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numaralar 6 ncı sayfada 

A tt·adttıktüm ... r 
'fehrirnizde 

" Manda ,, idaresi al ında bulunan 

Araplar Reyhaniyede 
Türklere saldırdı 

1 ölü a yaralı 
Bu kanh hareketi tertip eden ve müsamaha gös
terenlerin Fransız memurları Qlduğu anlaşı ıyor 

Antakya, 11 - Sancakta müşahit
lerin gözü önünde bir kanlı hadise ol. 
ınuş ve Araplarla Türkler çarpışmıştır. 

Yaka müşahitlerin Reyhaniyeye gel· 
dikleri sırada olmuş ve neticede 1 kişi 
ölmüş 8 kişi yaralanmıştır. Bu kanlı 
hadisenin mes'uliyeti Türklere tecavüz 
eden Araplara, bunu tertip c<len ve mü· 
sarnaba gösteren Fransızlara raci bu. 
lunmaktadır. , 

Araplar dün Antakyada ekseriyetin 
ken'clilerine ait olduğunu göstermek için 
bir nümayiş tertip etmişlerdir. Fakat 
niinıayiş için adam bulunamadığından 
Suriyeden para ile işsizler ve köylüler 
toplanmış, otobUsler ve kamyonlarla 
Sancağa getirilmişlerdir. 

Müşahitleı 
heyeti 

Sahte vesika ve 
tstldalar üzerinde 

Sözüm ona 
tetkikat yapıyor ı 

(Yazısı ! incide) 

cm s'est lııttır 
tttite b ırult 

'fj l'ouest 
•e Mıdriıl -- ..__..,.. 
-~ 
Un fabulec 

Fransada telaş büyüyor 

Alr11anlar Fasta 
AtaHir'J.."iin sm1ahat1eritulerı bahseden Fransız ga::ete1erinden .ikisinin 

birinci sa yfalan .. 

Atalürkün seyahati 
Fransız ·gazetelerinde nasll 

yanhş tefsir edilmişti? 
)l ete 1 e r i s i 1 a h l ı v o r Atatü,kün Konya "yahaı; et.af•nda z;p ettikledni ilive etmiJtik. F.anmz 

-

lltıll Fransız gazetelerinde bazı şayialar or- gazetelerinin şayialardan bahsedm .._ 
hlukabll Fransa htiktlmetl aldığı mukabil tedbirlerin blle taya atılmış olduğunu telgraf haberıe. yılan bugünkü posta ile gelmiştir. 

!;>,.,. J\lmanyaya k8fŞJ olduğunu izhar etmekten çekiniyor ri üzerine yazmış, gazetelerin bu şayi- Bunlardan "Paris Soir,, Atatürkün 
t ·•na, alan ertesi günü gene kendilerinin tek- . (Devamı 6 ıncıda) ·~~~g~~cl~M~nbb~rmm ~n~d~~~nek~ntlift~~~ bfuünF~~~~~~~~~in~~----~-~----------------~----
~c4 l?asına girmesi hadisesi kar- bir mukabele karşısında katabilir.,, mantarına bir rntlce 01dugunu söylüyor. Emniyet direktör 1 ü O ün d ·e ki 

~ttit teıa! içindedirler. Oeuvre gazetesinde Madam Tabouis Madam Tal>ouis Almanların oraya 
i "1" l>arisicn diyor ki: Almanların, tspanyanın Rio - de • Oro teşkilatçılar yollıyarak bu çetelere silah 

ı 'Parı~~•a Cezayir ve Fastaki kıtalarile müstemlekesine hulUl etmeğe devam et. tevzi ettiklerini ve on~nn talim ve ter
llt~ f' ll'asının ba~ında bulunuyor. tiklerini yaxdıktan sonra burasının bü- biyesile meşgul olara onlara hiniha
la~t ılosu Cebelüttank civarında do- tün Afrikamn haydutlarına bütün soy- cette Fransanın Fas ve garbi Fransız 

. l?:ğer Almanya bu tehlikeli o. gunculara, asilere ve çete reislerine ve Afrikasile muvasalasını kesecek olan 

müessif hadise 

I'-.... 
ı l :····················--··--···· .. ··-····-·····:· .. ·· .. ·-;·········-·-··· ... ·········-·· .. ·•• ..... 
f -. • ..'san Dersler·ımız 
\ l:ıugün: lngilizce 
f ~ Yarıri: Alnıanca 
! liet tentize liaan dersleri için abone olacaklar acele etmeJidirler. 
~ Dun~1n ~ün kendileri için bir zarardır. 
!flllR'U a bır yabancı dil bilmiyen adam yanın adam sayılır. 
i h Haber okuyucuları arasından tam 

ı 10000 
i Bun~lşt Usan derslerini takip ediyor 
İ kctrırnru bi~ kısmından aldığımız mektuplarda metodumuzun mü
i !'L\8tı{etinden bahsedilerek bize teşekkür olunmaktadır. 

1 
kiiltU,.·· ' b~ teıebbü.;e teıekkür toplamak için değil, memleket 
lle fayd:İ hır hizmette bulunab'lmek düşüncesiyle girişti. Kendileri· 
~ ' olabildiğimizi işitmek bizim için eşsiz bir sevinç kaynağı- • 

1 --....._ i 
.................... eııııa l-lllllffWllll .. l••Nl .. ll•••••-11111ıı .... 1ıı11ıuN1 .. 111---··· 

............................... 

Bozuk bi·r tabanca 
Bir memurun tahkimat işleri yaptırmakta oldukla11nı 

kaydediyor. (Devamı 6 ınctda) 

Yukarıda: Kahveci Yorgi Aşa..iJula: Bakkal Anasta.,. 
Tramvay Edirneh.Y.lptdan hareket ederken .. 

Tramvay derdi 
Edlrnekapılılar neler anlatıyorlar? 

(Y~ 3 Waoüde) 

arkadaşını kaza 
~le öldürmesine 

sebep oldu 
Cumartesi günü emniyet müdür

lüğünde müessif bir kaza olmuş, ikin
ci şube memurlarından birinci komi• 
ser Hikmet yaralanarak ölmüştür. 

Kaza şöyle geçmiştir: 
Beyoğlunda imam sokağında 

Bozöyüklü Ali Osman isminde bira
damın üzerinde araştırma neticesinde 
bir tabanca bulunmuştur. Ali Osman 
Bozöyükte tabanca taşıma müsaade
si aldığından tabancayı lstanbulda 
da kullandığını söylemiştir. 

Tabancanın memnu silahlardan 
olup olmadığını ve Bozöyükte alt" 
nan mi.lsaadenin lstanbulda da geçip 
geçmiyeceğinin tesbiti için Ali Os.. 
manm üzerinde çıkan mavzer taban
cası emniyet direktörlüğüne gönde
rilmi§tir . 



Millet er Cemiyeti ve Fransa 
21 Kanunusanide Milletler Cemiyeti Konseyi toplanarak Sancak me. 

selesini görüşecek. Ve işte o gün, Fransanm, kendini göstereceği gündür. 
Fakat bu dcf a, Fransanın, her zamanki tuttuğu yoldan ba.§ka. bir yol tut. 
ması temenni edilir. Öyle bir yol ki bUtUn evvelki l:Üllahlarmı • mUmkün
se • aficttlrebilsin. 

* .. ... 
Fransa, hemen her beynelmilel işte olduğu gibi, Sancak mesele.sinde 

de "oyalama. ve süri.incemede bırakma ,, siyasetini takip etti. Her hangi 
kat'i karar alınma.sı icap eden zamanda, Fransayı, "suikast,. eder vazi
yette görüyoruz. Uzağa gitmeğe ne hacet ... DUnkü Habeşistan meselesi gö
zümüziln önUnde ... 

• • * 
Habeş harbi esnasmda. mütearnz olarak tavsif edilen 1tıaya.ya. karşı 

tedbir almak zamanı geldiğinde, Fransa.nm mırın kmn etmeğe ba.şlıdığını 
hatrrlarsmrz! 1935 yılı kanunusanisinde idi. Şimdi çanak çömleğini 
satıp geçinen sa.bık krallar kralı Negüs, "beynelmilel sulhu tahdit edecek 
bir vaziyet., hasıl olma.sı dolaymiyle Cenevreye ~ vurmuştu. Çok sür -
meden, Fransanm oyalama ıiyaseti kendini gösterdi. Öyle ki Loid Corcun 
şu sözünü tekrarlasak, vaziyeti g~z önUne gctlrebilirslniz: 

Loid Corc: "Fransanın müzahereti olmasa dahi, diğer Avrupa devlet. 
lerinin yardımı ile} mütoorrım karşı oobredici bir harclrete hemen geçme
liyiz,, diyordu .. Habeşistan aleyhine lTALYAYA mUzaheret vadetmiş ol
masından şüphe edilen Fransadan o k&d&r ümit kesilmişti ... 

• • •• 
'Milletler Cemiyeti, itibarlı ve maksatlarına uygun bir müessese olma. 

dıysa, bunun eıı bUyUk me.sulü Fransadır, denebilir. Bir Amerikalı 
Reisicumhurun harp sonu kuruntuları mahsulU olarak orta.ya. konuvermiş, 
bir vakitler ynlruz galip devletlere kapısını açık tutup moğlnplara ve 
Sovyet Birliğine aleyhtar olan, sonra bugünkü haline gelip kısmen Faşist 
ta.a.rnızuna, kısmen ani bir uınumt harbe mani olmak hulynsiyle duran 
Milletler Cemtyeti, yarın daha başka bir şekil almak, ISLAH EDİLMEK 
Uzer.edlr. 

Bugünkü Milletler Cemiyetini ıslah etmek dernek, onu, bir nevi, 
Fransız arzularını tatbik aleti olmaktan kurtarmak demek olacaktır. 

HiKMET MVN/R 

Anadolu Demiryolu içtimai bir derdimiz 

Hisse oş ıouoamovan 

senetlerinin Bir ana 
Yavrusunu sokağa 

parası atmak mecburlyetln-
Bo ~eselenin ı de kaldı 

An 11a<ln m zokere• Ayte-isimli bir kadih dun tfü haf-. 
ShJe başlanıyor talık çocuğunu Fatih camiin penccre-

A.ndolu dcmiryolhın hisse eenct- si içine bırakırken yakelanmı§tır. 
!erinin 1 ilktqrin 936 tarihinde Ö· Ay~n anlattığına göre iki ay 
denme i lazım gelen kuponlarının te· evvel kocası ölmüı ve bir hafta ev
diyesinden çıkan meselenin müzake- vel de bir çoçu~ dünyaya gelmiştir. 
resi bugün Ankaroda şirket rnurah- Kuccğmda bir çocukla kimse Ay§eyi 
liruılariyle hükumet arasında başla hizmetçiliğe dahi almak istememek
maktaclır. 

tedir. Zavallı ana çocuğu Darülaceze-
Ôğrendiğimize göre muka-vele ye götünnü~, oradan da almadıkların 

mucibince bu kuponlar altm esasına 
dan bir yere bırakmak mecburiyetin-

sadık bir P.ara ile ödenecektir. Gene de kalmıttır. 
bu mukaveleye göre Javiçre frangı Müddeiumumilik Ayşeyi mahke· 
düştüğü takdirde yüzde üçten fazla meye venniştir. 
zararın sirket tarafından deruhte edil· -------------

/ HABER - '.Akşam postası " 11 ikincikanun - 1937 ~ 

Holanda heyeti Anka- "''(}(,ata,_$ . 

rada neler görüşecek? ~~ 
Stıreyya 8'ınemasında tanın~ 

Heyet rel·s·ınin beyanatı bir scı'Mt7cfırın terennü~ •• ea.ecelı 
duyunca kısaca kaydcttıgım ştı 

Hü.k:Ometimizle temas etmek üzere, mize yapmı!J olduğu seyahat dolayısile lalıaZ<ilar zihnimdmı geçti ve. 'f,l 
bir Holanda sınai ve ticaret heyetinin iadei ziyaret; sonra da ticari, mali ve re gitmek benim için bir i1ı 'ı/:_ 
şehrimize ıeldiğini dün yazmıştık. He- sınat bazı meseleler hakkında hükCıme. oldu. - M. Turhan Tan, Cwnhııt it 

yete, Holanda sınai ve denizyollan U-l tinizle müzakerelerde bulunmak .. Esa- 9. 1. 37. ıl 
mum direktörU Van Klcffens riyaseti sen Faik Kurdoğlunun Laheyi ziyareti üstadını ve dostum M. Turhan~/.' 
etmektedir. esnasında bazı müzakerelerde bulun- evvela bir teşekkür borçluyum: b~dı. 

Heyetin diğer azalan da ~unlaJ.'ldır.: mu§ fakat kafi bir n;tice alınamamıı- mnnlar "tanınmak,, yerine ··~ 
Milstemleke bakanlığı direktörlerinden tı. Bu defaki milzakerelerin kat'i bir e· mnk,, derdi; kendisine halisane eı 
F. Budgers, kiliring enstitüsü direktör &asa bağlanacağını Umit ediyoruz. Ve ettim. Beni bir temiz h~ladı, k 
muavini profesör G. Bruins, Holanda §İmdiden diyebilirim ki milzakerelerden ne benim cehlimden bahsetti, hl 
zahire inhisarı direktörü Van Stolk; alacağımız netice iki memleket arasın~a hakkımda eöyle bir beyit knleıne ( 
Endüstri ve ticaret birliği mümessili sınat mUnascbatın son derece inki§af BUzi Ahfeş ne bilir kıi gramer' l, 
Twinstra: ticaret bakanlığı memurla· etmesine vesile teşkil edecektir. Bundan Getirir Bade gooi.ş} bir de mtııt''/ 
rından ve heyetin katibi olan Dr. C. kat'iyyen §Uphc etmiyorum ve bunu söy KE'.ndisini sevdiğim için bu ~~.tf 
Gisinger,. lemekle bahtiyarım.,. beytini bile ezber cttiın.. Haksı,~ 

Heyet reisi M. Van Kleffens, dUn Heyet bu akşamki trenle Ankaraya kendisi de anlamış olacak ki '' 
kendiıile göril§cn gazetecilere şunları hareket edecek, müzakerelere de yarın mak,, demekten vaz geçmiş, "tarı e1fJ. 
söylemi§tir: baılanacaktır. Müzakerelerin on beş mış,, diyor. Ama: "Süreyya siıı ~ 

'' B üh. b' h t• T .. k. gu"n kadar sUreccg~ı· zannedilmektedir. smda tanınmamış bir sanatkarıtl~·· - öyle m·· ım ır eye ın ur ı-

1 k b d E Heyet dönil"-te Belgrada da uğraya- yeccğine: "Ta.nmrnamL~ bir ı · yeye gc mesinde i ise ep var ır: v.I :r !t'lt 
k F 'k K caL ve Yugoslav hlik"metile ba ... lamıcı. karm Süreyya sinemasında .. ,, de vela e onomi milste!J<ırımz aı ur- a; u .,. .,. ,~ 

1 1 k · olan -uzakerelere devam edecektir. ha iyi ederdi. Hiç olmazsa "Si.i..ı· doğlunun bir müddet cvve mem e etı- '" '---''' _ _::...._ ......... ___________ _.:._,..;._.....,_ ___ -=---------- sinemasında.,, dan sonra bir vllb ... ...ıı 

h e ti e saydı. M. Turhan Tan, her ncd~ 

U• ş a ı e rı n virgUl kullanmağı pek sevmiyor. o 
Yine o yB.ZJsmda şöyle bir şeY 0 

tetkı• klerı• dum: Şimdi dön~kıe dön~7' ı, 
sıncla tercddiW. geçiriyordum. ~ 
bom boş b-ir salonda terennü.mf· Milletler Cemiyetinin bitaraf müşa_ 

bitleri Sancaktaki tetkiklerine de -
vaın etmektedirler. Fakat Sancak • 
taki Fransız makamları doğruyu mu. 
~ahitlerin gözünden saklamak için el. 
!erinden gelen her §eyi yapmaktadır

lar. 

rin adedini m;U:xıyedeye 'IOO'yara'k üç 
binden bahsediyor. Hiç bir ün~veraite- en rakik mevcelerin din~ 

mıyan /C2Jaila avare avare d 
mak 9ibi bir §e1J olaoa.ktı . 

Sancaktaki Türklere gelen ve on. Bundan da anÜJ§ılıyor ki mewuu balı. 
larm gönderdikleri mektup ve telgraf - solan talebe her *8Yden haOOrsiz ma. 
lar sıkı bir san.sör altına almmıştır. 

su.m bir gezinti yaptırılan iZkmektep 

si ve hatta lisesi olmıyan 01ı be§ bin ki. 
şilik küçii.cük bir 1«uJa.1xJda bin vetJa üç 

bin talebe dünyanın 'Mr hangi bir ta
ra/ındn. olursıa ol.$un -pek gür!ükl.e el
de edilebilecek bir reknr te:şkil eder. 

Hakçası güzel söylenmiş; aJJ19 

caba ne demek? Ben çok dilşilıl"' 
anlıya.madım. Karilerim arasmdJ 
bilmeceyi halleden olursa benim R, 
hur kesinin sakalından bir tel b , 
edeceğim (uğur getirir.) -~ 

M. Turhan Tan yazısının bir Y"', 
de: "kınanı duydum,, diyor, bir ; 
raftan da "şarkı söylemek,, Y"~ 
"terennüm etmek,, diyor. Bir y~ 
içinde bu iki kelime o kadar ti.ılı }'i 
luyor kil 

Ekseriya bu mektup ve telgrafların ç.ocuklarıdır. 
yerlerine verilmediği görülmektedir. ----------------

Sancağın her tarafından müşahit A ~atü rk 
heyetine gönderilen yüzlerce istida, ~ 
mektup ve telgrafdan işe gelmtyenleri Şehrı·mı·zde 
mü.~it heyetµıın;, .eline vcrilmemekw. 
dir. Buna mukab11 müş:ılıit. heyetine 
Fransızlar tarafından tertip edilmiş ve 
tamıı.mlyle sahte ismi ve adreslere da
yanan bir ta.kını mektup ve telgraflar 

. . . ~ 

. . . Fra.-Mız tiyatrosun n '"' 

verilmektedir. 
Antakyadan gelen haberlere göre 

15000 TUrkUn yaptığı bUyilk nllmayiş 
mU~alıit heyeti üzerinde fcvkalad~ de
rin ve mUsbet bir tesir husule getir -
miştir. 

Olur •OY deAll 1 

Cuthhurreiaimiı Atatür.k beraQerlerin 
de hemgirelcri Bayan Makbule ve diğ'!r .riM 1'itDüır dolu oUZ.uğunu g ':J-· 
zevat bulunduğu halde dün saat 15,45 ğüm zaman aımi açlık oo 8IUJ1l • 
de hususi trenle ıehrimizi 9ereflendir· benim kadar hisseden daha. ~ 
mişlerdlr. ra ki?Mcnin b1tlunduliunu g !o 

Vililyet hududunda Atatürkü V'ali ile ru.m. - Suat Derviş. Tan, 1. 1. Jı 
merkez komutanı general Halis ve Hay. Suat Derviş bu cümleyi bir :·~ 

gözden gec;irscydi " .•. gördüğiitıl 
darpaşa gar;ında da komutan or~eneral ,, 

man ... görüyorum,, demenin pe" 
Ali Sait, İstanbul Harp Akademisi ko- .zel olmadığını ... görürdü. Hiç ;il 
mutanı general Ali Fuat, General Sup-

siz ''bir sürü kimse,. yi de kaldrt1~' I: 
S --ı~-··-· Fr nsrz k 1 ~cı hi ve general Osman Tufan, hükumet . d di "~ an~~lU\ı a ma am arı ı:.- rine ''birçok kimselcnn, er ; 11 

ileri götürerek Sancaktaki ecnebi ga. ve Parti ve Hataylılar cemiyeti erkanı sUrU kelimesinde bir h~aret, bir 
zcte muhabir ve Ajans muhabirlerini tarafından hararetle karıılanı:ıışlardır. fi/seme vardır, Suat Derviş de ı~ 
de tamamiylc nezaret altında bulun- Atatürk kendisini karşılıyanlara te. gibi "edebi ziyafet,, ihtiyacını dtl; 
durmaktadır. şekkür ettikten sonra refakatindeki ze· lara elbette hakaret etmek isterxıt al 

mcsi )5~dır. Halbuki şimdi hem 
Isviçrc frangı altın csaımdan ayn}. 
mı§, hem de kıymetinden kaybetmiş
tir. HükOmet bu vaziyette haklı ola· 
rak kupon bedellerinin altın eaaama 
sadık ve kıymeti sağlam bir para ile 
Odenmesini istemi§tir. Şimdilik ge
rek obligasyon, gerek mümessil se-

lngillz ajansını da kandırmıflar vat ve kar§ılayıcı heyetle birlikte Hay· tir. • •• -c 
Trakya İskenderun lO (A. A.) _ Röyter. darpaşa rıhtımında bulunmakta olan AHI' ı:.-; 

netlerinin bonoları ödenmemi9 bu
lunmaktndtr. Bunun neticesi~i, ya-
pılncak müzakerelerde verilecek ka
rar tayin edecektir. 

Pro esör Afetin 
kon e a sı 

Cenevre e Piri Reisi 
anlattı 

Muallim Bayan Afet Cenevrede 
coğrafya cemiyetinde büyük Türk 
denizcisi Pir:i Reis hakkında çok ala. 
ka uyandıran bir konferans vermiştir. 

Mahirane tertip edilmiş projeksi
yonlarla dn kıyqıeti artan bu konfe· 

nsta mühim ~ahsiyetler, profesör
ler, muharritler, Türkiye elçiliği, mu· 

rnhhaslık ve başkonsolosluk erknm, 1 
Türk talebe ve vatandaşlan hazır bu
lunmuştur. 

Bayan Afetin muvaf fokıyetinin 
hazandırdıffı alkışları tezahür duygu-
lnriyle karşılıyan Türkler, coğrafya 

cemiyeti binasının salonL:mnda onun1 
şerefine verilen çaya yabancı dostları 
la birlikte iştirak etmişlerdir. 

DemlryolJorında İskenderun ve Antakyanm vaziyetini Akay idaresinin Kalamış vapuruna bin. (*]Bil::= keçi h 
tetkik etmek üzere Milletler Cemiyeti miştir. Gann içinde ve dışında birik- ------------_./dı Tarife 1 er tarafından tayin edilen miişa.hitler ma mi§ olan yüzlerce halk Büyük öndere 1 z m i r de 
he.lli halkın fikirlerini istimzac; ctml§- candan tezahilrat yapmış, uzun uzun 1 hti kar var ~ 

Devlet t:atlarıno lerdit. a1kııtamııtır. ,..._ 
uygun bf r bale Araplar ye Ermeniler st&tükonll.D Cumhurreiıimiz halkı, şapkasını çıka- lzmirden bildirildiğine gört~ 

muhafazaıımı tsteınekte ve TUrkler iBe rarak ıetarnlamı§trr. Kalamıt vapuru zamanlarda piyasada bazı gıda - (C 
getlrlllyor d 1 M hA~ 1.A deleri üzerinde ihtikar yapıldığı ikiye a.ynlmakta ır ar. u cw.azat\ilr. saat 16 ya doğru Haydat-paşadan ayn. ~ 

Avrupa hattının devlete geçme- ıar Suriye lehinde ve gençler jse Su. Jarak doğru Dolmabahçe sarayı rıhtımı rülmüştür. B.u hal, alakadarlal 
Sinden aonra -rk dcmiryollannm · ed u ta.kil olmak arzusundadır hemmiyetlc nazarı dikkatini c 

r- ny en m S • na yana•mı• ve AtatUrk sarayı •ercff. k~ 
ıimdiye kadar i!leticisi olan §İrketin ı :r Y .,. miş ve vali Fazlı Cüleç·in baş r .A 

ar. lendirmi§tir. ı d k" . .h 'k" k 's'r.ı., 
tasfiyesine ;eçilmektedir. Bu tasfi- MU.~hitler dlin Beylandan ge_çer _ -------------- a tm a 1 menı 1 tı ar onıı ·l· 
ye iıine ait hazırlıklan ikmal etmek ken 200 TUrk Fransa ve Suriye nley- ı · k toplanarak vaziyeti tetkik e~' (1 ! 
üzere eski ıirket direktörü Paskalın hinde tezahUrafüı. bulunmuştur. Diğer 6 6 5 ene 1 Komisyon ihtikan önlemek. içııı 
reisliği altında seçilen bir heyet der taraftan AtatUrkUn Konyaya muva.sa- f detli kararlar alacaktır. ;,.. 
hal hazırlıklara ba§lamıı:ıtır. 1 An k TU kl ·ne d"l k" 1 f)ünyanın en esk Bi1hassa, kilosu üç kuruşa ~b 

-ı.- a.tı tn ya. r crı u t an arını pamuk çikirdeğinden çıkanları 
Şark demiryollarmda §İmdiye ka- kapamak için bir işaret olmuştur. ticaret muahedesi d k da 25 kıJ muk yağı tim iye a r ~ 

dar r11lışan ecnebi şube müdürleri ve B k 1 k olmak 11---e u,. b" de yenllenlyor f' 1 ~'Ji r- - - una arşı ı .u.cc 11 ın satılırken, zeytin yağı ıyat fÇ= 

;~~{;;d~!;:~ vB~~ı::ev~~f:ri b~ ~~::;;:s~.:u!~::1:'tıe:~~~~~;!:i ltalya ile Amerika arasında bir ti- iı~~=~ı~es~~g~~;ib~8N~cl:ını~:ddt>'1 caret ve dostluk muahedesi akdi için ~ 0 tfı 
ay nihayetinde sona edecektir. Şark otel önünde ellerinde Suriye bayral:- üzerinde de yüzde elliye kadar ~ J 
r.lemiryolJannda müdürle birlikte on lan olduğu halde ve Suriye milli mar. müzakereler cereyan etmektedir. Bu telif nisbetlerdc gayri tabii yii1'"''-
bir ecnebi vardır. şını söyliyerek geçmişlerdir. iki memleket arasında şimdiye kadar ler kaydedilmiştir. ...-/..• 

Avrupa hattının idare makinesi Anadolu Ajansının notu: mer·i olan ticaret ve dostluk muahe- "oyobO t t 8 elek trlJli~ 
hiç bir §ey ilnve edilmeden veya eksil Hava.s Ajansı ayni Arap nümayi§i desi 1871 senesinde yapılmıştı. O za· u 
tilmeden hazirana kadar devam ede- ha7:~:ındaki telgrafında bin ta1cbedctı rnandnnberi beynelmilel ticaret for- ve i y t su lt<ı 
cektir. O vnkte kadar Avrupa hattı- bahsediyordu. rumtcr i8c nüma.yişçile- mülleri tiirlü knlıplara girmiş, rejim- Boyabat (Hususi) - Bil~ fi 
nm drı devlet demiryolları umumi ---------------- ler deği§mi~. fakat bu muahede değiş· miz yeni sene faaliyetine başlaı;11 
idaresine uydurulması için tetkikler Şarki A nodoluda tirilmemi ti. Şimdi 66 senelik olan Şehir içindeki dar yollar genıŞ ~· 
yapılacaktır. Bu tetkiklerin tarife- sog"' U k la r bu muahedenin iki memleket arasın- mektedir. Kasabanın ortasınd;; 

1 lunan ekin pazan şehir dışına 
lere muteallik olan kısmına bugün Şarki Anadoluda soğuklar şimdi· ela mevcut vaziyete ve halihazırın ik- rılmış, yapılmakta olan asri t1l hl 
başlanmı§tır. Cumartesi günü şehri- ye kadar görülmemiş bir şiddet kes- tısadi kaidelerine uymadığı görülmüş hanın inşaatı bitmiştir. ;! 
mize gelen devlet demiryolları tarife betmiştir. Mütemadiyen yağan ka- fakat birdenbire feshi cihetine de gi· Şehrin, en yakın bir %81111 ,... 

dairesi müdürü Naki bu sabah tetkik· rm yüksekliği bir metreyi bulmuştur. dilmiyerek bir sene sonra feshi için elektrik ve iyi suya kavuşm~st ~ 
ler için poıtn treniyle Edimeye git- Samsundan hareket eden tren Çamlr Romada bir protokol imzalanmış· de büyük bir faaliyet sarfedilrt' 
mittir. belden öteye gidememiştir. tır. dir. 
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İstanbul dilsiz, , sağır ve körleri ko
ruma kurumu kongresi dün, sessiz sa
dasrz, fakat çok münakaşalı ve heyecan
lı olarak yapılmrştır. 

Kongre, cemiyet umumi kfıtibi Sü. 
leyman Gök'ün riyasetinde toplanmış 1 
ve umumi katip merkezi Ankarada, şu
beleri de İstanbul ve izmirde olan ce
miyetin gayeleri ve faaliyeti hakkında 

uzun boylu, fakat gene sessiz izahat 
vermiştir. Bundan sonra İstanbul şubr. 
si reisi s e n e 1 i k idare heyeti ra
porunu ve iki senelik faaliyet programı 
nr işaretlerle izah etmiş ve bütçe ile 
blfinçoyu okumuştur. 

İki gözü kör, Mustafaya 15 lira ve
rerek seyyar satıcılık yapması, Rusya. 
elan gelen ve cemiyetin h:mayesine sı- 1 
ğınan Taramanın bir müddet iaşe ve i-ı 
batesi, sonra da bir trikotaj fabrikasın. 
da çalışması, Erzincanh ismaile, bir kii· 
fe satın almak suretile hamallıkla ekme· 
ğini kazanması, kimsesiz Kemaledd~ne 
bir boya kutusu alınmak suretile çalış

ması temin edilmiştir. 

ı 
e 

ız r 
©Dm~~ şaıırıı:nne 

b·r 
ap.a3ar 

Bundan lfaşka sağır, dilsiz ve körlerin 
barınması için bir yurt tesis edilmiş, 
bir de mektep açrlmıştır. Cemiyete aza 1 
olan dilsizler her akşam bu mektepte 
ikişer saat ders görmektedirler. 

Cemiyet, analarr ve babaları tarafın
dan tcı kedilmiş sekizle on iki yaş ara
sında ı 5 çocuğu da himayesine almış 

bulunmaktadır. Bunlar da her akşam 
de~ görmektedirler. Bu çocuklar kı~a 

bir zaman zarfında herhangi bir ibareyi 
1 

okuyabilecek bir hale gelmiş bulunmak
tadırlar. 

Cemiyet bütün bunları, istanbulda 

500 e yakın dilsiz, kör ve sağır bulun

masrna rağmen yalnız 32 si cemiyete 
kaydedilmiş olan azasının verdiği aid.:ıt

la ve takvim, muhtıra defteri atmak 

suretile elde ettiği temettü sayesinde 
y<>.,abilmektedir. 

Faaliyet programından sonra cemiyet 

yeni idare heyetine Medeni İbrahim. 

Baha ve Hamdi seçilmişlerdir. 

• Tra y der ı 
Edlrnekapıh!ar neler anlatıyorlar? 

zlyetl hakkında Yavuzun Alman t~ısız zabl 1 
t1 tnratmdan almnnca yazılan eser Şamcla 
arnpçaya terctlme edilmiştir. 1 

* Erzincıınlılar cemiyeti çarşamba gUnU 
Halkevinde senelik kongresini yapacaktır. 

Dı•zrı ~ 

• Çlnden resmen blldirildlğine göre Slang 
!uda iktidarı sol cenah mensuptan almışlar 
dır. M:uhıı.semat henüz başlamamıştır. 

• ttaıyada hUltQmete harbi idare veya b1 
taraflık kararı vermek b:ıltkını veren bir kn 
nun hru:ırlanmıı;ıtır. 

hlyaneU vataniye addeden yeni hUkUmler 
lrnnulmal\tadır. 

• A'mruı iktisadi mahS.:lllnden blldlrlldlğl 
ne göre Alman milli iktisat nazın doktor 
Şaht ekonomik görUşmelcr için bu aym son 
Jarrn<la Pnrlsc gidecektir. 

* Fransnnın Berlin sefiri yapılan davet 
UzC'rlne bugün Pnrlse gttmel<tedlr. 

• Yuna.ntstanrla mağaza ml\stahdcmlerlnin 
Jrnrdukları bUUln cemiyetlerin dağıtılması 

talm.rrl1r etmiştir. 

* ttalyadll c;ılmrı•an bir karnmameye göre 
do~ Afrlkası ycrlllerl'e ltalyanlar evlcncml 

3 

~Dır cg'J~~nşn~UDI}( 

~aıır mo '? 
Kurun ba§nıuharriri Asım Us H~ 

tay ihtiliif ıııda birl;,aç giindilr htsscdi

lemzikbiıılil;tc1ı ümitvar değildir. Bu. 

günl:ü 00§ yazısında bıtnıt şöylece an. 

'/atıyor: 

Ancak şunu da kaydetmek lazımdır 

ki siyaset baromet:es!nde görülen de· 
ğişiklik, kat'i ve neticeye ' müessir de. 
ğişiklik değ:ldir. Ara sıra yağmurlu ve 
bulutlu havalarda gökten güneş ziyası 

sızması kabilinden bir şeytdir. Ufkun 
bir köşesinden açılan bulutlann bütün 
dağılması ihtimali olduğu gibi yeniden 
her tarafın kararması da mümkündür. 
Ve samimi olarak söylemek lazım ge
lirse bu ikinci ihtimalin tahakkuk etme
si daha kuvvetlidir. Zira şimdiye kadar 

Milletler Cemiyetine düşen hiçbir me11e. 
le de Fransız diplomatlannrn söz ile bir 
uzlaşma neticesine vardıkları görülmüı 
bir hadise değildir. Diğer taraftan Fran 

sız basınında dahi henüz bir değişiklik 
yoktur. Bu itibarla biz vaziyeti tetkik 
ederken bu ikinci ihtimali gözönüne al
mak ve ona göre kendi mütalealanmızı 
yürütmek mecburiyetindeyiz. 

D©J~aons~ 
s lt:1I o !Fil ç lQı ©J e ın ne 
l9>~~n~rnım~~ g 
Yunus Nadi de, Mö."!fö mum na.!ıZ 

bir hal {X'Tcsi bulabilir ba.Jlı.klı ~sın.

da maddeler S1ralamıştır. Bunlardan 
iiçüııciisii şöyle: 

3: Herkesin ayan beyan görmekte ol· 
cluğu meydanda bir hakikattir ki eğer 
Türk İskenderun • Antakya ve havali-

si bu hukuku itibarile tatmin edilme
miş olursa bundan hem orası, hem Tür-

kiye müteessir ve mustarib olacaktır. 

'Cu teessür ve ıstırabı nazarı itibara al. 

mak istememek, hakiki sulh fikrine kıy
met vermemek demek olur. İşte bu neti 
ce M. Blum gibi idealist bir sulhçudan 
beklenmemek Hizımgelir. 

IK lYIVVe'\ÇO D 
19> o ır ır e lhl n in) e 

Ahmet Emin Yalman, Ba.wa-.~m 

Almanların Fa.'1(1.. asker çıkarmalarının 

tahliline hasretmiştir. Makale,sfnin 

son kısnıt şöyle: 

Kuvvetli ihtimal gudur: Almanya 
Fasın bir noktasını işgal etmekle eline 
çok kuvvetli bir rehine geçirmiştir. Al

man hükumeti, bir taraftan müstemleke 
sahibi olmıya diğer taraftan en acı harp 
mahrumiyetlerine maruz bıraktığı AL 
man milletini memnun etmek maksadile 
harici muvaffakiyetler elde etmeğe ih· 
tiyaç duyuyor. 

Almanya. gerginliği bertaraf etmek 
ve ham madde tedarik imkanlan hak
kında anlaşmak maksadile Garbi Avro. 

pa devletlerinin lüzum gösterdikleri mtl 
zakerelere elinde fiili bir rehine olduğu 
halde girmekte herhalde menfaat görü· 
yor. Fransa, Almanların Fasta arazi iş-

gal etmelerini, kendi varlığı ve şimalt 
Afrika müstemlekeleri için en büyük 
tehlike addeedeceği ve İngiltere de bu 
nevi düşüncelerden uzak olmadığı için, 
Almanya. Fastaki mevkiini pahalı sata. 
cak, mukabfünde hiç şüphe5iz ınüstem· 
leke ve tavizat anyacaktır. 

Bu son hadiselere göre, Almanya kay 
bedecek hiçbir şeyi kalmamı~ bir mem
leket sıfatiyle kendini ortaya atmış de. 
mektir. Hadiselerin takip edeceği galip 
ihtimal yukarrda söylcıdiğimiz yolda 
bir tavizat müzakeresidir. Bununla bera 
her Avrupadııki umumi gerginlik ve 
rejim ~htil~fları karşısında daha uzak 
ve daha vahim ihtimalleri de gözönünde 
tutmak lfizımdrr. 

K zma ile 
• Holnnda velinhdl prenses Ju'lnnn ve ko 

casmı Lehlstnnda Krynlsa knplıcalarma gel 
ın l~lerdlr. 

yc~c~~~;ltere ile Almıı.nya arasında donmuı.ı 1 Bah"esirde bir adam 
krediler mulmvclestnln ycnllenmcs1 için gele 61dÜrü1 d Ü 

* Amerikan otomobil sanayllnde fabrlkn'n 
n 1'lgrıt eden grevci amele nihayet fabrfl.:nl:ı 
n bo~nltmaktndrrlnr. Grc\'llo sona ermeltte 
rıtdıığu Mldlrl'mel<tcdlr. 

• S:ıbılt Sovyet harbiye komiseri Troçkl 
tayyare ııe ~A•tı:ll'oya herekct etmiş ve Le 

r:'"'I hn'·ı ·- •ıı•;f kit ıbm• ynl•ındn bltırcc~lı:ıl 
ti '"!!'lc;Ur. 1 

• Alm:ı..n cc.:a knnwıınıa sınai casuslu(;u 

cck ay b:ı..7mda mUzal<ereler başlayacağl ve 
Almanyava yeni krediler açılacağı beyan o 
ı unrnnl<tadır. 

* Franqrz - tspnnyol yeni Ucaret anlaş 

ması bu hu!ta bıı.,şmda lmzaııınaca.ktn-. tspan 
ya tıc:ıret nazın bu rnUnasebetıe Parise 
ı;e• rel<::ir. 1 

* Yur."!1 lt .. n•ı cuma~tesi r.'ÜDU Atina a.ske 
rl hastanesini ziyaret etml;tlr. l 

Bahkesirde yapıcılar köyü ormanmda 
evvelki gün bir ağacın kesilmesinden 
dolayı köy korucusu ile Mustafa adın~ 
bir adam arasında bofu§ma olmuıtur. 
Bu esnada korucunun elindeki karına 

Mustafanın başına gel~ zavalb 6cr
hal ölmü§tür. 

' 
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ne baJdJd veya mtıatear &dlanıuzl& aora 
eatmız suallerin cevaplarını bu sütunda bulununuz. Bu cevapl~ Pariırte aıılqm!§ buluıı 

duğumuz gllzelllk mUeaeeeal vermektedir. GOzelllttnlzl nokan bırakan lrunrlanmzı bize 
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Erenköyc:len Semiha imzaaiyle ao

ıuluyor: 
16 yaşındayım. Bir müddet ev

vel haatalandmı, ondan sonra saçla. 
mn dökülmeğe bqladı. Ne yapayım? 
Yat meyve auywvlan yapılnut olan 
losyonlar deriyi bozar mı? Sonra ba
zı kimseler ellerini temizlemek için 
limon kullanırlar, bu iyi bir usul mü? 
Şekeniz kahve imam zayıflatır mı? 

Cecip: 
Meyve suyu ile yapılmış l<>11Yon 

yerine deriyi bildiğimiz sütle yıkamak 
çok daha iyidir. Limon deriyi bor 
maz, bilakis içindeki asit çok faydalı
da. Fazla teker insanı her zaman 
§İfmanlatır, biz bununla sade kahve 
için demek istemiyoruz. Çünkü siz 
yaftaki kızların hiç kahve içmemeleri 
Gaha iyi olur. 

geniıler, bunun önüne geçmenin im
kanı yok. Çok yemeyiniz. Eskiden 
anne olmak üzere bulunan kadınlara 
çok yemek tavsiye ederlerdi, bu ga
yet yanlıttır. 

Çok içmemeli, az fakat mugaddi 
ıeyler yemelisiniz. Size jimnastikten 
bahsettik diye sakın bu vaziyetinizde 
jimnastik yapmağa kalkışmayınız. 
Çocuğunuz olduktan bir müddet son
ra baglıyabilirsiniz. 

-67-
Kadıköy Süzan im•aaiyle sorulu

yor: 
18 yaşındayım. Vücudum fena 

olmamakla beraber mtmı çok yuvar
lak ve çirkindir. Bir senedir jimnastik 
yapıyorum, fakat fazla bir değİ§İklik 
görmecfmı. Batka çare yok mu? 

Cevap: 
Jimnastiğe devam etmekten ~ 

ka çare yoktur. Senelerce kambur - 66-
latiklal caddesi "Genç ume,, im- oturmak yüzünden bozulan ve yağ 

asiyle soruluyor: toplıyan aırtmm bir aenede düzeltme-
Oç aydanberi gebeyim, somadan ğe imkin yoktur. Jimnastiğe devam 

ricadum bozulacak diye çak ibülü- ediniz, çünkü vücudun çirkinliklerini 
yorwq. Zaten timdiden kalçalarım ve tedavi etmek için bundan daha iyi ve 
etrafı epey genitledi. Derim çok eert _bas_i_t_b_ır· _u_eu_l_y_o_k_tu_r_. ----
:ve kuru ne yapaymı? Mesut bir evlenme Cevap: 

Eier fimdiye kadar jimnastik ve- Bay ~ ~ kerimesi Ş8!1~a 
ya sporla uğra§tıysanız vücudunuzun Akalın ile inhısarlar İstanbul müdu • 
bozulrıı,yacağmdan emin olabilirsi- riJ'et1 memurlarmdan Galip mutlunun 
niz. ôvle kadınlar vardır ki, beş, al- evlenme merasimi dtbı gece yüksek 
tı çocuklan olduğu halde vücutlanl birçok zevat ~uzuriyle Bilecik aayl~vı 
genç kız vücudundan farkstzchr. Profeeftr Besım ömer A.kalmm evın-

Belki kalçalarınız ve etrafı biraz de yapdmlfbr. 

A vrupaya talebe 
gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsü Genel Direktörlüğünden: 

HABER - Akpm postuı 11 llrinciklnun - !937 

Görünmez ilk karısına ölmek şerefini ıutte,, 
yapan bahşeden 

v=::ı~~ şua imparator kendine 
ni~:=ç~~~::~:!a~ bir karı arıyor 
ni başma geçirdiği sihirli killıihla göz-

lere görünmez olurmuş! Holivudun Mançu koda u··zıerce k dok sinemacıları fotoğnı.! hileleri vasıta- Y 1 Z 
siyle bunu sık sık yapmaktadır. • d • ·ıd• 
lar. Şimdi ise Stefan Pribill adlı bir muayenesın en geçırı 1 
M::.c:r ~ucicli, tek;~ül. et~.~i Mançuko İmparatoru Kang T eh j liksiz kalmış ve para için ..tJrlc 
ınakinesıyle herha.ngı bır kimseyı goz- için bütün dünyada bir eş aranmak- , na müracaat etmiştir. 
lerin görüşünden kaybetmektedirler. tadır. ' Az sonra gelen cevap l 

Mühendis Pribill bu hilenin nasıl imparator kendisine bir evlat ve- run değil fakat kerdeşinin .;..· ~·• 
başarıldığını anla.mtaktan çekinmek - rebilccek bir kız aramaktadır. Ve bu idi. Mektup "Semavi Ma~ 
tedir. Fen adamlarına tafsilat ver- araştırmayı yalnız kendi memleketi- böyle dünya işleri~e rahatsrr 
meksizin bir makine göstermekte ve ne inhisar ettirmiyor. mesini emir buyuruyor ve•• 

bu makinenin neşrettiği esrarengiz §U. Bütün dünya memleketlerinden size ölmek ıerefini bahtetınek 
ala.r vasıtasiyle herhangi bir ada.mı ya gelecek müracaatlar naun itibara sundadır!..,. diyordu. 
but şuadan müteessir olmıyacak al.mu·aktır. Bunun manası: kadmın 
eşyayı görünmez bir hale koymak- lmparutor evleneceği kadında doğruya intihar etmeeini 
tadır. asalet yalıut zenginlik aramıyor, bir Fakat genç kadının böyle 1'İf 

Yapılan son bir tecrübede iki kadın tek p.ı't, kadının tam ve mükemmel itaat etmediğini görünce 
mucidin tavsiyeei üzerine gözlerine sıhhatte olmasıdır. saray muhiti hayrete düfm~ 
siyah camlı birer gözlük takmış - lmpaırator evli bir adamdır. Şark- -----------
!ardır. Bu da şuam gözlere zarar ver- tan yapılan müracaatlar üzerine yüz .. ~-·---------"' 
memesi için bir ihtiyat tedbirdir. Bir tane kız muayene edilmiş ve elveri§li 
fotoğrafçı da istediği resmileri çek - bulunmamıştır. Jmparator şimdi göz 

mek üere kadmlardan bir metre ka. lerini Birleşmiı Amerika Cumhuri - 111---·K-•R-•E•M--~ dar uzakta oturmağa davet edilmiştir. yetleri kızlarına çevirecektir. ı • 
Fotoirafçı, Mühendis PribUI ma. Kadın aramağa çıkınq olan mu- :m=:::::mn:::ım:=mcr.::• :m--ııı:-ı 

kineyl i§letmek için perdenin arkasın. rahhaslar birçok yerleri dolatacaklar- il T CJ R K 
dakf dtlğnıcye ba8mağa giderken krz. dır. Kang T eh önümüzdeki Şubat a • i 
tarın resınlııi çekiverm~tir. Aradan VI icinde otuz altı yaıma basacaktır. ~ s 1ınemas1 n d• 
birkaç dakika geçtikten sonra fotoğ- Eskiden bu zat Çinin bebek impara- r --~--::-::--

toru Hanri Puyi adiyle tanınmakta 
rafçıya birisi iskemlede oturan ikin di J l 1 i ·; aponya kendisini Mançuko m-
clsl de ayakta durmakta olan kızla- paratoru yaptı. 
rm birer resminin da.ha çekilmesi imparatorun seçeceği kadın kim 
aöylenmiltir. olursa olsun büyük bir lüks içinde ya 

Bu fotoğrafta kızlar hAla görün - §tyacaktır. Çünkü Mançuko sarayı 
mektedir, fakat resim sislere bürün - her türlü aari techizatı olan mü kem 
müştilr, sanki cisiDıleri gittik~ eri. mel bir yapıdır. 
mekte 8'illf görUnUyorlar: Fakat yeni kadın, yirmi iki ya -

üçüncü fotoğrafta kJz1ar artık gö.. tında güzel bir kız~ olan ve lm - · 
rUnmemişlerdlr. Fakat orada olduk- ~..tratorla birlikte bir vakitler Ticnt - ii 1 
1armJ isbat etmek için fotoğrafçı ile sin hükumdarlığma iştirak eden za- j; 
bol bol konlJIUp gever.ellk etmişlerdir. vallı W ainasuyu göz önüne getirince ii 
Ancak !otofratçt eesıerlni işittiği hal. evıe~me kara~ vermekte biraz te - 0~y. ı m 1 yan ada 

reddut edecektır. 1J 
de kendlletlni hiç görememiş. fotof - Puyi imparator ol-ak. m- l 932 ··'• Herkeaı bayranc. ~ımg;,, 
ra.f makineei de kftılarm orada bulun- Af.. ~- o h. t lht f ı~t: de Tientsin"den ~ıkınca ~arısını kÇiy- Ü • •·-..• ve ı ra• ı nur 
duldanm teebi~ muva.fak olamatnıf - de buakmı• ve beraf>er götürmemi•- :: llAveten Elller dUnı• 
tır -s :ı :a huarıerı · tir. Kadıncağız çok geçmeden metc-llwı •=====a--------~ Birdeahire perdenin arkasındaki -

vızıltı ve uğultu dUl"ID.Ult iskemlenin ••••••• 12 lkincik~dn 937 Salı gllnU akşamı 
ilstilnde f)turan siyah gözlüklU kızla FRANSIZ TiYATROSUNDA 
yanındaki arkadqı tekrar görüıımil§-

1 _Maden Jeoloiu yetiftiımek ÜW'e müubeb ile Avrupaya (10) taJe- lerdir. ıatanbul Yallal ve Beledlya Rel•l 

fbe tat.ile aönderilecektir. lateldilerin qağıdaki prtlan haiz olmuı Denemeyi bqt.an IOD& kadar ta. "Muhiddin DstQndaO,, ın 
lizmıdır. kip et:m.it olan bilginler ve fen adam- Ytlksek himnyesinde Çocuk kütüphanesinin lüzumlu masraflarmı kart' 

a) Maden ocaldarmda çalıpbaecek kahiliyette ve aıhhati tam olmak lan. makineye P.P. kaJımılarcbr. Mu. lam.ak için verilecek müsamere programı 
_LL• ... -•-- ..1- .I--·~ ) cfdJn de4fğiııe belalıraa fU&}ardan Şehir Opereti: Lüks H av--t: (Suuu muayene l'UlWllUS J'8PuaQLKID'. müteeeelr 0ımamam için iskemleye 1 ._ 

c) Lise mezunu olup Fnnmca, Almanc:a, lnsilizce cliDerden birini oku- bir takım eczalar sUıiUmUştür. _ I N11it heyeti: Ceza Mahkemeel 
yup yazabilmek. ~erden bazl8ı makinesini te. KOnSERVATUAR HE VE T t 

ti) Yap 18 den apğı 25 ten JUbn olmamak. k~ill ettirıne&i için Pribille mali Alaturka Müzik: BAYAN MUALLA. Çocuk dansJan. 
2 - MiiMbab imtihanı .Ankanda M. T. A. emtitüaünde 1 ıubat 1937 yardmılarda bulunmak lçin aöz ver. Bu hayırlı mUsaınereye iştirak etmek için yerlerinizin evvelden tedarOl-

günü yapdacakbr. Açdecak ınü..t.ka imtihanmda kaun!Dlf olmak. miflerdir. Fakat Viyanada tecrlibeyi •i•••••••••••••••••••••lllJ 
la beraber gönderilecek talebenin ihru ettikleri derece itibariyle 10 gö?.etlemit olan fen adamları iyice ka-- ••••••• 
arumda bulunmak prttır. naat getirmek için ldlçük elektrik 

Viyana operetlerinin en muhtefemi 

. • • • •• makinesinin kendilerine verilmesini 
3 - lm~an:. Riyazıye (Hendeae, Cebir), Hayv~t~ Nebatat, Jeolo)l, lstemfalerdir. KJzlann gözden kay .1 

Faik, Kimyadan ve yubnda yazdı dillerden birinden yapdacakbr. ı bolmalan hadisesinin bir sahne hi- I 
4 - Tahaile ıönclerilecek nl•nlar, ileride tahail müddetleri kadar mec- 1 lesi olmadığına inanmak içirl bu şua. 

bmi hizmete tabi olduldanndan, bu hususta mükellefiyetlerini tev- m cinsi ve ma.hiyetini tayin etmek is-
aik etmek üzere taahhütname verecekler ve bunun için de mute- tiyorlar . 
her kefil g&tereceldenlr. Tecrilbe bir tiyatronun sahnesinde 

S ~ lstiyenlerin nüfus hüviyet cüzdan.mı, hüsnühal varabamı, mektep yüzlerce seyircinin gözleri önilnde ya. 
ıahadetnamesini veya bunlarm tudildi birer suretlerini, 4 kıta fotoğ- pılmıştir. 

raf ve dilekçelerini, 28/ 1/937 perçembe sünü akpmma kadar An-

Bebekler Perisi 
( Puppunt'ee) 

B•• rollerde: 

Magda Schnelder - Wolf Albaeh - Rettt 

va:~~da SARA V sınemasınd• 

karada M. T. A. emtitüaünde ıenel clindctörlüiüne göndermeleri ve l11mmm ____ _ 
29 1 937 cuma günü aıblıl mmyeneleri yapbnlmak üzere, öğle- [ 

elen evvel Bay Hasan apartmanmclald ~titü dairetiııde bulunmalan 
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Köpek 
korkusu 

. Ben köyde otururum. !ki küçük 1 
:vıın var. Birini kiraladım. Kiracım 

1 
Ul bir kadıncağızdır. Sevimli bir oğ- 1 ~. var. Ekseriya çocuk yanıma ge-

1 O~ar. Evimde daima beslediğim 
birkaç köpek vardır. ÇünkU hay
\'aııata k~ı çok büyUk zaaf duya -

~ .. Yolda serseri dolaşan herhangi 
lk kopeği görsem. ona ekml?k alır, 
aı;:m ederim. Peşime takılırsa evde 

0Yanm. O k:ı.dar beslerim ki en 
:lska köpekler tombulJ~ırlar. Birçok 
~alar, bunları komşular hefenir, 

r. Onlara hediye ederim. 

•iri İşte Myle bir merhamet hisinin te
lle Yle Karnba.sı yanıma aldım. Aman, 
kf halsiz, ne crlızdr. Son derece çfr -
fte n Olduğu için, ne kadar besledim-

de kimse ona talip çıkmadı. Maa

iafih, bütün biçimsizliğine rağmen 
•• ~~.kaliıde zeki ve hassastı. Bana 
?nlort elle sanldı.,, Nereye gitsem peşi-
b' bırakmaz, evde ayn.kla.n,mın di. 
ınde otururdu. Gene birg\in birlikte 

~ka~ çı~tık. Yolda serseri bir 
~ Pek ıavalı Karabaımna hUcunı etti· .-..u1 ~ - · lt 8.ğnu ısırdı. Elimde sopa vardı. 
l{aenı~ koştum. MUtea.rrızı koğdum. 
k' l'egunln yarasm:ı. baktığım vakit 

~elik bir çizğiden ibaret olduıfunu 
t•ırdüın. M' • . . b o 1' mı mını ir damla kan be-
l?'ınişti, İşte o kadar. 

~ Bu Va.kndn.n birk~ gün sonra hay
~ 1'ın ho.Ii değiutı. Neşesi kaçtı. Şa-
11 ... ~ıık istesem hain hain homurda
-...rOralu. 

.\J - Vay! Beyimin öfkesi mi var? 
k eUmJ de ıs1r bakayrm? - diye onu 
lfkırttım. 

~~lrgtln pencerrun açık, konuşurken. 
l'll ,~en, kom~un çocuğunun aesi

~itum. 

dın ;-- l'ı3 hayvo.:ı ı Beni ısıracak mıy. 
· ·diyordu. 

bc~başın hali na.zan dikatimi cel
d<>iııu: başladı. Pek garipleşmişti 
bit . U ! Bacakları gergin, gözleri sa
sonr:ır mUddet olduğu yerde duruyor, 
Se:,r k llnsIZin btl.§ını önUne eğiyor, bir 
21nı apacakını§, yutaca.kımş gibi ağ-

!{ açıp kapıyordu. 
endi kendime söylendim: 

- Acaba nesi var?. 

tırı Ve birdenbire onu ısıran kö~ği ha· 
lele~ım. Hemen b::.ytara ko~tum. Mc· 

Yi anlattım. . 

detı".""" Yolayın da muayene edeyim! -
ı. 

tı:ı1ı Ve maatteessüf neticede , kudur • 
aıı-!~lduğunu hnber verdi. Zehirli bir 
l'~~a ile zavallı hayvanı öbür dün 
tı:a Yoladık. Fako.t ondan sonra ar

~geııe de rahat huzur kalmadı. Her 
llu kab~lar fçf nde çrrpmıyordum. 
d~atnda kendimi kudurmuş görür -
lel'd Ağzımdan köpUklcr akarak yer

~ ~· YUvarlanıp duruyordum. ''Ba
~lt ır tabanca verin. Allah ~kma ! .. 
~ından kurtulayım.,, Uyandı -

Satılmayacak eşya, k~· 
ralnnanııyacak ev, apar
tnnan yoktur! Ancak yo
lunu bilmeli: 

O HAB~~R 
l(lJAZET ESiNiN 

ÇUK ILANLARI 
. Çabuk ve iyi satmak 

kıralı:ı.rnak i~fn en emin, 
eıı ucuz ve en kolay vas:
tadır. 

20 kelimeye knd:ır beş 
deta8ı 

1 Istanbulda en çok satı· ı 
a~~i;akiki akşam gazete-

ğım. zaman ıztırabrm gene devam e
diyordu. 

Kaç kere elimi a.ğznıa sokmuştum. 
Dişlerinin etlerime değdiğini biliyor
dum. Acaba kanını& geçmemiş miy -

di? Elimde hiç bir çizik yok muydu? 
Bazan sirayet devrinin üç ay sUrdilğü
nü söylerler. 

Üç ay bu işkenceyle yaşamak! 
Ansızın havlamak istediğimi hisse· 

diyor, beynimin yerinden oynadığını 

duyuyordum.Şayet ağzım açık uyuya

cak olsam da yastığıma salya akıt -
sam uyanrr uyanmaz ''Tamam! !ş ol· 
du ! İ~c kudurdum!,, diyord.um .. 

Ah, ne aazplı gecelerdi bunlar! 
Birdenbire kararımı veriyordum: 

Şırınga yapmaf'fo gitmeli .. Fakat sa -
bah olunca endl~elerim zail olmuyor -

du. Gündüziln insanlar üzerine d:ı.ba 
nikbinn.ne tesirleri varclır. Cesaretim 
yerine geliyor, çalışmağa başlıyor

dum. 
Arada sırada aynanın önüne gidip 

kendime bakardım : Yüzüm, sakin bir 
adamın yüzü. Şakaklarımdaki damar -
lar dikatiml celbcdiyordu: "Eğer ku
durdum.sa mikroplar bunların içinde 
dolaşıyor!.,, diyordum . 

Gilnden güne zayıflamağa. başla
yınca, nihayet karar verdim: 

- Adam sen de! kuduracak olur -
sam bir tabanca.dır hakkım! 

İşte böyle bir haleti ruhiye içinde 
iken, birgUn kit acım ha.nnn, dedi ki: 

- Bilmem bizim oğla.na da ne ol
du? Ağzı:ru açıyor. Bir şey ısırmak 
istiyormuş gibi yapıyor. Sofrada pe
çetesini ağzına sokuyor, çiğniyor. Ne
dir bu hali? Anlamıyorum. 

Çocuğun bahçede söyledikleri aklı
ma geldi. Acaba. sahiden köpek onu 
unrmış mıydı? 

"Isırdın,, mı demişti yoksa "ısır . 
mak istedin,, mi demL~i? 

Şimdi ne yapmalıydım? Kadına 
haktkatı mi söyliyecektim? Bugüne 
kadar , köpeğimin kuduzdan öldüğU

nU herkesten caklamrştrm. Kadına ha
kikatini söyliyecek olsam onu da deli 
etmekten başka ne netice elde edilir -
di? Filhakika belki ~rnnga ile o-7lan 
kurtulurdu; ama bana. ne inkisarlar ' 
etmiyecekti ?. Belki bana katil naza 1 
riyle bakacaktı. 

Ne yapmalıydım acaba? çocuğu 
çağınp sordum : 

- Nen var? ne hissediyol'!lln? 
- BJtmem. Ağzımın içi kaşınıyor 

gibi... 

- Aç bakayrm... . 

Oh yarabbi... İşte üç tane bu yılın 
disi b~ vermi3 ... Hemen parmağımı 
soktum. Üstüne bastım. 

- Ağrıyan bunlar mı? 
- Evet! .. 

Sevincimden çocuğu hoplatıp ya
na.klannı §apur şupur öptüm.. Oh, 
iç!m rahatladı. .Annesini teselli ettim. 
Hakikaten de içim rahatladı. Birkaç 
gün sonra. çocuk iyileşti. 

Bu hal benim için bilyUk bir tesel
li oldu. A.sa.biyetiın biraz sUkunet bul 
du. Fakat a.ıııl rahat etmem için üç 
ayın geçm~i icap etti. 

Ah, o Z3.ma.n hayat bana ne tatlı. 
ne güzel göründü... Bunu size kabil 
değil ta.rif od em em. Bir faciadan kur
tulduğumu, hrekcs glbl rahat ya..5rya

bildfğimi dilşllndük~e hfilıi bugün bi
le içimde büyUk bir fn~irah duya -
nm. 

Fakn.t işte o gi.indenbeıi gayri ih
tiyarl köpeklere karşı içimde bir ür -
keklik uyandı. Evimde onları ~sliyc
mez oldum. Yalnızlık da bana pek a-
ğrr gelmeğc başladı. J{fmi ok§ıyaca. -
ğmı? Kitnl seveceğim? Kiminle l:onu
şac:ı.ğım? 

Penceremden bakıyordum. Kiracı 

b:ı.yamn hiç de fena olmadığını farket

T<e>n Ten amcaı 
D<a~a kQJJırl'Q>alrilo 

HABER 
AK9AM POGTASI 

iDARE Evı 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu ı lstanb~I 214 

Telgraf adresi . ıstanouı HABER 
Yazı ışıerı telefonu. 2:ııı12 
idare ve ıı~n •. : 24370 

ABONE SAR TLARJ 
Scıneılk 

e avlık 
3 aylık 
t aylık 

Tü•lı11r F.c"d' 
1400 Kr, 2700 Kr, 
730 14~0 
400 " eoo .. 
150 •• 300 ,. 

Sahıbı cı~ Nesrıyat, lttüdii.rü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıgı q~r (Y AK/r) matbaa1t 

tim. Şimdiye kadar aklım neredey- ---------------
miş acaba? uzun uzadıya düşünmcğe 
lilzum görmeden ona. talip oldum ... Ev
lendik ... Şimdi bir de ha.z:r çocuğum 
var! 

Nakleden: (Hcıtice Süreyya.) 

HABER•in 
GUzelllk Oolitoru 
Kuoonu: 

Yazan: Niya~i Ahmet 

331 sene evvel bugün 
ıslahat yapmak isteyen kay· 

uçuruldu makamın başı 
45 sene evvel bugün 

lstanbuluo gUzelleşmesl için p!Anıar yapan 
Parisln ikinci imparatoru Hosman öldü 

Yerde up uzun bir ceset yatıyor -( 
du. Başı henüz kesilmişti. 

Padi§Sh: 
- Tiz eankçıyı getirin ... 
Emrini verdi. 
İçeri giren Sarıkçı Mustafa pa- ı 

şanın yüzü sap sarı idi. Padişahın 
ayaklarım öptükten sonra kımılda
madan kaldı. 

- Seni kaymakam nasbediyo -
rum. 

Bu söz, bizzat padişah tarafın • 
dan Mustafa pqaya söyleniyordu. 
Ölü yüze renk gelmeğe ve dimdik 
duran vücut kımıldamağa başladı. 

Fakat padişah ilave etti: 
- Eğer bir fenalığın görülürse 

bu yatan gibi kılıcıma uğrarsın ... 
Sarıkçı, hu son sözlerden hi~ 

korkmamıştı. Makamı eline aldıgı 
günden itibaren icraata ba§ladı. 

Tarih bu çalışmayı müftü ve ho
canın kendisinden üstün olması • 
na karşı bir cephe hazırlamağa ve 
kendisine taraf tar toplamağa ba~ladı
ğı şeklinde kaydediyor .. Mustafa pa
şa işlerini ba~rmak için bazı yeni 
likler yapmak 18.zım olduğuna kaniy
di. Bunları ela yapmaktan çekinme· 
di. Haa odabaşı hadım gürcü Meh· 
met paşayı üçüncü vezir tayin etti. 
Baı kapıcı başı Davut ağa ile büyük 
Mirahur Mustafa ağayı beylerbeyi
liklerine kadar yükseltti bir haftn 
sonra padişahın kızlan ile ev1en-, 
dirmeğe muvaffak oldu. 

Peşte muhasarasında korkaklığı 
ileri sürülerek azledilmİ§ olan Yeni • 
çeri ağası Nakkaş paşa lstanbula gel
mişti. Onu da Beylerbeyi tayin ede
rek Vüzaret payesiyle bir milyon 
iki yüz bin akçelik faslar verdi. Ru
meli beylerbeyi Hasan paıayı dör
düncü vezir yaptı, silahtar Hüseyin 
ağayı Yeniçeri ağalığına getirdi. 

l§ almıf yürümüştü. Bütün hun· 
lar herkesi korkutuyordu. Hoca 
ile müftü, bu gidişle kabağın ken· 
di başlarına patlamasından korkma· 
ğa başladılar. Vakit geçirmeden ha· 
rekete geçmek lazımdı. Mustafa pa 

şa, hoca ile münasebatı olduğunu 
keşfettiği Defterdarı da azlederek ye-
rinc başkasını getirmişti. 

Müftü ile hoca, birl~erek der· 
hal padişaha koştular ve ağızlannı 
açıp gözlerini yumdular: 

- Mustafa paşa, defterdan az-

Baron Hosman 

letti. Yerine gelen mevacibi te<ıi
ye edemiyor. Teb·a ı hakkında tc
addiyatı azime yapıyor ... dediler. 

1605 yılı 11 İkincikanun günü 
331 sene evvel bügun, bütün kadı 
askerler padişahın huzurunda idi. 
Mustafa paşa da davet edildi. Bir 

şeyden habersiz cellad •ile karşılaştı. 
Cel1ad, vazifesini çok kolaylıkla ve 
süratle bitirdi. Ceset, sessizce ÇCf • 
menin önüne getirilip bırakıldı. 

Tarih, Mustafa paşanın idamını 
bu suretle kaydediyor . Fakat kim 
iddia edebilir, ki 331 s'ene evvel bu· 
gün işlenen bu cinayet, affedilmez 
bir hata değildir. Mustafa paşa, ye
ni memurlar, dalkavukluktan ziya. 
de halkın menfaatini düşünen insan· 

lan çalıştırmak isterken müftü ve ho
canın kurbanı mı gitmiştir acaba) 
Kim bilir. 

<~alih mühatehiliif' 
ı'J•4- ı <>.•a 

Yazanlar: !ngiliz ordusu hava zabitlerinden Kenneth 
Brovn Collinc. Meşhur seyyah ve muharrir Lovell Thomas 

- u ts - Dilimize çeviren: A. E. 

Allenbi hiç §Üphesiz üstat bir 11cvkill ı 
ceyşçi idi. O bütün hadise ve vakalan 
olmadan çok daha evvel düşünüp tasar- 1 

lamı§tt. Tul Kerim bunun bir misali idi. 
Anzak süvarisi şehre hücum edince, 
çok inatçı bir mukavemetle kar§ıla§tı-

lar. Burada Ti.i::klere karşı gelınek ma
nasrzlık olacaktı. Biz hlicunı ettik~e, on

lar da son neferlerine kadar dayanacak

lardı. Anzaklar bu müddaa hattını yar
mağa kalkışmadı. İmkan bulıduklan yer

lerde harp etmek için Allenb~dcn emir 
almışlardı. 

Harp sahasını geçerek ileriye doğru 
yollandılar. En az zamanda Tulkerimin 
arkalarına sarkarak, Türk kuvvetlerinin 

Nabhs üstüne çekilecekleri yolu tıkadı· 
lar. Nablısın tarihte de ayrıca ehemmi-

yeti vardır. İsrail oğulları Mısudan çı· 
karken Yusuf peygamberin kemiklerini 
de beraber alarak buraya getirmişler ve 
Nabluı şehrine gömmli§lordi. 

Alınan neticeler hayretlere §ayandı 1 
Tilrklerin ricat hattı kesilmi§ti. Harp 
meydanında birkaç kişiyi öldürmekten·! 

se Anzaklar b'..itlin bir garnizonu esir: 
almışlardı; bunlar tam iki bin Türk, bi:-: 

demiryolu katarı, pek çok top ve tüfek-j 
ti . 

ken ben de Eltonla birlikte Tulkerimin 

üstünı:ie uçuyordum ve burası tayyare 
bombası için hatır ve hayalden geçiril· 

miyecek derecede mükemmel bir hedef 
tL ! 

Yol yüksek dağlenn arasından geç. 

tikten sonra sağa doğru keskin bir döne 
meç yapıyordu. Türkler Tulkerimdc."l 

bu dönemeçe doğru akıyordu. Bir defa 
buraya girdiler mi artık daha ileriye 

gidemezlerdi. Kolbaşı yolun Anzaklar 

tarafından tıkanmış olduğunu gördü., 

Fakat geriden gelenler körü körüne ile· 
riye doğru iniyordu. 

Türkler ellerindeki bütün tekerlekli 
vasıtalarla, o yolun üstünde hep birlik· 
tt ilerlemek istiyordu. 

Elton gazi kesti ve bana bağırdı: 
- Süvariler burasını ne kadar tL 

manda tutabilirler? 

- Kıyamet gününe kadar! Korkmı 

onlar Avusturalyalılardır !. 

- Öyleyse geriye gidip bütün bir 
tayyare filosu getirelim ı .. 

Pilotun dc:ı:iiğini yaptı]':, Tayyare mey 

danında ancak bombalıklanmızı yeni· 

den dolduracar, ve arkamıza içi el bom 

basile dolu bir sandık yüklilyecek kadar 

Fakat bunu anlatmakla pek acele et. kaldık. Sonra da hepimiz yirmi tayyare 
tim ve hikayede çok atladım. olmak üzere harp meydanma döndük. 

Süvarilerimiz yolu kapamak üzere i· (Devamı oor) 



HABER - Akşam posta.'!! 'U tkinciklnun - ~1937 

Asilerin eline dllşmek tehlikesinden henüz 
kat'i olarak kurtulamamakla beraber 

Madridin vaziyeti 
Et fiy~tlan. ?Kazanan numaralar 

neden yuksel r. 15 000 3.000 lira kazananlar 
üç sebepten biri: • 25244 

daha düzeldi 
Asilerin reisi Hitlerden 
imdat kuvvetleri istedi 

Ay başlarında ha kın Lira kazanan 

Madrit 11 ( A. A.) - Havas Ajan. ı 
suıın mıuJuıbiıi bildiriyor: 

Yedi gündenberi devam eden şid · ı 
detli muharebeler Madrit müdafaası
m sarsamamı§tır. Madrit ile Escu. 
riel arasındaki yol gerçi kesilmiştir, 
fakat başka bir yol, daha uzun olması
na rağmen, Sierra de Guadarrama'da 
~evzi alan milislerin iaşesi için kulla. , 
mlmaktadır. 

Madrit'in bir kere daha tehlikeden 
kurtulmuş olduğu henüz iddia edi -
lemez ise de hükumet merkezinin bu ı 
gün daha geniş bir nefes alarak istik ... : 
bale em.niyetle baktığı söylenilebilir.

1 

Madrit'in geçen perşembe günkü 
bombardımanı neticesinde beş kL5i öl. 
mü.ş ve 34 kişi yaralanmıştır. Hükiı. 

met merkezinin on mmtakasmdan ye. 
dlsi bUyük tahribata uğramıştır. 

Aafler Hltlerden imdat 

lstlyorlar 

Havas Ajansmm verdiği bir ha
bere göre Almanyanm asi hükfımet 

ne7.dindeki mümessili olup son defa I 
Almanyaya gelmiş bulunan General 

Atatürk ün 
ve Fransız 

(Başta.rafı 1 incide) 
eski bir resmini "son resimlerinden bi
ri,, diye göstermek suretile kocaman 
bir gaf yapını§, türlü modern vasıta

larla dünyanın dört tarafından havadis 
toplamaktaki meharetini sık sık ileri 
sürdüğü halde Türkiyedeki inkılaptan 
hül gafil b\.ılunauğunu böylece isbat 
etmigtlt. lttesim mılli mUcadele içinde çe 
kilmiş kalpakh resimlerinden biridir. 
Fransız gazetesini bizim nasıl yaşadığı
mızı bilmemekle ittiham güç bir şey
dir? Fakat bu lcendi efkrı umumiyeleri
ne Türk milletinin şefini kendi kıyafe
timizden yani olduğumuzdan başka tür-
10 göstermek suretile şaşırtmakta de. 
vam etmek istediklerine verilebilir. An
cak bunda bir isabet noktası vardır: O 
da Büyük Önderdeki milli mücadele ru
h-.ınun yıllar geçtikçe daha keskin, daha 
belir bir hal almış olmasına olan işare. 
tidir. 

Atatürkün hakiki ''en son resimlerin
den biri,,ni bugünkü posta ile gönder
mek suretile meslektaşça bir hizmette 
bulunduğumuz "Paris Soir,. bu nüsha
sında şayiaları kaydettikten sonra Tür
kiyenin emrivaki siyasetine müracaat 
etmiyeceği kanaatini izhar ediyor. 

"L'intransigent,, gazetesi de şayiala. 
n kaydettikten sonra ''beynelmilel saha 
da dürüstlüğe bir misal olacak tekilde 
hareket etmiş olan Tiirkiyenin bu şeref 
Ji maziden aynlmryacağı,, kanaatinin 
hakim olduğunu yazıyor. 

Sancak hadisesinin Fransız görüşüne 
glSre bir tarihçesini yaparken hem ora· 
da 240 bin Türk bulunduğunu, eem de 
bunların ekalliyet olduğunu yazmak 
gibi bir garabet göstererek mtakıhak 

kabilinden bir lakrıdı sarfetmiş olan 
Pransız gazetesi Sancağın imali hadise. 
sinin Almanlarca bir örnek telakki edil
mesi endişesini ortaya atıyor. Çünkii 
Alman gazeteleri bu takdirde Al. 
manların da Fası işgal edeceklerini yaz. 
mışlannış. 

lngl iz gazetelerinin n~frfyatı 

Bu sabahki posta ile gelen İngiliz 
gazetelerinde, Fransız propagandası ve 
davayı anlamaz !ekilde görünen Fransız 
neşriyatı neticesinde İngiliz muharrirle
rinden bazılannm Türk noktai nazarınJ 
ve dolayısile hakikate yakın olmayan 
mütalealanna tesadüf edilmektedir. Bu 
gazeteler "8 Kanunusani,, tarihini ta'lı· 
yor. O zamandanberi hadiseler muh. 
telif şekiller almış ve bu mütaleaların 

hakikatle ne dereceye kadar münasebeti 
olduğu biraz daha meydnna çıkmı§tır. 

Ancak Niyuz Kronik! gazetesinin b:ıs 
makalesindeki şu parçayı nakletmeden 
gcçcmlyeceğiz. 

Gazete diyor ki: 

Faupel, General Frankonun btr mektu
bunu Hitlcre tevdi etmiştir. General 
Franko bu mektubunda Madritlıı zap. 
tedilebilmesi için 60 bin Almandan mü. 
rekkep bir sefer heyetinin gönderil
mesi zaruri ·olduğundan bahsediyor . 
du. 

Söylendiğine göre, Alman aske -
ri rüesası bu talebe şiddetle muhale -
fet etmişlerdir. Hatta General Von 
Fritç böyle bir tedbirin ittihazı halin. 
de istifa etmek tehdidini savurmuştur. 
Nihayet M. Hitl.?r askeri rüeı-nnın ıs
rarları karşısında boyun eğmiş ve 
İspanyaya birkaç bin Faşistle hir ta _ 
kım mütehassıslar ve mühimat gön. 
dermekle iktifa etmiştir. 

Almanyanm müstakbel hattJ hare
keti şunlara bağlıdır: 

1 - Bu ayın yirmisinde Almanya
nm verdiği cevap ili.erine devlerde 
hasıl olacak olan aksülamel, 

2 - Almanyanın fevkalade arzu et. 
mekte olduğu 5Ckilde General Fran -
konun yapmakta olduğu harekatın 
Madrit önünde muvaffakiyete nail ol. 
ması. 

seyahati 
gazeteleri 

"Türkiyenin nihai gayesi t<ihak _ 
kuk eder de, San-Ollk mıntakası kend~ 
siM devredilecek olursa, lnı hal, ma~ 
de altında bulunan bir arıazinin harp. 
tcnberi ilk defa ol.arak eski dü.şnuımı 

iadesi olacaktır. 

para ı olmastndan 12 2 5 5 
lst·fade kaygısı! 

Et fiyatları son günlerdeki yüksel
mesinden sonra biraz düşmüştür. Son 
yükselişin sebebini .Karadenizdeki fır. 
tına dolayısiyle Karadenizden kasap
lık hayvan gelmemesi ve bu yüzden 
de şehirdeki stok kasaplık hayvanla -

rın az.'llması te."jkil ediyordu. Bu ı:ıu. 
retle koyun etleri kilo başına on ku • 
ruş ve sığır etleri de beş kuruı:ı kadar 
yükselmişti. Şimdi beş kuruş düşmüş. 

tiir. 

5 5 ile nihayetlenen numaralar iki
şer lira amorti alacaklardır. 

10.000 
Lira kazanan 

27242 
l 

Maamafih ka.cınplar şimdiki fiyatı l 1.000 lira kazananlar 
ucuz bulmaktadırlar. Dün bu hu - 36482 26904 
susta bir muharririmizin mezbahada 
görüştüğii bir celep demiştir ki: 500 liı·a kazanaoıar 

- Krş mevRiminde !stanbuıun et 4582 18891 16649 1725 
piyasası başlıca üç şeye tabidir. Bun. 9879 14749 4301 11703 

17846 1414 22839 155 lardan birincisi Şark vil<i.yetlerinde 
karın azlığı çokluğu, ikincisi Karade
nizde fırtına olup olmaması, üçüncü-! 

sü de balık çıkıp çıkmamasıdır. Bun. 
!ardan başka fiyatlara pek az tesir e. 
den bir sebep vardır ki o da maaş za.. 
maru olup olmamasıdır. Tecrühe gös. 
termiştir ki İstanbul halkı ay başın
da daha çok et yer ve o vakit parasını 
pek de hesaplamaz. Hele bir de üç ay. 
lıklar verildi mi muhakkak et fiyatları 
çıkar. Fiyatlar mezbahada bir iki ku. 
ruş yükseldi mi bilin ki kasaplar da 
beş kuruş birden artmıştır. 

Maamafih bu sene et fiyatları ge. 
çen seneye nazaran daha ucuzdur. Ge. 
çen sene bu mevsimde kasaplar pera
kende olnrnk etin kilosunu bugünkün. 
den 10 kuruş fazlzya satıyorlardı. 

Şimdi fiyatlar geçen seneye nazaran 
düşüktür. 

Fiyatların bir de önümüz.deki gü -
dük şubatta. biraz yükselmesi muhte -
meldir. Onu da: atlattık mı ondan son. 
ra korkma .. ,, 

200 lira kazananlar 
14875 1.5610 39417 4572 
34378 24086 986 25871 
16526 11691 38919 16544 
19420 29847 19909 12289 
6858 20416 5980 15405 
5128 6840 35940 35000 
8090 29865 13522 12490 

30111 21291 25278 2111 
8199 17580 8740 24109 

100 llra kazananlar 
25397 
36306 

778 
1202 
2499 

18246 
17850 
31882 
28382 
30311 
35320 
31784 
36570 

16829 1288 
29728 30222 

7489 7958 
444 35808 

31215 8704 
10903 18328 
30695 8938 
38813 20054 
23384 28180 

1712 1077 
1967 7103 
7420 29858 

6624 3630 

14893 
154 

28746 
19945 
18593 
23435 
29722 
32996 
39901 

7445 
2410 

27558 

50"'1fra kazananlar 
14970 13327 15013 861 37125 5957 
28635 19060 11303 37400 15764 18859 

4686 24322 16537 12609 30471 10496 
36350 24053 39661 36393 13766 22963 

7541 3473 39694 19126 612 343 
36909 38996 1119 3965 32979 93400 
19501 6604 27446 22620 35805 16613 
13514 19651 15031 14114 38434 12os 
30531 3286 20439 35623 27811 16346 
26517 3783 38556 24305 35284 7264 
16564 11 33161 17455 2730 27501 
35070 5592 35433 14240 30070 19896 
21882 36419 6052 60 16519 21228 
63849 24637 33652 25659 29459 32684 
29643 16560 23149 12797 34982 21454 
7704 15899 39687 24750 7117 11460 

28197 32230 11576 8826 3663 20750 
1946 17512 32097 9942 18945 19245 

16237 31944 34309 18098 3995 18115 
16910 19205 23586 12379 29787 12230 
11967 20089 16707 28609 2421 6673 
29652 27333 23415 11875 9750 36411 

706 35037 26542 5970 24107 12779 
384 75 1943 8566 38653 16620 31809 
26009 24438 10228 6678 11654 36146 
21303 29849 32718 22819 18480 26611 

30 lira kazananlar 
38599 38039 36719 36878 25458 19185 
34656 18109 3446 28975 12640 9976 
16709 21770 10533 16200 1175 16009 

6123 36171 3308 27424 28117 36495 
38374 34920 11670 37955 20420 34926 
30016 24543 17508 7922 34859 16303 
30640 26706 2983 39397 6075 13703 
33779 26882 18624 6053 20758 33198 
10980 11842 24359 16377 12177 6448 
33488 7 24789 10020 25827 36222 
35443 34404 3918 8344 1028 6586 
13678 35220 29822 5399 946 16902 
21378 3209 20544 7457 2855 25942 
39197 36158 25561 4031 14543 19192 
34752 7245 30490 36416 5391 5634 
28128 464 26335 37454 16800 29964 
38320 7993 22533 3679 38248 4450 Bu, ba§kal.arının imtisal.ine mey -

dan verebilcock mühim bir ÖNUJ'k tC§ • 

kil eder. Böyle bir 1X1Zi~ ihdas et _ 
mekte Fm1ısamn tareddiU eıjlemesi ga
yet tabiidir.,, 

Fasta Almanlar Emniyet Direk· 27434 10744 6004 22451 18715 22242 
4703 28293 62350 1951 3956 834f 

İşte dost İngiltere efkii.rmm, kapıl
masından endişe ettiğimiz yanlış te . 
lakki budur, Sancak mmtakasmm 
Türkiyeye devredilmesi nereden çıkı
yor? Biz, Sancak mm ta.kasının Su. 
riyeye devredilmesine itiraz ediyoruz, 
fakat . dün de hususi sütunumuzda 
yazdığımız gibi - kendimize ilhak edil
mesini istemiyonız, oranm M()'ST A. 
KfL OLMASINI istiyoruz. 

Ayni gazete bir kalem oyuniylc 
"Milst.akil 001.J<ı Tii.rkiyenin elinde,, 1s
kenderunun, Suriyeyi, "derıi.ze doğru 
dan doğruya bir mahreç tenıininden 

alı1wıflOlliJını,, söylüyorki, Türkiye hü. 
kQmetinin teklif ettiği üçüzlü kon . 
federe şekli Suriye ile Sancak Türk -
lerinin kardeşçe işbirliği yapmasını, 
biribirine yardrm ederek huzur ve 
emniyet içinde yaşamalarını temin 
eyliyeceğine göre, yukarıki ihtimal 
de varit olamaz . 

Fransa dolambaçh yo~ıardan 

g"d'yor 
İtalyanın en esaslı ve eski gazete -

lerinden birisi olan Gazete Del Popolo 
aym sekizinde çıkan nüshasında San.. 
cak meselesi hakkında uzun bir maka. 
le yazmıştır . • 

İskenderun ve Antakya davasının 
uzun bir tarihçesini yaptıktan, Anka
ra, Lozan ve 926 muahedelerindcn de 
bahsettikten sonra diyor ki: 

'Son günlerde Suriye rejimi tesbft 1 
edildiğ~ tıak"it, Samxık hakkında huS1t

si bir rejim dü.yilnülmeliydi. Fako.t 
FrarunzUır bıınu yapmadılar. Bu ua
ziyet 'f.:ar§t.<ıırıdn Tilr'lviye hariciye ve. 
kili Tevfik Ril§tii Aras Frmısaya yit. 
tiği zaman ise, FranSf' ,t;uriyc ile 1>ağ
Uınmış ve i.ş i§tcn gcçnıi§ti. 

işte ihtilafın mühim saflrn.~1 bundan 
sonra lxıJ1ııdT. Tilr/:;11(m•n kat'i lalcp-1 
lerine , Fran.<ıı::lar dolamba"lı ~ıollara 

saparak bahaneler 1nılmak isf cdilcr. 
Ve Cemiyeti Akı ama koştıı1ar. 1 

Şimdi. Tıirk e/J:armmum;1ıc un T'lrl.
m.atbuatı, Fran81z1arrn an7a.cmıa1ara 

u11qıın harcl.-ct etmemc.'Jinclrn rnk '17' 0 t1i_ 
Jıcr görilı:rme1•tc 1ıc Frr '"n''" tı'(dr.fli I 
bir li.<Janla hilcmn ederek haklarım 

1 istemektedirler.,. 

(Ba§tarafı 1 incide) 
Muharrir bundan sonra Almanların 

Yeşilburun, Funchal ve Maidera isimle_ 
rindeki Portekiz adalartnda büyük bir 
faaliyette bulunarak bu adalarda maki· 
ne yağı ve benzin depoları vücuda ge
tirdiklerini ve keza Kanarya adalarına 
da teknisyenler ve mühendisler gönder 
mek üzere olduklarını bildiriyor. 

Eko de Pari muharriri yazıyor: 
''Fransa hukukunu müdafaa eldecek 

vaziyettedir. Ve İngiltere onun bu tar. 
zı hareketini tavsip ediyor. Bu husust:ı. 
her türlü gecikme fena neticeler verebi-
lir.,, 

Le Journal şöyle diyor: 
''Akdenizde statükonun muhafazası 

taraftarıyız. İtalya son zamanlarda bıt 

statükoyu k;ıbul etmiı değil midir' 
Fransız • İngiliz tesanüdü her zamankin 

den fazla kuvvetlidir. Amerikalılar al
dıktan mah'.'imatı biribirlerine veriyor-
lar.,. " 

Harbiye na21rı Fasa ne zaman 
gidecek ? 

Bununla beraber filiyat sahasında 
henüz bir şey yoktur. Fransızlar Alman 

ların bu hareketine mukabil aldıkları 
tedbirlerin Almanyaya karşı olduğunu 

bile göstermekten çekiniyor gibi bir 
vaziyet takınmışlardır. Gelen haberlere 
göre Harbiye nazırı M. Daladier Fasta 

yapacağı teftişi tehir edecektir. Bunun. 
la beraber Makneste kendisinin şerefine 
büyük bir askeri nümayiş icrası mukar· 
rerdir. 

Fransrz fifosunun manevrası 
Paris 10 (A.A.) - Bahriye Bakanı 

Akdeniz filosundan bir kısmının Afrika 
sahillerinde toplandığı hakkındaki şa· 
yiaları yalanlamaktadır. Bakan tarafın. 
dan neşredilen beyannamede deni1iyor
ki: 

"Her sene olıluğu gibi, yılbaşı mezu
niyetlerinden sonra Akdenizdeki ve At. 
lantikteki filolar Akdenizde ve Afrika 
doğu sahilleri açıklarında bazı manev
ralar yapac,aklardır. Bu manevraların 

hazırl 1-1 •rı limanlanmızda bazı faaliyet
lere r _,, 1""1akt:ıdır. Bu da mi.inhası. 
ran h ... r bCncbaşında olduğu gibi cleniz 
kuvvetlerinin normal faaliyetlerine tek
rar geçmelerinden ileri gelmektedir.,, 

törlüğündeki 
hadise 

(Baştara/ı 1 incide) 
ikinci şube birinci kısmında ü

çüncü komiser Nuri kendisine gelen 
tabancayı muayene etmek üzere eli
ne almış, bu sırada tabanca birdenbi
re ateş alarak kurşun mukayyide ev
rak vermek üzere eğilen birinci ko
miser ~ likmetin karnına saplanmış
tır. 

Kurşun daha evvel iki masa tah
tasını delmiş, komiserin bağırsağmı 
yedi yerinden parçalamış, safra kese· 
sini de deldikten sonra amudu fıkari 
ye saplanmıştır. 

Birinci komiser Hikmet yarala-· 
nmca yere diişmüş. arkadaşları ta
rafından hemen otomobille Cerrah
paşa hastahanesine kaldırılmıştır. 

Hastahanede yapılan ameliyat 
fayda vermemiş zavallı Hikmet ha· 
yata gözlerini kapamıştır. 

Kanıya müddeiumumi muavinle

21384 1788 14559 6976 10 20094 
25070 5293 20013 3479 25055 38415 

6641 25488 5941 28347 3151 35798 
10411 21337 11061 7440 1292 11939 
34388 5691 29444 2577 3687 3678 
26585 37543 35437 3221 11934 8665 
32516 27039 63 29640 10769 3957 
27150 3866 24000 2941 5214 19585 
36870 36487 9167 27009 29039 14370 
39985 18181 24981 24981 3847 35510 
30722 9409 27045 27805 1897 20096 
14182 1707 9036 19533 32688 14453 
32956 36758 8052 18641 8597 36658 
39946 1826 14186 18777 17697 9656 
28245 7360 14669 37888 15177 2187 
4119 37952 233 35161 21631 25060 

24119 33929 27497 12887 1802 17547 
214~9 13686 29437 19483 24261 

Bu~ünkü keşidede 15 bin liradan 
büyük ikramiye çıkmamış, yarınki 
keşideye kalmıştır. 

Evlerl yananlara 
kereste 

rinden Kamil el koymuş, emniyet di- Sinop, 5 (Hususi) - Birinci ka· 
rektörlüğüne gelerek ikinci şube mü- nunda Yeni mahallede çıkan büyük 
dürü Necatinin odasında vakayı gö- yangında evleri yananlara belediye
renleri dinlemiştir. mizin delaletiyle orman idaresi tara• 

ifadeler alındıktan sonra kazayı fından parasız kereste verilecektir. 
yapan tabancanın muayenesine geçil- Böylece yanan evlerin yerlerine sa· 
miştir. Zabıta memurlarından biri hipleri tarafından kolayca yenileri ya• 
şarjöri.i yoklarken tabanca birdenbire pılacaktır. 
ve üst üste iki defa patlamış, çıkan -p---,------

1
-t---
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kurşunlar yere saplanmıştır. ro esyone en SÇ 

Bundan sonra emniy~t direktör- P e f r Y 
lüğünde silah muayenesı yapanlar 
tarafından siluh muayene edilmiş, UçUncil maçını da 
em~~ye~.t:t~~inin bozuk oldu~ v_e kazandı 
şar1or surulup kurşunlar yataga gı-
rince horozun derhal düştüğü görül
miiştiir. Bundan sonra hadise nÖ· 
betd bulunan cürmümeşhut mahke
me;ine intikal etmis, vakanm vazife 
esnasında bir knza 'olduğu anlaşıldı
ğmdnn Nuri serbest bırakılmıştır. Mu 
hakemesi gayri mevkuf olarak de
vam edecektir. 

Bozuk bir tabanca kurşununa 
kurban giden Hikmetin cenazesi diin 
arkadaşları tarafından kaldırılmış, E
dirnekapı mezarlığma gömülmüştür. 

Biıinci komiser Hikmetin zevce 
si, on altı yaşında bir oğlu vardır. 

Chicago, 11 (A.A.) -Eski tenis 
amatör şampiyonu Perry profesyo· 
ncl sıfatiyle yaptığı bir maçta hasmı 
Yinesi 0-6, 2-6 ve 3-6 yenerek üçüıı 
cü bir galibiyet daha kazanmıştır. 

SATILIK ARSA 
Kabataş Fatma hatun mahallesi BeY

tülmalcı sokak No. 52 deki arsa satl· 
lıktır. Havası gayet dar denize bakat 
ve kibar bir semttir. Büyüklüğü ıooO 
arşın 600 mctdir. 

Talip olanlar şu adrese müracaat et• 
sinler: Tophane Karaba§ caddesi N°· 
37 Bizim berber Vahap Özkan. 



Rumenlerle dün 2 - 2 berabere kaldık 
Fener - Güneş muhteliti son dokuz dakikaya' 

kadar· 2 - O galip vaz(qette idi 
Dünkü takınıırnız da iyi teş. il 

edilenıenıişti 

Anadolu :2 -Vefa :1 

, ~Utnen C. F. R oyuncuları dün Tak
~. •~dında F~ncr • Güne§ muhteliti 

ilı:ınci maçlamu yaptılar. 
liavarun çok ıoğuk ve karlı olması

lla rağmen bir hayli kalabalık önünde 
~nan oyun -tarafeynin ikişer golile 
'tabcre bitti. 
air gün evvel Galatasaray - Beşik. 
~ tnuhteliti teşkilinde yapılan hata 
İinltü oyunda tekrar edilmişti; Fener 

' Güneı klüplerinin Yaşar, Rasih, Re
tlt, Sala.haddin Niyazi gibi en iyi oyun
~rı ldünkü karışık takım kadrosuna 

tarla çok fena vaziyete düşmeğe başla-(Rlrllıttu-llllflılıııt..-ılffff~ 
dılar. Nitekim Fikreti ceza sahası için- Yazması benden 
de ancak favülle durdurdukları için -- _ ... _ 

Rum en takımı Taksim sahasında 
Güneş -Fener muhteliti ile karşılaşır 
ken Şeref stadında lik maçlarına de
vam edildi. 

ikinci küme müsabakasından son· 
ra Vefa ile Anadolu takımları macı 
Şazi T ezcanm idaresinde oynandı. ~ 

hakem penaltı verdi. 
Gene Fikretin attığı penaltı ile muh. 

telit takım ikinci golü de kazanmış ol
du. ikinci sayıdan sonra bir müdıdet 

daha bu üstünlüğü muhafaza eden Fe
ner • Güneş karışık takımı Fikreti de 
geriye çekmesine rağmen oyun yirmir.
ci dakikadan sonra C. F. R nin tazyiki 
altına girdi. Muhtelit aleyhine üstüste 
firikik ve kornerler oluyor oyun da bir 
hayli sert ve favullü oynanıyordu. 

Rumen taklml Oyun · 'efanın hi.icumiyle başladı 
ve avutla nihnyetelndi; ilk dakikalar 

Romanyarun en kuvvetli takımların- da yeşil beyuzlılar üsti.iste hücumlar 
dan olan C. F. R'yi, iki gün arka arka yapıyorlardı. Onuncu dakikadan 
ya Türkiyenin birinci sınıf takımlarının sonra Anadolunun genç muhacimleri 
teşkil ettikleri muhtelitler karşısında akmlara başladılar. Bir iki tehlikeli 
gördük. Anadolu hücumu avutla veya Vefa 

Maçların yapıldığı sahanın berbat kalecisi tarafından kurtarılarak savul 
çamuru bu oyunların tabii cereyanını duktan sonra, oyun mütevazin ce-
ne kadar bozarsa bozsun seyrettiğimiz reyan etmeğe başladı. lotuinıanuşlardı. 

i, ~ ~ 
karşılaşmalar bize Rumen futbolünün 23 üncü dakikada Levadan çok 
son vaziyeti hakkında herhalde bir fikir güzel bir pas alan Anadoludan Ziya 
vermiş bulunmaktadır. sıkı bir şütle ilk golü kaydetti. 

Muhtelit takım kalecisi 

tt ~di .Kananm hakemliği ile saat ilç.. 
oyuna blziznkiler bqladığı zaman 

~telit §ti §Ckilde idi: 

'-E ~ttin - Faruk, Fam - Yu
\\,' Alıgcılidis, Rept - Naci, Eaat, Me 

Rchii '" Fikret. 
l'ıt u·· !" dakikad -th· ·· ~ ~ a - mu 1§ çamur yu-

' Cl\ - santr çizgisi yanında oyna. 
'op; üçüncü dakikada muhtelit ta-
)\ Soldan Rebii ve Fikret vasıtasile \ 
41ı11tıkıarı ilk akınla Rumen kalesine in-
\~c de misafir takım buna derhal 
~ btıe ettiler. Oyun bir müddet 
~ lılc1ı hücumlarla gesti, bu • esnada 

~n bir iskası muhtelit aleyhine 
\ olmasına aebep oldu. 
~· torncr tehlikesini atlatan Fener. 

\~ lı:arı§ık takımı onuncu dakika
ll. '-'orıra hafif bir hakimiyet tesis et
)f~i ~da, Niyaziyi pek de aratmayan 

-~ne solda Fikret ve Rebii çok güzel 
llııı ~ Yapıyorlar fakat Melih ve Esa. 
~ ~ ıuk oyunları yüzünden kale ağzı-

' dar gelen top bir türlü içeri soku-
\'~Otdu. 

litı ~nci dakikada Melihin beceriksiz. 
~ İ:inü boş olan Rebiiye topu geçi. 
~ fı Ckteki inadı yüzde yüz gol olacak 
"trıı:'atın heder olmasına sebebiyet 

l> Otıı 
~ ~lt,t ikinci dakikada topa sıçrayan 
~ıı 1"azıtın biçimsiz bir vaziyette 

bıı •tı~ durmasından yere yuvarlandı ve 
~tııı ttan ayağı incilmiş olduğundan 
~ı'lt bıraktı ve yerine İbrahim girdi. 
~'lttı '°nta Angelidis de sakatlanarak 

.b~~ cı:ı tekrar yerini aldı. 
~~ir Cnın ıonlanna doğru üstünlük 
tcııt takıma intikal etti. Fakat muh-

~'14r~İidafaasmın ve kalecinin gayreti!e 
~ ~ol çıkaramadan birinci haf-

ı. !Jtı· bitti. 
~ llc· h 
~bir~-· aftayma muhtelitin yarım ka. 
l> lll~ llcurniıe başlandı akabinde Ru-
~1 

1
101dln muhtelit kalesine indiler, 

~afı:;..rhine verilen favul Hüsamettin 
'tllta n Çelindikten sonra bizimkiler 

~c!iıı ~ hücumlara başladılar. 
~ }'~dakikada Yusuf oyundan çı
'f ~. ne Ya~ar girdi. 

~ıı . 1tıcj d 
L Ctııı.-ı akikada Rumen kalecisinin 
'tt 'l"tı 

l'dttr tı::ıp ı k-."'~n 'Nf elih ilk sayıyı 
ll '· 

1tr tı toıdc 
' ~t ? sonra durgunlaşan Rumen 

Clıttn fistfiste yaptığı hücum. 

~ 

Hüsamsddmin bir 7cu:rtarı~ .. . 

28 inci dakikada muhtelit müdafaası
nı atlatan Rumen sol açığının çektiği 

~üt kalenlıı yanından avuta kaçtıysa ':la 
36 mcı dakikada gene ıol açıklanrun 
ortalayışnu Fazıhn iska gesmesi yüzün 
den sağ açıklar vole bir vuruşla muhte. 
lit kalesine gönderdi. 

Gene Rumenlerin hücumlarile oyun 
devam ederken 38 inci dakikada mutıte 
lit aleyhine bir korner oldu. Atılan top 
kargaşalık arasında çok iyi idare cdc!l 
Rumen sol içi plase bir şiltle ikinci defa 
muhtelit ağlarına takarak bir buçuk 
aylık turndde hiç yenilmiyen klübünü 
mağlubiyetten kurtardı. 

* ...... 
Fener - Güneş muhtelitinde kaleci 

takımın en muvaffak olanlarındandı, 
Müdafaada Faruk oyunu bıraktığı ana 
kadar çok iyi idi, Fazıl ve sonradan gi· 
ren Yaşarın masın sonlarında yorulduk 
lan görüldü ve bu yüzden de doksan 
dakikalık müsabakanın seksen bir da. 
kikasım galip olarak geçiren muhtelit 
takım son dokuz dakikada beraberliğe 

düştü. 

Muavin hattında Fener muavinlerinin 
aynen oynatılması Hizımken Güneş ta
kımında tsmailin bile yerini dolduramı
yan Yusufa, muhacim hattında da Esat' 
la Melihe dünkü oyunda yer verilmiş ol 
ması en büyük hatalardandı. Naci, Re
şat, iyi, Fikret bermutat mükemmeldi. 
AngeHdis muvaffak olamadı. 

Rumenler, bir gün evvelki oyunlarıt"a 
nisbetle fena bir oyun oynadılar. 

Uzun bir turneden dönmüş bulunma
ları evvelki gün de bir hayli sıkı ve sert 
bir oyun sıkarmış olmalan bütün oyun
larını bozdu. Kaleye koydukları ihtiyat 
kalecileri ile sağ iç oynatılan mühtedi 
genç takımın bütün ahengini bozdu. 

Buna rağmen müdafilerile sağ ve orta 
muavinleri, sol açıklan muvaffak oldu_ 
lar. Hakem Sadi Karsan oyunu gUzcJ 
idare etti. 

O.M. KUTNAK 

Refik Osman 
Beşiktaş klühüne 
antr~n6r oldu 

Topkapı klübünü çalıştırmakta olan 
eski ve meşhur futbolccularımız<dan Re. 
fik Osman bundan sonra eski klühü 
olan Be~iktaşa antrenörlük edecektir. 

Rumen futbolünü tetkik bizler i~in Anadolular bu sayıdan sonra büs-
çok faydalıdır. Çünkü Rumen futbolü bütün açıldılar. Oyun yeşil beyazlr 
bir çok Macar unsurları arasına almış ol lann arasıra yaptıkları hücumlar mi.is 
mak sayesinde Balkanlarda en iyi ve tcsna kendi kaleleri önünde geçerken 
kuvvetli bir mevkie sahip bulunmakta- ilk devre 1-0 Anadolu lehine bitti. 
dır. Rumen şimendiferciİer birliği klübü ikinci devre V efanm şiddetli akın. 
olan (C. F. R.)yi ise; buraya ekseriyet lariyle başl<ldı. Bu arada Anadolu 
le getirilen birsok ecnebi takımlar gibi kalecisi birçok mühim kurtarışlar ya-
memleketin kötü ve geri bir klü- parak alkışlandı. 
bü olarak değil, bilakis Rumen futbolü- Beşinci dakikada boş kaleye topu 
nü bihakkın temsil edecek bir varlık sokanuyan Vefalılar bu devredeki 
olarak kabul etmemiz zaruridir. Ve bu gayretlerinin semeresini sekizinci da
hafta Taksim stadında iki kere seyretti kikada Hüseyinin ayağiyle attıkları 
ğimiz takımla Rumen futbolü hakkında beraberlik golünden sonra iki taraf 
fikir yürütürsek yanlış bir it yapmış da fakat bilhassa yeşil beyazlılar da-
olmayız.. ha fazla çalışmağa başladı, Anadolu 

Havanm ademi müsaadesi yüzünden müdafaasının çok iyi oyunu Vefalı
tam bir fikir edinmek kabil olmamakla -----------------:...1 

beraber Rumen takımı hakkındaki gö_ 
rüşlerimi şöyle hülasa edebilirim. 

Rumenler, iki maç!da da umumiyet 
itibarile bizden iyi oynamışlardır. Sürat 
itibarile bize birkaç kere faik oldukları 
açıkça görülüyordu. Bu yüzden oyun
cularımızın biribirlerine verdikleri pas
lar ekseriyetle onların ayağına geçiyor. 
du. 

Rakiplerimizde takdirle seyrettiğim 

bir noktada atılganlık ve pekgözlülük 
tü. Bu sayede, bizim oyunculann ayak
larında mütereddidane beklettikleri top
lan kaç kere kapmağa ve büyük avan. 
tajlar kazanmağa muvaffak oldular. 

Rumen takımının en beğendiğim ta
raflarından birisi ise seri deplasmanları 
(yer değiştirmeleri) idi. Sahadaki bal
çık çamura rağmen bu mühim iooi hiç 
ihmal etmeden iki maçda da son dakika 
ya kadar yaptılar. 

Rumenler nefes kabiliyeti itibarile de 
hakikaten mükemmeldiler. • Oyunları 
başladıktan gibi bitirmeğe muvaffak ol. 
malan da bunu isbat etti: 

Kendilerinde göze çarpan noksanlara 
gelince bunlar şöylece sıralanabilir: 

İyi bir takıma hiç yakışmryacak ka
ldar çok söyleniyor ve konuşuyorlardı. 

Paslaşmaları, diğer bazı mükemmel 
evsaftan yanında zayıf kalıyordu. 

Sürat ve atılganlıklarını sertliğe ve
sile yapmalan hem kendileri için zarar 
lı oluyor, hem de oyunun ahengini sık 
ı;ık bozuyordu. 

• * • 
T( uru bir havada oynanmak imkaaı 

Beykoz 
Süleymaniye 
Maçı tehir edildi 
Şeref stadyomunda lik maçlarının 

son müsabakası Beykozla Süleyma· 
niye arasında idi. 

Vaktin geçmiş olması yüzi.inden 
hakem bu müsabakayı tehir etti. 

olsaydı, Rumen takımının bir maçını da 
ha seyretmek his şüphe et~yorum k: 
çok zevkli bir iş olacaktı. Çünkü kom
şu memleket sporculannın burada gör
düğümüz birsok Yunan takımlarınd:ın 
Bulgaristanldan, hatta Yugoslavyadan 
da !daha iyi futbol oynadıkları açıkça 

görülüyordu. Gerek geçen sene seyret· 
tiğimiz Rumen takımları, gerek bu sefer 
ki (C. F. R.) Rumenlerin bazı noksan. 
tara rağmen futbolde gittikçe artan bir 
terakki ile merkezi Avrupa ile hemayar 
olmağa başladıklarını isbat etti. 

Rumen takımları ise, Türkiyeye erı 
ucuz bir masrafla getirilmesi mümkün 
olanlardrr. Bütün bu noktalar nazarı 

dikkate alınarak Rumenlerle sık sık te-
mas yapmak imkanlannr hazırlamamız 

bize güzel ve zevkli maçlar seyretmek 
fırsatım vereceği gibi. memleket sporu, 
için de çok faydalı olacağını §Üphe et-
miyoruz. 

Bean şartki... evvel ve evvel sahaları 
mızı bir çamur deryası olmaktan kurta. 
rıp futbol oynanacak bir hale koy2l•m .. 

l::zct .Muhittin AP~K 

Ft;tWT • Güne§ mıthteliti C. F. R. nuıçı1u.laıı bir görüııii§ 

lara göz açtırmadı. Otuzuncu dakika• 
da Vefa tazyiki hafifledi, Anadolular 
derhal rakip kaleye saldırdılar ve 39 
uncu dakikada Kenan takımına gali
biyet gol\inü ka:randrrdı. 

Vaziyet 2 - 1 Anadolu lehine o
lunca Vefalılar çok sert bir oyun oy 
namağa başladılar. 

Vefa aleyhine iistüste çekilen fri. 
kiklerden istifade edemiyen Anadolu 
lar başka gol kaydetmeğe muvaffak 
ok..mıyarak maçı 2 - 1 kazandılar. 

Hakem oyunu iyi idare etti. 

Takımlar: Vefa; Namık - Saim. 
Hasan- Abdüş, Hüseyin, Murat -
Mehmet, Hüseyin, Gazi, Muhteşem, 
Süleyman. 

Anadolu; Kiço - Şükru, Salih -
Cihadettin, Ahmet, Gündüz - Ke
nan, Mustafa, Leva, Zeki ve Ziya 
şeklinde idiler. Dünkü müsabaka ile 
son lik maçı yapmış olan Vefa, bütün 
kar§ıla~malarında 4 galibiyet kazan• 
mış. iki Clefa berabere kalmış, 5 ke
re de yenilmiştir. 2 7 gol atmış olma

sına mukabil 26 gol de yemiş ve 211 

puvan almıştır. 

AD'lto ın@ır©l tYJ 
~eyoeır~eyl 

Şeref stadında yapılan ikinci kü
me lik maçlarında Altınordu ile Bey
lerbeyi takımları karsılaştılar. 

Neticede ikinci kümenin başında 
giden Altmordu, dün ~ok güzel bir 
oyun pkaran Beylerbeği takımına ilk~ 
devre 2 - O galip bitirdi. 

ikinci devrede Altmordulular da
ha canlı oynıyarak bir gol attılarsa da 
bir türHi beraberliği temin edemedi· 
ler ve müsnbaka 2 - 1 Beylerbeyi 
lehine bitti. 

Gayrifedere er Pera
Arnavutköv 

- -

Berabere kaldılor 
Şeref stadı gayri federe kulüpler 

lik maçı dün sabah Pera ile Amavuı
k0y kulüpleri arasında oynandı. 

Şeref stadı maçlarında mağlup ol
mıyan Pera. Arnavutköyü de mağ
lup etseydi şampiyonluğu kazanacak• 
tı. . 

Bu sebeple stada bir hayli seyirci 
toplanmı tı. llk devre Amavutköy
lüler hakim bir oyun çıkardılar ve bir 
de gol kaydettiler. 

ikinci devre vaziyetin tehlikeli 
olduğunu sezen Peralılar canlı oyna· 
mağa başladılar. Bunun semeresini 
oyunun sonlarına C:loğru attıkları bir 
golle gördüler, Maç böylece 1 - 1 
beraber1ik1e nihayetlendi. 

Kurban bayramında 
Uludağda v= pııa
cak müsabakalar 

Bursadaki Dağcılık işlerini yerinde 
tetkik etmek üzere, Türk spor kurumu 
dağcılık federasyonu genel sekreteri 
Bursaya gitmiştir. 

Kurban bayramında Uludağda kayak 
müsabakaları yapılacak ve Ankaradan 
kalabalık bir grup bu müsabakaları 
seyretmek üzere Bursaya gelecektir. 

Uluda*a ~iden 
Galatasaray lisesi 

1:alebe ıeri 
Bundan birkaç gün evvel Galatasa

ray lisesi talebelerinden 18 kişilik 
bir gurup kıı; sporları yapmak Ü7.et'C 

Uludağn gitmiştir. 

Bu genç sporcular karlar arasında. 
muhtelif sporlar yaparak geçirdikleri 
haftadan çok memnundurlar, 

• 
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Yazan : (VA-Nil) _.-
Milli mücadele senelerinde 

Enosis vapuru nasıl 
zaptedilrnişti ? 

Yaşmakh kadın, birdenbire sözün mevzuunu 
buraya köle almak için değil, 

Efendi lıaptan; denizlerin şiddetinden 
pervane şaftı sekili aşınarak kırıldı, ma
kine dairesine su giriyor. 

değiştirdi : "Ben 
başkası için geldim !,, dedi 

hilei ıeriyeye il~ defa olarak senin ; 
saptığını sanıyorsun? Kaç sofu ka 
tanırım ki, aynen senin düşüncenle ~ • 
lenmiştir Hac;ca giderek, sonra ı 
dönmüıtür. Kocasından da bot•~ 
mı§, bu izdivaç böylece devam e~ 
tir.. Sen de ayni usulü takip edece~ 
Söyle bakalım .. şimdi emrin nedir? 

Bu suretle her iki teknecik mü -
navebe ile vazife görerek hem istira
hat edilmiş, hem de mayi mahruk 
tasarruf ile kullanılmış oluyordu. ı 

Böylece bir gün bir gece daha 
geçti. 

Geçen tefrikaların hülasası: Evlenmek istiyorum, fakat, hem onlar. 
Bir takını ear&n btriblrlne mezcederek dan, hem konudan komşudan utanıyo
saray muhlUne kapılanmak, orada yük 
sclmek tsUyen Be§irağanm kar§ısma. 

o gün, esir taclrtnın konağma doğru yü 
rUrken, btr yqma.klı ka.dm çıkıyor. Bir 
altın verdikten sonra ondan izahat tııU 
yor. 

Doğrusunu isterseniz, Beıir, öyle 

rum.. Tabii, benim gibi yaıı ba§ı iler. 
lemiş bir kadının başka türlü ço::uk. 
luklar yapması da kabil değil.. üıtelik 

ıofuyum .• Ne yapayım, ne yapayım ':!i
ye düşündüm, buldum ... 

Beşir güldü: 
- Anladım efendim ne yapacağım. 

iki motorbot süvarilerin en ziya· 
de endişe ettikleri cihet "Enosis,, her 
hangi bir Türk limanına sevked.ilir
ken Yunan donanmasiyle bir tesa -

- Denizlerin şiddetinden perva
ne §aftı sekili aşınarak kmldı, efen
di kaptan. Şimdi şaft yavaş yavaş 
dıf8.rI}'a doğru kayıyor. Şaft yatak· 
larmdan da makine dairesine su hü
cum ediyor. Emrederseniz bir müd
det makineyi ıtapcr edelim de şaftı 
yerine sürelim ... 

Vaziyet cidden tehlikeliydi. 
Korkunç dalgalar arasında maki· 

neyi atappr ederek motorbotu dur • 
durmak bir facia idi. 

bir altına tenezzül edecek fakirlerden zı. 
değildi. Maceradan maceraya koşan 

Kadm, Be9ire bir altın daha uıact'· 
- Al ıunu ... Sen, en temiz, en tİ1 

- Neymiş? hatli, en akıllı köle hangisi iıe, on\l ti" 
- Haçca gideceksiniz t na seç.. Ben bilhaasa diılere me~ 

düf ihtimali idi. 

bir filoda gidip gelirken onun da hisse-
sine birçok ganimetler düşmüş, sonra, 
o, limanlar ansında ticaret de yapmış_ 
tı. Kendi de bizzat köle olmakla bera
ber, birçok köleler alacak kadar serve
ti vardı. Hatta ken!di kendini bile sa. 
tın alabilirdi. Ustelik de bir ev ve bir 
dükk!n parası kalırdı. Uk ün o, bunları · 

istemiyordu. Gözleri ba~ka taraftaydı. 

- iyi bildin.... yım ... Sesin de güzel olmasını iıtecı: 
- Ve haçca gitmezden evvel, yanı. Oğullarımla birlikte almağa geliııce,,o" 1 

Yunanlılann Karadenizde dola-
şan büyük Distroyerleri karşı - Sonra da makineler ataper edilse 
smda iki mini mini botumuzun kü - bile bu azim havada denize doğru 
çümccik topları tabii hiç bir i~ iÖ· kayıp giden şaft tekrar yerine nasıl 
remezlerdi ve böyle bir tesadüf vu - sürülecekti?. Karada süngü ve ölüm 

ruza bir hac refikı köle alacaksınız. tafsilitı (ve diğer başka tafsilit) 
mak onlann hoşuna gitmez... ŞUpb~ 
rini davet clcier. Sen ona göre har• 

kuunda eldeki avın kaçınlmaıı da karıısında yılmıyan Türk denizde 
muhakkaktı. de emsalsiz bir kahramandır. Ukin Altını kabul edişindeki maksadı, tab. 

ındaki meraktı. Bu kadının halinde Mahnza eldeki vesaitin hemen bu kahramanlığı ve feragati kencli
hic;. denilecek derecede ehenuniyet- si o kadar tabii ııörür ve bulur ki bun bir esrarengizlik sezmişti. "Bakalım; 
siz olmaşma rağmen fedakar bahri- dan bahse lüzum bile gönnez. ne çıkacak?,, diye bcklemeğe başladı. 
yclilcrimiz bu ihtimali de soğuk kan lıte Türkün o. dünyalara sığmı - Ka'C!m dedi ki: 
lılıkla derpiş etmi§ler ve icap eden yan fehamet ve fedakarlığına Ka- - Bu altın hiç bir şey değildir. Ben· 
tedbiri almışlardı. radenizin o gün kudurmuf dalgaları den ba§ka altınlar da kazanabilirsin. Tor 

Böyle bir tesadüfle karşılaşacak bir defa daha §ahit oldu; Tarihte bin- balarla.. Ancak, beni memnun etmen. .. 
olursa "Enosis,. yolcular ve mürette- lercc kaleler, istihkamlar, şehirler - Tabiatile efendim.. Çalışının .. 

Çoluğunuza, çocuğunuza ve aleme 
karıı diyeceksiniz ki, "ben ne kadar so
f uyum, biliyor.unuz. Hicazda insanın 

bin tilrlil ihtiyacı olur. Develere binmek 
falan lbun. Namahrem bir erkeğe el 
veremem. Onun için, geli§i güzel te. 
m.iz, namuslu bir köleyle nikah kıya. 

yun. orada her türlU hizmetimi görür. 
Tabii, köle olduğu için de emrimlden 
dıgan çıkamaz. Bana kem gözle baka
maz. Onun için, meraklanmayın, siz 

Kadın, hayretle: 
- Tanı da adamına düttüml • dedi. 

• Sen ne cin gibi adammışsın, ayol! znı 
nimdekilerin hepsini nereden biliyor. bat tahliye edildikten sonra hemen kurtaran Mehmetciğin lekesiz ba - Buyurun. 

batınlacnli ve düşmanın gemiyi istir· beyiğitliği (2), numaralı motorbotu - Oğlum, ben, zengin bir taci;le sun 
dat etmesine meydan verilmiyecek· da kurtardı: evliydim. Efendi vefat etti Şimdi Beıir, bir kahkaha attı: 
ti. Nisanın yirmi sekizinci günü mı- (Dewımı oor) kendi boyumca yetişmiş evlatlarım var. - - Bacı_ tlihi.. Çok garipsin .. Bu 
bahı da doğdu.. --------------------------------......;; __ _ 

Vapurun mavkii tayin olundu: 
Batuma 4 2 mil mesafe kalmıştı, yani 
"Enoıis,. in sürati ile beş altı saatlik 
bir seyahnt.. 

Demek ki tehlikeli mmtakaya 
yani T ürk karasuları civarına giril • 
miş oluyordu. 

Gafil avlanmamak zarureti var 
clı. Yedekte bulunan •• 1 •• numaralı 
motorbot derhal ileriye atıldı ve 
tam ycılla uzakbşarak keşif yapıl -
mıya ba~bndr. 

FIRTINA VE TEHLiKE 
"'Eno::is,, Batum limanına otuz 

mil k adar ynklaşmıştı ki, bordada ka· 
rakol vazifesini yapan motorbottan 
flama ile l-lope üzerine rota değiştiril 
mesi emredildi.Tabii Türk gençlerini 
sıkı bir imtihana tabi tutmak istiyor
muş gibi, o aralık barometre de sü
ratle düşmeğc başlamıı, bir fırtına • 
nm yakmla~akta olduğunu gös -
tcrivo:rdu. 

. Filvaki biraz sonra siddetli bir 
batı karayel etrafı allak bullak etme· 
ğc başlamıştı. Karadenizde seyahat 
etmiş olanlar bu denizde bir karayel 
fırtınasmm ne demek olduğunu pek 
ru.a bilirler. Karadenizi görmemiş o
lanlara ise bunu Jayikiyle tasvire im· 
kôn yoktur. 

Şurası muhakkaktı ki, o şiddetli 
fırtına esnasında mini mini iki tekne· 
ciğin iri d nlgalara mukavemet etme· 
leri ve 1.->ilhassa sabık "Enosis,, in is -
kele bodrası açıklarında mevkilerini 
muhafaza edebilmeleri bir harika ve 
mucizeden ba~ka bir şey deb>ildir. 

iri ve k öp ükleri dalgaların çıldır
mış gibi hücumları karşısında birer 
ceviz kaimğu gibi sallanan 3ömülen 
tekneler gözden tamamen kaybo-ı 
]uyarlar, faka t biraz sonra güv erte
lerinden şelaleler halinde sular dökü-1 
lcrek tekrar meydana çıkıyorlar, son· 
ra dalgala r arasında y eniden kay-1 
boluyorlardı. 

K orkunç daloa]arla uğıa~ıla uğ
raşıla H opa limanına bir h ayli yak
laşm!ftı ki ''2,, numaralı m otorb otta 
bir ar.za baş gö ... tcrmiş ve k üçümen
cik teknenin tehlikede olduğu a nla-
şılmıştı. ı 

Filvnki "2,, numarnlı motorbo -
tun süvarisi yüz başı Reşat kaptan 1 
fırtınanın en şiddetli bir zamanında 
k:ıptan kulesinde geminin mevkiini · 
muhafaza edebilmesi iı;in iri deniz-! 
)erle uğraşırken ikinci çarhçı kap -ı 
tan mevkiine gelerek şu raporu veri 
mifti: 

Herhalde sızı casusıuoa teşvik 
ederim. Çünkü bu işte dansözlükten 

daha çok kar varı 
- Evet .. Berlinde bir Tlirk 

varmııl 

caıusu 

- Kabil değil, Her Götenberg 1 Ka· 
bil değil. Türklerin buraya casus gön. 
dermelerine aebep yoktur. Eğer Türk· 
ler gizli bir 9ey öğrenmek istiyorlarsa. 
buralda asker, diplomat birçok metnurla 

rı vardır. Onlar vasıtasile istediğini öğ
renebilir. Casusa ne lilzum var? 

Semra fena halde sinirlenmişti .. 

Zaten yedi gündür su içinde yafil • 
maktan asabı çok bozulmuştu. Semra 
hastaneye gidecek kadar rahatsızdı .. 
Bitkindi .. Mustaripti. Götenbergin şüp
hesini çekmemsk için, itidalini güçlükle 
muhafaza edeb=Jiyordu. 

- Yedi gün su içinde yatmak. Bu, ko 
lay bir it ldeğil, Her Götenberg 1 Beni 
mazur görünüz .. Belki sizi rencide cdi· 
yorum Fakat, ben çok mustaribim. 
Türklerin Alman dostluğundan şüphele 

ri olsaydı, buraya sadece bir kadın ca
sus göndermekle mi iktifa ederlerdi? 
Berlinde her şey apaçık duruyor .. Or

duları, gemileri, cephaneleri, fabrikaları 
ile gözönilnde duran bir !devletin esrarı 
nı öğrenmek o kadar güç bir iş midir? 

- Elbette çok güçtUr. ÇünkU bir 
devletin görUndUğUnden bambaşka bi.r 
cephesi daha vardır. 

- O halde bu gizli cepheyi bir kadın 
gözü göremezdi. Türklerde bu cepheyi 
görecek daha nafiz, daha kudretli göz
l er vardır! 

- Yani Türkiye hiıkt\meti buna lil. 
.zum ~örmü~ olsaydı, buraya kadın yeri 
ne erkek casus gönderirdi demek istiyor 
sunuz, öyle mi? 

- Evet. 
- Fakat, açık konuşalım, eğe; hisle

rim beni aldatmıyorsa, siz muhakkak 
surette bir casussunuz 1 Casus olmasa-. 
nız bile, casusluğun bütün evsafını taşı. 
yorsunuz 1 Herhalde sizi casusluğa te§
vik ederim. Çünkü bu işte dansözlükten 
daha çok klr var 1 

- Rica ederim, benimle alay etmeyi-

niz 1 Ne kadar mustsarip olduğumu gö. 
rüyorsunuz 1 Benden öğrenmek istediği
niz başka bir ıey varsa, sorunuz, söyli· 
yeyinı 1 Ve hemen beni bir hastaneye 
göndermefe det!let ediniz 1 

- Hayır, §imdilik bu kadar konuşma 
yı k!fi görUyoruı:n. 

Polis hafiyesi zile bastı .. 
Resmi bir memur içeriye girdi ve as. 

kerce bir selam verdi: 
- Emriniz .. ? 
Götenbcrg, eliyle Semrayı göstere

rek: 
- Bu hanım ınevkuftur, dedi, fakat 

rahatsız olduğu için, kendisini tevkif
hanenin hasta pavyonuna yatırınız 1 

Semra birdenbire ~aşalaldı: 
- Hala benimle alay mr ediyorsunu:z, 

Her Götenberg? 
- t~ başında şakayı sevmediğimi bir 

daha tekrarlamak frrsatını bana vcrmi' 
oluyorsunuz 1 Bu nezaketinizi teşekkiir. 
le karşılamak borcumdur! 

ıt: ,,. ~ 

Semra tazyik mi 
görüyor? 

iri boylu bir sivil polis, hastanede 
Semra ya ahret sualleri soruyordu: 

- Sivil polis teşkilatı Berlinde Ro-
zenth"l isminde bir kndın bulamamış. 

- Bana ne bundan?! 
_ Sizden şüpheleniyorlar .. 
- Benden mi? 
- Evet. Çünkü, hiçbir memlekette 

şimdiye kn:dar bu derece cüretkiir casus 
görülmemiştir. Sizin odanıza gelip mek 
tup bırakacak kadar cesur bir 1.adın, an 
cak siz olabilirsiniz! 

- Ne diyorsunuz .. Ben mi olabilirim? 
Fakat, oteldeki odama maske ile gelen 
ve beni tehdit eden adama ne dersiniz? 

- Hayal, derim. Uydurma, derim. 
Bunların hepiii de .zabıtayı ıaşırtmak i. 
çin hazırlanmı§ planlar. 

- Ya Kempinski lokantasınldaki M. 
diseler? .. Onlara ne dersiniz? l 

- O, büsbütiln ayn bir mesele. Bü
tUn garsonları tevkif ettik. 

........ ·-············--·--·--------! 1 : Yazaın: : 
• 1 . . 
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- Onlar da benim casus olduğumu 

mu söylüyorlar? 
- Hayır. Onlar bir hırsız çetesidir. 

Seni zengin sanarak tuzağa düşUrmüt· 
ler. 

- Fakat, benim çantamdaki paraya 
bile el uzatmadılar. Beni yakalar yakala 
maz su mahzenine attılar. 

- Onların hesabını çete efradınldan 
soracağız. Seninle de görülecek aJµ"ı 

hesaplarımız var! 

- Desene bu yaştan sonra hesap der 
sine baştıyacağız? .. 

Memur çok ciddi ve sert bir tavırla: 
- Alayın sırası değil, dedi, şimdi 

sordul:larrma kısa, doğru cevap veri
niz: Siz Berline Kudüs ten geldiniz de
ğil mi? 

- Hayır. Pasaportumu tetkik edi. 
niz. N ercden geldiğimi anlarsınız 1 

- Kudüsten İstanbula gelmi§, oradan 
da bir pasaport uydurarak buraya gel
mişsiniz! 

- S!.-:i her suretle temin ederim ki, 
ben Kudüsü görmüş insan değilim .• 

- Askeri divanıharbinde yattığınız 

zaman sizi orada ziyarete gelen bir At
man varmı§ .. Kimdir. bu adam? 

- Çok manasız şeyler soruyorsunuz! 
O ad:ım yüzbaşı Ştankenin emirberi idi. 

- Şu aptal Hanstan mı bahsediyor
sun? 

- Aptallığının ve zekasının farkınJ ?. 

değilim. O .gelmişti bana. 

- Ne istiyordu sizden? 
- Yüzba§ı Ştanke hatınmı sordur· 

muıtu. 

- Yüşbaşıyı nasıl elde ettiniz? 

- Bu da ne demek? Ben yüzbaıı 

Ştankeyi diğer bir çok insanlar gibi, ti· 
yatroda tamdım. 

- Sizden çok ho~lanıyordu, öyle mi? 
- Olabilir ya. V c §Üphcsiz ki hoş!a. 

ruyordu. 
- Çok mu seviyordu sizi? 

(Devamı var J 

et.. Oralarda bulun.. , 
- Bulunmama da hacet yok .• S 

için seçdiğim güzel, yakıııklı ve " 
manasiyle sıhhatli, akıllı köleye ~ 
bir cebken giydiririm.Böyle bir tane • 
Bir İspanyol knptanınm oğluydu ... ~ 
rada kimse kıymetini bilemedi.. B•.~ 
maliyle mlilkiyle gark olduğu ~ 
kimse fidye verip kurtaramadı. Kol~ 
nf siyah saçlı, siyah kadife gözlü, 
gibi bir oğlandır ... 

- Müslüman oldu mu? 
- Oldu. 

- Sünnet? 
- Ama ıda tafsilat istiyonsun, b~ 

Mllslilman olunca sünnet olurunal 
oldu... ,.,ı! 

- .::h, başka eksikleri varsa o~, 
da ben tamamlarım .. Bütün sureleri 
retirim .... 

- Neler biliyorsan öğret bak~ 
Onun da sana öğretecekleri var<ırr. ~ 
bette... Çünkü, vaktiyle memleket~lf 
asilzade kadınlan kızlan larnu§, .g~ 
mit. Şimdi burada sabahtan aıcr~ 
kadar zer.zevat ayıklamakla me~gu~ 
çare .•• Ahçıbaşı1 

•• kalfaların ti" 
tUrlil küfUrlerinı dınliyor .. Bıktı bU ( 
yattan! Milslliman olmasaydı intih•' 
decckti, ~ 

- Vah biçare vah ... Sakın sa ' 
Ben onun hayatını ne gilzel bir hale s' 
kacağım .. Göreceksin .. Haber ver J .. 
de bu i§i bana yapınca on altın .. 

Kadın birdenbire durdu. 
Beşirin elini tuttu: ~A) 
- Sana bir §ey daha soracagı>'" 

Fakat bunun papraıı daha büyüktUS'"' 
- ? 
- Kontes ne oldu? 
- Hangi konteı? 

- Cenevizli 1 'Ilı 
- Ay sen bunu nereden biliyort.f 
- Ben mi?. Ağzm sıkı ise sö~~ tf 

yim ... Eğer bu kontes işini benim ı01 4' 
diğim gibi halledebilirsen sen de be",, 
zengin oluruz .. Anlıyor musun?... f 
nim ne haçca gideceğim var, ne bir f~ 
Bu lôkırclıları seninle söze girizgab 
sun diye açtım. . ·ııi' 

Bu sözler, Beşirin fevkalade garı 
ne gitti. tı" 

- Senin kontesten falan nasıl bl 
rin olabilir? Sen kimsin? .dedi. ~~ 

- Ben mi, çocuğum?... betıı f 
iman bir ka':lınım .. Halimden de a?1'f 
lıyor, zaten. Değil mi? Fakat. tabii ti 
ra kazanmak istiyorum. Bu kostelt , 
maltimat almak için, bana, bir vasıtl ~· 
para vaadettiler .. Seni de en 01u\fl tı" 
vasıta diye gözüme kestirdim. Ne ıı• 
ondan?. cf 

Beşir tereddüt ediyordu: Bu nt 't 
ip kadındı böyle! H em de sıcağı sı~'; 
na olmak şnrtiyle, kostcnten habe~ 
mu§tU.. O .zamanın milılüman ka J 
rının pek iyi talaffuz bile ede~!~ 
bu kelimeyi serbest serbest söylu)' 

Bcjir: 1 
- Kontesi iade etmek niyetinde 

madıklarım sanıyorum 1 - dedi. 
- Neden? 
- O ciheti bilmem 1 '1 
Y::ş:n:ıklı katlının gözlıeri ıplda rd" 
- Ne yapacaklanmı? diye '° 

- Zannedersem saraya satıla~} 
(Deuclrnt 
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türüp otel sahibine tavsiye edeyim .. 
Göreceksiniz, size ne kadar iyi bakacak! 

- Beni mahçup ediyorsunuz, mösyö, 
Sizi rahatsız etmek istemedim. Fak;ıt 
?tıademki bana bu şerefi bah~ediyorsu
nuz .• Size çok teşekkür ederim 1 

Pardayan büyük bir nezaketle bu söz 
leri söylerken, bir taraftan da adamı 
t .. tkik ediyordu, bu tahminen kırk be1 
} 

1 :ınnda uzun boylu zayıf bir adam

dı. Arkaya doğru taranmış kıvırcık saç
ları, yalnız akıllı adamlarda görünen gü
ze] açık bir alnı, nüfuz edici canlı göz
le · rı vardı; bir kuş gagasını andıran 

U~un burnunun altında, uçlan yukarıya 
~oğru kıvrılmış küçük bıyığı ve itina 
ıle k ·ı · · · k 1 h · · b" esı -nış sıvrı sa a ı çe resme garıp 
ır hal veriyordu. 

Pardayan, bu adamın elbiselerinin 
l'aınalı olmakla beraber son derece te
lll~z olduğunu ve sol elini büyük bir 
gU"'lükle hareket ettirdiğini de gördü. 

\'anyana ve yava§ça otele doğru git
:eğc başladılar. Yabancı adam, şehir 
hakkında Pardayana izahat veriyor ve 

.. unları öyle güzel bir lisanla anlatıyor, 
0

dYlc tafsilat veriyordu ki Pardayan bu 
a arnı h n mal(ımat ve vukufuna adeta 

aYran kaldı. 

1 Skan • Fransisko meydanından geçer
er en :p 
ın· • ardayan bu meydanda dikil-
ıa? olan mihraba benzer yerin neye de 

et ettiğini sor:du. 

Adanı da şu cevabı verdi: 

~n;- Senyör, bu görC:üğünüz mihrabın 
dj ... ·n~edir ki, mukaddes engizisyon, 

··ıınız· . k j tuhı ı ın ar o:Jen sefilleri yakarak 
l> arını kurtarıyor. 

bak ardayan dikkatle adanun yüzüne 
bir tt, sonra tasavvur edilcmiyecek acı 

Besle nunldandı • • 
-A. . 

'alard h 1 .. İnsanlar hakikaten ins::ın ol-
1' bu berrak semanın altında, bu 

cennet kadar güzel tabiatın içindç ha
yat ne mesut ne tatlı olurdu!.. Evet 1 
Fakat insanlar bildiğimiz insanlardır ... 
Direr baykuş!.. 

Adam, içten gelen bu mınltıyı tasdik 
oder gibtPardayana baktı. 

Nehre yaklaşınca, meçhul adam kra
lın sarayından yükselen bir kuleyi gös
terdi: 

- Bu kulenin ismi Altın kulesidir, 
sizi götüreceğim otel bu kulenin y~nın
da olduğu için ona Kule oteli dendi. 

Altın kulesinin ne olduğunu merak 
ediyorsanız onu da söyliyeyim, bizi:n 
kral, Afrikadan gelen altınlan buraya 
yrğar .• Bu onun kasasıdrr, 

Pardayan güldü: 
- Oh 1 Ne mükemmel kasa 1 Tam 

krala göre, ben tabii ufacık bir kesccik
le de iktifa ederim .. O bile çok 1 

Adam da gülerek cevap verdi: 

- Ben daha azla da iktifa ederim. 
Zaten bunu kıyafetimden de anlayabi
lirsiniz 1 

Pardayan ciddi ve samimi bir sesle: 
- Mösyö, dedi, parasızlığın ne ehem 

miyeti olabilir? Siz de öyle bir şey ,.~ r 

ki kral, servetinin yüz mislini verse bu
nu elde edemez 1 

- Rica ederim, senyör, beni mahçup 
ediyorsunuz!.. Ben de fevkalade ne var 
ki? .. 

Pardayan parmağını alnına ve sonra 
r;öğsüne götürdü: 

- Sizde bu ve bu var möı:yö. dedi. 
Adam bao;•m önüne eiT 'i ve ı.:~,- <1ii

şünceye kaldıktan sonra mırıldandı: 

- Mükemmel! Tırkı Don Kişot f(bi 1 
Pardayan gayet yavaş söylenen bu 

sözleri ctuym.-kla be:a.her hi~ t-ir "C'' cn
laynmadı. 

Me~hul adam at.nı d .. Hl ... -!u, ;<:~ !:a
sını çıkardı .. 
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ne yapa..:ağını bilmiyerek yere düştü ve 
başrnı elleri arasına alarak öylece kal
dı. 

Eğer Parıciayanın o asil ve necip kallıi 
olmasaydı Büssi öteki dünyayı boylıy;1.I 
caktr. 

Bu esnada Sent - Malin boşu boşuna 
Büssinin yerine geçmeğe uğraşırken 

Montalt karşısına dikildi ve titrek bir 
sesle kulağına fısıldadı: 

- Mösyö, emrediyorum kımıldama
yın! 

- Mösyö deli misiniz? .. Bırakın dö
ğüşeceğim 1.. 

- Size söyliyorum. Bir adım daha 
atarsanız fena olur .. Görmiyor musunuz 
bu insan değil iblistir. Onunla uğraş
mağa kalkarsak sıra ile hepimizin kılıç
larını fırlatarak bizi öldürecektir .. Büs
siyi de alarak prensesin yanına dönün, 
size onun namına emrediyorum. 

Bu sözleri ctuymnyan ve karşısındaki
lerin ne için hareketsiz durduklarını bir 
türlü anlamavan Pardayan zarif bir te
bessfün'e sordu: 

- Sıra kimin möryöler? 

F akat Sent - Malin, Şalahr ve Mon
seri Kardinalın emrine itaat ederek at 
larınıdan indiler ve Biiss:yi ayıltmağa 
çaiıştılar. 

Bu sırada Uontıı!t da Pardayanın 

önfrıe geltli ve içinde kin okunan bir 
s::~!e: 

- Mösyö. d~di. bunu biliniz ki sizden 
nefret ediyorum. 

- Arr:ın nıısıl olur? B.:n si~i tanımı 

yoru::ı k: mö·;·ö Siz kirr.s:niz? .. 
- B n. Kndinıl r•cmt,;ıltı-n. 
- Y:ı .. Şu mrt--.r ·~ mösyö Peretti 

nin veğe'li rle~il mi?. 
Cok memnu'1 oMum Kardinal! Amca

nız "Cl"tl? .. fyidi- in~"11nh? .. 
- s:zdcn nefret diyorum, mösyö .. 

- Söylemiştiniz mösyö, duydum. 
- Sizi öldüreceğim 1 
- Ya? .. Bakın bu başka bir meselci 

Beni ne şekilde öldürmcğe niyetini% 
var mösyö Kardinal? .. 

- Orası benim bileceğim i~ mösyö .• 
Yalnız şunu bilmi~ olunuz ki tekrar 
görüşeceğiz. 

- İsterseniz hemen .. Hayır mı? O 
halde nerede ve ne zaman isterseniz 
emrinize amadeyim . 

üç "yaver,. hırsından ağlayan Büssi
yi teselli etmeğe çalışarak uzakla~tılar. 
Derin bir düşünceye dalmış olan Mon
talt uzaktan onları takip ediyordu. 

Pardayan şapkasmr sallayarak: 
- Allaha ısmarladık 1 

Diye bağırdr ve atım çevirerek yava~ 
• yavaş yoluna devam etti. 

Henüz elli adım gitmemişti ki bir ta• 
banca sesi ve kulağının yanından geçen 
kurşunun vızıltısını duydu. 

Hemen başını çevirdi. Montalt biraz 
ötede bulunan köşeden b~şını çıkarmış, 
elinde. içinden duman tüten bir tabanca 
tutuyordu. Kurşunun hedefine isabet 
ctmedi~ini görünce atına atlayarak sü
ratle arkada~Jarına doğru uzaklaştı. 

x 
DON KIŞOT 

Pard:tyan hem gidiyor. hem dü~iinU
yordn: 

- Ş:ıka bertaraf, adam:ağız biraz da
ha iyi niı:ıan alsaydı, işimiz tamamdı .• 
Büssi Löklerkle diğerleri bana erkekge 
taarruz ettiler. Kılıca karşı kılıçla .. Be. 
rikisi kiliseye mensup bir adamdır •• 
Hem de he:-ıi öl ürmck icıtivor •. Onun 
için bu adama cHkkat etmeli. Çünkü elin
den her ~ev gelir 1.. Benden nefret etti
ğini sörledi. acaba niçin? .. Ben onu ta
nımayorum ki.. 

Biraz dü~ündü ve omuzlarını silkti 1 
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- E kader böyle 1 ömrümün sonuna 
kadar da bu it böyle gidecek t.. Zavallı 
babam şimdi sağ olup da beni bu vazi
yette görseydi kim bilir beni ne kadar 
azarlardı, hem de haklı olarak.. öyle 
ya 1 Kimseye fenalık etmedim, vicdan 
ve intikam borçlan ödedim. Vicdanım 

müsterihtir .. Kimseyle alış verişim yok, 
onun için kimse bana taarruz edemez .. 
Rahat rahat oturur bu kanşık hadisele
ri pekala uzaktan seyredebilirdim. Öyle 
yal Kral Hanri ile kral Fili pin işlerin
den bana ne? Madam Fa usta Papa ve 
kiliseyle benim ne alakam var? .. 

Bu aralık başını ~evirdi v e uzaktan 
Faustanın arabasilc muhafulannı gör
ldü .. Başını salladı 

- Halbuki işte ben yine, bana ait 
olmayan işlere burnumu sokuyorum .. 

Yine ortaya atılarak herkesin işini ka
nştınyorum .. Sonra da canı yanan biri
si gelip de benden nefret ettiğini, beni 

öldürmek istediğini söyleyince, aptal 
gibi yüzüne bakarak acaba ne için diye 
sormıığa kalkıyorum.. Halbuki asıl bana 
aksini söyleyince hayret etmeliyim 1.. 
Hele dur bakalım daha işin neresinde

yiz? .. İspanyada herkes bana karşı ge
lince, asıl o zaman aklım başıma gele
cek. 

Başım bir daha çevirdi, F,austanın 

kafilesi artık görünmiyordu. 
Acı bir tebessümle güldü, sonra yü.ı:ü 

lakayıt bir hal alclı. 

- Eh! .. Ne yapalım? •• İşin içine bir 
ldefa girdıkten sonra dönülmez, işimizi 
b itirelim de ondan sonra düşünürüz .. 
Buna benzer birçok sergüzeştler gör
düm .. Ve çok ~ükür böyie şeykr beni 
korkutmıyor 1 

Pardayan öyle bir düşünceye dalmış
tı ki, Madrite geldiğini görünce hayret 

etti. Faustarun kafilesini hiç görınemi~
ti. Ondan evvel gelmelerine zaten imkan 
yoktu. 

İspanya kralı Filip Alkazar sarayımla 
oturuyordu. ~rdayanm ilk işi oraya git
mek oldu. 

Malfimatına müracaat ettiği saray 
zabitlerinden biri şu cevabı verdi 

- Majeste birkaç gün evvel Madriti 
ter kettiler. 

- Peki, kral nereye gitti? 

- Majeste, kendilerine tabi olmak 
istemiyen dinsizleri yola getirmek için 
ordunun başında Sevile gidiyor. 

Pardayan sanki hayran kalmış gibi 
tavır takınarak c:ddiyetle: 

- f şte ancak bu büyük krala layık 
olan ulvi bir teşebb'..i:; .. 

Zabit, Pardayanm bu okşayıcı sözle
rinden memnun görünerek ilave etti: 

- Kr:ıl dinsizleri yola getireceğine 
yemin etti .. Hepsinin tanassur etmeleri 
lazım yoksa .. 

- Yoksa onları şişlere takarak mü
kemmel bir l:ebap y.ıpacak !.. Yaşasın 

kral!.. Bana gelince böyle mükemmel 

bir manzarayı kaçırmak istemediğim 

için, milsaadc edin ele s:zden ayrıla

yım. 

Ve Pardayan bunu söyliyerek atını 

ccv~. C::i ve b:.itrn l.ız ile c. -~.:rdan tepe
lerden geçen yollara daldı. 

Hakiki birer orman olan zeytin ve 
portal::ıl bahçelerinden geçtikten sQ:nra 
Korduya ve daha sonra Sevile b:rkaç 
kilometre mesafede bulunan Karmona 
~ehrine vasıl oldu. 

Pardayan burada kral ordusunun ça
dırlarını gördü ve ordunun ne için İle• 
definden bu kadar az bir mesafede isti
rahate daldığını sorunca şu cevabı 
aldı: 

- Çünkü mösyö, bugün sah da. Salı 
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günü yapılan her teşebbüs de akamete\ 
uğramağa mahkumdur. 

- Halbuki biz Fransızlar da cumt 
günü uğursuz sayılır!.. Demek ki kral 
geceyi burada geçirecek, öyle mi? 

- Hayır mösyö, kral böyle batıl iti
katlara inanmaz. Bunun için yoluna de· 
vam etti ve bu gece Sevilde yatacak 1 

- Ya? .. öyle ise mösyö hoşça kalın, 

çünkü ben de batıl itikatlara aldırmadı
ğım. için geceyi burada değil Sevilde 
geçireceğim!. 

Ve Pardayan böylece tekrar yola ko
yuldu. 

Nihayet akşama doğru, zeytin, por
takal ve çam ormanlarını takiben uza
yan yolun sonunda kralla mııiyetini ~ör
dü. 

Yavaş bir yürüyüşle kendilerini ta
l:ip etmek işine gelmediği için, kestirme 
yoklan ormana daldr, fakat b:rdenbire 
durdu: 

- Ne diye acele edeyim, diye söylen
di. mademki elime fırsat geçmiş, şura· 

cıkta durayım da, ufacık bir kafileyle 
Sevile gitmek cesaretinde bulunan bu 
kahraman kralı bir göreyim! 

Gayet şık giyinmiş ve dişlerinden tır
naklarına kadar müsellah yüze yakın 
muhafız, ellerinde mızraklarla, muhte
sem bir arabanın etrafını almış oldı.ık

lan halde yavaş yavaş ilerliyorladı. 
Rengfirenk kordelerle süslenmiş sekiz 
katır tarafından çekilen bu muazzam 
arabanın içinde İspanya kralı Filip ipek
li yastıklar arasına uzanmıs dalgın dal
gın etrafı seyrediyordu. 

Altmış üç yaşında bulunan krnl 
ç:plak :::ln:, çula: :- y:::mıklar:, lmı.ı. sakalı 

ve bilhassa bembeyaz yüzile adeta bir 
ölüyü andmyordı1. Çehresi acık ve so
ğuktu. 

Pardayan atmı çevirdi ve bütün ~üra-

tile ormana dalarken mırıldandı: 
- l'.fadam Faustanm şen ve canlı bir 

millet olan Fransanrn başına getirmeğe 
uğrrı~tığı, bu abus çehreli kral mı? Al
kh göı:te:mesin !.. Fransa kızlan onun 
bu soğuk ylizünü görseler, duclak'a:ır.
daki o güzel tebcs!:lümd:n eser kalmaz:. 

. . . 
Endülüsün merkezi olan Sevil o za

manlar, bugünkünden çok daha ehem
miyetli bir şehirdi. Ovanın ortasında 

bulunduğu için harice karşı müdafaatı 
oldukça güçtü. Onun için etrafında sur
lar inşa edilmişti ve şehrin içine kapı
lardan giriliyordu. 

Güneş batmak üzere iken, Pardayan 
şehrin şimal istikametinde bulunan Ma
carena kapısından Sevile girdi. 

Bu yabancı kallbalık arasında gide· 
ceği yeri düşünürken kendisine güler 
yüzle bakan bir ıiüvariye yaklaştı ve za· 
rif bir selfun vererek kendisine müna
sip bir otel göstermesini ri:a etti. 

Yabancı adam uzun müddet Pardaya· 
nm üzerine baka. Hatta o kadar baktı 
ki, Pardayan adeta kızmıştı. Fakat ada
mın bakı~larında öyle totlılık, öyle bir 
samimiyet vardı ki yavaş ve tatlı bir 
cesle tekrar sordu: 

- Mö5yö lUtfen bana münasip bir 
otel veya bir han tovsiye etmek liı.tfun• 
da l;lulunur musunuz? 

Yabancı r.dam uykudan uyanmış gibi 
sıçradı: 

- Oh! .. Affedersiniz, senyör.. Pek 
d:ılmıstım .. Bir otel mi istediniz? .. Al· 
kazar .. sarayı civarında bir yer mi? .. O 
halde mükemmel.. Orada Kule oteli 
var, hem sok r2hat hem de szbibi ı:ıh
babımdır .. Siz ecnebisiniz galiba? .. Hetıı 
ek franıaz! .. Değil mi? •. Ya. belli sen· 
yör.. Cok memnun oldum. Şimdi cğı!r 
müsaade cd::rseniz sizi bizzat oraya gö· 
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18.ao pıakıa dana mU8Udal, 19,30 çoc:uk1& 
ra IXı&aal: 1. Galip taratmdan, 20 Ritat nar BEY O C L U 

ı Saadetl.m aeıı.alıı 
ı Yılmayan adam 

HABER - Akşam postaın 

KURUN doktoru 
N ecaeddin Atasagun 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
Lalelide Tayyare apartımanların· 

da daire 2 numara 3 de hastaları· 

nı kabul eder. Cumart<>si günleri 14 
den 20 ye kadar muayene parasız· 
dır. 
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Pek inanılacak gibi değil amma .. 

BİR SlHİ AZ 
Sovyet Rusyada alinı
leri hayrette bıra ıyor 
taınllYı !file ~eOelfil ft ft !PlfilC'ltü~mal <e©J~ırek 

~lan t.arafmdan Tllrk mu.aikl.ııl ve halle 
l&rlaaln, 21 uat ayan, ve Şehir tlyatrow 
dranı kıamı taratmd.an bir teman, 22, ajans 
\•e boraa. haberleri ve ertuı. gU.nUn programı 
22.30 p!Wa sololar ve 23 aon. 

ı Zigfeld yıldızlar kralı 

: Çocuk hn"sızlan 
------ Dııapnsıroaıırneneırn lf?>©>ş©lD'Il:ow@ırm lYJŞ 

VlYANA: 
18,15 konuşma, 18,35 konar, 19,10 halle 

Y&Ytru, 19,40 tngiltzce den, 20,05 ıaat, ko 
nll§tna, 20,25 polislerin zamanı, 20,BG konut 
?na, 20,'6 yeni hayat 21,05 halk eiıence.ıert, 
22,05 kon~a ve mwılld, 23 eğlenceli yaym, 
ha.berter, hava, 23,25 kitaplara dair, 23,40 
'ğlenceU muırlkl, 24,35 haberler, 
lSEJU.tN: 

18,05 kUçUk konaer, 18,83 konU§'Dl&, 19,05 
CTaınoton, 20,015 konfer&ıı.1, 20,20 piyano, 
:ın.Usikiaı, 20,!50 günUn akisleri, haberler, 21, 
lG eğlencell musiki, 22,05 plyea, 23,05 bava 
ha.berter, apor, 23,85 gece muatkiat, 
80ımq: 

18,20 gramofon, 19,03 hava, haberler, hava 
d1a, 19,15 eğlencell konser, tstlrahatlerde 
konterans, 21,15 konferans, 21,30 oda muat 
ktaı, 22,10 kitaplara dair, 22,15 halle §&rlula 
rı, 22,35 sut. haberler, hava, spor, 22,!50 ge 
ce koıuerl, 23,50 fr&.DIIZCa ve almanca ha 
herler, 24 BOıı haberler. 

PAnts: 
18,05 org konacrl, 18,35 kıraat, 18,50 gra 

:ın.oton, 19,03 gT&mOfoıı. 19,33 konll§malar 
20,20 oarkılar, 20,35 havadis, 21,S5 hava, 
f?'anıoton, 22,05 plyaııo konseri, 22,35 facia: 
ll'ırtma, 24.~ haberler, hava. 
J\Ol\fA: 

19,05 ~lirler, 20,10 spor, transızca turizm 
l>ropaganda.sr, 21,85 fa§!zm haberleri, 21,45 
kart§ık musiki, 22,05 ııwfonlk konser, 24,05 
haberler, 24,?0 dana muatklm, 24,35 dans 
llltıaikfsinln dC\'llmL 
l'EŞTE r.ADl'OSID\"DA TÜRK llALK 

HAVAi.ARI KONSERt 
Bundan bir mUddet evvel memleketimize 

gelerek Anadoluda TUrk halk havalan Uze 
rinde tetkikler yapan meşhur Macar kompo 
~törU M. Bela Bıırtok bu ak§am Peşte rad 
;,osunda talebclerflc birlikte Tllrk halk hava 
l&rmdıızı rnnrekkep bir konser verecektir. 

1 VAKiT cep kitapları No. e 1 

Prosper Merime 

E:trüsk 
Vazosu 

1'ürkçeye çeviren: 
HAYDAR RIFAT 

V AKIT K1TABEVl 
1936 

Fiyab: 20 kurut 

ilkbahar Selleri 
Büyil1[ Rua edibi tvan Tilrgeni

~in çok me,hur bir romanıdır. 
Yatı: 75 kuruetur. 

L 1 ZA 
Bu da ayni muharririn bir roma. 

tlıchr. Bu roman neerolunduğu za
~aıı bütün Rusyayı ağlabnı!tı. 

er lktsf de Samizade Süreyya'nm 
'1lhtyetli kıılemiyle dilimiz.e çev
l'ilnııo ve "DUn ve Yann,, tercüme 
ktııuyab a.rasınrA girmi~tir. Bunları 
lbutıaka alınız ve okuyunuz. 

............... ---~~~~--~~~ 

1:--.., G.. Hekimi 
D o: .. k .. E 

r. "'u ru rtan 
Cıbtottu Nuruocmıniye cad. Nl• 3ı 

CCafaloflu Eczaneıl yanında ı 
l'elcfon. 22566 

Kadıköy BUreyyada 
HALK OPERETİ 

Bu ak§am aut 21 de 
SaJ.I akcamı 
AZ AKTA 
E!ll'AYİLEB 

l)aı·~bn akıamı Saray 
da Eakt Hamam, JCakl 

TU 
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!ŞARK 

dofru ıı .. 
· ı bir hil~cry· esi ı" •1• ı Mazurka : 

ı Kleopatra ve En bUyUk i Haydar Rifa.tın tercUmesi ~; 
tehlike i i 

ı Altm ~ııcir ve öıtun •
1
: 30 kuT'U§tur l 

uçunu:ııu 

Asal 

ASTORVA ...... --.. - .. r·--·--···:n:::a:· Kahr&m&D hayduUar ve -·--....... •00
---·-··· •• 

Kara odanın eııran 

OUMURlYl!iI ı Program.mı btldlrmemifUr 

1 1 
~ 

wı 

lSTANBUL GCZEN 
KREM FEl\AD ı Çölde bir TUrk genel. 

&tlLU ı Ruz Kart 

HlLAL ı Ye,ll domlııo ve Kalek ---------------
kaçakçı. 

AZAS ı Afk gtııı.,ı 
AJ.E)(J)Aft ı Yeou domnlno ve Bltını 

yen uıtırap 
KULU.SEV SUAh b&fma ve KJZI1 alev 

OSKUDAR 

fIAL.g ı ölUm perfal 

BAKIRKÖY 
l\ltLTtYA.Dl : A§k htlzl1nlert 

BALAT 
&ılLLl ı Pa.ris eııran ve lll"eten 

bir kovboy tıımi 

TIYAT'ROLAR 

.Srhir1i0

1JDf roSD l' E p E B A ş 1 

il fJ il ili" ili Bugün taw gü.DUdtır. 

~Lifi 
L'CKS BAYAT 

-------'-----

, 
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Ecnebi gazetelerinde okuduğumu
za göre, Asyalı bir "Şaman,, yani a
kıl almıyacak işler yapan bir sihir -
baz, Sibiryanın muhteü şehirerir.deki 
Sovyet memurlarını telıişa düşür -
mektedir. Kolyan adlı bu adam küt
le halinde ipnotizma etmek suretiyle 
harikalar yapmaktadır. Kolyanı id~ 

ma mahkQm etmeksizin ortadan kal -
dırmanın imkaru yoktur. Onu Sibir
yaya sürgün etmekte hiç bir fayda 

Törenlerin en oan a"/D..OOJc noktasında 
Kolyan elindeki dümbeleği ile hava. 

lan.makta ve bir müddet bo§lukia 
do'laşmt:ıktaaır. 

görWrnUyor, çUnkü kendisi esasen Si
biryadadır. Bunun için hakkında. bir 
karar verilinceye kadar şehirden 6Ch -
re silrülmektedir. 

Yaptıklarmın hikayesi herhangi 
bir hükfuneti tasaya düşürecek gibi
dir. Denildiğine göre bir şehirde bü -
ti1n hiildlmet memurlarını ipMtizma 
lryarak hepsini toptan istifa ettirmiş -
tir. Polis kuvvetleri kendisini tevkil 
için hemen ko..~muş, fakat yanına va
rır varmaz tevkif yerine ceplerindeki 
bütün parayı kendisine vermişlerdlr. 

Türklstanda ise bir polis müdilril -
nU ipnotizma ederek kendisine hapis-

-r I 

hane kapılarını açtırmış ve bütün mali 
kUmları salıvcrdirmiştir. 

Simdi Sovyet fen akademisi bu ada
mı tetkik etmeğe karar vermiş bu -
lunma.kttı.dır. Ruhiyat ve kütle ha
linde ipnotizma mevzularında müm-
taz bir bilgin olan doktor Alô.n Hamit 
bu adam hakkında verdiği konfrans
ta demiştir ki: 

- lrkutsk ve semerkant şehirlerin 
de Kolyan tam dört dakika havada ka
larak 13 metre yüzmüştür. Bu oto ~ 
~1ağnetik bir harekettir ki fen dünya-
sını hala şaşırtmıtktadır. Kolynn iki 
elini birden kızıl ateşlerde hiç yakmak 
sızın bir dakika kadar . tutabilmekte -
dir. Vücudunun herhangi bir kısmın
da kan cereyanını istediği gibi dcği§ -
tirmcktedlr; Değiştirme derecesi 
de pislkoloklarm bir tilrlU anlıyama
dıklan kuvvettedir. Saatlerce müd
detle nefes almamakta. ve tam bir ö 
Iü gibi görünebilmektedir. 

Bu adam kendisine tnpmanları on 
daldka içinde ipnotizma ederek onlar
la oyuncak gibi oyruyabllmektedir. 
Semcrkant şehrinde 86 kişiyi yedi gün 
müddetle ipnotlzme bir halde bıralrnışı 
ve onlara dilediğini yaptırmıştır. Ba
zılan kendisine bütün millklerini ve 

paralarını vermişler, diğerleri de ti .. 
marhanedik deliler gibi hareket etmiş
lerdir. 

Kolyan soğuk alğ'ıJ11ıklannı, enflü
enzaları, mide rahatsızlıklannı. vere-
mi ve hatta lmaseri tedavi etmekte
dir. 

••• 
Orta Nıyalı bir Atat Uygur olan 

Kolyan ancak elli yaşında kadar gö
zükmekle beraber 100 yaşında ol
duğunu söylemektedir. 

Rusça, Mogolca, tranca, Çince ve 
Geldaniceyi ana dili gibi konuşmakta, 
Almanca. FranSı7.ca. ve İngilizceyi an
lamaktadır. Bütiln bunları mektebe 
gitmekle değil, fakat zihin telepatisi 
vnsrtasiyle öğrenmiş oldu~u iddia 
etmektedir: Yani biitiin bu dilleri bil
gin adamların zfüinlerlnden çekerek 
kendine mal etmiştir. 

Bu adam marifetlerini çadırından 
ba.')ka hiç bir yerde göstermemekte· 
dir. Çadır ise amyant ipliğinden 
dokunmu.stur; İçinde elli kişi rahat 
rahat yerleşebilecek bi.iyilklüktedir. 

Kolyan marifetini gösterirken üs • 
tUndc demir parçaları, çıngıraklar, 

altından kUçUk aynalar. yabani hay
van kuyrukları ve yılan derileri' di
kili olan acayip bir elbise giymektedir. 

Dönilp dolaşırken çıngıraklar acayip 
sesler çıkarır ki bu seslerin nıl-.larJ 

cezp ve kontrol ettiğini söylemekte -
dir. 

İşe çadrrı zifiri karanlık yaparak 
ba§lar. Birkaç dakika müddetle bir 
boynuzu öttürür ve bir dümbelek ça -

lar. Bu dümbelek yılan derisindcndir. 
Kenarlarına da insnn kemikleri Mrlı-

dır. Dümbelcğin derisi güne~. ay, yıl
dızlar ve muhtelif mukaddes hayvan
ların resimleriyle sUslildiir. 

Seyirciler r.if iri karanlıkta boru 
ve dümbelek seslerini bir müddet din
ledikten sonra Ko!yo.n "mukades mih
rap,, dediği yerde bir cins katran ya -

karnk ortalı~ mavi ı~ıklarla aydın -
la.tmnJctadır. Katranı gobi çötnndekl 
kabletbrih ağaçtan çıkardığım söy -
ler. Sonra da ayak ba.ş parmağından 
akıttığı birkaç damla kanı, bu ateşin 
üstüne püshiirtür. !ı;;te bu esnada se - . 

ylrcilcrin düşiincclcri herhangi bir tel
kine hazır ve olgun bir hal alır; Kol
yan da dilediğini yapar: Havada u -
car, airzınm içinden canlı hayvan -
l:l.r çıkarır, ate~e oturur ve düşUnü
lemivecck bin bir tUilü işler görür. 

Sovyet fen akademisi , Kolyanı 

uzun uzadıya tetkike koY.Uimuştur,, 
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ı~ılt 

KD~D 
Niçin Beğendiniz? 

Çthınk«l baıkoşı glYı~eo, lhl©.1Db 
sevamun, cflftşDeırn beya~ 

Fakat asıl teni güzel de ondan 
<eno~n ~özen comovaın ~al©Ioın. 

be~ennomez R 
Cild1ntzi öldtlrmemellslnlz Bayan! 

' • 
• 

Vitamin ve Hormonlu 
•• 

Cildi besler, güzelleştirir, gençleştirir. 
Her yerde 75 kuruşa sat:ılır 

Deposu Maks Faracı Hamidiye cac desi Büyt.J k 
· post:ahane karşısrnda · 

T°t::J Q k iVE 

l 1 RllLiT 
BANKA51 

.D.e:..oA 
Biriktiren 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlilı ıoo kuruştur. Bil· 
ımum tahlilat. Eminönü EmHik ve 

Eytam Bankası kar<11sında İzzet 

1 Bev Hanı . 

:ı:::::: :::::::: :: : :: ::: : : ::: :: :: : : :: :: : : : :: :::: ::::::::=:: 
!i Doktor ii 
~~Ömer Abdürrahman~~ 
~~DERMAN ii 
H Muayenehanesi - Eminönündc h 
g V ALDE HANI içinde No. 21 ii 
·:: ::: :: :: : :: : ::: ; •••• ; ; : :: =~ :::::::::: :::::::::::: :: :::::::: 

.)per atör ürolog 
Doktor 

Süreyya Atamaı 
"3cyoğlu istiklal caddesi Parmakkapı 

Tramvay durağı No. 121 birinci 
kattaki 

1uayene hanesinde hastalarını her· 
... ün saat 16-20 arasında kabul 

,..cı f'r 

SEZEN 
T RZi":-tANESi 

Sahibi: İhsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
ter z ı sidir 

1 
En caz p m:ıaeller, mevsimlik metin 

\'e şık kuma15lar. 
J lstanbul Yeni Postahane karşı.<tınd.a 

Letafet hanında .+ No. 

11 ikineikanun - 1937 

HER AKŞAM 
Beyoğlu LONDRA Birahanesinde 
Bayan A.MIVET .. Kazbek Murat 
ve Baya Tarafından 

Veni progra gın akrobatik 
varvet:e numaraları 

Teoeff©>lfil : '40227 

Neden. 
spirin ? 

Çünkü ASPİRİN seneler
denberi her türlü soğukal-~ 

' 
gın1ıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz. 

marka-: 

l<e dl kendine 1000 kelime ne 
lngilizce dersi 

The Brown family 
Resim: 1 

l - The picture: (resim). 2 - The grandfather: (biiyilk baba). 3 -
The grandmother: (büyük anne). 4 - The father: (baba). 5 -
The mothcr: (mwc). 6 - The son: (oğul). 7 - The daughter (laz 
etıUid). 8 - Thc baby: (1.-ilçiik çocuk). 9 - The easy-chair: (kol
lu':). 10 - The pipe: (7ı:po). 11 - The book; (kitap). 12 - The 
Mter: (mektup). 1:-t - The tnble: (nın..s<ı). 14 - The piano: (7ıiya
'ıu). l5 - The Ball: (top). 16 - The doll: (bebek). 


