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liirk Halayda Türkçeden başka bir~
, resmi dil asla kabul edilemez 

ltluralıha.<ılarımız Tav/ i l ; Rii~tfi Ara.et 
NuTMn lllencmcnci-0§lu Cencı"T'ede 

SomJct murahha.'1 TAtvinofla 
görü~ıirler J.•en 

(Y a..."ıSı 6 ıncıdaJ. 

"Ordunun siyaseti 
ele alması ..Japon
ya IGın felakettir,, 

ParUimcnl oda. lı ril:ıimct i ~ ·ruletle ten
kit cderc1~ ordımım hiddetini cel"be

den ve <Wlayuı"yle Oııgfüıkiı buhrana 
sebep o1nn 1foiyıı 1..ai partisi lideri 

Ktmimat.oru Hamada 
( y azı8ı 6 ıncı<Uı) 

Cenevre 26 (hususi) - Türk ve 
Fransız murahh asları arasın.ıda Hatay 
meselesi etrafında prensip itibarile an
laşma olduktan sonra mukavele met
ninin hazırlanmasına girişildiği sırada 

mevcut on iki maddenin üçü müstesna 
olmak üzere diğerlerinde uyuşulabiL 

miştir. Şimdi üç mühim madde üzerinde 

çetin münakaşalar cereyan ediyor. 
Fransızlar Sancakta Arap dilinin de 

Türk dili ile müsavi bir resmiyeti hai.z 
olması teklifini ileri sürmüşlerdir. 

Katiyyen kabul edilemiyecek bu tek 
lif üzerinde münakaşalar devam etmek
tedir. Her iki murahhas heyeti hükQ

( Devamı 6 ıncıda) 

Balkanlard a 
1 
müştere ·posta 
pulu kullanılacak 
Küçük anlaşma ve Balkan dev
letleri telgraf konferansı yarın 

şehrBmizde toplanıyor 
Geçen yaz Bükreşte toplanmış olanı lstanbulda bir telgraf konfernnsmm 

Balkan iktısnt konfcransmda. gerek toplanması takaITi1r etmi.§t.i. Bu kon
Balkan antantı, gerekse küçük itılif ferans Y.a.rm nchrimizde topla.nacaktır. 
devletleri mUmessilleıinlıı .iştirakile, . {Devamı 6 ıncıdal 



HABER - "Akşam postam 

Tiya 
kız 

rome Lehine '"~~-S 

Bugünde 
talip yok! 

Serlavhalar- Mütehassıs "bu gld şle erkekler kadın rolü 

la 
yapmağa mecbur kalacaklar!,, diyor 

nı U ha Ve re ede 1 İ rn Maarif vekaleti Ankarada kurulacak programını takip ettiği tiy~trolann sa

Yu.an: Nizameddin Nazif 

Cemal Nadir - Ressam Ali Sa.mı 
Boyar daima ilk olmak şerefini kazan
mak ister; hatta memlekette a.pa.rtı

man şeklindeki ilk san'at abidesini o 
kurmuştur. 

- Böyle bir ihtisası Gmel San.atı~r 
.Akademıs!ne kazandırdığın gün, bak 
bakalım kendisinden diploma arama.ğa 
lüzum görUr müyüz? 

Cemal Nadir- Ressam Ali Saminin 
esasen hiçbir mücadelede sakalı eic 
vermesine im.kan yoktur. 

- Temenni edelim ki Allah hemen 
bütUn gazeted kullarına kıymetli l""...S

sa.numız:ı nUmune eyliye ve onların 

hepsini hamt.elinden ve kolayca ele ge
çecek sakallardan mahrum eyliye! 

da.khlığı" demektir. Zira deniz.de iki 
rütbe vardır: 
1- Denizci. 
2 - Deniz kuİ-du. 
Ve deniz kurdu, bir hayli fedakh

lıklarda bulunmuş, denizin ve dehrin 
bin bir dalgasına göğüs germiş olan 
denizciyi ifade eder. Bu takdirde aeke
rim, "Bir deniz kurdtL .. " demiş olMy
dm bir fedak..i.rm. bütün asil hüviyeti
ni tek kalemde ve en romantik bir 
portre halinde bize verml§ olabilirdin. 

Kemal Tahir - Ah Eleni ah! Onun 
gibisini nerede bulayım? 

- !~in yoksa al başıru diyar diyar 
dolaş. Ne bllelim biz be birader? 

VAU\ya mektup 

Devlet tiyatrosu etrafında tetkiklCT yısı parmakla sayılabilecek kadar azdır. 
yapmaktadrr. Bu tetkiklerin sonunda İtalyada opera Ruvayal ancak bundan 
tiyatronun tarzı idaresi hakkında bir birkaç sene evvel '1ük0met tarafından 
kanun liyihası hazırlanacaktır. Bu la himaye altına alınmıştır. Orada bugün 
yihanın ihtiva edeceği mUhim esaslar- bile bir hükUmet dram tiyatrosu mev
dan biri ide Devlet tiyatrosu müntesip- cut değildir. İngiltere ve Amerika ti. 
terinin devlet memurlanmn malik ol. Jalrosu hükumet y:ırdımrnın mefhu
duklan haklara tamamen malik olması- munu bilmez. Türkiye cumhuriyeti ti
dır. yatroyu bir devlet i~i olarak ele almak. 

Ankarada kurulan tiyatro mektebi, 
devlet tiyatrosuna eleman yetiştirecek
tir. Tiyatro mektebine yeniden alına. 

la en ileri memleketlerden daha ileri 
gitmiştir. 

Bugün çinin en büyük sanatkan Mi
lan Vang kadınlardan daha iyi kadın 
rolü oynar. Eğer biz tiyatro mektebine 
kız bulamazsak Çinde ve Japonya<da ol-

Tiyatro mektebini kurmaya memur duğu gibi erkekleri kadın rolünde oy. 
edilen mütehassıs Karl Ebert ~unları natmaya mecbur kalacağız galiba 1 
söylemi~tir: Başka memleketlerin iki asırdanberi 

cak parasız yatılı talebeler için bu ayın 
29 zunda İstanbuld.a ve şubatın 9 zun
da Ankarada müsabakalar yapı1acaktır. 

· · zikzaklarla bocalayarak geçirdikleri 
"- Şimdiye kadar yaptığnruz kabul tecrübeden ilham alarak Türkiyede de 

v:ı. NQ Allahı bol insanı 1. ~ bır· iıntihanlarmda nazan dikkatimi reken 
il. - • 11..11. ıı en krsa bir zamanda bir opera yapmak 

H. F. - Hakikaten yeğenim bana 
mühim bir ders ·vermişti. 

- Vazifesini görmüş olan o vatan
diyara goç- ett"kten sonra ya" yavac nokta. müracaat edenler arasında kız 1 .•aş ~ en büyük emelimizdir. Hiçbir zaman tL 

daşı tebrik ederim. muhite intıbak etmeye başladı. Doğ- bulunmamasıdır. Bu hal, tamami1e ya- cari maksatlarla idare edilen tiyatrolar 
nısu Haberde çıkan her fıkrası yeni mn a!Ur evvel, Avrupada hakim olan hükumet tiyatroları gibi yalnız kültUr 
bir din'in kah ''Yasin" ini, kfi.h "Am- zihniyetin burada da hakim oldugvunu bakımından hareket eden müesseseler 

Siyast lc:ınal- Komlsyona havale e
dilen işler. 

- Alla.ha havale edilmJ4 gıöt telik
ki edilebilir. Bir işi Milletler Cemiye
ti komisyona havale etti mi hiç düşün
me, hemen bastır mahut teraneyi: 

me" sini andınyor. Hele dünkü fıkra- gösteriyor. Öyle anlaşılıyor ki ana ve kadar semere vermezlCT. 
sı ki, ''Mlllf m•""•onerler" ba.alıgmy ı ta- balalar rocukl t" t a · t' b ""':T ~ ıı armm ıya roy ın ısa 1• İyi bir tiyatronun umumiyetle güzel 
ştyordu, okur okumaz, doğrusu, Vft. • hliik ı· G ı Gö • m te e ı görüyorlar. enera nn- sanatlar üzerindeki tesirleri de çok bü-
Nu dostum hayalimde "Saçsız ve göz.. · f"k b" · · d gın re ı ası ır artısttir ve merasım e yük olur. Hüln'imetin bu mühim ve fay 

Allah encamıru hayır eyliye t 
Profesör Fahreddin Kerim - "Ru

hu elma., armut gibi teraziye vurup 

lüklü başı" bir nurani hale ile çevrili 
olarak teoessUm ediverdi. İtalya kraliçesinin sağında yer almak- dalı teşebbüsünün halk tarafından bü. 

tadır. Fransada bir çok tiyatro olması. yük bir alCika ile karşılanacağından e
Ey benim eski dostum, söyle bana, 

na rağmen hlikOmetin para verdiği, min bulunuyorum.,. 
hangi dinin "Aya Petro" luğuna istih- ------------ ------ ------------tartmak mümkün dcğiJdlr .•. " 

- Bunu söylemekle bilyük bir ld.f 
etmiş olmuyorsun ilsta.d ! 

Muhiddin Birgen - Ba%1 devletler 
siyasi mücadele ile "iktısadt sulh", ba
zı devletler de iktısadi mücadele ile 
"siya.si sulh" teminine çalışıyorlar. Bu 
iki gidişi telif etmek mUmktln olmaz
sa yeni bir harp her şeyi toptan temiz... 
liyebilir. Bu vaziyet karşısında "bizlın 
gıöi memleketler" in sürprizler karşı
sında kalmamaln.n için dünya hareke
tini daha fazla takip etmeleri kendile
r ini yeni şartlara uydurmaları 18.zmı
dır. 

- TUrkfye dllnya llyuasmı en hur
<ıa temevvüçlcıiyle ne derece iyi tanı
dığını tannrun günil ispat edip dunı
yor. Fakat bilmem neden "Son Posta" 
başmuharrirlik makamı alisi" iki giln
de bir bir eseri gaflet göstermekte ber
devamdır .. 

s~ Ragrp-:- Japonya koca Çinin 
§imalini hemen klmilen e11ne geçirdi. 
Koa.\ bir ülkenin elden gidişini saburl
ne seyreden Çinliler iki sivrisin~ğin 

(yani Jnpon tayyarelerinin) vrzılda

yışma haydi haydi tahammUl edebilir
ler. Yeter ki jnsan böyle bir Eyyubi 
sabrm sahibi ola. 

- Hay yaşyyasm Sellin. İrşa.dmla 
anlaiinn ki ben mUkem.mel bir Çin va
ta.ndn.şı olabilccetim. Tanrmm günU 
Son Posta.'yı Elü'inden Ye'sine kadar 
okuyn.bilieim Eyyubt sabrın daniskası
na sahip olduğumu göstermiyor mu? 

Burhan Cahid - Sabahtan sa.baha 
~uk ... 

- Vallah, ''her giln dokuz doğur
mak" diye bir şey biliyorum ama, "her 
sabah bir çocuk" bilmiyordum.. Anla
şılan bazı vatandaşlar her 24 saati 
"dokuz ny on gün" halinde ya.~ası

ru biliyorlar. 
Ekonomi siltunu - Buğday fiatlnrı 

ytlkseliyor. 
- Aman fırıncılar duymasın! 

knk koopetmek istiyorsun? 
Çinde misin? Hintte misin? Çini 

lıt!'tçinde misin neredesin be birader? 
Biz eeni 'Onyeye gitmiş sanıyorduk. 

Örgil nasıl örüldüğünn orada bilmi
yorlar mı? E na.cııl oluyor da balıkçı
lıı.r ağ yapabiliyorlar? Yoksa ünyelf
ler hep çorapsız mı geziyorlar? ~ada 
yaşıyn.nlarm kuşların hangi mevsimde 
ve ne şekilde vunılacaklarrnı da bil
m~lklerlni yv.ıyorsun. Doğrusu ben 
buna da ina.namadmı mukaddes peder! 
Zira senin oradan bir türlü aynlama
dığma bakılırsa Ünyelilerin hiç ol
mazsa tuma'yı gözürı<'fen vurm{lkta bir 
hayli yüksek sanatkarlar oldukları 

anlaşılıyor. 

"Bn!Iklarm yuvası nasıl )reşfolu

nur?0 dediğine de bakılırsa. önUndcki 
engin denizi mayonezli levreklerle do
lu Mnrp yutkunmakta olduğun mey
danda.. 'Oztilme yavrum, kalkanın iyisi 
oradadır. Yazı bekle. 

Aliay, Şirket hayrlye 
ve Ha llç tarifeleri 
Akay, Şirketihayriye, Haliç vapurla. 

nnm yeni tarifelerini tesbit edecek olan 
tarife komisyonu ıdün deniz ticaret mn
dilrlUğilndc toplanacaktı. Fakat tarife
ler hakkında yapılmakta olan tetkikler 
bitmediğinden toplantı §Ubatın üçüncü 
gününe brrakılnuştır. 

Komisyon üç idarenin 936 senesi için 
de masraf ve varidatını tetkik etmekte. 
dir. 
~~-~-~-~.....;...~~-~-~ 

Klod Farer levhası 
kaldırıldı 

Son yazdığı bir makale ile Tilrk ef
kan umumiycsinin nefretini kazanan 
Fransız muharriri Klod Farerin adını 

taşıyan sokağın ba~ında bir levha vardı, 
Bu levha dün belediye tarafından kal
dınlrnrştrr. 

Buraya Nuri Conkerin ismi verilecek 
tir. !nınet - " ... Ve yine yine düııünüyo

rum: Yağan kar olmasaydi da, Dürrli 
güher olsaydı, bağıma bir katresi dil- lzmlrde bir cinayet 
şer miydi? hmirde Urla iskelesine bir otomobil. 

- Babıalide on yıl muharrirlik et- le gelmekte olan beş arkadaş arasın.da 
tikten sonra "dÜ!]mezdi", "mutlaka sarhoşlukla kadın yüzünden bir kavga 
dii~ezdi", "elbette ve kat'iyycn dn .. _ 

'll'"• U9 olmuş, Ali arkadaşı tütüncU Mehmedi 
mczdi" diyemeyip hala "düşer miydi?" 1 tabanca ile öldürmüştür. 
dediğine bakılırsa günün birinde tay- --- ------------
yare ptyankosundan bir 'Qirincı tkra- Fenerde d ün gece 
rniye kazanabileccC;1ne dahi inanabildi- • • d 
ğin anlaşılıyor. Bir başka kazanç sa- UÇ e V yan 1 
hasmdn "tereddfül" ü ifade eden bu Diln gece Fenerde avcı bey mahalle-
"mıydı ? ... " Ba.brfıli borsıu;rnda bilô.kis sinde çakır aga yokuşunda Vasilin 15 
azamı bir nikbinlik ı::-österir. numaralı evinden yangın çkmış. bu ev 

Cevad F ehmi - "Bir deniz kurdu· tamamen yanındaki Mustafa ve Todo-
nun fedakarlığı ... " nınun evleri de kısmen yandıktan sonra 

- Bu cümleyi sana cvveıa tercUmc :ıöndüri.i!müştür. 

edeyim de yn.ptığrn yanlrşı belki ken- Yangın, Vasilin kansı Fonik::.nın man 
din de anlarsın: "Bir deniz kurdunun galı açık bırakması üzerine sıçrıyan 

feda.kA.rJığı" demek "bir fedn.kArm fe-1 kıvılcımdan ç:kmrıtır. 

ispanya harb·ne dair 

Alma·nya ve talya 
ceva ver er 

Madrid cephesinde hava çok fena 
olduğundan son günlerde sükunet bU
küm sürmektedir. 

Asllerin saıamanko umumt kararga 
hı, üç haftadanberi hUk\ımet kuvvek 
lcrinln 3000 telefat verdiği ve yaralı 
miktarının da 7000 kadar olduğunu 

işae etmektedir. 

Almnnynnın cevabı 

Bertin, 25 (A. A.) - Öğrenildiğine 
göre İngilterenln İspanya işlerine mü
dahale edilmemesi hakkındaki notası
na karşı Almanya. ta.rafından kaleme 
almmı§ olan ceva.b, bugiln öğle vakti 
İngiliz sefarethanesinc tevdi edılmiş -
tir. 1yi bir menbada.n bildirildiğine gö
re bu notanın muhteviyatı, ilk Alman 
notasmdakine uygundur. Hatırlarda -
dır ki, Almanya, bu birinci notasında 

!ngiltere tarafından ortaya atılmış o -

lan suallere mtispct olarak cevap ver
mişti 

Binaenaleyh yeni notanın İspanya 

işlerine kanşmamağı müessir surette 

zıınin altına. alrnağa doğru elde edil

miş yeni bir terakki teşkil edereği 

fa.rwlunabilir. 

Alman cevabrnm, İtalya hUk\tmetile 

mutabık kalındıktan sonra tanzim e -

dilmiş olan metni, yarın neşredilecek
lir. 

İtalyanın "cevabı 
Roma, 25 (A. A.) - Gönüllüler me

selesi hakkındaki İngiliz nota.sına ve -

rilen İtalyan cevabı bu sabah İngilte
re sefarethanesine tevdi edilmiştir. 

Par·ste s·yasi bir 
• c na et iş endi 

Rus iktisa çısı Navaşin esrarh 
bir şekilde öldürüldü 

Parls, 25 (A. A.) - Rus iktrsatçısı ihtimalleri daha kuvveUi gözükmek -
Navaşin katledilmiştir. Cesedi bulun - tedir. 
muştur. Temps gazetesi, Navaşinin, Moeko-
Navaşin Sovyet ihtil5.linden sonra vada muhakemeleri yapılmakta olan 

bolşevi.klerin hizmetine girmiş ve son- Piatokov ve Sokolnikofun sarnimt dos 
ral3J'I Parise giderek Fransız ta.biiye - tu olduğunu ve bu mesele hakkında 
tine geçmiştir. kendisinin çok !CYler bildiğinin 86ylen 

Ekonomi bakanı Spina.sse mesele ile diğini yazmaktadır. 
ile meşgul olan polis komiserliğine 
bizzat giderek cinayeti aydınlatmak i
çin şimdiye kadar alınmış oaln tedbir
ler hakkında izahat almı~tır. 

Bir phidin ifadesine göre, Navaşin 
yanında iki köpekle Boulogne ormanın 
da mutat sabah gezintisini yaparken 
hücuma. uğramış ve mütecaviz derhal 
kaçmaya muvaffak olmuştur. Nn.va.şin 
yUzU koyun yere uzanmıştır. Şahit yak 
laşmış ve Nava.şinin iki revolver kur
şunu ile ölmüş olduğunu görmüetür. 
Polise hn.ber verilmi§ ve znbrta kuv -
vetleri derhal cinayet mahıılline gel -
miştir. 

Tahkikata bUyük bir faaliyetle de
vam olunmaktadır. Cinııyetin §imdiye 
kadar elde edilen anasırı, ciyanetin sc.. 
beplerini ta.marniyle aydınlatacak ma
hiyette değildir. Fakat siyasi cinayet 

Millet Meclisinde 
kabul edilen 

kanunlar 
Ankara, 25 - Büyük Millet Meclisi 

dün Refetin başkanlığında toplandı. 

Celse açılınca İstanbul mebusluğuna 
seçilen Atıf Bayındırın mazbatası kabul 
edilerek kendisi tahlif edildi. 

Şeker istihlak ve gümrük resimleri 
kanununda bazı değişiklikler yapılması 
diğer hükümler konulması hakkmda'<i 
kanun kabul edildi. 

Sonra Türkiye - Romanya aras·nda- 1 
ki Dobruea Türklerinin muhacereti mu 
kavclcsi tasdik edildi. 

Hazerde ve seferde zabitlere elbise 
ve kaput verilmesi hakkındaki kanunun 
jandarma ve giimrlik muhafaza kıtala -
rma da teımili layihası kabul edildi. 

Güul bir ~tatistiğe ro-' 11 
yada, pek az memıeTcet ~ 
na, hemen her yerinde 
unsur'' un yi~zde 78 i 1 1 3. H. F., Akşam, 24. · 

!kinci cümledeki t>oıuıcl~ı 
rer kalem sü""mesi, ya bı.ret' • !< ,, 

tasıdır. "Dünyada" yerine ~ 
"kadınını" yerine "kad~ 
bir bozukluk kalmaz. "~,ı 
tertib yanlışı değil de bir~ 

F . 'l''" mesi ise oh olsun! H. · · 

leketler" cü.mlei - mute 1'. 
alsa o hataya düşmer.dL 
lei - muterıza.ya hiç l~ ı:b 
demki "her yerinde" degıl, il 
yerinde" diyor, bazı rn: 
müstesna olduğu anlnŞılır ıııı 

B. . . Uml d k" "raslsd .ı 
ırıncı c e e ı ti5ı.ı 

ısma.rnadım; hatta "i~ı.S 
"güzel" de pek iyi değil· ~ 
"Ben güzel buldum!" d~ 
çıkaramayız.) "RastadJJJl uıııll 
" ·· ·· u· t·" aese c ... gozume ışı 

munis olmaz mıydı? 
11-:ı-~ ttlfJ'. 

Amerika.M açlık 'l~ ~ 1· 
halini aldı. - Tan, 26· 4> 

Yani hastalık gibi ~?11~ 
halini almış! ... "Salgtll ' f' 
hastalık demek oldu~_..., 
salgını" aceba ne olsa ~~ 
insanı mütemadiyen acılc ~ 
se, ne kadar yese doyıı'1 1~ 
vermiyen yeni bir hsSuı ıesf 
muştur ... Hayır, Tan gaı.e ,, 
başlık koymak istentlfJ: ~ 
a.çhk. Hastalık da salgıll lı 
İstemiş ama becereme~·=..,, 

Mamafi böyle kuSurııı.r~ 
maz. Ba.zan adını ya.za.rke!l >f 
yor: dUn, 48 punto ile, T;.. 
nuştı. 

.. ~ 111- 'fJ 
26. 1. 37 tarihli JI-urr.141'~ 

tnudağ'm "Tiyatro, jra~ ti 
ca.ret Nazırı" adlı kıs& ,,et!' 
okunan bir yazısı var. ~: 
ın udağ bir yerde şayte dl~ 

.Anlaşılan o t"'1cit ti~ 
ticaret oosıta.sı zan~ 

_ıcı• .. · 
Yanlış mı .za.nnedilırlPI ~dl 

biraz da (hatta "biraz" ~ 1 
ticaret vasıtası değil ınidir 

Yine o yazıdan: . jJ 
Accba o zaman.1lır (yıllı 
lerinde) Ertuğrul Mt~ 
sa!} olsaydı ... 

"Sağ olsaydı", "dilnY11yı 11'· 
zamanları idrak etınif ;jÇ 1 
nasma kullanılmış; aJl'lll 
mamış! ... 

Mahmut ES8 

konf eraf1~~ 
Eski adliye Ye~ 

Hatay mese ıtl 
den bah~e 

Profesör Mahmut$,~ 
dün Hatay meselesi f~ ıl 
kiye mektebinde bir kotl }>et 
miştir. Profesör, Hılta}'l11., 

;rtıJ1"' 
nelik Türk ülkesi oidol>-1~ 
istiklal mücadelesi safha ft 
rek demiştir ki: dl 

- Türk milleti bDŞıJ1 ~ 
bulunan bir granit ~a~~. ~ 
dünyanın önüne dık1 ı,ıı 
hitlerden kopan dalg~l~\,of" 
çarptı ve kendi kendı0 • jt11"' ~ 

Bu dalgaların bira!' j~· 
kayayı devirdiğini farı ··1'.!Jiit, 
man cihan Türksüz ve ~dit~ 

Bütün dünya bilrrıe 1J~ 
milletine yirminci asır ~ret'~ 
ba§mda bir yer işgal etU -1e I 
ğümüz Atntürk sa~la~ôt1~1 
mankinden dipdiridır· .. .,tı O I 
kus talihimizi yenen ln°.rı iie 
dedir. Nihayet, her şe"111~ 
lan Türk milleti gene 0 

de yekvi.icuttur.,, ~ 
Profesör co§kun ~ 

konferansını bitirmiştır· 
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~.a'IÖeiiş.üm: fm ~ aiJr:.ıı ~ 
.,."!ye"~.~.~ -~~-=--
~~Şa;rı.ı h Ağırcezada bir sahtekarlık davası T.. I • d f 
~~~~u~lpotek edı·ıen apar ur .,ıye 8 8 1 amaz 
nirh beraber, ezcUm.Ie • Fransızlar bizi aldatahlleceklerini sanır-
~~ olan tıman hı•kaA yesı• larsa bir defa daha .. gUIUnç ve acınacak 
t ~ kalıtanı Ve eserlerinde ha I e d U Şef 1 er ! 

bir t • bi14e, 8.nlar Yaratan 
ll\>ıı~ klfayeyz:u1ıan.ı sınıf na. 
ı~-~ bUtUıı ı eda etmiştir. 

lıac.ı~ _Ü1hisarı okuma yazma 

1 "~ hu :nıa geçirmiş o -
' lelebbUı let, - tabiatile ": 
~~"elcleri, er beklemişti. Fa~ 
r ... ~ b~ktahtında nıUste. 

~g~'leı·itı.de ka a .b.ir §ey yap. 
lıtaıı. 0"ıtıntızu ç kışı gösterebi-

Uirtı~hbez.ıerf:e gere: "İşte bı. 
.... 

12 0lınuşturlar!" 
erı~. 

~rını.tı h 
tılti Sıkn.ıı~ıreınen daima sa -.. , ... 
~ ~ııarı.ı: ~ltgatıerini, gra-

U· 'lidir ' ep katolik dini -
llıııeı- . :·· Onıar d - . 
llı~Slll de ' egıl yalnız 

t iliını 7.arurt olan lisc.ı.-
• f"...._ . erde de .. 

-~tler onaya 1< 
tııı;._ ' F'ransada k -&ili.en nn . n o -

~~ll.rı §arka 
1 

h Fransız klıı. 
~~'l>lıcrıeli Yaydılar P 
' btl't .. 1. de, kendi ·:· • ~otes

t\ııilıe ~ta.rır... nı.ı lh ırfan. 
~l ler da~ ettiler ... Rahip-

"-.. ~· bu.ıııard~er Ynpmamıfi
~ &afn. h bazı fedaka:r 
4' oı ' ..a e~ dilsizlerin ha-a .... L ""'ebılın 1 • "1 ·"-it keşr . c erı yolunu 
~n lllU elınışler ve bu u-

~~ 1\akitı~ler kurarak 
~ Utr~btı.ışlercİır.eın de koskoca 

}'1ı~. ~hte 
~ , ~· endi Sibi akla şeyhülis. 

) ~ .. ~de tıl~i lladir isirnlcr 1 
)'~ 'bay l.Jbe taJnanımı7.da. I 
~ ~ YdUlJah ve sai-

a ''ilnı.i 
~'d' ~il 1Jttan Ye" ıncsleğin. 
fi ır lati .... ~... --- llimHk· 
11.~de ~:~~ 
-~ ~ ı:tq' ~nıda, Mehmet 
t~~ 'arııdı~ abasının yolu
ııt~ ı... 61tu bUt .. 
"l ~İiJ uq nı. un eser le-

k:_.~ eth11- bU .. k 1 
"'' -~l?ı.Uze -..q yu ÜS-

~ 1ı tı:ı~ =ttilik getiren ı 
""' "e ezutıJanndan 
'~"e ~ilik ... 

1 ~ tl:ıilıt küıt . 
~U Ure hi,_ t 
i... arı " .... ue .. 
..... , 0o·· .ran y 

~os~r . ana getir 
~l!'ti. -

<va .. Nu > 

Dün ağır cezada bir sahtekarlık da- Vekaletnameyi görmedim. Sonradan 
vasına bakluruştır. Maznun yerinde Şe. iş meydana çıktı. Zeki ben mahcup ol
rif ve Zeki isminde iki genç vardır. mıyayım diye hakikati benden sakla.. 
Fa tına Lebriz isminde bir kadın lda şa- mış ... 
hit olarak dinlenmiştir. Eski paşalardan Tüccardan İhsan, Nuri, Mehmet de 
İzzetin karısı olan Fatma Lebriz Şeri. dinlendikten sonra birinci hukuktan ge
fin büyük annesi, Zekinin halasıdır. Da. len bir cevap okundu. Orada Fatma 
va eden de Abdülhakim Senai isminde Lebrizin üvey oğlu aleyhine şarta ria
bir gençtir. Fatma Lebrizin üvey oğlu- yetsizlik dolayısile mallarını geri iste. 
dur. diği hakkında bir dava açt1ğı yazılıyor-

İddiaya göre, Kuzguncukta bir yalı- du. 
da oturan Fatma Lebriz malını, mül. Muhakeme 19 şubata bırakıldı. 
künü kendisine ölünceye kadar bakmak T 
şartile ... Üvey oğlu Abdülhakim Sena-I ramvay elektrik 
iye vermiş. Son zamanlarda, sekizde bir lşErlieilerile müzakere 
hissesi bu suretle Abdülhakim Senai- Nafia vekaleti ile Elektrik şirketi ara-
nin uhdesine ge~:niş olan Beyoğlunda 5 nda he ·· h il ··1 · 1 b 

ı nuz a eoı memı§ o an azı 

bir apartımandaki bu hisse, Üsküdar meseleler· ·· k t k ·· t t 
ı muza. ere e me uzere s an-

noterliğinde sahte bir vekaletname tan. bula geıı· A k ·d hh . . . , . . p n araya gı en mura as. 
zımı suretıle 6,000 !ıraya ıpotek edıl- lar veka·ıetl t la b 1 1 d . e emas rına aş amış ar ır. 

mış. Davaya göre, noterlikte bu muame Murahh,,sl k •· l"h" tl ld"k ... arın at ı sa a ıye e ge ı -
le yapılırken, ıdava edilenlerden biri lerı· anla 1 kt d . . .. . • şı ma a ır. 
kendısı Abdulhakım Senaı imiş gibi Dı·g~e t ft El kt 'k T . r ara an e rı ve ramvay 
davranmış ve böylelikle ipotek için lü. şirektlerine ait tesisat şebekesi üzerinde 
zumlu olan vekaleti, 0 nam ve hesaba fenni tetkiklerde bulunmakta olan he-
ötekine vermiş 1 yet te işine devam etmektedir. 

Bu işten dolayı davacı, Fatma Leb-
rizin üvey oğlu Abdülhakim Senaidir; vkmok 
dava edilenler de, Fatma Lebrizin to- t.:.ı " fiyatları na 

zam ).,apıldı runu Şerif Cimcozla Fatma Lebrizin 
kardeşinin oğlu Zeki Hınç. 

Şerif, vekfıletname tantüninde ala. Belediye narh komisyonu dün top-
kası olmadığınr, bunun sahte olarak ha.I lanmış, birinci nevi ekmeğe 10 para 
zırlanıdığıru sonradan öğrendiğini söy- ı zammedilerek 11 kuruşa, ikinci nevi ek
lüyor. Zeki de, kendisinin Abdiilhakim. meğe 20 para zammedilerek 10 kuruşa 
miş gibi vekalet verdiğini kabul etmek-ı çıkarılmıştır. Francala 15,5 kuruşta 
le beraber "ben de bu aileye mensubum. _ib_k_a_ed_i_lm_iş_tı_·r_. --------
Üvey oğul, malını mülkünü aldığı bü-
yük annesine bakmıyordu. Dolayısile, 
bu aileye bir iyilik etmek için, bu su. 
retle kendimi feda ettim., diyor. 

Mahkeme ba§ka bazı şahitlerle brlik. 
te, merhum İzzet (paşa) haremi Fatma 
Lebrizin de şahit olarak davet edilme
sine lüzum görmüştü. Dünkü celsede 
Fattna Lebriz !dinlendi. Şöyle ifade ver: 
di: 

- 25 sene evvel malımı üvey oğluma 
vermiştim. Fakat bana bakmıyordu. 

Kendisine defalarca mektup yazıp para 
istedim. Bir oatırlık cevap bile vermi
yordu. Allah razı olsun torunum bana 
elden geldiği kadar yardım etti. Niha • 
yet ipotek işi için üvey oğluma yazdım. ' 
Gene cevap vermedi. Bu sırada Zeki l 
"hala ben senin o ipotek işini yaptım,. ı 
deıdL Meğer işin içinde bir sahtelik var-
mış.. Benim okumam, yazmam yok. j 

SALI 
İklnclkdnun - 1937 

Hicri: 135:1 - Zilkade: ıs 

Kışın şiddetli zamanı 

C:ıiır>•aın Bı:ı.ı..,, 
17,16 

,,::., !5,!53 12,27 15,01 17,16 18,51 5,35 

GEÇEN SENE BUGüN NE OLDU? 
Kondillsin bir isyan barekeU bazırlndıP;ı 

anlaşılmıştır. Bir İtalyan - Alman misakı 
yapılacağı sllylenmektedir . 

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

Asım Us dföı yazdığı makalede hü
küm.eti cf /:<in ımımniymJi tenv1rc da
vet ederek C:a§'t>ekilin "on be.J gün 
sabredini~' yoluıula ooitlerini Jıatırlat
n~tı. BugUn §öyle yazıyor: 

"Dün (Günü biten intizar) başlığı 

altında yazdığımız yazılar milletçe o
kunmuştur. Bugün orada bahrettiği
miz sayılı günlerin on yedincisini ya-

1 şıyoruz. Yine bu sebepten bu yazıları
mızın üstüne de (fü\la İntizar) b:ışlı
ğını koyuyoruz. Bunda haksız .:ılmadı-

ğımızı şu gilnlerde cihan efkar1 umu
miycsince anlaşılacak hakikatler gös
terecektir. 

Biz bu satırları yazarken şüphe e
dilmemelidir ki Cenevrede cereyan ede 
gelmekte olan mUza.kere ve münakaşa
ları, bundan fazla olarak Aııkaranm 
Hatay mselesi üzerinde bütün ciddiyet
le durum, dü3Unce ve kararını anlama-

mış ve sezmemiş değiliz. Ccnevrede 
Fransız murahhas heyeti ile ka~ı kar
şıya bulunan Türk murahhas heyeti
nin bütün devletler yüksek mümessil

leri ile çevrelenmiş olduktan halde ha 
ıa miişkiil barikatlarla karı:.ılaştıkları
m ve hakikatte temelsiz olan bu ma

niaları yıkmak için kafa ve nc!es tü
kettiklerini tahmin ediyoruz. Yoksa iş 
daha çok z:ıman evvel aydınlatılır ve 
şüphesiz dünya bundan çok büy;Jk hu
zur ve memnuniyet duyardı. 

Dünkil makalemizde Cümhuriyet Hü 
kumetinden verilmesini rica ettiğimiz 
izah ve tenvirin de bu dakikaya kadar 
gecikmesinin manasını burada a .. amak 
15.zımdır. 

Ne demek? Fransa ile Türkiye ara
sında on beş sene evvelinden bışlayıp 1 
bugüne kadar sUrtUnme halinde 1evam 

edip gelen ve son birkaç giln zarfında 
büyük dostlnnmızın makul bir hal tar
zına sokmak için sarfettiklcri gayret-

ler sayesinde bir anlaşma yoluna gi
rer gibi görünen. fakat Fransız mat
buatmca Türk - Fransız dostluğunun 

bir tezahürü olmak üzere iuı.h edilmek 

istenilen Hatay meselesine ait son an
la§ma ~eklini hala bir takım tefsiri 
güç diplomatik formüllerle suya dü
şi.irmeğe çal15an sinsiler mi var'! 

Biz bu yazıyı yazarken mütemadi
yen zihnimizi işgal eden sual budur. 
Fakat bu sualin cevabını bulmıığa ya
rar hiçbir kat'i hıaliimata malik de 
bulunmuyoruz. 

Ancak Fransızlar Türklere gayet 
müsait davran~ıklarını cihan efkarı 

umumiyesine gsterir görünürkeıı çok 
mühim ve esaslı olduğu halde tt:ferrü-

J1.ta ait ufacık bir mesele zannını uyan 
me meraslmlndr.n ııonra kat'lyyen çeldlccek• dıran bir noktayı kolaylıkla kabul et
Ur. Yerine §lmdikl maliye nnzın Çember- tirtilebileceği farzcdilen bir formülle 
laynln teldi! edllece~ sanılıyor. Türkleri ve onun dostlarım alJ:ıtabi-

• Almo.nyadakl Elbe şehri seviye.sinin ııon 

- Gelinlik elbisem için kıcm.aş al-
dım, gelecek haf ta evleniyorımı.. 1 

- Tebrik ederim. 1 nşallrıh iyi inti-I 
hap ctmi§si1ıizdir. 

- Zannederim mctresüıc sekız liraJ 
verdim. 

derecede aıçaımo.sı dolayıııile elektrik mcr- liriz zehabına düşerlerse i13te o vakit 
kezi faıı.llyetln1 dur<lurmu§ ve bu münasebet Fransız murahh:ıslan bir defa daha 
le Hamburg §ehrl geçen pazar geceyarısm~ 

danber1 kar.'llliıkta kalmıştır. MünakalAt tah 

1 
dit edilmiştir. 

• Bulgar - Yugoslav paktmm bir nUsha· 
ııı hususi ku.-ve l'e Bclgarddruı So!yaya gon 

gülünç. yalnız gülünç değil, b: caz da 
arınacak hale düı;erler. Fransa ve bü
tlin diinya şu hakikati bilmekte gecik-

deri'mlş ve Krnl Borls tara!mdan tasdik c- M • ı • • 
dilmiştir. Bu sureue pakt, dünden itibaren e rsı n ya ı Si 
mcriyet nı , .• ıne glrrı.l;ı bulunmaktadır. 

• Macar ordusu Erkanı Harbiye reisi Ml!A ş eh r İ m D z a' e 
noya g1tml§Ur. 1 1 

* lsve<; dışlşlcri baltanı Eden tarafmtlan • 
Londrayı ziyarete davet olunmuştur. Mersınde imar faali-, 

• BUkr~te dün akşam geç vakit neşredi· • 
len tebliğde, veliaht Ml!Jelln sihhatindcki ~T et 101 81)18 t) y 0 r 
memnuniyeti mucip vaziyetin, hafi! bir bron • 
şit başlamış olmasına rağmen, devam etti• Mersin valisi Rükneddin Ankaradan 
ği bildirilmektedir. şehrimize gelmiştir. Birkaç güne kadar 

• Belçika marlenlcrinln mtlhlm bir kısrnı- Mersine gidecektir. Vali Mersin hakkın 
nda bugün mesai yeniden ba.jlamıştır; fak'lt 1 da şunları söylemiştir: 
bazı maden ocakların<la grev clnn devam et-
melctcdir. "- Mersinin bu seneki ihracatı faz. 

• Leh altademlslnln yl'nl nesil yazıcılan la olidu. Ankarııda İktisat vek5leti ile 
için olan edebiyat mUkA.!atı Joscf Labo<lovs 
k.Jye verilml:,ı tir. 

• !ran posta ve telgraf nllZin Nlzamcttin 
ffikmct kıılp sektesinden ölmüştür. 

* Amerikanm garp . ııahlllerlndeki deniz 
grevlerinin yakmdıı. biteceği ümit ediliyor., 
Grevd1erle parlamcntolllr arasmda yakmd:\ 
bir anla..,ma yapılacağı s!!ylcnmektçdlr. 

* Parlstf' Jurnal gazcteııi Franaız ha1Jnc• 
sının 19'l7 blltre lhtlyaçlnrmı lmr .. ılomnk l<'inl 
en az 55 milyar frank tedarikine mecbur 
kalacağını bUdlrmektedlr. 

ihracat meselesi ve tahmil tahliye etra
fında görüşmeler yaptım. Bilhassa depo 
işlerinin tanzimine karar verildi. 

Geçen sene başlayan hastane ile ilk
mektep binası ilkbaharda bitecektir. 
Mersinin iyi su meselesini de hallettik. 
280 bin lira sarfile başlanan bu işi bir. 
kaç ay sonra bitecektir. Gelecek sene 
Cumhuriyet meydanı civarında bir de 
halkevi binası yapacağız.,. 

memelidir: Türkiye Cumhuriyetı Hü
kumeti aldatılır bir varlık değildır. O
nu aldatabilirim zehabmda bulunanla-
rın, işte asıl onların kendileri içiu te
lafisi çok gilç olacak derecede &dan
mış olduklarına ve olacaklarına şüphe 
edilmemelidir. 

Türkiye Cumhuriyeti çok hcklı ol
duğu Hatay davasını ortaya ııtarkı;n 
bunun, bütiln avakibini düşünmemiş 
olduğunu kim iddia edebilir? Dava ar
sıulusal olm•ıştur. Davasında haklı o
lan Türkiyedir. Artık dinlenile•ek "'Ö

zlin kimin ağzından çıktığına çok dik-

kat etmelidir. Tilrkün sözli, Türkün 
haklı ve yerinde sözü Türkün ltendisi
dir. Ona riayet etmemek, onu tanıma
mak, onu hiçe saymak, buna cesaret 
göstereceklerin düşünemedikleri akı -
betle karşılaşacaklarma asla şüphe et
memelidir. 

!~te bizim bu dakikada söyliyeceği
miz bundan ibarettir. 

~lUltrDW®Dft !Kaıır~®ş .. 
O®ır® iFlYı ır ~\ten 

s~u~m i 
lsmı:ıü Müştak Mayakmı yazıyor: 
Selam ey ehli islam ! Siuı bu selamı 

gönderen tuıırlarca sizin, Arabların, 

bizim, Türklerin, müşterek yüksek 
menfaatlerini korumak cehdinde bulu-

nanların yakın cvlrıdlan tarafından 

hitap olunur. Doğru veya yanlış, he
nüz bilemeyiz, bir Fransız ajansı, Adı 

Havas'tır, diin gece neşretti: Şamda 

Arab gençliği heyecana gelmiş, Türk 

konsoloshanesi önünde nümayışler 

yapmak istemiş. Niçin ey ehli ıslam? 
Sizi esaret zincirlerinde bırakmağa 
muvafakat ettiğimizi zannetiğiniz için 

mi? Ne münasebet! Biz Türkler, ki a-
sırlar ve asırlarca sizi severek, sevgili 
ağuşumuzda taşıyarak yüksek feda
karlık göstermiş milletiz! BizdPn sizin 

kardeşliğinizi unutmak beklenebilir 
mi? Merak etmeyin ... Hatanızı kendi
niz tashih edeceğiniz gün uzak değil
dir. Biz, Türkler, sevdiğim.iz kardeşi 

ve din kardeşi bildiklerimizi unutma
yız. Bizim yüksek sahabetimiz kardeş
ler üzerinden asla eksik olmnz: yeter 
ki siz buna liyakat gösterecek yüksek 
mahiyette olduğunuzu hfıla muhafaza 
eden recüller olarak meydanda görül-
melisiniz. 

Niçin Şamdaki Türk konsolı:ıshane
sinde niirnayi3 yaptınız? Bu sualin ce
vabını beklemekle beraber içimizden 
gelen bir merakla bunu tahlil f'tmek-

~n kendimizi alamadık. Dü..~dük ki 
acaba ( A) Türkiye Cumhuriyetinin 
Türk Hatay ve Türk Hataylılar Uze -
rinde ister istemez dünyayı kabule 

scvkedeceği büyi..ik hakikatin tecellisi
ni görmekten müteessir mi oldunuz'! 
(B) Yüksek ve büyük hürriyet ve is -
tiklal tecclli~inden sizin mahrum bıra
kılmış olduğunuzdan mı müteessir ol
dunuz? (C) Yoksa siz ne birinci ve ne 
ikinci manada yüksek hakikate alaka
sız bir takım çirkef zihinli insanların 
adi sokak vasıtaları mısınız? 

İşte biz bu sonuncusunu size asla la-
yık göremeyiz. • 

Dindaşlar! Akıllı, tedbirli ve namus 
lu olduğunuzu gösterecek nümayişler 
yapınız, ancak bu mahiyette varlıkla
rın tezahüratı dünyada bir kıyr.ıet ola
rak tanınabilir, ifade olunabilir. 

Bırakınız alt tarafını! O tarafta 
gördüğiinüz ve göreceğiniz insanlar, 
sizin. pişvalannız olamazlar; olama
malıdırlar: çünkü onlar en nihayet 
çok mahdud politikacılardan ibarettir. 
Biz, Türkler Suriyeli kardeşlerimizi ne 
bu politikacılardan ve ne de bunlarm 
işaretlerile av'ave koparan mahluklar
dan tnnımavız. Biz Suriyelileri tıpkı 
bizim gibi geçmişin müşterek acılan
nı, mUşküllerini vicdanında taşıyan, 

hal ve istikbalde bu acıları giderecek 
yeni insani ufuklara kavuı:;mak için 
eJcle verme;;.e müheyya kardeşler te
lakki ediyoruz. 



• 
verıvor.; 

E ij 

L A R G:ızetemıze, ··GUzclllk Cloktoru,. acıreat 

ne hakJkt veya müstear adlannızla aonı 

cagmu; sı.ıallerfıı cevaplarmı bu atıtwıda bulursunuz. Bu cevaplan"' Parfste anlaşmış bulWJ 
duğumuz g1lzcllik mUesscııcsl veT't!lektedlr. GUzelllğtnızt nokaaIJ brrakan kusurlannm bize 

BAVA 
ynzmız. 

-87- 1 
A.ksaraydan Galibe imzasile sonılu-ı 

yor: 

Ben biricik avı.adının ooğl.ığı ile ya,. 
kından altikxıdar bir anneyim. On dört 

yaşındaki kızımın son zamanalrda o
m.u.zlan yuvarl.akla.pnaya başladı. Ketı 

c:U.ri pek ça'lı.§1:and.ıı 1;C 1aima kitapla-

nnın üstüne i<jilerel.: • 1•r. Omuz '!/U -

Bu hareket, yalnız omuzlarını dü
zeltmekle kalmaz, ayni zamanda. sırtı
nı, göğsünü ve belini kuvvetleştirir. 

-88-
Üsküdardan C. A. imza.siyle sorulu

yor: 
Yirmi sekiz yaşındayım. Göğsüm bir 

az bii:yükçe; nasıl kfıçültcbilirirn 1 

CEVAP: 
Göğsü masaj ve saire tedbirlerle kü-

UCJrla.klığı neden ileri geliyor 00 çaresi çültmeğe kalkışmak hiç akıllı bir iş de 
nedirt 

CEVAP: 
ğildir. Memeler kadm uzviyetinin en 

Kızınızı kitaba çok jğilrnesi berhal
ae gözlerinin muayeneye muhtaç ol -

duğunu göstermektedir. Onu bir göz 
doktoruna götUrilnUz, belki de bir göz
lük Ui.znndır. 

nazik, ve en çabuk müteessir olan kı
smıla.ndır. Bunlarla oynamak ilerde 
ciddi zararlara. yol açabilir. Büyük gö
ğüslerin vücut hatlarını çirkinleştir-

memesi için en akıllı çare sıkı sutyen 
''e korsajla.r kullanmaktır. Elverişli 

Omuzların yuvarlaklaşmA.sma karşı ve hesaplı yapılmış fenni sutyenler 
da tarif edeceğim. beden hareketini her göğse giU.el biçim verirler. 
gün ibeş dakika yaptırın. Kızınız to -

puklan biribirine yakın olarak boylu--------------
boyunca sırt üstü ye.re yatacaktır. To-
puklar yere bitişik olmak üzere ya.vat; .-- Kulak, Burun, Boğaz --~ 
yav~ bn...smı ve omuzla.rmı kaldıracak, MÜTEHASSIS! 
eller kalçalarına bitişik kıı.lacak, otu - Dr. ŞEVKE f" 
rur -vaziyete gelinceye kadar kalktık- H CJSNCJ TARA V 
tan sonra da tekrar yavaş yavaş geri- Beyoğlu, lstiklat caddesi Singer 
ye yatacaktır. Bunu bütün adale ger- karşısında Saka çıkmazı No. 3 
gin olma.k üzere on beş de!a yapmalı- Telefon: 43242 •mm 
Ciır. 

Bu Perşembe akşamı 

ARA Y sinemasında 
Bütün dünyanın en büyük muganniyesi 

GnACE MOORE' n 
Fransızca sözlü ikinci ve en güzel filini 

ŞAHANE MELODi'nin 
ilk iraesı münasebetile 
~DVCK GAlbA 

Y arm akşamdan itibaren 

SA K A R VA Sinemasında 
Tatlı ve muhrik 

sesli tenor JOSEPH SCHMiDT 
En son ve en güzel temsili olan 

·r yıldız doğuyor 
(Ein Stem f aellt vom Himmel) 

cazip ve zengin filminde Viyananm en son havalarını, en baJ 
Döndürücü Napoliten şarkılarını taganni edecektir. 

r:.~-!mi1:9 ~ , '~., '. • ·.., I . ' . , ._ ,,, , .. ·~.,._." •J. • ~,'; '•" ... ..,).,".,,:~· 

HABER - 'Akşam postası 

Ondan 
aynlma_qınız Böyle hav 

(Talisiz bir genç) imzıısiyle aldı- spor yapılmaz 
ğımız bir mektupta deniliyor ki: 

"Bundan bir sene evvel meslek 

mekteplerinin birinde son sınıf taıe. Haıı·mı·z·ı kı~mse duyması 
besi iken bir bayanla tanıştım ve 
mektebi bitirir bitirmez evlenmeğe b • • • ı 1 
karar verdik. Fakat mektebi bitirmek S 0 n r 8 1 Z e Q U er er•'' 4 
kısmet olmadan bir iftira yüzünden iki parmak kar, biraz ~Sli 
koğuldum. Şimdi beni hiç bir mektep topumuzu birden yetrıd~d 
almadığı gibi hiç bir iıe de kabul et- neler gibi mangal oa~' ... 
miyorlar. Bu vaziyetimi bayana an- turmag .... a mahküm ediVO'' 
lattun. Kendisiyle evlenemiyeceğİ· ~ 

• l d be imi 1 Bizde hava. bir kere kışladı mit bil~ kar İstanbul lik nııı.çl 
mı söy e iğim ve n· e a akasmı tün spor hareketleri birdenbire durur. ki.fi görillür bir sebCPtır:.r.ıı 
kesmesini de def al arca rica ettiğim bil\I" 
halde henden bir türlü vazgeçmiyor Mesela bir parça yağmur, iki parmak !uda. futbol mevsiıni, ~ 

--------------- olduğunun aksine yaı 

ve: _Ben sensiz yaşayamam, diye Güreş"ilerimiz dilmiştir. ~-: .. ıiJc 
ı Y Bütün bu harekeu;i- 1,rı, ağ amağa başlıyor, hatta ekseriya bu Büyük Avr u P a tur- # 

ağlamak bayılmnkla nihayet bulu- dağda yapılan kış yJ b' 

yor. Halbuki benim istikbalim karan ne Sine Ç 1 kıy O r ;:c:~~~k;: ~d 
lık. Kendisini mesut edemiyeceğimi 1 s v eç, Fin 1 a n d i ya reye inhisar etmcktedi'· 
bildiği halde henden aynlmayı~mm ve A 1 manya da mü- · 
sebebini bir türlü anlıyamıyorum. Ne saba ka yapacaklar Ya bizim memleketiJlf.11 
yapacağımı şaşırdım. Bana bir alal Milli güre• talmnnnı bir A Norveç, Almanya ve il enJD 

. . . d . ::r nn vrupa dalı rt l kış seıı 
vermenızı rıca e enm.,, turnesine çıkacag-ı a .... a-r yukan kat'i- & se o sa, Jd -.Mi 

::r-to· de devam etse, denıek tlef". 
Cevap: yet kesbetmiJtir. .-..Jre 

B b h k k k ğımız basit spor h~_,iıt 
u ayanın sizi a i aten ço sev· Güreı federasyonu reisi Ahmet Fet- eJw man hiç mi hiç görtll 

diği ve kendisini size vakfetmeğe ha- gerinin beyanatına bakılırsa, bu maçlar 
zır bulunduğu anlaşılıyor. Mademki dan bazılan milli diğerleri de hususi mıyacak. t;s,tıdJ ~ 
onun en büyük saadetini siz teşkil mahiyette olacaklardır. Kışın en sert bir ~ 
d. o d l w k l T kı dügu-··, kann yerden e ıyorsunuz. n an ayrı magn a · a mınuz evvela, henüz kat'iyetle ıxt 

kışmaktan vazgeçiniz. Hem şüphe- tesbit edilmiyen bir tarihte FinHlndiya. mal ve orta Avrupa do1&11 
siz ki siz de onu seviyorsunuz. An- ya gidecek ve oralda Finlandiya miJJi muhalefeti hava.dall_ , 
cak vaziyetiniz dolayısiyle ve gene taknnile karşılaştıktan sonra, iki Fin- ketlerinin atalete uğt' dsJı' sun. eskisine nispetle 
onun saadetini düşündüğünüz için landiya l}ehrinde aynca birer huausi tığı görülür. . ,J 
ayrılmayı muvafık buluyorsunuz. maç yapacaktır. Ev "k" a.rmak kal'•~~· 
Vaziyetinizden dolayı nevmit olmayı Diğer taraftan, gürcşçi1erimiz orada ger 1 1 P . i İY-
nız. Gençsiniz, mektebe devam ede- buluoouklan müddet ı:arfmda gilre~ futbol maçlarmm te}ıır ~ 
miyorsanrz sanat veya ticaret sahala 

nnda pek ala muvaffak olabilirsiniz. 

Bütün iradenizi toplıyarak kendinize 

bir çalışma sahası seçiniz ve sonra bu 
sahada olanca gücünüzle yerleşmeğe, 
ilcrlemeğe çalışınız. iyi çalışırsanız 
muhakkak muvaffak olursunuz. 
Böylece sevdiğiniz bayanla evlenmek 
imkanlarını da elde etmiş olacaksı

nız. istikbaliniz bugün için size ka
ranlık görünebilir. Fakat onu aydın· 
latmak sizin elinizdedir. Yese kapıl-

mamak, tutacağınız yolda sebat ede

rek kabiliyetinizi inkişaf ettirmeğe 
çalışmak hedefe ulaşmak için en e· 
min yoldur. 

klüplerni gezip idman sistemlerini tet- sebep olsaydı, dünya.ııJJle , 
kik ederek FinUindiyalı güreşçilerle be. bol hareketlerine saJıll 91' /., 
rabcr çah~acaklardır. re, Almanya, tsvcç, nu 

Takımrmıztn bu seyahat dönilşünde, de bir tek lik maçı veyi J 
Berline de uğraması kuvvetle muhte- ticelcnemezdi. ()ff,~ 
meldir. Esasen bu hususta, "Berliner Ama diyeceksinit. 1<~ 
Kroft Sport,, klübUnden, federasyonu- lan başka, vesaitıeri b 
muza bir teklif yapılmıştır. Diğer taraf başka.. .,,I_ 
tan, güreşçilerimizin olimpiyat seyaha. Benim aklım da. iŞt6 ~ 
ti esnasında, Almanyanrn birçok şehir- Bizim de öyle saııııl~ ~ 
}erinden davetler vuku bulmuııtu. sa.itim.iz olamaz Jlll. ~~i>1" 

Almanyada yapılacak maçlar milli nlamaz., milyarlara iJı 
mahiyette olrnıyacakttr. Esasen, bu hu- bir iş midir? 
susta, Alman feıderasyonile henüz bir ~ 

Hayır! 
şey konuşulmamıştır. 

Bu biiyük Avrupa turnesi eanasmda Bugünkü gaflet u~~ 
milli takımımızrn fsveçe de uğraması birazcık harekete ~ ~ 
muhtemeldir. medeni vooaite ma.Jık 

Bu suretle, Finlandaya ve İsveç gibi, fidir. ·yotı tıO ...ıt 
Kasım paşa klübünde güreş sahasında dünyanın en müterakki Fakat seneler geÇı tUl<eP 

mUsa mere iki memlektinde yapılacak müsabaka ve kumuz hata bitnıeıc 
tetkiklerin güreşçilerimize büyük fayda yor. 

Kasım.paşa spor klübü, dün müessis.. Jar temin edeceği muhakkaktır. Biçare İstanbul, Y~ .. ı 
lerinden Kadri Şen şerefine merasim rY 

tertip etmiştir. 
Bu meyanda bir de müsamare veril

miş ve klübün bu en eski azasına yap· I 
txğı hizmetlerden dolayı teşekkür edil. ! 
miştir. 

Bilhassa lsveç:e gidildiği takdirde, o. yağmurda, çamur defY~ 
rada ıdUnyanrn en meşhur ve rakipsiz stadlardan hfila mırtııl 
antrenörü olan FinlSndiyalı Oskarun Kurtulacağı da yQIC··· r ~ 
idman tarzını görmek güreşçilerimiz: i- Gö .. n1 ··ırrcnsiııJe tP.:ı 
çin çok faydalı olacaktır. rsu er, 0~ ç tJİ 

lay sporcularımızı a''l.1 -"~ 
Bir hayli zamandanberi idmanlara se)'°"'" 

• • .;_it, • . . • (. • ... ·• ı,., ... "\.. ~ 1 ~ Bu akşam Şehzadebaşı TURAN Tiyatrosunda 
başlayan güreşçilerimiz bu seyahate 
kuvvetli bir şekilde çıkacaklardır. Dün
ya şampiyonu Yaşar da seyahate iştirak 

lar sarfederek uzun 

dık. ~~I 
Yolladıklarımız b .. rduı~J 

durduracak şeyler g~i 6P:İ 

-

• • 
NAŞ .D GECES 

Şehir tiyatrosu sanatkarlanndan V ASFl RIZA, HAZIM bir sahnede. 

Kemani SADi, MAHMURE ŞENSE.5 konseri 

Üç büyük komedi bir gecede 
El ilanlarını mutlak okuyunuz. Telefon: 22127 

Dünya üçüncüsü Mersinli Ahmet ha. rın bir kısmını da ~ iJd ~ ~ 
lihazırda Mersinde bulunmaktadır. Av-1 Fakat ne fayda 10•yew~ 
detinıden sonra vaziyeti tetkik edilecek la biraz yağmurun tıl 
ve formunu bulabilirse o da takımda gibi, topumuzu bird~tıl e 
yer alacaktır. rmda oturmaya rnııJl ,,/ 

Diğer taraft<tn, Londra ve Parise git- nü alınamadı. oııY_,J 1 
mek ve 1937 Avrupa şampiyonasına Aman halimizi lt~de ~ 
girmek mevzuu bahsediliyorsa da genel Sonra gülerler, bCJJl / 

merkez bu hususta henüz bir karar ver bize... /. ~· 

edecektir. 

miş değildir. 

Mi ki Yediler arasında 



·'"at "Ve 111t-l '" 1 am ı -~ k lllabı de, hilltıı. • -.. ıı. lltııraıdır, 1 de teyzemin 
'l\lıtır, -.tıdırı 

lllak d •. 
rcıı . cgıliın }' T 

' /\h~gıııi bilın a.. eyzemin aaç-
'-h, "41la( ~ dc~_olur rnuyum? 

ı. cgılscn b . .. 
'lltiutı cnım oyley-

~.:· Ctlc4 ' 
d··"""R, oıı .ı_ lllıanın 
il. \IClk~ada a.rasında, bu mü-

Herif uyurken sivri tımaklariyle 

suratının derisini mi yırtaaydı? 
Yoksa aaç kıvırma maşasiyle ayakla

rının altını mı ya.kaaydı? 

Yoksa yetil muslin ep.rpiyle onu 
boğsa mıydı? 

Birdenbire sevinçle yerind«;n fırladı. 
Çabucacık şapkaarnı başına geçirdi. u_. nberı d . 

~ evam edıyor- Mantosunu ıırtına attı. 
~ laJ( • .' Pcsetesinı Kendi kendine mırıldandı: 

" Yer f ~ttılc · • e ırlatıp sofra- - Teyzenin saçJarı kumral ha ... Dur 
, \> ka'>'ga b ben sana gösteririm ... 

)\j~ illan S6 a~larrıı~tı, Merdivenlerden apğıya indi. Sokağa 
Sôl'IU YIUyo:rsu ı 

ki ~~tstuı. İkin. :;ı~kemmelenj çıktı. 
'- tlhıah llırı saçları goznm kör ol- Birkaç adım ötede Gat:p beyin apart-
~1 ~neydi ki .~rzdır. Yarab. manı vardı. Oradan içeri girdi. 

~ ' ~· b.r herif ' boyle körü körii- Bay Galip, Mehmedin en iyi arkadag 
ı, 'ıllılıd· b ltı k:ı ... A 4- %ıırı 1 ana kUf'·- 40ı oldum?.. tarından biriydi. Ve be:-ı:urdı. Umianın 
L.~··· Yalan ses ~.r ettireceksin... yalnızca evine geli§i onu hayretlere 
~tı:. tP>. ~ladcnııc· }' 1Ycn biri varsa c. dil&ürdü. Hele kadının §npkasını, man 

" ·ı~e · 1 Ytnti · t f 1 tt - d -'ı • t!a ia llıın saçta nın bu kadac osunu ır a. ıgım, soyun ugunu ve 
~ llli :~t tdcbi!ir r:1"1n Yeşil oldu· ya.tak odasına dn.larakğ doğruca yata
'~ _1l~ksitı.:; O~un saçları- ğa girdiğini görünce, büsbütün afalla-

4- ~:( it bııİtiın tnı 7 dı. 
r~ c • tc · ' ~dır Llm'.a seslendi: 

tttdt. Pıncrek ' 
~~_ıı,. • .' • avazı çıktığı ka- - E ... Galip bey ... Ne bekliyorsun? ... 

, .~~·:aıı l<u Çabucak soyun b:Lkalım .. Aptal m:ısm, 
~t~~ koca_81rıı:~aı 1 l{urnral 1 ayol? .. Ni~in geldiğimi anlamadın nu ... 

~finı anıa:~~rtnalanna kar- "' ~ ~ 
--~ ltuıaıtıar c lakayt bir ta. Genç kadın, yanm saattenber~ keyfi 

lltcr• mı tıkadı yerinde olarak evinde yatag~ına uzanmı!l rı. a ı.... ındclt" · :ı 
fa.,"lld.tLo .. qı,. 1 Yastıklann arası· bulunuyordu. Mehmet, henüz sokaktan 
.. "' ıtıltq •• ' lt.ı. ~hlt 0Ylc durd gelmişti. Genç kadın uyuma taklidi yap-
t~~d' &cldiğinde:ktan sonra, ne- tr. Aralık kirpikleri arasından kocasınr 
~~.\ııa. Ul Odadan . bagını kaldırdı seyrediyor ve için için intikamının zev
ti~ l:)~lltn için~ ktnış olduğunu kini yatıyordu. 
~df·ıaııJc kanı:, a c onu aradı. Bu- - Ya ... Teyzen kumral saçlı hal ... 

il. salaraıt § Pkasını başına Ben sana gösterdim.. Şimdi bakalım· 
lllcrd' ~ 1Venlcrdcn ini. oldun olacağını!.. Boynuzlusun, boynuz-

~ tt ~tl'ııı bu §cltiJd luıun, boynuz;lu 1 
~ ltıt~~l, gen c tnuhavereye ni- Mehmet hiç konuJmadığı için, Umi-

tt4: 1!ti, }) ç kadını bUsbUttin anın canı sıkıldı. Gözlerini, ~ g\iya uy-
' 'l' etlccr d 
0 ~l'bı~ee· c en sarkarak kudan henüz uyanmrş gibi - açarak: 
~ ~~ t ~be.tifı - Vay sen mi geldin Koko? Haydi 

Cıııete ı.~r d .. · liıatçı, Ahl!ksız! artık banplım .. Çabuk koynuma gel de 
:'t' l-lctr "«f~dı. ondu ve asabiyetle af dile 1 

tl1j}o ct Cdi ' Mehmet, kansına sokuldu. Lamia sor 
)." ' Yorutn ş "'t~ Old:ı 'l'e z · . ~ heriften nef- du: 

~ llcrrct ~ıı~lt nı?su c~nı.n . saçlarının - İnatçı herif l Saatlerce ncredcy-
~l'l t<lıyoru ıddıa ediyor. din acaba? 
~da~ ba~ıadırn. Cevabını beklemeden başka muhavc-

~ "ili ı.. kiltat · reye girişmek üzere iken kocasının kıza-
·~ıı.. 111 0 en ı.ı eh 

~.'il. İ\. l'ldal'l intik illede öyle kin rarak: 
~~ '"'t 11 ctba .ıı arn alnı.:ğı düş" - Nerede olacaktım, şekerim? .. 

ı d~·tında .ı e Yapsaydı "· u. 
0~ ~uran .. Galibe uğrad·m ! Karşılı~h şimdiye ka-

acl-'di? surahinin içine dar bezik oynadık! 

~~-ş ö RakD: (::tice Sü.eyya) 

l\at 
. \t renklere karşı bilakis 
tı~ 6~~0r11Ur,, Q e hassastır ! 

ıt; ~ %ı erler· 
~.:. -.e ~.. lkier· ' fakat nıüte Sarışınlar tablo.ten nazik ve hemen 

d,,:"'1~· or el ~ 1nc ph -

~ ~ Utaı cgudir 00re renge kar kırılıverecek biçimde olduklarından 
'\ t ~ tuhiYat ~Ut kırnuzı elbiseler içinde boğulacakmış 

fetıy er erkek diyor ki: chass:ısıarm - gibi görünürler. Pembe ketene gelin • 
~~~be 11.k8.d~ ce, bizim ilk !ırç:ılı resim gölgemiz bu 
~ ı... ~.lltıvtn~~ robını~ .c~sunıamak renkti ve gül konea.l:ıriyle milna!cbetiı 
"ql~ıte . lScnız h ~1Yınız. olduğu i<;in, a..,kla, hayalle ili§iği var

\' -.. lllı.~ gı~eyi ıçblr Vakit kır- dır.,. 
)t .. ~ "' n. f3onr 
-~ cı;ev!!lllJ· a onu kor - BUyUk film kumpanyalarının millt'· 

A. · haı 1llde hassıslarr, kendi renklerini seçmeler~ 
~~el'i'· sı~"' r>eınbe b" 
~~ .,.aı 1 ll'ıU~ııt olur." r entari gi için yıldızlan serbest bırakmakta. itti-
~~~ rı~~ll(. ~hassı fa.k etmişlerdir. Bunlar 15erbe!'lt b1ra -
", ·-qıı le tede b' 

8 kadının bu kıldıkları zaman rollerini daha iyi yap 
~ ~ ~ l'ld tdt;~ tnUteh:!J!sıs da maktadrrlar, 
"it "\il ~rı "-· r: ~e ~ llıı\tr ~lkı ttı Gomon - Briti~ film kuoıpanyasmın 
b~ ~ der • ll'o.kat . anasız ıanne. elbise mütehassısı bakın ne diyor: 

1 
~· ,~aıtıka~ll.l.a.r lıııa:Y!e olmadığını "- Yrldn;, giydiği elbise renginin 
,1 fi ~ltıııt tı Çok e t~. kendisine ynkrşma.dığım hisrıcdince ek_ 
let1"Qe~1lt t ;1lıarnr0~tııttdır. Kır . seriya rolilnil btrbad temsil eder. M,.__ 

• ~ l'uhı :ti ~8il tlra~ıı ve salre oola Jessi Ma.tiyus bu işte ~ok hassas· 
l ~ lııı ille. tttıtıel"d· eden renktir. tır. Facia sahnelerini dn.ima kırmızı el 
~ • tw. \ıi g··ı it, GökUn b 
, 1 ~ ~""1111~ eı ~lerı . . mıı.vJ_ ieeyle oynar; l!adece d:ını ettiği saJ;. 
~ "'e bı lltı bıı. ,.c 8t tıbı. nelerde nınvi giyer. Bu rengfa\ ken<li· 
L.~ı1 ~ ltll.<lı tetıltttVincizı rengidir. sine sevine: hiMi verdi~ini ve hafif a-
~o ()\ ;ı- fontıtı:ı. ellh;i ~~lik tem- yaklı yaptığını söylemektedir: 1 
~ l\1 an k ~kil Yett icin mü Diğer tarn!tnn· ?t''"' tvans, dram rol. \o:._ \ıe ldırı . tder t>_ • ......_ 
<::.ı~ı:;, la~ -b ıetrı b~ ~Yaz renk lerini daima siyah kadife elbi:!clerle 
"'ıı .ı .,. ~a. lr l'lth citını yani oynamayı tercih eder. 

HABER - 'Alişam poslll!l 

ifoın ırcın AınrHGa 
Muaıoonm 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

ıstanbut Ankara Caddesi 
Posta kutusu ı lstanbul 214 

Telgrar aoresı : ıstanouı HABER 
Yazı l$•erı teıoronu . 2:11112 
idare ve ıı~n .. US7(1 

ABONE ŞARTLARI 

S•rı•ıtk 

e •vtık 
3 •vlık 
1 •v••k 

lürHıır F.rnrhı 
t•oo Kr 2700 Kr, 
730 ,. 
400 .. 
150 .. 

14!'!>0 
1100 .. 
300 •t 

Sulııbi V«' Neşrıyal /ıfüdüriı: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıjı 9«'' (YAKIT) matbcıosı 

~1 la~~ ...... ?tıuhtttç ltibi görünür SCvlmlf sarı~ın Anna lJCe renge ltar-
~ tlbı ll~:~ıı hır a:-isaini verir. şı çok hMMS bir artisttir. ''Yeşil" ~- --p;;;;;;;;:;:;;;;:;;:;;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;;;~I 

\ı ~ g~Ur İdare <unın onu a - n.I en çok m~'ut eden renktir, bcy:ızln 
' ltdi l~ :lıncsi lazım • gri renkler beni nc5elmd!r!r. T{ırmml 

"aç teıt':;;~<lll dolayı- ise beni tarif edilmiyccck kadar sıka.·. 
ını alır! demektedir. 

HABE 
GUz~lllk Do · toru 
Kuoonu: 

Yazan: Niyazi Ahmet: 

11 sene evvel bugün 

Bugünkü Japon imparatoru 
Hirohito evlendi 

124 üncU imparator - Kanunu esasinin 
birinci muddesi-Samurai ve Meıj· idareleri 

imparator ve mesuliyet 

Bugün, §İmdiye kadar günü gü
nüne tarihte hiç bir vesile ile bahset
mediğimiz Japonya hakkında bu
günkü imparator Hirohitonun 11 se· 
ne evvel bugün 1924 yılı 26 ikinci 
kanun günü evlenmesinin yıl dönü
mü münasebetiyle bahsedeceğiz. İm
parator, 124 üncü Japon imparatoru 
olarak tahta geçmişti. 

Japon kraliçesi imparator hane· 
danından prens Kuninomiya Kunihi
konun birinci kızıdır. ismi Noga-Ko 
dır. Bu evlenme, Japonyada büyük 
bir hadise olarak kaydedilmektedir. 
imparator o vakit veliahttı. Evlen 
mcsi bütün Japonyayı ba§tan ba§a 
sonsuz bir sevinç ve bayram gününe 
kavuşturdu. Bu yıl dönümü kutlu· 
lanırken biz kısnca Japonyadan bak 
sedelim. 

• • • 
Japon imparatorunun üç kard~~ 

vardır. Adlan Çiçibunomiya Yaeuhı 
to - Şinno, T akamatuno - miya Na· 
buhito • Sinno ve Suminomiya Ta -
kahito • Şinno' dur. 

Japon imparatorluğunun kurulu
şu 2597 sene evvel Jimno T enno'ya 
dayanır ve bütün imparatorlar ayni 
aileden gclmittir. Japon kanunu e
sasisinin birinci maddesinde "impa
ratorluk ebcdimüddet yegane hüküm 
dar ailesine mevuddur.,, denmekte
dir. 

Japonyat)ın siyasi tarihçesini, 
.. Japon -Türk cemiyeti., Tokyoda 
nqrettiği 0 'l3usünkü Japonya,, adlı 
kitabında §Öyle anlatmaktadır: 

On dokuzuncu asnn ortasında şi
mali Amerika cumhuriyeti amiral 

vattan müteşekkildir. Asiller ayan -
zasım aralarından intihap ederler. 
irade ile tayin olunmuş zevat ta iki 
sınıftır Birincisi memlekete hizmet 
veya ilim ve irfan sahasında büyük 
maharet göstermiş olanlar, ikincisi 
ise arazi, ticaret ve sanayi vergilerini 
çok verenler arasında seçilmiş olanlar 
dır. l 929 sen sinde meclisi ayan aza· 
sının adedi 396 idi. 

Meclisi mebusan kanunu mahsu· 
suna tevfikan millet tarafından inti
hap edilmiş mebuslardan mÜtC§ek
kildir. Bugün mer'i olan umumi in· 
tihap sistemine göre yinni beş yaşını 
ikmal edip filen bir mahalde bir sene• 
den fazla oturan her erkek mebus 
intibahına iştirak etmek hakkını ha
izdir. Fakat bazı istisnalar bu haktan 
mahrumdur. 

Elyevm Japonyadaki müntehiple
rin adedi takriben on iki milyona 
baliğdir. Otuz yaşını ikmal eden her 
erkek de mebus intihap edilmek M• 

lahiyetini haizdir. Şimdi meclisi meb
usan azası 466 drr. 

Nazırlar 
Başvekilin riyaseti altında nazır

lar kabineyi teşkil ederler. Başvekil 
siyaseti umumiye hakkında impara. 
tora malumat verip iradesine tevfi. 
kan rüfekası bulunan diğer meclisi 
vükela azasiyle birlikte icrayı hüku
met eder. Nazırların her biri birer 
dairenin reisi olduğu cihetle kendisi• 
ne mahsus icraat ve muamelatta me
suliyeti deruhte eder, ve bir nazır oc 
larnk imparatora hizmet ve sadakat 

Perry'yi murahhas olarak Japonyaya ---------------
gönderdiği zaman Japonya kapılarını IQ) ü O~ ifil c H O e 1r O e 

borcudur. 

ecnebilere ilk defa olarak nçmağa ka. m ıf°n ©<al~® a <e '9'9 
rar vermiştir. Bununla beraber yedi \!::!J ~ 
yüz sene kadar devam etmiş olan p a ır aı s o z o o il< 
"Samurai-idaresi,, de bitmi!; yerine Budap~te belediyesi dilenciliğe 
imparatorun doğrudan doğruya . ·h.ü- nihayet vermek jçin dilencileri şehir
küm s\irdüqti zamAn avdet etmı~tır. den dısarıya sürmek mücadelesinden 
l 867 senesi Meiji T ennonun tahta vazgeÇ°:neğe mecbur olmuştur. Bu 
cülus eylemesiyle Japonya için yeni mücadele de §ehirde dilenci kalmrya
bir devir başlamıştır. 1868 senesinde cağı ve halktan toplanacak ianelerin 
baslıyan bu yeni devre "Meiji,, ismi ı1 

:ı: ·da gerçekten muhtaç olanlara dağıt a-
verilmistir. Evvelki "Daijokan,, ı • 

• cağı ümit cdilmitti • 
resi yani eski heyeıi idare yerine Y~· 
ni bir idare ~ekli teşkil edilmiş, kabı· Budapcştc şehrine, hakikaten 

· · Efk" muhtaç ve hiç bir geçim vesıta.ıı ol-ne ve meclis teessüs etmıştır. an _ 
umumiye dinlenilmeğe ba~lanmr~ ve mıyanlan beslemek için bizim pa.ra
her vatöndaş için vatan uğrunda ça- mrzla senede llfllğı yukan 625.000 
hşmağa fırsat verilmiştir. t~te hu vteş- .lira laznndı. Halbulô yapılan müra· 
kilat sayesinde imparatorun dog.nı: caallerdc luılkm vermeğİ vaadettiği 
dan doğruya riyaseti altında eskı meblôğlar ancak 200.000 liralık bir 
Japonya yeniden ihya edilmiştir. yekfinu doldurabilm~tir. Bundan 

l 88 l senesi teşrinievvelinin on bn~ka yapılan yardım vaatlerinin 
ikinci giinii imparator Meiji bir fer- bir çoğunun da tamil edilemiyeceği 
mania 1890 senesinden itibaren teşrii anlll§ılmıştır. 
meclisleri ncacağım ilô.n etti. 13u 
ferman mucibince l 889 senesi şubatı 
nın birinci gününden itibaren kanunu 
Es~sinin teşkilatiyle Janoya tam bir 
hükumeti meqmta şeklini aldı. Bu
nun üzerine l 890 senesinde ilk defa 
olarak meclisi mebusan azolannm in
tihabatı yaprlmtş, ve meclisi ayan a· 
zaları da irade ile tayin edilmiştir. O 
vak!ttcnberi Japonya pek çok değiş· 
miştir. 

Japon imparatoru 

lb@ ti1l <91 ır <m <91 a 
~®~cs~HOen 

JJa~©ın eı~~ırn~ 

Jt\ponya bir meşruti imparator· 1 

luktur. imparator mutlak bir surette 
hükum sürer. O mukaddes ve gayri 
mesul bir §ahsiyettir. Bunun için na 
zırlar imparatora muavenet edip ona 
karsı mesuliyeti deruhte etmektedir
ler. ~ Kanun iedarı iki meclisin itti· 
fakiyle vuku bulur. Tevzii ndalet ise 
imparator namına mahkemeler tara· 
frndan ynpılır. 

T csrii meclisler nyan ve mebusan 
dan i!J~rettir. Heyeti ayan azası im· 
parator hanedanına mensup zatlar, 

J aponyanın ı;aray rcs~amtnr.nıldan bi
rinin km olan Mntmazel Miçiko ·Tan· 
k::rna bu hafta Londrada Wcst Endin 
en lüks kabaresinde danslara ba~lnmış. 
tır. Londralılar bu kızı çok beğenmek· 

asiller ve irade ile tayin olunmuş ze- tedirler. 
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Şarkta her an artmaktadır 
Jiornale Hariciye Vekilimizin Mirano 

seyahatinden bahs~derken böyle yazıyor 

Tevfik Rüştü - Çiyano mülaka ı 
3 şubatta Milanoda yapıJacak 

Önümüzdeki ayın üçünde Hariciye/ 
vekilimiz Tevfik Rüştü Aras İtalya ha
riciye nazın Kont Çiyano ile İtalyanını 
Milfino şehrinde buluşacaklardır. İtal
yanın Montrö mukavelenamesine iltL 
hakı, iki devlet adamı arasında görüşü
lecek ehemmiyetli meselelerden birini 
teşkil edecektir. • ı 
Bir İtalyan gazete!inin şayanı l 

dikkat makalesi 

miyeti konseyi biter bitmez Duçeyi zi
yaret etmek üzere İtalyaya gidecektir. 

}Jariciye vekillerinin herhangi yol., 
dan geçmesi esnasında bir takım riva-

yetler çıkmasının önüne geçilemediği- , 
ni şu günlerde, bu ziyaret !dahi hayli 
alaka uyandıracaktır. 

Bu ziyaret hakkında iki ihtimal ileri 
sürülebilil": 

ltaıyan gcı::etelerinden Ji.ornal,e d'I- .,,.,.,,,.,.._ 

talia diyor ki: . 1 
.. Türkiye cumhurreisi Atatürkün mü ! 

messillerile Musolini arasında 1928 se
nesinde Milanoda bir m\ilakat vukubul 1 
muştu. Bu görUşme ile iki devletin dost 
luk mesaisinin ilk temeli kurulmu~tu. 
Türkiye hariciye vekilinin 1933 deki 
ziyaretinden sonra da bazı devletler 
bilhassa Cenevredeki faaliyetlerile Türk 
- İtalyan dostluğunu ihıat etmek iste. 
diler. Fakat Akdenizde müşterek men. 
fatleri olan Türkiye cumhuriyeti ile 
İtalya arasırldaki dostluk bu teşebbüs
ten müteessir olmadı. 

Bütün dünyaca takdir edilen Atatür. 
kün idaresindeki genç Türk hükfımeti
nin nüfuz ve tesiri şarkta heran art
maktadır. Atatürkün nüfuzunun her 
yanda artması İtalya için kat'iyyen 1 
mahzurlu olmaz. Bilakis Akdenizde 
Türkiye ile samimiyetle teşriki mesai ı 
1talyanın büyük arzusudur . ., 
· Hariciye vekilimizin İtalyaya !daveti 
nknrada memnuniyet uyandırmıştır. 1 

ltalyanın Ankara büyük elçisi ldün Baş. 
vekiJ fnönil ve hariciye vekil vekili 
Şükrü Saracoğlu tarafından kabul ed:t
miş, müteakiben Başvekilin riyasetinde 
kabhe toplanınzştır. 

lta"ya Ba.şvc7cili Sinyor MıtSsolini son 
zamanlarda kt§ sporları yapmalı.tadır. 

R.\IlER - Ak~am ooı:ıtası 

Feci bir muziplik : 

Zavalh ihtiyar 
Terlemek ıç·n fırına 

~lrmi~ 
DUzccde garip ve gülünç bir vaka ol

muştur: Şehre üç kilometre mesafede 
Cevad Türkoğlu çiftliğinin yanındaki 
dükkanı Baba Tahir isminde bir ihti
yar tutmaktadır. Baba Tahir birkaç 
gün evvel hastalanmış, soğuk algınlı
ğından kurtulmak için ne yapması l!i
zımgeleceğini çiftlik yanaşmalarından 
Mehmede sormuştur. Muzip bir adam 
olan Mehmet de bir fırma girip uzun 
müddet kalmasını tavsiye etmiştir. 

Baba Tahir bu tavsiyeyi sahi zanne -
derek kabul etmiş, çiftliğin büyük f;n. 
nı yakılmış, Tahir don gömlekle içeri 
girmiştir. Mehmet de hemen fırının 

kapağını kapıyarak dağa odun kesme
ye gitmiştir. 

Baba Tahir ilk dakikalarda sıcaklı
ğa tahammül etmişse de sonradan in
lemeye başlamıştır. O sırada fırının 

önünden geçen bir adam içerdcki inil
tiyi işitmiş. fırın kapağını açarak ba
yılma derecesine gelen Baba Tahiri 
kurtarmıştır. Baba Tahir tedavi altı
na alınmıştır. 

14 veni harp 
~ emisi · ahyoruz 
Alman menbalarının 

haberleri teyid 
edildi 

Alman bahriye yıllığında yeni harp 
gemilerimiz hakkında bazı malUmat ve· 
riliyordu. Buna göre sekizer bin ton· 
tuk iki krovazör, dört tane muhrip, dört 
denizaltı gemisi; dört. tane biner ton 
luk mayin gemisi inşa edilmektedir. 
Denizaltı gemilerinden ikisinin Yavuzu 
yapan Hamburgdaki Alman tezgahında, 
diğer ikisinin de İzmitte inşa halinde 
bulunduğu da ilave ediliyordu. 

Alman bahriye yıllığının verdiği bu 
haber Ankarada Milli Müdafaa Veka· 
letince de teyit olunmuştur. Yalnız do
nanmamıztn değil ordumuzun ve hava 
kuvvetlerimizin de satveti i~in mühim 
siparişler yapılmıştır. 

Balkanlarda 
müşterek pul 

26 tkincikan~ 

Üç günde 18 saııl 
kar yağdı 

Amerikada yarım milyon 
yersiz, yurtsuz kaldı s 

Kar üç gün fasılalı bir şekilde yağ. buğday götürmekte oları 
drktan sonra dün öğleden sonra kesildi. Yunan vapuru da varı aÇI 

Üç gün içinde 18 santim kar yağmıştır. raya oturmuştur. 
Rüzgiinn sürati de saniyede on beıt ı Mürettebatın bir ktstt11 

:I' bii9 
metreden beş metreye inıdi. Buna mu- , dini kurtarmıya ~b fi 
kabil soğuk şiddetlendi. Dün akşam ü-ı hüküm süren şidd~t~ı ğU 
zeri ve sabah hava şimdiye kadar gö. devirmiş ve yedi k~l bO 
rülmemiş derecede soğuktu. Hararet 1 Berne, 25 (A. A.) _.j" ~ 
bu sabah srfırm altında beş dereceye d ÇO" 
kadar düşmüştür. Dün azami hararet batı şimal kıyıların a edil'· 

1 

fırtına hüküm sürınekt 
1 zait yanm idi. Fırtına kesildiğinıden · de1' 

B Oslo - Veksi isının · oğazda ve Limanda bulunan vapurlar eli 
d.. k 11 d • 1 bir Norveç vapuru di.lJJl · un a §am yo arına evam etmışlerdir. rerel' 

Evvelki gün bir kadınla bir erkek dan krnldığmı bildi 
kardan ayaklan kayarak düşmüş, erkek miş, iki vapur imdadına 
ağır yaralanmış, kadının da sağ bacağı tir. 28 kişiden mürekkeP ~ 
k 1 t d .k . . . -~ıandıtt· 
ırı mış ır. sın an ı ısının yaı-n.ı 

Dün akşam da Cağaloğlu yokuşun- rilmektedir. -ıp 
dan inen Reşadiyeli Bayramın ayağı ka- Varşovada 8'(; 
yarak düşmüş. başından ve belinden a. Va~va. 25 (A. A.J ~iŞİ 
ğır surette yaralanarak hastaneye kal- şovada her gün 15 bın 
drrılmıştır. maktadır. 

Ana doluda kar Amerikadaki feyeıtttl il 
Dört gün evvel ineboluda başlayan Nevyorktan gelen htı~~ 

fıtırna şiddetli bir surette devam etmek merikadaki tuğyan gitti ~! 
tedir. Kara yollan tamamen kapanmış· kespetmektedir. On iJcİ drtı 
tır. Deniz münakalatı da kesilmiştir. ıınJŞtJ · 

si sular altında ka &'· 
Kastamonu yolu da tamamen kapan. Meskensiz kalanların 

mıştır. Postalar işliyememektedir. Y o-
lun açılmasına çalrşılmaktadır. 

Kara kış Trabzonda da hükmünü sür 
mektedir. Tuz satmaktan dönen dört 
Karacahisarlı on iki hayvanla tlrki1p 
civarında donmuşlardır. 

Bundan başka bir avcr da Kızılırmak 
köprüsü civarına tipiye tutularak don
muştur. 

İzmite de kar yağmaktadır. Adapaza. 
rr. Hendek, Kandire arasında münaka
lat güçlükle yapılabilmektedir. Egenin 
her tarafında müthiş soğuklar hüküm 
siirmektedir. 
İzmir ve Abşehirde hararet çok dil

§liktür. Kula köylerinde halk evlerin. 
den çıkmamaktadır. Kediz nehri don- ı 

muştur. Bu nehrin ~imdiye kadar don· 
dıı<Yu P"Örülmemiştir. 

Bir Yunan v:mnru karaya 

milyona yaklaşmıştır· 

edilemiyecck derecede Ço 

tndiya Napolis şebriDde 
ili.n edilmiştir. 

Bir hapishanede sul~ 
timali karşısında ıns.hP 
mişlerdir. Vukubulall ar 
ölmüştür. 

Çinçinatide çıkan ~~ 
ynnmıştır. Yağan yaıo~ 

evler çökmektedir. Su 

sa.ha, !ngiltereyle Gal 
daha büyüktür. tef 1., 

Suların bastığı yerde 
yeliler ve tayyareler cfJ 
tnrılmaktadır. Obyoda l 

muştur. ·ııt 

t~ ~iliz gazetesine göre 
lnı;illzc:c Niyuz Kronik} gazetesi dip 

loma:.ik ımıhabiri Vernon Bartlet ya

1) Türkiye hariciye vekilinin İtalya. (BD.§ tarafı 1 incide) düştü 
Ohyo Misisipi vadileri~ 

vetler sevkedilmiştir· lW rJ 
iki bin ton ziyan 270 milyonu buırn°' 

zıyor: 

Anladıfrmıza göre Türkiye hariciye 
vekili doktor Rüştü Aras, Milletler ce. 

ya gidişi Akdenizdeki gerginliği izale Yunanistan, Yugoslav ve Çckoslo- fstanbuldan Hamburga 
için atılan bir diğer adım olabilir. vak milmessilleri dün sabah şehrimire --------

2) Yahud Sancağın istikbali hakkın- gelmişlerdir. Romanya mümessilleri B ı· r 
da Türkiye ile Fransa arasındaki ihti- 1 ·de bugün geleceklerdir. 
lafla alakadar olması muhtemeldir. Türkiye, Yunanistan ve Yugo91avya 

ürk kadııt• 
ve Çekoslovakya mümessilleri ı.lün öğ
leden sonra ilk toplantıyı yaparak ça
lışmaların esaslarını tesbit etmişler -
dir. 

onyada vaziyet 
«;ok karıştı Şehrimizde toplanan bu kon!erans

tan maksat, gelecek sene Kahirede top I 
lanacak olan beynelmilel telgraf kon

felleri, kabineyi teşkile memur edilen gresine tevdi edilecek tezi ha.zırlamak 

şehit edildi~ 
Şamdan gelen haberlere göre Hata. müş. nümayişler r:'~ıı~ 

ya dair Cenevrcxle haztrlanmakta olan Türk konsolosluğu ~ 6' 
anlaşmanın teferrüatmı işiten Suriyeli- zı nÜ!'nayişler yapmışla 
terden bir ksımı hayret ve heyecana düş lan dağıtmıştır. iJc 

Tokyo, 25 (A.A.) - General Ugaki 
nin yeni kabineyi teşkile memur edilme
si, prens Sayoni ile Tüze bakanı Yuasa 
ve devlet şurası başkanı Hiranuemo'nu., 
tavs.iyeleri üzerine olmuştur. 

Generalin kabineyi teşkile memur 
edilmesi parlamento ve ekonomi mah 1 
felleriyle matbuatta iyi karşılanmıştır. 

Generalin partiı.terle bir anlaşma temi' 
nine ve orduyu devlet idaresine müda 
haleden menetmeğe çalışacağı anlaşıl 

maktaıdır. 

Yeni başvekil kimdir? 
70 yaşında olan General U gaki Min

acito partisi tarafından teşkil edilen beş 
kabinede be~ sene Sü bakanlığı ve kore· 
de beş sene umumi valilik yapmıştır. 

Ordu gene muhalif 
Tokyo: 25 (A. A.) - Her iki meclis, 

U gaki'nin kabinesini teşkil edeceği za
mana kadar içtimalarrnı tehire karar 
vermişler ve tatbik etmişlerdir. Çünkü 
İmparator, yeni başvekile kabinesinin 
teşkili için bir mühlet vermi~tir. • Siyasi fırkalarla gazeteler, U gaki'nin 
başvekili olarak intihap edilmesini mü
sait surette karşılamaktadırlar. Ancak 
ordu, muhalefet emareleri göstermeğe 
başlamışlardır. 

Ordunun metalibatının şunlar olduğu 
söylenmektedir: 

1 .-- Yeni kabinede siyasi fırkalar:ı 

mensup hiç kimse bulunmıyacaktır. 
2 - Yeni kab:ne teşekkül edince tli· 

yet, fesholunacaktır. 

Sanayiciler muhalif 
Tokyo: 25 (A. A.) - Endüstri mah-

General U gaki ile teşriki mesai etmiye· 1 t ır. C ene V r ede Bu niimayişin bir teŞV' f'ııd' 
anlaşılmaktadır. Akl• bllssif 

··ıee ceklerini bildirmişlerdir. Balkan antantı ve küçük antant 

Vaziyet t;ok kanşık devletlerinin bu müşterek tezi, gelecek 

Londra , 26 (Hususi) _ Japonyada sene Türkiye tarafından beynelmilel 

d Ü n k Ü ~~:.bu hareketten rn° dıt"' 
•• Bir şehit ı 

vaziyet karışık bir safhaya girmiştir. 

Erkiiniharbiye, Japonyada askeri bir 

diktatörlük ilanını, Sovyet Rusyadan ma 

da İngiltereye muhasım bir cephe alın-

masmı istemektedir. Meseyito partisi 

mümessili ecnebi gazete muhabirlerine 

şunlan söylemiştir: 

"- Partimiz mücadelesinde devrun 

edecektir. Mülki idarede ıslahat, bey-

nelmilel ıiyaaete ordunun kanşmaması, 

gizli diplomasiden aarfrnazar ederek Ja

ponyanın beynelmilel politikadaki mev

kii, Alman, Japon ittifala haltlunda eı

ki hariciye nazınnın parlementoya yan· 

lıt malumat vermesi üzerine hasıl olan 

kanıık vaziyetin tenviri için çalışaca • 

ğız . ., 

Askeri makamlar idare makanizması· 

nı eline almak için derhal bir askeri dik· 

ta törlük istemektedirler. General U ga

ki'nin kabineyi teşkile memur edilmesı 

1 

bunlan tatmin etmemektedir. 

Seyüykay partisi lideri Hamada şun. 
ları söylemiştir: ı 

''-Ordunun siyasetini e)ine 2-lması 
JaPonya için felP:kettir. Ohız yı!d-.nbcri 

Japonya böyle karışık günler yaşaınit 
mııtır.,, l 

kongreye tevdi ve müdafaa edilecek -
tir. 

m u Z ak e re 1 er H umusdan bildiriıdiğ~ 
lukta çeteler tarafındaıt 

Yugoslav miimessili Popoviç, diin ga 
zetecilere verdiği beyanatta ezcümle 
demiştir ki: 

"-Bu konferansta bütün mümessil
ler tekliflerini yapacaklar ve bunların 
münaka.<iası neticesinde gelecek sene 
Kahire beynelmilel kongresine tevdi 
edilecek müşterek tezi hazırhyacak -
!ardır. 

(BD.§ tarafı 1 incide) 
met merkezlerinden talimat istemiştir. 

İngilizlerin de iştirak ettiği Türk -
Fransız murahhas toplantıları pek çok 
çetin müzakere devreleri geçirmektedir. 
Hususi müzakereler bugün de devam 
etmektedir. 

Jurnalın saç.malan 
Paris 25 (A.A.) - Cenevrede İs· 

kenderun Sancağı hakkında hasrl olan Beynelmilel kongreve yapacağı tek-
lifler hakkında şimdiden bir şev ı:ıöy- anlaşmadan bahseden Le Joumal gaze. 
lenemezse de, zamanla, telgraf işle - tesi bu hal tarzının müstakbel Suriye 
rinde biITok yenilikler yapılması icap devleti içinde bir devlet tesis ettiğini ve 

Suriyenin Arap olmryan diğer unsurettiği muhakkaktır.,, 
}\fü!iOlCrek DQS{a nttltt larımn mUtalebelerine yol açmakta ol· 

Balkan de,·Jetclri tarafından mfü_:ıte- duğunu bildiriyor ve ıdiyor ki: 

k "Fransa, bu sistemle nazari bir Su-rek bir posta pulu ullanılacağı riva-
yetleri hakkında da, Yugoslav mümes- riyc birliği ile fili bir ayrılık karışıklığı 

nı idame edecektir. Bu hal bir Türk sili ~öyle demiştir: 
"Bu teklif ~e~n seneki Bükreş iktı- tahakkümünü ve Türkiye ile Arap Su

sat konferansı esnasında yapılmış ve riye .arasında anlaşmazlıklan intaç ede. 

esas itibnriyel 1cabul edilmisti. Haliha- cektır.,, 
zırda bu pulun ı:ıekli ve res~ivle me.cı- Bayan IJöbrön Paris elçiliğimizde 
rul oluntn'.lktadır. Bu kolav bir ifl de- Pariste Fransa cumhurreisinin refi. 
PiMir. Pulun ii?erind!' a'Vl'li re-;ım bu - kası Bayan Löbron, Paris büyük elçi
lunaenk ve vnlmz Uzerindcki vazılar mizin refikasr Bayan Davazı ziyaret et. 
her meırılrketin lic:nmııda olacaktır. miş ve dolayısile bayan Davaz tarafrn-

Bu nulun öniimüıdpki B~lkan antan dan bir kabul resmi yapılmıştır. 
tı konsevinin tonlan+·eomii<ın sonra Paristeki bütün sefirlerin ve siyasi 
mevkii tedavüle konacağı ümit edil - ricalin refikaları bu toplantıda bulun-
mektedir." muşlardn. 

öldürülmüştür. 9ll 
ıet• 

Şamdan gelen haber ıert 
niyet edilen bazı kirnse 5uıJI 
ta tarafından vesika i)e 
diğini bildiriyor. 11ğt 

Radyo Y~~ 
"Yeni Adana,, gaze. 

habiri yazıyor: 11tııl1 
• ııiiJcı.ı 

''tik günlerde bır ·daf-' 
olarak İskenderun rnU·ıeıt tılf ~I 
dıyla resmen teşkil edı ol'"J 

rad'f ~· 
İstanbul ve Ankara el' ,1 
yatı başladığı saatlerde ·ııoll':.. 

at• 
yanını kestirmek ve ~ ıe ıı 
tüter çıkartmak suret.ı'fol~ '/ı 
kın dinlemesine rnanı ~~ , 
]ardır. Fakat bunun ıı.~~tJ'e' 4'~ 
olmıyacağını gören bU ııııJ f 
darmalar vasıtasile ts~~ f' ~ 
radyolannın dinlenıne51 . _lı 
larak yasak etmiştir· ~f".·~ 

İstanbul ve Ankara 5ııs1~ 
cak meselesi etrafırıda e) °İ 
mumiyesini tenvir ett11 ~ 
neşriyatı Suriyeliler bil -~J 
şı1amış1ardı. . s'-.I_ 

Fakat üç günderıberı ~ 
tarafında hakikati". ~~ 
yikile duymak nı~-



"U • ..._. 
)r....' .f'\ ere:., ............. - ....... ----·--···· .. -·. 

"""•l&i :ı~ l.Q erin· h : 
~dt. ~"e ediJın·ın ayati vazifeleri arasına bir : 
~ SUeai err_d' bulunuyor; Bir hava taamı· • 
~:-~'irnaklard ını tehlikeden korumasmı bil· 
~~da ne a nası} hareket edileceğini, hava 

1>'tlte İ§ler Yapıla~ğnu bilmek arbk hayatı 
.... araaın · • · ••·····•··•· a gınnı,tir. ··············· .. ············-·-·-············ 

* }~lrli g~aı setleri 
~ llrt,,:_-... karşı e . 
k lrJeııı:~ Ve taa rnnıyeti daha zi. 
~: hav8.?un rruz esnasında 

~!eti•· ~uıe tnanI 80nradan sığma. 
'"llll!az. denen .0lnıa.k için "gaz 
l'\J ııı~- • nıan.ııer ~~-· Iklar "lll~~ k ~ıs olunur. 
"'tıpı._ Olup b apısı önündeki a -
rıq 'll ııı • Ura.dan • 1t lutuı gınak gibi sıgınağa girilir 
t b r Ur, liusıuıı ~ karşı malı • 

""'"""' aralık k~r· sıgınaklarda böyel 
'M .. 11e v ~ıdir 
•ı Olatı e~a haber · Fakat büyük 
~le~erıel'de bekleıne merkezle-
~ l:ıeıılralık 0: az iki aralık olur. 
~ bı~ Ilı~· 1Ya.n Yerlerde sı'" L_ ~"' dtı ıven v e.-
~laıı,...~a.rıa böıun eya oraya giden 
~ ~ldtr F" erek bu tarzda 
~ıı~.11iıuın. oı:::a:eğişikliğe ve 
s,~ ' bu temin o. 
tlı~~·na~a 
~~ı§ ~asıl girmeli ? 

.,.. ..... 
NE. 

~ ~ ~a ~~unan birisi bi
\ ~İl'd tkta Ust isterse ilk gir. 
\ı.._(Zfra erı tenılııe elbi~ini çıkarır 
~) elbise 1.eh~esıne gayret e-
\ '~l'!'Sonı-a ikinc~rll tnaddeleri em. korunma t.edbirlerinin hazırlık ve 
.. ' lctp Ve tat tn 

1 
8.ralığın kapısını tatbikı amirin vazifeleri cümlesinden. 

~ t~~iYorsa ~ini oraya a - dir. Cideli ahvalde bu zat resmi ma
N.1. • Sı~~ kabı gitt a temiz elbi- kamların emri 3.1.tma gır· er ve bütün "111 ~ ,,ez- sonra - _ 
~ ~dd a bu n' mgınaga verilen emir ve talimatın tatbikından 
S tı bıe ettin 1'.ehlrHvaş ve tedrici gi. mes'ul tutulur. Bu zat evde yangına 

1~ tı~Anı olur. havasının oraya karşı alınacak tedbirleri tanzim ve 
,~~la tertip tatbik eder. Eğer bütün ev halkı sivil 
1 ~ rcla l'ah V-e haz1rhklar hava korunması hakkında durmadan ' 
'ıl)~~ '~il'. Ot~"e saki~ kalabil 
ltbı . 13ıı!~ içiıJ Yerlen, yaşlı _ 
'-ııı da bıı)~a ~tına. yerleri ol
ıı..:-:tr l~11~ahdır Çü.k bır ecza do -
~ ~~ lerniz ~ ~Undan başka 
sıar. b;;1ak Ü7.e ' YiYecek ve ica-

~ ~ı~lt?ıırıa1r~ Z~lektrik oep 
~' -"l'J> havan · ıra petrol ve 
~ ' 01ı.ırıar ~ Çabuk bozulma. 
\.~ ~~laıı ~e Nıha!et ihtiyat tı-'l. ""'ııt v. 8 tahiıye işleri icin 
lt,~ıt.._ ., §eyler hazır bulu. 

\.._ .... iQ\ ~ 

~~lt ı . ntındeki 
' '~ Çınde h 8.rahkta bir he. ı._ • ~lıı.. afif k" 
"\ "il bir f ıreç kaymağı 
~~ bı.- bir:;ı1 veya kova bulu-
"' ııı..~. """ll"'- c aralıkta k" 
'1 ~~'iti'<'!: Ve n_.ır.,_ ll'eÇ 
'\ıu._' , bu11uıı]cux sopalar bu • 
~ ~·~kendilerın~ dışardan i~ri
~ ~lı~ iıller. G 

1 
7.ehirli gazden 

ı.., L..ı.. hı.. tı içinde ~li elbisE-ler i~in 
~ tı: ltab 1~ kavnıa(h bu. ';;._,,:-o.. dır ki, elbise. 

!\ llıılılı 'ltollı S h,ı-e;e~lli e,,.~a evi" bek,.isl. ya 
'\ ~ etıne ne alkının do~ dil
"-· \> l'te lt ıaret ed 
~ıı ~ 'arltt o~ak 1" er. Bilhaıwt 
~aVa"t Sôvıern · k UZUJnsuz bağır S it. b \>alnina e BUtetivle kıv. 
~ "tı'td a,,a.., en e'7'Vel bo . k 

b. hU~ı... e 2 sab temizlemek • ~a 
~\ı ı. "lll'tll \Jıı ll't h 1Ctn 811 
~ ~a.11t1 t'i.l ile llU 11 li'ı.lii herhangi 
~ lı-ırı~ 81ı.ıtı!t<1Pı 8kiirtuıur. 

lı'lh·ı kat•t ancak konınma 
b ~r l"nUsaad . . 

~ 'lel' . esı il?.Cnne 
~ aı lt evde 
llb,~ bir ~"Unlt\a bir aınir 
~il ~lq Yı ~nı. 
~:' , 1 at la ııı için evde 
~ ll.lt 1 lı~ ,, Zllndır. Rer evde 1 
11" fi' 'b_ ~ltı e işle · 
~ d · ""tltıa ll'les•u1 rı Yapmak ve 
~!'. 111.1 "hava k birisine ihtiyaç 

:~il!-da.dl!', ~t Cidd~l'\ınrna ev ami 
-~ bıı.i lıu ~ e evd ahvalde daima 
'I ~lt 111 "el' t en İl1is~ nezarete me.
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tenvir ve ikna E:dilmişscler bu zat ilk 
iş olarak evin her ailesiyle temas ve 
bunlardan her birisi için tehlike altın.. 
daki vazifeleri hakkında bir iş plft.nı 
tesbit eder. Bilhassa büyük evlerde bu 
tertip ve nizama çok ihtiyaç vardır. 

Zira aksi halde tehlike altında karı
şıklık ve panik çıkar. 

Umumi tehlike işaretinden sonra ı. 
şık ve ateş yanmasının devamı, çocuk 
!arın kimsesiz kalınası, büyük evlerde 
halkın bir tek merdivene hücumu. ev. 
velce hazırlanmamak yüzünden 1§.zım 
olan yerlerde su bulunmamak, sığına
ğa örtü almamak yüzünden halkın ü.. 
şümesi ve yiyecek atmayı unutmak gi 
bi mahzurların vukubulmaması için 
evin muhtelif ailelerine talimat verir 
ve aksini meneder. 

Ev A.miri, ev sakinlerinin mevcut 
olmadığı zamanlarda her bölmenin a
nahtarına malik olmalıdır ki icabında 
her tedbiri b:zzat yaptırabilsin. Yal • 
nız bu anahtar tevdii keyfiyeti bile ne 
kadar büyük bir itimanın ııart olduğu. 
nu gösterir, bununla beraber her tür
lü suiistimali bertaraf için anahtar 
mühürlil bir z.ı.rf içinde kabul olunur. 

Amir, ev sakiııJPriT'rJen kerıniqine 

yardrmcı seçer ve bunlardan ev itfai. 
yesini kurar. 

Tsık snnrlilrme 
Ev !mirinin mUhim bir vazifesi de 

gece hava taarruzlarında bütün ev ışık 
larmı söndürmektir. İKAZ işareti ü- ı 
zerine btltün evin ışıklan liiznmu ka -
dar a.7..altılır ve TAYYARE TEHLl • 
KESİ i~aretinde bütün ev karanhklaş
tmlır. Bu suretle sald?ran tavya.reci • 
nin işi pek giiçleştirilmiş olur. Harb 
halinde ev amiri.ıe bir (>V poJiSi Ve !'la-ı 
lahiveti terettün erler. Tavvare tehli. , 
kesinde ev amirinin vereceği talimata 
mutlaka ita.at olunur. 

ff A UER - Akşam po~t1181 

\ 
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Krup silih fabrikaları 
refaha ka vuşiu ! 

Bu fabrikaların amelesi 
250 bin kişiye çıkarıhyor 

Berlinden ya::ılıyqr: 
Dünyanın en büyük 
mühimmatı harbiye 
fabrikası olan Es
sendeki Krupp ima· 
lathaneleri önümüz
deki bir iki ay zar
fında kullandığı a
mele ve müstahdem 
sa)'ll!mı tam iki yüz 
elli bin kişiye çıka_ 
racaktır. 

Umumt harpten ev
vel · Almanyanın en 
büyük mühimmat 
fabrikası 60.000 a
meleden fazlasını 'Bitlerin tcslihat kralif.esi" adı ucrı1mekte olan Baron.es 
kullanmamıştı. Hat -Bcrta. Krupp ile kOOM'ı Doktor Gil.stav Krupp ııon Bohkm 
ta umumi ba.rp za - und Holbach. 

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

maıımda bile Knıpp fabrikasmm a.me. Matbuat Cemiyetinin 
le sa)'ll!ı ancak 120.000 kişiyi bulmuş_ 
tu. yılhk balosu 

Son ay zarfında Knıpp yüzde on iki 

temettU dağıtacağını ilan etmiştir ki, 
bu hal 18 senedenberi birinci defa ola
rak vukubulmaktadır. Son beş senedir 

Knıpp müesseselerine yapılan il!veler 
fabrikayı 1914 de olduğundan beş mis 

li daha büyütmüştür. tmaıat kudreti 

de iki misli artmış bulunmaktad.Ir. 

"Basm Kurumunun her 1ene oldufa rfb1 
bu yıl da tertip edeceği balonun hazırlıkları 
bitmek üzeredir. Balo, Kurban b&yrammm 
ikinci gtlııQ altpmı lıfakslm ealonlarmda ftl" 

rllcccktı.r. Seçilmlt bir heyet, bu bu.susta ,.. 
celi, gündllz.111 meııaf ııarfetmektedir. Kotlıo 

yon Te hediyelerinin :ı:engfnllft ile 1'5hret kr 
zanan Basm kurumu balosu ayni zamanda, 

davetlilerinin de eeçllml~Il~ De maruf blr 
telAki yeridir. Bum Kurumu ba!OS'll, me.o 
ilimin en nezih ve gtızel eğlencesi olacaktır_ 

sip ve orta bir yerde ''blok deposu" ve 1COO kelime ile kendi kendine Almanca 
içinde de, küre~ kazma, kova., tulWD
ba. hortumlar, merdivenler, sargı ta • 
kımlan ve diğer lüzumlu 9.letler bulun 
durulur. İcabında sedyeler ve yardım
cı insanlar da bu depo civarında bulu. 
nurlar. 

Bir eve düşen bombalar yangm çı -
kartır da ev teşkilatı aöndUremezse, 
derhal blok yardımcı teşkilatı yardı. 
ma koşar. Bu da başa çıkmaz.sa o za. 
man reısmt itfaiye işe karışır. 

Resmt makamların yardımı 
Dilşmaru hava taarruzlarında uçak. 

larla., top ve makinelitüfeklerle defet. 
mek keyfiyeti aakeıi bir iştir. Sivil ko 
rurunanm icap ettirdiği diğer vazife. 
ler, bir takım teşkilatlann yapılması. 
ru lüzumlu kılar ki şunlardır: 

1 - U çıak gö:;,etleme ve haber uer • 
me teşkilatı: 

Memleketin her ta.rafına dağınık o -
larak kurulmuş hava gözetleme ve ha.. 
ber postalan ve merkezleridir ki u • 
fuklıın ve gökleri diirbin ve diğer L 
letlerle arıyara.k düşman tayyare fi-I 
lolarmı bulur, maksatlarını anlar ve 
haber verirler. 

! - ikaz teş7."t.°Mh: 
Tehlikeye uğnyacak şehir ve mahal 

halkını tehlikeden haberdar ederler. 
Bu g(Szetleme ve alarm işlerinde aske. 
ıi makamlarla, posta., telgraf ve mm. 
takanın sivil memurları birlikte ~alı. 
şırlar. Fakat orduya mensup teşkilatı, 
hava haber postalarmda veya ikaz 
merkezlerinde kullanılmazlar. Bu va -
zifeler için gönüllü, fakat iyi yetiştL 
rilmiş insanlar lazımdır. 

3 - Emmiyet oo 1J(Jrdım hizmeti: 
Kaçınmak mUmkün olan zararlan 

en az dereceye indirmek için emniyet 
ve yardrm teşkilatı yapılır. Şahst ko. 
nınma işleri de burada biter. Bundan 
sonra resmt yardrm t~kilatı başlar. 

Bu teşkilf"tt şunlardan ibarettir: 

a - Emnivet kıt.ası: emniyet ve fn
zıbatı muhafaza icin, 

b - Srhh;ye: Çabuk sıhht yardım 
ve ilk tedavi için. 

c - İtfaiye: büyük yangınları sön. 
dürmek için. 

d - Gaz araVTct ve temtzlevici krta.. 

Die Familie Schneider 
Resim: 2 

1 

~. İlltı ltı tlı1.1t h Ya askerlik et 

1 
llu ~llt>l ava korunma fa. 

'~ 8.rnıd 
Knr~ıhkh ~·ardım sı: zehirli gazlan bulmak ve temizle. 

1 - Die Gaste: (misafirler). 2 - Herr R ichter: (Her Rihtcr). 3-
Frau Richter: (Frav Rihteı·). 4 - Georg, !5 - Else. 6 - Da.s 
Dienstmadchen: (hizmetçi). 7 - Die Tür: (kapı). 8 - Herr Schnei
der: (Her Şnaydcr). 9 - Frau Schncider: (Frav Şnayder ). 10 - Ein 
Junge: (bir erkek çocuk). 11 - Ein Madchen: (bir kız çocu1:). 12-
Der Vetter: (iki karde.J çocuğu "erkek"). 13 - Cousine: (iJ:i kar~ 
çocuğıı "kız"). 14 - Die Hand: (el). 15 - Die GroBeltern: (dede 'V6 

nine). tı . ~ e ltı an olmalı • ı 
tiı~,d~ ~ ~ lllaaa ll 
~: ~tı ll\~~t btıtrı:k kimseye ve. 
ttı"' ı~,\to. ~ .at- de:--.. i!ev halkmm l
t....llhı'lı 1 "itı ltil:tılt sı\'ite Va?.ifesini 
~\ıılı-.._ ~h"i ttı-tııu hava korun. 

Evde ~ahsi konınm:ıyı temin etmek. mek için. 
~~~bi~~Myı~~Tu"ucl~ ı e-T~lli~clu:RM~U~a-============================== 
o kadar rok yerlere muhtelif bombalar mış elektrik. hava,.,:ızi. knnali?.nsvon, zımgelir .Mesela her 5000 nüfuslu bir Ilava korımma bölgeleri (Bezirk): 

"' · •ııtı.. ~l'k ~ "e · ~ '"1\ "' ~ -•llto. ~C' .f"ir'J'<;inde E'n 
''-'' lta~ lttır-ult h hır korunmı> 
'~ltı ~a l§t bUl'tesi olnn ev 

1 
''V'lıite <ışla.rnaltdır. 

'~ve selahiyeti 
tenViri, oahst ' 

atarlar ki, resmi vardımcı te~kilat her su ve muhabere vollarmı tamir irin. mmtaka bir "korunma mahallesi" sa. Nüfusu 20.000 kadar olan yerler, 
yere yeti~emez. Bu seben1e ev blokla- f - F,nka7. kalrhl"T"!a krt:\lnrt: C:'ld. yılarak oraya bir "maha'le amiri" ve birer mmtaka vücuda getir1rler. Mm. 
rmda "blok vardnncı te~kilntı" vapı. ~"'P"r'l"1·i ,...,, . .,.,, tr ::ı ı~ • .,.,,,..,'.\k "" , ... krl _ rilir. Bunun emriııde. emnivet. itfaiyc,

1 
takanın hava korunma amiri ve 'ihtL 

hr. Maksarl. ic::ı.brnda karşıhkh yardım !"ı"'va vii~ tı1t,...,11<1 hin..,hrı •"''fT'lak, sıhhiye kıtatarı ve icab'nda bir "ha. yat yardım kıtaları bulunur. 
dır. ı , .. ıhut mm•ak':at ~estf>ltlernf'l' i"in. ber ve irtibat mangası" bulunur. Nüfusu 100.000 e kadar olan ~hir 

Blok h:ıPn içlerinc!en b·r zntı "hava Bilyük f'e~irterde, yardrmcı teşkila_ Mahalle nmiri, kendi mmtal>ası da- veya endüstri mıntakalan, mmtaka • 
blok amiri" s~erler. Bu amir. blok da tın çabuk yardrrnmı mümkiln kılabil - hilindeki blok imir!eriy'e irtibıtta bu lara taksim olunurlar. Fakat bütün 
hilindeki ev hava i\mirleri:vte irtibatta! mek için bunlarm, icabına göre mahal . lunur ve icabmila koill§u mahalleden bu taksimat kat'i olmayıp ihtiyaç ve 
bulunur. Blok çerçevesi içinde, müna.- le (Rayon) tara taksim edilmeleri 11 -1 yardım i.stiyebilir. mahalli şeraite tAbidir. -uıwı,.dan 
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12 - Yazan: A. Cemalettin Saracoğlu 

"o~m·rhisa "ın heyecanh 
sergüzeştleri 

"Demlrhfsar,, da Oçttocll torplto tUyilbe 
sUrUldUğU sırada ufukta kesif duman 

bulutları belirmişti 
Birinci torpitonun foga edildikten ba§lanmı§tı. Kumanda köprüsü üze

sonra elli metre gider gitmez battı • rinde bulunmakta olan fon Firks ya· 
ğmı gören Alınan mütehassıs Fon nmdaki Türk arkadaşlarına en yakın 
(Kayzerling) ikinci torpitoyu da fo- Türk limanına yol verilmesini söylc-
ga etti. Fakat heyecan ve utancın. dikten sonra çarkçıbaşıyı da yukarıya 
dan olsa gerek iyi nioan alamamıı çağtrtarnk, gittikçe yaklaşan düıman 
olmamalı ki tüyüptcn çıktıktan sonra muhriplerini göstermiş ve torpitobo
muntazaman seyrctmi§ olan bu torpi. ta en son sürııtinin verilmesini tenbih 
to (Manitu) nun baş tarafını ô.- eylemişti. • 
deta sıyırtıp geçmek suretiyle hedefe "Demirhisar,, ı iki büyiik distro· 
isabet etmeden boşa gitti. yerle bir kruvazör takip ediyordu. 

Bu suretle "Demirhisar,, cüretka- Düşman kruvazörü, (Maniton) nak
rane 8eferine çıktığı andanberi be§ liyesinden denize dökülenleri kurtar
torpito atmış oluyordu. Bu torpito · mıya başlamış olduğundan cür· ctkar 
lardan dördü Almanlar, yalnız bir torpitomuzun pC§inde iki muhrip kal 
danesi bir Türk zabiti tarafından a- mıştı. lngiliz krovazörü (Manitan) 
tılmıştı. Almanlar tarafından atılan elan can korkusiyle denize atlamış ve 
dört torpito boşa gitmiş, Türk zabi- yahut acele mayna edilirktn devril
ti tarafından atılan tek torpito hede • miş şkampavyalardan denize dökül
.fini bulmuJtU. · miiş efradrn pek çoğunu kurtarmış 

Rakamların bu vuzuhu karıısmda olmnkln beraber 50 kadar dütman as 
fazlo bir mütalea ilave etmeden mev- keri boğulmuştu. 
zua döneceğim: (l\1anitov) nun hücum esnasm-

(Mnnitu) ya kal'Şl atılan ikinci da sahne olduğu intizamsızlıklar fran 
torpito da bo~ gittikten sonra mcc- sız ve fngiliz matbuatının şiddetli 
buri olarak sıra üçüncü ve sonuncu tenkitlerini d<wet ettiği de sonradan 
torpitoya gelmişti. ititildi; denizleri boş zannederek 

Binaenaleyh yedek olarak buludu • nakliye gemilerini himayesiz bırakan 
n.ılan üçüncü torpitonun her şeyden meaul makamlar hücumlara uğradı. 
evvel hava ile doldurulması lazım ge- l~tc f ngiliz kruvazörü denizden lngi
liyordu. Hummalı bir faaliyetle işe liz askeri toplarken "Demirhisnr., ile 
başlandı ve yarım saat içinde kafi onun peşine düşmüş olan düşman 
miktar hava basılarak torpito sü- muhripleri arasındaki mesafe de git· 
rüldiı. .. Demirhisar ,, bu işlerle tikçe kısalıyordu. 
meşgulken (Manitu) da bot dur 
muyor ve telsizle mütemadiyen: 

(Deoomt oor) 

"Demirhisar., da telsiz cihazı ol· 
madığmdnn düşman nakliye vapuru
nun bu istimdat işaretleri kanştmla
mamış ve (Maniton) sesini o taraf
larda bulunan düşman muhriplerine 
işittirebilmişti. Ve bu yüzden "De
mirhisar,, da ünçücü torpito tüyübc --K-.tı-t-lb1_n_yUz_U_sa_p_s_an_k_e_ııı_ım-~-ıı-U-. _Be_ll_Am_l ., 

sürüldüğü sırada ufukta kesif du- devam etU: 
man bulutlan belirmişti. - Sndo bu kaclıır dej!11, acnı blmıoUmc 

(Fanıod draft =cebri cereyan) aldığım zamıı.n, diğer kumarbaz ıu-kııdııaıa-
1 1 ] kl rm ynkalnnıp deliğe tıltıldığmı blUyordum. 

HABER - 'Akşıtm J>Mfa81 

oGLil 
~~--~~~~___:,_--~~~~~~~~~~~~-~ 

Macera ve aşk - 73 - Yazan : (V~ --- ~ Sandıktan hiç umulmadık bir anda Hasa~ı 
annesi o an casus kadın çıktı. Kendisi'11 

ihbar eden ov lunun karşısına dikildi -·oe 
Geçen tefrikaların hülasa.sı: ""\ Nesime baktı. Titreme nöbeti bu sefer Bu sözler, Nes'min )rUrt~ 

Hasan, HrlsUyanlara casusluk eden haremağasına sirayet etmişti. su serpti. Hiç değilse idnıtl 
snhte mühtedi annesini saraya ihbar " O' 

k F - Eyvah ... Dimyattaki pirince gi- g-ini anlanu~tı. ~· · etme istiyor. akat felek, onun önUne - " 
aynı suretle sahte mühtedi olan Safiye derken evdeki bulgurdan da mı olaca- Şimdi artık, odada, ssfljf 
sultanı çıkarryor. Safiye sultan da, ğım ? ••. İkbal merdivenine çıkayım der sultan, sandık, ıuısan v~ 
Hasa.nm annesi Hidayet namı diğer ken kelle de mi gidecek? .. ,, ı nın en sadık adamlarl if"_

1
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Mı.ı.rtya gibidir! Şimdi, Hasıınla, Safiye Bö' ı d'' " .. k "t ğu t't d' -· o w-ye uşunup or.K u , ı re ıgı Bac:luı.dm, en.su.sun " 
sultan, sarayın içinde kar&n kal'§ıyndır. a 
Mecliste başkaları da var. esnada, Hasan, kuzu kuzu anlatınağa . dedi ki: "f 

.. "'· ,,. başladı: Gö .. · kı' bi"blr ~ ... - ruyorsun "' t ~' 
HRSanm sırtından bir ıspazmoz geç. - Sultanım! Senden sakladığım ~u gizli kalamıyor ... :sen, b~,ıııl 

· y · zı b unl b idi: Bu haremağasıyla annem vaktile ~ ti. an gö e Nesime aktL On a ır rım, her ı;ıeyi yaparıı11··· ~ 
lik olarak bir şeyi gizlememişler miy- temastayrnı3 ... Ondan divanda atıla.'1 izniyle yaparım .. HattA. ti~ 
d.? mUsvedde kağıtlarını satıruılınn.ış d"l d ge··~f't(Jt 
ı. fn.s.ld fikirlcrinl kullanırmış... hak mucizeler vücu a. ~· 
Başkadm, Ha.sanın, şa.§kın şaşl<m nmı vermiştir... Buna 

Saf iye sultan hayretini gizledi: ~ 
Nesim ağaya bakmasında bir fevka _ sun'! . 

- De;ıck ki senin annen itıi bu de - ıı 
H'idelik sezdi. O, son derece zeki, kur - Bu harikulade kad.rıu. ~ .ıtı 

reccye kadar vardırmış, öyle mi? ... Ve _;tı ?P".;f. 
naz bir kadındı. Bu gibi insanların b!r de kuvvetinin, mevlciıı•,..~111 tf."' sen... ı dt:J> ~-.A 
şey sakladıklarım, hallerine bakmc:ı zel1iğinin Hasan ürer 11 ııo:1• anlardı. tikçe büytiyordu. Bilh~ m~remağnsı yerlere kadar iğildL _-ıt~ 

Muhata.bmm ahYali ruhiye!ine de 
tama.miyle vA.krf olmuştu. 

- Ha.san ...• dedi. - Doğruyu söy1e .. 
Nerede olduğunu unutmamalısın .. Ben 
den bir şey saklanmaz .. Halbuki sen.. 
Parmağını uzattı. Kaşlarım bUSbU • 

tün çattı. Sesini ağırlaştırıp hakimleş~ 
tircrek: 

- Sen... Sen benden bir §OY sakla. 
mak istiyorsun. Fakat "bize" her §ey, 
her şey malilmdur ... Anlıyor musun? 

Hasan, titriyerek: 
- Anlıyorum .... diye ezilip büzül • 

dil, 

Yerleri öptU: 
hiyetle alakasından balı ~ 

- Ah, beni affedin sultanım ... Siz. bütün müessir oldu. 
den bunu gizlemezdim... Fakat işte, ı ~ 
k kt - İnanıyorum!.. • d ~ tl- .NI or um .. Onun için sakladım.. ··nırne tf"'. 

Başkadrn: - Peygamberler, u 
- Götürün bunu!... _ diye bir işaret ze gösterirlermiş, onlntıı' ert"lf 

verdi! bt.isbiltün kuvvetıendlrtrl 'r}I f'j 
' n~ d bit tf!O ._fi • Götürdüler. s&n. ... o-.:n e sana t •• 

rerP<'Tiın... Ve sen1 sas.de e Nesim, kapıda yalvarıyordu: ~b 

- Beni öldürtme. .. Boğdurtma .. Ba- cağrm ... 
na acı .•. Ben vallahi sa.na hizmet et • - ?... . d• 
mek istedim. - Annenin de, bab9JU111<1~ 

Bal}kadın şu emri verdi: haysiyetli insanlar oldtl 

- Benim has dairemin oda.farından ispat edeceğim ... 

- Anlıyorsan söyle. H 

HMan, bir kere daha, 

birine hapsedersiniz .. Kendisine yiye- - !... -;ı 
- Evet... B"ban di.rllecc:"' cek, içecek verirsiniz. Muhakeme ede - ... ,,, ) 

tırkek Urkek cet,rtm, neymiş anlıyalırn.. kavuşacaktır ... Onun ~~ () 
halk a.nlıyacaktrr .. Biln1dl 
Ali reis diye, onu, el uze 
cckler... 6 

- Annem? ... AnnCill ? .. • 

inledi... t1t!' l 
- Annenin de o hareke 

smda esrar var... ol, 
- Aman sultanım? .. 13ıı tııl 
- Na.sıl mı olur diye ~? ... 

Sen ba.na ina.nacaktın h~ 
Hovetıerle beraber ayni mıısaya oturmUD 

yor musun?. 

lıtRASYEDI FtTER 

i e ça ı~tırı an ocn ann püskürdüğü, Sana bol aylık ,.0 snlt1anııcak blr yer temin 
her denizcinin gözünden kaçmrya· ettim. Bundtln pek memnundun, değil ml?ı--------------~
cak kadar belli olan bu duman şayanı Şimdi gllzUnU aç da beni dinle. Bu yeşil M• _ Aman, dedi, tstemcm. Hapishaneden 
hayret bir süratle yaklaşıyor, cesur yaltt dıılaveresl derhal bitmelidir. Bundnn 1 gelen şeylerden nefret ederim. 
Türk teknesinin vaziyeti müşkülleşİ· ııonra sıızume ye~ıı görünen her geyin Uzt• Oenç kadın, biten ırlgarııamın ate§I 11• yeni 

olan gene;; mlrnsyedl, görUndUğUnuen daha 
tazın yaşlı idi. Valerl Hovet, nıı.bMı, dellknn 
Jrya kendlslni takdim ettiği gün, bunun fa·· ı 
kmn varmıştı. Evvc!d, delilm.nlıya. pek ehen.· 
mJyot vennemı,u. B:ıbasllc beraber yaptııjr 
seyahııtlcrde, bllh mıa !nk .''ilk gitUkJerf A• 
ıuertkada, Fltcre benzer blrçol< mlruyediler 
görmUştn. Onların knblllyeUnl billyord\ı. Bu 
mlraııyedilerin bUtün me§gullyet ve kabiliyet 

- İnanıyorum, fakat.··~· 
- İnanmanın fa,kıl.tl. 0 ~~ 

nanır insan, yahut dıı ıtı ğiP I 
sana bir mucize gÖStcre~ ~I' 
nen karşına çıkacak ... l1

1 
,,,r ~ 

ma.dığın bir yerden! AÇl,,• ,Jt 
yordu. Gelenlerin düsman gemileri rlno nteı; edeceğim ve §Urnst muhaklte.k ki. bir ltigara yaktı ve: 

• kimse bent herhnngl bir ölümden mes'ul tl:· s ı dedi t ııın v ak ı 
olduP,unda şüphe caiz değildi. Öyle •-mıız. - en n, • a armıu. Y 

11 anmc." 

l 
.... dm. Jerrl de altı • y sonra hapisten çıkacak. 

yal ngilizlcrin (Maniton) nakliyesi· Bellllml ayağa kalkmış, MUbfnln yakası· Senin ona yrm!ım edip etm.ıyeccğlnl Oğrer.-
nin yardımına Avusturya ve yahut nıı yapışmıJ, onu ılddtcla s::ı.llıyordu: mek istiyor. Şimdi milyoner oldun artık! lerl, yarııı olomoblllcrl ile tııtsız toplanmala

ra inhisar ederdi. Fakat Valerl, ilk defa olt• Çin filosu koşmazdı ya... - Deni ters va naıet oııırak tanıyoraun, - Aptallılc etme! 
Bu vnziyet knrşısında üçüncü tor' fakat bcııl aptal sanıyorsun değil rnı 1 Alda• - Evet. Sen milyoner detflsln ama, Be!· 

pito da atıldı. Lakin acele ile torpi- nıyoraun dostum. Ben adamın clterlerinl tt.· 1 lamı milyoner, herhıılde bir istifade ımkOnı 
Urlm. Hnydl, söyle, otomobil saat ~te hr.- vıır. 

tonun hareket valfı açtlmadı?.mdan o zır olınml 1 

rak hu tarz bir İngiliz mlrasyediBlne ra.1t· 
gcllyordu. Dlrçolt nıı.kımdnn Ceymls Lamot 
Flter, Amerikalı mJrasyed!lcrdcn farklı ld!. 
Hiçbir !§le meşırul olmazdı, Cakat mahviyet 
eahlbiydl. ötekiler gibi, mUtcma.diyen ken· 

ela hedefe isabet etmeden battı. ve b1r b~ tpreuıe ihtiyar milyoner kA· 
Almanya bnhriyei ceride!inin tlblnl ıavdı: 

şöhretli torpito mütehassısı fon Kny· Sıı.Vinl odamın çekilince dU~Unmeğa ~
zerling yüz metre mesafeden sabit lndı. Oemok ihtiyar, her oe:>1 billyOl'du. sıı.· 
bir bir hedefe, eabit bir torpitobottan v1nl bund:ın dolayı bUyUk bir korku gaçlrdl. 

ld 
sonra memnun oldu. /ı rtık hetgtln "acabS 

atmış o uğu üç torpitodan hiç biri le biliyor mu:' .. diye endlaeler içinde çırpmmc• 
düşman gemisine vuramamıs, bu üc mııı ınzum ktı.lıMmıat.t. Evet, Belldınl blU
pahıılı ve kıymettar silahı hedefe İsa: yOl'du ve bllmes.tne rntmen onu kullo.nmakta 
bet ettiremiyerek heba etmişti. deımm ediyordu. SMlnt saate bnktı. HcnUz 

Türkün ba§ma bu Almanları mu- dok\ızdu. S:ıat bc~c kadar va.kU vıırdı. Hem 
sallnt edenler için ne acı ders değil glôlp mtiilıade alma~a da lU.."'Uill yoktu. Bel· 

. } ıtı.ml, yalnız lmlmnk istcdJğl zamanl~r. rah!\t 
mı •· · sız ct4Jlmc!1ni istemezdi. Onn, 114tıt bc§te c,• 

HÜSRAN VE ... FlRAR ... · tomobll hazrr olsun demekle, o tı.'lııte kada.r 
0

'Demirhisar,, liç torpitosunu at
tıktan sonra düşman nakliycsin~ İsa· 
bet temin edemedikten sonra artık 
onu batıraa.ık bir silt.hn malik bulun· 
muyordu. T orpitobotbki mini mini 
ve leblebi gıbi m .. rmilcr atan, tiifek 
azmanı topla dü§man gemiı;ini battr· 
mıya ne imk5.n, ne de ihtimal vardı 
ve göz göre göre tıklım, tıklım asker 
yüklü düşman gemisi elden kaçıyor-
du. • 

Fon (Firks) on mil si.iratlc kıble
ye seyredilmesini emretti ve "Demir
hisar,, da on mil kadar kıbleye rota 
tuttu. 

Sonra rota iki kerte iskeleye alm
dı ve sürat te 1 2 mile çıknnldı. Ya· 
nm saat kadar da böyle seyredildi. 
Bu anda düşmandan gelen dumanlar 
yaklaşmış ve bunların İngiliz distro
yerleri olduğu fark bile edilmiye 

kimseyi g6rmck lstcmcdlğlnl anlatnu§ olu. 
yordu Esasen bazan blltUn gUn, htıtU bit" 
knç gün UstUste clenglslnl görmediği günler 
oluyordu. nunn muknbfl bn.zıın <ln bUtUn s~· 
atıcrl onunla moıı:Ul olmakla geçerdi. 

S:ıvlnl bir tııl:slye bindi \'e Malda Valede 
bir ap::ırtımanm 6nUnde indi. Aıınn.sörc blnt•I 
relt ikinci kuta çıktı, cebinden bir anahtnr 
çıknrrp 12 numarnlı dairenin knpısını açtı. 
Kapı rrtırtUtUırtlne lçcrdcın, a:Zmda ıı1garr.; 

bir genç kndm göründü: 
- A... sen misin? 
- Başktı kim olab!Ur ı·ı ! 
- Hizmetçiyi yumurta a.lmata. glSnderml'1 

Um de .. Dün akşnm yeme~c gelmedin? 
nu. gl.lzcl bir kızdı. P'alıat Ustubaşı dnrml'• 

dıığtnrktl. Sııvlnlnln kendisini dlkl<t\tle ı:tızdU 
ğUnll ıVrUnce: 

- T'ck öyle lml:ma, dedi, dUn gece saat tı
çe kad:ı.r dnnsett'm, dııhn banyo ve tuvalet 
yıı.pmndım. Bu snbnh Jcrrlden btr mektup 
r;eıcıı. 

Genç kadın, mMruıın llzerindcn mektubu 
uzatp. 

Sav1n1: 

- 01"&.IJl doğru. 
&vtmJ buıtu ~yllyerek ellerini cebine !!Ol< 

tu va odanm karanlılt bir köııcsıne çekilerek 
dedi ki; 

- Gıır ptosunda yanın ınllyon tnglliz 
lirası "11!'· 

- Ne diyorsun. Fıı.kat Be11Aml sonfn kim 
oldug·unu 8ğrcndl~I takdirde yı:ıralan orada 
bırakmaz. 

- Brrakır. ÇUnktl kfm olduğumu çoktan 
biliyormuş. 

- Sllhl mJ 1 Peki bu Y~l hayalet hlkAyc• 
si nedir? 

- Bilmiyorum. :Ccn görmedim. Hizmet· 
çllerden birl gönnU§ galiba. morul< da, ı;ecc 
kapuımm actldığmı snyledl. 

- Sen miydin 1 

Genç kadın, ye:J!l hnynleUn Savlni oldt·· 
ğıına ı;ilphe etmiyordu. Fakat o, b:ıpyle (bn• 

dinden bahsedip dtınnazı.lı, ve birçok başkn 
t:Cyl!lT'c!en, nnun dlkakti va alAkayı çekecek 
tarzda nıı.hac<leblllrdl. 

Vnleri onunla 'beraber bulunmıığa ve dol~ 
mıı.!!'n razı olmuştu. ÇünkU, babasJ, bu mlrat
ycdlyl reddetUt,t 'takdirde, refakaUne bu1Ust 
bir polis hnfiyesl vereceğini bildirmiş ve bun 
da ısrar etml~tı. ÇUnkU Valcrl, mUtrmıv!iycn 
aramakta o!ı3uğu C31'ıırengtz kıı.dmı bulmak 
Umldlyle olur olmıu: yerlerr Kfdlyorau. Hem, 
ne de ol&a, kibar, 7.arlt bir dellkanlınm refıı· 
kaU kendi gibi bir genç kız için daha mUnc.· 
slptl, ve Valcrl, bu 6ell!:lz dellknn\ıya kar:ıı 

nhb!lphk duymağa. dıı ~lrunıştı. 

Krlgerln BldUrntüUğll gllnlln ertesi günU, 
F'ıter gelip Va.lertyi buldu. P:.rkta berabel"" 

yır) de}ince hayret etti. cc gcteccklerdl. Çılttılar, güne;ll bir yerde 
- Un.yır, ben dc~lldlm. Hem öyle geceleri 00§ bir sıra bUlarak oturdular. Vnlerf: 

dolaşma~a. ıuzum yok ld, şatonun her tıırr.· 
tını biliyorum. Kıı.sruım yertnı da biliyorum. 
Yalnız kasayı nçmak için bu lgUı ehli 1~. 
zıın. Hım aana bir iC • .., söyliyeytm ml Fay, 
artılt hepimiz bir tarafa daf,ıldık Jcrrl vo 
öteldler hııplste. Vo.lter kaçt;. Ortndıı ikimi~ 
ltııltlıl•. önUmUzde de yıınm milyonluk bir 

(Davamı var) 

~"10D~ ODSalill 
©i®ırsDeırD 

6 rvet imkA.nı Vl'.r. Sana açıkça stlyllycyim, ~ lf@ ~ ır ~ m D 
bu BerveU elde etmek için ctnayote b11e kc.• 
rnr verdim. Pazartesi ve Pergembe: 

savını yakla;ıtl. Fay diye hitap ettiği gt'nc; Salı ve Cuma: 
kıı.dmm bcllno .sarılarak onu öptU vo güz'c• ı Çar§nmba ve Cumartesi: 
rinln içine lıaknrak: ve 

- Sno • Po1o'da, bir adamm yUz hin dolar• LJ b" · · 
ı. er ayın uıncı pazan: 

!ık bir eP.rvet vnrldllt!Je, prenıı gibi ~aya• 1 . · 
bileceği bir yel' biliyorum Fay. ~namı bruıa 1 " ,kıncı " 
bu parııyı verob1llr ve verecektir. Çllnktl Gnrıl " Üçüncü " 
şat.osunda bir IJtJ' var ve bu dcl!11 yüz bln ,. Dördüncü ., 
dolar, ~ biD lnglllz llrasxna deQ'er. Olursa Bqinci .. 

İnBilizce 
Almanca 
Fransızca 

Fransızca 
lnailizce 

Almanca! 
Frana12ca 
İn8ilizce 

Basanın geldiği sa.nd~ ., rİ. 
da, evvelce yapılniış ~ ııı~atJ. 
bat vardı. Buraya. sa.h:ıı?....: 
dayet meharctic ycrl~ ,ret• 
pak açıldı. Tiya.trOI iısd" 
~a.~ırtıcı bir sahne bal 
karşısına. annesi çıktı· blf c~ 

Mezardan d0ğruırnu~ ııı~ 1 
Bu, pek heyecanlı b1~4el 

Hasan. arkaya doğrU 
rilc gözlerini Jrn.pn.dı. fı 

Safiye sultan, ona: • tılt' 
d . ~ıı.fl" 'J 

- Korkma? • de ı ... .:#ıı, f 
yapacak değildir... f: buttıı' 
yapmaz o kadın ... Dfnl 
mandrr ... 

Mnriyaya döndü: 
- Değil mi? ,f 
~fariya: . Ali~ 
- E.~hedüenlıiiJtıhCIU ~ 

hadet getirdi. ~ı 6 
Sonra, ba...,kadın, tlıt! s~~ 
- CördUn mU ? ... t~t~9te .tJ 

kudretimin dQrcccsln1 \'C ~f 
neni buraya gctirdilll··· dJfl• ıt. j 
edeceğim ki, Hidaye~ l<~eÔ r.ı 
na.siyle sana 16.yık b~r ,ı>ıl~ 
dan sonra da. başka bl 1ıııtı 'ti, 
cağım ... ldrun edildi s'Jrı .,,,ıııı_" 
rilecektir ... Ve siz nnJtl ot"'l'I. 
bir aile halinde, ~a.?'11ıı;,ıjl11 
ra.r evdet edcceksiJllZ.~ ... 
adınız hayırla anıl& 
aartıa... ·ff)- ; 

Hasana bu kA.f i geıııı~ıl~ 
Gözleri heyecanla 

soluyarak: 

- Em.ret! .. dedi· 
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lııö 1l'lız ajz zıyetten kurtulsam hi-
8Yo ı:. e Pahal ' 

11- ~llPirıo ıya mal olacaktır, 
'\;lh za. • 

~İll ,.ının "b·· 
Oza O Ur ta f 

tıırı acs· ra ında yeniden Es-
...._ ~akerı 1 duruıuverdi: 
....._ S Cr? 

&culh araYın bu 
~Utu bcı Yüz kısmını tüfeklerle mü. 
ttıı 11 Çıkı§ asker işgal etmiştir. 
l!ar~lar \'ar. ~;~er.inde elli§er kişilik ı 
laraflc cle"riy 

1 
ttııden knk askere ka-

'lld e er d • 
llt1}' a tararn e korıdorların her 
)c] Otlar. !\. a hareketi yaparak onu 

erde radığınıı 
iji i rı birisi! z adam bu devri-

llc "' e kar 1 llla.8 "Crhaı şı aştığı zaman ken. 
. lllıı · ateıı d"l ltiıı.1 1tnkarı ~ c ı ecektir. Kurtul-

"~ Yoktu ttıl\ • tl•tıı" r, onu avucunuzun 
llz1.1 ,, orsun 

l>atd 811tınca uz, monsenyör. Avu-
...._ ayan h"donu ezeceksiniz: 

G·· 1 detı · V cıru1u .. e mırıldandı : 
c l> tuzı 

tıı~ ard 
"lllıııı h ayan b' 
llo~h ilzırJadı. ır Yildırım süratile 
da;.h,. Yakahya • Rapıyı açarak Espi-

.r,.caı_ tak k 1 ~ 
....._ <ı: ve. • ı ıcını grtlagna 

tıız ~Ctıj • 
' >01c derhal 
~Utn la bctab ~'.§arıya çıkaracakst. 

tt.tlc ~ hurııar er oleccğiz, ldiyecekti. 
l~ı'l 'it rıcağıyd' I>ardayan için bir ço
dr. ilpırıın k ı. Fakat bu işi yapmak 

l> apan arda ttıış olmaması tazım-
' Yan it 

\apr ~a;. AIJa~ıYı Yavaşça itti ve: 

~fa da rıaı.ı ı.. ~helası, diye söylendi. 

l lcırıı- l:Urtllt" rtnah mı acaba? .. Bu 
'l'i ,.'le u olac k ı 

..., lll;ı:11~Ya ltadar ~ ve Espinoza ka. 
01ı "' ıcap eden tedbir-1 

1!1ı: araı11t }!; 
8Pino . • . . ......_ za emırlennı verıyor 

~tcb On1.1 • 
l> ~t c l§kcnccı 
arda~ltıcJi. er odasına girmeğe 
'ı,~ ıı ıclch 

'ncc ı.. §etle ürperdi; 

Meçhul ses devam etti: 

- Bu çok kolaydır monsenyör, a
dam bizim serbest bıraktığımız , yolla. 

ra sapmak mecburiyetindedir. Hiç far· 
kına varmadan kendisi doğru oraya gi
decektir. 

Pardayan bir defa daha hididetle ür. 
perdi: · 

- İşkence 1 •• Bu alçak papazdan bek
elnen bir fikir .. Fakat daha beni ele 

geçirmedi ya? .. O halde Pardayana na
sıl işkence edileceğini görürler. 

Ve Pardayan bunları söyliyerek omu 
zunu kapıya dayadı. Fakat tam iteceği 
zaman sevincinlden az daha bağıracaktı. 

Kapalı zannettiği kapı açıktı. Pard:ı. 

yan bir sıçrayışta dışarıya fırladı. 

Girdiği yer bomboştu. 

Seri bir nazarla etrafına baktı: Bu-
rada ne bir tek pencere, ne de kapı var• 

dı. Yan karanlık olan ~u küçük odada 
mobilye de yoktu . 

Pardayan bu vaziyeti görünce, aşağı 
kapının nasıl birdenbire kapandığım ha 
tırlıyarak mırıldandı: 

- Bu kap da üzerime kapanrsa, tam 
manasile mahvoldum.! 

Ve Pardayan bir sıçrayışta biraz ev. 
velki yerine girdi. Ve tam o anda ka· 
pı esrarengiz bir şekilde kapandı. 

Pardayan gayri ihtiyari elini başır.a 

götürerek terlerini sildi. Tam vaktinde 
kurtulmuştu. 

Fakat etrafına bir daha bakınca bey
ninden vurulmuşa dönıdü. Oda tanınmı 
yacak bir hale gelmişti: 

Merdiven kaybolmuştu. tlç kapıdan 

ancak ikisi meydanda kalmıştı. 
Pardayan bütün cesaretine rağmen, 

belki hayatında ilk defa olaTak korku ve 
dehşet duydu. 

Diğer taraftan, birkaç saatten beri 
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RORTLIYAN FAUSTA t Ol 

Fausta biraz düşündükten sonra: 

- Sizi pazartesi gününe kadar ser. 
bcst bırakıyorum. Fakat o zamana ka
dar bir şey yapamazsanız dördünüz de 
benimle beraber kralın tertip ettiği bo

ğa güreşlerine geleceksiniz. Orada sire 
bazı talimat vereceğim ve ümit ederim 
ki artık bu •defa Pardayan elimizden 
kurtulamaz. 

Büssi arkadaşlarının yerine cevap 
verdi: 

- Peki madam o güne kadar bir şey 
yapamazsak pazartesi •günü h~pimiz o. 
rada olacağız. 

- Şimdi gidebilirsiniz. mösyöler. 

tlç silahşor, kendilerine yatakhane 
vazifesini gören büyük salona gırınce 

ilk işleri torbaları açarak paraları say
mak oldu . 

Monseri, bir avuç altım elinde sıçra· 
tarak sevinçle bağırdı: 

- Oç bin altın!.. Aman yarabbim 
hiçbir zaman bu kadar zengin değildim . 

Şalabr da: 

- Pardayaru öldürünce bunun kim. 
bilir daha kaç mislini alacağız 1 •• 

Fakat Pardayanın ismi, onların yü
zündeki sevinci tekrar sildi. 

- Yazık 1.. Bu şeytan adam benim 
nedense çok hoşuma gidiyordu 1 

- Şu kımuzı sakallı ıdevi neye ben
zetti hatırlıyor musun? .. Ne kadar gül. 
müştük. 

- Ya krala yaptığı muamele? .. Ya
man adam vesselam 1. 

- Bir vatandaşımın bu şclfüde yal
nız başına herkesi kepaze etmesi adeta 
göğsiimü kabarttı. 

- Yazık! .. Şimdi böyle bir adamı 
öldürmek mecburiyetindeyiz. 

- Ne yaparsın? .. İnsan daima istr. 
diği şeyi yapmaz ki. 

- Doğru!.. Hayat bul 

- Mademki Pardayanın ölümü bize 
büyük bir servet getirecektir. 

- Evet Pardayan ölmelidir 1 

XVI 

DiRi öLOLER BODRUMU 

Pardayan Espinozadan aynlarak ko-
ridora çıkınca derin bir nefes alarak 
söylendi: 

- Oh! Nihayet şu Aliahın belası, 
gizli kapaklı odadan kurtulabildik. Hiç 
olmazsa burada insan nereye bastığı'll 

biliyor. 
Ve etrafına bir nazar atfettikten son 

ra: 
- öyleama, kim temin edebilir ki, 

bu koridorda baş engizitörün oda'lı 

gibi bel atı bir yer değil.? Nereden çık· 
malı acaba? .. Sağdan mı soldan mı?M 
Şu mübarek Espinoza da ne diye bana 
yolu tarif etmedi? .. Dönüp kendisine 
sorsam mı? 

Pardayan elini kapıya uzattı. Fakat 
birdenbire vazgeçerek düşündü: 

- Bu da doğru değil 1. İçeriye gir. 
mek, kendimi kurdun ağzına teslim et
mek demektir. Bu engizitör reisi, ser· 
bcstçe saraydan çıkabileceğime dair söz 

verdi .. Sözünü tutacağına eminim .. Fa. 
kat bu adam ne diye benıden ayrhrken 

böyle garip bir şekilde tebessüm ediyor 
du? Ben böyle tebessümden pek de 
hoşlanmam!.. Bu papazın sözlerine pek 

de itimat etmemek daha iyi .. işin için
den kendimiz çıksak herhalde daha iyi 

hareket etmiş oluruz .. Dur bakalınıl 

İçeriye girerken sağ taraftan gelmiştim 
onun için sola gitsek daha iyi .. Elbet bir 
yerlere çıkacağız 1 

Ve pardayan kararını verdikten son· 
ra, eli kılıcının kabzasında, her §eye 
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102 RORTLITX1' FXUSTA: 

huır bir n.ziyette yayq 1&ftl yüri1. 
meğe batladı. 

Bulundup koridor pyet Cenit olup 
birçok dar yollara ayrılıyordu. Seyrek
pencerelerin tamamile aydınlatamadığı 
köıelerden bazılan karanlıktı. 

Elli metre sonra asıl koridor birden· 
bire sola sapıyoıdu. Yolun mühim kıa. 
mmı ıeslullk i~lnde kateden Pardayan 

buraya yaklatınca, yUrilyilı halinde bu 
lunan bir çok askerlerin ayak .eslerini 
duydu. Bu gilrilltG stıratle yakla11yor
du. Talisizlik eseri olarak burada bir 
pencere bulunuyordu. Etraf iyice ay

dınlık olduiundan &izlenmenin imlrinı 
yoktu. 

Pardayan ldurdu. 
O anda, kıla bir kumanda duydu 1 
- Durl 
Birkaç aaniyelik derin sükatu mütea. 

sip yere konan siWılann aeai, cotkun 
bazı mUldlemeler ve hGmmalı bir faa
liyet duyuldu. 

askerlerin anamdan geçerek yoluna 
devam etti. 

- Anlqıldı diye mmldaıidı, bu adam 
lar beni yakalamak için buraya gelse. 
lerdi herhalde çoktan' batımız beliya 
girecekti.. Demek ki hakaızlık etmigis 
bq enıisitör beni yalcamak iateaeydi. 
herhalde bu ip elinde mükemmel bir 
fırsat varken yapardı. 

Ve Pardayan, itimatla ileriye dofru 
yürüyerek hiç kuıkulanmadan, aakerle
rin ara11ndan geçti. 

Yere sömelerek, ayalckaplanm hafla· 
yan bir askerden başka önilnde kimse 
yoktu. Fakat Pardayan tam bu adamın 
hiza11na gelince ıu mırıltıyı duydu: 

- Dikkat edin senyör ve her ıeye 
hazır olun.. Saray muhafaza altına alın 
mıgtır. Sizi yakalamak istiyorlar .. Aa. 
kederden kaçınarak ilerlemeğe çabpn, 
sünkil geriye dönmenize imkin yok, 
yollar iyice kapandı. 

Pardayan tam bapnı çevirerek cevap 
vereceği zaman, adam koşarak uzaklaJ· 

Pardayan hiddetle mınldandı: tı ve diğer askerlere iltihak etti. 
- Hay Allahın belbı ! Gliba orada Pardayan hayretler içinde ldügünme· 

kalacaklar 1.. Geriye mi idönmeli? ğe bagladı: 

Pardayan mUıkül vuiyetlerde kaldı - Bu adam kim, ve ne için beni teh-
ğı zaman mutat olan soğuk bir tebes- likeden haberdar ediyor? .. Acabafdoğru 
•Umle güldü: mu söyledi? .. öyle ya, hakkı var .. tşte 

- İspanya baı engizit6rünUn aözU, 
asıl timdi değerini göıterecektir .. GL 
delim! .. 

Ve yavaı adımlarla ileriye yürüdü. 
Henüz birkaç adını atmııtı ki, birkaç 
askere rastladı. Bu adamlar, f(Svalyeyi 
ıörmemiı olacaklardı ki, 1Ulerek tak•· 
laprak pencereye dotnı yilrildUler ve 
bir çenber halinde yere oturarak zar at
mağa bagladılar. 

Sola dönmek üzereyken ikinci bir 

ppla burun bıınma geldi. Pardayan 
hiç aldırmadı v'e kendiıine yol veren 

gene birkaç ırup asker, yolumu kes
mek için diziliyorlar .. Bir, iki., üç, dört 
beı .. Arka arkaya tam bet sıra asker. 
Hepsinin elinde de tüfek var .• Möayö 
Espinoza işini bilen bir adamdır. Bil-

haıaa tertibat almakta pek mahir, öyle 
ki, tuzak bazırlama~a pek mahir olan 
madam Fausta, onun talebesi bile ola. 
mu.. Şimdilik ıöyle kenardan yilrüye
lim, çünkü bu kahramanların, tüfekleri 
üzerime bo§altacaklan tutan:a, işimiz 

tamam. 

Ve Pardayan bunlan söyliyerck, bil· 
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yilk adımlarla, yana doğru uz:ıklaıtı. 

Şimdi bulunduğu yer karanlık olduğu 

için rahat abat ilerliyebiliyordu. 
Birdenbire yeniden birçok ayak sea. 

leri duyuıdu. Ve ayni zamanda. yan 
koridordan diğer bir asker grupu görün 
dil. 

- tıte iki ateı arasında kaldık 1 
Diye mnıldandı. 

Fakat tam bu esnada, aol tarafında 
bir kapı nazan dikaktini celbetti. Ve 
askerlerin kendisini &örmelerine mey
dan bırakmadan, kapıya dayandı. Kapı 
kolaylıkla açıldı. Pardayan seri bir na. 
zarla kapı aralığından içeriye baktı ve 
kimseyi göremeyince yavatça içeriye 
dalarak bekledi. 

Askerler kendiıini cörmedeıı geçip 
gittiler . 

Pardayan derin bir nefes aldı ve 
ayak seslerinin uzakta kaybolduğunu 

duyunca kapıyı açarak dışnya çıkmak 
istedi. Fakat kapı açılmadı. Bütün kuv. 
vetini sarfctmiş olmasına rağmen kapı 
mukavemet ediyordu. Nihayet, kapının 
gizli bir zemberekle iglediğini ve içeriye 
giren bir adamın bir daha dııanya çık 
mamasını temin için yapıldığını anladı. 

- işler asıl gimdi çatallaştı! 
Diye hiddetle mırıldandı ve bulundu

ğu yeri tetkike bagladı. Buraaı bir ne
vi tavan arasıydı ve oldukça karanlıktı. 
Fakat Pardayan Espinozarun odasın

dan çıktığmdan beri mütemadiyen k.ı. 

ranlıkta yürüdüğü için gözleri abfMI!tı. 
Bunun için etrafı görebiliyordu. Kapı
nın karşı istikametinde küçük ve döne· 
meçli bir merdiven nazan dikkatini cel 
betti 1 

- Neyapalrm, oradan geçeceğiz, za. 
ten buralarını tanımadıkt:ın sonra han
gi deliğe girsek bir. 

Ve Pardayan bayle aöyliY.erek yavaı 

- Olur gey değil, diye 
Bu kapılar kapalıysa, kapana 
çandan farlıcmıız olmıyacaktJf· 

Koridorda ve apğı da old&JI": 
burası da iyice karanlıktı. Dil" 
tan derin bir sessizlik de bU 
iıWmam edince Pardayan tdef.9 
yordu. Neredeyıe, kendiıine rfO 
maruz bulunduğunu haber ~ 
hUl askerin sözünü dinlcdiiiıl9 

Pardayan, sanki üzerin~ -' 
kudan kurtulmak için sUJOıldl 
lardan birisine doiru yUrod~ 

Fakat tam bu anda, sol&Jll 
bir mınltılar duydu. Geriye 
kulağını kapıya dayayarak • 

Amirane bir ıeı aoruyordU· • 
- Peki! Ne yapıyor? 

Pardayan sesi tanmuftıı dit 
- Eapinoı:a, diye mırıldal' 

neler oluyor. _,,.d 
Ve bUtiln dikkatini topl•r6r 

di. 
ikinci meçhul seı cevap ~ 
- Kaybolduğu koridorla 

dolapyor. dl: 
Pardayan hiddetle rıurılcıa:et' 
- Artık güphe yok.. Sert 

diyorlar. 
Sonra dudaklannda beUrell 

bir tebeaaUmle ilive etti: 
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ı KQçük p.rluet. Matine ve 
sUvarelerden sonra Zatı 

Sungur yeni numarala.n 
ı Dokuzuncu senfoni 

ı Yıkılan belde 
ı Yıkılan belde 

KAip mücadelesi 
Karw ve daktilosu 

ı Denizler periai 
ı YUrilyen ölU 
ı H8§1JleUQ vals 
ı Ma.rgartta 
ı SllAb ba§IDA, Venedlk §ar 

luaı 

ı Sevmek yasa.k mı ve ka 
nun kuvvet! 

ı Bosna ıevdalıla.rı (TUrkçe) 
ve Gökyüztl atc§ler lçtntie 

OUMUIUYET ı Korsanlar dU,manı ve Va
tanda§ llilA.h başına 

ISTAN.BUL 
FERAH ı Zfğteld ve Cinayet muuı 
MlLLI ı Şarlo eski zamanlarda n 

Şeytan ve gençlik. 
filLAL ı Kaptan Blud ve Tıldmlar 

rcvilaü 
A.UJE ı Halk operet! Halim• 
ALEMDAB ı Kaptan Blud ve Haydut 

qkr 
KEılALBEY ı Kohtkant&rm ııonu 27 kı

nm. 

BAKIRKÖY 
H!LTIYAD! : Unutma beııl 

KADIKOY 

HABER - 'Akşam -pMta.11 

Karısını 
Zloclrle bağlayıp 

Aç bırakan 
Bir dellhanlı Uç 

seneye mahkdm oldu 
Belgradda güzel karısını çınl çıp

lak olarak kilerin dıvnrma zencirledi
ği ve yalnız ekmekle sudan başka bir 
şey vermediği için Nikola Bojiloff i
simli bir ~enç üç sene hapse mahkum 
olmuştur. Kansı çek.mi§ olduğu bü
tün ıztıraplara rağmen maqkemede 
yalvarıp yakarmış, bu seferlik affe -
dilmesini diliyerek kocasını çıldıra
sıya sevdiğini söylemiştir. 

Nikola ile Stana 1932 de evlendik
leri zaman tarif edilemiyecek kadar 
bahtiyardılar. Fakat kadının çok gü
zel ve ışveli olması delikanlıyı kıs -
kançlıktan çılgın bir hale getirmiş, 
aradan birkaç ay geçince iş bopnma 
davasına kadar yürümüş, fakat Ni
kola davayı kaybetmişti. 

Nikola askerlikten dönünce kansı
nı tekrar birlikte yaşamak üzere da
vet etmiş, bundan sonra ise güzel 
Stana sırra kadem basmıftır. 

Kadının ailesi efradı jandarmalarla 
birlikte ara§tırmalara koyulmu§lat, o
nu kilerde dıvara zencirle bağlı çınl 
çıplak ve tir tir titrer bir halde bul
muşlardır. Kadıncağız yan baygın 
olarak bulunmuştur. Tam bir ay ek
mek ve sudan başka bir gıda alma
mıftt. Geceleri ise çıplak döşemenin 

ı sten Karazl.Jı iistünde yorgansız ve örtüsüz yatma· 

UALJ: 

0 S K lJ G A R ğa icbar edilmişti. 
ı Am zamanlar {Şarlo) Nikola mahkemede strf kıskançlık 
8 A L A T ve kadına kar§J duyduğu büyük aıkı 
ı 936 Berlln oUmptyatıan, dolayısiyle böyle yapmıı olduğunu i· 

Saadet gecem ve Ak kar tiraf etmİ!tİr. 
tal '"TO.rkçe., -----Jli-,-, .. -"-0-PE-,R-l!Tl ___ _ 
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DUyUk p.rk opereti ! 
perde Yarın Sarayda 
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J>eroembe Tanda 
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Derince limanına bir sene zarfında vurul edecek maden ve kok kö
mürleri ile muhtelif eşya ve malzemenin 12 ameliyeden ibaret tahmil ve 
tahliye işi bir sene müddetle aşağıda takribi tonaj miktarı ile her ameliye
nin hizalannda yazılı tahmin bedelleri üzerinden 11.2.1937 perşembe günü 
saat 15 te Haydarpaşada gar binası dahilindek-i birinci işletme komisyo
nu tarafından kapalı zarfla eksilbneyekonmuştur. 

Aşağıda her ameliyenin hizasında yazılı tonaj miktan takribidir. Bu 
miktar ihaleyi müteakip akit ve imza edilecek mukaveleye esas teşkil et
miyecek ve müteahhit bir sene zarfında Derince limanına vurut edecek ma
den ve kok kömürleriyle muhtelif eşya ve malzemenin tahmil ve tahliye
sini taahhüt edecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1718 lira 27 kuruşluk muvakkat teminat ile 
2490 sayılı kanunun tafin ettiği vesaik ve resmi gazetenin 7.5.1936 tarih 
3257 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış 
vesika ve tekliflerini ayni gün saat on dörde kadar Haydarpaşada gar bina· 
sı dahilindeki birinci işletme komisyonu riyaıetine vermeleri lazunclır. 

Teklif mektuplarında aşağıda listede gösterilen ameliyelerin vahidi ki· 
yasi fiatlannm her birine o/o nisbetin ..Je yapılan tenzilat gösterilecektir. Bu 
tekilde verilmemi§ mektuplar kabul edilmiyerek ret ve iade edilecektir.Bu işe 
ait şartnameler ve muknvele projeleri parasız olarak komisyondan dağıtıl-
maktadır. ,( 435), 

Ameliyenin 
cinai 

1 - VapW' dahilinde 
vinçle ıupalan yapmak 
bu ameliyede rıhtım 
veya ıilo iskelesine 
veya vapur güvertesi· 
ne vermek bıralanak 
da dahildir. 

2 - ıupalandan açık 
vagona tahmil ve mü· 
tekabilen vagondan ıu 
palan yapmak ve idare 
vinci ile vagondan de
nize vennek veya mü

tekabilen denizden aJ. 
mak 

3 - V"mç i~liraki ol
maksızın nhtnn veya 
ıilo iskelesine veya 
güverteden vagona tah 
mil etmek veya müte
kabilen 

4 - Supalandan alınıp 
açık araziye. nakil ve 
istif etmek mütckabi-
len 

5 - Silo is!celesine ya
napnıf vapur güverte
sinden veya silo iskele
sinden nakil ve yerleş· 
tinnek 

6 - Vinç iıtiraki ol-
maksızın vagondan 
tahliye ve nçık araziye 
mağazalara nddl ve is
tif ve mütekabilen 

7 - Vauondan idare 
vinci ile açık nnu:iye 
nakil ve istif ve mü
tckabilen 

9 
,... S' S' 

111 ~ :.a-o.. 
(1 ,... 

<(') -· ::s 5: s· ::s ,... 
[ o: ~: 

9 .. (1 c:: o ~ 2: ::s 
&'" 

S' er 
ı:ı 

(1 ... 
Kr. 

56.844.195 7 4658.120 

Kr. 
75.050.545 5 

Kr. 
7.174.040 15 

Kr. 
40.Q37.740 16,5 

Kr. 
3 

Kr. 
44.487.260 5 

Kr. 
3 

.... 8 8 S'S' o rol 

~.§ E-S. ::s §· -· ~ -· (1 - <(') -· s· = g~ er= 
[ [ -o =·.a ~ .... 

'< g- 111 f :r' < (1 ... (1 ... 
Kr. Kr. 
27 25 

Kr. Kr. 
10 15.503.109 7 

Kr. Kr. 
22 3.193.545 10 

Kr. Kr. 
14 7 

Kr. 
9 

Kr. 
~ 

Kr. Kr. 
20 2.098.027 14 

Kr. Kr. 
5 1019.910 5 

Kr. Kr. Kr. 
8 - Vinçsiz mernkibi 
bahriycd~n küfelerle 
veya el ile çıkarılarak 
vagona tahmil açık nra 
ziye rnağaznlara nakil 
Ye istif ve mütekabilen 

4.GS3.260 14 1233.160 20 10051.761 13 

9 - Vagondan olukla 
tahliye 31.871.352 
10 - Saalla mütcnhhitten alınacak 
amele 

11 - Yevmiye ile nlmacak amele 
12 - Vagonda mağazada veya va
purda dökme zahire ve aairenin çu
vaJlama ve çuvallarm dikilqıesi 

Kr. Kr. Kr. 
3 5941.280 5 228.277.040 9 

Saat · V. K. bedeli 
46 
Gün 
36 

b 13 Kr. 

Beher ton 
için V. K. 

110 Kr. 

20 Kr. 
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VİNikoL:S~ -
ŞA AB 

Kibar aleminin 
nşe'P haynağı~ır 

NİHAT A. KUT~AN 
Şarabevi 

Satı.lık EmlAk 
aranıyor 

Satılık han, apartıman, ev ve dük. 
kim olanlar Galata Ada Han (Emlak 
ve sigorta işleri Bürosuna) müracaat. 
Telefon: 43837 

Kimyager 

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

J Bey Hanı. _J 

SEZEN 
TERZiHANESi 
Sahibi : ihsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 

terzisidir 

En cazip modeller, mevsimlik metin 
ve şık kumaşlar. 

lstanbul Yeni Postahane kar~nd.a 
Letafet hanında ,J No. ı 

VAKiT cep kitapları No. 7 

Muhtelif eserlerden 

Her memJekette 

Birkaç gün 

Türkçeye çevirenler 
Ahmot Ekrem - H. M - A. E 

V AKIT KlTABEvt 

Fiyatı: 20 kuruş 

Operatör Ürolog 
Do~tor 

Süreyya Atamaı 
Beyoğlu İstiklfü caddesi Parmakkap 

Tramvay durağı No. 121 birinci 
kattaki 

Muayene hanesinde hastalarını her 
glin saat 16-20 ara cımda bbul 

eder 

• 

1 
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RAilER - Akşam ı.ıostam 

lı. 

11111. 

R. C. A. 9 U 
Radyoııramolon 

veresiye 
Setıı 560 Lire -~~ 

R.C.A. 8 T-2 8 lambalı 
were~l~e ?atıf 210 Ura 

BiRADE'RLE'RvtESlf . 
R.C.A. 5 T-4 5 lambalı 
veresl,ye Sıtıı 160 Lira trTANBU L• AN KARA• iZMiR 

26 tkincikA.nnn~ 
=---

BiR RADYO ALMADAN EWEL. 
BiLMELiSiNiZ Ki, 

R. C. A. 35 senelik bir tecrübenin rnehJ 
ıulüdür. 

R. C. A. insan dlmaOı gibi 1$llyen ve ne~ 
riyatın kudretini kont r o 1 eden 
elelclrllı. bir dimeO• meliktir. 

R. C. A. lstesyonlenn yerini tayin ede" 
elektrik bir gözle IJler. 

R. C. 14.. nın bütün lambalan çeliktendlr.Y 

R. C. A. dan OSTON RADYO MEVCUT 
oe(jlLOIR, ç o N K 1 R. c. A. 
DONYANIN.,. BOYOK RADYO 
TE.ŞKU.ATINA SAHiPTiR. . 

A. ş. Beyoğlu - istiklal • • • 
iNKiBAZ 1 


