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KURUŞ 

Çek-Macar Hududun· Dünkü Atış 
da Vahim H8diseler Metris Topçu Atış Okulunda Yapılan Tatbikat Her 

Tatbikatı 

iki Macar Tayyaresi Bir Çek As
keri Tayyaresini Yere Düşürdü 

bakımdan Çok Muvaffaklyetli netice vermiştir 

-
Çekoslovakya da 
Yahudi Aleyhdan 

Prağ 25 (A.A. - Slovakyada 
Macar - Çek hududuna 12 kilomet 
re mesafede Velkimeder bölgesln
d• bulunan Bofa nahiyesi üzerine 
iki Macar tayyaresi bir Çek aske
ri tayyaresini dilşürmüşlerdir. 

Çek - Macar Hududunda 
Budapeşte, 25 .A.A.) - Hudut 

mmtakasından alınan son haberle 
re göre pazar - pazartesi gecesi 
Çek işgali altında ve İpolisağ ya
kınında bulunan İpolibaloğ mın
takasından takriben bir buçuk saat 
devam eden top ve mitralyöz ses
leri işitilmiştir. 

Çeklerin :Macar milliyetine men 
sup olan birçok Çekoslovak aske
rinin firar etmelerine mani olmak 
istedikleri söylenmek?<?dir. 

Dtınkü atışıarda huır Bulunan ı<omınanıarımızaan bir Kısmı 

l\letris topçu atış okulu yirmin· 
ci kurs de\'resinin sona ermesi mü 
na:ıe.betile, dün, Metriste, büyük 
birliklerin iştirakile atış tatbika-• 

Çek Harıciye Nazan Şvalkovski 

Kassadan gelmiş olan mülteci
ı ler, Çeklerin şehri, askeri noktai 

nazardan tahliye etmiş olduklarını 
~Sonu 3 üncü sayfada) 

Mahkemede 
Yüzünü Jiletle 8 
Yerinden Kesti 

tı yapılmıştır. Muvaffakiyetle de-
vam eden atış tatbikatını, Genel 
Kurmay ikinci başkanı Orgeneral 
Asım Gündüz, üçiiııcil ordu miif et
tişi Orgeneral Fahrc-ttin Altay top 
çu miifctti::;;i Tümgeneral Kemal 
Koçer, tümgeneral Zeki Erokan, 
Tuğgeneral Vc-hbi \'E' birçok iı-.t

bay ve subaylnr sonuna kadar dik
kat ve alakayla takip et~şlercrr. 

r'-ce-la_l_B_ay-ar-'1 Japon Orduları Dün 
Hükiimetinin Kankova Girdiler 

Dün Adliyeyi altüst 
eden garip hadise 

Yıldönümü 
Sayın Celfil Ba

Yarın Bnşvekil o
luşundan beri tnm 
bir yıl geçmiş bu
hııımnktadır. 

:l\l em le kc timi-
7.in ekonomik kal
kınma~ından baş
ka, milli dava
larımız ıçın de· 
feragat ve azim
le .çalışarak hOkfı
tnetin mukaddera
tını eline alan 
tnumaileyh, 1908 
senesinde Meşru

tiyetle başlıyan si-

Yasi ha~ tını, mil

li mücadeledeki 

komutanlık biz-

nıetıerile devam C. rlayar 
ettirerek müteakiben seçilen 
ilk icra Vekilleri Heyetinde İk
tısnt vekaletine getirilmiş bir 
inkılap adamıdır. İktısat Ve
kaletinde bulunduğu müddet 
zarfıııda milli bankaların ku
ruluşile milli ekonomiye büyük 
bir inkişaf sahası açtıktan baş
ka, memleketin sanayileşmesi 
Yolunda da istikbali için kuv
vetli \'e emin adımların atılma
sına amil olmuı:;tur. 

Son bir ~ .. . siyasi hayab
ınızda CelfLI . yar hükumeti
nin muvaffakıyetler tesbit e
den faaliyetleriyle doludur. A-

l tatürkün Hntay zaferinde ken
di hükumetine müdevver ve mev
du olan mesaiyi başarıya çı
karmak ve ekonomi hayatımız 
için telkin edegeldiğimiz emni-
Yeti muhafaza edip arttırarak 
nıilletçe ynpılmnsı zaruri olan 
teçhizatı yerine getirmek, Ce
lal Bayar hükumetinin ilk yıla 
ait matlup semerelerin ilk gö
ze çarpan eserleridir. 

Sayın Ilaşvekilimizin ikin
ci yılını kutıulnr ve kendisine 
tuttuğu yolda muvaffakiyetler 
temenni ederiz. 

Tokyoda şenlikler 
sefiri Japonyayı 

yapıldı. 
protesto 

Dün asl:ye dördüncil ceza mah 
kemesinde bir birahane garsonunu 
dolanclırmak suçundan muhakeme 
edilen İznk beraat kararı almıştır. 
Mahkemeden sevinçle çıkacağı 
beklenen !zağın birdenbire: 

- Bay hakim, bay müddeiu-

Toky~ 25 (A.A.) - Bugün 
saat 16.30 da Japon ordusunun 
Hankova girdiği resmen teyin olun 
muştur. 

lerce kişi sarayın önüne giderek 
1
1 mu mi beni kurtarın, beni öldüre -

cekler. diye bağırarak cebinden 
İmparatora tazimatta buluıımuş -, çıkardığı jiletle keneli yüzünü gö-
tur. Bir hafta sürecek şenlikler züııü kestiği görülmüştür. 

Sabahleyin san+- onda tatbıka

ta şu muhnrc-be "nzi~ <·tın de bn~ -
lanmıştır: 

Üstiin olnıı. TP • 'ruvvetlrı"n 
garı)tan tanrnızu ·:ı k ın·->t. 
ler tarafından kırılmı • Kırmızı 

kuvvetler bir mukabil taarruza 
geçmi~ler, cHişmam sim:ıle doğru 

Japon Şirketleri Kuruluyor 
tertip edilmiş ve Hankovun zaptı (Sonu 3 üncü s.-yfada) 
günü milli bayrana illin olunmuş- -~ sürmcğc başlamı;;lnrdır. Kırmızı 

Tokyo, 25 (A.A.) - Tokyo -
nun mali ve iktısadi rnahfelleri 
şimdiden cenubi Çindeki servetleri 
işletmek üzere milli bir kumpan
ya kurulmasını derpiş eylemekte
dirler. 

tur. Abd•• Jh k H""' •d taraf, takviye kuvvetlerile de kud-
Japon Sefirinin Protestosu ll a affil rctini arttırarak t:ıarruza devam 

Londra, 2 5 (A.A.) - Tokyo- Ver • • etmeyi kararlaştırmış, bir gece e,._ 
daki İngiliz büyük elçisi, Japonla-ı eseSinlD velindcn de liizım gelc-y tertibatı 
rın İngiliz Sanpiucra .top5c,ker~n~ Açtıgv I dava almı-:tır. 
bombardıman etmelerı haclısesmı, Dünkü tatbikat, bu vaziyette.-

Tokyoda Milli Zafer ŞenHkleri 
Yapıldı 

Japon hariciye nazır murn·ini nez- Şair Abdülhak Haıni1in met - fa lDlll.:actau oir sahne ve Kırmızı kuvvetler hirlıkleriıım r!üş 
dinde protesto etmiştir. Büyük el- rukatı meyanında karısı Bayan maskelenmiş gözcü bir Er (Sonu 3 üııcü sayfada) 

Tokyo, 25 (A.A.) - Japon 
kuvvetlerinin Hankova girişi bu -
gün Tokyo halkına fabrikaların 

çaldığı düdüklerle ilfın edilmiştir. 

Biitün binalar donatılmıştır. Bin -

çi, .Tapon makRmlPı·ının daimi su- Lfü;yene terkettiği matbu ve gayri 1E±::± / • • 

rette İngiliz gemilerinin yerlerin - matbu eserlerinin hak telifi ile sa- Madam Atı• na Işı· nde 
den haberdar edilmekte bulunma- ir emvalinin verese arasında hisse-
ları ı::ebebile, bu hucumun tevil c- (Sonu 3 füıcü sayfada) 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Meşhur Karagözcüler 
Ve Menkıbeleri 

Üstad Ahmed Rasimin bu Mil~i 
Düşünceleri Oyun Etrafında ki 

Eski şöhretli hayalciler hakkın la gerek bizzat duyup itittiğim ge
rekse okumak nuretile elde elhg•• ı malumata göre hayal oyunn pek 1 

eski olmakla beraber tarihin kaydettiği ilk hayalci Dördüncü 
l\lurat d~\ rinde ) nşanıış olan "füir llasanzatle l\ldımct Ç<'lchi., dir. "I<ör 
Ha an,, Yıldırım Be~ azıdan has nedimlerinden birisi imi-,. "l\lchnıet Çe

lebi,,nin pek üstad bir hayalci olduğu mütevatirdir. Perde içinde perde 
lnırar, dilsiz dilrn<'İ, Kür Arap, Arna\'lıt, Uckri l\Iustafü. Jmdıu taklitle
ri )nparmıs. "E' Iİ) a Çelebi,, mnnıf seyalıatııamesinde "l\lir Haı,anzade 
l\fehmct ~lrhi,, hakkmda hakınız ne di~ or: 

"Mehmet Çelebi Hacivatt.an, Ka 1 birkaç fincan kahve kerdi. Keyfi 
ragözden ak~a?'1daıı .sabaha kad~r ~e~incc eteklerini toplayıp ayak tak 
(15) saatte ıkı tnsvır oynatıp gu- lıdıne başlayınca toplanmış yar'mın 

nagün mukaffa taklitler yapıp her- gülmeden gcyrehkri düşerdi. Am -
kesi hayrete diişürürdü. Bu Hasan ma her sözünün neticesi hikmet idi. 
zade Mehmet Çelebi hayalizılla mii- Anı dinliyen cihandan ibret alırdı.,, 
teallik öyle şiirler okurdu ki onu Yine Evliya Çelebi bu Hasanza
görenler ilmiledlin sahibi kocaman denin iki yüzden fazla taklit yaptı-
bir şair zannederdi. Arada tenef- ğını ilnve ediyor ki merhuma has 
füs için çadırından dışarıya çıkıp (Sonu 3 üncü aayfada) 
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HER SABAH 

Çinliler mağJiip mu ? ""' • 
Japonlar Kantona girdiler. Ja- Hadısede 

ponların Yang-Tse'deki donanma- ç k 
ları Hankeunun kapılarına dayan· ı } ) Y 0 r • 

Yeni Safhalar Meydana 
Mm. Atinanın Esrarlı Evi 

dı, bu tehirde ha düttü, ha düf
mek üzere. Japon mermileri Han- Genç kızları iğfal ederek gizli 
keu üzerinde durup dinlenmeden iffel ve zevk satıcılığı, muhabbet 
patlıyorlar. ı dellallığı yapmaktan ve bu suret-

Bütün bu haberleri veren Fran- le kazandığı paraları memleket ha 
sız gazetesi ayni sayısına bir resim ricine kaçırmaktan suçlu bulunan 
de dercetmittir. Bu resim dikit ma- Madam Atina ve muavini l\Iadam 
kinesile hu-ıl harıl dikiş diken bir Katina hakkındaki adli tahkika
kadını gösteriyor. Bu kadın da Çin ta dün de 4 üncü sorgu hakimliği 
orduları ba~kumandanı General tarafından devam olunmuştur. 
Çang-Kay-Şek'in etidir. Fransız 

gazetesi bu resmin altına fU satır
ları yazıyor: "Şehir düşman topçu 
ateşi altında hırpalanırken Madam 
Çang-Kay-Şek hergün birkaç sa

atini şehrin askerlere elbise diken 
imalathanesinde dikit makinesi 
başında geçirmekte ve bu 11uretlc 
en güzel bir cesaret nümunesi ver
mektedir.,, 

Sayet bugünkü Çinde bu yavuz 
kadın gibi düşünen erkek ve di~i 
Çin vatandafı mebzulse Çinin mağ
lup olmasına imkan yoktur. 

A. C. 

Dün Re:;;it paşa "oğlu Bay İs -
mail ııamrnda biri de sorgu hakim 
!iğim~ cclbedilerek şahit sıfatile İ· 
fadcsine müracaat olunmuştur. 

l\Tıımaileyh çok şayanı dikkat 
ve mühim izahat vermiştir. 

Şimdiye kadar ifadelerinin alın
masına lüzum görülen genç kız 

ve kadınların yekünu da yirmi se· 
kizc baliğ olmuştur. 

Bunların arnsında 14 yaşında 
bulunan iğfal ediimiş genç bir kı:t
cağı:t. da bulunmaktadır. 

(Sonu 7 nci sayfada) 
Maa•m Atina 



-
Sayfa: 2 YEN[SABAH 

ABDÜLHAMIDIN 

c cı HOCASI İpekçiliğe büyük 
Ehemmiyet 
Verilivor 

YAZAN SÜLEYMAN TEVFİK 

-5-

niz. 

Btt ·urdu ve ma an·n üzerinde
ki çıngırağa bastı. Derhal odaya 
g-iren hafız Behram aii"a~·a; 

- Şeyh efendiyi hacı Ali be
yin oda ına götar. Orı.da biraz is
tirahat etsinler. 

Dedi Bu emir üzerine Beh -1 
ram ağa önüne dü~erok Elıtlhüda 
ile Halet paşarı mabeyin daireei
ne, hacı Ali beyin oda,ına gölür
dü. 

Yarım ~aat geçmemiş idi ki, 
• 

kızlarağa ı tekrar geıcı:. hacı Ali 
beye ynı;aşça bir şeyler siiyliyerek 
bir çıkın verdi. O zama•ı hacı Ali ı 
bey ayağa kalkarak eıkını Elıul

hiidaya ,-ererek: 
- Tarafı ~ahaneden ih•an bu

yur ılmuştur. 
, lemekle artık aYdet zamanı- , 

nın .•elmiş olduğunu an'ıyaıı Ha
let p ı~ıı ayağa kalktı. Mahcyinci 
beye arz vedadan ·onrn saraydan 
~ıktıl. .r, orada beklemekte olan 
paşan n arabasına binip hlanh:ıl J 

yolunu tuttular. 

Paşanın emri üzr.rine araba 
Babıali (şimdiki Ankara) cadde
sinden geçerek ~uruosmaniyP cad 
de~ine geldi ve Ebülhiidanııı dük
kanı önünde durdu. Şeyhin mü -
kemmel bir konak arabasile iel
diğini gören komşular ~aşırdılar, 

onun büyük kapılara çatmış oldu
ğunu anladıklarından hakkındaki 

hürmet Ye riayeti arttırdılar. 

Şeyh dükkanın önünde pa~a -
dan ayrıldıktan sonrıı hacı Ali b•-1 
yin verdiği ve alıp koynuna koy
duğu çıkını çıkardı. Bu kırmızı at
lastan yapılmış bir keseydi ve i
çinde yüz tane Osmanlı altını var
dı. 

PLANIN iKiNCi BÖLÜMÜ 

nin verdiği emirleri ona tebliğ 

ederek vazifemi ifa etmiştim. 

Dün gece de alemi manada pirim 
ve ceddim Seyit Ahmederrefai 
hazretlerini gördüm, 'bana: 

- Sultan Abdnlhamidiıı çev
resinde ve memlekette bir çok 
düıımanları vardır. Onu bunların 

şerrinden muhafaza için her za
man yanında kudsi bir kuvvetin 
bulunması lazımgelir Onun mane
vi hinıaye•ine tarafı regaletten •en 
memur buyurulduğun cihetle gö
zünü aç, gece ve gündüz onu düş
man şerrinden, kem gözden ko
rumağa çalış ... 

B~yurdu. Bu emir üzerine bu
gilr ak.,anıa kadar bu ödevi nasıl 
ifa edebileceğimi düşündüm. Bu 
ırada siz hatmma geldiniz. Bu 

işte bana yardım edeceğinizi uma 
rak buraya geldim. 

Dedi. Şeyhin: Siz hatırıma 
geldiniz sözünü büyük bir fevecJ 
ciih •ayarak çok memnun olan 
saraylı hanım; 

- Efendi hazretleri' Ben her 
cihetle ~ize, Plimden gelen hizme-ı 
ti yapınar,a hazırım. Fakat benim 
elimden ne gelir' Size ne yolda 
yardım etmemi i.~tiyorsunuz? 

ipek ithalatına lüzum kalma· 
sına çalışılıyor 

Hükumetimiz ipekçilik ve ipek 
sanayünde de, diğer bir çok istihsal 
maddeleri ve sanayi arasında husu
si bir ehemmiyet vermektedir. !pek 
böceği ve ipek istihsal mıntıkası o
lan Bursada ipek istihsalatının art· 
tmlması için yeniden bazı tedbir -
ler alınması kararlaştırılmı§tır. 

Bundan başka, yabani dut ağacı 
bulunan mıntıkalarda da ipek istih
sal mıntıkaları kurulması ve bura -
larda kurslar a~ılarak müstahsille
re ipek böceği, ipek ve ipekçilik 
hakkında nazari ve ameli dersler 
verilmesi muvafık görülmektedir. 

İpek böceğine elveri>ıli olduğu ya
pılacak tctKll<ler sonunda tahakkuk 
edecek ve tesbit edilecek olan ının -
tıkalarda ipekçilik teessüs ettikten 
sonra, ipek mensucat sanayii için 
icabedeıı te~isat da yapılarak ipek 
sanayiinin inkisafına ait yeni adım
lar atılmış olacaktır. 

Böylelikle, memleketimizin ipek 
ve ipekli ihtiyacı karşılanacak, ha
riçten ipek ve ipekli kumaş ithaline 
lüzum kalmıyaeaktır. 

Diğer taraftan suni ipek istihsa
line daha fazla ehemmiyet verile -

Diye sonlu. Şeyh, hanımı i'te
diğı nuktaya getirdiğine emin o
larak sözüne devam ile: cek Gemlik suni ipek fabrikasının 

- Sizin padişahımız efendi - istihsalatı da arttırılacaktır. 
miz hazr~tleri'li ne kadar sevdi-~ 
ğinizi, onun her hu-usta emnıyet 
v~ muvaffakıyetini dilediğinizi bi 
lirim. Filhakika padi~ah bana: 

- İsted'fin zaman doii"ruca 
•araya gel. hacı Ali bey vıısıtasi

le bana haber gönder, derhal •e
ni kabul ederim. 

Dıye buyurdu. Fakat ben gi
dip tc hünkara: 

- Beııım arayda, daima ra
nı~ızda kal'Tlakhğım lazımdır. 

Uemcyi mu\•afık görmüyorum. 
He kı zi'ıni hümayunda benim ı 
clüııyay:ı gl züm ve meylim oldu
ğu şiipheei hasıl olur diye korku
.ronım. Halbuki ceddimin emret
tiği gibi onun daima mr.nevi mu
hafaza,ı benim her zaman onun 
yakınında bul,ınmakhğıma bağlı
dır. l~te .;izden beklediğim yar • 
dım bıı hu'u'tadır. 

Dedi. Saraylı hanım; 

- Den, dedi, padişahı düş
man şerrinden korumak için size 
elimden gelen her türlü yardımı e
sirgemem. Ne yapmak icap edi . 1 

yoı·. a söyleyiniz, hemen yarından 
itibaren yapayım. 

- Siz yarın, yahut öbürgün 
sarayı hümayuna giderek maka
mı ~llhri ulyayı saltanat (1) ka
dm efendi hazretlerine, ceddim 
Seyit Ahmederrcfalnin bana ru
yarla verdiği emri, icap eden su
rette anlatarak, benim her vakit 
nezdi hümayunda bulunmamı temi 
ne himmet edersiniz. Bu suretle 
de ırerek siz ve ırerek kadın efen
di hazretleri p•dışahımıza büyük 
bir hizmet etmiş olur<ur.uz. 

KISKANÇLIK 
Yüzünden metresini yaraladı 

Be.jiktşta asçı Tah•in, dün kıs 

kançlık yüzünden metreei Makbu
leyi bıçakla kolundan yaralndıi(ın 
dan yakalanmı~tır. 

Tramvay ç"lrpmış 
Vatman Xafinin idare•indeki 

82 numaTalı tramvay dün Beyoğ
luııda İ<mail ;,minde bir fmn ame
lesien çarpnrak muhtelif ycrlerin
drn yaralamı~tır. 

B;r k dı'I ke"ldini varahdı 
Büyükderede Kefeli cadde•in

de oturan t ·tinye fabrikası arnele
sindenRe fiğin metresi Nazik, dün 
sabah :<andıktaki çamaşu·larını çı
karmakta iken parmağı snndıkta 
bulunan tabancanın tetiğine do
kunmuş ve ateş almıştır. Genç ka
dın göğsünden aı;ır surette yı.ralan 
mı•tn· Krndi<i ümi_tsiz bir halde 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

ir tr"IJ1 ıay o obüslere 
bindirdi 

Vatman Mehmet Alinin idare -
sindeki 81 numaralı tramvay ara
'bası, dün Divanyolundan geçerken 
durak yerinde mü1terilerini indir
mekte olan 3336 \"e 3396 numaralı 
otobüelere çarpmıştır. 

l\Hisadcme neticesinde otobüs
lerin her ikisi de hasara uğramış -
!ardır. Kaza hakkında tahkikata 
başlannnştır. 

Saraybıırr.und, bir k'ly k b, t'ı 

Okuyucularımız 
Diyor ki ------Radyomuzun inkişa

fına doğru! 
İzmirde ikinci ıruntaka ta

pu sicil muhafızı (Asım Ka
gan ) imzasile aldığımız bir 
mektupta şöyle deniliyor: 

"Herhangi bir ajans habe
rıni, ilmi veya siyasi bir nutku 
net olarak dinlemek kabil ol

maz i.-e radyo istasyonumuzu 
tekemmül etmi~ addedebilir mi 

yiz? .. l\fısır ve Roma radyo is
tasyonlarının türkçe ne~riya

tındaki açıklık derecesinden 
daha muvaffak olmak gerekli 
iken o dereceye eri~emeınek 

.. ayanı nazardır. Bu it"' a a-
lakalılarııı nazan dikkatlerini 
celbetmenizi d.!erim.,, 

Yeni Sabah: Okuyucumuzun 
bu •ikıiyeti esasen radyo idare
since de nazarı itibara alınmış 
ve bu işe ehemmiyet vermiş ol
duklarını radyo ile de ilan et
mişlerdi. Maamafih biz bir te
kerrür de olsa bir defa dalın 
yazmayı ve dikkatlerini çek- il 
meyi münasip gördük. 

Cumhuriyet 
Bayramı Nasıl 
Kutlulanacak? 
Hazırlanan programın tama

mile tatbikına calı.;ılıyor 
Cumhuriyetin on beşinci yıl dö

nümünü kutlulamak üzere yapıla -
cacak hazırlıklar için Deledıyece 

seçilen komisyon mesaisini bitirmek 
iızeredir. 

Bayramda, beledıyeyc ait me -
bani ve müessesa t birer sem boJ 
halinde süslenecek ve gccckri ~lck
trikle aydınlatılacaktır. 

Belediyenin önünde de muazzamı 
bır tak bulunacaktır, Burada, Şe
hir bandosu ile Konservatuvar or -
kestra ve .{oro kısımları şehrin 

muhteliı' mıntı>.alarında yapılacak 

şenliklere işti ·ak edl'l'eklerdir. 
Belediyenin Taksimde Cuınhuri -

yet meydanında, Beyazıt meydanın
da ve şehrin diğer meydanlarında 

yaptıracağı halk kürsülerinde halk 
hatipleri söz alacaklar, Cumhuriyet 
ve inkılap mevzuları üzerinde söz 
söyliyeeeklerdir. 

Cumhuriyet bayramının kutlulan
masına ait bütün hazırlıklar bu bir 
iki gün içerisinde tamamlanacak -
tır. Bunun için, her tarafta yapılan 
hazırlıklara hummalı bir faaliyetle 
devam edilmektedir. 

Kutlulama merasimi belediye 
ve kutlulama komitesi tarafından 
dün geç vakit tesbit edilmiştir. 

Programa göre, Cumhuriyet 
bayramı 28 - 10 - 938 saat J :ı den 
30 - 10 - ~:38 saat 21 e kadarde
vam edecektir. Resmi daireler bu 1 

mü .ldrt zarfında tatil edilecek hu-

Şüpheli Bir 
Yaralanma 
Vak' ası 

Bu kızı kendi evinde 

kim vurdu ?. 
Kireçburnunda oturan 20 yaş

larında "Nazlı Şirin,, ismindeki 
genç kızııı feryadına koşanlar onu 
evinde sol memesi üzerinden vur -
gun ve kanlar içinde bulmuşlar ve 
hemen "Şişli Şifayurdu,, na kaldır
mışlardır. 

Vakaya derhal Yeııiköy müd -
deium~misi elkoymuş ve hadise ta
bibi adliliğe de bildirilmiştir. 

Yaralıyı muayene eden tabibi 
adli Bay Enver Karan kur~unun vü 
cuddeki seyrine göre hadi•eyi şüp' 
heli görmüş ve tahkikatın derin -
le~tirilmesine lüzum göstermiştir. 
~~~ 

YALANCI ŞAHID 
Tevkif edilince bülbüle döndü 

Dün Suıtanahmet birinci sulh 
cezada dinlenmekte olan Hasan 
ismindeki şahit, suçlu Bekirın Ba
yan Leylaya hakaret ettiğini gör
mediğini iddia etmi~se de diğer şa 
hitlerin ifadelerinden her ~eyi bil
diği fakat sakladığı anlaşılmıştır. 

Xeticede hakim, Ha.-anın tevki 
fiııe lüzum görrnü~ ve kePdi,ıni 

Jandarrrıalara te-lim etmi•tir. 
Runclan sonra Ha;;an bül!ıül gi 

b; lwr ~eyi anlatmağa ba~lamıştır.ı 
K·•f"f S mirin mu'ı0 ke1'T'eSi 
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Yi!Nl 

J:?.ç_~.::ıs-A BAHbtijitl 
RADYO 

AN KAR.·. 
26 B. Teşrin 1938 Çarşamba 
(Öğle neşriyatı tecrübe mahl· 

yetinde olaraka yeni stüdyoda o· 
lacaktır.) 

Öile netriyatı: 
Saat 12,30 Alaturka plak ııeŞ· 

riyatı, 13,00 haberler, 13,15 KB· 
rışık plak neşriyatı, 14,00 son. 

Aktam netriyatı: 
Saat 18,30 Dans pliik neşriya· 

tı, 19,15 Türk musikisi ve hali< 
şarkıları (Makbule Çağlar). 

20,00 Saat ayarı ve Arapça söY· 
!ev, 20,10 haberler, 20,15 Hallı 
türküleri (Muzaffer İlkar ve Ra
dife Neydik), 21,15 Stüdyo salon 
orkeotrası: 

1 - Moszkowski, Spanische 
Tanze, 2 - Schubert, Moment 
musikal, 3 - Lehar, Libellentanz, 
22,00 haberler ve hava raporu, 
22,15 son. 

İST AN BUL 
26 B. Teşrin 1938 ÇarşambK 
Akfam netriyatı: 
Saat 18,30 Dans musiki•! 

19,00 Keman konseri: Ali Sezi1o, 
piyanoda Rana Seven, 19,30 Ka
rı~ık plak neşriyatı, 19,55 Borsıı 

haberleri, 20.00 Nezihe Uyar ve 
arkada.~ları tarafından Türk mu
siki•i ve halk ~arkıları. 20,40 A· 
jaııs haberleri, 20,47 Ömer Rıza 
Doğrul tarafından Arapça söylev, 
21,00 Saat ayarı: Orkestra: 

1 - Dans m~;<ikisi, 2 - Çi· 
gan musikiei, 21.30 Safiye ve ar· 
kadaşları tarafından Türk mu•i
kiei n halk şarkıları, 22,10 Hava 
raporu, 22,13 Darüttalinı musiki 
heyeti: Fahri Kopuz ve aı·kadaş -
tarı tarafından, 22,50 son haber-TI"rkaç gün evvel Kosgada bir 

alacak .viiziinden Hüdaiyi iildiiren 
Ier ve erte~i g-unun proğr:ırıı, Saminin diin dava,ına bakılını~ ve 

sahillerin ifadekrile rinavetin Sa-1 23,00 saat ayaı:ı. İstiklfıl marşı, 
;,,i tarafından taammüde~ vnpıldı-/ son. 
ğı anl:tsılmışlır. Golmi;•en Üç ~ahi- rvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv" 

~ııcıcococc:ıa:: 30:ZOıeo<il 

~0;~.:~~f ·;~;;;~ ;;:;~:: '-~~ !~~.J 
babası .1u•tafayı yaralıyan ~oban QARŞAMBA 
AhmPdin mahkem~'inc diP1 ai!ırl ff . (R I p ) 
cezada Lakılmıstır. )ftıJıahme sa- tarıye eçe, astırma, Peyrıir 
hit rrllıi için b~'ka bir güne b; _ Terbiyeli ~eı,r;ve Çorbası 
rakılmıstır. ' LAHN <\LI SIGIR ETİ 

f roin içf'n bir 

Tfalit i•n.-nde 1.5 sene hapse 
mahkum bir sabıkalı, h.apishanede 

1 
gizlice eroin içerken cürmümeşhut, 
halinde yakalanmıştır. 

Halit, yapılan isticvabında ero
ini, mahkümlardan Marmara Ha -
sandan aldığını söylemiş ve o da 
sorguya çekilmiştir. 

Dün a5liye 5 inci ceza mahke-
me~i huzuruna çıkarılan bu rnah
küm eroinman, yeniden 1 a)' 10 
gün hap~e v~ 10 lira para ceza~ına 
ç3rpt ırı lmı~tır. 

Me-nw b·a hakaret etmiş 

PİLAV 
KAYSI PESTiLi E7MESl 

Lahnali Sığır eti 
Bu yemeği isterseniz kara 111n

na ile yapabilirsiniz. Lahna veya 
küçük kara lahnalar güzelce yıka

nıp suyu süzülecek ve kısım kısım 
ayrılacak. Diğer taraftan tavaya 

yağ koyarak içinde soğan kavurur
sunuz. Lahnaları ve yuvarlak di

lim halinde kesilmiş havucu bu 
kavrulmuş soğan üzerine koyarak 

biraz karıştırdıktan sonra üzerine 
tuzu, biberi kom'IUŞ bir miktar Pt 

Hüseyin Hüsnü isminde bir a- suyu dökersiniz. Hepsini birden 
dam lıir kaçakçılık tahkikatı sı _ bir toprak kaba koyarak üzerini 
rasında Em'nönü polis merkezinde yağlı kfıi!ıtla örter ve fırında hafif 
komiser Hüsevin Hüsnü ile me • ateşle pişmeğe bırakırsınız. Haş 

murlardan Şakir ve İkbale haka - lanmış sığır etini ta.bağa kor etrı. 
ret etmek suçile dün asliye dördün fına lahnaları dizer ve üzerine sal 
cü ceza mahkenıc•ine verilmiştir. çayı döker,iniz. Gayet nefis bir ye-

Ebülhüda efendinin aylarca ' dil
~ünüp tertip ettiği bti:,·ük planın 
netice'i Abdülhamit ile miiliıkat, 
yüz lira ihean ve dilPdij(i zaman 
saraya gitmek mürnadesinden i-ı 
baret kalmıştı. Halbuki şeyhin a5ıl 
dilediği bu değil, saraya yerleş -
mek ve büyük bir mevki işgal et
mekti. 

- Ben, hak ecelden iıman ve 
rirsc )"arın. ~aray! hüm"lyuna gi_ 
der, kadın efonwyi ziyaretle ken 
dhine izahat Ynip bu işi yoluna 
koymağa elimden ge:diği kadar 
gayret ederim ve umarım ki, nıu
vaffak da olurum. 

İbrahim o·lu Ahmet i•minde 
bir sanda ıcının idaresindeki pata
tes yüklü bir kayık, dün İstanbul
dan Kadık0yüne gitmekte ikPn Ha 
rem açıklarında akıntıya kapılmış 
ve batmı~tır. 

Mııhakeme, bazı •ahitlerin cel- nwk olur. 
su. i __ mııesseselerin yalnız 29-10-38 bi için talik olunmuştur. 1================ 
gu n u kapalı bu 1unma1 arı m ec bu - rvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv' ' 1 ' 

Zekasının kuvvetine, bahtmııı 

yar olduğuna güvenen şeyh bunu 
da, az zaman içinde temin edece
ğine emindi. Bu husuta bir kaç 
gün dö.~ündükten sonra bir akşam 
komşusu saraylı hanımın konağı
na gitti. Hanım, zamanın kutbu, 
ve en büyük velisi saydığı Ebu! -
hüdayı fevkalAde bir hürmetle 
karşılayıp elini öptü, misafir oda
unda, sedirin üst başında yer gös 
\ererek kendi de karşısına oturdu. 

•eyh söze başlıyarak: 

- Bilirsiniz ki, bir kaç gön 
evvel gördüğüm milhim bir ruya 
1lzerine padişah ile görflşmüş, 

peygamber efendimiz hazretleri-

Saraylı hanımın bu kesin söz 
vcrme'i üzerine Şeyh artık atmak 
istediği taşla kuş vuracağına e -
min olarak, kalbi rahat olduğu 
halde dükkanına döndü. İhtimal 
ki tatlı ruyalar görerek, sabaha 
kadar uyudu. 

.Ertesi gün saraylı hanım, E
'bulhüdaya va~di veçhile, bir ar:ı _ 

baya binerek saraya gitti. Maka
mı Mihri Ulyayı saltanat kadın 
efendi ile görüşerek, Şeyhi lıirçok 
methü senadan sonra, keyfiyeti 
uzun uzadıya anlattı. Bu büyük 
ve kerameti zahir evliyanın her 
zaman padişahın yambaşında bu
lunması hususunu temin etmesini 
ondan rica etti. 

(1) Ebillhüdanm o gün Abdill- -------
(Sonu var) 

hamide neler aö,.Iediii bala anla
}ılamamıthr. Gerek padif&b ve 
r•rek Ebülhüda bunları kim~ye 1 
ıöylememİflenir. 1 

(1) Abdillbamidin kendi vali
deıi vefat etmit olduiundan va
lide ıultan yerini İfl'al eden üvey 
anneai. 

Sandalcı Ahmet de bu '1radıı 

denize dii;erek boğulmak üzere i
ken etraftan yetişenler tarafından 
kurtarılmıştır. 

Oto'l!obil çırptı 
Şoför ~fehmNlin idaresindeki 

3026 numaralı otomobil dun Şeh
zadebaşından geçerken Emine is
minde bir kad•na çarparak başın
dan yaralamıştır. 

ridir. 
2!l - 10 - 938 günü saat 9.• 

den •aat 10,15 kadar vihiyet daı
kabul olunacaktır. Bundan sonra 
saat 10.30 dan 10.45 kadar vali 
toplu olarak konsolosların tebrik -
ler!ni kabul edecektir. 

r.eçit resmi: 
Viy<iletteki kabul resm;ııdon 

sonra vali lstanbul komutanı ve 1 

(Sonu 5 inci sayfada] 

~~,,...,,..,,,.~r~<';C:::X:::XXXXXXX:::.e::::.e::::.e:cocccccc:::xxx~_,..,,..,..xx~rvvvvvvv-. ~""""""""' ...,,..__...,..,,""' 
BEKTAŞ/ FIKRALARI: ................................................ Haddi df'ği'mH . ................... . 

Dervi.1 Sü7ryman, her gün knlıal; yemekten lnkmı«tı. Riraz da ı~ş
ka vemekl•rle ağzını tatlılandırınak it;in, bir akşam Bektaşi nıuhiplerir.
den zengin bir dostunun evine ift~ra gitti. 

Çorbadan sonra sofraya. kab<•k ka/yesi geldi. Ilazrı-t hemr,n ..a!avat 
getirdi, baş kestikten .~onra el bağladı. 

Ev sahibi, baba erenlerin bu vaziyeti karşısında dııral,;ludı. Şaşırır 
gibi oldu, hayretle sordu: 

- Hayrola!... Niye öyle baş kestin, dfraıı durdun? ... ikbal buyur
maz mı.~tı? ... 

Deroiş Süleyman güldü: 
- Aman, veliniı ıet dedi, maliiınu seniyeniz, kabak ce,ınet taamıdır. 

Onu yemek ne haddimize ... Bizim gibi f.ukarayı sabirfoe s~•k bir piliç 
'oktur bı1e! ..• 

TiRYAKi 

Akay talebe pasolan veri!iyor 

SUVAT 
Di'n ilk seferini yaptı 

Deııizbank idaresinden Adalar, 
Kadıköy ve Anadolu sahilindeki 
hatlar için paso almak istiyen ta • 

!ebelerin müracaatları bugünden 

Deni2Laıık idaresi hrafından iç itibaren Karaköy köprüsündeki 
hııtla"ımız için Avrupada ~-aptm- Kadıköy iskelesinin üst katındaki 
]an Suvat vapuru dün ilk sefor;ni iskele baş memurluğunda kabul c
ITayd"rpaşa, Kadıköy hattına yap- dilerey pasoların verilme muamele 

mı~tır. Ha 1 k' va P uru ıı b üt tin teş- FsiiiinieC:biiiiaşİı:l•aiiniiiaiiıiciiaiiktiiıiiir .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 
kilfitını b~ğcnmiştir. A 

Akay v:ıpur iske1elkrinde 
tt"mizlik y"-·'···o· 

Denizbank idare~i birçok vapur 
iskeleleri~i esaslı rnrette tamir et
tirmeğe karar vermiş ve tatbikat 
sahasına d:ı geçm;~tir. Bu meyan
da Jiey.beliada, Haydarpaşa, Ka ·ı 
dıköy iskeleleri ile köprüdeki Ada 
lar ve Kadıköy - Haydarpaşa is • 

TAKViM 
26 İlk Teşrin 1938 Çar amba 

Hicri: 2 Ramazan 1357 
Rumi: 13 ilk teşrin 1354 

Hızır: 174 

Doğu eaati : 6,ı2 

Öğle : 11,58 - ikindi ı 14,53 

Akıam: 17,14 - Yatlı : 18,46 

imsak : 4,44 

keleleri mühim sur~tte tecdit ve ta 
mir ediler~k tamamen boyanmış -
tır. Deııizbank idaı·eı i bundan son. 
ra bütün vapur iske elerinde temiz 1 

!iğe son derece itina edilmesi için 
aliıkadarlara kati emirler vermiş-! 

t.ir. ~-----------
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JINIS,.BAH .... 
ı 1 1 t ga 

Dünk,· 
Çek- Macar H dudun- Atış . 
da Vahim Hadiseler T atb~~atı . Meşhur Karagözcüler 

Ve Menkıbeleri 
Tarihimizi 
Ne vakit 
Yazacağız 

' {Battarafı 1 ınci aayfada), 

(Bat tarafı 1 inci &ayfada) 
Yalnız Macar askerlerin terhis edil 
tniyerek Rütenyaya gönderildikle
rini söylemektedirler. 

Rutenvada kfiin Jablonka na -
hiyesinde. ahali, Çek Jandarmala
ra ve bir Çek piyade tbölilğilnün 
kamplarına hücum etmiştir. Bunun 
üzerine bir tüfek ateşi başlamıştır. 
30 dan fazla insan telef olmuştur. 

Çeko&lovııkyad Yahudi 
Aleyhtarlığı 

Prağ, 25 (A.A.) - Sokollar 
komitesi, Yahudiıiğin şiddetle a -
leyhinde bir program ka.bul etmiş 
tir. Son zamanlnrn kadar bu genişi 
jimnastik te ekkulunün siyasi bir 
n1ahiyeti roktu. Fakat birkaç haf
tadnnberi parti meselelerine kar
şı gittıkçe buyuk bir nlfika gö ter 
tnektedir. Sokollnr komitesi, şimdi 
1914 den sonra Çeko lovnkyadal 
l'erleşmiş olan Yahudilerin mem -
leketi terl.ctmeğe davet edilme-, 
lerini ve Hll4 den evvel Çekoslo
vnkyadn ;;-erlcşmis olup da Çek ta 
biiyetine girmemiş olanların da gel 
dikleri memleketlere dönmelerini 
teklif e1..mektedir. 

Roma, 25 (A.A.) - Butün 
İtalyan mntbuab, Almanyanm 
müstemleke taleblerini tebarüz et 
tirmekte '-'C bu rnetalibntın gerek 
hukuki gerek siyasi bakımdan hiç 
bir itiraz gOtiirmiyeceğini kaydey 
lemektedir. Gazeteler, meselenin 
tatbikat saha~mda ele alınması 

lüzumunu ileri surilyorlnr. 
Bir Sovyet Gazetesinin 

Yazısı 

Moskova, 25 (A.A.) - Tasa
jansı bildiriyor: 

Jurnal de :Moscou gazetesi, neş 
rettiği bir başmakalede diyor ki: 

İngiltere ve Fransa, Münibten 
evvel, istedikleri takdirde belki 
Almanyaya karşı bir mukavemet 
gösterebilirlerdi. Fakat şimdi, ken 
di kendilerini tec.Jit ettikten ve em
niyetsizlikle çevre lendikten so.ıra, 

Prof. Vander 
Vaern 

Ziraat Vekfı1eti 
hassısı oldu 

başmüta· 

hatta isteseler de, belki bunu ya • 
pamıyacaklardır. Bunu müteca • 
vizler mükemmel anlambışlar ·n 
bundan pratik neticeleri çıkarma -
ğa başlamışlardır. 

J{antonu işgal suretile, bu ne
ticelerin ilkini Japony~ çıkarmış
tır. Yarın belki de darbelerini Hon 
konga indirecektir. Niçin yapma -
sın? İngiltere, zayıfJam1ştır. İnfi
rat haline gelmiştir. "Sulh aşkı,, 

ile meşbudur. Çemberlayne Hong 
kongu bırakarak yeniden sulhil 
kurtarmak ve kendisi için yeni bir 
.zafer dahn kaydetmek fırsatı ne • 
den bir kere daha verilmesin? Fa
kat Çemberlayn bu jesti yapar yap 
rnnz, Japon u keri mahfilleri, art 
ukt n manevi şefi Hitlerin isrine 
iktifa edecek, hfıdiselerin bu f e
dakfü·Jığı tecavüz eylemiş oldu -
ğunu ve ayni zamanda Singapuru 
da 'ermek icabeyliyeceğini bildi -
ı·ecektir. 

man topçusuna. yüklenmesil& baş. 
lamı!J, Mavi kuvvetlerin piyadeal-

1& piyadenin ağır sillhlarına atef 

açmıştır. Bu ateşler}& düşman top

çusu kısmen susturulmuş, bundan 

sonra, Mavi taraf piyadesi kitle ha 

linde ateş altına alınmış ve piya
de hilcumu başlamıştır. 

Piyade hucumunu topçu ateşi 

himaye etmiş, mavi .taraf çetin bir 
mukavemet gösterdikten ::;onra ge.

ri çekilmeğ& başlamıştır. 
Biltüıı bu tatbikat büyük bir mu 

vaffakiyetle yapıldıktan sonra, top 

çu atış mektebi komuUı.m Albay 

Sırrı Seyrek ve topçu rnüf ettişi tüm 
general Kemal Koçar tatbikatın 
kritiğini yapmışlnrdır. 

Müteakiben, ordu müfettişi 

Fahrettin Altay söz almış, tatbi -

kattaki muvuffnkiyetiten bahis ve 

topçularımızı bu muv.ııffukiyetin
Mussolininin de bundan netice- den dolayı tebrik etmiştir. 

ler istihr ç ettiği temin olunabilir. 
Lib,raya yeni İtalyan fırkaları gön

Bundan sonra mektebe dönül-

derildiği ve Tunus meselesinin ye- müş, tatbikatı takip etmek üzere 

niden ele alınacağı haber verilmek davetli bulunanlar lıir ~la ye
tedir. Niçin olmasııı? "Mutlak mek yemişlerdir. 

sulh,, devrine g!rilmektedir. ddu 
sulh,, devrine girmiş değil miyiz? 
Lnalettayin heı·hangi bir Tutuns 
için kim harbe cesaret eder? 

Gazete, Alsastaki faaliyeti de 
tebarüz ettirdikten sonra maka -
lesini şöyle bitirmektedir: 

Mahkemede 
yüzünü Jiletle 8 
yerinden kesti 

(Baftarafı 1 inci sayfada) 

İlk şaşkmlık ve b~·ret sıra~ın

da kan içinde kalan lzağın elleri 

ancak yüzünil sekiz yerinden 'ke:ı
tikten sonra tutu!nbilmiştir. 

O muttasıl bağırmakta devam 
ederken meselenin iç yüzü ve bu 
hareketin saiki anlaşılmıştır. Me

ğer İzakın oynadığı komedya. o -

sırada kendisini yeniden tevkif et

Milli Üstad Ahmed Rasimin bu 
Oyun Etrafındaki IYaşünceleri 
( Baştarafı 1 inci sayfada ) 

olan mübaligayi nazarı dikkate a 
lıp bunu dörtte birine indirsek bile 
yine Çelebinin çok kudretli bir mu· 
kallit olduğunu kabul etmek za.m
ridir. 

Ahmet Rasim merhum da · neş-
hur eski hayalciler hakkındı şöy
le bir cetvel tanzim etmiı? · 

Tahir Kahya - F.ayalciler 
Kıihynsı idi. Beyazıtta o, nardı. 

Şekerci Derviş . -··- Aksarayda 
oynardı. 

Enderunlu Hakkr --- Hususi ko 
naklarda, davetlerde , sünnet dü. 
ğtlnlerinde oynardı. 

Ermeni Arsen : .•• Tahtakalede, 
İkiyanh Kigork - Tatavlada, 

Takfor ---- Taşknsapta, 
Şeyh Fehmi ---- Sultanahmette, 
icmenici Andon --·- Rumdu. Ka-

dıköyünde, 

Müştak baba -·-· üsküdarda, 
Kantarcı Hakkı - Kasşmpaşa 

da, 
Hayalküpü Emin Ağa --·- Be· 

yazıtta, 

Cerrah Salih Efendi --·- Direk· 
ler arasında, 

Hnci Yorgi --- Rumdu. Eyüpte, 
Haydar Pehlivan ---- Kadıkö -

yünde. Rıhtım boyunda, 
Dnrphaneli Hafız ···- Sultanah

mette, 
Püsküllü Hüsnü - Kadirg·a li

manında, 

Kör !marn --- üsktirüp hanın
da, 

Enderunlu Tevfik -·-- Husm;i 
yerlerde, konaklarda oynardı. 

Alımet Rasim merhumun bu lis 
tesine Müştak babanın çırağı o · 

~ 

serili, çengi tipleri cidden canlı de
necek mükemmeliyettedir. Ve bun 
lar bugün kolleksiyon meraklıların 
ca çok kıymettar sayılıt'lar. 

Merhum Nazif tarzında tasvir 
ke3en berhayat bir sann.tkir1m1z 
daha vardır ki o da Aksaraylı Bay 
Memduhtur. Bı; uı.t da gözilnü ka
pıyacak olursa · lisl.ada bu \'esile 
ile uzun ömUrler temenni ederiz -
bizde Karagöz tasviri yapmak sa
natinin ebediyen sönmüş olmasm
dan bihakkin korkulur. 

Şeyh Fehmi Efendi o kadar §ak 
rak hayal oynatırmış ki diğer lıa-

Bugün bir mesele ortaya kon
muş bulunu;ror: Dünya, .Münih 
trajedisinin müstakbel inkişafları 

m tevekkülle bekliyecek midir, 
yoksa daha istiklallerini muhafa
za eden devletler son bir gayret 
sapacak ve hiç olmazsa kollektif 
hareketleri birlikte müznkcre için 
toplanac klar mıdır? Acaba, Hit
Jerin enteı na.0 yonal toplantıları da 
menetme inden evvel ~tima ede-
cekler mi?., 

lup 'Osküdarda hayal oynatan Fik- yalciler bile kendisini seyre gider-
m&k üzere mahkeme salonu kapı- ri Efendi ile, Mızıkalı Nazif Beyi ıermiş. 

Amerikanın Yeni 
İş Kanunu 

smda bekli.ren sildi nıemurlan ta- ve meşhur Katip Salihi mı.ve et- Hayal küpü Emin Ağanın ise ha-
nımasmdan \'C e!lcrinden her ne mf'k icap eder. yalciler arasında da. 
suretle olursa olsun kurtulmak is- Katip Salih Karagöz P~ ·J :.fn- --- Bir söylediği muhavereyi 

de tiyatro oynatmak yenilii_;. g0s- bir daha söylemez, bir oynadığını 
termişti. Bu sanatkar hay<J.lt1 ı ı-r- bir daha oymımaz! .. Diye müstesna 

temesinden dolayıdır. 

Çünkii lzak, polisçe 650 liralık de içinde ı..erde açarak kur.lr:ı f.:"·y- bir şöhreti vardır. 
Vaşington, 2 5 (A.A.) - Dün diğer bir sirkat suçundan dolayı 

den itibnren meriyet mcvkiine gi- da aranmakta jdi. 

letirdi. Hatta o zamanhr: Sanatkar Hazımm çok iyi eski usul 

Senelerdenberi muhtelif gaze
te ve mecmualarda, bilhassa yakın 
tarihimizi alakadar eden hatırat, 
Roman, makale şeklinde ~ayısız ta 
rihl eser intişar etti. Aynca bro -
şUr veya kitap şeklinde de ~ir sil
rQ yazı cıktı. BOtUn bu yazıların 
sonunda veya başında şu şekilde 
mil!ahazaiara tesadüf edilir: 

"Bn .,ser, ileride yazılacak tn.
rihfmlz için bir \'esika mahiyetin
dedir.,, 

Yalnız tarihi eserlerde değil, 
kaleme alınmış birçok makaleler
de ve diğer yazılarda da ayni mü
lAhnza ile zikredilen tarihi fıkra
lar ve mnlOmat mevcuttur. 

Fnknt acaba bu "ilerisi., ne \'a
kittir? 

Tnrihçiler ne vakit toplamıcak 
lar, bu vesikaları ne vakit gözden 
geçirecekler ve hergOn bizden bir 
parça daha arkada kalan ve bü
yüyen tarihimizi ne vakit tesbit e
decekler? Her geçen gün bizim i
çin büyUk bir kayıptır. Her geçen 
gt\n, bir Ytdkadaki mnlOmatın ha 
kikat olup -0lmndiğmı, ne dereceye 
kadar doğru ·olduğunu tesbit im -
kanlarını güçle tirmektedir. Bu 
tarihlerin canlı şahitleri birer !bi
rer ölüyorlar. A bdillhamidi ynkm
dan tanıyan kim kaJdı? Re~adı bi
len kaç kişi var? TTablus, Balkan 
harpleri, hilrriyeUn ilanı gibi mü
him hadiselerin tarihi cephelerini 
bilenlPr, bu hadiseler etrafında el
lerinde vesika bulunanlar gitgide 
azalıyor. Ve bu ve:ıikalar kaybo
luyor. 

J3PJ1Ce Türk Taı"ih Kurumu şim 
diden bu meseleyi ele almah ve işi 
"ileriye., bırakmaktan yazgeçerek 
yakın tarihimizi yazmağa başla -
malıdır. HaltA Cumburiyet tarihi 
dahi şimdiden razılmnya başlann
biJ;r. Nitekim Sovyetler altmış kü
sur ci!•t.\en terekküp edecek olan 
iııkılfip tarihlerini ço'kta:ı yazmn
ğa başlamış! ıı.rdır bile •. 

Anknrn, 25 (A4A.) - 15 sene
• enberi beynelmilel zirai tedrisatı 
k omisyonu reisliğinde bulunmakta 

ren yeni Amerika birleşik devlet- ================ 
teri iş kanunu11a göre: 

1 - Bir saatlik asgari ücret, 

25 senttir. Bu miktar 1939 teşrini
evvclinde 30 sente çıkarılabilecek 
tir. 

Bir Tayyare 
Düştü 

··- Katip Salih alafrsngn Ka- Karagöz oynattığını bilirim. Manıf 
ı :ı g<k oynatıyor! Bu na ·} ~ey böy komik Naşidin Aksaraylı Kavuklu 
le? diyerek bu teceddüdün aleyhin Ali Beyin, Postahaneli Küçük Ali
de bul,ınan muhafazak lr1al· bile nin ve elyC\'111 camcıhkla hayatını 

Hatta aklıma (!U nokta da ge
liyor. Ankara ve lstanbul tadh ve 
edebiyat fakUlteleri talebeleri de 
pekalfi bu iş için çalışabilirler. Bu 
talebeler tatil aylarında kendileri
ne verilecek vazifeleri pektılfl ba
şarabilirler. Böylelikle hem ken · 
di etüdlerini i1erletirler, hem de 
ortaya faydalı llir eser çıkm1ş {1-

lur. 
olan Louvıı:in iinivcrsitesi prof e ör 
lerindeıı ve Belç.ika ziraat nezare- MURAO SERTOGLU 

~ • .::• i·cs ic;itilnıi~m\:;:. Nazif Dcy kazanan Sefer Mehmedin de tak -
merhuma gclince şahsan tanıdığım litli iyi Karagöz oynattıklannı ila
bu zat hem iyi Karagöz oynatır ve tmeliyim. Bu zatlard~n başka 1 =-================== 
hem de çok mükmmel tasvir ya - muhtel~f .taklitıer~e maharet gös- Abdülhak Hamid 
pardı. Anasından sanatkar olarak teren fakın tam bır fasıl hayal oy-

ti katibi umumi i Bay Vander Va
ern, baş miltehassıs sıfatile zira
at vekaletinin hizmetine girmiştir. 

Mumaileyh bugün şehrimize 

gelmiş, ziraat \•ekiileti ve ziraat 

enstitülerinin alakalı erkanı tara

2 - !ş haftası, 44 saatlıktır. bu 

müddet, 1939 teşrinievvelinde 42. 

14 yolcu ve 4tayyareci öldü 

Edirne sıtmadan kurtarıldı doğmuş olan Nazif merhum tasvir natmamış olan değerli bhıçok san- Veresesı·nı·n 
Melhurn, 25 (A.A.} - Büyük kesmede, yeni Karagöz perdesine atkarlar ve istidatlar da vardır. 

ve 19•10 teşrinievvelinde 40 saate bi rnakliye tayyaresi :vı:elburna 20 çıkan muhtelif tipleri deve derisi Artık bu bahsi burada kesip A ~ d ' 
fından kacylnnmıştır. 

indirilecektir. millik mesafede kain Daudeong te üzerine resmedip onları hazırlamak bundan sonraki sohbetlerimizde 'bi çttgl a Va 
ta büyük bir :teceddüt \•e meharet raz da muhtelif Kara.göz oyunla - ı {B t f 1 . · r d ) 

Bu kıymetli mütehassıs ayni za 'S - Endilstri işlerinde 16 ya-
:ınanda Paris, Stokholm ve Prag şmdan küçük ,ocuk1arın çalıştırıl 
ziraat akademileri azasındandır. rnası memnudur. 

Japon Orduları Dün 
Hankova Girdiler 

pesine düşmüştür. Tayyarenin 14 
~·okusu ile mürettebatını teşkil -e

den 4 kişi ölmüı;:tür. 

Ankara Resim 
Galerisi Açıldı 

Ankara, 25 (A.A.) -: Ankara 

halkcvi resim ve heykel galerisi 
bugün saat 16.15 de .açılmışt1r. A

ç.ılış töreninde yüze yakın da\·eUi 

hazır bulunmuş \'& davetlilere :si -

l'ara ve şeker ikram edilmiştir. 

Çok muvaffak .olmuş olan gale 

ride 89 resim ve beş he~·kel te.~hir 
edilmektedir. 

derhal bu hususta bir tahkikat açı
laetı.ğını vaadetmiştir .. 

Jahkikat neticesinde Japon 

tayyarelerinin Şangsiden Paise 
asker taşımakta ıolan birkaç Çin 
kayığını bombardıman ettikleri an 

!aşılmıştır. 

Umumi karargahın kanaatince 
Honll ;~o•.a· §ertmain uzahtan umum! l.ır manzarası Sanpiper, Cin kayıklanna atılan 

(Ba,tlırafl ı tıci ıa11fa4 } l isr.ar eylemiştir. bomba1arın parçalarila yaralan .. 
dilmez malıfreti ilzer.ın• lıi1Jıa11a 1apoıı h ric'iye nazır nıuavin11 m:ıştır, 

Af ara ı ıncı uy a a 
gösterirdi. Merhum Nazifin elinden rından, onların bol kahkahalı mev- 1 . . b t' d t k · · · • t uı dan bahsede!' 

1 9 erı nıs e ın e a ~ımı ıçın no er 
çıkan Karagöz, Hacivat, Zenne, z a.nn ım 0 ~mı. senedinin ve vat1iyetn:ımesinin ipta 
Çelebi, Arnavut, Arap ~layik, Kay {'fu Ji hakkında merhumun kızı Bayan 

r :!:::zz::setZ±±L .:a == - Emine iarafmdnn refikuı Bayan 
İşkenceci haydutlar Lilsyeıı alerhine açılan iptal da -Malatya lisesi h:ciler:i Ankaraya ı 

gitti . 
Qmhuriyetin On beşinci yıl dö-

nümünü kutlulamak T"e merkezde 
büyük merasime iştirak etmek ü -
zere çağr.ılan :Malatya lisesi iz.cileri 
bugün Ankaraya hareket etmişler
dir. -·--Yedi altını zorla almış 

Foça (Hususi) -- Burada (Ge -
ron) köyünde bir hadise cereyan 
etmiştir: 

(Geren) köyünde Hasan oğlu E
minin evine gece vakti kapısını kır-

mak suretile 1 haydud girmiş ve E-
minin kansını bı~la. tehdid ..ede

Tek 7 adet altın lirasını gasbetmiıJ 
tir. 

Vak'a dcıhal jandarmaya haber 
verilmiş ve yaptlan tahkikattan :::uç-
1unun MuStafa oğlu Hasan oldu -
ğu anlaşılmı§ ve jandarma kısa bir 

takip neticesinde Hüseyini yaka -

laınağa muvaffak olmu§t,ur 
Suçlu o gece inkA.r vadisine sap

mışsa da bilfıhare altınları saltla • 

d.ıiı :yeri :g-östermiştlı'. 

Torbalı (Hususi} - Ev .... elki ge - vasına diin asliye Dçilncü hukuk 
ce; burada il~ hırsız (Yeniköy) de· mahkemesinde devam olunmuştur. 

ki ESki muhtar 'Mustafa oğlu Ah- Mahkemede Bay.an Erniney; •· 
medin evine girmişler ve onu bağla- vuknt Ahmet Nur \'e Bnyan Lüs· 
yarak işkenceye başlamı§la.niır. yeni de a\•ukat Nurullah temsil ct-

SuçJular. ayni işken~yi kansına mekte idi. 
.da tatbik etmişlerdir. Geç.en celse~e Be,roğlu ahkam~ 

Zavn.llı kan koca i!!kencelerin ız- ~hsiye mahk~mesjnd!!n celbine 

tır.ıhına tahammül edemiyerek, ıo karar ,..·erilen tereke dosyasının 
geldiği dünkü nıab:kemede anlaşıl 

lira parnlannın yerini göstermiş -
terdir. :mış \'e "'ekiHer, dosyanın tetkiki 

ile müdnfnnlnrın1 yapmak üzere 
mahkemenin talikini rica etrnışJer. 
dk. 

Buna kanaat ctıniy.en haydudlar; 
i§kenceye devam ederken e\•in on 

yaşındaki oğlu her nasıls:!. kapıda!l 
dışarı .kaçın.ağa mu\•.affak olmu5 ve 
bağ1.rarak köylüyü ornya çağırmı§
tır. 

Haydudlar; deriıal firar etmi§ler

dir. Fakat; kaçarken iki mendil 
düşürmüşlerdir. 

Gelen jandarmalar bu .mendiller

den haydudları ta.nmuşlar ve .sabı
kalı .Mustafa oğlu Ahmod Koca, 

.ka.riie§i Veli Koca ile &)'IÜ yerilen 

Hasan tsminde olan hırmlar; biraz 
sonra Y.akalaıımışfardır 

Bunun üzerine mubakcmc id -
dia ve müdafaa için önumüzde1d 
ayın 29 uncu gününe hır.akılmışta 

----o---
lmıir muatlimlerir.in mesken 

bedeli veriHyor 
tzmir {Hu.susi) - Yilayetimizin 

ilk mektep mua.llimle.r:nin 032 se 
nesllle nid mesken (bedeH leıinin 
bir kısmı pek y.alcında 'Verilecektir. 

Bunlann bordrolan bazn·lanmak • 
tadır. Bu sene: mesken bedeli cla
rak rocntılacak l)IJ'&; f.irmi bin li· 
radır. 
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Temizlik 

oluı l:ı~. 

TiLKi 

--=-=-=----======! 
Kokmuş yumurta 

~atanlar derhal cez ılandırılacak 

İ•tanbulda perakende satılan 

yumurtaların ekseı~sinin bozuk ve 
yencmiyecek şekild~ olduğu ya -

pılan şikayetlerden anlaşılmakta -
dır. Diğer taraftan, kokmuş ve 
ııhhate muzir yumuıiaların pasta, 
pandispanya vesaire imalinde kul 
!anıldığı da görülmektedir. Bele
diye, sıhhi mahzurlarından dola -
yı, bu neviden yumurtaları satan -
!ar ve imalatta kullananlar hakkın 
da, sıhhat koruma talimatname.si -
n~ göre takibat yapılmak üzere 
kontroller yapılmasını kararlaştır
mıştır. Belediye iktısat müdürlüğü 
kontrolörleri bu kontrollere baş -
lıyacaklar, kokmuş yumurta satan 
veya bunlarla imalitta bulunanlar 
ceza landmlacaklardır. 

TOPLANTILAR 

Basın kongresi 
ıstanbul Basın Kurumundan: 
lstanbul Bıuıın kurumunun se

nelik mutad umumi heyeti ikinci 
defa olarak yarınki pecyembe günü 
saat 13/30 da kurum merkezinde 
toplanacaktır. Sayın 11yel•ıin teıı 

riflerl "" olllllur. 

YENISABAH 

ÜST AD F AHRI KOPUZ: YENiDEN CANLANDIR
DIGI BU GÜZEL MÜZiK EKOLÜ iÇiN: .. BiR 

BÜYÜK SIRD/R,, DiYOR. 
Geçenlerde İstanbul radyosu

nu dinlerken kulaklarımızın aııJna
sı olduğu ve uzun zamandanberi 
öldü zannedilerı bir musiki tarzı

nın zevkli nağmelerini duymağa 

başladık. Duyuşumun aldandığı 

vehmine kapılmış olmaktan kor
karak dikka.tle takip ettim. 

Nihayet dinlediklerimizin ha
kikat ve çalan heyetln de Darüt
talimi musiki olduğunu öğrendim 
ve düşündüm: 

Acaba ecelin aramız.dan aldı
ğı İhsan dirildi mi 7 •. Acaba Ferit 
veya üstad Nazımın kızı Naime 
tekrar eski heyetlerine döndüler 
ve Darüttalimi musikinin emektar 
müessisi Fahrinin etrafında mı 

toplandılar? ..• 
Bunlar imkanı olamayan dü

şüncelerdi. Ve onun içindir ki mu 
siki sevenler, aralarında Darüttali
min artık bir maziden başka bir 
,ey olmıyacağını üzülerek itiraf 
ederlerdi. 

Aklıma ilk gelen ~ey; izahat 
almak üzere derhal Bay Fahrinin 
Veznecilerdeki mütevazı mağaza-

BeıtegAr udi Fahri Kopw: 

- Darüttalimin ilk kurtuluş 
tarihi ve yeri nerededir ve ilk he
yette kimler çalışıyorlardıı .. 

- İlk kuruluş tarihi 828 ve 
yeri de eski millet ve şimdiki Tu
ran tiyatrosunun üst kısmındadır. 
İlk heyetimizde, ben merhum ka
nunt Nazım, kemani Reşat, ha • 
nende Cemal, Reşat, Sıtkı, Ha • 
şim ve Memduh bulunuyordu. 

sına gitmek oldu. 
Tebessümle yer gösterdi 

- Hangi musiki üstadlarını 

ve daha çok seversiniz. 
sonra: 

- Hayrola, dedi. 
- Senelerdenberi ihyasına im 

kan olmadığını ve olamıyacağını 

zanettiğimiz Darüttalimi dirilt
meğe nasıl muvaffak oldunuz? ... 
Güldü: 

- Bu başarabilenler için bir 
hakikat başarmıyanlar için de 
bir sırdır, buna erebilmek için bir 
yol vardır güç, çok güç bir yol de
di. Çah~mak ... Yorulmadan, ümit

- Hürmet ve kendilerine kıy
met verdiğim, Hüseyin Sadettin 
Doktor Suphi ve merhum İsmail 
Hakkı beydir. 

- Şimdiye kadar basılmış o
larak ka~ eseriniz vardır?... Ve 
en ziyade rağ'bet bulan hangile
ridir? ... 

- Elli eserim mevcuttur. En 
çok rağbet bulanları da Leyla ile 
zavallı gönlüm'dür. 

- Hazırlamakta olduğunuz 

sizliğe düşmeden, nevmit olmadan ==============::: 
her zaman ve her yerde çalışmak. 

- Pekalli bir araya toplaya
bildiğiniz arkadaşlarınız kimler -
dir? .• 

....... CUMA GÜNÜ ....... •• •••••• •••••••• 
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- Hiç birini tanımazsınız, de =.= BAYRAMI 
1
:: 

di. Yanımda ne bir İhsan; ne biı-

Niizım, ne bir Reşat var. Hatta r: ŞEREFİNE li 
son zamanlarda dinlediğiniz - he- .. • C 

yetlerde bulunanlardan bile hiçbi 1.1 TAKSIM 1.1. 
ri yok.... • 

Bir akşam zamanınıza acımaz 
sanız gelin. Radyoda hem dinler, 
hem de kendilerile - tanışırsınız, 

dedi. 
Bu nazik daveti kabul ederek 

muayyen günde radyoya gittim. 
Hakikaten Bay Fahriden baş

ka hiçbirini tanımadığım bir avuç 
genç mikrofon başında çalıyorlar
dı ... İşte daha bıyıkları terleme • 
miş denilebilecek bir yaşta ney • 
zen Emin bu kadar genç ve taze
liğine rağmen güç sazına karşı el 
de ettiği hakimiyet çok üstün, çalı 
şındaki nağmelerindeki olgunlu -

ğa hayret ve zevkle tahit oldum, 
a-özlerimi biran kapadığım zaman 
sanki İhsanı dirilmiş ve yanımda 
sazını çalıyor zannediyordum, in
ıana tıpkı onun gibi, İhsan gibi 
yudum yudum içiriyor.İşte eize 

•11!1• Sineması ii 

n SAHRA Kili LEYLA il 
•• •• r Türkçe Sözlü ve Şarkılı 5: :I Büyük Şark Filmini Iİ 
!5 Takdim edecektir. 1 

yeni bir eseriniz var mıdır"/ .. 
- Evet Emin Recebin "İnli 

yen keman,, adındaki güftesini 
hazırlamakla meşgulüm. 

. Kedisine çok sual sorarak yor 
muştum, lütfen, dedim size bir sual 
daha sormama müsaade eder mi
siniz? .. 

- Hay hay istediğiniz kadar 
sorabilirsiniz ... 

- Bu uğurda gayeniz? .. 
- Bu çok uzun bir cevabı tev-\ 

!it eder, fakat ben size gayemi 
mümkün oldıığu kadar kısa anlat

mıya çalışacağım, gayemi bu il -
Jetlerle yani, keman, ut, kemen
çe, kanun, tanbur, santur, lavta 
ile küçük bir salon orkestrası vü
cude getirmektir. 

Malfim olduğu gibi bütıin mil
letler armonik musiki kullanırlar 
bizimki ise melodik musikidir. 
Madem ki her şeye sanatimizde 
Avrupalılara adım uydurmuş bu
lunuyoruz, musikide de kendimi
ze beynelmilel bir vaziyet yah•.ıt 

bir yürüyüş vermekliğimiz lazım
dır. Şu izahata nazaran bizim ar
monik musikiyi de (Bizim musiki 
mize göre tanzim edilen armoni 
ile) kabulümüz bence zaruridir. 
Bu armonik musikiyi yukarıda 

saydığımız alatı musiki ile de ifa 
etmek mümkündür. 

İtalyanların mandolinaları, İs
panyolların kitarları ve İngiliz
lerin de gaydaları ile armonize 
edilmi~ eserler çalınsın da ne i
çin bizim bu illetlerimizle armo
nize edilmiş eserler çalınmasın 
işte benim yeglln,. gayem budur. 

Celal METE 

MÜTEFERRiK . 

DR. MAGDA 
Meşhur piyanist Ankaradan 

davet edildi 
Fransız Tiyatrosunda 22 ve 25 

birinciteşrin salı akşamı iki konser 
veren Paris konservatuvar mual -
]imlerinden meşhur piyanist Ma -
dam Mağda Cagliaferro birkaç 
konser vermek üzere Ankaradan 
davet edilmiştir. Değerli sanatkar 
önlimüzdeki cuma günü akşamı 
şehrimizden ayrılacaktır. 

Bakırköylülerin havagazı derdi 
Havagazi şirketinin saatleri he 

nüz gümrükten çıkarılmadığı için, 
saatlerin çıkarılmasma intizaren 
evlere havagazi hala verilmemek
tedir. Halbuki tesisat tamamlanıp 
abonelerden para alındıktan sonra 
şirket, nihayet on beş gün zarfın
da havagazını vermek mecburiye
tindedir. Bunun için Bakırköyün
de havagazına abone olan ev sa -
hipleri, mahkemeye müracaat e
decekler, müşterek bir avukat tu
tarak, Bakırköyündeki bütün abo
neler namına, şirketten tazminat 
istiyeceklerdir. 

yine yeni bir ilstad daha, neyzen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Emin kadar genç olmasına rağmen .• •. 

ı=··················ı····················i ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• y • 
eskileri hiçte aratmıyan kanuni: arın SARAY ı 
Münir ... İşte kemani İıınıail, İbra- 5 Sineması İ 
him ve nihayet utu başında hakimi !. akşam ı 
yetle musikimize bir kadın ka - : CÜMHURIYET BAYRAMI 

1 zandıran Perihan ... Hepsi hocala- : ŞEREFiNE : 
rının ufak bir işaretine uyarak • • 

En büyük Türkçe sözlü gıpta edilebilecek bir beraberlikle 
çalıyorlar .. 

- Niçin, dedim, bu yeni te· 
şekküle yepyeni bir isim vermedi
niz de (Darüttalimi musiki) unva
nını kullandınızı ... 

O benim sualimi şöyle izah et-
ti: 

- Daritttalimi musiki tanınmı~ 
bir firmadır. Ben de bu heyetin 
müessisiyim. Bugünkü heyetimiz • 
de bu ekolü takip ettiği cihetle 
bu unvanı kaldırmıyarak "Darüt
talimi musikiden Fahri ve arka • 
daşları,, unvanı ile çalışmayı mu- ,.. • 
vafık bulduk, dedi. ._ Korsanların en mUthıt •tk ve 

KARA 
KORSAN 
.Şaheserini takdim 

ediyor 

Baş Rollerde : 
: • • • • 

FREDRIC MARCH ve E 
FRANZISKA GAAL 5 

1 

maceralarını gösteren film , ... 
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Demirspor galip. Ankaragücü ve 
Mülayim - Kiro Maçı Nasıl Oldu? 

Ankara, (Hususi) - Bu pazar 
Ankara büyük bir spor günü ya
şadı: Hipodromda son bahar at ya 
rışları yapıldı. Muhafız sahasında 

lik maçlarına devam edildi, Anka
ragilcü sahasıııds profesyonel ser 
best ıtürrş milsabakası yapıldı. 

Günlerden beri devam eden şid 
cletli yağmurdan sonra sabahleyin 
hava biraz bulutlu geçti, öğleye 
doğru 'güne~ de açınca Ankaranın 
sporcu halkı günlerini güzel ge • 
çirmek üzere şehrin muhtelif spor 
sahalanna akın etmiye başladılar. 

Muhafız sahasını bugün oyna
nacak Ankaragücü - Galatasaray, 
Harbiye - Demirspcr maçını gör
miye gelen 4 bine yakın bir seyir
ci kaplamıştı. İlk oyunu hakem Ö
mer Örel idaresinde Ankaragücü
Galatasaray oynadı. Oyun baştan 
sona kadar Güçlülerin hakimi
yeti altında oynandı ise de birinci 
devrede Galatasarayın attığı bir 
golle devreyi ı - O mağlup bitir • 
diler. 

İkinci devrede biri sağaçık 
Hamdinin attığı gole, solaçık Mu
zaffer de penaltıdan attığı iki gol 
daha ilave ederek, oyun 3 - 1 An
karagücü lehine bitti. Güçlüler çok 
teknik bir oyun oynadı, bilhassa 
genç takımdan birinci takıma ge -
çen holaçık Muzaffer bütüıı se~'ir 

cilerin takdirini kazanan bir oyun 
oynadı. 

İkinci oyun, Demirspor - Har
biye arasıı,da hakem İhsanın ida
resinde oynandı. Oyun çok seri bir 
cereyan takip etti, ilk devrede 
Harbiyenin yaptığı iki gole D. 
sporda penaltıdan yaptığı bir gol
le mukabele etti, devre 2 - 1 Har
biye lehine bitti. İkinci devrede, D. 
spor Fethinin ayağı ile beraberliğ;\ 
temin etti. Oyunun bitmesine üç 
dakika var, D. Sporlu forvellrr 
Harbiye kalesine iniyorlar top Or
handa onun da ~imşek gibi bir şii 
tü Harbiyeyi mağlup vaziyete dü
şlirdü ve oyun 3 - 2 D. Spor lehi
ne lıitti. 

Ankara gücü sahası: Heı· ta
raf tamamen dolu duracak yer 
yok. Tahminen 7 - 8 bin ki~i var. 
Evvelii yapılan reklamlaı·a göre bu 
gün İstanbul, Ankara bok•iirleri 
arasında boks müsabakaları ile, 
Kara Ali - Dimo, Mülayim - Kiro 
arasında güreş müsabakaları yapı 

lacaktır. lıan edilen saat geldi.. 
Çoktan geçiyor. Ortada daha bir 
şey yok, halk sabır•ızlanıyor. Ni
hayet ring konuluyor. Evvelii bok

Ankaranın en iyi kalecılerınden 
Güçlü Natık 

vam ettirmişler ve neticede 7-0 gi
bi büyük bir farkla kazanmışlar· 
dır. 

Bursada spor 
Bursa, 24 (H:ısusi) --·- Dün bu· 

rada havanın soğuk olmasına rağ
men sporcular anrenör Rasiınin i
men sporcular antrenör Rasimin i
mişlerdir. Ve antrenörün çalıştır · 
dığı Merinos, Acar, Bursagücü, ve 
Muradiye klüplerinden müteşekkil 

iki muhtelit yapılarak bir futbol mü 
sabakası yapılmıştır. 

Bundan başka bura klüplerinden 
teşkil edilen mütekait futbolcular 
da Cüınhuriyet bayrauunda. tstan· 
bul n.L"'"'""l;L ........... ______ .., ..... o. .. ı:şıla...~cak-

lardır • 
Onlarda kendi aralarında egzer

siz yaptılar. 
Bundan başka Cümhuriyet bay· 

ronıında diğer klüplerden teşkil e
dilecek bir muhtelit ile Acar id· 
man Yurdu arasında bir futbol mü
sabakası yapılacaktır. 

Trikolar geliyor 
Cümhuriyet bayramında Beyoğ

lu Spor ve Şişli takıınlarile müsa
baka yapacağını yazdığımız Ro
ınanyanın en kuvvetli takımların 
dan Trikolör cuma günü şehrimize 
gelecekliı·. 

sörler çarpışacak, İstan·bulluların ~~/'V".J'V"V""",.....,. . ..,,,_,...,... ''"' ""' 

itirazı üzerine maçlar yapılmadı. iHRACAT 
Boks ringi kalktı güreş minderleri 
konuluyor. 

Meşhur Cemal pehlivan yi:ıe 

sahnede. Kendisi maçm hakemi, 
pehlivanları halka tanıtıyor ve bu 
arada Dino hastalığından, cloktor 
tarafından rapor almış güreşe -
miyecekmiş. Onun için Müliiyinı -
le Kiro arasında bir güreş yapıla
cakmış. Güreş, yirmişer dakika -
dan ilç devre devam edecek. Or -
taya çıktılar. İlk 20 dakika ayak
ta sönük geçti. İkinci 20 dakiko. 
başladı~ında hakemin de \M;o:-ile 
güreş 'biraz canlandı, bu devrede 
her iki taraf •.ia bir iki oytın tat -
bik ettiler. Fakat Miiliiyim .1aha 
hakim. Üçüncü 20 dakikada Miıla-. 
yim hAkim güreşti, tam Kironun ı 
sırtıııı yere ıretirecekken birden 
bırakıyor ve başka oyuna it"eçiyor. 
Anlaşıldı, yine işin içinde danışık 
lı güre.ş olduğu aşikar. 

Zaten bu vaziyet daha başlan
gıçta belli olmu~tu. Devrenin bit
mesine on dakika kala, Kiro orta
da bir sebep yokken güreşe de -
vam e~miyeceğini eöyliyerek bırak 
tı. Bu vaziyette Mülliyimin hük 
men galip sayılmasile kapandı . 

İlhami Kılıçata 
• . . 

Güne• - Dinamit GUcU 
Ankara, (Hususi) - Dıln Gü

neş klübünden bır takım küçiik 
Yozgata giderek, pazar günii ora
nın Dinamitgücü ile karşılaşmış, 

Dinanıilgilçlüler oyunu ba~tan so
na kadar hakimiyetleri altında dı-

Geçen yıla nisbetle 7 milyon 
lira fazla bulunuyo : 

Ağustostan ağustosa kadar sor, 
yıllık ihracatımızın miktarı 131 
milyon 233.000 Türk lirası olarak 
hesaplannıı.7 bulunmaktadır. 

936 yılı ağustosundan 9;l7 .vılı 
temmuzu sonun:ı kadar, bundan 
bir sene evvelki yıllık ihracatımız 
ise 131.:rns.ooo lira olarak tesbit 
edilmişti. Şu hale göre, son yılki 

ihracatımız da yedi milyon lira 
kadar bir fazlalık göriilmcktedir. 

Yukarda işaret ettiğimiz •on 
on ;ki ay zarfında yaptığımız ih -
racııtın en fazla tutarı olanı tütün
dür 'e '16.832.000 Tiirk liralıktır. 
Dlter ihracat emtiamız ve tutar -
iarı da şunlardır: 11.243.000 li . 
ralık kıı·buklu ve kabuk,;uz fmdık 
7.165.000 liralık üzüm, 7.067.000 
liralık pamuk, 5.933.000 liralık 
buğday, 5.562.000 liralık arpa, 
5.006.000 liralık krom cevheri, 
8.618.000 liralık incir, 3.894.000 
liralık yün. 4.651.000 liralık tiftik, 
8.176.000 liralık canlı hayvan, 
2.869.000 liralık ham deri, 1,819 
bin liralık maden kömürü, 1,775 
bin liralık çavdar, 1.641.000 lira· 
!ık kuşytmi, 1.598.000 liralık ke. 
reste, 1.209.000 liralık ba'"nk, 
1.192.000 liralık zeytinyağı, 1.161 
bin liralık palamut, 1.038.000 li . 
ralı k afyon, 798.000 liralık pala • 
mut huli.sası, 736.000 liralık yu • 
murta, 341.000 liralık darı; 

18,609,000 liralık muhtelif madcle
ler. 
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lngiliz Tayyare Zabiti A·vcıların Piri Gürcü Reşat 
lngilterede Tayyare Zabitleri Büyük bir itina ile 
Yetiştirilir. Bir Ha .. ra Zabitinin Herş~y bilmesi Şarttıt 

Paşa Ve Abdülhamid 
---

. ' 
Abdülhamidin !baş mabeyinci

lerinden Gürcü Hamdi paşanın oi 
lu Reşat paşa İatanbulda ne ka .. 
dar avcı ~elmiş ise kaffesinin pi· 
riydi. 

Gürcü Reşat paşanın kuş avın 
da merakı ya.ban ördekleri idi; 
onun en çok sevdiği geyik, do • 
muz,. karaca ve bahusus ayı avı 

idi. 

lngıllz hava zabit namzedleri 
Kranvel askeri kolejinin önünde 

Bir tarihte prens Sait Halimin 
babası Mısırlı Halim paşa dahi a. 
yı avına gayet meraklı olduğun 
dan vapuru ma.hsusiyle Karade • 
nize gider ve bir ay müddetle Bo
lu ve İnebolu cihetlerinde ayı av. 
ları yapardı. Prensin beraberinde 

1 
akrabasından prens Mustafa Fa 
zıl paşanın oğlu genç prens Os • 
rnan bey de bulunup bunun da mi 
safiri kendinden oldukça yaşlı biı ! 
dostunu da davet ettirmiş ki, o dL 
biziı • Reşat paşamızdır. O vakit. ı• 
ler Reşat paşanın avcılıktaki me
haret ve cesareti kimsece malihn 
değil: Hatta ihtiyar Halim paşı 

giderken vapurd·ı yüzüne :baka • 
rak: "Ru mahalle bici İstanbul e... 
f endisinin burada ne işi var, bunu 
kolay bir şey mi zannediyor? Sa
kın başımıza dert olmasın!,, 

iukarıdaki resim : Namzedlere 
ınakineli tüfek dersi verilirken 

Ortada : Bir tayyare modelinin 
Aerodinamik evsafı tetkik 

olunuyor 
'şağıda : Paraşüt tecrübelerine 

hazırlanan bir namzed 

İngiliz ordusunda hava zabitliği· 
ne heves eden bir gencin şu şartlan 
haiz bulunması lazımdır: 

1 -- Orta tahsilini yapmış olmak 
ve 17 buçukla 19 buçuk yaş arasın· 
da olmak, 

2 -· İngiliz tebaasından bulun
mak, 

3 - Sihhati yerinde ve hastalık· 
sız olmak, 

4 - Rekar olmak, 
5 -- Zabit olmak şartlarını haiz 

bulunmak. 

Her zabit namzedi KraJlvel kolle
jindcki bu kollej bizim Kuleli mekte
miz ayarındadır - iki sene tahsil 
görür. 

Bu iki senelık tahsil İngiliz di
li ve edebiyatı, Büyük Britanya im· 
paratorluğu coğrafyası derslerine 
fazla ehemmiyet verilmek şartiylc 
herhangi bir Jise tahsilinden fark
sızdır. Ancak riyaziye, tatbiki mi -
hanik dersleri hem nazari, hem de 
ameli bir şekilde gösterilir. Sonra 

da askeri fizik, İngiliz hava kuv -
vetıeri tarihi, ucuş nazariyeleri, ha
va seyrüseferi, harita okumak fen
ni gibi diğer sivil kollejlerde bulun
mayan askeri dersleri de hususi bir 
dikkatle takip etmek icabedcr. 

Terbiyei bedeniye, askeri talim 
\·e terbiye, silah talimi, askeri hava 
kuvvetleri kanunu, ameli ve nazari 

makinistlik, demircilik, telsiz tele
fon, havada sıhhi tedbirler gibi hem 
askeri' hem de müstakil bir hava 
zabiti ic;in pek lüzumlu sayılan mun-

tazam dersler vardır ki her namzet 
a!iıl ana derslerden olduğu gibi bu 
rnunzam dersler<len de imtihan ve
rip icabcden notları almak mecbu
ı·iyetindedir. 

Son zamanlarda İngiliz ham za
bitleri namzedlcrinin ders program
larına (Usum idare) dersi ile (muh-

tasar hukuk bilgileri) de ilave olun
muştur. 

l\:ranyel hava zabiti namze<l kol
leji ti~ kısım hava zabit namzedi 
hölüğiine ayrılmıştır. Her bölük 
ınütehaasıs bir ha va zabitinin ku -
mandası altındadır. Bu zabit. zabit 
Vekili bir namzecı ıle, mektebin son 
sınıfı talebesi arasından seçilmiş 4 
''llmzcd muavenet ed~r. 

. Mektebin tahsil müddeti iki sene
~ır 1>e bu iki senelik tahsil müddeti 

8 devreye ayrılmıştır. Namzed her 
senenin bu 6 tahsil devresi sonunda "' 
hususi bir imtihan geçirir. 

Bir namzed mektebe gelir gelmez 
nazari derslere henüz başlamadan 
kollejin emrinde bulunan küçük ta

lim tayyareleriyle derhal uçuşlara 
alıştırılır. Havacılığa tabii bir isti· 
dadı olan, 18.kin her müptedi gibi 
hava şartlarına ve uçuş rahatsızlık
larına alıştırılması icabeden nam • 
zedlerin ilk tahsil yılının dördüncü 

devresi sonunda bütün bu mesleki 
mecburiyetlere alışmış ve uçuşlarla 
Unsiyet peyda etmiş olurlar ve an-

cak ilk yılındördüncü devresini mu· 
vat akıyetle atlatmış olan namzed· 
ter kollarına orduda veya donan -
matla hava zabitlerinin alameti fa· 
rikası olan (kanad) ı takabilirler. 

Her namzedin mektepte bir odası 
vardır ve namzed günlük çetin me
saisini ve talimini bitirdikten son· 

ra banyosunu alır ve bu hususi o • 
dasına çekilir ve radyosunu dinli • 
yerek dinlenir. 

Namzedlerin zaten İngilizlerin ır· 
ki bir hilkat ve meziyetleri olan 
sporculuk h8.diselerilc yakından a
lakadar olabilmeleri için mektepte 
her türlü tertibat vücuda getiril • 
miştir 

Ayni zamanda müstakil bir ha • 
va zabitinin mesleki haricinde sayı
labilecek dünya ukuatı ile yakın • 

dan alakadar olmasını ve kendisi· 
nin Ansiklopedik bilgilerle de mü • 
cehhez bulunma:-;ını i ·tiyen mektep 
amir ve zabitleri namzedler için 
cidden .zengin bir kütüphane vücu
da getirmişlerdir. Ders ve talim 
harici zamanlarım namzed hususi 
odasında geçirebileceği gibi bu (U
mumi kütüphane) nin masası ba • 
şında da geçirebilir. 

Kranvel hava zabit namzedi mek
tebi 1920 yılında Lord Trenchard 
tarafından tesis edilmiş ve 1929 yı
lına kadar da <Kralın hava kuv • 
vetleri namzcd mektebi) ismi al
bnda anılmıştı. 

Kranvel kollejinde tahsil beda • 
va değildir ve her namzed mekte -

bin iki senelik tahsil müddeti için 
azami 250 İngiliz lirası (ve bizim 
paramızla l 650 Türk lirası kadar 
bir meblfığ) tediye etmek mecburi
yetindedir. 

İngiliz Hava Nazıı ı Sir (Kingo -
bey Wud) İngiliz hava kun·etlerine 
(31000) nefer daha ilave edileceği
ni resmen beyan etmiş olduğundan 

ve erlerin çoğaltılması dolayisiyle 
zabit kadrosunun da genişletilmesi 
demek olacağından zaten yaradılı
şı itibarile spoıa pek düşkün olan 
İngiliz gençliği en tam ve en şümul; 

lü manasile yüksek bir sporculuk 
olan havacılığa pek ziyade rağbet 
göstermektedir. Hattft Kranvel ha
va zabit namzedi kolleji pek <;ok 
müracaatı reddetmek mecburiyetin
d~ kalmakta olduğundan bu tarzda 

ikinci bir mektebin tesis ve mem -
lckette hnvacılığ~n diğer vasıtalar
la da daha süratle ve biran evvel 
taammümü düşünülmektedir. 

Yukarıdaki resim: Namzedler 
sınıfında müctemian bomba 
endahtı dersi görürlerken 

Ortada: Bombayı istenilen he
defe isabet ettiren alet 

tetkik ediliyor 
Aşağıda : Bir deniz tayyaresinin 
muhtelif kısımları namzedlere 

tetkik ettiriliyor 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cumhuriyet 
Bayramı 

( Baştarafı 2 inci sayfada ) 
teşrifata dahil zevat saat 11 de 
Taksim meydanına geleceklerdir .. 
Vali ve komutan, meydanda topla
nacak olan kıta, okul ve diğer te
şekküllerin bayramım kutlulıya -
rak Cumhuriyet abidesi önüne ge
lecekler ve burada bütün bandola
rın ve askeri kıta ve okulların işti
rakile İstiklal marşı çalınarak san
cak çekme merasimi yapılacaktır. 
Abideye, viliiyet, komutanlık be
lediye, parti resmi ve milli kurum
lar vesair arzu eden teşekküller 
"tarafından çelenkler konacak ve 
defteri mahsus imzalanacaktır. A
bide etrafında bu merasim bittik
ten sonra vali ve komutan refakat
lerindeki zevat ile stadyom öniin
deki tribüne gelecekler ve bundan 
sonra resmi geçit başlıyacaktır. 

Geçit resminde .sıra ile,.ordu ve 
·askeri okullar .İstanbul komutan
lığıınn sıralıyacağı şekilde,. - mem 
leketin halas ve istiklal için canla
rını ve uzuvlarını feda etmis olan 
kahramanları temsil etmek 'üzere 
malı11 subay ve erlerle şehit anala
rı, üniformalı yedek subaylar, po -
lis müfrezesi, itfaiye müfrezesi se 
h

. ~ 
ır bandosu ve kayakçılar, üniver 

site ve yüksek okullar (Alfabe sı
rasile ), liseler (izcilerle birlikte), 
azlık okulları, ecnebi okullar (al
fabe sıı·asile) spor teşekkülleri Kı
zılay, Yeşilay, çocuk esirgeme ku
rumu, Türk hava kurumu, Türk 
kiiltür ve ulusal ekonomi ve sana
yi basın kurum \'e birlikleri, diğer 
esnaf kurumları ve halk iştirak e
decektir. Geçit resminde teşrifata, 
dahil zevat ile üstsubay, matbuat 
erkanı, konsoloslar ve malUJ su • 
baylarda şehit anaları için ayır tri
bünler yapılacaktır. 

Saat 15 de Edirnekapıdaki Re 
hitıik ziyaret olunacaktır. ' 

Şehrin belli başlı caddelerinde 
taklar, ve meydanlarda \'e halkın 
toplu gelip geçtiği yerler, eğlence 
mahalleri Cumhuriyet devrindeki 
!biiyiik inkılap \'e ilerileyi~i göste
rir afişlerle süslenecektir. 

0

Bundan 

Demiş. 

İnebolu civarında ilk günler
de av epey mahsuldar olmuş. 

Prens Halim (0 zamanlar oğlu 

Sait Halimden 'bahis bile yok) 
kend! üzerine gelen biri erkek, bi
ri dişi iki cesim ayıyı yirmi otuz 
adıma kadar bırakıp kısa mesa
feden biribirine bir de diğerine İ· 
ki şişhane kurşunile bir ayı Doub
lC'::-i yapar ki, avcılarca pek nıak
'bul bir şeydir. Çünkü in~an iki 
bıldırcın ya çulluk Double'si yap
tığı vakit bile çok tefahür eder, 
çok zevk bulur. Nerede kaldı iki 
ayı? 

Mısırlı paşayı t&lırik edenler 
meyanında nuhifiilşekil ve pamuk 
içinde büyümüş gibi görünen İs
tanbullu Reşat beyimiz de bulun
muş. 

Gene orada mahallebici beyi 
görünce: "Oooof ! Bu ç.ocuk başı
mıza dert olacak!,. der. 

Aradan üç gün geçer. Kılavuz 
lar başka ayı izi bulamazlar ... 
Herkes o ıssız, se:1:1iz, kim~esiz 
vahşi korkunç dağların vadilerin
de mahzun mahzun yürümektey
ken karşılarma bir çoban çıkar ... 
Ve çaban der ki: 

- Şu dağın eteğinde bir in 
var. Bundan bir aydan fazla ora
ya gayet büyük bir dişi ayı gir -
di (1). O vakkittenberi çıkmadı. 

Demek ki muhakkak yavru yap
tı ve oradadır. 

Avcılar dağın o nokta~ına va
rırlar. Filhakika çobanın dediği 

doğru : Zira inin ağzında bir çok 
eski izler var: Hiç yeni yok. Ha
lim paşa: "Pekala der, ayıyı dı

şarı çıkmağa nasıl mecbur ede
ceğiz'!,. beraber de bulunan bir 
sürü yerli avcılar inin ağzına ge
lip: "Ha kara oğlan! Ha kara 
oğlan! diye büyük şamata eder
ler, yaygara koparırlar, kara oğ
lan kale almaz. 

O vakit köylüler derler ki: 
"Bu çoban yalan söylüyor.,. O 
vakit Halim paşa: "Madem ki a
yı yok haydi giriniz de bakın e
min olalım: varsa arkada bırakıp 
bu kadar zahmetten sonra avdet 
etmek ayıp olur.,. der. Halbuki, 
hep biribirinin yüzüne bakan ba
bayiğit genç ihtiyar bütün avcı -

( 1) Ayının ditiai boğazında· 
ki bir beyaz tüyden halkadan bel 
lidir. 

başka ı;;ehriıı muhtelif mahallerin
de gece fener alayları yapılacak
tır. Ayrıca Şl'hrin muhtelif mahal
lerinde tenvir fişekleri atılacaktır. 

Kazalarda kurulacak halk kür 
süleri ve halkevlerince tertip olu
nacak mü~amere ve şenlikler için 
de ayrı program yapılmıştır. 

mıyor ... Bu halde siHihımı sol e· 
limle vaziyetinde muhafaza ede
rek sağ elimi arkama götürüp 

' meşaleye biraz tebdili mevki et-
tirdim ve işte o zaman ayının an
sızın delik içinde kaybolduğunu 

gördüm ve ancak !bir dakika son
ra süratle fırladı ve üzerimize at
lamak üzereyken iki gözünün or
tasına nişan alarak ateş ettim ..... 
Ve meşaleciye evvelce tenbih et
miş olduğum v~lıile o hemen dı-
şarı fırladı ....... Ben belimdeki ka-
mayı çekerek canavarın son bir 
hamlesin& hazırlandım, halbuki 
dışarıdan "Çık artık çık!,, diye 
bağırıyorlardı. 

Ayı ile milbnreze olmadı, zira 
cansız düşmüştü. Bunun üzerine 
köylüler artık cesaretlene:rek ine 
girdiler. Kuşaklnrile, iplerle koca 
canavarı dışarı çıkardılar ... Fa -
kat ne bakalım: Bacakları arasın
da dişi erkek iki güzel yavrusu 
ince ve mütemadi bir ses çıkarı -
yorlardı.,. 

Prens Halim avcıyı pek sami

ikinci Abdülhamid 

lar paşanın teklifıne derin bir sü
kutla cevap verirler ... Derken ö
tede arkalarda bulunan bizim Re 

. mi surette tebrik ve alnından ö
per ve her taraftan da avcılar \'e 
köylüler kedni;ıini uzun uzun al
kışlarlar. 

şat fbey kemali hicap ve mahviyet 
le paşanın önüne ~elip: "Efendi
miz müsaade buyurursapız ben 
deniz girerim.,, elemesiyle, prens: 
"Olmaz! Olmaz hiç öyle şey olur 
mu? Çocuk senin işin değil! Bu 
İstanbulda bostanlardcı ökse ile 
saka kuşu tutmöğa benzemez.,, 
der. 

Pren!'lin bu .!!Özlerini orada işi
ten büyük Reşit pa1a kölelerinden 
meşhur avcı N eşct efendi - paşa

nın sarayında müstahdem ve pek 
emin bir zat ki kuvvetçe hiç ayni 
yok - paşaya hit::ben: 

- Efendimiz! Reşat bey hen
deniz feYkalacle cesur ve mahir 
bir avcıdır. Ve nıfü;aade buyurul
masnu rica ederim. Zira mfüıaade 
buyurulmazsa bu genç çok onur
ludur, kederinden ölür, der. 

Bunun üzerine llaliın paşa 
tekrar tekrar o geçn mahallebici 
bey, ökse ile kuş tutar zannetti
ği avcının yüzüne bakar ve gene 
istemiyerek: 

- Pekala! Haydi ne hali var 
sa görsün! der. 

Genç Reşat bey köylülerden 
birinin elinde meşale olarak ken
di ardınca mağaraya girmesini is
tet'. Bu arzu biı· çoklarına teklif 
olunur, nihayet Bolulu bir sabık 
ahçı vaktile jand.ırma olarak meş 
hur haydut Leff.Pri takip etmiş, 
bu adam kabul eder. 

:\Icşaleyi katranla yak:ı.rlar. Mı 
sırlı prens Halim başta olarak bü
tan ha~ul'un heyecan ve üzüntü 
içinde bu hazırlıklara bakmakta 
halbuki mahallebici bey muaz
zam bir sehavetle, şişhanesini mua 
yene ve yeni taze fişekler koyup: 
Bismillah diyerc:k ıne~alecinin ö -
nünde ayının inine girer. 

Burada sözi.i avcıların piri Re
şat pa~a merhume terkedelim: 

"fn tabii delik ve ancak iki ki
şinin cephesi kadar bir genişlikte 
idi. Üç dört lıatve önümüzde ka
yarım eşkali bana ayının kafasile 
omuzları gibi göründü... Derken 
mağaranın içinden birdenbire bir 

ses çıktı ki, on batarya top birden 
ateş ediyormuş gibi patladı ... İşte 
o sadanııı geldiği i~tikamet bana 
mağaradaki as'il mek8nm o kar
şımdaki • az kaldı ki, onu canavar 

zannederek ateş edecektim - ka
ya olmadığını ve sa~a dönülerek 
canavarın yel"ine varılacağını an
ladım. Sağdaki o dirsekten dönün-

ce derhal bir kaç nclım derinden 
ve alçaktaki bir delikten bir mah
JO.k yava~ yava~ aynğa kalkmak
ta ... Halbuki aı·kaınclaki adanı 
11a~kınhkla benim vücudumun me
şalenin ileriyi tenvire manı olduğu 
na dikkat etmiyor ve farkına var-

nu \'aka haddi zntinde avcı • 
lar tarihinde e~kilere de yeniler< 
re hayret \'erecek bir şey olmu~

lu. 

* Ayı seferine giden bu büyük 
avcıların Karadeniz ;:ahilinde u • 
nut.tum, hangi noktada idi. vapu
ra ı-akip 'Olmazdan iki gün evvel 
bir garip av val<ası olıır ki, ora
da bulunanların hatır • rında kal
mamı· olıııa:-omın ihtimali yoktur: 
Adeta mnsal cJenecek bir av hi
kayesidir ... Kayın biraderim Mus
tafa Fazıl paşa zade unutulmaz 
Osman Fazıl her türlü ava merak 
lıdır, fakat hiç birinde ömründe 
mahir olmamıştır. Üzerinden ki -
'barlık akar. Pek şanlı ve heybet
lidir, fakat garibtişşkeldir. 

Kıyafeti bir defa KahirP<le 
bir bal kostümii rle giydiği ceddi 
büyük l\lehmet Alinin en eski kı
yafetidir. 

Biitün aile efradmda ım çok 
sevdiğ!m bu ka:·ın 'i>iraderimdi. 
Bu genç vefat eden pı·en.se iki ci
hetten merbuıtıını: Kendinden ki' 
çiik hemşirt!c;ile e • lenrliğim gir, 
Osman da bir kaç sene .::onra h -
nim evimde validemin evlfıtl.ğı 
büyi.inıilş ve terbiye görmüs, ::ıhla
kı gayet metin lıfr çerkes ~lmıştı. 

Prens Osman Faz1J miitemadi
yen okur biı· clakika bo5' kalmaz ' . 
şayet kalacak olursa behemehal 
köyHi avcı, roalıkçı - ınc:;;ela meş

hur dalyancı hacı :\fardiros gibi -
adamları başına toplar ve onlara 
kıt·r atar "Hayui hacı gel: senin
le bir mantar afalım,. der ve o ka 
dar güzel uydurur ki ve kendisi
ne o derece yakışır ki, diinyada 
her şe~·den ziyade menfurum olan 
yalanı onda fena görmc:.r.dirn \•e 

daima kendisine: "Haydi arsla • 
mm bir kıtır at!,, derdim. 

Halbuki o bıı sözümt'l kızardı. 
Zira ~·alanın farkma varıldığını 
isteıne'zdi. .. Kışın a\•larında, bü -
yük avlarda arslanım daima aya
ğına bir Arnavut poturu giyer; a
yaklarına ya çarık yahut Girit çiz 
me:ıi geçirir, üzerinde beyaz tiiv
lü kısa bir vaşak klirklii mint~n 
giyer. Beline geniş karnının etra
rına U7.un bir Trablu~ ku'i'ağı ~a 

rar. Arslanımın ~aten pek mül<1h 

ham olan vücudu - kolayca anla
şılacağı veçhile kencli:-ini atik Ye 
tetik - bir aveı olarak gö~termez
di. 

Yazları, sıcaktan; kı~l:ırı so . 
ğuktun çok ı:;ikay~tçi a·r~lannııııı 
ahvali beden:yesi kendisine nefis 
yalı ve kvnaklarınm binazir salon 
larında. bahçelerinde imrarı \•akit 
eylemesini tavsiye ederse de ah! 
o merak, o kafir merak: o adamı 
öyle ıt:mr ki, lnebolu ıssız dağla. 
rınııı keçi yollarında, kayalarında 

(Sonu 6 ncı sayfada) 
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Tarihten Bir Yaprak 
(Battarafı 5 inci sayfada) 

ayı ardınca koşturur ... 

Yazan: DANIŞ REMZi KOROK Tefrika: No. 24 
Hemen o gün bana .. Ufak bir ev 

buldu.. Ablasının evinden ve biraz 
da dışardan, Kanlıcadan, Cağaloğ• 
!undan tedarikle evi döı;edi, daya • 
dı... Amma.. Rahat edemedim ki, 

biri olmazsa biri daha. Hem öyle
leri var ki onun gibi pinpon da de
ğil. Ba.hriyeli hail gözünün için• 
bakıyor. Bugün l\lebmetten ayrıl
san bayıla bayıla hem de nikah!& 
v& resmen alır. Gülüyorsun ya ..... 
Hoşuna gitti deiiil mi? .. 

Bu Fevkalade Giizel Yıldız Vaktile 
R~ssamlara Modellik Yapıyordu 

Bir rivayet• 11"i1r• bir &"ün ba -
J)aaı ~ zamanın bazı )ıüyük paf&
lannı a-~stererek ı 

- "A olluml r. ollıun bura
ıi•ki ayılar elverlm)"Or mu da tl 
lnebolulara kadar koşuy<orsunua? 
damlşmİ.91 

O ~nkü cesim posta derunun
da bir ka~ mühim ayının mevcu
diyetini yerli me,hur avcılar te
min &tmişler ... 

a gönderip böyle pek mühim bir 
sllAhı takdir ve hüsnü ka:bul ile 
derhal tezgAblarına vaz ve az bir 
müddet zarfında ortaya çıkarmış 

olması biz Türkler için ne bü
yük bir muvaffakiyet idi. 

Halbuki o devri muzlimde ce -
haletin kurbanı idik. Bu güzel ve 
avcılarca fevkalade kıymeti olan 
tüfek suikast niyeti.le ihtira edil
miştir, diyerek ortadan kaldırıl

dı. HattA maatteessüf istemiyerek 
ben sebep olduğum vakayı anla
tayım: 

Nereden duymuşlar? Bilmem 
ki ... Birkaç gün sonra Mehmedin 
)'İne uzunca bir teftiş seyahatine 
çıktığını ve benim Üsküdard& Do
ğancılarda ufakça bir evde otur • 
duğumu kimden duymuşlar? •. Üç 
gün geçer geçmez annemle Cemal 
aökün etmezler mi? .. 

Şa'lll"ıP kaldım. Fakat yalnızlık 
ve kim•e.sizlik o kadar canıma tak 
etmişti ki.. hani memnun da ol -
nıa<lım değil. Taşkın bir aşkınlık 
\"e coşkun lıir memnuniyetle k&r
•ıladığım annemle Cemal, sanki be 
nim bu halimden bü. bütün şimar 
mcşlardı. Hatta evdeki çocukları 

bile unutup o gece bende misafir 
kalmağa bile kalktılar. 

- Ayol na ·ıl olur? .. dedim .. 
llaşımlıİ. beraber ikiniz de kalın .• 
kalın ama, evde Bilıterle Behna 
yalnız deii'iller mi? .. Korkmazlar 
Jnı? .. 

Biribirinin yüzüne bakıp sö • 
züme hak verir gibi iki•i de baş • 
!arını salladılar, yine ikisi birden: 

- Doğru... Çocukları ne ya
parız? .. dediler. Sonra birdenbi
re annem bir keşifte bulunmuş gi
lıi sevinçle haykırdı: 

- Benim aklıma güzel bir şey 
y ldi. Haydi sen de "Gönül., ü al 
bizimle beraber gel.. 

Cemal de bu sözü muvafakat
~hı karşıladı. Fakat ben hiç makfil 
bulmadığım bu teklife itiraz et • 
tim: 

- İ~te bunu hiç yapamam. Meh 
nıedin kulağına gider. Sizin bura· 
ya gelmeniz neyge ama .. Benim si 
ze geldigimi duyarsa kızar ... 

Annem israr ediyor. Hiç sevin 
ci ve neşesi bozulmadan: 

- Nereden duyacak kız!.. Hay 
dl haydi.. hazırlan. Bu kadar pı

smk olduğunu hiç de ümit etmez
dim. 

- Olmaz anne!.. Adamın abla 
sı burnumuzun dibinde oturuyor .• 
Derhal farkına varırlar .. 

- Ilani gelip gitmiyor diyor
dun ya ... 

- Nasıl gelip gider. ll'!ehme
din tenbihi var. Fakat o şimdi 'bü
tün bütün d'ş biHyor. Kim bilir si
zin gelmenizin bile ne kadar de
dikodusu olacaktır. 

- Ada ..... m sen de. Dü~iindü
ğim şeye bak. Am:iSyanın bardağı 

Filhakika annemin bu sözü be. 
ni tatlı bir hülya ve rüya içinda a-tt 
lümsetiyordu. Cemalle ..• O a-enç 
ve güzel bahriyelimle başbaşa bir 
izdivaç hayatı yaşamak ... Oooh ... 
Bu ne güzel şeydi. .. Bu tahayyü!A
hn tesirinde olarak: 

- Evet dedim, benim de canı
ma minnet. Fakat bakalım Cemal 
halli ayni at~le, ayni şiddetle beni 
istiyor ve seviyor mu? .• 

Annem şakrak bir kahka
ha atti: 

- Haydi oradan budala ... Hem 
öper de başına bile koyar .. Kız & • 
hk mı oldun nedir? .. Mutlak bu bu 
nak sem adamakıllı za.ptetıniş ..• 
Yoksa seviyor musun ne? .. 

Güldüm: 
- Yok canım, ııevmek değ!! ... 

Hem onun neresini ve nesini seve
yim? Sadece bir hürmet duyuyo -
rum ve ona cıyorum da anne ... 

Annem bir kahkaha daha attı: 
- Allah için o da ne acınacak 

adamdır ya. Kız sen onun ne eski 
kurtlardan, ne eski zalimlerden ol 
duğunu bilmezsin .. Sen onu bir Ce 
male sor da bak .. Öyle değil mi 
Cemal? .. 

Cemal ağabeyi gözlerinin akını 
döndüre döndüre: 

- Ah! .. dedi elime verseler 
yok mu?'· Lime lime didiklerim ih
tiyar bunağı!.. 

İçime bir merak düşmedi değil. 
Fakat ben bu bahsi nedense ka • 
patmak istiyerek .. 

- Her ne ise dedim. Bugün i
çin ne de olsa bana bakan, ya.,a -
tan ve kızıma baba olan bir erkek 
tir o. Ben onun hatırını saymajla 
mecburum. 

- Demek şinıdi gelemiyecek -
sin ha!.. 

- Hayır anne beni mazur 
görün fakat yine siz gelirsiniz. An
nemin bütün neşesi kaçtı. Sonra 
birdenbire yine meraklı ve müte
cessis bir bakışla beni süzerek: 

- Pekala! dedi. Sen gelme ... 
Biz yine geliriz. Hem bak sana ne 
sürpriz yapacağız. Çocukları da 
'beraber alıp birk ~ç gece kalırız .. 
Yalnız sen şimdi bize birkaç para 
ver. Bunak giderken herhalde se
nin yükünü arttırmış lır.(Sonu nr) 

İle Sabah, Öğle ve Akşam 
Her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

--
Yazan : LEON BOUSSARD 

7 te,rinisani 1918 de mü~terek 
tngiliz ·_ Fransız tebli~i ve Suriye
le yerli hlfafimet teşekkülü işini 

büsbiltfin alevlendirmiş, hararet. 
lendinni.,"1.i. 

Bu mözak~reler sadeee Arap 
milletinin istiklalini tem.ine matuf 
değil, ay'li zamarrda iki büyük 
devlet.in, Fransa ile İngiltere a -
rnsında ela şiddetli ve diplomatça 
bir münakaşa ve kavgayı da is -
tihdaf ediyordu. Fran~a kendini, 
tarihin de ispat ettiği Uzere, Ak
"llyışarkt,a bulunan hristiyanların 

ha!!lisi addettiği için 1913 ~enesl 
ma :tındanberi Suriye hakkındaki 
düşünce ve taı avvurlarını alenen 

Tefrika No: 24 
neticeye intizaren general Allen
bey 1918 teşrinievvelinde ve ken
di mesuliyeti altında biri, İngiliz, 
diğeri Fraruıız ve üçüncüsü de A
rap olmak üzere üç mıntaka ihdas 
ediyor. 

T. C. Liivrens, günün yüksek 
eiyınıet adamları arasında cere • 
yan eden müzakereler esnasında 
duydui[u keyif ve eğlenceyi hiç bir 
zaman bisset1t1emi~ti. 

Bu mükaleme ve müzakeı:eler 
esnasında Emir Faysal kurandan 
bazı parçalar okurken Lavrens te 
bunları tercüme babanesile, Arap 
hflkfimetlerinin yenı baştan teşek 
ktilü hususundaki nolct.ai nazarla-

bildirmi~. 
SiyMI: Illllizakerelerin 

rını uiz ve aınik ba:z:uruıı.a anlat
a!&~ ıııui& uğr&,fcyordu. 

• 

Isa Mirandanin son resmi 

Geçen sene !stanbulda seyretti 
ğimiz (Nina Petrovnanın yalanı) 

filmindeki rolü ile büyük bir mu

vaffakiyet kazanmış olan İtalyan 

sinema yıldızı İsa Mirandanın ha· 

yatı tetkik& değer. 
Bu güzel İtalyan kızı İtalyada 

Milanoda dünyaya gelmiştir. Tah
silini ikmal ettikten sonra kilçük-

tenberi büyük bir heves ile bağlı 

bulunduğu güzel sanatlara intisap 

etmek istemiştir. O vakit on beş ya 
şında idi ve güzel sanatlar müze
lerine devama başladı. 

Onu tanımağa başlıran ressam 

!ar, beykeltraşlar kendisini model 

!iğe almışlardır. Buradan kazandı 

ğ1 para ile Steno - doktiloluğu öğ

renmiştir. Sonradan bu sayede mu 

teber bir tüccarın nezdine katili• 
olarak girmiştir. Ayni zamanda da 
güzel sanatlar akademisinin kurs

larına. devama. başlamışhr. 
Tüccar onu himayesine almış 

ve kendisini teşci etmiştir. 

Güzel genç kız nihayet kendi
sini bir gün tiyatroda buldu. İlk 

olarak Pirandellonun bir eserinde 

muvaffakiyetle rol yaptı. Bu rol -
den sonra (Karanlıklar) filminde 
bir rol ald1. Bu rolünü pek de be-

Vakalar, biribirini takiben ca 
reyan etmekte devam ediyordu. 
Faysal Suriyenin istikHllini tanı • 
yan Klemanso ile anlaşmıştı. Mart 
1920 d-e Şamda toplanan bir Arap 
kongresi mucubince, Faysal Suri
ye ve Abdullah da İrak krah ola
rak ilan ediliyor. 

San - reno konferansmda Fran 
sa Surireyi elden çıkarmL5 bulu· 
nurken İngiltere, Filistin lllezopo
tamya ve :Musul vilayetine sahip 
oluyordu. 

1920 temmuzunda Fransız or
dusu Şama girerek Faysalı oradan 
kovuyor .. Bunun üzerine Emir ev
vela Suriyeye oradan da İngiltere
ye iltica ediyor. 

Utanılacak hadise.. Garp si
yaseti iflas etmek üzeredir ... 

Lavrens, kendinden, her şey

den, dünyadan iğrenmiş bir hale 
gelmiş.... Ve İngiltere tarihinde 
ne evveli~i olan ve ne de ondan 
sonra vukua geleceği muhtemel 
olmıyaıı bir hareket yapıyor ... 

Bain nişanlarının tevzii miiııa
sebetile yapılan resmi mera. im i
çin kral sarayına giden U\vreııs 

iienmediğinden !sa birdenbire 
ni terkederek yine bir ticaretha 

nede çalışmağa başlamıştır. Ha

tıratını bir muharrire anlatırken 

güzel sanatkar demiştir ki: 

- Beni azim sahibi bilenler al 
danıyorlar. Ben azimkar değilim. 

Bilakis çok ve çabuk hüzna kapılı-
rım. 

Romada büyük stüdyoda (La 

Signora di tutti) adında çenilecek 
olan filmde kadın baş rolünü yapa 

cak yıldızın intihabı için büyük bir 
müsabaka açılmıştı. Arkadaşları-

nın zoru ile buna iştirak eden genç 
kız muvaffakiyetle bu rolü temsil 

etmişti. Prodüktörler artık oııu an

gaje etmek için biribirlcriyle re -
kabete girişiyorlardı. 

Amerikan prodüktörleri de i.,e 
giri~tileı· ve onu Holivuda çekti' -1 
!er. Şimdi oradadır. Çok film çevi
riyor, fakat çevirdiği filmlerde ken 
dini gösteriyor. 

Meşhur İtalyan muharrir d' Au 
nunzionun en son takdir ettiği ka
dın o olmuştur. 

Kendi tabii güzelliğinin kudr&

tini bilen İsa Miranda hiç makyaj 
yapmaz, gece barlarına gitmez, 

roblarıı•ın modellerini kendi hazır. 
!ar ... 

bizzat krala hitap ederek, ekg~ri
ya gayri li\yık kimselere ve ko
layca tevzi edilen bu ruşanları ka 
bul edemiyeceğini şayet ederse 

kendini hür ve serbest bir adam 
olarak telakki edemiyeceğiııi söy
lüyor. Bu beyanatı gülerek dinli
yen kral Beşinci J orj Lavrcns'e 
hak vermekle beraber vakayı u
nutuyor. Öyle ki, üç beş dakika 
sonra, kendi sırası gelip te kralın 
huzuruna çıktığı zaman, nişanla
rın iğneli oldukları yastıktan çıka
rıldığı zaman kendisini hayretle 

dinliyen kraldan bu i~anları l<abul 
etm'emesi hususunda müsaade ver 
mesini rica ediyor. Şüphesiz Lav
rens'in etrafta bu hareketi taac
cüp, hayret, hiddet ile karışık bin 
bir his ile karşılanıyor. 

Nasıl kabul edebilirdi? Şayet 

İngilizler, Araplara verdikleri sö
zü tutmazlar ve Fransayı Suriye 
üzerinde hak iddiasından vazge
çirmezlerse, Lii\Tens bizzat ken
di memleketine yani İngiltereye 
karııı silith kullanacak kadar ileri 
gidebilerek!J 

Posta kurulmuş. Bir yüksek 
dalın hath balasına (Samolavise) 
ile arslanımı köylüler çıkarmışlar 
fakat sevdiği akrabasının tecrübe 
sizliğiyla vücudunun ayıdan kur
tulmak için bir çeviklik göstere
miyeceğini dü.şünürek prens Ha. -
l!m yanına meşhur avcı Neşet e
fendiyi terfik eder. Zaten bu cid
dt avcı ile arslanım çok sevişir ol
dukları gibi Neşet efendi arslanı
mın muvaffakiyetlerin! gayet sa
bırla ve bllifütur yutar olageldi -
ğinden vazifeyi memnuniyetle ka
bul eder. 

* İki uat geçer ... Ses sada yok .. 
Üçüncü saat geçer... Keza ... 

Arslanımın canı sıkılıyor ve dostu 
Neşet efendiye: 

"- Efendi, müsaade et te ben 
şu çatlak kayaya kadar gideyim 7 
demesi üzerine büyük avcı: 

"- Aslanım - iki gözüm, git 
ama dikkat et. Bak bulunduğu

muz yerlerin zemininde bir çok 
tırmıklar, izler daha ... Başka şey
ler hep burasının bir ayılar bul-J 
varı bir işlek caddeleri olduğunu\ 
gösteriyor. Dikkat et. Hem de ma 
lfım ya kulağın ela pek işitmez ve 
bunu bilerek iki gözüm başıııı öy
le sararsın ki, yanından on ayı 

geçse duyma?.sın ! 

- "Neşetçiğim, dikkat ede
rim, dikkat ederim, korkma hem 
de bum desen işitilir: Kaya bura
ya olsun olsunda otuz otuz beş 
hatve olsun!.. .. der ve çatlak 
taşa doğru gayet dikkatle yürür. 
!eğer bizim ars!anımız yegane 

geçide doğru yürümekte iken de
rin vadiden kopoylann ve slirü
eülerin takip ettiği canavarlardan 
birini aslanımın olduğu geçide sev 
ketmiş ve tamam arslanımla ayı 

kayanın "V' harii şeklindeki çat
lağıııda karşılaşmışlar! 

Aslanım müthiş bir: "Ovvv !., 
demiş. Ayı da o ses ve heybetin 
ka~ısında bir: "'Bu\1\--vv!,. demiş 
fak~t bu gayet sarp, kaya dik ol-

duğundan ve karşısındakinin eş -
kal ve etvarından biraz arkaya 
giden canavarın ard ayakları kay 
makla hayvan teker meker dere· 
nin derin yerlerine kadar yuvar
lanarak bu fani dünyaya gözleri
ni yıımmuş. Bu halde ar~lanımın 
silahı değil: heybeti koca ayıyı 

öldürmüştü. 

* Bu tarihi av lıikiiyeleri bizi 
yolumuzdan bü•blitün çevirdi: 
Mak><arlı aslimiz AbdUlhamidin 
Reşat paşa.um doğrudan doğrtlya 

ihtira ederek şekillerini baııa ha
ber verip Londrada pek meşhur 

av silhçısı "Holaucl and Holand., 

Şarktan uzaklaşıp İngi!tereyc 

a-itmek niyetidcydi. Bunun için dt 
müthiş teliiş ediyordu. İşte ba te
laş sırasında biitiin not defterleri
ni, hatıralarını Mısırda unutmuş 

ve öylece eli boş memleketine doğ 
ru yollanmıştı. 

1919 yılının b ılurında hiikfi
rnetten tekrar Şarxa gitnı.:k için 

mü,aade istedi. Ve bir tayyareye 
binerek Mısıra dönmek üzere yo
la çıktı. 

Henüz yolda ve tayyarenin i
çindcJ•ken amirleri ve dostlarının 

Bir sabah beni hünkar çağırt
mıştı. Dairesine girdiğimde tercü
man Münir paşa yanında idi. Be
ni ır&rür görmez : 

- Paşa, bizim Tufan ağa (hah 
riye neferi ve Yıldızın Harem havu 
zunda sandalcı olarak birkaç sene 
zarfında Ferik Tufan paşa olan) 
Rumeli Fenerinde ikamet eder. Bu 
sabah gelirken birkaç ağu tos ör
deği sürüsü görmüş: haber verdi. 
Sizin de benim gibi bu ava merakı
nız olduğunu bildiğimden hem de 
yemek bu usunda da bunları çok 
sevdigimden hem kendiniz için 
hem benim için avlanmanız zım 
nında emrettim Birmuş sizi Beşik
taş iskelesinde bekliyor. 

Cevaben dedim ki: 
- l\Iüsaadei şahaneleri oluı'!'a 

bir şey arzedeceğim. 
- Buyurun .. 
- Efendimizce ördeklere ta -

karrUlıün ne güç bir iş olduğu ma. 
;,1mdur: Tüfek menzilinden evvel 
kaçarlar. Adi av silahları cüzi ve 
hdakiirlıklarla yorgunluklarla mii 
tenMIP neticeler vermezler. Bu a· 
vın ciddi meraklılarından Reşad 
pa.şa kuluouz gayet musanna bir 
silah icat etti ve resim !erini Lon -
draya gönderdi bir meşhur fabri
kacı derhal takdir ve kabul etti ve 
nihayet mükemmet surette imal e
dilerek bugünlerde birini muhteri 
paşa kulunuza bir tanesini de Ga
latada silhçı Nikitişe gönderdi. 

Abdülhamit kemali tehevvür -
le: 

- Paşa! Paşa! Anladım ... Bu 
silah av için değil. .. Av için değil.. 
Bana. suikast için paşa bana sui -
kast için ... Bu Reşat paşa dediğiniz 
o mahut Hamdi pa..~a zade Reşat 
melunu değil mi? O beni sevmiş ol 
sa yanımda kalırdı. .. Şüphe yok, 
şüphe yok o silah bana karşıdır. 

.M üııir paşa merhumla hemen 
bir ağızdan: 

- Aman efendimiz! Merhamet 
buyurunuz Reşat paşa kulunuz ga 
yet gadık bir bendei şabanenizdir. 
Son derece namuslu ve vicdan ga. 
hibi bir kulunuzdur .. Maiyeti SP

niyelerinde devam şerefinden malı 
rumiyeti mücerret iki maddeden 
dolayıdır: Biri bendeganı şahane
leriyle hemfikir olamaması .. di ~· 

ri av merakı o zalim a.v merakı.. 
- Hayır!.. Hayır!.. Siz o me· 

!unu benim gibi bilmezsiniz ... Si
zi iğfal ediyor .. İzzet paşa şimdi 
gidip aşağıda çantadan icap edeıı 
parayı alınız ve hemen Galatadan 
o silahı mübayaa ile bütün me\·cut 
fişeklerile bana getiriniz. Şimdi 
bekliyorum. Reşat paşanın nezC.:. n
dckine gelince !:;en onun hakkın
da ne tedbir alacavımı biJ.rim yal
nız siz kendisin_ bir şey söyleme -
yiniz. 

* Bu suikast ve hal meseleled 
öyle bir mara.odır ki: her şey onla
rın kurbanı. Saı. ~t, sanayi, mar! -
fet, heves meslek, ev bark aile hiç 
hiç, o derecede ki: Hani Tufan a
ğa ağustos ördeklerini haber ver -
mes! üzerine ·ben celbedildimdi? 
Haniya Beşiktaşta Muş bekliyordu. 
Haniyn Karadeniz boğazında Kil -
yosta bu ördekleri avlıyacaktık? 

Uçtu, hepsi uçtu: Ortada yine o 
tablo, o levha, o zalim vehim kal
d1: Suikast. 

* 
arzusuna tebaan hatıralarım yaz- =============== 
ıtıağa başladı. Bu eserine şu ismi Son yağmur! uın ıararlan 

tzınir (Hususı1 -- Son yagınur • Yerdi: "Kemal,, in (1) deydi esa-
lar 'l'ıızlada bazı zararlar yapmış • 

sı. .. 
tır: 

Lavresn 1914 senesinde de bu Ezcümle donma ta.valarında bıı· 
nam altında bir esere başlamış, Junan tuzlar, bütün ameleler bu iı;e 
fakat bu eserini Mısıra gitmeden hasrolunarak derhal yığın haline 
evvel yakmı~tı. getirilmiş, bu suretle eriyerek kaY, • 

(Sonu var) 

(1) Sagesae kelimesinin mu • 
kabili olarak kullaı>•lmı,tır. Ol -
gunh:k, akıllılık, hekim1>1< mana-ı 
ıına da alınabilir ... 

bolnıalarının ön ii alınmıştır. 
Havalar müsait gitmediği tak • 

dirde; ezcümle tahmin olundı.:iu gi· 
bi, Tuzlada. 15 ikinciteşrine kadltl' 
istllısallta başlanılamıy:ıeaktır. 


