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Bugünkü Sayımız 
1 6 Sayfadır 

.....,_ 5 kuruı •Telefon: 23872 2 lklncıteşrln 

.. a - -
u ışın hakikatını bilenler ve hakkı 

Se"enıer aı ·~kamızı n ca şiddetini ve 
senıinıiyetini iyi anlarlar ve tabii 
9örorıer.,. 

( Atatürkün ııutuklannm metni 10 uncu sayılanuzdadır.) 

1936 

Sil8hlı sulh! Iraktaki 
~'-llscııunnn UtaDyanUaıra yeni sene askeri isyan 
1 nçnın bu cdlDrektlfD verdi Alman propagandası 
taly Akd · d h kk teslrlle mi oldu? · 

'- l ıı a, enız e a ının bo- Iraktaki askeri isyanın mahiyeti 

'I lllasına tahammu·· ı edemez.'' türlü türlü tefsirlere uğramaktadır. 
Fransız gazetelerinin çoğu, Irak veka-

airı!~!ini dün l\lilanoda bir nutuk buki Akdeniz bizim için hayati bir me- yiinde Alman propagandasının izlerini 
"lllk 

1
't1r. ltalyan hükumet reisi bu seledir. ltalya Jngilterenin imparator. görmektedirler. 

1-ctıtı'llllda ll'ıilletıer cemiyetinin zayıf. luk yolunu tehdit etmek veya kesmek Ere Nauvelle gazetesi bu isyanda 
Juı.1 ı:ı anlatmış, Hnbeşistanrn ilha. fikrinde değildir. Fakat İtalyanın hak / Mısır, Filistin, ve Suriyeyi karmaka. 
ftıniş. ~ll'ıadığı i~in Fransayı tenkit ]arına ,.e hayati menfaatlerine riayet rışık etmiş olan vakayi ile münasebet 

Sene: 5 - Sayı: 1724 

Resmen ölü olan 
ihtiyar kadın 

Mahkemede oğlundan nafaka istiyor 

"Oğlum,, dediği papas ise 
annesinin ölü olduğunu 

iddia etmektedir 

Daoocılar M kim huzurunda 

Hayattasınız, sapasağlam gezip duru 
yorsunuz. Fakat günün birinde resmi 
bir dairedeki işinizi halle gittiğiniz za
man size, sizin öldüğünüzü söylerler ve 
ıizi de aiz olmamakla ittiham ederler 
ve bir tanecik oğlunuz da ayni şeyleri 
söylerse ne yaparsınız? 

Tarlabatrnda oturan Madam Kalyopi 

iddiasına göre işte böyle bir vaziyete 
düşmüş, kendisini diriltmek i~in uğra
şıp duruyor. 

• • • 
Kadının anlattıklarına göre hldile 

şöyle başlamıttır: 

Bundan 28 ıene evvel genç bir kadın 
(Devamı 12 incide) hin dU 11IOSJavya He münasebetleri- edilmemektedir iki taraf arasında bir aramak lüzumunda ısrar etmekte ve 

~k;~d~nidylemi~~Qr~ta p~~maff~huu de~al ~Wn "BütünArnp meml~etlerlnde nad~-E~~~~-d~~~~~~k~~~~~~~~~-.-.~~~~-
, darı tanınması lazım geldiğini Avrutu1y. sir .. y•t edebile-ar bir ...... _ propagandMının iz~eri vardır.,, demek m en ruvazoru·· 
r ii~ııı Akdeniz mesele :pıpı; akla aı:U:neJDU.. E~.,. ~ tedir . 

., 'ttrla şö---yre-aemıştir: den Romanın malr olan bir clenbde Sallı' lf.. 1 am 
de bı;' talya,.hir adadır ve .Akdeniz· ltalyan milletinin hayatı bojulmak J.rak -'"k başvekili Yashı Haşi· ge 

_.;aadıt. istenirse İtalyan milJeti tek bir adam mi paşa İrakt miŞkülltla terkettikte11 
to.Praırı:enlz .lngiltere için deniz aşırı gibi ve tarihte emsali ender bir karar sonra Şama sığınmış ve oradan Beru. 
t(l dJ11. ra gıden bir yol, daha doğru la kıyam edecektir.,, ta hareket etmiştir. 

~er bir k -0 yoJJardan biridir. Ha~. (Devamı 12 indlk) Harbiye nazırının katll 
············-···-··------- G 1 l A ta .. b k h -······ ................ ·-·-----···-············--············ e en ma uma gore sa ı ar. 

a • 
lla\lgQn muhakkak 13 Qıncü 
8&Vfamıza açıp okuyunuz 

sı!on Ehli Salip Muharebeleri 
~ZUN ZAMANDIR, OKUMAK ISTEDICINIZ HALDE BU 
Dtıcı ~~~z iZ İÇiN OKUMAK ZEVKiNDEN MAHRUM OL
' bi ~r~u BiR ESERDiR. 
lf· "ha 

'>ltli, .at rp d"'8tanıdır ki, orada binlerce Türk, binlerce /ngiliz, Arap, 
liu ()y taırlı mahvolmuştur. 

~le,i:: ~erdir ki, yalnız harpten ibaret değildir. insanların biri
--ı1ı °" ha k-OZay boğa.zlıyabilmeleri için kuUandıkZarı bin bir entri
li~ V c8erde göreceksiniz. 

~~~~, KARADAN, DENiZDEN YAPILAN CASUSLUK 
~\ ?!NA~J~SUS~UK, BiR RUS GÜZELiNiN BU CASUSLUK: 
~A~I Çö'--1 MÜHiM ROL, iSTiHBARAT BÜROLARININ 
~":~Coltlt LLERDE SERGÜZEŞTLER, MACLOBIYETLER. 
i;:' l>"R!·

0
PUSULAR, BASKINLAR, öLOM VE ÖLÜMLER-

fı>ı bu>ıl.a AR KURTULUŞLAR 
'rtı r bıt muazzam eserin kısımlarıdır. 

oı8:k znbitlcrf, bu harbe iştirak etmiş 
8 

8 Skerler unutmayınız ki : · 
" e8eri .,,,. .. _ 'L~ / ·ı· d. K • 

1'tılc , ......... n ur.r ngı ız ır. a.::andıkZarı zaferden gıırorlana-

biye l'azrrı Cafer paşa kraldan aldığı 
emir fizerine Bekir Sıtkı ile müzakere
ye giderken bir zabit tarafından ta. 
banca ile öldürülmüştür. 

Amerikada 

Cumhur reisi 
seçimi 

Yarın yapılıyor 
Londra, 2 (Telefonla) - Yann Ame

rikanın en heyecanlı günü olacak, Re
isicumhur intihabı batlayacaktır. Şim
diki reisicumhur Ruzvelt ve namzet 
Landon son intihabat nutuklannı evvel 
ki gün söylemi§ olmalarına rağmen, 

dün gece ndyoda kısa birer nutukla 
halka ıon bir defa daha hitap etmitler
dir. 

Pomakları 
Bulgarlaştırmak 

istiyorlar 
Zavallıların kabahati 

ana yurda hicret 
etmek lstemelerldlr 

FilLbe, 1 (Hususi muhabirim.izden) 
- Bulgarlar son zamanlarda Pomak
lan hıristiyan yapmak için çok uğraş
makta ve buna muvaffak olabilmek 

Almanların mektep gemisi Eınden Kumandan on bir buçukta İstanbul 
kruvawrü bu sabah saat onda Varna- kumandanlığına gitmiş, İstanbul ku· 
dan limanımıza gelmiştir. Kumandan mandan Vekili General Ali Fuadı zi. 
Lovman ve yaveri Busel saat on bu- yaret etmiş, gemiye dönmüştür. Bu
çukta gemiden çıkmışlar, Alman sefa- gün saat on altıda kumandan İstanbul 
rethanesine gitmişlerdir. Kumandan matbuat mensuplannı gemide kabul 

edecektir. 
ve yaveri, sonra Alman sefarethane- Yann Alman sefarethanesinde bir 
sinin tercümanı Rıfkı ile on birde vi
layete gelmişler, resmi ziyarette bu
lunmuşlardır. 

öğle yemeği, çarşamba akşamı da ge
mi zabitleri şerefine Alman sefaretha
nesinde bir balo verilecektir. 

Eskişehir kazasında 

Yaralılar saatlerce 
imdat beklemişler 
Bu esnada civar köylerden köpekler kan 

kokusunu alarak orada toplanmışlar 

Kazanın kurbanlarından mini mini bir çocuk annesiyle yan yana 
(Yazısı 12 incide') 

tıo.bil~~nl~r.ı olu§ıından daha üstün göstermeye çalışmış bulu.
hlf.z · Sızın de orada onların zafer lcazandıklan yerlerde meç
'lccı~lmış kahra7n4nlıklartnız gömülüdür. Bunları ortaya çı-

için d~ ~er ç~~e b~vu:ınaktadırıar. Evlerde yapılan ellşlerlnl himaye etmek f1tln 
Mesela ılkteşrının 12 ıncı pazartesi gü ~ 

.. ._ 8\1 k gene .!izsiniz. 
"~t L..l_.~er' 
!t-htııı~d 1 0~~~ktan sonra bize İngiliz hava zabitinin yazdığı bu 
h~ -...~nltkı" du!unü~lerinizi, görütlerinizi yazınız, anlatacağınız 

tthıiı doku varsa anlatınız. Bununla Türk tarihine büyük bir 
la n~uş olacaktır. 

llgün 13 üncü sayfamızı 
'1ıuhakkak okuyunuz 
.......... ....... ·-·················--······~-··· ................................. .. 

;:.::!0t=mı:um~:..~: Teşkilat yapılması 
Jandarma çavuşu Botef gelerek kö -

yün muhtan Koço Zaykofu yanma a- laA zımdır 
lrp Pomak köylülerden on kişiyi na-
hiye müdürlüğüne çağırmıştır. Onlar
dan Tevfik, Musta.f a ve İdris Süley-
man Topçuyu içeri alarak: j 

- Sizin :bulgar adınız nedir! diye 
f(Deoamı 12 ~ 

Bir teşhir yeri temin edilerek bir 
teşekkülün bunu himayesine alması 

en büyük yardım olur 
(Y:a.NI..;. ~ 



2 

Atatürkün dünkü nutkundan 
çıkardığımız mutlu neticeler 
Sonteşrinin birinci günü olmak dolayısile açılan Kamutayda, Büyük ö'n

derin söylediği mutat nutku, radyoda heyecanla dinledik ve dün ikinci tabımız 
c!a, bugün de bütün gazetelerde tekrar tekrar okuduk. Derhal kaydetmeli ki, bu 
nutuk, g~en senelerdekine nisbetle pek daha ehemmiyetliydi. Bilhassa, ehemmi 
yeti şu bakımdandır ki, diğer milletler, birinci planda bir İ!? olarak, başlıca kuv
vetlerini biribirlerile, yahut dahili tefri kalarile didişmeğe hasrederlerken, Ata
türk Türkiyesi, kültürel ve ekonomsal inkişaf s:lhasında hamlelerine devam edi
yor; ve önümüzdeki zaman içinde de, bu vadide daha esaslı adımlar atacağımızı, 
önderin ağzından sevinçle öğreniyoruz. Filhakika, nutkun en büyük kısmını bu 
kültürel ve iktisadi parçalar teşkil etmektedir: 

ilk Uıhsilin metodik tatbikatı içfo pratik çareler... Güzel sanatlar, yeni 
bir komervatuvar, bir temsil akademisi ... Türk tarihi, Tiirk dili ..• - Göçmen
leri iyi ycrleştirmelc tıe sürafle üretmen kıw.bilmek ... DemiryoU.arı programı
mızla ~nxı...'"i olarak yol ve köprii inşaatı .•. Toprak kanunu: Iler Türle çiftçi 
aiksinin, çalı.JaC(l,ğı toprağa malik olmasl Uizımdır... /hraoatımtzın kokıyla§
tırıldığı yerd,e ithalatımızın artmasından sak"tnmıyoruz ..• ikinci endüstri prog
ramımız ... Hayatı ucuzlatmak icap ettikçe vergileri indirmek siyasetine de-

vam edeceğiz ... Şeker, tuz, çimento 'L'ergilerini naS'll cesurane indirdinizse 
petrol 1'e m~takkatınınkileri de indiri11iz! ... 

İşte, nutkun doğrudan doğruya manevi ve maddi hayatımızı alakadar eden 
klsnunın bazı anasın ... Fakat, müdafaa ve harici siyaset taraflarından da her 
cümle ayn ayrı düsturlarımızdır. En fazla alkışlanan kısım, İngiltere ile Yugos· 
lavya ve diğer Balkan ve şark devletlerile anlaşmalarımızı tebarüz ettiren cilm 

leler oldu. Lakin bilhassa, ''Sovyet Rusya ile on beş senedenberi her tecrübedel"' 
geçmiş, olan dostluğumuz,.u, Kamutay, yeri göğü sarsarcasına alkışladı. Hele 
"daima kendisile dostluğa büyük ehemmiyet verdiğimiz., Fransa ile ar:ımızdaki bi 

ricik mesele olan Antakya ve iskenderundan bahseder etmez. Kamutay ayağa kal 
karak, Atatürkün cümlesini yan yerinde heyecana boğdu. Öyle ki, Önderimiz bu 
dileğimizde nasıl ''ciddiyetle ve kat'iyet le,. musır olduğumuzu seslerinin tonun· 
daki ihtişamla tebarüz ettirdiler. 

Dahili ve harici bütün vaziyeti hü lba eden, gelecek yılların istikametini i
şaret eden bu nutkun üzerimizde hasıl ettiği intiba şudur: Emsalsiz bir şefin İ· 
da:_es~ altında, dış siyasa dostluklarının mahirane tertip edilmiş muvazenesi orta 

smda ve müdafaamızın gittikçe kuvvetlenmesi sayesinde emniyetteyiz ve başlıca 
meşgalomiz, iktisadi ve kültürel inkişaf tır. 

Hüseyin Faruk TANUR 

Çekoslovakya bitaraflık 
siyasetine düşmandır! 

beyanatta 
Çekoslovakya hariciye nazırı Krof. Krofta, bundan başka, kü~ük an. 

ta Romanya kralı Karolün Pragdaki tantın milletler cemiyeti misakını'l 
\ 

temasları ve Çekoslovakyanm bey. tahmil etmekte olduğu taahhütlere 
ııclmilcl siyaset alemindeki vaziyeti Çekoslovakyanın şiddetle bağlı oldu. 
hakkında çok mühim beyanatta bu- ğunu da tasrih etmektedir. 
lunmuştur. Çekoslovakya hariciye --------------
nazırı şöyle demiştir: 

1- Fransaya karşı girişilmiş o. 
lan taahhütlere sadakat küçük Hilafı 
teşkil eden Uç memleketin harici siya. 
setlerinin mihveri olarak kalmalctadır 
nu devletler, "bitaraflık,, denilerı 

prcnsipe düşmandırlar. 
2 - Çekoslovakya, Sovyet Rus} e 

ile haU hazırda mevcut olan münase· 
betleri idame etmektedir. Rumenler 
de bunun zaruri olduğunu teslim et 
mişlerdir. 

3 - Çekoslovakya, Romanya -
Leh münasebatının saiah bulmuş ol. 
masından ~ok memnundur. Ve bu sa
lah• Çekoslovakya iJc Lehistan ara 
smda daha iyi anlaşma husulüne me. 

dar olacağını n Çek - Sovyet itifn_ 
Jnnın Romanya ile Rusya arasındakı 
münasebetleri daha ziyade iyileşmeğr 
yardım edeceğini ümit eder. 

4 - Çekoslovakya, mütefiklerini 
daima J\aberdar tutmak şartile Al
manra ile müzakerelerde bulunmağa 
hazırdrr. 

Ata ürk 

içeride 
* Bursada Türk liava kurumu tar&!ında.n 

bir tayyare klUbil kurulmuş ve kilşat resmi 
yapılml§ttr. 

• 1zmlr hıı.pishaneslndekl mııhkQmlardan 
çiftçi olanlar tınralı hapishanesine eevltedl. 
lccck, diğerlerinden 40 kişi hergUn hafrlyat. ı 
ta çalıştınlıı.caktır. 

* Açılma resmi geri kalan tzmlt k!ğıt 
fabrikrı.sı önUmUZdeld hafta Başvekil İsmet 
lnönü tarafından ktişat edilecektir. 

* Turan nearı maarif cemiyeti yıllık top 
ıantısmı dUn yapmıştı ve yeni idare heyetini 
ıcçml§tlr. 

• Yeni Malatya - Hekimhan hattı dUn 
ıaat 12 de 1.§lemcğe açılmıştır. 
* ŞehrlmizdekJ İtalyanlar Habeşistan 

zaferi ve faşl&tlerln Romaya yUrUyU§UnUn 
H Uncu yıldônUmU mUnaaebetlle dün Sent 
Antuan k111seslnde dini merasim ve öğleden 
sonra ltalyan klUbUnde bir toplantı yapmış. 
!ardır. 

• G<iz doktoru general Eııadm cenazesi 
dUn Kadıköyündekl evinden askeri merasim_ 
le kaldınlır.ıştır. Merasimde eski Sadra.zam 

general lzzet, Üniversite profesörleri §eh 

SaılfD~aı~ mel!<'lt\b!r~Ua1ra 

Hatay Türkler·n e 
· çtimai hareket er 

lskcnderundan bir göriiniış 

lskendcrutıdan yazılıyor: larında asil Türk kanını taşıyan sev
Sancak Tilrkleri, ana vatandakı sos- gili kardeşlerimiz bugünlere esasen 

yal hareketleri büyUk bir alaka ile ta· mütehassirdiler. 
Kip eylemiş ve hepsini benimsemişler- Sancakta birkaç asırlık bir tarihe 
dir. Bunlardan hiçbirisi yoktur ki, malik birçok maruf Türk aileleri var
sancakta en ufak bir itiraz ~abası bul- dır. Mali vaziyetleri düzgün olan bu 
muş ol~un. Bugün sancağı gezenler, aileler, Anadoludaki adatr aynen mu 
inkılabın filizlerine her sahada tesa· hafaza etmişlerdir. Oradaki zenginler 
düf edebilirler. On .aekiz yıldanbcri a· de ne varsa, bunlarda da onlara rasla· 
navat:ına hasret çeken bu yerlerin me-

nır. :Misafirperverlikleri meşhurdur 
sela İzmir veya Konyadan tek farkı 

Odalarından boş kalam görülmemiş· 
y1Jktur. Bunu yalnız konuşuşt~n değil , 
görünüşten, dilşUnUşten, bakıştan, gi- tir. 
d:şten ve hatta giyini8ten anlamak Bu aileler koyu milliyetçidir. Türk· 
mümkündür. llik mevzuu karşısında her şeyi unu-

Sancak Türklerinin milli inkılfı.pları turlar. Maddi kıymetlere asla itibaT 
ne dereceye kadar hazmettikleri ve etmezler. Vt! anavatan hürr'yetinden 
ruban medeni bulundukları bunlardan başka bir arzu taşımazlar. Millici ai · 
yurdumuza geçenlerin hayatımıza nok- lelerden çoğunun serveti eskiye nispet· 
sansız intxbak etmiş olmalarıyla da sa le fazla az:;lmıştır. Bunlardan bazıları 
bittir. Anavatanda iki yüz bine yakın eski ile mukayese kabul etmez vaziye
sancaklı Türk vardır. Bunlardan bir te düşürülmüşler, bazıları da bin çe· 
teki gösterilemez ki, ulusal ve sosyal §İt müşkiilıita göğüs germek mecbu· 
kalkınmalara değil muhalefet, bu ha- riyetinde bmı.kılmışlardır. 
reketlerde geri kalmış olsun. Damar- Coşgwı 

Top oynarken 

1\1. isafirimiz 

Yugoslav 
Başvekili 

2 İkinciteşrin - 1936 

Doğru ınu, 

de{Jü" ıni? 
~@<S:tYJ D<U©\ ır nçn lf\) 
~~m~ semit ama 

m e ~~e L§> o e ırn 
a "aı ır o liil dl a 

mlYı~SSH~~~U<eır 
~c§ı~om<dloır 

Birçok tramvay kazaları, çocııl;lar 
yü:::füıden oluyor, kozalara çocııkl4r 
kurban gidi.yor. Otomobil altmda 11a· 

Zanlar onlardır. Gene onlar yii::ihıdeW 

dir ki, otomobiller ağaçlara çarpıyofı 

dükkanlara giriyor. Artık "her i§lt 

kadm parmağı!,, sö:::ü yanına "her 'ktı· 

zada çocıı1: parnuığı,. sö:::iiııiin de l:oıı

ması lii.:::ı nı. 

Çocuklarının sol..al~larda scrl>cstçe 

dola§malarrna miisaade eden ailelcf• 

den, gene çocuklarının seUimcti 11cı11ıl' 
na ecza almmalıdır. Fakat, bu ailc1C· 
rin vaziyeti de diişiiııiilmclidir. 

ll!ektepleritnfae i ya~mdan a.~cığı 
çocııi;larm kabul edilmemeleri çoetr~ 
babawrım çok mii.şh~iil bir uaziyetft 1 

bırakm.al;tculır. Sabahtan ak.ı;ama 'kO' 

dar yavrularım etıde mııTıafrı-za etrrıt' ' 

nin gii.çlilğü bunun muhakkak gid,. 

rilmesi yollarmın aramııasmı icarı et· 

tırmekfcclir. 

5-6 yaşındaki bir (:OCuğıııı evde JırıP' 
scdilmesi çocıığıın ne.~vlincma.mıa i1' • 
kan t'ermem"k demektir ki, bu, 11izi1~ 
çocuk siyasetimizle kabilitelif değ r 
clir. 

Semt semt aıı.a mel~t.cplcri gi1Ji, J:ll' 
rumlanmızın lrolaylıkl.cı ba§arab1le' 

ceklerine kani olduğum11z müessese1ef 

vücuda getirmeli ve bu çocukların btl' 

ralarda nmhtelif oyun yollariyle il~" 
mektebe hazı rlıkları temin edilmt11

' 

dir. 

lbni Sinanın 
ylldönUmü 

Kasımaşa klübü oyuncularından Fa 
ruk dün top ayoarken karnına geler: 
bir tekmeyle ağır surette yaralanmış, 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Bu al<şum aramızdan ' 

Şarkı söylediği iç:n 
Feriköyde Ortaköy sokağında otu· 

ran Güzide, odasında. komeularlylf 
şarkı soylerken ayni evde otıra':: es
kici Ki:rnil buna kızmış. üst kata çı
kıp kapıyı tekmelemiştir. Tekn.ıeleme 
esnasında camlar kırılm1ş, Güzide el· 
terinden yaralanmıştır. 

Ko u kırıldı 
Ba1.ı küçük çocuklar dUn Alman 

mektebin'n bah~esine girerek oynarlar 

kcn kapıcı tarafından kovulmuşlar
dır. Çocuklardan yedi ya.sında l{errıal 

duvardan atlarken düşmüş, sağ kolu 
kırılmıştır. 

ayrılıyor 
Hir haftadarıberi misafirimiz bu. 

lunan dost ve müttefik Yugoslavyannı 

muhterem baş\·ekili Stoyadino\•iç be 

raberindeki zevatla bu akşam Yugos 

lavyaya hareket edecektir. 

l\!uhterem misafirimiz dün Ada. 

da şerefine verilen ziyafetten sonra 

bir araba gezintisi yapmı:>tır. Misafiri

miz gece şehre dönerek Perapalas ote. 

tine gitmiştir. 

Dost gazeteciler ,areflne 

Büyük Türk heT.."imi ve /ilozofıt 5ıı· 
1ıaralı lbwisinamn öliimünün 900 iııt' t)tfl, 
cü yıldönii.nıü müııasebetiyle • 

milzdeki haziranda merasim ytıP'~ 
caktır. Türk Tarih KurumundO . a· 
merasim hazırlıklarında bulunrtı0~ 'f . tı' 
zere bir komite teskil edil·nıi§ • 

- ·,ıl 
D~~· • "L:·.,.;;k T·ı k aıi1rı1 ı~r~ımtz, vıL!f ~ ı r ·~I 

Kilçflk sanatlar 
serg~sını gezdi 

rtmlzdckl gllz doktorlarının hemen hepsi, =================== Matbuat umum müdürlüğü Ista~. 
bul mümessillıği tarafından, memleke 

masıarı ve Belçlkanın bitaraflığı işleri gö - timizde bulunan dost Yugoslav gaze

mevcut en eski resmidir. Tıp tıı~ıf 
en.stitüsiince meydana Ç11carıl1111§ ~· 
ve Evkaf miü:csinde tc.~hir cdilrtıl 

Iliıyük Önder Atatürk dün akşanı 
lktısat \"ekili Celal Bayar ·re Bilcc:k 
mebusu Salihle birlikte sergie,·ini teş 
rif ederek el ve e,· sanayiiyle küçül-. 
sanatlar sergisini görmüşlerdir. 

Atatürk serginin her kısmınd.ı 

ayrı ayn tetkikat yapmışlar, ve bil. 
hnsqa tezhip işiyle altı nyda yapıl. 

nnş olan bir tabnk üzerinde clurara'• 
bunu yapan lluhsinden izahat almış
lardır. 

Büyük Önder serginin müze ve ı::a. 
tış kısımlarını da tetkikten sonra 
gördüklerinden memnun olarak ayrı!. 
mıslardır. 

askcrl ve slvll tıbbiye talebesi bulunmuştur. 
* Çar~ba gUnUndcnbcri tatil bulunan 

§ehriınizdekl lıUtUn mektepler bugUn teltrar 
tedrisata başlamıştır. 

* Hlsa.r vapuru Romanya.dan 1500 göç 

menle dün limanrrnıza gelml:,;tfr. Romanya 
dn ancak 5000 göçmen kalmış,tır. 

Dışarda : 

• Franoın ha\'a kuvvetlerinin arttırılma.! 
' 1 

sı için beş milyar frank tahsis etmiştir. Tay 

yııre adedi l50, mürettebat 10.000 ve zabit 

adedi de 100 zabit arttınlacaktır. 

* Fransız hıırlclye nazın Delbonun ecnebt 
elçilerle yaptığı teır.ıuılara ehemmiyet atfc. 
dilmcktedlr. Anla.!1ılclığma göre bu mülflknL 
larda İtalyan hariciye nazırının Bcrlln tc 

rllşU!mcktedlr. 

* Dnnzigte unıtormalı nnzller bir takım tecilcrı şerefine dün gece bir ziyafet tcdir. 
Lehl{lere taarruz etml§lcr ve gene bazı hl - verilmiştir. Park otelde verilen bu .,.. ____________ _.. ... 
diteler çıkinı;illf. 1 

ziyafotte lstanbul matbuatı erkilnı da l 
• Yunan hUkiımeti milli paranın korunma 

aı ve harice d!Mz ~ıkarılmaması için bir bulunmuş ve bu münasebetle ~ok dos. 
kanun nc~retml_şUr. tane nutuklnr teati edilmiştir. J 

* Aıitıikyaiia ~tcdcnbed çıkmakta olan 1 
"Ycntgıin., retlldmi~ ismini değiştirmeğ'c ka ----------------1 
rar vormlş bulunmaktadır. Refikimizin yeni 
ismi Sııncajtın tarlhI adı olan "Hıı.tay .. olacak 
tır. 

* Fillstınde tngllezlere ltarşı mücadele 
eden eski Osmanlı ordusu zııb!tlcrlndcn• Fev 
zi Kavukçu bUtun araştırmalara rağmen 

bulunamaınııkta, !al{tlt mUcadelcsi dc\am et 

mcktcdir. 

ispanyada parası 
olan tüccarlarımız 

Cümhuriyct Merkez Bankası t .... 
panyada parası kalmış olan ihracat 

tacirl erinin bu paralarının te.vziine b~ 
sabahtan itibaren başlamıştır. 

Daimi 
okuyucularımıztt 

1
,. 

Gazetemizin evvelce, daiıni ~ıı<' 
.>onlarını toplamış ve bu k_~P~" 111i; 
idarchanemizden kartla degıştır . Jıli 
olanlara gazetemizin birer sl 

tbone.si gönderilecektir. jlt 
i3u okuyucularımızın kil rtlıttııt 

.>irlikte adre81erini idarehaneıt' 
ıilrlirmelerini l'ica ederiz. _,/ 
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'-~ŞUIH: 

aaır rnıooet"Ve -
bDır ırnesuo 

llır ecnebi ahbabım dedi ki: 

tanb~ ~ü7·Uk _bir şehre, bilhassa Js. 
de. gıbı tarıhi kıvmet.i olan bir bel. 

~t gelin · • ..... ce, ınsanın ilk .. apa"'";;.J i~ '"ille' · ·' ...... "' ..,. 
tılll. ;;rı .ge~mektir. Ben de öyle yap· 
heı·Je a~~neıhas&ada müthiş mücev -

S
r go.rdüm. Bunlar sahici mi'! 

- ah·· ıcı ! - dedim. 
-Tenkid" • 

lınr:ıa h . ımı affedin. Fakat. haya . 

Yeni lstanbul 
tayyareleri 
Ayın on beşinde 

ad konma 
merasimi yapılacak 

.. !ABER - Akşam JlOstası 

Mareşal Fevzi 
Çakmak 

Bugün Köstenceye 
gidiyor 

Gene] h urmay Başkanı l\la reşa 1 
Fc\·zi Çakmak Bükreı:tc yapılacak o 
lan Balkan antantı devletleri erkanı 

nııı .. 3.karak, Pek fakirane yaşadı~t. 
tnadg_orliyorum. Mcsch''t, vollnrınız ol-

rgı ·b· • 
kar- d gı 1• fabrikalannız falan da 

ı erecede d ··1 Ba k 1 

936 senesi zarfında muhtelif şehirlc:
tarafından verilen paralarla alınan 34 

harbiye reisleri toplantısında bulur.. tayyareye on beş sonte~rin pazar gunü 
mak üzere bugün gitmektedir.Maşeral l'rıijz d • egı ... na a ıı-şa, 

'apte t>l\ı o mücc,·hcrlerin taklitlerin: 
merasimle ad konacaktır. _ , . • .. 

İ b il 1 t f d 1 do hu .se} aha tının Kostenceve kadar olan 
. ırararak . 1 • st:ın u u ar ara ın an, a ınan · • 

kuz tayyarenin ad konma merasimi ay il~ k~mını Hamidiye me~t~pkru,·azörii 
ni giın saat on dörtte Ye~ilköyde yapı· ıle ).a.pmaktad·r. Hamıdı)e mekte:> 
lacaktır. O gün nutuklar söylenecek g'f'mısınde Mareşal FeHi Çakmaktnr. 
davetlılere çay ziyafeti verilecek. dokııı haşlrn maiyeti erkanı da hulunmakh 
tayyare İstanbul üzerinde toplu u~u~- dır. 

tı at; • )er erıne koymalı, onla. 
lin ar?k· fayda verici bir servet h.'1. 
lit :~etırmeliı::iniı .. Müzede, t:ım ta;· 
hi uktan sonra, tarihi kn mette ı 

r I!\· k b d" . 
• . ay e ılmemi~ sa),lır. 

hu fıkr· 'lk de h ın 1 · defa o1aral\ kendisin. 
tıııd asıl olmadrğ nr, başkaları tara. 
ıt'd' an d:ı hunun dii ... üniildiiğiinü SÖ\· 

•rn. 
-Pek· · dh· 1

• sız taraftar dl'ğil misini?.? 
,,e sordu 

-Ha~1r.' .. 
-Nit;in? 
-Bak tilt ş a memleketlerde, mesela Jn-

ere hazi · · ta ııt ·~· nesını satmış mı? Londrn. 
bıakı:~gırn zaman, kalın demir par· 
llıUc . arın arkasındn yumruk kadar 
tiği~;h<'rlerin teı;;hir edildiğini SC)Tct. 
1'ıil)t hatırlıyorum... İngilizler b!ı 
lled servetıerile iftihar ederler .. BiT. 
'{~?satalım? 

ttdi~~üme baktı. Bir şey ~Ö) lem ek j.: 

_ :n~tkundu. Fikrini anladım: 
ıeııgi 1~ İngilizler gibi değiliz. Onln:
l'lliisa nd Ru gibi fantezileri olmasın:ı 
ler1• ... ~ e edilir. Bizim övlc müce,·her-

•uı~ • te .. 111 bulunması "ayranı yok içm<>., soıun .. 
~ u akla getiriyor, değil mi? . 
~ azikane cümlelerle: 

bir c; E,·et? dive huJaşa edilehilccf':\ 
"ap '"erd' . il 1. 
unun üzerine dedim ki. 
-~ . 1 İt. p k rçi Türk milleti, bugün fa. 

a at b 
ıtdanb . ll fukaralık ancak yarım 

~11\ len ~rı .de"am ediyor. E"''elc~· 
il~ 't. i1ndık. lleriki a_çırlarda da gı .. 
{) t\·ete k 

• llıuce al'uşacafımıza emini:ı 
'1ııl{et ~rlc,r uzun fürbmrü -0lnn ffi1 

Kahraman 
Eribe için 

Bugün eski meli le· 
binde yapılacak 

ihtifal 
lf Türkün ilk kadın hava şehidi kah. 
ram:ın paraşüt~ü Eri benin geçen sena 
mezun olduğu Kadıköy kız orta mektt· 
bind~ bugün onun hatıralarını anmal\ 
için l.ir ihtifal yapılacaktır. ihtifal 
saat on beşte başlıyacaktır. 

Eribenin acıklı ölümünün uyan. 
drrdığı umumi tee~ür Türkkuşun1. 

yasll:ıilrsine yurdun her yanından ge. 
len mektup ve telgraflarla bildirilme\ 
tedir. Bu meyanda şehit tayyareci r.. 
nalarından gelen müessir taziyet tel· 
gra rı:ı n da vardır. 

Muhterem misafirimiz Yugo.c;l:ıv 
baş,·ekili de şehit Eribenin ölümün. 
den :nı) :·k bir t.-essür duymuşlar ,.c 
Ankaradaki Yugosla\" el~isine Eribe. 
nin kabrine kendif\i Ye rerikaçı nammn 
crlf'r"< konıı1m:ıc;•nı lıildirmi~ler<lir. 

Geçit resmini 
seyrederken <ıltııırae aıtt.~ir:;';::B:'.:i::'.:::r ~n.:eslin, kendine nı! h • it b1 .. 

akkı . r em~r.eti c aen cıkarmai!::ı Fazla heyecandan 
~bed fj~oktur. Çünkii bizde ezel \'t"' 

~~. 1 ti '·ardır. tıeriki nesillerinı Rursada birisi Uldll 
Ilı .~ ~ •• 
erııesı . ~·andal~a .. hareket etmiı:: df' ~ Cumhuriyet bayramında Bursatla 

3 ıtkada ~~ın ı::fm t mkı k..:da miizil Türk milliyetpen·erliğinin b:r tezahürii 
tkal'll\ ulun :ık dn o \"('diaları elcl?ı' I olan şayanı dikkat.::'.bir vaka olmuştu .... 

nn-ıaı;:ı mcchurıız. Bursanın işgali temsil edilirken bunu 
)l· li< "' tribünden seyreden Yahya isimli men-

11 it ltflJ . 
l\ bir ı ehn uzun bir hayatı kin subini askeriyeden bir zat fazla heye-

lltıı rı<'slin me,·J ·· · b'J rkA - canlanmıF \'C kalp sektesinden bu he-ll1tıi mnı ı mem e an ";J 

>iıı J<>mizı'n d'" .. · • t' · f t t · t• 
11

• I! ?l'ıt!f u uncesıne ve hısle- yecan ne ıcesı ve a c mış ır. 
11lt 1tti? ilbık olarak tebarüz ettire! il Bursada Yahynya parlak bir cena-

ze merasimi yapılmış ve bu askeri re· 
nn1.e meras:minde vuli, kumandan \'e 
Bursadnki sub:ıvl::ır bulunmuştur. 

Hayatı General Eydeman 
Uc I yarın ~ellyor 

.\nı. uz atmak Sovyet Si\'il ha\•acılık teşkilatı rei-

"llrada alınacak si General Eydeman ve arkadaştan 
t yarın sabahki trenle Eski5ehirden ~eh· 
ed biri er rimize geleceklerdir. 

\l .\ıı~raşt ırıh yor Misafirler yarın şehrimizi gezip ö-
ııa .. rad h hür gün saat on birde vapurla. So~·ct 

'lıı ca)( ledb'a a.}atı ucuzlatmak içirı nusyaya döneceklerdir. 
tı:~alctadır itlerin tesbitiyle meşgu ı 
"a~ •ttıaı~t · Bu meyanda ihrac. T l I I f l d 
ııı l\hi! ''e kın da, dC\'letfn tanı biı' mı erz er CPm ye n e-

e,~lrtr hah~nt.rolü altına alınma ki yolsuzluk 
1 l>e,.ı ıstır. 
~~et . et ""' 1 . 
llıa4 1~erisi de a bol i lih::al ile men" 'bcyeti, cemiyetin glrdıgı uı ar .• ı \C'ı 
tıı, cteı,tin rı. e hnlkın istihlftk etti~i yol bulan yolsuzluk üzerinde tetkikata 

eı-...... fı'at nr d" .. 
~·.q lıı<t'ır.. ll.Ul'mn',;: k"r,"l'I b 1 t C . th t• 1 ·ı u 'il " 

0 
" aş amış ır. emıye eye ı umum yesı 

1 torı t· ır )'nrtd bu yolsuzluğa Si'bep olanlardan cemi-
l •ttiD" an Ziı·... t ,. k . 1 . . 

Yeni seçılen terziler cemıyeti ıdare 

l\östenceden trenle Biikrc~e gidt'. 
cck olan Genel Kurmav Ba~kanımrz . ,. 
,.e maiyeti konferansa iştirak edecek. 
ler ,.e hu müddet 7.al'fında H:ımidiY" 
mektep gcml~i I\:östen.se limanınd1 
bckliyecektir. Avdet gene ayni yo11·, 
,.e Hamidiye ile olacaktır. 

Genel Kurmay Başkanımız istiL. 
lal miicadelesinin haşlangrcındanber: 
ilk defa memlek<'f haricine s.-yaha!e 

• -·' ..... rJ r. 

Hamallara 
yeni iş 

Şehrimizde 4000 
hamal o!duğu 

anlaşıldı 
Belediye. Dahiliye \"ekaletini:t 

,·erdiği emre uyarak hamalların sırtta 
e~ya taşımalarının men'i için icap r.. 

den tedbirlerin ıtlınması faaliyl'tİrll' 

girişmiştir. nu hıı~usta hizım gelen 
tedbirlerin al.nalıilmesi için ka~ 11c,·i 
sırt hamallığı bulunduğu ve nereJerdt• 
çalıştıklan tesbit edilmiştir. 

Şehrimizde dört bin küsur ham:l: 
Tardır. Ilulunac.'ak şekil Dahili3 e ,." 
kaletinin de bildirdiği gibi hu vatan . 

dtt§htrı issi7. bırakmak değill bir kı' . 
mınr da başka f Jere nakletml'k sure· 
tiyle ola<'~kt r 

Hundan '>fr müddet l'VYel Eminci. 
nü ka:rmakamlığınrn talrhi H l'thhi.n· 
müdürlüğünün raporiyle konulan ;;il 
kilo azami yük haddi tatbik edilt'mr 
mi-tir. {'ünkii bu kararın tatbiki kin 
eneli"l heynelmilel mahiyette olan an• 
balaj ,·e ~·ük haddi nizamını bozm:ı', 

icap c•tmektcdir. Bütün dünya nınn: 

fatura fahrika!arı Tiirkiyede balya. 
nın sırtla ta~ınacağını h~sap etmedi\. 
lerindE>n 120 kilo yaparl<en hunu ta· 
şıtmamak ticareti durdurmak gibi hi • 
~e~· olmal,t::<lır. 

Hamallar cem·y· tinde ln!Jhap 
Hamallar cemi~eti idare heyetiıı 

tlen fekilcn yarı a1.anın Yerine yenil.-ri 
.seçilmek üzere öhiirgünkii C'ar--anılı:ı 
,.e onu takip eden perşembe günle,; 
intihap yaprlacnktrr. 

Limana dair 
proje 

lktısat vekilletlnce 
tetkik ediliyor 
Uman umum müdürü Raufi Man. 

)as ç.trşamha günü tekrar Ankar:ıya 

gidecektir. Ge~e11 hafta Ankarndan 
dönen nnufi Manyas tstnnbul Jima. 

AtatlYı ırklYı 
<dl n n ne~ n lkten 

scuıııra 

3 

Bu sabahki ga:;ctclcr Atatii.rkün 
ditnklL nutkımıt tc/sir ctmcktcdfr. An
karada bulunan ba§mttharrirlcrdC'ıı 

Yumı.s Nadi "Oum1ıuriyct" c fımu ya
:::ıyor: 

Rejimimizin en büyük mümessili 
dünkü nutkile millet!n maddi ve ma· 

nevi saadet ve refahı üzerinde uzunu-
nrnın ıslahı için yapılması Hi.zım gcleıı zadıya durarak millet vekillerine vf' 
işler üzerinde lktısat Vekaletine bir bütün millete kıymetli irşadlannı ib

projl' ''ermişti. Liman umum müdü· zal ettikten sonra milletler için haki
rü şimdi lktı.ı.at \'ekflietince tetkik <>. ki saadetin milli emniyetle kaim oldu

dilmiş bulunan bu proje üzerinde ,.,., ğunu kuvvetle tebarüz ettirdi. Bu en 
kalet:n nokfai nazarını öğrenecektir hayati sahada kendi kuV\'ctlerimizc is· 

Projede gösterilen işlerin bit· k J· tinat edebileceğimiz hakikatinin yanı
mınr, liman idaresi, taşarruf ettiği p:l. başında dünya sulhü namına biiyük \'C 

ra ile kendisi yapmağı taahhüt etmek. kuvvetli dostluklarla da rnüeyyed bu

le bcr:ıber diğer kısmı hakkında hükiı lunduğurnuzun ifadelerini haklı olarak 
metin maddi yardımım iı-temektccli · samimi alkışlar karşıladı. Nutkun ln
ki asıl mühim kısım da hudur. Hiikiı. giliz Kralı Majeste Sekizinci Edvardın, 

metin bu yard.mr kahul edeceği ,·era 

başka lıir formül bulacağı ümit l'dil. 
mcktedir. 

Efgan Hariciye ve Harbiye Vezirleri
nin ve henüz memleketimizde bulunan 
Yugoslavya Baş\'ekilinin ziyaretlerini 

Liman umum müdürü herah~- hikaye eden ve bu memleketlerin dost-

rinde ~ ılbaşından itibaren ta thik edi. hıklarına büyük kıymetler veren kıs
Iecek olan liman kadro ve hütce.c;iyl,• mile büyük komşu ''e dost Sovyetler 

limanın kanunen yapılması icap eden 

nizamname projesini degötiirmekt('. 
dir. 

Köylünün 
borçları 

Banka tarafından 
köylerde tahsil 

edilecek 

Rusyasile on beş senelik pürüzsüz bir 

tecrübe geçiren dostluğumuzdan bahse 
den kısmı hnkh olarak pek ziynde al· 

kışlandı. İskenderun, Antakya ve ha
\'alisi için istediğimiz ahidle mlieyyed 

istiklal vaziyetini ise biitlin mcb'uslar 
ayakta ve dakikalarca alkışladılar. 

Büyük Şef, Fransanın dostluğuna 

kıymet "erdiği kadar haksen:ırliğine 

de itimad gösteriyor ve onu bu iı;; ve 
fikirlerinde teyit eden alkıı:ılarile bü
tün MC'clis te tabii ayni inanla birlik-

Köylünün Ziraat bankasına olan te hakkın behemehal yerine getirilece
borçlarmrn ı:; senede ı:; taksitle öden- ği kanaatini de izhar eyliyordu. 

mesi için çıkarılmış olan 2i14 numara. 

lr kanundan istifade ederek lıor~lu 

çirtçilerin ~üz de doksan borçları hu 

sddlde takside bağlamı. tardır. imdi 
flk taksit vadesfnın ..,na .-elm•kte. 
dir. Enelce taksiti \'errneği taahhüt 

eden dftciler banka kiselerine kada ~ . ~ . 
«e ]erek borrla rını \·ermcktecl irll'I". e- • 

* Atatüırkü 
<dlD tr\) neırkeın 

.AJa.m•t Emin l'"1:r"an ''TtJH" d.tft. ili. 
yor ki: 

Atatürkün nutku kudretli bir deha
nın çok açık \'e cok samimi bir ifade· 

sidir. Atatürk nutkunu okurken ken-
Ziraat bankası huna rağmen her disine mahsus sade ve vakur tarzdan 

tarafta tahsil heyetleri çıkararak kii_,. 
bir an bile n~Tılmamıştır. Hiçbir heye-

liilcl'İn bordarının mahallinde alın· · · 1 't ı·k t · · 
~ can vcrıcı ını p ı sana ına mmemış-

ması kararını \'ermiştir. J{öylünün 'l. . k k k k 
~ . . . tır. Duyguları olayca o şıyaca e-

yagına kadar gıdecek tahs~I hey~tleı" limeler aramamıııttr. Riyazi bir kat'i· 
~ol masrafı ''e\'a başka şekılde bır pa. ti rt k 1 h k'l ti · b" · ye e o aya onu an a ı rn erın U· 

ra istemeden yalnız vade i gelen ho•.. tün bir millet tarafından vccidli bir 
en :ı 1acaklarchr. 

Yeni kanuna n:ız:ır:ın 'adc~i !?l' 

~en borçlar hiç hir şel•ilcle tecil<' tfthi 

tutu?mı~arak tahsil ,·eya herhangi bi .. 
taksifin bor~lu ,·eya k<'rili tarafındaıı 

ödenmediği takdirde lrnnunun vcrd!\!i 
bütün hakların düşerek banka alaca. 

ğrnın tamamen müstaceliyet ı,cslıet 

me.;i Jf.zımd r. nu takdirde banka ala. 

cağı hep birden ,.e yiizde dokuz 
ilfwe. i~ le alınııc:ık1ır 

fn!z 

Pek acıklı bir UIUm 
Merhum Rüştü Karakaşın oğlu Mch· 

met, Adnan, Feridunun kardeşi ve si· 

"Ortacı Edip Seyfinin kayınbiraderi ve ::o 

Sümer sineması sahibi Mehmet Rau
fun damadı Cumhuriyet Merkez banka 

sı kıymetli memurlarından İsmail Safa 
M üptcıa olduğu hastalıktan kurtula mı 
yarak vefat etmiştir. 

Cenazesi bugün saat 14,30 Şişlide 

alaka ile dinlenmesi, yer yer coşkun 

tezahürlere yol açması çok dikknte 
değer bir içtimai hadisedir. 

Bunun sebepleri wıikardır. Sözlerin 
sahibi millet tarafından SC\'ilen, sayı
lan C'n ağır miJJi imtihan günleri için 
güvenilen Büyük Şeftir. Milletlerinin 
mukadderatında tesirleri görülen re!ı

berclr arasında Milli Şefimiz·n bir e
şini aramak beyhudedir. Ne görüş ve 
seziş kudreti, ne de sevk ve idare ka-

biliyeti itibariyle Atatürk kimse ile 
mukayese edilemez. 

* MlUıkemmen 
bftır pırogıram 
"Kurım" da Asım Us ya::ıy01·: 

~~etı ·:u nteıu 4 

•• a e ·a eh 7ıraa1 ~·ct.n hakkının aranma~ı ,-azifesini 

l ~ııde ~,. 1"1.ları ."asıtasiyle nıcm. yeni idare heyetine \'erdiğinden bu ''~ 5 09 n 58 14 -t6 li.05 ıs.sn <l,5ı kağında Rauflar apartımanındaki da· 
hı, ~"d 1 gc)ı ' t b' ' · , - ..... Ol • .• "3 9'~1 12.00 1,33 ll,4i 11ta ·• ır, . rın es ıtını ) ap. gibiler hakkında lazımgelen muamele- .,.... 0

" .. :resinden kaldırılarak ailesi kabristanı· 

Osmanbeyde Mathaacı Osmanbey so • 

Knmutay açıldı. Millet Vekilleri 

günlerdenberi bütün memleket.in sabır 
sızlıkla beklediği açılış nutkunu he

yecan içinde dinledi. Atatürkün bu 
seneki nutku hem dıs Ye hem içişleri 
bakımından mühimdir. 

!çişler itibariyle nutuk memlekete 
ve millete birçok ıslahat ve icraat va
adeden mükemmel bir programdır. 

fttl'a. tı diirt~·a Dıfter ~andan Türkofj... ye tevesül dilecek tir. na defnedilecektir. 

l'lltı ç l!tUkıe .1ttemleketıerinin ithnl "· ----------------------------------------------"' <ltitı "•ıtıad•, l . 1 
··ıı t J e ıG..ıt .ıe erı, miktar, e f ....... ~~ 
~ljı.: llu h eren hi r hroı;ii r ha zırh 1 
~ 'illa} ro!;'" . 

'-'ıı l'tı edileıı uı de llH•mlckrıinıizd\• 
~l'llte ıı'ltıleketı rn~ddeleri bize ithal c. 
• <lir :ı.·ıel'tı" ti~~·~ fiYatlal'ı mıc;ıl kn· 

l) tı<·ıı·diikJc.ri .,.ö,.ülmt>'• 

~tı ~ •Şarıd Ç k 1 İ b • • b b 1 . 
~~ .. ~:.~~:~;~~id';:~.::~::·,•: ~~~h)~m~~~."!l~ğ~~ m:! .. !.~,~~ıne m :.~~ erce ça ışırsa mzı 

ill ş._.~llrıda.rı J!~;r:ı .. ,.• 4't1C'·ı ~elme.~ı "Çocukluğumdan beri bir gen~Ic tanışmaktayım. Bii· CEVABIMIZ: Ahlaken ikiniz de mtisamcıiıakar olup do j 
lldl'tııaıne ~~<''< mıllara hir it yüdük~e arkadaıılığımız akşa çevrildi. Ayni dinden olma- ğa:ak ~ocuklarınızın terbiyesi i~in mutabık kalıp elbirliği 

1 lhdaş edilecektir m amıza rağmen aramızda bir bağlılığın olmasına imkan ile çnlı§mak şr.rtı ile evet. ~ 

Bu programda kültür, bayındırlık. zi
raat, istihsal, finans işlerine, bi!ha.._cısa 

ilk tahsilin sade ve pratik bir şekle 

konulmasına, güzel sanatların inkişa

fına, sulalja, işlerindeki va.sıtalarm 

arttırılmasına, toprağı olmıyan ciftçi 

ailelerine toprak dağıtılmasın~ iş ka
nununun tatbikatını temin l!'.'n hususi 
teşkilat kunılma.sma, ziraat banlmsı
nın yeni teşkilatla ıslahına. petroldan 
alman resmin indirilmesine dair nyrı 
ayrı beşaretler vardır. 



HABER- 'Akşam poslur 

Japonyada dostça gezintiler 
Yazan: John Patrick -5 Dilimize çeviren: H. M. 

55 sene Japonyada yaşayan bir lngiliz 
misyoneri orada Japonyanın ilk sakinlerinin 

JAPON DEMIRYOLLARI 
sülalesini bulmuş ... 

Aomori'ye giden yolun bir kısmını 
bir lokomotif içinde katettim. Japon. 
yanın nizamları yolcunun lokomotifte 
gitmesine manidir. Fakat dost bir ms. 
kinist bulmuştum. 

Japonyaya demiryolu ilk döşend:. 
ii 7.amanlar, imparator bundan ç°" 
hoşlanmıştı. Sarayın ve u·lasuna:1 " 
etrafında paflryaa bir lokomotifin ar
dında vagonlarla seyahat etme•in n,. 
diği zevk neticesinde Japonyanın he
yerinde demiryolları inpsına başlac. 
dı. Bu inşaat teşebbüsüne, saray aile 
si bizzat önayak olmuştu. 

ilk Japcm demiryolları yapıldıir 
zaman raylar fnandmıyacak derec~. 

df) birlbirine yakmdı. Şimdi de aşa~ı 
yakan öyledir.1934 senesi tayfuna11d3 
OBaka şehri dvannda bir tren, teker. 
}ekleri biribirine çok yakın o1ması do. 
Jayısiyle bir köprü üzerinden ylmlrla. 
nıvennişti. 

Japon trenleri sık sık itliyor. tam 
zamanmda gelip gidiyor ve ueuzdar. 

TOTON TARLALARI 

tEvlerde yapılan ellşlerlnl himaye etmek 

TeşkilAt yapılma 
IAzımdır 

Bir teşhir yeri t:emin edilerek b 
teşekkülün bunu himayesine aıma 

en büyük · yardım olur 
Küçük sanatlardan bahsederken, ev- kabil olabilmiıtir. Fakat bu iki ın 

lerdeki elle yapılan itlere de büyük bir sesi sayesinde ev sanayiini ya 
yer ayırmak limndt. Ankarada açılan Evlerde. bu gibi itleri yapma 
elitleri ve küçük sanatlar sergisinde ev retile geçinecek binlerce fakir 
sanayii nilmuneleri de teşhir edilmiıtir. yaptıkları mamulatı, satmak 
Bunların arasında çok kıymetli eserler teıkilat kumağa bitiyaç vardır. 
vardır. kil ıerait altında, evlerde yapılall 

Evlerde yapılan eıyaları iki kısma a· meler, halılar, Kapalıçarpda bir 
yırmak lizımdır. Bunlardan bir kısmı carın mağaza&Inda satılmaktadır 
sanat kıymeti olan ve elle yapıldı~ı içir. iki tüccar, evlerde yapılan bu kil 
bir takım hususiyetleri ve güzellikleri işlerini pek ucuza satın alarak, 
ihtiva eden mamulat hatıra gelir, işle· ya satmaktadır. Ve bir çok fakir 
mel halıl · ler de bu gibi tüccarlara borçlud er, ar, veaaıre ... 

Bir de, evlerde harcıalem eıya yapıl· Bu meaele hakkında, alAkadar 
maktaclrr. Me.ell: Çorap, trikotaj gibi rasında tahkkait yaptım .• itin · 
mallar ... Büyük sanayi karıısmda kil· pek acıdır, bir aene göz nuru d~ 
çük sanatlarm mevk.iini temin edeceği· yapılan bir masa örtüsünü, bir 
miz zaman, birincisinin üzerinde dur - bedava denecek bir fiyatla satın 
mak pek faydalı olacaktır, evlerde elle tır. Ayni tüccar, bu malı on 
dokunan ve iılenen güzel eşya serisine yatla satmıştır. Görülüyor ki, 
dahil olan, sanayi mamulatı, büyük en· göz nuru dökerek, nakıı itliydl 
düstriQin karpımda durabilecek vazi • genç kızlar, bir ilci tüccar tarafın 
yettedir. Nitekim her memlekette, bü - suretle istiamar edilmektedir. Bu 
yük fabrikaların yanıbaıında, bu gibi kızlan bu istismardan kurtarmak. 
kilçük sanatlar, yerlerini muhafaza e emeklerini kendilerine vermek 
mitlerdir. lngı1tere, mensucat sanayi -. ~~ 
ınin vatanı olduğu halde, burada hala 
t-Jle dokunan Jrumaılar, piyasalarda da
ha pahalı olarak revaç bulmaktadır. 

Bu gibi huıuaiyetJeri haiz olan el 
aanayiinin yapyacağından emin olabi
liris. 

Baıvekı1imiz İsmet İnönü, An 
açılan elişleri sergisini gezdiği 
bu gibi küçük sanatlar için bir 
tat yapılacağından bahis buyurırı 
dı. Başvekilimizin bu s<Sderl, b" 
fakir aileyi sevindirmiştir. tktid Fakat. ev aanayiile altkadar o}Jnak, 

evlerde yapılan eıyayı sattırmak gibi 
bazt tedbirler a1ınmuma ihtiyaç var-

Aomori civarında tütün tarlalarır ~ dır. 
dan geçtik. Hükdnıetin tütün iahis.l. JaTJOl'IYO'flf' ilk aaldttkri oi'aft Atnu'lardan bir kabile bugün Mld Japonya- Memleketimizde, §imdiye kadar ev 

kAleti ve yahut belediye iktisat JD 

lüklerl, evlerde dokunan, itlenen 
bi mamulatı tethir ettirmek ve 
rnak çin teşkilat yapılacak olu 
lerce fakir ailenin yüzü gillecekdt 
nun kolayhkla yapılabı1eceğine 

rı o kadar şiimulli "Ve kaUdir ki, hi~ da yafG1ftClktadır. Bwada bw lcobilen in rahiplerinden bir1castı "~ "iyi aanayiini mümkiln mertebe koruyan 
kimse kendi mahsulünden bir yapra\ bayraml.an,, !IClf'Yor'lar. bir ki mlieHHe vardır. Bunlardan biri 
içeme9;. Tütünflnil maktu bir fiyat ü- donun traktörlerle işletilen çifUikleri YABANCISI AZ BiR ŞEHiR Kızılay, diieri de kadınlan esirıeme 
zerinden satmalı ve sonra paketler ha de çok moderndir. Hokaido'da çok az yabua Tal". B~ derneğidir. Bu iki müeaaeae. evlerde 

eminiz. 

Jinde kendisi geri satın almalrdn. Amerikan kolejlerinde okumuş b~r suretle ben halkm ~k allkumı ceL göz nuru dökerek~ itJiyen, la.alarm 
Aomori, "Japonyanın alaskasr,, di Japon ~tçfsfnfn, bir siit teksifhanesi beden bir mevm ha.llndeydha. Oturdu yaptıkları itleri. aa~ğa ve bunları hi-

Bu teıtcilat sayesinde, küçük 
tarla uğrapn fakir ailelerin 
tacağr gibi bu sanatlar da tekrar· 
fa yüz tutacaktır. ye tanınan Hokaido'ıaua kap:eıdır. i~n ~lıpn yüzlerce ineği oldufan:ı ğam handan aynlırkea bütan me111ur mayeytçabtmıttır. Bu jki hayır müesse I 

Tsugaru hoiuıaı &•• )'iiklU ate- serd ... Gittik~ zenginleştiğini söy. ve hilme1$1ler dizilndtler beni aellın. aeseai saycainde ev aa~ayiini yaptmak( 

~ .....,. .. ~ ... •N111dan •dem ,.... • ...... _... "c t.a1r- •-- lyYDrıar.ır. 'ıiiiilmill:ili;;mı;;;:m.:;;;jm1iiiiiiiiiiimmmimm;;;;•;;;;;;~ 
~ıylnısun4nn f cJserı bir süratle uyan::. sı dolayısiyle halkı süt istihJakine teş. IJ 
rak "·velA. Hokdate kıyılarına uğrar- vik ediyormoı ve bu suretle Bokkai- Bir mGddet sonra tren fatuyOau- Herkesin ağzında bir kelime 
Jar. do'da ıüt istihsali çoğalıyor ve ref:ı'ı na çıktığım zaman hamn taraçuın. K A L • E N T E 

JAPON KIZLARI AMERiKALI. temin edici bir hal alıyormuş. dan on on bet kadar kaadar, müdür. ı 
LARLA EVLENEBIURLBR Ml? INGIL1ZCE BlLEN BiR ahçı ve kadın hizmetçilerimiz (Joçu) 

Birçok yolcular geceleyin gefer. ADAM lann keneli ellerini sıkıp •lh)'arak DOLORES DEL RiO: Çünkü buguz•' 
Jer, l;fn kadar ahali beldeme salonq. Sapporo'da bir delikanlıya rast. bana hl.il ftda ipreti yapmalamrr f"llml herkes bA§endl TCRK sinem•-
nu doldurmuştu. Ayakta kahnı§tım ladmı ki kendisiyle Tokyoda da le'). görmek dokunaklı Te billhare zevk aında: Bu On 11 de t:e nzllAt:lı matı,,• 
Derken gilulce bir Japon kadını kal- nuşmuştum. Beni evine götürdü. ln veren hadiseydi. 
kıp bana yerini verdi. Japonyada b .. gilizeesi gayet berbattı. Ne söylesem KILLI AINU'LAR 
dınların erkeklere yer vermesi çok gö. •ffa anladım.,, diyordu. Hakfka~ff Sapporo'da Dr.John Batchelor fsfnı. 
rülür. Bu kadının İngilizcesi f evka. sö:rlerimin bir noktumr olsun anlarr.:ı li bir lngiliz papazı bulunuyor ki, Ja. 
iade iyi idi. Bir müddet konu§tuk. sabile .•. 

Bana bir Japon kızının Amerikcl· Bir defa hiç manası olmıyan ve 
da evlenip evlenemiyeceffni dddt bir heceleri baştan Ye sondan düşük bJr 
tavırla sordu. Amerikalı / kocalann teke.rleme yaptım. Ona karşılık da: 
ne kadar tedbirli, yardımer, ve nat!k - Ha anladım ... dedi. 
old11klannı okumuştu. •Herhalde on. f şte böyle btr adamdı. Babası bir 
larm karılan kendilerini cennette yn. eczahane işletiyordu. Fakat burası "" 
şıyorlarmış farzederJer" diyordu. şayanr dikkattir. Baba.~ı bir mangah:t 

HASIR üSTlJNDE UYKU arclmda ve dUkklnın eve bitişı"Jc krs-
0 gece altrma bir hasır serere~ mmcla oturuyor ve mfttebessfm yüziy. 

vapurda uyudum. Etrafımda Japon. le eT i'lerinf de idare ediyordu. 
lar o kadar sıkışık yatıyordu ki dlnt- Böylece yukands adı geçen Dıl. 
cek yer yokta. Fakat be•den ener_., buts11 isintli Bwda h.,,trelilliıt kar1;. 
seyyahların da ifadelerinden anla~l. sın da h•J11adqfumu !anıyordum. Çiln 
dığına göre, "Bir .Japon kalabalığı. kU diikkina girdim gireli hiç kımılda. 
dünyanın en temiz kalabalığıdır.,. bn ınam~h. Delikanlrya japonca sor. 
f tlbarl'a ehemmiyet vermiyordum. dum: 

SAPPORO'DA - Babantı sakat m1dır? Yok~a 
Sapporo Japonyaaın cenup m. lı.asta mı? 

mındaki şehirlerin hepsindea modern.. - Ha~, dedf. Kendi keyfl ile !>. 

dir. Üniversitesi var. Gene HokkaL turuyor. 

ponyaya bundan 55 sene evvel selci:. 

fi zaman artık inkıraz bulmakta olaa 
Kıllı Ainu'lar denen bir ırki k~et. 
miıttr. Japonyamıa ilk Akialerinin 

bakryeleri olan bu insanlar, medeniye. 
tin ilerleyişi karpnnda 111emhketfn en 
icra köşelerine kadar çekilınftlerdir. 

Dr. Batchelor, bu zavalh insanla 
ra hem Japonyanın hem dünyanın diıı: 
katini celbetmi,tir. 

Bugftn Alnular, AmertkaDID kn
mm deriUiert gibi hilktl•etin ltimaye. 
ai altındadır. Köyleri. dil•Jaaıa ile:-

' ye.rlndea birçok seyyahlarca dyar!t 
edmr. Kua Amerlkannı eenubu pr. 
kialnde de Pueblo kırmızı derilileıi 

ayni allkayı ıörınektedfrler. 

(~•r) 

Edirne Valiliğinden: 
Edime Memleket hutahanesinin 1950 lira tutumdaki 176 ~ 

yı bbbiyesi açık ebilbııeye konulmuıtur. Taliplerin ihtiyaç listesini 
üzere Edimede Vilayet Daimi Encümeninde, latanbulda Sıhhat ve 
Muavenet müdürlüjüne müracaatla n ve ihale sünü olan t-11 
alı Pııü A&t 15 de 147 lirahk teminat makbuzlarile birlikte Vdi1" 
imi Encümenine gelmeleri. (2'21) 

Senelik muhammen kiran 96 lira olan Balatta Hmrçavut 
nİn Körotfu sobğmda yeni 2 N. h iki kat odalı kiaıir ev teslim 
i~baren 937 veya 938-939 seneleri maym eonuna kadar kiraya 
ilzere açık arttumaya konulmuıtur. Şartnamesi levunn müdür 
görülebilir. latekliler 7 lira 20 laırut Jule ilk teminat makbuz veya 
bile beraber (bir can evveline kadar ilk teminatm yatmlmuı .... 
hlc olacaiz) 3-11-936 salı günü aaat 14 de daimi encümende 
bdırlar. (l} (2229) 

Mi ki Afrikada haydutlar peşinde 



......, 

k
Radyodan gelen 
ara haber ... 

rıı 1-iiihendis Baker, bacağı mmsıkı ~, 
çU~ §eıtlongda oturuyor. Yanında kil.. 
ı bir nıasa ... Masanm üstünde tele-

: l'adyo, mecmualar... Adamcağız, 
._._ aYdanberi hastadır ve o mUddet. 
""'ilOeti bunlarla oyalanmaktadır. 

eli? Öyleyse niçin dinlemiyor? .. : Ha. 
men llnlbayı yaktı. Dalgaları ayar et-
ti ve dört kulak kesildi... • 

Rarısı Suzan Baker, şık, zarü ve su. 
Yare elbiseleri giymi§ bir kadm. A· 

~~l duruyor. Halinden belli ki, çok 
·~ nı~nr. düşüncelidir. 
Se-: Canını, gitmeseydim, ne olurdu?h 
k nı böyle hasta hasta bırakmak ya. 

l§Jnaz bana. .. İçime sinmiyecek ... 
Milhendls, heyecanla: 

Hak'ikaten birinci perde ~lamı~ .. 
Gür.el bir musiki.. Mükemmel artl&t 
sesleri... Şu anda kendisini kanamm 
yanında farzetti. Onunla birlikte 111 

piyesi dinlediği için, bir nevi aadet 
bı1e duydu... Öyle eevi§iyorlardı ki.. 
Evet, mtıhendi8 Baker, Suzan'ı öyle 
seviyor ve onun tarafından da ayni 
kuvvetle sevildiğine o derece emin 
bulunuyordu ki .•. 

Elini ktıçük masaya umttı. Ora.dan, 

Suzan'ın resmini aldı. Gözü karısında, 
kulağı musikide, daldı, kaldı ... 

-:-. Hayır, kat'iyyen! Mutlaka g'ide

~· cic.im! Niçin içine sinmesin? ... 
~ ç il' §eyun kalmadığını görüyorsun.. 

~ airı, ne SIZI ... İyiyim ve günden. • Bu dalgmlıktan a.yılması pek feci :ne de iyileşiyorum... Eminim ki, oldu. ÇilnkU, radyoda, musiki, ansı· 
. . 

iki an kadar ayağa kalkacağım... zm kesildi: 
ll'akat Beni yarubaşunda boyuna hap- - Yangm! ~m. .. 
~=k ne demek.. Beni o kadar in. Bir kıyamettir başgösterdi. Kadm 
--aız !rlr Banıyorsun... G&terdiğin ve erkek çığlıkları... "Yanıyoruz! . .., 
~ f eda.karlıklar elverir... Haydi. naraları.. Derken, yıkıntılardan, çö
l~ gl~, Suzan .. Hem biliyonım. ki, bu kUntillerden hbıl olan korkunç ses. 
...ı Yan trupu seni fevkalAde alikadar ler ... Ve gittikçe büyüyen feryatlar: 
"Yer... Yaralılarm, yanan.larm ba.ğnşmala-

... A lCacıın, miltereddit adnnlarla. kocası- n •• 
- Ya.klaşu: Mühendis Be.ker, evvela, bu facia-

- G nm kartısmda put gı'bi hareketsiz ideyim, üzülmiyeyim demek?... ad ğı 
- Gitı ÜzUim 1 kaldı. Bir eey anlıya.madt. Anl ı 
lr°""- e ya.... .._ .... da., bir klbus ge~1rdiğine kani 

----uıın a1nmı op-tü. Mühendis de, ~ :;' 
~ oldu. 
!la Ç&nesiyle yan.ağınm ortası. Fakat, işte birdenbire radyo kesil. 

dudaklarnu değdirdi... df. Bn sefer, merkezdeki spiker, tiyat-
~ vakit geçir ... Gtlle g{ile.. ro binaımıda yangın çıkbğmı. halkın 

)a n • l!ıiltereddit adımlarla. kapı. pek bUyük bir tehlikede olduğunu, fa. 
~ledi ... Eliyle bir daha "Allaha kat ilmldin kes:ilmemesini, itfaiyenin ı 
dQ.._ 18.dık!,, dedikten sonra, kaybol- imdada gideceğini haher verdi 

ş Ba.ker, belki de itfaiyeden daha ça.. lıı~.~i, hııı:ıen..ı;.. • .... _;ıı· k ......... _"" buk k ....... ft .. t. Kan +?............ k '""~ -.,.;ı .......... OOYf;U -~ ~"' aw.cwup a.rmınm 
Gf"... ~Uerini zihninden takıp e. imdadına uçaca.k. .. Fakat, ah şu sakat 

.,vr: İ§te . rdivenden ·-"9 ~:: lıaJı , lofada, ışte me a.7'"6'"' 

Çeye çıktı... İşitiyor: lmda.dt sıhhi ve yangın a. 
~ ta.liiiiıft""'4ım!§. Net.eldm -. ra'bü&rr, koık~ pzılıinm ~. 
~'*-~e zarfında. bir otomobilin ha- caddelerden geçiyorlar ... 
~A .. ~ duyuldu. o, ne yapa.bilir? ... 

ilk. -.ıte.r, hayalini işletmekte devam Telef onu açıyor... Karakolları alı-'""4. l{&ıısnır 
deoı:ı . • zihnen, bütün caddeler. yor. Hep meşgul sesi ... Dostlarından 
~~rdi. Tiyatro binuma kadar ikisini de evde bulamadı... · 
~ ltatt:&; dimağında, ~annen ope- Telif, ha.Yf ve yıl(mıık içinde. kolu 
)i llçtı,~vertiirünu de dinledi ve perde. ka.n&dı lnnk: 
~ "-Ne olduysa oldu. .. Beklemekten 
İl'denbire, alnına vurarak· başka çare yok!,, diye karar verdi. 

;:,~e aptaınn! _ diye söyl~ndi. Hakikaten de öyle değil mi ya.: Şim.. 
ile~ gazetelerde, operanın radio di oraya. git:mi§ bile olsa, o ana baba 

ll~red ·1 gününde karJBIDI nasıl bulacak? Su. 
~ı eceğini okumuş değil miy- zan kurtulduysa. derhal koşacağı yer 

-Oaeı bl ır Si rta n bura~u değil midir? 
Saniyeler, dakika; dakikalar saat 

detarı ? oluyor ... 

Suzan hW yok ... Saat dokuz, dokuz 
buçuk, on.. Yok. 

Demek ki, aman yarabbi, demek ki, 
korktufu bafm& gelecek? ... 

Hutanelere telefon ediyor: 
- Yaralılar var ... Kadmlan da var. 

Fakat. hüviyetlerini tcabit edemedik! 
- cev&bmı alıyor. 

Ah, bu gece ne diye hizmetçiyi de 
savarak evde yalnız kaldı? 

İşte, on bir.- fşt.e on biri çeyrek ge. 
çiyor ... 

Hidise 11.zıerinden tam iki buçuk sa
at geçmifti ki, kapmm önilnde bir o. 
t.omobil durdu. .. Merdivende ayak ses
leri.. Sofada ve nihayet odanın eşi
ğinde karısı: Sa.pa sağlam.. Neşe için. 
de.-

- Canın sıkılmadı ya, DOnO§um! -
diye bülbW gibi şakıyor-. Ah beraber 
olsaydık kegki. .. öyle harikuladeydi 
ki_ Biter bitmez hemen geldim. .. Ba
kayım nonoşum ne yı.pıyor diye .. A.. 
Nen var.. Sapeanımı, titriyorsun, ge. 
ne mi hutalandırı ? .• Ketki, keşki git
meııeydfm .. 

Mnhendia: 
- Ke§ki ltefki gelmeseydin. - diye 

inledf.h 

Kadm, blltttıı :rsra.rlarrna rağmen, 

o geee, kocumdan bir teY öğreneme. 
di.- Tiyatzod& yangın Çikmıe olduğu
nu ancak ertesi sabah guetelerde o. 
kudu. 
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Hasan Rasim Us 
Baııldıiı ,,~, (YAKIT) .. oi .... , 

307 sene evvel bugün 

Diyarıbekirde zevk için kan 
akıtan Husrev Paşayı 

alkışhyorlardı 
ihtiyar, Paşanın suratına haykırdı: "Senin 

gibi zalimin zamanında Ulmek, 
yaşamaktan iyidir,, . 

Husrev Paşa, Gürcü hükümdarını 
matyetı ile gözü önünde idam ettirdi 
Gelir ol veıir huni kılıcı elinde kanlu 
Sovul e11 gönül yolundan, ki yaman 

geli§tir bu 
Sadrıazam Hüsrev papnın he• 

geçtiyi yerde bu be)it okunurdu. O. 
nun şerrinden kurtulanlar sadaka ve.. 
riyor, kurbanlar kesiyorlardı. 

1629 yılında, işt'! bu Hüsrev paf-8, 
Iran üzerine sefere çıkıyordu. 

Ordu Uskffdara geçtiği gün, müt. 
hiş bl! fırtına etrafı kasıp kavurmafa 
ba§Jadı. Her taraf tan nehirler gib: 
seller akıyor, evler yıkılıyordu. Büyük 
seferl' başlanırken g<?len fırtına ask". 

rin mneni kuvvetini sarsar gibi ol. 

mu~u. O vakitler böyle hadiseler 
ağarauzluk1ara atfedilirdi. Tan1ıte 

bonon sayısız misalleri vardı. Yalnız 
Üsküdar fırtınası, beyinleri lazla kur 

alamadı. Kırk üç yıl lran tahtında 
hüküm sürmüş olan Şah Abbasıu ö

liba haberi, orduda bir aerinç uyan. 
dırdL 

• • • 

Mu~ravı oğla ve kırk kadar :ıdaın.. 
ları ilf> yakalattı ve hepsini g&ztl hlin 
de öldürttO. 

Tarihi Naima ba laadiMJI ka1detı

tlkten sonra fDDlan yazı7or: 

"Şallı aena 1llce Wa )1lk üp " 
rlp ilkeler temlik et8e padlfala aaı u. 
lef h lfe na .ermezlerdi. Ve .Ual 
giıwezlerdL Bir nklll ..U. .teer 
red kandökme merlba4ea btl ... rl 
klbihl irtiklb eyledL 8811• bir .._.. 
sahih! namı idam etmek pdarbkilr. 
Cilt 3 sayıf a7 .• .,, 

{fte Hflsrey pqa biyJe bir aaa. 
dı. Tarih onu hakb olarak pddar dl. 
ye kaydediyor. 

1629 yılı 2 iklad~· sbl 3'11 
sene enel 'basla, DlranbeldrM, 1aer 
yerde kan akıtarak ilerllna Bin'•' 
pqa için dua ediyorlar: 

- Ne Alicenap, ne ~e.ar, .. iyi 
kalplf kumandan.. :liyorlarcb. Orda, 

onun emri ile en kanlı savaşlara atıl-
Hisrev P9§8. ordusu Akşehirde naaia. hazırlanıyordu. Çinkü Hüarev 

idi. Pap, kadı Avni Osman efendiyi paşa zahire ve mevacibe dağıtm•ştı. 
haJ>Rttirdi. Sa~la sa~uza bakma dar, 
önün~ geleni öldüren Hüsrev paşa. (1) MuğrtW, tarihte Fil ""'1lftttl 

yı halk haccacı zalim diye adlandır- Mağzo diye anılır. Türkiyege iltica. 
NlftL ıt&dr, '8•1iıftea ~. - • ._. ,,_.., .. •l 'i 
korkusundan öldü. olmllf, padiftlh lrımtlt8'1ıe ellgle lrll'at 

• • • giydirmişti. Çok caur, 1Je Tcuoetli 

Hüsrev paşanın Koca Durmuşa. idi. Tahtuu bırakması ona. çok acı 
chnda sebenlik bir ihtiyara yaptığı gelmif, Türkiııede Mehmet adım almıt 

hareket kendisinden korkanlara ayni tır. Kendisini himage efkn mU.kt i9a 
zamanda hudutaaz bir nefret hi811i nr 

ndttL 
Sadnlzam. Durmup servetinin 

miktarım aordu. ihtiyardan aldıtr 
cevap fllyda: 

- DeYletlft! Ben bu kadar lennd 
ve uker eahibiyim; bende para kalır 

mı? Bagün zellr, yarma danaaz. 

Pap, ba beklemecliği cnapt.t.n 
köptirdfi: 

- Malını nr, 1oksa. bqın sfder .. 
dire haykırdı. 

Koca illtiyann dudaklannda ha
fif bir tebemtl• bellrmifti. Solak 
kanlrlrğrnı hiç bozmoyorda · 

- Ecelfm gelmedi ise senin tehdidir 

her şeyi yapmıştı. Karaman Allı ırdnın 
lığı verildiği vakii,,, l>eılti eöglndfti 
Mey~m batk mlluırat be ,,U.,, 
Begden fUI uen IH!bq r/lll,,., 
Men ne geb~"'1 'M lllii.ılnıMı •• 

cdııt 
Mlnnlranl kahnrnıanl 11,,,,.,, 

Hayatı tarihte göç rastlanır entr'. 
kalar ve inanılmryacak hadiselerle 
doludur. Vakit gazett'Sinln 1933 r.h 

temmuz, ağustos, eyltll, tqrin!eneJ 
aylannda yazdıjım ".Afk delisi laL 

kümdar,. roınan·mda ona bu h•ldlrf, 
fakat muhayyel romanlara tq ~t. 
tacak hayatını yazmağa ~lıştnn. 

N. A. 
beyhudedir, dedi. Eğer nahak olarak -------------
kanıma girersen. m~hşer gilnüııde i!ii 
elim yakandadır. Yaşım seksenden 

ziyadedir; vücudumd11 da din ve dev. 

let yolunda açılmış o kader yara var 
dır. Senin giW kana susamış bir r.a.. 
limin zamanında ölmek, yaşamaktan 
. 'di \ lJI r.,. 

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

HABER 
Bir insan öldiirm~ hazan ze~·k G A Z H T E S f N 1 N 

haline getiren paşanın vereceği cevap 
kolaya tahmin edilebilir. Elbettl' K UÇ U K 1 L A N L A R 1 
sözle karşılık veremezdi. '"fiği sirfü. Çabuk ve iyi satmak, 
ihtiyarın cevabı pür vekannı kesti; kiralamak için en emin, 

üryan vücadu üzerinde sayılan yan 
nipneleri sözünde sadrk olduğunu i~· 
pat •yledi.,. 

• • • 
Htl8rev paşanın tarihte admı da . 

ima linetle andıran suçlan ara8111dll 

en ucuz ve en kolay vas:
tadır. 

20 kelimeye kadar bet 
def asi 

100 
kuruetur en mühim1ni Türkiyeye iltica etmif _ _.._ __________ _ 

GUrcü hüktimdan Moğravı fildürt. 
mesidir (1). 

Hüsrev paşa Koayadan geçerker: 
bu kahraman adamı öldürmek sevda. 
sına düştü. Sadnizam onu kı.sJı:anı
yor, bir gün elinden mevkiini kapaca. 
ğını suuyordu. 

HABER GAZET~I 

İatanbulda en çok satı
lan hakiki akşam ga.zete
sidir. 



E•eri hazırlayan: Nüzhet: Abbas 
Dikkat: Bu yan, yalnız pazartesi, çarfatl~'I ı•e cumartesi günleri neıredilir. 
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HABER - Akpm postu! 

Paris - Saygon -
Paris UÇUŞU 

2 IJdncif.eerin - 1936 

Top ortalayışlarde vakit 
kaybetmemek lazımdır 

Yarıda kahyor Yilzme ve su topu antrenUrU : 

Açık oyuncusunun kafa vuruşları- nada bir hasmın müdahalesiyle bu te
ru, dribling ve çalım gıbi mümkün ol- şcbbüı;ten vazgeçHmek lfızımgeldiği 
duğu kadar fazla prakits yapması la- takdirde çalım yapmaktan ziyade dct
zımdır. Bir maç esnasında muhacim ha iyi yer tutmuş bir arkad~a pas 
hattında oynıy:ı.n herhangi bir oyun- vermek en doğru harekettir. Kale Ö· 

cuya öyle fırsatlar gelir ki, yanlış hiı nündeki çalımlar kargaşalık arıuıında. 
kafa wnışu ile büyük bır avantajı boşuna enerji sarfetmektcn başkn bi: 

Dünkü sayımızda Paris - Saygon · 
Paris uçuşunu tecrübeye kalkan iki 
Fransız tayyaresinin uçuşu terkettık
lerinden bahsetmiş, ve Challe ile Eril
in muhtelif muva.ffakıyetsizliklere rağ 
men UÇUJjU bir üçüncü defa tecrlibeyc 
kalkıştıklarını yazmıştık. 30 tarihli 
Paris - Soir guetesinin tayyarecilcr
den alarak neşrettici yeni bir hava
dise göre bunlar da uçuşu terketm:ıı

lerdir. 

" •- Dç aylık yüzme mevsimi su t 
punu memlekette temelleetireme 
B i r tek havuz bizi de su topun 
kuvvetli mitlet:ıer arasına sokabil i r 
dıyor. 

Geçen gün yüzmeler hakkında çok kış mUtemadiyen antrenman yap 

ke.ybetmiş olurlar. Bunun iç:.n açıkla- sey kazandırmaz. 

isabetli görüşlerini yazdığımız yüzme 
ve sutopu antrenörü Bay Fercnsfy, 
bugün de su topu hakkındaki düşün
celerini §öyle anlatıyor: 

rm behemehal kafa vuruşlarında .sa - Açıkların şüt hususunda dü§tükleri 
bet elde etmeleri şarttır. ı en büyük hata iki~ir : 1) Çok uzakta~, 
Açık oyuncular, üzerine bir hasmı 2) Çok dar vazıyelerden topu ag

~ekmek şartiyle iç oyuncusuna pası lara takmak hevesi. Bunların beheme· 
vermek suretiyle ani bir çıkış yapmak hal önüne geçmek lazımdır. Kaleye 
ve ilerliyerek arkadaşından alact' -:, girmiyecek bir zaviyeden yahut da o

Basra, 29 T~inievel: 
"Dün Bağdattan saat 20 de hareket 

ettik, Bouchır yakınlarında uçarken 
makinede bir anm çıktı. Yere inmek 
üzere kendimizi güç beli. Basraya ata 
bi1'1ik. Maalesef uçuşu terketmek mec
buriyetindeyiz. 

Sutopu yüzme sporiyle meşgul olan 
her memlekette otuz senedenberi oy
nanan çok enteresan bir oyun olmakla 
beraber bizde tarihçesi üç seneyi gP-ç
mez. Lakin bu üç sene zarfında layık 
olduğu alakayı tevlit etmemiştir. An
cak son sene zarfında gerek yüzücü
ler, gerek seyirciler arasında biraz 
dikkati celbedecek derecede heves u
yandırmıştır. Sutopunun layık olduğu 

bu alakanın çok geç tecelli etmesinin 
sebebi maçların son derece az olması-

• 
llapo~u" bir wnışu: Vilcut topmı 
tam arloaaında, gözler topa dikı1miş
tir. Bütün harekettel.."i ahenge dik7..at 
ediniz. Atılan topun biçim3iz ve fal
aolu gitmesine im.kan var mtdır1 

pası karşılamak için fırsa.t görmedik
leri takdirde daha ziyade topu silrme
t. 1&1N etmel\4lr1er. Topu atlrUı 
t'Snasrnda dikkat olunacak şey, taç r,iı 
gıaiııe çok yakın düşmemektir. Çünl;:; 
bu takdirde hasmı aldatmak için topu 
ancak onun sağından geçirmek la
zıtndır ki, tek bir tarafı açık oyuncu
ya çalmı yutturmak biraz gUçtUr. 
Taç çi?.gisinden beş metro içerde kal
mak kilidir. 

Açık oyuncularının düştükleri bir 
hata da, topu köşelere doğru sürerek 
lilzumeuz yere vakit kaybetmeleridir. 
Hasmı oyuncuyu atlatır atlatmaz, sü
l'Ü(le kaleye d<>ğnı bir istikamet ver-

!Dlk lbmıdır. 50.rüşü temdit ederek 
muhakkak surette zaviyeyi kUçültmek 
'Ve haamılara, arkadqlan marke et
mek için fırsat vermenin de doğru ol
madığını söylemek istiyoruz. 

Açıkların topu sürmeleri daima ili!· 
ri doğru olmalıdır. Geriye sürüşler ve 
4'1hmlar hiçbir kıymet ifade etmez. 

Dribling ile geçmek kabil olmıyan 
,.mut ela stilinizi öğrenerek bunu yut 
JDJyaD haaımlan geçebilmek için açık· 

laım çok iyi çalım yapa.bilmeleri §art
tır. Çalım hakkında daha evvel malfı
mat verdiğimiz için burada çalım tek· 
niif Jıakkmda fazla bir şey söylemeye 
Jitzam görmüyoruz. 

Şt}TLER 

Futbolun on sene evvelkine nazaran 
çok deği§ik bir manzara arzeden cep
hesi de açıkların gol atmak işine iş
tirak dereceleridir. Hatta gol atma v~ 
zifest, iç oyuncusundan açık oyuncusu
na g'e(;miı demek bile mübalağa ol
mu.. Buna bir misal olma.k üzere Be 
tiktqtan Eerefi, Fenerbahçeden Ni -
yui, Fikreti ve diğer klUpJerden bir
çok acık oymıcuları gösterebiliriz. 
Herhalde 1uraaJ muhakkaktır ki, bu
gün &(lk oyuncunun köşe gönderleri 
dibinde bin bir mllşkülitla didişere~ 
topla sıyrılmak veyahut taç çizgisi ü
zerinde yüz metro sürat koşusu çıkış· 
lan yapmak devri artık maziye karış 
Jllllbr. 

Şllt ~ekmek hususunda a~ıkların 
lale zaviyeleri dığer muhacim!er~ na· 
zaran daba kapalıdır. Bunun i~!n şUt 
çekecekleri zaman muhakkak surett~ 
alı ve kaleciyi iyice görerek teabti et· 
-ulldirler. 

Kale önlerinde bir tüt çekileceği es-1 

tuz metrodan şüt çekmek boşuna e· 
mektir. Boşuna yorgunluktur ve fu~

bolcunun kafasızlığını gösterir. Nadi
ren kalecinin hatası yüzünden bir gol 
olursa, bu olsa olsa ancak bir istisna· 
dır. 

Açıklar kaleciyle kaleden uzakç:ı 

"Chel'lc - BrW' 
Bu tayyarenin uçuşu terketmesiyle 

Paris - Saygon - Paris mesafesi bu
gün terkcdilmiş oluyor demektir. 

.Jım Mollison 
bir yerde karşı karşıya kaldıkları za. Nevyork • Parls 
man (kalecinin çıktığını farzediyoruz> uçuşunu yapıyor 
son derece soğukkanlı davranınahdır· 
ıar. Kısa bir çalım, temiz bir sUrüş· Amerikalı tayyareci Jim Mollison 
le muvaffakıyet imkanı olduğu gibi to 29 Te§rlnievvelde Nevyorktan sabah 
pun altına ayağını sokarak kalecinin saat 8,45 de hareket etmiştir. Ternöv
başı üstünden aşırarak ağlara takmak den bildirildiğine göre, tayyare ayni 
da mümkün olduğunu unutmamak la· gün öğleden sonra saat 15,25 (mevzii 
zımdır. Bu kcpçeleyişin güç olduğunu saat) Harbour Grace'da bir mola ver
lt1kdir etmekteyiz. Fakat sırasında mek üzere deni7.e inmiştir. Jim Molli
çok iş<> yaradığı için genç futbolcu!&. son bu uçuşu ile Richmann ve Merill-

in tesis etmiı; oldukları rekoru kırrın top antrenmanlarında bunu da il!-
mak emelindedir. 

mal etmemeleri çok yerinde bir tavsi- --------=------~--

:rc~~~la birlikte koşarken ortalayışla. F re d risk ta d 
ra gelince, bunların da güç bir §CY ol- Norveç şampiyonu 
madığına nazarı dikkati celbetmek is- Bütün maç esnasında yağan müt
terim. Bu vuruelann düz vuruşlardan his yağmura rağmen evvelki gün Bolo 
başlıca farkı VUnl§ ayağının topun et- da~ 18 bin seyirci önünde yapılan Nor· 
rafına sanlarak yapılmasından ibaret. veç futbol pmpiyonası final maçında 
tir. Sol ayak tabii vaziyette tutuldu- Predrisktad takımı rakibi Mondab ta

dır. Bu yüzden bu spor fazla tanınamı
yor. Görmeden ve sırf ağızdan işit-

mekle bu oyuna merak sarmak imkan 
sızdır; z'ra insan suyun içnide el ve 
ayakla bir nevi futbol gibi bir oyu-
nun mevcut olabileceğini tasavvur e
demez. Derin suda, ayaklar yere bas-
madan tek elle top atıp tutmak, su i

çinde vücut \'Ücuda 'adeta cenk etmek 
gibl şeylere akıl kolay kolay ermez. 
Bu, seyretmemiş bir adamın nazarın
da bir nevi hokkabazlıktan başka bir 
şey değildir. 

Bu noktalan nazarı itibara aldık
tan sonra memleketimizde sutopunun 
ne vaziyette olduğunu tetkik edelim. 
Şunu kabul etmek lazımdır ki. sıh

hatli ve kuvvetli adamlann sporu olan 
bu oyun meml,,.ketimi1,dl" henüT. çok i

iu gibl vücudu kıvırmak da lüzumauz kıl$nı 1--G ~eaerek Norv~ ~iyonu 
~~~ıı--olmuştur. dur. 

Ortalayışlarda hatırda tutulması Maçm fevkalide heyecanlı ve zorlu 

lerlememiştir. 

Evvela sutopu klUplcrlmlzln :iki ''e 
ya üçü &§maması ve bütün mevsim 
:r.arfında yapılan maç adedinin son de
rece mahdut bulunması heves uyan
dırmak ve tarfatar toplamak hususun 
da kafi propaganda yapmasına mani 

Bas tin top kontrolıınıı gösteri-yor: 
Sol ayakla sfü•illmcl:t c oıaıı topn na
zaran biitüıı 1•iic11t 7ıcrhaıı[1İ aııi bir 
mü<Uıhlıle 7.-cır-:•ıııwltı i.'!fcıı ·1r11 İ<:fil:n

mctc 7.-o1nycrı rerilece1: gibi iıttu1-

mu~tıır. 

mühim olan bir nokta da muhasımlara 
müdafaa hattını tesise vakit bırakma. 
dan topu şandel tarzında merkez mu. 
haciminin önüne plfü:;e edh·crmektir. 
Ortalamak için. geri dönii!'}lcr. yahut 
saü acıksa sol ayakla ortalayışlar mak 
bul değildir. Ç'ünkü bun?ar <'Ok vak.t 
kaybettirir. 

Ortalayışlarda dikkat olunacak bir 
nokta da topu kalecinin cıkarak elle
rini kullanacaiı bir yere pJase etme
mektir. Bu ,,.·bi ortaleyışlar manıunz.. 
dır. 

Bir de defibela kabilinden ortalaY13-
lar vardır ki, bunlan IUzumsuz ve ye
rindı- olmıyan paalarla ayni kategori
ye dahil edebiliriz. Bu tarz oyun, oyun 
cunun kendisine itimatsızhğtnı vt fut. 
bolu anlarnadığnı gösterir. 

KÖŞE VURUŞLARI 
Açık oyuncular köşe vuruşlarmda 

son derece dikkatli .c>lmalıdırlar. Kor. 
nerden gol olmaın muhakkak değildir. 
Fakat korner herhalde mühim bir fır-

olmasına. yafmurdan kaygan hale gc· 
len bir sahada oynanmaaına rağmen, 
oyuncular o kadar gün.zeJ bir futbol oy· 
namıılardır ki bütün oyunda, 3 serbest 
vuru!f, 6 korner, ve altı avut olmuıtur. 

sat demektir. İyi korner çekememek 
için hiç makul bir sebep yoktur. Kor
neri çeken oyuncu topu kaleden altı 
ila sekiz metro harice oandel tarzında 
indirmelidir. Diğer taraftan muhacim. 
lerin de kalecinin bir iki metro yanı. 
na sokularak kornerden gelecek topu 
kale ağlarına takmak istemeleri de 
beyhudedir. Çünkü bu gibi topları ka
leci elleriyle kolaylıkla toplar. 

Korneri çeken oyuncu derhal kop
rak vaziyete göre sahada yer tutmalı. 
qır. 

KOMBiNEZON 
Acık oyuncunun arkasındaki haf 

bek ve yanındaki iç muhacim çok iyi 
anlaşmış olması şarttır. Haf bek ya. 
hut yanındaki muhacime pas veren a
c:ık oyuncwıu ~u unutmamalıdır ki, 

olmaktadır. Sutopu sıkı 
trenman& v• .ınümkün 

da sık maça muhtaçtır. 
Senede üç ay antrenman yaparak 

ve ancak iki maç oynıyarak halk a
rasında merak uyandırmak ve oyun
cu yeti~tirmek mevzubahsolamaz. Bu
nun yalnız bir ~.aresi vardır, o da ka
palı bir havuz temin ederek yaz ve 
---------------Eski boks şampiyon u 

Tuney 
Amer•kaya döndü 

Bir müddet milyoner karısı ile bera
ber A vrupada seyahatte bulunan ve son 
olarak Parise uğramı§ olan eski dünya 
boks şampiyonu Gene Tunney Kuin 
Mari vapurile dün Avrupadan Amcri -
kaya hareket etmiştir. 
~~-~--~~---~----pas verir vermez vazifesi bitmiş de- p 

ğil, henüz bqlamıştır. Bu da arkada. e r U 
ŞI tarafından iade olunacak pası al. Bey nel m llel federas
ma~ için ileri fırlamaktır. 

Ayni zamanda ilerde pas alan açık yondao çek ildi 
oyuncusu bunu muhakkak surette yal Berlin olimpiyatları futbol dömi fi-
nız ortalamak vazifesiyle mUkelJef de- nalinde milli takımlarına kar§ı yaprlan 
ğildir. Kar~ı cenahtaki açığa pas ver- 11aksızhk yüzünden Peruluların beynel 
mekle oyunu açmak ve merkezi sıkleti milel federasyondan çekilecekleri söy -
ni bir cenahtan diğer cenaha geçirt. lenmekteydi. 
mek bazan oyun üurinde son derece 

Son gelen Avrupa gazeteleri Peru • 
mUeair olur. 

nun F. t. F. A. ya gönderdiii resmt 
Açıklar, top iç oyuncuya geçtiği ve bir tezkere ile bu karannı tebliğ etti • 

bu oyuncunun da topu taca doğru sUr. ğini yazmaktadırlar. 
meye yahut çalım ya.pmıya ecbur ol-------~-------
duğu zaman onun yerine geçmeye H us u si mac 1 ar 
mecbur olduklarmı da unutmamaıan s-·.-,--,--·s·a·h·a-s·ın-da 
lazımdır. e m ye 

Futbolda muvaffakıyet oyunun tar- DUn Üsküdar Selimiye sahumda 
zı inkişafını evvelden kestirmek ve bt. yapılan hwru!i maçlarda, Oıskildar 
ribirinin oyun tarzını iyi anlamakta sporla. Gençler mahfeli (Bl takımlan 
mümkün olacağına göre ara.sıra yer de mUsabakasında 2 - 1 OskUdar galip 
ğiştirmenin hasımların üzerindeki IJL gelmi§, ayni klUplt>rln birinci takunla
şırtıcı tesirleri' de gözönllnde tutula- n ~ında i.e vaziyet 3 • 2 Üsküdar 
rak bu tabiyeden fırsat dilştUk<:e isti- sporun aleyhinde bulundufu bir mrada 
fade earttır. Gençler mahfeli rakibinin çok favul

( l)euam1 VGT) lu oynamasından sahayı terketmittir. 

tır. 

Sutopunun çok ilerlememesind 
kinci sebep olarak üç sene evvel 
ladığı vakit oyuncuların az çok 
yüzücülerden teşkıl edilmiş olmal 
gösterebilirim. Yaşlı yüzücülerin 
zuru uzun zaman çalışmağa sab 
tahammül edememeleri ve gayet 
bir zaman zarfında birinci sınıf o 
cu olmak arzu etmeleridir. H8.l 
iyi bir oyuncu olabilmek için on 
on dört y~larında çalışmıya ba.Ş 
mak ve uzun zaman uğra!}mak. 
nen olduğu kadar ruhan da o 
inceliklerine vakıf olmak elzemdir 
§erait altında ancak dört beş 

sonra bir oyuncu meydana çıkabili 
Avrupa memleketlerinde su topu 

den çok ilerdedir; fakat unutm 
ki orada bu spor çok eskidir ve he 

hirde müteaddit kapalı havuz nı 
cuttur. Bizim bütün bu mahrum 
ve nokımnlarımıza rağmen hali h 
daki derecemiz yüz kızartacak h 
değildir. Sutopu senede asgari d 
ııy sıkı antrenmana muhtaçtır. 

Oç aylık yüzme mevsimi meml 
t'mizde sutopunun kuvvetli ve sağ 
bir temel atmasına kili gelemez. 
bir havuza malik bulunduğumuz 
dirde üç sene sonra bizim de 
punda kuvvetli miJJetler arasına 
kulabileceğimiz ihtimal dahilindedi 

Memleketimizde sutopu tel}ekk 
rine gelince en başta GalatasaraY 
Beykozu zikretmek icap eder. Son 
manlarda bu iki klüpten maada t 
K. de de genç takımlar te kif olU 
muştur. On üç, on dört yaşları 
gençlerden müteşekkil olan bu · 
cülerden çok kU\'VCtl lmna'marın 
tişeceği muhakkaktır. Bu Uç kld 
kUçUkleri arasında daha şimdiden 
kati celbedenler mevcuttur. 
SUTOPU.NITN ÇADUK'°TA 
ETMESİ tçtN NELER LAZIMP 

1 - Evvelemirde kapalı bir pi 
muhakkak surette ihtiyaç vardır. 

2 - FedPraryon ~arnpiyonaaan 
ada turnuvalar tertip etmeli. o 
lara mümkün olduğu kadar fazla 1' 
şılaşmak fırsatı vermelidir. 

3 - Federasyonun elinde k 
tesbit ed'lmiş bir nro ... -"~" t,,.ı ,,.. ... 
ve bu programa göre bir temnıu 
itibaren mevsim ım.tidadmca her 
zara en aşağı bir maç isabet e 
clir. 

4 - Yalnız yUzUcUJere mahsu• 
açık havuz bulunmalıdır. 

Umumi banyolarda, den:z h 
nnda banyo eden halkın arasın~• 
topu ve yUzme antrenmanına 
yoktur. Kalabalık içinde bir yU 
ciddi antrenman yapamaz. 

5 - Büyüklere muvazi otaral' 
c;üklere de tok hatta büyUklerdefl 
ha ziyade ehemmiyet verilmelidif· 

6 - Bugünün küçükleri 'yarın~ 
yükleri olacağından bunlara nıa . 
manevi yardımdan çekinmemelidif 

Antrenörün düşünceleri çok • 
dedir. Bilhassa. tavsiyelerinde en 
noktamıza temas etmektedir. 
ruyanun 80D derece ful bir 
bu tel• JlleflUl olması, eter 
sporunu kurtarmak latiyonıakt 
ci IUtbr. ll'ederaayon IOD 

kadar bu tele ciddi ve pyaDI 
bir IUl'ette megul olurken llOD 

Janta bir nevi atalete uğrldl
ruhlu, sağlam bünyeli gençlerbt 
ru olan Türk yUzUcUlüjU 
muktedir, mlitepbbia ve atııp!J 
lanj&n mürekkep it bilir bir ı 
yon temenni eder. 

En iyi bir organimsyon 
geldiği takdirde gen"lerimiz 
kOnden çok c!aha parlak ve ·-:.• 
zi\milzil gilldlirecek dereceler,,,,. 
ceklerdir. 



,., Türkiye yağll güreşler birinciliği dün bitti 1 

ıeklrdağlı baş-pehlivan oldu 
Küçük ortayı Ponıak Süleyman, ortayı Ali Ahmet 1 

1 .k~zarıdılar, baş altı güreşleri karmakarışık oldu 
kiye~ &~n b~ten aerbeat güreş Tür Kur'a neticesinde ilk müsabakayı Eğer karıılaşmak istemeseydi gene 
hğh .. tılilderuıden sonra dün de Tekirdağlı ile Molla Arif yaptılar. On birinci olacakmış. ı · 
rı h :ureı l&mpiyonluğu milubakala· dakika süren bu gllreşte Molla Arif Uç rakip var. Kur'a çekiilyor, iki d. 
'l'a~~· hiçbir şey yapamadı ve pesetti. Molla karşılaşıyorlar. Kazanan üçüncü ile tu· 

batla un •tadyomunda daha sabalıtan Arif mtıubeQdan ıonra hakemlere ve tuşmağa mecbur değil. Ne garip usul 
tc L Yan bu karşıla!ma aktaın geç vak- gazetecilere dönerek: "Ben dedi güreş- deg~il mi? .. 

~•dar s" d'· N 
Dünkü güre§lerden bir görün ii§ 

~ ur u. eticede Pomak Siiley- mek istemiyordum bile.. Çünkii daha Fakat Hüseyin kabul etti ve Süley · 
lt...ı-orta birinciliğini, Tekirdağlı Hü • ilk d b . k N pal b mania müsabakaya ba!lladdar. Dokuz 

,, 111 de b gün e enı ırdılar. e ya ım u -s 
?L aşpehlivanlığı kazandı. dakika hakim güreoıen Yarım Dünya 
.. ~tı ü sene böyle geçti. tnp.llab gelecek sene -s 

Ol.k. • • ~· aabakalan o kadar karışık onuncu d a k ika da hasmına 
"" lcı bır • .k görüşürüz,.. 

Jenı . ıncı ve ı inci bir türlü seçi - bir paça kasnağı kaptırdı ve kurtulamı-
edı ve nih h k . Bu sözler bazı pehlivanlar gibi Mol • 

bir Q. a~et akemlcr üstün öriı yacağıru anlayınca derhal pesetti. Bu 
ierd· ~rla netıceyi §Öylece bildirmiı • la Arife de yapılan haksızlıklara neza - suretle Tekirdağlı yağlı güreı birincisi c:· • ketle verilen bir cevaptı. oldu ve dört gündlür intizamsızlık re-
~nanlı. Hamdi birinci, Somalı Ab- Hakemler galip pehlivan Tekirdağ · koru yapan bu müsabakalar da böyle 
Ci. 1iaı ile Babaeskili İbrahim ikin - lıya yanm dilnya ile tutuıup tutuımı - bitti. 

~on bir buçukta bapyan ort .. 
ti. ,. !IDalarına altı çüt ittirak etmiş 
&tıı e Yllkar.da yazdığınm ·gibi Poma~· 
l'tk ~n fınalde Huf')İde pes dedirte· 
~ birincili~ini kazandı. 

8 BUJUk orta 
dl. ll lllilaabakalara da on pehlivan gir· 

~ ~~t, Yıldırım Bekiri ters kepç~ 
~ eli Arif, Arabacı Haaanı ve Mal 

111 kU liUıeyin de Bcyköylü Süleyma- 1 

~de ile; Pomak Mustafa, Basriyi; 
tcrcıc de !'Iendekli Osmanı pes etti -

811 
lbağlup ettiler. 

1i ~ karıııaımalann galiplerinden / · 
de l'eııe~, kara HüsPyine, Rizeli A ı 
lell ~ ...... lhr~nköylüye P• ettirdiler ~ 
)Clıdt~ Poznak Mustafayı künd' ık 

~ifinatde: Rahmi ile Vuelı Ari' 

llireıı!tı. U~n ı_nüddet dev~ ede~ 
tecle k ~ribırlerıni yenemedıler. Netı· 
'\ 1ı1td~ • Çe1dıdi Arif müsabaka hari-

vacağıru sordular. 

Dün hususi maçlarda 

Galatasaray 
lstanbulsporu 5 - 2 
Beşiktaş da Vefayı 

2 - 0 yendi 
Dün yapılması lizımgelen lik maç· 

larının tehir edilmesi üzerine Begikta! 
Şeref stadında tstanbulspor - Galata· 
sarala Beşiktat da Vefa ile bir antren • 
man maçı yapmıılardır. 
Havanın güzel olması sahaya olduk· 

ça kalabalık bir halk kütlesini topla -
mıştı. Saat 14 de evveli Galatasaray 
sonra da tatanbulspor sabaya çıktılar. 
Hakem Supbinin idaresinde oynanan 
maçta Galatasaraylılar; Lfıtfi, Danyal
dan mahrum olarak §Öyle dizildiler: 

Avni - Suavi, Re,at - Salim, Hay· 
nıllah, Hüseyin - Bülmt, Saılibaddin 
Gündüz, Eıvak, Necdet 

tstanbulspor da: Hilanet - Hasan, 
Enis - Aziz, Hikmet, Nevzat -Ne
jat, Fahri, lsımil, Bahri, Se7fi. 

Oyuna tatanbulspor hücumu ile bat· 
landı. Fakat bu alan Galatasaray mü -
dafaaaında kesildi. Oyunun batında on 
kiti ile oyuna bapayan Galatasaray 
muhacimleri btanbulıpor kalesini 11kış 
tınyorlar. Oyunun onuncu dakikaaındcl 
sonkmnızılılar ilk sayılannı kazandı -

liği temin ettiler. Bu colden sonra, c;a.; 
lataaaray muhacimleri hanmlaruıı at • 
kııtırnıağa baıladılar. Ve oyunu tı 
tanbulspor yan sahasına indirdiler. Vlf 
biri penaltıdan olmak Uıcre üç col da-: 
ha atarak 5-2 maçı kazandılar. 

VEFA - BEŞlKT AŞ 
Bu maçtan sonra Vefa - B~f 

ile karıılaıtı. Bu müsabaka m0him4t 
Geçen })afta Fenere S-0 yenilen Veı. 
Süleymaniyeyi 1-3 yenen Be;Ucta; 
kar11sında ne vaziyet alacaktı. ~ 
siyahlılar aabaya tatatıbuldald o~ 
lanndan bazılan ile AnkaJ'fda bul~mı' 
Hakkı ve Nuriden mahrum töJlc ~· 
lar: 

Mehmet Ali - Nuri (küçük) HaJ11r 
ti (sençlerden) - Ha.e,ia, Rıfat Fq. 
z,i Gülten, Sulhi, Cemal, Şeni, Epwf. 

Vela da: Muvahhit - Saim, V.wtf 
Namdc, Hüseyin, Abdut. Lutfi, Ha.. 
yin, Gazi, Muhtetem, Mustafa. 

.ltJnaı. llla~mı Ali Mıııet Şileli Rahmi 

%, b" " 'ceae Pli *'*'•·k•ıendapı. 
~lltı; ~~.Jr ~ ?i?nciJiğini kazandı. 

-~rriir'iiO~uin~-tiı.raz a ıldı. Bir 1stanbulspor 

Oyun iki tarafın mütevazin akınlarl· 
le geçti. tki taraf muhacimleri ve bil • 
hassa Vefalılar birkaç gol fınatı ka?:· 

---~ dc..-ikincLoldu. 

. !tıa1tl.,aıtı gUre,ıerı 
1~~tı"- on üç pehlivan girdi. 'Ra
<iter bent obnaaı için kur'a çekildi ve 
Ştrif Oldu ~.;..:yalnız tek kalan 
dıı. • Fınaıı beklemesi icap f 

4 l:>iter1en 
~ tutuıtular. Metinır Çengel 

ltiıo ~ lene kendinden belki yirmi 

lıat ~Ole~ bir Pehlivana dütmüıtil; fa -
~1l ~Jlleden Çengel rakibini yarım 

' d~ ile yendi. 
~h ı....~Pler de biribirlerile tutuı-

" -w ... dılar. 
llt ,.~da hakenı ~yeti acaip bir ka 

' h · Daba henllz ıeçme mUsaba· 
_,on_ :-akta olan Kurtköylü Etem ile 

~~ '~et, Kardöfili müsabakası 
-~ it ... --eskiU İbrahim ile Akhisarlı 
!l ~ değiıtirildi. 

il il~ 
'titeı:..~. bafaltr müsabakalarının 
~~c sebep oldu.BqaltJ 

41:~ it . IOnlannda Babaeskili 
'ÇtQ&el ~ıaarb Halil, Gönanb Ham 
le~ bdulJab, Somalı Abdilıse· 

,... ltıattL.. )'lU Etem kalrnı•ı~rdır 
··ı.... --o:vıu sg ,_ · 
'"<ltı\ bir b Yatında bulunmaıına 
tıa...ıt ~ .uçulc saat güreqen sonra 
t~ k.. __ ti. Çehgel Abdullah da Ga· 
1
• faL...-~ Ue m"th• . bit ._.t İJci . u •ı bır gürq yap· 

"Ilı.~ lebaJ':tlık Miiaabakadan bitkin 
ı'll- ..._. IQ~ ti. O dı bıraktı. 
1-~ bak lcaaınr Japması lbımge
~ -.,turc1aa emJer Aclapazarh Vahit· 
t~~ ıha. !ar. Halbuki Vahit bü ··Jr -.. R-~" de ba yu 
~-rtf llld~tr pehlivanı idi. Ne 

lrili l CaJar. t Peaettirdi. 
le~ ~lııltliıı c.snan)r lfamdi ile Babaes 
~ "e 1eıu ~Oı~balrısr da yarıda 
clı~ 1~111 ıa e fınaUıtJerin kattrlaş· 
~ •1 tİbi c.:ırneden yukarda yaz 
t11ildi 

1 
e tbrah· . ni1ftın birinci, Abdihı 

' llrıın ·ı..:_ • .. amcı clduklan itin ... _ •• 4\. .. 
~ ""tr~ •~ :aı.1c 

~)t•il 411 ile 1tf· fllllaabakatar ' S e lftiraıt iiliyirn sakatlılı:lan 
'ton_ ~'bıiedilcleri baş f>ehli· 
'llı.a..: l'll 'it "{ Tekirdağlı Hilseı in 

-.. - •rıın D" ""Pıl4.. unya Süle)'ma 

Long 

ısı an 

Otomobil 
yarışlar ını 

ıtaıyan 

Nuvoıarı 

kazandı 
Amerikada BooaeveU peai ilatünde 
yapılmıf olan Long l:iland. otomobil 
YtJ"f'nı Nut101ari iaminde biT ltalyan 
ka.mnmtf w wa. ponımula yüz bin 
lira tutan biıiftciUk mU.kô/atını da 

almtftlf' 

zabip olan Avni kaleden çıktı. Saf açık 
da falsolu bir vuruıla beraberliği temin 
etti. 

Oyun gene iatanbulspor nısıf saha -
sında oynanıyor. Devrenin sonlarına 

doğru aanlanmzıWar ikinci gollerini 
de kaydettiler ve birinci devre 1-2 
Galatasaray lehine bitti 

İkinci devrenin hemen baılangıcında 
sarı ıiyahlılar bir gol yaparak beraber· 

Vatteki f'CBim: Galip Nuoolan müstıbakaa.cm ..onra Am~-

1 rikan muganntyelerinden Marion Cla;re ile beraber. 

Alttaki resimde: lta7yan Nuoolari'nin nıiisabc&kat1a girdiğ( 
üg tekerU:kli ~k otomobili görülnwkteiltr. 

mani oluyordu. 

Beşikta§ muhacimleri kendilerine ge
len fırsattan istifade etmesini bilerek 
devrenin sonlarına doğru ilk sayılanm 
kazandılar. 

ikinci devrede Vefanın niıbl blkimJ. 
yeti altında geçti. Fakat mubaclmlerin 

aplığına becerikaizliline Befiktat lra· 
lecillnin de pna inzimam edinc6. ,. 
ıil beyublar col yapmak ifktnuu bala
madılar. Bu devre bir Bcıiktat alanm• 
da sol açık Eırefin hemen komtt ilse-

rinden ortaladığı topu soliç ufa'k bir 
vuruıla ağlara taktı. Ve takunmm Udft 
ci sayısını da yaptı. Oyun da Vefanın 

hlkim oynamasına ratmen 2-0 Bqik· 
tatlılar lehine bitti. 

A nkaradakl 
ikinci maçta 

Fener bahçe 
A nkara Gücünü 

1 • o yenesi 
Cumhuriyet bayramında iki maç yap 

mak üzere Ankaraya giden Fenerbahçe 
liler ilk kırtılaımalarını yaptıldan Çan 
kaya takımı ile 0-0 berabere kaimıı • 
)ardı. San lacivertliler dün de ikinci 
maçlanru Ankara pmpiyonu Ankara 
Gücü ile yaptı ve Fenerbahçeliler An • 
kara Gücünü 1-0 yendiler. Sah ilci• 
vertlilerin bu golünü maçın batuıra 

soliç N ıci yaptı. 
Oyunun bundan sonrası iki tarafm 

da kar1ılıklı hücumları ile ve oldukça 
sert cereyan etti. Bilhassa Ankara Gil· 
cU muhacimlcri bir gol çıkarmak gayre 
tile çok uğraştılar. Oyun Fenerin nıınf 
sahasına intikal ettirildi ise de bu gay
l'ctler Fenerin mukabil akınlan ile ne
ticesiz kaldı ve oyun 1-0 Fenerin ga • 
lebesi ile bitti. 

ıuı--....-11111ııııaı~ 

iki istifa 
İstanbul tek çifte pmpiyonu Seyfi 

ile kuleden atlama tampiyonu Şakir 
mensup olduklan Fcnerbahçe klübUn • 
den istifa etmi§lcrdir, 



SN Pi' is 

HatJralanııı anlatan: Alman korsan gemisi .. Deniz kartalı" nın süvarisi 
l!.ont Felika fon Ltlkner Hatınlanm anlatan;: EFDA11 TALAT -24 6-

-23- Ben de T ü rkler nazarında leke 
Birbiri ardınca sahih birer meşale ballnde 

giden dttşman gemllerlnln arzettlklerl 
manzara çok korkunçtu. Biçare müret

tebat alev sUtunları arasında Uteye 

lenmiş b i r adamım. Bur ada 
yaşatmazlar ı beni 

Kızcağızla daha uzun müddet konuı 

beriye koşuşuyordu tuk. Onu elimden geldiği kadar da te

miler arasındaki farkı bütün ehemmi- ıoelli ettim. O, mütemadiyen: DJIUI çıktım. Hakikaten güverte 
seblJe ile örtülü idi. Anlaşılan büyük 
toplarm ateş esnasında geri basmala
n geminıln kilerini parçalamış ve seb
Myi güverteye saçmıştı. Bir tek .mer
mi puçası yoktu. Anlaşılır şey değil 
ki... Bir hüsnü tali eseri olarak bu o
bila tufanı arasında bir tek mermi i
sabeti bile almamışız, küçük bir ya
ramız bile yok. Halbuki bilihare öğ
rendiğime göre hattı harpte bi7.den 
bir evvel ve bir sonraki zırhlılarda bu-

- iunan arkadaşlar halimize acımışlar: 
- Zavallı Kronprinz! Gemide sağ-

lam bir demir parçası bile kalmamış
tJr ! 

Harbin kesilişinden istifade ile za
bitan salonuna girdik ve birer bardak 
porto p.rabı ile midelerimizi takviye 
ettik. Pek de ne~li değildik. Zira ate
lin şiddetinden zayiatmıızı hakikatte 
olduğmıdan çok fazla zan ve tahmin 
ediyorduk. Zabitan salonu karmaka -
l'llık olmuştu. İnfiliklann şiddetin -
den tablolar yerlerinden çıkarak ze -
mine düşmüşlerdi. Maa.mafih duvarda 
bir resim yerli yerinde kalmıştı: Ve· 
liahtm 2vces.iııin resmi... Prenses bu 
reaminl: 

- Cenabıhak "Kronprinz" i muha
faza buyursun,, cümlesini yazarak 
gemimi2 hediye etmişti. Bütün z.a.bit
ler ayni llİkran hWeri !!tında gkll
mGlıll Nmne lm.tdmhk '" koruyuco 
meleğimize bir nazar attık. 

Gece oldu; ben vardiya.dayım. önU
mibdıe birinci filo seyrediyor. İkinci 
'filo ortada. Uçüncü filo ise dUmdarlık 
vad!eeinl görüyor. Bu suretle en son 
ststem gemilerim.iz ha~ı harbimizin 
iki ucunda, nispeten daha küçük ve 
daha zayıf gemler de ortasında bu
ltmuyor. 

Birdenbire önüınüme gece aydın

landı. Yıldırım ve gök gürültülü bir 
1111 gözlerimi kamaştırdı. Meğer Pom
mem mhlmıız berhava olmu&. Zırh

J.ı6a 1ıieJa.z ateş yılanlan fışkıriyor. 
NlJr"Ciedeyi takip eden zırhlı infilA
klll vukubılllduğu mahalle gelince ha
vadan deııbe düşen demir parçalarm
dan bafka bir gey görememiş. Mllret
tebatmdan bir tek kimse bile kurtula
madı. O vakit yeni inp.at ile eski ge-

yetiyle kavradık. Bir tek torpil ihti- - Ben Mıııra gidince çabucak unu
yar Pommeren'in işini bitirmek için tulacağım. diye söyleniyor, bili ben
ki.fi gelmişti. Halbuki yeni Visbaden den vazgeçmek istemiyordu. 
kruvuörUmUz bUtUn İngiliz filosunun 
ateşine maruz kaldığı halde ancak sa- - Seni kat'iyyen unutamıyacağım, 
babın saat üçüne doğru batmış, saat- hatır-alarımm daima muhafazaya çalıp 
lerce mukavemet etmişti. cağıma emin ol dedim. Acı acı güldü. 1 

Gemide herkes sakit ve ciddi idi. - Burada bir binada olduğumuz bal 
Dolu toplar dibinde uyunuyor, nöbet- de beni günlerce aramıyordun. Bu ka
çiler mütemadiyen ufku tarassut edi-
yorlardı. Kulaklar telsiz telgrafın dar uzaia gittikten aonra nasıl hatırlar 
muttarid tiktaklarma intizar ediyor - sın. 
lardı. - Görünün. 
Baş tarafıını7.da harp yeniden can- - Bari mektup yaz. 

lanmıştı. Düşman torpito muhripleri - Yazarım. Fakat sen ıitmeden ev-
hattı harbimizi İngiliz hattı harbi sa- vel hiç olmazsa bir iki saat beraber ka
narak geçmeye teşebbüs etmişler, fa- lalım. Ayrılmamız bu kadar basit geç
kat son dakikada V estfalen hattı mesin. 
harp zırhlımız tarafından tanınmış- Gözlerimin içine ihtirasla bakarak: 
lar ve bu suretle birinci filonun ate§i 
altına alınmışlardı. - Yalnız birkaç saatçik mi? 

Petrolla işliyen bu düşman gemileri - istediğin kadar ... 
- Dil•ün ki belki biri"bı·..:-; .. ı· bı"r da-birkaç saniye içinde seyyar birer me- :s &~ 

§&le halini alıverdiler. Ateşimiz altm- ha hiç göremiyeceği.z. 
da İngiliz muhripleri kav gibi ateş a- - Belli olmaz. 
lıyorlar, sonra petrol denizin UstUne - Sen de Mısıra gelecek misin? 
yayılarak deniz de yanıp tutuşuyor- - Böyle bir §tY dütünmedim. 
du. 

- Ben kolonelden duydum. Sen de 
Düşman muhriplerinin güverteleri 

altında bulunan torpiller arasıra müt- birkaç zaman sonra Annenle Mı11ra 
hiş birer tarraka ile infilik ediyorlar- gelecek misin? 
eh. ~ udmfilL Nbih birer meea- - Bunu senden duyuyorum 
1• bide alifii tıri&!lh dftpıan ~ı~ - _....... '*n• ...,,,.....t: 
rinin ~ttikleri manzara çok kor- Bir yalan kıvırdım: 
kun.çtu. Biçare mürettebat alev sütun - Bayle bir teklif yapıldı. O zaman 
lan arasında öteye beriye koşuşuyor- reddetmittim. Fakat timdi sen de ora
lar. Sonra çılgın bir halde ateşin tam ya gittikten sonra arkandan geleceğim. 
merkezine aaldır8rak sanki bir an ev- Kızcağız, sevinçle boynuma aanldı. 
vel yanıp kavnılmak istiyorlardı. Ne- -============== 
reye gitsinler, ne tarafa iltica;'tsin-
ler? Gemi yanıyor, deniz yanıyordu. 
Onlar için her taraf ölUm ve ateşti. 

Biçareler göz göre göre bağıra, çağı
ra yanıp gittiler. Bunlan kurtarmak 
tabii imki.n haricindeydi. 

Bu gece Almanlann bir meziyeti 
daha tebarüz etti: Gözlerimiz karan
lıkta İngilizlere nazaran daha kuvvet
li, geceleyin onlar bizi göremedikleri 
halde biz onlan görebiliyoruz. Riva -
yete göre İngilizlerin fazla biftek ye
meleri buna sebepmi§ ! 

Sabaha doğru sinirlerde gerginlik 

devam ediyor, her an dll§manla karşı
laşmayı bekliyorduk. Filhakika ümidi-

miz boşa çıkmadı, bir dilşman zırhlı 

kruvazörii göründil. 

- Harbe hazır ol! 
Biz böyle onu karşılamıya hazırla

nırken, sonra.dan adının .. Euryalus" 

.olduğunu öğrendiğimiz düşman gemisi 
projektörü ile ip.ret verdi. Zavallı 

bizi İngiliz filosu sanmJltı. Cevap ola
rak "Thueıingen" den borda ategi al
dı. 

K ,ADIMLA•BEMI 
+~•L•~' 

Cevapsız kalmak delikanlıyı kızdır. 
dığı için, kadının ellerini tuttu. ı. 
met, mukavemet göstermedi. Hırsla 
sıkmıya başladı. 

"' ..... ı-.r.. ~ ... ~~· Hlsst Roman 
Nakleden: Hatice S ü r e yy a 
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Kadm, buna mukavemet etmedi ve 
kendini bıraktı. Şimdi Murad onun 
boynunu, pkaklannı öpüyor... Mura
dın dud&klan ılık ve tatlı.. Ormandan 
yaprak, ot, toprak ve rUtubet kokusu 
yükseliyor. Başlarının üzerinde sema 
bu öpüşmenin biricik şahididir. 

lsmet, Muradın adalelerinde hasıl 

olan böyle gerginliklerin nasıl bir ne
tice vereceğini bilir. Eskiden bu coş
kunluk, onu da coştururdu. Bu güzel 
fırtınaya, ilcisi birden kapılırlar, iki
si birden batarlardı ve sonra, gene 
birlikte o alemden bu &leme çıkarlar
dı. 

Halbuki şimdi, kadın, bütün soğuk
kanlılığını muhafaza ediyor. Buna 
rağmen, dudaklarının üzerinde, bu du 
daklarm gezmesi de hoşuna gidiyor. 

Nefealeri biribirine kanştı. Mura
dın kalbi gittikçe hızlı, gittikçe daha 
111111~. 

Bu &pilşmeler klll'Ştsmda, İsmet ni
~ 18.kayt kalıyor? Fakat, işte o da 
tipi,J.or"" :Vilcudunda, o seyyalenin do-

laşmasmı bekliyor. Eskiden, bu erkek 
kendisini kucakladığı vakit hissettik
lerini şimdi niçin duymuyor? 

Birdenbire bamhqka bir endieeye 
kapıldı: 

••- Güneş iyice alçaldı, saat üçü 
geçiyor; .. Enw, bugün kür yapmıyacak 
mı? .. Olur mu ya? .. Böyel yalnız ba. 
şma nerelerde dolaşıyor? .. ,, 

Vücudunda yavaş yavaş büyüyen ve 
şehvet halini almak istidadını göste
ren hiMin bir anda dağılıvermesine bu 
düşünce imil oluverdi ..• 

Murad, alnı cama yapqık: 
- Hemen şimdi gideceğim! - dedi. 
1smet'in itiraz etmesini bekliyor-

du. 

- ... 
Fakat onda cevap yok ... 
- Gitmeliyim, değil mi? ..• diye, 

birdenbire geri döndil ve ona baktı. 
Kadın, titredi. 
Gayrişuuri bir hareketle, penyuarile 

açık boynunu örttü. Verecek hiçbir ce 
vap bulamıyordu. 

- Peki ama, niçin? ..• Niçin? ..• di. 
ye, ağlamaklı gibi eormıya bqladı. 

Niçin böylesin? Niçin bana böyle mu
amele ediyorsun? 

Birdenbire sustu. Kendisini öyle 
A.ciz, öyle metruk görüyordu ki.. Hal
buki kadın, her şeye taha.nmıuı edece
ğini gösteren bir şekilde, bqını iğ. 
miş, öyle duruyordu. 

İsmet, bu mıydı? ... Bu hale mi gel. 
mişti ? •. Asla mukavemet göstermi
yen, bir tek akait.esir bile hasıl etmi. 
yen bu vücut, bu ruh, eski sevgilisinin 
miydi? 

Evet, buraya niçin gelmişti?. Yirmi 
dört saattenberi btınlara niçin taham 
mUI ediyordu? Mademki İsmet, eski 
İsmet değil, ve mademki Murad bu. 
nun böyle olduğunu biliyor, anladı ... 
Bu tecrübeden ne ummuştu? 

Tecıiibe ... 
Uzun tecıiibelerden sonra, Muradm 

cesareti kmldı. Dedi ki: 
- Nafile yere biribirimizi rencide 

etmiyelim. .. Boş yere bunca söz sarf et
menin manası yok .. Sana hiçbir sem
nişte, kinayede bulunacak değilim ... 
Bana karşı çok ha.Şinsin, fakat, anha
mfnha kendine göre bazı sebepler var, 
bir noktainazarca haklısm ... Beni sev. 
miyorsun, itte meaele bundan ibaret! 

Bu sefer de aevinçden ağlıyordu. Fakat 
bir aralık durakladı. Yüzü gerildi. Göz
leri daldı, birdenbire: 

- Sen beni kandırıyorsun. 
- Bu da nereden çıktı. 
- Evet. Senin Mısıra &elmene im · 

kin yok. 

- Nedeni 
- Sen buradan dünyada aynlmazsın. 
- Bilikis, ben de Türkler nazarında 

lekelenmit bir adamım. Burada beni 
yaptmazlar. 

- Bilikis ! Sen Kemalistler için çalı
tıyorsun. Bunu biliyorum. Seni aevdi
ğim için de timdiye kadar sakladım. 

Cevap veremedim. Baıtan savma bazı 
sözlerle onu kandırdım. Mahzun mah
zun odasına gitti. 

Akpm için Ballara mükemmel bi 
yalan haznlıyarak geceyi Ermeni cUze
lile geçirmeyi karartaıtırdım. Son ge 
cemi.zin ıüzel ıeçmesi için de zihnim 
de pllnlar tasarlamağa bqladım. 

KOLONEL BALLARIN 
PIŞMANLICI 

Hanrladıfnn ökıeye düıerek Kroker
deki bütün mahpuı}an çabucak serbest 
bırakan kolonel Ballar yaptıiı bu ite 
çabucak pipnan oldu. · 

Matmazel T ... odasına gittikten aon
ra yevm! itlere dalmıttım. Bir aralık 

Ballamı odasına bazı misafirler geldiği
ni duydum. İçeride hararetli buı · ko
nUfiiWar c...,.. edl,..S.. 0.11•1•· 

rin kim olduğunu merak ettim. Bir iı 
bahane ederek içeri cirdim. 

Odada Ballardan hapa kaymakam 
Mabvel ile İtalyan polis kumandam 

Kont Koprini bulunuyordu. Uçil hara

retli hararetli konuıuyorlardı. Uf, mev 
kuf Türklerin heplinin aerbaa• IMnlıtıl· 
maıı üzerinde dönüp dola§IYordu. Bal
lar karannm tabii ve makul olduğunu 

söylüyor, Kont Karpini ise bir istical
den bahsediyordu. Lafın bapnı dinlem 
diğim için mevzuu kavrayamanuıtım. 

Esasen Ballar benim odaya cirdiğimi 

görünce mevzuu birdenbire keeerek ba
na döndü: 

- Git: Yilzbap Defreytaıı çağır; 
sen de beraber gel, dedi. 

Biraz sonra yilzbıp Defretu ile 
Ballann odasına döndüğüm .zaman her 

Kidmlık gururu rencide oldu.. :Er. 
keğin bu inkisan ona dokundu. LA.kin, 
bu haldı söızlere brp bir 1tiraz da 
yükseltemedi. 

- Niçin geldin öyleyse? ..• 
Evet, Muradın evine niçin gelniitti 

öyleyse?... Delikanlı, bu suali sonı
yordu. Bir türlü hakiki cevabını alL 
mıyordu. Fakat, anlamıyacak b'ir eey 
yok: İsmet, kendi hakkmda adamL 
kıllı bir fikir edinmek için. kmlcım
lardan yeni bir atee doğup doğmıyaca
ğmı anlamak için, samimiyetle bura· 
ya gelmift,i ... 
Muradı görmek, onu sevindirmişti, 

neşelendirmişti. Llkin, meğerse, pe • 
şinden koştuğu cazip manr.aralar birer 
serabmış... Eriştikçe, bunlar kayboL 
du ... Aşıkı daha b:raz evvel, nıhu be
deninden çok uzak yerlerde ola.n bir 
kadını kucakladı. Artık qkm, ihtira. 
sm bu vücutta dirilmesine lmk.ln 
yoktur... Alev söndü, iman kalmadı ... 

- Murad ... Beni dinle. 
- Hayır, hayır .. Rica ederim .. Oy. 

le eeyler vardır ki söylenmemelidir ... 
İzahat verilmemelidir ..• Bizim vaziye
timiz de bunlar arumd&! ... 

- Hiç söylenmemeli, iD.ha.t veril
memeli ml ?.. Yanbe dtllllntlyol'811h, 
M:'Ul'&d... Sonra pifman oJaea.kam.. Dll
liln: Ben, iki yllzltl, mtlral bir insan 
mıyım? Bir kadmm benim Vaziyeti. 
me dilpıesi hakikaten haysiyet km. 
cıdır .. _ Onu da urıutm• • 

üç kumandanı biraz evvelkinden 
sinirli ve hiddetli buldum. Ballar 
halde canını çok aıkmıt olan bu 
kapdan biran evvel kurtulmak si 
du. Bizim odaya girdiğimizi gö 
yilzbatı Defreytasa döndü; dedi ki: 

- İtalyan ve Fransız polis k 
danlıklanna da kendi hapishanel 
mevkuf bulunan Türklerin tahliy 

ıon günlerde birçok müracaatlar 
olmuı. Arkadaıımız kumandan 1'I 
ni bu mahpuslann tahliyesine 
görünmüyor. 

Yüzbaıı Defreytas daha çok 
tarafından yapılmıt olan bu tahlif' 
ni mlidafaa için dedi ki: 

- Bendenizce taraftar ol 
için bir sebep yok. Biz nasıl tah1i 
tik. 

- Evet, onu söyledim. Bizim 
hususundaki eıbabı mucibemizi d• 
latbm. 

- O halde? 
- Kumandan Kaprini yerli 

]erin iıgal kuvvetlerine ati hapi 
lere bir taarruz yapacaklarına 
vermiyor. it böyle olunca da TUr 
serbest bırakılması sebebi ka 
muı. 

- Kumandan Kaprini m 
derlerse, ben bu fikirde değilim. 
biz Türklerin hücumundan kot 

bunlan bırakmıt değiliz ki.. Cil 
hafif ve ehemmiyetsiz olanlan 
tı~ 

- Ben de senin fikrindeyim. 
duğu içindir ki karadarınw 
tim. Ortada bir emrivaki vardır· 

demki biz mevkuflan serbest . ...s 
Fransız ve İtalyan kumandanlı~ .... 
kendlierinde bulunaJ'l...ırttı ıı; me-1 
eı tJest Oıralimalıdırlar. Yani, oııJıf 

uymalıdırlar. 

İngilizce konuıulan bu sözleri 
da dinliyorlardı ve kumandan 
İngilizce bildiği için söylenenleri 
li anlıyordu. Evveli: 

- Biz kanaatimizi söyledik. 
fol yok yumurta yokken malı 
bırakırsak herkes Türklerden 

korktufumm için bu iti yaptı 
hip olac1.ktır. Bari bizdekiler bit 
det dursun. 

Murad, samimiyetle: 

- Affet! - dedL 
Divanın bir k~ büsl11Jll 

gun ve betbaht bir halde o 
Yapmanm mvkini art.Jk kay 
lqılıyordu. Kadın, delikanlıy& 

sakin, okp.yıcı, belki de birsS 
re mahsus bir eda ile yaklafU
zamandır o kadar ahgtığı, ın 

saçlan dağılmış haliyle, tsınet...M 
dı bUabtlttln kmhnyordu. Se'fCIW: 

dın, hem oydu, hem de o deıtJdi 
yanılır eey mi bu? ..• 

İki eliyle, delikanlının bafl!l1 

Omuzuna. dayadı. O da Mursd 
belki daha fazla heyecanlıydl· 

- Çocuğum, ghelim, bit -----Dinle beni! .• Sana 9Qk azap 

biliyorum .. ~ Asıl af dillyeoek ..... t 
te benim... Sonuncu defa oı..-
birimizi görüyoruz, Murad.·· 

---ıw ~.ııı.-. 

Erkek sıçradı. Gözlerini 
lak açıp baktı. Sonra kendini 

"- Hakkı var! • diye d 
Bir daha göıilfmemimeki, 
mızıdaki sebep ne?." 

Kadın, bozulmuş yatalı ~ 
de kendi bqlannm çukUI' 
yaatJklan gösterdi: 

- Sen bundan daha pek 
la.ra llyılmn. .• Ben. .• Beni 
Ayrılı§larmm felaef;,:-



, ---

Konuşan insanların 

Milliyetile 
el hareketlerinden 

mesleğini 
anlamak kabildir 

lta(qanlarla yahudilerin ne şekilde 
konuştuklarını anlamak isterseniz 

aşağıdaki satırları okuyunuz 
farkl\onuşurken neler ynptığınızır 

•nrna 
811 k mısınız? Daha doğrusu na. 
l'ey on~şursunuz? Elleriniz cebin?zcl~ 

a bıribı' · ·· · taıc . rı uzerıne kn"uşmuş ola. 
l'e '~ıç kımıldamadan, yalnız dilinizi 
lltı agzınızı oyanatarak mı konuşur. 
ıa:1tız, Yoksa yel değirmeni gibi kol. 

rıızı ik' l . 1 Yana açar, sall:ır mısınız? 
8' h' kınci şekil, biraz mübaliigalı ol. 
~at •le, biz, herhalde hiç ellerimizi oy. 

'İiırı~:ı~a~ konuşamayız. Sarf ettiğimh 
l'et . rın manasına, heyecanının de. 

esıne g" 1• • • 
)'apl'tı ore )lrkaç el ışarctı de 

akhğırnız tabüdir. 

~ll]liatta bazı el i,aretleri \'ardır ki 
'tiıı a: beynelmilel mahiyet aldı~1 
llıllhtlı~ana. bile hacet kalmadan. iki 
l'iııe e f rnıııete mensup kimse biribi. 

l?\erarnını anlatabilir .•. 

ııa11 !~nuşnrken en az el i§areti ya. 
lrltt lletıerin İngilizlerle Amerika. 

Olduğu .. '°tuk nu soylcrler. Almanlar da 
&o,~ kanlı bir millet olduğu halde 
l"etıe .. }~, nıeseıa. llitler selamı, el işa. 
ır q:~~ ~DJ:österişlisine yol açmış. 

1 
eoıJır. 

Sr>.._.lalyanlar ..• Fakat durun bunları 
-~ıtı 

lo111bi e -~~latalım: Amerikanın Ko., 
:ta unıversitesi nrof esörlerinden 

bir şey "arsa, o da dünyada en çok cak manayı daha aydınlatmaktadır. 
işaretli konuşan iki ırkın İtalyanlarla ltalyanlardan farklı olarak, ya. 
Yahudiler olduğudur. hudilerin üstelik karşısındakine eliy. 

Bunlar, el işareti yapmakta pek le dokunmak gibi bir adeti de vardır. 
"beliğ,. dirler. ltalyan işaretlerinden Hatta, konuştuğu adamın elini de ya. 
bazıları remzi mahiyettedir. Bazı işa. kalar ve onunla işaret yaparak kG. 

retlerin kendine göre muayyen bir ma nuşmağa başlar. 

nası \'ardır. Söz söylemeden onlar Ancak, işaretle konuşmayan mu. 

anlaşılır. 

"Mükemel!,, "Karnım aç!,, gibi 

mefhumlar böyle remzi bir tarzda ifa 

de edilebilmektedir. Profesör Boas 

diyor ki: "işte bu sebepU!ndir ki ita!. 
yanlar. Tek kelime söylenilmiyen 
pandomima oyunlarına pek muvaffak 
olurlar.,, 

Şurasını da kaydetmeden geçmiye. 
tim. 

ltalyanların konuşma işaretleri 

havada bir takım dairevi ve yumuşak 
hatlar çizmek şeklindedir. En çok i. 
şaretli konuşan yahudilere gelince, 

onlann işaretleri ise kesik ve sarsıntı. 

surette hareket etmez. Dirsekler vü. 
cuda yapışık gibidir. Kımıldama-ı 

Ve el hareketi kolun dirsekten aşağı 

-
hit içerisine düşen bir işaretçi, bir 
müddet sonra vaziyeti değiştirir. Ay. 
ni surete işaretçiler arasına düşe'! 

bir tatuk adam dahi, derhal o beynel. 
milel hareket lisanını öğrenivermekte 
hath bazı noktalarda üstünlük dah1 
göstermektedir. 

Mesela Amerikalı profesör Boas'ın 
tesadüf ettiği bir İngiliz vardır ki, t. 
talyada yerleşmiş ve orada bir yahu. 
di kadını ile evlenmiştir. 

Bu adam ucu bucağı gelmiyen bir 
işaret silsilesiyle konuşuyor. Hem' işa. 
retleri, yahudi ,.e İtalyan ifadelerinin 
bir halitası halindedir. 

İngilizlerde. Shakespeare zama. 
nına kadar hol işaretle konuşuyorlar. 
dı. Amerikalıların bir parmaklarım 
uzatmak veya avuçlarını heyeti umu. 
miyesiyle teşhir etmek gibf kendileri. 

1~ ne h:ıs el işaretleri vardır ki, bunlar 
~l<ıtuı ı..:....:.. ekseri,,•etle hitabet anlarında farkedl. vı. • "Makarna yiyelim,,ötcki "içki içelimn nımıasına gelen '" 

) iki el i§areti lebilmektedir. 

1 l'atıı ~-- • Riyaziye hocalarının konuştukta. 
~ k~ sınema lle birçok millet. kısmiyle Ye parmaklarla yapılır. rı esnada pek izahlı işaretler yapması 

'°"ra htınuşrrıa tarzlannı tesbit etmiş, Kafa hareketlerinin de yardımı kadar tabii bir şey var mıdır? 
lllıt "e '-onların sabit resimlerini çıkar. ayrıca go··ru··ımektedı"r. lki omuz ara-
'bh... il nu Ressamların da, hususi anlarda 
-""~lif . §rna esnasında yapılan sında inip kalkan kafa, kısılmış bir 

1\11 lşar ti · 1 konu~tuğu kimselere, aynen resim ya. 
lltı :ta e erın birer kolleksiyo., elin aüratle '"aptığı iQSlretlerden rıka. 

il Prrııştır. 1 '" :.- 1' pıyormuş gibi el işaretlerinde bulun. 

tiite :;resör Boas'ın noktai nazarına dukları görülmektedir. 
~... apılan ı · . İtalyanlardan bahsederken şunla 

----------------------

lngfü.zler Shakespeare aevrinde ellerini koTıarını çok scıll.ıyarak konu§urlar 

1ı yayılmıştır. Bazı mütehasstslann 
tefsirine göre tamamen yumruğun 

değil de, yalnız baş parmağın ağza 

doğru tutulması, o dakika alınmak 

istenen şeyin bir mayi olduğlaa ve o. 
nun nceliğine, seyyaliyetine de1fı1et et 
mekU!dir. 

"Yiyelim,, manasına gelen işaret. 
lerde el biraz daha hacimli tutuluyor. 

El işaretlerinden başka, konuşma 
Jara terfik edilen ayakişaretleri de 
varsa da, bu, konuşulan kimseye dai,. 
ma zarar getirdiğinden taammüm e.. 
dememiştir. 

Kara lejyonun 
kaplan adamı 

mahkemede 

.. ,,t Şe e ışaretlerı, konuştu. 
dir )"leı-ın ki' . . . rı unuttuk: Onlar da parmak uclarını Kara Lejyonun öldürdüğü Çarls A.f daha var! .. diye bağırmıştır. 
,ı_.,, "e iht· şe ını anlatmak ıçın. Pool'dcn dul kalan madam Rebeka Mübaşirler hakimin emriyle madam 
'Gl}ı 1 1'tıat b bir araya getirip ağ1.:1 doğru "Spaght. te a "atıh u suretle sözlerimi7 mahkeme huzuruna kucağında tuttu- Rebekayı tutup mahkemeden dışarıya 
~ "ıltt içi oluyor. F:ıknt bu vuzuhu ti yiyelim!,, manasına geliyor. Spa. ğu yetim yavrusile çıkmıştır. çıkarmışlardır. Kaplan adam acıklı a-
.... ile Çarl>rıa Utntılan ellerin karı:ımızda ghtti, İtalyanların pek nefis surette Bir müddettcnberi bütün Amerikayı nanın bu feryadına karşı hiçbir tees-
~11· Cak " k 't•d . d b k b ted 1Yle derecede uzatılmaması pişirdiği bir ma arna ~eşı 1 r. heyecan içın c ıra mış olan u • sür ve heyecan eseri göstermemiştir. 

~t~. Gene onların, dört parmağı avu. hiş cemiyetine 'mensup on iki kişinin Netck'-. bir gün evvel de muhakem~ 
t de et· muhakemesi yapılıyordu. İçlerinden llgiı· ' 1 de kısa kesmeli. ca kapayıp da yalnız baş parmağı de Pooli nasıl öldürdüğünü ve yanm-

'a1tı ıı \·e A Kara Lejyonun kendine ''Kaplan a-
lı tı soı .. nıcrikahların da en açıkta bırakarak, ağza doğru tutmak dam,, lfLkabmı takmış olan celladı da oturan on iki kişinin de bu suça. 
t aıde ken:~l li)en nıiletıer olduğu suretiyle: "Bir iki içsek nasıl olur?., Dayton da vardı. Rebeka muhakeme- nasıl ortak olduklarım anlatmış ve 
~1~ 1 

erine .. · · b' · ı· k dk · rt d" dinle · ·ı · dan yuvarlak yuzu·· .. nde en kü~ük bir heve. t~ ~ •• w,,_111 gore pek barız ı~a- manasına gelen ır ışare ı ullan ı • nın o asın ... yıcı enn arasın _ .J 

~bit 11dMu .. çıkarak hakimin kürsüsüne kadar i - can eseri bile görülmem.işti. t .. t.... .., nn profes·o·r Boas .,_ 1 Zeri ları goru··1u··r ~ ." '"' t·ır . Amer•k·"'l?ı«rın nı•.tı•k söy edil,· · • -.atiitt F ' .... ' ~ · lerlemiş Daytona dönerek: Kaplan adamla arkadaslannm eleli-
hah · akat Amerikalı pro. esnada ellerini ne §Cki'lde Şekli itibariyle bu işaret, kaste. - !şte babasız bırakmış olduğun trikli koltuğa oturacaklarından şüphe 

et ~e alka ile zikrettisU l _____ mıwdtiklnr.t--------.v.uLCU_... ...... d.-"LI~ ...... ...__.~ ......... ~u· ...a~ll--....ı..;ı....-...1-.-ı...:-ı'-lo.Jc..--...a..ıı---_..-~--...... --------~--~ 



Cumurreisi Atatürk dün Büyük 
MiUet .ZJ:teclisüıiıı be~inci intihap dev
resi ikinci yılını şu nutukl.a açmı§lar
dır: 

Sayın millet ,·ekilleri. 
Siı:i sevgi ve saygılarımla selanı. 

lıyarak, beşinci devrenin ikinci senıa. 
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unutulmuş derinliklerini dünya kül. 
türündeki analıklarını reddolunmaz 
ilmt belgelerle ortaya koydukça, yal. 
naz Türk milleti için değil, fakat bH. 
tün ilim alemi için, dikkat ve intib'll 
çeken. kutsal bir vazife yapmakta 
olduklarını ehemmiyetle söyliyebili. 

-;ini a~ıyorum. rim. 
Derhal söylemeliyim ki, bu sene~i Tarih Kurumunun Alacahöyükt•! 

çalışmalarınızın da memleket ve m:!. yaptığı kazılar neticesinde meydaM 
Jet işlerinde yeni iyilikler Ye ilerle. çıkardığı beş bin beş yüz seneHt> 
meler yapacağına kaniim. maddi Türk tarih belgeleri, cihan 

Geçen yıl, Türk milleti huzur v~ kültür tarihini yeni baştan tetkik "" 
sükQn içinde milli ve insani ülküye, tamik ettirecek mahiyettedir. 
aşk ile koşan kuvvetli ve çal•şkan bh· Bir çok Avrualı alimlerin iştira. 

varlık gösteriyordu. kile toplanan son dil kurultayın n 
İdarede ve adliyede yeni kanunl:ı tşıklı neticelerini bizzat görmüş ol 

rın ve yeni teşkilMın vatandaşı s~. makla çok mutluyum. Bu ulusal 
vindiren neticeleri görülüyordu. kurumların az zaman içinde ulus.ti 

Ekonominin her sahasında ve mem. akademiler halini almasını temen!l.ı 
leketln her tarafında, Türkler, ken. ederim. Bunun için, çalışkan tarih 
dilerine ve devletlerine tam bir güveı: ve dil Alimlerimizin dünya ili"1! alt.". 
içinde çalışıyorlardı. mince tanınacak orijinal eserlerin· 

Cumhuriyet, yeni ve sağlam e.sa,. görmekle bahtiyar olmamızı dilerim. 
larile Türk milletini emin ve met~r. GÖÇMENLER 
bir istikbal yoluna koyduğu kadar. Sayın arkadaşlar, 
asıl flkirlerde ve ruhlarda yarattı!?. Ana vatana yer.i kavuşan göçme·ı 
güvenlik itibariyle büsbütün yeni bn vatandaşlarım·zrn iskanı başlıca işl . 
hayatın müjdecisi olmuştur. Seneler rimizdendlr. Göçmenleri iyi yerle~ 
geçtikçe milli ideal verimleri, güve11 . tirmek ve sürğatıe üretmen kılmat 
le çalışmada, ilerleme hevesinde, m!ı için, onları kafi derecede teçhiz et. 
ıt birlik ve mili irade şeklinde, daha meğe çalışıyoruz. Aldığımız netic~
iyi gözlere çarpmaktadır. Bu, bizim ler ümit vericidir. Bu milli mesele .v~ 
için çok önemlidir. Çünkü biz, esasen tahsis edebildiğimiz vesait derecesin. 
milli mevcudiyetin temelini milli şu. de, fakat ara ,·ermeksizin dernm e. 
urda ve milli birlikte görmekteyiz. deceğiz. 

Halk ile hükumet arasındaki ya. NAFIA FAALiYETi 
kınlık ve beraber çalışma gayreti, av. Demiryolu inşası programına dt.'. 
rıca memnuniyeti mucip bir seviyed: vam ediyoruz. Buna müvazi o]ara \ 
dir. Bu hususta Partimizin feyizli yol ve köprü inşaatına daha fazla vt!. 
önderliğini ehemmiyetle kaydetme!{ sait tahsis edebilmek, arzuyaşayan . 
isterim. dır. Her halde su işleri için verileıı 

MiLLETLE HfJKUMETIN vesaiti arttırmaya lüzum vardır. Şim 
BERABERLIOI diye kadar muhtelif yerlerde yapıl. 

İdart veya ekonomik tedbirler111 mış ve yapılmakta olan ufak büyük 
irt..~ıb l ve ~ k •et\celerlnln iyi au ~ıarl. ~ok ıet~ edici neticeltfr 
an1a_şrJmasr İfin halkın hülüirnete yar. \'ermektedir. Kamutaym su işleri 
dım etmek hevesi, iftihar olunac.ı~ için yeni imkanlar aramasını lüzum. 
bir tezahürdür. Bu ruhi vaziyet lu görmekteyim. 
Türk milletini ilerletmek ve Tü .. 1< Telefon şebekesi memleket içine!~. 
vatanını imar etmek için çok verim'! bir program dahilinde genişlemekte . 
ve çok esaslı bir amildir. dir. Bu faaliyeti takdir ve teşvik et. 

Dev1eti ve hükumeti kendi malı v.~ mek isterim. 
koruyucusu tanımak, bir millet icin Yakın bir zamanda iyi bir radvo 
büyük nimet ve mazhariyettir. Tü.r'~ merkezine nail olacağımızı umarım. 
milleti bu neticeye Cumhuriyette va.·. Ticari hava nakliyesi işlerinin em 
mıı ve her sene bunun artan semer~ niyetıi, intizamh, devamlı ve gen:~ 
lerliri dnaUş ve ıütermiştir. M~ı. lemesini ise, çok önemli tutmaktayım 
letlftdzf'-' maddt ve manevf huzuruna EKONOMi, ZiRAAT VE TiCARET 
h~ ,:tH~ fazla ehemmiyet veri~fmi. Sayın veklller, 
zlht~r yerinde olduğu anla,ı Ekonomi sahalarında mlllt faali. 
hm yetimizin artmasından ve genişleme. 

KtJtiİiJR MESELELERi sinden sevinç duymaktayız. Cumhu. 
Arkada§lar, riyetfo ekonomik tedbirleri her sah 1 . 

ilk talisilin yayılması için, sade da f eyfzli semereler vermektedir. 
ve pradk tedbirler almak yolundayn. Ziraatte kalkınmayı kola7 ve ça 
ilk tahsilcJe hedefimiz, bunun umu buk yapmak için şartlar çok ilerlem:" 
mf 1>1masııu bir an evvel tahakkuk et. ve hazırlanmııtır. Yeni uulde ve 
tirmektir'. Bu neticeye vatmak anca\ yeni makinalar kollanmakta, iyi te~. 
fqalasız tedbir almakla ve on11 JdlAtla yapılacak yardımlann stirğatı" 
metô(,llk tatbfkle milmkUn olabilir semere vereceğini görüyoruz. 
KIP.etin batlıca bir işl olarak bu mev. Kooperatif teşldlAtı her yerde ""· 
z1iti ısrar etmeyi lüzumlu göril)-e. vilmiştfr. Kredi ve satış için olduıhı 
r.._,. kadar, lstfhsal vasrtalarmı öfret·p 

sanat ve teknik mekteplerine raf. kullandırmak için de kooperatift~tı 
bet artmrştrr. Buna sevinçle söyler. istifadeyi mUmktin görüyoruz. 
k~ .her tUrltl teplkl arttırmak lazım Ziraatta hastalıklarla mUcadel.! 

HABER - ~iqıam pcwdasr 
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işine daha çok ehemmiyet vermek ıa. 
zımdır. 

Toprak kanunun ur bir netice} c 
,·armasını Kamutayın yüksek himnw. 
tinden beklerim. Her Türk çiftçi cı. 

ilesinin ge~ineceği ve çalışacağı top. 
"ağa malik olması behemehal tazım. 
dır. Vatanın sağlam temeli ve imar. 
bu e~astadır. Bundar. fazla olarak 
büyük araziyi modern vasıtalarla l~. 

1etip va tana fazla istihsal temin edi~. 
mesinf tl'şvik etmek isteriz. 
Ticaret müna.qebetlerimiz bu sene da. 
ha geniş1emistir. Ka rş· Iıklı genişEt. 

' 'e kolaylık takip ettiğimiz esastır. 
lhracatımızın kolaylaştırıldığı )' er .. ıc 
ithalatın artmasından sakınmıyoruı. 

Bu ithalatı arttırmak ve kolaylaştrr. 
ma~a çalışıyoruz. Bu dürüst politi . 
ka Uç ~enedenberi ticaretimiz hacmi . 
ni muntazaman arttırmıştır. 

ENDÜSTRi VE iŞ HAYATIMIZ 
Endüstri programının tatbiki cirt. 

di oiarak devam ediyor. Her yeni en. 
düstri eseri, muhitine refah ve me. 
deniyet, ve bütün memlekete haz w 
kuvvet vermektedir. 

ikinci programın hazırlıkları şevk 
ile ilerlemektedir. 

Maden işletilmesi inkişaf halinde. 
dir. Madenlerimiz bizim başlıca bir 
döviz kaynağımız olduğu için de, yü1~. 
sek dikatinizi celbe değerlidir. 

Artvin civarında bakır madenlerin. 
den birinin işlemeğe başlamasından 
memnun olduk. Ergani bakır made. 
ninin işJemeğe başlamasını memlektt 
için mühim bir fayda telakki ediyo. 
ruz. 

Yine memleket için pek ehemm•. 
yetli bulduğumuz diğer mesele, kö. 
mür havzasının rasyonel olarak işle. 
mesidir. üzerinde bulunduğumuz telt 
birlerin silrğatle netice vermesini t~ 
menni ederim. 

Dnd• ve deabı mahaulleri ticaret 

ve endüstrisi önemli bir mevzuumuı:. 
dur. 

Ticaret filomuzu yenilem~k ve art. 
trrmak teşebbüsünü memnun olaral. 
kaydediyoruz. 

Limanlarımızda kafi teşkilat ya 
pılmış, umumi mazalar ve antr". 
polar bulundurulması mukarrerdir. 

İş kanununun tatbiki için icabeder; 
teşkilatın kurulması lazımdır. Ayrı. 

ca der.iz ve ticaret işçileri için de yeo.i 
kanunlar hazrrlanmalıdır. 

KtiçUk kredi mevzuunun ehemmi. 
yetle ele alınmasını, büyük Meclisin 
dikkatine arzederim. 

Bu sene Ziraat Bankasının ye~! 

kanun liyihası, çalışma mevzularınız 
arasında olacaktır. 

Bankaları ve kredi tevziini inzibata 
alan, kooperatifleri kuran ve genişle. 

ten kanunlarınızdan sonra, bu yen! 
eserleriniz memleketin kredi hayatın. 
da \·erimli olacaktır. 

IJIALIYE VAZiYETiMiZ 
ÇOK VERiMLi 

Maliyemiz, memnun olacağın· /. 
surette, müsbet ve verimli vaziyette 
dir. Muvazeneye hususi ehemmlyıl!' 
veren büyük Meclis, her sene var'. 
datı fazlasile temin etmeğe muvaffak! 
olmaktadır. Bu sene de tahminlerin 

tahakkuk edeceğine emniyet edeb\li. 
riı. 

Hayatı ucuzlatmak icap ettikı:e 
vergileri indirmek siyasetine devam 
edeceğiz. Tuz, şeker, çimento, sa. 
yım vergilerinde iki ı:.ene içinde ya:> 
tığınız cesurane indirmeler, her b-ı 

kımdan faydalı olmuştur. 

Bu sene hem ilk ihtiyaçlardan. 
hem esaslı kuvvet vasıtalarından ohn 
petrol ve müştaklan üzerindeki rı>. 

simlerden geniş mikyasta indirmt' 
yapmağa muvaffak olmanızı dileı-im 

Bundan başka vergi usul1erin · n 
ıslahı çarelerinin aranmasına da e. 
hemmiyetle devam olunmalıdır. ly· 
usul ve iyi tatbikin memnun edici ne. 
ticelerini vatandaş, hiç bir işte verg: 
mevzuu kadar hassasiyetle takdir 
etmez. 
PARAJllZ .'l'tlÜSTAKAR KALACAK 

Diğer taraftan vatandaşın hazine. 
ye karşı mükellefiyetinin en mühi r. 
vazifesi Ôlduğunu anlatmak için yo. 
rulmamak lazımdır. Şüphe yoktu! 
ki, bahusus devletçi ve halkçı olan 
bir idare ve ekonomi hayatında, hat:i. 
nenin kudret ve intizamı başlıca me~. 
nettir. Cumhuriyetin kudreti de ht>ı

sahada ve milli müdafaa sahasında 

ihtiyaçlannı karşılıyan hazinesinin 
intizamındadır. 

Gelecek yıllar için de hazinen:r. 
kudretini muhafaza etmek sizin en 
mühim işiniz olacaktır. 

Milli paramızın filen müstakar 
lan kıymeti muhafaza olunacakt•r. 

MiLLi lf1ÜDAF.4A VASITA. 
LARIMJZ 

Aziz arkadaşlar. 
Milli müdafaa vasıtalarına sene. 

Jerdenberi verdiğimiz ehemmiyetL: 
yerinde olduğunu hadiseler her gtln 
göstermektedir. Ordumuzu en yen; 
vasıtalarla mütemadiyen techiz etm~. 
ğe çalışıyoruz. Yüksek kıymetini art. 
tır~ağa verdiğimiz ehemmiyet ise, d:ı . 
ha ziyadedir. 

Ordunun çalışmalarından ve büttiıı 
milletin vat.an müdafaası için sevt> 
rek ve istiyerek çalışmak şevkind~n 
memnunuz. 

Deniz silahlarına ehemmiyet ver:. 
yor uz. Denizcilerimizin iyi sUa ~ l: 
ve iyi talimli olarak hazırlanmaları 
büyük emellmizdir. 

· Hava ordusuna sarfettiğiniz htm. 
meti arttırmanızı dilerim. Yeni bh 
programın tatbikat devresinde bulu11 
doğumuz için, hava kuvvetlerfm'.1 
arzumuz derecesinden henüz uzaktır 
Kuvvetli bir hava ordusu vucuda ve. 
tirmek yolunda iyi neticelere doit'i 
emniyetle yiirfimekte oldufumuııı 

ifade ederken hava taarruzlar:na kar 
şı milletin hazırlanması için de ayr• 
ca allkanızı uyandırmak isterim. 

rVRK INGILIZ DOSTLUGU 
Bu ıene içinde arsıulusal bakım. 

dan bizim için mesut hadiseler oldu 
İngiltere Kralı S. M. Sekizin. 

ci Edvard•n mütenekkiren zfyaretil'i 
ve Dofaz)arda yeni rejimin Montrii 
mukavelesinin derpiş ettiği ve~h!lr 

tatbika başlandığını, bunların başı.ı . 

da olarak zikretmeliyim. 
Tanışmakla bahtiyar olduğum ln 

ol4dunu da IJbe etmek isterim. 
Yikaek tahsil için, Ankara Untver. 

sitesini tesis etmek yolunda tıp fak'tl . 
..._e de başhyarak yeni ve en ktll. 
fe~i hamlenin atılmasını dilerim. 

Riyaset divanı seçimi ve 
kanun ıavihatarı 

veni 

Gl&el sanatlara da alakanızı yen' 
d-. tanlandrrmak isterim Ankarad~ 
bir kop,servat1var ve bir tem~n a . 
kademi.si ku~hnakta oJma.sını zikret 
..mek.. benim için bir hazd•r. 

B. M. Meclisinin dünkü toplantısın. 
da Cumlıurreisinin açış nutkundan 
sonra riyaset ve divan katipleri inti
habatı yapılarak riyasete Abdülhalik 
Renda ( Cankın). 

heyeti umumiyeye 1:u sözlerle teşek
kür etmiştir: 

"- Aziz arkadaşlar, başkanlığa tek 
rar seçmek suretile gösterdiğiniz ye
ni güvenden dolayı hepinize ayn ay
n şükran ve saygılarımı sunarım.,, 

Yeni kanun llylhaları 

vam etmekte olduğu görülen kan güt
me davalarının önüne geçmek m:ıksa · 

dile ayrı bir kanun layihası da hazır
lanarak Meclise verilmiştir. Llyihaya 
göre kan gütme sebebile işlenilen ka
tillerin failleri hakkında cezadan baş· 
ka ayrıca teb'id ve sürgün gibi ceza-
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gilizlerin büyük kralile a 
husule gelen dostluğun, mili 
zin tcmayülfı tına u~ gun ola 
hükumet aras·nda filen inkişa 
te oları samimi münasebat · 
hayırlı tesirine şüphe yoktur. 

BOCAZLAR TA.JIA.~ILE 
HAKl.ffll'ETINDE 

TiJrkiyenin hakkını teslim 
yüksek dostluk ve anlayış 
Montrö mukavelesi fıliitleri, 

manda kritik devam eden ar 
durumun bu önemli devresin 
rarı için herkesin çalışması i 
umumi sulh işine de değerli 
etmi~ oldular. 

Tarihte bir çok ddalar m' 
Ye ihtiras vesilesi olmuş olan 
Jar, artık tamamile Türk ha 
idaresinde, yalnız ticaret ve 

münasebetlerinin muvasala 
tine girmiştir. Bundan böyl 

rip herhangi bir devl('.-tin har 
lerinin Boğazlardan geçmesi 
dur. 
SOVYET, AFGAN VE YUG 

DOSTLUKLARIMIZ 
nu münasebetle karada ve 

büyük komşumuz Sovyet R 
aram zdaki, on beş seneden 
türlü tecrübeden geçmiş olan 
ğun, ilk gündeki kunet ,.e 
yetini tamamile muhafaza 

tabii inkişafında devam etti 
yan etmekle de ayrıca me 
duyarım. 

Hu sene içinde Af ganista 
metli Hariciye veziri ve Afga 
kıymetli harbiye veziri ile gö 
ten d1.• memnun oldum. 

Dost \'e müttefik Yugosl 
yüksek Baş"ekil ve hariciye n 
milli bayramımızda aram·zd 
ması bi1..e bir sevinç verdi. 

Ba1kanlrlar arasındaki ktı.r 
tar~ini, bizim ötedeıı beri b 
melimizdir. 

Türk - Yugoslav bağlıhğ 
esaslı bir tezahürüdür. 

Diğer müttefiklerimiz ve 
mız ile temaslarımız. daimi 
midir. Balkanlarda, garbi 
ve şarki Akdenizde mevcut sul 
vamı, eski dünyanın bir ço 

yerlerine nisbetle daha emin 
mektedir. 

Türkiyenin btitUn devletle 
nasebetlerinin iyi olduğunu m 
yetle kaydederim. . 

ISKENDERUN VE ANTA 

Bu sırada mUletimızl gece 
meşgul eaen batlıca büyfik bir 
hakiki sahibi öz Türk olan 
run Antakya ve havalisln 
kadderatıdır. Bunun üzerin 
yet ve katlyetle d~rmaya mec 

Dalma kendisi ile dostlu 
hemmiyet verdijimiz Fransa 
mızda, tek ve biiyiik mesele 
Bu işin hakikatini bilenler 'V 

sevenler. alakamızın şiddetin 
mimiyetini iyi anlarlar ve 
rürle:;. 

Önümüzdeki sene, müzake 
silahlanma yar·şları ile biiY 
hazıriık senesi olacağa benziY 

Jetler arasındaki ihtilafların 
ma lara varmasını samimiye 
riz. 

Sayın millet vekilleri, 
Ağır \'e önemli işleriniz. ıd 

Jet yolunda, esaslı hizmet1eJi 

lamaktadır. Milletin sevgile 
yırlı ve faydalı c:ah~malarıt1J 
zinle beraberdir. 

Güıel sanatların her şubesi için 
Kamutayın göstereceği alaka ve emel.i. 
milletin İMani ve medeni hayatı ve 
~lışkanhk ' 'eriminin artması i~h 
çok tesirlidir. 

Reis vekllliklerine Refet Canıtez 
(Bursa) Nuri Conker (Gaziantep) . 
Tevfik Fikret. 

İdare amirUklerine, Halit Bayrak 
(Beyazıt) Dr. Saim ·Uzel (Manisa), 
İrfan Ferid. , 

Meclisin bu devresine yeni ve mü
him birçok kanun layihaları sevkedil
miştir. Bu layihalar meyanında ceza 

lar da tatbik edilecektir. ----------~-

DiL VE TARiH KURU1"1LARI 
Başlannda kıymetli Maarif Ve%:. 

Umiz bulunan Tiirk "'arih Kurumu f!e 
Türk Dfl Kurumunun her gün ye.,: 
hakikat ufuktan a~n ciddt ve devaıtı 
lı meqnf~lnf ta1utfr1e yadetmek l.st ... 
rim. Bu i1<i altLCJal kurumun, foribL 
mizin ve dilimizin karanlıklar isinde 

Divan katipliklerine de: Ziya Gev
her (Çanakkale) Ali Zırh (Çoruh) Be 
kir Kaleli (Gazi Antep) Ali Muzafferj 
Göker (Konya) Naşid Uluğ (Kütah
ya) Süreyya Tevfik Genca (Tokad l 
ayrılmışlardır. 

Abdülhalik Renda intihabı mütea
kip riyaset makamını işgal ederken 

usulü kanununda yeni bazı değişikllk. 
ler yapılmasını ihtiva eden ka11un la
yihası da vardır. Layihaya göre Ve
killer Heyetinin lüzum göreceği mın
takalarda Müddeiumumilerin, tevk:f 
g:bi bazı salahiyetleri genişletilecek! 
ve duruşmaların kısaltılması için is
tisnai hükümler kabul olunacaktır. 

Memleketin ba.Zı taraflarında hala de-

HllkQmet Ziraat Bankası teşkilAttn· 
da yapılacak deği9iklikler hakkmdakl 

layihayı da Meclise sevketmiştir. Bun 
dan başka tuzum görillecek yerlerde 
gümrilk muhafaza ırıemurlaril~ muha
faza subayJannın oturmalan için ev
ler yaptırılması ve yaptırılamıyacak 

yerlerde de resmi binalarda cUz'i bit· 
kira Uc oturmaları hakkİndaki kanun 
layihası da mecUse gelmi§tir. 

KURUN Do'• tor il 
Necaeddin Atasof' 

Her gün 16,30 dan 20 ye •• 
LA.lelide Tayyare apartllll•~ 
da daire 2 numara a de b....-

nı kabul eder. Cumartesi ~ 
den 20 ye kadar muayene ?"" -

dır. 

----------------~~. 



ÇiJ)a:e evlenmek çok 
nazik bir meseledir 
0t,~d~ki kaynanalarm tabiab da 

utun dünya kaynanalarının 
tabiatile eştir 

\ 

Süslii toz siipürgc1cri götürülür 

(~ntondan bildiriliyor:) tun da yatak odasın;; kadar ev e.şya. 
ldet ~ın~~ anane,;, eski usul e\'lenme sıdır. Eşya gÜ\'eyinin evindt>n gelinin 
ledir. el t?renJeri hala sürüp gi!mek. evine dörder dörder taşınır. Çünkü. 
dikıe . kı &encin e\•lenmeğe karar ver papaslar izdh aç tanrılarının dört kar 
ltlerı~:nlar, ÇinJiler için yürekten deş olduklarını \'e düğünlerde h'r işin 
~'lenın Yecanıara yol açar. Onlarda dörder dörder yapılması lazım gel. 
\ehe~ e merasimi çok muhteşemdir. diğini söylerler. 
tiııdi/ teferruat bakımından çok zen. Çinde kaynar:alar dünyanın her 

yerindeki mc.slektaşlarından aykırı 

d~tl!Çı~~!er hiıim düğünlerimizde ol. değillerdir, Mübareklerin tabiatleri 
gı ı zuhurat ve tesadüflere yer biribirine o kadar benzer ki.. Ek~i su. 

t -.:; rathlığı elden bırakmazlar. ltte hu ek 
Jl \·fen- . • . h . k .. ao,.)•a ... e ışının ana tarı yemc:ktır. şiliği biraz hafifletme. ıçın ayrıca 

~tar1 ~ kadar yemek; yalnız bir 
dttfl ~· hazırlamış olduğu sofrada 
:tıtıad ktrçok hısım ve akrabaların ha ' ı ı . 
~ ıtYar a?ı ve yemeklerin dolup taştı. 
iilııde z~tlerde tıj(a basa yemek., Dü. 
telltzid· 

1
Yafet, zenginlik \"e bolll!ğun 

it, 

.\kıe 
'lıek, h 11 saadet ve bolluk ümit et. 
daha .e~ halden~ irıi heklemekten co' 
ııı.. 'Y•dir Den 1 I ' k' , •. 1·1 . • "'ı.ti f · e Jı ır ·ı !>1r:. ı erın u. 
%zi dU e~.sefesi b u dünyanın en MÜ.o;;. 

"- Şunce tarzıdır 
ı ~•rı · 
're lf" arca "'"el tesis edilmiş adet. 

Ilı' ore t\•I • . • 
• 1 tör enme ''l) ını altı tane res. 
ıs ene tab· :1 • l\ !iti tekrr 1 ~r. Run!arın bir!ndsi 

ahuld 
1 Nıne., ~ani talip ~ıkmaktır 

!Cö en so 
lldt:riı· nra hol bol armağanlar 

taı, old '~· İıdivaç tarihinin tesbiti: 
~an l!eli~~Unda hiç şüphe bulunmı . 
·.ıer ··•n k 
1 '"den k a~ırılmasıdır. Na7 .. 'lr isa. 
(l~r ke ili oruıımak için yabani kaz. 
t .a'ak k r <bu daha ıiyade ka,· .rna 
Uta.. adının . d k 
~ Ulenın . Şerrı o unmasın diye 
d dde h l':'ı demtktir); nihayet ma. 
aki 1 Pılacak . I"'" t"' lir· istel\· cu vı oren. Ytıkarı. 

~~ 1 ın~el~~ ha ında gelen i. im Mi 
'i e!tıi)~t ın_e çok 'e Pt>k çok Miyüh 
, 1;_etı:dir 'ç~~ılir. Nişanlanma ehem. 

11 • Unk'" 

\ 

\ 

Çinli 

__ -;:-__..~~---~· ·.:;liiiiiiıı~ 
---- ,,c 

1..c:yııanakırm d'L suratları 
ckşillir 

tırnaklarını niçin KadınJar 
kırmızıya 

Çünkü kırrn•zı, 
sıhhat ve 

Kırmızı, herhangi bir renkten ziya
de erkekleri celbcder. Her nekadar er
keğin şuurlu aklı parlak makiyajlara 
karşı isyan edebilirse de ateş in ca1i
besin~ karşı gelemediği gibi kırmızı 

rengin cazibesinden de kendini kurta-ı 
ramaz. Bir ateşin çekici kuv\'eti, alev
lerindcki rengin kesafetindendir. 

İşte bunun içindir ki, kadınlar duda1< 1 

lariyle tırnaklarını parlak kırmızıya ı 
veyahut bu rengin açık, koyu muhte
lif gölgelerine boyamaktadırlar. Muh
tP.lıf memleketlerde tehlike işareti ola· 

Eldiven 
kullanıyor 
musunuz? 

Gündüzl<'ri clbtotteki eldİ\•en giyiyor 
sunuz. Bunu sormak için hiçbir sebep 
yok; fakat ben geceleri eldiven kulla -

nıp kullanmadığınızı sormak istiyorum 
Belki de buna ihtiyacınız yoktur. Fa · 

kat, kışın elleriniz müzmin bir şckıld< 
kuru ise veyahut çatlıyorsa, adam ak l 

lı krem masajından sonra muhakkak el 
diven giymek mecburiyetindesiniz. 

Kıt gelmeden evvel geceleri e1diver 
giymeğe ah§ırsanız, müzmin el çir· 

kinliklerinden kendinizi kurtarmı!J oluı 
sunuz. Böylelikle elleriniz yumu§aklık 
ve tazeliğini kaybetmez. 

Eliniıi kremle masaj ederken tırnak· 
larınızın çevresini hiç ihmal etmemeli· 

siniz. Bu masajlar tırnaklann etrafında 
sctrlik ve şeytan tırnaklarına mani o
lur. 

Geceleri giyeceğiniz eldivenler için 
ayrıca yeni bir çift eldiven satın alma· 
ğa hiç de Hizum yoktur. Eski keten 

yahut pamuk eldivenler kafidir. Yalnız 
bunların kan cereyanına ve havanın bol 
bol girip çıkmasına engel olmamaları 

için geni§ olmaları ve eli sıkmamaları 
lazımdır. 

Yazın kullanmış olduğunuz pamuk el · 
divenlcrin sırtlarında ve içlerinde küçü· 

cük delikler yaparsanız çok iyi edersi· 
niz. 

iki çift eldiveniniz olmal ve her çif· 
ti arka arkaya yalnız iki gece giymeli . 
siniz. El kremlerinin yapılışlarında biı 

miktar rutubet vardır ve kumaş eldiven 
ler bu rutubeti çeker. İ!tc bunun içindir 
ki deği~ik eldiven kullanmak lazımdır 

Nemli eldi\"en giymekten çekinmelidir 
Bütün bu anlattıklarımızı herhalde 

geceleyin yatmadan «:vvel yapmak la • 
zrmgeleceğini ve yatağa eldivenle gi . 

receğinizi an:amışs·nızdır.Eldivenle uyu 
mak ihtiyac: yalnız kışın elleri kupku 

ru olan ve mütemadiyen çatlayan ka . 
danlar içindir. 

Masaj iç:n kullanılacak kremlerin e 
sasında da acıbadem yağı bulunmasıni 

boyarlar? 
aşk, sadakat,, 
güzelliktir 

rak kullanılan kırmızı rengin erkek 
heyecanlarını tahrikte tuhaf bir kudrt> 
ti varcbr. Parlak kırmızı makiyaj, yal· 

ruz er~ği cezbetmeklc kalmaz, ayni 
zamanda bunu yapan kadının da cazi-

besini :arttırır; onu heyecanına itaatli 
bir h'Ble ve füsunln.nmağa hazır bir 
\"nZ.~te kor. 

Tnl>iaten sulhperver ve komfor se
ver olan erk~k kınnı~ reıgin kcp,dl j 

üzerinde yaptığı garip .nüfuzuna knrı;ı 
isyan edebilir. Hatta gözleri çok daha 

rahat ettirici olan "ma.vi,. rengi tercih 

ettiğini söyilyebilir. 'Fakat hayatta 
yegane gayeleri erkeklerin başlarını 

döndürmek olan bazı kadınlar, her §C· 

ye rağmen onları cezbcdebileceklerine 
kanidirler. 

Eski Mısır sihirbazlarının halkta 
birtakım batıl hayaller yaratmak için 

kırmızı renk kullandıkları zamanlar
cfanberJ, ltadmJar §afııd •lhlr \re t6aiıii
larırun cazibesini kuVYctleştirmek için 
kırmızıyı tercih etmişlerdir. llk mede-

niyetlerin bazılarında kırmızı boya 
yüzlere allık olarak sürülmü~tü. Eskı 

parmak boyalan da fena idi. Duda~· 

kırmızıya boyamak bi1.e en eski 7..a . 

manlardan kalmış bir kadı~~dir 
En son moda, dudakla tırnaklara 

ayni renkten boya siirmektir. Kırmızı 
gerek dudak gerekse tırnaklarda kul 
!anılırsa \•ereceği heyecanın daha bii-

yük olacağı anlaşılmı§tır. Yalnız ahen 
ge çok dikkat etmelidir. Çünkü gözle

rin ancak ahenk hoşuna gider. Biribi
rinc aykırı iki renk, kendileri nckadut 

cazip olursa olsun, bir arad:ı kullanıl

dılar mı, balcanın görüşünü tahriş ede· 
bilir. 

İşveleri dolayı!ttyle isimleri tarih e 

geçmiş en meşhur kadınlar boyanın 

gizli kudretini anlamışlar ve bunu 
kullanmışlardı. Tırnağı kırmızıya bo

yamak öyle sanıldığı g .bi hiç de bu 
asrın icarlı değildir. Güzel kadının ta-

ı 
1 
l 

himdir. Ger çi gözlerle dudaklann da
ha tahrik edici oldukları söylenirse 
de yalnız elleriyle erkek kalbine hük· 

metmiş birçok kadınlar sayılabilir. 
İlk Fransız imparatorluğunun meşhur 

kadını ve tarihin en işvebazlarmdan 
biri olan .M.adam dö Ştael'in gözleriyle 
gayet latif ellerinden başka hiçbir gii-

zelliği yoktu. Onunla konuşanlar yal-
nız ellerini görürlerdi. _ 

Renklerin psikolojisi tetkik edilir
ken, birçok kadın ve erkek üstünde 
yapılan tezler kırmızının knt'i bir su-

rette heyecan verici olduğunu meyda
na çıkarmıştır. Kırmızı ışık altında 

hesap işleri daha iyi yapılır. Kırmızı 

ışık hareketi hızlaştırır. Bakın muh -
telif milletler kırmızıyı nekadar çok 

manalarda lmllarunışlardır: Hiddet, 

kudret, cesaret. ihtiras, aşk, meydan 

okuma, anarşi. Hep bunları temsil i
çin kırmızı kullanılmıştır. Fakat kır• 

mızının delalet ettiği en asil hisler 
aşk. sadakat, sıhhat ve giizelliktir. 

En şzk 
• • 

gıyınen 

kadınlar 
(Paristen bildiriliyor) 
Parisin meşhur terzileri tarafından 

yapılan intihapta seçilen dünyanın en 

§tk giyinen on kadın arasında üç tane

si İngiliz kadınıdır. 'Bunlar, ikinci ge • 
Jen Madam RegfnaJd Pe fou~n. • 
gelen Madam Riçard Norton ve doku -

zuncu gelen Dil§CS Leeds'dir. 

En şık t:.ayılan kadınlar: Amerikalı 

Madam Harriston VilJ*ms, :ispanyalı 

li" Sofra . u, ağız dolusu yenerek 
A • nı rnJan .... d . 

tıl', ' 'llcak ma gunun e •·c···· ' 
J.f bu ~a deC'e bir b:ıı:.langıc;. I 

dikkat ediri'!. 
tütsü töreni !fmmdır. Yahani kazlar ---------------

rihi kadar eskidir. Eski Mısır medeni
yeti en yüksek şahikalarında dola

şırken her prenses ile asilzade kadının 
sayısız hizmetçileri · arasında bir de 

ma.nükür ve tırnn.k boyası mütehassısı 

vardı. Mısırda bol bol yetişmekte olan 

kına nebatınd:ın alınan renk, kırmızı 

bir gölg~ bırakması için tırnaklara 
sürülürdü. Tırnaklarına kına koymak 

istiyenlcr, o zamanlarda, gayet şiddet
li kanunlara bağlıydılar. Hizmetçi -

lerle fakirler bunu süremezlerdi. Kı

na nncak asilzade sınıflarına mahsus

tu. Cemiyet hayatında kadının vazi
yeti nekadar yüksek olursa kınanın 

81\ıaı ' ıu lar ta 
lııa sedil e k rafından taşımın g ayet 
tı11; gelinin ~ltuf,J:ır içinde n <;.•m 
~ llıt da h e,·ıne götürülür: Arkala. 
lııt~'lnr bu ~di3 eler takip eder Ni . 
~ "e iki ~ ll) da ) nn la rında iki to::ı 

r.11., sandık dol.su kırmı7.ıva 
~· l'fle,,n .. . · 

~'l'l • '~rt _ ~· t u ı· ü rln. 
h ile ·••Cra.ı:;f • u 
4'.."Je ,.~ Cihaz mı ıtmcdcn C\'Yel a. 
\la) ~l'llıye ta l>RZa.:-Jığına giri~ilir. 
l'oıı a)jllde '~ ut t>tmiş olanlar bi r 
llj,. -l'ıır1ar ~~-"C) inin e'·ine dog· ru 
h'' t\'f • qij l .. 
qllrıı ile R'id· ) e gunterde gü\'eyi. 
b·I' .. ar e))erıış &elislt-r pek "Ok olur 

lOk l'lde ); . 
.._, loa "•tıt,;ı: t" gayet uzun :ıp;ı ,.e 
'fll>flt -lreı afi U) lerdcn )"ap1Jm11' bi. 
l'ell'ıiz gdel ler ~lJP~rge taşırlar. Bu tüy 
"• ı- "' 1

' I\ ~a d .. ' l'i 1 · ""ızı • • a et. uzun omn ı 
nrar n cih 1 1 l"al>ar 'lJ.ını ek eriy;ı gü. 

Bu, mutfaktan tu. 

ke..si!dikten sonra kızarmış etleri mide. _m_a_n_b_iNldıl""m yü~nü;;:anıııaşın. 
'e indirirlerken ... ·olunan tüyleri de 
- l " 

kızıl ale"lerde yakılır. 

Bundan !'onra da bitmez tükenmeı 
merasim gelir: Ayinler. tapınmalar. 
akrabaların elini öpmek. atalara me,._ 
llıt okutmak. arkadaşlara • a:rgı gö..q. 
termek. henüz doğmamış olanlara sa. 
adet ciilcmek, hefl yapılma!ölı lazım cı. 
lan işlerdir. 

2\ihayct s e,,;!'ililer bir adam !.ara. 
fından çekilen iki tekerlekli Çin fay. 
tonuna zarafetle kurulurlar. Bu bü. 

rük hir tran.s:ıtlantiği in~at tezga. , 
hından suya indirmeğe benzer •. Fakat1 
~e,·~ililt'r nihayet yak3 tarını hı~ lerct• I 
cyir<'İ. dost ,.e ak:-abanın t•lınden 

kurtarır; kurtarmadan e\•,·el de araba 
kalabalığın öniinde üc defa dönüp do. 
la'}Ir. Ifaçan "'e,·gililerin ö11ünde. ko. 
c:ıman bir davul ~alan ve daima şi~. 

da dmmadan boru öttüren bir arkad:ı 
şr ,·ardır. Bu da el·h:nmenin kız ka. 

çırma faslıdır. l\tera..,:m ilel"ledikçe 
gü,·e,·ınin annrs i bo·;unu ağlar. haha. 

~ının da suratı gittil\re c;iddileşir. 

En son törenin tapınakta yapıl. 
dığını söylemiştik. Burada papa~ dini 

bir nikah kıyar ve bol bol hahşi~ini al. 

dıktan sonra bir dua söyler. Xe söylt>. 
diği ekseriya anlaşıJnıaz . 

Tapınaktan gÜ\'t>Yİ ayrı çıkar. Za. 
ten akşam olmak üzerı~dir. Onu fener. 
Jer, me:::ıleler \'e ha,·ai fişeklerle evi. 

~ 

ne götürürler. Kap:ilan içeriye kolay 
kolay sokmazlar. Bin hir türlü <'Zn 
,., cefadan sonrn arkasına müthiş 

yumrı:klar indirerek adamcağızı sah. 
verirler. Böylece de düğiin bitmiş o. 
lur. l 

rengi de o derece koyulaşırdı. 

Kleopatra yalnız el değil, ayak tır
naklarını da boyatırdı. Son zamanlar-

da meydana çıkarıaln eserlerden de 
anlaşıldığına göre tırnak boyasını Mı

sır kadınlarından başka Hindiçini ile 
Malay kadınları da kullanırlarmış. 

Kadınla ilk karşılagınca ewelii eller· 

nazarı dikkate çarpacağından tırnak ·ı 
lann insanları cezp için vazücleri mü-

Senora Martinez de Hoz. 'Bekum Ağa

han, Barones öcen do Roçilt, BaronK 

Von Krieger~ Prenses Şarl Murat, ve 

Madam Davit Balkon'dur. 

Müsaba~aya girenler arasında Miı 

Marlen Ditrih, tngilterenin Faris sefi
rinin karısı Leydi Mendl, Kontes Var-

vik ve . meşhur otomobil kralı Kraplcr' 
in kızı Madam Byron Foys vardır. 
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Madrit düşse bile 
ispanyada harp 

gene durmıyacaktır 
Berlin 2 (Radyo) - ispanyada asi • 

!er alabildiğine kazanmaktadır. Madri· 
tin şimal kısmında hükumet kuvvetle • 
rinden bir kısmı asilere iltihak etmiştir. 
Cenup tarafında asiler bir takım köyle· 
ri almak suretile Madrite 11 mil daha 
yakla§mış oldular, 

Hülı:\lmet kuvvetlerinin bütün muka
bil hücumlarının akim bırakıldığı ha • 
her veriliyor. 

Madritin cenup mahallelerinin boşal· 
tılması asi kuvvetlerinin bu kısmı işgal 
etmek üzere bulunmasındandır. 

Evvelce asiler tarafından esir edilen 
fakat kaçrnağa muvaffak olan hükumet 
merkez cephesi kumandanı albay Puig
dendolas düşman tayayrelerinin bom · 
bardımanıncla ölmüştür. 

Madr1t üzerine asilerin tayyare hü -
cum1arı devam etmektedir. Tayyareler 
şehri bombardıman etmemekte yalnız 

nasyonalist gazetleri atmaktadır . 
Evvelki gün Madrite karşı yapılan 

:taarruzda 150 ki§i ölmüş ve 300 kişi 
de yar;ı.lanmı~tır. 

ltalyanıar ı .ı yardımı 

Moskovadan Tas ajansının verdiği 

ma!Umata göre İtalyanlar asilere gön -
derdikleri harp malzemesi dolu gemileri 
Trablusa sevkeder gibi görünmekte 

sonradan yolda geminin rotası değiştiri 
lerek İspanyada asilerin elindeki liman
lardan birine gidilmektedir. 

Başv2kmn beyanaU 

İspanya harp başhıdığmdanberi Baş 
vekil, Harbiye nazırı ve hükiı.met kuv 
vetlerinin başkumandanı olan Largc 

Kaballero bir İngiliz gazetecisine ilk 
defa olarak beyanat vermiştir. 

Deyli Ekspres gazetesi muharririne 
vaki o]an bu beyanatta, İspanyanın Le-

nini mesabesinde olan Kapallero demiş 
tir ki: 

"Madrit sukut etmiyecek, Madrit 
halla ve o halkla birlikte hükUmet şe
hirlerinin sukut etmesine meydan ver
miyeceklerdir 

Fakat eğer asiler şehre girecek olur
sa harp devam edecektir. Biz harbi 
sonuna kadar devam ettireceğiz, ve ka
zanacağız.,. 

Largo Kaballero, "İspanyanın Leni -
ni,, diye anılmaktadır. 

Leninle onu mukayese etmek için en 
müsait zaman bugündür. Çünkü tspan· 
ya Başvekilinin yukarıya yazılr sözleri 
ile, Leninin söylemiş olduğu sözler a
rasında sıkı bir benzerlik vardır. 

Bundan on sekiz sene evvel teşrini· 

evvel ayında Lenin, muhasara altına 
alınmış Petrograd halkına şöyle hitap 
ediyordu: • 

"Biz dü§rnandan çok kuvvetliyiz. Ar
kada~lar. toprakların son noktasına ka
dar çarpışmız. Zafer bizim olacaktır .. , 

Madritin Petrogradrn aldığı neticeyi 
alıp alamıyacağı çok sürmeden belli o
lacaktır. 

Kaballero İngiliz gazetecisine olan 
sözlerini göyle bitirmi§tir: 

"Halka itimat ediyorum. Halk bizim 
le beraberdir. Asilerin yakla§tığı şe -
birlerden kaçan halka bakınız;. Halkrn 
kimden yana olduğunu bu hadise size 
göstermiyor mu? Asiler bir yere girince 
orada ne yapacaklarını herkes biliyor. 
Elinde bir amele birliği vesikası bulu
nan herkesin cezası ölüm olacaktır. E
ğer Madrit alınırsa, kim bilir ne kadar 
insan koyun gibi boğazlanacaktır ! . ., 

Kaballero kansını kaybetmiş, oğlu 

asiler elinde ölmüş, altı defa mahpusa 
girmiş 67 yaşında ve hala hükumet kuv 
vetlerinin başında bulunan biridir. 

Eskişehirde yaralı
la_r saatlerce imdat 

beklemişler 
On dukuz kişinin ölümüyle neticele· 

nen Eskişehir civarındaki otobüs facia
sı halkı elan büyük bir alaka ile meşgul 
eden bir mesele halindedir. Orada hiç 
yoktan ölenlerin matemi memleketi bü
yük bir teessüre boğmuştur. 

Bu 'büyük faciayı, o trende bulunan 
yolculardan biri göy le anlatmaktadır: 
"- Eaki§ehire 14 kilometre kala tre

nimiz saatte tahminen 60 kilometrelik 
bir süratle hafif meyilli araziden geçi • 
yordu. 

Bu sırada tren düdük çalmağa baıla
dı. Ne olduğunu anlamağa vakit bula
madan trenin ant fren yapmasile biri • 
birimizin üstüne yığıldık. 

Doktor aı kadaşlarımla trenden indik. 
Trenin sağ tarafında bir tahta ~·ığınının 
durmakta olduğunu görünce enkaza 
doğru koımağa başladık. Bu bir otobüs 
enkazı idi. Sağda, solda kafa taslan, a
yaklar, bacaklar, kanlı et parçaları ya
tıyordu. 

:Aradan iki dakika geçmeden trenden 
imdadı ııhht sandığını getirdiler. Ar
kadaırm doktor binbaıı Arifle birlikte 
sandıktı bulabildiğimiz pamuklar, bez
ler ve il~çlarla yaralılara tren memur
lannın da yardımile ilk tedavileri yap
mağa baıladık. 

Yaralılara yardım ederken kulağımı-
2'a gelen feryatlar ve inlemeler kartı • 
sında gözlerimiz yaıarıyor, kendimiz· 
den geçecek gibi oluyorduk. 

Bir yandan yaralılara tedavide bu • 
lunurken, bir yandan da kazazedeleri 
teabite baıladık. Ölillerle birlikte hepsi 
34 kişi idi. Bunlardan dört tanesi tama
men parçal~ndığı için meydanda otuz 
yaralı ve ölü vardı. Yaratılan bir ke
nara toprak üstüne yatırdık. 

Faciadan yarım saat sonra karanlık 
bastı. Ortalık, karanlıkta daha feci bir 
manzara aldı. Civar köylerden koku ü
zerine gelen köpekler cesetlerin parça
lanru yemek için hırlrya ~rrlrya facia 
yerine toplandılar. 

Trende ancak dört tane az ı§tk veren 

Bütün ümitler gelecek imdat treninde 
idi. 

Fakat trende bulunan portatif telefen 
makinesile her nedense muhabere te • 
min edilemedi. Kaza, Eskişehire 13 ki
lometre mesafede Satılmış geçidi deni
len yerde olmu2tu. 

Ne yapacağımızı düşünürken Eskişe
hir istikametine giden bir otobüs gö • 
ründü. Trende bulunan polisin yardı ; 

mile otobüsten bir yolcu indirildi ve 
yerine şef tiren bindirilerek otobüs Es
kişehire doğru hareket etti. 

Bu müddet içinde hafif yaralılardan 

beı tanesini trene naklettik. Doktor 
Arifle mebus Resainin kızı ve iki Türk 
kadını daha yaralılara bir kardeş 
muamelesile bakıyorlardı. 

İmdat treni beklenirken dört yara • 
lı gözlerimiz önünde inliye inliye feci 
bir surette öldü. 

Bu sırada müthiş bir soğuk başladı. 
Karanlıkta toprak üstünde yatan yara
ldar, bu soğuk karşısında yaralarının 
sı.zlamasından dolayı feryatlarını bir 

kat daha arttırdılar. Haberci otobüs git 
tikten iki buçuk saat sonra yani 1 yi 20 
geçe imdat treninin ışıkları göründü. 
Ve 10 dakika sonra kaza mahallinden 
üç yüz metre kadar mesafede durdu. 
Trenden Müddeiumumi muavini, bir 

doktor, dört polis ve be§ tane kadar da 
itfaiye neferi indi. Ellerinde me§aleler, 
sedyeler olduğu halde kaza yerine gel
diler. 

ölüler ve yaralılar Eski§ehire nakle· 
dildikten sonra Müddeiumumi mühen· 
dislerle birlikte keşif yaptı. Trenin alt 

kısmı tamamen muayene edildi ve ka
zadan altı saat sonra trenin hareketine 
izin verildi. 

Otobüs ~oförünün resmi otobüste var 
dı. ölüleri tetkikle şoför arandı. Resme 
benziyen bir kimseye tesadüf edileme
di. 

ÇlinkU böyle bir faciada şoförün kur 
tulup ta kaçabilecek bir halde kalması 

HABER - :Akşam poSlur 

Resmen ötü 
olan kadın 

(Baş taralı l ıncide) 

yanında ihtiyar annesi ve 1 O yaşındaki 
oğlu Koça ile beraber küçüğü yetimha· 
neye yerle§tirmek için Langa despotu-

nun yanına çıkıyordu. Despot gelenle

rin fakirliklerine acryarak Koçonun a
na ve babasını ölü göstermek suretile 
kendisini yetimhaneye yerleştirdi. 

Aradan seneler geçti. Küçük Koço 
mektebi bitirdi, muhtelif m~leklerde 

bulunduktan sonra nihayet 1930 sene
sinde papaz olmak için yaptığı müra · 

caat kabul edilerek Samatyadaki Aya 

Mina kilisesine tayin edildi. Kendisi 

bu müddet zarfında evlenmiş ve S ço
cuk sahibi olmu§tU . 

~ ~ :f. 
... 

Papaz Koçonun annesi olduğunu id-
yı dört ay aldıktan sonra papazın ken· 
disine bakmaması üzerine mahkemeye 

müracaat ederek ayda dokuz lira nafa· 
ka kesilmesine karar alım§ ve bu para

yı döra ay aldıktan sonra papazın ken
disi için: 

- Bu benim anam değildir! diye id
dia etmesi ve nüfus kayıtlarının da pa
pazın annesini ölü göstermesi üzerine 
Kalyopiye verilmekte olan para kesil • 
miştir. 

Mesele halıhazırda mahkeme safha • 
sındadır. Papaz Koçonun nüfus kayıt • 

farında ana, baba, büyük baba ve büyük 
anne isimlerile Kalyopinin, kocasının 

annesinin, kaynatasının isimleri aynı • 
dır. Birisinin "Annem değil!., diğeri • 

nin de "oğlumdur!., diye iddia ettikleri 

bu iki şahıs arasında bir müaşbehet mev 
cuttur. 

Papaz Koço kendi!'ıile görüıen bir 
muharririmize evvela, bu kadını şim • 

diye kadar annesi olarak bildiğini fakat 
nüfus kayıtlarına bakınca annesinin öl

müş olduğunu anladığını fakat biraz 
sonra da bu kadının kendisini yetim 

mektebinden evlatlık olarak aldığını 

ve bunun için ona anne dediğini ileri 
sürmüştür. 

KaJyopi ise boyuna ağlamakta ve: 
- Bugünleri göreceğime keşki sa -

hiden ölseydim! diye söylenmektedir. 
Bugün, ana oğul olup olmadıkları 

henüz mahkemece tebeyyün etmemiş 

olan bu iki şahsın birinci asliye ceza • 
da tahkirden dolayı muhakemeleri var· 
dı. Suçlu yerinde Kalyopi, davacı da 
papaz Koçonun kansı .• 

Reis davayı salahiyeti haricinde gör
düğünden üç kişilik asliye mahkemele

rinden birine devretmiş ve davacılarla 

maznun dışarı ççıkınca arada rumca 
geçen birkaç sözden sonra papazın ka
nsı ile Kalyopi arasında münakaşa bü-

yümül. ihtiyar kadının hemen bayılma 
sı üzerine koridordaki halk heyecanlan· 

mıı ve bala avazı çtktığı kadar bağı

ran papazın karısile bazı kimseler ara
sında kopan münakaşalar etraftan ya -

tıştmlarak müessif bir hadisenin önü 
alınmıştır. 

Bu meraklı vakanın ne netice alacağı 
henüz kestirilememekte beraber pa • 

pazla, Kalyopiyi bir arada görenler bun 

!arın ana oğul o1duk1arından şüphe et
miyeceklerini söylemektedirler. 

SahlekArlık Yok 
Bu hadisenin ilk safhalarından bahis 

bir yazımız 28 ilkteşrin tarihli sayı
mızda çıknu§tı. Bu yazıda ismi geçen 
papaz bugün matbaamıza gelerek anne
sini ölü göstermiş olnııadığını, sahte . 
karlık da yapmadığını bildirdi, bu nok
tanın yazılmasını istedi. 

Silahh sulh ! 
(l:Jaş taralı l incide) 

Rejimin on beşinci yılı için direk· 
tifleri şunlardır Uzak, yakın bütü.ı 
memleketlerle sulh, silahlı bfr sulh. 
Havada, denizde, karada $ilahlanma 
programı muntazaman devam edecek. 
tir. 

yaralı ve ölülerle uğraşırken hafif au -
rette yaralı bulunan şoför bir hendeğin 
içinde gizlenmiş ve hava kararmağa 
başlayınca kaçır.ış. 

Kazanın sebebi, şoförün trenle yarı· 
şa kalkışması ve fazla yüklü olmasın· 
dan dolayı geçidde ray üzerinde kalma
sıdır. 

IF &=' a lf'il s t.YJva 
.Jüzefnrn metıresn 

t:Jlmeden aşkını 
anı atıyor 

Bir vakitler Avusturya lınparator
luğunu buyruğu altında tutan İmpa
rator Fransova Jozefin metresi matma 
zel Katerin Sehratt ölmek üzeredir. 

Şimdi seksen üç yaşında.dır ve Viya
nanm eteklerinde küçücük bir köşkte 
hasta yatmaktadır. 

Kendisini ziyaret eden bir muharri
re, imparator Fra.nsova Jozefin aşkına 
dair ilk defaya mahsus olmak üzere 
dudaklarını açmış ve demiştir ki: 

- Fransuva Jozef ya.şıya.n insa.nla
nn en kudretlisiydi. Onu sevdim. Bu
nu itiraf etmekten kat'iyyen utan
mam. İmparatoriçesi Elizabet de bu
nu biliyordu. Hatta. kocasını mes'ut e
demediğinin de farkındaydı. 

lmparatoriçe benim kocasiyle olan 
dostluğuma büyük bir metanetle ta -
hamm.Ul ettikten başka, sonraları ara· 
mızda derin bir arkadaşlık bağları te
essüs etti. 

Bir gün imparatorun bir resmimi is
temiş olduğunu hatırlarım. Buna da
ir benim hiç bir şey bilmemeldiğim 
lazımgeliyordu. Ve İmparatoriçe mü
zede kansına çok benzemekte olduğum 
mümtaz bir İngilizin kolleksiyonu için 
resmimin yapılmasını temin etti. 

Ben hiçbir şeyden şüphelenmemiş
tim, resim nihayet bitti ve imparato
ra takdim edildi. Aradan aylar geçtik 
ten sonra resmimin kimin için yaptı
rılmış olduğunu anladım. 

lmparatoriçe ile birlikte Jozefin 
yegane oğlu ve varisi öldürüldü. !mpa 
ratorun hayatı baştan başa facialarla 
doludur ve hanedan efradının yaptık· 
ları rezaletler hiç tükenmiyordu. Dur
madan kan akıyor ve ailenin ona ver
diği ıstırap zavallı adama iyi bir gün 
göstermiyordu. 

Ben kendisine biraz sükun ve hu
zur verebilmiş olduğum için daima 
gurur ve iftihar duyacağım. 
Şimdi yegane isteğim. ona yakın bir 

yere gömülmektir. 

Pomakları 
Bulgarlaştırmak 

istiyorlar 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

sormuşlardır. Zavallı pomaklar da: 
- Biz Türküz, Bulgar değiliz ki, 

Bulgar adımız olsun. 
Cevabını verirler. Jandarma çavuşu 

bu cevap üzerine yerinden hiddetle 
kalkarak: 

- Siz Bulgarsınız! Ttirk değilsiniz! 
diye bağırıp her iki pomağı nahiye mü
dürünün yanında öldüresiye döğmeye 

başlar. Zavallıları bayıltıncaya kadar 
döğer. 

Bu sırada dışarda kapının önünde 
diğer sekiz pomak sıra beklemektey
miş. Jandarma çavuşu bu iki zavallıdan 
hıncını aldıktan sonra dışarıya çıkıp 
diğer pomaklara hitaben: 

- Siz de Bulgar adlarınızı hemen 
bana söyliyeceksiniz. Yoksa sizi de bun 
lar gibi yapacağım! 

Diye tehdit eder. 
Bu feci mesele şundan neşet etmek

tedir: Bundan birkaç ay evvel Kra
bul pomakları Bulgaı;- dahiliye veka
letine bir istida. verip bütün mal ve 
mtilklerini olduğu gibi Bulgar hükfı • 

metine bıraka.caklarmı, ve buna rn u -
kabil Bulgar hükiimetinden Türkiye-! 
ye hicret edebilmek için yalnız bir pa-

1 saport istediklerjni bildirmi~lerdi. Bul 
gar dahiliye vekaleti bu istidayı Nev

rekop kayrnakamlığına gönderir. kay
makamlık da bunu Sarkofça jandarma 
karakoluna havale eder ve ilaveten po 
maklann Bulgar olduklarını ve Türk
lerin onlRn zorla müsiüman yaptıkla
rını, jandarmanın bütün kuvvetiyle bu 
hicrete mini olmasını yazar. 

İşte bunu üzerine de Sakofça jan
darma çavuşu Krabul köyüne gelip 
köylülere: 

- Siz Bulgarsmız ! Türk değilsiniz! 
Bana hemen Bulgar adlarınızı söyle
yiniz! 

Deyip bu zavallıları dayaktan geçi· 
rir. Jandarma çavuşu köyü terkeder
ken: 

- !kinci geliı;imde hepiniz de birer 
Bulgar adı almazsanız hepinizi de yok 

2 tkincite§I"ln -

Kendi ken 
tanımak 

sek•z tec 
Kolunuzu uzatarak, c 

sılmış bir ağırlığı düz tu 
Gözlerinizi lvapayıp 15 s 
üstünde sallanabilir misi 

yetle fiziki ve ruhi 
tanıyor musunuz? 

A:-iağıda sekiz tecrübe 
dinizi bir doktoru muay 
emin bir gekilde tanıyab 

1 - Birinci tecrübe m 
tir. Bir ayağınız üstünde 
palı durunuz. Dizlerinizi 
rınız. Kollarınızı sallayın 

beyi ayağınızı değiştirer 
niz. 

Tabii muvazene bozul 
muvazene bozulması 15 

ra olursa, dimağınızda a 
m idare eden uzuvların 
iyi yaptıklanna hükmede 

2 - ikinci tecrübe ko 
meydana çıkarır. Yere te 

gi çiziniz. Bu çizgi üzeri 
niz. Sonra, gözlernizi ka 
çizgi üzerinden tekrar 

3 - üçüncü tecrübe 
vaziyetini gösterir. Hav 
eliniz, sonra havayı ta 

Burnunuzu tıkadıktan s 
man nefes almamağa çalı 

4 - Dördüncü tecrübe 
ale cevap verir: Uzviyet 
tamam istirahati temin e 

sunuz? Eğer, bunu yapa 

zun zaman yaşayacak, v 

hklardan kurtulabilec:eks · 
Tecrübe: Birisi dirse 

tutacak. Biran size ada1 
menizi söyliyerek tutma w 

cek; sonra, birden, brrak 

sızmış gibi düşmelidir. E 
olarak kalırsa, sinirlerini 
değil demektir. -5 - Beşinci tecrübe 
portmant!> alınız, ve onu 

üzerine - ucundan biri 
mesafeye - koyqnuz. 
cundan tutunuz. Portma 
zenesini temin edecek ta 

gergin bir vaziyette ols 
diğer kolunuzla da tekra 

6 - Altıncı tecrübede 
dir. Kollarınızı uzatın, 
ayırın, gevşek bırakın, el 

titremediğine bakın. Haf 
yidir. Fakat çok kuvvetl 
nirleriniz zayıf demektir. 

7 - Yedinci tecrübe t~ 
liyetinizi ölçer. Sağ eliniz 
ğile burnunuza dokunun\ 
keti sol elinizin baş pann 
ediniz. Sonra sol dizinize 
le dokununuz, ayni hare~ 
nizle sağ diziniz için tekr 
velA yavaş, fakat sonra si 
Gfü.:~rinizi kapayıp ayni 
süratıe devam ediniz. 

8 - Kalbinizin kuvveti 
evvela nabzınızı tutunuz. 
yak üstünde 50 defa sıçri 
nabzınızı tutunuz. tki dak 
rar tutmağa devam edini: 

Tabii nabız sıçramalarc 
sonra 124, iki dakika dur 
da e4 olmalıdır. 

Bu sekiz tecrübenin ne1 
dinize ait bilmediğiniz e 
tecektr. Doktora gltmeğe 
yok. 

~--•' fa-.-.-1-..: .-t...1-V--- ~~ 
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Yazenlar : lnglllz orduau ... va z•bltlerlnden Kenneth Bravn CaHlna, 
Me,hur ••YY•h ve muharrir Lavvell Thomaa 

-1- Dillmlze qevlren : A. E. 

Yırtık pulık haki üniformalı çocuklar, eski haçlıların 
pırıl pırıl parlıyan zırhlı şövalyelerine benzemf.qorlar<.ı_-ı 

Bunlar, Aslan Yürekli Rişarın ITl.ağıap 
___ olduQu yerlerde, zafer kazannıışlardı 
lngıu ma.nlılardaıı lıeııi1z zaptetmi§.1erdi. Hı- Bwm.kilere bunu anlabnalı Lo. O günlerde Todd Gilney esrarengiz !ngiliz adalarında, ırk! z mUneKkltlerı bu eser 

hakk risti._ .. 1 .. ğm mukaddes yerleri, müs. well; belki bunu sen yapabilirsin!... bir sima idi; hala da öyledir. O irtibat çok karıı:mıcı olmasından ında diyorlar ki: 3~ " " 

O SM lü.:nan hl.kimiyetinden kurtarılmıştı! Tayyaremle Kahireden buraya uçar. zabiti, istihbarat memuru, casus ve acaip renkli olduğunu sö 
ANLI ordusunu sürüp Haçlılann yllzleroe yıllık rUyalan nL ken, altımda gördüğüm harp sahaları- bin türlü vazifesi olan bir adamdı. Kanada ve Avustralyad 

l'al..L çıkararak mukaddes top· hayet tahakkuk ettirilmişti. na baka baka, ben de ayni düşünceyi H' tl Konuştuğu dil Ama.k 
:~ Hri•fu.anlık ~ !_&!-J_... b ızme eri o derece ehemmiyetliydi "!-nüt ola---.., ~ ~ Ta.yyaremle, Tilrklerin eski tayyare zi nimden geçir.mi§tim: Birisi çıkıp ki, daima tehlikeden uzakta kalması Amerikan argosunun tuh 
2İııin bü n Allenby'nin harbi, ma· meydıı.nma inmiştim. Orada duruyor- da bu asri Ehlisalib'i anlatmalıydı. lazımdı. Halbuki Todd tehlikeye uzak sıydı. 
Se Yilk genen.Deri Hannibıal, dum.. İrtibat zabiti Todd Gilney ile ko- Bu harp dünya tarihinde başlıbaşına Karargahta onun dair 

zar, Poınpeg ve N I b" bö.lilınd değil, daima onun içinde bulunmaktan ıaf ı . apo yonun nu§Uyordum. ır ü. Ve harbin her bir safha- Raftan bir traş tqı ile 
ıQ er erile birlikte anılmağa ve ay- Todd anlatıyordu: sı bu mukaddes ve tariht ülkede geç. sonsuz bir ?.evk duyuyordu. çay fincanı buldu. Ben 
• aıran konınağa değer. _ Evet • diyordu • İ:ngilterede halk, mişti. Harbin her 88.fhasına iştirak et. tirbuşonu çıkardım ve 
li ~Y'nin muharebe hikiye • zaferimia!en dolayı sonsuz sevinç du.. H ayalimde Allenbi ordusunun ka- mi§ti. Eski ve her tarafı sallanan han- mıya başladı. 
illin ehliısalibin,, clestamchr. 0- yacak. Fakat bunun ne miithl§ ve kor- diın. yollardan yürüdUğünü, ta. tal tayyarelerin istikşaflar yaptıkları Süveyş kanalı hikayesi 
d..ı.ı_UÇan tayyarecileri, çölleri kun" fedakarlıklarla elde edildigınıw· • rihl harpleri tekrarladıgmıw , efsanevt sıralarda birçok defa düşman ateşine 
.:-"'!'1111'aıı :. söyleteceğim. Ağzından ç ?'lann: süvarileri ve kum der- bir türlU anlıyamıyacaklardır. Bize m. şehirleri, tepeleri ve vadileri tekrar maruz kalmıştı. hiçbir yerine dokunma 
f0rrrıa1ı1 ~n piyadeleri, haki üni- fer kazandJran ümit.siz harpleri, döldl. insan kanıyla suladığım gördüm. Yır- Sırıkkadar uzun bir boyu, kömUr. ğnn. Dokunmıya kallo 
~lamı ŞOvalyelerdir. Bunlar eski len kanlan göremiyeceklerdir. Lo. tık pırtık haki Unüormalı çocuklar, den d8;ha kara saçları ve çelik gibi daha iyi ifade edemiy 

~~aın:~tn.~=i.~l,er;: 1d:: well bunu göremezler; çünkü Framsa- eski Haçlıların pml pml parlıyan mavi gözleri vardı. Zaten kendisi de ( 
Q~ '!I' ya çok yakın.dırlar: Garp cephesi bu zırhlı ıövalyelerine bememiyorlardı. 
~U\•affakiyetle, sona er • muharebeyi gölgede bmlkmaktadır. Fakat, bunlar aslQJl yürekli Rişar'ın .../' 

• Bütün t b. özle' ri1 - •. Fakat bu hiç de bir zafer alayı de. mağlilp olduğu yerlerde, zafer kazan. 
\'e İçincJe r 1 g e gormu, ğildi. Buraya gelinceye kadar geçti- mı§lardı. 
de~ bulunmlJ! olan birisi ilk ğimiz her parmak boyu yer, bizim için Bu kısaca diişünceden sonra ben de: 
d~ ~ahsus olmak üzere gör hakild bir cehennemdi. Harp daha SU. - Evet Todd • dedim - Bu muazzam 
ın • ...._ nııi. ve hissettiklerini yaz • 
~qr veyşte, kanala kan doldurmakla bq.. bir hiklyedir; eşi ender bulunur muh-

ladı ve işi uyısız fngilizin ve gene sa- tetem bir masal<iır. Günün birinde bu. 
~~ 'fttUnekkitlerWn bu eaers ywz Türkün ölUmil ile bitirdik! nu anlatmakla gurur C!uya.cağmı. Fa-
tırl« ~~i gu}«Jnya birk4ç "~ Todd, sözO.n burasında temiz ve gü- kat harp, daha ben buraya gelmeden, 
,~ Mk16ttiktmı aonra, ter. r.el pannağmr Hırürt.iyanlığın mihra. gerilerde, $üveyş kanalmda başladı. 

e ba§lıyoruz .. ) bma dofnı uzatara.k devam etti: Buntm iç'in yardımına muhtacmı. HL 
p, .y. • • - ı,te, IUl'8da, Zeytindağı Ustünde, diseleri en hurda teterrttatma kadar 
~ U:Uat:& 1917 yılmm yılbqı pu. tioğazlaşan insanlar biribirlerinln gö- ve tam mana8iyle bilen yeglne adam 
bl ile a.IY86ı günüydü. General Allen- ğü.slerini parçaladı; karınlarını deşti, sensin ve bunlan bana gece anlatma-

0l'duau bu mukaddes 19hri OL vadileri kan kapladı... Iıımı. •• 
8ilveyş ka.nalında Tür7clere kar§'? ilT.- at 
~n Hintli1er ve kuTlandık7.an Makşim 
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üzerine onu mahkiım ettiler. Kont Ado· 
lar kızı nehirden çıkarmııtı. Bütün ha
diseye phit olmak aıfatile onun masum 
olduğunu söyledi, fakat dinletemedi. 
Şimdi o biçare de doktorlar elinde ö -
lümle pençele§iyor. Herhalde bu mese
lede bir sır var kanaatindeyim. tnsan
lığrn adaleti bu işte aldanıyor. Anna 
Paskal kabahatsizdir. 

Kral, düşünüyordu. Sonra müteusir 
bir tavrr ile: 

- Mösyö Zello. dedi. Benim de ka
naatim bu yoldadır. idam kararını da 
tasdik etmemittim. Fakat sefilin biri 
iınzamı taklit etmiş... Bunu da tabii 
ıneydana çıkaracağım. 

Avukat, sevinç ve tell§la atıldı: 

- Haşmetmaab, o halde bu hatayı 
tanıir için henüz vaktimi.J: vardır. ida -
l?ıın infazını menedebilirsiniz. Bendeniz 

hemen hapishaneye koıar ve e~ame
llİzi vererek bunun önüne geçebilirim 
Banıyorum. 

Kral, daha avukat sözünü bitirmeden 
hemen yazıhanesinin başına giderek a
lelacele Anna Paskalın affedildiğine da 
ir bir ~mirname yaıa.rak avukat uzattı 
\'e: 

l{ - İ§te, dedi. istediğiniz emirname. 

1 ~~~u~, onu ölümden kurtannu. Bu J' ~tırır bitirmez gene buraya geliniz. 
IZınle bazı ıeyler görüpek iıtiyorum. 
/\vukat: 

" - Bu haberi Anna Paskala bildirmek 
~onu ölümden kurtarmak için kuvve

Yettifi kadar koşacaizm. n· it 1Ytrek odadan çıkmağa da\trandı. 
r,ı onu durdurarak: 

rq,..,. laıaYDı avlusunda koıulu bulu • 
'1o ~arabaya binerek acel~ gidiniz dedi 
lrab ınıet~iıi Bronoya avukatı götürüp 

•Ya bınclirmeıi için iıaret etti. 

Avukat, hükümdarı selamlıyarak yay 
dan frrlamış bir ok gibi odadan çıktı. 

Biraz: sonra araba süratle uzaklaştı. 
Kral, merak ve endite içinde gene o• 

dasında dolaşmağa bagladı. Bütün sa.I 

rayda derin bir aükUn hüküm sürüyordu 
Kral, ikide bir saatine bakıyordu. Da· 

kikalar pek ağır eçiyordu.1stırap içinde 
yerinde duramıyordu. Yarım saat geç • 
tiği halde avukat henüz dönmemişti. 
Halbuki saraydan hapishaneye gidip gel 
mek için bu kadar zaman kafi idi. 

Hükümdar hiddetle söyleniyordu: 
- Acaba imzan;u taklit eden sefil 

kimdir? Bunu bulmadıkça rahat edemi· 
eceğim. . 

Nihayet, süratle dönen arabanın gü· 
rültüaünü işitti. Biraz sonra kapı açıl -
dı ve Avukat Zello içeri girdi. Zavallı 
genç sapsarı kesilmiş, bitkin bir haldey· 
di. Kral heyecanla sordu: 

- Ne oldu, yetişebildiniz mi? Kurtul 
du mu? 

Genç avukat inler gibi bir sesle: 
- Geç, de~i. Pek geç kal.ırupz. Biça· 

renin ruhu uçurulmuş, idam olunmuı .• 
Kral, boğulur gibi olduğunu hissetti. 

Korkunç bir sesle haykırdı: 

- telam mı olunmuı? Hayır, bu ka
bil değildir. Nasıl olur, nuıl .• Nasıl?., 
SU: ıö~lerinizle &ördünüz mU? 

- Evet, haımemaab. ipe çekilmit ol· 
duğunu gözlerimle gördüm .• 

Krü, ıuıtu. Bapnı önüne eğdi. Bo • 
ğumdan bir inilti çıktı.Sonra Annanm. 
ıavalh kmıun ruhuna dua etti. Bir 
~üddet kendinden geçmiı bir halde kal 
eh. Fakat bu, çok sürmedi. Birdenbire 
doğruldu. Avukata dönerek: 
- Mösyö Zello, dedi. Şimdi ,Anna Pa1 

kalın intikamını almak lizımdır. Sizin 
meziyet ve liyakatinizden bana bahsedil 
mitti. Bundan sonra yan.mıda kalarak 
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açıldı. Kralın sualini anlamıştı. Büyuk 
bir gayretle kendisini toplayardı: hafif 
bir sesle mu;ıldandı: 

- Çocuğumuz Annayı .... Paskal ad
lı orman bekçisinin karısına... verdim. 
Saraya yakındır. Onu ara ... buldur ..• 

Bu sözleri güçlükle söyliyen kadının 
gözleri kralın üzerine dikilınitti. Sabit 
nazarlan gittikçe donuklaştı. Sonra bit 
denbire her tarafı geV§edi ve yatağa se 
rildi. ölmüttü ..• 

Kral, yeis ve büyük bir acı içinde 
cesedin önünde diz çô"'ktil. Ellerini ka
vuşturarak dua etti. Sonra kadının ce • 
sedini kral hanedanına mahsus olan 
mez:arbğa gömdilrmeğe karar verdi. • 

Kral, işittiği geylerden büyük bir 
hayrete düşmüştü. Kızı prenses Vera
ya hizmetçilik etmek üzere ıaraya alın
mış olan Anna Paskalın kendi kızı ol
duğunu nasıl olup da §imdiye kadar 
anlamadığına hayret ediyordu. Sonra 
bunun, böyle garip bir tesadüf netiesi 
meydana çıkmıı olınası da gaşıla
cak şeydi. Düşündükçe hatırlıyordu: 
Annanın kumral saçları, tatlı bakıştan, 
ahlak ve seciyesinin dürüsti ve sağlam
hğ; bilhassa fazileti birkaç defa nazan 
dikkatini celbetmişti. Onu takdir etmiş 
ve kaç kereler Anna ile kendi arasında 
bir yakınlık hissi veren garip bir haleti 
ruhiye içinde kalmrıtı. 

Birden zihninde bir Jimıek çaktı. An 
na Paskalın çocuğunu aldilrdüğünden 

dohyr mevkuf bulunduğunu hatırladı.: 

- Evet, dedi. ilinum bile bagtan apğı 
okumuıtum. Az kaldı imzalayacaktım. 
Evladımın ölilmUnü kendi elimle tasdik 
edecektim! .. Çok tükür ki bunu yapma· 
dım. 

Sonra, cesedin üzerine eğilerek alnm 
dan öptü. Hemen kapıyı açarak müdür
le doktoru ~ğırch ve: 

- Efendiler, dedi. On yedi senede 
beri l.>urada bulunan bu bedbaht ka 
hayJta gözlerini yumdu. Kendisini 
vele tanıyordum. Bunun için fazileti! 
mütenasip bir şekilde defnedilmesini 
arzu ediyorum. Ona mükemmel bir 
bir hazırlattıracağım. 

Kral. bundan sonra hemen 
dıprı çıktı. Müdür ile bagdoktora m· 
essesede gördüğü intizamdan dola 
beyanı memnuniyet ederek atına bin 
di. Mevkii öğrenmig bulunduğu içi 
evvelce pşırmı§ olduğu şehrin yolun 
timdi kolaylıkla bulmugtu. Atını dö 
nala koşturuyor, bir taraftan da göyl 
dü§ünüyordu: 

- Gider gitmez o biçare kızı haplı 
haneden çıkarttırmahyım. Zerre kada 
ıüphe yok, evladımı bigünah olara 
mahkum etmiıler. Çilnkü böyle bir li 

nanın kızı çocuğunu öldUremez. 
Kral, aara}'ın kapısına vardığı za 

man bütün saray mensupları tarafın 
dan hararetle karşılandı. Çünkü saray 
da bulunanlar kralm geç vakte kadar 
dönmemesinden ve avlanırken maiyet· 
de bulunanlardan ayrılarak yolunu ka 
betmiş olduğundan büyük bir endiş 

içindeydiler. Hükümdarın dönüıü bu i 
tibarla umum! bir sevinci mucip oldu. 

Kral. doğruca ve acele acele it oda 
sına çıktı. Şapkasmı ve kırbacını bi 
upğın eline tutıqturarak yazıbanni • 
baıma geçti. Alelicele bir emimam 
ya,ıdı. Sonra, kendisine en fazla itima 
ettiği oda hizmetçisi Brono'yu çağıra 
rak emirnameyi ona verdi: 

- Bu emirnameyi hemen polia mild 
rüne götür. Çocuğunu lSldürmek suçu 
la hapishanede mevkuf bulunan A 
Paakat ismindeki kız derhal ıerbeıt bı 
't'alalmahdır. Bir dakika kaybetme. Bir 
araba hazırlasınlar, en iyi beygirleri 
kopunlar. Derhal gi~ 
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RADYt> SiNEMALAR ... 
~ V AKIT Propaganda servisin-

YERLi MALI 

ıGISLAVED 
tSTANBUL: 

18,30 caz. p!Akla, 19,30 çocuklara masal. 
1. Galip tarafından, 20 Rifat ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları 
20,30 Safiye ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarluları, 21 plAkla solo
lar, 21 30 orkestra, 22,30 ajans haberleri, 23 

SARA\' 

rORK 
l\IELEK 

BEYOC'.LU 
= den: = 
~ 

ı Asri zamanlar ( Şarlo) s_----== 
Kallente 
Ehli salip muharebeleri 

1 - Türk evlatlarının işsiz kal
marnasmr arzu eden KURUN ve 
HABER gazetelerimiz iş arıyan 

kimsesiz ve bikeslerin ilanlarını 

meccanen kabul eder. 

IQ) lYı li"\l 'V' a n o ın e trıı 
saığDaım 

nastn lkD e ırn 

~on. 

(Avrupa. mer kezlerioin programı gelmedi 
!\"inden konulamamıştır. ) 

Kabataşta 

kirahk apartı-
man daireleri 
Kabataşta Setüstünde Çürüksulu 

lPEK 

SAKARYA 
VlLDIZ 
8UMER 
.\LKAZAR 

fAN 
ŞIK 

ŞARK 

ASRI 

.\STOR\'A 

~ {cansızca kopyesi) ~=-
Ehlisalip muharebeleri 

t TUrkçe kopyesi) -=~ 
Asri ~manlar (Şarlo) 
Pomplenin son günleri ~ 

Taras Bulba =~ 
Pa tpataşon kız hırsız 

lan ve Korkusuz süvari ~ 
Bıldlrmemiştir ~ 

Mlşeı Strogot = 
Bildirmemiştir i 
SllAh başına ve Şahane : 
vals. = 
Tunç vücutlar ve Yer 1 

İşsiz kalmamak için bundan i&
tifade ediniz. 

2 - Memur,katip,tnuhasip, artist 
kavas, odacı aşçı, hizmetçi, evlat
lık ve her nevi iııçi arıyanlar ara
drklarını yorulmadan, üzülmeden 
bulabilmek için KURUN ve HA
BER gazetelerinin ucuz, küçük 
itanlanndan istifade etmelidirler. 

GISLAVI 
yerine başka mı 

veriyorlar. 
aldanmayınız. 

GISLAVE 
Markasına dikkat 

ediniz. 

Mahmut paşa apartımanmda denize na· 
zır, tramvaya yakm biri beş oda bir sa
lon mutpak, banyo, diğeri altı oda bir 

salon mutpak, banyo ve her ikisinde de 
havagazi, elektrik tesisatı ve su mevcut 
iki daire ehven fiyatla kiralrktır. 

OUMURİYET 

ttiredi ~ 
= Bildirmemiştir ~ 

3 - Aparhman, ev, otel, ha
mam, irat, dükkan, mağaza almak 
ve satmak, kiralamak istiyenler bu 
işlerini gayet kolay ve en ucuz 
bir şekilde temin etmiş olmak için 
KURUN ve HABER gazeteleri
nin ucuz ilanlar sütunundan isti
fade etmelidirler. 

VE EN SON 
MODA 

iiiinıill11 :ı:.au1111:1111=::==::::::-.::::::=::::::!! FERAH 
AZAK 
l\m,u 

ISTANBUL 
Bildirmemiştir 

Bildlrmeıniştlr 

~ 
~ fi ŞOSONLAR 

Türkiyenin Yerli Malla: Pazarlarmdı 
__ mum kundura satan magaza.larda ara~ 

Doktor ~j 
Omer Abdürrahmanft 

Cildiye mUtehassısı i!ı 
Muayenehanesi ;ı Kadıköy ·1! 

1 
Süreyya sineması kar!ııında ln·Jı 
önü sokağı numara 8 her gÜnj! 

beşten dokuza kadar.. li 
:::::!!!••!fWWWH:.:=:8 U: 

Göz Hekimi ı 
Dr. Şükrü Ertan 

(Cağaloğtu Eczanesi yanmda) 

Telefon. 22566 

RtLAL 
AJ,f::\IDAR 
KE~LBEV 

Mohlkanıarrn sonu ve 
Pra nga 
Bildirmemiştir 

Gizil vesika ve Kızıl alev. 
Bildirmemiştir 

KADIKOY 
HALE 
StlREY'l'A 

Bil dirmernJştir 
ı Bildirmemiştir. 

• 

OSKUDAR 
HALE : Bildirmemiştir 

BEŞ1KTAŞ 
SUATPARK: Fakır bir delikanlının lıi

kAyesi 

BALAT 
Büyük .u.ııınyetizör ve illüzyonist MtLIJ : Bi!dirnıemiştlr 

Pr. Zati Sung•ır 
Fe\'k " bir prog _ TiYATROLAR 
ramla temsillerine de ---------

f 
3 = ii 
~- 4 - Otomobil, araba, piyano, 
= mobilya, radyo, gramofon ve her 
3 nevi ev eşyası ve saire almak ve = i: satmak arzu edenler HABER ve 
~ KURUN gazeteleri ucuz ilanlar 
~ sütunundan istüade etmelidirler. = = 
~ 
§ 
= ~ a = 

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

~ KIT Yurdu. Telefon: 24370 

~ııııııııııuıııuıııııuııııınııııııımııınıwıııl11Ullltlnlıuıııııııı1111ı .. 
İLAN 

"Aeroneflere mahsus mayi mahrukat 
muhafazası ıçın Çatlamaz ve Nim 

mm ediyor. Her ak. 
~am sa.at 21 de su. TEPEBAŞI 

dram kısnunda 
•' ıgUn taW gUntidUr. 

ı ·ranı1ız Tiyatrosunda 
OPERET KISMI 

Sert Hazine.,hakkında ki icat için sanayi 
Müdiriyeti umumiyesinden istihasl edil 
mi§ olan 20-11-935 tarih ve 2088 nu
maralx ihtira beratı bu kere ferağ ve ya 
hut icare verileceğinden mezkur ihti
raı satrn almak veya isticar etmek ar
zusunda bulunan zevatın Galatada Tap 
tas hanında No. 18-20 de mukim vekili/ 

. . IJİ'S AGRllARINI 

NEVR.OZIN ÇABl!N NESE. 
\'are. Cumhuriyet 
:ı.yramı mtlnasebetile 

"ı ıgUn ~--... ve her 
·umartesi pazar g1lnle
ı saat 17 de mntln" 

--'<"""~!l""',:ı~tstM Tlyatroııun. 

dıı. 
FFw:z=-- - ----- - . 

Akşam 20,30 
l\IJ\SKARA 

Bay Teodor K. Sinanidiae müracaat 
etmeleri.. 

GOZEL PRENSES GÜZEL 
Uşak, kralın önünde tazimle eğilerek 

dışarı fırladı. İki dakika sonra, kral, 
saray arabalarından birinin dört nala 

hareket ettiğini penereden gördü. Sa
atine baktı: Tam beş buçuk.. Sonra 
Miisterih adımlarla odasmda dolaşmağa 

~şladı. Evladını ıstıraptan, ölümden 
ve zindan köşesinden kurtardığı için 
çok memnundu. Kucağında ölen Joze

fin Martiniye ettiği yemini yerine ge· 
tirecek, Annanın saadetini temin ede • 
cekti. Bu hususta neler yapmak lazım 

olduğunu düşünerek bir aşağı bir yuka 
n geniş odayı mfüemadiyen arşınlı-

yordu. Ara sıra kendi kendine şöyle mı 
rrldanryordu: 

- Ne garip tesadüf.. Ne garip .. An
na, V eranm kardeşi olduğu halde ona 
oda hizmetçiliği yapıyordu. Sonra kar-

de:}i bugün evlenip mes'ut olduğu halde 
Anna zindan kö§eletinde ıstırap içinde 

kıvr.:ınıyor. Zavallı yavrum. Fakat onun 
babası olduğunu ilan edemem. Yalnız 

haki!-ti biibalığımı göstermekten geri kal 
mamahyım. Kral olmasaydım bunu her 
kese ilan etmekten hiç çekinmezdim. 
Fakat halka hakikati anlatmak Gok 
güçtür. 

Kral,, böyle mmJdanarak dolaşırken 
şaklııvan kamçr sesleri arasında bir a
rabınrn sarayın kapısından avluya gir
diği işitildi. Bir dakika sonra Bronc 
soluk soluğa kralm karşrsrna çıktı. A
damc;ı ğızm rengi uçmuş, alnında iri 
ter ta:-teleri toplanmrştı. Şiddetle solu
duğu için kesik kesik şunları söyledi: 

- Haşmetmaab, emrinizin ... tatbik e
dilmesi... kabil olmadı. Polis miidürii .. 
evinde yoktu ... 
· - Bu saatte nasıl olur da evinde bu

lunmaz. sabah oldu? 
- Evet, bir saat evvel evinden çık -

mış , bır mahküm idam ediliyormuş. Po
lis müdürü de orada hazır bulunacak· 
mış ... 

Kral, şaşırmıştı. Hayretle hizmetçi • 
sine sordu: 

- Bir mahkum idam mı ediliyor? Fa 
kat benim böyle bir şeyden haberim 
yok. Bu nasıl oluyor? 

Hizmetçi Brono büsbütün sarardx. 
Titriyor, bir türlü cevap veremiyordu. 
Kral bi.iyük bir hiddet ve asabiyet için-

deydi. Hizmetçinin üzerine yürüyerek 
omuzlarından tutup .silkti ve bağırarak 
sordu: 

• - Söylesene ... Bu idam olunan kim· 
dir? Cevap ver .. 

Hizmetçi keke!iyerek: 

- Şey ... Haşmetmaap .. Fena bir ha· 
ber getirdiğimden ... Beni affediniz. İ· 

dam olunan mahkum ... şey.. affetmek 
istediğiniz kız .. Yani Anna Paskal imiş. 

Kral, kalbinden hançerle vurulmuş 

gibi ~üthiş bir feryat kopararak sırtüs 
tü yere yuvarlandı. 

İhtiyar Brono, bu manzara karşısrn· 
d;ı korku ve dehşetten ağzı bir karı~ .a-

çık, dona kaldı. Fakat biran son
ra hemen kendini toplıyarak odadan 
dışarı fırladr: 

- Aman doktor .. Doktoru ~a ğmnrz .. 
Knı !a bir şey oldu .. 

Diye bağırdı. Hizmetçiler, uşaklar 

hemen koşuştular. İhtiyar sadık uşak 

Brono tekrar kralın yanrna döndü. Te-

essüründen ne yapacağını şaşırmrştı. 

Hemen yere diz çökerek efendisinin 

başmı k;.ı ldrrıp dizine koydu. Birkaç da
kika sor.ra sa raym doktoru pürtelaş 

içeri girdi. Hi.ikümdan a::ele muayene 

etti. Sonra kralı yerden kaldrrarak bir 
sedirin üzerine uzattılar. Doktor bir 

baygınlık geçirmekte olan krala bazı 

ilaçlar koklatıyor ve masaj yap1yordu. 
Birkaç dakika sonra kral gözlerini 

açtı. Yanmda doktoru görünce bir bay
grnhk geçirdiğini anladr. Fakat hiddeti· 
ni bir türlü yenemiyordu. Karştsında 
duran Bronoya hiddetle: 

- Ben idam kararını tasdik etmedeı 
bu iş nasıl yapılıyor? Bu memleketin 
hakimleri bir masumu idam ettirecek 
kadar kör müydüler? İlam nerede, gör· 
rnek istiyorum ... 

Kral, bunu söyliyerek yazrhanesinin 
tizerinde bulunan evrakı birer birer el
den geçirmeğe başladı. Fakat bütün 
gayreti beyhude gitti. Sonra hiddetle 
söylenrneğe başladı: 

- ilam buradaydı. Ben hiçbir şeyi 
unutma:n. Gıyet iyi biliyorum. O hal
de birisi bu ilamı alarak benim imzamı 
atmış ve adliyeye iade etmiş olacak 
Eğer böyle bir sahtek.fHık yapılmışsa 

bunu yapanın vay haline .. Bu küstahı 
herhalde meydana çıkarmalıyım. 

Bu sırada, doktor kralm önünde hür
metle eğilerek: 

- Müsaade buyururlarsa zatı haş

tnetpenahilerine biraz is tirahat etmele
rini tavsiye edeceğim, dedi. 

Kral cevap verdi: 

' - Müsterih olun doktor, sizi rahat· 
sız ettil::r. istirahatinize devam edebi -
lirsiniz. 

Bunun üzerine doktor hükümdar 
hürmetle selamlıyarak odadan çıktı. 

Kral, düşünerek asabi adıt"!'llarla dola
şıyordu. Bu sırada uşaklardan biri iç;eri 

girerek kralın önünde eğildi: 
~ Ha!imetmaabrm. Anna Paskal is -

rninde 'ıir kızın avukatı olduğunu !;~· ; 

liyen Möysö ZeIIo isminde b'- adam ge' 
tniş. Yartm saattcnberi ziyaretinin size 
haber verilmesi için «· rar ediyor. Bir 
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masumun hayatım kurtarmak için va· 
kitsiz ziyarette bulunmağa mecbur kal 
dığzm söylüyor, huzurunuza kabulünü 
rica ediyor. 

Kral derhal şu emri verdi: 

- Çabuk, söyle gelsin. 

Hizmetçi dışarı çıktt. Bir dakika son
ra kapı açrldı. Solgun yüzü ve perişan 
halile avukat Zello hükümdarın buzu~ 

runa girdi. . ı 

Kral, sordu: 
- Ne istiyorsunuz Bu kadar erken? 
Genç avukat, cevap verdi: 

- Erkenden efendimizi rahatsız et
tiğime müteessifim. Affınrzı rica ede
rim. işin acele olmasx bu suretle beni 
harekete mecbur etti. Yirmi dakikaya 

..... -.. -
kadar bedbaht ve bigünah bir krzcağız 
idam olunacak. Talii, yüksek affınıza 

mazhariyetten kendisini mahrum bırak 
mış. Bu sebeple bir kere daha af ve 
merhameti şahanelerini istirhama cesa
ret edeceğim. 

- Anna Paskaldan mı bahsediyorsu
nuz? 

- Evet haşmetmaab. Bu kadar saf 
ve masum bir mahlCık bir cinayet işliye 
mez. Bu akibete layık bir kız değildir. 

- Demek hakimler aldanmışlar?. 
- Evet efendim, aldandılar. 
Kral biraz düşündü. Sonra duyduğu 

büyük heyecanı belli etmemeğe çalışa
rak: 

- Bu kmn masumiyetini isbat edebi 
lir misiniz? 

Avukat bütün kuvvetini çentsine ve
rerek mukabele etti: 

- O biçarenin çocuğunu öldürmedi• 
ğine kanaat ve imanrm var. Anna Pas
kal, anne olmamıştır ki çocuğunu öl " 
dürehilsin. Esasen ortada hiçbir delil 
yok Yalnr% ihtiyar ve ahlak· 

· sızliğile tanınmış bir kadının §ahadeti 
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~ HAS KALMIN 
~lp,~, ~ Romoıtz 
a.ğrı icarını dindirir. 

~--------~--~--~~------~~~~--
Şişe 

Tüırknye 

ve Cam Fabrikaları 
Anonim Sosyetesinden : 

f Ş~mdiye kadar Jş hanında ve Paşabahçe 
abrska merkezinde bulunan bürolarımız 1 / 
~l 1936 tarihinden itibaren Bahçekapı 1 inci 
at<ıf Han 4 üncü kat 43 Ha 49 numaralı 

odalara taşınmıştır. 
Savın müşterilerimize saygılarımızla !:>ildiririz . 

• 

..._::::::::: .................................. . 
(, 

Oe niz Lc\'azım Satınalma 
Kom i~~y~·-~~f) · i 1an1 arı 

~ 
'YAVUZ IEZIM 

İ . TE~ZI 
,Y• giyinenleı·in terzisidir 
'erı· 1 kışlık modeller ve kumaşlar 

ı._,"buı : v d a l mi yeni ilk 
•nı Postahane karşıtı tnda Letafe t hamr da No 4 

.----AD EMi iKTiDAR -----
ve B E L G E V Ş E K L i G i N E K A R Ş 1 

HORMOBiN 
TabtetlerJ 

Yeni çıktı ll 
----..~ KültUr Serisi llJ 

No. 23 

Andre Monıva 

HAYDAR R!FAT 

İkli m 1 e r 
ikinci Tabı 

Istanbul - 1936 
4 ..... -. (".:~,; ·:.;. '·: ,.l 4-..i lt" ·ı:-,·-' ,\.:•.ı{:J. ·.:·. ' 

Fiyatı 100 Kuruştur 

V AKIT Kütü phanesi - htanbul 

Diş Doktoru 

o:JJ lQ)®'1'lt ~D~®ır 
Cumartesinden mnada hcrgün 

hastalarnı kabul eder. 
Edirnekapı, Karagümrük Tramvay 

Durağı No. 95 

Her eczaeden eraymız 



BABER - :\kpm po8tUr 

HAVA KURUMU PiVANKOSU 

Gi ES i 
Müşterilerinden gördüQü raQbet ve teveccüh üzerine bu kere 

kişesini modern bir şekilde tevsi et:mişt:ir. Sayın müet:erilerinln 
ziyaretıerı n diler. 

TUNÇAV G·ıŞES·ı 936 yılbaşı piyangosunda soo,ooo 
lirayı Avukat: Bay FEVZiYE 

TUNÇAV GiŞESi 20,000 lirayı Bay CELALE 

TUNÇAV G·ıŞES·ı 22 inci t:ert:ip ikinci keşidede 30,000 
lirayı Bayan ADiLEYE 

Tu NÇAV G·ıŞES·ı Birinci t:ert:ip üçüncü keşidede so,ooo li
rayı taşçı ameıesinden Rizeli HDSEViNE 

Verdllt gibi her •Y de biletlerden sevlnmlyen hemen yok gibidir • 

2· ""•«herin- 193& 

Son defa 21 inci tertip 6 ıncı keşidede de 21039 numaraya isabe~ _ 
eden 12.000 lirayı TUNÇAY GiŞESi Akay idaresinde makine müfettişi 
Bay Nihada vermiştir. 
Kişemizden bilet a.lmayanlaı·· biı\ defa qapacakla.rı tecrübede 

sözlerimizin doğ!uluğuna göı,eceklerdir. 
Tunçay klşesl : Toptan ve perakende satış yapar mtişterllerlne fevliali\de teshllAt gösterir • 

Kişemize müracaat ediniz talih ve şans saçan müessesemizden istifadeye koşunuz. 
Babçekapı dUrdUneU vakıf ban karşısında No. 61 

' - •- • • - • •c 1 ' *. . 
iN HiSARLAR 

Canım Niçin Başkasını Veriyorsunuz. Ben Mutlaka 

ALGOPAN 1ST1YORUM BAŞ VE DlŞ ACRILARIM 

Daima Bununla Çabucak Geçer. Siz 

ALGOPN 
De Eczacınızdan 

tSTEYlNIZ 
MADENi 

KUTULARI 

Üzerindeki Sakallı Markasına Daima Dikkat 

Karamürsel Belediye Re·isliğinden: 
1 - Karamürsel kasabasının müstakbel imar plim ve münhanili ha-

ritası, 
2 - Kabristan projesi, 
3 - Fmdıklı Sağlık suyunun kasabaya akıblmasr projesi, 
Her üçünün bedeli muhammenleri bin il<İ yüz liradır. Görülen lüzum 

8 Llrad~n 5 Liraya 

NI · 
indirdi 

... . .. . 
. • . . . ' . «' . -. . . ~ ·. ·' >~ ·~-<· 

. . • • 
iNHiSAR ARAPLARI 

KIRMIZI 

BEYAZ SEK 

BEYAZ DÖMİ SEK 

YENİ FİATLAR: 

70 el. 3 5 Kuruş 
2. Lit. 70 " 
3.40 il 100 " 

+ 

70 c:l. lik flfe için 1 O t<llf'lf 
2. . Ut. ! • • 15 • 
3.40 • .. .• . 25 • 
&lftlee dePoilto alınır. Şlfeler ıetl~ 
depozito ıeri verilir. 

ft .mı. mucibeye binaen on gün müddetle pazarlıkla eksiltmeye ko
nuhnuştur. isteklilerin arttırma ve ekt>iltme kanunundaki ıerait ve evsafı 
ikmal ile Karamür!el Belediye encümenine tarihi ilandan itibaren on gün 
zarfında müracaatları ilin olunur. (~2554~)~~!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~~!!!!~~~~~~~~~ 


