
VARDN 
Fas görülecek bir yerdir 

Her memlelekette birkaç gün adındaki dünya röportajlarımızdan 3 üncüsU yarmkl 
--..._ nüshamızda başlryacaktır. Okuyucularımıza Fas röportajını okumalarını tavsiye ederiz. 
----==-==~===============--===-===---==-=----=---=-============i===============:::::=:::====================-================~ 

......__ 5 kuruı ·Telefon: 23872 3 lkinclteşrin 1936 S A L 1 Sene: 5 - Sayı: 1725 

Irak isyanında 
Şü1erin rolü var mı? 
fvıuharrem ayinlerinin meni dolayısile 

bunlar hükOmete aleyhtar 
F· . bulunuyorlarmış 

ılıs in ve Mısırda lngiliz asker-
leri harekete hazır bekliyorlar 

Ôldüwn~. ._,-n Harbiy6 na.zın Cafer 

:Su PO§a 

taıct ;a~ki posta ile gelen İngiliz 
'le ~ Cti İraktaki askeri ayaklanmaya 
h nı ?\>et istimalile hUkQmetin istifa -
~i ~.bur edilip ordu nüfuzu altında 
~r b~r .~ilkrtmet te§kil olunmasına 

De rYlik tafsilat ile doludur. 
••ı~ 1 

Hcrald gazetesi diyor ki: 
~rın İraktaki as.keti kuvvetler 

lraktaki isyanın şefi 
Bekir S1tkı 

elinde bulunması, orta şarkı kuşatan bir 
Arap birliği devleti gayesini güden 
müfritlere cesaret verebilecek mahi· 
yettedir. 

Mecburi askerlik ihdasına teşebbüs 
edilmesinden ve binnctice kabilelerin 
umumiyetle isyanından korkuluyor. 

(Devamı 6 ıncıda.) 

':;1emleketımıze yeni ziyaretler 

iki Holaoda nazırı 
karaya geliyor 

Alman iktısat nazırının da 
geleceği teeyyüt etti 

&o. ay •• 
llt1ııtinı . lÇinde memleketimize üç 

au ı.i~t vaki olacaktır • 
~ tlla.rYiik bir ehemm.Jyet atfedilen 
!tllhc~ğje~~ başında -gelip gei. 
Sllutuş oU:'4JUODda birçok rivayetler 
~ "e n - Alman milli iktisat na 
to:r &ıı ltaYişbank umumt müdürü dok. 

..\J t bulunmaktadır. 
l tnan nı·ı t1teı1·-· 1 li iktısat nazınnın mem-
lı •111ı· • 
atta Jf' 1 ~ıyaret edecekleri tahakkuk. 

G(! unu dahi taayyün etmiştir. 
>t . ne bu .. d 
lla~ b· ay ıçın e Holanda sana-

ır heyetle memleketimiu• 

Son Ehli 

gelecek ve Ankaraya giderek müza. 
kerelerde bulunacaktır. Holanda ser
mayesi beş yıllık sanayi proğramı _ 
mızda mühim roller almağa hazırlan
maktadır. 

Holandn sanayi nazırından sonra 
Holanda ticaret nazırının riyaseti al • 
tında bir heyet şehrimize gelerek doğ
ruca Ankarayn gidecektir. Bu heyet 
arpa ve şarap alarak Ereğli, Mersin 
limanlariy]e deniz yolan ve Akay va. 
pnrları inşaatım Holanda sermayesiy
le taahhiit etmek istemektedir. 

muharebeleri 

esirleri Kudüsc getirilirken - 9 uncu sayfamızda muhakkak okuvunuz 

Kadınların askeri· ği 
Sıhhiye, leva~zm, muhabere gibi 

· Cephe gerisi hizmet-
lerinde çalışmaları~."11<:>~.~ 
suretile olacak.--,.

Kanun lay1hası 
Başvekaiette 

Seferberlik halinde kadınların da 
askerlik hizmetine tabi tutulmaları 
hakkındaki kanun layihası ba.şvek8.le
te takdim edilmiştir. 

Yeni kanun layihası sıhhat vek8.le
ti tarafından teklif edilmektedir. La
yiha seferberlik vukuunda kadınların 
cephe gerisi ' hizmetlerini görmeleri 
hakkında hUkümleri ihtiva etmekte -

(Devamı 11 incide) 

lspanyol güzeli 
Avrupa güzellik 
kraliçesi oldu 

Avrupa güzellik kraliçeliği için 
seçim bu sene Tunusta yapılmış, res. 
mini gördüğünüz ispanyalı kız, Avru· 
pa güzeli seçilmiştir. Bu kızın fısiler 
tarafından mı, yoksa hüki'imetçi mi 
olduğu meçhuldür I. 

•• 
Uç aylık 
maaşlar 

Yoklamalara yarın 
sabah başlanıyor 
l\lütekaitlerle dul ve yetimlerin Uç 

aylık maaşları önümüzdeki ay başında 

verilecektir. Bu maaşların vaktinde 
verilebilmesi için üç aylık maaşlara 
ait altı ayda bir yapılması icap eden 
yoklamaların yapılmasına yarın sa. 
bahtan itibaren başlanacaktır. Enel
ce yoklamalar maaşlardan az evel ya. 
pıldığı için dar zamana tesadüf et
mekte ve bu yüzden mütekaitlerle dul 
ve yetimler müşkülat görmekte idi. 

Yoklamalar her gün yapılacak ve 
bu ayın 22 sine kadar devam edecek
tir. Yoklamasını yaptırmıynnlar bit. 
tabi maaşlarını da geç alacaklardır. 

Oç ayhk maaş sahiplerine bu yok. 
lamalar için yoklama kağıtları veril
mektedir. Bu kağıtlar doldurulduk. 

Vnioorsiteli 
genç kızlarla, 

\şçi kadınlarla oo 
Kara Fatma ile görilştülw 
hemen hepsi askerlik yap
mıya hevesli ve ar::ulıı gt;. 
rünüyorlar. 

Şehit Eribe yere 
düştükten sonra 

ÇektiOi ıztıraba bakmıyarak sormuş: 

•• Acaba nıuallinı fena 
atlayışıına kızdı nıı ?,, 

Eribe için d!ın yapılan ihtif alde çeleJık kon.ulurken 

Dün yapllan 

ihtifal 
Dün, Kadıköy kız orta okulunda., 

cumhuriyet bayramında Ankarada pa ' ,,, 
raşütle atlama tecrübesi yaparken şe
hit olan Eribe için hazin bir ihtifal 
yapılmıştır. 

Mektebin bahçesinde orta yerde bay 
rnkla süslenmiş bir kürsü, fu;tünde 
bir saksı ve etraf ta ayni mektep tale
beleriyle, Erenköy lisesinde okuyan 
ve Eribe ile sınıf arkadaşlığı yapmış 
olan talebeler, Kadıköy kız sanat o
kulu namına bir murahhas heyeti ve 
halk bulunuyordu. 

Merasim saat 10,30 da, kürsüye 
cumhuriyetin ve Türk havacılığının 

(Devanu 2 ncide) 

Eribe'nin en son resmi: Bir haf ta 
kadar evve1 Sovyct generali Eydeman 
Anl;arada karşılandığı sırada para-

şütçü i1.,"i arkadaşı arasında 

tan sonra tahkikatı polis karakolla. -
rınca yapılacak ve bundan sonra na- Dahili harbin f ecayii 

işçi olmak asilere 
göre kabah.attir! 

hiye müdürleri yoklama kağıtlarını 
ta.qdik edecektir. 

~! 
Yeni futbol 

kaideleri 
Bu haftaki maçlardan itibaren 

Bizde de tatbik 
edilecek 

(Yazısı 8]>0T sayfamızda) 

Yakaladıkları ameleleri benzinle yakıyor 
veya hallerine acırlarsa kuı·şuna diziyorlar 

İspanyadaki dahili harp hükumet ğunu göstermektedir. Maamafih bu 
kuvvetleri aleyhine inkişaf etmekte- haber asiler elinde bulunan Sevilden 
dir. Cumhurreisi Azanıının intihara verilmiştir. 
teşebbüs edişi de hükUmet kuvvetle - Asiler Madridin şimalinde altı ki-
rinin çok müşkül vaziyette bulundu- (Devanu. 6 ~ 



Eribe; fenni bir Türk evliyası 
olmahdır ! 

Fethi,· Nuri, Sadık ... Bu isimleri bil memenize im.kan var 1UI? •• Bunlar, bizim 
çocukluğumuzda, yarım yamalak aletler le iklimler geçmek istiyerek tayyareleri 
le beraber parçalanan ilk hava şehitlerimizdir ... isimlerine Fatihte abide dikil
miştir. Devirler geçtiği, rejimler değiştiği halde hala onlar için törenler yapılıyor. 

Cuılıliuriyet bayramında, kanadı kxrrlmış bir melek gibi, gökten toprağa dü
şen ve ölen Eribe'yi de, gittikçe artan bir takdir ve aşkla, tekmil müstakbel ne
siller sevecek ve anacaktı:r. Hava bayramlanpda, onun rozetini, bütün delikanlılar 
ve genç kızlar yakalarında bir sembol gibi taşryacaktı:r; taşımalıdır. Eski mede

niyetler, fevkalbeşerleri, yarını ilahları bu çeşit kahraman insanlann timsallerin
den yaratırmış. Biz de öyle yapmalıyız. Bütün propaganda kuvvetlerimizle, bu 
ilk genç kız fen ve spor şehidini evliyalaştımıahyız. Ne yazrk ! Onun hakkında 
şimdiye kadar söylenmiş sözleri, yazılmış yazıları kafi bulmuyoruz. Onun ölü-

münü ürkütiicli değil, şevklendirici bir şekilde gösterebildik mi? Çünkü başımr
zm üzerinde fethedilecek semalar vardı. Ancak bu gibi genç kahramanlara mis
tik birer mahiyet vermek sayesinde kütleler ve kütlelerle gençler o mavi boşluk 

ülkelerinin fethi için yüreklerinde gittikçe artan bir cebd duyacaklardır. 
Eribe, maddi ve medeni cesaretin, gençlikteki azmin, dUn kafes arkasmda 

mahpusken bugün gökyüzüne uçan efsanevi gibi hayret verici fakat reel bir Türk 

kadınlığının ruhudur. Havaları teshir a§kile yandığı sırada havaların bir falsosile 
buz kesilen bir baba yüreğinin ttıatemidir. Kubilay, yalnız milUydi ve o erkek
ti; milyonlarca erkek Türk şehidinden ve binlerce inkılap tehidinden l!alettayin 

briydi ve . arbk tekerrür edemiyecek bir irtica hadisesinin son kurbaniydi. Eribe' 
ye yapdan törenler silsilesinin Kubilaya yapılanlardan defalarca fazla e>lmaaı gerek 
tır_. Çünkü bu kız,yalnız milli değil,Tilrk milletinin medeniyet Alemine hediye et 
tiği bir beynelmileldir. Kadınlığın bu çe~it ilk şehit enmuzeçlerindendir. Yalnız 

Tilrkiyc m.ikyasındaki bir sosyal inkıli bm değil, dünya mikyasındald bir tekhik 
inkıiabm, cemiyetle tabiat arası:ndaki muharebenin şehididir. Bu yaman muhare 

benin Türkiye cephesindeki ender şehitlerindendir. Ve bundan sonra, milyonlar 
ca kurban verecek bir kavganın piştar ve ıercfli ilk kurbanıdır. 

Onun hiıık:kında şimdiye kadar söylenenleri, yapdanlan pek az buluyoruz. 0-
mm ehemmiyetini, onun kahramanlığını, onun Türk ve beteriyet tarihindeki şe
refli mevkiini daha iyi anlatmak için bütün cihazlarımm harekete getirmeliyiz 1 

Hüseyin Faruk TANUR 

Şehit Eribe yere 
düştükten sonra 

Çektiği ıztıraba bakmıyarak sormuş: 

•• Acaba muaııım t:ena 
aflayışınıa kızdı nıı ?,, 

ı ilm; uıralı l incide) 
ilk kadlıi tehi.dl olan En.benin bir 
resm.1 ve bir· çelenk korun.asiyle bqla.
dL Bundan sonra hazıru.nun ift;irıudle 
istik18.l ve müteakiben de tayyare 
marşları söylendi. Mektep direktl>ril 
Feridun bundan sonra kUrsilye çıkn M 

rak §U nutku söyledi: 
"Aziz karde§lorlm, sevgili yavrula

rım, 

Cuınhurlyetin 12 ya.şifi.da bir yuva
sı olan mektebitniz bug1l.ıi talim ve 
terbiye ha.yatının. en acıklı, en kederli 
fakat ayıp zama.nda. en bahtiyar ve $0 

vinçli günürı.il yaşıyor. 

Melttebimtz, 12 senedir kendisine 
yükletilen vazifeyi tamam.en ya.pm.ak 
ve başa.rmak ve cumhuriyet rejimine 
koparılmaz bağlarla bağlı kizlar yetiş 
tinnekle bihlLkkin iftihar etmektedir. 
Bugün bit, emek.lenmiziil mük!.fatma 
va.rmış olına.k. şeretlöiıi en biiytiğüne 
nail oluyoruz. GöZlerimizi yaşartt.i.n ve 
sile bti mektebin yeti!Jtlrdiği kızımız 

Erlbe'n.in şeha.detidir. 
Bugün Eti:oo tli'tık Vedhlnin kızı 

değildir. 0 1 EJifiıdi Türk ınilletinin ken 
disi için ağladığı ve onun destanını o
kuduğtı bir kahramandır. 

Çocuklar, 
Hepimiz mllli bir kahraman olmak 

fırsatını aramalıyız. Bunun için mu
hakkak ölmek lazım değildir. tyi bir 
ana, bilgili bir Türk kızı da kendisine 
göre bir kahramandır. Türk kadınlığı, 
ilk kadın tayyare şehidi Eribe ile ifti
har ediyor. Eribe ki, hepimizin kızı
dır, hepimizin birbirimizi . teselliye 
ihtiyacı vardır.,, 

Müdürün götyaşları içinde dinlenen 
bu nutkundan sonra ikinci smıf tale
belerinden Mi.ikevven tarafından kısa 
bir hitabe ve gene ikinci sınıftan Ar
mağan taral~ndan da yazdığı bir şi
ir ve bunları müteakip de gazetelerin 
Eribe için yazdıkları makaleler okun
dtiJttan ıııonra Eribe ile ilk uçuş arka
daşlığını yapmıı:; olan Naciye Toros 
kürsüye gelerek, sık sık hıçkırıklarla 
kesilen bir nutuk söyledi. 

Mektep müdürii tekrar ki.irsüye ge
!et'(:k çelengin, Eribe'nin ilk havacı
lık derslerini gt>tdüğü Vecihi hangarı-

na asılmasını teklif ettt Teklif her
kes tarafında.n heyecanla kabul edil
diğinden, Kalamışa. gidilerek çelenk 
hangarın kapısına. asıldı. 

Bir ~ehit kızı olan Eri.be, daha ço
cuk denecek bir ya3tayken babasına 
!Ayık bir kız olduğuntı ispat etmekle 
kalmAm.ış, kız, e:rkek bilttin Türk genç 
liğinin milli Ulkü yo1wıda her zaman 
için ölUmU istihkar ettiğini göster
ıni§tir. 

Otıun sukutundan sonra, çektiği 

ıstrrabı nazarı dikkate almayıp ilk 
iş olarak: 

- Acaba mua.lllm bu fena atlayışı
ma kızdı mı? 

Diye sorması yeni neslin ·vazife 
hissini nekadar candan benimsemiş 

olduğuna açık bir delildir. 
Türk tayyaredliğinin ilk şehitleri 

olan Fethi ile Sadık b~<>iin nasıl kalp
lerimiZde yaşıyor ve ebedlyyen de ya
şcyacaksa, ilk hava kadın şehidi de 
böylece kalplerimizde .: belki öteki -
l~rden büyük - bir yer i$gal ederek 
dünya dıırdUkGa yaşıyaca.ktır. 

Ne rnutlu onaf 

Musolininin 
nutku 

•• 

Eden avam kamara .. 
sında izahat verecek 

JiAl'.~R -Akşam posıast 

Mülkiye Mektebi öbür 
güri Aı,ıkaraya gidiyor 

Mülkiyeliler . öbürgün merasimle 
abideye çelenk koyacaklar 
Yanın asırdan fazla bir zaman~, geçird:ği safahat ve hadiselere ait men 

danberl Istanbulda bulunan mülkiye kıbeler zikredilecektir. Obürgün sabah 
mektebi (siyasi ve finansal bilgiler genç mülkiyeliler saat sekizde mek
okulu) da yarın Ankaraya gidecektir. teplerinden ayrdacaklardır. Bundan 

Mülkiye mektebinde talebe bu ge- sonra otobüslerle Taksime gidilecek. 
ce son gecelerini geçireceklerdir. Bn tir. Ilurada mülkiyeliler Istanbula 
gece mektepte lstanbulda Mülkiyenin son selamlarmi ve büyük Atatilrkt' 

ıçerıde 

• Dobrlce Türklerlnlıı muhaceretini tan _ 
Zim etmek Uzere Romanya ile aktedilen mu 

kaveleye e.lt kanun IAyihası Ko.mutaya sev
kedllmişUr. 

hürmetlerini sunmak için abideye bit 
çelenk koyacaklardır. Bu merasim '3a 
delik içinde yapdacaktrr. Buradan 
köprüye inilecektir. Vapurla Haydar. 
paşay~ geçecek olan mülkiyeliler v0 

talim heyeti sabah trenine takılaca .. 
vagonlarla Ankaraya gideceklerdir 

Mülkiyenin şimdi gerek siyasi v~ 

gerek mali kısımlarında 160 talebe bu
lunmaktadır. Talebe kadrosu Ankara 
da daha genişliyecektfr. • Biri hUkilmet, diğeri şirkete ait olmak 

tı:zere ikl komisyon ııark demtryolları Jrum_ 
pa.nyasma e.lt bUtUn malzeme, nakil V'e cer 
vasıtalarına kıymet takdirine b8fla.ınt§tır. 

Ankarada mülkiyeyi sureti mahsu. 
sada ~apılmış yeni bir bina '1e kami
len yeni ders levazımı beklemektedir. * Yakmda imtiyaz müddeti bitecek olan----------------

Bomontt bira §irketıniJ:ı lmtiya.zı btr daha 
temdit edilmiyecekUr. 
* Sanayi b~liğnde dUn fevkalAde bir top

lantı ya.pılını§ ve topla.ntmm sonunda birlik 
l.k1ncf reı~ Halil Sezer birliğin taa.Uyetl ve 
muamele vorgtıJl h&kkmdaki raporları An _ 
karaya gl!tUrıııU§tUr. 

• Terazi imalAthaneleri u.hipleri 000 işçi 

yt 1§81.z bJr8,ka.ll harı.çtıe.n terazi .fthalll.tmm 
öntlne geçilmem !çfn bugün Ankarays. blr 
heyet göndereceklerdir. Bu 1tha1A.tı btr Ya.. 
hudl yo.pınakta.dır. 

• EvVelkt ıı.k§a.m Ankarad.a Anl btr fırtına 
çıkmı§ ve birçok klrem.ttıer uçmuş bacalar 

devrUmi§Ur. 
• Dahilfye te!Uı heyeU rel•l 'I'evf1k TalA\ 

Aııka.tad&n ıehrimlzAı gelml§Ur. 
• Nutwı umum mUdUrU Mün:ıw Ankara. 

dan .. hr1m.l.uı geltni§ı ve nüfus rubelerlııJ gez 
mele bqJamııtır. 

• NUfua mildUi1lmUz Hllm1 tekatı.de 1&vk 
edllml§ ve yerine eski Buna polliı mUdUr11 
F&lk ta)'tn edilmlgUr. 

• t>Un akfa.m Til.rk Ma.arlf cemlyeU )'ur • 
dutida g1lzel bir milsamere vertlmlştlr • 

Berberlerin 
hafta tatili 

Pazar s11bahları için 
muteber 

olmıyacak mı? 
Hafta tatili kanununa kendileri için 

de bir fıkra ilivesine ötedenberi uğra • 
şan berberler nihayet bu arzularına mu
vaffak olmaktadırlar. Bu hususta 80n 

bir teşebbüsü lilzuınlu gören İstanbul 

berberler cemiyeti memleketin diğer 

yerlerindeki berberlerle de anlaşmış • 
tır. 
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Doğru mı:ı 
değil mi? --

~~m~k fP<allFa~ll 
balc:gn Y<elfU<eır©I~ 
faı~Oa aUolFiloy@ır 
Belediye na.rk komisyonu zahtrıfi 

edip ekmek'lere fi.at ko1JUyor. r,dkİ~ 
seyyar ekmekçiler, bakkallar ııe 1ı.C18 
lokantalar, ekmek nar1ıının on ltl.lflll 

on para old:uğu bir zamanda 12 ~rıı§ 
üzerinden hesap edip mtüşteriden pfY 

ra almaktadırlar. 
Ekmek yarından itibaren do7cuz J.111 

ruş otuz paraya satılacaktır. Bu ~ 
kamın dörde taksimi kabil olmadıgt 
tıa göre - ki bu sebebi ekmelcten /aJ1;J 

para al.anlar gösteriyorlar - gene nıil§' 
~eri aleyhine olacağı muhakkaktır: J 

Narh komisyonunun gerçi vazı! 
ekmeğe fiat koyup geçmektir. orııı~ 
bu işte /azla y&pooa.k bir t,i yoktıl· 
Fak4t karar!Mtm 'Jı.alk aleı.Jhind6 tal' 
bik ettirmemekl,e mil1cellef ouıttı# 
mevcut 0'18<.ı gerektir. Bunlar, seyVa! 
ekmekçilerin, bazı ba.kkall.arın, ıcM' 
taUıhn halkın <ıletjhine kazanç ıe# 
etmel.erlnfn tJnilne geçmelilerdir. 

Bura.da ~ret edilmeai · Wa.p eJ.' 
bir nokta. daha uardır. Bizim gördliP 
mUze tıe a?ıtadı01mıza g6re lokantıJ141 

, 

Ustelerindekl ekmek fiatının ya11ııı' 
yalnız ''Narh üzerinden" deyip ge~ 
V8fiyarUır. Lokanta.Za.rda yemek ~· ı 
yenlerin ek8eriyeti bekar kfmJJetef' 
dir. Bunlann ekseriyeti ev geçitıdif' 
me<U.kleri tçtn ekmek narhırıdltn ~~ 
berdar değillerdir. Lokantalar yal111

' 

''Narh 1ÜZer'inden" diyecekleri ~ıcr8' 
narhın ne olduğunu kaydetmelilefJ~ 
ki hiç olmazaa kcmtrola gelecek olt1fı' 
lar kaç kuf"UIJ 1.lzerinden para aııtıdr 
ğını bil.rinler. 

• fehrtmUdekl dokumacı esnaiı •ene iplik 

siz kalım§lardit. ıstatıbuidiı.ki fabi'ikan.rn çı. 
kardıfı !pUk tı:ıuyaca kafi gelınenıektAımr. 

• Nafta vekAletı Tünel flrkettıı!n Galata.. 
da. yapmıuıı Jbttngelen hana. ell.n neden bq~ 
lama.dığmı eorınafa karar vermlltır. 

Bu akşam berberler cemiyeti reisi İs· 
mail Hakkı Ankaraya gidecektir. An
karaya İzmir berberleri namına da bir 
murahhas gitmektedir. Orada Ankara 
berberlerinden bir mümessilin de iştira
kilc teşebbüsler yapılacaktır. 

Diğer taraftan berberlerin haftıı ııı Kapatılan partf' 
tili yapmaları için bau aaylavlar tarafın 

• üntverıııte rektfü11 Cemil 1y1Ieııerek va_ 
zttesl.ne başlamıştır. 

* Memurla.rm sontcşrin mıı.8.§lan dlln ve
rUmi§tir . 

• Yunan a.razlslnden geçen 83 kilometrelik 
ıa.rk demiryOluna ait lmmıtn idarl vazıyet!_ 
nln yeniden tayin ve tesblt1 lçin yapılacak 

müzakerelerde bulunacak Yunan murahhası 
gebrlı:nize gehni§tlr. 
* tnebOlu factasma. alt mUhakemeye aıın 

de tzmlrde devam edllml§ ve ehltvuku! ra.. 
poru okunnıuııtur. EhllVuku! kaptan kadar 

Denlzyolları işletme 11etl Zekeriyayı da ka.. 
zada mes'ul görmektedir • 

• !kti~at vekA.letı çimento thtlkAn yapan_ 
lar hakkmda takibat yapılmasDll vilAyetıere 
bildltnı!§ ve daha baŞka tedblrıer almağa 
başlamıştır. 

* 'l'tlrk - Japon ticaret a.nıqmu.ı feshe_ 
dllm.lı Tfı yeni anla.oma için mlaakereıere 
Ankara.da. dUn bqlanmıttır· 

* Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 

hakkındaki kanun projesi btlkfunet tara.tın 

dan meclise veriJmlştir. 
' ıu...c J 

Dışarda: 

dan verilen takrir encUınenlerden geç • 1 • ı • k • 
miştir. Fakat berberler için pazar gilnü er 1 n em a 1 
öğtederı _sonra baııayıp p~zarıesi. saba- B lg rlstanda kor~ıt 
hına kadar devam etmek uzere bir tatil l1 8 
şekli muvafık görültrlilştür. Berberler 
ise bu §ekli muvafık götınemektedirler. 
Ankaradaki te~ebbUsler bunun Üzerine 
olacaktır. 

lngiliz 
parlamentosu 
Bugün açılıyor 

Kral bekar olduğu 
i«;in alayda kadın 
bolunmıya~ak 

İngiliz parlamentosu bugün büyük . 
merasimle yeni kral sekizinci Edvard 
tarafından açılacaktır. Bu defaki m.,. 
rasimde bazr değişiklikler 'Vardır. 

Mutat merasimde üç mühim deği
şiklik olacaktır~ 

· 1- Buckingham sarayından parla. 
mentoya gidecek alayda kral bekar 
olduğu için hiç bir kadın bülunnuya_ 
caktır. 

2 - Lordlar Kamarasında kral ve 
. kraliçe içln iki taht ve veliahtlar için 

de bir Mndalye bulunacak yerd-:-yaJ~ 
'm~ tek bfr taht o1aca1dır. 

g - Kral nutkunu okümııdaıt ev. 
vel pratestan olduğunu illln edeeektlr. 
Çünkii anane veçhile her yeni hüküm. 

yüzünden alıcı 
t 

· bulamıyor ·ıq • 
Sof ya. 2 (Husu.si) - 1934 senesı ıtıı ~ 

mayrs111da ordunun yaptığı w"1 
b 

J;I' 
hük\ametle Blgaristanda partile! ,~· ~ 
p.atılmtt vt etnfa.kl de hükumet '"\ı ~ 
fmdan müaadere edilmişti. Oç d~1t ~ 
gündenberi bu emlilk satıhta çıldlrbi' 11 

1, 
mıtiır. Fakat bu mttza.yedeJere 1~ ' 
tek ahcı işUrak etmemeld~, bu sor' : 

bu ~:~~~ ;:;~:ı:t~=:~~~::~ı bet ~: :' 
cıyı daha enelden tehdit etıtt;; t; 
imişler. Her ne kadar partiler "ti~ ., 
tılmış bile olsalar halk onıarııt b, 
ditlerindell gene kurkuyormoş. ı~ b 

Hükumet bu emlik.i mUznyed'·ııı~ 
sat.mata. muvııftak olattıayınts şı91f ç~ 
buı:tdnn Taıgeçmiş paurhlda ~atttl ~t· ~ 
karar vermiştir. Çünkü satış P3 dl~ }' 
1rlila olduktan sonra hükumet P'' 41~ 
Jmn alıcılara yaptığı tehditler ~I ~ 
kurtulatiUeceğiH[ n emlakin k.iitl~jl' ....._ 
o1dufı.nu bitmfyen bazı a1ıcıJet~ 1,~ 
bilecejini Unıit ediyormuş. lJJl~~t 
hükômet bundn ne kttdar mutııf(I 
labllecek. 



~~-1936 

~ 'liidişİiffı: 
lQi.k ırnlas~nda 
te"ızvon mu? 

Nüfus sayımı 
rıut~tiirk evvelki gün aöyledikl~ri. 
İlttiaadt rtnda, yalnız içtimai, kültürel, 
~ ha' a&keri ve harici aiyasetlerimizir. 
li•:va. tlarnu çizmekle kalmamıılardır. 
bu 11 tınuzın her unsurunu ihtiva eden B 
ilin ~n ~zıh §eklinde, bir kelime· eş 

neticeleri I 
ciltlik bir eserde 

Em den kruvazörü 
Zabit ve efradı tarafından 

Abideye çelenk diirıı, B ını g3rerek, üzerinde dütün· 
u kelime .. n • t dı ö ..2 onu, .. 1 .. • r a" r. nc~r. Son yapılan umum nüfus sayımı. 

B urgat,, tarzında yazmıılar. na ait fişler tanzim edildikten son.~ 

toplanıyor 

taltiain~ evveli, yeni yazı türkçesinin elde edilen neticeler tabettirilecektir. 
it~ en banıbaıka bir ruhta, -nüs- Bu neticelere dair statistik malumatı 
tının Olduğuna ve latin harfleriyle ya· beş ciltlik bir eser halinde toplanacak 
ktjPa. Arap harflerinden aynen "trans- t ı r. Ayrıca ayni ciltlerin fransızcala. 
dtir '

0
';;: Yapmak ınanaaına gelmediğ ~ rı da tabettirilecektir. 

1ttaij ır ihtardır. Eski harfleri bilen lla~vekalet statistik umum müdür
~te~· aceıni mütercimlerin bir dilden lüğü, son nüfus sa~,mı kitaplarını 
Mı 1 

1
". e tabirl':ri kelime kelime tercüme 

'"\ili erı k b'I' d 2:>00 nüsha olarak tabettirmeğe karar 
L. ·0 .. a ı ın en, Arapra imlanın · · ı 'd · 
"41 erın1 y • il k . :ı \'ermıştır. lerı e ıcap ederse ikinci 
tes· enı t r çe ımlaya sadakatle parti tabettirilecektir. 
\ııba~~. '{r:.tini gösteriyor. Bu da, Diğer taraftan umumi nüfus 88)'"?. 

dt ka çe ıı ı,. • "keaifli,, kelimeler- mında her l'ilayete ait statistikler sı. 
""-. rıırklıklar olmaama meydan verı. 
~vr rasiyle neşredilecektir. ikinci nüfu." 
tbııi t sayımı 20 ilkteşrin 1935 te yapılmıştı. h.ı.... - Utturmuıtur ! "Türkl"ede med 

;""'ttırl d :s Şimdiye kadar yalnız Ankara \'e Af· la.._-~ '' er. Fakat, "sağlam., ve "ağ-
:""Clllk k ı· yon vilayetlerinin umumi nüfus say• bir .. '' • e ııncJerinde bir ''g., harfi değil, 
aı •• ~tkıı,, vardır. Biz, Arap harflerine mı neticeleri birer kitap halinde çıka 
. -,ı111: old ğ rılmıştır. Fakat araya ilk mahlmatın .,likf u u:nuz için, ''sağlam,, ve 
btet~ keliıncJerinin baıka bqka "sağ,. toplanmasr için icap eden zaman gir· 

ı ri olduğur.u tevehhüm ediyorıız. diği i~in ilk eserler geçikmiştir. Dife" 
ite vilayetlere ait statistikler daha sU:-. ~ıı;... • di_ğer kelimeler: ''bağlamak, 

hct Baki, at1e r.eşredilecektir. 
llııııı.r~ Balebek, Badiye, Bakire,,.. 1937 yılında bir nüfus sayımı daha 
>oq. '' "ha,, hecesinin "i., ile mi, yapılacaktır. O 7.amana kadar hütiiıı tı..__ ,, •f,, ile mi, yokaa doğrudan doğ· 
.. ,., ba ciltler tamnm ola~akhr. 
'ki '.' )ekı;nde mi yazılacağını !<es-
ltrı:vle . ç~ in&anın mutlaka Arap harf· 
\''ili ~Yt bJnıeai lizım değil midir? 
lilat 

11
talin tilrkçeyi bir türlü doğru -!il· 

'IUıcr~•ınarnaıma ıebep bu gibi müı
l\i leCiJ~· Bence, bütün "med,, Ieri ay
~ e (ğ) ile !azmalıydı. Baştan 
~ Yapddı. Şımdi maalesef de· 
tl\ltr :ı~z. Çünkü bunca kitaplar, lu· 
illa...- ""tiist t~ilir. Fa.kat, "öldüren,, 
~ gelen ''katil,, ile "öldürme,, 
11~ den "ı.....til .. ı · · b' 'b' ı · ""q tefrik ... ,. ,, aoz ennı ırı ır enn· 
~di ebııeıniz "g,, harfi sayesinde 
lııt..,, r. llathı.ki ••a kullansak ''k 
~l'or F ' '' '' ~biı· : akat pek ati "kağtil,. o:Jiye 

Ç~ ..-~ğKeza .. türkçenin isinde r.ap· 
~ iı .-. lre.ıimeeuu cıe yazabiıirh. 
)ot:~ bu kelime ıu komik ıekli alı · 
. ?tıa ~ · Okuyabilene aşkolsun .. 
~. ~~r;a· ın:nıeğ, Rağna, reğsen, jğ
~o~ tl e~ ve saire.. Hep bunlar. re· 

.\.~ •. hı kelimeler ... 
ııı:.. "4türkün ,, .. ğ . . _ ~· İınlt sur at,, ıeklını kullan· 
~oldu~ lllızd~ bir revizyon > ap:ııak 
~t ı... 51Uıa ıpret telikld ettik. Fa· 
~ "" re · biıt' tecu ?lzyonun hudutları i'e son 

diğiıııız :e ~la~ktır? Zaten kuvvetli 
'1ıtıdaıt. torıteaıni Önderin son nut-

~,,_.ttl:::ue~ bir ıözle bU1bütlin 
lrp • ~e § gordUğümüz Safvet An-
laıı )a~· bu revizyonu'l yapı
~ ltelbrı cağını, münajUnfih im
~~ı. tl~n kat'! §ekilJerinin ne oJ
~~ dıt teşekküllerindeki milte • 
~de ~~ık .bir daha değipniyecek 
~ lıl t ettirmeli ve ilin etmeli · 

Ekmek 20 para 
ucuzladı 

Belediyede toplanan narh komis. 
yonu un fiyatlarındaki düşüklük dola 
yısfy]e birinci ve ikinci nevi ekmek f'!
yatlarını indirmiştir. Komisyon birin 
ci ekmeği 20 para noksaniyJe dokuz 
kuruş otuz paraya ve ikinci nevi ekme 
ği de gene 20 para noksaniyle dokuz 
kuruşa indirmiş, francalayı ayni fiyat 
ta bırakmıştır. 

Balıkhanede 
veni salon 

öallldİanenın ön kısmında yapıl. 
makta olan kapalı satış salonu ikmal 
edilmek üzeredir. Evveke burada bir 
kapah salon varken sonradan kaldı
rılmıştı. Fakat aradan geçen altı se. 
ne de kışın açık bir salonda muamele. 
nin çok güç olduğu görülmüş ve bu· 
nun üzerine yeni ,;alonun yapılmasına 
başlanmıştır. 

lktısat mftsteşarı 
Avrupadao geldi 
Uzun müddettenberi Avrupada bu. 

Iunan İktL<tat vekaleti müsteşarı Faik 
Kurtoğlu dün Avrupadan dönmüş 'Ve 
akşam Ankaraya hareket etmiştir. 

Faik Kurtoğlu kendisine sualler 
soran gazetecilere muhteJl( memleket
lerdeki temastan hakkında ' 'ekile iza 
hat vermeden bir şey söyJiyemiyeceği. 

konuldu 

Du.n ıimanımı.m gelen Em.den Kru'tXJZ&il 

Vnrna limanına bir ziyaret yaptık. 
tan svnra limanımıza gelen Almanla. 
rın Emden mektep kruvazörü kuman· 
danı dün akşam üzeri İstanbul mat. 
buat ıtümesslllerini gemide kabul eL 
miştir. 

DavetJiler kruvazörün motöriyle 
Emdene götüriilmüş ve geminin ikin
ci süvarisiyle zabitler tarafından kar. 
şılanmışlardır. 

Bazı manevralar yapıldıktan son . 
ra gemi kumandanı deniz binbaşısı 
Besuhard Liebetanz gazetecilerle bir
likte resim çektirmiştir. 

Altı ay sürecek seyahat hakkında 

---------------------~ 

gazct~cilere izahat \'erdikten sonra 
gemi gezilmiştir. 

BugUnkU merası m 
Bugün saat 11 de Emdenden s-ıkan 

bir kıta deniz askeri ve r.abit namzet. 
leri başlarında kumandan olduğu hal 
de Taksim meydanına giderek abideye 
merasimle çelenk koymuşlardır. ~ 
Jengi kumandan abidenin önüne vazet 
miş n bundan sonra abide selamlan. 
mıştır. 

Gemi zabitleri şerefine Öğle üuı·i 

konsoloshanede bir öğle yemeği ' 'eri!
miştir. Akşam da bir balo ,·erilecek. 
tir. 
Çanakkalede IHen Almanlar 

Şehir meclisi Emden ayın onuna kadar burada 
dUn açıldı kalacaktır. Ayın sekizinci pazar gUnH 

gemi zabitleri ve efradı umumi harp. Şehir meclisi dün saat on dörtte 
ikinciteşrin toplantılarına başlamış. te Çanakkalede ölen Almanların kc-
br . .....J3irincLreis ı:ekillifi • etjj> miklerinin Trabyaya gömülme merasi - .............. ......... Serdengeçti, fkind refslife Tenıa --------------
Tura, katpliklere Refik Ahmet Seven-
giJ, Selami lzzet, Faruki ve Reşat Yıl. 
maz seçilmişlerdir. 

Daimi encllmen azalıklarına da A . 
dalı A,·ni, lhsan Namık, Sadettin, Fu
at Fazlı,. Tevfik Acma, Cemalettin 
Fazıl, Mehmet Ali intihap edilmişler. 
dir. 

iİolversitede 
konferanslar 

İstanbul üniversitesi geçen yıl oldu
ğu gibi bu yıl da serbest konferanslar 
tertip etmiştir. Herkese açık olan bu 
konferanslar her salı günü saat 18,10 
da Üniversite konferans salonunda 
verilecektir. 

Saylavlarımızln 
ihtisasları 

ihtisasları gösteren 
bir cetvel hazırladı 

' taeıı b' JQ • '-t) lılUeUif ' ır gat Uzennde çalı· 
._.:_1"1aiı ia • ' uzun seneler zarfında 
~Clk :daf eden bahalı bir eseri 

ni anlatmış ve yalnız demiştir ki: sın mevzuu "Ağrı ve ağrı 
'- Beynelmilel ticari mukavelr 

Bugünkü salı günü Prof. Nissen ta
rafından verilecek olan ilk konieran-

teskini, , 

cor'Jcırıaır tabi he,·hangi bir teıeb
Ciitı dan ıiriısin . 

~. '-ğı:.!ı. dil:len sonra, Türk dilini 
~~deıı 0 !tıııı, k~ya parçası gibi 

ı. ~z bır hale gelmiş 5öril-

dlr. 
vaziyetimiz, mim ekonomimiz icapla . ----------------
rına nazaran çok sağlamdır. MemJekl• 
timiz ekonomik bakımdan da en saQ
lam n emin memleketlerin en başın. 
dad•r ., 

~ .\l'lli 
de tcsrı::t~tmayr imli ıekiUerin

ltiyoruz ... 

Kamutayın ilk celsesinde yapıla. 

cak encümenler seçimi için mevcut a
zanın ihtisaslarını gösterir bir cedvel 
hazırlanarak azaya tevzi edilmişti:. 
Bu Cl'h-ele göre Kamutayda G:i adli. 
yeci, v. hukukçu, 67 asker, 4 baytar. 
4 bankacı, 20 belediyeci, 47 ziraatçı. 
12 dil mütehassısı. 16 diplomasi müu. 
tesihi. 1 eczacı, 2 dişçi, 9 edebiyatçı, 
2 elektrik mühendisi, 1 haritacı, 6 içti 
maiyatçı, 1 kadastrocu, 6.1 idareci. 23 
iktısatçı, 2 kimyacı, 43 maarifçi, 2i 
maliyeci, 2:> matbuat müntesibi, 3 mü. 
hendis, 1 nafıacı, 5 ormancı, 3 poı:ıt.t. 
telgraf ve telefon mütehassısı, 2 re43. 
sam, S riyaziyesi, 12 sanayici, 2 şark 
ilimleri mUteha.q.4'1.sı, 1 ~imendiferci. 
38 doktor, 14 tarih mütehassıs•, 1 tay· 
ya rc~cı. 34 ticaret erba hı, 1 tuz işleri 
müte'1assısı, 1 dinci, 1 asarıatikacı, 1 
felsef 4't"İ vardır. 

Kamyonla tramvay sAu Elektrik Qlrketlnln 
çarpıştı 1K1NC1TEŞRlN - 1936 v 

lYl·NO) Dün akşam Etyemezren geçen 3Mi Hlcr1 : 1355 - şaban: 18 kaçakçılığı 
num3rab şoför Fahrinin idaresindekit Elektrik şirketinde yapılan kaçak. ..... k kamyonun 3269 numaralı vatman A. •··l ... .,.o.. ... u ,.,,.,,,~,;.0~ :.•,, çılığa ait tahkikatın raporu henüı 

S. •.a as laettinin kullandığı tramvay arabasr 
6

'
33 

gümrük baş müdürlüğüne verilme. 
ı a çarpı~mışlardır. Tramvayda bulunan v,ıuı s.ı, 0vı. 6-~ miştir. Raporun bu hafta içinde baş 

'thlı'411Stimalı• yokulardan Bakırköy itfaiye grupıı'I müdürlüğe geleceği umulmaktad·r. 
" ıı.ke efradından Hasan ile Bakırköylü Mus c... Ondan sonra gümrük muhafaza baş 

q ,,_ 5,10 ıı.~ 14,43 17,04 18,SS 3,52 • b llıeye yarın tara kırılan camlardan yaralanmışları aı. • 2,06 6 ,54 9,41 12,00 ı.sa 11 ,49 müdürliiğü şirketin hurda eşyayı sat-
'ııı.&t'thhl'~~lanıyor ve Cerrahpaşa hastahanesine kaldırıl- ı ... ~. mak suretiyle yapmış olduğu ka~ak(:. 
~~ )' " .,.ı.__ mışlardır. hğa ait tahkikata başlanatakhr. 
.... 'l'fıı aaa-.. dava.sının duruşma· - ------------ ----- - -----=====-----------------~, "-"aıtı, "JJ;t 14 te başlanacaktır. 
llı~>t 'tı buı •uçlusu ve ona yakın 
' ,.,.,_tak 1tn•utu i~in muhake . 
~:lıat1t aaı0:lan üçüncü ceza mah. 
~· llu Q dar geleceği anlaşıl
~..... laloıa"le~Ple duruşmanın 
~ "· n •YapıJmasımuhte. Aranızdaki 
~ ~tıl\ "'~' sevgi devam edi.vorsa 

AtatOrkQn 
nutku 

. s 

"CumJıuriyet" te Peyami Safa. yazı
yor: 

Birkaç gündür Ankaradaymı. Bü
yilk MiJlet Meclisinin açılış töreninde 
bulundum ve Atatürkiln nutkunu din
ledim. Onu yakından görmek ve din
lemek, gahsından gelen tesir huzme
leri içinde sözlerinin delilet ettiği 

mana ilemini daha aydınlıkta seyret
memize fırsat veriyor. 

Alnında bir çizginin knnıldaruşile 
bir kelimenin, hatta bir harfin içini 
dolduran ses arasındaki dinamik mü
nasebet, bize bütUn bir cümle içindeki 
vaidlnin hakikat olmak imki.nmı ta
yin ettiren aldatmaz bir işarettir. Me
sela onun bir "kuvvet" kelimesini te-
14.ff uz ederken "V" harfinin içine 
doldurduğu enerjinin, sesinde bir di
namit aksi ve kaşlarının ortasında bir 
yıldırım çizgisi halinde belirmesi, 
nutkunu gayet sade, vakur, tiyatro
suz bir inşadla okuduğu halde, karar
lannı icra haline geçirmek için sahip 
olduğu kudreti bize bir bedahet gibi 
derhal kabul ettiriyor . 

Daha sözlerinin başlangıcında ''e
sasen milli mevcudiyetimizin temelini 
milll ısuurda bulduğumuzu,, söylemek· 
le Türk rejiminin en bUyUk çizgisini 
kalınlaştıran Atatilrlcün nutkunda ilk 
aksiyon istikameti kUlttlre ve gür.el 
sanatlara doğrudur. KUltüriln ve gü -
zel sanatların millt müdafaaya dalıiJ 
vazifeler kadar mukaddesliğini her 
yıl, her fırsatta tekrarlıyan Atatür
kUn 1923 teki sözü de !5U idi: ~e
nt eser vücuda getirmek kabiliyetin • 
den mahrum milletler, hürriyet ve i• 
tiklillerinden tecl'it olunmıya da mah
kOmdurlar.,, 

Bugün ayni hakikat ve zaruret ö
nünde, Kamutay ve KtıltUr Bakanı, 
verimli. sade ve pratik tedbirler almı
ya davet edilmiglerdir. 

Nutkun Antakya ve İskenderun 
hakkında bütün Meclisi ve dinJeyici
leri ayağa kaldırarak coşturan büyük 
vaidi kadar, kültür ve .u.ı 8!Jı1!.'&Uar 
JJ• .. bpclalrf flıaretf de en taala dllr& 
lstiyen cUmleleri içindeydi. İstirdat 
ettiğimiz ve edeceğimiz bilyilk milli 
hakların mlidafaası hesabına kültürün 
ve güzel san'aUann da brinci derece
de sil8.hlardan olduğunu bilenler için, 
Atatürkün nutkunda ilkönce bu nok
taya dokunulması, hemen bütiln öteki 
meselelerin killtüre bağlı olduğunu ta
yin eden açık bir ehemmiyet IJIJ'&Bl1la 
i§arettir. 

Millet vekiJJerimizin bu davete gö
rülmemiş bir faaliyet hum.maaile ko~ 
tuklarını görmek istiyonı:ı. 

Eribe 
Son Postada E. Talu'nun ~n

dan: 
Ben buna düşmek demem, 'nlrk kı

zı Eribe! 

Hava şehitleri yere düşmüş sayıl
mazlar; onlar, hayattan nasipleri ke
sildiği andan itibaren milletin kalbine 
düşer, orada kalırlar. 

Sen de bizim kalbimize dUştiln, 

Türk kızı! Sana orada, en temiz duy
gularımızdan bir mezar vtıcuda getir· 
dik. Emin ol: O mzara, nisyan denilen 
mel'un şey asla uğramaz. Senin aziz 
hatıran orada daima yaşar... Çünl<U 
sen, yurdunun, milletinin, kadınlrğt

nm şerefini birlikte yükseltmek için 
çıktığın gökyUzUnden dilştUn. 

Korkma! Senin bu dilşilşün. hiç 
kimsenin şevkini kırmadı. Bilikis, gö
receksin. Senin intikamını almak için., 
havaya, daha kaç tane kardeşin, kaç 
hemşiren daha atılacak. 

İnsan, hangi cinsten olursa olsun, 
inatçı ve kincidir. Bir gün o intikamı 
elbette alacak, senin artık dolaşama
dığın gökkubbede senin hazin menkı
beni terennüm ederek, kat'i hakimiye
tini dolaştıracaktır. 

Askeri davetler 
Vsküdar M7rer1ik §Ub6aind8n: 
Şubeler münhali.tında istihdam e

dilmek üz.ere rütbesi muhassasatı ne 
(ücretli değil) emekli binbaşı ve yilz.. 
başılardan alınacaktır. 'OskUdar §Ube· 1ııa .._ tfaadı " •suçlularını mem. '! ~le11 ı e ıtıa)i İ c:;'rrinde m;i

"-tkı...a~al etmiş bazı zevat 

(Dikenligül) imzası ile aldığımız mektupta deniyor ki: 
"Kafi derecede güzel ve sanşınnn, timdi mektepte o

lan kumral bir genci aevmekteyim. Bir anlapına.mazlık 
yilzünden ayrıldık. Bunu hal için ne yapmalıyım?,, 

CEVABIMIZ: Kendisile anlaımaya çalııınız, mektup sinde kayıtlı bulunan emekli binbaşı 
ve yüzbaşılardan isteklilerin hemen 

yazarak vaziyeti izah ediniz, Aranızda sevgi elin devam e- şubeye müracaat eylemeleri Han olu-~l\ 

diyoı sa anlaşamamazlık ortadan ç~ab~u~k~~ok~o~lu~r'..l.. _ __ ..L...;n~ur~·------~~-~-----~-



RABER- :\lişim postdr 

Yazan: John Patrick 
dostça 
-6 Dilimize çeviren: 11. M. 

üniversiteleJaoon sikayet ediyor u: Amerika 
rile if i ar edebilir, fakat haydutlaiile 

lazım gelir, diyordu 
utanması 

Japonyaaa karabataklarla balık avı •• Karabataklar 'b01JUnlarırn:laT.i ke m.ent yiiziinclc~t yakaladıkları balıkla 

n yutamazlar. Sahiplerine vermeye mecburdurlar. 
iri ve enerjik bir adam olan mö . söylüyordu. Japon imparatorunun 

yö Batchelor ile beraber yediğim bir ülfıhiyetine samimiyetle kaniydi. 
kahvaltıdan çok zevk aldım. Bu adam En aşağı elli sene içinde Japon
her sabah erkenden kalkmaktadır. De yanm, Japon zekasına layık me\•kH 
rabcrindc lngilterede okuttuğu ve A:. alabileceğini anlatıyordu: "Birçok 
ırnlara mensup bir manevi kızı vardır. şeylerde henüz kafi derecede ilerle~ 
Kendisinin pek sevdiği Ainular hak. miş değiliz. Daha öğrenmek ihtiyacın· 
lcmda bana hayli maJQmat verdi. Bu dayız.,, dedi. 
ıalkı cok seviyor, v~: "Seviyorum, AYI ETlNlN LEZZETl 

o . iz en fç ar an yo ,, • iraoilföyünün alça ·,-,s=a-=-m....,a:-n-~~~v. 

Bana Ainu dilinde yazılmış kitap ]erinin parmaklıklan ayı ~falariyle 
Jar ve higatler gösterdi. Bir dil ki süslenmiştir. Sakallı n noel babaya 
kendisinden başka bütün AnupalıJa. benzlyen Ainular, ayı etini hal:i sever. 
ra meçhul.. ler. Ve evlerinin ardında büyiik ka-

lngiliz misyoneri biletlerimi de- fesler içinde ayı beslerler. Ancak, bu 
ğiştirmeme yardım etti. Çünkü bann gün eti daha ge\Tek bir hale getirmek 
satılan bilet Ainuların uzak bir köyü. için ayı döğmernektedirler. 
ne idi. Halbuki civardaki Şiraoi köJ ü Dudaklarına kısmen dövme yap•l. 
pek ft!a i~imi görebilirdi. mış kadınlar nişanlı demektirler. Ve 

Sapporo ve Şiraoi arasında as- alelacaip şekilde bütün dudakları 
keri bir ~ehirde aktarma yaptık. Ora. ·m<>li kadınların ise, bu manzarası. 
da inzıbat memurlnp beni güzel bir evli o]duklnr:na işarettir. 
sorguyn çektiler. Fakat ben dcdikl" . Nobori~tsu mevkiindc Japon fa!l 
rini pek anlıynmıyorum. Bereket \ 'Cr· rikatöründcn ayrıldık. Ve orndn üç 
sin .laponynnın bliyük çelik fabrikala . saat ltadnr tren bekledikten ve civa .. 
rmdaıı birinin genel direktörü imdn. mektebinden gelen cocuklarla ı::ohbet 
dıma ~ ctisti. Tiu aclamın bütün eşya- cttiktıı rnnra iyi intiba bırakmış bir 
sı bir mendi11e ba~lanm1ş olan granit sefir gibi, aynen ona gösterilen mera. 
bir el fası idi. O da Sirnoiye doğru simle oradan ayrıldım. 
gidiyordu. KOMAGATAKE YANAR DAGI 

Al\lERlKAYI BIR JAPONUN Ertesi sabah beşte Onuma gölüne 
TENKIDl gelmiştim. Ilu gölde de adalar var. 

Beraber yolculuk ettik. Amerika. Kenannda hfılfı yanan Konagatakl 
dan bahsettik. Çünkü gençliğinde o. volkanı bulunuyor. Bu yanardağ 3740 
rada. diplomatik ate,c vazifesini gör- kadem irtifaında olmakla beraber, 
müş .. Japonlar esa'sen kısa. boyludur. tam suyun seviyesinden itibaren yük
Falrnt bu zat daha kısa idi. Ve bu kı. seldiği için daha yüksek görünüyor. 
salığı ile latife ediyordu. Ben bir kom. Son seneler içinde müteaddit defalar 
piliman olsun diye, Nnpolyonun da indifa etmiştir. Hatta bir defa 17 
kısa boylu olduğunu söyledim. mil ötedeki Hokkaido şehrini· yakmak 

iyi malOmat sahibi bir japon sı- tehlikesini göstermişse de hirden mü. 
fatiylr Amerikanın üniversiteleriyle sait bir rüzgar çıkmış ,.c kızg·n külle. 
iftihar edebileceğini, ve fakat hav. ri hiç bir zarar getirmeden Uçiura 
dutlariyle ut.anması lfızım geldi~rir! körfezine doğru uçurmuştur. 

JAPONYADA ZlRAAT 
Japonyanın dağlan, bu memleke

tin münbit volkanik toprağının yedi 
de altısını ekilemiyecek bir hale koy. 
maktadır. Bunun için, toprağa teşne 
japonJar, birçok volkanların daha al
çak tepelerini zeretmeğe başlamışlar. 
dır. Hele cenup k1sımlannda bazı ja_ 
Mnlar tliten. sUrüldiyen Asosan da
ğının harici kraterı içini:le yaşam"""iik 
tadırler. 

Komagatake volkanı eskiden daha 
yüksekmiş. Tarihten önceki bir devir. 
de tepesi uçmuş ve bir yanı sivri kule 
gibi kalmıştır. 

Birdenbire yağan şiddetli bir ynğ. 
mur, s•ca.k kayaların üzerine döküle. 
rek kalın Ye siilfürlü bir sil! tabakası 
hasıl oldu. O kaclar ki etrafı göremez 
bir hale geldik. Ve alb saat kayadan 
bir saçak altında bekledik. Tesadilf 
ettiğim bir yolcu ile, müşterek hi=
mevzu üzerinde konuşmaksızın vakit 
vakit laf ediyorduk. 

JAPONYANIN SAHiL ŞEHiR
LERiNE DOGRU 

Oradan Japon denizi üzerindeki 
Akita"ya doğru giderken manzaranm 
yeniden değiştiğini gördüm. Şehir ev
leri ateşe mukavim kiremitlerle kaplı 
iken, köylerdeki ekseriyetle sam:ın 

örtülüciür. 
Japon denizi hoyundaki evler da. 

ha sağlam bina ediJıniş. 
Sahil boyunca birçok şehirler ge

s;erek ve her birinde birer parça dura. 
rak Amanohaşidate'ye geldim ki, bura 
da "Japonyanın sema"i köprüsü,, bu. 
lunuyor. Ananenin kabul ettiğine gö
re Allahın ilk Oğlunun arza inmesine 
bu köprü yardım etmiş. 

DIR SOHBET MERAKLISI 
Bir ara, k1rk sene evvel JngiJizce 

okumuş yaşlıca bir adam trende ban:& 

s teııdt.ıeoı hı - 1936 

KUçUk sanatlarda sona gelmlyen bir N 

Evlerde yapılan 
çorap işidir 

Bunlar ya piyasanın istediği 
yapmaya yahutta pıhyi pırtı~ 

toplamaya mecburdurlar 
Geçen yazımızda, ev sanayiinden 

bahsederken, evlerde harcıruem mal
ların da yapıldığını yazmı&t;ık. Büyük 
fabrikaların yanıbaşmda, elle yapıl -
dığı için, gür.ellikleri ve birtakım hu
susiyetleri ifade eden mamulfıtm yaşı
yacağma §Üphe yoktur. Eğer bu gibi 
küçük sanatlarla uğraşanlar da bir ı 
teşkilat sayesinde, himaye görecek o
lurlarsa, el sanayii için, ortada endişe 
edilecek hiçbir fjey kalmaz. 

Acaba, evlerdeki çorapçılığı. ve tri
kotaj sa.nayiini himaye etmek kabil 
olabilir mi? 

Kapalı çarşıya girerken, sağdaki kü
çUk dükkanlarda, evlerde dokunan 
çoraplar satılmaktadır. Bunlar mas -
raflarını o kadar kıstıklan halde ge
ne fabrikaların çıkardıkları çoraplara 
rekabet edemiyorlar. 

Birkaç sene evvel, Şehzadebaşmda 
bu gibi çorapçı dükkanları çoğalmıştı. 
Fakat birkaç ~'Orap fabrikası, bu dük
k!nların sayısını ikiye indirmiştir. 

Mevcut dükkanların biri de pek kü
çüktür. Dükkan kirası ayda on lira bi 
le değildir. Bu küçük dükkanda elek
trik cereyanı bile yoktur. içinde gaz 
lambası yanmaktadır. Çırak masrafı
na ihtiyaç kalmamıştır. Çünkü bu kü
çük dükkan da kan kocanın çalışma
sına kafidir. Çoraplar evde dokunmak 
tadır. Bu küçük dükkan da satış yeri 

vazifesini görmektedir. Bu kadar ta
sarruf içinde idare edilen bu işte ge
ne hayır yoktur. Neden? Alt taraf mı 
da dükkan sahibinin ağzından dinli
yoruz: 

- Çoraplarımız, fabrikalara reka
bet edemiyor. Sebebi fiat meselesidir. 
Bizim yaptığımız çoraplar 50 kuruf;i
tur. Hnlbuki dükklinlan:lıı. 20 lı.w ~a 
kadar ucuz çorap satılıyor. Fnkat bu 
çorapları iki def adan fazla giymeye 

imkan yoktur. Hemen delinir, 
fak at kime anlatırsın... Her kel 
bildiği halde, 25 - 30 kuruşluk 
larm desenine, rengine ald 
bunları satınalır, bizim çorap 
fabrika çoraplarından biraz kal 
Desenleri pek §ık değildir. Fakııt 
dayanır. Fiat itibariyle de biraJ 
vardır, böyle olduğu halde sa 
ruz. Maamafih, bu semtlerde eO 
sattığımız kadın çoraplarıdır. 

aileler, bizim kadın ço~ 

mızı tercih ederler.. Fnkat btı 
müşterilerimizin de miktarı a1..al 
tadır. Çünkü moda cereyanlar 
fakir aileler bile kanşmaktadJ1'· 
çorap giymek daha ziyade taı:ı 

ederse, biz de dükkawmızı ka 
Bu dükkfln sahibi ile daha Si) 

dertleşmekte bir fayda yoktu. •>$ 
el makineleriyle yapılan kalın ~el 
rı da himaye edilmelidir,. diye 
bir me&>le koymak imkCı.nsızdı. go 
bi küçük dükkanlar himaye 
diye herkese kalın çorap giydir~ 
kabil değildir. Sanayi ve ticaret 
hının en bUyilk vazifesi, moda 
larına ve piyasa taleplerine gl)tf 
yetiştirmektir. Piyasa neyi isti 
onu yapmak liizımdır. Piyasa 
ri haricinde mal yapmakta ısrst' 
nin hiçbir manası yoktur. 

Netice itibariyle şunu anııyo~ 
çorap sanayii küçük dilkkan iei 0 

tan çıkar2 k fabrika işi haline ~ 

tir. Ve bu fabrikaların yanr 
evlerde modaya uygun olmıyall 
ve trikotaj eşyası dokumak sotıj. 
miyen bir i~tir. Il· 

Kadıköv ikinci Rt•ll· ı.ulrıık ;:! 
ğinden: 

ölen ve terekesine el konan 
Alinin Kadıköyünde Osmanağa 

ittisalinde özerlik sokağında 5 ıs 
1ı evdeki menkul eşyası 13-1~ 
cuma günü saat 14 de aatılacl 
olunur. 

meY''a ve yaprak cigarası ikram etti. 
Bu adam evvcHl enteresandı. Fakat 
Skae adı verilen yerli içkiden iki şiş~ 
alıp, - ben alışkın olmadığım için -

~----------------------i k l sini do kendi irtikten sonra dostln. -··-·-----·-·--·-·. ~ --····· ... ··---········· ... -··· .. ··-·· llf 
ğu fazla neşeli bir hal aldı. Ye muhab ~S H ti 1 
beti tahammül edilemiyecek derecede ii a ş rtı e 
arttı. :: V A L S 

Mümkün olduğu kadar ihtiyatkar ii 
bir lisanla kendisine imada bulundum. :: 
Bunu anlar anlamaz, c~za görmüş gL si Henri Garat - Rene Sen Sif 
bi derhal yanımdan ayrıldı. Doğrusu ~! Cidden haşmetli 
pek zalimce danandığımı hissettim. ii Büyük Fransız opereti 
Sonra beni azarlar gibi gözlerle süz- :: ~ 

meğe başladı. Fakat hiç yanıma gel. H ırlYı ırk sn trll9• '!,~ 
d• •• a""' 

me •. H m C§l S o (il) cdJ a ba•" 
(Dm)(Jmı oor) •••••••••••• _ ............................ _ .. ............ ·············-·····-· .. ····-

•o 1 - MU 

1 
Güzel filmin bitmesine S gün kald1 

istifade ediniz ,;, 
IKAlblbU ~Nlr(Ec.Dolores deıR o lF~ ~(Ksın•"' 

lstanbul Komutanhğından : ,. 
Çorluda yapılmakta olan hastane inp.atına nezaret etmek ve ııt J 
inşaat ~ubesinde inşaat işi için çalışmak üzere ayda (200) lira IJI?'~ 
raiti kanuniyeyi haiz ve mesleğinde ihtisas sahibi ve bilhnssa bet 
i~lerini bilir bir mimar veya mühendise ihtiyaç vardır. ~ 
Bu gibilerin komutanlık ikinci §Ubesine müracaatları ilan olunut· ( 

Mi ki Afrikada haydutlar peşinde 
seNr'\\~iN Su~A..,A 

Ne ı"ÇiN GELO;K 
SAKA.l-1N? ---

ıı 
) 

lJ 



Bir 
Soygunculuk 
teşebbüsü 

~unı Nusret, çok itibarlı bır va
listndecu ır. Birkaç şirketin idare mec
\' r, ticaret odalarında azadır 
iç~ b~kalarcian hangisine referans 

.. ınuraca.a.t etseniz, mutlaka: 

ııeı; ~~ efendim .• TabU ... Her cl
'~ienıı~: Hangi muameleye giri-

:e· z gırışın ! ,, cevabını alınnnız. 
tJın tr kış g"ecet!f kendisini ziyarete git
~ Skandinav usum şöminesi kıpkır-
da, Yakut gibi ışıl ~ıl yanan odasın
\._ karşıhkh koltuklara kurulup ha.s-
111haı ed' biraz . ıyorduk ki, sadık uşağı Recep, 
di: Urkek ve mütereddit içeri gir-

- Pey efendu! 
-.Acanun? 
~Şey ... 
-'Utkunu 
-Sey ... Yor ... Bir ~Y söyliyemiyor. 

- Ne var yahu. .. Söylesene .. 
~ifa kapıya ... polisler celdtl.. Sizi 
~? ek hsteyiler... Aha.. Anladun 

- 1 

~ ~ ~l • ~;r an duraladı. Sonra, kendi
P tYarak: 

~ kUçük salona al ... ! - dedi. 
~ilden müsaade istiyerek biraz 

bfıirdi ~caba endi§e!!inin sebebi ne ola
~· llazı insanlar, polisin ziyare-

~~~1 h<>vlanmaz. MeselA meşhur hi· 
' Ömer Seyfeddin merhum bile, 

.. blr gt1n dem1§ti ki: 

~ ~kabahatim olmadığı halde, 
~ r görmez, hırsızmışım gibi 

~!) d cancağızmı... Hemen. (tes
lb- iye ellerimi kaldıracağım ge-.. ,, 

·~":"'l de bu kalıtı •lnlrliler

~ne halse, Recep önde ve kendi 
S ~ ikisi de diljUnceli ve endieell· 

~~' İki Uç dakika BOnra, gerl dön
~ a 'Vakit, sırtıanndan atır b1r 

'~ gibi feahladıkla.n haJ.le-
..., 1i lliydl, YUzlerl gUIUyordu: 

' ~}·Yrola? - diye sordum. 
\> qfç ,. .... ~ 
' --uuı... Bırak Allahını se
~ bt ·· B~nı Karadeniz U§aklann-

'ııt k:iu hakkında ''Nasıl adamdır? 
~~e de-ı . göetenyor. Tanırmışsınız 

• 0 nıı' d' ... .,, ıye sormaya gelmlş-

be~ könıUrUnu 

"- Yazıklar olsun senin gibi dere
beyi evladına! ... Şu Yahyalar, Osman
lar kadar olamıyorsun! lstanbulda o
kudun, mahallebl çocuklarına d?n-
dün ... Xarım günün aynarun karşısın
da saçlarını taramakla, boyunbağını 

bağlamakla geçiyor... Ecdadın kabir-
den b~ını çıkarsa utanır halinden.-,, 

Ne demek istiyordu? Pek kavrıya
madım. Esasen, k8.hya ile topalın ne 
yaptıklarını da pek bildiğim yoktu. 
Yalnız, çeteleri vardı ve zengin ol
muşlardı. Ma.I\iınatım işte o kadar. 
BUtün gördüğüm sinemaları, okudu
ğum cinai romanları zihnimin içinde 
derledim, topladım, yeni bir macera 

yarattım. Ve ailemizin fakirle.,ıniş ha
linde bile bize bağlı adamlarımızı top

ladnn: 

- Vurgun vuracağız! - dedim. 
Kişizadeyim diye bana körükörUnc 

bağlanan bu t.avallılara, bir zengin 

murabahacıyı baskına uğratmak niye
tinde olduğumu söyledim. U§aklan-

mm nazarında kötUlUk diye bir şey 
vardı: Efendilerinin emrine itaat et
memek! 

Derhal: 

- Peki!... Sen ne dersen biz onu 
yaparız! - dediler. 

Jandarma elbiseleri giyerek sokak 
~larını na.sıl tutacağımızı, muraba
hacının evine nasıl gireceğimizi, ka.sa
sını naaıl aça.cağımızı, teferrüa.tiyle 

tesbit ettim Ne şu parolayı verdim: 
- İçeri girenlerin kulağı kirişte o

lae&k. Sokakta belki kavga, gUriiltü 
de olur, belki tek tük tabanc& da at
mak icap eder. Sakın e.ldrrmasınlar. 

!ilerini yapmıya devam etsinler. Pa
rolo., !rd arda beş el ınavzer attlma.sı
au. o auııı atılmaz derhal kaçmnlı ... 
Tehlike ancak o vakittir. 

Bu suretle işe giriştik ve planı tat
bik ederek, adamlarımızı, murabaha-

cmın evine kadar soktuk. Zavallı ka
rısının korkudan dili tutuldu. Adam 
da, elleri sapır sapır titriyerek, anah· 
tariyle, kasasının yanma yaklqtı ... 
Tam açıyor ... Paraları ve mücevherleri 
teelim edecek... (Bunların elli bin li
ra kıyrnetirtde olduğunu bllJyordum ... ) 

Her1!1n imdadına nasıl bir hldise 
yetişti, tahmln edemet.sln ... 

Meğer, komşusu bfr binbqı varmış .. 
O goece, eabaha karşı. uykusu kaçml§; 
pencerenin önUnde otururmuş. Mutat 
olmıyan bir saatte, komşuda bir ışık 
olduft,mu ıMnoe, dUrbtınUnU alıp 
ba.kmıya baelamamıı mı? Bir de ne 
gonu.n? Adamı •Ulh tehdidi altında 
kuumm bd.ftila götUrUyorlar. 

Hemen, maWeıinJ duvardan indir
mlı. Nipn alıp: C.v! cav! cavl cav! 
cav! 

Bet el eııdaht. .. 
Tabtf, btltmldler, parolıı vetıUU sa-

nıp, leuayı a,otrrmadan ka.ldırmıılar 
taba.nı .•. 

İtte, JDMel4t bu... 

Halir..it - Ak~m po~tası 

cins köpek 

yetlştD1rlır 

Btmm Recep de, eve gireiıler arum- __ .......__....._.....,.. __ _._ ___ _ 

daydı. PoUtten JcorküW o !ebepledir ... 
ruat fimdf, ben ıwı1 defişml38em, o 
da bi.mbaşlfa bir adam oltJiu~ur ... 
Söyle çetecillk, nıetecilik nerede?,, 

Koridorda bir ayak sesi duyuldu. 
Kapının tokmağı çevrildi. Recep, elin-
de çay tincanları olan tepsi ile eşikte 
göritldtl: 

- Netice? 
Arkadaşım, fransızca olarak devam 

etti: 

- Netice. .. Hiç kimseye zarar olına
dt ... Biz de ele geçmedil< A1lahtan .... 
Fakat, bu &hsı U§ağtmın yanında ko
nuşma sa.kın.. Fena halde sinirlenir ... 
Hatt! bl.z yalnızken, aramıida b:ıe 

konuşmayız .. (Türkçeye çevirip) Bir 
bezik oynar mısın? .. Getir Recep §u 

marketleri, Recep ... Birer de konyak, 
. birer de sigar ... 

Not: (Va - Nu) nwı hiçbir yazısı 
adapte değildir. 
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Yazan : Nıvazı Anmet 

8 sene evvel bugün 
Yeni Tür~' harfleri resmen 

kabul edildi 
BUyUk Önder 1\lectiste şöyle d~dl: "Aziz 

arkadaşlarım yüksek ve ebedi yadJ.rArı
nızıa bilyUk Türk milleti yeni blr nur Ale
nılne girecektir." 

Çok eski gama bir lfJgat kitabımn bir mgıl011ı 

1928 yılı 3 ikinci teşrin günü, Türk 
kültürünün istiklal güfiUdilr. O gUn, 
yaal ~ ae~e evvel hUJiln, yeni Türk 
hartf eırl Juabat •dttdf. 

O yılın, üçlincU intihap devresi
nin, ikinci yılı toplantısmi açan BU. 
yük önder Türk hadleri için şunları 
$yledi: 

"Aziz arkadaşlarım; 

Her şeyden evvel, her inkişafın 

ilk ;yapı ta§ı meselesine temas etme'< 
isterim. Her vasıtadan evvel büyük 

titdiği n ur'u görüyoruz. Med, hemm. 
ustun, esrt aiye senelerce kafa patla. 
tarak yaı.ının imlasını bir türlü ö-re 
•• m11.aftalr olaınadr,,_.. 
harfleri yerine ku11anmağa bqladı· 

ğrmız yeni hadleri yediden yetmişe 
kadar her TUrk kolayca Öğrendi. Mat. 
baalatda yazı dizmek için yalnız mi. 
ııüskül olarak tam 612 ayn ~itil bu
lundurmak mecburiyeti vardı. Bunla. 
nn parçaları ile hei'fler, kelimeler ku. 
ruluyordu. 

milletine, onun bütün emeklerini kı. -... ............................ ..._.. ........ .._...-......-. ......... -............_ __ 

sır yapan çorak yol haricinde kolay 
bir okuma, razma anahtarı bulmak ıa· 
ı•mdır. 

Büyük 1'ürk milleti cehaletten az 
emekle, kısa yoldan, ancak kendi gü. 
:ıel TC asil diline kolay uyan böyle bir 
vasıta ile sıyrılabilir, Bu okuma, yaz. 
ma anahtarı antak, IAtin esasından 
alınan 1'ürk alfabesidir. 

Basit bir tecrlibe, Türk haflerinİ!l 
Türk diline ne kadar uygun olduğunu 
şehirc!e ve köyde yaşı ilerlemiş Tür!\ \ 
evlrıtlarının 'o kadar kolay okuyu~ 
yazd:klarını güneş gibi meydana çı
karmıttır. Büyük Millet Meclisinin 

1 - Türk eTlitlanrun itıiz kal
rttatriasıtu ıttzu eden KU.RUN ve 
HABER guetelerimiz it an;an 
kirtuıeıiz ve bikeııletin illnlattna 
meccanen llıtitil eder. 

İ§sia kilmamak için bundan ı.-. 
tifatle etllHiz. 

kararı ile Türk harflerinin kanuniyet 2 - Mcmur,katip,muhasip, artist 
kazanması, bu memleketin yübelmt kavas, odacı aşçı, hizmetçi, eviat-
mücadelesinde başlı başına bir g~it lık ve her nevİ iıçi anyanlar ara-
olacaktır. dıklarını yorulmadan, \izülmedeıı 

Milletler atJ~ine, rnünever, yetls. bulabilmek için KU1U!N ve HA-
miş büyUk bir milletin dili olarak el. BER gazetelerinin ucuz, küçük 
bette girecek olan Tilrkçeye bu yeni ( il.inlarından istifade etmelidirler. 

canhhğı kazandıracak olan ü~ilncü 3 - Apattiman, n, otel, ha. 
BiJyUll Millet Meclisi, yaln•z ebedf ~ mam, itat, dlikkin, trıağaza aııuk 
Türk tarihinde detil, bUtun in.unhk f ve satmak, kiralamak i§tiyeı'İit!f llu 
tarihinde mümtaz lifr ~hn:ı kalatakhr = işlerini gayet kolay ve eti ücut 

Hu tnflletfn a~ırlardanberi halin § bir şel<ilde temin etmiı olmalr için 
lunamıyan bit ihtiyacı, hirkaç sencı f KURUN ve HABER gazetelerf. 
frfnltt tan1amen temin edilmek. rnkm \ nin ucuz ilanlar sütunundan isti-
t1rukta J.?«izlerfmtzi l<nmn<;ıtıran hir j fa~: etmelidirler. 

muvarrakıyet göneşidir. f 4 - Otomobil, araba, piyano, 
Hl~ bft mu7.irlttl)•etın haıları ile \ möbilya, radyo, gramofon ve her 

kıyaRt kabul etmf:ren bu mu,·affakı)'e. e nevi ev eşyası ve saire almak ve 
tin he~·ecanr içinde)'İZ. Vatanddaşlıı. ( satmak arzu edenler HABER ve 
r·mızı reha Jetten kurtaracak bir saha § KURUN gazeteleri ueuz ilanlar 
da mullimliğin \'İedanf hazzı mevcu. fi ı:Utununtlan istifade ctmelidir1er. 

di)'etimizi fş.ha etmiştir. 1 Bütlin bu arıutarınuııH temini 

Aziz arkadaşlarım, i için müracaat edecek mahal yal· 
Yüksek ve ebedi yadigarınrzla bü I nı.r: VAKIT Propaganda eervisi• 

yUk Türk milleti yeni bir nur illemlne a dlr. 1stanbut Ankara caddesi VA• 
girecektir.,, i KIT Yurdu. Teldon: 24370 

• • • ~mııııı11uıu1ıııııınııııuuııt1ffllltıtı11111_ı._wnıı'""' 
Yeni Türk harflerinin yurda ge-



1 • 

Irak isyanında Atatürkün 

Şinerin rolü var mı? "~~~~:~ı~~~e 
(Baf taraft l incide) lerle müzakere etmek üzere frak kralı 

hakta bir seneden siyade zamandan Gaziyülevvel tarafmdan gönderilmiı 
beri memnuniyetsizlik hüküm sürilyor- ve Kürt lider Bekir Sıtk .ın cmrile o-
du. rada vurulmuıtur. 

1935 - Fıratın sulanndan hasıl olan Bu hadise bUkQmet erkinı araamda 
seller birçgk çiftçilerin ekinini harap bir panik doğunnuıtur. Die : bir na -
etmifti. Hükilmetin bendleri iyi kulla- zır olan Nuri Sait pap da kendi baya-
Jı&madığını söylediler. Yoksa seuerin tınm tehlikede olduğunu görünce, tn-
önüne geçilebilinnif. giliz aefıri Sir A. Clarkkerr'in çatıaı 

O zaman bir isyan ordusu tqkil e- altına aığınmııtır. Ancak yeni bqvekil 
clilmİf, fakat hlikfımet bombardımanla Hikmet Süleymandan kat'i bir himaye 
derban bunJan teı .dl etmiıtir. vaadi alındıktan sonradır ki oradan ay

Hldise, bilhassa Şii reislerin propa- nlmağa razı olabilmiftir. 
pndaaile ~ıkırtılmııtır. Şiiler, 1ra1an Bunlar istisna edilecek olursa. hwnt
cenubunda bir eperiyet teıkir ederler. met değiıimi, sükWıetle cereyan etmiı

tatifa eden hilkQmete Şü hocalan, tir.. Bununla beraber vaziyet bili en
bir zamanlar meydan okuyup durmak- diıe uyandırmakta devam etmektedir. 
ta idjler. Kendi mezhebinden olanlara Bağdattaki ayaklanm" bütün orta 
hikQmetin ne maksat güttüğünü soru- prkta cari olan umumi rahatsızlığın 
yor ve kendilerini zincirlerle, kılıçlar- bir diğer alameti olarak telakki edilmek 
la --1·mak teklindeld iyinin (mu- t d" ı-- e ır.,, 
hanem ayını) menedildiğini söylüyor-
lardı. 

Yeni muahede ile İngiltere frakın 
aayitinden mes'ul değilse de, iki tabur 
.tngilis askeri Filiatinde, iki tabur tn
gilis aakeri de Kahirede son hidileler 
dolaymile emre huır beklemektedir ... 

Bomb•rdtman 
• ,Niyu Kronikl.. ıazetesi ıynu yazı

yor: 
'"Tayyareler trak üzerine ikinci defa 

olarak celdilderi saman attıktan dart 
bomı.dan bir kiti ağır yaraiaııımf ve 
20 ~ lıutabaneye kaldmlmıftır

lnglHerenln nzlr•tl 
llorninı Post gazetesi diplomatik 

muhabiri yazıyor: 

•Yeni hUkGmet TUrklr•J• 
doptlur" 

Belgratta çıkan V reme gazetesin. 
de Londrada11 alınarak nqredilen şöy 
le bir telgraf bulunmaktadır. 

"Baidatta vukua gelen son hadiee
de İngiltere hUkOmeti aleyhinde alın. 
mış hiç bir yaziyet yoktur. Burada 
söylendlilne göre yeni Irak htikftmeti 
bilhassa Ttlrldyeye karşı daha büyü'' 
bir sempati beslemektedir. Ve Tiirkt. 
yeye daha ziyade yakınlaşmağa çalışa 
caktır. 

Maamafih bu politika da lngilter~ 
yf hl ç bir veçhfle endi§eye dUfilrme. 
mektedir. Çtinkil ln&lltere ile Ttlrldye 
arasında gayet saf lam bir dostluk 
vardır. 

.. V.uva ... luyetl uzun 
.armı~ecekUr., 

, 

AttJtii.rk evvelki gün nutuklarını 
söy'ler'lerken 

Atina 3 (Husust muhabirimizden) -
Bu sabahki Katimerini gazetesinde bil· 
ttın Yunanlılann Atatürkün son nut -
kunu dikkatle okumalan tavsiye edil . 
mektedir. Gazetede §Öyle deniyor: 

- AtatilrkUn nutku milli bir gayre· 
tin iftihar edilecek bir blançosudur. 
Bundan başka Balkan antantının sulh
pe"er ideallerinin bir tezahürünll tet
kil etmektedir. 

Millt gayret bizde de başladı. Bu iti
barla bütün Yunanlılara tavsiye edi -
yoruz: 

Atatürkün nutkunu dikkatle ve sin -
dire sindire okuyunuz! 

••0ttç1 tngiliz - tralı: muahedesinin 
"ırMcleri lnıitterenin Irak itlerine ka

mamamu imine de il)'all haberi 
tabiatile Londra hükQmet mahafilinde 
a1ib uyanıdmh. 

Dıier taraftan Röyter ajansı bir __ G_e_n_e_l_K_u_r_m_a_, __ b_a_e_k_a_n-ım-ız--

Iraklı arap liderinin §Öyle bir beyaM- M 1 HilkQmet darbesinin sebebpleri tam 

mana.aile anlqılamamıı olmUma rai -
men, daha fazla kuvvet dele etmek Umi-

tını veriyor: . areşa Fevzi 
"- lraktakı hllktmet c1arbesin1" Çakmak 

~-Mbt,llltfiarw:rd:ımt~~ 
Bu hareke'tin, umumiyetle siyasiler 

ve bilhassa istifa eden hilkOmet erk:Anı 
aleyhine olduiu anlaphyor. 

Bu isyan hareketinin :tıakta kralhk 
aleyhine oldujuna dair bir delil yoktur 
'" bidm anlacbğmma ıare tngiltereye 
lcal'fI dosduktan vugeçildifine dair 
inciltere lailldlmetine bir iprette de 
~lunulmamrıtrr. 

İsyanın en esef edilecek tarafı, :Mü
dafaa nazın ve trakm sabık Londra ~ 
çiei Cafer papnm lSldilrillmesidir. 

Cafer pafa ilk defa L&vrena tarafm· 
dan tamim edilen Arap layamnm lider
....._ biri olarak t3hret aJ.mııtr. 

AnlapJdılma ,are, Cafer pqa ut-

mavatfakı7eti 1IZ1lll sflrmlyecektlr. 

ispanya isyanı 
( Bllftaralı 1 ladde) 1 kartlar teeııir edilmi§tir. 

lomeıtro daha ilerlt!Wllfeler ve bel ka- Aitler Badajou. girdikleri zaman 
aab&yı ilgal etmielerdir. Hükflmet 2,000 ameleyi boğa gOretlerine mah
kuvvetleri bo2ıguna uğramıştır. sus stadda hapsetmişlerdir. TribUnle-
Diğw taraftan hük4met tayyarele- re vazolunan makinelitüf eklerle buııla 

ri de ullerhı tayyare meydanlarını rm berine at.et açılmış ve hepsi de 
bombardmwı ve asileri nakleden bir merhametsizce öldUrWm.UştUr. Bunla -
treni bedıava etmişlerdir. rm kurgunlarla ölmeyip yaralı kalan-

Cumhurrelsl Aza.na. bir tilrlll Barae- lanımt ıat.Irap ve inlemelerine hiç mer 
tondan çıkamadtğmdan ve milşktll hamet göaterilnıemiet. Yalnız Sevil
vaziyette kaldığmclan intihara teşeb - le ııehrinde askeri hareklttan hariç 
bUa etmiftir. Bu teşebbüse mini olun- 9000 işçi ve çiftçi katledilmiştir. 
mlJlbır. El Carpioda altı işçi bir kulllbeye 

Paristen verilen bir habere göre ih- hapsedilerek petrolle iyiden iyiye :ıs
tiWciler lıfadridin son tramvay istas- latıldıktan sonra kulübeye ateş veril
yonlarma kadar yaldqmıştır. Kadri- miş ve bunlar bağıra çağıra yakılmı~ 
din mildafaası bir Sovyet Kumandanı tardır. Saragouada da 2000 den faz. 
na verilmlpıiş. la işçi öldUrillmU§ttlr.,, 

Aallerln zUIUmlerl Aa1••r Madrltten tO mu 
İspanya hilldUnetl asller aleyhine meaafede 

bir ithamname netrebni§tir. Bu itham Londra, 3 (Haaasl) - lspanyol ast 
name hulisatan §Öyledir: leri l\fadrite 10 mil mesafeye kadar 

11lspanyanm meşru hükftmeti, ne yaklaşmıılardır. 
tim.diye kadar ne de limdiden sonra --::A~.-----d---k---0--
utlere karşı tatbik etmek mecburiye- manya a om -
tinde kaldığı cezalann §fddetini inkir nlzm aleyhtarlığı 
edecek değildir. Bu gibi hidisele:ı:, ta- Bel'lin, 3 (Radyo) - Bütün ecnebi 

Mare,al uğıırlanırken 

Bllkrqte yapılacak olan Balkan er. 
kbı lıarbiye reisleri toplantısına i~ · 
tırak edecek olan Genel Kurmay Baş. 
kanınaız Mareşal Fevzi Çakmak dün 
öğleden sonra Hamidiye mektep gemi 
siyle Köstenceye hareket etmiştir. 
Mareşala bu seyahatinde ha'Ya albayt 
Şefik, kurmay albayı lsmail Hakkı ve 
kurmay yarbayYusuf refakat etmek. 
tedir. 

Mareşal Hamidiyeye ayak basmcl\ 
direi!e mareşal forsu çekilmiş ve as
keri mera..~im yapılmıştır. Donanma 
fumandanı amiral Şükrtl, İstanbul 
merkez kumandanı ve Romanya ata. 
şemiliterf Mareşali geminin bordası. 
na kadar uturlamışlardır. 

Rflkreş fçtfmalan ayın 1& s ·na k!l
dar si!recektir. 

rihin bbe gösterdiği gibi sivil harp- gazetecilerin önünde Berlinde "Bol. 
terin bir icabıdır. Yalnız diğer taraf- <>evU. nlevh•'lr)arı ~emiyeti,. tarafın-
tan da aatıer, ifgal ettikleri havalide l!IJ!l'llııılıııil 
bir amele birliğine intisabı gösteren 
veeikalan himil olan ameleyi siste
matik bir tekilde kurvuD& dizmekten 
geri dunnamJl).&r ve bunlann sokak-· 
larda yahut mezarlıklarda yatan ceset 
larl ~ ayaklanna bağlanm11 ve 1 
..ıe bir. ar.teren 

Dün aramızdan ayrılan 

Yugoslav Başvekilin 
Bulgar kralı 

Bir ziyafet verd 
Sofya 3 (Hususi muhaoırimız sa 1 ni ve misli bulunmaz bir faali 

at ikide bildiriyor): - Yugoslav bat mtı7.eeidlr. O, daha §imdiden, a 
vekili Stoyadinoviç bu sabah saat altr hada veyahut pek yakmlannda 
yı kırbeş geçe Sivilingrada geldi. rini takip etmiş olan kültür m 

Vakit erken olduğundan baıveki. rine yeti§mfştir ve onlan elbe 
li·khns~ karşılıyamadı. Resmi karşıla. çecektir. Bugilnktl Kemalist 
ma Filibe istasyonund::. yapıldı. Eti Boğazköyüne ve buralarda 

Yugoslav başvekilini, Bulgar baş eden azametli eseri, hayretle 
vekili Köse Ivanof, Başvekilin kalem eyliyen Höyüklere gururla 
mahsus müdürü Kralın müşavirleri Geçit .resminde askeri ku 
lstiklJil ettiler. I yakmclan gördüm. Onda da, 

Karşılamadan sonra hep beraber milşahede eylediğim ayni 
Kıllçlm köyündeki Kral Borlsin sara. ayni dinamizm ve hareketi 
yına &idildi. Kral, Yugoslav başveki. Dost ve müttefik Yugosla 
linl kabul etmek üzere Varnada~ TUrk ordusunu bu kadar iyi y 
gelmişti. Kabul merasimlnden son:a mptu rapt huausunda bu de 
Kral Yogoslav başvekili ile yanında!cf kemmel ve bu kadar §eVk ve 
zevatı ve Yugoslavyanın Sofya elçi· ~çinde görmekten ne türlü haz 
sini bile yemeğine alıkoydu. guınu söyl~eye lüzum var mı 

Yugoslav başvekili saat on yedi. Tayyarecısfnden denbclsine 
de yanında Bulgar başvekili ve Yu- ordunun her smJf efradmm si 
goslal sefiri olduğu halde hususf vazlfk e aşkı, kuvvet ve kudret 
t 1 K li . . t• d o unuyordu. 
ren e ı çım ıs ısyonun an hareket Ord 
d k unun yarubaşmda Büyü 

e er.e dokuza on kala Sofyaya gele . ni kıvançla ııelAmlamakta ola 
cektır. Tren Sof yada on bir dakika Part· · i d 1 tm 

ısın e as a unu ıyaca 
kalac~k, bu müddet zarfında Yugos • SA.y ve nizam h 
1 b k"l" Balka • arp ve su av. aşve ı ı n Antantına da. Türkiye yurttqlarınm hükmtl 

·met ·"h·l~·· · i1° p:· üşecek · dadır. 

Husust tren tam yirmi birde Y~ Ankaradaki kısa ikametim 
goslavya hududuna gitmek üzere ha. milli bünyenizin en sağlam ' 
reket edecektir. üzerinde kunılu,' sağlam bir 

• • • dufu kanaatini verdi. 
Muhterem misafirimiz Yugoslav Her tarafta, iyice tetkik 

Başvekili Stoyadinoviç ve refikası geniş esaslara göre hazırı 
dün akşamki eksprese eklenen hususi plAnm mevcudiyeti gö.ze ç 
vagonla ve parlak bir teşyi merasimi dır. Miman bizzat büyllk 
arasında memleketimizden aynlmış- tarük olan, bu plim tahakkuk 
ur. iae kendileriyle uzun ve samfmf 

Başvekil aynl11mdan iki saat önce melerde bulunduğum başvekil 
gazetecileri Yugoslav konsoloshane- fnönüdUr. 
sinde kabul ederek şu beyanatta bu- Evvelki gUn Ankarada, bu 
lunmuştur: zel lstanbulunu?.dan ve binneti 

••- Dost ve müttefik Türkiyeyi, kiyeden aynlırken, siz gaze 
bll)'llk cumhuriyet baYJ'l,m.U)~ -ya- himmetinimen de babsetmemeJt 
ret etmek için nadir bir fırcat gtkb. :.ton goı ...... >r ... -ı.ı • .::"1v.~.: .. : 
Böylece Türkiyeyi satvetinin geçit lqmalan ve karşılıklı tamşm 
resmini yapmakta olduğu bir sırada çin siz de çok emek sarfet 
gördüm ve onun terakkiyatmı yakın- yolda devam etmenizi rica ed 
dan milşahede ettim. bu vesileden istifade ederek, 

Reisicumhur ekselans Atatürk gibi mllttefik Türk milletinin 
yuca ve dinamik bir varlığın sevk ve yllkselmesi için gönlümden ko 
irşadiyle bu kadar az 7.amanda elde raretli dileklerimi, sizin 
etmiş bulunduğunuz neticelere hay • kendisine bir kere daha üade 
ranım. DUnkU zlraretıer 

Sizin her yılıııu.. başka memleketler- Tüksek Başfekil guetecilete 
de onar yıllık ve hatta yUz yıllık de- nabndan sonra şehrimizdeki 
virlerden daha verimli olmuıtur. Rei- lav kolonisini kabul etmi§tir. 
sicumhur Atatürk, admm sizin dili- :Muhterem misafirimiz dill1 
nizdeki medlfl.1Unü gerçekten temsil Türk - Yugoslav afyon sauı 
etmektedir. O, yeni Türkiyenin haki- na gttmit ve muamelelerle 
kt atasıdır. olmuş, öğleden sonra milr.eleri 
Yepy~ apak ve terefli Ankara ye mııtır. 

Gazi Antepte 
Cumhuriyet 

bayramı 
merasimi 

Gaziantep, (Huaual) - Bayram eti· 
ne az raslanır derin bir heyecan için· 
de kutlulandı. Şana mildafaalariyle 
bihakkin iftihar eden Gaziantebin kah 
raman evlitlan cumhuriyete olan bal 
lılıklarmı en bariz fekilde üstün bir 
coşkunlukla ispat ettiler. 

Askeri krt'alarm ve bcilerin geçili 
çok alkı§landı. Mektepliler çok m~ 
vaffak oldu. Gece fener alayı gec; vak
te kadar devam etti. Vali ve eti bil· 

l11k bir balo verdiler. ~~~~~~""--_.:..;.;..:.==....:.;.::..:.~.:=..=.=.; 
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!•ncak mektupları 

lfatay Türkleri maarif
ten mahrum bırakılıyor 
Onların memur olmaları da 

• 
•rnkansız bir hale getirilmiştir 

Yeni futbol kaideleri 
Bu haftaki maçlardan itibaren 

Bizde de tatbik edilecek 

Bu ıene Berıın oıımpıyatlan HDUin
da toplanan beynelmilel futbol fedeıas
yonu taralından bazı futbol kaideleri -
nin deği§tirildiği malUmdur. 

Birçok milletler, bu değiıikliklerin 

bu sene futbol mewiminin batından i
tibaren tatbik etmeye baflamıflardı ve 
bugün hemen hemen bütün dünya fut
bolil yeni kaidelere uyarak oynamakta 
dır. 

Bu kaideler neıerdtr? 
ke geçirmekte bulunduğu sırada, izin -
siz olarak içeri giren bir oyuncuyu gö
rür ve bu oyuncunun da o anda doğru
dan doğruya oyuna müessir olamıya • 
cak bir vaziyette bulunduğuna kani o
luna. hakem bir müddet oyunu tatil 
etmiyerek oyuncuya ihtar vermek ve 
oyunu inkrtaa uğratmak için tehlikeli 
veya avantajlı vaziyetin inkipfım bek
lemek hakkına maliktir. 

MalUm olduğu üzere kale vuruıu ).a. 
hut maruf tabirile (avut atııı) ekseri· 
yetle müdafilerin kaleciye pas verme
sile yapılırdı. Bu ıekil kaleciye 1&rj ya• 
pılan memleketlerde birçok tehlikeli ka· 
zalara sebebiyet verdiği, hatta geçen • 
lerde tngilterede bu yüzden bir kaleci· 
nin de öldilğil nazan itibara alınarak 

nizamnamenin bu maddeei fÖyle defit
tirilmiıtir.: 

Kale vuruıu (avt atlfı) doğrudan 

Antakyadan bir mauanı 

Bu vaziyeti nazan dikkate alan Tilrk 
federasyonu da yeni kaidelerin bi.ıde de 
derhal tatbikine karar vermif ve dün 
akfam federaıyon batkam Hamdi Emin 
Çap ile ve futbol bapntrenörüniln itti· 
rakile yapılan hakemler toplantı11U1da 
yeni kaideler etraflıca görilf iilmil§. fe-

2 - Kaidelerde defiıen ikinci kı
aıın, ilk zamanlar maçlarda ihtimal ba
zı anlapmamazlıklara ve yanlrıhklara, 
sebebiyet verecek bir nokta olmakla be
raber çok basittir. 

doğruya bir vuruıta yapılacak ve cesa 
sahası (yani 18 pn) dahilinde top 1-e 
kinci bir adam tarafından o~ 
caktır. Topun oyunda addedilmai ft 
bafkaaı tarafmdan oynanabilmesi Jçia. 
kale sahan dahilinden atzlmq olan too 
pun ceza aahauru aımaaı ilamdır. 

~ ~ yazıyqr: ~ 
· .... ~ itUAfna.meai aancak TUrkle-

' ~k haklar balı§etmiş ve Fran
,_ &ztnı ekseriyetin hukukuna ria-
~ kabul eyleml§ü: M'ekteplerde ted
~ ttlrkçe olması, TUrklerin maa
"'*nt 1LZaıni iatifadelerinin temini, 
~ dairelere memur alınmaları ta-

• hakların bazılarıdır. 
~ &kat, esefle söylemeğe mecbunıı: 
~an on beş sene gibi bir zaman 
lıı..._:9~ halde Türkler bu hukuktan 
~ine sahip kılmmamıştır. Altı 
~anlaşma, yalnız kAğrt üzerın 
~ ~, ve bunun taşıdığı ahkim
~ hetnen hiçbirisi tatbik edilme-

r. 

~~ ~ bUytlk bir kısmı 
~~il'. ÇUnldl; kendisine bu 
~ inıkin ve fD"B&t verilmemiş-
~ edile_~ ve keyfi 
' l~ bu zavallılan ya anavatana 
~h lllecbur bırakmı§, yahut maa-
~ btlabUtUn mahrum etmiştir. 

te ,._,~~teplerinde tedrisatın türk 
.._._..,.IA!ll8aı, kararlqtmlan esaslar-
~ Ruçtıkıu bUyilklü her TUTk 

~ hocalar türkçe ders ve -
' · Fakat bu, sözde kalmıştır. 
~ekteplerinde öğretmenlik e
~ kb.uıe Yilzde doksanı TUrk olmI
~ lerdir. Ermeni, Rum veya 
~ Yedi ile on iki yq arumdaki 
bıı-_.~&rma namı tnrkçe okuta

"11~ ve onlara istedikleri tah
~. ı;.QQUecekler1n1 dilşUnmek J!zmı-
S ~ mektebe alındığı S 'Varit olan mnıthıwdır. 
~ ~ almmıyanıarm, yahut ... 
~ lçtu fazla mrluğa W>l tutu-
"1r, 11..ı.. _lblttan birincilerden daha 

4ttt....;!& fazta.dJr ... a;::a ıa~ bir Tllrk liılesi var 
~ yalnız tamı ve coğrafya 
~ ~Olarak tedris edlllrken, Jıoca.. 
..., na "8.tanma ihanetleriyle ma-
'- ,_ ~erden M'ee'ut Fani, Ali 
~~ Azmidir. Gençliğin bu 

'~ ne bllyt1k istifadeler 
._, ~ meydandadır. Esasen 
~ 1'blhıdeıı liaeye rağbet 
~ ~~ &ençıer hep birer fırsat
~~"~ gelmekte ve kendi J.iae-

'~· FAuen TUrk ta'~.: - _ve edebiyatmm adam• 

~ ~ da Yoktur. Bunlann 
-.~ ~ ,_tanlı, coğrafya ve ede-
~ 0 &111uttur. 
~ ~ mekteplerde daima tı-
...::~llaınelem g6rilr. Terfi ve 
=:::s: llııllne geçmek için ne 
......... ~. J'aptlır. MeAleli.; imtihana 

'~ lraJTet etmeyiniz! Evet, 
~ ~ alnımadıklan vakidir. Se
~ talt ' be l'Öaterilir bilir misiniz? 
.... ~~e bir cevaptır: Meseli, 
~~derler. Siz, istediğiniz ka 
-...;, ~'Ve muallim senelerden-

~ "cte,b;tz. talebeaini nasıl unu
'- ~? lıtudlJnutur işte! Niçin ga-S «ett Ur ve muallim oldular
.._;'"'"1Ut 111~ eı- defiı ya! 

· lllt ,il', Velitri ricada bulu-

tlnejtn ma.lıvedilmeme-

si dilenir. idare, ltltfen şu oevabı ve
rir: 

- lstibbarat dairesine gidiniz. E
mir versinler. 

Mekteple latilıbara.t dairesi araam
daki mUnasebetsizliği şimdilik unutu 
nuz. Ne vana orada olduğu için va
kit kaybetmeden koşunuz. Fakat, ak
silik burada da sizinle beraberdir. 1-

• deraayon bafkanı bu haftadan itibaren 
maçlann yeni kaidelere uygun olarak 
oynatılmaar icabını hakemlere reemen 
teblll etmiftlr. 

YENt KAtDELER: 
Yeni bideler iki değipklikten fbaTet

tir ki bunlann birisi ve çok basiti ıu -
dur: 

şin çok olduğu zamanda gelmişsiniz.. 1 - Evvelce bir oyuncu oyun devam 
dir. Sizinki ya.nna kalrr. ederken hakemden izinsiz olarak oyuna 

Ve uzatmıya.lmı, bugün, yann der- girene hakem oyunu durdurur ve izin
ken emir verilinceye kadar ara.dan siz olarak içeri giren oyuncunun bulun
yirmi gUn geçer. O vakte kadar im.ti- dufu yerden, o oyuncunun takımı aley
hanlar da bitmiştir. Siz sağ seiamet hine bir serbest vuruı cezası verirdi ki 
artık! malQm oldufu gibi bu vuruı kimseye 

Memuriyet vaziyeti bundan hiç de temas etmeden doğrudan dofruya ka
f arklı değildir. TUrklerin devlet me- leye girene gol olmazdı. Yani gol ol
muriyetine almmamalan sanki pren- ması için topun vuruştan sonra muhak
alp ve esutn-. Bu, işin kapaklı kak bir kere daha oynanması lüzumu 
kısmıdır. Görüıı~te memuriyet herke vardı. 
Be açıktır. Kanunt prtlan haiz olan Şimdi kat!f~in bu rlokttıa 
her fert istisnasız memur olabilir. ğişmittir: 

lein içytlzll müra.caatmızdan sonra Bundan sonra izinsiz olarak sahaya 
çıplaklığını ortaya döker. Ve bu tak- giren bir oyuncuyu gören hakem oyunu 
dinie meselenin hiç de tefsir edildiği durduracak, içeri izinsiz giren oyuncu
§ekilde olmadığını anlarsınız. ya bir ihtar verecek ve oyunu durdur-

Memur olmak için arapça bilmek duğu sırada topun bulunmakta oldu
§8.rttrr. !Cüsa.baka imühanmda kazan- ğu noktadan bir hakem atıp (diğer 

mak mutlaka lizmıdır. Fransızcayı tabir1e bir hava atrıı) yaparak oyum 
iyi bilenler tercih olunur. tekrar ve derhal baflatacaktır. 

Görilyorsunuz ~memur olma şart Ancak, hakem bir tarafın mUhlm bir 
lan nekadar hafiftir? TUrk topraklı:.. avantajı olduğu veya bir kalenin teh1i-

rmda başka lisanların hi.kim olduğu- O t klet dO 
na pşmaymız. Bu, sizin lehinizdedir. r a Si oya 
Fena mı? Çok dil öğrenmenizi temin boks 
etmif olu:vorlar. şampiyonluğunda 

Fanecielim ki ara.pça. biliyorsunuz, I R 
fra.nsızcaya da eöyle böyle vAklfsı- A man oth 
JUZ. 0 samaD imtilıam Vermek bir w· tt' • h b 11 meeeledlr. ÇUnldl; suaııer çok düşU- ı ı sayı esa e 
ntllerek ve genel bilginizi tartacak yendi 
surette tertip edilmiştir. Meeell; (Alt 29 t.eşıinievvelde Berlinde yapılmış 
komiaerin 816 numaralı karan ne- olan. maçta, dünya yarını sıklet şam
dfr ?) Niçin gilldünilz? Sancakta yaşa- piyonu Alman Rotlı rakibi WJtt'i 
dığmız halde bunu da bilmeyip de ne- mağlftp etmiştir. Bu itibarla hi.ll §8lll 

yi bilecektiniz? Diğer sualler de bu piyonluk unvanını muhaf&7.a etmekte
bdar mUhfmdir. Ve siz, böyle çok mil dir. 
lilm sualler karşmmda kalacağmm 15 ra.vd devam eden maça vıtt da-

Kıymetli güreşçi 

Koç Omer 
öldü 

Merhum Koç ômer 

Top ceza aahasnu apnadan bir U... 
oyuncu ceza sahau dahiilne girer w 
ya bir yankı vuruı yl1stınden top a
ha çizgilerini •tmadan cea -.. 
içine dUıerae, vuruı tekrar ettlrileceli 
ve eğer bu hareket baden yapıldı, ı.e, 
bunu yapan oyuncuya bir ihtar verile
cektir. 

Topun ceza sahası haricine çr1nmdan 
evvel kaleci veya herhangi bir oyunca. 
ya pas verilmesi de, vunııun telıaar 

yapılmasına bir aebebp tqldl etmekte~ 
dir. 

Yani top vunıı yapılıp da c:esa ..-. 
1ı haridne çıkmadıkça bt'iyyen ~ 
da sayılmam•ktadrr. 

tıte kaidedeki bu defifildilder ı.. 
mamen açık olarak anlqrlacak derecede 
basit olmakla beraber, bir çok yeTler-

;I ~~~~ 
mit. ban mUdamer bot bulunp ve eakl 
alııkanlıktan kurtulamıyarak kaleciye 
pas vcrmeğe, top ceza saha6ıru aıma • 
dan hasım oyÜncular kaleye hücum et• 
meye kalkıımıılardır. Fakat bir iki hafta 
içinde yeni kaideye alıplmqtır. Biz a,
le Umit ediyoruz ki, bizim zekiımz, da· 
ha ilk haftadan itibaren yeni niamna
meye tamamen kavrayacak ve tatbllı! 

aahumda hiç bir mfitkOlt.ta marus Jra. 
Beı senedenberi eski Haliç klilbünde hnımyacaktır. 

güreı yapan ve son senelerde gösterdi- ----~---------
ği büyük muvaffakiyetten sonra milli Balkan futbol 
gü.reı takımı kadrosuna giren kıymetli 

güreıçUerimizden Koç ömerin kısa bir Ş • 
hastalıktan sonra vefat ettiğini teenür- ampıyonası 
le haber aldık. Paskalyada yapılacak 

56 kiloda müteaddit maçlar yapan Ö-
mer Sovyet ve Macar gUreıçilerile ya- Bu sene Atinada yapılmaıma karar 
püan müsabakalarda iyi dereceler al- verilen Balkan kupası futbol maÇıarma 
mrı. Küçük HU.eyin ve Kenan ile ara- büyük paskalyada baflanacaktır. Mü•· 
lanndaki farklar ölçülmiyecek kadar bakalara Türkiye, Romanya, Bulgaris
yiikaelmit bir vaziyette iken Berlin o- tan ve Yunanistan milU takrmlan gire
limpiyadı bazrrlıklan esnasında hasta- cektir . 
lanmııtr. 

Bu kıymetli güreıçinin çok genç yaı 
ta ölümü memleket sporu için çok acı 
bir kayıptır • 

evvelden bilip hazırlamnadığmız için ha heyecanla. başlımış, Rot.h daha aa- •••• 
imttlıanda ka.zana.mammız. Kabahat kindi. Beşinci ravndda Rot.h yere dUf- -------------

Balkan kupası maçlan dolayıaile Ya

goslavya ile Bulgaristan federuyonlan 

arasında evvelce çıkan bir ihtilaf yüdln 

den Yugoslavya milli ta1mnr bu seneki 
Balkan kupası maçlarına ginnemek ka· 
rarını vermiıti. Aradaki bu ihtilifm fe

derasyonumuzun tavassutu ile halledl· 
leceği ve dost Yugoslavya milli tala· 

mının da bu maçlara girecefi ümit edil 
mektedir. 

kfmeede defll, yalnız ve yalmz bu su- mekle beraber, With de birçok zaman.-
allere cevap verememeniz de ta.bit. lar nakavt olma.k tehlikesi geçirdi. 

SözOn lmaın; sanc.akta. Türkler Nihayet hakem heyeti maçın puvan 
için milnaaip memuriyet yoktur. Bun- hesabiyle Roth tara.fmdan kazanıldı
lar, Jdlçflk, büyük bir vazifeye layık ğmı ilin etmiştir. Malfun olduğu veç
cörillmez. hile Roth bu unvanı 1934 denberi mu-

Vakıl TOrklerden memur olmuş hafaza ebnektedir. 
kimaeler Yok değildir. Ha.tti mühimce Maç ha.klmıda fikri sorulan Witt: 
mevkilere bile sahip kılınmıştır. F.aa- "Gerçi mağlftp oldum. f a.ka.t Roth bu
sen her vesile ile bunlar nümune gö&- na liyıkbr. ÇünkU, hem gayeı sakin 
terillr. Fakat, mahiyetleri tetkik edi- döğüşilyor, hem de birçok meziyetleri 
lince anl&fllır ki, TUrklerden memur itibariyle benden epey ilstUndür.,, ce
gene yoktUl'. Tnrk bilinen ve öyle ge- va.bmı vermiştir. =-------------::-:-----ç i.nen bu 2va.t, ya. hükQmetimizin hu- Fransız blsıkletçısı 
dut harici ettiği yüz elliliklerdendir, • • , • 

yahut başka amale hizmeti .be~- Pehssıer nın 
mi§ kimselerdir. Yoksa, hakıkt Türk, 
jandarmalığı bile tavsiyesiz e1e ~i- Veni bir rekoru 
reme& Motör arkasında çok tehlikeli bir 

İddiamızı kelimelerle değil, vakıa - bisiklet kO§usu yapmış olan meşhur 
larla ispata kadiriz ve böyle olduğu Fransız bisikletçisi Charles Pelissier 
l)alde fazla söze lüzum görmüyoruz. saatte 67 kilometre sürat temin ede

CO§kun i rek miihim bir rekor tesis ebniftir. 

Be§ikta§la Nuri 

Beşiktaşh Nuri 
An karada 

bir klllbe girdi 
Ankaradan bildirildiğine göre Anka

rada tahsilde bulunan Beıikta§ birinci 
takımı uasmdan Nuri, Anka.rada An
kan GücU taıkrmma girmiıtir. Binaen
aleyh BCfilrtat geçen seneki gibi bu o
yuncuyu mÜhim maçlarında istanbula 
cetiremiyecektir, 

Boks 
aleminde 

EvvelA berabere, 
sonra galip llAn 

~dlldller 
Pariste Wagra.m salonunda Avrupa 

p.mpiyonu Weiss ile İtalya şampiyo

nu Urbinati arasında yapılmış olan 

boks maçı evvela berabere sayılını11& 

da, sonradan iki boksörün vaziyetleri 

tetkik edilince Weiss galip ilin edil· 
mi§tir. 
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Bu harple 2586 Alman bahrJyelJsl 61dD. 
lnglJlzlerln telefat• 6446 yı buldu. Biz 180 
esir aldık; bir tek Alınan bJle lnglJlzlere 

Fransız ve ıtalyan kumandanlı 
ıarı da Türk mevkufları serbe 

bırakmalıdırlar 
etdr dOşmedi Fakat,' kolonel Ballar derhal ve biraz\ - Jıvttl J 

da •kat'i bir liaanla ıu.nları söyledi: - BqUltUatl BU de alzin ılbi )'ipi• 

Tabii blr b•lecanJa ı 
- Nuıl olurP 

İngilizler kendilerini g8.§kınlıktan 

1r:urte nnçay.a ~> ıemjWJi dibi boy
Iw. 
Bwı®P. 3<>nra baflm hiçbir 1ngiliz 

~iııe r»gelm.Nen Almuı J<ar;ı :tU· 
1vJIJ,a girdik. lı>.gil~ ı.miralj Celli~o 
eafak vakti Heligoland civarıp,da bu· 
Jwıu1QJ'du. Likip g_ecçlcym J>jr urhh 
fUoq ile ,ınyha.reb.e kruvw.örlerini. 
ıı-tit knıvM-9rkerini v, torpito ,ınub -
ri.pl~ Jıa~ttJli için AlmapJ.eı-a 
kartı y.m llir tec:.~ ~e~ eae1').e· 
~ 
~ sJbı "®A ild '1u!ıP.iP tut· 

fm l>\ı ~ ı.a~ı ~ iJMı 
.ul4iğj ~ RiltUıı 4UlıY• ile bera
lııeı' b~ AJ~ı~ .Qa ,.,k. Bahrl 
~ v, ®"MIPWli)'~ ~UJ' kot
~ BtıriJı ~ff. lıapan,torlufu
~ b~ gjPJ yeni bit- )Qwvet karft
~ lm d~ müaiıB sa)'iata uğn
~}Jiç Wwm~. 

tngflizlerin ilç büyük zırhlısı batmış
tı; Mllm ise ancak bir ... İngiliz mhlı
lul ~imi• muharebe f'ahaamda 
IMl:mıılardr, halbuki bizim batan ye-
g&U arlıbmn Luetzov hasara uğra
mış ve dönüşte bizzat kendi mürette
batı talilmdan be.tınlmış, mürette
bat da tabii kurtulmuştu. 
Zniıhl~ baş]ıa fngiJlzl~ Uç de 

mlib krqvuör kaybeqnişlerdi; Al-

~! ~'""~~-
,..., ....... ~.~ .. '""'ıurı J.I~ Pornm.em bet-

mışfi. .İ!üçüK gemilerge de Jn~Jizlerin 
r,a~tı .. b~ Ç9Jc f~Y4J, 

~ ~ geUn~; biz dört 
~ krgyqijr ve )>el torpito qyJ;wt
tJt, ı.,nı~ 1Jt9 ~ fijQtjlla p
Mf.ıtl batµ,ıcjı. BiQ knlvar.örlerden 
~ V~ea ~ U>pçusu ıar.
fJndan bıatırJ1ın•ı. Djğerleri torpil 
~tiyle battJ, 

Gemil.erimmn in§& tan:ıan ftiba.riy-
11 IJil-.mlığı •• ateşimi•kt isabet, 
.imJan zayiatı mukayese edildi~ sa -
.._ da meydaJıa çıkar: ·Sıı h~te 
2fiM Al"laıı WıriY1'l~ pldtl. İııfiliz
lertn telef atı 6"6 yı buldu. Biz 180 
esir ~' ~1 ltlr tM •ımuı bi
le İJll'ilizlere emr dtfşmedi. 

Korsanııoa 
naz1rllk 

IQjerak muharebesinden BOnra Mö 
ff ııuıavhl lmı~e topçu kum1U1-
~ t.,yjn edildim.,. Bu ~ylş lnıüiz.. 
1~ JJl>lllb hattl1,lr f&J'IPafa birlqı.ç 

deh te§ebbüs ettık. Lakin şayanı ka- _ Size de müracaat edildiğine göre, nz. 
yıt hiçbir hadise o1madı. bunları n.uan itabara alarak içlerinde - FeQ obuı. Bu "ırttle bir taılt 
Hayatımın .reni bir veçhe alması bizim txralctıklamı:ıız cibi susı.ı hafif o- iki inat wrmut oluru. Hem W.l daimi 

gene Hamburgda mukaddermiş. Möve .lanlar vara onlar bırakılmalJdır. iz'~ ed.iı bir <Urttın kurtulur, ls4tlll d• 
mwıvin kruv~rU Vu1kan t~zglhla- ~allar, ta~nbul umum mlittefiikn za.. senel•rdenbtd mUttmadlyen kırnuı, 
rmda tş.mjre girmi§ti. Bir gün Berlin. bııai askeriY• kııınand.ını jdi. y 40i. 1.. g Ucendlrınit oldufu111m TUrk balkmırı 
den acele telgrafla, emir geJ4i: kalbini Jcuanmıı oluruı. 

_ Hemen yann Berlinde bahriye u. talyan ve Fransız polis kuvvetlerinin 
· ... _ u--·- Joı111u.a--. -y•ludı. Bu iti- 8aUaı bu alıleri llSylctneldc btraber 

mumt erkinıharbiyeeine müracaat e· _, ... _ ~ - • kiQ .,_ le Lı ..... 1.- a.. 
barla ll'ranaız •• ttaı-n polia lmiı'lorl· ha tte .-..o ırdcıw lllÜr-• ,.,. • 

diniz. T ..... ralmiına plfmuı obnq 18rUnUyordu. 
Allah AUah! Benim erkAnlharbiye ne icabında emir de •Cf'ebllirdi. Ve IOl'l 

il f • "' M '- i...ı d al la s6derl de ı.;t.te bir emir mahty...ı-4, Ben ~ ..,,ntdlyorclum ki, kolonıJ e ne §Jm var· eraıı. ı.•n e e a.ce- JIVr• ..... 1 kendisini Uk defa yanht bir yola '" • 
le trene koşarak Berlil'le hareket et. idl. kettiğim için bana kızmıı gibiydi. Bat• 
Um. Onlar kendi aratannda konuturlar • 

ErJc&lııhl\l'l)iyeye m~atim min. . ken ben de için için ıevinlyordum. Te. ti, ~ k.artı itim.ad.Jnm biraz NfJllmı' 
lay 'l'UMen tanımdan karlllaadı. Mi· olduğundan da korkuyordum. Fa~~t, 

JebbüsUmün bu bd.r iyi bir netic~ ve· "- yJp•bm, jgjn netiçeaine bJlımak la· 
raı.1 411111'\19 daşer gibi 111,....Ji11'#· nı:~Jjııi w, de IMJıetmeJıllıtiı.D- ~en, znn. 
du: yalnız Krokerde bulunaıı mlJ)pıısllrı 

- Muavin W.vad)r 111ahiyetlnde 
yelkenli bir R911liyle lagllis abluka hat kurtarmayı dütıbJınUıttlnı. Şjpıdl diğer 
tJJQ YlflMIJ ~ MMiglf.4' ~ tc114bJ tcvkifb~l4rjJUit yattıı yU.ler
rUyOJP ln'lı1Ml'Ulf cı ıvıtandat da lıurtu)t)'9'd'1. it~cigl 

Ballar, Kapriııi ilı kornıllP•Jnı bl · 
drdi.kten sonra l>Ana dffdii: 

- Bizde timdi kaç kitt kaldı. 
- Uçl 

bundan ileri gelmekle beraber, BNJAJ 
O Jı14v Mrincfün )JJ, lmJrtnM brtJ ~ni görilr 19rıaıcı: - Demek diğerlerinin nerini bırak 

ilk tnıi4 blıv JlQIJS. MVNllPIU tık. 
- ~1.IJWM ,.,.,,,, '* t.-Wr ,... YO.CMtı Orirıygw .J, ı1ın dt ıel f - Emriniz üzerine. 
~ mlMIM *" fll~'T diye''" .erı emir YtriJıçı ba,.,al• ~wk 

muttum. Befı hangi yaplıt ),lr itten do.- JColonel gent: bir ıey şöy1emeden ku· 
.,,,. bftdlmi loplA)'JP ÖIUF diJe, ıpandan Kapriniye döndU: 

cljkt.q. ~ 4fvam 1Wmı layı anrlaıiacalnm beklerken tali önü· 
me -tabraiai müşkül bir lfıtufkirlıkla - GöriiypfJUJlUZ lP biı de P~1' lm 

- :Bv, ~ M M,U.k M!UtHnı4Jr §ey kalmamıı. Siz de öyle yaparsınız, 
)lvl'llfğ pi~ UMlrD& çıkıyordu. Ben bu sırada kolpnelin b~nimlc; ~o-

- .._ bg ,_ MWltf~ M Uydurduğum basit bir yalanm b&yle nuımasınııı bitm~ini vesije edere!J od~ 
btJJ'Wı Mft:ı neıttrf bir netice vereuii kimin a~ ıellrdi . ma döndilm. Bir~ sonra da misafirler 

_ J111u ••ile }l!~I Durduğum yerde oıdann halini ıeyredi gittiler. Bu hadiseye o kadar ehemmi-
IWll •ı '"M 11&~· ., ... -..: lıltnlay 11a11arnn bu emri lrar- )'~ vermedim. §imdi btıtUn dU9ilncem, 

"Pa,ss pf Balmaha" pm .siive.risisinlz. şrsmda pir müddet deruni bir liuhran o geceyi MJ'srra gidecek olan •evgilim· 
P.,.. " 111111111tı A111orPJM JMncb• geçirdikten sonar ayağa kal~rak: le berpJxr geşirmektl. Bunwı içJ,n nr 

!'MJ IJUM& Pllltlk ,uJJIJ tll ArlıMJela- .... J3iz.dekl mahpuslann da bCSyle va- yapıp ne edip kolonelden mllsaade kopar 
ka ~ lıılr ın,tJa. Puvu6rU tara,. ziye~ri tetir~ edildikten 110nrt W>li· malı i~im. tkinci mesele d~, aevgttiyi 
fBl4M ~ ...... fntpJll mtmtt ye.ini tavaiy~ f4iyonunıı. d~mıek. gene bu yalanla o gece evınden çıkar-

~t ~ mut,..m J4m mıJ&e .:=;:.;:::;::;;;::;::::;=;;;:::;;::::;;::::;:;;:;;;:::;:::;:;=:;::;:; maktr. 
"11 ~Jndo xırtw• ~ J(>JA. Gl· mudayı 1ı1mJf v., J{YPJıe.yel}.~ dQirg tı yalnız bununla da bitmiyordu. An· 
kanJmJf, UIJj.n yoldl Wr Alman tah yola çıimutlar. PQrt gUıı ~ bJr yı>l nem Krokerde misafirdi. Binaenaleyh 
telbablri 11u1riae GJkmJlr Amerikalı culukta.n ı!OJµ'JL lh'Jwu\ varılmJı, om .. gece çok geç vakte kadar Krokerde!! 
kaptan biw~ıfın.ıt Ji,iven,.m-ek biz barlardan ÇJk~rıltn lngUizler JEeıuUJ.9. heriçte kalamaadım. 
den yardım göreceği ümid'yle İngiliz rini Alnw> 11.nwuıu;la gö~ fena Fakat, bütUn bu mUıkUlata ratmer 
mürettebatı ambarlara gtlitletUkten bAJ~ flP.'IJ1Jılar. Hele ıemJd" aııcals bu geceyi onunla 4:>atbap geçirmek . 
sonra mevcut silahlarını deqbe atıp bir Alınan,11- bulunclufunu, onun tek uzun zaman bana fedakArane bağlı kal· 
teslim olmuş. batma bu ili becerdilUd aalaym.ca aut olan bu iyi kalpU kız da son ayrılı· 

Bahriyelilerimiz 1remiye çıkuak sor hayretleri bU&J;>iltUA '°ğalmıı. lşte pmızdan iyi bir hatrra bırakmak isti· 
muşlar: böylece Alman bıµıdırasma geçen ge. yordum. Ona karp çek feYler borçlu l· 

- Nereye gidiyorsunuz? mi heaim Jruınandam aıtıaa lf'Plllektey dim. Borcumu mutlaka idemek istiyor 
- Arkanjelske... dl. dua 
- Tuhaf teY! Rotanı11 o tstlkame· Seviııoiaıden kabsma ıılUllIYOl'Ctum. Aktama dofru koridot'a Mr aralık 

te defUdi! Peki, ytlkUnUE ne! Jiı?rı,~n ~teıııflnde trenine JUıt.dJIJH Matnıa•tl T ... yı rastladım. Kıseaju 
- Pamuk. geınlm orada Teklenborg bahriye tez- yU.Uını nsahsun mabzun btkıvordu. Yr 
.- Almanyanm d' pamufa hitiyae. giLhlannda yi.lr.\'JMı Kllpgin nezareti nıM yaklaıtnıı. yavaı bir seale: 

oJA-bjlir. '1tm4ı UyJ!~ 'uJJ.l!l\l)'QNUt .... Bu ıeeıe gelip uni ıvdıl'l alaea 
~teJbA}ıjr ~J>iUfrirukn biri kv ,. (Dwt1mJ var.) ğını. 

BEMI K~DIML . 
~ _ ~ .... ll:t / Hlsst Roman 

- Ama ımçıııalı)'orsllJl... Bu itirı 
lçipd.e y.lvt ve m\Jltaddee ol~n pe varY 
Ben, sadece tabiatın emirlerine iı.,ıt 

eı:Ji,Yortıın, işıı: o kAd,.,... nen, bir Jıa
linıien öıeki lulline ıçç~ ltir dilJyhn ! 
~le)ft bıuJdilJl iJ;>Met. .. Btmda ııe Jl}vir 
yet VM, ~ harjkqJ~lik. GAYot l>Mlı 
i& .•• 

aqınçlp ~imbil 'J' ~ AIQdar ma· 
c~ra?ar JeGeÇfk... 4.ld•J'Ptf.,, Piıim ha· 
Yrf.rJJW bütün Jıatıralırm Uatıııdt 
Jlk,l:J v~ teıpiz ltir kOftye ukı- ve bı. 

N.akleden; Hatice sorevva 
-Ş5-

- Senden bir şey, bir tek §eY işti. 
yonun, Murad ... Aşkımızın mijvaffa. 

~tawikle neticelenen §Y lfQD k11mı

m unut.. Ondan evv~i lıısımlar o ka. 
dar güzel, o kadar sahici ve samimiy. 

di kL. ~in, M.Sıl oöyl.eıneli T Bunu 
sana yalnız bir mukaye.eyle anlata
bilfriıJı. .• 

Murad yalvardı: 
- Elverir... Allah a§kma elverir .•. 

Sus ... 

- Hayır... Düoilıl4ijklerimi IQUtla
ka söylemek istiyorum... Sonra ar-
tık, bUtUn hayatımca susacağım! Zi
ft, elbette tnhmin ediyorsun ki, şu 

aada, nuwcudfyetimin bütün bir pe.r
~m defbı ın~fmlnt ,a.pıyprum ... 

lfaydi, beraberce bitirelim bu i~i .. 
Tam zamanıdır ve bunu böyle yapmak, 

çok temı., ook dQtru blr •Ur. 
Sesi bpJuklqtı, Fakat ıöslel'i par. 

layıp buplarulı: 

- Diq)o... Artık 11en k'41nlıktan, 

di§iliktea GOOYOnJm., auıul4Jt sonra 
ne sen:.n qJMtJloao.tjm, u da 'bukası
nın ... Bitij .. Bıı huleti kıybettJIJı .. 

Murad, içini çekti: 

- YalJıJ~ onqll§µQ,., 
- Fanet ki öyle... Elimden ba§ka 

bir şey gelmyior ki ..• 

Hü~ltt, ii:Idi, t,ı,ıı.ıin eliıti öptü: 

- Çq~ ıılvi, GQK m1,1kaqr,l93 bir teY 
ya,pıyQrsı.uı ! Jltınpk lılrur,ıini clllY· 
du. 

Kadın, 'bir kahkaha attı. Ve kahka
hamnın akisleri, bu meyus odanın du
varlannda çmladı. 

Ci4dtJ'fY. Bu i§) e.rtık ltiti~}I is
tıypr~ B" de..,,;ıe k\lçiik §eyler içJıı u. 
mit.!zliie dilfen im ~am ... v, bu ka
«lm ld (yımi kendi) nerlije bir kılıkta, 
konuşuyor, konuşuyor ve haldkatte 

hJd>lr f.ıydAlı IÖIS Jl)yltmemif oluyor ... 
IJtr batuır lşJedller ... 
lıUı ~cJ Mtice budur. 
Mu.,.d, lsınetJ yeni den ele geçirebi

leceğini umuyordu, tamet de, tekrar 
Muradın olabileceğini aannuıtr. 'lecrtl· 
'1e etti4tr. lJQtdıtkWI ri~t gılJınşdı. 
j\ldannuılar.,, Peki, sonra,,. Bu iıi bu 

derect f~ıı giJ>! teWcld etrııoye, dal
landırıp l>ııdA~lıı.ndırııı~ya llizµP\ var 
mı? 

- Haydi, haydi, Murad! Kep4frıi 
topla .. , it ynaya bilk, bö)'I~ geyler ya.-
kııpyor mu sıma, •. Ceaaretl~n. 1'uvv~t
Jen. •• BiltilJı i4Wc~I öP.Uııdt ~ıtıt..-. 

ld~bı QIHl··· İfte o kadt.r ı Seıt bini 
keybebftekle biç blr py 1'ıy1*ıılft 

oJınttYPrııt\4P., Bu"' omJJtlıtı ! Y'ahn• bir 
az hu.ün dunıtJl, ılbette, taltfdlr 
Bim ela hıkiMr Jıiss(ldjyQrSun, ~fil 
mi! •. Palıat t>u aın hiıleri 11&na duyur
duns diye benden nefret edeeek yerde 
bana teşekkür etmelisin. Ekseriya, ts 
ki bir metPee, ba1tueus yaşı ilerlemiş 
otursa, delikanlılara musallat olur. A
ramızdaki bu milne.scbetfn iyi ffralt ı 

altında, dostça J>itrneai de, ,rıe nıJ1tlı.ı ! 
- Susacak rnısııı '!,. 

- )Jurıuı ! 

- SUN.Ak mnnn eliyorum ıtns .. J3u 
:nıİJP.IU$d1eli k~ınck istiyonurı. ~k l· 
)i. .. , Fııkat •abrımı tüketnıcJı, btni de· 
J irt.ın~k jgin, bUtUn tetlhi•Itri ahnın· 
4akj hikmeti nJıyıımıyorµm bir tur. 
JU •.• 

Delikanlının bu heyec:ınh s8z1Prlne 
karşı, kadın, gayet mUlayim: ı 

_. Hf,yır, sakın yanlı§ hükUmler 

- Bu IOft l'"J'f Wribtrtmı.d"' 
ta mı ıteina•k iltlJon\UJ. 

- HayırJ 
- Babtn ltlndın kaitl UnUyo 
- BWyorıunıu lsl babam UJdy• 

DWckAnda uat altıctan ıuı. 

- Ortalık kanfıls. 'tmdt "" '' 
dtrJOft Ktıl '"' pbmsı.k d91 
maı, Btlki de aıı büa11n1 oluna 
rsıUtucle ttmtk latemlycceldercllı. 

- Peki, aıı ,apacapP 
- 1en1 "' ı.11 11Ac1t.....,uı 
- Nasıl olur? 
- tki çare var. Ya, ben babanın 

kinına gider, Mftia pk meuul ol 
nu, bu akp.m eve ıet ı•leuiiııi 
rim. 

- Pena fikir 4etl1. 
- Defil ama, ya babaıt merak 

de eve giderken buraya utrarea .• 
- Bu da dotru 1 Peki ne yapa 
- Baban eve döndükten sonra 

~ccle evinize kadar giderim. Se 
.sece mühim ve müstacel bazı y 
için bir rpilddet Krokerde kalaca 
tin bittikten sonra seni benim ev• 
tirecı:iimi haber vereceğim. BabaO 
tiyar oldyJu için tekrar dıpn çr 
istemiyecektJr. 

- Bu en doğrusu 1 Hem ailemin 
çok itimadı vardır. Sözüne inana 
dır. 

Kız Ue bu esasta mutabık 
Akpm saat beıe doğru elime bir 
ya alarak daktilo kızlana odaşına 
dim. tkinei sngilim Matmazel 
oradaydı. Yil.Ume ciddiyet Y 

Matmuel T ... ye doğru ilerlediınl 

- Matmazel ılz bu aqaın 
1calacaksınız. Bu yuılamt bu 
mutlaka yazılması icap ediyor. 
bitince alzi bir polla ile ve araba 
vlnize göndereceiia. 
Mıtmınl A .. , \>ir tl!lat0'•4on 

tıılduğu ill11 çok mırrut~~p. V ı 
urıcliainf .,ermtdiilılı için btnf 
minnJttarb~ dµyduğUflt ~ ~!mır· iu-ııı 

Mı~nıuel 'f ... yıı; ıeWce Q iti 
için igru etnıedi. Yalnız Jilphr; ~ 
dı~k içiq ıorcJµ: 

- ~unlafll) hepsi mi yudaca~ 
- E"t, matmazel! 
Saat altıya dotru Krokerden 

Bır talraiye atlayarak cletru O 
Matmuel T .. nin ffine gittim. 
btnnutat ttlttlı bir halde çaldılll· 
9ıma babası çıktı. Evı bıaU11 

tll ı aefe• nefese: 

verrnı... BıJnim de b~riın, 
lrrirn var ... ı5fni bült>UWn ~Y 
mt etımJe, llJP.lıtct, k,ınıtıml• 
yorum ... Halbuki. bu münuebtt 
dikten sonN da aenin d09tluıun" 
IU llderdiıq... Buna rağmen bili 
ki, beni ula ..tffetmlyeeeksfn .•• 
da her ~ bitmlıt'r. 

Muratt. alay etti ı . 
- !!enim dOlthığum ! 
Pakat bu rnilıtr.hzt ifadel!lfndefl 

layı pi,man oluverdi. Aratarıııcl• 
le bir tonla koauAulmaaı caiz 

O da. ctJğer ~ekler ~ bi, son d 
d$ 111\~ln v~ ~ııba mı olp.c3~ r .. "' 
Hnclen \ltandJ, Likin, 4tlinde Jıfçblt 
olmACJığıQJ da ;örüyordu... ~ 
anda 11(1pştluk, ~elimea~ pna lldfCI 
fUr tesiri yapıyor ... 

- Uuradcıfım... Sana bir ın 
~den bııllsetmişt'm. lote ... 4ısl 
PQU HJlil,., trıaan Wa.gJler'in 111 
ııe alı~ınca, sonra mızınız "1 

döODl('İ Pbil ınJdir '! Onları -A~lll 
ıılm•k ve bir manovf 11da ~ 
rnek mümktlQ mUclü.r? ftte, ... 
awıa. 4a böyle,. 
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Yazanlar : lnglUz ordu•u hava zabltlerlnden Kenneth Brovn Collln•, 
Me hur seyyah ve muharrir Lovvell Thomas 

-2 Dlllmlze çevlrt:n: A. E. 

Kahirede istihbarat şubesinin şefi beni odasına çağırdı 

Ve yüzüme adeta haykırırcasına: 
- Bul ve anla ı Tilrklerln 

~ öğrenmek istiyorum. dedi. 
:d~a.nun hülaaası: ince, fantezi işler yapmasını biliyor-

dcıı SUn Allcnbi tarafmdan ~galin lardı. Bir de aleyhimize döndUlcr miy
llflrıd~d~~17 senesinin pa.skaiyesl gQ. di, iş tamam olurdu. Toptan bir ka-

~ u .... te TUrk tayyare meydanı. 
ııa !nen Uı.yYarccı Lo ell .. _ saplık başlıyacak ve bUtün Mısır ko-
01Jıı w , Ora<ıö Todd b. • k · İ 
bu ~Yle konu~aktııdır. Todcf, Lowell'c caman ır salhaneye çevrılece ti. n-
ııtııı harbt Y&.zı:nasmı, tngwzıerc bildirme sanın etraf mda sürü sUrU kadın ve ~o
l'aza:vıııye ediyor o da gtınUn birinde luk çocuk bulunduğu zaman böyle bir 
buraYa tun diyor ve ua.vc ediyor: Fakat düşünceyi akla bile getirmek istemez 
<U ben harp ba§ladıktan sonra gel. d ~. . ., 

ın. Bunu sen billrsin tcfcrrU tma k egıl mı · •· 
dar antntrna1.ısm. 11 

&- Fakat ne ya.parsın ki, diişilnmek 
'l':en·ın konll§tugu trUbat znbiU hem de kafa patlatırcasına zihin yor
tnaaıy~ Cilnlertn en esrarengiz bir m. mak mecburiyetindeydik; çünkU, 
llıtınu~ Ha.la. da öyledir. lsUbbarııt trenler dolusu Türk, cenuba, Birüsse-
lan • casus ve bin tnrın vazttcsı o b' d v li d • 

bu adanı. Harbin her safhasına ~ ıe ogru ge yor u. 
t1raıt etnıı§Ur. snveyo kanalı maccrasmı Birüssebi mukaddes Ulkenin en ce-
~un Toddtun ağzından dlnltye _ nubundaki §ehirdir ve oradaki Türk 

tahşidatmın ancak bir manası olabi-
.... 0 • • • lirdi: Türkler çölü geçmeye ve Sil-
i ~D anlatıyor: veyş kanalına taarruz etmeye hazır· 

ltal>ağı ~~r ortalığı idare ve Mısırın !anıyorlardı; ancak nereden saldıra-
ı.r:. -~ tünde oturmak işini Johıı caklarmı bilmiyorduk. 
~weu• 
"l!l' a.n e bırakmıştı. Bu kapağın KAHİR.EDE istihbarat şubesinin 
\'~eaı· ~reğinden kurtulup açılı- §efi beni odasına çağırdı ve yü· 
~ 1 ihtın:ıaııeri çok kuvvetliydi. zümc karşı adeta haykırırcasına: 
~ 'l'l.ir '.Mısırlılar mUslilmandı ve onla- - Bul ve anla! Türklerin hangi yol
' ~ler bUyük bir harp kazanır- dan geldiklerini ve neresini vuracak
tıılllı~ 'l'iırklere iltihak edivermeleri Iarmı öğrenmek istiyorum. Dedi. 
~ ~di. Bu ihtimali göwnünde Bu bilyük bir emirdi. Fakat, ben 

Qe 111Zııngcliyordu.. sadece: 

hangi yoldan geldiklerlol ve neresini vuracaklarını 

nun, Büyük Britanya ile müttefikleri
ne ne öldürücü bir darbe olabileceğini 
sen de benim kadar bilirsin. Yilzüroü 
kara çıkannıyacağma eminim! .. 

Bunun ne demek olduğunu biliyor-

torluğunun §ah damarı idi. 
Eğer Türkler burasını kesmeye mu

vaffak olurlarsa, Fransadaki hadisele
rin hiçbir ehemmiyeti kalmazdı ... 
Müttefiklerin gayesi, hemen oracıkta 

.llcdin.c akıncı alay7armdaıı biri Kt,dü..!e oordığı zam.an Mescidi. Aksa'da 
yapılan zafer duası. - Harp mecmuasından -

dum, Lowell.. Rem de manasının kan kusa kusa ölecek ve bu kanlar Si
chemıniyetini herkesten çok daha faz. na çöllerinin kumlarını sulıyacnktı. 

Vay ca.n.ma! .• 

V AZİFEMDE muvaffak olabil
mek için bütün Sina yanmada

smda istiqaf yapmak mecburiyetinde 
idim. Y arnnadanm uzunluğu 300 kil<>
metro, genişliği de o kadardır. Her bi
risi biribirinden yüz kırkar kiolmetro 
uzaklıkta olan Uç yol vardı. Türkler 
bu yollardan herhangi birisini seçebi
lirlerdi ve yanlarında da yolu intihap 
edecek Alman Kres von Kresscnştein 
vardı. 

Taamızun gerisinde, onun beyni 
olunca, muhakkak ki bize, son saniye
ye kadar türlü türlü ihtimalleri dü
ı?Ündürecekti. Onun dUşüneıelcri hak
kında en küçük bir mnlfunat bile elde 
edebılmek için uçmaya mecburdqm . 
Mısırda bulunan en iyi tayyarenin 
uçuş sahasının da 150 kilomctro gibi 
insanı acındıracak küçücük bir mesa
fe olduğunu söylersem halime acır

dın .• 

'ta"tllı rçı 1iısırda birkaç İngiliz krt'ası - Ba.s üstüne! ... dedim. 
f) "~ ~a, bunların hepsi de acemi Odadan çıkmıya davrandmı. Daha 
r ~etı <?üvenebileceğim.iz yegfi.ne çılanamıştım ki, beni tekrar çağırdı. 
~cab~ liindistandan gelmiş Sikhs, Sertliği geçmi.sti; şimdi sesinde haki
~e 1

• 'Ve Gurkala.rdı. Bunlarm da ki bir teliiş ve üzüntü titremesi hissc
~~rç0k tnUslüman olduğunu dil- diliyordu: 

la takdir etmiştim. Bu taarruz Potes- Gerçi garp cephesindeki kıt'alar 

dam'da Alman yüksek kumanda he- daha bir müddet tutunabilirdi. Fakat 
yeti tarafından emredilmişti. Ka)'7.e- kapalı bir kanal ve Avustralya, Yeni 
rin harp planında bir anahtnr hizme- Zelanda ile Hindistandan takviye krt
tini görecekti. alariyle erzak gelmez olunca da Al-

Elimime beş tane eski Farman ve 
BE2B makinesi vardı; hem de ne hur
da §eylerdi bunlar! Hiçbirisi işime ya
ramıyacağı için El - Ariş sahilleri ci
varında, bir ana gemiden harekat ya.p
makta olan Fransız tayyare takım.mı 
gö.zden geçirmeye gittim. Onlarınki 
bizimkilerden daha uzaklara uçabiliyor 
lardr. Fakat, makineleri, yalnız sek
sen beygir kuvvetindeydi ve sadece 
sürilnilr gibi uçuyorlardı; Birüssebi1 
görmeye mecburdum; orası 60 kilo
metro içerdeydi. Beni, L'Estrea.u ndlt 
bir Fransız pilotu onı.yn. kadıı.r gi,)tür
meyc muvnfn.kııt cttf. (Devamı var) 

il 
( 

fi 

f 

~ .. kendilerine ne dereceye ka- - Gilney! - dedi - Meselenin ehem
hbekıc~~ebileceğimiz anla§Jhr-- Bu ~iyctine dair sana uzun uzadıya çene 

11 herbirisi bı<~ak ve han<'erfo ç:ılnuya hk liizum görmiiyorum. Bu-

Kayzer de ne yapmak istediğini bi- manlarm harbi kazanması, sadece, bir 
liyordu. 200 kilometro kadar uzun. zaman meselesi olurdu. 
luğundaki açık $üveyş k8llalı, kendisi- §te bu ~Jnkete mani olmak iÇ'İn 
nin de dediği ş:f bi, _B!'itanya 1mpara-~aiümat toplamak bana knlmı§tı. 
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Avlunun bir tarafında müddeiumumi 
ile hakiın ve birkaç memur bulunuyor· 
du. Hakim, mahkfuııcyc yaklaşarak: 

- Anna Paskal, dedi. Kanun sizi ida-
~a rnahkl1m etti. Talliniz böyle ımış. 
li msc mukadderatını değiştiremez. 
akkınızda verilen hükmü haşmetlu 

kral hazretleri tasdik etmiştir. Size sa-
bir ve - t . d . .... c anet tavsıye c erım. 

Bundan sonra, müddeiumumi Anna· 
l'a :Yaklaşarak kral tarafından tasdik e
dilın · 1 kr ış ~ an ila.nu okudu. İlamın altında 
ha alın ımzası ile kırmızı mum üzerine 

0 
sılrnış kocaman mühür görülüyordu. 

1 kadar merhametli ve yüksek duygu-
u görülen hükümdar kendisini affetme· 
lllişr b' 1

• Sarayda bulunduğu zaman ona 
g~~. hizmetçi değil, kızının bir arkadaşı 
~ 1 muamele ederdi. işte şimdi bu ada.-

ın kızı için kurban gidiyordu. 

1 O esnada içinde müthiş bir mücade
c başı la ~ anuştı. Zihnınden yıldınm hızıy· 

§O:Ylc bir fikir geçti: 

n - Yemin falan dinleme, deli misin? 
'\' u kadar ıstırap çekmeğe ne lüzum 

ar> 13· k 
Son. ır elime hayatım kurtarabilir. 

Fra Prenses Vera çıksın işin içinden. 
~kat sonra da şöyle düşündü: 

Si>t" liayır, söz verdim, yemin ettim. 
ıa ;~~e durmalıyım. Hayatıma mal lo
rtıaıc~ 1

•• Şerefli ölmek, şerefsiz yaşa-
n n daha doğrudur. 

he .... u sırada bir çan sesi işitildi. Ce11at, 
"•tn g 

Pattı enç kızın kolundan tutarak seh 
tlindn altına sürükledi. Anna, Cc11adın 
dırı ~n kurtulmak istedi. Fakat cclta • 
tıp ı:e~avinleri üzerine atılarak kaldı
lıtcfarı Panın altına götürdüler. Cellat 
tltcr{n~ kızı bir hamlede sikemlenin 
daıti İsk çıkardı. Sonra kendisi de yan
kıtın b cınleye çıkar.ık ipin ilmeğini 

O 
0

Ynuna geçirdi 
ııırad · 

a sehpanın yanına yaklaşan 

bir rahip yüksek sesle ölülere mahsus 
olan duayı okumağa başladı. Meydana 
uhrevi bir sükunet çökmüştü. Bütün 
yüzler heyecanla gerilmiş, gözler !alta· 
şı gibi açılmıştı. Bu anda birçokları gel
diklerine pişman olmuşlardı. Bunun se· 
bebi de bir büyük teessür hissetmeleri 
idi.Çünkü öldürülen genç kız hiç de bir 
suçluya benzemiyordu. Hali, tavrı, yü· 
zünün ifadesi ve her şeyilc bütün ken • 
disinc bakanlarda merhamet hisleri u
yandımuştı. 

Cellat, genç kızın kulağına iğil<li: ' 
- Bir dakika var, son defa dua ede

bilirsin. 
An na, bitkin bir halde cevap verdi: 
- Bu anda Allaha karşı söyliyccck 

hiçbir sözUm yoktur. Fakat insanlara 
söyliyccck bir çift sözüm var: Bir daki 
ka sonra öleceğim. Allahın huzurunda 
yemin ederim ki bigünahım. Hiçbır cii
rüm ve cinayet işlemedim. Vicdanım 

temiz ve lekesizdir. Yaptığınız şey ada
let değil, bir masumu öldürmektir. Ar
tık inc;anlarla bir işim kalmadı .. 

Bu anda cellat. Annanın ayağı altın
dan iskemleyi birdenbire çekmişti. Kız 
birden irkildi, sallanmağa başladı. Ha
vada tutunacak bir yer anyor gibi c,;ır
pınan kollan yanlarına dUştü .. 

Cellat yamakları, kızın yüzü görün-
mesin diye başını siyah bir örtü lic 
örttüler. Cellat istcfan, işini bitirmiş 
bir adam tavır ve edasile genç kızın ce
setini belinden tuttu. Cesedi aşağı doğ· 
ru asılarak mahkumun öldüğünü herke 
se gösterecek yerde bunu yapmadı. Bil
akis aşağı asılıyormuş gibi hareket ede· 
rck cesedin bütün ağırlığını kollarına 

bindirdi. Bu suretle düğümün kızın boy 
nunu daha ziyade sıkmasına mani oldu 

idamı seyretmek için civardan top 
lanmış olan halk bu feci sahneyi tces-
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bütün kuvvetinizle bana yardımda bulun 
manız:ı rica ederim. İkimiz birlikte ça· 
lışarak imzamı taklit eden sefili meyda· 
na çıkaralım. Bu sahtekar, bu zehirli 

yılan herkim olursa olsun onun başını 

ezelim, eczasını verelim. Nasıl, daima 
maiyetimde kalarak çalışmak ister misi
niz? 

Genç avukat büyük bir heyecan ve 
sevinçle cevap verdi: 

- Evet, haşmctmaab. teklifinizi şük 
ranta kabul diyorum. Bu andan itiba· 
ren bütün kuvvetimi bu uğurda sadede 
ccğim. O sahtek5n buluncaya kadar ça 
lışacağım. Bu meseledeki esrarı mcyda· 
na çıkaracağım. Anna Paskalın katilini 
meydana çıkarıp adaletin eline teslim 
edeceğim. Huzurunuzda yemin ediyo· 
ruın. 

Kral, avukatın cevabından çok mem
nun olmuştu. Ona elini uzattı: 

- Elinizi bana veriniz Mösyö Zello, 
dedi. Bu andan itibaren mukaddes bir 
makast için beraber çalışacağız. Çalış • 
malarınm kolaylaştırmak için sizi hu
tıusi müşavirliğime tayin ediyorum. Sa
raya ycrlt!şirsiniz. Bana her yerde rcfa
ka t edeceksiniz. Sizin gibi samimi ve 
sadık bir dosta çok ihtiyacım var. 

Avukat Zcllo, tekrar teşekkür etti ve 
kralı hürmetle selamladı. 

-19-

VAKIT GELDtl 

Şafak söküyordu. Tanyerinin ilk kı
zıllıklarımn aksi hapishane binasının 

kirli duvarlannı tunç rengine boyanmı§ 
tı. 

Anna Paskal, başını gecenin rütube
tinden nemlenmi~ olan pencerenin de · 
ınir parmaklıklarına dayamış, gözlerini 

binbir renkle tutuşan tanyerfoe ·dikmiş· 
ti, düşünüyordu. 

Yanm saat sonra artık bu dünyaya 
ebediyycn gözlerini kapayacağını bili • 
ordu. Yalnız, karanlıklar içinde kalan 
benliğinde zayıf, çok zaıf bir ümit ışığı 
ara sıra pırıldıyordu. Hisleri, düşüncele 
ri karmakarışık olmuş, ümitsizlik onu 
adeta hiçbir şey düşünemez bir hale 
getirmiş, kendinden geçirmişti. 

Bütün gece yalnız onu, Kont Adrıla
n düşUnmüştü. Yegane emeli, onu bir 
kere daha görmekti. Bu adam adeta O• 

nun kalbini çalmıştı. 
Şmidi anlıyordu ki. eski nişanlısı 

Edvara karşı duyduğu hisse ancak sa
mimiyet denebilirdi. Çünkü babası, {ikri 
ni sormadan Edvarı ona nişanlamı§tı. 

Babasının bu arzusuna muhalefet etmek 
onun için kabil değildi. Aldığı terbiye 
buna müsaade etmezdi. Buna rağmen 

o, Edvarı mes'ut etmek emelinde idi. 
Fakat Edvar, kucağında hır çocukla 
görünce bütün teminatına, yalvarmala
rına rağmen onu reddetmiş. ondan ne!· 
ret ettiğini bağıra bağıra yüzüne karşı 
söylemişti. Hayatı yakından tanımamış 

olan genç ve tecrübesiz benliğinde bu 
izzeti nefis yarası hala kanıyordu. 

İşte tam bu halde iken hapishanede 
karşısına çıkan kont Adolar ona inan
mış, masumiyetine kanaat getirmiş ve 
kalbini açnuştı. 

Daha evvel de mahkemede ken
disinin masumiyetini isbata çalışmış ve 
bunun için yem.in etmekten de çekinme
mişti. Bu büyüklük karşısında Anna da 
hissiz kalamamış ve genç kontu §İd· 

dctle scvmcğc başlamıştı. Ancak kont 
ona aşkını söylediği halde Anna, buna 
mukabele edememişti. Kont, onu ölüm
den ve hapishaneden mutlaka kurtara· 
cağını vaadcderk gitmişti. Ara 61ta ben 



ıa HABER - ~m poSUll s tıanclt.eşrln - 1936 

RADYCJ 

lSTANill"L: 

SiNEMALAR 

18,30 aız, plAkla, 19,30 konferans, Bayan 
Suat Dc:r..-tş tarafmd;:ın, 20 Ved.lıı Rıza ve 
o.rkada§lan tarafından TUrk musikisi ve 
halk şarkıları, 20,30 TUrlt mu.siki heyeti, 21 
operet temsil heyeti, 21,30 orkestra, 22,SO a 
jans havadisleri. 23 son. 

\1YANA: 

18,30 ;;arkılar, 16,40 piyano konseri, 19,05 
konuomıı, !rnnsızc:ı. ders, konuşma, 20,05 
snnt, hava rnporu, haberler, ulusnl yayın, 

konuşma, 21,05 bUyUk konser, 22,40 hattanın 
makalesi, cğknccli yayın, 23,35 oda musiki. 
si, hab!'r!er, 24,35 konser • 
mmı.tf!:: 

18 35 ı:;nnat bahisleri, 19,ori konser, knn
tıık )-aynı, 20,20 ev musikisi, 20,50 @niln 
nldsleri, 21,05 haberler, 21,15 karı,,ık yayın, 
ve §an 23,05 hava raporu, haberler, spor 
23,35 halk musikisi, 

SARA1ı' 

TOltR 
1\lELEli 

lPE.K 

SAKARYA 
nI.DIZ 
SUl\IEIC 
ALKAZAU 

rAN 
ŞIK 

ŞARK 

ASRI 

ASTORYA 

BEYOCLU 
: Ası1 zamanlar <Şarlo) 

Kallente 
Ehli salip muharebeleri 
(fansızca kopyes1) 
Ehlisalip muharebeleri 
(Türkçe kopycsi) 
A.8t1 zamanlar ( ŞarloJ 
PompJenln son @nlcri 
Tnras Bulba 
Patpııtaşon • kız hırsız 

lan ve Korkusuz stıvnri 

BildJrmemJştlr 

z Mlşcl Strogof 
Könlgıımnrk 

Stılh b:lsma. Ye Şahane 
vals. 
Tunç vUcuUar ve Yer 
tUrccU 

Aç karnıoa oır kahve kaşığı alınaıkta 

Kabızhğı 

defeder 

dan: 
Muhammen bedeli Teminatı Miktarı 

Lira Lira Ton 
19.500 1463 50 Benzollu benzin 
21.000 1575 :{00 Dizel mayii mah 

1 - Yukarıda muhammen bedeli iıe teminat ve miktarları 
Bewo!lu benzin ve Dizel mayii kapalı zarfla ayrı ayrı 
konu):nuştur. 

2 - Benzinin münakasas: 6/11/~136 cuma günü eaat 14 
mn ii mahrukun münakasası da aynı gün ve saat 15 de An 
Milır Müdafan Vekaleti binasmd~ y~·.n?acakbr. 

3 - Şartname:ıini görmek istlyenl~rin her gün Ankarada 
Merkez Satnıalma l:omisyonuna ve lsta.11buldn Deniz Levazım 
almA komisyonuna müracaatları. 

BUDAl'EŞTE: cmıuıUYET BlldlnnemJ~ 

Yemeklerden birer saat eonra almıraıı 

HAZIMSIZ'lJGI, mide ek§llik ve yanma. 

tarını giderir. Ağızdald tatsızlık •e lı:o. 

kuyu izale eder. HOROS markalı a.mba. 

111.jma dikkat. Deposu: Mazon ve Botton 
ecza depom!, Yentpoatane arkam A;1r Et 
Sok. No. f7. 

4 - Münakasaya girecklerin de tddif mektuplannı 24 
kan.ı=' hükümleri dahilinde münakasa saatinden birer saat e 
misyona ve:mif olmaları. (1454) 18,50 Macar od:ı. musiklsf, 10,35 avcılığa 

dair konuısma, 20,05 Macar halk 'Şarkılıın, 

21,05 konferans, 21,50 haberler, grnmo!on, 
havn raporu, 23,10 orkestra konseri, 24,05 
yabancı dlllcrde kon!crıwıı. 24,20 caz musl • 
k1s1. 

llt."RRF-'i': 

FERAH 
AZAR 
M1LLJ 

lSTANBUL 
B!ldlnnemfştir 

BildJrmemJ§tir 
Mohlkanlarm sonu ve 
Pranga 

afıa ekiletinden 
18,20 gramofon 19,05 hava raporu, saat, 

19,20 gramofon, kon!ernns, 20,25 Tirol mu. 
sikl.!l. 21 §an konsc.rf, konferans, 21,35 sen. 
!on1k konser, 22,35 saat, hava rnporu, ha -
berter, spor, 23,25 gramofon, 23,50 !ransız. 
ca ve almanca haberler, 24 haberler. 

RtLAL 
ALEMDAR 
KEMALBEY 

Dlld.lrmeml§tlr 
Gizll vesika ve KıZil alev. 
Blldtnneml§tir 

veni neşriyat 
lspanya'da 

neler oluyor ? 
Ha.san Ali tara.fmdan yazılan bu 

eser, bugUnkü lspanyanm umumt va
ziyetini, sosyal lnkipf §artlarını, kar
§Ilıklı ça.rpı§a.n kuvvetleri etraflı bir 
surette anlatmaktadır. Tavsiye ede
riz. 

16/Birincikanun/936 Çarşamba günü saat 15 de Anknrada N 
k&.leti Malzeme EJ<silbne Komisyonu odasında 60000 lira. muh 
delli 35 basit ve 1 lngiliz makasının kapalı zarf wsulile eksilbneıi ya 
br. Eksiltme şartnamesi ve tefeni.iab üç lira mukabilinde An!<ara 

PAUİS (P,T,T,): 

18,05 piyano, kıraat, 18,35 çocuk DD.rkıları 
19,05 .senfonik konser, 20,35 havndls, 21,43 
senfonik konser, 20,85 havadis, 21,43 senfo
nik konserin devamı, 22,05 konuşma, 22,35 
opera. yaymı, 24,35 haberler, hııva raporu. 
PltAG: 

18,15 gençliğin zamanı, 18,35 §D.I'kılar, 

haberler, 10,15 almanca yayın, Haberler, ha. 
va. raporu, konferans 20,80 opera yayını, 

Buse, 22,50 yeni roU:anıardan parçalar, 23, 
05 saat, havadis, spor 23,20 havadis, grnmo. 
fon, fnglllı:cc haberler. 

HALE 
St)REYYA 

KADI KOY 
Blld.lrmeml§tfr 

z Blldlrme~Ur. 

OSKODAR 
llALE ı Bildirmemiştir 

BEŞiKTAŞ 
SUATPARK: Fakir bir dcllkanımıı:ı hl. 

kll.ycsı 

BALAT 
: Bild.lrmen:ıJ§'tfr 

Hukuk Gazetesi 
Cevat Hakkı Öz:bcy tarafından üç 

senedcnberi tiirkçe ve fransızca ola
rak neşredilmekte olan 1'Hukuk gaze
tesi,, nin ikinci cilt on altıncı nüsha· 
sı intişar etm!ştir. 

Sağlam 

knlet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 
Muvakkat te.'11İnat 4250 liradır. 
isteklilerin teklif mcktuplamn Nnfı a Vekaletinden ahn.mıf müt 

vesikası ile birlikte 16 / Birincikanun/ 936 Çarşamba günü saat 14 
Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. (1565) 

* t2 

~ 
YAVUZ l'~!E 

Büyük TiYATROLAR uıanyetizör ve illüzyonist 1 
ı,,. 7.nti Songur ---------

Aylık "Sağlam,, isimli tıb mecmu. 
asının ikinci sayısı intişar etmiştir. 
Fiyntr beş kuruştur. 

1 
TEDQZI 

FevkalAde bir pros • 
raınla tcm.snlcr:lne de 
vnm ediyor. Her ak. 
am sant 21 de su. 
vare. bugUn ve her 

•ımartcst pazar gllnlc. 
ı eaat '17 de uıatlno 

·AKSİM Tfyatrosun_ 
da. 

TEPEBAŞI 

dram kısmında 
AYAX TAKIMI 

ARASINDA 
Fraıunır. Ttyatrooıunda 

Kadıköy 2 inci sulh hukuk hakimli
ğinden: 

Cevizlikte Şevkibey sokağında 2/1 
numarada oturan Yaşar Nizamettine 
ayni evde oturnn eniştesi kömürcü Kork 
maz ehmeain vasi tayin olunduğu ilan 
olunur. 

iyi giyinenlerin terzisidir 

1 
Yeni kışlık modeller ve kumaşlar 

daimt yenilik 
lator. bul : Yeni Poatnhane knr~ı•mda Letafet hamndn NO-
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liğinde yanan ümit ışığı, kont Adolar' 
dan başka bir şey değildi. Bir akıam, 

penceresi önünde ona acıyan tanımadı
ğı bir adamla Kont Adolara haber gön
dermiş, bugün idam edileceğini bildir
mişti. Eğer bu yabancı, vaadettiği gibi, 
kontu görerek bunu söylemiş ise genç 

asilzadenin herhalde bir şeyler yapmak 
istiyeceğini ümit ediyor, hiç değilse te
şebbüslerinin neticesini söylemek üzere 
kendisini son defa gönneğe geleceğini 
sanıyordu. 

Biraz sonra güneşin ilk ışıklan şehrin 
gömüldüğü yan kararilığı yırtarak et
rafı yaldızladı. Güneşin doğuşu ken -
disinin ölümü demekti: Hapishane av
lusunda idam sehpası hazırlanmış, aç
lıktan kıvranan bir ejder gibi kurbanını 
bekliyordu. O, artık güneşin doğuşunu 
son defa görüyordu. 

Bu sırada bir ayak sesi işitildi. Anna, 
pencerenin önünden çekilerek hücresi
nin bir köşesine büzüldü. Şiddetle tit
riycn vücudunu soğuk duvara yapıştır
mı .. tr. Kabil olsa duvan yanp içine gire 
cekti. Faltaşı gibi açılmış olan gözlerini 
kLıpıya dikmişti. 

Ayak sesleri yaklaştı ve kapı a~ıla
rak içeri hapishane müdürü girdi: 

- Anna Paskal, vakit geldi. Hazır o
lunuz ... 

Genç kız, hiçbir şey söyleyemedi. 
Yalnız gözlerinden yaşlar boşandı. Bu 
sırada cellatla muavini de içeri girdiler. 
Anna, onları görünce kim olduklarını 
kıyafetlerinden anladı ve acı bir çığlık 
kopardı. Cellat genç kıza yaklaştı: 

- Mukavemet beyhudedir, yavrum, 
dedi. Ben adamı çabuk yola getiririm. 
Hem bana eziyet etmezsen sana hiç ıstı 
rap çektiimiycceğim. Bir dakikaJrk bir 
iş ... H.::ydi bakalım, son tuvaletini yat'. 
lmı.Anna, büzüldüğü yerden haykırdı: 

- Sahi, ben ölecek miyim? 
• CclHit, cevap verdi: 

- Evet, artık ölümden kurtulmanm 
imkanı yoktur. tnsan en nihayet ölecek 
değil mi? Ha bugün olmuş ha yann 1 
Bence hepsi birdir. Rica ederim, bana 
zahmet verme ki, ben de sana vermiyc
yim. Haydi artık gidelim.. 

Cellat, Annanın büzüldüğü köşeden 
çıkmak istemediğini görünce hapishane 
müdürüne bir teklifte bulundu 1 

- Eğer bir iki dakika bıni yalnız bı
rakırsanız kendisini teskin edebilirim. 
Bu işte tecrübelerim vardır. Şimdiye 
kadar böyle neticelerini sükQnetle dar
ağacına çıkardım. 

Fakat müdür bu teklifi reddetti. Hük 
mün tatbiki baştan nihayete kadar ken· 
disiJe polis müdürünün nezareti altında 
yapılmak IazımgeJdiğini söyledi. 

CeJlat, çaresiz işe başlamak mecbu • 
riyetinde kaldı. Muavininin getirdiği 

bir sepet içinden beyaz bir gömlek çı
kararak Annaya giydirmek istedi. Yanı 
na yaklaştı. Anna, gömleğin yakasını 

görünce korkusundan elleriJe yilzünü 
örttü. Bu beyaz ve sert gömlek kendi· 
sinin son elbisesi olacaktı. Gömleğin 
yakasına gelen yeri mahkQmların bo -
yunlarrnı dik tutmak için hususi bir şe
kilde yapılmıştı. 

CeJiat, onu kolundan tutarak ortaya 
çekti. Oraya getirilen küçük bir iskem
lenin üzerine oturttu. Sonra başından 
aşağı geçirerek gömJcği giydirdi. Eline 
bir makas alarak kızın saçlarından tut
tu. Saçlarının keslieceğini anlayan An
na silkinerek baş:nı ileriye çektikten 
sonra ağlayarak yalvardı: 

- öleceğimi, biliyorum. Bari saçları-
mı bana bağışlayınız onlarla beraber 
mezilra girmek istiyorum. 

CeUat: 

- Kabil değil, dedi, bunlar bana zab 
ınet verir. 

Fakat, Anna ısrar ediyordu: 
- Bırakın, ne olur bırakın da onları 

ınezanma kadar götüreyim. Şimdiye 

kadar sizden bir şey istemedim. İlk ve 
son isteğim budur. Size vaadediyorum: 
Gayet sakin duracak ve size zahmet 
vermiyeceğım. ölecek bir insanın son 
arzusunu reddetmeyiniz. 

Polis müdürü, işe müdahale etti. Ha
pishane müdürüne: 

- Saçla;ı bırakılsa ne olur? Ne der
siniyi? dedi. Sonra celJada sordu: 

- Sen ne dersin? Saçlar sana çok 
zahmet verir mi? 

CeJiat İstefan buna çoktan razı idi. 
Çünkü kont Zingara kızın saçlarının 
kesilmiş olduğunu görünce kızar, bel
ki de vaadettiği yüzüğü vermezdi. Çün
kü Zingara kızın saçının bir telinin bile 
eksilmemesini şart koymuştu. Bunun i
çin sevincini bel1i etmemeğe çalışarak 
polis müdürüne cevap verdi: 

- Bence saçlar, vazifemi yapma~a 

mani değild!r. Siz isterseniz kesmeyiz. 
- O halde kalsın. 
Bu sırada Anna, hapfohane müdürür 

den ~u rica da bulundu: 
- Beni ncrcy.e gömeceksiniz bilmi

yorum. Fakat istiyorum ki babamın ya
nına gömüleyim. Bunu benden esirge · 
meyiniz. 

Hapishane müdürile polis müdürü 
biribirlerine bakıştılar. Bu sözJerder 
müteessir oldukları anlaşılıyordu. Hat· 
ta cellat bile müteessir olmuştu. 

Polis müdürü cevap verdi: 

- Size hakikati söyJiyeyim. Öteden
beri bizim bir usuJümiiz vardır. İd.Jm O· 

lunan bir malıl:fimun cesedi cellada tes
ı 

lim edilir. O da cesedi elbiselerini ala-ı' 
rak bir tabuta koyar ve götürüp orma-

nın muayyen olan köşesine gömer. 
Anna., bunu iyi karşıladı: 
- Benim istediğim de budur. Demek 

gene doğduğum, büyüdüğüm bir orman 
içinde yatacağım. Kuşlar, ağaçlar, çiçek 
ler benimle beraber olacak .. Orada an· 
nemin kolları arasındaymışım gibi ya
bancılık ırckmeden yatacağım. Evet, 
öleceğim, fakat bigünah olarak .. Vicda 
mm temiz ve lekesizdir. Bir zaman ge
lecek, belki bu anlaşılacaktır ... Fakat 
ben o vakit ormanda ebedi uykuma dal· 
mış bulunacağım ..• 

Bu sözleri derin bir sükut takip etti. 
Sonra cellat, elini gen~ kızın omuzuna 
koyarak: 

- Haydi Anna Paskal, dedL Artık 
gidelim. Vakti geçiyor. 

Müteakiben, genç kızla cellat önde, 
hapishane ve polis müdürleri arkada ol· 
duğu ha.Jde hücreden dışarı ~ıktıJar. 

Koridorda altı süngülü asker mahkô· 
mu bekliyordu. Cellatla mahkumu he· 
men ortalarına aldılar. Aşağı indiler -ve 
hapishanenin avlusunda kurulmuş o]an 
idam sehpasının dibinde durdular. A-v • 
Juda büyUk bir kalabalık vardı. Polis 
ve asl:er halkın önünde ve darağacının 
etrafında bir daire çevirmişlerdi. Bütün 
gözler Annanın üzerine dikilmişti. O • 
nun bir §eyler söyliyeceğini zannediyor 
]ar ve bunun için nefes bile almaınağa 
çalı~arak, baştanbaşa göz ve kulak kc
siJmiş bir halde bekliyorlardı. 

A nna, önünde darağacını görünce delı 
~etli irkildi. Uç direkli bir sehpanın or
tasmdaki halka ile sarkan ilmekli ipi 
görmU~tü. Bütün dermanı kesndi. A -
yakta güçlükle duruyordu. CelUit o ,_ 
nun kolundan tutarak kulağına fısılda• 
dı: 

- Cesaret, korkacak ne var. Birart• 
yalnız biran, sonra he~ey biter. 
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«ttr. . (BU§ taralı l incide) 
"~k·~Yiha etrafında diğer alakalı 
~tlerin mütaleaları almmıetır.' 

'Unda ~ projesi, bir seferberlik vuku 
\'e b' 'l'ürk kadınlarının cephe gerisi 
nıUh Jlhas.sa sıhhiye, nakliye, levuım, 
kuu abere ve kara.rgah hizmetlerinde 
'8un~nıı~.asını istihdaf etmekwdir, 
ltıek n ıçın hazırlama devresi erkek 
de bteplerinde olduğu gibi mektepler
)etı ~hyacak ve mekteplerdeki faali
ları erı doiayısiyle alacakları vesika -
)et~ asıl hazırlıktan kısmen muafi • 
oıın espedeceklcrdir. Mektep talebesi 
kı .. ı 'Yan amele ve işçi kadınlarla ev 

c.ıarı · · la ıçın senenin muayyen zaman-
~nda kurslar açılacaktır. 

«ını u mesele hakkında - bilhassa ka· 
\akarın • neler düşündüklerini anla· 
'ıubt ı:nak~adiyle bir ıı.rkadaşımıı 

el ı f kımselerle görüştü. 
}l · NIUtekaltlerln alhrlert 

llla}'nde binbaşılığından miltekaft ts-
1 liakkı diyor ki: 

le~· kadınlann asker olması mı? Böy 
)'·oey duydum ama, uhnı bilmi· 

}(ısa u na,,, ! ren bir tevakkuftan sonra 
e ettJ: 

lan~ Radııılann geri hizmetlerde kul
le ... 1 ası, bu işlerde kullanılan erkek-

' ı er· 
la ilik ıye alınacağı için cephede fu,. 
eıiecek~r toplanması faydasını temin 
itibar· lr. Esasen kadınlar yaradılış 
\r~ ıyıe cephede vuruaamazlar, ~er 
nea::t Ço)t sıkı olursa, o başka tabii! 
' t k.a4ınlar yerı:'len ziyade havada 
aı~1 Yı ınuharebe edebilirler. Cimkü 
~elcıe:r:ae lSyJe vaziyetler olur ki, er
"acte. bö haınnıuı edemez, halbuki ha. 

Yle Vazf yetler yoktur. 

~ Sucu 1eadın 
~Unııkapıd~ suculuk yapan BOlulu 
~ etU:de fıkirlerini au sözlerle hu-

' Blzinı ~bilir eskı kadmlar ne Jıaıt>e rf · 
~~~1~e de bir yere ... Ama şimdiki 
lar. uıer doğrusu erkek gtbl kız.. 

.... !>ek 
deıı_ ltaa 1 ama. eskiden de hame gi-

...... Q. ınıar varmq T 
Şİ.ı:tıdi ıdenıerin hepsi kaç kfgl aanki... 
o~ bu/'·llah göstenneeln .. bir hJU11 
1tıaJc iç· Un mektepli kı~ar asker ol-

.... s_ın koŞacaklardır. 

.... ~~ gitmez misiniz? 
)e]flll? Ukftnıet çağırırsa nJçin gitmi
llıaa,~ dedikten sonra mektepli ola
!lı.ı a•Ddan d ~ 

rıı.ı buw.:.. ogan bir tee!8ilrle boy
..... li "\.!!. 

enı biz ihtiyarladık şimdi. 
~ Mu•lllme 

llıııt\>fııı U,:~Y~t kız ortaokultı mUdUr 
....., k.~~ıye diyar ki· 

l'iııe ~ cepb.n "~ §VJ.e 
~er .,,, ~eleriJıe tara.fta.rmı. Fakat 
~a ~ar~ an ınUdataası için kadmlarm 
~ 0 llnnıa ihtiy~ hissedilecek o-

? &an:uuı kim Bili.ha aanlmu 

k tGıc 1 
1•t•mlyoruz ı 

1ı: eııç Yqta banta atılJJlll Jki 

'li .... Şı?lldi 
tıınelllış/'e ~adar böyle bir şey dil-
.... ~ · ık: do"-·su "'11?nd· l5' u • 

tı~°':' au b~:e dtl§UnUycrsunuz? 
~ lr. lielll nı ho§unıuza. gitmfyen bir 
tı ' ~ker Çahşaraıc evimize bakıyo-
ar Sotıra: gidel'lek evdekiler ne ya-
"-t S 

l'\ı;;- Olıun ~UkOınet yardım ede!'.. 
· ' bıı asker olmak isteıniyo-

ı_~Ukuk r~"kuk~u. kur: 
k1~.ı.ııı Sôyı~~ı bırfnci sxnıfmtlan, 

..:_ k istemtyen bir genç 
~~ Şiıtıdı 

eıı tfd~ere alsalar, hiç dil§Un-ftt;;; Şil)ıdi • diyor. 
1
? Rfdersfniz, fakat harp a-

.... O 

hl~ 1>1 ~ da giderim tabii' 
ı. 4aJc '--· a kad ı · "'ata, "'«..IJ>Jid· 

1 
ın ar umumiyetle yu. 

hl~ koı ll ır er. MeseIA karşmu.da 
~ . ıu_ ~- ÇuYor kan .. d . ötür all~~ bir ' gov eyı g -
h ....._ ~? manzara karşısında ne 

!!r haı Oltu b ·ı 
d~~ de h~ 1 nıeın, fakat insan 

~ltit ~~dıtn böyle şeylere al 
u 1( aıttu, 

'fıt~lttnt h~'"· ~·~"' ... 
~l~~e ıstıkHU mücadele-

bir V&rbk olan Kara 

Fatma büyük bir heyecan içinde şöy
le dedi: 

- Türk kadınlarının hepsinde bir 
erkek cesareti vardır. Bu cesaret Türk 
kadınının asil ve temiz oluşundan ge
lir. Tıilrk kadını .A:nadolu harbinde, 
bilhMsa i"tiJly,a manız ~alan yerler
deki kadınlar erkeklerle cep}ıe}erde 
h~ istediler. Cephe gerisinde bUyf.ik 
hizmetler yapblar. Bir harp olursa, 
bu sefer bUtUn TUrk kadınlarınJn cep
heye koşacakla.nna kendim gibi emi
nim. 

- Hangi yaştaki kadınl~r IU!kerli · 
ğe daha ziyade yarar r 

- Yirmi beş yaşından sonra kırk 

beş y~ma kadar olan kadınlar asker
lik için çok iyidir. Ancak kadınları 

iki ınnıf.tı ayırmak lazımdır. iBir kısmı 
cephe gerisi hizmetlerinde, bir kısmı 
da cephede olmak iizere.. Ben öyle 
köylü kadınları tanıyorum ki değme 
erkeklerden daha fyi harbetmişlerdir. 

Bundan başka kadınlara silah at· 
mak, ata binmek herhangi bir tur· 
rozda muhtelif sllAhlara karşı kendile 
rlnJ mUda!aa. etmek de öğretilmelidir. 

Her yaz birkaç ay KAğıtha.nede ve 
!stanbulun diğer yerlerinde açık ha
va talimleri yapılmalıdır. 

- Bir harp olursa sen gene gider 
misin? 

- Gider misin ne demek ? Bir genç 
kız gibi koşacağım ..• Ve hem bu sefer 
gelinim, torunlanm da benimle bera • 
ber ata binip ~§ime takılacaklar, .. 
istiklal harbinde memleketimin mu. 
dafaaaı için nasıl ~ıştrmsa gene ça
hşmazsam, Kara Fatmarun namusuna 
yuf olsun! 

Bu sırada Kara Fa.trnanın kız kar. 
dc§i Gülsüıu de söze karıştı: 

- Yaz, dedi, ben de beş Ç9Çllğurnla 
oora.ber ilk davete icabet edeceğim. 

Rumba 
kraııçesn 

-

lngütcrenin GahMboro ffüıılerinde 
da118 ytldızı olan Fl.orans Çttmbeko3 
ayni m11uında Rıımh'1 7mıliçcsi wnJa
nını da hai::dir, Burada g{jrdii!}ürtil~ 
resmi "llcr7;cs dan.s etsin,, /ilmindcy
ktm alınm~tı,.. 

boğoıuş, öteki açlık· R. k .&• l . 
tan öldürmuş ıi Umetinin se 1 ır erı Konya zabıtası müthiş bir faci. 

ayı meydana çıkarmıştır. Bu vaka J •• J l 
eşine dünyada tesadüf edilemiyecek arasznua mucaue e 
kadar kötü bir baba vahşetinin timsa· _ 

Hdır. HOkt\meti bırakan mümessillerden bazıları 
. . 1'0~>?• polisine.Mehmet adında bf. yerlerinden ayrllmıyor yeni sefirJer 
rınm ıkı yaşındakı ç6cuğunun mey. ' 
danda görlinmedifi ve ~ocuğa l\lehme- sefaret dışuıda oturuyor 
din lıir şey yapmış olması ihtimali Iurilerimizden birçoğunun batı. kOmcti yeni bir mümessil tayin etm~ 
bulunduğu haber verilmiştir. Bunun nndadır sanırım. lıtpanyada isyan miş ve eltisini Vatlkondan çekmt'ğe 
üzerine polisler sıkı bir araştırma çıktıktan sonra, bugünkü lspanyıı karaı· vermiştir. 
yapmışlar ve Mehmedin evi araştırılır hükumetinin yabancı rnernleketlerdl'iıi Bcrlinde vaziyet daha pfırtıcıdır. 
ken evin altında bir mahzene tesadüf elçilerinden veya İspanyayı temsil e. Orada da, önceden hükumetin rnümes. 
edilmiştir. Ru mahzende Mehmedin den diplomatlardan bir kısmı istifa' ~ili olan lspanyol büyük elçisi, Jspan. 
küçücük Yill'rQsy acJıktan bayılmış ettiler. ya elçilik binasında bulunmaktadır. 
ve ölüme yaklaşmış bir halde bulun. Hu istifaya sebep, bugünkü lspan· Binadan çıkmıyor. Onu istihliif eden 
muştur. ya hükumetinin siyaseti ile birlik ol. hük(lmet taraftarı maslahatgüzar ise 

Çocuk tedavi edllirken Mehmet de madıkları idi. Bunun üzerine lspıınya başka hlr yerde oturmııfa mecbur .?

yakalanmıştır. Yapılan tahkikat Melı hükumeti, bu nıe.uıleketlere yeniden dihnlttir. 
medin bu işi arasının açık olduğu ka. sefirler, maslahatgüzarlar gönderdi. MHlahatgilzar ilk gönderildiği za. 
rısından intikam alıırnk için yaptığını Bunlardan bftzılannın ne vaziyetttı man, uf general Frankoyu temsil e
meydana koymuştur. bulunduklarını öğrenmekle, diplomat. 11en e1,ı ile bir müddet beraber otur. 

lzmirde Karşıyakada da başka bir Jık dünyasında ~mdlyı kadar eari o muılıır, fakat vaziyet gittikçe vahim. 
evJAt katili ve cürüm §eriki yakalan. lan bir ananenin de artık ortadan lettfffnden htJkOmet mümessili elçilik 
m·ştır. kalktığını ve buna ilk defa olarak H!l binas•ndaİt ayrılmak :ı;orunda kalmış' 

Turanda oturan Şerife yeni dolan beşi.,tnnda başlandıfını anlamış olu. trr. 
çocuğunu boğduktan sonra Şenika a. yoruz. J.ondradaki tsparıyol bUytik elçili. 
dmda bir kadınla birlikte deniz kena- Bu meraklı bahsi bir parça aça hın: ğinden habn aldıtımııa ;g6re, şimdiye 
rında kumlara gömerken yakalanmış. Mesela eskiden httktımetler değiştiği kadar bUro.u Lnndrada bulunan Is. 
tır. EvlAt katili ana suçunu itiraf et. veya beynelmilel ihtilaflar dolayısiyle panyol 'clenJz komiıyon11,, birdenbire 
mlştir. bir l:.ükQmetin brid ınÜmtt$ŞilJt~ri 3· istifa etmilJ ve fl,)'nf ııtmanda, yalnız 

Amerikada rasında bir defi.tiklik yapmak llzwı komUıyonun evrakını değil, bütün ai· 
geldiği zaman, artık teamül hükmüne datını alıp Berline Jitmiştlr. 
girmiş bazı nizamlara riayet edilirdi. Portel<i:ı:hı merktzi olan Lizbonda 

Cumhur reisliQini Giden elçiler, yeni gelen elçilere da lspanya otefirlnfn vaziyeti şayanı 
Gene Ruzvell kaza- yerlerini sükunetle verirler ve bu su. dikkattir. Jsp;ınya hUkümetini tem~:ı 

"' b 1 retle - diplomatların deruni dUşün. eden bu :ıat. Adda ıefarette mahpus 
08C8g8 eoz yor celeri ne olursa olsun - diplomati!< gibidir. Portekiz '1anka~arı kendi'!ine 
Bütün dünyada büyük bir alaka ananeler tanınmış olurdu. para vermekten imtina t'diror ve he. 

j)e beklenen .AmerJA reialeamuru inti Bununla beraber ~imdi yeni bir tek- men her giin İspanyol ve Portekiz fa. 
habı bugün yapılmaktadır. Bu seçimin nik baş gösterIDiftir. Bunu e>rneklerJe şistJerinin tehdidine uğramaktadır. 
iki kuvvetU namı.dl demokratlar nam izah edebilmek için, f,-1 mal0"1at alar Madritle irtibatı tamamen kesiJmiştir, 
Jedl Jluı;velt, eUmhurfyetçiler namZ4t- ve teşhisi şayanı dikkat bir siyaset mu Hükumeti ile ancak r~ondradaki fff
dl Landon dUn akşam son nutuklarını harririnin yazısını lngilizceden nakle .. ,n,·nl ..,,,f"qreti vasıtasiyle temas ede. 
.Uylemitlerdfr. lki tarafa mensup ta. delim: bilmektedir.,, 
.raf~ılar bu geceyi sabana kadar Ame Yeni diplo11tui tekniğini - ki lıu· 
rfkanın bOtfffi şehirlerinde dma~ na "Yerinden aynlma•afr gr,,.ll" df · - • - ·-------------
lerle geçir:qıi§lerdir. yelim -ilk defa Italyanın Habeş har. "'i, 936 Veın t'li __, ıIJı 

H. 

Amerika zabıtuı h~r lhtlJnale kar. binden eyvelki Adisababa orta elçi1ti 
şı binlerce şüpheli kimseyi neı.aret al. Kont Vinçi gösterdi. 

tına almıştır. Hatırlarsanıı, bu zat harp haşlar 
Londra, 3 (Huaust) - Amerlkada başlamaz lJabeş merkezini terketmes· 

bugün cumhur reisi intihabatı yaprl- için Habeı MikOmetinden teblfiat al
maktadır. Bazı mahafll şimdiki mev. dığı ve Adisababadaki bütün Italyan 
cut reis Ruzveldin ekserlyetre)'tle tek. müme~illerini götürmek üzere bir 
rar mevkiine geleceğinı bnldir. Bu· tren hazırlandığı halde, elçilik bina. 
nunla beraber hazr yerlerde daha şim. şında tahassun ederek dıpnya ~ıkmak 
diden ilan olunan neticelere göre fatememiştl .. 
namzet Landon, Ruzveltten fazla rey Bu yeni usul son zamanlarda ı~ . 
almrştır. panyanın asnerlnden mUte~ekkfl Bur. 

Alft)'lÇ:ft m lYIYaın ıa 
beslenen 
dem tYJ~Daır 

Eğer Çin isterse, dünyanın barut 
ticaretini elinde tutabilir. Cünkü, dün 
yanın antimuvan ihtl,>·acının yüzde 
seksenini kendisi temin edecek vazi. 
yettedir. Antimuvan barutun imali,1p 
de dalma kullanılan bir madendir. 

Çinin temin edebileceği antimu. 
van 2:'i .OOO ton kadardır. Bunun !(. 

bin tonu yalnız Bunan vilayetind~" 
çıkar. İngiltere dört binden beş bin 
tona kadar ithal eder. 

Amerika beş bin ton alır, Alman. 
ya üç bin tondan fazla alır. Franc:;1, 
Holanda, lneç, Japonya bet bin ton 
alırlar. 

g°" "hilkftmetf,, tarafından tekemmül 
ettlrilmiştr. 

Burgosun yabancı memleketlerin 
deki mümessilleri, daha önce de me~ 
ru l\fadrlt hUkfimetinln .mümessilleri 
idiler. isyanın muvaffak olacağı half 

kındaki ümitleri kuv,·etlenince, istifa 
ettiler; f ekaı mevkii erinden va~geçmf' 
diler. 

Bu hususta Romada ve Eerlindeld 
vaıi .rel çok şayanı dikkattir: 

Mcaeld İtalyan merkezinde eski t-,~ 

panya bilyük elçisi asiler lehine fst\. 
fa etmiştir. Fakat el~ilik otomohill 
t çlnde neşe ne dolaşıyor. Italyan po. 

lisirıln mnh11fllııısı altındadır. Elçilik 
binasmda rflhat rahat yaşıyor, Ve n• 
sflerin baş kumandanı general Fran. 

konun ltiınat mektubunu Jtalya hü. 
k6metine takdim ed~ceği günü beklf· Antlmuvan fe,·kalAde reklk ve 

gevrek bir maddedir. Kolayca ufala. 
nır ve diğer madenlerle k;ırıitrrıl.l\bi. 
lir. 

yor. Viicudu ve ln1tiin çizgileri VenU8 dJJ 
BUttt11 bu..lar, bir kunet darbes;} Milo'ya en yakın ve en çok benziyerı 

le yapılabilmiştir. İspanya büyük elçi. Amerikan kızı olaral~ geçen hafta 
si istifa eder etmez, Madrit hükumetf A?Mril;,ada 140 güzel ku arMfnda 

''Antimuvan,, kelimesinin Yunan. 
ca "Antimonachos,, sözünden geldifi 
söylenmektedir. Bu kelime papaslar 
için hiç de iyi bir mnna ifade etmez. 
Vaktiyle Yalnntin isimli bir manastır 
başpapazı, manastırın domuzlarına 
anti:nurnn verirmiş. Domuzlar bu 
garip yiyecek dola)·ısiyle şayanı hay. 

Romaya yeni bir bUyük elçi gönder. resmini gördilğiinüz Matmazel Ge
mlştl. Fakat yeni büyUk elçiye elçi· ncuiyeu Grant seçilmiştir. 
lik binasına yerleşmek kısmet olmadı ,..,.__,.-11111!1 _____ ...., ____ -_. 

ret derecede semirmlşler. Fakat ma 

Meslektaşları tarafından i<;fifaya 
mecbur edildi. Ve bu suretle eski ra. 

kibi yerinde kaldı. 
Bu vaziyet karşısında ispanya hii 

nastır başpapazı bunu kendi çömezl'?. ---------.,..----
rine verince iş değişmiş. Çömez pa- izahı da şöy1edir: Antimuvan kelimP. 
pasların hepsi ölmüş. Başpapaa Va. si Antiminos'dan gelmiştir. Bunmı 

lantin bunun üzerine: "Domuzlar i~in manası "yalnızlıktan nefret., tir. l<'il· 
iyi, fnkat papnslar i~in fena,. demi11. haktka arıtimuvan da hemen daima 
ti gümüş, sulfur n>ya dii!er cevherler!<' r. 

Kelime nln daha makul olan bir beraber bulunmaktadır. 

Ualmi 
okuy.ucularımıza 
Gazetemizin evvelce, daimi ku

ponlarını toplamış ve hu kuponlara 
idarehanemlzden kartla değiştirmiş 
olanlara gazetemizin birer aylık 

.tbonesi gönderilecektir. 
:Bu okuyucularımızın kartlaTile 

ııirlikte adreslerini idarchnneml~e 

ıfl<llrmelerinl rfr.a ederiz. 



DEON 
Yeni çıkan plA.klar 

Bayan Muzaffer 
Kandur 

Nr. 270108 - Suzinak Şarkı · İnlesin Kalbim 
Beste: Mustafa Nafiz 

- Hüzzam Şarkı • Kumral Saçının 
Beste : Mastala Nafiz 

Bayan Şükran Denizer 
Nr. 270112 - Fantezi · Bir Balo Gecesi 

.. - 36 Modeli 
Bayan Semahat: t:Jzdenses 

Nr. 270109 - Hicaz Şarkı - Atkı Hüsranla 
- Uü11ak Şarkı - Pencereden Bakma 

Bay Halil Söyler 
Nr. 270115 - Zara Şarkısı - Gelin Güve 

- Emrah - Eridi Kalmadı Dağlann Kan 
Satı,a çıkarılmı,llr.· 

KASADA 
SAKLAOIGINIZ 

DA~A 
· KUQU . 

BIQ 

(i;:ŞMr;: 
VAZİY 'TİNOEDfQ 

ONU rAİZI,&: 
OAN k:AYA-VEl21 Nfz 

Canlı model aranıyor 
Güzel Sanatlar Akademisi 
Direktörlüğünden: 

Akademimiz resim ve heykel atölyelerinde çalışmak üzere kadın ve 
erkek modele ihtiyaç vardır. Verilecek günlük ücret iki liradır. Lteklile
rin direktörlüğe müracaatlan (2465) 

EON 
REKLAMLARI 

lUJ<ÇlYJz ve taksfttBe 

/, '·~. .. .. ~ .. .., "" . . 
' . . 

•• •• •• • • u uzu 
nz ı . 

Kömürün cinsinden. t:artısının doğruluğundan. 
fiyatının ucuzluğundan emin olmak isterseniz. 

• 

ANKARA MEMURLAR KOOPERATiF 
ŞiRKETiNiN 

l}={)aODs ADmall"il '\l:<a!$1hıDırD k~klb!Jliıl<dlaını aOoınıo~a 
Adres: Sirkeci Mühürdar zade Han No. 32 
Telefon: 23074. 
Deposu: Kuru Çeşme Defterdar caddesi 
Altun Çapa Kooperatif D~posu 

Telefon : 40456 

Dikkat: Mıktarı çok az kalmıştır. 

. , - ~ ... ,, .. •· V' ı 1. ... •' ,.. • •• "'. •..ı:: .. , '• · ..... , ~ .; ;:~· .: ._. :~~t. ,( '. · . · '"~~ -,:;.,: ;. .'s"·r- ..... !, :..". ~ 
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- • 1 

.' · ' .... ·. . .. t. . . . . . . , 
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. · 'K 1 R-.'1 l 'l·I} "-

BEYAZ SEK 

rrN~ FİATLAR: 
..ı 

70 el. ·3 5 Kuruş 
2 ~[.. . I 

... ' • ıt . ı70 " 
3.~0 ,, ı!OO ,, 

+ 
70 ellik şl'e iç in 1 O Kurut 

2. • Lit. • • 1 5 • 
3.40 .. .. ... . 25 • 
aynca depczlto alınır. Şlf8fer retırm,,c• 
depczito geri verllir.~ 

.a_çı!!_satmak.isteY,~nlere.husust_şa[tlarla_litı.esi_22_kuruş!an..!![il~ 

NECiP ERSES 
~~~G~a~la~ta~: ~S~e~sl~i H~a~n~~~ ~-.-a• ADEMi iKTiDAR __ ,,,,, 

K b t: t: ·-ı·:m11:111111m111ua:· .. ••••••••••••••••••••••••••••• a a aş a ::· ~~:: ····:·······~~········· ........ : 
kirahk apart1- H D;: ·ç"i'P·ıtü'"T ıı 
man daireleri il Beyoğlu, Rus scfarc~an'."i ınra- ~ 

.. .. .. .. !: sında Posta sokağı koıesınde Mey-i: 
Kabata§ta Setustunde Çuruksulu :: menet apartımıtnr. T~lefon: 43353 ıi 

Mh dd
. •• a: 

a mut paşa apartlmanın a enızc na· :~····--·· .. r-·--···•••••••••••••_.... .. _~ •• 
zır, tramvaya yakın biri beş oda bir sa· ..................................... •••···-··-... - ... ' 

ve B E L G E V Ş E K L i G i N E KAR Ş 1 .N 
1 .. ' J.' "; 

Ta bletler& --- Her eczanede arayımz 
lon mutpak, banyo, diğeri altı oda ~i r il 
salon mutpak, banyo ve her ikisinde de 1 
havagui, elektrik tesisatı ve su mevcut 
iki daire ehven fiyatla kiralıktır. 

Dlşlerlnlzln kıymetini biliniz. Olur olmaz diş macunlarını ağzınıza sok mayınıı• 
Çünkü her mikrop ağızdan alınır. Ağız mlkroplarını 61dUrecek kıymetli 

Dün ve Yarın
Tercüme külliyatı 

No. 60 

Yeni Kadın 
CEMiL SENA ONGUN 

Fiyatı: 40 kuruş. Tevzi yeri Vakıt 
kütüphanesi İstanbul 

Bu kitapla Dün ve Yarın tercüme 
killliyatının altıncı serisi tamam
lanmıştır. 

I~ ıa 1 Wll ~I 
.,~~~;~,,,,~~ 

Diş macunudur. Fiyatı her yerde 15 kuruştur. , ............................................................... ,.,, 


