
Süı1iyelilere 
o ifil~ n o~~ırecdlell1l 

Bir tavs(qe 
(Yazısı 2 incüle) 

ilyon Türk bugün 

(Yazısı 6 ıncıda) 

~ )..... l~ncıc . 
"3 t( i ~ddetli mr fırtma hill:ilm sürilynr 

~~ ... ,ebirde seller 
~~t ç~l'f olunu bastı 
~ btt~~ Ankara ekspresi 
Vı-.. 9u~ ge!emedi 

ete tehlikede mi . 
(.Ya.mı J4tıcide) . . . 

kutluluyor 
Bayazıtta binlerce 

kişi toplandı 

Osmanh 
hanedanından 

bir papas 
N !ı c:o N lOı » lfll iYI IFü · 

f <e ıro n ltce'ff ırn ~al~n 
Yakında HABER' de 

: #1 . ,,, 

Yurdun her yer nde 
bayram · başladı 

Bugün bütün Tilrkiyc, Hatay dav.a
snın muvaffakiyctle neticelenmesini bir 
bayram halinde tes'it edecek, şehrimiz
de de bugün büyük bir miting yapıla. 
caktır. 

Gazetemizi makineye vermeden evvel 
şu dakikada Taksimden binlerce kişilik 
bir kafile coşkun tezahürat içinde Be-

binlerce kişi Beyazıt meydanına geL 
miştir. 

Biraz evvel şehrimizdeki Hataylılar 
Taksim abidesi etrafında toplanmı§lar, 
Hatay Erkinlik cemiyeti Hatayı kurta
rana sonsuz minnetini muazzam bir çe
lengi abideye koymak suretile ifade et. 
miştir. 

150 mebus ' yazıt meydanına doğru gelmektedir. Beyazıt meydanı şimdiden iğne atıl

sa yere düşmiyecek kadar kalabalıktır. 
(Devamı 6 ıncıda) Müşterek bir takrirle 

Teşkilatıesaslyede 
tadilat tek lif ettiler 

Teşkilatı esasiye kanunumuzıda bazı 
değişiklikler yapılacağını dün yazmış. 

tık. Bu hususta başta ismetnönü ol
mak üzere yüz elli mebus tarafından 

hazırlanan bir tekl:; meclise verilmiş
tir. Teklif tcşkiltitı esasiye encümenin. 
de müzakereden sonra son şekli ala
caktır. 

Bu teklifte zikredilmemİj olan iki ay 
n ve mühim noktanın da nazarı dikka
te alınması için aynca t~ebbüste bulu. 
nulmuştur. 

Tadili teklif edilen hükümler arasın
da Teşkilatı esasiye kanununun Tür
kiyede devlet şeklini gösteren maddesile 
istimal ve istimlake ait olan maddesi 
ve vicdan hürriyetine dair maddenin 
bir fıkrası da bulunuyor. 

Partinin dördüncü büyük kurultayı 

tarafından 1935 mayısında tasvip olu
nan programda da zikredilmiş olduğu 

veçhile teşkilfitı esasiye kanununun bi
rinci maddesinde Türkiyenin milliyet. 
çi halkçı, laik, devletçi ve inkılapçı bir 
cumhuriyet olduğu tasrih edilecektir. 
Bu suretle yalnız cumhuriyete karşı 
değil, milliyetçilik, halkçılık, laikçilik, 
inkılapçılık ve devletçilik gibi vasıfla

ra karşı da her nevi hareketler şekli 

hüktlmete karşı vaki olmuş mahiyetini 
alacaktır. 

Kaıdıköyünden de hususi bir vapur hal
kı köprüye getirmi.,tir. Şchremininden 

Yiyecek temin edilse 

adrit, Faşistlere 
ilcin "ha ye dayanabil"r! 

Asi Franko yeni çareler 
aramağa koyuldu 

~ 
bomba1ariyle yaralanan 

• hasta>ıeJıe 'IMldırıl·ıyor 
zavallı bir kodı" J 

.< Y azuıı 2 ncide). j .. 
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On yedi milyon efa ~ 
on yedeo rn·ıv n saygı 

Bugün Hatay istik.lalinin bayramı yapılıyor. Şurada hemen söyliyelim. 
ki, biz bugünü bekliyorduk. Böyle bir bayram ergcç yapacaktık. Bugün 
elde edilen netice yalnız bizi değil, bu meseleyle meşgul olmuş ve bizim 
kadar sulhü seven her milleti memnun etse yeridir. Çünkü Hatay'ın istik. 
18.liyle beraber bir sulh ve adalet imtihanı kazamlmıştır. Dünyanın bu 
teknik dahilinde daha yıllarca., ufukları kararmadan yürüyebilmesini te
menni edelim. 

~ ~ ~ 

"Ufukları kararmadan." diyoruz. Görünüşte basmakalıp olan bu söz, 
bizim ehemmiyet verdiğimiz bir noktaya işaret eder. Biz sulh ve hak.kani. 
yetin mürevviciyiz. Biz, Kurtuluş Savaşında, gene hak peşinde, Büyük Şe
fimizin Önderliğile milletimizin hükümranlığını kurduktan sonra dünya 
"Julhünün korunmnsına çok yardım ettik. Yaptığımız muahedeler, hep 
barı§ umdesine dayanır. Başkalarının haklarını tanıdık. Refahını dile. 
dik. Emniyetini gözettik. Fakat nihayet bi:aim de ayni müzahereti gör
mek hakkunızdı. Netekim sırası gelince kendimi7.e bilhassa dikkati ccl. 
bcttik. Dünya pek karışmıştı. Boğazları tahkim etmeği lüzumlu bulu
yorduk. Beynelmilel aıemde emrivaki ve cebir hadiseleri biribirini takip 
edeı·ken biz "istişare yoluyla daha fıız.la i~ görilleceğini" de dilnyaya 
göstermek ilzere alft.kadar bazı devletleri bir konferansa çağırdık. 

.y. .y. .y. 

Montrö konferansında istenen halt, daha müzakerelerin başlangıcında 
bllttln beıTaltlığı ile görünüyordu. Hatay'm istiklali davasında talebimi. 
zl, ilk ağızda anlamaktan kaçınır gibi görünenler çıktıysa da, bugUn her 
fJCY olup bittikten sonra, sulh prcnsipimiz, milletlerce d:ıba. iyi ?.nlnşıl
mı§ bulunuyor sanırım. 

.. ,,. .y. 

Bugün varılan netice, evvela sürati bakımından şayanı dikkattir. Is. 
panyada aylardanberi bir muharebedir devam ediyor. Uzak Şarkta 
ikidebir çakıntılar yarup sönüyor. Yer yer rahatsızlıklar; şu, bu.:. Fakat 
Hatay dava.sının, bütün bunlar arasında, çıkmasiyle bitmesi bir oldu. O 
muharebeler, o rahatsızlıklar hala devam ediyor. Hak, iyi görülmek is
tenince ve muhakkak hallilfa.sl etmek arzusu olunca, işte şimdi görUldU. 
ğU gibi, çok sUrmeden her şey neticelenivcrir. 

1(. .y. ,,. 

Biz pratik olmak istedik. Biz hakikatleri olduğu gibi görerek bnreket 
ettik. Beynelmilel senetlere dayanan mUtalebemizin süıi.incemeye bı
rakılmamasına azmetmiş olduğumuz icin, hakikati -0rgeç seven milletler. 
le beraber, bu sakin neticeye v~ bulunuyoruz. Bir yarayı üstünkö-
rü perdelemekten ne çıkar; yarm yine nUkscdecek olduktan sonra? .. ı 
Mnksat, yer yUzUndekl ''tehlike mmtakalnn'' nı, emin ve layık olduğu 

ndalete knvuşmuş ve uzlaşmış bir hale getirmektir. Bizi, bu hususta, iyi 
bir örnek telfi.kki etmek lazımdır. Biz, göril§me, dnnı3ffia yoluyla her işin 
düzelebileceğini, beynelmilel teşekküllere, bir-r ]{ere da.ha işpat etmek.ıfır .. " 
satını vermiş oluyoruz. 

1 ~ • ~ 

Bununla braber, hakla birlikte kuvveti de ihmal etmemek dersini. 
dünyanın yüzü cidden samimi bir üadc gösterinceye kadar unutmamak, 
bugün varlık iktızasıdır. Modern dehaların en yUkseki olan Atatürk'c 
ve onun ilhamiyle muvaffakıyetten muvaffakıyete kavuşan lsmet İnönü 
Hükumetine, on yedi milyon defa on yedi milyon teslimiyet, sevgi ve 
snygr. • 

IIIKMET MVNIR 

Jskişehirde eller 
bastı e yo .un 

Hat çöktü, Ankara e spresi 
bügün ge emedi 

Köy er e tehlikede mi 
"Denize, kadına ve İstanbul un hava- J 

sına güven olmaz!,, diyen darbı mesel 1 

nckadar doğru imiş 1 Birkaç gün evvel} 
kar yağıyordu, dün bilhassa öğle üzeri 

şehir bir ılık bahar günü yaşamaktaydı; 
bugün gene kışa girilmiştir. Şimdi yağ 

mur yağıyor ve rasat merkezinin vcrdL 
ği malUmata göre ide bugün hep böyle 
yağıglı geçecektir. 
Eskişehirde eriyen karlann 

veridiği zarar 
Y-ağan §iddetli yağmurlann karlan 

birdenbire eritmesi üzerine taşan sular ı 
Belikahır ile Alpuköy arasındaki demir 

yolunun 2 kilometrelik bir ksımını kapla f 
rruş ve hasara uğratmıştır. Sular demir 
yolunun toprak ve çakıllannı götürmüş 
ve hat 80 santimetre çökmüştür. { 

Bu yüzden hat üzerinde nııkliyat dur 
muştur. Eskişehirden vaka yerine bir-

çok amele ile bir tren hareket etmiştir. 
AUikadarların sözlerine bakılırsa hattı 

tamir edebilmek için en az 15 saat ça-
1 h§mak lazımdır. Bu civarlda bazı köyle.
1 

rin de su altında kalmış olduğu haber 
verilmektedir. 

Bu yüzden bu sabah şehrimize saat 
9 da gelmesi lazımgelen Ankara sürat 

katarı gelmemiştir. Ankaradan gelenler I 
Sarıköy, 1stanbuldan gidenler Eskişe- 1 birde beklemektedirler. Ankara sürat-

katarının bu akşam 9.10 da gelmesi 
muhtemeldir. 

Amerika da 
Amerikada birçok şehirler suların 

tehdidi altındadır. 
Paducahtxy şehrinin 25000 kişiyi bu· 

lan ahalisi şehri terketmeğe davet edil· 
mişleıidir. 

Sekiz bin kişi daha şimdiden evlerin 
de mahsur kalmışlardır. 

Memphisde nehrin sulan şehri isti. 
Hi etmek üzeredir. Tehdit altında kalan 
halk kaçmıştır. 

Louisvillcde 54.000 kişi şehri tahliye 
etmek mecburiyetinde kalmıştır. 

Yüz bin kişi bütün gün Missisipsinin 
su bentlerini takviyeye çalışmaktadır. 
Ohio nehri sularının en yüksek noktası 
fjimdi bu nehirle Missisipsi nehrinin 
birleştiği noktanın 80 kilometre yakı

nınldadır. Bu sel süratle ilerlemektedir. 

Atlas denizinde fırtına 
Atks denizindeki frıtına devam et

mektedir. Berlengas adalan civarında 

bir Felemenk vapuru batmış ve 23 kişi 
boğulmuştur. Heixoes limanında 34 ge 
mi vesair merakip batmıştır. 

Tehlike arttı 
Londra 31 (Hususi) - Amerikada

ki son tuğyanlar çok şidedtli bir hal 
almağn bas1amıştır. Hükumet Misisipi 
nehrinin 50 mil mesafesine kadar bulu· 

• 

HABER - :\kşam postası 

Yiyecek temin· edilse 
a r"t, Faşist ere 

ili ·haye dayanabilir! 
si Frranko yeni çareler 
aramağa koyuldu 

Madrid, 30 (A. A.) - Şehrin şar. / 
kında kain park civarında ilerleme ha 
rekctlerine devam eden cumhuriyetçi. 
ler bugün de L6.no müessesesi ile 

milli sıhhat enstitüsünü müdafaa e • 
den mevzileri zaptetmişlerdir. Vaı.i

yettcki bu tebeddill park üniversite _ 
sinde ka.in binalara karşı yapılacak 

taarnızu kolayla.§1.ırınaktadır. 

Topçu düellosu 
Madrid, 30 (A. A.) - 20 saaltenbe

ri Madrid cephesindeki muharebe bU. 
yük bir şiddet göstermektedir. Topçu 

faaliyeti son derecede artmıştır. İnfi. 
taklar tevali etmektedir. Mitralyözler 
de durmadan ateş teati etmektedir. 

Londranın teyidi 
Londradan gelen haberlerde, asile • 

rln 'Madridin şimal ve cenup çephele -
rinde mlitcaddit taarrui:ıara girişmek 
istemişlerde de muvaffak o1amadıkla
n teyit edilmektedir-

Asilerin yeni manevralan 
Daily Herald'dan: 

Kendisine ağır zayiat ve cephane 
sarfiyatını mucip olan Ma.drid cephe 
hUcumlarmda muvaffakıyetsizliğe uğ. 
radıktan sonra Franko, yeni bir tabi. 
yeye başvurmağa başlamıştır. 

Asilerin kumandanı, Madridin mü
nakale hatlarını kesmek istiyor. 

l3ununla beraber gerek §imal ve ge. 
rek cenupta bu tabiyeyie yaptığı sal -
dırmalar, püskürtüldükten başka yağ . 

murlnrın şiddetinden inkıtaa da uğra -
mıştır. 

Madrit yiyecek bekliyor 
İspanyayı on beş gün gezdikten son 

ra Londraya dönen İngiliz mUhendis
lcr birliği organizatörlerinden Skot 
~u beyanatta bulunmuştur: 
"- Eğer Madrid, k:'.i.f i derecede yi • 

yecek temin edebilirse. fa.ı;ist hücumu 
na kar§ı ilanihaye neden dayanama
sın? 

Halkın kuvvei maneviyesi hayret ve 
recck derecede sağlamdır. Bununla 
beraber, korkunç şerait içinde yaşı • 
yorlar. Yiyecek meselesi pek ciddidir. 
Şimdi pek soğuk olan bu mevsimde, 
kömilr veya diğer teshin vasıtaları ol. 
maksızm yaşıyorlar. 

Haf talardanberi yan aç bir hnlde o
lan ahali, Jıaatlcrce dizi halinde bekli. 
yerek vesikayla kömür almaktadırlar. 
Bazan kendilerine bir avuç dolusu isa
bet ediyor. 

Patates her zamankinden daha az 
bulunuyor. Şehre hariçten yalnız bir 
yol açık olduğu için, yiyecek mevaddı 
getirmek çok mUşkül oluyor ve binne. 
tice bugünkü yan açlık vaziyetini bile 
idame etmek zorlaşıyor." 

İngilterenin notaları 
İngiltere hUkOmeti, Paris, Berlin, 

.. . 
lngiltereden Suriyelilere bir tavsiye ,, 

zanç elde etmek ihtimalleri olduğunu 

anlayacaklardır. 

Türkler, meselenin Mileltler cemiye. 
tine havalesine taraftar olmakla pekili 

' isbat etmiş oluyorlar ki hudut aşın ırk 
daşlarının istikballeri hakkında besle-

dikleri endişede arazi ilhak emeli hiçbir 
rol oynamış değildir. Buna rağmen Su· 

riye mi!liyetperverlcri Sancaktaki siya. 
set ve dil meselesine ait taleplerinde 

ısrarda devam ettikleri takdirde Tilrkle 
rin de şimdiki !düşünüş tarzlannı değiş
tirmelerinin varid olduğunu da unutma 
mak' lli,ıımdır,., 

Balkan konseyi hazırllklar1 -Ha • • c e Vekilimiz 
Mtt Daılfll©> <dl ön liJışlYı nde 

BeJgr a uğrayacak 
Çarşamba gun'ii Milanoaa ttaiyan ha ı yi daha ziyade genişletmek imkAnlatt 

riciye na,zırilc ğörüşecek . olan Hariciye aranacak ve mühim kararlar verilecek-
. vekilimiz Tevfik Rüstü Aras oradan tir. 

Belgrada uğreyarak ~ §ebrimize geleJek Balkan antantı konseyi Yunan kralr. ------
ve burada şubatın dokuzunda memlekc nm bir nutku ile açılacaktır. 
timizi ziyaret edecek olan Romanya ha. Hariciye Vekilimizin beyanatı 
riciye nazırı Antoneskoyu karşılıyarak Hariciye vekilimiz Milano görüşme-
onunla beraber Ankaraya gid'ecektir. leri ve onu müteakip yapacağı Belgrad 

Hariciye vekilimiz ı\nkara:da .iki gün seyahati hakkında Cenevrede şunları 
kaldıktan sonra :Romanya hariciye nazı söylemiştir: 
rile birlikte tekrar şehrimize gelerek .. _ Şubatın üçüncü günü İtalyanın 
buraıdan 1 S şubatta toplanacak Balkan Milano şehrinde İtalya hariciye nazırı 
konseyi irtimaına io::tirak etmek üzere ------:ı: :s Kon Çiano ile görüşeceğiz. Bu müli-
Atinaya gidecektir. kat esnasında en başta Türkiye - İta]. 

Konsey, İtalya ile İngiltere arasında ya ~ünasebetlerinin mevzuubahs olaca 
Akdeniz hakkında imzalıınan son anla~ ğı tabiidir. 
madan sonra hasıl olan vaziyeti tetkik Bu mülakatı müteakip Belgrada ha· 
cdccel:tir .. Bu m\inasebetle Balkan an- rekct edeceğim. Oı:ada Yugoslav baı
tantı devletleri ile 1ta1ya arasındaki mü vekili ve hariciye nazın doktor 1'.Ulan 
mı.sebatın aynca müzakere edileceği ha Stoyaüinoviç ile görüşeceğiz.,, 
ber verilmektedir. Diğer taraftan Bal· --------------------
kan antantına mensup devletler arasın. Fabrika I arın 
daki kültürel ve. iktisa:Ii teşriki mesai- . elektrikleri 
nan ahaliye evlerini boşaltmağı t ::vsiye 
etmiştir. 30.000 l:amyon nakiiyat için 
seferber olmuştur. 

Sanayide kullanılan elektrikten hiç 
istihlak res:ni alınmaması i'iin bir pro. 
jc 'hazırlanmıştır. 

soya il 
• 't 

Talat adında bl 
zelyuva apartuııa 

111 
ablasının e,,.ine ~:., 
360 lira kıyrrıetı 
sair milc~vhera,tı 
irinde satarken Y 

:ı: ··JeO 
Talat hacta 0 

lira miras yeınİŞ• 
tikten sonra bUf~sti,f 
çaklamış ve haP1 

gençtir, 



it ~Şiim: 
'v ISoışevik edibinin 
~ ecan . . llr~'1ıcaltbir verıcı hayatı 

iJı ~e_t edibi~ ay evvel ölen 1 "Fırtmanm doğurdukları" isimli 
ı... .,~ll.i 'lıır1t ok' Ostrovskinin son eserinin yansını tamamlamadan 
"il. d...... -;'ol°1lııt Jl· UYUcula.rına. he ölmüştür. 
ltıttc:'~ hlliJt ıltnetn lrluharri. 
~ın·, ~ n, 1 • tna(:eralunnı 

u. eıJi birer l>lel'i.ııi S' han herbiri başlı. 
; l'oı.. ~kiıı Y~tı Yaşamışlar. 
llıde '0\0;- b~t ~ueııocıa ölmüş-
~IJ.tıa:aıc ~ken asiller a.. 

iki idaın~e.re gitmiş. 
bit ; ~tlf edileceği sırada 

~i ~IJ.kke~ bal~ıı çıplak ve 
t~?'t ~ .. 

1 
~nııyetin en şe. 

~-~ ı.._ u etini · lihar ""llll ile d tşga l etrn iş.-
~it etınİetir• uva.ra şiir yaza.. 

ilk.~ lda;a~nun bu hareke. 
~t"'~ttır ofskı de b .. "k 

' ·•· İlah Ua uyu . \'aiti? h ... 
ın •• _ .... Onun 
;ını §el§ tnacerası 

Or, ~ alıaYyU1 ~r:tıcı bir facia 
tııu ~' lllantı1tı· ~. ıle edilse: 

.. ıgın b k .. • den· u adarı da 
h. ll' . . ~ .. '. 

Ölen uevveı 936 
~ ~V8Jt· da 32 Yaşında 
~ t bU!~ind~ Çocu}{luğunda 
'1 ~~ ro.... garsondu. Ter

lll h· ... ,anında b 
lltı~.. ır u ~ • urnuna 

~.~l(jqQd ~ ~agın - .. 
, ,~ loı?Jı uıUtecaviz 
~-, . ,..,l Okuyarak annesi 
~()ğ de· -
~le 11J.tn ... J\ · 

Y oı 0 nt dö<r;ıı.. .. 
arn~. .o\Uur mu 

~l · · • dıye mev. 

~~il>: 
~~~~Ya 1 ·~ lı11tt,, l>arun. • diyerek ruk ,,e ede 

~ llı.esı~ r v: der ki: 
\.. lıtt\lt "~·ne ıntisabım 
··~ ~ . ~%ı", ~.~bi . 
~ ~ l'lhut d .. Yat saıkleri. 
ı."l.ttıh;,buı~ .k?ı" olduğunu 

"ltıııi .. k ıkıncisi bö. ı 
... ·• alb' ' Ye. 

~ •. , ~il tnde d ~ 
"t'ııi ·~ er ve ogmuş_ 

~'il h:~ :ıı !ı~1~~nler aley-
~i ~ ~tılıeı ı§ttr:ı k •t.. 

.., ı,, . erde Bol 
l tı,:ıt-~ ~ 01• §evikler. 

"'tt~ Ohua·ı an Ostrovski 
'oıı.... l'ltaı 1 

e sırtından teh' ... , bit <trınıı -'L " de tif §, tedavi edil-

Ostrovski 

Bu 3.ma ve kötürüm muharrir, Sov. 
yetlerin en büyük romancılarından 

biri sayılmaktadır. Onun yarım kalan 
eserinin bir parçası, bugünkü hikaye 
sütunumuzda tercilme edilmiştir. 

(VA· Ntl.) 

Vedi kule 
gazhaneslnde 
iki amele 
yaralandı 

Dün akşam Yedikule Gazhaneıinde 

bir kaza olmuş ve iki amele yanmıştır. 
Gazhane amelelerinden demirci ve 

tamirci Ahmetle Kamil Gazhanenin ana 
borularından birini ldeğiıtirmek için ye
rinden çıkarınca her nasılsa havagazi 
ateş almıt ve iki amele vücutlannm 
muhtelif yerlerinden yanmıştır. Her iki 
si de sağlık yurduna kaldırılmıştır. 

~. do~ oya Yakaıanın 
do~ıtı-<ta kend·. . 

13
• Balkan posta kongre-

b· • ~d ısını ın 
ır h a te . uayene e- sinin kararları 

t~llıJ~lıtTn bhısı lllÜtnkUn Şehrimizde toplanan Balkan ve Kü· 
, Lı· le~ir. 't'ı.-<l§l~ıcı ol. "k d 1 1 .. h ~ IJ t eu .. ılha.k· çu antant ev et en ı ıari posta kon-

~ 1hal' Ve bi tka_ Qs. gresi dün ıabah ticaret odasında tekrar 
.:'l~ ı. .. et, bir r ayağı büzu·· • "0tıı Ptof · toplanarak hazırlanan raporu gözden 

~ j ... , "til""ı-.. esör: ' • · d "' '"'i•Qesj geçirmiş ve kabul etmişlerdir. 
~a~ ed.i. tnaalesef .Müşterek karar beynelmilel telgraf 
~ }'~l bıç~ nizamnamesinde bazı tadilatı da istih -
"''·o~~t'rtıdayd_ı~enç, henüz daf etmektedir. Bu karar diğer dev· 
~;7", laznanı· Evvela bir !etlerin yolladıkları kararla birleştirile
~}lt h ll'atağtna 'Y

1
1: kör oldu. rek gelecek sene Kahirede toplanacak 

-"% a de ,, ç vııe ... - · · 1 b 1 ·1 1 · ·h d k ~:: \'u...,, ,,atınak ·~uış gı. o an eyne mı e posta ıttı a 1 ongre. 
~~ ~deki tnecburiye- sine arzedilecektir. 

~~ ?lıl<fu. hauann da ---
, 1~ot- Bayan ı 7 zabıta vakası 
~ · Oatt-o tnuciıe b b• ~ebı "altı b Undan Son 24 saat zarfında sekiz yaralama 

l'\q lt bi~atıa 'r· ~ hale gel. ve yaralanma, iiç döğüşme, üç tehdit 
· ~ .Ydi . .A.ndan alakası ve hakaret, iki kaza ve bir de sektei-

l. ı.. cıı..dıı.el'itıı· :ı tak bundan k lbd "<ll 'il ufre a en vefat olmak üzere 17 zabıta 
1' 1ı,. (~IU\i l\di. Bütün vakası olmuştur. 
~~~ e ~Y~=U~rak din. 
~'-~ ettı Ve Universite 

~ 11lııt et:tlertni bir. 

'~ bııttbı 8
Uretiyle 

tt?ı~l\i. l'll lta 'thııeı . 
~ la ... llJt tırı,~a~~ bUtün kı-
~~ o\ 'ı taın derecede 

'~ & ... ~l~l~Utııar <f · llrnlanınca 
~l "":t lh..~ Poatad 'Ye gönder. 

~tııı;;ı~·~"lla~ a kayboldu. 

~ "t b ?'tJ'ttı.~ll SU v~~e~i .kı. 
, ·'ti IJ. 'lltıı dı ısını_ 

ı ltt~S lııt~larnaınıxyarak 
~ lı~ l> ttı.u ~l'lilc . eder etmez 
~~ • ıı.a_~d bır §ô • 

i ' l:tı~ı:~t d~ hret. ka-
. ~,ııt ~ua.ıar tabe. 

h._ ' " tne ed'l . ~"'1\1-.,.>. ~ot a~d ı dı. 
~ı-"'tt \>ı,,, 0~ ın~are.. 

~'tı an hır gen_ 

~~~~~inin . ha. 
, _, "~ \>e d ~'b.in husu. 
~~~ 'hıa obr\lj ~ 

ltt~ \'~ ltııı lanı Ugudur. 
-~~-"il' \r tnana. 

'il ta.. 'll"'li ~rı a~daş nıu 
~tırl..ll.i' arın ve 

~. araıatın.da.ıc1 

lÇERlDE: 
• lktaat vekAleti ıu baakmlarma karJı 

siı;-orta. yapılma."lr için tetkikleTde bulunmak 
tadır. 

• Memleketimizde yetiştirilen pamuk tt• 
hunllarmdan Mararıstana ve Romıınyayıt 

tohum nllmuneleri gönücrllml§tlr. 

• Ankarada küçük cıvler kooperatifi mU• 
te§ebbislert dün Ankara halkcıvinde toplllD
mışlaTdır. Hüte,ebblııler aralarında 10 klfl• 
lik muvakkat komiteyi ııeçerek, kooptıratif 

nlzamnamealn! hazırlamağa memur etmır 

!erdir. 

* Büyük Millet Hecllalnin 12 ,ebat cu• 
ma günkü lçtımıunda bayramertea! toplır 

nılmak üzere kIJ tatiline karar vermeııi muh 
temel görülmektedir. 

* VllAyet baytarlan ınmtaka mmtaka ~Pf 
tl§lerlne bqlamışlardıt. İ§e yaramıyan bc
ğa ve atll\r hadım edilecektir. Son iki sene

lik teftişlerde 488 at, ve 1192 boğl\ badırn 
edilmiştir. 

* 150 ve 1000 liralık evrakı 

baaılmaııı bitmek Uzeredlr. 
nakdlyenin 

• 
HAB~R .= ~1<.am Poatail' . 3 ~~~!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

•. ~~ı;::t:r 
IHlaırbn~~cne Akay ve 
Atatur~ Şirketihayriye 
heykelı .d 1 . 

Diln ihtiyat zabit 1 are eri 
mektebinde merasim Belediyeye 

yapıldı verilecek mt ? 
Harbiyede ihtiyat Zabit mektebinin 

kapısına dikilecek Atatürk heykelinin 
temelatma merasimi dün yapılmıştrr. 

Bu münasebetle mektep komutanı er_ 
kamharp yarbay Behzat Göker güzel 
bir nutuk söylemiııtir. 

Mektep önüne dikilecek Atatürk 
heykeli, heykeltraş Hadi tarafından 

hazırlanmaktadır. Heykelin kalıbı ya
kında bitecek ve tunç olarak ldökülecek 
tir. 

Apartman 
kapıcıları 

Hallerinden yana 
y·akıla şlk4yet 

ediyorlar 

Belediyenin Akay ve Şirketihayriye 
vapurlarını da Haliç vapurları gibi al. 
mak için hükumete müracaatte bulun
duğunu yazmıştık. Beleıdiye bu müra
caatını ehemmiyetle takip etmektedir. 
Bu hususta alakadar makamlar beledi. 
yeden bazı malGmat istemişler ve bele
diye derhal cevap vermiştir. 

Öğrendiğimize göre belediye, bu iş
te başlıca iki noktai nazara dayanmak. 
tadır. Bunlardan birincisi gerek Kadı· 

köy - Adalar - Anaıdolu gerek Bo
ğaz hatlarında vapur işletmek hakkının 
dahili ve beynelmilel belediye nizam. 
larına göre belediyeye ait olması lazım 
geldiğidir. Bunu teyit eden ikinci delil 
de Şirketihayriye ve Akaya her nasılsa 
verilen bu imtiyazlann bitişinde ancak 
belediyeye satabileceklerinin mukavele· 
de tasrih edilmiıı olmas~dır. Şu vaziye· 
te göre belediye her iki taraf için de 

tstanbulda aparttmanlar yükselmeğe münasip şartlarla bu idarelerin kendisi. 
başladığı gündenberi apartıman kapıcı· ne devrini mümkün görmektedir. 

lığı da bir meılek olarak ortaya çıkmıt-

tır. Apartımanların inzibatı vaziyeti Toprak ve den ·ız 
mevz:uubahı olunca da apartıman kapı-

cılannrn ehemmiyeti kendiliğinden art- ı·şç·ııe • 
mıştır. rı 

Bir de cenıiy~tleri ol~n apartıman Hakkında da bir ka-
kapıcılan hallerınden hıç de memnun 
değillerdir. Bu memnuniyetsizliğin ba! DUO hazırlanıyor 
lıca sebebini de kapıcıların vazife ve sa.. Bu ıene haziranında mer'iyet mevki· 
lahiyetlerini gösteren esaslı şartlar ve ine girecek olan iş kanunu bütün işçile· 
kayıtlar bulunmamasıdır. Halbuki apar ri çerçevesi içine almakta, deniz ve ha. 
tımanlarda olan vaziyetler ve vukuaat· va işçilerile toprak işçileri bu kanunun 
tan daima apartıman kapıcıları meı'ul §Umulü haricinde kalmaktadır. 
tutulmaktadır. 

tlk planda böylece teşkilatlandırılma 
Dün matbaamıza gelen bir kısım a-

partrman kapıcıları bu halden acı acı 
Jikayet ederek ıunlan ı!Sylediler: 

''- Ne yapacağımızı gösteren elimiz 
de bir talimatname olmadığı halde meı' 

ul tutuluyoruz. Bir apartımana berkea 
girip çıkıyor. Biz bunlara girme diye. 
miyoruz. Sonra bundan nasıl mea'ul 
oluruz.?,, 

PAZAR 
lklnclkbun - 1937 

Hicri: 1865 - Zilkade: 18 
H&matn !ptldaar 

GUı .. şin Bal~ı 

17.21 

... ,_ 5,49 12,28 15,57 17,21 18,M 5,S3 

GEÇEN SENE BUGüN NE OLDU? 
Kondilll öldü. 

* Memurlara vek&let m&A§mm ne tekilde 
verllecefi hakkında bir tamJm gônderilmlş

tir. 

* Heybelladada fena havalarda gemilerin 
barmmuı !Cin hawıı teklinde bir Uman ya· 
pılacakbr. 

* Dün ilk defa olarak azhk mekteplerin 
de de bayrak merulml yapılmlfbr. 

* Karagümrükte köy'IU algaraaı satarken 
yakalanan ve karakola gitmek tstemeylp 
polialere hakaret eden Cavit cürmU methut 
ma.hkı>meslnde bir ay bet g1ln hap1e ma.bk~m 
olmuftUT. 

• Alman b&ııdıralı Reylan vapurile bugün 
'ehl'lm.lu 400 seyyah gelecektir. 

• SUtçüler ~mlyetıne dahil bulunan inek· 
çiler ayn bir cemiyet kurmak için ticaret cı
da. .. ma müracaat ebnlflerdir. 

• Sigorta prodüktörleri dUn Türkiye mUU 
hanında toplanmtt ve yeni idare heyetlerini 
seçmişlerdir. 

• ŞoförleT cemiyeti relaleri iaWalarmı geri 

almrı:ılardır. 

• Da.blliye vek&leti Mecltıte bulunan dahili 

lan işi geri bırakılmış olan bu üç kısım 
işçiden bilhassa toprak işçileri ile de-

ni.ı işçileri en mühim kısmı teşkil et-
mektedir. Esasen bunların geri bıra. 

kılmasının başlıca sebeplerinden biri
de büyük ehemmiyetleridir. 

Öğrendiğimize göre bu iki zümre için 

de Ziraat ve İktisat vekaletleri tetkik· 

lere ve bir proje vücuda getirmeğe baş. 
lamışlardrı. Bu projeler üzerinde de iş 

kanununda olduğu gibi azami dikkat 
ve itina ile hareket edilmektddir. Her

halde hepsi köylü olan toprak işçileri 

ve en meşakaktli bir sanati teşkil eden 

deniz işçileri de kendilerini himaye ede
cek bir kanuna yakında kavuşacaklar. 

dır. 

Limanda bir kaza 
Dün gece Sirkecide yolcu salonu Ö· 

nünde bir çarpışma olmuş ve bir san.. 
dal batmıştır . 

Yolcu salonu önünde balık tutan Os
man oğlu Ahmedin sandalına Şirketi 

hayriyenin 73 numaralı vapuru çarpa· 
rak batmruştır. Denize düşen Ahmet 
kurtarılmıştır. 

ye tefkilAtı kanunu projesi çıkıncaya kad.'.lr 
bazı vilA.yetlerde derhal vali muavlnllkleri 
ihdasını lüzumlu ~ördU~den 15 vali mua· 
vinliR'f lhdaaı tçln bir proje hazırlamıotır. 

DIŞARIDA: 
• BUyUk Fransız demlryolları şebeke.'>i 

Ingiltereden (0 milyon Ingillz liralık bir 

t.Ukraz yapmı§trr. 

* Atinada açılan Türk resim aergiııi Yu· 
nan matbuatında ıdtaylşkArane neııriyata 

vesile tel\lkll etmektedir. 

• Bulgar lbUyat zabıtlerl cemiyeti lkive 
aynlml§lrr'. 

• Mısır hükllmeli Habe3 harbinde Silve)'Ş 
ten ukerl nakliyat dolaytsile ltalyadan atı· 
nan gümrük resimlerini iadeye karar vermiş 
tir. 

• lngil~ hariciye vekili Eden Cenevrcden 
Londraya dönmU§tür. 

• Halebde çıkan Vahdet gazetesi kapaW· 
mrştır- Bu gazeteyi Refik Halit çıkarmakta 
ldl • 

• Pariste çıkan övr ruetesl Almanyaya 
aokulmı:yacaktır. 

Al§>ft<dleye eçf)eğno, 
caıl§>nc9Jeyı "al lral\Çaı ln1ala •• 

Abidin Daıı'er bugünkü fıkrasında 

Hatay zaferi için yapılacak rııitingden 
bahsetmektedir. 

Yazısrnı, her TiirkUn i~-inden gelen 
duygulamırn bir ifadesi telakki ede
bileceğimiz i çin aynen alıyoruz : 

Bugün İstanbul halkı, sulhperver bir 
siyaset cidalinden sonra kazandığımız 
Hatay zaferini kutlulamak iç.in bir top 
lantı yapacak. Tertip edilen progra. 
ma göre, önce Beyazıdda Cumhuriyet 
meydanında toplanılacak, orada. nu • 
tuklar söylendikten sonra. Sultanah
med meydanına kadar gidilecek ve 
toplantı orada bitecek. Hatay Erkinlik 
Cemiyetinden bir heyet, Sarayburnun. 
daki Atatürk heykeline ve Taksimdeki 
Cumhuriyet Zafer abidesine ~lenk 

koyacak ... 

Bence parlak bir program değil! 
Beyazrd meydanı yerine Dolmabalıçe 

meydanında toplanmalı, ve ATATORK 
ün Gülhane Parkındaki heykeli, Tak. 
simdeki Cumhuriyet zafer abidt"Si ye

rine, çelik azim ve iradesi, em.s&lsiz 
deha.sile bize bu zaferi kazandıran. 
BÜYÜK ŞEF"in biZ7.a.t kendisine min.. 
net ve şükranlarımızı bildirmeliyiz. 

Evet, abideye değil, abideyi yara.. 
tanın kendisine gitmeliyiz. İstanbul 
halkı, genci ihtiyarı, ka.dmı erkeğile 

Dolmabahı:e sarayının önünden g~
meli, ULU ÖNDER'e bu vesile ile yıl. 
lardanberi bütün birikmiş şükran duy 
gularmı arzetmelidir. 

ATATüRK, burada değilken hey. 
keline, abide.~ine gideriz: fakat o 
SEVG1Ll BAŞ !stanbula ~ref verir
ken, kendisi ve eserleri için duyduğu_ 
muz ı:;evgilcri, minnetleri, bizzat ken
disine arzetmek isteri?~ Onun için. bu 
~n abideye değil; zaferleri ve Cum_ 
huriyet Zafer abidesini yaratan ULU 
BAŞBUC'un yüce huzuruna gitmeli
yiz. 

D~stDlYl~lYlın 
'ltl\..llt~ao a 

Burhan Fekk, bugünkü ~an'da in. 
san denilen nuıhlrikım karakterini <Yr. 

taya koyan ve wvkl.e 01cım1JCak, hak 

-verilecek bir f ıJ;ra ya.zm~. Bundıı in
sanları biribiriııc bağhyan tıU>ıenin 
(para) olduğ11n11 ,'Jöyledikten aonra 
şöyle an7at1yor: 

Bu hakikati en iyi anlamış olanlar. 
dan bir İngiliz, son günlerde Londra
da ölmüş ve bıraktığı vasiyetname. 
sinde 120 bin liraya baliğ olan serveti. 
nin cenazesine iştirak edenlere dağıtıl
masını istemi§ ... 

Mübarek tutkal orada da tesirini 
göstermiş. Sağlığında cimridir diye 
kimsenin sevmediği ve rabıta göster
mediği bu adamın cenazesinde binler. 
ce kişi bulunmuş. 

Bence hayatın hakikatini ve insanın 
gerçek değerini bu cimri İngiliz : 

"Kanriııi ~enki nııaıanti<la bilip ey 
Baki! 

u Durup el ba.ğlaya.Lar karşına. yô.. 

ran saf saf." 
Diyen şair Bakiden daha iyi anla. 

mıştır. 

Kunm'da da Hasaıı Kum{Cyt, Fe. 
leğin bu h-ikciyc.<riyle alakalı görünen 
bir f ıJ..-ra ncşrctmi§tir. O da şöyle: 

Merhum Udi Nevres ölümünü mucip 
olan son hastalığından evvel bir kere 
ağır bir hastalık daha geçirmiş. Yal. 
nız Nevresin çok sevdiği ve kendi.sine 
en yakın bir dost bildiği bir arkadaşı 
hiç görünmemiş. Nevres buna merak 
etmiş. H~talıktan kalktıktan sonra 
ilk rasgeldiği sırada bu arkadaşına 

sormuş: 

- Ben ağır bir hastalıktan kurtul. 
dum. Bütün dostlanm beni görmcğe 
geldi. Halimi hatırımı sordu. Sadece 
sen görünmedin. Hastalığımı duyma_ 
dm mı?" 
Demiş. ?>-!evresin bu sözlerine arka

da.5ı çok safiyane bir tavırla: 
- Yahu, herkes senin öleceğini söy. 

lüyordu. Ne bileyim ben iyi olup da 
kal~acağmı!" 

Diye cevap vermiş. 
Netıre.-;in bu do.'Jfu da~ Nt'!Vrfiıtl 

P.<Xm ile mi tutkallıya.' KlmbiUr ... 
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L·san derslerini takip eden i 

e edecek olan 

nelerimize 
olaylık 

Abone şekilleri 
1 - Bir ders takip edecekler 360 l·uryş abone ücretini üs taksitte i 
1. - iki ders takip edeckeler 7 20 kuruş qbone ücretini altı taksitte i 
3 -Üç ders takip edecekler 1 260 kuru~ s,:pelik abone iicretini Yt:di 

tak itte ödeyebilirler. 
Hu rakamlar c cı 1 Otenzilattan sonra aeri kalan q~k~mlerdır . 
.t-,boneleıimi~in f>una göre hareket @tmeleri v~ ~taiıı!a gpsterilen 

tarihlerde taksitlerini ödemi!} bulunmaJan lazımdır. 

ir ders tekip et:mek üzere 
q ne olanl@r ve olacaklar 

O ,:)ilden istedikleri birini tal$ip etm~k üzere <\bone p}mu~ bulun~n
ln ·a. yalnız tercih ettikleri dcrsleriı1 intİ§ar etti~i niishalp.r göncforilir. 

Cu esas dahilinde abQne Qlmuş veya olacak olcı.Jl Qkuyucubmnızı~ 
nboue laksitleri olan 120 şer kuruı: 

l f\i!nunusani 937 
ı Nisan ,, 
1 Tt.romuz ,, 

tırifümJe ~areh~n mize tJfin~rrnit bqlunmaJarı Jazımdtr. Böylece 360 
kurnşu ~amamen {idemi§ pulunac,,.klar ve bir derairı f oıwalarmı tam 
plar~k elde ~tmİ§ olııqydarE!!f. 

~i ders t:a~ip etme~ Y2;@r@ 
abana ola~a~lar 

Üç dilden istedikleri ikisini takip etmek üzere ı:ıboqe olanlara yalnız 
tercih ettikleri perslerin intişar ~ttiği nüshalar gönderilir. Bu esas dahi
linde abone olmuş veya olacak olan okuyyfulp.prrızm pgope ta~şit}crj 
oian 720 kuru§U altı taksitte ödeyebilirler. 

Bu şeklide abqne olacaklar taksitleri olan 120~er1<.~r~~u isin.de. bu
lunduğumuz senenin ilk altı ayında ve her ayın ılk gun4nde clımızde 
l ulıınm_nk sartile ödemiş buhmmalıdırbr. 

oç derse abone olanlar 
o~ dili de takip etme~ istiyenlere bir gene müddetle her gün mun

t"lZ!ıman irsalat yapılır. Senelik abone ~deJi l2§Q kur §tur. fıijny 
f:ıpde bulµndl!ğumuz senenin ilk ayınd~ ta}iıitleri el@~ l~~ er kuruıu 
Jıcr aym birinci günleri elimizde bulun~-k iJ~re ö~~Y pıl~rl@r. . . 

} eni abone ofacakların abone olduklpfl tarıhten gpcekı t<1ksıtlen 
t.Qptan gqndenneJeri lazımdır .. Bu takdir~~ gefmİ§ g~rslerj ihtiya ed~n 
pi; !-lalar toplu qlnrak ndreslerıne sevkedılır. 

hansızcanın 2 ve 5 i.inc\.i derslerini iqtiva eden ~azetemı1ın mcY· 
cu 'u kalmadığ1 için bu dersleri ayrıca pastırdık. Bp tarihli gaı:etelef 
ve.. ne yalnız dersler gönderilir. 

Yukijrıda bildirilen tarihlerde paralan nlınmn~an abonelere yapılan 
ir·n'ut kesilir. 

lr. alabna s~kte ;v~r~irmek istemiyen abonelerimizin bu ~rtlara göre 
h:ırek~t etpıeleriJıi hilssaten rica ederiz. 

Lişan dersleriplizi takt e~e~ ist~yip de .ıi~dive "ı.ılar fırsat guli}· 
m'lmış oi3nlar bu kola!~ ..•.. ~ .. ı~!!f.~~:.~~~.1.1!.f.1.~~~!.: ................................. : ..... ,.. . . .. . : ............. . 

AKAR YA sinomasında 
c:::JJ@$~1P>lhl ~©lf.1lmD@1{:0;n sgn eseri 

ı d~z DoQ v r 
(Ein Stem Faellt vom Himmel) 

Sarkılı ve musikili filminde nefis şarkılarını dinleyiniz. 
- Paramount Jurnal ve mük~mınel rerıkli k~&ük fi)qı. 

Bu~ün saat 11 de tepzi!atlı matipe 

raveHatay 
M r tarı 

BUGÜN 

TAŞ 

ı.c"'i 
Sinemasm~aı geycu: nerdenin en giizel er ~ 

R() T TAYL0o 
<lANETTE GAY~0:ııı 

!;ırofmdan n~fiş ~ir su rette yarablan, fronsıı<' 1 

RA 
A1rıca P~rDmount flüny;ı h~b~rleri - Bugün saat 11 de tenzilfıtlı matine 

'~B~u gwu~. i;3~i1!!!11.!P!!!l!'!J!lmE.-· K~' "'ta'!ftlllll!211~b~ .. a:my umz:· k~f iını::::I m~b~i ,~ı: 
1 "' v 1K1 LAN E Fi1?t~i1~~ 

Baş rollerde' JEAN lllTTI~ MAi{ DON ALD 'l;ı\I ( o -1 
2-TEHJ;>iT M TU LAİ'~ 

Fransızcıı #iÖzlü biiyij~, heye~anlı 1VP ını:ı:aklı film. · 4jÖ ~ 
DJKKAT: San Fransisko filmi saat il - 2.10. 5.35 ve 9.10 da. Tehaıt He~tubları: sC'.at l · 

Biz<l. Jorunuz,[iz~· 
C<ı.vap \i"cırcz.lirn ··-

Bu kızdan . , 
vazgeçınız 

,Ccrrahpapda Haseki kadın soke~m

da }.{emal Yü}'scl imZiliİle aldıiımız bir 
mc!ftupta deniliyor ki: 

"17 ya~ında pir lem 5ok seviyorum. 

}faç defi mektup. fPllgdım, cevap ver· 

qıedi. Onunla hergün pek nkın qglunu. 

yoruz. Buna rnğmen biriJ.>irimizle gir 

kelimecik qile lconpşmağ1k. Bpı1a lfat§t 

ciddiyeti pek fazladır. Acaba o da beni 

şeyiy r mH?, 

CEVABI[)'[If:: 

Bu kız sizi sevmiyor. Eğf!r bijvle ol· 
masaydı mektuplarımza cevap vermese 

de hi5 delilse şizjnl~ biraz alal:ağar o

luqju. Yakınınızda pJrqaşına rağmen si. 

ziqJ~ bjr kFlime ·enutmafEn ,..e yüzü 

hiş ~ülmev~n RU kfzm sizi ne~cnmemj~ 

olduğu anlaşılıyor. Zorla güzellik ol· 

maz, siı: gc oneiJn va:g~ştr§inil· 

... ~. r~. t , .• , • "\ .. ··,::ı .• ,~ 

3 şyh t farpmb;ı ~kşamından itibaren dl 
SAKARV A sinemasıt1 l"1 

fi"'\e v i!<t.sı U ~ @.! ~ ı@D ır @il"©~ ll"~f'll 1 

J - KERMES EGLE:NeE:;ı,c~":~iıl 
1 ızılay taraf rn~an cevrilen ve K~rmeste yanılan rtistlttl 

Aile kızları tarafından klasik danslar, rı·aksirn " filti1' O) 

AL{;:.\~t:~~~r·:~
0

~~~~·;"~~~ 
2 - fena bir iftiranın kurbanları o} ll 3 k!§inin ~pr:~'rlt, 

İçin çektikleri ıstıraplar. Kötü pir ~iJir~ ~~gl.lS' y•~' J 
Küçük, sımank bir kızın bir aile aad.cti üzcrıJlde 

- ill Oynıyanlar: ~l- f" 

MIRlAM HOPKINS · MERLJ; 0,HE~Qf'J · JO 1~1 
Veni, orijinaJ bir mevzu! fptl: A 

Yerlerini~; §İmdi gen alctbiljrsiniıı. Tele 
fjyatlar~ zanı YP..ktur. 



hücuma. uğramamak için, kömürleri 
boyunn. pencereye yağdırıyordu. Fa -
kat bu heyecan esnasında, ocak daire. 
sinin daha iki penceresi olduğunu u · 
ııuttu. Kapalı olan bu iki pencerenin 
camları kırılıp alçıları uçtuğu vakit, 
delikanlı, bu üç cepheyle birden har
bctmek ihtimali olmadığını anladı. 

Patlryan tüfekler, onu, tekrar kö -
mUr deposuna sığınma.ğn mecbur et. 
ti. Pencerelerden birinde, bir karabi
na 'namlusu adamakıllı yer tutmuş · 
tu. 

Ahdrcy, lıiddetle, bu istikamete bir 
antrasit altı. Lakin, diğer pencereden 
patlıyan bir tüfenk, onu, geriye sıç -
ramak mecburiyetinde bıraktı. 

"- İşte her §CY bitti!" 
Böyle söyliyerek adeta ağlamak de.. 

rccelerine geldi. Bütün vücudunu bir 
kesikliğin, bir zafiyetin istila ettiğL 
ni hissediyordu. Bir kö§cyc ümitsizlik 
le çöküvermişti ki, koluna bir şey 

çarptı. Androy, btınun, ateşçiler tara
fından kömür yıkamak için kullanı -
lan yangın hortumu olduğunu farket 
ti. 

Ya ... Ya ... Yakalıyacaktmız onu de. 
ğil mi? Karatalnr, musibetler!. .. 

Düdük öttüğü iç!n sesi işitilınemek. 
e beraber: 

- Görüşürüz! • diye haykırdı. 
Hortuma su salan musluğu acele 

acele ç.cvirdi. Buhar, ıslık çalarak bo
ruya doldu. Arkasından ela kaynar su 
fışkırdı. I<ömür deposu, buharla dol -
du. Andrey ciğerlerine çekecek bir ha. 
va parçacığı bile bulamıyordu. TitrL 
yen ellerine hortumu aldı, parmakları 
yanarak, knynnr suyu pencereye doğ. 
rulttu. Artık, öldiiri.llmcyi bile aklına 
getirmeden bu mUth!.<J ~eliıleyi pen -
cercden pencereye doln.~tırıyordu. Av 
luda haykırıldığını i~itcrek vahı:ıi gibi 
yerinde zıp zıp oynuyordu. Şimdi, ka
zanle.r.ın arasından hortumu daha çı. 
kartmıya ralışıyor, fuJmt pcnoerele -
ri sulamaktan da geri durmuyordu. 
Yüreği, gö~ii kinde pcrc:nlan:ıcak -
mııı gibi hızlı hızlı atıyordu. Bütün 
lmz:ın dairesi buharla doldu. mı.ynar 
su. yerleri dolduruyordu. Andrcy, bun 
dan kurtulmak için yüksek bir yere 
r·crndı. Bo~luyordu. Elleri yanıyor
du·. L:lkin. b'l.Şl:a cıknr yol nlmadı1"rmı 
düc.ünc>rek irinde devam ediyordu. 
D;.idüğiin sesi. bütün r('hi,.dc cmlıyor 
du ... 

.a... Muharrir öldUği.i ic:in bu C".,Cr 
mııalesef yo.rıda kalmıştır. 

:Mütercimi: IIatioe Silrcyya 

HABER'in 
Glh:elllk Oo' toru 
Kuoonu: 
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ö~ır~tnw©>ır 
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Yazan: Niyazi Ahmet 

332 sene evvel bugün 

Çorba içmiyerek açhk 
ilan e en yeniçeriler, 

• 
evı 

çorbalarını içm "e a ll~r 
Harunurreşidin idam günl ~rinde yapltgı 
gibi baştan ayıığa I'° dar n mızı e!b·se 
giyerek gelen on altı yaşında pıu fşoh: 
- Tez heps:nin başları vurulsun .• 
Emrini verd!. 

On altı yaşında bulunan padişah Ah· 
met, annesi gömüldüğünün ikinci güııü 
Bursaya gitmişti. 

Memleket kaynaşıyordu. Anadoluda 
sayısız eşkiya, halkı soyup soğana çevi
riyor, sözü geçen zorbalar istedikleri 
gibi yaşıyorlardı. 

İstanbul da ayni vaziyette idi. Yeni
çeri ve Sipahiler etrafa saldınyor, bütÜ:l 
taraftarlanru harekete teşvik ediyorlar
dı. 

- Elbise isteruk .. 
- Ulufe isteruk .. 

Diye bağrışıyorlardı. Fakat kendi· 
terine cevap verecek makam bulunamı· 
yordu. Herkes kendi başından korku
yordu. 

Yeniçeriler, 2alıitlerine de karşı dur
mağa başlamışlardı. 

Bir Yeniçeri; 
- Ezilen biziz. Zabitlerimiz para 

buluyorlar, elbise buluyorlar. Bize ge
lince aylıklarımızı bile alamıyoruz. Za
bitleri tanımryalım. 

Diye b:itün arkadaşlarını zabitler a -
leyhine harekete getirdi. Y cniçeri ve 
Sipahiler zabitlerinin üzerlerinc hücum 
ederek taşladılar ve çorba içmiyerck aç
lık grevine başladılar. 

1605 yılı 31 İkincikanun günü, 33:? 

sene evvel bugün, gens padişah İstan • 
bula dönmüştü. Yeniçeriler, taşkınlxğı 
bırakarak çorba içmcığc başladılar v: 
aylıklarını beklemeğe başladılar. 

Ağalar: 

söylenemedi. Söylenemezdi de. Yalnız 
Kolağası Yusuf ağa ilerledi ve şöy
karşılık verdi: 

- Padişahım, harem hümayunda ye
tişen kulların böyle na makul işler yap
mazlar. Bu cür'cti yapanlar, Krım ha· 
nınm ırkiyle gelerek veyahut Sipahi· 
Jik şartiyle bazı kaleler muhafızlığında 
kapanarak bölüğe kaydolunan yabancı
lardır.,. 

Fakat ilk harekete geçenlerin isim· 
leri tesbit edilmişti. Ahmet, bu isimleri 
sayarak: 

- Ya bunlar kimlerdir?. deyince, ve• 
zir hazır bulunanları gösterdi. İsimleri 
sayılanların yanlarında Silahtar ağast 
Şehbaz ağa, Sipahiler katibi Karga za
de, Y ekçeş:m Mahmudi ve daha birkaç 
ki§i vardır. 

- Tiz hepsinin başları vurulsun .. 
Cellatlar koşuştular ve yakalananla· 

r:n, derhal yere yatırıkrak başlan ko~ 
parıldı. 

Bir Yen içeri: 
- Benim ismim yoktur. Ben günan• 

sızım.. diye bağırmnğa ba~ladı.. Fakat 
cellad bir defa em;esinden yakalaıruştrt 
Zavallı adam faıla bir şey söyliyemedcn 
cesetler arasxna yuvarlandı. 

Buna mukabil, isimleri sayılanlardan 
ikisi vezirlerin şefaati ile başlarını ver-ı 
mekten kurtanldılar. 

Hak yerini bulmuştu. Genç padi"' 
şah, cesetlerin kaldırılması emrini ver4 

dikten sonra : 
- Gene haddinlıi tecavüz ederseniz 

- Paralarınız verilecek, çorbalarınızı hepinizi bilaistisna idam ettiririm. 
rahat rahat içiniz. diye siniri yatıştırma- Dedi ve kırmızı elbiselerini dalgalan· 
ğa çalışıyorlardı. dırarak uzaklaştı. 

Defterdar ekmekçi zade geldiği vakit 
Yeniçerilerin paralarından maada bir 
daha itiraz etmemeleri için her birine 
ayrıca Uçer altın gulamiye verildi. 

İkinci gün genç padişah, Halife Ha
runurre}idin idam günlerinde yaptığı 
gibi baştan ayağa kadar kırmızı elbise, 
giyerek vezirleri, ağalan, katipleri ve 
askerlerin ihtiyarlarını Bayazıt köşküne 
çağırdı. ~yOu~ DD~~liil 

Ne olacaktı? Kimse tahmin edemi- ~<StrSD®IFO 
yordu. Ahmet: 

- Ben size hat gönderip tahsile p1r@g11ra m D 
giden dcfterdar:m birkaç güne kadar Pazartesi ve Perşembe. İngilizce 
gelince ulufeleriniz ~karılır, kanun ü- Salı ve Cuma: Almanca 
zere haraç defterleri tevzi olunur de - Çarşamba ve Cumartesi: Fransızca 
miştim. İtimat etmeyip kapımın ö - ve 
nünde edepsizlik edilmesi niçindir? Müc Her ayın birinci pazarı: 
rimleri tesİim ediniz.,. diye bağırdı. ,. ikinci ,, 

Hiç beklenmiyen bu sözler, dinliyen· Üçüncü ,, 
leri şaşırttı. askerin, tahsile giden def- ,. Dördüncü ,, 
terdarı beklemeğe tahammülü olmadığı Olursa Beşinci .. 

Fransızca 
İngilizce 

Almanca 
Fransızca 
İngilizce 

Güzellerin geçit resmi 
4 ~ ~ r ı 

l11gilizlcr de Arııerücaıı sa1ıne1erinc uyaral; ni1ıayct 7.:ız?annı soyup 
çırçıplal: yapmıağa baş1adıl.ar. Gördiiğiinüz kızlar henüz cenubi Amerika 
tıtrrn:.~nden '<llhmıÜ§ olan Percy Athos :revüsüniin dilberlcridir. Şin di 
Londr.ıının en ·nı.ii.mtaz 1rofcdansanı o1an Grosııernorda oynamaktadır. 
'lar. Kızların tiirkü söyleme va <lans lxWiliyatlcrilc birlikta gfizellik1eri 
btt revüye biiyiik rafjbet lcazandumaktadır. 
Revüyü tertip eden :;at Morkl Şövalyeyi keşfetmiş o1an Jak Şarldır. 
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Gizli el Bugünkü 
(Baş tarafı 1 incide) 

Şehrin her tara!mda bir bayram manza
rası hüküm sürmektedir. Halk Beyazıt 
meydanına doğru akmaktaldır. 

teşkilatı 
bayram 

1 Bu vapurlar Dolmabahçe sarayı 1 
önünden geçerl~rken.deniz cephesin Arap devletleri fede-
den Ulu Önderın selamlanması ta- 1 k 

Tertip heyetinin daveti 
karrür etmiştir. rasyonu uracak mış 

HATiPLER: 
''Milli Hatay mitingi tertip ve ida

re heyeti,. Hatay zaferini kutlula
mak için bugün saat 14,30 da Baya
zıtta Cumhuriyet meydanında yapı
lacak mitinge vatansever İstanbul 
halkını davet eder. 

PROGRAM: 
1. - Saat 14,30 da Bayazıtta 

Cumhuriyet meydanında toplanıla
cak, Hatay zaferi kutlanacaktır. 

2. - T oplantrya üç koldan işti
rak edilecektir. Beyoğlu mıntakası 
halkı saat on üçte, Taksim Cumhu
riyet meydanında toplanacak, §ehir 
bandosunun iltihakiyle Bayazıt mey
dadına gidecektir. 

3. - ikinci kola Kadıköy, Üskü
dar ve Boğaziçinden donanmış hu
susi vapurlar ve diğer vapurlarla ge· 
lecek halk teşkil eder. Bu kafilenin 
önünde Üsk\idar Halkevinin ban
dosu bulunduğu halde köprüden doğ 
ruca Bayazıda gidecektir. 

4. - Ücüncü kol saat on üç bu
çukta Fatih ~parkında toplanacak, sa
at 14 te önlerind~ bando olduğu 
halde kafile Bayazıta hareket edecek-
tir. 

S. - Mektepler Bayazıt meyda
nında tahsis edilen yerlerde buluna
caktır. 

6. - Söylenecek nutuklar opar
lörlerle meydanın her tarafına verile
ceğinden halkın Bayazıt meydanında 
bulundukları yerlerden söylevleri 
c:linlemeleri temin edilmiştir. 

7. - Nutu!:lar söylendikten son
ra Bayazıt meydanından hareket e
dilecek Sultanahmet meydanma geli
necek ve mitin~ orada biteceğinden 
toplanmış elan halk dağılacaktır. 

8. - Mitinr: tertip ve idare heye· 
tf ve diğer t~e~·küller Cumhuriyet 
abidesine celenk koyacaklardır. 

Halkın tez:İhllratı 
Haber aldığımıza göre bazı te

ıebbüsler biting bittikten sonra biri 
Kadı ·öyde diğeri Üsküdara müte· 
veccihen köprüden iki vapurun ha
r-tl<:etini temin etmişlerdir. 

1. - Eminönü Halkevi başkanı 
Agah Sırrı Levent 

2. - Üniversite namına doçent 
Yavuz. 

3. - İffet Halim 
4. - Faik Ahmet 
5. - Tıp fakiiltesinden Mustafa 

Öztürk 
6. - Edebiyat, tarih, arkeoloji 

talebesinden Bahadir Alkım 
7. - Or. Salim Ahmet. 

Çelenkler 
Mitink bittikten sonra miting ida

re heyeti, Üniversite, Parti,_ Bele
diye, Halkevleri namına Eminönü 
Halkevi, Baro, Spor kurumu İstan
bul bölgesi, Esnaf cemiyetleri mü
messilleri abideye çelenk koyacak
lardır. 

Sükunete da ~ t 
Milli Hatay mitingi tertip ve ida

re heyetinden: 
Milli Hatay zaferini kutlamak 

için sayın İstanbul halkını Bayazıt 
Cumhuriyet meydanına bugün 1 4 
buçukta davet eden heyetimiz, va· 
tansever halkımızın bu büyük sevin
ci kutlarken milli vakar ve süku
nunu elden bırakmryacağma kani ol-
makla beraber, bu büyük hareketin 
intizam ve ciddiyetini ihlale tevessül 
edecekler hakkında kanuni muame-
lelere tevessül edilmek üzere hüku
met nezdinde teşebbüsata muztar ka 

lacağrmm da şimdiden bildirmeyi 
vazife sayarız. 

Hataylıların gazetelere 
teşekkiirleri 

• Matbuat umum müdürlüğüne 
Hatay mümessilleri heyeti imzasını 
taşıyan §Öyle bir telgraf gelmiştir: 

••Ana vatan matbuatınm Hatay 
davasını müdafaada gösterdiği asil 
varlık kalblerimizde ebedi minnetler· 
le yaşryacaktır. Kurtulu§ sevinçleri 
içinde çalkalanmakta olan Hataylı
lardan sonsuz saygı ve selamlar.,, 

Yarı vahşilerin dini 
Amerikada moda ! 
" Vudu ,, lanetine uğramak 

korkusu bir çok 
Amerikahları titretiyor 

Nevyorktan yazılıyor: 
Amerikanın birçok yerleriyle 

Haiti'dc sihirbazlık, esrar ve ölüm 
elini olan rniithiş "Vuduizm., mezhe
bi yavaş yavaş medeni Amerikada 
yayılmaktadır. Nevyorkun, artistle 
ri zencilerden mürekkep, bir tiyat
rosunda son zamanlarda vuku bu
lan felaketli birkac hadise, batıl iti
katlara inanan siyah tenli insanlar 
arasında telaş uyandırmakta ve bu 
zavallılar "Vudu., nun lanetine uğ
radıklanna inanmaktadırlar. 

tiyatronun Prima Donnası bir piyesin 
ilk temsilini bitirtikten sonra yarım 
saat kadar çırpınarak ağlamaktan 
menedilememis, telefoncu kızda bi· 
rinci kattaki merkezden kendini yere 
abnl§ ve iki bacağını birden kırmış
b:r. 

canlı imiş gibi yürürler, hareket eder
ler ve iş görürlermiş! 

Sihirbazlar sözde bu ölüleri diril
terek hizmetçi ve göle gibi kullan
mak kudretine maliktirler. Sazan bu 
ölülere cinayetler bile işlctilirmiş 1 

Birleşmiş Amerikanın bilhassa 
zencileri arasında şimdi böyle sihir
bazlık kuvvetini iddia eden bir ta
kım insanlar türemekte ve inanan· 
lan korkudan titretmektedir. 

Haiti çarşısında küçük bir gezin
ti insana çok garip manzaralar gÖs· 
terir. Burada bir takım kadınların 
acaip elbiselerle dolaştıkları görü
lür. Üstlerinde bembeyaz bir enta-
ri vardır, fakat entarinin bir köşesi 
simsiyah yahut kan kırmızıdır. Renk 
li kana boyanmış değildir, oraya sa-
dece matluptan renkten bir kumaş 
dikilmiştir. Böyle elbise "Vudu,. ya 
karşı işlenmiş bir ganahın cezası de
mektir. 

Son gelen ln~ili2ce Oeyli Ekspres 
gazetesinde şöyle şayanı dikkat bir ha.. 
her vardır: 

"Filistin, Suriye Maverai Erdün ve 
irak müslümanlan bir Arap devletleri 
federasyonu kurarak Avrupa tahakkü
müne karşı koymak emelindedirler. Bu 
dört memleketten henüz istiklalini elde 
etmemiş olan Suriyede de istiklal elde 
etmek için müfritler "Gizli El,, namın 
da bir cemiyet teşkil etmişlerdir. Ce
miyetin gayesi Arap hainleri, "yalancı 
İngilizleri,, ve ''Yahudi canileri,, ö~dür 
mektir. 

Cemiyetin merkezi Kudüste olup Hay 
fa ve Yafada da şubeleri vardır. Bütün 
azası gayet nişancı ve bomba kullanma
da ihtisas sahibidir. Geçen cuma Hay
fa belediye Teisine suikast yapan ada. 
mm bu cemiyete mensup olduğu söylen 
mektedir. 

Gizli bir tethiş harbi açmakla bu müs
lüman müfritler Araplar için müttehid 
bir arzı mukaddes teminini gaye edin· 
mişlerdir. Bu arzı mukaddes bilahare 
Yakınşark devletleri konfdderasyonu. 
nun bir cüzünü teşkil edecektir. Hica
zın kudretli kralı ibnissuud da her ne
kadar lrak ve Maverai Erdün hüküm. 
darlanmn irsi düşmanı ise de; konfe-

derasyona iltihak için bilahare davet o
lunacaktır. 

Arap milletleri cemiyetile Mısmn 

alakası olmıyacaktır. Çünkü Mısırllar 

Arap olmadıklarını, hatta lisanlarının 

bile ayn bir lehçe olduğunu söylemek 
tedirler.,, 

Teşkilatı esasi
yede tadilat 

( B~ tarafı 1 incide) 
tstimval ve istimlake aid olan 74 iin

cü madde, menafii umumiye için lüzu. 
mu usulen tahakkuk etmedikçe ve ka
nunu mahsus mucibince değer pahası 
pe§in verilmcldikçe hiçbir kimsenin ma
lı istimval ve mlilkü istimlak olunnuya. 
cağına dairdir. Topraksız köylüyü top
nğa kavuşturacak olan kanun layihası 
bu yakınlarda Meclise verilerek kesbı 

kanuniyet edeceğinden yapılması zaru
ri istimlaklerin peşin tediyesi devlete 
mühim bir yük tahmil etmiş olacaktır. 
Bu suretledir ki maddeye bu kanun 
mucibince toprak tevziatına aid istim. 

laklerdeki tediye şeklinin ayn bir ka
nunla tayin ddileceğini gösterir bir fık· 
ra eklenmesi teklif olunmuştur. 

Teşkilatı Esasiye kanununun vicdan 
hürriyetine dair 7 S inci maddesinde Ta 
rikat kelimesi de bulunmaktadır. Tari. 
katçılığın ve ayinlerin serbestisine dair 

olan fıkranın esasen milli vicdanda bir 
kıymet hükmü kalmamış bulunmakta
dır. Tadil teklifinde bu mal~dede bu 
yolda değişiklik yapılması ileri sürül
mektedir. 

Uhdelerine ayni zamanda Parti baş
kanlığı vazifeleri de tevdi edilmiş olan 
valilerin bu vaziyetin de Teşkilatı Esa
siye kanunumuzda tebarüz ettirileceği 

anlaşılmaktaldn. 

Veni nesriyat: 

ilkokul öğretmeole· 
rlne ders ve plAn 

örnekleri 
öğretmen Hasan Bedrettin Ulger ile 

Latif Faik Erter tarafından ilk okul 
öğretmenleri için çıkarılan bu esar öj.. 
retmenlerin derslerde hakiki bir yar
dımcısı olacaktır. Kitabın birinci, ikin-

Detroyt §ehrinde zenci bir kadın 
polise müracaat ederek kendisiyle 
on bir yaşındaki oğlunun diri diri 
kaynatılmak suretiyle öldürülmek
ten korunmasını istemiş ve bir ada-
mın kendisini bu korkunç ölümle 
tehdit etmekte olduğunu söylemiştir. 
Kadınla oğlu "Vudu,, dininin papas
lan tarafından kurban edilmek için 

Haiti ailelerinin baş tacı olan ci ve üçüncü sınıflara ait olan üç kıs. 
zengin kadınlar bile böyle cezalara mı çıkmıştrr. Satış yeri Muallim Ahmet 

d ı Halid kitap evidir. Bütün öğretmenlere 
çarpılmakta ır ar. 

bilhassa tavsiye d:ieriz. 
Sihirbazlar bu hatıl itikatlara ina- ---------------

nanlarm adeta tanrılarıdır; hayat 

seçilmiş bulunmaktadır. ve memata hükmederler. 

Haitide "Vuduizm,, in en inanıl- :-·-.. ····-·-· .. ·····-··-····--~·· 
maz safhalarından biri sihirbaz dok- ~ , 
torların ölü bir kadın yahut bir erke- : H A B E R · 
1i c:lirilbnek kudretleridir. : : 

M d 1 k ·h· b 1 k 1: istanbulun en ı-ok satılan ha-.: ezar an a mara sı ır nz ı sa· : ~ • 
,etinde diriltilen dftha doğrusu diri i kiki akşam gazetesidir. Hanla ·! 
gı"bi gösterilenlere "Zomble,, deni! İ rmı HABER'e verenler kare-~ 
mektedir. Bunlar ruhsuz ve ölü bir; L derler. İ 
takım cesetler olmakla beraber sanki ---...... --·---.. ··--.. ·-

Mareşal Fevzi Çakma
ğın teşek ktirlerl 
Ankara, 30 (A. A.) - Genel Kur. 

mıty Başkanı Mareıial Fevzi Çakmak 
Hatay dava.sının milli arzulara uygun 
olarak hallinden dolayı muhtelif mü., 
essesat ve cemiyetler ve 7,evattan al
makta oldukları tebriklere teşekkürle. 
rinin ibiağma Anadolu ajansını tav • , 
ait buyurm~lardır. 

31 lkincikanun ~ 
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Hitlerin 
temi a tı:i 

bllıa' 
yeti muhayyel bir ihtilaf jdİ' (Baş t1Jrafı 1incide)1 

memiş olan en korkunç bir namus le. 
kesi olduğunu his.;;;ettik. 

Yeni projeler 

. ·erııı' 
ğı hakkında temınat. ~ 1"t ft,.1 
man hükumeti BeJ~ık3·ıı bi1'1' . ·ııı • ke bu devletler araıısı ait /. 
tecavüzden masun tanıJll iıı't . ...ı 

Bugün bu projeyi ikmal ederek olduğu hakkında dn teııı ... 
1

,_., •. 

aşağıdaki beyanat ile iktifa edebili· ve bu memleketlerin tıwl~' 
rim: n a 

bitaraflıklarını zıına 
Evvelcl, Almanyanm hukuk mil. teklifinde bulunmuştur. aJI ~ 

savatını yeniden tesisi, münhasıran İktisadi sahada }.b1~1'"sıırt" 
Almanyayı alakadar eden bir me: ele ı ı .ı. 

komşularile daha faa ıııs> ir 
idi. Hiç kimseden hiç bir~ey almadık tia miibadelesinde buıuıı 
ve hiç bir millet bizim yüzümüzden 
zarara girmedi. Sani.ven, Alman.Ya. ret .sarfetmektedir. 5ıı!t · · - de Jıll ed' mn hukuk müsavatının yeniden tesbi Harıc1 ticaretırnız ıııı . eınıı lı~ 
çer~vesi içinde Alman şimendiferle- her nevi tezayüt benı ın ·yeti /.-' 
rinin ~imdiki statütlerini değiştirece. 
ğim. Keza Rayştağm da statütlerini 
değiştirerek hunlarınkayıt ,.e şart..;ız 
Alman devletinin nezaret ve müraka-
b~i altına vazedeceğim. 

Salisen, bu suretle bizim hukuk 
miisavatımızı ihlal etmi;;; ve Alman. 
yanın kadrini, haysiyetini tenzil ey
lemi~ ve onu ikinci sınıf bir millet 
haline sokmuş olan Versay muahede. 
namesinin tabii olarak fe.o;;hedilmi~ o. 
lacağını beyan ederim. 

Rabian; zaif bir hükumet tarafın
dan her türlü hukuk ve her türlü bil. 
giye rağmen zorla kendisinden kop2. 
rılmış bir beyannamenin, bilhassa Al
manyanın harpten me!iul olduğunu 
mutazammın olan beyannamenin al. 
tına konulmuş olan imzasını geri alı. 
yorum . ., 

Mecburi askerlik hizmetinin yeniden 
ihdası, ıeref ve hay~yetinin i~ 

deten tesisi, yeni bir hava ordusu vü
cüde getirilmesi, yeniden harp do. 
nanması inşası, Ren eyaletinin as. 
kerlerimiz tarafından iı;;gali, hayatı

mın en çetin ve en ciiretkanıne işi 

olmuştur. Biiyük harbin eski bir a.c:;. 
keri olan bana miletimize şerefini ve 
adaletini iade i~in muvaffakıyetle 

mücadele etmek imkanını bahşeden 

Cenabı hakkın bu inayetine burada 
kemali tevazü ile hamdederim. Bu 
gayeyi elde etmek için zaruri olan bü. 
tün tedbirler, maatteessüf bir takım 
müzakerelerle değil, bu müzakere
lerden müstakil olarak ittihaz edilmiş· 
tir. Çünkü bir milletin şerefi miiza. 
kere mevzuu teşkil edemez. Bu şeref 
istirdad edilmek 15zımdır. Bir mil-
Jetin şerefi müzakerelerle geri alına. 
maz, sadece geri alınır. 

Şimdi bu beyanatıma biı·şey ilave 
etmek istiyorum: 

Söyliyeceğim şudur ki, me,·hum 
sürprizler denesi geçmiştir. Alman. 
ya, dığer devletlere hulrnkan mfü:ıavi 

bir deYlet olmak sıfatile ve Avrupa
daki vazifesini tamamile müdrik ol. 
duğu halde bizi ve diğer milletleri 
meşgul etmekte olan meselelerin hal. 
Ii için hafüıane mesai birliğinde bu
lunmağa amadedir.,. 

Edene cevap 
Bitler bundan sonra lngiliz hariciye 

nazırının geçenlerde oorm-i§ olduğu bir 
nutka cevap olarak şımlan SÖ'IJZcnı~. 
tir: 

"Evvela, B. Edene katiyen münfe
rid kalmak niyetinde olmadığımız ve 
kendimizi münferid hissetmemekte 
bulunduğumuz hakkında teminat ver. 
mek isterim. J,ehistan ile akdetmiş 
olduğumuz itilaf, her iki memlekete 
de faydalar temin etmiştir. Bu ha. 
histe AvtL.,turya ile yapmış olduğu. 

muz itilfıfı, ltalya ile olan fe\'kalfi· 
de samimi münasebetlerimizi, 1\faca. 
ristan, Yugoslavya, Bulgaristan, Yu. 
nani.stan, ispanya ilah. dostane mü
nasebetlerimizi ve nihayet Avrupa 
garbindeki diğer devletlerle mevcut, 
olan gene bu c'erecede dostane müna. 
scbetlerimizi de hatırlatırım. 

Beynelmilel komünizme karşı mü. 
cadelede bulunmak üzere Alınanya 
ile Japonya arasında akdedilmi~ olan 
itiltıf, Almanyanın münfcrid kalmak 
niyetinde 0 1 nadığım ve kendisini 
münzevi hissetmemekte bulunduğunu 
parlak bir surette isbat etmiştir. 

Alenen ve resmen tekrar ederim 
ki, Almanya. mütemadiyen kendisi 
ile mesela F .. ~.~sa arasında mevcudi-

nunla beraber siyasi va:' ııd•ll 
nevvür etmemiş oıdugıı ıuıı' 
milletine bakasını zarnaıı ' ..... e~ 

·ıc ev ... 
cek olan şeyleri tedarı 
kalmayacağım. ııoltf' 

Diğer devletler ibtiınal olııı'~ 
feksiyonunun kurbanı 11 l'il 
Ben, bu fikrin sadece esa:;,~ 

• 1"' adde" hayyelenın mahsu u 
halefet edeceğim. Jctlsıl 

Bolşevizm kor ~ıl 
İspanyadaki ihtilal ıe~'ıl' 

neticesi olarak oralda ya 'J11efPi 

on beş bin Almanın b:allııW' 
kapı dışarı cdilme~e 0 aı•~ ~ 
rada İngiliz nazın ~ıze ~{. f) 
timalleri göster:miştır. . )1 

rl<eıı " 
bolşevizm, ihtimal ıne iıitıl 1 ~ 
olan bir şeydir. Fakat b ttarf / 
vizm bir vebadır ve ona ı,ıt 
da hatta kanlı bile ol~ 
açmak me~buriyetinde'/iZİet 

Müstenıleke ~ 
]<tile .,.'.:I 

Alman milleti, \1B tııı'~"' 
hiçbir şeyden mabruın e itı'P' 
disi için bir müsteınJc!:e 

11 
r-f 

vücuda getirmis idi. :S ">·I~ 
• • ,,.1 e 

bir muahedeyi de ıhl.. ~ 
Ru xnüotıcmld.ç ııup ,. ·ri ~,~ 
den alınmıştır. Bu teC: snrOI 
termek için bugün il-~~ir· .:1 
ler hiç de mukni değı ·uet!Y 

Nüfusu kesif olan ~
1

t8~tı'~ 
temlekata dair olan ınuıcti!· 
madiyen tecdit edilece /,ı 
gayet tabiidir. rd 

s<J1' . 
Fiihrcr) bundan rc1.&11 

sulh te.-tis etmc1; 9" :~ ti 
mütalea!arını serdetrrı ... 

ri sürmüştür: de ôşlı 
1 - Bütün milletler 

ve istikrar, (etlere 
2 - Hayati zar\l 

riayet, ·ıJ!' ")'ctı ı 
3 - Milletler ceını ?ı,J 

daıı 
kaid.esine tabi bir orı. .. .! 
m~~ ~ 

0tııı1< iJI ll" 
4 - Hukukta ırı 

1 
sil1 

5 - Teslihat ırıe5~1~cslo c 
çerçeve icinde ha!ledı · ıcıcii11' 

~ · 1 te§C ti~ 
6 - Gayrı mesU ~~c 

milel askeri kuvvetler fl';ı1 
!erin ve beynelmilel e 

h. l" 1 • -t nkiJİ· .11fl ze ır ıyen erın e dil"'" 
Führer, nihayet hı~•~) 

· · de 0 4111 
dutlar mahıyetın . rt• 
arasındaki gergintiğı 0 tc'rt1 
için milli ekalliyetl~f~ ,ııeııl 

·ı esını ne hareket edı ın O 

ret eylemiştir. ~ .Aı 
11ıtl 19", 

Hitler, Alman'la jt tt-' 
lerinden bazılarına ~ef15 ~ tııı 
raf ilerinin yeniden eerıil' ıs 
söylemiştir. Bilhassa :ı.>';tı?ı 
Almanyanın hakil<İ l1 ·r ti~ 

. . . dı:ı bl ıı~ 
Berlınde mebanı 1

-:J 13er f 
tiş tayin olunacaktır:11 r',/ 

·111 ,, •• 
Sosyalist hareketı ııri o 
Münib, kongreler şe·ı:ıi ô''/ 

h. 1 . . h eıerı ot 
şe ır erının çe r . eıı' 

• • ....,1 s . 11~e lan bu ınşaat yu..- şeP'/, 

tir. Hamburg da bıl pıı''ğ~ 
cektir. İstikbalde '/~a bİ' 
fe daha vardır ki 0.ıci 1111' 
le milletimizin bakı eıctiııİ 
dahilinde inkişafı ş ~ 
tedir.. ıı1' f 

F ""h 'ce oıar cerı' 
u rer, netı 1~ f\ 

Kadiri mutlak 0 ~ j~İ1' 
• 1 • sulı• muazzam ış erı 

. • • b" e sulb 
memız ıçın ız 

dderiz. 
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~~. lbülf ~©ı©ıt 
O hrahk zümrüt kaç liraya 

~~~ . nıüşteri bulur ? 

HABER - Akşam postasr 

Dünyanın en acaip birliğinin mer 
kezi, Meksikada Monterry şehrin
dedir. Monterrynin genç kızları ev-

7 

bıı-.'~ ~ Yerler . 
... ~~ teçılınez . var ki kışın kala-
"-dot1aı ~UYct~ ış güç sahipleri 
q~ :-ı Uc tnahıc e kalırlar.Adliye ko-

lenebilmek için bu birliğe intisap et- Geçen hafta başlayan askeri liseler·, 72 KiLODA: 
- Mal sahibi?.. mek mecburiyetindedirler. güreş şampiyonluğu müsabakalarına Kuleliden Cahit Denizden Necmiyi 
- Buradayım... Bu şehirde erkeklerle kızların ta- ldün de Heybeli Deniz lisesinde devam tuşla, Maltepeden Fethi Gedikli Şera. 
- Satayım mı?. mşmalan usulü de tuhaftır. Haftada olunmuş ve mitli güreş takımımızdan feddini tuşla yendiler. 

'~ daki ernclcr ve Beİediyenin 
~ tclir ınU:ezat Yerleri bunların 

- Ne kadar kıymet konmu§ !.. iki~ece kız:İarla erkekler şehrin mey- Mustafa ve Saimin hakemliği ile yapı· I 79 Ki LODA: 

- ıo li~!·· . . . dantnda gezmcğe çİkarlar; delika;ı;. . lan katşılaşmaiıır kalabalık bir seyirci! Maltepeden Fethi Gedikli Şerafeddi-~ar11dan kkak .. 

~'lılı- kısını ~:serken altın ve mü· 
~~Ben k ş rnerrıuru N:?mi ile 
' llacUde b· Clldisi ile konuşurken 

Mal sahıbı sat ! dıyecektı. Esmer hır l b' t ft k l .. ' k· da ı kütlesi tarafından ~nkip edilmiştir. ni tuşla. Gedikli Mustafa Denizden Er-. . ~ . ar ır ara a, ız ar ote ı yan ao-
adam yanına gıdıp _kulagına hır şeyler la ) D )'k il k . d.~ Alınan teknik dereceler şunlaTdır: cümendi tuşla yendiler. 
f ld • ,. •. şır ar. e ı ·anı tanışma ~ste !gı 56 KiLo-0. 87 Ki LODA.· 
ısı ayınca. b' k .. d" .. kd' · · · . t"n. 

- Dursun, dedi. Bu da sepete yollan- ır ız~ ~cı,..r ~~uk ta ~ ~ıniaZ Kuleliden T~ud Haltepeden Hüse- Gedikli Halis Denizden Fethiyi tı.ış.. 
hLı ır kürk . . 1 ... aiıı "Qltı: gıyrnış olan bir 

llı[j ~tı ııe, YÜı l' 
dı. ~1 bç1J SI.l.AlP ızın .... er e a · • · yini tuşla:-DeniZCren Sungur Gedikli la. Kuleliden Hulfısi de Deniztden Şani-

- Armut biçiminde elmas yüzük.. arını u ur. Kemali tuşla yendiler. yi 20 dakika sonunda sayı hesabile yen-
btdtlatak? ıratık zümrüt bugün 

~aıtıi. 
nırlantası da var .. Sekiz lira .. Kadınlar- l\1esele çabuk halledilir; delikan- 61 Ki LODA: mişlerdir. 
da bir hareket oldu. Eğilip eğilip bakı- lmm kızı evinde ziyaret etmesine der Kuleliden Kemal Denizden Rızayı Dünkü müsabakalarda Kuleliler 5 

~.~\'ct bir. 
. at sonra 

yorlar.. hal izin verilir. Genç adam bunun tuşla. Maltepedcn Hayldar Gedikli ih- galibiyet daha kazanarak birinciliği, 
Maltepeliler 4, Gedikliler 2, Deniz lise.. 
liler de 1 galibiyet kazanarak bir hafta 
evvelki vaziyetlerini muhafaza etmiş· 

!erdir. 

.._ dedikten sonra 
lı\~ Cicı heıxı 

Esnaflar da sıralarda oturup buna pey üzerine kızın penceresi altında çal· sanı tuşla yendiler. 
sürdüler.. malan için erkek muzikacılar kiralar. 66 KiLODA: 

a len llın·rsın b. 
~her Cders:n 1raz, hem de sa- dı 1 d b. h d Kız da bir ziyafet tertip eder ve er Kuleliden Cihad Gedikli Mustafayı Ka nar a.-~u: a ır omur anma 

başladı: kek bu ziyafette bulunmak için kızın tuşla, Mal tepeden Hikmet Denizden ~llatı : Yiirudük teklifinde bulundu. 
·ıbbcu b.dına kad Yandaki camlı ka . - Geç artık hanım. Kuyumcular işe 
~ •Otu ır &alona a~ açılınış kapıdan karıştı. Alınmaz! Başı beyaz atkılı yaşlı 
'°"- 11lın d'b gırdik O t d b" ··k1 1 d ·· 1 · ~ tiil'ill ı ind . · r a a .ıyu 1 .a ın soy enıyor: 
~~ij~ ltı gijrül y:~nsan bayunda bir - Vallahi, billahi gelinliğimde beş 
~da~nta inaan;or. Ba§ma, çoğu I Osmanlı altınına atd mdı. Şu hale bakın! 
\ ~ıy 1 birka ar toplanmışlar.. on beş liraya bile çıkmadı ... 

~btıııı Otlar. ~~ g.enç biribirleriyle Yaşlı bayanın kıymetli, fakat modası 
atın k enıce k 

~ ot, Uyumcu onuşmalarııı - geçmiş elmas yüzüğü 15 liraya gitti . 
..,_~ le~ Sa.lorıurı olduğu hemen an 
. ~ ildeki 

8 
Yan taraflannda an fi 

tııı.. -~ ıratara r • • • 

- Pırlanta taşlı küpeler.. 55 lira!.. 
Satılığa çıkarılan malların kıymeıi git -

tikçe yükseliyor .. Dellat devrini eskisi 
~· bo Itııfür. ıt :ı:CŞıt çeşıt ın· 
fi.~~ı Ytııı.ıarı ektep kaçağı ço. 
\..~ta~~ Ya§;tlcıiı Yaşlı kadınlar kadar çabuk bitiremiyor artık! Çünk1:i 

~ tı ... ~·ı, tlb· 
1 

erkekler, çarsaflt sık, sık durdutuyorlar. Tam bu sırada a,, "'<lf \' ıse de y. • • :J 

~"'On 0 '&air kılıkt gı~rnış bırkaç ha
.ı. tlıı.._ kadar .. a ınsanlar .. 
~ ıı_:Ycııe guze1 • 
~ ~· .. Ona ısınmış kı esne-

kollarında bilezikler dolu, göğsünde bir 
pırlantası pırıl, pınl yanan esmer bir 

kad·n ile §işmanca bir adam salona gir
diler. dtıı~ t~ 1fi hafifte daki sütunu siper 

'"'!, ~ '°rıra 8 n kestiriyorlar bile ı 
( 't,.._'I llıeın 1rtı beyaz gömlek)" b. Şişmanca adam pırlanta taşlar küpe-
,,.-l'tttc llrun " · 1 ır ler ismini işitince bakmadan: 

\ın""~:ıı bir kav onunde duran kü-
~~ bit S°fgıt aldı. Okudu. Son- - 56 benden dedi. Belli ki küpeleri 

~.ıa~ta ba:ı:;upeyj sallıya sat- c:vveke vitrinde görmüştü. 
~ ~~~ altın k'· - 57 •• 
ôıı b;~ "tatarda upcler 2SO kuruş!. - 58 .• 
h:.: lil>-dcıı hp llalon oturanlann önün- - 59 ... 
~"~''lıı,ttçti. :a·un bütün sıralannın Fiyat mütemadiyen yükseliyordu. Şiş. 
s.10t, ~ Yii...:: ır Yandan bagıy manca adam yanındaki kadınla "gıtlam-
'ltııı ıcl'İt\ •1o4Yord nyor, 
ti:''lltrc eı· dtıt do"'u. Arada bir du. lı, gorlu,, konuşup konuşup boyuna sü-
~ dC\oıi ltıdcJti ~:ılu~ bakmak is· rüyordu. Kadın yerinden doğrulmu~ 
, 1di: il ortalarınacrı ... uzat·yordu. kendisinin alacağı küpeler:n fiyatını yJk 1 

' Oıı ~ dogru bir ses selteni arıyordu. Rakibi ise kapının 
lııı~ llttı 1 , dc~i ~ benden 1 bir kenarını siper atmış eli bastonlu bir 

\~ ~60 !tırıned ... Deıtal sesinin ihtiyar zattı. İşin inada bindiğini anla· 
urı h en: 1 
~·~ora Çılttt. V yınca o da birkaç adım atıp gö:zH;ğünün 
~}!,._ u. l:) ar mı 
, : ·«ta <1 t\'ir bitr arttıran? diye üzerinden rakibini araştırmıya başla-
~ tıa4rı cıı~: 1

' l3aııka talip • mıştı: 
dırı 'alıib· 1 ' htj ıı di,, - 60 .. 

~ İiaııı ilden do ... "e arandı. Bir yaş· - 61.. 
Ilı:? d~cretıdi 2 gruıdu, deııaı: 1 

~ .. -' l}'c 6Q Şı -
~ ~ ı.._ lordu. geçrnedi. Sata· 

'•\' ,"a b' 
' ~Ça. lt tnüdd 
, Sat, d. et düşündü. Son 
'~60 tdi. 

I{ '~. s 
'l <!Jıc1.._ attım ""' 

Qı 1o ., la ... oır . 
' do4 te ı 2 tddı gitti. z l sesi çın . 

-62 .. 
- 63 .• 
- 64 .. 
- 64,5 .. 

- 65 .. 

Evvel::e küpeleri di · "t1e tetl·;k e
de:1 kadınl:ırdan ikisi üm.f crini iyice 

~ -. '%r ayar k ı 
bı:"lllıc~ " Sob tavat i"' • dı l k l d )"i'or b· '•naı anın b gncsı .. Det- n a .onuşuyor ar ı: 

kesmi !erdi. Yanlarında oturan b:r ka 

tıt~ ıt~.. 11ltn hi .aşına birikmiş - A .. Harun beyleri tanıyorstınu,: 
~I)' ~b~ralarındç bıri döniip bak· demek .. Aman ne kadar sevindik. Kü · 

İlııı ~!at .. ~il ltar! 8~ ~"kaıa'!ıp duru çük Ferhan nasıl.. İyi mi büy:iyor mu? 
t I> aşı . nda d" 

~' ıo .. cııç: •ıyah kas o.ne döne 
~~ )a~lltıı ketlı eli tes 

il. tı b~ henden ı s it di 
~ ı. Oııra •ca a1t Ye 1~sız salon 

cıı~ C!.ttt •etme · 
tıııı Celil ~ib· 1ran 01 s ne sebep 
~ crdt ı 'ata matlı. Dellal. 

~ttı ıı ot Yırn m , 
~' ı~ il~ ı· uraıı rn:ıı 1 

• diye sor-
~ lı... ~ht ltrıe Bep sahibi kaşla-
' ~"I lltlaL a1tı11 ete döndü 

'lk, ıtil ıı:ıat . 

Ve buna ben:zer onları alfikadar eden, 
fal:at beni ve sizi alakalandırmıyan 1 
b:r tak m sözler geçiyordu aralarında .. 

D::!er yanda da buçukluk şeklinde fiyat 
yül:seliyordu. Fiyat ;-üksclclil:çe Erme-l 
ni kadınının heyecanı, telaşı artıyordu 
Bir ara eli bastonlu zat kapıdan dışan 
çekilince ta§h küpeler şişman adamın 
ü::erinde kaldı. · 1 

' "'{t "- erde .. 3so 
t~ı.ı l\~alc "<lltaY! n birj d • kuruş.. Ermeni l:adınının heyecanı silkfin b~·l 

~e}>il'ıl. ta ~ Ilı! elfoJı çağırdı: du. 

~ cı~a b ltııı~lt oı Dellal kü ük sepetten lıir kağıtla be· 
''I bıa.~a~,L lllaz.. Otur d.. 1 -.ı" .. zc sarılı bir taş aldı ve: 
~~ tıllc Olatı 1 

'~'ildi~ ıulti kuyu ! - Tek taş ~:imrüt .. 1305 lira ı.. Sa 
() ltat1· · Ccb· ıncu ön sıra !onda bir harel:et bir heyecan başladı 

"- ı:ı ):.. ı::c b ındcn b. 
~ ıı~'l- "<a~ "'·tr ır cam Zümrüt, sıralarda oturan arın önünd::n 

't tt ~trr ' dedi. Sonra: ı geçtikçe herkes eğilip beze sarılı 
' t.~~ ' tittt an oıl'h: zümrüdü bir kerecik olsun görüyordu. 

t cı ~t -·~Ytnca b 1 
~. ~ ~~~ l>ıt1q u saat Kadınlar ahbaplığı btral:tılar şöyle ko-
.. ;ı 4 bı ~a tıta ltoı j nuşuyorlardı: 
'tt ~l ~~ r tc111'rttı lira saati.. 13 li- - Hanım, hanım 1 bir ev parası bu .. Bir 

-tttır,,,5 de arttırdı v - b k d k d 16 ."il o lt · n.ıvır- taşa u a ar para verece a am var' 
~>'a 10tıundadar sürdJ. mı burada? 

$ıJcabild~ Pırlanta sa· - Bin üç yü:z liram değil, 300 liram 
~ l olsa harap evimi tamir ettirir, bin lira-

evine girdiği dakikadan itibaren ni- Şükrüyü tuşla yendiler. 
şanlı s;ıyılır. 

• Her hangi bir kötü ~esadüf!e kız T. S. K. Başkanı 
nışanı atacak olursa delıkanlı hır da-
ha iki sene müddetle nişanlanamaz. 1 s ti fa et m e d i 

Nişandan sonra "Gelinler birliği,, Türk Spor kurumu başkam General 
faaliyete geçer. Kızın cihazını satın Ati Hikmetin istifa ettiği rivayet edil. 
alabilmesi için ona Birleşmiş Ameri· mekteydi. Yaptığımız tahkikata naza

ka, yahut Meksiko şehrine kadar ran bu şayia tamamen asılsızdır. 
harcirah vermeğe delikanlıyı mecbur ----------------
ederler. Evi güvey döşeyip dayar, B ık k 
hizmetçileri tutar ve diiğün masraf- aı an upası 
larını öder. 

Birliğe mensup olmıyan kızlar ni· Bu sene An karada 
~anlanamazlar. yapı I a m 1 yor 
Gürbüz ve Güzel 

ç (Q) <C lYI ık 

Mtbiı~al~esl~amo~ 

Balkan kupası futbol maçlarının bu 
sene Ankarada yapılacağı yazılmıştı. 
Son dakikada öğrendiğimize göre bazı 
sebepler yüzünden bu müsahakaların 

Ankarada yapılmasından sarfınazar e
kiilmi§tir. 

- ~vrup···aaa 
' • il 

futbol 

Ve Nazarı dikkati celbeden bir nok· 
ta da . dünkü maçlarlda, bütün karşılaş.. 
maların tuşla neticelenmiş olmasıdır. 

Askeri liseler güreş şampiyonluğu fi. 
nal müsabakalarına gelecek cumartesi 
günü Maltepe askeri lisesinde devam e• 
dilecek ve şampiyon olanlara ayni gün 
mükafatları verilecektir. 

Sillas 
Yeni bir dünya 
rekoru tesis etti 

Atina (hususi) - Dün Yunan atletle. 
rinin yaptıkları hususi bir müsabakada 
meşhur disk atıcı Sillas yeni bir dünya 
rekoru tesis etmeğe muvaffak olmuş
tur. Bu yeni derece 60,48 dir. 

Mahoney 
G. Clarka mağlup oldu 

Dünya sabık serbest güre~ ~ampi • 
yonu Mahoney lrlandalı Georges Clark 

ile Bostanda yaptığı maçın bir .saat on 
üçüncü dakikasında mağlUp olmuştur. 

Şanı piyonluğu 
maçları Fransız atletleri 

ltfösa!>akam1za 14'2 mım.ara ile i~ti
ralı: e<len Bay Tahir Tii::iincl J;ı::ı 

dört yaşında GtlLEN TVZV'NEI.1 

1 
Kupon . 63 Çocuklarmızm mUsn 1 
bakRmIZB iştirak edebilmeleri lc;tn 

bu kuponların top'anması U!.zımdll'. 

sım da Faize verip gül gibi geçinirim. 
Zümr•:idün ba~ına kuyumcular üşüş · 

tii. Ceplerinden camlar çıkarıp baktılar. 
Sonra daha iyi görebilmek için salonda n 
d•!\:mya, aydınlığa yürüdüler. Orada beş 
dakika gözden geç:rilmesine rağmen 

arttıran olm::ıdı. Zümrütle 1700 lira kıv
met konmuştu. Dellal salonu on kere 
döndii belki... Yaln·z benim önümde o
turan çok temiz givinmiş bir zat bir ke· 
re zr"'lrlidc dikkatlice baktı. Ağ:zmdan 
hiç bir şey cıkm:ıdı. Dellfilın sesi k•sıl · 

mıştı. z:,mrüde fivat veren yol:tu. 1305 
t'r.-vı v"ren de b;r lrnvumcu idi. 

SaAt i:c buc ıi{a f""l"vordu. Dellal, 
b'.'!s rroı-- •ırun öniindeki yere çıkıp: 

- S:ıt .. 
Devi'1-:e önümde oturan temiz r,iyin

miş :zat 1310 deyiverdi. Dcllat ilk fiyatı 
"~,.en kuvumcuva b.,kt·. O, istemiyor -
du. Zümrüd 1310 tirada bu :zatta kal
dı. H erkes biraz y--s1ıca b•ılunan müş • 
teriye gıpta ile baktyordu. B·r dem:ryo
lu mühendisi ohn bu zat bcış memura 
yakla.,tı. Cebinden seksen lira çıkarıp 

pey a1·cesi ol:ırak verdi: 
- Üzerim;le bu k.,d:ır var Yarım sa

at so ra naranın tamımını getiririm .. 
diyerek salond:ın c-ıktp p,ittt. 

l'chtcı Ragıp ÔNEN 

Avrupa futbol şampiyonası maçla. 
rmın son haftaki neticeleri şunlardır: 

ALMANYADA , 
Eintracht 3 Sarrcbruck 1 
Offenbach 3 Piı·masaeus 2 
Vormaia 4 Borussia O 
F. C. Pforzheim 1 Valdhof O 
Mannheim 3 Necka.rau 1 
Stuttgarte.r K. 3 Sportfrcud 2 
Stuttgart 2 Eselingcn O · 
Schvcinfurt 1 Nurembcrg O 

BELÇİKADA 
Vhite Stnr 4 Lyra 1 
La Gantoisc 2 Bruxcllcs 1 
FC. Brugeois 7 F. C. Tumhout 1 

Malines 2 Standard 2 
F. C. Malines 4 Anderlecht 2 

İSPANYADA 
B:ı.rcelona 4 FJSpanol 1 

İTALYADA 
Napoli 1 Florentina O 
Bologna 2 Bari O 
Ambrosiana 3 Novara 1 
Luchesse 1 Juventus 1 
Lazio 2 Genove 1 
11ilan 3 Alessandria 1 
Triestına 2 Torino O 
Roma 1 Sampirdarna O 
!talya !ikinde Bul~a birinci, T .a. 

:lio ikinci, Milano üçüncü vaziyette • 
dirler. 

1SVİCREDE 
tsvi,..re ş:unn'yo~luk mlisab'lkalnrın' 

1 
da da Young f'ellovs bir:nci. Young 
Boys ikinci, F. C. I,ucernc üçüncüdür. 
ler. 

Vunanistaoa gelecek 
Yunan atletizm federasyonu Fransa.. 

dan biı "\tletizm klübü davet etmiştir. 

Yunan atletleri ilk mevsimin ilk ek· 
zersis müsabakasını bu Fransız takımi~ 
le yapacaklardır. 

Voleybol 
şampiyonluğu 
Fiks'türü t:anzım 

ediliyor 
T. S. K. İstanbul bölgsi voleybol a. 

janlığmdan: 

Her ne kadar 1937 yılı voleybol ve 
basketbol fikstürünü tanzim etmek 
üzere 27-1.1937 cuma günü toplamı. 
mışsa da bazı sebepler dolayısile kur'a 
3.2.1937 çarşamba günUne bırakıl • 
mıştır. 

O gün saat 17,30 da toplanılarak 

kur'a çekilecek ve fikstür tanzim o • 
lunacaktır. 

Bu sene yapılacak olan bölge voley 
bol ve baı::kctbol birinciliklerine işti • 

rak edecek olan klüplcrin o gün ve 
o saatte letanbul bölgesinin bulundu. 
ğu Beyoğlu Halkevi binasına salfı.hi • 
yetli birer delegelerini göndermeleri 
rica olunur. Murahhas göndermiyen 

klüplcr bu yıl müsabakalara i~tirak 
etmiyecek addo!unarnk kur'a çck;'e • 

cek ve fikstür de ona göre tanzim o. 
lunacaktır. 

Isa 
a<a 

adastro Birinci Mın
ürlüğ ünden: 

Eminönü kazasına bağlı Bayazıt mahallesinin kadastrosu bibniş oldu. 
bJnchn kadastro pl5n suretleri ve mü'!k sahi,leri adına tahakkuk eden huç 
ve resim müfred3b ce velleri merbut bulunduklan Bayazıt nahiye müdü • 
riyeti delaletiyle 29111937 tarihinde müdiriyet binasına talik ettiriimiştir. 
Mülk s;ıhipleri planlarla cetvellere karşı bir itirazlan varsa iki ay zarfmda 
Birinci Mıntaka Kadastro Müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. (562), 
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-1 Yazan: A. Cemalettin Saracoğ)u 

Sin o nıu areb si 
Osmanlı vezirleri düşmanın ekmeğine yağ 
sürmek· istiyorlarmış gibi donanmanın 
başına mUmlıün olduğu kadar beceriksiz 

adamları geçirmişlerdi 
Türk denizcisinin Türk kaptanr 

run ne demek olduğunu; bu yiğit in
sanların fedakarlığı, ölüm karşısında 
pervasızlığı ne dereceye kadar götür
düklerini gösteren vakalardan birisi 
deniz tarihlerine "Sinop muharebe· 
si,, ismi altında geçmiş olan hailedir. 
.. Sinop muhaberesi,, koca bir Tiirk 
filosunun faik düşman kuvvetleri 
karşısında tamamile yanıp butmasile 
neticelenen bir deniz savaşıdır. Yani 
Türk denizciliğinin bir mağlubiyeti 
·dir. 

,,. 
Lakin bu öyle bir mağlubiyettir 

ki değme galibiyetler onun ayarına 
varamaz. Galiplerden ziyade mağlup 
lara şeref veren bir mağlubiyettir. 

Bu deniz savaşında Türk kendisi
ne nisbetle elli derece üsti.in bir düş 
man kuvveti karşısında arslanca dö
vüşmüş ve dövüşe dövüşe ölmüştür. 
''Sinop muharebesi,, nde cihan mu
harebesinde olduğu gibi ne düşma· 
nm ayağına kendi vesaitile gidip tcs· 
lim olan bir deniz kuvvetinin, ne de
Rus - Japon mücadelesindeki gibi 
harpte düşmandan yılıp da beyaz 
ıbayrağı çeken bir filonun karanlık 
lekesi yoktur. Sonra bu harp öyle 
yii!csek feragat ve fedakarlıklara 
sahne olmuştur ki dosta, düşmana 
''böyle denizcilere malik olan bir mil
let bahriyesi ölmez., dedirtmiştir. 

Şimdi hikayeye başlayalım: 
Saltanat idaresinin işi pamuk ipli· 

ğine bağlamayı bir meharet sayan 
idarei maslahat siyaseti malum .. 

Ru.ya Ç'..arlık hükumetinin de Os
manlı imparatorluğuna nefes aldır
mak istememesi yine malum. 

işte bu iki maludur ki tarihte bir 
"Sinop muharebesi., doğurdu. Os
manlı padişahı Abdülmecit Gülhane 
hattı ile imparatorluğa biraz çeki dü
zen vermeğe teşebbüs etti. Ordu, do
nanma tensik ediliyor, yeni silahlarb 
techiz olunuyordu. 

Lakin kalkınma teşe..lıbüsü Rusya 
Çarlığını kuşkulandırdı ve Osmanlı 
imparatorluğunun belini doğrultması 
işine gelmiyen Çarlık hükumeti artık 
bir harp vesilesi aramaya başladı. 

Düşmana düşman rahmet okut· 
maz derler. Bu itibarla Çarlık Rusya· 
sının imparatorluğun kalkınmasına 
engelJer çıkarmasını nihayet tabii gör 
mek icap eder. Lakin Babıalideki ve
zirlerin sanki Çarlığın kör ve şuursuz 
bir aleti imişler gıbi düşüncesiz dav
ranmalarına ne diyelim? 

Orta çağ devresinden yeni gemi
lerden mürekkep olması dolayısile 
kurulmuş diyebileceğimiz Osmanlı 
donanması bilhassa o zamanın hattı 
harp gemisi kalyon bakımından he· 
nüz pek zayıftı. Elçleki gemiler "Fır 
kateyn Ye Kurvet,, gibi o zamanın 
kruvazörleri diyebileceğimiz hafif ge
milerdi. 

Halbuki Rusların Karadenizdeki 
filoları bilhassa kalyon sınıfı hattı 
harp gemilerinden mürekkepti. Ve 
bu kuvvetlerin basında amiral Nahi
mof, amiral Komilof gibi tecrübeli 
denizciler bulunuyordu. 

Osmanlı vezirleri ise sanki düşma
nın ekmeğine yağ sürmek istiyorlar
mış gibi donanmanın başına müm
kün olduğu kadar beceriksiz adamla
rı geçirmişlerdi. imparatorluğun her 
resmi dairesi kırtasiyecilik denilen 
afetin esiri bulunduğu bir sıraaa hah 
riye işlerinin de başka türlü yüriime
sine tabii imkan yoktu. 

Diğer taraftan imparatorluk filo
sunun baş kumandam olan ferik ami 
ral Kayserili Ahmet paşanın ferik 
amiral Osman paşa gibi beceriksiz ve 
p!srrık bir kumandana devletin denizı 
kuvvetlerinin yansını teslim etmesi· 
insanı bizzat onun kıymeti hal·kmdnl 
da §Üphcye düşürecek kadar büyük 
l>ir hata idi. 

Filvaki amiral Osman paşanın ha
vaların fenalığını bahane ederek düş
mnna göre zayıf filosu ile Sinop li
manına kapanıp karakol tertibatı al
mnya lüzum görmeden batması gös
teriyor ki bu znt mühim bir deniz 
kuvvetine kumanda edecek iktidar 
ve kabiliyette bir denizci olmaktan 
uzaktır. 

Osmanlı donanması baş kumanda
nı deniz kuvvetlerini ayırmıştı: 

Bunlardan birisi ferik nmiral Mus
tafa pa"'a kumnndasında o zaman 
için yeni icat buharla işler seri gemi
lerden ibaretti. Vazifesi de Bntumda
ki karakollarımıza cephane ve erzak 
taşımaktı. 

Ferik amiral Mustafa paşa, forsu
nu "F eyzibari,, vapuruna çekmişti. 
Ye kumandası altında şu gemiler l.'ar 
dı: 

F eyzibari vapuru amiral gemisi 
Mecidiye vapuru, siivarisi Musta

fa bey 
Saiki Şadi vapuru, süvarisi lsmail 

bey 
Taif vapuru, siivarisi Yahya bey. 
Muhbirisürur Firkateyni süvarisi 

İzzet bey. 
Vapurlar 12 şer top, "Muhbirisü

rur,. Firkateyni de 40 topu hamildi. 
Diğer kuvvet ferik amiral Osman 

paşa kumandasına verilmişti ve şu 
gemilerden mürekkepti : 

(Devamı var) 

Kimse cevap vermedi. Fakat sllAh sesin! 
duyan bir hizmetçi koridordan kooa koş11 
ve gecelik cnmrlslnln üzerine geçirdiği pan. 
t l rmı•• •·· liye illldlye geliyordu. Bcllnml 
::a döndU: 

- Ne o!du erendim 
- ~u .. , nptnl. Sorgu sorma. Git öteki blz· 

~.:tçlleri ltn!dır ve biltun şatoyu arayın. 
Eu arad:ı, Savını kap:sıııı ııçmı§tı. üzerin 

ılr bir pi ı 'l, elinde bir mum vıırdı: 
- Ne oldu! •• 

Diye tlerledi. Dellaml onu kolunrlan tutu· 
ralt tekrar odasma soktu ve pencereye bal·~ 
t•. Pcnc re açıktı. Gitti, eğilip dı~anya 

balctı. Pencerenin dışında, nıttn gayet dar 
bir tiriz vardı. Buradan bir ndam geçebilir 
miydi? C'• ... l"'" olur ve çok sof,uk kanlı olur 
c=ı belki! Sordu: 

- Sll~h sesleri duymadınız mı? 
-- mr yler duydum, l(apıya vuruluyor 

zannC'tUr.ı. 

- Çabuk ı::ilinlp kUtuphancyc gel. 
Be'Iami birdenbire sıçradı ve Sn\inlnln -p'

j~masmı ıı.çtı. Pijamanın o.!lmda ye§ll biri 
ı;ömlek !"ı r'C'~"'inl .ı.annc ~ vordu. Fnkat ke
tibln çıplalt vücudu görUndU. 

Bellami onu bırııltarak kUtUphııneye indi. 
Bl:raz r ı:ı-rı Jr't'n g"llnce sordu: 

- lUzmctçllerln merdivenin kapısı killUi. 
Kimse kapamadı? 

- Ben k:ıpadım. Siz emir vermiştiniz. 
- Anahtarı nerede? 
- All:ıhtar ba0 hadcme Vlllcsdc. Ilcndcn 

erkC?n k"11 
•· • '"'" on:ı verml tim. 

Kırmızı yUzU daha fazla lcxza:-arak Belit· 
mi: 

- Size söylUyorum, Savını, eğer bu yeşil 
hayalet meselesini halletmt'.=sem ben de r
dam de~lim. Vilksl bulunuz! 

Snvinl odndnn çıktı, Vilksl huldu, !}atonıın 
ilci muhafrzl\Q beraberdi. 

H!l.d' .. e:ı,i dlnlcdllctcn zonrıı Vilkıı: 

- Antıhtnr bende dedi. Ornd:ın 
olnıı?.Sma lr.ı '· 'rı yl)':. 

kaçmış 

F'lndo bir at.etilen 11\mbası vardı. KtitUr 
h"neyc geld iti ?.aman Ilellaml IAmbnyı aldı. 
Sonra berat-erce odaların bulunduğu katal 
çrlctıl<>.r, Y!ll•s r.n<ıl-tıın kUç'lk kapının kl' l-ı 
dine soktu. Ve nçtı. 

Belle.mi C''lı'"' roveıverl, nrlta.ıımda iki e
dam, merdiveni ihtiyatla indi. Aşağıda lce.pa 
lı olrnayıın h!r rli"'cr lt".pı vardı. Buradan 
rntc-nun mutn""'ma :t("Tan ve bir nevi kiler 
vazifesini gören l:ubhcll bir odııyıı gcrlllvor• 
du. İki J·rım da bu «'dsva nçılıvordu. lldsi de 
lı:-cr'""n 1-:mn'ı ·dı. BclJarnı e11ndc!d H!.mbayı 
oC'ııı:?'n dol;ru tuttu, takat hiç bir şev ~örcmr• 
dl. "Buradan çıkamaz: .. diye homurdmıdı.I 

-r-1=1'9'•~ 

o~-GL::U fı 
... ----~( l 

Yazan : ('+la·· / 

d·~ 
Kontes: "Artık · haç çıkarmam. Müslüma~ 5\ı 
üzerine yemin: edeceğim... Vallahi smahae~ 

Macera ve aşk :romanı -78-

daima velinimetim olarak tanıyacçığım ! ''· ~~ 
malum ya .. Tom~u_ııu~.erıer • 
ğil mi ya ... öylesını ~ 
le filiz gibi de .G~k ·zıet, ~ 

Geçen tefrikaların hülasası: 
Sarayda Venedik nüfuzu vardır. 

Çünkiı padi§ahrn birinci zevcesi 
Y__eııediklidir .• ~imdi de bir Ven.1.:. 
dikli kontesin l saraya alınması 

mevzııbahstır. 

~ Jf. ~ 

İşte, gene de, Boğazın Üsküdara ba· 
kan güzel manzaralı bir penceresi ö
nündeki divanda, kontes, şa.rkvari o -
turmuştu. İnci gibi dişlerini göstere _ 
rek gülümsüyordu: 

- Böyle mi? 
- Hayır ... Dizlerinizi daha ayırın 

güzelim! 
- Böyle? 
- Yok. .. Daha daha ... 
- Of ... İyi pişmiş tavuk gibi a~Tıla. 

cağım neredeyse... Ne güç iş bu böy
le .. 

- Aman ne tuhaf söz söylüyorsu
nuz ... Yapamıyor musunuz sahiden? 

- Bacaklarım kopacak gibi olu. 
yor ... 

- Alışırsınız, alışırsınız .. En rahat 
oturmak böyledir ... 
"Bağdaş kurmak" dersi alıyordu. 
Maiyetindekiler, ona, bunu, yarı şa 

k:ı., yarı ciddi veriyorlardı. O da, bU. 
tün gayretiyle çalışıyor, gözü açık bir 
talebe hevesiyle öğrenmeğe çabalıyor 
du. 

O esnada, kapı, ardına kadar açıl. 
dı. . 

Tefrika numarası: -11-

YAZAN: 

~<dlgaır WaDDaıcee 
ÇEVİREN: fa 

Telfı.şla biri içeri girip: 
- Efendimiz! Efendimiz!.. 
Herkes bir tarafa kaçıştı. Bu me -

yanda Mihrimah. vasrtasiyle, konte -
sin odasına arada srrada getirilen Be. 
şir ağa da kaçtı. Yalnız onun huzurun 1 
da bulunmnya Hacı Mustafa tnrafın. 
dan memur edilenler kaldı. Tabii, bu 
arada, Mihrümah! ... 

''Efendimiz" dedikleri, Hacı l\lusta. 
fanın kendisiydi. Eşikte, genç ve can
lı vii<;uduyla, mütebessim göründii: 

- Giinlinüz hayırlı olsun, kontes ... 
Na5ılsmız? ... 

- Teşekkür ederim ... 
- Canınız sıkılmıyor ya. .• 
- Hayır ... Te§ekkür ederim .. Büfün 

gün meımul oluyorum ... Şimdi de ders 

Eskiden bu gıbı sö f~ 
dmrken, şimdi artık eSSUl P 
yordu. Vaziyete tem e~ 
vali olduğu gibi kabul ıı.ııı'' • 

- Her şey iyi ~0.~!' 
üç parma.kla yi)~eını~bi ~e 

- Sizde oldugu ~ı aJıtı1' .. ~ 
lanılmaz .. Çünkü gWl~~ 
tal batmaz ... mı.şık ~ııı )-e. 
rif üzere üç parına.ı;aŞllrP,~ 
ki parmaklar da bU c~·· ) 
baş parmak ya.ğl[lllS 
bir sanat... yorl~ 
Gülüşüyor, şak~;ı;ıbıre: 
Hacı Mustafa bı ~!' 

· · ·· "dell1 
' - Sıze bır muJ 

Y N d · ? Prenses hopladı: ,, - a... e ersı . Jtl.I tı' 

alıyorum .. 

- Oturup kalkma... - Nişanlımdan · ç1t .A 
- Evet, bilirim, siz Avrupalılar i- Thir taciri ka.51arıııI çı~s.r', 

çin, bizim tarzımız hayli güçtür .. Ne. - Bunu akhnızdl!Jl ~ 
redesiniz... . · ze tavsiye etıni~~r ~ 

- Bağdaş kurmaktayım... nişanlınız esasen ~~ l'ed~ 
- 0 ... Öyleyse daha hayli var .. He. smda maktul dil~tU· de .. · 

le diz çökmek hususundş. hayli müş • kir kalmış bir asılın bil"d 
külüt çekecek'siniz ... Geçen sefer, ye- miyor ... · N~anlını~ıcr lı"~ 
mck meselesmdc de zorluklarla kar- servetini t~1<sim e~ Illı-·· 
şıiaştığıruzı öğr~nmi.ştim. çin siz, bizde Jca.l_ 

1iı, ~ 
.!.... Evet ... Yemeklerin cinsine alış. inkişaf mır., · teraJdcı~ır··· (f1 

midiniz, hep burada. ııJıdıl' 
tıfu... • 

- Bilhassa hamur işine dikkat e • 
din... Onu sevmcğe çalışın... Çünkü, 

mlilk ve devlette 01111 f 
Kaşlarını çattı: ·se}l~ct 
- Hem, kelirneı:ı 

zi de unutmayın ... °'di' . .., . 
Kontes, başını ırı 

- Unutmuyor~11 ılt 
- Fakat yalnız ,, 41 

değil, "kalp He ırnan J!l ı~ 
nun için, hoca. ha.Jl~ }'i 
yi dinlemelisinlZ-·· 
ru hidayet erişsin··· 

bul ederdi. Bu odada, kendisini, bir polis Kontes: ,, d·,·e ~) 
bekliyordu. "- Hidayet... 1·~,ıl 

_ :MösylJ Dellııml bu gece şııtonuzdıı bir Sonra, birdenbire ,.1' 
şeyler oldug-unu hnbcr \'cr<lllcr. lb ~te oJUı'• .. 

Bellaml cllşlcrlnl sıktı: .. - O da e e~hOŞ gl)(ill 
- Bunu ıılzc kim haber verdi. Bann söyl• - • kmanları pek w ~' 

yloL ona nasıl gevezelik edildiğini öğreteyim. lcrinizi öğr:cnınchC fttll~· 
Sonra kızarak: 'Maamaflh, ba§ka yol dıı Elini ceblruı soktu, ve masanın UstUnc h;r bunu anlı;ımıY:Or rr>l\ıııı' 
yok!,, dedi. . banknot attı: Esir tac..i.ri ,ıneJ!l~ııPds,ı> 
Arnştırmalar bittiği zaman ortalik tani::.~ _ Bıı kllı;Uk hc<llycyi ıılın. ve vaknyı unı;. , _ Evet, evet •.. '-' 

mile aydnılanml§. sabah olmuştu. Bellami tun. Valrn. şu: Gece ı-Uyamdtı bir hırsız gö~ teviniyorum .• 
lclltuphnnedc, yanan ocağın yanmd& otun:- dUm s:ıhlh ::ıınnederek ateş ettim, l§te bıı 
yor,: .kııdar. Kontes: w•ııiı 

- Bu yeşil hayalet IGlnin, dedi, arkasında - Peki efendim! Zaten komisere de dııhn - Pek\, \'erccCg~sfl11 ~ 
r.:ıklı bir şey var. Savını. Ilu belki de bir ha· bir !lCY söylememiştim. _ Saraya nlıll11c l'fıll) 
yalcltır. Fakat ben ne hayaletlere, he de •ey PC>t<i: Gine <le sö,llemeyinlz. Şimdi, ıx· miz bosa. çıkınıyor··· . ;:1~ 
tana inanırım. Yerin ne aıtmda, ne de üstUn 1 .ı dınleyln. Zanncıllyonım. Köyde olan biten bugün ~el·tup 11ıdıJ11·· te 
de beni lrnrkutacak lllçbir şey yoktur. Şc:. • 'C>n habcrlnl:ı: var,lır, Acaba son günlerde l t'• ~ Qr;ı\I )of 
tana \•e hayaletlere ka~ı tılsımlıyım. Bu E• rnya hiç yabancı geldi mi? raya alacakla~··. siıt' 
dam ' da, benim elimden kaçablldlğlne görC> L - Evet, efendim bir genç kadın "Manolr Fakat tabii, bızıı1l dC 1" 
ırn1-§unn ltarşı tılsımlı olııcak! Ne var orc- de la Damo.,'I zlyare~e gclınJ§tl. iyiliğe ka~ı. sizdcll tÔı 
da?., Bc'lam! ısrarla: var. . /jl!te• Aft 

naşmı kapıya çevirdi. Vllks !çeri glr~ı:-tı. Manolr tle la Dame .. i mi? eledi. Yol u:- Etrafmdakilcrı ı; Jlıııı;; i 
Anlalmağa b:ışladı: tilndckl har:ıp ev değil mi bu'! _ !ete bunlarıll J1l'leJV' ~ 

- Efendim, kilerde yeniden bazı nr:ıştır~ .._ :Evet. efendim! I.ord Tethertona aittir. yorum ve sö:z; ,·~01~~~ 
malar yaptım, ve §unu buldum. V~ bugün <.lo ha.rap bir haldedir. Tamiri de Padişahımıza )lU hj)Cı 

neıış.ml ayağa kalktı, Vllksln uzattığı ııcyi . ı;ok parp. ister, onun için hl(( kimse klralam·- ld" O uı.rna.Jl ~.:f1jj 
aldı. gvveıa. bunun ne olduğunu o.nıayamı:- yor. Hele h."lz ı kmmln.rı ~alo yapıldığındıın rnc ır... . .111cw 
dr, bu kilı;Uk ve kınnızı bir topa bcndyordu, I !)eri hiç tamir g6rmemt~tır. ve benim veılnı . 
faltııt iyice muave:ı.o edince bunun blr·moul - Genç kadın ne zaman ;;eldi? unutmıyacaksınJ~dıJ#'' 
dil olcl\ığunu gördU. .. f """' 1kLgUn var. Çok güzel bir kndm. On•ı Kontes, göı1erı dedi· 

_ Şimdi bu mn.slrn.rayı yakaladım. Hayr- arabası durduğu zaman iyice görebllmtetı!':'l . _Unutmam! : :fJ~ 
Jeller yarıılaııır mr Söyle dostum? · Hayalet• -:- Nereden geldiı't:lni bllyor musunuz? _ Yemin cdinıı-" 
ler yaralanır mı? - Ş!ipheslz Londrn.dn.n, efendim. Arııbr· , ~ 

Mt'!n:lili ıru~clcc kaUadı. ıruıda numn.raSJndnn Uındradan geldlf,t - Vallahi. .. .. ııJl 
A ... ı··sıutıl ı: . - Bu blr icadın mendili! an·aşıtıyordu. E\•in anahtarları da kira lş1<.• - ••• ı> U çı tf 

Çök gUzeı, vo ince l§lenmiş bir mendildi. rlle uı;-raşan bir mUcssesededir. cdiyo:sunuz ... }J~,.V~cıj)l ( 
Kö,cslnde marl<alar vıırdı. :Masanın Uzcrlnc Glln<.ltiz kilerde inceden inceye bir aragtıı- _ Haç mı?.. !<~ .. i 
ışığın altına koydu. Okudu: rnn ynpılılı. Bcıtıırnl bu e~rarlı işin htı111ne . t . CI ~..,_<:"' 

ıs cmıyorunl··· - ,ı<~·,.!,ı!l 
r H d dl \ }-T da lmkO.n \.·erecek kan izleri bulacağını Umit ,._ Jl.l" 

- \ • · e • Bu '· :ı. ldm? nu kalbimden '.'>..,.US 
Fakat S:n·!nlnln Urperdl~inln de farkın-; ediyordu. FaI'cnt bu kanlı mendilden başka h t"l ,,,. 

yeminlerimi C.ı: _ .. J varııtnamı§~. tir scy bulmak mUmklln olamadı. Hiçbir iz . d)JI' 
Sa\ininln aklına. derhal Valerl Hovct ge!~ yoktu. aeceğim... alt 

mi&ti. - Şavlnl:yL- Gilfnrda at koıusuna gönderdi. - Demek Jd ll 

.\llF.J, BEI.J.,.\MİNlN tTIVATI •. :\Ia 

Ertesi fUlbah Be11:ı.rnl, oclcçlnln kull\bcsinc 
doğru llerllyordu. Bu nclamm uylmsuzıur,tı. 

müthiş · bir tahammUIU vardı. Bazan on lkjl1 

saat uyur, bazan da iki saat uyuduktan 
Ronra tamamile dlıılenml:J olarak lcalkqrdı. 
Bu~n de Mçblr yat:uıcıyı kabul etmedl!\'i 
şatosundan nz uyumuş oınralt ayrılıyordu. 

KendIB1ndrn randevu nlmış olan klm.sele'1 
drş ltapı yan•ndn bulunan h"lt('lnln ku!Ube
slndc, bu işlere tahsis eclilml§ bir odada ka· 

KMiblni bir yC?re yolla.mak, yalnız başına nuz... jğdi: 

l>almak istiyordu. Kontes, baŞillı . 
Julyus e!endlslnln kcndlslne izin verişin• ~· t 1 dedi· (IJf" 

den memnun oldu. ÇUnkU çok al O.kadar o:- - 'e · -
duğu bir İ§in t.nMdkl'c • u~aşmak niyetin· 
rle idi. Gllto ... ddll işi bilince derhal Londraya _/, 
r;-t'l(ll. ora.dan da doğru l{arltona gitl. \·erdi: tfiı 

Kapıcı: - Evet! ııJf ;-~· 
- Hayır! decli, hatırlayamıyorum. Mis Savını tcbll~cll1'e!e!~ ,,- J 

•rovetl snbnhtanberl görmedim. Bııkalım, rarmı vcrmlşt · tıl~ j 
'ldasına telefon edelim. Onu görmek mi ı~t··ı ve mUMlemeniJl (f i 
yorsun uz? tU. Kapıcı: 

Julyµ• biran tereddUt etti, sonra cevap 
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"tt . ııı.•nt topı rını ıılktı ve soguk 

• 1r aına"' 
, 'l'iltıdc lcin ga çalışmakla bera-

tı htıu c ~1-talc,okun~n bir sesle : 
'tb~ .. 1 >'dı. Ba dedı, zaten öyle olaca-

,.. cl'1! t engiz· ·· • , en do] ıtor, meçhul baıı 
ht ta liay Ali aYı, 0 nu serbest bıraktı. 

vetli aciamı olarak kabyorsunus. V• 
kralın da sizin yerinize baJka bir tıpan
yol almasına tabii imkan yoktur. 

Kristobali dikkatle dinliyen Barba 
Roja biraz düşündükten sonra cevap 
verdi: 

•·~ •lat... ah kah . . 
~ .,. "'"il bu . retsın 1. Ahcenap- - Belki de hakkın var. Fakat ne de 
tct .,.ctrainı •. a Pıı Papazın Allah bela- olsa intikam ahnmaUdrr. 
llltctı tıallltıau~ adanı ölmezse ben ıe· 
d tc~~ ~}ı ... b~ ternizliyemem !.. Fe. 
t &lllt 1 .. Üt .. 
tt ~· ·· O z un itimadını kaybe-

) •tap aman b' 
Otı tarı g be · ır köşeye çekile· 
~ •• 1r1 e rrn kt ıı,11 ti~ e en ba~ka çare 
b..._ n }{ . alma 
.. ,j bi liıtobaı . tn lbım, anlıyor 

tır... t kopcL .b•lltikaın !. Yoksa kral, .. gı . 
liıı 1 Yanından kovacak. 

t1;tt1t aoı1,r it . 

lznlld~ .. Çurııtu :stoba)i fena halde kor-
tr· ·• d·· Qatba R . 

ıııı aır\illlıcsı OJanın kralın gö-
liıııı liat C!de~eon~n da bütün proje. 

01,llıı llıı İf ktı. 
bıı -narh ın, her 
~ •ıırttı a ~oja ne bahasına oluna 
,,. t İta ' lt,tıd' Ya Yardım etmek ve 
~ut P et . 1 vaziy ti. • 

'Cıı· tıfin· e nı de kurtar-
ır b· ı anı . 

ı._' l' ır •e 
1 

anıııtı. Samımt ve 
..._ııa .''•ıu . • ': 
tc~ bıraz tUntızu 
·~ Ot, lt llıiiba~ anlı!orum. Fakat 
h11 ~ k 'rı.dinizdğa edıyorsunuz gibi 

~~ ar1 en d h . . 
•l~· lllat 1 ttıafın a a kuvvetlı bır 
~arttı fcla1t •hiç d P oldunuz diye kra

dır. 'til'liı .e .hakkı yoktur. Bence 
' 

1Çınd b. tl11 e ıraz da saadet 

'"~Şu da n,d 
~tıı h:h'-iz emek? 

tr lap ' 'ter 8 · . 

-- Bu hususta sizinle ayni fikirde
yim. Çünkü bu adama karşı kin besli. 
yorsanız, benim ona karşı olan kinim de 
sizinkinden eksik değildir. 

- Bu adamı gördün mü? nerededir? 
Ne yapıyor? 

- Şimdi, herhalde, artık otc1indedir. 
Onu göridüm ve hatta konuttum. 

- Nasıl? Onu gördün, konuştun ve .. 

- Hayretinizi anlıyorum. Fakat e-
min olunuz ki, elimden kurtulduysa bu 
benim kabahatim değildir. Bu adama 

galiba ilahi bazi kuvvetler de yardım 
ediyor. Çünkü tam kamamı saplıyaca-

ğım zaman. döndü. Tabii kaçmaktan 
başka çare bulamadım. Çünkü bu ada. 
mm kuvvetini benim kadar siz 'de tanı· 
yorsunuz. 

Sonra vahşi bir sevinçle ilave etti: 
- Fakat merak etmeyin. elimizden 

kurtulamıyacaktır !. Lokantanın etrafını 
sarıp her ne bahasına olursa olsun onu 
ele geçireceğim. icap ederse lokantaya 
ateş veririz. 

Barba Roja sevinçle tasdik etti: 
- Peki, dedi, mükemmeli.. Ne ka-~c llhtı aıı.>'ol ızı rnağliıp eden 

\~l 1-t~:ıuıı., g~lıaydı, 0 zaman, bel dar yardımcı lbımsa alabilirsin... Ya. 
d bir ,._ lllti te ter ve 11izi yerinden zrk ki, bu Allahın belası kolum işlemi-
~ .. · ~ra sad.. 1 ttç~~~dı. llaızdı. Uf en çarpıştığınız 

1 

yor! •. Yoksa onu gebertmek işini baş-
~)! ~ itte. l!u a'd Ustelik de krahn kalarrna bırakmazdım. Fakat ne vapar. 
'ttt, 'iz lllcdiği ;rru.n •izin yerinize sm? .. Kader işte! .. 

~zarı' ltt•lın e rnuhakkaktır... - Hiç merak etmeyin her şey yolu-
tıda "e b .. t .. t · ' h l:ene t u un spanyol. na girecektir. Çünkü benim kinım er-

spanyamn en kuv halde sizinkinden aıağı değildir. 
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XVIII 

DON KRISTOBAL 

Tahmin edileceği veçhile, Pardayan 
oteli hercümerç içinde buldu. Otelci Ma

nuel, kızı Juana, hizmetçiler ve bütün 

müşteriler, gürültü üzerine dışarıya fır
lıyarak bu görülmemiş düello'yu heye
can ve hayret içinde seyretmişlerdi. 

Pardayan içeriye girince herkes başı
na üşüşmüş kendişine i,;az ve ikramda 
bulunmak istiyordu. 

Esasen Pardayanda öyle bir hal var· 
dı ki , her zaman ona hürmetle mua
mele edilirdi. Fakat bilhassa bu akşam 
ki hürmet ve izaz onu bir hayli güldür. 
tlü. 

Hele başta patron olmak üzere bütün 
lokanta hademelerinin etrafında, iki 
büklüm dönmeleri çok gülünç bir man
?ara arzediyordu. 

Pardayan tatlı bir tebess~mle lokan
ta sahibine !döndü ve Don Sezan gös
tererek: 

- Azizim , arkadaşım ve ben fena 
halde acız ... Bize ne isterseniz verin yal
nız çabuk olsun, çlinkü tahammülümüz 
kalmadı. 

Birkaç dakika içinde, taraçanın en 
güzel köşesindeki masa hazırlanmış, ü
zerine şaraplar, bir sürü mezeler, envaı 

türlü yemekler, tatlı ve meyveler kon · 
muştu . 

Hizmetçiler etrafta konuşuşurken Par. 
dayan hiç bir şey söylemeden üç kadeh 
d oldurdu ve kendisininkini boşalttıktan 

ıonra bir daha doldurarak tekrar içti. 
Sonra kadehi masanın üzerine bıraka

rak: 
- Oh! • dedi. . Ne mükemmel!. Bu 

İspanya şarabı hakikaten insana ferah-

Irk verıyor. Zaten benim de böyle bir 
~eye ihtiyacım vardı. 

Dikkatle onun yüzünü tetkik eden 
Servantes cevap verdi : 

- Hakikaten öyle dostum! .. Benzi· 
niz atmış .. Bir hDyli de heyecanlı görü
nüyorsunuz .. Hiç zannetmiyorum ki sizi 
bu kadar sarsan biraz evvelki düello 
olsun ... Her halde başka bir sebep var

dır. 

Pardayan ürperdi ve bir müddet iM 

çıkarmadan Servantese baktı. Sonra 
omuzlarm silkerek: 

- Şuraya oturunuz dostum, deldi . 
siz de buraya Don Sezar. 

Serventes ve Don Sezar şövalyenin 

kendilerine gösterdiğ i yere oturdular. 
Pardayan, kendisini Büssi'nin dar• 

besinden kurtaran Don Sezar'ın müda
halesini ima ederek t ebessümle: 

- Sizi tebrik ederim, dedi. Görüyo
rum ki uzun müddet borçlu kalmasını 
sevmiyorsunuz. 

Büyük b ir samimiyet ve muhabbetle 
söylenen bu sözler üzerine cesur genç 
sevincinden kızardı. Sonra başlıca me• 
ziyetlerinden olduğu anlaşılan bir dost. 
luk ve samimiyetle cevap verdi: 

- Taliim, tam vaktinde yetişmeme 
yardım ettiği için çok mesudum. Fakat 
borcumu ödemiş !değilim. bilakis tekrar 
borçlandım . 

- Nasıl olur mösyö? 
- Bu akşam, vücudüme inmek Ü· 

zere bulunan birçok darbeleri püskürt -
mediniz mi? Siz olmasaydınız muhakkak 
ki onlardan birkaçı beni öldürecekti. 

- Ya! demek ki bunun farkına var. 
dınız? 

- Tabii değil mi ? 
- Bu gösteriyor ki, döğüş esnasın-

da bütün soğuk kanlılığımızı muhafaza 
ettiniz, bunun için sizi tekrar t-cbrik 

• 
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ederim. Bu kıymetli ıncziyetiniz ileride 
~ok işinize yanyacaktır. 

Fakat dilenci buna meydan verme • 
den, takma sakalile şapkasını çıkardı 
ve ıelamladı. 

HO JlT L IYA ~--FA~~~~~~ 
~!11!!!!!1-.,..,. ________ ,_.,___ n bil. 

Krist~bal dcığru ~u adama giderek şi, Don tnigo dö Almaranı tırl' 

Ve bifdenbire mevzuu deği§tirerck: 

- Şimdi, şu önümüzde duran nefiı 
~ekle.re hücum etsek his fena olmı - ' 
yacak. Hem yer, hem konuşuruı. 

Uç dost, ayni zamanda, çıtallannı 
tabaklara daldırdılar. 

Par.dayan uzun bir açlığın tevlit ettiği 
saafı telafi ederke.n, biz ~e. jestleri 
ve harek tlerile nazarı dikkati celbeden 
bir ~:ılısa temas edelim. 

Pardayarun, otele gelirken tesadüf 
ettiği dilenciden bahsetmek istiyoruz. 

Bu dilenci, Pardayanı öldüremiye
c ğini anlayınca, dar sokaklardan biri
ıine sapmış ve A1kazar sarayı istikame
tine doğru ko§znuştu. 

Sarayın arka kapısına gelince, oraicla 
• duran nöbetçiye parolayı söylemiş ve o

na bir nevi madalyc göstererek içeriye 
girmişti. 

Koridorlardan serbest adımlarla gt'
çerck siiratle bir apartmanın kapısı 

önüne geldi ve kapıya birkaç defa, 
garip bir tarzda , vurdu. Uzun boylu 
bir o:lacı kapıyı açtı ve dilencinin 
kulağına söylediği birkaç söıı; üzerine 
hürmetle eğilerek, yan tarafta bulunan 
diğer bir kapıyx açtı ve çıkın gitti. 

Dilenci bir yatak odasına girdi. Bu 
oda, kral Filipin mqhafjl;a ve emirberi 
Barba - Rojaya aitti. S;ığ eli sargılar 

içinde bulunan bu dev cü~seli ada111. 
hiddetle odada ldola§ıyor1 kendisini bu 
hale sokanı !plis narday(\na m\itema
diycn küfürler savuruyordu. 
Kapı açılınca, Barba - Roja döpqü ve 

karşısınd ki pis dilenciyi bir müddet 
hayretle ı::cyrettiktçn snnnı1 pda5ına mü. 
eaadcsiz girC'n bu küstap adarua haddini 
bildirmek maksadiyJe üzerine yürül~ü. 

Bunun üzerine Barba - Roja, sevinç
le bağırdı: 

- Kristobal ! Nihayet gelebildin 1 
Pardayan bu anda orada bulun11ydı, 

ep,ey hayret edecekti, çünkü bu ldilenci 
Sevile geldiği gün, taraçadan sokağa 

attıfı engizisyon ajanıyiclı. 

Kriitobal kimdi? .. Bu adamdan bah. 
setme\c zamanı art1k ~elmi~tir. 

Kristobal, o devirda iıpanyada çe>k 
bulunan. fakir, zeki. akıllı, münevver 
i~sizlerden biri}·di. Çok haris olduğu 
için, yüksek bir mevki eldo etmek isti
yaı\iu. 

Fakat bu hiç de kolay bir iş değildi, 
Hele insan, Kristobal gibi, anasını ba. 

basını tanımaz ve ıırf merhamcten fa
kir amcası tarafırl:ian büyütülür ve ter
biye edilirse yüksek bir mevki kazan. 
mak adeta ona imkansızdı. 

~riıtobal, zaten kendiıinde kuvvetle 
yerleşmiş olan, namus, şeref, mertlik 
ve doğruluk meıciyctlerini içinden so· 
küp atmakla igc başladı. Çünkü başka 
tiirlü muvaffak olamıyacağmı anlamış
tı. 

Bundarı sonra, zavallı amcasının se. 
nelercc fedakarltlc ederek topbdığı kil· 
çük bir serveti çalarak bir yere ciıladi. 
Ve artık, zavallı ihtryar hu paralardan 
ümidini kesince vefasız ve nank&r ye
ğen bunu alarak sergüzeşte atıldı. 

Evvela, ~sil l:ıir :sgydan geldiğin\ id. 
clia edcr~k. kendisine Don ~risto\xıl 
Sandüryon ismini taktı. 

O dcyirdc, ikinci FiliP,in himayesine 
aldığı, Don Kristobal namında ıeqgin 

bir adam varµı. Kral bu <l'daıpa Marki 
dö Estepi\ ünv~nım vermiıti. 

her ıepein ye asil •ılamm fakir akra- caiile evlenmii olduğunu ııa 11ııı 
basma borç\µ olduğu vıziydc davet et- Don inigo dö Almaran. J'I 111 cl'~ 
ti. Fakat Marki dö Estcpa hodbin bir Barba Roja şimdi büyük bir 
adamdı. Akrabalık iddia eden gence hibi olmuştu. 1' ııı'' 
yardım etmek şöyle dursun, bir daha Don Kristobal, daha Y~~:ir~e .-• 
böylJ bir iddiaya yeltendiği takdirde, P.uhınmakla beraber, koll 

1 
,flld ıl 

dac:· idclcttig-i hu uıa~ ilkrab• .1 .. i kendisine miikcmmel bir dayc:k attır. :ı g •· 
zı faydalar temin cdilcbile:c 

mak suretile, zengin Kriıotobalin fakir . 
ııerek !doğruca oraya gitti· sı11' 

bir Kristoballe akraba olamıyacağım k ;ıbJ ı; 
iııbat edeceğini ve bu lda kiii gelmezse B;ırqa Rcıjn Pli yeni a r e111 11 

mak §Öyle dursun, bilakis ıl1 f' 
zindana attıracağım söyliyerek onu teh )ıfl ı.ıı 

du ve ara sıra, gcrcl= J::r3 . 11 ı1c ~ dit etti. lqmdisinin husuı;i haıı i§lıırı o' 1 

Bunun üzerine Kristobal, Markiyle ada{lldan fe:ı:lasile ist\fadc ~ 
1 akrabalık iddiasından vaıgeçti. ri dÜ§Ü[!dii. ·sfrt 

Scncılerce, karanlık scrgüze~tler için- Böylece, Kristoba1 engiı101dıı ~ 
de valdt geçirdi. Ve birçok defalar aç· ları lT!CyanıncJa vazife ~ırnı~ ıo~•I: 
hktan ölmek tehlikeıine maruz kaldı. par!\ Vftkia a,dı {alq~t l{rı~ ı!I'"~ 
Bundan sonra askeri mesle~e intisaR 
cduek kılıç kullanmasını, eşkiyalık ede. 
rck arkadan al:iam vurmak sanatini öğ
rendi. 

1 •• bıf 
Silyeşinje pets ç.almk. ıf1 ~1ı. 
bileceğinden şüphe ctırıiY0r al' i 

f-iitç~im pyet a~ b'r ~fl~çel~' 
mirleriniq naf:arı dik~atıııı 

Bu suretle, silah ku11anmak hususun- gcçi\.rpedi. P'-
da maharet iktisap edince, bu işi hece. Kriiitolıal :a rba Rqlild11.~ 

,rııı·• 
rcmcyip ele, bazı rakiplerinden kurtul· !anmıyordu. Fakat, §İtll 1 r~ııt 
mak istiyenlcre para mukabilinde yar- hamisi çı\du~u i~in ona n:1'ııit 
dım etmcğe ba§laclı. tı. İleri de. Hal a kU'r,•cth 611 1 

\unca ona ihanet ctıtleM~ ~ 
f.1P!itcrmi}•eceği <:pa it:ar 

1
• ,~Y 

Diğer taraftan.sırf zevki için bir çok 
kitanlar ol:umak adeti olduğundan.a::le
ta ilim kesilmişti. Böyleccı, ara sıra ba§ 
kalan için imtihan geçmek, iyi konuş

masını bilmiyen bazı rahiplere putuk 
hazırlanuık ve buna henııeı: bir~ok yar· 
d:mlp.rda hulun rak. kılıcının kendisine 
temin ettiği k\içiik gündeliği fazlala§
tırdı. 

liiilisa, hu adarn, o dcvirdo pek meb· 
ıül olan ideal serserilerden hiri}ıdi. 

Bir gün. işsiz gücsüı. lıir kahve kö
~ı::s,irıde otıırarak çocukl~ığı.nuı qüşünür. 

ken klına bir şey geldi: 
Vaktilc. büyiik aqnesinin kız kardc-

2aten Kriınohf11, aııca\1,ri11\ 
mek ve byyüldcrin el, et~Jılıt'lt' 
le hayatta muvaffak 
kuvvetle kanidi. ııf\ ~ 

Hipdctle: oda5ında dola~ ;~te 
janın }ffinln~ giren dilCJ1CI• ~ 
huı: K ristobaldi. rşf 

Rojil kralın vı: bütii~1 ş~,11 
gözü öniinde1 onu rczıl ~ ıı 
§Ö\•alfenin ölüm haberirıı 
hiddet i~indc l>e\diyoıi:W· 

Merakla &Hr:hı: . f11İ1 
- Nasıl oldu, geberflı 
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~ eran. Se llaku. varyete mUzi· ruıta 
~ le t.rkad llın Sırrı Tarcan 20 "I"'" ..... 

l\ ' -ılt §arkıı 1 tarafından Türlt iPEK ~ ''"·· &§~ • ·ı .. ~ 
._ ~ ~ t.ra an, 20,30 Bny Omrr 
ıa.ııı.ı~ ._::ı• tar!ça havadis, 20,45 Bclma 
~ ' lları, aan~d:ın Türk mu!fkisl, 
;.~ Jı?n..... "e borsa nnn, 21,ltl orltcstrn 

SAKAK YA 
nı..:ınz 

SUMER 
"--' "6"tını, 22 30 hııbcrlerl, ve crtecı 1 
.,,~.\. lllrçaıarı '

23 
Pllikla sololar, opera ı\.LKAZA K 

~ · ' •Son. 

~ ~-kıı "e 1 ...,;. ~il? lllUsıkı r AN 
ıı, ~ ıı .~ ve nıtıa'ı 20.os spor \•e snir-:. j ::OIK 
-~·0; ~:;o lıe.bcrıer ;ı. 21 '1!lrlular, 21,40( Şt.ltK 
ıı.... ' 'Porları ·., 2.05 Viyana havale.· 
'llr.._ lllıısık ' 2:1,15 habc 1 l .....,., lsı "i • r er, spor, ASRJ 
lt~ılJ ~ ' .. .3:i haberler. r\~TORVA 

BEYOCLU 
ı Yüz sene sonra 
ı Dokuzuncu senfoni 
ı Ta§ra kızı 
ı Yıkılan belde ve 

mektublnn 
: Bir yıldız doğuyor 
ı l\loskova • Şanghay 

Tehdit 

ı Dcnlzler perisi ve Mari • 
nella 

ı Kızıl Çayır ve Hücum ta• 
buru 

• : Şirley a.s1 ve Tatlı bclA 
ı Kadınlan Severim 
ı Sll!Uı başına. \'enedlk pr 

kısı 

ı Unutma beni ve pı:ıranga 
ı Bosna sevdn'ıl:ırı (Türkçe) 

lıı, Ilı~ ~11.Yını 
~~ ~!, 20145 ;~D,05 lllUsiklli ply<;ıs, CU?tlOltlYET : 

~ ~ ""- haber r, 21005 §an \'e mu!!. 

ve GökyüzU ate§ler için9c 
Korsanlar dJı,ımanı ve V~ 
tnnd:ış slldh ba.~ma 

\~ 1• 23,35 dar, spor, atlı mllsaba· 
~3 hl!~: n.~ Orkestr:ısı, t-".ERAH 

l,t~ ~rkııa l!ULU 
~ 8oıı ~lıe rı, 21,~; 1~·15 konu ma, l!l,<5 

16 
~: l"lcr. p Yes, 22,20 haberlcı·, Rtı.AL 

Gt 03 ~ 
~ ~, Ofıteran 
~ L.:. ··l, 20 ' ı~.20 korı 
~ t.:"lltc!rı .ıs rıtıı r, lstlrnhntır.r 
t.o ..... "- rtı~.~l,1)5 lto tlerın znmnnr, 20 so 

ISTANBUL 
: Zlğfcld ve Clı:uıyet masasI 

A ve llıırle vo Biz de fns=-
nız 

ı Kaptan Blud ve Yıldızlar 

rc\1lsU 

1 E1dle Contor Gangsterler 
arasında ve Hindistan 
kahramanı 

HABER - ~ Postut 

Altın Vaıro şaka 

• .. aça çıllğı Hi(; kızağa çeki 
Fransada almış \J 

" 

• ree• r,.n.!'da~r!!'n?! •• ııın k·- den yazmaga d 
çırmak için kurulan çok geniş bir teş Halit Fahri Ozansoy, edebi hatr zıcılanndan Beşiktaşlı Mustafa Ra· 
kilatı Fransız polisleri Liyon şehrin- ralannı neşrediyor. Vaktiyle, ben de gıp, Salahatlin Enisin en sadık çö• 
de meydana çıkarmışlardır . bazı gazetelerde, böyle ufak tefek mezlerinden Bcylerbeyli Tarık, şim· 

iki kişi tevkif edilmiş ve beş kişi bazı edebi andadarımı ciziktiriver- diki deniz ticaret direktörü Müfit 
nezaret altına alınmıştır. Bundan on miştim. Şimdi burada ge~e öyle bir Necdet, şimdi Anadoluda coğrafya 
dört gün evvel Fransız - lsviçre andaçı yazacağım: öğretmenli~i yapnn şair Ehem Vec· 
hududunda altın kaçırmak suçiyle Halit Fahri ile arkadaş ve kalem- det, şimdi lstanbul erkek lisesi coğ" 
Goldştayn adyı iki kardeş yakalan- daşları "Rebab,, mecmuasında bir rafya öğretmenlerinden Ziya, vaktiy 
mıştı. takım şiirler nesirler falan falan neş- le Karagöz ve Köroğlu gazetelerine 

Geçen gün de otomobilin benzin b d b "Küheylan,, imza.siyle bir hayli man· rederlerken iz o zamanki e e iyat 
d l · b. d zumeler yazmış olan Abdülbaki A .. 

eposuna yapı mış gız ır yer e heveslisi beş, altı genç de her per- · 
11 QjCQ lira değerinde 100 kilo altr ziz, vahtiyle "Zümrüdüanka,, adlı 

şembe "Rebab., 1 kapışa kapışa alı-nı kacırırken Konrat Ravt adlı bir mizah gazetesini çıkanmş obn Ha· 
Alma~la Emest Buss adlı bir lsviç· yor, sayfalarındaki biitün yazıları ba- ~im Sami ve daha adları, eanları ha-
reli. lsviçre - Fransız hududunda yıla bayıla ve biraz da gıpta ile oku- tmmda kalmamış olan bazı gençler .. 
Perly gümrilk muayene memurları yorduk. Ozamanlar, bizim için bir O zamanların yaz gecelerinde 
tarafınd:m yakalanmışlardır. gazete veya mecmuada şiir ve edebi bir gece üstat Yahya Kemali, bir gece 

Bu iki adam Monakodan lsvicre- bir yazı neşretmek fevkalade bir şey de rahmetli Ahmet Haşimi Eyüpteki 
ye gitmekte olduklarını ve otomobil- sanılıyor ve onun için "Rebab,. yazr edebi mahfellerine davet ederek on
de altının mevcudiyetini bilmedikle- cılarmın imzabrı gözlerimizi kamaş- lardan bir hayli feyz ve ilham almış 
rini söylemişlerdir. tmyordu. Rebab'm bizim semtte o · chn bu zümre sonraları Babıalide 

Fransız polisi ise merkezi Mona· turan uzun boylu, sarı sivri sakallı sa· merhum Mehmet Raufun idare ve 
koda bulunan biiyiik bir teşkilatın hibini yollarda gördükçe acaba bu a- nezareti altında ~ıkan edebi "Şebab,, 
F ransadan lsviçre tarikiyle Alman· damın penbc ve müstatil mecmuasm mecmuasmn yanaşmışlar ve orada 
yaya geniş mikyasta altın kaçırmak· da bizim yazılarımız da ne zaman kendilerine iltihak eden daha bazı 
ta old11;;unu iddia etmektedir. çıkacak? diye içimiz içimizi yiyordu. gençlerle birlikte bir müddet çalı~tık• 

,:Q\\. -~ n!eran • 21,20 operet ALEMDAR 
'il,~ • 

~ "'3a 
~ ~' lııgııtc Kf:MALBF.V 

ı Öldüren gözler ve Kaptan 

nıud --- Do[,111m ve Kadın •il 
Molılkanlarm sonu 27 kı• Hastalı ki an 

Aramızda eli kalem tutan biraz tan sonra mecmua kapanınca her bi· 
da şiir karalıyan biri vardı ki o, o risi bir tarafa çil yavrusu gibi dağıl. 
günlerde yazmış olduğu bir iki şiiri mı~lardı. işte. benim Halit Fahri 
sanırsam konsolitçi Asafm çıkarmak ve arkadt>şlariyle tanışmam bu sıra<1 
ta olduğu hayli küli.istür ve yarı ede- larda olmu~tur. 

sım. ~ '"ıltre • 22,05 r~ı istasyonu, 21,15 o:-
21) ı · 23,ıo P nı Yayın, 2:::,so he· 
'~ ltal'ı§ it :lz3r koruıcrt. 24,35 son 

BAKIR KOY 
~ıtLTtYADt : Sevginin sesi 

~ ~·i:ı ~ rnUsikı 
~tıeı... ~~ 0~r. ~·0:ı,10 haberler, ve HALE 

""! h·ı...'?t, 2., ~ .. ' fl'ınlcrc dair ":l 

KADlKOY 

MÜTEHASSISI 

Dr. Naş!d Erez 
: Ye~ll domino 

O S K lJ C A R BEYOGLU istiklal caddesi 99 

bi bir mecmuada nesrettirmeğe mu- Bu tarihlerden sonra, bakıyorum 
vaffak olmuş ve onu~ bu muvaffakr ki bütün bu sayd•fı mkim:eler ara
yeti bize de bir hayli cesaret vermiş- smd • hemen hemen benden başka 
ti. Derken günün birinde benim bir yazan kalmamış; "Şebııb., mecmua .. 

.. "'rl , J dllluı ' !!- ' 
er, 21 .,~ tnuttl:isl. lsUr'.'.l.· 

' J <lt:.:ıs hıı.vaıı:ın. 
.__: ~ ik' .. 

~· llı:ı ıcra 
~ ır bo rncnıurluğun· 
3oQ l°q t~tarı d l 
lh.. . trq 1 ~e\rtil~ a~ı mahcuz olup 
"'lltltq .,~ esıne k 
~()ı I 26 et takd· arar ve 

ıı.. 'lıl)d l • ır edilen B ·ı-~ 'l\ttı .. k uı . 
~37 1' ak3iın apalı otomobil Be-

t ıı rl~tihinde merkez garajmdn 1 
~ tı-.. "q\ 1 3 P crşembe g .. .. 
t. \'~ttı . ek . . unu 
lt .. "ti ,..,rlf'hyJe p adar ıkınci açık 

·•ı ef araya ·1 l 
tıı IJ· ın aYni .. çevn ece :::-

\ 'lı 1?\de h gun ve ayni sa· 
lıtacaat~rr ?~lunacak me

arı ılan o!unur 
6718 • 

ve 

ı Pr. zatı sungur 1 numaralı Ankara apartmanına 
B A L A T 

1 
(Gaz şirketi üstüne) naklet-

ı I"An .. ~-·z mistir. Tel. 41572. 
'"" .......... memleket \0 C' 

RAU: 

Ekmekçi kadın 

TiYATROLAR 

iki mizahi manzumem o zamanki Ka smda birlikte kalem oynattığım genç 
ragözde çıkınca bizde cesaret büsbü- lerd~n bir kısmı ölmüş, bir kısmı 
tün artmış. işi artık kendi semtimiz- kendilerini cekmişler. bu işin tam bir 
de edebi bir zümre kunmya kadar esnafı olarak l~ala kala ortada yalnız 

l'EPEBAŞI 1 vardırmıştık. Fakat, o zaman beş altı ben kalmışrm 1 
K1myager 

Hüsameddin 
~ehirTİIJilfrosu 

~ 111111111111111 

! 111...111 
IUUt 

Dram kısmı 
Gündüz ııaat 15,30 da 
Alqam saat 20,30 da 

Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil
umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 

\'ABAN ÖRDEGt 
Yazan: Yusuf Zlya Eytam Bankası 
. tellyen: Muhlis Saba. 1 Bev Ham. 

kar§ısında tz1et 

Uln ----------------
to rnrııııı. Tlyntroımnda 

5000 liraya satılık bjsküi 
fabrikasının binası 

kişi kendi aramızda kurulmuş olan Diye::c ~im, hani, ben henüz mec· 
bu zümre hiç bir şey yapamamış, mua ve g~zc~clerde yazı yazmıya 
etrafa hiç bir varlık gösterememiş; ba~lamadnıı, yahut ki başhyamadan 
birkaç yıl hep öyle kendi aramızda önce Halit Fahri gibi, Hakkı Tahsin 
akınt1ya kiirek çekerek bocaladıktan gibi, Selim Rıfkı gibi, Gürdoslu Hii· 
sonra dağılır gibi olmuştuk. seyin Hüsnü gibi, bir takım gençlerin 

Nihayet bir gün geldi ki o zama· o zamanki ınecmue.larda çıkan şiir ve 
nm meşhur realist hikayecisi, ayni za . yazılarını gördükçe: 
manda ekzantrik yazılariyle gözlere _Ah. aman Allahım, acaba bir 

Opnct kısmı 
Gündüz saat 15,30 da 

Alt.,am saat 20,30 da 

AŞK MEKTEBİ 
Üsküdar, Selami Ali efendi mahalle- batmıya ha,lıyan acaip yazıcısı Sa. gün olup ben de mecmuo. ve gazete

sinde Acrbadem caddesinde 322 • 328 lahattin Enis kendine benzemeğe ça- }erde böyle şeyler karalıyabilecek mi· 
h~n birkaç genç arkadaşiyle bu züm yim, benim de imzam sayfalarda gÖ· 
reye karışınca iş başkalaşıvermiş; rünecek mi? 
Eyübün mütevazı bir köşesinde ade- Diye çıldırır ve içimden: 

CAHiDiN -ı 
numaralı 353 metre murabbaı zemin 
üzerinde ve yüzü 32,60 metre uzunlu. 
ğunda iki kat kargir bina satılacağın 
dan daha fazla malümat edinmek ve 
binayı görmek jçin isteklilerin Üskü
dar 1cadiye, Çamlıca caddesi 33 sa .. 
yılı evde bina sahibine b:::.ş vurmala-

ta oldukça canlı edebi bir mahfe! ku- - Ya buna muvaffak olamaz-
rulmuştu. sam! 

O vakit bu zümreyi teşkil edenler Diyerek yüreğim ağzıma gelirdi. 
arasında şunlar vardı: Salahattin Ve bir gün baktım ki felel;, ama 

4BiDiN DAVERiN i rı. Enis, Şimdiki Akşam gazetesinin ya- bizim Burhan Felek değil, mahut 
-----------;-:-~--------·------- kahbe felek; 

f:' hatıralarını, 

ARUK NAFiZiN 

..... -. ........ •....... ·-·-·· .. .. 
: 

li .. .. .. .. .......................................... ·-··· .. 
1!!:·-·u···ı····· .. :::•••••••:················· ·· lii:::: •• :::.::~:::-:::::::.::::::::::;::::a: ı: .. " 
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1000 

TARLADIR 
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,, 

------~---· :r.::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::;:::.::::: 
DOKTOJ"( :: Dokt:or == ı 1 Göz Hekim Kemal Özsan ~~Ömer Abdürrahman~~ 

Dr. ükrü Erta n f7rotoo - Operatör ii D E R M A N 5~ 1 
Cağaloğlu Nurucamanıye cad. N 1 Bevliye Mütehassı~ı H Muayenehanesi _ Eminönünde ~~ 

Telefon. 22566 ııanındn Her oün ;)qleden •onra ::.............. . ...... ,,,.. ... ·-==--•:::::::::: 
(Cağaloğlu Ec:zanesı yanınd l l(raköy - Eksehif!or magazası g VALDE HANI içinde No. 21 EEj 

.. _____ ı __ , ____ j 2 den~ • kadnr. Tel : 1123:, ,.-..................... "--

··e~' 
~ ilanla alakadar Bankalar, ,,,u rı 

sesat, şır keti er va tüccararıı 
Nazarı Dikkatine: aitıJ 

KURUN ve HABER gazetelerinde neşredilc~ek ilanlara 

aşağıda gösterilmiştir: 500 
Birinci sayıfada başlık Kuruş: 00 

~ Birinci sayıfada santimi " : oO .. ı. 
~ ikinci sayıfada santimi ,, 50 ·"' J Üçüncü ve dördüncü sa },fada santimi ,, 

3
o 

= llan sayıfalamıda santimi ,, 20 
İ Resmi ilanların santimi ,, 

=-=_J Kitap, kitaphane, mektep, gazete ve 
hayır müesseseleri ilanatı santimi ,, : 

I= Tüccari mahiyeti haiz olmryan küçül< 
ilanlar yirmi kelimeye kadar ,, 

\ Küçük ilanların beş defası I Muhtaç san'atkarlar ve iş anyanlann 
i ilan~b 1 O kelimeye kadar meccanen 

,, 

J Devamlı yapdacak ilanat için tenzilat 

~ yapılır. dde" 
) ilanlar için yalnız An ara ca 
i sinde VAKiT Yurdunda A 

i PROPAG ND,. 
5 ·tdi~ \ Servisine müracaat ed·ıme• 

(

5 Telefon: 24370 .,,;,., 
Başka hiçbir ilan müe seses~8" gazet:erer namına ila aı I sala ıyeti yol< tur. 

il' 
Kendi kendine 1000 ııefil'l"le 

lngilizce esi 
The children 

Resim: 3 

------------·-----.---------------

--r. 

-

dJ,, 
3-P1 ı _ A child: bir çocuh·. 2 - The toy: O'l.Juncakk. (Ootı)·?,. 

4 _ Thc milk: siıt. 5 -The cat: Kedi. 6 - John: 
10 

....... 
train: tiren. 8- Bctty: (Beti). 9-The nursc: d,o.dı. 

13 
/ 

çocuk. ıı - The don: bebek. 12 - The hor~: ali
6 

.,....11" 
yu.tnk. 14-The comer: k-O§e.15-A hause: Uir ev 


