
Ut ün 
Milli davanıızın zaferi dolayısile 

Türkiye bayram yapacak 
B 

Fakat içten gelen bu arzunun tahakkuku esnasında bayramın tam manasile muntazam ve 

k •ı muazzam olabilmesi için Cumhuriyet Halk 'Partisinin işe ön ayak olmasını rica ederiz 

llŞVe l ---- Türkiye, Fransa ve Suriye arasmda 
Ugün izahat verecek y k d A k d b• -:c:.uaıı-v.killerHeyetidün saaton dokuzda a ın a n ara a ır 

··letlıiıc~,fu:i.r:.::.~~....:ı::....: 1 muahede ı·mza edı·ıecek ~ Lıönü, Hatay meseleai hakkında beklenen izaha- i 
S, .:ıet Meclisinde verecektir. Dün Cenevreden li 

• rıer geç alındığı için izahat bugüne bırakıl- Ha tayın kanunuesasisini hazırhyacak heyette 
!ariht "'Ce~-~tats.ıat.---• Türkiye namıria Numan Rifat bulunacak 

.nıaşrna 
"'•Yenin istikbali için bir 

.._ Qaranti teşkil ediyor 
8

1
'1. Hariciye Nazırı konseydeki 
Qlkunda bUyle sUyleyerek 

28 bir hakikati ifade etti 
Si (~Uluai) - Henüz ve Türk - Fransız - Suriye devlet· s)' lllUtabakat hasıl leri arasında imzalanması mukarrer 

lQ ~ ~ ~t bazı noktalar gösterilen iki muahede de yakın za. ' 'da '"ClleVJ'ede görüıü- manda Ankarada imza1anacaktır. 
~l Türk-Fransız (Devamı 7 incide) 

~tana metni 6 ma saydamndechr. ------
e1'tQ1r 

lf Okômeti 
tebrik etti 

At..~ _(A.A.) R . • A • A 1 1 1 1~ 
-~ - e111- nı ve ınsanı usu e, arsru usa m· 

9' ~ ~vekil lnö- yık olduğu kıymetinin verilece-
~ IQ lb~tlerdir: ğine ıüphe yoktur. 
~ ~ tnu tayin Bu eser, Cümhuriyet Hüku-

tl.l.ıo ~e ~en. ~If • metinin milli meseleler üzerin-
~~ ekilimızın de nekadar f8§maz bir dikkatle 
~ ~~esin- durduğunu ve onlan en makul 
~ ~ ~ olan tarzlarda intaç için cesaret ve fe-

•\&Jlan ınede- (Devamı 6 ıncıda) 

Arlık hürriyetine kaVU§mıt§ olan San oaktan bir manzara.., 

Suı··iyede bazı lahrikçileı~ 

okları silftbhıyıp 
nümayişe sevkediyorlar 

Antakya. 27 (A.A.) - Havas ajan. muhtelif şekilde tezahUrata maruz 
sı bildiriyor: Suriye efkin, lskende. kalmaktadır. Birçok şehirlerde nüma. 
run hakkında gelen haberler üzerine yişler yapılmıştır. 

Vapurlarımız 
lskenderuna 

gidecek 
ilk posta iki gOne 

kadar kalkıyor 
Hükamet fimdi Payan kadar git

mekte olan Mersin hattı vapurlarının 

bundan sonra İskenderun limanına ka
( Deoomı 6 ıncıda) -----

Opera ve film artisti 

Lavrens Tibet 
Sahnede ark adaşını 

UldOrdU 

Şam, Halep, Humus, Hama ve 
Dizorda çarşılar kapanmıştır. Antak. 
yada Suriyeli Araplar dükklnlarını 

protesto makamında kapatmışlardır. 
Hiç bir hadise vukuu bildirilmiyor. 

sa da yarın için Halepde gayet mil. 

him bir nümayiş hazırlandığı luı'beı! 
verilmektedir. 

Halepte 
Halep, 27 (A.A.) - Bugün Halep. 

de iki büyük nümayiş yapılmış ve şe. 
bir baştan başa kapatılmıştır. Beyan. 
nameler tevzi edilerek talebe lsken. 
derunu kurtarmak için silih başına 

(Devamı 6 ıtlCula) 

Türk memurlannın hizmetlerini ttnutııveren Şark Demiryolıarı Şirketinifl 
ecnebi erkdnı 

Laı;rens Tibet 
Nevyork : 28 (A. A.) - Metropoli

ten operasında bir prova esnasında met
hur ıarkm ve film artisti Lavrance Ti
bett kazaen diğer şarkıcı Sterani'yi 
hançerle yaralamr§trr. Yarah sahneden 
aynlarak pek hafif olan yarasını sar • 
cJımuı, falçat beı saat IOftTa ölmBftür. 

Şark Demiryollarının 
büyük bir nankörlüğü 

·ş:rket gider ayak Türk memur
larının haklarını da götürüyor 

Hükumet tarafından aatm alman 
Şark Demiryollan sabık müdürü 
Paskal, Türk memurlarına verilecek 
ikramiyenin miktannı tesbit etmiye 
ba§lamJttır. Tevziat listesi yakında 
tamamlanacak, Paskal parayı dair 
tıp memleketine dönecektir • 

Paskalın Türk memurlarma ve
receği ikramiyenin pek gülünç bir 
miktarda olduğu anl8§ılmJttır. Mese
la 9 5 lira aylık alan ve 11 .ene çabr 
mıı bulunan bir memura S3lira,ay• 
da 7 5 lira alan ve 48 eene gı'bi uzun 

(.llevclmt 6 •flCldo) 
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Milli davamız, sulh yoluyla halledilmi~ bulunuyor. Bununla nekadar 
aevinsek ve işin dostça halledilmesine çalışmak suretiyle hükumetimizin 
gösterdiği kiyasetle nekadar iftihar etsek azdır. BUyUk Şefimizin derlıı 
bir isabetle ifa.de ettikleri gibi "Türltlye Cumhuriyeti Htik\ımetinin bu 
siyaset kavrayışının dünyada sulh ve huzur istiyen ve bunun icabı tabiisi 
olan hakseverliği ~iar edinmeyi fazilet bilen bütün dUnya milletlerince 
takdirle knr,ıılanacağına şüphe yoktur." Tilrkiye milli davası üzerinde en 
der!!l bir hassasiyetle durmakta ve sulh yolundan ayrılmağa mecbur knl. 
ma.'llak için büyük bir hilsnüniyetle çalışmaktaydı. Bu yoldan ayrılmak 
rstırnnnda kalmadığımız için de ayrıca sevinç duymakta ve Milletler Ce
miyeti prensiplerinjn kuvvetlenmesine hizmet etmiş olmakla beynelmilel 
salında bir örnek da.ha teşkil ettiğimize kani bulunmaktayız. Bu suretle 
bir kere daha tebarilz etmiştir ki milli meseleler üzerir.dc şaşmaz bir dik
katle enerjik davranmasnu bilen Türk siyaseti ayni zamanda beynelmilel 
tilemin en sağlam sulh temellerinden biridir. . . "' 

Hataylı kardeşlerimizle beraber bütün Türklerin sevinç içinde bu bay. 
ramı muazzam teı.ahürlerle k,;_Uulamak istediklerinde şUphe yoktur. 
Esasen millt davanın muzafferiyetini tes'it her Türkün vazifesidir de ... 
Bu itibarla. vatandaşların unmıni bir teza.hUrde bulunması için lhımgc. 
len teşebbüs ve tertibatın alınmasına önayak olmasını Cumhuriyet Halk 
Partisinden rica ederiz. 

HABER 

lngiliz aş ve ili 
Esk.D Krau nne kaıır<dlceşOeırDlfilDın 

~göırd'JışmeUeırDınıe 

Razı o muyor 
Ban İngiliz gueteleri İngiliz sara -

y:ı ile bUkilmet ara~nda bir ihtilif çıktı
ğuu haber vermcktediTler. 

Thc Star gazetesi, kabinenin Dük 
de Kent'le Dük de Glouceater'e Avus
turyada Windsor Dlikllnll ziyaret et -
mekten vazgeçmelerini tavsiye etmi~ 

olduğunu iddia etmektedir. 
Kral cilesi, ıon kanunevvel ayı h!di

selerl yilzilnlder: kendi ~rk!ru arasındaki 
münascbatm kat'iyyen mUteessir olma
ırJ§ olduğunu ve tam bir ahenk bulun

Son dakikada Başvekil Baldwin, 
mevzuubahis ziyaretin hususi olmasına 
rağmen kabinenin bu ziyareti tasvip et
memekte olduğunu bildirmiştir. Bir 
müddet sonra Gloucester Düküne En
zesf cldd'e gitmeemsinin makul olacafı 
ifade olunmaktadır. 

Star gazetesinin salahiyettar bir mem 
hadan öğrendiğine göre, bUkfümt , 
Kent ve Glouccster DUklcrine DUk de 

duğunu isbat etmek auusunda bulun- -------------
duğundan bunun tçin en iyi çare En- Har clye Veklllmtzln 
~esfe}dde eski krala yapzlacak bir zl- la aA no mu·· a .... katı 
yaret olacağı mlitaleasmda bulunmuş-

mr. Kral hanedanının ilk pl~na R 1 J J 
g8re Kent DUkil, Prenses Julia'nm iz - 0 m 8 e Ç m z 
divacı munasebetiyıe yapılacak merasim Mi aooya gitti 
den sonra La Haye'den Enzesfeldd'e Romadan bildiriliyor: 

gidecekti. Türkiye hariciye vekili Tevfik 

...D aı p c lfl1 ya tdl caı 

Ordu Başve ·ı 
be v enm·yor ! 

Kabine teşkili 
ttmitlerl gene 

suya dttştil 
. ~aponyada kabine, teşkili teşeb
litısleri yeniden akamete uğramış, ve 
lf ler kanşmıştır. Kabineyi teşkile me· 
memur general Ugaki ordu ile yaptı
ğı müzakerelerin akim kaldığını bil· 
'dinniıtir. Siyasi mahafildeki kanaate 
göre ordunun bu vaziyeti üzerine U
gakinin kabine teşkili işi suya düş
müştür:.. Kendisine şimdiye ka~ar 
müzaheret etmiş olan gazeteler bıle 
yeni bir takım ihtilaflara meydan ver 
mektense Ugakinin kabine teşkiün
Clen vazgeçmesini tavsiye etmektedir 
ler. 
t General Ugakinin doğrudan doğ
nıv. İrn?:ıratora müracaat ederek onu 
ordu:;a kumanda etmeğe ve harbiye 
nazırını tayin etmeğe davet ~tmesi 
Ugaki ile ordu arasında ihtilafın hal
ledilmesi yolunda bir hareketi telakki 
edilm~.ktedir. 

Ordu şefleri, bu takdirde itaat et· 
mebveya ilahi mahiyette telakki edi
len bir emri reddetmek şıklarından 
birini tercih etmek ıztırarında kala
caklardır. 

: ..... _.... .............. ·-······-····················; 

Rüştü Arasla ltalya hariciye nazın 
Kont Ciano arasında şubatın üçünde 
vuku bulacak mülakatın hazırhklariy 
le uğraşmak i.izere Türkiyenin Roma 
büyük elçisi Hüseyin Ragıpla elçilik 
erkanı iki gündenberi Milfınoya gir 
miş bulunmaktadırlar. 

İtalya hariciye nazın Kont Ciano 
§Ubatm ikisinde tayyare ile Romadan 
l\1ilanoya hareket edecektir. 

p 
~Slr~lr<elfil~ft~ 

Si as- cinayet 
HA a aydınlatılamadı 

Rus iktısatçılarmdan Navaşinin 
Pariste katledildiğini yazmıştık. Na
vaşinin yapılan otopsisinde tabanca 
ile değil, hançerle öldürüldüiü anla
şılmıştır. 

istintak hakimi bu hadise hakkın 
da acılan tahkikat netices·nde belki 
de 1 cJ30 da esrarlı bir şekilde ortadan 
kaybolan general Kutiepcl vakasma 
dair bir ipucu elde edilir mülahaza. 

siyle icap eden tedbirleri görüşmek 
üzere generalin dava vekillerini nez
dine davet etmiştir. 

Polis birçok şahitler dinlemiştir. 
Bunlar rnevanında merkezi ve şarki 
Avrupada yahudilerin hukukunu mü 
dafaa komitesi katibi Boris Cureviç. 
çok iyi tanıdığı maktulün örnek ola
cak bir hayat geçirdiğini söylemiştir. 
Borisin jfodesine p,Öre maktul Sovyet 

JIABER - Akpm postası 

e a çıkarılan 
ze ·r kaynağı 

Şehirde g·zli morfin satışının 
teşkilat yeri i .miş 

Muhafaza teşkilatı memurlariyle 
emniyet memurlarının Fatihte bir e
roin fabrikası meydana çıkardıklannı 
yazmıştık. Dün yapılan tahkikat bu 
fabrikanın Gürcü Yusuf, Yorgi ve 
Rıza isimlerinde üç kişi tarafından 
işletildiğini ve Dimitro isminde biri 
tarafından da bazmorfin tedarik edil
diği anlaşılmıştır. Şimdi bir bazmorl 
fin fabrikasının yeri aranmaktadır. 

Fabrikada imal edilen morfinle· 

ın tevzi ve satışı Ahmet isminde bi
ri va!'lıtasiyle geniş bir kadın ve çocuk 
şebekesi tarafından yapılmakta idi. 

Muhafaza ve emniyet teşkilatı 
şimdiye kadar meydana çıkarılan bü

tün müteferrik vakaların bu fabrika
ya bağlandığını görmüştür. Fabrika· 

nm meydana çıkanlmasiyle mühim 
bir zehir kaynağı kapatılmış olmakta
dır. 

Bektaşilik maznunlarının muhakemesinde 

Asri suç ar olduğu 
ileri sürüldü ! 

Maznunların avukatına göre tekkelerin 
kapanmasıoa dair kanun teşkilatı 

eshslyeye muarızmış ! 
Eyilpte Bekta§i Ayini yapmaktan ma.z 
nun Nihad (ba.ba.) lle Mustafa. Turabi. 
n1n muhakemelerine diln ak§am. üzeri 
devam edilmiştir. 

DUn maznunların avukatı Şefik mU. 
dafaada bulunarak §Öyle demiştir: 
"- Asrımız, bir takım asri hadisat 

tevlit etmiştir. Bu arada asrl suçlar 
da ortaya çıkmıştır. Ve bunlardan bı
rine de işte bu h!idise ile temas e_ 

dilmiş oluyor.,, 
Bu sırada reis müdafaayı keserek: 
- Asrl suç olmaz, kanuni suç olur, 

demletir. 
Avukat, mUdaf aasma devam ederek 

demiştir ki: 
- Bu hAdisedekJ ilk ihbarı, sıtkı 

hulQs eseri saymak mümkün değildir, 
bendenizce... n o :bir )".ezidlri 
m~ roltine, ya da bir_nuı.ıibin Jlıt· 
olm1yan Hitifesine atfediyorum. Ve iş. 
te bu ihbar üzerine, o gece eve "Hilr. 
ren gürra" girilmiş, yemiş ve işret 

sofrasına "ayini cem" manası verilmi§ 
tir. Zabıt mualleldir. 

677 numaralı kanunun neşrinden ev 
vel, Bektaşiliğin, maksatları, ga,ycleri 
ve vazifeleri mevcuttu. Kanunla bera
ber, bunlar orta.dan kalkmıştır. Eski
den bir Bektaşiyi, birinci derecedeki 
Bektaşi halif elerİ baba yapardı. Kanun 
dan sonra yapmak ve yapılmak ~:;ıa _ 
hiyeti merfu olduğuna göre, artık böy· ı 
le bir muamelenin icııası kabil değil -
dir; kıymet ifade etmez, muteber ol • 
maz. Müekkilim Nihat, Babalığı alıp 
da o sıfatla nerede ne yapacak, bu sı. 
fatı ne dıyc, na..~ıl kullanacak? Böyle 
bir maksat yoktur ortadn ve böyle bı: 

muamele, bu,,."Ün hiçbir ehemmiyeti ol
mıyan muameledir! 

Bektaşi ayini, açık olmaz, kapalı o
lur. Ayinde rıı.kı içilmez, ç8lgı talın -
maz. Bektaşi, rakı içip çalITT da. çalabi. 
lir Bektaşi olmıyan gibi; lakin Ayin ha 
ricinde yapar bu eğlenceyi! Ehlivukuf 
evde tetkikat yapmış, zabıtta "Semağ
hanc" olmadığına. rapor vermiştir. 

Herkes, evinde • komşularını iz'aç eL 
meden • eğlenti yapmakta serbesttir. 

Demek istiyorum ki, bir kimse bek. 
taşi olduğundan dolayı muahaze edi -
lem ez. Yalnız, bu yolda teşekkül kur • 
maktan, faaliyet göstermekten mem -
nudur." 

Vekil, ana kanun olan teşkilatı esa
siye kanununun 75 inci maddesile 677 
numa.ı alı _haıruua.uı uıu ....... aen!&, c'1':' 

numaralı kanunun teşkilatı esasiye 
kanununa. mütearız bV]unduğunu, haL 
buki teşkilatı esasiyenin bir maddesin
de, anakanunla. hiçbir kanunun tearuz 
edemiycccği yazılı bulunduğunu ileri 
sürmüştür. İçtihat ve kanaat serbesti. 
sinin, ancak amme menfaatlerine za -
rarlı tezahürlerinin kanuni takibata uğ
rıyabileceğini, bu davanın meşhut suç 
kanununa göre süratle bitirilmesi de, 
umumi hilktlmlere göre yürümesinin, 
duruşmada keşif v. s. uzun boylu tah
kikat yapılmasının çok yerinde oldu -
ğunu ilave ederek, "bu suretle mahke
me, mevzua. iyiden iyiye vukuf hasıl et. 
miştir. Adaletin tecellisini, mi.iekkille -
rimin bcraetlerine karar vermek sure· 
tile gösteriniz!" diyerek müdafaasını 
bitirmi§tir. Muhakeme karar verilmesi 
için 2 ~ubat:ı. bırakılmıştır. , 

Teth. ç· r A manyadan 
ta ima ar 

Mos "Ova a i muhakeme şa
yanı dikkat safhalar gösteriyor 

Moskovada T roçkistlerin muha- Piatakoftan §ahsan talimat aldığını 
kemelerine dün de devam edilmiştir. söylemiştir. 
Dün sabah dinlenen suçlu Stroilof Bundan sonra, şahit Stayn din· 
SOvyetler birliğinde Alman mütehas lenmiştir. 
sıslarm casusluk faaliyetlerini idnre Stayn havza madenlerinde mon· 
edenlerden biri olan mühendis Vu- taj işini yapan bir Almandır. 

28 tkinciknnuıı 
,.-1. 

1~ 
Varlık mecmuasının~ 

rihli sayısında frallS1ıs!D11 
edilmiş iki yazı var; i1' e@ 
güzel oldukları için t 0ge 
ler elinde dilin ne. bn ~tll 
mek için. B. Hayrı R eıı b!: 
tercüme ettiği hikfıY~ rl' 

Tartak'Zcınau _w'k7 ~.' 
ra namına mr şet) daı" 
sam,flar ilaç ı~ tc ~ 
tilmişti. Ve onıı .~11 h. 
yip gömebilmek ~ · 

Zar l.tımaıı. ~rrıa W"' ~ 
Bumınla bırlıTde ~-ıJ;': 
lıman bir kndın oı 1J"'ı 'ftİ' 
Kemancı ona bak-1 ~ 
iyilikle. FaTw.t, oeı:,~~ 
yen güne de b<J'/clY F:. 
met'lerini gözetliyor· . ru 
1.arı OathCrine't 6 1 "ı/ o 
evummişti. Ve get1 
Bu doğru değiüli·" . 

Tashihe kalkmı)'S~·.d 
resi tashih edilir ki! tett"' ı 
deaux'nun hikayeıcrinİ JtlldJf 
ğiz diye dilimiz btl 
mu?... , 

B. Vafi Mahir'in tel' 

zıdan: ~ 
Herrımı sıçrıyarak. #1 "JJ 
bir tahta kapı oel~1'1a~ 
tu, bir gümrük . fl"JJ 

.. d·ı ....it"ıi•1 gor ı , oraya !!"' 01, 
bir ş~e ra];, a~ttr tıif 
yarı ile btt şi§fl!I' ~ def-

Yalnız türkcesi bO~ 
cayı da iyice kavrıY 1 f .ıl 
"karşısına bir tahta ıcıı~iif~-, 
dar koştu.". Bu cUtnle, ~.,f. 
şan adamın o tahta iCİD 
biliyordu, ona varına!< ııt' 
demektir. Halbuki fr cıud' 
naya gelmez, çünkÜ ~ tıl 
''karşısına bir tahta. ~8• ~ 
dar" dan eve! söylenıt'· -et 
si: "Koştu, koştu. nib~'~,(I 
tahta kapı çıktı'' d~··· ' 
"Bir ~isı:ı r!lı: .... ~t·ıte d' .11 

chercher une bouteı ıfle-"" 
sa gerek. ''Hadi ·•ea~ırtı# 
lcı" diye tcrcUme cdı ;fil~~ 

- dC· lim! (0 da doğ?'U ,. 
Fakat "f nirc cherchcr ' f 
mak" değil, "aldırrtın~· .. bıl 
marlamak" demektir· .~ 

• b\l ~ı. 
bir daha içti". '··· 01:' 
şişe daha içti" demc1< ~ ~ 

zısı1l/, B. Vafi Mahir, ya. 
diyor ki: oradJ' 

Anatol hemen 
ğiimünU açtı... ~,c 

k t'' .. lfl'' 
"Düğüm açma • · c:Jı> 

::.-" ~,,, · "dil-.. ··zu .. lw- · ,e'· I mız b'llm ço . fi~' il 
bilmezlerse hallıniZ ,, ~°61 

"d··i!i}t11 Hem burada Uo. • • ç 
değil: " ... paketin 1pıol ,,. 

Varlık'la bir de ~ dV1 

edilmiş yazı var. oıı ,.ııı• 
dilinden daha terniZ 
yanlışsız değil: · . ~~ 

Pu.şkin'in eserle'\~ 
ve eserlerile şli <Jf>t. .... J 
ba.Jladı. - Ali~~ ilt ~ 

Yani eser, cserıerı çalC ~ 
"'D."'kin artıl< ff mış .. , ... "'.i • -A<\ıtı&I'" 

leri ile şöhret k~- _J 

mek olsa gerek. ~ ~ 
V ç kt.J Petersüıl1' '" f61: // 
le?erdeki ~" :;.&6'~ J 
oturmı~tıı. Etı. ş~" r ,,1 
araba tutmak içt ıffl" f' :1 
pik bulıınma:, M 'J 
dü. • lt~Jfr, 

" ... babasının, bıı;, d~~ 
ki fakirane evinde·" !" ot. 

. ••cefll » 
le "mahalle" yı xıı ı.r~, 

mak, burada, hiç.~~11 ~~~ 
detli soğuklarda.. J1f -r-;; 
le" ister; "cebinde cııı'' d 
"elli kapig-i bulunfll 

ıııt· 
mıza daha uygun ° 

ester tarafından bu faaliyete sevkedil Sabotaj için Çostuktan talimat al 
eliğini, Almanların bu foaliyete bü- dığını, Sovyet aleyhtarı fanliyete faal 
tün kuvvetiyle yardım etmeyi, Al- bil surette iştirake mühendis Vurm 
man tekniğinin yayılmasına ve Al· ve Flassoa tarafından davet edildiği
manyaya daha fazla sipari~ verilme· ni, bunların yabancı bir devlet mü· 
sini temine ve Sovyetler birliği kö- messiliyle münasebette bulunan fa: 
mür endi.lstrisinin sabotajla inkişafı· şistler olduğunu ve Almanyadan talı ===-====:::::~. 
m durdurrnağa çalışmayı taahhüt et mat aldıklarını söylemiş ve T roçkister 
tiğini söylemiş, bir Alman mütehas· ile müşterek olarak Floren. Flaso, ve 
sıs vasıtasiyle Novosibirskte bir ya- Vurm tarafından havzacn ~a~:nlan 
hancı devletin resmi mümessili ile sabotaj ve casusluk hareketlennı say· ! ' : 

i HABER ~ . . . -
~ lstanbulun en çok sahlan ha-~ 
~ kiki ak~am gazetesidir. ilanla -i 
i rmı HABER'e verenler kare.! . : ! derle!:. ! ............................................................ 

Rusynya dönerek oredaki dostları 
sayesinde mühim bir siyasi mevki el. 
de etmek fikrinde idi. Binaenaleyh 
Navaşinin rakiplerinin ihtirasına kur 
ban gidip gitmediği ve sonra bu cina
yetin alakadar olup olmadığı suali 
varit olmaktadır . 

r.asıl temasa geçtifrini ve bu mümes· mıstır. 
silin talimatiyle nasıl sabotaj fanliye· . Aksam celsesinde sudu Amold 
tinde bulunduğunu ve Kuznetsk hav- sorguy; çekilmiştir. ~ 
zasmdaki casusluk sabotaj ve cinai Hayatında dört isim ve birçok pa-
icraatını anlatmıştır. saport kullanmış olan bu adam, hav-

Mahkeme bundan sonra suçlu zada 1923 te bir Amerikalı grupiylc 
Norkini dinlemi~tir. Norkin, 1933 te birlikte kaçak olarak gelmiştir. Çes-



~sırnaıif 
cem nye'ltDeırn li'i)cdle 

Müşterek 
yardım 

Bazı cemlyetlerce 
muvafık görillmlyor 

Öğrendiğimize göre esnaf cemi· 
yetlerinden bazıları esnaf cemiyetleri 
arasındaki müşterek yardrm birliğine 
iştirak etmemeğe karar vermişlerdir. 
Bu cemiyetlerin başında balıkçılar ce
miyeti gelmektedir. Daha ziyade a
zaları kalabalık cemiyetlerden mürek· 
kep olan bu nevi cemiyetler, müşte
rek yardnnm temin edeceği menfa
atleri kendi azaları için uygun bul
mamaktadır. Balıkçılar kendi bütçe· 
sinden ayıracağı yüzde 25 yardım 
parasiyle balıkçılar için bir hastahane 
de birkaç yatak teminini daha muva· 
fık bulmaktadrr. 

Diğer cemiyetlerden bir kısmı yar 
dım birliğine i~tiraki kabul ettikleri
ni ticaret odasına bildirmişlerdir. Müş 
terek yardım şeklini kabul etmiş olan 
cemiyetlerin adedi ne olursa olsun 
oda idare heyeti bu şekli tasdik ettik
ten sonra müşterek yardım esasları 

iize"';inde faalivete geçecektir. 

ıs anbul 
çöpçüleri 

·otobüs biletlerinde 
Belediye hiss si • uç 

r misli arttı ı ıy 
Altı kuruşluk biletten ·· ç 
kuruş resim a anacak 

Şehirde otobüs işletenlerle Belediye -
nin arası açılmıştır. 

Belediye şimdiye kadar otobüslerde 

kesilen 100 varaklı biletlerden. 100 ku

ruş resim almakta idi. Şimdi bunu üç 

liraya çıkarmak kararındadır. Bu ka
rann otobüsçülere tebliği için kendileri 

Beleldiye varidat müdürlüğüne çağınl

rruşlardır. Fakat Belediyenin kapısın: 

kadar gelen otobüsçüler pek fahiş bul-

Atatürkün 
bir büstü 

Yakında müzeye 
konulacttk 

Büyük Önder Atatürkün müze-
nin heykeltraşi kısmında hazırlanmak 
ta olan büyük kıtada bronz büstü ya
kında yerine konacaktır. Eser hey
keltraş Zühtünündür. Ayni günde 
yeni tertip edilmekte olan meskukat 
ve madalya pavyonur- da açılacaktır 
ki bu kısım dünya müzelerinin en 
zengin bir salonu olacaktır. 

duklarmı söyliyerek bu resmi tebelluğ 

etmemek için Belediyeye girmemişler -
dir. 

Otobüsçülere nazaran mesela 6 kuruş 
alman Kerestecilerle Fener arasındaki 
mesafe için müşteriden 3 kuruş resim 
istemek yüzde elli resim almak demek 
olacaktır. Bu da halka ağır gele~eği 

gibi otobüs işletmek de bu şerait içinde 
otobüsçülere mümkün görünmemekte -
dir. 

Gazeteciler 
Kendileri için hazırlanan 

Kanun IAyibası 

üzerinde görilştüle r 
İstanbul basın kurumu fevkalade 

kongresini dün yapmıştır. 

Küşat resmi Maarif Vekili Saffet 
Şehrimizdeki çöpçülerin acınacak 

Arıkan tarafından yapılacaktır. 

Pek aıcınacak bir 
halde 

Muharrem Feyzi T ogaym riya
set ettiği kongrede haysiyet divanı 

intihabı yapılmıştır. Haysiyet divanı
na Asım Us, Muharrem Feyzi, Bur
han Cahit, Neşet Halil, Refik Ahmet 
Sevengil seçilmişlerdir. Yedek azalık
lara da Tevfik Necati Kozol, Ali Ul
vi, Talat, Ihsan Arif intihap olun
muşlardır. 

halleri dündenberi ba§lıyan kar temizle- ----------------
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Bundan sonra Matbuat Umum 
Müdürlüğünce hazırlanan Ti.irk Ba
sın Birliği kanun layihası v~ Birlik 
nizamnamesi de tetkik edilmiş, bazı 
maddeler ilavesi teklif ve temenni o
lunmuştur. 

<C u ~ ©l li'll rn ® ır <fiJ 
ır lYı ır ~ lYı ifil ınnH® ır <91 

<§1 ©~~u lkJ) ~ (YJ 
Bugünlcu gazctel.c1'in ba§'!JClZlları, 

llatay :xıfcrin:ıı hu.yıtk~iUjii.nü anlat
nt-aya çalı..,mıal;tadır. Ab "din Dav' er 
Cumhnriyct'te "Civanmerd Türkün 
merd dostluğu'' 1uüııı bahsediyor ııe 
zaf crin bilyükfüğim ·ı, ona gösteril. esi 
gereken ehemmiyetin d<.'reoesiııi anlat. 
tı1. tan sonra şöy fo d: yor: 
Davamızın kazamlm~mı temin e

den iki büyük fı.mildcn, Atatiırkün 

yüksek dehasıru, hakkın bızde olınası
ııa n'.1.Zaran, çok da.ha ehemmiyetli gö. 
rüyoruz. 

Hatay meselesinin Türkiye cumhuri
yetinin dileklerine uygun olarak hal
linden, Suriye ve Fransanın da istıfa. 
deleri büyüktür. Bir defa, meselenin 
bizim kabul etmediğimiz bir tarzda 
halline imkan yoktu. Çünkü, Atatür
kün v onun sevk ve idare ettiği Türk 
milletinin kırılmaz azim ve iradesi, 
bugün değilse yann, davayı, ist.ediği

miz şekilde, hallettirecekti. Fakat, o 
zaman, Fransa ve belki de Suriye, 
Türk dostluğunu kaybetmiş olacaklar. 
dı. Türk dostluğunun ne demek oldu
ğunu, Fransız matbuatının bir kı8.Dli· 
le bizzat Fransız Ba§vckili pek iyi an. 
lamışlardır. Onun için, Hataya istiklal 
verip Türk dostluğunu kazanmak ve
ya aksini yapıp Türk dostluğunu kay
betmek şıklarından birini kabul ıstıra. 
rmda kalınca pek akilane olarak birin
ci şıkkı tercih ettiler. Böyle yapmak
la Türkiyenin hesabına olduğu kadar 
kendi hesaplarına da iyi hareket etmiş 
oldular. Çünkü, nihayet, Türk Hata _ 
ya hakim olmak gibi - tahakkuku im
kansız _ bir .arzudan vazgeçmeğc m~ • 
kabil, Suriye de, Fransa da Tilrkiye. 
nin daima· bel bağlanabilecek olan kuv 
vetli dostluğunu temin ettiler. 

Hulasa, Hatay me.s-0Jcsin.in, bir jhti-
18.fla değil; blı- itilafla bitmiA olmasın. 
dan dolayı Fransızlar da, Suriyeliler 
de biz Ti\rkler kadar memnun olmalı • 
dırlar. Çünkü, 

Civanmerd Türkün merd dostluğu. 
nu kazanmışlardır. 

me ameliyesinden iyice meydana çık -

mr}tır. Avlda on hes lira e-ibi küçüle hir 

Ucret alan ve aabahın be§inden güne~ 

batıncaya kadar çalışan bu zavallıların 

eline vergi kesildikten aonra esasen 

13 lira kadar bir para geçmektedir. 

Belediye bundan elbise parası namı al

tında bir kısmını kesmektedir. Bu su

retle tabiidir ki İstanbul çöpçüsünün 

karnı tok değildir. Fakat sırtı da pek 

PERŞEMBE 

1klnclktınun - 1937 
Hicri: 13~ - Zilkade 15 

Hatay meselesinin büyük bir za. . K 
ferle neticelenmesini Basın Kurumu 
fevkalade kongresi, derin bir tahas-AŞ D ~O 
süsle karşılamış ve bu muazzam :Zafe. <dl al 7,16 

C1ü ... ein B .. 11.,1 
17,18 

değildir. Çünkü; verilen entipüften el - v • .ı .. t Salı.h Osrı. lkmdı Ait{vn ~bı ı~ 

biselerin bu çok yıprattmcı işin karını, 1 .. --f'-+-fııiı-+--+-+--• 
yağmurunu, güneşini karşılamağa ta - ole 

,,...., ,52, 12,27, 15,03, 17,18, 18,ISS, t>,34 

hamülleri mahduttur. 

• Bütün bunların neticesi olarak, tstan- ••m••••••••••• 
bul çöpçüleri zaman zaman caddeler-

de yar ve ağyar önünde sefalet resmi 
geç:tleri yapmaktadırlar. 

GEÇEN SENE BUGüN f\1E OLDU? 
Mongolistanda harp başladı, Mongol kuv. 

vetleri Mançorl hududunun geçtllcr. 

ri kazandıran Reisicumhur Atatürk' e 
Türk Matbuatının minnet, şükran ve 
tazimlerini arzetmck üzere Kurum 
reisi Hakkı Tarık Us' un riyasetinde 
bir heyet seçilmiştir. Heyet, dün ak
şam Dolmabahçe sarayına giderek 
Atatürk'e bilvasıta kongrenin şükran 
ve tazimlerini arzeylemiştir. 

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

İÇERiDE: 
• Anadolu Dcınlryol'nrı ve Haydarpa§a 

ı tahvillerinin ödenme şekil üzerinde 
çıkan ihtllrıt üzerine hUkQmct ve şirket ml'
mes:iilleri llrasında cereyan eden mUznkerı::•ı 
!er §U şekilde bir kararla netıcelenmloUr: 

Bu ı.ıır:tet'erin aksiyon ve obllgasyonları• 
nm faiz ve ltfalan bugtlnkü İsviçre Frangı 
üzerinden tediye edilecektir. 

Bu ltil!lfı rr• 'ıe rvln tanzim edilen Ulylba 
BUyUk Mlllct Mecllsine arzedilmlştlr. 

• Bund:ın bir mllddet evvel Koska karako
lunda imam nlktıhlyle bağlı bulunduğu H c
mldeyl öl.:J"rcn ?.,.,,..,,.t p.,P•mm duruşma• 
sma dün ağırcezada ba§lanmıştır. 

• Şehrin yeni bUtçc!:lnde bilhassa sıh
hiye, itfaiye. ve hava tehlikesinden korunma 
tahRIRatr çoğaltılmı!)tır. 

• P•1~•1ye Eminönü meydanmı tamir et• 
Urecektlr. 

* B ·ı,,rlcrde bina vergileri için sarı 

ihbarnamelerin esbabına gttmedlı!i anlaşı'

mışltr. Bunun lr-ln ihbarnamelerin beheme
hal eshabma. tebliği hlldlrllml,tır. 

* ,.,._ '; 7 .. Pml için Alman -
-ırla deniz yollarında bugün müzakerelere 
ba.şlruıncaktır. 

* Ticnret Odası başladığı Turizm i~lnde 
dl"' r Tica~t odıılannm da yardnnmı iııte· 

miştlr. '" 

*El~zizde 9710 liralık yeni pul ve tavla 
mnrk:ılan yanı1 .. 11kln esktıere karışmış ve 

bada yakılmıştır. Tahkikat yapılmalıtc
dır. 

* Hav.,M -, "t-tnnbul mektepleri, 
adiyle bir tayvare hedl"e etmek için mck -
teplcrde dernekler kurulmağa bll§lanmış -
tır. 

• Iktisat VelıttleU ince tul ve jerse ku • 
maşlar imal eden makineelr tdho.llne mC
saade etmeğe karar vermiştir • 

• Münhal bulunan Sümer Bank umum mti• 
dUr muavinliğine lstanbul TahUlll.tı Tlca• 
r!ye la'boratuvan ııefl kimyager Halid tayin 
edihniştlr. 

1 
• Ankarada bulunan Holanda heyeti • me 

yanındaki Fllps Radyo müdürU radyo işle· 

rlmiz hakkında tekııncrde bulunmak üzere 
tetkllder yapmaktadır. 

• Bir Türk sermayedar gurupu şehrimizde 
bir ampul fabrikam kurmak için çalışmak• 
tadır. 

* DUyük Mlllet Meclisinde dUo Orman 
kanununun müzakeresine başlanmııı ve bir 
lıaç maddenin mUzalrnresi yapılmıştır. Bu 
münasebetle ziraat vekili de izahat ı:ermlş-
tlr. 

DIŞARIDA: 
• Amerikan kızılhaç CemiY.ctll reisi Crayr

ton garp ve orta garp mmtakalarmda su tn~
malan nctlccslııdc açıkta kalanların 760 hln 
olduğunu ve bunlara yardım için en aşağı 
blr milyar dolara thtıynç olduğunu sayıe. 

mlştlr. 

• Fransada Sury le Comtal §ntosu bir 
yangın neticesinde kül olmuş birkaç milyon 
Frank d!'.'~er1nde tahmin olunan kıymetli tnb
lolar koleksiyonu mabvolmu§tur. 

• İnglllz i§ÇI partisi icra komitesi Sir Staf· 
ford'un riyaseti a•tında bulunan Sosyalist 
cerrılvetlnl partiden ihraç etmeğe karar veI• 
ml~Ur. 

@ Ilttlsat Vckdlctl 26 martta açılacak olan 
Bevnelmllel kömür Berglsi için hummalı bir 
ıekilde hazırlıklarda bulunmaktadır. Bunun 

lçln TUrkous raportörlerinden Suad Şakir 
şehrimize gelml:tır. 

• Amerika relsicumhuriyte İngiliz Ticaret 
nazırının konuşmalarında iki memleket arı:.
smda bir ticari anlaşmanın vukua gelemedi
ği beyan olunmaktadır. 

• :Marsııyada Hlmaycletfal taratmdan 
Sanlte - Margucritc yurduna tevdi ermen 
on beş yaşlarında kadar )1rml çocuk isyan 
etmiştir. 

Bunlar yatnkhane)1 yntrna ederek yatak· 
lan tutuşturmağa teşebbüs cttllttcn sonra 
kırlara kaçmııılardrr. 

• LelılırtP.nda lrurtlar bir kızakta seyahat 
eden bir adamla iki atı yemişlerdir . 
* Belçika kabinesi bir buhran geçirmen -

tedlr. Sıhhiye nazırının istifa edece!;! ar.-ı 
!aşılıyor. 

• Sab.l< Alman Kayzer'lnl 78 inci yıldönr
mü tes'it edilmiştir. 

• Bulgariı;tanla Meksllta ara.ııı~da bir 
dostluk paktı imzalanacaktır. 
* Bcyne'mllel demlryollan lwngrcst. A • -

rup'.lnın bllyük şcbekclcrlnln mümessilleri j 
ha-·- o'duğıı halde Frnnsada Mentondn açı"·ı 
mıştır. 

• 1-'rnnsız reisicumhuru Löbran. bir takım 
tayyare tabrllcaıarmın isUmlO.klne dair ol'.ln 
yedi kararname lmzalamıııtır. Bu !abrlknlnr, 
milll'c.5tlrilmlş rlrketlcre vcrllceelıtır. 

* Almanyıı, dört senelik plO.n kadrosu için
de maden tC'darll{ kin şiddetli tedbirler al -
malıtadrr. Husust eşhas ellerinde bulunan 
plO.tln, nllıcl, c;!nko ve knlıı. 'l 15 §Ubata kr- , 
el.ar hllkl'lmete tevdi etmel!'c mC'ebur hıtu'• 

maıtt.adır. Hi'~!•"ıi<ı ht'·P rnt cC'en'er hnJ'l"' 
1 

ı1ec!IE""ekler 'O'e kendilerinden para cezası al!•j 
nacaktır. 

1 
Sonra karakona 

teslim o•du 
Geçen akşam Manisada bir aile faci

ası olmuştur. Manisamn Şaban ağa 

mahallesinde mütevazı bir ailenin ba -
bası olan Mehmet evine dönünce kan
siyle tüccardan Haşim zade Vehbiyi 
gayri meşru bir vaziyette görmü~ ve 
derhal bıçağiyle ikisini de öldürmüştür. 
Mehmet bundan sonra karakola giderek 
teslim olmuştur 1 

~ ©.\ u ~@.} lf"il 

Posta kon resi 
ŞehrimJzdelif iiÇlima 
b:r kaç gün sürecek 

Kahirclde gelecek sene toplanacak o -
lan Beynelmilel posta , Telgraf ve Te
lefon kongresine gidecek Balkan ve kü
çük itilaf murahhaslannnı direktiflerini 
tesbit etmek üzere dün muhtelif mem
leketler 1 mütehassısları şehrimizde bir 
toplantı yapmışlardır. 

Heyet beynelmilel nizamnameleri 
gözden geçirerek müşterek metinler 
hazırlamıgur. Bu metinler kat'i şekil
lerini aldıktan sonra Ben'deki beyne} -
milel "Tele _ Communication,. merke
zine bildirilecel:tir. 

Posta ve Telgraf l\lüdürü Mazharın 
riy:ısctindcki Türk heyeti misafirlere bu 
gün tstanbulun görülmeğe değer yerle
rini gezdirecektir. Heyetin çahşmalan 
daha birkaç gün devam edecektir. 

Heyet. Küçük Antantla Balkan An
tantına ldahil devletlerin telgraf, telefon 
ve pcsta tal.s!an üzerinde de tetkikatta 
bulunduktan sonra posta takslannın 

asgari hadde indirilmesi için teşebüs -
lerde bulunacaktır. Söylendiğine gö -
re, bu iki antanta dahil devletlerin pos
ta, telgraf ve telefon ücretlerinde 1 
m1rt 1937 iden itibaren tenzilat yapıla· 
caktır. 



HABER - llfam postası 

o k halt Si akşam 

ediye kazana /arın 
adlarını yazıyoruz 

9 lkinclk!nun bilmecem.izin lialli: 
'(D harfiyle gösterilen anahtar kilide 
uyar olncalrtı) 

BİR ELEKTRİK FENERİ 
KAZANAN 

Birinci: Fikret Özalp Maltepe süel 
lisesi. 

BiR LOSYON KAZANAN 
İkinci: Galip Hergt.ll Haydarpaşa 

posta telgraf memuru. 

BiR KREM KAZANAN 
Üçüncü: Erol Akş.rbaşı mahalles! 

Alp sokak No. 21. 

BiRER lPEKil MENDiL 
KAZANANLAR 

1 - Mahir.er Acar Beşikta.§ spor cad 
desi 97. 2 - Gıı.zanfcr Beyoğlu 52 incl 
ilk okul, 3 - 1smet Dinçe} Eyüp orta 
okul 359, 4 - Mehmet Gözen Alp Be· 
&ik~ Yıldız polis okulu komiser Vas
fi oğlu. 5 - Erenköy Altmtarla Bos
tancı caddesi 87 numarada. Alft.eddin, 
6 - Mustafa, İstanbul 24 üncü ilk okul 
356. 7 - Şehabeddin Pulat Pcrtevni • 
yal liseel 597, 8 - Hamavısb Papaz • 
dan Gedikpaşa mUslim sokak 19. 9 -
1'.rkan: Gclcnbevi Orta okul 10 -
Darllşşa.faka. lisesi sınıf: 7 46 A. Rifat 
NeclA Ozan Maltepe ikinci okul 227, 
11 - Mela.hat Demir İstanbul kız lise. 
si. 

KIT AP KAZANANLAR 
ll - Perihan Altmel F~ner. 12 -

Arif Ha.ntol Kumkapı orta okulu. 14 
:Agft.-h Cengiz Kadıköy 5 inci ilk okul. 
15 - Osman Dikmen, Sanyer ortaçeş
me caddesi 7 numara. 16 - Saba Sü
mer Malatya 15. 17 - Niyazi Kotay 
Ankara Fcyzipa.şa mahallesi Mete a -
partmı:ını 38, Emel Onur alaca hüku
met doktoru kızı. 18 - Nccmirc Ay
ten Tezcan İnönü kız lisesi 333. 19 -
Hayreddin Tubay Kumknpı orta okul. 
20 - Adalet Münci, Beyoğlu Mcvlaha
ne çıkmazı. 21 - B. Yonca Heybelia
da ilk okulunda. 22 - Nihad Iföseoğlu, 
Tophane Sevim mağazası. 23 - Zennu 
re I\a.batns kız orta okulu 256, 24. -
Maide Ahmed Aksa.ray Horhor cadde. 
si Hacı Halit sokak, 18. 25 - GUzirı 

Tophane 211 

DEFTER KAZANANLAR 
26 - Turan Akba§ oğlu. Sirkeci jan 

dnrma konak yazıcısı. 27 - NcclA Şen 
Erbey oğlu 12 inci ilk okul. 28 - S. 
Çukndar Kumkapı Nişancası Camii§e
rlf sokak 28. 29 - Kemal Tayman ls 
tanbul erkek lisesi 1587. 30 - Semiha. 
Ercnköy kız lisesi 354. 31 - Adnan 
Erba.,ol, İstanbul 34: üncü ilkmektep. 
32 - C. Umut Bandırma orta okul, 32. 
33 - Mezeciyan Ankara cnddesi Or • 
hanbey han. 34 - Nikola Papnikotof 
İtalyan lisesi 257. 35 - Emine Samat
ya Marmara caddesi 29. 36 - Nermin 
Kartal 234. Nuri Ülkümen Şehzadeba
şı. 37 - Azime Aytaç Nişantaşı kız 

orta okulu. 38 - Fikret Turgay Fatih 
Atpazarı. 39 - Ömer Scvf eddin tsta.n 
bul erkek sanat okulu 5i0. 40 - Ke -
maleddln Demir Şehremini Saray mey 
danı. 41 - Ertu~rrul Valde cami so
kak, 6. 42 - Adnan İstanbul erkekli· 
sesi 154. 43 - KRzmı Kıza.l 13 tlncU ilk 
okul. 44 - Alcgra Galata kule dibi 
Brot hn.n. 45 - Muzaffer TurgUç Edir 
ne erkek lisesi. 46 - Vahc Azat Pan
galtı Cabir sokak 46. 4 7 - Mehmet öz 

ler, sanat okulu talebesinden. 48 -
Yüksek Ticaret ve iktisat M. H. Candan 
Vedia Pulat, Aksaray KüçUklanga. 28. 
Hüsameddin 2 inci okul. Asüman No
dim Akkuzu Beyoğlu Mehmet a.ğn yo
liuşu. 

BiRER KALEM TRAŞ 
KAZANANLAR 

50 - Zerrin Yurtözll Ebussuut cad
'desi. 51 - Engiil, Ortaköy tramvay 
caddesi 1. 52 - Nuri Ülkümen, lta.1 • 

istikbalin filmi!... 

yan lisesi. 53 - Bülent özteoman Ba.- FRANSIZCA SöZLU 
kırkör Sıı.kızağacı. 54 - SeIA.ıni Vefa 20 ·ı 1 1 7 d ı..· _ • L d ·1rı1e~tt, mı yona ma o muş ve ay anoen on ra ve Pariste emsalsiz bir muvaffakıyetle göstefl 
lisesi 667. 55 - Nuriye Ka.ragUmrllk h WELLS'' b · k · f ı I y deP meş ur romancı ın üyu eserı Ye im erin §aheseri.... stik halde muharebe... er 
Ilk.okulu 193. 56 - Orhan Sevencan Gelecek hayatı ..• Dünyası .. Kadmr,. Erkegı'"'. ... 
Samatya yalıboyu. 57 - Tilrkfuı Eti11S 
Sultann.hmet Akbıyık, Hamam sokak ilAveten: FOX JURNAL son dünya haberleri ·Jııl' 
34. 58 - Lfıtfi, Emirgan orta mektebi. Hamiş: GRACE MOORE'in ŞAHANE MELODi filmi henüz gelmemesi hasebiyle, göstetl 
59 - Ayşe Kamaçav İstanbul kız lise- gelecek haftaya tehir edilmiştir. 
si 786. 60 Berat Yalgın İstanbul kı~ -=9~~~-~~~~~~~~~==I:!:~~m!i::Jiimm~iiİmmoiiiiiiİiiiiitl!' lisesi 29. 61 - MuZaffer, Bahçekapı iJI 
Taşhan yanında. 62 - Pericet !stan • ~ı il i11' 
bul kız lisesi. Fatma Beşiktaş Gülnar ~ oemaSJDln b Y d 
sokak 11. 63-Meliha İstanbul kız li· Muvaffaklyet 1'1~,~ı 
sesi 1313. 64 - HCOLCAY. 195 P. L. YARINKi SA B " ı 1" 
65-Zeki, vctaıısesi393.66-cahit Bu hayla.Az , YıMız A A ~ 
Olcay Pertevniyal lisesi 195. 67 P Mll- ,J 

kerrem, Sirkeci Demirkapı Tayahatun. s A A R A 115t11" 
sokak 42. 68-Adnan Akadur Bahçe- aı"kadaşı Er-uı::cı Bu hafta stııe~ 
kapıda berber. 69 - Macide, İstanbul 1 b ı h lkmm eSlı stan u a pek ziya de beğendiği altın s 
kız lisesi 1280. 70 - Halime, Edirn&o t J1 
kapı Sannaşık cami sokak 21. 71 - bıı·akın tenor -»@s ph ScGıımD~t0 

J 
!smet Özdemir Yüksel ticaret mektebi 

talebesinden. 72 - Mahmut, Sirkeci B • t. leh D f,,/ııg 
BUyilk 1stiklil oteli altında 43 No. 73 (M. Güngör) imzaaiyle aldığmıız ır l lZ o~ (' 
tsmail Emrullah, Şehremini tbrnbima- bir mektupta §Öyle deniyor: 
ğa Çavuş mahallesi. 74 _ Oktan Tur- On altı yaşındayım. Bir seneden 

beri benden üç Yat büyük lise tahsi il re:- ft """ S .n.18\ & 0 0 t ıWI 1 g1i: J 
ga Şehzadeb~ı Kemalpa.-,a caddesi 2. li gören bir gençle konu~uyorum. llk ~ lE:ıı u u U.lfO ır li"'\l Ta e V@ m ırıı , 

BiRER KURŞUN KALEM zamanlar onu çok seviyordum. Öyle Musiki, şarkı ve cnzib mevzulu filmi emsalsiz bir ıtııl' 
KAZANANLAR zannediyorum ki o da beni seviyor kazanmaktadır. 

75 - Aguş İstanbul erkek lisesi du. Üç ay biribirimizi hiç gönqedik. ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
126. 76 - NurcddinAlimeô tanbUl f-oo.-Mektepler a~dığı-zamım onun hak 
tf caret lisesl. 77 _ Ka.ragÜmrük Sar~ kriida birçok dedikodular işittim. F 
maşrk cami sokak ,21. 78 - Nezihe Er- kat hepsini inkar etti. Bir kere de 
yılmaz, Çapa kız muallim mektebi 81. onu bir kızla gezerken gördüm ve 
79,- Giller, Cemıhpaşa. Hobyar ma. ona kendisinden aynlacağnnı söyle 
lıallesi Büyük Tulumba sokak 27. dim. Bana artık kimse ile konupnı 
80 - Cahid Pertevniya.l lisesi 370. 81 yacağmı ve yalnız benimle alakadar 
M. Mahmud Sirkeci Demirkapı. 82 - olacağını söyledi. Şimdi bana karşı 
İsmail Koçkapan Pertevniyal lisesi 81. hürmetkar ve beni seviyor gibi görü 
83 - Nida Kurclli Aksa.ray Çakırağa nüyor. Buna karşılık be.nim ne yap 
mahallesi 14. 84 - Burhan Sırrı ls • makhğım lazım geldiğini lutfen izah 
tan.bul erkek lisesi. 85 - Güzide, 1s - eder misiniz?,, 
tanbul kız orta okulu. 86 - Tank GUt· CEVAP: 

rg 
OU"\1~000~ tab0 asu 

oOuycır ı 
Amerika Gangsterlerinin dehşc l 

tinden bir senedir lngiltereye sığın- j 
mış olan meşhur tayyareci miralay 1 
Lindberg ile karısı İngiliz tabiiyetine 
girmek üzeredirler. J 

Kendileri ve üç yaşındaki oğulla- ' 
gfuı İstanbul erkek lisesi 87 - Burhan 
Uğur 1stanbul erkek lisesi 581. 88 -
Cezmi Pulat İstanbul erkek lisesi 1402 
89 - Su.zan Basri Beyoğlu 24 üncü ilk 
mektep. 90 - Perihan Kızıltuğ Divan. 
yolu. 91 - HUsameddin 2 inci oku!. 
92 - Kenan Çok.şen Kasımpaşa orta 
okulu. 93 - Necati, İstanbul erkek Ji. 
sesi 964. 94 - Cemal, mıra.gümrük 50 
95- Özniv Kumkapı Taşçılar 28. 96-
Ayten Bağlarba§ı. 97 - Rüknettin Sul 
tanahmet 51. 98 - B. Çağlı Sam.at~ 
Müdafaai milliye caddesi. 99 - Namık 

Düşüncenizde aldanıyorsunuz. rı Jon için yakınlarda tabiiyet beyan 
Bu genç katiyen sizi sevmiyor. Sevgi nameleri alacakları söylenmektedir. l l'M:i6:!iCI~HllilifJ_~ 
her şeyden evvel sadakat yaratan --------------------

Tınay erkek lisesi. 101 - Gillümser, 
Saraçhanebnşı 5. 102 - Rükneddin İs
tanbul erkek lisesi. 103 - Nnim, Sul -
tanahmct değirmen sokak 3. 104 -
Mazhar, 35 inci ilk okul Beyoğlu. 1(\5 
Sclamedclin 27 inci ilk okul. 106 - M. 
Vural Kumkapı orta okulu. 107 - Meh 
pare Derbenıl Be~iktaş Muradiye Kök 
nar solmk 14. 108 - Fatma Derbeı:dı 
Be§iktaş :Muradiye Köknar sokak J 1 

iki 

bağdır. Sizin gözünüzün önünde bi· 
le başka bir kızla dolaşmaktan çe· 
kinmiyen bu çocuk kendisine macera 
anyor. Sizi de macera heveslerinc

1 
alet ebnck istiyor. Daha çok gençsi· 
niz. Bir hayat arkada§ı seçecek çok 1 
zamanınız var. Bu haylaz arkadaşı 
kendi haline bırakıp ayrılmanızı tav· 

-
siye ederiz. 

109 - Sevim Akdöl Beşikta§ Köyici 
Altıntaş sokak. 110 - Kemal Gün gör• 
İstanbul erkek lisesi. 

Açık konuşma: 

Bayan NtıJa Kura2liye: 
HcdiycZeri. kendini:: matbaamızdmı 

gelip almalısımz. V CtJa başka birisir.i 
yo7layıp aldırım::. 

r a 

DUR 8UN\J~ 
S, \ MO i ~Al<'
l<.AT OLO\J
GUNV .AtJ 
LJtA(.A- -
. · G l'Z. -~..-.c:---.... 

' 
eze, 

sında 

Kullanınız. Akridol, ~~~ ~ 
l;ıreı alınmasın~ ~i~1 

1,'1"' 
ğaz ve bademcık ılbh•~ 

. r 
çabuk g~ırı · ııf'ıJ• J 

Her eczanede bıl14D,, 
15 tanelik kutusu 3S, ,ıııt· 

kutusu 70 }{ortl 
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HABER-i\lCşam ~ 

ToırD Ton amca ... 
ın o in ıraı©Iy@S6JI 

ş 

Yillni d 
~ ilıı: 0kul y d 
~ar "Yar lam ~§m a iken amcamı 
~\'c~Cftnj~ old!' .. ış~c? el çckmcğe 
l\i d t lnuhar .. &u ıçın bana (Mu-

C'iret..... . rırı) n _ 
ıı..~ "'lltııtj ı,, 0 tcr yazıhanesı-
~a Ve di'-~ . "'endi . 1\ .t r ıı;ten sıne peşin bir 
... -.ıa L L sonra ay .. b. li ~ UOtçıa.nd rıca uç ın -
ta... Çok mı. k · k . .~f Ça}l§tığıın . :r.ınu ço sevdı-
' lloterierd jçın, az zamanda 
~ 'l.a~atdı. O en ° dum. Hayli müş 
~\!•.f bir ha meyanda gayet gü~ 
trı ~~İni s~1} da b.ulunuyordu. 
tıllaııa ltıi~a han~ ~ek ıstemediğim· 

•~ Ca~lltı dıye bir takma ad . i\ıcşh . 
!liıı Ur le • 
l>ııt .~et . ngın 1 : ~ llıydi. l( Paşa ardan biri-
'hıı~· cvlend?~~ının ihanetini 
L ~U i:ı~anrna dıgının on sekizinci 
~dar ç~ beyin avası açmıştı. 
~c g~e~~nday~:t~hatli olduğu o 
"il. ~ının tarar ·~~ayın peder 
~tın\trı Ctinin büın~ ıltızam ediyor 
lii'ct aleyhi Yuk bir kısmını 

c~ k ne ol k ' ~ ~ istiYord ara • gelinine va-
~ l§lerd u. 
~·•ık endı 
~~tittı aık Yaztho ayı Semiha ha-
li bit fi:. Çok gi.izeküeme geliyordu. 
~ ~k ~tt başl d · Aramızda ha-
~~ di bir k a ı. Çok namus-

~ .. l'~·.'L tvlen~~clı. Onun için 
~"11~ 11 

IJO§<mrnu e .. demekti. 
~Otdı.ı kendisin· ~uz.ere bulundu

. B ı nısbet h"" dd 
tııııı eli. etıirn de ka en. ur a e· 

. tıi. Cençtir .~aatim şu mer 
L ~~n evlen .' guzeldir, seviyo
'"' ~k lllafih, h ını?"eYim} 
~ tı.... adis .. lcrı· t b"A • 'tQ ·••. BaJ. r' , a ıı seyrı. 
L 8a~t g<:istern •'-'klnlı, ayinci devran 
~de :-<-ı \lf .. ı_ -.ce ti} 
~ buı ""' tef ek .. 
~· f Unac:ak 

1 
curetkar hareket-

f~ n:ra.haldek~rsam.Scmiha ha-
~b lllı;-'te"· .7.a.r, bır daha ya-

\trıurdu.egnı söyliyerek teh-
t: ~ en de terbiyemi ta· 

d '"Qj'ti -..Orı 
~· 8·. ~-· ll'ıuhalc.Cinesı 

~l' ~ı: ~~nrna.. k znnıaııı 
~-' ~~}'al gn arar alınıyor 
'"'Qcf:. •· b "Vardı..... K d" . 

~eli "'emeği . .'"· en ısıyle 
NiJı >'e tarar Yı~ıp bir sinemaya 

ı D a;-et b· ettırn. 
~tı! .. 011 ır ·· 
l· ~ b' ~Un 8 &un söı; verdi: 
"it 'rırıd onra, b .. .. k . 
,;_. ~Ct e fi) d uyu sınema-
"'ll ~ ......... _ ın e'"· 
~ ~~ti('IQn<ıcak eı .. ecek, meşhur 
' ~eçir. Sonra t~ Oraya ~eraber 

~l'aea,~k. kcn .şb?ş.a bır ak-
~ıt tneı.. ktık. dimızı nişanlan-
~' halllaJep talebe

8 
• • • 

~~cRe lln. O . .1 ~~bı. sevincim-
1\l; 1 }itrıı·\~ladı~iu sabırsızlıkla 
~ıtlıtıı~ lrine · akvimi açtım': 
, bttind' Silbatahstlkryordu. Bu ta· 

. e . a şa-· "A •)od '~lln· '"· ym 
~O •tr~rn. 1 

birinde!,, diye 
~0~n k da a" 
~ ~~ "'l'ın ~r surette hastalan-
~~tki11l~: Citti~ PaŞa beni kona
Ni~· ,.u;~ halde b Zaman kendi
J... '11, ~et' '1 sar uldum. Elleri ~il· ırı.. ar~1 .. d · '""el · ... §, a et ··ı·· 

t1 tnışti a o um 
~' ~b\l~ · Boğuk sesle 

'L }'aPalı ı 11\, rn · · dedi - zira 

D ~"~ Dto~na:ııro ifil 
~tııı.ı~ruda °' ~'t O n 
~ "\4Q oJa rı do" fi 
~, ~h.. ıı N· Rtuya 1 ·1· 
~111\lll'I ~va d •tıdista ngı ız idaresi 
".etıe rı~t:t !t· ~- .?

1 
'eynfetlerinde 

rL, C'1..]" " tı"• "'<lg ık d" k 
''l 3,:'cı et} P.ı star ıre törlü-"t L v(> b· ttde ı::tiklere ·· b 
L - ~ ın f :!/eni d .. gore u 
"lı tıi ç ~ld a~la 1 °uan kızlar-

~ tr ı. er 'ek d " 
b ~ ... 1 lte f~l'ıcck d .. ogmuştur. 
ı.lıtlil\ ttıl'tıe ~ oitn kogurnları hep 
'4lt~ e}'ale ~ ~ tadır. 

l'I F~~ tlerdc a &•~en erkekler ~ 
cltr. Ynı Çağdaki kıt-

4\~l ı~ 
Q~ nns 

~ ~ ~ırasa aı ırn 
~'~· o-~ (Q ır D ~~ "'e ~ \·c fl ~il"~ lfi7;) D 
~b l.ı~ .<!t§ernb 

L. \\ \' • c. L-.!li 
'ltt e C uıgı zce 

~hıt k . l.ı~tes •• Almanca 
'• -:1lri 'ttc· \>e 

1
• Fransızc:ı '• !ti l ll."1 ... 

'• '() l\~ . "'<i\tı : 
~. D·~~t\i •• 
., ~tduncii •• 

~llti " 
•• 

Fransızca 
İngilizce 
Alın anca 
Fransızca 
lngillzce 

fazla zamanrm yok .. Biliyorsunuz ya, 
servetimin bir kısmını gelinime ver· 
mek istiyorum. Bunun muamelesini 
bana çabuk hazırlayın. 

içimde bir sevinç vardı: 
- Ayın yirmi birinde sevgili· 

me bu müjd~·i de veririm 1 • diyor· 
dum. 

Muameleyi hazırladım. Dört şa· 
hit huzurunda paşaya okudum. Her· ' 
kes münasip buldu. Paşa imzaladı. A
damcaoız o gece zarfında vefat etti.' o • 

Ertesi gün gazetede bu irtihal ha· 
berini okuyunca, birdenbire gözü
mün önüne dün yazmış olduğum va
siyetnamenın sureti geldi. Tarih 21 .. 
halbuki paşanın vefatı 19 ... 

Hemen yerimden fırladım. Sure· 
te baktım. Evet, aldanmışım ... Gece 
gündüz aklımda olan tarihi koymu
şum .. Paşa da bunu imzalamış ... 

Tarih, ölümden sonraydı.. De
mek ki vasiyetname sıfırdı 1 

Buz kesilmiştim. "Ne yapalrm? ,, 
diyorum. Y anhş tarih attığımı söy
lesem bu parayı ödemek bana düşe· 
cekti. Zaten neyle ve nasıl ödiye
cektim} Amcama borcumu bile vere· 
miyordum. Sevgilime koşup itira· 
fatta bulunmak mı~ Zaten zengin· 
eli, belki beni affederdi. Bu da fev· 
kalade kibirime, haysiyetime doku· 
nurdu. Benim yüzümden bir kadm 
oldukça. mühim bir parçadan mahrum 
kalacaktı. 

Bir an intihar etmeği düşündüm. 
Sonra amcama koşup ondan akıl öğ
renmeği muvafık buldum. 

Beni bir baha gibi severdi. Çok 
zengindi, sükunetle dertlerimi dinle
di. 

ihtiyarlamış yüzünde parlıyan 
zeki gözlerini yüzüme dikerek bana 
baktı ve vavaşç;:ı: 

- ~n intihan ada ....... kıllı aklına 
koymuşsun galiba ..... dedi. 

- Doğru acma! Fakat bunu ne
reden anladınız? 

- Öyle olmasaydı derdini bu ka
dar serbest anlatamnzdın ! 

Yerinden kalktı. Elini omzuma 
dayadı : 

- Sen benim oğlumsun .. Ne ka
dar çah~kan ve namuslu olduğunu 
bilirim. Ben varken felakete düş
mezsin. Bu kabahat gençliğinin ve 
karşındnki kadınındır. Hiç bir zaman 
bir münevver kadın peşinde koşma
malıdır. Bilhassa o kndın müşterisi o· 
lursa .. Ben karımı b:Ie ya.zıhanemden 
içeri sokmazdım. 

Şişman ve buruşuk yengem gö
zümün önüne gelince, gayri ihtiyari 
gülümsedim. Amcam, homurdandı: 

- Ne alay ediyorsun} Senin yen
gen, vaktinde, beğendiğin o küçük 
hanımdan çok daha güzeldi. Haydi, 
gel, şimdi fazla l5f etmeyelim. Bu işi 

1 

düzeltmeğe bakalım. 
O geceyi ve ertesi günü mütema

di hesap1arla, miinak::ış::ıfarla geçir
dik. Meseleyi hallettik. Ak§am bitap 
eve döndüğüm zaman karşımdaki 

\(..SSSZZ.? ,, 
• 

takvimde ayın yirmi biri olduğunu -------------
ve zamanın geçtiğini gördüm. 

Fakat icim sızlamadı bile. . Zira, 
zaten kadı~ı da kaybettiğimi anla
dım .. . Artık beni affetmezdi. 

Esasen, Semiha hnmmı da on
dan sonra gördüm. Tarih şaşırmaları 
meselesini ona anlatıp ve kendisin
den af dileyip ilfıve ettim: 

- Aym yirmi birinde sizi beyhu-
de yere beklettim ... 

Sakin bir sesle cevap verdi: 
- Zararı yok ... 
Kızmamış olduğuna hayret ettim. 

Sordum: 
- B:ma gücendiniz mi} 
Biraz tereddüt etti ve tam gide· 

ceği zaman, yüzüme bakarak: 
- isabet ki böyle olmuş.. Ben 

~izi daha ciddi bir ndam snnmıştım .. , 
Se:vetimi iyi idare edersiniz diye dii
sünmüştüm ve intihabımdaki sebep 
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Sulııbı lJt Nc~rıııat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıt• 11er (VAKiT) mctbaası 

de buydu. Hnlbı.ıki siz., tnrihleri şaşr -p;;;;;;;;;;;;:;;;,;;;;;;;;.:;;:;;;;~;;.:;;;;;-
racak kadar farfara imişsiniz ... 

işte o gün bugündür kadınla iş ha
vatımı karıştırmama<Ya karar verdim. 
Mesle~imde de ilerledim. 

Nakleden: (Hatice Süreyya) 

HABE •in 
6Uz=ımı Co toru 
Kuponu: 

' 

Yazan: Niyazi Ahmet 

453 sene evvel bugün 

3 aylık yo culu tan so 
Cem Radosa geldi 

a 

Genç şehzade Papaya: "Ben ne Osmanlı 
saltanatı için, ne de hötün dün~'anın 
padl~ahlığı için dininıi değişmem " 

oevabını verdi 
1484 yılı 28 ikincikanun günü, Her kulun baş~a yazılan gelur dev" 

453 sene evvel bugün, şehzade Cem, . randır 
üç ay süren zahmetli bir yolculuktan Cok şükür Allaha kim geldik Fren .. 
sonra Nisten Radosa vardı. - gistana aağ 

Cemin Radoşa getirilişi, kendi- Sağlığınca her ki~i nefsinca bir ıul-
sinin hayatında mühim roller oynadr tandır 
ğı gibi tarihin de mühim bir safhası- Fırsatı fevt eyleme in ile sür zevk -
nı işgal eder. Bundan sonradır ki, ü safa 
Cem bir kaya üzerindeki kuleye hap- Kimseye baki değil devran bu dün-
sedildi ve Filipin Elen adında fevkala ya fanidir 
de ""üzel bir kızla esirliğini unutarak h 

b Padiıahlık bundan özge olamaz fC .. 
sevişti . zade Cem 

Dedim ey can çun lehin candır bana 
bir buse ver Hatam hot eyle Cem iç mecliai 

rindandır Gül gibi kıldı tebessüm dedi kim 
can üstüne Hoblar kendu dilince nağmeler 

i.ğaz eder Mısraı, bu aşkın hikayesini ne gü
zel canlandmyo't. Raks ile reftar edenler huridir gıl .. 

manc:br Cem, kaçmak için kurduğu plan-
larda muvaffak olamıyor, kendisini ı.· edi yıllık kaynamı§ safi prap li~ 
elde bulunduranlar, Bayazıttan, Ce- nal:> 
min Mısırda bulunan annesinden mü-
temadiyen para çekiyorlardı. . . 

Şövalyeler, bizzat şehzade ıçın 
yedi katlı mustohkem bir kule yaptı
rarak oraya hapsettiler. 

Bayazıt, Cemin ya serbest bıra
kılmasını, yahut iade edilmesi ıçın 
Fransa sarayına bir elçi gönderdi. 
imparator elçiyi kabul bile etmedi ve 
ayni meseleyi konuşmak üzere gel
miş olan papanın adamlarına: 

- Ruhani hükümdarın Ti.irk 
şehzadesini elde bulundurmasından 
dolayı hıristiyanlığm hayrına birçok 
fayd3.lar temin edileceğinden mem
nunum .. diyerek şehzadeyi ltalyaya 
götürmelerine müsaade etti. 

Zavallı Cem, yedi sene esarette 

Sakıi sinin elinde her taraf rindanchr 
Bunlar i1e ey civan §ehzade sultan 

Cem sana 

Bir gece zevk eylemek her şeylere 
rüchandır 

Hüsreva gönlünü hoş tut ine meı'" 
gulmüdam 

Çünkü bu dünya evinin ahiri viran .. 
eh 

Musolininin 
o u 

Tayyare ile rekor 
kırmak istiyor 

kaldıktan sonra papanın eline düşü- Morning post yazıyor: - .... 
yordu. Şehzade Romaya büyük bir Sinyör Musolinin oğlu Bruno, 
debdebe ile girdi. Maiyeti önde gidi- Atlas denizini kendi başına tayyare 
yordu. Papanın piyade muhafızları, ile ucmak istemektedir. Bu mevzu, 
sarayının hademesi, kardinallımn ve bir f~ansrz gazetecisiyle Düçenin te
Roma asilzadelerinin hademesi ikin- sadüfen görüşmesi esnasında meyda'" 
ci sırada bulunuyordu. na çıkmıştır. 

Cem ağır bir takım vurulmuş bir Fransız gazetecisi Brunonun fil-
atm üzerinde geliyordu. hakika Atlas denizini geçmek iste· 

Sehzade teşrifat memurlarının yip istemediğini sormuş, Düçc ~u ce· 
her türli.i ıs::-anna mğmen başındaki vahı vermiştir: 
kavuğu çıkarıp papnnın önünde diz Zannederim ki bu havadis doğru 
üstii cöl;meğe razı olmadı. dur. Oğlum bir idealisttir ve onun 

Genç şehzade, papa ile yalnız gö· bu yolda devamını isterim. Fikirle-
rüştüğii bir sırada: rini tasvip ediyorum.,. 

-Y cd.i senedir akla gelmez cefa- -------------
lar cektim, karımdan ve çocuklarnn
dan" ayı ı knldım. Onları görmek için 
Mrsr.:ı gitmek istiyorum ... dedi. 

Bu sözler çok acıklı idi. Papa, ken
disini tutamıyarak ağladı. Fakat 
müsaadeye yana.,madı. Cemc dinini 
değiştirerek hıristiyan olmasını tek
lif etti. 

Cem kısaca cevap verdi: 
- Ne Osmanlı saltanatı için, ne 

de bütün dünyanın p:ıdi~ahlığı için 
dinimi değişmem ... 

• • 
Cem \iç sene daha papa lnnos:ının 

öli.imiine kadar Scnt - Anjcl kulc.,.in
de kaldı. lnnos:ı:wn yerine gelen A
lekstmdr Borjya Ccmin nkibetini ha
zırladı. 

i şte asıl heyecanlı cafha bundnn 
sonrn b:ışlar. 

Hu kıı:ımr, Cemin öliimii ı:runu o
lan 2'1 !:Ubnt SÜnii bütiin tnfsil.3.tiyJc 
verccc@z. Bnraya Ccmin şiirlerinden 
bir kacmı alıyoruz: 
Ta~ k~hayı tcr.t cdüp uryiln ab.yrr:ı 

bir zaman 
Gurbette teyran ey eyüp mih::!=ı.n 

olayını bir zt.man 
Gch düAür..ün k~ Fu-·,.... ,,.~'1 .-ü Ü· 

• · bruı kah ağ ayup 

Geh kan yudup serhoş olul'l sekrnn 
olayım bir zaman 

Cm, Frengistan için de hayli şiir
ler yazmıgtır. İşte onlardan birkaçı: 
Camı Cem nut eyle ey Cem bu 

F rengistandır 

Sabık Aman 
imparatoru 

Manen ve maddeten 
bltldn bir halde 
Eski Alman imparatoru Vilhelm

in manen ve maddeten çok düşkün 
bir vaziyete girmiş olduğunu lngiliz 
gazeteleri yazmaktadır. Niyoz Kro· 
nikl §Öyle diyor: 

7 8 yaşında bulunan sabık Kayser 
nrt!k o eski mağrur ve enerjik insan 
olmaktan çıkmıştır. 

Snbık Kayser, Almanyaya dön
mek imkunı kalmadığı için 13tırap ve 
yeis iccrisindcdir. 

&bık Kayser bilhos~a lngiltere
nin Sabık kralı Edvordm tnhtto.rı çe
kilmesi <lolayısiyle bu yese düşmüş
tür. Söylendiğine göre l' ays7r Vil
hclm, krnl Edvarda tahtta l:alması 
hususunda tavsiyede bulunmu::tu. 

Sabı!: Kayser Vilhelm diğer ta· 
raftan Holbndn kraliçesi Vilhclınina 
mil, kcnd;sini, kızının dü~ününe 

çafrırmndı~mclan mütee!:sirdir. Bu
nunL:ı. beraber sabık Kayser, düğüne 
bir hediye göndermi§tir. , 

Eski Almnn İmparatoru, böbrek
lerinden mustariptir. Almanyadan 
avdet eden karısı yanıba§ından hiç 
arnlmıyor. 

-
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'i anlaşmanın Atatürk, Hüktinı 
arn r11etn i !a§~~~!~mcti~~e~ğ~US~ 

ragatle hareket ve faaliyete ge- yüksek Şefimizin ithaın 
Cenevre, 27 (A.A.) - Anadolu A

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
lskendenın Sancağı me$elesi hak -

kında fsveç Hariciye nazın ve konsey 
raportörü B. Samller tarafından bugün
kü konsey celsesinde okunulan rapor 
aynen ıudur: 

Kanunuevvel 1936 da Cenevrede 95 
inci fevkalade içtimaı esnasında kon -
sey, Türk hükfımetinin 1 O kanunuev -
vel 1936 tarihli bir tebliğinde mevzuu 
bahsedilen iskenderıİn meselesiyle meş
gul olmuş idi. 16 Kanunuevvel 1936 da, 
konsey, Türkiyenin istinkafı ile, rapor
törünün teklifi üzerine ittihaz ettiği ka
rarda İskenderun - Antakya mıntaka
sı hakkınıda tahaddüs etlen meselenin 
esasının tetkikini, konseyin mutat ka -
nunusani toplantısına talik etmek hu • 

ne li.zım olan silahtan gayri hiç bir eı
liha Sancağa sokulamaz ve orada bu.. 
lundurulamaz. Teknik hususat bilahare 
yapılacak bir anla~ma ile tayin edilecek 
tir. 

7 - Bir Türk - Fransız muahedesi 
akdolunacaktır. Bu muahede Türkiye ve 
Fransanın Sancaiın tamamiyeti mülki
yeıini ne ıekillerde temin ettiklerini tes 
bite matuf ahkamı ihtiva edecektir. l~ 
bu temina~ tarafeyin arasında yapılacak 
istiıare sonunda tatbik edilecektir. 

Türkiye .. Suriye ve Fransa arasında 
bir anlaşma yapılacakbr. Ve bunun 
mevzuu Türkiye - Suriye hududunun 
masuniyetini temin etmek ve Türkiye 
Suriye ülkeleri üzerinde diğer memle
ket rejim ve emniyeti aleyhine müte
veccih her türlü teıkilat ve faaliyeti 
~enetmek olacaktır. 

8 - Sancak statüsü İskenderun li. 
susunda Türkiye ve Fransa hükumetle
rinin mutabık kaldıklarını görerek, bu 
arada raportör ile sıkı temas ile konuş
malarına devam etmelerini, mezkılr ka
rarın 30 - 70 numaralarına tevfikan, 
konsey her iki hükQmete tavsiye etmiş-

tir. Konsey reisi tarafından üç müşahit 
tayin edilmiştir. Bu müşahitler İsken -
tierun Sancağına gitmişler ve 31 k5.nu
nuevvel 1936 tarihindenberi orada bu -
lunmaktadırlar. 

m~unnda Türkiyenin bu limanı transit ih 
tiyacı için en geniı mikyasta kullanma
ıına müsaade etmek maksadiyle kendi
sine tanılacak hukuk ve menfaati tasrih 
edecek olan bir maddeyi ihtiva eyliye. 
cektir. • 

Anlaşmanın esaslan 
İskenderun mıntakasınm müstakbel 

statüsünil tanzime matuf olan atideki 
esas prensipler üzerinde bir anlaşma ta
hakkuk edebildi: 

1 - Sancak farklı bir varlık (Entite 
dtstincte) teşkil eder. Dahili işlerinde 
tam bir istiklale sahiptir. Atağıda 3 nu
marada yazılı ahkam mahfuz kalmak 

knydile harici işleri Suriye devleti tara
lından idare edilir. Sancak ve Suriye i.. 
çin ayni gümrük ve meıkükit uıulü 

mevcuttur. 

2 - Sruıcakta Türk lisanı resmt bir 
liııandır ve 10 uncu fıkrada derpiı edi
len usule tcı.'fi n c!iter bir Jiaan lsti
rnalmin şeraitini ve karakterini konsey 
tayin edecektir. 

3 - Bu devletin Mkimiyetine ve iı
til:,L\Une herhangi bir suretle halel iraı 
edilecek mahiyette Suriye devleti tara. 

fmdnn münakit beynelmilel hiç bir İtİ· 
LY ve keza tesirleri haiz hiç bir beynel
milel karar Cemiyeti Akvamm mu:kad-
4!em ve kati bir muvafaltati olmaluızm 
Sancakta tatbik edilemez. 

4 - Hususi ajanlar Suriyenin aali.. 
hlyetine bırakılmış iıler için her iki ta
.-af icrai makamlan arasındaki lüzumlu 
lrtibah temin edeceklerdir. Bu ayni it
ler için Sancak ve Suriye teırü mecliı
leri bir parlfunentolararaaı irtibah teıiı 
ve bunun ıeraitini tayin etmek ihtiyarı. 
m haiz olacaklardır. 

5 - Sancağm statü ve anayaaaama 
riayeti temine matuf aşağıdaki tartlar 
'dahilinde icra edilen Cemiyeti Akvam 
konseyi kontrolü: 

Ç - Fransız tabiiyetinde olmak üze· 
re Cemiyeti Akvam konseyi tarafından 
tayin edilecek bir deleıtenin mahallinde 
bulunması. 

B - Statü veya anayasa ahkamına 
muhalif icrai veya teşrii he.- karan de
legenin 8.z.ami 4 ay müddetle talik et-

mek snl~1hiycti. Bu takdirde delege der .. 
bnl meseleyi, bu hususta nihai kararı 

verecek olan Cemiveti Akvam konseyi
ne an:elmeğe mecburdur. 

C - Türk ve Fransız hükUınetleri 

konseyin ittihaz edeceei karalara riaye

ti temin için Cemiyeti Akvam konseyi
nin kendiler.ne yapacağı tavsiyelerin 
mu!.dezasmı ifa etmeğe amade olduk!a.. 
nnı beyan ederler. 

Konseyin karan müfadına nazaran 
iki hükumet m\iştercken hareket etmek 
vaziyetinde bulunduklan ta'·dirde bu 
iki hükumet evvclemirde bu hare.1<etin 
şeraitini isti~re edeceklerdir. 

Gayri llshrilik hususunda konseyin 
hnk ve salahiyetleri bilahare tayin edi
lecclctir. 

9 - Statü ve anayasa, konsey bu hu
susta karar verir vermez mer'iyete gi
receklerdir. 

10 - Konseyin karar ve tavsiyeleri 
ıüJüaan ekseriyetle ittihaz edilecektir. 
Tarafeynin reyleri bu ekseriyet hesabı
na dahil değildir. 

işbu metin Fransa n Türkiye mü. 
messillerinin tasvibine iktiran etmiş. 

tir. Duoda mumıifane ve pakta uy. 
gun bir tarzı hal esaslan olabileceği 
hakkındaki işbu mümessillerin kana. 
atlerine ben de iştirak ediyorum ve 
bunları konı:1eyin tasvip edeceğine de 
şüphe etmiyorum. Teı::bit edilen me. 
tinden bazı elemanların daha şimdi. 
den istihsal edilmiş olduğu anlaşılı. 

yor. 

Statil ve Anayasa için 
göz önünde bulundurulacak 

bazı noktalar 
Diğer taraftan bazı noktalar tasri. 

hatı ve hatta mütemmim ahkamı is. 
ilzam etmektedir, ve nihayet diğer ba. 
zı htLc;usata dair teknik bir etüd yap. 
mak gerektir. Bu mülahaza iledir ki 
tahdidi bir mahiyeti haiz olmak.qızın 
zirdeki cetvel tesbit edilmiştir: 

A - STATÜ 
1-Sancağın tarifi: Balada maruz 

esas prensiplerin 1 numaralıı:ıı. 
2 - Hali hazır hududlarının tas. 

diki ve 12 eylül 1921 tarihli kararna. 
me ile Sancaktan ayrılmış olan Uç na. 
hiye meselesinin tetkiki. 

3 - Statüye esas prensiplerin 3 
numaralısının derci. 

4 - Statüye esas prensiplerin 4 
numaralısının derci. 

5 - Konseyin kontrolü, konsey 
delegesinin salahiyetleri ve saire 
- esas prensiplerin 5 numaralısına 
müracaat -

6 - A~kerlikten tecrit statüsü: 
Statüye esas prensiplerin 6 numaralı. 
sının derci. Kon.qeyin bu husustaki 
hukuk ve salahiyetlerinin tetkiki. 

(Esas prensiplerin 5 numaralısının 
son bendine müracaat.) 

7 - Ekalliyetlerin hukuk ve hima. 
yesi, istida hakkının istimali. 

8 - tkfümdi ahkam. İskenderun 
(esa.q prensiplerin 8 numaralısına mü. 
racaat) po~ta anlaşmaları. 

9 - J\feriyete vazı ve ahkamı mu. 
vakkate. 

B - ANAYASA 

6 - ~"\ncağın ordusu yolctur. Orada 
hiç bir mecburi askeri hizmet ihdns o

lunamaz. Hiç bir askeri tahlıimat yapı
lamaz, yalnız mevcudü •... ki!iyi geçmİ
Yecelt olan mahalli !)Olis kuvvetlıeri teş-1 
kil olunabilir. Ve iıbu polis kuvvetleri-

edebilir. Raportörün, içinde kendi 
mümessilini bulundurabileceği bu ko. 
mite raportörle mutabık olarak kon. 
sey reisi tarafından ihtisaslarına bl. 
naen intihap edilmiş azami altı şah. 
~iyetten mürekkep olacaktır. Komite 
arzu ettiği takdirde Akvam Cemiyeti 
katibi umumiliğinin sa.Hihiyettar ser. 
vislerile ve icabında daimi mandalar 
komisyonile istişare edebilir. 

Konseyin 16 kanunuevvel tarihli 
kararına tevfikan tayin edilmiş olan 
müşahitlerin vekaletleri (mandat) iş. 

bu karara göre, 31 kanunusani 1937 
tarihinde hitama ermelidir. Kendile. 
rinden memul fayda nazarı itibare a_ 
tınacak olursa bu müşahitlerin kon. 
!'eyden nihayet 15.mart 1937 tarihinde 
hitam bulacak yeni salahiyet almala. 
n lflzım gelir gibi görünür. Bu mü. 
şahitler, raportöre geri kalan vazi. 
fenin ifası huı::usunda faydalı her 
nevi malümatı vermekle tavzif edile. 
ceklerdir. 

Müşahitlerin coğrafi faaliyet sa. 
haları derpiş edilen tetkikatı karşıla. 
mak için bundan böyle icabı nisbetin. 
de tevsi edilecektir. ( Cetyelin A 2 
numarasına müracaat). 

Bu müşahitlerin nisbeten kısa bir 
zamanda Sancağın statüsünü ve ana. 
yasasını tanzim için ve bilhas .. ı;;ıa ahali. 
ye nrilecek teminat hususunda muk. 
tezi elemanları bildirecek vaziyette 
bulunacaklarından ~üphe etmiyorum. 
Raportör, mUteha.o;;sıslar komitesini 
doğrudan doğruya te~riki mesailerin. 
den istifade ettirebilmek için müsa. . ~ 

hitleri Ceneneye davet edebilme. 
Jidir. 

Di~er taraftan derpiş olunan plan 
mucibince, konsey, Fransa ve Türki. 
ye hükumetlerini karargir olan anlaş. 
malan tanzim etmeğe davet etmeli. 
dir. Bu anlaşmalar nihai kararların 
ittihazından evvel konseye tebliğ olu. 
nacaktır. 

Şnrasr tak.-rrtfir etmiştir ki Snnc.'l
ğın statüsü ve anayasası konseyin ge. 
lecek mutad içtimaında alacağı kara. 
ra tevfikan en kısa bir müddet zarfın. 
da meriyet me,·kiine konacaktır. Man. 
danın hitamına kadar yeni rejimin 
tatbikinin temini, mandanın icra.sile 
kabili telif olduğu nisbette Fransaya 
ait olacaktır. 

Vapurlarımız 
lskenderuna 

gidecek 
(Ba§tarab 1 incide) 

dar gitmesine karar vermiştir. Bu hu
susstaki emir henüz Denizyollarına bil
dirilmemiş olmakla beraber bugün veya 
yarın tebliğ ddileceği sanılmaktadır. 

Bundan sonra kalkacak ilk Mersin pos
tası tskenderuna kadar gidecektir. 

İskenderun tarifeelri henüz tesbit e
dilmemiştir. Maamafih Payas için ah -
nan ücretlerin aynen İskenderun için de 
mer'i olacağı anlaşılmaktadır. Bu üc
retler birinci kamara 17,75, ikinci 13,80 
ve üçüncü 8,95 tir. Güverte ücreti de 
520 kuruştur. 

Bilhassa yaz başında limanlarımızdan 
tskenderuna birçok yolcu bulunacağı ı 
muhakkak görülmektedir. 

İlk olarak Aksu vapuru iki güne ka
dar iskenderuna hareket edecc:,ktir. 

ır/'_p~ 
FAKAT •' 

HAeı-. 
df 

~~ 

.d. c . ı· AkVS 
çebilecek enerji ve kabiliyette esen ır. emıye ı 1' 

b l 
lenmesine hizmet etıne 

u unduğunu gösteren yeni bir si;•a 
naat mahsulü olan. b 

örnek olmuştur. Türkiye Cüm- Bu siyaseti takdır 
111 

huriyeti Hükumetinin bu siyaset memleketim'zin ayni usıı · 
k V d ·· d lh · · · 'k e ıcaraf ·a rayışının unya a su ve mesı ıçın teşvı v •J)i 

huzur istiyen ve bunun icabı ta- yeni bir teminattır. ~1 

biisi olan hakseverliği şıar edin- kip ederken, koınşuıarr 
meyi fazilet bilen bütün dünya dostlarımızı incitnıekteıı 
mi1letlerince takdirle karşrlana- recede sakımiık. ..ıcoıııe 

Cümhuriyet }Ju 

cağına şüphe yoktur. Türkiye sini ifa esnasında ınuıı;a 
Cümhuriyeti hakh olduğuna ka- de bulunduğu muhataP ed 
ni bulunduğu davasını, büyük la hitap etmiş ve elde ı·r 

·ııet • 
ve adil Hakem Heyeti olmasını ceyi hakkın ve ını ıııeS 
daima arzu ettiği ve bu sıfat ve serbest münakaşanın ıı· 
salahiyetinin daha çok çetin me- sayarak, muvaffakiyet tııf· ~ .. k tutınt!Ş 

mı ve muştere . . .dıı 
seleler hallinde en yüksek kud- g•ı milletler arasmda ıyı 
ret ve kuvveti haiz olmasını te

menni eylediği Cemiyeti Akva

ma bırakmakla insanlık namına 

isabetli bir harekette bulunmuş

tur. Bu suretle medeniyet namı

na da yüksek bir vazife ifa etmiş 

olmakla sadece takdir ve tebrike 

şayandır. 

içten ve hakikaten bağlı ol

duğu dostlukları rencide etmek-

sizin milli meselenin hallini, Ce-

miyeti Akvam konseyinde bir 

neticeye vardırmak hususunda 

gösterdiği yüksek kiyaset, du

rendişlik ve vekardan dolayı Tür

kiye Cümhuriyeti Hükumetini 

ben de sureti mahsusada tebrik 

ederim. 

Bu tebrikimi, teşekkürlerimi 

de ilave ederek, bütün icra Ve

killeri ve Büyük Erkamharbiye 

Reisi arkada~larımıza tebliğ bu

yurmanızı rica ederim. 

K.ATATÜRK 
:Başvekilin cevabı 

Başvekil lımet İnönü Reisicuın. 
hur Atatürk'e cevaben şu telgrafı 

çekmişlerdir: 

Atatürk'ün yüce huzuruna: 
Yüksek iltifatınızı İcra Vekilleri-

ne ve sayın Mareşale tebliğ ettim. 
Hepimizin mi,nnet ve §Ükranımızı 

sunanın. Hatay davasında HükQ-

Büyük bir 
nan!~örlük 

(Baş tarafı 1 incide) 

bir müdde~ ömrünü şirketin muhte· 

lif hizmetlerinde çürüten bir müstah 

deme de 1 1 O lira verilmesi kararlaş· 
mıştır. Diğer memurların alacakları ik 

ramiye de bu nisbetler dahilindedir. 

. vası 
alinin yorulmaz pıŞ . rast 
Şefimizin idare ve sı) ıırJt 

·ıı . . d ~ sıe mı ctının me enı 
• ~· e 'l{C 

daıma yükselecegın ıııİJI 
· · b 1 ·1 1 ate ' setının eyne mı e ıfJI 

· dell lam sulh temellerın ıac• 
gittikçe daha iyi anlafl 

madımız vardır. ·rıı1e' 
Derin ve enırin taıı At' 

B .. iilc ri 
bul buyurunuz uy ~v 

ı. 

Hariciye Vekili11 i~; 
• kDTI"" 

.Uilleller Cemiyctı 0rı 
Hatay hakkındaki . ~~f· ~ 
sonra llariciye l'ckılı 
fından Atatürk'e çekifetl 
grafı şudur: t'tı 

Hatayın mulnıddt 4 , 

eden karar bugün f\O~lf 
Bu karar, eğer başarı "i' 
"'ılabilirse bu muvaffll =• 
,J • • ·e""' 
başta Kamiılist Türkl) ııtt 
ve kudreti olmak üzere ı;re' 
i} iyi ve en doğru)'~ .g dt 
ithamlarıdır. Emrınıt ~ 
nefer olarak vazif etn bll• 

kuvvet ve Ct'.Sareti cll~~m 
nnın Teveccun ve . jlııtı' 

yorum. Bu değer bıÇ ere' 
ve itimada kendim "e it ... tıı ·n .. . 
lanın namına en derı ·ıııl 
arzeder ve sonsuz t.'1zı 
rinizden öperim. 

A tatiirkün nıtt1': v 
Atatürk, Haricİ1 

zin tazim telgrafın• a ~ 
vapla mukabele b~>"' 

Hatay'm vorlığI .. 
11 

tasdik olunurken sıo 
ğunuz telgrafı aldı~·~~ 

Türk ideal ve ırfl 1'• lıİ' 
letler arasında .~j~ bıJ 
açarak tecelli ettır 1. t 1 
münasebetile kıY11'1~ bit 
zm yüksek değeri01 • ,e 

h kd
. . 5iıı ı.tı 

a ta ır ettım. I J1 ttl'" 
murahhas arkadaş 8 

Şirket müdiirünün bu karan rım. K -..1/. 
1400 Türk memur ve miistahdemini -------·--/"" 06 çok müteessir etmiştir. Birkaç sene e 
evvel şirketlerde ecnebi memur ve su r: y ·ıe 
mi..istahdem kullanılmaması hakkın- h • 1< r.I 
da çıkan kanun üzerine Şark Demir- ta f 1 't ııt 
yollarında da çalışan bazı gayri Ti.irk davet edilmektedir. JJ;ne 
memurlar çıkarılmış onlara 300 li- terin, Va tnnilcrin teŞ\" 
radan 1000 liraya kadar ikramiye ve öğre!1ilmiştir. 1o-ııl '-' 
rilmişti. Hnlep Türk k0

1150 ·ııı'11 
•• v Si ilttı tı~f 

tecanıze ur:rama . 111 ıı 
Bugi.in onlardan daha çok ve da- pofü; konsoloshanef1 

ha canla ba~la çalışmış olan Türk me· 

mur ve işçisine bir sadaka' verir gibi 

beşer, onar kuruş dağıtılması, bu 
memlekette senelerce çürük çarık 
trenler işletip Trakya halkını zarara 
sokan Şark Demiryolları şeflerinin 
nankörlüklerinin en bariz bir tezahü-

rüdür. Bugün sadaka vereceği Türk 
memurlarının hizmetleri sayesinde 
kesesini doldurnn Şark Demiryolları 

idaresinin bu gayri insani hareketine 
meydan verilmemeli, Türk memur 
ve işçisinin ~öz nuru ve alın teri mu
kabilinde hak ettikleri ikramiye şir
ketten alınıp verilmelidir. 

1400 Türk müstahdem, bu insaf· 
sızca harekete, Nafıa Vekili Ali Çe
tinkayanın biran evvel el koymasını 
büyük bir alaka ve heyecanla bekle
mektedir. 

almıştır. 

şanıdll s";, 
Şam, 27 (.A • .t\.) -: 1111'~~, 

sin in a 1 dığı hal şel< 1' )ll,.-
4 

herler üzerine suıcutllditlt ~ 
bin kadar talebe te~ ... di'" ...... ·(I 
kapattıktan sonra • ., ffe t1 i 
sekten konusan sur. jtt1 

:. 1' dll ,,ıı 
sap sormak istiyere ıııd•" ~ 
ler ve kapıdn ynkS ,.,~ 
ile dahiliye nazırın• 
lerdir. c:ol°" 1 

nu kalabalık k0'\otı:ı5 
laşmış ve Türk ıco"~tıı~ 
mek istemişlerse de ,j 
mananı etmiştir. btlgaıı cfJ 

Aynı hareketler ıt!lol 
.. }\ 1'" 

etmektedir. Tur fe.ıfl 
ta tarafından mulı3 

dır. 
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celsenin 
tafsilatı 

20 (lı~ ta 
ltıtatl 1t~hatta Ce rafı 1 incide) giriştikleri uzlaşma yolunda Szalarına 
~rı N: erı RÖriişrn~e~eye muallak gerek doğrudan doğruya gerek bilvası- j 
~Yade ~arı Rifatin k .uzere Türkiye- ta yardım etmiştir. Memleketim namına 
L Bu h11k1.1hi bir h rıyasetinde daha

1 
kendisine derin minnettarlığımı arze- Kurban bayramında Aııkarada 

·~lıy CYct 1-Iata eyet gelecektir. der·m.,, iSİ b 1 A 
Yunanistana dönecek olan 

Cim Londos 
inada il<i m ·· ~ ba a ya 

lf ataktır. Yın ana yasasını Fransız nazırının nutku an U • n ( a fa 
f:' urahhasıar d"• Konsey toplantısında Hariciye Veki- Boks maçı~ rı 

Ankarada dört sene evvel teşek
kül eaerek sessiz s3dasız, fakat bü
yük bir gayretle çalışan (Boks kulü
bü) bugunlerde tescil edilmek üzere- " 
dir; ayni zamanda kulübün yıldönü
mü de kurban bayramında yapılacak 
merasim ile kutlulanacaklır. 

dİİrı l'atıs~ L . . onUyor limizden sonra Fransız Hariciye Nazın 
'k a.Jcşatn ·~ıcıye B. Delbos söz almış ve nutkuna şöyle Y Ü p 118 C ö k 
t~ t~ti Cerıe\'red naprı. Delbos başlamıştır: 

acak 
Uzun zamandır Afrikada bulunan 

rerbest gü:-cş sah k dünya §ampiyonu 

Cim Londos ora,:d:t son maçını Po

lonyalı C:ırol Novina Zi.m bisko ile ya_ 
parak buntla da gali p gelmi~tir. 

~de b t. lngiliz hn . :ınse hare- "Daima faaliyetli ve çok defa çetin ' 
""'ltir \l sabah Lo ancıye nazm olan bu müzakerelerin sonunda, gayreti 

· ndraya hareket lfa }erimizde bizlere yardımda bulunanlara 
k _ riciye V . . şükranımı bildirmeyi kendime sevinçli 

~l·~ci" ekıhıniz bir vazife tel5kkı' ederim.,, 
~ c' .re Vck')' .. 

Bundan sonra bu anlasmanın husulü tilllat k U~crc' Srnızın birkaç gün 
~Ya h:ı~:vcutturen l'vlarise gitmesi ne vard•m kin cahsan B. Sandler, B. 
~tt ~;;•;•Ye n · . Oradan da 1- Edene ve B. Arasa tesekkür ettiktrn 

Lı 'ıla.. azınyle .. .. k sonra, alman memnuniyetbahş netiic~ 
' •ıarı· . ·•oya ı"d goruşme · · l\1crı...._ Cıyc ,, g e.cektir. ' e Türk Fransız dostluğunun kuvvet - . 
aı.~·"1•ıcıı . "ll'IUrnı kA 'b lendiğini sövlemiş ve sözlerine şöylr 
~~ Cc Cıo~tu atı i Numan devam etmiştir: 

tdir. ııcvrcd:: ~efik Amir bu Bu müza~[erelerden muhakkak su. 
'r arelcet edecek· rette sulh da birçok nazik meselelerin 
~ atiht ceı bulunduğu mmtakalarcla takviye edil. 

l'il.ıt ı:~ıer Ce ~enin tafsilatı miş olarak çıkmaktadır. Vardığımız 
~ larıltj lll.ıyeu k anlaşma ile Şarki Ak<lenizde Ya1iyet 
\r~ haktoPlaıı.tısın onseyi dün bü. i~tikrar kesbetmekte ve siya~i ve 

> l<o114e kındaki k 
1 Yapmış, Hatay mülki statüko teyid edilmi~ bulun. 

.._ ra., "kıL.llde aö ararım vermiştir. 1 ~- l 
~:"ita '"dQJq z Qlan R" r A ma tL<'H ır. 
~ llow beya,,att uş u - Il. Delbos, Suriycnin aldığı yeni 
~ ''"da 01iiııijz a bulunmuş. , .. , .. iyet!en bahsederek, sözlerini şöyk 
,.'1 kth ıı lakdı.... ekselans Sandler 'ı tıitirmİ!'!,t·ır ·• 
"'Ilı ili d "" CdiJ k ~ bııtiy e tce~fünı en arar sure. Suriye milletinin olgunluhna iti. 

lll. eı hiikull\ . beyan etmekle madı olan ve fakat onu itimat ile bey. 
·~ -'tıı1 etı llaınına bahti ne!mi1el hayata sokmayı kendisine va. 
~il 'tiirk tıııaşnıa f"k· zife bilen Fransa, diinkü vesayet. 
~ta Çok te Frans1~ 1 ~.lerile meşbu gerdesine karşı olan vazifelerini ta. 
ı deıı •- deta ... ı hukuınctıeri. ek. "d 'k b' h d fik d 'tu~~""llr ... ı ve f 

1 
· mamen mu rı ır al e, şu · ir e. 

,_ ·.. a, rnr:..,. aa müzakere. "ti • ta ll.,,ta rlir ki, müzakere netice.sinde viicut bu. 
~, teııııı tdırnı ·ı z r.aPorförünüzün lan hal sureti, yeni de\'lete, istikbali 
t~I 0~ lasdik ;de §ırndi Yüksek o. için en kıymetli bir garanti teşkil e. 

Stıı 'la ltıtışlardıreceğiniz anlaşma. den bir ~iikunet getirmt'ktedir.,, 
ııı.._~k bı ~ Sandlıı

0

1. • L"t • f ku -'lllııı a tseıesin· " sıze raporunda ı vıno un nut 
h~llt l'ıetlttekt~~· doğru bir izahna. Sovyetler Birliği Hariciye komiseri 

Bu merasim için hazırlıklara baş 
lıyan Ankara boksörleri İstanbullu ar 
kadaşlariyle karşılaşmak istemişler ve 
şehrimizin en kuvvetli yumrukçula
rına malik olan Galatasaray kulübü
ne müracaat etmişlerdir. 

İstanbul boksörleri kurban hayra 
mında Ankaraya gidecekler ve orada 
bir maç yapacaklardır. 

Ankara boks kulübi.inün en kuv
vetli yumrukçularından 66 kilodan 
Salih de Galatasaraylı Melihle çarpış 
mak istemektedir; b~ maç hakkında 
heniiz karar verilmiş değildir. 

Kurban bayramında yapılacak o
lan İstanbul - Ankara müsabakala
rı hakkında Galatasaray kulübüniin 
tanınmış boksörlerinden Fahriden 
aldığımız mektubu aynen dercediyo
ruz: 

Ankara boks kulübünün dördün
cü yıldönümü münasebetiyle orada 
vapılacak boks maçlarına çalışmağa 
başladnn. Y a.nız şunu kaydetmek
ten kendimi alamıyorum. O da; An
karadaki arkadaşlarımIZm benimle ya 
pacaklan müsabakalara - şimdiye 
kadar kar~ıla§trklanmızdan daha en
~eresan olabilmesi için - çok çalı~-

Londos idman yaparken 

Mersinli Ahme 
Amerikada amatör 

kalabilir mi ? 

Yunanlı pc!11ivan ynkz.ı: da Atin aya 

dönecektir, Ni:ıan nihayetlerinde Atina 

stadında iki müsabııka yapması karar

laştırılmıştır. Avrupa şampiyonu Dan
galof, İtalyanın iki ~öhretli güreşçisi 

Georges Kaltsa ile Renato Cantini ve

yahut da F:-ansa şampiyonu Henri 

Deglandan ikisi Londosun son iki raki. 

bi ' olacaklardır. 

Fakat bu pehlivanlar arasında Bul

gar Dan~alof ile İtalyan Kaltsanın A. 

tina müsabakalarım yapmaları daha 
kuvvetli bir ihtimal dahilindedir. 

Yunanistanda çıkan spor gazeteleri, 
Dinarlı Mehmedin de Londosa müra

catla geçen s~neki yaptıkları ve Dinar· 
lının mağlUbiyetile nihayetlenen maça 
bir revanş istediğini yazmaktadırlar. 

Beşi taşh Nuri 
Dem rspor'a 1rlrdl 

Ankara hukuk mektebine girmi~ 
olan Beşiktaş kulübünün müdafii 
Nuri Demirspor takımına iltihak et" 
miş ve geçen hafta ilk maçını Altın
orduya karşı oynamıştır. 

Milli güreş takımımızın en muk
tedir P«:hlivanı, serbest gür~ş dünya! 
üçüncüsü Mersinli Ahmedın Ameri
kaya giderek amatörlüğüne hiç halel 

gelmeden sırf şeref için güreşler ya- M • T h: 11 
pacağmı yazan !spor Postasına, A- A l B 
merikndaı .8hmı:d.in amat9.ıl kalamıya m er kalı r uy 8 r 

~'iirı'°"det et 1 ~· Binaenaleyh bu B. Litvinof da Sancak anlaşması hak· 
~ ~l \q ellıerne rn ~1Yeceğim. Yalnız kında söylediği nutukta şöyle demiştir: 1 

~ ~lıt 
11 
u~adenizi rica ede. "Bu iş daha bidayettenberi hükft• 

11
111 
111~\ &iitrn/ıce hususunda hiç metimde çok büyük bir alaka uyandır-1 

~lı llıQ~itttlıı~. 1'~;; 'Yardımlar ıh. ınışbr. Çünkü Sovyetler Birliğinin en 
Ilı~ e,,~ ~ dost] 1Ye \re Fransa. samimt münasebetler idame ett:ği iki -
r~~6laı, 11da ç~a:rı ıtıü~kereleri. memleketi alakadar etmekte idi. Bu 

"1111 ktatıştırrn k e~erıya büyük memleketlerden biri, hemen hemen mev 
. ~U.,.,'ı, 11lla 111llıs]a içın bütün nü. cudiyetinin başındanberi memleketimle 

cağını hatırlatmıştık. j le karşılaşıyor 
!spor Postası bu haftaki nüsha- Fransız boksörü Marsel Thill şu-

sında Amerikada amatör serbest bat on beşte Amerikalı L Bruyar ile 

güreş yapılmakta olduğu, Berlin o- karşılaşacaktır • 

~ "( ~ti :ı: ardır. dostane ve samimi münasebetler idame 
\t" •rnrı_ tanya tn" 
~~:t }'"'"" butd ğ uınessili B. Ede- etmiş olan Türkiye, diğeri de Sovyetler 
~·~ Qil;tdınu b~h:ttıuz dostane ve Birliğ"nin müşterek menfaatlerle ve kar 

ltıc~t'tlerinin bssa kaydetmek is- şılıklı yardım paktiyle bağlı bulunduğu 
1.. c ~ u rn Fransadır. 
~~ lllU ajeste b .. e~ut neticesi-
~ llıcllltı llltaz naz 0 uyuk Britanya B. Litvinof iki devletin meseleyi hal 
~~Csj i _llniycte ~~nın herhalde duy için Milletler Cemiyetine müra-:aat ede 
~~ bit Çındc tah ır adalet ve nısfet rek sulh usullerine başvurmasını daha 
~ ~~ilılıı ~!aşma e:k~uk eden beynel- önceden en iyi hal suretine bağl~naca 

tt..... e~a erıne h" • gyının bir delili olarak aördügvünü söyle 
~··Qjı n et •ztnet etmi§ " 

,~,lı 0placağrrnı lllelcıe bir şeyler ila- miş ve sözlerini §Öyle bitirmiştir: 

~ı... tens· ıannedi Bugün, tahminlerimizin tahakkuk 
"l,!b 1Pler ·· Yorum.. 

~ · t t ıllıa;-ı, k Uzerinde tahakk k ettiğini görmekten ve alakadar iki taraf 
_"'t,...a 0Pla 0nse"ı· · · u d b" kl h 1 decegvl · ""1.1 ~tısına ,, nızın gelecek arasın a ır ya aşma ası e nı 
~:.' ltı\ihj arıed'l ümit ettiğim bu sureti halli Milletler 

1 

."'Qı' k lt ın \'caikaı 1 
mek üzere Cemiyeti hesabına kaydedebilmekten ' 

~: '.'· hu 1 •1 
aılll.r§tır, ar tanzimi ile 

tı.~~ L § Şun k mütevellit derin sevincimi bildirmek is 
,"'q-j •ıl1c· esasen a atiyen ka-
~li(~lc }'a;llt Olan d anlaşmamızın tan- terim. 
~: a.:, rtıa1c osuuk İngiliz nazırının nutku 
,--;:ı 'tc btahaklt suretiyle b \'e uzlaşma 
~~ u 11 • Uk, hat u nuntakada 
'ııtıı dqt i'-· ttıce ile ·-" kın saadetini te-

., ıı;l f\.L ~Oğ 
Ctt~ c iltıla 1tdeni tudan doğruya 

· !ltl ı devı · b a eserin· etı arasında 
~ ..... Oattıllı ....., 1 tarsin edebile-
lL Q, l) CI t 
~llitı tlbag,' itvinof h 

ile I.~ a .., • dun ah 
~tb·""'"lllcr e bana ~am na-

ta'ii 1lci11d 1 ancak . ' elde edilen ne
.,., ı.h hcll c 01dup. ıki tarafca halisa-
tıı_"lııı ~ \>unu aö • • 
k_"ll'n i 0Ian allliyıc i t' Ylilyordu. Bu 
~lıı..._ l'l ta İlllla§llla § •rak ediyorum 
lı ... ~l\l tbilt nın i . 
"IC le ilt ta Olun yı çıkacağına, 

..... aq tar, t?ıasınd . 
ı. Qıı u..... ?\elan . a menfaatı 
~ lld ··•ıdi ıyi ta b. 
1 ~tt iln ha ,_rıt \rard t ık edilece-
lııt "c~.ı ltt:ı .. ır. 
g 'llrıu •1ıi·· ..., oted 
llti da g1l'lliz l"· enberi b ·· .. k b · 

lcı._ l'c ilt lat•iıı Ur)t • F uyu ır 
ıo1f1 • a,,lld Ctl'b k ransız dost-

tatltı ıçın a h.· e ..,, T" k. ·ı a1c • llıU • ,,ı trıU ur ıye ı e 
1 ~lca tıbi b· 'aıt bir . ~asebetıerin in-
<ct cıa ıt r ıtıınat h 
~· t kl' ıı, S a"dası d avası ya-
Lıç ll)ı, an b· İltıdler a olacaktır 
ııa l,lbaı ıt faa en :y··k . 
t..~ l aı alta t }:Yet .. u sek takdir-

İngiliz Hariciye nazırı B. Eden de 
bu anlaşma ile sulhun kazandığını şöy 
lece anlatmıştır: 

Fransa hiikumeti,. kendisini Snri. 
yenin tamamiyetini muhafazaya mcc. 
bur eden manda ile giri~§ olchıfru 
te::.hhütlcrc sadık kalmakla beraber 
Türki) enin izhar ettiği arzulara bü. 
yiik bir cömertlikle mümaşat göster. 
miştir. 

Diğer taraftan Tiirk hilkumeti de 
raportörün yaptığı teklifleri kabul et. 
mck suretile kiyaset ve müsbct bir 
kurucu zihniyet göstermiştir. Tiirk 
hükumeti böyle bir hattı hareket lttt. 
haz etmekle beynelmilel huzura Morı-· 
treuxde oldu~u gibi bir kere daha ge. 
niş mfüyasta hadim olmuştur. 

Romanya hariciye nazırı n. Anto. 
ne~ırn da sözlerinde hu anla~manın 

mesut neticesinden hüf;(ımetinin mt'm. 
nun oldu~unu söylemiştir. 

Çin murahhasmın nutku 

Gakıtasaray ldübfi boksörlerinden 
Fahri 

im§ olduklanm ümit ederken, bize 
karşı - eskilere nisbetle - daha iyi 
netice alabilmelerini candan dilerim. 
~---------~--~--

Adana f elaketzecleleri için 

Futbol 
turnuvası 

Tertip ediliyor 
Türk Spor Kurumu başkanlığı, İs

tanbul mmtakasına yolladığı bir ta. 
mimle hasılatı Adana felaketzedelerine 
vcrilr.1ek üzere bütün klüplerin iştiraki. 
le futbol maçlan yapılmasını bildir-
mi~tir. 

Futbol ajan 11ğı veyahut bütün klüp

d Pariste Pale dö spor salonda ya· 
limpiyatlarmda hiç ümit edilme iği 

pılacak olan bu müsabaka F ransada 
halde Amerikalıların 2 birincilik ve boks meraklıları tarafından sabırsız~ 
3 de ikincilik kazanarak kuvvetlerini Irkla beklenmektedir. 
herkese ispat etmiş olduklarını,, yaz- Bu karşılaşmanın galibi ileride 
maktadır. F ransada Yunanlı boksör Hristofori-

Sayın arkndn!;larımızm bizim ya- 1 dis ile çarpışacaktır. 

zıyı anlamadan okumuş olduklarını 1 y 1 t 1 • 
geçen bir hafta evvelki yazı- ı una n a e er 1 
larını da bilmeden yazdıkları görülü-! Finlandi:vahlarla 
yor.Bir hafta evvelki Ispor Postasın-I .karşılaşacak 
da "Bugün Amerikan güreş piyasa-ı Yumm atletizm federasyonu ille 

'k 1 baharda Atinada kendi atletlerini 
smda danışıklı döğüş yapan Amerı a 

1 
Finlandiyalı sporcularla karşılaştır-

lı ve muhtelif milletlere mensup ağır mak için Finlundiya federasyonuna 
siklet profesyonellerin kıymeti hele ; müracaat etmiş ve müsbet cevap al
su son seneler zarfında tamamen gay mıştır. 

bolmuştur. Binaenaleyh ciddi bir Salminen, lzaholo, Hekert ve Jer
Türk güre,çisinin Amerikada ... ,. di- vinen gibi sporcuların dahil buluna
ye Ahmetten bahseden yazı Mersinli- cağı Finlfındiya atletizm takımına; 
nin (Tanışıklı döğüş yapan) halis üç defa olimpiyat şampiyonu olmuş 

bulunan eski sporcu Nurmi de refa
karışacağını kat edecektir. profesyoneller arasına 

açıkça göstermiyor mu~ 
Hem Ahmedin amatörli.iğüne ha· 

lel gelmiyecekse cebinden bu kadar 

masraf edip niçin Amerikaya kadar 
zahmeti ihtiyar edecektir. Bugün ls-

tanbulda bin müşkülatla geçinebilen• 
Mersinlinin Amerikada işi nedir? 1 

(spor Postasındaki dostlarımız 
Ahmedi muhakkak surette amatör 

bırakmakta ısrar edeceklerse o za
man gene yazık olacak, çünkü Mer
sinli Ahmedi Amerikan tebaası ola· 
rak bir gün Amerikan milli takımın
da görmiiş obcağız demektir. 

lerin mümessillerinden müteşekkil bir ----------------
komite tarafından tertip edilecek olan J 0 e L u · z 
bu müsabakalara, bir iki hafta sonra 

.°"l'id ilıı iltıla tıtıcka· .gosterınıstir. Ve 
~İ( :· Oııtı .. •rtıa b;~ıdn diyebiliriz ki 
"'iti t d ., ~ .. en . 

bitecek olan tik maçlarından sonra baş. H. Pastor He 
Konsey başkanı olan Çin murahha. lanacaktır. 

~ı n. Yellington Ku da celseyi şu söz. ---================-=::. kıu şıleşıyor . ~ d ~ta ltaek zıyade onun 
)~ ic~Cai,:1c Otorit ~ekılsından ve 
'{~ ın ·•c ,_ esınd 
~ he de f ttada en, gelecek 

~tt \ıC?tı 'Yi~Ji r geriye kalan 
"~ 'llttt cJttc ha~~ llıtufkar bir 

' aıdu>: 1Ylz. k .. "t>U gib' 
·~J'ett ' .. Milletler ce-

c gonuı nzasiyle 

terle kapamı~tır: 1 olursa olsun, bütün beynelmilel mesele- Zenci boksör Coe Luiz 937 se-
Bu anlaşma, Milletler cemiyeti tar·· lere, değil yalnız alakadar tarafları fa- nesinin ilk macını Bomp Pastor is

hinin şanlı bir sayfası addedilebilir. Bul kat ayni zamanda sulhun idJmesi ve bey mindeki bol:sö~le yapacaktır. 
an12.§ma şunu da göstermektedir ki uz- nelm:ıeı te§riki mesai zihniyetinin inki- Coe Luizin bu müsabakadaki ra 
la~ma zihniyetile hareket olunur ve şafı ile alfikadar bulunanların heps:ni kibi eski futbolculardandır, karşrla_ş
Milletler cemiyeti paktına sadakat gÖ!• memnun edecek dostane bir hal suretil ma bu ayın yirmi dokuzunda olncak-j 
terilirse, ne derece mudıl ve müşkül bulmak kabildir.,, tır. · 

SERBEST GORElifE: 
- TaırıJaro 01.1u.n1ı yapayını derken 

bizimki hakikaten ııçurum gciliba . .ı 

• 
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"D ,, m h ecanh Arz halin altmda bir hançer gizliydi. Ha 
··z ş lr.ıı i kalk ı. Sokulu· Mehmet Paşanm kalbine,.., s 

Torpltobolu baş an kara sahile bindirmek- Geçen tefrikalann büliisası: MJırjya, hıristiyanca bir tevekkülle, Dul bir kadının şl~ 
t e U b 3 Ş k ft ~ 8 re k 81 m 8m1 Ş lt Safiye ıultan, Venedikll olduğu için Safiye Sultanın önünde diz <;öktü. halledildikten sonra, 

Osmanlı mı.rayı içinde kendi vatanı ve Gözlerini kapadı. ber verdi: . .J Bu .. tün bu heyecanlı işler arasında yerlerinin ı:ııiddetli at,.ı:ııleri altında yapı B ld kil _ ..... ..a. pr 
:ıt ~ dini uğrunda çalışıyor. u eme e er· üçüncü Muradın baş• kadını bu ya- - Bir derviş hw-... -"'Demı"rhı'sar,, Sakız adasının cenup lıyordu. Düşman muhriplerinin sa- le tenrtkl mes"' etmlQtlr Manya MüslU· 

j;' "" " • ' man ve imanlı casusu alnından öptU. efendimiz. ..ırl burnuna yaklaşmış bulunuyordu. vurdukları mermiler "Demirhisar,. m man oğlunu feda ctmı~ bir casustur. Iill' 
Düşman " emir İsar,, an yag çr- artı ır en ·az a ıne ge en te csı • • • • ~ D h d w h k b' k h ı· l kn · - Berhudar ol, anneciğim.. Pacı~, bir yandan e • 
lannm denize atıldığını görünce etrafında gümelenmeğe başlamıştı ki , Mariyanm iri gözlerinden iri bir • * • göz atarak öte yandaJl~ 
Türk torpitobotunun mayin döktü- süvari beyhude yere mürettebatı kır- damla yaş damladı. Sokullu Mehmet paşanın nasıl şehit - Gelsin! - emrini 
ğünü zannetmiş ve torpitobotun dü- drnnamak için: _ Evet ... dedi .• Fedakarlık .. Cid. edildiğini, kalbiniz sızlıyarak, tarih ki- Saçı sakalı birib~~ -
men suyundan derhal çıkıp uzaklaş. -Terki sefine!... emrini verdi. den fedakarlık .. Çünkü, oğlumu pek taplannda da okumuşsunuzdur: derviş, huzura girdı. 
mışlardı. Ayni zamanda Türk zabitleri ge- severim. Ama, ne yapayım? elden baş- Memleket aşkiyle kalbi çarpan bu tutuyordu: 

lngilizlerin ellerindeki kuvvetli mideki mahrem evrak ve vesaiki İm· ka bir şey gelmiyor .. Zira bizi mahve- ihtiyar, Saray tarafındıı.n iktidarının 
deniz durbinlerine rağmen bu kadar ha ediyorlar, fazla tüfekleri, tabanca· decek .. Yalnız mahvolan ben olsaydım, hcrgün biraz daha baltalandığını görü
yakm mesafeden yağ fıçısmı mayin ları denize atıyorlar, iki küçük topu bir şey diyemezdim. Lakin, el<;imizi bi- yor, fakat, yılmadan çalışıyordu. Her 
zannetmeleri, o tehlikeli dakikalarda da denize yuvarlıyorlardı. le, zindan köşelerinde inim inim inle- tahkire, her felflkete rağmen. son im-
bile, "Demirhisar,, zabitanı ve mü- Düşman ateşi altında torpitobot tirlerdi .. Dof;TUsu, teşkilfıtmıızdan eser kanları da tecrUbe edecekti. Zaten, 
rettebatmı bir hayli güldürmüştü. tıpkı manevra yapıyormuş gibi bu iş- bile bırakmazlardı. Çünkü bu oğlanın 

ler acelesiz, telaşsxz yapılırken bir kı- müslüman taassubu o derecede ki, de ''boynu kıldım inceydi!,, Eğer, padişah, 
BiR DÜŞMAN DAHA 

"Demirhisar,, biraz daha i1erle
dikten sonra Sakızın cenup burnunu 
bordalamış ve o istikamette yol nl
mıya başlamıştı ki, birdenbire Sakız 
boğazı tarafından bir düşman distro· 
yeri daha göründü. 

Bu vaziyet karşısında "'Demirhi
sar,, 1 sahile sevkedip cesur geminin 
düşman eline düşmemesi için torpito
botu baştan kara sahile ·•bindirmek
ten başka çare kalmamıştı. 

iki kısa bacasından duman bu
lutlan fışkmp ince ve narin provasiy· 
le Sakız kıyılarının derin sularını ya
rarak ilerliyen küçük Türk gemisine 
bu ha-in akibet mukadderdi. 

"Demirhisar,, daha Çanakkale 
Boğazından düşman abloka hattını 
yanp çıktığı dakikadan itibaren ken
disini vatanına feda etmiş addedile
bilirdi. Lakin ne de olsa böyle göz 
göre göre sevgili gemilerini baştan 

snn efrat gemiyi tahliyeye ba"'lryor- ecdadının izinden gider, birçok vezirler 
:.- ğil başka hıristiyanlan hatta annesi-

du. ni bile haber verdi. .. Fakat, onun hır- gibi onu da öldiirtürse, "kanım, bu 
Nihayet geminin kasasında mev· devlete helal olsun!,, diye dUşünüyor-

smı başka türlü kullanacağınızı anlı-
cut altın para da almdı ve sancak ke- yorum ... Kendi silhlılariyle kendilerini du. Fakat, ah, ölmeden önce bazı IS· 

mali ihtiramla arya edilerek "Demir· Ah, bilseniz, Sokullu Mehmet pa.~anm lahatı meydana getirebilse.. Şimdiki 
hisar,, en müterakki bahriyelilere şe· öldürülmesi, bizim işlerimizi ne kadar padi§a.hın selefi olan ikinci Selim za
ref verecek bir intizamla tahliye olun· kolaylaştıracak .. Zira, o, devletin te- manında, devlet. inkırazdan inkıraza! 
du. mel direğiydi.. Sonra, bütün işleri a. yuvarlanmıştı. Sokullu Mehmet paşa, 

"DEMIRHISAR,, JN SON 
DAKiKALARI 

"Demirhisar,, baştankara ettikten 
sonra geminin başı sahilden aşağı yu
karı yirmi metre kadar mesafede 
kalmıştı. Ve yan taraf ta ancak uzun 
boylu kimselere yol verecek kadar su 
bulunuyordu. Binaenaleyh yüzerek 
sahile çıkmak zaruri idi. 

(Devamı var) 

vucumuzun içine alacağız.. Dilnyayı Süleyman kanuni zamanında, yani en 
vuracaksınız .. Hem de can evlerinden.. ihtişamlı devirden beri vezir olmasına 
parmağımızın ucunda döndüreceğiz.. rağmen, bütün gayretlerini sartedıyor, 
Kudüsün mukaddes yollanm kapayan fchiketin önilne bir tilrlU geçemiyordu. 
bu devleti yıkmak, bizim en birinci e Şimdi ise, halkın dertlerni dinle-
mclimizdir ! mekteydi. Bunlara istinaden ıslahat 

Safiye Sultan, Sultanlığını, ıunlza.. yapacaktı. · 
deliğini unuttu: Arzıhal verenleri birer birer buzu • 

- Ne bUytlk yürekli, ne hnrikultı.de runa çıkarıyordu. Onlarm dertlerini 
bir kadınsın! Yaşa? Varol... Gel, senir dinliyor, en kati emirlerle i§i kırtasiye-
alnından öpeyim! - dedi. cilikten l~rtanyordu. 

kara edip onu param parça etmek de. ~~~~~!!~~~=;;,~~l~i~~~~§i!~~~i~~~li!ill'(l~Llll nizcilerimizin ağrına gidiyordu. 

Bir harp gemisi batırmak veya --------------
batmak için yapılır. Bunu "Demirhi-
sar., da her denizci biliyordu. Fakat 
Demirhisnrda ömürleri geçmiş olan 
bu arslan kalpli Türk çocukları ono 
biraz da kendi elleri ve canları adde
diyorlardı. Ayni zamanda Demirhi
sarm ta~rdığı Ü~ torpitonun uçunu 
atmış ve binaenaleyh hemen hemen 
silahsız bir halde bulunduğunu da U· 

nutınamak lazımdı. 
Binaenaleyh ister istemez mukad 

derata inkiyat etmek icap ediyordu. 
.. Demirhisar,, bu çaresiz vaziyet kar 
'ısında baştankara etmeğe karar ver
dikten sonra icnbmda torpitobotun 
berhava edilebilmesi için bombalar 
hazırlandı. 

Düsman artık Demirhisara bir 
hayli s~kulmuş ve hatta en öndeki 
düsman muhribi ba~ topu ile mini 

: mi~i gemimize ilk mermiyi savur· 
muştu. 

Top sesi işitilince Türk denizcileri 
tunçlaştılar. Sanki yaklaşan ölüm kar 
§ısında herkes biribiriyle metanet ve 
soğuk kanlılık mÜs3bakasma giriş
mişti. Zabitan hiç bir şey yokmuş 
ve sanki talimde imişler gibi sakin 
vakarlı yerlerini muhafaza etiyorlar, 
efrat acele etmeden, telfış gösterme
ôen vazifelerini yapıyorlardı. Ku
manda köprüsünden bir kumanda ak 
setti: 

- Müsadamcye hnzırol 1... 
Bu emir gemi birdenbire baştan

kara edince müsademe tesiriyle efra
dın yere yuvarlanmamalarım temin 
için verilmişti. Biraz sonra makineler 
staper edilerek müsademenin şiddc· 
tini hafifletmek icin Demirhisar ağır 
yolla baştan kara~ edildi. 

Gemi süratini bir hayli kay
betmiş olmakla beraber müsade
me gene çok şiddetli bir sarsıntıyı mu 
cip oldu ve tarpitobotun baş tarafı di
dik didik parçnlandı. 

.. Demirhisar,, m oturduğu yere 
daha fazla gömülerek botu düşmanın 
çekip kurtarmaması için makineler 
tekrar tam yolla çalıştırılmıya başlan
dı.. Ye bütün bunlar dü§man distro· 

Splk en11:eıı encll§cll sordu: 
- öteki gazetelerde geçen meseleden 

hnbcrdar mı? 

- Hııyır. Buna dD.ir hiçbir gazetede, hattA 
s1zln gazetede de bir tek satır çtkmıyııcıüt. 

- Fakat ben yıı.zısım yazdım bile. 
- İ§te sizi bunun için çağırtml§tım. 

Buna dair bir §CY yıızmıı.yımz. Çünkll o kn• 
dmı ben tarunm. Kcnclliıllc ı;llrUştUm ve ba· 

nn verdll;'i izahat kft!l derecede tatmin edl• 
eldir. 

Biran durdu: 
- Bunun, dedi, siz.in için bUyUk bir fcdı.• 

kArlık oldu~u da bilmiyor de~1llm. Çtın• 

kU içinde c:srarcngtz bir kndm olmayan bir 
cinayet, gr.zctccutk baknnmdıuı bir cinayet 
değildir. 

"Sp!k suratrm elt§ltml§tl. Fakat: 
- Hny h:ıy, dedi, lstc:1iğiniz1 ynpncağırn. 

Fıtcr bir ltalcmtr~1a oynıı.ynralc 
etti: 

devam 

- Bun:ı mukabll, size bazı ifı;a:ı.ttn bul:..· 
nacağtm. Krlgeri öldllren adıımm sırtıMıı 
kırmızı: bir yara izi var. 

- Emin Misiniz? 

- Eminim. Dundan başltn, katilin clincle 
ya kalın ve ağır bir baston, yahud golf I'>}"' 

nrunıık için lrullanılnn sopalıı.rı taşımnğa 

nu:ı.hsus bir torba vnrdı. Zannedersem bu sct" 
nuncu tn.hmin dabn do~. zira, cinayet mr.· 

hıı1ll.!ldcn Ecldz yUz metre kndar ııerde bir 
&'Ol! s:ı.hnm v:ı.rdır. Bu noktaları yn.."!llızcla 

nnsı1 kullnnnı-ııecc1:t1nlz1 bilmem. Beliti dr, 

şahsi maltlmnt olnrak katilin tevkifine !.r
dnr, muhn!azn etmek lstcrııtnlz. 

- Ciddi bir iz vnr mı? 

- :Mıınlec"r hn:rır. Hem rica ederim bunu 
d:ı. yazmayınız. Peka.ıa. b!llyorsunuz kl, bi-ı, 

bnzruı cantyf heyecnnn getirmek için "mt:ı

hlnı fzler e'de edllml Ur,. diye havadis veri· 
rtz. Bu, gt:-•c:-ıen nd3.mm Metlerini dc"l;:t'· 
r rek, kendini meydana çıl>ıırııcnl: tcdblrsl .. 

llltler ;, pmıı.T.:ıı mucip olur. Emin ol Ho'• 
lıınd, ekseri c:ınt! .. rl p:ırmıık iz'erlnden zty,1·1 
de, korkup ortadan lmybolmıı!arı yUzündcn 
mcyd"no. çıl·anrız. Falt:ı.t b\ı seter nrndır,-.

rm: ndam, ö:,•le nlcl~e bJr lmtil det11. 

Gn.zctcct, CC\'O.p alncnğmı Umlt cbncmeltlc 
bcr:ı.ber sordı.ı: 

- Herl!ln ııırtındn yarn izi olduğunu ııc· 
r~dcn nnladmız 1 

Flt ... r cevap verdi: 

- Siz Amerlknlumıl%. !nglllz kanunlnr.
nm btltün inceliklerini kavrnyablld.ln1z mi 
b11ıncm 1 :McsclA burada, bazı cUnhalar için 
kırbaç cc:uısı vardır. Birçok kfmııclcr bu ce-

YAZAN: 

IEdgcaır Waooace 
ÇEVİREN: fa 

zayı fena ve gayri medent buluyorlar. Dog• 
rudur. !dam cezıısı da gayri medenidir. Bu· 
Cf. dofrU. Fakat bu ceza bir çok cürüm ve 
cUnhalan mesela. darp hAdlsclerlnl azaıtmı~· 

tır. Eğer aokakta hrraızlar lilAlıla blrlstne 
taarruz ederlerse hrıklm, onları otuz be,,er 
kırbaç darbemle mııhktİm edebilir. Bu iti~ 
barla, slldhla taarruz hMlııclcrt hemen he.· 
men kaybolmuo gibidir. Bundan b&§ka beyaz 

ka.dm tlcarotf ynpanlar ve zavallı bir kadını 
istismar edenleri ele ı;eçlrtrscm, ayni lorbnç 
cCZMI verilir. Krrbaç cezaııı, ba,ka cUrUmler 

için de tatbik olunur. Jd'cselA, hapishanede 
bir gardiyana hücum, Kriger. Pcntovil ha
pishanesinin :)'tldl ııene tnUddet'e krunçı cr

''lSIJlı tatbik eden memuru idi. Bu vazife 
rok nabo~ur. Bu kırbaç, dokuz kuyrukludur. 
Cezayı tatbllt edenin sinirlerine M.ltlm ve-

soğuk kanlı olmnsı gerektir. Kanun muclbfn 
ce, kırbacın, omuzların Uzcrinc vurulma<n 

10.Zımdır, ne yul'lırıya, ne de aşağıya \'Uru'• 

mruıı yasaktır. Dunun için, kırbaç cezasını 
tatbik edenin ustn blrisi olması d:ı. lcnp cd"r. 
Zira, kırbaç m~cıa. boyuna isabet eder'!le, 

ndam ölebilir. Bence, katli, Kri,..crin daya~ • 
nı ycmJş, ve tnl1kam alabilmek için fırsat 
kollamış hlrisldir. 

- !'el:! bn.stonun veya golf ıopası torbr
ımı nereden çıluı.rdınu? 

- ICrlger bir ok ile öldilrUldU. Oltu atmak 
için bir de yay l~ımdır. S:>ltnk ortnsmdn 
cld" yay ile dolaşmalc l:abll de!!ildlr iti •. Fn

kat bu sil h, içi boş knlm bir bastonda s:ı1.· 
l:ıntı.billr. Fakat golf 60pı:.sı f rb.,ınndn dahn 
1~1 .ııaltlan•r. 

Gazeteci, bütün emeklerinin boşa gıttl~I 

ka:ıaaU ı:e odn.dnn çıkıp gnzcteyc döndll 
\'C: 

- Ynzıchn kıı.dın meı;"!esinl çıkarncağız, 

dedi, poll'l l:'l1·nı ta:ıı)·ormuş ve bu lş!c nı~. 
lcıı :ır detflml~. 

Yazı l~lerl mUdürU suratı asmı6tı. Homur 
dandı: 

- Peki, dedi. Size bir telgraf var. 
Splk Hoııand teırrrarı aldı. Telgraf Vud' 

dıı.n geliyordu ve içinde §Unlar yuıh idi: 

"Ae:ıbır. Bellaml ~nim h:ıyrr teşcbbU:ılrrl
me muavenet eder mi? Ne dersiniz, beliti 
Çonıklıı.n lle\"Cr.,, 

Splk kahkahalarla gülllyordu. 

FA1' Btn AllBADA RA~TLIYOR 

Valeri Hovet fena halde §B§ırmış bir vr
zlyctte fdi. Hem mUtecssfr oluyor, hem sinir 

lenlyor ve nihayet ltendlni sll!Unç bu'uyol°"' 
du. Olan biteni gidip babıı.s:nn anlattı. Mllsyô 
Hovet: 

- Kwın dedi, ben vazifemi yaptım. Sen 
benim için dUny11dı her ~eyden azız ve kı) • 

metUsin ve senin tehlikeli vaziyetlere dll~· ı 
meni istemem. 

- l'okl nmn niçin bana onun polis oldu· 
ğunu söylemedin. 

Valter HovcUn mahzun yUzUndc bir t~ 
bessUm belirdi. Kızı devam ediyordu: 

- Demek ben kcndlmi yapayalnız znnnc· 
dprken o beni takip cdiyormu,. Halbuki ben 

onu işsiz, ı;Ucı:üz, l~e y:ıramnz bir mirasyedi 

za~ne<lerdlm. 

- Onu tok ly1 tanrnm kwm. Otuz yaşın 
dadır. 1}1 bir çocuktur. Babası Vqlngton 

sefaretinde idi. lki ny mezuniyetini bana 

yardım 'fC sana nezaret için !eda ettiğinden 
dolayı ona kızmamaıuım. Bu müddet 7.arfır:

dıı artık nrıı.§tırmalarmın bog olduğunu an• 

laynrak bu l§ten vazgeçeceğini zawıccUyc,• 

rum. Hem onun polis olduğunu nereden ıı.n
ladm. 

- Bizzat kcndi81 söyledi. 

- Eğer bir daha gelmlyccek olursa fena. 

O senin yanmda olduğtı zam:ı.nlar mUstcrllı 
oluyordum. 

- Yarın akşam yemeğe geleceğini allylc· 
di. Faltıı.t baba, kendini dalma bir polisin ne· 
Z3rc:.i altında hlssctmck ne !enıı. ısey. 

Valeri bunn rnğmcn, Cim Flterden evvel 
ec latemı, olduğu serbestiyi tekrnr lstemelt~ 

ten çekinmedi. Ve babası !skoçyayn gittiği 
gUn, Fitcr. genç kız ile beraber otomobilli' 

gczmcğe çıl>tıl:ır ve biraz ilerlcdlktc.."l sonra 
Vnlerl otomobilin ltapısmı açı. Flter: 

- Zannedersem, dedi. Burada inmemi ir· 
tiyorsunuz. 

Flterln nrbk mirasyedi züppe hali kalmr· 

mı,ştı. EJb1.selcrt ona daha u:ı.-gun gibiydi 

Valerl onn dikltnUe b:ı.ktı. Hakikaten yaltr· 

şıklı buldu. Fiter: 

- Nereye gitUğfnlzl ve no gibi mllthl' 
b!r maceraya •tıldıt'Dlızı 11ormıyac3ğım. 

Diye &öze oo,ladL Fakat Valerl gUldU: 
- Hakkınız var, dedi, muha.kknk p°'lmo 

adam taktınız. 

(Devamı ııar) 

Sokullu: .,r40: 
- Neymiş? - diye ,,;,_I' 
- Şunu tnkclim eder~,,/J' 
Derviş, usul us~ ':;; ı 
Fakat paşaya ~ır. ~ 

geldiği zaman, ehnl dl -
kaldırdı. K!lğıclın altı!l ~ 
1şıldadığını, sonra, ~ 
Sokullu Mehmet .~ u: 
göğsüne indiği görül:.-

- Benim timanoı 
Gör işte ... 

1.htiyar vezir: seJti ..j 
- Bire mel'un!.. il""' .. 

de can evimden! .. di~ 
Bağdn.ş kurarak 

üstünde yığıldı... _ _J, 
Etraftan: ~ 
- Ah, paşamız -_ _,,,, 

herif .. Buna! nasıl ~-
ye koştular. ~ 

Bir yeniçeri, derfffl ,.7 
Uzere, kılıcını hava'f& d'Of~ ,,J 

- Al.. nasibin bU ı.t"I, 
Dervişin kıynfet d ~ 

sandan başlm kizn!le ardl, 
yuculnrımız an1aın1şl ~ 
an: 

- "Eyvah m~~ol~ 
fama inecek ... Butüll ;il 
diye gözlerini kapadı· 
siper etmek istedi. 

Fakat, dUşUndil .ı: ~ 
"- Buna imkrın ~ ~ 

tır. Ben kurtarıla~, 
ler Umulmadık bir ""' 
olacağım.,, 

1 
,1.. 

Bu imanla gözterfD 
vakit. mucizenin d~ İl./ 
dU. Zira, ba.şmn inırt ,rd ,,- . 
kılıç. kafasının bir k '1 
allakta kalakalmıştı· ~ ... 'I. 

"- Bu nasıl olu~, 
b:ıktığı vakit, ızlıandtl 
yeniçeriyi bileğinden 
dil. 

Yeniçeri hiddetle: L! ~ 
- Ne yapıyorsııtl Utr 

yorsun... Bırak öld 

tir tir titriyordu. _1/fİ~ 
Izbandut herif: öıd':.' fll 
- Olmaz, dedi. ~ti 

Bırak, Biz bir kılıll1, _ 

Sadece yaka.Iıyal~··İc~ftt 
ne \'erelim ... Tii kı.' . ~ J 
teşvik edildiği bu ~ ~jı 
la~ılsın.... ~ 7 
~rek yeniçeri, ~ 

hç kaldıranlar, bu 
hal sükQn buldula.1'• 

Izbanduda : ~ 
- Hakkm var!· · ~ 

Kllıçlar kmlarınl ~~ 
elini ayafrını snns:ı:,~, 

İçlerinden Jdlll1 ~·,,, 
hürmetle örtme~c uııO. /1,. 
Hasanm bnğlı vüctl~tdl,,;f 
de!d c3rnra. zarar :;,. f' , 
~elemeden içeriki 
tılar. 

Hasan, için jçiO 

"- !ate mucize .... 
Kurtuldum. Gene dl 1 
islılmı kurtnraca~ ... 
rimde kim olsa, ııı ıd 

ederlerdi... Denıek, 
imiş... Demek ki, 
zeler yaratabiliyor·r 
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;ıhr tıği 'b• --~,__.._ ------------1! ıtdc b gı ı rn 
ctUd· lllurıd ~ ezarlıkta değil, bir -;- Mösyö dö Pardayan 1.. Oradan 

tıııı d ı. 'l'abııtu ııgunun farkında bile değil 1 
\oıır;ı:tirı olrnadrı~n bulunduğu çuku- Fakat şövalyenin aldırmadığını gö--
ı .... -· &ırı h 16ını.., .. • k 
~~ d er l'led e uzerıne ablan 

1 
rünce arkasından koştu ve olundan 

l~ b·ill!ıtııatak ense ınezann iki tara- tutarak nazik bir sesle: 
ile o" tabutu lii b· .,Otcıniı. açıkta bıraktı. 

QLı Ç it .10tdu. 
'Qır;. tcy g" 

' t>llt\u orcıni ıı1ı,0 • \'e t .. ı.. Yordu. Yalnız diri 
~~ tdu ,. <uıat rah ~ 
l;: aıc~ıt · v c ilk ... ~t nefes aldıgmı 

tıo Ça İ'llten duşuncesi, kendisini 
}\ih ıaya hadd~e~le öldürmek istiyen 1 

' 

ilYct ını biıd · ı, illt , hU • ırmek oldu. 
;;ıhı;ırlllın ac~ içinde yanan ba-
%1\ı tı. O zan..~n tUzgfirile biraz fe-
l'ı~ 0ıııa -·<C\n, hUt" 
1t arı 

1 
Yarak in• ~n soğuk kanlı. 

ill>ıta ~ Ittı "c 
8 

1 hır kararla meza-
'10~ Crt ad 1 

C>r;ı &t\ı YU .. ırn arla karşıdaki 
ti .,. Ya l!cı· rtidU. 
t' c bir t ırıcc h·d 

tdi, ckrtıcyjc 1 detıe kılıcını çek· 
llllh kapıyı açarak içeriye 

tdu· .. ,, b· 
lll' it 

r ' hi !iolt aak CdUt t ııvıu er tarafından işgal 
'd;ı ctttı Ydu p 
~ b· Cdcrı .

1 
• ardayan hiç te. 

tUrı lt z b ı Crlcd' t . 
Cc lıa il itti. 13 

1• Ik karşılaştığı 
"- lıı··Ytctıc b u zabit kendisini gö-

dcrı oar ağıl'dı-
Çıktııı o d() l> • 

İlcıtd 12? <lrdayan 1 Böyle nere- 1 

tıq? ~ il>-cırı h 
"cıı llt;ı tırıu d 
b tıı~ b 'tııı k Uydu mu, duymadı 

t ıı İt endisi d 
}'ok · i'oı Şeyin f e anlayamadı. 

S tıı. llnıı kcs~r~ına varmıştı: Za. 
b 1 ı:; 1t b· ege hiç <le niyetı 

C Ct •t 
ti: acıııc b 

~ ?icr ' :ı.~ı:a sualle muka -
ıı oiı.ı.1t c11en •• 

- Yanılıyorsunuz, mösyö dö Partcia
yan, oradan değil, ~uradan çıklur. 

Dedi ve parmağile aksi istikameti 
gösterdi. 

Pardayan, §aşkın bir vaziyette, rüya. 
sından henüz uyanıp uyanmadığının 

farkında olmadan sordu: 
- Bir §CY mi söylediniz mösyö, 
Zabit ayni nazik sesle cevap verdi: 

- Bana nerel:ien çıkılacağım sordu-
nuz. Size, yanlış istikamete gittiğinizi 

söyledim .. Çıkış sağda değil soldadır. 
Pardayan hiçbir şeyin farkında ol-

madan deli gibi bağndı: 

- Beni tevkif etıniyeceksiniz ya? 
Beni öldürmek iç.in emir mi aldnnz? 

Zabit gülerek: 

- Alay mı ediyorsunuz mösyö? Fil. 
hakika buraya girecek olan berkesi
tevkif etmek için emir aldım. Fakat bu 
emir mösyö ldö Pardayanı alakadar et
n_ıez, bilakis. Majeste Hanri dö Nava. 
rın el~isine Uıyık bir muamele yapma
mrz emredildi. 

Şövalye, zabitin gözleri içine dikkat
le baktı ve ciddi konuştuğunu anladı. 
Derhal kılıcını kınına yerle~tirerek se. 
lam verdi ve : 

- Affedersiniz mösyö, dedi. Şu ko
ridorlarda ... Biraz üşüdüm de .. Hararet 
bastı. ~ }'"' bir !i-kılır? 

.,.c td11 •esle 
tıll\~th~ttİ· İicılbtıktc,,.ap verdiğini zan-1 Zabit gene mütebessim ve naz'k bir 
\> c ltabit~ bir ae .. 1

1 
hak'k'.ltte tehditkar şekilde: 

;ı,, l'ld "e k' ı 
""' "lli a e bi ' Çe ıl yoksa yaka. - Belki mösyö-, .. ,taL dı ... 1 r türn1 

~ 't ~ "' iltla e savt•rmuştu. Diye cevap verdi ve samimi bir ses-
i\bıt ha ilkl;ı§trıa' Cclişi güzel sağa le ilave etti: 

hr111: ğa başladı, - Majestenin doktorlarından birisi. 
ni çağntayım mı? 

' 
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mükenunel çıkıp giderim. Gelsin de be. 
ni bulsun 1 

Pardayan bir iki dakika içinde işini 
bitirmiş ve çılgın bi,r sevinçle !dışarıya 
fırlamıştı. Geniş bir nefes aldı. Kurtul
duğunda artık şüphe etmiyordu. 

Çünkü Espinozamn bütün düşünce

si onu işkence odasına sokmaktı ve ora. 
da her şey bitecekti. Halbuki işte kim
se oraya girmemiş ve Pardayan nihayet 
kaçmanın yolunu bulmuştu. 

Vakia henüz her şey bitmiş değildi. 
Fakat mademki bu esrarengiz ve meç
hfıl yerlerden çıkmıştı. Bütün mesele 
kendisi gibi insanlarla çarpışmaktan 
ibaretti. Böyle şeylerse onu korkutmaz 
dı. 

- Neyse, şimdi artık kurtulabilece. 
ğime inanmağa başladım. 

Diye mırıldanarak etrafına bakınma
ğa başladı. 

Bulunduğu yer küçük ve kapıları ar
dına kadar açık bir odaydı. Pardayan 
sü:atle dışarıya çıktı. Şimdi, hafifçe 

aydınlanmıl, taraça gibi bir yerde bu. 
lunuyordu. Semayı görünce, yüzü son 

ıderece mes'ut bir hal aldı ve sevinçle 
söylendi: 

- işte nihayet gökyüzünü de göre· 
bildik!.. Doğrusu bir daha onu görece
ğimi hiç de zannetmiyordum. 

Fakat şövalyenin bu sevinci uzun 
sürmedi ve birdenbire geriliyerek mı. 

rıldandı: 

- Hay Allah belfismı versin!.. Hiç de 
hoş bir yerde değilmişiz . 

Hakikaten de burası hoş bir yer 'de· 
ğil, bir eczane deposuydu. Solunda, 
k•·rı;•.ında.n tabutları ihtiva eden üç· 
sandık duruyordu. Sağında da iki san. 
dık vardı. Fakat bunlardan ancak biri-

• ıinıde tabut vardı. Diğer ikisi boştu. 
Fakat işin en garip ciheti, bu sandık-

~-------------------------lar mutat olduğu veçhile taştan de· 
ğil, ağır ve sağlam tahtadan yapılmış
a. 

Pardayan derhal vaziyeti anladı. Bu 
taraçadan çıkmak için, önüne dikilen 
bu sandıkların üzerinde sürünerek geç
tikten sonra, iki sandık arasındaki boş.. 
luktan dışarıya sıyrılacaktı. 

Hiç tereddüt etmeden sandığa basa
rak, oradan da üst tarafta duran ikinci 
sandığa çıkarak, başının tavana çarp· 

maması için boylu boyuna uzandı. Ve 
boynunu uzatarak dışarısını seyretti. 
Burası sarayın bahçesiydi. Pardayan 
aşağıya baktı ve: 

- Ehemmiyetsiz bir mesafe, diye 
mrnldandı, bir sıçrayışta bahçeye in. 
mek kabil. 

önünde tahta bir parmaklıktan baı

ka bir mani kalmamıştı. Bunu kırmak 

Pardayan için çocuk oyuncağından baş
ka bir şey ldeğildi. Artık kurtulacağına 
kat'iyyen emindi: 

- ölümü bu kadar yakından gördük 
ten sonra, hayat insana ne güzel gö. 
züküyor. diye güldü. 

Artık bütün cesa'tet ve kudretini ye
niden toplamıştı. Bu müthiş sergüzeş· 

ti, arkadaşı Servantese anlabnca, gene 
meşhur Don Kişotunu savuracağını dü. 

şündükçe memnun luyordu. Ve Farda· 
yan parmaklığa sanlarak bütün kuvve-

tile sarsmağa başladı. Parmaklık çıtıtida 

yarak kmldı. Fakat tam bu anda, bir 
cismin, yavaş yacaş sırtının üzerinden 
kayarak, boğazına doğru çıktığını his. 
setti ve boğuk bir sesle: 

- Ah!.. diye inledi, ne oluyor? .. Bo
ğuluyorum. 

Pardayan başını gerl çekti. O anda 
bir ~yin süratle yüzünün yanından 

geçtiğini gördü Bunu, üzerine kapanan 
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ağır bir kapağın sesi takip etti ve Par- çeken korkuluktan başka birşey değildir - öyleyse çabuk götürüp gömelim. 
dayan derin bir karanlık içine dalkiı. ken korkuluktan başka bir şey değilJir. Çünkü yemek zamanı geliyor. 
İnmek iSjin, ayaklanru ıilratle sola Bu anda kilisenin matem çanı çalma. Ve Pardayan tabutun yerden kalka. 

doğru götUrdil. Sert, bir cisme çarp.• ğa başladı ve bir çok rahip ve papazlar, rak meçhul bir istikamete doğru götü-
mıştı .. Geriye doğru gitmek, b.lkmak ellerinde mumlar olduğu halde yavaş rüldüğünü hissetti. 
iıtedi .. Fakat her taraftan, demir gibi yavaş adımlarla ilerliyerek mihrabm ö- O zaman, bütün kuvvetini toplayarak 
aert bir tahtanın mUmanaatlM maruz nünde durdular. dehşet ve ümitsizlik içinde bağırdı: 
kalryordu. Beyaz başlıklı bu rahiplerin aTkaınn· _ Fakat ben ölmedim!.. Alçaklar, 

Pnrdayan bir tabuta kapetJlmrıtı. dan siyah ve daha sonra sarı başlıklı beni diri diri gömecek değilsiniz ya? 
Umitaizllk içinde inledi ve sonra g8z. rahipler de bunlann arkasına sıralan. Fakat dört rahip, sağırlarmış gibi 

lerini kapayarak dU§ündU. : dılar. bu feryadı duymadılar bile. 
- İ§te Espinozanrn bana hazırlaldı- En sonda, kıpkırnuzı elbise ve başlık Eğer bu anda, §Övalye, kemerinin ar-

fı sürpriz! İ§te Bana uzattıfl ve benim giymiş olan bir cellat da içeriye girerek kasında takılı duran kamasını çekebil. 
girdiğim son 8lae: haşmetlCt adımlarla ilerliyerek tabut seydi, çok fe:i ölüme, kendi eliyle ölme-

Bu sırada, tabut kendiliğinden bir askısının önünde durdu. ği tercih edecekti. Fakat bulunduğu 
kaSi defa döndü ve gene eski vaziyetin. Matem elbiselerine bürünmli§ bir tabut hususi bir şekilde çok dar yapıl-
de durdu. O zaman Pudayan bir çok papaz, mihraba çıkarak bir işaret yap- dığını:-!an İSiinde kımıldanmanın imkanı 
küçük ışıklar görür gibi oldu. tı ve ayni zamanda org seslerile bera· yoktu. Bunun için, Pardayan bütün 

K.endisini deheşt içinıde bırakan he- her koronun acıklı ve tehditkfir nağme. gayretine rağmen, kendisini feci bir ö. 
yecanını yenmeğc çalışarak bu ışıklann leri Pardayanın kulaklannda tüyler ür- lümden kurtarac::ık olan bu ölüm ale· 
nereden geldiğini öğrenmek istedi. pertici iniltiler gibi aksetti. tini çıkaramadı. 

Tabutun üst tarafında, bir delik bu- Dehşetinden çılgına !dönen, cehenne- Bir müddet sonra, tabutun deliğine 
lunduğunu gördü. mt bir öllimle ürperen dipdiri Parda. yapışmış duran çehresini, temiz bir ha-

- Mösyö Espinoza benim her ıeyi yan kendi ölüm merasimini seyrediyor- vanın oksadığmı hissetti. Biraz dikkat 
görmemi ve işitmemi istiyor.. Öyle ol. du. edince mezarlıkta bulunduğunu anladı. 
sun, görelim ve dinliyelim. Son bir ümitle çırpındı. Fakat Jdar- Ve bir defa daha dehşetle ürperdi. 

Ve Pardayan dışa,rıya doğru baktı 1 tabutun kenarlanna inen yumruk ve Kilisedeki ayinin her dakiknsı ona 
Kilisenin ıiyin yerinde bulunuyoridu. tekmeler, feryat ve iniltiler orgun ve saat kadar uzun gelmişti. Fakat mc. 
Ortada bir tabut askısı (katafalk) du- koronun sesleri içinde boğuldu. zarlığa cloGru yapılan bu yürüyüş bir 
ruyor ve bunun etrafında sekiz mum Birkaç dakika süren bu ölüm ve ma· yıldırım süratinde olduğu zehabını ve-
yanıyordu. Pardayan bu tabut askısının tem nağmelerinden sonra ortalığı tek. riyordu. Çünkü her şeye rağmen, bir 
kendisine ait olduğunu ve oraya götü- rar derin bir sükut kapla,':lı. Herkes çc- mı•cize sayesinde kurtulacağını ümit 
rillcccğini anladı. kilip gitti. Yalnız, tabutun yanında du- c-uiyordu. Halbuki, mezarlığa gömülüp 

1ri yan dört rahip, tabuta yaklaştı. r:ırı dört rahip yerlerinde kaldılar.. de üzerine toprak atıldıktan sonra, hiç 
lar ve aralarında §Öyle bir mükaleme Henüz herşey bitmemişti. bir kuvvetin, hiçbir mucizenin kendisi-l 
cereyan etti: Pardayan, başı ucunda kalan dört ra. ni arayıp bu1ma:;ma imkıin yoktu. 

- Cenaze merasimi mi var? hibin bu mUkalemelerini duyunca, saçla Rahipler biraz sonra ıdurmuşlardr. 
- Evet, lmrdeşim. Tının diken diken olduğunu ve vücudu- · Tabutunun yumuşak bir toprak üze. 
- Kimin? nun ıdehııetle ürperdiğini hisse\ti. • rine konduğunu hi~setti. 
- Bu tabuttaki adamın. Rahiplerden biri lakayt bir sesle ar- Hemen bunu müteakip, tabut tekrar 
- işkence odasıridan geçen adam mı? l:adaş1na şöyle sordu: 1• - "' 'çz !uılk~rak. bu defa do.ha derin 

-Kardeşim, biliyorsunuz, işkence odası - Bu bedbahtın mczan kazıldı mı? bir eyrc indi. 

şekilde çıkan bir iki kısa dull·d~ 
men akabinde, mevcudiyetirıill U1tt': 

lerine kadar işliycn ve tabutufl 

:lökillen toprağın sesi. . ,li~ ı 
d' iııl " O zaman Pardayan ken 15 j\tr ef • 

le ölümün ağuşuna terketti .;c bir f 
rağmen. içinde istihza okunan 

6 
mmldand: yo~· 

- Bu defa artık kurtuluş 

müldüm ve ölüyorum 1 iı1'(ıllt1r' 
Fakat bu ümitsizlik ve ~ir g•~ 

zun sürmedi. Pardaynn son t•· 
le bütün kuvvetini toplııdr .;eb,ğ~ 
deheştli darbeler indirerek ıoPt' 

U d·1 .• . . ö t kapat<lll v cu ı e, uzerını r en v 11ştı· 
beyhude yere kaldırmaga ~ 

'ctı? Ne kadar zaman geçmı:ıı a,at? /... 
Kaç dakika veyahut ka~ 5 e~ '.Jf 

. ede' 4'' 
Pardayan bunu tahmın .. uııcU ı/ 

yette değildi. Ve belki yuı1~etll' .J 
olarak. ümitsizlik hırs ve ıcıı 1<1'~ 
lit ettiği müthiş bir çırpını§ .;e çıtt1°" 
tabutun kapağını kaldırtn11 ~11 

r " 
G. 1 .. k w kara 

ıdu. öz erını apamaga o 
ğı 

bir sırada, tzbutun kapa blrC 1 

nun hafif bir temasile birden tflif 
ede t 

P:ırdayan bu tasavvu.r •
111 

jtb' 
vaziyet karşısındaki sevıncı .,6ti!P 

uya ,, 
miyccck kadar şaşırmış r ··ddet 
mediğini anlamak için bir rrıu t,ıı 
damaktan bile çekinmişti. )31l ıcor 
yadan uyanmak ihtimali orı;,, g6 
yordu. F.akat yavaş yavaş r > 
gv ini anlamağa başlamıştı. ., -1 ' 

·.re" 't 
Hiddet ve dehsetten titrıı g" 

• . • trııl18 t 
nu yokladı. Sonra elını a . 1,bıı 

rek iri ter tanelerini si1c11
• bİt' d' 

ortnsına dizistü çökmüş • .;e trııfı 
·ıe c · gözlerini andıran gözlerı ··reıı'ı 

rcdiyor, fakat hiçbir şe}' go 11ıcııııJ 
Derhal kalkıp kaçmak, 

mahkumu ''yagıyan ölüler mahzeni,,nc - oktan! .. Bir saat ldu =~~~-------~----l~~.ı-.:.-.-....ı...w.~..ı..-:u.A--"...._...L..---------------" 
L-~~~~~~~~:...__~~~~~~ 
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~~N~L G O P AN 
lf..~tı ~t e Ve ao'" k 
~ ilaçtı Jgu alğınlıklanna, RomMizma, dit veba§ ağnlanna 

l\ıL r. em· 
~~ l ınc ve sakallı markasına lutfen dikkat buyurunuz. 

~f~ v: b~ ~GQp AN tesiratı hariciyeden bozulmaz. HER EC
Yuk atnbalajlı1an vardrr. 

HABER - ~m Pftita.la 

•• 
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CUmhurl~1et Merkez Bankası Tilrhlye 
23/1/1937 vaziyeti 

AKTIP 
"-• 

-==l-1-rao;;:-.-,ıı p a s i ~ 

1 ~rma;:re, '' '•, •1 
liıtıyaı akooo • • • 

Lira 

Altın .atı kilogram 19.7cs.t21L.27.721.056.57 
B&nluıot, • • • ııt 11.788.786.-
Utakbk, • • • n 765.517.89 

Daki.ldeld MuJaabldu ı 

l'Ur k Uraın : • 
llartçcek.I moJıablrler: 

d!Mzler. 
Diğer döv1zler ve borçlu 

l\L· .449.071.24 

7.1(9.521.60 
1 

26.168.90 

40.275.360.46 

.449.071.24 

Altın sa.fi kllograt 5.054.47' 1 
Altına tahvW kabil aerbut 

kllrlng bakiyeleri • • • • 38.372.256.92 45.507,g47 .42 

lhzlne ıah•lllert: 1 
Deruhte edJleı:ı nrakı nakttye 

karşılığı. L 158.748.Sffi-
Kanunun & Ye 8 lnct mad.. ı 
delerine tevtikan Hazine ıu. 

tından vaki tedlyat. ,, 12.404.056- 146.344.507-
!knedat cüzdanı: 

Hazine bonolan, F.L --
. il ,. 23.f!86.732:10 23.986.732.70 

• • • 
Ttcar1 ııenetler , • , • • 

Eebam ve TabvUAt <'ll:ı:d&nı: 1 
ıoeruhte edilen eYTakı nalt. I 

ıl }t1yenln karşılığı esham v~ L.37.043.820.23 

' 
i tahvilat ttlbart kıymetle 1 

B Serbc~t eslıam n tabril&t L. 3.962.945. 'l2 41.(06.765.75 
Avan!Wır : 

Altın •e dLvt:ı: Uzerlne 8YU! 

TahvllAt Uzerlne &'t'&ZU. 

Bt!J!ledıırtar 

Mu.bteut 

i
L. 2.164.374.93 
L. ~.445.-174.40 10.609.849.33 

1 
4.500.C00-
8.609.5fl3. 72 

l'ek1lD 321 .'.:.89,737:tri 
= 

l'eda villdekl Banknotlar: 
Derutıte edilen evrakı nakliye 
Kanunun 6 vo 8 lnd macld• 
lerlne tevtlkan lıazl.ne taratm
dan vak1 tedlyat, 

Deruhte e<llien evrakı rıakUyeo 
i
L 158.748.563-

L 12.404.056-

bakJyest, L 146.344.507-
Karoıııgı tamamen &llm olarak 

l :;.000.000- • 
1.551.182.53 

tednvtlle UAveten vozedllen L. 19.000.000-

l Reeskont mukablll llll.v~ten ted ,. 20.000.000- 185.344.507 • ..::;; 
vazed. 

~ Türk unw MevcSuab 13.n0.031.19 
· Döı.1z raallhUdab: 

A!Un talıvllt kabil dövtzler 
Diğer dövizler ve alacaklı ır 2.370.93 

kllrlnır lmklyclert • • • 

l\luhteW , ı ı ı ı ~ 

L.24.6rn.4c7.47 2.ı.€82.858.40 
80.941.158.50 

. 
VeltOn .i2 1. lUJ. 7 37.t>l 

2 Mart 1933 tnMhfnden IU'>aren: ls.konto nacıcıı y:tızcıe ~ 1-2 - Attır Uzertu avnnıı yUzde 4 1 .. ~ 

SatıDık En:. Ak m:ıı:c.~ K i R AL 1 K ve . SAT 1 L 1 K 
ar 8n1 Y O .. 1 Beyoğlunda Şahkuli mahallesin de (TÖTOf'~Y A ALMAN KULÜ-

A Satılık han, llpartım:ın, ev ve du!=- BÜ) üst tarafınc!n dokuz yüz metre murabbaı mütecaviz arsayı 
kanı olanlar Gıılata Ada Han (Eml:ık ve Caddeikebir üzerinde bir bap dükk:ın ve fevkinde adalan havi 
ve sigorta işleri Bilromına) müracaat. nkar (KiRALIK ve SATILIK TIR) . Kiraya ve iştiraya talip olan-
Telefon: 43837 larm Sirkecide ANKARA Caddesinde Paris oteli müsteciri Bay 

1-fok';:ıya müracaat etmeleri. ( 195) 
OOKTO/t 

Kemal Özsan 1 lstanbul Gümrüğü Baş ıtüdür · ğünden: 
Urnloa - Opcratöı 1 Gümrük sahsmdan: 2563 mezat kaimesi 1550 kilo 848.19 lira kur. 

Bevliye Mütehassısı !\un matbaa hurufatı 2574 M. K. 106 2 K. 643.66 1. Demir ete~si aksamı-
F<rakny - eksrl!ıiyo1 mağnza:u :. 2 937 '.. .. t 14 t t t b 1 .. .. ... d ki h 1 d ·· " 1 nm 3 - -- Gunu san e s an u gu:nrugun e sa ş sa onun a yanında. lln qun •ı6lt>den sonra • • . 

2 dl'tı 6 9 kadnı _ Tel: 11235 açık arttırmaları yapılncaktır. Arttmn aya gıreceklerden yüzde yedı buçuk 
l pey akçesi ve ünvan tezkeresi aranır. .(518), 
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ALNIZ. 
37 VE 

• • 

• • 
• 

enera • ectric 

a 
DVOLARI 

yo tekn·ğ·nin 

icadı olan 
s n 

ile mücehhezdirler 
Bu cihaz, sesin otomatik bir tarzda 

mükemmelen Jşldllmeslni temin eder. 

Bütün dalgalarda mutlak ve parazitsiz 
olarak işler ve berrak bir ses verir. 

• nera • E et c 
Radyo:arı 1·2 ay vade ile satıhr. 

YegAne satış 
mahalli: • • • Beyoğlu, 

lstlklAI caddesi 28, Telefon: 43849, Telgraf: 

H 
o 

DEKA WE - lstanbul 
• • , ' •• ,. ... (~·-...:· • ' \. ' ' .. , , .,, ' • •.·. • ' 1 

Kimyager 
1 

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

1 Bey Hanı. 

-------------·----------- Kulak, Burun, Boğaz -
MÜTEHASSISI 

Dr. ŞEVKEr 
HOSND TARAV 
Beyoğlu, istiklal caddesi Singer 
karşısında Saka çılanazı No. 3 

llilr:mim Telefon: 43242 •mimi 

Biçki v 
v rdu 0 

Müdürü: Anna Pec;a~ 
Selçuk Biçki Okulundan diplomalı ye .,z 

Maarifçe musaddak dıpıoma 
9

;1 
Mektebe pazar dan başka her gün saat 

kadar kayıt muamelesi yapılır. ~S 
Adres: Beyoğlu Bostanbaşı No. 23 Münipbey apart. 

•-cı:a*• lstanbulda ilk defa 
Buyuk Hind - Beküm ııe' 
li2>e~ yaı~oli"il©l.a aı<ealld>.a ırı®ır®~:. 

•-----------•mm::a:m:1Zmm~-=---:'.'5:j, 

j M Az 0 N ~!;. ~~ı~ızrıcT.~ 
l EKŞ1L1K ve YANMA .1 

giderir. Hiç bir zararlı ve mu
1
·shtbUe ~ 

yoktur. Seker hastalığı olan ar 
ler. MiDE ve BARSAKLARI -;e ~ 
MAZ 1 'lm . lAtif tesiri kolaY .. 

. çı~s a , .. il ııı 
yimdir. Yeri iç bir mumas 
tutamaz. ON isim HOROZ / 

dikkat. I __..,, 

Güzel dişlerini~~61 ,,ı' 
Her şeyi ıezzet:ıe yıv .,. 

ft11 

Dişlctiniı. iyi ve s:ı~lam olut'a her 11Jı 1-
rn:ıli lcızctle yiyebilırsiniz. Ayhı ı~İrıi k,ı 
har tebessümünüzle herkesin tak ır 51 dJll 
nırsınız. Pasleut'ün tcdkikatı fenn1Y~ "' 
5inde istihzar edilen Dcntol diş ı:u~ ~ııl;,: 
cunu gayet antiscptık ve nefis 

1
°,1111 ~ 

Dcntol dıı; ~uyu ve macunu, dış el \us~• 
vetlendirir. Ncfe~i tufiye ve dı~ler'b·r b' 
rnuhafau etti~i Jribi dislerc parlak 

1 

yazlık verir. 
it' 

DENTOL: bütün oarfümötilcrle ect111e 
satılır. 

on 
Her yerde DANTOL iı:;teyiniz. 
Eczanelerle Pıırfilmörilı:rde ~tılır.~~,--

I~ 
Kendi kendine 1000 kelif1'1~ 

lngilizce ers• 
The children 
'Resim: 3 

DOGUM VE KADIN ---r, 
HASTALIKLARI 

4 

Deposu: • 

Ş BIÇA&I 
m ·1 f ze Dikranyan han No. 3 

Sultanhamam Istanbul 

MOTEHASSISI 

Dr. Naş·d Erez 
BEYOGLU istiklal caddesi 99 
numaralı Ankara apartmanına 
(Gaz şirketi üstünde) naklet -
mİ!<ıtİr. Tel. 4157 2. 

1- Biı·inci sınıf Operatör -

l ı>r. Ct\FEH TA YV AH 
1 Paris Tıp FakUltesi S. asl.stanı dimağ, 

estetik ve her nevi erkek ve kadm ame.. 
liyatıan, rahim hastalıkları ve doğum 

müteha.ssun 
Her gllıı sa.at 

8 • ıı e kadar MECCANEN 
munyene 

Öğleden sonra ücretlidir. 

m Si• u• • d u• • r 1 u• • g~ u• • n den •. " Beyoğlu Parmakkapı, Rumeli han 
•--l!!Wll No. ı, Telefon: 440S6 mli:zıi:U 

Holiçle Unlı-..=.panı köp&üsü yanındıı demirli ve idaremizin malı bulu -
nnn Haydarpaşa vapuru nçıit arttırma ile sabhğa çıkarılmııtır. 

Arttmna 5 Şubat 937 cuma günü Akay §efler encümeninde saat 15 de 
başbyarak 16 da ihnlesi yap:fo.Qğmd.:m tnliplerin ş:ırtnameyi gönnck üzere 
işletme şefliğine ve o/o 7,5 güvenme ve rltırµıa paraaiyle o iÜD encümene 
gelmeleri. ( 460 >~ 

·ı·························································· ~= .................. oöi<t:·c;·r····· ........ ~··ıi . .. .. ' •• • ·1 

HOmer AbdürrahmaPii 
~~DERMAN ~~ 
ii Muayenehanesi - Eminönünde ~~ 
ii V ALDE HANI içinde No. 21 ii .. .. . .................... ······· -............... _.. .......... . _. ....................... -------······· ........... . 

( 
~-~ / 

1 - A child: bir çoctık. 2 - The toy: oyunoakk. 3 - ıı)· 1 
4 - The milk: siU. 5 - The cat: Kedi. 6 - John: (CO.,.,.. rfP' 
train: tiren. 8- Bctty: (Beti). 9 -The nurse: aaJ.ı. lOS...,... 
çocuk. l1 - The doll: bebc7~. 12 - The horse: at. 1 _..,.rff" 
yıJtak. 14-The corner: köşe.15-A hause: l>ir ev 16 


