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fabrikası bugün açıl Kağıt 

Japonyanın 
notası 

Merasime iktisat Vekil 
riyaset etti 

liududa ~sker yığdık lan iddiasile 
Sovyet Rusyayı 
protesto ediyor 

teıSofya, 6 (Hususi muhabirimizden 

g .. cfonla) - Pari~ten gelen haberlere 
orc son .. gunlerde Sovyet Rusyanın Ja· 

::, hudutlarına dikkati celbedecck bir 
erıa'· de asker yığmaları, Japonlan çok 
~dirmektedir. Bu yüzden Ja • 

ponya, Sovyet, Rusyaya bir protesto 

notası vermiştir. Japonyada hakiki bir 

endişe mevcuttur. Japonların protesto 

verdikleri haberi Moskava 

da teyit edilmektedir. 

tarafından 

Madrille yağma ve 
~ yangın haşladı 

4sıler şehri havadan ve kara
dan bombardıman ediyorlar 

I 

t1 
8Glo . ~ 

l.o ~ bir h<ıstalıane ~nde dokı.}an yaralı hü.kılmet lJ8kerZeri. 

~!'\ıı:dra, 6 - Milislerin mukabil ta- mal dahilinde görenler bile vardır. A
~eı d geçerek asileri şehrin Karahan- silerin Tenerif radyosu ıehirde yağma
İiıc~! tnahallelerinden püskürtmeleri nın hatladığı bildirmiıtir. Hükfunet 
lli~h· e hiikitınet k · d . b taraftan halk ile asi taraftan halk ara-lrt b" mer ezın e nıs eten 

Celal Bayar nutkunda diyor ki : 
- "Türkler para bulsalar bile t:eknik elemanları bul 
mazıarı,, Şüphesine işte yükseıttiQimiz bu fabrikalar 
cevap veriyoruz. 

•• 
Oğleden sonra diğer iki fabrikanın temel 

atma merasimi 
yapıhyor 

lzmit, 6 (Sureti mahsusada giden 
arkadaşımız telefonla bildiriyor) -
Izmit klğıt fabrikası bugün merasim
le açıldı. Merasimde Başvekilimiz bu

lunamadı. Açış nutkunu Iktısat vekfü 
Celil Bayar söyledi. 

Ankaradan Iktrsat vekilinden baş
ka Maliye vekili Fuat ve inhisarlar 
vekili Ali Rana ile Kamutay reis vekil
leri Nuri Conker ve Fikret Sümer bank 
erkanı saat on birde lzmite vara':l 
trenle geldiler. Heyet istasyonda İz
mit valisi Hamit Özkay, Jzmit beledi

• 

ye reisi Kemal, amiral Şükür Okan, l Bugiin resmi açılma merasimi yapılan 1~ağıt fabrikasının maketi 
fırka komutanı general Mürsel, bahri .. .. . 
üs komutanı Mehmet Ali, k!ğıt fahri- k~ı mudu~ M~hmet Alı ,.e kalabalıl: yet, Istanbuldan giden davetlil 

bır halk kutlesı tarafından karşılan- yeti, fabrikatörler, yerli ve ecne 

Çek cumurrelsl 

Belgra a 
gidecek 

Moming Post gazetesi Belgrat mu· 
ha biri yazıyor: 

İyi malumat alan siyasi mahafilde 
Çekoslovakya cumurreisi doktor Be
nesin yakında Belgradı .ziyaret eme
sine ihtimal verilmektedir. Bu suretle, 
doktor Benes ve nazırlan Prağda Ro
manya kralının huzurile başlamış olduk 
lan müzakerelere devam edeceklerdir. 
Ayni zamanda küçük itilifın vahdetini 
bir kere daha göstefl!lİJ olacaklardır. 

Askerlik 
dersine 

Hususi bir lisede 
Kızlar da girdi 

dı. tanbul gazetecileri ile bir1ikte 
(Devamı. 6 ın 

Galatada iki gen 
birbirini yaraladı 
ikisinin de hayatı tehlikede 

Dün gece Galatada bir meyhane ar
bedesinden sonra iki kişinin ağır yara· 
lanmasite neticelenen bir cinayet olmuş 
tur. 

çıkan Arap Seyfi Nevzadı bir k 
nin önünde oturur görünce tekrar 

gaya başlamıştır. 

Nevzat bu kavgadan bir şey çr 
ğını anlamış olacak ki içeri girmek 

miş, işte bu sırada Arap Seyfi üz 
atı?arak arkasından ve aağ tara 

bıçakla yaralamıştır. Nevzat ağır 

olmasına rağmen geri dönerek Se 

elindeki bıçağı kapmıJ o da Seyfi 
yerinden ağır. surette yaralamıştır. 

?ttaatllaf·bır ha"a esmeğe başlamııtır. sında sokak muharebeleri batlamrttır. 
.ı ı Şehrin ba •emtlerinde yang nl k Kadrnlarımmn askerliği hakkındaki 

Galatada Arap Seyfi isminde birisi 
bir meyhanede içerken mütemadiyen 
çalan caz pek canını sıkmış olacak ki 
cızın susmasını istemiştir. Buna ayni 

yerde içen Nevzat ismindeki arkadaşr 
itiraz edince meyhanenin içinde karşı
lıklı bir küfür yağmuru ve arkasından 
kavga başlamıştır. Kavga Nevzatın mey 
haneden çıkıp gitmesile yatışır gibi ol
muştur. Fakat biraz sonra meyhaneden 

iki varalı da Beyoğlu hastanesine 
dınlmıştır. "ir, .a .,.. Vaziyet gene düzelmi" değil- zı ., ı ar çı • 

~ ~~~ ~ s m~tı~A~u~hrl~mba~~ne~- d~ilm~uhmbb~y~k~~~~m ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~Ul'0r1! re al~ kilometre mesafede yorlar. Aynca üç hava hücumu da ya- dün Türk kızı bu iti !iil haline sokmUJ· Cumhuriyet bayram 1 n da 
~ -""l dfitın r. Şehrın bugün öğleden pılmııtır. tur. ş 1 T •• k ı 
l{tıc.sinçi çouk·k·uvvketli bir işhti·e k erc(Dıe·vanuıe6 ıncrdcır ) Şehrimizde hususi bir lisenin kız ta· a m 1 ur er lebcleri askerlik dersinde erkek arka-

daşlarından ayrılmak istemediklerin.: ilk hava şehı·tıerı·mı·zı·n 
den mektep müdürlüğüne müracaatla 

hı· nı . t. 1 ;~:r~:k!:~!~: sı!~c~::~~?~e~e~: kabirlerine çelenk koydular 
Qu .. aye ıs ıyor ar ::~::;~.~:~~:~. b~::?~:·~:~;~;_ ,.. . 
tel(YUk şekerleme fabrikalarının _dır_. ------ /~ 

... abeti ile ezildiklerini söylüyor Kadınlar klübü 
tia· tıltarada Nezihe Muhiddin (Kadınlar klii
tı8 1 

bUYiilc b~çılan küçük sanatlar ser- Bu münasebetle bu ayın 12 sinde An- bU) ismi iJe bugün çıkan (Karikatür) 
• ~t " ,_ ır alak 

da it" e~aıeti 
0 

.. a uyandırmıştır. İk· karada küçük sanatlar kongresi de top- mecmuasında kahkahalı bir komedi 
td1ı UçUlt ıa g ruJen bu alaka karşısın ]anacaktır. neşretmeğe başladı. Eski kadınlar 
, eccğinc d:~tlann ne tarzda himaye Şehrimizdeki küçük sanat erbabı birliği reisinin bu yazısını büyük bir 
••• ..._ ır tetkikl k d O ~ ·· -d ! ............. er yapma ta ır. ( evamı • uncu e) al ika ile okuyacaksınız. 

ı a·····--....... l ·························································-·······················----- ---

1 ( arem Ağasının ·-ogiu-· 
1 

va N-
0.. ':-1 ~ nun bu macera ve aşk romanı bu ayın 

'"'--- 11 bır_ın<:ie başlıyor... iyi bir tefrika okumak 
---........__ ıhtıyacınızı tatmin edeceksiniz ı ... 
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lngiltere ve şark dünyası 
niçin anlaşabiliyor? 

Djkkat ediyor musunuz ki, iogilterenin küçük devletlere karşı siyaseti de
ği§ti. Harpten evvel olduğu gibi, orilan artarda yutmak için, midesinde müthiı 
bir iştiha hissetmiyor. Hatta, belki de bHakis ... Eskiden müstemlekesi olan kü
çük menueketleri birer birer azat ediyor.Onları, bir bakıma, istiklallerini elde et-

meleri için, teşvik bile ediyor. Hatta, aralarında birleşmelerini, ittifak zümreleri 
tesis ~tmele.rini ıempatik bir hareket gibi görüyormuş hissini veriyor. Meseli ya· 
kın şarkta, Balkan antantı neviinden bir cihazın örülmesine Türkiye, İran, Efgan 
ve irakın uzlaşmalarına mani olmağa kalkmaktan pek uzaktır. 

Eskiden olsaydı, maazallah, bu gibi bir beraberliğe en müfrit düşman İngiltere 
kesilirdi. Saydığımız devletler, ... ittihadı İslam,, bayrağı altında birlqtirilmesi 
düşünülen kuvvetlerdi. Bu ittihaddan ise en ziyade ürken 1ngi1tereydi. O halde 
bu tahavvül nedir? İngiltereye ne oldu? 

Şuna iyice akıl erdirmek gerektir ki, milletlerdeki hürriyet ve istiklal cehdi

ni zamanında farkeden İngiltere, bu yaman cereyanla bir müddet çarpıştıktan 
sonra, mUcadelenin devamındaki beyhudeliği takdire şayan bir ikilanelikle tam 

zamanında anladı. Onun için, eski kaba emperyalist usulünden vazgeçip, impara
torluğunun nescini değiştirdi: Hükümranlığı altında bulunan milletlerden şid
detle istiklll istiycnlere bu ideallerini tahakkuk ettirdi. Fakat onlarla, müşte· 

rek menafi taraflarına dayanan anlaşmalar akdetti. Kamçı altındaki eski esireler, 
§İmdi modem hukuklu zevceler olmuıtur.! Zengin İngiltere, bunların gönülle
rini alıyor ve kendi de her birinden ayn ayn kimiyet olarak yapyor! Şimdiki 
siyaseti budur 1 

Fakat, kadınlann bile askere alınması dilfünülen bu devirde, İngiltere, zev
celerine, kendi ırzlanru müdafaa etmek ve herhangi bir mütearnza karşı, elbirli· 
ğile karp. ko}'Q\ak usullerini ağretiyor. Onlan bu sahada yetişkin ve pişkin gör
mek iıtiyor. Ti ki, bu kadınlara göz atan habazan bekarlar, - müstemlekesiz ya
hut mibtemlekcıi az devletler - kız kaçırmağa kalkı§Jtl4aınlar ... 

Dahası var: İngiltere, Avrupaya en yakın olan küçük devletleri, kendi asıl 
müstemlekelerinin önünde, adeta bir tampon silsileıi halinde yükselmekte teıvik 

etmektedir. İfte, §ark miaakına k.arır hissedilen sempatisi de bundan ileri gel· 
mektedir denebilir .• 

tıte, bunun için, "İngiliz dilfmanlıfı,. eskisi gibi, "antiempcryalizm,, ma
naama gelmiyor. Billkis, prk dünyaıile,tngilterc, yeni ve aç emperyalizme karıı 
elcle vermJt ve cephe kunnuı gı'bidir. Hüseyin Faruk TANUR 

Cumhuriyet bayramında 

Şamlı Türkler 
ilk hava şehitlerimizin 

abir rine çel k k lar 
Şam (Hususi) - Şamda yaşayan 

Titrkler bu sene Cumhuriyet bayramı
nın >·ıldönümUnde Türk konsolosluğu
na giderek bayram tebrikinde bulun
muşlar ve bundan sonra Salahaddin 
Eyübi türbesi bahçesinde yatan Tür
kün ilk hava şehitleri yüzba~ Feth: 
mülazim Nuri ve Sadığın kabirlerini 
ziyaret ederek çelenk koymuşlardır. 

Alman milli 
iktisat nazırı 

iki gün içinde •eh
rlmlzde bulunacak 
KencUelne karısı va iki mUte

ha•••• refakat etmektedir 
Bu ay içinde mealleketimize geleceği

ni evvelce haber verdiJimiz Alman 
milli iktisat nazın ve Rayhışbank umu· 
mi müdürü doktor Şaht - Ankaradan 
verilen haberlere göre - iki güne ka
dar tayyare ile ıehrlmize gelecektir. 
Doktor Şahta refikasile diğer iki müte
hassısın refakat edeceği bildirilmekte
dir. 

Alınan iktisat nazırı şehrimizde uzun 
müddet kal~arak Ankaraya da tayya 
re ile gidecek ve hükumet merkezinde, 
temas ve mlizakerelerin sonuna kadar 
kalacaktır. 

Fransa Sovyetlerle 
yeni bir misak mı 

.yapacak? 
Berlln, 6 (Radyo) - Parla gaze~

Jerinden bazJlarmm yamığma göre 
Fransa, bugUnkU Fransız - Sovyet mi 
sakuu n haricinde Sovyet Rusya ile 
bir de aakeıi misak aktedecektir. 
Diğer taraftan Fransız • Sovyet 

paktının llğvını istiyen bir cereyan 
da belirml§tir. 

Vaş ağaçları 
kesmeyiniz 

Bir yaş ağacı kesen Şevki, Nail, 
Feridun ve Hamit isminde üç genç 
mUddelumumUiğe verilmiştir. Bu üç 
genç Ayvansarayda belediyeye ait bir 
yaş ağacı kesip götürürken yakalan -
m.ışlardır. 

Suriyede birkaç yüz bin Türk var

dır. Fakat şimdiye kadar memleketin 

karışık \•aziyeti dolayısile bu Türkler 

bir cemiyet kuramamışlardı. Şimdi 

tayyare, Kızılay cemiyetlerinin Şam 

ajanının delRletile "Türk fukara

seYer kurumu,, adlı bir kurum teşek
kül ei.mektedir. 

Ruzveltin 
kahir galebesi 

Ra'klbt valt bile 
. olamadı • 

Amerikadaki seçimin dün sabah te· 
bellür eden neticesi Ruzveltin 46 h:.i· 
kumet n 527 intihap dairesinde 
23,822,422 rey kazandığını rakibi La!· 
donun ise 2 hükumet ve 8 intihap dai
resinde 14,83j,381 rey aldığını göster 
miştir. 

Şimdiye kadar hiçbir Amerika rei~i 
cumhuru bu kadar az taahhüde giriş
tiği halde bo derece kahir bir ekseri
yet kazanmamıştır. 

SayJa,·lar meclisine şimdiye kadar 
288 demokrat mebus seçilmiştir. Curn 
huriyctçilerin yüzden biraz fazla, de· 
mokratlıırın 230 kadar olacafı tahmin 
edilmektedir. 96 azası ulunan senato
da da 15 demokratın yer alacafı an
laşılmaktadır. 

Kansasta Landon bu defa vali bil~ 
olamamış. demokrat Hudan onun ro 
rine geçmiştir. 

Kabinede UdrJci bir değişiklik yı. 

pılacdı anlaşılmaktadır. 
~-----------~~---------------~~~-

Rorn JJnva il rAh 
Balk.ıan erkAnıh=-r· 

biye reısıerine 
hir ziyafet: verdi 
Bükreşten verllen habere göre Bal

kan erklnıharbiye reisleri Romanya 
kralı tarafından verilen öğle yemeğin
de bulunmuşlardır. DUn öğleden son
ra ilk toplantı yapılmış ve Balkan 
erkinıharbiyeleri arasında tam bir fi
kir birlifri oldu~u görillmUştUr. 

Gece, haridye nazırı Antonesku mi 
s~ir erkfmıbarbiye heyetleri şerefine 
bir ziyafet vermiştir. 
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Cumhuriyet bayramımız 
dolayı sile 

Doğru 

değ_ il 
Devlet reislerinin aayırak 

Atatürkü tebrikleri Birçoklarımızda, bayrağa, kar 

alô.kasız!ık olduğunıt gB.,.ily!YMtZ· 
bayrağının TUrk bayrağı §ekli 

bilme.ri için yazılmtyan kalmadı . 
dolsun bu bir dereceye 1.·ttdar di 

lebildi. Şimdi, eni, boyu.; ay la 'Y 
nın konuluşu nizamlara aykın 

ra1clara pek tesadüf edilmiyor. F 

.Cumhuriyet bayramımız dolayıısi-1 
le devlet reisleri, Cwnurreisimiz Ata
türke tebrik telgrafları göndermişler, 

Atatürk mukabele etmiştir. Bunları 

nc§rediyoruz: 
Belçika Krahndan . 

Vatanınızın ro:ahı için en halis te
menniyatımı arz.ederim. 

Lcopold 
Nazik telgr~]arından dolayı ma

jestelerine samimi surette teşekkür e
der, aynı azmanda §ahsi saadetleri ile 
Belçika milletinin · refahı hakkındaki 

samimi temenniyatımı kabul buyur
malarını rica ederim. 

K. Atatürk 

lçerıde 

• Harbiye - Aksa.ray tramvayında on 
para yOzWıden bir biletçiye hakaret eden 

ve Modada oturan Allye cUrmU mqhut mah 

kemC3l tarafmdan Uç gUn hapse ve bir lira 
para cezasma mahkQm olmu~tur. 

• 3600 ura ihtua.a ve belediye pullarından 

27000 lira açık vermekten suçlu Beyoğlu 

noteri SalAhaddinln duruşması dUn de yapıl 
mı§ ve tahliye talebi reddedllml§tir. 

• Kaartf ldare81 bazı talebelerin kahveler 
de oturmalarının kat'I olarak önüne geçmek 
için polisle elblrllği etmiştir. 

• VillycUmlzin yeni nlltus ınUdUrU Faik 
va.zltesine ln\§laml§t:tr. 

• SovyeUer birliğinin 19 uncu yıldOnUmU 
mUnMebetilc ayın yediılci cumarteal gtlnU 
Sovyct konaolosluğunda blr kabul resmi ya
pılacaktır. 

• Uzun mUddettenbcrl verllemlyen ilkmel• 
tep mualllmlcrinln kıdem zsmlarma alt 
bordro hazırla.ıımıı ve husuat idareye veril-

mlştlr. 

• Sakıt frak hllkômetlnJn genel kurmay 
~uu 'l"aha Pf§& Alı~ ~hrlmlae döa 
mUştUr. Taha paşa memleketıne değil LOn. 
draya gldecekUr. 

• Yeni TUrk musiki yayın kuruma reisi 
HUse)1n Halit mUddelumuırilllğe mUracaaUa 
bir dişçinin dl§lerlnl altm yerine tenekeden 
yaptığını ve bu yUzden zehirlenme arazı 

gösterdiğini. iddia etml§Ur. 

• Muhterem isminde uzun mOddetteDberl 
aranan bir genç :ıtız kendisinin Nuri ı.mın. 
de biri tarafından aldatıldığmı ve Moda.da 
bir eve hapscdlld!ğln.l ileri sürerek mUdde
lumumtllğe başvurmuotur. 

• Ankarada Yenloehlrde Devlet mahalle
ırlnln tıatundekl geni§ arsanın tahdidine b&§ 
lanmııtır. Burada Cumhur riyaaetı, be§ve
kAJet ve hariciye binaları yapılacaktır. 

• Bakırköyde Osmaniye mah&lleal clvann 
da asfalt yoiun kena.rmda çalılıklar araam. 
ela 8-9 aylık olduğu tahmin edilen bir er
kek çocuk cesedi bulunmuotur. Kime alt ol
duğu ve rnUUyeU henüz anl&§llamanuştJr . 

• Bursada bir genç damat evleneceği gUn 
ortadan kaybolmuıtur. Geçen cunıartestden 

beri yapılan bUtUtn a.rqtırmalara rağmen 
damat elAıı bulunamamıştır. 

ıtelye Krahndan 
Türk milli bayramı yıl dönümünü, 

Türkiyenin refahı ve ekselansınızın sa
adeti hakkındaki en har temenniyatı
mı · ekselansınıza yeniden arz için bü
yük bir fırsat bilirim. 

Victor Emmanuel 

Cumhuriyet yıl dönümü münasebe
tiyle göndermek hitfunda bulundukla
rı nazik telgraftan dolayı majestele
rine hararetle teşekkür eder ve şahsi 
saadetleriyle İtalyanın refahı hakkın
daki en samimi temennilerimi kabul 
etmelerini rica ederim. 

K. Atatürk 

Japonya imparatorundan 
Cumhuriyetin ilanı yıl dönümü olan 

bugün de ekselansınıza çok hararetli 
tebrikiltım1a şahsi saadetleri ve mil
letlerinin refahı hakkındaki samimi t c 
mennilerimi anctmekle bahtiyarım. 

Hirohita 

Cumhuriyetin ilanı yıl dönUmU mU
nasebeUyle majestelerinin göndermek 
lutfunda bulundukları nazik telgraf -
tan pek ziyade mütehassis olarak ken
dilerine hararetle teŞekkür eder ve 
şahsi saadetleri ile milletlerinin refa
hı hakkındaki samimi temennilerimi 
kabul etmelerini rica eylerim. 

K. Atatiirk 
ispanya Cumur ReP•!nden 
Cumhuriyetin ilanı milli bayramı 

münasebetiyle ekselanınnıza. en hara
retli tebriklcriim ve ekselansınızın sa
adetleriyle milletlerinin refahı hak
kındaki samimi temennilerimi arzeyle
rlın. 

Bayram gaçali bu kadn.r gün o 
halde, §1lrada burada unutttlll 

mı§, yağmurdan sırsı~lam, gii 
rengi atmı.J, üzerine konan to 

raktan garip bir manzaraya biiril 

bayraklara raslıyomz. 
Aman unutulmmıın diye, bayra 

d.an birkaç gün eııveı taT.:ılan ba 

Uır, bayramlardan sonra da ka 
mı yor. 

Bayrağa kar§'!. gösterilen bıı 

sızlığı biz bir tek kelimeyle tav 
dcbUiriz: Hii.rmetsizlik. 

Bayraklar gU.nünde ta1:ılmal 

nünde indirilmelidir. 
Halkın Do 

Antrepolar 
Devredilecek anc 

iki yer kuldı 
Evvelce gümrük idaresine a.i 

ambar ve antrepolann liman ida 
devri işi önümüzdeki hafta. için 
mal edilmiş olacaktır. Şimdi S 
bumunda henüz liman idaresine 
redilmemi§ olan son iki antre 

eayanın muayene ve aayılmasiyle 
gul olunmaktadır. Diğer ambar 
trepolar ki!llilen liman idaresi 

Manuel Azana geçmiştir. 

Cumhuriyetin ilanı yıl dönümü mil- Gelecek hafta. Galata ve 
nasebetiyle yollamak lutfunda bulun- yolcu salonlan da hali hazır v 
duklan temennilerden dolayı ekselan- le liman idaresine devredilecektir 
sınıu. aamimt 8111'ette teeekkiir eder ve lata.da bu eenf!: isiadd ınşasına 

şahsi saadetleriy1e İspanyol milletinin nacak olan yeni büyük yolcu 
refabı hakkmdaltf en iyi temennileri- tnmliml&.."Ullcaya kadar bu yolcu 
mi kabul etmelerini rica ederim. lan kalacaktır. 

K. Atatürk önUmüzdekl hal..'tadan itibaren 
Amerika Cumur Rel•'ndeıt rUk idaresinin antrepolar eefliği 
Türkiye ctimhuriyetinin il!nı yıl dö- cut kadroslyle beraber kaldırıla 

nümUnde gerek memleketim namına tır. Bunun yerine antrepolar Jıa 
gerek kendi namıma ekselansınıza sa- dairesi kunılacaktır. 
mimi tebriklerJml arzetmekle husuat Ambar ·vo an{repolann elden 
blr zevk duymaktayım. ınaSiylo gümrük idaresinin yllk 

Franklin RoostJVeU n8!iflemlg olduğundan şimdi mev 
Cumhuriyetin yıl dönümü mtıııue- lan müteaddit muavinlikli iki l 

betiyle ekselansınnım yo lamak lftt- gUmrUğU mUdUrlüğü kaldınlara 
funda bulunduklan nazik telgraftan tek itha.llt gümrüğü mildürlUğil 
zlyadesiye milteha.ssis olarak hararet- lacaktır. 
le te§ekkUrlerimi ve ayni zamanda ------------

Alaca Höyükt şahsi saadetleriyle Amerikan milleti -
nin refahı hakkında samirnt temP..ntıl· 
leriml kabul buyurmalarını rica ede
rim. 

K. Atatürk 
ouıarda: 

• Fransada milli müdafaaya hız vermek 81 r batında Uç (Ocuk 
doğuran kadın 

Bu yıl çok değer 
eserler bulundtJ 

Alacahöyükte Türk tarih kıJ 
ta'rafından yapılan hafriyat 11l1 

dolayısile tatil edilmiştir • için dUn yapılım parlamento lçUmauıda Har 
biye nazırı 19 milyar ısoo milyon franklık 
kredi lstemıı. grevlerden fiklyet etmiş ve 
t spanyaya hiç bir harp malzemesi gönderil. 

1zmirde bir batında üç erkek çocuk 
birden doğmuştur. 

medlğlni temin etmiştir. 
• Lehiııtan hariciye nasın Bekin Londrayı Adı Afitap olan ve otuz yaşlarında 

ziyaret etmek uurc bugWı hareket edeceği kadar bulunan bu kadın Karşıyakada 
haber veriliyor. 

• Japon p:ırlament.oBU yeni toplantJsuu 
dUn 2S milyon yen sarfiyc 17 ııenede ~a 
edllen yeni sarayda yapmıştır. 

• lngllteredckl Alman btlyUk elçist Rlbent. 
rop İngiliz hariciyesi nezdinde komUntst 
mebu.llardan Galuterin porl&mentoda Al • 
manyaya yaptığı hücumu protesto etmljtır. 

• Belçika parlamentoBUDda aakerlik mUd
deUnln 18 ay oluşunu çok gören bazı mUna 

oturan AbdülUn zevcesidir. Kadınca -
ğız çocukları memleket hastanesinde 
doğurmuştur. Çocuklar zayıf olmakla 
beraber sıhhatlidir. 

Çocuklann babası itıiz ve aile çok 
fakirdir. Halbuki hekimler kadının ve 
çocukların çok iyi bakılmasına llizUin 
gllrmektedirler. 

kqalar otmuıtur. ----------------------
• Eski Romanya ba§Vcklllnl 61dUren "de- Avusturya da 

mir muhafız .. te§kllltı dUn BUkrqte bir be-
ynnnamı dağıtarak sovyet Rusya ııe tefriki ltalyanın Habeşi&• 
mesai eden bUttln devlet adamlarının idama tanı ilhakını tanıdı 
mahkCım edildiğini bildirmiştir • 

• Sotyadan blldlrlld!ğtne göre Eski Bul • 
gar bafvekill Bulgar faşist! Çankot Bcrlln 
ve Romayı ziyaret edecektir. 

• Tuna üzerinde Romanya lle Yugoalavya 
ara!mda yapılacak bUytık k!!prünUn ln§&
sından - tayyare taarnızlan thUmaıı dola 
yuıllc - sarfınazar edilmiştir. 

• Fllistlnde tahkikat yapacak tngtllz be. 
yeti d iln Londradan lıRreket etmiştir. 

• Franso.da Parls civarında bir tren kaza. 
sı olmuş ve yirmi kişi yaralanmıttJr. 

• İtalyan nıızırlarmdan Kont Valpl birkaç 
gtlndenbcrl AUna.da bulunmaktadır. 

• Qullu'dan bildirildiğine göre Peru kıta
ları Ekvator cumhuriyeti arazialne glrmltı 
ve Rlo-SanUaga §Chrini zaptetmiştlr. 

Habeşistanda İtalyan kuvvetlerile 
garbi Habeş hükumeti arasında muha
rebeler devam ettiği sırada Avusturya 
da, İtalyanın Habeıistanı ilhakını reı· 

men tanımı_ştır. Avusturya, ilhakı ta
nıyan Almanyadan sonra ikincidir. Bu 
nu iki memleket arasında cereyan eden 
resmi muhaberatta İtalya krıılt hakkın
da "İtalya kralı ve Habeşistan impara
toru,. tabirinin kullanılması isbat et· 
mektedir. 

Avusturyanın bu ilhakı tanıdığım baş 
ka bir ıekilde ilan etmesine lüzum &Ö· 
rülmemektedir. 

Bu sene hafriyatta 161 gün ç• 
mı~ ve geçen seneden çok fazla 
ler elde edilmiştir. Bunlar f el'1' 
büyük ehemmiyeti haiz buJunrıı 
dır. 

Sf ensklf kapının yanı başın el' 
1mparatorluğu çağına alt ınabt* 
saray olması muhtemel bü)·ii1' 
yapıdan başka bakır çağına aiC 

buçuk metre derinliğindeki t•1ı. 
5000 • 5500 sene evveline ait 1ı 
dar ni1esi mezarlarında yük5'ıc 
kültürün ifadesi olan ah1n, ıil 
bakır ve şeramik eşya butunJll d 
Bunlar, Anadolu bakır küıtiirU~ 
ta Asya medeniyetine bağlayıall 
terdir. j 

10 metreden U metredeki a~0ti 
rağa kadar devam eden kıl 111 
"Chalkolithik,, tabakada yapıl• r1' 
tirmada i~e gene üç iskeletle'' 
eserler çıkarılmıştır. . ıfU" 

'Nirk tarih kurumu u,·elerı ufl' 
heyet halinde etnografya r-1 141· 
giderek mu\'akkaten teşhir t dİ" 
e.$erlt>ri görmüşler ,.e hafr~ya ıt1" 
törü Hamit Knşayın verdigi 1' " 
dinlemişlerdir. Kurum getece 4,.,ı 
hafriyata daha büy.ük mikyastıa 
edecektir, 
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~ ~şiim: 
~t:aba~ lb>ooo~ii~ 

Bır d~tum dedi ki: 

tli - S&n ne biçim gazetecisin yahu ... 
kitç ?rt:1 Yerde yoksun .• inzivaya çe. 
fakltltşsın., Haydi eskiden gene neyse. 
gi) ~t, Son zamanlarda bir yerlerde 
lik rti~tntiyorsun. Bu şeraitıe gazeteci. 

:0r.~u?"sosretere,,sokut... Bir anne de Bahke-
dedlın~ıretim, daha da uznklaşmnk : sirde yakalandı 

Çocuğunu 
boğan 

bir::_ neli ınisin . Gazeteci .dediğin 
Villıksa, "sosyete,, onun suyudur! 
;- liangi ''sosyete,. ? . 

ıu - Ukalalık etme!., manasına yü-
ıne baktı. 

akg:-- Ciddi söylüyorum ki, tamamiyle 
!ritrı~ kanaatteyim .. Siz bizim meslt-. 
faıı~d~. 0~.mı~ anlar öyle sanır, ınız ki, 
bir goruşmek, fazla ahbabı olmak. 
tec ~a~t~i için kardır. Fakat benim 
'adr_ti~ın. hunun ancak zarar verd•ği 
~ ~'>indedir. Çünkü: 'Şöyle bir hadi. 
!\;\, ~ ~~· Yaz!., diyen bir ahbahınız 
'a 1.4) dtıgunuz bir hadise,·i "aman 
~ırnı · 
l'e ha· Bunda benim alakam var. fij!.1

r etınen do Uuğa sığmaz! Mena
'so~/. bozarsın!,. diyen doksan dokuz. 
~tr ~ete,, ınensubudur. iyisi mi, çe. 

sın elini eteğini 
"Cr · ı ... 1 r .,. telefon çalaı·; 

'ali- Çtnberlitaşta bir dolandmcıhl; 
~it hası olmuş, diye polis raporunda 

a,·ad· >al ıs var. J .. utfen bunu siz de 
u~~ll)ın kardeşim, diğer gazeteler 
~'in 1 "~.' de ınüe._ı:;sir olnrnk yazdırma
ıad·· d~Ul\kü cahillik eden bizim hala. 

e ır 
llad· 

eıne gelir: 
-B· 

tor M ır hey silinle görüşmek isti. 
· ' ektubu var -n . 
lır ~~·ursun ... 

dUru ~li~ kişilik bir fabrikanın mü· 
_ ";sıye ediyor: 

hikay 1 u genç edebiyat meraklısıdır. 
bı·e erini derce diniz?,. 
ot g·· 

~ledet .A. oz atarsınız müsveddelerine! 
lilt ltıı\ . lt~h .. Eğerçi Hifz nedared ve. 

nı nıstı 

Birkaç gün evvel Jzmirde Karşıra· 
kada Şerife isimli bir kadının gayı·i 
meşru olarak doğurduğu çocuğunu 

Şenikn adlı bir kadınla birlikte sah'l· 
de kuma gömerken ynkıtlandrğını y:ı'I. 
mıştık. 

Ilalıkcsirde de buna benzer hir ha-
dise meydana ~ıkmışhr. 

Ralıkesirin Yenice mahallesinde., 
Ali kızı 21 yaşlarındaki Hatice gayri 
meşru milnasehPt neticesinde ka7JPt· 

dığı çocuğu düŞürmiiş ve suçunu k~· 
patmak için çocuğu evinin bahçesinin 
bir köşesine gömmüştür. 

Vakadan haber alınarak çocuk gö
mülü bulunduğu yerden ~ıkarılmış· 
tır. Memleket hru;tahanesindt' yapılan 
otöpside çocuğun beş aylık kadar bu· 
1 unduğu ve teneffüs etmeden öl dütrii 
tcshit edilmiştir. 

Haticenin Hacı İsmail mahallesin
den Tabak İbrahim ile gayri meşrıı 
mUna~eh<'tte huh1nduğu anlaşılmakta . 

clır. 

Sahte beşiblrltk 
yapan bir şebeke 
Şehrimizde sahte beşibirlik imal 

eden bir kalba1.an şebekesi yakalan
mıştır. Bu şebeke İbrahim Etemin 
Arif Hikmet isminde hirine bir kalp 
beşibir aradayı 48 lil'aya satma.sile 
meydana çıkmıştır. 

Bu şebekeyi HulU.si isminde birinin 
idare ettiği anlaşılmış ve Hu1Usi He 
lbrahim Etem dün adliyeye verihni-
fir. 

- »a . 
_ ·r·"gı :rnektepden mezunsunuz? Siimerbankın serme-

~\!" '8lf.}
1

.taı-et.Jttektehine imtihan \'er. i · ı A 
oruın. yes ne J ave 

\\'ttırı. Sümerhankın e'V'\ eJce 42 milyon U • 

:: lisan bilir misiniz? ra arttırılan sermayesinin yenidcrı 
dar de'llerliç mektebine on beş gün ka- 3,5 milyon lira arttmJma~ı için bir kn· 

......, "anı ettim.. nun Hiyihası, Kamutayın lktısat en· 
11u ~ö;a .. Fakat, bu tav. iye mektubu. cürnenindc mü1.a~crc edilmişti_r. Sü
'l.l ))i .deren Bay Nüıhetin fabrikası. merbank bu para ıle şeker fabrıkaları 

~ltı a.• • • k t' . . d. k d ..... n ~ırıniyorsunuz? anonım şır ·e ının şım ıye a '1]' 

l"a1ı enın, lntidadım cdebh"ata ödenmemiş i':tirak hisse.sini ödeyecek-
"hb Ut da d - • .. t' 

aıı . •' ogrudan do~ru\·a h;r ır. Zıya ı.; • 
_ c.. ret eder: 

te •")ıze ın "k 
Cek:rrı u "<'mmel bir ha"ndis '"-' 
l) .•. 1 

~u l'tı~r~ kulak kesilirsiniz .. Demek k". 
....._ A esnaJardan ! .. 

~~ Sofa~~Padan ınakinelcr getirttik 
~dis~l\ ba'Yına~ için biTinci .. Bu ha

llış "~t hscdın.. Gazeteniz knp•,,; 
._ılır · 

•e~~ Canım .. b 
arı,,,(> ' u ha\'adis değil. ticarc~ 

Sı.ıra~ı arayla dercedilir .. 
. ......, C il.sar: 

arııın 
~ ko:ya ıneseJe parasında değil .. 

Müteahhitlere ve
Slkaları gerecek 

ay verilecek 
Müteahhitlikle uğraşanların ""\":lz!yet ve 
vesikalarının tetkik edilerek yeni vesı
ka verilmesi hakkındaki karar üzeri
ne miitcahhitler nafıa ,·ekaJetine mü
racaata başlamışlardır. Miiracaat c • 
denlerc yeni vesikalar gelecek ay veri
lecek ve sene başından itibaren mute
ber olacaktır. . 

Tramvayla olohUs 

Sovyet konsolosluğunda 

Istan · ul gazetecileri 
şerefine verilen çay 

Hus edibi Maksim Gorldnin hayatına ait 
bir filmle diğer iki güzel film de gösterildi 

Hnell\i akşam ~chrımizdcki So\.') t'f Filmin ml'\ZUU da insanı bir mefhun'.· 
konsolo.sluğunda ba~ konsolo \ekili( la alakadardır:Amcrikada bir zcncı· 
bay \'ar1e \'e refikası lstanhul gaze-1 d~ı~ <:ocuğu olan be.)~Z ~~ir .. kadın. ken · 
tcdlerine bir çay ıh·afeti , ·erdiler. dısını taşlayan ahalı onundc trenl' 

Konsolos muaYinl H. l\:cmal nitn· atlıyoı. Trcndl' bir sirk müdürüıl :' 
bof. Tas ajansı muhahiri n Stoklitsı-:.i, rastlıyor. Beraberce Moskovada ~irk 
ve Sov~et ticaret miimcsşilliği erkanın numa•·aları yaparken kız hir Rus sl. 

dan B. ltkinin de bulunduğu bu Zİ.)3· \'İl tnyyarcciyi se\'İyor. Sirk müdü· 
(etin c-n dikkate değer tarafı .son defa rii onu. zenciden çocuğu oldu· 
Sovyct Rusyada çekilmiş üç dört fi!- ğunu ifşa etmek tehdidile kcn<lin l' 
mi de seyretmek fırsatını hulabilme1'· :ılıkoymnk istiyor. Günün birinde hu
liğimİi~dedir. nu if ,2 ediyor da .. O 1.amana kadar 
Öğrendi*imize göre hu filmlercleıı ~aldı tutulan melez çocuğu orta'~' 

"Sirk .. isimlisi yakında şehrimiz sİnP- çıkm·ıyor. Fakat melez çocuk, ı) gün 
malnrında da gösterilecektir. sirki dolduran Sovyet halkr arasınrla 

En·ela vefat <'den Rus edibi :'\lak- l"lden ele dolaşıyor. Herkes onu hır 
sim ~orki hayatfa)ken alınmış bir insan olarak ~cviyor. ,.e "~oruk ister 
film gösterildikten sonra bu biiyü1

: yeşi!, ister mm·i, ister siyah olsun. c:o· 
şahsiyetin Ölüm hali, ve yakıldıl\t::m cuk <"ocuktur., diyorlar. Amerikadau 
sonra küllerinin gömülmesi merasimi g-elen ıu7 da 8e,·diği ile m<'sut oluwır. 
gösterildi. \"e muazzam bir yıldörümü kutluhı-

Sinemanın böylece tarihe ne kır- ma.<;ına şarkı öyliyerek i~tirak ediyor
metli vesikalar temin ed<'hileceği bir Tar. 
kat daha anlaşılıyor. ---------------

Müteakiben Sovyct Ru:o;yadn knzak
Jnrm en tehlikeli şekilde at sürmele· 
rini t('shit etmiş bir film gösterildi kt 
bunu:l en büyük hususiyeti atları ,·e 
kazak hinicilerini M) rctmekteykeıı. · 
birdenbire mnn1.aranın değişip tan!\· 
!arla k:ır~ıl:ışmamız:Jır. 

SoYyct tankları da tıı>kı atla1· gil.>i 
mııninlnrdan ~ ıJdırım hızilc atlı,ror. 

Ye: - "ulağıma <;alındığına ~iir<> -
böylcre hir hnmlccfr. :JO metre m<'sa 
fe alıyormuş .. 

Tabiatla fen arasındaki münrı~elıl'!İ 
gösteren bu nokta, nyııı 7.amanda fc.ı-

nin n•: şal;aya gelml'ı bir korkunçlul· 
ve meharetlc ilerlediğini de bir kert 
daha takdir elm('k imkfınını ' 'crml'I\ 
tedir. 

Cçiiıt('Ü film doğrudan doğru~ .l 
me,·zulu hfr filmdi. Amerikan filmleı i 
nin ihti-=:ımınr bulabildiğiniz bu fil:n
de. bu ihtişam boş yere hir tnkım pa-

rıltılarn, kol ve lJacak teşhirine nıüı.
ha. ır knlmayıp ı-por hareketlerini ,.<:, 
insan oğlunun lu~ndi ''Ü<'udilc n('leı· 
yapabileceğini g%tcrmeğe tahsis cdıl-1 
miştir . ı 
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Teshil grupları 
Kaçak radyolar 

tesbit ediyor 
Posta idaresi, İstanbul ve Ankara 

radyolarını ele aldıktan sonra posta 
müvezz.ilcri vasıtnsiyle tnhkik ettirdi
ği radyo makinelerini şimdi r~mcn 
tesbit etmeye başlamıştır. Nafıa ve
killet.inden \'erilen emir üzerine mem· 
lckctin muhtelif yerlerinde olduğu gi-

bi ~hrimizde de muhtclıf tcsbil grup-
1nrı tertip edilmiştir. Bır teknisyen 
tc)zra( memttru, hir He o c!varm pası 
t ".:nuvczzHndcn tcttkkUp eden bu 

gruplar ~chrin her tarafında r_aali~~
te gcçm1~lcrdir. Memurlar şımdılık 

tnbettirilmiş olan cetvele radyonun 
sahibini ve adresini yazmnktadırlnr. 

Bu radyo sahiplerine en kısa bır za· 
manda abone olmaları için makbuzla
rı gonderileccktir. Yapılan tahkikat 
lstnnbııl radyosuna on para vermeden 
radyo kullananların bütlin tahminle
rin üstünde oldui;'lllltı göstermiştir. 

Abone kaydi muamelesi tamamlan
dıktan sonra f stanbul radyosu prog
rn.mıncln dRhR geniş y<'nilllder yapıla
bilecektir. Ewelce radyo fjirkctinin 
bir haftalık masrafı yüz küsur lirny
k~n. !;imdı radyonun haftnlık masrafı 
750 lir:wı bulnın lttadır. 

(i~Un alayını 

-:evlr()n adam 
....... r tsınız? 

~I 'alJah· 
deiP:ı· 1 hen şahsan bu iı:ole me.:. 

th_ '" ıın o 1' y• 

'""lllte ed ..• kısmımızın müdürün~ 
Ç 8rp1 Ş t1 1 .L..;•,.,•.t•.,•o.•,•"i•., -.m.ıım-,.,,~n·q•.rı~B·a,•~atıl 

Dün gene bir otobüs tramvay çar • ı 11.uı 

Eski devirlerdeki bir ftdetin tekrarı 
yiizündcıı diin Snrıyerde bir mesele 
c:;ılmı ıştır. 

Gö •• 'Yıın de .. 
a~ tiiyor rn 
ııı '~cinin b Usunuz, ahbabı bol bir 

bi~i !?İde aş~na gelenleri.. Bun in. 
t~i ll'ıi r, bırj gelir •. 

'az dost, öz dost. .. 

h lVl-NO) 

it l\t 
sok ec11sı nde yeni 

ak isimleri 
~hir R6rtışUldU 
~ llıecHs· . 
~ :~ır. lıu 1 

dun ikinci topalntısmı 

1 
I' tı~l'lUnden toplantıda Yeniposta
hı ~an bU~kara caddesine ka • 
I' ~h.ınn:ı !s k Caddeye dost Iranın 
hıe~~•ra.sı oJn:ıta.nb~ıu ziyaretlerinin 
~i 111 

• Catid(>t;i a~ U_zerc, "Şehinşah 
~~tı.ı! "e dcrhaı 1.~~ı verilmesi tek~if 
li'qt· · ıttıfakla kabul olun

lht.(. 
ı:ı~<' ? Suıtans 

~~- hazaskc 
1 
elımt' g;deıı yeni 

6,Ri 
pışması olmuştur. •----... •.:ıMl!EM--lflll-ı-ıc:ı~ 

Edirnekapı - Sirkeci arasında çalı-

Surıycrdc Kocata~ sokağında oturan 
balıkçı Cemil, <:-<ırşıdan geçen gelin 
alayının önüne hemen bir ip <;ekmiş ve şan 611 nwnarah \'atmanın idaresin

deki 38 numaralı tramrny arabası §O· 

t.:ör Zekinin idaresindeki otobüsle çar-, 
pı§mıştır. Çarpışmada bir yaralanma 
olmamıştır. 

r ~. 5. ı:~ ı ı .Cıi\ 14.42 t 7.01 18 :m :ı.r •. ., 
'J., 1'\l l 6,!i'j' !1.4:! J2,00 J,33 ll "i5 ... 

' rakı parası istcmi~tir. Cemilin bu is
teği yerine getirilmeyince ağız dolusu 

Evvela 
(Talisiz) imzasile aldığım:z mektuba cevabımız: 

Cocuğ·Jnuzdan <!yhrmak istememek~e tamamen haklısı· 
nız. Sizi istiyen elbette çocuğunuzu c'a istiyecektir. Eğer 

istemezse aran:ıy::cak ve sizi de Eevmiyor demı!ktir. 

Maamafih evlenmekte acele etmeyiniz. Talil.ıinizle ev 

kiifür de etmiştir. Cemil müddeiumu
miliğe verilimştir. 

anlasınız 
; 

siıi daima severse mcslegi ne olursa olsun çapknrhk yap· 
m~yacaktır. 

Yalnız siz ona kendinizi saydırmasını ve sevdirmesi· 
ni bilmelisiniz. 

f: 
1 ha'tkınd t .f\r caddesi ismi vı• • vela iyice konuşup tanışrnrz. 

lll'"'1 • ..k d 1.· • 
U ky ... ·ı rtıazb • ·t· .. Siz çocuk değilsini;-, kar~ınız ar.ının nasıl bir adam ı- e E>nc·· :ı ~a ı ıraz uzc 

ıı ~e ~~·a~ .. t:aUlllcnin ... ha\"ale edil-

Askeri mektep mezunu 
olmanın lüzumu yoktur 

AÇIK KONUŞMA: 

oıa •l n s 
I ~ <'ski ~ · tıJt..,n~ıamamma 

'rrt,~... .1nnr·r k'. 
~ Q• ın · • \'" ·ılı nıerhum 

tur. ısnıi ' rı ... ırsi kabul o-

olduğunu anlam:ıkta pl'k güçlük çckmiyeceğinizi umarız. 

n'ksleğinin sapkınlrk yapmağa müsait olmasr da pek 
ehemmiyetli bir iş değildir .. 

İnsanın isinden geldikten sonra insan hangi meslekte 
çalışırsa çalışsın gene yapacağını yapabilir .. Eğer kocanız 

B;ıy E. Senay'a Tayyare mektebine girmek için mut· 
lak bir askeri mcl:ıtep mezunu olmağa lüzum yoktur. Ai· 
leni:: sizin tayyarecı olmanızı istemediği için belki böyle 
hir bthanc bulmuşlardır. Mektebe giriş şartlarını, bir mek· l 
tupla mektep müdürlüğünden istiyebilirsiniz. 
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BD'ltmftyen 
'lta lh1 kD kat 

"Cıtm1ıuriyct" tc Abidin Da'IJ'cr 
buğday suiistimali tahkiJ:atınrn 2f. ay
dır 1ıcil6. bir neticeye bağlanarnadığuı
da11 bahflcdcrck diyor ld: 

''Vukuu iddia edilen buğday yolsuz
luğu, daha ziyade bir memleket mese
lesidir. A:ımca üç memurun da maişe
ti, şerefi ''e istikbali mevzuubahistir. 
Bu işte devletin de şahısların da hak· 
kı vardır. Böyle olduğu halde. aylar, 
gec;miştir. Tahkikatın ne vakit bite
ceği de henüz malUm değildir. DüşUn

meli ki fezleke yeniden yapılacak, on
dan sonra da Devlet §fırasma gide
cek. İki senedir sUrüklenf'n bu işin 
sonu. kimbilir. kaç sene sonra alınn
cak? Herhangi bir yolsuzluk tahkika
tınm böyle iki sene u1.aması, acınacak 
bir haldir. 

Tahkikatı bu kadar uzatanlar ken
di arkadaşlarının 22 aydır neyle ge
çindiklerini hiç diişünmUyorlar mı? 

Tahkikat bittiği zaman, bu memurla
rın da bitkin bir hnle geleceklerini he 
sap etmiyorlar mı?,, 

Malksnm 
~o ırl!<U n n ll"D eseri 
salhırnemlzde 

Orhan Selim "Akşam" da yazıyor: 
"Dünya tiyatro edebiyatının P.n 

yüksek eserlerinden birisi, lstanbul 
Şehir tiyatrosunda oynanmaktadır. 

Va - Nü'nun dnimize temiz, canlı 
bir lürkçeyle ve '·Ayak takımı ara.ısın
da" ismiyle çevirdiği bu eser Maksim 

Gorkinin en mühim tiyatro verimle· 
rinden birisidir. Aklımda kaldığına gö 
re Gorkinin bil' )'lldönümünde biitün 
dünyada tiyatrolar bu eseri oynamış 
ve radyolar havalara bu piyc.ııin ol
mcz seslerini yaymışlardır. 

J<~er realisttir. O devirlerdeki <.;ar
lık Rusyasmm hımpcn proleter. dek
lasa olmuşlar muhitini dahiyane ,.~ 
her türlü Asyai - Avrupai mi1;tiklik
t~n u-k bir ~Brih}le verir. Elıerfn en 

biiyiik hususiyeti bu karanlık muhitte 
bile Gorkinin "insana" olan itimadı
dır. Eser seyredildikten ve dinlendik
ten sonra seyirci bedbin olarak dışarı 
çıkmaz. Seyirci anlar ki bu karanlık 
muhit, bıı yuvarlanmış insanların dün 
yası ebedi değildir. Tarihin muayyen 
merhalesinin bir verimidir ki o merha
le geçildikten sonra bu muhit de yok 
olacaktır. Yani Gorki bize bunu anla· 
tacak kadar hakiki realisttir .. , 

~oıra Ahfeşe 
~eocın 

"Tan" gazetesinde Ahf.cş !;endi ya
zısından bir pana a1arak fcnkid edf..
yor: 

O halde türkçesi ya, yukarda söyle
diğim gibi "fen kıt'alan", yahut 
"fenniye kıt'aları" demelidir. - Ah
feş. TAN, 4.11.1936 

Biliyorum, yine kalem sürçme.sinden 
bahsedip kendimi müdafaaya kalka
cağım ama o, her zaman olmaz. "Bir 
sürçen atın baı;;ı kesilmez'' demişler 

nma ikide bir sürçen kalemi kırıverir
ler. 

O§reıuliğimi::e 9örc A1ıfe~, derdini 
anlrıtma7: istiyc11 herhangi mu1ıttrrir 
gibi haladan daima salim olamıyaca
ğını kcstırdiyi için. l•cılemini çelik di
uit içfodc mıılıa/aza!ta knror vcrmi~
f fr: 

Bir tarikatçı !!'rubu 
yakalandı 

Korkut ilinde gizli ayin yapan hi .. 
Nakşibendiler grubu yakalanmıştır. 
Yakalananlar rneynnında Korkut ilin
de şimdi a\·ukatlık yapan hora Sadıl.. 
Antalyalr Tongal Hafızın oğlu Meh
met İf:p:ırtadan gelme bir srmerci 
Yardır. 

Soldan· yilrUyenler 
ancak 18 kişi mi? 
Yolların solundan yürümek ya. .. ıı

ğının başlamasından .-ıonra dün 18 
kişi sağı takip etmediklerinden cc7.a
:ra ~arptmlmı~tTr. 

Bu 18 kişinin sekizi Ileyoğlunda, al
tısı :~minönündc \"C dördü de :Fatihte 
yakalanmıştır. 
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HABER - :Akşam postası 

Türkçeye çeviren: A. E. 

Küçük şekereile 
himaye istiyorla 

Büyü~ şekerleme fabrikaları 
rekabeti ile ezildiklerini söylü 

Fa s görü 1 ece k bir yerdir 
(Baş taralı l incide) 

bu kongreden büyük faydalar ve hima
yaplıdığı için ıark §tkerlerind 
seti de ihtiva etmezler. 

Harunürreşid burasını görseydi yadırgayacağı yeler temin edileceğine kanidir. 
Birkaç gündenberi memleket esnaf 

teıekkülleri Ankara kongresine hazrr· 

Bu gidişle ve elle şeker ya 
bu yüzden §ark §ekeri ıerefini 

malalhanelerin kapanmak ihti 
tur. Büyük şöhrtt yapan birbÇ 

daha scnelcrct yapyabilir, fakat 
yapamıyan küçük: imalatban 

bir şey bulamazdı; yalnız konservelerle 
elektrik müstesna 

bklar yapmakla metguldür,. 
Ayakkabıcılar cemiyeti, ayakkabıcı 

esnafının dilekleri hakkında bir rapor 
hazırlamaktadır. Raporu yazmak için 
idare heyeti iki gündenberi ayakkabıcı 
esnafının tikayetlerini dinlemektedir. 
Dif er taraftan marangozlar cemiyeti de 
kendi aahalarına ait me~elclcri tetkik 

Cadde darala darala ancak üç met.{ 
re genişliğinde daracık bir çıkmaz so. 
kak halini alır; üstü tahtadan yapıJ. 
mış k.af eslerle örtülüdür n duvarları 

sarmaşıklarla kaplıdır. Yazın bunla
rın ye§il yaprakları ortahia gUzel bir 
gölge ve serinlik verir. 

Sokağın iki yanında işportalar de. 
zilmiştir. Çünkü burası meşhur Suk. 
Jann başlangıcıdır. Suk çarşı demek· 
tir. Fakat j'unusta olduğu gibi bura.. 
da da çar~ sokak dükkanlarından iba 
rettir ve şark şehirlerinde ayni eşyayı 
satın dükkanların hepsi ayni yerde 
grup halinde toplanırlar. 

işte böylece Suk Elattarin denilen 
çarşı Jevanta satıcılan sokağıdrr kf, 
banlar güzel kokulardan başka ttirbl'. 
]erin ve mihrapların önünde yakıl· 

mak için süslü ve yaldızlı mumlar sa. 
tarlar. Suk EUıayyatin denilen ter
ziler çarşısında iğne ve iplik §Övaly~ 
]eri, burnaz, jelab adı verilen kolsuz 
yünlü aba, şalvar ve diğer üst baş d!. 
kerter. 

Akşam olanca dükkancılar kepenk 
]erini kaldrrarak kilitlerler, ak§am ye
ıneklerinI yemek için bir lokantaya gi· 
derler ve tavşan inine benziyen dara... 
erk höcrelerlndeki hasır yataklanna 
uzanmadan evvel, bir kahvenin önün. 
de oturarak alaturka. §ekerli kahvele-
rfni içerler. 

Fas dilkkblan yerden bir metre 
kadar ytlksek ve iki metre frtiCamda 
dört köşe birer deliktir. Burada tez. 
gih yoktur; çllnkü dört köşe deliğin 
dibi arka duvara dayanır ve bunUD 
ilst8nde satıer oturur; bilttın mallan 
~esine yayılmı~ duvarlara asılmış 
ya.Jnıt killtt.stflr raflara yerleştirilmiş. 
ttr. Dilkklncı dipte bir put gibi bağ
·dıış kurarak oturmu§ bekler, müşteri_ 
Jeri davet etmeği aklından bile geçir. 
mez; gözlerini dikerek gelip geçenleri 
seyreder. 

Çarşılardan gelip geçenler de ne 
kadar merak 'ft alaka ile gözetilecek 
insanlardır. 

Yırtık pırtık elbiselere sanlmış 
kaba suı:atlı H sa.kallı inaa.nlar; be
yu entari iistüa siyah abalarlyle pek 
süslü görünen, kukuletelerini başları. 
na çekm~ yumuşak yiizlii ve kadın 
gibi nazlı talebeler , kolalı beyaz 4!n. 
tarilere büriinmiif, srrma işlemeli ba
boçlara soktuklan yalın ayaklariyle 
geçen yüzleri peçeli k.admlar. Tepele. 
rinde bir tutam uç kalmak prtiyle 
ba§lan utura ile traş edilmit çocuk. 
lar; bellerine kadar uzanan tek örsii· 
~ .ı .aç1ariyle kl~k kızlar. Pipıi§ ktti. 
le ~ibi sırıtan zenciler ve güzel yüzl6 
k. ·.~rilcr. Ağır yükler altında iki 

büklüm kırılan hama1lar; kara takke. 
1i partin parde.sülil ve kartal b11· 
rualu yahudiler; elindeki asasının 

yardımile kalaahk arasında kend!· 
sine yol bulmağa uğraşan kör bir 
dilenci. 

Bütün bunlar yalın ayak yahut' 
babuçlarla sokaktan aşağıya akmakta 
drr. Herkes de sessizdir. Aksi istika· 
metten gelip de aşağıya doğru inen 
bir in.san ırmağı' arasından kendine 
yol açmağa uğraşanların bile ağzın· 

dan yüksek bir ses işitilmez. Sessizlig, 
tulumile su satmak istiyen sakanın 

çaldığı zil şangırtı~ı yahut yüklü hay
vanları sürenlerin varda demek olan 
Bal ek feryatları bozar. Fakat yağl: 
tenekeler yükseltilmiş kendileri d~ 
sırtlarındaki teırekelerden daha yağlı 
ve pis eşekler geçerken (Vardat) diye 
bağırmağa hiç hacet yok. Çünkü bun
lar yağ satmaktadırlar. Halk yağa 
bulaşmamak için derhal yol açar. 

BINBlR GECE MASALLARI VE 
KONSERVE YEMEKLER: 

Bütün manzara sanki binbir gece 
masa!larından alınmıştır. Eğer Haru. 
nürreşit gelip de Fas çarşılarında otu 
racak olsaydı lsveç kibritleriyle kon
serve kutulanndan başka kendüılne 

hiç bir şey yabancı gelmezdi Burada 
Harunürreşf din yadırgayacağı bir ~Y 
daha var: Bir el dokunma.5iyle yanan 
ve ortalıfı kendi sarayındaki mumlar. 
dan daha fazla aydınlatan fenerler; 
ÇUnkU bütün Fasta ve hatta bu salaş. 
larda bile elektrfk vardır!. 

1920 de şehrin hemen dışında büyük 
bir elektn1c fabn"kası kuruldu. Der~-

kendisine g&teriJen parlak ipek ku· 
maştan parmaklarile ovaladığına ~ 
bütün az rastlanrrdr. Çünkü böyle bir 
kız be acaip şehrin göbeğinde tek ba
şma kalmış olurdu. Hem de şehirken· 
disi için pek de emniyetli bir muhit 
teşkil edemezdi. Şimdi i!e dünyayt 
gôrmek hevesine kapılan meraklılar 
ya,115 yavaş buraya da akın etmefe 
başladılar. 

Yabancı kadınlar şimdi Fa~rn ala
ca kııranhk ,.e daracık ~kaklannda 
gezip dolaşabilirler. Halbuki bundan 
on, on iki sene e\"vel aynı sokaklarda 
zahit, a.cıker ,.e ~h;t Fran~ız çocuklan 
zaJimane hir ~urette öldürülürdü. 
Fransızlar inzibatı yerlilt>re fazla eza 
ve cefa yapm:ıksrzın tesise muvaffak 
oldular. Zaten zulum ,.e adaletsizltk
le bir iş ~ceremezlcrdi. 

MiistevJIJer Faslıların adetleri.ne 
ve dini an'anelerlne Mygı göstenne'I
tedirJer. Camilerine hiçbir hri."tiyan 
giremez. Hiçbir yabancı !eyyah onla· 

rın çok güzel olan dini medreseleriui 
ziyaret edemez ve bu yasağı Fransız 
va1ii umumtsl emretmiştir. Çünkü p:ı· 
tavaf.sız seyyahlardan bazdan mana· 
sız hareketıerile buralara saygısızlık 
göstermişlerdir. 

GÜVERClNLlK KAPISINA BENZE
YEN SALAŞLARDA ACAlP EŞYA 

etmekle me§iuldür. 
Mamul §Ckcrciler ve gekerlemeciler 

cemiyeti de, kongreye hazırlık yapmak 
için bir rapor hazırlıyacaktır. Bu cemi· 
yete küçük esnaf mevkiinde kalan kü· 
çük tekerlemcci imalathanelerile bcra · 
bcr büyük çikolata ve şekerlemeci fab
rikaları da dahildir. Bu itibarla, aynı 
cemiyet içinde bunlar, rakip olan öbürle 
rile ınücadele eden anasır halinde top
lanmıştır. Kongrede ıekerlemeciler na· 
nuna intihap edilen murahhasların, kü
çük şekerlemecilerin de haklannı mü

ziyeti tehlikelidir. 

Bu sırada, hükQmetimizin bizi 
~üneceğine ~ok emin bulunuyo 

Slo~k ler bel ki 
uçmıyor 

Fakat tramvay 
vapurdan ist~fa 

ediyor 
Bu sabahki gazetelerden · 

gli~lerde şehrin bazı yerlerinde 
ve tifo vukuatının çoğaldığmJ 

vermektedir. Sıtmanın bi 

dafaa etmesi çok arzu edilmektedir. Ba· darla gene Şişli mıntakasında 
zı küçük esnaf bundan §iiphe etmekte· ğı ilave olunuyor. Şimdiye ka 
dir. Kendisi ile görüştüğümüz, küçük tarafmda hiç görillmemiş olan 
bir şekeref, büyük fabrikalara rekabet vukuatmm sineklerden ileri 
edcınediğinden babsctınektedir. Bu zat muhakkak görülüyor. 

' diyor iri: Belediyenin timdi Mecicli 
- Büyük ıek~lcme fabrikaları ara· tuğla harmanları arkasına 

lannda anlatarak piyasayı tutmutlar· ğfi-çöplerin üzerine kireç dö 
dır. Siz buna tröst veyahud da birlik 
deyiniz. Birliğe menaup olan fabrikalar olmat~ma. rağm.en sineklerin 

bütün Anadoluyu elde etmiJtir. Bu n· kabil olmamaktadır. Billkia 
ziyet karııamda 1ekercilik iti. birkaç havalar lodos gittiğinden gi 
fabrikanın eline gcçmiftir. Bu fabrika- ğalmaktadırlar. 
lar tC§Vilri sanayi kanunile himaye edil- Son giluler~ ttıi:tleardan da 
diği için vergiden muaftırlar. Bu ıcrait yetler başlamrştır. Üsküdar& 
altında kıyıda bucakta kalan küçük §C· denlerin dahi müsait hava 
kerci imallthanclerinin rekabet ctmeai· rmdan istifade eden :M.ecldf 

nin salarmdan i8tifade eden bu mer· . Sırma işlemeli kadın kuşaklan !la· ne imkan lcalmamııtır. nekleri olduğu anlaşılmaktadır. 
k ~n kil t lik f 1 J d darda otunı.n ıuWUm bir 7.lli ez .v ome re mesa eyi e ektrf< · tan ann Okk~nlan -.ar: Bunlar ka.- Bu gekcrclnfn Uadesfne gtJre, fabrI-
Je tenvir ettiği gibi şehrin içinde ve dife üstüne alttn telerJe f§lenmiş altı kada yapılan tekerlemelerle, elle yapı· ye müracaatla bu hali protesto 
civannda da birkaç fabrikaya elektn1' yahut 7 Mntimetre eninde ~yet gtf. lan sekerler araamda büyük fark vudrr. tir. 
vermektedir. Doğrusunu söylemek zel kemerlerdir. Deri işleri satan dillt· Fabrikalar yüzünden, yerli ıeker- Sinek belasını şehrin ba§ın& 
lbım gelirse elektrik Fasa hiç de ya- kclnbr var: Büyük, dört kö~ kırmı~t lerin hiçbir hususiyeti. kalmadı, balbu· lat eden son Franlıt'urt çöp k 
kışmayan bir §eydir. heybeler; bunlar büyük sarı halka.- ki prir ıckerciliği denildiği zaman ma· deki belediye heyeti sinekler:iD 

Ben Kantonun dar sokaklarını, Pe- Jarla semerlere yahut omuzlara a!Jt· hir ustalann eliyle yapılan §ekerler lometrodan fazla uça.mıyacağnıl 
ipingin geniş caddelerini Kahire ve lır. Ustıerl renkU ipliklerle işle.nınf§ batıra gelirdi.. Maamafih ağzının tad.nu da duymuş ve belediyeye o0 &a 
lstanbulon kapalı çarşılarını. Cezay!- kenarları saçaklı büytik torbalar; para. bilen müıtcriler. bu gibi dükkanlardan la. bildirmiştir. Fa.Aat Meci 
rin merdivenli yokuşlannr ve Tunu- keseleri, k8.ğrt cüzdanları, bunların alış veriş etmcğc devam etmektedirler. trarnvs3•Icırından istifade eden 
sun duvarlarla örUJmüş yollarını hepsi üç dört katlı ve gayet güzel re- Fakat hallan ekıcriıi, bunu bilmedifj btl.l sinekleri şehrin her tarafı; 

· ak 1 ı üslfi Fakat b d • idn, fabrika mamulitı ttekerleri utın 1 mekte hattA. vapurla diğer sah gördüm. Fakat, Atlan tik Okynnusur.:ı. sım ve n ış ar as · u en ~ :ııı 

kb~r ~kın~n FM bu~rın ~uın~m~he-k~a~h~~-~~jmiai~iaidı~~~Biuicliairm~i~;~~u~iGili~ioi~iain~igie~~eikiti~~~i~iri.~~~~~~~ 
hep~inden daha şarklı bir şehirdir. mfz hayvan gibi kokarlar! 

Terlik ve yemeni çarşısında altın. 
gümüş sırmalarla. gayet gUzel i~en· 
miş, ökçe hapuçlannın enT&J var. Bu 
şark ayakkabılan o kadar çabuk .._ 
kir ki, herhalde zengin bir ticarete 
yol açmaktadır. Gerek perakende ge
rekse tOptancı bıapaç dükkanlannm 
önlerini daima mu,ıerilerle ttklnn 

Buranın karma karışık ve dolambaçlr 
sokaklarında şimdi bile dört beş gün 
dolaşır ve beyaz bir adama tesadüf 
etmeyebilirsiniz. Hayır beyaz sözünU 

kullanmakla yanıldım, magribilerin 
birçoğu bilhassa Berberi ırkından 
olanlar bembeyazdırlar. Bunlar ce
nubi Avrupalılardan, birçok Fransız. 
la İngilizlerden daha ak tenlidirler. 

Bundan birkaç sene evvel bu kala
balık çarşı ve pazarlarda magribi, ya
hudi ve zenciden başkasına tesadüf 

etmek o kadar nadirdi ki, dükkanlar
dan birine bağdaş kararak deri kaplı 
ve altın savatlı bir kitap yahqt bir 
parça dantela i~n pazarlık yapmakth 
olan ma,;, yahut haki üniformalı b~r 
Fransız zabitini görmek adeta b!rl 
sürprizdi Hele bir Avrupalı kızın dük 
kA.nlardan birinin önünde durarak 

EHLi SALiP MUHAREBELE 

iPEK 
TCRkÇE StJZL0 

harikalar filmi 
Sinemasında 

Yalnız daha 3 gUn gösteril•..-

tıklım gör6n!tinüz. Pazartesi m•tlnelerde yeni filme baflanac•ldıl'• 

.. 

(Devamı uar) 

Bu akşam TCRK Sinemasında 
En gUzel bir Fransız Opereti olan 

ŞAHANE VALSLER 
Musiki, dans ve neşe filminin ilk büyük ira.esldir. Bat rollerde 

Henry Ga.ra.t - ~ene Sen Slr 
Bu filmin bütün §8.rkılarmr herkes terennüm edecektir. Yerlerinizi evvelden aldrnnız. Telefon: 4()690 

Mi ki Afrikada haydutlar peşinde 

~Aı.i..-1. 
lER 

DE\IAM 
fOlYOR 

HE:'( ••• 0A\'C5ANA TÜFE~ 
~~ ..... TUT.MA.S' Ö'{LE 

OL.MAZ !.. 
KAı-~SAN A,. •• tJ c 
BlÇtM A~K'E~
Si ~ SEN 

ac. 
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lilkayenın 
hikayesi 

J~ ••iilte oturup ~ 
~~~~ 

riblrine bemiyor ... lldslnin de madde
il ldlçllUlyor, ldlçilltlyor_ Jllnlmlni-

'Ye eU ac;ddıktu açıldı. 
lılrt dedi ldı Dedim ld: 

~ .. bllAıl ...... f(lpheelz, ebMıii - Yazık, o demıılm yetffellleClltr, 

clk kalıyor-

' k&Yaaoama llı1lp JIJwn ve b· hanımefendi. .. Yok1a, bizim için de 
~olapta kllltll kalınca anahtar timdi bir tane pırlanta kopanr, ili 
ııı... ekmeği g&ıterip böylece pey· bo t ~ qa..k ~ za, leblebi aldmrdmız... çerdik ... 
ı.ıı....h w -=uen ve kendi kendine ''Ne 
~LU huyUm , B" Mevsim. başladı ... .._ var. ır gün olsun kuru 
~k · Bayan: 
ı... Yiyemem!" diyen adamdır. Fa-
~ bö ~1•i hayatta olmaz. •. Efsaneye 
fiil h tur. Bana kalırsa, hayattaki 
~bl zat, mahut Molladır: 
~ ~ye. girerken bir cüppe yap· 
~ l§. Yırını sene IOm'a icazet aldığı 
~ bu cUppe, tabi&Uyle eakfmlf. 
~k t atınayıp ceket haline getirmiş. 
baba.en. •. gene eakimif, yelek yapmı'
~ bıtıniş: DUfm dflim takke bfçl· 

~ '°knıua. Kenarlan yağlandığını 
~~o tara.fJanıu kesip ortasm· 
~ Yapmq. Ağız tarafmm YJP-
111, IÖrllnce, gene baıımıı maka· 
~ kılıfı etmiş. Şimdi boca eelı:
ııe.ı..ı bulunduğu .halde, sabık cU.p-

)Qr z·hl.ıi eldıen çıkarm&IDJI bulunu
)flt. ~ hem saat kılıfını kullanı · 

• de ..• 

:: frenı de? 
~itip kestiği parçalan, tabii 
~ Bunıan kırpıntıdan mamul 
~il! ~itesine, pamuk gibf dol-
~ .. 

'bıt ...,, a.trf de 1U eli açıklık hikaye-
-.ıattı: 

rı::~ b" :1-ı-ı..-. --.qı ~ ır 8aK:lllU AU .... ,,dnn ... AI!-
~ 1lJSUn bİI' pırlantalı kordon 

~ ~ 81:unıa ild kere dolanıyor. 
~f'o1- karnıma kadar aarkJ10r .. 

~Qlrın 6';1 lıir ~~ aeverim ... Ne za. 
j)zı.t.:~ ~ ... $•" •=••'ltiıimreı-

'fllltalllrdaJi bhini sa• .... -: ·~ .. 
iL Okuturum aıı:nm , 6°' 

- Maalmemnuniye fknm ederdim .• 
Llkln kabil değil, hiç param yok! ne. 
yinoe blr dlleı'i lllve etti: 

- Doğrusu, hasisliği daha beğen· 

dim... Ç6nkii, hem elinde bir ktlçüctlk 

u.at kılıfı kalıyor, hem de kırpmtı dö
şeğinin içinde de parçalan ... Cömerttt: 

iae bir geyler kalmamı•! 

Aklnna bir şey geldi: • 
- Yanılıyorsunuz! Kalmıı ve ben o 

kalan şeyi buldum... • dedim - Bu 
kordonun son parçası henU.Z kaybol
madı ... Ondan gene btif ade etmek ka
bil ... 

- Nasıl? • diye yllzilme baktılar. 

- O bereketli pırlantalann balı:ıye-
siyle hammEfendi tarafından, kend1-

mize bir ziyafet çekebiliriz. •• Verin bir 
ku?'3unkalemle bir kiğrt.. 

Hemen oturdum. Okuduğunuz hikl
yeyf )'Udun. Gaz.etenin idare mUdiri 
de aramızdaydı.: 

- Al :varmkl hfklyeyi azizim, wr 
paruııu, bom ile leblebi aldmmya a
dam yollıyalım! • dedim .•. 

lmzamı görür ~örmez parayı verdi. 
Fakat hikayeyi oku~ca: 

- Kırpmtıla.rdao ya.pıbnıt yatağa 

bep,zeme~i cih.etind~ ~e talı.t?sert .. di
ye alay ettJ... - Fakat, .,ct<>tru- -tam 

dü§tirmüşsiln ! ·~. "rrı ··· İçkisiz ziyafetlere 
~-~yalılara ise, dört dUğüm (Hatice SUreyya) 
~,,, N~;yet, bC>yleJikle, kordôn. ---~----------
~~bir kere dolanmıya bqladı.. CfjretmenDer 
bit~ dolanmaz oldu .. Ucuna bir boya 
lht.tto1ye ~ .. Btra.i daha satınca, SÜ rem lyecek 
~ kuPe a.Une ~im.. Derken bi-
-~ da, Batt \re tek taeb YthiUk oldu... Çinde kadın öfretmenlerin dudak 
41,~ etti ın:ı. .. Sen laf ben leılinet:. farını boyaması, saçlannı kıvırmam 
'()hır k: ve yüzüne düzgün sürmesi menedil. 
~y defiL .. iki hikAye de bi- m~ttr, 

"•vana toiograf sergisinde 

~, . 

~~t>qı 
'-t ~~ 1l ""Yada CJÇılan muhtelif resim aergileri n<le mütemadiyeıı 
~ ~ '°"tre fotoğralÇ1a1 Viyanalı Prttf61lÖr llfJfla8KJ!f mıiik4-
~I llııt~~'nt.ktrcfen biri,.ıi: Bu fotoğraf ProfeaM" Mı gözde 
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333 sene evvel bugün 

Şah Abbas Revan 
üzerine yürüdü. 

Çocuklar, döğeo altında ezdirlldi, Atay b 
topun içine koyularak havay atıldı 

1603 yılı 6 ikinciteşrin günü, 3J::$1 
sene uvel bugün, altı bin lranb ve oir 
miktar kürtten mürekkep bir ord•l. 
Revan önünde göründü. Şah Abbas dn 
askerin batında bulunuyordu. 

Mihnet tepesine yerleşen Iran ku· 
mandanları y~zde yüz muvaffak olıt· 

caklarından emindiler. (1) 
Şah Abbas çadırında otururke•1. 

üstü hafi toz içinde bir nefer ıetird :. 

Jer. Bu adam Revan muhafızı tara. 
tından imdat istemek için Van dalisi· 
ne gönderiliyordu. Uzerlnde bir de 
mektup vardı. Şah sordu: 

- Şerif, karşı durmak mı istiyor? 
-Belt... 
- Kuvveti çok muT .. il 

- Çok olsaydı yardım istemezdi.. 
-O halde nasıl karşı duracak? 

Kadı: 

- Erbabı sadakatten olan h 
min efen dil eri uğruna mal ve ca 
nı feda etmeleri ,-azifeleri iktı 
dan olduğu için sureti hareketi 
dolayı muatep olmayı bekleme 
cevabını verdı. 

Bu sözler, şahın botuna git 

sefer daha önce esir edil mit Ule 
döndü: 

- Sizier, kızılbaş taifesinden 
nin katli yetmiş kafir katline m 

dir diye fetva verdiniz. Dedi ve 
nin işkence ile idam edilmelerini 

rett!. 

idam emri verildikten sonra 
sı gelir ve merhamet unutulur. 

dan sonra ne yaptığını 

dinli.telim: "Şah Abbu, Şe 

Şirvanı istila ederek Şeyihll kö 
ahalisini katltlm ve hatta çoc 

harmanlarda üzerlerine dUfen 

mek işkencesiyle itlif etmifti. 
beyi Kenanı Tebriz topçu ha 

dökmüş oldufu bir topun içine ko 

rarak havaya attırdı.,, 

Şah Abbas gülümsedi. Sonra pos. 
tacının üzerinden alınan mektubu o. 
kuttu, arkasına şunları yazdı: -:l'edıı
bfri saibenizi cenabubakmübarek ~t. 

sin ı Bu fikri !asitten nzıeçiniz. Si.ıe 
muavenet muhaldir. Bfitün memleket 
ahalisi bana muhalefetten va~çerek 
anı mltavaat etmlflerdir. Ba kaiıdıa 
ele geçmesi de buna delllet eder; ban -------------ı 
dan 80llra mektup da gönderemeut 
nlzl Ka1eyt teslimden ba§ka sellmrt 
çaresi yoktur.,, 

Şab Ab~as mektubu tekrar posta-,.,.,.._ 
- Al, bunu Şerif paşaya götfi:'. 

Daha çok memnun olacak .. dedi. 

Kendi adamlanndan Yahşi'yi dt 
müzakere için beraber gönderdi. 

Şerif paşa, Yahşi'ye hiç cevap ver. 
meden geri gönderdi. 

MUlkftl vaziyette ka1an elçi, Şab~ 
şiiyle dedi: 

- Mektup mUhrU şahl ile kapalı 

ve vezirler tarafından imza edilmiş 
olmadıfından cevapsız kaldı .. 

Bunun üzerine veziriyle mateme. 
dttddevle'nin imzasını havi ikinci bir 

mektup verileli. Bu mektupta da Şab 
Şerif paşaya serian teslim olmasını 
ihtar ediyordu. Valf, cevap yerfu~ 
Yahfi'ye şu sizleri s6yledl: 

- Kalenin her taşına bizden bfr 
baş sftmedikçe, kızılbaş başlanndan 
da kaleler yapılmadıkça Re\·amn fet 
hl muha1clir. 

Bu cevapla dönmekte olan Yah, 
ordusuna nramadı. Yolda hançerle. 
nerek öldUrüldU. 

Da haber Şah Abbası fena halde 
hldJetlendirdi. Derhal şehrin muha . 
sarasını şiddetlendirdikten sonra su 
yollarını kestirdi. 

Şerif paşa, tam altı ay müdafaada 
bulunmuş ve Şah Abbas altı ay Reva. 

nı fethetmek için ufraşmİştı. Bu mUd. 
det içinde hiç bir yerden yardım gör. 

miyen Şerif papnın kuvveti bet yüz 
askere kadar indi. Teslim olmaktan 

başka çare yoktu. "Serbest çekilmek 
prtile teslim oldu., 

Şerif paşa ile Revan kadısı, şahı 1 
çadırına girdiler. Gösterilen yerler~ 

oturdular. Abbas inatçı müdafie 
uzun bir natuk irat ettikten sonra ka. 
dıya döndü, tunları söyledi: 

- Sen, erbabı akıl ve danfştftr 
oldutun halde bize itaat edip de naili 

savab olmak fırsatını ney• kaçırdın? 

(1) Bu kavgalarda din en bül/Ük 

rolii o1J11Ugordu. Bu ciMtten vakanın 

tarihi ~hemmlgetlnl din harbi nokta. 

suttlan ibretle mütalea dlnıek gerek. 

U~ N.A. 

Slnemaıar içi 
ftdeaı snma 

11 o1ivudun biricik güzellik mate 
.mı Ma.ka Ftıktor BiMma '9ift 
bir kadua aimGM ararken Jfv Kar 

Mor'ley'i bulmtt§tur. Bu t'P'ta .t 
malann aradıklan ue muhtaç oldu 
Zan Bima olduğunu söylemekted 

Gerçi yüı e&ki modadır. Fakat ıa 
binde aari bir fQABiyet oordlr. 

HABER 
AKSAM POaTA•I 

iDARi!: EVi 

lstanbul Ankara Caddesı 
Poata kutusu ı lataabul 21t 

Telgraf eare•I : ıstanbul HABER 
Vazı ışıerı telefonu U R1! 
idare ve ııan .. US1U 

ABONE ŞARTLARI 
T;;,ı ir• E~11dı 

aeneııı. i•OO Kr 3'700 K•. 
• avııı.' 730 '•ao .. 
~ avı.ı. coo •• aoo " 
t ayhM 180 ., ~ " 

Sdr6r w Neırıpol Miidiiriı 

Hasan Raelm Ua 
&ıııldılı ,,_, (YAKIT) •ot6fte11 



Sovyet komünist partisinin 
iki reis muavini 

tevkif edildi 
Sofya 6 (Hususi muhabirimizder. 

telefonla) - Bura gazetelerinin Sov
yet menbalarına istinaden yazdıkla
rına göre Sovyet Rusyada iki mühim 
tevkif hadiSesi olmuştur. Tevkif edi
lenler Komintcrn reisi Dimitrofun 
muavinlerinden ikisidir. 

Bunlardan biri Hugo Sherla·yn, öte
ki d~ Lili l\linzhergdir. TevkifJerine 

Madritte 

sebep olarak Fransız ve Alman h11-

d utıarında yaptıkları komünist pro
pagandasını idare edememeleridir. 

Muavinlerinin tevkifi üzerine D!
mitrofun mevkiinde kalabileceği d<' 

şüpheli görülmektedir. Gene söylen
diğine göre bu zatın yerine Macar ih
tilalini idare eden Belakum getirile
cektir. 

.,,,; yagma · 
ve. yangın başladı 

(Baş taralı l ıncideJ 

İspanyada asiler .Madride tabi ve 
şehrin kapıları addedilen iki kasabayı 
daha almışlardır. 

General Varela ordusunun kısmı 

küllisi Madrittt?n ancak 15 kilometr~ 
uzakta bulunmaktadır. Madride karşı 
doğrudan doğruya ve kati taarruz bu 
günlerde yapılacaktır. 

Diğer taraftan Madritte müdafaa 
hazırlığı son haddini bulmuştur. Ga
zeteler şu başlıkla çıkmıştır: 

'Herkes silıih başına, yenmeli nya 
ölmeli!,, 

Madritte halk arasında katiyen pa
nik olmadığı görülmektedir. Binlerce 
kişi varoşlarda, hatta şehrin içindeki 
sokaklarda siperler vücuda getirmek
tedir. Şehrin hakim tepeleri henüı 
hükOmet kuvvetleri elinde bulunmak
tadır. 

Evvelki gün Madrit yakmmda. kan
lı bir muharebe olmuş ve hü.kllmet 
~00 ölü vererek geri çekilmek mecbu
riyetinde kalmıştır. Asnerin başka bir 
mıntakada bir zırhlı tren ve sekiz ya
bancı tankı ele geçirdikleri de bflditi1 
mektedir. 

Bir ca•us '9belcesı 
Bilhlwda hükUmet a]eyhine çalışan 

gayet mühim ve geniş bir casus şebe
kesi meydana çıkanlmıştır. Şebekeye 
Avusturya ve Amerika konsolosile bir 
çok zabitler dahildir. Şebekenin hükQ. 
met kuvvetlerinin bulunduğu yerler: 
Burgos hüktlmetine haber verdiğine 
dair vesaik bulunmuştur . 

Davletlerln protestosu 
Şili büyük elçisi bütün elçiler namı

na asilere bir nota vererek Madridi 
havadan bombardıman ederek bir ta-

kım masum insanların ölümüne sebt!
biyet vermelerini takbih etmiştir . 

ea,vekll söylUyor 
İspanya Başvekili de matbuat mü

messillerine beyanat vererek asilerin 
Madrit kapılarında bulunduğunu fa
kat Madritliler ve bütün lspanyollar 
isterse asilerin imha edilebileceğini 

söylemiştir. 

Altınlar Fransaya gidiyor 
Paristen verilen bir habere göre 

ispanyadan Fransız bankasına ıoı;; 

kilo altın getirmekte olan bir lspan
yol tayyaresi fırtına dolayısile Orle
an civarında yere inmek mecburiyetm 
de kalmıştır. 

ı spanya gemllerlnde Sovyet 
tayfaları ? 

Cebelüttanktan Moming Post ga
zetesine bildiriliyor: 

İspanya hükQmeti harp gemilerine 
zabit bulmak meselesi Kartacena'ya Sov 
yet bahriye zabitlerinin gelmesile halle 
dilmiştir. Şimdi Kartacenadaki hUkQ -
met harp gemilerinin her birinde asgari 
iki Sovyet bahriye zabiti bulunmakta -
dır. 

Bu caniler, Uç kruvazör, üç büyük 
muhripten ibarettir. Bunlardan bir ço
ğu, Sovyet zabitleri geldiği zaman ta
mirde bulunuyordu. Havuzlara emir ve 
rilerck gece gündüz çalışmaları ve iki 
üç gün içinde gemileri istimale salih 
bir hale koymalan temin edilmişti. 

Kartacena tersanelerindeki ani faa
liyet yalnız Sovyet bahriyelilerinin gel
mesi yüzünden değildir. Ayni zamanda 
asi kruvazörleri Kanaryas ve Almisan
tenin ispanyanın şark sahili açıklarında 
bulunması ve Balear adalarından yapı· 
lacak bir istila tehlikesinin daima mev
cut olmasındır. 

Silôhsızlanma nasıl 
mümkün olabilir? 

Amerikada bir cemiyet beynel
milel bir müsabaka açtı 

HABER - ~ p<>Stası 6 İlı:inciU!9rin - 1936 . 

Tankların en yeni bir silahı dah 

Iiarekcte geçerken bir taraftan da alev püskiirtcn tank, harp silahlarında yapılan en son icattır. 
asri tankların kabiliyetlerini denemek içhı geçen gün Romad.a yapılan 1cüçük mikyasta.ki bir tank 
srnda çckilmi§tir. 

Kagıt fabrikası 
bugün açıldı 
Merasime iktisat Vekili riyaset etti 
(Baş tarafı l incide) 

kaya gitti. Fabrikanın önündeki bü
yük meydanda bir hitabet kürsüsü ı<u
rulmuş, her taraf bayraklarla dona
tılmıştı. Kürsünün etrafında ask,.r 
müfrezeleri ve bahriye muzıkası yer 
almıştı. 

Evvela lzmit valisi Hamit Ozkay 
bir nutuk söyliyerek lzmitin ki"tğıt 

sanayiimiz için bir merkez haJine ge
tirilmesi dolayısile lzmitlilerin duy
makta olduktan şükran hislerini ifa
de etti. Belediye reisi Kemal de bir 
nutukla halkın bu hislerine tercüman 
oldu. 

Müteakiben lktısat ''ekili Celal Ba
yar kürsüye gelerek fabrikanın açış 
nutkunu söyledi. 

Celal Bayar bu fabrikanın, endüs
tri plinımıra dahil olarak açılan fab
rikatann yedincisi olduğunu İŞ.:"lret et
tikten sonra miJli ihtiyaçlarımızın d~
ima ilerlemeKte olu u oolayısile ilk 
esa.slarr dahilinae ve ihtiyaç nisbetin
de kurulan fabrikanın bugünkü şek· 
lile ihtiyaca t.ımamilc cevap vermiye
cek vaziyettt? kaldığını söylemiş. bu 
sebep!e yeniden 1,750,000 lira sarfile 
fabrikaya yeni kısımlar ilave edi 
leceğini anlatmıştır. 

lktısat vekili sözlerine devam ede
rek şöyle demiştir: 

"- Sanayi manzumesi daima biribi 
rini ikmal etmektedir. Bugün temeli
ni atacağımız sellüloz fabrikası var
dır. Bunlar kağıdın ve kurulmakta o
lan sun'i ipek fabrikasının ilk partisi
ni teşkil edecektir. SellUloz fabrikası 
için iki milyon lira sarfedeceğiz. Bü
tün bu işleri kendisine emniyet etti -
ğimiz Sümerbankın teknik esaslara 
dayanarak kurduğu bu milli müesse
seyi sizin sevgi ve ta.kdirini?.e arzedi
yorum. 

Bi7.e daima tevcih edilen bir sual 
vardır. Deniliyor ki: "- Türkler belki 
para bulabilirler. Fakat teknik ele -
manları nereden bulacaklar?,, Biz bu 
na na?..arl olarak değil ihtisas saha-

sında ve ameli olarak yükselttiğimiz 
fabrikalarla cevap veriyoruz. İsmet 
!nönü hükumetinin verimli, politika.Rı 
biribirini ikmal eden bir kül halinde
dir.,, 

lktısat vekili bu arada Maliye veka
letinin her zaman yardımına mazhar 
olduğunu söyliyerek maliye vekiline 
teşekkür ve bundan sonra sözüne şöy
le devam etti: 

"- Dahi Önderimiz Atatürk, mil
letin yükselmesi hususundaki azim ve 
iradelerini sanayi hususuna fazla.sile 
sarfettiklerinden bizim de azim ve i
rademiz yükseliyor. Muvaffakıyetleri
miz devam edecektir.,, 

Bundan sonra davetliler fabrikayı 

gezmeye başladılar. Umumun hayret 
ve takdirleri önünde fabrikanın her 
kısmında i.7.ahat almıyordu.. 

Fabrikanın gezilmesi bitince davet
ın T ha&JTlana n butede :u.a edildiler. 

Sruat 14 de - şimdi - başta iktısat 
vekili olmak üzere davetliler yeni t:ab-

rikaların temellerini atmıya gidi 
lar. Beri taraftan Türk irfanına 
ğıt yetiştirmekte olan İzmit kağıt! 
rikrunnın bir saat gibi çalışan sesi 
liyor ... 

Yekta Ragıp ôNBtl 
f abrlka kaça mal oldu 1 
Kağıt fabrikası 3.300.000 J~ 

mal olmuştur. Senelik istihsa18.tl 
bin tondur. Bu malın kıymeti dl 
milyon 800.000 liradır. 

Bulgar operası 
primadonnası 

öldü 
Sofya, 6 (Hususi muhabiriııı~ 

telef onla) - Bundan iki sene r· 
Viyanada yapılan bir taganni ııı~ 
bakasında altın madalya kaz' . 
Bul~ o~rası ha...,..ug......ııl.Y<-"' 

tana Taba.kova burnundan yapılsıı 
ameliyat neticesinde ölmUştUr-_/ 

lngiltere Hariciye Nazırı 

Musoliniye A vaın 
kamarasında 
cevap verdi 

"Akdeniz,, lnglltere için U\alettayln bit 
yol değil şah damarıdır.,, 

İngiltere hariciye nazırı Eden, A-ı 
vam kamarasında İtalyan başvekili 
Mu~lininin son defa Mili.noda söyle
diği nutka cevap teşkil edecek beya
natta bulunmuştur. 

İngiliz hariciye nazın, Milletler ce
miyetine İngilterenin sadık kalmak 
niyetinde olduğunu söylerken, Millet
ler cemiyetinin bugünkü halinin §&

yanı memnuniyet olmadığını da itiraf 
etmiştir. Bununla beraber Milletlerce 
miyetinde aza kaldıktan başka, üste
lik bu müessese aleyhinde de çalı§&Jl
lar olursa. arzu edilen mükemmeliye
te asla vanlamryacaktır. 

Eden bundan sonra Akdeniz mesele
sine de temas ederek, Akdenizin lngil
tere için 18.alettayin bir deniz yolu ol
duğu, hatta birçok yollardan biri oldu 
ğu telakkisine i§aret etmiş ve "Akde
niz, lngiltere için şahdaman mesabe
sindedir,, demiştir. 

İngiltere hariciye nazırı sözlerini 
şöyle bitirmiştir: 
"Avrupanın yarınki mukadderatı 

Ingilterenin hattı hareketine bağlıdır. 
lngiltere nekadar kuvvetli olursa, Av
rupa sulbü, o derece sağlam surette 
teminat altına alınmış olacaktır. Bu -
gün hem büyük, hem kuvvetli olan 
İngiltere, sadece sulbü korumak için 
kuvvetlerini arttırmıya devam edece]; 
tir.,, 

Akdanlzde Fransanın da 
alftkası var 

Mussolininin Milanodaki nutku 
Fransada fena tesir yaprnı§trr. Figa
ro 

Akdeniz meselesini Fransanın bıJ 
hiç allkası yokmuş gibi mevztl 
diyor. Mu.ssolini, Ha.beş harbi 
da ve başvekilimiz bulunan ~ 
ltalyaya k&r31 takip ettiği şı 
hakkında küçilk bir şükran bile 
mamaktadır. Fransa, bunu escfl~ 
şılar. Lavalin takip ettiği o sı 
biı.e Fransız - İngiliz mu.ııaseb9 
7.edelenmesine mal olmuştu.,, "' 
ltelye Milletler Cemiyeti" 

çeklldl mi ? ~ 
''Giornale Ditalya" gazetesi ~ 

barriri Gayda, "İtalya milletler: . 
yetini terketmistir,, başlıklı ~~ 
yazm:~hr. İtalyan muharriri dı '/. 

"!ta.:ya, Japc.nya, Almanya V'~l 
memleketler gibi Milletler ce~il 
den çekilmiştir. Buna sebeP ~ 
cemiyetinin anlayış noksanıdır· 
rar geri dönmüyoruz.,, ·ti 

İtalyan resmi mahaf ili bU ~ 
teyit edecek bir şey söylc.f11 d'11.J 
iseler de, İtalyanın bir zanısJl o1' 
fiilen Milletler Cemiyeti aza~I tif· 
tan çıktığında herkes milttefılC ti 

- •'" lnglltere bahri ani••"' 
girmeme il ~;; 

Londra, 6 (Hususi) ~ ).{sJll,.r.f 
nin Akdeni.zde İngiltere ıle rıgil~ 
hususundaki nutkundan ve ı~, 
riciye nazırının Avam kanıs. rJ-11 
beyanatından sonra eski bab fıt• 
zırı Vinston Çorçil !ngi~te~;,, .~/ 
denizde kuvvetlerini ta.hdıt ~ , 
anlaşmaya girmemesi ıazı 
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Çocue< ~akama 

Y8Vriilarilıızı nasıl 
besliyorsunuz ? 

Buna çok dikkat etmeniz ve 
titiz davranmanız lazımdır 

HABER - llşam poslal'ı 

r;,;;i;~;71neı H a n g i. s i 
güreşler ve Tüı'kiye başpehlivanı olacak ? 

disiplin 
1 
Çocl.İk .~sirğeme kur.umu _da 

Halkevinin yaptığı seın başpehlivan· gureş musabakası ter tıp edıyor 
lık müsabakalaanda bir kere daha gör-
dük ki, bizde profesyonel güreş işinin 

çok sıkı disiplinli bir idare altına alın
ması, memleketteki bütün güreş hare- • 
ketlerinin bir elden idare edilmesi biran 
tereddüt etmeden başarılması icap eden 
bir iştir. 

Hususi teşekküllerin idaresi altında 

yapılan güre! müsabakalarında, başpeh 
livanlık karşılaşmalarında bir alay ka
rışıklıklar olur ve biz bunları biraz da 
organizasyonun 'başıbozukluğuna ham
lederdik. 

Fakat halkcvi gibi yarı devlet mües
sesesi olan ciddi bir teşekkülün tertip 
ve himayesi altında yapılan müsabaka
larda da intizamsızlıklar, haksızlıklar 
ve sportmenliğe yakışmıyacak hareket

1 ~iiçükleri doğuşlarındaki tercih·ı 
~rı~e güre ~ edirmelidir. Çünkü, bu 
)' rcıh~r çocuğun fiziyolojik hususi
s~tleri.nin neticesidir. Annenin vazife
d l'e dıkkat edeceği şey, yanunun ne · 
x...edn hoşlandığı ve neden hoşlanmadı· 

sıcak bir mama ''ermelidir, buna bir2z ler olunca, artık profesyonel güreş işi
şeker, biraz da tuz ilave etmeyi unut- nin esasından bozulmuş olduğu kat'i
mamalıdır. Bu arada yine vitaminli yetle anlaıılmıştır sanınm. 
mey,·e usarelerine de,·am etmelidir. Profesyonel yağlı ve serbest güreşi 

Daha bir hafta eın.1el "Tiirkiyc ~ehlivanlığı,, müsabakaları için kar· 
~n güreşçilerden birkaçı 

cı ır. 

sı:nr.e Ya işinin çokluğu, yahut da 
batının müsait olmayı~• yüzünden 

~Uğuna siit veremez, bi~aenaleyh 
la Ynarnış şeyler. sütle karışık mama
ta~t~dirmek mecburiyetindedir. Jh 
~ •

1rde, çocuğu 'sun'i emzirm~ •• 
~ılen usulle beslemelidir. Bunun 
Yak'ı"' e:IiJmiş sütü, anne südünl' 
Ve t~tll"mak için, biraz sulandırma!.. 

h Çıne Şeker ilave etmelidir. 
.ou if" d 

har d u ~ hazırlamada yavrunun iz-
:ute e ~ceki hoşnutluğa veya isteksiz
"'}-O dikkat etmelidir. Meselıi. 
hC>§" az ~·~va t~ ·erli ·~ekten 
lcaı lanabılır. Yemekle verilen gıdayı 

Unlar arasında çocuğa en uygun bir sakim yoldan kurtarmak ve fıtreten 
olanını tercih etmelidir. Çavdar un- büyük bir istidadımız olan bu sporda 

1 f be ı - htaç ço kalkrnmanuz için bence ilk olarak yapı-
arı zayı ve s enmege mu -

. . . . lacak hareketler şunlardır: 
cuklar ıçın çok lyıdır. • B .. k"" 'b' h b" ·· l~'-· . kl ugun u gı ı erıey ve utun sa cuıı 

Yavrunun kaynamış yemeğı zev e h k 1 · ı· d b 
1 1 

k r· . . yet a em enn e ın e u unmama ı, ey ı 
yemesınde hazırlanış tarzının da bu- h k 1 . .. ·· 1 1 d B t are et enn onu a ınma ı ır. unu e-
yük bir ehemmiyeti vardır. Faraza, min edecek de ancak kuvvetli ve esas
unu süt içinde ezip içine kafi miktar-
da tuz ve şeker ilave ederek kaynat
mak daha münasiptir. 
Kaynamış ve takım edilmiş südii 

çocuğa kafi değilse, bunu fiziyolojik 
bazı emarelerle anlatır. YüLün hali 
bağırsak vaziyetleri. yemekleri yiyiş· 

teki iştiha çocuğun tercihlerini ve bu 
suretle be.denmenin neticeluini anla
tacak işaretlerdir1 Bunlara büyük bir 
ehemmiyet vermelidir. 

lr bir nizamnamedir. Hakemler, ancak 
bir nizamnamenin tatbikine nezaret e
den insanlar olmalıdır. Yoksa istediğini 
galip, istediğini mağlCıp ilan eden, gü
reşlerin Ahkıran baş keseni değil .. 

• - Organizasyonlar, ancak yeni 
kurulması icap eden federasyonun tek
nik ve idari kontrolü altında yapıl

malı, müsabakaları himayesi altına 

almak iatiyen müeu.eaeı.AA .vaaiJıeti~ 

işin mali kısmını karışmftktan ibaret 
olmaldur. 

"ilk defa kunumımuz tarafından An
karada tertip edilmİ§ ve yersizlikten 

bu sene yapılamanuı olan (Başpehli

van) müsabakalan ıtadyomun bibnİf 

olması hasebile önümüzdeki 
yapılacaktrr. 

BaıPehlivana mühim para 
tile beraber evvelce de olduğu 
madalya verilecektir. 

mayısta 

müki.fa
gibi bir 

Kurumumuzun bu milli sporu yeni
den canlandırmak için yapmış olduğu 

çalışmalar ve para yardımları pehlivan
larca mah1m olduğundan ilkbahar gü
reşlerinin pek parlak olacağı şüphesiz-

dir. Gilreşler mütehassıslar tarafından 

tanzim edilmiş olan nizamnameye göre 
ld•re ~fJeOMUr.,. 

Bu mektuptan anlaşıldığına göre önU
müzdeki ilkbaharda Ankarada Türkiye 

başpehlivanlık müsabakaları yapılacak-

tır. 

Fakat Eminönü halkevi tarafından 

tertip edilen ve Taksim stadyomunda 
ancak bir hafta evve) yapılnuı olan gü-

reşler ve bunun galibi.... şampiyonluk 
kemeri ve madalyesi takılıp nutuklar 

söylenen ve hakkında merasim yapılan 
':Dekirdağlı Hüseyin ne olacak? Tabii -

dir ki Ankaradaki müsabakalara girecek 
belki gene kazanacak 1 Kazanırsa ne A· 

la; fakat şöyle farzedelim ki mayıstaki 
müsabakalarda Tekirdağlı kazanamadı= 

bu defa da Mülayim Türkiye başpehli· 
-- ohta ... .fJft o ~ ~ WBt::'tftl.-.., 

Himayeietfal cemiyetinin gazetemize benziyecek olan bu vaziyeti kim düzel-~ama.~; bunun için doktorla an
et Ya )uzum vardır: Bazan çocuğa 

SQyQ 
~er • veya sebze suyu vermek icap 

Çocuk on iki aylık olunca, 50 dere
cede kaynatılmış süt içine daha fazl;ı 
un ilave ediniz. Bunda maltlı unları 
tercih daha iyi neticeler verebilir: Bu 
yaşta bir çocuğun yemeği daha az ma

gönderdiği tebliği yukanya dercettik. tebilir? 
• Prohsyoncl&ma~sponu ruhlu~---~~-~-~~~-~-~-~~-~-~~~~--~~-~ 

olmamak demek değildir. Onun için Futbolde teknik bahisler 
ı.ı: .. • F'akat, bu hal pek nadirdir. Her •il,. E;'' 
ııı'-; U~te hazırlanmış bir çocuk, mev-
llsar ~ore, bir kahve kaşığı meyve 
&QYlı tsı Yemelidir. Kış için portakal br ;u tercih etmek daha muvafık
et~et~?ğun bu bu gıdayı kabul ediJJ 
ltıJa ıği bağrrsaklarının vaziyetilr. 

ŞlJır ı:- i · 1 • iıb1 han ·. "'.'." Yl ge en meyve usar~ı-
la tesb· gısı olduğunu böylece dikkat
~ ... h ıt etmelidir. lkinci aydan itiba-

yi halinde olmalıdır. 
Çocuk büyüdükçe, yemekler hak

kındaki arzularını ve şahsi fikirleri.,! 
ısöylemeğe başlayabilecektlir. 

Kış devamınca, kaynamış şeyler ye
mek devresini atlatmış olan çocub 
makarna, sulu reçel vermek çocuğu 

daha iyi besleyebilir. 
~n çocuğa süt ve un kan~k 

•~ınır heynelmllel Riket 
"ti~:_nayır komitası 

Çocuk doktoru 

-h~~~t: Odasından ağır hasta 
t rik ücretini Bu sabahki posta ile gelen Dailv 

ŞChr· ~rn istiyor Expres gazetesinin yazdığına göre. 
llclrrın ;nıız ticaret odasile İzmir bey- bundan bir ay evvel bir hafta içinde 
tip bire ::1~ayırı komitesi arasında ga- iki defa şehrimize gelmiş olan lngiliı 

n.. a af çıkmı!ttır. d h .. e ek :r iş adamı Riket Lon ra astahanele· 
~eııin bU~·· i ı_zmir panayırında Türki- rinden birinde ağır surette hasta yat
h1.tı ti .. ~ un tıcarct odaları gibi tstan-
cl -ret od maktadır. 

ı. Ser i . asının da bir pavyonu var- Kendisine kan nakli yapılmıştır. Bu 
biti oıa~ ~; en büyük pavyonlarından suretle halinde bir az salah görü!-
~:Yatt da ta~.bul standında elektrik müştür. 
%ı her ta külliyetli olmuştur. Sergi ---------------
lc'lide /ara tevzi edilen broşürlerde Halk Partisi kaza 
~O niabc~ktrik sarfiyatından yüzde k I i 
Oldttğund de tenzilat yapılacağı yazılı ongre er 

hileye sapan, danışıklı döğüşüklü gü -
reşler yapan, yani böylece halkın para
sını dolandıranlar en ağır cezalara çarp 
tmlmalı, ya muvakkat yahud da daimi 
olarak güreşmeleri menedilmelidir. 

Yeni yapılması icap eden teknik ve 
idari nizamname tabii daha birçok mad
deler ihtiva edebilir. Fakat işin esası 

yukarda yazdıklarıma dayanacaktır. 
Bugün bütün medeni dünya, amatör 

ler kadar belki onlardan da fazla pro
fesyonelleri sıkı nizamlar altınna almış 
ken, bizim en fazla istifade edeceğimiz 
bu hüdainabit spor kolumuzu (profes
yoneldir) diye baııboş bırakmıı olma
mız gönüller acısı bir iştir, 

Profesyonel güreşleri, güreıçileri 
devlet kontrolil altına almanın en kısa 
bir zamanda memleket hesabına verece· 
ği çok büyük faydalardan başka, biçare 
güreşçileri de böylr.ce hem manen hem 
de maddeten himaye etmit olacağımız 
da ayn bir kardır. 

Çünkü böyle bir kontrol, bir sürü 
haksızlıkların yapılmasına mani olacağı 
gibi. zavallı pehlivanların bütün çalışıp 
didinmelerle organizatörlerin kesesini 
doldurmaktan başka bir şey kazanma
malannm önü alınmış olacaktır. 

izzet }fuhiddin APAK 

• • 
DRIPLINfl 

fngilterenin en büyük futbol meneceri f 
geçenlerde verdiği bir beyanatta aşafı
daki sözleri söylemiştir. Bizim için fay
dalı bulduğumuz bu sözleri aynen ter
cüme ediyoruz. 

"Bundan birkaç sene evvel olduğu gi
bi bir muhacim için futbol oyununun en 
kuvvetli tarafı şimdi dripling (çalım) 

değildir. Ancak bununla da driplingin 
artık bir futbolcu tabiyesinde kıymeti 

kalmamış olduğunu anlatmak istemiyo-
ruz. 

Bir vakitler driplingi en çok yapan 
merkez muhacimi idi. Fakat müdafaa 
tabiyelerinin pek sıkışması üzerine mer
kez muhacimine futbolün gerçekten ho-

şa giden bu oyununu tatbik için hakiki 
fırsatlar pek azalmıştır. Şimdi merkez 
muhacimlerinin ekserisinin bir pası ala
rak mümkün olabilen bütün hızla onu 
ettiğini görüyoruz. Çünkü vaziyetleri 
icabı derhal hücuma uğrayacaklarını bi
lirler. 

Bazı hodbin ve şahsi oyunrular var
dır ki bir pasın takım için çok daha 

faydalı olabileceği vaziyetlerde bı1e topU 
bir türlü ayaklarından uzaklaştırmağa 

kıyamazlar. Bu sözlerimle de topun ge• 
lir gelmez hemen uzaklaştırılması lazım 
olduğunu anlatmak istemiyorum. 

Top pasın faydalı olabileceği yahut 
da bir açıklık görüleceği zamana kadar 
ayakta tutulur. Top ayakta iken tesirli 
driplingler yapmağı katiyen ihmal etme
me li yahut bunu yapabilecek fırsatlar, 
takımdaki arkadaşlara temin edilmeli• 
dir. 

Bütün oyun driplingden ibarettir ka
naatini vermemek şartile bu futbol ek
zersizlerinin ayrılmaz bir parçası olma
lıdır ve antrenmanlarda driplinğe aynca 
ehemmiyet verilerek yer ayrılmalıdır, 

Gerçi dripling daima tatbik edilemez 
ama fırsat çıkınca çok faydalı bir surette 
istifade edilebilir. 

Ekzersizlerde muayyen bir saha dahi
line engeller koymak ve küçük bir topu 
bu engellerin çevre ve içlerinden drip
ling yaparak geçirmek gayet iyidir hem 
de bu ekzersizleri yorucu değil çok eğ
lenceli yapar ... '•ıtır an o vakit bu pek de göze bat Cumhuriyet Halk partisi semt oca-

ş· · ğı ve nahiye kongrelerinden sonra ka- ------------------!-----------------------------
ret it?ıdi n.. .. - 14 ·· d ıt.... Odaa~;l4l!1r komitesi İstanbul tica- za kongrelerine de bu ayın un e 
;ııheti " .hır ınektup. yazarak eylül - başlana.caktır. 
t llt iıtern~tilrnenıiş olan elektrik para- Kongreler Beyoğlu kazasında 14, 
l~}'ı tam ;ıt'.r· Fakat komitenin bu pa- Bakırköy, Çatalca, Kadıköy. Kartal 
U1tce arıfe üzer· d . d·~· .. .. ve Üsküdar kazalarında 15 teşrinisa-ll Oda d ın en ıste ıgı goru-
~ erhal · · nide, Fatih ve Sarıyer kazalannda 18 a;_, }'ır ko . ıtıraz etmiştir. Buna 

-"lın rnitesi teşrinisanide, Adalar ve Beykoz kaza.-
)at )'edinci pa~a~"Ir talimatname-
llıa bedc-Jin· t't1addesının elektrik sarfi- larında 22 teşrinisanide, Beşiktaş ka-
li"ldbdeaini :il. dt~rn alınacağı hakkındaki zasmda 24 teşrinisanide, Eminönü ve 

" tık ırın kl Silivri kazasında 25 teşrinis."Lllide, Şile de •İ Odan e c cevap vermiştir. 
10 t :n elin-' k. b .. 1 .. ve Yalova kazasında 29 teşrinisanide 

ı:ostc enıild.t ue ı roşur er yuz-
"a~· rrrıelctej · :Yapılacaemı sarih olarak _ak ... t_e_d_il_e_c_ek_·t_i_r. ___ ~-=------

ı"et ır. Od.. bu G •r • y l' . alaca - unın hususta ne u reşçı aşar 
/\slitıı r:ı henüz m?.lUm değildir. 
~ "\ - s_;-;--...------ A k d 1 . 
)i O]Çt1c Söz g 11-936 tarihli Kurun r 8 aş arına 
a,84 arı be:nn azetelerile ilan edilen za- ziyafet veriyor 
~ll ~ı !'l\Jrrıa~:lrneler değil 352233 ve Olimpiyatlarda kendi sikletinde dün 

in oıı.uıll 1 rnak'!.)".ızlardır. Tashi- ya şampiyonluğu kazanmış Yaşar, ya
r. (5871) nn akpm Güneş klübünde sporcu ar-

H. Nazmi kada§lanna bir ziyafet verecektir. 

Nasıl çalışıyorlar ? , 

~ .... ·-~---"-~--'''---....... 
iyi bir futbolcu yeti§tirebümek için çok faydalı 

1 

lngiliz Readiııg l~liip ; anlrcnmanlarttıttn mı milhim i'ı.,.mı,,.. 
toplu beden 1ıa.rcJ:ctlcri ya7muı7:?a ge çirmektcdir. 

olaıı bu ckzersiz usulü §imdi lJütün /ngili:; tak-ımları taTalt.»daa 
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Hatıralarını anlatan: Alman korsan gemisi "Deniz kartalı" nın süvarisi 
l!ont Felik8 fon Lukner Hatıralarını anlatan : EFDA1' T Al.h T -250-

-27-

Me<!mu sathı 2600 metre murabbaını bulan 
lngilizlerden sonra Fransız 

ltalyanlar da mevkuf arı 
bıraktılar-

. 
yelhenh•rimlzi açarak macera dolu 

seyahatimize buşladık 
Gene hareket emri bcklemeğe baş

ladık. Nihayet 19 ilk kanunda bir Al
man torpitosu gelerek yanl baeımıza 
demirledi. Biz hemen Norveç bandrası 
çektik. Torplto denize bir motör in· 
dirdi, bir zabit gemimize geldi: 

- SUvııri nerede? Ona verilecek bir 
emir VEır. 

Sivil giyinmiş, Norveçli kaptım kı· 
lığına bürUnmü§tUm. Tayfalar bana 
Norveç dilile hitap ediyorlardı Ben de 
kalın yUn çoraplar, kocaman kundu
ralar ve eski pantnlonla Non•eçll blr 
deniz kurdu hnli gösteriyordum. 

Znblt yanıma geldi: 

- Kııptnn siz misiniz? 
- Evet. 
Zabit birden afalladı, sonra haykır-

dı: . 
- Lükner! 
- Kim dit ef cndim bu LUkner? 
- Alay mı cdiyotsunuz? 
- Estağfurullah! 
- Burada işin ne? 
- Görüyorsunuz ki Norveçli bir ge-

miciyim. Norveç }>andıralı trma yel
kenlisi ile kereste taşıyorum. 

- Sen bir zabit.sin, senin işin ke. 
reste ta.c;ımak olur mu? 

- Niçin olmasın? 
- Allah aşkına söyle ne var? Me-

raktan çıldıracağım! Bana itimat et. 
- Niçin itimat etmiyecek mi§lm. 

Hem gizli bir §CY yok ki... Kereste 
naklediyorum 1 

- Qcne mndm tuttu. ltlma.tsıılığm 
.yerind~ değil.,. ~n de zabitim. Sırrın 
vata.n sımdır, b\Jnu ifıa eder miyim 
hiç? .. 

- Ben de bundan ka.t'iyyen şilphe 
etmiyorum. 

- Teşekkür ederim. Sana verilmek 
üzere getirdiğim mektubu al. 

Mektubu açtım. içinde yalnız 
§U cümle vardı: 

"lstcdiğiniz zaman hareket edebi
lirsin 'z.,, 

Torpitodan gelen zabit tecessUeUnU 
hala yenememişti, ısrarla gene ıuat • 
lcr yağdırma.ktaydı. Haline acıdım. 
Yalnız ihtiyatı da elden bırakmamak 
lhtındı. Bu sebeple sordum: · 

- Buradan doğruca nereye gide
ceksiniz? Ye.kında karaya çıkacak mı 
sınız? 

- Hayır. Hcligoland civarında bir 
ay kadar karakol dolaşacağız. 

Gevezelik etmesi tehlikesi yoktu. 
Bir aya kadar biz abluka hattını çok
tan ynrmış olacaktık. 

- Pek fılii, dedim, sımmJ sıı.nn ısöy
Jiyeyim: Gemimiz Alman muavin kru 
vnzörudür. 

Derhal ayağa kalktı, hiddetle söy· 
lendi: 

- Beni buda.la yerine mi koyuyor
sunuz! Nezaketinize teşekkUr ederim. 
Uğurlar olsun! 

Hakikati aklı almamıı:ıtı. Bana dar
gın olarak motörilne binip gitti. Biraz 

sonra da torpito demir alara!,ç uzak
la.ştı. 

- Seni bırakmam: 
- Ben de öyle .. Fakat bir müddet 

sabret. Arkandan bende Mısıra gelece
ğim. 

- Doğrumu söyliyorsun? 
- Ne zaman yalan söyledim ki .. 
Sustu. Yine dalgın düşünmeğe baıla

dı. 
Artık harekatımızda tama.miylc ser 

bcst, kendi J{endimizin hakimi olmuş-
tuk. Şimdi cenubu garbi rUzgannı 

Evlerine gelmi~tik. Gündüz seyahat 
hazırlıkları ile meşgul" olmuş olan ev 
sahipleri erkenden yatmış olacaklar ki 

beklemekten başka işimiz kalmamış- ev ı:ifiri karanlıktı. Buna kendi hesabı· 
tı. Bu arada Norveçli rollerimizi birer ba çok memnun oldum. Eğer, geçen se
kerc daha prova ettik. İçimizden biri. ferki gibi babası yine pencerede bizi 
gemiyi kontro1a gelmiş bir 1ııgilb:. za. beklemit olsaydı kızın halinden her şeyi 
biti tavn takınarak herkel!l imtihana pekAIG. anlayacaktı. Foyamız meydana 
Çekiyordu: çıkacak, rezil, kepaze ol&caktık. Kapı· 

- Bu kurşunkalemini nereden aldı- mn 6nUndeki aynlmamrzda hayli uzun 
nız? ve acıklı oldu. Ben ancak sabahın dört 

- Norvecin hangi şehrindensiniz? buçuğuna doğru Krokere dönebildim. 

Hakiki bir muavin kruvazörün, me- :\-1ILLI KUVVETLERiN ISTANBULU 
seli. Möve veya Voltµn bizim gibi ' 
l!arua ihtiyat tedbirler.i alma1ıma lil· IŞGAU 
zum yoktu. DUemnn gemisi mi geldi? 
Hemen Alman harp bandırasını çeker 
ve mermi ile yahut torpille mukabele 
ederdi. 

Bizim böyle yapmamıza imkan yok
tu ki... İki tanecik eski ıBietem topla 
bir harp gemisine karşı bir şey yapa
mazdık. Fena havalar bizi Norveçle 
İngiltere arasında haftalarca· alıkoya-
bileceği cihetle ancak rule Ue adama
kıllı silihlanmamız fayda verebilirdi. 

21 ilkkanunda hafif bir cenubu gar
bi rUz.garı baeladı. Hemen demir alıp 

bir kısım yelkenleri açarak yola ko
yulduk. Norderav'ı geçtikten sonra 
bUtün yelkenleri açtık. Mecmuu 2600 
metro murabbamı bulan yelkenleri
miz 50 metro yüksekliğindeki direk
lerimiz UstUndc gemiye iyi bir sürat 
temin etmekteydi. "Doyçland über al
les,.l ve eski gemici şarkısı "La Pa-
loma" yı söyliyerck Alman sahl11eri 
bç>yunca. ilerlemeye başladık. 

Gece saat onda Hornsrifi geçtik ve 
Danimarka sahilini takiben ilerledik. 
Ertesi sabah saat sekizde Skajerak 
~nUnde bulunacaktık. Fakat rüzgil, 
birdenbire !limale çevirdi. 

Yolumuza bu rüzgarla devn.m ede
mezdik. Geri dönmek? Asla! Ne yap 
mnlı? Sıığda kara.,. Solda. lngillzlcrin 
mayn tarlalnn ... Ne olursa olsun, san
cağa dilmen kırdık. Hepimiz tahlisiye 
yeleklerimizi giyıni§tik. Mnyn tarlala-

n içinden bir yol bulup geçmeyi umu
yorduk. 

Tııllimiz yar oldu, mayn tnrlalarmı 
sağ snlim geçtik ve oorbcst denize da
hil olduk. Blrru: sonra da lng"ltcr~ 
sahilleri hiuuıına gelmit:tik. 

'Dlttınmı 11nrl 

Bugünlerde Anadoludaki askeri ı:afe
mizin siyasi tesirleri i&tanbulda da iyi· 
den iyiye hissedilmeğe batlanmıştı. Ar· 
tık bütün idare mekanizması Türklerin 
eline geçmişti. Esat bey de bu arada za· 
bıta ve asayif i§ini rnUstakillen idareye 
baılamııtı. Ortad~ resmen mevcutmuş 
gibi görünen ingiliz, Fransız ve İtalyan 
polis teşkilltınm artık hikmeti vücudu 
kalmamıştı. Bu suretle benim de i;lerim 
çok azalmııtı. Yalnız Esat bey emredin 
ceye kadar Krokerdeki mevkiimi mu· 
hafaza edecektim. 

O geceki maceradan sonra, ertesi gU· 
nU öğleye kadar uyudum. Matmazel T .. 
öğleden sonra Krokere gelerek bütiln 
arkadaşlanna veda etti. Sıra bana gel
ml§ti. Matmazel A .. ile bir iki tercüman 
yanımızda bulunduğu için ikimizde çok 
re&mi hareket ediyorduk. O bana so
ğuk bir eda ile: 

- Allaha ısmarladık Efdal beyi Bu
radaki arkadaşlığımızı unutmayacağım. 

Ben de: 
- Güle gUle matmuel; bizi unut· 

maz tabii Mısırdan mektuplar yazanı· 
nız. 

- Yar:ınm. 
Birblrlmh:ln elini sıktık. Şeytan kıı:. 

o kadar ktglnln içinde avucuma ufacık 
blr k!ğıt ııkı§tırmt§tı. Kimseye belli et
meden kfi.ğıdr cebime soktum. Odama 
geçtiğim zaman çılcanp okuduğum bu 
kağıtta şunlar yazılı bulunuyordu: 
"Yınn sabah Galata rıhtımından Pat

ris vapurilc hareket ediyoruz. Erkenden 
gel, orada beni bull.,, 

tnıanlar, çok tuhaf rnahlQklardır, El· 
lcrlnde olan §eylerin kıymetini bilmez· 
ler. Fakat, kaybolmak ihtimali ha§ gös
terdimi onların kıymeti birdenbire ar· 
tar. Biraz a~kta da böyledir. Bizim ol· 
duğuna emin bulunduğumuz kadınıı 
kar ı ihtlrıuıımız no kadar basittir. Fa· 

Allah esirgesin ... lşte o zaman tam 
manasiyle tımarhanelik, olurdu ... 

Nakleden 
/ HhSSô ~@Malin 

Hatıce Süreyya 

Yalnız başına a.kf1aın yemeğ:ni yedi. 
Fevka.llde sakin bir hali vardı. Sevdi
ği ve daima oturduğu bir köşeye çe
ktldi, kahvesini içti. Yanıbaşında, E
nisin da·ma oturduğu puf duruyordu. 
Bunu eliyle hafif hafif okşadı. 58-

Enis? 
Nerede Enis? •• 
Grnmofonu kapııll .. 
Oturma odalarında hiçbir UJJk yok. 
Odası dn kapalı .• 
Teldş içinde, oğlunu her yerde arıı.· 

dı. Amıın yarabbi 1 Gece bastırdı. Ha· 
va da f cnn.. Soğuk alacak .• 

~tc bu fikir, onu çllcdcn çıkcrdr. 
Oturmn oda.sına döndUğU zaman her 
ICYi mahvotnv.ı. gf l:t görmcğe b~la· 
eh, Enis, bu l!JOğuk yağmurlarda. dışar
da ha?.. Yn bir dahn aynı fcldkct 

Niikscderse? .. 
Bereket versin ki, Emine yüreğine 

aoğuk su ıcrptl: 
- Doktor saat altıya doğru adam 

yolltıdı, hanımefendi. I<:UçUk beyi ak-I 
oam ycmcğl~e çağırdı. Kapalı nrabıı- 1 da sonra kendi eliyle getirip teslim 
cdecckmle. Siz merak ctmlycıinbı dl
)'C hnbcr yolladı. 

Mademki yıınındo.Jd doktordu, Ja.
1 

mct'in nd'ecfli knlnuı.dı. Fakıı.t aman 
yarabbi 1 Biraz evvel, oğlunu ;yalnız 

a.ndı da gene bir delilik ya.par diye 
,MU koptu.. j 

Hem bu delillk gene ktındl yUzUn
den olacaktı ... J{endl yUzUndcn.. Ve 
Muradın yllzUndcn... 1 

- Hanımefendi •. , B ka bir emriniz 
var mı? 

- Hayır, git yat •.. J3cn kUçUk btyi 
b~klerlm. 

Hizmetçi dıeo.nnın 16mbn.ıııını eön
dUrdU. Artık, evin içinde, l mct'in a
bajurundan bııaka hiçbir llmba yok
tu. 

Elinde bir klt.f\p okuyor. Saat doku
zu caldı. Otomobilin homurtusu, evve· 
il uz ktan l@ltlldl. Sonra, araba yıık
lıı.ştı. Homurtu arttı. Stop ... 

Acaba, doktor yukarı oıko.cak mı? 
Rlr sn.niye bekledi, 
MoWr gUrUltllsU yeniden bn5lndı, 
Otomobil uzakla~tı. Demek dokto-

run i§i varmıe. Enls'l kar§ılo.mak iı;ln, 

kat o bizden uzaklaştığı zaman ne kuv
vetli ~rzular, ne ıiddetli bir sevgi ve ih· 
tiras duyarız:. Senelerdenbcri burnumun 
dibinde oturduğu halde ancak birka~ 
defa gezip tozduğum ve kendisine kar· 
şı hiç de şiddetli bir muhabbet duyma· 
dığım bu kızcağııı gimdi sevmeğe baı· 
lamıştım. Adeta onun gitmemcıini lıti· 
yordum. Fakat, yapacak hiçbir gey yok· 
tu. Yarın sabah giderek ve onu teşyi 
ederek ona kargı son vazifemi de yap• 
malı, ondan sonra da bu macerayı kal· 
bimdeki hatıralnr arasına karı~utırmal 
idim. 

O gUn geçen yeglne vaka, İtalyan, 

Fransız polls kumandanlarile kaymakam 
MaksWcJin elinde bulunan mevkufları 
tahliye etmeleri oldu. Bu suretle işgal 
kuvvetleri elinde eziyet çekmekte olan 
yüzlerce vatandaş kurtuldu. Bu husuta 
gelen raporu Kolonele verdiğim zaman 
şöyle bir göz gezdirdi. Ve yalnız bir ke
lime söyledi: 

- Olrayt .. 
Ben de içimden tekrarladım: 
- Olrayt .. 
Ballar biraz lçerlemi~ti ama ben de

diğimi yapmt!tttm ya, vız gelirdi ötesi.. 

HAZIN BiR AYRILIK SAHNESi 

Ertesi sabah saat dokuı: buçukta Bal· 
lardan mUsaade alarak rıhtıma indim. 

Galata rıhınu mahşeri bir manzara arı 
ediyordu. Yolculann ekseriıl firar eden 
kimselerdi. Kalabalık arasında bir müd
det dolaıtıktan ıonra ıevglJiml,ırıaıı,ba 
baar, erkek ve kız kardetleriJe bir arıda 
buldum. Kızcağı:s bent gfüünce •evin'" 
cinden titredi~ 

- Nlhayc geldin ı 
- Hiç gelmez olur muyumt 
Sesini yavaşlattı: 
- Çok heyecan duyuyorum; çok fc. 

nayım, 

- İtidaline sahip ol. 
Baktım ki vaziyeti fena I Beni görün

ce bU&biltUn mütecasir oldu. Hemen on• 
ların öteberi hazırlıklarını bahane ede· 
.rek yanından ayrıldım. Artık vapura 
girme zamanı gelrnigti. J~imiz en aona 
kılmı~tık. Bir 3ey konuşmıyorduk. San· 
ki konuşmak istersek kendimizi tutama· 
yacağımızdan, birdenbire boşana~ağı· 

mızdan korkuyorduk. Yalnız gözlerimiz· 
le konuşuyorduk. Ben ondan ziyade 
kendime hakim olmağa çalışıyor, etrafa 
bir şey hiasettirmemeğe gayret ediyor-' 
dum. Merdivenlerden çıkarken kolun~ 

girdim. YUzü ıapHrı idi. Bir aralık du· 
dıkları titredi. Mırıldanır gibi: 

- Peki; oruvar madam. 
Matmazel T .. elimden yakaladı: 
- Gitme! 
- Allaha ısmarladık canıQı. ftl 

muhafaza et! Çok değil blt ıy 
yanındayım . 

Bu slSzlerime inandı. Acele ıute 
diveinleri indim. O güverteden 
gözlerle beni seyrediyordu, Vaput 
lat sözmUş, yavn~ yava!t açılmelt 
lnmı~tı. 

Elimdeki mendili sallarken blnlld 
g8zlerirn yaşarmı§tı. Atkın, ıynlıe
acısınr orada duymuştum. Vapar, 
nevra yaparak bsıını çevirdi. lla 
ya doğru açılmağa başladı. Müt 
yen mendilimle onları seli-•-,.. 
Nihayet, vapur Saray burnunu 
ıözlerimizin önUnden kayboldu 

Du macerada böyle bitti. 

Artık günler hJdiscsiz gcwlJOr. 
bUtün iılcrin sıklet merkezi .ı,.11 
zakercler. Herkes bu müzaktreı.rflt 
ticesinl bekliyordu. Şehirde ba,.t, 
tareke senelerinden evvelki taWI 
almıt gibi idi. Sokaklarda ecntM 
lerlne pek az: tesadüf olunu)"Ofdllo 
lar tokaklarda artık ilçü, dönlU WI 
da doloımağa baılamı§lardı. FıJsal 
çak ıündüzlori ıehirdo dolatan 
kin askerleri ge<:c olur olmu 1111ııuııııııı 

çeklllyorlardı. Limandaki ecaeW 
lcr mürettebatına da hafta da bir P' 
için ıchre çıkmak milıtıutdcll 
ti. Bunlar da akşam olur olrep 
ıine dönüyorlardı. 

- Ölıem daha iyi f dedi. 
- Sabret gü.zeliın! .tyl günler gele- dı. 

eek. dedim, Artık . milli hUkQmetln, çok 
umanda fstanbula askeri Mı 
r,iSndererck idareyi ele alacalt 
Jeti her gUn tekrar cdllmeJe 

- Mısıra gelecek misin? 
- Mutlaka! 
Elimi &ıktı. Güvertede bir mütlde1 

kıırırlıkh dalgın durduk, Ben ara şır;ı 

komıcınrtık, rülert-k vaziveti idare etme· 

davrandı. İ§te, kapı ac;ıldı. Oğlan, ba
şını içeri sokup, ctrrJ?a çepeQcvre bak
tı. 

- Ay ... Yalnız mısın, anneciğim? .. 
- Tabif değil mi ya.? .. 
Pembe pembe yUEü boyun atkısı 1-

ç'nde sarılı. içeri girdi. Annesini kol
lariyle eıırdı. Şapır şupur iki yana~n
dnn '6pti1. Hnttı'i, kucağına nhp hop
latmnk tecrübe.sinde bulundu. Sonr8, 
bir.az somurtun: 

- Hnlbuki ben vemei'ie bile cıı~lmc· 
dlm ... Peki ama .• Nercc!c Murad? .. 

T<ndın, etini, o~lunun omıı:r.una kov
du. Do&n.ıcıı. R"1Stlcrinin !~ine baktı. 
Ve c'ddi ciddi. kelimelerine bir husu
si ahenk vere vere: 

- Murad r.itti. 
l'Dni!J, bu sözü anlnmnmn.,Mcfrn rcıl

di? Yoksa. anlnmadı mı?.. Hakiki• 
mana~unı sezemedi mi? 

- Nasıl gitti. .. Hele bak 5u ovun 
bozıı.nn ... ı:;: ·maı hemen ~idip C'ltrlc'lcnj 
aln,•ım ... Pemf:'n ... 

Ftıknt, İsmet, bu sefer, bütün tablo-

mıgh. 

yu, blltlin vuzuhu ile ortaya 
- GiW diyorum... lst.ua 

tün biltün .•. 
-Anne •.. 
Kadın. delikanlının e-Xo;r}erlaM 

olan sevi nrle sermest oldu. 
Derin bir nefc, aldı. 
Çok şlikUr ... Tehlike t?e"tt ... 

oradn ... Sa.de onun ... Sode otıd!IO 

- Arsız oğlan. haydi gcl. 
dilo bakayım ... 

Çocuk~ağız. l'uf'un füıtUaf 
ve artık hf çbir hareketini. 
Rt! l:l,yamaclan endişeli bir 
n~l:ı.mıva ba.slııc:lt. Sonra, n 
sevinçten geldi~ini de belli 
ken veni bir endic:p~·e düntü. 

._ Annec·ğim ... Benim c. 
ciğim ... Smk benim anneciğiJP-

- Tabit dei?ll mi va ... s• 
mmın olacağım ki..." nem• 
M:vte tuzaklar kura~m ha 1 .. 
yoı·sun ... Olw- ~y dcğ·ısın. .• 

(Ve 
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bazı zengin zevata muhabbet kılavuzlu
ğu ettiği de ilave olunuyordu. 

Genç kızı görünce hemen içeri ~irc
rek kapıyı kapadı. iğrenç dişlerini gös
tererek sırıttı: 

- Ökseye bir kuş tutulmuş 1 dedi. 
Sonra, Anna Paskala idamdan nasıl 

kurtulmuş olduğunu sordu. 
Anna, bir mucize kabilinden kurtul • 

d~ğunu söyleyince genç kıza artık kcn 
dı Yanında kalmasını, onun istikbalini 
~aadctini temin edeceğini teklif etti. 
.ıkat Anna, buna razı olmadıgı gibı 

llltıhakemede niçin kendisi aleyhinde 
i<ılancı şahitlik yaptığını ona sordu 
. htiynr çingene böylt:cc babasından 
~tikam almak istediğini çünkü kolcu 

1 as~alın bir gün ormanda çalı çırpı top 
kadıgı için kendisini yakalayarak dibı 
arıncalarla dolu bir ağaca bağladığını 

ve on 'k' u ı ı saat karıncalara yedirdikten 
ııoııra ro" • 1 d'-· . 1 B hııtı· ;J: zup sa ıver ıgını an attı. u 
al~ ~se~e~ dolayı babasına olan hıncın 
)'a .,~ ıçın muhakemede yalancı şahitlik 

~tıgını ve artık ödeştiklerini söyledi. 
.1 nna, ihtiyar Soseli biraz haklı bul-uu ..... . 
Jll ... "

1r Yılan gibi ara sıra önüne geç· 
~sının h . 

g,n . . ve nı ayet muhakemede kendı· 
tt ~ ıitıra etmesinin sebebini anlamış· 

" akat artık ödeşmislerdf. 
~nna: 

nu:- Mademki, dedi. Odeştik diyorsu
a1ı;.' O halde beni bu kulübede zorla 

••O}'rn • 
}'arıtr agn hakkınız rok ... Eğer bana 
Yor .. gınu: fenalıkları unutturmak isti· 

wanız b . 
Cİdeyiın. enı serbest bırakınız yoluma 

Genç k 
<iısa- ız, bunları söyledikten sonra 
ti." F~~ık~ak. üzere kapıya doğru ilerle· 
~t?l at ihtıyar acuze değneği ile ka-

- :olunu keserek: 
gunlu'k u halde nereye gidiyorsun? Yor· 

tan \'c açlıktan b!tap bir halde-

sin. Tabii paran da yoktur. Burada kal, 
dU~ün ki parasız kimse kimseyi kabul 
etmez. 

Anna, ısrar etti: 
- Param yok, fakat çalışabilecek iki 

~olum var. Ekmeğimi nerede olsa çı· 

kara bilirim. 

ihtiyar falcı kadın gülerek; 
- ilahi kızım. Senin böyle ç•lışmak 

için eziyet çekmene ne lüzum var? Bu 
gülyüzün, parlak saçların, çiçek gıbi 

viicuclun varken el kapılarında hizmet· 
çilik etmeğe kalkışmak budalalıktı:-. Ben 
büyük ve zengin bir adam tanırım. Seni 
onunla tanıştirayım. Sana masa dolusu 
altın verir. ipekler, atlar, arabalar için· 
de ihtişamla yaşar mes'ut olursun. 

Anna, bu teklifi nefretle reddetti. Fa· 
ziletten, namus ve haysiyetten bahset· 
tı. Falcı çingene karısı ise bütün bu 
sözlerin asılsız ve pek manasız bırcr 
efsane olduğunu iddia etti. Fakat kızı 
kolayca maksadına yanaştıramıyacağını 
anlayınca: 

- Peki, dedi. Mademki odeştik \"C 

gitmek istiyorsun git. Fakat beni affet
mek şartıle. Yalnız seni böyle aç ve su· 
suz bir halde göndermek insanlığa sığ· 
maz. Beş on dakika daha sabret. Sı:n:ı 
bir çorba yapayım. Midene smık bir şey 
indirirsen yluna daha kolay devam e· 
dersin. 

Anna, evvela bunu reccletmck istedi. 
Fakat son:a ihtiyar kadına hak verdi. 
Uzun müddet bir ~ey yemediği için me· 
calsiz kalmıştı. Nereye gideceğini de 
henüz bilmiyordu. Bunları düşünerek 

teklifi kabul etti ve masanın başına o
tutarak beklemeğe başl:ıdı. 

ihtiyar falcı, hemen ocağını tutuştur 
du. Bir sebze çorbası pişirmeğe başladı. 
Çorba tencerede pişerken ocağın ü
zerinden gizlice bir fişe aldı ve içindeki 

Sonra ihtiyar gardiyana, cesedin feti· 
miyet ameliycsile rahatsız edilmesini is
temediğini ve tabutun gece kimseye gös· 
terilmeden kral hanedanına mahsus 
makbereye götiirü!ecek mihrabın öniinel 
konmasını emretti ve fetimiyet için te· 
sadüfcn orada bulunan ve Annaya ben· 
ziyen başka bir kıza ait cesedin doktor· 
la~a gösterilmesini ve bunu da kimseye 
!Öylememesini ilave etti. 

Asansöre binerek yukarı çıktılar. Ve 
binadan ayrıldılar. Düşes bu korkunç 
yerden giineş al~:nda pırıl pırıl parlayan 
1-okağa çıkınca geniş bir nefes aldı 

Mahzende işlediği cinayetten dolayı kcn 
di kendini tebrik ediyordu. 

Kral ile kızı ve ,gardiyan mahzendeı 
çıktıktan sonra. t butun üzerine konul· 
muş olduğu masanrn beyaz örtüleri kı· 
m !dadı. Masanın altından. beyaz örtü
yü aralık yapan k<?.dıt bir el, sonra d:ı 
kır saçları çirkin suratından aşağı sar

kan bir koca karı başı görüldü. Etrafı 
ôınlcdi. Orada kendisınd«n başka kiınst 
bulunmadığına kanaat getirdikten sonra 
rnasanın altındnn çıktı. Donuk gözleri 
garip bir surette parlıyor, yarı açık ağ
zının aralığmc!an çürümüş birkaç sarı 

d:ş görülüyodru. Tabutun başına geldi. 
Annayr biraz seyrettikten sonra kendi 
k-::nclıne mırıldandı: 

- Burada mühim bir sır olduğunu 
i}•i k"~fctmişim. Anna kralın kızı imiş 
ha Guzel prenses de kardeşini boğmak
la"! çekinmedi. Budalalık etmezsem bu 
ıştc bir hayli para kazan:ıbilirim. 

..... 21 -

TIMARHANEDEN FtRAR 

..;ecenin karanlığı içinde ormanda bir 
.es dalgalandı: 

- Dur, dur!.. 
Buna bir genç kızın çılgın kahkahası 

cevap verdi. Arkasından: 
- Cav .. Cav .. Cav .. 
Üc el silahın patlayışı ormanın derin

liklerinde akisler yaptı. Genç bir çinge· 
ne kızı bir delikanlının elinden tutmuş, 
onu alabildiğine &ürükliyordu. Bir silah 
sesi daha duyuldu. Genç kız: 

- Ah. diye inledi ve sendeledi. 
Delikanlı heyecanla sordu: 
- Vuruldun mu Liilenka? 

- Hayır, hayır. Çabuk kaçalım Ed· 
\'ar. Yakında bir mahzen biliyorum. O· 
raya yetişebiHrsek kurtuluruz .. 

Biraz daha koştular. Genç kızın taka
ti kalmamıştı. Delikanlı onu kucağına 
alarak koşmağa devam etti. Genç kız; 

biraz sonra mahzenin kayalıklar arasın· 
da gizli kapısını gösterdi. içeri girdiler .• 

Nişanlısı Annayı hapisten çıkarmak 

için, sobanın içinde bulduğu bir mck· 
tuptan istifade ederek, :prenses V crayi 
tehdit edince eli kolu bağlanıp timarha
neye tıkılmış olan Edvar nihayet bura
dan kurtulmuştu. 

Ormanın civarında çergi kurmuş olan 
bir çingene kafilesinden Lalenka adh bir 
kız oralnrda dolaşırken. timarhanenin 
penceresinden Edvarm nevmit çırpın

malarını görmüş, pencereden onunla 
konuşmuş ve hoşuna giden bu delikan
lıyı kurtarmağa karar vermişti. Niha}'Ct 
delikanlıya ip, eğe gibi bazı şeyler teda
rik edip getirmiş ve Edvar da mahpus 
bulunduğu höcrenin demir parmaklık· 

Jarını keserek iple aşağı inmişti. Muha· 
fızlar hadisenin farkına vanp takibe 
çıkmışlar, bir hayli silah atarak ara • 
tırmalar yapmışlar, fakat genç çingene 
kızilc beraber kaçan Edvan bulamamt§· 
!ardı. 
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AyıroOmoşDaırdo fakat peırded 
ayırınamıyorıar 

RADYO 
1ST.Uoı'"BUL: 

SiNEMALAR l\=
5 

VAKIT Propaganda servisin· 
den: 18,30 caz, pWcl&, 19,30 ırpor musahabeleri. 

Efref Şefik t&rafmdan, 20 Türk musiki he. 
yeU, 20,30 Vedia Rıza ve arkadqlan tara. 
fmdan Tllrk mU8ilds1 ve halk §arkılan. 21 
Bayan :ıı::ıaeata:ı:ıgel tarafmdan piyano ııolo. 

21.30 orkeatra. 22,30 ajans havadisi, 23 son. 
l'tYANA: 

18,10 çocuklara oyuncaklar, 18,M konser, 
19,10 apor, 19,2:S ııeyahat, 19,•0 gramofon, 
20,?!i as.at, habt-rJer, hava raporu, vesaire, 
20,2."i garkıJar, 21,M eğlenceli yayın, 23,15 
ba'ot-rler, hava raporu, 23,85 bar numaralan 
24,85 haberler, 24,45 gramofon. 
BJl:RLİN: 

18,05 gramofon, 18,35 konuşma, 18,55 mıı. 
hl konuşma, 19,05 musiki, 20,05 gelecek bat. 
tazım programı, 20,25 gramofon, 20~ gtıntın 
aklalerl, 21,05 haberler, 21,15 OTkeetra kon
seri, 23,05 hava raporu, havadis, spor, 23,85 
eğlencelJ kocıaer. 

BITllAPEŞTE: 

18,0:S konferana, 18,M orkestra konseri, 
19 .spor, 19,3!5 konferans, 20,05 musiki, 20, 
3.."i opera blnaamdan naklen opera yaymı, 21, 
30 ?ıaberler, 23,86 cazbant, takımı, 24,0:S ın. 
glllnzce haberler, 24,10 salon orkeatraaı, 1,10 
haberler. 
BUKREŞ: 

18,0fi konlerana, 18,20 orkestra konun, 
19,0:S aaat., ha.va raporu, konser, 20,0:S kon. 
ferana, 20,40 opera yayını, lstirahatıerde ha. 
berter, ırpor, 23,50 franaızca ve almanca ha. 
berler, 2• ııon haberler. 
BELORAD: 

18,0:S konferans. lR,25 keman konaerf, 19. 
OS halk şarkıları, 19,25 orkestra konseri, 
20.M milletlerin zamanı, 21,05 piyes, 28,06 
haberler, 23,215 halk §&rkılan, 
ROllA: 

18, haberler, 18,20 dana musikisi, hava ra. 
ponı, 19,36 t&§lzm he.berlerf, 20,05 gramo. 
ton. turizm haberler!, yabancı dillerde konuş 
mall\r, 21,10 MAt, hava raporu, haberler, 
21.!!5 faştun haberleri, 21,45 operet parçala. 
n. aoıı.ra dana muslktal, 24,015 haberler, 24, 
20 dana mu.ikisi, 

d n•ıı11•11r:a1xm"ııx11............,..ıııtı 
Yurddaş: 

SARA1 

TURK 

BEYOC'.LL 
~ 

ı Viyana seni seviyorum ve E. 
( Suvarede) : Münir Nu- ~ 

= 
:~din ve arkadB.§lan k on i 

ı Kııllente (Suvaredc) : H ll§ ~ 
mcUO dAlı.s ~ 
Karısı ve daktilosu ~ 

ı Ebliaallp muharebeleri ~ 

(Türkçe kopyesl) -~ 
SAKARYA Asri zamanlar ıŞarloJ 

YILDIZ a Pomplenln son günlen ~ 

SUMER 
ALKAZAR 
TAN 
ŞIK 

ŞARK 

ASRI 
ASTOR\'A 

(Suvarede): Ma.rgarfto \ 
Taras Bulba § 
BildJrmemiştJr :;: 
Bildirmcml§tlr := 
Ml~l Strogot ~ 

: ınlnlgsmark E 
Progr:ı.mmı bllclJrmemlıUr ~ 
Tunç vücutlar ve Yer ~ 
ttiredl ~ 

CUMURn'ET ı Pepo ve gece adamları ~ 

ISTANBUL ~ 
FERAH 
AZA.K 

: Kanundan kaçılmaz ~ 
: Kadınlar klUbU ve Kara i_ 

kedi. e 
: Kadınlar klübU ve Kohf. ==' 

kAnlarm sonu 
HİLAL Blldlrmcm.Jştlr ia 
ALEMDAR Gizil veaika. ve Kızıl alev. 5 
ltEMA.LBEY Blldlrmeml§tir 1 

KADIKOY ~ 
= ı BlldJrmemJştlr s 

1 - Türk evlatlarının iısiz kal
mamasını arzu eden KURUN ve 
HABER gazetelerimiz it anyan 
kimsesiz ve bikeılerin ilanlarmı 
meccanen kabul eder. 

iısiz kalmamak için bundan iı.
tifade ediniz. 

2 - Memur,katip,muhasip, artist 
kavas, odacı qçı, hizme~i. evlit
hk ve her nevi itçi anyanlar ara· 
dıklarıru yorulmadan, üzülmeden 
bulabilmek için KURUN ve HA
BER gazetelerinin ucuz, küçük 
ilanlarından istifade etmelidirler. 

3 - Apartıman, ev, otel, ha
mam, irat, dük.kin, mağaza almak 
ve satmak, kiralamak istiyenler bu 
işlerini gayet kolay ve en ucuz 
bir şekilde temin etmi§ olmak için 
KURUN ve HABER gazeteleri
nin ucuz ilanlar sütunundan isti
far ~ etmelidirler. 

4 - Otomobil, araba, :"İyano, 
mobilya, radyo, gramofon ve her 
nevi ev eıyuı ve saire almak ve 
satmak arzu edenler HABER ve 
KURUN gazeteleri ucuz ilanlar 
sütunundan istifade etmelidirler. BALE 

SÜREYYA 
ERENKÖl' 

: BildlrmemJştlr. 1!i 
ı Programmı blldirmemJıUr. 1 Bütün bu arzulannmn temini 

O S K U O A R ı= için müracaat edecek mahal yal-

MJLLI 

nız VAKIT Propaganda aerviıi-
ı Bildirmemiştir 5. dir. fatanbul Ankara caddesi VA-

B A L A T ~ KIT Yurdu. Telefon: 24370 

: Çellnlnln maceraları, Sa. ~rnıw11111-llllllltı&olF•ı-.-11111. 
adet ve Lakuk&raÇ& 

TIYA'l'BOLAB . 
BilyUk uıanyetizör ve illüzyonist 

Pr. Zati Sungur 

Beya.z perdenin en iyi <ı§k rollerini oynıyanl.ar biribirinden bôfatlnMf 
karı kocadır. Ginger I«>cers ile sabık kooaaı l!red Aat«Mr Ofk PIMMrı"' 
em_,az.,t.z muva.ffaJcıyet g&terdikleri için ?MMUp olduklan hı• 
gene ikisini beraber oynatmaktadır. 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları qağıda yuıb 
grup malzeme herbiri ayrı ayn ihale edilmek üzere 9./Xl/ 
zarteai günü saat 10 da Haydarpatada gar binaıı dahilindeki 
itletme komisyonu tarafından açık eksiltme ile sabnalma..--.---· 
ite girmek iıtiyenlerin hizalannda yazılı muvakkat teminatı 
leri ve kanunun 4 üncü maddeai mucibince bu ite girmeye -•Lu. 
nuni bulunmadığına dair beyanname ile eksiltme aünü saati 
misyonda bulunma lan lazımdır. 

dır. 
Bu iıe ait f&rlnameler komisyonda parasız olarak dafıb 

Başbakanımız lsmet İnönü, Türk 
parasmm en emin bir para olduğu
nu dalına söyledi Hakkı varmı§ 

bak, en sağlam gibi görünen yaban
cı paralar bile% 30 düştükten son
ra Türk parası sapsağlam yerinde 
duruyor. Tllrk para.ısı biriktlr. 

.Srftir'liğitroso TEPEBAŞI 
dram loammda 
AY AK TAKDıll 

ARASINDA 

P'evk&J&de bir P!'OI' • 
ram1& temallerlne de 
vam ediyor. Bu ak. 
oam aaat 21 de su. 
vare. bug11D '" her 

1 - 1300 kilo ambalaj sicimi 2150 kilo 1,5 ve 2,5 mi'm 
giliz sicimi, 500 kilo taranmıf kenevir muhammen bedeli 494' 

1111u111ın111 1 
mJ" 

lH 
ı<' ı an!lrz Tlyatroaonda 

OPERET KISMJ 

MASKARA • t: ; . 'ı , , 'h r,:•.:ı' 'ı" '!: 

-- -- . - -
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Edvar mahzende genç kızın kolundan 
yaralandığını gördü. Yara hafifti. Fa
kat kurıunun zehirli oldulunu farkede
rek yarayı emdi. 

Ulenka, birer kor parçası gibi par
la yan siyah gözlerini delikanlıya dike
rek ilim aık etti. Beraber kaçıp çinge
nelerin arasında hür yapmağı teklif et
ti. Fakat delikanlı kendisinin Anna adlı 
bir niıanlrsı olduğunu ve onu sevdiğini 
itiraf edince genç çingene kızı tesadüfen 
aeyrettiği idam sahnesini anlattı. Son· 

ra, bir gece evvel ~noa Paskalın cese
ainin dört kişi tarafından krallara mah
ıus makbereye götürüldüğünü de gördü 
ğilnU söyledi. Cenazeyi yalnrz dört 
kitinin ve gece vakti götürmeleri nazan 
dikkatini celbetmi1. takip ederek büyük 
makbereye girip aaklanımıtı. Orada ih· 
tiyar bir adam tabut batında dua etmiş 
ve bu adam bir aralık siyah çuhayı kal
dırınca tabutun içinde Anna Paskalın 
cesedi olduğunu genç çingene km hay
retle görmüıtü. 

Bütün bunları, iltica ettikleri mahzen 
içinde büyük bir yeis ve rztırapla din
liyen Edvar, Annanm yüzünü son bir 
aeEa görmek arzusuna mukavemet ede
medi Çingene kızını orada bırakarak dı
prı fırladı. 

Edvar, zifiri karanlık orman içinde 
bir hayli ilerledi. Bir saat kadar evvel 
arkalarmdan silah atan gardiyanlardan 
eser kalmamııtı. Nihayet sarayın yanın
daki büyük kiliseye vardı. Küçük bir 
kapıdan muhteşem kiliseye girdi. Kili
senin bir köşe!!inde krallann makberesi 
olan kısımda mumlar yanıyordu. Niha
yet siyah örtülü tabutu buldu. Tabut 
kı1itli idi. Kapağın vidalannı sökmek 
fçfn bir hayli uğar1tı. Nihayet kapak 
açılınca Annanm cesedile karşılaştı. Diz 
çöktü, .dua etti, sevgilisinden vaktile 

şüphelenmiş olduğu için af ediledi. 
Sonra cenazenin üstüne eğilerek Anna
nm sarı ve solgun dudaklannd:ın uzun 
uzun öptü. Fakat birdenbire hayret ve 
dehşetle iki adım geriye fırladı. Ölünün 
dudakları arasından derin bir nefes sa
lıverdiğini duymuştu. Tekrar tabuta 
yaklaştı. Bütün metanetini toplayarak 
cesedin kalbini dinledi. Kalp gayet ha
fif olarak çalışıyordu 1 

Hemen genç km tabuttaıı çıkardı. 
Siyah çuhayı da üzerine örttü. Sonra ta 
butun kapağını yine açıldığı belli olma
yacak şekilde kapattz. Annamn baygın 
vücudunu kollan arasına alarak yavaş
ça kapıdan çıktı. Sokaklarda bekçilere 
rast geldikçe saklanarak, binbir heyecan 
ve helecan içinde 1ehirden çıktı, orma
na d3ldı. 

Orman içinde karanlıkta saatlerce 
yürUdil. Fakat heyecandan kendi eski 
kulübesinin bulunduğu yeri bir türlü 
bulamadı. Etrafını tetkik edince orma
nın §imdiye kadar hiç görmediği bir 
kısmında bulunduğunu anladı. Uzaktan 
hafif ve sönük bir t§ık gördü. Hemen o 

tarafa koştu. Yıkık ve baştanbaşa harap 
bir kulübe ile karşılaştı. Kulübenin ka
pısı kilitli değildi. Daha fazla dışarıda 
kalamazdı. 

Bilhassa Annayı biran evvel tedavi 
etmek, ayıltmak lazımdı. Hemen kulübe
ye daldı. Burası çok kirli ve harap 'bir 
odaydı. Bir kenarda yosundan bir yatak 

yapılmıştı. İki kmk iskemle ile bir çar
pık masadan başka eşya yoktu. Duvar
ların kovuklarına kuşlar yuva yapmış
tı. Hemen kucağındaki kızı yosun yata· 
ğa yatırdı. Sonra ocağın üzerinde bul
duğu bir çanağı kaparak, gelirken şırıl
tısını duyduğu suyun başına koştu. Ça
nağı su ile doldurup koşa koşa kulübeye 
döndü ve hemen baygın bir halde yatan 

ve muvakkat teminatı 371 liradır. 

2 - 1350 kilo bakır levha muhammen bedeli 1080 
r.umarteaf pazar gilnle. 
r1 saat 17 de matine 
IUK!ttııl T1yatnıının.. 

da. 

vakkat teminatı 81 liradır. 
' 

3 - 450 kilo pirinç levha 1,1 1/2, 2 ve 4 mi'm lik mu 
bedeli 360 lira ve muvakkat teminatı 211iralıır. (2389) 

GÜZEt.; PRENSES 91 

Annamn yüzünii, kollarını su ile ıslata
rak ıakaklanru ovdu. Bunun hemen te

siri görüldü: Anna daha çok ve munta· 
zam nefes almağa göz kapaklanru kı

nııldatmafa baıladı ve nihayet iki üç ~a

kika sonra da gözlerini açtı. ilk ıaıkın

lrğı geçer geçmez Edvar ona timarha· 
neye nasıl kapatıldığını, kaçıııru ve onu 
kilisedeki tabuttan nasıl kurtardığını 

anlattı. En nihayet de ecnebi bir mem-

lekete giderek orada saadet içinde yap· 
malanru teklif etti. Fakat Anna. Edva
rın bir zamanlar kendisini kucağında bir 

çocukla görünce ret ve terk ettiğini ve 
bu yüzden intihara kalkıştığı için batı

na bUtün bu felAketlerin geldiğini hatır
layarak delikanlının teklifini kabul et
medi. 

Aralarında urun bir münakaıa oldu. 
Delikanlının bütün ısrarlarına rağmen 

Anna artık onu bir kardeş saydığını söy
lemekten vazgeçmedi. MUnaka§a netice-

sind~ nihayet Kont Adolan sevdiğini de 
Edvara itiraf etti. Fakat Edvar, kont 

Adolann alelade bir hovarda olduğunu 
belki de hapishaneye idamından evvel 

kendisinden istifade emelile gelmiı bu
lunduğunu iddia etti. Kızın kırılmayan 

ısrarları kar~rsında büyük bir hiddete 
kapılarak onu kilisede tabuttan çıkarıp 

kurtardığına pi~man olduğunu bile söy
ledi ve kont Adolardan bir gün intikam 
alacağını ilave etti. Sonra hemen ayrtl-

mağa karar verdiler. Edvar kulübeden 
çıkarak ormanın karanlrklan içinde kay
boldu. Kendi kendine §Öyle düşünüyor
du. 

- Şimdiye kadar medeni adamların 
i~inde çekmediğim kalmadı. Bundan son 
ra da htrkesin her yerden kovduğu çin
genelerle yaıam.ağı tecrübe edeceğim. 

Lilenka aç kollarını, beni affet, sana 
geliyorum •. 

; ' 
Edvar gittikten sonra Anna düıün· 

meğe başladı. Ona hakikati söyliyebildi 
ği için memnundu. Böylece §imdi ta• 
mamen serbest kalnuJtt. Hayali biran 
gözünün önünden gitmiyen Kont Ado
ları bol bol dil§Unebilecekti. Kontwı 

kendisile evlenmesine imk!n olmadıtmr 
biliyordu. ÇUnkil o aıil ve .rengin bir 
adamdı. Halbuki Anna fakir bir orman 
bekçisinin km idi. Ostelik de lekelen• 
mek iıtenmi§, darağacına gönderilmit 
bir kızdı. Artık gizli yaıamağa da meco
burdu. 

Şafak sökmeıe batlamıştı. Yerinden 
kalktı. Çok dermansız kalmııtı. Çanak
ta kalan sudan birkaç yudum içti Son
ra ocağın üzerinde kalrnıı ve ta§ pbi 
kaskatı ekmeği iıtiha ile keminnel• 
başladr. Biraz sonra bu viran kuHlbenbı 
sahipleri gelmeden oradan ayrılmak 
muvafık olacağını dll§llndU. Fakat tapa 
kullibenin kapısmr açtığı zaman bar 
retle haykırarak iki adım ıeri çekild1' 

Kül rengi kıraaçlı, iğrenç yüzlü, ç(l• 
rük ve san ditli ihtiyar çingene kanS' 
karşısında duruyordu. Değneğine da• 
yanmıJ, baykuı gibi Annanın g8sleri
nin içine bakıyordu. Bu kadın muhakr 
mesi esnasında Annanm aleyhinde ya• 
lancı ıahitlik yapan ihtiyar SoseldL 

Soscl çok esrarengiz bir kadın• 
Her tarafta ondan korku ve iı~ 
bahsedit:rdi. Kimse onun neyle ıeflodl 
ğini, ne i~ yaptığım bilmiyordu. 911 
yüzden birçok rivayetler meydan a]allr 
tı. Söylenenlere göre, o çok mahir bit 
falcı idi. Bundan ba§ka insanı bil~ 
bir §ehvet hırsile tahrik eden terkflıl 
gizli bir takmı ~uruplar yaptığı, _,ar 
engiz zehirler yapıp aattıfı söyl~' 
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Siy~si düşmam ,;;,!IYll~~ kadımn · p 
Aşkıyle olur1ıden 
kurtulan ada11ı 
Bu: Joze Antonio 

Riveradır 
Prirno dö· 

Gieınıç kaz0 kendnsann tanomoyan blYJ s®~sgınonsnlf\)n 
~urtaırmalk Dçan yapmada~nnu buıraı~m~muş~o 

~~~1 kurşu
,_,,_~kti. Fakat A:a

bit- Ukfonu ... 

k11a t1ıt1 ayının ba§lannda bir ak. 
dt: ~drtt radyoaa şu havadisi nr. 

l\:,,.,ı---:_lk •ahkemesi, faşl&tlerln fe6 
l>a:~.ı[OJ taıanjtaın mUeatist olan 
ıı..:l do ~ın muh~ ine. 
'"'l 11, k ~ tır •• ,, 
tttıd~~ tarafmda ka•ın gövdeyi git 
rıı~l ıu İspanyada böyle bir muhake- . 
dr. r' bUylik bir ehemmiyeti olamaz. 
)'atı~kat, spiker sözlerini bitirince 
lerce kadanın hemen her yerinde bin . 
~aı111<ır~lp çarptı.. Bilhassa kadın 

1 • 

diJd~t.e~leketin mutlakıyetle idare e· 
ltite:ı d~virde kumandan Primo dö 
tttitı a dıktatör 9larak halkın isyan 
.lnse ltttıtlak lktldan temıil ediyordu. 
&ırıın ·hAntonio Primo dö RlYera baba
hırçok n~~rasını muhafaza etmek içir. 
llrı ha dueııoıar·yaptı, Cartea de yal. 
losyal~ına Yilzlerce cümhurlyetçi ''e 
•tti. ~ llıebuslara karşı mücadele 
llıe)( . . dına beııziyen halkı elde et· 
L. ·~il\ .. )". 
"Ql old 0 

Untü ltttihkar etmenin rnak. 
tliç l'l\ •• :h bu memlekette vaziyetin 
ltı.Ucad u afaa ediJtbllrnesine rağmen 
•tııı ı:le etti. Maamafih. bu dnm 
~lttat :rıda güzel, kibar, sade aris.. 
ltirı ta :»ılı bir rençti. Kısacası bü· 
~t'ltıanya Antonioya işıktı. Ve fo .. .. . • ... 1 
)lrtıorı ~ •ns kııların odalarında 
~tdı. iS:;~ro~unkilerin yanına uı. 
lr ed·ıı· •ntıhabatından sonra Ü\'• 

.\ ip b 
~ "lanio . 1 rakılan, tekrar yakalanan 
'rtıesi hnıhayet Alicante halk mah. 

"'.. tıııı 
"'lihilt\ hi runa çıkarıldı. Bu, ço:, 
~ Lısııtıe :r r ltluhakeme, 1spanyanı;ı pek 
ll~e"1e l>~tlaınadığı mühim bir rnu. 

r.. acaktr t "ra . 
tltaıısıı ':' hlkiyeeiai Merimee Be 
h·"de bir :ıc•ttftalıı Blzet'nln eseri~ 
~bir kaıt J&.rat V•ndır. Bunda •tkrn 

dırı A.nl<lıtfo~" tanımadığı söylen!r. 

mensuptu. Annesf, ve babası dahal 
küçükken 011u bir katolik manastırına 
nrdiler, tahsilini ve terbiyesini btı 

manastıra medyundu, Genç kız ma • 
nastırdan çıkar çıkmaz ılNLlonlaı:a de
vam etmeğe ba~Jadı. Herkes onu, ba· 
hasmın mevkllne rağmen, biraz hafif 
meşrep telakki ediyordu. Karmensi. 
ta .Antonio'ya ilk dtıfa bu salonlıırdtt 
Tastladı. Acaba bu !<adın gUzel deli. 
kanhnın da gözüne ilişti mi? Şüp· 

hesiz ki hayır. Çünkü Antonia nşk 
mueleJerlnde epey muvaffakıyet ka. 
zanmrş, bundan başka birçok meşgu. 
li:retleri olan bir ıeDçti. l\'e olursa 
olsun muhakltak olan ıurAsı ki Kar · 
mensıta gen~ mutlakıyet taraftarın: 

ilk gördüğü .,günd~n itibaren fLşık ol. 
muş. r~tladığı )"erde eline g'1çen f o 
toğrafrnı saklayıp bir kolleblyon 
yapmağa ba,ıamıştrr. Sonrn bu dıı 
k ·.ri ielmemiş, gaıetclcrde çılrnrı n• 

Josc Antpııio Primo de R;ı.cıa 

11 
1
" ldrrıı tlıt alakadar olauf,a k:ı· 

tı 8ld .. b 86y1•1"e~e IUzum yok o aimlerini, nutukla nnı da toplamış. 
"·~ " ~il"" ~ . . 
lf "• \lıu" ı,., erıatta diye anarlar. Sn- trr. 
ı 111Yaiı y . Yhı, ı.porcu bir kızdır. gimdi Karmerusitanın ~ekmekt" 11t1tı eşıl "'.. • k ·· k ·· "et il dlrerıı e.OZleri yüzünden ona olduğu azabı tasanur etme · mum un 
la 11 

idt. s, er 'tardır. GUçlU, kU\'. dilr. çilnkU gizlice sevdiği adam hali( 
ta ))-arecıliktı"dlft ıporlardan birisi mahkeme.si önilne çıkacaktır. 

l'ırı h· ) • 
'l>i}. ırı kıı1 • nır cUmhuriyet tarar. O da mahallesinde oturan ar gı. 
ııı~tı" en b~a~ Karmensita, riimhu- bi düşünürordu. Madritte olan h~lk 
~ lthftıe rı Yük d{i~rna:u olnn bir mahkeme~i, a.c;len lıir asayişi umumıye ti/1

' bir fht~ıl Aşıktaşlık edebllirdi? homitesldir. Bir insan hakku,da gös-
lıi ltıtae1 r11~1 7.1rfı yapacak hdnr trrilen ın küçük bir t-üphe bu mahke 

ltib "''"-t, t ~re Y•bancr değildi? me huzuruna çıkmağa 'safidir Ve 
~t:~erı bQ~'llk u kııtn ftfleei 1931 de11 maznunların büyiik bir t>kser!yeti de 

er, ancak bir şö~rct kazanmakla! idama mahkum edilmektedir. 
Y11ksek burju·rnzlye - Mahkeme gecesi Karmensltayı 

l/a-:rcti lsa'mn "Pc1jgambcrlik tacı,, l{imya mulıarcbcsinfn hayali t 
tablosu 

Saırnat lb>alflıDsDeırü: 
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Meşhur Rus - Isveç 
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MÜHİM 
il.AN 

TRAPEZ 
L A s T i K ve ş o s o N L A R 1 

tu.e mallarımızı bu sene de müşterilerimizi memnun etmek .için büyük 
fedakarlıklarla getirdik. Bütün toptan ve perakende mağazalarında bu-

labilirsiniz. ısveç "TRAPEZ" fabrikası 

İst~nbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 
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;3 

i 
r e:= 

il 
, §§! 
1:3 

HABER - ~kşam postası 6 tkincit.egrin - 1936 
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Değeri Pe'.parası İ 
Lira K. Lıra K. ~ 
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AMERiKA ve A VRUP A'nın 
Teknik terakkiyatı fenniyesini birleştiren 

Lüks Radyoları 358 55 27 00: Çemberlitaşta Molla Fenari mahallesinde Peyikhane ~ 
sokağında Turşucu dükkanının yanında eski - 7 ye- ~ 
ni - 5 Nr: lı dük kanın yarım hisse3İ. 5865. !1 

259 60 19 37: Ayvansarayda eski Korucu Mehmedçelebi yeni il 
Kısa dargalar : Orta ve Uzun dalgalar : Abdülvedud mahallesinde Ayvansaray vapur ~ 

iskelesi caddesinde eski l, 3, 58 Nr: h dükkan 5 = 
Nr: Jı ahır ve 7 Nr: h tamamı 101 metre terbiinde ~ 
bulunan arsanın 4 de 1 - hissesi. 3613. ~ 

üzerinde tekamül üzerinde te1<Amüı 
16 - 53 metre 195 - 2000 

ES 
143 74 10 80: Fatih, Ahmediye, Mollaaliyyülfenari mahalle- ~ 

sinde eski Ahmediye yeni Vatanperver caddesinde 
eski 111/ 137 yeni 52 Nr: Iı yağhanenin 315/2880-
hissesile yağhaneye maklup bitişiğindeki arsanın 

Alfabe sırasile ve 151 şehir ismi kaydeden 
AGA - n··nya - KADRANI 

1/ 6 • hissesi. 5952. 
166 45 12 48: Çapa, Macuncu Seydihalife mahallesinde eski O~TOSKOP 

Fenaiçeıme yeni Hamdullahsuphi sokağında eski Fevkalade iğne sayesinde mutlak bir sükünet:ıe 
25 yeni 73, 73/ 1 Nr: h içinde barakası bulunan ayar edilir. 
bostanın 633 - metreden ibaret İbrahim ağa vak- ~ : Beyoğlu İstiklal Caddesi 314 Şark Pazarı (Bazar du Levant) 

fından olan muayyen mahallinin nısıf hissesi. 1746 ~ SATIS YERLERi• : Galata Bankalar Caddesinde Radyofon mağazası. 
• • ~ : İstanbul Sultan Hamam Hamdi Bey geçidi 54 

55 24 4 15: ı\ksarayda lğnebey mahallesinde eskı Mırahor {~ .ı. : Anadolunun büttin şehirlerinde (Toptan satış) . 

hamamı yeni Kçüklanga caddesinde eski 95 Nr:lı ~lliWl!llmOOllmllW!ll~ill!filmnWlfil!Wmmlll~lll~fü~~~ill~llilllmWm~lll~fill~lilllillrıIDIWmllll-11111 !mııB!lımllllllUl!I~ 
117,88 metre arsanın 15/ 120 hissesi. 2000. ' a · a <dl 

45 47 3 00: Eyüpte eski lsli.mbey yeni Üçşehidler mahalle- r;::) !53\v _5' ~ n ~ .~ !53\ ~ 0 n n 
sinde eski yeni Kuşbaz sokağında 62/22 Nr: lı 1 ) (9J. (9J. U U U (gJ. U ' (9J. U U' · U ~JJ 
arsanın 3 - de 2 - hissesi. 5926. 

kışlık şapk 
son gelen ye 
i S ·i S S de 

aınıayınız 

Yukarda yazılı hisseli mallar satılmak üzere 31 gün müddetle a- 936 Ven İ nıeVSİR1 
çık arttırmaya konulmuştur· ihalesi 13-11-936 Cuma günü saat 15 
.. t~ komisyonda yapılacaktır. isteklilerin Mahlulit kalemine gelme- 1 ey az 1n1at1 n 1 n en 
lerı. (2110) 

., 

niliklerini P E 
görmeden 

Beyoğlu Tünel meydanı 
ADEMi iKTiDAR 

ve e E L G E v ş E K L i G i N E K A R ş 1 

H MOBiN 
Tabletler• Her eczanede arayınız 

-1------·· 
Satılmayacak eşya, ki

ralanamıyacak ev, apar
tıman yoktur! Ancak yo. 
lunu bilmeli: 

·---------st-~----~ 

HABER 
GAZETESiNiN 1 

KUÇUK ILANLARI 

YAVUZ IEZEM 
T-E~ZI 

iyi giyinenlerin terzisidir 
Yeni kışlık modeller ve kumaşlar 

daimi yenilik , 
Çabuk ve iyi satmak, 

kiralamak için en emin, 
en ucuz ve en kolay vas:
tadır. 

20 kelimeye kadar beş 

1 ıstar bul : Yeni Postahane k•r•ı•ında Letafet henınd• JılO· iiilm-------- '.:/ 
Bir verriscn bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba olmamıştır. Hem 

yüzlerce vatandaşınızı zengin etmiş, hem de yurdunun göklerine bir kaç filo 
katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden birinin de senin o]mıyavağını kim iddia 
edebilir? 

defasi 

100 
kuruştur oOKTOI"( KURUN Do~torll 

Kemal Özsan Necaeddin Atasal~ 
qperatör O r o ıo g :::~::::r.::::::r.:na..-::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Doktor :: Ci!diye ve Zühreviye mütehassısı :: --.--------.il!l!m-
Süreyya Ata mal ~~ Dr. Ç İ P ~k U T ~~ lstanbulda en çok satJ-ı 

1 
Muayenehane: Beyoğlu · Parma ii Beyoğlu, Rus sefarethanesi sıra- ji lan hakiki akşam ga?.Cte-
kapı tramvay durağı, Roma oteli g sında Posta sokağı köşesinde Mey-:! sidir. 
yanında 121 bırincı kat :i-~ ii menet apartımanı. Telefon: 43353 ii t 

Her gu .. n ı 5 - 20 ve kadat :: ........... ·-·························-··-············= 1 , ········-···-·· ............. _ ..................... -.... 
-------------------lliııiıı.mil 

HABER GAZETESi 
Urolog - Operatör ı Her gün 16,30 dan 20 ye;~ 

Bevliye MUtehas•ısı Ulelide Tayyare apartıına~ 

11 
f\raköy _ 1:..'kHdılyor rnağauı'4 I da daire 2 numara 3 de ha! eti'' 

nı kabul eder. Cumartesi gUııl "";" 
1 ıınnında. ller uiin öğleden ııonrn den 20 ye kadar muayene par 

1 2 den fi "kntl11r. Tl'l: 112.~ ,..._dı_r·--------~ 


