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Madritli kadınlar 
Kaynar yağ ve su ile 
Şehri asilere karşı 

korumağa çalışıyorlar 

1tt<ıd>.J~ • 6... :7 • b' k d k . l'"' • d'~' t · ~ cıvannda hükumetçuerrn ır a m a8 ·erı, yo {la çcvır ıgı o om-0-
bilin m~ vesika.smı tetkik ediyor 

r 

------------------------------------~---(l_'a_z_ıs_ı_2_n_cı_'d_eJ __ 

Romanya Faşi stler i n i n tehdid i 

holsevik dostları birer 
!il 

hirer vurulacakmış ! 
~~1ki Başvekili öldüren bu teşek
~u "fitüleskoyu da tehdit ediyor 
~~t 8abahki PQsta ile gelen Morning l\lorning Post gazetesi Romen fa
lıarı· ~aıetesinin Romanyanın faşist şistleri hakkında şu malumatı Yeri. 

ısı "D • h ~i b' emır mu afızlar,, ın neşret. yor: 
· lı ır beyannameden bahsediyor. Hükumet tarafından alınan ted. 
leri ~ hey~nnamede Romanya faşl"lt. birlere rağmen Demir muhafızlarrn 
tİll lŞevıklerJe birlikte "medeniye- nüfuzu daimi surette artmaktadır. 
dil ~tristiyan kun·etıetine kar~ı ken. Bilhas."'a genç entelektüeller arasında 

erıni h :o 
~kla arbe teşvik edenleri,, vura. tesiri .sezilmektedir. Bugün neşrolu-
'ttaı tını .!'ıÖylemekte ,.e eski haricive nan beyanname yeni bir tethiş faali. 

ltı 'r'tü . ltı~ 1 leskoyu "Yahudiler ve far- yetine hazırlanmakta olduklarına i~a. 
etrrıe~~~n hir aleti olarak.. tavsif ret sayılıyor. 
karşı h llu·, Mu.solininin R omanyayn Demir muhafızlar, - maktul baş. 
tane :rn asınnnt tavır takınmasının ye_ nkil de dahil olduğu halde - Roman 
dir. esulü olarak onu göstermekte./ yada i~lenen müteaddit .siyasi cinayet_ 
~ lerin mesulü olarak gösterilmektedh 

et<% 
it l<tiyet · 
2'~>1 çok bü ~YTamımızm Türk Antakya ve lskcndcrımda halk tara-
~kloti>ıi>ı ~ 8CVinçle kıdl~land ığmı yazmıştık. Reriml~im.iz S~nca~ l'i:-- heyecanlı güıılcrınde almmuıtır, onları scvınç şenlıkl.erı 

800 tütün amelesi bugün 
gene iş bulanıadan döndü 

işçiler mi haklı? 
iş sahibi nıi? 

Bu iş artık hüktimetimizin 
halledeceği bir meseledir 

~ -~ __ __. .. .-.. 
Ahırkapı tütün deposunda çalışan 

800 işçinin vaziyeti bugün alakadar 
hükumet dairelerinin tetkik mevzuu , 
dahiline girmesi lazım bir mesele ha
lini almış bulunmaktadır. Ve hiç şüp
he etmiyoruz ki bu tetkik ve alakayı 
davet yolunda bizim neşriyat yapma
mız hatta lüzumsuzdur. lş Kanununu 
çıkaran cumhuriyet hükumetimiz her 
sahada olduğu gibi bu iş üzerinde de 
hassasiyetini gösterecek ve bu mese
leyi halledecektir. 

Mesele maliım: 'f 
Mithat Nemlinin Ahırkapı tütün de-

posunda çalışan sekiz yüz kadar işçi, 
ücretlerinin on günden on güne değil, 
ayni müessesede eskiden yapıldığı, 
şehrin mümasil diğer tütün depola-
rında olduğu gibi haftadan haf taya 
verilmesini istemi§lerdir. Bu istek de 
bir rica şeklinde yapılmış ve işçilerin 
aralarından seçtikleri bir kaç kişi ta-
raf mdan müessese dlrektörUne b ildi-
~m~ & Wç~i~~~ ----~,=ı=•~---------~--------ı~------
miş, lakin sonra nedense vazgeçile- •amvaya ası an. 
rek bütün ameleye şöyle denilmiştir: }I 

- Şimdilik iş yok. Cumartesi günU çocuklara manı• 
0

1....::..'.:. .• _]J 
iş başına. gelmeyiniz! 1IJla 

.Ameleler ll&fJyane mtttaeaatıarmm 

böyıe bir netice verdiğini görunce rı- O ün i ki ÇO CU k 
cada bulunduklarına bin kere pi§man 

olmuşlar ve işlerini terketmek iste- bu yu·. z den sak ati an d 1 
memişlerdir. Sonra iş zabıtaya akset-
miş, cumartesi sabahı iş verileceği söy (Yazısı 2 incide) 

BAYANLAR ' • 
HABER' in, sizin için başardığı bir 
teşebbüsünden . istifade ediniz ! 

~lYı~<e OD D~D lil1 ©> DçlYıs lYı y<OJ~'tt lYlıra l}={) <e ır ~a<dl oını gı lYızeO~ Dıra 
VaOıno~ k<e1n1 cdlR çce ırçevesn ftÇftliil~<e <dlaılh1aı gı tYızeD 

g ö ır lYı l7il m e ırD n fl1l <dl a ını aı s o IMl !hl arıt o n <0 o m aı n o ırn 
yon o aır o ırll o lb>D o men D<dl n ır 

B k ? Kendi kendinize oyunuz mu ısa . çallşmanızla hem 
boyunuzu uzata-

bilir. hem de uzun görünmenin çarelerini öğrenirsiniz. 

Şişman mısınız ? Zayıf mısınız ? Vücudu-
nuzda nisbetsizlik mi var? 

Bunların izalesi miimkündilr 
Güzelliğinizi tehdit eden ne gibi bir kusurunuz varsa 
gazetemize bildiriniz. Pariste anlaşmış bulundu{lumuz 

bir güzellik enstitüsünden alacağımız suallerinizin 
cevaplarını gazetemizde göreceksiniz 

Son 8ayfamızı okuyunuz. Sizi tatmin edebilecek 
izahatı orada bu lacaksıoız. 

Fazla izahat için 23872 güzellik doktoru memuruna 
telefon edilebilir • .... 1---- "8""81nda gösteriyur. 

lll'eın ağasının oğlu tefrikamız öbür gün başlıyor 
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spanya, Alriıarlyanin 
müstemlekesi nıi 

olacak? 
Umumi harp esnasında şöyle denirdi: "Delki muzaffer çıkacağız? Fakat bu 

z:ıferimizin neticesinden memnun olup olmıyacağımız şüphelidir, çünkü, Alman-

lar, idaremizi o derece ellerine almışlar dır ki, bizi müstemleke gibi kullanmağa 
çalışacaklardır.,, 

Madam Tabaui de, geçen günkü bir yazısında, ispanya ••milliyetçilerinin,. 
muzaffer olsalar bile, kendilerine bu zaferi kazandıran Alman faşistlerinin müs-
temlekecilik pençesine düşeceklerini ya zıyor. . 

Bunun tamam ile doğru olmadığı şüpheliyse de, faşist İspanyanın diğer iki 
büyük faşist devlete siyaseten tabi bir "vassal,, olacağı muhakkaktır. 

Ba§ka bir havadis de: Madrite ilk girenler ve orada sokak muharebesinde İs
panyol işçilerini kana boğanlar, Rif'li Araplarmış ... Zira, faşistler, kendilerine bir 
nevi muhtariyet vaadetmi~ ... 

Kaç kere akla gelip sorulan sualleri burada gene tekrarlamak lhımgeliyor: 
Vatamnı ecnebi siyasetlere alet eden, parçalanmalara sebebiyet veren, anayurt 
ırkdaşlarım müstemleke askerlerine öl dürten milliyetçilik!... Bu nasıl milliyet-
çilik böyle? Hüıeyin Faruk TANUR 

lhracatçlların 
alacakları 

JŞarkta seyahat 

Frangın eski kıymeti 
llzerloden mi 

ödenmeli? 
lzmirden yazılıyor: İzmri ihracat -

çılarI Fransız frangı kıymetten dil§U
rillmeden, yani temmuz, ağustoz ve 
diğer aylarda A vrupadaki müşterileri
ne mUhim miktarda Uzilm ve incir gön
dermişlerdi. Takas usuliyle gönderi • 
len bu malların bedellerinin yilzde <>
nu derhal bankaya yatırılmakta ve mU 
tebakisi de bilahare tediye edllmekte 
idi. Formalitesi zamanında ikmal edi
lemiyen bazı malların parası Türkiye 
cumhuriyet merkez bankasına geç 
gelmişti. 

Gazeteciler yazın 
Şark vlU\yetlerlmlzl 

gezecekler 
Bu sene yazında doğu umumt mü

f ettieliği yüksek tahsil gençliğinden 
150 kişilik bir k~ileyi doğu illerini 
görmeye davet etmiş, fakat sonradan 
yüksek tahsil şubeleri arMında gide
cek gençlerin seçilmesi işinden dolayı 
ihtilaf çıkması üzerine bu seyahat &e
ri bırakılmıştı. 

Öğrendiğimize göre bu sene doğu 
illerine seyahat işini bizzat hükumet 
ele alacaktır. Gençliğin posta posta 
doğu illerini gezmeleri, tetkikat yap -
maları oranın adet ve an'anelerile 
yaşayış tarzına intıbak etmeleri için 
tertibat alınacaktır. Doğu illerini ziya
ret adeta gençlik için bir vazife ola
caktır. Bundan başka bu sene memle-

liAHEH. - AkNlm po&lJ~l 

Madritli kadınlar 
Kaynar yağ ve su ile 

Şehri asilere karşı 
korumağa çalışıyorlar 

Madritin asiler tarahndan İfgal edil· 
diğini dünkü gazeteler yaz1111f, biZ teh 
rin henüz ~tnı hükumet kuvvetl~ri 
elinde olduğunu yeni telsraflara isti
naden bildirmiıtik. Bu haberimiz teey
yüt etmi,tir. Bugünkü telgraflar da ay
ni vaziyetin devam ettiğini bildiriyor: 

Madrit 9 (A.A.) - Cumhuriyetçile
rin taarruzu, muvaffakiyetle neticelen
miştir. Milisler Carabanchev ve Villa
verdodeki mevzilerini takviyeye muvaf
fak olmuşlar ve hatta payıtahtın gar
bına doğru hafif,Çe ilerlemişlerdir. 

Milisler, diyorlar ki: 
"Düşman Madritin kapılarını çalı

yor. Fakat içeri giremiyecek !.,, 
Re!mi mahafil, mutlak bir sükQn mu 

hafaza etmektedir. Halk da soğuk kan
Jılığınr muhafaza ediyor. 

Gece asiler Boadilla, Pozuelo ve 
Humcra kasabaları arasında bir çevir
me hareketi icrasına teşebbüs etmişler 
ise de bir müfreze bu te§ebbüse muvaf
fakiyetle karşı koymuştur. 

Madritin etrafında da yer yer bari
katlar yükselmektedir. 

HUkQmetın topçu kuvvr.tlerl 
taaılyette 

layı fevkalade memnun ve müteheyyiç
tir. 

Dünkü pazar günü bütün dükkanlar 
kapalı idi,. Yalnız Madritliler sokaklar-

da, caddelerde toplanmışlar ve şehrin 
müdafaası hakkında heyecanlı münaka
ıalar yapmışlardır. 

Asflera gllr• 
General Varelanın umumi karargahı 

9 (A.A.) - Aıiler, şiddetli muhartbe
lerden ıonra Madrit hastanesi ile üni-

versite mahallesini zaptetmişler ve To
ledo ve Segovia köprüleri arasında 

Yeserian Varoıunun bazı mahallelerine 
girmitlcrdir. 

Madritin ıimali garbisinde Castejon 
ve Aaensio müfrezeleri, üç sıra çok kuv 

vetli siperlerde tahasailn etmi1 olan hil
kumetçilere hücum etmişler ve göğüs 

göğüse yapılan muharebelerden ıonra 

bu siperleri ele geçirmişlerdir. Cumhu
riyetçilerin miktarı 10.000 idi. 

• • • 
Gelen maHlmattan ihtilalcilerif, 

dünkü redefinin Madritfn tam İ§gali 
değil Madrit etrafındaki hakim mevkt· 
leri ele geçirmek olduğu anlaşılı • 

yordu. Madrit bundan sonra tama • 
men işgal edilebilecektir. Bugün Mad. 

ritte şiddetli sokak muharebeleri ce:. 
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Doğru mE; 
değil miJ 

ıraDebe ve 
kahve ha ınıeoet 
Talebenin boş vakitleri, hatta bO>I 

olmıyan mektep zamanlıannı ~ 
kahvehanelerinde geçirmeumyl-0 ~' 
c®cltJ ediliyor. Çok makul ve yeri 
bir mücadele ... 

Bakanlığın kiiltü.r direktörlii~~
verdiği emri gözönündfJ tutan dırt 
tör!ük, talebe kontrolunu tanıaıni. 
üzerine almış gibi görünmekted' 
Öğrendiğimize göre, talebenin kalıt'f 
Zerde bulunup bulunmadığım korıt~ 
edecek olanlar da öğretmenlerdir. ~ 

Öğretmenler üzerine bir de btt ~ 
1 

/enf n verilmiş bulunmamnın ne~~ 
doğru olduğunu bilmiyoruz. Fak 
doğru telô.kki edil3e bile, bu i~ bt1I. 
rabflecek kadar boş vakitkri rrıet-.ç/ı 
mudur1 

Bize kalırsa, bı' iş kültür dire1;t~r~ 
ğanün takibinden çok zabıtanın işt 
malıdır. Kahvehane.sine talebe 'ktıl! 
eden kahve BOh.ipleri ceza görme!~! 
Bunlar yapıldığı aırada da bir F~· 
unutulmama.M ltizımgelir: 

Talebenin mektep dt-1tnd.a geçirecl 
boş saatlerini l«ıhuelere vermiş olffl' 
.,,, gidecek ba§l«ı bir yeri bulunm'~' 
~ndandır. Bunu önli11ecek, taıe1Je1il" 
tıetxım sdebileceni lokaller uucıuıa ~ 
tirmek işi Kültilr Bakanlılimca tt.'1~ 
edilmek zarureti vardır. Bu ıınıtf" 
mamalıdır. 

Halkın Do~ 

Alinıler 

Madrit 9 (A.A.) - Hükumetin top
çu kuvvetleri. bir gecelik sükQnetten 
sonra, dün tekrar Leganesdeki asilerin 
mevzilerini bombardıman etmeğe başla 
mışlardır. Yeni bir takım milis müfre
zeleri kuvvetlerinin mevzilerini takvi
ye etmek üzere Carabanchel'e doğru 
gitmektedirler. 

yan etmektedir. Her ev bir kale ha_ N 
1 

• k f 
!indedir. e erı eş e 

Madritteki elçilerin en eskisi olan 

1 
1 

Payitaht ahalisi, hükmet tayYareleri
nin mütemadiyen uçuılar yapmasından 
ve asilerin mevzilerini bomöardıman e· 
derek bu suretle cumhuriyetçi milislerin 
muvaffakiyetine yardım etmesinden do-

Şili elçisi Madrit işgal edilirken eldeki ça 1Şmalıd1 rl ar 
rehinelerin öldürülmemesi için teşeb; 

büslerde bulunmuştur. 

Madrit müdafaa komitesi gene.. 
ral Mrahonun riyasetinde toplanmak. 

······-··-·········· .. ·········· ..................... ....: c 
: Cep saati l>üyüklüğünde radyo t•e 
1 televizyon, aya seyahat, kinı,yet ı Fransız frangının kıymetten dilşü

rilldüğü 26 eylül tarihinden evvelki 
sattşlara ait olmakla beraber bu ta
rihten sonra bankaya gelmiş olan pa
ralar banlmca ihracatçılara frangın 
yeni kuru olan 5,96 kuru Uz.erinden 

ket münevverlerinden karışık bir ka- -------';..._ _________ _ tadır. 1 
gıdalarla yaşayış, ihtiyarlığ? 

kadar kadın güzelliğinin idame8'-

tediye edilmek istenmektedir, ihra -
catçılar ise bedelin Fransız frangının 
eski kuru olan 8,5 kuruş Uzerinden te
diyesini istemektedirler. İhracatçılar 
toplantısı bu mesele için yapılmıştır. 

filenin bir vapurla Trabzona götürül
mesi ve oradan doğu illerinde on bce 
gün sUrecek bir seyahate çıkarılmala
rı takarrür etmiştir. Bu seyahatte ga
zeteciler, avukatlar, doktorlar, üniver
site profesörleri, muallimlre, mtihen -
disler, mimarlar bulunacaktır. Bu se
yahat için geniş bir program yapıla -
caktır. 

lhracatçılar 26 eyllıl tarihinden ev
vel yatırılan paralarının frangın eski 
.kuru Uzerinden tediyesi llzımgeldiğini T 
ileri slirerek bunun için iktısat vekft- ram vaya 
Jetine ve bankanın umumt merkezinE' 1 k 

1 müracaata karar vermişıerdır. ası an ÇOCU ar 
Bükreşte 

ErkAnı harbiye 
Reisleri 

Neleri 
müzakere 
ediyorlar? 

Londra, 9 (Hadyo) - BükresU? ke
tumiyet içinde Romanya, Yugo.CJlavya, 
Yunanistan ve Türkiyenin erkıinı ha!' 
biye reblcri müzakere etmektedir. Bu 
dört devletten Yugoslavya ve Roman. 
ya küçük antanta da dahildir. Sanıl. 
dığına göre, Balkan antantı ile küçük 
antantrn askeri müessiriyetini arttır
mnk etrafındadır. Balkan antantı kü. 
çük antantın askeri programını itti. 
haz edecektir. 

Her iki antantın harp z.amanındıt 

müşterek kumanda He hareket etme_ 
lcri etrafında konuşulduğu tahmin e
<lilmektedir. 

KüçU '< sanatlar serqls1nde 
Alt:ın ve gümüşle 
Türkiye haritası 

Ankara sergi e\ indeki küçük san 
atlar ~ergisinde çok takdir edilen ,.e 
yeni bir bulu~un mahsulü olan bir 
eser teşhir edilmektedir. 

Bu bir Türkiye haritasıdır. Harita 
som giimüşten yaprlmı~, bütün şehir 
)er. nehirler. :;imendifer yollan altın. 
Ja gö.;-;terilmiş ve ynıılmıştır. Bu eseri 
)apan genç .sanatkar Ankara altın j, 
kuyumcusu MUSL'lfa Altınerdlr. Muo;ı

tafa A ltmerfft tm esertnfn serg-inln 
büyük ikramiyesini kazanması ihtL 
mal dahilindec:Ur. 

DUo iki zavallı 
ağır yaralandı 

DUn akşam üzeri iki tramvay kazası 
olmuş, iki çocuk tehlikeli bir surette 
yaralanmıştır. 

ŞiJliden Tünele giden 411 numaralı 
vatman tarafından idare edilen tram
vay arabasına on üç yaşında Sami ismin 
de bir çocuk asılmıı. giderken düşmüf, 
başından tehlikeli surette yaralanarak 
Beyoğlu hastanesine kaldırılmıştır. 

İkinci kaza Yedikulede olmuştur. 

Yedikuledc Narlıkuyuda 33 numaralı 
evde oturan Siileyman oğlu on üç ya
tında Aılan 219 numaralı tramvayın ar
kasındaki romorktan düşmüş sağ ayağı 
tekerlekler altında kalarak diz kapağın
dan kesilmiştir. 

Aslan hemen Cerrahpaşa hastanesine 
kaldırılmıştır. Müddeiumumi tarafın -
dan mahallinde tetkikcıt yapıldıktan son 
ra kesik bacak da kaza yerinden kal
dmlmıf, tıamvaylar işlemeye başlamış
tlr. 

Sovyet Rusyada 
yeni tevklfler 

Rusyada bir .suiistimaldcn huğda; 
konsorsiyomu direktörü, ikinci di. 
rektörü, değirmenler rei.c:i ,.e diğer 

dört kişi tevkif edilmiştir. 

Mollada ltalyanca 
yasak 

İngiliz hükQmeti Malt.ada resmi 
i~lerinde ltalyancanın kullanılmasını 
menetmiştir. Bu yasak ltalyan gaze . 
teleri tarafından şiddetle hücuma uğ
ramakta ,.e mltlt hakların gazbı tek
linde gösterilmektedir. 

içeride: 
• lkti11at veWeU tefli§ neUcesinde mua 

meleleri eksik olan ılgort& kumpanyaları 

h&kkmda takibata baflamııbr. 
• Dahlllye vektleU memlekette 12 nevi 

olan bekçileri aarl bir te§klllta bağlamak 
için bir kanun 14.yihıuı huırlatnakt.adır. 

• Evvelki ıtın ıehrhnize gelen Dah.lllyı 

vek111 ŞUkrU Kaya dUn Ank&raya d\SnmUı 
tUr. 

• Ayuotya mUzealnin kurtunlarmı çalarak 
kaçmak iıUyen Klmll laminde btrl yakalan 
mıı ve meşhut cUrUmler mahkemeat tara 
tından yedi ay hapse mahkQm edilmiştir. 

• Bursada tam evleneceği gUn kaybolan 
damat meydana çıkmııtır. Damadın Akııehl 
re gittiği anlqtlml§ ise de niçin g$ttiği ma 
lQm değildir. 

• Devletin mea'ullyeti altında bir husust 
kefalet sandığı kurulmaktadır. 

• Maltayı ziyaret edecek filomuz 27 teşri 
nlaanlde Yunanlst&nm Faler limanını da zı 
yaret edecektir. 

• 1.zmlrde bir hattı:. içinde 6705 çuval ku 
ru Uzum satılmıııtır. · 

Dışarda: 

• Lehiıt&n dıtbakanı Bek Londraya var 
mıı ve 1ngillz hariciye nazırı Edene mUIAkl 
olmuştur. 

• Amerlkadakl grevler tehlikeli bir vazly~t 
almıştır. 600 yolcu vapur bulam&(lıklarrndan 
yollanna devam edememektedir. 

• Fransada dUn parti reislerinin de iştira 
klle bir toplantı yapılmıı mali meatı ile 
Belc;lkanın bitaraOığı ltl üzerinde görUtUI 
mUıtUr. 

• Bükre~te millt hrlstıyan partisi bugUn 
bir nUmRylş yapacaktır. Bu nUmaytşe 200.000 
kiti i§tlrak edecektir. 

• Almanyadn Mc.gdeburgda iki sene içinde 
20 komUniıt mahkum edilmiştir. 

• Yunıuılstanda yağmurlardan 227 ev ha 
sara utramış ba:zı binalar yıkılmıştır. 

• İtalyan hariciye nazın Kont Çiano dün 
VJy&naya hareket etmiştir. 

• Yunan bll§veklll General Metaksu dUn 
Girttte Hanya limanına varmıı ve bilyUk 
tcsahllratıa k&rşılanmıştır, Bqvek!l burada 
bir nutuk f!Öylemlştlr. 

• Habsburg hanedanı iş bll~ına geçtiği 

takdirde Fransanın kUçUk antahtın tutaca 
ğt yola uyacağı bildirilmektedir. 

• Yunan ba§veklllne bir kanunla tasarrut 
maksadlle rr.cmurtyetıerl Ilga veya blrlCf 
Urmek talAhlyetı verllmlgtlr. 

• Moskova. - Könlgsberk hava poatalanm 
yapan bir tayyare Moskovaya 90 kilometre 
uzaklıkta dUgmUı yedi yolcu ve pllotıa nıa 
klnlıt ölmU§tUr. . 

Ast generalin beyannameterl 
Difer taraftan ihtilA.lci kuvvetler 

baş kumandanı general Franko Mad· 
rit halkına hitaben iki beyanname neş. 

rederek radyo ile ilan etmiş ve tayya. 
relerle şehre attırmıştır. 

Birinci beyannamede şöyle denil
mektedir. 

Madritliler, 

Madrit kurtulacaktır. Sakin olunuı 
ve ateş hattından uzakta durunuz. Ço. 

cuklarınızr evlerde tutunuz. DiaiplinU 
milliyetperver kıtaat sizi himaye ede. 

ceklerdir. Kimsenin telaşa düşme.3i 

için sebep yoktur . Biz yalnız cürüm 

fşliyenleri cezalandıracağız. Silahları

nızı bırakınız n sizi aldatanları takip 

etmeyiniz bizimle birleşiniz ve "Yap. 
sın lcıpanya,, deyiniz. 

İkinci beyannamede ise Madritln 

düşmek üzere olduğunu binaenaleyh 

halkın aUkQnetini muhafaza etml'. 
1;i zarureti bulunduğu tebarüz ettiril· 
mektedfr. 

rlefru hUkOm•tl tanımayan 
bir eeftr 

Romada papalık nezdindeki lspan. 
yol elçiliğinde üzerinde krallık tacı V" 

arması bulunan krallık hayratı çe 

kilmi~ ve elçilik balkonunda donanm:
hazırhkları yapılmıttır. 

Bir taraf tan da Parl~in lapanya 

biiyük elçiliği şöyle bir beyanatta btı-
1 unmuştur: 

"Hilkdmet zafere kadar harbe dt!< 
vam edecektir. Zira hakkı kuvvetl!.ı 

dir. Milli haz!nenin büyük bir kısmı 

hükumetin elinde bulunmaktadır n 
Nasyonalistler, her ne olursa olsutt 

bundan bir santim bile elde edemlye. 
ceklerdir . HUkômet altın thtlyd 

mevcuduna Nasyonalistlere teslim et· 
mekteruıe denize atacaktır.,, 

Paristeki salAhiyettar mahafil Mad 

ritin düşmesinden ~onra dahi lspanya 

hUkOmetini beynelmilel hukuki vazL 

yetinde bir değişiklik olmıyacağtnı te · 

min etmişlerdir. 

Kata'onyada ne olacak? 
Pariı gazetelerinden bazıları Mad. 

rltin düştüğü tahakkuk edince Kata. 

··············-··••••n•..-.••••••••·····-··-···· 
Allmler. tçlo yoz 

senelik pilAn 
hazırlandı ti 

Amerikanın Pansilvanya ünh"~11, 
tesi profesörlerinden meşhur 11 

11 
Tyndall Franck ilimler için yüz ·İf 
nelik bir plan yapmış ve bunun 1 ~ 
çalışmalarda esas tutulmasını tt~f 
etmiştir. Vu yüz senelik plan şıı ,ı 
yanı dikkat mütaleaları ihtiva ede<" 

1 - Beşer hayatının vasati Jt 
mını yüz seneye çıkarmak. . Jılt 

2 - Kanser, frengi ve kasıyat.ıs{~ 
talıklarının süratl• "e kati teda' 

temin etmek. ~~ 
3 - Kökü hislerimizde olal1 _., 

nevi ıztıraplan yo ketmefe çatrşıııur~ 
4 - Tam bir emnl yet \'e her t i 

rahatlık içinde devri Alem se1•11 ,~ 
nin 2t saatte yaprlabllmeslnl temi" 

mek. dı' 
5 - Hiç bir kudret kaybetrıt~1• 

elektrl kcereyantnın kablosuz nal< tel" 
6 - Alımı ve verimi radyo ilt d-( 

vizyonu ayni Alet dahilinde bnlU~~t• 
mak ve bunları bir tep saati bUY 
ğünde yapmak • ı 

7 - Rahat cihazlarla kamert 
yahati mümkün kılmak. 1 

8 - Sunı. fakat tam bir gUntf 

aının temini. ~1-
9 - tn~anların yemek yerlnt ff' 

yevt maddelerle gıda almalarırı 1" 
mini. ·l 

10 - ihtiyarlığa kadar kadın ,V 
ll~nin lı'amest. ıt' ~t 

11 - Ha~·atta olup bitenin ._ rttl,P 
ffade!'fnl nren kabartma ve 
film vapmak. ~l 

12 - Ff\·kallde zevk verdfı"fıt'ıf 
de uzvuna hiç bir zararı ı'oku" 
cak ofr keyif madd.esf keşfl;A 

j eti 
lonyada bir Sovyet Cumhur Y dit' 
rulacağı mUüleMını yürüt111e1'tt 

Yurtları"• mUdaf aa •d'" 
1 

kadınlar 4rl~ 
Londra. 9 (llusuat) - 1\1' uıeıl' 

müdafaasında kadınların astıet. i' 
ne kaynar au ve yağ döktüklet• ~ 
şılıyor. Dün Madrltin ortaS'~~ 61,ııd 
rln attıtı bombalardan 200 Jdr 
ve yaralanmıştır. 
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~ '-::"'"" - ~~?_ ? AYan<ia - -
ı.- ~ l.YI ır aı n o a ırcJJ a ırn 

\ . cezaı.aa 
hat aktı) le bir lngiliz npur la e' a 

~ ed· • 
tııı <Yormuş. l mu mi kamarada) ol. 

~ du:rın Yatması ve uyuma .... , yasak oL 
hırı Una dair bir ihtar Je,·ha ı asılı bu. 
Det ına ına rağmen aldırma mı:., kan~
p, erden birinin üzerine hovlu ho' un. 

• "'U • • 
1>' bir Zanmış , .e knhn bir ağacı kesen 

.~ h.r le. tere gibi horul honıl horuldı. 
·., ·rak U) ııma~a ha. lamıs. 
ı · a1ı· ~ • 

t'l' le 11 rok germeden horlama gÜ\'er. 

"' li~f~1 ~ularının bile dihkatini celb<'t. 
~ıt •_çın kamarot gelip ln~ilizi uyan . 
leıııtı.~. lngiliz, lıu miiclahaleH hiddet. 

erık: . 

- Ben U) umu.) orum ki.. 
- Yattığınızı gördüm. 
- Uzun oturuyorum. 
- Gözleriniz kapalrydı . 

~et~ E~·et, U) kunun yak la ~ tığını far. 
oııuıtıı._tı.~ de gafil avlanmamak için 

gorup defetmek Ltiyordum. 

- Peki, horluyordunuz ... 

kıır; ? da ha:-; it! faksadım U) kuyu 
u.maktı ! 

na~~ fıkra), bana anlatan do tunı 
~l Naci d~di ki: 

Sağd tanb_uı belediye.si de, ı,okaklarda 
bir / 11 gıtmeyip soldan gidenlerden 
~'ak ıra ceza alacakmıs. Bu, çok güzel.. 

at, mesela, soldan giden biri: • 

ııı .. -t Camekana bakmak icin sokul. 
~ u ' • y m · • dese ne icap edecek'! 

:ı.hut: 
-s y ~u e\·in kapısını calacaktım .. 

ah ut: ~ 

y Gölgeyi tercih et tim. 
ah ut da: 
-Ya~ 

Sığın gmur ' 'ar, açakların altın:ı 
arak .. .. k d )l Yurume · aha murnfık .. 
tınlardan da sarfı nazar: 

-y .. 
l'ııtd Urümüyordum .. Ayakta duru. 
1 Utıı 1 d. 1 • . ' ak k • ıyen erın ıtırazr daha par . 

açacak 
?ıta\ • •• 

kaldır, um ya .. Ltanbulun dar yaya 
tın bir tnları iizerinde üç heş kafada. 
~;ti \·e 'nr~da durarak ha ·hihal etme. 
oı,den~e)!l>. .ı:eccnlere mani olmalaı l 

n er, det olmuştur 

llıettean~ kalır~a, belediye ter btika. 
bırak Yurüyenleri şimdilik hir tarafa 
'denı'P Yaya kaldrrımında cenebazlıl• 

a l'tden birer lira ceza almalı .. 
~ a ka ı · 
!ill l'ij .. >tr do tum da, inek bollu. 
oıı be~ll~den tcşrinien·el ayında taru 
ı~ ~ lıra fl'ıt pa d· ~ · · ·· 4Yor rası Yer ıgı nı sor. 
Jedı).~d Bu ,·aziyette olan halk da be. 

aııı~ ah'," bol. ~1 cez.a kesm~k L..;ter 
karıu 11 ah, kabıl olamıyor .. Oyle hir 

) 111{ ! 

(V3-NO) 

ıe:o nşoeu-n 
~.~eır~nsnnde 

Ukafat alacak 
~bayanlar 

~l'lerirı arada clişleri sergisindeki e -

~iye :~ ınuvaffak olanlarını ve ik
i l:tıit.e aca.klannı tayin edecek olan 
,_ara ait çalhşınıya başlamıştır. Kadın-
"'O"'I (' Ve h . l . . ili .. , le b • esap I§ erını seçecek 

lt.nda i~an ?et.al Bayar'm riyaseti 
~Ltne de seçımı yapmıştır. Komite 
ar eu pa::1'ın etmektedir. Şimdiye ka 
lıst ~ .. aıar kazanmıştır: 

l'ıı.ı aubulda 
t
8 

1 llarça n gelen 565 kayıt numa· 
tı 1.a.ıibuı ~~arına ve kanaviçe işindfl 
~tılaraı1 ırgeme derneğinin 1784 
~ l'ttıdazı ŞPar?ası, An~b işinde Adapa 
aıır ahıka 5 l"tıı' ll'ıOdern • nın 15 numaralı par· 

Beredlyenln dedlljl dedik ! 

Şehir içinde 
çöp depoları 
inşasına bu ay 
başlanıyor 

ilk depo 2000 
liraya mal oluyor 

He:kuı.\ e ~·;p İ~i Lizerindl' nl' "Ö.>
lcniı<.:c "'Ö) len"in lıu hUl'IU~ta tutlu~u 

) ol dan dönmemt'k kararını \t'rmi-:c 
henzcmektcdir. Bu ı-~beple ~ehir clı 

~ınclaki "çöp i .... ta:-.yonlan,, ndan ha~. 
ka :-.ehir içinde ele tali çöp i:-ta.:-;) onla. 
n in,a~ına baiılanacaktır. 

tik tali bta:-.) on Zeyrekte l nkapa 
nı cadde.-;i üzerin el eki ar:-;ada ) apıl.t. 
caktır. Bu ar.:-;a)a :;imdiyt' kada ı 

cöpler nçığa dökülmekte ve halkrıı 
Fatih kaymakam lığının ;;ik;1yetleri nı 
sebep olmakta idi. 

Bu istasyonun inşası 2.000 liraya 
mal olacaktır. Belediye fen heyt'ti bu 
projeyi hazrrlamı5tır. Projeye gÖrt' 

i.stasron iki katlı olacaktır. Ost kattan 
çöp arabaları çöp bo~ıtacak •e alt 
kata kamyonlar girerek otomatik ka. 
paklarrn açılma.siyle doğrudan doğ· 

ruya kam} onların içine girecek ol:tn 
~öpler doğruca Edirnekapı dışındaki 

umumi istasyona götürülecektir. 
Zeyrek çöp istasyonunun İn!"asrn:ı 

hu ay irirrl<' h:ı,l:ınaraktır. • 

Kadınların 
askerliği 

Bir Ingiliz gazetesi 
inkilôblOllZl 
anlatıyor 

Ru sabahki po,..ta ile gelen lngi. 
liıce .Niyu:-. Kron iki gazete. i 'fürk ka. 
dınının askerolaca~ı ha,adiı-;i üzerine 

şunu yazmaktadır: 

"Türk .k.ıdınm a~kl'1'c alınması, 
adınların inkiııwfı fşini J"ckor dt!neb1. 

lecek kısa hir zaman içinde tamam. 
hımış oluyor. 

ı:J .sene enet, Tük kadınr hala ı-e. , 
riata göre ya~ıyordu. ''tanddüdü zev· 
cat'a müsaade t>dilmekteydi. 1\adrnlar 

haremde ya~ıyor ,.e yalnız PC't:eli çıkı. 
yordu. Erkekler istedikleri zaman 
karılarını boşayahili)or, kadınlar be 
kocalarını asla ho~ayamazlardı. 

Kamal Atatürk bunların hepsini 
deği~tirdi. ~imdi Türkiyedc hir kadın 
dan ziyade almak memnudur. I\adın. 

lar yüzlerini umacı gihi kapayıp gez 
miyorlar .• 

Yeni iıdi\'aÇ H tal ilk kanun lan 
Yaıedilmiştir. Kadınlar içtimai \'e ka. 
nunu tam mfü.;:n·n t nlmı;-lardır. 

Şüpheli J(Örülen 
bir ölünı 

Fenerde bakkal oğlu Arkası sokağın· 
da 14 numaralı e·.'de oturan Eminenin 
40 günlük çocuğu Süheyla dün ölmüş. 
ölümü siipheli görüldüğünden cesedi 
morga kaldırılnııstır. 

Münir Nureddlnln 
konseri 

Tanınmış ve sevil&n sanatkar Münir 
Nureddin ônümüzdeki çarşamba günü· 
nün ~ecesi, Beyoğlunda, Gloryada bir 
konser verecektir. Konser, daha şimdi· 
den alaka celbetmektedir. 

Tarabyada dünkü merasim 

Çrma1~7~ale<lc ölen Alnı.an askerlerinin kemikleri diiıı mcrasim1c Tarabya
!fa yömillmilştii. Tafsilcilım diiıı ya::dığımı::: lm merasime dair bıt!Jiin de bir 

fotoğraf koyuyoruz. 

işçiler mi haklı 
iş sahibi mi 
(LJaş tarafı 1 incide) 

rakmamak kaygusiylc de buna mec
buruz. Bu itibarla eski ricamızı geri 
alıyoruz. ücretlerimizi on günde bir 
verin. ch·erir ki çalışalım. 

O gün müessese sahibi Mithat 
Nemli de telefonla bize aşağı yukarı 
şöyle söylemişti: 

- Haftada bir tcdiyal bize elveriş· 
li gelmiyor. Bu şeraiti kabul edenler 
gelsinler, kendilerine iş vardır. 

Bu sabahki vaziyet 
Bu vait üzerine bir kısmı ta Orta

köy, Kasımpaı-a, BeBiktaş gibi semt· 
lcrden yaya olarak işçiler bu sabah 
Ahırkapıya gelmişlerdir. Fakat iş ye
rine şu vaziyetle karşılaşmışlardır: 

Deponun eski ahşap kapısı tatil 
günlerinde hemen yenilenmiştir. Ka
pmın~t: k~o.dixı~Uk.l;ıir JlCPCCfC 

açılmı t;r. l\_a.pı nu ti,lunca::b pene e
nın ruf rn 1 k bıt• 

baş 1ızanıyor, buradan ceva~ alınıp ve 
riliyordu. nesmi zabıta memurları da 
deponun kapısında ve sokaklarda in

zıbati tedbirelr almışlardı. Saat seki
ze kadar yüzlerce amele fabrika ka
pısının etrafında toplandılar. tş başı 
sekizde olma!jına rağmen kapı açıl

mamıştı. Sekizi on dakika geı;e fab
rjkada ustabaşılık yapan birkaç ki. i 
dışan çıkarak kendilerini sükunetle 
dinliycn ameleye eunları söylediler: 

Depo sahibi ameleyi işe alacak. An
cak ne günü iş başı yapılacağı belli de· 
ğil ! Gün anlasılrnca her ameleyi kendi 
ustası arayıp bulacak ve işe çağıracak· 
tır. 

Bu tebliğ üzerine ameleler meyus ve 

münkesir Lirer, iki~er dağılmaya başla· 
clılar. 

lfçiler ne diyor ? 
Bu sabah matbtı.amıza gelerek dert 

yanan isçiler ise şöyle iddia ediyorlar: 
- Depoda is vardır. Cuma günü tü

tünleri açmıştık, cumartesi günü devam 
edecektik. Bu ani kararla karşılaştık. 

Bizim sükunetle ve tamamile bir rica 
mahiyetinde olan talebimiz üzerine şim 
di "iş yok!,. denilerek ileride böyle her 
hangi bir talepte bulunmamız ihtimali· 
ne karsı tedbir alınmak isteniliyor. İş· 
ler bir müddet tatil edilirse gerçi açıl· 

mış tütünler bozulabileceği cihetle mü
essese sahibinin zarara girmesi müm· 
kündür ama onun bu zararı- 200 zer 
kuruş yevmiyeli sekiz on amele usta 
başısı müste!>na - en azı 30, en çoğu 
120 kuruş alan bizlerin zararımıza nis· 

betle yekiınca büyük bile olsa tesirled 
itibarile çok farklıdır. Onun ı in ric:a c• 

diyoruz, depo sahibi bizleri affetsin. 
işimize tekrar başlatsın ... 

Bizim kanaatimize göre 
Bize göre, işçilerin belki de işsiz kal· 

mak endişesinin verdiği heyecan saika· 
sile vaziyeti mübalağalı gören bu iddia 
)arının ne dereceye kadar doğru olduğu 
mı hiikiimet dairelerinin tahkik etmesi 
lfizımdır. Bu mesele tahkik edilmeli ve: 

1 - Kabahat amelede midir? 
2 - Amele herhangi bir ricada bulun 

du diye onların müstakbel bir hareketle 
rini önlemek üzere bir miktar zarar pa
hasına da olsa işi bir müddet tatil ede· 
rck işçileri "yola getirmek., siyaseti 
takip edilmesi mevzuu bahs midir? 

Di.ırüst olarak tanınmış olan alaka
dar müessesenin de böyle bir tahkikat 
açlıma~ını memnuniyetle karşılıyacagı
nı muhakkak sayıyoruz. 

iktisat vekaleti iş dairesinin dikkati· 
ni çekeri?.. 

Depo sahibi ne diyor 1 
Bugün ga7.etcmizi makıneye vereceği 

miz sırada mcvzuubahs Mitat Nemli mü 
cssesesinden bir tavzih mektubu aldık. 

...,,..'"""*'mm11ı•tııutttmnttt1tııtUlftıuıı" mnm•fMımıatuttmmn"""ntftlll",.... 

Kaısom ~DırdD 
Kw·uııcla HasC111 Kum.çayı Kamnt.ı 

ilk giinii mföıascbctiyl.c ~ıavıl.aıı i.<Jtih· 
r~ç ile Avrupa Astrologlanıı111 11a.:a
riy,,Zcriııi i.'.arşıltıştmycır ııc ditfoı ld: 

Dünkii pazar Kasımın ilk giinü idi. 
Hava güneşli ve çok mutedil geçti. 
Kasımın ilk günii böyle iyi giderse bü
tiin kış mc\·simi de çok iyi g-eçer diyC' 
bir atalar sözü vardır. Halbuki A vru
palı me~hur astrologlar bu yıl kış mcv 
siminin cok soğuk ve zorlu olacağını 
bir iki ay evvel füm eltiler. 

Bakalım, tamamiylc biribirinc zıt 

olan bıı iki türlü istihractan hıınE;'isı 
d.ıha doğru çıkacak? Atalar sözü mli. 
yoksn astrologların keşfi mi h:ıkıkat 

olacak yoksa Ziya paşanın dediği gi
bi ~öklerdcki yıldızlara bakarken vo
hımın üstUnd(>ki kuyuyu görmi)'cn 
müııcccımlerin hali gibi her iki istih
racın yersiz ve yanlış olduğu mu anla 
.şılacak? 

M aı<dl ırn cdl D ını 
cdl tYışmesn '4Soaa 

V~lf\)D ~ır©~OemOeır 
Cımılıuriyct'tc Nadir Nadi bu mcu

zım ele a7mtş. Nadir "l\'rıdi l><ış11wkalc
.~·i11c şijyle lmşlıyor: 

General Franko kU\'\'etlerinin Mad
ride girdiklerine dair iki gündenbcri 
dünyayı dolaşan telsiz haberleri doğ
ru çıkıyor .. , 

l'c şöyle bitiriyor: 
''Görülüyor ki hangi cepheden bakı· 

lrr~a bakılsın Madridin alınması, ls
panya meselesini ortadan kaldırmış 

değil, bilakis en nazik bir safhaya 
sokmuştur. 

Kat'i hükümler \'erebilmek için va
ziyetin asıl şimdiden sonraki inkisa
fını dikkatle takip etmeliyiz ... 

Altında d" 1Jir nof: 
"Son gelen telgraflardan har.ıları. 

~fadrid şehrinin henüz tnmamiyle 7.ap
tedilmediğinden bah~diyorlar. 

Kenar mahallelerde devam ettiği i
leri sürülen muharebenin yuk:ıruaki 

düsünccler üzerinde müeı::sir olamıya
cağını buraya ka~;dctmcyi lüzumlu 
gordUm. 

~aıruaırn lille '? 
Gaııc Cıım1ıııriycttc Alhliıt nrm'er 

i spanya dahili lwrbi>ulc ç11rpı§CI11 Fas
lı aslıcrlcrdcn bahsediyor. V c 1ıar.u;1-
11a §öyle devam ediyor: 

İspanyol nasyonalistleri de şimdi 
kendileri için can veren Arablara kim· 
bilir ne vaidlerde bulunmuşlardır? Fa 
kat bu muhtariyet \'e istikl5.1 vaitle
rlnin sonunda Fas Arapları için mu -
kaddrr olan şey, gene İspanyol bomba 
sı ve süngüsiidür. Onlara iyi kötii bir 
muhtariyet, verse verse, şimdi devir
meğe çahşbkl~rı hiikumet ,·erirdi: 
yoksa nasyonalistlcrin işlerini bitirdik 
ten ve ıne\'kilerini sağlamlaştırdık -
tan sonra, Araplara verecek!eri, dedi· 
ğimden başka bir şey olamaz. Yalnız, 
işin sonunda Fas Araplarına iki 1.cvk 
,.c kfır kalmış olacaktır ki bunlar da, 
giyasi akidesi her ne olursa olsun, bu 
patırtıda. bir miktar lspanyol teı){'le
miş olmak ve Tarık ibni Zeyyaddnn 
bilmem kac; sene sonra. Endülüs şehir
lerini bir daha fethetmekten ibaret· 
tir. 

Vaktin gecikmi!fr olması dolayısile ay· ===================== 

ao 
'••••• 5,16 11,5 H,39 l6,5i lS,32 3,55 
tu':~.1217 701 P,tJ 12,01) 1,:)4 l~,02 

nen dercedemediğimiz bu mektupta 
şöyle denilmeketcdir: 

Ahrrkapı imalathanemizi mamul ti.ı· 

tünlerimizi sevk hazırlıklarının ikmali 
için bir kaç gün kapalı bulunduracağız. 
Bu istihzarat ikmal edilince miıessese

mizin dahili usullerini eskisi gibi benim 
siyerek çalışacak amelemize imalathane 

miz kapılarını yeniden açık buludura • 
caktır. 

Mektubun tamamını yarın dcrcedece 
ğiz. 

Esk·i Harbiye • 
binasının tamiri 

1~1 ~ 1503 ışJerde !stanbuldan Ja. 

11 
~tırıde 1 nuınaralı parçası, trikotaj 

k :?134 n:lanbuldan Mü7,eyyen öreı . ••11t••m:;r.1 
1!ları kısın rnaraıı parçası, kadın şaır 

Şin.di Yedek Subay okulu tarafından 
işgal edilmi: olan Harbiye mektebi bi
nası tamir cdilemem1şti. Mektebin sim
di esaslı bir şekilde tamirine başlan

mıştır. l'ı l nlltrı.a:~1da lstanbuldan Madel~tiu 
Vıt ltısrnrnd 1 Şapkası, kadın eldiven

tıunıara1 a :Nazire Galibin 992 ka· 
ı eldh·eni. 

tı -----...__
ınud:a n Umum 

rtı Şehrlmfze 
d 1~llıitdc g e il yor 
lit ~4 huıuna . 
~ri ~il\>inj lia ". l.ıman Umum Mü-
l~llı' ttıiac acı rrııt Saraçoğlu yarın 
•ırıdır- \>c 1sta ' 1ı:clctir. Hamit Saraçoğlu 

a ıth n ıu1 1· 
ll'lııtı Cnkli ını-.n icla releri ara-

l', Çalışına es.ısını hazırla· 

Yanlış bir hayal peşinde 
yıkmayınız oca ., ınızı 

Ankaradan "Modern,, imzası ıle aldığımız mektupta 
deniycır ki: 

"Okşanmasını pek sevdigim halde modern ve lakayit 
bir kocaya düştüm. Yegane mes'ut saatlerim beni boşanma , 
ya scvkeden fevkalade güzel ve nazik bir adamın yanında 
geçiyor. Bana izdivaç teklif ediyor acaba ne yapmalıyım? 

CEVABIMIZ: Erkeklerin çoğu bir i§İn nihayetine 

erinceye kadar pereştişe layık olurlar. Miıkc:lder kimsl'lere 

kuvvet vermesini çok severler. Fakat ekseriyetle de gaye

lerinin olduğunu gördükleri zaman yiiz çevirirler. O zaman 

yanlış bir hayal peşinde ocağınızı yıktıgrnız ve gayrika· 
bili tamir bir hata işlediğiniz için iki mislı mükedder olur-

sunuz:. 

Zonguldakta 

önıür 
bayranıı 
Zonguİdak. b (llu Uvi) - I\ömilr 

h:\\·uı~uıın kömür ha) ramı hugün fe,. 
kalildc te1 .. 1huratla kutlulandı. l 'zun 
l\lehmcclin 101\ ı-ent> e\\'el Ereğlidf' 

1\ö~e ağızda Kumru me\'kiindc ilk 
l\Ömürü bulu~u Ilalke\inde aml<l•. mı 
heyet P7.un Mehmedin hafitlcrini ıL 
) aret etti. 
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lzmirde piyasayı 
düşürmek isteyenler 

Bu sefer de tütün fiyatların 
suikast teşebbüsüne girişmişl 

• 
nın 

•• 

Kızıl denizin kilidi Adeode 

sarnıçlarında her sene boğulan 
işiye k·mse el sürmez 

ww-ı 

Muhtelif ihraç mallarımızın piya. 
sasını ıaman zaman dü~ürmek istiye:ı 
kötü niyetliler eksik olmuyor. Bir A
merikan tütün kumpanyasının Izmir 
mümessili şimdi de - bu sene yeni a. 
çdan ve süratle inkipf etmekte olan 
- tütün piyasammn düşürülmek i~tr 
nildiğini piyasaya suika.<11t yapıldığın: 
haber veriyor. 

llu Amerikan kumranyasl müme 
sili diy'lr ki: 

"- Tütün pi) a...111asının hu kadar 
çabu:;. inki,>.'\ ~ etmesinin muhteJif "''· 
hepleri urdır. Amerikada intihabatın 
verdiği netice de bunun üzerinde mü. 
~~ir olmu~tur. Biı '"asatt fiatlarır. 

muhafaza!'! için h~r türlü tedbiri ala 
cajız. 

Piyasaya bizden evvel itti 
rek daha yüksek fiatla tütün 
tanlar. bu farkı telifi için ttitil 
yuasının indirilm~ine çalı~ 

Biz ihtiyacımızın en mühim k 
aldık. Bundan sonra daha yavaş, 

kat fiatları göz önünde tutara~ 

saya iştirak edeceğiz. Fia tıarı 

günkü se,iyelerinden daha 

indirilmesi b!zim aleyhimizedir. 

sayı tutarak dü~künlUğe mlni o 
ğız. Çünkü fiatJar düfen!e, satıll 

ğımız malar için zarar etmentiı 
eder. 

İyi tütünlerin en mühim ktsd 
yasadan kaldırılmıştır. 

Aden cşJ..'"iden vo?kaıı olan bir yerdir. Gördüğünüz resim Aden limanını g&teriyor. Bir 1\-0ycı parÇ'<JStmn ilzcrine 
dik:ilnıi§ i-$Qrct bayrağı, bu limana giren rıkan gemilere kılavuzluk eder. 

Sıvas - Erzurum demiryolu için 

Fas görülecek Babülmendebin :rüı mil şarkında 
Kızıl denizin cenup mahrecini göz aı .. 

Bu su haıineleri h:ıricinde su, deniz 
suyunu kay"atmak n buhar teksif et 
mek ~uretiyle temin edilir. 

Yeni tertip tahville 
bir yerdir 

Yazan: Gordon Casscrly 
Türkçeye çeviren: A. E. 

tında bulunduran sönmü§ bir volkan 
vardır ki Arabistan sahilinden takri. Arapların inandığına göre, su hı· 

:ıineleri her doldttkça üç ki'i muhak. 
ka\i boğularak ölmelidir. 

satışa \'Ikarılıyor 
Yilzde 7 faizli olan bu kArlı tahvillerin ' 

llralıkJarı halka 19 ilradan verilecek -6-
Zaman yelkovanının 

beş yüz yıl geri 
çevridlği yer 

.ASRİ HAY ATIN lZ~ERl 
lşte modern ya~ma tarziyle bura. 

ben 1800 kadem irtif aa kadar yükselir. 
Burası bir ticaret merkezidir. Hem 

yalnız cenubi .Arabistanın değil. a) n. 
zamanda Somalinin ve Habeş.istanır. 
da ticareti buradan görülür. 

Aden ismini alan buyer, Hindistan 
la l\lıcır arasında blr me\kidedir. Bu. 

rada Hintli ve Avrupalı muhafız kıda karşılaşırsınız. Avrupalılar otel 
ve kahvelerin önüne konan küçük ma- taları bulunur. Ve mütemadiyen d~ 
salar:ı oturarak, küçük zenci çocukln. ğişen ~h-il ahali i Hint1iler, Parsiler, 
rm, bavuları taşıyarak birkaç para Yunanlı tacirler ye Filistinli yahudi .. 
kazanmak için gelen otomobil ve oto. )erden müteşekkildir. 
bfu;,Jcre hiicum ettikleri ve kendi ara- İngiliz şairi Kipling Adeni '"sene. 
Jannda iti ip kakı~tıklarını seyreder. ıerdenbcri kimsenin yakmadığı hır so. 
]er. Potinle.rinizi boyamak için yapış- ba,. olarak tas\ir etmiştir. 

kan bir \iara sinek gibi başlnızdan hiç Güne .. le işba haline gelmiş çıplak 
ayrılmıyan ayakkabı boyacdarı ise 

kayalar, ha~at ve. rütuheti sanki in. o kadar coktu:r: ki ..• 

Bir sene bu üç adamdan birinin 
na ıl öldüğünü anlattılar. Şöxle ki, 
l>ü_yük sarnıcın i~ine baıı apğıda., a. 
)'akları yukarda olmak \iıere bir ada .. 
mın dü~tüğü ıörUlUr. 1\endi.!ıh,den bir 
kaç adım ileride yüz kadar ahali bu • 

lunmaktadır. Onu kolayca kurtara.. 
bilecekleri halde, kimse aldırmıyı>"'· 
Ellerini bile sürmüyorlar. Çünkü bu 
havalide ya~ıyanlardan birç~fu, öl· 
mekte olan kimseye dokunmanın uğui' 
suz olduğu kanaatindedir. 

Hükumet, Sıvas - Erzurum de-\ 
miryolu ;."ltikrazının üçüncü tertip 
tahvillerini de piyasaya çıkramağa 
karar vetr;.l~tir. Ha."ılatı kAmilen 
Sıvas - Erzurum hattına sarf edile. 
cek olan bu 30.000.000 liralık tahville. 
rin Ü!,üncü tertibi 4.500.000 liralıktır. 

Üçüncü tertibin kant :ı;xıuamelesi
ne bu ayın 16 sında başlanacak ve ka. 
yıt 21 gün devam ettikten sonra gele. 
cek ayın be~inde sona erecektir. 

Hükamet bu tertip tahvillerin yir· 
mi liralrğında bir lira tenzilat ya. 
parak 19 liraya Te 500 lirallk tahvil. 
lerde de 25 liralık tenzilU yaparak 
•75 liraya satışa ~ıkarmaktadır. 

Yüzde yedi faizli olan bu it 
zın kaydına lstanbuldaki mili! ff 
nebi büttin bankalal', diğe,r ş.tbirlt 
de sadece milli bankalar i~tirık 
cektir. üçüncü tertibin 125.000 ti 
si yirmişer ve 4.000 ta neti de bet' 
liralıktır. 

l\laU mahşfilde tahvillerin al 
sı için ~imdiden haıulılr. vardır:....; 

Fransa bfttçestndt 
milyarlarla açık .. , 

Fransada bu 5ene bütçe açılı 
milyar 561 milyon fra~kt~r. H~ 

1 
bunun tekexftir etmemesi için tr 
ler almak nireth1dedir ~ 

Z4 s Uzun lJir sıra halinde be_,k...,li~y-e.,n~çı=.f=. • san \'Ücutlarmdan emerler. 20 mil mu-
tc at koşulu paytonlar burada müşte. :rabba1 kaplıyan ve esmer uçurumlar. 
ri hclderler. Güzel ve asıl kanlı arap la, kumluk sahalardan mürekkep olan 
atlarına binmiş Fransız zabitleri ar- bu rnıntakalarda birkaç ağaç çıkmı~. 
l alnrıncla yerli emir neferleriyle bu tır. Hiç ot yoktur. Bir tek m ühfm 

Aden kurak bir yer ise de. umumf 
m~n1..ara,.,ı~daki güzellik bu hali tel!. 
fi eder. Akdeniz mavi,,inden daha ma 
"l •ulara WıLt ıefkil ed~ de..reetd• 
ka·mlııya çalan bir kahv• re~i ve kül 
rengindeki kayalar, parlak, aöz alıcı 

elbiseler giyett yerli ahaliye mUkem. 

mel bir fon teşkil etmektedir. !Avlar
dan basıl olmu.~ kf1çifk bir tepeye kur. 
du;u alçak ve tek katlı e.vimiı.den ka .. 
rrmla birlikte "Cebeli ihsan,, adı ve.. 
rllen küçük Aden'de görd\iğüm bah .. 

r--M~~-n .. ··v-~-u;ü;;····; ı. ş IK 
Herk.es tarafından görüleeek l i l ,, 

cadde ele gezinir. 
Mevn A"aDsDeır 1 Snınema 

au~ünden itiba"n bu senenin f Herkes tarafından söylenecek! 

Mavi VaDsDeır 
Herkes tarafından dans edecek! 

şeycik varsa, o da "Aden zanbağı,, dır 
Pasa, Fransızların şehre girmesin 

ki, kaya Ç<'\tlaklarında görülür. 
den evvel ilk geldiğim zaman, Ceza- Yeni Adc n şehri. eski şehre beş_ mal 
yirden, ~ok güç ve tehlikeli dağ yolla. uzunlukta Mal'cıla isimli bir yolla baıç. 

Jann hiç blrisiyle kıyaş edflemiyec.'t 
güzellikte batılar seyrettim. Cebeli 

Pek yakında rındnn otomobille gelmiştim. Arkam· lıdır. Eski Aden şehri • .!!Önmüş ,·o!-
clan ikinci bir otomobil geliyordu. Fa. kanın krateri içindedir. Ve bu lirateriıı s k 
kat kayalık geçitte araba deyrildi, ihsan. ~ki Te tepeej ktft]mJf mahrut a arya 

kenarı bir taraftan denize dağru a. kl. d bl t d. B ,_ lt b. i!ı:indcki Fransızla karlSI parçalana. şe ın e r epe ır. u W>'pe n 
çılmıştır. Şehir eski limana bakar. d L 

rak öldüler Yoldan sağ salim gcçebi· zamanlar, "Cebeli Şal\lpn,. a t ver • d 
len otomobilleri bile nrap a:.iretleri Şehrin ardında kraterde hasıl ol· len Aden yanar dağına. eş teşkil edi- Sinemasın a 
Ce • .ırerek 80,_·aı·Jardı. muş bir geçitten itibaren bir sıra çu. k 

1 
k b 

•• ~ yordu. Şimdi düz ve umsa oynun· Hamt~: Yarınki salı günü sa ah 
Şimdi böyle bir ey yok. Geniş kur görülür. Bunlar Aden mahzen. da bir Arap balıkçı köyiinff banndır. saat 11 de bu filmin gösterileceği 

hatlı bir demiryolu üstünde gayet leri adını taşıyan a~ık su sarnrçlan- maktadır. hU3u.111t bir seansa bilcümle matbu. 
Jiiks vagonlarla seyyahlar Tancer•den dır. Bu sarnıçlar milattan sonra GO!l (Deucl•ı ım-) at müntesibiyle sinema ve film 

Fasa gelirler. Ilu hat Cezayir hu. senesinde belki de daha en·el inş..rı ;;:;:m~alfta;ftınnı;i:r.;; •• ;;.;; .. ;;.;rn:nasui:--riia:ass.;;;a;;:;miiaıii.niiii:1:i \ müe3See~l~ri.1 direktörlerinin teş-
dudu boyunda Cezayir Tunusu demir. edilmiş Qlnbilir. Ba1<1ları 1856 sene. rifleri rıca o ttnur 

• • . 1 l ·1· 1 t f d n ı-lah ed·l y ..... ı tf"ll a ·····-·-············ .. ···· .. .:. ........................ . l';olu ile bırleşır. sınc e ngı ız er ara ın n ~ ı . . '=" ~ 

Şimdi Pariste ynfakh vagona gi- miş ,tamir görmüştür.. M a lrll k Q m o arı 
ve 

filmlerine bıafl~or 

Monte Karlo 
Krall 

Ronald Kolman tarafından 'Af.. 
N~e •.. ve ihtişam filmi. AyrıcA 

ahbap komik 

PAT ve 
PATAŞON'u~ 

en yeni filmleri 

Kız Hırsız/al1 
Duhuliye ıo kuruı 

ren bir insan, kısa süren Cebelüttarıt\ Hiç şüphesiz bunlar, Adene mua:r· ; 
boi;'<lımı geçmek için Alcnıirada vapu yen zamanlarda inen meşhur iki sat. i 
:ra aktarma eder Ye Tancer'dc tekrar nnğın SU)unu muhafaza içindir. Ya • i 
trene binerek Fransız cumhuriyetinin mur ynğdlktan ~onra burada biriken ~ 
merkezinden Şerif imparatorluğu p1. • 

Aradığım Kadın 

,Ferah aınernaaında 

Albert Prejean ve Danielle DarrieııX ~ 
VOlb.~A AT'IEŞILER IÇIND"" 

su, araplnra müzayede ile satılır, on- : 
l<'tansııca sözlü filminde görUneceklerdir. Pek yakında 

yitahtına varır o zamnn saatinin yel. . . d i BüyUk bir muvaffa\ciyetle devam 
kuvanını da ~00 yıl g~riye çevirmek lar da bu suyu keçi derısın en yapr1. i ediyor. 
mckcuriyetindedir. mış kır balar '"eYa fıçı l üklenmiş arn. : ::••••••ıı•ı -ı•aliıs• .. ••=•mmn 1 SARAY 

- S ON - balarla dağıtırlar. e 

--
Afrikada haydutlar peşinde 

O HALDE BVNU öG,· 
REM Mt\.i~\tJ •• G~ L~-

~R)(AMt>N 8AKAl.ı~1 

il' 

~~ 

$li A~A<.tN ETRAflN.ı\ 
8irt ~tTR' GENf~LİI( 
l>i :SİPER. t<A;zA. • 

CAKSıN ..... 

sinemasınd' 



a llodbinlik 
rJ ~lllltk bir bayın ağzından 
FJ. nıonolog 

Çk çk çk çk! 
lleıe bak ... Hele bak ... 
BoYlln devrilsin, emi ! 

l Bütün ömrün k&fes ve peçe arkasında 
geçmiş de, şimdiki devrin hür ve ter
temiz kızla.nna ne kem nazarlarla ba-
kıyorsun! 

Elemtere fiş, 
Kem gözlere şiş! 
Fakat o ne? ... 

b Doğrusu şu gazapla bakan ihtiyar 
ayana da hak vermemek kabil değil.. 

h z:ı,nıane kızlan azıttıkça. azıttılar 
kanı ... Nedir bu sokak ortalarında bu 
adar serbestlik... Şunun beresini Kız ~ülüyor, başını sallryor ... Sanki 

Yanpiri ya.np-iri giyişine de bakın... birisinin işaretine cevap vermekte ... 
~nra, elbisesinin biçimi, vücudunda- Fakat bana öyle tatlı tatlı baktığı 
h 1 bi.itün gizli kalması icap eden mu- halde, ona henüz i~ret filan vermi§ 
a.ddebiyet ve muka'ariyeti gösteri- değilim ... 

~?r·:· Latif cinste, bir de latif hicap Öyleyse? 
ıssı olnıah değil midir?.. Gayriihtiyari başımı arkaya çevir-

i 'l'ranıvayın pencersinden, ben de dim... Bir de ne göreyim?... Genç, 
k~tfyar bayanın mUnekkit ve tezyif- tUysUz oğlanın biri oturmuyor mu 
ar nazarlariyle bakıyorum... tam arkamda... Şabıemred, jigolo ... 
Çk çk çk çk! Favorili Rudolf Valantino taslağı bir 
liele şunun bir hoplayışta tramva- ciğeri beş para etmez... Benim kızla 

~. atıanıasındaki hoppalığı gıördünüz alıp veriyor... Daha doğrusu, meğer, 
tnu? Rezalet... bil tün o haller bana değilmiş de bu 

,.,.ta zıbıdt zıpçtktıyaymış ... 
v n! Utan! Çocuk musun? İp mi 

atlıyorsun? Tuuu! 
Tramvay ortalarında, atemin içle-

. Artık genç kızlık devresine gelmiş- rinde olur şey mi bunlar ... 
~ın Yalnı! Biraz agıw rlaşsan a... Va- Tu ı 
ıı.ar• uu .... 
~ · ! Vakar!!... Kadınlara vakar la- Çk çk çk çk!. 
Indır... !kisinin de boylan devrilsin, yetiş· 
~ ~a nerede?.. Zamane kızlarında mesinler, emi ? ... 

recıe ?... İhtiyar bayanla göz göu geldik ... 
Ck çk çk çk ! O muhterem hatun bana, ben o muh-;a havle! La havle! terem hatuna bakıştık: 
Çeriye girdi... "- Ne gilnlere kaldık! Aman ya-
Ot:uı-acak bo Ot rabbil Kıyamet alametleri!,, manası-~ k ş yer var... ursa. ya ... 
~...:_.~~Yir! ... Kendini gösterecek... na ... 

(Va-NuJ llı.ıı~ efendim eskiden kadınlara 
.ı\r-.aısus olan ön kısmın bo~uğuna... Not: 
l'ii~.?11 :mavi pencereye dayıyarak (Va - Nu) nun imzasını taşıyan ya-
- ~ı.uıu halka çevireli... zılardan hiçbiri adapte değildir. 

~edalar, bir kıntmalar ... Bir göz 
S eler, kaş oynatmalar ... 

fın:eına artistlerinin mukallidi şır-•.. . 
çk !:k ~ çk? 
'l'uıı 1 v 1iill1 tiili? 
~,haya kalma..ıı-
~ r uı ••• 

bo~ı kıd~n, bizim zamanrmızda kızlar 
fle e rnıydi ? ... Daha şöyle bir göz ucu 

lii ~aktınız mı kıpkırmızı kesilirler
~11a.lıcup tazeler! ... Fakat şimdi, ma-

ş alı ... Hafazanallah! •.. 
• afr. 
'ril~ 
Sa... ~ gö:: izi oor, 
be ti-O.. k"ım baktı yarimt 

~n lltiş ... Düşünün: Yabancı bir gÖ
~vg·r. 

~tuu 1 ısıne bakmasına bile taham-
gels· Yoktıı eski adamlann ... Halbuki, 

ınler d .. 
l'ttıın b e gorsun1er eimdl... Başkala-
~ıı .. akına.sına hacet kalmadan, şu 
i~ı~1 ;:eriyle, tramvay arab~mm 
~or... Yor ... Birini arar gibi bakı-

.\.., 
au da 
~ ne? ... 

llt1ı~1&rı Ü7.erimde durdu... Şimdi 
ka1llıad tlaa.bt arama hareketinden eser 
buıcıuıt ı... Bir çölde dola.şıp pman 

der Ri;n SO~ra, vahada istirahat e
ne h ' Ye@ıl gözler, gözlerimin i"l-
h , Uıu "' 
ıtltı~or r, 8UkOn, saadet ve mestl ile 

ıteğer ~ Meğer ben daha varmışım! 
li~ar dem~ daha ölmemişi-ıı ... Kim ıh. 
~l. .. Ateş bana?... Doğrusu, kız da 
altktnda lek mı melek... Demin onun 

a~ıy01'\un Çok hakstzb'c ettiğimi şimdi 
~'Yet var ··· Bakıe'arınJa nasıl bir sa
~ §akaki'° Saçları, bir ışık kümesi gi
~ r~inın arından savruluyor... Hele 
~~ini ha Yt an glyilişi , bana Mirin şu 

9t)ıL<, ke ırıattı: 

Cot dil.<Jil·narı ka.Jına tarfı Tı."111/ihını 
lia, ~ki~ :~enin göğe yetirmt, ahını .. 
ol!. la gözfori ?cakarr da çok oluyor ... 
~181.ı lazip ecı~ı kızcağızdan ayırmadı. 
lık karırtııc 1Yor ..• Utanmaz cadaloz ... 
tq."'· l{C>di von~nkisi de vallahi kıskanç 

ış O etı """In <'n · w · •W • 

rtı ··· dıı .. U"J cıgere pıı:1 der-
li.in~ lnsar ovıe ... l nsaf bire ! ... İnsaf 

ile 1. "· Söv} 1. f • 
l{a. "'Oy d e e ın vıcdanmın Us-

~kı a ivi Ci .' nı ... Bu ce baksana, a mezar 
1.aYı11isi. ta kız, ötekiler cribi mi., 
1\ b· Vır ~·· ... 
~" ,

1r hususi ve hareketleri bl'mba~-
~ 'hasrıa\>a Yette. bamba .. ıı:<ı. ! ••• Her 

il eti, "" \>akf..,,vor' 1 t' d v••Un •.•.•. 
lljl._ aha n .. ı :Va.-=ıında ol~nvdın kimbi-

OJCt ""' ''S\ ··· l\aık "nnııvtt lr~lkarihıı mu-
ardın da gUltinç olurdun ... 

Fraınsanaın ceDOa .. 
tdJ n te kaı tYı <dl e 
çeD<nBDycır 

Pari.sten bildiriliyor: 

Fransanm nesfllerdenberl babadan 
evlA.da miras kalmak ili.ere celladı olan 
Mösyö dil Paris tekaüde çekilmek ü
zeredir. Bu zat cellatlrğı müddetince 
260 ki§inin kafasını kesmiştir. Ken
disini en çok flaşırtan iş, halkın giyo
tine karşı gösterdiği şiddetli merak
tır. 

Asıl adı Anatol Deiblcr olan ve da
ha Uç dört isimle tanılan cellat, insan
ları başlarından mahrum etmekten 
niçin vazgeçmekte olduğuna dair üç 
sebep göstermektedir. Dediğine bakı
lırsa, 63 Yatma varmıştır. Bundan on 
sene evvel kendi Jcat etmif olduğu Por 
tatif giyotini taşıyarak memleketin 
ötesine berisine kofDl&k için sabahla
n erkenden kalkmak artık kendialne 
gUç gelmektedir. 

İkinci sebep: Damadı ve muavinl o
lan Mösyö Anclre Penier artık müs
taklllen adam bqı kesebilecek bir ha
le gelmiştir. Cellltıık maaeı olan se
nelik bizim paramızla 1178 lira elli 
kuıııt Ucretle bu memuriyeti a.lmıya 
hazırdır. 

Üçilncü sebep: Son zamanlarda hak
kında yapılmakta olan neşriyattan ti
tizlenmektedir. 

Kırçıl sakallı Mösyö dü Paris cel
Iaddan ziyad~ bir profesöre benze
mektedir. Hüviyetini gizlemek igin Uç 
dört ad kullandığı gibi vazifesi olma
dığı zamanlarda at yarışlarına gider 
ve portatif giyotinini ailenin otomo
biliyle birlikte hususi garajında mu
hafaza eder. 

Vfüıyetletde bir idam olduğu za
man bu makineyi üstlerinde "adliye 
vekaleti,, damgasını taşıyan iki san . 
dık içinde götürilr. 

Paristeki idamlar için "Arago" cad
desindeki hapishanede sabit bir giyo
tin makinesi vardır. 

Bu vazl?cyi Sanson ailesinden teva
rüs etmiş olan Dleblerler nesillerden
beri muhafaa etmektedirler. Sa.nson -
lar da tam yedi nesil Fransaya cellat
lık etmi§lerdi. En son Sanson parasi
le içki içmek için giyotini bir tefeci 
dükkanına rehin bırakmış, Fransa hü
kömeti de borcunu ödiyerck makineyi 
kurtarmıştır. 

Tcırotoru aımcç:aı 

Sevgınısn1111e 

çiçek 
göın<dlerr<dl a 

HABER 
AKSAM P05TASı 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Poata kutuau : latanbul 214 

Telgraf adresı : l&tanouı HABER 
Yazı ışıerı teıotonu . 1!:lll72 
idare ve ıı&n •• • 24370 

ABONE ŞARTLARI 

Sene ilk 
45 aylık 
3 aylık 

' ayltk 

T1Jrlt i1111 Euı1/,, 
1400 Kr 2700 Kr . 
730 •• 1450 
400 " 800 ., 
150 •• 300 .. 

Salııbi ~ Nr1rıyol Müdürü: 
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Vazan : Niyazı Anmat-·---------------· 
403 sene evvel bugün 

Türl< Ordusu muzafferiyetle 
Savayı geçti 

Istanbul beş gilo beş gece ltandllle donandı 
dükkanlar, pazarlar satJahlara kadar 

llÇJk kaldı 
Ordu, on bin kişilik Osmanlı kuv. I Ji lreylerbeylerine hilfıtler giydir 

vetinl mahvetmiş olan Sikizmund'uıı 1 Ayni gün, elde t!dilen muzafferiyetle 
üzerine dört defa hilcum etti. Dörd\i' her tarafa, vilayet valilerine, Vene 
de beklenen neticeyi vermedi. d · çine bildirildi. 

Padişah Süleyman, Ora va kenart ıı 1S33 yılı 9 fkinclteşrln gttnB, 403 se 
rına gelince ne evvel bugUn sadrıılzam, seferi 

- Dört gün içinde askerin geçece· bitmesi ile sona eren seraskerlik vazı 
ği köprü hazırlansın .. emrini verdi. fesini Süleymana teslim etmek Uzer 

Vezirler, ağalar, ellerinde değnel< Sava köprUsUnden geçiyordu. Onda 
ler, iş başında olanları teşvik ediyor, bayraklar dalgalanıyor, mazlka 
dört günde köprüyü bitirtmek için ça. zafefriyet marşı çalıyordu. 
batıyorlardı. • • • 

DUrdüncU gün, hesapsız asker, ar. Osmanlı tarihçileri bu haberi b.. 
kalarına bakmadan köprüden koşup panya kralı aleyhine Almanya muha• 
geçiyordu. Bütült kunetler geçtikten rebesi diye ulaştırmaktadırlar. Har. 
sonra: bin kaı.anılmnsı, lstanbulda tarihte 

- Köprü yakı1.!'lın .. emri ,·erildi. misline ender rastlanır coşkunlukl 
Dört günde inanılmıyacak bir siir- karş:Janclı . C.sküdar, Eyiip, Galata 

atle başarılan köprü, birkaç saat için heş ~ün lwş gece kandillerle donatıL 
de çatırdryarak nehrin ortasında kay. dı. Pazarlar, dükkanlar, bezaztan 
boldu. geceleri de açrk bulunduruluyor, halk 

Türk akıncıları, Leybniç sahrasın. hiribirlerine zlyaf etler çekiyordu. 
da mahvedilen on hin askerin intikn- - - - -
mınt almak için yrldrrım gibi atılıyor. L .. y Mu.!'ltata Aktuna'ya (Sirkeci. 
lardı. Feystriç, Conoviç yakıldı. Silli de Üçer herbcrl). 
ve Nohans arasındaki yerlerin hepsi Bahsettiğiniz mecmua bize gelml. 
zaptedilerek karşı gelenler tepelendi. yor. Mektubunuzda Viknor Eftlmlu. 
Bu çarpışmalarda bir kur~un defter. nun birçok p:ışaları Ced - bfcet hıris. 
darın karde~i ı::abanı öldürdü. Akı!\- tiyan gösterdiğini bildiriyonunuz. Bu 
cılar, çok sevdikleri bir kumandanın pasalar kimlerdir? llunlan gönderir. 
ölümü fle daha ziyade cesaret alm ı 1 seniz memnuniyetle <'emp ,·eirfz. Tart 
gibi saldırdılar. Kule zaptedildi. l\lü. hi hnkkntıerl tahrif etmek istlyenlere 
dafilerin hepsi kılıçtan geçirildi. 1'es. sık sık ra.cıtlanır. 
Hm olanlar gerilere gönderildi. Reşikta,ıa S. Macid'e. 

Ellt bine yakın nüfusu bulunan Ilahsettiğnlz vakn Kafkasyada A· 
Tozega şehri, sona kadar mücadele et- napa'da geçmiştir. Kaptan derya Çer. 
meğe karar vermişti. Fakat bu mü. kczistanı zapta ıritmls de.~.-~~llııııl 
cadele kararının hiç bir tesiri olamr. mak fdn donanmayı dem em f 'fi 

yacağı muhakkaktı. Şehrin bir tara· karaya çıkmıştı. Sohum ve civarı hak
fına verilen ateş, diğer müdafileri'l kında Ce,·det tarihinde malumat b!I. 
gözünü açtı. Birçok şehirler, itaat~ . labilirsinfz. Buralara ' 'alilik yapan 
diyor, halk anahtarlarını getirip te~ . Ferruh Ali pa~n nın kat ihi Ha5:im den 
Hm ediyorlardı. Zaptedilen yerlerd2 dl tariht ehemmiyeti çok büyUk bir e. 
otuz binden fazla e. ir alınmıştı. ser ynzmı hr. Fnka t maalesef bu k: .. 

• • • tahı kUtUplıanelerlmlzde mevcut de~;ı 
Tuna geçilerek Relgrat önünde or· dfr. '.rif Hikmet efendi kOtOphanesf. 

du kurulmuştu. ~üleyman, hütür. le 1\.fcdtn.-ye götllrUlmüştUr. Cevdet 
aı;ıkertne büyük bir ge~it resmi yaptır. pnş:ı bu eserden bazı parçalar almr,. 
dr. İkinci günü dh'anda vezirlC'r, def. tır. 
terdarlar, ni~1ncı, Anadolu ,.e Rumt•- N. A. 

Asama yal1ilaır dağoınıoın <dllYlmaınıaro 
araısoın(dla uçaıın ~aıyyareccı 

Tokyo cioonndal..i A.-tama ymıard.aOmın dumanları ara..!tndan, d~er bir 
tabirle cehennemin ortasından tayyareyle uçan rrıe.shıır Japon pilotu voıı 
Hirt fle, A.!auı.a vollwnmın fışk'tran J..1.zgın dıınuınları ve Japon pilotu*"' 
ta!f1.J<Jresi. 
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Eseri hazırllyan: Nüzhet Abbas 
Dikkat: Bu yazı, yalnız pozartesi, çarşaıı.'>11 re cumartesi günleri neşredilir. 

-23-
Merkez muhacime verilen 

paslar şahsa değil bulunduğu 
yeredir 

Bastın ayağm içiyle verilen kısa pası gösteriyor. Bu. bir vurıı,7tan ziyade 
topu itiştir 

Voley şiltlere gelince bunların i.o;a· 
betli tatbiki çok zordur. Meharetle ve 
isabetle tatbik edildiği zaman da, mer 
kez muhacimin tahayyülün fevkinde 
bir şekilde işine yarar. Maamafih i:o;a· 
betine kanaat getirme7.seniz voley şül 
]erinden sarfı nazar ederek sıkışık va. 
ziyetlerde yarım voley vuruşlardan 

istifade hayırlı olur. Bunlarda isabet 
ihtimali daha fazla olup topu dışarı 

kaçırmak tehlikesi daha azdır . 
Kaleciyi en şaşırtan şüt topu dur · 

durmadan ve ayaktan bir iki ayak bo. 
yu önde sürerken çekilenidir. Bu ·ekil 
de hareket edilirse kaleci hem topun 
ne zaman ve hem de hangi ayakla vu. 
rulacağınr hiç bir suretle kestiremez. 
Xoşu adımını hi~ arttırmadan veya 

kısaltmadan vurulduğu için kaleci 
muhakkak surette gafil avlanır. 

Şütıerin en müe.!1.Siri tabii olarak 
kalecinin beklemediği uımanlarda çe
kilenleridir. 

nunla iyi bir avantaj kazanmış olur. 
Merkez muhacimi bir hücum esna. 

sında tutacağı yeri daha ziyade arka· 
daşlarının hareketlerini evvelden kes. 
tirerek ona göre değiştirmelidir. Bu 
kestiriş yerinde kullanı'ldığı takdirde, 
merkez muhaclmi kolayca demarkt: 
bir bozisyona koşarak arkadaşların. 
dan alacağı pastan lfıyıki veçhile istif
ade eder. 

Açıklardan gelecek orta]ayışları. 

merkez muhacimleri daha ziyade or. 
talayışın aksi tarafındaki gol direği 

hizasında beklemelidirler. Çünkü şa. 
yet ortalayış kısa olur.sa öne doğru 

gelerek topu almak herhalde havadan, 
giden bir topun arkasından koşmak
tan daha kolay olur. 

YER DEG1ŞT1R:lfE.K: 
Sık sık yer değiştiren bir iç muh:t. 

ciminin hasım için tehlikeli olma.~nna 
mukabil avara bir merkez muhacinıi 

de kendi takımı için çok faydasızdır. 

Merkez muhacimi vaziyetin icabı ola. 
rak yerini değiştirerek iç veya açık 
muhacim mevkiine düşecek olursa :> 
nun yeri behemehal arkadaşları tara. 
fından doldurulmalıdır. Merkez mu. 
hacir.ıinin açık meYkiine koşması bir 

DlkDncı kltlımeller 

Altınordu - Kara
gUmrUk 

Taksim stadında yapılan ikinci kü

me maçlanndan Altmordu • Karagüm

rük maçı Altınorduluların güzel bir o

yunu neticesinde ve bire karşı üç golle 
galibiyetleriyle bitti. 

Anadoluhlsar -Galata 
gençler blrllgl 

Fener stadında oyna.nan Anadolu -

hisar - Galata gençler birliği müsaba

kası mütevazin bri şekilde cereyan et

ti. Bir fırsat yakalıyan Anadoluhisar
Iılar bir gol çıkannıya muvaffak ola
rak oyunu 1 - O kazanmış oldular. 

Feneryılmaz - Beyler
beyi 

Şeref stadında Feneryılmazla Bey

lerbeyi takımları karşılaştılar. Fener

yılmazlılar hafif bir üstünlük tesisi . 

ne muvaffak olarak müsabakayı 3 - 2 
kazandılar. 

Yaşarın ziyafeti 
Güreşte dünya birincilerinden Ya. 

şarın sporcu arkadaşlarına evelki a'<. 
;-am bir ziyafet verdiğini yazını, tı ~ 

Yaşarın ziya{ etinden bir görünü.1 

160 kişilik ziyafet çok samimf geçmiş· 

IFeıneır stadında: 

Süleymaniye : 2 - Hilal: 1 
Fener stadındaki birinci küme maç· yuncuları devre sonuna kadar hiç 

Jarımn ilki Süleymaniye ile HiJaı klüp zulmadı. Türkiye şampiyonlar iyle 
leri arasında oynandı. kiştiler. Nihayet Fikretin her defa 

Süleymaniyelilerin hücumlarile baş· da büyük tehlikeler yaratan ortala 
layan ve üstünlükleriie devam eden lanndan birini Naci vole bir vuru 
oyunun henüz üçiincü dakikasında gole çevirdi. 
Siyah beyazlılar ilk gollerini kazanma- Fener taraftarlarını çok sevindir 
ğa muvaffak oldular. bu ı.ayıdan aonra Eyüp müdafaası 

Bu sayı üzerine Hilal takımı düz sarsılmadı çalıştı ve haftayımı ı-O 
gün bir şekilde hasmına mukabeleye bi çok kısa bir farkla bitirmeğ~ mtJ\I 

başladı ve oyun Süleymaniye yarı saha- fak oldu. 
sına intikal etti. 

Sol müdafi Ruhi ile kaleci Nuri 
nin gayretleri Hilal muhacimlerine gol 
fırsatını bırakmadı. Son zamanlarda 
sahada tekrar gördüğümüz Billent vü
cudunun çok irile§miş olmasına rağmen 
Hilal muhacimlerini tutmakta oldukça 
muvaffak oldu. 

Hasmının hücumlarını bertaraf 
eden Süleymaniyelilerin kuvvetli bir 
hücumu esnasında Süreyya topu Hilal 
kalesine sokarak takımına iki sayı -
yı da kazandırdı. Ve ilk devre böylece 
2-0 Süleymaniyenin üstünlüğü ile 
nihayet buldu. 

• • • 
İkinci devrede daha düzgün oynayan 

Süleymaniycliler bir türlü sayı adedini 
arttıramadılar. Hilal müdafaası biraz 
da talili idi. Top dört kere kale dire· 
ğine çarptı fakat içeri girmedi. 
Maçın nihayı:ti yakla§mıştı. · Rakibi

nin tazyikinden kurtulan Hilal takımı 
soldan güzel bir hücum yaptı ve Rauf 
vole bir şiltle takımına bir §eref sayısı 
kazandırdı. Maç da bu suretle Süley. 
maniyelilerin galibiyeti ile nihayet bul-
du. · 

Hilal takımında kaleci Kasım, Akif, 
Zeynel, çok güzel oynadılar. Süleyma· 
niyede ise : Nuri, Ruhi, Dani§, Bülent 
ve Hamdi en iyi oynryanlar oldular. 

Fenerbahçe: 3 • EyUp: O 
Fener stadındaki ikinci müsabaka 

Fencrbehçe - Eyüp araaında idı. 

Hakem Nuri Bosudun idaresi altında 

oyuna ba§landı. Ve ton gelişi güzel vu
ruşlarla kaleden kaleye sülüklendi dur
du. 

Yirminci dakikaya kadar müteva
zin bir ıekilde devam eden oyun dev
renin ortalarından sonra san lacivert -
lilerin hakimiyeti altnıa girdi. Fakat 
sıkı§ık bir şekilde kalelerini müdafaa 
eden Eyüp oyuncuları arasından gol 

ikinci devre: 
Gol fark ·nı arttırmak azmiyle 

hay.ı çıkan Fenerlilerin şiddetli hiiGll 
lariyle ikinci devreye başlandığr za 
Eyüp müdafaasmın hala ilk hız ve 
nerjisini muhafaza etmekte oldll 
görül~ü. 

Gol çıkaramryan Fener muhac' 
leri asabileşmeğe taşladıklanndan '' 
tık oyunun zaten pek tatsrz olan ' 
reyanı büsbütün berbat bir Jekil al 
Top rast gele vuruşlarla sağdan t C 

J!İdip gelirken Esat kuvvetli bir vıı 
yaptr ve topu ağlara soktu . 

Dört beş dakika devam eden fi(. 

lacivert tazyikinden sonra Eyüpliill 
de hücuma geçtiler. Tesirsiz olrn'~~ 
beraber bu hücumlar vakit k:ııanııı'' 
hususunda Eyüplülerin işine yarı>-cr 
du. Bazan kısa paslarla baza'l ç8Jı~ 
larla Fener nısrf sahasına dalan E:yw 
oyuncuları bir aralık bulunmaz ıı: 
gol fırsatiyle karşılaştılar. Faı..at Alİ 
eddin topu kaptırdı. 

Gol yedikçe açılmak gibi büyüle bil 
hataya düşen Eyüp müdafilerini f it 
ret soldan çiğniyerek kaleye indi .~ 
kaleci ayaklarına yatarak bu mülı~ 
tehlikeyi bertaraf etti. 
Fenerbahçenin meşhur oyuncutarıı' 
karşr fevkalade muvaffakıyetli ~ 
maç yapan Şükrü hesaplı pasları, 

isabetli uzun vuru~lariyle tarafta 
nnın alkışlarıı ıı topluyordu. 

Oyunun sonaakikaıan geidi 
Fenerbahçeye kartı 2-0 gibi kü/ 
bir mağlCıbiyet ile sahadan ayni~ 
arzusu Eyüp oyuncularına yeni' 
can verdi. Bütün kudretleriyle ~ 
yorlar. Fakat iıte Fikretin tehliJ9' 
paslarından birini yakalıyan Naci üçil' 
cü golü de yaptı. 

Diğer faydalı bir aldatma usulü de 
sağ ayakla '·uracakmış gibi yaparak 
solJa şütü çekmektir. Bunda en zi. 
yade kalça hareketi kaleciyi şaşırtır. 
Sola vurulacaksa sağa doğru, top saj{ 
köşeden sokulmak isteniyorsa .sol:ı 
doğru müvazeneyi kaybetmemek sar~ 
tiyle l<alçayı meylettirmek kafidir. 

tir. Güreşçiler bir masada toplan. 
az tuhaf göründüğü için bu tabiyeyi mışlardır. 
izah edelim: 

yapmak bir türlü mümkün olmuyordu. 
Maneviyatı kuvvetlenen Eyüp 

Ve mac bu suretle :-o Fen et~ 
çenin galibiyeti ile nihayet buldu· t 
yüp oyuncularının gösterdikleri ya1. 
sek enerji ve varlığı takdirle anan~ 

Osman K f!!.7. 
YER TUTMA: 
Merkez muhacimin düşeceği en 

büyük hata kendisini müstakil bir o· 
yuncu sanarak iyi yer tutmağa gayret 
etmemektir. Şunu her merkez muhaci. 
mi aklında tutmalıdır ki bütün hücum 
hattı, onu görmeden n onun nerede 
olduğunu düşünmeden pas vermek is. 
terler. Çünkü ona verilen paslar aşa
ğı yukarı şahsa değil, durduğu yere 
nrilir. Bu itibarla merkez muhaci. 
minin faaliyet sahası sırasına gön· 

çok darlaştırılmış olur. Bunda mer. 
kez nıuhaciminin dikkat edeceği iki 
şey \'ardır: Muhasım santrahafı bir 
müdafaa oyuncusu nziyetinde oyna
mıyorsa. merkez muhacimi daha ziya. 
de ileride oynıyarak arkadan gelen a. 
ra paslardan son derece istifade ed~

bilir. Aksi takdirde yani hasım san. 
trahafı üçüncü bek gibi oynuyorsa mer 

kez muhaciminin ilerlerde oynamasın· 
dan hiç bir fayda çıkmaz. 

En-ela iki iç muhacim sırasına 

göre müdafaaya yardım etmek üzere 
çok gerilerde kaldıklarından merkez 
muhacimi pas da alsa bunları bekle. 
mek yahut hilcumu diğer iki açık o. 
yuncu ile kendisinin gayretine güve· 
nerek üç ki i ile başarmak mecburi. 
yetfnde kalır ki, böyle hücumlardan 
çok az mU\·affakıyet beklenir. Sonra 
hasım santrahafı da az çok serbest b: r 
vaziyette kaldığından merkez muha. 
cimine ortalardan gelen P:L"lan ko· 
)aylıkla durdurabilir. Halbuki oyu. 
nun inkişafına göre esas bekleme ye . 
J'fnt ~ahanın merke:ı nokta.qında int:
hap eden merkez muhacimi ekseri~"'' 
hasım santrahafını kendi~ini m:ırk" 
etmek mecburiyetinde bırakır ki bu. 

Açıklardan biri üzerine gelen beki 
çalımla yahut driplingle geçmek ye
rine topu zahirde budalaca bir hareket 
gibi görünen uzun bir pasla hasım 

kalesine doğru , ·urarak kendisi de 
içeri ve hasım kale ağzına doğru ko. 
şar. Ayni zamanda açığın bu hareketi 

ni vaktiyle kestiren merkez muhacimi 
köşe gönderi istikametinde koşarak 

muvakkaten açık oyuncunun yerini 

doldurur. Bu takdirde forvert hattı 
şu şekli almış olur. Merkez muhaci. 
mini .sağ açıkta .farzediyoruz. Sağ açık 

sağ iç. sağ iç merkezmuhacimi, sol c~
nah i~e değişmemiş olarak eski halit1. 
de kalmıştır. Bu hareketle hasım sol 

beki tamamiyle aldatılmış bir vaziye . 

Çoban Mehmedin teşcileri sayesin" 
de bütün pehlivanlar Yaşarın ikram 

ettiği ta\·uk çorbası, hindi kızartmas 

ve plavı, nefis irmik helvasından iki
şer porsiyon yemişlerdir. 

Çoban Mehmedin bu ziyafetten 

sonra üç kilo arttığı söylenmektedir. 

Şişmanlatan ve 
zayıflatan ziyafet: 

Bu sabahki akşam gazetelerinde11 
biri güreşçi Yaşardan ''Dünya :>6 kilo 
şampiyonu,, diye bahsetmektedir. BL 

zim bildiğimiz Yaşar 61 kiloda şampi
yon olmuştu . Çobanın üç kilo arttı~ı 

bir ziyafette acaba dünya şampiyonu. 
muz beş kilo birden mi kaybetti? Yok. 
sa .... 

te düşer. Halbuki hücum eden taraf - -------:- ------ 
için avantaj sırf bundan ibaret değiJ

•dir. A)·ni 7.amanda ha.c:;ım santrah.ıfı 
da. merkez muhaciminin arkasından 

koşarak orta büsbütün boş kalır. l\ler. 
kez muhacimi iyi tasarhyarak güzP! 

hir ortalayış yaparsa bu a~rk \'aziyet 
ha~ım kaJe.ı;:j i~in çok tehlikelidir. nu 
tn h,·eyi çok sık ta thik etmemek t"e 
tabiyeyi çok sık tatbik etmemek ve 

nin arkada . .]ariyle en-elden çok iy! 
anlaşmı~ olmak mecburiyeti ,·ardır. 

Çünkü ~on derece iyi tatbik edilmedi"i 
takdırde boşuna enerji sarfından baş. 
ka hir işe yaramaz. 

!\terke zmuhacimi sırasına göre iç 
oyuncularla daha !iıık yer deği ·tirir 

Hasım kales ine doğru inkişaf.eden bir 
hücum esnnsında öyle anlar gelir ki iç 
oyunculariyle yer değiştirmek mtrkf.1 
muhacimi için kati ı-urette lüzumlu 
hir hal alır. Bilhassa çok yakından 

marke edildiği zaman açık yerlere 

fırlayıp pas almak merkez muhacimi 
için kati bir lüzumdur. 

Bu izahatla merkez muhaciminin 
esas tabiye itibariyle yer değiştiret' 

bi royuncu olduğunu iddia etmiş ol
mamak için tekrarhyalrm ki bunlar 

oyunun inkişafına göre arasıra tatbik 
olunan tabiyelerden ibarettir. Yok. 
sa merkez muhacimi yer değiştirme\( 
hususnnda son derece ihtimamla ha. 
reket mecburiyetinde olduğunu unu· 
tursa iyi netice alamaz. 

KOMBl?\'EZON: 
Hücum hattının mu\'8ffakıyeti her 

şeyden en·el ahenkli bir anlaşmaya, 

kombinezona bağlıdır. Şahsi mezi. 
yetleri ne kadar yüksek olursa olsun 
biribirleriyle anlaşamıyan bir forvert 
hattından tehlikeli akınlar beklemek 
nafiledir. Bu futbolün değişmez bir 
kaidesi olarak kalacaktır. 

(Devamı var) 

lngilterede işsiz amelelerden bi r 
kısmı, vaziyetlerini anlatmak üzere 
300 millik bir mesafeyi (Takriben An
kara ile İstanbul arasındaki mesafe) 
yaya olarak yürüyüp Londraya gitmi~ 

kadı ıt amele mebusu olduğu 

Hayd Parkta nutuklar söylemişlt 

Desmimiz bu yürüyüşü gÖ8teriY0 ' ' 

lstanbulda Galatedarıhtım üzerinde ,,sP 
lacak yolcu salonu projesine alt 

açılan müsabaka 
1 

lstanbul liman işletme idaresind~~ 
Galata Rıhtunmda Merkez ve Çinili Rrhtnn hanlan arasında"'·, 

remize ait yıkılacak olan Panorama, Orta, Maritim hanlannm rn.eb~ :J 
lunduğu arsa üzerine yeniden inta ettirilecek yolcu Salonu proJefl ı 
Türk ve Ecnebi mimar ve intaat mühendisleri arumda bir mü .. ~ 
çtlımıın. 

Müsabaka 6. Şubat. 1937 tarihinde hitam bulacakhr. fi, 
Projeler bir jüri heyeti tarafından inçelenerek birinciye (~I 

ikinciye (1000) ve beğenilen diğer iki projeye (500) zer lira Ol fl 
verilecektir. Taliplerin proje müsabakuma ait izahnameyi Galata~ 
mencilerde Haydar Hanında Fen aerviıi tefliğimize müracaatla 
lüzumu ilin olunur. (2754) . -~ 
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Beşiktaş Galatasarayı 
i~W~k~a~hb~zhm~~fuc~~~-!-~-k-s-nm_!_t_a_d_o~-~-~------

2-1 yendi 
ise Sarı kzrmzzzhmr hfikim oynadzlzr Beykoz: 4 - Anadolu : 1 
Maç oldukça sert ·fakat baştan başa 

heyecanh bir hava içinde oynandı 
Ceçcn hafta tehir edilen ve senenin 
~ lllÜhiın maçlarından biri olan Gala
~saray - Beşiktaş müsabakası dün 
Cref stadında oynandı. 
Evvelce yapılan maçlann geç kalma

t ~Yüzünden bu müsabakaya ancak üç 
ı b_çukta; federasyon başantrenörü 

"'OOth'un idaresinde başlanabildi. 
fi, Galatasaray bermutat; Avni - Lut

r ~ Reıat - Saliııı, Hayrullah, Suavi -
ecdct, Eıvak, Gündüz, Bülent, Dan-

)\}, 

.. Buna mukabil Beşiktaşlılar - birkaç 
~dür dönen rivayetlerin aksine -
1fii ıt:drolarile yani, Mehmet Ali ~ 

1llli, Nuri - Faruk, Hakla, Feyzı 
~ ~l, Sulhi, Nazım, Şeref, Eşref 
~ınde idiler. 
~ ala~asaray murahhasınm Nuri ve 

r ~ kkı ıçin yaptığı itirazdan sonra oyu· 
tlin Barı kırmızılıların, Mehmet Alinin Lütfi Be.şikta.şın akınını kesmeye ttğraşıyor 

'8 de biten bir hücumile başlandı. yorlar; İngiliz hakem bunların bazıla-
Zlıa~ Undan sonra akınlar mütekabil ol- rmıt ihtar veriyor, bazılarını da görmü-

nu yüzünden - kendilerini hiç göstere
mediler. 

Evvelki hafta Galatasaraya karşı 
güzel bir oyun çıkarmağa muvaffak 
olan Beykozlular ilk dakikalardan iti
baren hakimiyeti tesis ederek Anadolu
yu zorlamağa başladılar. Şchabın çok 
şiddetli bir vuruşile ilk gollerini kaza
nan san siyahlılar oyunun sonuna 
kadar üstün oynamakta devam ederek 
sayı adedini dörde kadar çıkarmağa 
muvaffak oldular. 

Güneş: 6 -
Evvelki hafta istanbulspor gibi mü

him bir rakibi altı golle mağHlp etmeğe 
muvaffak olan Topkapr takımı Güneşin 
karşısında hiç de muvaffakiyetli bir o
yun çıkaramadı. 

İlk devrede her ne kadar Güneşe 
ancak bir gol fırsatı verdilerse de ikinci 
devrede yorulan müdafaayı kolayca ya
ran Güneş muhacimleri dördü Melih 
biri de İsmail tarafından olmak üzere 
tam beş sayı daha kaydettiler. Ve maç 
bu suretle 6-0 san kınnızrlılann lehin
de nihayet buldu. 

Genç Topkapı takımı müdafaa itiba

Zaman zaman güzel hücumlarla ra• 
kip kalesini zorlamaktan geri kalmayan 

genç Anadolu oyuncuları da bir Jeref 

sayıst çıkarmış olduklarından maç ba 
suretle 4-1 Beykozluların galibiyetilc 
nihayet buldu. 

Beykoz takımını bu mevsim çok iyi 

bulduk. Anadolu ise geçen gcneki mü .. 
kemmel formunu hayli kaybctmiıtir. 

Topkapı:O 
Salahaddin, Kamil, Haydar gibi üç 

golcu oyuncunun yer aldığı hücum ha~ 

tı eğer müdafaadan biraz olsun yardmı 
görecek olursa hemen her takıma gol 
çıkarabilir. 

Gilneş takımı umumiyet itibarile f~ 

na değildi. Melih bilhassa güzel oyna~ 
Bu maçta takımlar IÖYle idiler: 

Güneş: Safa- Faruk, Rcıat - İ&

mail, Rıza, Dani! - Rebü, İbrahim. 
Salahaddin, Necdet, Melih. 

ga bac:ıladı Fakat Galatasaray muha- d b'l Gal"'tasaraya gelince: Avni iyi, mü· Cirtıı . ~ · yor U ı e... n 

c~~ill~muntazambka~n~- 37~cift39uocuda~k~a~aE~~ ~ill«~~kM~il~M~~nhillın~-------------------------------~ 
~Otlar, biribirlerile bir türlü an· yüzde yüz gol olacak fırsatı kaçırdı Salim günün en iyi oyuncusu idi. Hay- Ista n bulspor ·. 2 

Topkapı: Naci - Hakkı, Tahsin -

Emin, Mehmet, Şeref - Salahaddin.. 
Haydar. Kamil, Ziya, Salahaddin. rile çok zayıftır. 

!aınıyorlardı. ve devre 2Lo Galatasaray aleyhine bit- rullah da canla başla çalıştı. San kır· 1
2 in . d . ~ 1 s lh' ' k (aıı tı akikada Nazım a u 1 uza - ti. mızılılann en kuvvetli tarafı olan for-

~l ~ldıkJan topu sürerek Galatasaray ikinci haftaym san ~rmızılılann üs- t vetleri bilhassa sağ taranan dün biç V efa 
csıne indiler ve Liıtfinin batasındar . tiin oyunuyla başladı. Nitekim beşinci muvaffak olamadı. Eşvak ve Gündüz 

dakikada soldan ilerliyen Danyal topu çok fena, Necdet ile Bülent de çekin
• • 2 

~c ederek Nazım birinci golü kay· 

nu 
ıi;>adc golden sonra Beşiktaşlılar daha 
b~ açıldılar, sağdan güzel bir iki 
Su:lh~ daha yaptılar ve 18 inci dakikada 
Ci &tol~ktan demir gibi bir şiltle ikin· 
l'tttıunu de atınağa muvaffak oldu. 0-
toı }>' daha başlangıcında üstüste iki 
di]Cri •~ca Galatasaraylılar derhal ken-

nı to 1 ~ 
I<'aıt P amaga muvaffak: oldular. 

l'l hUc:.at lllüternadiycn sağdan yaptıkla
dtıar. ~rnlardan bir tüTJü netice alama
dı. ne irn gittikçe sertleşmeğe başla-

§ taşlılar üstüste favül yapı· 

Gündüze, o da (Eşvak)e geçirdi. Eşvak gen, Danyal ,talisizdi. 
da Mehmet Alinin kolları arasından to
pu Beşikt:a~ kalesine floktu. 

Salimin fevkalade oyunuyla dcfedilc~ 
birkaç Beşiltta~ hiieumu müstesna Ga· 
ıatasaraylılar Be~ikfaf nısrf sahasına 
yerleştiler. Fakat bir türlü gol çıkara
madılar. Siyah beyazlıların çok sert ve ı 

favüllü oyunu buna sebep oluyor, Nec
det ile Bülent çok korkak oynuyorlar· 
dr. 

Otuz dördüncü dakikada Mehmet A· 
li Gündüze bir tekme attı. Hakem bu 
kabahati de cezasız bıraktı. Son daki
kalarda hava kararmış olduğundan top 
çok zorlukla görülebiliyordu. Bu esna
da Salime yapılan çok açık bir favül 

yü,zünden hakem Booth Eşref.~ o~~ndan 1 
cıkardı. Son dakikalarda Gunduz boş 
kaleye topu sokamadı. ilk devrede yir
mi dakika güz;l bir oyun çıkaran Beşik 
taşlılar neticede bire karşı iki ile maçı 

kazanını~ oldular. 
• * • 

Beşiktaş takımı Hakkıyı orta muavin 
oynatmakla iyi etmemişti. Hayli zaman 
dır top oynamıyan Hakkı hiç alışık ol· 

madığı bu yeni vazifesinde muvaffak 
olamadı. Müdafiler Galatasarayın bil· 
tün hücumlarını kolaylıkla çeldiler. 
Bütün Beşiktaş takımı dün çok sert oy· 

nadı. Aşağıdaki cetvelde de görüldüğü 
gibi hakemin verdiği 17 favül ceza 

sı buna delildir. Muhacimler arasında 

Nazım en muvaffak olanıydı. Şeref ile 
Eşref - belki de Salimin güzel oyu-

Galatasaray - Be.,.<riktaş kaptanları 
oo maçın h<ıkcm,i 

İngiliz hakem birçok ofsaytleri gör
memekle, sertliğe karşı gelememekle 
oyuncuları elle itip kakmak gibi garip 

hareketlerle bizim hakemleri pek çok 
arattıracak vaziyete düştü. 
düştü. 

O. M. KUTNAK 
Galatasaray aleyhine: Favül 5, Avut 

13, korner 7, ofsayt 4. tac 25. 
Beşiktaş aleyhine: favül 17, avut 13, 

korner O ofsavt 1, tac 23. . . 
Hususi maclar 
Şişli - Kurtuluşu 

yendi 
Dün Sabah Şerd: stadında yapılan 

Şişli . Kurtuluş kupa maçı, Şişlilile

rin büyük muvaf fakıyetleriyle ve ra
kiplerini bire karşı yedi golle mağlup 
etmeleriyle neticelenmiştir. Kurtuluş 
takımının hiç de 1..ayıf bir ekip olma
masına rağmen Şişlinin bu kahir za
feri şayanı dikkattir. 

Rumelihlsar takımı 
Doğansporu yendi 
Dün Rumelihisar sahasında yapı

lan gayrifcdere Rumelibisar takımı i
le Doğanspor ka~ılaşmışlar, Rumeli
hisar İdman birliği güzel bir oyundan 
sonra Doğansporu 2 - 1 yenmiştir. 

Di,inkü lik maçlarının Şerci~ stadın
da oynanan ilk birinci küme maçı Ve 
fa ile İstanbulspor arasındaydı. 
Havanın güzelliği, bu iki klü:p bey

nindeki reka~ 'kinci xn~n da.Gala-! 
tasarayla ~iktaş kHlplcrj arasında 
oynanacağı, stada pek çok meraklı 

toplamıştı. 

Saat ikiye çeyrek kala her iki takım 
sahaya çıktılar. Bu müsabakanın ha
kemliğini Sedat yapıyordu. 

İkinci haftaym lst.anbulsporun 
gayretli hücumu ile başladı. Doku
zuncu dakikada 18 pas çizgisi üstün -
den çektiği frikik ikinci defa Vefa 
kal-ine girodi. »u M- _....,_••J& 
oyun seri oynanmıya başladı. İki ta -
raf da galibiyet golünü atabilmek i· 
ç.in çok uğraştılar, ~akat netice de .. 
ğişmedi. Taraflar 2 - 2 berabere kal • 
dılar. 

Vefa: Muvahhid, Saim, Vahid, Na. ı 
mık, Hüseyin, Abd.üş, H~an, Latif. 
Gazi, Muhteşem, Mustafa. 

lstanbulspor: Mehmet, Ali, Hasan, 
Nevzat, Orhan, Aziz, Kemal, Seyfi, 
İsmail, Fahri ve Reşattan mürekkep
ti. 

Müsabaka çok güzel ve heyecanlı 
oldu. Henüz altıncı dakikada Gazinin 
pası ile Latif Vefaya bir sayı kazan
dırdı. Bunun akabinde lstanbulspor 
merkez muhacimi kaleciyle karşı kar
şıya kaldığı halde topu içeriye atama
dı. Herkes Vefanın büyük bir sayı far 

kı ile maçı ku..a.naca.ğmı ümit ederken. 
genç lstanbulsporlular canla başla ça 

lışarak oyunu mütevazin bir şekle 
soktular. Kalecileri çok güzel oynu • 
yordu .. Nihayet 35 inci dakikada Fab 
riden güzel bir pas alan Kemal, be -
raberliği temin etti. Fakat gayrete ge 
len Vefalılar da Gazi vasıtasiyle ikin-
ci gollerini atmakta gecikmediler. Bu 
golde 1stanbulspor müdafii Hasanın 

mcs'uliyeti vardır. Devre 2 - 1 Ve
fanın lehine neticelendi. 

İki ta.raf da temiz bir oyun oynadı. 
Vefada kaleci ve müdafiler vasat, mu
avinler iyi idiler. Bilhassa. merkez mu
avin nazarı dikkati celbetti. Hücum. 
hattının sağ tarafı sola nispetle daha; 
faaldi. 

lstanbulspor müdafaası vazifemm 
yapamadı. Raflardan Nenat ve Aziz 
gerek müdafaaya gerekse hücuma yar-
dım ettiler. İlk kısımda iyi bir oyun 
oynıyan sol açık Reşad, ikinci kısım .. 
da çok durgundu. İsmail ile Seyfi va• 
sat, Fahri ve Kemal çok iyi idiler. 
Genç İstanbulsporlular dünkU oyundaJ 
muvaffak olmuıı addedilebilirlcr. 

Esasen resmi bir hakem olmayan 
Sedat maçı iyi idare edemedi. A· 
vantajlara dikkat etmediği gibi ofsayt 
lan da görmedi. Birinci devreyi ü~ 
dakika fazla ovnattı. . - -~-

lstanuulspor ·Vefa takımları berabere kıaldıkJarı ~~ 
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Belki motör dairesini de görmek lstlyecek
ler, bu takdirde alt ambar!ara inecekleri 

cihetle toplarımızı görllp hakiki 
hüviyetimizi aohyucaklardı 

- Haydi bakalım J anet sıra sende! 
Müracaat edeceğimiz hilelerden en 

güvendiğimiz birisi de sahte bir ka
dındı. !ngiliz zabitleri kadınlara kar
şı nazik da\Tanırlar. Sonra gemisine 
ke.rısını alan bir kaptanın vicdanı 

müsterih demektir. Kaçak eşya götU
ren bir kaptan yanına karısını almaz 
Alman kaptanlar gemilerine karıları
nı almazlar; fakat Norveçlilerde bu 
fı.dettir. 

Gem.ide bulunan on sekiz yaşında 
bir tayfanın bu rol için çehresi çok 
mUsaitti. Esasen gemiye alınmasının 
sebebi de buydu. Onun için kadın el
biseleri ve sarışın bir takma saç da 
almıştık. Çabukça tayf ayı kadın kılı
ğına soktuk. Her şey milkemmel ol
du. Fakat Şmld isimli olan bu tayfa
nın kocaman ayakları her şeyi alttist 
edebilirdi. Buna da bir çare bulduk. 
Janet bir şezlonga uzandı, dizlerinin 
üstüne ayaklarını örtecek bir batta
niye attık. 

Şimdi asıl meseleye gelmiştik: Ja
netin sesini nasıl lnceltecektik? Di~ 
ağrısı behanesinden başka bir tedbir 
bulamadık. Çenesine bir bez sardık 
bir de kocaman pamuk ... Her şey ta. 
ıns,m. •. 

.Taneti hareketimWlen evvel de bir 
kere bu kılığa solanuş, bir fotoğrafı
nı alarak büyütüp kaptan kamarasına 
asmıştık. 

Tam rahat alacağımız sırada başka 
bır müşkill ortaya çıktı. Uzun zaman 
motörii çalıştırdığımız için ortalık 

mUUıiş ~trol kokuyordu. Kereste yü
ktlmilz dolayısiylc motör dairesini ha 
va.landmnak kabil olamamıştı. lngi -
lizler bu kokuyu duyunca belki motör 
dairesini de görmek istiyecekler, bu 
takdirde alt ambarlara ineceklerli ci
hetle toplarımızı görüp hakiki hüvi -
yetimizi anlıyacaklardı. Ne yapmalı? 
Petrol dubasına bol bol petrol döke
rek tüttürdük. Bu mesele de halledil
di. 

Her şey tamam olduğu zaman işare
ti artık görmemezlikten gelmek imkan 
sız bir hale gelmiş, kruvazör bize çok 
yaklaşmı§b. Yelkenleri kısarak dur -
duk. 

Gelen İngiliz gemi.si harp dolayısile 
muavin kruva1.ör haline gctirilmiu o -
lan 18.000 tonluk Evenc gem.isiydi. 
Bütün dürbünler bize çevrHmiş, topla
nnı da. Uz.erimize nişan almıştı. Bu 
kadar ihtiyata lüzum ne? Yoksa iha
nete mi uğradık? Sırrımız t:a.s mı e -
dildi?. 

Gemi durdu, megafonla bir zabit 
bağırdı: 

- Sizi kontrola geleceğiz, bekleyi· 
niz. 

Sırtımdan aşağı bir soğuk dug ye -

miş gibi oldum. Hemen kamaraya ko
şarak hazırlıklarımızı son bir defa 
gözden geçirdim. Endişemi bir türlü 
gideremiyordum. Acaba ihanete mi 
uğr;ıdık? 

Kamarada, Hamburgdayken dostum 
büyük şarap tüccarı Konrad Pagerin 
verdiği bir şişe konyak vardı, üzerin
de "N" markasiyle 100 senelik bir 
Napolyon konyağı.. İngilizlere karşı 

harbederken Napolyona iyi gelen kon
yak, ayni düşmanlara karşı, bana da 
faydalı olabilirdi. Şişeyi açıp ağzıma 
diktim. Oh! 

Yukarıya çıkarak mürettebata da 
konyak verdim: 

- Sinirlerinizi teskin ediniz. Çarpış 
tığımız dilşmanı şimdi aramıza al
mak mecburiyetindeyiz. Onları haki
ki birer Norveçli gibi silkftnetle kar
§ılıyalnn. 

Salonda gramofon da çalmıya baş
lamıştık: 

"İt's a long vey to Tipperay.,, 
Bir tayfa salonun kapısında, elinde 

bir şişe viski ile beklemekteydi. Vel
hasıl düşmanalrımızı tam bir dost gi
bi karşılıyorduk. 

Muavin kruvazörün mayna ettiği 

bir filika bize doğru suları yalıyarak 
yaklaşıyordu. Tamamiyle lakayt bir 
tavır muhafaza eden bizimkiler 
filikanın gemiye yan~bilmesi için 
hazırlıkla meşgul görünüyorlardı. 
Ben kıç tarafta durmuş efradımı Nor 
v~çe bir küfUr sağanağına tutuyor, 

bağırryor, çağırıyordum. Nihayet fi. 
lika yanaştı ve iki zabitle birkaç nefer 
gemiye çıktılar: 

- Hayırlı Noel kaptan! 
- Sizinki de hayırlı olsun. Eğer 

kamarama inmek h1tiunu esirgemez -
seniz nekadar hayırlı bir Noel geçir
diğimizi görüp anlarsınız. .. 

- Fırtınadan mı bahsediyorsunuz? 

- Evet, mübareğin bir nefesini bi-
le kaçırmadık. Nesi var, nesi yoksa, 
hepsini tattık. 

- Zavallı kaptan! .. Biz adaların ar 
kasmdaydık. 

Kendi kendime: 

- Evet, dedim. Fırtınada meydan
da yoktunuz meşhur deniz kurtlan! .. 

Zabitin birisi atıldı: 
- Evrakınızı görmek isterim ka~ 

ta.n ..• 
Kamarama indiğimiz sırada gramo 

fon deminki şarkıyı çalmıya başladı. 
Zabitler neşeli negeli ıslıkla gramofo
na tempo tutuyorlar ve geminin ha -
vnsını kendilerine karşı pek dostça bu 
luyor olmalı ki, iri dişlerini göstere -
rek smtıp duruyorlardı. 

iMLA _.. .. 
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Otomobilin içindeki kadın, bu inki- dı. 
sarın t?arkma vardı. Pudr.asız, allık- - Hem sürpriz, hem orijinal bir. 
sız, sürmesiz ve hiçbir iddiasız çehre- hareket! - diye dUşilnerek, iri harflerl"' 
siyle milstehziyn.ne gUldil. Şilphesiz boş bir kartın üzerine şu satırlan yaz 
o, ihtiyarlamış bir kadın değildi. Fa- dı: 

kat hoşa gitmek için bir şey yapma· "Bayan Murada saadet temennperi-1 
mış olması yüzünden hoşa gitmiyor- le .. .,, 
du işte... Fakat, kimin tarafından diye ll!ve 

edecek? 
' 

Taksi ilerliyordu... Kadın, gelinle 
damadı dUşilnUyor. Birdenbire, şoföre 
emretti: 

Evveli'ı: 1 

- "Enis tarafından..... diye Y~-! 
y1m ! - dedi kendi kendine.. Fakat: 'ı 
''Ya Enis de ayrıca gönderdiyse-,. 
~ive~ek tereddüt etti. Sonra birılen- 1 bire: ''Bu romantik hareketlere de ne. 

- Şu çiçekçi dilkklmnın önünde 
dur .. 

lndf. DUğUn i~in hazırlnl"mış mU
kemmel bir çiçek sepeti buldu ve al- 1 

olsun seni Türklere Ne olursa 
teslim 

O dakikadaki heyecanımı bir türlil an 
}atamam. Kendimi odama zor atıyorum. 
Tüylerim diken diken olmuı, asabım 

gerilmiş, yüzüm kızarmış, odada dola
şıp duruyorum, Ben ne bedbahtım ki, 
şimdi onların arasında değilim. Onlar
la beraber ba~mp çağıramıyor, gülüp 
oynıyamıyorum. Benim ne günahım 

var. Biran, üzerimdeki İngiliz askert 
elbiıelerini fırlatıp atmak, bu heriflere: 

- Ben sizden değil, onlardanım. Ben 
senelerdenberi sizi aldattım. Fakat ar· 
tık buna lillum kalmadı. tıte maskemi 
çıkardım. Ben de kardc~lerimin yanına 
gidiyorum. diye bağırmak ve bu men· 
huı binadan çıkıp gitmek [ıtiyorum. 

Sevincimden gözlerimden yaılar bota· 
nıyor. Saadetinden ağlayan bir inaan 
gibi dakikalarca gille gille atlıyorum. 
Oh ... Bu ne güzel gün ... Bu ne gU.Zel 
saat .. Bu kadar acıdan, felaketten sonra 
bu ne bahtiyarlık 1. .. 

O gUnkü sevincimi tarif ve izaha bir 
türlü muktedir olamam. Hayatta her 
türlü sevinç ve şetaretlerimizin bir mana 
ve mahiyeti, bir hudut ve zamanı var· 
dır. O gün içimde kabaran ulvt his
ler, her türlü duyguların, tecessüslerin 
fevkinde idi. Odanın içinde kendi kendi-
mi yiyorum. Ben de aşağıya koşmak, 

vatandaşlarımızın arasına katışmak 
ve emsalsu tezahürata iştirak etmek 
arzuları içinde yanıyordum. 

Bu sırada Refet paıanın Fındıklı va· 
pur iskelesinde karaya ayak bastığı ha
vadisi geldi. Zaten bu haber gelmeden 
o taraftan doğru yükselen §ehametli 
bir uğultu bize kadar geldi. Adeta Kro
kerin penceresinden on binlerce halkın 
bir •iızdan haykırdığı (yap) acalerinl 
duyuyorum. 

Şehir telefonu mütemadiyen çalıyor. 
Heyecan içinde öteye beriye koıuyor. 
Telefonlara cevap yetittiriyorum. Kolo
nel Ballar da odasında bir aıağı bir yu
karı dolapyor. İhtiyar asker, bugUn ga· 
rip bir asabiyet içinde.. Herhalde bu 
asabiyeti Türklere dUtmanlığından ileri 
gelmiyor. Çünkil o da bizi zamanla an
ladı. Hakkımızı teslim etti. Uğradığı -
mız haksızlığı, mağduriyeti o da mute
rif. Bu can ııkıntm olta olu, koca İn
giliz İmparatorluğunun prkta ilk defa 
mağlUbiyetini ifade eden vaziyetin bu 
tezahürü karııaında milli bir iz.ıeti nefiı 
meselesi duymasından ileri geliyor. O
nun yanına giriyorum. Yüzüme ideta a
cıyarak bakıyor. 

- Türk askerleri §ehre çıkmı§lar de
ğil mi? 

- Evet kumandan 1 Refet paşa Fın
dıklıya çıkmış. 

- Sen bu hadiseyi nasıl kar§ılıyor· 
sun. 

- Siz nasıl karşılıyorsanız. 
- Ben bitaraf bir adamım. Sen bir 

Türksün. 
- Kolonelim 1 Bir Türk sıfatile mem 

leketimin iyiliğini elbette isterim. Fa-

lüzum var, kuzum... Saı;malamıya
yım .... dedi. 

Kartı yırtıp attı. Otomobiline koy
durduğu çiçeklere şöyle bir bakarak: 

- Enise veririm! Sevgilisine yol
lar! 

Şimdi, otomobil, evine doğru ilerli
yor ... 

İsmet, düşünüyor: 
- Murad. evlendi... Romanın son 

sayfası da kapanıyor ... 
Derken, omuz silkiyor: 
"- Adam canım... Hassasiyete rni 

kapılacağım? ... ., 

Başı yukarda, dudaklarında bir §ar 
kı mırıltısı, evine döndü .. Biraz sonra, 
Enis de geldi.. Oturma odalannda bu 
luştular. 

- Düğün de fevkaladeydi. hani, 
büyük anne! diye ballandıra ballandı
ra anlatmıya başladı. 

- Gelin nasıldı? Gür.el miydi bari? 
- Güzel. .. Pek güzel. !kisi de biri-I 

birlerine son derece yakı§mışlardı. 

etmeyiz. 
kat, bugün için vaziyeti nasıl muhakeme 
edebilirim. Hem, ben bugün Kemalıt
lerin nazarında lekelenmiş, mimlcnmi§ 
bir adamım. 

- Vaziyetin böyle 
her zaman töylilyoruz, 
latamıyoruz. 

olduğunu sana 
fakat lif an-

- Uf anlıyorum. Fakat memleketten 
ayrılmak istemiyorum. 

- Mecburıun. 
- Evet. Bu mecburiyeti timdi dahe 

iyi hi11ediyorum. 

- O halde harice gitmek huıuıunda 
ıeri bit karar ver. 

- Verecetim .. 
- Her uman ... ereceğim diyorsun, 

beni hayli atlatıyonun. 

- Bugiinlerdc ruht bir buhran için· 
deyim. Hayatım, istikbalim vereceğim 
bu karara bağlıdı. Binaenaleyh derhal 
bir karar ~eremediğim için beni mazuı 
görünüz. 

- Haklısın çocuğum. Ve biz burada 
kaldığımız müddet zarfında da sana bir 
şey olmaz. Ne bahasına olursa olsur. 
seni Türklere teslim etmeyiz. Fakat biz 
gidersek ne yapacaksın.? 

- O zaman mecbur kalarak ben d< 
gideceğim. 

Telefon çalıyordu. Açtım. Galatada 
İngiliz poliı kumandanı: 

- Kolonel 1 Kemalist kumandan ve 
a.kerler Fındıklıdan Galataya doğru 
geliyorlar. Halk çılaın gibi bir vaziyet
te... Sokaklarda o kadar izdiham var ki 

bayılanları, ezilenleri arabalarla hasta -
nelere kald:ııyorlar. Halkm bir kısmı 
yolrlaki yabancı renklere boyalı hriıti
yan dükkanlarına taarruz ediyor. Vazi
yet vahim bir manzara uzediyor. 

İngiliz polis kumandanı o kadar he
yecanlı ki tdefonda kattııında kim var 
onu lıile sormadan boyuna anlatıyor. 

Bir taraftan oııu dinliyor, bir taraftan 
da söylenenleri kolonele •nİatıyorum. 

İhtiyar kumandan şu direktifi veriyor: 

- Bizden kimıe halkın arasına gir
mesin. Bir şeye müdahale edilmesin. 
Yolda teaadüf edilecek düveli itilAfiye 
askerlerine de derhal kışlalarına dönme 
leri ihtar edilsin. 

Kolonelin sözlerini tekr;ır ediyorum. 
Bu eınada yüzbaıt Defreytaa telişla i
çeri giriyor. 

- Galatadan itibaren Sahpazarınc: 
kadar olan yol kıyametten bir sahne .. 
Ben ömrümde bu kadar kalabalık, bu 
kadar heyecan, bu kadar co~kunluk gör 
medim. 

Ballar piposunu çekerek mınldanı · 
yor: 

- Bir hoınutsuzluk olmasın da kala 
balığın, coşkunluğun ehemmiyeti yok. 

- Şimdiki halde bir vaka haber al
madık. Halk Kemalist zabitleri el üıtün 
de ta,ıyor. 

Ballar ikimizi de hayrete dlitüren bir 
eda ile söylendi: 

Enis bunlan söylemekte hiçbir 
mahzur görmüyor. Çünkü annesinin 
artık Murada karşı kat'iyyen hassas 
olmadığından emin ... Ona, daha önce
den de, arkadaşının maceralarını an
latmı!Jtı: Bir Alman kadınıyle allka
sı olmuş. Sonra, bir Macar artletiyle 
birlikte yaşamış... Derken bu nişan
lısına. raalıyarak delice sevmiş... Ni
hayet, evlenmişler i~te ... 

- Doğrusu bulunmaz Jtız! - diye-, 
şimdi de, bilyUk anne~ihe ballandıra 

ballandıra anlatıyor. Hem güzel, hem 
de bütiln me:alyetlct" var kendisinde 1 

İsmet, dalgın. susuyor. BenliğindE' 
bir değişiklik olduğunun farkında: 

- Allah allah ... Ne oluyorum? - di
yerek silkinmek istiyor. 
~Fakat, sonra. irindeki ikinci ahel

yete hak verir gibi: 
- Eh ... Ne yaparsın?.. Böyle bir 

günde bu kadarcık sarsılmadan olmaı
dı ... Hem. canım. ~idip bakmamalıy

chm... Gözleriyle gönne!{ fena Fey .. 
İnsan ne de olsa hassasiyete kapılı-

- Türklerin bunu yapmak ha 
dır. 

Tekrar telefon çalıyor. Benetin 
ni tanıyorum. Telefonda beni tanı 
esrarengiz bir surette gülerek şu 

söylüyor: 
- Eh gözün aydın. Seninkiler 
- Alay mı ediyorsunuz? 
- Hayır 1 Ciddi söylüyorum. g 

liistler İstanbul tarafına geçiyorla 
- Bana ne? 
- Memnun değil misın? 
- Bunu tahmin edemiyor muıu 
- Çok iyi ediyorum. 
- O halde sözlerinize istihzada 

ka mana veremem. 
- Pekala öyle olsun. Sizin taraf 

var ne yok. 
- Sükunet var. 
- Halktan bir kol Beyoğluna 

cakmış. Göz kulak olun. 
- Başüatüne .. 
Telefon kapanıyor. Hala ayakta 

makta olan Kolonel Ballar yanıma 
lerek: 

- Biraz !\okağa çıkabilir misin? 
- Çıkarım. 
- Hemen çıkarım deme. Aca 

karsan bir tehlike var mı diye düt 
yorum. 

Yüzbaıı Defreytaı söze kanşt}'O 
- Üzerinde bir fngili% iinifo 

varken bir ıey yapamazlar. 
- Ya yaparlarsa. 
- Orasını bilmem. Fakat cesar 

demezler zannederim. 
- Şuurunu kaybetmiı olan b 

her ıey beklenir. 
Ben bu ıöderi asabiyetle dinli 

Halkın ıcvk ve ıururunu, kahramaO 
dunun milmeHWerini görmek içTn 
atıyorum. Binaenaleyh, ne balt1at.-ı 
tuna olıun dıpn çıkmak iıtiy 

Dcfreytasın sözleri bana doıtlui 

ziyade düımanhğından... Bunu 
rum. Yolda bana bir ıey olursa 
nun olacağına da eminim. Fakat 
onu dlitünecek ııra değil, ne yapı 
dip kapağı sokafa atmalı. Ballara 
rum ki: 

- Endiıe buyurmayınız. Hiçbir 
olma~. Ne emrini.% varsa aöyleyinil: 

- Ben etrafı bir görmeni, vaP 
bizzat teıbit etmeni iıtiyorum. 

- Ba§üatiine. 

- Fakat yalnız gitme. 
- Peki 1 bir polis ahnm. 
- Polis olmaz. Ba~vuşu al. J3t 

otomobilime bininiz. 
Ba§ımda feı. üı.erimde İngiliz 

elbisesile böyle bir günde hu kada~ 
vilk bir heyecana kapdmıJ ve intJ 
hisleri galeyana gelmiı olan halkıD 
sına girmek ne kadar tehlikeli bir ısı' 
Foıkat, bunu düşünmek bile iste 
r~m. Derhal her iki kumandanı 
lıyaraİ( odadan çıkıyorum. DoğJ'\I 

çavuıun odasına gittim. Bizim l>8 
Rayt bermutat viskileri çekmiıti• 
görilnce: r Devamı oor) 

yor ... La.kin, işte bitti, bltti. .. 
sonuncu ihtilaçlar ... 

- Enis ... 
- Ne var anneciğim? 
- Nereye gidiyorsun'! 
- Hiç... , 
- Nasıl hiç? ... Benden gizledi" 

var demek?.. Bu cebindeki tD1 

ne?... ~ 
Ceketinin Ust cebine pannaJd 

uzatıyor ... Orada, eliyde koynıııf 
bir mektup bulup çıkartıyor ... 

- Seni ıidi utanmaz. .. Bir dt 
den gi?.liyorsun demek? .. Ben 
bilmiyor muyum seninkileri! ... 
mektupları okumıva hacet bile 
~:lan anlıyorum... Kur yaptıkları" 
etrafımı ahyorlar. Bana da ",r 
J?Örünmek için ne diller dökUyorl 
diller... Ben da. kayna.nalığııı 
daha sen evlenmeden tatma.1-
yorum... Doğrusu, kadınların ~ 
yüzünden bana kur yapmalarırtjıı I 
mem pek hoşuma gidiyor ... Eh··""" 
şam Necibeye mi?... (Devam• 
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Hflcuma geçebtlmek işin künk borularla demtryolu döşemek mecburiyet indeydik 

Sina çölünde siper kazmak, Garp cep
hesinde istihkam yapmaktan güçtür 

Geçen kı~ımların hulasası: l 
Tiirklc.r kanala hUcum et,t.ıkten sonra 

suya indırdlklcrl gemilerle karşı sahile 
&'eçıneye çalı§mr§lardı. Bunlardan bir 
te:nı karvı;>ra \'armaya mu,•a!!al< ol. 
!rıU§ fakat lngillzlc.r tara!mdan hemen 
h,psı de bldUrlllmUştU. Todd da ya.nm. 
da ölen bir askerin sllAhlle bir genç 
'I'ürkU bldUrmilştU. Celiye kalan!ar dıı 
Çabticak temizlenmişti. 

Daha !ngiltereden yeni gelen şefim: l 
- Gilney! Bundan sonra "azifen 

büsbütün başka mahiyet alacak. Bo -
yuna uçuslar yapacaksın ..• 

de<li. 

- Fakat biz onları aldattık. Nil ır- t 
mağını on iki pusluk künkler içinde 
Yahudiyeyc kadar götürdük. Mısır 

kuvYetlerine çölü geçerek Türklere 
taarruz etmek emri verilmişti. Fakat 

layca. olup bitivermiş gibi anlatıyor-J 
du. Nil ırmağını Yahudiyeye akıtan 

künk hattından başka bir de demir -
yolu döşedik, deyivermi§ti... E\'ct, 
söylemesi kolay ... Bunda düf]ünülecek 
ne ~ibi güçlük olabilirdi ki.. 

l{um akıntısım durdurabilmek an
cak kazılan yerlerin kenarlarına ka -
zıkhır kakarak yelken bezleri germek
le kabıl olur. 

Kumların, daha kür<'kleri ellerin -
den bıraktıkları saniyede, Niyagara 
şelalesi gibi hücum ettiğini \"e bez du
varlarin iistünden siperlerin içine ak-

GUn doğarken Türkler çöllere ~ekil. 
lllişlerdt. Topçuları orada bulunan Har
<Ungc Ye Reguln gemilerini ateşe tut. 
lnU§lardı. Hardinge gemlıl çok fena bir 
\?azlyette idL Türk topçusu mesafeyi 
lldamakıllı bulmu§tU. :Mermiler direkle. 
l'fle tc:siz telgraf tellerini uçurmuııtu . 
~Inf nihayet kaçmaya çalııımış takat 
J:>eşinde:ı yeti~en bir mermi de kaptan 
koprUsiznil uçurduğu gibi sU\'arNnln 
~r bacağını nlıp götUrmtiş kaburga 
eıntklerinden birini de kırmıştı. 
:Kıuıaı bu tclefatıa kurtanlmı~ olu. 

rırcıu. Fakat netice almmı~ mıydı. Bel 
1 detıJ. İngilizler için oturmaktan ikin_ 

Cf bir taarruzu beklemekten ba~ka yapa 
Cıı.k bir ııey yoktu. 

- Baş üstüne efendim! .• 
Karşılığını verdim. Münakaşa etme-

nin ne faydası olabilirdi ki? En telli • 
cens servisin ı::efi olan bir adama: 

- St~n budalasın! 

Denebilir mi? 
Arapların şöyle bir hadisleri oldu

ğunu işitmişimdir: 

"Peygamberin askeri Şcria nehrini 
asacak, isliımm kılıcı da Nil suları Ya 
hudiye topraklarına akıncaya kadar 
bu ülkede hakim olacaktır.,. 

Siz bu hadisi hiç işittiniz miydi? 
Şüphesiz hayır. değil mi? Ben çok iyi 
hatırlıyorum. \·e bununla neyi kastet
mek istediklerini size anlatı\'ereyim: 

flir 1ırciıı7i kcJif kolu 

Fakat ben bunun ne demek olduğu
nıı biliyordum. Cayır cayır yanıp tu
tusan çöle uzatılan künk borularla de-

miryolunu gözl"rimle görıniil:jtÜm. Bun 
larm neye mal olduğunu da biliyor
dum. Künk yolunun herbir kısmı bir 

ln~iliz askerinin hayntrna mal olmuş 
dcmiryolum.n güneş altında parlıyan 

herbir parcası koc:a bir orduyn tüken
mez işkenceler çektirmişti. 

Güne·. kum ve zalim hamsin riizgit
rı bu demiryolunun her parçasını bağ
lıyanlara karşı sanki el ele vererek is-

y.ın etmişler Türkler de herbir çi\'İnin 
<'akı!masma engel olmak için seytan
lar gibi düğ'iiıımüı::lcrdi . 

tığını görürsünüz. Bezlerin delik ve 
yırtıklarından içeriye akacak kumları 
hesaba katmalıdır. Bunlar, 7.aman o -

lur ki, bir cığ halini alır. Durdurula
maz, önüne geçileme7.. Hele Türklerin 
hücuma gectiği sıralarda gö?.C çarp

mıya n deliklerden sı7.an kum, aktığı 
yeri inanılmıyacak kadar kısa bir za
manda dolduruverir. Buna şa...sar da 
kalırsınız. 

:{. ~ :(. 

tle ~İıli istihbarat zabiti Gilney sözü-
:vanı etti : 

b~~ller Türklerin çekilip gittiğini. 
l'illl~ de kumlara saplanmış gibi ye
~1~ ~e beklediğimizi işitince bundan 
\'et~ nıemnun olmamıştı. Mısır kuv
~llrı- ntn kumandanlığını Sir Arçibald 
~e~ ~Ye verdi. Şarka doğru ilerliyc
ıo11 ~1ntdi de biz taarruza geçerek c:ö-

t ı~erlerine dalacaktık. 

Bu ''.Müslümanlar dünyanın sonuna 
kadar Arzı mukaddesi buyrukları al
tında tutacaklardır., demenin başka 

bir söyleyiş tarzıdır. 
Nil ırmağı. sularını Akdenizin Fi

listinden yüzlerce kilometre uzağında 
bulunan bir yere dökmektedir. lkisi
nin arasında 8ina çölünün yakıcı kum 
larından ibaret büyük bir bosluk \"ar
dır. Bu iki ucun birleşmesi kadar 
fantantii{ bir düşünceyi ~imdiye ka
dar hicbir insan aklına bile getirme
miştir. 

susuz o biiyiik ve müthiş ~ölün ıçıne 
doğru bir karış bile ilerliyemezdik. O
rada bizi bekliyen felaketler vardı. 
Bunlar ateştrn daha yakıcı yılanlar, 

akr<'{)ler ve kuraklıktı. Yeyip içeceği
miz ve bize lazım olan ı;eyler burnu -
muzun dibinde buhmnıad:m pek 111..ak
lara gidemezdik. Bunun ırın kiink 
hattından baska bir do demiryolu dö
ı;cdik. 

~u yolu ile demiryolunun her bir ki
lcımetro uzatılmasında yeni miidafaa 

menileri kazmak mecburiyeti hasıl o
luyordu. ~ina GÖiünde ~iı){'r kazmak 

garp cephesinde istihkam yapmaktan 
bilçtür ve bu ikisi mukayese kabul et
ıniyecek kadar ı"arklıdır. 

Burada kum. tıpkı tuz gibi aknr. Üç 
ayak boyunda bir mevzi elde edebil

mek için askerler, en :ız on beş ayak 
genişliğinde siper knzmak mecburiye

Hamsin rüzgarının estiği zamanlar
daysa, siperler, Mısır askerlerinin kii
rekle dışarıya atabilcceklerinden da -

ha kısa bir wmanda kumla doluyor
du. Çok sık vukubulan bu hal bir de
f,1 bıı..-:lamıya görsün. Başladı mı. artık 

durup beklemekten ve beklerken de 

fırtına geGincrye kadar sö\•üp say
maktan, dünyaya lfmt't etmekten baş
ka yapılacak bir iş kalmazdı. Sonra 
tekrar küreklere yapışılarak ayni işe 
yeniden başlamak icap ('<)er. 

Biitün bunlar yetiı;ımiyormuş gibi, 
eylul sıcakları 110 ile 130 derece}; bu 
luyordu. Askerleri, çadrrlannm altın
dayken bile güneş çarpıyordu. ~ ~1~irııharbiye<le bircok de~işiklik

u. 
Todd burada zihnimden neler gecti

ğini okumu~ olacak, hemen iHise etti· 
nır ordur. un C::f!ktlğl azap 

-Toad Gılney yapılnnlnrı, sanki 1.ro- tindedir. ~~~~~-____,___[D~ı.:a.mt.-'il41"J 
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ran ba'tayı al, kızın yattığı odanın ka
pısını krr ve işe başla .. 

Zingara süratle kulübenin içine dala
rak baltayı yakaladı. 

O esnada hiçbir şeyden haberi olma-ı 
Yan Anna daldr~ı uykudan büyük bir 
çatrrdı sesile uyandı. Rüyasında cella
dın boynuna ipi geçirdiğini görmüştü. 

Fakat gözlerini açar açmaz odanın du· 
rnan içinde bulunduğunu gördü. Ate~in 
Çıtrrdıfarından kulüberin yanmakta ol
duğunu anladı. Dehşet içinde kaldı. 
Çünkü bulunduğu yerin penceresi yok
tu, kapısı da kilitli idi. Tavandan kıvıl· 
cımlar d~meğe başlamıştı. Ateş içinde 

diri dıri yanacağını anladı. Çünkü kim-
5enin kendisinin or.ada bulunduğun
dan haberi olmadığını biliyordu. ihti
Yar cıngene ise süphesiz onu düşünmez 
dı bile ... 

'Büyiık bir yeis içinöe gene kapıy• 
koştu. Kapıyı yumruklayarak bağrrdı: 

- İmdat ... İmdat ... Yangın var. Ya
nıyorum. imdat. 

Bu feryadın arkasından bulunduğu 
Yere doğru yaklaşan bir ayak sesi işitir 
gıbi oldu Arkasından bir erkek se5l 
haykırdı: 

- Kim o ... Burada insan mı var? 
k Anna bütiin gayretilc ;wazı çıktığı 

adar bağırdı: 

d 
- Evet e\'et, burada ranıvorunı. İm-a • 
t. · Boğuluyorum. 

Erkek sesi cevap \'erdi: 

- bur, dur. Geliyorum .. 

d Bunu miıteakip Annanın bulundugu 
od anın kapısına iddetli birkac balta 

arbcs· · • la 1 ındi . Kapı yavas ya\'af:i parca-
.,.,,~dı .. Anna kapıya doğru ko·tu. Fakat 
1' thış alevlerle lcarşda§tı. Geri çekildi 

ava.n d"" le 
1 

• oşcme. duvarlar her taraf a-
v er içinde idi, kızıl alevlerin arasın-

dan uzun boylu yakışıklı bir delikanlı 

,Cçeri girdi: 
- Korkmayınız matmazel, sizi kur

taracğım. 

Diyerek Annayı kucağına aldı. Hızlı 

aclımlarla ilerliyerek bir hamlede orma
na ~ıktı. Sonra: 

- işte, ded:. Tehlikeden kurtuldu
nuz. Artık korkmağa lüzum kalmadı! 

Civardaki kalın bir ağacın göğdesi 

arkısına saklanmış olan ihtiyar Soscl 
oğlunun muvaffa!<iyetini görerek sevi
niyordu. 

Zin~ara. Annayı yavaşça otların üze
rine hıraktJ. An"!a. baygm bir halde idi. 
Fakat biraz sonra kendini, topladı, göz
lerini altı, Kendine doğru eğilmiş olan 
Zingarayı görünce ona minnet ve mu
habbet dolu gfülerle baktı : 

Mosyö, 'beni muhakkak bir ölümden , 
h~m de zalim ve sihirbaz bir kadının e· 
linderı kurtardını:r. . O kadın benı bu 
yan2n kulübede hapsetmİ§tİ. size çok 

:ninnett<!nm. 
Zingara. te~ekküre lüzum olmadıgı

nı, sadece insani vazifesini yapmı§ ol
duğunu söyledi, sonra hiçbir rydcn 
korkmama~ını ve onu himaye edtce~~;ıi 
ilave ederek nereye :::itmek i•tedığini 

sordu. 
Anna, muhatabına dikaktlca bakınca 

.onu hapishanenın penceresinden gör -
mü~ olduğunu hatırla<lr. Onunla Kont 
Adalara habeı göndermi§ti. Bunu z:n. 
gara.ya hatırh'ıttı . O da. öluı'nden na
sıl kurtulduğunu sordu. Anna. bunun 
sadece bir mucize olduğğunu soyieme:C 
le iktı fa etti Belki de kcndısini hfıla po
lisle· arıyo:-du. Bunun için himaye ve 
mu ha 'az;; edilmesini istecli. 

Bunun üzerine 7.ingara. oııu sakiayıp 
muhafaza deceğini söyledi ,.c c:\'arda
ki Hel:nano ismindeki köyde Yakomir 

Jübenin kapısı arkasından sıkıca kapa
tılmış ve kilitlenmİ§ çlduğu için oradan 
girememiş, damdan birkaç kiremit ve 
altından da çürümüş tahtayı kaldırarak 
kolayca odaya dalmıştı. 

Bir müddet gözlerini karanlığ:ı alış· 

tırdıktan sonra etrafına bakındı. ihti
yar kadının yatakta yattığını gördü. 
Eğilerek a~ır ağ;ır yatağa doğru ilerle· 
di. ihtiyarın yatış vaziyetine göre kal
bıııin bulunduğu yeri tasarladı. Oraya 
bir hançer indirmek meseleyi halledecek 
ti. Sağ elinde h:ınçcıini tutan at canba
zı elinin titremekte oldu~unu duyuyor
du. Adam öldürmek onun sanati degil
di. Hele böyle müdafaasız bir kadını 

ııyurkcn öldürmek ona çok agır geliyor 
du. Bunun için kulübeye girmeden dı
şarıda bir s<ıat kadar düşünmüş, biı 

aralık bu tasavvurdan vazgeçmek iste
miş. fakat sonra biitiin günahı Verayn 

:rukictmi§ti. 

Daha fazla düşünmedi. Sol eliyle 
ihtiyarın kalbini bulmak için gömleğini 
hafıfçe açmak istedi. Fakat o anda So
scl uyandı. Korku ve dehsetle bağıra
rak kendisini yataktan aşağı attı. ihti-

yar kadının çok süratli davranması 
Zingaranın sağ eliyle indirdiği hançcı 

darbesini boşa çıkarmıştı. Bu halden 
ürken Zingara iki aclım geri cckildi. Ka 
dırı ayaga kalkmıştı. Onun boğazına sa
rılmak istiyerek haykırdı.: 

- Alçak katil. bendt'n ne istiyorsun, 
burada para mı var zannediyorsun yok· 
sa .. Her tarafı ara .. Bakalım bir şe} 
b lab:Jı:cek misin? Ben za\'allı bir kaclı
nırr. . Hatta şu anda karnım bile ac ... 
Lanet ol~un sana .. 

Zingara, kadının bu feryadı üzerine 
kaçmak iı1 tcdi. Fakat karşısında Vera
nın hayalini gördü. Ona ne diyecekti' 
Sonra kar ısında celladın hayalini ve 

hapishaneyi görür gibi oldu. Tekrar 
katlının üzerine hücum etti: 

- ölmeğe mahkfımsun acuze... Fa· 
kirsin ama tehlikelisin.. Seni boğaca

ğım .. 
Sosel gırtlağının bütün kuvvetile hay 

kırdı: 

- İmdat ... İmdat .. Katil var .. Adam 
öldürüyorlar. 

Zingara, kuvvetli ellerile ihtiyann bo
ğazından yakaladı Karanlıkta ikisi bir
den yere yuvarlandılar. Sosel, can hav
liyle kenclisiııi müdafaaya çalışıyordu. 
Kuru e11eriylc Zingaranın saçlarnıdan 

tutmuş, olanca kuvvetile çekiyordu. 

Böylece bir müddt't atlalta, iistüste 
uğraştılar. Fakat nihayet falcı kadın 
yere uzanclı. Bitap kalmıştı. Yuvaların

dan fırlamış gözlcrile Zingaraya bakı· 
yordu. 

Zingara, vahşi bir hayvan gibi solu
yarak ve dişlerini gıcırdatarak mırılda· 
nıyordu: ! 

- Mel'un karı, işte seni nihayet ge
l.ıcrtecef!im. 

i!ıtiynr kadın gözlerini açmış, kendi
sini öldürmek istiyen adama bakarken 
lıirrlen onu tanıdı. Biitün gayretini top
lay;ırak inler gibi mırıldandı: 

- Ah Zingara, oğlum, öz ananı bo
r;uvorsuıı ha! ... 

Bıı sözleri işiten Zin~ara ııeye uğra· 
<lığını şaşırdı . Ellerini kadının boynun 
elan cekti. Gözlerini açarak altında ya
t2n kadına dikkatle baktı ve sonra bir 
feryat kopardı: 

- Annem, anneciğlm .. Ah sen: şim• 
ui tanıdım. Az daha anne~in kanına gi· 
reccktim .• 

Eıınlc>rı söv le! ken ellerini yüzüne ka· 
padı. Ağlamağa başladı. Sonra annesi
nin ellerim alarak uğuşturmağa başla
d ı. f lı~i) ar Soscl lıitkin bir haldeydi. 
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Delikanlı koşup ışık yaktı. Sonra su 
dolu s:anağı kaparak annesinin yüzüne 
serpti. Şakaklarım ovdu. Çingene karı
sı uiraz sonra gözlerini açtı. 

Zingara, ağlayarak: 
- Anneciğim, dedi. Beni affet. Göz

lerim kararmıştı. Ne halt ettiğimi bil
nıiyordı,ı.m. Ellerini öpeyim de beni af
fet .. Ne de olsa evladınım. 
Kaqın yavaş~ kollarını kaldırarak 

oğlu Zingarayı kucakladı. Onun baaını 
göğsüne bastırdı: 

- Ah oğlum, dedi. Seni nihayet tek· 
rar görebildim. Çok şükür Allaha .• 

Sosel, bijyük bir sevinç içindeydi. Yıl 
Jardanberi kaybettiği oğlunu nihayet 
bulmuştu. Ana oijul sarıldılar. Delikan
lı derin bir azap ve mahcubiyet içinde 
ınmldandı: 

- Az kalsın annemi öldürecektim. 
Beni bu işe sevkeden mahlka lanet ol
sun. 

Soscl dayanamadı: 
- Kimden bahscttigini biliyorum. 

Ben her şeyi anladım. Düşes sana bü· 
yiik lıir mükafat vaadetti değil mi? Çün 
kü ben onun sırrını biliyorum. Beni 
öldürmek istemesinin sebebi budur. Fa
kat kazdığı kuyuya onu düşüreceğim. 

Zingilranın yumu§ak saslarını oıcpr· 
ken ilave etti: 

- Dünyada ana sevgisi kadar kuv
vetli hiçbir 6evgi olamaz. Fakat sen 
şimdiye kadar neredeydin? Ne oldun? 
Baban ne oldu? 

- öldü anneciğim. 
- Oğlum, §Unu bil ki babanın beni 

dövüp aokağa attırmnl:ta hakkı vardı. 
Ona ihanet etmiştim. Neyse .. Sonra s::ı

bir ;ey kalmadı mı? 
- Kaldı anneciğim. Babam beni çok 

iyi büyüttü. Ölünce de büy\ik bir ser
vet bıraktı. Fakat bu servet ellerimin 

arasında rız zamanda mahvoldu. Hele o 
tefeciler beni mahvettiler. Bütün e.ml4k 
satılıp paralar bittikten ıonra bir can
bath<lnnede at uşakhfı daha ıonra da 
canba.zhk yaptım. 

ihtiyar Sosd, oğlunun macerasını 
teessürle dinledi. Sonra ona: 

- Oğluın, dedi. ismini c;ok işittim. 

Fakat senin canbaı: olac:afını nereden 
bilirdim. Bir kont Marko Zingara can· 
bu olrnağa layık dıığildir. Sen yükael
meHsin, Ben seni yükselteceğim. Söıü
mü dinlersen a:ı: zamanda yUkaelir ve 
zengin olursun. 

Zingara, annesini hayretle dinliyor
du. ihtiyar kadın sözlerine devam etti: 

- Şu kapının arkaı:ında kim uyuyor, 

biliyor musun. Bu gece burada sok 
mühim hir misafirim var. içeride yo• 
sundan yatak üzerinde yatan bir genç 
kız vardır ve bu kız kralın kızıdır 1 

Delikanlı, hayretle sordu: 
- Bir şey anlayamadım, anne .. Hü

kümdarın yalnız bir kızı vardır ki o da 
beni metresim olan Prenıea Veradır. 
Bu İ§i bana yaptntan da oydu ... 

Sosel hiddet ve nefretle atıldı: 
- O senin metresin demek .. Bunu 

bir defa daha bana söyleme. Artık bu 
knclmdan mutlah uz:alda§lllalmn. Çiln· 
kü o çok mel'un bir ınahUıktur. Ondan 
intikamımı almak için bana yardım ede- • 
ceksin. 

Zingara, annesine teminat verdi: 
- Ben zaten onu sevmiyorum ki ..• 

Sevdiğim şey parası idi. ihtiyacım ol· 
masa yanından geçmesini bile istemem. 

ihtiyar kndın. oğlu için düşilndilkle-
rini izah etti : 

- Prenses V cra yakında ceznsınr bu 
Jacaktır. Şimdi sen buryda hilkUmda
nn ikinci kızının emniyet ve itlmadıns 
kaı:anmalısın. Biltün mesele burada." 

Ah E1n1 scını çolkaırD aO'ltolMl uçDu 
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Hem bu kız Veradan bin defa daha gü
zeldir. Gel sana göstereyim. 

Falcr kadm, oğlunu alarak Annanm 
yattı~r odaya götürdü. Yatağında her 
!eyden habersi.. uyuyan Annayı göste
di. 

Zingara, onu görünce derin bir dil
§Ünceyc daldı. Fakat nihayet onu tam
dı. Jiapishane penceresinde gördilğü 

ve sonra da öldUrmiyecek gekilde asıl

mu1 için eellltla pazarlığa gir"2tiği kız 
dr, <:l<.mek ki ccll!t onu öldtirmemiJ, fa
kat kendisine te~im edip kıymetti yil
ı:üfil almak fmklnını bulamamr,tı. 

ihtiyar kadın, oğluyla beraber yava§· 
c;a Annanm yanından çıktılar. Kapısını 
ldltliyerek eski yerlerine d8ndiller. So· 
sel, oiluna k:n beğenip beğenmediğini 
sorduktan ııonra: 

- Ben, dedi. Senin annen oldukça 
o krı eenin olacaktır. Fakat zorla gü
.retıik olmaz. Onun kalbini kazanmak 
}hım ... 

Bunun için de biraz kurnaz olmak, 
bir fedak!rhk. kahramanlık göstermek 
l!mndır. Bu iş te bu gece olup bitme· 
tidir. Kaybedecek vaktimiz yok. Şimdi 
turadaki gaz titcsini al ve içindeki gaz:ı 
her tarafa dök! .. 

Zingara, şaşırtNştr. fakat annesinin 
zekbına itimadı vardı. Hemen ocağın 
yanından !İ§Cyi kaparak gazı her ta.rafa 
saçtı. Sonra ihtiyar kadm kendine J!. 
nm olacak ufa1' te!ek ıeyleri bir sepet 
içine topladı ve bu meyanda duvardaki 
yapma kargayt da almağı unutmadı. 

İ~ini bitirdikten !onra hayretle ken· 
disine bakan o~luna ne yapmak istedi· 
ğini izah etti: 

- Şimdi hu kulübeyi yal:ı>.c:eğrm 
yavrum. Yımn herkes belki ihtiyar So
seli de ku!Ubesllc beraber yanmı~ zanne 
deeek.. Fakat i~te biraz: sonra buradanf 

orman semasını krzıltaştıracak olan alev 
ler senin saadetini temin edecektir. 

- Fakat anne, buna ne lürum var? 
Niçin yakıyorsun. Yemin ederim ki bu 
işlerden hiçbir §ey anlamıyorum. 

- Yavrum. bunda anlaıılmıyacak ne 
var? insan saadetini temin etmek için 
her fedakirlığa katlanmalıdır. Bu harap 

kulübenin senin saadetinin yanında ne 
ehemmiyeti var? Biraz ıonra etrafı alev 
ler kapladığı zaman sen içerdeki odada 
kilitli bulunan kralın kızını yanmaktan 
kurtaracak ve bu cesurane hareketinle 

de onun kalbini karanacaksın. Bir ku:ın 
kalbini kazanmak i~ln mutlak bir mc• 
ziyet, bir kahramanlık gö•tcrmek ll· 
zım olduğunu sana söylemi~tim. ttt• 
sen bu kahramanlığı Annayı kollarının 

arasr:ıa alıp atetten ve yanmaktan kur· 
tarmakla göstereceksin. Onun gidecek: 
yeri voktur. Bunun için ona himaye tek 
lif edersin. Sonra onu alıp ıuradaki 

Helmano köyünde Yakomir'e götür, ~ 
na benim tarafımdan geldilini ıöylcr• 

sen hüsnü kabul gösterir. Kızı oraya 
yerleıtirirıin. Haydi bakalım it hlıma. 
göreyim seni ... 

ihtiyar kadın bunl.ın şöyliyerek oca• 
ğa yc.kla2tı. Bir tahta parçasmı tutuş
turdu, sonra bu tahtayı getirip gaılı 

yatağın içine koydu. Yatak tutuıtu. 

Yava~ yava~ alevler her tarafı kapla.• 
mağa başladı. ihtiyar çingene bu alev• 

leri gördük~e memnun oluyor, onlara 
çürük di!lerini göstererek gülüyordu. 
Yangın gittikçe geniıledi. Kapının 

öniinde bir elinde değneği ve öteki e
linde içine ufak tefek türumlu e§yasını 

doldurduğu şepeti tutan ihtiyar kadft\ 
alevlerin saçağı ve tavanı da sardığını 

görünce oğluna: 
- Haydi, dedi. Ocağın yanında du-
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• Başınızda, yüzünüzde, gözleriniz 
de, dudaklarınızda, Saçlarınızda 

• Göğüslerinizde 
• Kalcalarmızda 
• Bn~klannızda 
• Ayaklarınızda 
• Kollanmzda ve ellerinizde 

lı 

• Ve vücudunuzun her bir azasmm 
biribirinc nazaran ölcülerindc 
Bir kusur, bir nisbet;izlik, bir tek 
kelime ile güzelliHinizi noksan bmı 
kan ve canınızı sıkan bir şey görü 
yorsanız 

size tavsiyelerde bulunmaya hn 
zrrdır. 

Mektup zarflarının üstünü şu şekilde 
yazmalısınız : 

(iiu:JJZ~LLD ~ [Q)©!Klf'©~UJJ 

C=IJA~~~ ~aı~~~~$D 
~ırl1Il<<aııra <eaı©l©l®SD 

lstanbul 

H JA.. B E R E soracağınız sualler doğrudan doğruya, Pariste anlaşmış bulundu(Ju 
güze .. :k enstitüsüne gönderilecek ve derdinize, pratik, masrafsız çareler sorulacaktır. 

Bu müessesenin vereceğı cevaplar sırasiyıe gazetemizde neşredilecektir . 
ı············································· .. ························································· 

. . . 

Vücutlarında arızalar yüzünden r::ı.hat!lrz c!:m ve bunu 
ltenc!i!erinc b!r dert yapanlar; ve gene bunların telafi 
ve tedavisini İmktnsız CÖi"düklcrİnİ Gannnlar}a bu a. 
rızanın tashih ve tedavi edilemez o!duğuna İnananlc.1 

mrf bir mütehass:sa ş:ı.han rnüra~at etmeyi Hlolma
lıın yüzünden ihmal edenler H A El E 'in bu 
tcşcbbü zünd~n ist.ifndc cL"llelidirler . 
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.......................................................................................................... 

Soracağın z suallere müsbet ve faydalı cevaplar ala· 
bilmeniz için soracağınız meselenin taalluk ettiği şey 
hakkında mümkün olduğu kadar izahat vermeyi ih
mal etmemelisiniz. Y azılnrınız bilhassa okunaklı 
olmalıdır. 

Mektuplannmı hakiki isminizi yazabileceğiniz gibi, 
bunu istemiyc;n!er müstear bir ad kullannbilirlcr. 
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Şişm.nnlık ve zayıCıkı.nn 
~·kayet edenler. 

ı Kilolarile hcwbrmm ölcülerini; vücutlannm nisbctsi~li~l.erine üzülen 
1 ler: ki!olarrnı, boy, ~J'i.is. boyun, bel, kalça. b<:ldır, ayak bıleJı ve ayrıca c:ı 

HABE . 'in 
Güzellik doktOl.""U 
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Yazacağınız m-::kt ba şu 

kuponu ilave eta dısiniz. 

Bu kup.m bun ı ı sonra 

her gün Haber ete h 
de ne~rcdikc<.'ktı 1 

y<:ıl~l nndnn oyluk kemiklerine kadc:ır r.ilçülcrini mektupları içine ilave et· 
lid·r. ft_...__._,.,.,.._.._.,.._._,,._,.,,.,.. ____ _ 


