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Zorlanıyorlar 
llhassa Türk köylüsüne gayri 

insani muameleler yapılıyor 
Milliyetperver Türklerin ileti gelenleri 

KARA LiSTE 
Mucibince sürülmeğe başlandı 

Türkler evlerine 
kapanddar 

Kiliı: 14 (A.A.) -Sancak Türk 
lerini Suriye intihabatma İftİrU: et 
tianwl için ,..,.lmakta olan tUiki 
~ •tbi tfilT. lilhrnı 
Türk köylüaünü intibaha İftİrak et 
tirmek hususunda lmllandan vasıta 
lar gayri imanidir. Hatti bu iti temin 

Bekttıfi ciyini yapmak 8UÇlulan dün adliyeye glitürülürk6n 

Eyüpte Bektaşi 
ayini yapanlar 

iki kişi tevkif edildi 
Ayin nasıl yapıllyormue? - Maznunlar 
mahkemede neler söylüyorıar? - 16 va 
12 yaeında kızların Ayinde ieıerı ne ? 

- Soy adını hatırıcamıvan adam 

için süngü ve dipçik bile kullaml Mı:ıznunlar arasında kıadın7.ar da vardır (Ya.mı 6 incıda) 

~' 
,. ·•"~ ~leri olan 1corde§lerimia feci ta.ıyi1der altuada bulunan güzel Antak-

'-- yadan bir görünilf 

Madridi 
Bombalıyan 

4st tayyareler arasmda ltalyan 
'le Alman tayyareleri de var 

lltt~ndra, 15 (Husu.si) - Asiler biri çememişlerdfr. HAll Mamzanare.s 
ttı.. .. e""el Madrltin neresine kadar şehl'inin garp tarafrndadırlar. Bazı 
~l'Be oradan bir adım ileri ge. (Deıxımı t 2 incide) 

cc Alman iktısat nazırı 

Ziyaretimin fevkalide 
tııahiyeti yok,, diyor 

.Alman iktı8at nazırı ve devlet ban
kası umum! mUdUrU Doktor Şaht ve 
riyaseti altındaki Alman iktısat heye-
ti dUn akşam saat 17 de Akys isimli 

bir hususi tayyareyle şehrimize gel
mişlerdir. Yeşilköy bava meydanında 

Alman iktısat nazın ve diğer misafir
ler vali muavini Hüdai, merkez banka
sı İstanbul şubesi müdürü Said, Al
man koJlBOlosu ve konsoloshanesi er
kAniyle şehrimizdeki Alman bankaları 

direktörleri tarafından kar§ılanmıştır. 
Doktor Şaht Yeşilköyden Perapalas 

oteline gelerek orada misafir olmuş -
tur. 

A•man iktıaat DUll'J dün kendisiyle 
görUşen gaz.etecilere demiştir ki: 
"- Bundan evvel altı defa daha 

(DeVllllU 2 ncide) 

maktadır. Fakat her ne bahaama o H k • • h d 
luna olsun Suriye intihabatma itti 8 ımın uzuru D a 
rak etmemeye ve bu auretle Suriye 

<Deotınu•ıncıdaJ maznunu yaraladı Ramazan 
yarın 

DUn çarşılarda alış 
veriş epl artmıştı 
Yarın ramazanın biri ve bu gece 

ilk gecesidir. Arifenin pazara raatla
yışı sebebiyle halk ramazan hazırlığı. 

(Dewımı 4 llnc#Jd~) 

Gürbüz ve Güzel 

Çocuk 
Müsabakamız 

... 

Mil8abakam1.m 7 numara ile ~tirak 

eden Bay Enver kızı 

Suzan 

Kupa 5. Çocuklarınızın mUaabaka 
mıza tıtırak edebilmeleri için bu 
kuponların toplanması ıtzımdır. 

Adam, zabıt kAtlbtnln arkasına saklanmak 
istedi ama kurşunlardan kurtu lamadı 
Siverek ağır ceza mahkemesinde bir Musa tevkif edilmiş ve Koç Ali Ur. 

muhakeme esnasında emsaline ender fa Memleket hastanesine kaldınlmıt

tcaadüf edilir bir cinayet olmuştur. Mah tır. 

kemede duruıması yapılan Koç Ali, ----.----,---k---.-, 
bakkal Musanın kız kardeti Zeynebin Yedı de a atı 
ahlakı ve namusu etrafında bir dediko-
du yapmış, bundan son derece mütees- 100 Y•fında bir kadm a.fed.ldl 
sir olan Musa da derhal tabancasını İngilizce Dayli Herald gazetesinde 
çekerek ateı etmeğe başlamıştır. Koç o~unduğuna ~ö~~ A~itz Piıtoni isimli 
Ali kendisini kurtarmak için hakimin bır kadın katıl, uç gün evvel Bc~radda 
önilne, zabıt kltibinin arkasına sığın- vUz yaıına girmesi dolayıaüe affedil• 
mak iitemişae de muvaffak olamamış miştir. 
sol omunle kalçaaına yediği kurşunla Bu kadın ıekiz ıcne enel 92 JY•Jlll• 
yaralanarak yere yuvarlanmıştır. da iken yedi erkeği zehirlediil için 15 

Musa bundan sonra silahını sorgu sene hapse mahkum edilmi§ti. 
hakimi Mustafa Kemale teslim etmiş ve Tah1iye edilpiktcn sonra gueteciTere 
tabancayı Koç Atiyi öldürmek maksa- vaki olan beyanatında 1!ıhhatinin çok 
dile iki gün evvel Divarbckirden tcda- ye:-inde olduğunu on aeae daha yapya• 
rik ettiğini ıöylemi~tir. ca&ını söylcmistir • 

ı .. nirde Emniyet Direktörliiğii bir polis m6uai hazırlanwıktadtr. Bu hu
sustaki ta/ si kit S ünci( sayfamızd(Jd ır. ResmWıiz Viyana polia ~ 
mevaddı in/ilakiJle kısmını gösteriyo r, 



ı 

2 HABEU - :A'K~am posfast 

-
ile alınan \ Halkın teberruları 

1
32 harp tayyaremize 

. 
esı ve Fransız halk cep 

Hatay meselesi 
Hüsnil niyetimiz suiistimal edilmemelidir. Biz, oyuncak değiliz. İstediği

miz şey de, hediye, atıfet değildir. ''Bu boyunduruktan kurtulan bir milletin bo

yunduruğu 280000 Türkün ensesine takılamaz; onların milJi şuurundaki Kemal 
buna manidir!,, diyoruz ... işte o kadar 1 

Fransaya karşı bütün hulfısumuzla dostluk beslemekte devam etmek istiyo
ruz. Bahusus, halk cephesinin Fransası !.. Bir takım boyunduruktan kurtuluş ve 

kurtarış programlarile başa geçen bir hükumet ... Eğer, İskenderun ve Antakya 
meselesinde o da kem küm eder, işi vazıh bir neticeye derhal bağlamazsa, yeis
le söxliyeceğimiz cümle şudur: 

- Sen de mi, Brüthüs? ... 
Daha dün, bu sütunda, nikbinlikle,ümitle satırlar yazmıştık. Suriyeden akse 

den tazyik haberleri ve Fransa cevabi notasına dair sızan havadisler henüz gay 
rı vazıh olmamakla beraber, soğuk havalar yaratıp bizi donduruyor.Ve gene garip 
tesadüf: Ayni yirmi dört saat içinde,Almanyanın, sanki diğer milletlere önayak 
olmak ister gibi, F~ansa menafiine ve prensiplerine zıt olarak, emrivakiler si· 
yasetine devam ettiğini, Versay'ın son maddesini de hodbehot yırttığını öğreni· 
yonız. 

Bizde mi öyle olalım 1 Fransa, sakim siyasi manevralari!e, Almanyayı bu· 
günkü haline getirmiştir. Başka milletleri de ayni siyaset çileden çıkarabilir. Fa
kat b~ onlar arasına kanşmak istemiyoruz. İsteğimiz, aklıselimin hakim ol
masıdır. Türkün boyunduruk altında ya§ıyamıyacağrna, o meşhur hürriyetper
ver, ~ halk cephesi Fransasının nihayet kani olmasını temenni ediyoruz. 

Sürünceme siyasetinden, Türkleri tazyik siyase.tinden vazgeçmek .. Bu, biz
den evvel, .Fransanrn kendi menafii namına hayırlı olur. Milletleri istemedikle
ri idare altında ille yaşamakta devam ettirmenin söker bir yol olmadığını, Fran

sa gibi eski bir müstemlekeci memleket anlamış olrruılıydı. Bahusus Türk mille
tini... Ta yanı başınuzdaki ve bizden maddeten kopmaz, ayrılmaz kardeşlerimizi. .. 

Hüseyin Faruk TANUR 

acaristan zaten 
gizlice sı ihlanıyormuş 
ltalya Hariciye Nazırı Peştede 

müzakerelere başladı 

Diln'kU xnilzakc~rde, iki memleketi 

yakrn:dag alakadar eden meseleler ve 
ezcümle Naip Hortinin Roma ziyaretile 

İtalyan mukabil ziyareti meselesi göril· 

şülmüştür. 

Keza liretin kıymetten düşürülmesi 

nin iki memleket ticareti üzerindeki a

kisleri ve ticaret anlaşmasmnı buna gö

re tadili ve Viyana konferansında pren

sip it\barile karar verildiği vcçhile Ma

carlstanm Habeşistanda ekonomik faa

liyete i~tirak meseleleri de görüşülmüş

tür. Bu meselelerin teferrüatı sonradan 

aynca müzakere edilecektir. 

Budape§tenin başlıca meydanların -

( OClf taralı l ıncide) 

Türkiyeyc gelmiştim. Memleketinizin 
harpten eV\•el, harp esnasında ve harp
ten sonraki vazjyetini bilirim. Şimdi de 
yeni ve modern Türkiyeyi görmeğc 
geldim. 

Pazartesi gUnU Ankaraya gideceğim. 
Bu suretle Türk hükumet ricalile te
mas etmek ve evvelce Berline gelmiş 
olan xneslekta.şım, Tilrldye Devlet 
B~ası Umum mildilrU Salfilıaddine 
iadei ziyaret fııı.;atını bulacağım için 
çok memnunum. Bu seyahatimin san
sasyonel bir mahiyeti olmadığını bil· 
hassa tebarüz ettirmek isterim. 

Berlindcn !stanbula kadar olan hava 

Muammerin maaşı 

yolculuğumuz çok iyi geçti. Türk top
raklarında bana ve heyetimize karşı 

gösterilen alakadan dolayı çok müte
hassis oldum. Ankaradan dönUşte si
zinle ayrıca görüşmekten .zevk 

0

duya -
cağım.,, 

Belgratta iken 
Doktor Şaht buraya gelirken Belgra 

da uğramış ve tayyare meydanında 
Yugoslav Devlet Bankası mUdiriyle bir 
saat kadar görüşmüştür. 

Doktor Şaht'ın refakatinde Alman 
devl~t bankası erkanından Von Mass 
ile Leiben ve iktısat nezareti mUtehas
sıslanndan Valgenut bulunmaktadır. 

Alınan iktısat nazıtının Ankaradan 
Tahrana. gitmesi muhtemeldir. 

isim konuluyor 
Bugün ·veşilköyde binlerce 
kişinin iştirakile merasim var 

Bugün ad konma merasimi yapfkıcak 07.cın yeni harp tayyarelcrimizd.cn 
bir kaçı 

Bugün memleketimizin muhtelif yeq 
!erinde halkın teberrülerile Hava Ku-j 
rumu tarafından satın alman ve orduya 
hediye edilen yeni tayyarelerimize ad 
konma merasimi yapılacaktır. Bütün 
memlekette bu şekilde alınmış 32 tay
yare vardır. 

Bunun için bugün Yeşilköyde de bü
yük merasim yapılacaktır. Bu seneki İs 

tanbul tayyarelerinin üçü esnaf teşek· 

külleri tarafından alındığından bin kişi 
1ik bir esnaf kafilesi Sirkecide hususi 

bir katarla Yeşil köye gidecek ve kutlu
lama merasiminde bulunacaktır. Mera-

sime 12,25 ve 13,20 trenleri gidecektir. 
Biletlerde yüzde 50 tenzilat vardır. 

Hava kuvvetlerimize iltihak edecek 
olan 32 tayyare şunlardır: 

Ankara l, Bankalar l, demiryollar 1, 

Bursa 1, Turgutlu l, Manisa l, Ada
pazarı 1, Uzunköprü 1, Adana 31, Cey
han 1, Mersin 1, Tarsus 1, Samsun 1, 
Bafra , İzmir i§çileri 1, İzmir balıkçı
lan 1, İzmir memurları 1, İzmir kadın
lan 1, İzmir bahçıvanlan 1, İzmir mani 
faturacıları 1, İzmir Buca nahiyesi 1, 
İzmir Bnlcova ve Narlıdere köyleri 1, 
Aydın 1, Ödemiş l, is tan bul balı kçtla rı 
1, Beyoğlu 1, Fatih 1, Eminönü 1, İs
tanbul kasaptan 1, İstanbul esnafları 1, 
Haliç 1, Eyüp 1, 

Bu son tayyarelerle Manisa, Adana, 
Samsun hava kuvvetlerimize beşinci, 

Bursa dördüncü, Ankara ve Bafra Ü· 

çüncü, Turgutlu, Adapazarı, Uzunköp
rü, Ceyhan, Mersin, Tarsus, İstanbul, 
Fatih Eminönü İstanbul balıkçılan ve 
Beyoğlu ikinci tayyarelerini hediye et
mi, bulunuyorlar. 

Versay muahedesi .. 
nin son maddesi 

de bozuldu 
Hitlerlİı bu yeni kararı Almanya nehlrlerlol 

beynelmilel idareden kurtarıyor 
Almandev lct reisi Hitler şehirlel kip ettiği hareket tarzının Almanyaca 

rin beynelnıilelleştirilmcsi hakkında takip edilen yolun tam aksini teşkil 
Yersay muahedesinin 13 üncü madde· ettiğini kaydetmiş ,.e demiştir ki: 
sini fethettiğini bildirmiştir. Alman "- Türkiye Lo7.an muahedenamr. 

devlet rei.,i bu maddenin feshiyle AL sinin Goğazlara ait ahkamını ataka 
manyanrn Versayrn son engelinden dı> dar devletlerle müzakere yolu ile ha!. 
kurtulmuş olduğunu ilave etmiştir. 

Dün gece Londra radyosunda Hit. 
lerin bu kararı üzerinde ehemmiyetl-? 
durarak Alman devlet reisinin bu k:ı-

rarmı da - her zaman olduğu gibi -
cumartesi günü ihln ettiğine işaretle 

Lo7.an muahedesinin Boğazlara ait 
ahk!lmrnm tadili i~!n Türkiyenin ta. 

ispanya 
(Baş tarafı 1 rncide) 

haberler bu şehri ge,Çtikleri bildirdiy
se de, cephe hattının henüz burası ol. 
doğu anlaşılmıştır. 

Jetti, haubuki Almanya kim:'eye danış 
madan alakadarları bir emri vaki kar. 
şıı:ımda bulundurmaktadır.,, 

Cenevre lakayıt 
Almanyanın yaptığı bu tek taraflı 

ihlfıl Cenevrede - beklenen bir hadise 
gibi - hiç bir tesir husule getirmemiş. 

tir. 

• 
ıs yanı 

Asi general l"ranko yarınki pazar 

günü bütün İspanyol a.-.ilerinin bir 

yemekle karnını doyurmak mecburi. 

vetinde olacaklarını teblı'gr etmı'stı·r 
Asiler bütün hafta bambardıman. .J ~ • 

İspanyol asleri her ayın ilk ve' son gü. 
larına denm ettiler. llükOmet san
sörü tam maltimatm intişarına mey. 
dan \'ermediği için hakiki ölü ve yara. 
lılar bittabi tam manasiyle öğrenile. 
miyor. Fakat bu devamlı hücumlar 
karşısında halkın kuvvei maneviyesi. 
nin hayli kırıldığı muhakkaktır. Bu. 
nunla beraber, yeni hükumet tayyare
leri \'e takviye kıtaları asilere karsı 

yapılan hücumları muvaffakıyetle n;. 
ticelendirmiştir. Madritin cenup kı • 
mmdn asiler epey uzağa püskürtül-
müştür. . ,,. . 

nü ayni rejimi tatbik ec!eceklerdir. 

Bütün aile reisleri bu emrin yerine 

getirilmesine dikkat edeceklerdir. Bu 

suretle tasarruf edilecek olan para 

isyan için teşkil edilecek olan umumi 

~rmayeye yatırılacaktır. 

Reisicumhurun beyanatı 

İspanya cumhuriyeti ajanı, Barse

Ionada Fransız gazetecilerine verdiği 

beyanatta "Madritin düşmiyeceği dü~ 
se dahi mücadelenin devam edeceğini. 

Şehtr 1'iyatro8Undan Muammerin 

tiyatroyu 'bırakarak Turhal fabrikasın

da oozife aldığını yazmı.Jtık. Türkiye 

§eker f<ibrilw.ları anonim ~rketi ga;:e

tcmıke gönderdiği bir mektupta vazi

yctl ~öyle tavzih etmektedir: 

''Fı1hakika Muammer Ruşen stajyer 

memur olarak Turhal Fabrikasına a -
l~ da, maaşı ancak bir mUddet 
sonra ve göstereceği ehliyetine göre 
ve memur kadrosuna girmek sıfatını 

kazandıktan IOl1l'a taayyUn edecektir. 

Memur maa{iları ise şirket bareminde 

Elcezire de 
muhtariyet 

istiyor 
L<>ndra 15 (Radyo) - HükOmet 

kuvvetleri Madrtt üzerinde asilere 
mensup iki ltnlyan, dört alman tay

Suriyede Vataniler aleyhine çalışan 
ve hiristiyanları korumak maksadile yaresi düşürmüştür. 

bu mücadelede l\fadriti değil, lspan. 

yayı kurtarmağı düşündüklerini,. söy. 

lem iştir. 

azami haddi 125 lira olarak tesbit 
edllmiştirı 

Altı asi tayyarec;i fadriti yeniden 
teşekkül eden "Beyaz gömlekliler,, ce- hamlıardıman etmiştir. Gelen muhte. 
rrJyeti Elceziredc şube açmak te§ebbü- lif haberlerin neticesi 50.fiO kişinin 
sünde bulunmuştur. Şube bir garajda öldiiğii ve 200 kişinin yaralanclığı yo-
açılmıştır. Hiriıtiyan eşraf cemiyete lundndır. 

müracaatla Elcezireyc muhtariyet veril Asller para bulmaya çahısıyorlar 
mcsi fikrine iıtirak ettiklerini ve milzn- AYila 14 (A.A.) - Havas ajansı 

heret edeceklerini bildirmişlerdirı muhabiri bildiriyor: 

ı--·~--~-~--~-~-······-ı 
~ lstanbulun en çok satılan ha-~ 
i kiki akşam gazetesidir. ilanla -~ 

rmr HABER'e verenler kare.: . . 
i derler. ~ .......................................................... .: 

ıs lkintiteşrin .:.... 193 

Doğru 

değil ---irıram"VlawDaı~ 
el!<sn ~ ve fa 

W©D<elYfi lYI !!< 
lstanbulun nazar boncu • 

vay'lamı U..i derdine i~aret ı 

Şimdi tramvay'lard.a yolcula 
fazla seyahat ediyor, kı.smen 
yaJıattcn mahrum oluyor'lar. 

Na:nl diycceksini.::: Birçok 
lar, "Dolmuştur,, 1cı·hasını i 
sonra istasyonlarda durma 
yor. Gerçi bu tramvaya faz 
almak imkanı yoksa da, · 
inecek yolcu da mı yoktttr1 ~ 
le aceleye getirilen yolcular 1 
/azla SC?Jahat yapm ıya mec 
yor. Ve kendilerine hiç i(mit 
leri bir istasy<»uw inmek 7,.,s 
yor. 

lldnci meseleye gelince, bu 
smJahat imkmıından maJınım 
tır. Eminönilne i§Ziycn tramva 
nii.z Eminö-nil istasyonuna 
evvel, köprü ilzerindeıJken m 
:'ltlayıp daha evvelden yer temt 
ye ça7r§tyorlar. Bu suret7.e t 
da~ inecek yolcu i.çerde boğ1 

yor. Kendisini k"'ltrtarmak 
köprünUn yarısında, yani Em 
gelmeden inmeye mecbur rılu1 

kat bu, bilet ilcrctinin f"min e 
yahatin bir 1wnnından lUzu 
mahmm edilmek değil midir1 

Netice iti'bariylc sözlerimizi 
hu«isa edebiliriz: 

1) Vatmanlar, inecek yolcu 
lunduğu yerl.erde behemehal el 
Be/erini l>ir an evvel l>itirmck 
siyle uçup gitmemeli ... 

f) Emniönü tramvayları k.ö 
yarısından binenlere ayrı l>ilet 
li, yahut her halde ineoeklerin 
nı temin edecek bir etdbir al 

Yoksa tramvay yolculuğu ha 
i§kence mahiyetini alacak. 

HalkmD 

ıÇerlde: 

• Ankarada bulunan lklııci umum1 
tıı Kazım Dlrik dün ıchrimlze gclml 

• Dün Kazeal isminde bir Musevi 
da1ml encUmen oduı önUnde mu 
seylnden erzak münakuaama gtrmenı 
be§ lira istemiş ve p:ı.rayı alırken cU 
hut yapılarak ml\bkemeye sevkedllml 

• Belediye kooperatifi, aza olan 
memurlarına odun ve kömür tev:ti e 
dir. 

• Ankaraya gltml§ olıın eski Çin 
il Vang şebrfmlze dönmüş ve Praga b 
etmiştir. Sabık başvekfl Ankarada U 
Vekillmlzle bir rnUtılkat yapmıştır. 

• Kemal Uıntinde bir mUtcahhidJ 
ken soymak suçuyla muhakeme altı 
nan polla memunı Kcnanm muhake 
serbest olarak devamma karar verilıtl 

polis tahliye edilrnf,tir. 

• 1zmir mektep111cr1 ve izcileri Ş 
be için diln merasim yapmııılardır. 

• Dün tzmlrde karanUne mevkflll 
tramvsy kazası olmuş, İzmir Doyçe 
mildUrllnUn 67 yaşındaki kaynanıısı 
ölmU~tUr. 

• Ceı;en bir hafta içinde muhntaza t 
tı biri ö!U 72 kaçakçı, 402~ kilo güm 
çağı. 77 kaçakçı hayvanı ele geçırınl 

Dt•ar~a: 

• Bllkrcı "· kAnıbarblye reisleri ıo 
sınıı iştirak eden Yunan erkanı hıırllfYC 
Yugoslav erkdnıhnrbl) (' reisinin ınfs 

larak Be.gradn gitmiştir. 
• Londrada bulunan Yugoslav krtıl 

Prt'mı Pol İnbfllzler nrasmda siyasi 
dan bUyUI< bir nll'1ka uyanclırını§Ur. 

• Belgrad bUy{lk elçimiz Ali Haydııl' 
goslav başveklllle dlln uzunboylu gös« 
ttır. 

• Romanya harlctye nazırı .A.ııtontı1'0 
zetecflenı yakmda Belgrada gldeceSiııl 
ıemlı;Ur. 

• Lehistan hariciye nazm Bek ı.ondt' 
Varıovaya d6nmUııtUr. 

• İtalya tle Arnavutluk aon &nla§rt1~~, 
esasını - cemiyet aza.11 sı!atııe - )!ıv 
cemiyeti umutnl kAUplfğtne vcrmf~Je~j 

• İngillz hariciye nazın ttaıya bl» 

çlal Grandi ile uzun müddet görO§ıı' 
Grandlnln dostane bir ftfll'1f tekli! ettı111 
duğu haber verilmektedir. 

• Muııollnlnln 937 tklnclklnunda '!;; 
panayırını açmak Uzere Trabluaa •· 
haber veriliyor. 

• Snn Franalıkoda gemiciler grevi~ 
ladığı gUndenbcrl devam eden erzal' 
lan gre\1 bıtmıotlr. Büyük grevin de 
ne fntlzar edilmektedir. ~ 

• İngiliz - MıSJr muahedesi :Mıı;ı1' 1l 
mentosu tarafmdan 11 reye kar§l "'°' 
tasvip edllmi§tlr. • 
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ı~t=b~'!,~0:_. F•- Izmirde polis müzesi Asilerle mücadele eden 
Dspanyco haıDkoırna n<aıır~o 

~·~:::'.•rinde ha- hazırlanıyor 
Uç beş sene evvel, Tnrkiye Türkler anca 

tı hayli berbattı. Çok eıkm- H t •• ı •• •• •• ı ti • b 
rduk. Beynelmilel buhran da, er ur u c urum a e er 1 u duyabilirler • 

sevgı ·~~neu ilbeunnr.ealıyorlmrdizeu.k,çökmo~:~; m Üze de teşhir edilecek 
t>" ,.. ispanya.da. halkın ekseriyetinin ver- leketlerin kaydedebilecekleri bir maz

hariyettir. görüyordu.k. "Bu i§in içindetı lzmirden yazılıyor: sair uyuşturucu maddeler müzede her· diği reyle ~ ba§ına geçmi§ hükı2nıete 
~acağız?,, diye homurtular işi· Şehrimiz Emniyet MüdürU Sa1~bad- kesin alakasını celbeden birer köşe ha· karşı türlü menfaat saikalariyle gale· İ!panyada, "Madrid hUkumeti,, dedi

ğimiz hükumetin İspanyol halkmı 
temsil ettiğine şüphe yoktur. Karşısın
da katolik kilisesini, yabancı sermaye diyenler eksik değildi: 

keti zafer ve hatta siyasi kur
•.. Bunun üstesinden geldi~ .. 
hsadi sahada mahvoluyoruz. .. 
asıl marüet odur ... O marife· 
ll'ıadık .... 

bin sıralardaydı ki, şimdi 

etimizi ziyaret etmekte olan 
ın misafirimiz, Alman iktısat 

\>e Devlet Bankası MUdüril Dr. 

din Arslan Korkud bmirde bir polis linde tanzim edilmiştir. yan etmi§ olanların çıkardıkları dahi-
da . k . d. p ı· . de ctt•Y• :!.1.1-t Tii.rk mUzesi vücu getırme üzere ır. o ıs Ayyaşlığa, kumarbazhğa ait bir çok ... Zı harp . ~m . ~ m~ Ç~ 

müze~i için şimdiden çok kıymetli eser· yağlı ve sulu boya levhalar sipariş edil- ga.zetelerının birçogı' muhım bır. hatcr 
ler toplanmı§tır. Müze, taharri komiser miştir. ya dÜ§filler. Gelen telgrafları, menba-
liğinde olacaktır. Tanzim işile taharri l.anna göre bir tasnife tabi tutmama.k-

Avrupanın mühim bau merkezlerin· 
komiseri Hidayet me~gul olmaktadır. tan ileri gelen hata şudur: lspanyol de detektif mtizereleri vardır. İzmir po 

Bu müzede sahtekarlarm, ka~kçıla· asilerinin birçok propaganda ucısıtal.a-
lisinin böyle bir müzeye ehemmiyetle ,.. ·ı 'b. ·1-nn, mantarcıların, yankesecilerin kul- rı vardır, ~evil, Tencn gı ı a.<rı~ı e-

landıklan birçok vasrtalar, hırsızların ihtiyacı vardı. Müze zamanla çok zen- linde bulunan merkezlerden, veya tısi
kullandıklan kasa, sandık, ve kapı kilit· gin bir hal alacaktır. Zere sempati duyduklarını açıkça iJan 
!erini açmağa mahsus her türlü aletler Müzede eski polis ile cumhuriyet po- etmi§ Berlin ve Roma menbalarından 
ve anahtarlar, sahte elmaslar, esrar ve lisinin kıyafetlerini gösteren elbiseler gel.en telgraflar tabiatile i.'ryan hareke
marckkabtı, morfin, eroin, kokain ve ve silihlar da bulunacaktır. tini me§TU göstermeye çalı§an bir ma

menfaatlerini, büyük toprak dercbeyle 
rini, İspanyol asilzadelerini ve prensle
rini ve, Don Karlos'a kadar değil de 
Katolik Ferdinand'a ve engizisyon dev 

rine kadar uzanan karanlık bir irtica 
dUnyasmı güden bu İspanyol halkının, 
canını dişine takarak ileri insan hak
larını müdafaa etmesi kadar tabii bir 
şey tasavvur edilemez.,, 

Türklyeye gelmiş ve kendl
iktısadi vaziyetim.iz hakkında -------------------------------

l'Ulmu.5tu. o cıa rapor vermişti. Karışık r Limandaki 
hiyet taşıyacaktır. Bu telgtafU:ırda asi
lere verilen ad "Milliyetperver ve M.S

yona.list,, nw~ Madrid hüktlmetine 
verilen isimse "Kızıl kuvvetler, Mark
mtler,, dir. Telgrafların aynen bu §e

kildc verilmi§ olmasından dolayıdır ki 
Mdi.seleri yalntz gazetelerimizden ta
kip eden bazı Türk karileri kimin ki· 
mo isyan ettiğini bi7.e anlamaktan aciz 
kalm~lardır; ası1crc "Milliyetperver
ler,, adımn verilmesi buna sebeptir. 

Burkan Belge is11amn şimdiki hare
ketinin bugiinlcrde ne vaziyette oldu
ğımu. anlattıktan sonra asilerle müca
delede bulunan Madrid hiikumetini 
§i5y1e anlatıyor: 

e bura.da başlıyor. 

k ağız.lardan o zaman işittiği- sade yağ anbarlar 
e, Dr. Scha.cht'a denmiş ki: ~ A 
~rdünüz. her §eyimizi anıadı- Ci3.1Sh.o0moyacak 
u gidişle daha nekadar devam Ze y ti o yağ! arı o ı n 
. ? 

karıştırılmasına 
hayretle başını kaldırmış: 

\>am etmek mi? Siz iki seneden müsaade edilecek 
is vaziyettesiniz! 

ı bir sa.Ur! 

felek, bu sa.tir'le de alay e~ 
da satir'ini yaptı ... 

il.tadan bu kadar zaman geçti. 
acht, yeniden memleketimize 
· l!;ğer evvelki ziyaretinde böy
y söylediyse, zannetmem ki, 
~i fikirde olsun! Yahut, zan. 
, ki, ayni ekşimiş, meyus, bed-
•a ayni tnrz bir efsane çıkarı-

!!ahiden o sıralarda müflis va-
idi9sek bile, eğer söylenildiği 

. ık 'I'ürkiye iktısadiyatmm son 

~ "\lınunıımuş bulunuyorduysn 
~di, kıştan sonra bahar başla
. ı, tomurcuklar, yeşillikler be-

ır. Her gün başka bir yerde 
1:U- açılması, ilersi için muaz-

at yapılmasını bile bir yana 
?.?: O boğucu havayı gayri his

llruz? 

Belediyenin şehirde yemeklik yağ 

meselesi üzerinde ehemmiyetle meşgul 
olmağa ba§ladığını yazmı§tık. Şehir 

• meclisi mülkiye encümeni ı:eytinyağ-

lara yalnız susam ve pamuk yağları ka-

rı~tırılmasını kabul etmiş, fakat sade· 

yağlara karı~tınlan maddelerin tayini 
kabil olmadğmdan şehirde kanşk sade
yağ satılmaması kaydını projeye ilave 
etmiştir. 

Yeni sanayi 
teşkilatı 

Devlet sanayiinl de 
şümulü dahiline 

alacak 
Evvelce esaslarından bahsetmiş ol. 

duğumuz yeni sanayi teşkilatı kanunu 
layihası meclisin bu devresinde Ka 

b'r Schacht'da. Tilrkiyeyi bam- mutaydan geçeecktir. Bunun için pro. 
ır manzarada görecektir sar.ı- jenin tekemmülü yolunda süratlt 

(VA· NQ) 

Ekmek 
nıeselesi 
bir Meelislnde 
.10 görüşülecek 
~r rrıeclisinin yarınki toplatı. 

tanbulun ekmeği meselesi gö
C:ektir. 

lediye bir defa ekmek işini şıı 
~ bııkırrıdan değil esasll bir şe . 
1 
e alrrıışa benzemektedir. Bu dP, 

t:~lanrrıakta olan proj :,le tstan· 
~·ı"lllek rnesclesini kökünden hal. 
t;d sanılan bütün şekiller hulurı. 

ır, r 

e tıhuı halkının bu birinci gıda· 
11 

?fak bir hileye meydan ve. 
esı için sıkı bir kontrol proje 

çahşdmakta.dır. 

Evvelce projede yalnrz hususi el 
}erde bulunan sanayiin bir teşkiJdtıı 
rabtı istihdaf edilmiş iken sonradan 
devlet saruıyiinin de ayni teşkilata 

dahil ve tabi olması takarrür etmiştir. 
Şu vaziyete göre Sümer Bank ve iş 
Bankası tarafından kurulmuş olan 

fabrikalar da sırasiyle mahalli birlik 
le re, federasyonlara konf cdera."yona 
tabi olacaktır. 

Proje hakkmda İstanbul Milli Sa 
nayl birliğinin mtitaleası sorulmuş. 

tur. Sanayi birliği de yeni şekilde bir 

sanayi federasyon~ merkezi olacaktır. 
E\--velki akşam Ankaraya giden Sana · 

yi birliği reisi Vasıf bu hususta temas. 
larda bulunacaktır. 

Torik ihracatı 
S•m günlerde muhtelif Avrupa mem· 

leketlerine külliyetli miktarda torik ba
lığı ihraç edilmektedir. Evvelki gün 

Boğazdan iki şilep balık ha1yaya git· 

GUmrilkteo devri haf
taya tamamlanıyor 

Gümrük idaresi bir müddettenberi 
lstanbulda mevcut anbar ve antrepola
n kamilen Liman idaresine devretmek
tedir. Son anbar olan Sarayburnundaki 
4 numaralı yağ anbarmm devri işine 
yann sabah başlanacaktır. 

Şimdi Liman idaresi anbar ve antre . 
polan idare etmekte, gümrük de kon
trolü yapmaktadır. Liman idaresi anbar 
lan idare için bir kadro yapmıştir. 

Geçen kısa müddet zarfında gümrük
le Liman arasında bazı h~diseler olmuş 
tur. Bu hadiseler gümrük kontrol me
murunun gümrük resmi verilmemiş ve 
muamelesi yaphmanuş mallann anbar· 
lardan çıktrğmı görmesi üzerine vukua 
gelmiştir. Şu vaziyet şekil itibarile bir 

kaçakçluk manzarası vermektedir. Fa· 
kat gümrük başmüdürlilğü yaptığı tah· 
kikatla bu işin Liman memur1amıın kas 
di bir hareketleri değil bir yanlışlığın· 

dan dôX-1"111i711 rl't;,.,. .. ;.,e v~rmıstır. 

Halk partisi 

Kaza kongreleri 
Dün başladı 

Cumhuriyet Halk partisi kaza kon· 
grelerine dün başlanmıştır. 

Dün Beyoğlu kaza kongresi yapılnu' 
avukat HulUısi Hikmet kongreyi açmış 
ve eski şehremini Tevfik kongre riya
setine seçildikten sonra rapor okunmu~ 
tur. Bundan sonra idare heyeti seçimi 
yapılmış ve dilekler dinlenerek kongre 
ye nihayet verilmiştir. 
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tKİNCİTEŞR!N - 1936 
Hicri 13:55 - Şaban: 30 

c; ......... ~ C.üm4İn .B ~ ~r 
17,51 6.47 

Olo 
,_ 15,2:? 1ı,50 14,35 16,51 18,26 15,04 
t .. ~0 l2,31 7,07 9 44 12,00 1,35 12,13 

r 1111 teşkil etmektedir. Bu me
.ti ırıncıların ötedenberi ileri sür 
hı~01Hai nazar yerinde görüle. 

miştir. Birçok küçük balıkçı vapurlan GEÇEN SENE BUGON NE OLDU? 
da balık alarak Yunanistan ve ftalyaya Mısırdaki thtuaı bütUn §lddeUlc devam et 
gitmektedir. mektcdlr. 

Ankara'da çıkan "Ulu.s,, rcfil;imizde 
Burhrın Belge im.zasUe çıkan yazıyı bir 
az da btr yanlış kanaatleri diizeltmetJe 
yardımı olur maksadiyle hul.asa ediyo
ruz. Burhan Belge bu güzel makale
sinde diyor ki: 

"Asilerin emrinde ilk gündenberi, a
st İspanyol sömürge ktt'alannı, mun
tazam memleket ordusunun en mühim 
parçasını, yabancı lejyonerleri ve fa
lanjistleri yani faşist krt'alarmı görü
yoruz. 

Hlik1lmet tarafındaysa, ordunun hU· 
kfımete sadık kalan ehemmiyetsiz bir 
parçası ile milisyenler yani amele ve 
halk kıt'alan bulunmaktadır. 

Demek oluyor ki, ilk glinUndenberi 
daha, ast cenerallerin talim görmüş 
kıt'alanna karşı hük\lmetin ~ıkarabi
diği kuvvetler, bir başıbozuk kalaba
lığından ibarettir. 

Şu var ki, isi ceneraller tarafındaki 
kuvvetlerin yalnız askerlik bakımın

dan tallın ve terbiye görmüş olmala
rına karşılık, hükumet tarafında d~ 

''Cumhuriyet nizamı ve meşru bir 
surette elde edilmiş haklar namına vu
ru!5an ve karşıdaki kuvvetlerin üstün 
olmalarına rağmen, davalarım müda
faa etmekten yılmıyan şuurlu bir halk 
hareketi.,, 

M akalc şöyle bitiyor: 

''Biz Türkler, cumhuriyet ve halk 
için çarpışmanın ne olduğunu biliriz. 
Mukabil propagandanın da ne oldu~ru
nu biliriz. Bir zamanlar, bizim kuvvet
lerimize "şakiler, bağilcr,, dedikleri 

gibi başımıza, Avrupanın aynı propa
ganda merkezleri "haydud başı" adını 
takmı§lardı. lnkılablarını bir halk ha
reketine borçlu olan bir milletin bir 
başka milletin halk hareketi karşısın
da duyacağı şey, ancak mtispet ve leh
te bir heyecanla sevgi olabilir. 

Madrid sokaklarındaki barikadları 
başında ölen özbeöz halk çocuklannrn 
destanlara g~ecclr kahramanlıkları 

karşısında bizlerin başka türlü hisler
le dolu olmamıza, bizzat tarihimiz ma
ni olsa gerektir. Kaldı ki, bu hususta, 
menfaat bakımından da söylenecek 
sözler az değildir.,, 

~ 
Fıransaınoın 
ceva~o 

v\işen insanlar, fikir ve mefkure bakı- PmJ<.ımi Safa "Cumhuriyet" te yiı:::ı-
mından ve terbiye görmüşlerdir. yor: 

İspanya hAdiseleri, bu itibarla, bize, "Sur1yede kat'i bir idare tcessUs edip 
kendi tarihimizin iki büyük hadisesini etmemesi, İskenderun ve Antakya da· 
hatırlatıyor. Bunlardan birisi 31 mart vamıza Japonyada zelzele olup olma
vakasıdır. 31 mart, tstanbuldaki kıt'a- ması kadar yabancıdır. Komşumuz Su
ların irtica tarafını tutmalarım ünde riyede müstakil ve sabit bir idare kurul 
eder. Eğer o sıralarda, Selanikteki 3 masını kendi selameti bakımından el
üncü yani "Hareket,, ordusu olmasay- bette isteriz: fakat §.cil kararlar bek
dı, İstanbul Uz.erine halk kuvvetleri liyecek kadar bayati endişeler ve sa
yürüyccekti. brrsızlıklar içinde, ayakta duran San

İkinci hadise, istiklal savaşımızdır cak Tilrklerinin mukadderatını bam
Bu savaşa başladığımız günlerde, iler- başka bir milletin en a.53ğı her istik • 
liyen yeril ve yabancı orduları ancak bal kadar müşeveş istikbaline bağla
çetelerimizle durdurmaya çatışıyor • mak, biribirile alakası olmıyan iki da
duk. Fakat bizim bu en bUyUk savaşı- vayı zorla ihtilat ettirerek bir takım 
mızı idare eden şeflerimiz aynı zaman-

yeni siyasi komplikasyonlar aramak 
da en bUyilk kumandanlarımız olduğun demektir. Davamızı milzminleştirmek
dan ordulara karşı ancak bir millet ve 

ten başka hiçbir netice vadetmiyen 
halk ordusu ile karşı konabileceğin i 
anlamakta. gccikmiyecek bu orduyu ya böyle bir kararı, Fransa tarafından 
rattılar ve bu ordunun yardımiyle, bil- gelebilecek cevapların en menfisi te
diğimiz büyük ve eşsiz zafer destanım lakki ederiz ve Fransız notasının ha
ya.zdılar. kikf metnini öğreneceğimiz zamana ka 

Türk inkılap hareketlerinin ilk gU- dar Matin gazetesinin verdiği abes ha· 
bere inanmayı da abes buluruz.,, 

nündenberi mazhariyeti §U olmuştur -----------~---
ki, Türk ordusu, daima, ileri fikirlerin Ban d ı r m ada 
ve halk ve memleket menfaatlerinin sı·r denı·z kazası 
koruyucusu kalmıştır. Bu, nadir mem-tıı~ edilmek üzere alınacak bir 

rıttı tn unesin in un unun da ayrı· iimiiiiliiiiiiiii~=iiiiiiiiiiiiiiiiiiİ•iiititiiiijiiiijiiijiiiiijjiiiiijiil~~-iiiiiiiim9•iiiiai;;;;~;;;;;~;::;:-
tı ası Şekli münasip görülmüş-

81 r kayık battı, bir 
gemici boğuldu 

se a:-ıda ekmeğin glotin mikte. 1E!~~~ 
<ıcarıkıden tayin ve tesbit edilmi~ .ı1 ...-~~ 

hr. 
• 1 lra i\ nazırı rı 

P lieyrutta 
'"'et·'.. . . diğ' l" raı: . """nnın ver 1 ma umata 

ff )takı h;.ık!ımct darbesi üzerine 
a~c:l"la memleket dışına çıkan 

1 tı.al't 1 'Ya"in II:ı imi p<ısa, Da
~cyrı.tt ve h<?ıriciye nazın Nuri 

tta Yerleşmişlerdir. ( 

Acele etmeniz 
(Karars1z Kumral) imzası ile aldt~ınuz mektupta de

niyor ki: 
"Bir çocukluk arkada~ım bana kendisi ile evlenmemi 

teklif etti. Size danışmak i!:in kendisinden 15 gün mühlet 
btedim. Valdem bu işe raz:ı değil, fakat ben ısrar edersem 
nza göstereceğinden eminim. Bir tek kızı olduğum için 

manasızdır 
kencfüini müteessir etmekten korkuyorum. Ne yapmam la· 
zun geldiğini b:ına tavsiye ediniz.,, 

CEVABIMIZ: Niçin yalnız 15 gün, eğer sizi hakika· 
ten seviyorı;a daha çokta bekliyebilir ısiz de bu müddet zar 
fmda annenizi ikna etmiye ç.ılışır,sınız:. Acele etmeniz ma· 
nası~dır. 

Bandırma lirr.anında bir deniz kaza~r 
olmuştur. Limandan balık yükliyerek 
gece saat 21 de hareket eden Yunan 
bandıra!ı T okiaris motörü Karamürsel 
li İbrahim reiısin yedeğine bağlı balıkçı 
kayık!arınd'an birine çarpmıştı. Kayıkta 
bulunanlar denize dökülmü~ler ve ka• 
yık derhal batmı~tır. Denize dü§en on 
bal ıkçrdan sekizi salimen ve biri de ya
ral: olarak kurtcırılınış A15eddin ismin· 
deki tavfa ise bütün aramalara rağmen 
bulunamamı§tır. 
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• 
Ankarada küçük sanayicileri 

aşvekel 

nutukla teşv· etti 
Hü umetin bu işe ne kadar 
ehemmiyet verdiğini anlat ı 

HABER - Akşam p~ta§t 

azan 
varın 

Dün çarşılarda alış 
veriş epl artmıştı 

( /Jaş taralı l ıncide) 
nr dünden yapmıştır. Geçen devirler. 
deki kadar olmamakla beraber dün 
c:arşı ,·e pazarlarda bir hayli alış ve
riş haureti vardı. BakkalJarda rama. 
zanhk erzak düzenlere çorbalık tel, 
yıldız, arpa şehriyeleri, gülJAçJarı, ma 
ı:arna ~ ketleri, pastırma ve sucukla. 
rı küfecinin ~ırtına yükliyenJer sık 

sık görülüyordu. Bu arada şeker sa· 
tışı da bir hayli artmıştır. 

Bu sene şekerin ucuz oluşu halka 
mübarek ayda daha fazla tath ve re. 
çel yemek fırsatını \'erecektir. 

Ramazan d0Jay1siyle evkaf idare.i 
camilerde yaptığı hazırlığı ikmal et. 

Donanmamız yarı 
yola çıkıyor 

isteyenler filoyu vapurla te~ 
merasimine iştirak edebilec 

Dost İngiliz ,.e Yunan donanmala- donanması baş kumnndarunı11 
rının ovelce yapmış oldukları ziya_ ri olarak bulunacak ve ayın yi 
retleri iade etmek üzere evveJA. l\laL dünde ayrılarak 27 inci iÜDÜ 1 
taya ve sonra da K.aJder limanına ı:: · tanın Kaler limanına vasıl 01' 
decek olan donanmamız başt.a Ya. Donanmamız yarın lstanbtl 
vuı olmak i.izere Adatepe, Kocatep~ tarafmdan samimt mera.5imle 

ve Zafer torpltolan ve denizaltı gemi· 
lerf yarın saat l 1,30 da Haydaşapa 

önUnden hareket edeceklerdir. 

Donanmamız te,yl edilecek 
Malt.aya, ayın yirmisinde varacaı< 

olan filomuz orada lngiUz Akdeniı. ı 

nacaktır. Bu uğurlama ırıe 

Şirketi Hayriyenin 71 nu 

Akay idue inin de J\olnmış 'f'I 
tııhsis ediJml§lerdir. Halk vJ 

gidip gelme 20 kuruşla blnebi1 
Marmaraya kadar gf dilet'ektif· 
purJarda birer bando buJunaCS 

mi~tir. Camilere yağ ve sair levazım 
tamamen verilmiş. ,·aız l'erecek, mu- # 

BugUn SAKARV A. ı Eski Elhamra) Slnemall 
Senenin biricik RENKU HARlKASl~"I görmek i~in 

ko~~ınlara ço!< dnr g•leeektir. 

kabeleye oturacak hocaların listesi 
tanzim eclilmiştir. 

Belediye de ramazanda çıkarıla. 

r"k pidelerin satış fiyatlarmı \'e e''Sa. 
fını tayin edecektir. M Vİ VALSLER ı:ongr.a murahhaslan Ankarada Ataıürk abidesine çelenk kouarl.ırken Bayazıt camii avlusund.'l Tilrfofi~ 

lktısat vekili Celal Bayar dün saat se,·iyede halkımızı ileri götüren reh· inhi~nrlnr, Karamürsel fabrikası v~ Oynayanlar : , 
17,:3 ta Ankarada bulunan küçük san. !.>erleridir. 1'arihte me\kiinlz bu idt. bir ihracat malları me heri yapacak Unutulmaz (KUKARAÇA) filminin yıldızı STEFFJ DUNA ve 1' 
atlar kongresi azaları şerefine bir ça} lleride de bu olacaktır. sair ticarethaneler sergile?' kuracak~ Yorkun dans mabudu CHARLESCOLLlNS ve biribirJerinden güıt1 

ziyafeti vermiştir. Zirafette iktısat \'e- Bu sözlerim size vatan ve muhitin. ]ardır. danıııöz. Nev'inde biricik bir temap J 
~ilimiz küçük sanatkarlarla dertleşmiş de ne kadar kıymet ,.c ehemmiyet ver. (Oruç tu'- olaıyucuJ,annuz lnUtak ................................. ·-···• .. •••••••••• .. ••• .................................. , .......... . 

"'"'' lıAveten: Paramount Jurnal ve "bıllckey, Moskovada harp U.b tir. Ziyafete saat 18 de Başvekil Is · diğimizin bir delilidir. Ankarada g~- ve aku:m ,.,.,.,.tlen'nı' her nün iirüncü 
.,-·· .,........ " -:ı Romanya Kralının Çekoslovakyayı ziyareti vesaire ... 

metlntinü şeref verm~ti~ Sanatk!~ çird~inizzama~nnn sizde i~ hatL 8~~z~"~~~~D~»n~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Jar Inönünü sürekli alkışlarla karşı. ralar bırakacağını umarım. Kongrede takip C<kbUirler). ~ 
lamışlar ye Eskişehir den gelen Llitfi ihtiyaçlarınızı olduğu gibi söylemenizi --------------
Oğuz kısa bir nutukla cumhuriyet hii- isterim. Basın b: rlf ğl elrafın· 
kllmetinin küçük sanat erbabına gös. Alacağımız iyi neticeler hepimizi" "' • • 
terdiği alakaya teşekkür etmiştir. Jtlüşterek muvarrakıyetimiz olacak. ca görüşü ldD 

Başvekllln nutku tır.., Dasın kurulu teşkili hakkında mü-
Bunun üzerine D:ışvekilimiz sanat Başvekilimizin nutku c:.iddetli alkış zakerelerde bulunmak üzere Ankara. 

karlara hitaben şu nutku .söylemiştir: ]ar :ırasında bitmiştir. Yaşlı bir sanat ya gitmiş olan gazete ba~muharrirler! 
"- Arkada§lar! Ank~rada toplan. kar yüksek sesle: dün Dahiliye Vekili ve Parti Genel 

mış olmanızı görmek bizim için çok "-Bildiklerimizi öğretmeğe ve bil- Sekreteri Şükrü Kayanın reisliği al. 
büyük sevinçtir. Sergiyi memnuniyet- mediklerimizi öğrenmeğe yemin ediyo~ tında toplanmışlardır. Bu toplantıda 
Jc seyrettik. Çok güzel işler gösterdi. ruz, demiş ve bütün küçük sanat er. kurumun gelecek kongreye kadar fa
niz. Ev işleri ve küçük sanatlar saha. babı her bir ağızdan bu anda iştirak aliyete geçmesine karar verilmiş ve 
srnda memlekete pek çok faydalar ve etmişlerdir. gazetecilere ecnebi matbuat müntesip 
yenilikler gelebileceğine dair olan ü· Jerine kolaylıklar göstermek için ka. 
mitlcl·lmizi arttırdınız. Şikaqetler temenniler 

Arkadaşım Celili Bayar size fayda 
Jı olmak için çok çalışmaktadır. Bu 
sergiyi yapmasından n sizi kongre 
halinde toplamasından dolayı kendisL 

Sebzelerde 
ç<ip var 

fazla 
rar ahnmıştlr. 

ElektrJk Şirketinin 
kaçak malları 

ne karı::ı hakiki tcsckkür ve minnet hl" Bir okuyucumuzdan aldığımız mek-
~ • d · k" Gümrük idaresi, Elektrik §İrketinden, sim vardır. tupta enıyor ı: " ı b" k"I l Ah kaçak olarak kullanıldığı kabul edilen 

İstiyoruz ki sizin ihtiya,.larınız ve nsan ır ı o prnsa, a na veya 
:ı buna benzer bir sebze aldı mı mutb k malzemenin bir listesinin gönderilrnesi-

.sana tlarınızda ilerlemenize yardım ni istemi~tir. 
edeck iyi tedbirler bulalım. Bu .saha. bu bir kilonun yarım kilosu da çöptür. -----------,-----

Çünkü bizde bu nevi sebzeleri bahçe
da başlıca vazife size düşer. İhtiyaç-
larınızı iyi anlatmalısınız. Iltikumete den söktükleri gibi satıyorlar. Biraz ol- nıı. IllllJI rıınıııı ... -ıdlllllllııı.ı-........._....ı1111 

sun lüzumsuz yerlerini ayıklamak şöy· •vııl ııfll ıııııı .... ·~··~~· 
t a tbiki mümkün ve kolay olan tedbir. le dursun topraklarını bile ağır çeksin KONSERVATUVAR ORKESTRASI 
Jeri teklif edin. Bu husu.sta en iyi ve diye silkmiyorlar. Birinci KONSER 
en doğru yolu siz gösterebilirsiniz. Fakir fukara da böylece aldığı malla-

Işlerinizi ümit , ·erici olarak ço1
{ rı yan yarıya almış olmaktadır. Acaba 

iyi bulduk. 'J'nrihte şöhreti malUm o. bunun bir çııresine bakılamaz mı? 

Şef: SEYFEDDİN ASAL 
Solist: L1KO AMAR 

BETHOVVEN GECESt 
17 ikinciteşrin salı ıaat 21 de 

FRANSIZ T1Y A TROSUNDA 

lan Türk işçisinden bugün daha iyi iş HABER: Okuyucumuzun şikayeti 
Jer isteriz. Sizin elinizde bu işlerin a7 çok doğrudur. Bizde hakikaten sebze· 
zamanda yeniden bütün dünyanın na. ler hiç temizlenmeden ve ayıklanma-
zarr dikkatini ceJbedecck kadar gü. dan satılmaktadır. Ve bunun ~nü alın- Biletler: 75-50 localar 3--4 lira 

Nehir üzerinde yangın. .. SJbirya çöllerinde fırtına.
DON knzaklan nm kalpleri ... 

·:~.:u SARAY sinemasının n 
kemali muvaffakiyetle göstermekte olduğu ve DANTELLE DAR~ 

ALBERT PREJEAN ile NATHALİE KOVANKO .. lNKlJlNOf 
taraf mdan tem.sil edilen 

VOLGA 
Ateşler içinde 

Cazip ve gUzel Fransız filminin hissi ve müessir mevzuu. 
İlaveten: FOX JURNAL En son dünya. hadiseleri. 

,• • ""' .ı. • ~- .. • ·.... : ... 

il BUtUn latanbul ve TUrktye halkının gUrecejl bUyUk fllİ 
Antakya ve Iskenderun filmi 

•• SUMER SinemasındS 
Ana vatan hasretile yanan 280 bin Türklin ATATÜRK'Une 

1 ;,anlı bayrağına kavu§mak için her ttirlü mU~kUlata rağmen yaptı~~ 
toplantıları, !stiklfıl marşını s<Syliycrek Türk ~bitler llbidesine çel> 
koymaları fesleri nehre atıp §3.pka giymeleri merasimini ve güzel 
takya ve tskenderunun manzaralarını gösteren ve bütün zorluklar' 

takiplere rağmen çekilen bu TORKÇE SCZLD .. ~ 
binlerce kişi YAŞA sesJerile alkıslamaktadırlar. Siz de mutlaka. gorU 

Taşra sınemacılarına 
Her yerde görülmesi l!zım olan bu filmi sinemalarında göst 

isti yenler. 

lstanbul Beyo§lu Ye,n sokak rco. 23 Özel 
zelJeşeceğine umdumuzdan ilk kon· malıdrr. ll1•111-llllllltt---~!111 

grenin faydalı birçok neticelere ,.e a. --------------- ---------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 
meli tedbirlere varacağını kuv.,·ctıe 

adresine müracaat etmelidirler. 

iimit ediyol'uz. 
Bu top1antılarınızın ,·ereceği ~e. 

merelcr bunJnrın de\':ımı ve tekcrrürii 
ile artacaktır. Hükumetle yakından 
temas ederek karşılıklı tanışma ile ~ 
dineceğiniz yeni tecrübeler, gelecek 
seneler pek daha kuvvetli tedbirler 
bulmamızın esası olacaktır. 

Küçük sanat sahibi dediğimiz va. 
dandaşlarımız bu memleketin her za. 
man en iyi vatandaşlarıdır. lstimai 

.Mi k.a 
ıooo TANt 
l<u~~UN 
ATNlA"' 

GA GÖN
DERiLMt'~ 

D i .... ' 

- -- _.. --- -- ----

Satılık ev 
Galat."lda Kemankeş mahallesinde 

Karaoğlan aokağrnda 17 numaralı 24 o
dalı kagir evle ı 5 numaralı dükkanın 

yan hissesi satılıktır. Talip olanlar, 
evin jçinde oturan Agoba gabahlan do
kuza kadar müracaat etsinler! 

Bugün 
Plerre 

Blanchar'ıo 

En heyecanla 
filmi 

T a R K Sinemasında 
A Ş K Kale de Nagy'nlO 

.. En güzel 
c L a M Fransızca 
ŞEYTAN fil mi 

Bir •eytenla yarıfa çıkcn bir ger cin heyecanh hahrası 
UAvPfan • Fransızca •EHL R JURNAL • BugUn saat 11 de tenzUAtlı matine 

ccss-.. •1:111111sı=ımszZ'ill .... lall!ll ............ a.El!l*MS•llll_.~ : . . . . . . . . . ~.. ~ . . . 

Mi ki Afrikada haydutlar peşinde 

d 



J 
15 lkinciieştin - 1936 ... 

Mucizelerimden 
biri 

Gençliğimde bir ticarethanede mu
hasiptim.. Mösyö (Vayl) adında hm.zxr 
oğlu hınzır bir direktörümüz vardı ki, 
bu lanet surntlı heriften ödüm kopar
dı, Onu gördüm müydU, şeytan gör
ırı.tışe dönerdim, lakin tembelliğim mü
dürden korkuma galipti ki zahir, bana 
havaıe ettiği işleri daima sürilncemede 
bırakır; hiçbirini hüsnüniyetle ikmal 
ederek vakit ve zamaniyle ona iade et
llıezdim. Defteri kebirdeki hesaplar 
a:vıarca geri kalmıştı. Allahm günü, 
~asamın başında, - kulağım paydos zi
lındc, - havyar kesmek veya sinek av
laınakla m~gul olurdum. 

R~>ı:ekçinin keşkek kepçesi sözünde 
kaç harf bulundugu-nu savmakla. eğle-llir • 

diın. 

lşte gene hndeme geldi. 
1Iüdür beni çağnyonnu.ş. 
liay gözü kör olası! Diln verdiği işi 

lstiyecek galiba! Önümü ilikleyip hu
~a duhulyap oldum. 

- Hazır mı? 
- Otomobiliniz kap~'Il ö:ıUnde ha-

ıır, beyefendi! 

d' "":- Otomobili sormuyorum. Size ver
ığinı işleri jtmam ettiniz mi? 
- Hep, hepsini... it, itmam... et, 

etmedim ... Yalnız yarısını yaptım. 
- Ya? .. Vah vah .• Ne yapalım, ilc

llıal edilmiş kısmmı getirin bari. 
- Birinci kısmını mı emir buyurdu

:ı:ıuı? 

- Evet. 
... - Bendeniz işin birinci kısmmı de
gn, ikinci kısmını yapmıştım efendim. 

) - Niçin böyle ters pers §eyler yapı-
O?sunuz? fşe sonundan başlamaktaki 
~·ne? Maamafih ehemmiyeti yok. 

cı kTsmı getirin ... 

(Po.:7" Efendim .•. O kısım .. O kısım da 
"~ba ta.ınamiyle bitmedi. 
-Bittiği kıWtl.nnı getirin. 

't'tii.-.. Evde kaldı efendim ... inşallah ya
f!la.bah... getiririm. 

nirektör küplere bindi. 
~.Alı! - dedi - Ah ... Maalesef yarm 
ta . an hareket ediyorum. Merkeze 
~ 3'in .o~undum. Yoksa sizi mutlaka 
~ ettı:ır~im. Maama.fih ehemmiyeti 

8 
k. Sız oyle Allahın belası bir memur-

1:11ıız ki, - eminim • benim yerime ge-
C~k olan müdür mösyö "Haze" sizi 
~1!Ctinde bir gUn bile tutmaz? O, 
d' tı.ını gibi yumşak bir mtidür değil
lt, biberdir biber .. 

• • • 
Ya?? 

~e~·direktörümüz mösyö Ha.ze bi -
lnaiı~ ? .• Ne yapmalı yarabbi, ne ya.p-

larBlitUn gece uyumayıp zihnimde pl!n 
kurdum. Nihayet sabaha. karşı ka

~"eıınl§tim. lfütlıiş bir tedbire 
llu caktnn. Ya harro ya merru ... 
lA.ı ~~:ında muvaffak olursam ne ~
bale~ böyle, yan gelir, keyfime 

d. ardnn. Muvaffak ola.madığım ta.k
ll'deYBe 

tnad - nasıl olsa kovulacaktım 
dıın. enı • hicbir §CY kaybetmiş olmaz.. 

Innes· l'et 1 günU,· yeni direktör, müdiri-
l'a: Odasına girdiği znmnn, arkadaşla-

te:r-; ÇOCuklar! Kapıya kulak verin! f-
~ ne konuşacağımızı dinleyin! 

aıata.k1ktcn sonra, elime bir kaç ldğrt 
?\hı gayet cesur bir eda ile (Haz.e) 
la d:-nına daldnn. Babacan bir tavır-

1.ın ki: 
la;; 0 :·· Merhaba.. Hoş geldiniz, safa
sı ... ..:ı etlrdiniz .. Bizim ''Vayl" sizi sever· 

...... en b ' 
!'ı.ın, ana daima bahsederdi.. Otu -
btıza ot:urun, raha~ız olmayın. Ara -
ra k a teklif tekellüf yok. Bundnn son
ı.ıvsa~PI j'<)Jdaşlığr edeceğiz .. Biz pek 
Urnia·a.danııarız. .• Hır, gür sevmeyiz ... 
gide~?1 şu ki siz de bizim hoşumuza 
tlıisin _ıntz.. R nnln.tın bnkalnn: Evli 

})· ız, bekar mı? 
ltekt•· 

bto.... or, bu yağdırdığım lii.f ynğ -
.h ... u altı d 
ı li~ıı.rt . n a bunalıp fS.Ştrarak gayri 

- ~k.ur! - dea· 
- '?-ı.., 1. -.,? ·· ~kur ha! •. Çocuğunuz var 

cuıdu. 
ı - ~0cuk a.cak?. nıu ?. Çocuğum nereden o-

"Seni gidi seni!,, mana.smda parma
ğımı salladım: 

- Hele hele ... - dedim - . Utanma
yın, canım utan.mayın! Gördünüz mü 
ya? kızardınız işte ... Demek ki.. Hımm. 
Çocuk metresinizden, öyle mi? 

- Yok canım, yok. Tevehhüm edi -
yorsunuz. Siz evli misiniz? 

- Yarı evli yan bekar ... Sigara kul
lnnır mısınız? 

- Evet. 
- Eh, öyleyse, verin bakalım pa.keti-

niı,den bir tane... Hususi mi bunlar? .. 
Ala •. Bir de kibrit verin! MalQ.m ya: 
Elihsanı bittamam ... Tuhaf değil mi? 
Sizi içim birdenbire sevdi ... VakıA ye
ni tanıştık. Fakat bana, sanki kırk yıl
danberi ahbapmışız gibi geliyor. 

- Pardon, siz burada ne va.zif eyle 
meşgul bulunuyorsunuz! 

"Oraları a{;ma ! Bana ga.droldu ! ,, gi
bisine elimi salladım: 

- Neylersin! - dedim - Vakıa bizim 
''Vayl" beni merkeze götUrecekti ama 
gönlüm istemedi. Memlekete alı~tık 
birader! Ha, şey ... O, bana dair size 
bir şey s{iylcmedl mi? 

- Size dair mi? .. Hatırlamıyorum ... 
Adınız ne zatıalinizin? 
Adımı söyledim, fakat eski müdür 

hakkrmda bir §eY saçmaladıysa diye 
ödilm patladı bani ya. 

(HaT.e) nezaketle: 
- Ha.yır! - dedi. - (Vayl) bana size 

dair bir şey söylemedi 
- Garip! Agrelaülgaraip ... Esasen o 

öyledir. Alay olsun diye kendisine 
''Nisyan dede" lakabım takmıştım. 
(Handeyse admı unutacaksın!) der -
diın. Bir gün ne oldu, biliyor musu
nuz? Bir suvareye davetliydik. Bir aya 
ğmn. dans ayakkabısı giymiş; öbürünt! 
sarı çizme ... Hah hah hah .. (Yuuh ena
i ! ) dedim... Ensesine bir tokat indir
dim. Çok böndü, çok mazlumdu Allah 
sel!met versin. Kalbi altm gjbiydi. 
Yalnız bir tek kusunı vardı Jd, o da ... 

Sustum, yeni mUdilr: 
- Neydi o kusuru? - diye cordu. 
- Efendim, maiyetine fazla yüz 

verirdi. He.deme ile senli, benli yüz göz 
olmuştu. Memurlara arkadaş muame -
lesi ederdi. (Yapma herif! - derdim -
yapma... Onlar demokratlıktan anla
maz. .. Ba.5rna çıkarlar sonra.. Sırna

şırlar ! ) Yanınızda saat var mı? .. Kaç 
olmuş? 

Bileğine baktı. 

- Yamn! Ne o? Hazırlanıyorsu
nuz! Nereye? 

Mühim işi olan adamlara. has bir ta
vır takındım: 

- Bir iki yere daha uğramak llzıml 
Hem. siz de evinize gitsenize? .. Birin
ci gilnünUUIUr ... Bu kadar çalıftığnuz 
elverir ... Yemeği kaçta ylyonrunuz? 

- İkide. 
- Vah vah ... Keşld biraz daha. evv~ 

yeseydiniz de birlikte kanumm do -
yursaydık. Neyse ..• Bu i§i de bqka bir 
gün hallederiz. .. Şiındilik hoşça. kalm .. 
Size doyum, bir.e de inan olmaz. .• 

Kapıyı açarak dıpn çıktım. 
Memurların hepef, iriliufa.klı, kapı • 

nm. önüne yığılmıelar; blrlblrlerini ite 
kaka. kem.ali hayretle muhaveremizi 
dinliyorlardı. 

fçerdekl, mUdUre işittirecek bir ses
le: 

- Haydi ne duruyorsunuz, çocuk
lar! - diye haykırdrm - Beyefendiye ar
zı tazimat için içeriye gl.rsenbe ... Sizi 
kendisine ayn ayn takdim ederdim a
ma maalesef mUhlm randewlanm var. . "' . 

Aradan birkaç r.v gectikten sonra.. 
eski müdilrUmUz Mösyö "Vayl" şehri
mize geldi. MUdUrUmüz (Haze) yi zi
ya.ret için dircktörlilk od:ı.sına girdiği 
zaman r.ıöyle bir tablo ile karşılqtı: 
{Haze) makamında. •. 

Ben, bacak bacak Ustilne, muasmm 
kenarında ... Elimde bir bıçak, kabuğu
nu dUşUrmoden elma soyuyor, şeytan 
c:atıatryorum ... 

(Hazc) bana: 
- Canım kardeşim! - diyor - İşleri 

bu kadar da ser mc ya ... Mayıs hesa· 
bmı temmuzda vermeyi vaadetmiştin 
Halbuki şimdi eylfıl. 

Bense onn: l 
- Eeeech .. uzun etme be .. Cevabmı 
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121 sene evvel bugün 

Tarihin yaman güzellerinden 
Leydi Hamilton öldü 

O, 30.000 kişinin zindana atılmasına, 7.000 
liişlnin nefyedllmesine, 9.000 kişinin 
işkence ile öldürülmesinf', aoo 

kişinin de asılmasına sebep olmuştu 
"i'arıtlle guı:el kaaınlar,, kilal>ınaıs tor 4-Xraham, 'cssam namney, ~övalyc 

Leydi Hamilton ressamların görüşle. li'eyeston Hav, Çars Grevil'den Vilyam 
ri ile ŞÖ) le anlatılır: Hamiıton'un kı:cağma atıldı. O, müt. 

"Londrada "Deniz yıldızı,, deme.\ hiş dt:bdebe, kimsenin erişemiyeceği 

oJan .. Seru;tar,, meyhanesinin bir kô. bir servet hıı·sı ıle yanıyordu. Yaşlı, 
şesinde, büyük ~pkalaruu arkaların fnknt zengin insanları kolayca elde ô!

daki kancalara asını~ üç gençten ik~: diyor, şahane bir surette yaşıyordu. 
serbest kahkahalarla gülerken biri de Bmma 1791 yılında Sör Vilyam Ha
viski kadehlerini dolduruyor n gözü 
nün birini kapayıp arkada;-hırma ba. 
karak: 

milton ile evlendikten sonra yeni Ley. 
di Hamilton adını aldı. Kocası, lngil. 
terenin Napoli sefiri idi. Bu yüzden 

eydi hükümdar saraylarına kadar 
giriyordu. 

• * • 

- Biliyorum, .sen de yapıyor.sun! •. 
Diyordu. Bunlar, lngilterenin gen~ 

ressamlarıdır. Konuşmaları hem genç· 
Iiğe, hem de &'lnate aitti. 

Diğeri cevap ·verdi: Leydi Napoli kraliçesi Mari Kar~ 
_Ya sen yapmıyor musun? lin He dost oldu. Bu dostluk: tarihte 

Fakat ben senin gibi saklamıyo. büyük bir facianın doğmasına sebep 
rum. Aylarca uğraşarak yaptığın ba. oldu. Pransızların yardımı ile Napo. 
har çiçeklerinin arasından bir gün Iide bir cümhuriyet fikri yayılryordu. 
baktık ki "Mis Emma,, çıkıverdi., Kardinal Rofo, yirmi bin askerle Na. 

Uçüncüsii arkadaşının omuzuna vu- poli üzerine yürüdü Altı gün süren 
rarak, dedi ki: muharebeden sonra şehir zaptedile-

- Fena mı yaptı? O da bir çiçek rek cümhurlyet reislerini hapsettirdi. 
değil mi? Demek ki Herold iki çiçeği Rofo isyancıların sağsalim ç.kıp gitme 
birleştirdi.. )erine müs.ıade etmiyordu. l~te bu es. 

"Herald., viskisini karıştırarak ,iyi nada kraliçenin ahbabı Le7di Hamil-
arkadaşına cevap vermeğe çalıştı. ton sahnede göründü. O zaman Napoli 

_ Benim mak..~dım pek basitti: .sularında bulunan ve en zevkli gün. 
Bir '·llkbaha~ .. vücuda getirmek i.c;tL !erini güzel Leydi ile geçiren amiral 
yordum. Tabiidir ki çiçek IA.zımdı. Ba. Nelson sevglJfsinin ricası Uzerlne işe 
harda çrkan çiçekleri topladım, bir de- müdahale etti ve Rofonun müsallha.. 
met yaptım ve sonra düşündüm, yaptı. namesini tanımadı. Binlerce insau 

ğım öyle bir bahar levhası olsun k!, a..cıkeri mahkemelere verildi. Otuz 

hem insanın, hem de tabiatın ilk ha. bin kişi zindana atıldı. Yedi bini 
harını göstersin. Şimdi de bfr giJzeJ nefyedfldf. Dokuz bfn kişi işkence 11e 

kız tasavvur ettim, onu çiçeklerin ara. öldürUldü. Uç yüz ki i a.sıldı 
sında kendi gibi koncolardan bir d~ Bu hadiseden sonra sefir Sör Ha
met yapmakla meşgul olarak resme~ milton azledildi ve bir müddet sonra 

öldü. mek i.-:;tedim. l~te bu kadar .. 
Diğeri fıernldin ~özünü keserek: Leydi serbest ve Nelson ile başba.. 
_ Fakat "Emma,. yı, güzel; cazip şa kaldı. Onunla evlenmeği dU~UnL 

"Emma,, yı intihap etmek neden? de. yordu. Nelson da uzun müddet ka-
di, "I:lerald,, cevap verdi: rısından ayn idi Binaenaleyh eski 

_ Giizel olduğu için ı.. kaçamaklı sevişmeler meşru karı koca 
yasamasına inkılap edecekti. lşte bn 

- Dedim ya, sen iki çiçeği, iki b:ı. 
harı birleştirdin: fakat kendini "Em- sıralarda İngiltere donanması Trafol. 
ma,, ne birleştirebilecek misin? iyi garda Fransız donanması ile karşılaJ. 

tı. Nelson tarihin büyük zaferini ka
bil ki o çabuk koklanır bir çiçek değil. 

- Bunu koklamak istiye:nler düşün. zandı. Yalnız bu zaferi ölümü takip 
etti sün O benim için bir sanat nümunesi. 

dir. Simasının ince, bedii hatları benim Amiral vasiyetnamesinde EmmMt 
fırt.amı tahrik eder .. lştc bence bunur, için çok himayekar şeyler yazmıştı 
k t.' Se\'gilisini İngiltere hükQmetfnin ko. 
·ıymc ı ... 

_Asaba ruhunu tahrik etmez mi., rumrısını istiyor, zaferlerinde I.eydi 
- Adam ~n de. Lonrada yüz bin- Hamiltonun büyük tesiri olduğunu 

terce "Emm~. var. ilfh·c ediyordu. Fakat hükumet "fuhu-
- Fakat bu başka "Emma,,1 şu mükfıfatlandıramıyacağınr,, bildir-

di. Bu suretle vasiyetnamenin bu kı~. 
- Başka "Emma,, lnr da o kadar mı hükümsüz kaldı. 

çok kı bir genç içln gına getirmemek 
bıkmamak kahil değil.. Artık güzel Emmn pörsüyordu. in. 

giltereyi terkederek Fransanrn Kale 
- Bu "J<~mma" nın bir tane olduğu. 

şehrine geldi. Protestan iken katolik 
nu itiraf etmek istemiyorsun .. Bu ne. 
den? mezhebine girdi. 1915 yılı 15 ikinciteş-

rin günü, 121 sene evvel bugün tarihin 
- Bu şunun için ki ben onun yal· 

nız resmini yapmuğa meftunum.. Ve _)_·n_m_n_n_g_ü_z_e_H_g_ö_z_le_r_in_i_h_a_y_a_ta_k_a_p_a_d_ı. 
zaten elde edemiyece,ğim şeylerle uğ. 
raşmak istemem .. imkansızlık arkıı. 
sında koşmnk hafifliktir. 
- işte şimdi hakikati söyledin. "Em

ma,, yr ('}de etmek için snde gen<:. gü . 
zel hir ressam olmnk kifayet etmer.. 
pnra ister ... Hem de çok para i~ter. 
Bii'.İm ı~e fırcnmızln boya kutumuz. 
dan başka bir şeyimiz yok. 

Biz onun giilüşlerini de tasvir e
deriz Biz insandan ziyade sannte ft. 

Kabataşta 

kirahk apartı-
man daireleri 
Kaba taşta Setüstünde Çürüksulu 

Mahmut paşa apartrmanmda denize na
zır, tramvaya yakın biri beş oda bir sa
lon mutpak, banyo, diğeri altı oda bir 
salon mutpak, banyo ve her ikisinde de 

- "E n is<' l • t'f b' del' şıgız. ~mm " a 1 ır mo .... 1• havagazi, elektrik tesisatı ve su mevcut 
Hizmetçilikte götünü açtıktan son_ iki d,aire ehven fiyatla kiralıktır, 

ra on altı ynşında meyhanelerde do

veriyorum. Baş ağrıttın ama ya .. Bo- lnşrnnğn başılıynn Emma'mn bir gür. 
yuna: Hesap, hesap!..- diye dırdırla.nı- en zengin iıısanlnrı pe.şinden ı;ürükl!. 
yorsun ... Hesabı kitabı bırak da şunu yeccğlni kimse düşünemezdi "Hayır. 

söyle bana: Bugün öğle yemeğini nere sız fenerden çıkan ışık,, diye anıl:ın 

emsn!siz güzel kadın rastladrğl her 
(Hat • Sür) erkeği yaklp yıkıp, mahvediyordu. Dok 

de yedi~eçeksin bana? .. 

HABER'in 
Grzelll "< Doktoru 
Kuponu: 
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Eyüpte bektaşi 
ayini yapanlar 

Romanya kralı 
Mareşal Fevzi Çak
mağa nışan verdi 
Bükreşteki erkanıharbiye reisleri kon 

gresine iştirak etmiş olan Mareşal Fev
zi Çakmak bu akşam Hamid.iye kruva
zörile limanınuza dönecektir. 

Sancak Türkleri 
tazyik ediliyor 

Perşembe günü akşamı saat 21 de 
Eyüpte Vezir tekkede Şifa yokuşunda 
bir evde bcktaşi ayini yaparken yaka
lanan on yedi erkek ve on bir kadın 
dün adliyeye verilmiş ve derhal vaka
ya el koyan müddeiumumi muavini Hik 
met Sonel tahkikatı büyük ibr süratle 
yapmıştır. Müddeiumumi Hikmet Onat 
da tatil olmasına rağmen evinden gele
rek bu işle geç vakte kadar meşgul ol
muştur. 

Kadınlı, erkekli 28 kişi, sorgular ta· 
mamlanıp dosya birinci cezaya verilin
ceye kadar müddeiumumiliki koridorun 
"da beklemişlerdir. Bu sırada polisler, 
bunlara nezaret ediyorlardı. Yakala
nanlar arasında yaşlr erkek1er ve kadın 
lar bulunduğu gibi, kadın, erkek genç
ler de vardır. Kadınlardan bazıları, ku
caklarındaki çocuklanru emziriyorlar
dı. 

MUddelumumlllOln kararı 

Saat 18,30 da müddeiumumilik bu 
gruptan yalnız Fatih birinci sulh hu
kuk mübaşiri Nihatla mahalle komşusu 
Mustafa l"ürabiyi suçlu görmüş ve di
ğerlerini şahit olarak göstermiştir. Bu 
şahitlerin yaşlan ve isimleri şöyledir: 

53 Salim oğlu İbrahim, 21 Osman 
oğlu ibrahim, 1288 Abdurrahman oğ
lu İbrahim, 1282 Ali oğlu Ahmet, 50 
Ahmet oğlu Sami, 40 AH oğlu Rifat, 51 
Süleyman oğlu Ahmet, 1331 Mustafa 

oğlu Behlül, 40 Hasan oğlu Muhsin, 
93~0sman oğlu Cevat, 40 Mahmut oğ
lu Tahir, 37 Sadık oğlu Saip,40 Mehmet 
oğlu Halit, 38 Mustafa oğlu Mustafa, 
16 Derviş kızı Cevahir, 14 Mehmet kızı 
Mebrure, 60 Ramiz kızı Aliye, 30 Naz
mi kızı Melahat, 16 Mehmet kızı Bedi
a, 60 Raşit kızı Adile, 20 Nihat km Me
liha, 23 Tevfik kızı Saadet, 30 Halil 
lazr Fatma, 12 Mustafa kızı Esma, 27 

·~ustafa kızı Şükriye. 

Muhakerr..J bafhyor 
'Saat 18,50 de mahkemeye başlandı. 
Suçlu Niliat, kırçıl saka11r, kısa boy

~u_ ufak tefek yapılı, zayıf bir adam. 
• SadCttinin suallerine <Syle cevap 

y,ercli : 

- 60 yaşındayım. İstanbulluyum. 
Babamın ismi Rıza, anamın ülfet. Soy 
admun nüfusta kaydı var; lakin, şimdi 
hatırlamıyorum: unuttum. Fatih sulh 
pıahkemesinde mübaşirirm. Sabıkam 
yoktur. Eyüpte Vezir tekkesinde, Şi
fa yokuşunda 3 numaralı evde oturu
yorum. Bir kız babasıyım, üç de toru
nun büyük babası! Okur yazarım, sa
bıkam yoktur. 

Mustafa Türabi ise uzun boylu kır 
düşmüş palabıyıklı bir adam. O da şöy
le anlattı: 

- 66 Yagmdayrm; 84 tevellütlü .. Gi· 
ritliyim. Babamın adı Hüseyin, ananun 
Esma. Eyüpte, Vezir tekkesinde, Şifa 
yoku_şunda 1 numaralı evde oturuyo
rum. Evvelce evliydim, fakat sonradan 
boşandım. Şimdi bekarım, dulum 1 

CUrmUmeşhut nasıl yapıldı? 

Bundan sonra okunan müddeiumumi 
lik iddianamesinde cürmün yapılışı şöy 
le rullatılıyordu: 

"Bu evde ayin yapıldığı anlaşılınca 
derhal gidildiği, hariçten yapılan tet
kikatta, söylenen şarkılardan ve çalınan 
çalgılardan dahilde eğlenti yapıldığı 

anlaşıldığı yazılarak, usulen tedbirler 

alrudıktan sonra içeriye girildiği, üç 
katlık evin en üst katma çıkılınca, sofa 
run yanı başındaki salonda Nihadın tam 
~yin kılığı ile, yanı başında yeşil sank, 

beyaz tepesi dilimJi kavuk, sırtında Hita 
belinde kemer, elinde teber, boynunda 
boru, beyaz kılıflı sopa, zincire takılı 

büyük ve küçük anahtarlarla görüldü
ğü; yanında rusfiye denilen çalgı, se
mahaneyi temsil eden odanın ta orta 

yerinde ayaklı sehpalar üzerindeki tepsi 
üstünde mezeler, rakı şişeleri, beri taraf 
ta ut, keman, tanbur bulunduğu, bun-

lardan başka ciheti askeriyeye ait ka-
satura ile bektaşiliğe ait kitap1ar, gra-
mofon iğnesi kutusunda bir miktar af
yon, 11 lik sigara paketinde esrara ben-

zer, kile müşabih bir madde ele geçiril
diği ve Mustafa Türabinin de, başında 
kavukla durduğu, bulunan şeylerin suç 
laalarla birllkt. birinci fUbeye götürü

lüp semahanenin de içerideki vaziyet 
olduğu gibi bırakılarak mühürlendiği 
zapta geçirilmişti. 

Zabıt okunduktan sonra müddeiu-
mumi: 

- Suç, devlet nüfuzunu kıracak ma
hiyettedir. Her ikisin.in de derhal tev
kifni istiyorum.. dedi. 

Mahkemenin kararı 

Mahkeme heyeti on dakika süren 
bir müzakereden sonra suçluların m.ah· 
kemeye 4,5 saat sonra gelişi itibarile 
suçun meşhut cürümler haricinde ol
duğunu, bu sebeple dosyanın müddei
umumiliğe idasenie ve müddeiumumi 
liğin tevkif talebinin reddine karar ver
miştir. 

ea,ka mahkemeye sevk 
Bunun üzerine suçlular tekrar müd

deiumumilik dairesine indirilmişlerdir. 

Yirmi dakika sonra müddeiumumilik 
iki suçluyu Sultanahmet üçüncü sulh 
ceza mahkemesine sevketmiştir. 

Burada duruşmanın baş1amasından 

evvel avukatın bulunup bulunmayaca· 
ğı noktasından suçlu vekili ile hakim 
arasında bir konuşma geçmiş ve hakim 
vaziyetin bir sorgudan ibaret olduğuna 
göce avukatın bulunam.ıyacağına karar 
verdikten sonra ~uruşmaya başlanıruş
tır. 

Nlhadm ifadesi 
Mübaşir Nihat sorulan suallere şöyle 

cevap vermiştir: 
- Ayin yapmadık. Rakı içip eğleni· 

yorduk. Fakat, eğlentimiz yanda kaldı. 
Misafirler vardı. Kadınlar, kendi ailele
rimizdendir. 

- Erkeklerin sebebi teşrifleri? 

Mareşaıımıza ntfan verlldl 
Romanya kralı, Bükreşi ziyaretinin 

ve dostluğun bir nişanesi olarak Mare
şal Fevzi Çakmağa Romanyarun en bü
yük askeri nişanı olan Serrici Kredinci 
Merrekuşe nişanını ve maiyetindekilere 
de rütbe ve memuriyetlerine göre aske
ri ve sivil nişanları vermiştir. 

Ingilterede Adem 
ve Havva kostümleri 

( BCZ§taralı I incide) 1 
ile alakalan olmadığını isbat etmeye 
çalışan Sancak Türkleri intihabat 
devam ettiği müddetçe evlerinden dı 
şan çılanamaya karar vermişlerdir. 
Bu karara Sancak dahilinde bulu 
nan Arap köylüleri de iştirak edecek 
tir. 

Dicier taraft'ln Sancak belediyele 
rinde aza olan bütün Türkler intiha 
bata iştirak ebnemek için belediye 
azalıklanndan istifa ebnişlerdir. 

Cumhuriyet bayramını kutlama 
törenine iştirak ettiği için kapatılan 
Türk lisesinin maruz kaldığı bu 
haksız hareketi bütün köy mekteple 
rine varıncaya kadar sirayet etmiş 
ve greve iştirak eden talebenin sayı 
sı iki bini geçmiştir. 

Salahiyettar menhadan alınan 
habere göre Sancak Türklerinin ileri 
gelenleri için 150 kişilik bir kara lis 
te hazırlanmaktadır. Bu listeye dahil 
olan Türkler birer bahane ile San 
cak hudutları haricine gönderilecek 
tir. 

Ne olursa olsun ve yapılan tazyik 
ler ne dereceyi bulursa bulsun San 
cak Türkleri kat'iyyen intihaba işti 
rak ehniyecek ve bu suretle Suriye 
den ayn bir Türk kütlesi olduğunu 
bütün dünyaya ispat edecektir. 

Hatk evlerlna kapandı 
Diğer taraftan gelen hususi haberle

re göre Suriyede ve bu arada Sancak
ta intihabat başlamıştır. 

İntihap çok mücadeleli olmaktadır. 
- Bizbize muhabbet etmek, eğlen- ~--...-.............. -~~~~~~~.,..o,.-,ii!. Dük.k8.nlar, mağazalar, kahvehaneler 

kapalıdır. Türk halkı bu sarih haksız-mek maksadile l 

- Siz mübaşirsiniz, maaşınız muay
yendir, bütçeniz geniş ölçüde işünuşa 
müsait midir? 

- M üsai ttirf 
- Afyona ne diyeceksiniz? 
-Bir misafirde vardı da bıraktıysa, 

bilmem. Onda da belki ilaç için .mev
cuttu. Bende yoktu. 

- Takke:, hırkat kemer, 
- F bir, denilen iki takke 

bağlanan kanberiye, merhum 
bektaşi şeyhi Yaşar babadan 
kalmıştır, hatıradır. Hırka 

hırkamdır! 

ile bele 

eniştem 

yadigar 
gündelik 

Bunudan sonraki suallere de şu ce
vaplar alındı: 

- Bana Nihat baba ela derler; lakin 
bu, sadece bir lakaptır. Ben 25 sene ev
vel bektaşiliğe intisap etmiştim. Ve ıa
kin, iinvan olarak babalık almamıştım. 

Arada sırada evde toplantı yaparsak da 
bektaşilik ayini yapmayız. o gece kala 
balık, bir kaç ev ötedeki bir cenaze se
bebile dönüşte bir kaç komşunun bize 
uğrayışıle hasıl oldu. 

Mustafa TUrabr diyor ki 

Mustafa Türabi de şöyle dedi: 
- Komşu bir kızcağız, menenjitten 

ölmek üzereydi, anası yalvardı, Nihat
tan kelamı kadim alıp gittim, okudum 

ve dönüşte de Nihadın evinde biraz din 
lenirken, bizi yakaladılar. Aileden olan 
kadınlar, kar§r odadaydı. Afyon kul

lanmam. Evvelce bektaşilikle alakam 
vardı. Memleketim olan Giritte babalık 
yapardım. 35 yılında Yunanistandan ge 
lip, Erenköyünde, Kasımpaşada ve son 

ra da Eyüpte kaldım. Nihada komşu 

sıfatile gidiyordum. Ne haddim var, ki 
buna babalık vereyim? Hiç ben ölmüş 
adamı diriltebilir miyim Haşa 1 
Bundım sonra saat yirmi buçukta 

hakim şu kararı bildirdi. 

"- Suçun mahiyetine ve tarzı icrası
na ve işin tetkik ve tamikc muhtaç bu
lunmasına nazaran ve hazırlık tahkika

tının mahiyeti gözönünde tutularak, 
maznun Nihatla Mustafanrn, usulün 
104 üncü maddesine göre tevkiflerine, 
müzekkerelerile ve dosya ile müddeiu

mumiliğe tevdi1erine .. ., 
Ve derhal tevkif edilen iki suççlu ad

liyeye gönderildiler. 
-----~----------~~~~-----

Resimlerini gördüğünüz bu iki u. lığı protesto etmiş olmak için evlerln
tanmnz çıplaklık taraftarını ge~cn ha~ den çıkamamaktadır. Köylerde ve ka
ta İngiliz polisleri l\largate sokakların sahalarda halkı seçime iştirak ettirmek 
da görmüş, fakat, haklarında ne için yapılan bütün tazyiklere karşı da 
muamele yapacaklarını şaşırmışlar • Y?ksek bir mukavemet gösterilmekte-
dır.. dır. 

Kıvırcık saçlı iki çıplak şehir ser 
kaklarında böyle cennet ko.stümleriyJ~ 
hem de arkalarını takip etmeğe başlı_ 
yan Ualabfilığa hiç de ehemmiyet ver. 
ntiyerek dolaşırlarken polisler yaka: 
lamışlardr. 

Çocukların anne ve babaları hak. 
kında bir zabıt varakası fanzim edil_ 
mek istenmiş ise de, küçük yaramaz· 
ların bu hareketlerinde evdekilerin 
hiç bir suçları ve haberleri olmadığı 
anlaşılınca bundan da vazgeçilmiştir. 

Sancaktaki bir kısım Ermeniler, Or
todoks Rumlar, Aleviler de dahil ol
duğu halde sancak halkının yüzde 
sekseni intihabata i§tirak etmemekte
dirler. Fransızlar bu kat't birleşmeye 
karşı müsellfilı ja~darmaları kamyon
larla köylere sevketmekte, köylüleri 
döğerek cebren intihabat mahalline ge 
tirmektedirler. Fırsat bulup yolda ka
çan köylülerin arkasından silah kulla
nılmaktadır. 

Antakyanm Türk gazetesi olan ''Ye
ni giln,, kapanmıştır. 

Bir Romanya 
torpltosu geldi 

D t R t 
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. spor kostumelre çcvırocck olursanız, çok ho.crlanırsınız. Bu kostilm.de zarafet 

ırı mgun san , a ımanımıza ~~-ı~z· -· 1 d' K 1.~ k ü züd· - • .. - ,~ -• • r. <>~ ıyınc e ır. 1ıma.1 rW'IJlt ren • y n ur. Dugme«n boga::.a kmJ..ar çık-ıyor. 
gelmış ve top atarak şehn selamla~ o kett .. tt k1~- a·::~ c....,. d K · d k' k t" ·· 1cu _, __ ,, e e u.s en e ·wuw vı ~ ~r ııar tr. ap ıçer e :ı ·os umuıı maşınuaı«.ı-ır 

mıştır. Torpitoya mulrnbele edilmi-ş- ama koyur.a renklidir. lçitarcihatı beyaz ipekli olursa d.a1ıa güzel göriinür. 
tir. Romanya torpito.su burada havuz_ YanuıdaJd kadmm giydiği manto 1.-ır g czintilcri için çok e1Veri.Jli olduğu gibi 
!anacaktır. sokaklık için de mükemmeldir. O eplerin biçimine dikkat ediniz. 

Haplsler, nefller 
Halk mümessillerinden Samih ~ 

Vedi Münirle yedek azadan Kadri ?ıfıİi 
sel, Haydar Kılıç nefyedilmişlerdif 
Birçok Türkler hapishanelere sevke& 
miştir. Bir kısım Türkler de yapıl~" 
ta.kip ve tazyik karşısında k&Şl~:J~ 
mecbur kalmışlardır. Türkiyeden ~J 
cağa dönen doktor Abdürra.hman ll 
kenderundan geri çevrilmiştir. ooıct dtıı 
Dörtyola gelmiştir. Doktor Abd~ nıı11 
man sancakta nüfuz sahibidir. Nigd~ ttt 
den pasaportla sancağa giden eeI la e 
adında biri de hapsedilmiştir. .. di~· 

Birçok halk cebir ve tazyik ~ 
den Türkiyeye iltica etmeye hazıtls>' te 
maktadır. ~ g 

Jandarmalar çojalllllyor ~ ~r. 
Fransız hükilıneti Antakyaya Haler t 

ten iki bölük daha jandarma getir' ne g 
miştir. ak 

Halk heyecan ve tel~ içinde.~ de 
cakt& kanlı h!diseler çıkması Y"' ş 
muhtemeldir. 1)1 

Sancakta çok mühim hidiseler 
yan ettiği anlaşılmaktadır. 

Yeni tevklfler 
Antakyadan dün ak§am. gelen -P~ hp 

telgrafta Fransız hükfunetinin An~. ltşıı 
yada Dörtayak mevkiinde Aleviler 1 

rasmda çıkan hadiseyi siyasi bir ııı~ 
sele gibi ele alarak birçok kiznseleI' 
tevkif ettiği bildirilmektedir. ı:ı 

Fransızlar mebus namzedi oiın3'.'; 
için Kınkhanda Mahmut admda bli 
köylüye 5000 Suriye lirası rüşvet te~ 
lif etmişlerse de köylü şiddetle reddet' 
miştir. 

Türk belediye meclisi azaları intiJıf 
bı durdurmak iç.in kimilen istifa ede' 
rek intihabın kanun! mahiyetini ortl' 
dan kaldırmışlardır. 

TUrklerln protestoları 
Suriye yüksek Frnasız komiserine~ 

§U te1graf çekilmiştir: 
ı, 

"Suriye Birliğine girmeyi kabul e• 
miyoruz. Tilrkiye ile Fransa arasındJ 
sancağnnızm mukadderatı hakkıtıÖ' 
müzakereler y;pılırken, · milli irade , 
tepeliyerek emrivakiler yapan bü~ 

ı 

metin Suriye namına intihap yapnııı. r 
smı protesto ediyor ve se~imin Tiit1' 
ye ile Fransa arasında yapılacak rııil' 
zakerenin sonuna. kadar tehir edi!JJlır 
sini istiyoruz.,, 

Fransa 11• teati edllen nota ııf 
Paris sefartunize Fransız harici)1l" 

si tarafından tevdi edilmiş olan ve s~ 
faretimizin telgrafla mealini bildirÖ1

' 

ği cevabi notanın tam metni alınlt tı' 
lmmaz cevabınlız süratıe hazırlanıtr~ 
Fransa hükfımetine tevdi edilmek u~ 
re gene Paris büyük elçiliğimize tc' 
edilecektir. . ~ 

Matcn gazetesinden naklen tereş,.cril, 
eden metnin uydurma olduğu anlıı~l 
mıştır. Müzakerelerin sUrüncctı1 A 

kalması değil, ilerlemesi iki tar~~
arzu edilmektedir. 

Fransız cevabi notası postayla gel' 
mektedir. 

ifki.4 __ 
Tramvayla otomobil çarpışll 

Dün gece saat 22,45 de İı!tiklal c:ıı~ 
desinde bir tramvay otomobil çarpı§f11 ~ 
SI olmuştur. Bir birahaneden mU~t;j• 
almakta olan 1930 numaralı şoför l'"1~ 
milin idaresindeki taksi tramvay f0ı' 
üzerinde durduğundan arka cihetteıı e 
len Şişli - Tünel hattında çalışaıı ~ 
vatman Mustafanın idaresinde 145 J1 e' 

maralı tramvay çarpmış ve otomobili , 
hemmiyetli ~ekilde hasara uğratınıştl' 
Şapka kanununa muhnlsfet 
"Osküdilr isktlesi sandalcılar kalıf11~ 

Murat şapka kanununa muhalif olıı~, 
yün örme takke giydiğinden yakal~ 

Tedavi edUemlyacek blS
hastahöa yakalananlar 

ÖldürUleblllr mi 'l 
• de• 

Lordlar kamarası, gelecek ay içJf'I ti' 
tedavi edilemiyecek bir hastalıkta" 15 ı 

k b. h ta "ld" "l si ao rap çc en ır as run o uru me 1'' 
ru olup olmadığını müzakere edece 
tir. • 

Lord Ponsonley, Böyle bastalll~~ 
doktorlar tarafından öldürUlebilıne~ J 
ttklif eden bir kanun layihasını iıci1"1'' 
defadır ki Lordlar kamarasına veffl" 
tedir, 



. --.::-_---~ - --------------------·-

E:seri hazırllyan : Nüzhet Abbas 

-26-
lç muhacimler yandaki arka-
aşıariyle iyice 
CALiM: 

dtrı llirçok yerlerde çalım, dribling. 
her halde daha müessirdir. Bu. 

1111 için iç muhacimler çalıma son de
tte ehemmiyet ' 'ererek çalı~mahdır. 
.~· ~ncak şu ince noktaya dikkat e. 
ltıesıni tavsiye etmeden de geçmi

tee·· g;z. Çalım hasım oyuncunun sL 
. giriş vaziyetine göre değiştirilmeli. 
r. Önden hiicum eden hasma ba~· 
tlirlü, yandırn ,·eya arkadan gele. 

lene başka kilde çalım yuttur. 
lazımdır. Her zaman ayni şekil · 

r<lhm yapmamalıdır. 
Sıındiki muhacimler arasında en 

)'j l'e muvaffakıyetli ~.alım yapan Fe. 
tbahçeden Fikrettir. 
ŞDTLER· 
1dı1hacimİerin meharetini sadec" 

lJ>tıklan goJJerle ölçmek belki yan.I 
lır, Fakat bir iç muhacim hakkın-

anlaşmahdırlar 
şüt çekmek hususunda açıklardan za. 
viye itibariyle, merkez muhacimden 
de, santrahaf tarafından marke edil. 
memi~ bulunmak itibariyle daha avan 
tajh bir vaziyettedir. Gerek aldıirı 

paslar, gerekse ortadan inkişaf eden 
hücumlarda ortaya çıkan fırsatlar

dan istifade şartiyle iç muhacim, iyi 
bir şütör olduğu takdirde takımı için 
gol kaydedebilmelidir. 

Şurasını söylemek isteriz ki, şüt 
çekmekte tereddüt devresi geçirmf>!'.: 
kadar fena bir şey yoktur. En iyi ne.. 
tice, kararı evvelden vererek sürat1:! 
tatbik e.dildl~i takdirde alınır. 

KOM 3 lNF.ZON: 
R'icum ların yü:r.de yetmiş be-,ini i<: 

muhacimler açarlar. Bu itibarla ken. 
diler: ile dif.er muhacim1er arasınd:ı 

sıkı bir kombinezon esası üzerine mu 
ta hık k·"·nmış olmak Hizrmdır. Hücum 
esnasında dikkat edilecek nokta de. 

~fa 1't.ırttşuyla gol: BO'IJUn adalesinin cryna4ığı büyük rol '!fllhırdaki 
resimde çok güzel görülmektedir 

da· 1Yi bir fikir edinebilmek için yaptı. 
\\' g?lieri de bilmek şarttır. Bilhassa 
g 81Sferninde iç muhacimlere düşen 

Ilı 1~ l'azifelere ilaveten bir de gol at. 
ll11. ~ • 

:ı•nt onların üzerine yüklemek 

• 

mark~ arkadaşlann tutmuş oldukları 

yerlerdir. Hasım müdafaası ne kadar 
akıllı lHr oyun oynarsa oynasın m•.:. 
hakkak surette bir, hatta iki muhac!
mi daima açık bulmak kabildir. Evvel 
ce de tavsiye ettiğimiz gibi muhacim. 
ler muhakkak surette bir yere mıh
lanmış gibi durmayıp, pas almak için 
oyunun inkişafına ve hasım kalesine 
göre mütemadiyen yer değiştirmek u. 
sulünü takip edeceklerinden hücum es 

HABER - Akpm postası 'l 
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Kuleli lisesi 
Askeri mektepler 

atletizm şampiyonu 
oldu 

Askeri liseler atletizm müsabakaları
na dün Kadıköy stadında devam edil· 
miştir. 

UZUN ATLAMA: 
1 - Hilmi Kuleli 6,50 
2 - Galip Deniz lisesi 6,10 
3 - Naci Maltepe 5,99 
UÇ ADIM: 
1 - Hilmi Kuleli 13,13 
2 - Kazım Kuleli 12,81 
3 - Ali Maltepe 12,68 
BAYRAK YARIŞI: 

1 - Deniz lisesi 
2 - Gedikli 
3 - Kuleli. 
Dfüıkü müsabakalarla sona ermiş olan 

askeri liseler atletizm birinciliğini 105 
puvanla Kuleli kazanmıştır. 

Deniz lisesi 96 puvanta ikinci, Malte-
pe 63 puvanla üçüncü, Gedikli de 27 
puvanla dördüncü olmuşlardır. 

Milli küme 
Esasları tesbit 

edildi 
Martta müsabakalara 

başlanacak 
l\lilli küme işini görüşmek üzere 

İstanbul futbol ajanı Zek.j Rıza ile 
lzmir futbol ajanı Adnan dün f ede. 
rasyop. reisi Hamdı .Eminin reisliği 
altında toplanmışlardır. 

Bu içtimada Ankara ajanı bulu. 
namamıştır. Bugün yapılan toplantı
ya iştirak edecektir. 

Dünkü içtimada millt küme müsa. 
bakalarının mart ortalarında başla. 

ması; üç ay kadar devam etmesi; kü-

me hasılatının spor kurumu kasasına 
girmesi; seyahatlerde takımlann 17 
kişiden mürekkep bulunması; müsa. 
baka1arın lik maçları şeklinde olma. 
sı tesbit edilmiştir. 

Futbol 

Milli küme • • 
ışı 

Ve lzmirrlerin düşünceleri 
Takımlarımız Ankara, ve ıstanbu&dan 
mağlüp dondükçe t>u günleri gaf et
le geç renıer hislerinin ac11arıyıe bııe 
bu günahı ödeyemiyece &erd r 

lzmirde çı!can .. Yeni Asır,, gazet~ ı 
sinin 12 ikinciteşrin niishasında Cev. 
det "Milli küme meselesi bir emri va. 
ki olduktan sonra kulüplerimizin bir. 
)eşmesi bir zarurettir; bunu yapab!
lirsek herhangi bir ihmal karşısında 
"biz de varız,, diye bileceğiz." serlev. 
halı bir yazı neşretmiştir. 

Bum akalenin enteresan olan kı· 

sımlarını aynen aşağıya alıyoruz: 
''Milli küme meselesi, bir emrivakı 

halini almış vaziyettedir. Arkadaşla

nmızdan birinin pek güzel izah etti~ 

gibi bu mesele, hep acı vaziyct!cr 

içinde mt""'7.Utı hahsoluyordu, ve niha. 
yet gene bir acının tatlıya bağlanması 

hadiseleri arasında meydana geltver. 
di. 

Milli kiime usulünden fayda gör -
cek miyiz, göremiyecek miyiz? Bunu 
bize, zaman gösterecektir. 

Yalnız, bir mıntakanın d:ıhili ihtr. 
lafından doğan bu şekil karar1aştırıl. 
madan evvel, bize öyle geliyor ki işh 
içine sokulan mmtakalarm da bu hu
susta fikirleri alınmalıydı. Teamü! 
icapları şöyl'! dursun, Ankaranın, iz. 
mirin, tc;tanbulun futbol cephesin<lc 
ayrı ayrı hususiyetleri vardır. Ve ge. 

ne hep beraberce müşterek dertler d e 
vardır. Bunlar, üç mıntakadaki aklı 

eren idarecilerin mutlak surette top. 
la.ıuna.:uııı ~ruı i lulnn şeylerdi. 

.Qöyle yapıtmadr .. Temenni ederiz 

ki düşünülen !aydalar, konan esaslar -
la temin edilir. Ve gençliğin futbo! 

sahasındaki sırtı bir tecrübe tahtası 
olmadan artık kurtulur. 

Bir zamanlar, İstanbul muhteliti. 
ni mağlup edecek kadar kunet göst~ 

ren, düne kadar da hiç olma7.sa Tür. 
kiye ikinciliğini şüphelerden uzak bir 

şekilde elinde tutan lzmir futbolü bu 
gün için, Ankara takımlarının Fener. 
bahçeye kar~' aldıkları çok güzel neti · 

maçları 

celere göre bizleri dü:~ündürecek ve 
ciddi tedbirlere ba:;?vurduracak mahi.. 
yettedir 

Bu ciddi tedbirler ne olabilir? 
Esas noktalara varabilmek içi:ı 

evveıa, mi11t kümeye tak:m verecek 
muhitlere gözlerimizi çevirmemiz icap 
eder. Bu çevirişte, gerek lstanbuluıı 
,.e gerek Ankaranın bizrlen ku~tli 

oldut;'unu görmek kabildir. Halbuki 
Ankara eleman ndedi itibariyle İzmir 
derecesinde değildir. Öyle ise, nasıl o. 
lur da bilhassa kulüp takımları iti• 
bariyle 'T..ayıf görülüyoruz? 

Çünkü, kuvvetimiz dağınıktır, bu 
dağınıklık devam ettikçe takımlarımız 
dan milli kümeye ayrılacaklann lı. 
mir futbolünü, göğsümüzü kabarta.. 
cak şekilde temsil edebilmelerine de 
imkan yoktur. 

Va:ıiyetin hakiki çehresini, görilı 

7.aviyemizden seyreden idarecilerill 
mevcut olduğuna dair ortada bazı t.

mare1er var Göztepe ile lzmirsporun 
birle~me::;i rivayetleri gibi. Bunlan ha 
na ~öyliyen dostumdan daha fazla 
bir şey i~itmek istedim: 

- Altay1a Altınordu, K S K ~ada 
Demirspor birleşiyorlarmışl 

De.sin diye adeta bir heyecan geçir. 
dim. Bu şekilde olan düşüncelerin hır 
an için tahakkuk ettiğini farzedelim; 

İzmir ne kuvvetli takımlara sahip o. 
lacak. Gözümüzü hiç bir ~yden kırD"' 

mıyacağız. Yukarıdan, sağdan, soldan 
gelecek herhangi bir ihmal kar~ısın. 

da: 
- Biz de vanz t 
Diyebileceğiz. 

Hadiseler ne kadar büyük ne ka.. 
dar küçük olursa olsun memleket me-

nasın~a ~emarke -~r~adaş bulmak Galatasaray, Güneş, Beşiktaş, Hilal 
çok guç hır şey degaldır. 

tç muhacim1er daha ziyade açık. Fener ve Eyüp dünkü B. takımlara 

selesine taalluk ettiği zamanlar, akan 
sular durmalıdır. Ne eşhas menfaati, 

ne kulüp menfaati düşünülmemelidir. 
Bir lzmirli, vatanın umumiyetini ali.. 
kadar eden i:;.lerde nasıl ki lzmiri 
değil, yalnız memleket, şümul menfa. lar~a iş görürler. H~lhu~ a~ıklara maçlarında galip geldiler 

verılen pasların henüz hucum ınkişaf atleri dü;:ünmeğe mecbursa bir için 

li'"t~ 

edemeden kmldığını da sık sık gör
mekteyiz. Bunun sebebini her şeyden 
ziyade iç oyuncuların vaziyetine göre 
değil, sırf belledikleri bir yer olduğu 
için muhakkak surette açıklara pas 
('rmek hususundaki lüzumsuz ısrarla 
rında aramalıyız. 

Ayni zamanda topu süren bir iç 
muhacim ekseriya pas vereceği yeri 
adeta hasımlara ilan eder gibi ne ya. 
pacağını belli etmektedir. Bu da hir 
cok gayretlerin boşa gitmesine sebep 
olmaktadır. ~~·-?hın yanında rakip takımın 

--""'U ol171.a.Z8a kafa vum~lannda (l>eıJ<1m1 uar l 
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zıp 1amı ya lüzıım yo ktt('I' '""":nt11""""'ıııı1111t1llRltlt111H11lfllfl""ll111111ıtffl""lftııııtt """' 

'biraz r (Futbolcu tefrikamız salıdan itiba-
azla ·· ·· ·· d h · Oyı.ın • gorunurse e, erhslde ıc ren her gün beşinci .~ay/ada ncşredile-

111 ira"Ular bunda da hisselerine düş; cektir.) 

1 etınt>k mecburiyetindedirler. .....uunı.....~........... ...___•ıtı- -
Ç tnuh • ın-·-.......,,..-"lfllflllll .. ··~ nnııl11Ulllfı11"'"lfılll 

sllrıdak· acimlerın gol atmak husu 

Fransada ~i 0 Yll 1 gaYrctleri en ziyade yanında. 
dır n~C.Ularla anlaşma şekline bağh-
l:e;İdelğer llluhacimlerden biraz dah·ı Futbol şampiyon 1 uğu 
ha fazı oy~amaları "' müdafaaya da. Fransadaki son futbol sampiyona-
lı a l ardı mi d ı · · 1 · :. llcf ınıer· arı 0 a) ısıy e ıç mu. sı maçlarında Strasbourg bire karı:ı 
lı.ı'ktarı •1.rı her seyden ziyade yorgun- iki golle Lille'yi mağ1Qp etmiştir. 
st-. -:~~:kecek kadar hasım kalt>. Rn.sing kulüp de Mulhouse'e 4 - 1 
"""'de llft JMaklan hatıra gelel}i. galip gelmiştir. 
ltti 0 Ylt Yl, dtı Onmek hatadır. ÇUn· Strasburg hu galibiyeti ile Fran~a 
iri ~-n tarzı ne olursa olsun hücumu Ş.'lmpiyonluğunun en büyük namzedi 

lp eden iç mulucim çok zaman olmuş bulunmaktadır, 

Lik maçlarının B takımlar arasındaki! Kadıköy stadı de, lzmir mevzuu bahsolduğu zaman· 
müsabakalarına dün üç stadda da devam - lar yalnız lımirlilik hisleri h~kim oL 
edilmiştir. Eyüp-lstanbulgpor malıdır. 
Taksim stadı İstanbul sporun tamamen genç oyun Milli küme kararı, ve takımlarımı. 
--------· - culardan mteşekkil B takmu Eyüp- zın Ankarada, lstanbulda çarpışmalı: 
Gaıatasaray ıuıeri ı-o mağlup ettiler. mecburiyetıerı bazı mühim işıer1e be. 

Süleyman iye 
Birinci müsabaka Galatasarayla Sü

leymaniye arasruda idi. Bu seneki ilk 
iki maçta mağlfip olmuş olan san kırını 

zılılar dün güzel bir oyun Çtkararak 
hasmılannı bire karşt sekiz golle mağ
lUp etmişlerdir . 

Güneş - Vefa 
Güneş ile Vefa takımları beynindeki 

müsabaka bire karşı beş sayı ile Güne-
şin galebesile bitmiştir. 1 
Serer stadı 

Hilal - Topkapı 
Beşiktaş Şeref stadında ilk olan Top 

Fener - Beykoz 
iki taraf da hemen hemen mütevazin 

bir oyun oynamışlar ve ikişer golle bi
rinci devreyi berabere olarak b itirmiş

lerdir. 
İkinci haftaymda rüzgarı arkalarına 

alan Fenerlıler hakimiyeti tesise muvaf 
fak olarak üç sayı daha çıkarmağa mu
vaffak olmuşlar. böylece 5-2 maçı ka
zanmıslardır. 

kapı - Hilal klüpleri karşılaştılar. Hi- ---------------

lalin üstünlüğü ile geçen bu müsabaka- lspa rta 
yı Topkapılılar 1-0 mağlOp bitirdiler. 
Beşıktaş -Anadolu Belçlkada berabere 

Şeref stadındaki ikinci müsabaka Be k 8Id1 
şiktaş ile Anadolu arasında oynanacak- Briikselde bu ayın on birinde Çe. 
tı. Anadolulular sahaya gelmediklerin- koslovakyanın meşhur Sparta kulübü 
den siyah beyazlılar bükmen galip ad- Belçikanın kırmızı şevt.nn takımiyl e 
dedilmişlerdir. 2 - 2 berabere kalmıştır. 

raber, kulüplerimizin birleşmesi zarıı· 

retini de ortaya çıkardı . Spor kuru. 
munun buradaki ajanları, kulüp ida. 

recileıi elele ,·erir ve hu husu~ta ener 
jik hır hamle gö<:t<'rirlerse bu imtihan 
da bmire mu1a ffer hir yol açmış s:ı· 
yılabilirler. Yoksa. 

Takrmlarımı z Ankarndan. t tan. 
huld rn maiYJUp döndiikçe, bug ünleri 

gafletle gedrenler. hislerinin a<:ı nri. 
le hile hu günaht örtemiyecekk dir.., .. 

Arkada.::ımızın yazdrğı gibi kulüp. 
lerin hirlec;me~i belki lzmir .: oru 

kin hayır!• olnhilir. fakat 1.stanl-ulda 

bircok oyunlarını gördüğümüz. Türki. 
,.e ikin<'ilii'' ini knzanan hmir !'=nn 'liyo. 

nunun lstanbul likinin be~inci!'=i olan 

takıma galip gelemh·eceği şüphe g&
türmiyenb ir hakikattir. 

Ilunun icin "hiz <le n1rı1 ,. divehfl. 

meleri bir hayli acaip olur zannında.; 

yız. 
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Neltadar beyaz çamaşır varsa peçete ve 
masa örtiHerine varıncaya kadar hepsini 

güvertede sallamıya başladılar 
Vapur ynngın manzarası karşısında 

da hissiz kalamnzdı, bize yaklaştı. Ben 
de emir verdim: 

- Harbe hazır olun çocuklar! 
Ta_yfalardan otuzu tüfeklerle müsel-

18.h oldukları halde küpe§te arkasına 
siper alarak gizlendiler. Top ve mit
ralyozlnr hazırlandı. 

- Janet hazır ol! 
Kadın kılığına giren tayfa güverte· 

de aşağı yukarı dola.şmıya başladı. 
Gemi bize iyice yaklaşınca işaretle 

sordu: 
- Ne var? Yangın mı çıktı? 
Cevap vermedik. 
Va.pur biraz daha yaklaştı. Şimdi 

tam sırası ... Alman harp bandırası1 
yaka ipindı: beyaz ve kırmızı renkli 
korsan gidoni olduğu halde direğimiz
de yükseldi. Umumi harp içinde kor -
san gidoni kullanan yegane tekne, De
niz Kartalı oldu. Bu gidon kırmızı ku
maştan birkaç metro uzunluğunda, fa
kat çok ensiz bir bayrakbr. Ucunda 
kırmızı zemin Uzerine beyaz bir ölü 
kafası şekli varclır. Korkunç değil mi? 

Ja.net de ayni zamanda san takma 
saçlarını çıkarıp eline almış, robunu 
çabucak çıkararak altında Alman as • 
keri kılığında meydana çıkmıştı. Ge • 
midcki tclişı sormayın. Herkes bağı
rıyordu: 

- Almanlar? .. Almanlar! .. 
Biribirlerini Itf p kakarak tahlisiye 

filikalarına koşuyorlar, fakat şaşkın
lıktan filika1an indirmeye muvaffak 
.olamıyorlardı. 

Btr)nc-rmi llP gmnin\n t .. la\z ~lgr"Af 
dairesini tahrip ettik. Artık telsizle 
imdat .isteyip bizi ele vermek imkan • 
larmdan da "mahrum kaldılar. 

Kaptan mütemadiyen emirler veri -
yor.du, dinliyen kim? Mürctttebat da 
yolcular kadar telfişlanmışlardı. Knp
tamn topçulara emir verdiği anlaşılı
yordu. lngiliilcr harp içinde biitün bil· 
yUk vapurlara tahtelbahirlere ve tor
]'itolara kıırşı kenidlerini mUdat:aa için 
top yerleştirmi!i_lerdi. Karşımızdaki ge
mide de top olduğu muhakkaktı. Bina
enaleyh toplarım kullanmıya vakit bı
rakmamamız lfızmı ... 

Direklerde bulunan üç tayfamız 
megafonlarla bağırdılar: 

- Torpille.re dikkat! 
Gemidekilerin korkudan ödleri kop

muştu. Bağrıştılar: 

- No torpedo! No torpedo! 
Nekadar beyaz çamıı.şır varsa peçe

te ve masa örtülerine varıncaya· kadar 
hepsini güvertede sallamıya başladı -
la.r. Ahçıbaşı da beyaz önlüğünü ba
şının üstünde çevirmekteydi. 

İkinci bir emir verdik: 
- Sakin durun. yoksa sizi torpille 

riz! 
Çıt yok. Hemen filikamızı on beı:ı 

tayfayla denize indirdik .. Gemi mllret. 
tebab birkaç seferde gemimize taşın
dı. 

Ne mükemmel mcgi ! Salondaki zarif 
mobilye, nefis Halılar, gü1.el bir piyano 
korsan gemisine geçti. Niçin bunlar: 
da gemiyle bcrnber bırakalım? Yazık 
değil rnJ? Üste1ik "Deniz kartalı,,nda
kileri eğlendirmek için i~imizc de rok 
yanyacaklardı. 

Geminin evrakını tetkik ederek öğ
rendik ki kıymetli eşya ~ımaktadır. 
Bu arada 2000 sandık Kliko mark..ı 
şampanya ile 5..QO sandık eski konyak 
vardı. Bunları da ta.~ıdıktan sonra ge
miyi dinamitlcdik. Koca tekne son se
yahatini kıç fa.raftan denize gömülmek 
suretiyle yaptı. 

Bu sırada kaptan gemimizi tetkik 
etmekteydi. Yanıma yaklas::arak eordu: 

- Şu eski siı:ıtem toptan bafika sila-
hınız yok mu? 
-Hayır: 

- Torpillerin iz nerede? 
- Torpi:imiz yok! .Megafonlarla ha-

vadan attığımız torpiller kfıfi geldi! 

- N o torpeclo? 
İngiliz kaptanın yüzü sararamıya

cak kadar kırmızı olduğu için evvela 
mavileşti, sonra morlat:tı. Zavallı yü
züme dehşetle baktı: 

- Allah aşkına kaptan, bunu baş
kasına söylemeyiniz. Yoksa halim ha
rap! 

Cenuba doğru yolumuza devam et
tik. Nefis bir geceydi. Bütün mürette
bat toplannrak gündüzün elde ettiği -
miz şampanya şişelerinin bir kısmını 

boşaltmağa koyulduk. 

Cenup rüzgariyle şişmiş olan yelken 
}erimizin verdiği süratle ilerliyen "De
niz kartalı., nda korsanlar bu gece eğ
leniyorlar. Sa.f ve berrak gökyüzünde 
yıldızlar bize dostça göz krrpıyorlar, 

ihtivar ay yusvuvarlak çehresiyle bize 
gülümsüyor. Öyle keyifliyiz ki... Son 
batırdığımız vapurdan alman piyano 
ve armonvoma ilaveten bir viyolonsel 
ve birkn" kemandan mütc..c;ekkil bir or
kestra "Es cenup rüzgarı es!,, par~ası
m calıyor. 
Yarın ne olacak? Silahımız herh~ı

gi bir harp gemisine nazaran hiç yok 
gibi ... 

(Devamı var) 

(Çıplak dansöz) Akropolisten beşeri-
yetin kulağına haykıran Sokrat gibi, 
Eflatun gibi konu~uyordu. Sırtındaki 

ttilleri yere atarak olduğu gibi.. Doğ

duğu gibi görlinmüşti.i. Şeffaf derisinin 
üstünde kızıl alevler gibi dolaşan elek
trik ziyası onun ı-engini ve hüviyetini 
saklıyordu. Fakat, seyircilerin ruhunu 
dolduran tatlı, sıcak sesi perde perde 
yükseliyor ve seyirciler bu ilfıhi sesin 
durmasını istemiyordu. · 

Perde inerken herkes varlığını du-
yurdu: 

- İsteriz .. Bir daha isteriz. 
Ve sonsuz alkı§lar .. 
Fakat o, bir daha çıkmadı. 

Semra ertesi gece teknır bahçeye 
koştu, Reklfımlan gözden geçirdi. 

-Ne yazık, anne .. Dün gece (Çıp
lak dansöz) son numarasını yapmış. 

Bahçede kalabalık yoktu. (Çıplak 

dar.söz)ün memleketine gittiğini ôğre· 
nenler kapıdan dönüyorlaı·dı. Semra da 
herkes gibi döndü ... 

O:ı:.ı sevenler, onu ::.!!: ) ;·::.:-ılar gibi, 
içini çekerek döndü. 

~'Hayat bir yokuştur. Koşun hepiniz! 
Sormayın ötesinde ne vnr diye!,, 
Semra liergün (Çıplak dansöz)ün 

mısralannr ayni beste ile ve almanca o
larak tekrarlıyordu. 

Bu sözleri gelişi güzel türkçeye de 
çevirmişti. Annesine: 

- (Çıplak dansöz) bana hayatin 
felsefesini okudu. diyordu. Artık yoku. 
şun ötesini sormıyacağım. Bayat ma
demki bir yokıı~tan ibaretmiş. Her şey 
den önce bu yokuşu tırmanıp çıkmak 
gerek. 

Enver Paşanın 
aradığı Kız! 

Semra. üç giindenberi ntlsafir olarak 
bul•ın:Iuğp Gfü:tcpedeki arkadaşı Semi· 
hanın köşkünde, denize bakan bir oda
nın penceresine clayırnmış.. kendi ken
dine fÖyleniyordu. 

- Bal,>am Çldü, gitti. Allah rahmet 
cyle~in. Hayatta ikçn ~~rısmın ve ço
cuklarının istikbalini hiç.:x4e dü;ünme-

Macera "'e aşk romanı -~-

lsveçli kadından aşk . oyununun bütün 
ralarını tahsil eden Hacı Mustafa, üstad olm 

ilmini acemi halayıklara talim edip s~vab 
girmek hevesine kapılmıştı 

Geçen kısımların hulasası: 
Yedi gemfsile Ha.beş ııa.hillerinde "iş 

yapmağa,. çalı§an esir taciri hacı ld.us 
tafanın lsveçten gelme sarışın ve 
heyll yaolanm.ış bir gözdesi vardır. Ha.v 
va lslmll bu mUhtedJ kadın, artık esir 
tacirine fazla balta olmağa ba§lamıştır. 
Ha.lbukı, hacı Mustafa, eskiden Havva 
dan pek çok zevk alırdı. Ona, eski ma 
ccralannı anlattırırdı Ho.vva, nice ma 
ccralardıın sonra, Tatarlar tarafmdnn 
satılıp Türkler arasına dllşUşUnU ı:ıöyle 

aLlO.tır: 

O havalide pek çok Türk vardı. Bun
lar, sarışın kadınlara meraklıydılar ... 
Hem sonra, belki beni alırlar, daha ce

. nuba, tstanbula, sıcak iklimlere seya
hat ettirirlerdi. Sahibim Tatar, arzu
mu yerine getirdi. Beni sattı. 

-Kime? 

- Yeniçeri A vnullaha .• 

- Nasıl adamdı? 

- 'J.'am erkek ... Onda, tsveçtekı es
mer bahriyelilerin zevkini buldum ... 
Beni tstanbula kadar da getirdi ... L<i
kin maymun iştihaltymış... Tadı da
mağımda kaldı .. Ağza tad. bOğaza fer
yat... Pek kısa bir zaman içinde ben
den soğudu ... Zira, diğer cariyeleri de 
var ... Hem, Çerkes halayıklarına pek 

miş. Ne olurdu? Bize de şöyle müteva
zi bir yuvacık olsun bıraksaydı. Başı

mızı sokup oturur ve kira köşelerinde 
stirünmezdik. 

Semiha koşarak geldi: 

- Demindenberi seni arıyordum, 

Semra 1 Biraz önce bana bahçeye inece

ğini söylemiştin... Ceviz dibinde, çar

dak altında, yaseminler arasında seni 

aradım, durdum. Gene buraya kapan

mış, kendi kendine neler söyleniyorsun? 
Semra silkindi .. Ve arkada§ının boy

nuna sarıldı: 

- Kararsızlık içinde bocalayıp duru

yorum, Semihacığım l Annemin ısrarla 

teklif ettiği erkekle evlenmek hiç de işi 
me gelmiyor. Doktor Necdet biraz ha

şin ve kaba bir adam. Ben ise ... 

- Sen ince, hassas bir kızsın. Sem· 
ra 1 Necdetle evlenirsen bedbaht olur-

sun 1 Sakın annene uyup da böyle bir 

çıkmaza kendini atayım deme l Vallahi 
pişman olursun sonra ... ! Hem neden bu 

kadar sıkılıyorsun sen? Annen amcanın 
yanında oturuyor. Sen de bizimle otu-

rursun! Bütün hayatımız küçtiktenberi 

seninle beraber geçti. Görüyorsun ki, 

seni bir hafta görmesem, deli gibi yol

lara düşüp seni arıyorum 1 Sokakta kal

maılm ya .. Biraz daha sabredersen, is

tediğinden daha a15. bir erkekle evlene
bilirsin 1 

- Ben kolay kolay evlenemem, Se
miha.! Uç gün evvel biliyorsun ki yir-

mi bir yaşımı bitirdim. Bugün mayısın 
dördü ... Babam öleli tam bir yıl ~ldu. 
Aylar yıllara kalboldukça içimde garip 

bir merak uyanıyor.: Hayatın sırrını an 
lamak .. dünyayı dolaşmak ... 

Semiha kahkahayla gülmeğe başladı: 
- Anlıyorum: Sende de macera a· 

ramak hastalığı yüz gösterdi. Bunu de
rinleşmeden tedavi etmeliyiz. 

- Şakayı, bırak, Semiha 1 Ben serse

rilikten ve hele zübbelikten hiç hoşlan· 
marn. Fakat, bu kadar seı:siz ve sönük 
bir hayat içinde ya~ıamayı da sürünmek 
ten Jarkh görmüyorum. 

düşkün ... Bu ince belli, kıvrak kızlar, na bu fırsatı verdi ... Cenazenin 
tstanbulda daima önüme çıktılar ve lüşünün ferdasında. karısına d 
beni perişanlığa uğrattılar zaten ... Fa- - Havva ... Tabii, artık, har 
kat. sen, sen Hacı Mustafa ... Sen onla- ya geçeceğiz. .. O bahçeler, o s 
rın hiçbirine bakmıyacaksuı ... Sen, ya- dalar, o hamam, hulasa, o hal 
bancı hiçbir kadına baknuyacaksm... o haremağası hlzmetkArlar he 
Anlıyor musun? olacak ... 

Delikanlı, başını İsveçli kadının ku- İsveçli kadın, ömrUnde belki i 
cağına yatırır: olarak, yaş tahtaya bastı. Bu 

_ Anlıyorum.. Bakmıyacağım ı .. - mın ortasında seyahat etmek 
diye mırıldanırdı... şuna gidiyordu. O zamana kada 

Ve, bakmadı da .. Senelerce bakma- remsaray olsu., hacı Bililin di 
dı ... Esasen, cariyelerin en iyisi, baba- yUk gemileri olsun, hep Akdeni 
sı Hacı Bila.Iin haremsarayındaydı. rakılırdı. Kara yoluyla Şap deni 
Büluğa erdiği gündenberi ise, babası, şırılan, sade küçük gemilerdi. F 
ontı, bu gemiye uğratmaz olmuştu. ağaç kütükleri üzerine uıytiny 
Oğluna iyi bakan Havvanın Mustafayı kerck bunlardan tekerlekli bir 

diğer kadınlardan ayınp kendine has- yol husule getirip Halice donan 
retme siyaseti, ihtiyar kurdu memnun indirmesinden örnek alarak, Mı 
etmişti: "Oğlan avare olmaz, işiyle,gü- şimdiki SUveyş kanalının bul 

cUyle .meşgul olur ... Haremağası tica- sahacıa, Türklerden ve Araplard 
retinde ustalassm elverir ... ,, diye dü§Ü rekkep bazı adamlar, ortaklaşa 
nüyordu. Hatta, bu düşünceyle, Hav- bir denizin gemllerini öteki deni 

vayı oğluna nikahla bile aldı .. o tarih- giriyorlardı. Hacı Mustafa da, 
ten itibaren de delikanlı, lsveçli karlı- nın ısrariyle, filosunu., bu hayli 
nın pençesine bü.sbütünedüştil... taralı ve mUşkUl kara yolundan 

DüştU ama, kurtulmak çarelerini a- denir.e indirdi! Öyle ya, bütün 
rıyordu. Babasının bir zevk gecesınden nakil kısımlan sökmek, hnma.11 
sonra, Mısırda, ansızın ölüvermesi, o- taşıtmak ve gemiyi boş olarak, 

···········-···········-· .. ···-··· .... ········ .. -··· . : 
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- Peki, ne yapmak fikrindesin? Giz 
li bir teşebbüsün varsa, herhalde beni 
de haberdar etmelisin! Ben senin deTt 
ortağınım .. Elimden gelirse, yalnız bir 
arkadaş gibi değil, bir öz kardeş gibi, I 
ıstıraplarını dindirmek isterim 1 

- Vallahi hiçbir gizli teşebbüsüm 

yok. Ha vatımr çalışarak kazanmak isti· 
yorum. ;l§te o kadar ... 

Semiha b!rdcn sevinçle arkadaşırun 
yanma oturdu: 

- İyi ki bu meseleyi açtın da hatırı
ma geldi: Dün sabah babam giderken 

kulağıma bir şeyler fısıldanuştı. Sana 
söylemeğe unuttum. Daha doğrusu söy

lemek işime gelmedi de ihmal ettim. 
Biliyorsun ya, babamın harbiye nazıri-

lt arası çok iyidir. Geçen gün babama: 
"Bir Alman gibi almanca konuşan ve 
Almanların adetlerini çok iyi bilen genç 
ve güzel bir Ttirk kadınına ihtiyacımız 

· var. Bu kadının emin, ketum ve soğuk 
kanlı olması da şarttır. Kendisini mü
him bir- vazife ile Almanyaya gönder· 
mek istiyorum!., demiş. 

- Baban ne cevap vermiş? 
- Birdenbire seni hatırlamış: "Pa-

şam, tam aradığınız evsafı haiz ve çok 

namucslu bir aile kızı tanıyorum!,. de
miş. Bunu bana gizlice söyledi ve sana 
açmamı tenbih etti. 

Scmranm gözleri ışıldadı: 
- Akşama baron gelince söyle .. Pa· 

şaya hemen cevap versin .. Bu işi ben 
yapabilirim 1 

- Seni . kaybetmek istemiyorum, 
Semra! Bu yaz birlikte gezeceğiz .. Bir 
ay sonra Yakacık.. Adalar .. Her yere 
seninle beraber gideceğiz. 

- Ayol ben ölmeğe gitmiyorum ya 1 

baruı verilecek vazife ne ise onu yaptık 1 

tan sonra elbette gene buraya dönece- 1 
ğiın. 

Ah, ne iyi .. Ne iyi.. Almanyayı 
da göreceksin, Semracığım 1 Tam eenin 
aradığın bir iş. 

(Devamı var) 

direkler üzerinde aşırtmak kola 

F~ka.t, bu işi yaptılar ... Yaptılar 
cenup ikisinin de başına vurdu! 

ha.remsaray içinde ve bu sıcak nı 
ketlerin havasını koklarken, do 

Hacı Mustafa, da.marla.rmdaki 
pek fazla fıkmiadığmı hissedi:Y 
Sonolcrdonbori 11:•ndi•ini e"'lir f"detl 

eslreye artık isyan bayrağını 'k 
mak istedi. Babasından tevarUs e 
bu seçme hurilerin de artık çeşıı 
bakmalıydı ... Bütün hayatınca bir 

kadına inhisar ettikten sonra, b 
servet, bunca samanın ne manası 
!urdu? 

Hem, aradan seneler geçmiş, d 
kanlı, yirmi beşini haylidir aşm1Ş 

lunuyordu. On seneye yakındır, ts' 
1i kadından, a.cık oyununun biltüfl 

maralann: tahsil ederek üstat ol 

tu. Bu kadar öğrenenler, ayni zntıl 
da öğretmek isterler ... 

"- Şu acemi halayıklara bir tal 
de bulunayım!,, dUşUncesi, bunun 1 
onda yer etti. 

!1.avallılan cehaletten kurtar 
sevap kazanmak istedi, ~bir ... 

Taze kızlan, o sabah. hamamda t 
lamasının sebebi buydu. 

Halbuki, esir tacirinin Uzerinde 
duğu manevi saltanatın kuvvetiıı 

emin, Havva o sabah, gemideki bsJI 
sinin. bir ağacı altında, keyif sUril} 
du ... Habeş sahillc.rinden doğru 

hafif ve fa.kat o.teş gibi yakıcı bir 
gll.rla sinirleri kamçılandığı için ( 
rlnerek. bir daha: ç1 

- Hacıya söyleyin ... Ben hartle. 
gidiyorum ... O da gelsin! - dedi. 

Ve, verindcn kalktı ... 

Merdivenlere doğru, salınarak, yU 
mevc ba!'lladr. 

Hususi hizmetindeki dört cariye~ 
den İsveçli kadının ayaklarına ltaP 
• hı.r: 

- Gitme sultanım... bf• 
Sarışın kadın, evvela, bunun sebC 

ni anlıyam:ıdı: 

- Nereye gitmiyeyim? 
- Hamama, sultanım ... 
- Niçin? 

- ... 
Hazin hazin yüzüne bak ılar... fe!· 
- Nasıl? ... Ne demek? .. Kim? .. ti bİ' 
Bu dört suali, dört cariyeden :hef 0e 

rine ayrı ayrı sordu. Dört cariye ~ 
başlannı önlerine iğdiler. Ha])eri)'le 
itirafta bulundular: 

- Aldatılıyorsun, sultanım.. ) 
(Deva..,,, v<>f: 
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Me,hur seyyah ve muharrir l.ovvell Thomas 

Türk taarruzu. bir buharlı silindir gibi 
şaşmadan, durmadan ilerleyip geldi 

Güneşin altında iki bin süngü ve kıhç parhyordu 
l'I kısımların hulasası: 

1 ~Uzıer, TUrk hUcwnu karşı81Dda.kl 
tk vazlyetlerlnden Türkler biran 

nürde Pilot Van Rynvelt yoktu. Üzill-ı 
düm, ancak yere indiğimiz zam.an bu 
üzüntünün beyhude olduğunu anladım. 

büyük bir taarruz h!"-Zırlamakta oldu- girmiş oldukları Merdit adını verdiği-ı 
ğu bir sırada bunun çok büyük bir e- miz tepeye yerleşmiştim. 

- Haydi çocuklar davranın! .. 
Diye bağırdı ve müdafaa onun ~ev

resinde kuruldu. Bu harpte Türkler ge 
riye itildiler. 

hemmiyeti vardı. Türk taarruzu kocaman bir buharlı 
hUcumıarma a.ra ve!"Dleleri üzerine 

ınuşla.rdL Çünkü bu zam.arı zar 
&ertden gele.zı yeni İngiliz kuvvet 

Grant Dalton oradan geçerken düşen Süveyş kanalını kesmek işinin "ya 

şimdi, ya hiçbir vakit., meselesi oldu
ğunu Fon Kress çok iyi biliyordu, bun-

silindir gibi son müthiş hücuma kadar 
şaşmadan ve durmadan boyuna ilerH
yerek geldi. Siper kazdı ve topçusunu 

tayyareyi görmüş; o da kumların üs

tilne inerek, pilotu kurtarmıştı. öıllmle yUz yU7e 
'l'Urklerin ric'at etmelerini temine 

tı:. 

~lııey burada kalamadı. Kendisini 

Akınımızın bir zafer mi, yoksa ağır dan başka Mısır kuvvei seferiyesinin bekledi. Beklerken de azar azar ilerle
zayiat mı olduğunu bilmiyorum. lki Filistini ele geçirmek gayesini de her 

mekte devam etti. 

Gece oldu. Türkler bermutat cena
hımızı kuşatmıya uğraşmışlardı. Bütün 
gece kuvvetlerimizi takviye etmeye 
uğraştık. Bu benim vazifemdi; krt'a· 
ları biribirine temas ettirmek işini 
görüyordum. Lowland fırkasını ara. 
mak için kumlara bata çıka yürürken 
çölde yatan bir adamın üstüne bas
tını. 

'!.araya çağırmışlardı. Orada §efln 

\'erdiği blr kAğıttan Londrada bir 
casusunun yakalandığını üzerto 

Zıkazı evraktan da Fon IU-esin yeni 

hUcuma gececekleri yazılı bulundu 
ti tlğreudt. Gllııey bu hücuma m u 

Türk tayyaresine karşı üç tayyare 
kaybetmiştik. Fakat iki hangarı yak -

halde hissetmiş olacaktır. 

Türkler Katya felaketinden sonra 
Öğleden sonra saat üçte onları gör

dük. Güneşin altında iki bin süngü ve 
kılıç parlıyordu. 

nuş ve daha bfrçok zarar vermiştik. 

Bundan başka Türklerin maneviyatını 
azıcık o21UI1 se.rsmıohk. Von Kress'in Sonra da hücum ettiler! 

naza.rile bakıyordu. Çllııkl.l i! J.< 
aı A€.ferlerl pek ehemmiyetsiz olmuı 
tlu ha.kik! bir harp olamazdı. o. .. 

buradan çok da uzakta olmıyan Roma
nidc gene üzerimize çullandılar. Roma
ni Sina çöllerinin büyük harplerinden 

biri olmıya na.m.zetmiş. Bu harp ya bi
zi kurtaracak, yahut da mahvedecekti! 

Çarpışmanın çatrrtısmı 

bile işitebilirdiniz. 
Kahireden Bir an için onu ölü bir adam sandım. 

tecTUbe olabillrdi.Şefi TUrkler Uze 

<lıı bir UÇU.'.J daha. yaparak netice al 

'it llluvatılc buldu~u tıöyledi O cıs • 
dlsJne izin verdi. ıı tayyarelik bir 

G il 
e havalanarak Elart11e gittiler ve 

ela TUrk t:ıyyare hang:ı.rlarıru bom 

%tar. Bu UÇUl}te. 3tayyarelerinl 

kteT de buna mUkabll iki tayyare ile. 

l:l'arıarmı kaybetmişlerdi. Bu harpte 

O.rka.uaşlart da yere inmek mecburi 

<le kaldığı için Türklere esir olmu§ 

• • • 
hUcumlar 

ha do~ döndük. Giderken yol
~~U tayyaremizin de kumlar üs
UR!nihı oldui?'t.mu gördi.ik. Görü-

Ben tekrar toprak üstüne inmiş ve Büyük rütbeli bir Avustralyalı, bir 
Avustralya hafü süvarilerinin sipere tümseğin üstüne sıçrıyarak: 

Ölü değildi. Ağzından arapça bir küfür 
savurdu; sonra da korkunç bir sessiz
likle ayağa kalktı. Arkasından iki ki
şi daha sıçradı. Her üçü de uzun bıçak
larını çekerek üstüme saldırdılar. 

Galiba bir ileri karakolun kucağına 
düşmüştüm. Geriye atlıyarak koşmaya 
uğraştım. Üqü de bıçakhrını sallıya -
rak soluk soluğa beni takip ediyorlar-
dr. Ayağım kumda burkuldu; beni mu
hakkak ölümden kurtaran mucize on -
ların da ayni yerde sendelemeleriydi. 

Bunlar ilç kişi idi ve Araplar kumla
rın üstünde benden c:ok daha emniyet
li koşabilirlerdi. Çabuk düşündüm; ta
bancamı kaldırarak ilk Araba ateş et
tim. Onu vurduğumu sanmıyorum. Hat 
ta vurabileceğimi ümit bile etmemiş -
tim. 
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-Sizin adınız Marko Zingara de-
ğil mi? 

Zingara, bir adım gerri çekildi. Ku-
mandanın kendi adını bilişinden şüphe
lenmişti. Bu alelade bir pasaport mua
yenesine benzemiyordu. Cevap verdi: 

- Evet, benim. 
- O halde sizi kral hazretlerinin em-

tile tevkif ediyorum 1 

Bu fena haber Zingaraya yıldırım 

tesiri yaptı. Sarhoş gibi olduğu yerde 
&allandı. Sonra kendini toplayarak: 

- Herhalde, dedi. Bunda bir yanlış
lık olacak. Çünkü ben ne bırsıztm, ne 
de cani. Beni nasıl tevkif edersiniz? Ne 
hakla? 

-Madem ki isminiz Marko Zingara
drr. Tevkifiniz için kralın emri vardır. 
l3unda hiçbir yanhşlrk olamaz. işte e· 
lllirname de burada.. Sonra bu gece bu
tadan geçeceğiniz de yazılı olduğuna 
göre yanlrşhk olamaz .. 

-Peki, yanlış olmasın. Bu tevkifin 
lcbebi ne? B•.ırada ne kadar kalacağız? 

Zir.gararun bu sualine kumandandan 
evvel gelin cevap verdi: 

-- Ölünceye kadar! 

Zingara, hayretle başım çevirince du
Va ğ rnı açmIŞ olan gelini gördü. Bu An
na değil, Düşes Vera idi!. 

Zingara, ömründe böyle bir hale uğ
ramamıştı. Yüzü evvela sapsan, sonra 
da Tn')smor kesildi. Olduğu yerde don

. muş gibi kalakaldı. 
Bu sırada di!şes Vera kumandana : 
- Kumar.dan: dedi. Beni tamyorsu· 

nuz değil mi? 

kuznandan hünnetle eğile:-ek düşesi 
llelatnladr. Sonra: 

- Asil Madam Le Dil§CS Verayı ta
lbyorurn. 

- Evet. Bu adam tehlikeli bir cani
dir Hükumete karşı pek büyük bir cü-

rüm işlemiştir. Biran evvel babam kral 
hazretlerinin emirlerini infaz ediniz. 

Kumandan: 
- Emir tamamen tatb:k edilecektir 

müsterih olunuz düşes, dedi. Sonra e
mir bekleyen zabite dönerek: 

- Ellerini arkasına bağlayınız;. Ay;ık
lanna da zıncir vuracaksınız. 

Zingara, düştüğü şaşkınlıktan kendi· 
ni tcplayamadan odaya giren iki asker 
ellerini yakalıyarak arkaya krvırd lar 
ve sıkıca bağladılar. Zingaranm aklr 
başına geldi. 'Müthiş bir hiddetle Ve • 
ramn üzerine atılmak istiyerek haykır
dı: 

- Cehennem zebanisi .. Beni nasıl da 
aldattın .. Şimdi de hapsettirmek i~tiyor 
sun ha .. Ah mel'un ... 

Vera, hiç aldırış etmedi Dudakları Ü· 

zerinde bir tebessÜ!n dalgalandı. Bu st· 

rada içeri giren üç gardiyan ucunda ko· 
cam-ın bir gülle takılı olan bir zincir gc 
tirdiler ve hemen Zingaranın ayakkrr
na bunu taktılar. Zingara birden yerin
den frrhyarak kaçmak istedi. Fakat ge~ 
kalmıştı. Çünkü askerler ayaklarını sı

ki sıkı yakalamışlar ve zincirlerle ağır 
gülleyi takmışlardı. 

İhtiyar kumandan Zingaraya: 
- Mösyö, dedi. Mahkumiyet emirna 

menizi size bir kere okumak ve tebliğ 
etmek vazifemdir. Dınleyiniz:. 

Bundan sonra kralın mühür ve imza
sını taşıyan emirnameyi yüksek sesle 
okudu. Emirnamede, Zingaranın, kral 
hanedam aleyhine fesat tertip ettiği i
çin müebbeden zincire vurularak zinda
na atdması ve ıslahı nefs etmesi için üç 
ayda bir de riyazet hapsine konulması 
iTade olunuyordu. 

Zingar.ı., hiddetle gürledi: 
- Müebbeden hapis ha .. Beni ömril

mün nihayetine kadar karanlık bir mah 

Güzel prenses 1 ı 

Vera, hemen kendisi de soyundu. 
Annanm gelinlik elbiselerini arkasına 

geçirdi. Tacı da itina ile başına yerleş
tirdi. Saçlarının rengi pek görünmesin" 
diye onları da duvakla iyice örttü. Bu 
kılığa girince Annadan hiçbir farkı kal 
m.;ı.111ıştı. Çünkü esasen Annaya çok 
benziyordu. Yüzü tül ile de örtülü olun 
cc artık tanınmasına imkan kalmamıştı. 
Uşak Jan, hemen elindeki paketi çöz 

dü. Buradan büyük bir çuval çıkardı. 

Sonra Annayı bükerek bu çuvalın içine 
soktular. Çuvalın ağzını uçkurluk gibi 
evvel.::e hazırlanmış olan ipi ile büzdü
ler. Verarun mantosunu da hemen bir 
paket yaptılar. Sonra Vera uşağına: 

- Göreyim seni, kimse görmeden 
götür ... Ormana bırak. Haydi çabuk ol. 
Ormaoda çuvaldan çrkarır, salrverirsin. 

Bunun üzerine Jan içinde Annanın 

bulunduğu çuvalı omuzuna aldı. Hanı
mının elbise paketini de eline alıırak 

kapıdan bahçeye çıktı ve kilisenin açık 
duran kapısından görünmemek için du
var kenarından doğru yürüyerek bah
çe kapısından da dtşan çıktı. Görenlerin 
şüphelenmemesi için telaş etmeden fa. 
kat hızlı adunlarla köyden uzaklaşrp 
orır:ana yakla§tı. 

Bu sırada çuvalın içinden Annanm 
söylendiği işitildi: 

1 
Merhamet edin, beni suya soku

nuz. Beynim yanıyor. Oynamak iste
rim ... Cellat mı geliyor .. Git:Olem .. Git
mem .. BugUn düğünüm var .. 

Kilisede bulunanlar gelinin h!Ja dua 
sını bitirip dönmediğini görerek sabır
~lanmağa başlamışlardı. Hele Zingara 
için geçen her dakika bir asır kadar u
~n geliyordu. 

Nihayet sahte gelin Vera bir eksiği 
olup olmadığını anlamak için üstüne 

başına acele bir göz gezdirdikten sonra 
elbise odasından çıkarak ağır ağır kili
seye girdi. Papazın önünde durdu. Pa
paz onun elbise odasında bekliyen zen• 
gin düşesten iyi bir hediye aldığını zan
nederek memnun oluyordu. Hatta ya· 
vaşça onu tebrik bile etti. Böylelikle 
günah çıkartmak için kendisinin elbise 
odasına gelmemiş olmasının sebebini 
izah etmiş oluyordu. Sonra gelini elin· 
den tutarak merasimin yapılacağı yerde 
duran Zingaranın yanına götürdü. 

Zingara, nihayet sevgilisinin duasını 
bitirip döndüğünü görünce rahat bir 
nefes aldı. Bundan sonra genç kızlar ta• 
ganniye başladılar. Bu şarkdar bitince 
gann!ye başladılar. 

Bu şarkılar bitince papaz onlara ayn 
ayn biribirlerini zevc ve zevceliğe 

kabul edip etmediklerini sordu. Aldığı 
muvafakat cevapları üzerine de dini a
yini yaptı. Merasim nihayet bulmuştu. 

Kilisede bulunan halk dağılmağa başla
dı. Bu sırada bir kenarda duran ihtiyar 
Sosel kendi kendine ~öyle düşünüyor

du: 

-Nihayet oyunu kazandık. Düşes 

Vera, şimdi hangimizin tuzağa dü§ece
ğimid göreceğiz. . işte nihayet o senin 
çok korktuğun Anna oğlumun kar·sı 

oldu. Yarın da saraydaki yerini alacak. 
İşte o zaman sen neler oJacaksrn, neler. 

Gelin ve güvey kiliseden çıkttlar. On-

ları ve mendil sallamaları arasında ha
pida bekliyordu. Oraya toplanmış olan 
köylülere başlarile to~tan bir veda scla 

mr verdikten sonra arabaya bindiler. 
Araba genç kızların ve köylülerin alkıt 
tar ıve mendil sallamalan arasında ha· 
reket etti. 

Sosel, oğlunun hiç olmazsa kendisi 
ne bi: iiaretle vec!a etmesini beklerken 
böyle bir ~ey olmadığxnı görünce bira% 
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~ÇGLIN 
Yazan: E. Jonn LUfll/ - 4 - 1 urliçeye çeviren: A. E. 

Guatenıalayı 
• 

gezelinı 

Gualemalada yirmiye yakın yanardağ vardır 
A · elbiselerini göstererek cevap YANAU DAGLAR KUCAGINDA Hava açık olduğu zamanlarda ha-
caıp AT1TLAN GOLO nın sarmaşıklarla örtiilil balkonuna verdi: 

- Onlara biz "Sam amcanın çocuk
ları,, deriz. (Sam amca Amerika dev
letine verilen Iiikaptır.) Gerçi bunlar 

Dağ köyü Godinezden çıkar çık. çıkan bir insan, pınl pırıl parlıyan su 
ınaz yokuş gittikçe dikleşti TC dağ bu ve yanardağ mahrutlarının vücuda ge. 
dik tepesine varmadan jn.._Qnın soluğu- tirdikleri manzaraya bakmaktan d().. 
nu kesecek derecede bir ~buklukla yamaz. Oraya vardığımız günün öğ-

Sam amcanın adını bile işitmemişler- k bo sola doğru derin bir uçurum halinde le sonunda, barda tan şanırcasın:ı 
dir. Fakat bu ad kendilerine giydikle· ğ 1 .. ·· te b" d 
ri kırmı:u beyaz çubuklu panta.lon
lan dofayısHe takılmışbr. Her kabile. 
hatta her köy kendine mahsus ayrı 
bir elbise. giyer. Şekilleri yüzlerce 
yıldanberi hiç değişmemiştir. Yükseli 
dağlardaki Hintliler boğazlarmd:ı 

birer işaret taşırlar. Bu işaretlel" 
"Ben Sololadanrm,, yahut "Ben Çfçi
kastenangodanrm,, ilah demektir. 

Dedi.. 
Ne yazık ki bu kostümlerden birço

ğu yava~ yavaş kaybolmaktadır. Yer

li elbiselerin yerini ithalat pamuklu
Jan almaktadır. Manifatura ve ku-

düştü ve orada çok uz.ak derinliktt! ya an yağmur ar, gumuş n ır per e 
koyu mavi ımlariyle dünyanın en gü. gibi manuırayı örtüyordu. Vakti nasıl 
ğel gölü olan Atitlan yatıyordu. geçireceğimizi dfişjinüp dururken 

lsviçre göllerinden bazıları gibi orada ailesiyle birlikte tatil müddeti-
Atitlan gölü de dik, ve kayalık sahil. ni geçiren Guatemalalı bir misafir, bir 
lerle kuşatılmıştır, ancak gerilerd<· şeyier okumak isteğinde olup olmadı. 
tepeleri karlarla örtülü Alp dağları ğımızı sordu. 
yerine burada büyük volkanlar var- Teklifini büyük bir memnuniyetle 
dır .. Sivri tepelerinden duman sütun. kabul ettiğimizi söyleyince gidip bize 
ları yükselen lfich·ert renkli dört dağ "NaşYonal coğrafik magazinini" ge
görünür Dağların vücuda getirdikle. tirmesin mi! Kendisine bizim de Ame
ri set hiç bir yerde kırılmamıştır. De- rikan coı!rafya cem.iyetine mensup ol. 
mek ki A titlan gölünün yer altından duğumuzu ve bu mağazine makale ya1. 
bir mecrası \"nr. mak ınaksadiyle buralara geldiğimiz.: 

ma~lann hemen hepsi Elsalvadordan 
gelmektedir. Hintlilerin sabahtan ak
şam:ı. kadar durmadan en ağır işleri 
yapmaları im ithalat kumaşlannı çar 

Dos doğru aşağıda, kıyı boyundak: söyledik. Adamcağız biraz sıkılır gibi 
bir çukurda sarı~ın bir yama San An. oldu "Ve dün akşam cemiyetimizin baş.. 
tonio Palopo köyünün yerini göster. kanr doktor Grosernor'nn bfr nutkunu 
mektedir. Bu köyde yapılan hasırlar dinlediğini söyledi. Amerikanın Pen
çok meşhurdur. Yerli klavuzlar gölün nsilvaya viliyetindeki Pittsburg şeh. 
çenesinde on iki tane Hintli köyü bu. rinde Amiral Byrad'ın cenubu kutbu se 
lunduğunu ve her birisinin de A'izu·- yahatini anlatan kısa dalgalı radyo 
den birinin adını taşıdığını söylerler. neşriyatı buradan dinlenmiş. 
Klavuzlardan başka düşünen ve Orta Amerikanın bu ıssız ve uzak 
başka bilen harita yapanlar da, orada yerinde cemiyetimizin faaliyetJ hak
on iki köyden çok daha fazlasını bul- kında haberler aldım. Guatemalada 
muşlar ve bunların yalnız dört tane. 371 daim! aT.amız var. 

GUATEMALA'NlN ntK.sEK YERLERİ HEP 

~buk yırtmakta ve köylüler umum!· 
yetle yırtık prrtrk elbiselerle dolaş
maktadırlar. 

Pa8ifik Okyanu.9'Unun ~k aaMl ooosından yü'k..!elen yal.gın 
1000 dml _.700 metro irtl/04 bulur. N üf ıau 2.~85.000 olan bu mut~ 
Umli ülkenin yarı8md.an f a::ltı.sı yalçın dağlar ve mavi göllerdir. 
mala Orta Amerika 011.mkuriyeflerinin nüfusu en t;ok olanıdtr. Ve 
bakımından Nikaraguoo.'dan sonra ikinci gelir. 

yaman sa.T&Kılar olan Tzutuhaylesl Sahile ~kınca. ~evremizi 
grupu var; San Markos ile San Pablo KADINI.AR "HALE,. TAKI 
Hintlileri ise Kuviçe kabilesindendir. ve çekinerek kumaş ve çanak 

Hintlilerin eski Mcksiko köyü ya
kınındaki vadisinden çıkarak bir dağ 
yokuşuna tmnanmağa başladık. S'.l· 
ğımızda solumuzda yükselen birkaç 
yanar dağı tepesi var. 

sinin hıristiyan azizleri .adını taşıdık. Her ne kadar atitla gölü 22 kilo. 
Su tarafından bakılınca Atitlan go satmak fstlyen kadınlarla 

ıu tıstflııdekf Santfago şehri damlan k '""" 
uşau.ı. 

Janm meydana çıkarmışlardır. metre boyunda \'e en geniş yeri 12 kf. 
Gua.temalaya "Yanar dağlar,. ülke

si denmektedir. Memlekette yirmiye 
Atitlanm fç kuşağından aşağıya Jometre ise de sahllleri çenesindt 

inen şöse yolu bir mühendislik hanb- Maya kfbilelerinden ayn ayn tiç grup 
sıdır: bu şose kıvrıla kıvrıla yokuş aşa. yaşamaktadır. Tzanjqyu yakınında 

ğı doğru iner~ kfi~6ciik ve tuhaf olan İspanyol fatfhle.rine müttefiklik yap
Pana~aşel köYü 'Y nm a göle er!., mrş olan çal(çfkcller yaşamakta.dır. 
ı::en dn-?' Selinin ,·aüıfhna uln~ır Gölün do_ğ-rudan doi!ruya karcu~rnda 

samaııdaıı örülmU§ klrgir kulilbeleri Başlarında su dolu testi ta.şn°' 
ile cenup sulan adalannm köylerine 
benzer. Burası Tzutuhayles grupu. takım kadınlar da bitmez tükt11

' 

nuıı merkezidir. Şehir Sanpedro ne ra1ar halinde sert taşlarla kaP
11 

Taliman volkanlarını ngayet zarif te. danlardan aşaiı yukarı ~idip 
yakın yanar dağ krateri mevcuttur. 
Ve bun1arm bir •k&Met de beyan.a 
duman ve at pUskilren faal Tolkan-

Jardrr. 
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canı sıkıldL Fakat bunu oğlunu büyük 
sevincine atletti. 

Gelin ile güvey gittikten sonra Ya
komirlerin evinde çalgı ve eğlence ge
ne başl.amı§dı. Köylüler bu düğünün 

tcrefinc iyice eğleniyorlardı. 
Zingara ile gelinin bindiği araba bir 

saat kadar yola devanı edince alaca ka· 
ranlık bastırdı. Biraz aonra da gece ol· 
du. Zingara hududu geçmelerini sabır· 
sızlıkla bekliyordu. Gelin de başını ve 
yüzünü örten duvağı sık ısıta tutmuş, 

arabanın bir kö~esine bürülmüştü. 
Zingara, kolunu gelinin boynuna do

layarak kendine doğru çekti: 
- Annacğım, dedi. Nihayet benim 

oldun. O kadar mes'udum ki bilemez
sin ... G5receksin benimle evlendiğine 

hiç de pişman olnuyacaksın. Zaman bu
nu sana isbat edecektir. 

Gelin cevap vermedi. Yalnız kendini 
Zingararun kolundan yavaşça kurtara· 
rak gene arabanın köşesine çekildi. Zin· 
gaza yumuşak bir sesle mırıldandı: 

- Niçin benden kaçıyor$Wl? Artık 
bidbirimi.zin olduk. Niçin sılalıyorsun. 
Seninle evleninceye kadar neler sektim. 
Bunlar yetişmiyor mu? Ne olur şu du· 
vağını kaldır da güzel yüzünü göreyim. 

Gelin gene aldırmadı. Bunun üzerine 
Zingara onun duvağını kaldırmak iste
di. Fakat kızın mani olması üıerine vaz 
geçmeğe mecbur kaldı. 

Bir müddet sük\ıt ettiler. Sonra gelin 
hafif bir sesle kocasına sordu: 

- Yol da ne kadar uzadı. Acaba hu· 
duda yaklaşıyor muyuz? Hem size bir 
ICY aormalc istiyorum. 

- Sorunuz, güzelim. 

- Benden evvel bir kadın sevdiniz: 
m.f? 

Zingara biraz tereddüt etti. Sonra 
§Öyle ccvaP. verdi: 

- Ben kimseyi sevme~ Fakat bir 
kadın tarafından sevildim. Esasen han
gi erkek vardır ki evlenmeden evvel bir 
kadınla konuşmamış olsun. Fakat bu 
gibi münasebetler sevgiden ileri gelmez, 
gelip geçici hislerdir. Bunlar gençliğin 

çılgınlıklarıdır. Şimdi bunlardan bah· 
setmesek daha iyi olmaz aıı? 

- Ne zararı var. Şu rnacerayı anla. 
tınanız bu uzun yolda can sıkıntısın

dan kurtulmuş oluruz. 

- Mademki ısrar ediyorsunuz, anla
tayım. Beni seven kadın Prenses Vera 
idi. Hükümdarın km .. O zaman daha 
evlenmemişti. Sonra Dük Jorj ile evlen 
di Fakat buna rağınen benden vazgcçe 
medi. Beni sılgın gibi seviyordu. Hila 

da öyle ya .. Fakat ben onu bir türlü 
sevemiyorum ve sevemedim. Nihayet 
onun bu aşkı benim için çekilmez lıir 
ha.l aldı. O kadar sxmaştı ki ne söyle
dimse onu kendimden u.zaklaştrrama • 
dım ... Baktım ki olacak gibi değil.. On
dan kaçıp saklanarak yakamı kurtara
bildim. Bilmezsin ne kadar müz'iç bir 
kadrndı. Kadın değil bir nevi bela .• 
Sevginin bu çe~idi de çok iğrenç oluyor. 
Zavallı adeta acınacak bir haldeydi.. 
Fakat b::nim bunda hiçbir kabahatim 
yokt~1 .. Birçoklan için aranıp da bulu· 
namıyacak bir devlet ku§u olan bu ka

dın benim için sadece merhamete la
yıktı. Çünkü ben para, asalet ve servet 
değil, aşk istiyordum, sevebilmek ihti· 
yac.ında idim. İşte nihayet karşıma 
sen çıktın. Ve aradığımı bana verdin. 
Şimdi seni sevdiğim için ne kadar mcs' 
udum bilemezsin Anna .. 

Zingara, bunlan söyledikten sonra.. 
karanlık arabanın içinde tekrar genç 
kızı kendine doğru çekti ve duvağtru 

kaldırmak istedi. Fakat gelin §İddetle 

buna mani oldu ve: 

peleri arMmda:n man bir körfezt ba'k- l:Irdı. <Devamı ~ 
mnktadır. 
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-Zingara, dedi. Eğer beni söylediği 
niz gibi hakikaten seviy~aruz hududu 
geçip kendimize bir yer tedarik edince
ye kadar sabrediniz. Bu ne acele? .. Ben 
kaçın~ bir kız değilim ki.. Artık 

zevcenizim.. Bırak:mızda §U elbiselerle 
duvağın altında son defa rahat rahat 
oturayım. 

Eski can baz, daha ileri gidemedi: 
- Peki, öyle olsun, dedi 
Dağlık araziden geçtikleri için araba 

ağırla~mıştı. Gittikleri yolun sağ tara
fında sarp ve yalçın kayalar yükseli· 
yordu. Sol taraf ise derin bir uçurum
du. Sağdaki yüksek kayaların üzerinde 
büyük bir bina yükseliyordu. Demir 
parmaklıklı pencerelerinden birinden 
ışık görünüyordu. Dört tarafın& uç
larile gökleri delmek ister gibi duran 
kuleleri vardı. tııte bu eski ve korkunç 
§ato memleketin en büyük hapishanesi 
idi. En ağtt cezalı kürek malıkUınlan 
bu ptonun kayalara oyulmu§ olan mah 
nnlerindc zincirlere vurularak hapse· 

I <Jilm~erdi. 
Araba yolu bu binanın önünden ge

çiyordu. Tam binaya yaklatnkları sı

rada elli adım kadar ileriden: 
- Dur! •. 
Diye bir sada i§itildi. Zingara otur

duğL? yerden sıçradı. Yüzü moSmor ol
muştu: 

Fakat gelin tela§la onu teskin etti: 
- Hayır c.anım.. Burası hududa ya

mdrr ya.. Pasaportlanmıza bakacak· 
lardır. 

Zingara, geniş bir nefes aldı. Çünkü 
yaptırıp hazrrlattığt muntazam pasa· 
portlar yanında idi. 

Birkaç kumanda sesi i~itiJdi. Sonra 
ellerinde fenerler bulunan üniformalı 

adamlar arabaya yaklaştılar. Karanlık· 
ta muhtelif noktalardan aaketlerin çık-

tığı görüldü ve sillh şakrıtılan i!itildi 
Arabanın kapısı birden açıldı. Asker

lerden biri Iencri arabann ~ine tutarak: 
aydnılattı. Sonra ya.nmda duran genç 
bir mülhim onlara: 

- İniniz, dedi. Bu sırada ıüngUlü 

askerler arabanın etrafını çevirmitlerdi. 
Zingara sordu: 
- Bizden ne istiyorsunuz? Hududu 

geçmek istiyoruz. İfte paaaportlarmuz. 
Şu bonimki bu da ı:eTceminki.. 

Fakat .zabit uzatılan pasapo~ra bak 
ınadı bile. Yalnız: 

- Pasaportlarınu muntazam ise kor 
kulacak bir ıcy yok. Yalnu sili kuman
danın huzuruna götürmek için emir al· 
dım. Beni takip ediniz. dedi. 

Zingara, içinden. bildiği en• müthiı 
küfürleri arka arkaya savurduktan son
ra arabad~ indi. Sonra gelini de indir
di Sonra askerler ctraflanru çevirmif 
olduğu halde binaya doğru ilerlcmeğe 

baıladılar. Şatonun önüne celdikleri 
vakit ınüliziın bir düdük öttürdti. Bunıı 
müteakip zincir gilrültülcri arasında bir 
köp:-i.ı indirildi. Derin blı uçurum üze• 
rine kurulan bu köprüyü geçmeden bi· 
naya gidilemiyordu. Zingara köprüyü 
ıcçerkcn altındaki uçurumdan su pnl· 
tıları geldiğini duyunca ürperdi. Soma 
geniş bir kapıdan. binaya girdiler. Yan 
karanlık bir dehlizden ge!itikten IOru'& 

kumandanın odasına girdiler. Köıedeki 
yazıhanenin önünde ya§lıca bir kumaQ 
dan oturuyordu. Zingaranın içeri girdi· 
ğini göcünce başını kaldırıp ona baktı. 

Zingara, kumandanı ıelimladıktaa 

sonra: 

- Kumandan, dedi. Bizi görmek i .. 
temi~siniz. Emriniz üıcrine buraya gc
tiril.:iik. işte pasaportlarımız. 

Fakat kumandan pasaportlara bak
madı bile. Yalnız sordu: 
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ltr~UL· l . 
~.30 Pllkl& dans :muanmı, 19,30 kon!e 
~~•Suat Dervi§ taratmdan, 20 Belma ve 
tı.ıJı ~lan, trun!mdnn TUrk musikisi ve 
~ §arkıJan, 20,30 MUntr NurctUn taratm 

ceı 'l'llrlt musikisi ve halk şarkıları, 21 or 
'tra, 22 ' pllkln sololar, 22,30 havadis, 23. 

'lr<\~ 
l A. 

~~.ıo kıraat, ıS,40 §IUl ve muıı1kl, 20,o:ı 
toıı • Program havadis:!, .spor, 21,0:5 gramo 
:, • 21,15 eğlenceli yaym, 21,s:ı komedi, 2a. 
24 l~abcrıer, ııpor, 28,85 vtyoloruıel konseri. 
llE;:. haberler, 24.2:5 dans musikim. 

•-...lN: 

~ lD,05 nıusiklll yayın, 20,0:> eğ'cncell musl 
"e dans havaları. 20,43 spor haberleri, 21. 

;. Orke'"trıı. kon'"eri 23 0!5 hava raporu ha 
wq) ' • ' 

er, spor, 23.35 gece musııruıı, ı,o:ı or 
~t~a konseri, 

\I>E~l'E: 
ıs • .05 tango orkestrası, 19, hlkAye, 19,30 
~o konseri, 20,1:5 konlerans, 20,40 batı 
L-. ve musllti ile şan, 21,50 spor, 22 orkcs 
~konseri, 23,10 haberler, spor, 23,80 caz 

~ be takımı 21,25 çingene orkcstraST, J,10 
a tler. 
tırnı:ş· 
l . 
~O~ saat, hava raporu, havadJıı, 19.20 or 
2o ~ a konseri, 20,20 mllleUer:tn 7-amanı, 
~IO Lobengrlm operuı, iırt.irahatlcrde ha 

f.Ô,~· 8P<>r vcsntre • 
'''l.>nA: 
ıs o-

~t' ·• \ nsatl lngllterc istasyonu 20,55 or 
": ra konseri, 22,05 dlnl ynym, 22,50 haber 

•2hrı.va raporu, saat, 28,10 orkestra konse 
t: 4 35 son. 
Olt\: 

:
1
•15 ı.Iıınon operası, fsUrııhnUcrde konuş 

~:r, haberler, opera yayınından sonra 
1 c kndnr dans orkcstrruıı. 

d. ~AKIT Propagnnda servisin-.. 
l - Tüı k evlatlarının işsiz kal

tuarnasını arzu eden KURUN ve 
t ~ABER gazetelerimiz iş anyan 

'lll&csiı: -ve bikcslcrin ilanlannı 
llleccanen kabul eder. 

İ§siz kalmamak için bundan it.
tifad d" • e e ınız. 

lr.
2 

- Memur.katip.muhasip, artist 

1 
.ıvas, odacı aşçı, hizmetçi, evlat-
ık ve h . . . 1 d er nevı ışçı arryan ar ara· 
bıkıarını yorulmadan, üzülmeden 
l3 <ı~ab.lmek için KURUN ve HA
• ER gazetelerinin ucuz, küçük 
• nlarından istifade etmelidirler. 

3 - Apartıman, ev, otel, ha
lllaın, irat, dükkan, n.ağaza almak 

i
ve satmak, kiralamak istiyenler bu 

ler' · b" ıı11 gayet kola.y ve en ucuz 
~r Şekilde temin etmiş olmak içiı. 
,URUN ve HABER gazeteleri

rıf ırı ucuz ilanlar sütunundan isti· 
;,ı ,, 

.. ~ etınel'dit-ler. 

,_ 4 - Otomobil, nraba, ">iyano, 
" 10b" • ılya, radyo, gramofon ve her 
rıev· 

11 
1 ev eşyası ve saire almak ve 

, ~~Illak arzu edenler HABER ve 
ıf· ~UN gazeteleri ucuz ilanlar 
Utunundan istifade etmelidirler. 

:a·· . İr' Utün bu arzularınızın temini 
~ ~ın iti'" fi rı uracaat edecek mahal yal· 

SiNEMALAR 

BEYOCLU 
SARA\' 

TURK 
MELEK 

iPEK 
SAK.Alll'A 

YILDIZ 

SUl\IEIC 
..\.LKA7.AH 
rAN 

ŞARK 

ı Volga atqler içinde 

Aek 61Um VI Şeytan 

ı Çapkm mWAzhn 

Mazurka ve Çapkm genç 

Mavi valsler 

Margarita 

: ötdllren gözler 
Kara odanm esrnn 
OpU§meden yatılmaz ve 
Aok u~da 

ı Montekarlo kral! ve Pat 

Patqon kız hıraızlan 

ı GUzellcr re mıl geçidi ve 

KızıJ alev 
ASRI ı Anna Karenin ve Kahra 

man sUvari 

ASTORYA 1naan kaçakları, Korkunç 

süvari ve FaU dUğUne da 

veUI 

l'VMUUIYET Kanun kuvveti ve Dertsiz 

arkad~Jar 

ISTANBUL 

l<"ERArJ 

r'\ZA.K 

Mtı..LJ 

fltLAJ. 

r BUtUn güzelleri severim 
(Jan Kepura) ve Beyaz 
esire 

r Programını 

Ehil salip 
(TUrkçc) 
Tarasbuiba 

bfldJrmemlşUr 

muharebeleri 

ALEMDAR Tarasbulba 

KEl\LU.BEl' ı Ateş kraliçesi ( tUrkçe), 
ölüm uçurumu ve Berlln 
olimplyaUarı 

KADI KOY 
llALE 
SUıtEl'YA 

ı Programını blldlnnemiştlr 

: Volga mahkftmlan 

USKlJ[jAR. 
llALE : Kınk rüya 

ERENKÖY 
AKl:S : Klo - Klo 

BALAT 
~ULLJ Gece bWbWU ve Mi§el 

Strogot 

TiYATROLAR 

.SrhirTr'IJatrosu 

111111111111111 

tlLlll 
llllllH 

fEPEBAŞI 

dram kıımındıı 
AYAK TA.IUMI 
AR/\SP.ıiDA 

ı ranııız Tlyatroııunda 

Operet kısmı 
l\L\SICAUA 

IIALK OPERETİ 

w.~-..l&öl~ll 18 ikinciteşrinden itibaren 
& 6 Zozo Dalmas ve Fono-
z~~~ kosun iştirakile 

.~ P t P t Ç A 

bUytlk operet. Yeni kadro 

Yeni Bale 

Büyük uuı.nyetizör ve illtizyonist 

"r Zn ti Sungur 

... _.: ... 
·• ·~-y-~ 
.-.~-,~ .. " "1 . ' 1 

.fi'. .·. . . 

·~·· • J ~ r • -· • 

. : ~. . ' ' 
( .. ' 

. . , .. 

Bugtln saat 17 de 

matine ve 21 de 

suvarc 

Tnmamcn yeni 
programla 

Son t.cln311 

l'AKSt-'l !lAKSlH 

tiyatrosunda 

~ ız VA..,, 
d" llo.lT Propaganda servisi-

1 
~ ~~;.İstanbul Ankara caddesi VA- KURUN Doktoru 
t1:mıııı Yurdu. Telefon: 24370 Necaeddin Atasa 0 un 
• 

11 ıııı111111nınıı111 111111ııııııııııı 111111 ııırııııınıııııııııııııııııııııı 5 

naon Diş Doktoru Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
llıdl iğ) e & ~ 0 Lllellde Tayyare apartımanlarm-

Cun:ı '1 u. ~ ÇS lr da daire 2 numara 3 de hastaları-
artesinden maada hergün nı kabul eder. Cumartesi günleri 14 

~irrıe~astaıarnı kabul eder. ı den 20 ye kadar muayene parasız· 1 
apı, Karaglimrtik Tramvay dır. 

Durağı No. 95 _. ....................... _. ... ._ ___ , 

-ı lj 
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teşebbüsünden H 
istifa e rn • mal etmeyiniz 
1~inizde dert olan ve kimseye açmak cesaretini gösteremediğiniz müşküllerinize müsbet cevaplar alacağınıza emin 

HABER, 
rinden 

bulununuz. 

Parisin belli başla güzeUik ens itüle
biri ile anlaşmış bulunmaktadır. 

laDage s@ıraıca~olil)o~ ~~aıoueır~ ~<.e~<al~ ~<eHr®eek @Dan 
IQ>tYJ mlYıe~S®5~<d!Dıra 

Başınızda, Yüzünüzde, Gözlerinizde, Dudal:larınızda, Saçl:ınnızda, Göğüsleriniz de, Kalçalarınızda, Bacaklarınızda, A
yaklarınızda, Kollarınızda ve ellerinizde, Vücudunuzun herbir azasının biribirine nazaran ölçülerinde, bir kusur, bir nis
betsizlik, bir tek kelime ile güzelliğinizinokcıan bırakan ve canınızı sıkan bir ey görüyorsanız ;~l~!a.,Dbu( . · B0I~diy0s! ,. · .. hanları 

.. . . ' 

'• teı-.. ••·aı.ouı L.raaı ~••""-'" uau ma.ı., a.ıuaKta oıan ıuaııa.ıı ıda.J H A 8 E 
1'esr~t~ut Ve öksüzlerinin 936 yılı ikinci altı aylık yoklamalarına 161 d k 

• es lik 
• 2ınısani 936 gününden itibaren başlanmıştır. o o r 

l\lr Ya-ı yoklama ilmühaberlerinin arkasındaki izahata göre cevap-
e 

~:_ ;cak ve fotoğrafları yapıştırılmış ve tasdik edilmiş olacakbr. 
ka~k liaaş sahipleri yoklama il mühaberlerini oturdukları yerlerin 
tnt se anı Veya nahiye müdürlük} erine tasdik ettirdikten sonra res
~tidii~J .. ~ .. nü(us tezkeresi ve maa~ cüzdanlariyle birlikte Zat İ~leri 
1 ' ugu • ·1 
llnllt. ''B'' sıcı kalemine gelerek yoklamalarını yavtırmaları ilan o-

''2979'' 

Dai 

Birinci sayfamızdaki kuponu nıek tuplarınıza ilave etmeyi ihmal etmemeli siniz. 

a op 
b 

s n 
aca 

sa 

• • • r nız 

ada 

. , 



• 
1'2 

Çağlay nda 
Her akşam memleketin tanınmış 

musı1d sanatkarlarını ve 

Solist: 

LLA 
en nçsesn 
Dinleyiniz 

HIABOl...O · 
Krema 

maklnelerl 
Anadoluda Acen· 
talar aranmakta. 
dır. 

HABER - Akşam postası 15 lkinciteşrin - 1936 

Dişlerinizin kıymetini biliniz. Olur olmaz diş macunlarını ağzınıza sokmayınız. 
Çilnkii her mikrop ağızdan alınır. Ağız mikroplarını 61dUrecek kıymetli 

maddeyi haiz yalnız: 

~rr, r~•rr'f1 1~~~ 1 • Wll ~I 
~ ~,~,,,,~~ 

Diş macunudur.\ Fiyatı her yerde 15 kuruştur. İstanbul, Galata, 

Tünel caddesi No. ' 
74, 89 B. N. KA. 

~-1.JL1C'ii» ..... ...,.,, ..... • ' .• • . ... ~ .... ,,, -. . ' ZANClYAN mile~· 
DtABOLO sesesL • Akay ve Şirkef 

~,, idarelerinde 
Kimyager 

üsameddin 

ay.rıye 

• • 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· 
umum tahlilat. Eminönü Emliik ve 
Eytam Bankası karşısında İzzet 
Bey Hanı. 

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

HABER 
GAZETESiNiN 
UCUKILA LA.R 

Çabuk ve iyi satmak, 1 
kiralamak için en emin, 
en ucuz ve en kolay vası
tadır. 

20 keli.meye kadar beş 
def asi 

1 o 
kuruştur 

HABER GAZETESi 

lstanbulda en çok satı
lan hakiki ak§am gazete. 
sidir. 

UCUZ VE ACELE SATILIK EV 

Maltayı ziyaret etmek üzere hareket edecek Donanmamm Haydar 
paşadan Y eşilköy civarına kadar leş yİ arzusunda bulunacak İstanbul hal· 
la için Akay ve Şirketi Hayriye birer vapur tahsis etmi,tir. 

16/ Il / 936 pazartesi sabahı saat 10,30 da Köprü Ada iskelesinden 
Kalamış vapuru ve Köprünün Üsküdar iskelesinden de 71 numaralı va· 
pur kalclmlacaktır, herkes için bilet ücreti 20 kuruttur. iki vapur ki.fi 
gelmene başka vapurda kaldmla caktır. 

. . .Dİ~ A6.Rl.LARINI 

NEVROZIN ÇABIJli N.ESE~ 
6 od:ı 2 mutpak 3 hala havagazi, elek 

trik ve suyu bulunan havadar ve neza. ·--------------------------

nti ~~mmcl Lfilcli~iliiliey~d~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
33 numaralı betonarme bir ev ucuz bir - - ---

fiyatla acele satılrktrr. o D E o N 
Mercan yokuşu No. 6 kundura ma· 

gazasına müracaat. 

Kelepir ve acele 
satılık otomobil 

1930 model Hüdson - Esseks taks 
otomobil pek temiz ve sağlam. Son fen· 
ni imtihana muvafık. Saat ve plakas; 
üzerinde hazır. Pek ehven fiyatla satı· 
lacaktır. Müracaat Sabahları İstanbul 
Yeni postahane arkasında Baker han 
2 inci kat 38 • 40 telefon 21675 

iş arıyor I 
Htltekalt jand!lrma yüzba§ısryım, çnll§n 

cıık Yll§tayım. Avukat yo.nmcia çall§ablllrlm. 
Mulıucbe., kitabet ve dosya işlerinde mele 
kem vardır. 

Arzu edenler Vakıt propaganda sen1slnc 
mUracaaUnn. 

Yeni çıkan plaklar 
ıstanbul Radyosu ve 
Odeon Fabrikasının 
değerıi sanatkarı 

Bayan Vedia Rıza Giz 
H üzan. Şarkı - Aşkınla Sürünsem 

N r. 2 7 o ı o 7 Besle: Salahaddin Pınar 
Kürdili Şat k. Ellerine kimler yaktı kınayı 

Beste: Salahaddin Pınar 

Bayan Hamiyet Yüce Ses 
Kürdili Şarkı - Sonsuz geceıer 

Nr. 270106 Beste: tz. Zeki Duygulu 
Muhayyer Şarkı - Yürük Ali 

Beste: iz. Zeki Duygulu 

Bayan Mahmure Senses 
R U M B A - Boğazın Sarı kızr 

Nr. 270103 Beste: Mustafa Şükrü 
Aylık hesaplarında TAN G o - Yeşil gözlerde bahar 

Beste: Mustafa Şükrü 

kolaylık Nezıpıi Deli Mehmet ' 
Hizmet erbnbmm ıo liradan 1000 llrnyıı N 2 7 0114 Ayıntap Şarkısı Duman cıuman oımuş karşıki dağlat 

Wı.da.r kUsüraUle vergilcrlnl doğru olarak r. öksüz Garip - Bir çiçek açılmış r 
gösteren ve her mUdUr ve muhasebecln1n lı Satışa çıkarılmıştır. 
m~~~~~~rm~~~~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dlr. Fiyatı: 125 kuruııtur. 

:MUrncaat yeri: B. S. Zorlu .Agopyan han 
Galata 

DOKTOR 
•• 

- ----

ema ozsan 
Urolog - Operatör TE~Zi 

ER GCN HEPiNiZi 
Gazetelerde okudu~u ALGQPAN aırılara 

ve sızılara karfı en hslrll ve faydah KAŞEDiR 
ba,hca nevraleJlye, siyatik va romatizmaya, dlf ve ba' 
aorılarma birebirdir ••. 

isım ve sakalh markasına 
lütfen dikkat:. 

lla:El:i'IE!l ..................... lllİlliıiiııılıiıiiıiım ......... ..,,, 

Edirne Vilayeti göçmen evleri için 
satın alınacak canı 

Edirne Vilayeti iskan 
Müdürlüğünden: 

Adet Ebadı Metre Hangi kazaya ait Teslim edile<: 
murabbaı bulunduğu 

7266 27 X 33 640 Edirne merkez 
2604 27X 33 232 Uzunköprü 
2436 26X33 217 Keıan 

iıtasY0 

Edime ıebj 
UzunköP" 
UzunköP~ 

12306 1089 ). 
1. - Yukardaki cetvelde yazılı miktar ve eb'atta göçmen eYle 

çerçevelerinde kullanılmak ve hizalarında gösterilen istasyonlard 
ve her kazaya ait olanlar ayrı sandıklarda bulunmak aşrtiyle mec~~ 
an 12306 adet de 1089 metre murabbaı cam alınması sekiz gün rotJ 
detle pazarlığa konulmuıtur· ~ 

2. - Camlar Yunan veya Belçika mah sağlam cinsten bulunac'~ 
tır. Teslim alınırken muayene komisyonu her sandığı veya içersitı 
muhtelif sandıkları açıp muayene edecektir. Kırık camlar zuhur edef 
se her sandık muayene edilecktir. 

3. - Camların istasyonlarda beher metre murabbamın teslim fiatıi11 

yüz kuruş muhammen kıymet konulmut olup talipler yüzde on b). 
nispetinde 164 lira teminat yatıracaklardır. Ve ihaleyi müteakip 
gün zarfında camlar teslim edilmiş bulunacaktır. ... 

4. - İhale 17-11.1936 tarihinde saat 14 de Edirnede iskSn müdt:, 
lüğünde toplanan komisyonda yapılacağından isteklilerin meık0 gün ve saatte teminatlariyle beraber komisyona müracaatları· (288 

Nafıa Vekiletinden: 
16/ Birincikanun/ 936 Çarşamba günü saat 15 de Ankarada Naha V 

kaleti Malzeme Eksiltme Komisyonu odasında 60000 lira muhammen ~ 
clelli 35 basit ve 1 İngiliz makasının kapalı zarf usulile eksiltmesi yapıla 
tır. Eksiltme !8J'blamesi ve teferrüatı üç lira mukabilinde Ankarada V 
kalet Malzeme Müdürlüğünden almabilir. 

Muvakkat teminat 4250 liradır. 
lstekli1erin teklif mektuplarını Nafıa Vekaletinden almnuş müteahhitl 

vesika5ı ile birlikte 16 / Birincikanunl 936 Çarıamba günü saat 14 ek~ 
Malzeme Müdürlüğüne venneleri laznnda. (1565) (25 

eevliye Mutehassısı iyi giyinenlerin terzisidir f tı·sat Veka" letı·nden : 
1 

K.raköy - Ekselıiyor mağazn" 1 
yanında. lleı gün öğleden sonrn Veni kışlık modeller ve kumaşlar "IS KANUNU" nun dokuzuncu "Teşkilat" faslındaki hüküınteı4 
2 . den 8 e kadm. Tel: 112.1!1 daimi yenilik ((Ö:e ım:utan "iŞ DA1RES1" nin Te,rinisani 1936 başından itibaren faJ 
--~~~~--~~-~ı ~~t~st•a•r3b•uaı~:•Y~e~n~ı8P•o~~~a~h=a~nme~kca~r•ş~ıs=ı~n•da~L2e~~~t~e~thgamn~ın~d~a~N~o~·~4~~~ba~~l~~m~•m~~~~~~~jl00ll~~ 


