
················································•······· 
Hatay arazisinin tamamiyeti 
ve taarruzdan masunluğu 
badema Türkiye Cumhuri-

1 
: 

i 
: 

yetinin garantisi altmdada. ! 
... -.................................................. ! 

kurtarıcısı 
~ 

1111 

~"-~.. . Bugünkü bayramı da 
'••················ 

~lla~şam amutay-! borçluyuz! 
'b ~Qı~,~hat v.ereeek Cenevrede 
t~ ~ ıtıııu ~ ~aıll"aı.çc®DlYI cınvcll" 11<ı =. davamız zafer · 

~taYhlar ~tlmetımizl memnun elmıştlr1 
~ıı~ •.n da me~nun olacaklarıodanj kazandı 

~tll(Sta 25 (h ŞÜphe etmıyoruz." $ Cenevre, 27 (Hususi) - Aylardmr 
'"~· ı:ııı ltıl t.ısusi) - Bn . : beri Türk dünya.sının en hassas nokta.-
'~tı:ıJ &eç aı~anın şvekıl i~- 1 rede konsey saat 15 veya 15,30 da içti-! smı teşkil eden ve bütün dünyanın bü
~e dez.haı"altıt köşk"' VUkubuldugu ma edeceğine ve bizim saatimizle 17 vej yük bir alaka lle takip ettiği Hatay 
~· llilttanı-tele[onıa ~nde .. haber aı- 1 ya 17 ,30 da toplanmış olacağına göre~ meselesi Atatürk dava.sının bir zar · 
~~ ... q ı... "'tın taturke hüku B"" "k M·ıı M • . . • en 
"itil uıınd 1 arzet · · • uyu 1 et eclısı de aynı saatte: halinde nihayet dün halledilmiştir. 
~~"la ~ •onra ~Ştır. Başve- konsey kararma bu söylediğim toplan-S Dün C h k'katen b" ·· 

tı~b· \'c arkada.,1 oktor Tevfik tı saatinde muttali olabilecektir. S kül" k enevrde '"diaBıunun . ~ mHa~ 
) " tr :r arını teb "k t . t : un arşı.sın a ı : ıçın -
~~h1:tı, hii1trıllle rı e - Ba?ve~ıl smet lnön~ bu toplantıda; tay davası çok heyecanlı bir safha g&-
b:l ~~ t~~b· .. M~lı~u~d~nc~h~ . : ç~yo~u ~~~~nSMc~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~tla "ka]~:.1 zınde suratle H · · B k V k·ı· · : · 1 

~,.~ ı:ıtllıııt ""'e büy··k b' . arıcıye a anı e 1 ının : rap dilini hAkim kılmak istemeleri yu··- ispanya dahili harbı" •. ~ıi. ll ır. u ır sevınç. beya at : 
"lec · Q bu • n 1 : ziinden müzakere hemen hemen akim tı, liıbı b gUn lop) Anlaşma haberi Ankaraya geldiği sr.: b" h 1 1 . t• Ti1 k h t• b ta 

.._tt~t~ }'ıPt ~&Un saat anıyor rada Hariciye vekil vekili Şükrü 'saracS 
1 
ır ka e ge ~ı§ 1

: , / ı:;e 1
'k ~ t': 

... .,.,,t topla
1 

tan •on,... 15 te mutat iç-I oğlu gu beyanatta bulunmuştur: ~i ep arşı.sın a nc(aD e e
6
me "'~)ı 

'"• nltta ... saat ı9 d .. ,, .. .. . . .. • evamı ıncıuu 

il 
....... lt ~Uht a ogrul - En Buyuk Şefımız Ataturkten,:-- _ 

..... e~eld" c • 
' .......... ır. enev- (Devamı 6 uıcıda) i 13 d l ~d ··••w ................. ··-·w·--··--w--··--·····-· .. ·-··--..l yaş'" a 

lıCl e de nezaretsiz .... Sa?ş;~~~akı 
\>(!ili ~lf'}Jklar ol·acak Kardeşini b ıçakla 

~ bıt I< yar alc d ı 
v 11 ~~ 12

811
lln IA~1ihasıoa göre kabinede 

:~cıic~~·i~a,i ~Çok 16 Vekil bulunacak 
'~ tı ttkı·fllt.ıstc l ~-------

L •• 1 il iL • 
11li b l§ar ıklar kanun 3 - Vekalet işlerinde vekillere 

~ -....... D rıtlv \J ınu~t . 1 Ct t>} ev} a ctrn k :ı ur. Proıe yardımcı bir vazife görmek üzere si· 
16 il~ -·~ı_ et da· c tedir: • ·· J ki k'l l 
~re~ fa:>~ "c !l.l ırclerj biri B yası musteşar r ar teş ı o un ur. 
~·ı ~hı} --.ıq o} ~tlcrj 1, aşve- 4 - Siyasi müsteşarlar Büyük 
~ ' ~ il'. D lll~ak .. - den az ve Millet Meclisi azası arasından ve Baş. 

l;lıt. '-'cktıi"let Vck·~lere vekalet vekil tarafından seçilir, Reisicumhur 
~ ı ......_ er de b ılı denilen ve- tasdik eder. 
Lk'l .. t "-ra u adetlere da- 5 - Siyasi müst,. .. arlann adedi-
"Jtl\,. t"" Vct ·ıı -;. 
t" ' ~~:ı tc 1

"' ctj h ni ve hangi vekalet İ§lerinde vazife 
1\o.~ ~1trıJc~\ip dcYetinin kac göreceklerini Başvekil tayin eder ve 
·-,:;ı_ ··~ \{c a c c~ ... h • 
~ti~ "c t aşvckil ~gı er ka- kararnamesi ona göre tanzim ve tas· 
., ~\tfllhurr .. tarafından dik olunı.ır. Lüzumuna göre bir veka· 

M.. ·• l L· .... eısınin tasdı'k·ı- 1 · · b. d f la · • ·· ~ ~1.11 .. '" et ıçın ır en az sıyası musteşar 
C\lasına göre seçilebilir. 

Kasımp:ışada İplik f ırmı caJesinde 
Kızılay odalarında oturan Hatice dün 
on üç yaşında Mehmetali ile 11 yaşın
daki Halil isminde iki çocuğunu yalnız 
brrakark komşuya gitmiştir. 

İki küçük çocuk oynarlarken arala
rında on para yüzi.lnden kavga çıkmış
tır. Büylik olanı kendisine karşı ge -
linmesine kızmış, ekmek tenekesinde 
duran bıçağı alarak Halilin sırtına sap 
lam ıştır. 

Halil feryada başlayınca diğer oda -
larda oturanlar içeriye girmiş!erdir. 

Vaka annelerine bildirilmiş, kom
§ud:ı.n frrlay.p gelen kadın kücük ço-ı 
cuğunu kanlar içinde görünce hemen 
bii' otomobil bulup Şişli çocuk basta
hantıdne kaldll'JDI§t:n". 

Asiler arasında . 

İsyan çıktı 
Hükumet kuvvetleri Oviyedo'yu 

• bombardman ettiler 
Londra: 27 (A.A.) İspanya 

elçiliği bütUn Mad:-it cephe. 
sinde çok şiddetli bir topçu düellosunun 
başladığını bildirmektedir. MezkUr el
çiliğe göre Tumel'de asiler arasında 

bir isyan çıkmıştır. 

Bir şayia 
Londrada şayi olduğuna göre Vatan 

siyada bulunan ispanya hükumeti yeni 
bir kanunuesasi neşredccektir. 

Bu kanunuesasi, hiikfımct şeklinin 

komünist olmıyacağınr ilan e:le:: ekti-r. 
Ve binnetice M usoli~i ile Hitlerin ge. 
neral Frankoyu müdaf:ıa iı;in kullan
drklan başlıca deliller ortadan kalkım§ 
olacaktır. 

İspanyol eyaletlerine geni§ bir muh
tariyet verilecektir. İspanya bir nevi 
federal cumhuriyet halinde tensik cdi. 
lecektir. 

Karştlıkh bombardımanlar 

Hükumet kuvvetleri Oviyedo tehrlnl 
ve bilhassa silah fabrikasını bombardı· 
man etmiştir. 

Asilerin on iki adet ilç motörlü tay• 
yaresi Mndritin şimali garbisini bom• 
bardırnan etmi§tir. Asi topçulan Madrit 
dışmldaki Eskuryal mevzilerini de topa 
tutmu§tur. 

Muharebeler bilhassa Aranyu cep
beaiinde aon derece tiddet keebetmft. 

{Devamı 6 •**'°J. 



'1 JJABER - Akşam postası 
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Telgraf 
a 

ücretleri 
11 m a ır~1C aı li'll n '\C n lQ> aı ır<e li'll 

Dav mızın zaferi Uc zlatı acak 
Bugün en kutlu günlerimizden birini yaşıyoruz. Hatay davasını 

kaza.nan Türkiye Cumhuriyetinin bu zaferi, diplomntik zaferlerin en bil· 
yüklerinden biridir .. Bununla ne kadar sevinsek, bizi, bu mutlu güne ka
vuşturan Atatürke, lsınet İnönü hUkfımetine ne kadar teşekkür etsek 
azdır. 

Balkan ve kUçilk ltllAf posta ve telgraf 
konferansı murahhasları dUn şehrimizde 

ilk temaslarına haşladılar 
Cumhuriyetimizin 'Montrö zaferinden sonra, silA.h yoluna bag vur

madan, dostluklara en kUçllk bir nakise verdirmeden elde ettiği bu zafer 
§Üplıe yok ki dünyıı. devletleri arasındaki dürUst tanınma eöhretinin ve 
kuvvetı: mevkiinin doğurduğu bir neticedir. 

Balkan Antantı ve KUçük itilaf pos
ta ve telgraf konferansı bugiln ıehri

mizde toplanacaktır. Konferansa işti. 

rak edecek murahhaslar dün ~ehrimlze 

"'istanbuldaki toplantımız, KUçUk 
antant ve Balkan antantıru teıkil eden 
beı devletin P.T.T. direkt8r1Ukleri teı
riki mesailerinin neticcaidir. 

Diin gelen son haberler, Hatayda, resmi dil olan Türkçe yanında 
Arapçanın da bulunması lüzumundan bahsedildiği yolundaydı. Ortaya 
iki ısran biribirine yaklaştıran bir formül konulunca murahhaslarımız, 
bun:.ı kabulde blr an bile tereddüt göstermediler:• Bu formUl ~u: 

gelmişlerdir. 

Yugoslav heyeti Yugoslavya posta 
ve telgraf i~areslnden Popoviç ve Zla
tanoviçten müteşekkildir. Londra ote· 
line inmi~lerdir. Keza Londra oteline 
Yunan murahhası Bogas da inmiştir. 

Rumen murahhaslan B. Elilo Canini 
ve Rene Roska Perapalas oteline gel. 
mişlerdir. Çekoslovakya murahhası 

Bu te§rikl mesainin ilk pratik hedefi 
olarak telgraf, telefon ve posta taksite. 
rinin indirilmesi "esclcsini zikredeblll
riz. 

"Resmi lisan Türkçe olacak, fakat konsey, lilzumlu görürse Arapça
yı ikinci resmi lisan olarak kabul edebilecektir.,, 

Böylece, 1 marttan itibaren, TUrkiye 
Çekoslovakya, Romanya, Yugoslavya 
ve Yunanistan arasında telgraf taksile· 
rinin indirilmesi takarrür etmiıtir. 

Bundan sonra telefon taksilerinin indi. 
rilmesi de muhtemctdir. Bu sayede bu 
beş devlet arasındaki ticari münaseba
tın da inkişaf edeceği muhakkaktır. 

Daha şimdiden söyliyebiliriz ki, Konseyin ikinci resmi lisan olarak 
bu bölgede, Arapçayı da kabul etmesine imkan görUlemez. Konsey bir 
memlekette iki resmi dilin, omuz omuza yUrUmesinin kabil olaınıyacağını 
anlamakta kUçllcUk bir tereddüde bile düşmiyeccktir. Resmi dilin TU.rkçe 
olm3Sıru Fransız dostlarımız kabul ettikten sonra artık mesele kalma
nuetır. 

Fereıttir. 

Türkiye, Yunanistan, Yugoslav ve 
Çekoslovakya murahhasları dün temas 
!arda bulunarak bugünkü toplantının Hatay davası Tilrklerin istedikleri gibi halledilm~. Tilrkiyc Jklnci 

zaferini ka.za.nmıştır. esaslanru tesbit etmişlerdir. , 
Bu münasebetle, konferans azaları 

arıısındaki teşrki mesainin samimiyetini 
ve Türk meslektaşlarımızın bize karşı 
gösterdikleri misafirperverliği zikret
meden geçemiyeceğlm.,, 

Vatandaşlanm.ızı ve Hataylılan büyUk zaferin ilk gününde tebrik 
ettikten sonra blzeUstUn bir zafer daha ka.zandrrdığından dolayı Başbuğ 
AtatUrke, fnönUnUn phsmda Türkiye Cumhuriyeti hükfunetine ve 
fmdan dolayı lnönUnUn şahsında Türkiye Cumhuriyeti hükumotine ve 
davamm tahakkuk ettirmek yolunda Cenevrede çok canla başla çalı§an 
Arc:ı.s ve arkadaşlarına TUrk efkft.rnımumiyesinin minnet ve §ükranlannı 
'bildirmekten bUyUk bir haz duyuyoruz. 

Bu konferansı müteakip gelecek sene 
Kahirede toplanacak olan Beynelmi· 
lcl posta ve telgraf kongresine iştirak 

edilecektir. 
Kahire beynelmilel kongresine milş

tereken iştirak edecek olan Balkan an. 
tantı ve Kilçük antant azalan tezlerini 

Romanya murahhasının 
beyanatı 

Difer taraftan Romanya mümesılli 
Roska da şu beyanatta bulunmuştur: 

HABER burada hazırlıyacaklardır. 

TETHİŞÇİLER 
Yunan murahhasının beyanatı 

DUnkli Toplantıı:lan sonra, Yunanis
tan mllmessili Bogas kendisile görüşen 
gazetecilere ıunlan söylemiştir: 

"- Hiç şüphesiz, bu konferansın baş 
lıca mevzuu telgraf taksilerinin indiril. 
mesi meselesi olacaktır. Bundan başka 
birçok mümessillerin de yeni tekliflerde 
bultınacaklan muhakkaktır.,, 

M@skcva maılhlkemesfilrl1(§le 

Yaptıklarını tafsilatiıe asın 
birerbirer anlatıyorlar e A 

ı a o m a atı 
talyan ga

t a bulundu 

Moskovadan bildirildiğine göre Sov-f 
yet Rusyayı içinden yıkmak istiyen 
Troçkistlerin muhakemelerine dUn de 
devam edilm.i~tir. 

Dün Siberya Troçkist teşkilAtının e. 
lebaşılanndan Boğı.ıklavııki sorguya çe
kilmi~tir. 

Boğuklavski, suçlulardan Çestcf, Nor 
kin ve Buznetzki havzasında sabotaj 
faaliyetini idare eden diğer kimselerle 
olan münasebetleri ve Muralof ile bir
likte yaptığı tethiş hareketleri teıkilatı 
hakkm:ia izahat vermiş, Molotofa, ve 
komünist partisinin Siberya genel sek. 
retcri olan Eikheye karşı hazırlanan i
ki suikasdı anlatmış, kendisi tarafnıdan 
Siberyadaki demiryollan üzerinde ttr
tip edilen; bilhassa 1934 te kazaların 

pek ziyade artmasına sebep olan sabotaj 
hareketlerini saymııtır. 

Mahkeme bundan sonra, 1934 tenbe. 
ri Troçkist merkezin talimatına göre 
Kuznetsk havzasında sabotaj hareketle
rini idare etmiJ olan Drobnis'i dinlemiş 
tir. 

Akpm celsesinde, Sibcrya Troçkist 
merkezini idare etmiş olan Muralof 
dinlenmiştir. 

Muralof, Novosibisk'dc iken Sedof. 
tan Troçkinin parti ve hükOmet şefleri 
ne karşı tethiş hareketleri ve bilhassa 
Stalin, Voroıilof, Kaganoviç ve Kirofa 
kat'§t suikastlar hakkında talimatı ihti
va eden Derlin mektuplarını aldığını, 

bu talimatları tatbik için, Piatakof ve 
Smimofun iş'arları üzerine, Siberyada
ki Troçkistlerle temasa geçerek sabo. 
taj grupları teşkil ettiğini, Molotof ve 
Eikheye karşı suikastlar hazırladığını 

bildirmiştir. 

Molotofa karşı ı;uikast ne şekilde ha· 
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TUrkiyeye dair 
b ; .. sual ve cevabı 

Avam kamarasının son içtimam· 
da ln?iliz hükumetinin Türl:iyede ln
giliz ticnretinin inkişafına müzaheret 
edip etmediği ve yardım ediyorsa bu
nu nasıl yaptığına dair sorulan bir 
suale cevaben a.~niz aşırı tirnrel ba· 
kanı Vallace "Evet,, demi~ ve iki 
milyon 7 50 bin sterling tahmin olu
nan bir celik fabrikası l;urulmnsında 
ihracat kredi servisinin Pmsserts ile 
tqriki mesaide bulunduğunu iluve et-
' . . 

mı§tir. 

zırlandıfl ve niçin muvaffak olmaıdığı 

hakkında müddeiumumi tarafından ao-
rulan ıuale cevap veren Muralof, Molo. Hariciye Ve 

• 
rıne tofa karıı. suikasdin tertibine Çestofu zeteci~ 

memur ettıfinl, onun da "froç ~ıs Ierden 
Aarno)du Molotofa~ ıoför'"tayin ettirdi- Hariciye veklilmiz TevfiK Rü.Ştü- 'A- Tevfik' Rü.stu Aras, Habe§isto.nın il -
ğini, şoförün, otomobili biitiin süratile ras Cenevrede bulunan İtalyan gazete- hu.kını fanımak mesc!esi hakkında kcn
gide.rken arabayı §iddctıe hendeğe yu- cilerine şu beyanatta bulunmuştur: disine sorulan suale de şu cevabı ver -
varlamak için talimat aldığını ve fakat "- İtalya. hariciye nazın Kont Çi- miştir: 
cesareti kınlan bu §Oförlin hayatını fe. ano'yu 5ahsan tanımak fırsatına nail "- Türkiye, Adis • Ababa'daki mas
da etmek istemediğini söylemiştir. olacağımdan dolayı fevkalade memnu- lalıatgüzarmı geri ~ağıran ilk devlet-

Bunun üzerine 1923 tenberi Troçkist num. Mülakatımızın Milano'da cere- 1tir. Yal\ında. Adis • Ababa'da bir kon-
olan Çestof dinlenmiştir. yan etmesi bu memnwıiyetimi bir kat solosluk ihdas edeceğiz.,, 

Çestof, 1932 de Kuznetzk havzasında daha arttınnaktadı~. Zira on ~~e. ~v- Yugoslavya ile lt:ılya 
Alman casusu ve sabotajcılımndan mü· vel ltaıya Başveklh M. Musouru ıle arasmda misak ? 
rekkep kalabalık bir grupun mütehas- ilk defa Milno'da görüşmüştüm. M. • 

Romadaıı Alman Ajansı bildiriyor: 
sıs sıfatile geldiğini, kendisinin Stroilcf Musolini'ye karşı o zamandanberi bil· Salahiyetli mahfiller, İtalya ile Yugos _ 
le yabansı 1-.ir devletin Novosibirskteki yük bir hayranlık hissetmekteyim. lavya ara..sındn. bir ademi tecavliz pa.k-
resmt mümessili arasında irtibat vazi- Hatta, bu hayranlığım hergU.n artmak- tı müzakereleri hakkındaki hat:>erleri 
fesi gfüen Stayn ile mUnasebet tesis tadır. Kont Çoano ile Milano'da yn.pa- yalanlamakta, bununla bcr:ıber, iki 
ettiğini, Şebestonun ricası üzerine Çes- cağım mUlakat bende bu lnym~tli ha- memleket arasındaki mUnaseb:ıtın sa
tofun kendisine Prokopicvsk madenleri tıralan tazeliyecektir.,, Ii'ihmdan bahsedilebileceğini bilcllrınck-
ni havaya atmak için bir plan verdiği Tevfik Rüşt.ii Aras Milano mlilaka.tı- dirlcr. · 
ve bu planı tattbikat tevessül etmişse nm Türk - İtalyan dostluğu bakımın- --------------
de, dinamit deposunun civarda oyna- dan çok mühim olacağını söyliycrek 
makta olan bazı çocuklar tarafından Balkan Antantı Konseyi rc!si sıfatiy Por ekizde 
meydana çıkarılmış olduğunu, 1933 te le diğer Balkan devletleriyle İtalya h• f ı· t• 
Alman casusluk servisinin ve Çestofun arasındaki miinasebat~ inkişafını da e Ş a a 1 ye 1 
talimatı üzerine Kuznetzki elektrik ayni derecede mcmnunıyetıe karşıhya.- B lk komltecı·lerl• 
santralrnı yaktığını, altmış kadar yeral. cağını iltn·e ctml~tir. a 3 n 
tı yangınları tertip ettiğini, gene 1933 oin eseri imiş 
te, maden işlerindeki l?fzukluğu kendi- Zeyt• ne .. ( Roma 26 (Hususi) - İtalyan 
sine hatırlatan milhendıs Boyarinofu l 

k O r • gazete eri geçen gün Lizbonda atı-
öldürdüğünü ve nihayet 1934 te tethiş 
faaliyeti yolunda sarfcdilmek üzere An- bn bombnları, Balkan komitelerinin 
zerka bankasından 164 milyon ruble Ankarada tekrar teşkil ettikleri "Okaba,, isimli yeni 
çaldrrttıfmı itiraf eylemiştir. içtimaa çağırıldı bir tethiş teşkilatına mensup fedaile-

Balkanları Almanlara rin attıklarını yazmaktadırlur. "Oka· 
Zeytincilik işlerimiz için yakında b k"l· d K 'd Ycreceklerını"ş '· 1 k a,. te: ı utm an omitern c istc-bir kanun çıkarı aca ·tır. Bunun için 

Sunday Pil:torial gazetesi yazıyor: zeytincilik koncresinin ikinci defa 0 • diği zamrın istifade edebilmekte imiş. 
Mosltovadaki Trnçki taraftarı suikast larak Ankarada büyük bir toplantıya Bu tethişçiler yakında bnzı Portekiz 

çılann muhaleemesi esnasında Kuyazef çağmlması takarrür etmiştir. Kanu- harp gemilerine de bombalar atacak. 
isimli bir stıdu kendisinin, Japon entel nun süratle ç:.ıkmasmn çalı91ldığından brmı~. 
licens serviri tarafından mikrop yayma kongrenin de biran evvel toplanma- ---------------
ğa tavzif edildiğini söylemiştir. Bu a. sına gayret edilmektedir. Ziraat Ve· An karada 
dam, harp esnasında Rusların sevki- kaleti zeytincilik mütchass•slarmı tek 11• r aş 111° 
yat trenlerine ve yiyecek depolarına rar Ankaraya davet etmiştir. • ~ 
sari hast<?lık mikropları bırakacaktı. Bakımsızlık yüzünden ancak üç f " 

Kuzayef. Rusyamn gizli seferberlik ser/ede bir iyi randıman veren ve re- ~ c 1 as 1 
planlarım Almap ve Japon entellicens kolte miktarı daima dü~iik olan zcy·ın·r 
ı:ervisine get'rrıeğe memur olmakla it- tin ağaçlarımızın hiç dcğilre bugün· . genç, sevdiği kızı 

ö~dllrdü tiham edilmekhdir. künün beş misli fazla mahsul verir 
Anlasıldığına göre Tcna havzası ve bir hale ~etirilmesi istihdnf edilmek- Ankarada bir facia olmuştur. Bay-

B:ılk:ınların t ı.~anlar tarafın;lan ele tedir. Bunun icin hazırlanan proje1 tar Fakültesi talebelerinden 537 nu-
gcçirilmesinc müs:ıa<lc etmenin lüzum. kongrede son defa gözden geı;irele· ,' 

J\/f maralı Manisalı Ali GUner sevdiği 
lu olduğunu, Troçki, arkadaşlarına mu- cektir. Bu kanun, ·ıannara mmtaka-

daktilo Bedriyeyi Atlıspor sahn.sı ar
habere yoluyla bildirmcktcymiş. Diğer siyle, Adalardenizi ve Akdeniz kıyı-
t:ı:-:ıftan Japony:ır:m dn Çindel:i emel- larmı, hatta Karndeniz sahilinin bir 
lerine mani olmamak tedbirini ileri aü. kısmını ihya edecek kadar büyük bir 
rüyormuş. ehemmiyeti haiz bulunmaktadır. 

kasında tabanca ile yaralamış ve son

ra da kendisi tabanca elinde kaçrkenl 
dUşmüg ve pa.tlıya.n tabancadan çıkan 

lsMm.fyetten evvel şa~ 
kisi~ göro Ozanlar ~ .. ıraGı 
siJıirbcı::1ardır. Zeynel ft.V--

hurlyet. 26. 1. 37. bit 
Frenkçe dUşUnWınUe 

" ... les Ozans sont en nı&n• 
ma.glcieruı.11 Türkçede ya ık 
hirbazdır,. veya - ceınll • ,. .• 
gösterilmek isteniyorsa -· 
sihirbazdır,, demek IA.ıJl!l- ~ 

B. Zeynel Akkoç'un ırıalt 
ile okunmnğa değer makal ~ 
kat ecncbt kelimeler pelC 
cllmlcler var: 

Son wrgu süjesini . /ıl 
:c7duıe ta.wir ederıer4'· ı,r 
yıı7oarı pUinda, aşa~ 
Mil•a!Z melek elitı.M ~ 
insanların dUnycuUJ 1f0r 
tıalı1cl.arı tartıyor, diğef_fl. 
ş011tan hazır bulunuiord 

111 
Çok ror okunuyor, fn!aJl ıe 

yen kelimeleri zihninde ş.ıı 
mecbur oluyor. Türkçe 01 

gu., yu bile d~rhal anlIY , 
"Le jugemenl dernier., ye aJ 
gUnU,, deriz. Bnza.n ııntaJ!> 
bll olmuyor: ~ 

San'atta şeytanın 
ilk veren Bizcırulılat oı,? 
"Veren", yapan de:nıek 
resim,, ne demek 1 ~ 
"tasavvuri,, olma.sın! 

••• i1J1CV°'~ 
Bıt tip (Yarı m Jii1'! 

erkekten çok masra/11
1 • 

hat olmağı gaye 1JO ~ 
lc'lkJd eder . • Reşat fey .... 
Açık söz, 26. 1. 37 .. J)
"Bu tip,, hiç de iyı 

kadınlar,, demeli idi. ' ,Hl 
rinc de " . . . masrıı! ,, 
lazımdı; c;UnkU "mn.srs!ll,,• 
mal olan demektir. ''J.All<1

, 

ksU,, olacak; çilnkU '1Ul< 
manası yoktur. "R:ıhat 0 ~ 
ne ''rahat etmeği" ıdenc°' 
•·J"l\h 1 ...... k" r:ıh•t ;,trrt 
sa. -olsa (pek de oınuı.ı ya· 
kurtulmak. kavgu, ta.sa çct\-tl 
mcktir. "Telfıkki,, den c' 
rak,. d:.ı, gözUnUn yafitllB 1~ kaldmla.cald.ır. Uf! buııe. 
sıl türkçe böyle? ... 

"'""~ ff'. 
Pari.stc ~.nıı (Ta.-ı) 

tarihli sayısın® ~ııUP'1 ..J. 
dır: ~ıı 

"/ta.lya. ile Alnıan!ft1'f"(l1 l 
rına. /ngiltcreyi de cıUJ111 
ma:clesindc l:eııdi ar~çlı; 
ne ve ... - Diplomat, 

1. 37. 1 jl,' 

'' ... kendi yantnrıntı' ~ •'I 
...flllı" Jt 

arzularını,. ... Fransız., J , &r 
limesini de atlamıyacs~~ttll 
yi bozmak olur mu? ( ôt· 

• 1 ...rtıl,ı ' 
"ynnlarına", "arzu arw 1ı11'·' 
''leur,, tercüme edilrnlŞ 0 

Hava get1'
bozdLl,i 

Bugün liar te 
, beşl~d~ııet ~ 

Hava dün düzcJını~· ~ .,.,,vt~ 
del:ı r'°J ısıtmıştı. Bazı yerler lış"' 

men erimişti. Bu sabalı .J ı-ı• ·.a 
l"Q'' ,,V' 

du, kar yağmaya b<ı.Ş " ?>ıl 
·tteıt 

3,5 dereceye çıl-:.-ru~ ~ uıtil'' f' 
nakıs ikiye kadnr dli~rı:1 ı:ı'"";I 

Rüzgarın sürati ye0
0
1 defi 

··: ı:ı 
tır. Dün gene kar yu ~· 
lar olmuştur. iııd' 1 Yemişte Hasır isl:eıcs ,1'eıı 
mal fasulye çuvalı çıI<ar~,ıı fi 
mış, yere düşerek ba~tfl' 

11
11 

ehemmiyetli surette yıırd• !11 
Atifet isminde bir kıttıf· d 

da düııerek yaralanmış 1"~ 
Kar tipini yUzUndeıt 0tıl <' 

ğazı met!- ,dinde karııY~il\" 
ya bandıralı Knrrnen aı:tll~ı! 
kurta~ılmasma çalt~ılt11 

kurşunla ölmUştUr • •1,.,ı 
Alinin daktilo B.:~rı !)ıl"ııl' 

kasdile hareket ettıgı.·re~ 
riyenin bulunduğu daı 

k v v arıl• re onu çagırttıgı 



Fransnca 
İngilizce 

Abnanca 
Fransnca 

lngilizce 

Müteahh~ilerin 
Vesikaları 
iFaımaımnoe 

~<e ırD O <dl D 
Devletle iş gören 
138 milesset!;e var 

iÇERİDE: 
* Galatadaki yolcu salonu inşam işine bir 

hattaya kadar ~lanacaktrr. 

• İş Amiri başmUtetttş HalQk tt>tkik;:ıt 
yapmak UzP.re nursaya gitmiştir. 

• Ankarada kurulacnk olan büyük radyo 
lstaııyonu için yapılacak tt>kllnerle me,gul 
rılmak üzere Ankarada Nafii\ vekılletince 
hlr kıımlsyon kurulmuştur. 

• Silivri kazaıır dahilindeki ÇelUk c;ırtıı· 
~nln mUstak~l bir köy blllln,. konulmnsı 
te.karrUr etml~tlr. 

* Yl!nl kıırulnn pf'dagojl enstltUsU için ha 
ı:ırlıın:ın talimatname ve prognım tasdik "" 
dilmek üzere Maartt vekdletine gönderi'· 
mlştir. 

• DilyUkdere meyve !ldanlığı halka ucm: 
fiyaU:ı yeni fidı:ı.nlan snt.'llnğa başlamt§trr. 

• Denlzyollan ldııres1nln GUJnlhal ve ı=::ı
karya vapurlan dahilde df'mlr fabrlkale.rm'I 
:oatılacaktrr. 

• Ortodoksların Aya Sava yortusu mUnıt• 
ıııebetne bu sabah Galat.ada Sent Andre Rusj 
kilisesinde de bir dyln yapılm~tır. Aylni Yu 

Bir katil 20 yı a 
mahkdm oldu . 

Maktulün babasına da b~n 
lira tazminat verecek 

934 senesinde Çatalca civanndal 
Haramiderede Rifat isimli birisini ta· 
banca ile öldüren, sila h sesine koşan 

1 

Rifatrn babası Hamidi iki yerinden 
yaralıyan bakkal Mehmet hakkında 
dün ağır ceza mahkemesinde karar 
verilmiştir. 

Bakkal Mehmet, dükkanının so
yulmasını Rifottan bilerek araların· 
da husumet çıktığı ve tarla sulamak 
yüzünden bu husumetin kavgaya ta· 

havvül ederek neticede cinayetin iş
lendiği sabit olmuştur. 

Bakkal Mehmet Rifatı oldürmek
ten on beş sene, Hamic.li öldürmeğe 
teşebbüsten on sene hapse mahkum 
olmuştur. Ancak suçların birleşme· 
si yüzünd~n bu müddet yirmi seneye 
indirilmi~tir. 

Bakkal Mehmet bundan başka 
maktuli.in babasına bin lira tazminat 
verecektir. 

Çanakka ede 25 
kişi nasıl b ğuldu? 

kazasını örten esrar Deniz 
perdesi hala sıyrılamadı 

Geçenlerde Çanakkale boğazında 

Vanduara isimli bir §İlep tarafından ba. 
tırılan ticareti bahriye motörü faciası 

esrarını eUn muhafaza etmekte;dir. 
Hüseyin kaptanın idaresindeki bu 

motörde 35 kişi bulunduğu tesbit edil
mişti_r. Bunlardan ancak onu kurtarıl. 

mıştır. Bunların haricinde ölü olarak 
bulunanlar yedi ki§idir. Ve şunlardır: 

- Eceabat Küçük Anafarta köyün
den Hüseyin oğlu Mehmet Ali. Z -
Eceabat Kumköyündcn İbrahim karısı 
Hatice. 3 - Eceabat Kumköyünden İb
rahim üç ya§ındaki kızı, 4 - Kundura 
er Hasan Suat yanında Bozcaadalı ,Şe. 
rif 0~!11 F.:oıat, 5 - C.uı:t\;.kale Wm 
paşa mahallesinden kasap Hüseyin kı
zı Refia, 6 - Eceabatta Bulgaristan 
gösmenlerinden Recep km 13 ya§ında 
Hikmet, 7 - Eceabatta Serezli Tahsin. 

Kayıplar 

Elan kaybolanlar da §Unlardır: 
Eceabat Karainebeyliden bakkal Ha-

goslav ııt>faretl be.§ rahibi idare etmiştir. l 
• Geçenlerde yanan Yedlkuledckl t stnr.· 

bul lMtik fabr!ka."1 mUdUrleri muamele ve!", 
glsl defteri tutmadıltlanndıın FııUh sulh ı:r

za mahkemesine verl!mi;ılerdlr. Mahkeme 

neticesinde tabrllca.nm Uç mUdllrU dörder gUn 
hap!e mahMın edilmişlerdir. 

• Sümer 'Banka bağlı mtıesscselı'rin eı;as• 

lı tetkiklerden sonra birer anonim şirket 

haline getirilmesi için knnun ıa.ythası • h:ı:m· 
lanacaktır. 

• Bir Viyanalı firma ı,ıehrln çöp işini tnr. 
zim için belediyeye mUracnat etmiştir. ı 

• Polonya reJlsinln memleketimizden 
800.000 kilo tuUn almak üzere açtığı mUn"• 

kaM neticelenmiştir. Polonya rejisi 230.000 

kilo tzm.ır 40.000 kilo da Bursıı tutunu almış 

trr. 'Mütebaki tutunu yerli bir olrket vererek 
t1r. 

• Devlet demiryollıın idaresinin Sıva.st.1 

inşa ettirdiği muazzam atelyeler bitmek tize 
redir. nu atelyelere ldare·taratından 2,:500.000 
liralık yeni teaiaat konulacaktır. 

fız, Büyük Anafartadan Çerkes Hasan 
çavu~. Kumköyden Aylrkçı Mehmet, I 
kahveci Ahmet, Topal Ali, batan motö. 
rün tayfalarından gemici İsmail, gemici 
Hamdi, Çanakkaleden Mehmet Ali, 
9 ve 1 yaşınldaki çocuğu, Eceabattan 
sağır Veli, Kağıtçı Tatar İsmail, Ecea
bat jandarma bölüğünde Amasyalı Ha
lil oğlu Mehmet ve Darendeli Hüseyin 
oğlu Ömer, Topal Ali. Demirci Rama. 
zan, Kumköyden Abdi, Küçük Anafar
tadan Muharrem usta, Gelibolulu Bur
hanlı köyünden Mehmet oğlu Mustafa, 
Eceabat Kumkövden Demirci İsmail 

1 

Çanakkale adliyesi bu husustaki tah 
.\ç,;ı,.:ıttnı yakında bitirecek ve mesele 
mahkemeye intikal edecektir. 

Bir kurt 
Topkapı müzesini 
ziyarete gitmiş! 
Kasım paşada birisinin beslediği 1 

ehlileşmiş bir kurt bundan iki gün ev
vel kaçmış ve bu hayvancağız iki 
gün dolaştıktan sonra dün T opkapı j 
müzesini ziyaret etmek sevdasınn 
düşmüştür. Memurlar tela~a di.işmüş 
ve nihayet hayvan sopalarla döğüle
rek yakalanmıstır 

D!SARIDA: 
• Macar erkAnı harbiye reisi ttatyada ar. 

kert erkö.n lle temaslar yapmaktadır. 
• Ar•P ..... "'! "rcvler devam etmektedir. 

irevcilcr bir fabrll<a dnha işgal etmlşlerrtir 
* tt.ıılya'cıa b!!tUn tayyare fabrlkalarmm 

devlet!' lntllrRll için bir kanun projesi yapr)• 
mıştır. 

• Filistin isyancılarının bıı::;ı olan ve !raka 
iltica ctml:J o'an Fe\•zi Kavukçu trak hUkC• 
mcU t:ır:ıfından l{crkUlre sUrülmUştUr. 

• lngifü: kralı altıncı Corç, • şubatta, it:· 
mat mc'ttu,...•ıı.,.ın•n tcvdll için e<>ncbt mt'· 
""'lP't!'fJlerlnl kabul cdccckUr. 

• Bir Atına ı;nzetcsJ Yunanlstaola Bulı:-ıı· 

rlstan arasmda ihUJa!lı meselelerin kaldırıl 
ması için pek yakmda mU7~kP.relP.r başla;>'C" 
ca!hm yazmaktadrr. 

• Sovyet Rusvanm İtAlynn tezg-Ahlarmıı 

gemi ısmarladı~ ve tezgılha 8000 tonluk 
bir kruvazör konulduğu 03ylaları dol~makbı 
dır. 

• Bclçlkada An\•ers liman a.melesl g-rev 
yapmı~tır. Bu memlekette i~sızıertn sayısı ge 
çen seneye nazaran 127,000 fazladır. 

--' ...... UMtlıw..tlUltüliJllH..... ....._..................... -

[Q)ayaımo~o 

!}( ©.) ~al fi'i) <dl o !}( 
Asım Us, bugü>ı Kurundaki ba.ş ycı

zı.sında Hatay i§inin halledilmi~ oı. 

mnsım "davamızı kazandık,, lla.§Uğf 

altınaa anlntmaktailır. Asım Us: 
Hatay meselesi bu suretle naledil

mekle bir taraftan üç yüz bin Tür
kün hayatları ve hakları kurtarılmış 

oluyor, bir taraftan da cenup hudut
larımızdan memleketimizin bat;'I'ma 
saplanmak için hazırlanmış suikast 
silahları kırılmış bulunuyor. Bu iti • 
barla yalnız birkaç yüz b:n Türkün 
hayatına ve hukukuna değil, bütün 
Türk milletinin varlığına ve emniyeti
ne ait en hayati bir mesele ortadan 
kalkmış bulunuyor. 

Drdi1den 3onra davanın hü76.sası•ı1 

yapıyor ve maJ.-alesin.o şu satırlarla 

nihayet veriyor: 
Demek istiyoruz: ki Türk diplomasi

si altı ay evvel Montröde oldUoÖU gibi 
Hatay meselesi dolayısiyle bu defa 
Cenevrede büyUk bir zafer kazanmış
tır. Altı ay evvel Montröde kazanılan 
zafer Boğazları emrivaki şekline~ tah
kim etmek elimizde iken bunu yapmı· 
yarak Lozan mukavelesini i.mza11yan 
devletleri konuşmağa davet etmek 
suretiyle olmuştur. Bu defa Cenevre
de kazanılan zafer ise 1921 Franklen 
Buyy ... muahedesini bozarak Hatay 
mıntaı,asını Suriyeye ilhak eden Fran 
sayı diplomatik ves:ıilde ve ke.ndi dos-" 
tu ve müttefiki olan bilyilk devletlerin 
yardımiyle hnksızhğmı itirafa mec
bur ederek, elde edilmiştir. Bu itibar
la sıtf diplomasi bakımından kıymet
çe Montröden aşağı değil. ~lki daha. 
yukarı olan bu zaferden dolayı Türk 
mileti bayram yapabilir. Bu bayram 
ayni zamanda bu yeni zaferi bize ka
zandıran biivük devlet ve millet reisi 
Atntürk'e ~incttarhklanmızm 

0

ifad&
sidir. 

--tr 
M n O Oô ffi lYIYaıirfaıca 

~ftyG'\tD m D~ 
Cumhuriyet 00., mtlh.arriri de ayni 

işten bahsediyor. Tür'k'iln bu kazancı· 
nın manasını an1at1yor, bUyü.kliığü.ne 
işaret ediyor ve: 

M.ontröde konuşulup intaç olunan 
yeni Boğazlar rejiminden sonra millt 
ve mühim Hatay davasında dahı Tür
kiye Cumhuriyetinin bu türlü işlerde 
Milletler Cemiyetince gösterHecek 
kudret ve kabiliyete yeni bir tecelli 
vesilesi teşkil etmiş olmasından biz 
Tilrkler hassaten ve bihakkın müfte • 
hir olduk. 

D:yor. Bundan 30nra do. bize dat'<l· • 
mızd1 yardım eden dost deu1etleri a.. 
nryor: 

Bu devletlerin başında büyilk dost.. 
larımızdan 1ngilterenin bulunduğunu 

ve diğer dost devletlerin derece derece 
kıymetli himmetleri sebketmiş oldu • 
ğunu olanca ehemmiyetiyle tebarüz et.. 
tirmek biz Türkler için hakikaten bü
yük zevkli bir vazifedir. 

Yuntt,cr Ncıdi yazısma şöyle · deuam 
ediyor: 

Bilbas.qa üç aydanbcri bize Z!lmaıı 

zaman çok zor günler ya~tan t~kende
nihayet o bölgedeki Türk varlığı esa.
nihayct o bölgedeki Türk varlığı ara
sına uygun bir şekilde haledilmiş ol
ması neticesinde Fransa ve Suriye
nin Türk muhabbet ve iyi münasebet
lerinden büyük kazançlar eldf> etmiş 
ob.caklarTnı biz şimdiden kendilerine 
büyük memnuniyetlerle temin ederiz., 

1921 Ankara itila.fnamesiyle mütea
kip muahedeler Hatayda milli bir 
Türk mevcudiyetini muhtar ,.e müm
taz bir idareye mazhariyet esasiyle 
tesbit eylemişti. Suriye ve LUbnanm 
istildallcri mevzuubahsolduğu zaman 
milli Türk Hatay ülkesinin bu millt 
muhtar ve mümtaz idaresi elbette Y&
ni vaziyetle mütennsip ve müterakki 
bir mahiyet almalı idi. 

!şte bugün o lüzum. Başbuğ AtatU.r
kün iq;2d ve işaretiyle, Türk milietiniıı 
ha.kiaten memnun olacağı bir şekilde 
tahakkuk ebniş bulunuyor. Bundan 
dolayı ne kadar sevinsek ve övünsek 
yeridir. 

Y~asın Türk milleti, 
Ya.!'lasm Biiyük ve Dahi Ba§b~· 

muz Atatürk ... 



HABER - Akpm poetası 

6d ze ll!k Dokto • • B .. . ı d . 0 ba ugun matıne er en ıtı ren 

ALKAZAR'da 
lstanbulda ilk defa 

Hind-Beküm • 
verıvor:ı ~ latanbulda ilk defa olarak 

iki film birden 

BOyUk 

BAV N LA R Gnzctcmıı.e. ..Lill.zell~k doktoru" adreal 

ne haldJd veya mUstear adlanımr.la aora 
cağmrz suallerin cevaplarını bu sUtwıda bulursunuz. Bu cevaplarr Parfate anlaşmı§ bulun 
duğumuz gUzell!k müessesesi vermektedtr. GUzelllğinlzt noksan bırakan kusurlarınızı bl.ze 
yazmız. 

Yeni bir tarzda yapılan 
ŞARKILI kovboy filmi 

-89-
Göztepeden Nimet i.mzaslyle sorulu

yor: 

Bana yardım edebilir misiniz 1 B~ 
oaklanmla kollarımrn ilst tarafında i
siliğe benzer, çfr7.:in 'J."tzıllıklıar var. Bir 

kaç senedir bunu r,ek-iyorum. Aoaba 

buna T~rf" bir ililç wr mı1 Kı::ıl nok
talar go:ıJet 1..-üçüktü.r. Acleta iğne ba§ı 

'kailar. B mlar bazan parlak pem'be ba

zan ita. morum.su renktedir. Baoakla
rımdcı7:i kızıllıklar gittikçe kötül.e~-

~iz<ı. Jorunuz.fiz~ 
cı'(ap Vq,rczlim. ... 

,» 

Onunla. yalnız 
konuşun 

Tozkoparandan (Niyazi Ge~ 
İmzaaiyle olduğnnız bir mektu;"'.:c 
ezcümle deniliyor ki: · 

"On sekiz ya~mda iki arkadaı ü~ 
bayanla tanıtbk. Bayanların ilôsi 
26-27 yatlarında, biri de 18 Ya§Ul~ 

• öa idi. Arkada§mı bir bayanla ahbap 
hk kurduktan aonra ben de kendi ya
ımıda olan kızla konupnak İstedim. 
Fakat ücüncü ve açıkta kalan 27 lik 
bayan bir türlü fırsat vermedi. Niha. 
yet bir defalık onunla konuşur gibi 
görünerek sonraki buluşmalarmmda 
bir fırsatını bulup genç kıza vaziyeti 
aöylemeğe ve onu sevdiğimi anlat· 
mağa karar verdim. Fakat ikinci ae· 
fer bulU§tuğumuzda 27 lik bayan 
genç lm:ı 1'eraber getirmemişti. Bir 
de öğrendim ki genç kız bu 27 lik ba
yanın kardeşi imi~. Heme n bu ka. 
dmlıı alakamı kestiın. Çün1<ü ben o
nun kardeşini ıeviyorum. Şimdi bu 
k11dm peşimi bıralmıak istemiyor. Be
ni arayıp, soru~turup duruyor. Eğer 
ıenc L-ızı annesinden resmen istesem 
tü~hesiz h:i ablası olıuı bu kadın mani 
olacak. Ne yapmalı?,, 

CEVAP: 
Sevdi~iniz genç kızı bularak O· 

nunla yalnızca konuşmak çarelerini 
arayınız. Ona vaziyeti anlatırsınız. 
Onunla konuşmadan kendi kendini
ze hiç bir hüküm vermeyin. Çünkü 
ablasiyle alakadar olmuş bulunduğu. 
nuz için belki sizinle arkadaş olmak 
istemez. Anlaşırsanız evlenmeniz ko
laylaşır. 

Veni nesrivat: 
----'D:ll!Sm~ .... ------

SaJlı k ağızdan başlar 
Di§ hekimi Bay Malhaı DilzUn vü

cuda getirdiği ve Fransızca Cerraht a
kademisi azasından Profesör Operatör 
Cemil Topuzlunun bir ön sözüyle ba§la 
yan bu eser herkesin anlayabileceği bir 
dille ağız ve di~lerin ijiyenindcn bah. 
•etmektedir. Ku~e kGğıt üzerine bol rc
•imlerle canlı ve temiz bir tekilde basıl 
mıı olan bu eıerde ldi§lere ve ağız iji
yenine dair halkın bilmesinde fayda 
g6rillebile'Cek biltün bahisler ude bir 
dille anlatılmı!ttr. 

Di~lerine ve umumiyetle sıhhatine i. 
tlna etmesini seven bütün okurlannma 
bu eseri tavsiye ederiz. Fiyatı bir lira
~. 

yor. Hele şimdi kf4 ayl.arında bilsbiltan 
azdı. Yaz gelmeden evvel bunlann geç 
mesini istiyonı:m.. Geçen yaz bir defa-1 
cık ol.!un denk!e giremedim. 

CEVAP: 
Vücudunuzdaki kızıllığın isilikle bir 

alakası olamıyacağmı zannediyoruz. 
Kendinizi şimdiye kadar bir doktora 
göstermemekle bUyUk hata etmişsiniz. 
Böyle şeylere yazıyla çare bulmanın 

imkanı yoktur. Yapacağınız en doğru 
iş, mütehassıs bir cilt doktoruna git
mektir. 

Paris~e 
ihtiıaı 

Tehlikesi atlatıldı 
Paristen f ngiliz gazetelerine bildi · 

riliyor: 
Şimdi mesele sükun bulmuş oldu

ğundan, fazla .heyecan ve tel&şa se-

KIZIL ÇAYIR 
Dic Foran tarafından 
Şarkılı sergüzeşt filmi 

Meşhur ağzı bUyük 
Amerikan komiği 

J. -B 
R 
o 
w 
N 

J. -B 
R 
o 
w 
N 

bebiyet vermeksizin ve hele hiç kim
senin zülfüne dokunmaksızın vakayı 
anlatabiliriz: Fransa son hafta içinde 
muhtemel bir ihtilal atlatmıştır. tarafmclan 

Müfritler kendi milislerini sil8hlan. HÜ cu m Taburu 
dırmak için beylik binaları işgal et -
meğe karar vermişlerdi. Hareket 2 aaat devanllı kahkaha 

ve eğlence 
Paris, Lll, Marsilya ve F ransanm di • ;.••••••liıı•lliııl••••lllİİ 
ğer büyük tehirlerinde hep birlikte --------------
ve ayni zamanda olacaktı. Üsküdar hukuk hakimliğinden! 

Adile ile Salih arasında boşanma ıda. 
Umumi emniyet müdürlüğü bu hazır vasında Salihin ikametg&hımn meçhfı-
lıklara karşı kör kalmamış ve tehli- liyeti hasebile dava arzühalinin ilanen 
keli vaziyet için icap eden tedbirler tebliğine karar verilrniı ve yevmü mu. 
almJJlJ§tı. Harbiye nazın Daladier'ye hakeme 11-3-937 perşembe saat 14 e 
JSyan harekete geçmeden ancak bir talik edilmiı olmakla dava arzühaline 
saat evvel haber verilmişti. 20 gün zarfında cevap vermek ve yev-

Calibi dikkat sesli tenor ve halkın mahbubu 

JOSEPH SCHMiD 
BU AKŞAM 

SAKARYA 

Bir yıldız doğu1 
(Ein Etem faellt vom Himmel) 

GUzel fllmlnde gUzel Viyana ve~ 
şarkılarını teganni edecektlt• 

Çok, çok güzel bir film!.. Cazip ve canlı bir me\tZUf... 

Karaağaç müeaseaab için lüzumu olan 1500 kilo ~ 
siltmeye konulmuıtur. Bunlarm hepsine ı~~ lira bedel_....-_.. 

tur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. lsteklilet 
kanunda yazılı vesika ve 142 lira 88 kunlfluk ilk temiııal 
mektubiyle beraber 28-1-937 pertembe günü saat 14 "~ 
mende bulunmalıdırlar. ( .. 

Aydın Asliye Hukuk Hakim
liğinden: 

9361646 davacı Milli Aydın bankası 

direktörü Akil yanında Mehmed kızı 

Ahterin kocası olup ikametgahı meçhul -------~ 
bulunan Aydının Hisar mahallesinden 

kunduracı Mustafa Hilmi aleyhine aç. 
bğr botanma '1ava11nın yapılan muha-

kemesi sonunda medeni kanunun 134 

ve 138 inci maddelerine tevfikan kan 

kocanın boıanmalanna ve müddeialey. --------, 
hin bir sene müddetle evlenmemesine 

En son dalt!kada Pa~ hth:nnıunun bıil muhakeme olan. günde mafıltemıde JiazlI' bulunma}( için uaVd arzuhail l\/t: ve m:ıht.~,.,,e m:ıc..,n,.,.il,. otuz li.ro avu-

Po}iteknik mektebinin t§gali ite İ§e davetiye divanhaneye tebliğ makamına katlık Ucretinin mUddeialeyhten alınma 
başlanacağı öğrenilmiştir. Bu intiha- kaiın olmak üzere keyfiyet aynca gaze- sına 23-12-936 tarihinde karar ve. 
hm da sebebi binada bulunan bin tü- te ne de ilAn olunur. rilmiş olduğuridan müdedialeyh Musta
fekle bir milyon piyade mermisini ele -------------'----------.:....-----------------------= 
geçirmekti. 

Bu askeri müessesenin iyice mu· 
hafaza edilmemekte olması çok ga -
riptir. Nöbet yerlerinde hem de si • 

lahsız olmak üzere on iki kadar as -
ker dunnakta idi. 

Müessesenin kumandanı olan ge
neral Hachett derin uykusunda iken 
harbiye nezaretinin telefoniyle uyan
mıı ve mektebi derhal müdafaa va · 

Y n k "GRETAGARBO,,nun "LA DAM O KAMELYA,, 
arı 8 şam partöneri Brodway Melodisi filminin 1Dlutulmaz yı~ 

M E l .. E K AMERİKANIN GENÇ VE EN GÜZEL ART"ö 
• ROBERT TAYt,, 

m ve uANET GAYN 
S 1 ne B S 1nd8 tarafından Fransızca ıözlü olarak yarablan 

TA 
ziyetine sokmak için emir almıştır. Zevk _ Neşe _ Gençlik ve saadet filmi_ Nefis bir mevzu. 

Birkaç dakika sonra borular öttü. BÜTÜN KADINLAR SEVECEK _ ERKEKLER HAYRAN OLACAK. 

ŞRA Ki~ 
zahitler kovuşlan dola§ark herkesin ~iiiiiiiiiiii=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ depoya gidip tüf eklerini ve seksen ~ 

mermi almalarını emretti. G 1 k • • N ı ı k '/ı 
Muhtelif yerlere süngülü taknnlar e ece o Un V 8 ası 0 aca :;;r 

kondu ve talebeler sabaha kadar uya· Hayattı ..• Voakayoii ... lhtiraslans··· lstikEbal haNrbi... Yerd·j~öie •• Ysarmın omedenİNyeti •.•• KRadını .. ~ 
nık kaldı. Meaele hakkında ağızlan-
nı açıp bir tek söz söylememeleri için 
de emir aldılar. 

O gündenberi ise lazımgelen ted -
birler alınmıştır. Her tarafa tabiye 

edilmiı olan makineli tüfekler ilk kı· 
pırdanmada atC§e hazır bulundurul -
maktadır. 

Bu haZTrlıklar müfritleri şimdilik 
sindinniş bulundurmaktadır. 

• 

Pek 

Franuzca sözlü filminde görecek ve hayrette kalacaksınız. 
20 milyona mal olan film .• Dünyanın yılalması ve yeniden İnf81ı ••• 

MC§hur romancı \VELLS'in büyük eseri, büyük bir filmde 

Yakında S A R A V snınemas• 

Mi ki Yediler arasında 
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1 nn vaııcı • uıaladı. 

ııııaca eı. ~ . 
Aı... · ba? · Y llOderl?Iı ev .. 
.:~ı a 
ı.:ıı h~~ .• u ne ac . 
ltı...~ ltr.."". aıp elkapı Bu ne \ ·<q: Utt. ~u .. .,ı lakrd , ... 

~ :ıt cu ~rtnde ıs ı · .. Alaknyla 
lltrd Pi>eyıe lat-- tanbuıinıe setre, 
· U ,,.. 41. arası g 1 kpka k .. ,u öyıe bir arp, ceket 

llla ne fo ~kf!t d - . §ey ... Başın -
tr! . .Allah e~ıl hayır .. Fötr .. 

l a~aa ıınaat l' 
'hı.:.~\' , - bağı ey ıye .. A-
ı. ""~ lrıırr Ya 1 

fotin taklidi 
ı "'1-: Reıınce d:iı~§te onınrdnn ! 
~b' frcnk gtı.rJp. Bir ea-
1 lt:it i'cltr? sıV:tknh Intdır, sof
'l'or tere tni k mı Yoksa siln-ı 

'J3u... CS11tni~1r? Anla -

~~da kiın, 
' ~l>at · diye lçerdekllere 

t:.:·· Peıı~Yi 
"l>attllı:ı. de anla t3.1 nn ! -

tı."~ . 
:'lllı...."' ldanı_ 
·~detıd. ' kıtsab 

ır .• Aanıa a.nıızın en garip 
'r. >ı.ııaıı Usupf Ziya der-

'ı /\Uaıı 
,,,' ···O da tlni '? ne garip isim 

~~z· 
la erıer ö~Ya .. Malfun ya biz 

~ ~ aı:l. lialbu:beri çift İsim 
~ r: "il' ~ nundan ~ köylülerin bir 
he adları v aJJka da öteden
~· ·ı.~kere ....ı 8.rdL Blı Yusuf 

·~ t>ıltf[;.; 1 
~ 8.tı.I;u. ı:ı• Vakit, umumi 

~ 'i r oldur~·. kendisini, aslen 

~ ~lat1 ~slıı, havaliyi bili-
~ hl'ı. , dı·'i absusaıarına al • 

ı\ lllatu ~ili~ O'fsl ı:.~ Kafknsyatılar ) ~t\>:' bıı~.~atık~~rınıval'_da.ld 
eı-~ geıs· Yillen, 

'ı!-.}~ ' SUtıe:r . ın efendinı tııô. 
ı.:'IQ;ı orıtt ' çıkolataı 

~bıtı .. ~e ar .. Bey 
'~ tay f:rdeıı blrf ~"apıyorlar .. O 

'~\., a~,.,..-1;.ı_ gelnı.tş. "lB!m 
1 " ellı ~\;\!bun'' d -

~ L<l'I 1§. ~u l' CZni§. Herkes 
~.ihtıı ~ onltıı o 'Usulun köyJUJe -

t . 11.rkea a:talık orada bu 
~· bir de ,;1'ek: -
~ 1, ~ V8\ıpf 

\ bıt h Ustıt çıkıı ..... var - demiş. 
.. babc erıitııizı "'6elrn~: 
"ek· r Ve n ll.dını 
l .ı, ~ııı~l'nıi~Ie:r Ya.z.iı - di-
:~ııı --..ıı? .• 
1 11.}.' • • 
~ di ltıı de 

Yusuf, bilyük bir heyecan alai.mi 
göstermiş ... 

- Ne diye olacak? .. Adın neyse o 
şekilde.. Hem biz değil, .senin köyün
den Husni yazdırdL 

- Husni mi? Nerede o! ... 
Yusuf, hiddet içinde, HUsnilnün ya-

nına gitmiş. 

- Hu.sni ! • diye haykınnı~. 
- Ne var? 
- Sen beni yazdmn.şsm. 
-Evel 
- Ne diye yazdırdın ..• 
- Basbayağı ... İsminle. 
- Nedir bcnum ismini? 
- Senun ismini bilmez miyim, Co ... 

(Ayol demektir.) Sen benim köyden 

1 
değil misin? 

- Nedir ben um ismini? Sen onu söv 
le! • 

- Usuplt 
Yusuf, evvela boğulacak gibi hid

detlenmiş, ~nra karışını u.ıa.ta.rak, 1 
HUsnünUn suratını "yuh !'' diye sıvaz.- 1 
Iamış: 

- Sen o ka.de.r bllirsin işte. Benum 
ismini Usupi değildir. 

- ! ... Ya nedir ya? 
- Usupl Ziya.. .. Usupt Ziya.. 
Artık kimde can kalır? Kahkahayla 

gUlenlcr mi istersiniz?.. Alay ede:?l.::r . ., 
mı ... 

- Ay sen nereden lSğrendln o ismi? 
Kimbilir, belki §air Yusuf Zivıı.nm 

belki de başka bir meşhur Yus~f Zt~ 
yanın adını işitmiş, onlara heveslen -
miş olacak... Onun bu bUyUklük, bu 
münevverlik merakını farkedcn zabit
ler, kendi aralarında Yusuf a. "Entel
lektüel Yusuf" diye isim takmışlar, 
latife ederlermiş ... 

Meifor gördUğUm, işte bu Usupi Zi
ya. imir;. 

Ba.ska bir macerasnıı daha anlattı
lar:· 

Geçenlerde zevcesi ölmUş. Kalp has
tahğmdan, mutfakta bula.şık tencere -
lerfnln yanına yıkılıvermiş biçare! 

Yusuf, onu pek sevmekle beraber, 
hiç a.ı?lamamış, sesini ç1knrrnamt~. Ce-
sedl kucn.ı'!ına aldığı gibi, yukarı gö
tUrrnU~. Üzerindeki eski elbiselerini 
çıkararak en yenilerini giydirmiş. Ya
tağın çarşnilannı, ynstJk yüzlerini de 
değiştirmiş. Mükemmel bir yorganın 
Üzerine merhumeyi yn.tırdıktnn ~onra 
pencereleri ardına kadar açarak ağla
mrya ba.,I:ımış: 

- Ko~iler! Sevgili zevcem me!at 
etti? Arı:__~.~ 

<'\ \f r.... · ------= (Va - Nu) 

~~~ o-· -d-iı-. r_m_e_k_t_e_n 

~~Di t uyan ulgar 
q~ en çıkar çıkmaz iki 

~t~~ eli., ••. ~ daha öldürdü 
~~·· Scı e4~&llr 1

) - Al ' 
. :'llı\11ı tktflt l\.· olan ''BuFk boylu, ay kaldıktan sonra geçenlerde kurtu-

~ ~tı CrıJı ıtŞp gar Lan- 1 b h .. . 
1 f\L "oke. .. !\bir Cng, geçe h f an u va §ı adam, hır gece bakkal 
1ıı:ı tıı~larttı ıntıc1a ~ahaUesi nd auta dükkanına girmiş, evvela 65 yaşında 

~ll 1 ~o ' oakk 11 n e, s- ki 1 k f b ~a ,ttı ihr t halle a ık ederek vanın a asına ir keser vurarak 
fıı~~?l 1Y<\tı Ö]d~·crnine çah yere yuvarlamış, bundan sonra 60 ya 

~.. ı.ırrn·· §an d k. ·h · k f A en, on uştür. şın a ı ı tıyar .arısını ka asma vura, 
"\~t , flltı Yıl sekiz vura öldürdükten sonra, kapıyı kilit. 

1 
t 1S11 k t liycr.~k dış~~ı çık.1:1ış ve kapının üzeri-

'İ:ıq ~llt4_ t) t ~ e "1 ne: On gun muddetle seyahate çık-
"'~tı c b1.1 li §t~n· ~ l tık.,, yazılı bil' levha asmıştır. 

~ilin~~ ~~~tir telef o Fakat polis Sokratı iki üç gün 
~-. kti't),. tır. -adının nk r.eh~e- sonra yakalamıf, bu adamın bir nevi 
;· ı) r b· a trıs un- d 1. l w 

l\irı 1 ~~ tli~i e ı o dugu meydana çıkmıştır. Polis-
i t hııe ~l 1 Soo te

1
lefon rchb . te verdiği ifadesinde Sokrat, bütün 

'H bit c 1 . a •tri t erın- . l . . . . f 
ıt1.1t~-. ttttıi ıı~ bir ~ s en ürte bi- ~ınayet 7rını !tı.r~ ~t~~k~en .. s~nra, 

1 
~~~he ~lır. 13 <ılakası ol d rdam edılmesını ıstedıgını, çunkü, n-

\o ' b· l ll kadı rna 1 d ··1d·· l 
1\ etil\. ır Q c di'"· . . nlar sade- anı o urme' ona zevk verdiğini, 

HABER - Alişam postalı 

Toını Tcını Amca 
1rssscam 

HABER 
AK9AM POSTA&I 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Poıta kutuıu ı lıtanbul 214 

Telgrer edreaı : ıstonbul HABER 
Vazı işleri telofonu 2:1~1! 
idare ve ll~n .. : 2'370, 

. ABONE ŞARTLARI 
••n•llk 
e •vlık 
:a eylık 

' •v•ık 

T(;,ltf11r Etnrlıı 
t400 Kr 2700 t<r. 
730 .. 1450 .. 
400 .. eoo .. 
160 .. 300 •• 

Sahıbi w Nr~rıvat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
BaJı/dılı ""' (VAKiT) matbaası 

ı;ıt.ı Şil'h.ı.1tlcr..ı· ··tlkıtıçın isiınl . . fakat bilahare pişmanlık duyduğunu 
°4lt>-. ·<qj "'1t • tis erının b da d 1 , 

bj~ ~~ leler · " Unvanın· un n o ayı eh idam edilmedikçe --------------
t~..: ltt'ı ~t ~~ ~İrk t' bu hastolıktnn kurtulnmıyacağmı 
~·t ' •tıb c 1 :. ... ~~ tchb ar)1 v .. -::f ıcak aktris eöylemi§tir. 

"t t• "'""'1 a .. B d Ik · "" ~Ltr, gostere- u a am i ve ikinci karısını ve 
-..g: ıs ·· 

unvaniyle kızını öldürmü~. bu suçhırla evve]ce 
haP.se mahkum olmuştu. 

HABER' in 
Gliz~tll:t Co'.toru 
Kuponu: 

Yazan: Niyazi Ahmet 

1326 sene evvel bugün 
Hallfe Ali, zehirli hançerle Kilfe camit 

namaz kılarlie.o öldürüldü 
Muaviyenin kurnaz hakemi Alinin hakemine halifeyi azlettic 

sonra kendisi .Muaviyeyi halife ilan etti 
679 sene evvel bugün 

Abbasilerln svn halifesi Müslasım öldürf 
611 yılı 27 lkincikanun günü 

1326 sene evvel bugün halife Ali 
Küfe camiinde namaz kılarken, zehir 
li bir hançerle öldürüldü. 

Ali, hilafete nasbedilir edilmez, 
camie giderek ahalinin hintini kabul 
ettikten sonra, yerini dahn ehil ve 
muktedir bir zata her 2'.amnn idn 
terke amade olduğunu bildirdi. Fa
knt ayni zamanda Muhammed pey
gamberin kızı F atmanın kocası olına 
sı, onu hilafete varis bırakıyordu. 

Ali, hilafet mevkiine geçtikten 
eonra, mürtekip vali1eri o.zlederek 
devlet işlerini tanzime ba§Jndı. Hazi
nenin zararma olarak selefi tnrafm
dnn d:'!ğıtılan arazileri geri aldı. On
lan da hükumP.t namına idareye baş
ladı. Bu suretle servet yapmış olan· 
lnrı aleyhide harekete getirmiş olu
yordu, 

Bu hadiseler cereyan ~ 
Ali ve Munviyenin hnkemleri 
zakereye girişmi~]erdi. Mun 
hakemi olan Amribn • i As, 
saya: 

- Yapacak bir tek İ§ var 
llk önce sen halife Aliyi azl 
sonra da ben Muaviyeyi azl 
ondan sonra yeni bir hnlifcn · 
kabi1 olur ... 

. ihtiyar hakem, bu tek1i 
yakın buldu ve hazırlannn 
çıkarak: 

- Ey ahali, hazreti Aliyi 
ten azlettim ... 

Diye bağırdı. 
Arkasından kürsüye çıka 

viyenin hakemi ise: 
- Ben de hazreti Alinin 

kabul ettim ve yerine Muı 
nasbeyledim.. diye haykırdı. 
mi§ti. 

Kurnaz hakem, bu mu 
başardıktan sonra kendisine 
edi1en maaşla hayatının sonu1 
dar Medinecle yaşadı. 

Muaviye bu hadiseden so 
tün kudret ve kuvvetini 
4ehir ve hançerle Ali tarah 
amansızca öldürtüyordu. En ı 
A1i de bunlann arasına kan§~ 

Mustasımın UIU 

Bunların başmda Suriyede vali
lik eden Muaviye geliyordu. Mua
viye, vilayetinin zenginliği sayeain
de ücretle hayli taraftar toplıyarak 
isyan bayrağını kaldırdı. Diğer ta
raftan küfe ve Basre. valiliklerini Ku
reyş kabilesinin meşhur az.nlanndan 
Talha ve Zübeyre vermediğinden bu 
vilayetler ahalisi de dii§manhğn baş
ladı1ar. Ebubckirin kızı Ay§e, diiş
mıtnbğt elinden geldiği kadar körük
lemeğe başladı. Bu iki Kurey§i, lra
ka knçarak Ayşe ile birleştiler ve bü-
yük bir ordu hazırladılar. Halife Ali, Hülagunun Bağdada 
gittikçe çoğalmakta o\an dü§manla- dördüncü günü, 1258 yılı 27 
nna mukabele etmekten ba§ka çare kanun günü, 679 sene evvel 
olmadı~a kana.at getirerek harbe Abbasi halifesi Mı.istasnn , 
karar verdi. iki tarnfın Çl\rpı ma- ve taraf tarlan ile birlikte 
smda galibiyet halifede kaldı ve Tal- düler. 
ha ile 7-übeyr öldürüldüler. Ay9e esir --tf!E!---.-.--A-.t'J-.-,.,.11--=j 
edildi. -=ıJ U lYl S \!. ~ IM1 \!ııaJ ı 

Al~ bundan sonra Muaviy«: ile uz- yıüı lf'tYJYSlfi) ~aıd 1 
laşmaga çalı~tı. Fakat Muavıye uz-
laşmağa yanaşmadı ve kanh bir mu- .. ~vusturyadan gelen 
harebc de burada başladı. Muaviye, ıpırtızmacılara medyumluk 
büyük bir mağlubiyetten aonra as- malda tanınmış bir 
kerlerinin mızrak ve bayraklarına su Üstünde yürüdüğün· 
kur'an yaoraklan taktırmak suretiyle dinnektedir. Yürümek t 
kurtuldu ~e muhasama hakeme mü- mehtaplı bir gecede Graz civ 
raca.al edilerek halledilme koran ile gölde bir kavık gezintisi es 
neticelendi. Ancak hazreti Ali tara· olmuştur. Bir kayıkta aileni 
fmdan tayin edilen zayıf ve ihtiyar o1an Maria Silbert i1e oğlu ve 
hakem Ebu Musa, Muaviyenin zeki ğı gezmekte. idil:r. Kürek ba 
hakemine karşı durabilecek vaziyet- lan çocuk bır muddet durmu 
te değildi. Bunun için ilk önce ha· ~endisinin. d~w~•ası.~a nığmcl 
kem usulünü kabul edr.nler, şim<li gın hızla gıttıgını gorerek şa~t 
yaygarayı basrp aleyhinde bulunu- mı§tır. 
yorlardı. Bu yüzden kendilerine Bunun üzerine Maria ay 
harici denen müteamzlar cölde bir ne mış, karada imiş gibi suyun · 
hir kenarına çekilerek toplandılar ve yürüyerek sahile çıkmış, faka 
evlere dönmemek için grev ilan etti· yakkapları ne de etekleri ısla 
ler. Ali Üzerlerine yürümek mecburi- tır. 
yetini duydu. Bir çoğunu öldürttü. Hadiseyi arkadan gelmek 
Kaçabilenler, islfunlığm amansız düş kayıktft Adalbert Evian gör 
manı kesilen bir ordu kurmağa mu- bunu "Marya Silbert'in me 
vnffak oldular. ğu,, adlı kitabında yazmıştır . 

SilAh 1."ralı Zaharofun mezarını cır.anlar bulunamam1.ştır. Geçen gı1n 
settiijimi:: bu hadise hlilıi aydmlatılamamı~ttr. R.esmimiz ZaJuırofu 

sızlar tarafından açılan mc.:arını gösteriY.or. 
---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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!1.ante~i 

Ruh tartılır mı? 
pek aıa tartılır ! 

sir kedi iıe kopek Cenevrede dava 
Yangın çıkardı 
Ceza olarak iki gün zafer kaza 0 dJ 

Aşıkiarın "Sevgili ruhum" dedikleri ruhlar 
Karakulak suyundan daha hafif 

oldiı1' larına ~öre ••• 

aç bırakılacaklar I 
Samatyada Hakkı Çelebi mahalesin 

de 92 numaralı evde oturan Dcspina 
ismindeki kadın kedi ile küçük fino 
köpeğini yatak odasında bırakıp kom
şuya gitmiştir. 

Despina komşuda tatlı tatlı sohbet 
ederken kedi ile köpek de oynnşmıya 

Şimdi ortaya bir de bu çıktı: yrr sahiplerinin ruhları da çok okka başlamışlardır. Bir aralık ikisi bir-
Ruh tartılır mı, tartılmaz mı? çe!.:er, ulvi ruhlardır. den karyolanın Uzerinde oynarlarken 
Siz Fahrettin Kerime bakmayı- Hayatta bir ruh daha vardır ki o- yorgan battaniyeyi mangala düşür-

nız vakıa o: nu da aşıklar maşukalarına karşı şu müşlerdir. Eu yüzden yangın çıkmış-
- Ruh denilen nesne elma, ar tarzda kullanırlar: tır. Yangını komşular görmüş, etfai-

rnut mu ki tartılsın? - Ey benim sevgili ruhum 1 yeye haber vermi~lerdir. İstanbul gu-
Deyip işin içinden sıyrılmak isti-ı işte bu ruhun tartılıp tartılamıya- nıpu yangın yerine giderek büyüme_ 

yor ama bana kalırsa elma, armut, cağı meselesine gelince: den söndürmüııtür. 
patates, nohut gibi ruhlar da pek ala Hayatta çok sevilen bu ruhların Dcspina e.~yalarının yanmasına sc-
tarulır. inanmazsanız, gidin eczacıya birçoğu karakulak suyundan daha bep olan kedi ile köpeği iki gün aç 
da biraz nane ruhu, lokman ruhu is- hafiftir. Bunu birçok aşıkların tec- bırakacağını söylemiştir. 
teyin, bakm, eczacı bunları size tarr rübe ve itiraflariyle de kolayca anla· ---------------
madan verecek mi? yabilirsiniz. Onun için bu gibi ruhla-

Ama siz diyeceksiniz ki: rın yeniden tartılmasına da hiç lüzum J a P Q n Yada 
- Nane ruhu, lokman ruhu, tuz yoktur. 

ruhu başka; şimdi gazetelerde tartı· Geriye kala kala Giritte yapılan Q f c::i U 
lıp tartılamıyacağı münakaşa edilen bir (Biberiye ruhu) kalıyor ki o ne 
ruhbaşkal taI.tıyagelir,nedeölçüyel Veni Başvekili de 

Merak etmeyiniz, o da tartılır; er- Ben bir zamanlar, yani bundan 
babı öteki ruhlar gibi onu da tartar. yirmi beş, yirmi altı yıl önce dairele- beğenmiyor 
Bilirsiniz J...4! eskiden kendilerine se· rin birinde katipken oradaki Giritli Tokyo: 26 (A. A.) -Asabi gazetesi-
bükruh denilen bir takım kimseler bir arkadll~ım bir ramazan günü ka- ne göre, Prens Kanin ile eski harbiye 
vardır ki bunların, öyle uzun uzadıya leme o "Biberiye ruhu,. ndan biraz nazın General Teranşi ve askeri talim 
kafa taslarını açıp ruhlannı çıkardık- getirmiş; masasında uyuklamakta o- ve terbiye enstitüsü enspektörü Gene
tan sonra teraziye falan vurmaya hiç lan bizim zavallı ihtiyar ve tiryaki ral Sujiyama neşrettikleri müşterek bir 
hacet yok; bun1ann ruh1an ge1se gel- mümeyyizin hokkasına o ruhtan bir bcyanamede General Ugaki yeni kabi
se zaten yüz yirmi beş gram ve hay- damla damlatmış ve onun akla, haya- neyi teşkil ettiği takdirde ordunun bir 
di haydi yüz elli gram gelsin 1 Gene le gelmiyecek kadar sert kokusiyle harbiye nazırı göstermiyeceğini bildir
eskiden yüksek, ali ruh denilen ruh büti.in kalemdekileri sersem edip br mi.şlerdir. 
sahipleri vardı ki bunların da ruhları- rakmış ve ihtiyar, tiryaki mümeyyizi General Teran§i şahsan General Uga 
nı hiç kantara vurmadan birer kilo de hiddetinden küplere bindirerek a· kiye, bütün askeri şahsiyetlerin kabi-
farzedebilirsiniz. deta deliye döndürmüştü. ne teşkilinde kendisiyle teşriki mesai 

Mesela: Zavallı anac•;"'J uyurken işte ruha dair benden de bir kaç etmemeğe karar verdiklerini bildirmiş.. 
koynundan onun, kışlık kömür para- düşünce kmntısıl tir. 
smı aşırıp o parayı Beyoğlunun kü- Şunu da ilave edeyim ki nane ru- Bu demars üzerine General Ugaki or 
lüstür barlarında ezen delikanlının hu, lokman ruhu, tuz ruhu, biberiye du ile müzakerelerini keseceğini bildir
ruhu, belki de yüz yirmi beş gramlık ruhu gibi ruhlann olgunu, hamı var miştir. 
ruhtan daha eksiktir. mıdrr bilmem ama bugünlerde tartr İyi malumat alan mahfilelr bu beya-

Ve gene mesela: Geçende Anka- ya vurulup vurulamıyacağı münaka- natın bir muvafakıyetsb·Jik olduğu ka
rada pr~'"Üt denemesi yaparken dü- şa edilen insan ruhlarının olgunu da naatindedirler. 
şüp tannsma ulaşan (Eribe) ciğin vardır: IWni da! wı:Jcin halk, ---~--"':::------=~-
ruhu da öyle biz fanilerin icat etmiş kendiaraıarmdakiolgunoımıyanruh Almanyada 
olduklan insan yapısı terazi ve kan- sahiplerine şöyle demez mi: 
tarların çekemiyeceği kadar yüksek - Bırak ~u ham ervahı! H it 1 er in n utku n a 
ve ali bir ruhtur. Toprağı bol olsun, Onu bırakmak bir şey değil ama, 
evvelki yıl, cehennemin esfeli safilini olgunlaşmasını beklemek de bir çeşit haz' r l ık yapılıyor 
boylamış olan mahut (Staviski) nin enailiktir. Çünkü o, dalından bir ke- Berlinden resmen haber verildiğine 
ruhu, hiç kuşkusuz, çok aşağılık bir re ham kopmuş, dünyaya ham düş- göre, Nasyonal - Sosyalizmin iktidar 
ruhtur. müştür. Onu burada pişirmek için mevkiine gelişinin dördüncü yıldönü -

Fakat koca dünyadaki birçok a· ne fınn yetişir. ne külhan! mu olan 30 ikincikanunda Rayştağ 
}imlerin, kaşiflerin, mevcutların, ha- O. Cemal KAYGILI meclisi saat on üçte toplanacaktır. 

-------- M. Bitler hükumetin beyanamesini 

Bezde de nezaretsı·z okuyacaktır. Bütün Almanlar bu nut-1 ku dinliyebilecekler ve fabrikalarda, 
müesseselerde bütün işçiler opru-lörle-

rı ar Olacak rin önünde toplaııacaklardır. n azı Bu nutuk İngiliz hariciye nazın E-

(Baş tarafı 1 incide) 
6 - Siyasi müsteşarların icra ve 

killeri heyetinin içtimaına iştiraki 
Başvekilin davetiyle olur. Reyleri is-1 
tişaridir. 

7 - Siyasi müsteşarlar gerek BaŞ"' 
vekilin ve gerek bulunduklan veka
let vekillerinin kendilerine verdikleri 
muayyen işlerden dolayı şahsi rnesu· 
liyet altındadırlar. Vekillerin Kamu
taya karşı mesu1iyetleri tamamen ba-
1:idir. 

8-Vazife veya mazeret yüzün
den vekalet başından ayrılan vekille
.re Başvekilin inhasiyle siyasi müste
şarları vekalet edebilir. 

9 - Mensup oldukları hükume
tin toptan istifa veya iskatiyle siyasi 
müsteşarların vazifeleri de nihayet 
bulur. Ancak münferit istifalar bun-

ların çekilmesini intaç etmez. 
1 O - Siyasi müsteşarların vazi

fe ve mesuliyetleri umumi surette ve 
mesul vekilin direktifi dahilinde ve
kaletlerin bütün işlerinde vekile yar 
dım etmek, idaresi kendilerine veri· 
len muayyen vekalet hizmetleri hak
kında icap eden kararlan vermek, 
vekaletin Biiyük Millet Meclisindeki 
işlerini vekiller namına takip ve in· 
taç etmek. 

Vekillerin muhatap oldukları su· 
allere vekil namına cevap vermek. 

11 -Siyasi miisteşarların vazife
leri bir kararname ile tayin olunur ve 
bunlara mebusluk tahsisatından ayrı 
olarak ayda 200 lira verilir. 

Bu projenin en kısa zamanda ka
nuniyet kesbetmesine çalışılmakta
dır. 

Lisan derslerimiz 
takip e miyorsanız 
üyük bir fırsat 
kaçırıyorsunuz 

dernektir 
Derslerimizi takip ediniz. istediğiniz bir dili kolaylıkla elde ecfolıilece

ğinize emin olunuz. 
Abone olmanız menfaatinizedir. Eski nüshaları idarehanemizden 

tedarik edebilirsiniz. 

den ve Fransız başvekili Blum'un 
nutuklnrma. da cevap mahiyetınde o
lacaktır. 

S'!at on yedide kabine toplanacak 
ve saat yirmide Hitler şerefine bir f e
ner alayı tertip edilecektir. 30 ikinci -
kanunda bütün Almanlar evlerini do
natacaklardır. 

Gürbüz ve Güzel 

~@~{Y)~ 

Md'Jıgaı~atk©lmoz 

/J'"s'lb't7wrm~a 68 numara ile i~ti

rak cclerı Bay l!a.mdi Balro lcızı 18 ay 

lık Ayla Bako 
• 

1 
Kupon : 61 Çocuklımmzm mıısa 
baknmrza iştirak cdebilmeleı1 fçiıl 

bu kuponl:ırm toplanması lft.zımdır. 

(Baştarafı 1 incide) 1 
azminde idi. Fakat ayni azim Fransız. 
!arda da görülüyordu. Dün sabah ya- ) 
pılan iki buçuk saatlik bir toplantıdan 
sonra içtima salonu adeta bir daha 
toplanmıyacak imi§ gibi bir hava için
de terkedilmiştir. 

Nihayet 
Nihayet saat on altıya doğru bir iç

tima yapılacağı tebliğ edildi. Bu top
lantı Fransız murahhaslarının Parisle 
yaptıkları temaslar ve dost müdahale 
!erle temin edilmişti. 

İçtima saat on sekize doğru yapıldı 
ve uzun sürmeden şu karara varıldı: 
"- Sancalda Tıirk dili resmi dildir. 

Oralla ba§kt:ı b-ir dilin mahiyeti ile kı~l
lamlt§ı §artlarını Konsey tayin edecek
tir.,, 

Bu suretle son pürüz de ortadan kal
dırılmış oldu. 

Saat 18 ele raportör Sandler raporu
nu hazırlamıştı. Şimdi meselenin yal
nız Konseyden geçmesi kalmıştır. 

Konsey bugün saat 15,30 da yapaca
ğı aleni celsede Sanca;;m istiklali me
selesini görüşecek ve hazırlanan yeni 
projeyi kabul edecektir. 

Milletler Cemiyeti muhitinde bu ne
tice fevkalade büyük bir memnunıyet
le karşılanmıştır. 

İti18.fname parafe edilmemiş ve re
is tarafından her noktada anlaşıldığt

nm tefhimi parafe makamında sayıl
mıştır. 

Ajansın verdiği malumat 
Cenevre: 26 (A. A.) - Anadolu A

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Bugün bütün gün devam eden çetin 
müzakerelerden sonra hazırlanan me
tinler üzerinde tamamen ittifak hasıl 
olmuştur. Meselemiz Konseyin yarın-

ki toplantısında karart 
tir. 

Cenevre, 26 (A. A.) ,.., 
den sonra İskenderun 

1 lanılacak lisanlar mese 
!aşma vukua gelmiştir· 
Türkçe olacak faka.t k~ 
görürse Arapçayı ıkill 
olarak kabul edebilece 

Anlaşmanın e8' 
Pariste Eko de Pari 

dığına göre, Sancak ınett 
Cenevrede husule geteıı 
saslan şöyledir: 

Sancak dahili işlerinde 
takildir. Kenıdi parJaınelll 
meti ve kendi mahket11e i 
Suriye ile müşterek olaıt 
dır: 

~ Harici siyaset, ~ürn 
siyasette de Sancağın ~Jı 
yan kayıtlar vardır .. B•~) 
riye, Mitletler cemıyetı 

dıır· ranru almağa mecbur .. 
Sancakta resmi dil U ı 

hususlarda ikinci bir d ei 
olmadığına Milletler ceııı 
re bilir. 

• t 
Sancağın idare şekJı, iye 

ye kanunu Milletler cetıl 
tisi altındadır. Sancak : 
rit olunacaktır. Mecbıl ~ 
meti memnudur. Sanca re~ 
Fransanm askeri ırıüşte 
altındadır. ti 

İskenderun limanınd~t· 
istifadesi temin ediJece · 
Milletler cemiyeti konse 
delegesi bulunacaktır· Jı 

tı esasiye kanununu :ı 
• trl" konsey tarafından bır 

yeti teşkil edilecektir. 

Tünel ŞirketiJJ 
Nafıadan bi-r· ib 

Galatada Tünel Hanı için cıvsr' 
lstlmlAk yapılacak .. ·r 

Tünel şirketi tarafından yaptı- ' geçmiş ve geçen gun ~ 
rılması icap eden Tünel hanının inşa- yolladığı bir ihtarntıtfl 
st işi, birçok sebeplerden dolayı uza- nm bu kadar geç kalf11e~ 
mış ve ancak son gi.inlerde proje te- lan şirketi muahaze b 
kamül ederek hanın inşasına başlan- hanın yapılması için fi 
mak üzere belediyeye müracaat edil- ı · h deJ1 · dükkan arı i tiva e . 
mişti. Fakat evvelce de yazdığımız . d ··113111' 

1 k sındakı a anın ınu gibi, belediye hanın yapı acağı so ağı 
dar bularak, burada yüksek bir bina ğunu bildirmiştir. . jf 

inşasına mi.isaade etmemişti. Tünel Vekalet, bu yerı~ııfl 
hanının yapılması da böylece tekrar mesi icap ettiğini "~rtcel 
inkıtaa uğramıştır. zım gelen paranın~· tıf1 

işin tekrar sürüncemeye girmesi derhal belediyeye f;iftit· 
karşısında Nafıa vekaleti harekete ihtarnameye ilave e 

Asiler arasınd' 
isyan çıktı teıit 

Fransız - İngiliz 01ıı1ı ııiJ1 
da Asturies ve Bask &' 

(Baf tarafı 1 incide) 
tir. Gayet sıkı bir ketumiyet içinde ya
pılmış olan Aranjez taarruzu şu şekilde 
olmuştur: 

Asi!er küçük gruplar halinde Aran
jeze doğru sokularak gecenin karan
lığından istifade ederek baskın vermiş
lerdir. Yüz etli milisle altı tankın müda-
fa ettiği "kralige sahili,. isimli mıntaka 
asilerin eline geçmiştir . 

Ademi müdahale komisyonunda 
Lonı::lra 26 (A.A.) - öğrenildiğine 

göre ademi müdahale tali komitesinin 
önümüzdeki celsesinde yapılacak mü • 
zakerelerin başlıca mevzuu İberik (İs

panya) yarım adasının denizden kontro 
lü meselesi olacaktır. 

Hariciye nezareti, İtalyan ve Alman 
cevabi notalarını Lord Plymoutha tev. 
di etmiştir. Lord, bunları tetkik etmek 
üzeredir. 

edecektir. 

Başvekil :~ 
verea ( 

(BD4 ~orO~ 
en küçük kardeşim•' bur
dar hepimizin milli .,eti~ 
olan Hatayın mukaddt: tell'r 
zim edildiğini bildirt:rı 
vel aldım. ~ ~e 

tık itim sevinçl_e •. ~:ı 
fimize tazimler~-nı ıb a%; 
İnönünün ellerindetı ın'). " 
la uzaktan kucaklaş rıııi 

ııe 
us arkadaşlamnın e. bil 11' .:1 
Bu sıraıda isterim l<ı ii ,.ıeı·. 
avukattan ve bu~un1' 
neferleri olan Tilrk 
ellerini sıkayım. ·# 

Bu itilaf hükametı 
1 
~ 

tir. Hepimiz mernunıı ~ 
da memnun olacatctıarıı' 

Öğrenildiğine göre İngilizleriin deniz 
den kontrol planı, 1berik sahillerinin 
hali hazıricla İspanyol sularında harp ge 
mileri bulunan devletler tarafından 

kontrol edilmesini derpiş etmektedir. 
d 

miyoruz.,, I 
Rivayete göre, İtalyan gemileri, Ak e- ------z~>.. ~l:~ 
niz sahillerinin büyük bir kısmını ve dı»' Hl 

bilhassa Katalonya ve Valensiya sula- Seyrüseferd~tı :ıı~ 
nnr, Alman gemileri Murcie ve Grena- numaralı şoför!u.k. ,.1 
de eyaletleri sahillerini, Fransızlar Ba. yi ettim. Y enısın• tıJ!• 
leares adalarını ve İspanyol Fası sahil- kisinin hükmü yo~~ 
terini, İngiliz donanması Cebelüttankı Eyüp-Keres ",;itJ 
ve At1u okyanosu sahillerini de bir ele ıoför Hüseyin 
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erserili'k=h=a~=s=ta=-l=ığ=-"""'ı .......... I----n---g-il~~ ~====== 

ut~reye d hşet saldı 
nın astahk bulaşık enfluenza
~'1,l>l Çok teh ikeli bir ihtilil:ıdır 

•t tth~ .'nnucn2;------------ 

'-llt'llc ~ bir ihf]tı. hastalığının yeni l si aşılamaktadır. Kedi Enflüenzaya ak. ··s ıtorı... 1 "tı İn ·1 • . cra "'U &almak gı terenın her sırmakla ve yemekten kesılmekle ba~ 
,c,;~ik haata1ı· tadır. 1 tam'l'.<tadır. Büyük telaşa düşmüş olan 
>'tııi h. ' adıyla gı., Yahut "histerik bütün İngiliz doktorları kollarını sıva
~~·~ığa tutul tanınnı.akta olan bu 
bit Otcd anlar . 'ıır e berid evlcnnden kay 

\ı ette d e avar 1 J '-tıtı· ola§nıak e ve serseri 
· f\r~ llıstcr h taıdırlar. 
~- ts b astane . 
'"'il d~:. il ,Yen· h sınden doktor 

~l!ıı ""flit ki• 
1 aıtalığı tarif eder

'1ıdaıı •a.tiYet h 
llıtaiııd~c barata a~tanın canı sıkılma. 
" tıınu ncri gcı arşı alakayı kaybet-
dt\> tııl ll'lekted · 1 rcı, . adan k ır. Araz bilhas 

c.ı. tirıc • Urtulu · 
d 'la.ta] girerken k P ı~k nekahet 
tıı lınn ar nıuhitıer· endıni gösterir,. 

~llıır b· Cdcrıer ıne karşı içlerin· 
~~ it· ve ka 
\. ~ 1tbar du Çtnak için tah. ...._,. 
~. aile \te Yarlar. Sokaklaooa 

"Çı:ık arkadaşlarını unutur-

'ıı bl~ngin 'I.! 
"rı ır· uır ada 
'tı CriJcrı ı ?ıı hald ll'l olan hastala· 
~~ e bırlikt en ayılınca kendini i 

~ltıır beda..,a es tren ve tramvaylara 1 
lı · eyah ı... aıtahk at ederken buL 

.~Ya ı._d Ufl\u . 
'il ar rnıyeue .. 

1la aQ.._ k Ucten dört lr f '"ti ... ıe ted' 
ne gelnı k ır. Sonra hemer 

}!,, • e tedir 
tıı ." "na • • .,, 

tıltcr da ise 1" 1 t\ c;; ~nn .. 
ıL. ~l ltaaup k uenza hastalığt 
.~ ı.._ trc:e ,_, avurın ktald 

fi, ı ·noi asrın <leh:Jeiı: "Serser:Zilc 
1uı.;, tal•ğı" M~hur l ııgiliz rom:nıcısı 
H. G. Well.s bu hastalığın gc1ereğini ,. .,.1ka ıq~i öı a ır. Her-

&ı~tıılt11 h hay..,an.l ınektedir. İnsanlar. "istikbalde ol(W(J,k şeyler" i.~imli ese-
~lt-Cdira"'anlan:ra .?a bulaşmıştır. ri-tıde yazmı§h .. 

~hıııc . nİlhas:ıa Yüzde yirmi beşi 
hkaıan.rn kediler bu hastalı· mış, Enflüenzaya karşı bir senım bul. 

mağa uğraşmaktadır. )i' ~· evde he<ke-

~~~ tı s_ı_z_B_a_ş_v_e_k_i_li-

·~~ ıııacer41larını 

tı,ııı anlatıyor 
d41", Renç kızları cinsi münasebetlere 

eahu hırakmanın ahlAksızhklara 
se~ olduğu kanaatinde 

takip ediyorsunuz, ne istediğinizi de 
söylesenize! 

Aradaki buz erimişti. Altı aydır ev
li olduğunu, evine gitmek üzere bulun. 
duğunu, fakat iki saat sonraki trenle 
de gidebileceğini söyledi. 

Bu iki saati nerede geçirebileceği
mizi kendisine sordum. Büyük bir sü

kunla civardaki otellerden birinin adı. 
nı söylcdL 

Sonra onu istasyona kadar teşyi et
tim ve biribirimize yazmağa söz ver
dik. 

Ben hiçbir vakit yazmadrm. Çünkü 
daha o gece, kadının mektep arkadaş. 

lanmdan birinin karısı olduğunu öğ -
renm;ştim.,, 

Blum hikaycvi anlattıktan sonra, şu 
sözleri ilave ediyor: 

"Kadındaki masumiyet ve önüne çı
kan ilk fırsatta kucaf;a ·atılmak ha.ssa-

larınm böyle garip bir surette imtiuı
cı, kızları resmen evleninceye kada,. 

cinsi münasebetlere dair tamamivle C1. 

bil bırakmaya mecbur eden yanlış ka-

naatlcr'mizin kötü neticesinden b~ka 
ne olabilir? 

Biribirini seven iki genç bir arada 
ya.~:ımamak ve evlenmemek şartiylc 

Mklanna devam ettikleri takdirde\ 
çıkmazn saplanan izdivaçlar her haldE 
rok daha azalır. 

Gec evlen: kendini ivice tanrdrktan 
ve ee:;ini se<'ebilecek derecede tecrüb" 

ka?.n..,drktan sonra evlenmc~e karar 
ver!'' 

HJnekkit!er bu tekliflere karşı Blu. 
ma: 

- Peki, çocuklar ne olacak"! 
Diye sorunca, Fransız baŞ"":c1dli de: 

- Bir adamın metresinden 

yaptığını hiç işittiniz mi? 
· Karşılığını vermiştir~ 

Bu haftaki 
lik maçları 

T. S. K. İstanbul Bölgesi Futbol A
janlığından: 

30--1-937 CUMARTESi GUNU 
YAPILACAK LtK ı'\1.AÇLARI 

Taksim stadı: 
Galatasaray - Eyüp B. takımlan sa

at 13.30 hakem Rıfkı, 

Güneş - tstanbulspor B takımları 
saat 15 hakem Feridun Kılıç. 

Şeref stadı: 

Beşiktaş - HilU B. takınılan saat 
1-3,30 hakem Tahsin. 

Fenerbahçe - Topkapı B takımları 

saat 15 hakem aSmim Talu 

31-1-937 PAZAR GUNO 
YAPILACAK LIK MAÇLARI 

Taksim stadı: Alan gözcüsü 
kın: 

dnan 

Kasımpa~a - Galata Gençler A ta· 
kımlan saat 11,30 hakem Adnan Akın. 

Galatasaray - Eyüp A takımları sa-

at 13,15 hakem Nuri Bosut, Yan ha. 
kemleri Tank ve Baaheddin Uluöz. 

Güneş - istanbulspor A takımları 
saat 15 hakem Saıdi Karsan, yan hakem 

leri Samim Talu ve Feridun Kılıç. 

Şeref stadı: Alan gözcüsü Nazım. 

Karagümrük - Anadoluhisarı A ta
kımlan saat 11,30 hakem Nazım. 

Beşiktaş - Hilal A takımlan saat 
13,30 hakem Nihat Bekdik, yan hakem· 
leri Ekrem Ersoy ve Tahsin. 

Fenerbahçe - Topkapr A takımları 
saat 15 hakem Burhan Atak, yan ha.. 
kemleri Rıfkr ve Halit özbayal. 

lzmirde 
Hangi takımlar Mlllt 

kümeye girecek 
Çeşmede yeni bir 
klüp tesis edlldl 

1zmirde tik maçları en hararetli bir 
devreye girmiştir.. Şimdiye kadar milli 
kümeye girmeleri kuvvetli ihtimal da. 
bilinde olan Göztepe, Altay, Altınordu 
takımlarından Göztepe ile Altınordu 
kar§ılaşmı§lar ve Göztepe maçı kazana
rak milli küme namzetliğini kuvvetlen· 
dirmiştir. 

Gelecek hafta yapılacak olan Altay _ 
Altmordu maçı Altınordunun milli kü
meye girip giremiyeceğini belli edecek
tir. 

• .. 
Çeşmc':le her sahada çalışmak fizere 

yeni bir klüp tesis edilmiştir. 
Çankaya ismi verilen yeni klüp der. 

hal faaliyete geçmiştir. 

Yaşa yerine sağ ol 
T. S. K. sporcularımızrn halkı veya 

misafirlerini selamlamak için yaşa .. var 

ol, ~ gibi muhtelif şekilde bıağırdıkla
nnı ve bu halin intizamsızlığı mucip 
olduğunu görmüş ve bundan sonra Türk 
sporcularının (sağ ol) hitabile selam 
vermelerini karar altına alarak mınta

kala~ bu yolda tebligatta bulunmuş. 
tur. 

Vaziyet klüplere tebliğ edildikten 
sonra sporcular biribirlerini bu §ekilde 
selamhyacaklardn. 
---------------~~-----------

Eski camlar bardak oldu 

Uruguay 
Futbolu çok sukut 

etmiş 
Buenos - Airesde yapılmakta olaı, 

cenubi Amerika futbol §anıpiyonluğu 

--""-· f!C' 

saat süren müsabakadan sonra 

baba dünya 
şampiyonu Oldu 

Londosun beş sene muhafaza ettiği 
şarr· piyonluk kemen An babaya 

merasimle verıld• 
Geçen martta Yunanlı Cim Londo-

ı 

sun birdenbire Avrupaya hareket etme. 

sile uzun zamandır ortada kalan -dün· 

Serbest güre§ dmıya §ampıymıtl 

ALI BABA 

Yunan gazetelerine göre 

Balkan kupası 
maçları 
An karada 

yapılamazmış! 
937 senesi Balkan kupası fut bol mü

aabakalarmın J\.ııkarada y~ni stadda ya
plımasr istenmişti. 

Son gelen Yunan gazeteleri Türk 
federasyonunun bu talebinin kabul e
dilemiyeceğini, çünkü evvelce Sofyada 
verilmiş olan karara göre; bu seneki 
müsabaaktann tertibinin Yunan fede
rasyonuna ait olduğunu ve karşılaşma. 

ya serbest güreş şampiyonluğu için gc. 
riyc kalan pehlivanbrdan; Alman Şi. 
kat, Amerikalı lvon Robert, İrlandalı 

Mahoney ve meşhur Ali Baba biribirle 

rile çok çetin güreşler yapmakta idiler. 
Bu müsabakaların finali geçen hafta e>o 

tuz iki bin seyircinin önünde Ji.agis ata· 

dmda İrlandalı Mahoney ile Ali Baba 
arasınrla yapılmış ve tam üç buçuk aaat 
süren ı;ok sıkı ve fakat temiz bir gilreı
ten sonra Ali Baba dünya şampiynlu

ğunu kazanmağa muvaffak olmuıtur. 
Son senelerde Amerikada görülmJ. 

yen: süratli ve heyecanlı olan bu karşı. 
laşmada birçok mühim tehlikeleri çevik· 
!iği sayesinde atlatan Ali Baba, nihayet 
mükemmel bir vücut makasile Mah~ 

neyin sırtını yere getirmiştir. 

Müthiş kuvvetini çok güzel idare e. 
den ve bütün müsabaka müddetince bir 
çok oyunlar gösteren Ali Babaya maç· 
tan sonra Londosun beş sene muhafaza 
ettiği serbest güreş dünya §ampiyonlu. 
ğu kemeri merasimle takılmıştrr. 

Ali Baba bu mühim zaferinden sonra 
radyd:ia birkaç söz söylemiştir. 

Boksör Tene 
Vunanlı Hrlstoforldls 

ile berabere kaldı 
Fransız boksörü Tene ile Y unanh 

R. Hristofaridis ikinci karşılaşmala• 
rrnı Pariste Pale dö spor salonunda 

yapmışlardır. Müsabaka çok sert ol
muş; Yunanlı hoksürün hakiki hô.ki
miyeti altında cereyan etmiştir. 

Neticede Fransız hakemler bera• 
bere karan vermişlerdir. 

Üç rakiple karşılaşan 

Joe Luiz 
larm Atinada yapılması tazımgeldiğini Ül'ÜOÜ de altı dakika 
ya%I}'orlar; Yunan federasyonunun bu Y "' 

hakkından hiı;bir zaman vaz geçmiyece- içinde maglôp et ti 
ğini eğer Yunanistandan başka bi.r yer- Koşucu Ovens beygirle koştunı-
de yaprlırsa iştirak etmiyeceklenni de l k c· Lo d da 1 nla ur en, ım n osun ars a 
ilive edivorlar. · d " .. .. ... k h 

B ık · k 1 birinciteş güreşmesı uşunu ur en; meş ur a an upası maç arının - . .. . • .. 
rinde yapılacağına göre federasyonu- zencı boksor Coe Luızı de bıraz: U-

muzun bu işi şimdiden halletmesi ve zunca müddet meşgul edecek bir ra• 
nerede yapılacağının biran evvel tesbit kip aranıyordu. 
edilmiş olması ıazımdır. Çünkü Luizin son maçlan seyirci 

leri tatmin etmiyor, karşısındaki bok-D ün ya sör birkaç saniye ve yahut dakikada • ı ..,, yere seriliyordu. 
ş a m p J yon u g u Amerikalı organizetörlcr nihayet 

1 buna da bir çare bulmuşlar ve geçen maç ar 1 na hafta zenci şampiyonu üç bokşörle 
yun 8nh1 ar da arka arkaya döğüştüroiüşlerdir. 

girtlceli ler ilk maçı Tager Tamson isminde-

938 ki boksörle yapan Coe Luiz bir da-
Yunan futbol federasyonu 

senesinde Pariste yapılacak olan dün- kika beş saneyede galip gelmiştir .. 
ya futbol şampiyonluğu maçlarına ikinci rakip Con Raut ise ancak 
kendi takımlarının da girmesini karar elli üç saniye dayanabilmiştir. 
laştımiıştır.. Üçüncü müsabaka en çetini ol-

Bu karşılaşmalara iştirak edecek muş, zenci boksör, ü çüncü rakibi o-
olan Yunan on birinin secilmesi ve k ki · 

h 
lan T om Ponesi anca i ·ncı ravuntta 

derimi çahşmağa başlaması için a- nak avut edebilmiştir. 
zrrlıklara başlnnmrştrr. k } 

Bir günde üç kişiyle arşı aşan ve 

Almanya 
Hollanda 

hepsini de mağlup eden Coe Luizin, 
bu son madardaki müsabaka müdde· 
ti gene alt; dakikayı geçmemiştir. 

esnasında Uruguay futbol ünün su.kut lt Bu ay k a r ş ı I aşa c a k 
bir defa daha kendisini hissettirmiş - M b. F h k 

Favoı ilneı~ 
tir. açı ır ·ransız a em Vu oslav Gradlauslit 

Filhakika iki olimpiyadda da dünya idare edecek 
şampiyonluğunu kazanını~ olan bu ta . Bu ayın 31 inde Dusseldorfda yapı- k 1 Ü b Üfle 7 • 2 Ye Dit d f 
krm. Paraguay ve Şili takımlarına ye-ı lacak olan Almanya - Ho!lruıda maçı-} Avusturyanm meşhur takımların 
nildikten sonra şimdi de 3 - 2 BreZJ.1- run ıdaresini Fransız hakcmler:nden dan Favoritner yapmış olduğu tur 
y:ıy:ı mağlup olmu~tur. Löklerk deruhte edecektir. neden avdetinde Gradiauski Yuı;os-

Halıhazrrda 8 puanla Brezilya baş- Bundan bir müddet evvel İngiltere - lav taknniyle karşılaşmıştır. 
ta gelmektedir. İkincilik 6 puanla Ar Macaristan maçının hakemliğini yap - M üsabaka Yugoslavların hakimi
jantinde, üçüncülük 4 puanla Pa~~- mış olan Löklerk bu maçta büyük bir yesti altında cereyan etmiş ve yediye 
aydadır. Uf'llo"'Ua.Y. 2 puvanla sonuncu- idare kabiliyeti göstermiş ve herkesin karşı iki golle F avoritner mağlup ol-
dur. nazarı dikkatini celbetıniştl muştur,. 
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·s~!.1~~~ l~ri ecanh Ey muhterem kadın. Oğlunu din uğrunak1.1rd 

Tekneyi hafifletmek "c;in klimiirden bir ediyorsun. Bu fedakarlığın A lah huzururı 
kısmının denize ablmasını tavsiye etliler lbrahim"nkindan bi e daha makbule geçeC~ 

Z d.. · · f d dil devle ...t.ı 

cera ve aşk :r.omanı 

aten uşmanm yem ve saatte ısti a e e · mesi ve yahut edilmeme· Geçen tefrikaların hUHisası: Artık, Hasan, bir cezbe halindeydi. entirikalar çevirerek,, padir" 
30 milden fazla süratle seyreden kuv si yüzünden değişir. işte Demirhisa- "CçUncU Muradm blrlnci zevcesi, Sa· Tekrarladı: re sürükliyen odur .. 
vetli muhripleri önünde mini mini rm körük makinesinin kızması böyle !iye sultandır.: Bu kadm, aslen Ce.nt• - Safiye Sultan, bana ne emrederse, yollara sevkediyor... • • -rl 
"D · h" k" 1 b" d k k d vizll olduğu için, esld milliyetinin ve d ,, emır ısar,, es ı ve yıpranmış ma- şeameti ır a i aya tesa üf etmiş kimi öldUr derae öldilreceğim... _ Nir.in? .. Nasıl?. • 11• 
kineleriyle uzun müddet sürat müsa- ld w d . . k dd tı .. dininin sevgisini yüreğinde muhıı!nza et ~ 

o ugun an gcmının mu a era u- mşUr. şu eımado., Hıı.so.n ismlndc birine, -"Hatt4 en mukaddeı bildiğim tah· rap içinde kıvrnnd·. .ft 

bakası yapamazdı. zerinde büyük bir rol oynamıştır. telklnatta bulunuyor. siyetlerden biri bile olsa, emredilen a- Safiye Sultan, ona yatd
1
8J;: 

Hiç olmazsa en yakm Türk top- "Demirhisar,, m kazanları o··nün- • • • d öld" ceıı:.'m :ı • u amı ure ı;l ... ,, ba~ını iki avucu arasın 
rağma erişebilmek için en emin çare- de Alman gediklisinin beceriksizliği - Emredecegy im bir adamı vurman. Bu cUmleyi de aynen ıöyledi. :. ]3aııJ 

T k b tl d 1 
- Nidn, nasıl yo!-ı: .. 

yi aene iir za i eri gör Ü er ve yüzünden bir facia cereyan ederken d - Vallahi! ~ ç ır... , 
Fon Firks'e geminin çok ağır olması geminin kumanda köprüsü de heye- _ ı... - Vallahi! musunt. 
dolayısiyle süratinden kaybettiğini ve canlı bir müzakereye sahne teşkil _İtaat edecek misin ? _ Billahi ı - nanıyorum. · 
tekneyı· hafifletmek ir.in kömürden ediyordu. Öyleyse, söylediklerirnl J• 

V' Siyah kadife gözlerini Hasarun göz - - Billahi 1 sanı ""' 
bir kısmının denize atılmasını tavsiye Biraz evvel geminin yükünü ha- _ Tallahı· ı O zaman, hakikatler . teri içine dikmişti: Onu adeta manycti- ğ'lllt 
ettiler. fifletip süratini arttırmak için fazla ze ediyordu. Adeta de~il, adam akıllr _ Tallahll caktır .. Babanın dirildi ;~ 

Halbuki Fon Firks bu tavsiyeye kömi.irün denize atılmasını kabul et" manyetize!... _ Bu adam Sokullu Mehmet paşa sandıktan çıktığı gibi g rat1 o 
yanaşmadı; dar düşünceli Alman, memiş olan süvari Fon Firks timdi Hasan kekeledi: tün istam alemiı allah 
sanki ··ocmirhisar,, ı mahvetmeg-e bizzat kendisi kömürlerin denrzc a- Ed ğ" olsa bile... senden bahsedecek .•• 

1 - ece ım.. lıte bu noktada, Hasan dona kaldı. 
andiçmiş gibi, kömürün bir zerresini tı masmı teklif ediyordu. Biraz sonra 

b
• f l k - Hayır, öyle olmaz .. Daha kat'i sÖJ ~ Zira, zamanın en büyUk adamı o ol-

biJe feda edemiyeceği cevabını verdi. za ıtan, e rat işe san ara güverte· t d k. k.. .. 11 d . le .. Daha candan Daha kendinden emin duğunu biliyordu. Sokullu iılimiycte, 
"Demirhisar., kumanda heyeti şu ka- e 1 omur çuva arını enıze atmıya olarak .. İtaat edecek misin? de lete pek bUyUk fa d 1 t in tm• 
ran vermişti: Sakız adasının cenup başladılar. Bu i~ bitince efrat man- v Y a ar cm e 

1
1 

bumunu dolaşıp Ç~'l'meye ve yahut gasmdaki kömürlerin atılması ka- - Edeceğim.. edeceğim... diye kendisine telkinatta bulunulmuJ -

1 ı ~ki kı d k d Artık, iyice nüfuz altına girmişti. tu mahfuz başka bir Türk limanına sı- rar aştı. uı n ç üstün e i yağ o- · 
ğmmak... lu iki fıçının atılmaması ve sona Fakat, Sal iye Sultan, bir kaplan hır- Safiye Sultan: 

k da h f • d' d B siyle, şikinnı büsbütiln penresine al- - Söyle • diye go""zlerı'nı· Evet ama, düşman muhripleri git- a r mu a azası ıcap e ıyor u. u 3 .. -
Hasan'm 

tikçe yaklaşıyorlardı. müddet zarfında "Demirhisar., la o- mak istddi. gözleri içine dikti. - söyle ... 
Dürbinle bakıldığı zaman lngiliz nun peşindeki kuvvetli düşman tek- - Sıdk ile imanla söyle.. Şahadet - Peki ama o? .. 

muhriplcrinin yüksek ve keskin pro- neleri arasındaki mesafe epey inmiş· getirir gibi.. Gözlerini scmatara çevi • - Düşündüklerini biliyorum, Hasan. 
valarmm, bir ustura ağzı gibi, sulan ti. Bu vaziyet karşısında ye.ğ fıçı· rerek .. Allahın huzurunda yemin ede - Düşündüğün Sokullu Mehmet paJanın 
yanp köpürterek koştukları, yaklaş- larmm da fedası lazım geliyordu: fı· rek .•. De ki: ''Safiye Sultan bana ne büyük bir adam olduğudur.. Fakat, 
tıklan iyiden iyi farkcdiliyordu. Bu çılar da atıldı. emrederse, kimi öldür derse öldUrece - babanın da, annenin de ba~ına fclaket-
şenıit kinde Çeşmeye varılabilmesi (Devamı var) ğim ... ,, leri getiren odur.. Hatta, el altından 
bir istifham işareti halinde herkesin 
beyni i~nde bükülüyordu. 

Bn.~ka bir çare daha vardı ki, bu 
son ~re idi: Bitaraf bir limana iltica. 
Fo• F"ırks düşrnanm gittikçe yaklaş
makta olduğunu görünce Psara ada
sından yakın geçilerek icaomaa ora- -----------------
Ya.ya mrilmcsini emretti. Artık her - Fiter, dedi. Sizden bir fey rlc• edeceğim 

c· DlııJcyinlz. Ba.b:ım beni merak edip duru· 
kee bu ölüm koşusunun sonuna yak- yor. Kendl11I thUyardir ve bir genç kızm yal• 
laşmnkta olduğunu hissediyordu. nız eokağa çıkablleceğtııl kabul etmek l.ltc

Tam bu srnı.da kazan önünde mtyor. Bu itibarla, rcfaluı.tınıe, bir poı.ı. he
kumandn etmekte olan Alman gedik flycsl bile vcrmcA"t dUafuıdU. 
Ii namzedi Kravze yukarıya gelerek Fiter ı;enc; kıza bu sırada verilmemesi lô.• 

znngclen bir cevap verdi: 
fun..ın hozulmuı olduğunu rapor etti. _ Babanız akıllı bir adamdır. 

Fan stimle calum bir nevi körük
tür ve stim kaldmİıp sürat yükeeltil
mek istenildiği zaman bu cihaz çalış
tırılır. 

"Demirhisar,, da bu cihazın bo
bulması üzerine torpitobotun esasen 
fazla olmıynn sürati bir hayli dnha 
di.işmüştü. iki kocaman muhrip ta· 
rafından takip edilirken Demirhisar
da zuhur eden bu anza büyük bir ta· 
lisidik, telafisi mümkün olmıyan 
aksilik ti. Halbuki Fon cihazının kızıp 
bozulmasında geminin ocaklarına 
memur edilmiş olan Alman gediklisi 
Kravzenin biiyi1k bir mesuliyet ve ka 
1'ahati vardı: Dcmirhasrdaki di~er 
Almanlar gibi bumu havada olan bu· 
gedikli taslağı körük makinesinin val 
fıni eline alrmş ve bu valfm ayariyle 
yalnız kend:si meııgul olmuş, oraya 
kims~yi y:lkln§tmmı.mıştı. 

Y olnız bu acemi denizci telaş ve 
lleycaınla yağ vermeyi unutmuş ve 
böyle tehlikeli bir zo.manda körük mn 
kinesinin kızmasına sebep olmuştu. 

Denilebilir td, •·Demirhisar., m 
tiden çıkmasına düşmandan ziyade 
onun içinde müttefik sıfntiyle yerleş
tirilmiş olan Alman denizcileri sebep 
olmuşlardır. 

Alman gediklisinin "Demirhisar,. 
m hayatına mal olan bu nhmakça 
ihmalini bir Türk denizcisi kısmen 
telafi etti ve çarkçı başı kazan önüne 
derhal su vererek fan soğutuldu, bu 
kıymetli cihazın yeniden islcme!li te
min cdilmi~ oldu. 

Lôkin ne care ki çok kıymetli da· 
kilcolar kaybedilmiş, ln~iliz muhrip
leri "Dcmirhisar., m yoldan düşme
sinden istifade ile dü!'lmanm süratli 
muhrİTJleri ile cesur f~kat yıpranmış 
Türk botu arasındaki mesafe bir hay
li auU:ruştı. Deniz harplerinde öyle 
dakikal:ır, hatta saniyeler vardır ki, 
kıymetlerine baha bi~ilmez ve hazan 
bir geminin hatta koca bir. filonun 
mukadderatı o dakika veya saniyeden 

Valorl alntrlendl faltat: 
- Ben de, dedi. Öyle zamıcdiyonım, hat• 

tıı. buno. eminim. Yalnız hakikat §U ki.r Yal 
ruz olmak istiyorum. Zaman oluyor ki, l,t'. 
tun gün tek bnşrma knlmalt istiyorum. Bl'
mcm sız böyle bir lbtlyacm ne olduğunu b~-ı 
lir misiniz., 

- Anlıyorum. 

- Halbuki, babam beni Uyntroda veya-
mUzcde, falan zannetmozse., bir UlrlU rahat 
etmiyor. 

- Sizi kat'iyyen böyle yerlere ,atUrrnem. 
Gene; kız, muhatabmm bu kndar aptal ola· ı 

ca~ı tahmin etmiyordu. Slnlrlerlni zaptc
derek· 

- Size, dedi, ac;ıkc;n söyllyeceğlm. Ricam ( 
~u. Yıı.rm r:nbab gelip beni &lacak11n111'M Sor.• 
rn, beni :vaınn: bnımna bırako.cakl;mtZ. Oto
moblllc, yalnt7., bir yere gitmek lsUyorum. 
Sonra buluenruz. Eve dönUnee, bnbama, be
raber, kürek c;:ekUğtmlzl alSylerslnlz. 

- Fakat pek de mcvıılml değil. 

- Başlm bir §ey uydururuz. Z:ı.tcn bo.bam, 
ç:ı.rşanba o.ksanu lsltoc;yaya &!diyor, 

- Yani, e(:'er l:,i ıı.nladım~. beraber c;ıkr
C1t°:'IZ, ve siz L'ltct:1M1nfz ycro ~c!cccl<ıılnlz., 

Valerl derin bir nefe.'! al rnk dedi ki: 
- Amcn ne z:oklı;inlz! Evet. Dunu fstıyc.-

rum. 
Fitcr, o.ltın !"3plı bnstcnu llc kumlar üzc

rln'le reslml('r ı-!zlyordu. Kelimeleri at;'lr ıı.,llır 
telü!tuz edere~: 

- Bir ş::ı.rtnn var. 
Dedi. vnıert h:ıyreUc baktı : 
- I31r eıırtmız mı vnr? Ne gibi! 
Fttcr b::ı.jmt lm1d:rdı. Gen~ kızm ~özler'

nin l<:inc lmknrak şı.ın'nn söyledi: 
- A bel Dellamlnln hıırcktıb hakkında tct 

ldkat ,.c tabldkatto. hıtunmnk tıtnı bıışkaız
rma 'lnro.ktnıZ. Bu blr ko.dmm yapacağı iş 

dcğllciir. Eğer dün, polis, Krtgerln evinin l\r
ka.stndt!.ki ormnnı arıı:tırmağı dUotınscydl, o
ro.<ln niçin bulunduğunuzu izah etmcltte gllc
IUk <;ekerdiniz? 

Vnlerl, biran sapsan kesildi. Dm tutuldu 
ve, ynnınd~kl o.d::ı.m:ı bakarak kekeledi: 

- ~ey .. MISsy!5 .. Flter .. Anlayn .. mıyonım, 
Dellkanlı etrn.fmn gtsz cezcllrdl ve sıımiml 

tir 11cl>lldc gillerclc: 
- 'Mls Hovet, dedl, do.ho. geçen &1ln saba! • 

tnn nk~amıı ko.do.r boş durduğumu, hiçbir 
r.e:vıe mcşqul o madığmu btr kabahat olarak 
ytttUme vurdunuz, tonbelllğhndcn flkAyct 
etUnlz. Halbuki bir tenbelln, etra!mda olan 
biteni görmea-e çok vnkU vardır. Bunun için 
dün, a.rıartımanm penccruinlden bakarken, 

Tefrika numarası: - 7 -
YAZAN: 

E<§Jgaır waooece 
ÇEVİR.EN: fa. 

ııWn bir tnks1 !le Sen Ceytnts caddc.!indenl 
gec;tlğln1zl ve Krlgerln Ford otomobilini tr.· 
kip ettlğinlzf gördüm. 

- Demek Krlgerl tanıyordunuz? 
- Eh, biraz tanıyordum. Ben birçok klm-

selcrl n ba.ııtarmı ı;ek l~·i tanırım. BUt şey 
lerl de iyi bilirim. McsclO., taksiden Rlcta 
Roo.d'da lnip pc.nbe lt~k hizasına kadar 
yürlldUğUntlzU, orman tnrn!mdan geçerek 
klSşklin bab<;eı:ine çitten aUayo.rak girdiğini 
?J, ve al<~am 117.erl so.nt sekize knclo.r ormnt• 
da ktıldığmm biliyorum. 

- BUtUn bunlar tahminden ibaret. Bo.• 
bam, s1%c, yemeğe dönmediğimi söylemi' o:
mah ! 

- Hayır. To.hnlin dciliJ. 
-sız nerode idiniz? 
Ffter gtllümscdl: 
- Ben de orada idim. Hoı1 orM~ oldu!\1,;.

ma mUtecsslrlm. Aksi tnkdlr<le, dostumuz 
Y~qll hıı.yo.letln kim olc.luğunu öğrcnmlı ole· 
caktmı. 

- Om.da ne yapıyordunuz, ve nihayet 
m1'sy6 Fıter ne ce'"~rctıc beni tnklp ettiniz. 

- ttırnt edeyim ki, lm, tchllltell bir ~oy. 
ili.. . 

Valorı b:ı.:ıını aaııryordu: 
- Ne diyeceğiml şn~ırdmı. Sizden hiç de 

lıöyle bir hareket ummazdım. Hem ne mt:· 
naseootıe IU-lgcrl takip ctUi;'1ml tahmln et· 
tiniz? 

Flter g111Ums:meltte dı-vıun ediyordu: 
- Nlc;ln mi? dedi, ç!lnltü Giz, Krlgerln 

hiddetle Bellnml hakkında btldfklerlnl s!Syr
yeceğlnl ve ~elcrdenbcrl nradıl'Itlız malt'· 
matı ondan alabllec ğtnlzi Umlt ediyordunuz 

Zarif doliknnlı, b:ıstonu ile kumlnn ko.rı~· 
tırryor, bir tnrnttnn do. o.nlatıyordu: 

- :M'.ls llovet. alz senclcrdcnbcrl. esraren
giz ~artlar içinde l<ııybolmuş hlr kn1mı ar:
yorııunuz. Ve kananUnl:ı:ce BellıuninL-ı bu ı.--

te parmağı vardtr. B<'lkl bunda h!\klt, bcll I 
de haltmzsmız. Ho,, dUnkllndcn daha nz mt• 
hlm izler Uuırlndc gtınlerce meo~l oldunuz. 
lUrıı..t edeyim ki, dUn, nlctn penbe kö;lte 
g1ttlğinlzl ruıtıun:ı.k için çok u!'.'ra.,tım. Nlh'.1· 
yet, Bcllamlnln orıı.ye gr- cee:tınt, J{rlgerı,. 

ı:r6rUşaceldcrlnl ve mUktı.ıcmeyl dJnlly~b1lcN
ğlnl:ı:l ümit ctW!1nlzl tnhmln el'lcl'J'dlm. 11:1 
saatten fa.z'ıı. ormo.ndıı l<uldınız. Sonra kö,l<ıı 
gttmcğe karar verdlnlz. Fakat o zo.mnn, pc
lls1erl ı;l:lrdUnUz. 

Flter mır dandı: 
- Ah .. Yt>L'll hayalctıo lto.rgılo.~ağı ne 11e 

isterdim. 
Valerl ff mdi, k&r§Ymıdakl gence yeni bir 

alAka lle bakıyordu. NÔı.ayet: 

- Mösyö Flter, dedi, siz ne harikulade 
adamsınız. Adeta babamm yanıma vermok 
istediği polis ha.flyesi kadar da aektalnl:ı:. 

Fiter gUldU: 
- Mis Ilovet, dedl, size bir itirafta bulu• 

nacağım. Ben ııiı.I muhafuaya memur potiı 
ba!iyesiylm. Skotland Yarda mensubum. Ve 

Londrada bulundu#Ul'Juı ıUndenberl muha!a
zıı.m altında bulunuyorsunuz. 

rous l\ıt'\DUnLUOONnE 
Splk Hollıı.nd ltatll hayalet hakl<mda ht• 

zırla.dığ:t makalenin ortaaına gelmi§ti. Tele
Con çaldı. Açtı. Konu§tu. Sonra, ynzı tı;lcrl 

mUdl\rUnün ynnına giderek dedi ki: 
- Beni Sltot"nnd Yard'dan Cpolla mUdUı· 

IUğU) istiyorlar. 
- Me~lodo bir kadın olduğuna emin ml• 

nlnlz. '.hlako.lc' ba:ıında bir kadında.o b:ılı 
sedlyorsunw:. 

- l!:mintm. n:saııen ikl lcl~I l<ad•nı gılrm!l~ 
lcr. zaten ora.ya bll' taksi Ue gctmio. To.luıl.yt 
de buldum. Şo!i)r Fiekl Road tarafında otu• 
ran blr ko.dmm gelip otomoblllno blndiğinl, 
Krlı;erin otomobmni tnklp etmesini s6ylet!'· 
ğl, penbc kö~k cıvarm11 1;0Hnee otomobı:• 

den inip ltUÇUI< ormana girdiğini gördUğUn~ 
&l:lyledl. 

- Ko.dmm hüviyetini tcsbit kabil mi? 
- Tablt ko.btl, Şoför ile muvacehe edilir.· 

ce o.ntaşıı:ı.co.k. 

- Fakat mesele kadmı bulmakta. 
-· Yapılan to.rlfc göre kadını zanncıllyo:--

sam tanıyorum. 
Spllt 1-Iolarıd on dakika sonra polis muctı:

riyetlne mUrn-::aat eillyordu. Orada: 
- Sizi, dediler, "H., ıubeslndcn tatıyorlar. 
- (Hl onbcsl de ne? bilmiyorum. Yol &öıı 

teriniz de gtde~1m. 
Gazeteciyi bir odaya gf!tUrdU\t'r. :Moblly<"I 

sının gUzclllğln~on, oclıı.nm bUyUklUğtlndl"n, 

bu 6Ubcnln mUhlm ve ylikııek bJr §Ube oldt:• 
ıı-tı anl~lıyordu. DUyUk bir mruıD.da baamı 
ônUnc eğtııt, hlrlııl ç:ılışıyordu. Gnzetecl lçr. 
rı girince, ınıı.ıı:ı. b:ı.şmda oturan adam bıı§mı 
lmlüırdı. Splk onu görUr görmez: 

- Zıı.nncderscm, dedi, sızı bir yerde gör
dUm. 

-Oturunuz !16sylS IIolla.nd, ıslzl bir yerde 
gördUğümU hatrrlıyamıyorum. Ben komfl!f!r 
Flterin. Alelek!er beni kimse gl:lremu. Fa· 
lmt sır.in için iııtl!lnat bir haroltet yapıyorum. 
Bir ıııi~nra içer misini,;'! 

Bpllt ~lUmırl~rek bir stgara aldı. Fıter 

de gü:Uyordu. 
-Holl:ınd. dedi, sizi buraya davet edi;,lmln 

ecbebl r.u. Sizin, penlıc kögl<e bir ko.clın ı;ötl'· 
ren .çoförll bulup onu l:ıticvnp ettiğinizi bil'· 
yorum. 

Gn:ı:cteci §aştrmıştı. Ftter gUlUmsemek~e 

devam ederek: 
- ŞMfrmayml7., dedi, mesele basit. Se~ ... 

rüsefer tcıskllo.trmrz kuvvetlidir. Sizin lstt.:
vnp etUği.nli ootör pllp bize bUtuıı vUiyeU 
anlattL • 

(Devamı 1XlT) . . 

- Beni paralarlar.. ıf; 

- Paraltyacaktardır, -... ,, ııatce 
yakalıy:ıcaklardır .. ınU. Jcİ· 
terdir.. Sen, diyeceksırı fe~ 
Mehmet paşa, bana çotc ıJell 
Benim timanmı azalttı· , il, 

d
. k • seııı 

yaptım!., ıyecc ·sın .. • il• 
kum edecekler.. İşkcrıceda 'öl 
istiyecekler... o zamarı soıı 

Faı:la bir şey söyleınC·• ~ 
tam öleceğin zaman, ben jıl", 
cağım.. Seni l:urtaracağıll1" 
şerefli kademesine seni ytl 
Anlıyor musun? .. 

Hasan : 

- Anlıyorum l - dedi. 

' - İnanmıyor musııtı· 

- İnanıyorum. 
- Can ve yürekle nıi? 
- Can ve yiirekle l . lf 
- Öyleyse öp .annen'~sı· 

hayır duasını al.. Bu rn~rııs 
rencide ettin. Fakat dog 

de senin değildir. AldDncıı:;cO' 
ta da haklıydın.. çunkU / 

şaşırtıcı 1 ııl' 
- İnanıyorum arııa a 

diye Hasan kekeledi. . t~ 
. b·r 19 

Safiye Sultan, gizlı 1 ettfJ 
- İnananların çoğıı 5 

;.-: 

anlamamışlardır! Onları ~eti 4' 
hakikati anlıyacaklıırdır··erİ 
byamet günü hakikate • 

M • wl 1-}ııctt• 
arıya og una ya" ~ bit 

- Bana karşı büyii~ • ~~ 
yaptın, evladım 1 - ded1

• ·c ~ 
haklıydın .. Çünkü ben~ ~;ı, 
miştin... Sana bunta:ı utiil' 
mecburdum. Halbukı, b afi1, 
nmın hakiki manasını. sbil1~ 
fendimizin dediği gib1• 1'od 

k·ı fsr meydana sıktığı va ı .,e 
H .. l . d irl'l,11 asan, goz erın e 

yet aydınlığı ı~ ldıyarak ~ısı·· ~ 
- Anla~1ım. Memnun 

Çok mesudum l - dedi. , ~ 
Ayni memnuniyet, •>'1'14 

liste hnzır bulunan diğer 1P 
lerinde de parıldıyordll• ~fi 
yetin yüzünde bu ınernı1 
bir de hüzün vardı. 

Safiye Sultan: 
f\1'1, 

- Peki, çocuğu11'1·· 

Ha yeli, çıkarın dışarı... / 

Maiyetine ipret ettı· _ •• ~~ 
• • I-111""" 

Adamlanndan ikısı, 

karıp götürdü. . ,1r~ 
·ıctı J.J" 

Bu iki aclam, .Venedı t!ısl , 
f
. •e .,_ ..Ai 

miş Ak ağalardı. Sa ı} uJıtC"' 
maiyeti de, hep böy.le ~-~ 
1ilcrdi. Onlar da, hant cJı1'1"' 
sindeydiler .. Yalnız tcal / 
huıu ile haç çıkard·tar· .ııP 

f11t1 
Safiye Sultan, ııasa ~ 

taben: r;1~ 
- Seni takdis ederi~~tl~ 

dın 1 - dedi. - Sen, ıtır td"~ 
annelik hissine bile ostU;" _,., 
lunu kurban cdiyorsı.111•11e .,,,, 
rahimin kurbamnd.aJı 1' 
olacaktır. J, 
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tl·n etıafında, uıe sorduktan sonra sa-
lıM~denbire . dolaşmağa başladı. 

_-"<\, i.i • gırdiğ· 
~ Ç basa 1 yerin tam karşı. 
Üıerıltı.ı:ııarna1t ~~kit bir merdivenle, de
~ ilde, koca ır kapı gördü. Kapxmn 

t ğer h. ttıan iki kilit vardı. a' çctrda:ya 
~~ bll ka n, askerlerden kaçtığı 

&lltıda Pıfa ra tl !<'alt hiç §Ü b s asaydı, açık ol· 
ta)a at §imdi P c ctrniyecekti. 
J:ı, ıra So~ak i• ~dcrnki onu sırf bu-

() ~cık otrnÇın uğraşıyorlardı bu ka. 
tıı.ı . asına . l 

)a.,_ n ıçin ını :An yoktu. 1 ~IJ:tıa..1_ 0ınuzıa . . 
l~ \&,( bile ~ nnı sılktı ve kapıya 

gayret sarfetmek mecburiyetinde Jca. 
lıyoıidu. 

O zaman, ilk defa olarak aklına deh· 
şetli bir ihtimal geldi! Ya Espinoza o. 
nu burada açlıktan öldürmeğe karar 
vermişse?. 

Bu düşünce bütün vücudunu dehşet
le ürperdi ve Pardayan bir sıçrayışta 

ayağa kalkarak bağırdı: 

- Hayır!.. Son nefesim kalıncaya 

kadar bu ölümün önüne geçmek için 
uğraşmalıyım.. Bir çare aramalı. Bul. 
malt!. 

içeri 'arfedeceg~_çunkü oraya boşu bo-
tı t Ye gircc:e,_ 1 kuvveti, biraz sonra Gözleri gayri ihtiyari demir kapıya 

tr.-:ib ,. olan doğru baktı ve söylendi: 
ta 'l'ccrub:~iyordu. cellatlara saklama- - Kapalı olduğu ne malum? .. Niçin 

tli ~U .. nın vcrıc:r ~· . teşebbüs etmemeli? .. 
)otdı.ı. t\ilror, her 

1
:

1 bir itiyatla, dik. Pardayan böyle söyliyerek kapıya 
d 'i erde eye hazır bulunu- doğru yürüdü. Heyhat kapı iyice kapa· 
trı bı dtırarı lıydı. Ve bütün gayretine rağmen sar. 

dQ ~kaç tancucu sivri ağır demirler- sılmadı bile .. Fakat ayni zamanda gö. 
ltıa, ta, ""as alarak köşeye götür. · 

'oq ~c ""' anın Ü • züne ilişen iki büyük vida ona bir fikir 
'~ ·ı· teni. b· zerınde bulduğu vermi' olacak ki, sevinçle bağırdı. Bu la 1 1§r :r ır bı ~ " -
lla~lt •rdi. (}{ 1 çagı kemerinin ara- vidalar, kapının iki demir sathını yek-

~lan tl) ~Utıd 
1 
ıcı kınlırsa bunu kul- diğerine raptediyordu. Salonun her ta

de lt~~fı bUyu an ~0nra da, cellatların 
....._ h'Yc gött' k zıncirlerden birisini 

Q"' "t~ek 
~tbiı· 0l'lcıi1tı oraya otuı:ıdu : 
"a 1 lt'lcr e, an~ k .. ta • d' .. a onden hücum t" r, ~ ıyc 
f •bi Car Pinoza mırıldandı. tabii, du. 
itaat ":t.cngiz; ~~.odasında olduğu 

ha\> c l> l'irlerae bi gılse !.. Şimdi, eğer 

t
• )lece ltda'Yan ~az istirahat edeyim. 
ı~ bcı... • elınıd k 

t,j eltıi . ııt!cdj V·· e ıhcı, saatlerce 
tıt~'~::~· 1"ak.at u_rüd?ğü müddetçe, 
, htttıı 1

' !?aka §~rndi, hareketsiz ve 
ıı.,lltlıılt !lakin 

0
:d §:rnd~, hareektsiz ve 

iti liuıq ~c açlık ugu ıçin, müthiş bir 
e]c ı... 11 diıtı.-t. duyrnağa ba~ladı. t....: ll:Oflt ~ ın· .. 

'~)Ot llaiıc ., 
1
. temerküz ettireme-

"~ "c ;rCrınd k . '~ılt )orgu 
1 

en ırnıldamak ıs. 
bttlundn Uktan kapanan göz

Utnıak için büyük bir 

rafında ıduran envai türlü aletlerle bu 
vidalan çıkarmak çocuk oyuncağıydı. 

Nitekim, Pardayan da. yerden ald ·ğı 

u: u sivri garip bir Aletle işe koyuldu. 
Hem seviniyor hem söyleniyordu. 

- Ne aptalmışım! Bu kapıyı daha o. 
daya girer girmez tetkik etseydim. Şim

diye kadar çoktan dışarıda olacaktım!. 
Fakat nasıl aklıma gelebilirdi? . 

Ve adeta mesut bir tebessümle ilave 
etti: 

- Anlaşıldı!. . Buraya getirilen kur· 
hanlar, elleri ayakları bağh ve muhafa. 
za altında bulundukları için, kapının 
sağlam olmasına faz!a ehemmiyet ve
rilmemi§. Espinoza bu noktayı düşün· 

memi~ olacak.. Allah razı olsun ben de 
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koridordan koriıdora aç açına 
yordu. 

dola§ı- - Galiba otuz kişi kadar tahmin edi· 

Eğer mesele yalnız ölümde olsaydı, 
korkmıyacağmda şüphe yoktu. Fakat 
bu öltim tehlikesi nereden geliyordu.? 
Ve nasıldı? Şeytani bir zeka ile kuru

lan bir kapanın içinde bulunuyordu. 
Kendisini müdafaa etmeden ölmek ihti 

mali ona dehşet veriyorldu. Bütiln kor
kusu bundan ibaretti. 

Pardayan, hiddetinden dişlerini gıcır 
datarak söylendi: 

- Demek ki, benim kapıdan kendile. 
rini dinlediğimi biliyorlardı .. Fakat ben 
den ne istiyorlar? Beni işkence odasına 

girmeğe mecbur etmek mi? .. O halde 
peki oraya gidelim de, hiç olmazsa bizi 
bekliyenleri görürüz. 

Sert ve emin adımlarla kapıya doğ

ru yürüdü : 

- Mademki, diye mınldandı, benim 
işkence odasına girmem için bazı açık 
yerler bırakılmı~. demek ki aşağıdaki 
kapınm açık bulunması lazım. 

Hakikaten kapı açıktı ve Pa11dayan 
bunu iterek tekrar koridora çktı. Ayoi 

sessizlik, ayni karanlık ve üzerine çö. 
ken ayni korku ve dehııet. 

Bir çok macera ve tehlikelere atıl. 
mış olan Pardayan soğuk kanlılığını m•ı 
hafaza etmesini herkesten daha iyi bi
lirdi. 

Kılıcını eline alarak sakin adımlarla 

ilerliyor ve düşünüyordu: 

- İşte son sergüzeştim! Bu defa ib· 
lis gelse beni bu fena vaziyetten kur. 
taramaz. 

Muhtelif istikametlere saparak, epey 
yürüdü. Birdenbire, kendisine doğru 

il ~r iyen askerlerin ayak seslerini duy
tlu. 

Derhal durdu ve dinledi. 

le bilir. 

Diye söylendi. Ve kendisi gibi etten 
kemikten insanlarla çarprııacağınr bildi. 
ği için korkusunun yerine büyük bir 
soğuk kanlılık kaim oldu. 

- Ne olacaksa biran evvel olsun. 
diye düşündü, hücum edeceğim 1- El· 

bet aralanndan geçmenin yolunu bulu· 
rum. 

Pardayan atılmak üzereydi. Fakat 
birdenbire durdu: Arkasından, nerdcıt 

çıktığı belli olmayan bir devriye daha 
çıktı. Böylelikle bir defa daha iki ateş 
arasında kalmıştı. 

- Hayır! .. Bu vaziyette büeum et. 
mek çılgınlık olur! Mesele buradan sağ 
ve salim çıkmaktır!.. Çünkü fU muhte
rem Sir Espinozayla görülecek bir he
sabımız var. 

Etrafına baktı ve tahmin ettiği gı1.t 
bir kapı gördü. Derhal iterek içeriye 
girdi ve söylendi : 

- Mademki, beni muhakkak i~kence 

odasına girmeğe mecbur ediyorlar böy. 
le açık bir kapı bulmam gayet tabiidir. 

Pardayan, silahlı adamlann, geçen 
defa olduğu gibi bu defa da kapnnn ya· 
nından geçerek yo11anna devam edecek 

Jerini ve kapının tekrar kendiliğindcıt 
kapanacağını zannetti. Fakat kapanma• 
dığmı görünce hayretle: 

- Hele bak! •. Bu da ne demek? .• 
Diye mınldandı ve o anda, sanki kcn 

disine cevap veren bir ses duydu: 

- Nihayet yakaladık 1 İçeriye girldi t 
Ayni zamanda, dağınık bir halde ka. 

pıya doğru koşan askerlerin ayak ses
leri kulağına kadar geldi. 

- Anlaşıldı 1 diye dü~ündü. Bu dc!a 
adamlar bana hücum edecek1er. Muha· 
rebc mi istiyorlar? Öyle olsun .• Çünkü 
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mütemadiyen esrarengiz yerlerde dolaş 
maktansa döğüşmesini tercih ederim. 

Pardayan bir taraftan böyle düşUnür 
ken, diğer taraftan da bulunduğu yeri 
ıctkik ediyordu: 

- Gene tavan arası 1 idi ye hayret et. 
H. Kimbilir belki de ayni yer .. dönüp 
dolaşıp gene buraya giriyorum. 

Büyak bir sandık Pardayanm nazarı 
aikaktini celbetti. Derhal sürükliyerek 
kapıya dayadı. Tam zamanıydı? Biraz 
evvel duyduğu sea tekrar bağırdı: 

- Koşun 1 Buraya girdi. 

Diğer bir ses emir verdi: 
- Kapıyı kınnl Bu ~efa yakalana-

cak. 
Pardayan bu defa bağırdı: 
- Daha durun bakahm 1 
Kapıya müthiş darbeler inmeğe baş

ladı. Ve bunu kahkahalar, alay ve teh. 
dit sesleri takip etti. 

Pardaynn, bu daracık ve karanlık yer 
de elli kişiyle başa çıkamıyacağıru peka 

la anlıyordu Yegane yapabileceği şey 

ilk hücumda birkaç kişiyi öldürmekti. 

Fakat nihayet mağlUp olacaktı. Bunun 
için, geriliyebileceği bir yer anyotidu. 
Nihayet biraz evvel sandığı kaldırdığı 

yerde küçük bir kapı gördü. 

Pardayan bir saniye düşündü ve der 
hal kararını verdi: 

- Mademki buradan geçmemi istiyor 
lar geçelim 1 

Ve buradan geçerek, önüne çıkan 
merdivenleroen inmeğe başladı. Parda
yan etrafını görmediği için, tutunarak 

iniyor ve basamakları sayıyordu. Alt
mış basamak sonra, dar ve zifiri karan. 

lık bir mahzende bulundu~unu anlatlı. 

T.avan o kadar alçaktı ki, eğilmek mec
buriyetinde kaldı. 

Etrafını yoklıyarak yirmi adım daha 
attı ve takip edilmediğini görünce hay· 

ret etti. Bu anıda, arkasında demir bir 
kallı gıcırtısına benziyen bir acı duy. 
du. Derhal geriye döndü fakat üzerine 
kapanan demir parmaklıklara çarptı. 

Vaziyetiin vehametini anlyarak mml 
dandı: 

- Evet, beni takip etmiyorlar, fa. 
kat geri dönmemi de istemiyorlar .. An· 
latıldı. İlerledikçe dah fena bir vaziyete 
düşüyorum. 

Hakikaten öyleydi. Şövalyenin yu. 
karlda, beşyüz asker arasındaki vaziye
ti, şimdikine nazaran parlak denecek 
kadar iyiydi. 

Yukanda, ıağa sola dönüyor, istedi· 
ği tarafa giderek nefes alabiliyordu. 

Burada vaziy~t bambaşka idi. 

Evvela iki büklüm olarak dolaşmak. 
mecburiyetinde kaldıktan başka, zifiri 

karanlık içinıde, dizlerine kadar çamu
ra batarak güçlükle ilerliyebiliyordu. 
Dondurucu bir soğuk kemiklerine ka· 
dar işliyor, diğer taraftan nefes de ala. 
mıyordu. 

Bütün bunlann üstüne bir de açlık 

ve saatlerce heyecan içinde yürümeni:ı 
verdiği yorgunluk. 

Şimdi can sıkıntısı yerine müthiş bir 
hiddet ve kin duymağa başlamıştı. S?
zünde durmıyarak kendisini avcılardan 

kaçan bir av vaziyetine soktuğu için 
Espinozaya kin besliyordu. Evet ken· 
disini bir av gibi kovalıyorlardı. Ve bu 

kovalamanın, işkence masasında feci 
bir ölümle neticelendirilmek istendiğini 
biliyordu. Çünkü Espinozanın kini, an. 
cak kendisini saatlerce sağıdan sola koş· 
turduktan sonra öldürmekle tatmin edi 
lecekti. 

Bütün bunlara sebebiyet veren Fa
ustaya da kızıyordu. 

Ve nihayet, askerlere hücum etmek 
suretile yol açmak dururken, buraya 

.. 
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kaçtığı için kendiisine kızıyordu. Orad'.l 
hi~ olmazsa ölseydi .. Şerefle ölecekti. 
halbuki şimdi belki de bu feci mahzen. 
de bir sıçan gibi can vermek tehlikesine 

, maruz bulunuyoıitlu. J 
Ve mütemadiyen ilerliyerek söyleni-ı 

yordu: 

- Ömrümde bir defa, makul hareket 
edeyim dedim, olmadı. Zaten bu şekil
de hareket etmek bana yaramaz .. Ne di
ye bu kadar tedbirli şeyler dügüneceğim 
tuttu?. İşte şimdi, muhterem Espinoza. 
nın arzusu veçhile i~kcnce odasına yol
landık gidiyoruz. 

Ve bu ümitsizlik ve Gıkintı içinde 
ancak bir düşünce onu teselli ediyordu: 

- Bereket versin ki herşeyi düşü. 

nen ve tuzak kurmakta çok mahir ola:ı 
Espinoza beni silahtan tecrit etmeyi 
unutmuş. Bu kılıç ve kama bende ol-

' 

dukça, muhterem baş engizitör beni 
cellatlanna teslim etmekte bir hayli 
güçlük çekecektir l 

Bu anda ayağı bir yere çarptı. Bunu 
biraz yoklayınca, bir merdiven olduğu
nu anladı ve ldüşündü : 

- Acaba buradan yukanya çıkmal: 

mı? Yahud burada oturup ölümü bek. 
lesem ı:ıyni şey değil mi? Öyle ama aç

lıktan ölmek pek de hoş bir şey değil-
Uzun müddet, soğuk ve dehşetten 

titredi ve sonra: 

- Hayır l dedi, bir tek damla kanım 
ve elim:le silah tutabilecek biraz kuv
kuvvetim l:aldıkça, · kendimi müdafaa 
etmeliyim. Çıkalım! .. Çıkalım ve işken. 
ce odasında bizi bekliyen akibeti göre
lim. 

f şkence odası!.. Bu cümle onun içiin 
bir esrardı. Bunun için korkuyor ve ür
periyordu. 

Pardcıyan çıktı. 

Şimdi kubbeli bir salonda bulunuyor 

pencere salona hafif bir ziya "'ret ~ 
du. Fakat bu ufacık ziya, saatl~çitl F. 
ranlıkta kalmış olan Partiayarı 1 

neş kaldar kıymetliydi. fe' .~ 
• J1C """ Kollarını gererek geniş bır ~,. 

dı. Bu azıcık ziya ve hava ona si d~ 
· · Bı. · rı ı;e:.:...dl. ve cesaret vermıştı. ıt ınsa r· ~ 

muş olmak için yüksek sesle ~ıısıtı ~ 
- Çok şükür! Hiç olmazsa 111 ,~r' 

rada rahatça nefes alıp etrafrf1l r çııfl~ 
liyor. Biraz evvel dizlerime 1<adıı•r.it' ~ 

nı, A
ra batıp dolaşırken, askerlere 

0
tdw· 

cum edip yol açmadığına t<ıı•Y 
isabet ki öyle olmuş. ~ 

Ve Pardayan, böylece felsef:dı· tf 
ken etrafı tetkik etmeğe baŞ: İ1 
c .zaman ürpe!'crek mınldanJı. u~ 

- Sevinmekte mana yok ı .. tfl~r ~ 
hayet kendi ayağımızla bu rtl~ııı ı,t 
kcnce odasına girdik 1 Espirıoı• .Al 
diği oldu. ııll'·~ 

Pardayan, böyle müşkül ıa~ı• ~ 
yüzünde beliren acı bir te.be~~ıc•tl' 
lümsedi ve daha büyük bır dı 4' 
lonu tetkike koyuldu. . pıJ"1 " 

Salon son !derece temizd1• ~ ,. 
yerler beyaz mermerden ya~~ .dl' 
bir çok yerlerde, kurbanların al ~~, 
kıtmağa mahsuı küçük kanall'l/e ôıl..AI: 

Masaların üzerinde, yerde. (Ji·,C· 

)arda hesapsız i§kence ~let~erı deıııif~ 
Kıskaç, kerpeten, ucu sıvrı ıarl" f' 
bıç:ıkfar ve envaı türlü balt•tJcf• l ı-

aıe ,ıe 
ocaklarını andıran yakıcı riP ,ı 

ve daha birçok görülmemi~. ~~ tıl~ 1 

ter. Hülasa bir insanı en ınut.-.9\e• ıÇ~ 
~ .. tdilıw 11 

ve işkenceyle ağır agır o ad•d' ~tf 
insanlıkları kalmamış olan ·ıc1etf 
'Öahiyane bir tarzda ~e~:ettl / 
şeyi burada bulmnk kabildi· ., ~-_; 

arll"'' , 
Pardayan bu Aletlere bak ~ jlt 

sine hangisile işkence yapılrtl8 



H ABEU - Akşam J>fl.lltaıın 

BEYOCLU 
SARAY ı Halk operea 
TURK 

b:.beder, spor vesaire, .23,40 eğlenceli mus1· · &lELEK 
a Dokuzuncu scnfonl 

ı Yıkılan belde 

~l'll ' 

ld ve dans havalan, 

BUDA:PEŞ'l'J:: 

18,03 nıusikl, 19,011 çingene orkeırt.rası, 

lstlrahat1enle filrler, 20,25 orkestra konset1, 
21,05 piyes. 23.05 haberler, 23,25 orkestrcı. 

koı:ı.aen, 24,0!5 fransızca haberler, 24,40 Ma• 
car dans pl~klan, 1,10 son haberler. 

BÜKREŞ: 

18,0!5 gramofon, hava, havadls, 19,1!5 mu• 
alkl, tarihi, diğer bir konferans, 21,2!5 piyano 
konseri, konferans, 22,1!5 ıan konseri, ha• 
bcrler, spor vesaire, 22,!50 gece konseri, 23, 
f>O transızca ve almanca haberler, 24 !!On 
haberler. 
LONDRA: 

21,85 musiki, 21,ao konuıma, 22,20 dans 
orkcstra.sı, 23,0!5 mUstktıl facia, 2,,05 bab<'r 
ler, spor, konuıma. veaalre, 24,30 dana or
kestrası, haberler, veıı&lre, 1,411 gramofon. 

Q aı~ .. 
s~S~t Q~adat Bankalar, mües..; (~ 

~~tJ •f\JŞıtketıer ve tüccaranın = 'ti ~c li.4J3az.arı Dikkatine: ( 
b. ,iôıtcrilrn· f:R Ra%etelerinde nC§redilecek ilanlara ait tarife 
Q~ ı~tır: _ 
lliriıı '-Ylfada ı.. .. _ ( 
~ ~ &tYtfacJa -ti~ . KW'Uf: 500 
U .. cı &aYıfad l&ntimı ,, 300 
ç~ a &antiın· 100 = 
~ Ve dö d.. ı ,, iE 
~ &a)'ıfala r uncü aayıfada aantimi ,, 50. 35 ~ 
l<~i nıuıı;:da santimi ,, 30 İ 

~· ~~ı ..... :.ı;:P, gaete "" ., 20 ~ 
~Ccari tn ~leri ilanatı santimi 20 
~lar yj ~Yeti haiz olmıyan küçük " 

llnı k l' 
~ llanı e uneye kadar ,, 30 E 
ik~~" ıt...-~ bet defaaı 100 E 
~ : -""• atk" 1. - ,, = 
be\> ~ 1 O kel' ar&GI' ve it anyanlarm ~ 
)a 'llılı Ya itmeye. kadar meccanerı 00 § lla p1~. Pı aca.k ılanat için tenzilat l 
ll ar i . . ~ 
~ Sİtıd çın yalnız Ankara cadde- \ 
~ 

0
e VAKiT Yurdunda ı 

s~"~ı . P A G A N D A \ 
' sırıe • f1 ,~, leı nıUracaat edllmelldir. i 

s., t\ıçb· efon: 24370 \ 
~~t~,~~ ilan müessesesinin bu~ 

saıA namına nan almak ( 
qhıyeti yoktur. s 

Çünkü ASPİRİN senelerdenberi 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ
rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

1', ~ . old.uğunu isbat etmiştir. 
1 ~ııe 1 ~ ı N 

trı 

ı Yıkılan belde 
SA.KART .t ı Bir yıldız doğuyor 
YILDIZ 
SUMEU 

ı Moakova • Şanıhay 
ı Denizler pertsl ve Mart • 

nella 
Al.KAZAK ı Kızıl Çayır ve Hücum ta.• 

TAN 
ŞfK 

ı;;.utK 

ASRJ 

buru 
ı Hll.§meUQ vaıa 
a Margartta 
ı Sll&.h bqma, Venedlk f&I' 

kılll 

Sevmek ya.sak mı ve ka 
DUD kuvveU 

ASTORYA ı Bosna ısevdalılan (Türkçe) 
ve Gl'.lkyüzü ateşler lçlMe 

OUMUltlYET ı Korsanlar dUımanı ve Vaıo 
tanda§ llllh ba§ma 

lSTANBUL 
Fr:RAB ı Zigteld ve Ctnayet masaaı: 
&ULLI ı Şarıo ellkJ zamanlarda ve 

Şeytan ve ~c;llk. 
ntLAL t Kaptan Blud n Yıldızlar 

revüsü 
AZAli ı Halk opereti Hallnıe 
&LE!\mAB ı Kaptan Dlud ,.. Haydut 

a,la 
~IALBE'f 1 Moh!kanlarm aozıu 27 kr 

mm. 

BAKIRKÖY 
UILTtYADI ı Unutma beni 

KADIKOY 
BALE : Sten Karuin 

OSKUDAR 
OALll • JU&nlta 

BALAT 
JıllLLJ ı Kanunsus mcml•ket vt 

Ekm.•k;l k&dm 

'l'TYA'l'ROLAR 

TEPEBAŞI. 

Dram kısmı 
YABAN ORDEÖt 

Yazan: Yurut Ziya 
Bestcllyen: Muhll.I Saba
haddin 

Franıın Tl,atroııon4ııa 

Openı kaim 

AŞK MEKTEBİ 

JTAT..K OPERETi 

Od ak,am ..at 11 de 

aA.R.AYDA 
Zozo Dalma.sm lfUraklle 

BU TECRÜBEYE 
TAHAMMUL EDEN 

11 

YALNIZ l~A~JA1~f-~anı1M!~ 
~ F~ ffiffl ! ?~ #Jlf $.ff ! ıff ~ -

; ! ?'~ W~~k~ ~Y~~iil~ii ~il~ 

~ı~~ 
i 
Sabah dokuzdan akşam 

mat be~e kadar mat, sııf ve 
sevimli bir ten· Gündüz tek
rar pudralanmrya hacet 'yok. 
işte; havalandırılmış yeni 
T okalon pudrasının ga • 

ranti muhassenatı bunlar • 

dır. Bu cazip havalandır -
ma usulü, Porisli bir kim • 
yagerin keşfidir. Bu usul 
dairesinde havası toplan • 

dmlm~ yegane hafif pud -
radır. Şimdiye kadar yapı -
lan pudralardan• on defa 
daha aaf ve daha hafiftir. 
Bu usul. T okalon pudrasr 

nm istihzannd~ kullanıl • 
tnaktadrr. lşte bunun için
dir ki. T okalon pudrası, 
daha muntazam ve daha 
mükemmel bir tarzda ya • 
pq;ır cildi hemen hernen 

görünmez bir güzellik ta • 
bakası ile kaplar ve yüze 
tabii bir güzellik verir ve 
modası geçmiş ve yüze bir 
makiyaj şeklini vermeden 

kalın adi pudralardan ta • 
maınen başka bir tesir ya • 
par. Bu yeni T oknlon pud
rası yi.ize yapışık kaldığı 

cihetle buna "8 saatlik pud
ra" tllbir ederler. Arhk ne 
parlak burun. ne ynğlı cilt 
görünmiyccek, belki rüz • 
gar, yağmurun. terlemenin 
icrayı tesir edemiyeceği mat 
saf ve sevimli bir ten gö -
rünecektir. 

Si., 

Ereğli Kömilr Havzası Sağlık TeşkiU\tı 
Raşbeklmllğlnden: 

1 - Zonguldak kömür havzası sağhk teşkilfitmıı lüzumu olan 329 
kalem ecza ispenciyan malzemenin muhammen kıymeti 4999.90 kuru§tan 

ibarettir. 
2 - lhtiyacatm listesi ve §81'tnamesi İetanbulda T aşhanda maden me· 

murluğunda ve Zonguldakta sağlık teşlrilatı baş hekimliğinden parasız ah-
DD'. 

3 - Ekailtme 3/2/937 tarihinde çarpmba günü saat 15 de Zongul
dakta maden müdürlüğünde sağlık komisyonu tarafından yapılır. 

4 -Eksiltme açık eksilt:D)e ıuretiyle olacaktır. 
5 - Muvakkat teminat 375 liradır. (396) 

I'\ ~~.. in tesirinden emın olmak için 

markasına dikkat ediniz. ----~--~ ------
• • 



HABER - Akşam po~tuı 

Neden 
BAL IC 

Radyolarına 

itimat etmeli ? 
Çünkü: 

AGA BALTIC 
laveç mamulib bir 
radyodur ve muhak
kaktır ki İsveç daiına 
birinci nevi mal iınal ve istihsal eder. 

AGA BALTIC Tam ayar olup 16 ila 2000 metre kısa, or· 
ta, uzun dalgalarla çalışır. 

AGA BALTIC 
Çok zengin bir kadran la mücehhez olup ar
zu edilen bütün istasyonlar kemali zevkle 
dinlenilir. 

AGA BALTIC 
(Ortoskop) denilen nevicad bir iğneye ma
liktir. Bu sayede istasyonlar parazitsiz ve 
sükfuıet içinde bulunur. 

AGA B ALTI C 
Çok sağlam ve gayet zarif şekilli olup her 

. kullananı hayret içinde bıralamş eşsiz bir 
radyodur. 

• 

.ş yerleri: 

Beyoğlu İstiklal caddesi 314 ŞARK PAZARI (Bazar dü Lövan) 
Galata, Bankalar caddesinde RADYOF ON MAÖAZASI 
Pendik: Elektrik mağazası, ŞEVKET KAMBER 
BURSA: Nureddin Neşet, Uzunçarşı No. 128 
İzmir: A. FELDMANN Peştemalcdar Çukur han 
Zongu1dak: Mobilya Evi ALI RIZA 
Ve tstınıbul. Sı•lt?T'hıım:ım Hamdibey l!ecidi 54 

Kimyager 

Hüsameddin 
fam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· 
ımum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası karşısında İzzet 

Bev Ham. 
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ii Doktor ii 
~~Ömer Abdürrabmao~i .. .. 
i! DERMAN ii .. .. 
ii Muayenehanesi - Eminönilnde U 
ii V ALDE HANI içinde No. 21 Si .. .. ················ . ······ ···-······-··· .. ·•············ ·-·····-·················· .. ·········-··················· 

Yeni Bosna köyünde Hasan oğlu 

Müslim veresesinin cbenancet intikalen 
bila senet tasarruf ettikleri köy içinde 

.. bir hane ile kumsalda bir tarlanın ma. 
halli tahkikatı için şubat ayının 7 inci 
pazar günü gelecek tapu memuruna iti
razı olanlann hazır bulunarak itiraz
larını bildirmeleri ilan olunur. 

Gripe, Nezle ve soğuk alğmlıklarma, Romatizma, diş vebaş ağrılarına 

karşı en tesirli ilaçtır. İsmine ve sakallı markasına lutfen dikkat buyurunuz. 

Maden kutularda olan ALGOP AN tesiratı hariciyeden bozulmaz. HER EC
ZANEDE ufak ve büyük ambalajlılan vardır. 

Erkek er a ı ... 
Guzcl ve s:ıg-lam dişlere malık oımalıdırl:ır. 
Çunki. midelcrinın :.elamcli, dışlcrinın mukcm
mc:liyctinc tabidir. Mükemmel ve -ıaglam dı~· 
lete malik olmak içın mutlaka Dentol dı~ ~uyu 
ve macunu kullanını7.. Puteur'un tedkıkı fenni· 
ye-;ı daıresinde İstihzar edilen Dentol diş ~uyu 
ve macunu gayet antiseptik ve nefıs kokulu 
olmakla tütün içenlere şayanı lav5iyedir. rur 

DENTOL diş -;uyu ve macunı;, dış etlerini 
lwvvetlendırir Ncle<;ı taslıyc ve dı<;lcri hü'I· 
nu muhafa7a etlı~ı gibı dı~lcrc parlak bır 
beyazlık verir. Dentol bütun purfumorİ· 
lerle eczanelerde ntılır. 

. Ier yerde DANTOL i~teyiniz. 
Eczanelerle Parfümörilı:rde satılır. 

5000 liraya satılık bisküi 
fabrikasının binası 

Üsküdar, Selllmi Ali efendi mahalle
sinde Acıbatlem caddesinde 322 • 328 
numaralı 353 metre murabbaı zemin 
üzerinde ve yüzü 32,60 metre uzunlu. 
ğunda iki kat kargir bina satılacağın 
dan daha fazla malumat edinmek ve 
binayı görmek için isteklilerin Üskü
dar tcadiye, Çamlıca caddesi 33 sa • 
yılı evde bina sahibine ba.s vurmala
rı, 

• 1 
sözü boş değildir. 

APAM RKA MüstahzarS 
yurd toproklBt' bu sözil teyld eden 

biric'k imal kaynağıdır. 

Kendi kendine 1000 kelir116 
_, 

Fransızca der!I 
La famille Durand 

Resim: 3 

/ 
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1 - Un (e_) en.fant: bir çocuk. 2 -. Le jouet: O'fj1l~ ~ı. 1 
4 - Le laıt: sitt. 5 - Le chat: kcdı. 6 - Charles. ~tr 
tr:ıin: tren. 8 - Denise: Döniz. 9 - La bonne: h 

2
..,,, ıJ 

10 - Le bebe: kiıçük çocuk. ıı - La poupee: bebek· 1 t.Jııı' 
val: at. 13 - Le lit: yatak. 14 - Le coin: Mşe. 15 -
blr ev. 16 - Le bras: koZ.. • 


