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~~i"ekilimizin bir lngiliz 
esinde çıkan makalesi 

lııtil 
~ oı. ltt~tıi .Atatürk ı.-e 
~.':1'ıı 'J\ en bi.i .. k 
~~il\ 'l'. c t:'ina Y_u ınali gaze- metli bir makalesi görülmektedir. 

k L· .\ıtkiy ncıal Times ga· 
11lr '' eye da· " B k l d l b" .. ~~~"ede B ır . ı:ıeşrettiği u ma a e en yapı mış ır tercu-

lltı A Cl§vekılımiz ls- meyi ikinci sayfamızın başında bula
:'..... "\tar· k 
~e dair kıy- caksımz. ,, 

lltki enin siyaseti 
~~~ı bir harekettir,, . 
d,._ b ~U m r ve çelik fabrlkalartn

Ytık faydalar beklentyor 

ıt. ~ ' ıeır' ~\.-
~ ı.ı ~1cte kuı-u _:.,4_ 
~ ~ ~tia.1 't'· 'kıoa1c demfr ve çelik f abriknları >ıın krokisi 
'-._' te,i . IJ?ıes is· . 
~~ de ~.;t'iirk· 'rnlı büyük Bu mevzuu genişleten "Sınai kolay-
~ ~l'hıcıc 'lshada i'~er~ ait çıkar- !ıklar korporasyonu,. direktörü Kar· 
~" '- ~~ ~tassctt gilız . sanayi linski yazısında ezcümle diyor ki: 

""-""~ı alt iiıere şırketinin "Türkler, takip ettikleri nasyonalimı 
'-"'~ı.. arı e oldug"'u d . . . . .. A bi . 1 d 

't~ir trafınd emır sıyasetının, tecavuzı r sıyaset o ma ı. 
ı\ ' a bazı ınalü. ğıru bize delillerle göstermişlerdir.Bu si 

<\~!..\ (Devamı 2 incide) 

l~d.ıler Malagaya 
~~~u:tıe saldırdılar 

~ı ~~ l'l Malaga cephesine 
~~<;'~sevk ediyorlar 
~~~ ~4 den: · - Royter cepheye gitmek üzere Ceutadan uç-

b tıı%l' bıı ~et ii~er· muştur. 
~ t 1\ • ~t aqbah 

1~; Yaptıkları Gemilerde gı·tu 
~ il O•. Qe)·· ıvıa b l 

ı~ ~-~ ~~~ l\ıt~tık t eladan Algesiras 4 (A.A.) - Asilerin 

Yl:Jnanistanda evler.lmek. mecburi olt:.1y0r 

iv acı nıecburi 
kılan kanun 

bizdede ıazınınıı? 
Bekar · bir 

avukat muhalif 
Diğer bir avukat · 

bundan hayırlı 
neticeler umuyor 
Atina, 5 (Hususi) - Yunan sıhhat 

nezareti müsteşarı, Aleviza.tos ile ali. 
kadar dairelerin mümessillerinden mü· 
teşekkil bir heyet bekarlara dair bir 
kanun proje~i ha.zırlamağa memur e. 
dilmiştir. Bu proje yakında başveki -' 
lin tasvibine arzedilecektir . 

~ 
I 

. Bu mesele ayni zamanda Atina üni
versitesi profesörlerinden T. Andriana 

Na..."'mi Nuri kos tarafından da tetkik olunmuştur. · irfan Emin 
Profesör verdiği raporda bekarların ,-----p- 1 d' 1 t 1 · ' O 
memlekette çoğaldığını işaret ederek o p o o a 1 a yaz 1 v r : 
bu halin nüfus bakmımdan nekadar k • 
Jllahzurıu olduğunu ortaya koymuş ve Eğe d e ı _ıtaıvan 

üsleri 
izdivacın mecburt olması fikrini kuv -
vetle müdafaa etmiştir. b ah ri 
ta~~:a y:a~~~;:c:~ı·~n:~~e\a~: Tu·· rkı· ye aı·e yhı· n. e 
esaslarına gore, sıhhi vazıyetı saglam 
ve hali vakti yerinde olan yirmi beş ya 

şmı geçkin her vatandaş, evlerunemek. • • t e c eı· h 
te ısrar gösterdiği takdirde, umumt mu ev değildir 

. hizmetlerden hiçbirinde il sahibi ola -
mıyaçak. oev!et memu:ıı l!e' iStifaya 
mecbur tutulacaktır. 

(Devamı 6 1nmda) 

Fıansız 
gazetelerinin 

tahr·ikfıtı 
Mnna1r110 

ffi lÜ 08B<aı'lto n D 
Sovyet Rusya aley

hinde göstermek 
garabetinde 
bulunuyor 

Mllano, 4 - Popolo Dftitya gntteai 
Tevfik Rüştü Aras - Kont Çiyano mil 
~tını tahlil ed~n mühim. bir baJİrıaka 
lesinde şöyle yazmaktadır: 

"Roma Akdenizde statiikonun muha 
fazasma taraftardır; Tür ki yenin elinde 
olanlar Türkiyeye aittir. 

On iki adadalli.-ıerunis aadece bu 
adalann muhafuaaı içindir ve asla Ana 
doluya müteveccih değildir. ·BU üsler, 
bahrl m\inakalemizin emniyetini koru 
mak yolundaki müdafaa sistemimiz da 
bilinde mütalea edilmelidir. 

(Devamı 6 ıncıda) 

Suriye başvekili 
şehrimize geldi 
Yarın Cenevreye hareket 

edecekler 
Yeni Suriye hükumeti Başvekili katiplerinden biri tarafından karşılan 

Cemil Mürdüm, Hariciye nazın Sa- mış, 1stanbula geçerek Perapalas ote 
Türk - İtalyan konuşmalarş Fran- dullah Cabiri ve Necip Ermenci dün . line İnm.işlC?rdir.' . " 

ııdar tarafnıdan, Ankarada hayret u- akşam T oros ekspresile şehrimize Heyet azala~ ou· sabah on birde 
yandıran bir şekilde yanlış tefsir edil. gelmişlerdir. Heyet • dün de yattlr vilayete g~lerek yali mua~ni ~~dai
mi~tir. Fransız Havas ajansı, bir telg- ğrm;z gibi - buradan Cenevreye gide- yi ziyaret etmişlerdir. 
rafında şöyle diyor: rek Hatay· anlaşmasına bağlı müza· Saat altıda da Hüdai kendilerine 

"Milanoda cereyan eden Türk - l- kerelerde Suriyeyi temsil edecektir . . iadei ziyarette bulu'nacaktır. r . . 
talyan müzakerelerinin neticesi ne ola. . Heyet Haydarpaşada Vali muavi· .hfeyet yaim akşam 'Avrupa treni· 
caktır? .. Jurnal ve Jur gazetelerinin Ro- ni Hüdai ve Fransız konsoloshanesi le Cenevr~ye gidecektir. 
ma muharibrleri, İtalyanın Türkiyeyi -
S t R d v 1 v """""""'''"'"""'""""'""""'""'"'•*'-""""'-""""'''"'lf!ıı!wtıııtlt""'11111ıılflllllntttıııını""""'htıııı"""""""ııııııtllll ovye usya an ayırm.aga ça ışacagı . · · · . . 

hususunda mütt~fik bulu.n~a~t~d~rlar. T A c ~ z A· . N 
Jurnal gazetesı muhabın bıldinyor: ~ ~ 
"Tam bir nikbinlik izhar eden resmi 

mahafil, bu müzakerelerin, tek taraflı Aşk e .. t 
0 anlaşmalar sistemi için yeni bir muzaf- ve s rguzeş r manı 

feriyet teşkil ettiği kanaatindcldirler. 
Diğer taraftan, İtalyanın, Sovyet 

emperyalizminin maksatlanna hizmet 
etmemesi şartile Montrö mukavelename 
sine i~tirak edeceği temin olunmakta. 
dır,,. 

Jur gazetesi muhabiri, İtalyanın, Sov 
yet aleyhtarı siyasete Türkiycnin ilti
hakını temin etmek için çok çalı§aca· 

ğmı ve Sovyet emperyalizminin mak. 
( Doııamı 6 rncıda) ~l·ıq~o 1ller

8 
er, t k . huvali~in- Canarias kruvazörü, dün Ceutaya 

1 •· tt~ i\ tc 't biitii sıler Ve hu- hareket etmi.,.tir. Asilerin buradaki 
'-1\ li etırL ~p11" · n ası k :.- ------------

\> ~~ 81tıe uvvet- diğer gemileri, bu sabah Malagaya Adana haltında 
' \ .. ~ ~k h{~~8ucle~=k~.;cin bu hareket etmiştir. 

lt' ~1 t 
1 6Q b~ dokto~ ı kilştir. Fransız gönüllüleri Bir tren 

~ .. ._ \ı t ~ ı:rti ın •ivi} .. a ma-
tt!t R l~· ·t)"a'k nu fus ara· Paris 4 (A.A.) - Echo de Paris kazası 
,-,_.' lb .. :_ ~1rn~k~ ltaydedil- gazetesi, lsparıyoi hükumet kuvvet- ' 

~ ~!IU ·::ııaya ır.. lerine iltihak etmek üzere gjden yeni ) ,ok o nı Ol İ f k 8 r 
~., ~~ asılerin al- gönüllii sevkiyatmı haber vermekte-

''tı t~ gitnıi§tir, dir. Bu gazetenin yazdığına göre. maklneslle çarpıştı 
l')rarcsi de (Devamı .•itt.clde), · (Yaaas. 6 ~) Yaren HABIER'de başlıyor 



~y=-~~=r=k=i=y=e~n=i~n=-=y==a~a==~=====~H~:~ii;ki;~nin==s=i=y=a=s=e=t=i==~~~~: 
Ata ·· k yapıcı bir hareketrr,, -~ ~ 

( "The Financial Times" gazetesi
nin Türkiyeye dair neşrettiği husu -
ai .~yıdan: 

A tatürk • e dair bir makale yaz
maklığım istendi. Bir bakı -
ma kendisile olan samimi -

yetim bu mevzuu etrafile yazmak 
hususunda bir zemin hazırlasa ge
rektir. Fakat diğer bir bakımdan bu 
mevzu üzerindeki ihtisasım bir ihti
yata tabi olmalıdır. 

Hiç §Üphesiz bu iki türlü düşü -
nÜ§Ümde de bir hakikat şemmesi 
vardır. Bu iki mülahazada bulunan 
hakikatin derecesini tayin etmeği 
başkalarına bırakır ve zevkle, cesa
retle bu makaleyi yazmağa girişirim. 

Yazmak üzere olduklamn, sade
ce, Atatürk'ün hana tahsis edilen 
çerçeve dahilinde mümeyyiz vasıf -
!arından bazılarının izini takip edip 
gösterebilmektir. 

Beteri ve tahsi hususiyetleri
nin tetiri caerinde görülen her 
büyük san'atkar gibi Atatürk'ün 
ıahsiyeti de hem Türk sosyetesinin 
hayatı, hem Türk devlet ve hüku -
metinin siyaseti üzerinde göze çar
par bir tesir göstermiıtir. 

inkılapçı ve mücadeleci bir tabi
atle doğmuş olan Şefimiz, başkala -
rile birlikte olarak yaşamağı ve ça

lı§mağı sever. IImi veya içtimai bir 
mevzuu müzakere etmekte o· 
lan büyük bir halk ca -
ıniasım görmek ve müna -
ka§aya saatlerce i~tirak etmek ken
disine istisnai zevk verir. Ayni su -
rette, tetkik veya tefekkür ettiği bir 
mevzuu, büyük bir dinleyici cemi -

reket etmek yolt~nki zevki, mem· 
lekef:ine tahminin fevkinde menfaat 
temin etmi§tir. 

tatürk Büyük Millet Meclisi 
ve hükumet erkanı için bü
yük bir merci, bir kuvvet 

membaıdır. Müşkül ve dikenli bir 
mesele tetkik edildiği sırada Ata
türk' ü beraber görmek, ve onun 
daima hayret verecek derecede her -
rak, vazıh olan fikirlerini söyleme -
sini işitmek manevi bir ziyafettir. 

Onunla bulundukça asla ye'se 
dü~ülnıez. Fakat neş'e gelir, kudret 
tazelenir. insanın akli ve ruhi ·kuv
vetlerini mütemadiyen kendine çe -
ken işler arasında, bütün meseleler 
üzerine devamlı surette ışık salan, 

yetine anlatmakta zevk bulur. Din - tj ... ;:~;;i ... iiiil;!;;;;;I 
leyicileri münaka§aya iştirake davet 
eder. Ve sonra onları kendi görüşü- "Thc F·faıaııcf.al Times'' in Türkiye 
ne ikna etmek üzere bütün belaga - nüshasının kapağı 
tini ibzal eder. 

A tatürk'ün bu karakteristiği, 
çocuklarının "görünüp de 
seslerini çıkarmamağa,. ve 

erkeklerinin arkadaşlık esnasında 
susup gözlerini indinneğc alışmış 
olduğu bir muhitte tahrik edici bir 
tesir göstennİ§tir. Kendi halkının a
rasında Y8§8mağı seven bir devlet 
reisi için, yapılacak vazifeleri olan 
kimselerin gayretlerini halka doğru 
tevcih etmesinden daha tabii bir §ey 
olamaz. 

Eski ve yeni zamanlarda yeni bir 
'devir açını! veya yeni bir rejim kur
muş olaıllar arasında, işini cemiyet 
ve halk arasında görmek hususun -
da Atatürk kadar ileri gİtmİ! olana 
tesadüf etmek güçtür. Bunun için 
şahsi temayüller ve hususi bir zevk 
kifayet etmez. Bir insanın şahsi 
mevkii ne kadar yüksek olursa, te· 
mas ve umumi münakaşalann tehli
kesi de o kadar büyür. Bir insan, 
herkes içinde, halkla serbestçe ko -
nu~ur ve münakaşa ederse, herhan
gibir kimse asla hazırlanmamış ol · 
duğunuz bir mevzu üzerinde umul· 
madık bir sual sorabilir, meseleler 
ihdas edebilir. Böyle bir mü:;:ıbo.ka· 
dan, halkın tnm hükmile muzaffer 
olarak çılonak için, anlnyıs ve h~d
si mevhibe kadar büyük fikri ser -
maye de ister. 

1 şte, beklenmedik bir müla -
katın seyri esnru:mda, bir -
çok yabancı muharrilerin 

~tatürk'c karşı duydukb n takdir 
duygularının temeli buradadır. 

Mudil bir ilmi, siyasi yahut diğer 
bir mevzuu, apansız müna}aşa vn -
ziyetinde bulunduğu zamnn cmni -
yet ve salahiyetle konuşmak onun 
san'at:Jdır. içtimai hayata olan uy -
gunluğu, başl:alannı ikna etmek 
san'atmı en yüksek derecesine te • 
kemmül ettirmiştir. Ben burada, o
nun Herhangibir mevzuu tetkik et· 
mek için bir konferans çağmldığı 
zamandaki ikna kudretine dikkati 
çekmek isterim. 

Atatürk'ün halkla temasa gel -
uıek ve halkla ittihat üzere ha -

onlan aydmlatan bir Şef bir haya
tiyet hazinesidir. Mevcudiyet için 
yapılan acı mücadelede, insanın de-
vam, ısrar ve titizliğe, ümit ve ncı' e
ye ihtiyacı vardır. Bunlar, bizim 
yolgösterici prensiplerimiz olmu§ . 
tur. Çok şükür Atatürk'el 

tatürk, hiç bir harbi kayhet
miyen. fakat daima muzaf
fer olan bir büyük strate -

jist ol;rak tanınmıştır. Atatürk tar 
zmda büyük komutanlar, siyaset sa· 
hasma girdikleri zaman, hemen dai
ma, yalnız kuvvetle id~re etmeği 

tercih etmişlerdir. Bunun muhtelif 
memleketlerde böyle cerçyan ettiği· 
ni tarih gösterir. l·folbuki Atatürk, 
tamamen başka bir siyasi telakki sa· 
hibidir. Onun fikrine göre, kuvvet 
ve strateji daha yüksek emeller ve 
ülkülerin tesirine tabi olmalıdır. 
Kuvvet ve strateji, asla, büyük ve 
haklı gayelerin müdafaası için bir 
vasıta olmak hududunu aşmamalı -
dır. Bu, Atatürk'ün siyasi mücade -
lelerinde, miidafoa etmekte olduğu 
gayesini mantıki, haklı ve bütün 
inanile bağlandığı bir teze istinat et· 
tiren bir karakteristiğidir. Atatürk 
bu karakteris tiğini, yeni Türk dev -
letinin temel taşı hizmetini gören 
bir konaat haline getirmiştir. 

n sta 
er 

Yerliler taş atarak 
polıslere hücum 

etti 
Paris 4 (A.A.) - Tunusta yerli fakir 

ahaliye e:zal: •dağıtıldığı esnada şiddet

li arbedeler olmuştur. Kendilerine dağı. 

tılan erzal:ı kemiyet ve keyfiyet itiba· 

rile beğenmiyen ahali, evlerin daıpına 

' ç ık::r:ık polise karşı taı atmaya ~~ 

mrşlardrr. Yerliler daha sonra rükkanla 

rr yağma ctmeğe teşebbUs etmi§lerdir. 

Kuvvetli polis kollan harekete geçe

rek sük\lnu tesis etmi§lerdir. 

(Ba§ tarafı 1 incide) bu tesisatın kurulması hususunda müte- Büyük harbta (. · :~ ~ 
yasct yapıcı bir harekettir. Memleketin hassrslann tavsiyesini ldinleınek üzere tı gemileri Akfie1l"". bi' ~ 
mcnablini milletin maddi ve kültürel hariçte tetkikata başladı. Nihayet, /i"losıt için tc7ı.1i~ttt~ 
ilerlemesine tevcih eden ve o yolda sağ ''Messrs, H. A-. Braasert and Co.,, isim- muşlardı. Fa.kat .,.dt ~ 
lamla2tıran bir hareket.. li kumpanya vasıtasile İngiltere, yeni nıası daima AkMn~ fi""~ 

Yeni Türkiye, servet menbalarrm iş- Türkiyeye hizmet görmek mezuniyetine ni muhafaza ctr»~ uıı:t1 
letebilecek kabiilyette olduğunu anla. nail oldu. (Morning Post'tııJl t~ d<; 
mz§tır. Bu suretle iktisadi teşki15tını Brassert kumpanyas; evveli Kara- ''Müttefik donnnnıJl.Sl ~ 
halkının yaşayışı miyarım yükseltecek bükte ki teknik meseleler hakkında fikir tcfikler donanması''; ç dg)O 
bir §ekilde yeniden tanzim ediyor; yeni beyan etmek üzere Türkiye hükfuneti fik donanması", ittifa.1'~ ( 
bir modele göre vücufda getiriyor. Zi- tarafırıJ:fan davet edilmişti.Bu mesele - lerden yalnız birinin dO s.l~ 
raat, sanayi, madencilik, hıfzıssıhha, hususi alakaınnı bir tarafa bırakınız - olur, halbuki ~~arıY:jJ, ~~ 
terbiye ve hatta arkiyoloji sahalarında daha evvel Türkiyede o neviden bir de. çada. yalnız birının deı:ı J3!lı 
büyük gayret sarlediliyor. mir ve çelik fabrikası teessüs etmemiş nanm:ılan kasdoıunu)-or· ,..r· ' 

Kamal Atatürkün Türk milletini kur olduğu için nadide bir mahiyeti haizdi. lışı; bir de tarih ys.nl~~J '~ 
tardığı zamana kadar, Türkiye tabii ser- Görünüşte Brassert mukavelesi geli- h:ırbde ... müttefik do)'' .~' a 
vctleri istismarcılara terkedilmiş veya şi güzel iki taraflı bir mukaveledir. müttefikler donanına.: rJP"._. ' 
ihmal olunmuştu. Damping halindeki , Fakat bununla beraber, bu mukavele giltere, Fransa v. 8.' 

1 
~tııill ~.I , 

ithalat memleket sanayitni öldürecek gerek teHlkkisinde ve gerek tatbi.. Almanya ile müttefık :: "1~ 
derecede serbesti görüyordu. Yeni Tür. kinde tamamen yeni olan çok taraflı bir sı batıra gelir. O ha.ld ·lısıe'1 
kiye eski rejimin kötülüklerini tedavi alettir. Bu anlaşmaya iştirak etmiı bir !etleri donanması" deJl.1 deJ1İ.,ııı 
c!derken yeni noksanlar vücuda getir- çok partiler olduğu gibi mali, sınai, ve Ulııs gazetesi ••a.ıın.an ,, 
mekten azami surette kaçınmaktadır. madencilik mümessilleri ve ticari men. ı .,, t k "b' de "nıı:ı:ıaJl 111'~~ en er ı ın or· !?'. 

TU:-kiyenin beş senelik planının baş- faatler bu işle alakadardır. Bunların minüskül harfle baŞl~apltJl.d1 
lıca aksamindan biri Karabükde tam bir her birisi vakit vakit mUzakerelere, mil- kiblerin hiç birinde ·-Ae JıJıııı' 

. demir ve çelik fabrikasx vücuda getir. nasip devrelerde iştirak ettirilmi§tir. !anmıyor. Halbuki .~ız.u ııılııet 
mekti. Buradaki sanayi, Türkiyenin Bundan gaye, asgari zaman ve para sar imla kaidelerine gore laJll1'· 
gittikçe artan sanayi çelik ihtiyacım tat l file kendilerinıden azami teşriki mesai ne kapital harfle bS.~ atı ~~ 
min edecek nisbette ve onu yabancı de- temini idi.,, ''İngiliz gazetesi, AlJJl ~ ~ 
mir ve ı-clikten müstagwni kılacak dere. Muh;:ırrir sözlerini tam bir nikbinlik k" ı .,, 'b' tcrkiblet"• t tl':.ı 

ll ose esıw gı 1 • • sr!& 
cede kurulacaktı. içinde bitirmekte ve bu nevi anlaşmala. de oldugu gibı bı~r. )~ 

Türkiye hüki1meti kurulacak fabrika- rın muhtelif milletler arasında ayn\ çe- ğil, izafet tcrkibidır. ıı'' 
lann yeri...f. Karabükte Soğanlıdere'nin şit teşriki mesaide bulunmağa · cesaret "tn~liz, Alman. Ftıın' 
sağ yarunda olarak tayin ettikten sonra vereceğini yazmaktadrr. sıfat değil, isimdir. 

ispanya • 
ıs yanı 

(Ba.J tarafı 1 incide) müteaddit mukabil hücumlarına rağ
çarşamba ve cuma günleri otuz ka- men garp parkında la Escalaerilla 
dar gönüllü B~rdeaux şehrinden İs· mevkiini zaptetmişlerdir. 
panyaya gitmektedir. 20 ikinci ka- Milisler mukavemet ediyor 
nunda T ouloustan gelen takriben 
240 gönüllü Portbron yakınındaki Malaga 5 (A.A.) - Resmi bir 

tebliğ milis kuvvetlerinin, asilerin 
Fransız - ispanya hududundan geç· Malaga cephesindeki taarruzlarına 
miştir. 29 ikincikanunda Rira Car- muvaffakiyetle mukavemet cttikle· 
cia gemisi Santandere müteveccihen r"ni bildirmektedir. 
Bordeaurdari hareket etmi'Ştir. 1 BJ ----
vapur, 66 gönüllü vemıühim miktarı . Habeş bankasının 
da harp malzemesi taşımakta idi. altınları kime 

Fransız mebusları 
Perpi8an 4 (A.A.) - Katalonya· kalacak ? 

ya gitmekte olan yirmi kadar radikal 
sosyalist ve sosyalist mebus, dün bu
raya gelmişler ve sonra hudut isti· 
kametinde hareket etmişlerdir. Hu· 
dutta kendilerini Genaralitenin pro· 
paganda komiseri M. Jaime Miravil· ( 
lcs karşılamıştır. 

Alkazar yeniden yapılıyor 
Toledo 4 (A.A.) General Franko 

en iyi İspanyol teknisyenlerinin ida· 
resi altında Alkazann yeniden inşa 
edilmesine karar vermiştir. 

Dünden itibaren hükumet esirle
rinden mürekkep gruplar, binanın 
içindeki ve. etrafındaki enkazı kaldu· 
mağa başlamışlardır. 

Londra 4 A.A.) - Adisababadaki 
Mısır bankasile İtalyan bankası ara
sında bir dava rüyet edilmektedir. ı. 

talyan i§galinden evvel Mıaır bankasın
da eski Habe; bankasına ait para mev
duatı vardı. Şimdi Mııırr bankası, Habeı 

bankasının kanunt halefi olarak tanıma. 
dığx İtalyan bankasına bu parayı ver
memek istemektedir. 

Mxsrr bankasının avukatı, iıgale, bir 
fütuhat adı verilmigse de işgalin ne 
Milletler cemiyeti, ne de İngiltere tara
fından tamnmaldığını söylemi§tir. 

Asker ik şubesine 
davet 

:(. :(. 1# 

Bahsettiğimiz ::ilı~:~I_ 
diğer m:u.ayt~eıı :~ .,;.r_:.J 
haysiyet seı.mıcs· ,., ı:,&tlff. 
larak 7;.abul et-nıe"'· r)J 
hangi bir istid~71 ~JI 
bet i.şinden artaJı. 1; ~J 
mula vakit ge~~ 
o?duğu eğıencelı 3. ı S 
Yaşar Nabi, uıus. ,, ~ ; 

"Muayyen ihtisa.sl:ı! ~, 'tk4 
. en 0tın0 : .. ll' ...ı ~ iht13a.sm muayy ~ •. 

dır? ... Zaten B. Ya.~~~.A! 
ihtisası "meslek" ın ·pj tt>' .• 
Yor. "mesl~' keliınesı ,#{IJ "'·" 

• • • . . ,, t<ell>"'~ P'..ı 
mek ıçın "ihtısas" ol~./ 
smı değiştiriyor. . .. sa'P"'I 
mez'' de "addetnıeZı ~,. 
kuıı."rulmış; cUmleY'e ~ 
versin diye olacak .. · 111 ,. ıJ 

. • ı·tidS.o>" '· "Herhangı bır ., 111t-" 
gw il "istidadlı herb~ırJı.rÇP" 

' . l """ mek lazım; birinc~s ' J 
sına uygun değildır. ıceı~"~ 

İkinci cümledeki ~J 
fazla.: "müspet işindf 1',~ 
zamanlarında" diyoı ıı.rtJ 
kelimesi '' ..• işindePbit ~ ~ 
tekrarından başka. ı:tıee!Srı 1 

•ın,.,. .. zamanlarında. " l~JI 
~ ·rıııeı- i""' 

denince "vakit ge<:•.,ıeııetl ;ı/ 
zaten anlaşılır. ·'JP~i d' 
suz. ''}.!esele" kelilıl . t 
sında kullanılmı~· ıı1'11ıel~ P'ı 

Madritte hükOmetçilerin 
muvafrakiyeti 

Madrit 5 (A.A.) - Neşredilen 
resmi bir tebliğe göre milis~er şiddet
li bir muharebeden sonra ve asilerin 

B. Ya.sar Nabı, Jll t:>tl tc ,Jt 

Kadıköy askerlik şubesinden: 25. bt meseleler" diyor: tiU'l<~'i'· 
Al. 3 Bl. komutonlığmdan Emekli cad:ı. doğrudur n.nU1"' 
ön yüzbnşı Yusuf Ziyanın şubeye yat meseleleri" denir· I 
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ğindcn süren ır dıt·, J-
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Dütılcü 1rıerasir.ı CSY'ı.lL$l1UUı 

İstanbul ünivcrııitesinde tesis edilen 
iktisat fakültesinin açlıı!J merasimi dün 
yapılmıştır. 

Merasime saat 17 de RektCSr Cemil 
Bilselin bir nutkile başlanmiş, bunu 

fal:ülte dekanı Celalin btr hitabesi takip 
etmiştir. Fakültenin p•ofesörlerinden 
Keslerin söylediği nutuktan sonra ha. 
zxrlanan bilfeye geçilerek misafirler izaz 
edilmi§lcrtlir, 

İstikbalin çiftçıs r' 11~ 
bir defa ekecek. sofl ~ Jıif 

tJ118&~ 
tarlaya tohurn 3 edtP' ı.J 
maksızm hasat 



dtırı 

eartında 

Antika merak
hsı bakkal 

Konservatuvar a 
T®ş~DO~~o ~$a1SUa 

"11 ® k a lf1) lYI ({;) lYI ını ~ a 
©Jce~nşDkDDk 

dolandırıcıya 500 lira kaptırdı 
Bartında garip bir dolandırıcılık ol

muştur. Dolandırılan bakkal Saminin 
anlattığına göre, portakal satmak üzere 
Bartına gelen Rizeli M uhidıdin ve İsma 
il adında iki adam kendisine baş vura
rak beşyüz lira ödünç istemişler ve bu. 
na mukabil üzerinde kabartma kaba şe
killer bulunan dört büyük parça altın 
bırakmışlardır. Fakat bırakılan par
çalar paslı ve küflü olduğundan ucun
dan biraz kazınmış ve elde cldilen san 
tozlar kuyumcuya gösterilmiştir. Ku.
yumcu bu tozun 24 ayar altın olduğunu 
söyleyince bakkal paralan vermiş, ema
netleri almıştrr. Fakat ilci gün sonra 
bunların altın değil tunç olduğunu an- • 
layınca polise başvurmuştur. 

diploma • • 
merasımı 

"Kurun" da Asım Us yazıyor: ~ 
Büyük Millet Meclisi Teşkilatı Es:ı. 

siye Kanununun bazı maddelerini de
ğiştirmek ve bazı yeni maddeler ilave 
etmekle meşguldür. Tadilatrn bir kıs. 

mı esazcn son büyük kongrece kabul 
edilmiş ve Cümhuriyet Halk Partisi 
programına girmiş prensipler oldu. 

ğundan bu noktadan memleketin fiilt 
idare \'aziyetinde hiçbir değişiklik ola
cak deeildir. Ancak bu tadil:lt ile 
Parti programına ideal prensipler 
şeklinde girmiş olan fikirler devlet tcş 
kilatmdn fiili bir mevcudiyet halini a.. 
lacaktır. 

Te.şkilütı esasiye kanunumuzun bi • 
rinci maddesi değişmez ve değiştirile. 
mez bir noktası olan Cümhuriyet var. 
lığı ikinci bir madde ile tekamül etmiş 
olacaktır. Polisin yaptığı tahkikat işin rengini 

değiştirmiştir. H4disenin alelade bir re. 
hin bırakma ve ödüne.• para alma işi 
değil, bir gizli antika alış verişi olduğu 
ıınlaşılmıştır. Bırakılan iki kilo ağırlığın 
daki parçalar tetkik olununca bunların 
yeni yapılmış ve antika zannru u
yandırabilmeleri için ide iyice paslandı. 
nlmış olduğu görülmüştür. Dolandıncı

lar bakkalı ikna için bu parçalardan ka-

Vali yeni mezunlara diplomalarını verirken. 
Türkiye Cümhuriyctine ait esaslı 

vasıflardan olmak üzere ilave edile
cek kelimelerden bazısı (Milliye~ilili 

gibi) milli mücadele hareketi ile bera. 
ber doğmuştur; diğer bazısı (Devlet
çilik gibi) büyük bir zaferden sonra e. 
saslı ıslahata giriştikten sonra kabul 
olunmuştur. Şimdi teskilatı esasiye 
kanununa bir kelime ~klinde giren 

bu fikirlerden ve prensiplerden herbi. 
rinin tatbikatı yolunda büyük müca
deleler olmuştur. 

-.ı 
zıdıklan tozu kuyumcuya vermeden ev. 
ven altın tozu ile değiştirmişlerdir. Ka· 
çan dolandırıcılar aranmaktadır. 

Konservatuvarı bitirmiş olan tale-
beye dün akşam mera.simle diplomaları 
verilmi!}tir. 

Toplantıda vali ve belediye reisi Mu
hiddin Üstündağ, tehir meclisi azaları, 
konservatuvar muallimleri hazır bulun. 
muşlardrr. Evvela konservatuvar mü
dürü Yusuf Ziya bir nutuk ~öyliyerek 
müe~senin geçirdiği tekamül aafha

lannı anlatııuf, yakında yüz kişilik bir 

Ti y 8 t r 0 c u ı a r b _ r il ğl koro heyetinin konserler vereceğini söy 
!emiştir. Bundan sonra vali bir nutuk 

kuru 1 u yor söylemiş, muallim ve talebeleri tebrik 
Kızılay cemiyeti Taksim merkezinin etmiş. mezunlar namına fskem:ler de bir 

himayesinde çalışmak Üzere 'Türk Ti- nutuk söyledikten sonra diplomaların 
yatro sanatkarları birliği" namında tevzii yapılmıştır. 
bir artistler birliği vücuda getirilmiş.. 

Vali her mezuna bizzat diplomaları. 
tir. Birlik yalnız tiyatro sahnesinde ---------------
ıslahat yapmak üzere yüksek bir gaye 
ile teşekkül etmiştir. 

Bu birliğe artistler, okuyucular, var 
yeteciler, canbaz ve sazendeler ile isim 
leri geçen mesleklerle alAkadarlar bil! 
kaydü şart kaydolunacaklardır. 

Rlr eroin milbtelAsı 
mahktl.m oldu 

Ötedenberi eroin kullandığından şüp
he edilerek zabıta tarafından takip olu. 
nan İhsan isminde bir adam nihayet · 
Galatadaki kahvelerden birinin abdest-! 
hanesinde eroin çekerken yakalanmııı
tı. 9 uncu ihtisas mahkemesine sevke. 
dilen maznun bütün ink4rlann.a rağ· 
men suçu şahitlerin ifadeleri ve kendi
sinin evvelki ikrarlarile sabit görüldü. 
ğünden iki ay hapsine ve bir lira da pa
ra cezasına mahkilm olmuştur. 

Cl}lı[.A 

ŞUBAT - 1937 
Hicrt: 1355 - Zilkade: 

Fazla eoğuklar 

G\i,,•t'" tlofuıu. 
7,08 

VaJı.ıt Sal.!, Ôı1lı 

c;.:.,, •• j,, th.lı~ı 
17.29 

,!:.., cs,•ıs 12,2s 16,12 17,29 ı9,02 r;,26 

GEÇEN SENE BUGÜN NE OLDU? 
Bulgaristandakt komUnla lhtUAll ba.cıtmı

dı. 

nı vermi~. tebrik etmiştir. Dün ~h~dei
name alanlar şunlardır: 

Rana (piyano), Hadiye (viyolonsel), 
Kovarik, Babikyan, Bedriye (şan), 

İskender (keman), Hüseyin (klarnet), 
Muzaffer (korno), Fuat (klarnet), 
Mahmut (Trobson), Asım (Alto.) 

Milli 
tahvillerimiz 

Fiyatları yilkseliyor 
Montrö anlaşmasından sonra mahsus 

bir surette yükselmeğe başlayan Mer. 
kez bankası hisse senetleri son günler
de 100 liraya kadar fırlamıştır. 

Dahili istikraz tahvilleri de iyi fi-
yatlar üzerinden muamele görmektedir. 
Şimdiki halde, birinci Türk borcu tah. 
villeri · 22,95 ikinci Türk borcu tahvil

leri 21,60, Anadolu demiryolu 39,50, 
Anadolu demiryolu mümessil sencldi 42 
ve Anadolu demiryolu yüzde 60 tediye
li hisse senetleri de 24,30 üzerinden 
muamele görmektedirler. 

Asım Turgut vefat 
elti 

Eski hariciye nazırlarından ve büyük 
elçilerden, Sümer Bank idare meclisi 
azasından Asım Turgut kısa bir hasta-

lıktan sonra vefat etmiştir. Cenazesi 
bugün saat 11 ıde Modadaki evinden 

Demek istiyoruz ki Teşkilatı ~asi. 
ye kanunumuza. giren bu yeni kelime
ler teker teker okunduğu halde mana.. 
larmı müphem görenler veyahut bu 

kelimeleri arsıulusal manalarda alan. 
lar bulunabilir. Hakikati halde ise bu 
kelimelerin her biri büyUklerimizin 
senc!erce didinerek, uğraşarak kendi 

milli hayatımızın icaplarını tetkik ede
rek bulduktan ve tatbikat neticesinde 
feyizli tesirlerine kanaat getirdikleri 
prensipleri üade eden birer remiz hük 
mUndedir. 

A.'1m Us yazısını §ijylc bitirmekte. 
dir: 
Şu noktaya işaret etmek isteriz ki, 

Teşkilatı esasiye knnunumuza "inkı

lap~ılık" vasfının girmesile başka mil. 
Jetlerin dillerinde mukabili bulunmı • 
yan yeni bir kelimeye resmi bir mevki 

verilmiş oluyor. Bundan sonra (ihti
lal) ile (inkılap) kelimeleri biribirin.. 
den ayrılmış oluyor. Çünkü ihtilal ka
nun harici vesait ile devlet vemillet ha 

yatından esaslı değişiklikler yapmak. 
tır. Büyük kurtuluş mücadelesinden 
sonra artık bu tarih safhası kapan -kaldırılarak Karacaahmetteki aile kah. 

ristanına gömülmü~tür. 
~--------------------------------------------------------~----~ mıştır. Yalnız Türkiye Cümhuriyeti 

bu türlü değişiklikleri icap ederse nor. 
mal ve kanuni şekilde tahakkuk ettir-

iÇERiDE: 
• Üçüncü mtlll di§ ta.bipleri gongreırl eY" 

lQJde şehrimizde toplanacaktır. Kongreye 
balkanlı tablbler de l§tlrak edecektir. 
* Sömeııtr tauıını ıe!:lrmek üzere Avrupa 

ya gitmi§ olan bir kısım üniversite profesör 
!eri ıehrimize dönmll§lerdir. 

• Bina ve belediye vergileri mukabllinde 
taruıildarlar taratmdan mükelletlere verilen 
makbuzlann üzerine, makbuz; sahlplerlni"!l 
ısoyatıarmm da yazılm&11 hakkmda al&kadar 
lara emir verilml;,tir. 

* Belediye taı:a!md&n otobüsler için har1r 
latılmıı olan yeni bilet ve taahhütnameler 
dağıtılmağa b~lanmı§tır. Bunlardan almıı.• 

yan ve imza etmJyenler seferden menedllt· 
eektir. 

• Bu«ün limanımıza l"elemenk bandıralı 

bir mektep gemisi gelmf§ ve ıehrl topla ~ 
IAmiamııtır. Gemi burn.da beş gün kalacak• 
tıP: 

• Limanımızdıı. balık bekliyen 1taııı.yn ve 
Yunan gemllerinfn bir kısmı dUn Marmara• 
d~ çıkan toriklerden kUl11yeUi miktarda 
almışlardır. 

• Belediye seyrüsefer mcmurlarmdaı:ı otuz 
kişi tahdidi sinne t&bl tutularak işten çıkP· 
nlmışlardır. Bunların yerine genç memurlar 
alınacaktır. Yll§lı memurlar belediyeye mU· 
racaat ederek 'kendilerinin mağdur bırıı.kı'· 

mamıtlarmı istemişlerdir. 

* Ba.kırköy cUrm!lme,lıut mahkeme,,inin, 
i!} azlığından ve buranın merkeze yalnnlı!tı 

daı:ı doleyı ıaı;vmıı. kar:ı.r vcrUmlş ve va:..ly<'t 
ıı.!Akad:ırlara tebliğ edllml§tir. 

* önümüzdeki sömestri müteakip tsttuıbul 
ünlverslteııinde, radyoloji ve fizyoloji isimli 
iki yeni enstitü açılacaktır. 

DIŞARIDA: 
• Macaristan kral naibi Amiral Horu. 

Türkiyenln Budape;ıte elçim Behlç Erkinin 
göğsüne kendi eliyle Macar liyakat nişanı·. 
nm birinci rütbeıı!nl takmııtır. 

• Yunan hava müste;ıan Posuris istifaya 
mecbur edilmlı ve harbiye mUste~n genı-
ral Poyadimaa muvakkaten bu müsteşarlığı 

da üzerine almıı:ıtır. 
• Morning Poııt gazetesinin yazdığına 

göre 1938 ııcneııi kA.nunuaanlainde Hindistan 
da yapılması kararla§tınlml§ olaı:ı ta.c giyme 
~enltklerinln 939 ııeneııine tehiri muhtemel• 
dir. 

• Franaa mllll banka& ihtiyatında üç 
milyar altm franklık tenakus tlz<!rlne, Fran 
SIZ paramım altın karı:ıılığı ytlzde ın.•2 den 
yüzde 5•,67 ye inml§tlr. 

• Londrada bulunan ve M. Edenin ınlsati 
ri olan Elgan b&§Vekill dün, hariciye nazrri• 
le bir mülakat yapmııtır. 

* Çin komünistlerinin Sianfuyu ~gal et• 
ti~lne dair Şanghaydaı:ı . verilen haberler, 
Nankln makamları tarafından yalanlanmak 
tadır. 

* İsveç kralı Güstav Parise hareket etmiş 
tir. Oradan Kot Dagtıre gidecektir. 

• Avusturyada mall sebeplerden dalayı, 

191-!5 amıfmm ancak bir kısım ellAh aıtma 

a.lmml§tı.r. 1938 de 11l16 smıtı için de ayrıl 

8\lrette hareket edllccekUr. 
Ba§vckil, 11110.h altına almrunıyanlann U~ 

aylık askert talime t.Abi tutulmalarmt crr.• 
rctmi§tlr. 

* Bulgar zabitlerinin üniformaları deği~ 
ml<11tlr. Yeni üniformalar koyu yeı:ııı bir renk• 
tedlr. 

• Lehistanda §iddetıl bir gTfp salgını vat"' 

dır. Bu hastalığa tutulnnlarm sayısı 1150 bini 
bulmuştur. 

* Lizbon ticaret odası, İetanbul telefonu• 
nun lktlsacll ve idarl teşkllll.tı hakkında 

malOmat istemlıitlr. 

• Japonya.da elyasl fırkalar parlamento
nun talikine muvafakat etmediklerinden ye
ni hllkQmeti, imım-atorda.n meclisin bu ayın 
onuna kadar tehirini taleb etmi§tir. Bunun 
üzerine bu yolda imparatordan bir irade 
sadır olmuş ve neşredilmiştir. 

• .Afyon satışlarımız ııon lld. ııcne zar• 
tında göze çarpacak derecede artmı~t.rr. 

193~·1934 senesinde 3Sl hin kllsur liralık 

(25 sandık, 1034•35 senesinde 669 bin küsur 
lfralık 751 sandık Mtılmıl'ltı. 193""·Hl36 sen • 
sinde ise bu miktar lkl sene evclklne naza.nın 
dört misil a.rtmış, l,3.'l7,:'ISO liralık 1764 ıımı 
dtk afyon s&tılmı13tır. 

mek yolunu açmıştır. Bunun içindir 
ki (inkılapçılık) kelimesi milliyetçilik 
halkçılık, devletçilik, laiklik ... mefhum 
ları ile birlikte Teşkilatı esasiye kanu. 
nuna girmektedir. 

~ 
Ot~Dyaıtdla l'§>ftır 
~lYı~eo c!\<dle'lt 

Poya.mi Sa/ahını "Cıımhuriyet' teli 
ya...-ı.~ından: 

İtalyanın bazı şehirlerinde, kapının 
üstüne asılan beyaz bir kordela, o ev

de bir çocuk doğduğuna işaretmi§. Bu. 
nu gören konukomşu o aileyi tebrike 

can atıyor, o evin önllnden gelip ge
çenler seviniyor ve o sokağa yolu dil. 
şen arabacılar, loğusayı rahatsız et • 

memek için, kamçılarını şaklatmaktan • Cumhurly('t merkez banlmııı unıumJ hr· 
yeti diln Ankarada t vkalftde bir toplant! c:ckinerek yere iniyor, beygirlerini 
ya.pa.rak nlzanınamenln 19 ve 20 inci madde dizginlerinden tutarak sürüyorlarmt§., 
lerinln tl>-'l'I ı•,. '-:O nizamnanı,.)·e yeniden - --------------
bazı hükUmler tlAve.!inl mUztikcre ve knbı:l ....... _... .............................................. .. 

etmişti-. Osmanlı • İ!Okendcruna f~Uyecck vapurlarımızın 
önlimüzdckl yaz mevsiminde ve }lafta.da bir 
kere olmak ÜZPre Sef'crlcre başlayacağı söy• hane d a n 1 n d a n 
lnmcktcdlr !ht1yaç hlsscdlUrse sefer miktarı 
çoğnltıla.caktrr. b • 

• Bllytlkdcredeki kibrit fıı.brlkaıımda ı:u• ar papa s 
kubul:ın i§Ualln sebebi hcnllz anl~ılamamı" 
trr. Tnhklknt de\'am ediyor. (V ~ "" N IQı) !Fil (b!J n 

* Fatih noteri şuımı ne daktilo Muzafft· 
rtn muhakcmeıcrıııc dUn de n o111r cezada de· ye ırt n ~ ce ~· ır D ık a su 
vam edilnıiştlr. Dllrt buçuk ıı.ydımberi me\'• 
kut bulunan Muzatrcr talebi llzcrine tahliye Y~ılnncia HABER' de 
edilmiş, ŞUkrllnün ayni yoldaki lsteğ:I ise, ......................... _ ....... _._ .. •••-
reddedllm1'tlr. 1 
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L·san derslerini takip 
ve edecek olan 

:: 
e en ~~ 

!i 
:: 

• • ia 

!I Ah ne erım ze 
olaylık 

.. 
ı: :: :: .. :: 
!i 

Abone şekilleri 
.. .. •: 

- Bir ôers takip edecekler 360 kunt ~ne üore.tirii üs!a'ksitte; ·a 
2 - iki ders takip edeckeler 720 kurujabone ··c.re.tiıiiıaltııtabitte; ~E 
3 -Üç ders takip edecekler 1260 \Ul'-f eli.kııiboneiicre.tiniy.cöi :E 

taksitte ödeyebilir1er. li 
Bu rakam1ar 7o t Otenzilattan sonra gerilka1anır8kanilarcm~ 
A:bonelerimizin buna göre hareket elme1eri :en95irfa ~ • 

tarihlerde taksitlerini ödemİj bulunmaı.ıliamaw .. 

Bir ders takip etmek O.zere 
..abo.ne olanlar va oJacakııar :c 

Üç dil~ istedikleri birini takip etmr.kiiuır~~~lmuJbıdıman· :: 
la•a, yalnız tercih ettikleri derslerin intiwldtiji ·· önderilir. "'; 

Bu .eaas dahilinde abone olmuş ~eyaolaailı.cüo ~ •E 
aboue taksitleri olan 120 ~r ~: ~ 

l KNıumısani 937 1§ 
.1 Nisan ,, ~~ 
1 :r~uz ,, ii 

tarihinde idar~anemiıe göndennİJ bulunmalarılizuudır. Böylece360 f: 
lrur~u tamıunen ödemiş bu'lunaaiklar ve bir dersin for.malamu tam ıg 
o1arak el<le etmiı olacaldardır. ~ 

IJ<i der.s t:akip etmek üzere ~ 
abone olacaklar . i5 

Üç.diM~ istedikleri tikieini takip etmek iizcre abone olanlara yalnız ~ 
tte!cih ~t,t.i.k.leı;i wslerin #ntişar ettiği ınüsha1ar .gönaerilir. Bu esas dahi· ti 
)inçle abone olm~ :veya olacak olan okuyucularımızın abone taksitleri SE 

·i olan 7 20 kuruşu altı ~sitte ödeyebitirler. fi 
i Bu tekilde abone olücaklar taksitleri olan J 20 şer kuruşu içinde bu- U 

lun;iu~umı,ız senenin ilk altı ayında ve her ay;m ilk gününde elimizde Ei 
l;>ufonma.'k surtile ödemi_ş bulunma:lıdırlar. g 

Oç derse abone oıantar ~i 
Oç · · ~ f~ dmek Mtiyenlere bir eene müddetle her gün mun· f~ 

t~zamtm ~~ :y,apılır. Senelik.abone hecleli 1260:kunıftur. Bunu g 
ij. ~ b.ulund~ senenİD ı.ilk.aymda takaitleri olan 180 er kunııu ~11° f! her aym birinci~ elimizde bulunmak üzere ödeyebilirler. :.·:. d 
rı Y.eci abP.l)e olac:.aklan.n abone olduklan tarihten önceki taksitleri ii 
f toptan ~ö,udermel~i Jazrmelır. Bu takdirde geçmi~ dersleri ihtiva eden !i 
:: .nüsh~ toplu olarak adreslerine ıevkedilir. il 
U f,rons.ızcnnm 2 ve 3 üncü derslerini ihtiva eden gazetemizin mev- fi 
j! cudu kalmadığı için bu dersleri aynca baatırdrk. Bu tarihli gazeteler i: 
:1 yerme y.alnız dersler gönderilir. ~i 
r: Yukarıda bildirilen tarihlerae paralan alınmayan abonelere yapılan ~i 
!f irs llS.t kesilir. ii 
~ lrsalatına sekte verdirmeldstemiyen abonelerimizin bu §artlara göre li 
li hareket etme1erini hassaten rica ederiz. ii 
li Lisan derslerimizi takip ebnek isteyip de §İmdiye kadar fırsat bula- ii 
fi rn ış o r bu kolaylıktan istifade ebııclidirler. il 
::.:::::...:::::.-:::=·-:::::--..:_ - ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

nsadaiki a ık 
Kardeş olduklarını neden sonra anladılar 

Par.isten yazılıvor: 
Geçen ağustos aymda Matmazel Er

nest Reginer tngilterenin Brighton 
plaj §eb.rinde ide:.ıl bir yaz tatili ge -
çirın.41, orada Yves Buret adlı genç bir 
Fransızla tanışmı§tı. 

Matmazel Fransanın Rouen şehrin
dendir; genç delikanlı ise şen bir Pa. 
r1!3lidir. Çifte kumrular az zamanda 
mercimeği fırına vermişler, tatil mUd. 
deti bitip de hcrbirisi kendi şehrine 

döndükten sonra da mektupla.~m.ışlar, 
bayram ve diğer tatillerden de istifa -
de ederek buluşmuşlardır. 

Duydukları aşk gittikçe Biddetlen · 
diğinden nihayet evlenmek k~annı 

vererek hazırlıklara giriştiler. Hazır • 
lıklar t.amamla.nmca, Paris üçlincU be 
lediye mmtnknsı nikah memurunun 
karşısına cıkt:Jlar. Nikah memuru def. 
terine muntclif izahatı kaydederken 
ibirdcnbire lı~)'Tettcn gözlerini dört a
çarak söylendi: 

-

- Ne yazık ki sizi cvlendiremiye . 
ceğim! 

- Niçin? 

- Çünkü siz kardeşsiniz! 
.İki genç kulaklarına inanmak iste. 

mediler ve bunu münasebetsiz bir şa_ 
ka saydılar. Fakat memurun sormaya 
başladığı uf aktef ek tafsilata cevap 
verdikçe işin hiç §akaya benzemediğL 
ni anladılar. 

Mesele çabuk anlaşıldı. Yves Buret
nin annesi birçok defalar evlenmiş 
bir kadındı. Matmazel Regnier ile ay. 
ni babadan doğmuş olmakla beraber, 
erkek çocuk anne ve babasmm şiddet.. 
le kavga ettikleri bir zamanda dün _ 
yaya gel~ ve terkedilmişti. 

Buret anne ve babasının akıbetini 

bilmediği gibi onların dünyaya ba.S'ka 
çocuklar getirmiş oldultlarınd:ın da ha 
beri yoktu. Kendisini dayılnnndan bi
ri nlmış ve bilyUtmüştU. Netekim kul. 
]andığı ad da bu daymm ismiydi. 

Mi ki 

Hisleı in izi ona 
anlatınız 

(Muvaffak) imzasiyle ldığımız 
bir mektupta deniliyor ki: 

"Bize komşu olan kendi ismim -
de1ci 1 i yaşında bir kızı delice evi· 
yorum. Dört aydır onurila :konuş
ıtuğum Jıdide bir tür1ü sevgimi anlat
mağa t ~crm~ gibi. benimle 
ıgczm~e de gitınlyor. Acaba bu kr 
zm !beni ev.ip sevmediğini anlıyabilir 
mzyim? Bu ususta lbir !fikir venne
ınızi ~ica c0erim ... 

CEVABIMIZ: 
IBu 1kız sizinle dört.aydır konuşu,p 

ıarbdaşllk ettiğine göre sizden lho§la
myor demektir. Sevgi ase beğenmek, 
ho§1anmak1a !başlar. 'Siz ona sevgi· 
nizi bile ısöyliyemcmişken o Sizinle 
nasıl gezmeğe gitsin? Bundan cekin
mCkte lhakhdır4 Hislerinizi hic cekin
mede.n ona söyleyiniz. O, sfz{n ıher 
şeyi arilalmamzı bckliyor. Ancak siz 
söyledikten sonradır Jci o da size his· 
!erinden bahsedebilir. 

& ~ :s 

M. Kemıl p11J8da piyaıll$t Ferit Yele: 
Sorduğunuz eser kitap şekliclde neş· 

redilınemiştir. 
~ 4 -\t 

(ı\fükerrem) imzaıile mektup gönde
ren okuyuounwza: 

1 e1evizyonun mucid] Baird J. L. 
tesadüf ettiği müşkülab yazdığı bir 
mııl.alede şöy1e anlatıyor: 

Televizyona dair söylemek iste 
diğimi hiç kimsenin dinlemediği za· 
manlar .oldu; bele ne yapmış olduğu-1 
mu görmek için F rith sokağındaki 
laboratu\-anma gelmek hiç kimsenin 
aklından geçmedi. 

Bir defasında gazetelerden birinin 
neşriyat müdüriinü görmek için iki 
saat kadar bekledikten ı:onrn ancak 
ikinci derecede sekreterlcrdc."'l birinin 

"Buradan dava açabilirsiniz sanıyo· ııg:"(>'tııı·.-..<"1".ııııı 
ınız. Bununla beraber bir avukata m· -..~~ .......... -.:.r· 
§ın>anız :ne yapmanız lazım geldiğini 

tafsilatile öğrenirsiniz. 

Halepte 
bir cinayet 
Bir lskoçyalı mühen· 

dis kıskan~hğa 
kurban gitti 

Halep şehrinin birkaç kilometre 
cenubunda cesedi bulunan genç ls
koçyalıya dair Fransız hükumetinin 
yaptırdı~ tahkikat nihayete ermiş· 
tir. Bu lngiliz tebaasının bir harem 
intikamına kurban gittiği anlaşılmak 
tadır. 

Kams geeçn yaz mühendislik işle· 
rinde çalışmak üzere angaje edilerek 
Halebe gitmişti. Orada yerlilere bü· 
yük alaka ve sevgi gösteriyordu. Bil· 
hassa evlerin harem lrnıunlarile bura 
lardaki siyah gözlü Suriye kadınlan 
onu çok cezbediyordu. 

Arayan hem mevlasını, hem de 
belasını bulur kabilinden Mister 
Karns da çok geçmeden Halepte, sa· 
yısız haremlerden birine mensup 
genç bir kadınla temasa geçebilmiş· 
tir. Kadın gerçi kendisini Çerkes ola
rak tanıtmış ise de, Sonradan melez 
olduğu anlaşılmıştır. 

Genç kadınla lngiliz mühendisi 
mercimeği fırına vererek bir müddet 
dışarıda buluşmuşlar, fakat lngiliz 
hayalinde kim bilir nasıl tasavvur et, 
tiği -hareme girmek sevdasından bir 
türlü vazgeçmemiş ve nihayet gü· 
nün birinde bu arzusunu kıza yap-
tırmıştır. 

Televizyon mucidi J. L. Baırd 

huzuruna çıkarıldım. Onun da kar
şısında yalnız iki dakika kadar kala
bildim. Ağzımdan claha üç cümle 
çıkmamıştı ki, yanımdan çarçabuk 
ay~larak~ 

.. Mükemmel şeyi dedi, bir muh
bir göndereyim de söyliyeceklerinizi 
yazsın!,, 

Bekleme odasına bir muhbir gel· 
di, ağzımdan çıkan birkaç söz\i dinle
dikten sonra kolumdan tuttuğu gibi 
beni sokağa çıkardı, karşıdaki binaya 
soktu. Orası bir çayhane idi. 

Ben yeyip içemiyecek kadar he
yecanlı idim. Yalnız söyledim. Ga
zeteci de ikide birde "fevkalade,, , 
"mükemmel,, , "Hayrete şayan,, di 
yerek yazıyordu. Nefes almak için 
az durduğum zaman, hemen ayağa 
fırladı, "teşekkür ederim,, diyerek e
limi sıktı ve çayı yalnız başıma bitir
mek üzere beni bırakıp gitti. 

Fakat ertesi günü gatezede tele
vizyona dair bir şey yoktu. Benden 
başka hiç kimsenin buna inanmadığl 
anlaşılıyordu. . 

Aradan seneler geçtikten sonra, 
fen adamlarından müteşekkil bir ko· 
mitenin huzurunda aletimi gösterir
ken, ayni muhbir yanıma geldi: 

- ldarehaneden sizi nasıl çıkar 
mış olduğumuzu biliyor musunuz~ 
-eledi . sekreter bana bekleme oda· 
smda telsiz telgraf vasıtasiyle gör 
mekten bahseden bir çılgın bulun
duğunu söyliycrek sizi atlatmak işini 
bana havale etti. Hatta dikkat etme
mi, söyliyerek cebinizde bir ustura
nın bulunması ihtimalinden bahset· 

O geC'eden itibaren, bir hafta son- ti. 
ra cesedi şehirden epey uzak bir me· 
safede bulununcaya kadar lngilizi 

Tecrübe senelerinde uğradığımız 
inkisarlar az kalsın beni perişan edi
yordu. Hele osıralarda hasta olN 
marn. Televizyon tecrübelerini büs· 
bütün geçiktirdi. Nekahet için T ri· 
nidat adac;ına gitmek mecburiyetinde 
kaldım. Yılın sonunda lngiltereye 
döndüm. Yeni tecriibeler için hazır-

gören olmamıştır. 
Maktul lngilizin seviştiği kadın 

tesbit edilmiş olmakla beraber, katil 
hadist'sini tesbite medar olacak kuv
vetli delail elde edilemediğinden kim 
se zan altına almamnmıştır. 

ediler arasında -14-
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Ilı 
~ &a~an ~- Ilı e s . fi ~~lı1'1 ı "" 
b ~ıı a F'] a • • · ~~.ı..,.ı 
' ıt %. O:tyado. bay Bülen- Otuz be§ yaşında olduğunu itiraf eden 

~e ~ ~: ~bote gi ;ınıa derhal derin 1 bu kadının, yirmi beşindeki bir deli
'!c~~ <:tı.ılığı l!<!{1~tnenısi, ciddiyeti kanlı tarafından sevilmesi, gururunu 
t ~ 01ınuş~ll. ~~_le değil, tesadüf okşadı: 
~ G 0ınUt!u, ~ent, uzun boy- "- Demek ben halS. geçiyorum!,, 

~"il~ y Çapkın ~akışlı bir diye kalbi sevinçle çarptı. 
kadının 8.nınış Vücudu, ince Biran, onu, şöylece, ~ocasile kıyas 

tdıı. lieıe n~rı dikkatini etti. Bay Sabit, başı kabak, şişman kn
• laşıgı br;tayo ile onun bir rmlı, yannhları diitıük bir erkekti. 
~ha~~ 

0
t denizde yüzüşü Derdi günil, ucuz fiyata bol yemek 

0 eta bir d rn:uıınnın imkanı yemek! Halbuki Bülent .. Ah, Bülent .• 
', ~~ zaten ~n z iliı.hına benzi- Çayır görr.ıilş tay gibi oradan oraya 

ba ~ıı: :tlıı bildi-~ ~?~afetin kendi- koşuyor, zıplıyor .. Kürek çekiyor, yü-
k,~"! r... gi~'n'ıez,g el ı~ın hiçbir zn.- züyor.. Bütün manasile zarif bir 

~ .~ ~a::rn1 taı/ırn:ı Adem ba- sportmen! 
ta ... \ fl atı l'.!d~ C't rp ~erdi. Kulağının dibine gelip de yalvaran 
... ,~ 1ı.ı: fıne daı:ıcsinı 'Pek iyi bili- delikanlıya, gözleri ba.ygm bir halde 

lrt~ \'a · . ıına kısa yoldan cevap verdi: 
tı ~tnı olUrs - Yok Bülent, yok! Burada ol-

1 k~ un, Ya iş fenala- m::ı.z.. Şehre döndüğümilz vakit, eh, 
lıarıt~ ct!rnıeeik, bir Eey demem.. Çünkii orada tehlike 

deq ~rtir ekS:riya cinsi 13- yoktur .. Burası küçük yer.. Kocam 
~~ ~ ~1• olurd~ neticede yine BU- c:.ok kıskanç .. Her dakika yapıp ettiği-

ktlb 111hanın d mi takip ediyor .. Ama 1stanbulda ter-
i\ ~htdee 1 ıilı;ltk "~ ~:: b tu sözleri işi- zi, sinema bahanesile kolay .. 

1'rllrJıl .. t\~ ır eeyler _ akt~. - Peki.. O halde kati söz veriyor 
uu ~ '1 ar . musunuz? 

ta~ il s 1ah1 - vallahi, billahi! 
Qf()tı:ı flırı e Artık dönme zamanı gelmişti. Genç 
~lk illik ? lllÜlhlş kadm, tstanbuldaki evine ycrle.~ir yer

t ~ ~lilıte b· \fifeğJdJ r leşmez Bülende telefon etti. Delikan-
~ ıı tı'I h ıtÇok -· lı, bir bankada küçük memurdu. Ran-

~ e "- aı:ı" h •uısaller aksini 
k Ue b~~ladıJ:,' arbin hfı.l!ı bir "i. devüyü sevinçle kabul etti. 
"il', ıt~ nı ve b' Şişlide son istasyonda birle§ecek-
~ İlıl 8 ır "mütare- lerdi. Seniha, helecanla, sevinçle ha-

~ "altJtı ananı!U' pek çok. zırlandı. Tayin ettiği saatten hatta 

'~ harpıer kr biraz· daha evvel de mülakat yerine 
~-aı-ı~ ~rtip edil' al.içelerin bu gitti. Uzakt:ı.n sevgilisinin gelişine 1 

ıı,~Uk ~alt ~ ırdı; kı~ıç ı=a. bakıyordu. Birdenbire kaşları çatıldı. 
~ .""P, ll Ir Piı_,, ~ uza.ga du- luk 

1 
boratu;"'-ultUydU. B~<r\in Hayretle af alladı. Bu gelen, so 
tatbik arıarcıa bnalamak ceketli, diz yerleri ütUden pırıl pırıl 
aktadn-~t~ elver~li sahalar: parlamış lacivert pantalonlu bir 

, !lskerıer "'e~~bllır ki hare- adam .. Sahilde gördliğti o şahane vü-
\ J ,_,j ı .ttler te d~gıl, nıUhcnd!s • cut bu biçimsiz kılığın içinde miydi? 
• «: }'e illa :rtip etmek~ir. Yüzünü tanımasaydı, o olduğuna 

, ~ İtler ng::alarından ev _ katiycn ihtimal vermiyecekti. Çekin
ı. llıharb· 4ll1ektedir. Gene- gen b ir tavırla, delikanlı yaklaştı. Eli-

• ~ 11leli d 1Yelcr ancak k,. if ni uzattı: 
~· k 'a b· 1tektiflere bo aş v- - Safa geldiniz! Affedersiniz. Bir 

· l'a ır Şe yun eg. b" od k ı·e .,.,. Y :Yapmamaktadır az geç kaldım. Çünkü ur an çı a-
t ' ı,, ·•1tı.den · dı 
ıı"' • • "~ "huk ıyat, modern ma m. 
t · ~a.,nı41 Uku dUvel" ile Endişeli bir hali vardı. Bu cer~eve-
~ ~ıı atda.n çok daha .. nin içinde kendisini glizel göstereme-

~ ~l ~el mu diğini anlıyordu. Sordu: 
lçı lilı. ~ıı.ıı, .. ~, lnakınelitUtekı . A - Nereye gidelim? 

:ı a J h,_ lerıt\ 1 erı • N . te t.a ~ -"' ,., r n elleri - ereye ıs rsen ... 
",, il hh .ı:-olisı arasın - B' .... d"l 

t Jı:ı Jaı-ı .q la er de ıraz yuru u er .. 
lıa eı:~.0tolllatıte~hiz Cdi!rn~u~abcle Mecidiye köyündeki tenha bir kah-
~~~~ ır. Sitntl~ karabin ,, ştır. ~u • venin köşesine oturdulnr. Kadm onu 
f bıı "la tr. İli] 1Ye kad; adı ':- maar:ıf.a sokmak istemiyordu. Pnrasız 

11 t ~ otO:iıı olan bUt" ak~l 'Ve olduğunu anlnmıııtı. Bir kahve ısmar
' • b~e ~ik kıtrabi un fsilfilı. ladılar. Aptal aptal bakışıp gülüm
~ı·· % ~l'tli lllaktacıır ~~ Cr!ah scdiler. Ne deniz, ne ses, artık on~arm 
'~İllt Ver 1 r ki buna .. kadar hususiyetini temine yardım etmıyor

ttte~~eı ~~k~ir. ~ıl~ar du. Bayan Seniha. yav~şr,a, muhata
,.: ıı.t~ ır n1şaııcı 

1 
u ~an brnı süzüyordu. Delikanlmın günc..«=ten 

\' ' h d~!.\ rıkl?ı.ı bUrniyeo ~~· 115 
• yanmış teni, Floryadayken pek güzel 

'ı-ı 0,(1._] f tıi 
0
an her k n ır ace. görünüyordu. Fakat elbiselerinin dışı. 

1a ~"lık~liJc kUlup de1rnU:~~ _mu. na çıkan ''Ucut parçalan adeta Habe
~~ ~~ k·ıOd lltnbinanın e~ır. ~ ~c bcnzemi~ti. 

~ tr
0 

1~ kııı-.. an ibaretr aDgırl~gı Bülentse. sevgilisini pek neşesiz bu-
1\ı. .. : tıı -~un ır. akı r · d' 

"Qil' ~~ atınnktad - • luyordu. Parlak güz1eri pek ersız ı. 
i; 1%~: lcUı-ı.,~_~İliııde at ır. ~ş Kadın. biran. kendi kendine şöyle dü-

'" '<ll,f • ~ll'lllJA- CŞ edı}. .. d" .. , • l°Oltt - ında.n k şun u: . 
, f ~lih llr. onın • "- Şimdi şu çocukla. bir yer~ gıd:-

1" k1 l'tl • liolgar" ceğim.. Bir saniyelik "zevk,, içın bü-
~ ~lı,ıd:ı.tıl'n de b h adı veri- tün rahatımın bozulması muhtemel 

~ ·~. ~iy <'tktığy :ı.u:tmek lfı.. olacak .. Evim gilz~l.. Rahatım var .. 
) ~. lrıtra de 1400 anki ip. Kocam zengin.. Göbekli ama, otoma-

~ ~t,.,,_ ~"'ı. ,, ınetre ola. b' 11' ı 
"~ı '\: k l 'l.ü fi!JeğI 1 ı. .. ,, 

l ftt tı ~ııa. lnht"lndak' iki b~ Esnedi. 
ta le levh 1 

1 nikellı, Ve b!rdenbire yerinden fırlaynrk: 
\ ~l~·e 1<ı.rın a arı delmek - _ Aman saat altı olmu~ .. Geç kal-
"' k~k dayan Çelik zırhlan dım .. Kaynanam eve yemeğe gelecek-

,,.~tıt U?-,, hı a.Jnıyor Bun 

14. dr..ı: 1 r tUrek · • ti.. Kaçıyorum .. 
\,.n ·m di... şimdiki 17 u • BUlent, ısrar etmedi. 

q ~ :----._ Hara.retsiz sordu: 
~ O ~ S) - Sizl ne zaman görebilirim? 

~, ~~ ır~ ~ Dil - Yakında.. Ben telefon ederim .. 
· lr' n Hafifçe bir öpUştUler. 

t "'t 
1 

\>t ~ lr llü;ı İkisi de, nyn a}TI yollara saptılar. 
~\ı._ :~t Ctrıbc O Seniha, bir koca ''oh!,, çekti. 

~ 11
t cll • İngilizce "- Rahat rahat terzime uğramağa 

"~ b-. ~atte:ıi· Almanca vakit var!,, 
" ~~lttj \>e • Fransızca Bülentsc kendi kendine: 

ii@ıri if'clril amca 
~<O>D 0$ lhıaı'fFDyesn 

H BER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu ı lilanbut 214 

Telgraf acıresı: ıstanouı HABER 
Yazı ışıerı teıotonu . 2:11172 
idare ve ll&n .. : 2437U, 

ABONE ŞAR T'LARI 
Seneıık 

6 ayhk 
3 •vtık 
1 Dyltk 

Turlıı11• Ecn~bı 
1400 Kr. 2700 Kr. 

730 " 1450 .. 
•oo .. aoo ,. 
1!\0 •• 300 " 

Suhıbi ve Nesrıyat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıtı yer (ll AKIT) matbaası 

r-. ıtı • il~ ..... - "- Bizim bankanın daktilosu fü-
~" ~~ ~: F "-iiGiiiiiii_._iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim;;;;;;;;iiiiiB~.-

lıt l).~\itıcu .. runsızca 1 zeyyen'e telefon edevim .. Zava.llı kızı 1 HABER'in 
GUzcll lk Co toru 

'q h<ıtd·\i· , İngilizce ! son zamanlarda pek ihmal ettim .. Bu 
Q • tıc;:' A ~'ilci"'• iman~ :ıkş::ı.m birlikte siııcmaya gi('('lim! .. ,. 

1, Fransızca[ diye diiFıiinerek yolunu yüriidü. 
İngilizce Nakleden: (Hatice Süret;ya) 

K nu: 

Yazan: Niyazi Ahmet 

•• ur 
Eşsiz ab·de:·er ar t: 

1850 de mn, 1852 oıe ı oğ u? 
Süleyman az·f mer mail· yan ,üsyen, 
yani şhkla a idi iki yaş büy .. tmüşlerdi 

En büyük şairimiz Abdülhak Ha
mit, bugün 86 yaşını idrak edi· 
yor. ( 1) 
Pek çoksa da yaşhnan mnhasin 
Yoktur sanırım zeka için sin 

Diyen dahi şair, bugün de şahe
serler yarattığı sahada, debiyat sa:•a 

fiauıidM bUyuk l>a.t'aSt Hekhnbaşı 
AlxWlhalc Molla 

smda zeka ve ruhunun gençliğini 
haykıran eserler İıazırlryor. 

Hamit, Bebekte Hekimbaşı yalr 
sında doğdu. Büyük babası Hekim
başı Abclülhak Molla, babası Tahran 
sefiri iken ölen Hayrullnh efendidir. 

Hamit, ilk tahsilini Pariste yaptı. 
Bundan sonraki tahsili tamamiyle 
hususidir. Zamanının alimlerinden 
Bahaettin, Selim Sabit, Hoca ishak 
efendilerle Tahranda Mirza Hasan 
Şevketten Türkçe, Farsça ve Arapça 
okudu. Bu lisanlardan lıAşka lnr-i· 
liz ve F rnnsızcayı da pek iyi biliyor. 

Tahranda bab<'sı öldüğü vakit 
on altı yaşmda idi. lstanbula döndü
ğü zaman maliye ve şurayıdevlet ka
lemlerinde bulundu. 1 292 de Paris 
sefareti ikinci klitibi oldu. Hfmut, iki 
sene Pariste kalC:hktan sonra lstanbu
la döndü ve bir müddet Rizede mu· 
tasarrıf bulunan biraderi Nasuhinin 
yanında bulunduktan sonra Poti şeh
bcnde:rliğine daha sonra da Golos 
baş ~ehbenderliğine tayin edildi. 

1 299 da Bombay b:ış şehbendcr
liğine tnyin edilerek buradan ilk zev
cesi Fatma hanımın hastalı~ı yüzün
den ayrıldı. Berutta çok sevdiği zev 
ccsini kaybetti. 

Büyük Hamid, bu ö)ijmün mate-

[1] SU!eym:ın Nnz!f merhum ilk de.n 
1925 yılında Ht.mldln 7rı inci d:ığum yılını 
kutlulamak lçln Gal:ı.til:!arny II;: ::Inc!c t:.U:;U:; 
bir Wrcn lınzırlnmı tJ. l'!nç!::ı.J::ın otoı:10L -

1 !erle sUvnrl mUlr zc nin arasmdn Gal!!.t:>..'>r -
1 rny llzcslnc getiril !l llf_mit, m"'ttcbin knp • 

smda ge.-ıe nskert mı~ıltn tnr:ıfıml:m kar .. · ı 
ıanmı;ı, kc:ıdı=tnc pn.rJa!; bir tören ynp•lmışu. 

ı::u tarihten 001 ce:ıc sonr:ı., bU)1fü şairin 

80 inci do~m yılmm lmtlulnnması için gUuıl 
sano.tl:ı.r blrllltlndc btlyUk ha-:ırlık'ar :r::'!':111· ı 

dı. nu l:ut'ıılnmn t6rcn'ne ön'.\••n.k olnn I~u· 

nın gnz"t\'sl nc'1riVnt mt!dUrU I'?.c!llc Ah."!lct 
Sevcngil, o vakit HlimJdl zly:ıret "dt':'C'k tö-1 
rene ı;cr<'f \"E'rMP1erinl rlc:ı. ctml"'ltl. HO.mit 
Refik h.,...t't f!"v ., .. ll'n :ı:!•·rı•ct'nı'lt'n m"rr.· 
nıl'ı.lvt'' i.,! f7?ı'lr e1"rlt1>-ı, :o.·fl'"'<' t t"Vnzn i'e 
sck<ıenl:ıcl yn!'l'1lıt ıı.nc'.l'c l'rf "t'!IC SC\n,.n l:ı"" 

e:ıc:ı.~·. Sl"e 1l"!"n :t-'r "i''" J ...,,,,, .. iD'n el 

/l'um -''Ilı hı.•·l'-ı T t'o;h·<'-ı "" 'tı~•.,ıp f'<''<'"l;:"., 
iki '-"'""!.' ,.p.,,,.,,,ı .•. .,,., ••. ,'l,....,'\ '""l'f"t f'l• ... ı .. tt 

Eıı, l>'\"lllt '"lirin 1• •l"l\'1 <'I) t'll't <'""i'. ~' 

fi'l,.<\ <'",.'UM n1""'ı'l!!. tn•11.,rl '""l'l'l r-14 tC'"':l""1' 

t"-"'"· 'F'°"'"'lt "''l't'\.,...l':'l N -1! nı!'~11•ım1ı-ı ıı•c 
1 

"H·'nı'• ,.qnu .. ht>-:'lb1, IJ""'T1"l1:m dcvıım e!-

1 mE''"tC'ı'!lr. 

Bu nokt:ıyn l'}:ırct cderl:rn, d:ıhl ~nirtm'·ı 
100 Uncu ve dah:ı !o.zl:ı. dolhım yıllarını da 

kutlula.malt s:ı.adcUne crl,.meyi dileriz. 
\A. 

mini Mal:ber, ölü, Bunlar odur da 
ebediyete haykırdı. 

Yüce şair, bundan sonra hayatı· 
nm 25 senesini geçirdiği Lonclraya 
tayin edildi. 1 908 de Brüksel sefiri 
oldu. Meşrutiyet inkılabından son• 
ra ayan azası ve fıyan reis vekili ol· 
du. Hamit üciincü Millet Meclisi se
çiminde lstanbul mebusu seçildi ve 
hala rnebustur. 

Eserleri: Macerayı aşk, Sabır ve 
sebat, Jçli kız, Duhteri Hindu, Na· 
zife, Nesteren, Tezer, Eşber, Diva .. 
ne gönlüm, Sahra, Tarık, Makber, 
Bunlar odur, Bir sefilenin hasbıhali, 
Zeynep. Sardanapal, Finten, Hhamı 
vatan, Turhan, Tayflar geçidi, Ruh• 
lar, Arziler, lbni Musa, Baladan bir 
ses, Garam, yabancı dostlar, Hakan.~ 

"' "' . 
Beynelmilel bir şöhret olan en 

büyük şairimizin yüksek duyuş ve 
düşünüşüne tetkik, ciltler doldurur, 

Burada, her biri başlı başına bir 
edebiyat abidesi olan.şiirlerinden mıs. 
ralar alıyoruz: 

Makber:den 
y areb bana bir melek ayan et 
Bir de beni öyle imtihnn et 
Dossun göreyim o malı yerden 
Nurun çıka ey ilah yerden 
Maksudu hayatı dermeyan et 
Ferdayı b~er nedir beyan et 
Ya fikrimi ruhuna kıl iysal 
Ya ruhumu hakin revan et 

Madam şu aczi hifüatimle 
Mahşerler içinde vahdetimle 
En bikesiyiın muvahhidinin 
En alçağıyırn bu safilinin 
Kim olmalıdır cihanda yarat; 
Ben o~zsam senin karinin 

Yar.ıh b:ma ıztırap lazım 
Her ;eyde bir inkılub Ilımı 
Gö!:tcn yere a:.?:111eli du:ı.le.r 
Bnst::n h:u;:ı ya3m:ılı belnlar 
l 'i!i sii1:\ıt i-ı:in sevai ~ 
Hev·ı;:e:!cr ilatze!er hild:ılar 
S3fi'i sc:-nnv.ıtı cav edinsin 
T er.hir o~, ..... ,., c-;cl tepins!n 
s·~ vc'vele bin kıyncc~ olsun 
Bin z"'!ze1c bir in~yet c sun 
Mu.1ı~er tc::::ı.ra!· m~=:.rc b·n:ı·n 
Cnrnıp küreler l:1rı'"m ins:n 
Y ~ ~ "ln nesi vorı:-ı Hiin--mı 
L~!G.n bu c!c:m c~hfü clin~in 

. . . 

i 

"Bir ı:"filenin h"'s""l'b-.li,. nden: 
'c idim hen r.e t"' ·i b~r kz, 
c:!tl :;:ı!-:~d"' rcb~i b:r l:ız 

F. r. ·iyül' zrrn-ı Q'"Tl! ;!n ne!l;em, 
'rrd"\ zevran idi her !Tün rer dem 
l):i~i.inürdüm o büyük s::ı.hr<ıd:ı 
~eni h:ıı•. c:v eyeni tenlnda 

uruvor1cen h'\rcltets!z s~sc;iz 
Yere in~~ı; ('fö~e ~--nzerdi d0 niz 
!\ ·:;i te'· !r ·1 .. dclmuş dereler, 
f\1'c c c'tb·di buna meşcereler 
Şebi mehtapta k1111 her lru~e 

(Devamı 11 incide) 

• 



en 

Izdivae 
mecburi 

biZde de 
olmalı mı? 

(Baştarafı 1 inciM) 
Bekar kalmakta ısrar gösteren 

serbest meslek erbabı ve gelir sahiple
ri her türlü vergileri iki misli ödiye. 
ceklerdir. Bu gibiler gelirlerinin yan. 
BID.I da hükumete vereceklerdir. Bun
lar öldükleri zaman mallarını ba.~ka _ 
sına vasiyet edemiyeceklcr, bu malla. 
mı bir kısmı hükumete kalacaktır. 

Bizde de bekarlar hakkında bir ka.. 
nun çıkarılması birkaç defa mevzu
babsolmuştu. Komşumuz Yunanistan_ 
& olduğu gibi bime de böyle bir ka
nun tedbirine lüzum var mı? Bu mev
zu üzerinde birka_ç fikir neşretmeyi 1 
faydalı lbulduk. 

Fikrini sorduğumuz avukat İrfan E. 
min bize şunları söyledi: 

"- Fa.~ist r ejimi ferdlerin hatta 
'phsi arzularına karışmak hususunda 
fazla ileri g itmek şiarında bulunduğu 
!çin Yunanistanda bugiin hüküm sü. 
ren rejime göre bunda şa.~ılacak bir 
gey yoktur. 

Biliyorsunuz ki bir aralık Hitler sa
n saçlı, mavi gözlü, uzun boylu hakiki 
~an tipin<'.fe olmıyan ve kanının 
bilmem kaçta kaçı halis Alınan kanı 
!bulunmıyan kadınlarla evlenmeyi ya -
sak etmişti. Mevzuu bu zaviyeden tet. 
'kike koyulduğumuz zaman işin nerele. 
re varabileceğini kestirmek ozr bir 
lteY değildir. Nihayet bazı memleket -
ierde bekarlardan vergi almak esası 
i1üşlınülmüştür. Fakat işi daha ileri 
g<Stürerek ferdleri bir takım mükelle 
fiyetlerle bağlamak aile teşkilinde fu. 
zull müdahaleler gözeten kimseleri 
kendilerince filiyata. geçmek im\:inı ol 
madığr bir mevsimde mutlaka şu ve. 
ya bu şekilde harekete mecbur etmek, 
!hükumeti bir kumandan ve bütün mil
leti de bu kumanda ile sağa sola dö -
nen bir nefer kaf}lesi saymak netice. 
sfne varır. 

Ordu yekpare bir kiltledir. tcabmda 
it }laml,~~ §!Umün kucağına atİla : 

bilir. Fakat bu ancak vatan müdafaa -
emda asker kıyafetinde düşününebile 

cet bir §eydir. Yoksa, bütün bir mille. 
tı hemen her kumandaya tabi bir ne. 
fer vaziyetine düşürmek, yani nefer 
bir millet farzetmek ancak faşizmin 
bfamna uyan bir §Cydir. 

Vatan müdafaasında hepimiz nefer 
olmakla §eref duyarız. Fakat sivil el
bise altmda hiçbirimizin kumanda din
JemeY.e tahammülümüz yoktur. 

Bunun için Kemalizm rejiminde 
b:.ı nevi düşünceler havsalaya sığan şey 
Serden değildir. Hukuk her ne kadar 
fertlerin harekatına müdahale edebilir. 
IO de bu ancak büyük zaruret ve mec
buriyetlerin eseri olabilir. Yoksa işin 
ba§D'lda bulunanlar milletin bekarlannı 

zorla evlendirmeye kalkışırsa bunda ar
tık hukuk kaideleri değil ancak faşizmin 
diktürası rnevzuubahs olabilir. 

Binaenaleyh işi hukuk bakımından 

değil rejim noktasından düşünmek da. 
ha muvafık olsa gerektir . ., 

Mecburi evlilik kanununun bu kadar 
şikidetle aleyhinde bulunan İrfan Emi
nin bekar olduğunu bildiğimiz için ken 
diıiine ya§ını sorduk. Kaçamaklı bir i
fade ile: 

" - Yaşımı gösteren rakamların kıy 
meti mutlakalan mecmuunun iki mis 
li !,, 

Riyaziyesi kuvvetli bir arkada~ ı bu 
muammayı §Öyle halleti: 

- Ustat 44 yaşındadır. Ha1ii bekar 
o]duğuna göre tabiatile böyle bir kanu 
na muhalefet edecektir 1 

Avukat Nazmi Nuri is~ 
dedi: 

bize şöyle 

"- Bizde, nesli çoğaltmak için, ya
pılan teşvikler, kafi 'değildir. Çocuk 
yetiştirmek gibi bir aile babasına büyük 
külfetler tahmil eden bu mühim vazife 
o nisbette de mensup olduğu cemiyet 
tarafından kendisini maddeten taltif 
suretile yapılacak teşviklerle herhalde 
daha mühim neticeler verir. Mesela al. 
tı çocuk babası bir serbest meslek 
mantesibi kanun nazarında diğer mes
lektaşla ayni nisbette rüsum ve tekalife 
tabidir. Birisinin masrafı azdır, binaen
aleyh vergi ona hafif gelir, ıdiğeri ise 
aile yükü altında ayni miktarda vergi. 
ler ödemek suretile daha ağır bir vazi
yette kalır. 

Böyle bir kanunun Almanyada yapıl
dığını işittim. Vergi çocuk adedi arttık. 
ça o nisbette azalmaktadır. Buna muka 
bil beklrlara tahmil edilen tekalif de 
o kadaT fazlalaşmıştır ki herkes evlen

meye mecbur kalmaktadırlar. Memleket 
nüfusunu arttırmak için çok güzel bir 
vasıta •.. Bana izah ettiğiniz Yunan ka
nun projesi h~tb·arue iktisap kanuni. 
yet ederse hayırlı neticeler vereceğin

den çok Ümitvarım. İnşallah bizde de 
bir eşi olur!.,, · 

BÖyle bir
0 

kanunu te~enni eden Naz
mi Nuri, haber verelim ki evlidir ve al. 
tı çocuk babasıdır. 

Evlenme masrafları azaltılıyor 
Evlenme i~lerine ait kağıtlar hakkın-

da hazırlanan yeni bir kanun projesi 
yakında meclise verile: ektir. 

Projede, ihbarname kağıtları, beyan, 
muvafakat, kayıt, ilan, sıhhat raporu, 
ikametgah ilmühaberi, üçüncü sınıf ev
lenme cüzdanı gıbi evrakın parasız ola. 
rak Dahiliye vekaleti tarafından alaka
darlara verilmesini !derpiş etmektedir. 
Bu gibi evrak ayni zamanda damga rcs 
mi ve harç pulundan da muaf tutulacak 
tır. 

Fazla teslihatın 
lnesuJü Fransadır 

HABER - Akşam postası 

Teşkilatı 
Esasi yede 

tadilat 
Kamutayda bugün 

~örüşülüyor 
Te:)kilatı Esasiye Kanunundaki de • 

ğiştirilmc~i istenilen 2, 44, 47, 48. 49, 
50, 61, 74 ve 75 inci maddelerin mü. 
zakercsine bugün kamutayda başlana
caktır. 

Başvekil ve .Malatya mebusu ismet 
İnönü ile 153 arkadıL~ı tarafından ya
pılan bu teklifin esbabı mucibesinde 
yukarda sayılan maddelerin değişti • 
rilmesi bir zaruret halini aldığı zikre. 
dilmektedir. 

Adanada bir 
tren kazası 

Dün akşam saat 6,45 de gelmesi 
beklenen Adana postası ve Toros eks
presi, Adana - Mersin hattı Ü7.erindeki 
Yenice ve Zeytinli istasyonları arasın. 
da vukubulan feci bir ka7..a yüzünden , 
bir buçuk saat geç kalmıştır. 

Malatya hattı üzerindeki karları t.e 
mizlemek için yola çıkarılan bir kar 
makinesi manevra yaparken, Mersin _ 
den saat 2:J de kalkmış olan son tren 
de saat 24 de Yeniceye gelmiş. fakat 

istasyonda durmadan hızla geçip git
miştir. Bu gayritabii hal istasyondaki 

lerini telac:ıa dfü~tirmüşse de elden bir 
şey gclemiyeceği için herkes neticeyi 
beklemğe başlamıştır. Nihayet geç va

kit bu trenin yolda kar makinesiyle 
çarpıştığı haberi g~lmt'ı ve derhal va. 
ka mahalline gidilmiştir. 

Şayanı ha)Tet bir tesadüf neticesi o. 
larak insanca hiçbir zayiat yoktur. 
Müsademenin şiddetinden koca loko -

motif kar makinesinin üstüne çıkmış
tır. Her iki makine mühim ve bazı va. 
gonlar da hafif arızaya uğramışlar. 
drr. Bu ylizden Elliiz, İstanbul, Toroı:ı, 

'1.Iersin, Malatya seferleri aksamış ve 
yolcuların diğer trenlere do aktanl -
ma.sı 6 saat sürmüşse de bu farkın mü 
him bir kısmı yolda telafi edilmiştir. 

lngiltereye 
Beş milyon liralık 

Yeni sipariş 
Verll mest il zerinde 

~örUşüliiyor 
Londra 4 (A.A.) - Röyter ajanST 

bildiriyor: Türk hükumetile İngiliz çe
lik firmaları arasında neticelenen müza
kereler sonunHa sekiz firma için imza. 
!anan takriben üç milyon İngiliz lira
lık mukaveleler, Türkiyenin ikinci beş 
yıllık planına dahil bulunmaktadır. 

Eğer halen icra edilmekte olan müza
kereler de neticelenirse, beş milyon İn. 
giliz liralık yeni başka sipariş daha alı
nacaktır. 

Fransız gazeteleri 
tahrikatı .. ~ 

(Ba.ş tarafı 1 incide) kua gelen ve gittıkçe 
s atlarına yardım etmemesi şartile Mon- İtalyan • YugoslııV ' ~ 
trö mukavt'lesine i!ltirak edeceğini yaz- zamana tesadüf edeJl bit 
maktadır. nuşmalarmdan sont!:ı o.b'1ıl 

Bu gazete İtalyanın Türkiyeyi Kı.' goslavya dostluk J11U 

rım, Ukranya, Azerbaycan. ve Gürcis- düşünülmektedir. •t 
tanla al~k~dar olmzya davet edeceğini Henuz tarihi tesbl t.ri 
ilave etmektedir. ) - ~ Roma, 4 (A. A.. t il"' ..ıı 

Nihayet İtalyanın Balkan antantı t · il'otl talyan mahafih. ~ tştl 
memleketlerine yakınlaşmaya teşebbüs goslavya ve Yunanıs dJ 
edeceği söylenmektedir. İtalya, Balkan zırlan arasında yalt~.~ 
antantı b<lşka~ı olan M. Rüştü Arasa da bulunulacağı h~ ... d )t 
Arnavutluğu askeri harekata bir zemin ı yalanlamamaktadll"· .1-;;· 
olarak kullanmıyacağını ve Bulgar ta- katlar i~n bu a.na k~ ~ 
dikiJiğinin. Bulgar • Yugoslav paktının 1 tesbit edilmiş oı.ınadlv 
da isbat ettiği gibi korkulacük birşey k 

me tedir. ~,· olmadığı hususunda teminat verecektir. --------
Övr gazetesi, M. Hitler, son nu~kun- Eg., ede.. 1 

da, İtalyadan çok az ehemmiyetle hah- I! 
setmiş olmasının M. Aras üzerinde bir it 1 n iJi1 
tesir uyandırdığını ve Türk bakanında a ya afi/' 
İtalyanın, sandığı kadar kuvvetli olma. · (B~ !~ 
dığı hissi uyanmış olduğunu yazmakta Bazıları suiniyetle 

dır. Ege denizindeki b~~ 
Anadolu Ajansının notu kiye aleyhtarı bire! uP ııo 

Fransa gazetelerin!den bir kısmı Aras nu ileri sürdüler. B srJ~ 
la Çiyano mülakatından bahsederken yalan olduğu artık 
garip ve teessüfe •ayan tahrikata kapı· yor. _,,-..it "' 

"S o· v b"" .. k devlev~,;ıd ~ lıyorlar. Milanoda Türkiye Hariciye ve- ıger uyu bi>"". 
kiline Kont Çiyano tarafından bu yolda ra üsleri bulunuyor. çU,,.O 
teklifler yapılmamış ve rn:ına benzer hiç bahri üslerimiz vaT· 
bir görüşme vuku bulmamıştıT. ihtiyaçları böyledir: ·tti 

Milano mülakatının dünkü tebligv de Ankara hüktıınetı 1 ıı· 
·t.iJllat 

çok açık gösterilen hedef ve neticelerini smda karşılıklı ı si i~..; 
deği~tirmeğe ve Türkiye • İtalya gÖrüş- ka hislerin beslen.ılle dJ P"' 
melerine başka bir mahiyet vermeğe ma bep olmadığı husıısllI1 ~"' 
tuf olan bu kabil neşriyat, Ankara ma- metiyle mu~bık kalJ111 ~ 
hafilinde hayretle karşılanmıştır. Şikayetler, teJJl~:/.: 

Kont Ciano Romaya döndü ~ f 
Hariciye vekilimizle mülakatı biten TramvaY' B~ 

İtalyan hariciye nazırı Kont Çiyano Mi- Ta u e it> • 
lanodan Romaya dönmüştür. UCUZ bllel 1' 

Romada mutaıaalar bAıa ta lbik ~-~ 1 
Roma siyasi mahafili Türk - İtalyan -'a~'-..' 

Şenrenünli Muıtaı_, dostluğunu takviye elden ve Akdeniz ., 
hakkındaki noktai nazarın birliğini te. be okuyucwnuzdarı . ~ 
yit eyliyen bu konuşmalardan memnun deniyor ki: f"~ 
d • "Nafia veklleti 15 , 

ur. rtJ'I~ 
olan talebenin de tra . · ~ Corriera Della Sera gazetesi ezcüm- ttl 

le diyor ki: tenzilattan istif ad~ ~ gıı 
"Bu konuşmaların hedefi, İtalya ve nu §irkete biJdirınıştı··ıc l 

Türkiyenin hakiki siyasi temayüllerini battan itibaren tat~ı g# l.,. 
aydınlatmak ve tam bir emniyetten mül yazmıştınız. HalbtJk~.~~ 
hem yapıcı münasebetlerin yeniden baş tin paso dairesine ııııı 1'I ~ 
laması için bir esas bulmaktı . Türkiye- le bir emir almaıdıld:~\"ıet 
nin İtalyaya karşı olan suizannının ta. küdar tramvayları. ·ye " 
mamen haksız olduğunu tanıması çok Akay ve ŞirketihaY~di}'ef-; 
mühimdir. İtalyanın Leros taki tahkima sizlik yüzünden :sel. bil~~ 

1 ·1 · ketl tı mese esı e Türkiyenin Çanakkalede- Haliç vapur şır bıll 

ki müdafaa tert i batı meseehinin tavaz- esirgemezken istarı dar 
zuhundan sonra, Roma ve Ankara, iki nin bunu şimdiye kBfaı.-tt 'I 
memleketin menfaatlerine karşı vaziyet yük bir haksızlık~· ı:ııli :,j 
terinin tesbiti Hizımgelen meseleleri, "emir almadık,. dıye ·ye~ / ı 
normal •diplomatik yolla, daha kolayca ti devam ettirınek rı~e 'f'f ~ 
tetkik edebileceklerdir. fakir talebeyi mekte. itl ~ -

Italya-Yugoslav dostluk tinde yeti§ebitınek ıç çı~ı 
• dell 'fJ 

muahedesi karanlığında evırı le 0ııı"~ 
Belgrad, 4 (A. A.) - Havas muha- yetinden kurtaraca t.1İfoıt'.': 

• • bCI' 
biri bildiriyor: an evvel tatbikını ·11i' 

· Öğrenildiğine göre, Balkan Antantı tarın nazarı dikkatlel'l 
konferansının toplantısı arifesinde vu- · ca ederim .. ,, 

Almanlar, Fransız nazırının 
nutkuna cevap veriyorlar 

~<0\Culk Mddı$aılQ>a~aım uza nş'ltnırak 

Londra 4 (A.A.) - Daily Tele
~raph gazetesinin askeri muhabiri 
Milli Müdafaa Bakanı 1\1. Daladier
ııin saylavlar meclisinde söylemiş ol
duğu büyük nutkun bazı noktalarını 
tashih etmektedir. 

M. Daladier, Alman ordusunun 
mevcudunu bir milyondan faz]a 
olarak tahmin etmiştir. Fakat, F ran
sanm takriben beş milyon neferlik 
geni§ ihtiyat kuvvetlerine malik ol
duğu herkesçe malumdur. Diğer ta
raftan, M. Daladiemin Alman ordu-
su için ileri sürdüğü bu tahmine na
sıl vardığı iyice anlaşılamamaktadır. 

Almanya, ancak mecburi askeri 

H _AB·E '. R 
ıstan.bulun en Çok · satılan 
h·ak-ikt_a_k.eam · gazetesidi 

il:'lnlarını HABER'e 
verenler kAr ederler. 

hizmeti birkaç sene tatbik ettikten 
sonradır ki geniş ihtiyat kuvvetleri
ne malik olabilecektir. 

Daladier neleri unutmuş! 

Berlin 4 ( A.A.) - M. Daladier 
nin Fransız mebusan meclisindeki 
nutku hakkında mütalealar serdeden! 
Berliner Boersen Zeitung, F ransanm 1 
teslihattan mesul olduğunu yazmak-

, 

tadır. Bu gazete, M. Oaladiernin ı 
Fransız teslihatına ait tablosunun 
doğru olduğundan şüphe etmektedir. 

Bu gazete diyor ki: 
"M. Daiadier, Fransanm ihtiyati 

kuvveti olarak 4 milyon 600 bin Av
rupalı askere ve bir milyon beş yüz 
bin müstemleke askerine sahip oldu
ğunu unutmaktadır. M. Daladier, 
Fransız darüssınaa!arının yirmi sene 
içinde harp malzemesile dolmuş ol
duğunu, bundan sonra başka devlet
lerin yapacakları teslihatla F ransaya 
yetişemiyeceklerini söylemeği de 
unutmuştur.,. 

lrlii.'J3ba7.amıza J J.5 num11ra ile iştirak 
eden Bay Baha kızı bir btt{"llk yrt.Jnula 

SUNA 

M'ÜS!t?ıar.·anı1::a 1S6 mmıam iJe iştirak· 

erlcıı Bny Yıamf oğlu yedi ya§11ula 
NECDFJI' 
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o:'ohb~ hangi hatlar ~ U ~ T~ B .M

~eseı" lis bekliyor ? 
J da iş~ ~eybeli - Burgaz arasm-

aı. etıırnesi fena mı olur ? 
ıı. 0l:b~erı Yazan: Osman C emal kaygıll 

Senenin rnühim mü aba 
Galatasaray -

arını yap 

Fener 
ca 
a 

Ol 

e 
n 

bı,1. - teyı e be1ecı· 
~~ be er kon ıye ara.amda ge.. - Eh, onun gibi bir şey işte! 
~ b~ed.iye 0:~p .. görüşülüyor; - Aman, öyleyse azizim, elindeki 
~ ~Yler is . Usçülerden bilet o cetvele şu bizim sem.ti de ilave et; 
ıı;ı~ ~.Yi \·ernı_~~~r.. onlar da bu çünkü orası da bugün nakil vasrtala. 

Beşiktaş - o·· e 
Mbçlarınıo bu haftak i 

lt taiuın ıçın kendilerine rmdan en mahrum yerlerden biridir. 
~~ Otrıı.,, .• • Yeni hatlar diliyor. - Neresi sizin semt? 
~~erin . - Bizim semt Süleymaniye .... 

:llt, Yelli h tşlenıek için dile • - Evet bayım! %:.: atıa.r 
,.~ . acaba nereleri - Benimse işim gücüm şimdi Ye -
b~ ~ ben 1 miş taraflarındadır. Bizim gibi ihti. 

~'ŞteU'ayaYını:' bu hatları size, yarlar için sabahlan Silleymaniyedeki 
tı.. '~~· • l:lalıcı .. dimdik yokuştan aşağıya inmek biraz 
"'ta '4lı.... ogıu -s··tl" ak aml b k 1 tek a • k • .""": • liaı : u uce. kolaysa da ş an u yo uş arı -
'~öl'. ıcıogıu - Kasım - rar çıkmak bir hayli güçtür. Tramvay. 

~~' ~ 1lllp~ la Eminönünden Beyazıda gelip bu kış 
~. ~ lllahs~ F'eriköy. ta. kıyamette Beyazıdın sert rüzgarı-
~. ~t l>as:.~~ğı 01rnak üzere: üs- nı yiyerek Süleymaniyeye gitmek ise 1" ~Çe ::~loncz köyü ve • yenir yutulur şey değildir. Ona sebep 
~ '~11.tı: 0 0 nezköy - Alem karaladığınız listeye bir de (Süley -
~~:ııı Yainıı maniye - Yemiş) hattını ilave etseniz! 

.~ ~ ın.aıısU:\Unartesi ve pa. Gülerek: 
~' ~ l<a~ağı olmak üzere: _ İyi ama, dedim, Süleymaniyeden 
~ Ct~1lr.a lllahsUs ·Yakacık. Yemi~e inen o dimdik yokuşlardan o. 

? ~leu.~?Pakp1 °1tnak üz.ere: E- tohüsler ne inebilir, ne çıkabilir. Bu-
~' Ceıı 1 en • li'Iorya • ki bu ra c;ı için na.kil vasıtası olsa olsa ancak 
!l~ ~ .. :~ııg:~li ~atlardandır. tünel olabilir! 

ı1. ~ t\... . • ~ gtin}erine mah - O halde siz de IUtfen burası için . 
~ '·ı~ "\f'n. ~ıno ·· s -ıı~ı1:llı -~ve \t nu • Rami oto- otobüs yerine tünel yazınız! 
4j~ t~ eıeti. alde Sularına ka- - Yazmasına ben yazayım, bir şey 
~ ~!l~ıllJ: k' ~hııeka değil: hatta isterseniz tünel yerine şi. 

Üç hafta üst üste geri bırakılan 
lik maçlarından sonra bu pazar Tak
sim stadyomunda senenin en mühim 
iki müsabakası yapılacaktır. 

Bunlardan birincisi Güneş • Beş!k. 
taş, ikincisi de ezeli rakip Galatasa
rayla Fenerbahçe arasında olacaktır. 

Galatasarayla Fenerin üçer. ~ik. 

taşla Güneşin ikişer müsabakası kal
mış olmasına rağmen bu dört 
klüp de milli kümeye girecek olan İs. 
tanbul takımlarıdır, Fenerbahçe bu 
hafta mağlup da olsa, gene birinciliği 
muhafaza. etmektedir. 

Galatasaray, Güneş ve Beşiktaş ise 
ikincilikten dördüncülüğe kadar olan 
mevkileri; bu haftaki karşıla§malar. 

dan sonra kat'i olarak paylaşacaklar
dır. 

Şimdiki halde Galatasa.rayla Beşik. 

~Ual'tıı ı ~ıın.di 1 .... ~ısı... Fak~t mcndifer yazayım! Ll.kin, benim yaz.. 
~ tı kı dan bili 40ı.atıbulun en ı.5 mnmla bakalrm sizin oraya tünel, ya..

1 

~ ~ 8~ııı, İnsan~la.n bu yolun ü. but şimendifer kurarlar mı? Hem ben 
'-. ~iU t burun.ı ar, analarından tünelden, şimendiferden geçtim, şu 
ıq,·~ ~Ol'lıq. d atından gelerek hazırladı~m listed.~ki ?n ~ ~attm 1 ~ ~ de s~ a 0~bUsler nasıl beşinde bıle otobüs ışletılecegmden .... _ 

~ bir kar!,erırn ki, yanları- şüpheliyim! !a~a. m: v~v~i beled~- ı • 
"-' \ ~ l'alıut tist t t.:ıkıp tayyare ye, öyle her ıstıyenın ıstedıgı yere bı. . _, .-- ~ 
9 Vtı.aıar . lerıne birer yel- rer han kurdursun! 1 . fı'-.. ,- /'; .: u,• 

)~ ~ gıbi Ylizerek geçer Adamcağız filosofane bir düşünce &\~~·:.·{'~ ~ : 
,, '~ • ,.,_ ile· 1;;J .ı.:~ '~' ~ ·~ ı. 

}, '\l 'h·~ w.~ba . ~ -: .. "'" t t ...... A 
~ '~aq~ :Be ·Fatih. - O darvar ya! ~~±:~ifl;wU~--

l~· ~~ ltıah Ykoz. - Oda da var, sofa da, salon da ... 
.\h- '~ SUs olarak Bakır - Y & 1 n ı z olmıyan tek bir şey taş, yapmış oldukları maçlarda birer 
la~ le~~ varsa o da Edirnekapı - Eyüp ve Balat defa yenilmişler, bir kere de berabere 

"·~- ''·:~- ından Yedikule _ Defterdar yollarında basacak tek bir oıtl'I \J "'<l ka.lıruşlaroxr. Güneşin ise bir ınağl(i.bi 
li Pa.nı admılrk yer! yet ve iki bera.beresi vardır. 

~ ' \, • Sara h d b' . . . . h:·ı. '~ ç ane • Yeni- Hatt!, bu iki yol an ırısı ı<~ın ge • Bu haftaki ilk kaf'3ılaşmayı yapa -
"')lj ı\l'Q,,~ tau1 ~ çen gün bana bir şey anlatmışlardı da cak olan Beşiktaşla Güneş takımları 
~ lş ~a • Cc erine mahsus: ben de bir hayli gülmü.'.jtüm. Bari, arasında yapılacak mukayese, kuvvet 
.,_ll.; \>~ tıdere - Rağrthane oldu olacak, onu, ben de size anlata,. lerin müsavi olduğunu gösterir. 
~ ~ • lie~ ll\ahsu.s yım da siz de ister gülün, ister gUlme. Yalnız şu var ki, Güneşin en zayıf 
~~.. li . nu;::~k Kınalı • yin: tarafı olan sağ muavine karşı 1stan-
~~ ~· °ll d.. ada - Hayır- - Galiba, bir akşam. Bursada.n mı, bulun en iyi anlaşmış ve kuvvetli sol 
tı.ı ~ ~t ı.~l'de kaa Mudanyadan mı neredense İstanbula içi ile sol açığı oldukça mühim bir 
~ ~ t. dıı~t'alad ar olan hatları gelen çocuklu iki kadın, gelirken sıkı ----------------

"d!tn(ınu Un~ tUna. araların bir deni7.e yakalanmışlar ve zavallı 8 U haf ta ki li k 
~~ "- ,,. tak on beşin. çocuğu da vapurda adamakıllı deniz 
ı.."'\t "Q. lk. · ~ tutarak hasta etmiş ... Sonra bu kadın- ı 
--~~~ ~i. d'• ~ lar, çocukla. birlikte yukarda adı ge - maç arı 

tı bı~btil'Ult Un akşazn İstanbul çen bu iki hattan birinin üzerinden ge 
ı ... k~ \'e k 
s~İlıd alabalık bir çerlerken çocukçağızın gene benzi sa-

~ ' 'i a Uç ~~~alarken ya- rarıp gönlii bulanmış ve zavallı çocuk 
t:!'.~'1a.ıb~ gl>~hrıttş, k oncek~ günü yan yolda: 
~t ta~ daİl.eyj 0 enarları yıp. - Anneciğim, anneciğim, gene fır. 
~'~ı ~lı "Yfnıı Okllııı JNnktı gazete tına çıktı galiba, beni yine deniz tutu-
~ t~~ aşlı bi akta olan mü- yor! 
~ 6rı ~ı bıta~1ıat, bir aralık Diye ağlamıya başlamış! 
~ (ı \'e ~ liın.cıeki k~ ~kara.ıamak • Bilmem yalan, bilmem sahi, yalansa 
,, ~et\ ıı:a balla ağıdı Yan göz.. günahı söyliycnlerin boynuna, birinin 

llıü~~ı, Cliba sorou: üzerinden kaç yıldır otobüsler işli yen, 
~ ~ tt~1 kiten d' 1.atıaliniz, bu- birinin üzerinden de halk, sanki sırat 

~ :.:;. ıı~?~ttıa1ı81 ... 
01a.~n bir tram köprüsünden geçer gibi geçen tstan • 

~ıiı;:qlh. t •ılz! :ı.. "''l ....., t"aın bulun 'bu iki meşhur ve işlek yolu ıuu 
, tı Otı. ;ti tıbt ~aylara bende. haldeyken bizim mütekait babalık, 

'1~ ~ll ı... ara Ue b· 3.ıan üç otuz, Süleymaniyeden Yemişe, tünel, yahut 
~~"(ide ınen laknnm - şimendifer istiyor. Tanrı insaf versin 

~ '1tie~ ~da y böylelerine! 
tl...~ t>tob·· "'e hatı UZtnakta ol. 
! .,.,. llıı1~ .. ar niçindir" Voleybol ''>lt ıı olob~Çındi.r. · 

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

~2-193 7 CUMARTESi GUNU 
YAPILACAK LtK MAÇLARI 

Taksim stadı : 
Günct - Beşiktaş B takımlan saat 

14 hakem Feridun Kılıç. 
Galatasaray - Fenerbahçe B takım

ları saat 15,45 hakem Adnan Akın. 
Şeref stadı : 
Eyüp - Süleymaniye B takımları 

aaat 14 hakem Tahsin. 
Topkapı - Anadolu B takımlan sa

at 15,45 hakem Rıfkı 
7-2-937 PAZARGUNU 

YAPILACAK LtK MAÇLARI 
Taksim stadı: 

Alan gözcüsü Nuri Bosut. 
Feneryılmaz - Doğan A takımları 

saat 12 hakem Nazım. 
Güneş - Beşiktaş A takımlan saat, 

14 hakem Sadi Karsan. Yan hakemleri bı:'l', ~ salııpıerinaen. Ma ,.. !arı bu hafta 
la..' ~~~ .. d~ '-" Faridun Kılıç ve Samim Talu . 
.. ,~ ~~~ı otobüslere de pa başlıyor Galatasaray - Fenerbahçe A takım. 

~ ~ t\la ~~enin T. S. K. İstanbul bölgesi voleybol lan &-aat 15,45 hakem Bosut. Yan ha. 
~ 11~~ ha.~tı. o~1 ~Yrilsefer iş- ajanlığından: kemleri Adnan Akın ve Muammer. 

G<ılata8aray tnk-ı m:ı 

tehlikedir, Güneş sağ müdafii bu iki 
siyah beyazlıyı durdurabilmek için 
bir hayli uğraşmak mecburiyetinde 
kalacaktır ki bu iyi vaziyette Nazım 

gibi seyyal bir merkez muhacimin de 
önü boş bırakılmış olacaktır. 

Siyah Beyazlılar, • Galatasaraya çı 
kardıkları gibi - seri ve sıkı bir oyun 
tutturabilir, buna mukabil müdafaa 
hatları da Rcbii, Rasih ve Salahaddin 
gibi karşı tarafı her an tehlikeli va • 
ziyete düşürecek oyuncuları marke e.. 
debilirse neticeyi lehlerine çevirmele. 
ri çok mümkündür. 

cak bir tek golle galip gelebilmişler • 
dı. Fener takmu geçen seneki vaziyeti 
aynen muhafaza etmektedir. HattA 
bu hafta sağ açık Niyazi de rahatsm
lığı dolayısiyle takımdaki yerini Na. • 
ciye brrakacak. sağ içte de uzun za • 
mandır time almmıyan Şaban oyIU• 
yacaktır. 

Bu değişikliğin Fener forved hattr.. 
na - az da. olsa • tesir yapacağına. 
şüphe yoktur. 

Buna mukabil Galatasaray, geçen 
sene ile kıyas edilmiyecek kadar yük. 
selmi~ bulunmaktadır. 

Salimin ortaya, Eşf akın da sağ mu
avine geçirilmeleri sarı kırmızı mü • 
dafaasını adamakıllı kuvvetlendir .. 
miştir. Muhacim hattı da şimdiye ka
dar sekiz maç yapmış olmasına rağ .. 
men bu sene tikin en ~k gol çıkara
nıdır. 

~faanuı.fih Fener thlmnmm bel e.. 
miği olan meşhur muavin hattı karşr. 
smda sarı kırmızılı akmcılarm ne de
rece muvaffak olacakları, sağ mua • 
vin yerine yeni ikame edilen Eşfakm 
Türkiyenin en tehlikeli sol açığı Fik· 
reti ne dereceye kadar tutabileceğini 
ancak bu pazar göreceğiz. 

Her iki takım oyuncuları teker te. 
ker karşılaştırılırsa. kaleciler ve mü. 
dafaa. hatları müsavi bir kuvvette 
olduğu göze çarpar. Muavin hatların· 

Gü.1~ tak"ınıı 

Fenerden sonra en az gol yemiş, bu 
na mukabil ancak Topkapı, V efa ve 
Eyüp kadar gol çık~bilmiş olan Gü 
neşin bu meşhur muhacimleri iyice 
tutulabilirse • Eyüp maçındaki gibi • 
Beşiktaş kolay kolay gol yiyemez. 

Galatasaray • Fener maçına gelin -
ce: San laeivertliler geçen seneki mü 
sa.bakalarm ilk devresinde rakiplerini 
altı golle mağlup etmişler, fakat ikin.. 
ci devrede büyük müşkülatla ve an -

da Fenerliler bir hayli ilerdedirler, 
Hücum hattına gelince • Fikret müs
tesna • Galatasaray f orvedleri, daha. 
iyi çalışan ve daha beceriklidirler. 

Futbolde evvelden tahminlere im • 
kan yoktur. Hele bu haftaki Galata • 
saray • Fenerbahçe maçı için hiçbir 
şey söylenemez. Bütün temennimiz 
lsta.nbulun bu dört gilzide klübünün 
güzel ve temiz bir oyun çıkarmaları. 
dır. O. M. Kutn.a'k 

1) ~· O~ Yıısınız? 6-2-1937 cumartesi günü Galata- Şeref Stadı: Alan gözcüı;ü Halid Ga , 
1 Ilı iLa d ~ilı·rn 1 \ • ~l l' 47. • • saray spor kulübü lokalinde yapılacak lip Ezgü. 

t-~ a ı tı.i"lıı d' "tcsbit et. voleybol müsabakaları: Altınordu - Davutpaşa A takımları 
~· ~~" l a es/n? \ Feneryılmaz - Galata Gençlcrbirliği . saat 12 hakem Halit Galip Ezgü. 
'" ~ ~ <ıt'lbı~ ~e İ,Stanbulun l saet 14,30 hakem Ali Rıdvan. Eyüp - Süleymaniye A takımları 

Seçen sene bir sayı 
farkla yendiği Güneş ta· 
knnma karşı pazar günü 
'~ü karşılaşmada nasıl bir 
netice l\lacağı merakla 
bekliyen Beşiktaş klübü
:ıün beş giiT.ide futbolcu
su müdafi Hüsni.i, soliç 
Şeref, merkez muavin 
Hakkı, solaçık E:§ref vo 
sol muavin Fe}'Zİ.ı ' 

~ b ~I}' ~le+nnı.esi ll- Galatasaray - Hilal, aaat 1,5 hakc:m saat 14 hakem Nihat Bekdik. Yan ha- · 
.\i~~~ll ':

0
'"" rl~~! . l Mehmet. kemleri Bahaeddin Uluöz ve Halid öz. 

'~~a: ~sız sessiz Ortaköy - Anadolu saat 15,30 ha. baykal. 1 
·~ g~ ı kem Hamdi. Topkapı - Anadolu A takımları sa,.t 

te lllUhbirisi..l 1stanbu111por - Davutpqs aaat 16 15,45 hakem Burhan Atak. Yan hakerr-\ 
hakem BurhaMddin. lai Tank'" Rıfkı, 
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6 Yazan: A. Cemalettin Saracoğlu 

u si eb 
~~~~_a~~~~~~İllÖ--6.&nı:&~ 

Yazan: (V~ Macera ve aşk romanı -83 Sinop 
Ey Türk! Denizi sev ve onu Türk kardeş

lerlne sevdir. Bil k ·, Türli aacak Türk 
sularına hakim oldukça ~Ulges·z bir 
emniyetin şeFef i lezze tini tatabilir 

Padişah, kız olm dı v ımm farkma va~mad~ 
diyerek sev·nç e arkadaşmm boynu a sıÇ~ 

ınUsterıll 

Muharebe başlar başlamaz liman
Clan kalkıp faik sürati sayesinde düş
man vapurlannın elinden kurtulmıya 
muvaffak olan Taif vapuru •Si-
nop mağlubiyeti haberini Is -
tanbula getirdiği zaman vakit 
ve zamanında tedbir almaktan· 
sa it işten ge-,:tikten sonra akıllan ba· 
şiarına gelen Babıali kodamanları bu 
vapurun süvarisi Yahya kaptanı harp 
ten kaçını§ olmak ci.inniylc muhake · 
me ettiler ve askerlikten koğdular. 
Bahriye nazırı Mahmut pasa da azle
dildi ve Kastamonuya süri.ildü. 

Çarlık idaresinin yıkıldığı ana ka
dar Ruslann büyük bir zafer suretin
de yıldönümünii tantanalı merasimle 
kutluladıklan Sinop deniz muhare · 
besi hakkında şöhretli İngiliz deniz 
münekkit ve yazıcısı Sir "H. V. \Vil
aon,, diyor ki: 

1835 senesi teşrinisanisinin otu • 
zunda vukubulan Sinop muharebesi, 
o zamanlar belki de yanlış olarak, 
hamberelerin ahşap gemiler için haya 
ti bir tehlike teşkil ettiklerini isbat 
eden bir vaka telakki edilmişti ve bu 
yü7dendir ki zırh süratle taammüm 
etti . 

Bu harpte yedi Fırkateyn, üç kor
vet, iki yandan çarhlı vapur ve iki 
nakliye gemisinden ibaret Osmanlı 
filosu Amiral Nahirnof'un kumanda
sı altındaki altı tane hattı harp ge· 
mısı , iki fıkateyn ve üç vapurd~n 
mürekkep bir Rus filosu tarafından 
tahrip edilmişti. Bu cenkte Rusların 
üstünlüği..i kahir ve ezici idi. Zira 
Rusların freborda ateşleri 11600 lib
re olduğu halde Türk freborda ateşi 
ancak 4000 libreden ibaret bulunu -
yordu. 
Rusların hambere atan 200 taneden 

fazla toplan vardı. Tiirk gemilerin
de ise hambere atan tek bir top yok
tu. 

Harbin sonunda ancak bir tek 
Türk gemisi kaçıp kurtulabildi. Di • 
ğerleri hep mahvoldular. 

Fakat Ruslar ham bere kullanma · 
mış olsalardı ayni neticeyi elde ede
ceklerinde §Üphe yoktu. Çünkü 
Türklerin Fırkateynlerine karşı Rus· 
lar kalyon sınıfı hattı harp gemileri 
çıkarmışlardı. 

Rus zayiatı 38 ölü ve 240 yara
lıdan ibaret olduğu halde Türk zayi
atmm iki bini tecavüz etmiş olması 
Türk denizcilerinin nasıl cesurane 
bir feragatle çarpışmış olduklarım 
isbat eder. 

Deniz işlerinde alkış ve takdirde 
pek de cömert davranmıyor. Sir \Vil 
son'un kaleminden çıkan bu satırlar 
Türk denizcisinin kıymeti hakkında 
en beliğ methiyelerden daha manidar 
dır. 

• "'* 
Aziz okuyucu .. 
Geçen yıl, mehtaplı bir yaz gecesi 

n< a ifil $ ® [F n ıril l'Q) n ır 
S®(Q)®~D 

Kanser hastalığında büyük ihti
sas kazanmış olnnbrdan Los Ange
los 'lu doktor John M. Aude, emzik· 
li annelerin gezmeğe gitmek ve ziya
fetlerde bulunmak bahanesiyle co
cuklarım ihmal etmeleri yüzünden 
kanseri bizzat davet ettiklerini söy
mektedir. Doktor Flude diyor ki: 

"- Kanserin en cok 1ntişnr eden 
şekli meme kanseridir. Bu da ço· 
cukları emzikle beslemek için olan 
asri temayül yi.iziinden, memenin 
tabii vazifelerine mani olmakla doğ
maktadır . ., 

Doktor Flube, Amcrihu:ia hmse 
ri kor.trol cemiyetinin p-rap mmta· 
kası reisidir. Ru PıastnH: hal·kmd .... 
çok derin tetkikleri vo.rd~. Havny 
ve Filioin adahrmda ro"ul·hrtnt i:r 
ynşma kadar emzirmekte "lan k--r1•n 
lar arasında hic kanser bulunmadığı-!' 
nı söylemektedir. 

deniz yollarının güzel v e temiz va -
puru ile Sinopta demirlemiştik. Gö· 
peşteye dayandım, tatlı bir hışıltı 
ile vapunm bordasını okşıyan ve ay 
ışığı altında nurlu yakamozlar yapan 
suları dalgın dalgın seyretmeğe baş -
Iaöım. Ve bana öyle geldi ki Amiral 
Hüseyin paşalara, imam oğlu Ali 
kaptanlara, Kavaklı Mehmetlere, Ka 
dir kaptanlara ve isimlerini bile öğre
nemediğimiz binlerce isimsiz kahra -
man Tiirk denizcilerine şerefli bir 
mezar olan bu sulardan bir ses yük
seliyor ve bana diyor ki: 
- Ey Türk! denizi sev ve onu Türk 
kardeşlerine sevdir. Bil ki, Türk an· 
cak Türk sularma hakim oldukça 
gölgesiz bir emniyetin şerefli lezze -
tini tatabilir. 

Bizler Türk denizciliğini yaşatmak 
için öldük. Bugün şahametli menki -
belerimize layik bir Türk denizciliği
nin yeniden doğduğunu ve yava§ ya· 
vaş büyüdüğünü gördükçe ruhları -
mız şad oluyor. Boşuna ölmemiş ol
duğumuza artık inanıyoruz .. ,. 

Bundan tamam 83 sene evvel bir 
kahramanlık halesi içinde gözlerini 
yummuş olan Sinop şehitleri son uy· 
kulannı rahat • rahat uyuyabilirler. 
Zira o yiice dedelerin bugünkü yiğit 
torunları belki ogünkünden yüksek 
bir imanla Cumhuriyetin genç fakat 
dinr- bahriyesini ellerinde bulunduru
yorlar, çalışıyorlar. 

Ne mutlu o şerefli dedelere! ne 
nıutlu o dedelerin bugünkü mütevazı 
fakat onlar kadar cesur ve vazifese
ver torunlarına! 

-SON-

Geçen tefrikaların hülasası: ı 
Uçüncü Muradın sarayına alına. 
oak kontesin yanmda esir taciri 
Hacı MWJtafa kilçük zenci Siinbülü 
görüyor: 

Saraydan satm alınmak işi ortaya 
atılalıda.nberi, Hacı Mustafa Konte
sin dairesine mekik dokuyordu. Bir 
seferinde SUnbül'ü orada gördü. 

- Ay ..• Bu maymun burada ne arı. 
yor! • dedi. 

- Bahçede oynuyordu. Hoşuma git
ti... Camı vurarak içeri çağırdım ... Ken 
disine yemiş filan verdim, efendim ... 
Pek hoşuma gitti. 

- Evet, pek şirin. .. 
- Müsaade ederseniz yanımda kal. 

sm. .• 

- Hay hay... Eğer isterseniz, ya. 
runızda kalsın... Fakat onu siu büs
bütün verebilirim ... 

- Çok teşekkür ederim... Haydi, 
Sünbül ! Öp harummm eteğini ... 

Sünbül, artık konak ve saray kaid~ 
lerini öğrendiği için evvela efendisi 
Hacı Mustaf anm eteğini, sonra da ye. 
ni ha.nmımmkini öptü. 

••• 
O ak§am, Venedikli kontes, mahre. 

mi esrnn olan Milırümahm boynuna 
sanldı: 

- Ah, öyle mes'udum ki .. Artık sa. 
raya gitmetken, orada mahpus kal -
maktan korkmuyorum.. Değil mi ki 
"peri padişahının oğluna" kavuştum .. 

Mihrümah: 
- Peri padişalımm oğlu... • diye 

gülümsedi. • Bakınız, beni mahremi es 

rarınız yapmaktan nasıl memnun kal
duuz! 

- Öyle... Öyle... Bu iyiliğini asla 
unutamıyacnğım ... 

Bu muhavere cereyan ederken, ko. 
nuşanlar üç ki.siydi. Üçüncü şahıs da, 

Sünbüldü. Yeni hı:ı.nımımn ayakları di. 
b!nde bir köpek sadakatiyle oturu
yordu. Onun elbisesinin boncuklariyle 
oynuyordu. Venedikli kadın da, peri 

şehzadesinin kıvırcık saçlarını okşu • 
yordu. 

Mihrümah, deminki sözleri söyle. 
mekle beraber, hayli müteessirdi: 

"- BUtün em~lim. saraya avdetim
de yanımda bir erkeğin bulunmasıydı. 
Onu tedarik ettim. Fakat, Beşirin 

telkinatiyle bu oğlanı kontesle pay • 
la§mtlk lô.zımgeliyor. Ya elimden büs. 

bütiln kaçırırsam ... " 
Dimağında bu dlişünceyle, SUnbUle 

baktı. Kilçük zencinin yeni harumma 

fazla sokulduğunu görU.nce, doğrusu, 

yüreğinde hafif bir kıskançlık uyandı. 
- Müsaadenizle ben gideyim ... 
Kontes, mani olmadı: 

- Hay hay •.. Yarın erkenden gene 
beklerim ... 

SünbUI, Mihrümahm arkasından ka
pıyı kapatmak için kalktı. 

Aralıkta, yalnız kaldıkları vakit: 
- Benim aklım fikrim sende ... Sev. 

diğim yalnız sensin! • dedi. 
Ah, saray kadınlan... Bütün entri

kacı, fesatçı kabiliyetlerine rağmen, 

bir tek aşk cümlesi işitir işitmez yü. 
rekleri eriyivoren biçareler ... 

Mihrüınah bu sözlere inandığı için, 

Tefrika numarası: -16-
Yanlız, cinayetin yapılı§ tarzI onun hlç 

de nazarı clikkaUnl celbctmemi~tı. Ye§il ha. Y A Z A N : 
ynletin görUıışü ile Krlı;erin bir yeşil ok lle 
ölüşü arasrndakı münasebet bir hayu ga· 1E c11 g a ır W a O O aı ~ e ı türdü. Hayır, anahta?"ı kalktığı zaman ya!"' 

tığm atından alıp hcntiz boynuna takma· 
mıştr. Yıldırrm glbl yatak odasına koştu, 
kütüphanenin kapıı:ını arkasından mütht§ 

rlpU. Bcllamlye g8re, cJnayetl yapan Kri• ÇEVİR 
EN: fa 

gerden lntlknm a1
mnk iatıyen bir serseri----------------

idi. Ve gazetelerdeki hayalet ne§rlyatmı gö 
rllnr.e bundan lstltade etmişti. Bütün bu 
meselede nazarı dikkatine çarpan §ey, l<At'.· 

inin endJ§ell yüzU ldJ. Bcllami bunu da, ma 
ırL-tnl vUzUnc çarpmış olmasma atfedlvn..- • 
du. Bunaan baııka, ı;:ı.tonun yanmdakl ''Ma• 
nolr de la Damc., ismini ta;ııynn eve gelen• 
!er de onu mcş~l edJyordu. Bunlarm kim 
olduğ'lınu lıllmlyor, merak da etmiyordu. F· 
snsen SM1nl başka kimseyle, şatodan bari~ 
te o'an bitenler hakkında görUşmezdl. U§ak• 
lan kat'iyyen ona ıKSz slSylcmczlcrdl. Sade 
bir şey sor:ı.cak olursa cevap vermekle ikti
fa ederlerdi. 

Vlllts gittikten birle~ gUn sonra, Bellaml 
yeni bir b:ı.şbademe aldı ve gelir gelmez ytı.• 
nma çaiprarak cledPkt: 

- Delikanlı, 6'JnU hatmnızda tutunuz ki. 
ben ça~:ı.d-ın brnlm bulunduğum yere 
r,cım,.nlze ınzum yoktur. Mesela. dUn alqıam. 
kO.Ul:!m size bunlnn s8ylcmlş otma.omıa rağ
men kUtüphane."lin kııpısmıı. vurdunuz. 

- Affedersiniz efendim. HenUz Adetlerin!• 
zl bilmiyorum. Fakat öğreneceğim. 

Ş:ıtoyn yeni hnşhademenln gellşl ııankl 

$!\\1nlyl bU3'1JutUn slnlrlendlrmJı,U. Ötede, 
berMc sersem sersem dolaşıyordu. B@llaml 
bir gtın onu bahçede dola~ırken gördU ve 
alay etti: 

- Nen var S:wınİ? Ne korkuyorsun 7 
Yoltsa polis izini ~uldu mu 1 ' 

- Hrı.vır cf "idim, birnz rahauızım da.. 
- ö ·Je f"e l:c:ı<!lnc bir "rışka f~ bul, bura• 

"l e:ın'.l toryor.ı d "'ll. ' 

Ye!'!ll h"'":ı' •ın son görllndillffi gUnUn C
~ r!nd":ı on ~1 glln gec:mlşti. Bellaml onun 
b r d rıı. rörUmneylşlni, köpeklerin mevct. .... 
dl:;etlııe atfc•ll\'Or ve. 

- Kurt it ... •ııcrl, dl)·ordu, galiba hayr.·ı 
ı •• .. tin ho .. una gitmiyor .• 

raı, .. t bn diz' rl e6vlrd!Mnln ~ecesi, nt'• 
... ..,ı. kHp"klerd"'n hirtnln homurtu:ru ne 1 
·n.ndı. r.v,·clC'" eM!r vermJş oldu!ttı s::ibl ltr• 

r ]'lrl.,,. ''\ hllt'IT'I r1ı>l<trlkler yanıyordu. Kf· 
lel:1 C':-dc:ı lJlrl, hnreketırız olarak duruyor,! 
lnıln'<larınt dll:mlş, koridorun nihayetindeki 
merdivene baluyordu. Bellamf k6peğlnl ça• 

ğırdı. Köpek yavaş yavaş ona doğru Derledi. 
Biraz sonra da, öteki köpek merdivenleri 
yıldırım glbl çıkarak efendisinin yanma ge:• 
dl. 

Bellaml endişe etmi~tl. Odasına gidip ta• 
bancasmı nldı ve d!§D.n çıktı. Alt kata indi. 
KUtUphanenin kapısmı açtı. I.Ambalan yaJ·.

1 
tr, her tarafı gözden geçirdi. Fakat bir tıeYj 
yoktu. Odasına çıktı, l~mbaları daha sik• 
dürmemi~tl ki köpeklerin yeniden homurdan! 
dığını duydu. Dı§an çıktı. I<:öpekler gene 
aynJ vaziyette idiler ve merdfvene bakıyoı • 
lardL Bellıuni onları çağırdı. Dönüp bakt:·: 

tar. Fakat kıpırdamadılnr. Bir daha c;ağıı· 

dı. O zaman klkıp geldiler. İkisinin de er.-! 
dlşell oldukları belliydi. Fakat Bellamf !ru.• 
la alclrrış etmedi, gidip yattı. Sıı.baha doğru, 
kllpeklerln blrk~ drfa da.ha homurdıındıkla· 
rmı duydu. IAk!n kalkmadı. 

Sabnhlcyln saat ~te uyandı. Hava dahs 
karanlıktı. Kalktı, elektrik düğmesini çev'• 
rtnce oldu~ yerde mıhlanmış gibi kaldı. 
Her tkf kapı ardm!\ kadar açıktı. H:ı.lbukl 

gece ko.Ikıp dö:ıdUı'tll zaman onları kapad"" 
~ma emindi. Ya köpekler? Dıtan l<o~tu. 

Baktı. EvvelA, onları ölmüı, sandr. Fakat dik 1 
kat edince sadece uyutuımuıı olduklarını an~, 
tadı. 

Be:ıaml dtl~ndO. Demek bu gece havvan· 
farın endf~elenmelert boş-.:Tta dc!tlldi. Birisi 1 
koridorlııru:\ dol~mıştt ve bu "blrlsl,, Yeşil 1 
hayaletten başka kimse ol:unazdı. 

Köpekelr yarım ımat kadar sonra kendllr
rine gelmişlerdi. Bcllaınl on1nn yer'crlne gt
tUrUp ltapıı.dı. İçinde bUyUk bir endi~e ya•· 

dı. Ye;ll htıyalct niçin gelmişti? Ne istiyor· 
du! Kapıyı acıyordu! Herhalde istedi~ r.·
man 14toda dolno:'3blleccğlnl fsb:ı.t için o1t
rna%dı. I1nyalcUn böyle litedc, beride dolıı.c; • 
~ bir §ey çalmak için olab1llrdl? Fakat neyi"' ı 
Blrcıcnblre, Bcllıunı her l!ey:I anıadı. Hayalet 
anahtnn anyordu. BütUn r,11n ince bir kcıT"' 

donla boynuna nsılı olan ve gece yatarken 1 
yastı~ın altına koyduğu, 1ncc, uzun ve ~r
rlp dl111 anahtarı, Evet. Bu ancak bu şeklide, 
lzah edileblllrdl. Bellaml ellnt boynuna g~ 

bir gürültü lle kapadı. GürUltüyU uyku arc
smda S:ı.vlnl duydu, efendisinin bomba Ue 
intihar ettiğini sandı ve ıôı taratma. döner 
iten, yüzUnı.le bir tebessüm belirdi. 

ESKi E\1N YENİ KlRACil..ARI 

Sa\inl k6ylln postahane.sine giderken uzak 
tan tanıdık bfr sima gördü ve suratını el.· 
şltU. E~cr, b:ı..5ka bir yol olııa ve bu ağzında 
slgnrıı.. ge'cn geçenlere dikkatle bakan kızıl 
mftlı d 1llt0nlıyı görmemezlik edcbllscydl, 
Savinl tereddüt etmeden bunlardan blrln1 '.\"r.

pıı.calrtı. Mnnmatlh, bir tecrUbe edeyim dr-l 
dl. Fakat Splk Holland hemen onun koluna 
ı;irm!' ve sormıı.~a bn.~lamıştı: 

- Şntodıı. ne v11r nt- yok? Yrşll hayalet 
, .. .,1İııh·ct mi aMı? Hrnllz dlSnmedl mi? 

- Htt)ır bllyUk gn:ı:ctecl. Bu fl'CCe klSp,.1·· 

!eri 11v1.1tmıı,. Tclt"l"!lfhruıı-ve ~diyorum. n.· 
Uvar, Yet1U hnvaleUn dört köpekle daha güç 
uf,ra.~nbllecclHnl ııantyor. 

Ve Snvinl f,.t.,,Jrn, "nldn bıınla.n l!Öylc-
"lm., diye kendi kendine lMetler ederek 
Ul"'1.M.,•rtı Mttl. 

Splk Holt~d o sn'bnh, 'nelçlkada oturan 
do•tu Vuddn."! hir mclıtııp alm:ı;tı. Mektubun 

bir kt.."lllmıJ:ı, bu hayırsever adam §Öyle d'• 
YQl'dU· 

"Guctenlzde, ~a.to hn1tkrnds. y:\7.dığmı:r 
m.:ı.lmTo1C'ri ıılnı•lnm. Jbkfü:ıt.t'n glizel yn • 
mı'}!Jmız. l!ııv:ı.ll"t b:ıhsl mllkcmmcl. l.'olnız j 
~·n.7.•nızd.'ln, l'e,11 ltrm:ınlte~ln nihayet Bellr-

mlnln ıııinlrlrrlnl bn:ıııc...,f:nn 01$1, eıllyorsu

nııL. Al ıımvorıııınu7. a7J1Jm. Bn özü fenalık 
ohn n.dıı.mı hiçbir ~ev ltorlmtnm:t.7.. Şunu da 
söytnmnıc l~f'rlm Jel Krlı;-ı-ri öldtlren elin nl. 

tı:ıT"t't Bellum!yl de ölılnt·c~f'klnl uınnetmlyr• 
nım. nana lll le geliyor kl, Bcllcmlnln tıılll, 

şa.totb görUnon hayaletin aradığı §el1 ka.C• 
yotlo b:ılacağt gün tftpyyllr edecektir.,. 

Eund:ın sonrn Vud, hafta sonunda Lon

drayn gc!cecğlnl bildiriyor, onu yemeğe d· ·ı 
vet c~ıvordıı. Gnzet"ci, Vud ile Belin.mi arr
mnd~ki ta~ tı dü!lünmektcn kcnditlnl aıamr• 
dı. Bırısı btıtlln mıı.naslle hlr inııandı. tylll!t 
ynpl''l""tnt seviyordu, hayatını bu l;ıe vak!• 
"tmı,u. 

ötrkl C!!kl :>:amıın masıı.llarmdakl devler 
gibi bir ıatoya çekllmtı, tek ba§ma Ytl.§ıyor, 

kendi dairesine 
kildi. .4. . .. ~~ 

Aradan hnyli .zanııı.Il ıt13 ~ 
tün planlar tatbik snhsS ~ ,.,1 
tu. Şimdi artık, kO~ll f-:0! 
Padişahın gözdeleri ıı,S1!1d~ı). 

O sabah, hah·ct ~ ıJib~" 
vakit, yeni nedimCSl eaJl jçi# 
disini karşıladı. fleY~11• 

- Nasıl? • diye So , 

- Mükemmel. _..rııadI' 
VllJ~ 

- Demek farkına ted~ 1, 
- Hayır... Ban11 d ydi··· 

şeyler cidden f evkalfı ed~ 
dilmiş bir vücutla. . pil §t)<iD 
gittim ..• O da hiç bır .0~ MI 

rol< ' ,,,,. 
varmadı... Zaten, " ~ıı. P c? 
Şarabı da içmiş... SS. tti1'- ,; 
den, edebiyattan bnh~ll ~ 
İtalyan şairleri hakklll 

b ·11·110T··· 0• dim ! Eskilerini ı .1 tıı.I1 o 
- Evet, Safiye sul ~ 

mış... Jllut dil 
- "Sen SaiiY~!.~eııııı! ... '' 

Seninle sık sık go~ ~ 
fatta bulundu. . f8Ji Jı•) bil' 

- Bu, büyük bırjŞallJJll~ ~ 
tanım ... Çünkü, pa..d ~ _.,tJ . ·a. l>M'--
yattığı kızla ekser~)' seıı<Jell bl 
yatmaz... Demek ~1 dıı.'·ı-cıı ;JI 
mış ... Hatta :M.a~15\i~ell 
zarfında üç çocuğ\l /ı 

Kontes: dtı i}Ç ~ 
- Bravo b"r kaı:11 • J3it' ~ 

ğuran anay:ı ! • aed1
• i.r şt~ 

Vcnediktc de böyle b .. i' 
Mihrümah: ter5 ~~ 1 
- Yok canım. und' 

d . p d" ah n bir pa ı. • a ış ı """Idir· 
birden doğmuş degı ; 

- Nasıl ya? a.dıJlısJ'• 
- Başka başka ~ . ..dıılsJ'' 

günde üç çocuk dog .... -
- Allah allah··· .,p_ ,., b' JtCı~ ., 

- Padi.~alıım.ız ,ırdeıı1&,1~e 
la bir daha yatını:ı.zd ~pv ~ 
Şehzadeliğinde bu c~ş. }.)'" 
m daha ileri vardı~.ı;pıı11' 
Uç kızı birden anne asttı~ 

Venedikli kontes, . t>it' ~" 
.. yerıı ıc r 

hakkında her güil cti1r 
yor ve ilerde istif ıı.de diY'ord"' ...f 
sini hafızasına nal·~_ htll ,,ııı; .. ı 

ad l ~ıı>. \)il\ 
O sıralarda, P ;tJlı.' _aı 

Nurubanu vefat e J\Oııtt~j 
Eğer o sa.ğ olsaydı, rıı. e~"~ 
gözde~i olduktan son ~~e 
derek arzı taziınat ~ıı.t 

b·nu' di. Fakat Nur a . 1 
d . h ,·,1 ·~;f 
ışa a: . i cJl . ı.ıeı'" 
- Sarayın işJerın <Jtlıı 

cek olan Canfedadıt·JlliŞti· .,JJ 
. k . y' ae !tY" 
rıme nım sa · • ıııt ~ 

Böylelikle, sıı_fir;ıırbl'. ~ 
sultana bUyük bır 6'i~J1 01~ 
luyordu. Annesinin ~~ ~ 
ömründe dışarı <l1~ dil Ç~/ 
şah, ölümünden s~~ıı.Y lti~ 

Esasen, n.dının CııJlf ed~ el • 
ma.sma rağmen di. tıtııı~ 
mirt gözdelerinden i}C ~ 

~u "'ef manında, Nur dii' ~! 
defa clcle vererek Jt0~1f?l~, , 
entrikalarına karşı snıı.Sftl 
de sultan, öiüınU c ı1· ,/ 

ğına vefakôr oııııııŞI (P" ~ 
,.ııl' ) 

dar !e!l ı{J. clliıd<'!'I ı;eldlğt ıı:a ~ lj' 
§ıyordıı. \"et ~p 

O gUn, mösyl> flO Qo.te ,P ,J 
ıc:tl• ~ &', 

meı';1nc davet ctrtı den ) 1 ~ vıı.rlarmı tıı.ldP e ı~r'l!Jl ~~ ,,,,, 
''Mruıslr de ln Dnr:~;~ııırıtı!:~.~ r ! 
vetıer t:ı.rafmdarı ,-r. \ ı'Jrıt-'/ 
geldi. Yemek )"edile~!>~ C ~ı)f" J 
evin bnhc;e!:inl dol~,1\"s,rlle r 
bir tnrnfı ş:ı.tonun. · ...il '1 
tccı oraya gcıtnco · bil'• 

- Mis Hovet. dedi• 

gibi! erdi: !!~ .1 
Genç kız ce\'DP ., }tat jJt rl"" 
- EvC't vardı. :f'a ~ıetll'"ı/. 
- Yoksa Ycşll bil. 

nı mi zannediyor. ( 
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FAUSTA 

ve bağırdı. 
Genç boğa güreşçisi, yere düştükten 

sonra. biran içinde Servantes gibi bağ. 
lanmış ve onun gibi dışarıya çıkarılmış--
tı. 

Pardayan odaya atlayınca, lclöşemele
rin oynadığını hissetti ve ayni zaman. 
da, bütün şiddetile karanlık bir yere in· 
diğini hissetti. 

Gayriihti.yari kendisini toparlamak 
için kollarını açarken, kılıcı bir yere 
çarpmı~ ve elinden fırlamıştı. 

Bütün şiddetile düştüğü bu kapkaran 
lık yer, pek de derinde olmadığı için, 
canı acımamıştı. 

Alaycı bir tavırla ayağa kalktı ve: 
- Of!.. diye mırıldandı, böyle bir tu· 

zağa düşeceğimi hiç de aklıma getirme. 
miştim. Bunları da senyör Espinozanın 
meşhur apartımanlarına benziyor. Fakat 
hergün de ayni heyecan, ayni işkence 

ve üzüntü doğrusu çekilmez!.. Maama
fih, bu gene kendi kabahatim .. Başımı 
kendim belaya sokuyorum. Fakat bu 
son! Bundan sonra artık gözümü dört 
açacak ve böyle aptalca, gözü kapalı, 

tuzaklara düşmiyeceğim.. Ayıp doğru
suM Eelaleme kepaze oluyoruz. Galiba 
ihtiyarladık da ondan!... 

Ve Pardayan böylece - her fena va. 
ziyete düşü~ünde olduğu gibi - kaba
hati kendisine yüklettikten sonra vü. 
cudunu ve kafasını yokladı ve gülerek: 

- Mükemmel! Herşey yerinlde. dedi. 
Fakat şu kılıcımın elimden düşmesi 

pek de iyi olmadı. Bereket ki kamzm 
duruyor .. Pek fazla bir şey değil ama, 
icabında işe yarar. 

Pardayan böyle düsünerek elini ke
merine doğru uzattı. Kemanın kılıfı o
radaydı. Fakat kama yoktu. 

- t~ler çatallaşmağa başlıyor, diye 
mmlda~dı. Zavallı babam bu halimi 
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görse muhakkakki beni tebrik eder. 
"Aferin ~övalye, der, epey terakki et. 
mişsin l Silahını elinden alıyorlar da, 
haberin bile olmuyor,,. Hakikaten, ga
liba bunamağa başladık .. Herkese mas
kara olmağa başladık! 

Böyle söylenerek, elleri ve. ayakla. 
rile etrafı yoklamağa başladı ve tekrar 
mırıldandı: 

- Pek geniş bir yer değil.. Bir tek 
mobilye de yok. Her taraf 'bombo~ .. Bu 
taşların üstünde geceyi nasıl geçirece
ğim? •. Hoş ya, ekselans Espinoza ce
napkrının bizi sokmuş olduğu tabuttan 
biraz ıdaha iyice bir yere benziyor .. 
Tavan da pek yüksek değil. insanm ne. 
redeyse kafası çarpacak 1 Fakat bu da 
ne? 

Pardayan yürürken. ayaklarının al
tında bir ~ey hissetti. Eğilerek elleriyle 
aradı. 

- Olur şey değil! .. Bir parşümen t. 
Acaba ben göreyim diye mi buraya kon 
muş? .. Herhalde değil! Çünkü o zaman 
bir parça da ışık ll'ıtfedilirdi .. O halde 
tesadüfen burı:.da unutulmuş olacak! 
Neyse, bunu sonra düşünürüz. Şimdi 

böyle şeylerle uğra~a"'cık vaktim yok. 

Parşlimeni ihtimamla yeleğinin ara-
~· soktu ve tekrar söylenmeğe başla. 
dı: 

- Fakat bu tuza~ı ac.2!ba bana kim 
hazırladı? Espinoza mı ... Fausta mı?
Hoş ya! Bunun pe!< de ehemmiyeti yok. 
Pangisi olursa olsun, yalnız muhakkak 
b:r şey varsa, o da. beni burava hoş 
b:r vakit geçireyim dive solmıadıkları

dı r .. Beni ne yanacaklar acaba?.. Her
ha de bur:ı"ı adi bir bodrum değil.. Bu 
koku da ne? 

"''r arahk !!Ustu ve koklamağa başla. 
oıı 

- Ne kuvvetli koku.. Burası gii-

zel kadınlara ait bir yer değil ya 1 .. Şim· 
di anlaşıldı ı.. Fausta ! •. Faustadan ba!J
ka hangi kadın böyle mezar gibi yere 
kendi arzusile iner de dolaşır? .. Fakat 
bana ne oluyor? •. Nefesim daralıyor •• 
Başım dönüyor.. Fena haide uykum 
var .. Fausta t.. Bu Faustanın işi! .• 

V c müstehzi bir tebessümle: 
- Beni muhtelif şekillerle o1dürmeıo 

ğe teşebbüs eden Faustanın bu defa na• 
srl bir ölüm keşfettiğini doğrusu merak 

ediyorum? 
Birdenbire, sanki Pardayanın bu sua. 

tine cevap olarak, tavanda, el büyüklü· 
ğünde bir delik açrldı. Ve içeriye giren 
ı~ıkla beraber, Parday~nm çok iyi tant• 
drğı bir ses, şöyle dedı: 

- Bu defa öleceksin Pardayant 

Pardayan gülerek cevap verdi: 
- Mademki güzel Fausta bana tatlı 

sesini duyuruyor, ölmekten daha kolay 
ne olabilir? 

! 
Fausta devam etti: 
- Pardayan ! Seni demirle öldürmeli 

· istedim, demirden kurtuHun, suda boğ. 
mak istedim, sudan kurtuldun, ate~te 

yakmak istedim, yangından da kaçtın. 
Hatırlıyor musun bana sormuştun: 

"Bana karşı kullanabileceğiniz hangi 
madde kaldı?., diye. Şimdi işte sana 
cevap veriyorum: "hava!., Par•fayan t 
Teneffüs ettiğin hava zehirlidir. iki sa· 
at içinde öleceksin. 

- 1şte demindenberi halledemediğim 
mesele. Tasavvur ediniz Madam. demin 
denberi. burnuma çarpan bu koku beni 
meraka düşürmüştü. Belki inanmazst• 
nız ama, temin ederim ki. sizi düşün. 

düm. 
- İnanıyorum, Parldayan. Fakat nı 

düııündün? .. 
Pardayan soğuk bir sesle cevap ver• 

d: . -
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- Oüşilndilm ki, dünyada, blSyle ber ı 

ıbat bir yere inebilecek bir tek kadın 

1 

var: O da siz madam. Düıündüm ki, 
Fausta buraya ancak ölüm saçmak için 
inebHfr ve burasını mezara çevirmek i
çin f Zaten başka ne yapabilir ki. İşte 
düşündilğüm şeyler madam. 

- tyj tahmin etmitsin Paz1dayan, ö. 
lece'ksin 1 Elimle zebirlediğim havayı 
teneffüs ederek öleceksin. 

Pardayan soğuk ve dehşetli bir acele 
cevap verdi : 

- O kadar acele etıneyin madamı 
DaJıa o1medim :ve ölmeğe d~ niyetim 
yok. Size bir şey söyleyim mi madam? 
Bana öyle geliyor ki, ciğerlerim olduk
ça sağlamdır. Ve, beni öldürmek için 

zehirlediğiniz hava ııize ihanet eıdecek
tir. Doğrusu sizin nammız:a pek üzülü. 
yanını. Bildin emekleriniz boşuna gi
decek. Fakat bir türlü anlaıııadığnn bir 
ıey var. Beni ne diye öldürmek istiyor 
ıunuz? 

Fau_sta deh§et veren bir samimiyetle 
cevap verdi: 

- ÇilnkU seni seviyorum , Pardayan. 
- MUkemrneJ i~tel O halde beni bi-

lftkls yaşatmanız lazım 1 Bilmem ama, 
benim anladığım, hakikaten seven in.. 
sanlar sevdikleri mahlQkun hayatım 
kendi hayatlanndan daha kıymetli ad. 
dederler. Fakat her ne olursa olıun ına
daın bana öyle geliyor ki, demir ve su. 
&n nasıl kurtuldumsa. bu defa da öyle.. 
ce bu ~biriden kurtulacağım. 

- Ola\lilir Pardayan, fakat ıehir-
den kurtulsan bile, gene ölmcğe mah
kOmsun. 

- 'J'ecessüsUmü affcıdin ama, anlaya. 
rnadnn.. 

- As.Jık ve susuzluktan öleceksin, 
P.-ırdayan r 

- Bu hiç de ho§ bir şey değil doğ-

rusu .. Hem benim saflığıma bakrn ld, 
sizin böyle canavarca bir niyet besliye· 
ceğinizi aklımdan geçirmeğe bile sıkı .. 
hyordum. İnsan hazan nasıl da aldanır! 

- Biliyorum, Pardayan, bu i§kencc
Ii bir öllimdür. Seni böyle bir ölümden 
kurtarmak için havayı zehirlddim. D1,1a 
et de zehir tesirini göstersin., bu su
retle, açlıktan ölmek işkencesinden kur 
tut ursun. 

- Anlaşıldı madam. Beni öldUreme. 
mekten o kadar korlcuyoraunuz ki, iki 
tedbir almayı daha faydalı buldunuz .. 

- Doğru, Pardayan l Fakat seni bu
defa kaçırmamak için, yalnız iki ted
bir değil, bütiln tedbirleri aldun. Meza. 
nnı kapayan bu demir kapıyı görüyor 
musun? 

- Hayır madarn, görmüyorum! Bay 
ku~ değilim ki, gözlerim zulmeti delsin. 
Görmüyorum ama, demin elimle yok· 
ladım. 

- Anahtan nehire atılmış olan bu 
demir kapı, bir müıl:let sonra tamami· 
le sıvanacak ve bir duvar haline gele. 
cektir .. Seni mezanna indiren mütehar

rik tavanı işleten makine de ıökülecek· 
tir. Benim bulunduğum odanın P,encere 
ve kapısı da sıvanacak ve burasaı ikin .. 

ci bir mezar haline getirilecektir. Farzı 
muhal olarak tavanı yıksan bile ikinci 
bir mezara gireceksin. O zaman istedi
ğin gibi bağır, İmdad dile .• Senin sesin 
-dört duvardan dışarıya çıkal'lllyacak ve 
kimse imdadrna gelemiyecektir .. Hatti 
ben hile.. Anlıyor musun Pardayan, 
şiındi anliyor musun ki, artık hiçbir 
kuvvet seni kurtaramaz. 

- Karşıma istediğiniz kadar mani· 
ler dikin madam. Zehirden kurtulacak 
ve buradan diri olarak dışarıya çıkaca
ğım .. Ve siz de bana olan muhabbetini
zi izhar edemiyeceksiniz madam.. Vah t 

< 
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- Rica ederim, ynva~, dedi. Acele 
edip kendimizi tehlikeye atmıyabm. 

• Sessizce ve !dikkatle hnreket etmemiz 
lazımdır. 

Ben önden yürüyeceğim, siz Don Se. 
zar arkamdan, Mösyö Servantes de en 
geriden, biribirimizi gözden kaybetmi
yelim •. Artık hiç konuşmak yok, yürü
yelim! 

Pardayan, El Şikonun tarif ettiği şe. 
kilde eve doğru yürüdü. 
Kapı ve pencere kapalıydı. Hiçbir 

yerden, en küçük bir ışık smntısı da· 
hi gözükmüyordu. 

Paıidayan evin öbür tarafına doğru 

saptı. Orada da ayni hal.. Herkes uyu
muş gibi .. 

Pardayan biraz daha ilerledi. Burada 
zemin katı pencerelerinin birisinden 
hafif bir ziya sızıyordu. 

Pardayan durdu. 
Şimdiye kadar herşey yolunda gidi. 

yordu. Bu defa yegane mesele bu pen
cereye yaklaşarak içeride neler olduğu
n1.1 görmek ]§zımdı. 

Pardayan, arkadaşlanna pencereyi 
işaret etti ve tek bir kelime söyleme. 
den ilerledi. 

Her şey lehlerineydi, çayırların üze
lerinden yürüyor ve bu suretle ses çı
karmadan ilerliyorlar1dı. 

Diğer taraftan, yanlarından geçtikle. 
ri c;:k ~alılıklar da, bir tehlike vukuun
da saklanmalanna yarayabilirdi. 

Pardayan bu çalrlıklardnn birisinin 
arka_srndan geçerek pencereye yaklaştı. 
Don Sezar ve Servantes de sırayla onu 
takip ettiler. 

Fakat, Servantes tam, çalılığı geçer
ken, oradan uzonan birkaç çift kol, bo. 
ğazına sanldı, ayni zamanda ağzım tı
kadı, ve hemen akabinde, kafasına ge· 
çirilen bir çuval etrafım görmesine ma. 

l 
ni oldu. Jl1 ı• il' 

Neye uğraıdığıru anlayaın:ğ~ 
lr edip, birnn içinde sıınsıkl.. ti 
çalılıkların arasna götürüldLl: 111~~ 

Bu h~disc, öyle büyük ~ır ııe fi'>~ 
sessizlikle vuku bulmuştu ]cı, ,,11 f•' 

btıtl .. yan ve ne de Don Sezar ;, 
varabildiler. ,ıııl'~ ıtl 

ıÇalılıklann arasında, ad çıJı'~ 
risi, Ser.vantesin mantosunu r•• S~" 
bunu üzerine geçirdikten sofleıe r.liJ 
tesin yürüyüşünü taklit ett11 rıt1 ~ 
rak, Pardayan ve Don Sez• ~: 
·takıldr. ~ ; 

o .r:aman amirane bir ses adl"°"' 
- Bu adamı, dışarıya g ti' 

kat cnnını aCJtmayın. . J.Jld" 
Ve Servantes ;baygın bıt ,! 

çeden dışarıya çıkarıldı. poO 
Bu esnada, Pardayanla ~ 

pencereye yaklaştılar. dl ;;-: 
Bu pencerenin zemin k~u;; }1it ., 

ğunu söylemiştik. Faka~ 0;darsıJSI ~ 
katı ki, uzun boylu bır rıa 

pencer.eden içeriye bakftl'fl ~ 
yoktu. d•• ' 

Pencerenin her iki tarafın i>ft~ ~ 
çe birer sandık ıvarldı. pab• t\l,_)~ ~ 
evvel, Espinozanın kurdu;;dı1'1•"'.:J 
de çırpman Pardayan o'lf' 
vaziyette buralara, korıınut dl f" 
çok garip buldu: . rıtd•11 ,.if 

- İyi bir tuzak, dıye ~ bİy &e 
kat bu defa içine düşınege / 

tim yok. tJC 
dikka Sonra, panjurlara -'~ 

düşümlü: t"rd' """~ 
·ur"' ;.! 

- Çok tuhaf! Bu p~nJ pe1i~ 
pek sağlam şeyler değil.'.rüle·· ~ 
çinde .. Hem de galiba çti dllf"

11 
~ 

Fakat P<ırdayan böyle ot•~ 
bütün aşıklar gibi habers!ı. tıeP' 

b. 'sını ~ 
Sezar, sandıklardan ırı 
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i'EPEBAŞI 
Dram kısmı 

BAHAR TEMİZL!et 
S peTde komedi 

Framın rtyatroımocla 

Operet kısmı 

AŞK MEKTEBİ 

Yıı7.o.n: Yumıf Ziya 
B~tellyen: Muhlls Saba.. 
haddin 

Istanbul yollama müdürlüğü em
rinde bulunan 2 No. lu ıartm ikinci 
keşfi mucibince tamiri için 19/Şu· 
bat/937 cuma guünü saat 14 de 
Tophanede Satmalma komisyonun· 
da açık ekıilbnesi yap~caktır. 

Keşif bedeli 4149 lira 86 kunıı· 
tur. l!k teminab 311 lira 24 kuruş· 
tur. Şartname ve keşfi komisyonda 
görüleb'lir. isteklilerin belli saatte 
komisyona gelme!eri (332) (679) 

(Ba§tarafı 5 incide) 
Getirir mevcei nuru cu~ 
Akıyormuş gibi hep mevcudat 
Yüzüyormuş gibi hep mahlukat. 
Uçacalmut gibi eflake zemin! 
Halden mazi ve atiden emin. 

dadmızm evladı olduğunuzu göste
rin. Hücum edrseniz galip, firar e
derseniz ma{iliip olursunuz. Ölüm
den korkanlar kaçmasın, zira kaçarsa .... 
öleceğine §Üphe yoktur. Y a§amağı is 
tiyenler düşmana saldırsın, çünkü ya-

• şamağa bir yolumuz varsa dü~mana 
Yok mu bir parça zehir? Ey mevcut saldırıp galebe etmektir.,, 
O da olsun mu ya bence nabut? Gene "Tarık,, dan: 
Yediler gönlümü ben neyliyeyim ?. Her yer karanlık pür nur o mevki: 
Ver de karşında çıyanlar yiyeyim! Makrib mi yoksa, makber mi yareb? 
Yuva yap akrebe yarab b~şmu, Ya habegnlu dilber mi yarab? 
Zehre tahvil buyur göz yaşmıı. Rüya de@l bu; ayniyle vaki! 

"T k d Bir gülşen olmuş bak şu harabe . 
an " an : b h . d be 

Bir Türk kumandam olan Tank. E ri se er mı üşmüş tura ? 
ordusuna şöyle diyor: - Mezarın başında -

"Mazlum kanı dökmeyin. Masum Yarim mi medfun? Ay mı tutulmuı 
Bak bak §U sönmÜ§ nuru nikahe ! 

canı yalanaym. Gazp ve garetten, Kabri çi.çekten bir türbe olmuş; 
icrayı zumile ikayi hasardan sakının. Dönmü;, 0 türbe bir hiclegahe ! 
Elinde siri.h olup da size mukabele Bir hiclegahe döndüyse türben; 
ye hazır bulunan düşmandan başka Aç koynunu aç, maşukanım ben 
kimi öldürürseniz, katil, katile sayılır T ubi yaratmış bir şure zan; 
smız, haklonızda kısas icra ederim. Yok yer açtlmıı huri kucağı! 
Muharebe mevki inde bulacağınız ismet yatağı: Çanan mezan; 
ganaime kanaat edin. Esir olanlara, Ya bir velidir, gelmiş de vecde, 

Etmiş müebbet surette secde! 
talebi aman eyliyenlere taltif ve mü. Mutlak bu yerde olsun zevalim, 
layemet gösterin. Kimsenin mal ve Hurşidim işte karşımda garib ! 
mülküne tas:ıllut, hak ve losmetine Hurş:di 0 lnkin Hurş!di muzlim; 
tecavüz, ırz ve namusuna taarruz et- Maşrak lmrarnuş; yanmakta mağrip! 
meyin yoksa sizi hırsız, asi, vahşi ad ı Mat~m libasım aksiyle gülşen. 
dederim. Gayyur ve ~eci olun._ Ec- _!Jir leyi isem de bir leyi ruşen. 

~- . ıılı' 8Utetjf menkul C§yası 1 

l\:lıı. .. ~ t:ılı.ınu e llıahallinde satı· .---·-----------, Maltepe Piyade Ah§ Okulunun 
~·· ~ t. KURUN doktoru Mayıs 937 sonuna kadar Maltepe • • 
(j~: ~ •ulh Necaeddin Atasaf!Un iskelesinden okula kadar nakledile· Bu murka ve şu isım sıze bahsi yet ıfade e~er 
L 'tıı ı,. hulcuk hakim- c~k 150 ton kadar erzak nakliyesi Nezlede, soğuk algınbğmde, grip ve romatizmada pek müessir ve ıayaru tercih 
~ --t Her gUn 16,30 dan 20 ye kadar d' · bu· imi b'' .. ı d • · • " 

t :ı,. \,,ttck,..
1
.n h pazadıih 9 ışubat/937 salı gu··nu·· .... kateler ır. Daıma ıs e ulun eczane er en ısteyıruz. 

""'l v "G Lllelide Tayyare apartımanların· - ...,. 
~~!,.,. ı?an ~.·be akiınligı'"·ın· da daire 2 numara ·ı de hastaları- at 14,30 d.ı Tophanede Satmalma A 1 
J 'rls ~uhı; ızce v o p ~ ~ /21937 anciyana aiti nı kabul eder. Cumart<'ı:i günleri 14 Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
1 '\;\tJıı.. Pa~artesi g" ·· ı den 20 ye kadar muayene parasız· bedeli 375 liradır. ilk teminatı 28 li· 

~. ttoy unu 
~~ P~Qm~~in- ~~ ra~.~~hl~~~lli~a~ ~~---------------------------~ 

Urıur. (935/JS j yona gelmeleri. (333) (680) 

Neden 
Aspirin ? 

Çü;,kü-ASPİRİN seneler
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
. tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

~ •sbat efmişfir. 
~...... S P İ R İ N in tesirinden 

.• ,,,.. 1 
lır\ 0 rnak için lütfen marka_:,ı 

~ dikkat 
ediniz. 

Yeni çıktı 
f Dün \"e Yarm 

Tercüme külliyatı 
'l·lunıara 62 

Virjil 
Eneid 

2 

Maurice Rat 
Ahmet Reşit 

SEZEN 
T.ERZiHANESi 
Sahibi: ihsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

En cnz:p m~>dcller, mevsimlik metin 
ve şık kumaşlar. 

Tstanbu.l Yeni Postahane kar§ısındo 
Lctaf et h.anmda 4 N o, l 

Istanbul 5 inci icra Memurluğundan: 
İkbalin uhdesinde olup Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli 

olan ve paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına (2423,50) lira 
kıymet takdir olunan SultanahmeUeBinbirdirek mahallesinde Peykhan~ 
sokağında eski 30 Mü. yeni 29,31 kapı 140 kütük 129 e.da 16 parsel nu· 
maralı cephesi Piyerloti sokağı solu 1811 r1'lrse1 arkası 19 sağı 15 ve met· 
hal ile mahduttur. 

Zemin kat: Zemini menner bir avlu üzerine bi~ oda, hela ve 
kapı 'ile ayrılmış yültlü dolaplı bir sofa üzerine bir oda bir hela. Birinci 
kat: Yüklü dolaplı bir sofa üzerine üç oda bir hela. Çnb kab: Basık ta· 
vanlı geniş bir sofadan ib3rettir. Bodrum katı: Zemini çimento bir taşlık: 
üzerine bir hela iki oda ve zemini çhnento içinde l:uyu:u bulunan bir 
mutbnktan ibarettir. Bahçesinde bir kuyu ve üç incir nğ.ıcı vardır. 

Elektrik ve terlms tesisab mevcu!tur. Mesahası 199 M2 dir 93 M2 
bina mütebakisi bahçe ve aralıktır. Yukarda müştemilatı yazılı bahçeli 
kagir ev tapu kaydinde olduğu gibi açık artbrmaya vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıymeti 

muhammenenin o/0 1,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu hamil olmalo.n icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, 
tenviriye ve vakıf borçlan borçluya aittir. Aı·ttırma şartnamesi 1/ 2 /937 
tarihine ır.üsndif pazartesi P,ünü Dairede mahalli mahsusuna talik edilecek
tir. Birinci arttınnası 15 3 1937 tarihi ıe müsndif pnzıırtesi günü dairemizde 
saat 14 den 16 ya kadar icra edilecek. Birinci nrthrmnda bedel, kıymeti 
muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde 
şon ar •ırm:ımn taahhüdü bakı kaL-naküzere arttmna on beş gün daha tem· 
dit edilerek 30/3/ 937 tarihine müs::.dif sclı günü saat 14 den 16 ya kadar 
Dairede ynpılacak ikinci arttmna netic~inde en çok arttıranm üstünde 
bırakılacaktır. 2004 numarnlı icra ve iflas kanununun 125 mcı maddesine 
tevfikan haklan tapu sicillerile sabit olmayan ipote1• i clı:ıcaklarla diğer ala· 
kadaranrn ve irtifak hakla snhiplerinin bu haklarım ve hususile foiz ve ma· 
sarif e ·dair olan iddialnnnı ilan tarihinden itibaren 20 eün zarfında evrala 
müsbitelerile birlikte Dairemize bildirmc!eri laznndrr. Aksi takdirde haklan 
tapu sicillerilc s:ıbit olmnynnlar satış bedelinin payle.c;masmdan hruiç kalır
lar. Müteı·al:im verrri, tenviriye ve tan~=fiyeden ve dc1laliyeden ibaret olan 
Belediye rusumu ve Vakıf icarezi be:le!i müzayededen tenzil o!unur ve 
20 senelik vakıf icaresi tavizi de müş~eriye aittir. Daha fazla malumat al· 
mı"<: istiyenlerin 9351842 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen 
haciz ve takdiri laymet raporunu görüp anlayacaklan ilan olunur. (676) 
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Beyoğlu, İstiklal caddesi Singer 
karsısında Saka çıkmazı No. 3 

Telefon: 43242 IZ!ll!ll!-

GRiP, EZ . E, DiF ERi, KIZIL 
gibi mikroplan ağı~ ve boğaz y~]iyle 

gıren 

Bulaşıcı hastalıklar kapmamak için 
Ağzm1zda 

Akridol 
bulundurunuz. Akridol ağız ve 

boğazı mikroplardan temi~lediği gibi 
boğaz ve bademcik iltihaplarını da pek 
çabuk geçirir. Her eczanede bulunur. 

Ufak kutusu 35 · 
Büyük kutusu 70 kuruştur. 

Yllbaşı piyangosunda 
kazanamıyanlara 

MUJDE 
1 

I 

I I 
SEVIMECEGIZ 

, , #, 
CEKILI$ TARiHi .. 

...... 
. J ~UBAT 94" 

Satı~ yeri Piy~ngo bayilerile Yeni Postahane kar,ısmda Erzurum Ha
ntnd'.!ki Cemiyetin ilan işleri bürosudur. (642) 

afı Veka. etinden : 
18 · şubat 1937 perşembe günü sa :ı.t 15 te Ank~ada Nafıa Yeki.leli 

ınalzeme eksiltr.ıe komisyonunda Safranbolunun Kuzdağı Abaza devlet 
onmınhmndan veya hususi mukaveleli ormanl~rmdan kesilmek ve ana hat 
üzerinde hcrhan3i bir istasyonda teslim edilmek üzere 23200 lira muham
men bedelli 16000 adet normal·kaym traversin kapalı zarf usulüyle eksilt· 
mesi ya!)ılacaktır. 

Ebi.tme şartnamesi ve leferrüatı paruız olarak ' Ankarada Vekalet 
malzeme dairesinden alınabilir. . • . . 

Muvakkat teminat 1740 liradır. 

isteklilerin teklif mektuplannı Na'ıa Vekale~inden alınını~ 1937 !enesi 
müte hhitlik ve5ikası ile birlikte" 18 Şu"at 1937 p~ -;e ,,!->e "i;ni.i sı:at. 14 e 

kadar Ankarada Vekalet malzeme müdürlüğüne verilmesi lizundır. 
(233) (611) 

A :.,.1 

HABER - Akşam postası ~ ... -'· ........................ :=·····:: • ....... ::::::::r:::::::::::::=··· 

aya TU eıva~ 
Halis Koyun Sütü ve Günlük Tereyağmdan Mamul Kakaolu helvamız• 

bir defa tecrübe ediniz baş!<a helva yiyemezsiniz. 

Bundan başka: lkramiyeli karamelalarmuz,fmdıklı portakallı ve sakızlı lo
kumlarımız taze ve nefis kahve ve çaylannnz şayanı tavs"yedir. 

. Piyasada T7. V rrt. h • helvalarımızm 
emsali bulunmayan ıı.OZ e .ı ·a lll eşi yoktur 

bunlar sureti hususiyedeimal edilmektedir. 

Ç 1 K A C A K T 1 R ryatı ~ 
İJanlannızı bu gazeteye vermeniz hem kendinize menfaat hem Kızılaya yardun olacaktır· 1 

...:d 
fada santimi 40. iç sayıfalarda 30, dördüncü sayıfada 60 kuruştur. . tpl"'_, 

M •• t J • • {Yeni Postahane karıısmda KIZILAY Satıf bürosu T elefo;(ol': j 
UY3C33 yer en. \ nkaracaddesindeVAKITPROPAGANDA SERViS>~ 

1 K i DA 4 DEM i 
KA~~I 

HORMOBi N 
·- Tabletlerl . • Her eczanede arayınız. (Posla ku 'u•u 12S3 Horrnob•" J 

-- ------- -- - -
DEVREN SATILIK BAKKALİYE 

DÜKKANI 

!stanhulun kalabalık çarşıhmn<lan 

birinde muntazam mohilyesiyle, müş
terisiyle bir iyi bakkaliye diikk5.m 
devren satılacaktır. Tütün gümr:.ik 
25 numaraya mliracaat. 

:1::::::::::::::::::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::":: 
:: Doktor :: 
~!ömer AbdUrrabman~~ 
~i DERMAN 3E 
iE Muayenehanesi - Eminönündc si .. .. 
ii VALDE HANI içinde No. 21 !! 
i=:::::::::::: .... ::::::~=====:: ... ...::=::::::: 

Resim: 3 
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OOKTOS'f 

Kemal Özsan 
Urnlog - Operatör 

Bevliye MUtehassısı 
K raköy - Eklıelsiynr mağaztıBı , 

ıınnrnrln H rr ııiirı ii<ifrtıt:rı •wnro 

·ı ıfrn ' ' ı.wtrrr ı l't 112.~.s 

1 - 'Ciıı Kn<l (bir çccı:7<). 2 - Eine Spiel.SacM (~sttt1 
Heler.e (1..:ı:; i.mıi). 4 - Die Milch (süt). 5 - vıe (dt~e 
H~ns (crhek i!>~i). 7 - Die Eisenbahn; der Z~ dnS :ı;it1,.&~1 
8 -- Kathe (kız ismi). 9 - Da.s Kindermadchen • ·ı,çiık r:~e.ıı 
(dailf; mürebbi1.1e). 10 - Das jüngste Kind (en ~ıpfef3c ~ 
Dic Put1Pe (bebek) . . 12 - Da.s Pferdchen; das go pie fJ 
o ,wıc1::). 13 - Dns Hfmmelbettchcn (yatak). 14 -
1~ - Da.s Haus (ev). 16 - Der Arm (kol). 
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