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Sofyada ispanyaya yal;>ancı pilotlarla gizli 
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olarak tayyare gönderen 

BiR ADAM YAKALANDI 
ISüytYı B< lb>Dır şcelb)e~elr\lftuıı @~aya 

c;u kaıro o mas o o lhl'ltft mcaı o <dJaı ifil n on ını<dlecdl n ır 

Madrid 
Bugün asilerin eline geçecek 

Dün gece müthiş bir taarruz 
bombardımanına başladılar 

Bugün aailerin eline geçeceği talınıin edllen Madrittc 
'-----._ ispanya Bankası binası (Yazısı 6 ıncıda) 

Q,nnıhurlyet bayramını kutluladı diye 

Antakya kız lisesi 
.. kapatıldı 

8utün Türk mektepleri hadiseyi_ 
Protesto için grev yaptı 

~ntakya Türk kızları çarşaflarını 
~~ı~t:ürkün resmi önünde yırt:tııar, 

c.of: <ıiymiyeceklerıni ilan ett:ıler 

Ruzveıt 
Yeniden cumhur 
reisi intihap edildi 

Berlin 4 (Hu.su.si} - Amerikada 
intihabın neticelerine bakılırsa, eski 
reisi cilmhur Ru.zvelt fiilen kazanmı3 
vaziyettedir. Bu itibarla gelecek dört 
sene içinde bir kere daha reisi cümhur 
mwkiinde kalacaktır. 

* • * 
Ruzvelt 1932 de rakibini mağlQp 

ettiğ: nisbette kahir bir ekseriyetle 
Landonu mağlQp etmiştir. 

Paris (Husu.si) - Ruzvelt kati bir 
ekseriyetle yeniden cümhur reisi in
tihap edilmiştir. 

Rayların nlabetl 
Nevyork, 4 (A.A.) - Nevyork saa. 

tiyle gece yarısı Landonun Maine, 
Hampsbik, Vermont ve Wyoming gibi 
devletler tarafından tutulduğu anla. 
şılmıştır. Ruzvelt diğer 44 devletin 
başındadır. Ve Landonun 15 feder~J 
reye mukabil, eski reisicümhur 516 re
rc sahiptir. 

Rakibi Lana.ona galebe ça'ld.tğ& anl.a.ş-ı-
1.an Amerika Cümkurrei.!i RuzveU 

Gece yarısı sayılan dokuz milyon 
mfuıtehip reyinden 5.493.124 ü Ruzvel. 
te 3. 078.112 si de Landona aittir. 
Ruzveltln kazandı§ı tahakkuk 

Dlln 18111.Ct lnönünü tarafından açıl'TM resmi yapılan cıımlmriyetin şaheser 
den Ankara barajı (Ya...""l.sı 2 inci tJ<Jy/ada 

Takas suiistimali davası 

Bugün üçüncü cezad 
,aörülüyor 

~ .._ nn~t.,.. 111e.y •tllfttra Zeki, de... ....... ••• 
yük takas suiistimaline ait duruşma· Müfit Necdet, ticaret odası sabık 
ya bugün saat 11 de üçüncü ceza mah. mumi kfltibi yüksek iktısat mekte 
kemesinde başlanacaktır. Bu büyük profesörlerinden Vehbi Sarıdal, o 
suiistimalin bugün mahkeme huzuru. idare heyeti azalarından Abdülga 
na çıkacak suçluları 26 kişidir. Bunlar Hacı necep, Suat Kara Osmau, sana 
meyanında 5Phiı" meclisi birinci reis müf ettışi Daniş, oda muameUit" şu 
\•ckilı Necip Serdengeçti, sabık ticaret si müdürü Taip Servet n birçok gü 
şimdi iktısat vekaleti tarif eler müdü- rük ve orman memurları '"ardır. 
rü Memiş Naim, sabık sanayi müdürii Suçlular grup grup bir çok a,·uk 
Refi!c, yüksek deniz ticaret mektebi tutmuşlardır. 

Haberin dünya röportajlan: 

Fas görülecek bir yerdir 

.\nta kı.ı li8C8inin kapatıldığı Türk 

' ?.dan bildirildiğine göre, An
~llri Urk la zliscai 29 teşrinievvel 
lı~tlrrı Yet bayramını kutluladığı için 
J.. . et ta f 

ediyor ~ 
Antal.-yadan bir manzara Sofya 4 - Ruzveltin 40 vilayette ~ . 
bir şiiri okumuş, kız lisesi talebeleri tam.amile kazandığı buraya gelen ha- ~ ı 

~ket b ~a ından kapatılmıştır. Bu 
)c~I\ ll Ütün Sancakta büyük bir he-
!!t g6ndY~duınış, hükGmete protesto-
·4.·il trUın· . tJc Ilı ,_ ııtır. Sancaktaki bütün 
tr eıı:tepl · d '" ill erı e protesto maksadile 
)( i\bidc 

11 
etrni§lerdir, 

· •tık.ha Ye Çelenk koyma davasına da 
s.l\~lcd: mahkemesine bakılacaktır. 

... •Uk 
le CuQlhUri fın devam ediyor. 
l' crıderun Yet bayramı Antakya, is -

0~'la ltuu:~ havaliaindc büyük tczahü
~ra1c İtti.ha ndı .. Antakyalılar halkevi 
~ lrıcdirı ~ cttıkleri Türkmen oğlu 

t. 1' C\ttl\d t 
tllr1t . 0Plantıd e .. oplanrp bayramlaştı-
b- Urı bu . a soz alan Fatma Ata -
ır d •til ·· ·· ltıi . aha Çar onu~de çarşafım yırtmış, 

-a:tır, 1'0 Pla§af gıymiyeceğine and iç
~ıt llllıtt da l'ltıda bulunan diğer Türk 

~l'llırııardı Fatma gibi çarşaflarını 
Urıda r. 

1\ ao 
tıra Fatma kendi yazdığı 

Nane Kızan 
<"•lll arif eti eri 
h"'t - :Nra) ıı 
nıu Ytsirıı be ~n bu çok orijinaı 

ll.aka ok Şıncf sayıfamızdn 
uyunuz. 

göğüslerinde Türk bayrağı şeklinde ro- berlerden anlaşılıyor. t 

zetler olduğu halde istiklal marşını söy- 531 müntehipten ~01 ri Ruzvelte rey 
!emişlerdir. Mektepler resmen tatil e- vermij;lerdir. 

dilmediği halde hiç bir Türk ktzı mek- ·-··--· .. ••••••••••••••••••••••••••••·······----...a.. 
tebe gitmemiştir. Köylüler de milli kı· Geınen KlYI ırma"'! 
yafetlerile caddelerde dolaşıp tezahü- Y/ : 

rat yapmışlardır. leaşkan DM az 

Kadınların 
askerliği 

Ankara Kız Lisesi 
bir miting yapacak 

Bükreşte büyük 
merasimle 
karşılandı 

Bükre§te toplanacak olan Balkan er~ 
kanı harbiye rcsileri kongresine ittirak 
etmek üzere Romanyaya giden Genel 
Kurmay Başkanımız Mareıaı Fevzi 
Çakmak dün saat 11 de Hamidiye kru
vazörile Köstenceye varmıştır. 

Mareşal tam saat 12 de karaya çık -
mış ve 21 pare top atılmak suretile se
lamlanmıştır. Genel Kurmay Başkanı • 

( DevamJ 6 ıncıda) 

·---·----

Çok hflrmet edilen Mevlay idris oami
inin mihrapU:ırı, duvarları ve çe§mele
ri üstünde binlerle mümin el ve dudak 
izlerini bıralcmt§lardı.r. Bu. camii Ber
beri kabilelerini mağlüp ettikten son
ra Fas şehrini burada kura>ı ve Mağ
rip imparatorluğunu tesis eden genç 

Mevlay idris yaptırmı§tı. 
Bu kapı N cjjarin Fmıduk hanına yo 
verir. Eski günlerin hayali biiyülüy 
kahramanlık ve romantizm eser 
buralardan artık kaybolmuştur. Çe§• 
nıeıJi lroyıt mavi ııe açık yeşil çiniler. 

sil8lenıektcdir. 
(Yazısı d üncüda) 

Kadınların askerliği hakkında hazır

lanan tayiha Sıhhat vekaleti tarafından 
hazırlandıktan sonra Milli Müdafaa ve
kaleti de Biiyük Erkanıharbiyenin mü
talcaları alınmış bundan sonra proje 
Başvekfüet~ verilmiştir. Bu kanun do
layısile başta askerlik mükellefiyeti ka
nunu olmak üzere bir kısım kanunlar 
da değişiklik yapılacaktır. 

Kanun kabul edilir edilmez mekteple 
rin dışnda ve içinde kanunun icap et
tirdiği teşkilat yapılacaktır. 

-·--····-·······-·············· .. ···················--·········-···· .. ········-······-····-·····-······· 
Harem ağasının ·oğlu 
(Va-NO) nun yazdığı buheyecanh macera Ankarada miting 

Ankara kız lisesi kanunun Kamutay
dan geçeceği gün için bir miting hazır
lamıştır. O gün meclise, Atatürke, ve 
hükumete kadınlığın şükranları bildiri
lecektir. 

romanı pek yakında gazetemizde tefrika 
1_ _ edilme_~~-.b~~~~~~------



Su gibi aziz ol! 
Dün, İsmet İnönü, Ankaraya su ve recck olan Çubuk barajını açtı. Bu işe 

bir sene evvel teşebbüs edilmiş ve neticesi, Nafia vekili Ali Çetinkayanın him· 
metile, işte dün alınınıştır. Başvekil, ileriki nesiller, bize "su gibi aziz olunr,. di 
yeccktir diyor. Hakkı var; hatta ziyadcsile ... Çünkü biz daha bugünden ayni şeyi 
söylilyoruz J 

Medeniyetler, suların etrafında kurulur: fştc Mısırlılar, işte As!lriler ... Ne-
hir, deniz, Okyanos ... tş, derece büyür ... Muhaceretler, ank topraklardan sulak 
yerlere doğru olur .. . 

Fakat, Türkiye cumhuriyeti, bunun aksini yaparak mucize göstcrmittir. Dc
ni%i bırakıp merkezini, adeta çöl dene cck bir bozkırın ortasına alınıştır. öyle 
bir bozkır ki, ne Kerbcla olduğunu, üzerinde dolaşanlar bilir ... "Ne bir tutam 
yqillik, ne bir damla su ..... Ben şahsan on beş saat atla gitmiştim de, hayvanı 
bağlayacak, altında dinlenecek bir ağaç bulamamıştım. Dilim kupkuru damağıma 
yapı§mştt. 

Bu l>ozkmn ortasında, Ankara yeşerdi, şimdi de, çölde medeniyet kurmak i
çin ilk adım atılıyor: Oluk oluk su getiriliyor ... 

Bunun ne mühim bir fedakarlık, ne muazzam bir iş olduğunu biran düşün 
mck Hlzımdır. "Sudan her ıcye hayat geliri,, Bozkıra da hayat gelecektir! 

Su gibi aziz ol İsmet İnönü! Hüseyin Faruk TANUR 

Eski karısını öldü
ren eski polis 

Delilik iddiasına rağmen 12 
seneye mahkum oldu 

Mahalleyi tutuşturmak Jsllyen bir 
kadın da beş ay ceza gUrdtl 

Eeki karısı Suc'!iyeyi yol üstünde 
i<ldürmektcn suçlu sabık polis memur
• ıaıından İhsanın muhakemesi dün ağır 
,·rzada devam edilmiıtir. 

İhsan, adli tıp işb.i müdüriyctin
dt.n ıelen tezkereye itiraz etmiı, kcndi
sjnin iyi bir surette mil~ahcdc altına a· 
lmmadrğını ileri sürcrelc kendisine za • 
man zaman aaabr buhranfar geldiğini 

söylemiştir. 
Mahkeme geç vakit karan tcflıim 

ctmiıtir. Sabık polis İhsanın boşadığı 
korıst Sudiyeye tekrar evlenmek Uzcre 

Kıtu.Mll.tnıe davasını 

~n yıkmak 
için 

HükOmet:imiz bir 
kanun projesi 

hazırladı 
Hükfunct ba%ı mı:nakalarda halka. 

rasında yer bulan kan gütme dava'llnt 
kökünden ,rkma kiçin bır kanun projcgi 
ha.zır lamı§~:. Kanun heyeti vekil ::ce 
ta:rin olu•1.t .ak mıntakıur.rda mer'i ola
c=.!.t 

•• oje ı"'lin çok milMm olan ikinci 
maddrsi ayrıt'u §Öylediı : 

s Jkaktcl bir teklif yaptığl, Sudiyenin 
bcnu kabul etmeyince İnsanın kadını 
öJ,'ürdilğil sabit olduğundan İhsan on 
~ki buçuk ser.e hapse ı:t-"'hkQm edihniı
tir. 

Diln ağrrcczada bir ıcarar (!aha ve· 
ı'lmiştir. Fındıklıda Alsak dam soka
ğında Hidayet ile Bekirin evleri arasına 
yanmış çıra sokarak altı evin yanmasına 
ubcp olan Ncsliye'nin 'klından zoru 
C'!duğu görülmlit, bu yUzcicn eczası '•a· 
fifletilerck beş ay haps~ mahkQm edil
m~ştir. 

Tramvayı 
--~~-~=-=-----~~ -~....,,.,.~~~-

abdest ha o e sanmış 
Feriköyünde Avu\ı.t:, caddesinde 

SO numaralı evde oturan İbrahim oğlu 
Osman dün Galata mey,,anelcrindc aar· 
hoı oluncaya kadar ra'ct içmiş, Beyoğ
ıuna çıkmak Uz.e~ tramvaya binmiştir. 

Tramvay Tcpeba~nSl yaklaşırken 
Osman, bulunduğu yeri aptcshanc an. 

netmiş, herkesin gözli önünde aptest 
bCızmıya baılaınıştır. 

Uıtü, bap kirlenen iki kişinin şikl
yeti üzerine tramvay durdurulmuş, Os
mı.n tramvaydan indirilerek karakola 
götlirtilmilştür. 

''Adam H:lUı mek cilrmünll ipcdikleri.
ni veya işic~cğc te~et>büs cttikle:hıi flP.e:flllili~i#ii§!!@ll 
sandıklan kımaelen veya bunların • ~ ~ ~ 
kan ve sıhri haarmlarmdan birisini mli- Yramvaydan atladi 
cerret kan gütme sebebiyle öld!frdük- Tahtakaled bek i Hasanın yanında 
lcrl veya ~~ldilrmcğe .t'§~b?üs e~eri oturan Ömer ~Un ~igli _ Tünel hattın
veya. bq~c..rmı bu c~nnil ~ıle~egc az · da lşliyen 1091 numaralı tramvay ara
mettildcn veya tahnk cttikt'lrı veya basından dUşmUş başından yaralan-
kan giltme saikine valuf olarak bu cilr· mıgtır. ' 
mU iflcm~k hususunda başkalannın Otobüs çarptı 
ulm ve ta~rikine vasıta ~ldu~la~ sabit 2161 numaralı otobüs Kumkapıdan 
olanlaıdan .. u kanun tatbık cdıldıği böl geçerken 10 yaşında Yusufa çarparak 
gede. yerlcımiı gahıslann ayni bölgede ayağından yaralamıştır. Çocuk hasta
kcndılcriylc bir aile hal.ııdc yaııyan ta- haneye kaldırılmıştır. Kaçan 60för 
nlan biltün hısımlarilc bir aile ya-
şamıyan Ktmlan neıch ve hsscbdcn u
sul ve fürulan dördüncüye b.adar (bu 
derece dat-..;J) ncscbdcn ikinci dereceye 
kadar (bu ~ercce dahil) civifr hııtmlar· 
ıuçlularm \lam cczasın:ı mahkmiyetlcn 
halinde ve hürriyeti b,ıflayıcı bir ceza 
ya mahkl)miyetleri n-a:inde bu cezaya 
muftdil milddetlc ve herhalde Uç sene . 
den aş.:ığı :.ı;mamak üze: !' memleketlcrın. 

den en aş3<Yr 500 kilometre biı yere sür
gün edilir. 

(kinci madde: Ad-ım ölclürmek cür. 
mu ceza ehıiyetini haiz olmıyaıı kims~ler 
tarafından şlenmiş ve ; .t işlenmesine t• 
şebbüs edilmiş olursa sürgün cezalar· 
bu kimseleri kan gütme sebebiyle cilı. 

mü işlemeğe azmettir"!rı vcycı tahrik C · 

denlerin me\ cudiycti Jl•linde ~ncak buP
lann birinr, maddede ·ıazıh .. krabcılan 
hakkında. .~kat bu m;ıddede yadı ec
zalar üçte bir nfobetinrlı: arttınlmak su 
rctiyle tatHk olunur.,, 

Ceza 4luhakcme1'!ri usulünde de
ğişiklik hül:umet ayni zamanda nıeclı 
sc arazileri geniş spor ve nüfuslarının 

nhğt itibariyle hususiyelcri olan mm-

aranıyor. 

Alacak yüzünden 
Ayvansarayda Atik Mustafa paşa. 

da Lonca sokağında oturan Rizeli Mus
tafa ile Ali Lutti ile bir alacak yUzUn. 
den kavga etm~lerdir. Üç kavgacı 
birbirlerinin başlarını yarmışlardır. 
Başından yaraladı 

Kasımp~ada Camiikebir sokağında 
bakkal EyUp aynı sokakta terzi Ah
metle alacak yüzünden kavga etmiş, 

EyUp Ahmed! demirle başından yara
lamıştır. 

Gümrük ter bir ay 
sonra veni bina
sına taşınıyor 

ist:anbul gümrükleri önümüzdeki ay 
başından itibaren Galatadaki yeni bina
sına taşınmağa başlayacaktır. Çinili 
Rıhtım hanında yapılan tadilat da bu 
ay sonunda bitecektir. 

takalarda suçulnun ta«dbi için Cumhııri 
yet müddeiumumisine yeni sal5hiy~tl : . 
veren bir tadil projesini meclise teki ı 
edecektir. 

llA1hat - Ak;-am po,ı,ta.sı 

Ankara suya 
kavuştu 

Cumhuriyetin şaheserlerinden biri 
olan Çubuk barajını 

ismet lnönü 1000 den fazla 
davetli önünde açtı ve 
. Ankaraya su verdi 

Cumhuriyet hükümeti altı sened · rı 
beri uğraşması ı.eticesinde mühim bir 
davasını daha tahakkuk ettirmif. l\nl.a
rayı suya kavuşturmuştur. Başvekil 

İsmet İnönü Ankaranın susuzluk der·ı 
dini kökünden halledecek çubuk barajı 
ile filitre ıı.tasyonunda küşat resmini 
dün bizzat bine yakın davetli ·: :ı in~e 
yapmıştır. 

Ba§ta oaşvekilimiz olmak üzcır. ve 
killer, m :::..mlar ve c-: •• zevat <lün ~ali~ 
14,30 da Barajın önüne gelmişlerdi. 

Barajın galeri uethalinde N ·fia su 

içeride: 
• Hatta taUll kanununun berberlere teıı. 

ml11ne çalrşmak üzere berberler cem1yet1 re. 
1Bl İsmail Hakkı dlln ak§ıını A.nkaraya ha.. 
rcket etmfıttr. 

• Kariye camll civarında deline arayanlar 
bir hattaya kadar, o civarda başka bir yer. 
de hntrlyata ba§layacaklardrr . 

• Blri&cl umumt mutcttl§Uk bqmll§avtrt 
Naci ,ehrimlze gelmtı ve dün vali muaviııl. 
n1 ziyaret etmtııtir. 

• :MUtcknlt, dul ve yetlmlerln maaş yok. 
laması bu sabahtan itibaren ba§lamrştır. 

• Manrlt vekllcU Ankarada bir mutetUıı
ltk bürosu kurmağa ve bUUlıı Dk tedrisat 
mU!etU§lerlnln bu bUroya bağJanma.ımıa 

karar verml§tir • 
• ÇaVU§lardan köy muallim! yet:1oUrmek 

U.zere Eakl§ehlrde açılan kunı bu aym 16 
inde bitecektir. 

• Mwılllınlere ait kadro henüz Ankara.. 
d-.n ~ Dk tedriaat mwılllmlerl 
el n mat\§ aıam~ur. 

itil Romanyadakl bUttiıı Tütklerln J:ie1 aene 
zarfında Türkiyeye nakli Romanya Ue yapı. 
lan yeni anlqma ile temin edllmlıtır. 

• RJga - Tokyo - Rlga eeferlnl yapmak 
ta olan Lftvanyalı tayyarec! yQzbafı Her. 
beat dün aabah 9,10 ıehrimlzden hareketten 
sonra tayyareat bozulduğundan 13,20 de 
Konya tayyare meydanma tnml§Ur. 

• Cumhuriyet bayramımız ve Atattırktln 
nutku dolayıatle Balkan ve Avrupa matbua. 
tmm ~ ne§rfyatı devam etmektedir. 

• Türkiye nuın vA F~utw. •ili VJn algorta 
şlrketlerlnln itl!m dolayıslle bu ılrketıerın 

slgortalılarım diğer ıırketıere devredecek 
büro dUn faaliyete geçmtıUr. 

• Sanayi b!rllltf heyeti umumlyesl yeni 
umum! kAUbl ıcçmek üzere bu ayın yinnl. 
sinde toplanacaktır. 

Dısarda: 
• Amerlkada dentzeller grevi gitt1kce ge. 

nişlemektedlr. 107 parça gemide btr tek tay 
fa kalm&mlftır. 

• Polonyanm Londra elçial Polonya Yahu. 
dllerfnln bir kısmının Flllstıne muhaceretle
rine mUaaade lstcm111Ur. 

• İngiltere ve Galde )'Cnl belediye 8e!:lml 
dUn yapıluıl§ en ziyade muhat&zakArlar ka.. 
zanmııtır. 

• Macaristan hUkQmet naibi Amiral Hor 
tf le§rlnlsanl ıonlanna doğru resmen !tal • 
yayı ziyaret edecektir. 

• Bağdatta dUn ~ bin kiol Yeni kabine 
lehinde tezahürat yapmıştır. 

• Londradıın blldlrlldlğlne g!Sre tngtıız ha. 
rlclye nazın Edenle İtalyan hariciye nazın 
Kont Çlyano yakında g!Srllşeceklerdlr . 

• Macar bqvekill Musollniye bir telgraf 
çekerek nutkunun Macarlıtanda eoıkun ve 
minnettar ~ akli uyandırdı.ğnu bildirmiş. 

Ur. 
• Fransa De LUbnan arasında mllZakere. 

Jerl yapılan muahedenln bugünlerde imzala. 
nacafı haber verilmektedir. 

• Rı:>manyada Ttrggld mmtakamıda fey. 
zan telı\keU bqg1Ssterm111Ur. BIN;ok mahal. 
leler ıu altında kalmıııtır. 

• lnglltere ile Amerika ara.smda 1938 de 
muntaznm hava postalan bB§layacaktır. 

• Hnbeolstanda, Göller mrntakaıımda bU. 
yUk muharebelerin oımakta ve İtalyanlar 
mUşkUlAtıa llerllyebtımektedlr. 

• Franıız parlamentosu yarm açılacak • 
ttr. 

• Japonyada dUn sabah 10 dakika süren 
kuvvetli bir zelzele oımu,tur. 

• 1ngil terenln Berlln sefiri Alman hariciye 
nazırmı zlynreUe general Görlng ve doktor 
Göbels tarafından ırat olunan nutuklarda 
lngillz hıırlct siyasetine yapılan hUcumlan 
doatane bir ıekllde protesto etD111Ur. 

• Eski Fransız başveklll Flanden söyledi 

ti bir nutukta Blum kablnesinln günlerinin 

ııayılı olduğUnu ve kabine dDştukten sonra 

bir demol>rat ve cumhuriyctçe kovanslyonu 1 
yapılacağını söylemiştir. 

reisi muavir.i Namık, aavetliler~. l:ıu 

büyük eserin nasıl ı~ı..rulduğun 1 ızah 

etmiı : bundan sonra Nafia vekhı Al. 
Çcti.. K.-ya Ba3vt':ilc dönere': ccmiş 
tir ki: 

SUyUK ideal 
" Büyük Başbakanım, Bil· 

yük idcalle:ınizden biu olan dav'lstn· 
da mühim b' saflıa :>lanl başar-la·• An 
l:ara Çubuk barajı ve buna bağlı .. u tc· 
sisatr tami .1cn bitmiş '..ıulunuyor. Baraj 
galerisi methalinin iki yanına bozulmuş 
olan bu levhalar Qu büyük eserin hatıra 
sını gelecek nesillere de• yaşatac:.ıktır. 

Barajın tarafınızdan açılması Nafia a
ile v~ Türk mühendisleri için bU··t:k hir 
teşvik olacaktır .. , 

Su gibi ezlz TUrk mHldl 
Baıbakan lımet lr:önü buu;.ı eeva· 

ben tunları ıöylemiıtir: 
"- Şimdi açacağıınız bu mutlu ese,· 

gelecek nesil'er tarafından mcmr.uniyct 
ve sevinçle kartılanacaktır. Ümit edc;·im 
ki bu eseri vücudc getirmek için çalışan 
ların hepsini Türk milleti su gibi a :iz tı.. 
tacaktı:. r . eser Cum':ıuri= ~tin s- •inile. 
cek ve öğünillecck bir muvaffakiyettir. 
Bunu Cumhuriyet Nafiasına borçuı .. u:. 

Tebrik ederim. Değeni Vekil Ali Çc
tinkayt.7a; Nafianın başında bunu:ı cil: 
daha birçok eserleri baıarmakla meml.:· 
kete hizmet edecek ,.e bahtiyar olaca~
tır. Müsaade buyurursanız bu gihcl e· 
seri hep birlikte açalım, ve göndereceği 
bu sularla Ankarayı fcnlendircce~ ·ıe 

neş'elendirecek olan bu haynlr .,erin 
i~lcmeJine yol vereli • • 

KamAI ,.ıatUrk devrinde 
Ba.§bakanın buzurile, bundan son

ra iki taraflı levhalar açılmıştır. Kita
belerden birinde aynen şöyle dcnll'yor
du: 

"Bu Çubuk bendi TUrk ulusunun 
ilk Cumhurrcisi Kamal Atatürk dev
rinde devlet merkezi Ankaranın su =·ı

tiyacını karşılamak J.1r-re kurulmuştc ··,. 

ikinci hitabede de: 
Bu eserin BiiviiJ. Dcı~vc:Ku Is net 

İnönil zamanında 1929 da başanldığı 

zikrediliyor ve (Cumhuriyet devrinin !.lu 
eserinin kurulmasında fikirleriyle, be· 
denlcriylc hizmetleri geçenlerin cUmlC"si· 
ne ebedi gükran ve hürmet) izhar .:ılu

nuyordu. 
Baraj açıhyor 

odasına gidildi Başbakan: 
''- Barajı açıyorum. Bu eseri vU

cudc getirenler ıu gibi aziz olsunlar.,, 

Diyerek kordeleyi kesti ve man!.,,c
la çarkını bizzat çevirdi. Bu suretle 
Başvekil Ankaraya ilk içme suyunu ve· 
riyordu. 

Bundan sonra Barajın üstü gezil • 
miş husule gelen üç ,eme görülmüş. 
tUr. 

Ftlltre istasyonu 
Başta Baıbakan olmak üzere da· 

vctliler buradan filitre istasyonuna oto· 
büs ve otomobillerle gitmişlerdir. 

Baıvekilimiz bura& da kapıya g.!· 
rilen kordeleyi kesmiş ve anahtarla ka· 
pıyr açtıktan sonra bütün tesisat g .•.zil· 
m=-;ti:-. 
Ankarayı suya kavu,ıuran 

bUyUk mUhandl• 
Bundan yıllarca ev~eı Atatürk An 

karanın su derdini hal için buraları ! .ı 

nş karı§ dolaşmış nerelere bend yapı· 
labilcccğini bizzat teıbit ve tayin etmi'· 
ti. Büyük Önder bu suretle Bara Jrll 
da büyük cühendisliği.1& yapmıştır. 

Barajı., kıJmetl 

Bundan sonra içme suyu manivela 
Cumhuriyet hlikfımetinin muazzam 

eseri ... . ... .:en birisi olan Çubuk Bar 
Ankaranın 12 kilometn şimalinde es~.ı 

Ankara • Çankırı yolu üzerinde vadinin 
kayalık iki burun teşkil eden dar kısmı 
arasındadır. Bu mevkide \'adinin ~c 
nişliği 250 metre kadardır. 

Bu noktaya kadar yağ ş sahası 700 
kilometre .nurabbaıdır. Senevi, yağmur 
ve kardan Mütevellit tuessübat miktarı 

1 .. 

Doğrum 

değiL 
l!l'.ııım--~ ıreD<e'fF©>ırn lQıcrre 

ve 
ekmek paırasa 
Tel,efon ücreti bir zamanlar 15 

ru.ştu. Ve te"lefonla konU§mak 1.iikS 
mıuınıelc halindeydi. "Telefon etti11 
"Te'lcfone ettim,, gibi tabirler, bi 
da gururla söylenirdi. Sonra biraz . 
di sanırım. Fakat nihayet deulet eli 
geçtikten sonra eni konu indi. Bir 
kım tcıkyidat da kondu. Şimdi 1,5 
rtt§a istediğimiz yerden, istediğim 
kapıya, hatta ucuzluğunu göz öniltı 
tutarak istediğimiz 7:adar tele/o 
'konıt§abiliyonız. 

Tahminimize göre, bu. gibi ttf ak 
fek fakat hayat içerisinde bilyilk r 
Zerı ol.atı tıa.ttıtların ilcretlcrile ekfll 
parası arasında bir miinasebet vardı 

Çok 7-.."imseler gördllk lı."i, unraya 
kuruş vereceğime, üzerine bilmRf11. 
kadar korum ve bir kı?o c1.:mcl: a 
nm,, der._ 

Hele m&ela bir telefon ücreti bir 
lo ekmek parasma gelirse, ho 
mutavassıt bir adam o nıodcrn dl 
kullanacağı yerde yaya yilrümeği 
i§i tabiatın telef onile, yani kendi oğ 
ve kulağile yüz yüze halletmek {$t 

Diğer taraftan o kadar paralık 
ayakkabı eskitir, o bcı§ka •• 

Demek istediğimiz, bu. gibi ş6Y1 
ücrotleri ekmek parasından müm 
mertebe ~ğı olmalıdır. 
Şimdi telefona diyeceğimiz 

Fakat 5 kunı.şa inse, bittabi 
memnun oluruz.,, Bu mevanda c'kftl 
fiyatı da inecek olur.tta a~tık her i ' 
arasındaki nisbeti daima muhal 
etmek için telefon ücretinin on 'P 
ya kadar tenzilini ~tcmesck ae. 
ucuzluk içinde duyduğumuz. ve 
tanuiıklarımıza bol bol telefatı 
dururuz. 

Hayatı 
ucuzlatmak içi 

Ciddi teşebbüslere 
geçlJlyor 

Hükumetin hayatı ucuzlatmak ~0\1 
dakai projesinin tahakkuku için sur• 
tedbirler alınmaktadır. Meclise bll11 

i~in muhtelif layihalar verilecektir· 
Sanayiden alınan istih!fllr ··-61$19 

azaltılması ;c;. . .:ı. t11r liiyıha vardır· 
.ı ... canayidcn alınan muamele vergisi 
azaltılması için liyiha yapılmaktadır· 

250 milimetreyi bulmaktadır. Muhte~ 
senelerin ras:datından alınan netice! 
göre bir senede, vasa ti olarak, Çubulc 
yı vasıtasile scvkolunan su miktarı~ 
milyon metrt mikab ka.:i::rdır. Bu 
tar en kurak senelerde 8 milyordatı ' 
ğı düşmemiştir. ti 

Ankara şehir ıuyuuur noksarıı~ I 
lali etmek üzere kulla.ırlacak baraJ / 
yunun aylar .ı taksmini ~östcrir bit' '1, 
vcl de hazırlanmı§ttr. ·~u cetvele :,; 
re Ankara içme ve sul~nn.a için ~ 
dan senede en çok 3.5 milyon 
su alacaktır. 'I. 

Bu şekilde Çubuk ~ ... yından ~"I, 
ra içme suyu için istifad ~ cdilecegı ·ff 
çay tarafcynindeki ara.lıv ısuJaına 1 

de devam olunacaktır. Jı'. 

İçme su tertibatı oendin sağ "ıl_ 
tinde tesis edilmiştir. Buraya ";/ 
700 milimetre ve cidar kalınlığı 8 ~ f 
metre olan dökme çelik•tn maınul 

1
1) 

det boru vazedilmiştir Bu borul'ff. 
biri gimdilik kör bırakılmış, diğeri ',I 
re istasyonuna giden isale b<>rı' 
bağlanmıştır. ,,ı 

Bendin sağ cihctind~ feyeıa.rı if 1 
nları için tesisat vilcujr getirıltr'~ 
buraya da ı 600 milimetrelik bir 
konulmu,tur. ııl 

Baıaj vadinin en der rı nokt·ıı~~ 
24 metre yilksekliktedir. Azaın1 ,rf 
olarak kabul edilen 103 rc?kamırıd• ti 
s·nda 13,5 milyon metr" mikabı ~I I 
lamaktt>dır. Toplanan b..ı suyurı 

5 
/ 

hası 180 hektardır. B.ı Hh• 6. 

metre ul'!unluk gösterm~ktedir. dil 
1927 senesinde etü:lU ikınal etıı' 

olan Çubuk barajı 6s !uf' sürer:ı e~ 
•aat devresinden sonra 1936 ıefl "'I 
:r • ·~ı 
ikmal edilmiştir. Çubuk RaraJ• 1 ıııil1 
fedilen umum meblağ yr.kunu 

4 w'' 
lira kadardır. Filit er istasyoıı 
600,000 lira sarfcdilmiJt:ı". 



- ----------

~~teşrin - 1936 

~':_ffim q&üşüm.: 
HABER - ~li~m posla.Si 

-., - -
Şehir tiyatrosunda 

" Ayak takımı 
aı-asında,, Piyesi 

'e ~im Gorkinin şaheseri sayıla:ı binden Neyyiresine kadar ve ... (Eşha::; işe 
~llalllrkçeye ~tat Ertuğrul l\luh.sinin yirmi kadar ,.ar, her birinin adını te. 
'.\ P ve teşvikiyle tercüme ettiğim şekkür ve tebriklerimle ayn ayn say. ,:.ak ~kımı arasında,, piyesi, dün mak güç) artistik ibdalannı ilhe et
lla §ehır tiyatrosunda ilk defa oy. mek imkanını ne zaman buldular? .. 
lo~dı. D~ğrusu, hayli heyecanla sa· Otuz beş günde bütün bunları yapmış 
oılll ıtrdim ve tiyatronun hiç de bo; olmak, şehir tiyatrosunda çalışma 
e.ldı-dığı~ı görünce rahat bir nefes tarzının ne kadar kesifleşmiş bulun. 
~ lll, Şıındi de, 'ne intiba hasıl e. doğunu gösterir. Hem, unutmayın: 

C:tk'> e d" • b d d" ~ · 1 d kin .,, n ışesı aşlnmıştı ve bu çt. ara a ıger pıyes er e var. 
laııltte Perde kaparuncıya, hatta dağı- Ek.ser mütercimler (yahut müellif. 
ha" halkın aralarında konuştuğu mu. ler): 
ken trt: Parçalanna kulak kabartır. - Ben öyle yazmamıştım. ters söy 
?e.lt~evaın etti. Maamafih hlla me- lediler I . der. 
bau _Yıın: Acaba müteakip geceler, a. Bense, hu iddiada bulunmıyaca
''-ı nıl\ rağbeti olacak mı: Çünkü, bi. ğım. Üzerinde çalıştığım bu tercüme 
Alf .... ,... 1 
l11r. ' ıyı,, yahut ·ı~na,, diye şayi c-- esere hiç bir söz aksaklığı veren o . 

Pi ••• 
h.cı_{.tsln haddlzatinde fena olamr. 
~tk· hlUhakkaktır. Çünkü Maksim 
~1'.defi1 Rus edebiyatının, hatt.t 
'il ll r~Yeti nıütefekldrenin,, dikkate 
o)d ,!lk nıüelliflerindendir. MalQm 
~ Qğu ilzere bizzat kendi 'Ayak ta. 
-~arasından,, yetişmiştir. GençliKi 
lıttcıa rflikJe geçtikten sonra, farkalade 
l!t~ kldı sayesinde muharrir olmuştur. 
tde!lll na.enin bllmedifi ve asla nüfuz 

madıl 

(Sibirya kelimesinin Siberya ve 
Ukranya'nın Okranya tarzındaki u. 
laffuzlan gibi ufacık şeylerden başka 
bir itirazım yoktur.) 

• • • 
Demek ki, piyes beğenilmeMe, ka· 

bahat. müellifte, rejisörde, aktörde. 
dekorda değil ... O halde, kala kala bl. 
çare ben mütercim kalıyorum. Müsaa. 
denizle kendimi de azıcık müdafaa e
deyim: 

öğrendığimize göre iktisat vekaletin· 
ce limanlarımızın teşkilatlandırılması i· 
çin mühim bir proje hazırlanmıştır. Bu 
yeni şekilde limanlarımız yabancı mem 
leketler limanları gibi mümasil tesisat 
ve tcşkilitla takviye edilecektir. Bilhas· 
sa bugün için bizde henüz tekemmül et· 
memiş olan modern antrepolar tesisi ve 
ayn bir proje ile tesbit edilen umumi 
mağazalar kurulması takarrür eden e
sasların ba§ında gelmektedir. 

Bu işlere İstanbul ve İzmir limanla· 
rından başlanacaktır. Bundan sonra bu 
sene içinde inşalarına başlanılması mu
karrer bulunan ve ağlebi ihtimal Ho -
landa gruptan tarafından yapılacak o
lan Ereğli, Mersin ve Trabzon liman· 
tarı gelmektedir. Bu üç limanımız yep
yeni bir şekilde techiz edilecektir . 

İstanbul limanına ayn bir ehemmiyet 
atfedilmekte ve ayrı bir program tatbik 
edilmekte olduğundan İstanbulda yapı· 
Jacak liman tesisatı, antrepolar ve u
mumi mağazalar kurulması işi de ön 
planda bulunacaktır. 

lt11 Yeceğf muhitleri tanıdığı ve bun· Tercüme ettiğim piyes Rusça tam 
'-ra~rlerineaksettırdiği için,· diğer mukabili "Dibde,, dir. Müellif, bunun. Şarap fi yatları 
l'e hitan da, görüşlerini bir felsefeyle 

r n ..ı Ia, içtimai tabakaların en aşağı kısmı· Bir taraftan ucuz-ll ı..ı eyı hassasiyetle mezoodebildi. k t d" Al ., ı · 
tı "'e~·ll, • töhreti "4'nden ....nne artmı~ ru as e ıyor. manca geceme ceı,, larken bir taraftan 

y 1 15u 15u - diye, Fransızcası ise 'Dans les bas • Ü -
'lll be~eıt sene öldUğU vakit, diinya fonds,, olarak tercüme edilmiştir. Ben. y k sel d I 
~ l de en tanınmış edebi payesini Rusça metni esas tutarak çalıştım ve Buna raAmen inhisar 

() 1l11tı' bulunuyordu. diğer ki lisandan ifade inceliklerini ••raplerı gene bahah 

Vakıflar umum 'llüdürlüğü \,1aı: 

meclisi son toplantısında çok müh;m 
bir karar vermiştir. Vakıf paralar di
rektörlüğüne bildirilen bu karar, hükU· 
metimizin emlak kıymetelrinin düşU~il 
ne karşı almış olduğu tedbirlerin i!'.1 

ve kuvvetli adım·nı tejkil etmektedır. 
Hatırlardadır ki bundan bir müddei 

evvel saylav Türkan kamutaya verdiği 
bir sual t~ kririyle meydana çıkan emldk 
kıymetlerinin düşüşüne ait mesele bir 
hayli neşriyata yol açmış ve umumi ahi· 
kayı uyandıTmıştı. Daha evvelden me· 
seleye el 1-.oymuı olan hükuınetimiz tı..ı 

mühim işe ait tedbirlerini almakta ·a 
gecikmemiştir. 

Vakıflar umumi idare meclisinin 
tebliğ edilen kararına göre şimdiye ,ra· 
dar yüzde üç nisbetind~ olarak emlakin 
ipoteğindc:;n alınan komisyon miktarı 

kargir emlak kar§ıhğmda yapılacak is·· 
tikrazlar için yan yarıya yani yüzde l, 'i 
ğa indirilmiştir. Bu suretle halk elinde 
ki mülkü ucuza satmamak için çok mü
sait ~- ·eye :..:.vuıtundmr:: olmaktadr. 

Ayrıca bu tenzilatt:m muameleleri· 
ni yenilemek istiyen kargir emlak sahip
leri ve vakıf paral · r ida . • sİ.lin eski müş
terileri de istifade edebilecektir. 

Ziraat Bankası 
Yeni bir kanunla aermayesl 

1100.000.000 'llıt~1tYse bu esere "fena,, notu, mü. kontrol ettim. DilnkU Akşamda çıkan inhisar şaraplarında bu ay başından 
l'ileın il kudretstzliğinden dolayı ve- bir makalesinde, Selimi Izıet, serna. itibaren yapılan tenzilat hiç de bcklenil Liraya çıkarılıyor 
btclir t~ Gerçı, piyeste AkSlon yok gi. menin "Baldın çıplaklar,, olması ikti· miyen çok garip bir netice doğurmu~ • Zirat bankasını, daha. çok çiftçi ve 
~ltaİ aha dotrusu Gorkl ·hatta bir za ettiğini söylüyorsa da, vaktiyle be. tur. inhisar şaraplarının ucuzlamasın· köylil ekonomisine yararlı bir hale ge
ttt., Y~rownannaa bİie elverecek dere. nim de aklıma gelen bu tabirde bir dan sonra şarap fiyatları umumiyetle tirmek ve onu kanuni esaslarına göre 
~S 1 l"aka'1t malzeme bulmuş, istihfaf manası sezdiğim i~in, daha ucuzlamamış bilakis pahalıla§mıştır. kontrol imkanını sağlamlay_acak şe-
atıt.11 Ucuna.....,,'*"' Jtıön bUn. -ıtBtt,. 'bir ifade olarak "ayak takımı Bu kanıık vuiyeti anlatalım: JdJde ahlphtndfıomellt wa5Wl'e ..,. .-

topıı11 istttadeye tenezzül etmiyerek arasında,, yı tercih ettim. ötedenberi inhisarın şarapları inhisa· günkü dar kredi menbalannı ziraatla 
tır, ~ birden arka plftnda bırakm~ tın kontrolü altında hususi müessese- ve ... ı .. at ı"stihsal ile hi,.bir alakası v -s Eserin bir ~ok cümleleri Rus~.aya ·1 1 ..u. ':< 

taı.....,_all sara çıkardıgıw , "insan, hanooi ler tarafından imal edı en şarap ara na· kalmamı..:: bulunanlara kaptırmamak 
ı "il, y e- darbımesel halinde yadigar kalmıştır. F k d ~ 
11lııi~ o)a düşmüş, hangi menzileye zaran daha pahalıdır. a at şunu a kararile ha1.1rlanan kanun layihnsı 

b y u-A ls Bunlar, "müsecca,, sözler olduğu için, derhal liave etmek lazımdır ki inhisar 
q .... _ """o un ınsa· ndırl,, ~-zı"dir.. F Al d d"" .. _ .... ·~ - ransızca ve mancasın a upe. · ·b ·ı d"w 1 a 

llıan n .. ~ ..... 1 oekovada ilk oynandığı za. şarapları kalite ıtı arı e ıger şarap ar 
llıe - at" 1,.. düz ifade edilmelerine rağmen, - ben nazaran daha yüksektir. Şimdi, inhisar 

doğra ~-n t.u .. :vepyeni bir ile. 
'lltetıe b" açılmış bir pencereyaı. Du de 'seci',, ler yapmağa, atalar sözleri- idaresi fiyatları yüzde ondan yüzde yir-

yakında Kamutaydan geçecektir . 
Yeni kanunla Ziraat bankası tam 

bir devlet müessesesi olmaktadır. Bu 
kanunla bankanın sermayesi 100,000,-
000 liraya çıkmaktadır 

lelltsi! d~Z., lstanbulda onu ilk defa nın T-'nisini vermeğe uğraştım. l\lese. miye kadar indirmiş olmasına rağmen 
tı)aŞal\ebılır görürken, iki kere yaban- la: "Kişi uyuzlaşmakıa, gözu yayuz.. lıuausi eller tarafından yapılan şarap -
«eıı:ıekti lr ınuhit karşısında kalıyoruz )aşmakta,, gibi... lann fiyatları bu tenzil edilmiş olan in· 
tiıtıarar. Fakat, ouzakllemle-- bl- Fakat, buna rağmen, piyesin beğe- hisar fiyatından daha aşağı kalmıştı. Elektrik şirketinin 
"a ltlıtda nilmemesinden korkuyorum. Çünkü. işte . inhisarın fiyatlan indiri§i bu hu· bir Işı daha ! 

tdır. ıı.. gene deruni bir rabıta '·- sus&ı mu··esseselere fiyatlannın rok ucuz ' t, 411ilce • bizde tiyatro telakkisi, hala eıuıeriyet ~ 
1 ~ekliıY1• rretınsan ruhunun müş. oldug-u zehabını vermi11. olacak ki inhisar Müfettişler tah ki-ç1 ° ·· Belk" d ha için, "eğlenmek,. dir. Ya gülünecek, ır 
"lt.11

' e&erİn bi 
1 

e zı münekkitler yahut da meraklı, heyecanlı bir vaka. şarapları ucuzlarken onlar şaraplarının kata başladılar 
llsyan ricik zaafı bu olabilir: fiyatlarını yükseltmişlerdir. Fakat bu Faturalarındaki kesirleri 'aııı fil en .. nrn akışı - tefrika romanlarında ol. 

.. ara bij . &§agı tabakasındaki in. pahalıla11.tırma hesaplı yapılmııt, dig-er kuru• olarak tahsil edlyormu, ~)'} Yiik f"l doğu gibi - takip edilecek l halbuki ır ır 
~ etıyor • · 

1 
osoflar gibi sözler bunda ne o var, ne öteki! Bu, sahnede şaraplar inhisar şaraplarına nazaran ge Dün sehrimizdeki maliye teftiş he· 

l!tec:e , l"ealızm kisvesi altında bu ne ucuz kalmı•tır. yetı·ne e.lektrı"k c.ı"rketı·nı·n halktan faz-"Y' :ronıa ti d düşünce, teceMils ve mevzii hususiyet- ır ~ 
'-• • ., dl ... b" n zm e görülmemii · la para aldıgwı ı"hbar edilmiş ve derhal vır halt ,,e tlirler. Ye hakikaten de lerin teşhiridir. Ağır bir pıyestir. Sey-
lııa llna J»" ' retmek istiyenler ve bilha.q.c;.a sahne. tahkikata başlanmıştır. llk tahkikat 
t il, ee-ı , •Yesin mevzuu, zaman za. bu ı"hbann dogru- oldugun-u ve c.irketin 'tl ... Yeti mizde ilk defa temsil edilen Maksim ·~ 
... ryor d n en alt tabakalarından bu 1·ş1• başlan ... ıcı tesbit edilemiyecek .. •aı a, &anki · & b" Gorkiyi görmek istiyenler buyursun- ·-

lltda • esırı ır alemde, se_ kadar uzun zamandanberi yaptığı an-
cereyan ediyor. lar .. Bu akşam da dahil olmak üzere, 

k bütün bir hafta oynuyor. 4 laşılmı§tır. 
ı. _ V)')a • * • A?JBA 
·~ı "he, "h (YI. NQ) ÇARŞ Şirketin takip ettiği yol şudur: 
~- !tliielJif ~Ik beğenmezse,, kab:ı lKtNctTEŞRfN - 1936 Muha.scbci umumiye kanununa göre 
">\!t ı.._ ~dır de ç ·· kü" b Hlcrt: 135J • Şab:ın: 19 
&111:_ ~hıelın·ı nemez. un ' '1 Devlet ve Belediye vergi ve resimleri 
de, ... drr. aıZU: el edebt kıymetler ara- su merban k yeni tahsilatında küsuratı vahide iblağ 
te .,, dirt - enaleyh, ''kabahat kim. k '";.,.,,,,ne...... olunur. Elektrik şirketi bu kanun san· 
dat~ en :iz .. ~ ~rek rejisör kudreti, m em 0 r 8 I a C8 G,:3

4 ki kendisine de ş8.ınilmi§ gibi elektrik 
\ı t a)(~rı Y~iunden en küçüğüne ka. Her sene lise mezunlarından yeni me v .. ı..ı s.ı.ı, avı. baıı abonelerinin faturalarındaki 10, 20 ve 
tt~4-, 1111\:~ t~rnsi_l kabiliyeti hak- murlar alan Sümer Bank bu sene de li· 30 paraları kuruşa iblağ ederek tahsi-
\. lroıllhnd Ylıyeyım: Deşme garp se mezunlarından memurlar almak için o1o lat yapmaktadır. Eldeki faturalar bu-
'"~ı •• a ,._ :su ll :58 14 44 ı1.oa 18,37 3,l'i3 
~~ l, :tuk n aşağı değil, yukarıdır. bu ayın yirmi be§inde yapılmak üzere t~. , 2:01 s:n'i 9:41 12.00 l ,33 11 .Sl nu meydana koymaktadır. 
diltıte -lt11\~tıda bahsettiğim 'realist bir imtihan açmıştır. imtihana son altı Tahkikata büyük bir ehemmiyetle 
ilet :t edllnı· roınantizm,, cihetine de senenin lise mezunlan girebilecektir. devam f\dilınektedir. 
tltaı '''l\un

1

~ no~ru.m. odasına, cen ----------------------- ---------------------
' llt l'tl'ft Ylerı gıbı rengilrenk 
l'lıı~ en ın t:ış.: Ertuğrul Muhsin. bn lal•lll!l ... m11 
~~etkik ~t:~ıl eden garp rejisörl•!. 
~~ k'tııta dair~ onların sahneye ko· 
lıı~ı el\df deh '~Plan okumuş, !a. 
tıı.ı_ ar 1

• 'ı>sınf ·· • · 
l "it l\atrr. n uzerıne yenı bu 

der ıştır B 
"dect ecede ç k anlar, sayılmıya-

lıate\ e har011: tur. Mesela, üçüncii 
lf etıerı tlbt ınerdiven üzerindeki 

oı ah-eti .... 
tı~ heş illi "'u . 
"-aıı kliQ e'fy cıp olan şey: piye~:. 
l fı!trı._h el teslim ettim. N~ 
erıp ··~ etn 
~11 l>ro\"a 1 er? ~e zaman eı. 

toıatak ç;aPtılar? Ye böyle ku. 
kardılar? Hatta, Gali-

Büyük bir sabır göstermeniz lazımdır 
''Avare,, imzası ile aldığımz mektupta deniyor ki : 
''Beni sok yüksek gören. b:r gençle nişanlı idim. Fa

kat ben bu işe adi bir flört nazarı ile baktığım için izdivaç 
teklifini reddettim. O zamandan sonra bir başkası ile ala
kadar olmıya başladığını söylüyorlar. Ben de kendisinin 
benim için büyiik bir eksiklik olduğunu hergün biraz daha 
hissediyorum. Onu tekrar elde etmek için ne yapmalıyım?,, 

CEV ARIMIZ: Bu genç adamın kal bile oynamamalı 
idiniz; ergeç hunun zararını göreceksiniz. Eğer çok ges 
değilse onu yeni muvaffakiyetinde çekmeye bakınız. 11k 

önceler sizi itseler de ehemmiyet vermiyerek nbırla bek~e
yiniz, çünkü ancak çok hüyük sab:r ve tvazu göstererek 
ihtiyatsızca çözdüğünüz bu bağı bağlıyabilirsiniz. 

3 

~~ 
enzım 

düşmanımız 
n nsan lucğuıııı 
<dlüşmanıdıır 

"Kurun,, da Asım Us yazıyor: 
Osmanlı imparatorluğile Cumhuri

yet Türkiyesini birbirinden ayıran bir 
çok karakteristik noktalar vardır. Bu 
noktalardan biri şudur: Osmanlı im
paratorluğu bütün aczile beraber hu
dutlarımız dışında bir takım karıııık 

faaliyetlerde bulunurdu, büyük dev
letleri birbirlerine düşürerek bu reka· 
betlerdcn faydalanmak hulyasına ka· 
pılmıştı. Bundan dolayı hemen hiçbir 
devletle arasında samimi bir doslluk 
bağı yoktu. Halbuki Cumhuriyet Tür
kiyesi için vaziyet böyle değildir: 

Yeni Türkiye hudutları haricinde mu
ahedelerle muayyen haklardrın başka 
hiçbir emel ve menfaat beslemez. Ken
di milli menfaatlerini devletleri bir
birlerine düşürmekte değil, tam tersi 
bu devletleri uzlaştırmakta , kendi 
dostiarile dostlarının dü~manlannı 

anlaştırmakta ve birbirlerine yaklaş
tırmakta bulur. Bunun içindir ki Cum
huriyet Türkiyesi her devletle dost
tur. Bunun içindir ki son Cumhuriyet 
bayramının ilk gecesinde yanında Yu
goslavya Başvekili Stoy:ıdinov)4 ol
duğu halde Ankarada orduevine giden 
Atatürk burada söylediği birçok söz
ler arasında bu hakikatı bir vecize 
şeklinde ifade etmiş, bir taraftan dost 
ve müttefik memleketin muhterem 
hükumet reisine. öbür taraftan ordu
muzun en kıymetli komutanlarııı.a ve 
subaylarına karşı: 

~·- Bizim düşmanımız yoktur, eğer 
varsa o bi.:im değil, iManZığın di(4nıa
nıdır.,, demiştir. 

Evet, Türkiyenin düşmanı yoktur. 
Çilnkü Türkiye herhangi bir memle
ketin zar.ırını mucip olacak hi~bir 
kombinewna girmemeği kendisi için 
en esaslı bir hareket düsturu olarak 
kabul etmiştir. Yalnız kendisi için de
ğeil, uzak ve yakın her memleket 1\•e 
mfUet fçfn- ...U. fatıs.ır ...._ , ,._ 

edince bu maksat için her tUrlü feda .. 
karlıklan bile göze alacak bir vazi
yettedir, 
Dış siyasasında bu kadar açık Ye 

kati bu kadar garezsiz ve iver.siz, bir 
sulhtan, bir insani gayeden ba~ka hiç 
bir maksadı olmayan bir memleket 
için bir düşman bulunabileceği n~ıl 

tasavvur edilebilir? Şayet böyle bir 
meml~kte için düşmanlık eden bir dev
let varsa o, Türkiyenin değil, doğru
dan doğruya insanlığın düşmanı de
mek değil midir? 

Hem suçlu hem gUçlO 
Hırsızllgını örtmek 

için ift:irada 
bulunmaktan da 
çekınmemiş 

Bayazidda oturan toptan eşya a. 
lıp satan Ali evvelki gece saat bire 
doğru Beyoğlunda e\'ine dönerke• 
Mercan yokuşunda paltosunu arkasın • 
dan çıkarmış .. Tam çifte saraylar 
ch·arından geçerken de arkasından 

gelen birisi koltuğunda bulunan pal. 
tosunu çalıp kaçmıya başlamış.. 

Ali hırsızın peşine takılmış koşa. 

rak takip etmiş ve ayni zamanda da 
bağırmış. Nihayet bakırcıları döner . 
ken paltoyu kapıp kaçan adam yaka. 
lanmış paltoyu ~.alan Pitiirkeli Tel"fi~ 
dün ıfördüncü sulh Ct'za mahkemesi. 
ne ,·erilmiştir. 

Bıçak taşımaktan on gün, hero:~ 

kaçakçılığından on üç ay, sirkatten ü: 
ay mahkfımiyeti olan Tevfik, mahke. 
mede Ali hakkında kötü bir i.'Jnatta bu 
]unmuş, bu isnat üzerine Ali tıbbı a!'. 
lide mı:ayene edilmiş, sabıkalının ken. 
disinl kurtarmak için iftirada bulun -
duğu anlaşılmış. dört ay hapsine ve 
dört ay emniyet umumiye nezareti al. 
tında bulunduruJmMına karar t•eril. 
miştir. 

Avustorva kablne!!iıl 
Yeniden teşekkül 

etti 
Bertin 4 (Hususi) - Avusturya ka

binesi Şu§nigin riyaseti altmda yeniden 
teşekkül ederek eski Peşte sefiri Mü
dafaa bakanlığına getirilmiıtir. 



HABER - Akşam postası 

Yazan: Gordmı Casscrly - 1 - Türkçeye çeviren: A. E. 

Fas görülecek bir yerdir 
Gerçe bu yer bir devdir; fakat 

vücudunun hiç bir veri 
kendisinin değildir 

Afrlkanm şimali şarki köşesinde, sala göre Sultan Siydi .Mohammed'in, Kassablanka'da mükemmel bir liman 
Arapların Magrip, Avrupalıların Ma. bu detin vücuduna tepeden tırnağa yapmışlardır. 

rok dedikleri geniş Merakiş'in başı sa. kadar hükim olduğudur. Kendisini hi. Ka.ssablanka'nm yanı başında Me. 
hille?'e dayanan Cebelüttarık boğaz:- maye eden Fransızlar ve lspanyol. rakişin beyni olan Rahat şehri vudrr. 
nın sularında, ayakları büyük sahra. lar tasdik edecek olsala,r haşmetlu Çünkü sultanın hükümet merkezi bu. 
nın kumlu çoraklıklarına uzanmış Şerif hazretlerinin iradesinden çıka· rasıdır ve memleketin hakikf hakimi 
tenbel koskocaman bir dev gibidir. cak kanunlara burada herke.q boyun olan Fransız mıntakasının umumi va-

4 lkinciteşıin - 193t> 

.-•••Varın akşamdan it:lbaren••lt 

SARAY Sinemasının 
göstermeğe başllyacağı 

unnnn ... Sf Hi 81 Vi~OHUM 
(Wien . • . Wien ... nur DU ALLElN •.• ) 

Fransızca sözlü gilıel ve musikili filminde 

RDCIHIARD 'TAUBER0 lliil 
Okuyacağı Schumann'ın DEVOT1Ck~ (Du bist die Buh) ile 

D'Al\IOUR vesair nefis şarkıları bU tün seyircileri gaşyedecektir. 
Talep ve arzuyu umumi iizere 

BERLIN OLIMPIYADLARI 
filmi de ilaveten gö~terilecektir. 

......................... ~,mm~ ......... ~ 

SARAY SiNEMASINDA 
11 ikinciteşrin çarşamba günü akşamı (21) de 

MONiR NURETTiN 
Gerçi bu bir devdir. Fakat, vücu. eğer •. Hatta bunların bu kanunlara lisi de burada oturur. ARK ADAŞLAR( 

dunun hiç bir tarafı kendisinin değil- gösterecekleri itaat bu ülkenin fırtı. Eğer Rahat Merşkişin beyni ise Ve 
dir. Çünküalnı,nınsağyarısıarsıulu. nalı tarihinde seleflerinin irade ve Fas ~ehri de onun kalbidir. Atlantik 1 Mevsimin ilk büyük KONSIERB 
saldrr: Takriben 450 kilometre murnb. fermanlarına gösterilen itaatten çok Okyanusiyle Akdenizden hemen he. Nefis ve zengin program, yeni kadro 
hrun~hltaraf TM~rmıntak~ı .. ~bhtla~u~ mena~im~~dewherili~ninh •·•••••••••••••••-•••-~----~ 
M""utebaki kısmı, sol omuzu ve bileği- Rif ve Atlasın yenilmiye.n dağlıla. kıyılarından ikişer yüz kilometre uzal( 
nin~çilkbirkramıhpanyol~rındır; r~Murltan~yızaphtmişold~~rını olanFa~Meraki~nhAllsiyasivedi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
burası da, 26250 kilometre murabba•. iddia eden Roma sezarlarına boyun ni merkezidir. 
dır. Büyük çerçevesinin 400.000 kilo. eğmemişlerdir ve gene bunlnr, sultan- Tepelerden birLc;ine tırmanarak, 
metre murabbaı tutan geriye kalanı ların iradelerine de kulak asmamış. hayret ve hayranlıkla, aşağıdaki a
ise Fransızların buyruğu altındadır. ]ardı. Şimdi bunların akıncılıklariyJe ğaçhklı vadide yatan Fas şehrine bak 

Nazik ve kibarca söylenen bir ma- çapulculukları; Fransız lspanyol as. trm. Bir vakitler çok ka,·gacı n şa. 

...Japonyada 
dostça gezintiler 

Yazan: John Patrick 
Dilimize çeviren: H. M. 

-7-
Japonyada karaba

taklarla balık evi 
JAPO'.NYADAKI ŞATOLAR 

kerleri tarafından durdurulduğun. matacı ve daima romantik olan bu şe . 
danberi, büyük bir isteksizlikle Sidi bir şimdi pek sakin görünüyordu. Bıı 
l\lohammed'in buyruğunu kabul et. şehir. binlerce mini mini dört köşeler
rnişlerdir. Bununla beraber kartal den vücuda gelmiş bir dama tahtasın:ı 
gibi keskin gözlerini onun ve Avrupa. benzer. J{iiçük dört köşeler şehrin 
h efendilerinin üstünden bir an bile düz damlı binlerce evleridir. Satranç 
ayırmıyan bu adamlar büyük bir sa- tnhtasınrn kö~Jcri de şehrin yüksek 
bırla fırsat beklemektedirler. duvarlarıdır. 

Karmakarışık olan Rif dağlar,, Daha doğrusu iki tane şatranç 

hemen hemen, Akdeniz sularından tahtası vardrr: Biri Fas Elbalidir ya. 
dimdik yükselir ve Cebclüttank'a ba. ni eski Fas. öteki Fas Elcedit yani ye. 
kar. Bunlar aşağı yukarı hpanyol. ni f astır. Bunların ikisi de ayakları· 

Aylık 

BOGAZİÇİ 
MECMUASI 

Cumhuriyet Bayramı milnasebetile fe 
kaUlde sayısını her yerde arayını.ı. 

Kobe şehrine geldikten sonra 
meşhur Japon şatolanndan Nagoya•. 
ya gittim. Orta zamanlarda Japon. 
yanın derebeylik sistemi herhalde Av. 
rupadakinden pek az farklı imiş .. Mi
mari itibariyle şatolar Japon sanatı 
üt.er;? yapılmışsa da. derin su dolu 
1ıendPkler, yük.sek duvarlar, müt • 

IarınDhrakişmınta~~nıtqhllede~ mındihlndedmu~~ Buranmy~i.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
le~ Da~ann ~nubundasnltn~arın J~ide1~6~n~indenba~a~Tahta. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı 

harril\. bir köprü, kışlalar, büyük 
mutfaklar ve bir zindan tamamen di. 
ğer mcmlekettekilerin aynidir. 

E~ki zaman düşmanlan iç.in ayni 
derecede nUf'uzu imkansız olan bir 
knl~ ... 
J\AR.\BATAKLARLA BALIK AVI 

:> akşam Gifada karabataklarla 
halık avım seyrettim. işte bu nokta
da da Japonlar garp dünyasının ter. 
kettiği bir adeti hala devam ettirmek. 
tcd"r. 

şahane yolu olan ve şarktan garba nın üstünde dikkatsizce serpilmiş 
doğru yürüyen istila ordularının tut. şatranç taşları ve birçok camilerin in· 
tuğu ge~it ... ·ardır; burası Taza kuri~ ce uzun minareleri, gözleri kendil~ri. 
dor r . ne çekiyor. Her yanda zirveleri yeni 

Bundan sonra biribiri arkasından ve eski kalelerle taçlanmış tepeler 
Atlas dağlarının silsileleri gelir: Or- durmaktadır. Bunlar, şehrin içindeki 
ta silsile; tepeleri kış yaz karla ör. :ı.st tebaayı buyruk altında tutmak için 
tülü ve bazıları 10.000 kadem yüksek. ölmüş sultanların yaptırdıkları eski 
Iiğinde büyük silsile ve nihayet Anti hisarlardır ve gene Fas nehrini, şeh. 
Atlns dağlan. rin duyarları dışında kalan Berberile. 

Merakişin garp tarafındaki yans~ rin akınlarından korumak için Fran. 
bilhassa. yaylalar, bozkırlar, Atlanti!< sızlar tarafından yaphnlmış yeni i"'. 
Okyaııusunun alçak ve kumlu sahille- tihk!mlardır. 

rine dayanan verim1i ovalardan mütP Yusyuvarlak tepelerin ötesinde, 
şekkildir. Bu kıyılarda Fransızlar cenuba doğru uzaklarda tepeleri kar. 

• ........ - ..... 
1
• _._ ... _ ... ______ .... la örtülU yüce dağlar vardır; buranın 

ı· kr l yiizl re sene evvelki ·················-•••........-··················-·· .. •••• \.ayı :r1 ar, e e il BugUn matınelerden itibaren :! kışları çok soğuktur; donlar ikincite,. 
gibi giyinerek, birçok karabatak kuş- ii Alk !: rin ayında bile insanı tir tir titretir. 
)arını su içerisine salrverirler. Bn ıi azar H Fakat yazın çorak bozkırlar, insan 
kuşların su altındaki faaliyetleri ha. p Ü beline kadar yükselen çi~klerle do. 
rikuladedir. Karabatakların yo11arı d SEnemasanda i! ludur. 

• • 
ŞEHIJ:?ll. - .. KOYLU - .. BU TUN --

TRAŞ 
BIÇAGINI 

KULLAN\YOI< 
kayıktan sa11andınlan tel hlr sepet 1

1
: ıst:anbulda ilk !: 

~~de~kilinat~ea~ınla~~~şi defa olarak ~ Bu~lliba~m~ümanh~imi.~==========~=============~~ 
)arın boyunlannda birer kemen't oldu ı

1
İ :; yetinin altında geçen uzun yüz yı11ar. tör homurdanıyorl Fransa buranın( başlı)arak Merakiş. Cezair ve 

ği için, yakaladıkları balıkları yuta. :. V 1 L O 1 R 1 M is da olduğu gibi görünüyor. Arap fa. topr.ığiyle baraber havasını da bu)., lardaki Tunusu kucaklıyan F 
tihler, burasını milattan sonra 800 yı. ğ lt ı tı Rabat'd t · · ıt Af "k ·m .. Arf mazlar. Çünkü Japon balıkçıları he- Pı BC L aa K n ru u a ına a :nış r. a o uran rın .Ienış şama rı a l -

d k • ı • :ı hnda inşa etmişlerdi. O zamanlardıt sulta:ı sadece bir gölgedir. Fas Eke. ğunu bir başından öteki ucun• 
men bu kemen i sı ıverır er. iı ;ı buraya, müslüman olmıyanlar, a~ı. i 

nalık avlanan nehir sığ ve ber. !! ~ didin ötesinde tepeden aşağıya bak.ar. trenle, otomobille dolaşabil r. 
raktır. Kayık kağıt fenerlerle süslfi. U Yeni kovboy artisti 55 cak esir yahut sultandan büyük bh' ken Fransızların La ville Nouve1le (Devaffll 
dür. Krzlar eski usul iizere giyinmiş il Dick Foran if tevazula lutuf dilenen hıristfyan dev. adını verdikleri en yeni Fas var; bu. 
bir halde gelir ve av başlamadan ev- n "tarafından il Jetlerinin elçisi sıfatiyle girebilirlerdi rası Fransızların işgalinden beri yer. llllııllllll_.._111111 ..... _. .... ,,,-=--
' el ~arkılar söyliyerek kayıktaldleri !i Şarkılı sergUzeft flml U Şeriflerin hakimiyeti altındaki bu de mantar fışkırır gibi yükselmiş bir 

neşelendirlrleT, mbüki emme) bir gala !.! KAAyrıNca : LEKE s·ı P.= yer, h!ı1fı da isHlmın kültür, sanat mer. yığın oteller, dükktmlar. mağazalai, 
1 D +.... • kezlerinden biridir. O, hala 12 inci a. sı·nemalar v"' apartmanlar mahaJle•ıd. gecesi o ur. os~ r av.. :; !! .. 

O gece Yokobamaya otomobi11e H (Şandu) mümessili Bela LugosiU sırda yapılmış 785 camii. 4go hanı ve dir. Tangerden Atlantik Okyanusu 
· t• s Tok v J u •• 120.000 evi ile nasıl övünüyorsa şimdi kryısındaki Kassablankaya ve Cezair gıt ım. onra yoya.. e aponya. :: ta f d T .. k ·· lü he'-·ecan r. 

h • d 00 1 • ra m an ur çe soz ~ '•i de hrtlıi <ivünebiJir ve o kadar muhte. sınırlarındaki Oujda'ya giden demiı. r:1 ~lan klsa seya atim e Y ece Ü esrar ve korku filmi h 
bıttr. p -·---··-·-.. == rmaa:: :: semdir. yolunun burası münteha noktasıdır. 

_SON_ •· z ·-··-·· .. -.......... ·- .... Fakat ne yazık ki tepede bir mo. Şimdi, insan, batı Okyanusunda,, 111 11ıı1t1ııuıııııııııııını111ttt1ıteılflllllffMuııı~Plll 

Son sayfamızdaı 

FA 
Mi ki Afrikada haydutlar peşinde 

o 



Naile kızın 
l'lıari etleri •.• 

§U Ş~ kızı görüyor musunuz,! Çoktan affetti ettiklerini, yediği 
faJı kızı ... Ah ne mercimek ka- herzeleri Nailenin ... Bağrına basacak 
rıu~~ ne avanak •.. Vallahi turpa sü- onu yavrum diye ... Ama dönmez bir 
Cdi:y aklı Yoktur dersem mübalağa. türlü ifrit kız. .. Dönmez. .. Tutturmuş: 

z:rurn sanmayın! "TükUrdüğilmil yalamam!,, diye .•. 
?.<!U'kten derler ki, Cenabıhak birine gü Nuh diyor peygamber demiyor ... O 
"--~ Verdi miydi, mutlaka, onu akıl halinde, o sefaletinde de kibir, gurur ... 
~nes· d 
bitıın ın. en mahrum yaratır... İşte Hntta, ihtiyarın gönderdiği paraları 
l'lıUke '.Naıle de o çeşit. .. Kılıf tarafı bile geri yolluyor ... Tek konu komşu
Puf ... tnnı~, ge~ gelelim iç tarafına.... su, çocukluk arkada.'iları: "Bak, bur
~ . ~ıf mı hafif ... Karakulak su- nu kırıldı! Muhtaç oldu!,, demesin
g0~~ı .. Çocukken bir kere dUştüğünU miş ... 
tı ~· Başı karyola demirine çarp- Hay gidi scccn ... Aptal kmz! ... Ser-... .rat tti 
denıi d e · Eminim ki, bu kof ses, seeccm ... Kendin kadar taş düşsün ka-
frıişlir en değil, onun kafasından gel- fana.aa.a. .. . 

E r... Hulasa efendiciğim. paraları getire-
<!tkeğ.~i kız. bütün ömrunU öteki beriki ni dehliyor kapıdan: "lhtiyacım yok!,, 
rııakl ınh aylak aylak pe~inden dolaş- diye ... Yalnız bir keresinde mi, iki ke
kendi a . e?er etti. Hep de görilnüşte resinde mi, o çıban suratlı oğlan ya
ôzu oı!:bı Pırıl pırıl parlaklara, fak!lt nındaymış da, o almış: "Ul:ın para 
kahtı ıyanlara yamanır ... Tabii bu geri gönderilir mi?,, diye eşek sudan 
hal'at §abı enıred oğlanlar)a uzun bir gelinceye kadar dayak yemiş üstelik 
l:ırlar ~Yahatine çıkılır mı? ... Bıra- bizim Naile kız. .. 
dUerj d adını. yan yolda ... ÇünkU ken- Böyle akılsızı ne yapsın aktör be· 
fark de takıp edecekleri istikametin- raberinde? ... Ba.~ka birini sevdi. Ya-
~~~ a. değiller... hudilikten Ermeniliğe dönmU.,, sonra 

latasa kırn, Nailcnin ilk sevgilisi, Ga- da rnUslUman ad almış bir şantöz 
!lı.atru~a~ sondan evvelki sınıfından miymiş, neymiş ... Her ne karnağrısıy
ler d 

1 
b:r paşazndeydi. Gök ela göz- sa, şişman, boyalı bir §eY··· O haliyle 

l!abık a ga}ı. sarı saçlar ve babasının uğrattı Naileyi kapı dışarı o stilün gi
lsaıet ıcngınliği ile münaziünfih bir bi boyuna rağmen ... Nazeninim teker
!'tır? ' insanı kaç gün kaç gece doyu- lene mekerlene Zilli Emine'lere düş
lan,''k ~nden kaçan Naileyi bu oğ- tU ... Kan maldan !:.akıyor ... Baktı ki 
llJtı sa~ndi ınerhun tamtakır konağı- ' yıkansa, paklansa, giyinse, miyinse, 
tahtaı ık ağaıar dairesindeki döşeme eh Allah için, mal da mal ... Giydirdi, 
tlllanıdatr ~kUlUp sobada yakılmış o- kuşattı, sürdil, süsledi... Fakat orta 
ta gö~ır başına bıraktı ve bir haf- malı yapmadı ... Zaten yapmak istese 

~·· .. edi. de Naile olur mu? Allah esirgesin ... 
baıı~!:uk beyin alacaklısı olan mura- Geberir, vizitaya. çıkmaz... Gönill be
lt!Uıd~ ~ ınUşteri çıktı. Belki onu lalısı: genç .me~~ısıdır o... Hem de 
t!erte Ydı, ailenin bütün eski borç gencı, kendi, çoplukte seçecek. .. 
~ltt.{leri 'herine de bir stınger çeke- Umtmıyayım efendim, Zilli Emine, 
~a.rım fakat, kendine bayrı dokunmı- Naileyi süsledikten sonra, ZilhtU Be-
~ . başkasına ha~TI olur mu? ye prezante ettirdi ... Herü, kalantur 
~ıı ı mu kalantur ... Çiftlik, çubuk, servet 

tıa~ ~! Kokmu.s sakallL .. Ne ya· 81\mnn yerlııde ... Vurdukça tozuyor ... 
ll\illıty·o hacı bab:ı.yı? ... Ben, aşkta sa- Bugün elli? Elli .. Yarın otuz! Otuz.. 
ııa, ~0'~. v: kendi burnunun doğrusu· Yiyor milbarek: Ömrüm şunun §ura
lrı~ nlunun alabildiğine yaşıyan bir smda ne kaldı ki?! diycrckten... Vu
~lb,l ~k l{arşıki fotoğrafçı oğlan zev- ruldu adam Na.ilcye... Diyor: Ayda 

\'e gıfJadı ... Ono. gideceğim! .• dedi. yüz lira cep harçlığı vereyim, bütün tu 
~ cektı '-l• ... Rir iki ay da onun kahrı- valeti, "°ğazr benden. Çütliğe de götü 
~11l flok~ litrpalanaı ... Dsıvai?ı da ye- reyim. Eh belki sonradan ıslah olduğu 
~?ıhı b boyladı. O şoför muavını Tltı görürsem nikah da kıyarım ... 
lştr, 'du~ 60för mua'Vini benim ... Do- Nerao ıtıaı. olqcak Naile kız. .. nk 
bikk du. defa. olarak, bir uslu akıllı adamla 

11ı eofo at ediyor musunuz: Şoför değil Ya.§rulliya başladı ama, zaar, pek yo
lıa ge r nıuavini ... Çilnkü bunlar da- rulmuş da azıcık başını dinliyor .• Züh
bıı l':ç, daha meteliksiz olur ... Thhiat tü bey bir müddet, Zilli Eminelere 
tll çı~ liuYU kurusun Na.ilenin ... Ca- geldi gitti.: On~. da, Na.lleyi de, para
fe% huYU çıkmıy k Ah ah ya garkettı ... Yüzil gülüyor: Kız balla 
done sız. .. ~eyse efcnd~ca .. :. li ' . ' alı~ı diyerekten ... 
h. dol . • ımc soy yayını, . . .. 
''il llktor aşa, bır aktör buldu... Ama Fakat ne dersmız: O ergenlikli og-
~ ··· Barı Ertuğrul Muhsinin ye- lan da para kokusunu almrş, kümesin 
~e l'tneıerınden ols Can ku b , etraf mda sansar gibi başlamış dol* 
~it te.ıer? 'liılüntç a ... S k • ~ 8?·:·· nuya ... İlkönce giın.senin haberi yok: 
~f\~d.<l§larnıdan d ı... a m, Naşıdin Pencereden, kapı aralığından fingirfiş .. 
ı~-... lltıı ö a sanmayın... Yok p· . k ~--l b'l . Se 
~ti .... Ylelerine bakn.r mı' Sa- ışm~ owu, m13 ı e ış... n tut, 

l;l· l'atroıarcınkilerd · ··· arasıra da kaçamaklar yap... Derken 
~.?' tu.tu:ıUş t t en... mesele çakıldı: Zilli Emine, hop otu-
t~~ e:rgenlikU u u~du bu saçı kepekli, rur, hop kalkar: Ay duyncnk ZUhtU 
t"abe du.. •. Sürt A oglana, bir tutuluş bey de bir küfe incir berbat olacak 
~ r -Anaaoıu ll:ıh kerim onunla be. diye ... ölüm teri döker biçare ... 
~an C!fı tllıııeye kasabalarında... Tur- Bir gün, bu hazret, artık, kızın ken-
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Yazan: 

332 sene evvel bugün 

15 yaşında~ i ~a işah n oğl 
ikinci Osman .oğ u 

Osmanlı tarihinde i k rast anan hadi 
Birinci Ahmet, tahta ı;ıktıktan sonra sün 

edildi. Bu yüzden •staobullular 
bayramlarından olduıar. ~'akat ..• 

ı60·1 yılı 4 ikinciteşrin günü, 332 St! görelnlcccgi, olduğunu duyab1 
ne en el bugün padişah birinci Ahme .) erlerde büyük sünnet düğünle 
din bir oğlu dünyaya geldi ,-e adrna tırdıhu· "e bu suretle genç pad 
Osman dendi. sün0t·ti için zemin hazırladılar. 

Bu satırları okurken, belki bunuı. O Yakte kadar bir padişahın s 
günü gününe tarih sütununda :,:eç-e. edilm('Si görülmemişti. Büyük bi 
cek <ierecede ehemmiy<>tli olmadığın debe ile hazırlanan düğün bütü 
düşünenler olacaktır. Fakat bugün, tanb\•lun muhtelif suretlerde eğ 
sonr~dan padişah olarak dört senl' ye iştiraki ile sona erdi. Padişı 
dört ay sekiz gün hüküm süren Osmd· "-ııct edildi. 
nın doğum yılr olduğundan ziyndr F&kat ameliyat Ahmedin has 
baş!m cihetlerden enteresandır. masrna sebebiyet Yermiş, bu h 

Osman doğduğu vakit babası Ah. ğa çiçek hastalığı da eklenerek 
met on beş yaşmda idi ve henüz b' r artmıştr. Uzun süren bu vaziy 
sene nvel tahta geçmişti. tanbu!luların huzurunu kaçırıy 

Birinci Ahmedin babası öldüğü O ~enenin bayramı bir matem 
vakit \'ezirler bundan habersizdiler. halinde geçirtildi. Ne şenlik yapı 
On dört yaşındaki yeni padişah \'CZİl ' du ne bir şey. Eğlence namına h 
Kasım paşaya şöyle bir hnt gönderdi· eser yoktu. 
"Sen ki Kasım pnşasın, babam Allah Ahmet demmlı tedavilerden 
emriyle vefat eyledi ve ben tahtl sal. iyiJeşti. Ayağa kalktı \'e hük 
tana ta cUIQs eyledim; şehri muhkem idart (?) ye başladı. Işte 332 se 
zapt eyleyesin, bir fesat olursa, senin vel bugün, henüz on beş yaşınd 
başını keserim.,, bir çocuğu dünyaya ge]işi bu y 

J{r.sım paşa, afallamıştı. Ne yapa. enteresandır. O gün genç padi 
cağnn bilmiyordu. Kendisi de kızlar rafıni?akilere şöyle emirler verd 
ağasına şöyle bir kUğıtyazdı: "Bu - Tebcam yedi gün yedi gece 
ahdi :zaffc bir hattı şerif getirdiler; nece!c .• 
aslmı bilemedik; yoksa garaz bizi im. Bu yedi gün ve yedi gece, tarihi 
tihan mıdır, yahut bir murad yeri mi him vaknlarından sayılacak ehe 
vardır? Def'i şüphe buyurasız.,, yettedir. Ahmedin hastalığındn 

Kasım paşanın şüphesi çok geçme. mekten bile korkanlar yedi gün 
den defedllmfıJ ve .Ahmet tahta il~- ~e yeni d«Wan O..-an f~q d~J 

miştı. dileri fçln efJcndilcr. 
~nç padişah için ltwm olan mera- ---------------' 

simler yapılıp bittikten sonra en mu. H ft ifil d n ~~aı n on 
bim mesele kalmıştı. Ahmet hen Uz (}(@ Q< lYJ 0 lYI '(f n 0 ffi 
sünnet edilmemişti. Bunu bir an önct 
yapmak lrızrmdı. Fakat nasıl söylemeli 
idiler. Söylemek değil, hissettirmeğc 

bile kimse cesaret edemiyordu. En ni. 
hayet bir kolayı bulundu. Padişahm 

... 
~ 

Amerikada kokulu sinema 
kuk etmektedir. Film oynarken 
selA bir. menekşe bahçe.si gösteri 

zaman bir makine ortalığa me 
kokuları yaymaktadır. Ancak de 
ki Yı.. film, mesela Hindlstanın 
bat bir mıntakasını gösterecek ol 
n bu manzarada hakiki kokula 

= V AKIT Propaganda servisin
den: 

teşhir edilirse, sinemada kimse 

mryacnğı şilphesizdir. Hatt.a bunu 
dından sevimli artist Klnrk Geyb 
Jecek olsa bile ... 1 ; 

' 
1 - Türk cvlitlannm işsiz kal

mamasını arzu eden KURUN ve 
HABER gazetelerimiz iş anyan 
kimsesiz ve bikeslerin i15.nlannı 

meccanen kabul eder. 
f İşsiz kalmamak için bundan iı.-
= tifade ediniz. 1;. 

' 

D1n19DD1l:eırede 
eşe!!< n llıltnyac 

o~1 ekıneğe ~İ· Aç mı kalmadı ? :'<>· dine iyice alıtıbğuın emin, demi§ ki : 
~ı.-el'de mı yatmadı? Rehin diye - Haydi tiyatroya gidelim. ---------------
~ "'ll tok alıkorunadı? Neticede . ~ ıı ~il!!!\~ ;aı 

l§ 
5 
fi 

2 - Memur,katip,muhasip, artist 
kavas, odacı aşçı, hizmetçi, evl5.t
lık ve her nevi işçi arıyanlar ara
dıklarını yorulmadan, Uzülmeden 
bulabilmek :için KURUN ve HA
BER gazetelerinin ucuz, küçük 
ilanlanndan istifade etmelidirler. 

İt!gilterede eşeklerin sayısı 
çarpar derecede aznlmrştır. Eskis 
bi pazar yerlerinde ve deniz kı 

rında binek ve yük eşcklerj artık 

görülmüyor. Ve eskiden bir eşe 
Jngilfz lirası gibi bir parnya alınır 

bugün 7 İngiliz lirasından aşağı v 

miyor. Onun için lngilterede eşek 
tiştirmeği akrl eden herhangi bir 
senin mühim bir servet kazanaca 
umuyorlar. 

llda at v - Gıtmem. ~u u ıı\Gi'U u u 
~.ı:... r ltı.ı 1 ...... _.apurlarm gtiverteıerine _Ay .. ·~ o;wtaO ·o;:o;ılEi:\Dta\eD ' .... «>un b .... ,..yı cdıl ed'? p· . , nıçın. ~'W" c=:.\Sd" \$' iıiii!} 
·~ lr- • atıın.a m . 1 

•• ışmış. ta- - Benimkinin izzetinefsi var ... AI- Dır dünya inşa edilip yıkıldı. # l\in b gclmemıştır 5u bızim 
' aşına gel 1 kada.şları alay ederler ... Şimdi siz kı-

lı.a~ Uslandı en er... zarsmız belki böyle düşlinilyonım di- Bundan haberiniz var mı? Hem btı ~ 
dünya, bizim yaşadığımız iılem değ!I fi 
de, 3034 senesinin dünyasıdır. ğ 

3 - Apartıman, ev, otel, ha
mam, irat, dükk!n, nıağaza almak 
ve satmak, kiralamak istiyenler bu 
işlerini gayet kolay ve en ucuz 
bir şekilde temin etmiş olmak için 
KURUN ve HABER gazeteleri
nin ucuz illinlar sütunundan isti
fac'le etmelidirler. 

~'lfı "· ~ .. nıı dersiniz?.. Yok ye ama. .. 
l ... '1 8Uınme h • U 1 
l~I' tuııa 81arırna,. da. Onaşa. ••• s.anma- Zühtü bey, çelebi çelebi, Nailenin 
aııı tıdırrn · .. u hıçbır şey- 1 kşam 
~"'~ tahkirı"a~... Hatta, o aktör oğ- saç arını 0 ış: Meşhur 1 ngiliz müelllfi Yels';n ~ 

son eseri "gelecek şeylerin ş~killeri .. I 
adını taşımaktadır. .nu eser filme n. t 
lındr. Faknt bunun tcmsiJi için N 

~\t~~ e\>el .. Örı. itmeleri, sövmeleri... - Kızmam. .. Seni tebrik bile ede
~~,,.~a \tar Yble yn: Hariçten bu ka- rim, takdir bile ederim. Bu asil duy-
0 ~~Or 8and at"! iki aşık saf adar mı gu)arından dolayı! • demiş ... 
l'ııa alet ir· 1nız ... Pşt! Yaı?ma yok! Böyle dediğini de, avanak kız, geldi 

k·vı 1nde b · d 0 bize iftiharla anlattı ... 303ı1 senesinde nasıl olabileceği tasar. § 4 - Otomobil, araba, ;>iyano, 
lanan dünyanın mukavvadan bir şekli ~ mobilya, radyo, gramofon ve her ....., ~ar hır ır e saba.htan akşa-

l'e t li:tlt\ b·· ~ır rezaleti 1.ttt Uv".. ... 
~·ı Ut-.. lrtinU se ld ı a· tnhk. ıı.r oiYıan n a ın .... - ı-
~a~ lr, kot<>•· ıneE!el!. bundnn dola 

~ at a.· 11. •• 

lt ı-dc-b' .. ıtrnt'z ... 
~b 1 ~a., , 13 b ~aıle... Aşıktır bu 

il)<>r I, ıhti:ıra ~sının evine dönmez .. 
<!ıı"'· r, ıkj .. · 

...... l\h, 4 'VQr r-f,. . nnz ıki <'eı;ıme ağ-
l'ıı:tc1 .. ı, n,1. nd m (' ·ir.dc : 
a~- ~ 11 hı..,. n '°'":'! •• 
~ dl.in trj. ı· ,,.,..,1 ... rı,..,ı '\'1'.M· 

l'adaı d flı1"'1 ı:-';reb~lsem şu 
· 1Ycrekten 

9 nevi ev eıyası ve saire almak ve 
- Ne monderen adam ... Ne monde- yapılmıştır. Mukavva, \'C küçiik tnhtn § satmak arzu edenler HABER ve 

ren a.daaanm! • diye parmak ısırdı. parçalarından vücuda getirilmiş bır ~ KURUN gazeteleri ucuz ilanlar 

Herkes: 

Ama ben dedim ki: munzznm diinya ki bugün izi bile k:ıl. ~ sütunundan istifade etmelidirler. 
- Görürsünüz, vallahi de, billahi de mnmrşt·r. § B b 1 ıg ütün u arzu annızın temini 

keser alakayı, çeker, gider... ======================= E s için müracaat edecek mahal yal-
Ne elersiniz: Dediğim olmadı mı?.. rişi... Avanak, gene !30för mua'Vinleri- s mz VAKiT Propaganda servisi-

Zühtü bey, o giin bugündür bir daha l le... § dir. İstanbul Ankara caddesi VA-
görilnmcdi. .. Naile kız da kaldı dıra- Not: (V~ -.ı:(ı) imzasiyle. cı.kan ya- ' KIT Yurdu. Telefon: 24370 
zrn diidliğU gibi ortalarda ... Aktör de zılardan hıçbırı adapte değildır. ~ıııııııuııııuıııııııııııuıııııııııııııııııuııııuııtıııwıuıuuııııııuıııı 11 • 
tabii paranın ardı kesilince, kırdı ki-i (VCi. Nu) .... 
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Sofyada bir adam 
yakalandı 

Sofya (Hususi mu11abirimizden)
Sofyada İspanya ihtilaliyle alakadar o
lan esrarengiz bir ad:ı.m tevkif edil-
1:1iştir. 

Paul Knopf isimli 3 7 yaşındaki bir 
adam, bundan bir zaman evvel Sofya 
tayyare istasyonuna iki kişilik yeni, iki 
tayyare ile gelmiş ve bu tayyareleri! 
Bulgar hükCtmetne satacağını bildire
rek hangara yerleştirilmişse de iki gün 
sonra bir Fransız bu tayyareleri satın 
alarak "meçhCtl bir semte,, • doğru git
miştir. 

Bir müddet sonra Pa·uı Konpf Vı
yana tayyare istasyonunda görülmuş . 

Viyana polisi yaptığı tahkikat neti 
cesinde bu adamın Viyana Bern ve Bel 
gradda da böyle tayyan:ıt.r sattığını ve 
hangar ücretini ödemed,.n savuştuğunu 
tesbit etmişse de tayyareleri alan ya 
hancıların derhal ortadan kaybolması 

meselesini halledememıştiı. 
Burada kuvvetle 11öy~endiğine göte 

bu tayyareler İspanyaya g:diyormuş. 

Onlann pilottan da İspanya hükumeti 
hizmetine giıen ecnebi ı:ilotlar imiş. 

Bereket versin ki Paul Knopf bu 
sırada Sofyada bulunm.ıktaydı. 

Madrldln bugUn ae11er ellne 
geçmesi bekleniyor 

İspanyadaki dahili harp - beklendi
ğine göre - bugün mühim bir devresi
ne girecektir. Gece geç vakit alman 
haberlere göre Madritin bugün asiler 
tarafından ele geçirilmesi bekleniyor -
du. Dün gece asiler müthiş taarruz bom 
bardımanına başlamıştırdır. 

General Franko kuvvetleri dün mu
vaffakiyetli yürüyüşlerine devam etmiş 
ler ve Madrit kapılarına varmışlardır. 

Bu sırada nasyonalist hava filolan şehir 
üzerinde mütemadiyen uçmaktadır. 

Madrit kabinesinde yeni değişiklik

ler yapılmış ve başvekil mevkiinde kal 
mak üzere kabineye dört markssit ve 
anarşist girmiştir. 

2500 marksist daha dün Vatansa va -
sıl olmuşlardır. Bunlar Marsilyadan 
gelmektedir. 

Ademi mUdahale komitesi 
İspanya işlerine ademi müdahale ko

mitesi kontrol sisteminin heyeti umu
miyesini mümkün olduğu kadar yakın 
bir zamanda yeniden tetkik etmek üze
re dağılmıştır. 
Meauı Fransız Baf'Veklll mi ? 

Barselondaki İspanyol anarşist fede -

·-···················--······ .. ···········-.. ----··· 
Balkan antantı 
genişliyor mu? 
Stoyadlnoviç Ankara 

ziyareti hakkında Bulgar 
Kralma izahat verdi 

Antanta ~ulga
ristan, Lehistan 
ve Çekoslovak
yada mı girecek 

Bulgaristandan geçen Yugoslav Baş 
vekili Stoyadinoviç, Bulgar kralile 
buluştuktan sonra gazetecilere verdi
ği beyanatta, Bulgar kralına "Anka
rayı ziyaretinin sebeplerini anlattığı
m,, söylemiş ve sonra demiştir ki: 

- Bu sebepleri sizde bilirsiniz. Mak
sat Balkan milletleri arasındaki ra-

bıtlan kuvvetlendirmek ve bu suretle 
Balkan sulhunu sağlaml~tırmaktır. 

Yaptığım temaslar neticesinde Bul-

garistanın da aynı hislerle mütehas
sis olduğunu gördüm.,, 

Fransızca Tan gazetesi Çekoslo
vakya ve Lehistanın da Balkan antan
tına iltihak etmeleri imkanından bah
setmektedir. 

Pariste çıkan övr gaz.etesi "l'ürk -
Yugoslav Başvekilleri arasında yapı
lan müznkereler, Ankara - Sofya -
Belgrat arasında üç taraflı bir misa
kın akdini istihdaf etmektedir,, de-
mektedir. Elinde muntazam bir İsviçre pasa 

portu vardır. Fakat Viyana polisinin 
işan üzerine Bulgar polisi bugün, bu 
adamr tevkif etmiş bulunmaktadır. 

rasyonu radyo merkezi 48 saattenberi ----------------

Fransaya bilhassa başvekil Bluma 8 nci Edvard 
Şimdi bu zatın kim olduğu ve 

bu tayyareleri nelere sattığım tesbit 
edilecektir. Bazı devletltrin teşebbüsü 
üzerine Paul Knopf hudl!t harici edile · 
cekmiş. 

Bu ctdamın tahkikatı esnasında İs· 
panyad:ı muhariplere gh!i malzeme ve
ren ve gizli tahrikat yapan büyük bir 
şebekenin meydana çıkanlmaaı da ihti
mal dahilindedir. 

şiddetle hücum ederek Marksist İspan
yol devletinin kendisini tanzim ettikten 
sonra, Fransa ile daha yakından meş
gul olacağını ve M. Blumun ecnebi mem 
leketlerde satın aldığı zengin malikane
lere kaçmaya bile vakit bu1amıyacağıru 
söylemektedir. Proleteryanın hiddeti 
herşeyden evvel Blumun şahsına tevec
cüh edecektir. Blum memleketine ve 
dostlarına hiyanet etmlttir. Cezasını 
çekmesi lbrmdır.,, 

General Eydeman 
Bugün saat ede Odesaya hareket etti 
Dün şehrimizde müzeleri gezmi$1erdi 

DUn logiliz parlamen
tosunu açarak 

nutkunu söyledi 
Krahn nutkuna l lk defa olarak 
bir kndın mEbus cevap verdi 

Yeni İngiliz kralı sekizinci Edvart 
dün öğle üzeri mutat merasimle ve ilk 
defa parlamentoyu açmııtır. 

Dün Londrada hava çok yağmurlu 
idi. Buna rağmen yollara toplanan yüz 
binlerce kişi kapalı arabasile geçen 
kralı şiddetle alkışlamışlardır. 

Parlamentoda kral, nutkunu okuma

dan evvel mutat vechile protestan oldu
ğunu nan ctmi§ ve kanuna riayet ede -
ceğine and 1çmiştir. 

Kral okuduğu nutkundan harici sisa
setten bahsederken İngiliz hükCtmetinin 
Milletler Cemiyeti paktı çerçevesi da
hilinde sulhun teminine çalıştığını ve 

Milletler Cemiyetinin kuvvetlenmesini 
arzu ettiğini söyliyerek, vaziyetini ıs-

lah için azami gayret sarfetmekte oldu· 
ğunu kııydettikten sonra, yeni Lokarno 

MemDeket mektupoarı: 
.......... omı ........................................... .. 

/\Jizibde belediyeni 
fay dalı f aaligeti 

Nizibin umumi görünüşü 

Nizip m.uhabirimiz yazıyor: 
Suriye hududu üzerindeki güzel 

kasabalarımızdan birisi de Niziptir. 

Nüfusu dokuz bine yaklaşan kasaba
mız pek hoş manzaralara maliktir 

şimdilik teşebbüs edilemiyor. 
Biıtçesini yirmi beş bin lira 

l{iğa muvaffak olmuş olan be 
bu sene güzel ve asri bir beledi 
iresiy]e bir sezbe hali yapacaktı 

Dağlar fıstık ve zeytin ağaçlariylc 

örtülüdür. su boldur. ltalya ile Alman 
lktısadh·aziyetinkişafhalindedtr . Bir sulh ve ha 

Zeytin bu sene de bereketlidir. Fıstık. bloku yapıyor 
la birlikte yarım milyondan fazla va. Bu prensipte mil.terek de vl 
ridat temin edeceği umuluyor. Deiı bu bloka gire bllecakler 
tütün zeriyatı yalnız Ayıntaba verild! İtalyan f~istleri umumi m~ 
ği için bundan mahrumuz. ve Musolininin çok yakın dos 

Maarif vaziyeti iyidir. üç ilk mek İt.alo Suliyati Bulgaristana ge 
tep vardır. Halkın mühim ihtiyaçls şayanı dikkat bir beyanatta bul 

rından birisi de orta mekteptir. ilk tur. Bu f~ist şefi beyanatınm bi 
mektepleri bitiren çocuklar orta mek- mında diyor ki: 
tepsizlik yüzünden müşkülatla karşt. Eğer Sovyetler cenubu garbi 

pada sulhu daha fazla bozmağa 
Jaşıyor. 

Hastalıklardan trahom fazla ve-
nisbeti yüzde 90 olacak kadar kor

kunçtur. Hükumetimiz burada bir 

mücadele dispanseri açmış ise de ihti

yaca kafi gelmiyor. 
Belediye çok çalışıyor. Şimdiy~ 

p:ınya işlerine karışma.ğa te 
ederlerse İtalya bütün kuvvetile 
karşı koyacaktır • 

Bugün İtalya, Almanya ile bi 
bir sulh ve hak bloku yapmak is 

tedir ! Bu bloka sulh ve hak 
olan büttin milletler iştirak ed 
ceklerdir. 

kadar dört bin lira sarfiyle bir mez. İtalya kUçllk devletleri ı.:ınsı 
baha, yedi bin liraya bir et hali, dört 

tedir. Musolinl uzun zamand 
Milletler cemiyeti teşkilatının bin liraya yazlık bir park ve kışlık bir 

gazino yaptırmıştır. Hükumet cat!.. milletlerin lehinde olarak değiştll 
desini açmış, Atatürkün bir büstünü uğraşmakta ve Milletler cemiyt' 
dikmiş, pazar yerlerini tanzim etmiş- küçUk milletlerle büyük mille 
tir. Elektrik mevcuttur. BeledL müsavi olmasını istemektedir. 
ye tesisatı müteahhitten satın alaral:< Bu dakikada İtalyanı" 1.uc.un 
tevsi ttmeği düşünüyor. Su tesisatı devletlerile ;,~ ıııunasebatı vardJf· 
için razıa paraya ıüzum nltfuğ ... ııan Hamallar 

konferansının yakında toplanabilecegi - -
cemıye 

Veni azaların il1 
habına başlan 

Hamalar cemiyeti idare heY' 

ümidini izhar etmiştir. Şehir içinde mu-
Kral bundan sonra İngiltere ile Mı- Vakkat ve daimi 

::r a~asmd~. aktedile~ ~nlaşmadan hah- Çöp istasyonları 
~:111§ ve şoyle demıştır: b l'emlzllk lflerl mUdUrlUAU 

zalarından yansı çekilmiştir. çe. 
' bu azanın yerine yenilerinin se9 
' si için bu sabah intihaba başta 

Belediyenin Mecidiye köyünde yap tır. intihap iki giin sürecektir. 
tırmakta olduğu meşhur çöp yolu bugün -------------

- Bu muahedenin sene a§mdan ev bir proJe hazırladı 
vel her iki memleket parlamentoları ta-

General Ey<lammı mıüzede 
İki haftadanberi misafirimiz bulu- dün mihmendarlan ile Hrlikte müzele-

nan Ccvyet Havacılık teşkilatı reisi 
General Eydeman ile maiyetindeki Sov
yct hc:·:::.i dün Anadoludaki seyahatle
rinden şehrimize döndükten sonn öğle 
yemeğini Sovyet kosloshanesinde yemiş
lerdir. 

\ :::ıe:-al ve Sovyet tayyarecileri 

ri ve camileri gezmişlerdir. 

Muhterem misafirimiz ve ar.:-ada§
lan bu sabah saat 8 de Odesaya hare-

ket etmiıtir. Galata nhtımında muhte-

rem misafirlerimiz samimi 

u ğu rlanmıılardır. 

mer~ı.iınle 

Genel Kurmay KAğıt fabrikası cuma 

B k giloil açılıyor 
aş anımız ismet inönü ve da

(Ba§taralılincuw) vetliler Ankaradan 
mız nhtımda Romany~ Genel Kurma! perşembe akşam 
Başkanı namına mevkı kumandanı, lı- • 1 
man amirali vesair zevat tarafından hareket edıyorlar 
karşılanmış ve bir askeri kıta da selam lzmitte kurulmuş ve evvelce faali-
resmini ifa etmişitir. • yete geçm~ olan ilk kağıt fabrikasının 
Mareşal ekspresle Bükreşe hareket küşat resmi cuma günü bizzat Başve

etmiş ve gösterilen hürmetin son haddi kil İsmet lnönUnü tarafmdan yapıla-
olarak yalnız kralın ve ecnebi devlet caktır. 

rafından tasdik edileceğini umuyorum. 

Gelecek sene taç giydikten sonra Hin 
distanı ziyaret edeceğim.,, 

Bundan sonra kral dahili vaziyetten 
bahsetmiştir. 

Kralın nutkuna İngiltere tarihinde 
ilk defa olarak b~r kadın cevap vermiş

tir. Muhafazakar fırkasına mensup ka
dın mebuslardan Frolans Hosburu söz 
alarak fırkasının memnuniyetini bildir· 

miştir. Liberal fırkası da ayni hissiyat
ta bulunmuştur. Fakat muhaliflerin re

isi binbaşı Atly işsizlik meselesi dolayı 
sile hükumete şiddetli hücumlarda bu
lunmuştur. 

lngiliz .. Alman 
deniz konuşmaıa

rına başlandı 
Londra 4, (A. A.) - lngiliz - Al 

man bahriye konuşmalarına yeniden 

başlanmıştır. Bu konuşmaların hede. 
fi, İngiliz - Sovyct deniz muahedesi. 

ne karşı Almanların yaptıkları iti _ 

razlardan müteyelJit güçlükleri gider. 
mektir. 

reislerinin istikbal edildikleri Magaşaya Başvekilimiz beraberinde tktısat 
istasyonunda sefirimiz ve refikası ile Ro vekili Celal Bayar, ve daha bazı vekil
manya Genel Kurmay başkanı General lerle Silmerbank umum müdürü oldu
Samsanoviç ordu umum müfettişlrein- ğu halde Sümerbankın davetlilerini 
den general Gregav, general Mano, bah götürecek trenler Ankaradan perşen
riye umum müfettişi Amiral Balanesko be akşamı hareket edecektir. O gece 
vesair zevat tarafından karşılanmıştır. Haydarpaşadnn da bir tren hareket ----------------
Burada da bir kıta asker selam resmini edecek ve davetlileri İzmite götüre- Ami ra I Hortl 
ifa etmiştir. cektir. R f d k 
Y:.ınanhlar mUşehit olarak mı Fabrikanın kü§at resmi cuma günü Omaya g ece 

bulunacaklar saat ıo da. yapılacaktır. Iludapeşte 4, (A. A.) - iyi malQ. 
Bükreşten verilen bir habere göre mat alan mahafilin verdiği haberlere 

bugün başlayacak olan Balkan devletle· Z A Y l göre, Amiral Horty bu ay sonunda 
rl erk!nıharbiye nisleri toplantısında 1931 senesi Nişant.ışı kız orta mek. Romaya resmi bir ziyarette buluna • 
Yunan erkanı harbiye heyeti milşahit tebinden almış olduğum tasdikname. caktır. Kendisine Macar hariciye na . 
olarak bulunacaktır. Maamafih bu haber mi zayi ettim. Yenisini çıkaracağım- zırı refakat edecektir. Romada bir haf 
baıka bir menbadan teyit edilmemiştir. dan eskisinin hükmü >::oktur.li22 Emine ta kadar kalması muhtemeldir. 

bitecektir. Bundan sonra ~öp kamyon
ları çöp:lri bu yoldan geçerek doğr..ı-

dan dcl;ruya çöp istasyo:ıu ittiha_ı: edi-

len dereye götürecek dökeceklerdir. 

Belediye şehirde aynca bir kısmı 

daimi ve bir kısmı da muvakkat olmak 

üzere küçük çöp istasyonlan kuracak 

tır. Bir kısmı esasen kendiliğinden te

1 ng iltere - ıtaı~ 
mün~sebatı art• 

düzelebilir 
Londra 4 (hususi) - Lordlar . 

rasında ve İtalya ve İngiltere ııı 

batı müzakere edilmi' ''İtalya iJe 
nasebatın tabiileşmesine mani 0 

sebeplerin zail olduğu,, etrafında 11 

tar ıöylcnmigtir. 
şekkül edivermiş olan bu istasyonların ------------
daimilerinin şehirden uzak olmasına ça 

Jışılacaktır. Bir müddet sonra bu istas 

yontar da bundan büyük depolar yapıl 

maSJ, iki katlı olacak bu depolara ara 

balann üstten girerek çöp bopltmaaı 

ve kcımyonl:ı · ..• da alttan girerek arada: · 
otomat'": kapaklan açrıerince bir a!1da 

çöpleri alarak gidivermesi belediyece 
tasavvur olunmaktadır. 

.\ nupada yapıl :- tetkikatta :ı son 
ra fstanbulun başına hiç yoktan bir çöp 

ve sinek derdi çıkarmağı mu·:affakcyetlc 

bece:en temizlik işleri müdürlüğü şim

di de ''öyle bir proje hazırlayıp makam41 
vermiştir. 

Muvakkat çöp istasyonlarından biri 

Fatihte Zeyrek yokuşu Uzerinde yapıl 

Son Dakika: 
Landon Ruzveıtl 

tebrik etti 
Ruzvelte karşı cümhurreiSlıii 

habında mağlQp olan Landon Jl 
te tebrik telgrafı çekmiştir: 

"Millet, sözünü söyledi .. ~ii~
merikalrlar, onun verdiği huk~ 1 
bul edeceklerdir. Müşterek dJ 

Memleketin hayır ve menfaat~ 
çalışacağız. Samimi tebrikleri 
bul ediniz.,. 

Tramvay 
altında kald~ 
G t • . k' 1eri 

mıştır. Fakat mahalle ortasına oturtu aze emızın ma meye ~ 
sırada Eminönünde traın"'" .• ·~ 

lan bu mezbelelik halktan evvel l .'atih )" 
kuf mahallinde tram\·aya 1 

kaymakamının şikayetini mucip G!muş- için koşan Kule dibinde Avra~ tt' 
t K k .. .. . .. JlliiŞ ;. 
ur. ayma amın muracaatı uzerıne bir ihtiyar tramvaydan duŞ ~ 

belediye temizlik işleri müdürlüğünün tında kalmıştır, tramvayın al~ 
bu hususu l:azan dikkatini celbetınit • 'şından yaralanmıs olarak cı 
tir. · tır. 
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Dt Eseri hazırllyan: Nüzhet Abbas 
~at: Bu yan, yalnız pazartesi çarşnıı!J<ı ı·e cumartesi günleri neıredilir 
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Bir oyuncu önü boş ols.3 bile 
top kontrolüne dikkat etmelidir 

Bu haftaki 

Futbol lik 
maçları 

Genç pehlivanıan geren güreş 
federasyonu reisimiz 

fu~ık lllevkiinde oynıyan birçok genç bir hata seyircilerin nazarında sizi dü
lar ~c~ar bu yere sanki ·,r ~hymılj. şürmeğe kfifidir. Gerek merkez mu
haı gıbı hareket ederler. Faaliyet sa. hacimi, gerekse santrhaf ve kalecinin 
iati~ taç çizgisi ile köşe gönderleri yaptığı hatalar daima diğer oyuncu
ıi anıetidir. Bu t:ırz ovun artık ma- ların yaptıkları hatalardan daha fazla 
~ kanşmı§tır. Ko~biııezonun ne göze batar. 

Bizde ne arslanlar 
T. S. K. İstanbul bölgesi futbol ajan-

lığından: 
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yetişiyormuş ! .. 
b· ek olduğunu bilen futbolcu için Merkez muhacimi {;Ok zaman vakti
~~ Yere bağlı gibi hareket esasen nıe\ ni fırsat beklemek ve oyunun tarzı in-

pa'hs olamaz. 1 kişafını takiple geçirir. Esas vazifesi 
ASLAR! ALIŞ TARZI: kendi tarafı hücuma geçtiği zaman baş 

Taksim Stadı: 
Alan gözcüsü Samim Talu. 
Anadolu - Beykoz B takımları sa-

.ı.t 13,30 hakem: Samim Talu. 
Güneş - Topkapı B takımları saat 

Diyor ... Şerif, Abdullah ve Vahit 
milli güreş takımımıza 

ahnacaklar mı ? 
su:-sıklar, verilen pasları alış husu- lar. Merkez muhacımin muvaffakiyeti 
d 

1
da SO~ derece dikkatli da\Tanmah- daha ziyade arkadaşlarından göreceği 

mır :r. Bılhassa havadan gelen topları teşriki mesaiye bağlıdır. 
h u ~kak surette kafa ile kar§ılnmak Arkadaşlarile uyuşamıyan, onlardan 
.:;:ıne. kapılmamnhdırlar. Birkaç lfızım gelen muaveneti görmiyen mer· 
deıı gerı. giderek topu göğsü üzerin- kez muhacimin vay haline. Kendisine 

p Yere ındirmek kabi1dir. açık bir kapı bulamıyarak ve arkad~-
~ .IUI alma da en ziyade ehemmiyet laı,nın yardımından mahrum kalan 
i:lecek nokta alınan pastan siiratlc merkez muhacimi "takımın mihveri,. 
iÇin ade edebilmek meselesidir. Bunun vaziyetinden kolayca çıkarak takımın 

topu "öldürme,. doğru değildir. en atil oyuncusu vaziyetine düşer. 
lCogu halinde topu alarak hiç dur- Gol atmayan merkez muhacimi halk 
~ ilerlemeği mükemmel surette nazarında şöhretini çok çabuk kayb
~ık ed_ebiımelidirler. Bunu dn açık- eder. Halbuki iyi fut~l ~ynamak m~
'hk ~ani taç çizgisi tarafına gelen hakkak gol atmakla olçulmemek la
~ ıle ?aşarmalıdırlar. Mecbur ol- zım gelir. 

(Devamı var) llol kça ıç ayak, mesela sağ açık ise 

'l'oaYak kullanılmamalıdır. Boks a 1 eminde 
p KONTROLÜ: 

-!s1kların. önlerini boş buldukları Bir ihtilaf 'an top kontrolüne hiç ehemmiyet Nevyork ve Los Angelos boks komi-
lı:O»t eden topu vurarak arkasından teleri daimi ihtilaf halindedirler. Nev
l~ Uklarını görüyoruz. Bu usul yan-

'ltlt 'l'op kontrolü hakkında daha ev-
1-ıtn en Verilen teknik tavsiyelere açık· 
1-i da her oyuncu gibi riayet etme· 
iltj 'le topu ayaktan ayırmıyarak her 
tır. ayakıa. da sürmeğe alışmaları §art: 

Esas 1t"b 
°rıuı 1 alile açık sadece hücum 
't11t~8Udur. Ancak vaziyete göre 
~er~ .kendi _yar~ ~alarma gir 
da tövbe etmış gıbı daima uzaklar-

york komitesi Arrnstrong'u Mike Bel· 
Jörsee sayı hesabile gaJip gelmesine 
rağmen, dünya tliy siklet şampiyonu 
olarak kabul etmemektedir. Halbuki, 
Los Angelos, Pete Sarronu buna layık 
görmektedir. 

Diğer taraftan Los Angelos ancak 
on bCJ ravuntluk maçların şampiyona
larda muteber olacağına karar vermiş • 
tir. 

Boksta 

15,15 hakem: Feridun Kılıç. 
Şeref stadı: 

Alan gözcüsü Adnan Akın. 
istanbulspor - Vefa B takımları sa· 

at 13,30 Hakem: Bahaddin Uluöz . 
Galatasaray - Beşikta§ B takımları 

saat 15,15 hakem: Nuri Bosut 
F enerbahçe stadı: 
Alan gözcüsü Rıfkı. 
Hilal - Süleymıımiye 8 takımlan 

saat 13,30 hakem: Halit özbaykal. 
Fenerbahçe - Eyüp B takımlan sa

at 15,15 hakem: Rıfkı. 
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YAPILACAK LiK MAÇLARI 
Taksim atadı: 
Alan gözcüsü Adil Giray. 
Altmordu - Karagümrük A. taknn-

lan saat 11,30 hakem: Basri Bütün. 
Beykoz - Anadolu Atakımları saat 

13,10 hakem: Adil Giray. 
Güne§ - Topkapr A takımları saat 

15 hakem: Halit Galip Ezgü. 
Şeref atadı: 

Alan gözcüsü Nuri Bosut. 
Feneryılmaz - Beylerbeyi A taknn-

ları, saat 11,30 hakem: Kadri, 
istanbulspor - Vefa A takmılan aa· 

at 13,10 hakem: Sadi Kanan 
Beşiktaş - Galatasaray A takımları 

saat 15 hakem: Saim Turgut. 
F enerbahçe atadı: 
Alan g6:tcUatl ıs.set Muhiddin Apak. 

Anadoluhisan - Galata gençler A. ta 
kımlan saat 11,30 hakem: İzzet Muhit 

Cumhuriyet bayramı günlerinde Tak 
sim stadyomunda yapılmı§ olan Tür • 
kiye başpehlivanlık müsabakaları - o 
günlerde yazdığım gibi - birçok eksik· 
likler ve idaresizlikler içinde geçti. 

Çok fena organize edilmiş olmasına 
rağmen de bizim için fevkalade mühim 
iki noktayı meydana çıkarmış olması 

şayanı memnuniyettir. 
Bunlardan biri bu müsabakalara gi· 

ren pehlivanlardan edilecek istifade; di· 
ğeri de düzeltilmesi elzem olan noksan
larınuzdır. 

Tür1oiye baş pehliuanlık güre§leri 
orta hakemi bay cemı:ıı 

- Türkiye başpehlivanlığı müsaba· 
lralar:ma onan ,,.._ .,.anwda ~· 
etmişti. - Kendilerinin s6yledikleri gi-
bi - bunlardan hemen hiçbirisi serbest ~rnalan da doğru olamaz. Açıl; 

~ u hasımlardan birinin topu 
'de erı kaparak ilerlemesine müsa-

Bır dünya şampi
yonu yenıldi 

tin Apak. -----:--::--::--::""--=.------
Hilal - smeyınaniye A talamtarı Mülayım 

lta~k kadar müdafaaya bigane 
oı~ herhalde doğnı hareket etmiş 

Dünya hafif siklet şampiyonu Lou
Ambers şampiyon Unvanını kazandık · 
tan sonra, bir türlü döğüşmek istemi· 

saat 13,10 hakem Sabih, 

Fenerbahçe - Eyüp A takrmlan sa· pehlivan 
at 15 hakem: Nuri Bosut. 

ŞUnud 
leıı ônU a unutmanıalıdır ki hasım ka-
~ nde topu kaptırarak açık oyun
b u Yere d'" 11.&nını uşse bile hemen kalkarak 
lretıel'i arkasından koşmalı ve hare'li n.de onu acele ettirmeğe mecbur 
flı ~ır. CUnkU arkadan birisi koştu
Olgun h8:1 ne kadar soğuk kanlı olursa 
11.eeıe ~r futbolcu muhakkak surette 
l>ae "ereer ve neticede tam isabetli bir 

rnez. 

~~-fi~ Ul\a.ı,ki · • 
~e a k ızahatla da anlaşılacağı 
~lU,.;: 0 Yunculann, sürat, top kon 
tlbi e,,.; tutma, ortalama şüt çekme 

yordu. Fakat, nihayet, Filadelfiyada 
karşılaşmağa mecbur olduğu Eddie 
Colle sayi hesabile mağlUp olmuştur. 
Bu sonuncu maçta da:ma hakim vaziyet 
te idi. 

Macaristan da 
Futbol lik maçlan 

Anadolu klübü 
ızmitte 

Anadolu klübü futbolcular İzmite 

giderek orada İzmit idman yurdu ile kar 
şılaşmışlardır. 

Müsabaka heyecanlı geçmiş ve bire 
karşı iki golle İzmitliler galip vaziette 

Macaristanda 1ik maçları en heyecan· iken müthiş bir yağmur başlarruı ve ma 
lı devresine girmiştir. Evvelce de yaz· çın devamına imkan olmadığından böy· 
mış olduğumuz gibi F. T. C. daima bi· lece bırakılmıştır. 
rincil!k mevkiini muhafaza etmektedir. _____ R__;._U __ 

9
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Hungarya klübü de tam formundadır. 
Son yapılan miisabakalarda F. T. C. 
Seget ile birer golle berabere kalmış. Fransa Almanyayı 
!ardır. yendi 

Hungarya, Şorokşar klübünü 10-0, 
Fansa - Almanya ruğbi maçı geçen 

Uypeşt Halandalı 7-1, Nemzeti de B 
pazar günü yapılmıştır. u mühim mü 

Krispesti dört iki ile yenmişlerdir. 

tı lat?tndı 1 lllilkemmelleştirmiş olmala 
C1l da .Al r. Bütün bunların her futbol 
ttinıeaı lalı 'Vergisi olarak bir araya 
di ın....t~abu değildir. Ancak rniitema
?ıı ~. ClJt lif 

e1c de lın~:~ antre~~~n ue elde et- ----N=--:--
0
-r-v_e_ç ___ _ 

~ll~ ...... 4llBIZ degıldır. 

~~esasta bati bir adamın D . arka 
sabaka 6-3 ve Fransız takımının gale· 
besile nihayetlenmiştir. 

Arsenal Rasing 
0-5 

' ll'aq_ l>eıkı büyük bir şey ilave et- a n 1 m 
::· ~ıı ı! her~aıde zararıı da aeğn- Tenis m üs aba kası 

'Uz.at treiık ayakta çıkı§ tarzın- . 
Maçını 

kazandı <ta1ıd•~ koşulan aç kl . . k f Kopenghakta yapılmış olan Danımar 
..-. ı ar ıçın ço ay- . D · 

lJ im - Norveç tenıs maçını :ınımarka İngiliz Arsenal futbol takınu Paris-
ları ~ rtıesa.re k lılar kazanmıştır. te Fransız Rasing klübünü 5-0 gibi 
l' . açtklar . . oşularına gelince bun- -----,----.--=ı-=.----- azim bir farkla mağlup etmiştir. 
llebıliıız 'l1 ıçın çok lüzumlu nddetmi- Z m 1 t J Oyun ingilizlerin ezici hakimiyeti al 

~ b~P kontrolü vesaireye ge- • • k 1 t · ı tında cereyan ctmi§. birinci devre 3-0 
~~l<hıh kson derece itina ve müm- bısı e ÇI er İngilizlerin galebesile bitmiştir, ikinci 
tı futbol adar sık praktis etmek devre de ki gol daha atan Arsenal o • 
1tı'kbi CUyU muvaffakiyete eris- Mukavemet varı- yuncuları Fransız timine güzel bir ders 
~ ~~:~ Yoktur. Ortalayı~larda- Ş 1 na b a Ş 1 ad 11 ar vermiş olmuşlardır. 
~ :-rrıa ot 

1 açık oyuncusu her ne İzmit bisikletçilerinden beş genç Bur ----------------
~\ı.lı 'dar i~ olsun en son raddesi- sa ve Balıkesire kadar gidip gelme bir A rse na 1 
<ı..ıı 'Un içirı k l§af ettirmiş olmalıdır. bisiklet mukavemet yan~ına başlamış • 
~t!'rı~ "ttrıuı~l>çeleyiş tarzında şan- lardır. Bu arış bir hafta devam edecek-

)' 
0ltı'llılıa • ar h"r praktis günü ih- tir. 

Yeni bir stadyom 
yaptırdı 

Tekirdağlı Hüse-
yine meydan 

okuyor 
Türkiye başpehlivanlık müsabakaları 

Tekirdağlı Hüseyinin galebesile bitti. 
Fakat güre§Çiler arasında müthiş bir 
cledikodu devam etmekte, gün geçtikçe 
de artmaktadır. 

Kara Ali ve Mülayim gibi başa güre· 
§enler arasında cidden mükemmel pebli 
vanlar bulunmasına ve bu iki güreşçinin 
de sakat oldukları bir zamanda - hele 
Kara Alininki aylardanberi malUm iken 
- Türkiye başpehlivanlık müsabakala· 
rının tertip edilmiş olması bu dediko· 
dulara sebep olmuştur. 

M üliyim pehlivan da yapılan hak • 
sızlıklara müsabakalarda itiraz etmiş 

fakat söz dinletememişti. Bugün ken· 
disinden aşağıdaki mektubu aldık ay • 
nen dercediyoruz: 

"Türkiye başpehlivanlık müsabaka -
!arına bütün güreşçilerJe beraber ben 
de iştirak ettim. Fakat ilk gün bir kaza 
neticesinde elim yaralandı. Hüseyinlc 
karplaşmaının onbeş gün sonraya hıra 
kılmasını istedim; fakat kabul edilmedi. 

Sakat elimle herkesin gördüğü gibi 
hakim bir güreş yaptım. Elimin arızası 
geçtikten sonra Tekirdağlı Hüseyinlc 
bir güreş daha xaptırılmasını idareci . 
]erden rica ettim. Fakat kabul edilme
di. 

Malumdur ki Hüseyinle aramda altı 
aydanberi sürüp giden iddialı güreşler 
vardır. Fakat üstünlüğü ayırt edeme • 
dik. Başpehlivan kemerinin de Hüseyi
ne verilmesi büyük bir haksızlıktır. Bir 
kaç güne kadar elimin iyileşeceğini u
muyorum. Hliseyinle o zaman karşılaş· 
maya hazırım, Kendisine meydan oku-

~bot llınlıd ır 

h_i;~~'~ .. 1~·:r." '"lrrtl!'larmdaldl ıPrı~?(p_Ay 
fiıit.o~ınış ~tinıı _b:iyük bir avan- '--.l J\'~2;:t.__~~ ~ 

İngltierenin meşhur Arsenal klübü duğumu gazetenizle ilan etmenizi rica 

~ Çoi( :11-~ktir Nefse itimat ~~ 'i,{({h: /) _ 
~~ ;~ıııı. b:r kısm:dır. ~ .~ f{J~ / V' 

bit " dal'\ ,.... u ctM.t: . '<.' \ l 
"el' d..:~ ı:.Ortl:dUifü k d . ( <>- ~ °0· -"glldi.r li ., a ar ca.zıp \ -"~ .,.....,......... ~ 

· er teyden~•ufak: ~~~~ 

yeni bir stadyom yaptırmıştır. Fevka- eder saygılarımı sunarım... MiUmJim 
liide güzel ve modern olarak inşa edil- Bu mektuptan da anlaşılacağı gibi 
mi~ olan bu spor s:ıhasının resmi küşa- Mülayim, Türkiye başpehlivanı ilan 
tlı 27 birincitcşrinde İcril c<lilmiş ve bir edilen Tekirdağlıyı müsabakaya davet 
çok yüksek İngiliz halkı bu merasimdel~etmcktedir. Hüseyinin buna ne cevap 
hazır• bulunmll§tur. lvereceği merakla beldenmektedir. 

veya alafranga güreş bilmiyorlar hatti 
burada serbest güreş yapacaklarından 

bile bihaber bulunuyorlardı. · 
Güreşe başlamadan evvel pehlivanlar 

dan biri "rica ederiz bizimle alay etme
yin çünkü ömrümde ilk defa bu gürqi 
yapacağız., diyordu. Buna rağmen mü
sabakaların daha brinci günü, birinci 
defa çıktıkları ringde hiç de fena bir 
oyun göstermediler. 

Hatt: Molla Mehmet, Vahit, Çengel 
Abdullah ve bilhassa Şerif gibi cidden 
mükemmel pehlivanlar "bizde ne aslan
lan yetişiyormuş,, diyen güreş federas
yonu reisimizin bile nazarı dikkatini 
celbettl. 

Artık herkes, bu genç ve temiz ço
cuktan çalıştırıp istikbalde milli güreı 

takmmnızda yer almalarını temenni et
mektedir. 

Bu hususta kendilerile de görüştük. 
Bu çocukların da en büyük arzulan, 
her zaman yüzümüzü güldüren güreı 

talmnmuza alınmalardnr. 
Bilhassa Çengel Abdullah ''bütün dü 

şUncem milli güreş talammuza ithal e
dilmem. Bu suretle ecnebi temaslarda, 
olimpiyatlarda bayrağmıın şeref direği
ne yükselmesine yardım etmektir,, di
yor. 

Çengel, bugün yjrmi yedi yaşında 

üç çocuk babasıdır. Babası da sek~ 
MDedeıaberi amqmekt .. 

Hattt bfr ara İltanbula da gelmfı, 
929 senesinde Y. M. C. A. da yapılan 
mmtaka birincilikleri güreş müsabaka
larını kaaznmış ve o zamanki güreş an
trenörü Peter tarafından çok beğenil • 
miştir. 

istanbulda kalmak için can atan Çen
gel Abdullah "Aman diyor burada ka· 
labilsem. Unutmaya başladığım fransız
camı da ilerlettebilmek fırsatını da bu .. 
lacağım,, Şimdi kilosu 7 5 dir. 

Şerif çok gençtir, henüz yirmi iki ya .. 
şında; fakat o da evli ve iki çocuk ba
basıdır. 

Şerifin bütün akrabaları, babası, de .. 
desi hepsi pehlivandırlar. Kendisi he • 
nüz iki senedir gürebe başlamıştır. Bu 
iki sene zarfında Hamdi ile, Çoban Mah 
mutla güreşmiş bazan kazanmış hazan 
da berabere kalmı§tır. Fakat şimdiye 

kadar hiç mağlfıp olmamıştır. 
Bundan altı ay evvel de Çengel Ab

dullah ile tutuşmuşlardır. Bu müsaba -
ka çok çetin olmuş, üç buçuk saat sür· 
müş neticede ikisi de bitkin bir halde 
güreşi bırakmışlardır. 

Şerif şimdi 92 kilodur. Çok sevimli 
ve utangaç olan bu çocuk muhakkak 
milli güreş takımımızın en mühim bir 
uzvu olmağa namzettir. 
Adapazarlı Vahide gelince o da 22 

yaşında bekar ve ateş· gibi bir gençtir. 
Uç sene evvelisi güreş heves etmiştir. 

Askerliğini yapmak üzere Eskişehire 
gitmiş oradan da Ankaraya gönderil .. 
miştir. Bu esnada Ankaragücünde eg -
zersis yapan pehlivanları seyretmekle 
alafranga oyunu öğrenmiştir . 

Atletizme de merakı vardır. Nitekim 
Ankaragücü namına 935 senesi Anka
ra atletizm birinciliklerine gülleci olarak 
iştirak etmiş ve bu müsabakada yeni 
bir Ankara rekoru tesisine muvaffak 
olmuştul'. Fakat en ziyade güreşi sev
mektedir. Seyrede ede öğrenmeğc uğ • 
raştrğım alafranga güreşi adamakıllı 

kavrayamayınca kitap getirtmeğe mec
bur oldum. Şimdi mükemmel köprü ku 
ruyorum. Tayyare oyununu bile talim 
ettim.,, diyor. 

Türk güreş takımının vücutlamıdan 
istifade edeceği şüphesiz olan bu üç 
gencin kısacık tercümeihallerini yaz • 
dık. Her üçü de federasyonun kendi • 
]erini çalıştıracağı günü sabırsızlıkla 

beklemektedirler. O. tM. K. 
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Hatıralarını anlatı:ın: Alman korsan gemisi ··Denız kartalı" nın sUvarisi 
t1ont Felik3 fon Lukner flatrralarını anlatan : EFDAb TAL" T -248-
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Geminin ne işte. l\ullanılacağını inşaatta 
çalışan işçilerden ve hattA mürettebattan 
bile sakladık. Casusluktan l\orkuyorduk 

gece nasıl - Fakat, çocuğum 
döner? Malünıya ortalıl< karışık. 

Kling, muavin kruvazör olarak yel. I 
kenti tckneler.tn kullanılmasını öte. 
denberi müdafaa etmiş, böyle gemile
rin kömüre veya pctrola ihtiyaçları 

olmıyacağt cihetle hareket üslerinden 
çok uzaklarda serbestçe iş görebile
ceklerini müteaddit raporlarla ileri 1 
sürmüştü. Erkanıharbiye nihayet bu 
noktal nazan kabul etmiş ve bu iş i. 
çin Hamburgda muattal bir halde du. 
ran sabık Amerikan üç direklisi seçil· 
mlşU. 

Tamir esnasında amelelerden gemi
nin ne .işlerde kullanılacağını gizle. 
mek lazımdı. Bu sebepel Pass of Bal. 
mahanm mektep gemisi olacağı §aYfa· 
sı çıkanldı. Bu şayia gayet makul gö
rUlerek herkesçe kabul edildi. Mektep 
gem.isinin yelkenli olması tabii idi; i. 
çersine bin beygirlik kuvvetli bir mo. 
tör ~onulması da ayni derecede tnbii 
telakki edildi. 

Ben de inşaat tezg8.hlarına zabit 
sıfatiyle değil, mühendis Fon Ekman 
ismi altında gidip geliyor, hakiki hü
viyetimi gizliyordum. 

İnşaat faaliyeti süratle ilerliyordu. 
1852 safi ton hacminde olan teknemi
z.e bin beygirlik bir motör, 480 tonluk 
petrol ve 360 tonluk tatlı su sahrınc. 
lan yerleştirmeye muvaffak olduk. 
Ayrıca iki senelik kumanya almamı. 
za müsait yerler hazırlandı. 

Bütün ambarlar mUstakbel esirleri
mize tahsis edilerek ona göre tadfüıt 
yapıldı. Böylece cSirler için dört yUz 
ki mtf yet"'hilıtlandr':' 

Esir zabitler için hmlanan yerler 
için bilhassa itina gösterdik. Kaptan 
lar için ayrı blr mutfak ve yemek sa
lonu yapıldı. İngilizce ve fransızca ki. 
taplardan bir küçük kUtüphane bile 
vücuda getirdik. Velhasıl esirlerimi • 
zin canlan sıkılmaması için her ted
b:r alındı. 

Gemi tamamiyle hazırlandıktan son 
ra 1ngi1izlcrin abluka hattını yarabil. 
memiz için lüzwnlu olan hileler için 
çahşılmıya başlandı. YapJlacak ilk iş, 
yaşı, hacmi ve harici görünüşü itiba. 
riylc bizimkine benı.er bitaraf bir ge
mi bulmaktı. Uzun ara§tırmalardan 
sonra buna da muvaffak olduk: üç di 
rekli Maletta isili Norveç yelkenlisi 
o sıralarda Kopenhagdan Melburna ha 
reket edecekti. Bu vaziyette bizim o 
Norveç gemisi süsünü takınmamız i
cap ediyordu. 

Barometre ve termometrelerirnizi 
Norveçten getirttik. Malcttamn Ko • 
penhn.gda demir almak üzere motörlii 
bir bocurgat satın aldığını öğrenmış. 
tik. Biz de Danimarkadan bir bocul'
gad getirttik. 

Mürettebatı seçmek işiyle bizzat 
bt'n meşgul oluyordum. Erkanıharbiye 

E 

gemimize mUrettebat olarak altmış 

dört kişi alabileceğimizi bildirmişti. 

Bu miktardan yirmi üçünü Norveç li
sanını iyi bilenler arasından seçtim. 
Böylece İngilizlerin abluka h~~tmı ge
çinceye kadar Norveç gemisı Maletta 
roltinü oynıvabi!eC'Pl·tik . Motörümlı · 

zün makinistleri tahtelbahir şubesi ta
rııfmc?an temin edildi. Diğerlerini ber 
seçtim. Ve bilhassa, hepsinin yelkenli 
gemilerde çalışmış, usta \'e gözü pek 
gemiciler olmasına itina gösterdim. 

Gemicilere soruyor, o -'lmana ka · 
dar hangi gemilenle çalıştıklarını, ne 
müddetler.beri gemici olduklarını öğ -
reniyor, intihabım netices'ı:ıi bildirmi· 
yordum. Hatta yelkenli gemilerde ça· 
lışmış olduğunu söyliyenlerc alllk::ı 

göstermiy.:>r gibi rlavranıyor, buharlı 
vapurlarda çalışmış olanlara daha 
fazla sual sorarak ~Uphe uyandırma · 
maya çalışıyordum. 

Bu suretle kimse kendisine erkanı· 
harbiye tarafından ne vazife verilece
ğinden haberdar olamıyordu, zabit~er 
hakkında da ayni ihtiyatı gösterdim. 
Ayni §(?kilde Norveç lisanını bilen ge
micileri tercih etti{;rim de gizli kalm~ 
oldu. 

lntihap ettiğim gemiciler hepsi me
zuniyetle evlerine gö:pderildiler. Böyle
ce hepsi dağılmış bulunacakları cihet
le dedikodu önlenmiş olacaktı. 

Norveç lisanmı bilen yirmi üç gemi
ci için büttin lUzunllu eşya Norveçten 
~tirildi. Haritalar, gemi alltı, kalem
ler, ayakkabılar, hubisa dü.şmanm gö
züne çarpacak ne varsa cümlesinin 
Nol"'\eç malı olmasına dikkat edildi. 
Salona Norveç kralının büyük kıt'ada 
bir resmi asıldı. 

Norveç milli renkleriyle süslü Nor
veç malı yastıklar öteye beriye ser
piştirildi. Hatta tayfalar için Nor\'eç 
lisaniyle yazılıp Norveçtcn pqstaya ve 
rilmiş aşk mektupları bile unutulmadı 

Düşman zabiti gemimizi teftiş etti
ği zaman şüphe üz.erine herhangi bir 
tayfanın evrakını tetkik ettikten son
ra kendisine nereli olduğu hakkında 
şaşırtıcı sualler sorabilirdi. Bu ihtimn 

li de dUşUnerck her tayfa için birer 
talimat mahiyetinde gayet sarih bi
rer mektup hazırladık ve bilahare y:r
mi üç tayfayı bu mektuplar üzerinden 
ayrı ayrı imtihana tabi tuttuk. 

Bu hilelerden en mü.cıkillü mektup
lar oldu. Çünkü gemiciler aldıkları 

pek az mektuplan senelerce saklamak 
itiyadındadırlar, hazırladığımız mek • 

- Affedersiniz Mösyö T ... I Sizi ra· 
hatsız ettim. 

- Estafurullah, buyurunuz • 
- içeri giremiyeceğim. Derhal geri· 

dönmeğe mecburum. Matmazel bu gece 
dairede fevkalade müstacel bazı yazılar 
yazacağı için biraz geç kalacak. 

- Fakat, çocuğum, gece, nasıl dö
ner? Malum ya ortalık karışık. 

- Sız hiç merak etmeyiniz. Kendisi
ni ben getireceğim, 

- Size zahmet olacak. Ben gelir a
lınm. 

Yiireğim hop etti: 
- Siz hiç rahatsız olmayınız. Onu 

getirmek bizim vazifemizdir. 
- Çok teşekkür ederim. Bari çok 

geç kalmasın. 
- işlerini erken bitirmesi için biz de 

çalışırız. 
- Neyse! inşallah, artık birkaç güne 

kadar Mısıra gideceğiz. Kının da bu 
yorucu hayattan kurtulur. 

ihtiyar mösyö T ... yi bir kere daha, 
son defa kandırmıştım. Kandilli selam· 
larla biribirimizden ayrıldık. Tekrar 
Krokere döndüm. 
Artık, eskisi gibi İngilizler ne şehrin i

darcsile, ne de diğer işlerle pek meş

gul olmadıkları için Krokerin muhabe
rat arasında işime yarayacak şeylere 
eskisi kadar tesadüf edemiyordum. Bi
naenaleyh kızların yazdığı raporları 

aynen polis müdürüne vermeğe de lü • 
zum kalmamı§tı. Mühim bir şeye tesa· 
düf edince onu not alıyor, Esat beye 
bildiriyordum. 

Eskiden bütün mücadelem düşmanla
rın bizim alcyHimi~e haz'ırladıkları plan 
lan verdikleri, kararlan vaktinde öğ
renmeğe inhisar ediyordu. Onları bizim 

teşkilata derhal bıldirerek mukabil ted· 
birler alınmasına yardım ediyordum. 
Şimdi ise, yakında kaçacak olan bir düş 

manın ganaiminden azami istifade ça
relerine bakacaktık. Yeni mesai cephe
mi bu suretle kurmuştum. 

O akşam için mühim bir işim yoktu. 
Binaenaleyh geceyi tamamen serbest 

olarak geçirebilirdim. Saat altı buçuğa 

doğru yukarı annemin yanına çıkarak 

ona bir iş için İstanbul tarafına geçece· 
ğimi ve biraz geç geleceğimi haber ver 

dim. Sonra aşağı indim. Ortalık iyiden 
iyiye kararmıştı.Ben Balların da klübe 
gitmesini bekliyordum. Saat yedide ko-

lonel odama uğradı; biraz suratlı idi: 

- Ben klilbe gidiyorum. Bir şey o
lursa beni mutlaka haberdar ediniz. 

- Başlistüne kolonelim! Yalnız berı 
de bu akşam bir iki saat için milsaad• 
istiyecektim. 

tuplann hepsi yeni tar'hli olursa şiip- =-=========================== 
heyi davet edeceği !JÜphesizdi. Sonra eder. Bütün b\ı müşldilleri türlü hile-
herbirisinin zarlı üzerinde ayrı bir lere müracaat ederek yenmeye mu
şehrin damgası bulunmak lazımdı, ma vaffak olduk. 
lüm ya, gemici mütemadiyen seyahat 

K·ADIML il BEMi 
( Dcvrımı var) 

anlıyamamı°Ştı, kadın, her ~yi, • hi-) 
cap bile duymadan - açıktan açığa 
söylüyordu: 

~ IC:>., HDSSÔ ~@McSllr\l 
Nakleden: Hatice Süreyya 
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Aşk, hareketler, lahuti zirvelere u- ı 

laşmak için sarfcdilen bu cebdler, bü
tün banlar, §İmdi benim için birtakım 
ufaktefck musiki parçalarıdır. Sen ve 
ben, aşkı, kfıfi dcrec:~de aradık. Onu. 
ihtirasla urıyorduk. Ve o mevc> ttur, 
Murad. Likin onu b::.na verebilecek 
sen değilsin. Aradığım kadınla erke
ı';in arasmı~nki ru 1~ d ,-?.lmi~ meğer be
nim ... 

Genç erk~k ince bir ~·ağmurdan ha· 
sıl olan perde ardından ufka bakıyor
d ı. Orada, ç"k uzakta, Yakacığı ha
ya!en görür gibi oldu; .n.yazma !.. A · 
yazmaıinki o seher \'akti ... İlk aşkla
rı .. Ve bu kadının ona ilk defa ait ol-

duğu gün •. Sonra, bir ümit ve gurur 
seyyalesi .. Kemli kendine itimat, daha 
yükseklere çıkmak arzusu... Fani in
sanlığından tecı.rrüt etmek gayreti.. 
İşte. İsmet, ona bütün bu lıis1eri lnt
tırıl"tştı ... 

Halbuki, demin, kolları arasında 
tuttuğu İsmet, hararetsiz biçare bir 
vücuttan ibaretti. 

Rul.unu kaybct.ni§ bir vücut.. O ka 
dar gayretine rağmen, bu vücutta bir 
tek kı,·ılcım bile yaratmıya m1,1vaffak 
olmamıştı. 

Ah yEırabbi, şund:ın bahsetmeseydi. 
I<.,almt, bu kıvılcımlanamamaklığın ver 
diği bir eza ile midir, nedir, bir türlü 

''- Muz:ad, bırak beni. Görüyorsun 
ki, ihtimali yok .• Nafile.,, 

Ne müthiş şey .. O ki, 7.Cvk sahibi, 
es!.etik meraklısı bir kadındır. Bu gf. 
bi hislerini insan açığa vurur mu 
hiç? .. Su derece mahremiyetini, bir 
kadın, ii§ıkına bile fat"etmez .. 

Şüphe!:iz ki bunu mahsus, bir kastla 
yapmış olacak ... Son ve kat'i surette 
bağlarını koparmak emeliyle, Muradı 
kendinden soğutmak için bu çareye 
ba~nınnus~ur. Murad, ona şimdi hiç
bir şey m am etmiyor. lsmet, aşıkı
nın bunu tilmesini istedi. Bilsin ve 
kendisinden büsbUtUn ümidi kessin ... 

Istırabı, bUtün vücudunu ihata edi· 
yor. Acı, boğazına tıkanıyor. Gözleri 
meçhul ufuklara doğru dönüyor ve 
kE'ndi kendine konuşur gil:>i: 

- Hey gidi Yakacıktaki o günler .. 
- diyor. 

İHmct. bu sözleri işitti. Aşıkının ya
nina yattı ve başını, onun vücuduna 

- Pekala git. Fakat başçavuşa habeı 
ver benim klUpte olduğumu ... 

Kolonel gittikten sonra bir müddet 
daha bekledim. Artık Krokerde el ayal 
tamamen çekilmişti. Koca binada kori 
dorlarda dolaşan ayak seslerinden başkı 

bir aes duyulmuyordu. 
Odamda bir aşağı bir yukarı dolaşı 

yordum. Şimdi yeni bir mesele karşı · 
sındayım. Ne kadar olsa toyluk, tecrü 
besizlik ... Düşünüyorum. Şimdi kız 

alıp nereye götUrmeli? Dakikalar geçi
yor. Ben hala bir karar veremedim. Bı. 
sırada kapı açıldı. Matmazel T ... endi · 
şeli bakışlarla bakındıktan sonra içeri 
girdi. 

- Evden merak edecekler. Sabaha 
kadar .burada mı duracağız. 

- Şimdi gideceğiz. 
- Eve gidip haber verdin mi? Ya 

merak edip buraya gelirlerse. 
Gülümsemeye başladım: 
- Her şey halledildi. 
- Ortaköye gittin mi? 
- Gittim ve program mucibince oo 

hanı kandırdım. 

- O halde ne duruyoruz. Haydi gi· 
delim. 

Hala bir §eye karar vermemiştim. 
Fakat kıza "ben münasip bir yer düşü
neMedim. içerde bir iki dakika daha 
sabret,, diyemezdim ya .. 

- Haydi canım; sen hazırlan! Ben 
seni karşiki sokağın içinde bekliyorum 
dedim. 

O çıktı gitti, Beş dakika sonra Kro • 
kerden ben de ayrıldım. Beni sokağın 

i~inde, karanhkta bekliyordu. Koluma 
girdt .Beraberce Tünele doğru yürüme· 
ğe ba~ladrk. Bu sefer de aksi gibi sor
maz mı? 

- Nereye gidiyoruz kuzum! 
Ne cevap vereyim: 

- Sen yürü! Orası bana ait . 
Tünele çıktık. Aşağı doğru yürümeğe 

başladık. insanın hazan böyle sıkışık va 
ziyetle:-de telaştan zekası da duruyor. 
Kızı nereye götürmek münasip olacağı· 

nı henüz tayin edememiştim. O da ak· 
si gibi neerye gideceğini öğrenmekte 

ısrar ediyordu. Ben de laf olsun diye: 
- Seninle beraber olduktan sonra 

her yer müsavi, her yer bana cennet. 
Acelen ne elbet bir yere gideriz. 

- Sen beni gene bir gazinoya falan 
götüreceksin galiba! 

- Onun gibi bir şey ... 
- Bu işten vazgeç ... Bu gece ben 

seni davet ediyorum. 
- Yok canım? 
- Vallahi. 
- Nereye davet ediyorsun. 
- Bir arkadaşımın evine ... Orada bir 

gazından daha çok rahat edeceğimiz 

muhakkaktır. 

- Kim bu arkadaşın? 
- Çok iyi bir kızdır. Samimi arka· 

daşımdır. Kendisi terzilik eder. Her sır 

dokundurarak derin bir sesle: } 
- Yakacıktaki o ı;ünler ... Evet .. Fa

kat yalnız onlar mı? .. Mazimizin bü
tün günleri unutulmaz zamanlarımız
dır ... Bana inan ki, bunlann hiçbirini 
unutmıyacağım. hafızamdan bir an 
bile silmiyeceğim ... 

- Ve bu sana kafi gelecek, öyle 
mi? 

- Kafi gelmesi lazım ... Çünkü şim· 
di artık o zamanların benzerler.ini ya
ratmak kuvvetini kaybettim. 

Murad, kendisini tutamadı: 

- T'eki ama, yt.Şamakta devam ede
ceksin.. Bu ya..5r:ıda art ık r.insiyC't 
münaflebctlerini kesemezsin ... Ben se -
ni bilmez miyim? .. 

- ... 
Bir scy söylemedi. 
Döndü. 

Murat:ın gözlerinb içine baktı. 
Bu bakışlarda yalnız merhamet İ· 

fadesi var. 
"Ya§ıyacak ... ,, Ba~ka bir erkekle ... 

Şehvetle... Saman alevi aşklar .. Suya 

rıma agahtır. İhtiyar ve hastalıklı 
annesi vardır. Ona seni nişanlım 
tanıtırım. Kadıncağız çok ihtiyar ol 
ğu için her akşam erkenden yatar. 
kadaşım da nazik ve ,halden anlar 
kızdır. Bizi rahatsız etmez, istersen 
raya gidelim. 

Şansıma ınanmağa başladım artı 
Ben nereye gideceğimizi düşünerek 
zülüp dururken sevgilim bu işi de h 
}edivermişti. Bittabi, onun teklifini r 
dedecek değildim .. 

- Nasıl istersen canım, arkada 
rahatsız etmezsek oraya gidelim. 

- Bilakis çok sevinir. 
Riraz ilerden Tünel - Şişli trarıı 

na atladık. Nereye gıdeceğımizi ben 
bilmiyordum. Duruyorduk. Biletçi 
nımıza yaklaştığı zaman kendisine g 
lerimle nereye gideceğimizi sorduıt1· 
doğrudan doğruya biletçiye hitap et 

- iki tane Sürpagop. 

Beyoğlu ciheti bu akşam çok te 
idi. Ortalıkta adeta bir mezarlık ına 
rası vardı. Karanlık ve sükut... pi;t -yüzler düşünceli, müteessir bir vM-1 

tte ... Bu muhitte kaybedilmiş büyük 
şeyin arkasından ağlayan bir ins• 

hali var. Taksim bahçesinin alt taraf 
dald istasyonda tramvaydan indik. 
fif hafif yağmur çiseliyor. Koluma 

miş olan sevgilim, kendisini ak~ 

rütubetinden ve yağmurdan koru 
için vücudunu büsbütün büzerek 

sokuluyor. Fiyat garajının önüne do 
'geldiğimiz zaman biraz sıkılarak: 

- Arkadaşım bizim gideceğimiı 
haberdar olmadığı isin tedaT'i~~ 
iatcnıcn, u kö~edeki oakkaldan bl 

bir şeyler alalım! 

- Hay hay! diyorum ve bakkala 
lıyoruz. Şimdi ikimiz de aklımıza ge 
len şeyleri ısmarlıyoruz. Sucuk, pastı 
ma, salam, yalancı dolma, balık yuf1l 
tası, çiroz vesaire .. Mezeler hazırlant11 

sıra içkiye geliyor. Şimdiye kadar ~ 
meni güzelile hep bira içerdik. BU • 
şam nedense aklım rakıda .. Hiç altl 

olmadığım halde, bu akşam içiın '' 
istiyor. Ona soruyorum: 

- Ne içeceğiz? 
cfJ Bu suali sorarken gözlerim, rafa 

1 

mi~ boyboy rakı şişelerinde takılı 
yor. Kırcağız da bunun farkında .. çı 
kın bir eda lie başını uzatarak yava~; 

- Mademki son gecemizdir, her 
liliği yapalım ve rakı da içelim. 

Bakkal çırağına bağırdım: 
1 

- En büyüğUnden bir şişe de raJcl,ıı 
Paketleri kucaklıyarak dükkafl~ 

çıktık. Sürpüagop akaretJerine g• ..... 
. eı· 

yokuşun bozuk kaldırımlarından 111 ıl 

sol kol üzerinde, alt kat pencer~ 
zayıf bir ışık sızan bir evin önünde o 
duk. 

(Devamı~ 
=--

kılıç sallar gibi münasebetler... ı)<O' 

- Znvallı Muradcığım... Y8~u' 
rum.. Şimdi bile yaşıyorum .. Ne 
yük a.~kla ve ihtirasla.. ~ 

Artık Muradın nazarında, bU l<~ 
anla.~ılmaz, kendisiyle miicndele 
mez bir mahluktur. 

Gözlerini ondan çevirdi. 

Ve mağlCibiyetinY kabul etti. ı: ıf 
Kadın, Muradın gidişini görrt1e ,1 ' 

temiyordu. Böyle ayrılış zarrıa11!.9 uJ 
"şiir nın insanı ne derece tuzağa dU f3" 

bir zaman olduğunu bUiyordU· 0 ' 

".'llllarmı hazırlamasını oekledi ,,c 
l'IU otelin kapısında tel< .. ar bu!dll~dt 

Nihayet, Murad, harei•cte 8111 pıııı9 
F:'er şey bitti... Otomobilide Jeti , 
önüne geldi. Tam bu esnada, J<:ıd111 • 
dal~tı. ,ıı 

...._ Allaha ısmarladık! Murııd·· ~ 
yır beni götürmene ihtiya( yolc··· ~J' 
dim giderim ... Haydi, güle g0ıe·· 
!un açık olsun... #) 

(Devam• 
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Türklerin attıkları kurşunlar sağ 
kanadımızın ucunda bir kaç delik açtı 

Biraz aşağıya bakayını dedim 
Bir makineli tüfenk huzmesi kuyruğumuzu delik deşik etti 

C~en kısının hüLisasr: l 
llu t'!!crln muharnrlerlndcn biri 

atan Lo 
~n wcıı·e, o zamanın ve hattA bu. 
lıın ; en c~rare.ngtz adamlarından o. 
latın Odd SUveyş kanalı macerasını an. 
._ M ak.tadır. Todd hut1satcn diyor ki: 
"atı ışır MUslllmandı. Türklerin bir mu. 
Jlabt~lycu ontarı TUrk taraftarı ya. 

Jizc.eye katıla katıal gülerdim; fakat ı 
yüreğim gülmeme müsaade etmiyecek 
kadar kasvetli ve dolgundu. Ben de o
na: 

Şehrin az dışında, çölün kumları üstün ı 
de, düzilnelerl çelik kayıklar sıralan
mıştı ve marangozlar boş gaz teneke • 
Jeriyle tahta parçalarından sallar ya
pıyorlardı. 

hına kadar sıçratan müthiş bir sarsm-ı 
tı verdi. Tayyare atlıyol' ve titriyor
du. Fena bir vaziyette bulunduğumu
zu biliyordum. Neredeyse, yuvarlana
cak ve hapı yutacaktık. Fakat ne der
siniz? Teknemiz parça parça olmadı. 
Nereden yaralandığımızı anlamak için 
etrafa baktım. İlkönce bir şey göre-

- Leastreau ! Hemen şimdi ha.s 
methi İngiliz kralının ordusundan is 
tifa ediyorum!. 

r<l.ı. U:tndlstandan geUrdi~miz kuv 
\'cUcr 

- Evet, biliyorum ... Haydi kıprrda
nalım ! ... - dedim - •. Kress von Kressenştayn'ın hiç de 

§akası yoktu. Çok ciddi bir işe giriş
miş olduğu pek aşikardı. Türkler, bu 

Ne M aramnda da MUslüman çoktu. 
oıabl ısırıııard:ın ne de onlarde.n emin 
kak lırdJk. Bu yüzden TUrlderin rnuhnk 
'I'U k ntuvat!a.k olmaları icap ediyordu. 

1 r ler bize taarruza ela hazırlanıyor. 
arar. 

!çeriye doğru döndük. Gazze isti
kametine kıvrıldık. Alçaktan uçuyor
duk. Türkler, sahra mutfaklarından 

başka ellerine geçeni üstümüre fırla
tıyorlardı. I):u~unlar, sağ kanadımı-

çelik teknelerle salları, kızartma tava
sından başka bir şey olmıynn Sina 

çölünün bir başından öbür ucuna kp
dar, omuzlarında taşıyacaklar ve bun 

ları Süveyş kanalını geçmek için kul
Ianacılklardı. 

medim. Bunun üzerine aşağıya bak
tım. Bir de ne göreyim? Bir tombazm 
biltün son kısmı kopmuş, sadece, şe-

Fransız böyle Sırat köprüsü gibi kı
lıçtan keskin, kıldan ince durumlar -
da soğukkanlılığını ve sinirini kaybet
miyen yamanlardanclı. Yüzünde kulak 
tan kulağa varan bir gülümseme be -
lirdi. 

- Harp zamanında istifa kabul e
dilmez. .. 

Pilot, askeri talimatnamenin bir 
maddesini harfiyyen söylUyordu. Sö -
zilne devam etti: 

Kaııi 
eını re istihbarat §dinden nldığıın b1r 

ritlerle tayyareye asılı kalmı§tı ! L'e
astreau motörünU kıstı ve azacı çıktı
ğı kadar bağırarak: "" r, 'I'Urlclertn nereden taarruza ge 

IW"CCkJcrf 1 • 
Oun n öğrenmemi icap ettiriyordu. 
U u Yapabilmek için de tayyareye ih.. 
hJ~ıın vardı. Mevcut tayynrclerlmlzln 
Cck ~ bu işi gilrmeme yardım cdcblle. 
hlllerı Udrcttc olmadığı için El.Ari§ sa. 
'Prana nd~ bir gemiden harckıı.t yapan 
dlın ı:z lnyyarclerlnl tetkike karar ver. 
llllo~u L'Estrcau admdaki bir Fransız 
Sina ~I göUirmeğc muı.·ruııkat etU. 
'l'Urı/nrnnadıımu lsUk11at edecek ve 
d~ek~:rln u~ yoldan hnngisinl takip e. 

zın ucunda, birkaç delik açtı ve bir top 
mermısı azıcık öntimüzde patladı. 

Tayyareye karşr ateş etmesini, onlar 
da bizim gibl, henüz öğrenmemiş ol
duklarından bombardımana pek aldı • 

rış etmedim. Kurşun yağmurunun 

verdiği ilk telB.ş geçince kendimi top
lıyarak biraz aşağıya bakayım dedim. 
Daha başımı çevirir çe\'innez bir ma
kinelitüfek huzmesi kuyruğumuzu, sır 
tımrn dayalı olduğu yerden altı par -
mak ötesini deliıtdeşik etti. Yerimden 
şöylec.c bir sıçrar gibi oldum. Ağznn
dan dökülen sözlerin mahiyetlerini 

söylemiye lilzum yok-. Bunların ne o
labileceğini elbet de anlamışsınızdır. 
Hemen yükseldik ve Birüssebi'e doğru 
yolumuza devam ettik . . 

Bu insana inanılmaz bir mas3l, bir 
çılgınlık gibi geliyor değil mi? 

Belki de öyledir. ltakat orada, yakıcı 
güneşin altında, pırıl pırıl parhyan bu 

- Mösyö artık ne çölUn üstüne ne 
de denizin yuzune incmiyeceğimizi 
anlıyorsunuz ya! .. - dedi. 

Bir tek yolculuk için bu kadarı ye
tip artardı bile; fakat galiba başımıza 
gelecekler henüz başlamamıştı. Dört 
bin kadem yüksekte uçuyorduk; bi
zim koca teknenin erişebileceği yük
sekliğin en son kertesine çıkmış bu
lunduğumuz halde, L'cstreau, makine 
yi daha yukarılara yükseltmek için 
uğraşıyordu. Bu manevranın niçin ol
duğunu tahmin ettim: gazımız tUkcn 
mck üzereydi. 

- Fakat memuriyetini değiştirmek 
le büyük bir sevinç duyabilirim. Nasıl 
ahrette meleklerin ordusuna girmek 
ister misin? 

Birkaç dakika için teklifini kabul 
etmeyi düşilndüm. Fakat rüzgar kuy
ruk tarafımızdan esiyordu '\.-C bu bize 
yardım etti. Sahile o kadar yakın 

geçtik ki tombazm kumlara süründü
ğünü hissettim. erını Öğl'cnt'ccktlm . 

Leas: • • • 
l'ada d:rau tam havalanacagıw mız sı· 

on" - De Up bana dedi ki: 
ıı.-.. niı.ta\1'\.•aresinin rölde '\.•ere i-

çelik tekneleri görünce ,.e böyle bir 
planı tasarhyabilecck adamın çatık 
ka~h kararını düştinünce ödiim patla
dı; çok korkmuştum doğrusu. 

Bununla beraber birkaç Fey öğren

miştim. Türklerin durumlarından ve 

~~ı:,-ec ~ .. .J J ' :. J 

~otörihn~nı hatırlamalısınız... Eğer 
Sö2il uıc bir şeyler olursa. .. 

l-°etiııc ~alt tarafım söylemedi. Bunun 
~d .... aşb llarnıağınm ucuna dudak-
l .... , lr ·· 
~ a0~ 0 PUcük kondurarak, gök-
tı'~li, ~ fırlattL Başka bir yerde 
"e h(IJ ansızın b u tuhaf hareketine 

.y. .y. • 

O RADA toplan, develeri ve at
ları ne üç Türk fırkası ordugfıh 

kurmuştu. İnsanı tasalandırmaya bu 
kndan bile yetip artardı. Fakat az 
sonra göı::dilklerim sac:larnnın bir an 
içinde ağarmasına sebep olabilirdi. 

gemilerin vaziyetlerinden anladım ki 
taarruz, merkezi Sinadan yapılacaktı. 

Sahil boyunca olan ''Filistinlilerin yo
lu., en kolayı idi. 1'.,aknt, bunu kullan
mamakla Fon Kress bizi uykuda ve ga
fil avlıyacağmı sanmı~tı. Hayır, elim
den gelirse böyle bir şeye meydan 

vermiyecektim ! Ei - Arişe doğru dön
mesi için Lcastrcau'ya j§aret ettim. 

Çok yanılmışım. Gazimiz tükenmek 
il?.ero değil, meğerse tamamiyle tüken 
mi~m~. Motör b ir iki defa öksürdü, 
sonra da tamamiyle durdu ve biz o 
durduğu zaman sahil hattından daha 
on kilometro uzaktaydık. 

Suyun üstilne, karadan, ancak bir
kaç adım ötede dU.5tük. Ua.streau 
hızımızı kesmek için elinden gcleni 
yaptı. Fakat tayyarenin kemikleri 
kıracak bir sarsıntı ile Akdenizin ma
vi sularına. saplanmasına mani ola -
madı. Teknemiz hemen, benzin depo
suna varıncaya kadar battı. 

Bu gaz deposu tayyaremizi. bir 
ganbotun bizi gelip almasına kadar 
tam iki saat yüzdürdü. Bereket ver -
eJn k l enk az batmadı. 

e kırık dökük konu~tu~ ing i-
Fakat b una hiç PA lü.zum yokmua· 

bir Türk mermisi bize Ariı;'in yarı yo-
• 

Pilotuma bağırdım: 
• 

(Dcuamı 1'ar) -
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GÜZEL PRENSE5 81 
~öremlyeceksiniz. Çü~kü 
crkenC:en ava gitmiş. 

l-Iü:<ümdar, cevap verdi: 

sabahlcyi ı) yet var. Acaba bu evde oturanların hep 
si dilsiz mi? 

- D;ıha iyi ya .. İnsan hazan kırlard <i 
orrnan!arda dolaşmak istiyor. Biz de bL 1 

f~rsattan istifade eder, kü~ük bir gezin· 
tıyc ç.l:abiliriz. 

Vera, babasının boynuna sarıla ral< 
t~şekkür etti. Beş dakika sonra gezin
~ı elb•selerini giyerek geldi. Kral kız 
ıle beraber çıkarak kapıda bekliyen a· 
t~baya bindi. Düşes Vera, bütün gecc
Yi Uykusuz geçirerek gözleri kızarmı~ 
olan b~bas .. .. .. k l " ınm yuzunun ço sararmı 
Olduı;unu gördü. 

Araba on beş dakika kadar gittikten 
sonra k" " k k uçu bir sokakta durdu. SonrC! 
raı kızın · · · · · ı ba a ınmesı ıçın ışaret ett , ara· 
dan indiler. Vera sordu: 

l"a;;- Babacığım. nereye gidiyoruz. A
adan niçi., indik? 

ll\a - Kızım, buna dair hiçbir şey sor
nı ··· Yalnız benimle beraber gel.. Yal· 
~.Şunu söyliyeyim ki seni gezmeğc 

degıı ~ 
bul ' soguk bir yerde benimle bcrabeı 

tınmak için getirdim. 
Vera d" · acab uşunmeğe başladı. Babası onı .. 

dul\ .a nereye götürüyordu? Fakat bu 
uncesi çok sürmedi I,. . 

YU~r~t, kızıyla beraber ilerliycrek bü
Olan ~; bin?nın önünde durdu. Kapal· 
kan be pı. bırdenbire açıldı va dışarı çı· 
ladık kçı hükümdarı hürmetle se15m
larıa t:~ sonra çekildi. Kral ağır adım· 
tı ,._ ınaya girdi, soldaki dehlize sap-

. uehr 
daya . ızin nihayetinde bulunan bir o-
Ycrıcr:ı~diler. Burada ihtiyar bir adam 
ladıkta ldar eğilrek hükümdarı se!am
'terdi ...,n sonra kendisine bir anjhtaı 

'J c ortadan kayboldu. 
era 

- n' :ıer~kl:ı babasına sordu: 1 
a acıgım, burada garip bir vazi-

- Evet kızım. Bu evde oturanların 
hemen ekseriyeti sağır ve dilsizdir 1 
Sen beni takip et. 

Vera, meydanda hiçbir şey görünme
mesine rağmen titremekten kendini a
lamadı. Buranın korkunç seasizliği kal
bini adeta eziyordu. Müthiş bir korku
ya kapılmıştı. 

Kral, bu sırada küçük bir kapı açtı. 
Kızını da elinden tutarak bu yan ka· 
ranlık yere &oktu. Sonra arkalarından 
kapı kapandı. Vera, birden ayaklarının 
altındaki döşeme tahtalarının aşağıya. 

adeta bir uçuruba doğru inmekte oldu
ğunu far ketti. Korku ile bağırdı: 

- Aman babacığım, ne oluyoruz? 
Nereye gidiyoruz? 

- Korkma asansördcyiz. 
- iyi ama nereye iniyoruz.? 

- Ölülerin dinlendikleri yere 
Biraz sonra asansör durdu. Kral ka

pıyı açınca Vera kendisini bir mahzen
de buldu. Hükümdar kızının bir şey sor 

ması:ıa meydan vermeden kolundan tu
tup asar.sörden ~ıkardı ve dört duvar· 
dan başka bir yer görünmiyen bit' diğer 

mahzene geçirdi.Burada kenarları örtülü 
bir ağaç masanın üzerinde üstü siyah 
bir çoha ile örtülmüş bir tabut duruyor 
du. 

Bu manzaradan çok ürkmüş olan 
Diişes birdenbire silkinerek geri çekil
di. Babası, bunu farkedince vaziyeti i
zah etti: 

- Haydi kızım. Şu masaya yaklaş .. 
Biz buraya bir cenaze merasimi yapır.a
ğa geldik ... 

Vera, merakla sordu: 

- Baba bu merasim kimin cenazesi 
için?. 

sürle seyretti. Birçokları faciayı gör • 
memek için ellerile yüzlerini kapamış • 
lardı. 

Bu esnada hapishanein kapısı önünde. 
bir araba durdu. Arabadan fırlayan bir 
adam yaydan kurtulmuş bir ok gibi içe
ri daldı. Bir taraftan kalabalığı yararak 
ilerlemeğe çalışıyor, diğer taraftan da 
yüksek eesle bağırıyordu: 

- Durun, durun... Asmayın . Kral 
mahkumu affetti. İ§te emirname getir· 
dim. 

Bu genç, avukat Zello idi. Kralın 
af emirr.amesini getirmiş. fakat geç kal 
mıştı. Tela§la celladın önüne kadar var 
dı. Fakat cellat teessüfle başını salla
yarak şu cevabı verdi : 

- Çok geç kaldınız. Adalet yerini 
buldu. Görüyorsunuz ya? .. 

Avukat idam sehpasını ve üç direğin 
arasında, celladın belinden tutarak aşa-

ğı çektiği Annanın cesedini görünce 
yıldırımla vurulmuşa döndü. 

Siyah bir örtü ile örtülmüş olduğu 
için kızın yüzünü göremedi. Fak<ıt onun 
gılzel ve biçimli vücudunu tanımakta 

güçlük çekmedi. insan sesine pek ben
zemiyen boğuk bir feryat kopardı: 

- Eyvah, geç kaldık ha ... 
Zello, adeta gözlerine inanmak iste

miyordu. Fakat acı hakikat meydanda 
idi. Onu ne kadar seviyordu. Ne kadar 
uğrR~mrştı. Bütün emekleri, hayalleri 

'bir rüya gibi kaybolup gitmişti. 
Müthiş bir hiddetle hakimlere ve 

müddeiumumiye döndü. Gözleri yaşar
mıştı. Boğuk bir sesle haykırdı: 

- Bedbahtlar •. Bu masumu astınız. 
Bu zavallının günahını daima çekecek
siniz. Bir gün elbet sizden bunun hesa
bı sorulacaktır. Gözleriniz kararmıştı . 

Aleyhinde hiçbir delil bulunmadığı hal 

de bu biçare kızı astınız ha .. insanlığın 
adaleti bu mudur? 

Bu sözleri derin bir sükut takip etti. 
Hakimler, kendilerine adeta hakaret ve 
tecavüz edilmiş olmasına rağmen ses
lerini çıkaramadılar. Avukatın elinden 
aldıkları hükümdarın emirnamesine 
hayret ve dehş-:tle gözlerini dikmişler· 
okuyorlardı. 

Nihayet müddeiumumi cevap vermek 
lüzumunu hissetti: 

- Mahkeme vicdani kanaati daire • 
sinde kanuni vazifesini yapmıştır. Bu· 
nunla beraber, insanların hata işlemek
ten kurtulmuş olduklarnı kimse iddia 
edemez. Mahkeme bir hataya düşmüı 

olsa bile bunu mevcut delillere bakarak 
yapmıştır. Suçsuz bir kimseye kasden 
ceza vermek mevzuu bahsolamaz. Artık 
bu müessif meseleyi kapayalım. 

M üddeiumur.ıi bunu müteakip cella· 
da işaret etti. Bunun üzerine cellat, 
luzın boynuna takılmış olan ipi çıka • 
rarak cesetli yamaklannın getirdiği bir 
tabutun içine yerleştirdi. 

Ak sakallı, uzun boylu ihtiyar bir a-
dam olan hapishane doktoru tabutun 
ilzerine eğilerek cesede baktı. Eliyle 
cesedin kalbinin bulunduğu noktayı 

yokladı. Sonra, mahkumun ölmüş bu • 
lunduğunu ve defnedilebileceğini söyle 
di. 

Cellat İstefan glıya çoktanberi sabır· 
sızlıkla doktorun bu sözlerini bekliyor· 
muş gibi hemen tabutun üzerine siyah 
bir örtü örttü ve muavinlerine dönerek: 

- Haydi, tabutu evime götü:-ünüz. 
Sonra ormana gömeriz, dec!i. 

Cellat yamak?arı tabutu kaldırmak i• 
çin yaklaşt;kları sırada Avukat Zello 
müthiş bir sesle haykırdı: 

- Durunuz, cenazeyi götürmeyir.iz. 
Bu zavallının hayatını ku~taramadım, 
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IŞIKLI 

NEON 
SiNEMALAR 

Eminönü Ha.lkevi tarafından her ay 
çıkarılmakta olan (Yeni Türk) ün 47 
inci sayısı çıkmıştır. Bu sayıda: 

REKLAMLA 
U~lYlz ve taksntBe 

lSTANBUL: BEYOCLU NECiP ERSE 
18,30 08.!I, plAkla. 19,30 Bayan Bedia ve 

Bay Vasfi Rıza tarafından diyalog, 20 sine 
kemanı: Nuri ve arkada§ları heyeti, 20,30 
Cemal K~ ve arkada.şiarı tarafmdan Türk 
musiki.si ve halk §arkıları, 21 plA.kla sololar, 
21 30 orkestra, 22,30 ajans havadisleri, 23 

SARAY Asrl zamanlar (Şarlo) 

lskender Falırettin Sertelli, Ziyaed
din Fahri, Salih Münir Çorlu, Agah 
Sırrı Levend, Naci Kum, Sabri Esat 
Ander, Nahit Sırrı, Kazım Sevinç Al
tmçağ, N. Sefa Coşkun, Şerü HulQsi 

Galata: Sesli Han TURK ı Kallente 
MELEK : Ehil sal.ip muharebeleri 

(fansızca kopyesi) 
lPEK ı Ehlisalip muharebeleri gibi tanınmış simaların yazıları var- lstanbul üçüncü icra memurlug"' 

dır. , 
{Türkçe kopyesl) son. 

vtYANA: SAKARYA t Asri zamanlar (Şarlo) 
Gençlerle münevverleri ala.kadar Kalonun tahtı tasarrufunda bulunan ve Emniyet 

eden yazılan toplamış bulunan bu birinci derecede ipotekli olup tamamına yeminli üç e 
mecmuayı okuyucularnnıza tavsiye rafından (2415) lira kıymet takdir edilen Boğaziçinde 
ederiz. 

17,55 mU.!iki. 18,55 blr sanatkArı ziyaret, 
19,15 konU§II181ar, 20 opera yayım, opera 
bin.asmdan naklen, 23,20 haberler, hava rapo 
ru, 23,30 musiki ve şan 24,10 haberler, 24, 

20 gramofon, 1,05 musiki. 

YILDIZ : Pompicnin son gilnlerl 
(Suvarede): Margarito 

snMER : Ta.ras Bulba 
bakkal ve boyacı sokak eski 9 mükerrer yeni 40 numar 

BERLlN: 
17,50 musiki, 18,35 açlığa ve 110ğuğa ka.r. 

p mücadele, 19,05 musiki, 20,05 hayvanat 
balıçesl.ııde bir gezinti, 20,50 günlbı akisleri, 
haberler, 21,20 genç milletlerin zamanı, 21, 
50 eğlencell konseT, 23,05 hava raporu. ha... 
berler, apor, 23,~ gece musikisi. 
BUDAPEŞTE: 

ALKAZAB 
TAN 
ŞIK 

ŞARK 

ASRI 

ASTORYA 

OUMUR1YET 

Bildlrmemiştir 

: Bildirmemi§tlr 
: Mişel Strogof 
ı Könlgsmark 

1 Sllft.b başına ve Şahane 

Tunç vücutlar ve Yer 

ttiredi 

BU dirıneınlştlr 

lSTANBUL.: 
F'ERAB a Blldirmeml§tir 

=-Dün ve Yarın
Tercüme külliyatı 

No. 60 
' Yeni Kadın 

ya hanesi solu Sikistas hanesi arkası Tahsin aralığı ce 
sokağı ile mahdut hanenin zemin katı: Karosimen döşeli 
ına katta bir sofa bir oda bir hela zemini kırmızı çini 
diven altı birinci ~atta bir sofa biri tahnitli iki oda kiler, 
bir sofa iki yüklük iki oda bir hela her iki odada çinko d 
elektrik ve terkos tesisatı mevcut bahçenin zemini çi.nk 
etrafı duvarlıdır. Bina ahşap ve yenidir. Heyeti umumi 
olup 49 m2 bina kalam bahçe olan ah§ap ev açık arttır 
caktır. 

17,20 talebe zamanı, 19,05 sıhhi konU§llla, 
ve diğer bir konuşma, 19,50 viyolonaeı ve 
piyano konseri, 20,25 Per GUnt piyesi, 23,05 
haberler, spor, 23,25 salon orkestram, 24,05 
gramofon, 1,05 haberler • AZAK Bildirmemiştir 

OEMIL BENA. ONGUN 

Fiyatı: 40 kunış. Tevzi yeri Vakıt 
kütüphanesi İstanbul Arttırmaya konınuı olduğundan 14-12--938 tarih 

pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar dairede birinci 
icra edilecektir. 

DtnffiEŞ: MiLLi Mohikanla.rm sonu ve 
Bu kitapla Dün ve Yarın tercüme 
külliyatının altıncı serisi tamam
lanmıştır. 

Pranga 18,05 gramofon, 19,015 saat, bava raporu, 
haberler, 19,20 muskili konuşma, 21,05 kon. 
ferans, 21,25 keman konseri, 22 konferans, 
22,15 §4.Il kon.serl, 22,315 saat,, hava raporu, 
haberler, spor, 22,50 orkestra konseri, 23, 
oo traıısızca ve almanca haberler, 24 haber. 
Jer. 

HiLAL t Bildirmem1ştlr 
Arttırma bedeli kıymeti muhamınenenin % 75 ni buld 

müıterisi üzerinde bırakılacaktır. Akti takdirde en son 
ahhüdü bakı kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle t 
rek 29-12-936 tarihine müsadif ıalı günü saat 14 den 16 

ALEMDAR Gizll vesika ve Kızıl alev. 
KEMALBEY Bildinnemiııtir 

PARlS (P,T,T,): 
18,25 ıarkılar, Havaidcn orkestra, gramo_ 

:fon, 19,05 od& musildst, 20,35 hs.va.dis, ha.. 
va raporu, 21,40 oda musllrlıd, 22,50 konuş. 
ma, 22,35 piyano, konseri, 22,150 şan konse. 
ri, 23,35 piyano konseri, 24,35 haberler, ha.. 
va raporu, 1,05 Amerika haberleri, 
ROMA: 

BALE 
SUREYYA 
ER&"llKÖY 

KADI KOY 
: Blldirmem!_ştlr 

Blldirmemiştır. 

Kongre eğleniyor ve Vah. 
§ilere hUcunı. 

OSKUDAR 
ı Bildirmemiştir 

BEŞlKTAŞ 

SUATPARK: Faklr bir dellkanlmm hl. 

ka.yesı 

BAlAT 

za dairemizde yapılacak ikinciaçık arttırma bedeli k 
hammenenin % 75 ni bulmadığı takdirde satı§ 2280 N 
ahkimma tevfikan geri bırakılır. Satıı petindir. 

18,20 ka~ık musiki, 18,153 hava raporu, 
haberler ve saire, 20 25 yabancı dillerde ha.. 
berler, 88.8.t, haberle~, devlet yaymı, 21,415 
oenJikler, 22,05 komedi, 22,35 konser, 24, 
M haberler, 24,20 dans mu.siklsl. 

Bilyük ıuanyetizör ve illüzyonist 
' ,., Zati Sungur 

: şanghay ihtllAlf, Saadet 
ve Lakuka.raça 

TiYATROLAR 

Alacaklıları ile konkordato aktey. 
!emek üzere Kırzade Şevki ve Şüreka. 
sı şirketinin teklif ettiği konkordato 

projesini müzakere etmek üzere 3.11. 
936 tarihli celsede bazı muamel!tm 
itmam ve ikmali için görülen lüzuma 
binaen alacaklılar toplantısmm 7.11. 
936 tarihine mUsadi.f cumartesi günü 
saat 12,30 a taliki takarrür etmiş 

bulunduğundan alaca.klılarm mezkilr 
gün ve saatte Galatada Cemaat hanın· 

da 213 numaralı yazıhanede hazır bu
lunmaları lüzumu 118.n olunur. 

etmek istiyenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 nisbeti 
çesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil 
lazmıdır· Hakları tapu sicilli ile ıabit olmayan ipotekli 
diğer alaka.daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin hu haki 
susile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı mü 
birlikte ilin tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında 
remize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu 
sabit olmayanlar satit bedelinin paylqına.smdan hariç 
terakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediy 
vakıf icaresj bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 ıeneli 
resi tavizi müfteriye aittir. Daha fazla mal\imat almak 
28·11-936 tarihinden itibaren her kesin görebilmesi için 
bulundurulacak arttırma p.rtnamesi ile 341515 No. lu dos 
caatla mezkUr dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri il" 

Fevkallde b1r prog • 
ramla temmllerlne de 
vam ediyor. Her ak. 
şa.m aaat 21 de su. 
vare. bug{ln ve her 

cumartem pazar gble

saat 17 de ma n 

t.rAKstM Tiyatrosun. I 
da.. 

TEPEBAŞI 

dram kısmmda 
AYAK TAKIMI 

ARASINDA 
rao n rtya.Uoeuncla _ ~

OPERET KISMI 
MASKARA 

lstanbul Yeni Postahane C<U1iLe. 
si Anı.ınyadi han 4 numarada Kır 
zade ~evki 1'e 6üreklisı Şirketi 

kdmi.seri Ihsan Rüştü 
(V. No. 18967) 

GUZEJ] PRENSES GOZEL PRENSES 

Fakat namı:e ve şerefini kurtaracağım. 
Onun çocuk doğurm.a.tnl§ olduğu.-ıu is-
bdt edeceğim. Böylece ona sürillmcl 
iat~nen lekeyi Bilip hakikati meydan:. 
çıkaracağım. 

Bu sözlere en fazla şaşan cellat oldu. 
Korku ve dehşetle büyüyen gözlerle 
avukata baktı. Elinden gelse onun üze
rine atrlarak parçalayacaktr. Nihayet 
soğuk kanlılıkla cevap verdi: 

- Affedersiniz ama, eskidenberi a
det olduğu üzere asdanlann cesedi cel
lada verilir. Onlan ben gömerim.Eğer 
hıtl<sızsam müddeiumumiye sorabilirsi -
niz. 

Vaziyet gittikçe nazikleşiyordu. A -
vukatm vaziyeti ve iddialan bütün ha
diseye şahit olanlar üzerinde derin bir 
tesir bırakmıştı. Bilhassa hükümdar 
tar:\fmdan affedildiği halde talisizliğine 
kurban olan bu genç krza acımayan 

kaI:namıştr .. Hakimler ve müddeiumumi 
avukat Zello ile hapishane ve polis mü
dürleri tabutun etrafında bir daire çe
\'irmi§lerdi. Biraz geride duran halk 
hadiseyi merakla takip ediyordu. 

Müddeiumumi, bütün gözlerin ken
disine dikildiğini görünce cevap ver
mek lüzumunu duydu: 

- Evet, ceUat haklıdır. Çünkü öte
denberi tatbik edilen nizam mucibince 
bu vazife cellada verilmiştir. İdamdan 

so:ıra cellat cesedi alır ve defneder. A· 
vukatm iddiası kanuna ve nizama uy
gun değildir. 

Avukat Zello asabiyetle mukabele et
ti: 

- Doğru söylüyorsunuz. Fakat bu 
nizam bu meselede tatbik edilemez.Çün 
kü mahkeme kararı arasında mahkumun 
idamından sonra cesedinin muayene e
dilerek bir ~ocuk doğurup doğurmadı
ğının anlaşlması da vardır. Buna mah-

keme karar vermişti. Çünkü An.na 
Paskal, yaşadığı müddetçe böyle bir 
muayeneye razı olmamış ve bunda IS• 

rar etmişti. İşte şimdi bu kararın da ye
rine getirilmesini istiyorum. Müddei· 
umumi efendi, eğer bu cesedi gece 

vakti gizlice defnetmesi için cellada 
teslim ederseniz ikinci bir cinayet de siz 
irtikap etmiş olacaksmrz. Çünkü bu kr· 
:r:ın kendisinden sonra namusu ve şere

fini de öldürmüş olacaksrruz. Rica ede· 
rim. Bu muayene yapılmadan ceset gö-

mülmemelidir. 
Müddeiumumi, bu sözlere cam sıkıl· 

mrş olduğunu belli edecek bir şekilde 
a7ukata baktı, sonra: 

- Avukat efendi, dedi. Emin olunuz 
ki bu muayeneden hiçbir şey çıkmrya
ca!t ve cesede doktorlar beyhude eziyet 

eueceklerdir. Artık bu meseleyi unuta· 
lım, bahsetmiyelim, daha iyi olur, sam· 
rrm. 

Bu cevap genç avukatı çileden çıkar
nıağa kafi geldi. Asabi bir buhrana ka
p!ldı. Vücudu baştan başa titriyordu, 
Şiddetle haykırdı: 

- Demek ki, siz bu kızın bana tevdi 
ettiği hak ve namusunu müdafaadan 

berıi mcnediyorsunuz. Fakat iyi düşünü 
nüz. Bu hakikati inkar etmek adaleti 
ayaklar altına almak demektir. Bir gün 

bunun cezasını çekersiniz. Ortada anla· 
şılması elzem olan bir hakikat var. Bu
mtn için cesedin bakire olup olmadığı 
iki doktor tarafından muayene edilmeli
di:-. 

Avukatın bu müdafaası, orada bulu· 
nanlar üzerinde tesirini gösterdi. Halk 
a.::-:ı.smda avukata hak veren mırıltılar 

işitilmcğe başladı. Nihayet hakim ka
rarım bildirdi: 

- Pekala, yarm fetimeyit ameliyatı 

yapılmak için cenaze teşhirhaneye kal
dınlsm. 

Ceııat, kalbine bir hançer yemiş gibi 
oldu. Hiddet ve asabiyetinden elleri 
titriyordu. Yavaşça milddeiumumtye 
yaklaprak ve kekeliyerek: 

- Fakat ben bu hakkımdan naaıl 

V"azgeçeyim? Bu ceset bana niçin veril
miyor? 

Müddeiumumi onu başından savdı: 
- Ne yapalım? Bu defa hakkından 

vazg~eceksin. Hem, ne :r:aran var, sen 
memnun ol. Çünkü bir angaryeden kur
tulmuş oluyorsun. Haydi artık işine git. 

Dört kişi yakla§arak tabutu kaldırma 
ğa başladılar. Polis müdürü bu işe ne
zaret ediyordu. Cenaze bundan sonra 
ormn nezareti ve mcs'uliyetl altında bu
lı.:ı:ıacaktr. Cenazeyi tC§hirhaneye kadar 
na klettirecekti. 

Birkaç dakika sonra cenaze teşhir -
haneye nekledilmiş, hapishanenin avlu
sunu dolduran memurlar ve halk dağıl
mıştt. Avukat Zello da vaziyeti hükUm
da:-a anlatmak üzere sarayın yolunu 
tutmuştu. 

Cellat İstefan, darağacının yanında 

donakalmıştı. Korkunç bir şekilde diş
lerini gıcırdatıyor, yumruğunu aıkıyor, 
:;özlerinden ateş püskürüyordu. Kendi 
kendine müthiş küfürler savurarak şöy 
le mmldamyordu: 

- Hay Allah cezasını versin .. Bu 
mel'un avukat da nereden çıktı. Büyük 
bir servet kaybettim. Ah dostum Zin
gara. şimdi senin yüzüğün ister otuz 
para etsin, ister otuz bin frank .. Ma -
demki o yüzük benim olmıyacak .. Ya 
kız şimdi ayılacak olursa .. Mahvoldu -
ğum gündür. Eminim ki boğulmadı. O
nu öldürmedim. Heyecandan bayıldı, 

Alelade bir baygınlık geçiriyor. Herhal 
de tedbirli davranmalıyım .•. 

-20-

KRAL TEŞHIRHANEDE 

Düşes Vera, kahvaltı masasının 
şma oturmuş, büyük bir iştiha ile k 
kaosunu içiyordu. Karıısında oda h 
metçisi Jan ayakta bekliyordu. Jan h 
lerini kolayca saklamasını bilir, p 
için her şeyi yapmaktan çekinmez 
Senelerdenberl Prenıes Veranm h 
metinde bulunuyordu. Veranm her 
tasmı gizler, batt! ona bu yolda yar 
ederdi. Bir aralık Veradan Zingara 
mektuplar götilrüp getinnit. .daha 
çok işlere vasıta olmuıtu. 

Jan, bu sabah da DUıeı Veraya 
nın nasıl idam edilmi~ olduğunu an 
tıyordu. Çünkü Dil§es, bir gün 
onu bu hadiseyi görerek kendisine a 
latmağa memur etmişti. 

Annanın idam edildiğini öğrendikt 
sonra Vera büyük bir yükten ku 
mu§ gibi genit bir ncf eı aldı. Ba 
bir çocuk doğurduğunun tek f8hidi o 
Anna nihayet ortadan kallmuıtr. Bun 
için büyük bir sevinç içindeydi. 

Tam bu sırada Dükün ikamctı( 
önünde muhteşem bir araba durdu. 
şak Jan hemen pencereden bakarak: 

- Dü§es, dedi. Pederinl:r: kral ha 
retleri geliyorlar ... Ve karşılamak üze 
hemen dışan fırladı. 

Anna, babasının böyle erkenden k 
disini ziyarete gelmesine şaşmıştı. Bir 
sonra kaprnm iki kanadı da arkası 

kadar açıldı. Kral Kristiyan ağır ad 
larla kızmın odasma girdi. Vera, yeri 
den fırhyarak babasına doğru koştu 
ellerini öperek sevinçle bağırdı: 

- Babacığım, sizi görünce ne tcada 
sevindim. Fakat ne yazık ki kocarJl 
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n ul dördüncü icra memurlu
ndan: 
~ Emniyet Sandıtma birinci derecede ipotekli olup ye

._... 'talmf tarafmdaa tamamına (8804) lira laJmet takdir 
&.,011unc1a Ferikly mahallesinin "Tata•la,, Kmtulut cadde-

Yurddae: 
Balbakanmıız lsmet lnön.ll, TOrk 

parumm en emin bir para olduju- ı 
nu dalma aöyledl. Hakkı vanmş 
bak, en sağlam gibi görUnen yaban- i 
cı paralar bile% 30 dllfWkten aon- 1 
ra TO.rk parası aapeağlam yerinde i 
duruyor. TUrk parası biriktir. 

Satılmayacak eeya, ki
ralana.mıyacak ev, apar
tmıan yoktur! Ancak yo-
lunu bilineli : · 

HABER 
GAZETESiNiN 

KUÇUK ILANLARI 
Çabuk ve iyi atmak, 

kiralamak için en emin, 
en ucuz ve en kolay vuı-
ıa<tn'· 

20 kelimeye kadar bet 
defui 

100 
kuruetur 

HABER GAZETESi 

lstanbuıda en çok satı· 
lan hakikt &qam guete
lllcllr. 

u 

ALGOPAN 
Bq Ye dit afnlanna Grip ve Romatizma . ıancılarına en 
tesirli kqelerdir. lımine ve bu reıimli markaıına dikkat. 
Her eczanede 1 - 8 - 12 lik madeni kutularda bulunur. 

• • 
Islcııılıul Belt.~tli)resi Ilaııları 

f 

Sahaıı metre Bir metreai ilk 
murabbaı nin muham temiaatı 

men kıymeti 
Fatih yanım yerinde 20 inci 

adada yiiuüa araa. 33,09 1,30 ~ 

KabU••ta Hırka11 Şerif Akaeki yansın 

kl·ralık aparlı~ yerinde muhtesip lıkender mahal· 
leelnin çıkmaz Cevizci ıokaiıncla 

man daireleri 13YellkapıNo.lueYleraraımda 
1 metre 50 santim ,UZlü ana. 19,SO 2,!50 3,68 

... 148, 148, 150 yeni 17213 No. Ju ka1clen milfra ana timdi 
llO No. hı dükkinı havi apartDMDbl iablmuma karar Yr 

Kabataıta Settıatnnde Çtlrtlbulu 
Mahmut pap apartmwuııda deniae na- Yukarda ıemti, aahuı ve bir metreainin muhammen kıymeti ya· 
ar, trunaya yaJma biri bet oda bir aa- zıh olan arsalar alikaclarlan araımcla aablmak üzere a71'1 ayn açık 
loll mutpö, blmJO, dlforl altı oda bir artmmaya ~·· ş.ıtmmeleri leYUllll müclürlüiüncle 
..ıon mutpü. buayo " her ikfaüıde de ılriilebilir. tateldUer lalsalarmcla s&wllen ilk t.ninat mühaa Ye 

•fittemlllt •e laachadu: MezkOr apartımanm iami ''Se- ha•ıul. elektrik tellaatı ve ıu mncut ya mektubile beraber •tt-938 paarteai ,unu saat 14 ele daimi en· 
clır. Cepheaincle birinci kattan itibaren çılgnalan iiUdiiiiiiidalreiiiiiiiiiiiiiehiiviimiiiiiiifiiiiyaiitlaiiiiiikiiiraiiihiiikiibiir.iiii~I cümende bulunmalıdırlar. (8.) (2487) 

lllfi ·.-ı.n mozayik korkuluklar demir, 'bojalı Ye kü· 

~'111-!IWfiilli~ ....... JIQ • .. aeııı .. ..-.... J........ 011111f"ı or n ,.,..,..ıın"Jdiii ııl>i aynca apartıman methalinden de merdiven olup 

:-". merciveni ve arlmda bahçede muhtelif çiçekler, arka 
~ muhafaza duY&rı vardır. 

SOreyya Atamal açık arttırmaya konulmuıtur. Şartnameai leYUDD müdilrUliünde ıi· 
Huayenehaııe: Beyotlu • rarı[ll&A rülebilir. lıtekliler 188 kurutluk ilk teminat makbuz veya mektubi· 

ti~ ka~cla: Bir koridor üzerinde iki oda bir heli ve dük- kapı tramvay durajı, Roma le beraber (bir tün evveline kadarilk teminatın yatırİlmuı daha ma· 

d de bir ıofa olup koridor ve tofa seminleri çimentodur. Bu yanında 121 birinci kat 3-8 vafık olacaiı) 5-11-936 ıaat 14 de daimi encümende bulunmalıdır 

!!!!!!!!H!!!er!!!!!ıGn!!!!l!!!S!!!-!!!!!20!!!1!!!e!!!k!!!a!!!da!!!r!!!. !!!l!JI lar. (B) (2380) ı.e~; 1-Cilen •e yukarıya ayn merdiveni olan koridor üzerinde 
iri, odunluk, 1 kapıcı oduıve çifte mozayik tekneli ve sabit 

...__ Ç&m•ıırbk, zemin kabnda biribirine sekiz ayak merdi
.-•-ul zeminleri renkli çini döteli, 2 tabanlık ve çifte kanat
Od.. ""-mi l>ir kapı olup itba katta 1 No. dairede 1 ıofa üzerin
lioci"• z.nlni çini clateH bir ban70 1 heli 1 mutfak 1 sandık 

Yeni çıkb Keıif bedeli 908 lira 88 kurutolan Beyolla il inci mektel>in ta· 
miri açık eksiltmeye komalmUfbır.Şartnameai •• btif evrakı le.
kaleminde ılrillebilir. istekliler 2480 No. lu kapmada JUıb ..... 
ile 8aJ1Ddırbk direktlrlüiünden huna beaw 800 liralık it yaptılr 
na dair ehli7et •eaika11 •• 89 liralık ilk teminat makbuz ve7a melr 

ICUlttk Serili 

No. 2.1 . 
lrataıda zemini ahpp clfitemeli 1 aof a üzerinde iki oda 

"1& ~e aanini renkli çini alafranıa ocaklı sabit dolaplı 
lmrnaJı bir mutbak umini çini bir ban70 bir bel& ve ar 

'-t ~ çilli diteff a..m korkuluklu balkonu havi 2 oda, 

Andre llonna 
HAYDARRlFAT 

tubile beraber (bir IÜD eneline kadar ilk teminatın yabnlmuı 
daha maruık olacaiı) 5-11-938 perıembe ıünü saat 14 de daimi 
eacilmende bulunmalıdırlar. (8) (2382 

~ lririaci btm aJDJ ohap binada elektrik •• au tesİl&b var 
. S.. tlat katı lmmen camba,.clmbk mahalli ve kısmen kapalı 

'b~: Umamu 163 m2 ohap bundan 125 m2 bina kalam 
·--..cha: S.t tarafı nnlce ifral olunan 3 arkası 8 Ye 

• 
iklimler 

Bir mtlteba88ıs diyor ki ı 

..._ ~ analar aol tarafı uhdesinde olan 7 harita nama· 
eepı...i K111tu1ut tramva7cacldeeile mahduttur. lıbu k&ıir 

JllİDCİ Talll Fazla Maklyaj 
Cilt fr,in zararlıdıı. 

il 'fak artbrmaya vazedilmiı olduiandan 10-12-938 tarihi
• Pertembe günü saat 14 den 16 ya kadar dairede birinci 

• ~ b.aJICl'a edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 
el. eıı duiu takdirde mütteri ıi üzerinde bırakılacaktır. Aksi 
~~ ._ artbramn taahhüdü bakı kalmak üzere arttırma ıs ·--

14 .-__ 1-dit edilerek 25- 12-938 tarihine müaadif cuma ıü-
~ 18 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık FiJab 100 Kanttur 

a.tt-_ VAKiT Kitap ..... - latanbaJ 
~.._..... bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni 'bal- 1;;;;;;;;;; _____ ;;;_;;;;~1 

· ~ taht 2280 No, lu kanun ahkimma tevfikan ıeri br KURUN Doktoru J ıren, Hnelerlt ilk •k ,..,.. 
--....._ ~ Petlndir. Arttırma,.a ittirak etmek iıti7enlerin kıymeti lan maldyajdaa ,tlade yqm 
...._ ~ % 7,S niıbetinc:le pey akçeai veya milli bir bankanın Necaeddin Atasarıın ilerledili isleri bllirir. Bu 11e 

--~..::: hamil bulunmah~n lbmıdır· Haldan tapu ıicil- Her gtln 16,30 d&D 20 ye kadar blr· ıenç im tenlniD sGzellltl 
aa.L.:ıt • eki" •---•-ı d d ı el irti"f k Lllellde Tayyare apartmıanlarm- içln tehlikelidir. J'alrat bu ı•· --..lııl-ı'_· .-- ıpot ı a....a ar a iier a ika araam •• a bi hallerde cDt 9 1--1 tablı 
~~ bu h ~-ı- 1 da daire 2 numara 3 de but•Jan. -.. h.:.....1ı aklanm Yebaauıile faiz ve muarife·uau o an edilen 1-1...a.1ııo1 ve lhJI 

- .. ._.. m kabul eder. Cumarteal gQnlert 14 •--rvw--
't 20 ~ •U.biteleri ile birlikte il&n tarihinden itibaren den 20 ye kadar muayene param- edlcl unaurlarla betlendllf 
~itd. L .. ~da birlikte dairemize bildirmeleri lbımdır. dır. takdirde derhal taaelitt. et-
~~ tapu ıicilli ile sabit olmayanlar aabf bedeli- ııeWli ve fUIDUtaklıiı iktisap 

• ~ hariç kalırlar.Müterakim •erıi, tenviriye, tanzi· OOK TO .f ecıe;;u 1aymet11 emer, VIJIDa o • 
Belediye rüaamu ve Yakıf icaresi ile 20 senelik Kemal özsan niftl'liteal prof..artl doktor it. St• 

7.'"JNll~l( .. ~ Ye de1lili7e resmi bedeli müzayededen tenzil olu· llroloy _ tJperat"• jsb1 tarafmdsn hulU9f bir uıul dl • 
•tL-~~-- - ~lltal ..... Gmat almak iıtiyenler 23-11-936 tarihden itiba· h iresinde genç bayvanlardan fıtihu-·-..a -"' Bevliye MUte •••••• q. l i içn daiqde açık hulundunilacak arttırma 1'ralti11 - Elcıwlsıgor ınadaıcw te muvaffalr olunmuştur. Bu cevher, 

'34-1717 N uanında. Her oün iitilrdrn ıonro pembe rmglndelrf TobJon kremi 
,...,,_111 • ...__. o. lu cloayaya müracaatla mezkOr doa7ada J terkibinde mevcuttur. Akşamlan 
· ::--qq •vqLsL ~ · 1 . den 8 e kadnr. T rl: llZ36 

·-....cekleri ilin olunur. (2883) Jatmazdsn enel lnıllamlmekla. 

YapılmasL lGıLmgelen fıtanbul - ı 938 

lb uyurken cDdln llydla • 
IDlf " tolmuı adaleledlll 
11k1ıttmr " bet«t7l bel • 

la " ıençlefdrir. SabahleJin be • 
yu reaatn•eld (yalsıa) Tolraloa 
kremi tatbik ediniz. tOnkO beyu • 

lıtıcı ve mukavvidir: tıte bu suret. 
le makiyajb ve ıoJmu, bir ten ye • 

nl ve cazip bir ctlzelllk tabaka"'8 
kuı1UUI'. 



nu rcsi:mler Bugiinlcü sayımızda başla dığmıtz oo en Çı<>k bir hafta sürece! 
"Fas nörülecek bir 11erdir ... 1J(l.."18ına aittir. 

-~::r·~~-- -

I\nru'in camii Fn~ın en büyük ve en mühim dint bina~rdır. On dört kapı 
..,, ve o kadar çok sütunu vardır ki Faslılar sütunları saymağa kalkışan ada. 
mın muhakkak çıldıracağını söylerler. Gördüğünüz kemerJerin her birisi bir 
medrese hücresine yol vermektedir. Buraya genç yaşında giren bir taleb<· 
a ncak saçları ağarırken şehadetnamesini alabilir. 

Faslı dükkuncı bakırcı çekiçlerinin darbeleriyle vücuda gelen tepsilerı, 
şamd:ınları, ~nak çömleğ~ cezveleri satmak için tükenmez bi~ sabırla bc'c. 

PEYGAMBERİN KIRMIZI VE YEŞiL HA YRAKLARI MCMTNLERIN BAŞLARI CSTONDI·: DALGALAXliL 
Ortiilfi yiizltt rnmazan bayramını:•utlulamak için Fasın muazzam kapı l ırındaıı lıiri olan Bah Segma'da topla 

111rlar. Eskiden halkın da\'Ul \'e dümbelek esleriJe akşamlara kadar raksettikleri l;u .)ere hıristiyanlar canlarını 
tehlikeye atmadan yaklaşamazJardı. 

:\lngribilerin bu mimari şaheserleri Fastadır. Adı Bu lnanla medr 
14 üncü asırda yapılmıştır . l\füslüma:ılar asırlarca bu duvarların ar 
ilim tahsil ettiler. Duvarların hepsi oyma \'e nakışhdır; · hendesi 1110 

terle süslüdür. Servi kerestesinden yapılmıştır. 

l\terakeşin güneş tarafından kavrulmuş genişJiklerinde insandan 1~1' 
koyun sürüleri dolaşır. Koyu esmer ve put gibi sakin insanlar d•~ 

getirdikleri yağlı yapağları Fas şehrinin duvarları dibinde satarJat• 

Fas ~okaklarından birinde çekilen bu küçük çocuğun fotoğrafı 
.,1 

Faslıların başlarını nasıl traş ettirdiklerine bir örnektlrıı 


