
BAYANLAR1 
Dertıerınıze, 

mQşkQllerınıze 
GUzelllk doktorumuz 

Her gün dördüncü aayıfemm:la 
cevap veriyor 

~.• 

-
-···-··-·-.. =······-·--- ı 
DIHIS A N i 

~~11K KURUKAHVECIOGLU i 
~ ı( hv n n en iyisini halis olarak sa: 
nı~ • 

ı o!Jug"u l'urukahvcci hanı altında ; 

• • Az masrafla da lma i : 
en ucuza s atar : . . ·······································-···························. 

S Kunıt • Telefon: 23872 30 lklnclt••rln 1936 Pazartesi Sene : S - Sayı : ı 7 52 

Antakya v.e Iskenderunlu kardeşlerimize 

Bu vaziyet böyle sürerse l 

zun müddet .. 

' • 
lakayt 

kalamayız 
P="ransa kardeşlerımızın feryatlarına 

kulak tıkamış gibi bir vaziyette 
kaımakta ısrar gösterecek olursa 

lıuna biz Türklerin 
sabırları müsaade 
gösteı miyebillr ! 

~takya ve Lbnderuncla Türle brde~ kartı tazyik •e zulW.. 
~ liııiıa ma•'etef el'an bütün pddetiyle devam etmekte olduiu ıelen 
~ ........ h ......... 

---lif ........... 
Dltillf mlletler amlyetlne henle edildikten eonra bu tazyiklerin 

~hwmit. hi"WI .... de arbmfbr. Bütün Türkler, sancaktaki 
..- llrilleıs lla ıu,llr clolaYJ1iyle infial içindedir. Bu hiui

t..tıt.ym pçea *8ilJdi aite.inde millet vekilleri tercüman olmut· 
'-........... (Devamı 6 ıncıdo) 

Donanmanıızın 
is tan 

iki memleket arasındaki 
dostluQun teyidine vesile oldu 

Meçhul ıeıskere çelenk konulurken ... 
Türk gazetecileri Yavuzun güvertesinde Amiralla beraber. 
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Komiserinin değii mı 

'Emlak işlerindeki dalavere 
Dürikü nüshamızda, dikkate değer bir haher vardı: Şehir planını evvelden 

öğrenen bir açık göz şebekesinin emlak islerinde yapt1~1 spekülasyon. 
Bu haber, üzerine balmulhu yapıştırılarak durulacak, "benim oğlum bina o

kur, döner döner onu okur,, şeklinde 1srarla tekrarlanacak kadar mühimdir. 
SfeküHlsyon yapıldığx ve Prostun hazuladrğı planın ana hatlannm temas 

ettiği s'öylenen mıntakalarôa bina alım ve satımlannm fazlalaşmasrndan anlaşı
lır. 

Bu böyle olunca, spekülasyon yapanların ortaya çıkanlması d umumt ehl!
km korunması noktasından ve bir çoklarının hammanlanru söndürmek bahasına 

gaytjmeşru kazanç peşinde ko§anlara bir ders verilmesi bakımından Uzrrn değil, 
elzemdir, 

Valimiz, daha b_undan _çok evvel, spekülasyonlara alet olmamaları için gaze
telerin dikk~tini çeken bir mektup göndermi~ti. Bu, spekülasyon yapıldığına 

kat't bir işaret sayılabilir. Ayni zamanda gazetelerin de bilmiyerek bu adamların 
menfaatlerine alet edildikleri hakikatini ortaya kor. 

Valinin bildirdiğine göre, şehir planilc uğraşan Prost daha tetkikatla meş
guldür. Şehir pliinmda daha kat'i şekilde tesbit edilmiş bir nokta bile mevcut de

ğildir, O halde, şehir planının ana hatlarını uyduranlar ve gazeteleri de kendile-
rine alet edenler kimlerdir? · 

Bunlar hiç §Üphe yok ki, önceden, muayyen semtlerde çok ucuza elde ettik· 
teri errilaki elden çıkarmak için ortaya birer balon atan sahtekarlardır. 

Bu işte belki de biz gazetecilerin dekusnru vardır.Bu adamların şahsi menfa 

atlerinin tem.inine biz de bilmiyerek çal:şnu!!ızdır. Fakat, onların, uydurma ha
berlerini sayfalarımıza geçirtebilmek için güttükleri yol takip edilirse bu adamların 

yolun öbür ucunda bulunacağı muhakkaktır. Ve bu yapılmalıdır. O zaman bu 
açık gözlerin kimlet olduğu herhalde meydana çtkacaktır. • 

Hunun Rasih TANAY 

lE(Q)e<§I nvveın key(b)ettftklleırnmnz -eneral Alinin 
• • cenaze merasımı 

Niste ölen General Şakirin 
cenazesi bugün getiriliyor 

Dün vefwtmı büyük bir teessürle ha· 
ber verdiğimiz Kızılay cemiyeti İstan

bul mUmesaili ve Verem mücadele ce-, 
rniyeti reisi General doktor Ali Çalıri'ı
lının ccnazetıi bıigilrusaat 11,3G da Vez
nccil~~ ı:Y.inden lcaldinlrıu§tır. C&
nazede şehrin hemen · bütün tanınmış 
zevatı, bütün doktorlar ve Kızıla~ teş· 
kilatı rnensuplan Şirketihayriye erkanı 
h:ılunuyordu. Cenazeye bir çok çelenk 
g:foderı1rnişti. 

Cenaze namazı Beyazıt camiinde kı
lmdıktan sonra Sirkeciye indirilmiş ve 
burada araba vapur iskelesinden Şirke
tihayriye vapuruna bindirilerek Paşa

bahçeye gl"Çkilmi~tir. 
Merhum oradaki aile mezarlığına gö

mülecektir 

Oaneral Şakir 

ten çıkını~ ve erkanıharbiye sınıfına 

aynhnıştır. Hizmete Kırklarelinde yir
mi birinci fırkada başlamış, sonra sıra
sile Bağdat, Edirne, askeri mektepleri 
muallimliklerinde, binbaŞ_ılıkla Arnavut 
lpk isyarunm tenlöline, Umumt hargde 
Çöl menzil erkamharbiye reisliğinde, 
kaymakamlıklar birinci ordu erkaruhar 
biye reisliğinde, askeri temyiz divanı 
azalığında btilunmuştur. 

Milli milc<>delede Adana menzil mil· 
fettişi idi. oSnra miralaylıkla cenup hu 
dut komiserliğine tayin edildi. Bilahare 
İzmit fırkası liva kumandanlığında ve 
926 senesinde de İstanbul merkez ku
mandanlığında bulun'du ve generalliğe 
terfi ederek Siirt fırka kumandanlığın
da, ordu dair~3İ reisliğinde bulundu ve 
haetahğı Uı:erine arzusuna binaen teka
üt oldu. Niste tedavide iken vefat etmiı oldu

ğunu evvelce. teessürle bildirdiğimiz 
mütekait general Şakir Gilleıin cenaze
sinin bugün §ehri.mfae gelmesi beklen
mektedir. Cenaze merasimle Şehitliğe 
gömlilecektir. IJ~JijlJ!:!S?JC:3~~~1jBlff! 

Şakir Gweş 319 sene$inde mektep-

Veremle 
mü·cadele işi 

Tüberküloz cemiyeti 
Çarşamba günü 

toplanıyor 
Memleketimizde ınaalesef fazla 

miktarda görülen verem illetinin ilmi 
kısmiyle me§gul olan Tüberküloz ce
miyeti bu yılın ikinci umumi toplan. 
tısını çatşamba günü yapacaktır. Bll 
ikinçi umumi toplantı yapılırken, ve
remle mücadele sah3srnm memleke
te çok büyük hizmetleri görülen Ve· 
remle Mücadele Cemiyeti reisi dok-

tor General Ali Çalım~ı vefat etmiş hu 
lunfuakladrr. Bunun ir:in içtima ruz
namesine evvela büyük mücadelecı 
nin hatırasmı taziz için bir dakika sü
kut edilecek ve onun meziyetleri anı· 
lncaktrr. 

İkinci umumi top!antmm son za
manlarda teııadtif ed;len ve yeni te~r 
hisler vam nn Pni Vc'\!rnfor fo:erin .. 
muhtelif doktorlar tarafından tebliğ-
.._ • '· .P. d .. ~ yepufiC'aKUs. ·ou r CVttfi a tıp c\• 

leminde yeni tesndüf ~,.l'Jen bazı va
~er de l,ufutttnektndn-. 

T nnlan• snrıt 18 30 da Etıbba o
dasında yapılacaktır. 

Lçerlde 

• Anka.raıl& toplanım yük.sek a1hhat §Qraaı 

vuiteeinı bltlrml!} ve Ankııraya. giden dok 

torlar dönmU§tur. 

• Bı.ında.n 15 sene evvel Slvrlhlsarm bir 

!töyllnde blr adl\mı öldllrdtiktt'n sonra o va 

kıttenbeeri kaçak olarak gezen Süleyman 

uğiu Ali Adanada yakalanmıştır. 

Dıtarda; 

• Fransız harbiye nazırı Daladye söylecU 
ği bir nutukta dünyanın muhtelit askeri ı 
anıa.,malan kar;ıamda Fransız ordusunun 
maneviyatının her zamandan ytiksek olduğu 
nu ve Fransanm sulh dllenmcJiğini söylemiş 
Ur. 

• Ortodults rahipler kongresi dUn Atioada 
bizzat kral ikinci Jorj tarafından açılmıştır. 

• I.,.)ndra - Berlln hıı.~·a aeferlerlni ya 
pan bir tayyare yere inmek mecburiyetinde 
kalmr, ve ha!tfçe yaralanan yedi yoJcu ile 

mürettebat tayyareyi terkettiltten ıonra 
ben7Jn deposu parlamt§lır. 

• İngiliz hariciye nazırı Edenin beynclmi 
Jel Ucareıt odasında söylediği nutukta İi;gil 
terenin Belçll<aya yardım cdece:t yollu be 
yanıı.tı Belçika matbuatınca iyi tefsir edil 
mektcdlr. 

Bursa hapishanesin
den kaçanlar 

Geçen sene Bursa hapishanesinden 
iki ağır suçlu ka,.mıR, bunlardan biri 
BilyUkadada plajda yıkanırken yaka -
lanmıştı. İkinci firari Yorgi bugün sa
at on ikide yakalanmış, emniyet direk
törlüğüne getirilmiştir. 

EırenköylYılfll©l 

mühim DUtkU mec[b)uırT m~sl 
~DyalF~tn u 

(&i§ tarafı 1 incide)ı gibi mağrur bir surette dikilecek ve kar Erenköyiimde otumn bir ar 
lecek olan böyle masallar, ispanya şıaındıı faşi$t denizinin tehevvürle kö- mız yana yakıla derdini döktil: 
işlerine karşı duydu~umuz hakiki a . piiren bulanık dalgalan birer birer kı- - Muhitimizde bir sinema 't}(lf 

lakanm mahiyetini tat::"Yir etmek ma1'. nlacaktır. Bu kanaat, bu kalenin idaresi gürültüyle mücadele faaliyeti 
sadını takip etmektedir. ve anahtarlan şanlı ve büyük şefimiı dense haberdar değil. Bu 

ispanya me~elesin<le dı§tan 'Ye şld gibi bir kuma"'!danm elinde bulun.nakla balkonuM sesi tabii haddinden 
det kulJanarak lspan~·aya aşizm r~. bir kat daha kuvvetlenmektedir. Wn misli çoğaltan bir oparlör 
jtmini sokmak hususunda ilk bUyU!< 8avyetler müdafaa kuvvetlerini a~m 8a4t sekizden dokuz b 
faşist teşebbüsü karş~ında bulunmak arttır•yarıar kadar halka mecburi musiki ~i 
tayız. Bu teşebbüs muvatfaki:rete er. Moskova, 29 (A.A.) _ Tass ajansı çekiyar. ''Musiki ruhun gida81dır,, 
diği takdirde, daha geniş bir mik bildiriyor: böyl,c zorla ve on dakika uzaktan 

•- "t 1 · d ı tl d te 11= a1 7cu.1a1c zannı patlata,cak ~tte yaswı o e u e~ e ~re e şm ın!" Kongre müzakerelerinde söz ~ 
mani olacak hiç bir garanti mevcut Soyyetıer Birliği deniz kuvvetleri şe. hele ~ınan puildarın adedi onıı 
1 kt Ş d h k mı:zse insanı suihazma uğrat o mıyaca ır. u noKta an are et fi Orlov, emperyalist memleketlerin 

etmek lazımdır ki, f a,izm yalnrz dev. glrişmi§ oldukları çılgın silflhlanma muhakkaktır. Bu yazın böykycll, 
Jetin dahiline has bir re.iim de~fl. ay. yanşını ve bilhassa. Almanya ve Ja- man i:stelik ~ndüzl.mi de çalmtı 
nı zamanda diğer devtf'tlere karşı ta . ponya deniz silA.hlarının çoğaltılması- dı. Acaba bu milessese o-par ·· 
arruıa ve harba bir Tıazrrlıktır. ru mevzuu bahsederek demiştir ki: şiddetini biraz azıalttP. mu.siki ziJ 

Zerini yalnız si1wma civarına 
Fa,ızm•n hedefi "- Kuvvetlerin arttmlması ve yeni em 

rek §ekle soksa günaha mı girer? 
Faşizm, taarruz oklarını bilhas. peryalist harpleri t,ehlikesi gibi son 

sa Sovyet devletine t.evçih etmekte w derece tehditkar hadiseler karşısında , taları di~n~k yok muf,, 
buna sebep olarak d..ı gt\ya Sovyetl~r bir taarruz filosu . vUcuda getiı mek _________ H_a_l_k_ın_Dos_...,t 
BirJiğinden komünizm mezhebinin ya. maksadını takip etmemekle beraber; 
yılmakta o1duğu biM:rilmektedir. son seneler zarfında ku,vvetli bir mü Cihangirde 

Hakikatte ise, bunun sebebi, Sov. 
yetler Birliğinin fütuhatçılığa maui 

daiaa filosu ihdas etmek mecburiye- b • • ht • 
tinde kaldık. Bu filo, sahil mUdafaa 1 r 1 1 ya r 

olmasıdır. 

On be• aylık mUzakere 
vasıtaları deniz tayyareciliği kuvvet.. 600 lirasını .kaptır 
!erile birlikte olarak inkişaf etmiş bu· 

Salahiyettar kimseler, Alman 
Japon anlaşmasının nf'Şredilen kısa 
cık iki maddesinin tahriri için on beş 
ay müzakereye ihtiyaç h~l olması. 

lunmaktadır. Üç gün evvel Cihangirde Uç ıne 
1935 senesinde gemilerimizin ve adam ihtiyar bir adamın evine · 

hatta miktarını göstermek için 100 a- 600 lirasını almışlardır: 
dedini kabul edersek, 1936 senesi so- Cihangirde nyas Çelebi soka. 

d d · ıt ·ı · · · yüzd" 19 numaralı evde oturan odun tii nr, ve bu mükilemeJerin Japony1 nun a enıza ı gem1 erımızın e 
tarafından bir gener:1 la ve Almanva 75 bir nlsbette artmış olduğu müşahe
tara.frndan da bir :'lÜper dipJomat!ı de edilir. Denizaltı gemilerile birlikte 
tevdü lüzumuna ve tlütün müzakerı>. sahil muhafazasını temin eden küçük 
lerin tam bir gizliJik içinde yapılm1ş harp gemfleri ise yüıde 300 nisbetin
oJmasına inanmak ist~miyorlar. Ja. de artmı'1tır. Sahil ağır bataryalarımız 
pon militaristleri, rneseJD.; Mançuri. . yüzde 75, filo üsleri hava. müdafaası 
de, bu tarzı kendi görüşlerine gört' bat.aryaları da yilz.de 100 nisbetinde 
anlamışlar ve uzun müddettenberi artmıştır. 

Sovyet - Mançuri hududundaki sü. 
kiineti görerek iki giin zarfında Sov. 
yet topraklarına o dukı;:a m him kuv. 
vetlerle iki baskın yapmışlardır. Şu. 

nu hesaba -ki.tmamışbrdır ki Bel"lin 
anlaşması, kızıl bayı-ak nişanını ha 
mil olan uzak doğu Jıızıl ordusu.nı 

kendilerine evvelce Lu kabil taarruz 
larda yaptığı mukaht>lenin aynı mu 
kabelede bulunmaktan asla menede 
mez. 

TenezzUhler lç~n başka bir yer 
Japon militaristJerinin, baskın 

lardan sonra geri gijtlirecekleri yar:ı 
lılarla Sovyet topraı.:l~rında bırak.ıı.. 

cak1arı ölülerle silahların adedinı 

saydıkları zaman on hakikati gör~ 
ceklerıni zannediyoruz. Umit ediyo 
ruz ki, Bertin anlaşma.qına rağmen 
Mançurldeki Japon militaristleri o 
zak doğudaki kızıl ,rdunun şu rica 
sını unutmıyacaklardır: 

"Tenezzühleriniz u:in daha uzalı 
bir yt-r araymız.,. 

Japonya ile olan anlaşma harbi en 
az iki kıtaya yaymak t~mayUlUnU ha. 
izdir. İtalyan faşizmi, Habeşistan se
ferinden sonra, arazi işti ha.sının ta-
mamen tatmin edilmi~ olduğunu ve 
bundan böyle barışın istikrarı eserine 
iştirake amade bulunduğunu bildiri
yordu. Şimdi ise taarruzi anlaı::ma lar 
sistemine iltihak etmiş bulunmaktadır. 

Sovyelfer •lyasetlnl de~Ustır 
mek IUz umunu !?lirmUyor 

Sovyetler Birliği, siyasetini değiş· 
tirm.ek içitı bir sebep görmemektedir. 
Bu siyaset barış siyasetidir ve öyle 
kalacaktır. Sovyetler Birliği bu barışı 
kendisi irin ve diğer milletler i~in is. 
tiyor vç bu sebepledir ki onlara teşri
ki mer:ıisini tı>ldif etmf~tir. Sl)vyetler 
Birliği ba.~kalarmda.n barı~ sözü değil 
bu barrsırı teqkili için icrat bekliyor. 

Hfç b•r 7em11m rıörUlmemfş 
hudutsuz bir kahramanhk 

Şuna kani bulunuyoruz ki, bir gün 
ordumuz ve donanmamız yurdun mü
dafot.sı ic;in ha:rekete geçmek mecburi
yetinde kalırsa, bu kabil ahvald:! doğan 
~evk ve heyecanla bir kat daha kuvvet
len~~el: olan askeri ı;+;ıhanovizm hicbiı 
milletin tarihinde hiı;bir zaman görül
mcmis derecede hudutsuz bir kahra
manlık ve ccsıo.ret nümunesi verecektir. 1 
Sovyctler birliği, yanaşılmaz bir kale 

1 

Gerek filonun, gerek d~nizaltı kuv
vetlerinin .normal t~knik muvaffakl-
yetıerin çok fevkinde muvaffakiyetler 
kar.anan zabit_ ve mürettebatının ikti. 

dannı kaydeden B. Orlov, kongre ta 
rafından coşkun alkışlarla karşılanan 

şu sözlerle nutkunu bitirmiştir: 

Bütün beynelt:ıile1 vaziyeti Sovyet 
Rusyayı ihata eden kapitalist dünya-

da vukubulan hadiseleri na7.an itiba
ra alarak, her sınıftan gemiyi ihtiva 
eden ve en yüksek teknik seviyesinde 
bulunan bak~ki büyük bir filo inşa et
m-liy:~ ve ediyoru=.,, 

Alman Japon 1 tlfakınm 
akıslerl 

Alman - Japon anlaşması ve İtalya 
ile Japonyanın karşdıklı olarak Habe-

şistan imparatorluğunu ve Mançuko-
nun istiklalini tanımaları hadisesi etra
fındaki kaynaşmalar devam etmekte

dir. 

Toplantı halinde bulunan Sovyet 
kongresinde bundan bahseden Sovyet 

başvekili Molotof Alman - Japon an
laşmasını ovSyet Rusya aleyhine tev 

cih olunmuş bir ittifak telakki ettiğini 

söylemiştir. Molotof faşizm aleyhtarı 

olmakla beraber Alm:ın halkım sevdik· 
lerini söylemiştir. 

Almanlara gUra 
Hitlerin nazırlarından Rudolf Hess 

ise söylediği bir nutukta bol§evizmin 
Almanyaya karşı kin beslediğini, Ja

ponyanın sulha hfldim bir anlaşma tek
lif ettiği ve banun üzerine tehlikenin 
ualtılmış olduğı.mu 'öyh:miştir. 

Ç t tllcrln ıateil 
Diğer taraftan Japon - İtalyan karşr 

lrklt tanışmalarından dolayı endişeye 

dü,cn Çinliler de İtalyan elçiliğinden i
Z'aha.t istemişlerdir. 

Rusyadak Alml" nıar 

Varşovadan gelen bir habere göre 

Sovyet hiikl!meti, ~usyada • bulunan 
büt,iin Almanlan htid~ıt harici etmeğe 
karar vermi<:tir. M11ama[ih hu haber 
Moskova rnahafilince teyit edilmiş de
ğildir. 

rı Mustafa, Uç gece evvel iftar va 
vinin kapIBrnı çalını§, kendisine b 
evvel aldığı 40 yaşmdaki hizm~ 

kapıyı açmıştır. Mustafa içeri gir 
üç kişi a.n.eızm üzerine · a.tılmı§, ö 
le tehdit ederek cebindeki 600 li 
almışlardır. 

:Meçhul adamlar, bundan sonra 
Mustaf anm, hem hizmetçinin ell 
bağlzyarak savuşup gitmişlerdir. 

vardaki evlerden birine könıür gö 
Şaban .isminde bk genç i.\ç kiŞiniıı 
ş8.ra.k }'it.Wtleriııi görUnQO b 
birini tutmak ~ de ınuv 
olamamıp. Mustafa Jle hiJrm 
feryatlanna: komfU}ar yetipnlşter 
zabıtaya haber vermişlerdir. ili 
çi nezaret ahına alınmıştır. Talı 

devam ediyor. • 

Universitelile 
birliği 

Teşklll yolund~ 
bir tasavvur var 
İstanbul hukuk fakültesinin 

senı:ye çıkarılması Ü'!:<'rine ayni 
kültenin ikinci sınıf talebeleri ke 

lerinin bu karara tabi olmamaları 
müşterek bir istida ile vekalet nez 
de teşebbüste bulunrr:u~lardr. 

Vekalet de bunun tizerine bıı. 
!ebelerin mağdur olmamaları~ 
mü~ait bir formül bulmak üzere 
versite rektörü CemH BilseI'i At! 
raya çağırmıştır. 

Haber aldığımıza pö:te rekt0 

bu seyahati, ÖtPden..,eri kurt'
1 

• 

düşünülen "Ünivecsite1ifor bi• ı. 
teşkili için de alakadardır. Bu şekil 
likler halen birçok a vrupa üniv 

!erinde mevcuttur. . 
••Üniversiteliler "'ir liği .. rektO 

riyaseti altında teskil olunacak ve 
tün yüksek tahsiİ '"'P."l~liği btırt' 
bağlı olacaktır. B!r rivayete !,. 
"H k k 1 · . •'ı' u u mezun nrı .:::nıyetı,, 

sek ticaret mezunlarr cemiveti.. J 
te.ı:ıekküller de "Ünivc: ,Jjfer 

1 

~ .. ne b:ı~lanao.klardır. 

.:- "' 
- YaptıkZannıı beğenmiyot"f"11 

ôyletJse gel sen yap! 



söyliyeyim kt, ~bula 
fll4n değilim. Billki8, her yıl 
UZUn yahut Jma mmanlar uğ

Belki memleket mıma da 
seyahatler yapacağım. Meseli 

:t\>kyo olimplyatlanna tfmdiden 
• ? Ancak, asıl yerim Unye
köyU olacak: Ve bllhaasa gue
bırakmıyacağmı. BlJi.Jds, daha 

bir muhitte, daha yeni mevzu. 
daha lvi eal:rıımavı umuyorum. 

, "lyiııei devran ne Aret 

• ... 
• • • 

uldaıı aynlırbn, pek sevdi
lebtr hakkında birçok hislerim, 

im vardır. Bilhassa, bu l!IOD 

h&l!l888iyetimi dört göz ola
~ ona baktım. 

• • • 

Eskişehire 
içme suyu 

SDratle getirilmesi 
için çalışıhyor 

Büyük önder Atatürk ıeçen yu 
Eakitehirden geçerken EaJd1ehir bele· 
ye reisine Eskiıehirin en büyük derdi 
olan içme suyu itinin bir sene içinde 
hallini ve halkın temiz auya kavuftu· 
ı· ulmasmı emir buyurmuıtardı. O vakit 
derhal faaliyete ceçen Eakifdıir beledi 
yesi iyi suyun biran evvel tchre varabil 
nıe'Jı için çalışmaktadır. Suyun ıehre 
getirilebilmesi için lhım olan borular 
siparif edilmektedir. 

Diğer taraftan hüldhnet biltiln mem· 
ickette iyi ıu işini bi:r ktil olarak telakki 
etmiı ve buna büyük bir ehemmiyet ver 
miıtir. Şimdi bütün memlekette henil.ı 

ivi suyu olmayan her kasabada civarda· 
ki kaynaklardan su getirmek için faa
Hyet aarfolunmaktadrr. Temin olundu
ğur.a nazaran 937 aeneai sonunda mem 
lckctimizin içme ıuyu olmayan kauba 
lannm eberisi temi.ı •uya DYU§DlUt 
C'lacaktır. 

Balıkçılık 
kongresi 

Yarın sabah 
Ankara'da açılıyor 

Birinci balıkçılık kongresi yarın 
sabah eaat on buçukta Ankarada lk
tıaat Vekili Celal Bayur tarafından a· 
çılacakbr. Reiı vek:lleri ve katipler· 
le encümenler seçildikten sonra ilk 
toplantı nihayet bulıtcaktır. 

Kongreye ıu mahsulleri hakkın· 
ela hazulnnan kanun projesi verilmiş· 
tir. 

Kongreye lıtanbu 1 balıkçılann · 
dan cemiyet reisi Ahmet Mümtazlct 
idare heyetinden Yusuf Sabih ve 
Mehmet ittirak edeceklerdir. 

İstanbul balıkçılar cemiyetinden 
dört, İzmirden iki, Trabzon, Çan~k· 
kale ve Banclmna balıkçılar cemiyet
lerindf'.n de birer murahhaş çağınldı. 
Kongreye Kütahya mebusu Mehmet 
Somer, lstanbul mebusu Hamdi De· 
Tıizmen, lzmir meb•ısu Osmanzad~ 
Hamdi, Cevlct Kerim lncedayı (Si· 
nop) ve Konya mebusu ressam Şev-
ket Dağ, Trab7on m.~busu Daniş E· 

memelidir... Bili.kia ölmtlşleri ihya o- yüp de murahhas ohrak iştirak ede-
lunınalıdır. ceklerdir. 

• • • Davet edilen muralılıaslar arasm-

Döviz açığımız 
bu yll kapanıyor 

Geçen seneki açık 
beş milyon llra idi 
öğrendiğimize göre bu sene döviz 

va7.iyetimizin mlitevazin olacağı ümitle 
ri tahakkuk etmektedir. 

Geçen sene memleketimize 88,823,000 
liralık 527,567 ton eıya ithal edilmit ve 
ihracatJmJZ 95,861.000 liralık 1.479.949 
tonu bulmuıtu. Bu suretle ihracatımız 
bir yıl evveline nazaran 3,5 milyon lira 
Jıktan üstün bir fazlalık göstermesine 
rağmen d8viz muvazenesini temine ki
fi gelmemiştir. 

Maliye vekaletince verilen hesaplara 
göre 1935 döviz vaziyetimiz S milyon 
lira kadar bir açık vermiıtir. 

Şimdi sene sonu gelmektedir. Bu ba 
krmJan 1936 ticaret muvuenemi.ı için 
en ıayanı dikkat günler geçirilmekte
dir. Aldığımız malGmata göre bugüne 
kadar olan ticari vuiyetimi.ı 

döviz a ç ı ğ ı n ı n bu sene ka· 
pa."lacağı ümidini •ermiıtir. Bunda, 

Fransa ile yapılan dilyunuumumlye an· 
la§ID&ıtnm bUyUk bir tesiri 01mu1tur. 
Bu anlatma mucibince Türkiyede Türk 
parasile CSdenecek kıammdan bapa dö-
vizle tediyesi meırut olan senevi 85 
milyon frank raddeıindeld miktarın Doğduğom, bUyUdllğflm eehrln her da !,ı.}Tk konserve fabrikası ıalıiT>lerin 

parçasma bir veda g5zllyle bakarken, den Murat, Hasan Tahsin. A1aettin. 
meseli, bUtUn çeemelerin kurumU§ ve Sür.~ercilik şirketi müdürü Hamdi, 
musluksuz olduğunu bir kere daha acı halık mütehaı:ıs1slanndan ~ski balık · liralık bir kısmının bu suretle ödenmit 
acı gördtlm. Bir parçası kopuk taflan hane mi.idürü Karakin, balıkçı ve da1- olacağı kanaati vardır. 

yansı Franaaya gönderilecek mal ile 
ödenecektir. Döviz açıimm 3,5 mı1yon 

U7.erinde, "Ve min el mai külli şey'in -·~nrı ayni z..-ımanda fahri müşavir 
hay .. Sudan her şeye hayat gelir!,, 'r\li Nansevcr de v~r~\f. Meclisin ikh· 
diye yazılıdır. Bu bağrı yanık çepne. ~at ~n("iimeni a:n,ıivle, di0er birçok 
ler, lisanı halleriyle feryat edip sulan savlcwl~r ve baMcr•hrla alaka..JAr -re· 

Yeni genel ithalat rejimimizin eaaı 

fikri buradan alınan kuvvetle, fakat ge
ne bu gayeye varmak için doğmuıtur. 
Yapılan klering anlaımalannda satılan c;ekildiği için hayaUarmm kalmadığını 

bağır bağır bağmyorlar. vat da lwngTeye istir:ık edeceklerdir. maim yüzde muayyen bir miktanrun 

SalAtin camileri tamir edildiği gibi. H 
1
. ·ı z· h t tekrar memlekete girmesi harice olan 

bu sebillerin de yeniden hayat bWJna.. a 1 1 ya as a döviz ihtiyaccunın ortadan kaldırdrlJ 
sım, lsta.nbulun imar programı arası- H Ik I gibi muhtaç olduğumuz dövizi de temin 
na koymalıyız. a ev namına etmektedir. 

Tekrar ediyorum: &kinin tanıiri hatırı soruldu ---------
ve yenlniıı ihda.n gibi muazzam işler ~p B~t AY~ J~lin çok· Fındık onotakasında 
!çln, bu mtlırtahail ve ~ verir ~ tanberi 1ahata~ olar al: y qilköydeki tetk 1k1 er 
tanbulun fakir beledıyesi asla kıMı k"" k"" d ttı"' L-L- la ı tan .. _ Ayni O§ un e ya gmı ruwcr a n s -
değildir. Devletin eli ı~mdır. b l H Ik · k · ·· tadın hatmn . u a evı mcr czı us ı 
zamanda, hemşeriler arasında yeni bir .. k . t " p·· H tk-sormaga arar vcnmş ı. un a 
ruhun uyandir!lmur, her sokak halk~- evi idnre üyelerinden lq ki§ilik bir 
nın kendi geçtiği yerleri ~ bahçeei gı- heyet Y eşilköye gideTck hatmnı sor
bi benimsemesi iktıza eder. Aksi tak- mu§ ve kendisine Hı:ılkevi namına 
dinle, bugUnkü Cihangirin sakaleti ile bir büket vermiıtir. 
k&r111aşınz: Dağ gibi apartımanlarm Halit Ziya U§Bklıgil Halkevinin 
arasında çamur içinde patikalar! gösterdiği bu kadirtinaılık kartısm· 

Görüyorsunuz: latanbul hakkında da çok mütehassis olınuıtur. 
yazılan bir veda yazısında bile beledi- Üstada biz de geçmi f olsun der, 
yeden şikayet ebnekten vazgeçilemi- acil şifalar dileriz. 
yor. Fakat, bugünkü belediyenin ciha
zı içinde bir şey yapılamıyacağına, ls
tanbulu bamb!l.şka bir tarikle ihya e~ 
mek zaruretine akıl erdirmemiz r.anı
rldir. 

Dilerim ki, sık sık ziyaretine gele
ceğim bu şehrin kısa bir zamanda gil· 
rill gUrW akan çeşmelerinden. sokak-
lanna, meydanlarma kadar bütün man 
zarası değigsin. Yoksa, bugünkü ha
linde, latanbulda oturanlara "mes'ut 
şehirliler!,, diye gıpta etmeme imki.n 
kalmıyor. Burası köyleşen bir halde • 
dir. İnsana ''bari adamalnJlı köylQ o
lurum!,. hissini veriyor. 

latanbul ... Onun muhayyel mamur 
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şekli ile hatıralan ise, kalbimi7.de, bey· . 
nim!medir ..• Onu, seyahate birlikte CEÇEN SENE BUCUN NE OLDU? 
götUrilyorum •.. Ve zaten onJan bura
da bulamamaktaymı. 

1 .J 

Çin hUkQmeU Japonyayı protato et.mııUr. 
Bulgar'..atanda N~yyt muabedeal aJeyblnde 

numaytşler yapılmr;,tır. 

Şehrimizde ıtaj gören tktiaat veWe
ti memurları çarpmba günü Trabzona 
gideceklerdir. Orada fmdık mmtakaam 
da tetkikat yapılacaktır. tktiaat vckl
' eti meyvecilik miltehaasw doktor Baa· 
de de kontrol mcmurlarile beraber ıl· 
c?ecektir. 

Yoldan çıkan 
tramvay 

Bu sabah saat 8,25 de 18 numaralı 
Topkapı • Sirkeci arabası Liman hanı 
önündeki makasta yoldan çıkmıı ve 
saat 9.5 e kadar bu yilr.den milnakallt 
inkıtaa uğramıştır. 

Suvarl polis merkezi 
Emniyet müdürlüğü Şi§lide ıüva· 

ri poEa bölüğüne tahsis edilecek ahır. 
lan tamir ve ıslah ettirecek ve genİJ· 
letec~ktir. Süvari polio merkezleri· 
nin bundan sonra merkezi Şiılide ola
caktır. 

TekaUtlerden buhran 
vergisi nasıl alınacak 

Tekaüt olduktan sonra ücretle 
bir devlet vazifesinde çalışan memur
lardan tekaüt maa§I ve aylık ücretin 
c..en sonra kalacak paradan buhran 
vergisi kesilmesi alakadarlara bildirit 
miıth. 

Şüphelendiğinizi söyleyiniz 
Sam,.unnan (Ev banmu) imusı ile aldıiınıız mektup CEVABlMIZ: Mademki kendini%e bu kadar hikiın· 

ta deniyor ki: Eini.ı, bir m11ha•ere esnasmda kendisinden §ilpbelendilini-
'"Bir ae:Je-!enberi evliyim ve kocama pereat.if ederim. z! im"l edeb!!lnniz, görUnüJlere rağmen kendiıinden fÜp-

Bir baftadanhtri beni altlatmakta olduğunu öğrendim. Hiç he etmek iıtemeditinizi ,öyliyebilinini.Mademki sizi ıe-
bir tef ı8ylemt&m Ktndiıi de vakap bilditimden bihaber 
Jir. Kendiıine meseleyi açmalı mıyım yoksa kendi kendine ,·Jyor cCTbat rMseleyf anJryacak ve herıey dilzelecektir. 

tekrar bana aYdetini mi beklemeliyim?,. 1'.;ı:anıarn mi aldattığına kat•iyetle emin miainiz.? 

. 2 Fransa 
"CınnAuriyet,, te Abidin Daver ~ 

zıyor: 

Sancaktan ve Suriyeden gelen ha
berler, buralan idare edenlerin, çok 
köhneleşmii bir politika oyunu oyna
dıklannı gösteriyor: Ermenileri aillh
landırmak, KUrdlert tahrik etmek, A
rablan aldatmak, TUrkleri ezdirmek : 
kısaca me§hur Makyavelin gene met· 
hur bir prensiplni takiben •'htlldlm
ran olmak igin tefrika salmak" ... 

Retid olmıyan, ytıkaek vatanperver
lik duygulanna sahip bulummyan. •· 
ralannda kanlı hAdieeler geçen ft ni
hayet ayn ayn ırklara, dinlere ve 
mezheblere mensup bulunan az .çok ip
tidai insanlan biribirtne dtltürtlp bun
lara hlkim olmak, eakiden çok muvaf· 
f akıyet veren bir usul dil; fakat a
man geçtikçe bu idare tarzı baya.Ua
mıı, bayağılqmı§br. Şimdi bu, ucak 
birlbirlerine k&l'§J sönmez bir kin VP 

adavet besliyen, biribirinln kanma 111· 
8&ID1f kavimlere ve kUtlelere k&rlf 
tatbik ediliyor. Franaızlar, Makyave 
lin bu metlıur prenalplnlıi, Suriyede cta 
hi iflia etmek üzere olduğunu g&nıU
yorlar mı! Antakya ve lskendenında
ki son hidiseler, onlann gözlerini ao· 
madı mı! Rumların. Ermenilerin, Çer
keslerin, Alevilerin Tllrklerle el ele 
vermeğe bqlamalan, onlara artık bu 
usulUn sökmediğini anlatmıyor mu? 

İki Fransadan, bUyOğil tnçtlfilne. 
0 yeter artık bo Makyavelizm!,, diye 

·neden bağırmıyor! Evet, FranmzlaT 
bilmiyorlarsa, farkmda değtllenıe biz 
onlara hatırlatalım kl, yeryllsUnde, iki 
Fransa vardır: f 

Birincisi, insanlık haklarmm pmpi
yonu, medeni ve bUyUk Fransa, 

İkincisi, insanlık haklannı eaea. 
müstemlekeci ve kUçUJmilf Fraua. .. 

Suriyede ve SIJıQkta ••htıJdlmruı 
olmak için tefrika almak,, preufpbd 
gUden itte o denlzapn, o mtlatemleQ. 
ci, o kilçülmU, Fransadır. Bu JrilçilJ.. 
mUg Fransa, vaktile biiyilk Fransanm 
Alsas - Lorende Almanlar tara.f ından 
tatbikmdan tlüyet ettiği tuyilderin 
hepalnl, hkenderun ve Antakyada da
ha bUyUk bir ıtddeUe tatblt eder: üze
rinde fetih hakkı bile Hblunmadlfı w 
Büyük harb içinde yapılan emperyalist 
paylqmalar arumda kendi hiwaine 
ayırtmağa muvaffak olduğu Suriyeyi. 
keyfinin latedifi gibi parçalar ft bu 
memleketin vahdetini bozar; uırlarca 
beraber yaı•mıı olan Tltrklerle Arab
lann arasına vaktlle para ile eatmaJ
dığı vatan hainleri ve akıllanm kay
betmi§ idealistler vuıtaaUe eoktulu 
tefrikayı, timdi ezeldenberi TUrk olan 
İskenderun ve Antakyayı Suriyeye ver 
mek suretiyle idame etmeğe çalıpr .. 

MUatemlekecl, ldlçUJmUt Fransa, 
bUtUn bunlan yaparken iman bakla
nnın p.mpiyonu olan büyük Fr&ma 
da, adalet, müsavat, kardeolik, hllrrf.. 
yet diye boğazı yırtıla yırtıla bağırır. 

Sesini bUtUn dünyaya işittirmek için 
bağıran medeniyet ve hak pmpiyon• 
Fransa, bu bUyWr mefbumlan, evveli 
Pariste yan yana oturduiu o mnstem
lelreci ve kUçWmU, Fransanm kulab
na soba daha iyi etmez mi? 

~ 

TOrk muharrlr
ıerı arasında 

muhit 
mQbadelesı 

"Kun1n" do Hikmet lliıniı' (V4. 
NU.) "1ln Anadoluda ~ıya gltmaf 
dolayıaiyle diğer ımıharrirleTM dt: 
memleket içerainde tetkUcler yaptp 1/G• -=ılar yamıaatu femita eden eaaak btr 
prognımın Jwa:ırlanmcuındtın,, dalNI • 
mumi bir tcıbiT"le "Türk mtıMlrrirleri 
arasında bir mulit ~ tide,. 
bahaediyor. Ve bu ifte, Att7cıımlcfalof 
Matbuat Umtım llüdilrUiğilırii• ~ 
olmannı temenni ed6tek diyor ki: 

"Memleket içine bir (VA· Nil) nun 
gitmesi kiti gelmez. (V& • NG) ne ka
dar fUia mahaul veren bir muharrir 
oluna olsun, memleketin, hlll bekl· 
retini muhat•n etmekte olan maddi 
ve manevi manza.raaı renk renktir. Ve 
bunlar bugUn erişememil bir kalemla 
ucuna bakıyor.,, 



r 
ı, 

4 HABER - Akşam postam 

6ı5 ze ll{k Doktor~a~Ll Sinema deQil kendılenni görecekstniz 
Her memlekette alkış top.ıyan 

i~ 
Gıı.zetcınJze, "Gllzelllk doktoru.. adresi J -ne ha.klld veya mnstear &dlarmızla sora 

cı:ıtmız 6'11nllerln cevaplarını bu sütunda bulursunuz. Bu cevn.plarr Pa~e anlaşmış bulun 
duğumuz güzellil< müessesesi vcrmektcdi~. Güzelliğinizi noksan bırakan kusurlann.ız:ı btZe 
yazımz. 

-17 -
Ankaradan M. N. imzasiyle yazı 

lıyor: 
"Yii-"Ümde sivilceler var. Pek büyük 

ve iri değil, 1~ küçük .. Fakat ya
naklarımda ve burnumda çok fa:t:'la. O 
kadar lai, yüzümün rengi pancannkinc 
yakın. Bazı do3tlcmm, k6.fv.rlu alkol 
tavsiyo ettiler. Fakat hiçl>ir faydası 

olmadı. Geç&n 3en6 bir ilci defa diya.
tenni yaptırdım, 'bo§uboşıma para sar 
/etmiş oldum. Bundan ba§kıa, ya:na.k- 1 
Zarım 1:u:ru oliluğu halde burnum çokı 
yagü. Kükiirtlü vo karbonatlı sabunu 
U...""Un mildclet tecrübo ettim. Faydastnı 1 
göremedim. Yii-"'Ümdeki bu gayriUıbii
Zikleri i:x:ıle için biraz fazla krem kul
lanınoa, yüzüm alçıyla .mxınm~ gibi 
o7uyor, w manzarası çok çirkinleşi
yor. Ne yapacağımı §a§trm:ı:ş bir Jı,aZ. 
clmJim. 

Cevap: 
Size kafurlu alkol tavsiye edenler 

iyi bir iş yapmaml§lar. Çünkü bu ne
v.i alkol yüzünüzdeki sivilceleri daha 
fazlalaştırır. Böyle bir cilt üzcnne 
yalnızca alkol sürmek katiyen doğru 
değildir. Yapabileceğiniz yegane şey, 
hamameli.s yapraklarını kaynatarak 
hazırlıyacağınız kompresleri kullan· 
mak faydalıdır. 
• Diyatermiye devam etmemekle doğ 
ru bir iş yapmamı§smız. Zira yüzde 
ki si\ilcelerin en kati tedavisi, biraz 
uzu.ı sürmekle beraber bununla 
mümkündür. Yalnız bunu bu ise 
eli yatan birisinin yapması lamnchr 
T aksirnde oturan ./ ı.. Latife ilgil'e 
1 2 numara ile verdiğim cevabı oku
yunuz. 

Yanaklannızrn kuru, burnunu
zun yağlı olmasında şaşılacak bir ta
raf yoktur. Cildi kuru olan kadınla· 
nn J üzde 90 nmda bu hale tesadüf 
edilmektedir. Yalnız burnunuza. ya
naldonmzn gösterdiğinizden tama
miyle farklı bir ihtimam göstermeli· 
ııiniz. Ayni sabunla yıkayabilirsiniz 
Bilhassa içinde anolin bulunan sa
bunlar daha iyi netice verir. Yanakla
rmrza krem veya besleyici bir yağ sü
rebilirsiniz, fakat bunlnnn hic birini 
bumunu?da te ... riibe etmemellsiniz. 

-18-
Şişliden K. L. imzasiyle yazılz.

1 yor: 
"Hiy iloymıyan, beni <;ok yemek ye. 

'mC1.Je mecbur eden bir midem -var, ne 
yapayım' Da1ıa samimi olmak ifin, 
yerMkJer arasmda elime g~ her §C· 
yLyiyorum. 

Cevap: 
Size söylenecek şey hakikaten 

çok güçtür. Yaptığınız hataların ne
ler olduğunu siz de biliyorsunuz, ve 
en tuhafı bunları bildiğiniz halde bir 
türlü kendinizi bunlardan kurtnramr 
yorsunuz Her gün size "Şekerli şey. 
lcr yemeyiniz, doğru bir §ey yapmı
yorsunuz,, demek için arkanızdan 
koşmama imk5.n yoktur. Her yemek
te neler yemek istediğinizi mutla!t 
surette tayin ediniz. Mesela, biraz/ 
koblet günde aza-ni 250 gran• 
sebze .. Yememek için evde fazla ek·! 
mek bulundunnaymız. Gündüz, ye. 
mek zamanlan haricinde mutfağa 1 
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MeksiKah meşhur Si 

~U PE Ki s 
2 K4ouuuevvel Çarşambadan itibaren TEPEBAŞI 

AR DEN ' de 
FJyet'ara zi>m yo'•tur. MasıJfarınızı hem'l!n tutunuz. Telefon: 42890 

gitmeyiniz. Emin olunuz açlık ko
layca yenilebilecek bir haldir.. Çok 
küçük iken ve ba§ımda bana nasiha r 

edecek bir adam yokken ben de çok 
yemek yerdim. l.ayıflamak İ<.r;n bir 
çok perhizler yaptnn. Diycbil;r:m ki 
günün her saatinde kendimi a<: hi!
sediyordum. Zamanh bu ihsasın zan 
ncdildiği kadar nahoş olmadığını an· 
ladım. Kendinizi açlığa tahammill 
edemi; ~k ederec.c zayıf buldu
ğunuz zamadar sporla meşgul olma
nız her halde çok faydalı olur. Yol 
yürüyünüz, fakat evden çıkarken ya
nınıza hiç bir para almayınız, bt:. su· 
retle kendinizi sokakta öteberi al. 
maktan kmtarmış olursunuz. insan 
bir şeyi yapmağa azmedince, elinden 
bizim bildiğimiz, kurtulacak h

0

iç bir 

şey yoktur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Titanb krem size arzu ettiğini7 lı 
neticeyi temin edebilir. Bu kre " hcnı 
beyazlatıcı, hem de sıhhidir. Eğer sa 
nşm iseniz, makyaj yaparken biraz 
okr kullanmalısınız. Bu tavsiyemiz 
ayni zamanda modaya uymal:tadrr 

NET E 
KDONALD 

Solgun renkler çok açık ve çok saf ..,.._'!!~IDltmcmmımmmcıı:mm••ı:mm••-~11~~~-~a~~~~-~~~~~~~·~~~~~!!!!!I 
olduğu zamanla daha güzelleşirler F ..l 
kat çok yemek yediğiniz için bu söy
lediklerimiz belki sizde iyi netice ha· 
sıl etmiyecektir. Bunun yerine man
darin ruj alınız, ve dudaklarınızı bu-

Filistin tahkik 
komitesine 

Yahudiler 

• 2 favkelld• TuRK sıneması fılm b rcıen 
Yeşil Oo m. o Oanielle Darieux Charles Vancl • Maurice 

l 0 Escande (Bir genç kadmm macerası) Fran 

nunla boyayınız. d t 
Dişlerinizin renkli olmasına sebep e f Y 8n1Y0 r K A L İ E N T E (La Muçaça) Zevk ve NC§e roıııJ 

DOLORES DEL RfO (Fransızca) Da veten: EKLER JURN~ 
minesidir: buna yegane ~re ~ırça ile "Nedir bu ıPektlg"' mlz? 
beyazlatmaktır. Maamafıh sız kul- ~ Romanya tanacağmız di§ macununun terkibine . Biz kf mseye ne 
bir miktar karın in koydurabilirsiniz. y 8 p l ı k k 1 ? " Hariciye azırı 

Amiral Horti 
Roma an elt boş 

döodll 
Romadap dönen Macar naibi Amiral 

Hortl ve refikası ile Macar na.zrrlan, 
dün Viyannya vfısıl olmu.~lardır. Naib 
ve refikas1 ile maiyyeti istasyonda 
bizzat Avusturya cumhWTeisi ile baş
veltili ta.rafrndar. ve askeri merasimle 
ka!'Şllanmıştır. 

Amiral hükumet narnm:ı misafir ol· 
mu§tur. Karşılıklı ziyaretlerden sonra 
Amiral meçhul asker abidesine ve 
Fransua Jozcfin mezarına çelenkelr 
koymuştur. Öğleden sonra bazı müza
kereler yapılmıştır. 

Ziyaretin manası 

Evvelce Avusturya imparatonı Fran 
sua Jojefin emir zabiti ve Avusturya 
imparatorluğu donanmasının erk§.nı • 
harbiye reisliği vazüesinde bulunan 
Amir a 1 Hortinin Viyanayı ziyaretine 
ehemmiyet atfedilmektedir. Fakat A. 
vusturyanm hiçbir arazi talebinde bu-1 
lunmaması ve arnzi talebinde Macnrls
tana da yardım etmek temayUlUnde 
olmaması iki memleketi bu noktada 
mühim surette ayırmaktadır. Fakat j. 
yi bir neticeye varılacağı ümidi kuv
vetlidir. 

Ntt'ce iz b'r z'yarct 
Macar gazeteleri Amiral Hortinin 

Roma ziyaretinden hi~blr netice alın
mamı§ olduğunda. ittüak etmektedir \ 
lcr. . 

Filistindedeki dahili karı~klıklann 

sebebini araştıran "İngiliz tahkik ~o- Ankaraya gelıyor 
misyonu,. önünde Yahudilerin lideri Dün V&r§Ovadan ayrılan Romanya 
Vaysmen kendi dertlerini anlatırken hariciye nazırı Antonesk.unun ~a • 
§Öyle oemiJtir: • Ankaraya geleceği bildirilmektedir. 

"- Biz Yahudiler her yerde ekalliyet Bizzat Antonesku Varşova ziyaretinin 

halindcyit. Ve hiçbir yerde ekseriyet Prag, Bclgrad, Paris, Londra, Ankara 
değiliz. Fakat bu dünyada istediğimiz ve Atlnaya yapacağı ziyaretlerin baf:ı· 

gibi yaşıyabileecğimiz bir yer olmalıdır. !angıcı olduğunu söylemiştir. 

Belki biz burayn yabancı olarak gel· Romanya dış bakanı Antonesku iki 
dik. Belki Araplarla itilaf etmek onlara gUn kaldıktan sonra Varşovadan a.y 

hullıl etmek için mümkün olan her şeyi nlmıştır. tki memleket hariciye na.zır· 
yapmf1 değiliz. Fakat ellerimiz hala larınm bu temasında 1921 anlaşmnsr 

açık bir vaziyette bekliyoruz. Ve hiç Ue tesbit edilmiş olan yolda yUrUnme· 
bir mukabele görmüyorur:. Eğer 'ingi· si takarrür etmiştir. Neşredilen teb

liz tahkik heyeti,, bu yolu bulmağı ta- liğde, bu anlaşmanın iki memleketin 

ahhüt ediyorsa, biz daima hazırız. pratik hayatındaki biltUn safhalara 

LUtfen araştırıp meydana ç.ıkannız, teşmili için Romanya maarü nazınyle 

Yahudiler kimseye zarar vermi§ler mi· 

dir?" - Deyli Herald'den -
------------~~~~~~----

Şapka inkdabı 
ırakta şe8'e,r bayra

mında tatbik 
edilecek 

lrak hUkW?leti, Türk inkılabının en 
değerli hamlelerinden biri olan şapka 

inkılabını derhal frakta da tatbika ka

rar vermiştir. Bu iş önümüzdeki şeker 
b,ayrammda tatbik edilecektir. Bu su

retle frakta da çeşit çeşit serpuşlara 
1 

nihnyet verilecektir. ' 

erkanıharbiye reisi ve milli banka mU 

dürünün de yakında Varşovayı 

ziyaret edecekleri bildirilmektedir. F.r 
sasen iki naZll' Lehistan . Romanya ga 
ranti mukavelesinden başka iki mem

leket arasında kültür mukavele.sini de 
imzalamış bulunmaktadırlar. 

Zaharofun varlslerl 
ortaya çıkıyor 

Selanik gazeteleri aslen İstanbullu 

olup orada ikamet eden Praslanas i· 
simli birinin tnilyoner Bazil Zaharofun 

varisi olarak ortaya çıktığım yazmak
ta.dırlar . 

ha dut ar 

f:YvAH •.. 

lngiliz ava 
kuvvetleri 
18 ay sonra 

Dünyada blrınel 
deret•ede olacaslı 
ıngilterede yaptığı tetkik 

hatinden dönmÜ§ olan sabık f 
başvekili Flanden lngıJterenin 
vaziyeti hakkında §Ü beyanattı' 
lunınuştur: • 

"- Halihazırdaki vaziyetle 
senesindeki vaziyet aıasmda 1 
bir fark vardır. Hamren evvel• 
tere vaziyetini rcsr.ıen tanfll'I,. 
mütemadiyen imtina etti. BogıJ 
M. Eden, f ngiltere h:ikumeti rı 
garbi Avrupada sulhu ihlal ı 
teşebbüsüne çalışacak olan~ 
hama mahal b ::-akmrvacak 
bir ihtarda bulunmn~tur. Şirocli 
bi devlet adamlan fn;r;ltere ile 
~"' ve R,.J,.;1·a ar,,.ıım<la mevcııt 
qıkr ittifakın ne demek olduğııl' 
1iyorla• ... 

fn..,:h ...... ,.,,;rı t,.._]ih,.tmdan L .. ,, 
.-len M. Flôndin, fn(Yili?.lerin. ~ 
hRZır olmadıklarım., kabul e ~ 
' ··1 ,.,..Jukl::ınm. f,.ltn.t l ~AV snf'I 
..... iJjz hnva kuvv,.tinm d\.1nY811~ 
1.>üyük kuvveti haline czelme!İ~' 
muhtemel "lrlnNı1nıı .. n .. rll"l""'j•ttf• 



30 tkincite§rln - 1936 

Fası ki 
mahrunı 

Bu sabah gazetelerde gözüme şöyle ı 
bir ilan ilişti: 

RESSAMLARA KADIN MODEL 
Goyet güzel t1ilcutlu, sanatının ehli 
bir kadın, ressa.mJara modellik et
meye amadedir. Adru: Filan ma
luıllede fi'ldnca aokakta 31 nu~ 
Talı hanede Madam "Ka.tya,,. 
Kendi kendime: 
-Heh heh hey .. - diye güldüm - ne 

ınaı olduğun illnmdan belli. El~lemin 
karşısında çmlçıplak eoyunursun ha.. 
Anlaşılıyor ki ben ne kadar ressam -
sam, sen de o kadar "model,, sin! 

Sonra dil3Unceye vardım. 

- : .. JA rideyim mi acaba? •. Son 
7.amanla.rda o kadar ciddtle~iın o ka
dar ciddileştim ki İnsan bayatmds 
ha.zan da eğlenmeli .. Bütün arkadaşla.-

rnn, kelebek misali, ~içekten çiçeğe ko 
llUYorlar; halbuki ben, müsteid, c;alış
kan bir tüccar olduğum halde, evim -
den mağazama, mağaz.amdan evime 

lnekik dokumaktan gayri bir oey yap
lniyorum. .. Ari.bacı!! r Çek filAn mılhal 
lenin filinca eoka.ğmm. 31 nu.maruı
tıa!l_ . . . . . . . . . . . . . 

Kalbimi elimle tutarak merdivenleri 
c;ıktnn.. Çat kapı .. Eski zaman deli -
hnblarmı klakandıracak derecede ter 
btyuw ellilik bir hizmetçi ka.dmla 
ka.reı k&r1ıya geldik.. 

- Kimi aradınız? 
- Bu evde bir kadın model oturdu-

fuııu gazetelerde okudum da. .. 
- Buyrunuz. .. Ressam mısınız? 
- Evet öyle... Ba.zı bazı birta.kmı 

hoe tablolar yaptığım vakidir .. 

- Salon ~ı efendim. 
Salonun bir kapısından ben girdim; 

öbür kapısından da srrtrndaki "ben
YUvar" m ince kum9..1Jı altından vücu
dunun bütün gUzelliği faş olan iri ya
Pı.\ı; -.tes birkadm ... Gür.el elini uza. 
tıp tatlı bir sesle sordu: 

- n&rum Ureine geldiniz. değil mi? 
Her halde ressam ohsanız gerek! .. 

İçimden: 

•COt-.rhal iadede gelmeliyim!., diye 
dilenndUm ft eesim.i tatlıla§tırmıya ça 
lı§a.rak: 

- Ne malam 1 ! .. Ressam olduğumu 
llere<Ien anladınız! dedim. 

GUJdU. 
- Bunda anlamryacak ne var? El

bette re8S8.Dl.8InIZ ki buraya geldiniz! 
Satıayiiııetiae akademisi azumdan mı 
llSbuz? 

Bazın hazin içimi çektim. 
- Hayır, o mevkie henüz y\ikeele

llledim. 

- Demek, husus! müesseselerden 
'birinde çatışıyomınuz.. Hangi mües • 
leaedeslnlz? 

Nihal endam sebularm gölgesine 
8inıniş ilrl beyaz güvercin yavrusunu 
l.ndıran minimini ayacıklarma bak
bın: 

- Ne kadar gUzelsiniz. hanmıefen-
di. .. 

- lıtıfatmıza teşekkür ederim; ta
kat hangi mtleastMde çalı§tığmızı ısöy 
letnediıüı ! -"' ... - .,.,., ... 

- sız tahmin edin bakayım, ne tah
lniJı edersiniz? 

d - İnaaf buyrun... Şehrimizde o ka,,. 
ar Çok husust milessese var ki, han
~inde çalı§bğınızı kestirmek hayli 
tnUskuı olacak.. İhtimal resimli mec
rnuaıarrn birinde ihtimal "Asri ressam 
lar kl .. b ' k u u.. nde, ve gene ih tim.al 0 De-
k?rasYon.. da çahşıyorsunur.dur. Bel-

ı de "A- t •• • t' }{· ~a or cemıye ı,, re~samısmız, 
1rnbilir? t~t ·· ·· .. "I" lı' b ··· ~ c, yuzunuz gu uyor; ga -

1 a boş nttrm, dolu vurdum .. "Amatör
er cemiyeti,. nde misiniz? 

Cih- . ~abii tabit... diye meselenin bu 
l'a :CUn.i 6rt bas etmek istedim - Öyle 

~"Amatör cemiyeti" nde! .. 
flka gösterdi: 

ne-;
1
Ya ?!. Bizim maestro (Coreppe) 
C?nde? 

di;- liarndolsun, iyi. Yalnız şey .. ~Y 
.J ecekuın .• 

- Ne?? Ne diyecektiniz?? Sakm üs 
tada bir hal oltna8m? 

- Y ook .. Allah esirgiye .. Arkad&§
ları zavallıcığı içkiye ah§tmyormuş da 
onu söyliy~ktim - diye aklıma ilk ge 
len yalam uydurdum. 

(Kadın model) siyah sürmeli ceylan 
gözlerini hayretle açtı. 

- lçkiye mi alıştırıyorlarmış? .. Ne
ler söylUyorsunuz, Allah aşkına? ..• 
Kırk yıllık şarap kll'basma ayyaşlık 
talim etmek kimin haddine düşmüş? .. 

- Demek ki ötedenberi ha? .. O hal
de verdiğim haberde uf acık bir hata 
var: Arkadaşla.n maestro (Cozeppeyi) 
değil, Maestro Cor.eppe arkadaşlannı 

içkiye alıştmyort 
- Ha şunu şöyle söyleyin! .• Ustada 

benden çok çek selB.m.. Arzı hürmet 
ederim... Kendisini çoktandır görme -
dlın. .. (Yılan kadın) tabl06unda beni 
model ittihaz etmişti O tarihten itiba
ren sohbetinden cüda kaldım.. 

Müt.eessirane: 
. - Siz sahiden ressam modellainiz, 

öyle mi? 
Diye sordum. Demek, elAlemin kar

§Ismda vaziyet alıyorsunuz? 
- O da nasıl sual?.. Aksi takdirde 

model olur muydum ki? .. 
- Yani, oey .. Uzun bir zaman zar. 

fmd& ayni vaıdyeti muhafaza etmek 
suretiyle yorulup yorulmadığmızı eor
mak istedim. 

- F.eklden yorulurdum, f ab.t son
ralan alıetmı. 

- Anadan doğma mı BOyunuyonnı
nuz? 

- Soyunmadan vücut teşhir edilir 
mi! Cam elbise giyecek halim yok ya.. 
Hem nfçln bana böyle sualler l50ruyor
sunuz? 

- Hiç ef endiın hiç .. Çmlçıplak olur
sunuz da ilzerinize afiyet nezleye ya
kalanmu mısınız diye • meraklandım 
yani ... 

- Soyunduğum mman oda barare
Unl on altı dereceye 3ilkseltirim.. Fa.
kat vakit geçiyor, geç kalacağız. Eter 
beni l:>eğendinizse derhal ÇRlışmıya 

ba.,ııy lım .. (Poz) mu. (BUst) mtı., yok 
sa (Vücut) mu emredersiniz? 

- Evet evet! - de<'Hm - MMlmE-mnu
niye! ! Elbette vi.\cut ... Mutlaka vUcut 
llzrm bana. .. 

- Takımlarınız nerede? 
- Ne takımları!? 
- Ne takınılan olacak, resim takım 

lan .. Beraberinizde yağlı boya, tua.l; 
sehpa filan getirmediğinize nazaran 
resmi kara.kalemle yapacaksınız gali
ba! 

Gene sadede gelmek niyetiyle, gU -
lüp: "Yanıma ne palet, fırça; ne de ka
rakalem aldım .. Fakat ne zarar?! .. Si-
zin vücudunuzu beyaz kağıt üzerine 
resmedeceğime, beyaz yatak çarşafına 
sererim..,, diyecektim, fakat eözilmü 
ikmal edemedim. ya ancak: 

HABER - A'kc:am postam 

Ton Ton amca 
ve muzip Ç@ClYJ!k 

- Yanıma ne palet, fırça, ne de ka- =============== 
rakalem aldım. Fakat ne zara.r1!. di- lık hepimizin baş belbı ... Meslekdaş~ 
yeblldim. lar biribirlerine ezber cihet müzaheret 

- Evet, ne zarar!!. Ressamlık te- etmelidirler ... 
tUmmatınm hepsi bizim evde vardır; Böyle ısöyliyerek ressamlık levazı -
size de ariyeten bir şeyler uydururuz! matını getirmek üzere öteki odaya git 
diye sözUmU kestikten sonra, içerki o- ti. 
daya seslendi: - "Aleksandır,,I ! Bu - (Kadın model) üzerinden mavi (pen 
raya baksana, "Aleksandr"!! yuvar) mı atmıştr bile. .. Çıplak vUcu-

Salon kap?sı aralandı. San kMrcık dJyle mermer bir Yunan heykeli şek -
saçlı, sevimli bir erkek göründü. Elin- linde meydana çıkmıştı .. Sanki husust 
de ressam paleti vardı. hamamda yapayalnızını§ gibi, zerre ka 

- Ne o, cicim? dar sıkılıp utanmadan, kolunu budu-
- Gel, seni bir mcslekd~ınla tanış- nu sallıya kıvıra odanın içinde dolqı-

tıracağnn ! Beyefendi benim resmimi yordu ... Enfes bir tenasübU vardı a • 
yapmak için teşrif etmişler ama, bU • ma, gel gelelim ben seyredemiyordum 

tUn artl~tlerde mevcut olan dalgmhk ki .. Korku ve heyecandan gözümde pll' 
illetiyle kendileri de maJQl bulundukla pır kmlcımlar uçutuyor; boğazıma bir 
nndan takımlarını evde unutmu!jlar... §eyler tıkanıyordu. 
Haydi sarı papam, git de i~rden boya. (Sonu yc:ınnki mi.!hamızda) 
palet; sehpa filan getir .. Ben de soyu- (Hat. Sür) 
nayım ... 

Korku ve hayretle göt.lerlm çe~imha 
nelerinden uğramıştı. 

,- Aman efendim! ... Nasıl olur? .. 
Vallahi ~ıJnlırnn .. Bendeniz evime gi
deyim. Şey, şey .. Maksadım .. 

- Bunda. sıkılae&k ne var? Dalgın-

HABER'in 
OUzelllk Do toru 
Kuoonu: 
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Yazan : Niyazı Anmet; 

4t4 sene evvel bugUn 

Rados adası fethedildi 
1 

Bu harpte Türkler ilk defa bomba, ,.e yer 
altıodalil am~llyatı haber veren bir nevi 

davullar kullanmışlardı 
Radosun zaptından, günü günü-ı 

ne tarihte kısaca bahsetmiştik. O ya· 
zı, daha ziyad~ ya;:nıan hücumlar ve 
askeri vaziyetf" dairdi. 

Radoa adası, 1522 yılı 30 ikinci
teşrin günü alındı. Bu tarihi güniin 
bugün, tam 414 ünciı yılıdır. Süley
man, yüzden fazla muhasara toplarr 
nm selamları arasında Radosa çık-
mıştı. 

"' • * 
Süleyman, Radosun üstadı aza

mına hil'at giydirdikten sonra: 
- Ülkeler kaybetmek, dedi. Hü

kümdarların nasip ve taliidir. Onun 
için üzülmeyiniz. İstediğiniz gibi ser· 
best gidebileceksiniz. 

Süleymanm bu sö7Jeri, umulmı -
yan bir tesir uyandırdı. Mağh1plat' 
memnundular. Yalmz ikinci gün, ge · 
ne umulmıyan bir hadise oldu. Hadi· 
seyi gören ve duyanhr inanmıyorlaı 
dı. Şehzade Ccmin tebdili kıyafetle 
Avrupaya geçmek ümidinde olan 
oğlu meydanaü çıkarılmış, erkek oğlu 
ile beraber idam edilmişti. 

* • * 
Üstadı azam, Ra-:lostan gitmeden 

önce, padi~ahm elini öpmeğe geldi. 
Bir hatıra olmak üı:eTe dört altın va
zo cetinnişti. Süleyman, yanında bu 
lunan lbrahim paşaya: 

- Bu hıristiyam, dedi, ihtiyarlı-
3ında ev ve emvalini terke mecbur 
ettiği~nden dolayı müteessif olmuyo. 
değilim ... 

Radosun zaptı, harp tarihinde ay· 3 

ni zamanda bir döniirn noktasıdır. 
Ecnebi tarihciler,Türklerin bu harpte 
bomba, lağım ve davul kullanmakla ~ 

harpte görülmemiş bir yenilik yarat .. 
tıklarım ka~·detmektedirler. Hammer l 

mütercimi Ata, bu cLvullar için .. Yer c 
altmda am::liyat icra ..... lunduğunu his- l 

settirecek hassas davullardır . ., de· · 
mektedir. 

Bu da gösteriyor ki, Rados fet· 
hinde bugün tekemmül etmi~ harp 
aletlerinin iptidaileri kullanılmıştrr. 

* .. 
Radosun fethi ile ona tabi sekiz 

~ 
ada de almmıştı. Bunlar Leryos, ls
tanköy, K::ılimna, incirli, T elos, Hal- ! 
ki, Limanya, Sambeki adalan idi. 

4 • ~ 

Yüzgeçlikteki meharetleri ile mu-
hasara esnasında padişaha büyülC 
hizmetler göstetmiş olan Somheki 
kadınlan, fetihten sonra beyaz tül· ' 
bentten serpuş ta,ıma imtiyazına ı. 
nail oldular. 

Süleyınanm Radosu fethi ile ka• ·1 

zandığı parlak muvaffakıyet, o za. 
man'.l kadar c! stluk göstermek iste
miyen hükümdR.rlEm da herekete ge• l 

tirdi. han ve Şirvan şahları, bundan ., 
~o-~-,1.~, ki Süleyınana babasmm Ö• ·ı 

lümünden dolayı taziyet ve kendisi
nin ciilusunu da tebrik ettiler. Bu ara 
da, Radosu fethind~'l dolayı da mem .f 
nun o1duklanm bildiren mektupla'l' ı 
gönd'.!riyorJardr. 

\ • • 1 • - • )O;.~t 

Eserı hazırllyan : Nüzhet Abbas 
-38-

Oyunun her sc:ı.fhasmda; kafa Kombinezon: 
vuruşlarında, pas vermekte, to?u • Santrahaf yan haflara, beklere 
sürmede, çahmda, şüt çekmekte ve iç mUhacimlere kısa ve a~agının ~ 
hasmuı üzerine gitmekte, tabiyede içiyle pas vermesine mukabil açıklara 
velhasıl her hususta mükemMel ol· ve merkez muhacimine de uzun pas
mayf\Jl ~n haflarmm muvaffak ol· }ar: yollamak mecburiyetindedir. Ha
maları biraz güçtür. snn müdafaası ve bilhassa haflan, 

Yan haflarma ıürat de son derce(' karşı tarafın santrhafı topu ayağına 
elzemdir. Bunun için sürat ko~ul:m. geçirir geçirme? yanlardaki oyuncu· 
antrenmanı yan haf lan için son dere- lan marke etmek üzere kenarlara • 
ce faydalı bir antrenmandır. Ancak doğru dağıldıktan esnada vaziyeti • 
çıkışlar çömelerek değil, dik bir va- kavnyan santrhaf topu uzun paslar• 
ziyetten olmalıdır. 

la açıklara dağıtmalıdır. Bu uzun pas · 
Sürat koşularına ilaveten uzun Jar açık oyuncularının koşarken yaka 

mesafelerde son derece fay•Jalıdır . lamnk üzere önüne doğru vermeli ve 
Haftada iki defa ( 1500) metre koşL 

1 arkaya vererek arkadaşını topu al-hiç de fazla bir antrenman sayı a-
mak üzere geriye ko~tunnamağa ÇOK • maz. 

Top praktisine de son derece iti
na ile devam etmelidir. Bilhassa top 
kontrolü, pas verme, üzerine gitme 
ve kafa vuruşlan :rühimdir. ı~azar~ 
sahada ve tabiye hususunda k~fası· 
m işletebilmek için antrenör tarafın
dan verilecek nazari bilgiye de ehem
miy~t vermek :arttır. 

SANTRHAF: 
Takımın mihveri ismini alan san

trhaf kadar modem futbolda vazifesi 
dC§iğen bir oyuncu yoktur dersek ye
ridir. Üçüncü bek oyununu ayn bir 
fasılda y~dığım~ için buracfo dah& 
kısa olarak santrhafın ortalar<:ıan in· 
kitaf eden tehlikeli hücumhm dur· 
durabilmek için bazı bedeni evsafını 
zikredeceğiz. Santrhaf mevkiinde tor) 
çok havada dolaştığı için bu oyuncu
nun uzun boylu ve kuvvetli olmest 
son derecede faydalıdır. lskoçlanrı 
çok iri adam futbola yaramaz :lcdik
lerine inanmak la beraber !lantrhafı-:. 
herhı:.lde küçük cüsseli olduğu tak
dird~ birçok avantajlar kaybedeceği
n,. de ~i.iphe yoktur. Bu mevkide kü
çük bir oyuncunun ,ahsivet ve mezi
yet noksanı yii7iinden çok güç muvaf 
fak olacağı aşiktırdır . 

itina etmelidir. 
Açıklara verilecek ara pas1arma 

gelince bunları eık sık tatbik edip et· · 
memek hususunda her §eyden evel 
hnsım santrhafmın oyun tarzı tetkik 
olunmalıdır. Şayet hasım santrhafı 
üçüncü bek gibi geri müdafon hattın
da oynuyorsa bunlar beyhudedir. Es
ki futbol tarzında ve ileride 0~1nuyor 

sn bn paslardan çok kolaylıkla ıstifa
de olunur. T akımmrza mensup mer
kez muhacimıni hasım santrhar çok 
iyi marke ettiği takdirde, ona verile-
cek pasların da çok itinalı ve hasım 

santrhafmı mümkün merbete üzerine 
çektikten sonra verilmesi muvafık o
lur. Esasen santrhııf, merkez muha
dmine pas vermek için bu ov11ncu· 
nun iyiden iyiye demarke bir vaziyet' 
te olduğu zamanı beklemeli, ak~i tak 
dirde açıklarla işlerr.elidir. 

Merkez muhacimiııi çok açık ve 
dernarke vaziyette bırakan ha"lım sar.. 
trhafma da modem futbolda <:o~ iP 

rastgelinecP-ği için en iyisi ekser yan 
açıklarla işlemektir. 

(Devamı var) 
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onanmamızın 

Yunanistan ziyaret· 
(Ba.ş tarafı 1 incide) Kadehimi, Yuna•ı kralı maj~rt 

retin bugün yapılması takarrür etmiş ikinci Jorjun şerefine kaldırıyor v~ 
tir. Yunan bahriyesinin itilasma, dost, 

Amiralimiz saravdan ayrıldıktarı mütefik ve kardeş Y1-ınan milletinin 
sonra filo erkaniyle beraber Akropc.l refah ve saadetine ve ekselansınızın 
ve müzeleri gezmiştir. sıhhatine içiyorum.,. 

Deniz erkanımız sr.ıat 1 7 de ged;k Ziyafet 'büyük bir samimiyet için 
li zabit mektebinde şereflerine veri- de geçmiştir. 
len çayda hazır bulunmuşlardır. General Metaks:ıs Başvekilimiz 

Geceki balo ismet lnönüne ve Tevfik Rüştü Ara. 
Dün gece, Atina büyük elçiliği- sa bu münasebetle ~elamlarınrn bil· 

miz tarafından deniz c.rkanımız şere- dirilmesini istemi' v~ amiralimiz bu
fine bir ziyafet ve zi.vafeti takiben de nu telsizle gerek Ba,,·ekilimiz, g~rek 
bir balo verilmiştir. Ziyafette biz· hariciye vekilimize bildirmiştir. 
zat Yunan Başvekili hazır bulunu- Filomuzun ziyaretinin manafarı 
yor, Yavuz orkestrcısı güzel parçalar Bu sabahki posta ile gelen lngiliz 
çalıyordu. mecmualarından "The Sphere., do· 

Yunan Başvaklllnln nutku nanmamızın İngiliz A.kdeniz filosu 
Ziyafet esnasında General Me- iissiini.i ziyaretinden bahsederken. 

taksas bir nutuk söylemiş ve ezcüml~ Yavuzun tarihini, bii·ıuk harpte oy· 
demiştir ki: nadığı rolleri anlatıy.··r ve divor ki : 

··-Türk filosu ilk defa olarak "Ve simdi Yavu ~ 1 iirk fil"slln"'" 
Yunan sularını ziyaret etmektedir. başında ~!arak İngilterenin Ak<len;., 
Bu mesut hadiseden c..i0layı, iki mem· filosu büyük deniz ;.issünü dostca zı · 
leke~ .~rih~nde ~ir m-::rhale teş~il. et- yarete geldi. Yavuı:nn meslek ~e "C. 

mesı ıtıbarıyle hır kat daha sevınıyo· zifesi, tam bir dnire l""!Smederek deği~ 
ruz. Bu sembolik ziyaret, bu millt'r misti:. Bu geminin vazifesindeki 
lerin kati uzlaşmalan ve Avrupamn b · d .... ·kt'k b l' · b t'kt. 

HABER - '.Akşam pogta!t 

Gürbüz ve Güzel 
eç;@c~n:t 

M lYısaııt»all<am o~ 

lfüsabakamıza 93 numara ile iştinıl. 
eden Bay Fu.at oğlu on ya{ında 

ERDOCAN 

Kupon: 20 Çocuklarınızın mUsa 
bakamıza iştirak cdebUmelerl için 

bu kuponl3rm toplanmuı l!zımdır. 

30 İkineifqrin- 1936 
========~ .. 

Zulüm 
durmalıdır! 

, 

(Baş tarafı 1 incide) 
lar, i1ariciyemiz de kamutayda gösterilen heyecanı direktif telikki ederek 
tazyikler hakkında diplomatik teşebbüslere geçmek kararını venniıtir. 

Herhalde bu vaziyetin böyle uzun müddet bu §ekilde devamına müsa· 
ade edilemiyeccği tabiidir. Senelerce Alsans Loren diye ,1aykırmış olall 
Fransa pekala bilir ki Lir millet, bilh:ıssa Türk milleti, ka ·dcşlerinin, en· 
gizisyonu hatırlatan zulümler içinde inlemesine kollarını kavuşturup ~ 
yirci kalamaz. Paris nükUmetinin bunu sancaktaki müstemleke memur· 
lanna ve onlann şer aletleri bazı fellahlara anlabnasmı bekleriz. 

Barış yolu ile beynelmilel usuller dairesinde halli için azami gayret 
sarfetıi~im1z milli davamız milletler cemiyetine havale edil.mis bulunduğtJ 
bu sıralard" karde,IerirniT.e zul...,ün devam etmesi "Hukuku beşer, , 
prens1~ini ilk ortaya attıklarını iddja eden Fransızlarca da hoş görülmese 
gerektir. 

Fransa, kardetlerimizin feryatlarına, inlemelerine kulak bkamıf pibi 
bir vaziyette kalmakta ısrar p,österece olursa buna biz Türklerin sabrrl"~ 
ve tahammülleri müaaacie gösteremiyebi';r. O takdirde meselenin belki 
-ıil!etlcr cemiyetinde hallini beklemeğe bile imkan kalmıvacak, bizce vu· 
':uu asla arzu edilmiy•m hareke~lere mnalesef mevdan aç(lmış olacaktı!"· 
Temenni edelim ki Fransa bu ta:T.vik l'İVft1'"'tini biran evvel d\1rdurs11n -ve 
tazvikleri yerinde durdurmağı bizim için bir zaruret ve milli vazife haline 
sokacak bir şe!t'e girmesin .. 

Gelen haberler b k d b 
u egı~ı · ı , e ·~ı sem o ı ı:r. 

u ·ısmm a arısın muhafazasımı T" ı d ~ !\1 l · 
b 1 k ·d. . k. l d . nr.~ onanmasının ' a tayı zıyaret D" b k.. 1 . . h rederek tazyı·k altında ı·ntı.hap yapıb ve u suret e en ı mı an an aıre· d. . T"' k. . k k l .1 un azı urt u:jıret erının a· 

. d • ba k'J• I d I e ısı, ur ·ıyeyı ya •n şar tA ngı t•· rek resmi gecen gün nc§rolunan Kemal k "kl . 1 B 1 'mıyacamnı 
0 
.. ne su"rm•i ... tu"r. Beyanna· 

MUs.'.lbakamıza 42 numara ne iştirak ede 

sın e umumı nşın teş ı at an ırı - : . . . E g1 k 1 0 Uk p ki K 1 k sinde re ·ete getı en yazı nııştı. u ayaK- e.· .... , 

f renın dostu halıne ~t!tıren hır sıra te· ~r n ızı t ç a :ı:c ızı ay erme l 
masma matu olan yorulmaz gayret- bb" l . kA .. 1 'd'd' M birinci gelen kUçUltlerdcndlr. lanma hareketine mam olmak için me derhal hükumet ta.rafından topa-
lerinin tetevvücünü göstermektedir. şe tıs erın te amu hac: 1 ır. ,.11

• --------------- kürtdağı ve Ceziyre havalisine asker, tılmış ' 'e dağıtanlar tevki fedilmiştİ' .. 
İki memleket, nadir bir siya~al da;y~ L~.z~~ .. ~ontr?· Kr~ml'f ~.!· Köm ur ~arpması nda n kuvvetler gönderilnu~tir. lşin şayanı Araplar da bir :>?yanname nef 

kiyaset göstererek, teşriki mesaileri- ~~ h ta tur u .~ıy_ar?t\ m~ 
1
t.e 1 ı°- z eh j r 1enen1 er dikkat tarafı kıyam edenler ara- rederek F ransanm refah. adalet kapı-

nin ve itimatlı dostluk münasebetleri gı ız ~rp. ttem~ :rm·ın· ür · ıman ~- smda şimdiye kadar F :-ansız himaye- c;mı açtığını ve Tiirkl~r ne yapar~~ 
teessüsünün kendi hayati menfaatle- rm~. ~ıksafır gelışı. 1bııtun1 bunlrıdr. 01

°P.· Modada, Muradbey sokağında İpek sine mazhar olan kürt beylerinin bu- yapsın intihabatın :1eticeleneceğinı 
rinin himayesi için b!r zaruret oldu· ru ııstı amette nh tr".!c;. 0 nn . a ı:n ar- apartımanında kapıcı Malatyalı Ah- lunuşudur. ilan etmi~lcrdir. 
ğunu anlamışlardır. Birbirlerine elle· ~ı~ .. Ve bu ~?rml.~r 1~1 mıl!~t~: h:r met, karısı Em.ine ve on iki y~ındaki Klirt a.,iretlerinin elinde, Arap Sancağ-a alt mektup 
rini uzatarak, realist ve manevi yük- ı~s~ne ~e m~ımkdun ~lan ~n bb.yudk ıs· çocukları kömür çarpmasından zehir · Vatani fırkasının k i..:.-tleri zamanla hansa ile Suriy~ aratmda Pari!· 
selme fikri için muk3yese kabul er tı ~ ~:.' ~.em·.~ ~- eceı< ya m ır ost- lenmişler, Haydarpaşa hastanesine imha etmek için aldrklarr tertibata te 9 eylul 936 da im?"..Aİanan anla~ma-
m~~ öm~ wrmi~~dir. ~~-l_u_g_a_g_o_tu_r_m_,ı_ş_tu_r_._ •• _________ k_a_w_ı_r_tl_m_ı_~_a_r_d_rr_. ________ ~r~~~u~rmdu~~~~~ ~m~~b~~ı~ti~~~m~ 

istikbal ümidi üzerine tesis edilm;ş As-ıler Madrı·t o·· nu·· nde beklerken tadır tuptan 6 numaralısı Iı-kenderun san· 
banş ülküsünden mülhem olan ittifa: Tiirk milletine icarşı tazyikler bit cağı ve Cebelücidürm:da tatbik edile-
kınuz öyle hayırkar lıir şekil teşkil et· H •• k A k 1 • ı::istem dahilinde deYam etmektedi!. cek idare şekline ait bulunmaktadır. 
mektedir ki, bunun kıymeti, evvei· u umet uvvet erJ ismi cismi duvulmanu~ vergiler ih· Bu mektup Fransız yüksek komise-
cc o kadar kanşık ve bulanık olan bu dtıs edilerek Türkler soyulmaktadır. rinden Suriye baş vekiline yazıl· 
bölgeye getirdiği yattŞ,ma, sükun ve B d • ı ı • Mevcudiyeti bile şi.ipheli bulunan ha~ r•\aktadır. l\1ektuba buna dair karar" 
müsalemetle ölçülebiJ°':~kte~r. . . urgos yo un a er .. yor zı borçlar meydanA ~·karılmakta \'~ name merbuttur. M-:ktubun rnühiıTl 

Yunan ulusunun rnuttehıt hıssı- "' 1 halk bununla tazyi'~ edilmektedir. kısımları şudur: 
yc~na t.erc~man.~la_r3k: dost ve m~t· · Londra 30 (hususi) - Havanın iyi-ı diden Burgosa 6j kilometre mesafe- Bir ara bozan Madde 1 -Ant3kya mıntakası 
tefik mılletın, Turkıye ıle Yu~a~ıs- leşmesi dolayısile İspanyada muharebe ·le bulunan Soleillo kasabasını işgal Türklerle ermenilerin iş birliğine Surive topraklan ec:.rdsmdandır. 
tan arasında yaklaşmanın ve ıttıfo. tekrar başlamıştrr. Asiler Madritin u. ·lmişlerdir. mfmi olmak için tavT.if edilmiş olan Madde 2 - Bu mmtaka Suriye 
km kati taratan olan Büyük Şefi Ek- niversite mahallesinde hücumu yenile· Propaganda obUslerl bir şahsın üzeri ermeni gençleri tar~· icinde idari ve mali hususi bir refürıe 
selans !(amal Atatürkü tazimle an· rni:ilerdir. Her iki taraf da takviye kı- Madrit 29 (A.A .) _ Harbiye fından aranmış ve bazı vesikalar bu- t~bi olup ou rejime ait hükümler hu-
mayı ve hayatta iken tarihe geçmiş taatı alnuştır. Bilhassa asiler tarafın· nezareti tebliğ ediyor: lunmuştur. Ermeni gençleri bu ad:t- susi nizamnamede musarrahtır. 
ve yaratıcı dehası, ~imdi milli reor- da daha üzerinden çöl elbiseledni Cumhuriyetçilerin kuvvetleri dün ma ağır hakarette bulunarak koğ- Madde 3 - Bu nizamnameni:t 
ganizasyon ve terakki oyluna kati bir muhafaza eden Faslılar görülmektedir. T agein ·cenubundaki mm takada ileri muşlardır. hi.ikiimleri mahfuz tutulmak kaydiY' 
surette giren Türkiyeye yeni bir ham Madritin dışında beş köyün asiler hareketlerine de\'am etmişlerdir. Bu Bir taraftan da ı\ntakyadan gelen le Antakya arazisi Slıriye cumhuri· 
lehvenniş olan bu kiv.lsetli ihya edici tarafından zaptedildiği haber veriliyor. kuvvetler, Naldemoroda düşmanı malumata göre AntaKyaya Halepten yet kanunu esasisi v-:: kanunları vt 
şa siyet hakkındaki dc·rin hayranlık C:.-nupta hükumet kuvvetleri mukabil bozmuııldrdır. yeniden yüz milis ve iiç tank gönderil umumi nizamah ile ırlare olunur. 
hislerimi burada ifade etmeği vazife bir hücum yapmrştır. Asi menbalannrn Guadalajara ceph~::ndc cumhuri miştir. Vataniler mt:bus seçimi yap· Madde 4 - Bu kararname vr. 
nddelylerim. bil•Jirdiğine göre, burada şi<ldetli bir yetçiler, Santolin ve Las Cabezadas tırmak istemekte ve l'u maksatla hP.ı melfuf nizamname Fransız Suriye 

ttifakımızın faydalı inki~aflao mnharebe vukua gelmi ve nihayet kasabalarını işgal et:ni~lerdir. çareve baş vurmaktadırlar. muahedesinin tasrliki akabinde "~ 
mazhar olmaktan hal: kalmamasına asilerin süvari ktıaları yetişerek hüku- Madrit cephesindP. cumhuiyetçile Yeni Ci.in ?azet'!si sahibi Selim bundan evvel meri olan met;nler yetl 
ihtimam edeceğiz. Bu ittifak şimdi- met kuvvetlerini ric'ate mecbur etmiş- rin toplu kuvvetleri Pont Des F ran· Çelik Antakyada bir beyanname ne~- ne kaim ola,.nkt,-, rJ,."l"',..ktf"dir. 
den,B~kanpaktmmakilinek~etli ti~ -~~----~---~~---~~~~-~~--~-~~~ 
yardımda bulunmuştur. Di~er taraftan hükfımetin elinde bu- çais yakınında toplanmış olan düş- b• • • • ı d •' 

ı ı k 1. ·ı r d man kuvvetleri.1i dağıtmıştır. Yapışık kardeşlerden ırı o u ki memleket bu pakta sadık bir unan Ali onte ımanı ası er tara ın an f 
b b d d·ı · · n b b d Valenciamr. me-.:ht~r fişekhanele· surette merbut kalmaktadırlar. Digw er om :ır ıman e ı mıştır. u om ar ı· :.- I 

ki B 1 bık t kh rininmühendisleri",ropaganda I)• o••tekı· yaşı~ıor i ·müttefikimiz Romanya ve Yugos- manın nse onayı a o a e me are- ~ • 
1 ·ı k b' ·• · . d ketine bir başlangı~ olduğu sanılıyor. biisleri,. imal etmişlerdır. Bu obüsl.~r avya ı e sı ı ır teşrıKı mesaı airesin :ı f 1 f 
d Ç .. k'" Al"k t h·· ı • t·n y d in i ak ettig~i zaman P:ta a rengarenk e, müsalcmetperver gayretlerimizi un ıl ı ·an e u turne ı ar ımcı 

• kuvv"tle · · ld - k u··hı'm ıı·man birçok ufak k5.mtlar ~cmaktadır. Bü müştereken takipte.1 hali kalmıyaca· " rını a ıgı ço m . - b. 

lardan bı'rı·a· A ı·ka t · tahrip etmek. kag"' ıtlardn asi askerlere hitap eden "'· gız, zira hedefimiz ancak barıştır, hP.r ır. r. 1 n eyı ' " 
] . h . general Frankonun pek i§İne rarayacak l"O.PÇ<\ ve f ~panyolca y:'lzlılar \10.rdrr. 
cesın aysıyeti, müsavatı ve kazanıl· 
mış vaziyetlere hürmet üzerine mües tır. * "' • Asf generale kıhç 
ses bir barıştır. General Kantakı.zinanm reisligi 

Aramızdaki ikan.t!tinizden iyi bir Santander. 29 (A.A.) - Hükit- altında Romanya fa~istlerinden mi.; . 

h 11 met kuvvetleri, asileri-:ı hükumet mer rekkep bir heyet lsmınyaya gitmişt;r. atrra sat ryacağımzı ümit ederek ve 
b d l k h kezi olan Burgos istikametinde ilerle· Heyet asi general f ra.,ıkoya bir kılı• u ast u teza ür\.ı~ün iki memle- " 

mektedl·r. Bu kuvvetl ... r. daha ~ı·m· hed'y d kt" keti bağlryan bu kadar sıkı rabıtalar "' 1 e e ece ır. 
bir kat daha kuvvetfondireceğine k:ı 
ni bulunarak, kadeh:rni dost ve müt
tefik Tiirk milletinin itilasına ve refo 
hım\ ve Türk bahriyesinin şan ve şe
refine hıldrnyorum .. , 

Amlrahmızın nutku 
Amiralimiz buna şu şekilde bir 

cevap vermİ§tir: 
"-- iki memleket t.rasmda sapıi· 

mi ve gıpta eclilmiye layık dostane 
münasebetlerle tamamt.n hemahenk 
olan samimi knbuldeıı dolayı çok mü 
tehassis bulunuyoruz. Yunan h:i. 
kumetine ve bahriyesine teşekkürle~ 
mi arzederim. Dost hahriyeye ve mi 
lcte Türk milletinin Ramimi şclamm 
getirdik ve gördiiğümiiz dostluk te 
.hürleriyfe işittiğim~ do~tane V>' 

samimi sözlerin hahrasmı memleke· 
tlmize götüreceğiz. 

A tlantikte biiyıi.Tc fırtınalM oMuğmm geçen glln ytı-"'m~t'!c. Rcsmimble 
Almaııl.arm meshu.r Transatlanti9i Brcm,cn bu /ırtnu.ı cımasıııda görülü-
yor .•• 

Yapı§ık kJlr dqler yatakta 

tl 
N'e\'yorkta ya..~ıyan yapışık kardeş- ki kardeşin ölüp ölmiyeceği henüz JcB 

lerdcn Godino isimli iki kardeşten Lu- surette tahakkuk etmemiştir. ____.../ 

çio gcı;en gün ölmüştür. Hemen dok
torlara haber verilmiş, biribirlerine 
yapışık vaziyette biri ölü, diğeri sağ 

olan iki kardeş hastaneye kaldırılmış

tır. Hemen süratıc ameliyata ba.,lan · 
mış ve biri 45 dakika. diğerj. iki saat 
süren iki ameliyat yapılmıştır. Neti -
ccde sağ olan kardeşi, ölüden ayırmak 
mümkün olmustur. 

Ameliyat muvaffakıyetle neticelen -
. miştir. Maamafih bunun tesiriyle öte-

Içerenk6y cinayeti 
bB!lı tç Erenköyüne yakın Bakkııl 

k '"yünd . 1 . t t hk' 1·ııtıJl9' o e ış enen emaye a ı,. JJi.İs 

ehemmiyetle devam edilmektedir. e~· 
niyenin başındaki yaraları açan Jc i~· 
kin alet kanlı bir halde elde edillll , 

t~ ·~· ·r w Bundan başka. bir adam yeni bı ıcıı 
barda bulunmuştur. Bugün nkşa.I1111 cği 
dar tahkikatın kat'i neticeyi verec 
anla..~ılmaktadır. 



'---. Güm.dil::: G4latasarayın üçüncü goliinü atı'!}O'I· 

~eıre'f s'ltadıınıda : 

'topkapı: 6 - Eyup : 1 
Şeref stadrrun ikinci oyunu olan Eyüp 
~Opkapı maçına gelmişti. Her iki ta
larua da bu sene yaptıkları müsabaka
l' oldukça iyi neticeler almışlardı. 
~ftaralnnın alkrşlaa arasında ta -
ı,. ar sahaya çıktılar. Hakem Sadi 
~rsan. 

Takımlar: 

Eyüp: Halit - Nuri, 'Alô.rddin, z ~~chmct, Şükrü, Sabri - Farul:, 
ekcıı, Adnan, Alacddin, Fethi. 
"fopkapı: Naci - Tlakkı Jıfclımcı 

'Sa ' . lıahaddin, Osman, Şeref- T ah 
~?· llaydar, Kamil, Rıza, ..,alô.lıad -
ırı. 

~ • Oyuna saat bir buçukta Eyüp a
~1111Yle başlandı. 1lk dakikalarda Top
~a~~ hakim fakat çok güzel oynıyan 
~ Yup santrahafı Şükrü bu akınlan 
b~layJıkJa kesiyor, yedinci dakikada 

'fır l::yüp a: .. nınca sarıtraf:ır Adnan 
k erdiği çok güzel bir pasr Topkapı 
·alccisinin kaleden çıkmış olmasına rağ 
~tıı. sol iç Zekai kaleye atamadı. 
t:lcı Bu tehlikeyi atlatan Topkapı gene 

§tırıyor. Fakat Şüktü her tarafa 
~tti~c: '< Lu tel · .::elc:i atıatıyordu. 

11 ıkinci dakikada Eyüp aleyhine ve-
tılen b' f 1 . . d E .. . 
1 ır avu nctıccsır. e yup <a-
•Cf 
1 

1 karıştı ve sağ iç Haydar ~.ından ıs~: 
.'
1dc ederek birinci golü yaptr. 0-
~?uncu dakikada bir Topkapı akını:ı
a l'::yüp kalecsinden döha e\·vel topa 

tıtti~en sol iç Zıya ikinci golü de yap
L. Eyü;> biraz canlanır gibi oldu. fa
r;at 1 r so acıkları cok fena oynuyor. Dev 
;-:-: ,· 1 · mcsinc - yarım dakika var .. 
ıı PKap:lılar Eyüp kalesi önünde. To-

ıı Yal:alıyan IIa} dar ufak bir çalımla 

Eyüp müda{iini atlattıktan sonra üçün
cü golllerini de yaptr. 

İkiyi yirmi geçe bir Topkapı akı
niyle ikinci devreye başlandı. İkinci 
dakikada Topkapı sol içi bir şüt attr 
kaleci ellerinden kaçırdı, santrafor Ka
mil yetişerek Topkapının dördüncü 

golünü yaptı. Bu golden sonra Eyüp 
sağ içi Alaeddin oyunu terketti biraz 
sonra sol iç Zekaiyi de hakem çrkardı. 
Topkapı kalesi önünde bir ceza vuru -
şundan Şükrü Eyübün ilk ve son golü
nü yaptı. Yirmi yedinci dakikada ha
kem Eyüpten bir oyuncuyu daha çı -
kardı. Otuz l.ıeşinci dakikada Topkapı 
sol açığı Salahaddin beşinci golü de 
yapt•. Son dakikalarda Topkapı sol içi 
Haydar derin bir pastan istifade ede
rek ve üzerine çıkan kaleciyi de atla
t:ırak altıncı golü de yaptı. Ve bir da
kika sonra youn bitti. 

Eyüplülerin bu farklı mağluhiyet
lerine sebep geçen haftaki Güneşle be
rabere kalmalarıdır. 

Istanbulspor O 
Beşiktaş O 

Ş ~'§iktaş ve istanbulspor takımları ikinci haftaymın başlannda Seyfi 

h:cf stadının ikinci nıaçmı yaptılar ve istanbulspor lehine çok mühim bir fır
}ı hafta evvel Beykozdan sekiz gol yi- sat daha kaçrrdı. 
p~n İstanbulsporlular, İstanbul şam- Bu devre iyice tatsız geçiyor galibiyet 
t~Y~n namzetlerinden olan Beşik- !erinden emin bir halde sahaya çıkıp da 

§ ı!arıa berabere kaldılar. beraberlikten kurtulamıyan siyah be-

hu Şazi. Tezcanın hakemliği ile yapılan yazhlar sertliğe başladılar. 
dij n.1Usabakada takımlar şöyle teşkil e- Bilhassa Hakkının favulleri oyuncu-

lllıgti. lan sinirlendirmeğe başlamıştı. 

b nc§iktaş: Mehmet Ali - Hüsnü, Ha 
.rat· 
~ 1 

- Fuat, Hakin, Faruk - Şeref, 
cfct Na t • zım, Cemal, Salahaddin. 
~ stanbulspor: Hikmet - Sami, Ha· 

Scyr-:- Orhan, Enver, Aziz - Nevzat, 
:Q 1' Orhan, tsmail Reşat. 

tit ~§iktaşın hücumile başlanan oyun 
"' g de İki tarafın da mütekabil akınları 
e ıfn•Jh k 

ttct' a kak gol fırsatları kaçırmakla 

Oyımun sonlarına doğru Hakkı ve 
Hüsnü de gol çıkarabilmek ümidile hü-
cum hattına geçtiler. 

Bir hayli uğraşan Beşiktaşlılar vazi
yeti brr türlii değiştirmeğe muvaffak 
olamadılar; maç böyle 0--0 beraberlik 
le nlhayetlendi. 

İstanbulsporlulann canlı oyunu kar
şısında Be:?iktaşlrlar hiç muvaffak ola-
madrlar. tstanbulsporluJara gelince: 

- ı. İki t f h · 1 · • b tik . ara mu acım erının ece- Lik maçlarının başındanberi muvaffaki 
le ~~~klcr~ne, kalecile TMehmet Ali i- yetsiz oyunlarını seyrettiğimiz takım, 
ları 1 ~etin çok muvaffakiyetli oyun- dün sahada cidden enerjik ve muvaffa. 
lıı g d~ ınzimam ediyor, taraflar bir tür- kiyetli bi royun gösterdi. 

tı·o. çıkaramıyorlardı. Hakem Şazi Tezcan da 
•ırınc· d 
~1 evre srfır sıfrr bitti. güzel idare etti. 

~IFDeır stacdl o ını<dla : ---------

t e~~ 2---Sii1eymaniye: O 

oyunu çok 

Vefa: 10 - Hiliil: 2 
(Ya..""1.!ı 11 i.ncide) 

Beşiktaş 
sahasında 
Lik maçları 

yapılamıyacak mı ? 
Beşiktaş sahasında mukavele esas

larına riaJ et edilmediği için gelecek 
haftadan itibaren maç yapılmaması. 
na futbol ajanlığınca karar verildiği. 
ni öğrendik. 

ilk kar koşusu 
bıtanbul Atletizm Ajanlığından: 
1 - Mevsimin ilk kar koşusu 

6-12 1936 pazar gunu aabahı sa
at 10 da, Şişli - 'l'uğla harmanları 

yolu üzerinde beş kilometre olarak 
yapılacaktır. 

2 - IHüpler müı;;ai>akaya üçer kL 
~ilik takımlarla iştirak edeceklerdir. 

3 - Klüpler, atletlerin listesini 
.ı - 12 - 1936 Cuma akşamına ka. 
dar Beyoğlu Halkevindeki mıntaka 

merkezine göndermiş bulunmalıd1r_ 

Jar. 
4 - Müsabaka sabaht atletler sa. 

at 9 da Şişli tramvay deposu önünde 
toplanacaklardır. 

Hisar: 3 
Alt:ınordu: 2 

Fener stadındaki ikinci küme maçı 
Hisar ve Altınordu taktmlan arasında 

cereyan etti ve 3-2 Hisarın galebesile 
nihayet buldu. 

Doğanspor:2 

Galata Gençler 
birliği : 1 

Taksimdeki ikinci küme maçİnda 
Doğanspor. Galata gençler birliğini 
2 - 1 mağlUp etti. 

Kasımpa•a : 1 
Feneryıımaz : o 
Şeref stadındaki ikinci küme maçın 

da Ka.qımpaşayla Feneryılmaz karşı -

la.ştı. Neticede Kasımpaşa 1 - O galip 
geldi. 

Hususi maçlar 

Şişli - Kurtuluş 
Maçı 1 - 1 iken 
yarıda kaldı 

Gayrifedere Şişli - Kurtluş takımla
rı dün sabah Taksim stadyomunda 
karşılaştılar. Şişli oyuna dokuz kişiyle 
başladı ve ilk dakikalarda.kuvvetli ra
kibinden bir de gol yedi. 

Oyunun ortalarına doğru on ki§iye 
iblağ ettikleri takımlariyle Şişlililer 

sıkı hücumlara geçtiler. Bu arada Kur 
tuluş aleyhine bir kornerden gelen to-
pu yakalıyan kaleci kalenin içıne doğ
ru çekildi. Hakem bu vaziyete gol ver

di. Kurtuluşlular buna itiraz ettiler ve 
sahayı terkettiklcrinden mağlup olmu~ 
addolundular. 
~~~~~~~~~~~~~~~-

Ga1.atasaray1ı Giindii.z gol peşinde 

A7ıadolu ktı7esi öniinde Galatasaraylı m11,Juıoimler 

ıra iks n m s'lta~ o ını <dl a 

G.Saray:3-Anadolu:1 
Taksim stadındaki maçların birincisi 

Galatasaray ile Anadolu arasında, ha
kem Halit Galibin idaresinde oynandı. 

Galatasaray takımı Suaviden mah-
rum, Lthfi merkez muavin mevkiine 
koyarak şöyle teşkil edilmişti. 

Avni - Hüseyin, Retat - Salim, 
Liitfi, Hayrullah - Necdet, Bülent, 
Gündüz, Haşim, Danyal. 

Hakemin düdüğile hücuma geçen Ga 
latasarny muhacimleri derhal Anadolu 
kaJesine indiler. Anadolunun ara sıra 

yaptığı akınlar müstesna .• Bütün devre 
san kmmzıhlarm hakimiyeti altında ce
reyan etti. 

20 inci dakikada sağ açık Necdet or
talardan kaptığı topu güzel bir sürüşle 
Anadolu kalesine yaklaştırdı. Ortaya 
pas verecek vaziyeti aldıktan sonra ka 
lecinin bekJemediği biranda ilk golü 
attı. 

İkinci gol de 33 üncü dakikada Bü
lendin uzaktan srkt bir vuruşile oldu. 

Birinci devre 2-0 Galatasaraym 
galebesile bitti. 

ikinci devreye Anadolu başladr, fa
kat Galatasarylılar Takip kaleye inmek 

te güçlük çekmediler. Yavaş yavaş oyun 
mütevazin olmağa başladı. 11 inci daki
kada Anadolu sol açığının ortaladrğı 

topu kapan merkez muhacim plase bir 
şiltle Anadoluya bir gol kazandırmış ol 
du. 

Bundan sonra san karrmızılılar Ana
dolu sahasına yerleştilerse de Bülendin 
uzaktan §Üt çekmek hevesi, Gündüzün 
ve Danyahn bir tiirlü kaleyi bulamıyan 
vuruşları yüzünden gol adedini yük
seltemiyorlardt. 

Niha,.;~ Anadolu kalecisinin elinden 
kaçrrdığı t<'!>a yeti§en Gündüz takımı 

hesabına üçüncü golü de kayedtti. 
Va7.iyet 3-1 olunca Galatasaraylı

lar gene gev§ediler. Anadolu muhacim 
terinin bir iki tehlikeli hücumu Lfitfi 

ve Salimin yerinde müdahalelerile iadt 
edilmekte idi. Oyunun son dakikaları 

zevksiz geçti. Galatasaray bu maçı da 
3-1 kazannuş oldu. 

Anadoludan: her iki müdafile mua
vin hattında Liva; Galatasraydan da 
Lutfi, Hüseyin, Necdet bilhassa Salim 
muvaffak oldular. 

Giineş - BMJT,'()Z rn.açmdan bir gör;:nii§ 

Güneş: 4 - Beykoz:t 
Geçen haf ta lstanbulspora sekiz gol 

atan Beykozla Eyübün berabere kal
dığı Güneş takımları dün Taksim sa
hasının ikinci maçı yaptılar. 

Ahmet Ademin hakemliğiyle oyna -
nan bu oyun Güneşlilerin bire karşı 
dört golle galibiyetleriyle neticelendi. 

Beykoz Nihad, Bahadır, Halit, Sa
dettin, Kemal, Mehmet, Turhan, Yor
dan, Mustafa, Şehap, Kazım şeklinde
ki malum kadrosiylt\ Güneş de takımı
na Rasıhı da koyarak Safa, Reşat, Fa 
nık, Daniş, Rıza, lsmail, Melih, Sala
haddin, Rasih, İbrahim, Rebii şeklinde 
idi. 

Oyuna başlıyan ve ortadan Beykoz 
kalesine inen Güneşliler, Salahaddinin 
bomba gibi şütüyle ilk golü kazandı -
lar. Tekrar hücuma geçen Güneşliler 
Melih vasıtasiyle bir gol daha atarak 
üç dakika içinde iki sayı ka.za.nm1ş ol
dular. 

Hiç ümit etmedikleri bir vaziyete 
düşen siyah sarılılar, yedikleri iki gol 
den sarsılmadılar. Bilakis. gittikçe a
çılmağa, evvela oyunu mütevazin bir 
şekle; biraz sonra hakimiyetleri altma 
almağa muvaffak oldular. 

On beşinci dakikadan sonra oyun, 
Güneş nısıf sahasına intikal etti. 22n
ci ve 30 uncu dakikalarda Beykoz mu
hacimleri Safa ile karşı karşıya kal
dıkları halde topu kaleye sokmaya 
muvaffak olamadılar. Bu sıralarda 

Güneş müdafaası bunalmış bir halde,) 
topu mütemadiyen taca ve kornere at
mıya başladı. Öyle anlar geldi ki, Gü-

neş aleyhine üst üste 3 - 4 korner çeki
liyor, fakat Beykozlular bunlardan is
tifade edemiyorlardı. Birinci devre 
böylece bitti. 

İkinci haftaymda Güneşliler lbrnhl
mi muavin hattına, Danişi de sol açı· 
ğa geçirdiler. İki iç akıncı da geride 
oynıyarak müdafaaya yardım etmeye, 
bu suretle tehlikeli Beykoz hücumla • 
rını kesmeye uğraştılar. 

Beykoz çok enerjik bir oyun oynu .. 
yor, hücumda Mustafa ve Şahap, mü
dafaada da Halit, bilhassa Mehme1: 
fevkalfıde göze çarpıyorlar. 

Oyun gene tek kalede oynanıyor" 

Faruk, İbrahim, İsmail kalelerinden 
ayrılmıyan topu uzakla.5tırmak için ca. 
balıyorlar. Oyun lüzumundan fazla: 
sert oynanıyor. 32 inci dakikada gene 
bir fırsat kaçıran Beykozlular, birka~ 
dakika sonra soldan yaptıktan bir bü .. 
eumda Güneş müdafilerinin ıska geç .. 
mesinden istifade ederek Kazımın aya
ğıyla bir gol atabildiler. 

Bundan sonra maç büsbiitün sert
leşti. Bu sıralarda yere yuvarlanan 
giineı:ı müdafilerinden birinin yardımn 
koşan Beykozluya tekmeyle mukab le 
~tmcsi güzel bir hareket değildi. 

Bütiin Beykoz oyuncuları beraberli
ği temin için rnkip kale önüne dizil
ıniŞ1 mütemadiyen şilt atıyorlar. Fa
kat Safanın güzel oyunu vaziyetin de
ğişmemesine amil oldu. Bu arada, Gü
neş müdaiaasınm uzun bir vuruşuyla 

O. M. K. 
(Dcvarnı 11 incülc) 



Hatıralaruı.ı anlatan: Alman korsan ge misı 
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.. Denız kartalı" nın süvarisi 
ıümt Felik.8 fon Lukner 

Ingtllzlere mukavemette bu lunmanız 
·mkansız .. Haydut değlllz ki, slvil kıyafette 

taarruza geçelim! Yoksa bir rovelver 
kurşunu ve bir kaç bomba ile gelenlerin 
beşini ·de haklamak işten bile değildi 

Yerlilerin bizlere ka.rşr gösterdikleri' Kaptan teklifimizi kabul etti. Silih-
dostluğu anlamak iktıza eder. Filvaki !anınızı ve resmi elbiselerimizi ayn 
batniıardaİıberi İngiliz tahakkümü al- ayrı güzelce paket yaparak gemiye 
tında bulunan bu asil ırklar İngiltere- gittik. Aman yarabbi, ne güzel tekne! 
den Çok" nefret ederler ve bu yüzden ln- İki de yepyeni motörü oluşu bizi büs
gilterenin ba~lıca düşmanı olan Al- bütün sevindirdi. 
manyaya kaİ-şı tabii bir hürmet besler Gemi demir almak üzereydi ki lima
ler. Bütün bir cihanın Almanya aley- na koca bir vapur girdi ve denize bir 
hitide yapmakta olduğu propaganda motör indirdi. İçinde bir İngiliz zabiti 
bu .civanmert ruhlar üzerinde tama - ile dört Hintli sipahi olan motör bu
miyle bir aksitesir husule getirmişti. Iunduğumuz gemiye yaklaştı. 

Geceleri görüşmek iÇin aralarında Ele verilmiş olduğumuzu anladık. 
topla.riıp aiı; ihtiyarlar Amerika, Fran- Bizden şüphe edil~ ve yakın bir li
sa' lngiltere, Avustralya, Yeni Zelan - nıana vaziyet bildirilmiş olacaktı. 
da gibi Almanlar aleyhinde harbeden Motör gemimize yanaştı, Uniforma
milletlerden bahSettikleri zaman onlar larım.ız pal.etler içinde ve ka.maralar
Altnanlarm bu kadar çok düşman kar- da duruyor, derhal giyinmek kabil de
şısmda. çabucak ezilivereceklerin.i zan- ğil. Bu vaziyette sivil olarak İngili~ 
netmişlerdu Halbuki · cepheden gelen lere inukavemette bulunmamız imkan
a.r)ca.da§la.rt A.Jmatµarın bu bin bir çe- sız... Biz Alman askeriyi?., haydut de
§it düşmana karşı yalnrz ml;lkavemetle ğil ki, sivil kıyafette taarruza geçe
kalmayıp zaferler bile ka.zandıklarını, lim! Yoksa bir revolver kurşunu ve 
~an · ~rdul~ senelerdenberi birkaç bomba ile gelenlerin beşini de 
Fransada bulunmakta olduklarını söy- haklamak ~ten bile değildi. Fakat si
leıİıi.~lcrdf. Bütüı;ı bu efsanevi kahra - vil bir adam, üniformalı düşmana ta
manlıltlar. bu civa.nın.ert insaI\].an de - arruz edemez, buna askerlik şerefi 
rbı' derin düşündUrmüştü. manidir. Biz korsanlık hayatımızdaki 

Bir gün küçücük bir kayık yakiaş - muvaffakıyetinıizi Pir cihetten de bu 
mış ve Alman harp bandırasını çekmiş ruhi halete borçluyuz. fakat sonunda 1 

ti .Bu nıanzanı karşısında· yerliler k_en felaketimize de gene bu sebep oldu. 1 
O.i. kendilerine: (Devamı var) 

- Demek ki Almanlar buraya ka.
dfl.r gelebilir1er. Deni.işler ve büsbütihı 
Şa§µnıışlardı. Hatta teknemizin küçü
cük hacını da kendilerini şaşırtmadı. 
Onl~p.ektila a'nlıyorlardı ki, insan bü 
tün bir dünya ile boğuşurken eline ne 
geçerse ondan istifade edecektir. 

.. 
RABER .:_ Akşam po!!tası -- ~- ... , --- .... --'3Cttkineit~lrin- ıgi~~ 

Macera v e aşk romanı - 1s-·· . Yazan : ( Va-NO!...-

Kesilen uzuvların yakıldığı ateŞi tazeley·p 
ortasına Anber lalayı bağladılar; zavalh 

Geçen tefrikaların hülôsası: 
yanmağa başladı ~·~ 

Haydi, ben de nette tam uzuvlu olarak dirileceği sonra, intikam alındı .. 
ölüme hazırım. .• Altı yUz küsur ta.ne yeni hadım olmuş 

Ha.beş c;ocuğunu hamil gemiler, Kızılde 
ntzde yola çıkıyor. :mnııar, flsir taciri 
hacı :Mustafanm mallarıdlr. Bu adamın 
yeni boşadığı Ra._vva, çocukların tedavi 
sine memur edllmi~tir. Fakat, gemide, 
Sünbill admda, had.un olmamış 8-9 Ya§ 
J(\tmda cin gibi bir oğlan vardır ki, mub 
teris kırklık bir kadın olan Havva, bu 
nu kendi kamarasında gizliyor. Çocuk 
da, iklimin tesirile, çok evel inki§af et 
mi~, bir mablClktur. . ~ . 

Meyva vermiyen bir a.ğaçtmı. Ger
çi servet sahibi oldum, bütiln imk3.nla
ra. kavuştum... Heyhat! Asıl maksat 

eksikti.. Bir an bile füça.reliğimi unu
tamadım.. Hep sizleri düşündüm.. Siz-

den intikamı kurdum, Arkadaşlarımla 
birlikte sözleştik: 'Kimin eli değerse 
Tantudan öc alacaktı .. İşte benim elim 

deb·di.. • • ,__,_ l , 
gilldü ı "' j ,nı•1m '1 ı Memnuniyetle · . ,.. -.,.. 

Reis: , -ı ı • ·'f• """ 

- Fakat küçücük çocuklanmızdan 
ne istedin? .. - diye hiddetle haykırdı.
Seni o hale sokanlar çoktan ölnıüş bu
lunuyordu. Bunlar· minimini yavrular .. 

Anber lala hiddetlendi: 
- Cahil köp~ld Bak nasıl bir şeye 

aklın ermiyor ..• · Bir adamın mes'uliye
ti yedi torununa kadar intikal eder .. 

Torunlar. yedi cedlerinin _suçlarım ö
demeye mecburdurlar.. İ.Şte, üç nesil 

. ·' 

Halk: 
- Tabii... Tabii... - diye bağrıştı. -

Hem de ne mutlu bize ki, mukaddes a, 
teş daha sönmediL yanıyor!. .. 

Hakikaten de, kesilen uzuvları o sa
bah yakan mukaddes ateş, meydanın 

ortasında, kor halinde hala hararet sa
lıyordu. Bunun üzerine kütükler attı
lar. Bunların ortasına da, bir sırığa 
sımsıkı bağlı olarak Anber ağa çıka
nldı. 

İhtiyar, hala göğsil kabarık, hila 
memnun ve müteazznnd.ı: 

- Bu intikamı alıp öyle öldüğüm. i
çin, gözlerim açık gitmiyor ... Ey rah
metli arkadaşlarım... Ey Cevher, Ey 
Mercan!. Ey öbür hadımlar L.. Ruhla
rınız neredeyse gelsin, beni burada bu 
halde görsün ve bayram ediniz.. Ben 
işte, Tantu'da bulunuyorum.. Hepini
zin öcünüzü aldığım ~çin yakılıyorum .. 
Alevler vücudumu sanyor .•. Hem de 
bizde olmlyan uzviyetlerin alevi orta
sındayım... Istırapla.rmun tahammül
fersa olduğunu sanmayınız. Zira, buna 
kıyasla. daha ne müthiş azaplar çek
miştim... Gençliğimde sini.derimi sa -
ra:n çaresiz ihtiraslara nazaran bu 
hiçtir .•. Hem o zaman, kalbimi · yeis 
kaplardı... Şillldiyse, sevinç kıı.plıyor .. 
~la.l:ı.a ısmarladık, dostlarım. Cevhet.!. 
Mercan?. Ölüyorum .. Sire geliyoru.m .. 
Size k~vuşacağım._ B~a bir hoca, ~n-

,. 

söylemişti .. O zaman, ah işte o ~ ~filalt 
Ah, e.h, ah .• Aa&h 1 r ~ b 
Artık alevler., tekmil vücuduııu ~8 lr ı 

ladı. uııd 
Tantulu zenciler, onun etrafını a 

lar, hora teper gibi: ~1 
· - Gull&ha! Yullah.a! • diye ş3ı' 

•en, 
~il er. 

•n a) 

koş 
söylilyorla.rdı.. o dıı. O 

Bu manzara, cidden pek müthiştJ· ı· t bir sc 
kadar fecayie alışık olmalarına ~ e1 ile ll'ı··~ 
men, yedi genıinln halkını da milteb

1 
•. t li··u 

Anber • ucı 
yiç etti. ÇUnkU, a.nhamlnha.ı b~ ·hcz . 
layı herkes tanıyordu. Bu ade.ıııı ~ ~ d: 
tün · muhitine kendini sevdJnniş, ~ le ?aı 
geçer, sevimli bir insandı. Fakat 0? ~ rınd 
şöhreti ba.hadırlığmda olmadığı ~ 
doğrusu, bu kadar kahra.nianca öl 
ğine de kimse ihtimal verınemiştl .. • ~ ~U . 

Ne de olsa ateş.. Diri diri ya.ıuıııı ~ı~::· 
kolay değil... d' l'· cı 

HattA küpeşteye dayanıp etrafıll iirkı 
' Ctin ağlaşanlara: ~ d· 

- Kurtaramadık .. Vah vah! .. "/ , . 1~c c 
oldu .. Neyse Allah re.hmet eylesiJl· et c 
diyen Hacı Mustafa bile şimdi, tel ~alı:at 
stifilııde samimi idi. \~'llnca 

Kendi kendine: 1' ,htı içi 
" - şu adam, elli köle değermiş... ' açıl 

man yiğitmiş .. ,, diye itiraf etti... ~ 'Ctltc 
Fakat, düşünmedi ki, ona hediytlU~ ~: llu 1 

deceği elli kölenin içinde de ne ı:ı:ı f r.Jrd }' 
hiş Afrika ihtirası taşıyan biçare 'b Ut 

1 lııı ')~ cuklar vardır... ıef ~ alı 

Şimdi artık, gemiler, demir a.llY ~he~ 
Iardı. fı ~~o .... 

atıf' ~ ... · '· 1.(1'1 
- Çocuklara ne zaman bakac J ~ ·~· 

Ne haldeler acaba? .. Havva, blitÜJl ~lıtı~ ı 
birleri ald1 mı? 'tı'dG ~ 

Esir taoirlnin etrafllida:kiler: \ h gc 

~ışte gene 1>u sıralardadır ki Volf 
kruvazörüınüz tarafından uçunılmuş 
bir tayyare Sidney şehrini ziyaret et
mişti. Böyle hiç ümit edilmediği bir sı
rada birkaç noktadan birden düşmanın 
deniz ve hava vasrtala.rmm görü.nnıe
si İngilizleri derin derin düşilndürü
yordtL Hatta İngiliz sansürü Volf kru
vazöründen bir tayyare uçurulmuş ol
duğunu resme.ti. tekzip bile etİni~. İn
gilizlerin bu endişesini yerliler büyük 
bir sevinçle karşılıyorlar, an'anevi düş 
m.arun burnunun yerlere sürtülmesini 
memnuniyetle telakki ediyorlardı. 

Vatanım için her şeyi göze aldım. ··--·-········-·······---···-·········--·······--1 • 
• Yazaın : : 

- Bütün tedbirler alındı... g~ ~ 
Hatun hastalarla meşgul oluyor.. 

1
, 

yetine icap eden emirleri verdi·· ~ 
ralara yeniden tiftik konuldu. Si.ı, JllııY 
terih olunuz.. Harem.saraymıt.a ç?ııf1' 

Niue'ye çıkriıağı tabii pek istiyor -
auk; fakat Almanlar hakkında bu ka
dar yüksek fikirleri olan yerlilerden 
utanclık. Onlara sefiline vaziyetimizi 
belli etmek istemiyorduk. Onlara san
daldan cevap vererek teşekkür ettik, 
yolumuza devam etmek mecburiyetin
de olduğumuzu söyledik ve taze yiye
cek istedik. 

Bize birçok muz getirdiler. Hastıılı
ğnnıza. bundan iyi ilaç da olamazdı. Te 
şekkü.r makamında bayrağmı.zı indire
rek yerJiler:i selamladık ve tekrar sa
hilden açıldık. Hamdolsun muz sıhha
timizi nispeten iyileştirdi. 

Seyahatimizin yirmi ikinci günü 
şarki Fid adalarmdan Kata.fangaya 
vasıl olduk. Burad:ı. karaya çıkarak 
yarı don.muş a:ı.anırzı harekete getir
mek imkanını bulduk. 

İki gün istirahatten sonra tekrar 
yola <:tkıp türlü zorluklarla geçen bir 
yolculuğu müteakip VaJ..aya adasına 
ge!dik. Burada ii<; gün kaldık. 

Tekrar harekete ha....'"trlanıyorduk ki 
limana güzel bir goletin girdiğini gör
dük. Kirşays ae beraber bu mükemmel 
yelkenli karşısında doğnısu a_g:zımızlJl 
suyu aktı, bu gemi muhakkak bizim oJ 
malıydı. 

Derhal gidip zapt .mı etmeli? Yoksa 
ertesi sabahı ını beklemeli ? 

Bir harp meclisi kurarak vaziyeti 
miitalaa ettikten sonra karar verdjk: 

R'irşays ile ben gemiye .giderek kap
tanla görüseeek, btzi gemisine yolcu 
olarak almasını · istiyecektik. DcnizE> 
açrldrktan sonra ise e-emiv i zaptetmek 
bizim için işten bile değildi. 

Fakat namussuzluğu asla 
- Şimdi de bir öpücük vermekte te

reddüt edecek misin, meleğim? 
Semra gözünün ucuyla prense baka

rak: 

- Çok içi tez bir insana benziyor· 
!!Unuz, dedi, bu kadar sabırsız!Ik ne
den •. ? 

- Güneş karşısında bir buz parça
sının bundan fazla tahammül gösterece 
ğini zannetmiyorum. Haydi, rica ede
rim beni üzmeyin 1 

Prens bu sözleri söylerken kurnaz 
bir adam çevikliğilc Semrarun boynuna 
sarılmakta gecikmemişti. 

- Oh, dedi, işte bütün arzum bundan 
ibaretti Dudaklarım demindenberi hak 
kını almak için titriyordu. 

Vilhelm, Semrayı öpmüştü. 

Zavallı kız l 
Semra o güne kadar bütün bu işlerin 

kolayca yapılıvereceğini sanıyordu .. 
Başkalannın kolları arasına atılmak; 

başkalarının dudaklarındaki ateşi yanak 
larile söndürmek.. Hasılı herhangi bir 
erkeğin geçici heveslerini tatmine alet 
olmak. 

Semra kızardı ve kendi kendine: 
-Yok .. yok .. - diye söylendi -

Ben bundan ötesini kolaylıkla yapacak 
tiynette yaradılmış bir kadın değilim. 

Vatanıma hizmet etmek i~in her şeyi 
göze aJdım. Fakat, namussuzluğu asla .. 

Beyninde bir uğultu duydu.. Gözle~ 
rinin içi ateşle dolmuş gibi yanıyordu. 

Prense bir şey sezdirmemeğe çalı§tı. 
Fakat, bu işlerde derin tecrübeler geçir
miş olan imparatorun yeğeni pişkin bir 
adamdı: 

- Ne oldunuz .. Sıkıldınız mı? 
Sonra kahkahayla gülerek ilave etti: 
- Görüyorsunuz ki, sizi öpmekle bir 

şey çalmış olmadım. Hele bir kendinizi 
yoklayın .. Hiçbir eksiklik hissetmiye
ceksiniz f 

Semra önüne bakarak cevap verdi: 
- Hakkınız var 1 Sjz kendi gözünüz

le benden bir şey eksilmediğini görü
yorsunuz 1 Zaten namus denilen şey el 
ile 'tutulur bir nesne değildir.. Kaybo-

]urken de göze görünmez .• 
- Haydi canım, bu kadar fazla na

muslu olmağa çalışmayın l Zaten kolis 
arasında namusun bir pırlanta gibi te
miz kalmasına imkan var mxdır? 

- Türklerde bir darbimesel var.dır: 
Güneş yere düşmekle kirlenmez derler. 
Her sanatkarın sahneye çıkınca namu
sunu, izzeti nefsini kaybetmesi ic~p et-
mez. 

- Evet ama, yere dü~en değerli bir 
pxrlantayı görüp de elini uzatmadan 
yoluna devam eden bir yolcuya bu asır
da ne derler, bilri misiniz? 

Semra susmuştu .• 

Prens sözün il gUlerek tamamladı: 
- Aptal derler .. Ve ben o aptal yol

culardqn değilim. 

Bu sırada Semramn elbisesini ütüle
yip getirmişlerdi. 

Prens odadan çıkb: 
- Haydi, sizi daha fazla rahatsız et

mek istemem. Elbisenizi giyiniz de ye
mek salonuna inelim. Müzisiyenler bi
zi bekliyor .•• 

Semra paravanın arkasma ç.ckildi.. 
Sırtındaki rob dö şambrı atarak kendi 
elbisesini giydi: 

.:... Allahım, sen bana yardım et l Rak 
setmek, gülmek, içmek, batı§. gayemize 
erişmek için sahnede göbek atmak bile 
bana giiç gelmiyor. Fakat, namus ve 
fazilet gibi kıymetleri inkar edenlerin 

yanında kiiçüldüğümü hissedince eri
yor, sarsılıyorum. Ah Necmi Bey .• Sen 
benim. dertsiz başıma neler getirdin? 
Mfillerin tiyatrosunda oynamak benim 

. isin hiç de fena bir iş değildi. O saha
da da memleketime hizmet edebilirdim .. 
ve ediyordum da. 

Fazla düşüne::nedi, Odadan içeriye 
giren kırklık bir kadın, reveranslarla 
Semranın yanına sokuldu: 

- Prens hazretleri sizi yemek salo 
·nunda bekliyorlar matmazel: 

- Buyurunuz ... gidelim 
Birkaç adım birlikte yürüdüler. 
Bu kadm belliydi ki prensin çök ya-

~ i 
S lakender F. Sertelli ! 
; : : - 16 : . . . . 
·~············-······································· .. · 
km ve şayanı itimat hizmetçilerinden 
biriydi. Semranm kulağına iğildi: 

- Prens sizden .çok hoşlanmış. Ken
disinin bir takım garip itiyatları vardır. 
Bunları size söylemeye lüzum görüyo
ntm l 

Semra dudağını biikerek: 
-- Sizi dinliyorum, dedi, beni ala-

kadar eden tarafını ilk önce söylerseniz 
pek memnun olurum. 

Birdenbire ciddileşen Alman kadını 
önüne bakarak anlatmağa başladı: 

- Gece eğlence esnasmda prensin 
beş kadehten fazla viski içmesine mey· 
dan vermiyeceksiniz 1 Prens, sevdiği 
bir kadında bu alak~yı şiddetle görmek 
ister. İkincisi: Ziyafetten yani davetli
ler dağıldıktan sonra, yatak odanıza 

çıktığınız zaman, prensi hı~ incitmeden 
yatağına yatıracaksınız l Ve sizi yanına 
çağırmadıkça koynuna girmiyeceks-iniz ! 

Semra birdenbire fena halde sinirlen
mişti. Kapıya doğru yürüyerek: 

- Vçütrcüsünü dinlemeğe tahammü
lüm yok, dedi, rica ederim gevezeliği 
bırakınız 1 Siz beni prensin yatak ocla
sma hizmet etmek üzere gelmiş bir ka
rlxn m1 :zannediyorsunuz? 

Alman kadını soğuk kanhhğmr mu
hafaza ederek başını salladr: 

- Prens hazretleri bu sabah daire 
müdilrüne: 

.'Bugiin yeni metresim saraya gele
cek. Onu bir lisan mürebbiyesi gibi ka
bul edecek ve soranlara öyle tanıtacak
sıncz !,, dedi. Fakat, bu ·yabancılara kar
şı söy1enecck bir sözdür. Ben prensin 
eski dadrsıyrm .. Onun burada gizlice ya 
pacıı.ğı çapkınlıklan, korkmayın benden 
başka kimse bilmez, 

Semra rtakikalar geçtikçe : artan bir 
şa~krnlık rçinde. boğıtluyordU'.. 

: - Odadan geniş· bir kori:dora. koridor
dan da ye:nck salonuna geçtikleri za
man müzik başlarrıışt-t 

Yemek salonuna girerken ·dizlerinin 

lerek rahat ediniz... Vücudu şerif~ 
seferde çok yonıldut .• Biz ku}le. 
çalışırız.. - dediler. 

Hacı Mustafa: ~· 
· - Pek a.ıa... . Pek ata. . . Esasen lİ~. 
vanın bu işi muvaffakıyetle ba,şa!~ · 
ğına eminim.. Benden kendisine el 

lam götürün... İstediklerini ya.P3 

ğnn. .. Onu Mısıroa. nik8.hlıyacıı.P" 
Hiç üzlilınesin ... 

* • * trBcl" Bu müjdeyi götürdükleri s . ı 
Havvanm aklında heyheyler esli 
du... r;p~ 

Bu dört gecelik hayatmda.ıı J 
memnundu, çok!... Önünde, yeP~p 
bir saadet kapısı açılmıştı .. Bu çoc Otl~ 
biribirine zıt hislerle- seviyordU·· ~!!' 

k~ynunun hararetinde ~üyütnıe!Cfıı~'r 
yutmek, çabucak bilyutınek. :ş' 

münhasıran kendisi iç.in saklaJJl.a.lf 
ti yordu. 

Ödü patlıyordu: 
0

1 
Ya maazallah keşf Poerierse ? .. ıceııôl 

man akıbeti ne olurdu? Ha.yır, "li.İıııO 
akıbeti değil ! ... Zira, o çoktaD ~eJlıl 
gözUne almıştı. Beş gün evvel es· 
atıldığı vakit de ölmek arzusun~~flı~ 
ma.miyle samimiydi. Erlt~ksi.z. Jlle ~~ 
bir ömür yaşıyacağına boğuıınıı.~; ııı~ 
pekba,lrklarına yem '?lJ'Ylak bin kel\ i'-'' 
recc::ı.htı ... Fakat şimdi. yaı;aJJ'l~ 

1111
r.!· 

yordu ... Müstakbel senelerin A:Ojı'ııt' 
ni, e:rrıelirıin büyüme~ıni ar:T.11 • IJ1,Jı' 
du .. Ha~ta. bu gave ile ihtiyııtlll 
tan d~ korkmuyordu.. vad 

~~ 
üstlinde 
mişti. 

rserııl 
duraniıyacak kadar se ,, 

Demek ki prens hazretleri 
damlarına Semrayı bir metres 

ıı:e11°l; 
ol" 

'fi' ta:ıtıtınıı:tr.. 11 i~'.,, 
- İnsanı: uzun zaman heyec3 de o~ 

de yaş::ltım bu güzel dansları ner 
rendinlz? 

- Memleketimde •. 1)(Jr) 
(Dcvam.ı 



son 
muha eı 
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Me..,ur aayyah ve muharrir t.ovvaU Thoma• 

infilak biıtün· gece devam etti 
Bu vaziyette Türklere hücum etnıek 

b.rıaıt bUtün gece 6Ürdil; sanki bU· 
bir enlikte yapılan ateş oyunla· 

•cYrediyorduk. Durmadan patlayan 
~ilcr, kilometrelerce genişlikte bir 

delilikten başka bir şe olanıazdı 
Sevinç içindeydim. Bununla beraber 

bu harple Türklerin sonu gelmiş oldu
ğunu sanarak kendimi aldatmıyordum. 

Bizat mukaddes şehrin eski kapı yolu 
olan Gezeri almaktan hiçbir kuvvet bi· 
zi menedemiyecekti. 

pahalıya mal oldu. Bughar tepesi geni§ 
bir ovanın uzak köşesinde idi ve Gazze 

felaketlerinden daha müthiş olan frenk 
inciri ormanlarile müdafaa ediliyordu. 

Biz: açık ovayı bir başından öteki u~ 

na geçerek hücum etmek mecburiyetin· 
de idik. 

Hayır böyle manasız bir düşünceden 
çok uzaktım. Faikenhayn zeki bir adam 

Kazandık; fakat .zafer biz:e çok pa· (Devamı oor) 

i't aydınlatıyordu. Türkler ate§in 
~köşesinde siperlere girmiş bulunu 

• • 
ızını görüşümüze göre Gazze 

· Onlara hücum etmek, apaydın· 

bi: Bahayı geçmek demekti; böyle· 

;1ükemmcl b:r hedef teşkil edecek 
€icum bu kadar insan hayatına 

dr. Kuvvetlerini toplayacak ve KudUsü 

Clden kaçırmamak için en son mukave
metini gösterecektL 

Lakin nede olsa artık biz Arzı Mu
kaddeste idık 1 Ajalon,, Halilürrahman, 

meydan muharebeleri 
- 10- 31 te§Tinicvcldc Birsebid.c ba§layıp, 

9 kanunuevvel 1911 de Kudiiste biten 
~ Ctdi. bunun için tanyeri ağannca· 
it 8~ bekledik; sonra da onları si· 

Beytlehin ve Şeria deresi hemen önü· 

müzde idi. ikinci büyük adımımız bizi 

mukaddes §ehrin duvarları dibine ulaı· 
tıracaktı. 

lngiliz ordusu. zaptettiği iki taarruz harekat Tilrklerc 1f.000 esire ve ekse· 
hedefinde muharebeye ertesi gü1ıü b<ı§ 
lam.ak isteğiyle geceyi istirahatle ge- Tisi loo~m hayvanı bulunmaması 1/Ü· 

da mevzii olmakla beraber miikcrrm~l 
dayaklar attık. 

Kudüs sukut ettiği gün Filistitıdck\ 
lngiliz ordu.sunun 128.000 "1ıuhanöi ve 

rırıden çıkararak kovaladık. 

SALHANELER 
Oraya varmadan evvel, Mughar te-

çirmi§lerdi. Ancak 9 kanunUCL'Velde zı1tıden terkedilcn 100 topa mal ol1'11-UŞ 
öğle üstü l(udüsiln 'belediye reisi. gidip tu. Bununla beraber zayiatımız nispe· 
§ehrin boş •ğunu ve lngilizlcrin vü- ten ehemmfyctsizdi; kıyM cdilmiyeoel: 
rudunu bı •lr Nifjini bildirmesi il:::crinc ' derecede f ailc vir dii§'m<Jn ordtısııntm 
Bcvhıç içinde kalmt~lardı. ha::ırkıdığı tam bir ihatado.n iki defa 

482 topu oordı. 9 1.:anunuevveld6 lngi.
lizlerin e'lde ettikleri hat Kudüsün g... 

§ağı yukan 7 1:ı1ometre gcırk,ndcıyde. 

Gc?Jeraı Allenby de Kudüs civan'" bi

zim top menzilimizden kurtarmak "*n 
yeni bir taamız 'ha::ır1ıyordu. Halbüi:; 
Bnuer ~~ lstanbuldmı emir emir ü~-

pesinde bir timarhaneye daha uğra· 

mak mukaddermig. 

Ali Fuat (pa§a) nın Kudü.sü kan kurtulma.ğcı muvaffak olmtı§tuk· dil§· 
dökmeden bırakıp çe7."'!lmcsi csa.s iti-- manl.ar bile ordıilann sebat ve :nuka· 

~i kolumw= dosdoğru ilerliyerek ;:den Kudüse giden yolu kesti. Bu 
Urlderi düpedil.z ikiye ayırdı. Türk 

. 'tinin yansı memleketin içine. Ya· 

• ~t dağlarının arasına ıürUldiL Bu 
t l' tt orada şimdilik emniyete idi. 

• lqt öteki yansı ise deniz kıyısı 
~ta şişe boynuna bcnziyen bir tu· 
ııı içindeydi. Falken1tayn için kendi 

Lowell, bu muharebeden hatırımda 

kal~bilen yegAne iz "harbe koşan sayı· 

sız atların nal sesleridir,.. Atlar ne ka· 

dar faydalı olduklarını Binebide isbat 
etmişlerdi; fakat Mughar tepesi son 

çağların, hatta dünya kurulalıberi olan 
en bliylik süvari harekatı idi. 

bariylc muvafık bir dll§üııceydi. Esa--
scn kaybolmuıı bir harp için boş yere 
Türk kanı döl~ülmemcsi en isabetli i§· 
ti. Fakat btl general daha ziyade aldt· 
ğı karışık 1u.Wcrlerdcn ve geceleyin bir 
lnuiliz taarruzıma "aramaktan çekin· 
diği için, ~im.diye kada.r Türklere mil
scıit neticeler vermiş olan bir manev
raya tekrar kendiliğinden karar tıer· 
miş ı1C 8·9 gecesi kıt'allınnı füulüsün 
7 1..-ilometro ~mal ve ~rktndııki yeni 
bir mevzfe çeT~mişti. 

vem.etini, manevra kabiliyetini 'birço7> 

defalar teyit ve tasdika mecbur ol mu~· 
1.ardı. 

tüne yağdırıyor, Kudüsün 'behemcMl 
geri cilınm.asını şiddetle istiyordu. 

Bunun il.zerine iiçiüıcü '1rolıordumA.AZ 
1 inci, 19 uncu ve 24 üncü fırktıl.arile. 
27 kanunucvvcldc taarruza kalktı; ln-

'a~ık kalan yoldan çarçabuk ric'at 
: 

13
tkcn başka yapılacak iş kalmamış· 

' ~ ll Yol sahil boyu idi. 

tdllınuz Gazzeye girdi ve bura6ını 
( ~ buldu. Kıtalar gitmiş; başı bo· 

Kavga çok acı idi 1 Türk Mehmetçiği 
Filistinliler ülkesinin sınırında son mu· 

kavcmetini yapıyordu. Eğer muvaffak 
olamazsa, Yafayı terketmek mecburiye 

tinde kalacak, Halilürrahmandan vaz· 
geçecekti. 

lngilizlcrin Filistinds topladığı ordu 

ile mükemmel teçhizat, Türk ordusu· 
nun elinde olsaydı, 'VC lngiliz ordusu ye 

gili:: ileri karakollannı Tel Elfulede 
geriye püs~rtcrek ccnııp istikametine 
yürüdü ve lngiliz mukavemet hafü 
çullandı. 

~~hali kaçmıştı. Türkler bütün halkı 
~ Ctlcrinde götürmüştU; niçin? Bil· 

l'lıtn. Sokaklar sessiz, ıssız birer sal 
~ i~i. Gazz:eyc yağdırdığımız ölüm 

~Urunun rlilsiz eserlerini bu sokak· 'b garebiliyorduk. Her taraf plüm 
~bivetdi. 

Hepsi bu kadar da değil. Falkenhayn 
şimalde daha uzaktan Yafanın şimalin-

deki sahilden Kudüse kadar yeni müda· 
faa hattını kurmağa mecbur olacaktı. 

Biz sahil ovatannı aüpürecek
0

ve Şcfclah 
doğlannm eteklerini tcmizliyecektik. 

General Allcnby 11 Mnmıucvvelde 
yaya. olarak merasimsiz ve maiyetinde 
müttefiklerin muhtelif milletlerfoe ve 
Britanya imparatorluğunun tekmil 
alcsamına ~mensup 150 Mfcr. bulunduğıı 
halde bıl 'fnıtkadiles ~re girmi.Jti. 

rine Türkler Mısırdan yukanya taar
ruz yapsalardı daka 1911 se11esindc 
Türkler Suriyeyi çoktan geçmiş ve 

Toros dağlarını aşmış bulunurlardı. 
Halbuki biz Allcnby'nin o muazzam 
ve muhteşem ordu.sunu 'bütiln mahro
miyet ve mağlübiyctlerimize, açlık, 

'lı&talık, teçhizatsızlığımızn rağ"!en 

bir 3ene qaJıa, vani 18 et;litl 1918 tari
hine 'kadar, orada <nJa'ladı'k 'Ve arcıstra 

Fakat elinde silahıyla bckliyen mtt• 

'Zaf fer bir orduya karşı böyle bir ~ 

arruz pek 'bcyhudcıJ<U. Gerçi bu tCUlf'
ruz mukavemet hattının ötesini ~ 
ni sarsmı.~tı ama w..c de 1000 iMantr. 
mal oldu.. ,;r 

(Devama vat') · 
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Bıraz &onra Zübeyha odaya girpi. 
ela§la Annaya yakla~rak yavaşça: 
- Sakın, o ilaçtan içeyim deme. 

Çünkü o ilacı ıçcn kadın kanında ve his 
lcrinde dayanılmaz bir galeyan hisse· 
der. Vücudu baştan ba§a yanıp tutu· 
§ur. GUie güle muhafız paşanm koynuna 
atılır. 

Anna. gözlerlpdcn yuvarlanan iki 
damla yaıı silerek Zübcyhayı kucakla· 
dı: 

- Sana nasıl teşekkür edeyim kar· 
deşim. Bu hale uğramaktan5a ölmek 
dah iyidir. Kabil değil. buna taham· 
nıül edemem. ölmek için bana bir çare 
bul ne olursun? 

Zübeyha, cevap vermedi. Başını önU· 
ae eğdi. Hanınuna yapabileceği yardım 
&ncak bu kadardır. 

Ahmet İbrahim paşa, Annanın oda· 
anıdan çıkarak selamlık dairesine gitti· 
ği zaman hizmetçilerden biri tıyas Dur
barın geldiğini ve kcndisile görüşmek 
istediğini haber verdi. Paşa, bu Bulgar 
dan memnun olduğu için hemen yanına 
getirilmesini emretti. 

Biraz 6onra tlyas Durbar içeri girerek 
Papyı hürmetle selamladı. Paşa sordu: 

- Ne var? Yanan kilisenin yerine ye· 
nisinin yapılacağını haber vermeğe mi 
telaın? 

Bulgar. cevap verdi: 

- Pa§am. ister yeni bir kilise yapıl· 
·~· ister yapılmasın. Kulunuzun bu 
gıbı §cylerle alakadar olmıyacağımı bi
ht&iniz. Bunlar benim karnımı doyur· 
rn.ız ..• 

Paı;., ıigarasmdan Çlkan dumanlan 
ıcyrederck: 

- Ne &Uzel yandı, dedi. Keşki rÜZ· 
ti: biraz daha kuvvetli olsaydı da bil· 
tUn h" • · d .ırıstıyan mahallesi yansaydı .. Ben 

c kurtulurdum. işittiğime göre: Bul· 

garıaı bana çok kızmışlar: öyle mi? Bel· 
Neyse, şimdi söyle bakalım, neye .gel 

din? 
Hyas Durbar, paşanın keyifli olduğu· 

nu görerek sevindi. Çe§itli dalkavuk du· 
tılan ravurduktan sonra nihayet dedi 
111: 

- Hatırladığıma göre, harem daire· 
n:zde ölüme mahkm genç ve glizcl bir 
kaôın bulunduğunu söylemiştiniz. 

- Evet, o mel'un İspanyolun Allah 
ca~ını alsın. O kadını bana bir sene ev· 
Vl'l &r.tmıştı. Halbuki Zübeyha bir sene 
içinde hastalandı. Sararıp soldu, eridi. 
Bugün yarın ölecek. 

- O halde verilen paraya yazık ola· 

. 
- öıle değil mi ya? Onu on bin fran 

ga wn n almıştım. Mel'un tspanyoJ 
bir frank bile tenzilat yapmamıştı. Ontı 
bir elime geçirir&em ben yapacağımı b 
lirim. 

- Zübcyha ölecek olursa on bi> 
frank da mahvolacak demektir. Kulu· 
nuz bu parayı size kaybettirmiyecek o· 
lursam ne dersiniz?. 

--Na&ıl, Zübcyhayı satmak eıuretilc 
mi? .. 

- Hayır, başka bir çare var 
- Nedir? 

- Tanıdığım bir ndam var. Bu ve· 
rem hastalıklamnn tedavisi için gelmiş 
bir doktordur. Bu adam Züleyhayı has 
talıktan kurtarabilir. Bu zat Fransız

dır. Hayatının büyük bir kısmını şark
t.l seyahatle geçirmiştir. Yanında da bi· 
ri var.' Muavini mi, hizmetçisi mi, öğ
renemedim. Bu zamana kadar mucize 
sayılacak işler yapmış bir adam.- Bü· 
tiln Alimleri hayrette bırakmış .. 

- Sahi mi Durbar? 
- Aman efendim, anlatayım: Bu a-

dam Şamda bir sar'alıyı iyi etmiştir. 
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- Mösyö kont dedi,bcn de sizin fikriniz 
deyim. Evvela Annayı kurtarmalıyız. 

Fakat muhafızın barem dairesine zorla 
nasıl girebileceğiz. Herhalde iyi bir 
plan kurmak lazım. Şimdi bu herifi ne 
yapacağız? 

Adolar hiddetle cevap verdi : 
- Zabitaya teslim edeceğiz. Bu adam 

en şiddetli cezayı hak etmişti, fakat mur 
der kanı ile ellerimi kirletmek istcmiyo 
rum. 

Kont, bu sözleri söyledikten sonra 
İlyas Durbarı iki polis memuru çağır· 
mağa yolladı. 

Sanşo, dişlerini gıcırdatıyor, kurtul· 
mak için bacaklarının bağlarını zorlu· 
yor ve bir taraftan da mırıldanıyordu: 

- Durbar, beni tuzağa düşürdün . 
Fakat emin ol ki günün birinde seni e· 
lime geçireceğim. işte o zaman intika· 
rnın nasıl alınacağını göreceksin. 

Birkaç dakika ııonra altı bulgar polisi 
eve geldi. Kont Adolar, İspanyolun kim 
olduğunu ve çeşit bir ticaretle uğraş

tığını memurlara anlattı. Bunun üzerine 
memurlar Sofyaya sevkedilip mahkeme 
ye verilmek üzere Sanşoyu alıp götür
düler. 

-28-
MUHAFIZ PAŞANIN HAREM 

DAiRESiNDE 
Ki!iseden muhafızın konağına götürü 

len Anna ancak iki saat sonra ayılabil· 
di. Gözlerini açtığı zaman kendisini 
çok süslü bir odada buldu. Anna, şimdi 
ye kadar bu kadar muhteşem bir oda 
görmemişti. Pencerelerdeki sitmalı per 
delere, duvarlara baştan b:ışa kaplan· 
mış olan ipek halılara, cevizden yapılmış 
ııedcf işlemeli masa ve dolaplara, ipekli 
kumaşlarla kaplı uzun ve geniş sedir· 
Jere hayretle baktı. Odanın ortasında 
kar gibi beyaz mermerden 9apdmı§ ve 
:trafı çiçeklerle sfislenmiş bir havuz: 

~--------------------------..... 
vardı. Havuzun ortasındaki fiskiyedcn 
biliur taneleri gibi sular fışkırıyordu. 

Anna, ipek yorganlı ve ipek çarşaflı 
bir yatağa yatırılmıştı. Ayak ucunda 
güz:el bir kız yere bağdaş kurarak otur
muştu. 

Solgun benizli olan bu genç kmn 
gözlerinde garip bir donukluk ve ) a· 
naklan üzerinde hafif bir takım lekeler 
vardı. Annanm yatağının üzerinde doğ
rulduğunu görünce ayağa kalktı: 

- Uyandınız mı hanımefendi, diye 
sordu. 

Anna, bu odaya nasıl getirilmiş bil· 
miyordu. Kendini topladıktan snra ge
çen hfidiseleri yavaş yava§ hatırladı. 

Bu sırada genç l:ız, Annanm karş,. 

smda divan durarak: 

- ismim Zübeyhadır, dedi. Pa , 
heni size hizmetçi tayin etti. 

Ann:ı. hayretle cevap verdi : 
- Hizmetçi mi? Benim hizmetçiye 

ihtiyacım yok yavrum. Bu zamana ka· 
dar ben hizmetçi kullanmadım . 

Zübeyha, boynunu büktü: 
- Beni reddetmeyiniz. Size faydalı 

olabilirim. Buranın yabancısısınız. Bel
ki size vereceğim bazı malumattan isti
fade edersiniz. 

- Evet, ~oğru söylüyorsunuz. B.:na 
"i:metçi değil, z.rl:nd:ış olmak istenıc· 

niz yanımda kalınız. 
Anna, böyle söy1iyerek genç kıza eli 

ni uzattı. Kız: bu eli tutup öpmt'k iste
di. Fakat Anna buna mani oldu: 

- Hayır öpme. Böyle şeylere lüzum 
yok. Bunun yerine sizi kucaklayayım. 

Anna, genç krz.ı kucaklayıp bir kat. 
deş gibi yanaklarından öpmek istedi. 
Fakat Zübeyha onun kendisini öpmesine 
meydan vermedi. Biraz geri çekilerek: 

- Aman beni öpmeyiniz. Bu öpücük 
hayatınızı zehirler. Bana dikkat ctmi-
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Yazan: Mütekait .Amerikan Amiralı 

Riçart Evelyn Burd 
-2-

!1A.lit.:K - Akşam posu. 

Türkçeye· çeuir61 
.A.B 

Cenup Kutbuna seyahat 

i 

Binamızın kurulmuş olduğu karların 
altında dört bin metre derinliğinde 

biı' su tabakası · vardı 

Soldaki otoj1r tayyar631 aruıaya uğramışsa da diğer'leri 
mükemmelen yapmı§lardı. Floyd Ben nett isimli tayyare bet ..,.. 
gömüldüğü kar altından henüz çıkarılmamı§tır. On taTG/14 • 

EV NASD.. BIRAKILDIYSA } diifünmeğe lüzum yoktu; çünkü bı-) olduğu karlann altmda qağı yultan 
ÖYLE BULUNDU rakıp gitmi§ olduğumuzdanberi, hi~ dört bin metre derinliğinde au •ardı 

Odalar darına dagmdı, çünkü kü
çük Amerikayı pek acele boşaltmıı· 
tık. Bir reçel kavanozundan yapıl· 
mış olan okuma lambamı hatırla
dnn; yatağımın yaumda olmalı idi. 
Orada idi. Petrolle yan dolu olduğu 
halde bundan dört ;ene evvel bırak
tığım ayni yerde duruyordu. 

bir yabancı buraya girmemişti. Hır- Evlerin üstündeki ka: bir buçuk met-
sttlar bizi tasalanchr~nazdı. re kadar yükseklik peydalamıştı. 

Karyolamm yanı ba§rnda köpe· 
ğim İglo'nun yazlık elbisesi asılı du
ruyordu. Elbiseyi Martin Ronne o
na dikmişti. Yatağı:nm ha§ ucunda 
duran okuma masası üstünde -le 
tlft§İyonal ceografik magazin aayıfa
lan açık duruyordu. 

~IKLAR YANIYOR TELEFON 
iŞLiYOR 

Peki ama, bırak.:ıu~ olduğumuz 
erzak acaba ne halde} 

Karnımız açıkm!ya ba§Iamıştı. 

1.eri görli.lüyor -

Lambanın ışığı ile bakınca, bura· 
smm bir kasırgaya çarpdmI§ olduqu 
anlaşılıyordu. T aht:ılardan bazısı 
kınlmı~. tavanın bazı kısmılan üstün
de kann ağrlnğma dayanamıyarak 

Bu odada dört be§ kişi toplanmış 
eski : .atıralan yadederken birdenbire 
Finn Ronneye doğru döndük: deli· 
kanlı babasmm kufüı.•unış olduğu kar 
yolaya gidiyordu. 01'8da duvarın 
üstünde Martin Ronne oğlunun ismi-

Çok geçmeden bizim takım, eski lo
kanta binasmm üstüne çıktı; kapı
nm bulunduğunu tahmin ettiğimiz 
yeri kazmağa başladım. Kazmala· 
mnız medhaldeki yelken bezi örtfuü
ne çarptı; burası sadık arkadaşım 
yüzbaşı Mc. Kinley'in harita fotoğ· 
raflarmı develope et:ni~ olduğu ha· 
vai fotoğraf laboratuvannm medhali 
idi. Yüzba§ı bizim idare amirimiz 
ve hava rasıtımızdı. 

"Küçük Amerika,, ya vardıktan sonra kannoal.ar gibi foalf/tlle 
Eski binalann ii.8t'lerindeki kar oo buzlar ka...""&Ulı. ilk ~ 

çökmüştü. Tavan tamamiyle çökme 
mişti. Çünkü Ü!tünde kendisi de bir 
çok ağtrlıey dayanabilecek kardan bir 
köprü teşkil etmi§ti. Çatmm delin-

ni yazml§t:I. Martin Ronne ölmiif
tü; fakat oğlunun bizim ikinci istik· 

telBi.z telgraf anten direkleri a~m kalmıştı. 

yakılarak yemek ısıtıldı ve dört sene idi. Buz arazi yalıır.& çok 01İI 
evvel bırakmı§ olduğ\.lmuz gibi ayn• ayni zamanda da ilim 
lezzeti muhafaza ettiklerini gördük. için verimli bir saha::ht; 
Tüneldeki fok balığı ve balina etleri dünyanın en verimli sahuı 

. miş olduğu yerden giten karlar, dö. 
şcmenin bir parçasını beyaz bir kar 
örtüsiyle örtmüştü. 

HIRSIZLARDAN EMiN 
BlRSAHA 

Bizim küçük Amerikayı tekrar ir 
kiin edebilecek -gibi muntazam bir 
halde bırakmamı§ olduğumuza hiç. 
şüphe yoktu. Oat bat ve ev qyasr 
karyolaların üstüne fırlablmı§b. Bü
tün bu kargasalık içine iskemleler 
baş aşatlı atılmıştı. Buranın yağm1' 
ve soygunculuğn ummı~ olduğunu 

§af yolculuğuna iştink etmesini çok 
istemi§ olduğunu biliyordum. Fin.-ı 
Ronnenin gözleri parladı. Bu çocu
ğun, mükemmel babasme layık bir 
oğul olduğunu sonradan öğrendim. 

Suallerimin bir çoğuna §İmdi kar
ıı1ık buluyordum. Evlerin yanları 

ne çökmüş, ne de çatlamıştı. Küçük 
Amerikanın kurulmuş olduğu bütün 
saha, eğer yerinden lopırdandı ise her 
halde bir kül halind-e bereket venıin 
ki evlerin hizasmcla bir çatlak açıl· 

Yemek salonuna rirince Peteraen 
rastgt-le bir düğmeyi çevirince elek
trik lambası yanmaz mı} İdare bina
::ma giden telefon cihazını eline al
dı ve tuhaf değil mi oradan birisi kar 
§ılık verdi. Bu hakikaten §8§ılaca1< 
işti. Hatta elektrik bataryaları bile 
bir buz yığınına mukavemet etmişler 
di. 

mükemmel bir halde duruyordu. sanıyorum. Her ~ bcı.t 
istikbalde dokto:-luk bilgi.inin istikşaf yolculuğumı.z 

cenup kutbunu tec?Ül)cler için kulla· zifcsini ikmal etmİf iaede. bal 
nacağını sanıyorum; çünkü buranın karşılıklan bulunmanut bazı 
havası harikulade temizdir ve çok so- le, çok meraklı yeni bir tablO 
ğukta ise pek az mikrop yaşıyabilir leler brrakmı§b. 
Rokfe11er müessesesinin mütehasaııı· istikşaf heyeti ilmin tam 
lan i1e diğer doktorlar bu imkan:ı şubesine hizmet etti. Bilci 
şiddetle alaka göstermektedirler. · mizin çok müterakki 

' 

mamıştı\ bereket versin diyorum, 
çi.lnkü kiiçük Amerikanın kunılmu, 

Sofranın üstünde et, peksimet 
ve bir cezve dolusu clonmuş kahve 
vardı. Sobanın üstiinde, ici donmuş 
yemekle dolu tavalar vardı. Sobada 
biraz kömür brrakrlmrştı. Hemen atC§ 

MEÇHULÜN PA Yrr AHl'I 

İ§imizi bitirmek i\zere küçük A
merika.va ~ttik; c;ün'kii küçük Ame· 
rika, hakikaten meçhulatm merket:i 

birinci yolculuğumuula 
bilgi sayesinde alclı~ız, 
ilk ct-nup kutbu eeferin:c:le.IDll'"'l 

vecli misli dalın hÜyii'k6tr. 
(~ 

18~ GlYZEt; PRENSES G'OZEL PRENSE~ 187 

yor musunuz? Ben vercmim. Ölüme 
mahkumum. Etlerim kemiklerime ya· 
pışnuş, görmüyor musunuz? Evvela 
ibcn de sizin gibi sıhhatli ve ifizeldim. 
Pakat az zamanda bu hale geldim. Bir 
pap dairesinde insan az zamarila yıp· 
ranıyor. 

- Zavallı, çok talisi%DÜpin Züleyha. 
- Öylc,hem talisiz, hem de hasta.. 

Öyle sanıyorum ki yapyacağmı &ünler, 
mahduttur. Esasen galiba bunu bildik· 
leri için beni hizmetinize tayin ettiler. 
Burada bir kız evvela hanım. sonra da 
esir olur. Bu eve düştüğünüze doğrusu 
çok müteessif oldum. Size çok acıdım. 
Burası öyle bir yerdir ki Afrika orman· 
lanndaki aslan ve kaplanlarda belki 
merhamet ve şefkat vardır da bu adam· 
larda yoktur. Bunu binzt bu gece an
layacaksınız. Soma burada daima yavaı 
konuşmak thnndır, duvarların bile ku· 
laktan vardır. 

Anna, büyük bir teessürle bu sözleri 
oinlcdi. Dinledikçe nasıl bir batakhane· 
ye yuvarlandığını anlıyordu. Sordu: 

- Burası paşanın harem dairesi mi
üir? 

- Evet. Fakat bu barem dairesi çok 
büyük bir binadır. Bugün paşanın alt· 
mış odalık ve cariyesi var. 

- Altmış kadrn var öyle mi? 
- Evet, Paşa bir müddet bir kadın-

la meşgul olur. Sonra o gözünden düş· 
tü mü artık bir daha yüzüne bakmaz. 
Başka bir kadınla meşgul olmağa baş
lar. 

Bu sözler Annayı çok Urküttü. Elle· 
rilc yüzünil kapıyarak yastığa kapandı. 
Bir müddet böyle durduktan sonra bir
den doğrularak sordu: 

- Peki buradan k.asrp kurtulmanın 
bir kolayı bulunamaz mı? 

- Hiç zannetmem. Çünkü beni bu· 

raya kapattıktan ıündenberi yegane 
dU§Uncem buradan kaçmaktı. Fakat bu 
samana kadar çah§tığnn halde muvaf
fak olamadım. Her ta.Tafta nöbetçiler 
vardır. Bu odanın önünde bile eli kılıçlı 
bir harcmağası duruyor. Avluda, mcr· 
clivenlerde bahçede hüllaa her yerde 
eli kılıçlı haremağalan var ki bunlar 
ıcce ve ı:ündüz nöbet bekliyorlar.Pen
cerenin altından ise Tuna nehri geçi
yor. Hülba hiçbir taraftan bçmağa 
imkan yoktur. 

- Pencereden nebire atlamak ister· 
ıcm? .. 

- Burada intihar da güçtür. Elbise
lerinden ip yaparak pencereden aşağı 

inmemen için paJ8. beni nöbetçi tayin 
etti. Yanımı:dan bir dakika ayrılmama· 
mı §iddetle emretti. 

- Garip bir vazife 1 
- Bu usulü bizat pap kcı!ettl. Ha· 

rem dairesindeki kadmlu Liribirlerinin 
hafiyeleridir. Bununla beraber gayet 
zalim bir adanı olan paşa baıremde ka· 
dınlarm biribirlerine suikutte bulun
m:ımalan için birçok uıuller tatbik edi
yor. 

- Sen varsın diye kendimi de boğa
mıyacak mıyım? 

- Bu fena niyetlerden va.zgeçınız. 

Daha çok gençsiniz Belki bir gün kur· 
tulununuz. Şimdi kalkıruzda sizi giy· 
diycryim. Çünkü nerctle ise paşa sizinle 
görü,meğe gelecek .. Bu zalim adamın 

kendisine muhalefette bulunanlara it· 
kcnce yapmak için birçok usulleri var. 
Siıı~in b5y1e fena bir Ski.bete uğramanızı 
hiç arzu etmem. Bence bunlara tahnm· 
mill etmektense paşanın arzularına mu· 
halefct etmemek daha ehvendir. 

Anna, sapsan kesilmişti! Bu cehen
nemden kurtulmak için hiçbir çare bu· 
lunmadığmı ve bu defa mahvolduğunu 

anlıyordu. Ayağa kalktı. Kar~ısmda 
duran kendisi gibi talisiz Zilleyhaya 
baktı. Onun gibi kendisinin de yaşıya
cağı günlerin sayılı olmasını ne kadar j 
istiyordu. 

Züleyha, ona alaturka biçimde çok~ 

ağır ve kıymetli bir elbisegiydirdi. 
Beline de gUmüı bir kemer taktı, Mu· 
hafız paıa kıymetli bir gerdanhk ile bir 
çift de pırlanta bilezi~ göndermişti. Zü
leyh:ı bfitiln bunlan Annaya taktıktan 
sonra eline de deve ti.iyUnden yapılnu§ 
ve sapı incilerle sUslG bir yelpaze ver
di. Sonra hanımına ıabrr ve cesaret tav

siye ederek yan taraftaki od.aya çekildi. 
fki dakika sonra odanın kapısı açıla· 

nık bir haremağası iceri girdi ve: 

- Muhafız Ahmet İbrahim paşa 
hazretleri, diye paşanın gelişini haber 
verdi ve kapının perdesini açarak paıa· 
nm geçmesi için yol verdi. 

Paşa, samur kürkünü giymiş, taze 
tuvalet yaptırmış, kendine çeki dü.ıen 
vermişti. lçeri girdikten sonra harema· 
ğasıru savdı. Sonra odanın ortasında 

başı önüne eğilmiJ bir halde ayakta du· 
ran Annamn yanına yaklaştı. Kızı baş
tan -ll'f'lb'l süzerek: 

- Sana bu elbise ne kadar da ya· 
kı~mış güzel kız, dedi. Nasıl buradan 
memnun musun. Hizmetinde bir kusur 
gösterildi mi ? 

bir üzüntüm var: Hastayım. Şiddetli 
bir sıtma beni harap ediyor. tıpanyol 
San~o Perzin yolda bana içirdili bir Ult 
da çok fena tesir yaptı. Öyle unnedfyo 
nım ki ben de Züleyha gibi alır bir 
hastalığa tutuldum. 

- O mel'un İspanyol una b8yle bir 
fenalıkta bulunduysa onun kalbini par
ça parça ederim. Fakat amıtmı.. 

Sen bana pek iyi görünüyorsun. Kunul 
tu yapmayın. 

- HaVI?' paşa huretleri. 
hararete bakın, ıutmarun 

anlarsınız:. 

Paşa. Annanm elini tuttu. Soma lıt
rakarak: 

- Evet elin sıcak. Fakat bu hat_. 
bir baEtalık değil, yol yorpnlapaua 
neticttidir. Burada rabattm. Bunun 
için bu'ün yann bu rahateakktan .,,r 
kalmıyacakttr. 

- ln§allah öyle olsun. Fakat _. 
bhlcaç gün müsaade vmnenh~ rica ede
Tim. Bu birka• gün içinde yorpaau
ğum ve hastalığım geçmif olm. Bm ~ 
kendime gelmiı bulunurum. 

Mubafrz pap, bir eliyle ablım tr 
rıştırarak düşUnmeğe ba§ladı. Sond 
müstchziyane bir tavrrla cnap Yerdi: 

- Fikrini anlıyorum. Beni alda~ 
vakit kazanmak istiyorsun. Senden ,,,.. 
vel aldığtm baı:ı kızlar da ayni teyf 'Jd 
mak isttdiler. Bunun için .SytedtıW 
kabul edemem. Sen bir saat nYe1 bP 

Anna, birden bu adamın üzerine atı· 

larak yüzüne tilkürmek ve ağzına gele· 
ni söylemek istedi. Fakat hemen Zil· 
leyhanın sözlerini hatırladığı için bun· nim o!acaksm. Bu gece yatll esam okıt
dan vazgeçti. Vakit kazanmağa çalış- nurken haremağalan gelip seni alacaldd 
manm daha doğru olacağına karar ver· ve benim yanıma getiredkler. O .,,. 
di. sonra pa!anın önünde eğilerek ce· mıına kadar sen de dinlenirl!n. Hem ı--
vap verdi rart>tini gc~irmek için sana i1lç yer~ 

- Paşa hazretleri Kfi.§anenizden ceğlm. Biraz içersen bir şeyin b~ 
memnun olmamak ka il mi? Hele ilti· Pa§~ bunları s5ylediktC1l IOllfa ald 
!atınıza çok teşekkürler ederim. Y:ılnrz abr odadan çıktt. 



lSTANBUL: 
18,30 p14kla dnna mustklsf, 19,30 çoouklarn 

rnaaaı, ı. Galip tarafmda.n, 20 .Ritat ve arka 
c14fları, tarafmdan Türk musikisi ve halk 
tarkıları, 20,30 Safıye ve arkadaşları tara!m 
dan TOrı, mualldsi ve halk 11arkılan, 21 or 
kcstra, 22 pllkla sololar, 22,80 ajo.M ve bor 
aa ha~rlerf, 23 son, 
VlYA.."iA: 

18,4!5 konser, 19,40 tngtllıce den, 20,05 
aaat, haberler, ha\'ıı. 20,20 ulusal yaym, ko 
n~ma., ycnl hayat, 21,06 muılki \'e §8.n, 22, 
05 §8.rltılar ve opera havalıırı, 23,15 haberler, 
hava. 23,!!5 kitaplanı dair, 23,40 koro kon 
konSl'rl, 24,15 kIJ sporları, 24,25 haberler, 
24,85 d:ıns musikisi, 
llERLL.": 

18,05 plynno musikili, 18.35 kitaplara dnlr 
19,05 grrunofonıa konser, 20,05 !ennJ yayın, 
20,.20 piyano ile (l&rkılar, 20,50 ~oUJl akis 
leri, haberler, 21,15 eğlenceli konser, 21,50 
ınuslklll pıırçıı, 23,05 hll\'&, hııberler, spor, 
23,35 ltUçUk konser, 24,05 kon.ser. 
8UD.\.l'EŞ1 E: 

18,05 kıraat, nmele korosu, 19,~ konferaruı 
grıuno!on, ltonu~mıı, 21,36 opera, orkeıtrruıı, 
22,40 haberler, hava, 23,05 orkestra konseri, 
24,05 almanca haberler, 24,10 çingene or 1 
kestra~u. 1,10 haberler, 

lıl'•KREŞ: 

SiNEMALAR 

BEYOCLU 
SARAY 
l'UUK 
UELEK 
lt'F..K 

SARARYA 
VILDl2 
SÜM.EH 

fAN 

ı Şlrlıy kaptan 
Yeoll domino ve K&Uente 
Moskova _ Şıuıghay 
:MeçhQI asker ve Kan kar 
deşleri (Türkçe aözlU) 
Molkova - Şa.ıııhay 

Erkek hala 
ı Ben öldUrmedJm. 
ı Denizaltı kaçakçıları ve 

knnWL!U%memlekeL 
ı Utu~ beni ve Sevginin 

ilca1 
ŞIK ı Kahraman Haydut ve 

Karnaval çocuğu 
ŞARK ı Turandot ve Akkartaı 
ıUUU ı Vahşlleıen insanlar ve 

Kadınlar gö!U 

\STORVA Şlrley, Königsberg ve 
vahşllere hücum 

l~UMURtYET ı Kadın pollı olunca, M.nh 
ı:ıer ve Fantoma gellyor 

FERAJI 

"ZAK 

\1tı,t.I 

HiLAL 

ISTANBUL 

ı Bir fakir delikanlınm hi 
kt\ye.sl ve Amerika kor 
annla.rı 

ı Pomplyenltı son gilnlerf 
vo Bir a~k gcC".e.ı;i 

Pomplycnin son g-Unlerf 
ı lki va\'?'Ucuk ve En bUytik 

tAhlfk& 

Ati na - Pire 
Maçı Atina muhtelitl 

kazandı 
Dün Atinada yapılan Atina - Pire 

muhteliti arasındaki maçı Atinalılar 

1-0 kazanmışlardrr. 

Ankara ltk maçları 
DUn Ankarada yapılan futbol lik 

m.açlannm birinci oyunu Altmordu ile 
Çankaya araamdaydı. Çankayanm ha
fif üstünlüğü altında cereyan eden bu 
ma,ç ayni takımın 2 - 1 galibiyetiyle 
nihayctlenmiştir. 

Ankaragücü - Gençler birliği arasm 
dakl ikinci mileabaka sert ve uabt 
oynanmış, neticede her iki taraf da. bi
rer golle bera'Mre kalmışlardır. 

Sporda yeni bir 
hesıU\t rekoru 

Geçenlerde Berlinde yapılan İtalya 
- Almanya futbol maçının hasılatı 
265000 mark (bizim paramızla 140.000 
lira )tutmuştur. Bu dUnyanın hiç bir 
yerinde tesadüf edilmemi§ olduiundan 
yeni bir rekor teşkil etmektedir • 

Biletlerin fiyatı 9öyle idi. 
S marklık 20.000 bilet 
3 marklık 30.000 bilet. 
1,5 marklık 50.000 bilet. 
Bundan ba§ka 5000 davetile vcrilmiı 

aeyircilerin adedi 105.000 kişiyi bulmuı 
1 cı ,20 orkostra koı:ıacrf, 19,05 saat, hava, 

ha~rler, 19.15 Rumen şarkılan, 19.35 orkcs
1 lra konseri, konfl'rans, 21,25 oda musikisi, 

22,10 kitaplara dair, 22,15 Rumen ~ıtrkılnrı 
22,85 saat, hava, haberler, 22,60 dnns musi 
ktaı, 2S,ı:IO fran.sızca ve almanca haberler 24 
haberler. 

·U,E'\ln-\R Juıınıta tur. 
KEMALBEV ı prog'l'ammı bJld1rmem1tUr ----------------

K A 0 J K Q Y Güneş - Beykoz 
LOXDRAı 

IIALl!I 
~ORE\'l'A 

1 Programını blldirmeml,tlı (Bat tarafı 7 incide) 
ı Programım bildirmemi~Ur top, sa.hanın ortasında yalnız başına 

22 opera yayını, 2.3,015 orkestra ve koro 
konseri, 2.a.os sant, haberler, hava, ııpor, 
konu§ma 24,SO dans orkeBtrMr, l,S:! saat, 
haberler, hava, 1,f6 kıraat, flALıı: 

OSKUDAR 
kalmış olan Rasıhm ayağına gitti.O da 
serbes~e ilcrliyerek ilçlincil golü, bir 

ı programım bildirmemt,ur dakika sonra da. Rcbii uzaktan çekti· 
no:\tA: 

21,l:I: saat. haberler, hava, 21,40 fa§izm 
haberleri, 21,45 ko111er, 22,60 turizm haber 
len, 23 oda mustklsi, 28,40 haberler, 23,GO 
dans mustklst, ısUrııhııUcrdc haberler, 24,S5 
dans mu:;!klst, 

Mtl.U 

BALAT 
ği bir eütle dördüncü golü attılar. 

Hakem, Rızaya çarpan Beykozlu 
Hindistan kahramanı ve Ktlztmı dıearı çıkarırken, oyun da ha
Topoıan boka pmpiyoııu kim oynamasına rağmen çok şanssız 

11YATROLAR 
İstanbul asliye birinci ticaret mahl:c

ıncsinden: 

Mehmet thsanm htanbulda Balıkpaza· 
rında Ta§çcılar caddesinde ı 5 nWTUlralı 

mağazada yafcı ve peynirci Sa1amon J. 
Ba-Rukas aleyhine hesabı cari ile ta· 

hakkuk eden 8151 lira ile taahhUdünU ili 
lal eylemesinden mütevellit mukavele 

mucibince 500 lira tazmin.atın tahsili 

hakkında açtığı davada ikametgllu bel 
li olmayan mUddeialeyhe Bftnen tebli-

gat yapıldığı halde mumaileyh gelmedi
ğinden hakkında gıyap kaTarı verilerek 
tahkikat 7-1-937 tariihne müsadif 
:Perşembe günü saat on dörde bırakıl

ınıştır. 

Mliddeialeyh o gün ve o saatte mah
kemeye gelmesi lüzumu H. usul mah
ketnelerl kanununun 401 inci maddesi 

.$fhir1i"yaf rosu 
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TEPEBAŞI 

dram kısmında 

bugün tatil günüdür. 

FranıJt:ı Tlyatroeunda 
Operet ktmıı 

MASKARA 

kosun i§tirakile 

Ptı•tÇA 

bUyUk operet. Yenl kadro 
Yenl Bale 

Bllyllk lllllzyonlst ve 
m.anyetlı.macı 

Pr. Zati Sunııur 

Her akşam 

Şehzadebatında 

FERAH sinemada 

lstanbul Belediyesi Sarıyer bina 
Ve arazi şubesi memurluğundan: 

Emirganda Tokmakburnu Emirgan caddesinde 14 numaralı bir köşk 
bir ahır ve 356461 ziramda muhteı:Fağaçlan havi emlikin lamamı ve 17,5 

~il!OTa. ve iki lüle tak~im suyunun 1/3 hissesi vergi borcundan dolayı tah
&ili ·emval kanunu hül\ümlerine göre ipoteksiz olarnk bilmt..17ayede satıla
caktır. İsteklilerin kati ihale günü ol an 3 - 12 - 1936 tarihine müsadif 
l>ertembe günü saat on albda Sarıyer kaymakamlığında müteşekkil idare 
heyetine baş vurmaları. ( 3231) . ' 

Istanbut' · ·Belediyesi . , İlinlafı 
- . 

...> ~ neu.c n1w1 ..... 11.ıe1: kıra-. ~-s u(a " ı.411 l eu1ı~uı.-ıae kaJ~ <.dŞJ soü .. ~ .... a. 

5 No. lı dükkan teslim tarihinden itilıaren 93 7 veya 938 - 939 seneleri ma
l'Is sonuna kadar kİM\ya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. 
Şllrtnrunesi levazım müdürlüğünde 11örülebilir. istekliler ldO kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubiyle beraber 1 - 12 - 935 s:lh günü saat 14 
te daimi encümende bul •n~~1 • ..ı ... ~r. (8.) (3014) 

l&ıc.ıa l<eşif bedeli 558 lira 33 kuruş oıan Çntclcada Karasu köprüsü pazar· 
.. .. taınir ettirilecektir. Keşif evrala ve şartnamesi levazım müdürlü
~de görülebilir. lıtekJiler bayındırlık direktörlüğünden tudil;li fen eh
ilJt ~ikulyle 2490 No. h kanunda yazılı vesika ve 42 lira 60 kunışluk 
'a lernınat makbuz veya mektubiyle beraber 3 - 12 - 936 pef!Cmbe günii 

at 14 le daimi encümende bulunmalıdırlar. (l) (3275) 

olan .Beykozun 4 - ı mağlubiyetiylt 

bitti. 
Güneş takımı diln en kuvvetli şek

liyle oyna.mış olmasına rağm.en ümit 
edilen semereyi veremedi. Rasih egzer· 
siz yapmamış olacak ki çok isabetsiz 
bir oyun oyna.dı. Sala.haddin sıkı vu
ruşlarına rağmen, hem ağır, hem de 

~. 

fazla. çalım yapmaktaydı. Rebii Bey -
kozlu Mehmet kar~ısında. hiç muvaf -
fak olamadı. Dünkü maçta bu hattın 

- en faal oyuncusu Melih olmuştur. Ha
kemin bir tek ihtarına uğrıyan İbra -
him günUn favl kralı oldu. Muavin 
hattı her zamanki oyununu oynadı. 
Müdafiler iyice çalı~tılar. 

Beykoz takımında Halit ve Mehmet, 
günün en güzel oyuncuları oldular. Ba 
hadmn falsolu vuruelan kalesine bir 
hayli tehlikeli anlar geçirtiyordu. Mu
ha.clmler canla ba.5la çalıştılar. Fakat 
biribirlerini bozmaları yüzUnden gol 
çıkaramatlılar. 

0.M.K. 

lstanbulsporluların 
koogı·est 

lst.nnbul Spor JdüLu mutad kon. 
gresi dün Eminönü Halkevi merke. 
zinde saat 10 da yaıııJmıştır. 

Kongre, klüp ba~Knnı Agah Sırrı 
Le\cndin açma sözilc başlamış ve 
kongre riya.setine ı\vni !leçilmiştir. 

Bunu müteakip klühdn ha~kanı Agfü1 
Sırrı Levend İstanbul Sporun bir ~e 
neli!< fraliyetini g;):;tnen raporum 
okumuş ,.e kabul edil.mıştir. 

Bundan sonra klülıün gerek hat 
deki, ve gerek istikbaldeki vaziyeti 
hakkında görüşUlmiiş ve çok Mmimi 
bir hava içinde cereyan eden rniizakc. 
relerden sonra klübün yeni idare he_ 
yeti seçimine geçiler~:\ başkanlığa ge 
ne Agah Srrrr Lcven.1. asbaşkanlığa 
Miimtnz Tarhan. fd3re hevetine de 
Avni KoJen, Tahir ~ ... jad. Muvafta'r, 
Hamdi Çanko. Emin Ayla ~eçilmi~ 

tir. 
Neticede yeni senerin mnvafCaki 

yetle gecmeı::i irin rn11l1telif temennı_ 
ler j-rJ.ıar edilerek kongreye son veril. 
mi~tlr. 

Fenerbahçe:2 
Süleymaniye :O 1 

San ıacivertliler Süleymaniyenin 
güzel oyunu karşısında ancak 

iki gol yapabildiler 

Fener stadında gün tin son maçı 1 yr.:r.emiş bulunan Fener takımına bir 
s.ıyı olsun yapabilmek için siyah beyaz
hlar btitUn enerjilerini urfediyorlar ve 
ze•ıkli bir oyun seyrediyoruz. 

3 

t Fenerbahçe - SUJeymaniye takımları 

arasında cereyan etti. Hakem Nuri Bo
sut. 

Fenerhahçe: Hüsameddin - Fa%11, 
l.cbip - Cevat, Aytan, Reıat - Niya
zi, Naci, Ali Rıza, Egat, Fikret. 

Süleymaniye de: Nuri - Ruhi, Da· 
nİ§ - İbrahim, tskender, tbrahim -
Rauf, Muzaffer, Ali, Süreyya, Hamdi 
tertibincie idiler. 

Oyunun ilk devresi karşıbkh hUcum· 
larla ve pek KÜzel cereyan etti. Fener
bahçe Ali Rızanın kuvvetli bir vuruşla 
yaptığı ilk golden sonra Sülcymaniye 
nin şiddetli hücumlarile karşılaştı. -Dört büyük tehlike atlatan sarı laci· 
vert müdafaa Alinin çok nefis bir şUtü· 
nti Hüumcddinin gtiçlükle ber taraf 

etmesile golden kurtuldu. Sol açık Ham 
dinin ve ıol iç Sürcyyanm yakından 

çektikleri §Ütleri de bcr taraf eden Hü
sameddin gol yememek hususundaki 

azmini bu suretle isbat etti. Ve Sillcy· 
maniye kalecisi de Mehmet Reşadın çek 
tiği penaltıyı kurtarmakla HUsameddi
ne cevap verdi. Bundan sonra F~ner· 

bnhçenin üstüste yaptığı müteaddit şld 
detli hücum1arı da kaleci Nuri, Ruhi, 
ve Daniş muvaffakiyetle kar§ıladılar ve 
devre 1-0 bitti. 

İkinci devrede Süleymaniyenin yoru
lacağı zannedilirken siyah beyazlıların 

büsbütün açıldıkları görüldü. Hiç gol 

Vefa: 10 

Vuiyetin nezaketini idrAk eden san 
l~civertlller on beşinci dakikadan sonra 
Sfüı-ymaniye kalesine adam akıllı yük· 
lendiler. Fakat Süleymaniye müdafaa• 
sının ~uıırlu oyunu.Daniş. Ruhi, ve Nu 
rinin cansiparane çalışmal.arı Fenerli• 
lere bir türlü gol fırsatı bırakmıyor .• 

Süleymaniyenin bu güzel oyununa 

ı 

[ 

') 

L 

i 
eür.cl bir de şans da katılmış olduğun• 
dan Fenerliler hakemin verdiği ikinci 
penaltı cezasından da istifade edemedi· • ~ 

,C' 
ler. ~iyah beyazlıların yüksek enerjisi 

bir i\r&lık Esadın kalabalık arasından 

trrlry&rak kil!;Uk bir kafa vunışile topu 
aClara takmaaına mani olamadı. Fener· 

bahc: rck gilzel bir ıckilde yapdan bu 
gJlle golibiyeti sigortaladıktan sonra 
~evliedi. Ve son dakikaları!a Süleymani 
yclii~rin güzel hUcumlanna şahit olduk. 
Maç niha vet bulduğu zaman Fene• '1ah-
çe 2-0 galipti. j 

ij 

" Sanl!civertliler umumiyetle bezgin •· 
bir oyun oynadılar. SUleymaniyeliler i· .ı 
se C<!nd::ın çalıstılar ve Fenerbahçenin 
karşısında hakikaten muvafüıkiyetli bir 
oyun !fıkardılar. l 

Gösterdikleri temi• ve teknik oyun- , 
adn dolnyı siyahberaıhları tebrik etmek •1 
Jazımdır. 

O. l!avrak 

- Hil81: 2 
Bu netice ile yeşil beyazlllar mevsi

min gol rekorunu kırmış oldular 
Fener &tadında birinci kümeden ilk 

karııtaıma HilAllc Vefa arasında oynan 
dı: Birinci devreyi 5-0 bitiren V efah
lar ikinci devrçde Hilalin yaptığı iki 
gole beş sayı daha yapmakla cevap ver 
diklerinden ikiye karşı on golle galip 
gelmek auretile mevsimin birinci kiline 
gol rekorunu tesis etmil) oldular. 

Her hafta biraz daha düzgünleşen Ve
fa takrmmın yaptığı on sayıdan ilçünü 

'Gazi, üçtinU Utif, UçUnil Mıihteıem, 

ve birin de Haaan yaptılar. HilAlin 
sayılarını ise Rıza ile Fahir çıkardılar. 

Hital takımı bu mevsim de geçen se
ne olduğu gibi sonunculuğun en kuv
vetli namzedidir. Vaziyetlerini kurtara
bilmeleri için çok çah§malan lazımdır. 

Vefalılar kazandıktan galibiyetten ve 
tesis ettikleri rekordan dolayı tebrikc 
hak kazanmışlardır. 

TLJQKiVE 

llQ6LiT 
BANKA51 

·.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-bDbQ 
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ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLiGiNE KARŞI 

Canım Niçin Başkasını Veriyorsunuz. Ben Mutlaka 

PAN iSTiYORUM BAŞ VE DIŞ A(iRILARIM 

aig q ununla Çabucak Geçer. Siz De Ecıacınızdan 
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1 Akide 60 Kı. 
Sade lokum 60 Kr. H 

p Güllü lokum 70 Kr. :: 
H F mdıklı lokum 90 Kr. ~~ 
H Elvan Jekeri 80 Kr. •. 
Ü Salozlı lokum 70 Kr · U 
!I Fısbkh lokum ı20 Kr. Si 
H Kaymaklı lokum 120 Kr.i~ 
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Sinirli ve Hu lisaile 
ban oy 

olanlar yapınız 

ciğerleri zayıf ç 
Çam ağacının bütün şifaı tesirlerini haizdir. Çam banyosu teneffüsü 

kolayla§tınr. Sinirleri teskin eder. Cildi güzelleştirir. Kokulan izale eder. 

Neşenizi arttınr. Şişesi 60 kuruştur. Her eczanede arayınız. Deposu 
· Ç A M ı·sını· ve markasına ve etiket il7.erinde Taksim Ecza.nesı 

En müşkülpesent müşterilerını memuun edecek derecede çeşidi mev
cuttur. Bir tecrübe kilidir. -----------·1..----Hiiiiii--------------~ ış G 

Taksim eczaneal firmasına dikkat ediniz. 

İstanbul, Sultanhamam Kebapçı Karııamda 

Bir sene zarfında Haydarpaşa limanına ve deposuna vurut eden ve 
muhtelif ameliyeler neticesinde 146384, 026 maden ve 1 ıssı, 170 
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Tedarik ediniz 1 
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tona baliğ olan kok kömürünün ton tah..nin edilen Haydarpaşa limanı ve 

C.:eposu kok ve maden kömürü tahmil ve tahliye İJİ ı7113 lira 51 kuruı 11.••••••••--•• .. I 
muhammen bedelle ve &§ağıda gösterilen eıkil dahilindeki ameliyeler bir 
!ene için kapalı zarf usuliyle eksilbneye konmuıtur. Eksiltme 10-ı2-36 

Maliye Vekiletinden: 
1 

perşembe günü aaat 15 te Haydarpapda gar binası dahilindeki birinci 
iıletme komisyonunda yapılacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 1284 liralık 

ı muvakkat teminat, ehliyet ve kanunun tayin ettiği diğer vesaik, teklifi 
1 

muhtevi mazruflan eksiltmeden bir saat evvel komisyon reisliğine teslim 
1 

etmeleri lamndır. Teklif mektuplarında a~ağıdaki müfredatın her birine 
1 ton ve cins itibariyle ayn ayn fiat dercedilecektir. Ve bu fiatlar esas itti· 

haz edilecek ve şartnamenin tamamen okunup kabul edildiğine dair mef· 
ruhat verilecektir. Fiatlamı hatasız ve silintisiz rakam ve yazı ile yazılmıl 
olması lazımdır. Şartnameler ıe mukavele projeleri komisyondan parasız 
olarak dağıtılmaktadır. 

Ameliye: 

A - Vapur anbanndan supalan yapmak yani açık vagon üzerine veyı\ 
vapurun güvertesine veya rıhlıma getirmek. 

1 B - Vagon üzerinden supalandan c :ık vagona boşalbnak. 
' C - Supalandan arka ile vagona veya y~rden veya anbardan çuvallı ola· 

rak alıp vagona boşalbnak. 

D - Gemilerin içinden veya yerden arka iie depoya veya vagona taınnak 
E- Her nevi vagondan arka ile elli metre mesafe dahilinde depoya tahfi. 

ye veya idare vinci ile gemilerden alıp açık vagonlara boşaltmak. 
F-Depo stokundan makinelere vcva va~onlara yüklebnek. (3129) 

Hayda
1

rpaşada dnlga kıranın takviyesi için lüzumu olan ve Dil iskelesi 
civannda 54+600 kilometrede bulunan tatların ocağından lağımla çıkarı. 
larak kaldırmak suretiyle M3 8500 blok ve blokların ihzarı esnasında 
basıl olacak taşlardan M3 4000 balastm ihzar ve hat kenarında idarece 

gösterilecek yere nakli ve vagonlara kolaylıkla tahmil edilebilecek tarzda 
ve ölçülmesi kabil hendesi şekillerde idare memurunun vereceği talimat 

dairesinde kordon halinde depo edilm esi ve vagonlara tahmil ve teslimi 
22335 lira tahmin bedeli üzerinden 14112/936 pazartesi günü saat ıs te 
Haydarpaşada gar binası dahilindeki l inci i,Ietme komisyonu tarafından 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Bu İşe ginnek istiyenlerin 1675 112 
liralık muvakkat teminat vermeleri ve kaııunun tayin ettiği vesaikle ve 
aynca ehliyet vesikalannı muhtevi teklif mektuplannı eksiltme günü s&!lt 
14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri la'Zımclır. 

Bu i~ ait şartname ve genel şartname ile mukavele projesi ~aydar· 
">a§ada idare veznesinden 56 kuruı bedel mukabilinde verilmektedir. 
. (307Sl 

Kimyager 

üsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· 
umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası karştsında İzzet 

Bey Hanı. 

SATILIK OTOMOBiL 

Mahmutpa§ada Hürriyet otelinde 
kapalı t;ıkc;i OVERLANT marka oto· 
mohil paTarlık surctile satılacaktır. Ta· 
lip!erin Hürriyet oteline müracaatları. 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

ıstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu ı lstanbul 214 

Telgraf adresi : ıstanbul HABER 
' Yazı ışıerı telofonı.ı. : 2~1172 

idare ve ıı~n .. 1 
: 24370 

ABONE ŞARTLAR! 
Tü14iN' Ecnrbı 

senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
e aylık 7301 .. 1450 ., 
3 aylık 400 •• 800 .. 
, ayıık 1so .. 300 .. 

Salııbi w Ne~rıval Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıjı qer (YAK/r) malhaası 

30-5-1934 ve 15-- 12-1934 taril- Ye 2463, 2614 numaralı P' 
nun1ar mucibince hasılı Sıvu--Erzurwn demiryolunun inpsma tahsis e
dilmek üzere çıkanlması kabul buyurulan 30.000.000 liralık İstila~ 
4.500.000 liralık 3 üncü tertibinin kayıt muamelesine 16-11-1936 tarı• 
hinde ba,Ianacak ve bu müddet 21 gün devam ederek 5-12-1936 ak• 
şamı bitecektir. 

1 ·-Kayıt muamelesi tahvil bedf!linin pe!inen Banka gişelerine Ö" 
d~nmesi mukabilinde asıl tahvillerin teslimi ıuretiyle yapılacakbr. 

2 - Bu tertip tahviller 
ı25.000 tanesi 20 şer liralık 

4.000 tanesi de 500 zer liralık. 
Olmak üzere ilci kupürden terekküp eylemektedir. 
3 - Bu tertibin ihraç fiyab 

20 liralık tahviller için 19 
500 liralık tahviller için 4 75 
liradır. 

4 - 1stilaazm faizi o/o 7 dir. 

5 - Bu istikraza ait tartlar ve menfaatler hazırlanan izahnamelerda 
daha etraflı bir ıurette yazılıdır. 

6 - Kayıt muamelesi Türkiye Cumhuriyet merkez bankası ile A~· 
pazarı Türk Ticaret, Türkiye lı, Emldk ve Eytam, Sümer ve Türkiye Zı
raat bankaları merkez ve ıubeleri tarafından her yerde icra olunacaktır· 

Bundan başka Ltanbul ve İzmirdeki diğer bankalar da kayıt muaıııe-
lesine ittirak edeceklerdir. (2780) _....,,, 

Nafıa Vek81etindeıı: 
14 Birincikanun 936 pazartesi günü saat 10,30 da Ankarada ve~ 

binasında malzeme eksiltme komisyonunda 1510S lira 68 kunıt m~ 
men bedelli 41 parça demir dosya dolabının kapalı zarf usuliyle eksil~ 
yapılacakbr. 

Eksilbne §arbıame ve teferrüatı parasız olarak Ankarada vekalet ~ 
zeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat (1132) lira (93) kuruıtur. 

İsteklilerin teklif mektuplannm Nafıa VekaJetinden aJınmıt nıiit~· 
bitlik vesikası ile birlikte 14 birincikanun 936 pazartesi günü saat 9,:fO 1 

l kadar Ankarada vekalet malzeme müdürlüğüne tevdi ebnelel'i lizrnıdır)· 
- '3148 . 

1 


