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SODil 
Ecnebi menbalarının haberlerini kaydı 

1\ 
ihtiyatla tel8kki etmeliyiz 

nkarada, Sancağın istiklale 
kavuştuğu yolundaki 

havadislerden malômat yok ... . -
i" ransız radyo ista.syonlannm bu sabah verdikleri malfunata göre, dün 

~ece laat 22 de yapılan bir toplantıdan sonra Türkiye ve Fransa murahhas 
eyetleri arasında bir prensip anla!m ası hasd olmuştur. 

I Türkiyenin tasvibine arzedilecek olan bu aiıla!manm esaslarma göre 
•kenderun, Antakya ve havilisi dahili İ!lerinde Milletler Cemiyetinin ga-
:nlisi al~da tam bir i~tiklale sah?> olacakttr. Fra~. ile ~ürkiye ~1?

. akdcdılecek ukeri" bır anla§ma ile, Sancak arazısmın mudafaası temm 
~ ~~etektir. Sancağın dahili idaresinemüteallik teferrüat, Milletler Cemiye· 

~1? kontrolü §ekli henüz tesbit edilmemiştir. Sancak harici İ!lerinde 
Uriyeye tabi olacaktır. 

Sancağın mahalli parlamentosu, milli hükiimeti olacak, kendi teşkila
tı eaaaiyesini kendisi yapacaktır. 

HABER - Bizim tahkikatnntza göre bugün saat on dörde kadar Ankara
ya bu hususta bir maltlma.t gelmemiştir. Bu itibarla. Fransız radyolarının 

ne§riyatmı kaydı ihtiyatla teUıkki etmek 18.zı:mdır. Esasen ·murahhaslar böy

le bir prensip aıilaşmasma vasıl olsalar bile mesele hüktlmetimizin tasvibine 
iktiran etmediğine göre Sancak mesele sinin yukarda kaydettiğimiz esaslar 
dahilinde halledilmi§ olduğu henUz bir vakıa haline gelmemiştir. 

Fransız devlet radyolarının verdik! eri ve yukarda kaydettiğimiz gibi, ay • 
nca altıncı sayfamızda da evvelce ver ,miş olduğumuz bu haberleri "Ak§am" 
gazetesi bugün (İkinci Tabı) olarak ve 

(Sancak tam istikliline kavuşuyor) §eklinde ırermiştir. HenUz Ankarada hü 
kfunet mahafilindc bile resmen malfunolmıyan bu esasların böyle kafi mahi 
yetteymiş gibi verilmesinin ne derecedoğru olabileceğini takdirden aciz bul 
unuyonız. Türk efkarı umumiyesininFransız menbalarınca verildiği aşikar 1 

olan bu haberlere mcnbalarma göreehemmiyet vereceklerini tabif görürUz. li. .... -Sancak siliihtan tecrit olunacak, ahalisi ru:kere aLnımyacaktır. 

iikameti~izin tasvibine • bir anlaşma yenı 

"' esası 
•ti t .. kiye ve Fransa Ingilterenin 

.ft\7assutunu kabul ettiler 

fekli( ediliyor 

Cenevre 
müzakerelerin
de son safha 

/ ( 
Sancak davası üzerinde Cenevrede 

yapılan temas ve müzakereler nisbeten 
müsait bir hava arzctmeğe başlamıştır.! K 

8 
rı 

0 Dün Milletler cemiyeti konseyhıin top 
}anmamasına mukabil Cenevrcde temas 

devamı muh
temel görülüyor ve müzakereler devam etmiştir. 

İsveç Hariciye nazın raportör M. 
Sandlerin evvelki günkü temaslan ne. 

, ticesinde .. Fra~.srz Hariciye Nazı~ M. Karadenı·zde 
Delbo dun Turk murahhas heyetıle e- fırtına gene başladı 

göze alamıyacağını Almanların te-
min" ettiği de ilave olunmaktadır. 1 

192 l de Türkiyenin tamamen bu 
şekilde Kilikyayı ele geçirdiği ve 
F ransızlarm mukabelede bulunma· 
dığı Cenevre mahafilince tahattür e 1 
dilmektedir. 1 

Bu davaya kuvvet veren diğer bir 
cihet de, Fransız başvekili Blumun 
lskenderun Sancağını bırakmak ta·I 
raflısı olduğu..fur. Blum bu kanaati
nin aks: ne, Fransız erkô.m harbiyesi 
tarafından sevl~edi1miştir. F ran az 
erk5nı haı hiycsi Snncak arazisinin 
sevki.ilceyş bakımından esaslı bir e· 
hemmiyeti bulunduğuna işaret et-
mişti. (Davamı 6 tncıda) 

saslı müzakerelere başlamıştır. M. Del-

bo Türkiye Hariciye vekili Tevfik Rüş. 
tü Arası ziyaret etmiştir. Bu konuşma

larda İngiltere Hariciye Nazın M. E
den ile Milletler Cemiyeti umumi kati. 

(Devamı 6. mc•da) 

Nereden de uydurdular '! 

Sef eı·berlik 
yapmışız! 

Cenevrede 
heyecanlı 

şayıalar dolaştı 

Cenevre, 24 - 1897 tden 1910 yılına 

kadar ki sınıfları sil5h altına çağırdığl-' 
mız yolunda İsviçre gazetelerinin yaz

dıkl<ırı haberler, burada dehşetli tesirler 

yapmıştır. Ecnebi gazete muhabirleri ı' 
bu hususta hariciye vekilimize müra. 
caat ettiler. 

- ----
Evvelki gece başlıyan ve fasılalı 

bir şekilde yağan kar dün akşama ka
dar ve gece de devam etmiştir. 

Rasat merkezine nazaran bugün 
hava kapalı ve yağışlı geçecektir. 
Karadeniz ve garbi Anadoluda fır 

tına olacaktır. Karın fasılalı bir şekil
de devamı muhtemeldir. Rüzgar sür
atini arttıracaktır. Karadeniz sahil 
mmtakasmda tipi görülmesi ihtimali 
de mevcuttur. 

(Devamı 6 ıncıda) 

Japonyada askerler 
iş başına mı geçiyor? 

Ordunun beyannamesi 
Tokyo 23 (A.A.) - İmparator, ka- Matbuat, vaziyetin vahim olduğunu, 

binenin istifasını knbul etmiş ve yeni (Devamı 6 mcula) 
hükumetin tc;ekkülüne kadar iş!eri gör :---------------
mesini M. Hirotadan rica etm:ştir. ( r a O ve l la h l fi d 

Siyasi mahfiller, yeni kabinenin siya- I Y 8 J n 8 
si partilere mUracaat edilmeksizin teşki An li 8 raya J{eli yor 
Ii lazrm geleceğini, aksi takdirde ordu- lran veliahtmm ilkbaharda Ankara.. 
nun iştiraki imkanı kalnuyacağım bil. yı ziyaret edecekleri Tahrandan biL 
diriyorlar. dirilmektedir, 



Dostlarımızı ikaz 
Hatay davamız üzerinde Asım Us'un §1' makalesini derccdiyoroz: 
Sık sık bahsedegeldiğimiz bir hakikati şimdi bir kere daha tekrar 

edelım: Fransa hUkümetini müşkül vaziyete sokmak, Türkiye Cümhuri. 
yetınin hiçbir zaman hatırından geçmez. Siyasetimizde şimdiye kadar 
böyle bir zehaba mahal verecek hiçbir cmmare yoktur. Ancak bilinmek 
lazımdır ki, Türkiye bu emel üzerinde yürürken yalnız, Fransanın hatı
rı için değil, ayni zamanda hatırlarına çok riayet etti&i b~ka devlet ve 
millotlerin dostluklarına da büyük kıymet verdiği için siyasetini tesbit 
etmiştir. Bu hakikat Fransa tarafından anlaşılmıyorsa bunu, kendisine 
dost devletler sarih surette anlatmalıdırlar. 

Böyle yapılmıyacak olursa artık, bu o demektir ki dost tanıdığımız 
ve dostluklarına kıymet verdiğimiz o devletler '.I'ürk şeref ve haysiyetı. 
ne, Türk izzetinefsine karşı Fransanın ihmalk!lr bir vaziyet -ve meslek 
takmmasmda beis görmUyorlar. O halde biz de gerek Fransaya, gerek 
Fransız siyasetini tenvir etmeye her nedense yana.~ıyan o devletlere 
Türkiye Cümhuriyetinin kendi şeref ve haysiyetini, kendi hak ve men. 
faatini korumanın yolunu bildiğini söylemek isteriz. Ancak işin bu şek· 
le dökülmesi Türkiyeyi, hiç de arzu etmediği bir siyaset sahasına sevke. 
debileceği ve bunun tesirleri bıışka taraflara dokunabileceği endişesidir 
ki bizi, azami ihtiyatla harekete sevketmektedir. Binaenaleyh meseleyı 
bu raddeye getirmemek için dostlarımıim kendilerine teveccüh eden va
zifeyi yapmaları pek lüzumlu olduğu kanaatindeyiz. Biz, dostluğa layık 
ve Jô.zmı olduğu kadar hilrmette, hak ve menfaatlere aza.mı riayette ku_ 
sur ebniyoruz. Fakat Türkiye Cümhuriyetine eski Osmanlı imparator. 
luğunun bir temadisi nazarile bakılarak ona ka.t"GI dejenere bir politika 
takip olunduğunu ve h!la bu sevdada ya.~ıyan diplomatların siyasette 
hükümran olduklarını görürsek bunun yalnız isabetsiz değil, ayni za
manda tehlikeli bir meslek olduğunu söylemekten de kendimizi alamayız. 

Moskovc daki heyecanlı muhakeme 

Rade avukat bile 
tutmak istemiyor 

Verilen malumata göre hepsi 
suçlarını itıraf etmişler 

HABER - 'Akşam poslasr 

Ma cephs~• ~e 

Hükiimet kuvvetleri 
ilerleme ... e başladı 

M adrid cephe sin.de harp 

Madritten bildirildiğine göre hüku-ı yaya gönüllü ve silah göndermeğe davet 
met kuvvetleri, yeniden Madritin şima- etmiştir. 

li garbisinde ilerlemişlerdir. Anjular İspanyaya gönüllü gönderilmemesi 
mcvkiinde kanatları altında gamalı haç hususunda Almanların cevabı henüz 
işareti bulunan düşman tayyareleri gö. gelmemiştir. İtalyanlarınki yarın verile 
rülmüştlir. cektir. 

Bu tayyarelerin şimdiye kaklar hiç bir • • • 
hede görül · b. t. t ld ğ Rusyaya gıden lspanyol gemılerı cep mıyen ır ıp e o u n-

da anlaşılmıştır. Madrit hükumetinin bandırasını taşı-
Malaganın bombardımanı yan bazı vapurların son günlerde Bo

ğazlardan transit olarak geçerek Kara. 
denize çıktıkları görülmektedir. Dün ide 
Cuidat de Kadiz ve Andutzinendi isim
lerinde bir şilep ve bir de yolcu vapuru 
limanımıza gelmiı, fakat fırtınadan Ka
radenize çıkamamıştır. 

Malaga cephesinde asi tayyareler 
şehri ve civannı bombardıman etmişler
dir. Bombardıman neticesinde birkaç 
kişi ölmüştür. Hükumet tayyareleri düş 
maru ka~mağa mecbur etmişlerdir. 

İngiliz hükılmeti, Malagadıtki konso. 
losuna Cebelüttarıka gitmesi emrini 
vermiştir. 

Gırnata cephesinde 
Gıranata cephesindeki hükumet kuv. 

vetleri Valansiyadan takviye kıtaları 
istemiştir. 

Valansiya sol cenah cumhuriyetçileri 

Bu gemilerin Sovyet limanlarından 

hamule alacağı anlaşılmaktadır. 

Kralın isim günü dolayisile 
lıeş kişi öldürüldü ! 

Mookovadan bildirildiğine göre lz
vestiya başmuharriri Kari Radek ve 
arkadaşlarının casusluk ve tethişçilik 
yapmak, kapitalizmin ihyasına teşeb. 
büs etmekten doalyı muhakemelerine 
dün başlanmışt.Ir. Moskovadan bildi _ 
rildi!;ine göre, bütün mevkuflar cürüm 

partisinin katibi radyoda bir nutuk söy
ve petrol madenlerinin işletmesine iş- liyerek demokrat memleketleri tspan. 
tirakleri kabul olunacaktL Troçkinin -------------~-
direktiflerine göre, bozgunluk ve M - G ö r i n g 

Madrid, 24 (A. A.) - Bugün sa.bık 
kral on üçüncü Alfonsun isim günü 
olnuısı dolayısiyle Madrid şehri muha

sematmcbidayetindenberi görülmemiş 
bir şiddetle bombardıman edilmiştir. 

Şehrin ortasına atılan bir bomba ec. 
nebi gazete muhabirlerinin bulunduğu 
yere pek yakm bir noktada. patlamış. 

!erini itiraf etmişlerdir. 
tthamnameye nazaran mevkuflar 

Sovyet rejimini yıkmak ve Almanya, 

hi.şçilik yapılması Sovyetler birliğile 
Almanya arasında bir çarpışma vulmu 
yakmlııştırılfüası ve bu harbde tam 
bir bozguncu vaziyet takınılması icap 
eylemektedir. Suçlular, Alman ve Ja.. 
pon casusluk daireleri aja.nla.rile de ir. 
tibat halindeydiler. 

Polonya ve Japonyaya yardım etmek -------------
maksadHe Troçki tarafından tertip e
dilen v~i bir suikasd şebekesinde ça.. 
lışmı§lardır. Troçki Berlinde M. Hcss 
ile mUzake.reye giriştiği sırada Ra.dek, 
Piatakov ve Sokolnikof da Mookovadn 
faaliyette bulunmuşlardır. 

Radek, eğer (Troçki merkezi) mu -
vaffa.k olamazsa. onun yerini tutmak 
için bir (ihtiyat merkezi) teşkil etmiş 
olmakla itham edilmektedir. Bu itham 
nameye göre Ra.dek ile diğer mevkuf
lar Moskova.da. bazı ecnebi diplomat. 
larla müzo.kcreye girişmiştir. 

Radek, Sokolnikov, Piatakov ve Sc
rebiakof avukatların yardımını kabul 
etmem.i§lerdir. Fakat diğer mevkuflar 
maruf avukatlar ta.rafından müdafaa 
edilmektedirler. Muhakemeyi yirmi ta. 
ne kadar Avrupalı ve Amerikalı gaze. 
teci takip etmekt.cdir. Muhakemeyi ta
kip eden ecnebi diplomatları arasında 
Frl\.IlSa. ve Amerika sefirelri bulunmak 
tadır. 

Gene maznunların kendilerinin iti -
raflarilc sabit olmuştur ki bunlar ya.. 
bancı müza.heretini elde etmek için, 
Almanyaya ve J aponyaya Sovyctl~r 

birliği arazisinden bazı mmtakalar ter 
kcdecek ve bunlardan bazı mnderJe. 
rin ve ezcümle demir, manganez, allm 

Bolşevik 
aleyhtarhğı 

Yugoslav Kraliçesi 
bir beyanname 

neşretti 
Macaristanda "Mavi haç,, isimli ve 

Nazi fikirleri taşıyan bir cemiyet ku

nılmu§tur. Programı Bolıevik ve Ya. 
hudi aleyhtarlığıdır. 

Cemiyet ilk içtimaını yapını§ ve bu 
içtimaa 2000 kişi iştirak etmiştir. 

içtimada gençliğin asker terbiyeye 

tabi tutulması büylik banka sahiplerini 

milli yollarda çalışmağa mecbur etmek, 

Yahudileri yabancı unsur saymak ve 

Marksizmle boğuşmak gibi bazı umde
ler görüşülmüştür, 

Yugoslavya Kraliçesinin 
beyannamesi 

Diğer taraftan Yugoslavya aoa krali 
çes\ Mari bütün dünyaya hitap eden 
bir beyanname ne§rederek, "Avrupa 
mddcniyetini mahvetmek tehlikesini gösl 
teren Bolşevik kuvvetlerin tahakkümün 
den sıyrılmağa,, davet etmiştir. 

16: Bay ls1ıak kızı bir ya.11n.da YAŞAR- 98: B. M~hm&l Ali oğlu 1 ya~ 
şınd.a YOKSEL BAŞAK - 123: Bay Ahmed tcrıınıı bir lnt{'Uk yaşındn 

AYHAN - 85: Bay 1s1:ender Fahrccldin oğlu bir ya..,cnnda OKTAY SER
TELLi - 3: Bay irfan kızı bir ya§'ın.da SEZER. 

Musolini ile iki saat süren 
blr müUlkfltt.ım sonra 
Dün Romadao 

ayrıldı 
italyada bulunan Alman hava nazırı 

general Göring ve refikası dün saat 
19 da Romadan aynlmış1ardır. İstasyon 
da Musolini ve hariciye nazırı Çiyano 
hazır bulunmuştur. 

Dün saat 11,30 da Vencdik sarayın. 
da Musolini ile general Göring son de
fa olarak görüşmüşler, ve iki saat de
vam delen bu mülakatta hariciye nazırı 
Kont Çiano da hazır bulunmuştur. 

Mülakattan sonra şu tebliğ neşredil. 
miştir: 

"Du~e, bu sabah, Kont Çianonun hu
zuriJc General Göringi kabul etmiş ve 
iki saat görüşmüştür. Bu mülakat esna
sında, evvelki konuşmaların esasını te~
kil elden mevzu tekrar gözden geçiril
miştir.,, 

Bir bilyticll kadın 
yakalandı 

Dün Beyoğlunda bir büyücü kadın 
daha yakalanmıştır. Yapılan ihbarlar. 
dan ötekine berikine büyü yaptığı, ba.. 
zı k!m.sclcre çocuklarının olması, ba -

zılarına da olmaması iç.in büyüler ha
zırladığı anla~ılan ve &yoğlunda otu. 
ran Ayşe zabıta tarafından tarassut 
edilmiş ve nihayet hakikaten bu batıl 
işlerle uğraştığı tesbit edilerek yaka _ 
lanmı§trr. 

Kupon: S9 çocuklarnuzın mUsn 1 
bakamıza i§Urak cdebllmcıert için 

bu kuponlıırm toplanm~ı l~dır. 

oa. -.l.u. 'l.~ j ü.J. ...l""'•-••\.r..6.1.-..._ -..-. --:ı '.'Ol•• 

kadar atılan bombalardan beş kişinin 
öldUğil ve dokuz kişinin de yaralandı
ğı tesbit edilmştir. 

Bombardıman saat 11,45 te başla
mış ve hemen bir saat sürmüştür. 

Şehrin ortasındaki sokaklara birçok 
15.5 luk obüsler dü~erek büyük tahri. 
bat yapmışlardır. Halit yeis içindedir. 

Tozdan bembeyaz olmuş otomobiller 
sokaklardan gO{;mektedir. Hemen bil • 
tün civar mahalleler bombardımandan 

müteessir olmuştur. Sri-tlarmda. balya
larla evlerinden kaçanlar görülmekte· 
dir. 

Belgradda 
Yugoslav - Bulgar 

dostluk misakı 
~tYJglYıın 

nm~alDalfil oycır 
Yugoslav - Bulgar ''ebedi dostluk 

paktı,, bugün Belgradda iki merrl1eket 
başvekili arasında imzalanmaktadır. 

Bu imza merasimi için ldün akşam 
Yugoslavyaya hareket etmiş olan Bul
gar heyeti Başbakan M. Köse tvanof. 
tan başka, Dışbakanhğı Genel Sekreter 
vekili M. Petrof Çamkof, matbuat direk 
törü M . Balabanof ve Başbakanlık hu
susi kalem direktörü M. Mileften mü
rekkeptir. 

Heyete mühim Sofya gazetelerinin 
muhabirlerinden bir grup refakat et. 
mektedir. 

Verilen habere göre imzalanacak ve
sika gayet kısa metinlidir. Ve iki mem
leketin dostluğunu teyit ve teki~le iktL 
fa etmektedir. 

Müsaadesiz slUlh 
• taşıyanlar 
Zabıta dün gece bazı yerlerde arama 

yapmış ve Üzerlerinde bıçak, Şİ§. taban · 
ca gibi cerh aleti bulunan bazı kimse
leri müddeiumumiliğe vermiştir. 

Bu umumi araştırma esnasında bazı 
kimselerin üzcrinlde esrar ve eroin gibi 
uyuşturucu maddeler de bulunmuş. 

bunlar hakkında da ayrıca takibata gi. 
rişilmiştir. 
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""~at<v~S~ 
~ Bol mUcyasta eZemıetıme'k :ı-; 

diğerkamlık doğunır. - ~. 
Tan, Cumhuriyet, 23. l~; 
İnsan elem duydukça, ~J 

tikçe diğerkum olmaz, d~ ı' 
arttıkça elem duyar. Çok 15 ıs ~ 
mckte, elem duymakta biJAlt ';,! 
hodgftmlrğa sUrükliyen bir şeY 

• "' • 1( 

Edebiyatla m.e.~gı<l o~mıı~~ 
eserler mütaloo" etmı.~ ?,..Ji 
il>arct sananlarrm-ı:mı s~~ 
tahammülfersa ktih~ ~ 
bir tcn1dıfüı boş kalıı11 Y. f 
dıırmaktculır. - Peyııını 
Cumhuriyet, 23. 1. ~7. a)"• at 

Bir ~eyin ''yerini doJ~urrn ,._ 
yin bUtün vasıflarını haız o]Jıl ,;,, 
o vasıflan aratmıyacak başl<~t•= ~ 
ra malik olmak demektir. J!~bl"'.,; 
onun yerını dolduramadın· riJll 
yerini doldurmadı" deriz. •tf t dJ 
durmak", "yerini tutmak''~..,,, 
kifayet gösterir. Halbuki pe~ td. 
fa: " ... kfilıyalrklar, ciddi teıÜ' ~ 
ne geçmek, hala boş oıa.n .~;,I 
durduğunu zannettirmek ı 

mek istemiş. ıııı• 
"Edebi eserler mütale!L e ,ıı 

mak", edebiyatla meşgul oJııl ,J 
midir? Edebiyatla meş,,trUl ~' 
acaba başka ne gibi ~s.r 

• . . . ;. 
.. .Jdt• J 

23. 1. 37 tarihli Açık SO"' d" r_ 
mi Karayel'in ya.zrsmm baŞıtl ~ 
lükIU bir teke resmi; ha.~·IJ%1ıtl ;ıf.J 
kem~i üz.erine "Ahfeşın. JJ_1 ..,..., 

ye ya.zılmı~. Yani ben keÇtrıi11 ~ 
girmişim. Geçen gün de ?J. .~ 
rayel beni "kıtır kıtır Yl~ 
söylilyordu. Aceba o teke ·~· 1' 
Sami Karayel'i mi temsil ed~~ 

Kara Davut, K:.ı.rayel... fn 1"' F 
karara?k! ... M. Sami J{atı / 
buyuruyor: 

OZ ziru1ı1.ar ki bizle ~ ıl. 
kır... ~~ 

"Bizimle" yerine ''bizle''... "j' 
. - ı ı•V~ , __ ,, 1""4-.-! TP ~ ~ jtlı 

nitür diye "bizimle" nin :..
göçürm~. Ne yiyip yuttUF 

yor kil... . ~ 

Sarhoş 8~~~ 
Don gömlek soli 

bıral~ıld• ~ 
,~"'i 

Dün gece kafayı biraz ., ;A' 
Hüseyinin ba§ından garip bl J 
vakası geçmi§tir. ti'~ 

Hüseyin rakısını içtikten·~"~ 
giderken bir kadına rastgel~rt' 
sile tanışmı§tır. iki ahbap b ~ 
· · · 1 a· Sineııı' d sınemaya gırmış er ır. 

11 
p 

tıktan sonra sarhoşluğu art• fıı'~ 
kadın ve kocaBI lbrahirn t_ı;e~ '1 
ğa ldüşürülmUg fanilası, gö ~ ~ 
duktan ve paraları da aln~~·.~ P'J 
dışarı bırakılmıştır. O vak~ !P~· 
gelen Hüseyin hemen poh5~~ ) 

etmiş ve suçlular yakalanııt~~ 

Musollni TrabltJ 
gidecelirtlış ~ı ., f•Y. 

Trablus, 24 (A.A.) - S~ ·ı 
aııs• ,.'1 lan tısında Trablusgarp v cJY ~ 

Balbo Trablus ile Bingazi ' 0t~ J 
niz boyunca giden büyüle ~ıı'J· 
resmini yapmak üze~e. 'ô'jtc'-' J 
martta buraya geleceğını 5 

Aile babaları için en 
~! _, 



~~iki ... _ . 

~~7" 

Ce.'.~ş~. 
'tu,.~nı sakit : 
~çe kDta~g ,,, ~ .. 

''- l>uıı ıııecnı,lasınd Mercure de 
ke g,.,..,....,tıııeı, "ki•- ~ lnuha.rrir Goor-' 

.. """'"'111tiuİ '4b nı büyük tehlL 
b ~k )h,,,_ Yaıa.ta.k di · 
lr ll:ılid. ~te!Ueldir . yor ki: 

tında .det 1'.arfnı kı, Yarım asırlık 
tacaıc kıtabın eıt!8"' ~kseriyetin naza.. 
%~\'e kitap tn~ır nıanası kalmı-

"Le edecektir." ~bir akalliyete 

' 'l'etnPtı" ~ da~. E. li. ~~in fıkra sü.. 
"o~ eclilll'le~ıle ayni mev-
~ \'e içtn bo ır. 
~ .. ~ tefekku,. ı::an lazım, m. 
% ~ artık k Bizimse boş 
eıı~lll ed . alnı adı! İnzivaya 
""'llltiiJ enııyoruz' 
~ er \'e h · Et.raf mıızdaki 

oıuYorı ~l'eketıer dU ün . .• de ş memıze 
bn. 111..... tl?ncktedir Hat•::. 
~ bu '""' ıf yn.d • • us. o-
ai~cf teın al.E:yb ~ alakadar olanlar 
~er ka.babat ~n~bÇah§Inaktadırlar. 
~ktıZUı:ıak 

1 
a. Uatnıdır. Bu ga. 't 81kıntııı s: oldu.klan halde, 

~~~tetil'ltıt• . ll" §ey olduğuna 
•I 1. 'i.l gıbf . , 
"(U•~ -..ı ili lk ' nıetru resun ve 
h.~ · 11.tne edi ~ y gesı atın k Yorlar. Resim 
~ 'l'ok, ha.1tın .. 1~ kıl.fi. Okumaya 

h •• ,. ~ <UI. elv"rir 
~ı·ın Pli lllltlıarr .- ... 
~~. , !SU flkıin~ iti, Georges Du. 
~iti.~ ltat011 &ö lanıaıniyle hak 

' 8 kt dt'fild~r ~ık aklm yega
\ Jıe i?ı~?llJl ' Ve kıra.atin ya.. 
11....1 td~ • rady 
·""4~ "losetti ·ı onun, konuşan 
~ tal'dedlyo rt ett gazetenin be. 
" ,~~ l"ldy0 slr.c ~ Sabahleyin traş 
" t or, ~kid k haberleri kolay
ı...; 'trıtt bt- en bunıan ·· ~ k 
~~ di. ı.r lta.Yre 0 6 , ..,nme 
~ ltıtauc ok t sarf ederdi; gau. 
~ leq~' lıa:berl llınaıuz 18.znngelirdi. 

~ltıa töre ~ikirler zamane
~ töı bebe~. edilerek kulak 
ı;J~le: 17.e çarpıyor. Asıl 
~ ~ ~ ~. ba. __ 

l'hı ~ cuetldi ~ zihnini bes. 
~e »e h hş kkli:l§ti. Zira, kelime. 
rn,...~ 1'1cre int'k en eşyaya., fikirle
; .. ~ ~. - ı a.ı ..,:a,,.rdi 
doll.ııı lıh ~ . '"'4UJ • Kelime 

, it, oı11 hlcrog~ Jnın>JiıılP. 
~ ı Yoruz. T ilk haline 

l'or- 'b ~~ edenzıi "' . ,(, .. --ı. bu . 
~ot ... ClU ~ )o~eruu hOŞa gidi. 
ı. "~ adanı bunu bcğe-
Yt ()~Uıı 

' U:VOr. lii a ç 0kunmıyacaktır. 
' ~~ :enı bir §ey değildir. 
\ıı:\:. UıLlllahvo~ık devirlerinde 
~l\Oiıı ~'i 'b· .:ıtu. Ancak ru. 
~ ı.ıı-ı 1 v ll"JiJ'• 
~1 11', a cl"di. "'-• ı, Homer'i o. 
- ~ır "'ll.ların · '-. ,.1 

1 rıarıak d ~ayesınde yeni 
\ ~ 1 

dl. llorrıa t evır1c irtibat tc
'tıı.~ ~.!tıUteaki Inparatorluğunun 
"<'lfıı ır ın._ ~P olduğu gib' . di il\.. ·?)o ··\ll'\Uıu ı, şun 
bı.~~tuı,. \'Ustaya doğru yu. 
-~~ Cldd,. .. 

• !SU -.q ltlaJı 
"9:-ı- el ... rıorı on sene al Vardır. Zira, 
~' cla~ı. ancak zarfında metin 
~"' ~t l'azıan U 8erlevha ve resim 
~""tf?ı lllıabiltn; .. ç beş ~ ve mec· 
"'it tr\i\~ °1i• do~- ı· 
~ ~ ..,ııeseiıı hi 6~-udan doğnı~·ı 
~lt" ~ OltnııM Çbır nıatbua inti. 
b· t'· •• ('\_ ""'.11.\ll', :a . 

!\ıl'tU~ "~Un Yerinde ele kıtap, bic:ı.. 
~ ~ lcı, ta ...... 1 Yellel' esiyor ... 
1 ~ b...k -l' ınrn d' y ı 
~. • ~bı. ,,.., oku ... ıına~ yor-
~·· '. ilah, i~l\ğa... üstelik, 

~'~at b h... Hep onlar 

~ .. ,ıı ~~? •.. tlah 
b '\ı~ ~~~ i:1t sanayi mer. 
lt )\ılı:Jı,. Uhlrriklerj" u Yorguıı.luk, 

~1-" ~ lttaabaı nerecıe? ... 
a111~1tt \otı. lrda h·ı 8Jıtnl7.da ını? ... 

" .. ~ h • ç, hl 
~ı? ... ~~ lnellk bir ç 0 kunmuyor ... 

lih_~ttl?'! ltlfi r:eıı .kaYtnakamhğa 
~~~ ~or ... Raç kitap 

~~ '~ d.iYeu . ti'&.lt l.. ~ ~a~ı nı kı, kitap doğ-
ltal'~llt )\ bi h lerk aınr3, Yerini rad. 

~~~ ederek ··ı·-
~ l:t ···• bo'" o uyor ... 

~.. aı..ı.. 8lnMan .. 1 .. lt ~ '""' hile o uyor ... 
St~ ~ alkit;:. 
~~ b7;:1~k nesillere her 
~ lt°'bel"')~ tarafmdan 

\ ~~ 
4 

• '· Virgil'ler de 

)~ ~lllı.~adan ölmemesi 
,,._~ -ı-ırı-...-: 

~·qo ~i y• LU..ln kendi 
~ ~ri Şekilde "pek 

lı;ıcık d 
avranalmı! 

<Va· Nu > 

tvıaarife yapııan bir şikayete göre 

3 

.............. '"' ==···· 1 -

IR< lYI itil 
taıır'{Ço0aıl9)nunır mn ? f!af;a 

müfettişleri 
Elektrik ve tramvay 
şirk ellerini teftiş 

ediyor5ar 

Mektepte talebeye 
meydan dayağı çekilmi· 

M. Turhan Tan geçenlerde ruh tur
tılabilir mi1 d iye yarı şaka bir yazı 
ya::mı~. llir Jı.af ta içiııdc aldığı 16 mek. 
tupta l:endisiııe sitem etm~~lcr. Böylo 
bir yekuna cevap ucrmeyi Wzıtml1t fTÖ. 

ren üstt.tt, ruhun ne olduğunu anlat
mak ilzere şimdiye J,'Gdar dünyaya JC
lip göçmii§ bulunan üdeba ve hiikcma. 
nın söyledilclerinden mi.sıaller aldıktmı 
sonra diyor ki: 

Nafia vekaleti müfetti§ ve mühen
dislerinden mürekkep bir heyetin şeh. 

rimize gelerek elektrik §irketinde tet
kiklere başladığım yazmıştık. 

Gazi Osman Paşa okulu müdürü aleyhine 
Maarife şika~ret edildi 

Heyet Nafia vekaletinden aldığı em:r 
üzerine gerek elektrik, gerek tramvay 
şirketlerinin şebeke ve işletme tesisatı
nı tetkik etmektedir. Daha şimdid~n 
şirketin bazı fenni noksanları tesbit e. 
dilmiştir. Tetkikler esnasında şirket 

murahhasları da hazır bulunmaktadır. 

Heyetin tetkikleri bir ay kadar devam 
edecektir. 

Yeni çöp 
istasyonları 

Zeyrekte betondan 
bir depo yapıldı 

Recep isimli bir ilk mektep talebesi
nin (mektep başmuallimi tarafından a. 

tılan dayaktan öldüğü hakkın~aki iddi
a üzerinde adli tahkikat henüz tekem-ı 
mül etmeden bu defa da bir ortamektep 
müdürünün 16 talebeyi birden hem de 

saatlerce döğdüğü hakkında Maarif 
müdürlüğüne şayanı ıdikkat bir şikayet 
yap.lmıştır. 

Maarif müdürlüğüne yapılan ve üze. 
rinde derhal tetkikata başlanan şikaye

te göre bu dayak hadisesi Gazi Osman 
paşa orta okulunun ikinci sınıfmda 

geçmiştir. Bu mektep talebesinden 542 
numaralı Necati özas öğleden sonra 
dördüncü türkçe dersinde ezber vazife
sini okuduğu esnada muallim, arkadaki 

arkadaşlannın Ne~atiye yardım ettiklc. 
rini işitir gibi olmuş ve bunu söyliye
nin kim olduğunu sormuştur. Buna ce
vap alamıyan muallm işi mektep müdü. 
rüne bildirmiştir. 

İşe el koyan mektep müdürü - id:li
aya nazaran - meseleyi sopa ile halle 
karar vermiş ve bir çok muallimleri:l 
tavassut ve ricalarına rağmen 16 tale
beyi dördüncü ve beşinci derslerin de. 
vamınca, Üzerlerinde müteaddit sopalar 
kırarak döğmüştür. 

Maarife müracaat eden çocuk velile
ri istidaya dayak yiyen çocukların bir 
de listesini ckliyerek mektep müdürii 
hakkında tahkiakt açılmasını istemişlet 
dir. Bunun üzerine Maarif müfettişleri 
tahkikata başlamışlardır. 

Biribir:nc benzcmiyen, biribirine ta
mn.m.iyle nykın olan bu tarifleri ister. 
sek yUze, yUz elliye de çıkarabiliriz. 

Fakat bo'1 bir zahmet olur. Çünkü ru.. 
hun tarifi için ortaya koyduğumuz şıı 
örnekler de o tarifin yaprlamadığını 

isbatn kafidir. O halde beni "ilme mi
zah kanştırmakla" yahud: ''Hakiknti 
inkar etmiş olmakla" itham etmek in. 
safsızlığmdn bulunan muhterem oku. 
yuculanma. sormak isterim: Tarifi bi
le henüz yapılamrya.n bir şeyin tartrl. 
masma imkan var mıdır? ... 

Hayale kostüm giydirilernez, n.ıh da 
tcrazive konulamaz. Bu gibi teı::cb'bü.s
lcr ?'.ihayet birer ho1<kaba.zlık ohıTl ha 
kikat Aşıklarını ancak güldürmeğ'e ya 
rnr. 

Belediyenin hem çöp derdini, hem de 
çöpler dolayısile yapılan şikayetleri or
tadan kaldırmak için şehir içinde çöp 
istasyonları vücuda getireceğini evvel. 
ce yazmıştık. Bu çöp istasyonlarından 

Unkapanında Zeyrekte inşa edilen 
ilki tamamlanmış ve çöpler buraya dö
külmeğe ba§lamıştır. 

Hoian a radyosunda 
~ 

IN!evıre~§~ e~lb'hmü 
Son giinlcrde ali meseleler üzerinde 

kalem tecrii1>elcri yapan Peyami Safa 
bugün 7.:1&i7c mcıızıı1amıa dönmiı~ hu.. 
lunuyor. Birkaç gün et'l'vel ölen tldi 
N evrcs için ya.zdı[jı f11,..,.cıs17'.ila: 

Türk gecesi yapıldı 
1i üzmüştür. Türkiyeye ait havadisleri 
de veren spiker bu arada pek samimi 
olarak şöyle demiştir: 

Sıra ile şehrin her tarafında kurula
cak olan yeni beton çöp istasyonları 
mahalle aralarından sabahlan toplana. 
cak çöplerin. en asri bir şekilde kapalı 
bir mahalle kaldırılması içindir. Çünkü 
belediyenin elindeki vasıtalar ~ehrin 

çöplerini sabahlan değil, bütün günde 
kaldıracak kHayette olmadıktan başka 
İstanbul gibi geniş bir şehirde bu imka
nı kolay kolay elde etmek de gilç göriil 
mektedir. Bu sebeple istasyonlara ara
b;ıların getirdiği çöpler kamyonlar tara. 
fından devamlı bir §.ekilde asıl ana istas 
yona na tledileceKtir. 

Ucuz elektrik 
tarifesi 

Nafia vekaleti yeni elektrik ücreti ta
rifesini tasdik ederek göndermiştir. 

Tarife azami olduğundan şirket dile. 
ıdiği takdirde daha ziyade tenzilat yapa
bilecektir. 

İstanbulun 193 7 senesi başlangıcın • 
dan itibaren elektrik tarifesi ışık ve 
ev ihtiyaçları için 12 kuruş ve sanayi 
tatbikatı için de 6 kuruş üzerinden tes. 
bit olunmuştur. Daha evvelki devreye 
nazaran tenzilat miktarı 90 paradır. Bu
nun da sebebi İsviçre frangının yüzd'! 
30 nisbetinde düşmüş olmasıdır. 

İstanbul aboneleri bu senebaşmdan. 

Holandanın meşhur radyo istasyonu \ 
dün gece Türkiye için hususi neşriyat 
yapmış ve 19 metre üzerinden çalışmış- ı 

tır. Holanda ticaret ve sanayi heyetinin 1 
Ankarada bulunuşu dolayısile yapılan ! 
bu neşriyat Ankarada Çankayadaki Ho. 
landa sefarethanesi binasında güzel bir 

1 

toplantıya vesile vermiştir. 

Holanda radyosunun radyo amatör
lerince meşhur nüktodan spikeri Anka
radaki misafirlerimizi zevcelerile konu~ 
turacağını vaadetmiş, fakat bu arada birl 
çok muziplikler yaparak onJan bir hay. 

PAZAR 
tkfnelkD.nun - 1937 

Hlcrl : 13~ - Zllkll.de: ıı 

ru·m •• 1,, 11o fUtı..t 

7,20 

,,:_ 5,M 12,26 14,59 17,14 18,-l9 5,36 

GEÇEN SENE BUGüN :NE OLDU? 
beri yaptıklan istihlakleri yeni 
iizerinden f;-liyeceklerdir. 

tarife 1 Amcrlkada olddetli bir soğuk Vardır. He.• I 
raret aı!ırm altmdıı. 48 dir. 

İÇERiDE: ı pnvyonu,. adıyla ycJJJ ı..ıır pavyvn yapila~· 

\ 

tır. 
• Denlzyollan idaresi İmroz adasmm lk• --------------

tlsa.cll kalkmmuına yardım için bir lmroz 
postası ihdas etmlgtır. Bu postalardan ilki 
bu sabah saat 9 da hllrekct etmiştir. Bun• 
dan sonra dil her pazar günü lmroza sefer ı 
yapılacaktır. 

• Avrupa hattında lşllyen üçüncü mevki 
vagonlarda kışın kalorifer yakılmaması Şark 
demrlyollan ~lrkeljnln ötedenbcrl her neden• 
se pek lktlsnd1 bııldultU bir tedbirdir. Hattı 
ele alan Devlet demlryollan idaresi şimdi bu 1 

vagonlarda. da kı_ı.loriter yakılması lmkl\nlr. 
rmı tetkik etmektedir. 1 

• Kn:ılay cemiyeti Kumkapı Nahiye şube· 
sf 937 kongresini 28 §Ubat pcrşenme günü 
anat 20 de Kum kapı cumhuriyet halk parti 1 
al nahiye binasında yapacaktır. 

• Şehrimizde bulunan Maarif müsteşarı 

Rıdvan Nafiz dün de beraberinde vekfllet 
sıhhat mructtl.şl Cemal ve müfettişlerden 

Necmi olduğu halde birçok lise ve orta mck 1 

tepleri gezınişUr. 
• MııArlf vekı\letl tınlverslte hukuk takUI 

tesinin yeni dört eımellk çcldlne göre tanzlm 
edi'm ders programlarını qı.Bdik ederek gön 
derml~r. 

• Anlmradald bü;1lk radyo istasyonunun ı 
projeleri hazırlanmaktadır. İstasyon 800.000 
Ura.ya mal olacaktır. 1 

• Yedikule Ermeni hastanesinde "AtatUrk 

Operatör- Hastanın midesini nere. 

ye Twydımuz1 

Asf.stan - Bılraya koymU§tum anv.ı, 

galiba kedi kaptı/ 

"- Şimdi gazetelerden ve son gelen 
ajanslardan Türkiyeye ait haberler arı
yoruz. Nekadar isterdik ki bütün Türki 1 
yenin §U anda beklediği büyük sevinçli 1 
haberi biz herkesten evvel vermiş ola
lım. Fakat bunu birkaç gün sonraya 
talik etmek icap cldiyor.,, 

En sonra Spiker IIolandalı murah. 
haslarla zevcelerini karşı karşıya getir

miş ve konuşturmu~ttir. 

Hayırlt hizmetçi 
Evi soyup soA·ana 

çevirmiş 
Zabıta., çalıştığı evi soyup soğana 

çeviren bir hizme~iyi yakalamıştır., 
ş :şlide oturan banka şeflerinden Az.
zin hizmetçisi olan Ayşe isimli bu k:\. 
dm evde kimse yokken birçok yüzük 

küpe ve bilezikle beraber bir ta.ne be§i 
bir arada ve 200 lira para çalmıştır. 

Fakat sonradan bunların üzerinde çık. 
masmdan korkan Ayşe mücevheratı 

00 numaraya atmış, beşi bir araday! 

da bozdunılmak üzere kocasına :ver -
miştir. Ayşenin kocası Mehmed çarşı. 
da beşi bir aradayı oozdururken yaka 
lanmış ve sonra Ayşe tutulmuştur. 

• Belediye ke.;ı etl sattfDU daha başka bir 
§ekilde kontrole hazırlanmaktııdtT. 

• TUrk ve lsltım eserleri mfülllr muavini 
Konyalı AbdUlkadir Erdoğan müze müdUrlU 
ğUnc tayin edilmiştir. 

• Erbab amele yetiştirmek tçl'n İkUsnt 
vckAleUnetı bir kanun projesi hazxrlanmt§ 
ve Başvok(l.)etc vcrllml~Ur. 

• :Maliye vekili Fuat Atralmn rahaUıu

lığı devam ettiğinden daha bir müddet şeb• 
rlmlzde istirahat cdeecktl.r. 

• A vnıpa hattının Edirne istasyonuna ya• 
km 13 kilometrelik kısmmm her zaman sel 
altında kal<lığı nıızarı dikkate alınarak b~· 
ra.sının ıslahı için bir proje vücuda getiri'• ' 
ml~tır. 

DISARIDA: 
• Balkanlara ve Uznk.,arka kadar uzatı'• 

mak üzere bir Brüksel - Pra.g hava hattı 
tesisi tnkarrür etmi§Ur. 

Nevres bana bir udinin değil, bütün 
bir dC\.Tİn adı gibi f!'Clir. 

Diye ~1.amı§ oe: 
Bn Nevresler o Ncvrcslerdendir ki, 

öldükleri vı.man beraberlerinde bir de>
vir göçlirürler. 

Diye bitirmi§fir. 
x. 

IF~On!Ml ~D'lF~n 
~taıwu [r\) 19'~ Vı@IQ)e1 

'\'bo ~o <dl ~:§ltrlYl m lYl ? 
Fıl."m ve 00.pnal-:alc'eri bazı lstan. 

bul oa::ctc1crincc pa1f1a.'}t1amıyan Fa
lih Rı/1.'1 Atavın "Ulus" taki son /ık. 
rastnı, "Tan" ue "Al:.~m" refi7:1cri. 
mizde m,mi rrilndc gl>nm1-! olaook ki, 
lnıgf!n mı ;Jı."i, gazete de onu ne.~edi

WYf'. ki ~11eHcre 9örc "A 1·.~m" "Tmı"ı 
"Tan" <Vı "A!·.,mn" 1 h"-1·7nrına fc('ff.. 
tniz Otlildiğinden dolayı dava edecek.. 
Zcrdir. 

~ 

~nır çuır~o©'la 
Şu Hikmet Feri.duna hal;sı:;lı.k ~i

yoru:: Her rtiim bir şeyler yazıp d.ıa'ltı 
bu a.r1'4di',şın neler söyldiğ:_ni . bir !İün 
olsun sütırnlarımın, hic olmt'..zsıa bir. 
kıa.ç satırl.a a.1alım, dedik. O!Jıu:luk. IL'ft 
dört satınnd.a.n cüml.csi bo:::Uk oldu§u 
için bir §eti mı1 ·ycıma.dık. lJeoom ettik. 
FaT:n.t öğrendik ki bu dost da bizim 
lnıraAa yaptığmw:ı yapmt.§: O Mııdan 
b~ on satır. bu ilandan ik.i üç satır, o 
kıonı~n bir cümle .. bu k<nw . .§Tlk1. 

don dört cüm1.e ... Bir de 'baJ•tıJ~ 1d fık
ra.nwı 8CmUtvı gclmi"'İZ. ":Gir Ç1rpı.d.a" 

bundan ba.~7.xı ne olabi7irdi zaten! N 

Bosın birliği 
koogresl 

İstanbul Basın kurumundan: 
İstanbul Basın kurumu umumi heye

ti, Basın birliği te~kili ve haysiyet di. 
vanı seçimi işleri hakkında karar ver· 
mek üzere 23.1.937 cumartesi günü (ev 
kalfide olarak toplanmış ise de ekseriyet 
olmadığından müzakerede bulunulma
mış ve kongre 27.1.937 çarşamba günü 
saat 14 de bırakılmıştrr. Bu toplantt.:ia 
mevcutla iktifa edileceğinden sayın üye 
lerin herhalde gelmeleri rica olunur. 

AyDok onscaıın 
<dl e ırs o ce ıra 

• Frarum: ordusunda hizmet etmiş olıın 

Cezll.irll asker ve zabitlere slya.st hıı.k veren ~ ır@ ~ıra m D 
bır ltıytha ha.zırıanmıştır. ı Paz rt · p be 1n a· a esı ve erşern · - ız-* Romanyanın slltlhlanması yolunda Re.- • ;,,; ~ 
mo.nya ı:c Çcltoslovakya arasmda bir anı~- Salı ve Cuma: Almanca 
maya vanrmıotu. ! Çarşamba ve Cumartesi: Fransızca 

• lto.lynda bulunan Romanya vcllahdl , ve 
prens Mlşcle şld<'dtll bir apandisit krizi n~ Her ayın b. · · 

ırıncı pazarı: 
Uccslnde ameliyat yapılmıştır. 1 . . 

• Bul ı;arlstanm Svetullta köyünde elli tt 0ku:~cı .. " 
yMındn Şaban se\'dfği 15 ya,ında bir kı%dan ,. çuncu ,, 
ytız lmlnmadığından zavallıyı balta ile par- ., Dördüncü ,, 
'31amı§tır. 1 Olursa Beşinci ,, 

Fran~ızca 
İngilizce 

Almanca 
Frans•zca 
.lngilizce 



• • 

verıvor. 

Guctcmtze, "'Gllullllr doktoru,. BA ııe hakiki veya mQstcar adlarmwa eorn 
C ğmız ı;uallorln cevaplarını tıu &Utunda WlyrmıtlUZ. Bu cevapla~ Partste anlaşmr~ bulun 
duğumuz gtızc111k mUesscşeai vermck~dlr. GUzclllğinlzl nokaruı bırakcuı kusurlarmucı bize 
) J:IDI%. 

-85-
Gedilmaıada Hümeyra imzasiyle 

torulqyor: 
1 -Anlnnda dört sene evvel Ya 

lovada bir at gezintisinde kazandı
ğnn büyük bir güneş lekesi var. 

2 - Ayak bilek kemiWerim iğrİ· 
dir. 14 yaşında düzelece,~i doktor-
lar aöylen.ıişler. 18 ya§ında iken dok
tor M. Kemnl'e müracaat ettim ame· 
liyat tavsiye etti. Ailem razı olmadı. 
Şimdi 28 yaımdnyım bu eğrilik her 
gün artmaktn. Bu hal beni çok müte 
essir ediyor. Bunu eidermelt vey~ 
~t\ çQğalmail)C\SI i~in ne yapmalı 
YQD? 

Cevap: 

1 - Güneş ynkmasmd n 

olan lekelerin geçmesi gerçi pek uzun 
eUrer o de dediğiniz kadpr uzamaına-

ı lazım gelirdi. Yüzde ve vücut,ta ha 
sıl qlan güneş lekeleri için gayakol de 
nilen eeza iyi gelir. Bunu tanıdığr 

nız bir eczacı da yan ynnya gleserin
lc: bir merhem yaptırır ve leke olan 
yere eürenıiniz. Ornda ~ildi tahriş et
memek suretiyle lekeyi geçirir. 

Fakat dikkat ediniz. Şayet alnr 
mzdaki leke güneşten değil de ha ka 
bir sebepten ise bu merhı:mi kullan
moym, kendinizi bir cilt doktoruno 
muoyene ettirin. 

2 - Ayak bileklerinizin eğriliği 
ancak cerrahi bir ameliyat \le düzel· 
tilebilir. Bunu doktorun size tavsi· 
ye ettiği zanmtı yaptırsaydmız çok 
iyi olurdu. Fakat ~imdi geç kalmış 
olduğunuzu sanıyoruz. 

Tatlı ve muhrik sesli muganni AL JOI..SON'u son eseri 

arkıeı ük •• u 
filminde faganni ettiği güzel şarkılan dinleyiniz. Gerek musikisi, 

gerekse ?rkılan herkesin ağzında dolaşmaktadır. 

lliiveten: FOX JURNAL ve sahnede: 

Profesör ZATi SU GUR 
En son Manyatizma - ipnotizma, ispirtimıa, fakirizma nuınaraJannda 

halla heyecana garkediyor. Fiyatlarda zammiyat yoktur. 

Zati Sungur 2,30 - 4.30 - 6,30 matineleriyle suvarelerindedir. 
Bugün snat 11 de Zati Sungurla tenzilatlı matine 

Bugün: Bütün İstanbul halla 

Mevsimin en güzel aşk ve macera filini olan 

' - ~' - ). 

al M··eade esi 
(ANTHONY ADVERSE) 

Emsalsiz FmnS?Zca sözlü filmi görmek ve alkıtlamak için 

SAKARYA sinemasına 
gidecektir. Baş rollerde: 
FREDERIC MARCH - OLlUA DE HA VlLLAND 

Bugün ·PEK ve MELEK sinemalarında 
Senenin en güzel fihni 

YI LAN BELDE 
(SAN FRANSISKO) 

Fnnsru.a aözlü Metro - Goldwy n • Mayer ~· Baı rollerde: 

Klark Oabre .. Jeanette Macdonald 
ve binlerce figüran 

Biliistisna bugüne kt\dar yaptla.n bütün filmlerin en muazzamı • en 
U.eli ve en müthi~i. 

SPORCULAR: Dünya havadi4leri arasın me§hur OVENS'in bir 
At ile YartJIDUI·· Hana\li kuamyor? 
Bugün saat 1 1 de tenzilatlı matin 

(:1.llMBllRl9!B~D!:~ - ,' • , •I • ,.. • T .. "'• ' f '\ - • - • 

Aslanla 
güreşirken ı 

Cim Londosun 
iki parmagı koptu 

Atina - Buradaki Atletismos gazete 
sine bildirildiğine göre, Çarşanba günü 
Amerikada hakikt bir aslanla güreşen 
Cim I~ondos bu güreş esnasında sol 
clincJen ağır surette yaralanıxuş ve iki 
parmıığı kopmuııtur, Ve bu kanlı kar. 
şılaşma da böylece yanda kalmıştır. 

HABER: Kay!di ihtiyatla sütunları· 
mıza geçirmekte olduğumuz yukariki 

telgraftan anladığımıza göre, haftalar
danbcrl dedikodusu devam eden Cim 
Londosun aslanla yapacağı güreş niha. 

yet kuvveden fiile sıkmış, Londos CV• 

veHi reddetmekte olduğu bu karşılaşma 
yı sonun:da kabul etmiştir. 

Hileli güreşleri yUzUnden artık insan 
rakip bulamamakta olacak ki, Londos 

nihayet sirk hayvanlarile güreşip ismi 
etrafında alBka uyandırmağa kalkmıştı . 

Fakat evdeki hesabın sarşıya uymadığı 

ve bu yeni §eklin Londosa çok pa. 
halıya mal olduğu anlaşılıyor. 

Cim Sarandos 
Amerikadan 

Avrupaya 
hareket etti 

Yakında lstanbula 
gelecek 

Gene Atinaldan aldığmw: bir telgraf~ 
ta epey zamandır Amerikada muvaffa· 

kiyetli güreşler yapan lstanbullu Cim 
Sarandos Amerikadan Avrupaya hare
ket etmiştir. Ve pek yakında htanbula 
gelecektir. 

Federe olmıyan 
klüpler 

Spor Kurumundan 
yardım görecekler 
Ankaradan bildirildiğine göre, Spor 

Hügo Me·sel di or ki: ~ 
Avusturya futbolüıı~ 
O~lYllnlClYJ aıyaırrtmaık ~uıret111 

Fransa mahvetti ii 
Avusturya futbolünUn iki senedenbe dığ ı bir makalede bunun 5~ ~ı 

ri büyük bir buhran geçirdiği malum· zah etmiş ve Avusturya :ut e~ ~'t'i 
dur. ha (çok güzel günler) gorct 

Filhakika, gerek milli takım, gerekse miştir. fııt ~ 
klüp takımları &on zamanlarda yaptık. Hugo Meiscl, Avusturya sır' ' r d b. d FraP,..'._.J 
lan maçlarda eski parlak oyunlarını z~.va ın en . ıraz a il frıf>"' 1 

bir türlü gösterememektedirler. gormektedır. ÇUnk 
0 

vusturyanın birinci sın~f •. ıjlpl 
Avusturyamn meşhur futbol dikta· dan bir çoklarını kcndı »' 

törü ve "tek seçici,.si Hügo Meisl yaz- mışlardır. 

Maamafih, meşhur f utb0
1 

Avusturya futbolünün bir'ı ~ 
olmasına rağmen gene A ~otıİ 
ci sınıf takımlarına sahip ~r: 
]emekte ve şöyle deınekt. ti 

"Nitekim, 1936 da ınillı 
mağrur İspanyol milli tıı~)I 
sahasında yenmekle 40 sen 
bir A wupa takımına nasiP 
bir muvaffokiyet kuanrnıftf1 ~ 

Hugo Meisl bundan sanr' ;,,I. 
yapılan maçın berabere ııe ~ 
gayritabii şnrtlar dahilinde 1'~ j 
duğunu nazarı ~ikkatc al• /."' 
muvaffakiyet addetmekte "ett• ~ 
yanın yaptt~ı son sekiz rrı•9 ;,r~ 
libiyct, iki berabere ve bir jl(J 
elde ettiğini söyliyerek her ., 
men , alınan neticelerin fen• 
ilhc etmektedir. ~ 6 

Hügo Mcisl §imdi A"1J8tıJ!:.I' 
niden bir çok genç futbol~~ 
tiştiğini ve pek yakında A ,r' ~ 
holünün tekrar parlak d~\'~,61"/ 
cağından süphc ctmediğint 

- t' 
~IUl!iP c~~cP•" 

kurumunun hazırlamış olduğu talimat. Aoo.<ıtunJ<ı futbol diktatörtı 
nameler, yakmlda spor teşekküllerine Hügo lrfci.scZ 
gönderilecektir. 

Diğer taraftan, federe olmayan klüp- U) udoğda k iŞ Sporları 
ler hakkında da esaslı bazı kararlar ve-
rilmi§tir. Bundan sonra bu klüplcr de, Ulu!dağda kış sporları faaliyetle de. 

federe klüpler gibi, Türk spor kuru. vam etmektedir. 
munclan yardım görecek ve mürakabesi Bilhassa, birkaç gün evv~l küçük bir 

altında bulunacaktır. grupun yapmış olduğu bir iniş müsaba 

Türk apor kurumunun yüksek di.sip- kası heyecanh olmuıtur. 

lin heyeti azasının seçimine de yakın- Bu grup, kayakla, u~urum ve orman 

da başlanacaktır. ıann, kenarından geçen daracık bir p3· 

Lik maçları 
tehir edildi 

T. S. K. bta,nbul bölgesi F\ltbol a. 
janlığmdan: 

Ha\'alnnn karlı ve sahalarm çok ça 
murlu olınasmd n dolayı 24.1-193'1 pa 
zar gü.nü yapslncal< olnn bUtün lik 
maçları geri bırakılmıştır. 

tikadan kestirme olarak Bursaya kadar 
inmeğe muvaffak olmuştur. 

Kı~ sporlarımızın atisi i5in büyük 

Umitl r veren bu hadise Uludafdaki 

sporcular tarafından büyük bir sevinç

le karşılanmıştır. 

o~ 
Buz sporlan son zarrıan_tard' _;ıfJ 1 

r::ığbet gönneğc başladı kı •~ 1 

meraklılar arnk her yerin d d.µP·J 
kış mevsimini bekliycmcı: ol r11t f'. ı/ 

Londranın Wcmbley açıl<bi ;ş 
da yaz ve kış büyük buz:lU ' İ 
lunacaktn-. b•ff'!_~ 

Skcyting sporunda mütC ~ 
bu güzel bayan W embley ııı ı'df' t 
don baba ta_rafından vüc:uda ~ 
lecck en güzel bir blz: sah•ff 
olduğunu göstermektedir. ~ 

~ 

SE T K sinemasında 9 uncu • 
1 Bethoven'in ölmez 

Mi ki 
SANA SoRAC~ 
TtM-MiNi'tE • 
NE Ol.MU~ 
A\.\.A\-4 A~Wt~A .. 
'4.ı\S!RiN vAR· 

N\I p 

Yediler arasında 



~ li(j L 
Q ~adının 
'nıt~ ıam-- .. 

Yli Se a.rııten biı 
ııeıer 

ilya evvcı, 
he,.,.,-· §ehrinde 

k .. ~ıre 
ı.cıydı Y~a-

~ir lluıı.ınr 
'"ardı anne. 
e ıh~· Ve bu . \ııı ıyar ka 

. de atının ık· • 
hen·· ı • 

'°e~ Ilı koca.. 
~t ltıU 'Ckt e lfl<I.._. n 

lıki -'"ılltdi. 

' 8arı~t ~atgörit 
~I a Olduk. 
ıı ınuna:~tlaraı. 
erkek ·P bi • 

buı 
>.a' Yarabbi ,ıuna.. 

vau1 .. 4. 
anneı · çlÇek . eı-ı, 

'yo gıbi de r .. 
•aYru J\Yni 
•illıad \'Ucutta -~ .. 
' a oıan 

aY?ıi k , 
ı~ a~ U-
~'1etıer biçim. 
~~ • Yapa · 

'- ~-eaill h0s • Bir kadnı cesodi ouldu"lar ... ·"la ıı_ .. una da · . 
~~!ar ""en fevkaı. gıdıyorlnr. . . - Benim fedakar kızım! - diye onu 
._,:?'> dl·· ''J\caba h ll.de .d~kkati cel. kucakladı. Ne yapalım, kader böyley. 
~· Ye ~lln ad ~gısıni beğen - • miş..,. Hem, kendi ayağiyle gelmiş bir 

~~y· e rnüteredditl kocadır ... Kaçırmıyalım. Seni olmaz -
~ "'~ Cid 1§ Otı.Ja.rda\1.k .. 1 sa Şarlotu alsın 'Qari. 
~~ tab den Yetind~. ~ te~dude Böylece bir değişiklik meydana gel
~~ ) ~atıal'tn.dan nkU, kar - di. Şarlot her ne kadar hemşiresinin 
lllh..'~ "· ıtargörıt ba.,ka hiçbir kısmetini almamakta çok ısrar ettiy. 

~"ll, ~ı· sa, !krıot d nekadar ~en, se de fayda vermedi. Onu bu işe zor-
~ı.... ı... a 0 kadar ciddi, la razı ettiler. Ve nihayet, sefer günü 'l:t ~ . 

ıfeJı hekJ Un birinde .. kararlaştı. 
g 1~ t?ıen 10.tru '~or ~i, ken Kararlaştı ama, bir yandan da şeb... 
~°'il'ill. İl~··elinden Yakaıgösterdı: Bir rin içinde bir dedikodudur dolaşıyor. 
da ~ ~ Utıe ~ıkar ıyarak, Mar- du: 
'~1:t'tYıe ltı.C§ dı. liemşiresi ev. _ Brumer vapuru yetmiş senelik kö 

~,.,.~tltit bir nı~lken, o sıralar. tü bir gemi... Onu nasıl oluyor da böy 
"-İ~'~ Usternleke kum • le uzun bir sefere yolluyorlar .. Fazla 

(),... ~~ Oğıan d -3 ,_ - __.__llA..--"--ro•w· -~vıa.-
"1 :~ .. a aYni depcda cak ... 

~ ~lar . Bu dedikodu, bizimkilerin kulağına 
~· it ()ldu· .. Sevı{ltiler. Pol'un da varmakla beraber, onlar: 

' ~~~ dair ~lna ve genç kızla - Adam sen de! _ dediler. - Huıru. 
lt.'tti· a, fhtıYar ede bir kanaat met, limanları kontrolsuz bırakmryor 

\t"' ~ anne, onu eve dn ya .. BUtün vapurlar. sefere çıkmaz -
~ ~~·· :ai.r llıUd dan evvel teftise tabi oluyorlar .. 
~ ~~ Şu anı det devam. Fa- Hulıi.sa, yolculuğa karar verildi. 
~~i ltu bir a.~~ldr: Ot';Jo.nın ka- Şarlotla Pol, Marsilyadan ayrıldılar. 
~\ıo' ı?_<!cek, li~le ~eçindirmeye Ne annesi on1arı t~yie gelebildi, ne 
~~~~agll.sk Ukı nıUstemle • de Margörit! ÇünkU ihtiyar kadın, 
~;,, :raya gi~~: nı~asip işler • hastalanmıştı. Netekim, garip tesadüf 

~ ~~ l!ı llir İki ' bır 'te§ebbüsc geminin harçket ettiği gUn öldil ... 

~ ateıbi]~k :nede Ufak bir Ve felaketler, bunu takip etti. 
ı nı ... ..ten· . S ~it ış olacak ... 1 aılenin de Bir haftn sonra, denizden, hayli bo-

~ ~ ~~~ zulmuş, tanınmaz bir hale gelmiş bir S ~ lea; ~ket. lie.n:ı d ceset çıkardılar .. Fakat gerek komşu. 
~ ~ ~ {'d~k. e Çok sıkın. ları, gerek terziler onu te.~his edebil -
~lctıtızı{ı .?oı.e aı tlo.rgörit, bu di: 
~: bill 0 <luşUnau .. ~ alınatnak la • - Yüzünden anlaşılmıyor ama, iki 

1 

na ~u fc~ sıraaa, Pol, hemşireden biri olduğu muhakkak.. 
\ Setıı 1 

hakikati söy - dediler. _ Şn.rlot gideli çok oldu. Her ~t! 8.rkacı.... . 

HABER - '.Al{şam pc>Ata.ll 

Tclfil ii"'cn Am~a 
aıra~a lt»@y~y@ır R 

. \ , 

tı I 

,_ 

~ ... P.!'_ 
j 

.... ..., b halde Margörit olacak ... ? gı i (>c . 
!'!' ~"· .. vıyorum, Küçük bir tahkikat, Margörit'in, -·------- - ------
.~~,~ir ~ annesini kaybettikten sonra -evden 

, ~ d:~11: ~~k~:ı arbı.r· etmek ı:necbu- kaybolduğunu ortaya koyduğu için, 
c- ~ ı bu vaka, polis vukuat defterlerine bir , oıı 'tı· llc 

1 
~<tla SC\•di _ 

~\'l\ llıı} ren Şarlottur intihar diye geçti. 
~ ·~u . • • • 

~I. h~ft olrn Aradan on beş gün daha geçince, 
' kaı Yatını b .. a .. :Fakat ne Marsilyadn, müthiş bir haber çalkan. 

. ~?tıu ~ ... }{ o:ıe. Uzun te dı: 
~:"" i..,diğİlll.i ~ırni sok yok 
·~ r ... ıt ':1lll'lot el nihayet anla "Brumer vapuru Hint <:!eni.zinde b:ıt 

ıiıı- t•ı-a~~a .. a;k~ha ciddi, dalı; mış!" 
\ta ~iltlaıı,~ıtı~ ~"1 a giderek ora- Gazeteler, boram bornm bu feci ka-
~ ~eırıt ~... ·<.ıını ... be zanm tafsil:itım yazarken ve içindeki ı 
~ı •hu raber da- btitiln mlirettebatln yolcuların ölümUnl ~I ... • lttıtı,, !tıcu, •• ?' h iL • 1 J' c:ı " n ""1...t' deki mes'ulii a;arken, ikinci bir mü -~ ~ .. lla. ela ıı:ı Odasrt:iu:r ağlamağn j 

aı. .. tttt tlt 1 ~ na koştu M him mesele ort<!ya çıktı. 
~t 1 

\'l' raıc ·h · a. Nin $Chrindc, bir intihar vakası ol-, 
\ 'cJi~l'r llıti~ '! ti:var kadı. mu~ ... Mahut ikiz hern~irc!crden biri l ~l ~ı ~ <'ıh t ır etti. 
~' ~ \1 I' k "n kendini \•urarn.k ölmUş.. I 
~ ~ltıı 0

' ec,,,: ınctruk kız 1ştc, Brume:- l ~r.zasmı bile gölgede ı ~:-- ~ "' ltendı •. ı:vordu. O ' 
~:il.it~ \I~ 'l$ın· nun bırakan müthiş me$ele bu oldu: 
~~~ bu?\l~ k;:;ı kadar is- İki kısan, ncsıl olur d:ı. i.iç defa ö. 
~~ f~~ de l'or da de'"·bulrnanın lebilir? Bütün Mnrsilya bu mevzuu 
-~ ~1ı:ı~ cll'l'i11 dU .. €'ildi. l;:onuşuyor, fnkct bir "türlü halledcmL 

~: ' 
0tıa !i}( ~'.t'Cdc oldu 1 yordu. (Yamı bitecek) 

l>ini SÖyled!.1 (Hatice SüTeyıJa) 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : lslanbul 214 

• Telgrar aarcsı : ıstanouı HABER 
Yazı lşıerı telofonu . :?~S72 
idare ve il~n .. . n:.;o 

ABONE ŞARTLARI 
Seneıık 

e aylık 
3 aylık 
1 eylık 

Torlt/11~ Eou~bı 
1400 t<r 2700 Kr . 
730 .. 14~0 .. 
400 •• 800 .. 
1SO ,. 300 o 

Sulııbi Ut' N<'>fllJOI Müdiirii: 

Hasan Rasim Us 
Bastldıtı fi<'' (V AK/1") matbaa,, 

HABE 'in 
Güzelll~ Oo'ttoru 
Kuponu: 

s 

Yazan: Niyazi Ahmet 

27 sene evvel bugün 

Yedi rsan belen ~ ü if Pa a öldü 
Abdülhamld mecmuada "Yıldız böceği,, 
dendi diye Münif Paşayı Yıldıza çağırtmış 

ve mecmuasını kapa hrn11~tı 
59 sene evvel bugün 

~ cS\f ~11 çgıtYı ifil ş~lh1 ır®m01fl)Dnin yapan 
~~Vık®~ ~®~ @U@jl\JJ 

Şevket: Bey Avasofyaya yakın abdest:
tıanelerıı kaldu·ma,,. ~steyince 

hademeler ve nocaıar ilyaklandılar 
191 O yılı 24 ikinci kanun güni.i , 

27 sene evvel bugün Münif paşa öl-

dü. T om seksen iki yaşında ölen 

Tahir Münif paşa hayatında sayı

lamayacak kadar memuriyetİerde bu
lunmuş, Maarif nazırlığına kadar 
yükselmiş, yedi lisan bilir bir zattı. 
işte tercümei hali. 

İptidai mektebi Antepte Nuruos
maniye medresesinde bitirmiş, bura
da Farsçayı da öğrenmişti. Sonra Mı
sıra giderek Kasrül' ali ve Dımışk 
Emeviye medreselerinde Arapça 
okudu. Yirmi bir yaşında Şam eyale
ti büyük meclis kalemine devama 
başladı. 

Bu kaleme bir müddet devam et
tikten sonra Babıali tercüme odasın· 
da Arabi ve Farsça mütercimi oldu 
ve Babıali lisan muallimi Prusyalı 
Emin efendiden Fransızca öğrendi. 
Buradan Gelibolu "askeri muavenet 
komisyonu baş katipliğine nak~~dil: 
di. Bir müddet sonra sefaret bırıncı 
katipliğine tayin edilen Münif efendi 

Alman lisanını da öğrenerek Üniver
siteye devama başladı. Fakat kendisi 
ni himaye eden Bcrlin sefiri Kemal 
efendinin ayrılması üzerine !stanb~
la döndü ve Ali paşaya tavsıye edıl-
di. . 

Buarada Karadağ buduçll,!nun tah 
didine giden heyetle bulundu. Sonra 
ticaret mahkemesi ikinci reisliğini 
yaptı. Arapça, farsça., ~r~nsızca v~ 
Almancayı öğrenen Munıf efendı 
mahkeme reisliğini yaparken Ceridei 
havadis kitnbctini de üzerine almış 

.... -
~ . . 

Münif pap , 
ci kamin günü de iki ay yirmi bir gün 
Şehreminliği yapan Şevket bey öl• 
dü. 
Şevket bey mektebi maarifi adliyede 

ve Mektebi lrfaniyede okumuş fa .. 

tihte ulumu şer'iye dersi almıştı. 

Devlet hizmetine Meclisi vala ma.Z 
bata odnsmdn başladı. Mitat paşanın 
baş katipliğine kaadr yükseldi. Bir 
aralık şuray devlet azalığına 1840 da: 
da icra cemiyeti reisliğine tayin edil· 
di. 

Vasiyeti iizerinc •mezar taşma 
"icra cemiyeti reisi Ahmet Şevket 
bey,, yazılmıştır. 

ve lngilizceyi öğrenmeğe muvaffak 
olmuştu. t 279 yılında ~~bınli bir~nc~ 
mütercimliğine tayin edılınce Cendcı sı: 
Havadis gazetesinden ayrıldı. . - Böyle i ı: olmaz. Aptesthane 

Şevket bey Ayasofya camiinin ar 
]usundaki camie bitişik apteshaneleri 
oradan kaldırıp şimdi bulunduğu yc4 

re göti.irmek istemişti. Cami hademe-

Zaptiye müsteşarı, divanı temyız nereye kurulmuşsa orada kalır .. Kim
ve meclisi maarif reisliği, Tahran se- se dokunamaz .. diye ayaklandılar ve 
firliği, Maarif, Ticaret naz!rlıkla!1• Fatih hocalarını da müdahale ettirdi
vezir, meclisi sıhhiyei fevkalade rern- 1er. Şevket bey, başbdığı işi bu yüz-
likleri yapan Münif efendi .. Paşalığı den bitiremedi. Fakat yakışıksız 
hak ederek bu unvanı almaga mu- manzarayı kaldırtmağı aklına koy
vaffak oldu. Münif pasa, garp lisan· muştu. En nihayet aptesthanelerin 
larma vukufu dolayısile malumatlı camie yakın olmaşı şer' en caiz olamı-
idi. "C yacağı hakkında tanınmış hocalardan 

fstipdada boyun eğmiyordu. e· rey aldıktan sonradır ki bu arzusunu 
miyeti llmiyei Osmaniye,, >:i kurdu yerine getirebildi . 
ve "Mecmuai fünun,, adlı hır de mec ,_... _ ___. _____ ......._ _____ _ 

rnua çıkardı. IQ) iYi ifil w al lfD o lf1) e ın 
Fakat Abdülharnidin takibinden Ş O ~ 6( D ~O 

kurtulamadı . 
Bir gün mecmuada "Yıldız böc~· 

ği., kelimesi . g0:çmişti. -~b~ülh~:m~ı~ 
küplere bindı. Yıldız bocegı,, tabırı 
ile kendisinin kastedildiğini iddia et
ti. Münif paşa hu yüzden Yıldıza gö· 
tilrülerek uzun uzadıya isticvap edil
di ve neticede mecmuası kapatıldı. 

31 3 yılında lran şahı Nasıreddin 
şahın ikinci cülus senesini febrike 
memur edilen Münif paşa Tahrana 
geldiği \'akit şahın bir suikast netice· 
sinde öldiirüldü~ünü gördü. . 

Taht:ı Muzaffcreddin ~ah geçmıç
ti . .A'..,diill arnit h·1 Yr.ziyet karşı .. mdo 
k endisinden endir:: etmelde dducru 
Münif paşnyı geri rrctirtmedi. Bir ne· 
vi ncfi makamına kaim olmak üzere 
onu cf' faretlc Tnhronda bıraktı. fa· 
k at l\ıli.lnif paşa, T ahra~da bir cene-ı 
d en fazla k~lamodı. lstıfo ederek t ... -
tanbuln geldi. Rir müddet Çubuklu
daki Y"lısınd::ı v radıkta, "'"nra Eren 
k öy ün ...lc ::i k öc:o!;ünc cch:Jdi. . 

F r"'rlcri bir arnyn t oplnns:3. cıltler 
teşkil edecek kadar coktur. Memle
ket kültürüne büyük hizmetleri var
dır. 

!ngiliz Kralı Altıncı J orjun kızı ve 
İngiltere tahtııım vclin.htı Prenses Eli
znb"t Amerika.da cocuk modalarının 

kr:ıliçcliğine Gcçil~tir. Amcr!ltazı an
neleri prensesi dünyanın en şık giyinen 
kızı olarak kabul cbnektedirler. 

En son giydiği tuvaletler derhal A
mcr:ikaya telgrafla bildirilmektedir ve 

Şevket Bey Amerikanın modn mağazaları bunu 
59 sene evvel bugün, 1878 24 ikin kesmektedir~ 



il ABER - .Akşam ı>oslasr 24 fkincikanun :::P. 
Yeni bir anlaşma 

teklif ediliyor 

Başvekil 
Diio ltalyan el~islnl 

kabul etti 
İtalyan büyük elçisi Carlo Galli dün 

Ankarada öğleden evvel Hariciye vekil 
vekili Şükrü Saraçoğluyu makamında 

ziyaret etmiş, bundan biraz sonra da 
Heyeti vekile içtimaına ginnek üzere 
olan Başvekil ismet İnönü tarafından 

kabul edilmiştir. 

Sa c ğı almaJ11l 
tavsiye ediinıiŞ 

(Ba§ tarafı 1 incide) Excelsior gazeetsi, !sk 
(B~ tarafı 1 incide)} 

bi M. Avenol ve İsveç Hariciye Nazın 
raportör M. Sandler de hazır bulunmuş 
tardır. 

Her iki tarafın da İngiliz hariciye na 
zın Edenin tavassutunu kabul ettikleri 
anlaşılmaktadır. İngilterenin Türk tezi
ne daha ziyade mütemayil o~duğu Ce
nevrede söylenmektedir. 

M. Eden Filistinde mandater bulu. 
nan İngiliz hükumetinin şark hadisele· 
rile yakından alakadar olduğunu bildir 
miş ve S:ıncağm müstakbel tarzı idaresi 
hakkında tekliflerde bulunmuştur. San· 
cağın hususi rejiminin kontrolü için 
Hataya Milletler Cemiyeti tarafından 

daimi bir komiserlik ihdasının mevzuu. 
bahs bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Bu konuşmalan müteakip Türk ve 
Fransız hariciye nazırlarile diğer heyet 
azalan Yugoslavya ve Romanya mu
rahhaslarının verdiği ziyafete beraber
ce gitmişlerdir. 

Ziyafette Türk, Fransız murahhasla. 
rile Küçük Antant ve Balkan misakı 

devletlerinin murahhasları hazır bulun
muşlardır. Bu iki kurumun murahhas
lan Türkiye ile Fransa arasındaki dos. 
tane münasebatm ihlal edilmemesi için 
elbirliği ile çalışmaktaldrrlar. 

Sancak hakkındaki müzakerelere 
gece de devam edilmiştir. Fransu ve 
Türk delegeleri, öğleden sonra teati 
eyledikleri sureti tesviye metinleri üze
rinde müzakerelerde bulunmak üzere 
yeniden toplanmışlardır. 

Diln akşam Litvinof Tevfik Rüştü 
~rası ziyaretle uzun müddet görüşmüş
~. 

Fransız ajansına göre 
Cenevre 23 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor.: 
M. Eden ve Sandlerin huzurile bu 

sabah Fransa ve Türkiye mümessilleri 
arasında yapılan müzakereler esnasında 
İskenderun sancağı meselesine manda. 
lar prensipleri dahilinde bir hal çaresi 
bulunmak yolunda büyük adımlar atıl
mıştır. 

Anadolu ajansının notu: 
Anadolu ajansı bu dakikaya kadar 

yukardaki Havas haberinin İskenderun 
Nncağına ait kısmını teyit elden malU
matı almamıştır. 

Mevcuttan az farklı 
bir muhtariyet ? 

Cenevre . 23 (A.A.) - D. N. B. Mu. 
babiri bildiriyor: 

Fransız ve İngiliz mabafilinde saml-

dığına göre, Fransa, şimdi Suriyeye Mil 
Jetler cemiyetinin kontrolü altında mev 
cuttan az farklı bir muhtariyet venneğe 
hazır bulunmaktadır ki, bu, mandanın 
idamesi demektir 

Diğer bir membadan öğrenildiğine 

göre, İngiltece, herşeyden evvel, Suri
yenin Fransa tarafından tamamen ter. 
kedilmesinin önüne geçmek arzusunlda
dır. Fransız mahafilinde, adet olduğu 

veçhile, İngilterenin Fransız ittifakları 

sistemine yeni bir yaklaşmada bulundu
ğu tebarüz ettirilmektedir. 

Yeni teklif 
Londra radyosunun dün gcoe yan

sından sonra verdiği bir habere göre. 
müzakerelerden sonra Türk hük\lmeti. 
nin tasvibine şu şekilde bir muvakkat 
prensip anlruımasmın ar7..edilmesine ka. 
rar verilmiştir. 

1 - Sancak, Suriye devlet çerçeve
si dahilinde tam muhtariyeti haiz hır 
idare olacaktır. 

2 - Bu muhtariyet Sancağın dahili 
işlerine ve idaresine şamil olacak, ha
rici temaslar Suriye devleti vasrtasH~ 
yapılacaktır. 

3 - Fransa, Suriye ile akdettiği son 
mukaveleyi yukarda zikredilen şekiL 
de tadil edecektir. 

4 - Suriye, Milletler Cemiyetine a. 
za. olacaktır. 

İçtimadan sonra İtalyan büyük elçisi 
Anadolu klübünde tekrar Şükrü Saraç. 
oğluya mülaki oluştur. 

Kar devam 
edecek mi? 

(Ba§tarafı 1 incide) 
Havanın kışlama~ı mahrukat fi

yatları üzerinde derhal tesirini gös
göstermiş, odun ve kömür riyatlan 
hissedilecek derecede yükselmiştir. 

Karadenizden gelen haberler 
müthiş bir fırtınanın hüküm sürdü
ğünü göstermektedir. Bütün sahil 
boyunca devamlı kar yağmaktadır. 
Karadenizde seferdeki vapurlar li~ 
manlara sığınmıştır. Limannmzdaki 
vapurlar da Boğazdan çıkamamıştır. 

Amcrikada f elak:et 
Amerikadaki kış ve mütemadi fe

yezanlar bir felaket halini almıştır. 
Bir facia 

Lawrenceburgh civarında suların 
tazyik.ile bir bend yıkılmıştır. 8 kişi 
ölmüş ve elli kişi kaybolmuştur. 

Kudüste bora 

Fransız gazetelerinin şayanı bir Fransız - Türk k~rı 1 
dikkat yazılan (yani müşterek hakirn~rfiO'! 

p mütedair olan Türk te 
aris, 23 (A.A.) - Havas ajan· ti akvamın hoşuna git~. 

sı bildiriyor: kı dettiktcn sonra diyor · 
.. Yakında bir itilafa varılacağını .. ltalyanm bu gibi 

tahmin etmiye hiç bir mani yoktur.,. decek hadiseler vukuUt~• 
Bütün gazeteler arasında İsken- taraftar olduğu kolaY.IP" 

derun meselesine dair yapılan müza lir Çünkü bu gibi hadis_. 
kerelerden bahsederken yukarıya k A j_ ~ .. rm mer .ezi vrupacıo 
dercettiğimiz cümleyle nikbin dav- d ki nn şimali Afrika a · 
ranan yalnız Populaire gazetesi var- mamiyle mutabıktır .•• 
dır. rde 
ftalya ve Alrnanyamn rolü ? Fransa olduğu ye 

Paris Soir diyor ki= ..a 
Diğer taraf tan Petit Parisien, şu ''l\lf S dl ~-

l 1 1 ''· an er, ne . ,_;, 
müta ea an i eri sürmektedir: görerek kendisine yeııı ~ 

.. Almanya ve ltalyanın Türkiye k "B d yetıl 
1 f 1 

. me istese, un a ..Lt 
yi iti a giriz ik hususunda teşvik et- !"" 
meleri ne kendisine karşı dostlukla· Fransa hep olduğu yeki 

cevabını alıyor. Halbu 
nnı göstermek içindir ne de Türkle-

ı dün gece Fransız mu 
rin güze gözlerine aşık oldukların· ıtl 
dan dolayıdır. Bu iki devletin mak- bu meselede biraz ~ ltİ 

d :um,. derken •iiphesit 
sa ı arazi tamamiyetine kimsenin te- -s 

cavüz edememesi nazariyesini Türk· mıştrr. 1 b~ 
lere ihlal ettirmek, manda sistemleri· OeuVTe gazetesi ·~i~ 
ni ve ekalliyet kaidelerini altüst ettir treux mukavelesine ı~ ~ 
mektir.,, '-iye ile miizakereye ~ 

Ami du Peuple gazetesi, Türki- T. Rüştü Arasın Korıt ~ 
yenin Fransadan gayrimemnun ve rü~eceğinden bahsedert 
lngiltereden sukutu hayale uğramış Sancak işinde bizi ısrar3 
olması neticesi olarak Musolini tara- diğini, Almanyanın A~ .;e ":} 
fmdan yapılan müsait teklifleri kabul bir faaliyet sarfettiğin1 '"'1' 
etmesinden korkmaktadır. cağı kuvvetle işgal ta"s'..~tl 

"Bugün İtalya, Montreuk muka- lundugwu şayialan döndı.ı 
Milletler Cemiyeti tarafından tayin Kudüs, {Hususi) - Deh•etli bir l k e 

k :.- ve enamesine iltihak ediyor. Türki- yor ve "mesele gı'tti ·Ç 
edilen bir omiserin muhtar Sancağın bora Kudüs •ehrinin üzerinde bir fe- f l 

-s ve i en Habeşistan imparatorluğunu dı d' ~ 
ve Suriyenin irtibatını temin etmesi laket gibi dola•tı. Kudüs içinde on d k 1 r,, ıyor. ~ .. 

:s tas i eyliyor. ki devlet arasında ku O t siııe 
de muhtemeldir. bir ki•i öldü. Birçok evler yıkıldı. Za· euvre gaze e · ı.. ~ rulan bu anla~ma daha ziyade teves- Rom h k l'gı"'rıA"' Sancakta tazyik rar ve ziyan büyüktür. . . anın a em 1 

rik d 
sü edemez mi?., mı~ız. 

lskenferun Sancağında ma.haili hil- Ame · ada zarar 15 milyon olar------------~---'.!~------
ktlmetin teslih ettiği çeteler daha şim- Nevyork, 24 (A.. A.) - On devletin 
diden faaliyete geçmiş ve bazı Türk arazisinde tuğyan bir fel8.ket şeklini 
köylerine ta.amız etmeye başlamıştır. almıştır. Bu havalide 300.000 ki:ıi mes 
Halit canından ve malından emin de _ kensiz kalmış ve 24 kişi ölmüştür. Za
ğildir. rar ve ziyan 15 milyon dolan bulmu~ 

Mahalli hüldllnet kuvvetleri TUrk tur. 
unsuruna yaptıklan ta,zyj.kı şiddetlen. 
dirmişlentir. Tiirklor igi.n ~caldo 

yaşamak, yavaş -yavaş tehlikeli bir 
hal almaktadır. 

Bilhassa kışkırtılan Taşnak ve Er -
menilerle, Suriyeliler sokaklarda ya -
kaladıkla.rı Türk çocuklarım sebepsi..z 
yere döğmektedirler. Karakola yapt • 
lan şikayetler de hiçbir netice verme. 
mektedir. 

Mahalli hükiimetin Türk hududuna 
alelacele kuvvetler göndermekte de -
vam ettiği haber verilmektedir. 

Tuğyan bilhassa Ohyoda tahribat 
vanmıstxr. Burada. vetnıiş beş bin ki. 
şinin evlerini su basmıştır. Hasarnt 
beş milyon dolar olarak tahmin edil

mektedir. 
Çinçinati şehrinde 18 kilometre mu. 

rabbamda bir arazi parçası sular al. 
tında kalmıştır. 

Potsmuth'un yansı su altındadır. 

Ceb radyolar sat 
ç•kaı-ı.lıy .- l 

Dünyanın en küçük telsiz telgraf de Nevyorktur. Nüfu5ıJ ~b' 
ahizesi olduğu iddia edilen makine, Yüksek binalarla dolu_~~ 
Kopenhağ şehrinde Artur Kielsen a- rin iş merkezleri muaY~~, O 

dında Danimarkalı bir mühendis ta- ya toplanmış olduğu .. ~çı 
rafından yapılmıştır. Makinenin eb'a- seyrüsefer hayli güçloğt 
dı 24 X 18X 3 santimetredir. Palto ce- dır. l ğı 
binde, yahut da kadın el çantalarında Londranın kalnba 1 Ptı! 
taşınabilir. seyrüsefer işlerinin t 1''' 

Bir kadın Taksimde 
halkı pa.niğe düşürdü 

Bu şehir açlık tehlikesine ma.ruulur. 
Soyguncular fırsattan istifa.de etmelt
tedirler. Polis bunları öldürmek için 
emir almıştır. Su altında kalan mmta.. 
kalarda bu faciaya ilaveten grip sal -
gm halinde başgöstenniş birkaç za.tür 
rie vakası kaydedilmiştir. 

Son alman haberlere göre müthiş 
bir kar fırtınası Ohyo vadisinde hii -
kilm sürmektedir- Fırtına belki sula.. 
rm kabarmasına. mlni olacaktrr. Fa. 
kat şimdiki halde meskensiz kalanla

Çok küçiik olmasına rağmen bu I olduğunu söylerler. d ~i 
makine Avrupa telsiz istisyonlarınm kun iş mahallelerİP e 
birçoğunun neşriyatını gayet açık ve müşkülatı göz önii~e sifJ~ 
pürüzsüz alabilmektedir. Bu makine- Londranm ki hiç besa ~,"' 
~:~~~şt~;.niş mikyasta imalata baş- BU g Ü rı LJ 1 ·~ 

Dünyanın en 
büyük şehri 

Roberı~~ 
krozue~ ~ 

"Her gün tenis ve~ ıı 
mn. Yahut bir yüri.İY~ıı9"".J 

Pastahanede cam çerçeve bırakmayan 
bu kadının deli olduğu söyleniyor 

Bugün saat on ikide Taksimde abide 
karşısında bir hadise olmuş, deli oldu· / 
ğu söylenen bir kadm abide karşısın
daki yeni yapılan pastahanelerden biri
nin camını çerçevesini indirmiştir. 

Bu pastahaneye öğle üzeri üç kadın 
gelmi§ ve öteberi ısmarlamışlardrr. Bu 
sırada beklenmedik bir hidise olmu~. 

kadınlardan biri yeriden fırladığı gibi 
pastahanenin içindeki öteberiyi sonra 
atrasile camlan kırmağa başlamıştır. 

Bu hali gören pastahanedeki halk kaçış 
mağa başlamış ve biraz sonra yetişen 

polisler delice hareketler yapan kadını 
yakalamışlardır. Fakat kadın tam gö-

türüleceği sırada polislerin elinden kur 
tutmuş ve bu fdefa da henüz natamam 

bir dükkanın parmaklıklarına aeılarak 

onları parçalamak istemiştir. Oradan 

gene pastahaneye koşan kadın geri ka. 
lan camları da kırmağa baııladığı sırada 

polisler tarafından yakalanmıştır. 

Bu kadının timarhaneden yeni çıktı

ğı söylenmektedir. İsmi henüz öğrenile
memiştir. 

Muhtaç mütekaitlere Eransız Başvekllfnfn 
yardım bugünkü nutku 

Umum Mütekaidini Askeriye Cemiye 

ti katipliğinden - Muhtaç ihtiyar mü. 

tekaitrlerle asker dullanna: 

l - Kışlık palto, 

2 - Erzak, 

3 - Kömür, 

Tevziatı yapılacaktır. Muhtaç • olan

ların yedlerindeki cemiyetin hüviyet 

vesikası tekaüt cüzdanlarile 27 kanu

nusani 937 salı g~üne kadar hergün 

sabahtan öğleye kadar Şehzadebaşı -

Veznecilerde cemiyet merkezine müra

catlan. 

• 

Fransız başvekili Leon Blum bugün 

Liyonda bir nutuk söyliyecektir. Bu 

nutuk söylenirken bütün nazırlar, bu 

arada hariciye müsteşarı Viyeno da ha

.zır bulunacaktır. 

24 saatte 21 
zabıta vakası 

Son 24 saat za.rfmda şehrimizde al· 
tı yaralama ve yaralanma yedi hırsız

lık, yankesicilik, tavcılık ve rekiz m~'1 

telü hadise olmak tiz.ere 21 zabıta \'a. 

kası olmuştur. 

rm ıstıraplarını arttırmaktadır. 

Japonyada 
(Baş tarafı 1 incide) 

parllmentonun feshi dahi mümkün bu
lunduğunu kaydetmektedir. 

Ordu mensup1annın 
beyyannamesi 

Londra, 24 - Tokyodan gelen ha
berlere göre kabine istifasını verdikten 
sonra, şiddetli bir rejim kurulmasını is
tiyen ordu mensupları bir beyanname 
neşrettiler, Amerika ve İngiltere aleyhi 
ne hücumlarla idolu olan bu beyanname 
siyasi vaziyeti çok kanştrrmıştlr. 

Parlamento muvakkaten tatil ediL 
miştir. Hirotanın parlamentonun büs
bütün kapatılmasını istemesi muhtemel 
dir. Hirotanın Japonyanın silahlandırıl
ması hakkındaki yedi maddelik progra. 
mı yüzünden mücadele şiddetlenmiştir. 
Ordunun idareyi ele alması beklenmek
tedir. 

Askeri makamların talepleri 
Moskova 24 (raJdyo) ~ Japonyadan 

bildirildiğine göre, askeri makamlar, 
bugünkü beynelmilel vaziyetin karışık
lığım nazarı itibara alarak, kuvvetli bir 
hükumetin iş başına geçirilmesini iste. 
mektedirler. 

Bu makamlar, muhalif fırkaların da 
iştirakile teşkil edilecek bir kabineye 
müzaheret edemiyeccklerini kabineve 
içlerinden harbiye nazırı vcremiyece:.-1 

terini beyan etmişlerdir. 1 

Dünyanın en büyük şehri hengi· 
sidir. Bunu kime sorsanız size şu ce
vabı verir: 

- Londra! 
Halbuki yanılıyorlar. 
Londranm diğer dünya şehirle

rinden daha çok ahalisi olduğu doğ
rudur. F aknt Şikago kadar' büyük 
bir şehir değildir. Londra şehri 117 
mil murabbaı bir mesaha kaplar. Fa
kat Şikago 190 mil murabbaından a
şağı düşmez. 

Bununla beraber Şikago şehrinin 
ahalisi, Londranın yansı kadardır. 

Londra sekiz milyon nüfusiyle 
lngiltere nüfusunun beşte birini teş
kil eder. Ve Londra ahalisi günden 
güne daha çok arttıyor, onun için 
hükumet adamları endişededirler. 
Çünkü Londra daha şimdiden kala
balıktır. ' 

161 O senesinde Londranm nüfu
su daha 200.000 iken, kral birinci 
Ceyms şehir nüfusunun artmasına 
mani olmak istemiş ve fakat parla-
mento böyle bir kanunun cıkmasına 
rıza göstermemiştir. Lakin hava mu
harebe usullerinin mevcut olduğu bu 
zamanda, l ondra nüfusundaki bir 
şehir hakiki bir tehlike teşkil eder. 1 

Çiinkü havadan hücuma uğradığı 
zaman böyle biı: ~ehrin bosaltılması 
güç olur. Ve hlicum alhnda kaldığı 
zaman, fel~kctin pek nğır olacağı 
şüphesizdir. 

Büyük dünya şehirlerinden bi . 

Bunları söyliyeP 1 i !1'1:ı 
daya çekilmiş müıııe" ifl~·ı 111' 

d w • ıdtl' 
ıgına ınanmazsmı 

0 
işte yukarıki oyunl~~ ·r116 
zintileri yapan Perı 19:efl!".J 
dmı, yedi denizin eP ~şılJ";I 
dan birindeki yegane dığı ~ı 

Bu kadmm yaf' tı'• ~~ 
dası, büyük Okyanus ,şfe', 
ile Çin arasındaki rııe e~ 
yansında küçük bir ~i~ 
noktasıdır. Fakat . tıt'f.J 
nus telgraf ve tel~i:ı '~it 'Yi 
bakımından miihırtı ·ııi~::J 
haizdir ve madam P~~~' 
radaki istasyonun rıııl r-Je !"'~ 

iklim mukemrııe~ş~ 
ne fazla soğuktur:"ı,ottJff 
çıkan fırtına keyfı Jtıİ'' ~ 
diğer ahalisi hep er1'~ııdt ") 
dam Perinin berabeJ'l et tt1' 
da beraberdir. Ve ga.Y 
ğunu söylüyor. 
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ısı nasıl mal satılır ? Bazı kadınlara neden 
~~b~lda para kazanmanın cazı·p go··ru·· nu·· rler ?. 
Urlu usullerinden biri ... 

.ı~JQ 
Yetti 9clm· 

~ l{t Anadolulular dan birçoğu Yenicamidc muhtel.il 
~~but se dol.andırıcılara kıt 1 ban olmu.şlardır 
L : tine "" h Y)°a.r satı l 
'q} \'ar ·aa sus Çeş' cı ?nnrn ken- - FesuphanalJah .. 
' ~ Unların ıt ÇCŞıt satış usul- - On beşe brrakıyorum, ama pa-
~ .. u8karane b:k çoğu hayatla- rayı cebinden çıkaracaksın, başka 
~ 8atlı~ta§ıy0rlar ır şekilde kazan- smdan alma yok 1 
~ti'§ hueusund~ ~unlardan bazı- Bir izzeti nefis meselesi halini alan 
' &e~~lar ki ha . 0 Ylc bir meharet bu sözler i.izerine, adam elini cebine 

1Yor. B k}ra.n olmamak el- 1 atrp bir mi.iddet di.işündükten sonra 
a ın b" . ı· .,. ır mısa ı: oene caydı: . d .. c. b 

~ot ebll§ltıdak· k - Oğlum git dedik sanal Çamur 
bı.~İ"~r~~ordumı I ah':'elerden bi- laşma artık!.. 
~~ J 1~ sc~ · ~en, ~mu~una - On ikiye bırakıyorum, senna
~ 1rnı§ "b· denın agırlıgı al- .vesi yirmi liradır. Biz parası olan -.,.ı-· l'l16 l 81 ı YÜ .. 
~1 l'r\ ısa ardan b· ~uyen bir adam adamı biliriz azizim. 

• 

'~ethetn, .. ırınc yaklaşarak, Muhatabı artık dayanamadı, asa-
Ct ~\ı~ lia lapa~~ hbaşladı. hiyetten titriyen ellerile sol cebinden 
'-tı n, sonr.. alısıdır, seneler-

"' ... g bir cü7.dan cıkararak paralan sayıp 
Oİtj la ' ene aldığın fiyata seccadeyi aldı. 

>'okk, f olsun . 
~sordu: dıye, el ile şöyle bir Para eline geçer geçmez ortadan 
~~ sır olan satıcrnm arkasından içeri şiş-

~?fa}' k • ~~~M nıan bir zat ;.girdi, seccadeyi alanın 
!illd,.ı..11%namuguk ~.üşteriyi kolay masasında oturanlar hemen seslen-
lb •. ~ e,..._ a ıc diler: 
~ile . ~deyi d.ın pazen inceli-
lıı.' ~J~~dı: crhal masanın - Kuzum baksana, §U halıya kaç 
ı.: aa~ahtanbe . para eder~ 
"'lttıa l ll.ttık eve ~0.~ola§~onım, bu- Adam, bu işlerde ihtisas sahibi 

........_('~ta su ind' neoegım? Ayak- olacak ki, elile şöyle bir yokladıktan 
, .'-tl?ırtn fi ı. sonra cevap verdi: 

\. Jt;lıtrnız ':<ı!tnı söylesene ı - Kapalı çarşıda beş buçuğa satı-
ıçın · · y rl 

'
~ Yırmı altı lira 0 ar .. 

Kadının kendisine nekadar zulüm 
yapmış olursa olsun erkeğine bağlı 

kalmakta gösterdiği asil ahlak, kadın
lığa herkesi meftun etmektedir. 

İngilterede çok tanınmış olan san -
şm güzel aktris Lalla Collins bu kadın 
faziletine iyi bir örnek olmu.~tur. Yir
mi bir yasında bir aktrisin olabileceği 
kadar canlı ve şakrak Lalla. ze.'lgin 
gibi görünen borsa simsan Mark Gold 
freye 3.şıktı. Fakat bu adamın para -
sının sahte esham satmaktan ve hal -
kın tasarrufntını dolandırmaktan gel
diğini bilmiyordu. 

Kanunun elleri, nihayet, dalaYercci 
borsa simsarını yakalayınca, kadınca -
ğız avukat tutmak için mücevherleri
ni sattı. l1lkin !"Cvgilisi yedi se:ccye 
mahkum oldu. Glizel1 aktris dilediği ka 
dnr erkek bulnb1lecek vaziyette oldu -
ğu halde sevgilisini beklemeye söz 
verdi ve tam yedi sene bu sözünde dur 
du. Dalavereci borsa simsan geçen
lerde mahkumiyet müddetini bitirerek 
hapishaneden çıkınca evlendiler. 

Gür.el aktrisin sevgilisine böyle kö
tü bir vaziyette sn.drk kalınası, seven 
bir kadının kendini vakfetmiş olduğu 
adama ne dereceye kadar bağlı kaldı
ğını gösteren bir misaldir ve bu sebat 
kadınhğın şaşıla{'ak cihetlerinden biri
dir. 

• • • 
Fakat bilhassa sabıkalı ve canileri 

anyarak kendilerini onlarm aya.klan
na atan kadınlarsa. büsbütün ba.şka -
dır. Avrupa ve Amerikada mühim bir 
cinayet işleyip muhakemesi heyecanlı 
neşriyata sebep olan canilere mektup 
yu.an, müracaat eden kadınlann sa -
yısmı bilseniz şa.şarsınız. Mesela A -
merikanm Boston şehrinden meşhur 

tiyatro aktrisi Muriel Kravdar, kıs -
kan~hk saikasiyle kansını ustura ile 
keserek öldüren Va.ITE'.n Klif'in muha
kemesini gazetelerde okuyunca. katile 
8.şık olmuş, herif muhakeme neticesin 
de hafif bir ceza giyip müddetini bi
tirerek çıktıktan sonra onunla evlen -
mek cesaretini göstermişti. 

Bir gün Muriel katil kocasını mut
fakta bir et bıçağını bilerken gördü ve 
adamın: "Elbet, sana da günUnü gös
teririm ! Çok gP.çmcden sen de öteki. eç bakalrrn 

's· . başka müşteri 
lrı.. ,~de bir fi 

Yukarıda dahiyane bir satış usu- nin gittiği yeri boylıyacaksrn!" diye 
lünü anlattım. Bir de seyyar esnafla mmldandığmı işitince, aklı ba.'jma gel 
alakası olmayan başka bir açık göz- di ve derhal boşanmak için dava aç -
lülüğü hikaye edeyim. Bu vaka ge- mak suretiyle boğazlanınaktan kendi
çen gün cereyan etmiştir ve hakiki- ni kurtarabildi. 

tı-ıı~ hen bu kc?'at Verin.. • 
~t~li~ ne vere~r Para istedikten 

"'°'tlt-ı b ~Ö:Y)e b' 
1b ~ Hem ben alı

~~ ~ .. u ııö<: ,r ?kaYim, dedim. 
J.:~~ .~fHalı~ünii d;~crıne birdenbire 
"oqq,. " gibi b· Ucr rnasalara çevi
bı:--- ı..'. ır sesle sızlanmağa 
_"1) l\end· 

Ot ""' ıni<:e J.- 1 '- ·•ıuau "" ·a .. 1 b 1 
~ ~ a.l nu~} Be . eg ence u a-

~- • l:ı a. av edi .
0 

nırı gibi fakir 
~ ,.., .. Clrıdır· > rsunı•., 
'it ''llt§t •Cl 8" 1 "·· 
Lt "liık etiler ar 

0~ er, kahvedeki di-
~ '-"· " "" asınd d h "lık8'l ""ndırd t-a er a) bi.iyük 
'y l'lle~e b 

1j etraftan mırıltı
' D~'k de;;· O.!] adı: 

~t.. ı.ın~ada'ıl mi bu adama? 
ne b· . 

~':"-Atfa ıçırn herifler 
~~ aa" tnıl\ Y . 

" ııaı. ~lam d··etınde ben l dı 
~t . er et overd· o say m, 
ttt tıne tafta. 1rn. 
~ ~ 8Csin· n görd" .... b 

vatn 1 r>erd ugu u alaka 
hı;' ~~l etti. e Perde yükselte-

t\tn > rn k 
Sen d Sen d ısmetini . . b ... 
~·· e b· e bir fi nu.:..ın aglı-

lt. lıı.ıtef ır fi;- Yat ver. 
.ı. 1ÇtrJ· 1• d" at Ver 
~~ ~~etek ll~t\i~Ü b . 

~1Vıı.d \re u fena vaziye-
' Al e kı PenbcJe~ . .. .. 

. , tc1 d ~tarak :ı-rnış yuzu 
b~ d ~cbi e'"'ıli cevap verdi: 
<ıl eh ı n~e ltı, dedik 

t)ı\\k a ı ıı.1 llıete]'k ya!.. 
~ ki?llı l"rıağa ~- Yok, kalkarsın 

tl ... \ı a" · "Cn k" 
~ tık 0~. il.da ırn, müşteri 
~~ .. ardı: s ~caitr~ı b" .... 
'- i1ttlr: i\r, elite .~s~:ıtun çile-

~~ ~l'ildq 8ogsunü döve-

..._~~ 'lt 
8~"'"1in si:1~ 1 

~ ~ ... ~. hiç ~ !Jas h l?u eni satın ala-

~' ~tırıı.n "ıı.h dn-ı .dalnn şuradan! 1 
. "'l L ' • P •• ' a CIJl bu .. ·; -

~·ı l:... ~ıta} .. ~ mı ~ 1 
~)""\l'l b ttn,. ti "" eva,.,, etti: 

1~"'' .... .ına bu hal •ı 
.,,oru ' l ın, nasıl, var 

dir: Kanuna karşı gelenlerin her neden-

yeni cami avlusunda, kılığı kıya- se kadınlar üzerinde acaip bir tesirleri 
feti tıpkı Romanyalı muhacirlere var. Gene Boston şehrinin sosyete krz 
benziyen ihtiyar bir kadın - ki aslen larmdan on dokuz yaşında Mari Con

vers hapis.hanelerde kapalı duran malı 
yahudidir • ağlayarak elindeki meşin kOmlan ziyaret suretiyle teselli et -
bir caketi satmağa uğraşıyor ve ken-

mek sevdasına dUşmi.iştil. Bu yufka 
· 'iinin Roman yadan yeni geldiğini yürekli zen~in kızcağız hapishaneye 
-·--!.- çocukları aç ve hasta oldukları gide gele soygunculuk esnasında adam 

için bu çok kıymetli caketi satmak-========================= 
tan başka bir çare bulamadığını söy-

liyor. Bu esnada İstanbula o gün gel
miş ve bavullarını otele bıraktıktan 
sonra Karaköye doğru ufak bir ge
zinti yapma[!a çıkmış olan Karade
nizli bir mua1lime, Yeni cami önün
de rastladığı bir adam şu teklifte bu
lunuyor: 

- Dostum, şurada Romanyalı 
bir muhacir kadını var. Zavallı aç 
kaldığı için elindeki yeni meşin bir 
caketi satmak istiyor, halbuki etra
fını madrabazlar çevirmi~. kadmca
"ızı kafese koymağa uğraşıyorlar. 
Gel de ~unu kaptırmayalım. 

Muallim bu işte kendisinin bir za
rarı olmayacağı ve üstelik de bir Ir-'.l

hacir vatandaşına yardım edeceği 
icin teklifi kabul ediyor. Kadının 
yanma gidiyorlar. 

l\fadrabazlar cakete 1 8 liradan 
fazla vermiyorlar, muallimi imdada 
cn::.-ıran adamsa 20 lira veriyor, ra
kipleri de bunun üzerine çekilmek 
merburivetinde kalıyorlar. Fakat ak
silize bakın ki adamın üstünde üç li
radan fazla para yok. Muallime rica 

1• 
e-ıyor: 

- Siz burada bekleyin, ben otel-} 
den gidip para alayım. On dakikaya 

kadar gelirim. Aman başkası alma
sın! 

Adam gidiyor. Tabii gidiş o gidiş. 
Fakat muallim temiz yüreklidir, söz 
veren bir şah~m muhakkak ki sözün
de duracaqı kanaatindedir. Muhacir 
kadm da beri taraftan sızlanıp dur 
makta ve evde bıraktığı çocukların 
aç biilnç beklediklerini söylemektedir 

Beri taraftan yeni alıcılar zuhur 
etmekte ve kadıncağız biran evvel 
eve dönmek için caketi yok bahasına 
vermek istemektedir. 

On dakikaya kadar geleceğini söy
lemis olan zatın avdeti muhakkak 
oldu~ irin yiifka yi.irekli muallim 
bu zavallı kadını daha fazla bekletme 
mek ve r.ocuklarınt aç bırakmamak 
fikrile nihayet 20 lirayı sayıp caketi 
alıyor ve ba~lıvor beklemeğe. Yarım 

·saat. bir saat, bir bPruk saat geçiyor. j 
ortal~rda kimse~ild"r yok . ı 

Nihavet drılandm!drrm anlama1
• 1 

ferasetini göste:ince karakola bacı 
vuruyor. mesc1e mahkemeve intikaİ 
e::liyor. Ehli vukufun takdiJi i.izerine 
elindeki nesn-nin ancak 5-6 lira de
!Yerinde oldufbmu anlıyrnsa da tabii 
havadan gayri bir şey a1amıyor. 

N. Yoksul 

Meşhur Fran.<nz 
oani,'!i 

1 
Lmulrüniın 

cinayetlerini oku
yan birç.ok kY'tdın_ 

ıar lm korl~nç 
katil.e aşk tlC iz<li-

V a ç m.el•tııpkırt 

göndcrmi§lerd.i. 

öldürmek suçuyla mevkuf bulunan 
Çarla Essik isimli bir katile aşık oldu. 
Bu adam mahkumiyot müddetini biti
rip çıkmak üzereydi. Kız akrabalan -
nın bütUn itiraz ve mümanaa.taırına 

rağmen onunla evlendi. Fakat çok geç-' 
meden ne büyüle bir delilik yapmış ol
duğunu anladı. Yi.iksek tahsilli ve x.en 
gin kızın görme1iği hakaret, yemedi
ği dayak kaJmomı~ı. .... 

Kadmlarm koca bulmak, evlenmek 
hususunda adeta göüeri kapalı olarak 
karar vermeleri çok tuhaf bir haleti 
ruhiyedir. Koca bulamamış kadınla -
rm hemen ekserisi ilk çıkac:ı.k adama, 
aslını faslım sormaksızın varmakta -
dırlP.r. "Kadm bir muammadır" sözü 
her halde doğru olsa gerektir. 

Mesela Fransız sahnesinin en gilzel 
sanatkarlarından matmazel Annik Le 
Moat'm Fransuva Roş adlı hırsıza 

varması her halde koca bulamamak 
korkusu değildir. Çünkü "elimi salla
sam ellisi, b:ıı:Jımı sallasam tellisi!" 
sözü gibi zengin ve sosyetede yüksek 

Macaır gd:JıtEeDDD!k 
kıraonçcasn 

Macaristan!n giizellik kraliçesi 
Elizabet Del Adami çok zengin bir 
mukavele imzalayarak Londraya git
miştir. Bu hafta Grosvernor Hause 
revi.isünde işe başlayacaktır. 1 

Macar gi.izeli, gayet güzel seali vel 
usta bir kitaracıdır. 

Haydut R o~ o 
ile sevgi.Usi ev. 
1.enmeğc gider
lerken.. 

B:r i<fam mah... 
künıuna 6Jık o
lan Mi.' Aylcn 
ve doland1ncı • 
yı seven lngi. 
li:: aktrisi Lo'la. 
Koli~. 

mevki sahibi kimselerden pek çoğu 

kendisine hayrandı ve ilk işarette o • 
nunla evlenmeğe hazırdı. Fa.kat buna 
rağmen güzel matmazel Annik yirmi· 
den fazla soygunculuk suçu ile mah • 
kum olarak hapishanede yatan Roşa 
gönül vermiş ve Fransız adliyesinin 
gösterdiği nezaket sayesinde hapisha
neden çıkan ma.hkfunla nikihları kı

yılml§tır. Roşa. hapishaneden kelepçeli 
olarak çıkan ellerini şapkasının altın
da sakla.mrş, ve nikahtan sonra gene 
hücresine dönmUştür. 

4 "' • 

Amerikanın Jorjıya vilayeti Atlan· 
ta şehrinden Ailecn Sisk vakası bun • 
dan daha gariptir. İyi tahsil ve terbi· 
ye görmüş olan bu kız, soygunculuk 
suçuyllı. mahpus bulunan kardeşini zi
yaret için hapishaneye gidip gelirken 
kardeşi onu suç ortağı Marvin Honea 
ya takdim etti. Marvin soygunculuk 
esnasında bir de adam öldürmüştü. 
f'.renç kız, kardeşini baştan çıkarıp kö 
tü yola sevkettiği için bu kaşerlenmiş 
caniye çıkışmadı. Bilakis ona 3.şık ol
du. batta idam sehpasına çıkmadan f!!V 

vel kendisiyle evlenebilmesi için kansı 
aleyhine ~anma davası açmağa kan· 
dırdı. Bu dava az kalsın istenilen bü
küm le neticelenecekti. Fakat hakiın işl 
anlayınca muhakemeyi uzattıkça uzat 
tı. Nihayet Marvin ikinci bir kadını 

da dul bırakmıya fırsat bulınadan e
lektrik sandalyesinde can verdi. 

* • • 
Fransızların "Mavi sa.kal" adını 

verdikleri meşhur kadın celladı I..an
drü'yü unutmayın. Landril hapish~e
de muhakeme olunmasını bekl~r~eıı 

yüzlerce kadından evlenme tekİifi ile 
mekturl::: aldı. Bu kadınlardan· hiçbi
risi kendini görmemiş, s:ı.dece cinayet. 
!erini gazetelerde okumuştu. Bu deli 
kadınlar her halde öldürülmeye heves
li de~ildi, fakat böyle bir kuvYet on • 
!arda akıl ve muhakeme selameti bı
rakmamıştı. . "' .. 

Ruh hastahklan miitehasc:ı~lann • 
d~n Viyanah Dokror Vilhe!m Stekel 
böyle kadınlar için diyor ki: 

"- Cinsi miinasebct duygulan çok 
şiddetli olan kadınlar, ruban hastadır· 
lar. Normal cr!rekler onlann bu za.a,. 

fmı gideremczler. Böyle kadınlar ken
dilerine maddi manevi eza cefa yapa.
bilecek erkeklerden daha büyük zevk 
alacnklannı sanırlar: daha domısu 
tabii b:r sevk onlan bu yola sürükler. 

Mesele hakikaten bun<lan ibaret mi
dir? Bazı kadınlar niçin canilere kar
şı fazla incizap duyarlar? Bunlar, ce
vaplan henüz ka.t'i olarak verileme • 
mi§ sualleroir. • ... 
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emirhisar,, ın he ecanh 
sergüzeştleri 

Torpltobot bu serseri mayin tehUkeslnl 
atlattıktan sonra ir ıay i milddet 

sok 
daha yol aldı 

BU NASIL KÖMÜR BÖYLE? •. 
"Demirhisar., yola çıkmıştı ama 

gemi henüz Midilli adasını bordala
yıp geçmeden kömürünün yansını 
yakmış ve torpitobotta ancak on b~ 
ton kömür kalmıştı. 1 

Kuvvei harnriyesi pek az olmn· 
sı yüzünden 'lüzumundan fazla ear
fedilen bu kömürle gemi pek uzakla
ra gidemiyecek, faik düşman kuvvet
leri karşısında kalınca süratini yük
seltip kaçamıyacaktı. Binaenaleyh 
"Demirhisar,, lzmire dönmek mecbu 
riyetinde kaldı. 

Kömürünü tüketip düşman eline 
esir düşmek tehlikesine maruz kal
maktansa geri dönüp iyi cins kömür 
ile sefere çıkmak elbet daha münasip 
ve muvafık olacaktı. 

O gün aksi gibi talisizlikler de, §e" 

ametli bir tesbih gibi, biribirini takp 
etmişti. lzmire dönerlerken koyu ka
ranlık yüzünden geminin sahilden a
çıklığı iyice kestirilemiyordu. Bu iti
barla ··oemirhisar,, sığ ve kumluk 
bir yerde kanıya oturdu. Vakıa maki
neler kuvvetli tornistana çalıştırılmak 
suretiyle bu badireyi de kolaylıkla 
atlatmağa muvaffak olduysa da per
vanenin sekil vidalan kesilmiş ve us
kurda gayri tabii boşluklar ve bir 
vurma hasıl olmu~tu. 

Binaenaleyh hem pervane vida
sının viralnrmı almak, hem de krine
yi temizlemek için .. Demirhisar,, İz
mir körfez vapurları şirketinin Nal
dökendeki krzağma çekildi ve torpi
to_!!otun ufak tefek tamiratı yapıldı. j 

"Demirlıisar,, kızakta iken fon 
"Firks,, izinli olarak lstanbula gitmiş 
ve tamiratın sonlarına doğru berabe
rinde fon "Kayzerling,, isminde baş
ka bir deniz z~bitiyle lzmire dönmüş
tü. ··oemirhisar,, ın krinesi temiz
lenip uskur vidalanmn da virası alm
d;ktan sonra gemi tekrar denize açıl
rnıya t~ebbüs etti. Lnkin bu sefer 
de torpitobotta klavuz kaptanının 
bulunmasına rağmen gemi, sulara ko 
pılaral: mevkiinden ayrılmı~, serscsi 
bir torpile çarptı. Bereket versin ki 
torpitobot torpile pervanesiyle hafif
çe dokunmuş ve hu cüretkar Türk 
tekneni gene bir Türk torpilinin infi
lakiyle lzrnir körfezinin derin sulan· 
na gömülmek felaketinden kurtul
muştu. T cmas o kadar hafif olma~y
dı ··oemirhisar,, m şanlı sergüzeşti 
dahn oracıkta sona varmış olurdu. 

Torpitobot bu serseri mayin teh
likesini atlattıktan sonra bir hayli 1 
rnüdd~t daha yol aldı, fakat methde 
yaklaşınca düsman muhriplerinin o 
havalide sıkı bir karakol yapmakta 
olduklnnm ve bunhıra gör\inmcden 
s1V1gmanm imkansız bulunduğunu 
göriince lzmir limanına dönmeğe 
mecbur kaldı ... 

SONÇIKIŞ! 
"Demirhisar,, nisanın ikinci gii

nü ak~amı güneş batar batmaz tek
rar huruca hazırlandı. Bu tefer iki 
kocaman fıçı rno.kine yağı tedarik e
dilmiş ''C bu iki fıçı· geminin kıç üstü
ne bo.(!lanmıştı. Ayni zamanda De
mirhisarm ecnebi sularmdaki ihtiya
cım temin ve tatmin için gemiye icap 
ettiği kadar altın para da verilmişti. 
Malum ya 1 Eski çil çil altınlar nerede 
olsn altın olarak geçerdi. 

"Dcmirhiear,, bu tıon akınına açık 
denizlerde korsanlık yaparak di.iş
manm nakliye ve ticnret gemilerini 
tahrip ile Çanakkale ile olan deniz 
münokalesini sekteye uğratmak için 
çıkıyordu. Bu zahiri bir sebep idi. 
Zira Fon .. Fiks ,, Türk ı:ilSh ar
kadnıılanna nkınm hnk;ki maksat ve 
hedefini anlatmıştı. Bu ifşaata göre 
Türk torpitobotuııdaki bu Alman sü
vari korsanlık harbi yapmak suretiy
le çevrilecek düşman gemilerinden 
··oemirhisar,, m ihtiyaçlarını temin 1 
etmek ve bu sayede Adalar denizini, l 

Akdenizi ve Adriyatik denizini geçe
rek "Pola,. limanında Avusturya fi. 
losuna iltihak eylemek ... 

Artık anlaşılıyor ki maksat Türk 
vatanına hizmet değildir. Zira "De
mirhisar,, gibi küçümencik bir tek
nenin mütefik Avusturya - Maca
ristan filosuna iltihak ve ilavesi o fi. 
lonun harp kuvvetini ziyadeleştirmi§ 
olmazdı. 

Binaenaleyh Fon "Firks,, in ga
yesi manasız ve hoş bir şahsi ihtiras
tan, şeref kazanmaktan ibaret kalı
yordu. Bu suretle fon "Firks,, me
selfı. meşhur Emden süvarisi değerli 
denizci Ron Muller ve yahut da "De
niz Knrtnlı,, nm mnruf kaptanı Kont 
Lukner gibi meşhur olmak ve dün
yaya ismini tanıtmak hayali peşinde 
koşuyordu. 

Öyle yal Çanakkale abloka hattını 
yarcırak gene abloka altında bulunan 
lzmire girmek, omdan sıvışmak ve 
bu sefer Fransız ve İtalyanların ablo
knsı altındaki "Pola,, limanına iltica 
etmek küçük bir torpitobot süvarisi 
için büyük bir şeref ve şöhret vesile
si olabilirdi. 

Fakat bir Alman denizcisine şöh
ret ve şeref kazandıra~k bu teşebbüs 
Türk bapriyesine hiç bir fayda temin 
etmedikten maada onun zaten pek 
kıt olan torpitobatlarmdan birinin de: 
elden çıkmasına sebep olacaktı. ı 

( Dcvaml var) 

"Körün istediği bir göz allah vermiş 
iki göz!" derler .. Onun gibi, Nesim a. 
ğa da, Safiye sultanın bu l\ıtufların
dan pek memnun oldu. Hususile, baş 
başa halvetlcri uzuyordu. Bu sebeple, 
saraydaki insanlar arasında 'mukarri. 
binden" oldu diye itibarı derhal arta
caktı. Artık ona lfmlettayin bir hare
mağnsı muamelesi yn.pılmıyncaktı .. 
Sultan onu elbette tanıyacak, her ras. 
ladığı yerde hatırını soracaktı. 

İçin için: 
- Beşir! Beşir! tstanbula ayağın u. 

ğurlu geldi. Senin alacağın tedbirlere 
bile lüzum kalm~dan işte, ikb!.l mer. 
divenindc yükseliyoruz! • diye düşün
dü ve sevindi. 

Bu sırada, sevincini arttıran bir hfi. 
dise daha oldu; ba.s kadmefcndi: 

- Nesim!. dedi. 
- Efendimiz! 

- Seni mn.iyyetime alıyorum ... 
Hn.remağası, hemen yerlere atılarak 

Safiye sultanın ayaklarım öptü. 
- Allah ömürler versin sultanım .... 
- Fakat daha vakit var ... Hele bu 

Splk, mUltnleme~ı Dlmdl ba~ka bir mocrc.-
1 

Tefrika numarnsı: - 4 - 1 

- Mösyö Vud, dedi, siz çok seyahat etti· ya d!fümU tU. 1 y A z AN : i 
nlz. ömrUnUzde hiçbir lınyalet ile karl:iılll.§l:.· ~ ldJ tRr @l fr W ~ O O al©® 
nız mı? ~ 

- Hayır. ÇEVİREN: fa 
- Bellnmlyi tanıyor musunuz 1 
- Abel Bcllaml mi? Evet. Ondan bahse· 

dildiğini duydum. Bu Gıır ~ntosun;ı alan ş:·'ı - Dojtrusu, dedi, size ne şekilde ynrdım 
da bulunnbllece~lml tnhmin edemiyorum. 

l:ıı.golu ıı.dnm d<'ğll mi? 
- Evet. Gar ııntosu d:ı Yc§ll hayaletin 1 

bulunduğu ~ntodur. Faknt ihtiyar Bellaml 
bu hayaletle lfUhnr edeceği yerde, hic; mev- 1 
zuubnhıı edilmcslnl i temlyor. 

Ve ı;ıızctccl, Yc~ll ltcmanlcc~ hakkındn ~c
tUn bt:auucrini anlattı, \"ud onu dlnledilttc:t 
sonra tıaıımı ı:all:ıdl: 

- TUhıı.t §eY? 

Dedi. Dlrnz conra Mösyö Uovet ile yann:
daltllcr ın~lıı.rmdnn knlktılar Ye loltıınU:.· : 
dıı.n çıktıı:ı.r. Vud garsonu ç:ıgrrdı, hesabı, 

&ördU ve ga.zotccl ile beraber )mlktııar Vud: 1 
- Ben, dedi. B!r mektup yzızacıı.ğun. :Mös 1 

yö Hovct lle çok mu kruııceksmız? 

- Hayır, bcg dnkikn, bilmem beni niçin 
görmek istiyor. Faltat herhalde fazla kala• 
c:ıgnnı uınnetmem. 1 

Hovetlcrin dnlreleri, Bcllııminin dairesi• 
nlıı bulunduğu katta idi. Fi ter milyonerle 1 
lnzndwı nyrıtmroa beru:Iyordu, zira, go.zetC'• 
el a3lcnuı ufrdltl zııman orada yoktu. Mösyö : 
Hovct, onu içeri alırken, mahzun bir ıeale: ı 

- Buyurun, 

Dedi, ve klzıno. tnkdlm etU: 1 
- \'nlori, sruıo. gazeteci mösyö Splk Hol· 

land'ı takdim ederim. Beııu 1a11a yardım e
debilir. 

Genç kız tel>ca.sUm etU. Hovet devam et• 

u· 1 
- Mösyö Hollcınd, slzl, benden ziyade k· 

zım görmek lsUyor. 

Valcri gnzeteclyo d6ncrck: 
- Sizden, dedi, ricam fU· Bundan on iki 

sene evvel, LOndrada yaı;aynıı bir kaduu c.• 
rıyorum. l.sml Mcdıun Held ldl, ve I!emden 

Ton'd:ı UU Bcthol soknğmda oturuyordu. 
Den §nh.snn buralarda arn~tırmıılar ynptrm. 
Burası !ccl ve ve berbat bir sokak. Kim&e 

böyle bir !tadını hntırlnmıyor. Eaa.ecn burada 
oturduğunu dn, bir mektup adresinden öğ
rendim. Bu mektubun yazıldığı kimse, mek-

1 
tubun ellmo ı;cçtitlindcn habe:-dnr değildir. , 
Es:ı.s:ın bu zat, moktubu:ı gizli kc.Imıısllc 

§lddctle atıU;ndardır da... ~dc.m Held, mck 
tubu yazdıktan birkaç hafta oonra ortıl•' 
dan lmyboldu. 1 

- Niçin polise haber vermc:tinlz? 1 
- Verdim. Ne kabilse yaptım. Po11s sene•ı 

lerdenberi boşuna araotınp duruyor. 
Gazeteci b!l.§IIU saııacıı: 

Hovet: • 
- B"n de öyle dedim ama, kızım gazet~ 

ellerin polislerden dnha. ziyade muvamı.k... ! 
nirdenbire durdu. nı,nrdnn, ltoridordnn. 

1 
mUthlş bir ç11rUltU du;>'Uluyor~u. Boğuk bir i 
ses hiddetle h:ıykmyordu. Hovct etrıı.tmn 
h:ı.kmdı, fakat Splk, sesi tanım!§, koridora 
frrlamt§tı. nırn.z evvel, Julyusun ı.-rıger diye 1 

t:ınıtrnı olduğu e.dıı.m. yerden kalltıyordu. j 
Bellaml do ltapısmın c§I~lnue duruyordu. 
Krlı;er: ( 

1 

- Pişman olnca.ksm? 
Dedi. Milyoner: 
- Defol, diye ccvnp verdi, ve bir daha cc-

nl göz'Jm s-örmc:rln. Yolts:ı. bu seter pcncc-
reden atarım. 

l{rfr;-cr hldcletınclcn Meta ağhyarak: 
- Ben eıınıı gösteririm. 

Diye merdivenlere dotru yUrUdU. Bcllıı.ml 
arkıısmdnn: 

- Sn.na. metelik bile vcrmlyeeetfm. Hem 
bon1 dinle Krlger, hUkQmcUn ıııınn. b!r teltn~ 
Udiye veriyor değil ml? Dikkat et onu da e
linden kaçırma. 

Dedi ve kaptsnu gUml! .. diye kapadı. 
Splk, top:ılllyıı topallıya inen saltallmm 

yıınm:ı giderek kolun:ı. girdi: 
- Ne oldu? Ne \'ar? 
Krlger, dlzin1 oğU~turma.k için durdu: 
- Siz, dedi. Gn::otccisinlz, dc~l mi? Size 

süyliycceklerlm var. ı 
Splk bor peyden ev"el go.zeteol idi. İyi bir 

hav:ı.aıs elde etmelt onun iç1n en mUhlm mc
se~c idi. nu IUbnrlıı, merdiven Jın.:;ındn. dt• 
ran mö.syö Hovot'c sctıloııdJ.: 

- Beni, dedi, beni mazur görünüz. Sonrıı 
gelir Diz! görUrUm. 1 

- Cu o.damı Dellnmi mi döğdU? 
Bu sö::ll.'ri söyllyen Valcri idi. Genı; kızın 

ccsindc o kadar bUyUk bir nc!ret vnrclı ki 
&azctecf fıı.şırdı ve sordu : 

- Si.: Ilcllnml~i tanır mısınız? 
- Hayır. Sadece 11ımlnf duymuştum. 
Spllt genç luzn b:ı§lylc sel~ vererek 

merdivenin alt hnsnın:ığma vıı.rmış olruı 

lCrlgcrln ynıım:ı t,lttl. A~:ımcnğtz, M.1!1. iter.• 
dini toparlıyamam'1:1tı. Blrıı.z beklemelt ıt.• 

zun geldl. Nlhnyct: 
- Mösyö, dedi, Bellamlnin sözleri doğru

dur. Hakikaten tekaüt aylığımı ke.ybedeb!• 

lirim. l •'nknt sizinle burada görU:temcm. FE.o-
1 knt gelip beni evimde görUrae.nlz, ııizc hnk.· 

.. ::.ten hcycc:ı.nl1 lmYaclislcr \•ereblllrlm. 
- Nerede oturuyorsunuz? 
- Nev • Brnnet'de Pcnbc ltöşk. 
Splk adresi kaydetti ve sordu: 
- Ne zaman gelebilirim? 
- 11:1 r.:ınt :;onrn ııizi bekllyorum. 
Krlr;cr şimdi ltcndini tama.men tcp:ırlc.

mııJtı. Eli ile hnflt bir scıtım vererek 1:ıltıp 
gitti. 1 

Gıı.zoteci ile sakallı ada.mm yanlnrmn gelo 
rek son sfü:lerlııl duyınu§ ol11n Con Vu:l: ı 

- A7.lzlm Sp:k, dodl, bu auam fena dayak 
ycmf~c b:ır.zıyor. 

-E\•et. İşte bu sebepten ban:ı. mühim bir 
h:ı.v:ı.dls vcrceclt ya! .. 

- Silylodlklertnı l!Jydum. Şimdi artık ılzc 
\'eda etmeliyim. Gidiyorum. Vaktiniz olduğu 
zıı.mnn gelip bonl ncıçllmda ı;crünUz. Belki 
Abel Bel'nmt h::.lckınd:ı. size eJlcncell bir h!· 
kA.ye c.ntntalıllirlm. Çocult yuvc.lnn lçtn d~· 
hıı. !nzlıı tııfsi 'dt latersenlz, bnna yazınız, 

sı::e ccvc.p Ycrirlm. 
Vud {;'X:otccinin elini sıktı. Gitti. 
Spllt de, ynrıda ltalmı!J olan rnültll.lemeyi 

tamıunln.mnlt ıcın MösylS Uovetin yanına 

çıktı. Fıılcat Mis Valorl Hovct isUrabat et-
ınek Uzero o:J:ısma çelcilnılo ve go.zetecJye, 
ltcndJslnl bllO.hore arayacağına dair ha~r 
bırnlcmıştı. 

n~:tL OK 
Spilı, Bclciltıı.lı Con Vuıl ile yaptığı gl:• 

rUı;ımc hakkmda bir yıızı ynzarak matbaaya 
lımıktı. Sonra bir taks.lye binerek Nev Bar. 
n:ıtc çeltmcs!."11 söyledi. Fa.kat Fllt • Strit'dcn \ 
geçcrltc:ı, bir mUveı.zl!n elinde tuttuğu bir 
gnzctcnln b~lığt gO::Une ilişti. Otomoblll 
durdurup cnzeto)of nldı. Gazetede iri hnrf• 
!erle "'Gar Dntosunun erırnrcnı;iz haynleU .. 
dlyo bir ııcrlcvh:ı vardı. Sonra, Splldn gazt· ı 
tcslne gcımıa oıruı mektuptan mUlb~m oldt -
~ dcrlın.J nnln§ılan havndis bildiriliyordu. 
Fnkn.t h:ıvadlıln altma, gnzete gun'nr: llAve 

otmtııtı: 
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;crıiıc rrıa.:~ nefretiniz, etrafınızı gör· dayan ölünceye kadar elele yürüyeceği. 
U.ıJa~zrL 1 

oluyor. Siz bu şekilde bo. nize yemin edin .. isa üzerine yemin 
ll '{en ki 

lı.l)dan le" nı muvaffak • oluyor?.. edin. 
~I.. ~.,:~ ia~ifade ediyor?.. Parda- Ve ha§ engizitör bunları söyliyerek 
bıritı~ıe d" ~~Vilen Pardayan 1 Siz biri- boynunda asılı duran haçı onlara uzat-
ıı_ ıdışırken F . tı. ...._calt 1 austayı elınizden 
tli . 0 arı p ikisi birden yemin ettiler. 
ti tı.ııdcrı a.ta ardayan 1 Evet 1 Faustayı - Şimdi mükemmel. Bu yemininiri 

r., lialckt .ı~ak ve sizinle alay edecek. 
Srona "<l varı unutmayın 1 Ve unutmayın ki bu yemi· 

rato Yal niziin şahidi de benim. Düşmanınızdan ......_ \I' varır bir sesle inledi· 
eter M • kurtulduktan sonra istediğiniz şekilde 

l.tontaıt onııenyör yeter 1 hareket eder ve icap ederse meseleyi a. 
% aıt...t da lcin ve nefretle yumrukla-~ 't . ranızda halledersiniz. Fakat o zamana 
bir ;ıinoıa da.h . kadar Pardayana karşı sarsılmaz bir 

eaıe. a amırane ve daha sert ittifak! .• 
.............. 

.. 0ıtıb· · • 
"tı;ı b' ırınızj . . 
L_ ırıe~i • n Üzerınize saldıracağı· 
~rı.. :r nıı ve ·· 
~tı"' cı bi 1. • rnuşterek ·düşmanınıza 

Şt r •ğıyle h 
aıd trcıc k areket ediniz. Onu 

lir.ı uvveti · a -.Ukterı nız altında ezin. Onu 
llı.ıı sonra d 
liıc . 'VcYahud a aranızda anlaşır. 

tınc da o za b" 'b" ... )' saıd man ırı ırınızın 
l~"-ıı: ıtrrsınız ç·· k'· p d 

o]ttı "'ıı:;ı llllid · un u ar ayan 
'l;acaktır detçe Fa.usta hiçbirinizin 
41J.o • 

htrı ntaıua Sfo 
b· tıirıe baı...... ndrato tereddütle biri-

'Sbiti "tılar s 
)J 8i dtişUn · u makul hal çaresini 

a~ a, tng· .. rnemişti. 
ta1t1ar :

1
:tiln fikrini haklı bulmuş 

......_ S15 ' 0ntaıt • 
)or, d Ylcdiltler· • • . 

Cdi, ınız doğrudur. Monsen 
d''lc!L 
lı~lın g'<llc dU 
l'-• ~ ~i . Şmanınız Pardayan ol
-.ıaı b' lllıyctl · ltd e ınanryor musunuz? 

......_"' en cc 
~'Yet vap verdi: 

• ......_ Orı llıonacnyör 1 
'iı ~ u haJtilt 
Yor ~ l'a~a§ bi a~~~ mahvetmek, ümit

' lıaıı.lluı? r olumlc öldürmek isti
laıı 

' l'orıız M 
't c)t .o hatde on senyör 1 

dı~c14_. dost olunuz birleşiniz. -... ızc • 
Ya.rdıın edeceğinize, Par 

Sonra ayağa kalkarak: 

- Kardinal Montalt, dedi. Siz Dük 
Ponte Macyoreden daha az hastasınız, 
Onu size emanet ediyorum. Kaybedile
cek bir tek dakikanız yoktur. Biran ev• 
vel iyileşmeniz lazım. Unutmayın ki, 

siz kenıdi hatanız yüzünden burada kal. 
mağa mecburken, o vakit kaybetmiyor. 
Çalışıyor. Şimdilik Allahaısmarladık. 

Ve Espinoza ağır adımlarla dışarıya 
çıktı. 

; • 
Baş engizitörün vaadi veçhile Faustıt 

Sent Malin, Monseri ve Şalabrın mu
hafazası altında, sarayı rahat rahat ve 

herkes tarafından hürmetle teşyi edil
mek suretile, terketti. 

Kısa bir mücldet zarfında, büyük bir 
şöhret kazanmanın srınnı bilen FaU!;. 
tayı Sevilde hemen herkes tanımağa 

başlamıştı. Fausta bunu bildiği için ken 
disine prestişle bakan halka tatlı fakat 
her zamanki gibi haşmetli bakışlarla 

mukabele etti. Ve Meti veçhile kenrti
~ini selamlayan halka birkac avuç :!l• 
tın 5avurduktan sonra, kencli'!ini bekli. 
yen muhteşem arabasına birbdi. 

Fausta, kiralamış olduğu Wyük ve 
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cek bir insan olduğumu zannetmek, be
ni tahkir etmek demektir. Ve eğer biraz 
evvel, beni ölclürmek elinizdeyken, bun· 
dan, sarfınazar ettiğinizi düşünmesey· 

dim bu tahkirinizi cezasız bırakmaz. 
dım. Fakat dikkat edin 1 Çünkü haya
tımda hiçbir zaman fazla sabırlı olma· 

mışımdır. Diğer taraftan, bana yaptı. 

ğınız tahkiramiz tekliflerde, size karşı 
bulunduğunu zannettiğim şükran bor· 
cumu ödetmiştir. Size haber vereyi.n 

ki Don Sezar benim dostlarımdandır. 

Binaenaleyh gerek sizin, gerekse efen. 
dinizin bu gence karşı fena bir niyetle 
hareket etmemenizi tavsiye ederim. .. 

Espinoıa hiç kızmadan gene ayni 
tatlı sesle sorclu: 

- Niçin? 
Pardayan ayağa kalkarak cevap ver. 

di: 

- Çünkü bu genç beni alakadar ed=.
yor ve çünkü ona el sürülmesini ist:· 
mi yorum. 

Espinoza garip bir tebessümle aya. 
ğa kalkarak: 

- Görüyorum ki, dedi. Biz biribiri
mizle maatteessüf anlaşabilecek vaziyet 
te değiliz. 

- Ben bunu daha ilk nazarda anla. 
mış ve efendinize söylemiştim. 

- Mösyö, saraydan sağ ve salim 
çıkacağınıza dair söz vermiştim. Sırf. 
sizi tekrar ele geçireceğimi bildiğim için 
dir ki bu sözümde duruyorum. işte o 
zaman sizi merhametsizce ezecegım, 

çünkü siz uzun tetkikler neticesinde ya· 
pılmış olan projelerimize mani olmak 
istiyorsunuz. Gidin mösyö, fakat bun· 
dan sonra dikkat edin .. 

Pardayan müstehziyane bir surett~ 

ba~ engizitörü süzdükten sonra, telkini 
edici müthiş bir emniyetle: 

- Asıl siz dikkat edin mösyö, dedi, 

çünkü sizin uzun tetk ıklcr neticesinde 
yapılmış olan projelerinizin tatbikine 
mani olmağa kendi kendime söz verdim. 
Ve ben her sözümü tutmuş bir adamım. 

Ve Pardayan bunları söyledikten son 
ra emin ve sert adımlarla dışarıya çıL 
tı. 

Espinoza, dudaklarında garip bir te
bessümle, uzaklaşıncaya kaclar onu göz 
lerile takip etti. 

xv 
FAUSTANIN PLANI 

Herkül Sfondrato, Montaltı. Alkaza. 
nn -dışına sürüklemişti. Bir tek kelime 
söylemeden, onu Altın kule civarındil 
bir yamacın eteğine doğru götürdil. Bu. 
rası şehrin ileri karakollarından biriydi. 

Derin bir tefekküre dalmış gibi yü
rüyen bir rahip birkaç adım arkaların
dan onlan takip ediyordu. 

Yama,ın eteğine geldikleri zam:m 
Sfondrato etrafına bir nazar atfetti, val 
nız olduklarını görünce -durdu ve solJJ.• 
yan bir sesle: 

- Beni dinle Montalt, dedi. Sana 
son defa soruyorum: Faustaclan vazge• 
çecek misin? 

Montalt kindu bir sesle ve bütün 
kuvvetile bağırdı: 

- Asla! 1 

Kont Macyore'nin çehresi vahşi bir 
hal aldı. Elini kamasına götürdü. Fakat 
fevkalbeşer bir kuvvet sarfederek elini 
kamasından ayırdıktan sonra, yalvarır 

gibi bir sesle devam etti: 
- Ondan vazgeçmesen bile. onu bir 

an icin olusn terkedebilirsin. Beni din
le Montalt, dosttuk .. Hem de ne dost., 
Gene dost o1ab;liriz Montalt .. Eğer is· 
tersen beraber Romava dönelim .. Pana• 
nın hasta olduğunu biliyor mu"un? Da· 
yın iyice ihtiyarlamış ve bitmiş .. Her i
kimizin de, onun son dakikalarında, Ro-

= 
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94 HORTLIYAN FAUSTA 

mada bulunmamız ikimizin de menfaati' 
iktizasındandır.. Bilhassa ıen Montalt .. 
Sen ki papaya halef olarak tayin edil. I 
miştin .. Ben de amcamın yerineKrem::m 
Kardinalı. 

Montalt papanın hastalığmı duyunca, 
bütün vücudu Urperdi. Papalık onu"l 
yegane hedefi, yegane rüyası idi. Onun 
için biranda, kendisini aşkla hırsın ara· 
sında sıkı§mt§ bir vaziyette müteroddit 
bul:iu. Hemen bir karar vermesi lazım
dı. Papalık tahtını i§gal etmek için 
derhal Romaya gitmek ve böylelikle Fa. 
ustadan uzun zaman için ve belki de c
bediyyen aynlınk veyahud da Fausta
run yanında kalarak papalıktan vazgeç. 
ınek. t 

Fakat birdenbire aklına yeni bir §ey 
gelmi§ olacak ki başını kaldırarak hid
öetle bağırdı: 

- Yalan söylüyorsun Sfondrato, pa
panın ölümU benim gibi seni de fazla 
alakadar etmiyor, senin maksadın beni 
Fa ustadan ayırmaktır! 

Kont Macyore de ayni hiddet ve kin. 
le bağırdı: 

- Evet! .. Öyle 1 •• Ondan uzak ya§a· 
dığımı .. Halbuki senin ondan ayrılma-lı 
ğınr düşündükçe! .. Ah 1 Bilmezsin na
sıl çıldırıyorum .. İkinizi <le merhamet. 
sizce öldürmek arzusuna karıı zor ta
hammül ettim 1.. Hayır 1 Benimle bera· 
her Romaya döneceksin .. Ben onu bir 
daha hiç görmiyeccğim. Fakat sen de 
görmemelisin .. Hiç olmazsa beni kemi. 
ren, beni mahveden ksıkançlıktan kur
tulurum.. Anlıyor musun Montalt'. 
Romaya döneceğiz. 

Montalt ümitGiz ve çılgın bir tavırla 
- Alçak, diye bağırdı. Onun mevcu

diyeti benim için ncfeı almak kadar 
bayatı bir ihtiyaçtır. Onu terkctmek 
mi?~ Benden b' .. ınu istemekle, canımı 

istemek arasnıda hiçbir fark yoktur!. 

- O halde öl 1 •• 
Ve Sfondrato bir hamlede kamasile 

rakib!.nin üzerine ıaldırdr. Fakat Mon. 
talt geriye atlayarak darbeden kurtul· 
du. Ve Kamasını çekerek Sfondratoya 
mukabele etti. 

İkisi de ayni kuvvetteydiler. içlerin· 
de ayni kin vardı, ikisi de ikisinin de 
kalbi ayni arzuyla çarpıyordu: öldilr· 
mekt 

Yakıcı bir gilneş altınida. Kamalar 
biran parladı. Birkaç ııçrayııtan, hırs· 
la savrulan bir kaç tahkirden sonra niba 
yet Sfondrato ilk darbeyi indirdi. Fakat 

tam, bir ı:afer nidaııilc hayltrıdığı bir sı
rada Montalt müthiş bir gayret aarfede. 
rek doğruldu ve rakibinin d.avranması

na meydan vermeden kamasını göğsüne 
sapladı. ikisi de biran sallandılar, sonra 
ayni zamanda da yere yıkıldılar. 

O zaman, kendilerini gözetliyen ra· 
hip, gizlendiği yerden çıkarak, yaralıla. 
ra yaklaştı. Bir müddet lakayt bir ta
vırla kendilerine baktıktan sonra, Al
tınkuleyc doğru ilcrlodi ve orada bulu. 
nan bir kapıyı garip bir vuruıla açtıra· 
rak içeriye girdi. 

Bir ınüddet sonra diğer rahiplerle be
raher yaralılann yanına dönerek kendi. 
lerini itina ile ıııediyelere yerleştirdiler 

ve kuledeki hususi bir odaya götüıı:lü
ler. 

EvvclS, oisbeten daha az yaralı olan 
Montalt kendine geldi. Hiç görmediği 

bir odada, yumuşak ve süıılü bir karyo• 
lanın üzerinde bulunuyordu. Yatağın 

ba§ucunda, üzerinde bir sürü §İ§e, ve bez 
yığılı olan küçük bir masa duruyordu. 
Masanın öbür tarafmıda diğer bir kar. 
yola .. Rahip iki karyola arasında gidip 
geliyor, elinde tuttuğu bir kabm içinde 
bazı merhemler kanştmyordu. 

Montaltın uyandığım görünce yanı· 
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Rahip de onlara bakarak düşUnUY na yaklaştI, perdeyi çekti. Sonra tatlı 

ve hürmetkar bir sesle: 
- Monsenyör kardinnl kendilerini 

nasıl hissediyor? 
Diye sordu. Montalt zayıf bir sesl: 

cevap verdi: 
- tyi .. Teşekkür ederim 1 
- Monsenyör, kenıdilcrini fazla üz-

mezlerse birkaç gün sonra kalkabilecek 
lerdir. 

Montalt bir su~l sormak istiyor, fa. 
kat bir türlü cesaret edemiyordu. Sfon· 
dratoyu öldürdüğünü ümit ediyordu. 
Bu anda bir inilti duydu. Rahip koşarak 
öteki karyolaya yaklaştı ve perdeyi çek 
ti. 

Montalt hayretle: 
- Herkül Sfondrato yaşıyor 1 Demek ki 
onu öldilremcdim 1 

Diye mırıldandı ve çehresi vahşi bir 
hal aldı. 

Diğer taraftan, dük Macyore de Mon 
tcıltm başını gördü ve gözlerinde ayni 
hayret ve nefret belirdi. 

Rahip masanın üzerinden aldığı hir 
şişeden bardağa bir mayi koyarak Sfon
dratoya içiııdi. Ve sonra yarasına, ev. 
vclce hazırlamış olduğu merhemi sür
dü: 

- Dikkat etmelisiniz ekse13.ns dük 
çünkü en ufak bir hareket feci neticeler 
tevlit edebilir. 

Montalt, Sfondratoya dük diye hitap 
edildiğini duyunca hayret etti: 

- Demek ki bu yaltakçı, çoktanberi 
peşinde koştuğu bu riitbeyi amcamdnn 
nihayet koparabildi. 

Rahibin kendilerine içirdiği ilaçlar ve 
yaptığı pansımanlar derhal tesirini gös
terdi ve iki genç iyice ltendilerine gel. 
di!er. 

Şimdi biribirlerine kindar ve tehdit
kar nazarlar atfediyorlardı. 

du.: ,ı. 

- Yarabbim! Bunları bir dak~lca ~· 
nrz lr.raksam, biribirlerinin üzen~e bot' 
dırarak aar!ettiğim bunca emeğı 
çıkaracaklardır. ~ 

Ve hemen yandaki odaya girer~bJt' 
rada dua okur bir vaziyette durarı ·yW 
ka bir rahibe yavaşça bir şeyler 60 

6tıı' 
öikten sonra geriye dönerek iki hll 
nın arasında duran koltuğa oturclı.1 j\'e 

Birkaç dakika son ra bir adanı i~e;tt• 
girerek rahibe yakli:l§tı . Rahip hUr ıtl•• 
le adamın önün:ie cğ'lirken Mon~, (e 
Dük Macyore, g::ırip bor kcrktıY 
ayni zamanda mırıldandılar: 

- Baş en gizi tör! cıııl" 
Rahip, Espinozanın yavaşça sor ,t· 

·ıa\'e !>Uallere cevap verdikten sonra ı 
ti: ,ıııı1 

- Kurtuldular Monsenyör ı .. '{ ıJİri• 
Hltfen yUzlerine dikkat buyurun··1car"" 
birlerinin üzerine atılacaklar diye 

yorum. 11"~' 

B . . .. 1 ı'kı' gence "'' aş engızıtor ıaray a 
8
,, •. 

tıktan sonra rnhibin dışarıya çıJc111 
emretti. .,el•~; 

Yalnız kalınca, iki gencin ara~ ,et• 
koltuğa iyice gömüldü ve sakin bıt' 
le: ,ııi· 

- Anlamıyorum, dedi, siı erJıcel<f jt\' 
. . ,_ H. r bire ı 

sınız, yoıı;:.ıa çocuk mu?... ısı oııı' 

san mı yoksa bir çılgın mı? .. Nasıl .. " l' 
Siz Kardinal Montalt ve siz ~\le ııj' 
Ponte Macyore? .. Siz ki nefsin~;el1 '" 
kim, iradenize hükmetmesini b• l<e~"' 
diğer erkeklerin fevkinde birer er l< tı''' 
niz. Böyle basit bir hırs .. Evet a~tlttlP 
er için biribirinizin üzerine aç 1' 
gibi saldırıyorsunuz! .. Ne ayıp 1· etti~· 

Ve ikisinin de. inliyerek itira~ ,,~e 
lerini duyunca, daha kuvvetli btf 
devam etti: 
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sus 
Bir çok hükume leri sıkı ted
birler almağa mecbur ediyor 

Mısır ehramlanndan kinaye olarak 

İngiltere ile Fransa erkanı harbiyele
rinin vücuda getirdikleri ve iki memle
ketin herhangi bir taarruz karşısında 

müştereken havadan müdafaasına dair 
olan planın Paristc Fransız hava nen. 
retinden çalnıdığıru geçen gün yazmış
tık. Bu mühim hırsızlğın Avrupanm 
bazı mcmleketlerin!de çok hararetli bir 
faaliyete girişmiş olan büyük bir casus 
teşkilatının eseri olduğu, yapılan tahki· 
kattan, anlaşılmıştır. 

Muhtelif memleketlerde son zaman. 
larda çalınan devlet vesikalarının sayı
sı gittikçe artmaktadır. 

Bu teşkilat Fransadan çaldığı sırları 
Almanyaya satarken bir taraftan da Al
manyadan temin ettiği gizli bir takım 

malOmatı Franaaya teslim için pazarlı. 
ğa girişmektedir. 

"Piramid., denilen bu şapkalar Pariste 

Teşkilatın üç muhtelif yerde şubeleri 
vardır. Bunlar hiçbir milletin namına 

çalışmamakta, en yüksek parayı vere
ne hizmet etmektedirler. Hele bu buh
ranlı ve gergin gilnlerdc istc!dlkleri ka. 
dar parayı bulmakta hiç zorluk çek· 
miyor1ar. 

son haftanın modasıdır. Tepesinde be-ı 
yaz ve siyah tüylerden ponpon ıüsleri 
~rı • 

Bundan birkaç hafta evvel, teşkitnt 

' 

• . ~. "' . . ·"·, . + ., '~ -.: r' 

ISPOR POST ASI 
Yeni Türk gençliğini tam ve kati muvaff akiyetlere eriıtire· 

cek biricik fi.mil spordur. Jspor Postası bütün gençleri spor 
ç~rç.evesi içinde birleıtinne ie çalışmaktadır. 

Bugün spor mefhumu içinde birle,en Türk gençliği yarınki 
genit ve tümullü hayatta da tam bir fikir birliği yapmağa 

alıta.caktır. 
lıpor Postuı okuyunuz. O, aynı zamanda bir fikir mec· 

muasıdrr. 

·Her pazartesi çıkar. Fiatr h'er yerde (5) kuru!tur. 
r .... ,. ~~ . ,. • .. . .. ~ • , . • . . . !<-- • .,, ... ,., • \ •• , .. : • • ~ .... -.:...,1"';.•. 

Alman erkanı harbiyesinin gizli bir ta· 
kım planlarını aşırmak suretile Alman 
devletini büyük bir telaşa dilşilrmilştU. 
Halbuki tam o günlerde de ayni Al. 
man erkfim harbiyesi Fransadan gelmiş 
olan gizli bir askeri dosyayı büyük me
rak ve heyecanla tetkik etmekte idi. 

lngiltere, silahlanma planlarını ka
bul ettiği gilndenberi oradııki ecnebi 
casuslarnını sayısı şaşılacak derecede 
artmıştır. 

Geçen sene Britanya hükumetinin 
"Habe iııtana ııhılr fevl<aUide gizli rapor 
lnrr,,nı it"lyan gazeteled harfi harfine 
neşrettikleri zaman, bunun casus te~ 
kilatına mensup bir ajan tarafından 

aşırıldığı tesbit edildi; fakat çalanın 

kendisi bir türlü bulunamadı. Bu teş• 
kiHit bir çok devletlerin en mahrem ve~ 
sikalannın bile kopyelerini elde etmek. 
tedir. 

tngilterede devlet devairi yazıhane· 
terdeki kağıt sepetlerinin muhteviyatı· 
nı her akşam yakmak için hususi ocak. 
lar tesis etmişlerdir ve i~leri yalnız bu 
sepetlerin muhteviyatmr toplayıp yak
mak olan husuat memurlar kullanılmak· 
taldır. 

Bu beynelmilel casuslara kar,ı her 
memleketin mukabil casus teşkilatı da 
kadrolarını genişleterek şiddetli faali. 
yetlere giritmi§ bulurunaktadrr. Umumi 
harp günlerinden beri casuslar bu dere· 
ce faaliyet göstcrmemi~tir. 

ıı w Dr. Ihsan Saoıi •••11 
öksürüli şurubu 

Oksürlik ve r.des C.ırlığı boğmaca 
ve kızamık ölı:sUrüklcrl için pek te
sirli ilAçıır 1 ler eczanede ve t'C:ıa 

dt'pol:ırı:ıda l ulunur. 
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YI .. INJ n ff3>~1l<li~ : Maktu fiyat 

En şık kumaşlar:vcN iPEKTE 

Mevsimin modelleri : y{ld) n 

Renk, zevk ve yenilik VC'JN iPEKTE, 
Tenzilatlı sabf yerine tek fiyat, tam fiyat, maktu fiyat tatbik 
edilmiştir. 

Taksim de abide karşısında 

Kışıı·< 

LVC 
salonunda 

• 
Bayan SAFiYE 

Her ak§a111 9 ,30 ve 11 de · 
muntazaman 2 seans 

1 Aynca ODEON plaklarına okuyan 
Malatyalı tamburi F AHRl'nin 

halk türkülerini dinleyiniz. 

Meydancık No. 53 

Ağrılara, Sızılara, Karşı En Tesirli 

lrılhusa Gripe, Romatizma ve nevraljiye, adele ve bel ağnlarma kartı çok 
müessir ve pek faydab katelerdir. Her eczahane madeni kutularda bulunur. 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Haliçte Unkaparu köprüsü yanında demirli ve idaremizin malı bulu • 

nan Haydarpaıa vapuru açık artbnna ile satılığa çıkanlmıfbr. 
Artbnna 5 ıubat 937 cuma günü Akay tefler encümeninde saat 15 de 

ba§lıyarak 16 da ihalesi yapılacağından taliplerin şartnameyi görmek üzere 
i§letme ıefliğine ve o/0 7,5 güvenme ve arttırma parasiyle o gün encümene 
gelmeleri. ( 460) 

Bütün kış 
cebinizde 

BiR KUTU 

Bulundurunuz. Bu sayede soğuk al
gmlığmdan grip, nezle ve boğaz ol
maktan kurtulunuz. AKR1DOL bo 
ğaz ve bademcik iltihaplamu da pek 
çabuk geçirir. Her eczanede bulunur. 
15 tanelik kutusu 35, 40 tanelik ku

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil
umum tahlilat. EminönU Emlak ve 
Eytam Bankası karşısında İzzet 

1 Bev Hanı. 
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~i .. 
KURUN doktoru 

Necaeddin Atasagun 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 

Ulelide Tayyare apartımanlarm

da daire 2 numara 3 de bastalan
oı kabul eder. Cumarteı::i günleri 1-1 
den 20 ye kadar muayene para.sız. 
dır. 

SEZEN 
TC:..RZiHANESi 
Sahibi: ihsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

En cazip modeller, mevsimlik metin 
ve şık kumaşlar. 

lstanbul Yeni Posta1uıne kar~sında 
Letafet hanında .+ No. 
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eketin çok kıymetli musiki san'atkarlan ve bayan 

MUALLA 
SOLiST ı,ek1' 

S. ATILA Revü heyeti bayanlardan müteşekkil ZeY , ii 
:: Anadolu dansları 

1

1
·! Tanburi bestekar a~ah8 

:1 PAZAR gündüz 3 AYL AT•N ~: ten 5,30 a kadar 1 of!" 
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Beher metre murabbaına 5 lira kıymet biçilen Ak,.ra~ 
rinde 12 inci adada 2 metre 50 santim yüzlü 21 metre 65 saıı~ 
arsa aablmak üzere açık artbrmrya konulmuş ise isteklisi b~~ 
pazarlığa çevrilmiştir. Şartnamesi levazım müdürlüğünde ~o fi 
liler 8 lira 11 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubı1 
1/937 perşembe günü aaat 14 de <kimi encümende bulun (1 
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Fransızca dar!9 

La famille Durand 
Resim: 3 

tusu 70 kuruştur. a. ....... ~MEt ............................ r.m ....... .. 

lstanbuZ Be§irıci icra Memurluğun
dan: Dairemizin 936.2368 No. lu dos. 
yasile mahcuz olup 18-1-1837 tarihin

de satılmasma karar verilen Kadıkö

yünde Söğütlü Çeşme caddesinde 10 

No. lu handa mevcut bir adet bıçkı 

şerit makinesi ile bir adet pulanya ma 
kinesi 2.2-1937 tarihine müsadif salı 

Ereğli Kömür Havzası Sağlık 1'eşı,11at1 
Raşhekfmllğlnden: 

1 - Zonguldak kömür havzası sağlık te,kilatma lüzumu olan 329 
kalem ecza ispenciyan malzemenin muhammen kıymeti 4999.90 kuruştan 
ibarettir. 

2 - lhtiyacatm listesi ve şartnamesi lstanbulda T aşhanda maden me
murluğunda ve Zonguldakta sağlık teşkilab baş hekimliğinden pnrasrz alı-
DD'. 

3 - Eksilbne 312/937 tarih.inde çarşamba günü saat 15 de Zongul
dakta maden müdürlüğünde sağlık komisyonu tarafından yapılır. 

4 - Eksiltme a~ık eksiltme suretiyJe olacaktır. 
5 - Muvakkat teminat 375 liradır. (39G) 

• 

günü saat 10 d3ll 12 ye kadar açık art_ 

tırma ile satılacaktır. İştirak etmek 

istiyenlerin mahallinde bulunacak me
mura müracaatlan ilan olunur. 

Satıhk Em.Ak 
arırnıyor 

Satılık han, ııpartıman, ev ve dük. 
kanı olanlar Galata Ada Han (Emlak 
ve sigorta işleri Bürosuna) rlti.iracaat. 
Telefon: 43837 

·- Tabi Uer 1 il Her ecza .. ede ar aımız. ( "' os.a ku u&u 1255 Hormobln ) 

, ...... 
1 - Un (e) enfant: bir çocuk. 2 - Le jouet: OtJU~ı. 1 ~ 

4 - Le lait: süt. 5 - Le chat: kedi. 6 - Charles: ~9' 
train: tren. 8 - Denise: Döniz. 9 - La bonne: h /fi/ 
ıo - Le bCbC: 1diçük çocuk. 11 - La poup~: bebek. 1~\;oe 
val: at. 13 - I.e lit: yatcık. 14 - Le coin: M§e. 15 -
b;r cı.ı. 16 - Le bras: 7;,ot 


