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Sancak Türklerine 
cehennem hayatı 

•• •• • 
SURGlJN, iŞKENCE VE 
BİNDİR TÜRI~Ü TAZYİKA 

RAOMEN 
. Sancak Tllrk olduğunu bir daha !......._-....................................................................................................... . 
f Parti grupu hükQmetin Sancak 
i işindeki hattı hareketini ittifak 
i ve hararetle kabul etti 
j .. Ankara 18 (A.A.) - Cumhuriyet Halk Partisi Kamutay grupu dün 

ı: Cfleden sonra Doktor Cemal Tuncanın başkanhğmda toplannuştır. 
Parti azasından vukubulan talep ve sual üzerine, Dışişleri Bakanı 

1 I>r. Ara.s, İskenderun ve Antakya hakkında Fransız hüki'imetile teati 
! ~en notalar üzerinde izahat verdi ve Başbakan İsmet lnönü de bu 
} U.uata hükUınetin noktai nazarını ve takip edeceği hattı hareketi 
: ~ ... tb. En büyük alaka ve heyecanla dinlenilen bu beyanat, çok iyi 
i e ikici olundu ve hükUmetin hatb hareketi ittifak ve hararetle kabul 
i Ve laavip olundu. 
i Notalar muhteviyatı hakkında en yalan zamanda B. M. M. ne 
\ "e efkarı umumiyeye malfunat verilecektir. 
1 d Ajansın tahminine göre, en yakın zaman, bu hafta içinde, 
~ektir. 
~-.. ··-·---....... . ___ ............. .--.................. ~-:~········· .. . 

Kahraman 
Yavuz 

~Oğazdao geçerken 
~ehmetcik abide-

lsbat etti 
o. hür ve• • 

MÜSTAKİL 
Olmıya ıayık bir 

Türk vatanıdır 
İskenderun ve A.ntakye hakkında 

Fransanın verdiği nota.ya cevabımız 

hazrrlanmı§tır. Notanıız Paris elçiliği
miz vasıtnsile bugün Fransız Harici
yesine verilecektir. 

Nota dün telgrafla Paris sefaretine 
verilmiştir. Nota verilince ikinci beyaz 
kitap neşredilecektir. 

lntıhabdan sonra 
Suriye intihababnm İskenderun san

( Deuaım 6 ıncr4a) 

yaşatılıyor 
Bir kelebek yüzünden 

Genç bir kadın doktorumuz 

Pencereden düştü, beyni 
parçalanarak öldü 

Pencereden d~erek ölen genç kadın 
-doktorlarım1zdan Afife 

Bu sabah Maçkada 
geçen bu feci hadi
se büyük bir tees
sür uyandıracak 

mahiyettedir 
Bu sabah Maçkada müthiş bir facia 

olmuş ve tıb alemi genç bir kad~ dok .. 

torunu kaybetmiştir. Bu tüyler Urper .. 
tici facia bütün şehirde büyük bir te• 
essür uyandıracak mahiyettedir. 

Maçkada Maçka camii civarında İzzet 
paşa apartımanında eski 1 inci frrka ku 

mandam Çanakkaleli General Mustafa 
izzet oturmaktadır. İşte facianın kur
banı bu ailenin ortanca lazı doktor Afi .. 
fedir. "' 

SUslU fakat uğursuz bir 
kelebek 

Doktor Afife 27yaşmdadır. Tıp fa. 
kültesinden iki sene evvel çıkan bu 
genç kadın doktorumuz şimdi Darül~
cezenin çocuk doktorluğunu yapmakta 

(Devaım 6 ıncı1a) 

Beş senelik endüstri planı 
' --~ -c:rwcıuT'I ... 
Qdı ve şehitlerin 
hatırası anıldı 

bıı~di . olu ajansının hususi muhabiri 
~ Balıkçılar, balıkları niçin 

rıyor: 

llr~ta. sey~~ti için tesbit edilen 
latan: anı mucıbınce birer gün fasıla ile 
~ buıdan hareket eden donanmamı
fi) denizatlı filosu dün gece ve harp 
):'osu da bu akşam başta Yavuz ve 
~\ruzun dümen suyunda ve harp niza
~ .... ~a _filotilla olduğu halde Türk kah-

~, ~ığmm b' r.b·d . 1 Çanak Bıt gii.zel -vatan parçası, b01.1unduruk altmda ya.şamaya ldyik değiUiir. o 
ır ,, ı esı o an - m:ı kt.. 1 T .. k ·b · · ki · boğazm k .. ··kı·· 

1 
.1.·u,T ·ur ve ıer ur gı ı mitsta l ya.~amak atcşıle yanıyor 

l'a]t m opu. u su armı yara- ~ 

dost geçnuş ve §anlı 'Iürk bayrağını Sovyet Rejimi aleyhine 
~ ;nemıeket sularında dalgalandır
lıla Ü7.ere enginlere açılmıştır. Donan-

lfehnıetçik abidesinin önUnden ge-
':::--___ (Deuamı 6 ıncıda) 

Qut"büz ve Güzel 

~(Q) c lYI ık. 

~lUısaı~aılkamo;g 

"1 ·· 1'.ıcıbQka 
~>ı 

0
.. mıza 12 numara ile iştira7• 

• oz "'-~ 
1'i U<Jı;toru Rif at Ahmet Giizi-

n oğlu, ıs yaşuulal:i 

I
~ Ayd1n 
l(uPon·e 
ı:n,__ • Cocuklıı.nmzm mlls.lbal~a 
-- fştı İtuPonıa rak edebilmeleri 1!:1n bu 

........ 1'In topııınmıı.sr ltwmdrr. 

Beyaz Ruslar bir 
pliin hazırlamışlar 

'63lYI ~D~ft Naı~n ~® FaışDs'lt 
'\'beşl!:tD u~ttal Dl1 "aıır~ n m <SJ©ırm lQış 

Sovyet erkanı harbiyesi r. in müdafaa 
planlarını casuslar mı çalmış 

(Yazısı 6 ıncı sayfada) 

Madridin aç çocuklarına lspmıyoZ askerleri yemek veriyorlar 
(Yazısı 2 incide). 

denize dök Ü yor lar ? 
Konserve fabrikaları yapılırken neyi 
oüşünmeliyiz. Sevkiyat yapabilmek 
için so{luk hava vagonuna lüzum var 
Ucuz balık temin etmek istiyen hayır 

müesseseleri okusunlar 
( r azısı 4 üncüde) 

.... --

Bahriyelilerimiz lstik'lal marşım söylerlerken 

Deniz Harp okulumuz 
Bugün kuruluşunun 161 inci 

Yıhnı kutluladı 
Engin denizlere filomuzla açılan 
Amiral Şükrü Okan mektebe gön-

derdiği mektubunda dıyor ki . 
"Gideceğimiz englnlerde çok şanlı tarihi
miz vardır. Ben oralarda Türkü uzun yıllar 
eğemeo kılan büyük gemfcllerimizin ruh
larıott sizlerden de seU\m götüreceğim.,, 

Bahriye Harp mektebi bugün 161 in
ci yılını kutlulamıştır. 

Bu münasebetle bugün Hcybeliada
daki mektepte büyük merasim yapıl

nuş ve bu merasimde mektebin bütün 
eski mezunları da bulunmuştur. Bu ara 
da en eski mezun olarak Deniz ticaret 
mektebini kuran Hamit Naci ile emekli 
amiral Vasıf da bulunuyordu. 

Merasime evvela istiklal marşı ile 

başlandı. Bahçede toplanmış olan tale
be hep bir ağızdan marşımızı söyliyerek 
bandoya refakat ettiler. 

Bur.d::ın sonra mekteb komutam Er· 
tuğrul donanma komutam Amiral Şük· 
rü Okanın da bugünkü merasime davet· 
1i olduğunu fakat kendisinin engine a
çıldığı için gelemediğini ancak bir mek 
tup yolladığını anlattı. Amiralin mektu• 

(Devanu 6 ıncut~ 



Tuttukları yol; yol değil ! 
l'ürkçede bir atalar sözü vardır: "Kesemiyeceğin eli öp!,, derler ... Biz de, 

cenup komşumuza musallat olan mantıksız idareye, evvela "sayı ile kendine gel!,, 

der, sonra da yukariki atalar sözünü, amel düsturu olarak gösteririz ... . 

Niçin kendu\rini boş yere yorar dururlar? ... Akıl var, iz'an var!... Tarihin 
uzak ve bahusus yakın misalleri var! Kabil mi bu: Yüz binlerce Türk daha dün

kü müstemlekemiz olan Suriyenin Raayası olsun? ... Hem de, Türkiye bu kadar 

kuvvetli iken, tezinde bu kadar haklı iken, bir dediğini iki ettirmiyen, milletini 
yedi düvelin rağmxna yücelten Atatürk, son nutkunda o derece iradeli ve nafiz 

bir se6le, o derece şiddetle talebimizi ortaya atmışken ... Eminiz, Suriye halkı da, 

küstah değildir: Oradaki idarenin tafrafuruşluklarma iştirak ettiği yoktur. Türk 
lere gösterilen her türlü cebir ve şiddetleri ~ok ki!asetsiz bir siyaset addediyor-

lardır. Çiinkü, yaru başlannda kuvvetli, iradeli, ne dediğini ne istediğini (is'af 
yollarile beraber) bilen bir Türkiyeye karşı dikine zıt gitmeğe imkan yoktur, 

onun istediği mutlaka olur, bilirler ... Alelhusus, istediği haktır, insaf ve man
t:Ik icabıdır •.. 

Öyle~ niçin boşuna çabalamah? ... Niçin olmayacak duaya amin demeli? ... 
Ergeç öpeceğin çelik eli tahta kılıçla niçin kesmeğe uğraşmah? 

Hayır, hayır... Suriyeyi idare edenlerin tuttukları yol, yol değildir. Keskin 

sirkenin zararı kabına.. Çok zarar göreceklerdir .. Ve zararın neresinden dönse-

lcr kirdrr. Hüseyin Faruk TANUR 

Çöp deşenlerle belediyenin çöp 
• 

müteahhidi arasında 

Mühim bir ihtilill 
baş gösterdi 

Bunlar grup grup avukatlar 
tutarak belediye nezdinde 
müteahhidi protesto ettiler 

Belediyenin Mecidiyeköyünde ma
ruf çöplüğü kuruduktan sonra bu ççöp
lükte çıkacak işe yarar maddeleri de bir 
müteahhide vermesi hiç beklenmedik 
bir hfi.dise çıkarnuştır. 

Belediye Mccidiyeköyü civarındaki 

eski taı ocağttu çöp istasyonu ittihaz 
ettiktikten sonra Beyoğlu kazasmm çöp 

lerile beraber bu çöplüğe gelecek pa
çavn, kemik cam gibi maddelerin zi
yan olmaması için bunları ayıklayıp 

alma hakkım bir müteahhide verm.i§tir. 

İşte mesele müteahhitle belediye arasın 
da mukavelenin akdile başlanuştır. Mü

teahhit mukaveleyi alınca bununla he

ımeo polis mevkilerine başvurmuş ve 
kendisi belediyenin paçavra, kemik ve 

ıaire müteahhidi olduğuna göre mahalle 
aralannda bu nesneleri toplayanlann 
men'ini istemiştir. Polis de dün sabah 
bu gibi §ahisları işten menetmiş ve hak
larında zabıtlar tutulmuştur. 

Bunun üzerine bu işle ötedenberi meş 
gul olanlar grup gnıp avukatlara milra
caat ederek belediye ile mukavele yapan 
zatın yalnız Mecidiye köyü çöplüğüne 

karzşabiJece~ini SOJ:lemift~r Vf' alcJo.rı 
nın aranmasını avukatlara havale etmiş 
!erdir. Böylece bir avukatlar kafilesi 
ha!Il olmuş ve Avukatlar belediyeye mü 
· racaatla müekkillerinin hakkının korun 
masıru istemişlerdir. Belediye işin hal
lin! daimi encümene bıraknuştir. Encü
men bugün toplanarak bir kara vere
cektir. 

Dağhk arazideki kabileler 
isyan ettiler 

Be rut üzerine 
··rüyorlar 

ı 

Dağlık arazideki kabilelerin üzerine yiiriuWkleri haber 1ıeriletı B~..trutwı 
b-ir görünü§ü 

Dün, Beyrutta çıktığını bildirdiği-ı Lübnan - Fransa muah~esinin fe-Jıini 
miz iğt~ıa: son haddine vannış ve istemeleridi~. y.-.;ııj muahe,i2 ile Lüb
.kanlı bır şekil almıştır. Gelen malfı- nan merkezı Bc~"l.lt olarak Suriyeden 
mata göre müslümanlar hristiyan dük- aynlmakt-:.ıiır. 

ti~dlsanln başlangıcı kfuılarma hücum etmişler bunun neti
cesi olarak bir müsademe olmuş ve 60 

K::ı.rgaşalıklar Basta camiinde niüs
ki.~i ölmüş ve yüzlerce kişi de yarala.D-

, Jiimanların yaptıkları bir toplantı ile 
mıştır. 

Şehirde müselliih müfrezeler ~e7.- baştamıştır. Bu toplantıda müteaddit 
mektcdir. Fakat knnşıklıklr/ da deva..-:;, katipler söz söylemiş ve yeni muahe-

etmektedir. 
Sebep ~Adlr ? 

.Kar1jµklı~.rm sebebi Arapların 

deye hücum edilmiştir. Saat yirmiye 
doğru birçok müslüman grupları top
lanarak hristiya.n mahallelerine hü-

HABER-Akşam postası 18 lkincite~rin - 1936 

Madrit hükllmeti Doğııu ıl}l 

değil m.LI Asileri fena bir vaziyete düşürdüğUnü 
söylerken ~yak saı'\t:ucooa~a· 

ve lb>eUe<dlnye Asiler de tahkimatlarını kuvvet
lendirdiklerini söylüyorlar Ayak satwı.ıarile Belediyenin 

iyi değildir. lyi olmadığını mat 

Bombalar hastahanelere isabet etti 
hastalar dışarıya fırladılar 

sık sık :şikayetlerini ya::dırab;ı 
iç-hı ziyaret eden bu kabil ~n.afııt ~ 
Zuğun,uuı anlıyoruz. Kendilerini d' 
sek bütün kaJxJJuıt Belediycdedif· 
tün kaOOJıat polistedir. Kendile11 ' 
'Zaşıyorlarmı§, dikkat edilsin ot 
yorıarm~, polis gelmi.'j, elüıdek'İ 
tini veya oamekcintnı almtş ktl~ 
götürm'Ü.-:1. 

Bertin 18 (telsizle) - Son 24 saat
tenberi asi kuvvetler Madritin zaptet
miş oldukları Üniversite mahallesinde 
kuvvetlerini teksif etmektedirler. Hü
kumet kuvvetlerinin Manganares nehri 
üzerindeki köprüleri yıkması bir tesir 
yapmaıruştır. Asiler hemen dubadan 
köprüler inşa ederek cephanelerini ora
dan geçirmeğe başlamış ve bu suretle 
hücum intizamla devam etmiştir. ı 

Şehrin cenup kısmında da bombardı
man devam etmektedir. 

Üniversitede hükumet kuvvetleri ka
rakteristik bir usule başvurmuştur. 

Harp hattmın önünde kamyonlar içeri-

içeride : 

• İhraç nuı.lltırımızın kontrolile meşgul o 
lacak memurlar dün §ehrlmlzde staja baa 
lamışlardrr. 

• Liman idaresinin yeni kadro ve bütçesi 
İktisat vekAleUne verilmiştir. 

• Bundan bir müddet eve! 200 Ura lhtııa... 
ederek kaçan Beyoğlu evkaf tabslldan Meh 
met Haydar Bursnda tevkif edilml§ iken So 
ma bapiFhaneslnln duvarmı delerek kaçtık 
tan sonra §ehrimizde tekrar y&kalanm~tır. 

• Türk - Alman Ucart mUnaaebatı bu 
senenin dokuz ayında geçen seneye nazaran 
çok genişlemiş Almanyaya ihracatımız yüz 
de 28, lthalll.tımız yüzde 9 artmı§trr. 

• Avrupa ve Amerikada seyahat acenta 
ları Yılbaşı mUna.aeebtııe çıkaracakları brö 
§Urlere 1stanbulda 937 de yapılacak §enlik 
!erin programını da koymak ıauyerek bele 
dlyenin malOmntına müracaat etmi§ler ta.kat 
belediyenin bir , ~rgramı olmadığından bun 
lara cevap vermemıııttr. 

• Erenköy, Kızıltoprak, G<Sztepe ve Fener 
yolunda oturanların müracaatları üzerine 
bu civarda çoğalan köpeklerin öldUr\llmeat 
için emir verilmlgUr. 

• flsr şil.- •T r-J tl~nnl!.!.""' 0 .. ı<JU nOWU.. 

tqı-pldosu ı.:mır edilmek üzere Halice gir 
mıııur. 

• Darphaneye taklidi kabil olmayan ban 
ka çekleri ve luymeUI evrak basmak Uzere 
bir makine almacaktır. 

• Yeni yollar ve yapı1ar kanununa dayana 
rak beledJye arsalarda bulunan ağaçların 

1ztnmz kesllmesln.l menetmigUr. 
· • Son tayinlerden sonra mllnhal kalan 

muallimllklere muallim mektebi mezunları 

tayin edilecektir. 
• l8tanbul vtlAyetı so!erberllk müdUrlUfü 

ne tayin edilen Dcvell kaymakamı Cemal 
ııehrlmize gelmlt ve vazl.tcıdne ba§lamI§tır. 

• Bu sene nakledilecek olan göçmenlerin 
aon katl!esl olarak 1500 göçmen Romanya 
dan Nd.zım vapurtle bugünlerde §ebrimlze 
gelecektir. 

• Eskişehir kursunu bitiren 80 çavuş An 
kara köylerine tayin edilmişlerdir. 

• Ankara cill !akUltesinln Rus ve Slav dill 
kUr&tlsü ihdas edilmiştir . 

Dı•arda: 

• İran gazetelerinin yazdığına göre mem 
lekeUmlzde uzun müddet dost lranı temail 
eden ve iyi lntıbalar bırakan Tabatabal Tah 
randa vefat etml§tlr. 

• Fraruıada Mu.rsilya civanndaki barut 
tabrikaaında vukua g elen işUalde ölenlerin 
adedi eıu ikıye ve yaratanlar 160 a çıkmı11 
tır. 

• Ekselslyor gazetesinin yazdığına göre 
yeni 1nglllz İtalyan anlaşmasının esasları me 
yanında SUvey~ kanalı nizamnamesinin tadi 
11 de vardır. 

• Şimali Çinde Sunlya villl.yetı Mançlku 
ordusu tara!mdan Jnponlarm yardımlle isti 
iP.. edilmektedir. Gazeteler Jar..onyanm dünya 
yı hayrette bırakacak bir ba.relu!t yapacag-r 
m yaı.ıyorlar. 

• Yunan ctıo:ıhuriyetlnin !JQn b'S.§.-~k!U Pa 
pan~taTJ'Cl Gl!. kalb d•Jr.na:;mdan ölmUştür. 

• U=ıı.!< farkta H"IAr.da ile İngiltere ara 
f'.ll!~ yeı>t b!r 11.nıaşmnnm esasıannm SJnga 
porda mlb>.ke.-e edlldiği söylenmektedir. 

• A.ııx!rikaıım yeniden seçilen cumurrelıd 
RuneU: Boenos Ayreso giderek Amerika tt 
'.ibadı kongresln.ln açılI§mı yapacaktır. 

• İngiliz kralı Gal mmtakux endUatıi 
sr."1asma hareket etmtıttr. 

• Dignltaa lsimlt bir İtalyan gemisi içinde 
ki 38 tayfa.sile birlikte Felemenk açıkların 

da, fırtına emıs.amda kaybolınuıtur. 

cum etmişlerdir. Bu esnada hristiyan
lar da mUslüman mahallelerine girmiş
lerdir. 

Müslümanlar tramvay arabalarına 

otomobillere ateş vererk yakmıı;,lardır. I 
Son gelen haberlere göre dağlık ara

zide bulunan kabileler de isyan etmi.~ 1 
ve Beyrut üzerine yürümeğe b;ı.şlamış-J 
!ardır • 

sinde kadınlar ve çocuklar götürülmüş
tür. Böylelikle kendilerini hücumdan 
masun kdmak istiyorlardı. Komünist 
tezahürlerinde de polisin kuvvet isti
malinden korunmak için daima kadmla
n ön tarafa koyan komünistlerin bu u
sulü asiler tarafından tesirsiz bırakıl

mış ve asiler kadınlarla çocuklan geçe
rek hükumet kuvvetlerile süngü süngü 
ye ça:-pışmak imkanını bulmuşlardır. 

Paristen gelen haberler, asi kuvvetle
rin Madritin merkezine doğru yürü· 
mekte muvaffak olduklarım bildiriyor. 

İtalyan gazetelerinden Gazteta Del 
Popolo Madritin düşmesinden sonra 
Katabnyanın asilere karşı mukavemet 
edeceğini yazmakta ve Sovyetlerin hü
kumet kuvvetlerine karşı gösterdiği 

müdahaleyi tenkit ederek "İspanyol kat 
ilamına nihayet vermek için herhalde 
Londradaki ademi müdahale komitesi 
usullerinden başka bir usul kullanmak 
lazımgeldiği,, yolunda mütalea yürüt
mektedir. 

İspanya hükiimeti, Yulyos Doyç is
minde meşhur bir Yahudi ağır topçu· 
Juk mütehassısım angaje etmiştir. 
HUkOmet, askeri vaziyette 

deöl•lkllk olmadığına söylüyor 
Lo~dra 18 (Telsizle) - Madritin 

merkezi üzerine asilerin havadan ve 
karadan bombardımanları devam et
mektedir. Karada askeri vaziyet değiş
memiştir. Li.zbond.an gelen haberler 
Mad.ridin şimal garbisindeki asi kuv
vetlerinin işçi mahallelerine kadar iler
lediklerini bildiriyorsa da hükfunet ma 
hafili bu sa.hada hiçbir hareket olmadı
ğını, bili.kis cenubu garbi cihetindP 
asilerin hücumunun durdurulduğunu 
haber vermektedir. 

Barselonada 18 y~mdan itibaren 
berkesin askere alınması devam etmek 
~-
Aaller nehre mi dökUldUler ? 

Hükumet mahafilinden gelen bir ha
ber, Manzanares nehrini geçmek istiyen 
asilerin hep birden nehre döküldüğünü 
bildirmektedir. 

Milliyetperverlere mensup tayyare -
ler şehri yeniden bombardıman etmiş 

ve kundak vazifesini gören bombalar
dan hastaneler ateş almış hastalar so
kağa fırlamxştır. 

Gene hükumetin neşrettiği tebliğde 
dört hastanenin harap olduğu bildiril
mektedir. 

Asi menbalan, asilerin zaptettikleri 
mevkii tahkime muvaffak olduklarım 

ve Madritin şimali garbi mıntakasının 
ilk caddelerini işgal ettiklerini haber 
veriyor. 

Biz, d-Olaşan · bir ayak satıt11' İ\ 
elinden sepet veya camekanımn tJ.. 

bileceğini ummıyoruz. Bununla 
onları haklı gördtı{rii miiz yerler de 
değil. Bu yazımızdan kastimiz 
Zerinin alım~ından dol.a.y1 ne şi~4 
Zerini ga:etemiz sütunlarıM ge 
ne de sepetlerinin iadesini ist 
bu esnafın kalabalık yerlerde 
arasına kanşmalanna müsaade 
mek de hiç .. 

Yalnız şu var: 
lki gün evvel şikfflJet yoU:ıı yiııt 

zetemize gelen bir ayak .cratıcı.ı 'i 
elinde tam sekiz ktiğıt vardı. I1 
onar liralık ceza kdfjttlan. 

Adam şöyle diyordu: k 
- Bu couı knğıtlarını üç gün · 

kazandım. Ben dolma kalem, kal~ ~I 
bi §6'!/ler 3atarak günde elli 1.-ıı11l<t~i 
kazanç teminine ~lı.1ınm. Vç f' 
elime tutu,<ttunılan seksen liralık 
kağıdını ı~l ödeyeb11irim. Bel~1 
bahatim var, be11.:i kalaba11k yer 
dolaştım. Bel'l ... i oturdum. Ne ye 
olursam owytm giinde elli k1ın.1~ 
kazanabilen hatta birçok gihı Zer 
nam.ayan birisine her defa 10 lir<I t?ı 
ceza kesilir mit 

Biz vcroock cevap bulamadık. J 
satıcılarına verilecek cezalar da J.v 
olmak W:::ımdır. Sonra bu mah,.,ı1 
tayin edildikten sonra bu zaoollıt 
kazanç temin ettikleri, tezgahlarf . 

hi~e:~~ ola~ :J~t ... ve.~~!:~ 
mesi icap edecektir. Çünkü bımıııf 
dilerine kcsileoek mal...-ul ce:.ayı a.o 
y cbilmek için günlerce ~1ı~1c 
lnıriyctindedirler. bı 

H ele lıo.<t m.i.delerhıe birer parç<I 

mck ko1J,;;_a1; ıztırarınd.adırlar. 
Halkın Do 

lng!!lere ltalY.ıt ~ 
MUnasebellnln nasıl oıec~ 1 
MusoUnlnln cevabandan s 0 r 

anıa,11acak 
Berlin 18 (Telsizle) -

öğrenildiğine göre İtalyanın ~ 
büyük elçisi Grandinin ~ngiltere ol 
ciye naım Edenle yaptıgı son ın 
larda nihai bir karar alınmamış, ç 
İngiltere Hariciye Nazm İtalya il' 
misak akdetmek fikrini kabul ettn 

Son üç gün içinde Madritte 200 kişi- tir. . . ı ' 
nin öldüğü ve 500 kişinin yaralandığı Buna mukabil Eden, hıçbır taab 
anlaşılmıştır. icap etmiyen ancak karşılıkh rneıl 

Romanya sefarethanesine isabet eden lerin teslimini mutazammın bir an13 

bombalar üç kişi öldürmüştür. da bulunmak taraflısı olduğunu • 
Sovyet gsmls ı kapıanandan mıştır. Bunun üzerine İtalyan tı'-

daha cı vap yok k · · ctıl elcisi Musolininin fi rını sormulf 
Moskova 17 (A.A.) - Tas ajansı J M lill' 

bildiriyor: 
s. imdi İtalyan Başvekili uso 

1ngilterenin aldığı bu vaziyete 
Sovyetler Birliği Dış Ticaret Komi· 

ne diyeceği beklenmektedir. 
serliğinin haber verdiğine göre, Soyuz .....:::.:......~-.....:.----------: 
Vodnikof gemisi kaptanile doğrudan .-ıııııııııııl!!ll" ... 1!1111-'i-ı~~~':::~~I!~ 
doğruya muhabere etmek imkanı hasıl 1 ([~ı ~.ftılillllllV 
olmamıştır. Faşist İspanyollar, kaptanı 1 '.il!"·~ . · J ~,. 
; eminin bulunduğu vaziyetle ne şekilde! Balıkçaıar denize dö ıt.Uıdil 
cebren Ceuta limanına götürüldüğü hak Dün gece saat 2,5 da BeşıktaŞ 
kında telgrafla rapor vermekten menet· rinde denizde bir müsademe oırıııl 
mektedirler. Beşiktaş bahkçdarmdan Ohani' 

Soyuzneftexportun Bertin mümessil- arkadaşı balık tutarken henüz kiıil' 
liği son üç gün içinde Ceuta liman ida· olduğu ve mahiyeti anlaş•lamıY'~ 
resi vasıtasile "Soyuz Vodnikof,, kapta motör çarpmış ve sandal devrilefC~ 
nına üstüste birkaç telgraf çekmiş ve hkçilar denize dökülmüştür. ıs 
evvelce çizilen program mucibince Et- balıkçılar etraftan yetişenler tarııf 
velde Belçika limanına hareket etmesi· kurtarılmışlardır. 
ni emretmiştir. Petrol gemisinin kap- Kumarcılar 

tanmdan şimdiye kadar hiçbir cevap a- Zabıta dün gene 
lınamamıştır. Geminin Almanyaya nak- oynanırken kumarcıları cürmütı' 
letmekte olduğu petrol yüküne ait ve- halinde yakalamıştır. Bu kahve Ô~ 
sikalarm müşteri bulunan Beuzolver- da Karamustafa caddesinde fı1~l 
band kumpanyasına zamanında tevdi Hasanm kahvesidir. Burada SatıltJI" , 
edilmiş olduğu anlaşılmıştır. Demek o- Osman isminde iki kişi kumar o) 

luyor ki faşizmin adamları olan tspan- ken yakalanmıştır. 
yol asileri kendi efendilerine ait olan Bir gUnde 4 hıraızlllC 
malları zapt ve müsadere etmişlerdir. 4 yaralama 
Tabiidir ki, bu, faşist İspanyol gene- Son 24 saat zarfında şehrirpi2:de . 
rallerinin mes'uliyetini tahfif edecek ma hırstzhk ve dört yaralama hadise
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hiyette bir hadise değildir. muştur! 
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aı:- Ç<OHCtYI il< R ıstaobul llmanı neresi 
~e tanıyorum: Bulgaristan I hl il 

CUidir. Orada malını, mülkünü, 1 o 8 r 
aclının ve kendin.in a.ım terile ha- Prost Veni kapı 

~lan ~ütün can yongalarını) bıra- diyor fakat •• 
· 'I'tirkiyeye, ana. vatanına göç- İstanbulun müstakbel pHimru yapan 
~ e llıecbur kal.mı§. mütehassrs mimar Prost bugünlerde bil 

~ eve gelerek, sa.çını süpürge hassa istikbaldeki tstanbulun limanı işi
~1~taıarın oğulmasmdan, camla- le meşgul olmuştur. Mütehassısın yeni 

:nnıesine kadar tekmil ağır hiz. liman için en münasip yer olarak Y ~
l'i, gündelik mukabilinde görilr. nikapı koyunu buluşu iktisadi mahafil

;-ida bir tek gayesi var; o da, el- de derin bir hayret ve akisler uyandır
Parçw,ı gibi gUrbUz, T.eki. "" 1ış-
~ ~ ~şb~ 

. e lla.rnuskir olan evlatlarmı ye-
i~ektir. Hepsine aile muhabbeti 

11llai gayeler aşılamış. Kimi og
kimi terzi, kimi doktor olarak 

ek istiyor.. Mektep karnelerine 
r7rrı, en yüksek derecelerle sınıf 
~Gr. Üstleri, başları, terbiyeleri. 

lan, kalkışları, konuşu§lan mil
eldir. 

l' ~ıl yüz çocuğun yatı mekteple-
llllisabaka imtihanile parasız alm

~ı .. ~~nun icabıdır. Bu yavrucak da 
~enberi, böyle bir muvaff akiye-

l
bUyUk emel dıye kalbinde besler, 
anır d rd 'in unı u. 

. ayet, bUyUk giln, geldi çattı. 
hl:niz, heyecan içinde .. Hele annesi. 
~ ~lıınııyor. Bir taraftan dua, 
e' 0te taraftan kızma ga~Tet ver-r., 

~r l!abah, sevinç içinde, çılgın gibi 
· Elinde gar.ete.. K~.. Ka
ş,: Hayır, bu. tayyare piyango

a'kı kör taliin gelişi gürel insana 
ıs aın kabilinden 6ans eseri bir ka
irt~eğj] • Bütiln bir ömrün gavesi 

111 
ihar piedöstali, istikbal içm limit 

'tl~ açılışı, öteki c:ocuklara imti
eb . Unesi, kara bahtın yeşermesi.. 
ltn~k ettik, kadıncağızın sevincine 

!il. 0 
1Yetıe iştirak ettik, kızı alnın

İstanbulun limanı işi evvelce uzun 
boylu tetkik edilmiş ve üzerinde meş

gul olunmuş bir meseledir. Muhtelif 
vesilelerle yapılan bu tetkiklerin hic bi· 
risinde Yenikapı muvafık ve iktisadi 
görülmemiştir. 

Bir muharririmiz Pros•un Yenikapt· 
y1 muvafık görmesi üzerine Ticaret o-

dasında liman meselesini tetkik etmiş 

olan Liman komisyonu azasmdan bir 
zatla görüşmüştür. Bu zat diyor ki: 

0 
- Yenikapıda Lim.cın yapılması 

meselesi eski bir masaldır. Buna bizden 

de taraftar olanlar vardır. Halbuki ge
rek iktisadi gerek liman tekniki bakı
mından imkan yoktur. 

Farzımuhal Yenikapıda liman yapı· 

lacak olursa bu yer lüksten ibaret olur 
ve Kuruçeşmeden itibaren Sarayburnu 

ve Haliç arasındaki sahara limancılık 
noktasından muhtelif sebeplerle istiğna 
gösterilemez . 

İstanbul esasen bir liman şehridir. 
Şehir Iımanın vaziyetine göre inkişaf 

ebniştir. Limana lüzumlu olan mıntaka 
her iki sahilde kademe kademe yer bul 

muştur. Limanı Yenikapıya götürmek 
demek bütün şehri Şişliden itibaren a
lıp Yenikapı arkasına sıralamağı göze 
almak demektir. 

'· .. Pttık .. v.. be Y enikapırun karadan ve denizden 
'1t1iy0 'klemeğe başladık.. Hal! da coğrafi vaziyete uygun oluşu 1stanbu-

1ıraıo l'\ıı.. lun limanı olması için kafi bir sebep teş 
·ifa l?ıa )'a: Ders senesi ilerlemekte- kil etmez. 

~ lbukı. mUsabakayı kazanan ço
lı:ı 1a ~~· Satı'i 'öuraaa mrs- i -'dı , ... _ •• :cr---·--

rs n .,, dıyerek onu 
~.talebesi bile saymryorlannrş .. 
~ beklenen emir gelmiyor. Mü-

~l :ıar kar etmemektedir. 
l;rıarnnş ki: 

a<) er Yok .. Bul da koyalım .. 
~n, aciz .. Oraya baş vuruyor, bu

" U '4J vunı!or. Bütün kapılar du-
fıla ıtıit şahıka.cımdan inkisar uçu
i~a Ytıvarlanıyor. 

Yenikaorda olsa olsa bir balıkçı lima-
... - .... ..&~ u.a.aLu.u. ;a.,,u u• .,,, &C\.l ı~t:asyoııu-

nun daha geri alınması ve bu sahilinin 
Yalıköşkünden itibaren temizlenmesini 
temin eder ki çok iyi olur . ., 

Beyazıt bir Unlv;?rslte 
mahallesi oıacak 

Şc"!hrin müstakbel plar.ı işiyle me~ 
gul olan mütehassıı:ı mimar Prast dürı 
üni\'er~iteye giderek rektörle göruş· 

müştür. 1\limar Prast Ilayaı:rdın üni. 
versite mahallesi haline gelmr.sini 

muvafık bulmuştur. Buna göre bir 

Fllyos - Çatalağzı 

Demiryolu 
Bugün merasimle 

açılıyor 
Cumhuriyet hük\ımetinin şimendi • 

fer siyasasının sarsılmaz eserlerinden 
Filyos • Çatalağızr hattı da bugün Ça· 
talağmnda yapılacak merasimle işlet

meye açılacaktır. Hattın küşat resmini 
Zonguldak valisi yapacaktır. Küşat res 

Mekteplerimizde 
Fransız sist:emi 

yerıne Alman usulü 
Maarif vekii!cti talim ,.e terbi) c he. 

yeti lise ,·e orta mekteplerde tatbiı. 
edilen tedrisat sistemi hakkmdnki tet-

kikatmı bitirmiş Ye maarif sistemim!. 
zin kumilen değişmesini icap ettirecek 

projesini maarif Hkaletine \"ermiştir 
Talim ,.e terbiye heyeti bu projesind~ 

~·ekfılete lise \'e orta mekteplerd•..? 

minden sonra Çatalağzı kömür o· Fransız sistemi yerine Alman sistemi. 

caklarından kömür yüklenmiş bir va- nin kabulünü tav~iye etmekte ,·e lise 
gonu h<>mil bir tren saat 16,30 da hare 
ket e•lccek ve yarın saat 14 de Ankara· 
ya vasıl olacaktır. 

lcrin 1:! ~eneye çıkarılmasını mu\'afıli 
gördüı"Yü ii hilclirmektf>rlir. 

~nkaraya ilk defa karadan .kömür Qt~h l;ikleri imar iç·n 
~etıren bu katar Ankaraya gırerken ~ _ _ •• 
istasyon başında on dakika duracak ve Mı 11 ı mu d.:: fa :ı Ve
istasvondaki bütün lokomotifler tarafın k aıeti tarai· ı ndan 
dan ·diidükle karşılacakatır. Bundan hazırlık yapaGacak 
sonra tren istasyonda merasimle karşı· c. H. P. Kamutay grupu, dün öğle-
lanacnktır. den sonra Dr. Cemal Tuncanın ba_şkan-

fstasyon<la bütün hükumet erkünı bu- lığında toplanmıştır. 
lunacak, Çatağzından getirilen nümune Ruznamede, Mu§ saylavı Hakkı Kı-
kömilrü,Zonguldak valisi,Nafia vekiline 

lıcog~lunun milli kültür ve şehitlikleri 
takdi:n edecek ve nümune büfenin mu-
tena bir yerine konulacaktır. imar hakkında vermiş olduğu takrir 

Nafia vekili burada bir nutuk söyli- vardı. Bu hususta söz alan birçok ha· 
yecek ve ~onra hat hakkında izahat ve- tiplerin mütalea!an dinlenditken sonra, 
rileccktir. Kültür Bakam Saffet Arıkanla İçişleri 

Dahıliye VeKaleti 
Çöp meselesini 
tahkik ettiriyor 
Dahiliye vekaleti İstanbul gazeteleri-

nin ısrarla üzerinde durduğu çöp ve si· 
nekler işi üzerinde Belediyenin verdiği 
izahatı kafi görmiyerek bu mesele üze
rinde tahkikat yaptırmak lüzumunu 
görmüş ve mülkiye müfettişlerinden bi· 
rini bu işin tahkikine memur etmiştir. 

Tahkikatını siiratle yapmak direktifi
ni almış olan müfettiş alakadarlarla te
masta bulunarak tahkikatrnı yapmakta
dır. 

Dr. Şaht 
on ... Uanlt:..tAl.s:u•• goBdl 

Ankarada bulunan Alman Milli 1k· 
tisat nazırı ve Devlet bankasr reisi dok· 
tor Şaht dün Ankarada Ziraat, iş ve Sü
mer bankı ziyaret etmi~ Alman elçili· 
ğinc!e şercfıne verilen ziyafette bulun
muştur. Ziyafette hariciye, dahiliye, 
adliye. iktisat, gümrükler vekilleri bu
lunmuştur. 

Alman nazırı öğleden sonra Orman 
çift!iğ: ve Ziraat enstitüsünü gezmiş 
ve akşam hariciye umumi katibinin ye
me?,inde bulunmu§tur. 

Bakam ve Parti Genel Sekreteri Şük

rü Kaya, Cumhuriyet hükCımetile Par
tinin milli kültür yayımı üzerindeki ça

lı§ma1anru ve elde edilen terakkileri ve 
bu hususta, herkesçe m~tum olan ka-

nun hükümlerine bağlı olan Cumhuri
yet hükumetinin kültürel tedbirlerini i

zah ettiler. Bu izahat ittifakla tasvip 
olundu. 

Şehitlikleri muhafaza ve imar nokta
sından lazım gelen tetkikat yapılarak, 
bu seneki bütçede ona göre mütalea 
olunmak üzere Milli Müdafnaca hazır
lık yapılması tasvip olundu. 

Yalova kaplıcaları 
Avrupanın en mü
kemmel a))'hca-

ıarı olacak 
Yalova kaplıca!armın geni~letilerek 

Avrupanın en mükemmel kaplıcaları 

derecesinde ıslahı için bir proje yapıl· 
mı~tır. Kaplıcalann müdürlüğüne uzun 
müddet Fransanın Plambier kaplıcaları 
doktorluğunu yapmı~ olan mütehassıs 

Nihat Re~at tayin edilmiştir. 

ca mektebin müdürile hele bir 
Ut~esfnl söyliyorlar: tramvaylara. 

1 
ara binip koca şehri fellik fellik 

t }'or. 
proje hazırlry:ıc:ıktır ----------------

[{ambiyo 
ğına mani 

kaçakçılı
olmak için 

a.ı~romuz dolu!. cevabını alıyor Polislerin miğferleri 
~ıı.~ki el altmdan haber veriyorlar 

~· klıanede boş yataklar bile var 

;~ta hasıl olan intiba maalesef 

Polislerimizin yeni kıyafetlerile 
giyecekleri miğferler İstanbul polisi için 
de satın alınmaktadır. Bunun için usul 
den oldu~u vechile ticaret odası miğ
ferlere fiyat biçecektir. 

lıtlrn 
aı assız olmavacak .. Bir yolunu =================== 
bı~·~. l<uzum V!ia, bir tanıdığın yapılacak, niçin sürüncemede kalmalı? 

Neden fena intibalar hasıl olmalı? Ne-
" ~l'U.ı:n ki: den cahil dimağlarda, "lltimassız ol-
~e~a.sa ne hacet efendim? .. Cum maz :,, kanaati yanlış yere doğmalı? 
~ tıı~e.vrı?nde böyle şeyler mevzu Kahrolsun kırtasiyeciliğin bataatı? 
l't it dır ... Kanun var .. Kız, mUsa- Biz intizam, sürat istiyoruz.. Devlet 1 

~dı .. Hakkını, biraz geç bi- işlerinin tıkır tıkır yürümesini istiyo-
~acaktır. ruz! •. 

~ll.ı. esı ?ofjlllla geçmesin.. Aylak Böyle bir inkılaba da o kadar ihtiya-
~~ Rrıtık bir yaşta olduğunu cımız var ki .. 

)f.ı ah .. Maazallah ya bozulursa .. 
~1a ~den kahır .• 

1 ~~n bir ahbabı aranıyor .. Ona 
ı r, ''t deriliyor.. Ben, ''Lflhavle., 
~ i~iıt a .. sabur,, çekiyorum .. 

e~ bu~Yle_ intiZ3.Illsızlıklar olsun? .. 
in, Un cıhazlarımız tıkır trkır iş-
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GEÇEN SENE BUGON NE OLDU? 
Şair Celfll Sabir ölmUştur. 
Kral Aleksandrı ve Fransız hnı1clye nazı 

nm ö1dUren anıırfl.stlcrln muhnlıemeslne Pa 

rlste tıaşlıınmıştır. 

Hükümetin kambiyo, esham ve talı 

~ilat kaçakçılığının önüne geçmel• 

için hazırladığı tayiha meclis, adliye 

,.e maliye encümenlerinden geçereK 

bütçe encümenine \'erilmiştir. Layihıı 

üzerinde bazı tadilat yapılmrştır. 

iki kızı ~'oçıran biri 
Dün müddeiumu

milfğe veriıdı 
Di.ın müddemrnumiliğe Beykoz jan. 

darması Süleyman isimli bir gend 
teslim etmiştir. Bu genç Beykozutı 

l\tnhmut Şevket paşa nahly esinde e\·. 
nlfı Kezihan isimli bir kızı sonra dn 
Pcnbe adlı diğer bir kızı kaçırarak iki 
sini de ayn a)Tı evlere kapatmıştı:r. 

Dün kızlar da müddeiumumiliğe mü. 
rncaatla Süleymanı dava etmi~lerdlr. 

f lr? •. ·~Bu, o kadar muğlak bir iş 
~U atta, milsabakanm kazanıl
~iı~' gazetelerde muvaffakiyet 

ır Cd"I .. ı mez, ç-0cuğa, gideceği 

~ostcrilemez mi? İzzet, ikbal 

Hususi birr 
başka 

nıektebe girnıekten 
yoktur • 

çarenız 
11~ ~ a ile yavrucağız alınıp yerine Fatihden S. D. imzasile alclrğımız mektupta deniyor 

t at nıı? Du" "un·· · B .. t'' Tü' ,,.;, • •• ı:t un. u un r-
J ~t ~= 

i~0 1 
Çocuk! .. Tahsilin bu küçük! 

' ·ıho~ arı. bahsettiğimiz rıuhuletle 
'tlıel'a.8~0Puna h1zlı vurnnlnra ynpı 
- lar ıınıe bcdnva rnclctcplertnc 

l
e · tl1' ctraflarmd!'I 1 i dF~er c;ocukla
ıpi ~lls.tesır ede>r, ne gi.i7el bir trı;v!k 

1 
olur. Bu is mademki ergeç 

.. Yedinci ::anıfta ilk sene ikmale kalarak sınıfta kal
dım. Fakat ikinci ve üçüncü senelerim hastalıkla geçtiği 

için tabiidir ki imtihanl:ırda muvaffak olamadrm. Elimde 

doktorların verdikleri raporlar ve reçeteler var.Hangi mek-

tebc müracaat cttimse kabul edilmiyerek ancak sanayi 

mektebi kabul eder dediler. Oraya da müracaat ettimse de 

3 sene aynı sınıfta döndün diye red cevabı veridler. Tah 
sile çok hevecim var. Ancak ne yapmalıyım.,, 

CEVABIMIZ: 
Hastalık yüzü!lden de olsa, Uç sene ayni sınıfta kal

mış bir talebenin resmi mekteplerde okuması eldeki tali
matnamelere göre imkansızdır. Sizin için yegane çıkar yol, 
hususi liselerden birisine girip yazılmak ve eğer mutlak j 
resmi lisede okumak istiyorsanız hususi lisede bir sınıfı 
geçerek oradan gelecek sene resmt liseye nakletmektir. 
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"Oımıhuriyct,, tc Abidin Vaver ya
zıyor: 

Geçen gün "Türkiyedeyiz, Türkçe 
isteriz,, başlığı altında çıkan 
yazımın, okuyucular arasında, derın 

akisler uyandırdığını alciıh'lm mektup
lardan anlıyorum. Memnuniyetle kayd
etmek isterim ki milliyetperver halkı
mızın dil işindeki hassasiyeti gittikçe 
artıyor. Aldıt;rım mektuplar içinde, si
nemalarda İngilizce ve Almanca rnm
lere ilave edilen Türkçe yazıların ya
nında, Fransızca izahat bulunmasına 
bile itiraz edenler var ... 

Fakat bugün benim yazmak istedi
ğim bu nokta değildir. Müsevilerin 
mütemadiyen Fransızca konuşmaların
dan, Rum garsonların umumi yerlerde 
pervasızca Rumca bağrışmnlarından 

çok daha acı bir dil hUnnetsizliğinden 
bahsedeceğim. 

Abfrlin Daver böylece bir okuyıu:u· 
nun ya::dtğı mektubu naklettil;tcm son
ra, giri.J(lmcsi Uizım gelen tC§elJbiis
lcrdcn bahsederken ezcümle "Halkev
lcrina biiyiik bir ir.~nt ı·azifesi rlii.'!tii· 
ğiinii,, söyliyor. 

Şimdi diişilnüyoruz: 

lstanbuU:la Tiirkçe kontl§mayaııl.ar. 

neden konuşmazlar da mak.satlarrnı 

başka dillerde an'lutırl.ar1 Konıı§tllklu
rı ŞC?Jler bi::im aleyhimizde midir kit 
Yoksa Tilrkçe mi bilmiyorlar' Bilmi
yorlarsa neden öğrenmiyorlart Dimya
nın lıiçbir yerinde, milli duygııları bi
zimki 1:.adar bcsilcnmiş, pcklc§mi~, bir 
memlekette milli dile rağbet göstcrmi
yen hiçbir camiaya bıı derece müsama.
ha edilme::. 

Bu bir! 
Ondan ba§ka billuı3sa Bcyoğlıı cihe

tinde - yeni açılan dükkanlar dil iltıhil 
olduğu luıldc Ti1r1.'iln ·milli şiyvesine 

hiç uygun gelmiyen dükkan isimleri 
bcrteviye çoğalmaktadır. 

Abidin Davcrüı ileri sür.düğü fikir 
trogrumr:r. ~urımJMrl 'tl«fft'H'r:'~ tr~t 

seferberliğim~ gi~mı.elidir. 

Hatta. bu klifi gelnıez. Milli dantga
mı=ın Türk yurdımun her köşesinde 

muhakkali, .!czilebilm.Mi ~in Halkevle
rinin açacağı ir~at 3tf erberliği idari 
bir toyit dahi ~ter. 

Hi. 

----------------------------
Jaıp<0nyaı 

Doğazlar mukave
resini ne zaman 
tasdik edecek 

Mc.ıntrö konferansında Japonyayı 

temsil eden Japonyanın Faris büyük el
çisi S:ıta dün şehrimize gelmiş ve akşam 
üzeri Atinaya hareket etmiştir. 

Japon büyiik elçisi şehrimizden tele· 
fonla Hıuiciye vekili Tevfik Rüştü A
rasta görüşmüş, Hariciye Vekilimiz 
kendi~ini Ankaraya davet etmişse de 
derhal Atinaya gidecek olan büyük elçi 
bu ziyareti başka zaman yapmak vaa· 
dintl: bulunmuştur. 

Sato, Montrö an1aşmasının tasdiki 
işi hakkında demiştir ki: 

"- l\fontrö konferansında Japon mu 
rahhas heyeti Türk noktai nazanna 
müzaheret için elinden geleni yaptı. 

Yeni Boğ:ızlar mukavelesinin Japonya 
tarafır.dan henüz: tasvip edilmemi~ ol· 

mas.ı herhangi bir gayritabii vaziyetten 
ileri gelmiyor. Japonyada umumiyetle 
muahede ve mukavelelerin tasdiki uzun 
meras:me tabidir. Bu yüzden Montrö 
mukavelesinin tasdiki de gecikmiştir. 

Memleketinizde uzun müddet kalmadr· 
ğıma çok esef ediyorum. Bu münase
betle beni Ankaraya davet etınek lutfun 
da bulunan Hariciye Vekiliniz doktor 
Tevfik Rü~tüye bilh:ıssa müte§ekki
rim ... 

Almanyanın 
hakkındaki 

nehirler 
kararı 

Franldurtta çıkan Frankfurter Zci
tung Alman hükumetinin nehirler me· 
se1esini yeni bir nizama rapt için mü· 
ıakereye amnde o!du~unu yazm:ı!:-"..adır. 
Alman gazeteleri umumiyetle Alman 
hükCrnetinin nehirler dolayrsile aldığı 

karnrın siyasi değil ekonomik olduğun· 
da ısrar etmektedirler. 



Beş senelik endüstri planı 
ve gıda sanayii • 

Ba ı ar, ha kları n · çin 
en· ze dö Ü yorlar ? 

Konserve fabrikaları yapıEırken neyi 
düşünmeliyiz. Sevkiyat yapabilmek 
için soğuk hava vagonuna lüzum var 
Ucuz balık temin etmek istiyen hayır 

müesseseleri okusunlar 
Hükumet, ikinci beş senelik en. 

düstri pUinında, gıda sanayüne bil. 
yük bir yer nyırmaktadır. Yapılan 

bir projeye göre, Trabzonda soğuk et 
,.e konscr"e fabrikası, Jstanbulda ba
lık konserve fabrikası, diğer yerlerde 
de sebze ve meyve konserve fabrikala. 
rı açılac:aktır. 

lkinci beş senelik planda gıda sa. 
nayiine girişilirken, gıda sanayii ile 
uğraşan esnaf teşekkülleri ne düşünü
yorlar? Balrk, et ve meyve konservesi 
yapan fabrikalar açılacak olursa bu 
gibi malların satışlarını yapan ve ya. 
hut i::tihsal eden küçük esnaf ve kü. 
çük tüccarın fikirlerini öğrenmeği 

faydalı bulduk. 

Bu, esnaf zümreleri arasında ilk 
defa balıkçılarla görüştük. Şimdiye 
kadar balıkçıların kendi arala"fda 
yaptıkları toplantılarda bir konsexve 
fabrikası açılmasından İstanbul su-

larında tutulan balıklara mahreç aran 
masmdan çok bahsedilmiştir. Bu iti. 
barla gıda sanayiinin ikinci beş sene
lik endüstri pHinında bUyUk bir yer 
alışı, herkesten evvel balıkçıları mem. 
nun eden bir haberdi. Kendisi ile gö. 
rUştuğümüz bir balıkçı diyor ki: 

haneye tediye eder. Biz de balıkları 
denize dökmekten vazgeçeriz. 

Asıl bahse gelelim, görüşmek iste. 
diğimiz bu, değildi. Beş senelik endüs. 
tri pHl.nında gıda sanayiine de büyük 
bir ehemmiyet verilmeketdir. Gıdrı 
sanayii denildiği zaman hatıra balık 

konserveciliği de gelir, bunun hakkın
da ne düşünüyorsunuz? 

Görüştüğümüz balıkçı, ha me
sele etrafında balıkçılar cemiyeti 
reisi ile görüştüğüm takdirde, daha 
enteresan fikirler elde edeceğimi söy. 
ledi. Onun taYsiyesi üzerine balık~ı
Jar cemiyetinde, reis Ahmtle görüş~ 

tUm. Aramızdaki görüşme pek kısa 
sürmüştü. Ahmet, bu bahisler etra. 
tında şimdiye kadar çok defalar fi. 
kirlerini söylediği için, artık usanmış
tı: 

Kısaca dedi ki: 
- Balık konserve fabrikaları aça. 

Jım. Bu çok doğru bir fikirdir. Esası. 
na itiraz eden yoktur, fakat hangi ba
lıkları konserve edeceğiz. Bunu ıyı 

düşünmek ve tetkik etmek lı\zımdır. 

Eğer palamut ve torik balıklannı kon 
serve etmek için fabrika açacak olur. 
sak, yanlış bir iş yapmış oluruz, Çün
kü torik ve ondan daha büyüğü o. 
lan altı parmak, spori dediğimiı 
bu balıklar her sene tutulamaz. Yirmi 
otuz senede bir bu secamette balıklar 
bulunur. Gelecek sene bu kadar büyük 

HABER - :Akşam postam 

~~aıitlYı ırk D'lta Uya 
(!(ıra:ıOoırDo t~l'9>ırDk 

ce'lttn 
ltalya kralı üçiln.cü Vittorio Eırı.a.nu

elefo doğumwıun yıldönümü nıüna.re
betile Atatürkle üçüncü Vittorio Emq.,. 
nuez arasuıda Q.§ağıiU:ıJ.,"i t~7,gro/U:ır te. 
ati olunmuştur: 

Majestelerinin doğumu yıldönUmU 
mlinasebetile en samimi tebriklerimi 
ve aynı zamanda şahsi saadetlerile 
İtalyanın refahı hakkındaki temenni, 
!erimi anederim. 

K.Atatii.rk 
Eksel!nsmızın is&l lQtfunda bulun

dukları nazik tebriklerden ziyadesile 
mütehassis olarak hararetle teşekkür 
eder ve şahsi Madetlerile Türk milleti
nin ref aht hakkındaki en iyi temenni
leritni yeniden arzeylerim.. 

Vittorio Emanueı 

Teşekkür 
10 ikiııcite~rin UJ36 salı günü Ru-

meli l ' enerindcn balık yüklediğim mo. 
törle Tophane hizalarına geldiğim sı. 
rada sise tutularak bizzarure ağır, 

ağır köprüye ilerlemekte iken birden
bire karşılaştığım Akay idaresinin Ka 
lnmış Yapuru ile müsademenin önüne 

18 lldncfteşrfn - ı9'f 

~ Yarın akşam S A A Y Sinemasırı 
Dekorları, taganni heyetleri ve meşhur orkestra.siyle blü11 

Viyana operasını. dünyanın meşhur tenoru 

JEANKIEP 
en son temsili olan v.a 1936 Venedik müsabakasında 

altın madalya kazanan 

AŞK GÜNEŞi 
( im Sonnenschein) J 

Almanca sözlii ve şarkılı filmindegöıleriniz önünde canlandıracak 
Yerlerin evvelden aldırılması rica olunur. 

Zati Sungur 
Bu geceden itibaren 

FERAH Sioemasınd 

geçmek kabil olamadığından motörüm '---------------------------ı 
batmıştı. Bu kazada vapur kaptanı. d 
nrn hiç bir hatası oımadığı halde ma. ~ Pek yakında ır C ~ K sinemasın 
hza bu motörle çalışarak sekiz inaa.. 
nın maişetini temin eden bu ihtiyar 
denizciye insanf bir yardım olmak ti. 
zere Akay idaresi motörümil dalgıç 

marifetiyle ve kendi vesaiti ile yirmi Fılmınde 

beş kulaç derinlikten çıkararak bana ~~~~~~~~~!!!!!!!!~~~~~~~~~2S~~!!! 
teslim etmistir. 

~ ~ •MM* 
Beni ve çoluk çocuğumu sefaletten 

kurtaran bu yardımdan dolayı cumhu. 
riyet hükumetine karşı duyduğum de
rin minnettarlık ve şükrana hürmet. 
lerime sayın gazetenizin tercüman 
olmasını rica ederim. 

Rumeli Fenerinde Dere m.ahalle. 
sinde 64 numarada Derya kuşu nwtö

Yarm ak,amdan itibaren 

5 A K A R Y A (Eski Elhamra) sinema•• 

Her vakitten daha güzel ve daha sehhar artist 

..DOAN CRAWIFORD 
Kısmen Korfu ve Ege adalarında çevrilmiş Fransızca sözlii 

rü sahibi EyÜp. len bu balıkları bulamıyacağız. O r.a. f j 1 ~ 

- BahkçılığJn inkişafı için her şe}
den evvel tutulan balıklara mahreç te. 
min etmek Ulzımdır. Bütün balık yj. 
yenler, ancak sahil ahalisidir. Halbu
ki lstanbul sularında tutulan balık. 
lar, lstanbul halkına çok geliyor. Jyi 
bir fiyat bulamadığımız için bazan 

balık tutmuyoruz. Mesela Kil. 
yosta tutulan bir motör dolusu ba
lığın, balıkhaneye kadar masrafı ha. 
lığın satış fiyatından fazla oluyor. 
Du rn.lt altında bn.lıkları denize 

torik altı parmak, sipuri paçota deni. Dı· 'edı·g""'ı·m Gı·bı· Vaşarzm 

man fabrika ne işe yarar? Balık kon- .=d:::;:e=bo=z=u=ım=am=ış=ba:=::l::;ık=yi=y=ec=e;:k=ti=r.=B=a=ı:::;ık=·- lhtır .. lt ve güzel blr mevzu - emsalsiz bir temsil heyeti d 
serve fabrikası açarken bu noktaları 1 kU: b hs d k zet · d b t ı 
da hesap etmek lazımdır.,, çı 1 an a e er en ga enız e u BugUn ve yarın son matlnelera kadar M AV VALS .. 

meseleyi yazmağı unutmayımz. 
Dalık sevkiyatı için soğuk hava -------------------------------- ~ 

Yagonu lfi.zım. A 2 A ıır."' • -1 ~ 
D O.dlkpll.D ~. n m n ~ .......... .,...... r . 
iğer bir balıks-ı da sö7o kAngtı. g 

dökmekten başka çare kalmıyor. 
- Bu sene ne kadar balık denize 

dökiildü? 
- Anadoluya balık sevketmek için 

Bunun da fikirlerini burada yaz.ıyo. 18 lklncltefrfn ÇARŞAMBA MAT 1NELER1 N O EN 1T1 BAR EN 1 
rum: lstanbul tarafında ilk defa gösterilecek hakiki ve 'tS 

B I • 1. • t 1 2.000 metre ve l / 2 saat er 1 n . o 1 nı p ya ar 1 devam eden muazzam filrd Balıkçı bunun hesabını bilmiyordu. demiryollar idaresinin soğuk hav2 
Ynnındaki k!tibine sordu. Ondan al. vagonu tedarik etme.si lazımdır. Bu
dığı cevap üzerine ve biraz düşündük- gUnkU şerait altında Ankaraya balı~\ 
ten sonra: 

göndermek için müşkülat çekiyoruz. 

Ayrıca: Meşhur artist 
FREDERlC MARCH tarafından G ı••ı N A 1 M bu büyük prograıt11 

~ kaçırmayını:t. 

-----1 Pek yakında : POMPEl•nin SON GDNLERi 
Gelecek hafta: ŞARLO : ASRi ZAMANLAR 

- 100 bin palamul. Bunları balık.. Bu yüzden Ankarada bahalı balık yi. 
haneye kadar getirmek için nafile ye. yorlar. Eğer bu soğuk ha"a vagonla. 
re motör masrafı verecektik. l\lotör rı olursa, Ankara halla hem ucuz hem 
masrafını çıkaracak bir fiyat da bula· ------------------------------------------------------~ 
mıyacaktık. Balıkçılar, balıklann fi. 
yatını bahalılaştırmak için denize ba 
hk dökmüyorlar. Meseleyi yanlış an
lamamak lnzımdır. Para etmediği 
için, demin söyledl{;rim gibi, motör mas 
raf'ını çıkarmadığı için denize dökll. 
yorlnr. 

Bir taraftan balık bu1amıyan fakir 
halk kütlesi varken, diğer taraftan 
balıkların denize dökülmesi pek gü. 

ünçtür.Demin sorduğunuz sualler ara 
smda, bunu iyma ediyordunuz. Pek 
gü1ünçtür. Size tamamiyle hak veri. 
yorum. Fakat bu balıkları bir hay<r 
müessesesine vermek için, balıklarm 

motör masrafını, balıkhane rüsumunu 
tediye etmek H\zımdır. Esasen deniz
den ~ıkardığı balık için ma.c;raf eden 
bir dalyan sahibi, bu masraflara ne 
diye katlanabilir. Eğer böyle bir ha. 
yır müessesesi, pek ucuza balık teda. 
rik etmek istiyorsa rüsumunu, balık-

Mi ki 

or suz Kapta 
Bir Aşk filmi mi? 

Bir Sergüzeşt filmi mi? E v E T ' Bir Kahramanlık filmi ml? 
Bir Büyük ihtişam filmi mi? • 
Bir Büyiik yıldızlar filmi mi? 

1 

KLARK GARLE - CHARLES LAUGHTON .. FRANCHOT TO~ 

Yarın akşam MELEK' d 
<CUMA MATINIElblE!R<[O)~INI nırn~A~IEr-1 

PEK ve ME EK' de 
-ilim~ 

aaa haydutlar peşinde 

d 

t 



18 ikinci teşrin - ~ 

Sihirli ayna 

Karmı1a birlikte şatonun salonuna., 
girdik. Burnumuza kU:f ve rütubet ko
kusyeldi Elimizdeki mum, bir asra 
Yakın zama.nda.nberi ziya. görmeıIÜI o

lan duvar len aydmlatmca; irili ufaklı 
rnilyonlarca fare, yere dtişilp de parça-
lan etrnf a saçılan bir destinin kınkla
ıı gibi, dört bir yana savruldu. Arka
rnızdan kapıyı kapattık, rll2Jg8.rlar yer 
lere serili kAğrtları uçurttu. Bu k!ğıt
lamı kenarları liyme Iiyme yenmişti. 
Üzerlerinde kul"l!11uvustat yazılar var
dı. 

Yosunlu duvarlardaki tabloları gös
tererek, karıma: 

- İşte bunlar ecdadımın "portre,, le
ridir, cicim! - dedim. - Eğer muharrir 
olsaydım herblr resmlıı ka.r§ısmda mu 
hakkak ayn bir roman yazardım. Bu 
ak saçlı kadınlarla saçlı sakallı ihtiyar
larm hepsi de vaktiyle bizim gibi genç.-
tiler. Onların da başla.rmdan birtakım 
gönül maceraları geçti... Mesela öbür 
köşede duran tablodaki ~irkin kadım 
görüyor musun? BüyUk annemdir ... 
Çirkin oldiığu halde onun da kendine 
göre bir iptil.8. hikiyesi var ... 

Böyle söyliyerek aprmağmıı u.zatr 
tını ve kanma, gümüş çerçeveli bir ay
na gösterdim.. 

- Bu ayna onundur... Fa.kat ayna 
deyip de geçme ha.. Sihirlidir, büyü
lüdür bu... Öyle sihirli bir ayna ki bü-

Yllk annemi mahvetti ... Kadıncağız, bu 
canı parçasını ele geçirebilmek için 
varmı, yoğunu satıp savdı; kül oldu ... 

GUndUzleri, - hatta yemek yer, su içer
ken bile; - g8z1lnt1 kıymetli aynasın -
dan ayırmazdı .. Geceleri aynayı koynu 
na alır öyle uyurdu.- Onu, tabutunun 
1lzerine koymalarını vasiyetnamesinde 
tikretmişti. 

Karım: 

- BUyük annen tuvalete pek mi me-.. - - - .. -
- lhtinıal ... cevabmı verdim. - lhti

mal tuvaıete de merakJıynuştır. Fakat 

bu aynaya düşkünlüğünU tuvalet me
rakına atfetmek doğru olamaz.. Çiln
kü, dUnya. yüzünde bundan başka ay-
na yok değil kL .• Hayır karıcığnn, ha.
Yır ... İşin içinde iş var ... Rivayete na-
zaran ibu gUmüş çerçevenin içinde bir 
§eytan varmış da; sözde bilyilk annem 

bu şeytana gönül vermi~iş .. Bittabi, 
bu derecesi de safsata! Fakat muhak
kak olan cihet §U ki: Ayna sllıJrli ! 

Üfledim. 

AYilanm Uz.erindeki t.oz, büyücü bu
hurdanıarmm dumanı gibi kabardı. 
Aksime baktım ve bir kahkaha attım. 

Rahkaha.ma duvarlarm aksi sa.dası: 
~vap verdi. Ayna çarpıktı. Çarpık ol-
duğu için, yUzUmü çarpık çurpuk gös

terıyordu. Burnum bir yana kaçıyor; 
~~em, ikiye aynlarak, sağa ve sola 

UkUIUyordu. 

- Büyük annemin amma. da garip 
?.eVki Varmış ... dedim. 

- Ayn&. •• demek oldu - Ayna nere
de? .. O aynayı verin bana ... 

Tam bir hafta, yemedi; içmedi; ağ
zın& başka söz almadı. Ayni nakarat:J 
tekrarladı durdu. Hıçkırıyor, başından 

saçlarmı yoluyordu. Nihayet doktor -
lar kanının delirip tımarhaneye gide
ceğini söyledikleri zaman çama.çar §8.

todan aynayı alıp ona getirmeye mec
bur kaldım. 

Elimde gUmüş çerçeveyle yatak oda.
sına girdiğimi göriince karım saadetr 
ten çıldırırcasına. çırpındı. Bu çarpık 
cam parçasını eline alarak haz ile öp
tü ve aksini temaşaya. daldı. 

Aynaya baktı, baktı, baktı ... 

* * • 
O giln.den bu güne on sene geçmiş

tir. Karım h!ila aynaya. bakıyor. Bir 
18.hza olsun gözlerini bu cilalı satıhtan 
ayırdığı yok. 

V ecd ve heyecan içinde: 
-Aman yarabbi! .. -diyor. - Bu ben 

miyim? .. Evet .. Ona ne şüphe_ Benim. 
Dünya yüzünde hakikati bildiren yal

nız bu aynadır. Ondan başka kim var
sa, herkes, her şey yalancı .. Kocam da 
yalancı ... Ah, şayet bu derece gWıel ol-
duğumu evvelce bilseydim, kocama va
rır mıydım hiç? .. O herif bana. llyık 

değildir! DUnya yüzündeki bütün er
kekler, hatta Rudolf Valantino bile 
önümde diz çöküp benden bir iltifat 
tebessümü dilenmelidir! 

Ben: 
- Muhakkak ... - diye dUştın.llyor

dum. Muhakkak ki karım tımarhane
lik. .. 

Fakat yanılmışım .• Kadıncağız he -
yecanmda haklıymış meğer ..• Geçen 
gün, karımm arkasına geçerek aynaya 

baktnn. Ve bu müthiş sırrı keşfettim. 
Gümüş çerçevenin içinde gözlerimi ka
m~mcı bir gj.izellikte bir kadın gör-
--..---- -...-~~, ua.a. ~.ı,w, Dlr 

Afeti candı bu ... "Venus" şöyle dursun, 

yanında (Betti Balfur) (Polanegri), 
(Mari Pikford) bile haltetmJş ... O ne 

ahenk ve imtizacı hutut, o ne mimikler 
dl öyle? .. 

Ne olmuştu? .. Bu mucizenin meyda· 
na gelmesindeki sebep neydi?.. Haki-
kat halde kerahat ve sak.aletin timsali 
mücessemi olan kanın nasıl olmuştu 
da böyle güzelleşmişti? .. 

• • • 
Bu mucizenin sebepi hikmeti şuydu: 
Çarpık ayna, karınım yamn yumru 

suratındaki iğribUğrU çizgileri sağa so 
la çekip çevirmiş; ve hatların bu su
retle biçimlerini tebdil etmiş olmala
rından, tesadüfen, aynadaki o §8.heser 
periicemal meydana gelmişti. 
Nakısm nakısa hasılı darbı zait ol

duğu gibi .. 

Şimdi, karımla yan yana oturmuş; 
gözlerimizi bir dakika ayırmadan ay
naya bakıyoruz. Burnum sol yanağı-

ma kaçıyor, çenem "Fok,, hayvanının 
dişleri halinde, ikiye ayrılıp uzuyor. Fa karım, tereddUtle yaklaştı. !ğildi 

~Yn~a yilzüne baktı. İşte o zaman, 
arıkuıaae bir h8.dise oldu: 

kadıncağız sarardı .. 
'l'i tredL. 

kat benim bu acaip suratrmm yanın
da karımınki §ark masallarının dilnya 
güzelleri kadar güzel ... Arnerikada gü
zellik şampiyonluğunu kazanan Mis 

HAlll!iR - Ak~am J.ıO tası 

tayyaıreye mn 

lb)D lfi1<e~<ek ? 

Bir çığlık kopardı. 
:Mum sön.dil. 

(Tülli) kadar cazibeli.. --------------

Ortalık kapkaranlık kesildi. 
.Ağır bir cismin yere sukutundan 

llfısıı olma bir gürültü duydum. Ka
tını kendini kaybetmişti. 

Ben, acaip suratıma bakıyor: 
- Hah hah hah - diye katılıyorum. 

Ne komiğim, yarabbi... 
Oysa, vecd içinde: 

- Ne kadar güzelim, yarabbi, ne ka 
dar harikuladeyim! 

Diyor. 
. Y~lere serili le.Ağıtlar ilzerlerinden 
~Ar geçmiş gibi hı§ırdadı: Salonu 
r elliden karanlık istila ettiğini gören -----.,M--U.....,te-:-:r:-:c:=im::-i-:::::(::-Hı-a_t_-_s_u_" r-=.)_ 
ı:relcr Ortalıkta koşuşmağa başlamış- SATILIK EV 

rclı. Eyüp, Defterdar Feshane karşLCJın. 
~ .. ~cncereden upuzun isiri bir kol u- da içinde bir kuyu, ufak bir bahçesi 
~p fosforlu elini yere dayadı .. İşte ve dört oda, a1tında kahvehanesi bu. 
~rr:an tüylerim diken diken oldu... lunan (50 numarah) ev satılıktır. Is· 

hrıı ger, fsirl kol sandığım ay ışığı tiyenlerin i~inde oturanlara müraca. 
Ş... atları. 

vu~~rnnuı bayılarak kaskatı kesilmiıı 
~ unu kollanın arasına aldım ve 
l"a d dunın §8.tosundan kendimi dışarı· 

ar attım 
l{ . 

ne ~:dı ıbn~~ız ancak ertesi gün kendi
o e ıldi.. İlk sözü: 
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Yazan : Niyazı Anmet 
---------------~------~-· 

844 sene evvel bugün 

Selçuk Sultanı Melikşah öldü 
335 sene evvel bugün 

Tiryaki Hasan Paşa büyük bir 
muzafferi yet kazandı 

1092 yılı 18 ikinciteşrin, (hicri ı f 'c ona itimat ettiği .Sizamül MeliJC 
şevval 485) SU sene evvel bugün, Sel· dervi · kıyafetine giren biri tarafın· 
çuk suJtanı Melikşah otuz dokuz )n. dan öldürüldü. Otuz beş gün sonrs 
şında ve yirmi bir sene saltanat sür. da l\f.clikşah öldü ,.e Bağdattan lsfa. 
dükten sonra öldü. hana büyük bir merasimle götürüldii. 

Melik.~h, babası Alp Aslan Jda. Kendi yaptırdığı medreseye gömüldü. 
ma mahkum ettiği bir asinin han~er! • • • 
Je öldürüldükten sonra tahta geçmiş. Melikşalt'ın hayatı hakkında bir. 
ti. Melik iyi kapli, doğru halkı seven çok fıkralar anlatırlar. Biri de şudur: 
,.e onun iyiliği için çalışan bir adam. Melikşah ayı çok severmiş. Ava 
dı. Kardeşi tarafından bir karışıklı!, giderken üzerine fazla miktarda altın 
çıkardmıştı. O: alır ve ,-e her vurduğu av için fukara· 

- Biraderimin iktidarı benden ye bir lira verirmiş. 
fazla ise en bilyiik muzafferiyetten! Tiryaki Hasan Pş. 
nail olsun .• diye dua ediyordu. 1601 yıhJS ikinciteşrin günü, 3:15 

Melikşah, Nizamül Melik diye anı. sene enel bugün Tiryaki Hasan pa. 
lan veziri hoca Hüsnüye atabey ünva- şa eşine güç ra.~tlanır bir müdafaadan 
nını vermf~ büyük bir salahiyetle ida sonra düşmanı Arşidük Ferdinnnt'r 
reyi eline bırakmıştı. Onun i~in yazı. mağltip etti. 
lan hirkaç ,,atır: Muzaffer kumandan, Arşidük'ün 

Nizamül Melik belki Yahya Ber- ç.adırına gitti. Burada bir taht, kır
mekiden sonra Asyanın yetiştirdiği mm kadife1i on iki sandalye, kıymetti 
nuzzar ve ricali idarenin en büyüğü. hir halı vardı. Paşa, hahnın üzerinde 
dür. Emri idaredeki icraatı dehası. harbi kazandığı i~in bir dua okudu. 
nın şuhut muhalledesidir. Zamanın Kılıcını çekerek tahtı ikiye böldü. 
da sarkan Çinden, garben Bahrisefi. Bundan ı;ıonra tahtın üzerine çıktı. 

de, Ştma1en Gürcistandan, cenube:ı Etrafındaki beyler ve ağalara on iki 
Yemen kıt.'lsına kadar mümted olan .sandalyeye oturmalannı emretti. Hep 
sahat vaslada sükQnu tam hükilmfer. sini ayrı ayrı gösterdikleri fedaklr. 

ı U0 tu Jıktan dolayı tebrik etti. ma om oı .,, 
Melikşah devrinde ticaret, sanat, Düşman, istihkamlarda 48 top, 

edebiyat hayli terakki etmişti. Yorul- 14 bin tüfek, o kadar gürek, gUmüt 
mak bilmiyen veziri büyiik işler başa_ avan, 10 bin çadır, 6 bin esir bırakmış. 
rıyordu. 1091 yılında büyük bir fel!. tı. Kule üzerine atı1mış 38 bin, aynca 
ket şahı sarstt. Canı kadar sevdit~ saklanmış 50 bin giille bulundu. 

Eseri hazırlıyan : Nüzhet: Abbas 

-28-
Diğer taraftan hasım santrahaf ıı 

7.aman arık bulundurmağa gayret et. 
merkez muhaciminizi marke ederkeıı 
hasım kalesinin çok yakınlarına so
kulmanıza müsaade edecek olursa ge. 
ne maksat hasıl olmuş demektir. Şüt 
rekecek menzile dahil oldunuz mu, 
mesele kalmamış demektir. Kombi • 
nozonla bir maksada hizmet şarttır. 
İlerlemek ve açık bir yer yaratmak 
kbmbizonun b.ışbca gayelerinden ol -
duğu için bunları temin edemiyen 
ve olduğu yerde sayan bir kombine. 
ıon hiç bir işe yaramaz. Kombinezo. 
nun kırılmasına sebep yer tutma hu
susunda evvelden ketiri nok.~anı 

ve dikkat~iz pas verme en büyilk iki 
amildir. Esasen bir futbolcuda en af 
olunmıyacak lıata dikkatsiz paııı ver. 
mektlr. 

Defibela kal>ilinden pa.l;llar arka 
da~lnrı yormaktan Ye sıkmaktan ba"l 
ka bir işe yarnmaz. 

Bilha a iç muhacimler pas ver 
mccle son derere dikkatli olmalıdırlar 
Si7.inle beraber ve ayni hi7.nda kosarı 
arkada r hlçim~iz bir tarzda verilen 
past almak iizere geri ·e koşturmak 

kadar can sıkıcı ve oyunu yavnşlatırı 
bir sev olamaz. 

Muhacimler araqında topu tut . 
madan pa.q]a ma ~d~teml o •una üra! 
vermek ,.e mUdafilere diiqilnecek va 
ı H '"ra'•mnmak hu.•msunda c;ok mües. 
sirdir. Bu tarz bir oyun muvaffakı 

:retle tatbik edildiği takdirde ha~ım 
müdafaasını peri~n eder. Hasımlarn 
arkadacuntzr marke etmek fc;in ne ka 
dar az vakit bırakırsanız o kadar 
ayantaJ ka7..anmış olursunuz. Ayni 
zanmanda pasın nereye \'erileeeı?i:ı: 

ve pas verdikten sonra topu gözl·• 
takip etmek ı::arttır. Pas \"erirken 
topu ha,-aya knld1rrnak, tabir marıı. 
funca gepçelemek son derece ?ararlı. 
dır. Pa..o;;Jar daima alç.aktan '"'e yer . 
den ve yiiıde dok.san ayağın l~iylı> 

verilmelidir. Kı~a paslar vuruştan 
ziyade topu ayakla bfr itiş şeklinch: 

verilmelidir. Hasma nereye pas ve. 

re~ğiniz hakkında enelden malQmat 
vermeden verilen paslar en iyileridir4 

PAS ALMA 
lç muhacimler çok zaman pas a~ 

dık1arı zaman serb~ t değildirler. Ek. 
serlya etrafında hasım oyuncuları var 
dır. Bu itibarla verilen pası çabucak 
alarak derhal harekete geçmek şart. 
tır. 

Arkadan verilen pa.~larr, şayet 

bunlar çok hızlı gitmiyor. a ve bir ha. 
sım oyuncu tarafından kesilmek te'ı· 
Ukesl mevcut değilse dnrdurmağa ha. 
cet yoktur. Topla beraber koşarak 

hasım müdahalesine maruz kalmadan 
biraz ev,·el durdurarak bir arkadaşa 
paslamak daha muvafıktır. Sağdan 

ve ya ı;ıoldan gelen pasları taban bo'}. 
luğu yahut ayağın f ç tarafı ile iste
nilen istikamete sevk ni.sbeten kolay -
dır. Baş yüksekliğinde gelen topları 
kafa ile aşağı alarak hü. bütün dur. 
durmadan derhal toparhyarak ilerle
mek en doğru harekettir. Topu büs. 
bütün öldürmek caiz değildir. Çün. 
kü vaklt kaybettirir. 

Pa.s ahrken en güç pozisyon iç 
muhacimin yüzü kendi kalesine dö • 
nük olduğu zamandır. Şayet bu vazf. 
yette ona bir ha. ım yaklaşmakta is~ 

en yakın arkadaşı kendi ine yüksele 
sesle haı.mın geldiğini qöylemeli, ha. 
ber vermelidir. "Üstüne geliyor,, ya· 
hut "topu tutma,. gibi ihtarlarla bir 
cok zaman bir arkada ın gafil avlan. 
rnasrna mani olunabilir. 

HASMI MARKE ETMEK 
Her hücumun sonunda ; top ha.. 

sımİnr tarafından kale vuruşu yahut 
her ne olursa olc::un sizin nısıf ~aha· 
nıza doğru yol alclımr, iç muhacimin 
vazif el"i karşı.sına gelen hasım hafn11 
tutmaktır. Her zaman için hasım ha. 
.fına fır<.:af vermemek üzere ve hasım. 
Jarın yapacakları hücuma karşı va• 
ziyet almış o1mak için muhakkak su. 
rette karşı tarafın haf bek!nden daha 
girgin, ynni kendi kalesine daha yakın 
bir mevki a1mak şarttır. Ancak bu 

(Arkası oor l 
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Sancak 
( Başıarafı l incide) 

cağı dahilindeki son safhası bütün tah
minlerin haricinde bir netice vermiştir. 
Bu netice, bilhassa Fransızları hayret 
ve ümitsizliğe düşürmüştür. 

Şimdi sona ermiş olan intihabın 
şimdiye kadar Fransızlarla birlik sa· 
nılan Aleviler intihaba iştirak etme
mek suretile Türklerle beraber yürü
mek kararında olduklannı isbat etmiş-j 
lerdir. Diğer unsurlardan ziyade Ale
vilere ehemmiyet veren Fransızlar bun 
dan telflşa düşerek Ale· ·· ileri gelenle
rini tevkif etmişlerdir. Aleviler bundan 
fena halde asabiyete düşmüşler ve hü
kumet konağındaki polis ve jandarma
lara taşla hücum etmişlerdir. Bu hü· 
cum esnasında binanın camları tama
men kırılmış bir zabit yaralanmıştıT. 

Kmkhan Ermenileri arasında inti
hap meselesinden dolayı çarpışmalar 

olmuş bu arbede esnasında Hınçaklar 
Ta.şnaklardan birkaçını yaralamışlar
dır. 

HABER - :Akşam postası 

Türkleri ~/ 
• • 4 - Kimseden hüViyeti sorulmamış-
11 k defa olarak tır. 

5 - İntihap defterleri hiç tetkik Fransızlar 
edilmemiştir. 

6 - Bir muhtar iştirak etmiyen bü- M ı 
tün muhtarlara tevkil edilmiş, tanın- acar ar 1 
mıyanların da pusulaları kabul edil- d · ı 
miştir. Hatta Suriyeye tabi Harim ka- yen 1 er 
zasından bile kamyonıar1a adam geu- P ar is 2, Budapeşte 
rilerek rey attırılmıştır. 

7 - Hulasa sandık hileli rey pusula- , 1 QOf attı 
larile doldurulmuştur. Seçim, kanuni Paris - liudapeşte muhtelit ta~ 
sarahate muhalif olarak yapılmıştır. kımları, evvelki gün Pariste çok gi!_ 
!ntihabat katiyen meşru değildir. Bu zel bir havada ve pek çok kalabalık 
protestomuzu Milletler cemiyetine, bir seyirci öününde karşılaştılar. Bu 
Fransız Hariciyesine bildiriniz. müsabaka tahminlerin hilafına Frau. 

Reıjhaniye Belediye Teisi Halil sızların Macarları 2 - 1 yenmeleriyle 
azadan Hamdi, Çerkez Ihsan, nihayetlendi. 

Ahmet Süleynuın Maçın onuncu dakikasına kadar 
HABER - Sancakta Türklere ve vaziyet mütevazin cereyan ederken bu 

Türklerle bir olan alevilere ve diğer.. dakikada Astondan aldığı bir pa'lı 
lerine yapılan zulüm ve işkence altın- Math'e gole tahvil etti. 
da bile onların kendi yurtlarılçin. Fransızın attığı bu gol müthiş al
de bir başkasının boyunduruğu altına kışlarla karşılandı. Bundan sonn 

lntlhabatm neticesi giremiyeceklerini bütün dünyaya an. şiddetli hücumlar başladı. Fakat 
Iskenderun sancağında intihabın latan mertçe hareketleri gösteri- Fran~ız müdafaası bilhassa kaleci 

kaU neticesi §Udur: Sancak nüfusunun yor ki sancak Türktür ve her Türk Hide ~ birçok mühim tehlikeleri atlat
ancak yüzde beşi intihaba iştirak e~ gibi müstakil yaşamaktan başka dü. tılar. Ve birinci kısım 1 - O Fransa 
mi§ ve yiiule 95 i bütün tazyiklere rağ- şüncesi yoktur. lehine bitti. 
men rey vermemiştir. 

1 
b 

1 
lkinci devreye gene Macarların hü-

Bazı mmtakalarda intihap sandıkla- stan U da cumlariyle başlanmış ve 20 inci daki-
rma hiç rey atılmamıştır. lntihaba işti- K k kada Budapeştelilerin çok sıkı bir şü. 
rak etmiyen.ler Türklerle beraber hris- 8Ç kadın ve 8 Ç tü Fransız kalesine girerek vaziyet 
tiyan, Ortodoks Ve Alevilerdir. erkek var ? 1-1 olmuştur. 

Antakye içindeki 40,000 nüfustan Başnkalet statistik umum müdür. lki taraf da galibiyet sayısını 
intihaba 77 Sünni, 37 Alev' ve 76 lüğü 1935 nüfus sayımının Istanbul kaydctmeğe uğraşırken Fransız Cou
hristiyan olmak üzere 195 kişi iştirak vilayetine ait olan kısmını neşretmiş· ard 29 uncu dakikada Macar kalesinin 
etmiştir. Kınkhanda 700 Ermeni 19 tir. zaviyesini bulan bir şütle takımının 
müslüman rey atmıştır. Bu statistiğe göre Fatihte, 87647 ka bu müsabakayı kazanmasına sebep 

Gariptir ki bu arada sandık b~mda dın s.ı,554 erkek, Kadıköyünde 30.818 olmu~tur. 
bulunan birkaç kişi arasında na.nı7.et- kadın, 26,540 erkek, Sarıyerde 10,121 Bundan sonra Budapeştelilerin 
Iik meselesinden kavgalar çıkmıştır. kadın, 9,919 erkek, Silivride 1,883 ka. çok şiddetli hücumları görülmüş fa. 

Mebusluk için namzetliğini koymuş dm, 1749 erkek, Şilede 975 kadın, 799 kat Fransızlar tamamen müdafaa o. 
olan Adalı Mehmet namzetliğini bu he- erkek, Büyükadada 4,033 kadın, 3,39;) yunu tatbik ederek ilk defa olarak 
zimet karşısında geri almıştır. erkek. Burgazda (Kmahada dahil) l'tfacarJara karşı kazandıkları bu mii· 

Tedhlf devam ediyor 1,420 kadın, 1,188 erkek, Anadoluhisa- him galibiyeti elden çıkarmamışlar • 
Sancak dahilinde hayat elan muat- rında 2,423 kadın, 2,365 erkek, Şişlide dır. 

tal bir haldedir. Buna sebep intihabın 20,76:> kadın, 20,005 erkek, TaksimdP. ----K--e-l_e_b_e_k ___ _ 
bitmiş olmasına rağmen tazyik ve tet- 27,720 kadın, 24,685 erkek, Kumkapıd& 
hişin eksilmeyip artmasıdır. 14 720 k d tA tA l " k F 

• a ın ... , .. erqe • enerde v •• zu·· nden 
Antakye ve -1skcndenın ilzerinde 21,030 kadın, 20,582 erkek, KaragUm- .]I_ 

mUtefu:idiyen tayyareler uçmakta, rük:te 10,501 ltadın, 9,666 erkek, Sam.at. (Baş tarafı ı incide) 
bazı ana camiler makineli tüf eklerle d 18 <>•37 k d 16 699 k k E ya a ,.,. a ın, , er e , ren. idi. Ayni zamanda ihtisas imtihanına 

tutulmuş bulunmaktadır. Sokaklarda köyünde 5,043 kadın, 4,351 erkek, Kızıl- girmeğe hazrrlanıyordu. 
manga manga. dola.şan süngülü jandar- toprakta 5,850 kadın, 4,847 erkek. Her sabah olduğu gibi bu sabah da 
malar ve askerlerden b~ka hemen he- Bekar kadın adedi 155,389. Erke\c saat 6,30 da kalkan zavallı genç kız 
men göze görünen kimse yoktur. 207,242. Evli kadın 134,908, erkek Darülacezedeki çocuklanna biran evvel 

Mecburi lzln 162,24.'J. dul kadın 65,072, dul erkek kavuşmak üzere alelacele hazırlanmış· 
Sancak idaresi Türk dostu memur- 8,614, boşanmı~ kadın 4,552, boşanmış tır. Bu esnada doktorun pencerenin ö

lara mecburi mezuniyet vermekte de- erkek 2,338 olarak gösterilmektedir. nünde uçan çok süslü bir kelebek naza
vam etmektedir. Bir kısım memurlar 15 - 19 yaş arasında 26,723 krz. n dikkatini celbetmiştir. Çocuklara 
korkarak vazifelerinden istifa etmek- 32,9:>2 erkt>k, 20 - 24 yaş arasında karşı büyük bir aşkı olan genç kız bu 
tedirler. 35,939 kız, 51,220 erkek. 25 - 29 yaş kelebeği tutarsa uykusundan henüz 

İntihabın birinci kısmının neticesin- arasında 32,29-l kadın, 37,0.16 erkek. kalkan küçük bir akraba çocuğunu 
den sonra yeniden sürgünler yapılmış- 30 - 3-t yaş arasında 28,760 kadın, memnun edeceğini düşünmüştür. Bu 
tır. Selim Çelenk, mül8.zım Cemil, mu- 309;ı1 erkek, 40 _ 44 yaş arasında esnada bu süslü kelebek general İzzetin 
hafız komutanı Mustafa da tevkif edi- 2S,245 kadın, 22,746 erkek, 45 _ 49 yaş dairesinin yani altıncı katın penceresi 
lenlcr meyanındadır. Bunlar derhal Ha- d 2? 363 k d 19 g:33 k k önüne konmuştur. Bu pencere Maçka-

arasın a .. , a rn, • . er e . w b 
l b ··rül· ·· 1 d. run altındaki bo3tanlara dogru akmak-e e su muş er ır. 50 - 51 yaş arasında 20,688 kadın. 

ı t .h d l ·1 ~~ kif ed'l n1 ta olan aralıgw a ar.ılmaktadır. Aralrğm n ı ap o ayısı e ı..t::V ı e er 19,22:; erke)(, 55 - 59 yaş arasında .~ 
latı da beton bir su yolu ile bitmekte· 

serbest bırakılmamıştır. 15,642 kadın, U,436 erkek, 60 - 64 yaş 
Sancak Türkleri lntlhabatl arasında 14,645 kadın, 13.305 erkek. dir. Doktor Afife kelebeği tutmak için 

protesto ettiler 6:> - 69 yas arasında 8,793 kadın, 8,868 ·· 
~ pencereyi açmış ve elini o suslü mahlU· 

Sancak Türkleri Suriye intihabl-ıek- erbk, 70 - 74 ya!'l. arasında 6,500 ka. "' ka doğru uzatmıştrr. 
\ini şu müsbet maddelerle yüce kc::ni- dın. ~.226 ~!'kek vardır. Bir az daha 

~rlik nezdinde protesto etmişlerdir: S l Ş Kelebek yan duv:ır:n hemen kenarın 
1 - Belediye heyeti intihap muaı:uc- Neft ~ en d 1 k 8 i r k e- da... Genç kız biraz daha uzansa belki 

lelerine karıştırılmamış, müntehibi tinin kasası soyulm ak belki değil muhakkak onu tutabilecek; 
sanilcr hükfunctçe tayin edilnııştir. f l d i fakat hain hayvan yerinde durmuyor 

2 - Sandık ba§ında Belediyeden, eş- S en ki işte iki parmak daha ileriye fırladı. 
raftan, reisi ruhanilerden kimse bulun Para kasası de§ilde Artık onu tutmak için pencereden iyi-
durulmanuf1, yalnız cami imamı cebren sen e t: kasası ce sarkmak lazım .. Lakin onu tutabilse 
bulundurulmuştur. Dün şehrimizdeki bankalardan biri küçücük krz ne kadar sevinecek diye 

3 - Müsclltı.h kuvvetlerle getirilen soyulmak tehlikesi geçirmiştir. !stan- düşünüyor genç doktor. Onu tutabil
köylülerin, çocukların ellerine deste- bulda Bahçekapıda Sovyet bankası mek için pencereden sarkıyor ve~ .. U
lerle rey pusulalan verilerek sandığa içinde çalışan Neft Sendikat şirketi zun bir çığlık .• Ve onu bir, bir daha 
attırılmıştır. kasalarından biri makap ile delinmek belki birkaç çığl:k daha takip ediyor. 

Kahraman 
Yavuz 

_ (/Jaş ta,.afı l intide) 

çerken Yavuzun sancağında asker top
ln.nmış bulunuyordu. Bir subay Çanak 
kale §ehitlerinin hatırasını ateşli bir 
nutukla canlandırmış ve abide topla 
sclfımlanmıştır. Bunu müteakip gemide 

bir dakika sükut edilmiştir. Donanma 
Kilitten ıeçcrken müstahkem mevki 
komutanile heyeti hamil bulunan muş 
karşı çıkmıg ve donanmayı uğurlamış· 
tır. Diğer taraftan boğaz boyunca sa
hillere dökülen halk da donanmamızı 

istenmiş ise de açılamamıştır. Genç krz pencereden aşağı uçmuş-
Bütün gece banka içinde bekçiler tur. İlk çrğhk onun. ikincisi zavallı ta· 

bulunması ve Neft Sendikat şirketinin tisiz annesinin ve diğerleri de ev halkı
para kasalarına dokunulmayıp ödene- nındır. Aşağrya düşen talisiz doktor 
cek senetler kasasının açılma.sına uğ- derhal fakat feci bir şekilde ölmüştür. 
raşılmnsı nazarı dikkati celbetnıekte- Zavallının beyni parçalanmış vücudu 
dir. bir külçe haline gelmiştir. Hükumet ta-

Bekçiler bulunan banka binasına dı- bibi ve müddeiumumi vakaya derhal 
şardan girilmesi hemen hemen imkan- el koymuş yapılan tahkikat düşüş şek
sızdır. lini göstermiştir. Cenaze bugün kaldın· 

Birkaç gündcnbcri Sovyet bankası- lacaktır. 
nın kaloriferleri tamir edilmekte idi. A _____ t ___ a __ h_a_r ___ C ____ e_ 
B · tc aı nı b. 1-, . . vus u r y ı ıy u ı§ ç ışa arın ıran evve ış.erını _ 
bitirmeleri için geceleri de çaltşmaları nazırı Berhne 
münasip görülmüştür. gidiy or 

Şimdi bütün zan kalorifercilerde Berlin 18 (telsizle) - Avusturya 
toplanmaktadır; buna rağmen şimdi- Hariciye nazırı salı günü sabahı Berli-

candan sclamlamı~ v~ uğurlamıştır. • lik l!iç delil ve em~re bulunamamış_tır. ne giğecektir. 

18 lkinciteşrin - 1936 

Beyaz Rusların 
suikast planı 

Bu sabahki posta ilcgelen lngiliz_ 
ce "Tlıe People., gautesinde okunnwş

tur: 
Ge~en hafta Moskovada ve Rusya. 

nın diğer kısrmlarında birçok tevki. 
fat yapılmasının ardında büyük bir 
suikast planı çıkacağa benziyor. Bu 
plan Sovyct rejimini devirip, yerine 
eskisini getirmeğe matuftur. Alman 
ya ve Italya tarafından müzaheret gö_ 
ren Faşist ve nazi planıdır. 

Birçok menfi beyaz Rusların ya -

tağı olan Pariste saHihiyetli kaynak. 
lardan öğrendiğimize göre, Yukarı -
ki iddiayı isbat edecek dereced~· 

kuvvetli vesikalar Sovyet makamla· 
rının elinde mevcuttur. 

Sovyet rejimine karşı suikast pla. 
nı, beyaz Rusların tekit ettiğine gô. 
re Alman ve İtalyan menabiinden hu· 

dutsuz maddi müzaheret görmektedir. 

Şüphe üzerine Sovyet Rusyada 
tevkii edilen ecnebilerin arasınd~ 

nazi ve faşist propagandacısı ol. 
makla tanınmış kimseler vardır. Bun
lara nazi ve Faşist akidelerini iki 
diktatörlük memleketi dışında yay. 
mak vazife."i tevdi edilmiştir. 

Yeni darbenin planı Paristeki 
beyaz Rus merkezlerinde hazırlandı. 
ğı vakit, bu iş Fransız hükumet mer
kezindeki nazi ve propaganda maha. 
fili ile i.C>tişare neticesinde kararlaş • 
mıştı. Almanyadan maddi muavenet 
geleceği kendilerine vait ve temin e
dilmiş bulunuyordu. 

Buna ilaveten nazi gayesine bağ. 

lanmış ve Rus adetlcrile dilini çok iyi 
bilen bazı Alman ve Lehlerin de bü. 

tün memleket dahilinde nazi teşkila
tını kurmakta büyük yardımı olacağı 
temin edilmişti. Bunlar Rusyaya gön. 
deriJecek n orada yeni bir ayaklan. 
manın işaretini bekliyeceklerdi. 

Sonra Paristeki faşist şefler, sui
kastçrlerin konseyine iştirak etmiı; 

ve onlar da eğer beyaz Ruslar planla. 
nnı tatbik tehlikesini göze almağa ka 
rar verdikleri takdirde Italyadan da 
ayni mü1.ahereti göreceklerini vaadet
mişlerdir. 

Şimdi Rusyada tevkif edilen ka. 
dın ve erkekler, bu planı takip edere":t 
harekata başlamı~lardır. 

Rusyada Hitler modeli üzert 
vücuda getirilmek istenen naşi teşkL 

li\tına, münasip zaman geldiğinde Al. 

manyadan her türlü silah ve levazım 
temin edileceğine söz verilmişti . lcap 
ederse Almanya, onlardan yana ola· 
caktr. 

Hatta ele geçirilen evraktan anla. 
şıldığına göre Rusyada Kızıl Rusya 
aleyhtarı, ayaklanma, önümüzdeki iki 
sene içinde vukua gelecekmiş. 

Sovyetıerin 
müdafaa plan ı 

çalandı mı? 
Daily Ekspr~ gazetesi çok mühim 

bir haber vermektedir. Bu gazeteni.ı 

yazdığına göre Sovyet Rusya gizli Pl'· 

lis te~kilatı umumi harbdenberi misl~
ne tesadüf edilmiyen bir casusluk ha
disesiyle karşı karşıya bulunmakta. 
dır. 

Rusya dört s~nedenberi garptan ge. 
lecek bir tehlikeye karşı müdafaa ter· 
tibatı almakla meşgul bulunuyordu. 
Şimdi bildirildiğine göre bu müdafaa 
harbinin bütün planları ve projeleri 
çalınmış bulunuyor. 

arasında lngiliı; tebaasından kimseJtf 
bulunduğu tekzip edilmektedir. 

Çalınan gizli vesaik, geçen ay ys
pılan manevraları müteakip mareşı1I 
Voroşilof tarafından Üzerlerinde tas-, ......... . 
hihat yapılmış bulunan müdafaa pIA' 'l'tl 
larını ihtiva etmektedir. ŞIQ( 

Bu ve.<ıaik Moskovada Kremlin ~· 
rayındaki Erkanı harbiye dairelerill- Size 
de kilitli kasalar derununda bulunıJ. ........ .. 
yordu Kasanın numaralı açılma fof rvı e 
mülünü ancak yüksek rütbeli beş er' 

kanı harp zabiti bilmekte idi. 
On gün evvel bu zabitlerden ikiSl 

gzli vesaikin muayeneden getirildiğifl c~ldi 
de gizli polis teşkilatı ile a.c;keri casuJ ı:ı b·· ~a 
teşkilatını haberdar etmişlerdir. Bil ·Ycs~Y~ll 
iki teşkilat uzun tetkiklerden sonrl r. Ulin, 
vesaikin evvela çalınıp kopye edildik· 
ten sonra tekrar yerlerine konulduğtr 
na kanaat getirmiştir. Şüpheler şaya· t il 
nt itimat olan beş zabitten hirinin il· orrn ~· 
1.erinde toplanmaktadır. Bu zabitfıı ite ~ 1 

ikametitahı basılmış ve do.c;tu konteAo Lİ:ıiıı 
ile birlikte te,·kif edilmişti... ~imdl~İıı ku 
her ikiı:;f de sıkı bir sorgu altındadrl"" İlk 

lar. 

lk• Alman serbest bırakıldı 
Londra 18 (Telsizle) - Moskovads 

tevkif edilmiş olan 20 yi mütecavi
Almanlardan 2 si serbest bırakılmış· 
tır. Bunların Sovyet rejimi aleyhine 
bariz bir harekette bulundukları tesbit 
edilmemiştir. 

Hariciye komiseri Litvinof diğer 

mevkufların muhakemesine yakınds 

başlanacağını beyan etmiştir. 

Bahriye 
mektebimiz 

( Baştarafr l incide) 
bu ihtiyat filo komutanı yarbay Cevat 
tarafından okundu. Şükrü Okan şöyle 

yazmıştr: 

"Scıym arkadaşlar, baylar, bayanlar, 

ve~~-~.~~~~- .- - · . . .. . ~) 
reninin kutlulanmasında bulunamama~ ~dan 
hğmjdan duyduğum acryı uzun günler' ~Clctep 
denberi Akdenizin enginlerine açılmatc ~llim 
ve Türkün yüce sancağını bu sularda tc Pro w 
dalgalandmnak fırsatım bulamayan de- ·~p e 
niz kuvvetlerimizi Malta adalanna gö
türmek vazifesi:li almış bulunmaklığıt11 
hafifletiyor. 

Sularımızdan ayrılırken benim .;e , -
biitün donanma subaylanrun gönülleri li~ulllu 
sizlerle beraberdir. ' Rı 

Gideceğimiz enginlerde çok şanlı ta• 1ıırtrıuş 
rihimiz vardır. Ben oralarda Türkü ı.ı• bi 
zun yıllar hakim kılan büyük gemicilt> ~ 'Bu 
rimizin ruhlarına sizlerden de selafl'I ~ tisini 
götiireceğim. tlğıınu 

" tcı, Deniz harp okulu ve lisesi bir buçı.ı.. 'lYord 
asn geçen bugünkü açılma törenini kı.ıt l\ı 1"a 
!ularken bizlere bu çok şerefli ve ümit' İıt Çok d 
lerle do!u günü yaşattıran, ulvi arna9 'lat Cd 
ve ülküyü telkin eden Atatürke şükra11 .._ ~u 
ve ta?.imatımızı arzetmeyi bir vazife ~den 
bilirim.,, ~ .lia 

Bur~dan sonra mektep komutanı Et• Cfa k 
tuğrul bir söylev verdi. Mektebin ta• ~tıa raıı 
rihçesini anlattı. liçiilt 

Komutandan sonra kürsüye çıkat1 ~tııailt 
Hamit Naci, en eski mezun olmak sıfa• '1c tahtı 
tile hatıralarım anlattı. 

Saat 11,30 da talebeler güzel bir ge
çit resmi yaptılar. Geçit resminden soll 
ra Atatürkün büstüne bir çelenk kotl' 
du ve şehitlerimiz için denize bir çelerı1' 
atıldr.Bugün öğleden sonra da mektepte 
talebelere ve davetlilere milli bir piye• 
oynanacaktır. 

(1 inci sayfamızdaki Bahriye mel-" Bu suçlardan dolayı da eski Ru:, 
k ·· · ti · d ı S t · 1 tebinin tarikini okuyunuz.) om unıs erın en o up ovye gız i 

polis teşkilatına dahil bulunan trene Prens Polle lngi ı 1$ 
!\lihailovna adında bir Rus kadım ile başvekil i görüştil 
Kızılorduda büyük rütbeli bir erkanı. Bertin 18 (Telsizle) - Londrııd• 
harp zabiti olan aşıkı tevkif edilmiş· bulunan Yugoslav kral naibi Prens p~l 
tir. ile İngiltere Başvekili Baldvin bir g!Y 

ikisi de yabancı bir hükumet namı. rüşmede bulunmuştur. 

na askeri vesaik çalınmasından met. 
haldar olmakla itham edilmektedir. 
Askeri esrarın bu şekilde bir ihanet.
kurban gitmiş olması, son günlerd~ 

100 den fazla şüpheli eşhasın tevki. 
fine sebep olmuştur. 

Diln Moskovadaki Alman sefiri de 
tevkif olunan yedi Alman tebaası hak 
kınd:ı hükumet nazdinde protestolar
da bulunmuştur. Tevkif edilen şh.a3 

htanbul 6 1ncı icraımdan: 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukar

rer bir adet Alman mamulatından pe• 
dal baskr makinesi Beyoğlunda MeJt1' 
sinemasr arkasında Yeşil sokakta rnat; 
baada 20-11- 936 tarihinde saat 1 
den 1 e kadar birinci açık arttrrma jle 
satılacaktır. Taliplerin mahallinde h3' 

zır bulunacak ~emuruna müraca!ltlaı1 
ilan olunur. (5920). 
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ahriyeliler bayramı 
Buqün deniz mektebinin 167 inci 

qıl dönümüdür .......... 
rru;k···;·ii"i"ö~·iiiiii· .. ş·~·;; .. Ç~cii.ki;·~;·; .. ··i\·8ii=i;;i···1;ii·;;:~··;i·ğd·;;·;·; .. 8·~·; .. ;: .. İ 

1 Şında payınıza düşeni fazlasiyle yapıyorsunuz • Türk milleti i 
! .. size göğsünü gere gere güvene btldlği için bahtiyardır. a 

~.~.. = l\A ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••--••·--·-.. ••••--•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u••••••-•••--•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••--•--•• 

.... •ektebi kuran Hasan paşanın hatıraları - ilk mektep 
nasıl açıldı ıslah için verilen layihalar 

. 13ugün, Bahriye mektebinin 161 vcaı~<aılfll : n\U ftMa~n ffe\lfil m~'\Ç Oll<aıırn 
Cl '"'1d" :· .. ku lul H~L. . 'i'I Ju onumu t ~:uyor. ıuı;unı-

~tini karada oHuğu kadar denizde de riyeyi tesis ve yeniden gemiler ve top
.. b'• . UYiik devletlere tanıtan Türk Balı- lar imal ve istihkamatı bahriyeyi tami-
}'esinin, tarihte eşsiz bir mevkii var-
t, 

'l'ürk tersanelerinde inşa edilen 
.n~ bütün denizlerin hakimi 
.~ :Bu donanma efradı mektep ve ders 
;rrnediği halde muvaffak oluyorlardı. 
.t~ hunun içindir ki, Bahriye mekte
~ kuruluşu, tarihte hiç bir mekte
lıt kuruıuşuna benzemez. 

İlk mektep, 17 7 5 yılında (hicri - - -

,~~) 
f~ ı...:,....,· ~•.ay<> :rx ....... ıı pd~it ı:-c1rc1-
~e~n MühendıshaaP. adı ile kuruldu. 
il) ~pte donanmaya, muktedir ve 
ilıı:llalıirn zabit yetiştirilfcekti. Mektebin 
tc Proğramı Boran Tot tarafından 

ttih dil 
• t' e erek bircok da ecnebi mu-
rtı.J.er getirtildi. • 

ti llasan paşanın hı; teşebbüsüne 
·l'~ 

edenler oldu. Bunlar: 

~ı - Bize hesap ve hendesenin ne 
tıınu var? 

re muvaffak oldu.,, 
Bu tarihlerden daha önce de mektep 

kurulması çin hayli çalışılmıştı. Birinci 
Mahmut okur yazar ve terbiyeli zabit 
yetiştirmek için 1734 (hicri 1147) de 
Üsküdarda Toptaşmda Kumbarahane 
diye bir mektep açtırmıştı. Bu mek -
tepte Piri zade Mehmet Sait efendinin 
icat ettiği bir takım hendese fileleri 
ile tecrübeler yapılıyor, iyi neticeler 
alınıyordu. Mektep nedense çok yaşa
madı. 1755 de (1173) üçüncü Mustafa 
devrinde sadrazam Mehmet Ragıp paşa, 
yeniden kurmak ve yaşatmak istedi. İlk 
mektepte okuyanlardan hayatta kalan
lan, ölenlerin çocuklarını toplıyarak 

kara ağaçta açtığı mektepte topladı. 

• • • 
Bahriye mektebi bunlara benzer 

birçok tevekkuf devreleri geçirmiş, za· 
man zaman ihmal edilmiştir. Bu ilk 
bocalamalardan sonra, 1264 yılında 

"Mekteb beşiğinden yahut yatağından 

dış.an çıktı.,, Bundan evvelki mektep 
için "1240 sıralannda mektebin hali a · 
cmacak, ağlanacak kılığı bulmuştu, 
deniyor. 

1264 yılında Behriye nazın Mus
tafa paşa Bahriye mektebi için mühim 
bir layiha hazırladı. Bu layiha Bahriyt' 
mektebi tarihinin d~ğerli v~sikalnndan 
biridir. 

Mustafa paşa layihasında, mektebe 
okuma yazma bilmiyenlerin alınmasına 
itiraz ediyor sihhi muayenesi yapıla
rak 14. 16 yaşında talebelerin alınması
nı, talebeye lazım olan kitaplann te -
min edilerek tercüme ettirilmesini, mek
tep atölyesinden her talebenin istifa
de etmesini ileri sürüyordu. 

"' * * 
Bahriye mektebi Heybeli Adaya 

tetkikat yapmış, geldiği vakit uzun 
bir rapor vermişti. Bu raporu müte
akip Bahriye mektehi muallimlerinden 
Kolağası Ahmet Tevfik, Kolağası 

Mehmet Ali, yüzbaşı Cemal ve Rahmi 
Beylerden bir komisyon kuruldu. 1ııte 
layihayı bu komisyon hazırladı. 

Layiha dan bir parça: 
"Efrat ve zabitanı bahriyenin talim 

ve terbiyesi namına eJyevm Heybeli 
ve Hadehane mekteplerinden gayri bir 
mevki ve bunlann nakıs ve caimt clen
lerinden gayri tedrisat yoktur. Heybeli 
mektebi bahriyesinde talebe altı sene gi.. 
bi uzun bir müddet dört dıvar arasında 
ve dersler haddizatında nakıs ve tertip
ve dersler haddizaında na.iris ve tertip
siz olmakla beraber ruhsuz ve maksa
dı temine gayri kafidir. Mevzulamı bi
ribirine taalluku ve her dersin ve mec· 
muunun gemi hayahna ve vezaifi ati· 
yeye aidiyeti hiç görülmez ve gösteril· 
mez. Görmekle yapmakla öğrenilecek 
bir madde gösterilmeksizin, yaptml
maksızm öğretilmek için zahmetler 

Mezunlara diplomaları verilirken 

Heybeliada deniz mezunlarını selamlarken 

bedebilmek uzere aynca birer mektep 
tedarik ebnek ve orada 

zabit yetittinnek elzemdir.,, 

mütehassıs 

Uyihanm bu iki parçası gösteriyor 
ki, istipdat bahriye mektebini ihmal de
ğil iptal etmek istemi§tir. Bundan son-

radır ki, Holland Beyin ıslahatı başlamış 

ve senelerce kara tahta üzerinde görü

len dersler, laboratuvara girmiş hatta 

mekteplere laboratuvarın gimıesinde 

rine bindirmiş, kendisi en önde koşa· 
rak yedi yüz düşman neferini denize 
döktürmüştü. Kahraman Hasan Bey, 

içinde bulunduğu kalyonun tutuşturul
duğunu gördüğü halde aldırmamış üze 

rine ateş yağıncaya kadar mücadele et

miş, en sonunda hançerini dişleri ara
sına alarak yarasının sızısına aldırmadan 

denize atılmış, yüzerek kurtulmuştu. 
Hasan paşanm büyük gayretlerle 

kurduğu mektebi yaşamadı, yaşatılma-

cıı ..... l{ıraat ve kitabetle muharebe mi 
tırınuş? 

biyorlardı. 

1849 da (1265 H.) nakledildi. Daha 
önce 1828 (1244 H.) de Adada bir ge
mici kışlası yapılmtştı. Üzerine: 

Bahriye melcte'bimizin değerli talebesi 'kurlulU§ bayramımızın geçit resminde 

ıııt .:Bu itiraz, ayni zamanda TUrk de
tısi . 

~tığ nın, o va.kite kadar muvaffak ol-
teı· llnu isbat etmiş olmasından ileri 

ı;rordu. 

ıı1 ç li'akat Hasan paşa, mektep ihtiyacı
isha~k derinden hissediyor ve lüzumunu 

ediyordu. 

~~d llu ilk mektep, meyvesini vere -
~ ~usya seferi yüzünden kapandı 

~efa arpten sonra, mektebin ikinci 
tlıııa kuruluşu, Sultan Selim zama -
~Çii~a~t~~nı.aktadır. Kaptan paşa olan 
teıı8•1_ lluseyin paşa "tersane umurunu 
• l,.. 
1le tllh ~e kalyoncu haşerilerini tedip 

tı ıntizama aldı ve mektebi Bah-

Eyledi tertibi asker intizamı milk için 
Kl§lalar yaptırdı mislın görmemiş 

Kevnimek8n 
Yazılı bulunan bu kışla, kızıl ada

larda inzibatı temine memur bahriye 
taburları içindi. Asrl mektep taşındık
tan sonra kışla genişletildi. Camiye bi
tişik köş dershaneye çevrildi. 

• * * 
Bahriye mektebi için en dikkate 

değer layiha, Meşrutiyetten sonra ve
rildi. Projektörler hakkında tetkikat 
yapmak üzere !ngiltereye gönderilen 
Kolağası İbrahim Aşki Bey, ayni za
manda İngiltere Bahriye mekteplerinde 

Bahriye mektebimizin yeti§tirdiği bah- riyelilerimizden bir grup 

çekilir ve bittabi öğretilemez. Talebe, l Bahriye mektebi b..irinciliği 
hakikaten talibi ilim ve müteallim degv il tı:r 

' 
kazanmxş-\ 

)erdir, muallimlerin gerçekten alim ve 
muallim olduklan da metkuktur. Bi

naenaleyh, orada ikmali tahsil edenler, 
bilahare noksanlarmı öğrenip ikmil et. 

medikçe meslekte ehliyet ve mensubi
yet gösteremez ve ınafevkiyle muhi-

tinin seviyei ilmiye ve ameliyelerini 
düşünerek yapacağını bilemez. 

" • • • • Mektep ve mektep gemi
sinde ve filoda tahsilini ikmal etmit :za

bitler, Seyrisefain, topçuluk, torpitocu
luk, çarhçılık gibi şubelerde ihtisas kes-

diploma tevzii 1.ıerasiminde 

• • • 
Bahriye mektebinin zaman zaman 

ihmal edildiğini yazdık. Tarih, bu ihma· 
lin çok acı tecrübelerini kaydetmekte
dir. Buraya mukayese için iki misal 
alıyoruz: 

"Sinopta 84 toplu, Gemlikte 80, 
Bodrumda 80, Ereğlide 76 toplu kal
yonlar, Kidrosta 50 toplu fırkateyn, Ra
dosta 48, Fatsada 46, Samsunda 46, 
Amasrada 46, Bartrnda 46, Akşehirde 
46, Midillide 46, İzmitt<. 46 şar toplu 
fırkateynler yapılıyor, Istanbul tersane
sinde haftada 250 kantar bakir tahta 
çıkanlıyordu ... 

İkinci misal : 

"Türk Bahriyesi, Sefain hurdası

na demir levhalar kaplamayı dört yüz 
sene evvel tecrübe etmişken 1270 de 
Fransız zırhlı kalyonlarını bir eseri ih
tira zannettik. Türk sanayii dünyanrn 
en büyük topunu daha ilk eyyam ihtira 
mda kendi hesap ve tersimiyle meyda
na getirmişken Fatih milletiinin dörtyüz 
sene sonraki ahl§.fı en ufak topların 

idaresinde izharı aciz eyledi. Buhar 
makinesile müteharrik sefain Selim Salis 
zamanın Amerika seferlerine başlamış 
iken, yıllarca sonra İstanbula gelen 
bir vapuru meslek namına haşyetle 

temaşaya daldık. Torpitoyu, düşman 

bize attığı zaman gördük. Ve bu sukut 
93 den sonra tam süratini aldı.,, 

* * * 
Bugün, Bahriye mektebinin 161 

sene evvel kuruluşunu kutluluyoruz. O 
mektebi kuran Hasan paşa, daha Bey 
iken, kalyonunu düşman kalyonu üze-

dı. Fakat Türk bahriye mektebine bu 
gün 161 yaş bağı§ladı. 

161 yaşındaki mektebin birbuçuk 
asırlık hayatı çok karışıktır. Küflü 
vesikalar • :>plıyarak bir ciltte Bahriye 
mektebinin 150 yılı yazılabilir ve !_azrl· 

Tarihte bahriye mektebinin 1sUi1ıı için 
çalışanlardan Bahriye nazırı 

Mustafa pa§a 

maltdır da. Fakat Cumhuriyet devrinde 
Bahriye mektebinin aldığı hız,gözümü
zün önünde. Onu yazmak için ciltler 
lazım. "asırları yıllara sığdırıyoruz.,, 

derk::n, bunu övünmek için söylemedi
ğimiz açıktır. övünüyoruz, fakat Cum· 
huriyetin eseri, milletin eseri ile. 

Türk sularının şen çocukları. asır

ları ytllara sığdırma savaşında payınıza 
düşeni fazlasilyle yapıyorsunuz. Türk 
milleti, size göğsünü gere gere güvene
bildiği için bahtiyardır. 
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··Denız kartalı" nın süva.rısı 

l(ont Felik8 fon Lukner 

Yıldırımlar dalgalara vurduk\'& denizden 
ustura ağzı gibi ince ve uzun 

su sütunları fışkırır 
Nihayet biltUn esirler, bizim mUret- gi.r hem dostumuz hem de mUttefiki

tebatla. samimi veda sahnelerinden ve mlzcli. 

Macera ve aşk romanı -8-

Beş on tüfek birden patladı. Köpek bahğı 
sıçradı. Havada bir kavis çizerek gerisin ge 
kaçmağa başladı. Su üzerinde kanh izler bırak 

Havva, Hacı Mu.ısta.ta ismindeki zen bettiği için yerlerinden fırladılar. He~ milerde işittiği haykırışmalar, 
Geçen tefrikaların hülasaaı: 1 bu feryatlar, onların da dikkatini cel- kuran Hacı Mustafa, zaten, otcJci 

gln ve genç esir tUccannı senelerce par si silahlarına davrandı. Bir anda, de· sesleri ve ok atma naraları üzerine 
ayrılırken ''Deniz Kartalı,, şerefine üç Falkla.nd adaları yakınından geçer - mağt ucunda oynatmıa, takat son g1ln nizin üzerinde oklar vızıldadı. Beş on rinden fırlamıe: 
defa "Hurra!,, diye bağırdıktan sonra ken Şarnkorst, Laypzig, Nüremberg lerde gazıı.ba uğrayıp talakı aelue ile tüfek birden patladı. - Ne oluyor? Gidin tahkik edill 
Kam.bron'a ta§mdı. Yemek salonunda kahramanlarının boğuldukları civarda bo~m11 bir kadındır. şımdl arbk hiz Köpekbalığı, sıçradı. Havada bir kalım! - demişti. 

rd . d dird'k met halayıkları arasına atılmıştrr. Bu 
kaptanlar §erefine bir ziyafet ve ıın. urup bandıramızı yarıya in ı . kava çizerek gerisin geriye kaçmıya Bir müddet sonra, tahkikataJ t&hklre dayanamıyarak, kendlnl, kaldı 
Benden ayrılırken hepsi elimi kemali Sonra bir demir haçı denize bıraktık. np denize tırlııtıyor, hAlbukJ, Habe, başladı. Suyun üzerinde kanlı izler bı· filika, şu haberle geldi: 
hara.retle sıkarak haklarında gösteri- Vatanın minnettarlığını taşıyan bu sabillerlnde bulunuyorlar. Burada da raktı. - Efendimiz, Ha~a hatun, u .. 
len çok iyi muameleyi her yerde anla- haç altı bin metro derinliğe gömülerek köpek balıklıı.rı var. Faka.t, şUphesiz, tehlike daha geç- gazabınızdan dolayı fevkalade nıüt 
taeaklarmı söylediler. orada ebedt uykusunu uyuyan arka - • * • memişU. Burada, bu saatlerde haşka sir olmuş. Kendisini denize atmıŞ· 

Esirlerimizin hUrrlyete kavuşmaları daşlanmızın yanına ula§tı. Kadın, batıp çıkıyordu. köepk balıkları da bulunabilirdi. Bere- ğer kendisiyle yarım saat olsun g6 
bizim için esasen mevcut olan tehlike- Horn burnuna yaklaştığımız sırada Köpükler saçarak gelen köpek balı- ket versin ki, geminin kayıklarından mek lutfunu göstermezseniz, k•t 
yi bir kat daha arttırmaktaydı. Çün- bir İngiliz kruvazörUnUn telsizini din- ğı ise, ona gittikçe yaklaşıyordu. A- biri, deni.re indirilmişti. !çindt>kıler yen yaşam.ıyacağını, ilk fırsatta 
kU 0 umana kadar yelkenli bir Alman ledik. Kruvazör biltün İngiliz gemile- rada sırada, suyun üz.erinde yan dö- Kızıldenfae karadan geçirilirken dü- intihara teşebbüs edeceğini söylil, 
gemisinin korsanlık yaptığı duyulma- rlne ve müttefiklerine tavsiye ediyor- ntiyor ve eski harflerle sekiz rakamı men tarafından meydana gelen hir a- muş. 
mıştı. Elimizden kaçmıya muvaffak du: biçimindeki ağzı görünüyordu. Ner~ nzayı ikinci defa olarak tamirle meş- Hacı Mustafa, bir an, ka§larını 
olmuş bir gemi olmadığı için kaybolan deyse, Havvanın vu" cudundan bir par- guldüler. Bu filika, denizde h&la batıp tı: il · Alınan "-Dikkat ediniz! Fernando Noron-
gem erm tahtelbahirleri tara- çayı kapacak, ısıracak, onu ikiye ayı- çıkan Havva'ya doğru çalakürek iler- "- Hayır! Bu kadınla bir dahS 
fmdan batırıldıgıw sanılmaktaydı. Şim- haya yaklaşmayınız! Alman muavin 1 d' Ad 1 k rta . . aldıl .. 1 1· 

racak ve lokmasını yiye yiye gidecekti. e ı. am a.r, u rıp ıçerı ar. yuze ge meme ı ... ,, 
diyse esirlerimiz vaziyeti anlatacakla- kruvazörü Möve bu ada civarında do- F k ~ ... _ li k dm F Und' k 

1 
bit 

Felaketin yaklaştığını gören cariye- a a..., J.DVCÇ a : akat, düş U i, sene erce ı>'J 
n için eşkAlim.iz her tarafa bildirile- IS§ıyor.,, "k ö te d .. k di · b' k h1 lerle hadımağala.rı, feryatlarını go - - Bırakın beni... leceğim !... - di- yaşa ıgı, en sıne ırço 
cek, tabiatiyle takibimize harp gemile- Demek yalnız değildik; göremediği- yüzüne çıkarıyorlardı: yordu. - Ölmek istiyorum. Ben bu se- duyurmuş, bir~ok şeyler öğretmiş 
rl çıkarılacaktı. miz bu arkadaşa en samimi muvaffa- _ Geliyor ... Parçalıyacak .. İmdat.. fil hayata katlanamam... Eğer Hacı bu kadın, demek intihara varacalC 

Pasifik Okyanusuna çıkmak niyetin kıyet temennilerimizi gönderdilC. Bu sahne iki geminin arasında ce- Mustafa benimle yarım saat kadar baş yeis duyuyor ... 
de olduğumuz cihetle hiç olmazsa va,. H b w ak "d b'rta 

om urnuna varacagnnıza Y ın reyan ediyordu. ikinci gemı e, ı - başa verip konuşmak istemezse, ilk "-Adam sen de ... !pi bir kert 
kit kazanmak için baba fingo ve Gab- k b' d w (A be ) ·c.'I 

ocaman ır buz agma ys rg e kım silfilışorlar oturmuşlar, o gece ter- fırsatta, hem de gece vakti gemi yü- pardım ... O, benim üzerimde kat'ıı:J 
ye direklerini kırdık. Ufak yelkenleri- rasgeldik. Bahri talimatname senenin tip edilecek baskın için, silahlarım ha- rürken kendimi denize atarım ... Bunu, hakim olamaz artık.. Hem onu ~bll'ı 
le kalan Kambron'un bu vaziyette Riyo 

bu mevsiminde bu havalide buz dağla- 7.Jrla.makla meşguldüler. Kimi yayını kendisine böylece söyleyiniz... terfih edersem barışırız.. MU ''J dö Janeyroya varabilmesi en S§ağı on ~ 
rma tesadüf ihtimalinden bahsettiğin- yağlayıp, kimi tüfeğinin namlusunu Harem gemisinde, haremağalarınm bir hayata razı olur ... Benim işle 

beş gUne bağlıydı. Halbuki biz bütUn d d' ktek· 1 · parlatıyor, yahut da oklarını muayene en m<>ahurlarını toplıyarak onlada ci- de karıamaz. .. Gemilerden birinde· yelkenlerimiz ve motörümilzle cenuba en ıre ı rasıt ar esasen gözlerı- ww "" ...re 
1ş ni dört açıyorlardı. ediyordu. varm ahvali hakkında ve bu gece ter- bir vazüe ile çalışır ve yaşar ... !,.J 

doğru aza.mı stiratle gidecektik. tP T b. t' 1 wd lda "kselen tip edecekleri baskına dair meşveret olsa karımdı ... Kendisine fft-1a J1 
böylece Kambron ayrıldı ve biz de __________ <D_ev_a_m_ı _u_o_r_l ___ a_ı_a_ı_y_e_,_sag __ an_so __ n_yu--------------=-====-- ~ 
''Deniz kartalı,, nda tekrar yalnız başı çektirmemeliyim .. ,. 

mıza kaldık. 

Denizde uzun müddet gezmemiş o
lanlar, gemicilerin uzun seyahatleri 
esnasında sadece denizi seyretmekle 
pek hoş vakit geçirebildiğini, imkA.ru 
yok ta:~avvur edemezler. Halbuki haki
kat böyledir. Deniz gemicinin dert or
tağı, eırdaşı, kıskançlıkla hazan fena
lıklar yapabilecek haris bir sevgilisi
dir. Deniz ona uzun maceralarını an
latır ve gemici belki de bu sebepten 
lif hususunda o derece hasistir. 

Bahriyeli, canı sıkılmadan saatlerce 
aenizl seyredebilir. Deniz daima de
ğişik, daima yenidir; her rüzgar esişi 
ona yeni bir çehre verir. Yelkenli ge
miler için en fena havalardan sayılan 
sakin :ıamanlarında. bile gemici denizi 
seyretmeye doyamaz. O zaman erimiş 
kurşun gibi dümdüz olan Bahri.muhit 

1 sathının hafif esintilerle kırışması 
seyrine doyum olmaz bir manzara teş
kil eder. Küpeşteye yaslanıp bıkma
dq, usanmadan saatlerce denizi sey
retmek, güneşle pırıl pınl parlıyan su 
sathı üstlinde bir bulutun gölgesini 
görmek en tatlı zevklerden biridir. 

Denizde gece ise fevkaladedir. Su
yun, serin bir gölge içinde, canlı, par
lak ve hafifçe dalgalı sathı gözün ala
bildiğine uzar; üzerinde yakamozlar 
yanıp söner. Bulutlar sıyrılınca ayın 
ı3ığıyla çarmıhların ve iplerin gölge
leri kar gibi yelkenler üzerinde irtisam 
eder ve güvertede uzanıp yatmış olan 
gemici canlı bir hulya içinde mesto
lur. Teknenin muttarit salmtıla.rı ha
maklara tatlı bir be3ik gidip gelmesi 
verir ve gemici bu vaziyette kendini 
hulyaya kaptırarak yava§ yava., ken
dinden geçer, glindüzki yorgunlukların 
da tesiriyle dünyanın en tatlı ve sakin 
uykusuna dalar. 

Denizin büyük cazibelerinden biri 
de güneşli havalarda fırtınadır. O za
man dalgaların derin mailikleri üstün
de bin türlü rengin akisleri oynaşır ve 
gemi b~ tarafından küçük şelalelerle 
pilskürerek dalgaların bembeyaz kö
püklerle silslü tepesine tırmanır. 

Yıldırımlar dalgalara vurdukça de
nizden ustura ağzı gibi ince ve uzun 
su sütunları fışkırır, gece olur; şim
§ekler dalgaların boğuşmalarını par
lak ışıklariyle aydınlatırken gökyüzün 
den inen şelaleler halindeki su sütun
ları denizi kamçılar. Deniz yakamoz
larla örtülür; geminin bıraktığı iz ar
tık altından ve ateşten bir oluktur. 

• • • 
KömUr derdimiz olmadığından rüz.. 

Semranın Residenz tiyatrosuna bir 
sanatkar sıfatiyle girmesine 

teşebbüs ediliyordu 
Necmi bey bu koleksiyonu tiyatro di· 

rektörlerine gösteriyor, alakadar olan
lardan randevu alarak Semrayı oraya 
götürüyordu. 

O sabah Bedinin en kalabalık cad
delerinden biri olan Bilumenstr'de (Re
sidenz) tiyatrosuna birlikte gidecekler
di. 

Semra çok güzel giyinmiş ve başını 
zarif bir Şam kumaşile şark tarzmdo. 
bağlamıştı. 

Semrayı yolda görenler başını çevi
rip bakmadan geçemiyorlardı. 

Semra bu kıyafetilc o kadar şirin ve 
cazibeli görünüyordu ki ... 

Tiyatronun kapısına geldikleri za
man saat dokuzu on beş dakika geçi
yordu. 

Necmi Bey: 
- Daha on beş dakikamız var, yav

rum! 
Diycorek geniş ko!"i.:ortl:ı do!aşmağa 

başlamıştı. 

Semra: 
- Beş on dakika önce gir:lim, ne o-

lur? 
Diye mırıldandı. 
Necmi Bey güldü: 
- Ecnebiler dakikalara çok ehemmi

yet verirler. Randevu saatleri onlar i
çin çok mühimdir. Dakikası dakikasına 
gitmek lazım ... 

- Pekatıi.. Öyleyse biraz daha do
l::ışalım. 

Semra kaşlarını çatmıştı: 
- Fakat, dedi, bu adam benim numa

ralarımı beğenmezse ne yapacağız? 
Necmi Bey önüne bakarak mırıldan

dı: 

- Cebimde kuvvetli bir tavsiye var. 
İstanbulda General Falkcnhaymdan al
dım. 

- Generalin tiyatro direktörü ile ne 
münasebeti var? 

- Tiyatro direktörü Her Müller 
gcnerahn akrabası imiş. 

- Direktör bizden şüphelenmesin 

sakın? 

- Neden şüphelenecek? 1 tstanbula 

nasıl Berlinden bir çok sanatkarlar ge
liyorsa, tstanbuldan da Almanyaya bir 
veya birkaç artist gelebilir. Nasıl ki ge
çen ay içinde de Berline Türk musiki
şinaslarından bir grup gelmişti. 

- Hakkınız var? Siz elbette bu ince 
işleri benden iyi bilir, benden iyi düşü
nürsünüz 1 

Necmi Bey saatine baktı: 
- Aman vakit geçmesin. Direktör 

tam dokuz buçukta gelmemizi söylemiş. 
Hemen içeriye haber gönderelim. 

Artistler sahne gerisinde provaya baş 
laıruşlardı. 

Direktör odasının önünde görünen 
sarışın bir kız, tavırlarından yabancı ol
dukları belli olan bu ziyaretçilerin ya
nına sokuldu: 

- Kimi arıyorsunuz? 
- Direktörü ... 
- Şimdi göremezsiniz 1 Prova başlı-

yor .. 

- Fakat bize bu saatte randevu ve
ren kendisidir. 

- O halde haber vereyim. 
İçeriye girdi ve hemen gülcryüzle 

dışarıya çıkarak: 

- Af!cdcrsiniz, dedi, direktör sizi 
bekliyor. Buyurunuz 1 

Necmi Bey: 
- Bu ne şeker. ne şirin bir daktilo .. 
Diye mırıldanarak yürüdü. Semra da 

onu takip etti. 
Her Müllcr şişmanca, mağrur bir a

damdı. Maamafih koltuğundan hafifçe 
kımıldanarak ikisine de yer gösterdi. 
Sonra Necmi beyin uzattığı mektubu 
açtı .. Dikkatle okudu. 

Şimdi bu mağrur adam, şen, güler
yüzlü bir patron olmuş ve çarçabuk 
yumuşayıvermişti. 

- General Falkenhaym ... 
Diye homurdanarak telaşla yerinden 

kalktı. N cemi Beye sordu: 
- Berline yeni mi geliyorsunuz? 
- Hayır. Bu ikinci geli§imdir. 
Semra ya döndü : 
- Ya siz, Frülayn? 
- tik defa geliyorum, Her direk-

·:······················-.. ·-·-········ ... -····-: 
: Yazauı: i 
: ' : l•kender F. Sertelll i : s : 
: - ! : .................................... -................... : 
tör! 

- Aman ne güzel almanca konu§U· 
yorsunuz t İstanbulda mı tahsil ettiniz? 

- Evet .. Alman mektebinde. 
- Bravo .. Bravo .. Çok güzel aksa-

nınız var. Tıpkı Berlin şivesi. Demek 
siz Orycntal danslar yapıyorsunuz, öy
le mi? 

- Evet ... 
- Kaç numaranız var? 
- Otuz kadar ... 
Direktör başını sallıyarak takdirkar 

bir tebessümle Necmi Beye döndü: 
- Frülayn Berlinde çok kalmak ni

yetinde midir? 
- Ben kösele taciriyim.. Bir hafta 

sonra döneceğim. O bir iki ay kadar 
kalmak arzu ediyor. Eğer muvafık bir 
angajman yaparsa, daha çok da kala
bilir. 

- Tiyatromuzda böyle bir artiste 
çok ihtiyaç vardır. Geçenlerde bir Er
meni artisti gelmişti. Fakat, dört be§ 
numarası vardı. Buna rağmen kendisi
ni bir hafta için angaje ettik. Halk tut
madı. Ayni numaraları üstüste bir haf
ta seyretmek, üıtüste bir hafta ayni ye
meği yemekten daha güçtür. 

Sonra gülerek Semraya başını çe-
virdi: 

- Şurada biraz döner misiniz ? 
Semra şapkasını çıkardı .. 
Bir Arap raksı yaptı. Kalçalarım oy· 

natarak öyle bir dönüş döndü ki.. Di
rektör hayretinden parmağını ağzına 
götürmüt. mütemadiy:n (şön, şön) de
yip duruyordu. 

(Residcnz) tiyatrosu direktörü Scm
ranın Arap raksını çok beğenmişti. Bun 
dan sonra zeybek dansı, Azeri dansı, 

Mısır, Cebcllübnan, Şam ve Bağdat 

rakstan yaptı. Bunların en zor, en kıv
rak figürlerini gösterdi. 

Semra cidden yüksek ve mahir bir 
sanatkar ruhuyla oynıyordu. 

Necmi Bey bile Scmranın çok istidat
lr b;r kız olduğunu o gün bir daha anla
mış ve takdir etmişti. 

(Devamı var) 

Böyle düşUndilğU için: 
- Peki! İstediğini yapacagtıı" 

dedi. 

Bu sözü işiten halayıklar titredi: 
- Tekrar buraya mı gelecek" J1. 
Eğer gelirse fena... ÇünkU, ~ 

Mustaf aya göz koyanları gördü ... 
sinin gözlerini oyar alimallah ... 

Bereket esir taciri, onların yU 
su serpti: 

- Havva bir daha Haremsarıı)~ 
yak basmıyacaktır? - dedi - Fal<8 

nu, yaralı oğlanlar gemisinde r• 
ğim ... Hazırlayın flikayı ... 

Kırk yaş farK 
Hacı Mustafa ile maiyeti arasıııdi 

meşveret. flika hazırlanıncaya 1'' 
devam etti: 

Tacir, lalasına: 

- Tantu'ya baskının tam zaınP' 
da olacağına emin misin? - diye ' 
du. 

- Tabii... Biz oradan çıktıkt~ 
saat sonra kasabayı basacaklar ... 

- Kuvvetleri kafi gelecek mi! 
- Biz, bütUn mtisellah kuvveı 

kasabadan uzaklaştırdığımız için.~ 
de kadınlarla çocuklardan b~k8 

kimse kalmıyacak.. "Doğrama,, bif 
atten ziyade sürmez ... Buna emitı 
bilirsiniz. .. Ayni usulü, merhum 
rinizle kaç defa tecrübe ettik .. 

Saçına ak dilşmüş bir harenı'v 
bu sözleri söylüyordu. Hacı :MuS 
onun omuzunu okşadı: /.. 

- Çok tecrübelisin, sana inıııı 
lala!- dedi. - Fakat bu Tantu h~ 
garezin nedir? Niçin onların l>" 
beni musallat ettin? Niçin onlar' 
iblisane oyunu oynuyoruz? Ci 

Anber lala, uzak bir hatırayı 0 

nerek başını salladı: ~ 

- Bundan altmış yıl önce ~ 
kabilemi basarak, beni doğr~ıl 
uğratanlar bu Tantu'lulardır, hile ( 
- dedi. - BütUn erkeklerimiz s.V8 ~ 
mışlardı. O gün av bayramımıu!1• 1" 
dan istifade eden Tantu'lular. J<ll~ 
mizl bastılar. BUtUn erkek çocıl.e 
"doğrama,, ya uğratarak, yerli Jıı 
ce bıraktılar ... Kadınlar, matem , 
ları çalarak. erkekleri felakette~, 
berdnr etti. Avdaki babalarırtı1 j~ 
ğabeylerimiz avdet edince de, b 
tuzlıyarak Tantululara sattı. 1 

- .Allah altah ... Bu ne biçiın 11~/ 
- Gayet basit... Sebebini ant• 

da bakın'?.. f1f. 

( Ar1ca81 '!!" 
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Me,hur aayyah ve muharrir l..ovvall Thomaa 

Kendine gelmesine meydan vermeden tabancamı 
kemiklerine dayadım ve ateş ettim 

iki defa da Alinin öcünü almak için patlattım 
Bu ev bir silAh deposuydu. Kontes bu silAhları mUslUmanlara dağıtacak, bizim 

~n 'kısımlarm hftllsası: 1 
için de pirincin taşını ayıklamak güçleşecekti 

kilde yapabileceğimiz abidenin ''işi

miz,, olabileceğini düşünmekten ken • 
ClJııey cepheden Port Saide dOndüh 

leıı IOnra ,etinden tnglliz kuveUerinln 
~ M:ukadde.t TUrklerln elinden kıy 
'-rınaıt için Londranm verdiği karan 

at?-ennıt1t1. Bu ııevtnçll baberln dUşUn 
Ceeı altında aarhoı bir halde caddede 
tlderken gözflne lıılıaırlı bir ka.dm lll§tJ. 

Ben geriye atladım. Saldırmanın 1 timi birkaç iş geciktirmişti. Loransm mobil lastiklerinin tepesinde oturuyor
göğsümü delip parçalamasına kıl kal- başlıbaşına bir tarihi vardır, onu da duk. 
mıştı. Paltomun düğmelerini çözdüm. az sonra anlatırım ... Belki benim an - Arkamızdaki furgonlara demiryolu dimi alamadım. Hiç olmu.sa bu "işi" 

yapmalıydık! Arap öyle şiddetli bir hızla fırla- !atmama hiç de lüzum kalmaz. Nasıl ile suyolunu Yahudiye topraklarına. 
mıştı ki, koca. gövdesinin ağırlığıyla olsa onu burada KudUstc çok geçme- ulaştıracak ray ve künkler yüklenmiş· Demiryolunun ucunda bitmez tüken 

mez didinme başladı. Raylar, künkler 
ve lbtikler vagonlardan aşağı alındı. 
Yerlerine sUrUklencrek götürüldü. 
KUnklerln her bir tanesi yarnn ton a
ğırlığında idi. Ba.za.n en ve boyları 

yanlı§ çıkıyordu. Zavallı askercikler 
terliye terliye bunları yerlerine koyduk 

tan sonra uymadıklarını görüyorlardı. 

Haydi gelsin mühendisler ve düzelt -
sinler! Su yolu böylece bin bir mbmet 

ve yorgunlukla ilerliyebiliyordu. 

boylu boyunca yere serildi. Kendine den göreceksin. ti. 
gelmesine meydan bırakmadan taban- Çöle hareket etmeğc hazır bulundu- Yolun iki yanına küçük küçük haç-

"- kadm uzun boY.luydu. Gözlerinden 

~un kim olduğunu tanıdı. Ye§ll gözlU 
--uı. Rua konteat, bunun tekrar lıılısı 

ta döııUp gelml§ olmumm herhalde bir 
~ olacaktı ve olmalıydı. Güney bu 
1lıı ortaya çıkarmak için çalıp.caktı. 

camı kaburga kemiklerine dayarmştım ğum gün şimendifer ve kür.k hatları lar dikilmi§ti; bunlar ölen İngiliz as

bile. Bir an evvel öldürmek için teti- çoktan Alıt noktasına varmış bulunu- kcrlcrinin gömüldUkleri yerleri göste
ği çektim .. Alinin öcünü almak için de yordu Burası ıssız çöllerin 120 kilo - riyordu. Fakat haçlar orada çok za
iki defa daha ateş ettim. metro kadar içindedir. man kalamıyacaktı. Çünkü boyuna 

lfıznıetınde bulundurduğu adamlarım 
bu ite kotturdu. Bunlar arasmda Ali 

'4bzıda blr Mısırlı vardı ki ötekilerine 
~ran açık gözdU. Bir sabah bu, ko 

Zavallı Ali tehlikeyi hissetmişti. A
damların kapıyı açarak dışarıya çık

malarından bir tuzak kurulduğunu an
lamıştı. Bir keçi derisinin pazarlığın-

Bu sefer Bcnsonla birlikte şimendi
fere binmiştik; açık bir furgona üst üs 
te konarak kule gibi yükletilmiş oto-

bir su gibi akan kum dalgalan bunla· 

rın birçoğunu daha §imdiden yutmu~
gibiydi. Bu çocuklara dayanıklı bir 5e 

~ kendisine geldL Arka ııemtt.e bir 

"'ıı ltlphell olduğundan geceyanlan 
~- 9\•e bazı ıeylerln konulduğundan "e 
"Ylll&nn bir daha dıoanya çıkanlmadı 

~dan bahaetml§tl. Gllney birdenbire 

da on para yüzünden saatlerce çerıe 

çalan Ali, hayatımı kurtarmak için 
bir saniye bile düşünmeden ölümüne 

sıçramıştı. 

llkınetu ki bu evde kontea oturur ve 
-.ı baamaya karar verdi. Yanı 
: aldığı Ali De birlikte buraya gUUler 

Ev adeta bir sillh deposuydu .. lçer
de altı yilz Alman mavzeri ile on bin 
fişenk bulduk. Hem bunları tam vak· 
tinde buluşumuz çok iyi olmuştu. Ara
dan daha bir iki gün geçmiş olsaydı, 

Kontes bu tüfekleri milslümanlara da
ğıtacak, bizim için pirincin taşını ayık 

lamak çok güçleşecekti. Sonra öğre:ı
dim ki Kontes bir İspanyol gemisine 
atlıyarak Barselona sıvışmıştı. 

de hJç k1mlen1D bulunmadığma tJaret 
Olabtıecek derin blr eea!zllk vardı. Ev 
~t kapıyı vurdular. Açan olmadı. Yum 

~ natıle. Güney yllkaek ııeale: 
Alt!., dlye emir verdi. Bu ııeıı 1lze 

~ ~ hareket bqladl. Kapı kmlch 
ti~ da içeride bQy1lk bir kalaba 

~ °'~tu anlafıldı. Heplll de kabahat 
llidUklarmdaD bah8edlyor1ardL Bu 

~ Ctlney içeri gtrdL Aliye lreııdlsl 
"-.tınrken bu Araplara mukayyet 

O]l?ı • • • 
bt ~ l!Gyledl. P'akat tam bu sıra.de. 

r Odaııuı fırlayan iri yan bir adam 
ıa .. _ - ~ uıaır·aıKten 

Arkada§ım Lorarıst ...., ....... 
•ıınrıı. r.ıınl' ·tn fl.7.Prln" atıldı. luk da dahil olduint hnldc> dile azime-
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diğini sen de biliyorsun. Elza hasta ol - Sizi bulmak için hayli zahmet çek 
duğu zaman Liknka sekiz gün sekiz tim. Burada bulunduğunuzu Fransada
&ece uykusunu terkederek ona bakmad ki dostlarınızdan haber aldım. Fakat 
mı? • açlıktan ölüyorum. Bana biraz bir şey 

Petra, bir milddet cevap vermedi. verin de sonra niçin geldiğimi sana an-
Sonra esefle bapnı aalhyarak: latrrım. 

- Bütün bunlar doğru .. Ulenka ha
kikaten bulunmu bir kızdır. Fakat o, 
baıka birini seviyor. Bunun için benim 
le evlenmez. Ona böyle bir teklifte bu
lunmağa bile cesaretim yok. Muhabbet· 
le yapmak ve mes'ut olmak için iki ta
rafın da kalbi serbest olmalı. Halbuki 
ben de bili ölen kanmm hatırasile me§ 
lulilm. 

Bu sırada civarda bir arabanın dur
duğu ititildi. Çerkiıinin dışında nöbet
Si olan çingene hemen ocağın yanına 
ıelerek kafile reisi Petraya kendisini 
bir adamın görmek istediğini bildirdi. 
Bunu müteakip ocağa doğru yaklaşan 
bir adam: 

- Petra, dedi. Benim Eski bir dostun. 
Yaktile İspanyada ne güzel günler ge
Sİrrniıtik. Unuttun mu? 

Petra, kar§ısına dikilen bu uzun boy
lu ve mantolu phsa bakarak hayret et
ti. 

- Vay Sanıo Perz eıen misin. Bu 
~llntkün mil? Sevil tehrinin iri kestane
~kleri altında görlittüğüm bir dostu 

. ıırncU karpmda buluyorum. 
b Adamın Sanıo Perz olduğu anlatılan 

u adam, üzerindeki mantoyu çıkararak 
Ocağın batında Petrarun yanma oturdu: 
I> - Niçin o kadar pşıyorsun, dedi. 
ağ dağa kavuşmaz, insan insana ka· 

~U§ur derler. Biz de işte kavuştuk. 
a.:,,- Aarnma tam yedi sene sonra .. de
.., illi? 

ltartaı gagası gibi iğri burunlu, esmer 
;e uzun boylu olan İspanyol Sanşo 

era cevap verdi: 

Bunun üzerine hemen misafiri bir ayı 
derisi üzerine oturtarak önüne bir bez 
yaydılar. Sonra ihtiyar Debura kadm, 

ate§in üzerinde kaynamakta olan ten-:e· 
reden birkaç parça et çıkararak misafi
rin önüne koydu. Petra da bir kadeh şa
rap ilcram etti. 

Misafir yemeğini yerken bir taraftan 
da Pctraya sordu: 

- Hala o kederini unutmadın mı? 
Yedi uzun sene geçti. Zaman 
her ıeyi unutturur. 

insana 

- Nasıl unuturum 
mi? 

Perz. Bu. kabil 

- Ben olmasaydım zevceni tekrar 
bulamıyacaktın. Fakat ben sizin yeriniz 
de olsaydım o çapkın elimden zor kur
tulurdu. 

- Onu öldürmek istedim. Fakat kaç
tı. Sonra polis bizi huduttan dışarı çı· 

kardı. Perz, o adam hala ya~yor mu? 

- Evet dostum, Kont Ribera karısı 
ve kızı ile gene Sevil civarındaki şato
sunda oturuyor. Yakında bir prensese 
kayinpeder olacak. 

- Ah Perz. O gece ondan intikamı
mı alamadım. Fakat bunu elbet bir gün 
alacağım. Kızı güzel mi? 

-Çok güzel. O kadar güzel ki kıza 
"Sevil ıehrinin gülü,, adını vermişler. 

Babası kızım o kadar çok seviyor ki 
göz1crinin içine bakıyor. 

Nihayet misafir Perz yemeğini bitir
di. Bu sırada güzel çingene kızı Lalen
ka da onlara yakın bir yere g lip oca
ğın kenarında oturdu, 

Burası arı kovanı gibi bir f'aaliyet 

merkeziydi. Hele konuşulan ya.bancı 

dillerin sayısı burayı bir Babil kulesi

ne çevirmişti. Lowell.. sadece bunları 
dinlemekle hayalimin ufuklan öyle ge 

nişliyordu ki. Sinanm ıssızlıklarmda 
lngiliiler, İskoçlar, lrla.ndalılar, Gal

liler, Avustralyalılar, Yeni Zelandlı • 
lar ve Maoriler hep bir araya toplan
mıştı. Hele bir dilşUn: Bunlar arasın
da Cenubi Afrika çif~ileri ile Seylan 
ada.sı çay zürralan vardı. Yalnız Hin

distandan gelenler arasmda dört tane 
ayrı ırk göze çarpıyordu. Sikhler 

1 
Pen 

çaphlar, Bikanirler ve Gurkhalar ... 
'~·...,.....-.> 

G( ZEL PRENSES 137 

------------------------------~------------------·------------- Fakat Edvar, bu &enin için büyük 
bir fedakarlık olacak. Bunu biliyorum. 
Fakat sen alicenap bir adamsın. 

- Böyle aıicenablık neye yarar? Buı 
na delilik demek daha doğrudur. Seni 
meyus etmek istemem. Mektubu hazır
la da öğleden sonra gizlice bana ver. 
Akşama hareket edeceğim . 

Delikanlı ile kız eve girdiler. Yemek
ten sonra ihtiyar çiftlik sahibi Mülzere: 

- Bugün, dec1i. Payitahta kadar git
mekliğim lazım. Askerlik ıubesinde 

gö:ülecek bir işim var. Müsaade eder 
misiniz? İki gün sonra mutlaka döne
rim. 

Mi.ilzer, Edvara istediği izni verdi ve 
ona selamet diledi. 

Anna, Edvara minnet dolu gözlerle 
h:ıktı. Sonra Kont Adolara gönderece
ği mektubu yazmak için odasına çekil
di. Bu oda evvelce Matmazel Anyezin 
odas•ydı. 

Anna, masanın önüne oturunca goz· 
leri yaşardı. Heyecandan elleri titriye
rek mektubu yazdı ve zarfı kapattı. An· 

n:ı mektupta, Tubi MUlzerin çiftliğinde 
bulunduğunu, hastalıktan kalktığını 
ve kendisini görmek istediğini ve onun
la nereye isters~ beraberce gitmeğe 
hazır olduğunu yazm.:ıtı. 

İki saat kadar sonra bu mektubu giz
lice Edvara verdi. Delikanlı da o ak
~am babalık ve analığına veda ederek 
en yakın şimendifer istasyonuna doğru 
yollandı. 

İsta!yona kestirme gitmesi icin or-
mından geçmesi lazımdı. Delikanlı 

ormana dalarak süratle ilerlerken şöy
le dü:şünüyordu: 

- Nefsimle çok mücadelede bulun
dum. Onu unutamıyorum. Rakibim o
lan adam belki Annayı görmek için bu-

raya gelir ve belki de onu alıp götürür. 
O zaman bir daha onu göremiyeceğim. 
Fakat ben zaten kararınu verdim: Bi
ribirimizden uzak bulunmak için Ame• 
rikaya gideceğim. Uzak iklimlerde bel
ki de onu unutabilirim. Onun bulundu
ğu yerde onsuz yaşamağa tahammül e
demiyeceğim. 

Edvar, bu dü§ünceler içinde dalgın 

bir halde hızlı hızlı ilerlerken birden ö
nünde genç bir kadın hayali gördü. 
Biıkaç adım daha yaklaııp dikk.,tle ba-

kınca ~a~ırdı. Bu kadın, gündüz or
manda Anna ile onu gözetı: ·en ve son• 
ra da takip eden çingene kansı idi. Ed
var hayretle ona son!u: 

- Lllenka, sen misin? 
- Evet, benim Edvar. Gizlice bıra .. 

kıp kaçtığın Lalenka ... Siz çingenelere 
hırsız. yolkesici gözüyle bakar ve nef· 
ret edersiniz. işinizi gördürdükten son
ra onları bırakıp gidersiniz. Halbuki 
biz öyle değilizdir, nankörlük yapma
yız! 

Genç çingene karısının kara gözlerin 
den ateı!er saçılıyordu. Edvar mütees
sir bir tavırla cevap verdi: 
- ihtimal ki bu sözlerinde haklısın La
lenka ... Çünkü hakikateD geceyarısı si
zi bırakıp bir hırsız gibi kaçtım. Fakat 
ba§ka türlü de yapamazdım. Senin beni 
bırak:ımıyacağını biliyordum. İtiraf e
deyim LS!enka. çingenelerin ya§ayış na 
uyab:tmek bana çok zor, hattı imkansız 
geldi. Kendi kendimden iğrenecek de
receye gelmi~tim. Bunun için eski yaşa
yı§ırtU dönmek is'tedim. 

- İyi ama Edvar. ben sana kaç defa 
söyledim ki şayet böyle yaşamak iste
mez ve beni de alıp g8tilrmek istersen 
seninle cehennemin dibine kadar gelme
ğe hazırım diye .. Senin için soyumuzun 
birçok Adetlerinden vugeçmedim mi? 
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-7-
Guatamalayı 

gezelim 
Guatemala müstem-

b·r gez· 
Sadece on yedi buçuk mil uzunlu. 

ğunda ve en geniş yeri dokuz mil o. 
lan Malta adası, dünyanın en küçiik 
ada gruplarından birinin başlıca ada. 
sıdır. Dünya kıtalan şimdikinden çok 
başka şekillerde olduğu ve Akdenizin, 
Avrupa ile Afrikayı biribirine bağlı. 

yan karadan köprülerle bölünmilş bir 
takım göllerden ibaret bulunduğu z.a. 
manlardanberi mevcuttur. 

Ayni grubun diğer me.skuun adalari 
le birlikte nüfusu şöyledir: 

Gozo: 23796 
Komino 41 
Malta: 258 400 

Maltanın iki yüz bini mütecaviz 

nüfusuna lngilterenin deniz, kara Ye 

hava kuvvetleri efradı dahildir. 
Bu suretle Malta adası, 

cüzütamlann en kalabalık 
meskQn olanlarından biridir. 

coğrafi 

surettı> 

Akdenizin yatağından uıanan tın 

kayalık çıkıntı tarihte neden mUhinı 
bir rol aynamrştır. acaba? 

Bunun cevabını evvela, Malta ada. 
sının Sicilya ile şimali Afrika ara. 

sında bulunmak gibi sevkülceyşi biT 
mevkii haiz olmasıdır. Sonra, dünya
nın en mükemmel limanlarından biri 
bu adada bulunmaktadır. 

Limanın içinde ayrıca yardımcı 

Koylar da bulunmaktadır ki gemile. 
rin demir atması için emin bir yer teş. 

kil etmektedir. Eskiden büyük kal

yonlara ;:imdi de lngilterenin Akdeniz 
donanmasına melce oluyor. 

fizik hususiyetleri ye dünya tarihleri. 
nin en uzunlarından biriyle boy ölçü. 
şebilecek bir tarlhi vardır. 

l\laltada ve Gozoda inşa sanatı taş 
devrinde o kadar ileriye gitmiştir ki, 
o devirlerde dünyanın diğer merkeı· 

)erinde ayni nefaset ve incelik görülı!.. 
memektedir. 

Muhtelif asırlar boyunca, l\fıılt<t. 

lılar birçok kimselerin idaresi altıncı l 
'aşamışlnrdlr. Buna rağmen haı~ 

kendi dillerini muhafaza etmişlerdir. 
Bu dil, bittabi başka dillerden de 
yardım görmü~tür. Fakat esas itiba 
riyle Sami serçevcsini muhafaza et. 
Mcktedir. 

A.!!yaya, yahut Afriknr.ın şima: 

sahiline hicret ~den l\lnltalılar, bil 
hassa FiJistinde ve Ii'a.c;ta Arapça ko 

nuşan komşularına dertlerini anlat. 

mnkta güçlük çekmezler. 

(Devamı var) 

leke payltahtlarıoın GüNDÜZ BİR DUMAN SÜTUNU, GECE BtR ATEŞ DtR~ 
en gÜ zelidf r Banta .Mari<ı dağı Guatemnlamn en faal ve en tehlikeli volkanıd~'· 

A.!!kerlerinin atlan çayırlatacaklarl. de yanından patlıyarak binlerce kişiyi öldürmüş ve milyonlarca ltrD 
ru bahane ederek §ehirden ace-- m.6tinde kahı·c tarlalarını nu:ı1metmi§ti. 19SO da gene etrafa ölüm 
le çıktı. Kişelerin kıskanç rakipleri lf km saçmı~tı. 
olan Kaçikel kabilelerinin yardrrniyle Şose derin bir vadiye girince Anti. }eriyle ynrışa girdiler. 
sonra gerlye dönerek hem güzel payi- guayı gördük.Bu şehir Aguva yanar da Tentenelere bürünmüt se~ 
tahtı hem de müdafilerini mahvetti. ğiylet her tarafl yeşil ormanlarla k:ıp panyol sinyöritaları,kadifeler 1\ 
MÜSTEMLEKE l\1EDENlYET1Nt:N le yUce bir dağ silsilesi arasında a~ •· lspan) ol büyükleri, oyalı cübbf. 

ÇlÇEGl ta san asma k11şu yuvaları gibi otur- miş İspanyol papMları, belle~ 
Bazı hadiseler dolayısiyle Antigua tulmuştu. Her yanı kahve tarlalnrir. Jspanyol fatihleri, ToJedonuıı 

şehrine yapacağımız ziyareti Guate-- le çevrilmişti. Çiçe!< ,...amanı idi .. Gö- çelikleri Antigua şehrini gUıf 
mala yolculuğumuzun sonuna bırak. zün alabildiği kadar arazi kar beyaz. mekte mühim roller oynadılaf· 
mak mecburiyetinde kaldık. Burası lığında çiçeklerle örtülmüştü. Bunlar İspanya için yeni d 
müstemleke payitahtlarının en güze. 1618 yılından kalma bir hnç. eski koskoca bir imparatorluk kU 
lidir. İspanyol med~niyetinin y~nl payitahta girdiğimize işaret ediyor. ken Nevyork daha. şöyle böyle~ 
dünyada bir çiçeğidir. Burasını Lima, du. Antigua İspanyolların buyruğu al. cüktü. Şikagonun adı bile yo1'1 

eski Panama, Santo Dominifo ve eski tındaki üçüncü payitahttı ilk payf. Sonra zelzeleler geldi .• Taif 
l\feksiko şehirleriyle mukayese edebi- taht olarak yapılan Tekpan şehrind.:? defa ... Korkunç bir gecede yaıı' 
llrlz. Burnsr Guatema1anrn mimnrt. artık tutunamıyacak1arını anhyan [iJ_ lnrın boğazları ate, ve lAv kU~ 
tarihi ,.e romantik bir şaheseridir. panyollar 1527 sene~inde Antlguanm gin, fakir, bUyük ve Hintli bil·,; 

cenubu gnrhfBlnde iklnd devlet me:· ağır çablar ve taş duvarlar .o;ı 
kezini kurdular. Fakat mUthfş bir yıkılırken evlerinden bağırar 
kasırga, tufan gibi bir yağmur ve A rıya fırladılar. Küllerle korlar 
gua yanar dağının dik tepe.sinden a. lerle bostanları gömdü, d 
kan kayalarla lavlar, burasını b~r çeşmeleri boğdu. 1775 de lspaııı 
gece içinde mahvedivermişti. Bugün lr payitahtın, La Yakas ırntaf. 
Siyudat Vieja adlı küçüclik bir köy sındaki şimdiki yerine, taşınJ1'~ 
ikinci paylt.ı htın yerini göstermekt.!- retti. 
dlr. Amerikanın bir vakitler Polll 

1:ı.1f.a~ıl:ir k ndl b..'lslarma bir mil. Malta Adasının limanlarında aynca derin ı.:oylar da ı-arkır lct bur'1$l gemi
lerin demir!crr..c§i içln pek emin bir melce teşkil etmektedir. i;:ıet'. J{cndi dillC'ri, annneleı !, 

Antigua 1542 ı-eneslnden "Guatema. lan 1-u ehre ihti~m veren bi 
efendisi Saint Jeyms'ln en asil ve sa. çoğu fjlmdi birer harabedir. 1• 
dık şehri" armasını alarak doğdu. Şe. ki debdebe ve daratın i:ıılcri h1 

hir, arasıra kendini gii.!teren dehrem- Yıkılmı saraylarla harap ol~ 
lere rağmen iki asır hep güzelJeşere!< liseler ar~ından yeni, fakat r" 
yaşadı. Mimarlar, .sanatkarlar ve lş kUçiik bir şehir fışkndr . K.aJ'ıı.' 
ııdamları umumi binalar meydanlara pa~lnrının hnrnp manastıruıd~ 
ve elli tane kiliseye mümkün olabilen liler meyn ve et isler.ini atı"~ C 
bütün gfü:elliklcrl vermek icin biribir ırene tonlnnmnktndrrlar. - 5 
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Beni niçin bırakıp kaçtın? Düşiln ki bir 
çingene kızr da pek iyi bir zevce olabi· 
lir. 

Edvar, biraz düşündü. Sonra alnında 
biriken ter tanelerini ailerek: 

- Uilcnka, dedi. Seni de beraber a· 
hp götüremezdim. O sırada benim ne 
vatanım vardr, ne akrabam... Nereye 
gideceğimi, ne yapacağmu bilmiyor
dum. Sırf bir tesadüf neticesi kendime 
sığınacak bir kapı buldum. Hem bunu 
hiç limit etmiyordum da .• 

- Buna sevindim Edvar. Fakat bir 
adam bir kadıru beslemek için sıkıntı 
çekemez. Bir çingene dilenir, gene ka
rısını geçindirir, Bunları bilmiyorsan 
ben sana öğreteyim 1 Hem ben o kadar 
fakir değilim. İşte bir kese altınım var. 
l3u para bize sen iyi bir iş buluncaya 
kadar yetişir. Haydi Edvar, gel. Seni 
affediyorum. Geçmiş §eylerin hepsini 
unutuyorum. Ben seni severim ve sen
siz yaşıyamam. 

Fakat Edvar bu teklifi reddetti: 
- Hayır, Ulenka. Bu dediğin yapı

lacak iş değil. Beni evlat gibi kabul e
den ihtiyar kan ve kocayı bırakamam. 

Ulenka, Edvara vermek için çıkar

dığ ıaltın k~sesini koynuna yerleştirdik 
fen sonra müstehzi bir tavırla: 

- Seni benimle gelmekten ihtiyar 
ç:ftlik sahibi mi menediyor? Sen beni 
bir şey bil:nlyor mu zannediyorsun. Ni
çin yy.lan söylüyorsun? 

- Ulenkal 

- Evet sen yalancısın Edvar. Çünkü 
çiftlikte seni alıkoyan ihtiyarlar değil, 
<>radaki kumral genç kızdır. Daha bu 

hah ormanda elele vermiş bu kızla 
dolaşıyordunuz. Benden yüz cevirmene 
sebep o genç kızdır. Fakat günün birin
de elime geçecek olursa vny haline ... 

- Lfüenka sana yemin ederim ki al
daruyorsun .. 

- Öyle yeminlerin bence hiç ehem-
miyeti yoktur. Yemine mi inanayım, 

yoksa gözlerimle gördüğüme mi? .. 
Lalenka, bunu söyledikten sonra de· 

likanlıya biraz daha yaklaştı ve şunları 
ilave etti: 

- Onunla mes'ut olamıyacaksın. İ· 
kinizin araruna gireceğim. O kızı mah· 
vedeceğim. Bana zorla ondan intikam 
aldırtacaksın. O benim kalbimi nasıl 

parçalıyorsa ben de onun kalbini öyle 
parçahyacağım. Ormanda ben seni onun 
için mi muhafaza ettim. Sana ettiğ:m 
iyilikleri unutuyor musun? O kızdan 
sana hayır yol:tur, diyorum. Sözüme 
inan! 

L5lc:1ka, son !löı:lerini söyledikten 
sonra yabani bir geyik gibi sıçray.ırak 
ort.,d:ın kayboldu. Edvar, birkaç defa 
seslendi ise de hiçbir cevap alamadı. 

Kendi kendine hiddetle mırıldandı: 
- Hay Allah cezaııını versin .. Anna· 

nın hayatı tehlikede .. Bu çingene kızı
nın ubiati fenadır, dediğini mutlaka 
yapar. Allah vere de ben gidip dönün
ceye kadar bir şey çıkmasa ... 

Ve sonra süratle istasyona doğru i
lerlemesine devam etti. 

-26-

ÇiNGENE iNTiKAMI 

Geniş ormanın biraz ilerisinde büyü!t 
ağaçların altında bir çingene kafilesi 
ateş yakınış, ~erki kurmuştu. Ateşin 

etrafında. kadın, erkek, çoluk çocuk bir 
hnyli kafabahk toplanmıştı. Kırk kişi 

kadar vardılar. Çerkilerinin yanında 

iki araba vardı. Atlar da arabaların 

GÜZEL PRENSES 1~9 

----------------------...... -------- -------------------------------
tekerleklerine bağlaruruştı. Biraz daha 
ileride burunlarındaki halkalardan ağa· 
ca bağlı iki ayı yatmı§, ara sıra ho· 
murdanıyorlardr. 

Ateşin üzerinde bir tencere kaynı· 
yordu. Beyaz saçlı ihtiyar bir çingene 
karıs: bu tencerede et pişiriyordu. 

Delikanlılar, genç kızlarla şakalaşı· 

yor, arada bir keman çalarak eğleniyor 
1 lardı. 

Kafilenin reisi Petra kalın sesile on
lara bağırdı: 

- Çocuklar, o kadar bağmp çağır· 

mayınız. Polisi baıınuza musallat eder
siniz. Zaten hududa pek yakın bir yer· 
deyiz. Soluğu hududun öte tarafında 

aldırırlar bize ha.. Bugün duydum: 
Kral Kristiyan bizi memleketten dışa· 
n çıkarılmamız için bir emirname çı

karmış ... 

Yemek tenceresini karıştırmakta o· 
lan anası ihtiyar falcı Debura dayana· 
madı: 

. - Gözü kör olsun buna sebep ola· 
nın ... Çingeneler insan değil mi? Her 
hükumet böyle yaparsa biz yerin altın· 
da mı oturalım .. 

- Hakkın var anne .. Artık bizim i· 
çin yerin dibine batmaktan başka çare 
knlmadı. Çok yumu~ak ve merhametli 
bir adam olan kralın böyle bir emirna· 
me çıkarmasına çok şaştım. Elbet bu· 
nun bir sebebi var. 

De bura, sordu: 
- Nedir bunun sebebi? Söyle de an· 

Iaynbm. 
Petra cevap verdi: 
- Biz ihtiyar Soselin getirdiği çccu· 

ğu satın almamalıydık. Hakkrmn:da çı· 
karılan emirname ile bu çocuk arasnıda 
ben bir münasebet görüyorum. Prenses 
Veranın düğününde bahçeye girmi~tik, 
h:ıtırladın mı? tıte o gündenberi bize 

rahat vermiyorlar. Düşes Vera ile ko· 
cası bu çocuğu orada görmügler ve çok 
alakadar olmu§lardı, aklına geldi mi? 

- Evet Pctra. Aklıma bir şey geliyor 
mademki bizi buradan kovacaklar, bu 
işe bir çare bulalım. Mesela çocuğu 

götürüp sarayın önilne bırakalım. 
Petra, telaşla yerinden sıçradı: 
- Ne .. Ne .• Bunun imkaru yok. Ben 

bu çocuktan nasıl ayrılırım? Onu öz; 
evladım gibi seviyorum. Bir dakika gö· 
zümün önünden kaybetsem çıldıracak 

gibi oluyorum. 
- Biliyorum. Sen çocuğu sevdiğin 

gibi o da senden çok hoşlanıyor. Geçen 
lerde seni bu küçük Elzn için ağlarken 
gördüm. · 

- Evet, Elzayı çok seviyorum. O 
sefiller zavallı zevcem Ksarda ile evla· 
dımı öldürdüler. Bu çocuğu şimdi ölen 
evladım yerine koydum. Elza daima 
yanımda kalacak ona ben bakacağım. 

- Bakıp da ne yapacaksın. Nihayet 
günün birinde bir prenses mi olacak? 

- Belki de bir kraliçe olur. Ne gülü· 
yorsun? Başı taclı bir kraliçe olmaz da 
ondan daha büyük bir kraliçe olur. 
Ben onu büyük bir sanatkar yetiştire
ceğim. Büyük bir nüfuz ve şöhret ka· 
zanacak .. Bir sanat kraliçesi olacak .• 
Büyüdükçe güzelleşiyor. Ona keman 
öğreteceğim. Öyle bir keman çalacak 
ki bütün dünyada dillere destan ola· 
cak. 

İhtiyar Debura biraz düıilnerek: 

- Bu dediğin şeyler kolay kolay ol• 
maz, dedi. Birçok emek sarfetmek la• 
z:m. Evvela ona bir anne bulmahsrrn 
Karın Ksarda çocuğile beraber ötdU• 
Aradan yedi sene geçti. Hala evlenrne4 
din. Mesela Lalcnka senin i~in bulun .. 
maz bir kızdır. Eşsiz bir güzel.. Heın 
küçük Elzayı da kendi çocuğu gibi sev· 
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Satılmayacak eşya, ki
ralanamıyacak ev, apar· 
trman yoktur! Ancak yo-

~ A D J' ~ ı T 1 Y A 1' R f> L A R 
İSTA1"DULı 

18,SO p!Akla dans musik1s1, 19,30 Bayan .$eJıiru·ljiJf roSU f E P E B A Ş 1 

~~.~O ar:=:. =m~mal E=il ıımıııınm dram kısmında 

lunu bilmeli: ı 

HABER 
GAZETESiNiN 

:ı:r~:ı:ı~ 2~:::~: ~!ıa~;:ı::i:; \\\ lll 
22,30 hava d!B, 28 son. 111 

AYAK TAKIMI 
ARASINDA KUÇUK iLANLARI 

\1YANA: 
18,10 mu.a1k1, 19, bir aanatkAn ziyaret, 19, 

15 konuomalar, saat, haberler, bava raporu, 
Program, 20,20 teknik konU§Ill&. 20,30 opera 

lllllH Frannz Tlyatroımııda 
Operet kısmı 

MASKARA 
JaYDU, Boheme, 23 Awsturya butekarla.n -------------

HALK OPERETİ 

Çabuk ve iyi satmak, 1 
kiralamak için en emin, 
en ucuz ve en kolay vası
tadır. ı:un havaları 23,115 haberler, hava raporu, 23, 

2S konserin devamı, 2-4,0S haberler, 24,50 
Piyano caz. 
81:Ju..tN: 

17,0:S lklndl konaeri, 19,05 k.arı§1k yaym, 
20,20 kon.ser, 21,05 a.kfam mua1kltı1, 22,0:S 
eğlenceli konser, 23,05 bava raporu, haber 
ler, epor, 23,35 gece mu.a1k1sl, 
DUDAPEŞTE: 

18,0:S Harpa kon.ter, konferans, 19,05 çtn 
&'ene orkestraaı, konferans, 20,25 piyano ve 
Dan, 20,55 konferans, 21,26 opera. orkestrası 1 
ı:un konseri, 22,35 haberler, al.yası havadlıı, 
23,20 dans, plAklan, 2-4,0S almanca ve tran 
•ızca haberler, 24,10 orkestra konseri, 1,10

1 

haberler, 
B'OKnEŞ: 

18,05 kıraat, 18,20 gramofon, 19,05 saat, 
hava raporu, haberler, 19,20 Fransız opera 
larmdazı parçlar, 20,40 gramotoı:ıla "Ayda,. 
operam, tstlrahaUerde kıraat. ha~rler \·e 
8Por, 23,ISO almanca ve transızca haberler, 
23,27 son haberler, 
l\olf.A: 

20,215 yabancı dillerde haberler, 21,10 aaat, 
haberıer, 21,35 ta;ılzm haberleri, 21,45 ope 
ret yaymı, eonra dans mustk111, l4,05 haber 
ler, 24,20 dans muııtkltı1, 

8/NBllALAR 

BEYOCLU 
ı Volga ateşler içinde 

ı .A§k ölüm ve Şeytan 

ı Çapkm mWAzlm 

ı Jııl.azurka ve Çaplan genç 

1 Mavi valsler 

1 llılargartta 

ı Olc111rcn g6:ıler 

ı DevrWem 
' CllrQm, Ceza ve Op11fmo 

den yatıımaz 
ı Şirley asi 
t SJyah g6zler ve Hücum 

mosu 
J .Amıa Karenin ve Kalını 

m.an .Uvart 

ASTOBY A ı Dettne koraaııları ve Dan 
te.ntn cehemıemt 

CtJHU'Rl't'l:r ı Bağdad yolu, ôlllm uçu 
rumu ve Vabfl aUar kralı 
(türkçe 80zlU) 

lS TAN s .u L 
ı BUtUn güzelleri severim 

(Jan Kepura) ve Beyaz 
os1nı 

J Günahım ve Berlin o
limpiyatları 

J Ehli ııallp muharebeleri 
(TUrkçe) 

ı Tarasbulb& 

ı Tarubulbe. 

s Ate~ kra.llçeal (türkçe), 
Denizaltı arkadqlan ve 
Berlln ollmplyaUan 

KADI KOY 
11.\ı.E ı Programını bildlrmem.lftir 
8"0ıutn A ı Program.mı bUdlrmemi§Ur 

OSKUDAR 
1 Programm.t blldlrmami§Ur 

EREN KOY 
ı Klo - ıoo 

BALAT 
ı Yıldınm kaptan ve Bir 

......___ qk j"t)Co.sl ....., -------- -----
!i!Qı ______________________ ..,, 

KURUN Doktoru 
Necaeddin Atasa~un 

Her gün 16,30 daıı 20 ye kadar 
l.aıelide Tayyare apartıma.nlarm· 
da daire 2 numara 3 de hastalan-

~ kabul eder. Cumartesi günleri 14 
::. 20 ye kadar muayene parasız· 

~~===--==============>t=-
!J ı ş uukturu 

lQJlb>eyt ODçeır 
Cutıartesinden maada hergün 

€dı hasta18.rıll kabul eder. 
rtıekapı, Karagüınrük Tramvay 

:--__ Durağı No. 95 

Göz l-tekimı 
l c Dr. ŞükrJ Ertan 

ağaloğı N . u uruoımanıyt cad Nu 
(Cafaloğlu Eczanesi vanmdP ı 

l'clcfon. 22566 ı: ı: ----··--· .. 

Bu akşamdan itibaren 

Zozo Dalmas ve Fono
koıun iştirakile 

PtPlÇA 

bUyUk operet. Yeni kadro 

Yeni Bale 

Bllyük WUzyonllt ve 
manyetl.unacı 

Pr. Zati Sungur 
Bu a~amdan ttıbaren 

Şehzadeba.şında 

FERAH sinemada 

20 kelimeye kadar beş 
def asi 

100 
kuruştur 

HABER GAZETESi 

lstanbulda en çok satı· 
lan hakiki akşam gazete. 
sidir. 

lstanbul üniversitesi 
Fen fakültesi Dekanlığından : 

Fakültemiz için Fransızca ve biraz Almanca bilen bir dak
tiloya ihtiyaç vardır. llerde arttırılmak üzere şimdilik "40" lira 
ücret verilecektir. istekli olanların Fen Fakültesi Dekanlığına 
baıvurmalan. (2935) 

lstanbul 5 inci icra memur uğundan: 
Hasibe ve Ahmet izzettin tasarrufunda olup Emniyet 

Sandığına birinci derecede ipotekli olan ve paraya çevrilmesine 
karar verilip tamamına (910) lira kıymet takdir olunan Üskü
darda Debbağlar mahallesinde camii şerif sokağında eski 24 
mükerrer yeni 30 No. lu sağ tarafı Mehmedin maabahçe hanesi 
arka tarafı Zenciye Havva ve Halime, Şetaret Ferah kadınların 
evleri ol tarafı odalar çıkmazı, ön tarafı cami sokagı ile mah
duttur. Bina kö§e haıındadır. Ah§&ptır. Birinci kattan itibaren 
iki taraftan kısmen çıkmayı havidir· Methali çıkmaz sokakta· 
dır. Zemin kat: Zemini malta taşlı bir taşlık üzerinde birinde 
yük dolabı olan iki oda alaturka taşlı bir hela merdiven altın· 
;a.,..,. g-09cn bir .kapı ile- hari.cen horftp go.bl:ı 0 ohı.turl..a ~ldı 

bir mutbak bahçeye bir kapısı vardır. Merdiven altında bir 
kiler. Birinci kat: Bir ıofa üzerinde birinde yük ve dolabı olan 
iki oda alaturka helayı ve elektrik tesisatını ve zemin kat tat· 
lığında tulumbalı bir kuyuyu havidir. Mesaha.sı: 84 m2 dir. 
Bundan 56 aı bina kalanı mutbak zemini ve bahçedir. Yukarda 
evsafı yazılı gayri menkul açık artırmaya vazedilmiıtir. 

Arttırma peşindir· Arttırmaya ittirak edecek müşterilerin 
kıymeti muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli 
bir bankanın teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. 
Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya 
aittir. Arttırma ıartnamesi 25/11/936 tarihine müsadif çarşam 
ha günü dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci 
arttırması 7 / 1/ 931 tarihine müsadif per~embe günü dairemizde 
saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek. Birinci arttırmada bedel 
kıymeti muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde üstte hıra· 
kılır. Aksi takdirde son arttırmanın taahhüdü bakı kalmak üze
re arttırma on be§ gün daha temdit edilerek 22/ 1 ' 937 tarih' 

d 'f ıne müsa ı cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak 
ikinci arttırma neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakıla
caktır. 2004 numaralı İcra ve iflas kanununun 126 ıncı madde
sine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmayan ipotekli ala
caklarla diğer alakadaranm ve irtifak hkkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan 
tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı roüsbitelerile birlik
te dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu 
ıicillerile sabit olmayanlar satış bedelinin paylaımasından ha-
riç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, ve tanzifiyeden ve 

dellaliye resminden ibaret olan Belediye rüsumu ve Vakıf ica
resi bedeli müzayededen tenzil olunur ve 20 senelik vakıf ica
resi tavizi de müşteriye aittir. Daha fazla malumat almak isti
yenlerin 934/ 3362 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen 
haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlayacakları ilan 
olunur. (3048) 

Jstanbul Cumhuriyet Müddeiumu
miliğinden: 

İstanbul Adliye Dairesi için mübayaa edilecek 100 ton 
maren lave kömürü açık eksiltmeye konmuştur. Muhammen be· 
deli beher tonu 1350 kuruşten 1350 liradır. Muvakkat teminatı 
101 lira 25 kuruştur. Bu işe ait şartnameyi görmek istiyenler 
tatil ıünlerinden maada her gün Sirkedde Aşir efendi sokağın· 
da 13 numarada İstanbul C. Müddeiumumiliği Levazım Daire
sinde görebilirler. Eksiltmenin 27/ l1 / 93G cumcl güııü saat on 
be§te İstanbul C. Müddeiumumiliği Adliye Levazım dairesinde 
yapılacağı ilan olunur. (2894). 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Münhal Silo Şeflikleri için Ankara' da bir müsabaka imtihanı açıla • 

caktır. Taliplerin apğıdaki ıerniti haiz bulunmalan lazımdır: 
1 - Türk olmak, 
2 - Hiç bir çevhile mahkUmiyeti bulunmamak, 
3 - En aşağı lise derecesinde bir fen veya san'at mektebinden me • 

zun olmak, 
4 - , 30 ya§Dldan aıağı ve 50 den yukarı olmamak, 
5 - Vazifesini muntazaman ifaya mani olabilecek bedeni anza ve 

hastalıklarla malul olmamak, 
6 - Buhar ve elektrik makineleıinde ihtisası olmak. 
Yukarıdaki maddelerde yazılı tattlan haiz olup aynı zamanda silo, 

fabrika ve değirmen gibi müesseselerin fenni ktsmım idare etmİ§ olanlar 
'Çe Ziraat mühendisi diplomasını haiz olup ta makinacdıkta ihtisası olan " 
lar tercih edilir. 

Kendilerine mesleki bilgilerine ve imtihandıı gösterecekleri muvaffo.. 
kiyet derecesine göre "150--175" lira ücret verilecektir. 

T ali~erin bu ayın yirmi beşine kadar Ziraat Bankası Umum Mü • 
diirlüğüne müracaat ve lazımgelen evrak ve vesaiki ıtevdi etmeleri şart • 
tır. 

imtihan buhar, elektrik, değirmen makineleri nazariyat ve ameliya • 
tından yapılacakhr. 

İmtihan günü aynca ilan edilecektir. (3033) 

Istanbul 5 inci icra memurluğundan: 
Zebranın tasarrufunda olup Emniyet Sandığına birinci derecede 

ipotekli olan ve paraya çevrilmesine kuar verilip tamamına (1046) lira 
laymet takdir olunan Boğaziçinde Kuzguncukta Kanburoğlu sokağında 

eski ve yeni 6 No. lu evin hududu: Sağ tarafı 2 sol tarafı 4 harita No. lu 
müfrez maa bahçe hane arkası Haritahane ve bahçesi cephesi yol ile mah • 
duttur. Evsafı: Zemin kat: Sokaktan bozuk dört basamakla girilen zemi • 
ni mermer döşeli ~lıkta sarnıç sağda bir oda karşıda zemini bozuk taşlı 
alaturka ocaklı bahçeye kapısı olan mutbak alaturka ta§lı hela, kiler ve 
merdiven altı kömürlüktür. 

Birinci kat, bir sofa üzerinde üç odası vardır. Bahçesinde tulumbalı 
bir kuyusu olup dahilen elektrik tesisab vardır. Zemin kat pencereleri de
mir pannaklıdır. Mesahası 115 m2 olup bundan 68 m2 bina ve mütel.aki
si bahçedir. Yukarıda evsafı yazılı gayri menkul açık arttırmaya vazedil • 
miştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya İ§tirak edecek müşterilerin kıymeti 

muhammenenin o/o 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te • 
minat mektubunu hamil olmalan icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, 
tenviriye ve vakıf borçlan borçluya aittir. Arttırma ~rtnamesi 25-11-
936 tarihine müsadif Çarşamba günü Dairede mahalli mahsusuna talik e
dilecektir. Birinci arttırması 7-1-937 tarihine müsadif Perşembe gü -
nü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci artbnnada 
1>eaeı, kfynleti mulıammenenin % 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. 
Aksi takdirde son arttırmanın taahhüdü baki kalmak üzere artbnna on 
beş gün daha temdit edilerek 22-1-937 tarihine müsadif cuma günü sa
at 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci artbrnıa neticesinde en 
çok arttıranın üstünde bıralaJacaktır.2004 numaralı icra ve iflis kanununun 
126 ncı maddesine tefvikan haklan tapu ıicillerile sabit olmıyan ipotekli ala 
caklarla diğer alakadaranm ve irtifak hakla sahiplerinin bu haklannı ve 
hususile faiz ve masarif e dair olan id dialarmı ilan tarihinden itibaren 20 
gün zarfında evrala müsbitelerile bir tikte Dairemize bildirmeleri laznnclır. 
Aksi takdirde haklan tapu ıicillerile snbit olmıyanlar satı§ bedelinin pay • 
laşmasmdan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ve 
delliliye resminden ibaret olan Bele diye rüsumu ve Valaf icaresi bedeli 
müzayededen tenzil olunur ve 20 se nelik valaf icaresi tavizi de müşteri • 
ye aittir. Daha fazla maliimat almak istiyenlerin 934/ 3405 numaralı dos • 
yada mevcut evrak ve mahallen haci z ve takdiri kıymet • raporunu görüp 
anlıyacaklan ilan olunur. (3045) 

Istanbul Kültür Direktör üğiinden: 
1 - Zincirlikuyu tlk Okulunda açılan Pansiyona ikinci taksit ba§ı 

olan Birinci kanundan itibaren de talebe alınacaktır. 

2 - Pansiyonun yılhk ücreti 8 O, iki aylık ücreti 20 liradır. Büyük 
tatilde okulda kalacaklardan nyda 12 ,5 lira alınır. 

3 - Y azılınak ve fazla malum at almak iıtiyenlerin Okul Direktör • 
lüğüne baıvurmalan lazmıdrr. (2813) 

Akay işletmesi direktörlüğünden: 
Adalar - Anadolu - Yalova hattında 20-11-93.3 Cwna günün· 

den itibaren kıt tarifesi tatbik olunacaktır. 
Yeni tarife isl<elelere asılmıştır. ( 3031 ) 

1 - lstanbul Zıraat banı{ası ................. :i u.ın.ı ... a o.an ma· 
halli idare tekaüt ve öksüzlerinin 1936 yılı ikinci altı aylık yok
lamalarına 16/Te~rinisani/936 gününden itibaren başlanmıştır. 

2 - Yoklama ilmühaberlerinin arkasındaki izahata göre 
cevaplar yazılacak \'e fotoğrafları yapıştırılmış ve tasdik edilmiş 
olacaktır. 

3 - Maaş sahipleri yoklama ilmühaberlerini oturdukları 
yerlerin kaymakam veya nahiye müdürlüklerine tasdik ettirdik

ten '""ll "fi ı·esmi ser.et. nüfus tezkeresi ve maaş cüzdo.nlarile bir
likte Zat işleri müdiirlüğü sicil kalemine gelerek yoklamalarını 
yaptırmaları ilan olunur. (2979) 
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T •• 
Emsaline ilk defa rastıanan 

ucuzluk ••• 
1 1 kt k la baları 

20 ku uş 
Dünyanm her tarafında halkın derin tak-

dirlerile ıı1ldayan mnruf Belçika F NAL 
elektrik labalan bütün meziveleri memleketimize de 
ta,ımıştır. 

1 O Her yoldaki dayanıklılığını, ziyasının fazlahğtnı, 

cereyan sarfiyatının her ıeye nisbetle azlığını isbat 

iki canlı delil miz var : Bunlardan biri ytlksek 
ndis kulu elektro teknik 

Af IAır.balanna verdiği 18 

No. h raporla keza Be~çika elektro tek
nik heyetinin 47 No. 1ı vesaikile bütün endi 

ıelerln önüne geçilmiıtir ... 

Lambalarının 5 - tO - t5 - 25 vatta kadar 20 

ve 40 vatt 24 kuruıa bu günden itibaren satııa 
başlanmı§tır. 

HABER - Akşam postam 

Kimyager 

Hüsameddin 

18 lkinciteşrin -1936 

Ç 1 K T 1 
Avukat, doktor ve her iş adamına lazım olan takvim 

ve malfimatlı ECE Muhtıra defterini arayınız. 10 çeşit 
üzerine zarif şekillerde hazırlanmıştır. Bilumum kağıt ve 
kitapçılarda bulunur. Deposu: Ankara caddesi, 

Afitap mağazası No. 111 

Canım Niçin Başkasını Veriyorsunuz. Ben Mutlaka 
' 

ALGOPAN1ST1YORUM BAŞ VE DlŞ AGRILARIM 

Uaima Bununla ~'abucak Geçer. Siz De Eczacınızdan 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil 
umum tahlilat. Eminönü Emlak vt 
Eytam Bankası karşısında İzzeı M DEPOSU • Galata Voyvoda 1 Bev Hanı. 

caddesi (Merkez Bankası Karşısında) No. 54 NUR ~~~~~~~~~~~~~~ ALGOPN iSTEYİNiZ 
MADENi 

KUTULARI ELE 1 RıK mağazası. Telefon: 432l2 -

Bu sizin kendi kabahatınızdır, zira dişlerinizi 

ihmal etdinlz,'bunlara iyi bakmadınız. halbuki 

bundan daha kolay 'bir şey yoktur, zıra bu 

ihtiyacı temin edecek bir PERLODENT en 

iyi diş macunu vardır. 

-·~-c.t ve ~~.?utw. .. t. ~ ""'~ "~ ~:Ui· 
/ll.d ~~ P<'1~4w .,Gı..c,. i./t:L.;'/'''c.--t ~ .. ,.;~ .. 

r.~~~~~-:r~---~~~~~"'9""llJlll"ılm 
1 

e 

. 

en: 
Ramazan gece ceferleri 19-11-1936 pereşmebe günü ak~

ınmdan itibaren tatbik edilecektir. Tarifeler köprü ve Boğaziçi iskele. 
rine ve vapurlara asılıruşbr. 

lstanbul Kültür Direktörlüğünden: 

---------···-.. ··················-······.···=:::1111 1 ... _ _... .... ···························-·- ·ı 
:ı Doktor i: Üzerindeki Sakallı Markasına Daima Dikkat ~UmerAbdürrahman~ ~~.,~.~~~~~~•n•r~-~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 Cildiye mütehassısı i; 
1 Muayenehanesi Eminönü: Vaid~ ~ 
:: han No. 21 de her gün beşten ;: .. .. 
!! itibaren başlar. :: 

Bir mütehassıs diyor ki: 
:: .............. _ ........... 1 111111 .~..._:: 
······ - ................... _ 1 •••••• ...~ ....... " 

..... ::1111····· .... ··:ı···································· i1·-ci1dif~··v·~··zu·i.;;~;ıy~··;;;r;t~h~-;;~;·;···!E 

Fazla 
Cilt i~in 

Ma • • 
ıyaJ 

zaraı·iıdzı . 

~~ Dr. Ç i P R U T ~~ 
g Beyoğlu, Rus sefarethanesi sıra· il 
H sında Posta sokag·ı köşesinde Mev :: 

Yapılmast laıtmgelen 
.. .. 
:! menet apartımanı. Tt>!efon: 43353 H .. .. .. . . ............................................................ ···························································· 

Kelepir ve acele 
satılık otomobil 

Fen, senelerle sık sık yapı

lan makiyajdan yüzde yaşın 

ilerlediği izleri belirir. Bu ise 
1930 model Hüdson - Esseks taks, bir genç kız teninin güzelliği 

otomobil pek temiz ve sağlam. Son fen· ıçin tehlikelidir. Fakat bu gı· 
ni imtihana muvafık. Saat ve plakası bi hallerde cilt Biocel tabir 
üzerinde hazır. Pek ehven fiyatla satı· edilen gençleştirici ve ihya 
lacaktır. Müracaat Sabahları lstanbu: edici unsurlarla beslendiği 
Yeni postahane arkasında Baker han takdirde derhal tazeliği, gü· 
2 inci kat 38 - 40 telefon 2167 5 zelliği ve yumuşaklığı iktisap 

eder. 
Aylık hesaplarında Bu kıymetli cevher, Viyana u. 

kolay Jı İi ~iversitesi profesörü .do~tor K. Ste 
Hizmet erbabının 10 ııroctnn 1000 liraya ıska) tarafından hususı bır usul da • 

kadar küııUraUlc vergilerini doğru olarak iresinde genç hayvanlardan istihsa
göııteren ve her müdür ve muhasebecinin ıe muvaffak olunmuştur. Bu cevher, 
mausında bulunması l!'lzım yegA.ııe rehber pembe rengindeki Tokalon kremi 
dir. Fiyatı: 125 kuruştur. . . 

Müracaat yeri : B. s. Zorlu Agopyan ban terkıbınde 
Galata yatmazdan 

mevcuttur. Akşamlan 

evvel kullanılmakla, 

aiz uyurken cildin :ı:ayıfla 

mış ve solmuş adaleleri 
sıklaştırır ve beşc:reyi bet 

ler ve gençleştirir. Sabahleyin be 

yaz rengindeki (yağsız) Tokalo 

kremi tatbik ediniz. Çünkü beyaz 

)atıcı ve mukavvidir. tşte bu suret 

le makiyajh ve solmu~ bir ten ye 

ni ve cazip bir gUzellik tabakasil• 

kuşanır. 

SATILIK SON SiSTEM KOPYE 
MAKiNESi 

Çok az kullanılmış 100 X 140 boyun
da en son sistem elektrikli kopye maki
nesi satılıktır. Arzu edenlerin Bahçeka· 
pı Sadıkiye han 11 numaraya veya Va
kit PROPAGANDA servisine müra
caatlan. 

Yeni çıkan plAklar 

yan Mu ff r 
~ nd_ur 

Nr. 27t>108 - Suzinak Şarkı · lnleıin Kalbim 
ueste : Mustafa Nafiz 

- Hüzzam ŞaTkı Kumral Saçının 
Beste : Mastafa Nafi% 

B y n $0kr n D n z 
Yeni Lise llk Türk lisesi birinci ve ikinci ve Amelihayat okulunun birin- DOKTOf.< 

. devresinden mezun olup bugüne kadar diploma alamıyan talebenin Si - Kemal özsan 
Nr. 27D1t2 - Fantezi Bir Balo GecetJ 

.. - 36 Modeli 

ıf veya mezuniyet imtihanlarile ve hangi ders yıllarında menzun olduk - Orolnq _ 
0 

erntör 
arını en son 15 Birincikanun 936 tarihine kadar İstanbul Kültür Direk- P 
·· ı··v·· b"ld' ı · D ı B · d ı kl bo d. ı Bevliye Mütehassısı or ugune ı ırmc cra ve ev et as rmevın en a aca an ş ıp oma ve 

1 1 
ablarile 50 kuruşluk pul altı adet en s~n çekilmiş küçük fotoğraf ve hü _ KraJ.:öy - f:kselsiyor mağaza.ı; 
· ·· d I d d'kl' ( · · · 1 · b d yanında. //er yün riijleden sunro yet cuz an annm noter en tas ' ı suret erım getırrne erı ve un an 

1 k b "b' .. ti dikk t alnı v be 2 • den .8 f! kadar_ Tl'l: 112.3!> 
nra yapı aca u gı ı muracaa arın nazarı a e acagı yan ve ill•••••••••••••lıiii an olunur. (3024). l 

e y n S mah t Ozden--
Nr. 270109 - Hicaz Şark1 · Aıkı Hüsranla 

- Uünak Şarkı - Pencereden Bakma 
y H 111 Söylr 

Nr. 270t 15 - Zara Şarkısı - Gelin Güve 
- Emrah - Eridi Kalmadı Daflann Kan 

Sah•• çıkarılmıştır. 


