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lskenderun ve Antakyada lngiltere Kralı tahtından 
feragat mı ediyor? işkence bütün f ecaatile 

devam ediyor 
Soyguncuların yaktıkları 

köylerde halk aç kaldı 
Fransız Büyük Elçisi Ponsot dün dı· rinden bazılarında dolaşmış olan b~r 

~ciye Vekaletimize giderek vekil zat Ordu nahiyesinin Bayırbucağı 
evt"ik Rüştü Aras'ı ziyaret etmiş ve mmtakasmda gördüğü manzarayı şöy-

llıun boylu görüşmüştür. le anlatmıstır: 
Sancakta mevcut vaziyet 

davam ediyor 

Antakya, lskendenın ve havalisinde 
ttlevcut vaziyet bütün fecaatiyle devan' 
ebnektedir. Bu hususta şu haberler 
telınektedir: 
~is, 2 (A. A.) - Sancak nahiyele-

Evler kısmen harap bir hale girmiş
tir. Bu harap evlerden birinin tahta
boşunda ekmek pışiren bir kadında., 
şoförüm ekmek istedi. Kadın Çinündt
ki ekmeği verdi. Parasını kabul etme-
di. Şoför katık ohcak bir şey de iste
di. Kadın yok dedi. Şoför çökelek de 

Asiler bir lngiliz 
Q"emisini zaptettiler 

Madritte ölen müialerin ocnaze merasiminde ağlıyan kadınlar 
"'-._ (Yazısı 6 ıncıda) 

yok mu diye sorunca kadın ağlıyarak 
cevap verdi. İşte elimiroeki şu arpa 
ekmeğinden b3.ıjka bir şey yok. Dün 
meb'us seçimi için köyü bastılar, ev
lerde, anbarlarda ne varsa hepsini alıp 
götürdüler. 

Esasen 16 senedir bu mıntaka aşar 
ve vergi yüzünden kafi derecede harap 
bir hale konmuştur. Son soygun hal
kın elinde, avucunda kalan son eşya
nın da kaybolmasma sebep olmuştur. 
Mal ve can emniyeti kalmadı 

Kilis, 3 (A. A.) - Sancaktan kaçıp 
buraya gelenlerin miktarı artmakta
dır. Sancakta tnzyik azalmamış, arttı
rılmıştır. Hiç kimse malından, canın -
dan emin değildir. 
Medeniyet ve yenlllGe doQru 

Hama, 3 (Hususi) - Sancak köyle
( Devanu 6 ıncıda) 

fv;·kliier ·u~;·;ıi-;;·; .. --
~ Mareşal Fevzi 
fÇakmakta iştirAk 
i etti 
SMllletler Cemiyetine Hariciye 
i Veklltmlz gltmlyecek 
=: Hariciye vekilimiz Dr. Tevfik Rüş 

tll Araa Milletler cemiyetinin bu a
yın onunda yapacağı konsey toplan
tısında bulunmıyacak ve memleketi
mizi daimi murahhasımız Nccmeddin 
Sadık temsil edecektir. 

Vekiller heyeti toplandı 

Vekiller heyeti dün saat 16 da top 
lanmıştır. Bu toplantıda Genel Kur
may Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak 
da hazır bulunmuştur. İçtima uzun 
mliddet devam etmiştir. ..............•....................... -........ ._ ...... . 

Doğumunun yıl dönilmil hediyesi olarak 

LOYD CORC ZAHAROFA 

Krahn vereceği karar pazartesi 
günü parlamentoya bildirilecek 

Londra 4 (A.A.) - Havas ajansın
dan: 

Öğrenildiğine göre, kralın taç ve 
tahtından feragati içtinabı gayrikabil 
bir hale gelmi§tir. Kralın vereceği ka
rar ancak pazartesi günü resmen parla
mentoya bildirilecektir. 

Londra 4 .A.A.) - Hav:ı:s -1jansın· 
dan: 

Siyasi mahafil. kanunu esasi buhra
nının husule getirmekte olduğu heye
can colayısile acilen halledilme:;i lüzu-

munun nazırlar tarafından krala arzc
dilmiş olduğunu ve naurlann bu bapta 
iki gün zarfında bir karar vermesini 
hükümdara bildirmiş olduklarını beyan 
etmektedir. 

Bu mahafil, daha uzun bir mühletin 
huzursuzluk tevlit edeceği mütaleasın
da bulunmaktadır. 

öğrenildiğine göre nazırlar, kendi 
noktai nazarlarının kral tarafından ka 
bulü takdirinde bu mühlet uzatılabile-ı 

cektir. (Dcoomı 6 'ncıda) 

--------~-------------------------------------------------

Donanmamız 
Yunan sularından ayrıhrken 

deniz ve hava filoları 
tarafından uğurlandı 

l'wıan Kralı Samajeste ikinci Jorj Yavuzda lstikl6l marşımız ~ımrker. 
Selam vaziyetinde 

Donanmamızın dün sabah ı:;aat 9 da 
Faler limanından hareket ettiğini yaz
mıştık. Donanmamrz Falerden ayrılır· 

ken Yunan donanması tarafından pek 

parlak bir şekilde selSmlanmıştır. 
Denizaltı gemilerimiz ve ana gemisi 

daha evvel Falerden yola çıkmıştı. Saat 
(Devamı 2 ncid~) 

~nadoluyu hediye etmişti Fındıklıda soygunculuk 
~rbüz ve Güzel Casus Zaharof yapanlar yakalandı 
~.rı:. ~@ClYJIJ< Harp l~lnde Bulgar doktora ilnlformaslle Odun deposu sahibinin 650 

\\:aSaıib>aı~amo~ 1 Almanyaya girerek ele geçirdiği evrakı • 
Klemanso ve Loyd Corca hrasını nasıl aldıklarını 

nasıl götürdü ? anlatıyorlar 
"Sir Bazit Zaharof un ölümün~ Bir hafta evvel Fındıklıda nyas Çe- bir sene evvel çalışanlardan Selinikli 

kadar açılmayacaktır... lehi sokağında 19 numaralı evde otu - altmış beş yaşında Şakir memurlar ta-
Üç sene evvel haz:rlanmış ve Lon· ran odun tüccarı Mustafanın evine üç rafından takibe başlanmıştır. Mlişteri-

clra bankalanndar. birinin kasasmd.lt" meçhul adam girerek ihtiyarın 650 li- lere fena muamele edip kavga ettiği i-
henüz çıkarılmış olan bir zarfın üze· rasını almışlardı. Bu adamlar hizmetçi çin depodan çıkarılan bir adam ola.n 
rinde böyle yazmakr<!dır. Mektup Nefiscnin elleriyle ayaklarını bağlayıp Şakir takip edilmiş ve Galatada Hacı 
"Avn panm gizli eli, diye tanınmış, alt katta arka taraftaki odanın yükü- Mimi mahallesinde Mandıra sokağında 
beynelmilel şöhreti l-.aiz maliyeci ne koymuşlar, sonra da gelen Musta- ArnaYut bakkal Rıı.a.nın yanında ya -
Zaharofa aittir. fanın üzerine atılıp hesap defteriyle makhk yapan Milıala giderek para is-

Bu mektupta ya?:ılı olanlar, meş- cebindeki parasını alıp kaçmışlardı. tediği tesbit edilmiştir. 
hur lngiliz kadın muharrirlerden Ro- Enıniyet İkinci şube müdürü Necati 

ile birinci kısım merkez memuru Tev-
Bu görüşmeden sonra memurlar Mi· 

halı da takibe başlamışlardır. Bir gün 
sonra Mihahn yanına Okmeydanmda 

sita F orbs'a 1933 senesi teşrinisani fik bu soygunculuğun faillerini meydn-
ayında Zaharof tarafından anlatıl 
mıştı. 

Anlatılan şeylerin Zaharofun öHi
mün~ kadar asla ifşa f~ilmemesi şart 
koşulmuştu. 

Esrarengiz zarf. Londra bankasm· 
dan hundan üç gün evvel çıkmıştn. 
Ve Zaharofun ağzı.1dcın nakledilmiş 
olan bu zarfın muhteviyatını aşağd1 
venyonız: 

İngilizce "~·,n.dav J<.ronik1 .. gaze· Zalıarofun eulenmek için SO sene 
(Devamı 6 ıncıda) "be~iği kadın 

na çıkarmıya, Aksa.rayda Nadirenin e-
vine girip kadının elleriyle ayaklarım Havuzbaşında bahçesi bulunan Demir 
bağlayıp paralarını alan soyguncuları Ali adında bir Amavutla Sirkeci Fa· 
meydana çıkaran ve bu yüzden birinci zıl gelerek konuşmuşlardır. Bu görüş
komiserliğe terfi eden Abdürrahman melerden sonra hepsi ayrı ayrı takip 
Tosun ile iiçüncü komiser lsmail, Meh- edilmiş, oturdukları yerler de anl3.ıjıl
met, Vahdettin ve Kemali memur et- mış, nihayet dün Mihal. Demir Ali, 
mi.şlerdi. Fa1..ıl, Şakir yakal:ınmıştır. Demir Ali-

Bu memurlar geceli gündüzlü tahki· 
kat sonunda soyguncuları şöyle mey
dana çıkarmışlardır: 

Odun tüccarı Mustafanın yanında 

nin üzerinde iki kurşunu atılmış bir na 
gant tabancası bulunmu.~tur. Bunlar 
soygunculuğu nasıl yaptıklarını itiraf 

(Devamı. 6 ıncula1 . 



HABER - Akşam postam 

'lngiltere Kralı tahtından 
feragat mı ediyor? 

Asilerde sarsılnıa 
hareketleri görülüyor 

Vaziyet açık .. İspanyada milletler çarpışıyor. Orada İtalya, Almanya, Fran· 
sa ve Sovyet Rusya çarpı§ıyor. Asiler, idcalojistlerin kuklasıdır; onların menfa· 

atlepni tem.ine uğraşıyorlar. Dökülen kan ispanyada İspanyol kanıdır. Gelen ha· 
berler Madritin üçte ikisinin mahvolduğunu bildiriyor. Bu çarpışmadan kim ga· 

lip fçıkacak? Bizce kim çıkarsa çıksın, orada vaziyet tavazzuh ettikten sonra bi
le ortalığm sakin kalanuyacağt, harp bulutlamıın ufuklardan dağtlmıyacağıdır. 

Kim kazanacak? Hangi taraf galip çıkacak? 
tıte bir sual ki kat't cevabı henüz verilemiyor. 

Bununla beraber asilerde sarsılma alametlerini ortaya vuran alametler de 
yok değil. 

- Bunlardan biri, zehirli gaz kullanmaya başlamış bulunmalarıdır. Bu tahak

kuk etmiş gibidir. Beynelmilel :müfrezenin sıhhiye reisi asilerin kullandığı zehir

li gö.zm "Yeşilhaç., adındaki gaz olduğunu ve on kişinin bu yüzden öldüğünü 

bildiriyor. 

Mad.ritteki İngiliz parlamcntoheyeti, Avam kamarasına bir telgraf çe-

kerek Madritin gaz maskesine ihtiyacı bulunduğunu bildirmi~. eüratle gönde
::-ilmesj ricasında bulunınu~tur. 

İkincisi asilerin ne yapacaklarını şaşrnruş bir halde bulunduklarına işarettir. 

Madritteki sivil ahalinin yaşadığı mınta-kalartn onlar tarafından bombardrmam
dır. 

ttçilncilsü: Asiler arasında bir isyan hareketi baş gösterdiğine d:ıir g elen ha-
berlerdir • Haınun Rasih TANAY 

Japonya izah ediyor : 
Almanya ile anlaş-
ma niçin yapıldı ? 
Üzninde dedikodular elan devam 

eden ve metni bugüne kadar gizli 
kalan Japon· Alımın komünist 
aleyhtarı anlaşma hakkında Japon 
Hariciye nazın Hirota şu izahatı ver
miştir: 

··-Japonya bazı gazetelerin yaz· 
drğı gibi faşizme iltihak etmif «feği]. 
dir. Biz, Ff811sa ve Arıcrika gibi de
mokratik dcvledet"le tetriki mesai 
tderek komünizme ksrıı mücadele 
edebiliriz. Alinanya ile imzaladığı· 
r.uz anlaşma Çın ve lşpanya gibi ra
banct memleketlere a~ker sevkiyatı~ 
ru derpİ§ etmemektedir. 

· Komünizme karşı Hok teşkil edeı. 
ken niçin faşizme kufi da aynı su
retle hareket etmediğimizi soruyor· 
sunuz. Bunun sebebi n~kardır. "Ko-

minter,. adın. taşıyan üçüncü enter· 
nasyonal "Kendi gayelerini başkala· 
rma da kabul ettim1e1-: istiyen bev · 
nelmilel bir teşkilattır. Bu itibarla 
ona ka?Jı müttehit bir cephe teşkil; 
zaruridir. Halbuki fdşizmin böyle bir 
iddia.aı olmadığı için ona karşı ceph~ 
kurmak ihtiyacı hissedilmemektedir. 

Sovyetler hükfmı.-t\ Komintem 
aleyhine dönecek olursa, Japonya. 
Sovyet hükumetinin de yeni anlaş 
maya iltihakını memnuniyetle karş•· 
layacaktrr. 

Almanya ile imzaladığımız yeni 
muahede Japonyanın harici siyase
tinde hiçbir tebeddülat husule getir 
miyecektir. Şimdiye kadar olduğrı 
gibi, bundan sonra da İngiltere F raıı 
sa, Amerika ve Sovyetlerle dostanf 
münasebatımJ?a d•v=ırn edeceğiz . 

Yunanistanda 
hükômet darbesi 

Eski nazırlardan Mihalakopulos 
tarafından yapllmak istenmiş 

Atinada hazırlanan bir hükumet 
darbesinin nasıl meydana çıkarıldığı 

hakkında diln Atina ajanamın verdiği 

izahatİ yazmıştık. Atina ajansı bu mü
h im hükfunet darbesi hakkında yeniden 
şu mühim mal<lmaa vermi§tir: 

"Darbci hük:Qmet tC§ebblisünün ha· 
şındaki devlet adammın müteveffa Ve-

Fransız 
kabinesi 

düşüyor mu? 
Vaziyet bugün kati 
surette an ıaşılacak 

Fran.sada hükumet bugün meclis 

nizelos kabinesinde hariciye nazırı bu
lunan M. Mihalakopulos olduğu tahak 
kuk etmiştir. 

M. Mihalakopulosun harekatından 

haberdar olan başvekil M. Metaksas u
zwı zamanda.nberi eski hariciye nazırını 
tarassut altında bulundurmakta idi. M. 
MihaHlkopulos nihayet fikirlerini bir 
dostuna ifşa etmiştir. Bu zat da vaziyeti 
uzun bir raporla başvekile bildirmis ve 
M . Mihalakopulos!a beraber olan sivil 
ve askeri zevatın bir de listesini başve
kile vermiştir. 

Bu listede isimJeri yazılı olan zevat, 
başvekil M. Metaksası ziyaretle M. Mi
halakopulosun fikirlerine iştirak etme
diklerine dair teminat vermi§lerdir. 

M. Mihalakopulos henüz tevkif edil
memiş olmakla beraber, tarassut altın
da bulunm3.ktadır. Darbei hükumet te
şebbüsile alakadar adamların hemen 
hepsinin mtilga halk fırka.sına mensup 
oldukları anla~tlmıstır. Bunlar yakında 
bir adaya sürülecektir ... 

lngiltere kralı seki7.ir1ci Edvard dün 
Başvekil Baldvin, D:oı:hiliye vekili Sit 
Con Simon ve liberal partisi lideri 
Sink!er ile uzun boylu görüşmüştür. 

Buşvekil ile mülakat bir saat ka
dar sürmüştür. Veliaht York düka 
sile de bir görüsme cie bulunmuşutr. 
Bu hususta afansla.rı~ verdiği malu
mat ımdur: 

ı.;ndra 3 (A.A.) - Royter ajan· 
sı bildiriyor: 

İngiltere halkı bu sabah uyandığı 
zaman bütün gazete baş yazılarının 
üstünde şu yazıyı gördüler: 

Mühim bir kanunı..l esasi buhrant 
G azeteler dürikü kabine toplantı

sında kralın bakanlarile, olan müne· 

ı çerlrJe 

• Ttlrkoflsln yeni 12 müme~slli yarın şeh 
rtmtze gckrekter ve tuı-adn hlr h'lfta kadar 
k'!lar:ılt lh-racat ta.clrl,,.rlnt dlnliycccldcrdlr. 

• SUleym:ıniyede Türk vo !sıa.m müzesi 
yanrndaki mimar Sinan 1.sanndan olan bina 

tamlr eclllerek mahkQl,At mUzeai yapılacak 

tır. 

• Rize vaıtsi Cevdet mczunlyetle §ehrlmize 
gelmiştir. 

• Münhal 1stanbuı mebusluğuna parti na 
mına hartcfys umumt kAtibl Numan Rı!atoı 

ns.mzet gösterileceği haberi teeyyüt etmek 
tedtr. 

• BaşvekAlete merbut olarak lılr meteoro 
lojl umum mUdürlüğü kurulaca.ktrr. Mevcut 
60 rasat istasyonunun adedi 200 ze çıltarıla 
caktrr. 

• Meclisin yarınki toplantısında mUhendis 
lik ve mimarlık hakkrndaki kanunla subay 
ve asl<ert memurların tekaUtlüklerlne ait 
10.yiha görUşüleoektır . 

• S!yaııl mUsteşarlıkla.r hakkında.ki rapor 
ikmal eclilnılştir. BaşvekAletin tetkikinden 
sonra kanunun esa.cılan hazırlanacaktır. 

• İktisat veka.Ietinln verdi~ emir Uzerlne 
şehrimizdeki alAklld:ır makamlar benzlıı ve 
petrol flyatl&rmda lhtikA.r olup olmadığını 

tetkik etmektedirler. · 

• Bazı mekteplerde traho~u talebe bulun 
duğu anla.şıldıfııngan bütün talebenin gözleri 
esa.alı bir muayeneye tabi tutulacaktır. 

• Ankarada bazı temaslar yapan Unlver 
site rektörU Cemil şehrimize dönmüııtür. 

• Bursaya baA"lı Tahta.lıkllyde maliye ta.il 
sildan Cemalle köy korucusunu öldüren I{.a 
dlr pPhlivan idama ve oğlu Süleyman 12 se 
ne hapse mahkfun edilml§tlr. 
• Ankarada bulunan gümrük ba,müdürU 
Mustafa Nuri elektrik şlrkctı.nın yaptığı 

kaçakçılık dolayısile hasıl olan vaziyet bak 
kında direkt!! alacaktır. 

• Kadtl{öy su şirketinin satın alınması hak 
kmda cereyan eden müzakereler de Ankara 
da müsait bir a.nla.~ma zeminl bulunmuştur. 

,. Belediye, tramvay ı;ıirketıne saa.t > lrmi 
den sonraki seferler için araba llAvesinl bil 
dirmlştir. 

• Şehlrclllk mütehassısı Prost bu ayın 
yedisinde Ankaraya gidecektir. Prost yeni 
1st:a.nbu1 plMı hakkında Nafia vekaletinin 
lstedJA'f izahatı verecektir • 

• Maarif vek!leti sanat mekteplerinde 
muallimlerin elbiselerinin ucuzca dikilmesine 
karar verI"'Jştir. 

• Kflğttbanedekl İmrahor ve Çağlayan 
kasrları asil vaziyetleri muhafaza edilerek 
tamir olunacaktır. 

• 100 ve 00 liralık k!ğıt paralar şeklt 
muhafaza edllerek yeni harflerle basılacak 
trr. 

• Bahkçılar kongresi yarın mesaisini bl 
tlrecektır. 

• Tiran maslahatgüzarlığnnız.--m elçUfğe 

kalbi takarrür etmiştir. 
• Mimarlar cemiyet! ınlmarlarm alacağı 

ücreti tesblt eden bir ntzamname hazrrJa 
mıştır. 

• Cenevreden veri•::n bir habere göre Tür 
kiye, İra."l, trak ve Efganistan arasındaki 

şark paktt ı ıcna.nusantde lınzalanıı.caktır. 
• Üniversite şark tarihi doçenti Mükrimin 

Halil kömUr çarpması netlcesl evinin mer 

dlvenlerlnden yuvarlanmış ve sağ köprUcUk 
gemiğile kRlasmdan ve dudaklarmd!ln yara 
lanarR.k haı!taneye kaldı:rılmışttr. Kendisine 
geçmiş olsun deriz. 

Daşardıı · 

huzurunda harici siyaset hakkında iza
hat verecektir. Htırlaı-dadır ki Fransız 
başvekili Leon Blum Fransız komünist 
pat'tisi mebusları kabinenin aleyhine 
rey verdikleri takdirde - rey adedi ne 
olursa olsun - kabinenin çekileceğini 
evvelce. bildirmişti.. 

Dfüı geç vakit gelen bir habere göre 
komünist partisinin meclis bürosu par
tinin katibi Torez tarafından söylenilen 
nutku ittifakla tasvip etmiş ve hükCtmet 
programının halk cephesi programına 

uygun olmadığmı ileri sürmüştür. 

• ı.rusolinJnin geçenlerde MilAnoda Macar 
hududunun Romanya aleyhine tadil edlleceği 

R a 1k0 n f) e v 1 et ~eklinde söylediği nutku protesto ıcın Bük 
reı:ıte büyük mitingler yapılmıştır. 

ha 0k018 r) m Od Ü r• • Nehirlerde beynelmilel mUraka.bcnln bo 

Komünist partisi bilrosu İspanya cum 
huriyet hükumetine gönderilecek silah
lar ftzerine konulmuş olan ambargo· 
nun kf!ldırıhuaauu istcmeğe karar ver
miıtir. 

1er1 D t n 1 f) ti m ft) zulmaıu dolayısile Yngoslavyada Almanyaya 
y teessUl etmiştir. 

Öğrendiğimize göre dört Balkan • Ja.pon pamuk sana)'ilnd.ı çalı,ian ::5000 

memleketi Devlet bankahm müdi.lr- ~m:ı1e grevhüykapQmıştJtırM. -•- P at t .... 

1 • b. h k "k' . . .n man me On.ıuıg o gaze enı 
en ır a en Ve tcşn ı ınesaı temı~ n1n Derlin muhabirini Almanların da Mosko 

ni maksadile k:_nd; aralannda. bir vada ldama ma.hlttım edilen Almanın ta 
toplantı yapmaga k:.ırar vennışler· 
dir. Bu toplantrnm tarih ve mahalli 
yakında tayin edecektir. 

mamlle masumiyetine lnıı..nmadığl haberini 
verm . sinden dolayı hudut haricine çilca.nnış 
b:r. 

sebatının ve bilhass:i kralın hususi 
hayatına müteallik meselelerin mü-ı 
nakaşa edilmesine ait olduğunu yazı· 
yorlar. Gazetelere göre, hükumet, 
mesele memnuniyeti mucip bir şe
kilde halledilmediği takdirde, çok 
mühim bir teskilatı esasiye buhram 
hadis olacağı k~naatindedir. 

* * * 
Londra 3 (A.A.) - Havas ajan· 

sı bildiriyor: 1 
Siyasal mahafiller, kralın istih 

etmek ve yahut şimdiki projelerin· 
den vazgeçmek şıklarından birini 

tercih vaziyetinde 0lduğu kanaati;; 
dedirler. 

Kralın bu sabah, kendisine F ord 
Belvedere mülaki olan hazinedarı "r 
hususi sekreterile mnhtemel halefi 
meselesine ait vesik,,Jrm tahriri isir ; 

görü~tüğü hakkında bir şayia dör .. 
rnüstlir. Bununla be:~ter, Basbakan· 
lıkt~. henüz bir tara hal bul~macaV,r 
zannedilmektedir. Kr::ılm, refikasın ı 
serbP..stc:e intihap ed·~hileceği, fakrıt 
bu izdivaçtan doğaı:ak cocuklarm 
tnhta tevarüs .. demi veceO-i şekr 

bir tarzı hal, sa.lahiy"!ttor birçok kirrı 
s .. 1 .. ,.. rarafmdan miimkün görünme1< 
tedir. 

Herhalde, kral pek yakında bir ka· 
rar verecek ve kanunu esasiye tac:ıl 
luk eden buhran birk;-c- gün zarfm•fo 
halledilecektir. 

• • • 
Londra 3 ( A.A.) -- Bir Amerik:. 

ajansının Londradaki bürosuna ve
ri.lP.n malumata aöre, rr:adrı.m Simn 
son birkaç ay icin yabAnrı meml"' 
Kf'tlere gİtm,.;:;e kı:ırar vnr.ıiı:ı ve ho 
ta hıı <1koam Londradan ayrılmak n; 
yctindedir. 

• • * 
Ga7.eteJ ... :rin nPcırivı>.tı Ü7f':nne h~7' 

m ... buslar Avam Kamnral!mrla Ba" 
vekilden izahat istenıi~lerdir. Amele 
fırkası lideri )İnbaşt atly ilk olarak 

söz almış ve şayialar hakkında iza
hat istemiştir: 

Başvekil M. Baldv\u bu suale ce· 
vaben şunları söybr.:iştir: 

- Bu hususta bugün eöyliyece· 
ğim bir şey yoktur. Şimdilik bu me · 
seleye dair bir şey sormamanızı ricn 
ederim. 

M. Atly - Bu mesrle efkarı umu
miyeyi yakmdan da1-a.dar ettiği cİ· 
het le, Başvekil mürr.l< ün olduğu ka· 
dar kısa bir z,ılmanda bu hususta iza
hat verileceğine dair teminat ver .. -
rnez mi? 

M. Baldvin - B11 suale müsbet 
cevap verebilirim. . . .. 

Londra 3 (A.A.) - lşd ve aza· 
dan albay '\Yedwood Avam Kamara
sına bir takrir verer~k.. azayı, ta..; 
giyme merasimine ait hiç bir şeyin. 
kral sekizinci Edvardm Sl'\dakat ve
minini hükümsüz hırakmayacağtm 
ve bundan başka lngili2' krnlmın ye-

rine hiçbir kimseyi ~cçirtmek niye·i 
mevcut olmadığını beyana davet et
miştir. 

Albay, bu takriri verirken, kralm 
istifasm•n herhalde :.:niine geçilmek 
lazım olduğu ı:tülalnwsile harekP.t 
ettiğini, zira krnlrn halk tarafmd<ır 
çok sevildiillni, herh"'1n;:ri bir değişik
liğin memleketi ikive ayıracağını, b;T 
seçime müracaat ed;ı._,. reylerin kahir 
bir ekseriyetle kral L··hine toplanac:\· 
~nr bevan etmektedİl . 

* • .. 
Londa 3 ( A.A.) -- F (-.rd • Belve

der civarındaki sivil polis muhafrz 
kuvvetleri artmhmşnr. 

Bazı meraklılar gnıp halinde top
lanarak hadiseler hakkında tefsiratta 
bulunuyorlar. 

Gazete satıcılan ,_liıkkanlarına bu 
akşam, buhranı bildiren ve şato için
de olup bitenler hakkında tahminatı 
ihtiva eden yazılar Yapıştırıyorlar. 

Söylendii?ine gÖrl"!. kral. F ord -
Bclvederde bulundur~ \ zaman mut;ıt 
olarak yaptrfh tenezzühü yapmaış ve 
bütün gün dairesinden çıkmamıştır. 

4: Bilinci kA?ıun - 1936 

onoeınıcn mn? 
tdle~no, seyya.ır 
setncımı? o ~:J .. 

değlB 
lstanbulun en uilyü.k, en sıkıcı 1'6 

hatMZ edici manzar41.arınd.an biri 
kmcil.erdir. Batttı, lstaınbuı için, y 
Avrupalılar "dilencileriyl.e me§/· ırdıl. ~l 
diye yazı,W.r blle yazm.ı§lardır. ti· 

Büyük bir memnuniyetle görüy 
ki, enıniyet müdiriyeti, dileııcil 
kat'i bir mücadeleye girişm4tir. 

işin başarılması şehir namına old · () 
1oad.ar, içtimai bir yaranın da ort ~rı 
kal,dırılması b<lkımınd.an mühim 
mıwa/fakıyet oZacaktır. 

Yalnız, şehrin büyük caddel.eri 
ve bu arada istiklal Caddesinde, 
ma.hlitklıar ve hele biri.si kanbUr 
kadın vardır ki, gelen geçen yolcu 
musallıat olur, dururlıar. Bunıar tJ,". 
ci midir1 Değil. Çünkü "hepsi e11ef1 
birer deste firkete .ılmışlıardır ve 
satmak behanesiy'U.ı dola.prlar. O 
de, diyecek.si.niz, bunlar seyyar sa 
dır. O da değil. Çünkü seyyar sat 
Zarın ana cxuldelerde d-Olaşmll 1.crı 

saktır, ve aoaba. bunlann seyyar s<J 
vesikaları var mıd1r1 

Her iki halde bu cin."l kadın ve ç<JI 
çocuffun, ana caddelerde 1uıll'ı r<111 

sız etmesinin önüne geçilmesi 1a:t. 
dır. Zira, bilhas."1 Beyoğlunda, f sfı 
Ml cadde.~frıddci siyah ye1dirmc1i. 
misi t<Ypal, bir tanesi kan bur f ir 
f:ilccarlar1 1ıe dilencileri kaldırılmııd 
ça bu iş tam mmıaf fa1\ıyete eri 
olmıyacalctır. 

Halkın Dostu 

Donanmamız 
geliyor 

(Ba§ tarafı 1 in 
8,30 da Atina elçimı.z Yavuza gele 
aınirahmızı ziyaret etrruı ve bunu ııı 

akip Yavuz ve filotillamız demir 
lardır. Filomuz hareket edince A 
ve dört Yunan muhribi filomuzun 
cağında olduğu halde limandan çı 
tardır. 

Bu vaziyette asker yekdiğerini ı 
lıyarak ve milzikalar çalarak sahil 
be§ mil açığa kadar gidilmiş ve o 

Averof Türk filosunu 17 topla seli eti )(il 
yarak mukabele etm.ittir. Bet d ~Oıı' 
tayyaresinden mürekkep bir Yunan ili 
va filosu donanmamızı uzaklara ka 
uğurlam11tır. 

Yunan sulan terkedilirken Anıi 
mızla Yunan am.iralı arasında ga 
samimi telsizler teati edilmiştir. 

Saylavlarımı~ Yunan 
... a,bak anı nt; zdln de 

Diln Atinada bulunan Büyük 1A 
me:lisi ikinci reisi Nuri Conker ..,e 
ğer Uç saylavımız Başbakan Meta , 

tarafından kabul edilmişlerdir. "Yıl,\ ~a 
başbakana saylavlamruz büyük elç~-~ "~~ 
şen Eşref tarafından takdim edilrıııf'" 

Hcısbihal çok samimi olmuştur. 

Yu an gazeteciler blrllO "'" 
zlyaf ti J)_ 

Yunan gazeteciler birliği de yuıı /r 
tanda bulunan Türk gazetecileri şe~ı 
ne bir ziyafet vermiştir. Ziyafette />. fi 
gazeteciler birliği reisi M. ZarifİS cJ 
buna cevaben de saylav ve gaı.~ 11 
Na~it Hakkı Uluğ birer nutuk r.01 
mi,lerdir. fi' 

Ziyafttin sonunda Cumhurreisi /. e1 
t>i' tfuk ve Yunan kralı ikinci Jorja 

tazim telgrafı çekilmiştir. _../ 

Til r li ı ye 1\ ı z ı ray' 
1 . ' Kızuh~ç b rlltl 'eza kom 

~zah .. ına eeçlld• ·~ lı'r 

Ankara: 3 CA.A.) - ikincitetrfıl~ ~l'Uı 
25-27 ~tinlerinde Pariste toptanaıı jttl#' .. 
zılha~ birliği müdürler meclisi i~t ·ğiJ1 ~hi 
mda Türkiye Kızılay cemiyei bır:ı " \~t 
icra komiesi azalığına inihap edilrıl•rıııs' tıı 
intihap Kızılay cemiyetine tebliğ 0 ~~ 
muşur. ....../ \.~ 

e \.'·ıc 
Alnıaoya ile SurlY >~ 
ve Ltıbnan arasırıd' ~~1 

miiz11kereler ~ \"" ~ 
Beılin 4 (AA.) Ynkmda A .~ %~1ıq 

ya, Suriye ve Lübnan arasında tı ~ ı 
müzakerelere giri§il~ektir. 



enim. qö.cüşüm: 
'-- ,,,_. ..-. ----- ~ -
'1seıreıro n n ii""oo -

' & şemsnsn~eır 
V ~hamdillill8.h ala dinil i.slaml 
aI>urun güvertesindeyim. 

ao.Yle bir ses duyunca, başımı çe
l Şahsını tanımamakla beraber 
illi tarudığım oir in.san: Sünneti 

Ü?.ere kesilmı§ bir sakal ve bı-
. Gözde altın gözlükler, sırtta mil

el bir palto, ayaklarda galoş kun 
ar... Fakat, kasketin şemsisiperi 
Ya · ı . ·dJlf ~ çevrı mış .•• 

ti aşrlıyor ... 
İndeki tesbihi habire çevirdikten 

ilcf rıtUternadiyen için için dualar mı
! dıktan sonra, "ibadet aletini,, sa· 
llıa sürdil. Ceb!ne attı. Etrafa üfle-
ııo:~ası tamam olmuştu. 

~ Aaah ! - diyerek iğildi; bir kutu 
,., ~ çıkardı. Bir tanesini dudakln

tliştirip yaktı. 

r '· yolculukta ahbap tedarikiut
~~h~vesli oluyor. 
Ulurnsiyerek dedim ki: 

't>ek dalgınsınız galiba, efendi ba-

liaY"retle: 
'Niçin? - diye sordu. 
' Malüm ya: Ramazandayız! ... 
~ evet, elhamdülillah ... 

affi. , ır nefes daha tütünü ciğerlerin.~ 
li. 

' Fakat mütedeyyin bir zat oldıı
Uı anlaşılıyor.. Şimdi gündüz .. 
~~lu değil misiniz?. 

' 1'rabzona gidiyorum evlat? 
..... ? 

'Malum ya. .. üç günden fazla çc· 
'tj. Seferiyim de onun i~in niyetli 

b 1n_ı. .. İnşallah kaza ederim .. 

iplik 
muhtekirleri 

VekAletçe şiddetle 
tecziye edilecek 

Hükumet bir tardf tan iplik fiyat 

General Şakir 
güleşin cenazesi 

Bu sabah merasimle defnedildi 
larmda yapılan ihtikarın önüne ge· Niste vefat eden general Şakir Gü
çerken diğer taraftan ihtikarın ne gl· leşin cenazesi bu sabah Daçya vapur11 
bi sebepler tesiri al~mda ve hangi ile limanımıza getiıilmiştir. Şakir Gil· 
eller tarafından doğıuulduğunu te~· leşin bir Türk bayrağına sarılmış ola.>ı 
kike lüzum görmüştür. Alakadar tabutu vapurdan çıkarılarak cenaze o
makamlar aldıkları '..:n.ir üzerine hı .. 
husu~ta tetkikat yapınağa başlamı~- tomobiline konulmuş v Gülhane hasta-
lardrr. nesine kaldırılmıştır. 

Evvela şu cihet öğrenilmiştir ~i Saat on birde buradan merhum ge-

de cenaze Beyazıt camine götürülmU~ 
ve oradan da şehıtliğe nakledilmiştir 

Merhum Edirnekapı mezarlığına me 
rasimle gömülmüştür. 

Atinada 

Atina., (Hususi muhabirimizden) 
Niste vefat eden General Şakir Gülej 
in cenazesi buraya giterildi ve bir 
Türk bayrağına sarılan tabut Atina -
dan merasimk Pireye götürülerek o
rada Daçya vapuruna yerleştirildi. 

iplik yokluğu hiçbir nıman bir bulı· neralin tabutu bir top arabasının üze
ran ve netice itibaril ! hudutsuz fiya.• rine konularak kaldınlmıştır. Önde 
yüksekliğini doğura·:~l- bir hadde va· bir bando, askeri kıt'alar ve birçok çc
sıl olmamıştır. Fak9.t kasti mahsusla lenk bulunuyor ve cenazeyi asker ve 
çıkarılan buhran şayıaları, fabrikalct- mülki erkan takip ediyordu. Bu şekil
nn hükumetin arzuhrile hem ahenk ------------------------------

Merasimde sefirimiz Ruşen Eşref, 

mütekaid general Kazım, sefaret kA.ti!) 
!eri ve konsoloslarımız bulundular. 

yürümesinin gecikmes• ve nihayet ':>!:! 
zı numara İpliklerin pivasada zamat• 
zaman eksilmesi ne~icesi dokumaci· 
larla çorap, trikotaj AAnayiinin ihti

yaçlarından fazla ioli"k. almasını in
taç etmiş ve bu da ihikan doğur
muştur. 

Bu meyanda fabr~lca1ardan soma 
ilk mutavassıt olar!i't crtaya konulan 
te~ekküllerin de iplik fiyatlarrna yül
sek zam yaptığı ve bu t>uretle fiyatl-:ı 
rm yükselrrı"'ıııine yo1 açtıf!r sikayet
leri nazan dikkAti ct>lht-tmiştir. 

İktısat vekaleti bic ibret olma'-

Demir ve çeHk 
sanayiimiz 

lngiliz gurublle 
mukavele dün 

imzalandı 

Kızılayın 
lstanbl 

mümessili 
Tayin edilerek işe 

başladı 
Kızrlay Genel merkezi, geçen gün 

etiırn ki: 
iizere bu İ:cıe sehebi:v'"'t verenlerin 

"' Bana kalırsa, bu kaide, eski ZJ· ~iddetl ... tecziyesi kararındadır. 
Seyahatleri !çın konulmuş .. M:ı· 

Karabük demir ve çelik fabrikala
nna ait anlaşmanın türkçe metni dün 
öğle üzeri Ankarada imzalanmıştır. İn· 
şaatı yapacak firmanın mümessili Ma
kenzi bazı teferrüat üzerinde tema~lar 
yaptıktan sonra sah günü Ankaradan 
ayrılacaktır. 

Fabrikanın inşaatına derhal başlana· 
caktır. Hükumet de Karabükte bir pos· 
ta telgraf merkezi tesis etmektedir. 

vefat eden Kızılay İstanbul mümessili 
doktor general Ali Çalımlının yerine 
Kızılay İstanbul Karahisar suyu oyun 
kağ:tları ve ilaç satış merkezleri müdü
rü Haydari seçmiştir. Bu husustaki 
emir İstanbul merkezine tebliğ edilmiş 
ve İstanbul kazalarına da aynca bildiril 
miştir. hYa, o zaman b~·davet. .. Yolculuk-

~ !~ türlü müşkülat içinde cereyan 
~lŞ •. Deve sırtında ateşin çöl1er 

,ı1 •
1 ır, hurma ağaclarının gölgesinde 

il" • l\ 

111 
"e sulak bir vahaya ne zaman 

eD acağı belli olmazmış ... Ummetinın 
' !.\, ~ ~kmemesini istiyen peygambE'r 

illb 1l ~f?rili~ . kaid:sinl k~ymuş . 
lla: 11kı şımdı öyle mı ya: Ala Denb~ 

J b tı fdaresinln birinci mevkiinde se
)a,~~ ediyorsun?4 Buranın yemeği de, 
~~ da. ~elki evinizdekinden mü
~ ~?net.. Hıçblr noksanınız yok. Böy. 

·• '~:erilik de~il üç giin. kırk gün sür. 
~ \t tıe istirahat sayılır .. 
~ili ,ıı~a~abım bir v!iz şivesite: 
~ loıı41 ttıhad kapılan kapanmıştır. B!?. 
ıôl ' an kaideye riayet ederiz! - dedi. 

lta. li'akat "zamanın tcbeddülil ile 

1 tıı;ırı tebeddUl ettiği,, kaidesini u
• 0rsunuz. .. 

ij~;1'ebeddül etmesin evlat. .. Tebcd-
ı\ ?l'ı.e.sfn. Hatta, dindarlık lehini? 
~~~lı:a tebeddül etmesin ... Nas'l ~ör 

~ ''lı:ı 0 Yle devam edel;m ! .. - diye, ko!-
~ ~· U.11 arkasına yaslandı. 

~l'denbire: 
'Ot! • dedl 

~ ~a ~e var? 
tlf ~~k~n ters şemsisipert bu so~ 
~""etı :vilzünden fena halde kafasm·ı 
,"•fştı! 

1 ~~(a. .. Gördilnüz mU, efendi baba 
ıı ~~·}' rn.. • Her devrin kendine ait hu-

~,. etlert Ont 
.fr ' h var... ara uymayınca. 
~ llnlar, dank diye kafaya vurur!. 

~ ( Vl· NO ) 
.(. 

~e- ija.~t:-ı ------
•u at ka nu n u 

R6rüşü lü r k en 

Fransız 

1'!-aclisinde 
~r\avga oldu 

~ l'an 
r 1,~t~ı~ Pnrliitnentosunda. dün gen<! 
~· ~: l:l U, kavgalı bir toplantı olmuş -
~ ~iy~ toplantıda birçok mebuslar, 
ı ~~t•. kapılarak bfribirlerini ağ!J• 

.'<.'\ -eren .d 
~~la~ e edecek hareketlerde o:ı 

BozuK ekmek
leri kontrol 

Ortaya yeni bir 
mesele Çlkardı 

Şehir meclisinin bu devresinde bir
kaç defa ruznameye konulup görüşiile 
miyen ve nihayet üzerinde münakaşa-

lar olduktan sonra daha esaslı tetkik 

edilerek gelecek devrede tekrar tetkik 
edilmek üu>re geri bırakılan ekmek 

meslesi belediyeyi yeniden ve ehemmi
yetle mşgul etmeye başlamıştır. t~--

Tei<ni<;ycn ve mütehassıslardan bir 
İngiliz grupu Karabükte çalışmak için 
m;mlcektimize gelmek üzeredir. 

ldaou istenince 
k 8 tıla li atıla gülmüş 

Marangoz Mehmet isminde karısp.ıı 
öldürmek suçuyla lzmir ağırceza mac •. 
kemesinde duruşması yapılan bir a -
dam müddeiumuminin idamını talep 
ettiğini görünce çılgınca kahkahalari:ı. 
gülmüştür. Bu gülme sahnesi uzun boy 
lu devam etmiştir. Mahkeme kararım 
tehir etmiştfr. 

bu defa adliye de karışmış ve mesel~ Şehirlerinıaz arasında 
hukuki bir mahiyat ~rzetm.i.ştir. 

kanal açılacak Ekmeklerinin fena olmasından 1ola
yı muhtelif şekillerde mahkemelere dü
şen fırıncılar mahkemeye gidiş sebep· 
!erine göre ekseriya ekmeklerinin bo· 
zukluğu sebeplerini ekmeğin yapıldı
ğı unun bozukluğuna atfetmi~lerdir. 

Bu vaziyette bazı mahkemeler içti 
had karan vererek ekmekle berabe"' 
ekmeğin yapıldığı unun da muayeney; 
sevki lüzumunu ortaya koymuşlardı!'. 

Halbuki şehrin iktısadi işleriyle uğra 
şanlara nazaran buna. maddeten im . 
kan yoktur. Çünkü İstanbul geniş bfr 
şehirdir ve ekseriya mesela Fatihte ye 
pılan ekmeğin Gal:ıtada, Eyüpte, Top· 
hanede yapılan ekmek Ortaköyde sa . 
tılmaktadır. Bu şekilde belediye tcşki 
latı için muayene:ıe sevkedilen ekme • 
ğin ununu da bulmak mümkün olmı
yacaktır. Hem İstanbul fırınlarının ek 
serisi unlannı günü gününe almakta 
dırlar. 

Bir taraftan da. belediye değirmen 
lerin çıkardığı unu daimi şekilde kon 
trol etmesi itibariyle ikinci bir kon
trola lüzum görülmemektedir. 

Memleketimizde su meselesini kö
kündt'n halledecek olan ve bir çok yeni 
kanalların açılmasını, nehirlerin birleş
tirilmesini istihdaf eden mühim proje
ler Nafia Vekaletince ikmal edilmiştir. 
Bu meyanda Malatyadan sürgü suyu
nun sultan suyile birleştirilmesi ve Er· 
zinc.:ı.n ovasının Fırat nehrinden sulan
ması işleri de vardır, 
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Şimdi bu iki vaziyet üzerinde tt>tkl- GEÇEN SENE BUGUN NE 0LlJl1? 
kat yapılmaktadır. Şehrimizde mUhlm bir lodos fırtınası oldu. 

Kızılayın tstanbuldaki kaza reisleri 
yeni miimessilin rivaseti altında ilk iç
timalanru yapmışlardır. Bu içtimada 
merhum general Alinin hatırasına hür· 
meten bir dakika sükut edilmiştir. 

Evvelce Kızılay umumi ımerkezinin, 

sonra d:ı İstanbul mümessilliğinin u'zun 
senelercenberi işga1 ettiği Cağaloğlun
daki bina önümüzdeki hafta içinde tah
liye edilecektir. Bu bina satılığa çıka· 

rılmrştır. Binayı işgal eden Kızılay İs
tanbul miimcs!\iliği ile Kızılay kimsesiz 
kadınlan esirgeme yurdu cemiyet tara· 
frnd"in yeni satın alınmış olan Aksaray· 
lılar h:ınmda ayrılmış olan bir daireye 
taşınııc:alı-ttr. 

Şark denı i ryolları 
murah hasları 

Şark demiryol!arınm hafta başında 

tekrar başlayacak olan satın alma mü
zakerelerinde bulunmak üzere Pariste 

bulunan şirket miitehassıslarr yarın 

şehrimize gelecekler ve pazar akşamı 

Ankaraya hareket crteceklcrdir . 

Bugün Mülkiyenin 
59 uncu yı l dönü mü 

Bugün Mülkiyenin tesisinin 59 uncu 
yıldönümü olduğundan memleketin bü 
tün büyük şehirlerindeki Mülkiyeliler 

mektcple-rinin bu kuruluş gününü kut
lulayacaktır. Bu akşam saat yirmide 
şehrimizdeki bütün Mülkiyeliler Parko· 
telde toplanarak beraber yemek yiyecek 
lerdir. 

Esnaf için dispanser 
açı l aca k 

Esnaf cemiyetleri bütçelerinden bu 
sene ayrılacak olan yüzde yirmi beş 
yardım parasile bir esnaf dispanseri ya
pılması mevzuu bahistir. Bu dispanser 
18000 liraya mal olacaktır. 

3 

O bDır 
c:eınıtçn o meli'ildD 

"Cumhuriyet,, d~ Abidin Dav'er Y'lr 
zıyor: 

"Kendisini son defa Viyanada gör· 
düm. Meşhur Grand - Hotelin önün
de, caddenin yaya kaldırımının yansı
nı kaphyan açıkhava kazinosundlly 
yapyalnız oturuyordu. Yanına sokul
dum, selamladım. HC'.r zamanki emsal
siz nezaketine büyük bir memnuniy('t 
ve hatta sevinç de ilave ederek: 

- Aman, seni Allah gönderdi. 0€1, 
otur yanıma; dedi. 

- 1-Icmnuniyetle, dedim. Bir emri· 
niz mi var? 

- Hayır, şu etrafımdaki kadınlar
d:ın beni kurtar. 

Filvaki, yapyalnız oturduğu mas:ı
nın etrafı , tesadüf en, hep muhteşem vf! 

sü:;lü dilberlerle, Viyananın güzellil( 
tacirlerilc doluydu. Bunlar, kendileri
ne av arıyorlar, işi harfendazlığa ka
dar götürüyorlardı. 

Onun birdenbire dalan ve unutan 
bir hali vardı. Amma sıhhatçe iyi g:>
rünüyordu. Hastalığının geçip geçme
diğini sorunca: 

- Aman kardeşim, dedi, bund<tn 
bahsetme, başka şeyler konuşalım.,. 

• "' J(. 

"Mahmud &ydan, kelimenin taoı 
manasiyie centlm<ı>n bir insandı; neza. 
keti sahte değil, samimiydi; kibarlrğı 
yapma değil fıtri idi. Hakiki centil
menlerin çok azaldığını düşündükc;e, 
bu kıymetli insanın vakitsiz ölilmlin
den dolayı, bir kat daha teessür ,.e ke
der duyuyorum.,, 

Kcar~R2><e~'ll:n ~ n m nz 
mesnelk'ltaş 

Kurun'da Tarık l.Js yazıyor: 
"Ben Mahmutlu ilk defa 1338 de ta

nıdım. O Gazinin refakat zabiti idi; 
ben Gaziyi görmek, dinlemek için çır
pman bir muallim, bir gazeteciydim. 
Bir Halk Fırkası bir büyük dimağda. 
niçin ve nasıl kurulur? Bunu ilk gör
düğüm ve ilk yazdığım günler ... Mah
mut, asker kelimesinin ilham edece<Yi 

t> 
sertlikten uzak bir zabit... Kara yağrz 
yüzünün çekik k~Iarı altında yan 
müstehzi, fakat sevımli bakışlarile ~i
zi öyle okşuyor, sesinde ve hareketin
de o kadar kibar, o kadar yumuşak 
görünüyor ki, insan ruhunu bütün hu
şunetinden daha. Gazinin eşiğinde iken 
sıyrılıp teslim oluyor. 

Bu ilk tanıyışta Mahmut bana gaza~ 
tede yazı yazmak merak ve arzusunu 
hissettirdiği zaman, doğrusu, gelece -
ğin Hakimiyeti Milliye ve Millivet 
başmuharririle konuşmakta oldu~m 
hiç de belli değildi. Zaman ~k geÇ
medi. Onunla hem Meclis srralarında., 
hem meslek sahasır.da ve ta hastalık
larının onu adım adrm aramızdan ayı. 
rıp uzaklaştırdığı günlere kadar, ~-
kadaş kaldık. Atatürk'ün kabiliyet ve 
kıymetini sezmek ve takdir etmekte ve 
kabiliyet ve fazilet aşılamakta akıll.ı
ra durgunluk veran hassasiyeti ve te
siri: Mahmudu her konuştuğumuz za. 
man beni saran ilk duygu bu olurdu. 
Yumuşak dilli yüksek değerde bir fi .. 
kir adamı, kısaca. ince kalpli b!r as. 
ker! (Bebek,) bu sessiz hilkatin son 
günleri için gerçekten ne iyi bir beşik
ti; fakat ona da yar olmadı. Bugün; 
mesleğin olgun bir uzvunu kaybetmek . 
le acıklı, yine hep o duygu içindeyim 
ve Mahmudun en bUyük Türke en ya. 
kın bir hizmetin ni~anesin.i taşıyarn k 
gözlerini kapamış olmasını her ölümü 
ömrün sonu gelme~ bir huzflr ve sü
kfuı duyacağı ve .. kIRkanacağı bir bah
tiyarlık biliyorum, bununla avunuyo-
rum.,, , 

[})@ın Kaş{Q)t 
ırD<aı$oO çoO<dloırcdl o '? 
"Bir cümlenin adedi, kendine mua

dil bulunan bilcümle cümlelerden miı
teşekkil cümledir .. , 

' ~~İsin ..;.~buat ıslahatı projesi- Vazı· y etı• n ı· z a g"" 1 ama ya 
\. itıd.e~eresı_n~ tahsis edilen bu cel 
)."%~azı h .. dıseler olmu~tur. Sağ 

Yukarki cümleyi bir nazari hesap 
kitabmdan alan "Tan" ın öğretmcııi 
"Ahfcşn diyor ki: 

deg~ mez ' "Bilmemmanasıvarmı?Benimçok 
e I hoşuma gitti: Don Quichote'yi ~ıldırtaıı 

şövalye masallarındaki cümlelere bcn
şeraitle ki sizi aldatmakla çok büyük bir hata yapmış olan ziyor. "La raison de la deraison que ~ ~tıt~ ~ıvo ile komünist Vay - (Her zaman senin) i.rru.ası ile aldığumı: mektupta de-

~tqıı Utıye şiddetli münakaşada bu- niyor ki: 
~·r llı ~ ve .mebus Barbo, Doriof v~ (Çok gencim, bana bir anne gibi nasihatta bulunan 29 
~llı-t ok hfribirine küfretmi~lerrlit. yaşında evli bir adamla çılgınca sevişiyoruz. Zannedermisi
~ a avga edecekleri sırada muhn niz ki atide bir ba§kası ile mesut olabileyim). 

~§lardır, CEVABIMIZ: Buna hiç şüphe etmeyiniz. Yalnız §U 

• VOUS f a.itcs a ma raison a.ffaiblit tel-0 evli adamın sözlerini artık dinlemiyeceksiniz. Onu bir 

damla bile göz yaşı dökmiyerck terk ediniz. Çünkü vaziye

tiniz cidden ağlamaya değmez. V c ilerde saadetin sizi bek-
' 

lediğine emin olabilirsiniz. 

lement ma ralson que ce n'est pas 53.Ila 
raison que je me ptain.s de votre beaıı. 
te... Bu cümley_i ben tercüme edeme
dim!,, 
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OUnef kıUbUnde 

KONlFIERANS 
Mev•Jml bafledı 

Geçen sene olduğu gibi, bu aene de, 
Güneş klUbUnde muntazaman konf e· 
ranslar ve danslı (iaylar verilecektir. 
Her ayın birinci ve üçUncU haftalarının 
cumartesi günleri, kltipte saat 17 de 
danslı çaylar ve konferanslar vardır. 

Konferanslar, saat 18,30 da İstanbul 
radyosu ile ncşrcdilccektir . 

Siirt mebusu 
mut Soydan da 

r'"a 

d 
BAVA N LA R Gazetemize, "Gtl%elllk doktoru.. adresi 

ne hakiki veya müstear adlarml%la sora 
cağmız suallerin cevaplarını bu sütunda bulursunuz. Bu cevapları• Parl.ste anıa.,mış bulun 
duğumuz güzellik müessesesi vermektedir. GUzelllğinlzl nokaan bırakan kusurlarınızı b1%e 
yazınız. 

Ekzersiz ya yatakta yahut da yere 
Ortakliyden YAJ.yıf imzasiyl,e sorulı'- uzanarak yapılabilir. Her iki halde 

de vücuda 45 derecelik bir zaviye veyor: 

-24-

recek kadar yastık bulunmalıdır. 
~'Vücudumdan §tkayetçi değilim. Omuzlarınız adam akıllı geride oı · 

Yalnız göğsıi:mden. Homen hemmı yolc mak ve elleriniz alt kaburgalannız::ı 
gibi. Rica ederim bir §ey tavsiye cdi- değmek suretile uzanınız. Bumunuı. 
niz. Kil.om 45; boyum 1,50 dir. dan soluk alınız; alt ~-aburgalanmzrn 

CEVABIMIZ: kuvvetli bir surette ye.yıldığım h'is-
Boyunuz 1 ,50 olduğuna göre ~- sedeccksiniz. Üst giJ ~sünfü::ü m um

:ıin için ideal ölçüler :JUnlardır: Ağ!r- kün olduğu kadar aakin tutunuz. 
lık 51 kilo, göğüs ölçüaü 78 santi- Alt knburgalarmızı mümkün ol· 
metre kalça ölçüsü 82 santimetre. duğu kadar genişletriviz mi soluğı.; 
bel 60, kol 25. oyluk ölçüsü 45, bo- ağzınızdan dışarı salrveriniz. Bunu 

18 defa tekrar edin. 

Yarınki cumartesi günü, ilk konfe
ransı, Burhan Felek günün meselelerin
den olan spor mevzuu üzerine verecek
tir. 

Klüpte, yukarda söylediğimiz konfe
rans ve çay günlerinde, saat 13 de GU-
nct korosu tarafından ve radyo ile neş 
riyat da yapılacaktır. Gline§ korosu mu 
sikiseverler tarafından sevilmektedir, 
ve sık sık İstanbul radyosu ile ne§riyat 
yapmıştır. Bundan böyle her ayın birin
ci ve üçüncU cumartesi gUn eri, saat 
13 de radyo ile Güneş korosunu dinli
} ebilcceksiniz. 

• • • 
yun 31, baldır 3 1 SC\ntimetre olmah- Sonra ayrı ayı'I üç hareketle nef~ ... 
d " Gün•t klübünden: 

rr. almt7. ve her defasında alt kaburga s-Biı incinkanun ı 936 cumartesi gil-
Siz bildirdiğiniz nihrlığınıza göre lannızı yayın ... , solng"unu'Tu kar(.., - ~ ·' nü saat 17 de klübümüzde Burhan Fe-

en yakm bir zamandu daha beş kilCl duv::ırmı ireriye do~, ... bu··Tn"lek sı•· ı 
~ o· u ...... • tek tarafmdan verilecek spor mevzu u 

almağa gayret etmelisiniz. retile salrveriniz. 
1 konferans için davetiyelerini herhangi 

Gövde mümarese\'n vasıtasi e vi.i- Göğiis devolopmı:ım için fayd.:ıh bir sebeple almamıı olan aza ve dostla
cudunuzun herhangı bir kısmını di- olan ikinci bir ekzersiz de §Udur: 

rınuzın bu toplantıya ıercf katmalarını 
lediğiniz gibi §i~manlrıtır yahut za. Açık bir pencere }'anında omuzla -

dileriz. 
yı flatabilirsiniz. Anc.'lk bunlann en iyice geride, topuklar bir santim ka- ------~-------

Gazeteci ve bankacı Siird saylavt 
Mahmud Soydaru da dü.-1 kaybettik 
Onun ölümUyle kamutay da., bankacc
lığmuzda. ve matbuatımızda tell.f isi 
pek mti§kUl olan birer bo§luk hasıl o ı 
muştur. 

Merhum Malım1ıt Soydan 

Birkaç yıldanberi rahatsız bulunan 
gu .. cü gög"sün inkiııaf ettirilmesi ve dar a)rık, kollar omuz hizasında yan-• 111~--... aaıs:ııııssı.:::ılllll----:. 

ıs l ı: Mahmut Soydan daim! bir tedavi a.ltıo 
inceltilebilmesidir. lara uzatımı , avut,;lar yukarıy•\ s A y daydı. Hasta.lığı biraz hafifleyince işe 

Doğru soluk alına mümareseleri bakmak suretile ve omuz mafsal!~. Mrılması bü:sbütiin iyi ohxwnna. im • 
göğsün inkişafına yardım eder, göğ- rmdal) oynatmak şanile kollan 20 kin brra.kmıyordu. Kendisi henilz 53 
sü dcvelope etmek için Uğm§ırken defa geriye ve 20 defa a~riye çark Sinemasında ya.eında ve memlekete büyük hizmet -

hatta Manastırda ŞP_:nsi pnşayl 
renleri evinde saklad:ğı halde, çal 
tevaıı bir zat olduğu için ileri ıı. 

mış, ordudaki vazifes inde deva;' 
miştir. İttihat ve Terakki rties~ı! 
timadını haiz olan merhum, 31 
vakasından sonra tahttan indiril 
dülhamidin ikamete memur ed 
Seltmiktc Alatini köşkilniln muh• 
ğma tayin edilmiş, Oalkan Hat 
Abdülhamid Beylerbeyi sarayına 
rildikten sonra da bu vnzifesi geY 
vam etmietir. 

İstiklal Harbi esnasında, }. 
kiln refakat zabitliğinde çabsı:nı§
kimiyeti Milliye gazetesinde ~ 
haıTlrlik etmiş, sonra, ikinci lt 
Millet Meclisine meb'us seçilınif 

İstiklal Harbi bittikt n sonra, 
bulda Milliyet gazetesini tesis ede 
zun müddet bu gazetenin sahib ' 
muharrirliğini üa etmiştir. TUrJc 
Bankası kurulduğu zaman idare 
lisi reisi olmu~tur. Merhum arl> 
mız fransızca, almanca, arabca 
Evliydi, üç çocuğu vardı. 

Böyle bir değerli şahsiyeti knY 
Büyük Millet Mecliflinc, ta Ban 
ve matemli ailesine taziyetlerimi$ 
dirfriz. 

Mahmut Soydanm ceno.z,esi 
kaldırılacaktır. 

Sadakai 
En iyi 

K. 

Fılır 
İyi 
K. 

b . 1 • . .. ettiriniz. Sonra da göğ~ün üst kısmI· d 1 ler görebilecek bir rsagw daydı. 
ızza.t meme en maell: etmcmege ve nı yukanya kaldıracak derecede 20 Milnlr Nured D .,.. Buğday ı 4 12 
oğmamağa çok dikbtli ve itintJi defa soluk n!mız. Mahmut Soydan askerden yeti§miş- Arpa 19 00 
davranmalısınız. Bunun da sebebi: Vonseı; ı· tL Harbiye mektebinden çıktıktan son Uzüın l 00 84 

Bu iki ekzersizden önce ve sonra Il. ~ ra Rumelldeki krtaata rnemur edilınl~. 
memelere öyle rastgele masaj yao- adalelere kuvvet ve.,__.,. ek ı·çı'n 80 .. 

8
... .... latanbuJ müftülü,-iinden: 

k .. k h l b 1 .... ' · A meşrutiyetin llAmna kadar Rumelide 
ma ve ogma ta rişt- yo aça i ir sogu" k su çarpmalı "e laAsti'k su··nger] .. 9 81 rl ncl k unun Hava kuvvetimizin yllk!eltı' 
N d b b 1 y kalmıştır. Kendisi meşrutiyetin istir etice e İr apse çıka i ir. ovmalıdır. y i m artması için her tUrlU yardımın 1 en prog a dadı için çalı§Allların ba§ındn. olduğu, b 1 
Göğsü büyütmek için boğaz, cns~ Göğsünüzü böylec.e- matlup ide?.ıl~-------------- maıı yurt orçlanmu:ın en iter 

...... ·· ·· t ta f L--1 · · b. 1 :.:.:::::::ı::::::::::::::::::r=::.-m::::a:ır:::::::r.:=ı:. !erinden bulunduğu gibi bunrOn ve gogsun us ra mr uc:ı eyıcı ır ö çüye cıkarabilirsiniz. " 
b~y~utM~~~~~~~P·--~-------------------------~~~HKadıköy,Bo~azıçıHmnı~~n~km~wili~nru~ 
mak gayet iyi ve fayciahdrr. ., ._ ~$ ve semtleri uzak ,.)anlara müjde!i için durmaksızın hava kuvvetler ıı. 

Yağı deriye nüfu-r ettirmek için Sayın hııUmnızm arıuıu üzerine 1 ii iki gecedenben Tcpeba~ı !; tmnakta oldukl~n g8rUlmekte 
• :i 

1 
h fundan bu bapta Diyanet i~lerl 1" 

kavuçuk telli bir fırç;l ile oğmak iyı- 1 Sinemasında rekorlar •• GAR DEN d ·= cJ 
dir. Çünkü bu fazla yorgunluk '\·et· ii e i·ı lığından verilmiı olan fetva mtı u 

re oru ö i: cc aadakaı fitir ve zekat uc muıc 
meksizin kan cereyar.rru kuvvetle.~· A E R ı: mütemadi alkıı toplayan :: ıanlann Türk hava kurumu~ yı 
clirir. Fırça ile dairevi hareket ve yu

0

• H J :: d hl 
:.=ı. 20 Araoyossy Ra ko ·:=1. da ve bu ıuretle Ana yur 8 karıya doğru darbeler halinde ovu· bulunrMları lUrumu chcmmiyeJt 

nuz. Yağ veyahut kremle oğmak ve HÇD!Mlgeıne ÇCClYlki~ olunur. . 
için en münasip zaman banyodaıı lL@ır· ea (}={laıırcf!D !Kaırn IKaır~eşDaırD =.=.i <Q>ırkes'ltıraso 1.J. _lL_o_ırn_Cl_U'_Bl_ını_o_ın ___ e( 
onradır. Bundan ~onra vücutta ~lYJlr~~<e IFDOmOeırfiırDDlf'\l 

krem yahut yağ izi bırakmıyacak gi- ~i ve La Kukaraçça flminin başar- H gQ~eO ll<D~D 
bi giizelce kurulanmah ve memelere gösterilmesi daha birka; gün temdit edilmiıtir. Ancak bu muazzam ES tisti LU PERKl~S tekmil !! 
soğuk &Uya batmlmıs lastik sünger program BUGÜN metinlerden itibaren: g numaralarla birlikte Si 
sürülmelidir. Uıstik sHnger, memele- 1 - Türk donanmasının Yunanıstanı ziyareti ~~ Cu martesl ve Pazar~~ 
re zarar vermeksizin sinirleri kuvvet 2 - An karada Çubuk bara1·ının açılma töreni :: :: 
leştirir. Doğru solulc almak ekzer- :: aaat 17 matinelerinde :: 
sizleri göğsü devolooe etmek işind.~ 1 s met 1 n ön il ve A il ç et 1 n k 8y8n1 o ~I görebileceksiniz. ii 
&;~fayda verir. Bunlar aöyle ynp:- nutuklan ve yapdan bütün meruim ilave ediJm4tir. ı .ı ı::::m:~'!.:ı=.,:m..:.=~:::ı:':::!l 

1 -~ 
New - Yorkta 25 hafta, Londrada 

oynanan a ·ışlanan, 

20 hafta. Parisde 15 hafta 
en bUyUk illmi 

mütemadiyen 
senenin 

• c s o E ARİS 
Fransızca A. L J O L 

sözlü ,_. o - U V KEELER 
Bu akşam büyük 

Gala olarak Tür Sinemasında 
llaveten: {t) Ekler - Jurnal en son dünya haberleri (2) 500 metrelik Türkçe izahatlı bir film: TÜRK DONANMASININ YUNANIST AN 
ZIY ARETl ve müteveffa kral Korıs tantin ve kraliçe Sophie ve kraliçe Olgıınm ltalyada bulunan küllerinin nakli. Yerlerinizi evvelden aldırm 

Tel: 40690 ..... . . .... . . . "· .. ·... . ' . . . . . ' 

-H~İivutt; Goldvin studyol~ 
parlak yıldızlarından Meri O 
tatilini geçirmek için bu haftll

1 
draya varmıııtır. Bizim paraınJıl0 tada 12.MO lira kazanmakta 
halde kazancını pek az bulan ?J 
beron için bUtün 1nr,iliz ga.ı~ 
"Londra.run en gilzcl kızı,, de 
dirler. 

Mi ki Afrikada haydutlar peşinde 

lM!ı" k'i 
6E.N ERA

LtN 
MuvAFA
KATİNİ 

TEMİN 
ETMt~ 

pi 

"'~ .;,ı..::;;:,/ 1 • ~ 
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T©>li11t©li11 Ameaı 
fF2>lYI ıro sn ~a ırasa~ n 

~elk seveır 

Çapkınhk yapan 
evli erkek 

Size bugün anlata.cağım hikAyeyif 
bazı evli erkeklere ithaf ediyorum ; 
evli olup da çapkınlığı bırakmıyan ba
zı erkeklere .. (Yani şöyle böyle bütün 
evlilere)... Lif anıruızda, vak'a benim 
b~ımda.n geçtL 

Her kadın gibi benim. karım da pek 
kıskançtı. Fa.kat. bu beni korkutmu
Yor, ve ara.sıra kaçamaklar yapmak
tan alıkoymuyordu. "Karda yüriirU.m, 
izimi belli etmem,, diye dilşilnilyor
duın. Netekim belli de olmuyordu; ya
hut ben öyle zannediyordum. 
Karını benim ne matah olduğumu 

biliyor, sık sık kulağımı büküyordu: 
- Eğer bir hıyanetini görilrsem, 

seni öldUrUrüm!. 
- Ben.siz nasıl yaşarsın karıcığım? 
- Kendimi de öldürürüm! 
Yapar mı yapar. Neyse uzatmıya

Yim. Bir gün bir baloya davet edildik. 
Benim böyle civcivli yerlere gitmemi 
pek istemezdi ama, bu eefer icabete 
nıecburduk. 

- Bana bak, dedi, eğer yanımdan 

ayrılacaksan, münasebetsiz k:ı.dmlarla 
bakışacaksan bil ki fena olur! 

Yeminler, tövbeler ettim. Baloya git 
tik. 

Benim sadakat yemini oraya kadar 
sürdü. Masaya oturup da etrafı bir 
görünce, kendimi unuttum. Ak$l gibi 
nekadar güzel kadın varsa, hepsi bizim 
tnasanm civarında yer almışlardı. Ma-
88.da ahbaplarımız vardı. Karım nMi· 
hatıerini, tehditlerini açığa vuramı
Yordu. Bir aralık kıskançlıktan, iha -
netten açıldı. Bizimki: 

- Ben koca.mı son derece serbest 
brrakırım. Mütekabil iti~atsız yaşan
ınaz, diye bir konferans verdi. Böyle 
olmakla beraber masanın altında ayak 
lariyle bu konferansı tekzip etmekten 
geri kalmıyordu. Ben etrafa daldıkça 
•ivrl ökçesiyle ta nasınmm Ustilne bir 
basıyordu ki.. Fakat iş işten geçmiş, 
ben1m niyetim bozulmuştu. Bu giU.eJ 

gecenin vereceği herhangi bir firSatı 
kaçmnıyacak, kısa günUn kin bir iş 
çevirecektim. Ne olursa olsun, deyip 
kısmetimi aramıya başladım. "Sinek 
pekmezciyi tanır!., derler; elbet ben 
de a.radığmıı bulacaktım. 

Acaba §U esmer kadın mı? Yoksa 
şu yeşil tuvaletli mi? diye bakınıp du
l"Urken aradığımı buldum. Bu sarı saç
lı, pek gür.el bir kadmdı. Ben gözümü 
nasıl ondan aymıuyorsam, o da sıcak 
hakışla.rm.ı benden ayırmıyordu. Nihıı
}7et pekmezciyi bulmuştum. Gel gele
lim bu pekmeui ile nasıl anlaşacak
tık. Onun yam kalabalıktı. Ben ise 
hocasiyle gezmeye çıkmış bir papas 

tnektebl talebesi ""lbiydim, bir yere kı
Pırdanamryordum. Kanm fll"88.t bul
dukça bana doğru dişlerini gıcırdatı
Yor, elinin orta ve şehadet parmakla
!'fyle: 

Tefl"llceıre <dleğn o 
şapkal 

.. Bu kadmm başındaki fes taklid! 
\ıeIDi. euzum ona Ş<'pkadrr ve a1omin 
r:llldan yapılmıştır. Moda bakalmı 

drnlann başına bu tt-nc-ereden ~on
ta bahce kovası taklidi §apkalar dd 
:Yerleştirecek mi'? 

- Senin iki gözUnU oyarım! diye 
sessiz tehditler savuruyordu. Derken 
ikim.iz danga kalktık. Hiddetli hiddet
li söylendi: 

- Gözünü kadınlardan ayırmıyor

sun, bir şey arıyorsun galiba. 
- Benim kanın gibisi var mı diye 

aranıyorum. Sen bir tanesin! 
- Dikkat et, biliyorsun ya! 
- Biliyorum karıcığım, evvelA ken-

din~ sonra beni öldüreceksin! 
- Hayn', evvelA senJ, sonra kendi · 

mi! 
Bir aralık sarışın kadmm masasmm 

yanma geldik. Ben karımla konuşur
ken gene gözlerimle ona ricalarda bu
lunuyordum. Onun da blr yaramazlığa 
hazır olduğu belliydi. Kolayını bul
makta da benden daha kurnaz daVl'an
dı. Gözleriyle mUlflkatımızı kesmederı 
çantasını açtığını ve bir kart çıkardı
ı?mı gördüm. Bu vestiyerin kartı idi 
Uzerinde numarası vardı. Derhal anla
dım, bana vestiyerde bıraktığı palto
sunun numarasını veriyordu. Oraya 
bir kart, bir pusla bırakabilecektim. 

Numarayı okudum ve başımla teşek
kür ettim. On altı. Aman bu rakamı 
unutmryayım. 

Bizimki hiç farkında olmadan otur
duk. Ben kabıma sığamıyordum. Bir 
biçlınine getirip: 

- Bana bir dakika. müsaade, dedim 
şimdi gelirim. 

Karnn biraz evvel verdiği "müteka
bil itimat,, konferansının cezasını çek
ti. "Ben de geleceğim,, diyemedi. 

Hemen bir kiğrt yazdım. Burada gö 
rüşemediğimize pek müteessif olduğu
mu söyledikten sonra bir buluşma. y~ 
ri ve saati tayin ettim. Altına da kt(1-
dimi anlatmak için "Gözlüklü,, dıye 

bir imza attım. Koştum vestiyere .. Ka.
pıda ihtiyar bir garson uyukluyordu. 

- Dediğimi yaparsa.ruz, size iki lira 
veririm, dedim. 

Adam bu işleri iyi biliyormug me -
ğer. Ben fazla bir şey söylemeden sor
du: 

- Hangi numara.'! 
- On altı. Evvela bakınız bir kere, 

bu numarada kaç palto var •• 
İçeri gitti, geldi. "Bir kadın bir de 

erkek paltosu var,, dedi. Kağıdı ver
dim. On altı numara kadın paltosunun 
cebine koymasını, yahut cebi yoksa bir 
iğneyle astarına iliştirmesini söyle
dim, sa vu.ştum. 

• • • 
Buluşma günü siz bendeki hazırlığı 

görmeyin. Sarışın kadma bekar bir 
arkadaşınım apartmıarunın adresini 
vermiştim. Ahbabım o gün için evini 
bana bıraktı. Kadın saat ikide gelecek 
ti Gelir mi, gelmez mi diye düşünü-
yor ve merak ediyordum. Bu merakla -------------
dakikalar geçti. İkiye çeyrek var, iki-
ye on var .. beş var. 
Kapı çalındı, ben de sevinçle "Oh,, 

çektim. Tel!şımı belli etmemek için 
bir aynaya baktıktan sonra koştum, 
açtım ve: 
Yıldınm gibi iki tokat, yüzümUn i

ki tarafını yaktı, sanki .• 
- Şrrrrak ... Şrrrrra.k .. 
Kimin geldiğini anladınız değil mi? 

Evet, o .. Karım. 
Na!!!ıl öğrenmiş, nasıl anlamış, bu -

rayı nasıl bulmuş, dilşUnemiyorum. 

Hiddetimden ve korkumdan ağzım ~
çık kalmıştı. O hem alay ederek gülü
yor, hem de ateş püskürüyordu: 

- Utanmıyorsun değil mi. Şimdi ne 
yapacağız, söyle bakalım. 

Her zamanki tehdidini yapmıya kal
kar diye ödüm koptu. Hiddeti geçer 
gibi olunca korka korka sordum: 

- İkimizi de öldürmiyeceksin ya? 
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- Hayır... Eğer bu son ise affede-
ceğim .. Sen utanmak nedir biliyorsan, H A B E H ' İ n 
bu ceza yeter sana, dedi. Oüzelllk Do toru 
~üklüm püklüm eve döndüm ve kor- Kuponu: 

kumdan bu gibi işlere tövbe ettim. ==~====-~=-~-::=====~==-
Karımın nasıl olup da beni yakala-

dı~nı merak ediyorsunuz değil mi? 
Bunu ben de çok men.k ettim, sonra 
öğrendim. 

Meğer sarışm kadın bana elindeki 
kartm numarasını ters göstermiş. 16

1 
numara bizim paltoların numara.sıv -
mış, bizim kart karınım çantasında du-

ruyordu. Ben işin farkında olmadım. 
Onunki de her halde 91 olacak ki, ra
kamları ters okuyunca ben 16 sandım. 

Anladınız ya. benim mektubum ka
rımtn paltosunun cebine konmu ş. tn-
5an karda da vürüse izi belli oluyor. 
kula.kta küpe olsun! 

S. Salih 

Yazan : Niyazı Anmet 
----------------------~-352 sene evvel bu]Un 

Ma_hmut efendi Viyanaya fevka
lade sefir olarak gönder.idi 

BUyilk hediyeler almak hillyaslyle yaşayan 
Mahmuda, kaıaydao bir tabut hediye 

edilerek içine konuldu 

Tercüman Mahmut efendi Viya 
naya sefir olarak gidiyordu. Dostlan, 
ahbapları etrafını alryor, her kes biı 
hediye getirmesini istiyordu. Mah· 
mut efendi memnundu: 

- Getireceğim, dıyordu. Hepi
nize bütün tanıdıkhr:ma hediye!eı 
getireceğim. 

Mahmut efendi ye ısmarlanmıyan 
hediyf yoktu. Herkes bir şey söyl~
yor: 

- Getirmezsen iki elim yakanda 
kalır .. diyorlardı. 

Sefir, yola çıktığı gün başı kazan 
rribi idi şöyle düşünüyordu: 

- Söz verdim. Getirmezse!n 
günah olacak. Ama nasıl hediye ge
tirme!: .. Kaç kişiye "ıcdiye getirmeli) 

Zavallı adam hediyeleri düşün· 
dükçe tüyleri diken diken oluyor: 

- Ben bu işin içirıden çıkamıyd· 
cağım .. diyordu. 

• • • 
1584 yılı 4 ilkka•1un günü, 352 

sene evvel bugün, !:> ti}·ük bir tantana 
ile yola çıkan sefir, sekiz sene için 
yenilenen ahitnameyi götürüyordu. 

:f. :f. ,,. 

Halbuki payitahtın vaziyeti 
arap saçı gibi kan,mıştı. Padişah 
Selim öleli günler olmus, yeni pa
dişah da tahta çıkm;-ımıştı. Mahmu -
dun hareketinden iki gün sonra Mt&
rat ..:ı;,ah ilan edilerek tahta çıb:ıca 
iş büsbütün değişti. "3efir olarak gön 
deri1en Mahmuduaı vazifesi daha 
ba,ka olmak lazım -ge1irdi. lmpara. 
tora , ütnam(' değil, c'.llus tebliği gc· 
türmesi lazımdı. Mur;tt: 

- Bütün hü1-:ümcbrlara cülfü~ 
tebliğ etmek gerek. Ti~ Mahmudu ge
ri çağırtın. dedi .. 

Vezirler şaşırdılar~ . 
- Fak&t şevketlum, dedile:-, 

Mahmut gitti. 
Yeni padişah biraz düşündü. Son-

ra: 

- Arkasından 1.-ir tatar ko§tU• 
run .. 

iki gün sonra bir çavu§, mevcut 
vasıtaların en süratli,i ile yola çıktı 
ve Mahmuda yetişti. 

1(. lf. lf. 

imparator Maksilmiyi, noel yor"' 
tusu günü sefirlerini Selimin ölümü 
ile hükümsüz kalabilecek olan kapi
tülasyonların yeniden tasdiki için di
vana gönderdi. 

Divan da: 
- Tasdik edilir t:lbet. Ama bu, 

cülus hediyesinin gf'!lmesine talik o
lunmak gerek.. cevabı verildi. 

• • • 
Tercüman ve sefir Mahmut da, 

lstanbuldan ayrılırk~n duyduğu se· 
vinç ve üzüntüden ı;dbuk kurtuldu. 
Büyük vazifesini yapmadan Prag• 
da gözlerini yumdu. Mahmut, yeni 
padişahın cülusu haberini aldığı va• 
kit: 

- Cülusiye hed;yesi ile bana da 
hediyeler düşer, dostlarıma istedikle
rini götürürüm .. demişti. 

Mahmudun naşi, kalaydan bir 
tabuta konarak nakll•dildi. 

Ertesi sene de, he liye~er geldi. Fa 
kat Mahmutsuz. Gümü§ saatler, altm 

'·adehler, dokuz bin t:ku altm vesaire. 
Bunlı:trdan başka fe" kalade hediye
lerde:ı olmak üzere ~aWıazama do
kuz bin, ikinci vezire iki bin, diğer 
vezirlere biner, Budin valisine üç 
bin, devlet tercümanına da bin sekiz 
yüz ekil gönderilmişti . 

Padişaha verilen l:ediye kırk bq 
hin el~u yani otuz b:.n Macar altını 
idi. 

Mahmudun yerine gelen tercüma 
nm bin sekiz yüz eku almasına mu· 
kabil o, ancak bir kalay tabut alabil
mişti. 

7ARr ·: Mozart'm ülümiinü:r 
vıldönümü. Sanatı, e'" : !en ve hayatı. 

Eserı hazırııyan : NOznet Abbas 
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Kısaca ifade etmek lazım gelse Ü } 

çüncü bek sistemi oyun son derece 
basit olmakla beraber bu oyunu tat 
bik edecek oyuncunun son derc:c-e 
o:ıabırlı ve bıkmaz bir ti biatte olması 
lazımdır deriz. 

iç muhacimlerin geri oynamalaı \ 
ile hasıl olan \V sistenü oyunda san· 
trhafm üçün::.i bek oforak oynaması 
zaruridir. Takımın mihverini teşkil 
eden oyuncudan hakl:ivle istifade e~-
111ek isteniyorc;a \V ~istrr.i11den baRb 
çare yoktur. Herhaldt! l:ugün IngiltP.
rede oynanan oyun taızı budur. 

MÜDAFİ OYUNU: 
F utbo:da son müdafaa ha ~tı ol2lı 

ğu için beklerin intihabında çok dik 
katli davranmak icap eder. Müdafi. 
muhacim gibi çalışmu.kta, sürüşte son 
derece mahir olmıyab: lır. Fakat uzun 
boylu, cüsseli her iki aya:;ına da ayni 
şekilde hakim ve he!' iki ayağını da 
ayni kuvvetle kullanan bekler elbet
teki diğerlerine müreccahtır. Yerin
den süratle cıkış ynpaa ve kısa mesa· 
feler dahilinde fevkal t..de seri, çabuk, 
kırılmaz ve üm:tsizliğc düşmez bir 
karakter müdafi oyununun başlıca 
Vasıflardanddır. I3:lhd jSa uzun boylt•' 
ve cüsseli bekler vü::utça ufak te
feklerden her cihetçe daha elverişli 
r!irler. 

~~KLERDE KAFA VURUS 
LARI · 

Futbol yerden oynanmak icap c· 

den bir oyun olduğu halde topun çok 
defa havaya kalktığı aa şüphe götii( 

miyen bir hakikattir. Bilhassa toı>. 

larınm paslariyle kal-.: ağzında çok 
zaman havadan oynarnr. Bu itibarla: 
müdafi için sıkışık vaziyetlerde topu 
kurtarmak için kafa Vlır..ışundan bat
ka tedbire tevessül : rıkanı kalmadığı 

zamanlarda kafa vuruşlarında isa• 
bet kat'i bir şart hali.'1i alır. 

Kafa vuruşlarının esasJannı ev· 
velce tarif ettiğimiz için burada tek· 
rarlamağa hacet görrıuyoruz. Bura
da ancak müdafi içm kafa kurtan§la 
rmı izahla iktifa edeceğiz. 

Müdafi bir hasmın müdahalesine 
maruz kalmadığı ve n;sbeten serbest 
olduğu zamanlarda kata vuruşu ile 
muhakkak surette ta'-.nn arkaclaşlarm 
dan birini bularak topu ona vermeli
dir. Serbest vaziyetıe var k--··vet\y .. 
le ve gelişi güzel kafa vuru~u sak.at 
bir usuldür. 

2 -- Bir hasım tarafından yetitil
mek ihtimali olduğu takdirde kafa 
pasını arkanızcıa du,..an bir arkadaşa 
vermek caiz ise de bı.ınu kafo vuru§
larmda ka ti isabetlerinden emin olmr 
yanlar ta tbik etmeme-lidirler. Ayn\ 
zamanda bu tabiyeyi sık sık tf"krar
laıncık da çok yanlı§ bh· harekettir. 

(Devam• tJM') 



Loyd Corcun 
Zaharof a hediyesi ! 

(&.§ tarafı 1 iııcide)} miştim. Bu üniformayı külliyetli bır 
lesinde Rosita Forbs yazıyor: para ile temin etmiştim. Ve ünifor-

f)IUnceye kadar anlahlamıyacak mayı bana satan adam öldü. Netice 
Zaharof bana, ölünceye kadarken- itibarile istediğim malumatı ·aldım . 

disi hakkında tek satır yazmamaklı- Ve trenle hududa gelirken karşrmd:.ı 
ğımı şart koşmuş v e demişti ki: bir Alman zabitinin oturduğunu ve 

··- Bir şey yazrm•yacağına söz gözlerini benden hiç ayırmadrğmr 
ver .. Yoksa tek kelime söylememi,, dehşetle gördüm. 
Karanlıkta dUşUnen adam Tam üç saat orad::ı oturmak mec-
1933 senesi eylulü idi. Pariste Sir buriyetindeyim. Ve A!man zabitinin 

Bazil Zaharofun evınde bulunuyor· gözleri heni adeta deliyordu. Ne za. 
dum. Her gün yemekten sonra kü- man başımı kaldtrs3.m bana baktığ1-
çük yazıhanesinde t:.turuyorduk. B il- nı görüyordum. 
tün ışıkları söndürüyor ve imparato· Ve çaldığım evrak paltomun t.3· 

riçe Ojeniye ait sarı bir işleme asılı tan içnioinde adeta gf\ğsüme batm~
bulunan yatak odasından doğru ufal, ğa başlamıştı. Nihayet hududa eni 
bir parıltı geliyordu. Dünyanın en konu yaklaştığı zam:ırı tahammülüın 
büyük maceraperesti Zaharof şöyle kalmadı. Benimle neden 0 derece 
de?.i: alakadar olduğunu lcendisinden sor-

Ben karanlıkt.:ı olduğum za. dum. Bıyıklarını buril~ak: 
rnan daha iyi düşüni.ıyor, ve her şeyi - Her doktor, diye cevap verdi. 
daha iyi hatırlıyorum. . Benim her §e· Size bu kadar dikkatli baktığım için 
yim hatrra halindedir. Muhtrra defte · 
ri bulundurmıyorum. Yazılmış ter· beni affediniz. Kız ka.~deşimin ko~-
cümei halim yoktur Bütün muhtı-uJ sına o kadar benziyorsunuz ki .. Ken-
defterlerimi kendi el!mle yaktım. disi kayıptır da .. 

Mutbak sobasının irine attım. v,,._ Allaha çok şükür.. Adamın Y!\• 
onları sobanın içine tıkmak için en naklannd~n öpecektim az daha . 
güzel şemsiyelerimderı birini berbat Kurtuluşun zevkini o cterecc derinde!" 
ettim. duymuştum. 
Şu itibarla hatm:r.da kalanlarda•, Zahnrofu görmek lstiyen adam 

başka hayatımın tesl,it edilmiş hiçb\r Hududa gelir gelmez, Fransız hu· 
diğer şekli yoktur. riciyesine telgraf ç~ktim. Ve do~ru-
llk slllh ticaretimi vah.ilerle ca eve gidip bir bany) almağa niyet~ 

yaptım 1,.ndim. Cünkü son on beş gündür 
Daha bir çocukk.! 1 babamın va- yıkanma~ıştım. 

purculu_k yaz_ıhanesiı1dc ciddiye_tle ça- Fakat istasyon mi..iclürü beni belt· 
lışmak ıstemıyor ve nhtıma gıderek liyormus. Oldukca <.: oıı· nrengiz bir ta· 
gemicilerin hikayelerini dinliyordum. vırla: :. ~ 

Önce denize kapıldım. Kendi gemile- _Sizi birisi görme~t. istiyor. dedi 
rimi Atinadan Afrika sahiline işlet- Ve bekleme sahnuna götürdü. 

.. tim. llk silah ticaretini vahşilerle yap-
Orada Klemansoyu bnna muntazır 

tım. Her iki tarnfa ı-ilah satmaklığı-
olarak gördi.im. Kendisini kollan:"1 

mı temin edecek hl'ltpler icat ettinı. 
arasına bıraktı. Ve t:r~nde o garip Al Bu suretle dünyada en çok onlar;ı 

silah satmışımdır. Nru:ıl yaptım diye 
soracaksın :;, ı .. mi~ 

Jktidar mı. .ciindt- olan naztrJl' 
karısına, yahut metresine ho§ görü. 
nüp onun ruhunu ok~amak suretile. 

Kadı:ı her şey yapar 

Böyle bir adamın arkasında daim -:ı 
bir kadın olduğunu daha çok genç
ken anlamıştım. O kıtdmlnra takdirr. 
edildim. Onlara çiçekler ve mücev· 
herler gönderdim. Or.unla flört yap
tnn. Bu suretle isted: ğım silahları da 
kocasına, yahut aşıkına satabildim. 

mam nasıl öpmek istiyorsam öyle bfr 
şiddet ve muhabbetle beni Öptü. 

- Şimdi derhal gidip Loyd Cm
cu görmelisin, dedi, Seni bekliyor. 

- Fakat azizim, bir banyo alma
lıyım. 

- Banyonu Lo~dıada .alırsın. 
Bunun i.izerine, ceketimin yaka· 

smda yeni bir nişan ~eridi ile derhr.ıİ 
Londraya yollandım. Orada da Loyd 
Corc beni bir bi.iyiik salip nişanı ile 
bekliyordu. 

Getirdiğim malu,natın harbm bit· 
mesini temin ettiğini söylerler .. ., 

tlAHER - Akşam postası 

Fındıkhda 
soygunculuk 

yapanlar 
yakalandı 

(Ba., tarafı 1 incide) 
etmişlerdir. Şebekenin elebaşı olan Mi
hal vakayı şöyle anlatmıştır: 

"- Bana işi veren ihtiyar Şakirdir. 
Bunu yalnız yapamıyacağırnı anlayın· 
ca Demir Ali ile Fazılı buldum. Şeyta
na uyup bu işi şöyle yaptık: 
Hacı Mustaf arun evini ve deposun:.ı 

Demir Ali ile Fazıl ve ben münavebe 
ile tarassut ettik. İhtiyarın oruç tuttu
ğunu, evinde hizmetçisinden başka. 
kimse bulunmadığını öğrendik. Vak~ 
günü saat on beşte Tophanede buluş.. 
tuk. On yedi buçuğa kadar oralarda ge 
zindik. Hacı Baba depoyu kapayıp da 
evine yollanınca ondan evvel Fındıklı· 
daki dar merdivenlerden yukarı çıktp 
eve vardık. ~nim elimde kağıda sarı 
Jr pide vardr. Kapıyı çnlmca hizmetçı 
açtı: 

- Hacı Baba pide gönderdi, al de
dim. Hizmetçi elini uzatıp pideyi alır
ken üçümüz birden içeri daldık. Ağzı
nı kapadık. Elleriyle ayaklarım bağla· 
dık. Demir Ali ile Fazıl kadını arka ta 
raftaki yüklilğe kapladılar. Ben de so
kak kapısının arkasına saklandım. Hn 
cı Mustafa. ağır ağır geldi. Kapıyı çal· 
dı. Ben açtım. İçeri girince hemen üze 
rine atıldım. 

Bu sırada Fazıl da yetişti. Mütema
diyen bağıran Hacı babanın kollarını 
arkadan tuttu. Ben üstlinü başını ara
dım. Pembe kaplı bir defterle 650 lira
yı buldum ve aldnn. Sonra iş tamam! 
diye bağırınca Demir Ali kadını ve Fa 
zıl da ihtiyarı bıraktı. Kendimizi kapı· 
dan dıı;anya attık. Geniş yokuştan ko
şuşuyorduk. 

Arkadan bağrışmalar oldu. önümü-
7.C kömtircü Şaban çıkınca Fazll onu 
tutup yere vurdu. Yakalanacağımızı 

anlıyan Demir Ali hemen tabancasın' 
çekip iki el ateş edince kömürcü Fazılı 
bıraktı ve Fazılla ben Kılıç Ali cami
inin yanından Tophane tarafına kaç • 
tık. Demir Ali de Fındıklıya doğru u
zaklaştı. 

Bir saat sonra Mandıra sokağında 

Rızanın dükkanı karşısındaki arsada 
buluştuk. Defteri yakarak sahrmca 
attım. Paraları da henüz taksim ede -
medik. 

Mihal paralan sakladığı yeri bu sa
bah söylemiş ve saat on birde Galata
ya gidilerek paralar bulunduğu yerden 
alınmıştır. 

Asiler 

4 Birinci k!nun - 1936 

lngiltere kralı tahtından 
feragat mı ediyor ? 

(B<Z§ tarofı 1 incide) 
Kanunu esasi buhranının çıknuş ol

duğu haberi üzedne dün sabah borsa
da fıyatlar mahsus derecede düşmü~
tür. 

Öğleden sonra fiyatlarda biraz saHih 
hasıl olmuştur. 

:/o :/o ,,. 

Londra, 4 (A.A.) - Deyli Meyl ga
zetesi, bütün bir sayfayı işgal eden bii
yük harflerle bir "kanunu esasi buhra
ru.,nı haber vermektedir. 

Bu gazete diyor ki: 
"Memleketimizde, son derecede mü· 

him bir kanunu esasi buhranı zuhur et· 
miştir. Bu buhranın şiddetini hafifçe 
göstermeğe uğraşmakla hiçbir şey ka
zanılmaz. Bu buhran kral ile nazırlar 

arasında kanunu esasimizin en hassas 
noktalarından biri üzerindeki münase · 
betlere müteallik bulunmaktadır. 

Buhrana ba:s olan meselel~r çok na· 
ziktir. Ve hükiimdann evlenmesi proje
lerine aittir. Bun11n için bir hal sureti 
bulmak icap ediyor. Böyle bir zamanda 
kralın taç ve tahtından feragati hüküm 
darın milyonlarca sadık ve ihlaskar te· 
baasınr derin kederlere garkedecektir. 

Ş:ı ciheti hatırlatmak muvafık olur 
ki son giinlerde kral Edvardın Amerika 
lı madam Ernest Simııon ile evlenece· 
ğine dair musırrane bir takım şayialar 
devran etmiştir .... 

Deyli Telgraf böyle bir mevzuua 
telmih edilmiş olmasına son derece te· 
essüf etmekte ve fakat bu bapta sükü· 
nu muhafaza etmenin mümkün olmadı· 
ğrnı ilave eylemektedir. 

Bu gazete bilhassa diyor ki: 
"Kral, intihabını iyi yapmalıdır, biz 

hundan şüphe ediyoruz. İyi intihap et-

mek demekle kastettiğimiz şudur: Bil 
intihap, ker.disinin şahsi vakar ve şah· 
siyetine, müttehit krallığın ve domin· 
yonların şerefine, selamet ve refahına 

uygun olmalıdır. Kral, yapacağı inti· 
habı münhc:ısıran kendisi için yapmıya· 
cak, bu intihabı İngiltere krallığı ve bil 
yük Britanya imparatorluğu namına 

yapacaktır.,, 

Times gazetesi diyor ki: 
"Son on be~ gün . zarfında kralın, 

sc:ıltanat tahtının şerefi ile gayri kabili 
telif bir izdivaç yapacağı hakkında ke· 
hanetlerde bulunmak derecesinde ileri 
gidilmiş ve valide kraliçe Marienin bu 
izdivaca muvafakat etmiş olduğu haber 
verilmi~tir. Bu haberler İngiltere kral· 
lığı tebaasının çoğunu derin bir teessil· 
re garkede.:ek mahiyettedir, fakat bil 
haberler gerek Amerikada ve gerek do· 
minyolarda çok muzır tesirler ve netice 
ler tevlit eder. 

Gazeteleri bugün bu mesele ile meş· 
gul olmalanrun sebebi salahiyettar bir 
menbam bütün bu şayialara kat'i su· 
rette nihayet verecek sarih beyanatta 
bulunmasını arzu etmekte olmalarıdır. 
Halihazırda bu kabil beyanata şiddetle 

ihtiyaç vardır. 
Bu sebepten dolayı, millete hitap et· 

meğe lüzum gördük. Majestenin elinde 
ki ır.ukaddes vedia onun şahsi malı de· 
ğildir. Bu vedia, nesilden nesle intikal 
etmiştir. Bugün bu vedianın ehemmiye· 
ti tarihin herhangi anından ziyade bu· 
gün çok büyüktür. Cünkü dominyonlar 
bugi.in nazarlanm ana vatanla olan ra· 
bıtalannın timsali olan saltanat tahtına 
çevirmiş bulunuyorlar. 

Bıı mesele hakkında daha evvel ge· 
le1ı telgraflar 2 inci sayfamızdadır.) 

Antakya ve lskenderun 
(Ba§ tarafı 1 incide) mak üzre zırhlı otomobile binerlerken 

ri hararetli bir surette şapka tedarik bir Türk genci elindeki mavzerle onları 
etmektedirler. Köylerde ve §ehirlerdc- öldürmek için ateş etmiştir. Fakat 0 • 
ki münevverler kendi aralarında pnra 

tomobile atlıyan Mustafa daha evvel 
toplıyarak binlerce şapka hediye et -
mi§lerdir. Köylüler arrunnda en malt- davranarak mazgaldan genci öl8Ur· 

muş·· tür. bul hediye şapkadır. Orta Kuseyir na· 
biyesi ahalisi kamilen şapka giymiş - iki genç canlarını kurtardı 
lerdir. Bunlara civar olan Arap köy- Reyhaniyroe bir çiftlikte hapsedilen 
leri de şapka giymeğe başlamışlardıı·. Mürsel Abdullah ve Kadri bugün kaç-

Hal n korkak olur mışlardır. Evvelki glin bir istihbaratçı 
Halep, 3 (Hususi) - Sancağın yeni on neferle evlerini sararak kendileri· 

mebusu Adalı Mehmet, Halebe kaçar- ni tevkif etmişlerdi. 
ken oğlu Nafii de beraber götürmüş-
tür. Baba oğul ~imdi burada bir otelde Yafa Atatürk 1 
saklanmışlardır. Halkın kininden ve Seçimi takip eden feci hadiselerde Paraya ihtiyaç hissettiğim zaman· 

lar oldu. Ve bu parayı yaptım. Yal
nız bir tek mukavele bana birkaç mil· 

* * * 
Zeharofun sevglllsl 

Zaharof bundan sonra İngiliz muhar 
ririne 30 sene bekle-liği sevgilisinden 

takibinden gizlenmek ihtiyacını duy . Türkler bir an bile metanetlerini kay-
81 r lngiliz ı?emislol muşlardır. betmemişler ve daima şöyle bağırmış· 

ÇeVİ rdiler Katiller lardır: . yon getirdi. 
Fakat her şeyden ziyade Yunanis· 

tanın büyi.ik bir kuv Jet olmasını isti
yordum. 

Hayahmm en mesut dakikası 

Hayatımın en mesut dakikasmm 
ne olduğunu soruyorsunuz. Söyliye
yim: Bu, umumi harpten sonraki 
sulh konferansı esn;;ısındadır. 

Loyd Corc beni görmeğe gelmişti. 
Ayrılırken hiç ehemmiyetsiz bir şey 
g ibi dedi ki: 

Pahahye mal olan hediye 

- Demek bugün sizin doğum 
gününüzün yıldöni.i1ı:ü öyle mi? Oy. 
le ise size küçül< Asyayı hediye etti
ğimi gidip dostunuT. Venizelosa teb· 
:;ir ediniz.,. 

Bu hediye 100,000 Yunanlının 
haya.tına maloldu . ., 

Zaharof bu hediyenin bahası ne 
olduğunu biliyor. Çıinkü Mustafa 
Kemeı.l, Anadolu kaıv~lıklan arasın
dan hiç yoktan bir 

0

ordu yarattı V e 
Sir Bazil Zaharof tarnfmdan parar.a 
yardım görüp itilaf rl-:vletleri tarafın. 
dan teslih edilen asker: lzmirden dı· 
şarıya çıkardı. 

Zaharof sözlerine cltvam etti: 
.. _ Venizelos p ek zeki bir adarrı. 

dır. Titü !esko belki daha zekidir. 
Fakat onun zekasınr11 eserlerini gö
rünceye kadar yaşayncağımı :z;ınnet
rnem. 

Casus 

Harbı umumi esnasında, Loy<l 
Corc ve Klemnnsonun istediği bazı 
ıeyleri öğrenmek için bir Bulgar dok
toru üniformasile Alr.ıanyaya git-

Madrit, 4 (A.A.) _ İki gün sert Ku.seyri Mustafa ile Adalı Mehmet kaç Yaşa Atatürk! Yaşa Hatay! 

ve~~~rmuhareb~d·~sonr~ dün, ~B~e~l~ç~l~k-8~~8-S~k-e_r_l~l~k~~~~-~~~=··-~-0-~~~~~~~~~~~
Madrit cephesinde sıikunet vardı. 

bahsetmiştir. 

Bu kadına ilk defa şimdi lspany ... ] 
asilerinin hakimiyeti altında olan Es · 
kuryal sarayında rdstlamış. Kadın 

Milis kuvvetleri sipeılerini takviye milddelini arttırdı Müslümanlar üze• 
ve tahkim etmişlerd:r. Belçika da askeri hizmet müddetini rine ateş açıldı 

ispanya kralının yeğeni Don F ran
seskonun 19 yaşınd='.'.ki karısı imi,. 

Villavel cephesinde. hükumet arttırmıştır. Başvekil Van Zeland bu Bir kişi öldü 70 kişi 
merkezinin şimali şarkisinde asiler hususta parlamentoda bir nutuk söylc-

Prer. sl yumrukltyan adam bir keşif taarruzu yar.ımşlur fakat ri- miş ve böyle bir tedbirin Belçika için Y 8r8IÜnd1 
Oir kabul resmi günü imiş. lspan cata mecbur edilmi~lerdir. - vaziyetin 1914 senesindeki kadar ne- Fransız . Lübnan anl:ışması müslU· 

zaket kesbetmiş olması dolayısile - bir manlarla hıristiyanlar arasında büyUit 
zaruret olduğunu söylemiştir. bir gerginlik husule getirmiştir. Mii· 

Bunu müteakip kanun 43 muhalif ve teassıp bir hıristiyan olan Lübnan 

yol prensi, karısmm kolunu bir anı· Madritin cenubu garbisinde, asiler 
lık zalimane sıktığı için ZahaMf Corunna yolunu kesrt.eğe teşebbüs 
prensin yüzüne bir yumruk indirmi!!. etmişler fakat ilk mevzilerine dönme· 

Bittabi hadise olmuş. Prens Zah'\- ğe mecbur olmuşlardn. 
rofu düelloya çağırmış. Zaharof ya- Asllerln zehlrll gaz attıkları 
ralanmış, hastahane:l:'! iken 19 yaşın tahakkuk etti 
daki kadın kendisini görmeğe gelmiş Madrit 3 (A.A.) - Beynelmilel 

- Gidiyoruz, denıiş. Kocam heni müfrezenin sıhhiye reisi Dr. F ran· 
alıp başka bir yere götiirüyor. kel, son giinlerde on kişinin asilerb 

Bunun üzerine Zcılıarof istasyon =ı atmış oldukları zehirli obüslerin tesi
giderek onun vagon•1ra çicekler kov· rile ölmüş olduklarım beyan etmiştir. 
nıu~. Bir fırsatla kaclmla konuşmuş Dr. bu gazın "Yeşil haç,. denilen ga ?. 
dn .. Münasebet böylece devam et· olduğunu tasrih etmiqtir. 
miş. Bir miiddet sonra prens deli·. Kafa adamları korunuyor, takati 
mis. Kadrn b~sanmamış.. döAUşenıcrde var 

Nihayet 1923 senesinde nrens ;;(. Madrit 3 (A.A.) - Havas ajansı 
müş ve Zaharofla Se\. gili 30 seneli1c muhabirinden: 
bir bekleyiş i miite"lkıp evlenmeğc Münevverlerin ve artistlerin ekse-
muvaffak olmuşlar. riyeti, isyanın başbngıcından beri 

Falmt bitarc kadın evlendikten 18 cumhuriyetçilerin YdPI başında mev· 
ay sonra ölmLİs. ki almışlardır. Bununla beraber M. 

Enver Paşa lltt pazarh~ Caballero, güzide miinevverlerin ha· 
Deyli Telgraf gazetesi de bazı vesi- yatmt siyanet etmek lazım olduğunu 

ka ve mektuplardan Bazil Zaharofun nazarı itibara alarak birçok alimleri 
Türkiyeyi müttefiklerinden ayırmak i· ve artistleri, araştırma malzemeleri ve 
çin 1917 senesinde bizzat Env~r paşa kütüphanelerile VaLı.nsiyaya gönder· 
ile İsviçrede müzakereye giriştiğini, miştir. 

fakat Enver paşanın bu iş için bir mit- Maamafih birçok münevverler, mi
yon sterlin istemesi üzerine müzakere· lis kıtalarma göniilliı kaydedilmişler· 
nin akim kaldığım yazmaktadır. dir. Mesela Madrit üniversitesi felse-

8 müstenkif reye karşı 137 reyle kabul cumhurreisi Öddo ancak müslilmanla· 
edilmiştir. rın müzaheretiyle bu işin başına g~tı-

ği halde, şimdi Lübnanm bir hıristi
fe profesörü M. Y ose Gaos, elind'! yan memleketi olduğunu söylemesi 
silah payitahtının müdafaasına işti- müslümanlan çok sinirlendirmiştir. 
rak etmektedir . Buna karşı tezahürat yapmak istiyeıı 

Bofiazdan harp gemllerl müslümanlara müsaade verilmediği 
geçmemlftlr halde hıristiyanlar bliyük tezahfu1lt 

Berlin, 4 (Radyo) - Çanakkale bo- yaparak muahede lehine nümayişlerd~ 
gvazından Akde,.,;,...,. C";..vyet harp gemı·-

1~ ,;:)\} bulunmuşlardır. Gece teravi namazın· 
lerinin geçtiğine dair çıkan bir şayiayı dan çıkan müslümanlar Lübnan - FraJ' 

Türk makamları şiddetle ;tekzip et - sız muahedesinin imzası milnasebetile 
mektedir. Boğazlardan geçecek her - asılmış olan bayrakları yırtnuslnr ,,e 
hangi harp gemisinin bir hafta evvel reisicümhur sarayına doğru ilerlemeğe 
Türk makamntına hnber ,·erilmesi za- başlamışlardır. Buna karşı Polis mil,.. 
ruridir. 

lümanlara ateş açmıştır. Müslüman • 
Asller bir lnglıiı: gem!stnı lar da mukabele etmişler ve bir Jd.ŞI 

tevkif ettiler 
ölmiiş, 70 kişi de yaralanmıştır. 

Lizbon, 4 (A. A.) - - Salamanca- =====================::::::~ 
dan gelen bir habere göre, a:;i donan- retinin bildirdiğine göre cumhuriycW 
ma, Akdcnizde, bir İngiliz gemisini e- tayyareler asilerin mevzilerini, bilhll!° 
sir etmiştir. Bu gemide Sovyct Rus- bit 
yadan İspanya .hükumet limanlarına sa, Carabanchel mcvkiini müessir 
götürülmek üzere mühimmat bulundu- surette bombardıman etm~terdir. 
ğu iddia edilmekted ir. Cumhuriyetçi tayyareler. Madrid il· 

zerinde uçmaya teşebbüs eden asi tsY• 
HUkOmet tayyareleri faaı:yette yareleri püskürtmüşler ve koğalamıt" 

M:adrid, 4 (A. A.) - Harbiye neza. lardır. 
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Parist:e yapılan 
Serbest güreş müsabakaları 

Mehmet Arif Jsveçli I'akibi 
ile berabere kaldı 

Deglan ve Kıvariani galip .. 
Geçen ayın otuzuncu akşamr Pariste) 

l>alaia dea Sport9 salonunda çok mühim 
Profesyonel serbest güreş müsabakaları 
hpdmıştır. 

Fransız Değlane ile Amerikalı Brono 
\tİez arasındaki maç günün en heyecan
!: Kaqılaşması olmuş ve Fransız peh
livanı birinci devrenin 16 dakika 46 
laniyeainde galip gelmiş, ikinci kısmm 
g uncu dakika S inci saniyesinde ycnil
ll:ıiı; ilçtincü ve aon devrenin yirminci 
dakika altıncı saniyesinde gene galip 
Celerek maçı kazanmıştır. 

I>iğer müsabakalar da Bulgar Kons
tantinof Fransız H. Lef evreyi 14 dakika 
37 ıaniyede yenmiştir. 
İspanyalı Fullaondo da Ermeni Ser

İ:isyanm srrtıru on beş dakika 44 sani
~ede yere 11ermiştir. 
Şehr.mizde Cim Londosa mağlQp ol

~ş olan Rus pehlivanı Kola Krvaryani 

Gonya şampiyon
luğu yolunda 
Şimeling 

Bradock'la 

Fransız Michotla karşılaşacakken Fran 
sız gelmem.iş, onun yerine Litvanyalı 

Passman ile güreşm.iştir. 
Maç çok güzel olmuş Rus 18 dakika 

56 saniyede Passmanr mağH1p etmiştir. 
Fransızların Herkül ismi verdikleri 

Türk Mehmet Arif, rakibi İsveçli John 
Malmberg ile çok çetin ve zevkli bir 
güreşten sonra berabere kalmıştır. 

Müsabakadan sonra Fransız gazete
cileri Türk Mehmet Arif ve İsveçli 

Malmberg ile ayrı ayrı görüşmüşlerdir. 
Mehmet Arif: "Tabiidir ki galip ~el

mek isterim fakat Malmberg sanatini 
çok bilen bir pehlivan .. Bugünkü bera
berlikten de memnunum,, demiştir. 

İsveçli ise: "müsabakadan evvel ga
libiyctimden emindim, fakat Türk Arif 
tosun gibi bir güreşçi .. Yapmak istedi
ğim bir çok oyunlara çok mükemmel 
mukabele etti., cevabını vermiştir. 

Kırıcı bir gÜreşt:en 
sonra 

Zaharia Amerikalı 
Deton'a mağlOp 

oldu 
"apacağı maçın Amerikadaki Yunanlı profesyonel 
'tunturatını bizzat: sel'best güreşçi Yorgos Zaharias son 

imzalayacak maçını Sent Luizde Din Deton isminde 
Max Şmeling Amerikada Bradock i- bir Amerikalı ile yapmış ve neticede 

le karşılaşmak üzere bir kunturat imza mağlup olmuştur. 
'tınek üzeredir. Birçok maçlarda büyük muvaffaki-

Alman boksör Noel ve senebaşını ge- yetler gösteren ve çok sert oyunile ta· 
Çİtı:nck üzere memleketine gidecek ve runmış olan Zaharianrn bu ınağlfibiyeti 
nisanda tekrar Amerikaya avdet etmiş her tarafta hayretle karşılanmıştır. 
buıunacaktır. Sent Luizdeki müsabaka da çok km-

nunya şampiyonluğu namı için ya- cı derecayn etmiştir. Yunanlmm sert 
Pılac.ak olan Şmeling - Bradock maçı bir güreşçi olduğunu bilen Amerikalı 
~tarihten sonra olacaktır. müsabakanın daha ilk anında müthiş 

J L • hücumlara başlamıştır. 
0 e 0U1 S Bu hiicumlar o kadar şidedtli olmu,Ş-

B d k 
tur ki, maçı seyredenler pehlivanlardan r a oc birinin öleceğini veyahut muhakkak su-

20 ŞU batta rette yaralanacağını ümit etmişlerdir. 
Her iki güreşçi de tekme, yumruk at 

döğüşüyorlar mrşlar, hatta biribirlerini ısırmağa bile 
~oks şampiyonu Bradockun birkaç başlamışlardır. 

tUn evvel Nevyorka geldiğini yazmış- Nihayet hasmına nazaran daha genç 
tık. Son gelen haberlere göre bu tanın- ve dalıcı. canlı olan Din Deton 29 uncu 
ltıı~ şampiyon 20 şubatta Nevyorkta dakikada; Cim Londosun meşhur tayya 
~oe Louis ile bir müsabaka yapacaktır. re oyununu tatbik ederek Zaharyamn 

U nıaç hususimah iyette olacak Bra- sırtını yere getirmiştir. 
~0ck mağlup olsa bile şampiyonluk __ Y_e_n_i_b_i_r_y_fi:-:.-z-m--e--
~nmı kaybetmiyecektir • 

l§ U hafta k İ Alman y~~~~~:~en Schlauclı 
1 i k ~ n aç 1ar1 200 metre sırt üstü Avrupa yüzme 

1 rekorunu kmnağa muvaffak olmuş-
. 'l'. S. K. İstanbul Bölgesi Futbol A- tur. Schlauchun yeni derecesi 3, 3 2. 
Jarıtğından: 7 11 O dir. 
lj 5-12-1936 cumartesi günü yapılacak 
k nıaçları: 
F'enerbahçe stadı: 

h ll::yUb - Vefa B takımları saat 13,20 
akern.: Kadri Celal. 

lS l3eykoz - Topkapı B. takımları saat 
ha.kem Feridu:ı Kılıç. 
Şeref stadı: 

l
3 
liiıaı - Anadolu B takımları saat 
,2.? hakem: Ekrem Ersoy. 

1 
la Suıeyınaniye - 1stanbulspor B takım l 

rı saat 15 hakem Samim Talu. 
lik6.l.2-1936 pazar günü yapılacak 

rnaçlan: 

ilb F'enerbahçe stadı: Alan gözcüsü Sa-
'i'urgud. 

la.~alata Gen~ler birliği - Ortaköy A 
~ll ırnıarı saat 11 hakem: Saim Tur

d. 
ıı::YÜb lıak • Vefa A takımlan saat 12,45 

r-. enı: Adnan Akın: Yan hakemleri {''er·a 1 un R:ılıc ve Rıfkı Aksoy. 
~a Şeref stadı: Alan gözcüsü Şazi Tez
l'J tı. Anadoluhisarı - Doğan A takımla" 

~ı:a: 11 hakem: Şazi Tezcan. 
~ ılal - Anadolu A takımları saat 
ı~li.4ts hakenı: Sabih Fani. Yan hakem-

Çeki Karlin maçları' 
münasebet:iyle 
Fiyatlara gene 

zam mı yapıldı? 

ltalyanın seçicisi 

Vittorio Pozzo 
Çeki Karlin takımının burada ya- • • • . _ 

pacağı maçlar için tesbit edilen fiyat- Senelerden ben yu ksel m ıyen çekler1 n 
ıarı bugünkü sazete~e~de okuduk. oyununa mukabil Fransızlann çok 

Slavya, Sparta gıbı Çekoslovakya k k · tt · ğ - · · · J • • 
nm en meşhur taknnlarmı yakından ter a 1 e 1 1n1 soy uy o r 
tanıyan İstanbul seyi~cilerini henüz Fransızların galebesile nihayetlenen ris - Prag maçın da Fransız takımı· 
birinci sınıf takımlar arasında ismi Faris - Frag maçmı görmeğe gelmiş nın çok yüksek bir oyun çıkardığrnı 
namevcut olan Çeki Karlin ile yapıla olan seyirciler arasında bu müsabakadan gördüm. Fro:nsız futbolü son zamar.lar
cak maçlar için yetmiş beş kuruş ver· en ziyade enterese olan insan şüphesiz Ja ç..ık iledemiş bulunmaktadır. Fakat 
meğe mecbur tutmak hem çok yan· ki, İtalyan tek seçicisi Vittorio Pozzo Prag muhielitinin de fevkalade bir mü
hş hem de çok insafınzca bir hareket- olmuştur. dafaaya sahip olduğunu zikretmek mec 
tir kanaatindeyiz.. Buna da sebep İtalyan futbol takımı- buriyt>ti;: leyim. 

Havaların çok bozuk gittiği şu mu on beş gün sonra ayni Çekoslovak Bu müthiş müdafaa, Fransız muha· 
sıralarda Taksim sta.-lmm bir mezbe- takımile karşılaşacağıdır. cim!erine fırsat verdirmedi.,. 
leden farksrz olan duhuliye tarafm- V. Pozzo kendi oyuncularile iki haf· takmu 

Fransız gazetelerinin Alman 
dan mac seyretmenin ne büyük bir iş ta sonra çarpışacak olan rakiplerini iyi- hakkında sorduklan suale: 
kence olduguw nu bil""nler krrk kurus- ce tetkik etmek fırsatı elde etmiş bulun 

~ ''- Alman onbirinin de en kuvvetli 
luk duhuliyenin ne kadar fazla bir maktadır. 

b tarafı müdafaa hatlarıdır.,. diyen Pozzo. 
ücret olduğunu pek alil takdir eder· Faris - Prag maçından sonra u 
l maç ve Çekler hakkında İtalyan tek se- İtalyan ekibi için sorulan suale cevap 
er. · · · F ·1 · ı ·· vermemiştir. İtalyalı tek seçicinin bu Lik maçları ic_in İstanbul bölgesi çıcısı. •ransız gazetecı erıne şun an soy 

· · sükunetini Fransız gazeteeleri: İtalyan tarafından kararlaştırılan fiyatları :emı~tır: -
tertip heyetinin nastl bir düşünce ile .,_Çekoslovak futbolü senelerdenbe- takımı Pozzonun kalbindedir. O da. 
degwiştirdiğini bilmiyoruz. Yalnız mu- ri hep ayni vaziyt>tte kalmıştır. Yani kalbini bu kadar kolay açamaz demek· 

ne terakl~i, ne de tedenni etmiştir. Pa- tedirler. I 
ha~~oknş~ın~~~~~blı~----------------------------~ 
kımımızm Çeki Kadin ile yapacağı Macarist:an şam- Norveç 
maç bir F enerbahçe - Galatasaary piyon 1 u k maçında 
müsabakası şöyle dursun bir GünC§ F şampiyonu 
- Beşiktaş karşılaşması kadar bile erenŞV8f0Ş, 
alaka uyandıramaz. u· t lsveçı· yendı· 

ikinci kümeden alelade bir pro- J peş 
fesyonel takım olduğı:nu duyduğu- ..., Jô lt • Geçen pazar Osloda Norveç ve İsveç 
muz Çeki Karlin fazla bir ücret mu· Takımını mag p e 1 futbol şampiyonu takımları karşılaş. 
kabilinle getirilmiş t'lsa bile (Fiyar İstanbulun çok iyi tanıdığı iki Ma- mışlar ve çok güzel bir oyundan son
ları arttırmakla hasılatın çoğaltılmr car klübü, bu pazar P~tede şampiyon- ra Norveç şampiyonu Lin takımı, İs· 

v b. k .. b ı l ı 1 ı k aç d" karşıl<><>nı1şlardır veç birincisi SlemJ"iner on birini ikiye yC\cagı ırço tecru e ere an aşı mış u m ın "' ~~ · 
Fr karşı beş golle mağlup etmiştir. olduğundan) fiyatlar üzerinde ya- Macar ilkinin başında giden enŞ- ---------------

pılan değişikliğin seyirci adedini a- varoş ile Ujpeşt'in bu maçı müthiş bir 1 ngilt:erede fut:bol 
zaltmaktan başka bir işe yaramıyaca· seyirci celbetmiştir. şampıyon 1 uğu nda 
ğı muhakkaktır. Müsabaka fevkalade güre! ve heye . 5 un def lan d 

Zira bütün lik maçları devamın· canlı olmuş, her iki taraf tamamen mü 

ca kulüplerimizin pek muhtaç olduk· savi bir oyun oynamışlardır. Faka~ Bu senede birinci 
ları yirmi beş kuruşhk seyircileri a- çok şanssız bir gününde olan Ferenş- olu yor 
rada sırada çağmlıkhrı bir iki ecnebi varoş sıfrra karşı iki golle mağhlp ol- lngiltere futbol şampiyonluğu maç. 
maçı için hususi bir tarifeye tabi tut- muştur. lan, en heyecanlı devresine girmiş bu· 
maları laymet bilmemezlik diye de -------------- lunmaktadır. Şimdiye kadar birinci va 
tarif edilebilir. Japon atletleri ziyette olan Portsmouth son günlerde 

Hulasa olarak diyelim ki: Çeki yerini geçen seneki şampiyon Sunder-
Karlin maçları müna~ehetiyle fiya~ 1940 O 1impiy8 t ! arı O a ıand'a devretmiştir. 
lann arttırılması hasılatı arttırmak i did Meşhur Arsenal ile Brindford da son 
şöyle dursun üstelik kulüplerimize ş m en yaptıkları müsabakalarda daima ga • 
çok candan bağlı bulunan parası az hazırlanıyorlar lip gelmekle, bu suretle ön safta bu-
fakat hevesi çok yfü:lerce seyirci~ 1940 olimpiyatlarına büyük bir lumnaktadırlar. 
maça gelmekten menedecek ve ku- faaliyetle çalışmakta olan Japonlar bu 
lüplerin birer spor t'!şekkülünden zi. 
yade ticaret müessesesi oldukları ka
naatini de kuvvetlendirecektir. 

Binaenaleyh ikid~ birde ele ak 

büyük i~in organizasyon tarafından 

maada spor kısmile de müthiş surette 
uğraşmaktadırl:ır. 

Tokyoda mütemadiyen maçlar tertip 
nan bu (fiyatlara zam adetini) hı- edilmek:edir; bunlardan, son defa ya
rakmanm zamanı çoktan gelmiştir. 
Çeki Karlin maçları tertip heyeti düş· prlan atletizm müsabakalarının derece-
tüğü hatayı bir an evvel tamir etmeli leri şunlardır: 
ve fiyatları indirmelidh. Yoksa bu l 00 metre Kir 10,9 / 1 O 
gidişle Taksim stadmri::\ beş on davet- 400 metre: Mori 49 6/ 10 
Jiden başka seyirci bulmak d:"t ço'k 800 metre Kimosita 1,51 8/ 10 
mü~kül olacaktır. O. KAVRAK 5000 metre: Mura Kozo 15, 5 5/ 10 

10000 metre Mura Kozu 31, 19 6/ 10 
110 ır.etre manialı Fon eti 15 3/1 O 
400 metre manialı O Komura 56 

Yüksek atlama: Kasima 1,96 metre 
Uzun atlama: Har 7,26 metre 
Uç adım atlama Tanta 14,45 metre 
Sınk atlama· Nisiuta 4,25 metre 
Disk atma: Monita 45,68 metre 
Maraton: İsuti 2 saat 39 dakika 56 

saniye. 

lfelf11DS 

Fransızlar 
Belçikayı yendi 

Brükselde yapılan tenis müsabaka
larında Fransız tenisçileri Belçikalı ra 
kiplerini ikiye karşı S<.'kizle rnağhip 
etmişlerdir. 

Belçika 
Almanya 

Şubatt ·/. 
karşılaşa(~aklar 

Son haftaki maçların neticesi şun
lardır: 

3 Mitlesbro 5 Arsenal. 
O Mançester City 2 Bolton. 
2 Crimslav 3 Derby Conty. 
O Portsmouth 4 Everton. 
2 Lits 1 Şefild. 
O Stok 3 Sunderland. 
Bu müsabakalarda Arsenalin Mitlea

bro, Sunderland'ın da Stok'u yenmele. 
ri: Portsmouth'un Evertona rnağltl.P. 
olması lik vaziyetini tamamen değiş .. 
tirmiş bulunmaktadır. 

Avusturya 
Avusturya.. Vacker'i 4 - 3, Ad.mira, 

Viyanayı 3 - O, Favoritner, Rapid'i Si• 

fn 2 - yenmişlerdir. Şimdiki halde: 18 
puvanla Avusturya birinci, 17 puvan
la Admira ikinci, 14 puvanla Vienna 
üçüncü gelmektedirler. 

ispanya 
Barselon Bada1onayı 4 - 1, Geroma 

da Sabadell'i 3 - O yenmiştir. 

ltalya 
Bologna. Juventus ile bir bjre; Ro· 

rna da Cenova ile sıfır sıfıra berabere 
kalmışlardır. 

ısviçre 
İsviçre şampiyonluk maçlarında da 

Youngs Boys Berne 14 puvanla ilk saf 
ta gelmektedir; bunu 11 puvanh 
Grasshopers ikinci, gene 11 puvanla 
F. C. Lucernc de üçi.incü olarak takip 
etmektedirler. 

\'unanistanda futbol 
. Yunanistanda şehirler mı.•hteliti ara
sında yapılmakta olan maçlardan Ati
na - Pire miisabakası geçe:ı hafta icra 
edilmiştir. 8~arık ve Halid Özbaykal. 

~'llı ~iye - İstanbulspor A ta -
san lan saat H,30 hakem: Sadi Kar
l'aı~'?an hakemleri Ali Said ve Samim 

Her sene en büyük muyaffakıyet kazanan sporcuya verilmekte olan (Spor 
mükafatı) nı; Fransız srıor muharrirleri 935 senesi için Fransanın göz be
beği sayılan Boksör (Marsel Til) e vermeyi kararlaştırrru§tlr. 

Belçika tenis federasyonu 13 ve 14 
şubatta yapılacak olan Belçika - Al -
manya maçı için oyuncularını seçmiş
tir~ 

Atina kanşık takımr, maçın başından 
sonun;ı kadar hakim bir oyun oynamrı 
ve Pire muhtelitini bire karşı b~ aay:ile 
yenmeğe muvaffak olmu~tur, Yukardaki resmiınizde boksör .(Til)_ e mükafatı verilirken görülmektedir. 



HABER - A'kŞam po.d&M 4 Birinci kanun - 193~ 

Hatıralarını anlatan: Alman korsan gem.ısı "Denız kartalı" nm süvarisi 
l!ont ll'elik8 fon Lukner 

Macera ve aşk romanı - 23 - Yazan : (Va-Nü) 
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Japon amlralloe söylemiş olduğum hakikat 
akla o kadar uzak geldl ki bu suretle blle
lerlo en kuvvetllslne müracaat etmiş oldum 

Benim asıl nazarı dikkatimi cel~ 
den nokta haritada Mopelya adasının 
etrafında kurşurikalemle çizilmiş olan 
daireydi. Acaba, düşman (Deniz kar
talı) mUretteballnın barındığı bu a -
dayı ziyaret etmiş miydi? 

Efradımdan birisi esir edildiğimiz 
sırada defterlerimizden blri8inin kay
bolduğunu söylemişti. Bu defterdeyse: 
"Ağustosun ikinci gün\1 Mopelya ada
sında (Deniz kartalı) karaya gitti,. 
cümlesi yazılıydı. Llkin ne olursa ol
sun ben cesur mürettcbatmım nerede 
bulunduklarmı aonuna kadar saklama
~ Amiral soruyordu: 

- (Deniz ka.rtalı) nerede? 
-Battı.. 

- Nerede! Naml battı? 
Hildyem.e devam ederek erzak al

mak için Mopelya adasına uğramış 

olduğumuzu, bu eeyah.at eszıasmda esi
rimiz ''Ma.nila,, nm bizi takip etmekte 
oldutunu söyledim. Birdenbire deği
~ hava gemiyi kayalıklar üzerine 

at:nut, tekne delinmlşti. Gemiyi tamir 
için hamuleyi boşaltmış ve sefineyi 
bir bordası üz.erine yatmnıştık. Ta

mam hare.ket edeceğimiz SD"8.da clik
btaWik eseri olarak bir gaz fıçısı 
patlamış, bizde "Manila,, ya geçmek 

ve bu gemiye elz.em olan erzakı nakil 
için güçbeUl vakit bulabi.lmişt.lk. 

Amiral sordu: 
- Peki §imdi "Manila,, nerededir! 
- lıfopclya a.dasmda ! 
- "M'anUa,, elini7.de olduğu halde 

btt ceviz kabuğu gibi tekne ile eeya.ha
ta çıkmaya neden lilzum gördünüz? 

dır. Alma.nyada blltUn cihanın size 
karşı cephe almış olduğunu görerek 
bunun sebebini soran kimse yok mu? 
Bunun sebeplerini dlişünüp de sebebini 
araştırmıyor musunuz? 

Japon amiralı ile uzun uzadıya gö
rilştükten sonra kendisine veda ve ha
pishaneye dönmek icap ediyordu. Me-

ğer orada uzun müddet kalmaklığım 
mukadder değilmiş. Hapishanede iki 

saat kaldıktan sonra Talün ismindeki 

vapurun pis güvertesine nakledildim. 
ve Yeni Zclandaya doğru yola çıktık. 

• • • 
Hiklyeme devam etmeden evvel 

".Mopelya,, da bı::rn.kınış olduğum arka-

daşların başına gelenleri anlataynn. 
Bıı ISBIZ adada kalmış olan çocuklar 

ellerindeki telsiz telgraf vasrtasile, sü-I 
varilerinin İngilizler tarafından esir 
edilınio olduğunu öğrenmekte gecik

memişler ve meloelcrinin keşfedilme

sinden korkarak blittin kuvvetlerile 

ikinci bir filikayı tamire başlamışlar
dı. Ltkin em sekiz kişinin böyle bir 

ceviz kabuğu bUyUklUğUndeki tekneye 
binmelerinin imkan ve ihtimali ola
mazdı. 

(Devamı txır) 

Harem ağaları, rekabet yüzünden icap ederse 
biri birinin gözünü oyar. Lakin, umumi 

menfaatleri karşısında ser verir sır vermezlerl 
G6Ç6n tefrikalann hul&cJ,.,ı: 

Esir taclrl hacı Muıtatanm terkede 
rek kUçUk haı'emağalarmm neza.reU i§1 
ne tah81I etUği 1&!1lk zevceal tııveçll 

Havva, SUnbW aminde hadmı edilmemi§ 

8 -9 y&fl&rmda bir zenctyi, kendine ben 
dediyor. Onu da hadım e<'Jlıni§ gibi göa 
tererek y~Uarı ve hem§8riler1 olan di 
ğer Habeşli siyahilerin hıuıtahane yatak 

haneslııe gl!nderlyor. Vak&, K'!Zlldenlz 
de, hacı Mwıtaranm huw.st ftıosunu teş 
kil eden gemllerde cereyan etmektedir. 

Birinci ha.rem ağası, Beşi.re: 
- Sus yahu.. Bu fikirleri çocuğa 

aşılama.. D:ı.ha. acemidir, bo~ boğazlık 
edecek.. Hem sen, tawdığma, tanıma
dığına bu gibi sözleri sö,leyip duru
yorsun.. Birinden biri gevezelik ede
rek başını nara yakacak! 

- Hayır! Bunu yapmaz.. Zira, hep
si de bizim cinsimi.zdir.. Bizim felaket 
ortağmıızdır .. Bizler ser veririz, lUr 

vermeyiz.. Birib~ rekabet yü

zUnden ezdiğimiz görülmüştür .• La.kin 
müşterek olan menfaatlerimize ihane
timiz asla va.ki ol.mamı§t.Ir.. Bunun 
aksine bir tek misal gösteremezsin.. 

Ağalar, bin itina ile, çocuğu, sedye 
den çıkarıp yatağına yatırdılar.. Açık 
pencereden ılık blr rüzgar esiyordu .. 
Filo harekete gelmiş, Kızıl denizin §i
maline doğru ilerliyordu.. Vakanm 

cereyan ettiği geminin yanında harem 
gemisi ilerliyordu. 

Beşir, çocuğu bıraktıktan sonra, o 
tarafa doğru döndü: 

- Şu haremsaraya bakf .. O kadar 
cariye bir tek adam için.. Yüzlerce ı 
genç beyaz kız, hep Hacı Mustaf anın 
emrinde .. Alı, ben.. Yüreğimden his. 
sediyorwn ki, kanım onunkinden daha 
hararetlidir .. Eğer o bir kadını idare 
edebilirse, benim cevherimde on tane
sini idare etmek kabiliyeti vardır. 
Fakat . .ıe dersin! 

Su var, değirmen yok, buğday öğü
temiyorwn.. 

Birinci harem ağası: 
- Öyle .. Öyle .. dedi. - Ha.kkm var .. 

Ben de, damarlarnnda aynı hırs, aynı 
ateşi hissederim ama, ne fayda .. Ha.y
di, felsefeyi bırak.. Bak, bUtün arka
daşlarmıız, öteki kovu.şlara gitmiş .. 
Oradaki hastalara bakmak zamanı gel
di .. Kuzum hizmette kusur etmiyelim 
ki, hem efendimiz kızmasın, hem de 
bizim yavrucaklar çok telafat verme
sin.. Haydi.. 

SünbUIUn yanağını bir kere 'daha 
okşadılar. O, mütemadiyen "Imh!,. 
diye inliyorsa da, kulağı hep bu mu
haveredeydi. Tavsiyelerin, dUsturla
nn. nasihatların bir tek kelimesini ka
çırmamrtşı. Hepsini beyninde yerleş-

tirmişti. Harem ağalan ortalıktan 
kilip meydanda kimse kalmayınca, 
şmı kaldırdı. Ya.nı.ndaki pen 
baktı: 

da, bir tek erkek var ve o onun · 
ce beyaz kadını, beyaz kızı var .• Be 
kızlar.. Beyaz kızlar .. ., 
Kovuşta ışıklar sönmüştü. !ki 

rem ağası son fen eri de alıp götUrttl 
lerdi. Yalnız ta ilerideki ka.pmm · ~ \'~ 
rinde mini mini bir ışık görünUyord bır 

Kovu.şun bu yanında da, daha ~i hi 
mini, fakat, daha pek ca.nlı bir iki ~ 
göründU: Bunlar, Slinbillün, muh ~ u 
gözleriydi.. Fosforlu gibi, pırıl p ~ Pı 
pırıldıyorlardı : n ğta ıı 

"- O gemideki beya:z kızlar .. - di ~ e. d 
söylendi. - Fakat burada! .. Burada tiye 
başka kadınlar var.. Beni koyntJll lad~ 
yatıran o beyaz kadından başkaları llu 
var .. Acaba onlar nasıl! .. Onlar . .,, ~lan 

Hastahane kovu.şunun içinde, in ~dıycı 
ler, kesilmemi§, fakat derlnleşmi. .tıla~ 
tki mini mini ışığın, deminki yat 'iııı i 
üzerinde yükseldiği, ve sonra hnrek 'tferir 
geldiği görüldü.. ru 

• • • ~~Yo 
Havva kuvvetli kandillerin ıeığtıı ~iy 

saatlerdir çalışıyor .. Diğer hasta ~~iye 
cılar da faaliyetteler.. Fakat bilh~)trıa 1 
İsveçli kadın, kolları sıvamış, ne ka ~ ttra 
mehareti varsa hepeinJ gösteriyor .. 'Jl~tdı. 
ki, bu ameliyatlara nezaret eden, ;tderrıeı 
dım reis, yann Hacı Mustafaya on ~t u 
ustalığından ı-ahsetsin ve ölUme Dl ~clt ç 

ğını hikaye etsin.. ltı.ı.ı.r1a 
Hakikaten de Hadım .reis, Havv ~~ c 

parmaklarındaki sürat ve hünere 1tt l 
- lld gemiye taksım. olııiak mecbu

rlyetlııde idik. Çl1n.kU Amerlkan gole-
tinde ancak on beş kişiye yetişecek 

eu erzak vardı. 

Prensle aram açılsa bile peşimden 
koşacaklar pek çok 

·························--···· .. ··-···· ......... __... : : • Yazaın: • : : 

1
: ıakender F. Sertelli : 
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kU.nı ne kadar siyah köleyi k~~ \'a~ 

ran oluyor: 

- Lolanan hekim de burada otl 
ancak bu kadar yapar.. Bize hasU 
nn yarısını kazandırdın, kıymetli e! 
dim! - diye komplimanlar yapıyor. - Ya öyle mi? Alı Kont? Bizi bu 

kadar aptal yerine koymayınız! ''Ma
nilıı.,. arlık Mopelya adasmda değildir. 
Çünkü siz buraya ''Manila,, ile geldi
niz. Seyahatinizden maksat da ikinci 
bir gemiyi ?.a.ptederek yeniden korsan
lığa ba.~lamaktır. Nafile inkar etmeyi
niz. Çünkü bu noktai nazar küçücük 
bir tekne ile Okyanusları geçmiş ol
manrz iddiasından daha makuldur. 
"Manila.,, muhakkak bu civarda d.olaş
maktadtr. Siz bU tekneden ayrılarak 
geldiniz. Manilayı en geç Uç günde 
bulacağnn! 

Japon a.ın.fralı da hakika.tı hazmede
cek bir adam değildi. Hayali hikayem
le gayeme varmrştmı. Filhakika ne 
Japon kruvazörii, ne de peşimizi takip 

eden diğer harp gemileri "Deniz Kar
talı., nm mürettebatını .Mopelya ada
sında anı.ınııyı akıl etmediler. Bu su

retle işin doğrusunu söylemekle hile
lerin en kuvvetlisine baş vurmuş olu

yordum. Bu hakikate ili.ve ettiğim ma
sallar evveldP.n kurulmuş bir hesap 
neticesinde söylenmiş şeyler değildi. 
O anda: 

- Yarabbi, demiştim, neler söyle
sem de Japon antiralmm saatte otuz 
mil süra.tle Mopelyaya gidip biçare 
arkadaşları esir ctmes.inc maru olabil
sem? 

Sualinin zihnimde doğurmuş olduğu 
ilhamdı. 

Japon a.miralı bana Skajerak muha
rebesi hakkrrtria da birçok sualler sor
du. Anln.thkfarnm bUyiik bir lezzetle 
dinliyor ve bıkıp usanmak bilmiyordu. 
BC'n muharebeyi anlatıp bitirdikten 
sonra dedi ki: 

- İşte küçük donanmanın bUytik 
donanmaya karşı , haiz bulunduklan 
foi iyetlerden bir~inin misalı daha! .. 
Mül~cmmel teskilatmrz biz Japonların 
takdir ve hayretımizi celhediyor. Yal
nız anlayamadığımız cihet, bu kıtdar 
ı:eki adamlar yetiştiren memleketiniz
de iyi diplomatlar çıkmamış olması-

Semra, çiçekleri bir cehennem zeba
nisine kaptıracakmış gibi, endişe ve te
Hiş içinde gözlerini ve kollarını açarak 
yere atıldı.. Çiçekleri kucakladı •. Ce
hennemden hayata kavuşan, tekrar yer 
yilzilne çıkan bir insan sevinci ile bir 
kaç adım sağa sola ko~tu .. Titredi .. sar
sıldı. 

Ve sonra birden bütün salonu dol
duran gür, şen bir sesle bağırdı: 

"- Boiaziçi çiçekleri, aih.irli aularla 
yetitmiı ve büyümüıtür. Onları çiğne
mek iatiyenlerin ayak.lan biranda mer
merle§ir.. Onlara uzanan eller biranda 
kurur .. Boğaziçi çiçekleri ölüm nedir, 
bilme-zler. Onlara ben göğsümü verdim. 
Boğaziçi çiçekleri, ancak benim gibi 
topraktan doğmuı mahluklann göğsün 
de y~nlar .. Filizlenir ve köklenirler .• 

Ah ne hothır Boğaziçi çiçekleri! 
Bo~aziçi çiçekleri ne hoıtur ... ,, 
MUzik durduğu zaman, salonun içi 

alla§tan yıkılacakmış gibi sarsılıyordu. 
Prensin: 
- Şampanya .. Şampanya .. diye bağır 

ması üzerine birdenbire sükQnet bulan 
davetliler, Sem.ranın elini sıkmaktan 

pmpanya içmeğe vakit bulamıyordu. 
Semra (Boğaziçi çiçekleri) şarlası ile 

misafirleri afyonla uyuşmuş gibi ser
semle§tirmişti. 

Şampanya kadehleri dolup boşalırken: 
- Porozit .. Porozit ... sadalan yükse

liyordu. 
Her taraftan Semraya ıampanya ka

dehleri uzatılıyordu. 
- Meğer o ne yüksek bir artist •. Ne 

!levimli ve cana yakın bir kadınıruş 1 
Diyenler onunla bir dakik.'lcık olsun 

konuşabilmek için fırsat aramaktan ken 
dilerini alamıyordu. 

Semra gülerek ve biraz da yorgun 
bir tavırla prensin yanına celdiği za
man, onu ilk 'önce alnından öpen pren
ses Ayda olmuştu. 

Ve bur.dan sonra sıra ile te brike ge
len erk~kler Semranın elini öperek pren 
se tc:'ekkUr ediyorlardı. 

Semra bu muvaffakiyetinden sonra 
bir kere daha anlamı~tı ki, Alman sara-

ym.da çok işler görebilecek ve licr iste-' : ........ ·-·•••111•••··-•••••••••••••••••••••••••••·····= 
geldi .. Etrafında halkalanan insanları diğini kolaylıkla öğrenecekti. 

o eece bu toplantıda birçok prens 
ve prenseslerden maada Almanyanın 

çok yüksek ailelerile de tanışmak fırsa
tım ele geçirmiş oluyordu. 

- Yarm prens Vilhelmle aram açılsa 
yahut bana iltifat etmese bile peşimden 
koştu:-abileceğim çok müJ:.:.nı şahsiyet
ler var. 

Diyerek müteselli oluyor ve sevini
yordu. 

Davetliler Semradan o kadar memnun 
olmuşlar, onu o derece sevmişlerdi ki 
kendisini ayn ayrı evlerine ve şatolarına 
davet edebilmek için fırsat arıyorlardı. 

Bereket versin ki bu fırsat herkesten 
önce Prenses Ayda bulmuş ve ertesi 
gec., için prensten söz almağa muvaf
fak olmuştu. 

Mürik ufak bir vals teerUbesi yaptı .. 
Fakat, çiftlerden hiç kimse meydana çık 
mıyordu. Herkesin gözü Sem.raya dikil 
mitti. Onun tekrar ortaya çıkmasını, 

numara yapmasını bekliyordu. 
Ve nihayet bütün davetlilerin arzu 

ve hissiyatına tercüman olan yaşlı bir 
kumandan zevcesi, Vilhelmin masasına 
yakla~rak: • 

- Matmazeli bir daha dinlemek isti-
yoruz. 

Demekten kendini alamadı. 
Semra bu talebe menfi cevap verecek 

değildi.. Bilakis talep ve ısrarlar karşı
sında bUyük bir memnuniyet hissediyor 
du. Fakat, Prens Vilhelın, Semranın 

yorulduğunun farkına varmıştı. 

İhtiyar kumandanın zevcesine gille
rek başını salladı.. Ve Sem.raya "ken
dine güveniyorsan, işte meydan .. !., de
mek ~;ıtiyen bir tavırla elini uzatarak 
sal:--.daki boşluğu gösterdi. 

3emra önünde duran tampanya kade 
!tini bir yudumda midesine boşalttı. 

Şöyle bir kendini yokladı.. Enerjisini 
topladı .. Ve ayağını sert bir vuruşla 

ycrt" basarak ayağa ka!kb: 
- Misafirlerinizi ve sizi memnun et

mekten büyük bir zevk duyanın .. 
Dedi.. Ağır ağır yürüdü. Eski yerine 

mahmur bakışlarile süzdü.. Sonra or· 
kestra gefine seslendi: 

-Bizans kraliçesi 1 
Müzik baslarken, Semra bir kraliçe 

edasile yürüyerek kendisine bir kaval
ye aradı. ''Bizans melikesi,. onun çok 
kıvrak rakıslarından biri idi Semra bu 
raksında da diğerleri gibi çok sevilmiş· 
ti. 

Bizans melikesi dansta aradı~ı kaval
yeyi bulamıyarak hiddetleniyor ve orta
da kendi kendine dönüyordu. 

Bu melodinin mevzuu da birincisi ka 
dar hazin ve dii§ilndürüı:üydü. 

Bizans sarayında kocası ölerek genç 
yaşında dul kalan bir prenses. İmpara
torun tertip ettiği bütün eğlencelere iş
tirak ettiği halde kendisine göre bir 
kavalye bulamıyordu. Prenses kah çok 
müşkülpesent, kah mütevazi, fakat da
ima vakur ve ciddi görünüyor, etrafın· 
da dolaşan riyakar erkeklerden hiçbiri
.. in kolları arasına atılmıyordu. Saçları 
ağ.ırmağa başlamı~tı .. Ve o hala yal
nı.r.dı. Y3lnızlrğın verdiği ıstıraplar onu 
hergün biraz daha eziyor, çöktürüyor
du. 

Semra dansederken prensesin ıstırap 
lannı o kadar güzel ifade c-diyordu ki . 

"N-'!'edeıin.. aradığan erkek?,, 
"N<'ttdesin .• bana küsen taliim?,, 
Diye haykırdıtrı zaman, misafirler 

kendilerini biran içinde Bizans sarayla
rında yaşıyor aannuşlardı. 

Prens Vilhelm bile: 
- Tarih canlandı.. Kendimi impara

tor Kostantinin VHihernasında zanne· 
diyorum. 

Demekten kendini alamamışt;, 
Kosknca salonda çıt yoktu. Ve her 

kes sanki bir ağızdan nefes alıyormu~ 
gibi, kımıldamadan, öksürmeden, harf"
kelsiz duruyordu. Bütün gözler Semra
nın U1erine tevcih edilmiş .. M üzisiyen
lerden fliit ç~lan bir Alman gencinin 
hazin nacmelerile mest olan davetliler ı 
hiran için kendilerinden geçmiş gibiydi-
ler. (Devamı var) 

Havva, bu güzel tesiri kaybetmen1 
için, rtıtitemadiyen ~alışıyor .. Tiftiklef 
değiştirip, cerahatleri sıkıyor, k~ 
yaralan içinde parmağını gezdiriyor 
Evvelce tayin edildiği gibi, en J 
hastalar onun id8.resindedir.. öte 
hasta bakıcılar da, diğer dcrecedef 
yaralılara nezaret ediyor 

Bir aralık, İsveçli kadın dedi ki: ~ 
- Krzlar.. Galiba hepimiz burt 

toplandık.. Birinci kovuşta da a.d~ 
ihtiyaç olur .. Haydi, hiç değilse ik 
orada olalım .. Alın şuradan bir fetı 
de gidin.. Orasını bir teftiş edin .. ~ 
noksan olup olmadığını anlayın .. So 
ra, bana haber verirsiniz.. 

- Baş üstüne, efendiciğim! ~ 

Böyle "Efendiciğim!., diye Hıı' J 
ya tabasbus çakanlar, onu bir~~~ 
suda boğmak istiyen sabık rakıl>C ı 
riydi. Otuzunu aşmı~ kadınlar .. F'~ 
bu mütekait gözdelerin de en gençl~~· 
Konuşa konuşa, geminin korıdof lf 

rmdn yüri.imeğe başladılar .. tncebeİ 
mindeki zavıfı: 

- Bizi h~layık gibi kuUanıyor .. ~ 
yine başa geçti! - dedi. vlt 
Şu kadın ikbalden düştU diye 5,ı~ 

sevinmiştim ki.. Halbuki, yine zC) ı" 
yağı gibi ilste çıktı .. Eskiden, bir ;ı 
elini silrmcz, "Şuram ağndı, bur rd"' 
oğun!,, diye nazlanır, emirler veri \'' 
Fakat, iş başa cfüşilnce birdenbire t~, 
rmı değiştirdi. Ayağının kaydığını 

1 
~ 

lar anlamaz, bir hamarat kc_sıtddi)-e 
pire. mUbarek !.. Göze gireceğıırı ııfe.>'' 
uğraşıyor .. Maksadı Hacı Must 
yeniden ele geçirmek .. 

- Fakat geçmiş ola.. ııJ' 
- Evet, geçmiş ola.. Hacı Mıt5 eııJ' 

bir kere onu bıraktıktan sonra Y 
den damına düşmez.. ntıı 

- O da bizim gibi kU.flenecek .. ô~ı:ıı· 
cck bağlayacak .. Erkeksiz oıars.k 
rünU nihayete erdirecek .• 

İki metruk kadın birden: rflef' 
- Ah1 erkek! .. diye içlerini çek 

1
) 

( Devams t# 
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Me•hur ••J yah ve muharrir a..ovvall Tnoma• 

Bütün ordu sağa çarketti 
Ve bir saniye bile tereddüt etmeksizin ileriye yürüdük, 

B&ıka ttlrlO de hareket edemezlerdi. 
0

~ ...... ,,._kü Yahudiye tepeleri içine olan a-

dağları tırmanmağa başladık 

z onlan tamamile tecrit etmiıti. 

kıp gitmeğe c---bı.'.".:uıar. Bu da 
ia Allcnbinin ne iyi bir kumandan 
tığunu göstermeğe kafi idi. Yafayı 

•dam kaybetmeksizin kazanmııtı. 

Kudils, •itin tehir, az ilerimizde biz~· yün., diye dua ettiği Nebi Samüel dağı lım ate1teri altında dik yokuşu aon hız- diler ve hücumu tekrar denediler. Bu 
bekliyordu 1 vardı. la tırmandı. sefer genye dönmediler. 

Hampşayr de sevinç içinde idi: ona Kudüslin önündeki Türk müdafaa Nebi Samüel bizimdi 1 Orada tanyeri• 
yeni bir telsiz telgraf cihazı vermiıter hattan miistahkem bir hale konmuı bir Fakat hiçbir insan oğlu bu fırtınaya nin ağarmasını sabırsızlıkla bekliyerek 
di. Bu sayede ben de muhabere ve mu- sıra dağlardı. Nebi Samiiel de bunların kafa tutamazdı. Hücum dalgamu: eridi soğuk bir gece geçirdik. Güneı ortalığı 
vasala aervıame biraz yardım edebili· anahtar noktası idi. General Maklinin Türkler bizi geriye püskürttüler. Tom· ağartırken Kudüsü gördüm l . 
yordum. 

Yle bir zafer pek de yabana atılamaz. 
livası top ve makineli tüfeklerinin yay- miler ortalık kararıncaya kadar bekle- (Devamı var) 

Türkler Latron da bir manastırdr -----------------------------------------------
DDES ŞEHiR KURTARILDI 

~ahudiye dağlan arasından kendimi
bir yol açmanın yegane çaresi, Türk 
i hiran içiıl bırakmıyarak onlan milm 

idiler. Onlan manastırdan çıkanp sür
dük. ikinci hedefimiz Sarisdi ve bu bize 
korkunç bir kabus oldu. Köye giden yol 
sekiz kilometre içinde hemen hemen 
500 metre irtifa kesbediyordu. 

görüşünıüze göre Bizinı 
Filistin muharebeleri 

- 14-olduğu kadar hızla takip etmekti: 
u yaptık. Bütün ordu kocaman bir 

1>t gibi sağa çarketti. Cephesi Şefelah 
flannın eteklerine geldi ve bir saniye 
duraklayıp tereddüt etmeksinzin 

'ye yürüdük, dağlan tımıanmağa 
ladık:. 

~u çok gUç bir ttrman11tr. Aıağıdaki 
tarın dayanılmaz sıcaklığı timdi Ya-

Bardaktan boıanırcasına yağmur ya
ğıyordu ve hava çok soğuktu. Efradın 

sırtında incecik mintanlar, bacaklannda 
kısa pantalonlar vardı. 

Türkler her tepeye piyadelerini 
her kayanın arkasına makineli tüfekleri 
tabya etmişlerdi. Onfan cepheden çul
lanarak püskürtmenin imkanını bula
madık. Ne yaparsak yapalım, hücum 
ederek kuıatmak mecburiyetinde kal
dık. 

2 - Bir makineli tüfek taburu. Al
tı§tır makineli tüfekle ü.ç makineli tü· 
fek bölüğü (bu tabur 1911 de Birsebie 
gelmi§ ve kumandası Baviyeralı binba
şı Mayre verilmi§ti. Bir müddet ben 
de bu kıtamn Birsebi de tabur yaver
liğini yapm~tım.) 

14 - Alev 8CJÇan bir takım 
15 - Hafif köp.,.ilhcü takımı 
16 - Bir istihkam bölüğü 
11 - Bir tek/on bölüğü 
18 - Vç tane ağır tel.!iz telgraf '3-

tasyonu 

19- Be§ tane 'hafif telgraf ista.3yo-
nu. 

!O - Dört tayyare müfrezeri 
!1 - Bir sıhhiye bölüğü 

lü hıri.!tiyanlığa teaıım edilmiyen Ku
di18il, ne gariptir ki, gene bir hır:st~ 
yan k-umandan, hıristiyon ordulamt4 
vermiştir. 

Değil K udilri, btı §ehirdeki Kama-

me kil~esinin anah.tannt bil,e hıristf. 

yanlar kendi CJTalannd4 pay~maa

lardı. lsa peygamberin glhnillmil§ ole 

~ - Berbirinde iki makineli tüfek 
bulunan üç süı;ari takımı 

duğu sanıl.an bu kı1ise katolikZer, orto
dok:Jtar, Ha.be§ - kıptileri, w ermenileP, 

dıye krıtarınrn sağnaklı yağmurlanna 
ılSp etmiştl Hava çok soğuktu. Be
ince~ik bir battaniyem vardı. Emir 

erim Benson ite telsiz telgraf operıt Saris köyilnU böyle aldık. 
f - Vt; bomba topu müfrezesi (her 

müfrezede dört hafif bomba topu) 

!! - !18 ve ıt9 numaralı iki 86!/!/flr 
hastahane ve aayıaız otomobil kolları. 

Ku.dü.<n1n dü§mesiyl.e neticelenen Bir 
sebi - ilçüncü Gazze muharebesi esna

Btnda Müşir fon Falkenhayn yıldırını 
ordular gnıpu karargciJıiyle a.,,<tağıya 

arasında bir türlü poy'lafılamaz. Bina.
nuı içinde her mezhebin kendine ma,.. 
sus ibadet yeri vardır ve dyin esna..~ın· 
da bu tıcrin sınırlan içine me1:i me~ 
hepten birisi girerse, kili.!enfn içind~ 
kavgadan kan gl>vdeyi götürür. 

l'i1 Hampşayr. bir tek battaniyeyi pav S - iki hafif obüs bataryası (toplar 
en yeni yani 1914 modeli idi) ~..,rdu. Her üçilmUz birleşerek bat

"- iyeleri UstUste koyduk ve çifte bat· 
~iye altında üç kiti açık havada yan· 

• yattık. 

ttrafnnızda yerlilerin klrıfr evleri 
l'dı. Fakat bunlara ginneğe cesaret 
tnlezdik. Burası dUtman topraıt Mi 
'1Ytıvan bir askerin boğannı kesiver

llıe\ c;ok kolaydı. 

Enab ise Saristen sadece dört kilomet· 
re uzakta olmakla beraber zapteditmez 
bir halde idi. Bereket versin ki tabiat 
imdadımıza yetişti de ortahğt siste kap
ladı. Yoksa kabil değil orasını atamaya· 
caktık. Sislerin kine gizlenen Someret!' 
latatan gö:'ünmeksizin köye yaktaşabil· 
diler. Burada yapılan çok şiddetli bir 
ıün,u muharebesinden sonra Tilrkter 
Enab köyünü terkettiler. 

6 - Bir :tahra bataryası (toplar 
1916 modeli idi) 

7 - Yukardaki bataryalar için karı
§tk bir hafif cep"hane kolu 

9 - Bir piyade top tak-ımı (yanında 
~r de hafif cephane kolu) 

10 - iki cebel obüs takımı (yanın
da bir de hafif cephane kolu) 

gelerek bilfiil harekdtı eline alm~ ve 
kademinin uğruna bakın ki ilk ~ ola

rak cenupta en mühim şehirlerimiz
den biri olan KudüsU dii§mana terkedi 
verm«ııti. 

Noel ynrtwru il.e bÜ!fÜk pa8kalyad4 

rum patrikhaneaf mn talebi il.zerin• 
bir bölük ~üngüla Türk askeri kili.,,,. 
nin içine girerek muhtelif yerlcN 

niJbctçller diker ve "Sağ yaftağına w
ran olursa solunu d<ı çevh-,, dfyen l>G
~ ve siikUn 1'6'/!1C1mberi /sanın k"fll
Zarı biribirini öldürmesin diye nöbd 
~kkrlerai. 

~•ğmnrlar hemen hic; durmadr: ça
~~rlıır dh:lere kadar çıkıyordu. Yürü

Colr acı ve zalimdi; fakat ben mesut-
1 

Bundan 11onra astan yürekti Rişann 

diz çöküp de " e~cr senin dü§mantan· 
nrn ;lind~ mukaddeı ıehri kurtarmak 
nasip de~nse,1 ben orasmr hiç görmlye-

11 - Bir tayyare top bataryası 
Halife ômer mmanındanberf mlls

lllmanlann elinde ol.an, bütün AtmtM 

lıl.arın bir araya gelerek tertip ettikle· 

ri mWı.t.eZiJ ve Wr~k Uliaaıiplere rağ
men mf18lllman1.ar ta:rafından bfr tur-

--~--~ 

.. 

1! - Hafif bomba topl.arı için bir 
otomobilli cep~ne Tc.olu 
t~ - Bir ~tihkdm Mlll!JQ 
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ıötürecelder, dedi. 
ihtiyar kadın memnun bir tavırla: 

- Peklli, d~ Kalırım. Yalnız: ne 
bir ıey yer, ne de bir fCY içerim. 

- Niçin? Kral aize iyi bakılmaıunr 
emretti. btediğin kadar yiylp içebilir
sin. 

- Hakkınız var. Fakat ben burada 
bulunduğum müddetçe hayatımdan 

emin olamam. Beni zehirlemek istemi
yecekleri ne maHim? Ben sadece oğlum 
ıelinceye kadar bekliyeceğim. 

ihtiyar kadın, muhafız zabitleri takip 
ederek Ült kata çıktı. Onu orada bir 
odaya koydular. Kapıya da bir nöbetçi 
diktiler. 

Kral, kın prenses Vera ve damadı 
Dük J orj ile beraber bir odaya çekil
miıti. Odaya girince bir iskemleye otur 
du. Elile baııru tuttu. Dilıünmeğe bat· 
lad~ Zavallı adam ağır bir yükün altın
da ezilmit gibi bir anda çökmüttü. 

Bir müddet bu halde kaldıktan sonra 
batuu kaldırdı. Gözlerini kızına dike
rtk: 

• 
- Bana bak Vera, dedi. Bana doğ· 

ruca cevap vereceksin. Bu ihtiyar kadı· 
nm sözleri doğru mu? Zevcin de bura· 

da. Şerefine sürülmek istenen bu lekeyi 
herhalde temizlemeJiıin. 

Dük Jorj söze kanıtı: 

- Evet Vera. Babana cevap ver. Ha
kfkatı söyle. Koca kannm sözleri altın
da kalmamalısın. Seni hayatımdan ziya
de sevdiğimi bilinin. Bu ithamlar 

pek mllthittir. Her ıeyi açıkça anlatma
hsın. Beni bu elim vasiyetten kurtar. 
c~--= :S:& tttrıo senin kabahatli oıau
)una inanmak istemiyor, inanamryo· 
ftnn. Sen gtlnahldr olarnazsm, değil 
mi? Anlat, cevap ver .. 

Vera, babasından ve kocasından itit-

tiği bu sözler üzerine titremeğe baıla
dı. Birkaç saniye mütereddit ve çekingen 
göründükten sonra batını kaldırdı. Yil· 
zil kıpkırmızı olmuıtu: 

- Sevgili babacığım. Bana böyle bir 
sual sonnağa lüzum var mıdır? Benim 
nasd bir kız olduğumu pek iyi bilini· 
niz. O sefil kadının ütiralanna nasıl 
inanıyorsunuz? 

Vera sözlerini bitirince hıçkırarak 
ağlamağa başladı. Kocasının boynuna 
atıldı. Dük Jorj kansını kucaklayarak 
krala döndü: 

- Hayır, haımetmaap, dedi. Evladı
nız temizdir. Ben hiçbir zaman ondan 
tilph' edemem. O, dünyada yalnız beni 
sevmiıtir. Haline, göz yaılanna bakı
nız. Zavallı bu had:seden çok müteessir 
oldu. Bir çingene kansının kim bilir ne 
maksatla ortaya attığı iftiralarla Vera 
gibi temiz ve asil bir kadın lekelene
mez. 

Kocasının bu sözleri Veraya i'ı1it 

verdi. Her ne yarıp yapıp kocasile ba· 
basının önünde temize çıkmağa azm
etti. 

Kral, kızını dikkatle süzdUkten son· 
ra; 

- Hayır evladım, dedi. Sen kabahat
ti ohmazsın. Kalbim böyle söyliyor. 
Haydi kmm bana günahkar olmadığına 
dair yemin et de iyice kanaat getireyim. 

Vera, hiç tereddüt etmeden yemin 
etti: 

- Babacığım, cenabıhakkm namına 

yemin ederim ki ben masumum ve bi· 
günahım 

- Şu hal~e koca karının yatan ııöy
ıemiş oıaugu anıa§llıyor. Bir kral kızı
na iftirada bulunmanın ne demek oldu
ğunu cerasınt gBrOnce anlar. Bu hare· 
ket ona çok bahalıya mal olacak. 

Vera, hemen atıldı: 

muuur? Oraya giren bedbahtların ne 
hale geldiklerini biliyor musunuz? 

Müıavir Zello: 
- Şimdi anladım, dedi. Oğlunuzu o

raya götürmüşler. Fakat herhalde bir 
cinayet işlemiıtir. Çünkü oraya cant ve 
katillerden baıka kimseyi koymazlar. 
Mahkumiyette bir haksızlık iddia edi
yorsanız: oğlunuzun dosyasını tetkik e
deceğimi vaadediyorum. Bu memlekette 
her şey kanun ve nizamlara uygundur. 
Nizamsız hiçbir ıey yapılamaz. 

İhtiyar kadın gene çenesini açtı: 
- Hakkınız var nazır efendi. Ben 

de böyle biliyorum. Fakat oğlumu öyle 
bir yere attılar ki timdi sağ mı, ölü mü 
b:lmiyorum. tıin garip tarafı ne on,;r.n 
§ikayet ve ne de kendisini dava eden 
vardır. Hiç bir mahkemede muhakeme 
edilmemiş ve hakkında hiçbir doSya ya
pılmamııtır. Oğlum da bir cürüm işle
memiştir. Bir gece hile ile oğlumu ora
ya götürüp vahşi bir hayvan gibi kapat 
tılar. 

Kadının bu ııözlerini dinliyen kral 
hiddetle mukabele etti: 

- Bu memlekette böyle kanunsuz 
bir ıey olamaz. Yanılıyorsun. 

S01el, hemen cevap vredi: 

- Olamaz mı? Olmuı da öteye bile 
geçmiı. Size bunu isbat etmek pek ko
laydır. Anlatayım: Oğlumun hiçbir ka· 
bahati yok iken Kara kaleye niçin gö
türüldilfünli ve ayaklarına neden zincir 
vurulduğunu şurada oturan Düşes Vera 
pek iyi bilir. Oğlumu oraya kimin gö
türdüğilnü de benden çok daha iyi bilir 1 
Bakınız, ne kadar da sarardı. Iztıraptan 
kıvranıyor. Nihayet yakayı ele verdin 
Güzel prenses 1 
Düşes Vera oturduğu yerden birden 

bire ayağa kalkarak b:ıbasına döndü: 
- Artık yctipr. Babacığım emir bu-

yurunuz da bu çirkin komediyaya bir 
nihayet verilsin. Bu kadın çıldırmıştır 1 
Kendisinin yeri burası değil timarhane
dirl 

ihtiyar çingene kansı pürhiddet ce
vap verdi: 

- Timarhane mi? Yağma 'yok. Sizi 
rahatsız edenleri timarhaneye attırmak 
adetinizdir. Hakikatı ortaya çıkaranlan 
hep oraya attırdınız. Timarhanede husu
si bir odanız var. Kendiniz için tehlikeli 
gördüğünüz insanları oraya attırıyorsu· 
nuz. Fakat bu defa işin bütün iç yüzünü 
babanıza anlatacağım. Hükümdardan 
adalet ıstiyorum. 

O zamana kadar böyle bir şey vuku 
bulmamıştı. Salonda hazır bulunanlar· 
dan bazıları muhafız zabitlere seslendi· 
ler: 

- Bu kadını dışarı çıkarınız. Ne söy
lediğini bilmiyor. Hastadır. 

Vera, bunu işiterek müşkül vaziyet· 
ten kurtulacağı için sevinmeğe baıla· 

mıştı. Fakat tam bu sırada kralın &esi 
işitildj: 

- Kimsenin bu ihtiyar kadına do
kunmasını istemem. Benden adalet isti
yor. Benim de yegane emelim memle-

ketimde adaleti hakim kılmaktır. Unut• 
mamalı ki bir hükCımet reisinin vazife
lerindtn biri de fakir ve zayıf olanlan 
himaye etmek haksızlıklara uğramaları· 
na meydan vermemektir. 

Kral Kristiyan b-.ıntan söyledikten 
sonra müpviri Zelloya ıu emri verdi: 

- hticvaba devam ediniz. Hakikati 
öğrenmek istiyorum. ihtiyar kadın ser
bestçe söylesin ve detailini de göstersin. 

Müşavir Zello, Düıeı Veranın peri• 
şan halini görünce Urperdi. Düıesin çok 
müşkül h:r mevkide kalmıı olduğu ıezi• 
liyord.ı. ihtiyar Sosclin yalan söyleme
diği ve işin içinde büyük bir aır bulun· 
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HE 

Yazan: Mütekait Amerikan Amiralı 

Riçart Euelyn Byrd -6-
Türkçeye çeviren 

A.E. 

Cenup Ku buna seyahat 
Dünyanın en büyük buz dağlarını doğuıan 

mıntakaya giı'dik ve buraya şeytan 
mezarlığı adını veı'dik AMİRAL BYRD DONDUGU ZAMAN KUÇOK AMERlKA KÖ 

NÜN iÇiNi iŞTE BOYLt: BUZ KAPLAMIŞTI 
Doğan yavru bir boğa idi. Onu 

ittifakla verilen rey neticesinde "Ays· 
berg,, tesmiye ettik. 

~ımcıı ~4 saat truulasız gün ışıg. 
vardr. Etrafnnızda yüzlerce aysberg 
oldı ğuna göre bu b!zım için çok iyi 
idL ~eceleyin bunların arasından ge<, 
mek imkansızdı. 

Bu mıntakada en cenubu nokta· 
ya varmak rekoru kaptan Cook 
(Kuk) undu. Onun gemisinin iziııı 
geçtik ve dümenimizi bilinmez ve hn· 
ritası henüz çıkarılmamış meçhul su
lnra doğru krrdık. Bmnmezlere doğru 
yol almakta ayrıca bit zevk vardı. Ne 
var, ne yok bulup görmek de insana 
aynca bir haz veriyordu. 150 ind 
nısfınnehar cenuba doğru takip et· 
tik ve çok geçmeden gevşek bw:b 
aysbe:glere rastgeldi!~; bu buz dağ
lan o kadar muazzam şeylerdi ki, ilk 
gördüğümüz zam-n bunları sabit 
setler snndık. 

yaresını gemiden indirdik. Şimdi su 
yüzünden uçabileceğ~r.ıize emindik. 

uoğrud.nn doğruya cenuba 214 mii 
uçarak 69 derece 51 ~aniye arz daire· 
sine gittik. Yol aldıkça buz kütle~i 
daha korkunç bir hai aldr, fakat top· 
raktan eser yoktu, G,..mi ve tayyarı; 
vasıtnsile kaptan Kuk ,(Kook) un 
150 inci nısfınnehar dairesinde var· 
mış olduğu en uzak noktadan 350 
mil daha uzağa gittik. Bu meçhu] sa· 
hada toprak bulup ~ulnnmaclığmı bil 
mek ve isbat etmek 'Yl"'"selesi çok mü~ 
himdi. 

Burası insanı büyülüyen bir mın· 
takadır! Onun aşılmaz buz engelleri 
asırlarca müddetle cıaam oğullarm1:--1 
saldırmalarına mukavemet etmişti 1 
Burada insanların henüz nüfuz ede-1 
memiş o1duğu 690.tJOO kilometrt' 
murabba arazi var.:lı. llk taarruzu· 
muz ümit edilmedik meyveler ver· 
mişti. 

Dört ıenelik bir müddet içinde evlenn içinde buz kristallerı teıekkül 
ve 15 santim boy almı~lardı. Bun.hm adeta Salııstit'll 

bir mağaraya benziyordu. 

buriyetind.e idik; ak~i takdirde rüz·J 
garlar ve akıntılar bi7i bir buz dağ:rı 
üstüne sürükler ve ım tıathmm altın 
daki buz mahmuzlanrdan birisinin 
dokunmasile batıver,,.dik. Birçok de
falar rüzgann ve denizlerin kuvveti 
yüzünden gemjpin humunu hav~ 
içinde tutamaz bir hal~ gelmiştik. 811 
da buz dağlarına doı, unmadan ger,. 
meği zorlaştırıyordu 

bile bilmezler. Konu .. dor Gj \ 
mükemmel iş gördü \'e kaptan 
lergerle vardryalar onn yardım t 

Yolum uzda sebat f"ttik: rt1 
lün eteği boyunca tıkzak bir ) 
bin milden fazla ilerledik. l 2Ô 
nısfınnehar dairesinde yolu ce~ 
doğru muazzam bir huz kütleS 
pryordu. 

GONEŞ1 OLMAYAN ŞEYTAN 
MEZARUCI 

Eğer toprak varsa '.i:lrka doğru bu
lunacnğım ümit ed-:rck burnumuzı: 
120 inci nısfınnehar rtairesine, dok· 
tor Şarkonun derin bi,,. nüfuz yaptığı 
yere, doğru çevirdik Orası kargn 
uçuşile 805 mil öted" idi fakat ays
berglere süriinerek, buz1arı yararak 
vapurla bir miktar yo! alabil nekliği · 
miz ihtimali vardı. 

Buz !eddini §arka doğru yamıağ~ 
teşebbiiı ettik ve eski, tehlikeli, çett 
tikli bazı buzlarla ka,.~1laştık. Burar!::ı 
yapılacak bir tek iş vardı: 

Hemen açık deniz~ yollanmak .. 
Nihııyet dikkatli bit r;urette ricat e~· 
mekle kütleden çıkttk. Fakat önü· 
müz daha berbatrnw dünyanın en 
büyük aysberg doğun.n mmtakast· 
nm tam aöbeğine girdik ve buraya 
"Şeytan mezarlığı., Admı verdik. 

Kırçıl sisin içind .. korkulacak ka· 
dar muazzam buz oorlan yam başı· 
mızda dikiliveriyor ve Ruppertin ka
zandığı her elli metrede aysbergler· 
den müteşekkil bir f:Jottilla dört ya· 
nımtzı kuşatıyordu. 

Bir dafasmda makine dairemizden 
suyun yağa kanştığt haberi gcld;. 
Buhar tazyikımız 1 7 j den 90 librey•• 

indi; g~minin bumunu havanın içir.· 
de tutmak için bu, kafi gelecek ~ir 

Buradaki buz hiç müsait de' 
fakat vaktimiz pek n2rlmıştı. 31 
nunuevvelde buz s~Jrline tekJ1lf 
dik. Gemiyi 46 mil rt'•1uba 70 de 
2 saniye tul dairesini'!' zorlodrk· 

( Deoamı ı" 

Çiçeron Rupert, bütün hayretimize rağmen 
67 derece 09 saniyc2e cenuba vardt. 
Oracl \ gemimizin zayıf yanlarrna teh · 
likeli olabilecek bir hr,. kütlesile kar-
tlaııtık. Geminin yegane korunma 

tcrtib"h su kısmının ı\ltmdaki bazr 
çelik levhalardı. 

Şimnle doğru birkac mil öt .. Jle 6( .. 
d r•ce 45 saniye cenup ve 149 dere· 
ce 45 saniye garpte. k\it\enin içind~ 
;vık su bu rfok ve ~irçuk tehlike, bir. 
hayli de güçlükle Vilvam Horlik tay .. l 

Kücüciik aysbergin hafif bir do
kunmesı Ruppertin y:mmda büyük 
bir delik açabilirdi. 4.ncak fevkalad,. 
dikkatli davranmak ~nrtile vohı ~,. ... 
çebilet:eğimizi sanıyorduk. E~er 'Ka
rolimıJa .. m art~mdn fırtmrı ikinri ge 
mimiz olan ••Ayı,. yr çok geride bı

rakmamış ol~aydr bu vol kin 'herha.i 
de onu k1'1T"'"'trd•k. H'\tta KiiC"ii'· 
Amerikay~ bile vaktinde varabilmeı. 
için k&7;:,flnlarım pasa. foyrap etmef? ... ! 
mecburdu. j 

Günlerce mi.iddetl~ gün .. ..şi hiç gÖ· 
remedik. Şarka doğru aldığımız o 
millerce yolu, Reminitı msfmneha· 
bulur.anlardan hicbiı1ı:ıinin unutma<?' 
ihtimc-li yotkur. Bu mınt11kanm ni
çin 'du kadar miidrh• istilaya karı:tr 
muk-.wcmet cdeb;Jmi~ olduğunu şirn· 
di j,rice aııl.vorduk 

stim tazyikı değildi; Ruppcrt dalga'ı Hitabetile bütün eski Rom• 
denizde çok şiddetli bir surette sar· rihinl parlatan Çi<;eron'un bu 1 
stlmağa kovuldu. Yeşil ve sert bu? cUmei haJI 0 zamanlann en yU1C 
tepeleri tehlikeli bir ~·.:rette yakınla•· tarihçisi Pliltark tarafmdr.n ~ 
dan geçiyordu. Fakat makine daire rnıştı. Havdar Ritat'ln kalemlle 

limize çevrilen bıı eseri karnerJll' sinde heyet elden 8''.!!t'nİ vapıyord · 
te vstye ed\!ri%. 

stim yavı:ı.s vavaı:ı vük~eldi. 
Gemide birrok insanlar vardı ı:· 1 Fiyatı 40 kuruıııtı.ır Satıe Cemi adeta sürünürcesine yolu_nıı 

siste sayısız aysbergleı in arasından l 
buldu. Yolumuza devam etmek mec· · 

• .,.. VAKIT kUttıphaneal. 
Şeytan '!1ezarugmda gömülmeğe n e ı•e ___________ .. .,, 

kadar yakmlaı:ımış olduklarını busı:ü 11 
1 
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duğu anlaşılıyordu. 

Zello, Düşes Veradan çok nefret edi· 
yordu. Fakat, vazifesi itibarile kralın 

kızı olan Düşesi himayeye lüzum hisse
diyordu. 

Zello bunları düşünerek kral:ı yakl~:
tr. Ona ya\•aşça dedi ki: 

- Haşmetmaap. Bendeniz de bu ka
drrun isticvap edilmesi fikrindeyim. Fa
kat bu isticvap hususi bir yerde yapı· 
hrsa daha iyi olur, sanıyorum. 

Kral cevap verdi: 

- Niçin burada olmasın? Neden gizli 
kapaklı iş görmeli. Benim aleyhimde de 
olsa yine hakikatm meydana çıkmasını 
isterim. 

Zello, ısrar etti: 
- Doğrudur efendim. Fakat herhal· 

ae tahkikat hususi olsa daha iyi olur, 
%annederim. Meselenin nezaket ve ehem 
miyeti vardır. Han"darun şeref ve hay
tıiyeti mevzubahstir. 

Kral, biran düşündü. Sonra: 

- Peki, dedi, öyle olsun. Fakat tah
kikat esnasında ben de bulunmak iste· 
rim. Hatta kızımın da bulunması liızım
dır. Çtinkü o itham ediliyor. Kendisini 
müdafaa etmelidir. Arzumun bu merkez· 
de o:duğunu hazıruna tebliğ ediniz. 

Kralın bu cevabı Üzerine müşavir 

Zel!o yüksek sesle salonda bulunanlara 
şun lan söyledi: 

- Madamlar, mösyöler. Kral hazret
leri narruna söyliyorum ki bu ihtiyar 
kadının sözlerinin ne dereceye kadar 
doğz-ıı olup olmadığ anla~lınak için der· 
hal hususi surette tahkikata başlanacak
tır Bu sebeple kral hazretleri adaletten 
emin olarak misafirlerinin dağılmalarını 
lftU ediyorlar. 

Salonda bulunanların hepsi heyecan 
içinde idi. Bir çingene karısı bütün dev·ı 
let erkanı ve babasının huzurunda kra-

im kızını ıtham etmiştı. Bununla bera· 
ber herkes kralın hak severliğinden 

emin olduğu için bu hadisede de haki· 
katı herhalde ortaya çıkaracağına hükm 
ederek dağılmağa başladılar. 

Biraz sonra ~ıılon tamamen boşal

mıştı. Salonun kapıları kapatıldı. Kra
lın yanında ?)üşes Vera, kocası Dük 
Jorj ve müşavir Zello ile orta yerde de 
ihtiyar çingene kansı kalmıştı. 

Kr:ıl Kristiyan, çingene karısına sor
du: 

- Şimdi ne istiyorsanız söyleyiniz. 
"izi dinliyorum. Birnz evvel töyled!kle
rinizi elbet u:rnt.-nadımz Oğlunuzun 

bilaınuhakeme Kara kaleye atılmış ol
duğunu söylediniz. Kızımı itham ettiniz. 
Sözlerinizin doğruluğu anlaşılacak olur· 
ha derhal oğlunun serbest bırakılmasmı 
emredeceğim. Sözlerini isb:ıt edemiye· 
cek olursan ceza göreceksin .. 

Kadın cevap verdi: 

- Söylediklerinizi kabul ediyorum. 
Benim istedıgim de zaten budur. Kimin 
kabahati varsa o ceza görsiin .. 

Avukat Zellô dayanamadı. Hiddetle 
kadının ı:.özUnü kesti: 

- Anlaşıldı. Bir takım şartlar ileri 
sürüp durma. Son defa olarak sana so
ruyorum: Oğlunu muhakeme edilmerlen 
Kara kaleye attıran kımd.ir? ce'Jap ver. 

- Kim olduğunu size söyledim I)ü. 
şes Vera .. Son günlerde hoşuna gitme
diği için oğlumu hile ile götürüp kalede 
hapsettirdi. Düşes hazretleri evvelce 
onu seviyor, yatağına alıyordu. Onsuz 
bir dakika yaşayamıyordu Birbirlerini 
şiddetle seviyorlardı. Söylediklerim ta· 
mamen hakikattır. DUşesle oglumun ara 
smdaki bu muhabbetin mahsulU de var
dır. Güzel b'r kız çocuğu doğdu. Baba 
ve anasına o kadar benziyordu ki görüp 
de şaşmamak mümkün değildi. Kızınız 

torunumun anasıdır kral hazretleri. Ben 
de veliaht makamında bulunan prense· 
sin bilyUk valdesiyim t 

Kral, ihtiyar çingene karısının son 
sözlerini dinledikten sonra ölü gibi sa· j 
rarmış bir halde sandalyeye dü§til. Avu-, 
kat Zello, hemen krala yardıma koştu.' 
Çingene karısının iltifatları kral için 
müthiş bir darbe idi. Bunun tesirile esa· 
sen ihtiyar olan adamcağızın ölmesi bi· 
le muhtemeldi. 

Babasının, büyük bir dehşet içinde is· 
kcmlesine düştü~ünü &'Ören Düşes Ve
ra birden yerinden fırladı. İhtiyar c;in· 
gene karısının üzerine hücum ederek 
boğazından yakaladı. Kadını bo~arak 

öldürmek istiyordu. Hiddetle haykırCiı: 
- Alçak, sctil kadın. Bu sözlerin sa· 

na babalıya oturacak. Canına oturacak. 
Sana bir hükümdarın krzmı, bir Dukün 
karısını rezil etmeği öğreteceğim.. Seni 
gebertece~im .. 

Karısının bu çılgın halini gören Dük 
J OrJ, hemen yerinden fırladı. Karısını 

kollarndan tutarak geri çekti ve ba&ra
rak: 

- Ne yapıyorsun, Vera?. Temiz elle
rini bu kadıntn kanına ıru bulagtıracak· 
sın Aklını bavına topla. Hol vı rnevki
ini dilşiln. O lôyık oldu~u çezaya çarpı· 
lacaktır. 

V eranın elinden kurtulmuş olıın So
scl, düştüğü yerden kalkarak bağırdı: 

- Bu da sözlerimin ikinci bir delili
dir Ben yalan söylemedim. Benimle be
raber geliniz. Kara kaleye gidelim. O
ra la oğlumun inle:nekte olduğunu kor
kunç zindanı size göstereyim. Oğlum 

Zingara benim henüz söylemediğim şey· 
leri s;ze anlntsm. Sevgili prensesin ken· 
disini niçin rnahvetmek istediğini ıiı:e 

anlatsın. 

Dü§tüğü ilk yeis ve hayretten kendini 

kurtaran kral pürhıd<let kızına doğru 
Herliyerek haykırdı 

- Bu kadının sözlerine ne diyecek
sin. Bu kadına niçin el kaldırdın. Bu ha
reket ıenin kabahatli olduğunu isbat et
miyor mu? 

Çingene kamu yine çenesinı açtı. 

ğllerinl krala doğru uzatarak: 
- Adil ve merhametli hukümdarım, 

dedi. Gôrdünllı: ya .. Beni boğmak istedi. 
Beni öldUrilrse ağzım kapanacak. bir 
daha kcndlılrt.I itham edemiyeceğlm. 

Prensesin bu hareketi de sözlerımin 

doğruluğunu i -'1at eder. Oğlum Zinga
rayr g~rünüz. O da sözlerimin ne dere
ce doğru oldufunu size söyler. 

Kral, Zolloya döndU 
- Ben bu esrarengiz meselenin ni

hayetine kadar gideceğim. Çabuk ;ım

di. Kıra kaleye haber gönderiniz. Zin
gAra bugUn buraya gelmelidir. Bu ihti
yar kadın da bir yere gitmesin. Burada 
kalııın. Kendisine bir oda verinl:ı:. Her 
türlü ihtiyacını temin edinlı. tyi bakı
nız. Böyle arzu eqiyorum. Bununla be
raber kadını kaçırmayınıı. Oğlu da 
dört bet .aaıte kadar burada buluhma
lıdır. Getirflince banA habor veriniz. 

Kral1 bunlan ıöyledikten ıonra kızite 
damadına döndü: 

- Kızım, timdi beniml• bcırabet ge
lih .. Sanıt söyliytccklerim var. dedi. 
MUt~akiben .salondan çıkaran hususi 
odasına gittei. Dil!U Veril llo DUk Jorj 
da ktalı takip ettiler, 
Mü!Javlr Zello, aalonun kapısını acarak 
kralın emrini aabitlcte kıasca Anlattık· 
tan ıonra ingene karııının bir odaya 
verlcgtirilmeıini söyledi. İhtiyar Sosele 
de: . 

- tsini7e bakılacak. Kralın emirleri
ni ljitinb oilunuz itllnceye kadar bu· 
rada kallcaksıruz. Haydi sizi odanıza 
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lsTA.NBUL: 
18,30 pWda dana muBildat, lD,SO apor mu 

lahabelerl, ~ Şefik taratmd&n, 20 saz 
lıeyeu, 20,80 Vedia Rıza ve arkada§ları tara 
faıd&n Türk musJkJst ve l:ı&lk f&rkıl&rı, 21 
Orkestra, 22 plAklA sololar 22,80 ajana ve 1 
bon:a haberleri, 23 son. 
\1\'ANA: 

18,10 çocuklara ellşlert, 18,M kon.ser, 19,15 
'Por, seyahat, teknik tarlhi, 20,05 aaat, ha 
bor:Pr, hava, program haberleri, 20,20 konuş 
illa, 20,35 §&il ve mus1k1, 22,05 zamane musı 
kisi. 23,15 haberler hava, 23,25 Viyana mu 
liklsl. 24,Sl'i haberler, 
nımuN: 

lS.05 musikJ, 18,35 yayın, 18,M llıhh1 mu 
B1kt, 18,85 edebt yayın, 18,M llıhh1 konuşma, 
19,0!i musiki, 20,05 gelecek haftaıım progra 
ını, 20,25 dans mu"ikist, 20,150 günUn akisleri 
haberler, 21,15 gramofon, 21,35 koııser, 23,05 
hava. haberler, spor, 23,35 eğlencen konser, 
nvnAPlr.ŞTE: 

18,85 mıısik1, 19,80 konteraru, 20,10 iki 
Gcnebt aruıatkArın konseri, 20,415 aakert ban 
C1o, 23,115 mualkl, tstlrahatlerde hava, 23.3:> 
rramoton, 24,015 1%1{,'ill.zce haberler, 24,10 çlD 
rene orkestraaı, ı,10 son haberler, 
8CKnE:;: 

18,05 eğlenceıt koruıer, istirahatlerde haber 
ler, bava, 20,05 kon!erans, 20,40 opera yayı 
ll.ı, tsUrnllatlerde haberler, l!por, 23,150 frıın 

lllzda ve almanca haberler, 24 aon haberler 
LO:>.ıDıtı\: 

22 !iO musUdU piyes, 24,05 hava, saat, hn 
berıer, spor, konuşma. 24,80 d&DB orkestra$, 
ı.ss h'.lberler, hava, 1,415 edebi yayın. 
ltOll.Aı 

2l.ll'i saat, haberler, hava, 21,40 taşlzm ha 
berten, 21.50 komedi, 22,20 danslar, ve opera 
Pa.rç:ı.I P.rı 23,05 konferane, turl.J.m propagan 
daııı, 23,215 daru musikisi, lstirahatlerde ha 
bcrıc .. , 24 35 druıa orkestram, 

Sağ am mecmuası 
Hocmini büyülten sağlam me1..· 

J rnuası bu ayın beşinde zengin biı 
:J rnünderecatla çıkacaktır. Bcklcyi 

iliz. 

!r!:::aamma r.:::::ı:::: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
ı: Ci!diye ve Zühreviye mütehassısı i: 

l\ Dr. Ç i P U T ~ 
.i aeyoğlu, Rus sefarethanesi sıra· fi 
' aında Posta sokağı köşesinde Mev ti 

:i menet apartımımı. T"!efon: 4'3353 U 
::::::····································:···············=: ......____ ..................................................... . 

lŞARIYORUM 
Orta okul mezunuyum. Askerliği

mi yaptım. Az bir ücretle yazıcılık v .. 
her iş yapanın, daktiloda bilirim. 

Galnta Güzel Ban-:lrrma oteli No. 7 
Sait 

TASHiH 

BINBJIALAR 

BEYOCLU 

SAJ\A Y ı Top • Hat 
rORH. ı Ye§ll dom1no ve Kallente 

(Suvarede): GazlDo dö 
P&rhı 

MELEK ı ROM Marle 
lPmB ı lııleçbQJ asker ve Kan kar 

de,lerl (Türkçe aözlU) 
SAKARYA ı Roae M:arte 
vn.uız ı Erkek hala 
~UMER ı Stenka Raztn 
.\LILAZAB ı Donanmada bir cinayet ve 

Biz de 1ns&nız 
rAN ı Yataklı vagonlar kontro 

lörU ve Gizli sevda 

ŞIK ı Kahraman Haydut ve 
Karnaval çocuğu 

ŞAHK ı Vahıtıe:ıen IDaanlar ve Ka 
dmlar gölU . 

ASRI ı Programını b!ld1nııemlştiı 
ASTORVA ı Şlrley ve Kangesterler ve 

vahşilere bUcum 
CUMURIVET : Kadın polta olunca, Mah 

;oer ve Fantoma geliyor 

FERAH 
ISTANBUL 

ı Bir fakir dellkanlmın hi 
kAyesl ve Amerika kor 
sanları 

~ZAR ı .Asrt zamanlar ( Şarlo ı ve 

Sokak çJı:eB'i 

\ULU 1 Aıırt znmo.nlar (Şa.rfo) \"C 

Kırık rUya 

•Dl.AL ı İkl vavrucuk ve En bUytlk 
tehlike 

ALEI\IDAR ı Hıı,omeUtl vals ve Korsan 
lar de!IDeat 

PASTIRMA 

HAKKI 
Balıkpazar No. 16 

Eğer bu pastırmadan bir dilim yi-
yecek olursanız ömrilnilz oldukça 
başka pastırma yemiyeccksiniz. 

AÔIZDA ER1R 
YUMUŞAK 

Sinirsiz 
GIDASI BOI 

Hakkı mağazasında satılan pastır

malar halis Kayseri malıdır. 

KE~L\Lf\El' ı ÖIUm kasırgası ve İki r.;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;;;;;;;;;;;;;;;;;: 

kullanmak, sizi V.; çocuklarınızı 
hattalıklarJan korur. 

AKRiDOL 
Ağız, Boğaz, ve Bademcik ilu. 
haplarmı da pek çabuk aeçırir. 
Her eczanede b :lunur. 15 te· 

nelik kutusu 3 5. 40 tanelik 
kutuıu 70 kuru§tur 

Şık Bayanlaıa ~11·· .,,., ' ' ' ır.ı.U/ue ••• 
Mevsimin en yeni 0rijinal 
Viyana modelleri ge\miıtir. 

MODIELLA Şapka 
MODlELLA Çameşaır 

MocdleODa Kcstltiım ve eolb>nseoern 
Rağbet ve A~KARA Elifleri sergi~inde 

MOKAFA T kazandı. 

MODELLA 
Beyoğlu lstiklfı.I cuddcai 318 Yerli mBllar pazıtn yanmcla 

yUzlU katil 
K A D J K Q y Biltün Tilrkiyede tanınmış BEY- ----------------------·-----

llALE 1 Pomptventn IOD gUnleri KO Ticarethanesi KORK MAN· Nafıa Vek a" letı• n den. 
~tlnEYY A ı Programmı blldlrmemlştır TOLARINI 10 seneye garanti ve • 

U S K l.J G A p 12 ay vade ile kefaletsiz olarak 
RALlll 1 programını blldirmemfştir satmaktadır 

BAL>'l 
MlLLJ ı Pı oırammı blldirmem(ftlı 

TiYATROLAR 

~rhir1iqt1Trosu 

111111 m ııı ıır 

llLlll 
lllllllH 

fEPEBAŞI(' 
dram kıanunda 

'30YOK HALA 

t"r&llNS n1atro1ıua• 

Operet kıamı 

MASKARA 
HALK OPERETİ 

Maksim tiyatro:ıunda 

Zozo Dalmas ve Fono 
kosun iştirakile 

Pll'lÇA 

t:ıUyUk operet. Yeni kadr 

\'eni Rale 

Anadoludan a.yni şera.itle sipario 
kabul etmektedir. 

14 Birincikinun 936 pazartesi ıünü aaat 10,30 da Ankarada vekllet 

binumda malzeme eksiltme komiayonunda 15105 lira 68 kurut muham
men bedelli 41 parça demir doaya dolabmm kapalı zarf usuliyle ebiltmeai 
yapılacaktır. 

Eksiltme fllrlname ve tetenüab parasız olarak Ankarada vekalet mal
zeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat (1132) lira (93) kuru§tur. 

lateklilerin teklif mektuplarmm Naha Vekiletinden almmıt müteah
hitlik veaikuı ile birlikte 14 birincikinwı 936 pUarteai aünü aaat 9.30 a 
kadar Ankarada vekalet malzeme müdürlüğüne tevdi etmeleri lizmıdır • 

(3148) 

Satılık Müfrez Arsalar 
Küçük yalı İstasyonu yanında 21 parça mecmuu 20000 U!m 

bu fırsatı kaçırmıyarak aatın almak arzu edenlerin latanbulcla Anka· 
ra Cnddesinde VAKiT Yurdu, Valat Propaganda Servisine müraca-

'i-11-936 tarihli nilshammn 12 in· ----- - -----· l Uk WUeyonlııt u Mahmutnaşa Kürkçü han içerisin
de BEYKO TEL: 21685 

t.. - atlan. Tel: 24370 ti tavfasmdaki Emniyet Sandığına aiı 
borçlu Mahfuzcnin gayri menkulüne 
<ıit ııauş ilanının başlığı beşinci icr3 
l'llemurluğundan olarak tashih olunur. 

........................ ,. 

1 
Satılmayacak eşya, k. 

rnlanamıyacak ev, apar
tıman yoktur! Ancak yo
lunu bilmeli: 

HAB~R 
tGAZEfESININ 
l.,. lJ ., U K 1 L A N L A R 1 

Çabuk ve iyi satmak 
kiralamak için en emin, 
en ucuz ve en kolay vası
tadır. 

20 kelimeye kndar beş 
defasi 

100 
-..,, kuruştur 

~ABER GAZH'fESI 

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

KURUN Doktoru 
Necaeddin Atasa~un 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
Lalelide Tayyare apartımanların· 
~ daire 2 numara 3 d; hastaları · 
Ilı kabul eder. Cumartpci gUnleri ı,. 
~ 20 ye k&dar musyen~ parasrz· ,. 

ıuanyctlı.mACJ 

r. Zati Sungur 

Her akşam 

Şehzadebatrnda 

~ERAH ainemadzı 

Pek yakında 
Beyoğlu ııtnemaıarmdan blrtstnde 

Haaan Milyon tdareslnde 
Ünal Tiyatrosu 

Temslllcrine başlayncaktır. 
nk oyun: 

SON MEZAR 
Yazan : Y. Cemal 
Sahneye koyan: H. Milyon 

1 

----------------------
i LAN 

Dokuma, Trikotaj ve Çorap 
inıaıathaneıeri sahiplerine 

Pamuk ipligl ihtiyacı olanların dogrudan doQruya 
ıstanbulda 4 üncü VAKIF Hanındaki Uyueturucu Mad
deler inhisarına ml.ıracaa1: ederek dıleklerını kaydet
tırme eri lüzumu ilan Olunur. 

....................... wx··- ... 

~ 
YAVUZ .IEZ!~l 

TE~ZI 

iyi giyinenlerin terzisidir 
Veni kışlık modeller ve kumaşlar 

dalmt yenlllk 
ısta but : Yenı Postahane kareısında Letaıet hanında No. 4 rw .. _ 

ŞEH1TL1KLER1 iMAR CEMlYE
----------- TlNı.>EN: 

ZA Yl - Seyriseferden aldığım 

3176 numaralı plakayı zayi ettim. 
. Bulanların adresime @'~tirdikleri tak· 

dirde memnun edile~eklcrini ilan ede· 

: ıs::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::ue~ 
:: DOKtor 5: 
i~ömerAbdUrrahman H 
~~ DERMAN ~E :: .. 
:: l\tuaycnchancsi - Eminönünde :: 

IH VALDE HANl içinde No. 21 iEI 
:::::::::::::::::::::::::s:ı.:a:ı•ıı111cı:KNU:::::::ı:: 

Cemiyetimizin senelik heyeti u
mumiye içtimaı 6 - 12 - r35 pazar 
günü saat on üç buçukta Cağaloğ

lunda Halkevi salonunda yepı1acak
tır. 

Sayın azanın teırifleri rica olunur. 

rım. 

Eyüp Gümüş suyu Tiirbe sokağı 
No. 8 Kenan 



• 

Yunan Kralı Yavuzda zcy"bek ve Laz oyunkırını seyrederken 

Yunan Kralı lki.nci J<:n'j Yavuzıı ziuarete geldiği aırada.. 

Kral Laz oyunu 01;nıyan gençlerin önilndcn geçerken 

Yunan Ba§Vckili General Metaksas ravuzda bahriyeli1er ve Afüıa Elçi-
Y:muın Kralı ve Yunan Veliahtı (Solda) Yavuzun güvertesind'3 Amira1ımızla beraber.. mizlc beraber 

ispanya dahili harbi faciaları 

" Asiler tarafından 11a'P1kın bombardımanlar netıccsinde ölen zavnllı yavrıılıl r .• 

Amlm, Trtmdllerine mr dfı.Jeıı hü1rum.ete sadık tayyareci Joze A ntonyo Gal1rzanın parçakınm~ 
sandığa kcyarak paraşüt'le tayyareden A!adridc atmtşkırdır. 
SAGD.A.: Madridde <Zahili harp kıtr'banl.arınm cena.za merasiminde ağlıyanlar .•• 

llilkiimetçi1erin ;/eri sllrdiiklerine gt)re lspanyol a$İleri, kendi emirlerin· 
cesedini bir de çalı..'}aıı Faslı as7cerleri tcdauiil.den kaldırılm1ş kıymetsiz Alman mark-

ları vermek suretiyle onkırı aUJ.atmaktadırkır. 


