESiNiN 

KUÇUK ILANLARI 
Çabuk ve iyi satnıak 

kiral:ımak için en emin, 
en ucuz ve en kolny vas:
tadır. 

20 kelimeye kadar beş 
dcfasi 

100 
kuruştur 

HABER GAZEl'ESI 

1 
İstanbulda en çok satı

lan hakiki akşam gu.ete
sidir. 

ZAYİ - 1925 de almış olduğum si 
nema makinist vesikamı kaybettim. Ye 
nisini alacağımdan eskisinin hükmU 
yoktur. 

Beşiktaş park sineması makinisti 
Sadettin 

Mekt:e e giden 
çocuklarınızı 

Kml, Difteri, Grip, Nezle, ve Boğaz 
olmaktan korumak için çanta!arm
da birer kutu 

AKRiDOL 
Bulundurun z. Akridol boğaz ve 
bademcik iltihaplarını da pek çabul 
geçırır. 

1 
Her eczahanede bulunur. 
15 tanelik kutusu 35 
40 tanelik kutusu 70 kunıdur. 

llm:Dim...ı ... m:E~----.... -

Derince limanına bir sene zı:.ırfmda vürut edecek şartname ve ı,ıt11'a 
vele projelerinde yazılı 12 türlü ameliye ile tahminen 228,227,040 tot'). 
maden 5941, 281 ton kok kömürü ve 31871,352 ton malzeme ve eşy,-ıın. 
tahmil ve tahliye işi 21 - 12 - 936 pazartesi günü saat 15 teHaydarpaşa~ 
gar binası dahilindek! birinci i§letme komisyonu tarafından ve 229 ! O lira 
25 kuruş tahmin bedeli üzerinden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 8\( 
işe girmek istiyenlerin 171 Ü lira 27 kuruş muvakkat teminat ile k:ınunuJ. 
tayin ettiği vesikaları ve resmi gazetenin 7 - 5 - 936 T. ve 3297 No. lu nü.f 
hasında inti~ar etmiş olan tal~matname dairesinde alınmış vesika ve tek 
liflerini ayni gün saat 14 e kadar H~vdarpaşada komisyon reisliğine verm 
leri lazımdır. Teklif mektubunda 12 ameliyenin her birine ton ve ci 
itibariyle ayrı ayn flat gösterilecek vı; şartname ile mukavele projesini 
tamamen okunup kabul edildiğine d:ıir meşruhat verilecektir. Bu işe ai 
şartnameler pan.ısız olarak Haydarp·ışada komisyon kaleminden veril 
mektedir. (32041 
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BOZKURT 
TttAŞ BIÇAGI 

ADEMi iKTiDAR l i - • -": ~· - '.. ,. 

ve BELGEVŞEKLiGINE KAR Ş 1 
B 1 Ç A K L A R 1 N ASiDiR 

l numaralı SERT 2 numaralı yu 

muşak sakallar için yapılmıf ve traş 
olacağınız günleri bıçaklar kena
rında gün isimlerile gösterilmiştir. 

HORMOBiN 
1 

Tür.<iyede: 
ö Z T ü R K lSIMLl VE 

ÖZ TÜRK SAHiPLi BIÇAK YAL 
NIZ BOZKURT VE HALK TRAŞ 
BIÇAKLARIDIR. BU BIÇAKLAR 
HER TÜRKÜN BIÇACI OLMA
LIDIR. 

, __ _ 
Tablatlerı 

-.. ·::1111··-· ·:::·············· ......•.........•....•...• ii .... ci!di;;·v·;·iillı·~:;i;;;··;u·;;~-~~;~·;···s; 
il Dr. Ç i P R U T ii 
== ı: 
:i Beyoğlu, Rus sefarethanesi sıra- :: .. .. 

.. : : :::: :::::::::::: ::::::: :: ::: :: ::: :::::= ::: :::::::::::: :: : : 

Her eczanede arayınız 

•• Beşiktaş Dikiş Yurdu 
Tahsili en yüksek biçki dikiş mektebiJir. Ayrıca şapka, çiçek ve te.:. :ina· 

Jersleri de vardır. Diplomalar Kültür Direktörlüğünden tasdikli olarak ve· 
rilir. Yeni sene için kayıt devam ediyor. Program isteyiniz. Akaretler nu· 

mara 87 Telefon: 43687 J
ln aında Posta sokağı köşesinde Mev H, 
U menet apartımanı. T~!efon: "3353 :: 

·- ~:::....d~~:;~~~~iai~ .. .. 
...................................... -.ı ......... .;..... ~~~~~~~~~~~-

~1:::::::1: m:::::::::: :::mm111uaımııc~ 

Fipo 1\1.erakhlarına N'.Ojde---~ n Aı· M h.dd. :: 
s TA~l\tD.ğAgöRT llın~cı ~~Ki~~ 
OLDENKOTf PiPOLARI ~I Şeker, Şekerleme~~ .. .. 

=i ve lokumlarının :: 

AGRILAR 

--
SIZILAR 

En m~kwpesent miışterııerını mcıııı.un edecek dereced~ çeşıdi mev
cuttur. Bir tecrübe kii.fidir. 

il nefaseti dünyaya ~i 
!I nam vermiştir i! , 
.ı Akid Kı •. il' e 60 . (E : Sade lokum 60 Kr. ıi lıtanbul, Sultanhamam Kebapçı Karşrsmda 
: Güllü lokum 70 Kr. U 

P ·ıPO PAZARI · r i) F mdıklı lo~ 90 Kr. !~ 
An d 1 d d nJ d

. :. Elvan teken 80 Kr. :.: 

.. IŞIKLI 

NEON 
1,...... a o u :ı.ıı arzu e e ere te ıyeli gönderilir. •••••ıll 

1

• ljl Sakızlı lokum 70 Kr. H 
: Fıstıklı lokum 120 Kr. :: . .. 
i Kaymaklı lokum 120 Kı .fi 
i; Bayram için taşradan sipariş ka- H 
:i bul olunur. Siparisler Ticareth8· ii 

!!im---• =REKLAMLARI 
ucuz ve taılksn~oe 

NECiP ERSES 
Galata: Sesli Han 

NEDEN BAZİ SİNEMA ARTİSTLERİ 
HAFTADA · 

100.000 FUNK KAZAllfOR 

leşhur bir sinemacı: 
Bugün Ho1ivud'da 
falnız klAsik gUzelllk 

kifayet etmiyor. 

!!yor ve ilave ediyor: ""Zamanmuzd:ı 

linema !tüdyolarmda klasık guzcllık 

~nde 8 "'olar ve zeka 100 dolar kıy 
aıettedir. Glızel yüzler ıse, zekadan ve 
~ençleşmiş bir tendec d:ı.ba fazla, 1000 

nfn bıravetlnt vikaye edebilirler. Vr 
yana ünıversiesi profesörü doktor 

StesJ tarafından keşıf ve gen<; hay 

" :Solar kıymetindedir. ... 

vanlardan ıstihsal edilep rildi besleyı 

ci ve gençlcştiricı Biocel cevheri şım· 

di pembe rengindeki Tokalon kremin tJ 

a Sinema artistlerfn:•1 yakıcı ve ku~ de mevcuttur. Gece yatmazdan evvel 

0 eetlı projektörleri altında <;alışırken kullandıkta. sıı uyurken cildınız 

p. onlıınn yüzlerinı çabuk soldurarak besler ve gen<;leştirir. Buruşukluklar 

sertleştiren ve buruşturan bu proJPk· ve çizgiler silinir. Bu sayede her kadır· 

• törlcrdir. Birçok yıldızlar. yüzlerini birkaç hafta zarfında 10-1~ ya!'Ş gem 
2 düzeltmek ve gtızelleştirmek için gü• l eşmeğe muva.ffak ol3blllr. Gündür.ter 
1 r.ellik müessesP.lerinde büttin servetlt>" ri ise f yağsn ı be:vaz rengindckı Toka 
~ rint feda ediyorlardı. Fakat. buı;in ... lan kremi kullandıkta bütün siyah 
r Her yıldrz. kendi kE"n~ine tevesslil Pdr- benlerı eiderir. ve a<;ık mesamatı kapa 

ceğl haslt bir tPdblr 5avr~·ndf' rilt!Pri• hr VP rilOi h,.v117l:\tm e-r:ırlC'stirlr. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Bursa inhisnrbr ba§müdürli.iğü anb:ırlnrmda'1 ı~tnnbulda inJ..isarlaı. 

:!aresinin göstereceği anbnrlann is!telc!erine k~d:ır nakledilecek olan ar-

ı 
ır ve eksilir bir milyon kilo idare m~lı yaprnk tüti.mlerin ~nrtnamesine 

:>re 25 - 11 - 1936 gününden 15 gün nıüdcletle kısa eksiltmeye konul
ıuştur. 

istekliler şartnameyi her iş günüls~-:.nbulda inhisz:rlar umum müdür
ığü imalat stok şubesinde, Bursa.da başmlidürlü~:te görebilirler. 

Bu eksiltme iğreti ihalesi 1 O - 1., - 936 per~embc günü s.:ıat 14 te Bur~u 
ıhiszırlar ba~müdürlüğünde topla~"\n komisyonda ynpılzıcnğından !std< ~i
rin tayin edilen gün ve saatte );İ7ıie 7 ,5 iğreti teminat akçeleriyıe ı:ıiıra· 
uıtları ilan olur.ur. (3~55) 

·ı .. i. nenin merkezi olan lstanbul. !: .. .. 
ii Bahçekapı, Hamidiye caddesinde U 
:; Kadim :: 

~Hacı Bekir~~ 
~ Ş lE K IE R <CD ~f 
i~ mağazasnını{d)a i~ 
H kabul olunur H 
i!:m:m:::::::-.:::::=-.::::::::::::::::::::::::::-.::E 

l{lmyag~r 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil 
umum tahlilat. Eminönü · Emlak ve 
Eytam Bankası karşısında lzzeı 

Bev Hanr. 1 

DIABOLO 

DIABOLO 
Krema 

maklnıl-rl 
Anadoluda Acen 
talar aranmakta 
dır. 

Jstanbul, Galata. 
Tünel caddesi No 
74. 89 B. N. KA. 
ZANCIY AN mlit!!! 

· sesesi. 

SATILIK OTOMOBtL 

Mabmutpaşada Hürriyet otelind(' 
kapalı taksi OVERLANT marka oto
mobil pazarlık suretile satda:aktrr. Ta· 
liplerin Hürriyet oteline müracaattan. 

~------------~~--------
Ad! pazan Birınci Sulh Hukuk mah-

kemesind~n : 

Adapuannm Yenicami mahallesinde 
Sinarun hanında 4-11-1936 ta!"ihinde 

vefat eden tstanbulun Tarabya Çıra 

aokağmda 2 numaralı hanede askeri mü 

tekaitlerinden Galip oğlu Aitifin tereke 

si tahrir ve tesbit edilmiş olduğundan 

alacaklılarla borçluların ve mirasçrlarr 

bulunup bulunmadığının anlaşrlması 

için kanunu medeninin 534-561 inci 

maddeleri mucibince gazete ile il!nına 

karar verilmi' olduğund:m mütcveHanın 
varislerinin ve alacaklı ile bor5luları

nm 4-11-1936 tarihinden itibaren üç 
ay za:frnda haklarını beyan etn:ıek üze· 

re veslkalarile birlikte Adapazarı birin· 

ci sulh hukuk mahkem •sine müracaat 
etm~I~ri ilanen tebI:ğ olunur. {32Ci9) 

Diş Doktoru 

Cbey'l!: \01Dçeır 
Cumartesinden maada hergün 

ha!talarnı kabul eder. 
Edirnekapı, KaragUmrük Tramvay 

1 
Durağ. No. !:5 

ALGOPAN He geçer ba,lıca romatızma, nevralefı 
siyatik, diş ve baı ağnlanna pek mü-

essirdir. 

'ı Ol k h 8 t : Algopan madeni ku!u !arda oldu~ icin bozul.,,,az. Her 
I eczanede 1-6-12 lik kutular<h bulunur. ismine ve 

1 Sflk<lllr markasma hitf~n dikk!\t. 

Sinirli ve 
ciğerleri zayıf 

olan'.ar ÇAM 
--- --------

Hulasaaile 
banyo 

yapınız. 

., 
Çam ağacının btitiln şifai tesirlerini haizdir. Çam banyosu tenefflisU 

kolaylaştrnr. Sini:leri teskin e-der. Cildi güzelleştirir. Kokuları izale eder. 

Neşenizi arttırır. Şişesi 60 kuruştur. Her eczanede arayınız. Deposu 

Taksim Eczanesi ÇAM isim ve markasına ve etiket Uzerınde 1 
Taks·m eczanesi firmasına dikkat ediniz. ---,-

. . . . .... - •4••·~ ... _ ...... ~ ....... ., ...... t.ı• 

Bu sizin kendi kabahatınızdır, zira dlşlerinizf 

ihmal eldiniz, bunlara iyi bakmadınız, halbuki 

bundan daha kolay bir şey yoktur, zıra bu 

ihtiyacı temın edecek bir PERLOOENT e~ 

ıvı dıs macunu vardır. 

-·-.,,,, ..... ut! at.i~. i'ut;>cU .. f. ~ ~~..a .-1'~ ~'-!et~ 

'ltu~ "1.._ ~ ~ ~ .,4.c,. CAL~4~M-t. iad4'> ....;1.~. 
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Tontoa amca ga.rfpUr. Onun ı;arlpli 
ğlnl bir çok defalar gllrdUnUz. Bir 
gün bahçt?ll bir evln tutuşması Uze 
rlne evdekiler "imdat.. diye bağır 
mışlardr. Herkes koşu11tu suyun aUr 
atıe yımgm yerine gtdebilmeat için 
sırnl:uıdılar. noıllunılan kovalar el 
den ele verllerekg!Sndcrlllyordu. Ton 

ton ~ça da ~.n aQnda idi. Koya eline. 
areçer geçmez pe yaptı biliyor musu 

HABER - ÇOCUK HAFTASI 

/ hfüyor musunuz 'f / 

Halırhımuğa 

çalışınız 
1 - En çoı.. sevdiğiniz beş 

köpek cinsini iSimleriyle sayınız, 

ve şekillerini taı if etmeğe çalışı • 
nız. 

2 - Birlt>şik Amerika dev
letlerinin, Jwunm, 4S küçük 
devletten ibaret olduğunu bilir
siniz. Burilardaı beş tanesinin 
ismini sayınız, v .. · harita üzerinde 
yerlerini tayin ctmeğe çalıpn1%. 

3 - Cenubi ~merikad;ı kaç 
dane Clımhuriye1 :fekliyle idare 
edilen bükf.un:et vardır? Runlann 
ürirnleriıü söyleyiniz. Ye ~ 

dUklan mem'leri ek harita iize.. 
rinde tayin ~tmeğc çalıJ!nız. 

4 - Afrikada beyaz ukt.an 
kaç millet taıursmu: .• nerelerde~ 
tururaJr, isimleri nelerdir, ka
bile ha1inde midirler? Kendi baf
lanna kurduklar devletleri var 
mıdır? Yoksa başka devletler ta
rafından mı idare ediliyorlar? 

5 - Umami harpte Türk 
hükGmetinin harp ettiği c:ephe
Jerdea beş tanesini saynnz • . kaza

ndan en büyüle mulıarebenin 'ban
ci upllede, bangi' tarihte. Ye 

. ~· ~ 

* 'Bu. öldiz mrülerlnin A-
merilra.ma ~ mıntakalnnda 

trerüeri durdantuklan olar. Fa .-
• Irat., geçenlerde, eyaletler arasın

da itJ.4ıcn bir tren. a~acsız bir 
m.cta on beı kadar domuz ta(a· 
fındaa durdurulmuştur. Tren 
istasyona yak1aşırkÇ!J, domuz -
lar ta.dadan çıkmışlar, ve demir
youlnan ortamla yattmflar. 

Makinist lokomotifi dardw
mak ·için frCllleri tikml'f, blcat 
·tren durunca bir de ae •ôr'Wn 

oynamağa 

başlamr1J.ar. Jıfakiniat banlan 
korkutmak ·için islim koyuTermit. 
fakat küçük muzipler aldırm1. -
mışlar. Trenin bu daruşu uzay:n
ca bir kasap aramak lüzumu ·rıa
sıl olmuı. Kasap elindeki UZ'Jn 
b:çakta uzaktan görününce , kü
çük domuzlar kaçışmağa başla -
~ışlar, ve tren de yoluna 'devam 

BY 
şelkll 

IQ)oyaa 
yo lfiln~ 

1-Par1ak mavi., 

2-Koyu mavi. 

3-Krrmızı. 

4-Beyaz. 

5--Kurşunt. 

6-Parlak yeşil 

7-Koyu yqiL 

&-San. 

9-~be. 

10-Siyab. 

Bu bir eflcncedir. 

Bayaymı% güzel 

lbir raiın elıd e 

edecebini%. 

Saat B)'arı 
.Memleketin l..irinde askerin 

biri· öğle olunca top atmağa me.o 

mur edilir. Bu TUifeyi. her gün 

yapacaktır. Seyyahın ~ri bir gün 
. .sorar: 

- Tam öf.le olduğunu · na
.mı ankyorsmı? 

.Aslızr: 

- Saatim. nır. aer. •R-ftlıın. 

nrDIL.. 

Ertesi gün, seyyah askerin 
bah~i saatçinin dükk1ru ö-

•ilndm ççct". ~dekapının 
laiinde imit-

seyyab' tKD:· 

.. ·• ~ 
Hindi çinide 
Sayeooda teııis ıoywalan .... 

şam saat dokuzda yapılır. Çün -

kü~ öğleden sonr?ları hararet açık 

yerlerde 65 dereceyi bulur. 

Cochet adlı bir sporcu dün

ya .aeyahatinc .çdrttğı zaman bu 

ıelıııre ·~ K iiı.Aen monra 
kcııdni: mdiyaaö: tenia maçı yap
mıştır. Çakii. burada ancak o 

gün kalabilecek. ft a1ı:fmı ütll 
de Pri teikedccdeti. 

Çok prİ'p, :meşlJuı' !Spon:ll 

ba laara.rete ta~ etmİiJ, Say-.. 
gonlu olan safhalı rakibi oyuna 

devam edememi~. daha UçüncU 

haftayımda fenalaşmıştı. Y~rll 

sporcunun kendine gelebilmeiı! ,i
çin Uçbuçuk sal\t dört doktoru~ 

dikkatle tedavi etmeal lhım gel-

iki senede 3 
milyon lira 
harcamış 

Genç bir lııcfils babası öld(lk .. 
ten sonra 3 nıilyonı lira mirasa 

konmu§. Derhal, ~tilmcmiş ifrat .. 
ta senerice bir llayat yaşamağa 

baılaımt· Yedi .... otoıncbil 

almıt. Yedıimi ae hupsı: du~ 
da.a .. ..,,., a' j •• 'bdar ~ 

~ ta taJ>*e aJımt, biriSiyld 

kcudili. ~ de ~ 
hergün hava gezintileri yaparlar .. 

.- -·· .. 
ımt· Dıanesi 500 lir98 ~ 
lar ahmf, dostianııa.a .~ı 

lere namütenahi paıa :beııl9ııt: et • 

mİJ. birçok delilildır:r: ı-r--.r 

;iöyle böyle dedr-. ili ıHDe 
:çnde· J, milyun lirayı bar ftnt.P. 

barmm• avm:mu1- Ba zavalJI,-.. 

B ·ildifl zamaa büt:fbı ·cı.t1ad' 
,Cimi 'teBctJ:ıli1ler, gümülmeıi ·içia 
ıdıe aiJai yardım e~. 

Örariinibı· •8QA. •ciiDJeriiıi tar-

·ı.1an1a amdeli.k ~-~ 

* lf. ~ 

Gördüğünüz adam Amcrik~ 
da Kelvland şchrinde yaşıyan 

Franeis Sommer•dir Bu adam 

dünyada mevcut lisan ve lehçe • 
terden 3,250 danesini biliyor. 

Dünya yüzündeki lisan ve lehç.oo 
~rin veldlnu 4000 i bulmaktadı6 

1 Şen Fıkr~lar J 
Ali, bir çiftçi olan amcası

nın yanma tatili geçirmek üzere 
gider. 

Dirgün nefes nefese amca.u
na gelir: 

- Amca! diye bağırır, ııut 

kovasının içinde bir fare varı 
- Her halde çıkarmışsın,lrr. 
- Çıkarmad·m amma, am-

ca 1 içine kediyi koydum. . 

~ .. 1} 

Neşeli bir müşteri garsona: 
- Garson, der, bana ağzına 

kadar dolu bir fincan kahveyi 
tabağa dökmeden getirirsen, 8a
na elli kuruş bahşiş veririm. 

Garson fincanı bir elinJe, 
tabağı bir elinde tutarak: 

- İşte, bayım ı ·der, 

~ .. * 
Muradı babası, kendisi için ye-

ni bir ayakkabı almaya götür-
müştü. 

Ayağına uygun gelenini bulup 
çıkaran ayakkabıcı: 

- Yeni ayakkabılar insanı ilk 
iki gün rahatsız edebilir, dedi. 

Murat daha babası cevap ver
meden: 

- O halde üçüncü gününden 
itibaren giymeğe başlarım, dedi 

ıl-~esap denr:meıerl: 

99 la taksim 
Eğer bir adet 99 la tak'iinı 

edilmek istenirse, bu adet 9 la 
taksim edilecekmiş gibi hareket 
edilir. Yalnız rakam sağdan ;t{. 
baren ikinci hanesinden sonra şa. 
kuli bir çizgi çizilir. 

Meseli 56.834 ü 99 la tak
sim edelim. Şakult çizginin sa
'ğına 34, -soluna da 568 rakamını 
yazalım. 

Sonra da ıoldaki 

1568134 rakamın hanesini sağa 
5 .;s alalım, 5, 8 in altına 

5 gelecektir. Gene 5 • .r 
67 4 ı ü? la alalım. Gene 8 in 

ilci sütundaki rakamla
rı ccmedelim. Harici kısmet 5 7 4 
tür. Baki de 7 dir. Sağ tarafta 
ki sütunun me<:muu 107 dir. Fa· 
kat elde 1 hesap ederek sol ta• 
raftakine geçilince s+ı+568 
mecmuu 574 eder. 

Resmini gördüğUnil% kütle ta

haccür etıniı bir ağaçtır. Bu tat
Janrrut ağaç Amerikamn.Arizona 
hUkOmeti dahilindeki Holbrok'da 
bulunur; Tahmin edildiğine gö -
~~ ağaç yUz ili iki Y.liz milyon· ae-

fTABER - ÇOCUK HA'F'I'ASl 

fcıvd ır de em~ er: 

Kalem ve 
kl. rşun t(aıe:ni 

Kut:usu 

· On iki ili unbeş santimetre 
eninde, otuz santimetre boyunda 
ve birbuçuk santimetre kalınlı . 
ğında rendelcnmi~ bir tahta lev
ha alınız. Aynca beheri yarım 
santimetre eninde ve otuz santi
metre boyunda 'Sekiz tane çubuk-

lar kestiriniz. Bu çubukların irti· 
faı da yarım santimetre olmalı
dır. Çubuklan müsavi mesafe -
lede düz eJvhanin üzerine yapış
tırınız . Çubukların arasındaki 

mesafelere gerek yazı kalemin;zi 
eerek kurşun kaleminizi koyaoi: 
lirsiniz. 

Sobanın pisliğine diyecek 
yok, sabahtanberi temizliyorum 
hfila kurum çıkıyor .. 

Ne çok işim var... Geç de 
kaldım. Vapuru kaçıracağım .. 

' Suratıma gelen darbenin ne 
olduğunu bir türlil anhyamadun. 
Hele şu çapkını bir yakalasam. 

Ucuz bir 
rönt:gen aleti 

,101 ~di9J 
LJ~ 

,· 

On beş santimetre hoyundı:. 
\le beş santimetre eniııcle bir müR 
tatil mukavva alınız. Mukavv1yı 
ikiye bükünüz ve resimde görüklü 
ğü gibi her iki bükümden geçmek 
üzere bir santimetre munb
baı bir delik deJiniz. İki mukav
va arasına bir piliç tüyU koyu -
nuz. Tüy temiz ve beyaz olmalı 
sonradan mukavvanın iki bük
lümünü biribirine yapışt·rırsı · 
nız. Böylece bir röntgen al~ti 

yapmış bulunuyorsunuz. Çünkü 
eğer mukavvanın deliği güneşe 

veya lambaya karşı tutar ve deUği 
gözünüze sağ elinizle yaklaştırıp 
sol elinizi ışık membaına karşı 

açarsanız elinizin kemiklerini !'{Ö

rürsünüz .. Yahut görür gibi olur
sunuz. 

~aıi"D~ ~Dır 
tecırü lb1e 

Üç İngiliz doktoru, tuz m 
ınsan vücudunda neler yaptığ.ru 
tetkik etmek için, bir halta 
kendilerini hiç tuz yememek su
retiyle tuhaf bir perhize mah

kum etmişler. 

Hususi yemekler ve sıcak 

banyolar sayesinde, vücutları -
nın ihtiyat olarak ayırdığı gıda

nın o/o 30 unu kaybetmişler. 
Netice şu olmuş: Zaikala -

rını tamamiyle kaybetmişler, ne 
yemeklerin, ne de sigaranın lez
zetini biribirinden farkeder.ı'!z 

olmuşlar. Bunlara bir de iştiha 

yokluğu, adale gerilmeleri, aza
mi yorgunluk, saatlerce hareket 
edememek gibi garabetler de in
zimam etmiş. 

Bu tecrübe neye yaramıştn.? 
Bu söylenen hadiseler çok na'!ir 
tesadüf edilen ve Addison deni
len bir hastalığa tekabül eder." 
Binaenaleyh bu nevi hastalığa 

yegane devanın - ki o zam'l.na 
kadar hiç kimse bunu bilmiyor -
du ~ tuz olduğu anlaşılmış el -
du. 

Efbıseyi yeni
lemek usulü 

Siyah bir elbise veya palto 
bir miktar kullandıktan sonra 
eskir, kumaşı parlaklaşır ve ren
gi kaçar. Bunu gidermek için 
onbeş, yirmi defne yaprağı alıp 
küçük parçalar halinde kesiniz ve 
çeyrek litre su içinde kaynatırsı-

• ruz. Suyu bir saat kadar 
Al aana, al sana itte.. Bir- kaynattıktan sonra soğuma-

daha itine dikkat .et.. Etra(uaıa bak dan bir ~ırça ,batırarak clbia5mzl 
neµırtir.. . _ . . ondan 10nra te~zlile bagla.. fırçalaymız. 
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Küçük kardeşiniz bebekle oy~ 
nuyor. Onu memnun etmek is
tiyorsunuz. En iyisi bebeğine 

yanyacak bir şev hazırlamak de· 
ğil mi? Bir parça beyaz keten 

bezi alır bir tarafına evvela kı.i

çük çiçek resmi yapar ve kuşak 
örgüsü ile çiçeklerin yapraklarım 
yeşil çiçekleri pembe işelrsiniz. · 
Bundan sonra bezin etrafın. pem-

be veya yeşil patiska ile çevirir
siniz. Bebek için güzel bir ön
lük yapılmış oulr. 

Mürekkep 
lekesi 

Dıvarlardaki kağıt üzerine 
mürekkep elkesi sıçnyacak olur

sa lekeyi çıkarmak için suya bir 
miktar asit oksalit atıp eritirsinı~ 

sonra bir fırça ile leke Ü7.erme 
asitli sudan bir parça sürersiniz. 

BULMACA 
Ben dokuz harfli" yeni açılan bir 
demiryolu istasyonuyum ortam· 
dan bölününce bir tarafın ne ka-

dar sert ise diğer tarafım da o• 
kadar sağlamdır. 4,5,6,7,8,9 un-

cu harflerim Uludağ eteklerindı? 
bit köy, 1,4,5, inci harflerim l~s 

yanın büyük bir ülkesini, 8,9 urı 

dört haftayı gösteir. tık bölümii 

m~~i1k iki harfile ikinci p'ölümii 
mün ilk 2 harfini yanyana geti 

rirseniz Sovyet Rusyanrn eski si 
yasi polis teşkilatı olurum. 

Beni doğru halledenlerdcn l ·i• 
rinciye ikinciye ve üçüncüye u .. 

rer :Uks kolanya, geri kalanlar 
dan iki yüz kişiye de muhtelif 
hediyeler verilecektir. 

ABER 
ÇOCUK SAYFASI 

Bilmece kupona 

28 tkinciteşrin - 1.936 



Amerrkalı çocuk hırsızı 
Al Pinci yirmi senedir Anıe

tikarun en korkunç haydutlarının 
reisi idi. Bunun reisliği zama 
nında hesapsız çocuk hırsızlığı, 
kasa soygunculuğu vakaları ha -
tırlanır. Bu kudretine ve dehşete 
ıağmen Al Pinci birkaç ayJır 
bUyli.k bir korku içinde yaşıyor -
(!u. Kendisinden aynlıp kor ·
kunç bir çete kurmuş olan e<ıki 

idamlanndan biri, Jobn Reıi , 
taki reisi öldüreceğine yemin et-
mi§ti. ' 

Eski reiı bu yeni rakip çete
rıin kuruluşunu hiç de iyi karşıla
mamıştı, çünkü bu suretle eıin
CSe olan birçok şeylerin, para ge
tirir yerlerin mühim bir kısmını 
bir ba~kasiyle paylaşmağa m~
bur kalıyordu. Bir kere de, John 
Bed polislerin tuzağına düşürme
li bile istemişti; Biliyordu ki, .JU 

adam bir yakalanırsa, kendisin -
aen ayrılıp yeni çeteye girmiş o
lan bütün arkadaşları gene ya
nına döneceklerdi. Fakat Jo:m 
Red düşmanının kurduğu büci.in 
tuzaklardan kolay kurtulmağa 

ınuvaffak oldu, Hatta bu yüzılcn 
lralarında epey ~ünazaalar geç -
li, evvela iki a .fam arasında b:aş
lıyan bu münazaalar iki reis tarJ1· 
taratan arasında kanlı mücadeie
lerin doğmasına sebebiyet verdi. 
Nevyork caddelerinde güpe gün
Öilz mitralyözle mücehhez oto -
mobillerle biribirlerini takip etti -
ler. Al Pinci, kendi gurupunian 
bi~çok adamlar John Red ve arka
da§lanrun kurşunlariyle öldüğü 

halde , bir mQcize yardımiyle 

kurtuldu. 
Aylardanberi Al Pinci şelıir

t!en şehre dolaşıyor, ve hiç hi
rlnde bir iki günden fazla kalamı
yordu. Düşmanın, izi üzerinde 
olduğunu hissettiği zaman derhal 
kaçıyordu. 

Bir kalp hastalığına yakalan
Dl!f olan bir zamanki korku :ıç 

ve etraf~ dehşet salan reis, şimdi 
vehmli ve sadece rahatı arıyım 

bir adam olmuıtu. Kendisini mU
temadiyeii takip eden gu John 
Red olmasa it çok kolay olacal:u. 
:Al Pinci Amerikayı çok P.eni§ lıir 

memleket olmasır.a rağm;:. ı -:Sl<i 
arkadaşı ve şimdiki düşmanı o
lan adam'.n bu takibi ve ona kar-- .... , 
şı beslediği'kin yüzünden dura-
cak bir memleket gibi görmüyor
du. Nihayet sahte bir paS'il -

portla Avrupaya gidecek ~rr 

gemiye binip kurtulmağa 1.-a 
rar verdi. Dü~ür.ceı.ini en sadık 
bildiği üç arkadaşına açtı, onlclr 
da kendisine Avrupada da arka
daşlık edeceklerini vadettiler. 

Gitmek için kararlaştırılan 

gün gelince, müstakbel yolcu 
arkadaşlarından birisi ortada:'l 
sır oldu. Al Pinci bu ani kaybo · 
luşun verdiği şüphelerden ken -
dini kurtarmağa çalışarak, ne o
lursa olsun , diğer iki arkadaşı 
ile gemiye bindi. 

Demir alırken çıkan gürült!i 
arasına, vapur düdükleri de ka -
nştı. Hiç bir yolcu vapurun har:
ketinden ve yavaş yavaş rıhtım
dan uzaklaşması:ıdan Al Finci ka
dar sevinç duymamıştı. Kurtuluş! 
Artık Red onları burada korkut.ı·· 
mazdı. 

Hürriyet abidesi geminin ar
kasında kalm:ş, gemi de normal 
bir süratle ilerlemeğe başlamıştı. 
Bu sırada geminin telsiz telgraf 
istasyonu şu telgrafı almıştı: 

"imdat işareti vermeden, 
tıe yolcuları telôşa diişürme -
den yat•aşlayınız. Gemide sahte 
pasaportlu şiipheli bir ad•ını 
t'ar.~ Poliı.,, 

Gemi kaptanı tam t'!lgrafı 

okumağa başladığı sfrad~ biraz 
uzakta bir motörün gemiye doğru 
ilerlediğini gördü. Derhal ya -
naştr, indirilen ip merdivenle si
vil giymiş beş polis gemiye çıktı. 

Kaptana kartlarını gösterdiler ,.,? 
yolcular arasında gizli bir ara~ -
tırma yapılmasına müsaade dil
mesini rica ettiler. Bu teklifler 
kabul edildi. Bu esnada, kap!an 
telsiz telgraf ile, geminin sahibi 
olan kumpanya ile konuşmakta 

idi. Limanda, Marlow gemisin
de tevkifat yapılmakta olduğu ha 
beri. yayılmıştı. 

Gazeteciler ve fo\oğrafçılar 

en süratli motörlere atladılar, bır 
an evvel gemiye yetişmek, ,-e 
havadisi fotoğraflariyle en evll'el 
gazetelerine yetiştirmek için mü
cadeleye giriştiler. 

Al Pinci geminin barında si
gara içiyor, ve arkadaşları Hğıt 
oynuyordu. Polisler pasaportla • 
rınm sahte olduğunu anladıktan 

sonra kendilerini takip etmelerini 
rica ettiler. 

Polisler iki arkadaşiyle be -
raber onu da yakalıyarak ip mer 
divenden indiler ve motöre bin
diler. Motörün içinde bir köşe
ye tıkılmış olan Al Finci tu -
haf bir ses iıitti, ve John Red'in 
kendisine doğru Herlemekte ol Ju
ğunu gördü. 

- Ey 1 sahte pasaport yap -
masını bilen yalnız sen misin 1 be
nim adamların kabında mükem
mel polislik de ederler. Demek ki 
Amerikadan kaçmak istiyordun? 
Burası çok mu canınn t sıktı ha, 
he&! Al Pinci'ye seyahatte arka -
daşhk edecek gibi görünüp de 
son dakikada sır olan adam bir 
köşede saklanmakta idi. 

Al Pinci bu adamı gördü: 
- Beni ele veren sen misin? 

Ben daha ölmedim. 
Adamın üstüne yürüdü, fa

kat John Red l><ırekete mani ol
du: 

- Bu adamı rahat bırık .. 
Bundan böyle benim çetemden -
dir. Mademki, adamlarınız 

ve seni yakalattırdı, demek •ize 
karşı beslediği bir nefreti var
dı. Bunu bize daha erken haber 
verebilirdi: Mamafih, işini ge
ne vaktinde yaptı. 

- Reis, bakınız- !.. Uzaktan 
bir motör geliyor .. 

- Gazeteciler olacak .. Onla
ra hadlerini bildirelim. 

- Hayır, bir polis motörü 
olacak! 

Al Finci, ümit dolu bir göz-
le: 

- Bu defa geelnler asıl po
lisler 1 dedi. 

John Red ve arkadaşları aza-
mi süratle uzaklaşmağa başta-

dılar, polisler de onları takip .:
diyor, ve bpşu Loşuna durmalı\· 
rı için bağır1yorlardı. Cevap ola

rak, Al Pinc':ıin cesedini denize 
attılar. J ohn Red düşmanını 

biri şakağından, biri de ensesın
den olmak üzere iki kurşunla 

öldürmüştü. 

Al Finci'nin diğer iki arka -
daşına dönerek: 

- Ayağınızı tetik atın, yok
sa .. Dedi.. 

Polis motörünün kendi mo .. 
törlerine çok yaklaştığını görün

ce, John Red ateş açmak emri
ni verdi. Haydutlar silah atma• 

ğa baş.ladılar. Fakat kurşunları 
polis motörünün kenarlarına Çdr .. 

pıyordu. Eğer, polislerin re· 
isi adamlann küçük topu kul .. 
lanmak emrini vermemiı 

olsaydı, iki gurup uasın-

da müthiş ve korkunç bir müca ~ 
dele başlıyabilirdi. Top ateşi 

baş.tar_ başlamaz, John Red'in 

motörü ateş aldı. - O da arka • 
daşlarına: 

- Suya atlayın 1 diye bağ:r~ 
dı. 

Arkadaşlariyle beraber de • 
nize atıldı. Hepsi de iyi yüzü • 

yorlardı. Su altında aksi istik~· 
mette otuz metre kadar ilerlcoi· 
ler. Biliyor~a(dı ki, polisleı: 

kendilerini canlı olarak yakala .. 
mak istiyecekler, ve üz~rle!ine 
atC1 etmiyeceklerdir.. Haydutlar 

denizde dağılarak hi,ç 'olmazsa a
ralarından birkaçınm polisin elin
den kurtulacağını umuyorlardı- · 

Fakat gazetecilerin motörün\in 
yanaşması polislerin iılerine ~ok: 

yaradı. Birer birer haydutlar ~u
aan çıkanldı. Ve rıhtıma getiril
di. 

Po_lis için bu iyi bir fırsat 
oldu. Çünkü bu suretle Jo'.ın 

R~d çetesi yakalandı:. Hepsinin 

fotoğrafları ve filmleri alındı. O 
g~n akşam gazetelerin birinci 

sayfalarında Johıı Red ve adaın~ 
uının akibe~ine ait makaleler 

' okundu. 

Harflerle resim yapıyorum 

1 ... , -·ıırR~ ' ~~ 1 
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MIKI KAHRAMAN 

Jvlike. ÇtÇEk1ERi islEdlği kA
dar k(isvJtüp, büyülten ılSçlör 
bulmu~rur ... ç ıçelde .. . • uzet-lnde 
tecP.ü bele~ı nl v.o pörkerı • --
ISc a yani •.S lıkl~ kendis'•rıe" 
de sık mı~ ve.,.. burado GÖ
t"ece§iniz csibl küçücük 
o J u ve r- m 1.ş t i r .. 

Çocukl•r: Mecmuanızın 54 üncü ıayısfle birinci cildi tamamlanmııtır- H AB ER gazete
lerini almak ıuretile hemen hemen para ıarfetmeden elde etmlı olduğunuz bu mecmualan ciltlettir 
mek btlyorsanız, Ankara .:addetlnde (Vakıt Kütüphaneıi) ne bir numara mukabilinde bırakınız. <ltlt 
paraıı tçln 125) kuru$ getirmeliılnf::ı. 
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