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Madrid 
Henüz asilerin eline 

Düşmedi 
t\stler şehrin etrafını çevirdiler. Cenup 
elhetlnde müdafaa, diğer taraflarda da 
l.o taarruz vazı yetinde bulunuyor 

!ere n~a, 8 (Hususi) - Gt>len hnbcr- 11 

li'ak gor~ Madrid henüz düşmemiştir. J 
hır ~t asılerr Madrid civarının mühim ....., 
llıet,j teınını ele geçirmişlerdir. Hüku
)ll n ~Ustahkcm mevkii olan Eskor
l}iğ asiler tarafından zaptedilıniştir. 
bu er taraftan şehrin cenup ve cenu
le~~bi .. tarafmda hükumet kuvvet -
li hi~· ~~§ınan hatlarını işgal ettikle
ları k ırılıyor. Madridde halk dükkin-

li" apaını~. telB.ş içindedir. 
darı Ukfirnetin Valensiyaya taşmına.sm
ll'ıı§t aonra şehir, askeri valiye bırakıl
lluI> 

1~· \1 alinin karargihı şehrin ce
leh . 181ntndadır. Anlaşıldığına göre 
taa ~ ~nup kısmında asiler müda
la lıtı llıiyetinde ve diğer taral:1arday-
~ CUrn halinde bulunuyorlar. 
~ı lllalıafile göre, Madridin asiler 
tist h~~a.n ıaptedilmesi akabinde, fa

:ınetıer asileri tanıyacaktır. 
~rı· 8 •vekll de kaçtı 

to~ ~ 8 {Radyo) - Bir havadise 
~ ~ Pnyoı asileri M.adridin Kaza 
l'bı nı Pa havalisine girmişler ve şeh-
~itl~~kezj. istikametinde ilerlemek· 
~hrj asılt"ukfımet reisi Kaballcro 

lere terkedip gitmektense 
\ uıı; &UIU--0 lRCltl.,.) 

Madridde halkı, 3011 L'erde. kadar 
mukavemete teşvik eden bir kadın 

hatip 

il Bir harp çıktığı takdirde 

{"\lnıanlar Is viçreyi 
~ i istila edecekler? 
ransa, lsviçre hududunu da 

tahkime lüzum gördü 

....,.
0

,.,. Yazan : (Va - NU) 
Yaca9ınız bu eserJ gaz etemi.zde 11 Sonteşrin tarihinden iti

baren tefrika edilmeye başl.anıyor. 

Ekalliyet mektepleri 
kapatılmak üzere mi? 
Rum, Ermeni ve 

içlimaında 
Yahudileı,in bugünkü 
teklif yapıldı : 

Mekteplerirnizi kapatıp çocukl 
rınıızı Türk mekteplerine vereli 

Teklif kabul edildi 
Uik hıristiyanlar cemiyeti fevka. 

iade kongresi bugün saat 11 de Beyoğ. 
tunda Fransız tiyatrosunda toplanmış 
tır. Kongre azası tiyatro salonunu he. 
men kamilen doldurmuştu. Şehrimi.ı. 
deki akalliyetlerin en ileri gelenleri 
bu toplantıda bulunuyordu. 

Tam saat 11 de idare heyeti reisi 

Davit Yılmaz içtimaı açtı. Uzun bir 
nutuk söyliyen Laik Türk hıristiyan. 
ları cemiyeti reisi bu nutkunda Jaik 
hıri.stiyanların da tam birer Türk ol
duğu tezini ortaya koyduktan sonra 
sözlerine şöyle devam etti: 

"- Biz Türküz ve tam manasiyle 
bfr Türk kalmak istiyoruz. Fakat 

Türk olmak demek cebinde Türk 
saportu taşımak demek değildir. 
olmak, kültüriyle, içtimai yaşayışi 
diliyle, düşüncesiyle ve kalbiyle T" 
bulunmak demektir. Biz böyJe dü 
nüyoruz. Böyle düşünmiyenleri Tü 
olarak tanımıyoruz. Gayemiz bud 

(Devamı 6 ınClcla) 

Tütün depolarında 
Sık sık ihtilaflar çıkmasının mesulleri 

Bazı iş sahipleridir · 
I§ çıkınca başka aepolardan fazl.a ilcr et ooadiyle işçi kandınp . sonra b?ı vait Zerini bazıan tutmAyan btı ı, sa1ı.ip 

böylece işçileri olduğu kadar ~ka depol.an da müşkül vaziyete sokmak tadır-zar. 

Depo sahiplerinin kararlaştırdık 
ları nizanıname neden tatbik 

ecıııemıyo ? • 
Ahukapıdaki bir tütün deposunda 

vevelki gün vukubulan hadise, iş ka
nununu çıkaran hükumetimizin ne ka
dar isabetli ve dürendiş hareket ettiği
ni göstermiştir. Çünkü iş kanunu bu 
gibi vaziyetlere göre tedbirler mülaha
za etmi§, itin bir zabıta meselesi 
haline gelmemesini temin yollu tedbir

ler almış bulunmaktadır. Kanunun ha
ziranda tatbikine baılandığı günden 
itibaren böyle hadiseler görülmiyeceği
ni muhakkak telakki etmek lazmıdır. 

ÇUnkü bu takdirde herhangi bir iş sa
hibi, işçiler ücretlerinin ödcniı şeklin
de bir değişiklik istediler diye müesse
sesini muvakkaten de olsa kapatmak 
hakkını haiz olamayacaktır. 

Greta Garbo
nun kocası 

Vugoslavyada tevkif 
edildi 

Belgrattan Daily Mail gazetesine 
bildirildiğine göre, Yugoslavyanın 
Lubliyana şehrinde Greta Garbonun 
kocası olduğunu iddia eden bir adam, 

bulunduğu otelin etrafında birçok ka.. 
labalıklar toplatıp asayişi ihlal etme
si dolayısiyle tevkif edilmiştir. 

Polis tarafından sorguya çekildi. 
ği zaman bu adam demiştir ki : 

"Evet, ilahi Greta Garbo benim 
karımdır. Kendisiyle Pariste evlen. 
miştim. üç çocuğumuz vardır.,, 

Polis Greta Garbonun 'Kocasını., 
mi::ı-ıhede için alakoymaktadır. 

Yerli kağıt 
Bugünkü sayımız ilk defa ol.arak 
lzm.it fabrikıasının çıkardığı yerli 
kağıtl.a basılm1§tır. Memlekette 
sanayi tesisi yolundaki faaliyetin 
z.aferlerirıdcn biri olan kağıt fab
rikamızın btı e,scri, görülüyor ki, 
yabancı k/iğıtlard11n hiç de a.şağı 

değildir. 

-ı-..-111111111111111111111111111111111-. .... 

Diğer taraftan şehrimizde tütün de
polan işçilerile depo sahipleri arasında 
çıkan bu nevi ihtilaflar ortaya başka 
bir hakikati de atmaktadır. Bir kaç ay 
evvel de Beşiktaşta bir tütün deposun
da gene böyle bir ihtilaf baş göstermi; 
ti. 1ş sahipleriJe işçiler arasındaki bu 
ihtilaflar bilhassa hususi sermayedarla
rın tütün depolarında sık görülüyor. 

Fabdkalarda, imalithanelerde, nak 
liye vastıalarında, işçi kullanan büt· 
müesseselerde iş sahibi ve amele mü 
sebetleri nisbeten normal bir şekilde d 
vam ettiği halde, tütün depolarında n 
den böyle ihtilaflar ve kavgalar zuh 
ediyor? Bu gibi ihtilaflara ve hadisele 
meydan vermemek için ne yapmalı? 

(Devamı 6 ıncıda) 

lstanbulun kapısı güzelleşecek ı 

Yeni yolcu salonunun 
yapılmasına başlariıyor 
Salon, Merkez ve Çinili Rıhtım 

hanları arasında yapdacak 

Eski 'YO '1cu salonu 

Denizyolları idaresinde çalışan 

Kaptan ve çarkçılt:ırın 
maaşlarına zam 

Yeni bütçe ile başhyor 
(ıl::~~ 
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sükutundan 
Meşru haklarını kahramanca müdafa eden halk cephesinin ve hükumetinin 

elinden, İspanyol asilerinin Madriti aldıklarını öğreniyoruz. Gerçi hüki.ımetçilerin 
idaresinde bir çok sahalar daha var. Mesela memleketin en mütekamil kısmı olan 

Katalonya bunlar arasındadır. Fakat, umumi kaide: Hükumet merkezini zapte
denin zafere erişmesidir. Çünkü, tekmilcihazlımn başı oradadır ve en mühimmi: 
Maneviyat üzerinde böyle bir askeri darbenin tesiri pek büyüktür. Dahilde ve ha-

riçte, faşistler, galebelerini kat'i olarak ilan edecekler, Almanya ile İtalya, faşist 
leri meşru hükumet olarak tanıyacak ve buncfon sonra hükumet~ilere "asiler,, de
mek istiyeceklerdir. 

Geçen gün intişar eden bir habere göre, ispanyada daha şimdiden sekiz ta
ne biribirice zıt idare varmış. Franko ve Molanın Mad:iti yenmesi üzerine bun-

lar, kendiliklerinden kalkacak ve biltün "milliyetçi,. ispanya, bu faşist liderlerini 
tanıyacak mıdır? Yoksa sosyalist hükumetin mağlübiyetinden sonra "milliyet

çiler,, arasında da bir arbede kopacak mıdır? Franko ile Mola beyninde senlik 
benlik davası başlayacak mıdır? Ekser ihtilal reislerinin biribirlerini yedikleri 
gibi bunlar da biribirlerinin gözlerini oymaya kalkmıyacaklar mıdır? 

Habeşistanın İtalyanlar tarafından tamamile istila edilmemesine rağmen, A
disababa düşer düşmez muharebe de bitti sayılmıştı. Fakat Madritin düşmesi ü

zerine İspanyol davasını da ayni kolaylıkla halledildi saymak biraz acele hü
küm olur. ispanya. gebedir. Herhalde bir b:ıtında birkaç ucube birden doğuraca-
ğa benzer. Hüseyin Faruk TANUR 

Mantlksızllk bu kadar olur ı ........................................................... 

Hatay Türklerini 
Suriye seçimine ·ştirak ettirmek 

yo unda gayre ler başladı 
Suriyede intihabat başlamak üz.ı. 

re olt!uğundan propagandalar yapıl • 
maktadır. Fakat bu arada Antakya 
ve lskenderun Türklerini de Suriy~ 
intihabatıl\R iştirak ettirmek temayı•.· 
)eri lıaş göstermiştir. Fransamn An. 
takya ve Iskenderundaki delegesi Do. 
riyo, sancaktaki Türk gurupuns 

baş vurarak intiha hata namzet göster
mesini bildirmiştir. 

Bunun üzerine kendisine şöylece. 
vap verilmiştir: 

"Muhtariyeti vaktiyle kabul \"e 
tasdik edilmiş bir memleketin halkı 
olan Türkler, Suriye seçimine i:.:tirak 
edemezler.., 

. zmirde büyük bir 
mcd oldu 
a se ler zara 

ev er köprüler 
Son günlerde Ege ve Yunan de. lar birinci kordona kadar gelmiş, bi

nlzlnde şiddetli fırtınalar hUküm sUr. rinci kordondan iç caddelere geçen so. 
mektcdir. kaklar deniz sulan altında kalmıştı'!. 

lzmir ve havalisinde şiddetli yağ- Gümrük önünden taşan deniz sulan 
murlar yağmış, limanda fırtına çık. çarşı içine kadar gelmiş, bazl dükkan. 
mış, ehcmmiyetıi bir med olmuştuı'. lnrın birinci katlarına girmiştir. 
:Vapur ve tramvay seferleri bir Elektrik telleri ile şehirler arası 
müddet için durmuştur. l\led ve ~ell :ı:- telefon hat1an kopmuş n karışmıştır. 
yüzünden şehrin bir kısmı şu altınde Evlerden halk çıkamamış, bacalar 
kalmıştır. uçmuı:, ve duvarlar yıkılmıştır. 

Deniz yükselmesi neticesi dalga. ' Zarann miktarı henüz belli değ!l-

Bulgaristanda 

Par i erin 
protestosu 

Kral tarafından dio-
1enmezse mücadele 

başlıyacakmış 
Sofya (hususi) - Sonteşrinin ilk gü

nü Bulgaristanda kraliçenin isim gil
nüdür ve ayni zamanda milleti uyandı
ranların yortusudur. O glin Sofyada bu 
lunan bütün resmi zevat, sabık devlet 
damlan saraya gidip defteri mahsusu 

imznlarlar, lidet böyledir. Bu lldete şim 
diye kadar çok sıkı riayet edilmektey
di. Fakat bu sene böyle olmadı. Adeti 
bozanlar parti lederleri ile ileri gelenler 
0 l d u. Bunlar aralarında karar verip 
üçüncü Köse ivanof kabinesine parti
lerden hiç kimse alınmadığı ve partiler 
hiçe sayıldığı için protesto makamında 
bu sene saraya gidip defteri mahsusı.. 

i:nznJamadılar. Buna bütün parti lider
leri ile ileri gelenleri riayet ettiler ve 
~ ı :suretle krala protestolarını da bildir 
mi~ oldular. 

Partilerin bu hnreketi Sofyanm si-
yasi muhitinde muhtelif dedikoduları 

dir. 
Tirede yağmur esnasında dii~e:t 

bir yıldınm iki kişiyi öldürmüştür. 

Yunakl•tanda da 
Yunanistanda da şiddetli yağ 

murlar yağmaktadır. Sel basmasın • 
dan Atina ve civarında 350 kişi me3 
kensiz kalmıştır. Maddi hasar 20 
milyon drahmi tahmin edilmektedir. 

Posidon köprüsü yıkılmış, Atina 
ile Glifada arasında münakalat kesil. 
miştir . ÇiçiCies taraflarında 65 san. 
time kadar yükselen sel suları bütün 
o ch·arı bir göl haline getirmiştir. Es
ki mezbaha ve llisia köprüleri tehlike. 
1i bir hale geldiklerinden üstlerinder, 
gelip geçmek menedilmiştir. Poligor 
mahallesindeki muhacir evlerinden 
blr~oklan ~ökmUştür. 

------------------------------F listln ihtllAlcllerl 
~eisi Bağdatta 
Londra, 9 (A.A.) - Fflistindc· 

kl Arap asilerinin reiBi Fevzi bey Ba~ 
dada gelmiştir. Jngiliz gazeteleri bı.ı 

adama bi:- numaralı devlet düşman• 
ismini vermekte idiler. Buna rağmen 
ihtilafın muvakkaten halli üzcrint> 
İngilizler hareketine mftni olmamış. 
)ardır. 

R ABER - Akşam postası 8 lkinciteşrin - 1936 

Alman sermayedarları 
Maden erimizi iş etmeğe 

Doğru ı 

değii 

talip olacaklar 
AJman iktısat nazırı 

önümüzdeki pazara geliyor 

--111111 ffe\ ~aı "©lal ifil 
DlkD ırnca 

Akay, yapıl.an makul t 
gösterilen arzulan hüsnii>ıi 

§ılıyan, hal çarelerini arıya" 
selerinıizdcn biri t>6 belki de 
dir. Bugilıı kendisinden il:i ri 
lımacağız. Umuyoruz ki, bu is 
de malcul bulacak ,;e tedbirin 

Alman devlet bankası umumi mü- mukarrer ise de misafirlerimizin bu i-
dürü ve milli iktisat nazın doktor Şah
tın gelecek pazar günü istanbulda bu
lunacağı dün alakadarlara tebliğ edil
miştir. 

Doktor Şaht, altı kişi taşıyan bir hu· 
susi tayyare ile şehrimize gelecektir. 
Tayyarede doktor Şaht ve zevcesinden 
başka Alman ithalat dairelerinden bir 
mümessil ve Alman devlet bankası mü
dürlerinden biri bulunacaktır. 

Program mucibince Alman iktisat 
nazırı şehrimizde uzun müddet kalmı
yacak ve ayni gün Ankaraya hareket e
decektir. Ankarada üç gün kalınması 

kametinin yapılacak müzakerelere göre 
uzaması da muhtemel bulunmaktadır. 

Holanda ticaret ve sanayi nazırları 

da ayn ayrı birer heyetle birlikte ayın 
son haftası zarfında ayrı ayn gelecek
lerdir. 

Diğer taraftan Belgratta çıkan Vreme 
gazetesinin İstanbul muhabirine göre. 
Dr. Şaht Türk madenlerinin Almar 
sermayedarları tarafından işletilmesine 
dair mühim tekliflerde bulunacaktır. 

Bu tekliflere aid projeler Alman müte· 
hassıs mühendisleri tarafından tanzim 
edilmiştir. 

ta gecikmiyecektir. 
Birinci ricamız: 
11 er gihı köprilden r.alkıp 

pa.Jaya uğrıyarak Kadılroyil 
lS.52 postası z<ım<lnu~ 

Yeni Hükumet namına tebliğ: 

H ayda'P°'*aya doğm yol alır. 
Hayd.arpa.1a iskcle.'3indc, Kadzl, 
hareket ederek Haydarpa§a 
postMım bukl.uğu için iskc 
§amaz. Dakik.al.arca aÇ1kta b 
mecburiyetinde kalır. Akay 
pek iyi takdir eder ki, bc.J da 
dakikadır. Burada boşııbo§u 
mekten.<Je ya Köprüden kal· 
run 3-5 dakika geç kaldırıl 

hut da KadtkÖ'lfanden kt.ı1 

nın bu kl:uU:Jr bir miüldet cvıı 
ması acaba imkan dahilinde 

Irak, Türkiye ile 
daima dosttur dir1 

ikinci ricamız: 
Ankaıa<laki İrak elçiliği Anadolu 

ajansı vasıtasile şu tebliği neşretmiştir: 
"İr2kla Türkiye arasında mevcut olan 

ve kardeşlik hissiyatı mütekabilesine ve 
iki komşu memleketin müşterek men· 
faatlerine dayanan pek samimi münase
batın idame ve takviyesi hususunun 1-
rak harici siyasetinin en mühim esasla
rından biri bulunduğunu ve buna dahi
li hUktımet tebeddülünün tesir etmiye· 
ccğini muhterem Türk efkarı umumiye· 
sine arz ve teyit etmekle en mühim va
zifesini yapmış olduğuna İrak Elçiliği 

kanidir . 
Ayni zamanda İrak, müttefiki olan 

İngiltere ile samimi ve dostane münase· 
betlerini muhafazaya devam ve bütiin 
komgularile arasmda mevcu' dostluk 
ı..5 .,. ... cııakaJaıuıı:n idıııne ve inkişafına 
gayret edecektir.,, 

Bir ltalyan gözlle 
Romada çıkan La Stampe gazetesi 

İrak hadiseleri hakkında yazdığı bir 
makalede diyor ki: 

"Son hadiselerin milliyetçi temayül
lerden doğduğu şüphesizdir. Çünkü ı
rak ordusu Atatürke kar§ı büylik bir 
hayranlık beslemc!ttedir. öyle bir hay
ranlık ki, savti bir şekli haizdir. lrak 
zabitleri ve askerlerinin bir kısmı Tür-

Eski iskelenin bir hususiye 
lskclc1Je ayak basanlar, 11ay 
pur olduğunu oraya konttlan 
ya, Kadıköyüne kaç dakilro s 
U.di aletten anlarl.ardı. yeni 
bu ek.sik ... Faydalı o'lduğu v 
kolaylık oUJ.ıığu ıızım zaman 
cdileıı bıt aletlerin getirilip bl 
ye de takılması iyi ol.acalc.. 

Halkın 

kiyenin vahdeti, büyük bir devlet olma- SATILIK EV 
sı ve kalkmmasının millet işlerinin as-
kerlere tevdi edilmesinden ileri geldiği, Galatada Kemankeş maha 
kanaatindedirler. Karaoğlan sokağında 17 num 

Au.türk, politikacılan devlet i~lerin- odalı evin altındaki kahve d 
den uzaklaştırmıştır. Halbuki frakın olduğu halde yarı hissesi s 
oolitikacdarı lngilterenin dostlandrr. Talip olanlar ayni evde otu 
İngiliz - İrak münasebetleri yeni bit mahllü Agoba sabahları saat 
safhaya gi::mi§tir. Bu safha hafi ve va- kadar, akşamlan altıdan sonr 
him zir şekildedir... caat ete!nler. . ..,,.,,,.~~......,,,,,,,,,,~~ ...... --....---~2--....... ~----=~=----:o-~- ,-------~~---~--~.,,..-

S ov yet le r in bayram 
içeride: 

• tktı.sat vekAlcU §llop navlunlarmm yük 
sekllğtnln önüne geçmek için bazt tedbirler 
ı:ılmıı.k Uzercdir. 

• Son gUnlerdc Anadolu demlryollan ob. 
llgasyon flyatııın düşmektedir. Buna sebep 
demlryollart ta.efiye heyeUle hUkf)met ara. 
smd& çıkan bir 1hW4! yUzUnden faizlerin 
ödenmemesldir. 

• üçüncü umumi .mUCettış Ta.hain Uzerla 
lktlsat vcklilet'i mll§avlrl Sa.Cfet dün şehri. 
mizc gc.lmlşlcrdlr. 

• İtalya kralının doğum yıldönümü müna. 
sebeUle dün Bcyoğlunda Sen Antuvan klll. 
sesinde bir Ayin yııpılmıştrr. 

* Bakırköy noter kAtlbl Şefikle Avukat 
Melet! bir aahtcktırlıl< suçundan ağrr cezaya 
\"erllml~lerdir. 

• Ticaret odası vaki olan §lklycUer üzeri 
ne çimento ihtlklrt için yeniden tetkiklere 
ba,ıılamıştır. 

• lstanbul halkmm tcbcrrWerlle bu defa 
alınan tayyarelere gelecek pazar günü 1!8.tıt 
on bc~te ad konma mera..elml ynpılacakur. 
* MUlltlye melctcblnln bo§ kalan binasına 

Be;:lktaş 19 uncu Ukmektcp laşınncaktır. 
* Gazı köprUsll lçln nakil vasıtıılarından 

nlman onar paradan şimdiye kadar 1.8~.000 
lira toplanmıştır. KöprU 1,600.000 liraya lha 
le edllmtştl. Fakat uavcı inşaat olduğundan 
köpdll~ U yapılıncaya ltndıır para dn alına. 
cııkbr. 

• lzmlt ktığıt fnbrlkasmı açan İktisat ve 
Maliye, lnhlsar veklllerl Ankarnya dönmüş. 
!erdir. 

• lzmlrde bir firmanın trnş bıçaklar1Jlı 
taklit eden dört kişilik bir ı:ebeke yakalan. 
mışttr. 

• Ccçen blr hafta zarfında gtlmrUk muha. 
faza tr.şklllitı ikisi ısıu, Utlsi yaratı olmak 
üzere 129 kaçakçı. 1!185 kilo gUmrUk ve 173 
kilo inhisar kaçağı yakalamıştır. 

• Limanımızda bulunan Emden kruvazö. 
rUnde dün Alman kolonisi için bir r~mi ka. 
bul yapılmı§lır. 

Dışarda: 

• Lokarno konferansında ta.kip edilecek 
hnttı hBreket hakkındn Belçika hUkQmetlne 

Harbiye komiseri 
mühim bir nutuk 

Sovyet ihtilfılinin 19 uncu yıl dönü
mü olması dolayısiyle dün şehrimizde 
Sovyet konsolosluğunda başkonsolos 
vekili tebrikleri kabul etmiştir. 

Sovyetler birliği de bUyük mera
simle ve derin bir sevinç içinde ihtila
lin on dokuzuncu yıl dönümünü kutlu
lamıştır. 

Harbiye na.zrrı Voroşilof, ''Sulh için 
mücadele ettiklerini ve fakat harbin 
yakınlaşması dolayısiyle mUdaf aa va
sıtalannı arttırmak mecburiyetinde 
oldukları., yolunda bir nutuk söyle
miştir. 

Senayldek' muvaffaklyetler 
Moskova, 7 (A. A.) - Tas Ajansı 

bildiriyor: 
Bugünkü gazeteler sosyalist rejimi

nin bUyUk muval~akıyetlerini sayan 
bilançolar neşretmektcdir. Pravda ga
zetesi halk komiserleri konseyi Molo
tovun "Doğru yol üzerinde., serlevha
lı bir makalesini neşretmektedir. En
düstrinin inkişaf mı tahlil eden Molo
tov, ağır endüstrinin umumi istihsa
linin bu sene harpten evvelkine nis -
pctle 8 misli ve 1928 e nispetle 5 mis
li daha fazla olacağım yazmaktadır. 

Bu senenin planına göre ağır endüs
trinin umumi istihsali, 1913 senesinin 
10,251 milyon rublesine nazaran 77 
milyar rubleyi bulacaktır. Ağır en
düstrinin yalnız bu sene içindeki faz. 
lalığı 1928 senesinin bUtUn endüstri 
yekunundan fazla olacaktır. 

Bu sene 1928 e nispetle ~5 defa da
ha büyük olan iş veriminin inkişafını 
kaydeden Molotov diyor ki: 

":Muvaffakıyetlerimiz pek büyUktilr. 

tilllinin yıldönUmU münase 
gece Sovyetler birliği büyük 

de büyük bir resmi kabul yapı 
Başvekil İsmet lnönü ile bütU 

!er, kordiplomatik birçok mcb 

sair yüksek zevat hazır bulu 
dır. 

Balkan 
harblyelerlnl 

Bükreş icti 
Mareşal Çakmak 

nutuk s6yıedl 
Balkan erkanıharbiye reısleri 

tısı dolayısile Bükreı:te bulunan 

Kurmay Başkanımız; Mareşal 

Çakmak dün bir ziyafeti mütca1' 

manya Başvekili Tatareııko ilt 
mtilakatta bulunmuştur. 

Diin saat yanmda Marcşalı 
Yunanistan ve Yugoslav Genci 1' 
başkanlan maiyetlerile birlikte f 
de askeri merasimle MeçMıl 
mezurna çelenk koymu~lardır. 

müteakip askeri klüpte Milli ?d 
Nazırı tarafından Marcş:ılıınıı. 

Yunanistan, Yugoslavya Erkan', 

reisleri ve maiyetleri şerefine ~ 
yemeği verilmi~. bu .ziyafette 
Tataresko, Hariciye Nazırı p..rıtO 

•• cıa 
Romanya genel kurmay reısı .... " 
viç, Türkiye elçisi, Yunanistat1 

ı : i:ı olmııktadır. Partilerin kraldan ------------------------1\ Ongre ye d 8\TCt de bir nota verllmL,tır. Komünizm birçok dU~manlarınm aley 
bir randevu istiyecekleri ve bu protes· 
tolarmı şifahen de bildirecekleri kuvvet 
le söylenmekteqir. Partiler kraldan 
randevuyu alamazlarsa o zamıın gizli 
beyannameler ve ne§riyat ile milcade
leye baıJayacaklanrut- tık olarak pro
fcs?;r Can1:ofun partisi bu mücadeleye 
başlamış ve beş numaralı gizli bülteni
ni neşretmiştir. 

Hiliıl spor kulübünden: * Lehistan hariciye nazırı kansııo beraber himi1.de yaptığı gürültüye rağmen 

goslav elçileri, ordu müfettişi 0
;, 

Bükreş merkez kumandanı ve p 

de bulunan bütUn generaller lı' 
Londroya harekt't t'tml§tır. Sovyetler birliğinin ileri hamlesini hiç 

Ekseriyet olmadığından dolayı • lnglltercde ıoo.ooo ameleye "&mil umu. b" kt 
v ır şey kıramıyaca ır.,, 

toplanamıyan kulübiimüz senelik kon mi bir gre,·e ıtttrnkla karar verilmll)tlr. A. 
gresi teşrinl<;aninin 14 üncü cumarte- mele ücrctıt'rln yüzde l4 arttmımıısını iste. Ankara elçlllAf nde 

si günü saat on altıda Ercnköyünde~i mektedlr. ===A==n=k=ar=a='=7==(=A=·=A.==)====So==v=y=e=tl=cr==ih=· 
.. . • Alman hükQmPt1 dört senelik plrunn 

kulup merkezınde toplanacaktır. Üyf' . tatbiki için 500 mııvon marklık yeni bir ıe. 
l<'rimizin behemehal kongrede bulun. Ukraz akdine kara; vermtştır. 
malarmı dileriz. l • Fnınsız orduı;unda icabında dilşman hnt 

farının gerisine paraşütle inecek ha\'a plya 
deleri ihdas edilmiştir. Hava plyadc!crl ha 
fi! techlzaUı sildlı endazlar olacaktır. 

lunmuşlardır. rJı> 

Yemeğin sonunda Milli , 
Nazırı bir nutuk söylemi~. bıl11 j 

1 cr1' . 
§alımız. Yunan ve Yugos av ~ 
biye reisleri namına da çok rı:.ıı~ 
tesir bırakan bir nutukla ıuırr 
miştir. 
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~- ~~şiim: 
'"' şeyıeıre de ... 

aı~ oşu n ıycır 
~ biri bütün servetini kay

Ostun' ~i göz iki _çeşme, akıllı bir 
1§ ~ tıYa.rete gitmiş. Dert yan
~ VaJini anla~. Muhatabı onu 

Ortaköylülerin 
derdi 

HABER - Akşam posta.!I 

lstanbulun kapıs ı güzelleşecek ! 

3 

.....,., ıaw auııau IZ'Q't ltlfttttmllUtt'Ptlllmlt+llMtH9tnuu1ttst•,.ttWWW www 

OS~a\ffl)y@O<eaı 
~©li'i1 {Y!Şal(Fl) Uaır 

ucımı1mriyct"tc M. Turlıaıı 1'o.n 
yazıyor: 

.... Uzun dinledikten sonra: 
reı:k gün sabret! - demiş. Sık sık taşan dere ne 
li: et?.ede, ahbabının eline sarıl- za m an temlzfeoecek? 

Yeni yolcu sa lo unun 
yapılmasına baş anıyor 
Salon, Merkez ve Çinili Rıhtım 
hanları arasında yapılacak 

"Önümde - yüksek sesle konuşan -
iki delikanlı yürüyordu. Dalgmlaştı
ğıb icin onların ne konuştuklarım dt-"
ğnn için onların ne konuştuklarını de
yordum. Fakat arkamdan· gelip beni 
geçen ve o delikanlılara yanasan biri
nin: 

~~an!. .. Demek ki işlerim düze-..... 
'lia .... }.' Yır .•. .,e Ya., 

.... ~aJe~ a.lı~m ... 
p~dur, alı~ılır. Fakat. insan, ga
~ ~Ylere de altşıyor. Onları da, 
. a 1 I$, gayet iabiiymiş gibi görli· 

·lrle e e kırkı, ellisi biribiri pec:i sıra 
~rse ... 

haber veriyonım : 
'nu ·· l'e 1~un §tı gazeteyi bastığımız ka-
~ ... ı .k r 1 fabrikamızın ilk mamulat 
"'"'ıes. d. lJ· ı ır ... 
ıç de Uh' ~ tn ımsemiyorsunuz: Çün· 

tndan şekerine, cimentosundan 
~~-ına kadar her ~yin yerlisine 
~~2:.G" t ur bir rahmetten sonra fış-
~Yizli ekinler gibi, cumhuriyet 

da her gün yeni bir tesisatın 
töre · l'o nı yapıldığını gazetelerde 

J>eıı ~nuz. .. Belki de biribirine ben
diy u .. haberlere artık gma ver-
~e ~U§tinüyorsunuz. .• 
· 0r:Yin matbaada başmakinisti
..... an Temel: 
ıfak~ı. bak! - dedi. 

bı111:e dairemize girdim. Bir silrü 
...... b 

8Iralanm 15: 
GaJlgi • -... ~ sı Yerli., 
·ıunıar nıı., . 

...... li . 

.A. aYır ötekil 
·~~orıa; er .. : . 

gö • seyrcdıyorum... Hıçblr 

•. ~~ Çarpmıyor ... E\•saf milkem 
teı~ at §Unu da söyliyeyim ki, 

8.!I. :\t-uua.rı. tota.tif makineleri taraf m
c:1etu .11a.rı kağıt, hiç de basit bir 
~ dır B· b b' . . 1 olan .: ır o ın gemş ve ın n-

' elini~ 0Yle bir kdğıt kordclesidir. 
Ctıliııde e tuttuğunuz §U gazetenin 
ts14. SQkjz al . .. l:>- utıycı. ~ sayf ık be~ bm nu · 
ıJe ~ 1'&.u gelir .•. 

nu l'a.;;::v: G~te kft.ğıdı... Lakin 
<lut ak, dunyanm ancak birknr 
: . ~:n.enııeketin ihtisası dairesin

ıı ~ı:: k!ı~ı~ .fa~rikasından İS(', 
de kıS!tı d~ılı ıhtıyaç için. haWl 
~k ~oıı en ıhrncat için de istifade 

... Clrtnı aramamız gerekccek-
~etı· 

ı re·· 
''d' JlJlıin +A ___ .. "' d 
J 1 ki: ~usun en ev\·el 

. Otı ltU 
~ı- :f a:~r sene sonra, her gün 

dıgethıin tıkanın temeli atılacak. 
l~nı· açıb~ı yapılacak \'e ga-

li.. • ~ kend· 
~~lıtcak 1 rotatif kağıtlarmıı-

ltb ..• 
aı. ... aı hes b 
-<Yt, l-'e . a ına sevinç ve saadet 
~k. li'l'inıi.7.cıe hop oturur, hop 

lu bo akat, evvelki gün, Orta 

jl'tı, c:1U~1a:mı suhyacak olan 
~ ilk Sel!Ulo:ı fabrHrasmm, bu-

lUu~o~illi kağıdın doğu§lannı 
· 11!tinde .;; Ve, vekiller, bunların 
_clo~or-ı Ulunmak üzere, mekik 
' ar .. ... ' gll1.e 

6ey) telerde bu haberleri 

1 ~eüiın ;r:, tniş gibi okuyoruz. .. ' 
• 

1l'i ~}'l:~ Yalnız kötü ı;eylere 
e de alışılıyor ... 

( VI • NO) 

b~Ötnür 
ıtuCl Y ram ı 

il z 
e.-~c.· 0 nguldali ta 
~. ~ırn 
t ~reye Yapılıyor 

Ortaköylüler bundan bir müddet ev
" el, ta~arak iki sıralı evleri daima sel 
tehdidirıde bırakan der!nİn temizlen• 

mesini ve üstünün kapatılmasını istemiş 
lcrdi. Ortaköylüler bu sene bu dilekle· 

rini Parti kongresinde de teı;bit etmiş

l~rclir. Fakat kış geldiğinden derenin 
tnşmasr \'e clere boyundaki bütün evleri 

heran sel basması ihtimali gene ba!i 
göstermiştir. Bunun için Ortaköylüler 
•ekrar Belediyeye başvurarak derenin 
hiç değilse mü-nlcün olduğu kadar te· 
mitlcımrciııi : .. ; .... c:r-k't>rcJir 

Kardeşini 

öldürdü 
Diğer kardeşini de 

ağı r yara ladı 
Balıkesirin Ya kup ı~ö~ ünde düği.ın 

esna.ı mda ölümle neticelenen bir fa· 
cia olmu!itur. 

Facia bu köyde Hasa n oğl u Meh. 

mcdin düğünü yapılırken gençler ar:ı. 
sında oyun oynamak yüzünden çıkan 
bir ka,•ga neticesinde olmuştur. Bu 

sıradn, o derece bir karışıklık olmu~

tur ki TeYfik isminde bir g<'nci karde • 
şi İbrahim hiç farkında ol nıadnn vur . 

muştur. iş bu kndarla da kalmanıış, 
lbrahim diğer kardec.i Recebi de ağ•.· 
urcttc yaralamıştır. 

Cin:ırct kanınlıkh oınrnstıı r 

Ayasafyanın k urşun
ları leb lebiciye 

satılırken 
Su l t.annlımcttc eski :ıdlfyc bınnsı. 

nın yangın yerinde )atan Uşaklı Ab· 
durrahman ile Kamilin dün Divan. 

yolunda bir Jcb lcbiciyc on he~ kilo ka. 
dar kur~un satarlarken görüler ek ya
kalanmışlnrdır. 

Yapılan sorguda bunl arın kurşun. 
ları Ayasofya müzesinin tamir edil. 
mekt c olan kısmından ~aldıkları a-ı-

laşılmış. kur~unhır miisaderc edilmi~ 
tir. 

Ba lı ktan 0 11 

zehir lenmiş ? 
Galatada l\nrnoğlaıı sokağında 

oturan Ali H:ı ... köyde seyyar bahk~ı

dan alarak yediği lıalıkfan zchirlen. 
miş .. hustahaneye knldırı l mı5trr. 

Bir kadın yanarak 
öldü 

Firu1.ağadn oturan no. ta n ti nin k.t. 

rısr ofiri dün az yanmış olan atc}i 
daha ziyade yakmak için üzeri ne pet-

rol döl müş ve :ıteşin birden p:ır lama . 

sından dolayı yanmıştır. Sofiri A!. 
nıan hastahnne~inde ölmii';'t ür. 

Dahiliye Vekili geldi 
Dahiliye vekıli Şükrü Kaya dün şeh· 

rimi7.C gelmiş ve Haydarpaşa istasyo-

nunda birçok zevat tarafından kar~ılan· 
mıştır. Şükrü Kaya bu ak,am Ankaraya 
d .. k. 1 onecc tır. 

Ihtıs<ıt H~l,fdcti, liman idarC'sinın
Galatada yenı \C modern bir yolc\I 
salonu ile liman mıntnknsı kurnı:ıl... 

,.c rıhtım caddesi Ü7.erinde tadilfıt 
yapmak hususundaki proje.sini tas. 
dik etmiştir. Bu işe ait fnhkik:ıt 

ela ınenut olduğundan derhal hazır. 
Jrldara geçilmi5 ve IHr proje miisahı
kası açılmıştır. 

Yeni yolcu salonu G:ılata rıhtı. 

mından merkez ,.e Çinili rıhtım hanin 
rr arasında yapılm:ıktadır. J..imanu 
ait bulunan bu iki hnnın arasındaki 
~ene limana ait Panorama ga:ıinosh
le orca V<' Maritim binaları bulunmak. 

tadır. lkişer katlı bu l>inal:.r yıkıla. 

c:aktır. 

Yapılacak y<'ni yolcu ıo>alonu li. 
man buh-arı için mimar '"e mühendi· 
!er ara.,.mcla bir mtLabalrn ac;:ılmıştır 
Projeler bir jül'i heyeti tarafınd~ ı 

tetki!c edilerek hirinciye 2500. ildnciyl' 
1000 liı'a \'C heğeni len diğer iki proje. 
ye de beşer yiiz lira \'eritecektir. l\lü. 
sahakaya Türk mimar ve mühendisle•·; 
gibi :rnbancılar da girebilecektir. 

Şehrin kapısı demek olan bu yol
cu :mlonunun fevkal:ide bir Şl'kilrl .. 
cılma"ı için mü ahaka mükafatlarınrn 
yüksek olması münasip görülmü~tür. 

OenizyoUarı idaresinde çahşan 

Kaptan ve çarkçı arın 
maaşlarına zam 

Yeni bütçe ile başhyor 
Denizyolları idaresinin hazırlanmakta 

olan yeni sene bütçesi için bütün hazır· 
lıklar ikmal edilmişir. idare bütçenin 
esbabı mucibesini de hazırlamıştır. 

Yeni esaslar dahilinde çalışan Deniz· 
)'Olları idaresi bu ı;eneki bütçesini de 
yeni esaslar dahiliııclc hazırlamıştır. Ye 
ni !encde idare iktişat vekaleti baş mü-

~aviri Fon der Porten'in tavsiyeleri e· 
sas tutularak idare edileceği için biitçe
de buna göre. ton,;im cdilmiııtir Hatır
lardadır ki başmiışavir Deni:-eyoHan i· 

daresinin zarar değil ilk yıldan ba§laya-

re:k gütikçe yükselen bir k;ır elde etme
si kabil olacak §ckilde bir proje yapmış 
tır. 

Yeni bütçe idareye İktisat vekaleti 
t<1rafından getirilmiş olan muhasebe 
mütehassısı Kip"in nezareti altında ha· 
zırlanmı§tır. 

Bıı seneki bütçenin en büyük hususi
yeti Denil:yollarmm vapurlarda çalışan 
memurlarına geniş bir zammın derpiş 
e_dilıniş ol mas Bilh;ıs!'>a · dar.enin_ftap 
ta:ıları ve çnrkçıl"rr -zamdan (a;eI m us-
tciit olacaklardır. 

Fazla para almasından 

Elektrik şirketi değil 
makineler mesu muş! 

Elektrik şirketinin abonelrinden 
fazla para aldığı hakkında vaki olan 
ihbar üzerine yapılan tahkikatın dü
ne kadar olan safhası bu ihbarın ye
rinde olduğunu göstermi§tir. Esasen 
şirket de abonelerden küsurlu parala
rr \'ahide iblağ ederek aldığını itirnf 
etmiştir. Şirket buna sebep olarak fa. 

turaları yazan makinede küsurat har 
sinin bulunmadığını göstermiştir. Bu 
iddia alakadar makamlarca gUlünç bu
lunmuştur. 

Şirketin 110.000 abonıosi bulunduğu 
na göre bu ~ekilde alman fuzuli pn
ralar da çok büyiik bir yekunu bul
maktadır. 

tpıevne k ahrama ı nınn 
zezcesi öldü 

- Madrid düştü mu çelebi? 
Demesi üzerine idrakim açrldı. gö

züm de önümde yUrüyenlere d kildi. 
lki c1elikanh durmuşlar, bön bön ii
cünciiye bakıyorlardı. O, sorusunu tek 
rar etti: 

- Madrit düştü mü? 
Hayretini arkrıdaşmdan daha nncc 

gideren sinirli sinirli haykırdı: 
- Ne demek bu? .. Madridle bizim 

ne alışverişimiz vnr? 
Soruyu yapnn müst<>hzi bir tnYırla 

anlattı: 

- lspanyolca konuştuf;'1lnu:ıu duy
dum da merakımı gidermek istedim 
sordum. Meğer İspanyol ueği~m:şai~ 
niz. Affediniz. 

Ve şapkasını çıkarıp onları eelıim
larken ilftve etti: 

- Vatandaş türkc;c konu~! ... ,, 

n lf\) saıf D<a o lb> lYl ıru 
Dlın~om R 

Bur1uııı 1''clc7' "Tem'' da çok hak7ı 
olarak şu meseleyi t c7r:rar ediyor: 

"İstanbulda ecnebi Ye bilhas.,a 
Fransız gazete ve kitaplarının neka
dah pahalı satıldığım bilmem l."arket
tiniz mi? Frangın 8 kuruş olduğu bun 
dan evYclki zamanlarda kitap fiatla -
rmda 12 den ve gazete fiatlarmda 15 
kuruştan hesap edilirdi. Bıımın der • 
hal misallerini yazabilirim. Fakat 
sözlerimi kimsenin tekzip edcmiyccc
ğini bildiğim için bu misalleri yamıı
yorum. Frank düşürüldükten V<' bu
gün ancak beş buçuk kuruşa indikten 
sonra hfılfı gazete fiatlarında l:?, 13 
.-..,....,.... , ı•........ı-..ı-- ,,.~- ....._. .................... . 
Yine hep biliriz ki kitap ve gazeteden 
giimrük alınmaz; Şu halde böyle yiiı
de yüz kazanan bu ticareti elinde in
hisar halinde tutanlartn bir ölçüsü. 
ticaretini ileri götürmek için umumi 
ticaret prescsine yakın bir Ju1r nis~
ti ve nihayet bir parçacık insafı yok 
mu? 

Gerçi: 

- Efendim! Ekmek değil, su değil. 
İstiyen alsın okusun! diyenler bulu
nur. Fakat g-azete ve kitap okumayı 

zaruri hacetler arasına sokmuş olan
lar için bu söz bir cevap değil. bir ha
karet teşkil eder. 

Buglin Türk lirası 17 frank olduğu
na göre 12 franklık kitapları SO, 5 
franklık mecmuaları 30 • 40 \'C mese
la Grenguvar gibi bir franklık gazc-
teleri altı. yedi, hatta SC'kiz kuruf:a 
nlnbiliyôr muyuz? 

Türkiyedc yabancı gn:retc satış fiat. 
ları bir insaf kalburundan geçirilmi ·e 
nekaaar muhtaçtır? .. 

Bundan otuz sene evvel vefat eden 
büviık Plevne kahramanı Gazi Osman Acaba Matbuat G~nel Dircktörlüğii 
Prış;ı·mı refikası Fatma Zatigül de vefat bununla mc~gul olsa müsbet bir neti

ce alınamaz mı?,. 
PAZ.\P. 

m:t:'\'CİTEŞRIN - 1936 
Hicri: 1355 . Şaban : 23 
J{uımın ilk günU 

o a S 3 ~-
fm .. 5,ıt> ll.5 H,40 16.SS ıs.s ·"' 
, °"' 12.15 i.00 D.~2 12 00 l 33 11.5[1 
""""' ... 

c~:niş ve cen<ızcsı dün kaldırılarak Ka- ---------------
racnahmcde gömülmüştür. K ad 1nIar1 n 

Bir gazeteci 
arl<adaşın k ızı öldü 

Tan :-efikimizin neşriyat miıdiıru 

Sabri Salimin ye:işmiş kızı Güzin ve
fat etm!ştir. Cenazesi bugün on bu~ukta 

Hardarpaşa hostanesinden kaldırıl· 

mıstır Arkadaşımıza ve kederli ailesine 
taz iyctlerimizi _u:ıarız. 

askerliği 
icabı nda 60 ~' aş• n a 

hada r olanlar du 
alına l•ak 

llltıalt lcara 1 
l.Iı da İl' k·~ nıas hediye eden, ........ ~,.. 

lln :a. ~ o ·· 
itıci .. ,r:hnıc . ınur cevherini bu· 

Kadınların askerliği hakkmdaki ye
ni proje gün geçtikçe tekemmul etmek· 
tedir. Verilen bir habere göre projede 
bir taraftan sct'erberlık nıkuunda ih
tiyaç nispetinde 20 - ~5 ya.ş arasında· 

ki kadın \'alandaşlnrın askere alın • 
ması istihdaf edilirken diğer taraftan 
da icabında 16 . 20 ve 45 • 60 yaşlar 
arasındaki kadın vatandaşların da 
cephe gerisinde yardımlarından isti • 
fade için maddeler konulmuştur . 

ıı ,__l'1ld0n .. dın bugün ölümünün 
ll>tl Unıud .. 
. fllür ba ur. Ayni zamanda 

Uncu :Vtarnıdır 
ıbi b Yıl dö .. . 
haı 11i:Urı d nunıündenberi oldu· 
i~ 1rladığ1 ~.Zonguldakta halke· 

ıı!> }'al>ılac:ıkır Program d:ıhilinde 
"'llltlaıtt tır. 

• t>a..... a buna 
• q • an k' 

)(· 1 "İli\ se ız sene evvel 
'ltt ı. • Vct hc .. ·eu .. 

Çı,Jt " tun t1 J reısı mer· 
.l"ılt}'gaıı llllş chnıet mevzuu üze· 
~ •rıa tık ve bu büyük bulu-

}'o] lrnıu:t 
da de~ :: 1• Mitatııı se-

anı etmektedirler. 

Kendi saade ;nizi ayaklar alt ına almayınız ' • 
Malatyö.d:ın (Küçük Mern1dı) imzası ile aldığımız 1 

n:.cktupta deniyor ki: 

18 aydnnberi ta:ııdığım bir genç1c nışanlıyım fakat kız 
kardeşimin sinir hastalığı dolayısı ile evlenmemiz geçik- j 
mektedir. Kardeşimin bir seneye kadar iyileşcmiyeceğinden ı 
korkuyorum. Sabırsızlanan nışanlım bu mücldet zarfında 
~enden usanmaz mı? 

CEVABIMIZ: Ktz kardcnşiniz!e alakadar olacak ak

rabalarınız yok mu? Onu biran evvel iyileşeceği ve dah:ı I 
iyi tedavi cclilcccği bi,. hastaneye yatıramaz mısınız.? Ona j 

bütün ihtimamlan göo;termekle beraber kendi saadetinizi! 

ve h~tikh;ılinfai bu şekilde ayaklarınızın altına almak hiç 

doğru bir şey değildir. 

ZAY! 

932 senesinde DarüıHJaf akam., se
kizinci sınıfından almıtı olduğum tas
clikname>mi kaybettim. Yenisini nla -
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Aslan 



HABER - Akşam postası 

anır ıretkDk: 

Yazan : G<Jrdon 0Mserly - S - Türkçeye çeviren: A. E. 

Belli başlı ticar 
kuvvetlerin para 

durumu 
Fas görülecek bir yerdir 

. Fasın köprüsü üstünden geçerken 
geçtiğiniz yerin köprü olduğunu 

fark edemezsiniz ... Çünkü ... 
Meşhur medresenin karşısındakil 1''ASIN BEYAZ SARAYI 1 Bugün kullanılmakta olan saraj 

Tala çarşısında, Bu lnania binaları Uzun zaman payitaht ve impara. her kadar Fas El Cedit'te ise de, yer. 
grubundan bir )apmın cephesinde m:ı torluk merkezi olan Fas da tabiidir ki lilerin bakımından Dar El Mahzen 
ziden kalmış tuhaf bir hatıra vardır. birçok saraylar vardır. sarayı hiç de şık sayılmıyan bir ma. 
Süslü kireç ve tahta cepheden dışarı. Dar Beide'yi 19 uncu asırda Mev. hallededir, binaları adidir. Bu maha!
ya doğru on üç tane dirsek uzanır: lay El Hasan inşa ettirmiş ve 20 i nr.i lenin büyük bir l\ısmı yahudilerin 
bunlar tahtadandır, üzeri oyulmuş ve yüz yıl başlangıçlarında müsrif Mev- Mellah'Jarı yani pi.s meskenleridir. Ya 
nakışlanmıştır. Her birisinin üstü•ı. lay Hafid tarafından genişletilmişti. hudiler 14 üncü asırda eski ~ehlrden 
de yeşil pirinçten yas.sı kocaman bir Şimdi Fransız umumi valisi Fas şeh. k'>ğularak burada yerleşmeğe rncc.. 
tencere yahut gonk vardır. Her birisi. rine geldikçe bu sarayda oturur. Biri. bur edilmişlerdi. M~?Jah' da 17 tane 
nin fevkinde de bir sırada olmak üze. 
re dar birer pencere dezilmiştir. Bil. 
tün bu takım taklavat 13:57 scı~esinde 
yapılmış olan bir saatin kLı;ımlarıdır. 
Adları da "Bu lnania,, saatidir. 

DÜKKANLAR KÖPRÜSÜ 

Fas Elbali•nin i~inden küçük F:ı:

ırmağr büyük bir gürültü ile aka"· 
Şehrin tam göbeğinden bu ırmağı btr 
köprü vasıtasiyle geçersiniz. Ama, 
l:öprünün farkında olma71iıntz. Çün· 
kil bunun iki yanında dükkanlar dL 
zilmi~tir ve ge~erke!l kendinizi çar~1 

sokaklarından birinde sanırsınız. Ir. 
mak yüksek dumrlr evlerin etekler! 
boyunca anaforlar yaparak akıp git
mektedir. Bah!;elerin birinden upu. 
zun bir hurma ağacı sanki göklere ka 

fa tutmak istiyormuş gibi yükselir. 

birinden ayrı binaları gayet geniş ve 
çok güzel bir bahçenin ortasındadır. 

Sarayın başında nisbeten daha ye
ni olan ve iki sultan tarafından inşa 

ettirilen Dar Datha sarayı vardır. Bu. 
' rası şimdi başka gayeler için kullanrl. 

maktadır. Bir kısmı askeri klübüdür. 

İkinci kısmı da müzedir. Müzede Mt--
rakiş çömlekçilik, çinicilik. elişlem ... 

leri, dokumacılık, nakk:ışhk sanatla. 
rının eski ,.e çok kıymetli örnecikleri 

Y.'.lrdır. Bilhassa mücevherat kısmı 

pek değerlidir. Baştan başa çini olan 

bir balkona çıkınca gözleriniz önüne 

serili cennet gibi bahçede antika top
ları görürsünüz. 

Odalardan birisi sultanların hatı. 

havra büyük bir meı:ırlık ,·e bir yahu. 
di hastahane3i vardır. 

Yahudilerin baz1ları Cezayirde ol
duğu gihi An-upa kr1ık kryafetini ka. 
bul etmişlerdir. Fakat pek çoğu hala 
atalarının giydikleri elbiseleri kulla:-ı 
maktadırlar. Erkek kılık kıyafeti, üç 

etekli beyaz entari üstüne siyah bur. 
nuıdur; başta siyah deriden bir ta.le· 

ke, arkasında da siyah püskül. Ka. 
dınlar boğazdan bele kadar düğmeli 

gayet dar bir blüz. belinden aşa*ıda 

pileli bol bir eteklik kullanırlar. ha~ 
}arma da siyah yahut parlak renkli 

üç köşe yemeni atarlar. Yahudi er
keklerin hepsi ya dükkAn sahibi yahut 
ayak satıcısı tacirdirler. Asırlardanhc 

Fransa, İsviçre ve Holandamn sabit 
altın standardından ayrılması ürerine, 
sarı madeni muayyen bir fiyatla ahp 
satan iki memleket kalmıştır ki bunlar 
da Birleşmit Amerika cumhuriyetleri i
le Be?çikaclır. 

Oerek Ameril:a, gerekse Bel~ika pa· 
ralarım düşüren iki memlekettir. Biri· 
si doları altın kıymetinden yüzde 41, 
ikincisi de Belgayı yüzde 28 ni11betin· 
de düşürmüştü. Bununla beraber her 
iki memleket te sonra modern altın 
standardına geriye dönebilecek şekilde 
tedbirler alınmı~ bulunmaktadırlar. 

Başta Amerika olmak üzere Büyük 
Britanya, Fransa, Kanada ve Holanda· 
run paralarım diğer paralarla bir seviye 
ve nisbet dahilinde bulundurabilmek i· 
çin stabilizasyon sermayeleri vardır. 

Fransa, Birleşmiş Amerika ve Büyük 
Britanya ticaretin normal gidişini boza 

bilecek temvvüçlere mani olabilmek 
için bu stabilizasyon sermayelerini kul
lanmağa anlaşmışlardıF. 

Dizginli paraların hemen hepsi kon
trol vasıtası olarak, altına ambargo, 
harici tediyatı müsaadelere müsteniden 
yapmak, muayyen kontenjanlar haricin 
de ithalatı men &ibi tedbirler kullan
naktadır. Bu kontroller eşya muvue· 
nesini gözönünde bulundururlar. Baıh· 
ca hedef tediye kabiliyetinden fazla it· 
hal.it yapmamak ve ithalatı tercihen 
ihracat He ödemektir .. 
BiRLEŞMiŞ AMERiKA: Altın çu

buklannr beher onsu 35 dolar sabit fi
yatla alıp satar ve altın ihracatını ya
sak etmemiş olan memleketlere altınm 
serbestçe ihracına müsaade eder. Ame
rikanın altın ihtiyatlan 10.800.000.000 

5.07 dolardı. Brita.nyaMl alt:ııS 

lan 2.000.000.000 dolardan 
Iadır. 

FRANSA: 26 eylUl 1936 
dar s.ıbit bir altın standar 

kalan Fransa, altın ihracatına 

bargo koyarak geçer akçe.ini f 
§ına 43 ile 49 miligram altın 
yeni kıymet verdi. Bu yeni 

lara nazaran bir frank 4.963 

sent arasındadır. Franlan eski 

6.63 sent ıd!, Fransanın er 
3.400.000.000 dolar kıymetinde 
stok vardır ki dünyada albn 
bakımından ikinci gelmektedir. 

ALMANYA: Almanya noaıal 
hAla altın standardına ballı 

beraber Alman parası dünyanın 
tahdidatına tabi bir akçedir. 
on türlüden fazla tasnifatı vardsf• 
lar dahili tedavülde ayn ayn 

dir. Almanyanın altın 

26.200.000 dolar kıymetindedir. 

iT AL YA: Puaaı hükumet 

sıkı sıkıya idare edilmekte olaJI 
bir memleket de İtalyadır. Bu 

teşrinievveli nihayetinde !50 

dolardı. O tarihtenberi i•e l 
kası altın mevcudu baklandt 
neşretmemektedir. ttalyan r 
1ara göre niıbt münasebeti s.tı 
idi. Son konaayonlar ise S.85 
varındadır. (bir dolu birim 
125 kurut etrafrndadrr.) 

Ahmet E 
Bütün yokuş caddelerin altında:ı 

bu ırmak geçer. Şehirde bol su var. 
dır. Buna rağmen caddelerde zil ça
larak lteçi tulumlan içindeki suları 
satmaj?a uğraşan sayısız sakalar gö. 
rürsUnUz. 

ralarına tahsis edilmiştir. Bu yad!. ri sürü halinde hep bir arada yaşıya!t 
garlar arasında gayet manidar ve k1- ve hariçle evlenmiyen bu yahudiler 
r:ıkteristik olan bir şey vardır: B!r sanki kocaman bir aile ve hepsi de 
buçuk metre yüksekliğinde ve kalın kardeş ye yahut yakın yel}endirler. 

dolardır ki bu yekunlar memleket tari- ------------' 
hinin şimdiye kadar kaydetmemi1 ol· 

demir ~ubuklu dört kö~e bir kafes. Btı Hepsinin kan karabeti vardır. İçlerin. 
kafe111in içinde l\levlay Hafid Fruı tahtı de hiç yabancı yoktur. 
ne tehdit eden Bu Hamara'yı aylarca. Fa.~ sokaklarında birisi geniş bir 

duğu derecede büyüktür. 

BtJYOK BRtTANYA: Altın standar 
ılım 1931 \le bını.kmıg oıup ıterlmgin 

Camilerde rama 
hazırlığı 

Çok yaklaşmı§ oıan l\a~ 1 
yısile Evkaf İstanbul eamileriıı' 
nelik levazımını vermeğe ba 

Bütün gün bu sakanın, güYercinH 
ğe •.' c.n dükk!nlarda oturan es :: . ."? 

müddetle hapsetmişti. Bu Hamara meydana dayanır. Burası eski şehri!1 
sultana karşı harp etmiş ve 1904 de fa su ~attığını görürsünüz. 

Bir dişçinin evi yanıniaki duvara 
oyu1nn boşluk~n ileriye doğru fışkr. 
ran berrak su sütunu görülmiye de.. 
ğer. Burasının dişçi evi olduğunu 
nereden biJiyor.sunuz diye sormayı

nız? Fas dikçileri oturdukları evlerh 

duvarlariyle kuşatılmıştır. Adı dl. 
Cezayirde Fransızlara savuşmuştu. "Ticaret merkezi,, dir. Burada bir 

istikrannr ''egalizasyon,, sermayesi ile 
yaptığı operasyonlar vasıtasile muha· 
faza eder. Sterlingin nöminal paritesi 
8,239 dolardır fakat son senelerde bu 
parite 4.86 dolar etrafında sabit kal· 
mıştır. Eski altın parite aşağı yukarı 

dır. 

Yann Eminönü, Salı günil 
Çarşamba günü de Eyüp kual' 
deki camilere levamn dairttla 

Mc,·Jay Hafid nihayet onu Dar El 
Fransız bankası, birkaç Fransız gazi 

Mahzen sarayındaki aslanlara atma'.: 
noso. küçük bir sinema ve seyahat 

için kafesten çıkarmış, ve bu hayvan. bilet!eri satan acentalar vardır. 
lara parçalatmıştı. 

(D~amı var) 
Mevlay Hafid 1912 senesinde Fran. ---------------

f12!3 Bugün SARAY sinemasında 
1 1 sızların Fas üstündeki hakimiyetini kaprlanna camdan dört ltöşe bire! 

dolap asarlar. Dolapların içi yapm . tanıyan uzlaşmayı imza etmiştir. Me-
damalt ve dişlerle doludur. Su duvar. deniyetin böyle ilerlemiş olduğu bir 
daki çini çeşmeden fışkırarak mer. 7.amanda insanı diri diri aslana at. 

SARAY Slnemasmda 

11 ikinciteşrin çarşamba günü 
akşamı (21) de 

Münir Nurettin 
ve ARKADAŞLARI 

MeV!imin ilk büyük 

KONSERi 

2 güzel film hl rden 
SAN.Al'" ••• 

RICHARO TAUBER 
Fransızca sözlü 

ViYANA ... 
SENi SEViYORUM 

SPOR ••• 

Arzuyu umuoıf. 
Ozerine 

mer bir yalağa dökülür. Her sokakta mak bize acaip bir zulüm gibi görü. 
bunlardan bir iki tane vardır. Cami- nürse de araplar hazan rahim n şef
lerin avlularındaki mermer havuzlnra kat hislerine pek aldırış etmezler. 
sayısız fıskıyelerden berrak sular dö. Fas El Bali'de zavallı delilerin 
külür, ve sular camilerin kapıları ya. höcr<'lere boğazlarına geçirilmiş tonı. 
nındaki dört köşe yalaklara akar bu· ruk ve zincirlerle bağlı oldukları bir 
ralarda müminler abdestlerini alırlar. ~efis ve zengin program, (Wien • · · Wien · · nur du Alieln) 

tımarhane ,·ardır. 

BERLiN 
OlimpiyadlB 

Sokakta çeşmelerin hemen hepc;i . . yeni kadro • ~ llAveten: FOX JURNAL .. Bugün saat 11 de tenzilltlı matill1 

gayd~zd~nilerveoymabhta~~ DnrElMahzcn~m~~ı. ~ul~nın ~-~~~~~~~~~~~~~-~~~--~~----~-~-~~~---~~~~~~-
la süslüdu"r ... ..,.,tl · d · 1. her nekadar Fa~ El Cedıt te ıse de, yer 

• • l J • ., erın e sevım ı asma • . ..,
00 

h kta . 
fenerler asıJıdır. Duvarlarına uzun lade bır saraydır. .. e r kadar 
zincirlerle çakılmış bakır ma;;;rabab.. araziyi i~gal eder. Yüksek duvarları
Yardır Halk buralarda~ geli~ geçtik . n~n i~inde padişahın ik~metg~h1, bir 
çe buz gibi suları kana kana içerler. dınt medrese, gayet nadır kltapları 
Bur.:ı rağmen sokaklar gene de ke·, ha,·i bir kütüphane, büyük bahçeler. 
tulumları içinde su satan sakalarla çinili geniş duvarlar Ye büyük bir ha. 
doludur. Gördüğüm çe~meler ara · yuz vardır. Sarayda e.ski sultanlar. 
ı:ıında eşsiz der.etek lca " "' ~ ~ ·· ,~· olanı dan kalma ihtiyar kadınlar yaşama1:-
Nejjarin oteli yanındaki ayni adlı tadır. Şimdiki sultan selefleri olaıt 
çeşmedir. Hti hükümdarın kardeşidir. 

Mi ki Afrikada 

Bugün TCRK Sinemasında 
En 9Uzel bir Fransız Oparetl oıan 

HAŞMETLi VALS 
Musiki, dans ve neşe filmi. Baş rollerde 

Henry Garat Rene Sen .Sir 
Bu filmin bütün şarkıla.nnı herkes terennüm edecektir. Yerlerinizi evvelden aldırınız.· 

ilaveten: Ufa dünya haberleri 
Bugün saat 11 de tenzil6t!I mat:ine Telefon: 40690 

haydutlar peşinde 
BE HE'f APTAL •.•. 

NÖ0C.T SOYLrMı 
6E-KLtNiR··· 
~UT~'< UŞf\· ~ 
6\ oı.AC:.A\<· 

l S•N•·• · Do 



Tonton amca 
yaırdom edlyoır 

Bir türlü 
evlenemiyen 

kızlara nasihatler 
Mr 8iaa dml bir kızmn Şaziye ..• Temiz 
·~~edensin, tahsilllaln, zekisin. •. 
~pede evi olan ~Utekalt babanm 
-'""--~ variaiain... Gıyinmesini, ku
~, oturmasını, kalkmasmı, u-
~e nl:r.amı ile yemek yemesini bi-

••• Fra.nsızca konuşursun, ev ha
~.ı~~dan anlarsın... Hem de mil
-auneten. .. Dikit dikersin, stiveter-
ler 6rersin, alaturka, alafranga ye:1' pişirirsin... Hoşsohbetsin, misa • 
~la.rsın. .. Doetun olan büttııı 

, senden h<>1lamr .•• 
li'akat •. 
l'a.kat ·kendi kendine: 
~&ka &pilin yok.. - diye dtıtllnü
i;•aıı! Cünkt1, otuz yaşına vardın., 
14(.tu. BÖz arammla bu yaşı geçtin bi-

ftte sana bir türlü Jmmıet çık
~ •• Gelen kıameiler de kaçtı •.• Ni
Cbi? •. Sende '"dafi' bir kuvvet mi 
~? " 

••s:ı.._1....__ 

Glw...~pil - Cinsi cazibe,, sözll icat 
~ evvel, "'Kısmetim yok, km-

çıkmıyor!,, derdin ... Evet, o sı-
~ bir erkeğin bir kıza tallp ol
·~ aeağı yukarı bir kısmet itiydi. 

~ ~ tfmdiki gibi eWem içine 
=-~. Hattf., on küsur sene ev
::;: CÖI1lcü bile gelirlerdi sarış... An-

haline getirdiğimiz bir dtlfUnce, sey -
yalelerle karşımızdakilere intikal e -
dermiş ... 

lete lfeDhı de bu korkun, görtıcWe
re intikal ederdi. .• Ve kaçarla.rdı. 
Kapıdan çıktıkları aman, bfriblrle

rine: 
- Yok, bayır, fena değil ... Fena de

ğil ama, bilmem ki,, ''Al beni,, si yok.. 
Bir IOğuk geldi bana... Kanım ısm

madı ••. - derlerdi ... 
Belki yQz, belki iki yUz görllcll se

nin hakkmda ayni eeyl söylemiştir. 
Bunun da sebebi, hep kendi nefsine i
itJmataızhlmdır, kIZJJD ! 

Derken, devirler değişti. Artık çay
lar, danslar, balolar, aldı ytırüdU. ••. 
PIAjlar moda oldu .•. GörUcil Adeti kalk 
tı... Bu Bd:er de, erkeklerle vasıtası,. 
olarak karşılapnıya başladın. .. 

Senden daha pek çok çirkinlerinin. 
pek çok meziyetsizlerin birer birer 
evlendiklerini, ev kurduklarmı görü
yordun. .• 

Battl elinde doğup bUyllyen IU 
çingene mquı gibi F..mna'nm gelinli
ği sana nekadar hicran oldu. Dl\ğlln 
gecesi tesadüfen işittiğin 111 halk ti1z'.. 
küsünü asla unutamıyacaksm: 

"K114 bile yvua yaptı, 
"Kt11 kadar olıamıtıtJtfnl,, 

Evet, kue kadar olamadın, yuva 
kuramadm ... Yazılı;lar olsun, feleğin 
ettiklerine yan, karalar balla, km:m. 
Şaziye... 

Bir adam, illeri aksi gittikge, hep: 
"Hay kör 19ytan dermit!,, Şeytan i
çerlemiş; adama görünüp: "Kmhfm 
potlarm kabahatini üstüme yWde
me! Yoksa sana bir oyun oynarım ki, 
le)'ta.nlığm ne demek olduğunu o a
"""·,, srfhitr"UJl' Ben sana Dimdi1'e ka
dar ~~ ~i.'.M[.. .. 
kendin kendine ettin o ettiklerini!,, 
demi .... 

Kanbur Feleiin İstanbul mDmeaal
li BUrhaneddin de seni sokakta yaka
lamaam aakmf Pençeaiııden kurtula
mamm! Çilnldi, iyice dilşilnecek olur
san, kaderin B&D& somurtuk yUz gös
termit değildir. Karşına kaç tane ta
lip ÇJktıyaa lstisnaaız hepslııl kaçır
dın ! 

Sebebi? Gayet açık: Hep, kalbin~ 
• eadile: 

- Otektter gibi o da beni beğenmi 
yecet. •• Bırakıp kaçacü .. Bırakıp ka
çacak.. Eyvah gicUyor, bu akşam gel
mlJeCe]t ••• Bqka birini sevecek ... Baş
b birini sevecek... Bak, fillnca bakı
yor_ İ§te onunla. konU1Uyor_ fŞte ona 
gtlllyor .•• O da mukabele etti. .. Bana 
a&ı verml§ti, halbuki söztıııll bomcak. 
Gidecek, gidecek, gidecek.. 

BUtnn maneviyatm bu endişeler için 
de 8&1'8Ilıyor... Bu tereddütten, hare
kAtmm ıftmlliği bozuluyor... YUzilııe 
eqJmif ruhun aksediyor._ Sana en so
kulan erkefe bile "arttırirsaıı tıstUn
de b1ır:mı ! ,, vehmini veriyor ve kor
kunu ona da sirayet ettirfrorsun: ----
"Vaa•Uah, işlerim bozulursa bu ka- ~============~ 
dm kim.bilir bana nekadar yük olur!, 
diye dlltilndilrllyorsun ! Bu h8'Yeti 
kartmdakine metazori ilka ediyorsun.. 
Hele, cekinip senden uaklqanlara: 
"Ben Aciz bir kızmıt... Beni şimdiye 
kadar ilmitJendirdin!... Şimdi ben ne 
:J&pacağnn ? •• ,, diye yamp yaJnlmala
rm _. ki, bunların bir gUn sana avdet 
ihtimalleri varsa bile, cesaretlerini 
kırıyorsun. .• 

Halbuki, hAa gllzelain ve maddi 
manevi birçok meziyetlerin var, Şazi
ye. •• Yalms işte, kendine itimataızh
ğm, taıfini kara zannetmen yok mu? 
Bunlar seni kıymetten düşürüyor ... 
Hem de nasıl tepetaklak ... Sana tavsi
yem: Evvell y0zltndeki o korkak, en
dişeli itadeyt deiiltfr ... Kendi kendine 
''13en beğeıırurim ! Benimle evlenen ne 
mes'ut olacaktır! Aldı varsa peşimden 

HABER 
AKSAM P08TASI 

iDARE EVi 
ıstanbul Ankara Caddesi 

Poet. kuta... ı btaabal 214 
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Vazı ışıerı teıofenu . !~R7t 
idare ve ııan .. : 24370 

ABONE ŞARTLARI 
Ttırltige El',,rbı 

Senelik t40C,) Kr> 2,00 Kr. 
6 ayhk 7:!110 •• 1450 
3 •vhk 400 .. aoo .. 
t eylik t50 ,. 300 •• 

Salubi w N•~"'"' Müdürü: 
Hasan Rasim Us 
&11/dılı qer (YAKIT) mot6oaa, 

koşsun!,, diye bir kanaat telkin et ... =;:::=====::=.::=~::==== 
O saman, etrafmdakilere de ayni dU- mittir, fakat, siz, diğer kızlar ..• Nasi-
şiinceleri nakletmen belki milmkiin o- hatlanma dikkat edin: Nefsine iti
laca.ktır... mat. •• ~ .. Sevilmek ~in muvaffakı

yetin en birinci iırfillerindenOtr. 
(V4- Nu) 

••• 
HaJdl Saiye otuzunu çoktan geç-

Yazan : Niyazi Anmet 
----------------------------~~·----------------------------------143 sene evvel bugün 

Madam Rolan giyotinle 
idam edildi 

Genç kadın UlttmDnden bir dakika Unce 
bUrrlyet heykelinin karşısına geçti: .. Hy 
hlirrlyet bak lilenln namına ne c:nayetler 

işleniyor,, diye bağırdı. 
- işte uykusuz bir felaket gecesi mih edilerek yazıJmış öyle kelime)• 

nin sabahı .. Ben hAla ayni siyah denı- v~rdırJ ki ara sıra bu t · yük insanm 
zfn ikindeyim .. Hatta önünü ayciınlata bir kadın olduğunu ziyadesiyle hisset 
cak bir nur yok .. Henüz bir sahil göre 
miyorum. Etrafımda muhacim dalga 
Jar parçalanıyor, derin girdaplar aç· 
lıyor. Hep tehlike .• Hep tehlike.. Bir 
kadına bu kadar ıztırap vermek, bir 
anayı bu kadar kederlendirmek acaba 
asrın menediyet nezaketi midir? Jd. 
dia ettikleri hürriyet bumadar? Doğ-
ralua. buna mı derler? Ah, bu ne hissiz 
lik ! Bu ne hlsaizlik. 

Bunları madam Rotan söylüyordu. 
Kocası yakalandığı vakit Tülleri sa. 
rayına koşmuş, haykırmış, hak ve a
dalet istemişti. Fakat bütün bunlar, 
kendisinin de zindana atılmasını in. 
taç etmekten başka bir şeye yaramadı 

Ve işte uykusuz, ıztırapla geçen 
bir gecenin sabahında kendi kendine 
konuşuyordu: 

- Tfiileri sarayındaki bağırışım, 

kalbimdeki temiz, parlak hürriyet aş. 
kından ferevan etmişti. Cumhuriyeti 
k11V'fetlendlrmek istiyordum. Halbuki 
şimdi beni cumhuriyet aleyhtarlıfl il'° 
ftham ediyorlar. 

lliyle konuşan genç kadın, tüyleri 

tirperten bir ses doydu. Gayri ihtiyari 
dudaklarından şu sözler döküldü: 

Ölf!m eesslsHti bir awtarm de
mir kapıda gıcırdaması ile yırtılıyor. 
du. Biraz sonra çivili kunduraları :ı 
boşlutu inleten sesi yayıldı. Ayaklar 
genç kadının höcresine doğru yakla. 
şıyordu. Yaklaştı, sordu: 

- Hazır m1S1mz? 
Metin, titremiyen ve haykırmak is 

tiyen bir ses cevap verdi: 
- Zaten hazırdım: 

• • * 

ı.irir.,, 

• • • 
1793 yılı sekiz ikinci 

lan, omuzunda bir yün atkı, hapis& 

neden kapının önünde duran me u• 
arabay yaklaştı. Bindt Kfrkaç dakl 
ka sonra inkılip meydanında bulun 
yordu. Her taraf halkla dolmuşt11. 

• • • 
Ses ve nefes yoktu. Memurla~ 

çok alışmış, sayısız defa tekrarlaıa 

mış işler yaptıkları belll idL Bir~ 
boşluğu çrnlabn bir alkış sesi yfikaeL 
di Banlar, Jirondon'lann muhalif 
leri Montanyarların alkışlan idi. Gh 

lerfni madam Ro1ana dikmiş allu~ 
yorlardr. Çünkü, cesur kadın, llleJ 
danın bir köşesinde kudurmuş ~ 
lan gibi ağzını açmış giyotine d~ 
yaklaşıyordu. Yftritdfl ve yaJdapı; 
Sonra durdu. Tam karşmnda eUndi 
adalet asası tutan bir kadm, hlrrl 
heykeli yflkseliyordu. Madam Raalaa 
ağır ağır kollarını yakan kaldırdı. Be., 
kele doğru uzattı ve bağırdı: 

söyliyen kadın, giyotine yaklaştın ve 
başını uzattı. 

Madam Rolaıiın başı sepetin t 
hafif bir görültü ile yuvarlandL 

• • • 
lki gtln sonra kOC881 RoJan ölil lls

lundu . Üzerinde çıkan bir kQı 
şu etimle yazılmıştı: "Fazlletklr 
adamın 118fİJle hürmet edhds.,. 

Madam Rotan, hapiste bulunduita ---------------~ 
müddetce mektuplar yazıyordu. lhfi. 
ili tarihinin bfitün tafsllltım yazan 
Fransız tarihçisi Mişle, bu mektupla~ 
için fiÖyle diyor 

"- Bunları insan ekseriya bir ka. 
dının kalemi yazdrtına az inanır ve ~ 
ki Roma cumhuriyetinin son tarafta 
rı olup Sezarın muvaffe etini müte. 
akip ıntihar eden Karonun hançeri ile 
yazılntJŞ zanneder. Bu mükemmel ba. 
tiratta ana kalbiaden koparılmış öyle 
sözler, itiraz kabul etmez dostluğa tt> 

Hoııvud 

Kabtaasta 

kirahk apartı-
man daireleri 
Kabataıta Setllatilnde ÇUrU 

Mahmut pap apartımanmda denize 
zır, tramvaya yakın biri beş oda bir 
lon mutpak, banyo, diğeri altı oda 
salon mutpak, banyo ve her ikisinde 
havagazi, elektrik tesisatı ve ıu m 
iki daire ehven fiyatla kiralıktır. 

Londrada 

Bütiın Holiwd Londraya geldi dense yeridir. Londrantft Bauoy 
yapılan artistik bi7' toplantıya i§tirak 6den artistleri b&kalım 

muaunuı: Yukarki reaimde Marlen Ditri/ı., Rejisör Alekaandr 
tanıyO'I' 

Kord4, 
Vayt, EU
d.iğfJ'I' p 

Edvıard Bobin80n, Dbta Napier, I>uglas FeyrbankB, Kmı:rıad 
mbet BergMT, Ripır Tat1ber1 Tamara Deaııi, An Hartling ve 
dız'lar bulunmaktadır., 



Bir harp çıktığı takdirde 

A manlar Isviçreyi mi 

ITABER - ~tcşam ~' 

Avusturyada 
kralhk 

Yarınki toplantıda 
kararlaştırılacak mış istili edecekler Avusturya ile beraber Macaristan -

lngilizce Niyuz Kronikl gazetesi ya- • İsviçre hududundan Lüksemburg sı- da da krallığın geri geleceği haberleri 
zıyor: nırlarma kadar uzanır. 60.000.000 in- tekrar kuvvetle ortaya çıkmıştır. Söy· 

Fransız harbiye nazırı Daladye me- giliz lirasına mal olmuştur. Geçen sene lendiğine göre yarın Viyanada toplana 
buslar meclisi ordu encümenini topla- bitmiştir. Ve inşası altı sene sürmüş- cak İtalya - Avusturya - Macaristan 
yarak hükumetin askeri mütehassısların tür. konferansı neticesinde Avusturyada 
tavsiyesi üzerine İsviçre hududunun Daimi surette askeri garnizonlarla krallığın avdeti ve Macaristamn tekrar 
muhtelif kısımlarına bir tahkimat hat- muhafaza altındadır. Geniş yeraltı kış- silahlanması kararlarının verileceği u
tı inşa etmek üzere olduğunu bildirmiş· laları vardır. Bu kışlalara zehirli gaz, mulmaktadır. İtalya bu işe taraftardır. 
tir. mermi işlemez. Tenvirat ve yiyecek Avusturyada kralcı mahafilin mühim 

Bu tertibat, meşhur Maqinot müda· elektrikle temin edilir. şahsiyetlerinden Von Viesner gizli ola-
faa hattının bir temadisi olmayacaktır. :(.. :(o ~ rak Romaya gitmişti. Habsburglann 

Mesela Basle şehri karşısına düşen ha- Umumi harpte Alman orduları Fran- tekrar iş başına geçmesine şiddetle mu· 
Vaı. ·n ht l"f kt 1 ··h· b" arız olan Macar baıı:.vekili Gömböşün ını mu e ı no a arına mu ım saya taarruz için ıtaraf Belçikadan ::s 

tahkimat yapılacaktır. Buralardan bir geçmişlerdi. Yeni bir harp vukuu halin ölümünün bu işi kolaylaştıracağı anla-
Alman istilası mümkün görülebilmek- de harbiumumide Delçikanm uğradığı şılmaktadır. 
ted" İ İtalyan hariciye nazın dün akşam 

ır. akibcte bu sefer sviçrenin uğraması 
Maqinot hattı, Fransanın şark hudu- ve Fransanın bu cihetten bir taarruzla Viyanaya hareket etmiştir. Kont Çi-

d d 2 ·ı yano Viyana toplantısından sonra Peş-un a 50 mı uzunlukta çelik ve be- karşılaşması ihtimal dahilinde görülü-
tondan mürekkep uzun bir müdafaa yor. Fransanm İsviçre hududunu tahki _te_y_e_g_id_e_c_ek_t_i_r. ________ _ 

tertibatıdır ki, bunu tanzim etmeğe me lüzum görmesi. diğer taraftan bi
yardım etmiş olan eski Fransız harbi- taraf İsviçrenin silahlanmak mecburi· 
ye nazırı Maginot adına izafe edilmiş- yetinde kalması hep bu endişeden ileri 
tir. gelmektedir. 

arabyada u 
haz· n merasim 

sabah 
yapıldı 

Çanakkaleden getirilen Alman asker 
terinin kemikleri bugün saat 11 de me
rasimle Tarabyadaki Alman sefaretha
nesi bahçesinde bulunan mezarlığa gö· 
mülmüştür. 

rilmiş, bahçeye girilmiş ve 10 dakika 
kadar süren bir yokuş çıkılarak sandık
lar V on der Golç paşanın mezarı yanın 
da hazırlanan yere konulmuştur. Bura
da dua edilmiş, Emden harp gemisinin 
genç zabitlerinden biri tarafından söyle 
nen nutku Alman sefiri Von Kellinin
ki takip etmiştir. Türk ve Alman milli 
marşları çalındıktan sonra da İstanbul 
kumandan vekili Ali Fuat demiştir ki: 

"Aziz ölüler! 

Ekalliyet 
mektepleri 

( Baştaralı 1 incide) 
ve sonuna kadar bu yolda yürüyece
ğiz.,, 

Bundan sonra cemiyet genel sekre. 
teri Aram Asrlanyan söz almış ve de
miştir ki 

"- Biz bu topraklarda azamt hür
riyeti buluyoruz. Halbuki buna ka!'. 
şılık gösteremiyoruz. Çocuklarımız 

ha·· '· ·ısusi akalliyet mekteplerinde 
okuyor. Kapatalım bu mektepleri ar. 
tık.. Çocuklanmıza Tiirk kültürünü 
nrmck ancak Türk mekteplerinde ka 
bil olur. Neyi beliyoruz? Türk kanun. 
ları bize her türlü hakkı bahşediyor. 
ı\kaLiyet haklarından istifade etmek 
de ne oluyor? 

Bir tek dofru yol vardır: Atatür_ 

' 8 tkfncffeşrln -1938 

Tütün de arı 
( ıJuştaralı J. ıncıae) 

Dün bu mesele hakkında komisy..,n
culukla alakadar zevatla görüştük. Elde 
ettiğimiz malUmatı bir araya getirere:{ 
bir tetkik halinde aşağıya yazıyoruz: 

Tüt:i-ı depolarındaki ihtilaflara seher 
olanlardan biri de iş sahipleridir. Bu 
mevsim, tam tütün işleme mevsimidir. 
Her depo sahibi, mütehassıs işçi teda
rik etmek için, başka depolardaki işçi

leri kandırmak ister. Neticede yevmiye
sini birkaç kuruş arttırmak vaadile, iş
çiyi kendi deposuna alır, ve sonra va
adettiği parayı vermez. 

Bu, depo sahipleri arasında pek ta
ammüm etmiş kötü bir usuldür. Bu 
yüzden işçiler ziyan ettiği gibi, iş sa
hipleri de müşkül mevkide kalmaktadır. 
Çünkü bir iş sahibi şu kadar tütünü 
muayyen bir müddet zarfında işlemek 
için, bir tüccara taahhütte bulunmuş -
tur. Tam bu sırada i§çilerini elinden ka· 
çırdığr cihetle fena vaziyete düşer. 

Mütehassıs i:ıçilerini ka!jırmamak 

için ücretleri arttırmağa razı olur. A ı 
mele ile hergün ücret meselesi ctra!ır. 
da müzakereler yapma,: m~cbur ka-J 
lrr. Diğer taraftan, ken~:::?ne ra'r<ip o-

ispanya 
isyanı 

(BQ4 tarafı 1 incide) 
ölmeyi tercih ettiğini,, söyliyerek Va
lensiyaya kaçan hükQmet erkanına 

iştirak etmek istememişse de sonra -

dan bu kararında kalınıyarak o da 
Madridi terketmiştir. 

DIA•r cephe erde vaziyet 
Barselon, 8 (A. A.) - Resmen bil

dirildiğine göre hükumet kuvvetleri-
nin Aragon cephesinin muhtelif rnın· 

takaJarındaki ileri hareketi devam et-

1 

I 

Jan cııı;"'r acpo sanın., ameleyi 
etmek i~in vaatlerinde devam eder. 
sılı işlerin en hararetli bir zaman 
iş sahibi gününün en mühim saati 
ücret etrafındn müzakereler yapın 

geçirir. 
Vaktile Türk ofiste toplanan tü 

cüler birliği, tütün amelesile, t" 

patronları arasındaki bu kanşık 
yete nihayet verilmesine çareler ar 
tı. H~ıtıra gelen çarelerden biri de 
tüncüler birliği yapmaktı. Tütüne · 
birliği te§kil edilecek olursa, hiç bir 
po sahibi, tam iş zamanında biri 
rinin isçilerini kandıramıyacaktı. A 
le ücretleri ihtisasa göre tesbit edil 
ti. Ur.retlerin tediye §ekli, yani ha 
lık veyahut günlük olarak verilip v 
miyeceği birlik nizamnamesine k 
lacaktı. 

Tütüncüler birliği nizamnamesi 
bu suretle tanzim ediJc:"kten sonra 
tün depolnnnda ihtilaf ve kavgal 
önüne vcçilmiş olacak·•. 
Ahırkaprda tiitün deposunda, çı 

hadise üzerine lakadarlar vaktile bu 
da bir nizamname yapıldığını ha 
nuşlardır. 

içki ale htarı 
gençler 

Ru sabah heyecanı 
nutu ~ilar stiyledile 

1çkı aleyhtarı gençler kongresi 

sabah saat dokuzda Eminönü h 
vinde toplanmıştır. Toplantıda 

lerce genç bulunmuş ve bütün top 
tı imtidadınca büyük bir heyecan u 

terilmiştir. • 

Kongreyi Doktor profesör F 
din Kerim açmış ve çok heyecanlı 

Merasimde, 71 numaralı Şirketihayri 
ye vapurile gelen Alman kolinisi, Em
den harp gemisindeki Alman askerleri, 
Emdcn süvarisi, bir bölük Türk askeri, 
askeri bando İstanbul kumandan vekili 
Ali Fuat, deniz kumandam Talfit, bazı 
zabitler, Alman sefiri ve Alman mek
tep talebe ve izcileri bulunmuştur. 

Sizi İstanbul kumandanlığı kıtaatı 

adına sevgi ve saygı ile selamlarım. 

Türk vatanının kapısını müdafaa için 
Türk arkadaşlarile. ölen bu kahraman 
Alman askerlerinin aziz hatırasını ta
ziz ederim.,, 

kün ~ydınlattığı yol.. Bu yoldan yü- mektedir. Hükumet kuvvetleri Almu- nutuk söylemiştir. Fahreddin Ke 

Çanakkalenin muhtelif yerlerinden rümek her Türke borçtur.,, devar'a iki kilometre mesafede bulun- nutkunda gençleri içki ile mücadel 

toplanan eJli Alman askerinin kemikleri 
ayn ayrı sandıklara konmuş ve Üzerle
ri siyahla örtülmüş. etiketler iliştirilmiş 
ti. 

Aram Arslanyanın nutku ve yap maktadırlar ve Sierra Albubierra'yı davet etmiş, mücadelede ihmalin 
tığı teklif alkışlarla kabul edilmi~tir. tamamiyle ı.aptetmişlerdir. bulamıyacağma işaret ederek Os 

Cemiyet akalliyet mekteplerinin ka. * • • ıı imparatorluğunun sadece ihmal 
patrlması için teşebbüslerde bu1unıı. Bayonne, 8 (A. A.) _ Bask milis-

Merasim ~ok ,.muhte§em olmu§tur. 
öndeki Türk bandosunu Alman bando
su takip ediyordu. ATkalanndan da Al
man askerleri 50 sandığı taşıyordu. San 
dık taıııyan bu askerlerin yanlarında da 
birer sıra halinde Türk askerleri bulu
nuyordu. Bunlan davetliler takip edi
yordu. 

Sandıklar, matem havası çalan ban
donun hüzünlü ahengi arasında yavaş 
yavaş sefarethane binasına kadar geti-

HAVA 

General Ali Fuadin nutkundan sonra 

İstanbuldaki Alman kolonisi namına 
doktor Guges söz söylemiş ve merasi-
me iştirak edenlerin getirdikleri çe-
lenkler mezar üstüne konarak tekrar 
istikHil ve Alman marşları çalınmıştır. 

Bundan sonra merasime iştirak eden 
ler, sefarethane binası önüne inmişler
dir. Türk askerleri, Alman bahriyelileri, 
Alman kolonisi Alman ınektep talebe
sile izcilerinin bir resmi geçidile mera
sime nihayet verilmiştir. 

caktır. Ierinın taarruzu, muva.11:akıyetle de -
Bundan sonra Davit Yılmaz kon

greye heyeti idarenin daha iyi çalışa. 
bilmek için vaktinden evvel istifa etti. 
ğini bildirmiş Ye yeni idare heyetinin 

· · · · · · •ir. 

Kongreye Karakin muvakkat rt>is
liğe, Leon Yuda ikinci reisliğe seçildi~ 
ten sonra devam ediJmiş ve yeni idare 
heyeti gene Davit Yılmazın reisliği aL 
tında kurulmuştur. 

vam etmektedir. Milisler, Placeneia 
ve Verga'yı zaptetmişlerdir. Bu mev
kiler, Bilbaonun şarkında ve oraya 
kırk beş kilometre mesafededir. 

Pek g-aç de§ll mi 
Berlin, 8 (Radyo) - Paris gazete

lerinde okunduğuna göre Fransız ko
münistleri lspanyol hükumet kuvvet
lerine iştirak etmek üzere gönüllü yaz 
maktadırlar. 

KURUMU PiVANKOSU 

TUN Gi ES i 
Müşterilerinden gördüğü 

klşesini modern bir şekilde 
ziyaretlerini diler. 

TUNÇAV GiŞESi 
TUNÇAV G.ŞESi 

TUN 
TU 

AV 

ÇAV 

GiŞESi 

GiŞESi 

ra{lbet 
tevsi 

ve teveccüh üzerine bu kere 
etmiştir. Sayın müşterilerinin 

936 yılbaşı piyangosunda 
lirayı Avukat Bay FEVZiVE 

20,000 lirayı Bay CELALE 

500,000 

22 inci tert:ip ikinci keşidede 30,000 
lirayı Bayan ADıLEVE 

Birinci tertip üçü'"!Cü keşidede 50,000 li
rayı taşçı ameıesınden Rizeli HCJSEViNE 

Verdiği gibi her ay da bllet!erden sevlnmtyen hemen yok gibidir. 

..;;~en h.,u.,:r. ......... 1atrnıstTr. 

İçki taraftarlarının propagandalf 
nm çok geniş olduğunu söyliyen d 

tor gençliği mukabil propagand 
teşvik etmiştir. Bundan sonra -··1 

çall!'lma raporu okunmuş ve ı 

z .c konu§iulmuştur. Dilekler oill 

lendikten ve münakaşa edildikten 
ra yeni idare heyeti seçimi yapı 

tır. 

Son defa 2 inci tertip 6 ıncı keşidede de 21039 numaraya isabet 
eden 12.000 lirayı TUNÇA Y GiŞESi Akay idaresinde makine müfettişi 

lJapacakları 
Bay Nihada vermiştir. 
Kişemizden bilet almayanlaı\ biı·· defa tecı~übede 

sözlerimizin doğruluğunu göı1ecekleı'dir. 
Tunçay kişesl : Toptan ve perakende satış yapar müşterilerine fevkalAde teshtlat gösterir. 

Kişemize müracaat ediniz talih ve şans saçan müessesemizden istifadeye koşunuz. 
Bahçekapı dördüncü vakıf ban karşısında No. 61 
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l:sayan yanlış, 

doğru 
bayan 
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llugq 

~f ,dfj)' 
>'all c: ." ei&e "Bayan yanlış,, ile "Ba. 
"-ıe 0~.tu., Y1l tanıtmak isteriz. Re
k~ ~dikkatle bakınız:(Numara: 1) 

ki, htt kY'lıtııu bir kadın görüyorsunuz 
rıı bq b.~lığ:ı kapatmak için eJbisesi. 
il~t 1rinı Yaptırmakla çifte ~enesine 
Yal>Jııa C4!lbetmekten başka bir şey 
lıt h. ltlı~tır. işte bu, 'Bayan yanhş., 
~ c:acağ:ı iştir. Sağ taraftaki resim 
tasıe ~!\tara: 2) "Bayan doğru,, yu 

(\t) §e1'?r. Doğru bir düşünceyle, 
le h hnde yaka kiymiştir. Bu suret-
"•'- trkesın· •• ı . . . . 
~~ltte){ı goz erını çıfte ~enesıne 

en kurtulmuştur. 

h • * • 
l..l(İnc · 

a,tıi 1 sıra resimde (numara: 3) 

ılitirı~V~. biçimli yakanın yanlış giyiJ. 
ki tq~:0tiiyoruz. Bu yaka, yukanda 
daki • ul kıza yakışmış ise de, aşağı. 

•nce 'k liQ k cı boyuna yaraşmamıştır 

'tk ~~ın veya genç kız, devrik ve yük 
ltar"8ııı Yaka giyecektir. Bu suretJP 

dakiJere hakikaten güzel, yn. 

•'"' 

t"' .. ,_.,; • 

'l . . . ·~ ...... ~-
t..ı.•. '. ' 

' 2· : .... . , .. 

varlak, bir sütun gibi boynu olduğu 

hiMini verir. (Resim: 4) 

• • • 
Şimdi de buradaki düşük omuzlu 

bayanlara gele1im. Düşük omuzlu 
kadınlara bilhassa bu me,·simde ayni 
sıranın sağ tarafındaki resimlere (na· 

mara: 5) gözüktüğü gibi çıkık kollu 
elbise1er pek uygun gibidir. Bu bahis. 
te de "Bayan yanlış,, soJdakidir. (n!l. 
mara: 6). 

• '* • 
Son resimlere gelince, üçüncü sıra

daki kostümJerin yanlış tatbik e. 
dildiğini göriiyoruz. Geniş omuzlu kız. 

]ar, tutar da, kare omuzlu elbiseler 
giyerlerse, işte böyle olur. Geniş o-
muzlu genç kız ve kadınlar, reklan bL 
n'mi e]biseleri tercih etmelidir. Böyle. 

cc "Bayan yanhş,, olmaktan (numa· 
ra 7) "Bayan doğru., tuğa geçer (na. 

mara: 8) Ye herkes tarafından takdir 
edilirler. 

ŞaqP>ka 
m@cdlaDaıro 

Kadın Fötr'lerinde en son deği§i7....ZiJ:

lcr : Şapkanı~ı cepheshule bir 7cokad. 

l:l Sporcular 
i/ee,. hafta daha güzel neşre

n Spo,. Postasını okuyunuz. 

Galatasaray 
klübü 

Yttksek ·murakabe 
beyktl dün toplandı 

Galatasaray kJübü yüksek mürakabc 

heyeti dün klüp merkezinde bir toplan· 
tı yapmıştır. 

İdare heyetinin mali, idari ve teknik 

raporları okunduktan sonra Galatasa· 

ray-Güneş birleşme işi görüşülmüş, her 

iki klübün biribirine gönderdiği mektup 

]ar okunmuş vaız tarafından sorulan 

euallere klüp ikinci reisi Saim tarafın· 

dan cevaplar verilmişfü. 

Klüpten ayrılmış olan eski Galata-

52rayJılarrn tekrar klüplerine dönmesi 

mesel~si de görüşülmüş; beş kişilik bir 

heyetle, idare heyetinin beraberce ka

rar verecekleri eski arkadaşların tekrar 
klübe alınması kararlaştırılmıştır, 

Askeri liseler 

Atletizm 
şampiyonluğu 

Askeri liseler aragındaki atletizm 

şampiyonası dün Fenerbahçe stadrn. 
da bitirilmiştir. 

Futbol ma(tları 
Dllnkil B. takımları müsabakalarında Fene 

bahçe, Güneş, Beykoz, Beşiktaş Vefa ve 
HllAI klllpleri galip geldiler 

Kadıköy stadı Taksim stadı ----------- --HiU\l - Süleymaolye Beykoz - Anadolu 
Taksim stadyomunda ilk mfüm 

ka Beykoz ile AnadoJu klüpleri ar 
sında idi. 

Birinci devrede güzel bir oyun oy. 
nıya,, Süleymaniyeliler, hasımlarına 

iki sayı da yaptılarsa da ikinci kısım. 
da Hilal takımı hakimiyeti ele almı~l 

ve dört gol kaydeclerek müsabaka)ı 
4 - 2 kazanmışlardır. 

Fenerbahçe - Eyilp 
Fenerbahçe - Eyüp maçı sarı Hi

civert takımın açık hakimiyeti altında 

cereyan etmiş ve bir gole mukabil Fe. 

Beykoz daha üstün bir oyun ç 
karmağa muvaffak olarak maçı 3 -
kazandı . 

Güneş - Topkapı 
Bu müsabakada Güneşli1er başta 

nihayete kadar hakim oynamışlar v 
bire karşı sekiz sayı ile galip gelmi 
lerdir. 
Seref st:adı 

Vefa - lstanbulspor 
Şeref stadındaki birinci müsaba 

Vefa iJe lstanbulspor arasında oyna 
dr. Ve l s tanbuls porlular 2 - O mağ 
lUp oldular. 

Galatasaray- Beşik ta 
nerliler, - zu sabah çıkan bir akşam İkinci müsabaka Galatasaray B 
gazetesinin yazdığı gibi on altr de~iJ . şiktaş beyninde idi. Beşiktaşlılarca 
se de - sekiz gol atarak müsabakayı la başla oynadıkları bu maçı 3 -
kazanmışlardır. kazandılar. 

Ku1eli lisesi 83 povanla birinci, De. Fransız gazeteleri 
niz lisesi 71 povanla ikinci, M.aıtepP. • 

:~ :::::: d:~:~:~ü :;~i:şf..:~.~'.i d• A r s e n a 1 - R a s ı n g 
Müsabakalar heyecanlı ve çok • • d ki t k•tı d 

muntazam cereyan etmiştir. Maçı ıçın yaz ı arı en ı er 
Dlinkü müsabakaların teknik neti- d• takımlarının h .-. ceıerı şunlardır: ken ı şa Si 

200METRES0RAT ouunundan ş•ıka.-.yet ediyorlar 
Birinci: Vedat Deniz lisesi ıs 6/ 10 ~~ 
ikinci: lrfan Deniz lisesi Geçen nana yapılan aacınıt - ~T: ,, .... -..--~··~ ":""--·· . -----
Uçüncii: Mücahit Kuleli. senal maçından sonra Paris gazetele:· olarak degıştırıyordu. 

CIRlT ATMA Fransız futbolünü tenkide başlamış- Aralarındaki bu anlaşmaya karşı 
lardır. Meşhur Fransız spor müne'k. Fransız timi ise şahsi bir oyun oynadı~ 
kidi Edgard Leuglet Paris - Soi ga. Mesela bir sağ açık pastan ziyade go 
zetesinde (Hayali bırakalım) başlığı yapmak için çalışıyordu. Bugün · 

Birinci: Turgut Ku1e1i 41 metre 

r~dnci: Zeki Kuleli 

Uçüncü: Turgut Kuleli. altında yazdığı bir yazıda: Fransız takımı İngilizlerden çok a 
Arsenal takımı bir birlikti 11 o- ğrdır. Artık bu hakikati görerek 

le3n snkDe'lt 
müsafb)akaDaıro 

Jışmamız H'izımdır. 

Fransa yarı ağır 
Fransız Olmo ltalyan şampiyonluğuna 

~_. ..... ...,._ ..... ___ ~ ... ~ rakibine mağlQp oldu namzet 
Meşhur ııa1y~ bisikle~çisi oım~ Yunanh boksör DiSK ATMA 

Birinci: Yusuf Kuleli 34/ 68 
İkinci Sedat Ku1eli 
Uçüncü: Mehmet ~]tepe 

1500 METRE 

Birinci: Kemal Deniz lisesi 4,39 
ikinci: Turgut Maltepe 
Uçüncü Hicri Deniz lilesi. 

UÇ ADIM 

Birinci: HiJmi Kuleli 13,10 
ikinci: Kazım Kuleli 
Üçüncü: Galip Deniz lilesi. 

SIRIKLA YOKSEK ATLAMA 

Birinci: Selçuk KuleJi 2,95 
ikinci: Naci Maltepe 
Uçüncü: Rıza Deniz llisesi. 

Kros konteri 
Müsabakaları tertip 

ediliyor 
Atlezim federasyonu bütün mınta

ka]arın iştirakiyle mevsim sonund.l 

büyük bir kros konteri müsabakası 
yapm~ğa karar vermiştir. 

ile Fransız şampıyonu Rlvlıard Torı. 
noda iki yarış yapmışlardır. Fransız. yarı ağır sıklet boks şam. 

. . .. piyonJuğu için Fransız 'fenet ile Y11.ı 
tık yarış 400 metrelıktı. Bu musa. nanh Kristoforidis karşılaşacaklar,. 

bakayı Olmo 26 Z/5 da Richard ise d 
ır. 

'l:l 1/ 5 da bitirdi Yunanlı boksör iki hafta evvel Pa• 
İkinci yarışta da Olmo birinci gel. rise gelmiş n Fransız gazeteciJeriyle 

miştir. görüşürken bu maçı muhakkak su. 
Yarım saat sonra yapılan üçüncii rette kazanacağını söylemiştir. 

bir maçta Richard Olmo'yu geçe bil. Hususi m ac 1 ar 
miştir. 

Bu muvaffakıyet ltalyanları çol; 
sevindirmiş, yarış çok heceyan geçir. 

memi;ıtir. R:c!tard bir revanş 
yapmak niyetindedir. 

maç; 

Şimendif erciler tenis oynarken 

Haydarpaşa 
Vefa 

Takımları berabere 
kaldı 

Dün lfaragümrük stadında Vefa 
ile Haydarpaşa takımlan arasında 

hus usi bir ma ç yaınlmış ,.e tara feyn 
ikişer golle berabere kalmışlardır. 

Sadi Karsan 

Daha evve] de atletizmle uğraşan 
biitün mrntakalar bugünlerde resmi ' 
kros konteriler tertip edeceklerdir. 

Hahem komitusı reis
liğinden Jstlfa etti 

Hakem kom ite.si başkanlığından: 
2\Iıntakara Ye futbol ajanlığına ait 

olması IUzım gelen bazı yezaifin bıı 
meyanda ~akem intihabının komit~ 

miı..? t el'di i clolayısiyle federasyonla 
aramızda çıkan noktai naza r ve pren. 
sip ihtilMından dolayı hakem komite. 
s i başkanhğından is tifn etmiş olduğu
mun muhterem gazetenizde dercini 
rica ederim. 

Şazi Tezcan evlendi 
Genç futbol hakemlerimizden se,·. L!!!!IO~ı.llJ'~ 

kili arkada~ımrz Şazi Tezcan ile na. ,_liQıd-

yan Şükranın evJenme merasimi dün 
akşam iki ailenin dosttan huzurunda 
Eyiipteki e,·Jerinde ynpılmı ştır. 

Yeni el·lilere saadetler temenni e
dedz. 

- Ne köW tali ... Tam kazaoocağım 
zaman tTcn geliy<YT" ... 

Hakem komitesi başkanı 
Sadi. K art1an 
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Alt yelkenle.r sıçrayan dalgalarla ıslanmış 
olduklarından soğukla donmuş, tahta gibi 
kaskutı olmuştu. Melhallerin "apakları 
donmuş, alttaki kırk kişi dışarıya 

çıkamaz olmuşlardı 
Fırtınadan istifade ederek Orkad Nihayet beşinci gUn rüzgar şimale 

ile Şetland arasından geçebiliriz. Bu çevirdi. Faroer ile lı.Ianda arasından 
suretle yoldnn .:!pey kazanmış olnca- geçerek Atlantiğin daha sıcak sularr
ğız. Şu halde garbı doğru ileri... na girdik. Hemen baltalara sarılarak 

Fakat tam i~tikamet değiştireceği- gemimizi buz kabuğundan kurtardık : 

miz sırnlarda rüzgar değişiverdi ve Tekrar teknemize hakim olduk. 
garp - şimnlı garptan esmeye başladı. 
Bu bize allahm bir ih tan gibi geldi, 
düşündüğümiiz istikamete gidcmiye • 
cektik; rüzgara tabi olduk. Böylece 
!zlandnya kadar sürüklendik. 

Şetland veya Kirkval civarına gidip 
Ingilizlcrin kucağına kendimizi atmak 
tansa şimalin buzlarına doğru sürük
lenmeyi tercih ediyorduk. Ertesi günü 
radyo ile verilen fırtına haberlerini 
dinledik; Alman sahillerinde binala -
rın damları uçmuş. Enıden ve Vil
helmshafende gemiler demirlerini ta • 

Artık abluka hatlarını çoktan geç
miş, fırtına ve sof.uk tehlikesini at -
latmış, serbest denize kavuşmuştuk 

Fakat bu sevjncimiz çok sürmedi, di
rekteki gözeli haoor verdi: 

- Arkadan bir vapur geliyor t 
Bu mmtakada bir vapur? Muhak

kak bir kruvazördür. Hemen gözcü · 
nün yanma tırmandım: Büyük bir mu 
avin kruvazör... Şimdiye kadar işler 
bu kadar yolunda gittikten sonra ne 
talihsizlik! 

- Çabuk tebdilikıyaf et! 
rayıp karaya düşmüşler. 

Golfstrim cereyanından çıkmış, mUt Bu emrin manası, evvelce kararl8,3· 
hiş bir soğuğa yakalanmıştık. Dalga- tırdığımız şekilde, şuydu: 
lar güverteye dolduğu zaman buz ha- Norveççe bilmiyenler alta.. Bunlar 
lin.e geliyor, kereste yükümilziln ara- Alınan askeri üniformalarını giyecek
larına girerek tıkıyordu. Donan ipler ler ve !ilah basında bekliyeceklerdi. 
makaralarda işlemez hale gelmişti. A- Kimisi tüfenkle, kimisi el bombasile 
sid dökerek donu çözmeye uğraştık 
ama nafile_. 

Alt yelkenler sıçnyan dalgaları~ 

ıslanmış olduklarından soğukla don -
mlL'J, tahta gibi kaskatı olmu~u. Alt 
güverteye inen gizli methallerin ka
pakları donmu~. alttaki kırk kişi dışa
nya ~ıkama.z olmuşlardı. Üstteki yir
mi d6rt- lti&i ~ nö t değ\ tirlp ya-
taklarına gidemiyordu. 

Dört buçuk gün bu vaziyette güver
tede kaldık. Ara.sıra harita odasına 

girip soğuktan donmuş ağzımla biraz 
bir gey yiyor, dinlenebiliyordum. Gil
vertede neye dokunsak dorunuştu. 
Yalnız başta ve kıçta iki punç 
tenceresi mütemadiyen kaynıyordu 
Bu buı: denizinde ne hoş manzara! A
rada sırada sıcak suya bir bardak 
rum döküp kendimizi ısrtmaya çalışı
yorduk. Punca Hamburgda "Buzkı

sililılanacak ve emre hazır vaziyette 
bulunacaklardı. Bir kısım mlirettebat 
da motör dairesinde, baş taraftaki 
mühimmat depomu7.da ve kıç tarat~a
ki topun mühiınmatmm bulunduğu 

yerde ellerinde fitillerle bekliyecek
ler, icap ederse benden alacakları em
re göre cephaneye atee vereceklerd; 
Duş.mana tesllm olmamız mevzuub3.hı:: 
değildi. 

Hemen mürettebatı topladım: 

- Arkadıışlar, dedim, fırtınayı. 
mayn tarlasını, soğuk tehlikelerini at 
lattık. Şimdi bir tecrlibe daha geçir • 

mcmiz lazımgeliyor. Bana ve kendini
ze güveniniz. Heyecanlanmayımz. San 
cak vardiyası ambarlara ... lskele var-

diyası burada kalacak. Herkes kendi 
işiyle meşgul olsun, etrafa merakla 
bakınmak yok. Kendinize hakim olu
nuz ve Norveçli rollerinizi unutmayı-

Kruvrur.ör bize durmamızı i13aret et· 
mi§ti. Llıkin <;ok uzakta olduğu içirı 
görmemezlikten gelmeyi tercih ettim. 
KülUstür bir Norveç yelkenlisinde 
kuvvetli bir dürbün ne gezer? 

ran,, adı verilmiştir; bunun manasını 
ancak bu sefer hakkiyle anlamıştım. nız. 

Puncun ne demek olduğunu anlamak 
için onu, bizim gibi, bu deni:r..de ve bu 
havada, ağızlar buzdan deniz aygırı
na bcnzemi§ bir haldeyken içmek la
zımdır. 

Donan iskotalar dolayısiyle yelken
lere hakimiyetimizi kaybetmiş bulun
duğumuz cihetle körUkörüne gidiyor -
duk. Gene taliimiz varmış, başımıı&. 
bir !ela.ket gelmedi. 

Wz::. 

Bu arada. kaptan kamarasını, düş. 
manlarımızı kabul etmek üzere hazır
lc.mıştık. Her şey ıslaktı. Evrakımız 
fırtınadan ıslanmı~ diyecektik. 

(Devamı uar) 

KADIML•.DBE" i 
~ ... a:<_ .~ HDSSÔ IRı@man 

Nakleden: Hatice Süreyya 
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- ÇünkU sen de beni mes'ut ettin, 

anne ... 

EvlB.dını bağrına bastırdı. 

- Haydi. .. Hepsi bitti.. Mazinin üs

tüne bir slingcr çekelim.. Artık yat

mak zamanımız da geldi .. 

• * • 
Biçare bir ş:fak... Ruslar ötil§mil· 

vor. Güneş, bütün ihtişıı.miyle bulut-

Parmaklarına ılık bir kol değdi. 

- Anne? .. Hila burada mısın? 

- Sus ... Haydi daha uyu.. Vakit 

pek erken. .. Yorgunsun .•. 

Bir çocuğu örter gibi, oğlunun yor
ganını örttü. Arkasını sıkıştırdı. 

Delikanlı, annesine, yanağını uzat
tı. 

- Demek bUtUn gece 'başı ucumda 

hrı aydınlatmıyor.. Yağmurlu bir bekledin anne? 
"· -.Uyu diyorum sana. .. eylul sabahı ... 

Bir köpek, bir yerde halvlııdı. O 

d~rece bir ha,·layış ki. Enis uyandı. 

Etrafına bakındı. Evvela bir şey göre

medi. Yan knlnıı rliynsı hala devam 
mı ediyor? 

Elini uz:ıttı. 

,Başını annesinin koluna dayadı. Mu· 

ti bir halde, gözlerini kapadı. Lakin 

uyku, birdenbire gelemedi. 

- Anneciğim! - diye tekrar seslen
di. 

- Uyu ... Uyu ... 

lstanbul nihayet kahraman Tür 
ordusuna avuşuyordu 

- Şimdi daima menfi ihtimallere 
göre tedbir alsanız fena mı olur? 

- Ben kimsenin burnunun kanama· 
sını istemiyorum. Her şeyi düşünüyo

rum. Yalnız siz de maiyetinizdeki kuv
vetlere tedoirli ve dikkath olmalarını 

emrediniz. Halkı tahrik edecek bir şey 
yapmasınlar. 

Kolonel Ballarla Esat beyin karşılık· 
lı nasihat ve tavsiyeleri bir hayli sürdü. 

· Neticede Ballar, bütün işleri Türk po· 
lis müdürüne bıraktığını söyledi. Müla· 
kat ta böylece bitti. 

Burada size vaziyeti izah etmeliyim. 
O zamana kadar İngilizlerin Malte· 

pede bir miktar da askerleri vardı. Bu 
askerler guya, Kemalistlerin herhangi 
bir hikumuna karşı İstanbulu müdafaa 
ed~ceklerdi ! 

Anadoludaki büyük zaferden sonra 
Londra ile Ankara arasında siyasi te· 
mas ve müzakerelere batlanmıştı. Lon· 
dra hükümeti, Ankaranın tazyiki üzeri· 

ne, bidayette bir istirdat §eklinde olma· 
mak kaydile, fakat istirdat ve işgale bir 
mukaddeme olmak üzere az miktarda 
bir askeri kuvvetin 1stanbula girmesini 
kabul etmiş, keyfiyeti iıgal kuvvetleri 
kwnandanl·ğına da bildirmişti. Fakat 
buradaki İngiliz kuvvetleri kumandan· 

]arı b'r türlü büyük emri vakii hazme· 
demedikleri için, biraz da İngilizlik gu· 
rurnnu kurtarmak kaygusile hali mü-

tehakkim vaziyetlerini muhafaza ediyor 
lardı. Onların bu hareketlerinin mana
sı daha ziyade zevahiri kurtarmak şeklin 
de ifade edilebilirdi. Onların yüksek 

perdeden atmalarına göre, eğer Malte· 
pedc bu İngiliz kuvveti milsaade etmez 
se bizimkiler İstanbula giremezlermiş .. 
Bu kahkahalarla GUlilneeek sözlere biz 

bittabi kahkahalarla mukabele edeme
diğimiz için bıyık altından gülüyorduk. 

ErteEi gün daha şafak sökmeden bü
tün İstanbul uyanmıştı. Bugün İstan· 
bul ve İstanbullular için mukaddes bir 
gündü. Dişili erkekli, yaşlı, genç, ihti
yar, çoluk çocuk, zengin, fakir, amele, 
memur, herkes bütün halk sokaklara 
dökülmüştü. 

Adeta evler tamamen bo1anmıştı. 
Şehir, halk kalabalıklarının üstünde 

dalg:ılanan yüz binlerce kırmızı bayrak 
tan bir gelincik tarlasını andırıyordu. 

Her tarafta milli şarkılar söyleniyor, 
çalgılar çalıyordu. Mektep çocukları 

grup grup vatan marşları ckuyorlardı. 
Hava fevkal~de güzeldi. Sanki, tabi

at haksız yere ıstırap çekmiş olan 
Türkün bu bayramına gülüyordu. Bü
tiin müttefıkn polisleri karakollarına 
topl:ınmrştı. Bürolarda memurlar iş ha· 
şında idi. Kimse sokaea çıkmıyordu. 

- Dur, düşiindiiklerimi söyliyeyim 
de öyle... Seninle neler yapacağım 

götüreceğim. Çok zengin olacağım ve 
lere çıkacağız ... Ben seni Çine. Japon. 

yaya, Amerika ıa, her yere, her yere 
gfüüreceğim ... Çok zengin olacağım ev 
bütün paraları sana yedirccer·m ... 
Bir dediğini iki etnıiyeceğim ... Anlıyor 
musun? .. Sen de benim gibi seyahat

leri çok seversin, değil mi? .. Gide e
ğiz ... 

- Anlaşıldt, oğlum .. Uyu ... Uyu a-
ma ya.. Sab:ıhlevin ko-ıuşuruz .. 

- nidersin, benimle beraber seya
hate değil mi? .. 

- Elbet, elbet ... Fakat uyu ... 
- Uyuyorum ... Öyle mes'udum ki. 

Mes'udum .. 
Ve şu yemini edin uyudu: 
- Anneciğim ... Vallahi .. Namusum 

hakkı için seni asla terketmem .. Seni 
hiçbir kadına tercih etmem .. 

• • • 
Yaşı elliyi geçmiş, fakat göm ka 

dmlara doymamış bir şık erkek.. Be
yoğlu caddesinde hızh hızlı yürümeye 
uğrll!iıyor. Önünde, mevzun endamilr 

yürüyen, griler giymiş bir kızı (yahut 

kadım, takip ediyor ... 

Dış kapılar kapalı idi. Şehirde düıman 

mümessilleri adeta kabuğuna çekilmiş 

bir kaplumbağa gibi bu misilsiz zafer 
ve neşeden ürkmUş, karanlığa saklan· 
mıştr. 

Kolonal Ballar ile diğer zabitler bu· 
gün mutat hilafına çok erkenden Kro· 
kerde toplanmışlardı. Saat sekiz buçuk 
ta Ballar beni çağırdı: 

- Bir şey haber aldın mı? 

- Hiç b!r §CY duymadım. 
- Esat beye telefon et. ıor bakalım j 

vaziyet nasıl? 1 
Telefonu açtım. Biraz sonra Eaat be· 

yin sesi cevap verdi: 
- Polis mUdürü Esat 1 
- Ben Efdal 1 Beyefendi kolonel va-

ziyet hakkında malllmat rica ediyor. 

- Oğlum bütUn gece uyumadım, ça· 
lı§tım. Merak edecek hiçbir şey yok. ı 

- Bizim kahramanlar ne vakit geli· 
yor. 

- Biz de haber bekliyoruz. Fakat 
nerede ise gelirler. 

Telefonu kapayarak Esat beyin söz
lerini koloncle nalkettim. On dakika 
sonra tekrar telefon çaldı. Ben açtım. 

Anadolu kısmının İngiliz 
kolonel Ballan arıyordu. 
konuı deyince: 

kumandam 
Ballar sen 

- Kumandan! Bana söylemenizi em
retti, dedim. Onların biraz evvel izah 
ettiğim manasrz gururlannrn tesiri al
trnda kaimış olan kumandan bana !Un
ları söyledi: 

- Mustafa Kemalin çocukları ge
liyor. Bırakayım mı, sorunuz!? 

Telefon baıında az daha kahkahayı 

koyuverccek ve ona alay olsun diye: 

- Ne münasebet bırakmayınız 1 diye
cektim. Fakat bugünlerde çok işime ya· 
rayan soğuk kanlılığımla İngiliz ku
mandanının sözlerini aynen kolonel 
Ballara odada bulunan yüzbaşı Defrey· 
tasa tekrar ettim. Ağzında p:posu oldu
ğu halde sandalyesinde hafif hafif sal· 
!anmakta olan Ballar da kısaca şu ce· 
vahı vereli: 

- Söyle, müsaade etsin. 

Bu numara karşmnda patlamamak 
işten değil! .. İçimde isyan hisleri uya
nıyor. Şeytan, şunların yüzüne tükür · 

- Keratalar. dz kim olm:•o::-•mnu::~ 

O kahramanları durduraclk bdreti nr 
rede buluyorsunuz, de diyor! Fakat be· 
nim bir ;ıey söylememe lüzum kalmı· 

yor. Beni hiç sevmeme:;ine ra~men acılı: 
ve dürüst bir adam olduF,unu teslir.
ctmem iktiza eden yüzbaı::ı Defrevta" 
h•ı 1:-ıdar riy;ı ·arlık aras·nrıa kendini tu· 

tamıyor ve cii.,lcrinin arasından küfrr 
der gibi mmldanryor: 

Ne çabuk da yilrliyor bu kız ... thtı

yar çapkın. bir türlU, onun yl zUnU gö- ı' 
remedi... Öyle de merak ed'yor kı ... 

ÇUnkil, kıyafetinden de, hareketinden 

de, pek itinnh bir ~ey olduğu belli ... ! 
Ah, yUzU de. art.adan görUnUşU gibil 1 

çıksa ... 

TUnelc doğru yUrüyorlar Bir kilrk- ı 

çU dükkanının önUnde duran kadına 1 

tam ya daşacak. Fakat, meçhul kadın 

gene yoluna devam ediyor. Hızlı yUrti

düğilnU hareketlerinden hiç de belli 

etmeden o kadar çabuk g1diyor ki, il· 

radaki mesafeyi ııçıyor. Bir iki dük -

kanın vitrininde durmasa. belki, <;11p

kın erkek. onu büsbütün knybcdecek. 

Son sefer, tnm yakta-:h;;.ı vakit. ~ri· 

Ii kadını ceph~~n gördükten sonra, 

oııun böyle şık bir adam tarafından 

takip edildiğini de farkedcn bir genç 

dul kadın, kendi kendine: 

- Yarabbi! Ne talili insanlar var .. 
lştc, onun peşind<'n gidiyorlar.. Hal. 

buki benim .... diye esenendl. 

Şık adam. işte: 

- Size refakat edebilir miyim? -

- Bırakmıyacak da 
sanki ı 

Bir taraftan elleri cebinde odanJ11 

tasında asabi adımlarla dola§makt• 
bu pervasız çocuğa bakıyor, diğel' 
raf atan Balların emrini 1 telefonda 

!iyen kumandana bildiriyordum. 
fon muhaveresi bitince kolonel 
da yerinden kalktı ve yüzbaşı l)ef 
aın sesini duymamazlıktan gelerek: 

- Bakalım ne olacak? 

Diye mırıldandı. 
tlçümüz de pencereye gittik. S 

lar mahşeri bir kalabalık içinde .. • 
lata tarafındaki müthiş uğultular 
kadar geliyor. Ballar soruyor: 

- Sen ne dersin? Türk askeri bıl 
rafa geçince bir hadise olur mu? 

- Zannetmem. 
- Haydi, Esat beye bir daha tel 

et. Karşı yakadaki zab:timizden 
ğımız haberi ve verdiğimiz emri 

Emrini yerine getirmek üzere t 

nu açıyorum. Biz konuşurken ar 
dan sesleniyor: 

- Sor bakalım yeni bir şey var 
Esat bey ayni ciddi ve kat'i 

cevap veriyorı 

- Henüz bir ıey yok! 
Ballar, bayağı korku ve endi§e 

idi. Şimdi içimde ona karşt bir 

met hissi duyuyordum. Koca J·ıı 

mütarekenin başrndanberi İstafl 

bu vazifede zoraki olarak kr.1~ 
muhtelif menfaatlere hizmet 
Daha doğrusu ettirilmişti. 

Ballar Rikatson Hat yaveri i 
nun tesiri altında Türklere çok , 4 
etm!şti. Fakat Hat gittıkten •" 
ilk zamanki hararetli vaziyet bitt' 
vam edemedi. 

Saatler bir türlU geçmek 
Mütemadiyen telefonla konu§U 
Bir aralık §U haberi veriyor: 

Milli Türk kuvvetleri UskUdl 
Fındıklıya geçeceklermiş. Milli 1'1' 
lere Refet paşa i'3minde bir kun'I~ 
kumanda ediyormuş. Ta, Bey• 
Fındıki ~adar olan saha yü:ı: 

ce in"anla tıklım tıklım dolmuş. 

Hiçbirimiz sokağa çıkamıyotu1' 
kaklarda ş<-pkah kimseye tesadilf 
miyor. 

Nihayet mUthiş bir gürültü dıl)I 
İ&tanbulda ne kadar Türk ve -rur 
alakadar ne kadar canlı mahluk 
yUrekten kopan bahtiyarlrk 
duygularile haykırıyordu. 
k"rdeşler Fındıklıya. ayak ba~ıtı 

0 Biz, ma,,le-ef. o e~ı;ız sahneyı g 
yor, vakJyii telefonla takip ediY ..J 

ı TJevmn• 

diyerek k!bik bir etimle rrııt1 
yor. 

Fakat ITT"ili kadın ya işit.trıe<l1 
hut da işitmemezlikten geıerelC· 
dulun hasut nazarlarını ve şı1' 1 

peşinden sUrUkliyerek. tUneliP 

geçti, altıncı dai~nin yanınd•lr1 

divenlerden aşağı indi. 

Orada. otomobiller. otorrı0~ 
BüyUk b;r dilğUn alayı var ... tf 
lin gUvey de kol kola glnnifl•t• 
yorlar. ıf 

Gelin, tuı yığınları icinde··· 

rUnmUyor. Lô.kin şık adam: 
- Damat fena değil,... pel< 

oğlnn ! - diye mmldand1 ,.e 011ılfl 
liğine imrendi. 

Tam bu esnada, grili kadıtlt 
duran taksilerden birine atıad~' 
smdald erkek de, işte bu esn9 ,t 
şerek onun yüzünü gördil. yslr 
duğu gibi bulamıyarak surat~) 
turdu ve beyhude geçen zatll .,<A' 
cıyarak, yeni bir av pesinde 
ilzere istikametini değiştird1• t ti 

(IJe1JO,,. 
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Yazanlar : lnglllz ordusu hava zabitlerinden Kenneth Brovn Colllns, 

Me,hur seyyah ve muharrir Lovvell Thoma• 
-7- Dlllmlze çevtren : A. E. 

Gelen gülle bacaklarından birisini 
koparıp uzaklara fırlatmış 

Bir kaburga kemiğini de kı.rrnıştı 
inamın hülaıaaı: } 

~l'taiıtı allak bullak eden blr rlizga.r 
9tİ 'llt~tt. Yllkae1en kumlarm tesirlle 
~en sonra. ııaat dörtte göz gözil 

duk. Topçuları Harding ile Reguim l 
gemileri üstüne cehennem ateııi yağ

dırıyorlardı. Bu mania ateşinin ikinci 
bir taarruz hazırlığı için yapıldığı an
laşılıyordu. En kötüsü de, karşı sahi
lin hep Türk gemi ve sallariyle dolu 

olmasıydı. Gerçi bu teknelerin birço
ğu işe yaramaz bir hale gelmişti.. Fa
kat girinti ve çıkıntılarda gizlenmi~ 1 
olanlardan bir tanesinin bile su üstün
de kalması bizim için tehlike teşkil 
ederdi. 

dim. Bir kurşunun omuzunu delmesine/ 
rağmen kayığa atlamıya muvaffak 
oldu. 

Orada. kuru topraklar üstündt:', elimJ 
kolum bağlı oturuyor, hiçbir şey yap
mıya muvaffak olmalı;:sızrn gemimizm 
batırılmasını gözetliyordum. 

1-ilot bütün bu gürültü 
top gürleınC'leri arasında 
sesimi i§itccekti ! 

Yecek kad~r karanlık olmuştu. 
"'ıı-ıu a durup da ay meydana çıkrnca 

~rln kanala hticumu da başladı. 
lııııı ber getirdikleri gemilerini suva 
~ı:dikten l!lonra makineli tu!ekler de 

daınaya hıı§ladı. Kurşunlar ilstUne 

1 
Yor, iskambil ka.ğıdı gibi dökUIU 

r:rdı. Fakat gene arkaııı geliyordu. 
l'lıı ınaklneli tüfekleri mevzilerine gi 
~.; kanaı biran içinde salhaneye dön 
t\1t (j annnaa birisi göfsUnden yaralana 
'lıı[ıı 1dti. Bıuıa haber getiren bir haber 
b~ eııadckl klığıdı bir kurşun alıp 
~•urdu B' 

Bu pürüzlü işi nasıl halledelim diye 
düşünüp dururken, kanal boyundan 
bir torpito görUndü. Türk tekneleril'
den herbirisine üçer librelik ikişer gUJ
le attı ,.e böylece iş halledildi ama <Ja-

Şimdi de Harding gemisi kötü bir 
duruma diişmilştU. Türk topçu:;ıu mesa 
feyi adamakıllı bulmu~tu. Gülleler, 
direklerle telsiz telgraf tellerini uçur
muş ve her iki bacasım silip süpür
müştü. Taretinin içinde patlıyan bi1 
mermi bir bahriye neferini yok etti 
Ben kavganın ring tarafında duru
yordum. Hayatımda böyle bir manza
ra daha görmemiştim. 

Neredeyse aklımı kaybedecektim. 
Çıldırmış gibiydim. Çünkii ne yaptt
ğımı bilmiyordum. Yerimden sıçrıya
rak boyuna zıplıyor, kollarımı sallı
yor ve :-ıvaz:m çıktığı kadnr bağırıyor
dum: 

- Karcw ! .. Corc Karew allah aşkı
na gemiyi yerinden kıpırdat! Daha iB 
işten geçmeden uzaklaştır .. 

Nihayet Harding yerind 
dı ve tam yola çıktığı sıra 
yetişen bir mermi kapta 
qarptı. Az kalsın Corcu ik 
ti. Bu gülle onun bacakla 
sini koparıp uzak!ara fı 

bir kaburga kemiğini de 
gün yiğitçe ve mertçe bazı 
dr. Fakat pilot bütün ol 
dişini sıkarak kaptan köp 
dı ve g~misini kurtardı. K 
değil, sadece bir sivildi. · ıran içinde bizim bulunduğu 

ttldı l!lahııe bir gemi dolusu Türk çıka 
~; ;ene yanımda ırt yarı bir Türk 
'nı gördüm. Hemen yanımda ölen 
' SlJlbmı kaptım. Daha. o da\T&D 
'te atlngUledlm Elindeki tabanca 
111~ '1<1ı ve çıkan kuroun kulağımın 

lldtıı 'rlzlayarak geçti. . "' . 
~EN geriye kalanları çabuk 

teJnizledik.. Fakat sahilin az 
iki gemi daha geliyordu. 
~an ile mülizim Fitr. 

'11ırkıeri suyun kenarında kar
~ bölilkleriyle birlikte sıç-
~ er temizlendi. Ama mü

lıt Gibbon maktul düşmüş ve 
O!'gan da ağır yaralanmı~-

hilln gerisindekiler, bizim göreme
diklerimiz ne olacaktı? Kaptan torpi
tosunu sahile bağladı ve ne var ne 
yoksa hepsini göre-bilmek için küçük 
bir kayıkla kal'!)rya doğru kürek c;ck
ti. 

Ona bu kahramanlığın 

lejyon donör nişanı verdil 
na soracak olursanız bil 
vermeliydiler. 

Şimdili:~ kanal kurtarıl 
tıkanma~ma kıl kalmıştı. 

Kahire mahfellcrinde ise 

. ~ tiiıı doğdu. Türkler az ö
~~ çekilmişlerdi. Nekadar 
git:riıi~ olduklannı bilmiyor-

Onu tanıdım: Deniz yüzba.'}ISI Pal
mesti. Kıyıya yakın bir yerde enkazrn 
arasından geçti. Orada bulduğu salı 

da yanında götürdüğü dinamitle attı. 
Bundan sonra karaya çıkarak ilerle
meye ba_,ladı. Meğer az ilerde kumlar 
arasında birkaç Türk varmış. El bom
basından tutun da makinclitiifck kur- 1 
şununa. kadar ellerine geçeni yü~b:1-

şmm üstüne fırlattılar. 
Ben bir denizcinin bu kadar hı~l. 

koc:abileccğini ömrümde düşünemez 

O zaman Ba§1mmmulmı vekili olan En.ver, kanııl yalcınlarrnda Arap 
rei..sleriylc göri.i~iirken 

ameliyatına henüz baıolıyo 
İngiliz ordusu azıcık olsun 
biliyeti gösterebılseydi. ye 

ordusunu cölün içine doğr 
bl!lki de bü~bütün nıağlüp 
rekct edemiyorduk. J{anal 
da kumlara kakılıp kalmış 
c>tmcdik ve Türkler tam 
derlenip toparlanarak u 
Şimdiki ahvale göre yapa 
yegane iş, oturup ikinci bi 
bC'klemekti. 
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boğdum zannetti. Halbuki o gene ölme
~itti. 

Dü~es Vera hala kız kardeşini öldür
~c1ctcn vazgeçmemişti. Hatti bunun i
Çın benimle pazarlığa bile giri§ti. Bu al
Çakça teklifi reddettim. 

Annayı kulübeme alıp muhafaza et
linı. Kendi&ine iyilik etmek istiyorum. 
Çünkü masum ve bigünah olduğğu hal 
de mahkemede evladını öldürdü diye 
)alan yere ,ahadette bulundum. Ve 
böylece mahktlm olmasına sebep ol
~urn. Şimdi bu fenalığı tamir etmek is
tı!orum. Bu fena hareketimden çok 
tşın.an oldum. işin doğrusu Anna Pas
ll' 1 ıntihar kasdile nehire atılmıştı. 

akat ondan evvel kucağındaki çocuğu 
Ça}'ırın üzerine bırakmıştı. Çocuğu ça
~rdan ben aldım. Gizlice götürüp o sı
rada h. ll §e ırden gesen çingenelere sattım. 
A u Çocuğu düşes Vera doğurmuştur. 
ğ nna Paskal, anne olmadığı gibi çocu
b Unun katili de değildir. Bu sözlerimin 
h aıtan başa hakikat olduğuna Cenabı 

a krn namına yemin ederim ... 
''SOSEL,. 

ihr 
10 

1:Var kadın bu satırları yazdıktar. 

dunra kağıdı katladı. Duvarda içi dol
So tıılll'luş yapma bir karga asılı idi. 
altııeı bu kargaya yaklaşarak kanadının 

tn;:ı er . k. Sev· . ını so tu. Orada gizli bir yay 
ku ırınce karganın k~mından küçük bir 

Çintu tneydana çıktı. Bu kutunun içinde 
zUk~enenin çaldığı kıymetli saatler, yü
l:lus er ve zümrüt taşlı iğneler vardı. 
ara.~cs 'Veradan çaldığı iğne de bunların 

sında .d. 
tarı 1 ı. Kağıdı güzelce katladık-

" t &onra bu kutunun içine koydu son
tlı~e eskisi gibi kapattı. 
~ ;;ar kadın, artık ertesi günü An
C..<1'1.,. 8kfhndara götürerek zengin ola· .... ı d ... 
'-tt.n kUf\inUyordu. Artık bu sefil ha-

Urtulacaktr. Kraldan, kızınr bu-
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lup ona götürdüğü için büyük bir mü

kafat göreceğini ümit ediyordu. 
Işığı sönclürerek yatağına uzandı. : '' 

şanda fırtına hala bütün şiddetile de
vam eciiyordu. Bu müthi§ fırtına ona 
mazisini hatırlattı. 

Sosel vaktile Macaristanda genç, gü· 
zel. hem de zengindi. Kocası bir mebus 
tu ve çok zengin bir adamdı. Bütün 
felaketinin başlangıcı olan o müthiş 
geceyi hatırlıyordu. Çünkü şimdiki gibi 
o gece de şiddetli bir fırtına vardı. 

Şatolarınm önünde büyük bir ağaç yı

l:ılmı~tı. 

İhtiyar kocası, bir iş için başka b:r 
şehre gitmek üzere yola çıkmıştı. Soscl 
bu fırsatı kaçırmamış, hayli zamandan 
beri sevişerek kocasını aldattığı baron· 

la o geceyi başbaşa geçirmek istemişti. 
Fakat tam aşıkile kucak kucağa oturur
larken birdenbire oda kapısı açılmış ve 
kocası içeri girmişti... O, korkusundan 
bayrlmıştı. Ayddığı zaman kendisini 
çıplak olarak ormanda bulmuştu. Vücu 
du kamçı darbeleri altında morarmış, 

bitkin bir haldeydi. Kocası onu temiz 
bir dayaktan sonra kapı dı~arı attırmı~ 
tı. Aşıkı olan baronun da o gece öldü
rüldüğünü sonradan işitmişti. İşte So
sel o vakitten sonra fakir ve sefalet i
çinde kalmıştı. Seneler geçmiş, sefalet 
onu hergün biraz daha çöktürmüştü. 
Ya,amak için her şeyi yapmış. hırsız:J.k 
tan bile çekinmemişti. Halk arasında fe 
na tanınmış olduğu için ormana çekil
meğe mecbur olmuş ve bu harap kulü
beye yerleşmişti. 

İhtiyar Sosel bu acı hatırayı düşünür 
ken uvkuya daldı. Biraz sonra kulübe
nin üzerinde hafif bir gürültü işitildi. 
Çok geçmeden kulübenin alçak tavanın 
da açılan bir delikten bir adam yavatc;a 
içeri siizüldü. Bu adam Zingara idi. Ku 
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ki ~u tekliflerini yerine gctirmeğe be
nim için imkan yok ... Bu kadar zengin 
değilim. Babamdan aldığım paraları ve 
kocamdan kopara bildiklerimi sana tah-. 
s:s edeceğim. Hem bu şatoyu böyle bir 
clilenci kadına nasıl verebilirim? bana 
ne derler? 

Zinga:-a, büyük bir teessürle cevap 
verdi: 

- Bu ne alçak bir mahlukmuş ... iki 
gencin sevişmesini bir kazanç vastıasr 

yapmak ne iğrenç şeydir. Hem bu şato 
ile yüz bin frangı verecek olsak bile 
bakalım tamamen susacak mı? Bunları 
~ldık!an bir müddet sonra yeni yeni is
teklerce oulunmıyacağı ne malum? 
Böyle olmakla beraber şimc!i!ik ona is
tediklerini vermekten başka care yok 
sanıyorum ... 

Düşes. oturduğu yerden yavaşça 

kalktt. Gözlerini a~ıkının gözleri icinc 
dik'!rck: 

- Benim aklıma başka bır oo;cy geli
yor. Bu kadını susturmak Jaı:ım. Fakat 
yüz bin frankla. §ato ile değil.. Daha 
ba1lu bir şekilde ve b:r daha ağzm: 
h:ç açamıyacak bir h<!lde sı.:sturmalı .. 
Mesela ... Bir adam bir kazaya uğraya 
maz mı? Anlıyorsun değil mi? Bu ka
dın da bir felakete veya bir kazaya uğ
rayarçık susmalr .. Ebedi 5'üklıt d.:ıha c
m.n ve kat'idir ... 

Zingara, hayretle sevgilisine sordu: 
- Acaba yanlış mı anlıyorum. Sen 

adeta o kadının vücudunu ortadan kal
dırımı.k istiyorsun? .. Fakat ben seni bi
füi:n . Böyle bir şey dü~ünemezsin? 

Eğer böyle bir fikrin varsa bile ondan 
hemen vazgeç ... 

Vera, canı sıkılmış olduğunu anlata
cak b!r tavırla hemen cevap verdi: 

- İyi ama başka çaremiz yoktur. 
Kadın gidip babama her şeyi haber ve-

rirse ne ohıcag.nı biliyor musun? Polis 
leritı seni alıp hapse tıkmalarını mı 

istiyorsun? Sen babamı bilmezsin. Na
musunu muhafaza için dünyada hiçbir 
§eyden çekinmez. Bu gibi işlerde o yu

muşak yürekli adam bir aslan kesilir. 
Şimdi beni elinle: İkimiz de büyük bir 
tehlike içinde bulunuyoruz. Teklifimi 
reddı>de::ck olursan kendimi öldUrcce 
ğim. Sen de benden kurtulursun! 

Vera. bunları söyliyerck koynundan 
küçük bir şi~e cıkardr. Ae;ıkına göstere• 
rek ilave etti: 

- iste bundan yalnız birkaç damla 
!c;mek öteki dünyayı boylamak için ka
fidir. Ne yapalım. artık bu rezalet du
rulduktan sonra yaşamak benim ıçın 

imkansızdır. Çalıuk kararını verde 
ben ci<'.' bu dünyadan kurtulayım! .. 

Zingara. donmuş gibi olduğu yerde 
duruyordu. Sevgilisinin onu sürüklemek 
istediği cinayeti i;lemcli miydi? Redde
derse h~ıgün onu geçindiren Vera gibi 
yağlı bir kuyruğu elinden kaçıracaktı, 

Sevgılisi:ı in elinden zehir şişesini al

ma:.; istiyerck sordu: 

- Vl!'ra. bu kadını susturmak için 
başka bir çar'e bulamaz mıyız Acaba?. 

Düşes, onun son mukavemetini de 
kırtn<?k için hemen kestirip attı: 

- Hayır, ancak bu kadın ölürse biz 
tehlikeden kurtulabiliriz. Çünkü bu iş 

para iJe olmaz. Beni mütemadiyen soy· 
makta devam etmek ister. Gerek onun 
gerek başkalarının beni soymaları ise 
seni soymaları demektir?. 

F.ski at canbazmın bütün mukavemeti 
eri(ii. Veraya hak verdi. Vera olmayın
ca kendisi nastl geçinecekti? Birdenbi
re doğruldu. Sevgilisine yaklaşarak: 

- Evet karar verdim. Bu menhus 
kadını ortadan kaldıracağım. Böylece 
bu beladan kurtulacağ?z. 
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936 Veni mevsim kışlık ş 
ıevazınıatının en son gelen RADro SiNEMALAR 

lSTANBUL: 

18,30 plAkla dans musiki, 19,30 konferans, 
Suat Dervi§ tarafwdan. 20 Belma ve arka.. 
d8§ları tara!mdan Türk musikial ve halk 
§&!'kılan, 21 orkestra, 22 pltı.kla sololar, 22, 
30 Ajaıı.L! ve borsa haberleri, 23 son. 

S~RAY 

BEYOCLU niliklerini P E i S i S S d Viyana seni seviyorum ve 

görmeden aınıayınız rORK 

Berlln olimpiyatları • 

Haşmeti~ vals 

\'İYANA: " 
18,25 Avrupada seyahat, 10,30 kart§ık ya.. 

ym, 11'1,55 spor, 20,05 haberler, spor, 20,15 
Viyana muslldsl, 20,40 film parçalan, 21,45 
kıınşık yayın, 23,15 haberler, spor, 23,35 mu 
alkl, 24,15 yüzme müsabakası, 24,35 haber
ler, 24,45 dans musikisi. 

MELEK 
iPEK 

SAKARYA 
VILDIZ 

SUMER 

ı Kansı ve dakWoeu 
Ehlisalip muharebeleri 
(Türkçe kopyesi) 
Asri zsmanlar ıŞarlo) 

Margarita 

Beyoğlu Tünel meyd 

BERl..tN: 

AI.KAZAR 

TAN 
şm 

ŞARK 

ı Taras Bulba 

1 Programını bildlrmeınf§Ur 

Programını bildirmeıniıtlr 

Mlşcİ Strogof 

Könlgsmark 
18,l50 spor, 19,05 l'arkılar, 19,25 piyano ASRI 

musikisi, 21,05 operet, 23,05 ha.va raporu, 
haberler, spor, 23,25 devlet yayını, 23.~ gece 
muaiklsl. 

Amok ve Brodvay Melodi 

936 

BUDAPEŞTE: 

18,05 konser, kıraat, 18,45 orkestra kon.. 
eeri, 20,55 spor, 21,05 muslklli piyes, 23,05 
haberler, 23,SO salon orkestrası, 24,20 çingene 
orkestrası, 1,10 haberler. 

Btı1m.EŞ: 

19,05 saat, haberler, hava raporu, 19,20 
Romen §a!'kıları, 20,05 dans musikisi, 21,05 
konferans, 21,20 operet yayını, tstırahatıcrde 
habe!'ler, 8J>Or, 24,05 son haberler. 

PARlS (P,T,T,): 

18,20 dllctoıar, 18,50 oda musikisi, 19,85 
komedi, 20,35 havadis, 21,35 hava raporu, 
konupnalar, 22,20 spor, 22,35 operet yayını, 
24,35 haberler, hava raporu, 24,W dans or. 

kcstrSSI. 

BOMA: 
18,05 ply~. 20,25 faşizm, haberleri, 21,10 

saat, haberler, kon'.!erans, 21,45 opera, yayını 
lstl.rahaUerdc konuşmalar, ha'Derler, en sonra 
dans mutdkisi. 

BUyük u1anyetizör ve illüzyonist 

Pr. Zati Sungur 

ASTORVA Tunç 

ttlredl 

vücutlar ve Yer 

CUMURtl'ET Pepo ve gece adanılan 

FERAH 

lSTANBUL 
ı V olga mahkumları ve 

Aradığım kadın 
Kıı.duılar klllbll ve Kara 
kcdl. 

ı Kadınlar klllbU ve lılohl. 

kAnlarm sonu 
Jusnlta ve Gizli vesika 

ALEl\IDAR Gizll vesika ve Kızıl alev. 
KEMAi.BEY ı Programım blldirmemlıtJr 

HA.LE 

SUBEYYA 
ERENKÔY 

!ULLI 

KAD I K O Y 
program.mı blldirmemifUr 

programmı bildirmemifUr 

ı Programmı blld1rmemiJUr. 

OSKUD AR 
ı Aıı.n& Karenin 

BALAT 
ı Çellnlnlıı maceralan. Sa

adet ve Lakuk&raç& 

Tamamen yepyeni ve _T_l_Y_A_7'_R_O_L_A R 
muhtqeln bir prog 

ramla ııon hafta tem 

&illerine ba§ladı 

Her alqam eaat 21 

de suvare, cumar 

tcsl pazar gtlnl• 

TE PEB AŞI 
dram loamında 
AYAK TAKIMI 

ARASINDA 

Eyilp S. H. MRhkemesinden: 
Fatma ta.rafından kocası İbrahim 

aleyhine açtığı nafaka davasında: lz.. 
mirde Alsancak Piyade sokağında 17 
sayılı evde mukim: Hasan oğlu lbra
hime tebligat yapılamadığı ve mez -
kiir adresten 2 ay evvel çıkıp gittiği: 
arzuhale verilen meşrubattan anlaşıl
mış olduğundan bil! tebliğ iade edil -
mesi Uzerine bu kere arzuhalin ilanen 
tebliğine ve muhakemenin 4-12-936 
cuma saat 14 e talikine ve ilan için 
15 gün müddet tayinine karar veril
miş olduğundan tebliğ makamına ka· 
im olmak Ü7.ere keyfiyet ilan olunur. 

- Dün ve Yarın
Tercüme külliyatı 

No. ao 

Yeni Kadın 
CEMiL SENA ONGUN 

Fiyatı: 40 kurut- Tevzi yeri Vakıt 
kütüphanesi Istanbul 

Bu kitapla DUn ve Yarın tercUme 
külliya.tmm altmcı eeriııi tamam
la.mnıştır. 

•ilf27111caıM8tı•rı • r n adıı .... u 
Yurddq: 

TLJ O.Ki 

l l R~ 
BANK 

rl eaat. 1'7 4e maUno 

~rAKS:!M Tiyatrosun
da. 

Fran- Tt~ıw-.nda 

OPERET Kıs:m 
MASKARA 

Başbakanımız lamet lnönU, Türk 
pa.rasmm en emin bir para olduğu
nu daima aöyledi. Hakkı varmış 

bak, en sağlam gibi görünen yaban
cı paralar bile % 30 düştUkten son
ra Türk parası sapsağlam yerinde 
duruyor. Türk parası biriktir. 

111ıfftlllllllnmAflAlts::mrı1•leu.--ıtı11~ 
Biriktiren rahat ede 

---
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v cra, aşı.kını nihayet yola getirmiş 

olduğunu görerek sevindi. Elindeki ze· 
hir şişesini gene koynuna sakladı. Son· 
ra Zingaranın sorması üzerine bu kadı· 
nm ormanın içinde bir kulübede otur
makta olan Sosel isminde bir çingene 
kansı olduğunu söyledi ve bu işi mut
lak o gece bitirmek lazımgeldiğini de 
ilave etti. 

Zingara, yazıhanesinden keskin bir 
hançer sıkardı. İyice muayene ettikten 
sonra cebine yerleştirdi. Bunu gören 
Vera: 

- Haydi, dedi. Sevgilim. sen bu işi 

görmeğc git, ben de artık döneyim. 
Sonra siyah mantosuna bürünerek 

kapıya doğru yürüdü. Fakat Zingara 
seslendi: 

- Vera, bir dakika dur ... Bir şey 
aöyliyeceğim ... Fakat utanıyorum da .. 
Paraya, hem de bir çok paraya ihtiya· 
cım var Çok masrafım oluyor. 

- Ben sana yüzüğümü vermiştim. 

Bunu satıp parasını almadın mı? 
- Aldım ama bu evin altı aylık ki

rasını peşin verdim. Mobilye vesaire 
aldım. Daha da hizmetçiye, arabaya, 
beygire ve arabacıya ihtiyacım var ... 
Bunlann hepsi para ile olur.. Seni o 
kadından kurtaracağım ... Ona vereceğin 
para sana kalacak ... 

Bu sözler üzerine V cra, ilk defa ola· 
rak fi§ıkının kendisini parası için sevdi
ğinden şüphelendi. Yüreği sızladr. Bu-
nunla beraber, bu ciheti münakaşaya 
lüzum görmedi. Çünkü vakit yoktu. 
Aşıkım ormanda işliyeceği cinayetten 
ged bırakmak istemiyordu. Bunun için: 

- Peki, dedi. Yarın biraz para geti· 
ririm. Mesela beş bin frank ... Daha faz· 
tasını ne babamdan ne de kocamdan 
topluca almanın imkanı yoktur. l 

Zingara, omuzlarım silkti. Müstehzi-

yane bir tavırla: 
- Beş bin frank mı? Bu kadar para 

ne işime yarar? Hiç değilse vereceğin 

para bunun on misli olmalıydı. Hizmete 
göre hizmet .. ihtiyar karıyı ortadan kal 
dıracağım. Para cihetinden bu iıte ıen 
kazanıyorsun. 

Genç kadın, sevgilisinin sözlerine 
şap kaldı. Fakat itidalini güçlükle 
zaptederek: 

- Pekalıi, dedi, bunu tedarik etmeğc 
çalışırım.. Fakat ihtiyar çingene Sosel · 
in ortadan kaldırılmrş olduğunu yarın 
herhalde bana haber vermelisin. 

- Müsterih ol sevgilim, bu gece o 
iş bitmiş olacaktır. 

Vera, sevgilisinin evinden çıktı. Hızlı 
adımlarla ilerliyordu. Bütün saadeti 
yıkılmıştı.. bu adamın kendisini sadece 
parası için sevdiğini iyice anlamıştı. 

Kalbi büyük bir azap ile doluydu. Bu 
adamı sevilmeğe değil. bilikis nefret 
cuilmeğe layık görüyordu, 

- 23-

BtR FIRTINA VE YANGIN 

Ormanda müthiş bir frrtma hüküm 
sürüyordu. RüzgSrın şiddetile biribirine 
çarpan, sürünen ağa~lann çıkardığı gı· 
crrtı ve gürültüler arasında korkunç 
ıslık setleri işitiliyordu. RüıgAr o ka
dar şiddetli idi ki kökünden söküp at
mak istediği asırlık ağaçlann hepsi san· 
ki ayn ayrı feryat ediyorlardı. 

İhtiyar s-ingene Sosel, kulübesinde 
Annanın yatağı yanında oturmuş dı§a• 

nda kopan fırtınayı dinliyordu. 
Nihayet Anna, daldığı derin uyku • 

dan uyandı. Batında büyük bir ağırlık, 
vücudunda dermansızlık hissediyordu. 
Dün geceden sonra sabaha kadar ve sa· 

GÜZEL PRENSES 

bahtan akıama kadar hiç uyanmadan 
uyumuıtu. Yatağının yanı batında So
aeli görünce ba§ına gelen hadiseleri 
hatırladı. Kalkmak istedi. Fakat o kadar 
dermansızdı ki yerinden kımıldayamadı. 
Bu hal, ihtiyar Soselin çorbanın ıçıne 

karıştırarak ona içirdiği ilacın tesiri i· 
cli. Fakat kızcağız tabii bunu bilmivor
du. ihtiyar kadına, kendisini ne hakla 
kulübesinden bırakmadığını sordu. So· 
sel çirkin çirkin gülerek cevap verdi: 

- Korkma sana kat'iyyen bir fena· 
lık yapacak değilim. Ben senin saade· 
tini temine çalışıyorum. Babanın bana 
yaptığının acısını artık ıenden çıkann: 

yac:ığım. Artık maziyi unut. Seni yarın 
zengin ve asil bir zata takdim edece
ğim. Bu adam seni sever. Her isteğini 
yerine getirir. Mes'ut olursun. Hatta 
sonra bana minnettar bile olacaksın 1 

Anna, bu teklifi şiddetle reddetti ve 
biran evvel bu kulübeden gitmek iste· 
diğini söyledi. İhtiyar kadın, dı~nda 

kopan bu müthit fırtına esnasında bu· 
radan çıkması muvafık olmıyac.ağını i· 
leri sürdü ve yarın sabah isterse ıer
best kalabileceğini söyledi. Sonra kıza 
uyumasını tavsiye ettikten sonra ka· 
pıyı kilitieyip kendi odasına çekildi. 

Gözleri bir kedi kadar kuvvetli olar. 
iht;yar, bir müddet pen:ereden dışarı· 
s•nı seyretti. Sonra, ertesi gtinü yapa· 
cağı işleri §Öyle düşünmeğe başladı: 

- Yann Annayı alıp kralın sarayına 
gideceğim. Herhalde yazacağım bir mek 
tup üzerine kral meraktan kurtulamı· 

yarak beni kabul edecektir. İşte o za · 
man bütün bildiklerir:li ona anlatır vt 

kızı Annayı da teslim ederim. Sanmrr 
ki kral, bu rezaletleri ititince km pren· 
ses Verayı koğar, kocuı da ondan ay· 
rılır. iıte o zaman bu asil düşeı de bir 
gün benim gibi on parasız kalıp sefalete 

dü§er. Benim de intikamım al 
lur .• 

İhtiyar kadın, aenelerdenberi o 
run ortasındaki bu kulübede oturd 
halde o akşam içinde bir korku ve 
rap hissediyordu. Belki bunda fır 

run tesiri vardı. İlk defa olarak ör· 
düıündü. Sonra batma bir feliket 
meai de muhtemel bulunuyordu. M 
11 Düşes V cra ağzım kapatmak 
onu hapse attıramaz mıydı? 

Bu ihtimali aklına gelince titredi. 
kat sonra kendi kendine ırunldandı: 

- Bütün bunlara rağmen dütea 
korkum yoktur. Çünkii ben ondan d 
kurnazım. Beni hapse attırsa, öld .. 
bile bildiklerim de benimle beraber 
memelidir. 

Bunları söyledikten sonra yerin 
kalktı. Duvardaki harap rafm bir kö 
sinden bir k!ğıtla bir kurıun kalem 

çası aldı. Masanın. önüne oturarak 
tılacak bir hızla kiğıda tunlan yu 

''Şayet ölecek olursam bildikler' 
ele beraber mezara götiirmcmek i 
işte şuraya yazıyorum. Bu k!ftdr 
lan adam bunu krala götürilne berh 
de çok memnun edilecefi muhakka 

Anna Paskal, orman k81cusu mil 
veffa Paskalın km delildir. O 

Kristiyan hazretlerinin ö~ kuıdır. Bu 
bizzat kralın kendi ağzından ifi · 
ölmi!ş zannettiği Anna Pukalm ta 
tu önünde itiraflarda bulundu. 
Paskal idam edildi. Fakat cell!t i · 

iyi görememişti. Kız ölmemitti. T 
hanede tabutun içinde dirildi. O 
oraıia yalnız bapna bulunan pr 

Vera. Annantn üzerine hücum ed 
onu boğmağa çalıttı. Hemtireaini 
dürmek iıtiyordu. Bereket venin 1d 
sadüf kendisine yardım etmedi. 
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Dünyanın en müsrif ve en 

?4 ya~nlfil<dlall<ü 
kasası odak t mUcevherler soyunu çekince, 

• 
rı i şatosunu da 

Fransız hükumetine sattı 
l> 1930 yılında 74 yaşında bulunan 
k r~nscs Dö Broye, Burbon ailesinden 

1 
ogulınuş İspanyol prensi Lui ile ev. 
Cndiği zaman herkes şöyle demi§ti: 

- Çok sürmez, bir kaç sene içinde 

Düşkün prens hakkında, gazetelere 
geçmesine imkftn olmıyan raporları ver 
mekle kalmadılar, İspanyol kral aile. 
sinin de saklamağa muvaffak olduğu 
bazı hadiseleri meydana çıkardılar. 

Mahkeme, filhakika bu gencin, söy 
lendiği gibi arzu edilmiyecek bir 
şahsiyet olduğuna karar kıldı. Böy. 
le bir kocayı almak istiyen yaşlı ve 
genç her hangi bir kadının bir budala 
olduğunda ittifak ettiler. Fakat kanu. 
nen bu izdivaca mani olamadılar. 

izdivaç kararlaştıktan sonra 74 lük 
prenses ortadan kayboldu. Herkes onu, 
utancından saklanıyor sanıyordu. Fa. 
kat o, asla böyle bir şey düşünmemişti. 

İhtiyar prenses, yüzüne cezri bir gü. 
ıellik ameliyatı yaptırıyordu. Bu ka· ı 
fi gelmiyormuş gibi yüzünün bütün 
buruşuk ve çukurlarını da doldurta. 
rak bir nevi sır kaplattı. Bir genç 
kızın yüzü kadar dübeduz olmuştu. Bu 
surat fakat bir heykel kadar da soğuk. 
tu. Gülemiyordu. Yüzünü kımıldata. 
mıyordu. 

ahlaksız genç pre 

öyc§l 
nen 

Bununla beraber kendilerinin nika. 
hını yapacak olan rahibin önüne gel. 
diği zaman bir bakıma birçok gelinler. 
den daha genç görünüyordu. Kral Al. 
fonsun tahammül edilmez yegeni ile ev· 
lendikten sonra, onun her sene birkaç 
ay Fransada kalmasını temin etti. 

Son miras. 80 lik prensesin elinde kalan tarihi §ato"da, mücevher hazi>ıelcri bo§aliiılctan sonra gidiyor. 

ltttrb -
lıı.t. ~ sfı.la1esinf n matnıt prensi 

ının hiç bir §ey ifade ctmiycn 
üniformasile resmi 

bu ad 
"e p anı, bu kadmcağızm mallannm 
ltar. arasının altından girip ilstUnden çı. 

~edikleri de oldu. 

t\dı rdens Lui'nin halk arasında bir Cliğer 
a., -

Pany k agza alınmaz Lui,. idi. Eski ts. 
tçtitna ralı Alfonsun yeğeni oluyordu. 
§ekil:; ha~tı o kadar nefret verici bir 
l'ltın ha:aga ba.şlamıştt ki, Alfons bu. 
l'ltı h" kında hır karar vermek lilzumu. 
taraa'~etti. Birkaç defa kendisine ih. 
koğd 

1 
ulunduktan sonra aile arasından 

\7 u ar BU .. c İs • tun unvanlarını aldılar. 
:a Panyadan da nttılar. 

unun.. . 
gcıdi, li UZenne matrut Lui, Parise 
rasnıd ayatı orada da değişmedi. F. 
llt"· an da k - ı · unasebe . ?gu mak derecesıne kadar 
. n tsızlıktc rekor kırdı. 

u rn·· gUn unasebetsizlik rekortmeni bir 
Xtı ' gene b·· 1 . e"'luu h . oy e merak ve istihfaf 
bır bü •. alınde İtalyan Rivijerasının 
}'ar ,.,;uk otelinde otururken onu ihti. 
''/\. t' ens n .. 

"'rupa 0 Broye'ye gösterdiler ve 
nesidir ~ın en bcrbad bir erkek nümu. 

lhr '' Cdiler. 
'Yar 

~ istih]( Prenses ise, bu dü~kün ada. 

1'
1'llscnin a:~a .. bakacağı yerde acıdı. Ve 

ta tanışın g~ruş~ek istemediği bu adam 
r~· herk a • ıstediğini söyledi. Son. 

1
1 
hakika ~ın hayret nazarları önünde 

c11'lleyi b·~nıştığı ve hatta onunla ev • 
'l'ab· 1 e düı;.ünd"" - ·· -rüıd·· h ti, ih . ~ ugu go u. 

) al ü.yakıa ti yar kadının ailesi de der. 
d 
0111arı "e nn:.111.~. Çünkü kadının mil . 

Fakat paralar, gün geçtikçe eriyor. 
du. Şimdi, ellerinde, kendilerini ancak 
iki yıl daha idare edebilecek para var. 
dır. iki yıl deyince, onların yaşadığı 
usül üzere iki yıl bayatı kastediyoruz. 
Yani delicesine, nörülmemiş bir israf
la yapytJ .. Ondan sonrası? 

Bugiln öğrenildiğine göre, Fransız 

hükQmeti, prenses Dö Broye'nin tarihi 
§lltosunu elden kaçırmamak için pren. 
ııcse 4,000,000 Frank teklif etmiştir. 

Şu şartla ki prenses, ölünceye kadar 
atoda kira ve vergi vermeksizin otura. 

bilecektir. Eğer prens Lui de makul ve 
makbul bir yaşayışa bağlı kalırsa ayni 
meskenden istifade edebilecekti. Şato. 

nun bütün kıymetli eşyasını olduğu gibi 
korumağı vaad etmiı bulunuyorlardı. 

Bu teklifi, Fransanın eski hariciye 
nazın meşhur avukat Pol Bonkur biz. 
zat yapmıştı. Ve tahmin edildiğine 

göre, hükQmet binaya iki yıl içinde sa
hip olacaktı. 

ihtiyar prensesin sürdüğü hayata ba. 
kılırsa ebediyen yaşamasına imkan yok. 
tu. Belki tahminden daha kısa bir za. 

man içinde de gürleyiverdi. Eğer bun
dan daha fazla yaşıyacak olursa, bu 

garip çift, hiç şüphe yok ki iki sene için 
de ellerine.: .ge~miş olfıp bütün parayı 
son meteliğine .Kaöar y:fycceklcrdir. Ve 

artık kocaman yerde, hizmetçi taburla. 
riyle yaşıyamaz bir hale geleceklerin • 
den hükQmet binaya tam manasiyle 
tasarruf etmi§ olacaktır. 

ihtiyar prensesi, genç matrut prens
le evlenmekten kanunen alıkoymağa ça· 
lıgtıklan sırada, onun geçmişine dair 

~ccktir. ~ bütun emlaki gürültüye gi. · 
"'~ca Illa ~hkernelere bıış vurup bu iz-.80 ycı:,,~ııdaki Prcı~~ Dö Broye genç kocası matrnt lsvanyol prensile yaııya~ıa 

nı olnıak istediler. 

ihtiyar Prenses gittiği yerlere tavuk, Mpck, e§ek gibi air çok hayvanlar da götürür. 

birçok hakikatler meydana çıkmı~tı. 

Prenses Dö Broye, vaktiyle Şarlot Sey 
idi. Meşhur şeker tacirleri Sey ailesi. 
ne mensuptu ki bunlar, Napolyon za . 

Prensesin §atosımdcıki tarihi eserler
den .,Diyana,, isimli tabw. 

manında mühim bir mali kudret idi· 
ter. Ve böyle olagelmişlerdir. Kocası 

prens Amede Dö Broye Fransız er. 

kanıharbiyesindeydi. Harp esnasınd; 

fazla çalışma yükü altında ölmüştü. 
İhtiyar prenses, Burbon sülalesinin 

"ağza nlınmaz .. prensi Lui ile evlendik· 
ten başka diğer garabetler de gösteri· 
yordu. Nereye gitse, beraberinde bir 

çok hayvanlar götürmekteydi. Bu hay . 
vanlardan birisi öldüğü zaman, ona 
mühim bir şahsiyete Hlyik olacak bir 

mezar taşı dikerdi. Son defa elinde 
bulunan hayvanlar, yedi muhtelif kö . 
pek, altı tavuk, horoz, bir eşekten i· 
baretti. Nihayet bunlardan sonra prenıı 
Lui geliyordu. 

İhtiyar prensin kızı bir bakıma, an. 
nesiyle hemfikir değildir. Margrit isim. 
li bu prenses, elindeki para ile Parisin 
Universite sokağında bir bliyük ev al. 

mış ve kendisi bir unvan taşıdığından 

bazı merakhlar için burayı bir nevi o. 

tel haline getirmişti. Otelin müşteri. 
]eri "ücretli misafir,. adım alırlardı 

Fakat scnra prenses Margrit de ziva . 

dan çıkmış ve A tinaya seyahati esna . 
sında bir münasebetsizlik işlemesi yü . 

zündcn hudut harici edilmiştir. 

İhtiyar p:-ensesin bir de yegeni var· 
dı ki, afyonkcşti Kendini şatoda bir za· 

manlar oturmu<J o!an Katcrin dö Medi 
çi'nin kalettirdiği kad.nlarm hayaleti 
sanarak türlü kıyafetlerle koridorlar ı. 

ç:.inde gece yarısı dolaşırdı, 

Şimdi şatonun tarihi değerbe gele • 
lim: 

Somon sür Luvar ndındaki bu eoato, 
Fransanın en me~ur ve en eski ~to. 

sudur. Leonardo Vinci ve birinci Fran
suva taı afından sılt sık ziyaret edi!miş. 
tir. 

1560 seensinde Katerin dö Medic;:i, 
burayı, kocası kral ikinci Hanrinin Ö· 

lümünden hemen sonra satın almıstı • 
Söylendiğine göre, bilahare kendısini 
gözden düşüren cinayetlerinin birçoğu. 
nu orada tertip tmi tir. On sekizin. 
cf usrın ort.:ılurtna do .ı o ır başk.ı 

ele geçti. 
Amerikanın Fransaya gönderdiği ilk 

sefir Benijamcn Franklen de bu saraya 
gelenlerdendi. Gene bir rivayete göre, 
bu şatonun mutbaklarında, bu büyük 
Amerikalı, memleketine mühim yar • 
dımlarından birine hazırlanmıştır. O 
tarihe kadar Avrupalı seyyahlar Ame. 
rikadan döndükleri zaman, Amerikan 
ekmeğinin kötülüğünden , lezzetsizli -
ğinden bahsederlerdi. Franklen Fran. 
saya gelir gelmez , dünyada "iyi ve 
lezzetli ekmek,, diye bir çeyin bulundu. 
ğunu öğrendi. Ve orada bulunduğu 

mUddetçe diğer mali'ımatına ilaveten iyi 
bir ekmekçi olmıya da çalıstı. Ve bu 
meşhur devlet ad.:mı, Amerikaya c15n. 
düğü vakit. Amerikan k3d nlanna ye. 
necek bir ekmek nasıl yap:lacağını öğ. 
retti. 

'1'a~mlYlırDlYI · 
nıı ~~aı fi©ı ır<.9l a 

Avrupanın hemen birçok §Chirlerin
de yağmurlu havalar için kadınlar bu 
kılıkla sokağa çıkmaktadırlar. 

Kokolteli gamselelerin bu sene ka -
dınlar için moda olacağı anlaşılıyor. 

Kurn"'ş ::tı s·z~:ız g bnrclmdir ve üstün
de siy<lh kırmızı v~ beyaz karder var· 
dır. 
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LO Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil- :::: 
umum tahlilit. Eminönü Emlak ve İlli 
Eytam Bankası karşısında İzzet ::~;:~ •. :.:. 
Bey Ham. 
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Kıı mev~~:k~ş~·::k~nda kürk, .!=:.:.~::!: .. ~:.::i.~::::. Bayan HAMİYET YUCA S~,~~:k~~~Th~UŞ~, :~:n~:ECATl TOKYAY, Piyanist 
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manto giyinmeğe başhyacaksınrz: ~rı- ŞEF1!),, ~A;NÇP HAS , Ne~n: NİHAD 
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gg B ıMEN SEN Mükemmel servis. Fiatlar emsali müesseselerden yüzde otuz nispetinde ucuzdur. HAMiYET YÜCESES 
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1 Dlşlerlnlzin kıymetini biliniz. Olur olmaz diş macunlarını ağzınıza sok mayınız. 
Çünkü ~er mikrop ağızdan alınır. Ağız mikroplarını Uldilrecek kıymetli 

~~· rnız:~~r•~ 
ı~t~ı ~rıı~ı 
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.~--~~~~~- ~~~ADEMi iKTiDAR~~~ı 

..... 

HER GCN HEPiNiZil\/ 
Gazetelerde okudu~u ALGQPAN aQrılar~ 

·:tı sızılara karfı en tealrU va faydah KAŞEDİR 
.:J .lŞ!lcı:1 navrale)lye, siyatik ve romatizmaya, dlf ve ba, 
ağrllarına birebirdir .•. 

isim ve sakalll markasına 
cütfen dikkat • ........ E*K _______________ _ 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiım ..................... . 
ı>aysn ve Baylara ~UVE ı 

Mobilya - Uzun vadeler 
İstenilen modeller üzerine Fabrikamız sipariş kabul eder. 

Aldanmayınız. Başka yerlere Mobilya siparişinizi vermeden evvel, 
birdefa Fabrikamızı ziyaret etmenizi, menfaatinizi dü§tinerek saygı 
değer müşterilerimize beyan ederiz. Telefon: 49165 
Adres: Galata Perşembepazarı Mahmudiye caddesi No. 14•i - 146 

Ziya Kırat Mobilya ve Doğrama Fabrikası 
~ •. -4--· .... , • "' •• - ·... • -

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

MOBiN 
Tabıetıerı ---· Her eczanede araymı:ı 


