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ıngiltere ne ıtaıya arasında Almanya, ispanyada 
Akdeniz anlaşması 

dün imzalandı Donanmasile filen ve resmen 
Bir lngiliz amiralı diyor ki : H a r b e g i r d i 
•• Türkiyenin dostluğu ıngiltere ve 
ltaıya için çok ehemmiyetlidir. Bu Alman filosu lspanyol karasularında 
:~b::..'"~~:;:r;:,:;!~~:;:~. Türkiye ıc;:in lspanyol gemilerine ateş açıyor 

Akdenizde lngiliz - ltalyan anlaş- nunsayılmasıveikimemleketinmu' 1 ııa· mukabele edecek rnasına dair gelen haberler bugi.in lihane arzularına ait bulunmakta. spa n y o r 
toplanmış ve tam bir vuzuh kesbet· dır. 
miş bulunuyor. Mezkur anlaşmanın diğer hiç bir · 

lı:ıgiltere ve İtalya arasındaki Ak- memlekete karşı müteveccih olma· 
dcnız anlaşması, dün lngilterenin Ro dığı da ayrıca tasrih olunmaktadır. 
rna büyük elçisi ile ftalya hariciye na· lnglllz Amlrahnm nutku 
~arasında imza e~ilmiştir. "Grest Britain and The East,, isim 
rediJ nlaş~anın metnı sonradan neş - Ji İngilizce siyasi mecmuanın son nüs 

. ecektir. Romada ve Londrada hasında lngilteredeki "yakın ve orta ' 
~İ zamanda lngiliz gazetelerinden Şark cemiyeti., nin son toplantısın
Jaı an bu anlaşmıya benzer bir an - da Amiral Usbome "Akdeniz mese. 

8 
~m da İtalya ile Fransa ara- leleri mevzuu üzerinde söylediği bir 

ın~ da ı ... h . d" " . lar yapı acagmı ta mm e ıyor- nutkun parçaları görülmektedır. 
. lngiliz Amiralı bu nutkunda Tiir 

kanı Rorna 2 ~A. ~.)-Dış işleri ha- kiyenin Boğazların tahkimiyle kaz'lr. 
bu .. Kont Cıa~o. ıle Sir Drummond drğı mevkie işaretle diyor ki: 
ıJun 1} de, Şıgı sarayında, lngiliı: - "Çanakkaleyi tahkim etmek hak-
ka~ Ge~tl~_en Agreement mu- kiyle, Türkiye, kuvvet şahikasına Alman 7arın yeni gemilerinden A nıiral ,3er krwva:zörii. 

namesını., ımza ebnişlerdir. çıkmak hususunda büyük bir adım 

~Urnukavelenamebirtekvesika- atmıştır. Böylelikle Türkiye Rus- Almanya, şı· ....... di de lspa~va 
ile ı:e~. Bu vesikada lngiltere yayı, Romanyayı ve Bulgaristanı 1 1 1 1 • 
m k _ra1bır takım teminat teati et - elinde tuttu. Ve topraklarını ltal- F • • d • k 

e tocuırcr B t • Akd · k d dah asına goz 1 nıı·ş sta.tükı · u emınat, enız yaya arşı, her zamankin en a 
aerbes ~~· hbu denizde seyrüsefer ı cok muhazafa etmek mevkiine geçti. Berlin: 3 (A.A.) _Alman propagan vapuruna ateş etmiş ve bu vapur karaya 

-
tiaı, er iki tarafın hukuku • - (DC'V()f1M f incide) da bakanı dün iki Alınan - İspanyol oturmu§. 

hadisesi olduğunu Röyter ajansına teyit 2 - Graf Spee kruvazörü İspanyol 
etmiştir. Aragon vapurunu tevkif etmiştir. 

ancak halkını taz- __ ı_-_K_ö_ni_gs_h_er_g_kru.....-v-az_ö_ru __ soto_n Hldlse lspany::d:ara sularında 
Gürbüz ve Güzel Boyan: 3 (A.A.) - Bilbaddan ha• 

!;:2.üşahitlere dert yanmamaları için 

Yı• k d d • ÇCCUk ber veriliyor: Dün Bask sahilinde ceve. evam e ıyor lan etmekte olan Königsberg Alman 

F 
. M Üs ca baı kam D :z kruvazörü, Bilbaodan Santandcre git· 

ransız a1·ansı takvı·ye kıtalarının mekte olan "Soton,, adlı İspanyol gemi sini durdurmuştur. Kruvazör kumanda 

nını gemiye çıkmaya davet etmiş ve 
Sotonun durdurulmas·nın P~losa ka~r 
yapılan muamelenin mukabcleibilmisli. 

ni teşkil ettiği hakkındaki bcyartnameyi 
imzaya davet etmiştir. 

Kruvazör, İspanyol gemisine Cialice 
sahilinde bulunan asilerin limanına git
mesini emretmiştir. ikinci kaptan gemi· 
ye çıkınca gemi sahile doğru yürümii} 
ve ken!disir.i karaya oturtmuştur. Kru.. 
vazör Sotonu topa tutmuşsa da isabet 
vaki olmamıştır. 

(Devamı 2 incide) Halebe döndüğünü bildiriyor nı tspanyo1 gemisinin ikinci kumanda-

~ .Aı~nan haberlerden anlaşıldığına gö- Bunun gayesi ha.Ikın nıil.şahidlere der- ._ .................................................................................................................. ; 

1 nııııetıer cemiyeti bitaart müşahit· dini dökmemesini temin etmektir. Kendi kendinize 1000 kelime ile i 
: heyetinin Sancağa gelmesiyle bera- Delegeler dün gece Jfalebe varmış-

.1:• Fransız müstemleke memurları lar ve Antakyaya doğru yollarına de
nı~hitlerin gözlerini boyamak için vam etmişlerdir. 
lnuth· lb" 
1 ış ır faaliyet sarfına başlamış - Fransız Havas ajansmın bildircliği _ 
lltdır. ne göre "Delegelerin ınuvasa.ıatmı mü-
~ÜŞa.hidlerin Sancağa gelmesi mü - teakip, bir piyade bölüğü ile üç oto 

~betile Fransız za;bitlcrl yanlarına mitralyözden mürekkep olan takviye 
da ~islerini alarak grup grup köylere kuvveti Halcbe dönmüştür. 
~lnuşlardır. Köylerde köylüye taz- Bir hafif süvari !bölüğü Harimin ce-
--2.._er ve propaganda yapılmaktadır. nubuna ~ekilmiştir.,, 

Son yirmi dört saatta 

27 muhtelif zabıta 
vakası oldu 

htr •-11orucu yaralandı, 

~"Örü d ü ve bazı 
şüpheli 

kazalar 
bir HIHm 
oldu 

l• olv J<;tı•ııı 

!r.fliisaba.Tvan~ 3~ numam ile iştfrak 
od.en Bay irfan kızı. d-Ort yaşında 

GÜLER 

Kupon: 47 Çocukııırmızm mil.sal 
bakamıza fştırak edcbllmeler1 için 

bu kuponl:ırın toplanması ıtı.zımdır. 

.___ . (l'azısı 2 inekle) 
---------~~~~~----~--~--_:_~~~--=--_:_----~--------------

1 .. .,.. 

Hergün bir ders verilecektir. 
Her ders forma halinde verilecektir. 

iNGiLiZCE 
FRANSIZCA 

ALMANCA 
Öğrenmek istiyenler şunu unutmamalıdırlar ki Haberin takip 
edeceği metod lisan öğretme metodlarmın en iyisidir. 

Evinizde hafif ve eğlenceli bir meşguliyet sizi yepye
ni bir aleme kavuşturmak igin kafidir. 

PROGRAM 
Pazartesi perşenbe günleri lNGlLİZCE 
Cuma ve salı ALMANCA 
çarşanba ve cumartesi ,. ı.~RANSIZCA 

Her ayın birinci pazan Fransızca, ikinci pazan lngillzce, 
llc;Uncü pazarı Almanca, dördUncU pazar1 Fransu:ca. şayet varsa 
bc§lncl pazan lnglllzce. 

Bugün 
yarın 

Fransızca, 
lngilizce 

l ler dil <lcrsi, o dili bilmiyen birine okutturulmuş ve onun 
uğradığı müşküller göz önüne alınarak dersler tekrar tekrar 
tadil .. t :ıbi tutulmuştur. Bununla beraber derslerde uğraya· 
uığmız herhangi bir müşkül5.ta gazetemiz sütunlarında 

ce\'ap da verebilecektir. Bize miişk\illerinizi çekinmeden 
sr---bilirsiniz ... 

~bon_~~~mize: . 
Lısan de:-slcnmızı takı~ etmek ve sırf bunun ıçın gaze
temize abone olanlarla olmak istiyenlerin ikinci sayfamızda
ki yazıyı dikkatle okumalarını rica ederiz. 

i 

12 inci sayfamızdaki 1 numaralı 
resmi kesmeyi unutmayınız 

············································-··--........ --··------------



&.ncakta Türk1cre reva görülen zulüm l1akkında mahallinde tetkik
• m ,et:. tarafından gönderilen l1itaraf mü

rkcn Sancaktan gelmiş b ir Türk kafılcsilc 

t ilk i'] olarak b ı Tür'k kafilcs"nin rnurahhaslnnnı kn.bul 
l nn h t nı ncz.r..ketl"' d ·nı mL5 lmlt•nuyor. Bu, 

müst.emlcl.c memurlannrn ta.zyikı ve 
riy ı ·ı rin Ti rk ~esini duyur.m.amak için ellerinden 

yrru: 1 :n n ti<: ~inde bit: raf h yetin hakikati tam 
m lri i tiın:ı.r ·r. ra at n"ticenin bak

'"t bcllilr ctmf.' i "hlim.al: cok k uvv<'tli
~ ·miz z b<.'p rd n • Jl!.c:ığrntla ıoU k:ı.dar-

2 

Sım yh:mi dört saat zarfında Jchrimi.z 
d ~kiz yaralıl:na yedi dolandmcılrk, 
ve yıı..nkesicllik n.lcısile 12 muhtelif za. 
b vaknm olmu r. 

v n n bir çocuk 

Dan bfr vavrucuk yan.ım§tir. Samat
ya Mclunet paıa a.k.aretlcrindc oturan 
çlmento fabrlkasx i§Çilerinden Alinin 
dört y.ı§llldaki kızı Esma annesinin bak
kala ~ittiği sırada yanmakta olan man. 
gah dcvinniş ve elbiscailc ayaklan yan
mııtn'· Zavallı çocuk foct bir vaziyette 
hastaneye kaldınlmıştrr. 

kazaları 

DWı gene iki amele clikkatsWik yü
z.ünden parmaklarım kaybmıılftir. Bey 
oğlunda Aybaşı soka~ 1spironun 
fnbrlhınıda çalı§an Leon bir ağacı ma
kinede ket:erken parmaklamu k.aptırmı~ 
:c sol elinin parmaklan kcsilmlştir. 

Fm4tklrda kaucuk fabrikasında çalı. 

Mt•etafa kIZr Muammer fabrikada 
l.emlzlik yap~rken dini makineye kap
bmuş ''C iki parır..ağı ezikliştir. 

Mang aldan zeh!rl udi 

Dlln l..a!d.ık3yilnde ıJir genç kız ha-
mamda zehiılenmiştir. K a d ı k ö. 

nde Osmanağcıda oturan tüccar IIarn
dinin 13 yaşındaki ktzr Cemile yıkan

mak ürere hamama gfrmiş ve orada btı. 
Junan nıangıı.lın tcsirile düşfip baytlıruş 

L 

• er,, ın 
• 
ıc Si 

Gazetem!", llı:ruı derslerlno b.."\§lamayı ka 
nırla,tmlıi? gt\nlerdc 1nglllzce, Fransızca ve 
.AlmanCO.!'l h~E:Un vermek .surctıte bu Uı; 
dil dc:slni tlç ay içinde btUrmeyt dUştlnmU, 
tn. Yakta kt 11:'.nma başladık. Abono olmak 
tein mUro.caat edenlerden ve dcrslcrtmızl ta 
l:1p etmek ıı.nmsunu gösteren ob."llyuculan 
mızdan aldı~mız mektuplar bizi kıı.rarmı:zı 
ce .. t'}Urmck \'1lZ!yetinde bmıktJ. 

ı lr ., ;ı.at cılcnter, cm dcralcrlnln hnkAnı 
olursa Conna halinde verilmesini isttyorlar 
dl. Vılhaldkıı. bu d rsl"ri tonrııdruı kıtnp ha 
:inde bıısmak gibi bir flkrimiz bulunmadı(;'ı 
için bunların forma halinde verilmesi çok 
dalın lyt olurdu. Fakat bu takd rde bir mıı.h 

zur vardı: Ur lisanı bir n nd::ı. vıı h l..rı 

tte 27 
vak ası 
tır. Neden aonra i§in farkına vanlmı} 

ve zavallı kızcağız hastaneye kaldınl

ntı§ttr. 

ŞUphell bir 81Um 

DUn Hahcioğlunda bir kadın eararen 
giz ıekikie öldüğünden zabıtaca tahki
kata başlanmıştır. 

Haltcıoğlurlda Bademlik caddesinde 
Ermeni kilisesine ait bir evde oturan 
45 yaşlarında Tiryokidiris isimli kadı. 
nın lSldilğü haber verilmiJ ve gelen be
lediye tabii ölümü §Upheli görmii§tür. 
Bunun üzerine zabıta tabibi i§e vaziyet 
etmiı. zabrta da tahkikata ba§lamı§tJT. 

Bentlerde bir hldl•• 
Dün bentlerde bir h!disc olmuş ve 

zavallı bir korucu yaralantnJJtır. 
Anadoluhiaarh İsmail, Haydarpaıa li

sesi talebelerinden Nuri Salim ve Besim 
Sait bentlere giderek orada avlanmak 
"stemişlerdir. 

Halbuki oral:ın avlanmak yasak oldu.. 
ğundan bentler nıüdürü nmil buna 
mani olmak istemi§ ve silahlan alarak 
namlulan krrmak istemiştir. Bu esnada 
bir sila!ı patlamıç ve KamilL'l paltosunu 
delerek arkada duran Dcmiroğlu ihsa
nı yaralanıı~t r. 

Bu hadise hakkında tahkikata ba§lan 
:nıştır. 

Yugoslav 
Bulgar 

anlaşması 
Balkan birliği misakı
nın esaslar~na uygun 

gö!9Ulüyor 
Atina 2 (A. A.) - Alina Ajansı 

bildiriyor: 
Yugoslavya ile Bulgaristan arasın

da yakında bir ademi tecavüz paktı 
yapılacağı salahiyettar mahafilde te· 
yit olunmaktadır. Ancak şurası 
da tasrih ediliyor ki, Bulgaristan Yu
goslavyaya böyle bir teklif yaparken 
Romanya ve Yunanistana dcı mü -

nasip bir zamanda mümasil teklifler 
de bulunmak fikrini izhar Ptmiştir. 
Malum olduITTı üzere 1929 tarih!i 
Tiirk - Bulgar dostluk muahedesi 
1934 de esasen temdit edilmişti. 

Balkan paktını imzalıyan dcvlctlec 
arasmda yapılan noktai nazar teati!'!· 
ri mezkur paktın tnm ve mutlak ola -
rak mer'iyctte kaldı~ı miişahede e 
dilmi,ti. 

Bul .,ar· "t""n diğer 13:ılkan devleti e
riy i<' mu1":'lrenet te"isi hususunda gös l 
terdiğ ' arzu, s tat ükonun muhafazn
siyle R lhm sulhunun idamesini is
ti. d..: d n R !kan p l.tmm esasın.:. 
h ~mivl t vufu1

• e mcktcdir. 

E!u= n fs "c Ei ~a tmn22at 

S fya 2 (A. A .) - Yu,.,oslavya 
ile bir dostluk pal tı nktine dair olan 
hc.ıbcr, b ütün Bu1 r mahf lbrinde 
yeni s n enin bı l l ~ c-ı:ı :ı Bafüan -
la r harı~: için b ir fali lınyır olamk kari 
şılanmaktadır. 

.., -·------- -

LO v yüJı iks B< ~alfiısnu ge~çoeırnne 

z A.t ya ıl c 
Nafia vekili Ali Çetin kaya dün 

Part otelinde lzmirli gençler tarafın
dan tertip edilen çayda bulunmuştur. 
Oteli dolduran yü7lerce genç tara
fmdan hararetle ka· ı lanan Ali Çe
tinkaya bir müddet oturduktan sonra l 
gençliğe uzun müddettenberi uğraşı
lan en büyük müjdeyi vermiş ve dc
nıistir ki: 

Ali Çetinkaya kendisiyle görüşen dar olan kısmını tetkik ettim. Bugün 
gaze tecilere de demiştir ki: ele Y edikulede şirketin atölyesini de· 

;-,_ Tramva.' Şirketi T! ezdin<le ·a· 
pılan te~cl:>hü~ nc~İl:csinde buncı-.n 
sonra bütiin orbmektep talebeleriyle 

··- Edirnye gönderdiğimizi ilk laştık, malzemeyi, yol parkını gör • 
Türk treninden 24 saat geçtiği halde düm. Sonunda şu neticeye v~rdım ki 
sevincimiz hala devam etmektedir. buraları çok bakımsız kalmıştır. Eş
Bizimle be raber bütÜn halkın ve bil- yanın , malzemenin yeniden tetkik 
hassa T rakyadaki yurttaşlanmızm edilerek yolların yeniden tamiri, talc 
hepsi bayram yapmaktadır. Dün viyesi ve köprülerin de yeniden göz
,.e bugün biıılerce telgraf aldım. Bü- den geçirildikten 8onra bütün hatta 
tü n ha lk Ata türk ve ismet lnöünün esaslı şekilde bir bakım tesis edilerek 
direktifleriyle başarılan bu muvaf fa- buralarının ela Devlet Demiryollan 
kıyetten sevinçle bahsediyor. gibi muntazam bir hale getirilmesi 

liseliler, Üniversiteliler, yüksek mek
tep müdavimleri ve bilumum mek
teplj}er tramvaylarda tenzilatlı tari
feye tabi olacaklardır. ,, 

1Ik Türk treni Edirneye varmadc-n i~ın Jnzım gelenlere talimat verdim. • 
evw-1 Yunan topraklanna girerken Bundan başka halkın şimdive 
Yunan jandarma müfrezeleri ve Elen kadar arı acı §ikayet ettiği tarife me· 

halkı tarafından merasimle karşı • selesini de kökünden halletmcğe ka
landığını, bizimkilerden bayram ro· rar verdik. Çok yakın bir zamanda 

Bu müjde gençlik arasında büyük 
tezahürata ves"le teşkil etmiş ve Na
fia vekilimize teşekkürde bulunul
mu§tur. 

zeti istediklerini haber aldım. Dost gerek yolcu biletlerinde ve gerekse 
komşumuzun bu tezahüratı bizi çok nakliye tarifelerinde Devlet Demir -

memnun etti. Evvelki gün Sirkeci yollarında yapılan bütün ucuzluklnr Atat ü rk istasyonunu, oradaki binaları. am - ve kolaylık.lan burada ela tatbike ba§
barları, hat ve boruların denize ka - lıyacağız.,, 

~arlclye ~ekill~lzlc ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

görUştil 
Cumhurreisimiz Atatürk dün akşam 

Perapalaaa giderek bir müddet istirahat 
buyurmuşlar ve bu esna<la Hariciye 
vekili Tevfik Rü§tü Arası kabul ederek 
göril§tll U§lerdir, 

lmanya, 1 panyada 
filen harbe başladı 

Hariciye vekilimiz Doktor Tc'\·fik 
Rü§tU Aras ldün akşama kadar otelde 
kalmı§, ve akşam üzeri İspanya masla. 
hatgüzan Bcganyayı kabul etmi§tir. 

Tevfik Rüştü Aras bu akşam Anka
raya gidecektir. 

Akdeniz 
anlaşması 

dün imzalandı 

(B04 tarafı 1 incide) l 
Bundan sonra bir hUkumet tayyaresi 

kruvazör üzerinde cevelan etmeye başla 
<lığından Königsberk, açık denizi boy· 
lamıştır. 

Birkaç saat sonra kendisini kurtarm:ı 
ya muvaffak olan Soton, Santandere 
gitmiştir. 

Sotonun durdurulduğudan birkaç 
dakika sonra karaya oturması hadisesi
nin İspanyol kara sulannda cereyan et. 
tiğine ldelildir. 

Bu da ba•ka blr hadise mi? ( IJaıı tarafı 1 incide} 
Türkiye bir kere daha dikk'.ate alına- Faris 2 (A.A.) - iyi malumat alan 
cak devlet oldu. Ve onun dostluğu mahafil, Soton ismindeki 1375 tonluk 
İngiltere ve ayni derecede İtalya için İspanyol hükumetine ait gemiyi zaptet 
çok mühim bir hal aldı.,, ıneden ev ıel Königsberg kruvazzörü-

Neticede hatip sözü diplomatik nün başka bir İspanyol vapuruna ateş 
vaziyete getirerek şunu demiştir: açarak vapurun karaya oturmasına se-

.. Jngilterenin siyaseti, Türkiye. hep olduğu bildirilmektedir. 

Yummistan ve Yugoslavya gibi dev- Bir bahane mi ? 
letlerle dostluk kortası yapıp İtalyayı Berlin: 3 (A.A.) (Alman ajansın. 
tecrit etmek midir. Yoksa geçmi1'İ dan) - "İtimat edilir birçok şahitlerin 
geçmİ§ olarak kabul edip İtalyanın ifadesine göre, Bilbaoda Marksist ma
eJini sıkmak ve onunla dost olmRk kamat geçen teşriniııanide Lothar Gud-
mıclxr? Harici siyasette hissiyat hiç de adında bir Alman tebaasını idama 1 
rol oynamamalıdır. Ve İtalya ile d d · d' ı mahkum e erek kurşuna iznu~ler ır. 
statükoyu muhafaza hususunda ya- Siyasi rnahafilde bu idamın bir katil ha. 
pılmış bir anlaşmadan yalnız faydn disesi olarak telfikki edilmesi 15zımgel· · 
çıkmalıdır. Bu suretle ticaret yeniden diği söylenmektedir. 
canlanır. Gerginlik gevşer. Ve Avru- 1 h 11 i mukabeı~ 

ıh . . d'" d 1 h d spanya .arp gem er .... panm su u ıçın ort ev et mua e e 
si~e doğru büyük bir adını atılmış o- ed~ c 3 k 
lur. Londra: 2 (A.A.) - İspanyanın Lon 

Böyle bir anlaşma, kendilerini mü cra büyük elçisi lıugün hariciye bakan. 
tecavize karşı bilkuvvet teminat lığına giderek Alman hükumet inin is
altma alacak olduktan sonra, Yugos- panyol sularında Königsberg kruvazörü 
lavya, Yunanistan veya Türkiye için tarafından Soton vapuruna vukubulan 
dahi gayri müsait olamaz.,. tecavüz hzıkkındaki raporunu biz.zat tev 

Gürbüz ve güzel 
Ç@~lYI~ 

mlYısalb)aka·mu~ 

-Foto Etcm
M · alxı1oamıztı 8'3 m•n.ara i 1c i,JJtirah 
eden Bay El:renı llam<li oğlu dokuz 

ya~'1"da 
HAMDİ CAN BAKAN 

di etmiştir. 

ispanya büyük elçisi bu hadise ile 
İspanya için çok vahim bir vaziyetin h8 
dis oli::luğunu kaydetmiş ve ispanya hü. 
kumetinin bu vaziyeti kurtarmak üzere 
<lonanınasma ticaret ge:nilerini en mü
essir bir tarzda himaye ve taarruz halin 
de Alman harp Gemilerine kar§I nte~ et
mek i ~i .1 emir vermek mecburiyetinde 
kaldığını bildirmi~tir. 

C ph ~de vazry.,,t 

Madrit 2 (A.A.) - Harbiye Nezare. 
tinin dün saat 21,45 te neşrettiği resmi 
bir tebliğde ezcümle şöyle denilmekte
dir: 

"Mndrit cephesinde dün gece ve bü
tün gün t:iüşman top~ulan büyük bir 
faaliyette bulunmuşlard r. Mitralyöz ve 
piyade toplarının ateşi hiç kesilmemiş, 

bilhassa akşama doğru fazlal2şıruştır. 

Düşman tayyareleri de keşif uçuşları 

yapmışlardır. 

HükOmet tarafına geçen be!l asi ne. 
fer düşmanın maneviyatı pek bozuk ol· 
duğunu söylemi~lerdir.,, 

Atm !'\yanm yeni m ltsıtıan 

Bu attba.'ı:!:i posta ile gelen Niyuz 
Kronik! gnzotcsindc diplomatik muh:ı. 
bir V crnon B:ırtlct şun:.ı )'.~ ./ or 

''Avrupanın hariciye nez'lrctleri ıs-

panya işlerine komşularırun müdahale
sine nasıl mani olabileceğini dil§Unür. 
ken Almanya, ibcrya yarım adasından 
(İspanya) daha büyük kıymeti haiz bir 
mıntaka olan İspanyol Fası üzerinıdeki 
nüfuzunu arttırmağa çalışıyor. 

General Frankonun ispanyada muzaf 
feriyet kazanması imkanlan hergün da· 
ha çok azalırken Fasın davetkar sesi 
Almanların kulağına tedricen daha zi· 
yade ısrarla aksetmektedir. 

Almanya 1914 den evvel §imali Afri 
kaya taalluk ve İngiltere ile Fransa ta. 
rafından daime geri çevrilmiş olan bil· 
yük emeller besliyordu. 

Filhakika 1911 senesinde Agadir a· 
çıklannda "Alman menafiini himaye 
etmek kaydile,, gelen Alman ganbotu 
Panter Avrupayı harbe sürüklemek 1de. 
recesine girmişti. 

Versay muahedesinin 141-146 ın· 

cı maddeleri ile Almanya Fastaki emel· 
lerinden vağgeçmişti. Bu maddeler, Al· 
manyanın, kendisini tezlil ettiği iddia 
eylediği ve müsavatsızlık doğuran maı:l. 
delerden bugün mer'iyette kalan bir k.ı· 
çı arasındadır. Bu itibarla, İspanyadaki.. 
dahili harp nihayete ermeden Her Hit· 
lerin, Versay muahedesinin bu madde .. 
]erine de bir hiicumcla bulunması hay· 
ret uyandırmaz. 
Almanyanın kentlisini diğer memle· 

ketlerle müsavi olmaktan alıkoyan mu. 
ahedelere karşı gösterdiği çok tabii iti· 
razdan gayri dört sebep vardır. Bu se• 
bepler, İspanyol Fasının yakın bir is
tikbalde siyasette oynayacağı mühim 
role insanı inandırmaktadır. 

Birincisi buranın büyük sevkulceyçi 
ehemmiyeti olduğudur. İspanyol Faı;ına 
f;ahip olan Avrupa devleti, ayni zaman· 
da Cebelüttank boğazını da kontrolU 
alt·nda bulundurur . ." 

İkincisi bu mıntaka Alman eline veya 
kuvvetli bir Alman nüfuzu altına geçer 
se, Fransııı Fasınlda Fransanın faydalı 

bir Fas ordusu vücuda getirmek husu· 
sundaki emelleri tahrip edilir. 

üçüncü sebep, İspanyol Fasının şitı1· 
eli İspanyol a l1eri elinde bulunmasıdrt· 
Bugilnkii İspanyol dahili harbi neti:e· 
sinde nsilcr İspanyada ezici bir mağ!O'.:ıi 
yete uğrasalar da, isp:ınyol Fası hal!i 
isyan kuvvetleri elinde kalır. 

Dördüncü sebep, İspanyol Rifindeki 
dağlar:n maıdendcn yana zengin bulun· 
ması ve bu madenlerin Alman ağır sa.. 
nayiine pek yarayacak olmasıdır. , 

Ve şimdi hiç şüphe yoktur ki Fastak1 

Alman nüfuzu hayli büyüktür. General 
Franko Berlinden gördüğü yardunıJ1 

ücretini Fnstan temin ettiği manganeı: 
ve ham demir madenlerile ödiyor .. 

Bu vaziyetlerin herhangi birisine bıt" 
kılacnk olursa şu anlaşılır: İngiltere ve 
Fransa, İspanyol dahili harbi ba§ladıi't 
ı:aman meşru Mııdrit hükfunetine hariÇ 
ten kanuni ve tabii şekilde cephane al· 
mak hakkını redcldttikleri için ~rbt 
Akdenizöc emni, et_ hissini kaybedecek· 
lerôir.,, 
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~~aim 'l&iiş.üm: ---Matbuat hDma-
yesAnı kDmBer 

görüyor ı 
B. 

trÇOlc kasabalara uğradım, birçok 
memurların odala . di 
•t• nna gır m... Meslek 
ı ıyatlar dilrtüyor; hangi gazete ve mec 
muatar va d. 
d 1 

• r ıye bakıyorum. Piyasa kai-
e erı nıuc ·b· ! 1 ınce satılanlar pek 0 kadar 

içki ile 
mücadele l Devlet hesabına 

Bu yll 19 talebe 
okuyacak 

Kocasını 
boğacakmış 

Adamcağız kurtula
rak soluğu kara~olda 

3 

Suırlye 

TlYıırkDyeyl nasuı 

gömeDCcdlDır 
Cu:m.huriyeUe Yunus Nndi, bu!fün1cü 
~nı, geme Tıirkün ne pa}ı48ımı 
oluraa olsun talıakkuk ettireceği Hatay ll%la değil... Yani, ekseriyet gönül n 

zas:yıe b. ' -
k ır gazete veya mecmua alıp o-
uınuyor: Belki de buna meydan kalmı-

Başka memleketler
de gerilerken bizde 

ilerliyormuş 

Harice gfdeceklerln 
lmtlbanları başlıyor a ldJ !§ine ayırm1§tır. Bundan bahsederken, 

yor. 

1 

Y eşilhilll kurumu 18 incl kongresi 
dün Eminönü halkevinde yapılmıştır. 

ld&re heyetinin bir senelik raporu o
kunup kabul edildikten sonra birlik u-

Bu yıl devlet hesabına okumak üze
~ yabancı memleketlere gönderilecek 
talebelerin sayısı, hangi mekteplere gön 
derilecekleri, hangi vekalet veya umum 
müdürlük hesabına gidecekleri tayin ve 
tesbit edilmiştir. 

lzmirde Ahmed isminde birisi gece- bir dmilet olma yo~ı~ ilk adımım at-

Haydi isimlerini aöylemiyeyim, ban 
yan resnır teşekküllerin çıkardıkları 
meslek ne • ı trıyatı. memurlara sat·n aJ. 
dınimaktadır. Bundan ne umulur? Kül-
türel b. . ·r ı 

. . ır llti ade mi? Bence bilakis ı 
ÇUnkü "bütremizdeki okuma fashnı bul 
na kapattık, başkasını alamıyoruz r •• di-
yenl-:rc ra ti d Ö s a ırn. yleyse, hakikatte 
gazete ., 

eya mecmua olnuyan bu neşri-
yat hakik· b 

mumi katibi Fahreddin Kerim söz al -
mış, içki ile mücadelenin nasıl oldu
ğundan bahsetmiştir. 

Bundan sonra Saf iye Hüseyin bir.de 
içki mücadelesi hakkında söz söyle -
miş ve daha sonra doktor İbrahim 

Zati Avrupada geriliyen içki mUcade-ı mat uatın hakkını yiyor. 
SaYtfalar ru kanştırdım: lesinin bizde niçin ileri gittiğini anlat-

d İçlerincte bir takım doldurma, yahut mıştrr. 
a 0 teşekkülün mesleki husussiyetine Müteakiben idare heyeti seçimi ya-

taall~lt eden yazılar nr. Bunf:mn iltt- . pılnuş ve birinci reisliğe Mazhar Os
~~ isteniyorsa, yevmi gazetelere da- man: ikinci reisliklere Safiye Hüseyin 
k tılrnatıdır; diğer yazılar arasında o- ve İbrahim Zati; katibi umumtliğe 
.unrnatan da daha koJav olur: cünkü re Fahredd:n Kerim; veznedarlığa Hüse-

§ıt tenıin d ı · ' · ·ı · lerdl 
b. e er er. Fakat. nim resmi ym seçı mış r. 
ır rnah. 

ınU ıyette memurlara, beled:yelere ----
esaeaelere abone yazdınlmak bahsi: p • ı• .,, • 

:1:~~nce. bu hakiki. mathuata na~ip of a mu k 1 p 1g1 
fad b · Ej!er 0 cenııyctler, paraca isti· 

nıe~ba;:liyorlaı:u· esasen başka gelir b l:I h r an 1 
tı . 

1 
n vard r. Mutlaka mecmua aa-

1 y e de kazanacağız diyorlarsa. niha
yet, bu .b. bo 

~ 1 a nelerde her gazete b:ışı-
Vaziyet bi\.A 
dUz~ıemedl 

Hazırlanan listeye göre yabancı 
memleketlerden lsviçreye adliye vek4-
leti namına üç hukuk mezunu, posta tel
graf umum müdürlüğü namrna posta 
telgraf ve telefon mühendisliği tahs:J 
etmek üzere Parise dört, maarif vekaleti 
namına Almanyaya inşaat mühendi9-
liği iç=n Uç, makine milhendisliği için 
d<Srt, elektrik mühendisliği için bet ol. 
rnak Uzere on dokuz talebe gönderilecek 
tir. 

Devlete scnnaye ve aair bakımlar

dan merbut veya müstakil bankalar ve 
sair mtıeneselerin yabancı memlekt"tle
rc ~önderecekleri talebe, stajyer, amele 
kaf:teleri bundan hariçtir. 

Bu aene devlet tarafmdan g~nderilt
cekler için yaprlacak olan imt"hanlar hu 
kukçulara bu av-n nn birinde ve fenci
lerc yirmisindedir. imtihana girecekler 
dfinden itibaren milracaatlara baştamrŞ· 
tardır. 

yarısı polise müracaatla kansının ken

disini boğmak isterken güçlükle kurtu
la.bildiğini söylemiştir. Ahmed gece uy 
kusunun en tatlı bir yerinde bir çift 

pençenin boğazını sıktığını hissetmiş, 

gözlerinl açınca karısını Uz.erinde gör

müştür. Kadmm elinden kendini güç

lükle kurtaran Ahmed doğruca polise 

koşmuştur. 

Muallimlerin 
yardım sandığı 

DUo bir kongre yaptı 
İstanbul maarif me.murlariyle mual

limleriır ölümleri vukuunda ailelerine 

yardım etmek üzere kurulan cemiyetin 
ilk kongresi diln üniversite konferans 

salonunda yapılmıştır. 

na kendilerine bir iki para da terkolu
nur. Fakat. Allahm hakkını Allaha, Se· 
%an'l hakkını Sezara vermeli M ..• 
,,• atbuatı himayeye muhtaç olmak 

Bu ay bapndan itibaren pamuk ipli. y J 1 
ği itinin düzeleceği ümidiyle bekliyen emfş 1 k ra mlye er 

Kongreyi maaif mildiri Tevfik Kut 

açmı~. kongre divanı seçilmiştir. Bun

dan sonra müzakereye geçilmiş ve ve
fat eden Kadıköy ikinci orta okulu n

yaziye muallintl Hamdinin ailesine yar 

dım edilmesine karar verildikten sonra 
nizamnamede bazı değişiklikler yapıl

mış ve yeni idare lleyeti seçilerek top

lantıya nihayet verilmiştir, 

ır tncrnlek tt · 
b k 

c e matbuat himave11·n; 
aı alannrn g6 • . 

ta rnıesı kadar abes hır ıev 
savvur olunamaz. · 

Anadoluda 
kar 

Gilmüşanede kUylerle 
irtibat kesildi 

c;- .. 
~uşhaneden verilen malümata gö. 

re tı., ·· d r.· ":ı gun enberi devam eden kar yü-
hı~edcn köylerle irtibat kesilmiştir. Şe
.__ .. 1. Yakacak gelmemesi yüzünden mfrııı 
ıı:u at k"l :ı 
1 çe ı mektedir. Belediye mahalle. 
er ara.. d k. 
'"'dır ~ı.n a ı yolları amele ile açtırmak 
t · ~ıgana, Kop ve Spikoz dağları 
~yle kapanm·ı. nakliyat durmuı· 

Dört senelik 
n 2ıraat plam 

Şvek 11 bu işle biz 
ıat meşı(ul oıuyor 

lir ~aıvekiliıniz ismet İnönü yüz mubte 
ki:Sy :ldan tatbik edilecek olan zirat ve 
biı~ alkın111a planlarının hazırlarunasile 

\' t ıneıgul olmaktadır. 
'- eni Utnu • "' . . •etim· mı pldnın tatbıkile memle-

ızde zir • . .h 
raı.:u h· aı ıstı sal sahasında işti· 
l>ltn1rı ı; ç~l şma devri başlayacaktır. 
o~I\ atb kat kollarını teşkil edecek 
ncıcJ'~ feki.lden her birinin zirai maki 
olacalttıtarn bır .şekilde, fakat müşterek 
lerİ.rtde r. Şimdı muhtelif devlet vazife. 
1'1 zira Çalrtan ziraat mektebi mezunla
J>ll,,,., a~ 'lekAiet kaldrosuna alınarak 
lerdir. tbikatı için vazifelendirilecek· 

))}arı 'da 
leceCti rt senede tarnanıen tatbik edi r. 

~:ktepıt-rde birinci 
0 

81181 imtihanlar 
rta llıekt 

la.n bitincı hu ep ~~ liselerde kesilmiş o-
itıbaren d •usı .mtihanlara yar ndan 1 
ekseri ınc:aın edilecektir. Maamarıh ı 
hanJan bitiı:~er b;rincl hususi imti
rn karneleri b ~erdir. Birine hususile-

1 

lebeye \feri} u hafta sonunda biltün ta-
M ccckt=r ' 

aarif hlUdUrl. . . • 1 
+Jhantarın netle U~u b nnci hususi im-
tnclcri içn lise clefini derhal bildir
ternfıtfr. A'Ynive Orta ınekteplerden ia

d;n de taleb~n=n Z'lınanda ilk mekte:;:>ler-
11 hakkında izah. bu senelti mesai derect 

t iatennuıtır. t 

tezg.ih sahipleri, dokwnac..ılar, trikotaj 
cılar, çorapçılar fabrikatörler vaziyetin 

bir türlü vuzuh kes9etmemeainden he
yecana diltmcktedirler. 

Y enJ iplik kararnameainin tatbikma 

Tasarruf haftası esnasında ikramiye
li yemiş satan yerlerden yemiş olanlara 
verilecek hediyeler için yann bir piyan 
go çekilecektir. Piyangoda bet yüz 
muhtelif hediye vard.ır. 

bu ay baJlanmıttır. Bu tarihten itiba- --------------- Sabık kral 
şehrimize 

gelecek mi? 

ren 14 numaraya kadar olan iplikleri in
hisar idarC9i ıetireceği için yerli fahri· 
katar derhal imalltJ kcamitlerdir. 

HaJbulrt inhisar tiarcai henllz vaiiye 
ti tebcllur ettirmemiştir. Bir haftadan· 
beri Ankanı.ia bulunan inhisar müdürü 

Hamza Osmanla ikinci mildilr Ankara. 
dan ancak dün r:elmişlerdir. Dün de va· 
ziyette hiç bir değ·şiklik olmamııtır. 

Diğer taraftan buradaki mii§kül va
ziyeti anlatmak Uzere Ankaraya gitmiş 
nl:ırt dokumacılar birliğ! reisi Yahya d11 

ıehriınize dönmüıtür. tnhisar idar~si 
1 

nin ketumiyet muhafaza etmesine muka 
bit dokumacılar birliği reisinden öğren 

alo ,,_ 
t!':. 

PA.ZAB 
!ldnc1k&Dun - 1937 

mert: 1866 - ŞeTV&1 20 

15,57 12,18 1'.39 16,52 18,30 tl,39 

.. 

Şayialar devam 
ediyor 

Sabık İngiliz kralı ve ıimdiki Vindaor 

dilkasırun Büyükadada oturacağı yolun· 

daki !ayialar bütün dUnyada olduğu gi.. 

bi Amerikada da büyUk bir alaka uyan

dırmııtır. Amerikan gazeteleri buradaki 

diğimize göre 14 numaradan aşağı iplik- GEÇEN SENE BUGUN Nt: OLUU7 

leri inhisar getirecek 14 numaradanj ttaıyanıar Habqllt&Dda Danan ku&ba 

muhabirlerine telgraflar çekerek Bil· 

yilkada hakkında malUmat istemiılerdir 

Verilen bir habere göre sabık kral 

yukan olanlar vekaletin milaaade&:yle 11m1 da aldılar. evlendikten sonra balayını geçirmek il. 

zere ıehrimize gelecektir. getirilecektir. 

•ceride· 
• Yeniden tmc;re konfederuyonu rela1J ı 

ıtDe aeçııen Matta ile Atatürk &raamda aa 
mJm.1 telgraflar teaU edllml§Ur. 

•çıvı flyaUarmın ytlk.!eldig1nl gören çivi 
lactrlen dlln tekrar tScaret oduma bat vu 
rarak nazarı dlkkaU celbetınf§lerdlr. 

* lzmirde kömQr tlyaUarmda lhUkA.r bu 
lundugu tesblt edllmlf ve baZI kömUrcWer 
hakkında takibata b&§laııml§tır· 

* ncaret. od&smda memurların sabah aa 
at dokuzdan akşam on ııeklZe kadar çallfDl& 

lan dlln idare heyeUnde teklif edllmif ve ka 

bul olwımU§tur. 
• Ankarada bulunan Egeli gençler dUD 

alqam blr Ege gecem yaplDI§la.rdır. 
• Geçen blr hafta içinde 76 kaçakçı, 211tl 

kllo gümrük ve 148 kilo IDhla&r kaçağı ya 
kalannu§tır. 

• 1937 dövtz cetvelleri maliyece tamamen 
hazir:anmıı ve tudik için bqvek&lete veril 
mlşUr. 

• Bir hatta evvel tmııt körfezinde Dil ta 
keleal civarında karaya oturan 3600 ton 
krom yüklü Yunan bandrralı Georgloıı vapu 
ru dUn kurtanlllll§tır· 

• Ankara, lstanbul ve tzmır maiyet me 
mur!armdan 20 kadar yükaek mektep meı:u 
nu gene; umum! mutettl§llkler kadrola.rm& 
verilmlşUr. 

• Liman ldarulnln yeni kadro ve bOtçesl 
gelmi~r. Yeni pkltde 27 Umarı memuru 
kııdrO lı&rict kaTDU§lD'• 

• .Ankuada bulunan Denlzyo'lan, Akay, 
fabrika ve havuzlan mOcmrlerl phı1m1ı:e dönl 
mO~le~r. 

• Tem oa paralık1&rm da Dikel olarak 

Darphane taratmdan yapılmaktadır. Dt•ari•: 
darbı t.akarrllr etm11t1r. Bunların halltuıı 

• tı dalreııl ı.tanbtll Anıırıtğl gelecek haf 
ta 19 l§çtden fazla Ç41l§tıran mlleaııeaelere 
beyanname tevzline ba§layacaktır. 1 

• Sokaklara yeniden 2000 elektrik IAmbaııı, 
konulması h&kkmdald PProJede ye.nlden de 

ğişlkllkler yapılmaktadır. 

• Tevkif edilen ıs konıunıııt ınıçluaunun 
dün yedinci ııorıu hAldmliğlııde ııorgulan ya 
pılmqlD'. 

• Ca.ııusluktan suçlu AlA.eddlD Haydarm 
duruşmaauıa dUn de ağır cezada devam lldU 

mlştlr. 
• 9 uncu lhtlau nıahkemesl ııorgu hakim 

Jlğl kaı:akçılıktan .uçlu Elektrik ~rketl er 
kA.nmıı celpname g&ıdermişUr. 

• MOddeU biten Ttlrk Japon ticaret anlq 
ması yerine yen1ıılnln akdi için müzakere 
'"bqlayacaktır. 

• tzmltte bulunan Amlraı ŞUkrU Okan AD 
karaya gitml§Ur. 

'* Bir mOddettenberl Hutanede bulunan 
Burdur mebusu ve TOrk dlll kurumu umumt 

kAUbl lbrahlm Necınl Dilmen lyileşml§Ur. 
lbrahlm Necmi D11men bugünlerde nekahat 
devrealnl geçirmek OZere Vlyanaya gidecek 
Ur. 

• Blr lnglll.% heyet1nln mart nlb&yetlnde 
Amerlkaya gideceği haber1 tekzip edilmekte 
dir. 

1 * Fillstlndekl karı§ıklıklarm zararı 

2.250.000 lngtll.% Urasıdtr. 
• Franınz Ayan ve mebuııan mecllslerl j 

ye.n1 blltçeyt 12 defa blr!blrine gönderdikten 
ııonra kabul etmı,ıcrdlr. 

• Yugoslav bqveklll bir hatta kadar tat1 
rahat etmek Ozere tırvtçreye gidecektir. 

* Romanya bahriye ve hava nazın Karan 
m lsUfa ctrniı bqvekil bu lki vek4leU Uze 

rinc almıştır. 
• Pren•ea Jullananm evlenme meraalmlne 

gidecek üç Alman Prenııeıılnln paııaportlan 

Alman zabıta.sı taratmdan geri almml§tır. 
• Mekslkoya gitmekte olan sabık Sovyet 

harbiye nazın Troc;klnln açık denizde bir 
hıırp gemisine nakledlleceğl ve bu gcmlnln 
de nereye gideceğlnln g1zli bulundufu .Oy 
lenmcktedlr. 

• Fransı% bqveldU Leon Blum bir batta 
tatırahat alarak Sent - Rathael'e gitmııttr 

• Glrldln Mirabala bava limanmda denize 
düşen tngl'lz yolcu tayyareııl havanm mu 
haleeftlnden kurtarılamıyarak batmıftır. 

• Bqvekl1 t.met tnöııQ dt1n aabah Anka Yolcular kurtutmu:tur. 
rada Dikmen ctvarma giderek kayak 1p<>nı * l.ondra bonwımda Yunan eshamı yUk 
yapan gençlerle mqgul olmU§tur. eelmektedir. 

• Erzunımdaki çifte minare medreııeat • tngtltere dahlUye nazrn dOrt g1ln kalmak 
mllze olacaktır. .Ozere Partse gitml§Ur. 

• Eski tı:mlr phrtnl meydana çıkarmak • 79 ya~mdakl papanm rahatsızlığı çok 
Qzere :tzrnlr mnse.t mOdQrü Salalıaddlnlnl ağırlqml§t.Ir. Bir damar Ulseıi net:fceıılnde 
nezareU altmda martta lı&riyat yapılacaktır. ~~en ııot bacatmm keııllmeııt lhUmal daht j 
Bu ı,te 40 mahkQm çahpcaktır. ~ j 

mıya çal~ Suriyenin, Tilrkiyeye ne 
gözle balrnw.sı Uizungeldiği hakkında, 

yeni doğan çocukW..ra hayat bilgisi öğ
retilir gihi ders veriyor oo d;yor 1d: 

Türk dostluğuna kıymet vermekte 
ısrar eden Fransa bu iddiasında haki
katen bizim Fransız dostluğuna ehem
miyet verdiğim.iz kadar samimi ise 
Türk Hatay davasmm her tarafı mem
nun edecek bir formülle halledileb:le
ceğine şüphe yoktur. Bu her taraf 
içinde Suriye de vardır. Onun için Su-

• riyelilere artık kesik söz söylemekte 
acul olmamalarını halisane tavsiye ede 
riz. 

Cumhuriyet Türkiyesi yarubaşmda 
hakikaten istiklaline sahip bir Suriye 
görmekten memnun olacaktır. Bu e -
mellerinin tahakkukun<!& Suriyeliler 
Atatürk Türkiyesinden ancak muhab
bet ve tevecCüh görebilirler. Müstakbel 
Suriyenin teessüs ve inkişafında bu 
muhabbet ve teveccühün büyük tesir
leri olacağına §ilphe yoktur. Elini vic
danının üstüne koyacak her insaflı Su
riyeli buradaki büyük hfkikati çok ko
laylıkla görUr ve aular. 

• • • 
Hazretn All ve 

ZüDiFükaıır 
Ganler UM ki, Açık Sözde bit' 7dJf9 

belirdi. Karadavut ~~ve gene bu
rada mü.!tmni1Ten bir aıata 9(Jtılıyor: 
Zekeriyya. .• 

Bugünkü nüsho.!tnda ela "Kt:ıf"G<ÜI.,. 

tnld'' uın kıilçf1.k bir taktlması oor. 
Zeukl.e okunan bir takılış ve bir i/Glk. 
'"Karadavıulwn" iddiıa.!ım immM gözö
nüne getirilirse ko'14y kolay cerh.etme
ye imkdn bulunmaz: 

A 1.ekeriya.- Hazreti Alinin bir Znt
fikar adlı "seyfi mübarek" i olduğu ri
vayet edilir. Ve dahi rivayet olunur 
kim işbu "seyf" in ucu da çatallıdır. 

Amma Hazreti Ali tarafından kullanı
lan kılıç "kılıf = gılaf" mm dahi ucu 
çatallı olduğuna dair bir rivayet mev

cut değildir. Hazreti Ali "radıyallahu
tea.lfl anh .. m bu kılıcı kılıfsız kullan
dığı dahi muhakkaktır. Zira ol mUba
rek zat "Hamlei ya kafir!" deyip kı
lıç sallamaktan kılıf yaptrrmağa vakit 

bulamamıştır. Bu mu şekerim o sizin 
dehşetli tan1ıt tetkikleriniz? 

Devlet demlryollbrı 
vagonlarında 

kırılmaz cam 
Son zamanlarda Avrupada, otomo

billerden sonra, trenlerde de emniyet 
camlan kullanrlmağa başlamıştır. Şımal 
demiryollan için yeni yapılan vagon· 
lardan sonra eski vagonlarda da kml-

maz camlar kullanmağa başlıyan, Fran· 
sada yapılan tecrübeler çok iyi netice
ler vermiştir. Öğrendiğim;ze g(Sre Dev· 
Jet Dcmiryollan idaresi de bundan son
ra yaptıracağı vagonlarda ayni şekli 

tercih edecektir. 

Roman yada 
suikast 

bir 

Baş Pskoposon 
evinde dinamit 

patladı 
Romanya ortodoks baı piskoposuna 

diln bir su:kast yapılmııttr. Baı pi.sko. 
posun evindeki merasim salonunda ikı 
dinamit patlaın:§, fakat piskoposa bir 
ıey olmamıttır. 

Bu suikasde sebep olarak piskoposun 
sağ ccnals partilerine meyletmeal ve dc
mokratlıırla araemın a~k olmaaı g&te
rilnıektedlr. 



al Edvardla Mm. lmpsonu 
Hakiki Aşk Ro anı 

J'AZAM: Mm. Simr-'-~ NEWBOLD NOYES JfAXLEOENı la 

Kapwn yanmdı, ldlçt1k ve yan ka-1 J'Qktur. Şat.onu etrafında ftktiylel "Beau Voir" yani, güzel manzara is
J'llM lllr ....,alin &limcle, alta - CumiM!rJUld tan.tmclaa Oiarıe. St1l&rt mini vermlfti, 
&"Mil Wteti, ._.._ armıMJrta ... m muhtemel bir hücumuna kareı koya- 1 Wallis bu p.toyu seviyordu. Orada
,...._ w....-ıuuu turir -- bilmek tçbl kuleler yapbnlıaılb, w ki mednut 19ıDWJ 911lumd&, ormanm 
.. nmm olan 1lir Çi'1 paraw var-- Cumberla.nd burap .wjmmlftı. Bu iti- kit man ........ ae)'Ntaekta _ ..... 
.... Daha ileri, tbleri eaki fakat Jay- barla, Sekizinci Edvard, yorgunluğunu dı. Ost katta.ki ya.tak odumdan, vadi· 
wtJi b1r kuzHı kaplı al~ bir ia 1 dindirmek i4ln buraya selince, şato, cin akan mnfı göreblffyordu. 
>-nıe, fUl'&Cla. burada, hepsi keaıll eski "sıtmak" manumı ve vazlfeslnt Cbariie de St1ll.Tt Bomıie Prince'in 
t.n1armda Jaymetli Jdlçi1k maeatar 1ıeJav s11')'0!'dU. Fllbakika, Sekizinci "deaizln llıerindeı1d ~e .. gittl
wrdlr ki, bm1ar için intJhap edilen Ectnıd, baz ••, IADllndua otomobil- ji, yuı1 ~ taiih olan lftl6 denbe
JWJer hem gbel bir &bengin hem de Jsıı1e 9*n menkhlan kU'll abus ytb ri, ııatoa&.aynen kalmış ft hiç değişme '* llmmun tfadesfclfr. il duvarların arkasında mvhıfaza al- mi§ 14 salon vardır. O zamandan aon-
T...ı.Jar lberleı inde tm ped>e a- tmdaydı. Abus ytızlll mil? Pek de oka- ~ oaa kaı'll J8.Pdıml olan ptonun 

111.jmi&r ftld:rr. Akaju bir mıamnn dar deilL Vaktiyle Bl°Wılarm ve kılıç- hillmet1 Yicuh kalmadıfr ı~; bara

81-al .4~ ·~ ıviMyeti ScıflGdaya pş'k .)'Gkıtl olan~ 
geyik aürülerini ilonmatiçıin fJir fct ım tedbirler almqğa ~ ılısı .. 
Uir. Çiitıkii Mr.p Gt1CI ~ h mm?Jı w mri/ ~ •lrltıMÜ
totlar • ~ ~k kıymetli bir tlllJeb i- Jarm plardadıfı lllllonlaıda, §imdi, • meıtrat JıaJmqıtı. 

.... alpralar .. Bir 1leUme ne, ııe,et! talhblrlmlm varaı, w km;aattaeıar- 1929 Beneelnde lWırard baranu kenc!t- -------------------------··•,a. 1'mJ My1lk bir etMr ile elan, tarif edllmer; bir sihir .,....U· ne uyfi,e o1mak ,apmala brar -.er. -- Batflll SAKARYA 

.. u:.,or. Jm'du. Çlbıkll şat'WMP' ioinden bir ta- di .,. laer tanafml ot 1raplamıt olan 1'a 
ım.p.r nen. dJtlid '1n eli PP'iftl, Jlll078 mimaıt.n 4awt elti. Wetice ıu-

... tmdta. çMJek. Şatoda pem1te kainltWar, beWder, cı.r: Şimti, ptoda bir jimıutik -· 
ı'll •ea•, mı hmı iizelmde, .,_, fBAn ,oktu. Sadece bir hava yaratıl • na, feftaltlıle ctlzıel tem. e+lilan. ınr 
an çiçekler w her Jle\ı en. Kaııda, lllJflı. Duad8l:a 1ae1ıı_. Jmnla~-.. :ptlmae Janmu ...-.. ~ 1111ı1a 
lif 119 lm4ıu' 1111*1 l'm1der.. an mor, bazan mavi birer nıh veren ve IUI yerler aynlrm§tır. Ve istediğiniz b 

ttralar 
hep a_yat ı.P., nütelf tıaDlan ile dar çiçek. ,,.,..it mJoaJv ~ olm!Jlfa 
Wallla, aeven kaJbl w mUkemııp mv
ld fJe, bu aeırt ve inatçı kul&ler içinde, 

Neleri •ever er 

rab&t edebDllbı d!Je, 1rral Bdftlda, ,Evler, kitapbır, •tı., m. aisi 
bir tlllk6t Ye 91k6Mt. J1ll'UI --ya Y..ıeria fÜltlpdUriai, lua8uiy.&t1erini 
pııpnıttı. Fakat .nıll lwwlan isi ~ lf:p .edeni-i& 
=esdP.f. ~ vakit Belvedere pto. Edsard De Wallia çiçekli ewkri 1C111U 

llUDda, fN ~ rolil oyııam•dı,, lıiçbtr ler. 
n.ldt orada ~ )'aıeklere riyuet Ednrd ve w.ma qır hqlr. tarilıQl. 
etme&. 8cın «ln1erc1e Be1veden 18.to- ekonomi politikten ve tecrUm.eiballu
w .gttmı, olzıı gmm aebi, ~ den bahseden lriteplan ..nerler. Ne o, 
118111 '1Wrueda.1d..-.n .wA pmtı De .. Bteki, kendileri bir l'ODlan yap
eller w maüWar tanlmdaıı amııiıua- malarma npnen, bsflf romm1an •eor. 
ra .,11mif e'zn•• ~ Bw1J ...
bala. bir alqıam, J'ID8k vaktl pt;oya Bdftnl il Wllll ~ MNrlor. 
gicByor, pce ora.4a hh1or 'Ve Londra- Fakat bu cloltJar maıl kinwelar.dü-1 

...., .... 1 ya sabahleyin 6ıfbotda, Ben de, bir Dalar laiç clıt Canaıenury hftpiebpo
k&mm akpmı, Beml imla ile beraber, IUDun onu malıkGm edaı .Sderinde 
•OJ'Dl'.a llf'l18D gA981" in ,..ma ~ tlnda lrtmeeler delildir, 
cttmifM-. lıOJ k' d ... • 

1 

·-- papa 
BelBl.UJl,ptmımt&tlıruhJwni,e- ~ fncilıis lw-• IJI 

U ~ _.. • ., ...... , ıDlsiıl 1ir ~-.ale7hlııe •1ettıla 
YIDI~ ..... C:aalGnt llJfı~Jta)llil ~lu l~ acat. ftl '1dl 

bir 9fD1 im olmut G1a .-gli .,.._ MaaDtbattea mt?-1Aıid ve l Br.wn--
Dlne bakıyordu. Ben. ocağın bqma IOWJ mal Yokta ara.,I ve medım Ha. 
pç:milt ır•I "' 'Knl: ama ROcere mlP Be11d loathelland dil

- Af.eli eev)JıwrA&am.. dedi, haktı- km De znce9i 'f'e)'8 muhterem madam 
mz Tar. Dıp.rda 1ı&'ft 1berbat! EftlJıı FJU&enlddi•. Yalau4, mBlyCS ft 

lfaldb._ a,ıe,,ıH. AP.Çw IDHJar, m••ım Colin Baltt. Le4i Ctınaıtı1. mula 
Pimlll' ptonım dnarJarma çarpıyor- terem Duff • Cooflır, l.ord Duday ve 
d11. nihayet miitJ6 Ye madam Rickettlıon 

Eılvard JuıUrtı, bir aae,ğı bir yulran Hlı1ec11r. 
7fh1lmeie bqladt ~ir ~ es • Ştipbeü ha71L ZJn hu Jdmleler se. 
Dinde 4urarak, perdeyi katdıraJ, dJea· ld. tanmmq ve Londranın en muhafaza-
n 4lütı.. 8oara, gıene oca:jia ~ kil' aa1onlandda yapya ~. 
cMedO J'abt J811 JQld&. k8glk lair ma Fakat ban1ar aJD1 samanda ubık kra
IUIDl &aQnde ~ Meeum tme- Jm yqlne doat1itn ldl. 
rinde "puale" denilen bir oyun vardı. O llüleP 
Bu -pur.ıdfl' t:amlm ecımnce Fr-.. Ev!9r,ldtaplar, tloatlar, lls, elsi seven 
lıarituı meydana li*&JWdlı w kral~ terin phaiyetlerini, hu•uli,etlerini ifp 

- Guetedea Jreaihne delil. eledi, bir ve ittiham edeniıds. 
arU&a ..,.....__._..,._.. A. ••• 
--._ ..... w -- .. ,. et,. Bir g8n,- ••• ,. •• kral ...... * 

ıvedere .-tosu mJt.Glml.deil.mtt ....,,, .,..... l'Anla ._...,_ 
0 ....,,,,.Jwıt ..,._.,, OJU~ tq1dl eden 1:alr o,ml OJW"m eline 

._ ... ~te_.ı.pm •Pi ala• -C-zee. te>daiD pir pupm. •hnP 
n.k k•Jınışt.J. Kral aramn. gelip bir par 4emifdm. Bepinidlı bildfil dh .. pul 
ca lllve ediyordu. Wallla de ...... il -.cerala.rdiuı aonıa, Bdnld ve snciJW 

-'-• lel'ek. cm& yaıdım ~ o...... ....... --~· 
SOM 

Dana Jaalı Ye kraliçeli 
FRAJDE ASTAIRE ••O GER BOGB·ncnı._ 

En ... , en mısip, ve aı.ftul •'vhsi 

Filoyu Takip Edell 
"(Fallow 1he fleet) 

IJiveten: Renkli Mickey Man w Panancadl Jurnal 
Bagln saat 11 de tem ·ıa• '• ıU.. 

m -tlallt T ... hediy.ledlmfi«Wi,l•K-a•--•••iıı 
Çarpmba ekpmı 21 de Mlll•=b-. 

SARAY Sinemasında 
Senenin en nete& ve en paatrlc m1illi 

EDDtE CANTOR 
En guzel ve en aon neteli alan ve :fıataz-. m+d - liilıa • 

,metliji ile snGcadeleyi ._... eden 

Gangsterler Arasın 
Fılminde, seyiı-cileri bhkahalaıa boğmakta ve taf.dlı' alkıflanm 

topla.ınaldı.c:la 

llbe1ıen: fOX J~ütrın son duaya~ 
8119&a liMit f -

12 tıkklnun 937 8ab kthı1l alrPmt 
FRANSIZ TiYATROSU D 

lat..a.uı Yall•I •• .... tlwl9I 

''Muhiddin astQndaO,. ın 
Yllmek ~Çocuk .ktiitphanewhrtn Nbt 'hı w.,...,_ -.... 

• Jamak ~ 'terilecek m' P'Dmle paıogıaaıı 

Seldr 0peretı: Lüks Hayat 
Naeıı heyetı: Ceza Mankeme•t 
Konservatuar Heyeti 

Alaturka MU&ik: BAYAN MVALiı-1. Çocak dınıda-n. 
Bu hayırlı mtlaamereye iftlrak etmek için Jel')erinizin evvelden tedarDııl 

itizar ,~ ..... --..... --------~ Her Akş m 
len.et Muhtar ~ et"Vea:l P. 

kla _.,, • .,da St1-ı (DeJi Faat .... ) 

,,__.,da (Deli Pmt 111 - plllllli) 
diye basdan resim batka bir yazıya alt. 

itUar eden.. 
Jren yanlı§lıkla konulmuıtur. Taüib Tel 

090 
şarkılı MQ&lk 
Puar sünleri otd ıale• • ........ 

...................... iıııııım .. ..r MiıJnd l'4nrd, eUne bir parga aldı, 

vemryerekoydu.Y~,balctım. -,iiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
DtBe alJp ,.et1eftlımlt ~ 1'$18&· J 

COŞKUNLAR 
BARI 

nm "Camıea" l9hrinfll buhm4ula pir· En ıüsel, • nııeli, 
•aftiF...-zllaü, 

iki .. t ı&lmek ft naple&m .. a.rdat.h ...... : 
H.., G.nıt • Minıille ... ., -

Piaı6 • Monique'Ralland 

Mikl Afrlkac:ta haydutlar oeslnde 
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Garip bir 
erkek 

Ne garip adam bu.. Bir türlü a.nlamı-ı 
yonun .. üç scnedenberi, geceleri hiç so 
kağa çıkmıyor ... Yazıhanesinde kitap -
!arını okur. Gazete!erine bir göz atar, 1 

radyo çalmak için benden müsaade is
ter. Bir kere bile "hatrnm için şarkı 

söyle!" demez .. Eğer söylersem, kita-ı 
bmı da, gazetesini de bırakır, dinler ... 

- Bir istediğiniz olursa. kalfaya söy-
leyiniz, aldırtır! - derdi. j 

Hakikaten de ne istedimse ald.nt- j 
tnn, hiçbir şeyin yokluğwıu çekme-

1 
dlın ... Fakat erkek yokluğu?.. Aşk 
Yokluğu müstesna .. Çünkü o, ihtiyar i 
olmakla. beraber soğuk, çekingen, res-I 
mi ... 

Bense, bir şa:kıcr kr?..dım . Şen Çağ
lıyan barında her gece alaturka şarkı 
söylerdim ... Ne yalan söyliyeyim, bir 

1 

göz kırpan. bıyık buran olursa güzel 1 
(yahut paralı) bir şeyse hemen ala
kalanırdım ... Bu Etem bey de beni ga-

1 liba bir kere yolda görmüş .. Bara gel
di. Bir masada oturdu. Ha seyreder, 
ha seyreder ... Ama, hiçbir işaret ver
mez, hab:n- göndermez.. Oranın müda
vimi oldu gayrL .. Sinirime dokunuyor 
o put gibi ciddi haliyle .. Lakin zengin 
bir şey, farkmd'iyrm ... 

Nihayet,. işte, kısmetmiş .. : Bana bir 
mektup yazdı: "Sizi evimin hanımı yap 
ınak istiyorum! .. dedi. 

Tahkikatta bulunup ne zengin şey 
olduğunu öğrenince kim durur? He
men ~ındon ... Daha ilk geceden itiba
ren resmi, nazik vaziyetleriyle benim 
halimi. tavrnnı deği~tirdi. Onu taklit 1 
ederek ben de resrrüleşmey-e mecbur 
kaldım ... 

Fa.kat, ihtiyar, biçimsiz bir ı:.ey ... Be
ni öpmeğe kalkmcn, yiiz buruşturdum; 
ekseriya zengin 3.şıklarrma yaptığım 
gibi: 

- Öf - dedim.. 
- Rahatsız etmiycyim! Mademki ik 

rah ediyorsunuz, bir da.ha böyle bir 
şey yapmam ..• Evimde kıilrnız, sofram 
da yemek yeyiniz, elverir! - dedi. 

İşte, o günder.beri, tic; seneye yakın 
bir zamandır. yatak odalarımız ayrı ve 
aranuzde. hiçbir şey olmamak ~artiyle 
biz sözüm ona kan koca hayatı ya.~ıyo 
l"Uz. 

n. soğuk, ciddi. hürmetkar ve tek
lifli ... 

A kş:un Üzerleri misafirliıfo gider ~
bi ~ivinip sofrava tertemiz ve gayet 
Hık, hemen daima baı:ıka bir elbiseyle 
in~emi i.ı:ctediğ"ini kalfadan nffrcndim. 
O da r.içek r,ibi r.iviniyor ... Odarl:ı elek 
b-ik olmasına. rr.men Ü7~!"inde gümüc:; 
~mdıınlar yanan bir masada, en zarif 
takrmln.rla, örtiilerle. en nefis yemekle
ı:; yivor, şaranlan iciyoruz. 

Odava. girdii{im vakit. ayağa kalkar, 
elimi tutarak, parmaklarnnm ucundan 
öper: 

- GUnilnü.zU nasıl gedrdiniz? .. Bir 
arzunuz, emriniz var mı? - der. 

Ben. t.eşekkUr ederim: 
- Kalfa, her ihtiyacımı temin cdi

Yor ! - derim. 

-Sonra., sofraya otururuz... Biribiri-

Veınıft Sal~ 
tuvaoetneırn 

Alm Ustüne döküle:ı istifham işarc
tf ~klfnde bukle er Parlıı"n 1937 için 
::.~nasıp gördüğti" yeni saç tuvaleti-

ne misafir gitmiş sıkılgan adamlar gi
bi havadan sudan konuşarak yemek ye 
riz. .. Muhaverelerimizde kendi düşün
celerimiz, his!erimiz asla mevzubabs 
edilmez. .. 

O da, ben de, o ilk öpücük mesele
sinin soğuk tesirini hAIA. üzerimiroen 
atamadık ... Nihayet karşılıklı bir pas
yans açarız. Sonra, o kitap okur, ben 
radyo tlinlerim, yahut canını ister, bir 
f}8.rkı söylerim. .. O zam.an, gayet hür
metkar bir tavır takınır, Viyanada 
konser dinliyor sanki.. 

Para, refah, güzel ev, gilzel yemek, 
her istediğini hazır bulmak a.ıa. .. Ukin 
insan bir gün oluyor gık diyor. Hepsin 
den btkıyor ... Biraz istediği gibi yaşa
mak, bahusus erkek istiyor ... Aşk isti
yor. 

Ben de of dedim .. Kaçtım . Bara git~ 
tim. Ora.da Emced'i buldum. Eski rna
nrm .. Oh, artık istediğim gibi ya.şıya -
cağım. 

... . . 
Fakat olmadı, olam.a.dı.. Yfü.Ukleri

mi, küpelerimi satarak har '\'1lrmatn, 

harman savurmam, birka.Ç aylık salta
natmış ... Sonra, Emced, gene eski ka
ba herif oldu ... Küfürler, tokatlar, tek
meler .. Bini bir para. Bunlara dayan
mak, gene neyse, çünkü diyelim ki boy 
rat er~ekten hoşlanırım ... Fakat kon
forsuzluk beni harap ediyordu .. Eski
den gözUme batmzyan şeyler artık bat
mağa baışladı.. Sabahleyin kahvaltı -
mm tepsiyle yatabma S?'elmesinden gü 
mil-, şamdarılr sofradaki kristal sala
talığa ve alafran~a. hususi a.pteshane
me kadar her şeyi arıyormn, her şeyi .. 

Değil bunlar, bir gün, kara sefaletle 
de karşıla.~ım: Emced kaçtı h:rtl7.Il', 
kimbilir hangi orospunun jigololuğuna 
gitti... Ve ben, ortada kaJdmı .. AJatur
ka.nm da barlarda tavsadığı zamana. 
tcsndiif ediyorchı . Sokak orospuluğu 
yapmak mı? Buna kail olama.dnn ... 

Aklrma kalfa geldi. "Mutfak kapısın 
dan girersem, bana yemek verir. belki 
de başka oihetlerde yardnn eder!,, de
dim. 

Gittim Etem beyin evi.J"e .. 
Mutfak kapısından ~irdim.. Ahçı

dan hizmQkiler~ kadar hcnsi yerlerin
dl"'n sırrad'lar .. Hensinde bir r.eşe. Bir 
hürmet .. F~ki hanımımız g-elai diye . 
Ah bilseniz na~ar vazivetimi.. tistüme 1 

bacımıa da mı dikkat ebnivorlat"? .. 
Kalfa, hemen iğ-ildi. eteğimi öptU ... 

Beni irerlere alrvor ... 
Sıkılryonun .. Fakat, üşiimfüı bir a. -

damın sıcaP.a. kavuşması kabilinden bu 
evin derilnliklerine dalıyorum... Mu
sa.mbalann. parkelerin cila kokusu .. 
Yüze ai.ilen o konfor .. 

- Geldiniz en nihavet demek ki ba
nmıcığnn ... Ah, ne iyi ettiniz .. 
"- Biraz sıcak yemek." demek isti

yonım .. 
Fakat. o. bumt frrMt "VeTmeden, tep

silerle ikramlarda buhmuvor ... 
- Beyefendi ne memnun olacaktrr 

kimbilir?!. - divor. 

HAKett - Akşam postam 

ıroınıton Amca ı 
çce« aço!kgöza'JQır 1 

'--
~.....::: 
=-~ 

- Onun yanma çıkabilecek miyim ---------------
tekrar? 

- Ni~in cıkmıyıı.smız! .. Elbette ... 
İşte elblselerinizden bi~oklan dolap -
la.rda.. İşte hamamınız. bUtün tuvale
tinizi vanarsmız .. Gene eskisi gibi.. 

- Peki, benim hakkımda ne düşünü
yor? .. Fikrini söyledi mi? 

O, fikrini biı; sövlemez .. Fakat ben 
a.nla.nm ... Sizi görünce memnun ola
caktır. 

- Fakat <?vvelden de geldiğimi h:ı
bcr verin... Şayet istemezse bileyim ki 
yanına ginniyeyim .. 

Bu evden ka~alı altı ay olmuştu .. 
Fakat. hiçbir şey değişmedi.. Sanki ha 
yatımızın bu mUddetlik sayfaları kop
muş, ömrümüzün kitabı yeniden cilt
lenmiş gibi, fütursuz, salona girdim. 

Gazetesini bıraktı. Hürmetkar, na -
zlk, sakin, yanıma yaklaştı. Parmak
larnnm ucundan öptü . 

- GünUnUzü nasıl geçirdiniz'? - diye 
sordu ... 

Bu nltı avın bald bir kere bile arıl
madan eski ho.vatmm: devam etti.. Ga 
liba, ölünceye ka.d~,. ~ı. ı:ıiiriin Fine~ek.l 

(Hatice Süreyya) 
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Yazan: Niyazi A met 

333 sa~ e evve bugün 

Sipahilerin arzuları çh1 pad·şah 
mühlnı bir tedb!r aldı 

kızlar ağası Osma!I ile Kapı af)esı G.?za=ıfer•tn ~~~ları; 

celladın satlrı altında yu varıanch 

İstanbul gene korkulu günlerden bi. 
rini yaşıyordu. Sipahiler ayaklanmışlar, 
padişaha birkaç başın daha vücuddan 
koparılmasını teklif ediyorlardı. 

İsteğin yerine gelmesi Hiz:mdı. Aksı 

talddirde isyan büyüyecekti. Günlerce 
düşilnüldükten sonra sipahileri yatı§tır 
mak için bir çare bulundu ve bazı ted
birler alındı. 

3 ikincikanun 1603 yılında 333 sene 
evvel bugün alınan tedbir şu idi: Kay
makam saatçi Hüsnil paşa Yedikulede 
hapsedilmiş yerine Güzelce Mahmut pa 
şa getirilmiş, Müftü ho::a Sadettin efen 
di zade Mehmet efendi de azledilerek 
Sem'ullah efendi ikinci defa hizmeti il. 
miyeye alınmıştır. 

Fakat bu günlerce düşünülerek veri
len kararın tatbiki sipahileri yatıştırma
dı. Gürültü ve patırdı gittikçe artıyor. 
du. Padişah Mehmet, sarayın harem ka
pısı önüne bir taht kurdurduktan sonra 
tplepleri dinlendi.Söz söyliyenler sipahi 
lerin reislerinden Hüseyin kalfa, Poy
raz Osman, ve Namık Kemalin Cezmi. 
sinde yaşattığı katip Cezmi idi. Bunlar, 
sadrıazam vasıtasile istediklerini bildiri 
yor bizzat her şeyi padişahın kendisine 
söylemek istiyorlardı. Çünkü istenen 
şeyler alelade şahsi menfaat için değil, 
memleket içindi. Yurt davası uğruna 

çarpışıyorlardı. 

Pa:dişahrn dinlediği sözlerin hülasası 
şudur: 

- Erzurum eyaleti Gazanfer paşanın 
Sekban ve leventleri ellerinde kalnuştır. 
Sıvas, Alaca atlının asi Ahmcdin elin
dedir. Karamanda Deli Hasan tuğyan 
bayrağını kaldırmıştır. Merzifon ve Kas 
tomonu sancaklarını kara Sait ve Uzun 
Hasan zaptetmiştir. Bu karışıklıklara 

nihayet verilmek için biddefat gönderi
len serdarlar mütevaliyen mağlUp oldu. 
lar. Bu hallere sebep ancak sipahi ve 
ak hadımlar ağalarile kapı ağası Ga
zanfer ağa, vezirler, hususi dördüncü 
vezir Tırnakçı Hasan paşa, hakikati 

padişlha arzetmcm~ş olıın l.aymakam 
Hasan paş dır. Binaenaleyh ccz;ıcn bun 
lann başları kesiln.elidir.,. 
Pad işah bu haklı istekler b:rş·smda 

cevap veremedi. Gürültüyü bastırmak 

için Yedil:ulcye hap:>ettirdiği saatçi Ha 
.. an paşayı getirtti. Kendisinden şikayet 
çi olanlarl:ı karşıla§tırarak isticvaba baş 
ladr. Hasan paşa, paldişaha bizzat vere
rek imza ettirmiş olduğu arz tezkereleri 
le Anadolu ahvalini tamamile bildirmiş 
olduğunu isb:ıt ederek başını kurtarma. 
ğa muvaffak oldu. 

Tırnakçı Hasan paşa mes'ul bulunu
yordu. Kendisini müdafaa edemedi. Et
raftan: 

- Urun, Urun sesleri yükseliyordu. 
Paşayı iki yakasından yakahyarak 

meydana getirdiler. Keskin satınnı ha
zırlamış bulunan cellat: 

- Diz çök emrini verdi, 

Hasan paşanın bütün vücudu titri
yordu. Medet ummanın faydasız oldu .. 
ğuna kanidi. Buna rağmen yeniçerilere 
doğru döndü ve: 

- Medet kardeşler .. Diye bağırdı. 
Yeniçeriler, birkaç saniye sonra can. 

sız bir ceset haline gelecek olan paşayı 
şefaatleri ile kurtardılar. 

İki baş kurtulmuştu. Fakat mansıp
ları harem vasıtasile satmış olmakla it
tiham edilen kızlar ağası Osman ağa ile 

Anadoluya gönderilen askerin serdarlı. 
ğına Hüsrev paşayı nasbettirmi§ oldu
ğundan kapiağası Gazanfer başlarını 
kurtaramadılar. 

Tarihten birkaç satır: "Padişah, na• 
zarül iltifatındaki sultanların (hamın 

sultanlar) ve koca valde sultanın 

gizli müşavirlerini kendi selfimeti için 
feda ctmeğe mecburiyet gördü; iki ha. 
dım ağasının başlan celladın satın al
tında yuvarlan'dı. Askerin bu suretle 
arzusu is'af olunduktan sonra zatı 
hane divan erkanını selamlayıp hareme 
çekildi.,, 

( ~hi.ı~a/ih m Üh atıe6ele'ci 
~ 1 C) 1 4 - 1 C) 1 8 

( ~ f' Yazanlar: İngiliz ordusu hava zabitlerinden Kenneth 
~- ~ Brovn Colline. Meşhur seyyah ve muharrir Lovell Thomas 
.. - 61 - Dilimize çeviren: A. E. 

Fakat sal kıpırdanmadı bile; yolu. - Ha gayret Hog ı .. 
muz tıkanmıştı. Sözleri yüzlerce ağızdan çıkıyordu. 

Bizim kıyıda bulunmakta ol~n herkes Hog sal:ı, üstüne yağdırılan binlerce 
sanki nüzill isabet etmiş gibi kaskatı mermi ile birlikte geııdi. 
kesilmişti. Öteki kıyıda ise mesele baş- Hemen de salın burnu dibinde idi. 
ka idi. Orada Hog Hampşayr ne yapa- Belki de işi başaracakt:J Hoga fll'Sat ver 
cağını biliyordu. 

mek için bütün toplanmızı Türklerin 
Salın takıldzğınr görünce hemen aya. 

üstüne çevirdik. Onları acaba susturabi 
ğa fırladı. trmağın karşıya yüztilcmiye-
cek kadar şrddetle akmakta olduğunu lecek miydik? Bazılannı susturduk a-
gördü; bunun için kıyıdan yukarıya doğ ma bu kafi değildi. 
ru koştu. Az ilerde durdu; cebinden ça Hog sala vardı ve üstüne çıktr. Kolu
lrnnnı çıkararak potin bağlannı kesti ve nu uzatarak İpi yakaladı. Yalnız bir sa. 
bunları ayaklarından çıkardı; kaldırıp niyecik için, sabit bir hedefti. Sala ay

kendisini suya attı. ni ramanda o kadar çok mermi hep bir 
- Hampşayra bakın 1 Yüzbaşım Ho- 'Clen isabet etti ki onu yerinden sıçrattı. 

ga bakın 1 gidiyor 1 Belki de bu sıçrayıştır ki Hogun ya-
Bunu bağıran, emimeferim Benson. pac .. ğı ikinci işe yardım etti. Düğümlü 

du. Fakat bağtrmasma lüzum yoktu. ipe bütü:ı gücüyle sarıldığı gibi şöyle 
Ben bakıyordum. Hem de soluk alma- bir sill:indi; :ırada bir §eyler yerlerinden 
macasına .. Onun iyi yiiz'düğünü biliyor oynadı ve sal tekrar k pırdandı. Yalnız 
dum Fakat ömrümde ben böyle bir şey 

biran tereddüt ettikten sonra gene suya 
görmemiştim. Bir yunuz balığı kadar 
mükemmel yüzdü ve bir torpito hızıyla atladı ve bizim bulunduğumuz kıyıra 
sala yaklaşıyordu; fakat kurşunlar bun doğru yüzmeğe başladı. En çok suyun 
dan da daha hızlı giderler. altından dalgrclama yüzüyor, böylece 

yağmur gibi yağmakta olan Türk mermi Suya daldığından bir saniye geçme-
lerinden kend:ni koruyordu. 

mişti ki Türkler ateş açtı. Bir dtizüne 
Bu hareket eşine az tesadüf edilen kadar makineli tüfek başka hedeflerden 

bir kahramanlık harikasıdır. vazgeçerek :ıteşlerini onun üstüne kü. 
melendirdiler. Mermikr suyu fışkırttı ve __________ (_D_ev_a_m_ı _v_a_r_J_ 
orasını bir dolu fırtınasına benzetti. İztanbul yedinci icra memurluğundan: 
Bunlar bizim kahramanı nasıl olsa vu- Bir borçtan dolayı pa.roya çevrilmesine 
racaktı. iman böyle bir ateşten kurtula knrar verilen oda takımı, koltuk, masa 

maz. Benson bağırdı: kel keçesi, yazı masası, kütüphane, do-
!.- Haydi Hog dişini sık 1 Ha gayret 1 lap, vesair eşya 5.1.937 günü saat 10 
Ben de bağırmağa başladım. Benim- dan 11 ,re kadar Bebek Narlıyan apartı

le birlikte herkes bağrrıp çağı::dı. Ba- manı önünde hazır bulunacak memur 
ğınp çağırmak galiba bula§ık bir hasta. tarafından açık arttırma suretile satıla· 
lık gibi saridir! cağı ilan olunur, 
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TU~ 
S! ı perhiz yapan kimse eri bile 

Şişmanlatmak 
kafidir! • • 

ıçın 

Zayıflamak veya zayıf kalmak 
istiyenler, okuyunuz ! 
Bir çok kimseler için bir 

kilo su ıçmek bir kilo şişman
lamak demektir. Çünkü bazı 
vücutlar suyu sunger gibi 
muhafaza eder ıer. 
Bazı vücutlar ise aynı şe

kilde tuza haristir. Böyleleri 
de tuz doıayisile fazla su ıce
ceklen için şişmantariar. Bu 
yazıda her iki mahzura karşı 
tavsiyeler bulacaksınız. 

Birç .... ~ kadınlar kendilerini sıkı 
bir rejime tabi tuttukları halde zayıf
lamadıkla.mı görünce hayret ederler. 
Bu, ekseriya, bir tek sebepten gelir: 

cak demektir; sndece hafif bir hazma\ 
tabi olacak, uzuvları yıkayacak, ve 
sonra da bağırsaklara geçecektir. 

Faz\n su i; mek .. Bu noktaya çok dik 
kat etmek lazımdır. Herkes çok su i
çemez. Fakat ~ .zı insan vücutları da 
sünger gibidirler, mütemadiyen su 
isterler. 

Nice kadınlar vardır ki zayıfla
mak için ısrarla perhize devam ede .. 
rek az mi!:tarda kızarmış et, yeşil 
sebze, birkaç meyve ile yemeklerini 
pişirdikleri halde zayıflamadıklanru 

0 örünce şaşar kalırlar. Halbuki, bunda 
{aşılacak bir şey yoktur, vücudu su
ya çok teşnedir, susadıkça içiyor, vü· 
cudu da suya fazla miktarda ensacda 
.:ıaklıyor. Şişmanlığın sebebi işte bu
dur. Bir zamanlar buna "su içme 
hastalığı,. adı verilirdi. 

Kilo kaybetmek mevzuu bahsol
duğu zamnn çok su içmemelidir. Ne 
düsüniilürsc di.işünülsiin, vücudun 
fazla kilosunu temin eden şey saf su
dur. l latta vücudunda lüzumsuz et· 
lPr bulunan, etleri gayri tabii dene
cek krıdar yumuşak veya nisbetsiz ge 
ril:ni~ olanlar da dn hep suyun tesir: 
vard·r. 

Fazla kilo almak istemiyen joky
ler v e atletler, bunun için yapılacak 
şeyin fazla su içmekten ve kremalı 
pastalar yemekten çekinmek olduğu
nu bilirler. 

Bazılarına ise su katiyen lüzum 
suz bir gıda gibidir. Susuzluk hemen 
hemen hiç hissetmezler. Fakat, far 
la su içmeğe nlxşmış olanlarda suyun 
azalması ve içkiden feragat büyük 
bir mahrumiyet tesiri yapar. . . ... 

O halde buna çare nedir? 
Kiloyu arttıran içki, yemek esna· 

sın da veya sonra içilenlerdir. Şu hal
de yemek esnasında ve yemekten 
sonraki iki saatlik müddet zarfında, 

Susuzluğa karşı en mühim ilacın 
taze meyveler ve yeşil sebzeler oldu. 
ğunu söylemeğc lüzum yoktur. Çün
kü, bunlar vücuc1 .... vczinlerinin yüzde 

hazmın hitam bulmasına intizaren Mevzıın ve m'lzel endam sahibi 
katiyen su içmemelidir. Bu müddet olmak, şişn.anlamanuığa bağlıdır. 
gectikten sonra içilecek su gıda ile Bunun için de fazl.a su içmemeli-
karısmak suretiyle midede kalmrya- siniz. 

En son saç tuvaleti 
r ' 
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dol:s:mı kadar su temin e.1eıler. Bir 
meyve bir Dardul~ s,ı \ '-j - : .ki yerine 
kaim olnL:Iir. BGtün mey.eler, bütün 
sebzeler su itibariyle çok zengindir 
ler. 

Fakat bu meyve veya sebzeleri 
yalnız yemeli, unlu veya yağlı me
vadln katiyen karıştırmamalıdır. Çün 
kü, bu suretle yapılacak karıştırma 
çok besleyici olduğu için, gene vücut 
kilo lmybetmcz. 

~ * • 
"Su içme hastahğı,. na ~üptela 

olanlar yemeklerdeki tuı; miktarını 
asgariye indirmelidirler. Tuzun uzvi· 
yetimizde çok garip bir rolü vardır. 
Sekiz gram fazla tuz almış olan bir 
vücudun bu tesiri tndil etmek üzere 
bir kilo suya ihtiyacı vardır. Şu halde, 
bu kadar tuz alan vücut zaruri ola· 
rak bir kilo ağırlaşacaktır. Bu vazi
yette bu tesirin izalesi için de vücu
dün \iç gi.in hiç tuz almamasına lü
zum hasıl olur. 

Nesiçleri fazla suya muhtaç uz
viyetler pek nadirdir. Buna mukabil, 
herkes tuz yemek suretiyle şişmanlı· 
yabilir. Sebebi basit: Çok tuzlu 
bir yemek yedikten sonra herkes ta
hammül edilemiyecek derecede fazla 
susadrğmı hisseder. Suyu içersiniz, 
o da tuzu tesbit için vücutta kalır. 

Vücutta fazla olarak bulunan 8 
gram tuz size isteklerinizin aksine · 
bir kilo ağırlık kazandırır. Tuzdan 
kaçınınız, çünkü o suyun en büyük 
dostudur. 

. O halde, eğer vücudunuz şış
manlamağa müsait ise, ve fazla su 
istivorsa, tuzu azaltmalıdır . 

Bundan başka domates, meyve, 
portakal ve limon sularını bol bol İ<:e· 
bilirsiniz. Bunlar vücuda sadece vitu
minletini bırakırlar, su kısmı da doğ-ı 
rudan doğruya bağırsaklara geçer. 
Mühim bir tıp aliminin "'Limonların 
vücut için ne kadar lüzumlu bir şey 
olduğu bilinse, limonun bugünkü fi· 
yatı yedi sekiz misli artar., sözü meş
hurdur. Savet limonu fazla ebi bu
lursanız, irine yarım kaşık knd~r bal 
ilave edebilirsiniz. 

Biitiin bunlara mukabil vücudc: 
suyun temin edeceği şeyi bu söyle· 
diklerimizin hiç biri yapamaz. Bina
enaleyh, yapıkıcal~ en mühim tavsi
ye büyük bir bardak suyu 1 1 , kiiçiik 
bir bardak suyu da 5 saat zarfında 
içmektir. 

Fakat, yukarıda da söylediğimiz 1 
gibi, yemeklerden iki saat sonra iç· 
melisiniz. 

Şu halde, vücudunuzun sişmanla 
maması icin, tu7, su dbi şi~:nnnlama
ğa vesile hazırlıyan Wzumlu §eylerin 

Çok geni.J bir odayı ortu.ya, böyle hcnı kütiipluı.ne ve nem de yazıhane 

ouuı bir nwbilyıJ koyup ik;yc ayırabi lirsini::. Bıt takdirde iki kısmı da ayrı 
HJnl~te tezyirıatla siislerscniz ıl-.·Jıa iyi olur 

Çok geniş oda ~rı 
bölnıek usulleri 

Ebadı büyük, hazan da lüzumundan 
fazla olan bir odarun iyı bir şekilde 
döşenmE-si daima çok güçtür. Büyük 

odanın sahasını:. müsavi oioıı iki odayı 
süslemı.!i< çok daha kolayrur. 

Bu ;ki odanın mobilyeletini tertip 
etmeıc lıolay olduğu kadar, mantıki 

ebadile de büyük bir odanın yaptığın

dan d::ıh:ı ahenkli bir tesiri de vardır. 
Şüpheaiz büyük odalar çok geniş evle-

rin bilr..yesin~ uygundur, w bu od.ala
rm bina ile "Ücuda getirdikleri güzel 
bir ahenkleri de vardır. 

FaJmt da.ha mütevazi olan apartı

manlar da odaların yeri daha prat:k 
bir maksada uygun olarak yapılmış
tır. 

Ebad: çok }.ısaltılmış olan bugünkü 
ikametg:lhlarda tefriş güçlüğü pek va
rit degildir. Fakat, eski binı:.larm, say
fiye evlerinin iyice tefrişi ev kadını 

için çok karı§ık bir meseledir. Birçok 1 
kadınların aparttman aramak isteyiş- : 

!erindeki en miihim sebep de, bu nevi 
binalarda odaları tanzimde azami ko
laylığa sahip olmalarından ileri gelir. 

Gördüğünüz resimler, odalar için 
hazıralnmış sade mobilyeler, odaları 

taksim etmek ı:urctile binanın manza

rasını değiştirmek üzere yapılacak 
duvarların yerine kaim olabilir . 

Bunun için büyük r.ıasraflar yapma
ğa lüzum yoktur, sadece bir maran-

goza 1'aş vurunuz. bu adaı.ı odayı de
ğiştirmf~den ve mimaris:ni bozmadan 

yapaı::::ığı dar, yüktek ve hafif mobıl
yclcrle odanı1.". istenilen şekli verebi
lecektir. 

Bu ~ütunun üstfüıdeki resimde bir 
kütüphan': görüyorsunuz. Burası ;ıynı 
zama.nıh. bir yazıhane olarak kullanı
labilec~ği gibi, ebadı büyük iki pencc-

1 reli bİ': oda içiı:de tanzim edilmiştir. 

Kütüphaneyi v~ yazrhaney! teşkil eden 
bu mobılye, duvara temas eden en dar 
kısma, iki pencere arasına"konmuştur. 

Bu yazıhane istenilen tahtadan ya-

pılabılir. Yazıh&ııenin iki tarafında üç 
rafı bulunan bir kütüphane bulunmak
ta.dır. Bu suretle geniş oda, bu suretle 

biri yazıhane, diğeri de oturma odası 
teşkil edecek tarzda iki kısma aynhru!J 
oluyor. Yazıhane öniindc bir koltuk 
vardır. 

Yaı1h:ı.nenin penc ıc· inir.. tezyjnatı 

buna mütenazır vaziyette olan kısmın 

tezyinatmda.n tainamile farklıd:r. Tez
yinatın fo.rkh oluşu, odaların birb:dn
den hakıkateıı ayrı imiş tesirini ver
mesi düşüncesiledir. Diğer oda bir m!sa 
fir odıı'it olarak kullanılabilir, burada 
cıgara içilir, oyun oynanır, çay içilir, 
diğeri de çalı'jlmak istiyenlere tahsis 
edilmil] olur. 

Bu kuçük salonun mobllyeleri aka
judan•ur, mavi r<'mı:P boyanmıştır, ,per
deleri fl(> mavi tahtadandır Mavi ve 
sarı r~"kli ckase bir dokuma ile kaplı 
olan divan, yazıhanenin ta.m arka.sına 
tesadiif eder . 

Sayfar:ın aşağısındaki resimde gör
düğüniiz geni~ bir odadır. Biri saıon 

biri ı:le yemek (>dası teşkil elmek üzere 
ikiye ayrılmıştu . 

Modern bir tarzda hazırlanmış olun 
yemek odası mobilye itiharile fa.zla 

yiiklü olmamalıdır. Orta.d.:l dört köşe 
masa ve sandalyeler mobilyeyi teşkil 

ctmektt:dir. Masanın üstü halınca bir 
caml:ı. kaplıdı,. Pencueni!l perdesi iki 

yanlaruıda birer störden, \ e bir dC' iş
lemeli tüld~n ibarettir, ve aşağıya ka
dar uza.mr. 

Gece!~yin ışıjt iki odayı ayıran kor
niş üzerine konm\L~ olan elektrik liım
basıle h :min edilmiştir. 

miktarım gayet iyi tesbit etmenizi 
icap ediyor. Ccn:§ b~t cxJ.a,y~ burada göri,fdiiğü gibi yonıek ·,·c oturma Ollaları olarak da 

Güzellik doktoru ikiy~ bölebili1'sitıiz, 



1 tAretfl,uın - !93r 

Merihte hayat 
var mı? 

'Dünyanın en. büyük 
teleskopu sayesinde 
Yakında buna 

cevap verilecek 
han Ka~forruyanm Vilson dağı rasat

esıne yerleştirilen - bizim para
~~a 7 ,821,500 liralık - teleskop 
l etile doktor Edvin Hubble yakm
~rda Merih yıldızında hayat eseri 

0 up olmadığını araştıracaktır. 
l 4 7 Yaşında gayet neşeli bir alim 
~~~doktor Hubble gazetecilere ver 

gı beyanatta demiştir ki: 
.. _ Dünyanın en büyük telesko

punun kurulmasını bekliyorum. Ye-

ri 7 5 ~antimetre reflektörlü teles
~0Pun meydana koyacağı hakikatlar 
adeta . d'd b t d' sım ı en ana hayret vermek-
o~r. ~~esela Meri~te hayat olup 
b .. adıgı meselesı, yıllardan beri 
Uti~ ?üşünen başları meşgul ede

~e tnıştır. Fakat şimdilik böyle bir 
ıınkana dair tnhminlerde bile buluna
mayız. 

h Yeni teleskopla orada nebati bir 
b~Yatın varlığını belki de tesbit ede
aı ileceğiz. Olabilir de bamba~ka bir 

Ctnde bir takım insanları; yasa 

ilXBBR - X111m JM>!RUI 

Bradock - Schnıeling 
Maçı 3 haziranda Amerlkada yapılacak 

7 

_ı 

ün ü lik maç arı 
B takımları karşılaşmalarında 

Fener Güneşi, Vefa da 
Galatasarayı yendi 

Dün Taksim ı:ladyomunun çamur t 
deryası haline gelen sahasında lik maç- ı 

lannın B takımları müsabakalarına de 
vn.m edildi. llk karşılaşma Galatasa
rayla Vefa arasında oynandı. Birinci 
haftaym iki tarafın da gayretine rağ
men sıfır sıfıra nihayetlendi, ikınci kı
sımda ilk sayıyı Vefalılar çıkardılar. 

Biraz sonra Galatasaray da Osmanm 
ayağıyla frikikten beraberliği temin 
ettiyse de Vefalılar oyunun sonlarına 
doğru bir gol daha atarak müsabaka
yı 2 - 1 kazandılar. 

Fenerbahçe : s 
Güneş:O 

beşinci dakika.dan sonra Fenerliler a -
ğır basmaya ~ladılar. 

Birçok fırsat kaçıran sarı lacivert
liler, 35 inci dakikada Semih va.srtasi
le ilk sayılarını kaydettiler. Ve birinci 
haftaym 1 - o bitti. 

İkinci devre baştan nihayete kadar 
Fenerlilerin üstünlüğü altında cereyan 
etti. Muzaffer burada ikinci golil de 
nttr, biraz sonra Semih üçüncü defa 
topu Güneş kalesine soktu. Bundan 
sonra biraz durgunlaşan oyunun son 
dakikalarında Fenerliler Namık ve Mu 
zaff er ta.rafından iki sayı daha çıka
rarak müsabakayı beş - sıfır kazanmtG 
oldular. Fener B takımı birinci timi 
kadar muvaffakıyetli bir oyun çıkar -
mıya muvaffak oldu. 

ltlakta oldukları meydana çıkar. :. 

... Yeni teleskopumuz 30 ton ağırlı
gtndadır. Birçok kimseler dünyanın 
e~ büyük teleskopunu niçin Kalifor-
~~:Ya kur~uğu~u~~ şaşmaktadır. Dünya boks şampiyonu Alman Max gun ve endişelidir. J. Brodock ise 935 

abı basıt: Çunku buranın atmo- Şmeling ile Amerika birincisi James senesinde Max Baer ile yapmış olduğu 
b~eri çok temizdir. Dünyada böyle J. Braddock 3 haziran 937 de :Nevyork maçtanberi istirahat etmekteydi. 

Galatasaray - Vefa maçından sonra 
çamur ve su birikintileri sa.hayı büs
bütün berbat etmişti. Binaenaleyh Gü
neş ve Fener takımları ortaya çıktık
tan sonra, çizgilerin yenilenmesi ve 
Giineş sağ muavininin de saha ortasın
da abdest bozmak nezaketini ( ı) gös
termesi de beklendikten sonra müsa
bakaya. başlandı. 

Dost klüplcrin dünkü oyunu süra~ 
fakat bir hayli sert cereyan etti. Arnsı 
ra dostluk eseri kalmadığı da görülü· 
yordu. Giineşten Kemal, Canbaz, Hris
to bir hayli çalıştılar. Fenerbahçeden 
hemen hepsi vazifelerini yaptılar; Bü
lend. Semih, Muzaffer, bilhassa Orhan 
nazarı dikkati celbetti. 

ır teleskopun kurulabileceği yer pek ta karşılaşmak üzere kontratlarını Yukarıda.ki resmimizde (sağda) 
azdır. imza etmiş bulunmaktadır. dünya şampiyonu Almanın durgun gö 

~es11 ela lngilterede böyle bir teleskop Son zamanlarda Coe Louiz de da - rillm~ine rnğmen (soldaki) Amerika 
anmaz. Crinviç de kullanılmakta bil olmak üzere birkaç sıkı rakibiyle lmm dünya şampiyonuna kar§ı yapa. 

~~kotandhb····-··h·ı ~~~~~~~~~tanm~l.Ul ~r~~---------------1--------------~ 
tık anlar mütevazin geçtiyse de, on 

p a a uyugu •e F d ın9·ıterede orada bi . takbel müsabakası için bir hayli yol'- olduğu go"'rlllmekt.edir. ra n sa a 1 

~d .... ~~rem~.zirah~k~----------------------------- F tb ı 
egı ır_,, Boksörlerin Güreşçi BUyUk bir futbol u o 
~©~©ı l9>@sa tasnı·ı·ı Malmberg turnuvası şampiyonası 

IQ)afl;tn1n1 B Amerlkaya gidiyor tertip edildi 3 sene evvel teşekkftl 
~""""..,.....,._...____ Amerikalıların yaptı- Fransız Futbol Fcder.asyonu , altı eden Charltou :Mehmet Arif ve Kvaryaniye mağlup 

ğı bu ayırmayı Fran- olmasına rağmen Pariste birçok mu - ay devam edecek olan beynelmilel pa- takı mı bi rlncl 

l.İls~ilta~o -~rindcn Robert Vadlov tcr
t ıne olçu verirken ... Bu adamın boyu 

~ ~ nıetrc 55 santimetredir. Terzi 
el' etin ölçüsünü alırken, ihtimal mer-

1"ene tınnanmrya mecbur kalmıştır. -----

vaffakıyetler kaza.nan Maim....,....,..' A- ris sergisi esnasında , diğer maçlar vaziyettedir 
sızlar be~enmediler ~0 

fi9 merikadan vakı' olan elve..;'7lı' bır· da- meyanında bir de büyilk bir futbol tur 1 f ~ .. ~ ngiltere utbol birinci küme lik maç 
Yalnız Amerikanın degı""I, dünya- v~ u.ze" nn' e Amerikaya harel,et et.mı'Q. nuvası tertip edecektir. Turnuvanın uı. • ~ lan aşağıdaki neticeleri vermi~tir: 

nın en fazla bokstan anlayan adamı tir. bazı maçları diğer şehirlerde yarım 
olarak şöhret kazanan Nat Fletçer her ---------------1 finalle, final maçları da Pariste yapı-

sene olduğu gibi bu sene de boksör- Davis kupası laca.ktrr. 
ler arasında bir tasnif yapmıştır. Bu turnuvaya g takım iştirak ede -

Bu tasnife nazaran, 936 senesinin Tenis maçları için ccktir. Bunlardan ikisi lik ve Fransa 
ağır sıklet boksörleri arasında en iyi- Avusturya takımı kupası maçlarında alacaklan derece-
si Nat Fletçer Şmelingi 1 inci grupa Seçi idi lere göre: Fransa takımı olacaktır. Di 
rakipsiz olarak koymuştur. 2 inci 
grupta Joe Louisle, Braddock vardır. Davis kupası ten.is maçlarında. Hop- ğer 6 takım, İngiltere, 1talyn, Avus-
3 üncü grup Baerbund, T rammel, man, Gravford, Bovnick, Grat, Kay is- turya, Çekoslovakya, Macaristan, Al
Haynes, Ettore, Sodoy, Neusel. mindeki tenisçiler Avusturyayı temsil manya, Hollanda, Belçika, İsviçre 

Fransızlar, Amerikalılann her i~le- edeceklerdir. şampiyonlarıdır. 
rinekudıkkngibibutasnifedef;na ~-----~~----------------------
haled kızmışlardır. Bunun sebebi va- Antrenöre ne hediye verilir? 
sat sıklet boksörler arasında dünya y • •• M b 
ı~~~::ıdı~.Marse!Tilin2incig.upa iızucü aesten erg 

Nat Fletçer, Marsel Tili ne için K k 
2 inci grupa koyduğunu şöyle izah ve er meester 
etmektedir: • 

şa~~~;~~~;k~~:~~~na sır~ü!e~~: Hocalarının yıldönümünde yeni 
2 inci grupa koydum. Yoksa onun • • • 

yeri daha aşağıdadrr. Ke.ndi memle- bir dunya rekoru yaptılar 
ketine gelen boksörleri zorbalıkla 

Son ilimpiyatlarda, kadınlar a.ra-f yenen ve suf bunun için Amerikaya 
gelmek istemiyen Tili Arnerikada 
mağlup edebilecek bir sürü boksör smda 400 metre sırt üstü yanııını ka-1 
vardır... µ.nmış olan matmazel Maestenbcrg son 

Fransızlar, Marsel Tilin ilk bahar- yaptığı bir müsabakada dünya reko · 
da Amerikaya yapacağı seyahatin, runu 11 saniye gibi miithiş bir farkla 
Nat Fletçere iyi bir cevap teşkil ede
ceğini söylemektedirler. 

Orta sıklet boks 
şampiyonu 

Fred Steela 
Hasmını sayı hesabile 

mağlup etti 

... ~~k?@l_ 
ıw. 

krrara.k (5,48,8/10) lik bir derece elde 
etmi~tir. 

Filhakika o gün, kadınların yüzme 
antrenörü madam Braun'un yıldönü .1 
mü idi. Madam Braun bir sürü hediye 1 
lerle kendisini tebrikc gelen iki genç 1 

kı7.a, onun için en iyi hediyenin ya-
1 

pacakları güzel bir derece olduğunu 
söylemiştir. 

Bunun üzerine iki kız o akşam bir 
sürpriz hazırlamıslar ve yüzme h:ıvu
zuna giderek telef onla antrenörlerini 

1 
ve federasyon erkanını da\'et etmiş • 
!erdir. 

Misafirler geldikten sonra da he -
men suya dalarak yüzmüşler ve bu 

şayanı hayret dereceleri elde ctmiş-1 
lerdir. Dünya orta srklet boks şampiyonu 

~red Steelo rakibi Gorilla Jous'u on 
ravndluk müsabakada sayı hesabiyle J 

mağhip ederek !}rullpiyonluk l.Ulvanım: 

Ayni yarışta 14 ya.5ındaki yüzücü 
matmazel Kcrkmcster kısa bir farkla 

ikinci gelmiş ve o da dünya rekoru
nu 10 saniye farkla kırmıştır. Sudan çıktıkları zaman Madam Bra

Fakat işin asıl garib tnrafı, pek l un sevincinden ağlamıf} \'C her ikisine 
şayanı hayret derecelerin nasıl şerait; bu hediyeyi ömrünün sonuna kadar 

Arsenal - Huddersfield 
Birmingham - Chelsea 
Brentfort - Everton 

Grimsby • Bolton 
Leeds - Etoke 
Charlton - Liverpool 

Manchester unidet - Derby 

Middlesbrough • Portsmoıid 

Preston - Sunderland 

1-1 
o.o 
2.2 

3.1 
2..1 

2.1 
2..2 

2.2 
2..0 

Volverhampton - Sheffield Vedncs.. 

day 3-1 Vestbromivch • Manchcstcr 
Gity 2-2 

Bu neticelere nazaran Charlton takı 

nu en başa geçmiş senenin şampiyonu 

Sunderland bir puvan farkla ikinciliği, 

ve gene geçen senenin kupa şampiyonu 

Arsenal iki puvan farkla üçüncülüğü 

olmıştır. Maamafih lik maçlarının sonu 

ancak mayısta belli olacağına nazaran 

bu söylediğimiz muvakkat bir tasniftir. 

Asıl şayanı hayret olan cihet birkaç 

sene evvel zengin iki kardeş tarafından 

teşkil edilmiş olan Charlton takımının 

vaziyetidir. Bu takım evvela üçüncü 

kümeye dahil olmuş, o:-nı:la şampiyon 

ç karak ikinci kümeye terfi etmişti. Ter 

fi ettiği sene ikinci küme şampiyonlu. 

ğunu da alarak 1935 de birinci kümeye 

yükselmiştir. 

Charltonun ilk girdiği sene birinci 
küme şampiyonluğuna doğru yükselme 

si, İngiltere futbol tarihinde r,öı-ülme· 

miş bir hfüiisc te:kil etmektedir. 

! muhafaza. etmiştir. dahilinde dde edilmiş olmasıdır: unutamıyacağını söylemi§tir. 1 
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-3- Yazan: A. Cemalettin Saracoğlu 

Milli m·ıcadele senelerinde 

z 
aks&t 

is apuru nas 
""lnıişti ? 

1 

ur zaptetmck, kıç 
'"' mızı çekip 

ve eylemek 
milli 

ver m 

hah, hen·· z t nye
ri a~rrrkt>n Nimet mo•örii Novoro-
ıisk l° :mm < ' ı r Ve i m P İ tiic 
car hun ule9i ile on mil rne ~f ~ .. bu
lunan G !"nc."k lim nmn d "ru Yl 1 
vefr•o du. 

i LERli CYOZO 

damarknm tutuşturan sıcak kanın 
bir zamanlar dünyayı titretmiı:ı olan 
Türk d:!nizcilerinin damarlarındaki 
aynı l.an olduğunu düşündiiler ve ..• 
V c iki mini mini tekne ile koca Yu· ı 
nan şilcbini zaptetmeyi tas laclılar. 

T urkten baı.:ka herhun i bir millet 
deniz isi t rafından düşünülmesini 
bile "delılık,, diye ta.Ysif edebileceği 
niz bu karar gün r, çtikçc bizim ço 
cu larm zihnindı.; büyüyor, hakikat 
eklini ~lıyordu. Ôyl yu 1 Neden ol
masın} .. 

Türk d nizcisi bu 1.. Bir kere bir 
şeye l.arar venneğe görsün. Ömrün
de deniz nedir hilmiyen Tiirk basit 
bir s P akıntılı, cL: l h Çanakkale 
boğnzım geçtikten conra elbet mini 
mini sand Jltı ko a bir düşman vapu
ru z ptedilirdi .. 

(Devamı uar) 

3 İki11clk8.nun - 19::l7 
=== 

Holkkalbc§l~Uarr 
lkongırce~ü 

Sona erince Münihliler rahat . 
nefes aldılar 

Berli1uletı yazılıycr.: 

Hokkabazların şehirlerinde akdet -
miş oldukları dört günlilk kongre so
na erince :Münih hemşerileri derin bir 
nefes alarak normal hayatlarına dön
düler. 

Bu müddet zarfında herhangi bir 
birahanede yabancı bir adamdan cıga
ranIZI yakmak için bir kibrit iStediniz 
mi, bunıundan ateşi ü.c;tündc bir yap

rak cigarası, paltosunun cebinden bir 
canlı tavşan, y::ı.hut sizin a.t,";.zmızdan 

deste deste iskambil kağıdı çıkarmıya
cağma emin olnmazdmız ki! .. 

Bütün dünya hokkabazlarnu ilk de
fa ol:ı.rak bir araya toplamakta olan 
bu kongreye dört yüz elli kişi iştirak 
etti. Amerika, İngiltere, İtalya ve Ja

ponya da dahil olnın.k ürerc kongrede 
on yedi memleket temsil edildi. Sov-

yet Rusy:ı. kongreye hiç kimseyi gön
dermedi. 
Kadın murahhas yoktu, çünkü ka

dml:ırı hokkabaz birliğine sokmamak
tadır!ar. Kongrenin ele başılarmdan 

biri demiştir ki : 
"- Kadınlar holtkrı bazlığa elveri:;li 

değildir. Hiçbir kadm bizleri efsunlı-
yrunaz !,. • 

Bununla beraber murahhaslardan 
birka.zçı karılarını beraber getirmiş
lerdir. Demek ki sihirbazlar da cvle
nlrlermiş ... Fakat bu kadmlnrdan hiç
birisi, bir sihirbazla evli olmanın ve
receği heyeea.nlara dair gazetecilere 
bir ~yler söylememi§lerdir. 
Hokkabazlığın en son tekniklerini 

göstermek için murahhaslar kendi a
ralarında dört defa hususi temsiller 
verdiler; iki defa çok yüksek duhuliye 
ile umuma gösterişler yaptılo.r. Sonun j 
da Alınan adeti olduğu üzere bir "bi
ra gecesi" yapıldı ve burada Münib be 
lediyc reisi misafir hokkab::ı.zlarla ka
nlarına bir resmikabul töreni yaptı. 

Hususi temsillerde murahha.<;lnr sah 
ne üstünden güvercinleri, tosbağaları 

hatta filleri kaşla göz ara.smda yok 
etmenin en son telaıiğini, boş kaplar
dan çiçek ve saire çıkarmasını, men
dillerin kendi kendilerlnie dilğümlenip 
ı;özUlmcsini, havadan paket p:ıket cı
garalarl:ı deste deste iskambil kağıdı 
yağdrrılmnsmı gösterdiler. Bütiin bu 
hokltaba.zl1k y:ı.rı~ıarında ilk mUkafa-

tı Alf red Kessler kazandı. Fakat han
gi hokkabazlıktan dolayı bu mükatatı 
kazanmış olduğu umuma bildirilme
di. Kongre devam ettiği mUddetc hok 
kn.bazlrk e;jy:uıı satruılar da Münih 
müzesinde bir sergi açtılar. Bunların 
arasında içlerinden insan çağırması 

Uzcrine dışarı lrnşan yapmn köpekler, 
arnç içinde sıkılan ve yol;: edilen su 
bnrdaklan, üflediğiniz zaman yanan 
mumlar, ve daha bin bir türlü şaşıla
cak eşya vardı. 

En sa.de g'bi görünc:ı "orta.dan yok 
etme., hilelerinin b'.l.Zllannın en zor ol· 
dukJarrm, hokk:ıb:ızlardan birisi söyle 
miştir. Her şey bilyilk bir tayaklrnz.ı., 
bu da hiç durmadnn pratik yapmryn 
b'l.ı11rdtr. Bu hokkabaz, iskambil kağı
dını yok etme oyunlarmdan birini izah 
ederken şunları söylemiştir: 

"- ~nçkcn bunu her gUn iki saat 
olmak üzere tnm üç sene talim etmek· 
le öğrenebilirsiniz. YSJ:=.lıysanız hiç öğ· 
renem"Z3iniz. Tab;i istidat sart ... 

Ben hokkaba.zltldarımm bazısını ay
na ünUnce binlerce defa tekrar ctmi~im 
clir.,. 

Bn.şka bir holı:lmbaz da bakın ne dl· 
yor: 

"- Bir hilenin muvaffn.kıyeti i~ 

en iyi mihe1t taı:ıı avnadtr. Aynnnın ö. 
nlinde kendi yaptığınız hilenin kendi
niz bile fnrkmn varmadığınız zamandır 
ki bunu umuma göstermeye kalkışabi· 
lirsiniz.., 

- Eyvah 
müdürüne 
meseydim. 

mahvoldum .. 
telefonla bir 

Keşki polis 
şey söyle-

:························ ... ···························: 
: Yazaın: ! . . 
: lskendar F. Serteııı : 

Fiokkab::ızlığm bu asırda eski ehem
miyetini kaybC'tmiş olduğunu, bizzat 
hokkabaz'.,r, itiraf etmektedirler. On
lara C'Skis1 gibi fazla metelik veren 
yoktur. Ortaçağlarda böylelerini işken 
ceye malı l<ftm ederler ve ateşlerde ya
karlardı. Bu hususta herhangi bir an
laşmazlrktan sakınma';: için hokkabaz
lar daha sahneye çık Iftrken, "'Tıarl 

hriycmize mensup •• ı ,, nu
rnotoı botun efmdmdan idiler. 

n l..amnrasm<la karşılaştı-
• ~ba ıya gelince, o da .. 2 .. 

h motorbotun siivarisi yüz
f .. c~~t kaptandı. 
? Türk gemicilerinin Rus lima· 

m:xh., ne mRdıklnnnı mı soruyorsu
nuz ;ı Havdi bu merakmm da tatmin 
cdnlim: Bu Tiirk çocu'·lan Novoro
s· k Fm:ında demirli duran Yunan 
ban blı .. Enosis,, vapurunun hangi 
gün yo!a ı:ıkaeüğmı öğrenmek için 
gdmi.._~ ... rd!. 

Yunan Yapurunun hareket günü
nü ö~ cnmck sebebine gelince mese
le be ·ai: Mnksat o vapuru zaptet-
1'!1ek, l..ıc gönderine nurlu hilfıli c:;ekip 
bu vapuru milli filoya Wive eylemek. 

A!ladoluda milli harekat başladrğr 
zmruın Türkün elinde ne kadar gemi
si vnn:o, hemen hepsi Hn.liçte kalmış
tı. lstanbulu işgal altında bulunduran 
itilaf o.du"'tı ise Hn!içtcn kuş bile 
ucunnuyordu. 

M'J'i hühumet düsi.indü, tru:mdı ve 
IJ 92 l de Rusyadan küçük ik( motor
bot aldr. işte bu mini mini iki butla
(izr ki, yiğit denizcilerimiz koca bir 
Yunan vapurunu zaptetmey: diişün
m·· i"rdi. 

Bel rinde küçücük birer top ve 
ı · .. r mitralyöz bulunan im telme-

1 l<"• ~ ' 1 , l'Urr.cral· mot,nbotun sii.
' 1il"nn~ yüzbafı Necati kaptan .. 2 .. 

•ma a.lı botun kumnndanlıVına da 
yfü:b ~ı J1 ""~Rt kaptan ~ayin edilmİŞ· 
l~rd.i. 

I [ : nutorbot deyip dt~ bu teknecik-
1 ri .~ ... ünüzde büyiitme) :niz.. T c
nezzüh için kirohıdrğmı;:; Ada1ara, 
Bo~"nZ:n gidip geldif. iz motorbotla
rın biraz dC.:ıı:ı. k kc:ısı, hiiyük~esi .. 

Bu molorbotl~ Ru.!>-yadan müha
yaa ecrldikt,.n sonra TrP-bzona ge,J.ı
ler v ~ı ... .,.asimle r;önderlerinc 7"irk 
sanc. ;- frek ş pkalarrna d<l, harp 

·ıc i ıe mal; us, fir.Ma çekildi. 
uikin m torbotlurm makinclcrin

d ~ı--tlrklar vurdı. Bunların tamiri 
için miıı; mini harp gcır.ilerimiz tek
rar R f>Yaya gönderildilc,. ve "Novo
rosisk,, l'manmda, elden geçirilerek 
mr.:ı! .. ed1ldiler. Ve i te bu tamirat sı
r- :i:..J drr .d lim~na aclmi~ obn Yu
~!l b.andrraL "Enosis,, vupuru dcn;z. 1 
("~ enmi .h d;kkat nazarlaıım çekti 

c· ..... r. cctleri Barbarosların, HIZir 
rc-islcrin hakiki evl3tlan olduldarmı, 

- O duyduğum ses nerede? 
Diye soracaktı .. Bekçiye seslendi: 
- Otelin altında başka bir yer var· 

nu? 
Bekçi gülerek cevap verdi: 
- Çamaşırcı kızlan görmek i~ter.

1 sen .. 
Götcnberg: 
- Haydi gidelim .. Otelin altındaki 

b:.itün rotıarı ve odaları göm1ı::ğe mec-
burum. 

Diye seslendi. 
Bekçi yol gösterdi: 
- O halde beni takip et .. 

Götenberg su yolundan birkaç basa
mak yukarıya çıktı .. Buradan bekçinin 
açtığı bir kapının önünde clurldu. 

Bekçi: 
- işte, dedi, burası otelin çamaşır 

yıkama odasıdır. içinden yeraltma kü. 
gük bir yol vardır. Çamaşır sulan bu
radan kifü su kanalına dökülür. 

Götenberg bu manzarayı görünce ~, 
şırmıştı. Genç kızların su başında yar
ı..-ı söyliyerek çama;ır yıkadıklarını gö. 
rünce, hayret'nden ağzı bir karış açık 
kaldı. 

- Bu kızlar ne za.nandanberi bura
lda çalışıyorlar. 

- Hcrgün otdin müşterilerinin ve 
mü:.tahdeminin çamaşırlarını yıkarlar. 
Ak~am ohnca evlerine giderler. Haydi, 
muayene mi edeceksin .. Yollara mı ba
kacaksm ! Ne yapacaksan yap da kızlar 
işlerinden kai'llasın. 

Meşhur polis hafiyesi söyliyecek söz 
bulamıyordu. Kendi kendine: 

- Eyvah.. mahvoldum. Keşki polis 
mGdürüne telefonla bir şey söylemesey. 
üim .. 

Diyerek b. _ı:u sallamağa ba§lanuştı: 
Sonra birden bekçiye c"'.511dü: 

- Hayır.. Burada muayene edilecek 
bir yol yok. Hrıydi, çıkalım yukarıya. 

- PcMUa .. çıkalrm. 

Beksi öne düştii .. Götcnberg elektrik 
fenerıni açtı .. Merdivenlerden sendeli
yerek yukanya çıktılar 

Götenbergin rengi Eapsan olmuştu. 
Gardirobun yanındaki aynaya şöyle bir 
göz attı: 

- Beni bu iıalüe görenler, mumya-j 
lanmı bir ölüye Lenzetmekte çok hak., 
l.dırlar .. 

Büyük kapt:fan yavaşça smşıp kaç· 
mak niyetinde idi. Fakat, ogün, onul 

mahcubiyetten mahcubiyete düşüren 

talii peşini bıraknuyordu. 
İşte bir rezalet daha! 
Otel kapısının önünde duran bir po

lis otomobilinden, polis müdürünün ve 
birçok §eflerin başı görünüyordu. 

Polis müdürü telaşla otodan dışarıya 
fırladı: 

- üstat, bu muvaffakiyetine hiç di. 
yecek yok doğrusu! Semrayı yirmi idört 
saat içinde bulacağını söylemiş tin! Ara
dan henüz on saat bile geçmedi .. 

Polis gefleri de Götenbergin elini sık
mak üzere eller.ni uzatmışlardı. 

Götenberg, o dakikada yer yanlsaydı 
canından bile vazgeçerek kendini yerin 
dibine atacaktı. 

Bu mahcubiyet, polis mc~leğinde, za
bıta tarihine geçecek kadar mühimdi .. 

Götenberg hiç kimseye elini vermedi. 
- Aziz dostlarım, ldedi yeraltınd.:ld 

su yollarını dolaşırken, duvarların için. 
den bir kadın sesi duymuştum. Semra

nın (İmdad) pusulası da yeraltındaki 

su yollarında bulunduğu için, Semranm 
buralarda bir su mal.zenine atıldığınna 

kat'iyetlc hüh.-metmi§tim. Halbuki, ote
lin altındaki taş odalarda çamaşırcı kız. 
)ar şarkı söyHiyormuş. Kulağıma yerin 
dibinden akseden ses, onların sesi imiş. 
Size de zahmet verdim .. Bu ihtiyatsız
lığıından dolayı hepinize özür dilerim 1 

s andaldan sonra 
ert.:~enberg büyiik otelin kapısı önün. 

de polis müdürüne özür dilerken, ayni 
saatte Kempinski lokantasında çok he
yecanlı tetkikat ve takibat yapılıyor· 

du. 
Siyasi şubeye mcnı;up sivil memurhr 

lokantan n içinde ve d·şınc!a çok ciddi 
tetkikata girişmişlerdi. 

Lokanta sahibinin üç gündenberi 
ortadan kayboluşu da bu tetkikatı ehem 
miyetli bir san aya ı:.okmustu. 

Zabıta memurları lokanta müstahde. 
minine: 

- Patronunuz nerde? 
Diy.: sordukları zaman, bütün garson 

lnr: 
-- Dol:tora gitmişti. Bir daha dön-

med; .. Cevabtm veriyorlar ve başl~a 

bir şey söylemiyorlardr. 
Şurası muhakk:\ktı ki, lokantadaki 

katip, bckci, bulaşıkcı. ahçı ve garson
ların patronun gizli işleri hakk·nda esas 
lı mnlumatı yo1.tu. Bunlar.dan hiçbirisi 

. . . . 
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zabıtanın işine yanyacak şekilde ifade 
vermemişti. 

Lokantanın eski ahçısı sadece sivil 
polis komiserine şu sözleri söylüyordu: 

- Patron lok;ıntadan ayrılırken bana 
bir anahtar verdi.. Bu, benim 11arap de. 
posunun anahtand r .. Sende dursun. 
Sakın kimseye verme. Ben eğer fazlaca 
rahatsızlarursam ve lokant .. ya gelemez
sem, o anahtarın kime verilmesi Hlzım· 
geldiğini sana telefonla söylerim. Ye
meklere dikkat et .. işinin başından ay· 
rılma l dedi. 

Ahçının verdiği bu izahat zabıta me
murlarının dikkat ve merakını çekecek 
kadar mühimdi. 

Sivil polis komiseri ahçıya sordu: 
- O anahtar nerede? 

- Cebimde duruyor .. 
- Ver bakalım §unu bize 1 

Ahçı kendi kendine homurdanaral: e. 
lini cebine eoktu: 

- Polise karşı gelecek değilim ya. 
Kasanın anahtarını da isteseler veririm. 

Komiser sordll: 
- Hangi kasadan bahsediyorsun? 
- Lokantanın kasasm'd.an. 
- Onun anahtarı da sende mi? 
- Evet. Gece mağaza kapanırken, 

kfit~pten alacağın parayı kasaya koyar
sın, dedi.. Kasanın anahtarını da bana 
bırakıp gitti. 

- O hal~ sizin patTom .. nuz uzun bir 
yolculuğa çıktT'..IŞ olma!ı .. 

- Zannetmem. O, sekiz yıldır mem
leketine bile gitmemiştir. 

- Peki nma, şarap deposunun ve 
kasanın anahtarlarını sar.a hırakmasının 
manası nedir? 

- Bu, bizim patronun eski huyudur. 
Bazan aklına eser .. Lokantayı bırakıp 

gider .. Günlerce gelmez. 
- Nereye gittiğini bilen yok mu? 
- Bunu benden başka bilen yoktur. 

Beni:n bildiğim de §Udur: Patron has. 
talıklı bir aldamdır. Birkaç ayda bir ke
re hastalanır, hastaneye gider, yatar. 

- Sonra iyileşip gene lokantaya dö· 
ner, öyle mi? 

- Evet .. Ilirka~ gün sonra tekrar 
işinin başına - iyileşmiş olarak - dö. 
ner, Çok tuhaf huyl:ın vardır bizim 
patronun .. 

Polis memurl"rı §arap 
anahtarını aldılar: 

deposunun 

(Devamı oor) 

sihirin,, ispirtizmecilik yahut da hip
notizmacılık ile hicbir alakası olma· 
drğmı söylemektedirler. 

Asri sihirb:ızlann bilhassa psikolo
jiye yapmakta oldukları hizmetleri bU 
yUk ciddiyetle ileri sürmeleri, kendile
rine orta çağda verllen ehemmiyeti 
yeniden yaratmak içindir; netekim 
sözlerine inanılır, salAhiyet sahibi bir 
takım bllginlerin yaptıkları tecrübele
re nazaran sihirbazlığın bUyilk fay • 
daları olmuştur. 

Laypzig üniversitesinden Doktor 
Profesör A. Kollman ile Berlin ruhl
yatçılarmdan Profesör R. V. Şulte bu 
sahalarda pek çok araştırmalar yap • 
malda 5öhret kazarunışlrdır. Doktor 
Kollman, Lllypzig'in Graffi müzesinde 
sihirbaz aHit \"C cdevatından pek ço
ğunu toplamıştı. 1926 senesindenberl 
amatör bir sihirbaz olan bu prof csör 
müşahedelerinde nekadar isabetli ol • 
duklarmı anlamak için zaman zama!'\ 
sihirbazlık hileleri yapmaktadır. 

Alman sihirbazları bundan yirmi 
dört sene evvel tesis edilmiş olan 11sl
hirb32Jar mahfeli" ne mensupturlar. 
Bu mahfelin şimdi Almanya.da yirmi 
şehirde ve yabancı memleketlerin bir
çok yerlerinde §Ubelerl vardır. 

Nazi partisi ''sihirbazlar ma.hfeli0 

ni sanatkarlar milli birliğine bir ttli 
ı;;ube olarak ilhak etmiştir. 

Bu Alman teşkilatına aza ola.b'lmek 
için Uç gün sürecek seriler halinde 
marifet göstermek lfızmıclır. Teşkilatm 
beşte ikisi profesyonel, beşte UçU de 
amatör sihirbazlardrr. 

Mahfelin "S"hir" adıyla cıkarmakta. 
olduğu bir gazete vardır ki buna yal
nız azalar abone olabilirler. Bundan 
ba.şlrn mahfel sihir mevzuuna dair ya
zılmış binlerce kitap toplıya.rak bir kü· 
tUphane vUcudn getirmiştir. Azalar 
mesleğin esrarını başıbozukla.ra ve 
meslc"'e mensup olm1yanlara hiçbir 
vakit faşetmiyeceklerine dair and içer 
k~ •• 

ll==tlatrem aı~aısnnın 
oO·IU 

Tefrikamwn muharriri (Vl-NQ)DUD 0'11 
yede bulunduğu malQmdur. Tetr1ka po9t&daD 
çıkmadığı lçtiı bugQn dercedflememJftir. O 
kuyueularınuzdan özür dileriz. 

cı 

g 
ı: 
~ 

5 

1 



... 

:J .,. 
"' DJ 
:J 

"' -N n 
Ol -
°' "' -

• 

12 RORTltYAN FAUST~ 

- O halde, Sikst - Kent, tehdit ı 
kar~ısında imzalanuş olduğu afname-
yi tekrar bozacaktır. 
• - Hayır, Madam, çUnkü Papa

dan ayni zamanda, sizi koruyacak olan, 
bir evrak aldım. 

- Nasıl evrak? 
- İşte, Madam. 

Favusta evrakı alarak okudu: 

"'Biz, allahın inayetiyle Fransa kra· 
h Hanri, pek mukaddes peder Papa va· 
artasiyle alJahın bize gönderdiği e
mirlerden mülhem olarak; ve yaptığt
m.ız kabahatlcr:n eczası olmak üzere, 
allahın, çocuklarımızı mirastan mah
rum etmek lutfu ilahis:nde bulundu-
ğunu nazarı dikkate alarak; ve 
memlekette, Romen veya Havaryun 
mezhebinde olsun, Katolik dinini muha· 
faza etmek icap ettiğ"ni düşünerek. 

Hanrl dö Navar'ın Fransada hüküm sü· 
recek kabiliyette bir adam olmadığım 

nazarı itibara alarak, bütün sadık teb' • 
alarımıza beyan ederiz ki: Ölen sevgi
li hemşiremiz Elizabet'in kocası olma
m hasebiyle Fransa tahtına en layik 

olan İspanya kralı Majeste iknci Fi
lip'tir; Bunun için mukaddes anamız 

kiJ:senin sadık evlatları olan teb'a • 
lanm1zın, onu bizim het'Jefimiz olarak 
tanrmalanru isteriz . ., 

Favusta beyannameyi bit:rince, Mno
tanlt: 

- Madam, dedi. Fransada kralın sö
%U kanun hükmünde olduğu için, bu 
beyanname ile Fransanın üçte ikisi 
Filipin h:ıkimiyeti altına girmi§ oluyor. 
Diğer taraftl'n bütün katoliklerin h n· 
disini terkettikleri Hanri dö Navarın 
timitleri de tahakkuk etmediği gibi, or
dusu dağılıyor ve kendisi de - tabii Filip 
müsaade ederse - Navar mıntakaımıa 

Çekilmek mecburiyetinde kalıyor •• 

Şu halde, bu parşömeni Filipe gö
türecek olan, ona ayni zamanıcla Fransa 
tacını da götürmil§ olacaktır. Ve bu 
m. yapacak, sizin gibi zekt bir insan 
oldukça, İspanya kraliyle uyuşarak 

kendisine kolaylıkla büyük b!r pay 
temin edeb!lecektir. Sizin İtalyada· 
ki prestijiniz yıkılmıştır. Madam bu
rada hayatınız tehlikeye girmiştir. Hal· 
buki Filipin yardımile, İspanyada bü· 
yük bir mevki elde edeb:Iirsiniz. Bu 
mevki, ihtimal tahayyül ettiğiniz ka· 
dar parlak olmamakla beraber, bil· 
yük bir hırsı tatmin ~debilir ..• Bu par· 
.,ömeni s'.ze veriyorum, I.ıatlam ve bu· 
nu Fil:pe JYÖt;ırrrı .. ..,.,; rİ'"<ı ıo..1: .. C'n•m. 

Favusta hemen karannr vermişti: 
Oğlu? .. O şimdi Mirt's'in hima

yesinde ve Papanın tehlikesinden ma· 
sun bulunacak kadar uzakta.. Onu 
bilahare aray·p bulabilirdi 

Pardayan?.. Onu da sonra ele ge
çirecekti.. Montalt? .. Onun için şimdi 
kararını verecekti.. İşte karannı verdi: 

- Bu.. Bu benim es:rim olacak-
tırl 

Ve Montalta dönerek: 
- Peretti ailesine mensup olduğu· 

nuza göre, kendi hesabınıza faaliyete 
geçecek kadar haris olmanız 15.zım .• 

Niçin Papayı, beni affetmeğe mecbur 
ettin:z:, niçin beni ölümden kurtardr
mz? .. Niçin bana parlak bir istikbfil 
temin etmek istiyorsunuz? 

Montalt ıztırap içinde kıvranryor-
du: 

Madam.. diye kekeledi. 
- O halde ben söyliyeyim: Çünk\1 

beni seviyorsunuz, Kardinal. 
Montalt dizüstü yere çökerek. mer 

hamet :ster gibi ellerini uzattı. F:ıvua

ta, amirane bir tavırla durdurdu: 
Susunuz, Kardinal. Tamir e-
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RORTLIYAN FAUSTA: 9 

Ve papa bunları söyliyerck, im-
dat çağırmak için elini, masada duran 
ve zil vazifesi gören çekmeceye doğru 

uzattı Montalt bir hamlede masa ile 
papanın arasına girdi ve soğuk bir ses

le : 

ruz ... Yanılıyorsunuz, sevgili dayıcığım. 
Favusta ölmemiştir l 

- Favusta yaşıyor mu? 
- Evet 1 çünkü ben ona zehirin 

tesirini izale eden bir ilaç içirdim ve o
nu kurtardım. 

-Hayatınız namına, dedi. Kımıl
damayın ve kimseyi çağtmıayınl thti- ra 

Sikst - Kent bir miiddet dcldı, son-

yar papa iyice doğruldu: - Ne yapalım! dedi. Hem bunun 
- Ne ol .. Yoksa bana el kaldırmak ne ehemmiyeti olabilir? .. Favusta bana 

küstahlığında mı bulunacaksın?.. karşı artık hiç bir şey yapamaz .. 
- Eğer sizden istiyeceklerimi elde Çocuğun doğmasiyle, onun bütün 

edemezsem, hiç bir şeyden çekinemi- manevi kudreti de ölmüştür.. Fakat 

yeccğim.. sen? .. Sen ondan ne bekliyorsun? ... Fa· 
- O ha ide söyle f •• Ne istiyorsun. vustan:n seni seveceğini aklından gc-

- Şey.... çırıyorsan yanılıyorsun! .. Zavallı de-
- Haydi! .. Madem ki cesareti bu li ! .. Bunu bil ki, en sert mermerlc-

kadar ileriye vardırd n söz söylemekten yumuşatabilirsin, fakat Favustarun kal-
ne için çekiniyorsun?.. . bini.. Asla!.. Çünkü dünyada 9nun 

- Favustanın affını istiyorum.. için Pardayan mevcuttur! 
Papa evvela hayret etti, sonra Fa

vustanın öldüğünü hatırlayınca gülüm

sedi: 

- Favustanın affını nu? 
- Evet mukaddes peder. 
- Haydi b:ıkalım öyle ol~un t.. 
Papa masasında duran kağıt yığ·nı 

arasından büyükçe bir pa11:ömen çı · 
kardr, ar emrini yazdıktan sonra filtına 
mzasını attr: 

Bu a,.auk, Montalt da elindeki 

beyannameye süratle göz gezdiriyordu. 
Papa işini bitirdi ve emirnameyi 

yeğenine uzatarak: 

- İşte, dedi. İstediğin oldu, şim
di elindeki evrakı bana ver ve derhal 
defol git .. Korkma! •.. Seni de affettim 1 
Sevgili hemşiremin oğlu! ..• 

- Mukaddes peder, bu evrakı size 
iade etmeden evvel, bir kelime dclıa: 

S"z Favustayr ölmüş zannediyorsunuz, 
af emirnamesini bunun i!Sin imzaladı· 

Montalt gözlerini kapadı. Yüzü bir 
ölünün çehresini andırıyordu. O bunu 
düşünmemiş değildi. Birçok de~alar 

Favustanın sevdiği bu meçhul adamı 

· düşünmüştü. Ona karşı sonsuz bir kin 
besliyordu. Şimdi kin ve intikam his
leri onu yeniden sarmıştı .. Gözlerini 
açtı: 

- Hayır, dedi, ondan hiç bir şey 
beklemiyorum ve hiç bir şey istemiyo
rum. Yegane arzum onu kurtarmak· 
tır... Elimdeki beyannameye gelince; 
onu Favustaya vereceğim. Favusta ken
di eliyle onu sahibine, yani İsra:wa 

kralı Filipe götürecektir. Onu yol -
da korumak vazifesini ise, ben ilzeri
me alıyorum. .. 

Sikst - Kent'in çehresi vahşi bir 
hat alm ştı Yegeninin tehdidine bm'lln 
eğmek, ona cok agır geliyordu. Mon
talt'm tehdidi'le aldırm>yarak. saray 
muhafızlaruu çaernnağa karar vermişti.. 
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10 RORTLITX'N FAUSTA'. 

Fakat birdenbire bundan YU geç
ti 1 Bir milddet enet eVtiUa imha et
mek istiyordu. U%Un mUddet tereddüt 
etmi§ti. .. Bir hal çareli anyotdu •• Yeğe
ni farkına nrmadan meseleyi halletti .. 
Favusta veya ba§ka birisi.. Ne ehem
miyeti var? ... Maksat, evrakin Filipin 
clınt- geçmesine mani olmak değil mi? .. 
O halde!~ Papa karanru venniıti. 

- Belki de hakl."ltl var oğlum, hem 
madem ki Favur.tayı. ve seni affettim, 
evrakla beraber gidebilirsin, haydi 1 •• 

Bir ~eyrek saat sonra, Montalt, 
Espinosa'ya iltihak etmiı ve : 

- Mon!linyör, evrakı getirdim, 
diyerek pal"§Ömeni kendisine göster -
mişti. 

Engiz:it5rlln gözlerinac bir kıvıl-
cım parladı, fakat heyecaruıu gizleme
ğc çalışarak, her zamanki sakin ııeıiy

le 

- O halde veriniz, dedi. 
- Monsinyör 1 .. Maksat bu evra-

J.."Jn Sa Majeste Fillpe vasıl olması de
ğil mi? Müsaade edin de bunu kencli
lerine Favusta götürsün. Espino&n 
merakla sordu: 

- Niçin muhakkak onun götilr-
mcsini istiyorsunuz? 

- Çünkü onun her türlil tehlike .. 
elen ma&un bulunması i~in bundan 
daha iyi bir çare görmüyorun 

Bag Engizitör bir an düşündü ve 
sonra: 

- Öyle olsun Kardinal, dedi. Fa• 
lrat unutmamalısınız ki bu evrak bir 
an evvel Kralın elinde olmalıdır. 

- Teşekkür ederim, Monsinyör 
Prenses Favuıta biraz iyileşince rlem:ıl 
lrareket edeeektir. • Evrakın, en kı
n bir uman:la Kral·n elind~ buluna· 
cağına, ben sö.:- veriyorum; Çünkü 

Prenaese bh~zat kendim refakat cdeco
ğinı.. 

- O halde milkeihtnel, böylelikte 
Prenaes emniyet altında bu1unmuı ola
cak .• 

Montalt soğuk bir tarzda: 
- Ben d\; .. yni fikirdeyim, Mon

sinyör, diye cevap vctdi ve ve baı 
Engizitörü başiyle selamladıktan 

sonr sUratlc dı~anya çıktı. 

III 

F AVUSTA uYANIYOR 

Favusta kendisine geincc, ilk duydu 
ğu ıey derin bir hayret oldu. 

Evvela Papanın, kendisini cella
dın baltasına teslim etmek için intiha
nna mani olduğunu tıannetti. Montalt 
onu hayatta görilnce: Öyle büyük bir 

sevinçle bağırnuı, sesi öyle bir igtiyak 
ve arzu ile titremişti ki, Favusta ken-

disini bu kadar seven adatnın kim ol
duğunu öğrenmek istedi. Gözlerini 
a~tı ve Papanın yeğenini gö~dü. Sonra 
tekrar gözlerini kapayarak d~iinmc
ğe b:ı.şladı. 

- Bu adam beni sevdiği i)in, Sikst 
• Kente yalvararak affımı temin etti. 
Fakat bundan ne çıkar? Madem ki ar

tık elimde hiç bir kuvvet kalmamıştır 
ve madem ki Pardayan da ilt.lü, haya
tın ne kıymeti olabilir? Hayır, ölmeli· 
yim 1 ... Bu gcedcn evvel her §ey bitmlt 

olacaktır!.. Favusta karannı vermi3ti. 
Fakat yan ndalcilerin konu,malannr 
duyunca, yanıldığını anladı, Hayır 1 
Sikst • Kent onu kendi arzuııiyle a(

fetmemişti. Montalt kendisine yapılan 
~JUm bahası teklifleri büyilk bir ce 
saret ve fcdakatlrkla kabul etmit, onu 
ölümiln ve Pap:ının pcnçct'ndcn kur• 
tarmııtı. 
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Favusta hemen, bu kadar kuvvet
li aşktan temin edebileceği istlfcleri dil· 
glindil. akat neye yararı .. O ölmek is 
tlyordu, CSlıneUydl !. 

Fakat, her şeye rağmen, yanında 
s8ylenen ıCSzler merakını tahrik etti.. 
Bu evrak da ne oluyordu?.. Hem bu 
p:ı.rş<Smenle onun ne alikası vardı? .. 

Pa'/Usta, birisinin, omuzlanna do 
kunduğunu hissetti.. Kendisine bir şey
ler stsyleniyordu.. Oözlcrini açtı ve 
Espinosa'yr gl5rdil. 

Zihni g~tgide açılıyordu. Oğlu? .. 
Evet 1 bu masum yavrucağı müteaddit 
defalar düşü müştü .. Ya§ıyordu ... Ser

bestti. Ehemmiyetli olan cihet de bu 
idL. Anne&ine gelince bu daracık höc
reye diri cliri kapatılmaktansa ölmcği 

tercih ediyordu .. 

Birdenbire, zihnini İlll§ck gıbi 
darbeliyen ıu sözleri duydu: 

- Pardayan yaııyor: 
İki kelime ki. ölüm mücadelesi ve 

t\k hırsiyle c&olu bir rıazıyi hatırlı
yCJrdu. Bu m.ıızi şimdi ona uı:ak g:bi 

geliyordu 1 .• Halbuki, ne kadar ) akın
dı. Çünkü Pardayanı Rian sar yı yan· 
gınrnda telef etmek istediği günün 

üzerinde anca\: birktıç ay r;cçmlşti. 
Ah Pardaynn !... Bu kadar sevdi i ve bu 
kadar nefret ettiği P. daynn 1 ... 

Ne maziydi o ı .... 
O: zengin, muhtcıem. haris, kı ô 

retli fakat bütün tcııcbbüslcrindc mağ
lup bir kad ndı. Pardayan: fakir, yer• 
siz, yurtsuz, buna rağmen "ck1 cesa
ret ve dürüstlüğü aayeıindc dnima ga
lip bir erkek .. 

Parpa yan yaşıyor!.. Onun . Favu!l 
tanın oşkını rcddcClcn Pn.rdayan Y" r• 
yor 1 Su hcldc r v • ta l"İn ölm h. 
duınum karıısında k çmak demekti 1 

Halbuki Favusta hiç bir zaman kaç
mamıştır ı.. Hayır, o artık ölmek iste
miyor .. O, inkitaa ugrıyan amansız nıu
cadeleye tekrar girişmek için yaşıyacak 
ve bu defa muzaffer olac;ıktır. 

Favustarun bunları dü1undüğU 

sırada idi ki, Montalt yan na yaklaş
tı. Kardinal ona doğru eğilirken , Fa
vusta da • sanki her .. amanki h!kiı:ı ka 
dınrnr gibi • arn ranc bir tavırla kendi
sini eUterek, h şmetlc do ruldu, Fa· 
vusta bu hareketiyle. b~lki de, a:a
ltlnnda c1aima kalacak obn. a~ılm~z: 
mesafe ı g3 tcrmek istiyordu. 

Arr: rane, fakat tatlı bir sesle sor
du : 

- :Sana soyliyccekleriniz mi var. 
'.H:ardinal'? Sizi dihliyorum. Ve ayni 
zamanda Favusb büyiık siyah goz
ler!ni Montalt'a dikti. O zamana ka
dar, belki de Favustanm kalbini ka-

zanacağını ümit eden Montalt, dah:ı ılk 
anda mağlup olmuştu. Biraz daha 
e 1ı .iş. presti; iç'nde Favustayı sey-

rediyordu.. O zaman Favusta, onun 
bütün mevcudiyetiyle kendisine bağ
landıgını anlad, tatlı bir tebessümle: 

- Söyclyin, Rardina1, dedi. 

Dunun iıı:cnnc, Montalt, titrek 
ve yavaş bir sesle, serbest olduğunu 
Favustaya ~ildirdi. 

Favusta hiç bir heyce.an ve hayret 
alameti göstermeden: 

- Demek ki Siket .. Kent beni aHcdi
yor öyle mi? diye sordu. Monuh baı nı 
salladı. 

- Hayır Madam , deci. Papa af 
etmedi. P:lpa dnlıa ku\r1.: etli bir irade 
karşı nda boyun cı;m k mecburiye• 
t"ttde k 1 ı. 

en'z. D il mi? 
talt bafylc taadik, ettL 

?lf !!i 
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lftANBlJLc 

SARAT 
rtJRK 
MELEK 

BEYOCLU 
ı K.angsterler arasmda 
a Coşkunlar ban 
ı A.§km uyanı!Jt 

HAl:st.ac. - Akıjam postası 

Budapeştede geçen çok garip bır vak'a 

Koca peşi 
asılan kızı 
~c~a~DaııruffD©Jan de~no~e 

çe lk n n <dl n k'll:ce ırn 
aıyakO<§lıro ffil@~lFil 

$@ınııraı 

1 1 

18.ISO Ambasad~rdeıı naklen varyete mttzi 
:; 19,ao konferans, Selim Sırrı Tarcan tara 

dan. 20 Müzeyyen ve arkadaş!Arı ta.rafın 
:: TUrk mu.sikist ve halk pıkılan. 20,SO 

lma 'Ve arkadaşla.n t.a.ratmdan TUrk mu 
atkiat ve ha.lk şa.rkılarx, 21 sa.at ayarı, orkes 
b-a. 22 ajılll3 ve borsa haberleri, ve ert.esi 
ıünün programı, 22,30 pl!kla sololar, 23 .son 

lPEK 1 Gönül yarası, 
ı Filoyu takip edelim 
• Ölüm perisi Emellerine erişince o ar -

VlYANA.: 
17,2ıs Etgan mimarisi hakkında konferans, 

l7,•5 b.atU mU41k1, 18,•0 konser, 20 ha.va<ll.8, 
20.ıo konsertıı devamı, 21,10 ba.le, 21,15 kon :,rana. 20,35 dans musikisi, 21,115 konferans 

2
,ss dans musikisi, 23,30 muhtelif şarkılar, 
.ıo dans musikisi, 

BIDıu..tN: 

21
19.30 güzel mclodler, 20,40 spor habederl 

Sololar, 23 havadis, 23,30 dans musikisi, 

P'l'.şn: 

20 
18,20 piyano kotl$erl, 19 yılbaşı programı, 

Otk~rkestraSI, 21,10 operet, 23,30 ofgan 

8Uka.Eş: 
~9,Ui dans mualldsi, 20,10 ş~. 21,05 ça.1 

22 
tem.an, 21,10 orkestra.. 22,SO hava<ll.8, 

,ıs:s eski ve Yeni operet parçaları, 

.toNI>u: 

21 
l9,3() mU8iki, 20, havadis, 20,SO orkestra 
konser, 23 havadis, 23,20 dans musikisi, 

l'~ts: 

18,'6 h&lk nıUSikisi 19 ı:s kadnı saau 19 
4ıl5 , ' , t 

28, kcınae.r, 22,45 hatif muslld., 22,30 orkestra 
30 dans mu.ııiklst, 

1'GMA.: 
18 tiyatro, 19 konse::o, 20,30 bando, 20,45 

)liabancı dlllerde havadts, 21,40 operet, 24 
dana Dlualld.sl - . ~~~~~~~~~-

Ay tık Boğaziçi 
nıecmuası 

ın·~yhk Boğaziçi mecmuasmın yılba~' 
Ulluebetile fevkalade sayısı çıkmıştır. 

Bu nil&ha sayın Vali · • ... m ........ k . tnızın r ,_....,. ve ~c-
refh namrna ithaf ed'l · · ı mıştır. 

"S K -·--·•--•·• r:n.=:ı:u Yeni rı'·tı -·--·-·--··! s: 
VL'CONTUN öLOMO !j 

M ı. 
~ M. Prust'un çok Mfis !! ı 

1 bir hikliyesi H 
li 

Haydar Rifa.tın tercümesi !i .. .. 
30 kv.ru.ştur ii 

- Ü ı c:uc::n::::ms~::ru::c=r. 

şm 

ŞARK 

ASRI 

ASTORYA 

ı Altm kelebek 
1 Çöl sn~rleri 

Kastadiva ve Patpataşon 
kız hm!JIZI&rr. 

a Mazurka 
ı K&dm ne yapsın ve Elmaa 

hmnzları. 
a Hel'§ey senin içini ve tngt 

llZ ajanı 

ı Kanunsuz memleket ve 
~ gecesi rüyası: 

OUMURIYET ı Tarzan yamlarlar arasın 
da ve Kara yııgı 

ISTANBUL 
FERAH Lut sütçU boluıör ve Çin 

ba.takhanelen 
MtLLI ı Şirley kapt81l ve Şeytan 

adası 

fltLAL ı Sirk ve GUmüş mahmuz 
A.ZA.K ı İki tw.ın birden GUnUn 

adamı ve PtlSU 

ALEMDAB Sirk ve Gümüş malım.uz 
IU!lMM.BEV Spor v.e gençlik ve Firtma 

dan sonra, Aslanlar adası 

OSKODAP 
ı Programmx bildirmeml§tlr 

BALAT 
: ı N o.it halk dU§manı ve 

KUçük anne 

TiYATROLAR 

.$ehir1i"1Jaf rosu r E P E 8 A ş 1 

111111111111111 : ,.:::d• 
111...ıır 
Ullflll 

l"'ransD1 TlyatroBUDdıı 

Operet kısmı 

.uytık Wllzyonl8t ve 
manyetizmacı 

t>r. Zati Sungur 

Şehzadebaşında 

~ERAH sinemada 
Ka.tl olarak son ·tem 
sillD1 veriyor. 

Tt:.:J Q K iYE 

llRöAT 
BANKA5l 

Biriktiren Rahat Eder 

lit etmek istiyenJer ç ğ ı 
BıuWııe§teden yazılıyor: 

Bu şehrin hemen bütün güzel kızla
rı, evleninceye, yahut da. iyi bir iş bu
luncaya kadar barların tavanlarına a
sılmayı istemekt.edirler ı 

Fakat üzülmeyin, boğazıanndan de
ğil, minimini ayaklarından ve baş aşa-
ğı! 

Bu çılgınca bir istek gibi görtinUrse 
de, şimdi burada hUkilnı süren umumi 
kana.ate göre tavandan ba,ş aşağıya 
sarkan kızlar, aşağıda otum erkeklere 
mukavemet edilmiyecck derecede ca • 
zip görünürler. Erk~lerin kadınlara 
birer ''melek" diye bakmaları hiç şüp 
hesiz iyi bir iştir ama, kendini başa 
şağı gösteren meleğe de t,esa.düf edil· 
mez. Eğer bu baş aşağı vaziyetin ni
çin cazip olduğunu soracak bulunursa, 
ona Budapeştenin Magyı:nm.o sokağın
daki matmu.el Arizona.'nm gece klü
bünde beş genç kJzm başma. gelen tat
lı tecrübeyi anlatabiliriz. 

• • • 
Açtığı bara kendi adını vermiş olan 

matmazel Arizona bura.da. fevkalMe 
manzaralar göstererek pek ~k para 
kazanmanın yolunu tutmuştu. Güzel 
kızları türlü türlü vaziyetlerde teşhir 
ettiktt>..n sonra günün birinde tavana a 
mlı ve da.ima. dönen kocaman fenerln 
etraima üç kız yerleşti.r.oıeyi di\şUndU. 
Kendisi ise lambanın altında oturarak 
şarh'l söyledi; ve bu tUrkilye yukarda 
baş aşağı sallan.makta olan ktzlar ge
ne şarkıyla cevap verdiler. Yapılan pro 
valarda kızların bu vaziyete ancak beş 
dakika. da.yana.bildikleri a.nla.şılmıştı. 
Binaenaleyh şarkı bu kadar sürmekte 
idi. 

Program başladı. I.Amba.nm çevresi· 
ne dizilen kızlar güler gözlü, kara saç
lı, ince ve çok mütenasip Toby Şmit; 
güzel sesli. pembe yüzlü ve kumral saç 
lı Margit Pint.er, üçtineüsU de Avustur
yanm meteliksiz kalmış asn bir aile
sine mensup Trudi Vaynerdi. 

Toby Şmit, varyete yıldızı ol.maktan 
ziyade, bir koca bulup kendi evinde 
kadm kadıncık olmayı tercih eden ~ 
miz yüzlll bir kızcağızdı. Tavandan aı
sılm.a.k numarası başladı başlıyalı, bar 
ağız ağıra dolup boşalıyor. Fa.kat ken 
disini bu yorucu hayattan kurtaracak 
bir !eda.kir a.dam nıeydana çıkmryor • 
du. Temsilin Mftasıydı; bu gece be.· 
rm sahibi m.a.t.mazel Arizon.a. yanında 
yakışıklı bir delikanlıyla Tobinin ma
sasına geldi ve yabancıyı takdim etti: 

_ v arşova.lt Baron Frederik Bro-

dovski ! 
Delikanlı kendisine doğru gelirken, 

yüreği Umitle çarpan ve gül pembe 
düşüncelere da.lan Toby, baron unva
nını işitir Jşttrnez inkisarm en karan
lık çukuruna. yuvar!:ındr. Öyle ya, bir 
baron, manasız bir bar artistini kendi 
ne karı diye alarnam.ı. Fal:at Tobi sa
dece yürekli olmakla berabet', çok ze
ki ve cin göz bir kızdı. Baron bakışla
rından her ~yi anladı, Adamcağızı aş.k 
alevleri sarınıs. yakıp tutuşturuyordu. 

Tobi vaziyetten istifa.de etmesini 
bildi.. Fazla bir şey vermeksizin, aşk 
ateşlerini iyit'e körükledi; aradan on 
gUn geçmeden baron e.man dedi ve iz
di vG'I tel~lif e~ti. Sabık Tobi şimdi ba 
ron Frederikin şatosunda. azamet ve 
ihtişamla oturan. asalet unvanını haiz 
bir bayandır. 

Tobinin parlak sergüzeşt.inden az 
sonra dn. Margit Pinter rüyalarının 
gcrçeklc~tiğini gördü. Bu krz için koca 
lar ancak büyük opera mesleği için bir 
basamak taşı hizmetini görecek kimse
lerdi. Bir gece b3.t'a Viyana tiyatro me
najerlerinden Grudder Ct.ıntrem geldi. 
Mergitin giizel sesini işitince dayana
madı. Onu cenubi Amerika.da turneye 
çıkacak olan 0nera knmnanyasivle gö
tiirmek için bir senelik kontura.ta bağ
ladı. 

Aycık7m"ı11dan ıısıldtktan sonra arzularına na. ·z olan beş dilber 
Macar k'ı :-ı 

Fakat blltün bu alışverişlerden bar 
sahibi Ari.zonanın eli boş çıktığını sa
nırsanız alda.rursmız. Kızlan muayyen 

müddetler için konturatla bağbmış o
!an matmaz.el Arizona ta.bildir ki bu 
konturatları para mukabilinde feshet
mekteydi. Baron gibi opera sahibi de 
ona bfr hayli yekUn. tutan tazminat 
vermişlerdir. 

Barı bırakan kızların yerlerini ilk a
lanlardan platin sanşm İlana Sazar da 
selefleri gibi talili çıktı,. Koca ile mu
siki mesleği onun hayatında hiçbir şey 
ifade etmezlerdi. İlonanm bütün iste -
diği, sinema aktrisi olmaktı. Kendisi 
b:ırm en göz alan kızıydı. Çünkü li.m
ba onun saçlarını sanki ateş üstünde 
imiş gibi parlatıyordu .. 

Herkesin akın akm gelmekte olduğu 
bara Macaristanm meşhur sinema di
rektörlerinden Bela Gaal girdi ve ajan 
larmın kendisine böyle alevler gibi ca
yır cayır ya.nan ve yakan saçlı bir kız 
göndenn.dikleri için epey sövüp saydı. 
Uzun lafın kısası, o gece hemen ora
cıkta matmazel tıona La.zar hayatının 
en büyük gayesine erdiği gibi lambada 

yanıba.şmda duran Klara Velliş de bu 
Macar direktörünün gözüne battı ve 
birkaç film çevirmek için zengince bir 
konturat imzaladı. 

Klara için evlenmek, dansetmck, tür
kü söylemek, yahut ister sahnede, ister 
se beyaz perdede rol yapmak n ıtiı:ı ::ı.vi 

idi. Yet.er ki, iyi yaşatacak kadar para 
kazansın. İstediği de işte i.mzaladığl 
konturatm ta. kendisiydi. 

Durmadan dönen asma lambanın et;.. 
raf mdaki ilk üç kınlan geriye yalnız 

Trudi Vayner kalmıştı. Onun da peşi· 
ni bırakmıyan erkekler pek çoktu ama, 

kız her nedense hiçbirine yüz vermi • 
yordu. Nihayet lamba numara.sının son 
gecesi geldi, çattı. 

Bar sahibi Ari.zona ona hesabını ö
derken, diğer arkadaşları gibi kendisi
ne de yağlı bir kuyruk çıkmadığına 
müteessir olduğunu söyledi. Trudi ise 
patronuna: . 

- İstediğime nail oldum. Linz şeh
rindeki ha.lam bana 200.000 pengö bı
rakmış, bu parayla bir işe başlıyaca,.. 

ğırn. Kocaya varıp da onun buyruğu 

altına girmektense, kendi işinin sahibi 
olmak herhalde daha iyidir. 

Bizim paramızla 75.000 lira tutan 
bir mirasın kendisine bırakıldığına da 
ir olan mektubu Trudi en son gece al· 
mıştı. Halası, zavallı yeğeninin ttiesü 
dolabrnd::ı. bir pastırma parçası gibi 

lambaya asıldığını duyunca öllim dö
şeğinde bu vasiyetnameyi yazdırarak 
bu parayı bıra.kmı:ştı. 

Bunu okuduktan sonra siz de :Macar 
krzlarınm ayaklarından tavana asılma 
ğa niçin bu kadar hevesli olduklarını 
elbette takdir edersiniz! 

Barların sahipleri bu sihirli lanıba • 
nm yeni bir •ırzı icat edilir edilmez, 
güzel kızları tekrar tavandan aç:ığ?ya 
sallandırmağa hazırdırlar. 

M.N.H. 
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lstaobul Defterdarlığından : 
Nwnarası 

es. ye. L K. 
Feriköy: ikinci kısun çifte cevizler So 78 2104 M. murabbaı arsa-

Feriköy: ,, ,, 

,, ,, 

Haso sokak 

" ,, 

3 

5 

nın tamamı. 1052 

965,50 M. murabbaı arsa. 
nm 2/3 payı. 966 
Arsanın tamamı. 3052 Feriköy: " 

Feriköy: 
" 

,, ,, ve hanımoğlu S 30 
35 

642,50 M. murabbaı 
arsanın 2/ 3 payı 429 

Büyük çarşı : Kazazlar orta sokağı 
Sultan Hamamında Haçaplo hanında 

Çelebi oğlu Alaeddin mahallesinin 
yeni cami caddesinde. 

5 Dükkinm tamaım. 140 
Viyana markalı 
Bir kasa 30 

51 41 altında iki dükkanı 
SlM. 45 olan Makulyan ha-

45/ 1 nm 16/ 144 
tamamı. 

Kitip Kasım mahallesi Kumsal sokağı 104 
3866 

209 48 metre murabbaı 

,, ,, 

Btiyük çarp Papas oğlu sokağı 
Kadıköy Osman ağa mahallesi uzun 
hafız so. 

108 
arsanın tamamı. 96 

205 21,50 metre murab
baı arsanın tamamı 43 

4 Dükkanın tamamı 500 

37 123 Arsanın tamamı. 155 15 
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~@\Y@\lfil0@\lr 
G i r d iğ. in iz Ven i Sen e 

nin bütün yeni model ŞAPKA 'evazımatınizı yalnız 

PEiSSiSTE BULABiliRSiNiz 
Beyo.Otu TUnel meydanı Ensiz sokak No. 7 Telefon 40565 

SEZEN 
T.ı:.:.RZiHANESi 
Sahibi: ihsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

En cazip mndeller, mevsimlik metin 
ve şık kumaşlar. 

lstanbııl Yeni Postahane kar§ıStndo 
Letafet hanında 4 N o. 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil
umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası karşrsında İzzet 

·----------------------·----1!.m&--· 

Heı·· akşam Saat 9,30 ve 10,30 

1 
Taksimde abide karşısında 
Kışlık ~ ~ lL. "VI u:D Salonunda , ... , 

Üsküdar: fcadiye mahallesi Hamam 
a bap ao. 
Katip Kasmı mahallesi Kumsal ao. 

3 5/ 7 arsanın tamamı. 390 38 1 Bev Hanı. 1 
11 O 203 16,50 metre murab - ._ ______ _ 

Osküdar: Selimi Ali Mah. eski ke

seci Kirkor so. 

Usküdar: Salimi Ali Mah. Gemici 
Ohannea sokağı. 

Balat: Hacı Isa Mah. Y ogurt hane 
eokağı 

Üsküdar: L:adiye mah. Müneccim 
~ 
Balat: Hmr .pTUt maball.i 7.eai 
~de. 

~: Ram ldli.e.i & IO. 

Koca M. Pqa: mahallesi balıkçı 
Kitkor. 

Biiıyiik çarıı: Gelincik sokağı. 
Kadıköy: Rasim Paşa Mısı:rb oğlu 
eokağı. 

Kumkapı: Şehsuvar mahallesi saray 
içi kilisctci sokağı. 

Çadırcı Ahmet Çelebi mahallesi 

3 

3M. 

15 

baı arsanın tamamı 33 

3 Maa bahçe ve arsa 

5 evin tamamı. 800 

17 Evin 1/2 payı. 239 

30 M. 41 evin 3/ lG payı mü

badil vesikasiyle. 96 

42 

83 

18 

58 Evin 1/4 payı. 625 

54 37,38 M. murabbaı 
· ananm tamamı. 
: (Mübadil tasfiye ve-

aik.uiyle). 75 
63 Evin 213 payı. 400 

10 Arsanın 1/12 payı. 4 
I 22 Dükkimn, 1/ 4 payı. 20 

45 Evin 1/3 payı. 500 

16 Evin 1/2 payı. 600 

Tiyatro caddesi 37 91 Evin 1 /3 payı. 500 
Usküdar: lcadiye MahaJJesi Taşçı so. 5 

Büyük Ada: Nizam mahallesi Adli-
ye sokağı. 

~ışli: M~şrutiyet sokağı. 
24 

6 / 1 M. 

9 Evin 2/ 3 payı. 416 

2 Evin tamamı. 350 

694 M. murabbaı 69 
69 desimetrelik 
arsanın tamamı. 1389 38 

Ldıköy: Cafer ağa mahallesi Y o
gurtçu çeşmesi sokağı. 35 M. 33 Arsa. 919 36 
Kadıköy: Cafer ağa mahallesi Ru

§ell So. da altında 2 sayılı dükkaru 
müıtemil 4 No. lı ev ile badem altı 

:: ::::::: ::::: :: ::: ::: :::::::: ::::: ::::::::::::: ::=:::.::::: 
.. D =· :: oktor :: 
jjömer Abdürrahmanii .. .. 
ii DERMAN i! .. .. 
H Muayenehanesi - Eminönünde :: 
g VALDE HANI içinde No. 21 SS .. .. 
::.::::::::::::::••··••::::::::=:::-.::::: •• ..::::::;::-.;:: 

İstanbul asliye 3 ündi hukuk mah

kemesinden: 

Konstantin Ekmekçi oğlu ta:rafmdan 

Beyoğlunda Yoğurthane sokağında 19 

numaralı baned.e ve Kaldrköy Caferağa 
mahallesi mühürdar caddesi 87 müker-

rer numaralı evde mukim Dimitrl Ek.. 

mekçi oğlu aleyhine mahkememizin 

936/1658 numaralı dosyası ile ikame 

edı1en gaiplik davasında: Müddeaaleyh 

Dimitrinin ikametgahınm meçhülyeti

ne binaen dava arzuhalinin bir ay müd. 

detle mahkeme divanhanesine taliki ve 

hulasasının da gazete ile ilanına ka1ar 

verilmiş olduğundan mumaileyh Diınit

rinin bir ay zarfmda müracaatla dava 
arzuhalini tebellüğ etmesi lüzumu ilan 
olunur. 

KURUN doktoru 
Necaeddin Atasagun 

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

da daire 2 numara a de hastaları· 
nı kabul eder. CumartP"i günler? 1 .1 

den 20 ye kadar muayene parasız· 
dır. 

ilkbahar Selleri 

so. da 23 sayılı evin bahçesine kalp 
olanan arsanın tamamı. 
Hoca Alieddin Asma altı so. 

2 
4 

23 
51 

6 Hane ve dük -

8 kinm 886 351 
Büyük Rus edibi tvan 'l'ürgeni

cv'in çok meşhur bir romanıdır. 

Fiyatı: 75 kuruştur. 

Eminönü: Ahı · Çelebi mahallesinin 
Meyhane sokağı 

. 
~: Hasan paşa mahallesi eski 
F~ bey yeni kurbağalı dere sokağı 
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57 Dükkan (mübadil 
tasfiye vesikası ile 590 

19 25 Mağazanın 2520 de 
315 hissesi (Mübadli 
tasfiye vesikası ile 420 

Harita 
5.M. 1 

" 2 
" 3 
" 4 
,, 5 
,, 6 

" 7 
,, 9 
,, 10 
,, 11 
,, 12 
,, 13 

,, 15 

" 16 

166,33 M. murab-
baı dükkan arsası 332 66 

203,10 406 20 
210,57 421 14 

208,27 416 54 
122,52 245 14 
98,53 197 G 

99,25 198 50 
538,36 1076 72 
267,74 535 48 
267,17 534 34 

267,17 534 34 
221,20 442 40 

235,56 471 12 
223,05 447 00 

Yakan:da yazılı mallar 5/ 1/937 salı günü saat on dörtte pe§İn para ve 
açık arttırma ile sntılacaktır. Satış bedeline istikrazı dahili yüzde be~ faizli 

hazine tahvilleri lcabul olunur. Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini 

vakti muayyen:ndcn evvel yatırarak Defterdarlık, Milli Emlak müdürlü -
ğündeki satış komisyonuna müracaatları. (M.)_ (3621 ). 

L i ZA 
Bu da ayni muharririn bir roma

nıdır. Bu roman neşrolunduğu za. 
man bütün Rusyayı ağlatmıştı. 
Her ikisi de Samizade Süreyya'nın 
salahiyetli kalemiyle dilimize çev
rilmiş ve "mı,. "" Yarın,, tercüme 

1 
külliyatı arasın~ girmiştır. Bunları 

mutlaka alınız ve okuyunuz. 

1 ~iiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiii .... 
1 
1 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Cağaloğlu Nw"Uoamaniyc cad. No. 30 
(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 

Telefon. 22566 

----------~-~----
Operatör üroloğ 

Doktor 
Süreyya Atamaı 
Beyoğlu İstiklfil caddesi Parmakkapı 

Tramvay durağı No. 121 birinci 
kattaki 

Muayene hanesinde hastalarını her· 
gün saat 16-20 arasında kabul 

eder. 

TRAŞ o 
BIÇAGiNt 

KULLAN\ YOR 

Devlet demiryolları işletme 
Umum Müdürlüğünden: 

1/1/ 937 tarihinden itibaren "Şark demiryollan,, tebekesi Türkiye Cum 
huriyet Devlet Demiryollarma ilhak edilmiştir. 

MezkUr hat itlerinin Sirkecide Dokuzuncu İtletme Müdiirlüiü tu. 

fmdan tedvir edileceği ilan olunur. ( 3816) 

Kendi kendine 1000 kelime ile 

Fransızca dersi 
La famille Durand 

Resim : 1 

1 - La gravure: (resim). 2 - Le grand-perc: (bil.yük baba). -' -
La grand' mcre: (büyük anne), 4 - Le pcre: (baba). 5 - La mere: 
(anne). 6 - Le fils: (oğııl). 7 - La fille: (l:ızcvlat). 8 - Le bebe: (kü
çük rocuk). 9 - Le fauteuil: (koltuk). 10 - La pipc: (pipo). 11 - Le 
livre:(kitab). 12 - La Iettre (mcl-rfııb). 13 - La table (masa). 14 - Le 
piarıo: (piyano). 15 - La balle: (top). lG -La. poupee (bebek). 


