
Fak verdik 
lil l'U , 
bir rfl gençlerinde havacılık · aşkı C an için bile kaybolmamıştır 

enaze merasimi 
bugün yapılıYor 

yaıırom adasında 

. . emniyet 
~~ına alabilirler 
llrıan Başvekili dün gece 

l'llernıeketimizden ayrıldı 

~ l'ı 4 ~ l1aşı•c1:ili dün Patrikhanede... (Yazısı 10 _tıımcıula) 

"flko "it ,.ada yapılacak içtima 

ı-~1~1'anı tıarbiye Yu ~lerj geliyorlar 
ilan askeri heyeti dün 

ltt lla11tatt Oc>ıcı-,d 1> Q k Şam g e 1 d İ 
t•1a trlca apag 

tdc l'ap
11

_ l\ıh,atb· 08 dün mera simle karşılandığı sırada ... 
lt Ctlc oı- "'CaL ıyc rcı' . d t 
•rp r . "'tı rt\ .ıı;. top1 slcrınin An- ve maiyetindeki heyet, rıhtım ~ ıstan-

'
l'lılıarp tıaıtrirıdUttcfik l3:~tkısına iştirak bul vali ve belediye ra:.si, cmnıyet di-
.. ~'ttı. tt tciaj ttrı İlk det anlı erkanı - rektörü, tstan~l kumandanları, Gene• 
''ttı.·~t ç "•lttı ~ttaj l> a Yunan erka- ral Metaksasın yaveri, Avcrof kuman • 

h tclıtı· ' 0ltla apagos d'" k danı, mihmandar heyeti ve bir askert 
~t ""' ı1tir, n:ya \'a Pu • un a . 

- - .... 

Münakaşa kesilmeli ! 
Zira karşıİıklı küf Ür edebiyatı 

Sadece · ayıptır ! 
Bu münakaşan·ın kötü manzarası 

et karıumumiyeyi iğrendiriyor 
ÇOk garip bir aeytr takip etUğlni g6rdU.. 

tumUz son mUnak!lt'alann hUIAaa.ıtmt dlln 
"A:rıp!,. kellmestıe açıkça lfade edl§fmlz 
bugUnkU Cumhuriyetin UçUncU aayfa.smm 
üçüncU sütununda Peyami Sata imzaslle 
karşıla,tı. 

Peyami Safa prensipte azamı hataya. dU~
ınUştor. Zira ortıı.da bir fikir münaklL§a:ımm 
vücudunu kabul ed.fyor. 

Son gazete mUnakqala.rmda bir fikir cep 
heai aramak manaaızdır. Son gazete mUna.. 
kqaları sadece iç pol!Uka mUnakaşaları renk 
~.-e ıeldlndedlr ki biz fikir mUnakaşalanııa 

ne derece engtn bir htlrrlyct lsUyorsak iç 

politika mOnakqalarma da o derece dar bfr 
t.enkll istemekteyiz. lç politika serbcatlsl 
istemiyoruz. Ve politika istemiyoruz. Blz 
KamAiisUz ve KamAlJz:ınl her §eyden evvel 

bu memleketi •'fç politika., adı verilen il
letten kurtarın'!§ bir lç poUUka mUnakqaaı 
nm doğmasına scbcb olacak bUtUn amaları 
ve uartıan t.ıuıflye c~ syntMUque bir &l.8 
tem olarak kabul ediyoruz:. Bu sistemin ne 
sağdan, ne de soldan en u!ak bir kor~ 

yoktur. Hele sağ cenahm, KamA.llzmin g6r
mek istediği O.lemde hiçbir bayat hakkı yok.. 

(Devamı 6 tncıda) 

Dün geceki deniz kazası 
nasıl oldu? 

•• 
Olümden kurtulanlar facıayı 
bütün tafsilatiyle _anlaflyorlar 

Dün gece saat yirmi buçuğa doiru 
DolıMbahçe açıklarmda bir ıilebin 

batm:uı ve iki kişinin ölümü ile neti
celenen çok feci bir vapur kazuı oL 
muştur. { 

(Ya....""ıSı 10 uncu aayfada) 

Seyit Rızanın 
torunu 

Dedesinin yaptıkla
rını tafslJAtlle anlattı 

Elhiıı 22 (A.A.) !__ Bugün Tunceli 
isyanı maınunlarının muhakemesine 
devam edildi. 

Mahkemeye yeniden sevkedilen Maz 
kirdin muhtelif köylerinden Derr.cnan 
ve Yusufan aşiretinden bet ıahsın da 
Seyit Riza ve avenesinin muhakemeleri· 
le tevhiden rüyetine karar verildi. Bu 
suretle bu davadaki suçlu miktarı 58 
ki§iye baliğ oldu. 

Yen iden bir takım şahısların mazbut 
ifadeleri okundu. Şahitler karakolu ba
sanların Seyit Rızanın aşiretinden ve 
damatlarından 'llC Şeyvan rdsi Haaso 
Seydunun da askeri mühimmatı yağma 
edenler arasında olduğunu söyleıTıişler
d=r. 

Şahitlerden Seyit Rızanın torunu, 
•dedesinin 60 silahlı şahısla beraber ol
duğunu söylemesi neyit Rızayı ıaıırt -
mış ve tevil yollu cevaplar vermiştir • 
Seyit Rızarun ~iyetinden Zeyııelin 
ifadesi de susluları §3§ırtmış ve aşiret 
reislerini itirafa mecbur etmi§tir. Yine 
tahitlerden bir çoğunun ifadelerine gö
re, maktul Ali Şiirle Seyit Rızanın öte
denb~ri halk arasında bazı çirkin pro • 
pağandalar yaptıkları bu meyanda Tun
celi kanunu Deraimi tehcir için yapılmp 
tır. HiikUmet yarın sizden vergi ve as
ker alacak ve tarlalarını.r:a şerit vura • 
caktır. Ve köylerde ekmek ve Odun 
vesika ile dağılacak §eklinde yalanlar 
tasni ettikleri tesbit edilmi§tir. 

Olen ahçı Recebin karısı ile çocukları Hcidiseyi muharririmize a*'1tan ikinci 
94rhçı Osman 

----. 

Kudüs Müftüsü 
lstanbula mı geliyor? 

bir lngiliz gazetesine göre Müftü 
bizden yardım istiyecekmiş 

Deyli Ekspres gazetesi Filistin müf- sız fevkalide komiseri Kont de Mar
tilsU hakkında şu haberi vermektedir: tel'le görü§milş, Şama, yahud Trah. 

"Elhac EminülhUseyni, Filistinden luS§ama gitmesine miisaade edilmil ,. 
firar eylemesine rağmen müftilik sı- tir. Kendisi buradan Türkiyeye geç .. 
fatmı muhafaza ediyor. Tiirkiyeye mck istemektedir. I•: 

.. ,tllllcı. rry}(; §eh- kıta tarafınfdan kartılanmııtır. 
•tt trlt~ Rıhtım, Türk ve Yunan bayraklarile ' 

nıharbiye reisi ( vevamı 6 ıncıda) 1 

iki A~man 
casusu 

Sovyet Rusyada 
tevkif edlldl 

(Ya..""l.!t 6 1nct.da), 
gitmek _is.tediği .zannolunuyor. Bey - Anlaşıldığına göre, müfti, ~Y.e.. 
ruta gelaikten !onra Suriyedeki Frs.n.. (Devamı 110 uncmw)' , 



~<=~~2~===-__,,..=========-~==::=::::=======~~====~~~:=:==:==:~-~R~~~~l!:'Ro~......:-~.pÖım.. ___ == 
2.Jış Süµısa: 

Bask Hüktimeti 
• • • 
ıçın mersıye ••• 

Yazan : Şelıip Gllndüz f SPANY ANIN şimalinde ihanet dürüstlüğe, vah§et insanlığa ve f 8.fizm 
medeniyete galeb~ çalmıgtır. 

Gaskonya körfezinin ccnub sahiller inde oynanan büyük halleye ayni kör. 
.cezin eark sahillerine hükmeden clemo krasi en ufak bir yardımda dahi bulu. 
namadı. 

Bunu, bütün dı§ görünüşlerine rağm en ce::nokrasinin hc:ıüz düpedüz. insan. 
hk ,.e medeniyet müdafii olamamış bulunmasına hamledenlere hak veriyoruz.. 

Bask kavminin misilsiz bir feragat ve fedakarlıkla bir yıl devam eden 
§erefli istiklal mücadelesi de; masum Babı, ya\·rularının bombalanarak, zc. 
hfrlenerek, aç bırakılarak öldilrühigü de 'e nihayet Bask devletinin can çe. 
kişmesi de hep mali ve iktısadi speküJ asyonlarm \'e kombinezonların birer 
eseri oldu. Demokrasinin medeni ve insani umdeleri kô.h Londra bankalarının, 
kah Paris borsasının entrikaları önünde kotürümleşti, kaldı. 

Hadiselerin seyriue bakınca, Katalo nyal!ln da, hükümetçi İspanyanın da 
betbaht Bask'ın bu elemli akıbetine mahkum edildiklerine inanacağımız 'geli. 
yor. Zira Baskı, Santander demir madenlerini karşılık göstererek Londra ban. 
kalarmdan Frankonun aldığı avansa feda edenler, Katalonya ile hükümetçi 
lsp3.11yayı da Şanghay doklarına ve Şa nsi kömür madenlerine dökülmüş olan 
yüz milyonlarca sterlinglik İngiliz sermayesini korumak uğrunda ltalyaya 
nezretmek niyetini göstermektedirler. 

Bir devletin istiklal ve istikbalinin yabancı menfaatlerin pazarlık vasrtası 
olarak kullanıldığım görmek ne kadar acıdır! 

İngiltere Kralı Lordlar kamarruımda sôylediği son nutukta lngiltcrenin 
İspanya işleri hakkındaki mevkiini şöyle tasrih ediyor: 

"Bir scnedenbcri nazırlarını İspanya hadiselerini endişe ve ıstırab f çinde 
takip etmiBlerdir. Nazırlarım ihtilafın bu memleketin hudutlarını aşmasına. 

mani olmak gayret ve faaliyetinde seb a.t etmektedirler.,, 
Bu sözlerin en geniş lza.hmı İngiliz Başvekili Chamberlain ile İngiltere Ha.. 

riciye nazırı Eden'in, Britanya teşrii meclisleri huzurundaki son beyanatla .. 
(Devamı 4 üncüde> Şekip GUNDUZ 

Küfür edebiyatı 
deva1T1 ediyor 

Çirkin münakaşa memleket 
meselesi imiş ı 

C lJ)Ul'DRll'ET,, VB ''TAN,, arkadafları.. 
mu.m aUtunlarmdakt ~lfm&, tapan. 

ya dahll1 .ba.rbl flbl Jılr "ydaa hlk&yMI" tek 
lfn1 almak yolunda... Bcıgtba 4et her iki p. 
zetenln en göze &'UrilnUr knmıl&n bu mlln&.. 
kafaya ve bllhAMa ''Cumhurtyet,.te eötttp 
saymalara tahala edllmlt bulunuyor. 

CUMHURI YET' de 

C UMHURlYET,. burun de, karlt tarafı, 
her fı.natta ortalıfl kan9brma.kla, fe. 

satçılıkla itham ediyor ve taıhlertnı onların 
mDllyeUerlnden, ırklarmdan ıUpbeye kadar 
vardırıyor. CU.olburlyette "Kendi kendimizi 
tenkld,, başlığı altında yazı yazan ••tkı yd. 
dıs,,a bakılırsa, 

'Tan gazetesi ct'rafmda toplanmıı olan 
:Ahmet EminJer, Sablhalar TUrk değildirler. 
Onların Türk isimleri altında bqka ırklar, 
bqka zlhnJyeUer,ba,,ka hUvlyeUer saklıdır. 
Bunlar adına. "Dönme,. denllen ve TUrklUkle 
IA.kalan olmak ihtimali bulunmıyan bir k&vm 
ve kabilenin okudukları nlsbette ıtrlt~ııml§ 
fertleridir.,. 

1mzasuu glzliyen ayni muharrir, Ahmet 
Emln Ye S:ıblba Zekerlyaya çok atır keli .. 
melcrle lıUcnm ettlk1en aonra ıtöyle bir neU. 
c:eye varıyor: 

" Son mUnaka§alarda bir hakikat tebaril.z 
etU ki, o da, TUrk gazetecfllğinln yalnız ha
lla muhlla Türk olanlar tarafından yapılabl. 
leceğt keyfiyeUdir. DUnya hayatına dofulu 
daha dUn bir, bugün iki denilecek kadar taze 
olan milliyetçi cumhuriyet TUrktyealnde bu 
na bilhassa dikkat edilmek ltzmı geldllf o. 
!anca vtlzuh ve kat'lyeUle anlqılmııtır •.• " 

BUylece ''a&f ırk" na&arlyeal mlldaftl Al. 
™ filt&inlnln 'biVetll bir Watt.an oldu.. 

llU ~ ........,. ko)'Dllll ve Tam laaklı 
tdlarmıt olan Oumlnırtyn de PeJUlll 
Safa c1a "la&cllmeler araamda,, pek lınnelın• 
bir kafayla, ara bulmak ve çlrkln mllnab.. 
eaya 80D Termek yolundaki tavumtamma 
tariz ediyor. Peyamlye &'Öre, ~ &'lJııl 
ıenlt demokrul memleketlertnde, en •lnlrll 
ıazetelerden otun da en atır baflıJanna ka

dar bOttln matbuat hemea lıer&iln mllcadde 
ve mUnak&fa içindedir. Oralarda. ''fikirlerin 
çarpıpnasından baklkatln tlmtefl dotacatı
na,, inanılır. Bizde lifi, flklrlerln çarpqma. 
aile tramvayların Ç&rpıımuı araamda biç 
bir !ark göremlyenler vardır. 

Muharririn ifadesinden anlqdıyor ki, 
Haber "A>,btu !,. cllye araya ıtrmekle fl
klr~rln ( ?) çarpıımaaına vo lıak.lkat ılnıtt'· 
linin ı;akmaaına manı olmu:ttur. Yerden ye. 
re \·urmak için kar,ı taralm f&h.sında, ara
mıuta ya,ıyan bir kuıım yatanda,ıan tezyif 
etmt'nln ne derecey kadar (Fikir mUnakaP· 
aı) olabllecl'llnln takdirini okuyucuıarnnır.a 
bırakıyonız. 

Alman propaıanda nazrrmm TUrldyeyt 
Almanya aafmad rhtenneetne taıuunnıtll 
edeaılyealert ,.e onl&rla beraber TabaclJ ve 
''Dönme,. vatanclqlan tahkir etmeli Peya. 
mi '&afanm bir memleket da\•uı ,eklinde 
röstertıı de oldukça prtptlr. 

Bele, böyle bir memleket davuı (?) br
ıwnda llU9Dlanın matbuat için ntana hlya. 
net derecealnde bir auç ~lclufuna iddia.ya 
kadar vanıı garabeUertn pheRrldlr. 

Sağlık bahisleri 

Çok yaşamanın 
sırları nedir·? .. 

Çok yaHtpanın ıırlarına dair meş ~ 
h'ur ihtiyarlar araım.da yapılan bir an
kete verilen cevaplardan bir kısmını ge
çenlerde bu sütunlarda ne§retmittik. Bu 

' gün de anketin son kıımını dercediyo-
ruz. 

İngiliz parlamentosunun en ihtiyar
larından mebus J. R. Ciynes diyor ki: 

"-Uzun ömür sürmenin gıda me
seelsiyle sıkı bir rabıt.ısı vardrr. Halk 
arasında· dünyada illC istiridyeyi yiyen 
insanın meçhul kahratn4lnlar meyanında 
zikri lazım gelen bir phsiyet olduğuna 
dair bir &Öz vardır. Bu ıözUn bence bir 
hakikat olduğuna f:.iphe yoktur. İstirid· · 
ye ve nevinden hazmı i' ğır şeyleri ye-

' mekte ne fayda ve ne de bir mana var
dır. Bunla, bir nevi %Chir aodolunsa 
yeridir. 

Yiyeceğimiz yemek hususunda iti
nalı hareket ve abur cubur tabir olunan 
şeylerden son derece ictinap etmeliyiz. 
Yeme~lerimizin her türle besley);i mad
deleri ihtiva etmesi için de mütenevvi ol 
masr şarttır. Ancak mütenevvi temini 
için mideyi yoran şeyleri de yemek yan
lış bir yoldur. 

İdman, insana yemek kadar lüzum
ludur. Fakat tıpkr yemek gebi idmanın 
fazlası muzirdir. İdman daha ziyade 
bir vakit meselesidir. Vakti ve nakdi o
lan bahalı ıporları yapabilirler. Fakat 
vakti ve parası az olanlann sabahlan 
beden hareketleri yapmalan çok faydalı 
neticeler vereceğine şüphe yoktur. 

Ancak gerek idman gerekse yemek 
maeleainde son derece mühim olan 
bir keyfiyet vardır ki itidale ilavetCI,/\ 
intizam meselesidir. Geıek yemek mese-
Jsinde gereks idman hususunda intiza
ma riayt etmedikçe bunlardan bekle
nen fayda yarı yarıya kaybedilmiş o
lur. 

Maamafih yemek meselesinde dü§'°J
nilloc~k bir mesele daha vardır. Ye
mekler taze olmadılCça faydaları çok a
zalır. BayatlatrJmıı etik '*e ~bı4Jel
ekseriyetle i~ th~İIM;J~Ü..X-SJ.
mekten baıka hiç bir fayda vermediği 
gibi mideyi de bozarlar. Ayni zamanda 
buğday ve sair hububat ile sebzelerin 
yetiıtirildiği toprakların efsafı da 'gı
dalarımız Uzerine aon derece müessir 
olduğundan bazı topraklarda yeti§en 
hububat ve ıebzeler"'de beslet~.;ilik ba
krmından noksan evsaftadırlar. Bu ye
mek meselesinde bu da nazarı dikkate 
alınacak bir meseledir. 

Uzun ömür için şahsi tecrübem şun 
dan ibarettir. Bir insan hayatta ifrata 
varmaz ve her hususta intizam dairesin 
de hareket ederse muhakkak ıurette 
- bittabi sari hastalıklar hariç - sıh-

rlııl Yazmıya kalkııına bu yazıJar gazeteci. 
ilk ölçU.Uyıe paha biçilmez bir kıymet arze. 
decekUr . ., 

Tan batmulıarrlrl, bundan .onra, bir gün 
raklpslzUkten rahataU:lık dtiydutuou ııöylL 
yen Yunua Nadlnln, bir bqka &iln ''ktllttlr 
gazetecWtlnl., diline doladığou ve kendl:ıd.n.l 
TUrklyenıa, ('fl boluruıuyaıı ktlltUrlll suete. 
ciat aaydıfmı, 28 eylfll pazar &ilnll yalnız 
Tanda tıkan Baı,·ckAl<'t bak.kmdakl haber. 
den dolayı bu kWturlll ıauteclnln nud af. 
nlrlendltınt n a'ütunlannda kin, bırıı, dut. 
ID&nlık, kıskançlık gibi lıialer ta§mbfui.ı an. 
latıyor, , 

hatli ve uzun ömür sürmeğe namzet
tir. Ölüm Allahın emri ise onu uzat
mak da gene Allahın bize verdiği iradey 
le kabildir. iti.dal ve intizam meselele
ri nefsine hakim olmakla kabildir. Bu
nun için de azim ve irade kuvveti şart
tır. Bunları bir araya getiren insanın 

ııhhat bakımından hiç bir endiıesi ol
mamalıdır ve olamaz. Çünkü tabiat bu 
iki evsafın tamamiyle uygunu ve yar· 
dımcısıdır. 

• • • 
Meşhur ve en ihtiyar piyanistlerden 

Pachmann'rn uzun ömür ve sıhhat hak
kındaki dü_şünceleri son derece entere
sandır. Bu ihtiyara göre aıhhatli ve u
zun yaşıyabilmek için dünyaya metelik 
vermemek ve hiç bir şeye aldırmamak 

lazımdır. 

Benm için o:inyada iki 1ey vardır: 
Bunlardan birincisi musiki ve ikint..:isi 
gene musikidir. Esasen bir kere piyano
mun başına oturdum mu benim için her 
şeyle alaka kesilmiıtir. Her geyi unu
tur ve bütün varlığımı muıikiye veri
rim. Lakin bir kere de sofraya otur
dum mu, artık ben bir muıikiıinas de
ğil, aç gözlli Pachmann olarak göze 
çarpanın. Çünkli lıütUn hayatımda aç 
gözlü olarak hareket etmiı bir adamım. 
Ho13ndığım yemeklerden ne kadar bol 
yersem o kadar faydalanırım. 

Ancak ır.annetmeyi"l ki ben bir ö
küz kadar ~ok yerim. Mümkün olduiu 
kadar az yemeğe, fakat ıevdiğim yeemk 
!erden yemeğe uğraımm. 

Pemiz ve bu gibi tahdicbta karıı 

son derece muanzım. Bunlardan bir 
fayda hasıl olmadığı kanaatindeyim. 
Belki bazı insanlara iyidir. Fakat her
halde ben 77 yaşında olduğum halde 
bugün dört saat mütemadiyen ve hiç 
dinlenmeden, piyano çalabilmekte ol
duğumu mutlak surette midemin kuv
vetli olduğuna medyun bulunduğumu 
zannederim. 

7 7 ya§ında olmama rağmen hayatta 
anc;ak bir. defa dokt~:ır yü~ü gördüğünaü 
r;öylersem sakın milbalaga ctiğime za
hip olmayın. Hatta bu da ciddi bir haı
tahk dolayııiyle değil, sadece bir nez· 
leden ibaretti. 

Ben herkes gibi g~nde sekiz dokuz 
saat uyku da uyumam. Vasati olarak 
dört beş saat uyku bana kifayet etmek
tedir. 

Cumhuriyet, Havadis ve makaleler 
ile hususi menfaatlere aıet mi oluyor? 

Ahmet Emin Yalman, harp sonlarında Na.. 
dinin reisllfl altmda yapılan bir matbuat 
~nıtyetı toplantnmdan ela be.h~erek, ''bir 
saze1ıec.1,. tıpkı bir avukat ıtbl ıunun bunun 
itini makale ve havadla aUtunlannda müda. 
faa edebilir mi ve umumi menfaat yaftası 
taşıyan aütunlarmda buıt0ııl mt'nfaaUere Alet 
olablllr mi':,, mevzuu etrafında görUtWdUfü. 
nll wöyledlkten aonra, yazısını ıu antırlarla. 
bltlrlyor: 

İdman hususunda hele bana hiç bir 
şey tormayın. Ömrümde hiç bir jimnas
tik yapmadığın halde yürümekten de 
zevk duymam. Hatta İtalyadaki sayfiye 
min mükemmel bir bahçesi olduğu hal
de orada dahi balkonda oturarak hava. 
alının. Bol bol şarap da içerim. Hele 
kırmızı 13raba bayılınm. Arkadatla
nmdan bir çoktan benim bu ahval ve 
'erait altında turp gi!li ıağlam olma
ma tatarlar, fakat ben alzi temin ede
rim ki ömrümde sıhhat kayguıu nedir 
bilmedim. Hatta srhhatimle hiç de 
meşgul olmadım. Ben.:e insan kendini 
fazla dinleemekle hasta olmaktadır. En 
iyisi benim gibi hiç bir ıeye aldını et· 
meden bildiği ve istediği gibi yapmak 
ve ötesini Allaha bırakmaktır. Çünkü 
sıhhat, arzu ile elde edilir bir ıey oldu
ğu gibi fazla dütünmekle bUsb:itün ber
bat hale sokulabilen bir haleti ruhiye 
meselesidir. Ne kadar ihtiyarlaraak ih
tiyarlıyahm, içimizin iatediği gibi ve 
vi:t.:udumuzun kaldırdığı gibi yapraak 
sıhhatimizi muhafaza edebileceğimize 

eminim. Bir de arasıra doktorların yü
züne gülmeyi, daha doğrusu onlarla ar· 
kadan arkaya alay ctmeği öğreniraeniz, 
siz de benim gibi 7 7 yatında hala gü
ler, oynar ve gençlerle yiyecek ve içe
cek ve hatta eğlence hususunda aıık a
tabilirsiniz.,, 

TAN' da 

T AS,.da, Alımet Emin Yalman, "Derebe. 
yt naad dU,UnUr; Yunua Nadi kenclJ 

kendlaln1 fqblr ediyor!,, diye yazdılt blr 
yazıda, gaz.ete sUtunlannm okuyucuya alt 
olduğunu ,.e şahsi lnflııller tçl• bu ıUtunlara 
tasarrufun manaıın.Jıtmı kaydettikten .onra 
cllyor ki: 

"Türk sazetelerinln bakir tenkitlerine ve 
tabll hassasiyetine karıı "CUmhuriyet,, ga. 
zetcslnln bir yabancı davaya avukatlık etti. 
ğtn1 g6rUnco bu mcııeıe üzerinde ancak bir 
memleket meseıcaı şeklinde durduk. B. Nadi 
mcn!aaUne dokunulan ve nikabı çıkanlan a. 
dam sıfatile, çok tabii olarak, köpUrdU ve 
tepindi. DUn de tiyle bir yazı yaz.mııtır ki, 
derobcyllk ve mürteci ruhluluk noktaıannda 
ki lthıımta.rımızı en açık bir ICkilde teyit et. 
mlş ve bu !ltfatlarlle kendi kcndlni teııhlr 
etmlııtır. :Maksadı, Ust perdelere çıkarak be. 
Dl susturmak ve cvvelkJ gUn tarif ettiğim 
k!Astk derebeylik usulUnUn icabı olarak orta. 
lığı toza, dumana boğmaktır .. B. Yunua Na. 
diye haber vereyim ki, bu gayesine kaVU§a. 
mamr~t.ır. Muayyen bir Up razeteclllğln mem 
leketterı kalkmasını \stemetı me.ıılek namına 

vo memleket namına en mUhlm bir vazlte 

tanıyorum. Gazetecilik va.zttenıden de hJç 
bir zaman ıabsl rahatsızlık endlııelerile kaç. 
madım.,, 

Ahmet Emin Yalman, sen~ buJiln. Yanua 
Nadlnln portre.ini fiyle çiziyor: 

Birden fazla §ahslyet sahibi çok adam gör 
dUm. Fakat Cumhuriyet gazetesi sahibi B. 
Yunus Nadi kadar dağınık ve zıt ııahaiyet. 
!eri ayni vücutta birleştiren bir ınııana hiç 
rastgelmedlm. Belki de bu noktada dUnya 
rekoru B. Yunus Nadidedir. 

iyi bir arkadaş, idealist bir gazeteci, mu. 
kemmcl bir balım, hasaas bir insan; sonra ııı 

meselelerinde gözU kararıın ve sağını, solu. 
nu görmlyen derebeyi ruhlu haşin bir adam, 
rckalJcte hiç tahammlllU o!mıyan dar dUşUn. 
celi bir gazeteci, ayni vücut içinde yanyana 
yqar durur. Cllue !Ubarile vaziyet mUsaa.. 
deslz olmamakla beraber bu kadar muhtelif 
ıahslyet ayni vOcut içinde nasıl yer bulur? 
GlinUn n:ıuhtelll saatlerine alt rolleri taksim 
ıuretıh nasıl uslu uıııu, yanyana y~arlar. 

Yunus Nadi, curcuna haline dOoUimestne 
meydan kalmadan nasıl bunlar ara.anıda 
muvazene ve ahenk yUrUtUr.Bence dUnyamn 
en meraklı muammalarından biri budur. Yu. 
nus Nadi, bir nklUer Ahmet Afaoglunun 
yaptıtı gibi '•Ben kimim?.. diye bir yazı .._ 

Jı gazeteclliflnln memleketimizde hlçblr 
hayat hakkı yoktur. Bir tek gazetenin bu 
Yola ıapmaar, bUtUn gazeteleri balkın gö. 
zUnden dUşUrmlye kltldlr. Halbuki lnkılAp 
TUrklyeainde halkın ve bUkQmetln bUrmeU. 
ne ve itimadına il.yık dUrUst blr gazeteciliğe 
ılddetıe lhtlyac; vardır. 

"Cumhuriyet,, g~tealnde vakit vakit çol( 
açık u gazeteciliğinin izlerine tesadüf edill.. 
Yor. Gazetecilerden mürekkep bir hayılyet 

heyett '•Cumhuriyet,, gazetesinin kollekalyon 
lannı karıttınrsa it gazeteciliğinin tUrtU 
tUrlU izlerlle kartılap.caktır. 

Bizim bUtlln tcm~lmis, bUtQn Nadllerlıı 
fdcallat ga&etecl Nadlnln reiııllğl albnda bir 
toplantr yaparak vaziyeti tetkik etmeleri \'e 
cazetecl Nadiyi 'l'Urk guetecllltlne kazan. 
dırmak yolunda bir karara varmalandır. İde 
allıt Nadi 1f gazetecili Nadiyi Cumhuriyet 
matbauindan kapı dııan attığı gUn, Türk 
cazetecWtıııtn manevt ıevfYell birdenbire 
yilkllelecekUr. 

C'Vl'IAR'l'I:& 
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:Ka,ata dai!. 
Mavi bon~ 

yENt, temiz konak ~ 
gördüm mu, duruP Jfl ~ 

ten kendimi alamıyoruıı': rJ 
~eyler! Ka.ç katlı olursa__?~;,; 
manlara. bakarken zeng~,,, 

1 
kurmuyorum ama. otomobil: "'~ 
de zengin olsam!" dedi~~ 
sel otomobilim hiç bir ~ ~ 
cak; ben de bunun acısınl1"1:.-i 
sahiplerinin bir garabeti.ııİ ~ 
le çıkarayım: hemen ,heP61 "1 b"' ~ 
na bir tane veya. bir dizi ın• ~ 
takıyorlar. Böylelikle canJ%1lbit,_I 
le, insana. katm hatırlau:P 4'_..ı/. 
riyorlar. Otomobilin: ol~ti 
boynuna katır boncugu Jı 
yaya yürüyüp züosa tutulJO ~ 
ederim .•• Allah züğürtlUğU ~ 
ama kul da teseilisini ic~ 

Bari o mavi boncuğu ,J 
rUıımcz bir yerine taıcsaW' . ' 
önüne, ta. burnuna taktYorl.ı' dl' 
hını seven m~allah des~~ı~~ 
bir eda takınıyorlar. zı~ 
Avrupa.'nın bilmem baD5" '1'1' 
dan çıkmış, dünyaya. ~ .. '"' 
tekniğin deeta.nını söyl~~ -,, 
edilmig; bizim zenginleriJP'"'" ~ 
dii§Unce Eyib oyuncağın•;'.. "J 
He§ Avrupalı zenginler d~ ~ ~ 
değil ya.! onlar da arab&W~ 
penceresine, Rintintin ~,.. ~ 
adını bir türlü öğreneıneu--~ 
suratlı, Amerika va.hıl.li ~ (P"1 

'benziyen bir bebek asıyorl•_:.ı 
su, Amerika. va.hfiainddl ~j 
mı 7 çıkmaz mı 7 bilmiyo~' 'I 
suratsız bebekler bende z;yl .ıJ 
ba bırakıyor.) ,~ 

1.engin malına f a.zla elt 
riyor; onu hem gölterıtttl< csl' 
h d h k • .. .. }<e.l• 

em e er esın gozu .. şr> 

ödü kopuyor, türlü türl~ JJ 
istiane ediyor. Nu.ar dt~~ 
mavi boncuk ... Niçin şapk~l~ 
ya boyunlarına da bir n~ 

·nıı·ı. 
mıyorlar? Yona yuıterı ,e~ 
billeri kadar dikkate değer ıc&~ 
madığmı kendileri de f •;.. ~ 

. at"' 
mı? Öyle ise dirayetıerın ~ 

'.:f• •• .-el<~ selimlerinden lliniaımızı t'-

Um • 'ldttıbllir" belki bir ..t'I i-
' • J1W 

boncuğu otomobile takntll 

olduğunu da, bi'r boncu~ r o ~ 
meded ummanın a.kıl l<•: .;eeljjl) 
da anhyacak kadar zevkı .l 
rayet gösterirler. h 1-'fM 

Nurull• 

lstanbLll , 
muallimle~ 
arasmdB.ı 

Yeniden b• 
değişik ı ık ıer 
Kuımpaıa orta okulu 1~ 

llğlne DA.ıılı Hayrettin, ktJI ~ 
yardımcı tUrkçe tstretmenl .• .;-, ~ 
orta okulu tUrkçe ötretm~~ 
men okulu yardımcı riyaD~-""~ 
adet Çapa kız orta. okulu rt,,_. ..ı 
uıme, lataııbul kız orta okullJ 
retmeni ve yardlrektörü TaJıif 
ta okulu yardirektörlUtll ;•0~ ..dı' menllğlne, cumhuriyet kı~: ~ 
cotratya öğretmeni ve Y ~ 

Ciball orta okulu yarcUrekt.ZSt ~ 
rafya ötretmenllğlne, Kuleli .,.~ 
gtllzce ısıretmenl Htı.eylll il!o
erkek öğretmen okulu ~ .ı<'f 
flne, Selçuk sanat okulu il ~ 
tı ıtajyerllğino Hanife, vet• ,,-,J 
gisl Uğretmenl Hamdi 11&\·etetldl """ 
kek lisesine, Kadıköy akııa.~ "ı~ 
ıu idare i.fyarlrğma Nlha.l, ~ti""'~ 
kulu yardımcı ln(illzce 611" ~ .(. 
Betuı ayni okul ötretmen ııt•,~..; 
clarpaııa llaeal Franaızc& yard 11'. 
llğlne Dlnlı Fuat. Hayda~1 S 
ya ata.jyerlitıne Cemal, Kad'" t 
okulu tabıtye ö&Tetmenl ,a..U;,f 
llaeal tabliye öğretmenııgine I 
!erdir. ff 

Tarih sergi~~ 
ziyaret gdll.,; 

İstanbul 22 (A,A,) - tıı-0 
genel direktörlllğUnden: ,1, 

Dolm&babçe -.raymda teıı:.1 t' 
aergial bundan böyle pazar, oG 
be gUnlerl olmak Uzere ııa!~ 
km zlyareUne, diğer ~1er d• .ıl 
tahalı edilmifUr. .,,.,, 1 

Sergl u.at 10 dan 16 ya. '{J j 
Serbest duhuliye kartları bit ~· 
Arkeoloji, Topk&pt ear&yt ~ ~ 
zelertnden verilmektedir. >"" 
ya.ret gUI\ ve aaatıeri KültUr 
ce teablt edilmektedir. 
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,e~"!, 'l~~ü-. -
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:tt•§ırı~Cl&d~n 
'-'' '-' r tar 'L!I ırı o a ır 
:Sir ı •• fa.as 'f 

Oku ilpgn ro ~ e esi 
ıtııı§turn • ltlanının .. 

.... 'l . • tcrcumesinde 
t~ tdı Ctd ' 
.t "' otııı .• Bu . dırtıizin hat l 
ıınde b gun lef 1 a arını çeke-

... u a b a 'tt• . .. ,,ini a· za ı hak • -sın; fakat öm-
rnu·· ! indir· "'!:'> edecek b"ır s . 1 

'lalıak • ""Y y uç ış e-
tvet " lllıy4ırn' aratanı Ben buna 
Ilı 0tuıı n . ., diye d ...... :lttifr Ofru. S uşunursun. 
tı:. ın. La'-. . e:ı "'ah 
... , iyil'k ıı:ın Yed' :r sen haket-

beıj gö~:er .. "e kötü~iibatı~ içinde• bü-
1:ıtda n llluı olur klerın muhase
S~kıtıa.z. e~İll~r aıa~k~z"Ji adalet karşı
tin de enın bugij • Yahut ver~;ekli 
&an • ı·ı'enıcreıeinı' n ışlediğin iyilikle-

Ctik· • b' talctır 1 neaiıı .. d ızzat sen almaz-. -.r ek' 1 evlatların ala-

Şilrk • • • , 
•ıaı. tnıatikliğ• 
d 61 Yuka ı .. Bun 
c Yard rı bizdek· un benzerleri 

~ildi b:r· Uç biiyij~ e~~i felsefelerde 
'•eı.-~fından ın her koyunu 
~iL_ ucıın· astırır · 

"'ltla 1 lhrett • amellerin 
'tftıiıı.. tın bazılar e lrapatır; fakat 

ı lnd ında b J 't'h ıran 10 1 
u apon fel-

~/dilerde d zer vardır. 
'1...: 1 bi c, dinle • 
~de tÇok kaba rıne karşı işle-
~ bir\tlet lruranıad ~itlerden dolayı 
•~t Yanına sa : larına, dünyanın 
~ •• lllevcutt çı dıltJarına da· b. 
!._' #tı:.ı ur. B ır ır 
~~' al?la d l{nun için K d" 
~ terler uvarı,, dibinde .. u us-
t ()ku ... goz yaş-
~" Yan bir d >..:. eıt oatu 

S ~arp nı anlattı: 
dt· tnuhar • · . 

~ t ır ac1 b' rırının bpan-
'ı>a. ır :Yazıs 

\ ~t nyanın b •. ını okudı.:m. 
tıt., oradaki nı·ugunkü harap ha
ti~ııı._ tdiyor. G ~t~kabi) zulümler-

dı..~raıa crçı acı 
~~tı rı da akı nıyor fakat §U 

~L·"Yor: "l a getirmekten ge-
tı lııı "ltlcler· ıpanyada • . 
ıiJ , b· 1 kurulnı • engızısyon 
tı._~. -ıÇare h . uştu. Yahudilere 
--~""'er r rııtiyanı 
tıı.~lta '"' gör") ara olsun ne 
.~ tın h u nıcm· • 
llıt,.}· .\~ ~lldiiJUı Ar ııtı. Sonra, İs· 
1ııc ~lera· dcniıde d aplarına yap
~t:ı~i'ı ; .. )llcat h: a~ ~ornnlık et
~ iflrtr~ a.PtcttikJ • Pıının beteri, A
ııtt~\ illtınıar erı sırada kırmızı 
~l~ilt~~tr çoı

1

~~ almakta iktifa ct
ır~~ ı Ye ko k Çc.'.:uk kJ.tliama 

CltiJ, rı .. ,, ı oca bir ırkı ortadan 
' ret il· 

~itr l\'e etti-. 
') 1 ttı.i> .... .. . Sad 
~' ~ e bu kadar mı? 
d~b döğü .. 
' tttilt!c .!turtneleri 0 ~e'tlc rı ezj,, " masum 
t .. "et ve b\md l 
'U an ~ -

'• P~, . • • 4 ~(ib •ız !t'ıi • • 
b.:ı t İrı11na •tık olanıa 
~ la d():ı:. Cik değ·r Yız ve böyle 
'tıı bııcu 6llftlirıne1c; ız. Fakat mese· 
t0ı !tlaıc n~ii lapan c ve diğer feca-

"l'ııı· 'tler Yolların b 
~ %r •raıında b' aıına gc-
~I cı -ı,;-u•unuz? B ır tnünasebet 
th.~l1-r1 i ıtırı alııtırıı unca zamandır 
-ı()ıla.r ite ha nııı bir '11 • 

"..J iti . l) :Yle b. • mı etın 
V"• \ ıcrt•·ı elllek ,_. ırıbirlcrin"ı ,;J kı 
~ I!>' .. ı c <i Pil "A "' -
Y • "1~ h e baıit b'. daleti ezeliye 

• ıııı -..illa ır h " 
)()r.'hr11d n bile (~~~kıtla tetkik et-

• Çeker) h . dın kabahatlc-
rı l>t11 akılcar 
IJ ~lı1tı. de d .. 1 doğru çıkı-

~,i Se ~r. b e boyıe <1 
'ı ı· r~tt ·· abata eğil ·., . 

~ 
1fi :. 

1
°Yle .

1 
~lllııda .. ':11 

• N ıce has-
"~ • Yı •• ınrı-,,~ v t, iyi ,, nam 0 ı,..al etmiş .. 

~ O c in~lc.ı e~·a ltoıuYle, aklın işlek-
~ tdcııl\~tı İçia~~ıaıeri de ~~aneler öyle .. 
~'. fııı~a al>onı' ilhaı~ b oyle .. 
~ ~· Çitı<fc ~. ba1caı u ftlaefcye iman 

ı· ite ne b 11tl y d' 

~ 
1 ta1c • teline Ulal:alcı e ı nesil zar-
•lc 'ı.ra e, b ar? 

ıbttlc tını Öd .. u ncau 
t hatırı Uyor "c •. lnazinin hay-

1Yor ılerisı' 1• • • • 
~ • Çtn ıyı 

~ (Va·Nti) 
s 

Tophanede lCaraba, nıahal~esiniıı meyil.anı 'btt haldedir ..• 

lstanbul konuşuyor! 

K a rabaş mahallesi 
Istanbul belediyesi hudutları 

har icinde mi kaJmıştır? 
Tophancıı}n meıhur Karabaı mahal

lesi için lcaç tane mektup aldım. Bana 
kaç kişi gelip şikayet etti. Tam he!abı
ru bllmiyorum amma, bunlar her halde 
h:r düzüneyi geçmişti. 

Karabaı mahallesi için yapılan şi • 
kayetlerin esası ıöyle hülasa ec!ncbi • 
lirdi: 

Çamur, toz, bataklık, karanlık, ba· 
kımsızlık ve pislik bu mahalleyi mahve· 
'diyor. Sanki Karabaş İstanbul şehri hu 

dutları dahilinde değildir. Bu kada· çok 
!-:kayet edilen mahalleyi ne vakittir 
gezmek istiyordum .. Fakat b:nbir se • 

bep buna mani oluyordu. O gün Salıpa
zannı dolaşırken, yanımızda 12 y:?şla -
rında kadar bir çocuk belirmişti. Eizim 
okuyuculardan olacak k.' beni hc·men 
tanıdı. Ya~ından umulmaz b!t' serbest· 
liklc yanıma geldi. 

- Bay Haberci, dedi, ne olur bir de 
bizim mahalleyi geziniz. Bu paza: ye -
r.:Ode filan öyle müh:m şeyler yok ..• 
Siz gelin de asıl görülecek yeri görün 1 

O zaman sordum: 

- Sizin mahalleniz neresi? 

- Karabaş efendim! .• 

Demek tam münasip bir karş1kşma 
id.: bu .. Dcmindenberi zaten ben de, 
buralara kadar gelmi§ken Karabaş ma· 
hallesini gezmek istiyordur.ı. Çocuğa: 

- Düş önümüze, b:ze yol göster 

bakalım. ded'm. 

Yürüye, yürüye her tarafı su bir;kin· 
t=.tcri ve çamurlarla kaplı bir meydana 

geldik. Etrafta tektük taı parçalaıın • 

dan başka hep toprak bir zemin görü -
nüyordu. Mevdandaki pisliği de hasaba 
katarsanız, önümüzde canlanan dc.ko -
run iğrençliğ!n.= analmakta güçlük çek 

mezsiniz. d 
Bize klavuzluk eden çocuk, bura a 

durdu. Elini kaldırdı. Parmağını uzata

rak bu meydanı gösterdi: 
- işte', dedi. Karabaş mahalkııidn 

ba~la:l;::ıcı .. Bu meydanın hali, b~tiln 

vazaını : Habeıci 

Karabaş nıa,ı.czllesindeki pisliği 

mahallenin ne vaziyette olduğunu size 
anlatır. 

Yazı aras•ndaki resimt.!rde de hali
ni pek fÜzel göreceğ,'niz bu bakımsız 

yerinı bozuk zemini üzerinde, çan.ura, 
su dolu çukurlara batmamak için 5.deta 

seke seke sıçraya sıçraya yürürken, 

bir taraftan da etrafımızı tetkik ediyor· 
duk. 

Kavun kabuklan, ve daha h!nb~r tür· 

1ü çöple d~lu bir köşede, seyyar bit ka

vuncu görünüyordu. Mallanrun bit kıs

mını masaya benzer tezgahın üzerine 

dizmiş, bir kısmını da sepetlere doldur· 

muştu. 

Diğer tarafta beygirli h'r zerzevatçr 

kapı kapı dolaşarak alış veriş ediyordu. 

Meydanın başka b:r köşesinde ı bir alay 

insan toplanmııtı. Bunların ne yaptık

larını evvela anlayamadım. Sonra o 

tarafa doğru yürüdüm. Kalabalığa so

kuldum. Gördüğüm manzara şu oldu •.• 

Harikulade esir.:, çöp tenekl'sine atıla -

cak kadar harap bir ıürü ayakk1bı, kü 

güslerir bir resim. .• 

me halinde yere yayılmış, etrafa topla -
nanlar da bunlardan seçip seçip 20 ku 

Tuşa 30 kuruşa satın alıyorlardr. Ça • 
murlu meydanda daha fazla dura-

madık, gene önümüze düşen çocuğun 
klavuzluğiyle ilerlemeye başladık .. O 

hem b:ze yol g&teriyor, hem de an • 

)atıyordu. 
_ ŞimcV. sizi Karabaşın Dere soka • 

kağına götüreceğim.. Buranın hakiki 
bir Dereden farkı yoktur, zaten. .. 

Bu sözlerin haksız olmadığını, önü
nıüzde uzanan caddenin su içindeki ha

li fsbat ediyordu. 

Meydanı geçip te dar bir sokağın 

başına geldiğimiz zaman, evvela peri

şan kıyafetli dört beş çocukla karşılaş· 
trk. Zavallılar, bu soğukta, bu çamur

da. yalınayak. başıkabak dolaşıyorlardı. 

Ayaklarından, ellerinden başkA yüz

leri de çamur .=çinde idi. 

B:ra.z ilerimizde sckağın köşesindeki 

boyasız bir evin önünde, siyah manto

lu, beyaz baş örtülü ,=htiyar bir kadın 

oturuyordu. Zavallının pek garip bir 
hali vardı. Gayri ihtiyari yanına doğr1' 

yürüdüm. Kendisiyle konuşmak is:n: 

_ Hanımteyze, hanımeteyze, d:ye 

~r..ONOT IH ~npgsJAR 
aao •ene evvel bugOn -Zenci Kado 

Biltlln ecnebilerden haraç 
almağa başladı. Cizvitler 

hapsedildi 

Patr ik vekili asıldı 
!et&nbulda mUthiı bir Cizvit düıımanhğt 

başlam.ııtı. 

~Uer patrik vekilini kendi taraflarına 
celbetmek laUyorlardı. Napoll kralı ile pa... 

paya kendi lehlerine mektup yazmasını da 
temin etmf§Ierdf. Bu hAdlse meydana çıkın_ 

ca, tıte lll§lği olanlann bepsl hapse atıldı. 

patrik ''ckill de uılmak surctllc eczasını 

çekti. 

Bu eanada Zenci Galata kadısı da Calatada 
çok garip bazı hükümler veriyordu. 

• • • 
Fransız elc;;lal hapsedilen Clzvltlerl, kurtar 

mak için otuz bin altın vermişti ki, bu pa_ 

rayı verirken Galata kadıaı da bUtUn ecnebt 

devletlerin bUMatlma haraç \'ermelerini ka... 

rar altına almı,tr. Ecnebt elçilerinin allcle_ 
rln1ıı 1at.mler1 deftere geçlrilmlı ve: 

- Haraç vermefe mecbursunuz, denmişti. 

Fra.naız elçlal lt~ ediyor: 

- Bir tek para haraç vermem. HUktlmcL 

le hUktlmeUm araauıdakl muahede de böyle 

bir kayıt yoktur. Sonradan icat edilen karar 

lan kabul etmek mecburlyeUnde değilim, dl 
yordu. 

Elçller, durmadan her haraç verdikçe ııad. 

razama elklyet ediyor, zenci kadıdan dert 

yanıyorlardı. Faltat aadrazam, kadmm hak_ 
aız bır it yapacağma ihtimal vermiyordu. 

Bir gün 1617 yılı 23 blrinciteşrln günU, 320 

ııene evvel bugün, Fransız sefiri ile uzun bir 
mUnakaşadan aqnra: 

- Peki, bir tahkikat yapıp anlayayım, 

dedi. 

Elçi: 
- Nuı\ tahkikat yaparsanız yapınız. Böy 

le bir ıey btzim muahede de yazmıyor. 

- O halde BabıhUmaywı ile yapılmııı mu. 

ahedelerl getirip göıterlnlı:. 
Fransız aefirt muahedeyi tetkik edilmek 

Uzere sadrazama göaterdf. Muahede de ha

ldkaten haraç almablleceflne dair hiç bir 
kayıt yoktu. 

Franııız ae!lriDin muahedeyi gönderdiğini 
duyan diğer sefirler de ayni oeyi yaptılar. 

NeUcede aıılaııldı ki, Galatanm zenci kadıaı, 

ecnebt tebeadan haksız olarak haraç almak. 

tadır .. Fakat kadı, mU!tU ile aıılqarak yap
tılt i§ln doğru olduğunu iddia ediyor, haracı 

hak.sız almadıfmda ııırar ediyordu. O de\'re 

göre iki taratm da hakkı vardı. ÇünkU aad. 

razam kapltUllayonlara dayanıyor, kadı da 
oertatle hareket ediyordu. Şeriat, ecnebi te_ 

beadan haraç almayı brçok suretle muhik 
göaterirdl. 

En nihayet sadrazam, kadmm bUtUn ka_ 
rarlarmı lbt&J etti ve aynca "haracın llfvlne 
iradel p&dJfahl aadır oldu.,, 

• • • 
Bu hldlaelerden 80Dr& Cizvitlerin ve Ga

lata kadıamm amanaız dUımam balyoz: Na
nı tatanbula geldi. 

Nan!, tarihte prk meaktlkAtı n el yazma 

kitabı )<olekalyonlarma malik olmakla ıöhrct 

kazanmııtır. tataııbuJa gelir gelmez padltah 

la görtlglU. Padiph aon derece iltltatta bu_ 

lundu. sımıaıı blr kaftan elblae ve maiyetine 

sekiz; hil'at verildi. Paditaht&n gördUğU tıtı_ 

tattan ccaaret alan Nani İat&nbulda birçok 

pUrtlzlU meaelelerl hallediyor, birçok defıı da 

hUkQmeUn aldığı kararlan değiıtırbneğe 

muvaffalı. oluyordu. 
BlrgUn Galatadald San Franaiako kilisesi

nin cami haline getirllmeal i!;ln harekete ge_ 

çtıml§tl. Bunun ııebebl de padltahm oradan 

geçerken ldllaenln içine girmesiydi. Balyoz 

Nan!, tatbik mevklfne konmak Uzerc buhı_ 

nan bu karan geri bıraktırdığı gibi dahil 

öncel~ri her taraftan blmaye görmekte olan 

Ciz:vltlerin KudU.U ziyaret etmelerini bile 

menettirecek kadar ilerilere vardı. 

Niyazi Ahmet 

seslendim.. Diy~ feryadı bastı •• 
Fakat o kmuldar.ıadı bile o zaman · Vaziyet hakikaten garipti .. Az daha 

daha fazla sokuldum. İğiı:p, kadının ben de arkadatımın bu tcla~ına fştirak 
yüzüne baktım. Gözleri kapalı idi. 

- Zahir uyuyor, dedim. 
Fakat bu sırada arkadaşım foto Ali ı 

de beı-ı:m gibi meraka dÜ§tllÜŞ olacak 

ki o da avazı çıktıfı kadar. bağrrdı: 

- Hışt, bayan bayan .. Biraz bize bak 
sana .. 

Kadın bütün bu gürültüye rağmen 

gene ses cıkarmadı. 

'Bu sırada. dostum ani bir telaşa düş

tü: 

-Aman, amarli' kadın ölmüş galiba!\ · 

etmek üzere idim, Beıeket bize yol göı 
teren çocuk imdada yetişti. Allye: 

- Ağabey, merak etmeyin .. B.ı ba • 

yan sağırdır da onun için duymuyor 
ve §imdi de uykusu gelmiı. mışıl mışıl 
uyuyor, diye söylendi. 

Bfrdenbire kalblerimize soğuksu ser

pilmişti. Rahat bir nefes aldık ve Ka -

rabaşın önümUzdeki dar sokağından 

içe_ri girdik. 
HABERCt 

(Sonu .varın) 
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Cene\1 redeki komitacılık mektebinde ders 
ve endabt tatbikatı görecektim 

, " 23 1LKTEŞRIN ~ 

Nina P;t,m~ı~;;~~~ily·~ı;~~;:.::::n b~~··5~
1

;8y .;n~ 

HABER - :AlCpm postl!ln 

en bUyük muzafferiyeti kazandıran bu cmq}riz; filml 

.. ı::.~.~n~nd G r av ey ve i sa· Miran da ~ 
gıbi ıkı buyuk artı&t canlandırmakta ve nete ve nvk oçmaktad..ırlar. Bilhasu Viyananın göz kamaJtırı" 

ve ihtipnu ıayanı temapdır. 
ilaveten: FOX JURNAL ıon dtıny.a Jtavadialeri. 

BRI VA NTI N PERTEV Dünyanın en büyük ımccıalır fflmi 
O gece ilç arkada; baıb;ı~a y~mek ye- bahsederek bu mektepten istifade t:tmek 

dik. Serkis aramızda geçen mu~vereyi iste<'iğimi söylediği ıııırada çok kızmıı • 
J\raına aynen tekrar ederek bCJl de h~ ıtım, fakat hlddet!mi belli etmek iste-me· 
olan tebeddülatın ~bebini iuh etti .. Bu miıtim. Aramın bu ıözleri ne mabatla 
neticeden son derece memnun ~lan A - sarf ettiğin.~ bir türlü anlayamamı§tım. 
ram de&. ki: Bahusus ki bu mektep hakkında ev· 

- ikinizi de tebrik ederim.. Doğru- veke aramızda herhangi bir muhavere 
sunu söylemek ıazım geline arkadaJ cereyan etmi§ değildi. Bu itil-arla beni 
Sogomonun bir Fransız l:adıniyle yaşa b=r emrivaki karşısında bırakmak istedi· 
masına ben de iyi gözle bakmıyordum, ğine hükmederek içerlemiştim .• Halbu-
fak:!t İstanbul un muvafakatiyle yapıldı- ki bu müessesenin alelade Lir mektep ol 
ğı i~.:n bu işe itirc.z etmemi~tim. Dün madığını, bil!kis meslekimi yakından a-
geceki telefon muhaveresi bu hissiyatın Jakadar ett.:~ini görünce içimde bu mek 
tesiri altında mallim olan §eklini almış - tebe devam etmek arzu!U doğmu§tu. 
tI. Bu kadın yüzünden era:nızda bir Artık Hanriyetten de ümit katmadı • 
ge;imsizL:k başladığını hissetmi§tim.. ğına göre bundan sonra ''Saadet Yuva-
Bu itibarla meselenin bu kaJar tabii bir s1 .. ndan zevk alamıyacak. orası artık 
şekilde bitmesinden son derf'ee m~mnun benim gözüme "Matem yuvasr,, gibi gö 
oldum. rünecekti. Halbukiı burada ark11d~şlar 

Ben de arkadaşlarıma hal: veriyorum. la beraber mükemmel vakit gesirmek 
Neticede bu bahsi Jcapayarak .=.şıerimiz· suretiyle- şaJ- ~· -dişelero.ni de unctabi· 
den bahsetmeğe başladık. Arkadaş A- tecektim. Mü~ ı dakikalarda. hocamın 
ram ertesi gUnü Lozan civ.mndal>i ko resmi bana cesaret verecek, doğr.l yolu 
mitecilik mckte1:.ini ziyaret edeceğimiz.: Jııılma"Jla vardım edecekti. Kentli ken-
haber verdi v~: dime bu karart verdilften sonra arkada~ 

- Bizi bugün bckliyor!ardı, fakat Arama !lordum: 
hutalandığm i~.:O gidemedi?:. dedi. - Bu müesseseden istifade etmek ls-

Arkadaı Aram, erteıi &ünU öğleden tediğimi 1;övlemiştiniz. Bunu nereden bi 
sonra komitecilık mekteh!ne gitımk Ü· liyordunuz?. 
zere gece yansına dı>ğru evimizdc-:ı ay· - Mektebi gczd.:kten sonra buradan 
nldı. Serkis ise geceyi bizim evde ge· çıkmak i&temiyeceğinize emindim., Bu 
çird.:.. tahminimde yanıldıftmı ·ddia edtbilir 

Sabab!cyin erkenien kalktık ve Ser- misjniz?. 
kisle berabe; Cenevre c:vannda biı ge· - Hayır onu demek istemiyorum, 
zinti yaptık. öğle yemeğini de tehirde fakat hayret ediyorum. 
bir lokantada yeyerek, saat ıs te Ta1 • - Bunda hayret edecek bir feY 
nak fırkası umum merkezinde arkadaş yok .. Hamparsumun talebetıı" değil 

Arama iWhak ettik. Biraz sonra otc;mo • misin? Onun resminin bulunduğu bi-
bilimiz Lozan civıınndaki komitecilik nadan ayrılmak istemezsin.. Bilhassa 
mektebine doğru son ıilr'atle ilerliyor - bugUnkü ruhi gartlar dahi11nde bu 
au. Yolda, arkadaı Aram bana ~iyaret mektep senin arayıp ta bulamadığın 
edece~~~,h9, it~,ciilf~ mektebi hakkın· mt.}ce değil midir?~ 

da ~ j.zahatı :v~riyord u: .a ...;.;:::-:.:;'"~' ;.ır:.f:.;...:;:~:.:.;,;;.;:.;:.;;.:.:..ı_;:.:.:.;=.;,:,.....:....; _ _; 1 
- Mektebimizden şimdiye kadar çok 

bUyük faydalar gördük. Biraz sonra gö
receğini% veçhile bu mUessese bıkikt 

bir erk!nıharp mektebi hal.:.ni almııtır. 
Yalnız oradan çıkan erkinıharpler, her 
memleketteki askeri mekteplerden çı
kan erkiinıhar_plere benzemez. Bizimki
ler komiteci erkAnı barplcridlr. }3i:;, ta
lebelerimize harp llmt, askerlik ilmi gibi 
fuzuli §eyler öğretmeyiz. Esasen bu fik 
re ihtiyacımız da yoktur. Bizce matlOp 
olan talebenin her geyden evvel mül:em 
mel nişancı olmaaıdır. Sonra, çete harp· 
leri hakkında umumi malumat sahibi o-

lacak, bombacılık öğrenecek, bir de a-
dam tak=p etmesini bilecektir. İ§tc mek 
tebimiz bunları öğretmektı:dir. Talebe
ler sabahleyin sınıflarında ders alrr, öğ
leden sonra da endaht talimleri yapar ..• 
Her halde birazd~n silah sesleri i itiriz. 

F.%akilca on dakika sonpa si15h ses -
leri l§itilmeğe ba§lanc!ı. Bu sesler, yük-

sek duvarlarla muhat bir !~ö§kten geli -
yordu. Otomobillmtz bu köjkün kapı -
sında durunca kapıcı koşarak demir par 
maklıklı kapıyı hemen açtı ve biz; hür
metle selamladı. Otomobil büyük b:r 
bahçenin ortasında bulunan köşkfüı ka· 
pmn~a durdu. Mektep müdürü olduğu
nu bıl!hare öğrendiğim orta boyh• bir 
adam bizi karşıladı ve müuüriyet odası 
na götürdil. Arkada~ Aram beni müdü-
re takdim ederek, decl.' ki: 

- Bu arkadaı misafirimizdir. Yakın 

Dış • 
sıgasa 

Bask HOktlmetl 
için mersiye ••• 

(Baş tarafl f incide) 
rında bulmak milmkli.ndür. Eden ade
mi mildahale komitesinin vaziyetinden 
bahsederken diyor ki: 

" ... Son dakikada, dün akşam, 1tnl. 
yan hUkfuneti kabul edilmesi laznnge
Jeı:ı bir yardımcta bulunmuştur. Bun.. 
dan çok memnunum.,, 

ltalya tecavüze ve sulhU mahveden 
hadiselere tayYarelerl ile, bombaları 
Ue, gönUllülerl He, her şeyi ile müza
heret ediyor, Ispanya mahvoluyor: ve 
Eden ademi müdahale komitesine 
gösterilen ve maksadı ipin ucunu ko
parmamaktan ibaret olan nazari bir 
iltJfata memnun kalbiliyor. 

Niçin? 

Bu suale de Eden eu cevabı veri -
yor: 

- Hepimizin arzusu Çinde §ahit ol. 
duğumuz katliamlara bir nihafet ve. 
rilmesidir. 

GörillUyor ki !nglltere, Uzak Şark 
lçh Garbi Akdenizi feda elmlye karar 
vermiş bulunuyor. Bu vulyet karşı_ 
emda, Fransanm da İngiliz yedeğinde 
bulunduğu dU3ilnülecek olursa, hUku -
metçi İspanyanın Bask devletinin akı_ 
b !ne mahkQm edilmekte olduğu netL 

İfa bir yolculuğa çıkması ıhtir.ıali .. ·ı:rd!T. 
Bu lt.:barta müessesenizdcn istifade et-
mek istiyor. Milsaa~e ı;odersr.niz bh· defa ccs!ne varıla.bilir. 
mekteh:dzi gezecektir. Şekip GONDUZ 

- Emredersiniz, buyurun gezelim 
ôed:. , b • t d 

Evvela mektebin içini gezdik. Burası Ha eş 1 s an a 

Saç tuvaJetinızin en mil. 

him bir malzemesidir 

Kei)ekleri fzalede1d mu

vaffakıyeti her bir iddia-
nın fevkindedir 

J~ MELEK 
Sinematında 

MEKTEPLi KIZLAR filminin 
unutulmaz yıldızı, Amerikanın Av
rupadan koparıp aldığı büyük 
yıldız 

Simone Slmoo 
ve 

James Stewart 
Tarafından §ahııne bir surette 

yaratılan 

BEYAZ 
MELEKI 

Fransızca sözlü aık ve r azellik fil. 
mi. Seanslar: 2 - 4,15 - 6,30 • 

Suvare: 94a 

BU günİ<O 
radyo 

1STANBUL: 
18,30 pllkla dana muatklal, 19 kllalk Türk 

muslklsl Nebil oğlu 1ama11 Hakkı, 19,30 kon 
!erans Doktor Fahreddin Kerim (nklr yor. 
gun!uğu), 20 Sadi ve arkada§lan tnratmdan 
Türk musikisi ve halk ııarkılan, 20,30 ömcr 
Rıza. tarafından arapça söylev, 20.•:s Sema.. 
hat ve arkdaııan tara!mdan Türk musikisi, 
ve halk varkıları, (saat ayan), 21,15 orkes. 
tta 22,1:5 ajans ve borsa haberler! ve ertesi 
gllnUn Pl'Ogram1, 22,SO plAkla sololar, opera 
ve operet parçalan, 23 son. 
OUKUEŞ: 

18,15 pl!kla Rı.men mllzlğl, 19,SO plft.kla 
baflt müzik ve John Strauısdan parçalar, 21 
cazband, 22,45 kate konser. 
BUDA PEŞTE: 

lS,20 istasyon orkcııtra.st, 20 slgan musiki 
si, ve Macar earkılan, 23 Budape~e konser 
orkeıtraa1, 

lıtanbul altıncı icra memurlui un· 
dan: 

Dairemizin 937 /2395 sayılı dosya
ıiyle bir borçtan dolayı mahcuz ve pa
raya çevrilmesine karar verilen t uha
fiye eJyası 25-10-937 pazartesi günU 
sabah saat dokuzdan itibaren Marpuç
çularda Abul efendi hanında birinci art· 
tırması icra kılınacağı ve muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı tak· 
dirde ikinı.:i arttırması 26-10·937 sah 
günil gene ubah saat dokuzdan itiba
ren yapılacağından isteklilerin tayin er 
lunan gün ve saatlerde yerinde hazır 

bulunacak memuruna m'.iracaat etmele
ri ilan olunur. ------------....... --------------

kırmızı derililer .. 

GARY COOPER 
VE 

JEAN ARTHUR 
BUFFALO BilJ 

:Maceralar Kralı (TUrkç~ sözlü ) 

önümüzdeki pe~mbe günü rnati.nelerinden it;baren 

S A R A V sinemasırıd~ 
• • .. ;1ol.. •. -- ~ 

1 

Güneşe Doğr~ 
Senenin biricik Türk filmi 

lHTIŞHAY;R; ~üNLARY~ 
Fakat: Temiz: bfr atk - VATANSEVERLiK - GOZEL BiR fft~ 

1 
Sinem.. tekrıiğ(nin ton ilerleyiıine uyan BlR REJtSt V ~ f' 

CUMHURiYET BAYRAMINDA: 

lstanbulda 
EL HAMRA 

i P E K, lzmird6 

sinemalar.nd~ 

--~~~---~---=-1 
JAZZ;; JAZZ;; JAZZ;; 

" G R E G O R ,, JAıt 

B·x;::.7: 
14 'SARAY. E;ı;~;.;;,.,d• 

Fevkalade repertuvarında dinleteceklerdir. 

KADIKOY 
Marnıara incisi 

Müjde : Kıtlık kıınu açıldı. Her •kt lllft mükcnımel saz di~ 
' ~ 1 

·-------------·------~~ tstanbulda dofmu!. B ir Fransu:ın revcesl ve 'Alınan casus" 

MATMAZEL DOKTOJl 
s c TM 'E·1

~mi·s;;;,::sınt1'~ 
DlTA PARLO - PIERRE BLANCHARD - PIERRE fP~ 

ile uynadrkları büyük Fransız filminde, H arbi Umumi eınllınd' İ' 
NtKTE çevirdlli cntr.:kalariyJe yaptıiı casu.ıuıu ve etr•l't

11 
_,/ 

hareketlerini görünüz. I"' 

Ui\Veten : EKLER JURNAL ve doıt Yunan Baıvekili S. E. Me~.I 
bulda, Takıim abidesine ~lenk koyma mel'llıimi bütün tef~ 

orijinal ıe.i ve muıikiıile ,Yavuz ve Averof zuhhlan bir .fi 

-·---~--------~---:::;;; 
Zencin ve cöı kaınastırıcı bir film herhangi bir mektenten farksu:dı. Be~ h ""' d • 1 

altı dershane, ıteniş bir konferans ıalo· a 1 se er 
nıı, yanı başrnda ııilah müzesi. üst kat- 5000 ha beş v ı D ı J 
ta yatakhaneler, alt katta vemek2nc ve a s a gas 
kı~lık jhnnastik salonu ... Müdür bize lngl izlere sığındı Kadın m ebkQmlar . ~ 
mektep ha!tl:ında izahat verirken, ho· Roma 22 (A.A.) Azione coloniale ga-

~::s~~:nı·u~~.~~tıc~~~.-::ı·nda1. 0~~"reeı0e~.c1.me.b1ımu ıetesinin aldığı haberlere naıaran ttaı- rabrı katardu Bugün SAKARYA siner11 Il ı 
.. - ... .:; ... r: yan kıta;\ttnın tak::::>ir.den kaçan silahlı t;I" 

F.!1sen yutcurıa. müdüriyet odaemda habe5ıer kenya'ya İngiliz makamatına çahşlırılacak 8eylrcllerlnl D•fyeclecek, heyecanlandır• 
onu:ı resmini r.örmU~. fak;ıt tanrd·ğımı iltiı.:a etme:.;tedir. Bu mültecilerin sayı- iüdın mabkQmlarm Sllm•r bankın K&YM. all•hrcaeıne gUldUrecektlr. l'!W ' 
,.,f!c.!ttr~ 1trtl'l•rr. 1' '!:tem~mi tim. Hoca- sı beş bin tahmin edilmektedir. rl fabrtkaamda çalıştırılmaları kararlqtmı. ila veten: PAAMOUNT JURNAL ft (3 daakilca) öfreıtİÔ ,...-

d 
. rnıştır. Bunlarn orada lqelerl ve ayrı blr l • 

mın aim:t r: it<ı.vi ler1~ h:ıh .. ~ttii!i mek - Gaı;ete, İngiltereyi Italyan imparator ycrdo ikametleri temin edllml§tlr. li••Sıea•nt•IU•lıerı•:•2l-.l4İ,11İl•-llİ•8..30 •• v1e.ıallYareliıiıııi9ıda.ll••·-lll"" teo demek bUTası imi~ .. Biraz evve: mU luğu hu<lutlannı tehdit edecek her Çatı:ına hususunda d!Ser ameleden h1CM ıı 
....... -~~-.ıJ.1.1.ı::uı:ı..aıcuuııru:ıa..ıu.ıı::a.cı.a.s. ............. """"'-m..._b.enden türlii siyasetten tahdr etmektedir. farkları olıruyacaktır. 

~--"--~~~---~~===~==~~~~~~--~~~------~----.J 
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"' ..._.~~Yet ve ••k romanı 
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~'.t.~ -84- -
ı.ıL,.= POUa ..... •• u nutmuıtum ... r ediyonm:ı. Qarecekıinfı:, romanım pey-
ıı~---~ "IQ17ea11.a:-ı_ °"' -.,._ ~ ""1~ •• Hem de nir ekmek ıtbl aatı1.:ak. Zira, vaka 
~"P hlr flkfr .. l9lztm rnınf po- Userlne tauı aıeatı 11cafmadır .. Fakat 
bıı' 1 bit dettktif detu de huıuıl caı:Umil aç:nalıyım da ;abuk yaımatı, 
1l ~11'11r, ~ Otu~nuz .. fayle bitirmeliyim. 
l>ort~~ •. o kc,: Mıı Grey ora - A1eyhinl~de dava filln açılınaım· 
tdirı: Şu~ c!CS1dlJ aııtun Uıtilne dan korknıııyor muıuz? • diye Mari 
dt ot l'lcfaıı k&iı tnilttUr ... Milaade aordu. 

Mötyö 'Klansi ona mütebc11im cöı· 
Jerini çevirdi. 

- Hayır, matınaıel. Efcr yolcular· 

dan birini milcrisn diye göaterinem ben 
den sarar ye 'ıiyan iatfyebilirler. Fakat 

'-tttı llTutı. ~1111ıt tlannn kaldırayım 
.\ldırr!;:~ıbbt ... Hu fey 
troı. .. t ... Otu 'bhbütün kanJtı .. 
l'OJ«u ~ 4 "- turaya hay Pu
ftt ıı.k 4etn tllf P tu ı6yledim. Pua
qt lr~>'nı. "'ıtt oltıı~n sanandılt
btııae1t '' o klc1a ' fauı 1nn1maz. Fa- bakınız, dayandılım n.ıkta nerelidir. 
buıu 

1 
•ı, benınır ::;,ı•ılanmamah. Ronıanm son bahsinde tamamile beki~ 

~ Poliı hafiy •m Riı gibi nilmiyen bir kmm olacaktır. 
1-r. ~~ bıa ealsfntd Karilerim Puaro, gSzlerinl açtı ve muharrire 

~:"• ~ ... ~ramana banhr- doğru eiildi. 
bit ilı tını kt~u Tardır: Boyuna - Bu son lmtm hakkında sizden iza-
tııı.ı_ tt llhlıti tt r . ..,için onu böyle hat llabUir miyim? 

ele ~t Pit hııp ~. be~ de bitmivo- Heyecasıla: 
'ır Orı~r. Ben de 1iJ mı? Vazgeçme - Müthl' 1 MUthit-
... l>l 11 •aıceçit ~n kahramanı- - Nedir~ 

l'lhatına tnıiyorum. Muz yu - Pilot halinde kıyafetini deiiıtire· 
-._~bu? Ben •tıına tokmak 1 Otur .-ek. bir sın~ kıı Burjede tayyareye 
:~~ IJt._ 'rııuıu k '~ct'le bir bu ~o ıevc!ftim için binmif, madam Jiletin iakemlesi altına 
~n. •. R•lllıe ... YU 4a kahramanıma aaklanmıttJt. Yanında bir tife v• yeni 

~~l e Piyan le • ketfedilmt bir ıu vardır. Bu ıuı 
-.1bıf, ltdi 10 tu. Bır ma- ulıverine, bütün buunın üç dakika 

lt, ._._ 10r4u. 
uq iÇer lldainiz kadar baypılık ıeçiri;-or. Bunun üserine 

Jla ? • diye toı-- Jm. utdandıiı yerden çıkıyor. ıebirli 
hı, tetcıc I.~ kiır ederi dikenini atıyor sonra ıJa bir paraıütle 

·~ ot&ard 111
' tayyareden atlıyor. 

°'11 tetkiL- ~-Blraa aoluk aldı ve ' 'lıf u -ae ~tıadı. Mart •• Puaro, ıaz kırputar. 
8'ıı&..~~Jb Un Mari: 
~ dola)'! ~ aldtlrWmesi hldi· - N•l otuyor da biszat kız bu 
~lllıuı ıdınretinlzle beni ... ref ~ .._ • et·ı ı ,..... ıuın tesirinden kurtuluyor? 
.-.ır Ço\ --•ı~ etrar ı m ? Bu 11yam Klanai: 
~ '1tlbıd mc!a blzazt ben de 
~ • ._de :;n· Tatanur edin. Bir 
~ 0i'llr r tGbte Hbfrll 'bfr df. 

. tey ~.l_il. Bu tarı bir 

s '~ ... -~-~ ~ ~ en~ 'IO. Bıı ı.:inayet de bir 
tdtyor ,;,ıan. Beni fevkallde 

~ l>fterıertn •ylS Puaro ! 
a...:"t "-ır\nıcıa eh hiç benı:emiyen bu 
~ ~ '- erbılde aJrln mOta· 

iı.. ~ ~·- :--:rınttıtdlr 
~"ıı ._....' bu btif . 

ıartıı.n.. •ttan dolayı pek 
lıı... ~ 1'ıbii •70fd11. 

~-- ··~t ~ laiıe ~°""'1ua herkee bunun far 
,._~ cır.Ja ? Mıtta retml ~ 
'- ~tintaıt ~l PoUa mUfettiil 

~· ! .. ~ıs.ttrdU:-1 ~n, bana pek 
~ 'de~ llttı...' lf1tfen _. 
~~_Y•rde ben Bu h.rinu teıek
' .. ._ ~ den ıüphelenmek 

,,~~Y6 .,_ ~1ortar. Rezalet. 
~ti ..ı .. ·~ıi ! G 

' .... ~~ ~ arUyorum ki 
hM... ~ de keııdtıfte rıuııuz. 
~ ~ltton .. 1 &6re uıullerim _ '°"" ~'1l 4ot.,zlze Wataon diye S: '"-lal beni muur r&. 
:--~~-.:~ tı•nur et· 
~tJert Mi.:":ntte, '8rlok Hol 
•• , ... liae ile DG~ bile kaldı. Bu """" \7.: 41,oıcsu~? r vardu. Ha 

"""" 4Jı CtbıJıd -
~114l) İ ·~ (be, tn bah1tdiyordunuı. 
1-e.~~ 1aauı,ı:~•nıt, Ueri dotru 
~ .. ~ ·~ Jıp d canını okumak 
~ ~ ~ ınl? Onu ıe
~. _._~ \'IJb aıfatile soka

tfta...\\r..~~ ~•1-m Rla namJ 
...... ~ lıain. 

Juı:., -- _,IYetlne btnS-
~ ~"-b._ t.eı 
~~ Jsaıı~.. . 6

Yle.. Taıa llJy. 

~:'ffd11. ~ •tı 
.... ~: Yor, ıülmckten 

So\ ıc, 
~~lr 0' ~ ~ 'titr Yilzilnden bir 
ttdf,~ ~dl.ttzi dedi. Yuılar 
~-... '-t, ~ ~tmln edebi
~ -~ 11ıtıır blemnlıle 

"'» ~ 
1 

ltı41etini tfldfrl-

oı..':" ~" ~ ~ı.;. ~ tlaerinde ulJa.. s t•·- ~.._ ~ .... 
'q tibf ..,t~~L '-- lcin ,,., ..... 1y 

~ 1~",'. a ~llı1orum. Bir 

"l ~ ~'~ ~dlaeyi oldu
li.-..~ttt'--te~ 1i11l. Tabif roman 

ııq '·El .,.,__~.. 'it u '•erin iaıni· 
-·~ OJ•caeım. Bu-

""-kath tamı 

- Mukeai var. 
- Manı deaJdne mi iniyor r 
- Buna ihtiyaç yok. Franıız aahille-

rinl indiririm. 
- 'Bir lnaan, lıkemlfriln aJtma ilk· 

Janamu. Orada klfi derecede yer yok· 
tur. 

- Benim tuvir edecelim tayyare
nin içinde klfi derecede yer bulunacak 
tır. 

Hullaa, muharrir, tezini ciddiyetle 
mildafu ediyordu. 

Pollı hafiyesi : 
- Alt.. Ati ..• dedi. Fakat ıenç tas 

ne maksatla bu cinayeti yapnu9 o1a
cak? 

- Bunun aebeblnl daha pek o kadar 
katiyetle tetbft n tayin etmedim. Jizel 

bu Jmaı nipnlılmı mah•etmlt •e bu 
ni,anh da intihar etm:ş olabilir. 

- Zehiri ....ı elde ctmit olabilir 1 
- itte roman.:ılıtm hüneri burada. 

Bu kız, benim romanımda bir yılan O'/• 
natıcmcbr. Zehirl de en ıevdltl bir en-
ıerık ,ıJanmm ricuclaadan P.1'11111 
tır. 

- Mllrtanm nud tayin etlllll-
- t,ı bir maJmrtrln .....S acu. 

na 1'alb ola ı.,ı. bir pllt 'kıs, ıehl-
rln tnlktannda ala yamı--. BOh .... 
romanda cenubi Amerikadaki tilbter 
rilh • ~· dmıek sehlre futa 

eJM111mt,.t nrilifor· Bahuaas ~ 
mnsuublha olan seblrill bir JSlaD zebl-

rl oldutuaa pyet ~ blli,.onam· Hem 
tabii efendim bir polblV' romanda blyle 
.. ,. olaeak. Omalı tıpatıp baldlrt ha-
,_ benaemetl 4t m. ,.,_ 4ılfldlr a.. 
Biru cueteleri okuyunuz. Oradaki ci
nayet tatYirlm tam annıaile can aıkı· 
er bir yeknaukhk lçlndedtrler · 

_ Şu aırada mqpt otdutum cina-

yetin de yeknauk ve caıı 111ucı oldutu 
nu mu ıöylemek iltiyorsunud 

cn..-ıva") 

~·
- 8tJM §imdiden haber ı--ereyinı, 
~m eu kalabalık,~ 90ktıır. 

- MerGk etmeyü& Jı.tlKımnPnı ben 
~e nlıf kınım. K~~ tcım eekfı iMğe 
bakardım. 

Karnesiz 
komisyoncular 

GUmrlklerde 
cDrmU meıhutla 
yakalanacaklar 

Gümrüklerde ötedenbcri faaliyette 
bulunduktan bilinen karnem komia-
yoncular mttcleai ciddi bir lafbaya pr 
mittir. 

Gümrük lcomiıyonculanna ait 1093 

numaralı kanunda ecnebt memleketler
den Tilrkiyeye ıeten veya ecnebi mem 

leketlere ciden tl:ad etyanm ıUmrük 
iflriai yalDd elinde sUmrUkJer wnWD 

mUdürlilğUnden verllmit amal .,. 
lunın cUmrük komhyonculannm takip 

ve intaç edebUecelf yanlıdır. Pakat 
buna ve mUteaddit defalar yapılan ha

reketlere ratmen kameablerln ıllmrik 

terde ıeımeJerinin aniine c•sllemtplt
t1. Nihayet cümrilk komllyonculan bir
lili yakalayacap bu cibi phısJan bir~r 
clrmt1 methutla aoıradan doiruya 
cumhuriyet mllddelumumililine tesli

me karar •ermlftir. 
Bu kararın tatbikine dUn eabah bat

lanmq ve metru komisyoncular reıdik 
teri bütün anbarlarda etrafa ıa~ kulak 
olmaia bqlaımflardır. Fakat bu defa 
da diierlert lfin rartana •ariDrflar, ak· 
ıama kadar cümriiie yanaımamıtlar
dır. 
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Y a z a n : REŞAT ENiS 
KıJlaya yakın, tek katlı buık bir 

1cabv• vardı. Kır aaçlı. beli bUkük bir 
ihtiyar ifletiyordu burasını .. Ne iyi yii 
rekli bir Anadoluluydu. Cuma ciinlui. 
ciclo.ek yeri yurdu olmıyan lrimle.Wer 
kıtladan çıkar çıkmaz aoluiu onun kah 
veainde ahrlardı. Sıla hıatalıiına tu
tulmuı dertliler, tasalaruu orada unu
tabilirdilcr. ihtiyar Durmuı ata da ma
nevt hutalıldan iyileıtiren bir manya
tiı:ma kudreti vardı sanki.. O, hepsine 
de, evllt ıözile bakardı, bir baba ıibi, 
hepsile ayrı ayn dertl.r, hellilaıırdı. 
Oıman bile, bu iyi ihtiyan dinlerken, 
yalnızlıtmı. klmsnbtiğini daha u du
yardı. 

Durmuı apyı köyünden lttanbala 
çeken ıırn, Osman bh' gi1n ondan din
lemlftl. Sıcak bir temmuz ifleaiydi. 
Kızgın gtıneı. manaa.t clğtın tam or
ta yerinde nuhlannnı kabmftı. 

thtiyar adam, gilneıten, acıdan kml-
11111 rö:ılerile, potta treninin •fır •in' 
uakl•tıtmı aeyrediyordu. Kara loko
motifin yUkaellp alçalarak, alçalıp yllk· 
ıelerek uz111p Jiden dildiiiüne dikkat
le kulak veriyordu. 

O, kıra lokomotife k11pndı adeta.. 
Durmuı ap, at:ak temmuz öilelin

dt, Ounanı birkaç yıl ıeri ıöttirmUt
tiL Ona bikiyesini anlatmıftı. Ve o an
latırken. cüneıten. acıdan lalıbmt gibi 
duran ıtszterlnc!e artık sıla baatalanru 
iyilettiren kudret yoktu. Fellkete acı
ya utramıJ, teselliye muhtaç bir ba
baydı o saatte .• 

Soyıuz ( oğutıan köyde asıl ismin· 
den çok bu llkabile anılırdı) aaker ola
h kaç harman ıeçmitti aradın.. Onu, 
ktndlıUc birlikte aıkere alınan diğer 

bet hemterlıl clbi Rumrline yollama· 
mııtar, 1ıtanbu1ı aevketmlflerdi. Gittl 
cidell bir kere bite ytlzUn(l görmek ka 
bil o1ıaa11Uftı. Giderken, dudaldannm 
Unrlnde henüz terlemefe bqbyan nn 
bıyıklan belki adam akılh buruJuyor
du. 

Aüer olduktan bir yıl aonra, soysuz 
fototnfıru yollallllftl. Bir hemterlalle 
yanyana çıkartllU)lardı. Bu, etrafı ea
rarmzı, soluk w donuk bir realmdl. 
Tahta bir kapmm Snlinde durmuıtardı. 
Elele vermlflerdL Kasaturalannı ucuna 
ıeçlrerek tUfeklerfnl omuı:tarma ahmt
lar. klitUkJUklerini bellerine dolam•t
Jardı. AlenıinUt fotoiraf netti. Ha 
fil~ yana iidilderi kabalaklanauı ara 
aından, kulaklannın ardına mJattmbk· 
tan kannllDer, dolaldanna soktuktan 
katık1ann sapı peklll ı8rlln0yordu. 

Ali, eoluk rnmhl arkuaıa bir de 
yan yudmmıtı: (Bu tasvir, anama 
babama asker ocatımn yacHcin olsun 1) 
Reaim aylarca anasının elinden düt
memif, ıöiıünden, dudaklanndan ay
nlıaamııtı. Ev ev dol31mı1tı. Bet yıl 
önce ıöa kntikleri, "beyti ihtiyıriye., 
ua11ndan Cabbar ağanın tazı ıoysu· 
ıun yavukluıu Hantrenin eline kadar 
'f'll'mtftı. 

Ali aoyıuz, onlann bir tek evlltla
rıydı. Biltiln ıevcilerini bu re~ dolan 
otananna YWmlflerdl. Oam Mı ılı\ 
..,. ptnllp. bu Ud ~ a,ıı IPi ,...,ldr ı 

Bil tok lsillen • ildlntlild, en Sok 
~ edea • anuıy:h: 
-Almofle~t.fk•fta 

olayclJI 
Diyordu. Durmuı aıa: 
- Yoooo • diye ftfraa edi,or'c!u. Bu 

bahdyarbk her kula milyeutr obDu. 
lllkrtt ki. All.ıı, Uç mll"etlnl 18rebl
Jtt.:elin bir oiul vecuıiı: SUnaetini ya
panın; düjUnlinil ,..,...,., bir de aa
br edenin. Ya Selman ağUllllkiler p 

bi kupkuru bir lamı olayclı 7 Zavat
Wann ukere yollıyacak otuıJan yok 
iıte. 

Mescidin önündeki. bir kıyıaında har 
man döriilen ıenit meydan, oıün bay· 
ram yerine dönmilttü. Askere ciden1er 
altJ klıiydi. Ama. kiSyU:ı blltlin ihtiyar
lan, biitlln erkekleri, ~olufu çoculu 
oraya toptanmııtı. Yathlar. meydana 
bakan kahvenin hasır peyketindr bağ· 
dat kurmutlardı; nargile tokurd:.tı

yorlardı; ve, otu1lannı aıkere yolla
maktan doian bir tenıürle ,azteri nem
li analara dudak bWdlyorlardı: 

- Vaktile bb de askere itte böyle 
tüysüz püssüz gittikti de, saçrmrz sa
kahımz ak pik dCSndüktil!.. limdi bir 
kalunıı ak pak d&nc!iiktül.. Şimdi bir 
kaç yıllık haarete cüç dayanıyorlar, 

Hey gidi. 
Köy mektebinin latanbullu • bu, pan 

talon ceket ciyen. kravat baih,an, ko· 
nUfUfU kendi diline uyanyan her ya • 
hancıya Hylüniln nrdlff "'fr sıfatı -
cenç muallimi, dibektapıın berine çı 
kıp, uı1ları torbalı, ayaklan çank1ı ye· 
ni efrada: ''Vatan vuifc1Ui iiayı se • 
n eeve kottutusıus ~ln sisi tebrik, teb 
dl ederim, brdqlerim !.,, diye biten 
bk de hitabe ıöylem'ıti. Ateıli mual • 
timin sözlerini anlamtyanlar anhyanlar 
dan pek ~oktu: teeuür umumi oldu. 

Altı kitilik kafile, keMilerini istas -
yona kadar aellmet1eyenler1e birlilrtt, 
ellerinde bayrak, türlrUler söyliyerek 
k&yc!en aynlırken, soysuz :ı anısının 

göıleri doluydu. Fakat. giifsü de ilti 
harla kabarmqtı. Dunnut ataya bak 
veriyordu: Bu ı.!r mUranret: hem de 
bOyllk mUrilvvet .• Erkek c!ofuran ar.a
ları ne mutlu t 

!st11yona kafileyi: l erabtr :burmuı 
ala da inmifti. Civar köylerden top • 
lınanlarla, istaıfdndı biriken yenı ef • 
rli:bn uyıar ybU bulayor4u. Ufa" ;e. 
t&IJOft ana babı gtlnU &itlydı. tcaJab .. Mc 
araıında oğullanm geçirmeğe ıetmit 
tafktm tell91ı analar vardı. Kafiimin 
reiai, lnce siyah b:yıkh ıenç müli.ıiın, 
ikindiye doğna celen trene yen.: efrat 
için iki ftfOft taktınmttı. 

Dunnuı •ta, bir •faç dibinde Soy • 
tuzla ıon defa aanhtmıstı. Oğlu, ı.;zun 

uzun, kara nuırh ellerinin b!rini bırak
ın,. birini 8pmüıtU. 

8ollra. ,,oJc ...-ıarma doldurulmut
larit. onu utdı bir ...... ıarememlı -
:· Kara lôkoaiodf, 11CUftan nered-: bit· 
il. bUfnmi'Jen. ,.tnıs Ufkun en so • 

nun.4& birfb!rllo Mrlqir ,U,i d~·t'•n 
l.nce demirlerın U..riade 8"a aıra ... 
conlan uçurmu1o ~ Dmmaı 
atanm trulaklarmda ude bir '" bJmıı
tJ. Kara lokomotifin yükselip alçalarak, 
alçalıp '!'llbe1erek n ~kse hafifte -
yerelr unytp elden dUdUIU .• 

- Hasret aJ71*n tren! .. 
Soysuzun •Glll dJ. romatinnah 11ia· 

leriftin dermanlublma bakmadan, Of• 
Junu ıon bir defa ganblJmek eme1iy1«t 
demiqolunun ı8'titf lrly civarır.daki 
~ere llenınna tnmftti. 

Tren. çokluJr, oradan yavq reçrrdi. 
F&Qt, yilk vaconlannııı kapılannd• üst 
Uate yıiılaıı ,lıaylaran. t6rkO çaltran 
karaltılar arumda Sa,.uaunu bir tür 
ıu teçememiftl. En arka nrondı ya•lı 
bir prcl6fren, yanık bir HSle "Ey ca· 
.dler.. l s8y1tt;ordu. 

Tanfer, bln1,nlire Uzerlne fenalık 
g~1en ~cSmc~iızı köye ~oltukta ıc.tir • 
mflerdi. Pirı aynhk, ölümden de beter 
oluyor .. 

ao,.uıan tealtere .Jdıfmı c!uyduklın 
::kibdın itibaren ne kendiıinin. ne 

nıının 16.ı:tlnt uyku ıinnitti. Ve bir 
glln ufkun en IONlnda biribiri" • 1 b' 
1 ir ib" ~ Y e ır Cf 1 ı "tW'ml n1Jann Onrinde treni 
ıl~ce, Durmaı alamn ı&slerl~en 
ıevınç yapan bopnmqtı. Kara loko • 
motif caHbı gene o lokomotifti~ 

tıte, yükaelip alçalarak, alçalıp yük
selerek ve cittikçe yaklıprak uzayıp 
ciden ... ıene o ıea.. 

Bu defa artık: 
- Hasret ayıranı • 
Diye karalokomotif e kmmyordu .. 

R9fad Eu'ı 
(Devclm• 15 itlOWe) 
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Uzakşarkta harp 
devam ediyor 

Tokyo, 23 (A. A.) - Hariciye neza.. f 
reti namına söz söylemeğe sallhiyet. 
tar bir zat, Avrupadakl Japon sefirle. , 
rinin istical'e seyahatleri dolayısile 
üç taraflı bir ittifak aktedilmeainin 
derpiş edildiği hakkında dolaşan ıa • 
yıalan tekzib etmiştir. Bununla bera. 
ber, Nichichi gazetesinin itimada şa • 

yan bir menbadan, öğrendiğine göre, 
Japonya ile İtalya arasında, İtalya • 
nın hangi ş2rait altında Brüksel kon. 
f eransına iştirak etmeye karar verdi. 
ğine dair-ı>ek manidar bir itili.f akte. 
dilmigtir. 

Bu gazete, İtalyan • Japon itili.fmm 
ikı memleketin mUşterek siya.et bir 

ha.rekele ge~melerinl de derpiş ettiğL 
ni ılive eylemektedir. 

Cephelerde vaziyet 
Şanghay, 22 (A. A.) - Central 

Newe ajansı, Çinlilerin bu sabah Vou. 
eoung nehri üzerinde ki.in Hei-Ta ve 
Huan.Tcha'yu istirdad et.mi§ oldukta. 
nnı bildirmektedir. Çin kuvvetleri el. 
malde mukabil taarruza geçerek Chan 
toung eyaletinde Pinyuan'la Youcheng 
arasında Japon kuvvetlerini ihata 
etmeğe muvaffak olmuşlardır. Pekin. 
Hankeou demiryolu üzerinde Hopeide 
Mauoha varmışlar ve Honan'a girmiş 
olan Japonları şimale doğru tardet • 
miflerdir. 

Çirkin münakaşa 
arllk kesilmelidir 

( Ba~ tarafı I incide) 
tur. Kamlllst T\lrklyenln ana ya8Ut gayet 
aarihUr. Sağı sadece imha ederiz. 

Binaenaleyh derebeyllfine en U:ak btr 
sempati ve tcmayUI göatermenln ve ifade 
etmenin Kamo.Iist tellkkiler karoımnda tam 
bJr Jsyan suretinde kabul • cdlletefinl ıöıe 
vunnap lUzum görUrllz. 

Sol cenah blzJm memteketde ve bir çok 
yerlerde, Kam8.llmıln içtimai btlifler Ueml. 
ne dofuıundan ve bir ıfyut reallte ohJJUll. 
dan aonra tamamlle manamz bir ltt olmu1-
tur. Kamtllzm en aot te!lkkilerden da.ha in.. 
aanl, daha medeni. daha müaevver ve daha.~ 
aoldur. Eaki dünyanın IOI ve mU!rlt .ol &. 

dmı verdiği prensipler. lhUllller ve .tyaat 
komb!ııezonlarla devlet merha'esfne ul .. tık. 
1811 bazı memleketlerde nıesut. but Men\. 

leketıerde menhus bir tali yaratabll~hrr. 

dir. Kendi lctimat ve iktisadı bünyelerini, 
bu bUnyeden doğmuı bir deha ile troat ede. 
bilmek gibi bir tarihi mevhJbeden mahrum 
bulunan camialar, hazır elbise halinde garp 
kUtUphanelerlnden memtekeUerine ithal et. 
tikleri içtimaı ve lktiaadl prermlplerl kendl. 
inine uydurabilmJş v~ya uyduramaml§ ot. 
aunlar, blz, bu halin bir taıka camla tara!tL 
dan taklidinden veya adapte edllltinden iyi 
bir netice ahnaca!tna kani deflliz. İft• CUm. 
huru·elln. aankl yeni ~·uL keıttdlllyonı:ıuı 

gibi bulup ( ! ) ortaya att,fl bur mecmualar 
\'e kitaplar bl%lm, yani Kamlllzm!n bu ka. 
naatınden mWhem bir müaaade ve mllsama. 
hanın mahrulUdUr. 

nu:un Cumhuriyet Projektör adlı bir mec. 
muadan bahsediyor. Bu mecmu& matbuatı 

hUr olan bu memleketin matbuat kanununa 
uygun bir mUaaade Ue çıkanlm!ftrr. Ve re. 
ne bu memleketin matbuat kanununa UYrUD 
bir k&rarla aeddedllmlıttr. Bunu bir Vesika 
{;'ibl ortaya atmanın ma.auı yoklur. Cum!ıu. 
r lyet eğer bu nevi nkı1-lertn tqkillttanmıı 
bir halde gizli faaliyette bulundufu:nu la. 
bat ederse du·uını bir parça kazanabilir. 
Fakat böyle mefrwı bir davayı, tammuııaı 
kazanmıı olmaaı dahi Cumhuriyet pzetat. 
nln ilk aaytuında dercbeyllte kal'fl sempaU 

izhar edl§lnl mazur göııteremez. TUrk mev. 
zuatı lle Türk e!ktn umumlyeatntn tellkkl. 
lerl karııamda, derebeyllfe ııenıpaU Ut.ıı et.. 
ınek, bu memlekette hUkOmetl takJJ~, re. 
jlfni değl~Unneğe kalkıımakla bir a,-ard• bir 
cUretttr. 

Cumhurtyet ga.zeteeinln bir hiddet .,.. be. 
yeca.na tutularak nuııaa tııemlf bulundufu 
bu hatayı tublh edecetınt umarız. Zira 
Kaml!lzml anlayİımdakJ batanm ve rertll. 
g1D derecesl ne oluraa oı.un, bu pzetf)-. 
takJlbl bOkOmet cürmO ve temaytı16 lanat 
etmefl gtllUnç buluruı. · • 1 

BUtUn bu gürUıtUler patırdılar araamda 

TUrk devletinin an&yuuı, KamAUmıln lnıa... 
at manamıa uygun prtJan haizdir. Türk!. 
yede TOrk vatanda§ı ,eret ve sıtatmı haiz 
olan lnaanı bir ba,ka rrka izale edemeyiz. 

Yani Nulllıl'tn raclıte temay1111erine bu 

memlel<et bir tatbik Aba11 değildir. Eter 
zümre halinde bir Yahudilik ve bir dönmelik 

mevcut lff bunu tuflye etmek ve bunları 

• burada yapmak lıtediklerl takdirde • 

Türk camluı içinde erimefe teıvlk. imale 
ve batta. cebretmek vazifemizdir. 

Binaenaleyh: 
ı - Son mUnak&Jalar derhal kesilmelidir. 

Zlrt bu • tekrar ediyoruz • ıadece ayıptır .... 

2 - TUrklyede anayaııanm prtıanna uy. 
gıın bir kanuot bUvlyeU olan vatandaşa aay. 
ıı gÖltermek llznndır. 

S - Cumhuriyet gazeteal, iddia ettiği gl. 
bl rejimin fevka'lde aallhlyetll bir tnUmea. 
lill defildlr. 

• - Tan gazeteat glrtftlfl bir mUcadelede 

karJtsmda tara! tut.an gazetenin tahriki ne. 

d'rece ıtddetll olursa ol1Un Yunua Nadlnln 

phama bakarette bulunmakla bUyUk bir bata 

tıleml,Ur. Nadi cemiyet içindedir. Faaliyetini 

cemiyet içinde )'&par. Bu faallyetln cemiyet 

me\"ZUatma UYl'\JD olup olmaması slyaat mil. 

nada partinin ve adli manada mtiddetumu. 

mlıtttn allhlyetı dahl'lndedir. Kamlllıt 

ııartlnln aaylavı olması a1yul manada ve 

hUrrlyetl tahdit edilmemiş vatanda.ış olması 

da adli manllda dUrüatlUğUnil kabul etmeği 

zanırt kılar. Bizce onun namma fflenmıı en 

bOytık hata gazeteelnln dcrebeyllğe alenen 

temayUI ifade ve iddia edl§ldir. TUrklyenln 

bir ''HurenkJöp., yani baronlar ve uilzade. 
ler teıldlltma tabammWU olamıyacağlnı 

buraya kaydederken temiz ef'ktn umumiye. 
nhı mnmeısıım ve aallblyetı aıfatile tekrar 
edlyorwı: 

Ayrptrr! Bu kllfür edebiyatma, bu 10kak 
poHUkUIJl& bir nihayet veriniz! ve keelnlz 
bu g1.lr0lt61erl ! 

HABER 

Parlq elelmfzln 
ziyafeti 

Pariı, 22 (A.A.) - Türkiye Büyiik 
Elçisi, bugün bir öğle yemeği vennit• 

bu ziyafete, Hariciye Nazırı Delboı ile 
Balkan Antantı ve Küçiık Antant dev· 

Jetleri elçileri, Fransa hariciye nezare

ti yüksek memurları iştirak etmişlerdir. 
hazin otan nokta, bir lddlanm cevabmt a!a. f 
manuı olmamızdır. Sabiha Zekeriya 1'ın'dı } 
!qlzmın ideoloji ballnde kendisini izah et. 
mekte olduğundan bıhaetmedl: Dtnl kendisi. .. -
ne mUtteflk edinmiş ve tqklllllanm11 bir lr. 

tie& halinde köy köy do'qtıftndan bahsetti. 
Bu, Cumhuriyet razeteııtnln mukabil lddta. 
lannda benzerine ra!Uıyaı~adıfrmız bir it. 
hamdır. Acaba Cumhuriyet razete.t llark. 

•lıt propagandacılann ve teıkllAtçıtarm da 
ayni suretle mem!ekette. köy köy dol .. tıkla.. 
rını ve t6§klllt yaptıkl:ınnı iddia edecek mi! 

Edemez sanmz, &Ira Kamlllzm Karkatz. · 
mln bittUn (hareket noktalamır - ~l de 
depart)lannı anıp .OpllrdU. Sıalf buakllla.. 
dr. Fakat ta~izmla t'ke\'Y11DU ıcın muta lb. 
tıyaç yoktur. Fa~lzm bir met'kll iktidar brr. 
ardır k! cemiyet tortuıamu ve avantOrtyete. 
rl, cahilleri P~e takmak tiUnerine maliktir. 
Geri mUesseseıert, lnkıllbrn mmfaallertnden' 
mahnım ettiği zümreleri \'e blyaneU ayak. 
landrnr. 

AyaklP.ndırır da pr olur• 
Kam~llzm kl\f~"tnı r emn: mi 1 
Ezer. ama, nida sokak kıavıaları bqla. 

ıın? Faydası ne 1 
Son mUnaka~a 1arda ~ah!ltyatm buı gue. 

~Jerl D• dereıc» aarmıı. 11• mWnvu bir u. 
••t oldıı~u bir daha t•uhUr etU. Ciıtd1 nl. 
dııtu lc!dlumda bulıı"ıın bir !fautenln 11;L 

bllıa Zfık~riyaya kokon11 ,.. dudu demeoOi an. 
uk bu memtekettn ciddi gıı7:Ptf"c11erinl! hicap 
T~rebUtr. 

Yahudilik, dönır:ellk rno:atlulne ftltnce- l 

t \;~ RID E: 
• Et&'&D kralı )Iajeate Mohammed Zahir 

b&Dı:Q ve P.oırıanya kralmın doğumlannm 
:rıldöııUmU mUnaaebetlle cumburre18lmlz A. 
tatUrkle ma•est• krallar arumda tebrik ve • J 

teıekkflr telg-rafl&M teati edtlmlşUr. 
• Tunuı Jlmanmda uzun mUddettenbert 

1'ebıa butahlf tekerrür etmemekte oldu. 
tundan bu ııman muvarldatma karşı konut. 
muş o'an ıııhhl tedbirler kaldıntmııtrr. 

• Ş•hrimlzde g-ec;en sene açılan Yenl~dSy 
yatı o!su1u cok rağbet görmUııtOr. KUltUr ba.. 
kanıttı bu vuiyeU gözönUne alarak bu yrl 
,-.nlMn şnenlrı Teke kl!yU ile Beykozun Boa 
hane kövtınde iki köy yatı okulu daha a<;a_ 
ı:alltn. Bu ok~J'ann hazırhklanna baıtan. , 
mı~tır. 

• DavutP41-~•· Ahırkapı. Yenlkapı. Balat 
r,IJ_, take1elerlnln tamirine karar verflmlı, ke. 
t!f )"ll1tthnıetrr. Bunlar l~ln 4000 lira para 
rfdf!Cekttr. bl<eleler işe yarar bir hale reı_ 
dikten llOllra tırtanbulua çöpleri de denize 
dakWecekUr. 

HABER - l\Xşam postatt 

ŞikAyeller, temenniler: 

Vergi şubesi 
şefi nerede ? 

Beled iye bu şayanı 
dikkat şl li Ayetl 
tahkik ve tetk ik 

etmelldfr 
•Kudret Yazar" imza.sile ve "Haklı 

değil miyi.-n ?" sualiyle ba.şlıyan bir 
mektup aldık. Bu mektupta deniliyor 
ki : 

"Arn;ı.vutköy ile Kuruçeşme ara -
sında oturuyorum. Bir işc;iyim. Her 
gUn işimin başında bulun.mıya mec. 
burum. Birkaç gün içinde mutlak su
rette Beşiktaş belediye tahsil şube • 
sinde ~et bay Ali.eddini görmekliğim 
\'e vereceğim izahatla zararımın önil. 
nü almaklığmı lazım. Gündelik kazan. 
cnnı feda ederek beş altı gündür bu 
bayı aradığım halde vazifeleri başın. 
da yoklnr. İşin garibi, kendisinin mc. 
zun olup olmadığını veya ne kadar 
müddet mezun olduihlnu anlamak da 
mümkün olamıyor. Tahkik ettim: bay 
şefin &öylece bir seyahate çıkıverdik. 
lerini öğrendim. İyi ama. bu zat yeri. 
ne işlerirn hakkmda halleşebileceğim 
birini koymadan nasıl gidiyor? Yahut 
gittiği yerin adreFini ol!lun niçin bı. 
takmıyor:' Tahsildarların her gilnkil 
tafıailatım ve muamelatını kontrol 
gibi mühim bir vazifesi olan bu zat 
ı, başında bulunmadığı halde işler 

nasıl tıkırında gidebiliyor? t~ler sil -
rüncemede kahvor.;a neden bu şekil
deki istirahatlere müsamahakar dav. 
ra..,ılıyor? 

Krınun bun:ı müsait midir? SornbL 
lir miyim ki. gerek vazgeçtiğim gün. 
de1ik kaz·mcmıdan ve gerek vergi işi. 
mi hal!erlememekten mütevellit yüz -
ler<,e liralık za.rarımt bu bay ~ef bana 
tazmin edebilir mi? 

Şeflerin bir vekH bırakmadan haf. 
tatarca vazif Plerlnden uzala~maları -
nın halka verdiği zararı içim yana 
yana ~öst ... rmekt'? h~ktı değilsem bu 
vaziyetin te'kikini. tanzimini ve ıs -
lalunı alakad:ır makamdan dilemek. 
te de haklı değil miyim? .. 

Okuvucunrnz dileğinde lıaklıdır. 

Bir \'ergi ~abesi şefinin günlük mua. 
mP!atTnm ıı.ksPmı.ması ve kendisinden 
çıka"a k i~lerin J?eri kalmaması için 
yerine bir \'ekil bmlkmadan ~nler • 
ce işi!"e gelm"m~si doi{ru değildir. Bu 
hal. ei7er vakise. halkrn zQrannı mu. 
cio olı•yor demekt:r . Alakadarların e. 
hc-nmiyetle nazarı dikkatlerini çeke • 
riz. 

3 Krahn 
ziyaretleri 

Yunan, Romanya 
Bulgar Kralları lngll

t e reye gidiyorlar 
Londra 22 (A,A,) - Gazeteler, bir gezinti 

yapmak Uzere lakoçyaya gelecek otaıı Bul. 
gar kralı Boriain bu vesileden laUfade ede

Bir Üniversite dokto ru 

~ız talebeyi çırıJçı ı 
lak mua yene ediY~ 

Frans·zca 0 L'Intrcnsigcant" gazete. 
sinfo Ncvyorkta.l;i muhabiri bildiri. 
yor: 
Am~rikan üniversitelerinin, talebe. 

lerin sıhhati ile çok yakından alaka.. 
dar oldukları malumdur. Her sömes
trin başında ve sonunda talebelerin 
sıkleti ve boylan ölçülür, radyografi. 
leri alınır. 

lt'.ık'!t. fazla ga}Tetkeşlik zarar ve. 
rir. Bugün. Vayn üniversitesinde, bu 
gayret'.te ;ılik yüzünden çok garib bir 
ihtilaf başgöstermiş bulunuyor. Bu 
Universitenin doktoru, • ki gayet na. 
muslu bir adamdır - kız talebelerinin 
sıhhatlerini tetkik etmek için onları 
çırılçıp!ak soyarak karşıdan ve pro -
filden resimlerini almak mecburiye. 
tinde olduğunu ileri sürmüş ve iddia.. 
sını tatbik mevkiil)e koymuştur. 

Beş hava 
şehidi verdik 
Ankara, 22 (A.A.) - Bug:in saat 

16 buçukta Türkkuşu meydanında pa· 
raşüt atlama talimi esnasında mücasif 
bir kaza olmuştur. UsulUne uygun 

kontroldan sonra içinde iki muallim pi
lot ve üç paraşütçü bulunduğu halde 
havalanan talim tayyaresi ansızın yere 

doğru süratlc inmeğe başlamış ve mey
dandan yapılmakta olan tarassuda gö-

re pilot doğrultma te~c~Uslerinde bu· 

lunmuşsa da tayyare aiiratiyle yere a:ı

ıerck parçalanmıştır. Maalesef bu kaza 
neticesinde Türkkuıundan muallim pi

lot Tevfik Aytan, Ferit Urbayla para
şütçü Hikmet Özalpay, Nurettin Mutlu, 

Umad Akhun, vazife kurbanı olmuş

lardır. Bu acıklı haberi alır almaz 

Başvekil vekili Celal Bayar, dahiliye ve
kili ve Genel Sekreter Şükrü Kaya der 

hal kaza yerine gitmişler ve orada ha
zır bulunan hava kurumu başkanı Fu
at Bulcaya ve Türkkuşu ailesine teessür 

ve taziyetlerini bildirmişler ve kaza ve 
sebebi hakkında tafsilat almışlardır. 

Türkkuşu gençleri, kazaya kurban 

giden arkaJc>.şlarının acılarını içlerinde 
taşıyarak T•:irk hav.:..'.;ıhğına inanlarını, 

mesleklerin: kartı besle.dikleri bağlılık· 

Doktor, kendisine muract' 
gazetecilere şöyle demiştir: tif_ 

"- Genç kızlar bir hasta~ 
rafından bir studyoya alJJl ~ 
z;rıe~inde'.d penyuvan çıkar JI 
fotoğrafları bir iki da.ke'~yar 
hndıktan sonra mesele biti~ 

Bazı genç kızların, uta.nd• t# 
soğukkanlılıklarını muhafaı' o., 
dikleri doktora izah ediliJJct• 
vahı vermiştir: . t ıdC 

"- Bundan ne diye şıka~ .A 
lar? Ben onları a.ncak ın3SiDC"' 
nuk camından göriiyoruJJ1~ 

Vücuda iyice yapışmış ., b~ 
ayni neticenin almabilecefi lt "I 
daki itiraza da doktor f5'1 
tir: tll' 

"- İlim, kurnazlık ve ııU 
iyyen hoşlanmaz!,. ~ 
Erkanı harbi§ 

ler içtinıaı 
- (Baş tarafı 1 incide~ 

ıüslenmiıti. Askeri muıık• tıd 1 .,e / 
Yunan marılarınr çaldıktan #eıı 

lar selim vaziyetinde dinlet\ ~/ 
ra muhterem ıri.aafirler oto'1' 
rapalas oteline gelmitlerdir· 

1 
~ 

Yunan heyeti, genel ıcufdl'ertl 'İ 
nı general Papagos, Tuğ geıı ._,ı~ J 

pulos. topçu yarbay Gatogero~ t«' 

ritikakis, ıUvari yarbay Gar• ~ 
yarbay Vimblis· donanm~dafl W' ; 
los, havadan binbaıı Alesta• 
rekkeptir, 

Oiğer heyetlel' tsl,. 
Yugoslav genel kurma}' ~e f'.. 

m2.=yetindeki zevat yarın tre \İl\ /. 
mize muvasa~it edecektir. p ne--~ 
Yunan genel kurmay bratk.atU t r. 
yeti ve mihmandarları pıı• ,p 
19,30 ıda Haydarpatad.an Ical~ 
le Ankaraya gideceklerdir. 

Yugoslav beyet~1 
Yugoslav heyeti, genel kıl J.; 

kanr general Ned1ç, tüm ~e.~e ~ 
siç, harekat dai:-esi nıiiJı.trU ~ 
Yankoviç, ist;hbarat şefi albaY 
viç, yürbatı Knejedigiç. ) 

lanru bir an için bile kaybetmemişler Rumen heyeti ~J' 
ve uçuş ve atlayış talimlerine devam et Rumen heyeti, Rumen genel~ 
mişlerdir. Kurbanların cenazeleri ya- popP'",,. 

başkanı Sikitin, general rt>'f 
rın resmi törenle kaldırılacak ve şehit
liğe defnedilecektir. 

Bu haber Ankarada derhal duyul-

muJ ve umumi teessürü mucip olmuıt· 
ru .. 

Anadolu ajansı, Türkkuşuna ve şe
hitlerin ailelerine taziyetlerini beyan e
der. 

bay Rozin, albay Yuanityı.ı, 1' 
odoresko, yarbay, LopeskO· 

iki Alma'1 
casusLl1'ı 

rek lngtUz nazırlartıe huaust mUzakereterde ' 
bulunacağmı yazıyorlar. Bulgar kralmm bu l 911W1lltll 
zlyareUnı Yunan kralı .Jorjun ve bir mUddet 1 lillliili• 
sonra da Romanya kralmm ziyaretleri takip l 

Moskova, 22 (A. A.) - rJ'P~ 
bildirmiştir: 1937 hazira.DI ~ 'j 
rinde Sovyetler birliği ds.b fl'i · 
komiserliği makamları, ssıı;s °" 
pasaportu ile ve Max Sc~ııJ ( 
seph Loasu isimleri ile , ~ 

Sovyetler birliğine turist ol ~ 
edecekUr. 

• KWtUr bakanlığı 1at&nbuldak1 llııe ve or. 

ta okullarda den veren öğretmenlerin dera 
ıaatıerı Uzertnde bazı def'lımeler yapmı§. 

lır. Bu değl.fmelerde ötretmenlertn çotunun 
derı a&Ueri fazlalqtınlmıı fakat bir kısmı. 
nın da az&ltılnuıtır. 

• Belediye, temizlik &melelerlnln yatıp 
k&lktıktan yerleri ıılah etmtye karar ver. 
ı:n.l~tır. Bu cUmleden ola.r&k KadıköyUndekt 

hal blııa.smda bir Juaım ameleler için yer ha.. 
zırtanmakta ve banyolar yapılmaktadır. 

• Belediye temizlik tolerl mlldUrlUğü tara. 

tından blrtnln telcerteklert tl.ııtikH, diğerinin 

l!aUkstz ol~ yeni iki numunelik araba, 
yaptm•makta idi. Bunlar bltUf'l lçln birkaç 

gUne kadar 1f8 çık&rılacaktrr. Tecrübe neti. 
cealnde mQnulp ıl'.'TQlen arabadan fazla yap 
tınlacaktrr M 

• A.lpullu latuyonunda bir tren kazumda 
90! tarafı ezilen Mehmet dUn hutanede 61. 

mllftUr. 
• Geçen bir batta içinde gUmrt1k muh&.. 

• 

faza teıkilltı, ikisi ölU yet.nıJı dört kaçakı;r 

sekiz yUz yetmlJ aeklz kilo gümrük kaçağı, 

yirmi yedi kilo inhJaar kaçap, yedi kilo u. 

yuştun.ıcu madde, elli dört bin iki yUz otuz 
dört defter algara klğldı, em eeklz kealm 

hayvanı ve yetmif dokuz TUrk llrulle on !iç 
kaçakçı hayvanı ele geı;lnnııur. 

OlŞARIDA: 

• Butg&rlstanın yeni intihap kanununa gö. 
re kadın erkek 21 Yll§mı dolduran bUtUn 
Bulgarlar intihap etmek bakkma m&llkUr. 

Kadınlar ancak evli veya dul olduktan tak. 

dlrde intihap edebilirler. 

• A vuaturya b8.§veklll Şuşnlg Macar baf
veklti ile görUıme}< Uzere lılac&rlstana git

miştir. 

• Vllma hududuna alt bir çok lhtilltlar 
hakkında Polonya ile Sovyetler blrllğl ara.. 

mıda bir müddettir yaplımakta olan mllza. 
kenler bir protokol hnzulle neUcelen.mı,tlr. 

Alman Gestapo teşkili.tıtl" eiJl'l 
Phlidsilberhorn ve Ervin J{l 

ki! etmiştir. ceı1!/ 
Yapılan tahkikat neti ~ 

man casusluk teşkilatı aj~ ~ 
berhom'un 1936 da castl!1 ~( 
Sovyetler birliğinden budu~. l'f 
çıks.rılmış olduğu anlaşıl.fil 

1
;t.J j 

hıs, o zaman mütehassıs 0 ~-'· 
miş ve yabancı bir ko~~j 
resmi memurlarının enırı sıı""'- ' 
suslukla meşgul olmuştu. ~ 
topladığı gizli malfunatı. btl Of'# 
göndermekteydi. Bu faaliyet~ 
dir ki, bir daha girmeıne~~ 
yetler birliğinden tarded1 ~ 
ya.sağa rağmen, SilberbO~ 
İsviçre pasaportu ile ve " 
isminde başka bir ajan ue ~j 
haziranında Sovyetler bir aff J 
milş ve yabancı bir devıeti° C 

tik mümeMilliği ile nıUn~ 
ederek casusluk mesaisine 

tır. . ~ 
Tahkikat nihayetlenınıt ~ 

Leningrad aakerl mahkeJXl 
le edllmletir. 
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" : • •aç arı a ı n a · ~.~:" ~!~!~.:.:~:~!!?:U. 
I 0 n 1 k a r 1 a r ye r 1• ı d 1• yük ınt.:zam içın:ıe yapılmakta olan 

11,, karD,.l a r spor temaslarının, bu .sepeki ilk karşı·. 
q a~ k laşması yarın Kadıköy Fener Stadında, 

Ol l:t giJre; hafla İÇİnde hazır/anaca Maltepe, Kuleli, Deniz Harp okulu, 

": fikstür le bera ber maçların 
~:~nbuı lik Bkenıteri de tayin edilecek 
buı ~rı, fııtboı ~ları fikstürü hazır- 7 teırinisanide ilk maçlarına baş-
~ . ta.ka.a1 ara craıyonu rle istan- lanması için futbol ajanı hazırlıklara 
lata ~Çın topla llnda. çıkan ihtilafı baslamıştır. Ajan. bu hafta içinde pa-

r:ı~ n 111 birine: l~kan nıerkczi umumi ıa;atesi günü stad müdürleriyle, salı 
<111c • ' 1 kı·· ki. ' 1nc,ikin . Uplerinin ona indi- gün;; de bütün hakemlerle görü§ecek -
Upt tı k" .. 

İkin .en tcılciı tdiUtnl enin de on iki 1ir. 
tıt ..... · erek rn" · b' • · k'' t • ııı;. -ıtındc b uaabakalara 7 Çarşamba gilnlı ırıncı ume. er esı 

"'! 0lduı:. •ılan kl" 1 · · h ~ fiU \>c ncr ınasına karar ver- gün de ikinci küme up erının mura -
lftıa '-•• ıcenin t t b hasları davet edilerek yeni fikstür 

\a-ht' • uudirrn-· . s an u1 mın -
~ lttıiıe .. -ı ıçin tanzim edilecektir. 
tl }°lı gondeıfdiı:.· . umumi katibi 

Deniz Lisesi ve Deniz Gedikllıi: spor • / 

culan arasında yapılacak olan atletizm· 
müsbakalariylc ba~lıyacaktır. / 

Atletizm ilk haftasının proğmmın -

da ıoo, 400, 800 metre koşular. 4X400 

bayrak yarışı ile cfrit atma. tuun atla -
ma ve sırıkla yüksek atlama karşılaş -
maları vardır. 

Müsabakalara saat onda 
caktır. 

Ana doluhisarhlar · lıt llıııtık. , ı;.ını bir kaç gün ev- Yen.= futbol cıjanımız Abdullalı, bu 
~ .. trkcz· senin maçları hak'lcında çok mühim bir Son karara itiraz ediyor 
"l ol&n 

1 Utnuı:nı ta b k ·· f k · ~t d Yeni 1'.k rafından hazırlan- karar vermittir; u arara gore ı s- iki hafta evvel futbol federasvonu 
~fllıid~' 1stanb llCklini görüşmek ü- türün yap•lrr.ası rsnasmda maç1arın reisi tarafından davet edilen klüp mu -
1ıı.. • dın u rtııntak . . hakemleri de tayin edilmiş olacaktır. yuhhaslannın hazırladığı fikstürün 
_'lllat Uıtü .2 ası reıaı vah . 'l. t~ fcdcraayo n..ıağın riyısetfode Bu iş için kli.ipler hırı rrleriyl~ anla- d e ğ i ş t i r i ı m e s i üzerine ikin-
)\ .4.bd nu r · . . şacaklar, eğer anlaşma olmazsa ajans ci kümeye indirilen; Hil~l. Anadolu 

~\ııı ullahın j • cısı ıle İstanbul nizamnamenin kendisine verdiği sa- klüpleriyle geçen senenin ,:.tinci kiline 
'lı 'Itır. §tıraklyte bir i,.tima 
"il t ::r lahiyetten istUade ederek o maçm hci- birinciı;i olduğundan otomatik bir şe -

t~:Ltopıantrd . • . k . 
~~·· a rnerkc . ~ kemini seçecektir. klde birıncı Ü.'lleyc terfi ettirild.:ği hak· 
bı.~ d tıı, birinci l'k~· urnumi kararı Bu seneki müsabakalar esnasın:lıcı ec- kında futbol federasyonu tarafından 
... ~ e on İki kl . 

1 ın on, ikincl kil- nebi v~ hususi maçlara müsaade edil • klüp idaresine resmen bÜdirilmiŞ olma -
tdil~: .... · liptcn te•k'l ..ı.· • • • • k 1 • d b 1 ı v b' ---ı"ır, ıı ı eudmesı mıyeceği gıbı f ev a " c ıse cp er o ma· sına ragmen ırinc.: tikin on klüptcr. teş 
~' dan karJdaımalar tehir ed.'lmiyecektir. kil edilmesi yilzündon tekrar iİdno: kü-

1 Pa bi ocağındaki ~:~~:.~·,::~mio~~di~;:~:;~~·:~::: 

lki11~o.~~:~~ ipikler ,c~. 
· "'!Usa~aka!,ar yarın IJapılacak {':J~. 

Yunanlı bOks·ör. 

haftasından bir e>ı.stanfaııc 

değerli ve tecrübeli idarecileri. bunu 
bizi~ kadar ve belki bizden daha iyi dil 
~ünmüşlerdir ve yahut bu defa düşüne
ceklerdir. 

Her ne olursa olsı.ın binicilik sporu -
muzun inkişafı için büyük bir gayret 
göster!n ve İstanbul halkına, Avrupa· 

da birçok muvaffakıyetler k:ızanar:. kah 
k · ka raman subaylarımızı alkışlama ım -

nını veren Sipahi oca.fını tebrik etmek 

borcumuzdur' 
F. E. 

EMNİYET s.ANDIGINDA 
- Buttım mevsimi ger.ti raketi ,alı. j 

m.:, · geri tıeriniz!. 

Vasis · dün· ge~d~ '._ ,: 
Yarın 
boks 

Taksim stadında büyü~ .. ~ 
müsabakaları yapılaciii'l<.r · 

Sekiz senedenbcrl YunanJatanda, Fransa. 

d:ı, lspanyada ve Amerikada yaptığı bir çok 

mUsabakalarla dllnyarun tatunmı§ bolta6rler1 

arasına krı§mt§ olıın Yunanlı vaaıa dlln öğ. 

leden sonra §Chrlmi~e gel~iştlr. 

1029 da Uı;er dakikadan on ravunluk bir 

mllsabakada Klricldlnaaı hükmen mağ!Qp e .. 

derek YunıınlsUui §&lnpiyonluğunu kazan

ını~ olan Va.sis; 1030 senesinde Mıarr oampL 
• 

yonu Zamarayı ikinci ravuntta nakavt ile, 

193t senesinde :Muladovlçl puvan heaa.blle, 

gene aynl sene zarfında Mısırlı Kabritl ma.;; 

c;m sekizinci ravuntunda nakavtla, gene J931 

senesinde tekrar Yunanistan birindlltt ıçın 

Canadopuıosu sayı hesablle yenmııur. 

1932 de Şlkagoda Klaln HUle sayı besablle 

galip gelntl§, 
1 
aynl s~o içinde . !'ar§ıl~lığl 

Afrikalı Coc Cakersl dördlliıcU ravunlt yere 

serıneğe muvo!fıık olmuştur. , " 

1933 senesinde Barselondıı yaptıl}l .~n tıe§ 

rav~Uuk bir mUştlbal<ada Avrµpa ~amplyÖ. "i 

ltika) '' • 
4 - Fahri • Panayot 

dafdka), 

l}:;=fl a ~ e m .,,, 
Uftk de 
pelh1 on_.,,, 
Vallf;l) 0 ok 
~adaır . ' . zcır.d~ır . 

• 

' •• ...,. t • 

... .. 

.. 



Biliyor musunuz? 
Tekerlekli Dalgıç elbisesi 

~eyyar evler yerine 

Amerikanın N ebraska eyale
tinde inşa edilmiş olan bazı 

müteharrik ve tekerlekli evler, 
işte böylece, lokomotifler va
sıtasile, 20 kılometreli'k bir 
mesafeye nakledilmektedir. 

Hay\1 anlar1 iyi-
leştirme usulü ! 

Eski bir Çin adeti mucibin
ce, hasta nayvanlan tedavi et
mek için, onlarm kağıttan bir 
nümuneleri yakılır ve duman 
semaya doğru yükselince, hay
vana iyileşmiş nazarile bakılır. 

Yukarı.da kağıttan yapılmış 
bir hayvan mankeninin bir 
adamın sırtında yakılma yeri
ne götürüldüğünü görüyorsu
nuz. Ne gülünç dı; il mi? 

KUçllk 
Okuyucularımızın 

portreleri 

Dilmc.•;elerimizi muntaza -
man halleden bir küçük okuyu
cu: Mihriye Mustafa 

İlk inci avcıları, suda uzun 
müddet kalabilmek için, hava 
ile doldurulmuş küçük tulum 
!arla.. suyun dibine inerlerdi. 

En eski blsıklet 

Bu gördüğünüz garip bisik
let 1870 de Amerikanın Kan
sas eyaletinde Natanyel tara-
fından inşa edilmişti. · 

Milli 
kıyafetlerden ... 

Bu genç kızın başında gör
düğünüz süslü şapka, Yugos
lav kadınlarının milli eloisele
rile giydikleri şapkadır. 

Şen Fıkralar 

Boks maçından evYel 
Birinci rak

kip - Benim 
sağ yumru -
ğum, insanı 

hastaneye, sol 
yumru

ğum da, mezarlığa gönderir. 
İkinci rakip - Ben son ma

çımda, rakibime öyle müthiş bir 
yumruk vurdum ki tekrar sa
lona girmek için dıı kapıda 
ki gişeden bilet almak mecbu
riyetinde kaldı ı 

1f. ~ ~ 
- Bay komiser 
bir tehdit mektu
bu aldım. 

- Kimseden şüp 
he ediyor musu· 
nuz? 

- Evet. 
-Kimden? 

- Tahsildardan ..• 

* * 11--Palavracılar ıampiyonu -
Evet azizim, bizim evde veri· 
len ziyafetler o kadar parlak 
olur ki, bostanlarımızdaki kor
kuluklara bile smokinler giydi
rilir. 

{C * ~ 
- Nasıl?. İyi bir tatil ıeçir-

din mi bari? 
- Mükemmel bir tatil, dos

tum. Öyle bir yerde bulunuyor 
dum ki, günün her aa.atinde, 
istediğim kadar, istediğim 

yemekleri yiyordum, mükem
mel bir yatak, mükem
mel bir ban~ odası, garsonla
ra bahşiş vermek filan yok. 

- Aman ne güzel bir yer. 
Adresini bana ver de ben de 
gideyim. 

- Bütün bu anlattıklarım, 
evimde olmuştu. 

l} ll-- * .. -( f ...::,,. _, r.{ 
~111 \ . 
:~ ,r -: -. 

/""' '""-

- Kedinin kuyruğunu çeki
y orsun hal 

- :Hayır teyze! Ben kuyru
ğunu tutuyorum. o çekiyor ı 

* * * Elektrik dersinde: 
Muallim - Evinize girerek 

elektrik düğmesine basıyorsu
nuz. Fakat lamba yanmıyor. 
Evvela ne yaparsınız? 

Talebe - El~ktrik şirketine 
faturanın tutarını öderim. · 

-ıtı * * Bayan - Gazetelerde yeni 
ne var? 

Bay - Pek bir şeyler yok. 
Hep aynı kazalar; sadc.t.:e kur
banlar değişiyor ı 

* ~ ~ 
Bayan - Kuzum çt•.:uğu mu 

ayette etsin diye doktora tele
fon ettin mi? 

Spora ve yarıılara çok me
raklı bay - be~ doktora birden 
telefon ettim. Kim birinci ge
lirse, çocuğa o bakacak. 

~ ~ * 
- Bu gece az daha dışan 

çıkamayacaktım. 
N " . ., y - ıçın • oksa hasta mıy-

dın ? 

- Hayır.. Bu değil, sine
maya gitmek veya evde kalıp 
çalışmak için yazı tura attım 
ve ancak altıncı atııımda tura 
çıktı! 

;f onfor:)'~ !a~ı'!oı:_m_u:!''!~ •'I 
.~~~~ Küçük yaşh bü~~ 

~geç~ıer. sinema artislı 
~ıl 

Kendi yaşındaki çocll 
hayatını anlatıyor 

) · Dünyanın en küçük yaşlı 
büyük artisti, Fı edi Bortolom
yu, A vrupwaki bir çocuk mec
muasına yazdığı bir yazıda, 
kendi yaıındaki çocuklara ha-
yatını anlatrmıtır. TUrk çocuk

. lannı da alakadar edeceğine 

fÜphe olma.yan bu güzel yazıy ı 

aynen alıyoruz: 
Fii5öo ___ .., ... __ ...,_..-- \ . Aziz arkadaılarl 

' Uıun zaman var ki, ıize, 

filmlerde yarattığım kahraman 
\ lar namına değil, fakat kendi 
\. şahsım namına hayatımı antat 

. mak istiyorum. Zannediyorum 

\ ki, içinizde bir~ok meçhul do;t 
. \ lanm vardır ki beni filmlerde 

" görmüşler ve k;m olduğuır.u 

\ merak etmişlerdir. 

\ Yapat.:ağım itiraf izzeti nef
\ aimi biraz lrirmakla ve, belki 

j '\ . de, içinlı:den birçoklannı inki-

r-'----~ ... .--_..-t1 san hayale uğratmakla bera
ber, ıunu itiraf edeyim ki, ben 

Tonton amca dadı 

Ayağa 
koıruDsa bDUeu 

- Niçin geç kaldın, oğlum ? 

- Babam dütüp ayağını 

kırdı da, oradaydım. 

- Pekala. Bu defalık öyle 

olsun. Fakat bir daha böyle 

şeyler tekerrür etmesin 1 

' 

hiç de fevkalade değil, billkis 
gayet basit ve sade bir çocu
ğum. 

Şimdi on •üç yaımdayım. 
.Londrada doğdum ve on yaıı
ma kadar hep, orada yaşadım. 
O devirde, hatamla beraber A-
merikaya gitmiştim ve oraya 

gelitimizden bir müddet sonra 
büyük bir sinema tirketi direk
törünün avid Koperfild rolünü 
yapabiltf.:ek bir çocuk aradtfıru 
gazetelerde okuduk. 

Esasen Holivuda seyahat et
meğe karar vermi§tik ve der
hal oraya gittik. Sinema 9irke
tine gider gitmez, rejisör, bu 
rolü yapabileceğimi söyleyin
ce, ne kadar sevindiğimi tasav
vur edemezsiniz. Bilhassa Da
vi.d Koperfild dolünil yaratmak 
imkanını bulduğumdan dolayı 

kendimi ıon derece mesut ad
dediyordum. "David Koper
fild,, romanını her halde siz de 
okumuşsunuzdur. Eğer oku
mamıpantı derhal bulup oku
yun. Eminim ki, aizin de en 
sevdiğiniz roman bu olacaktır. 

"David Y nn~rf ild,, den son
ra, altı film daha çevirdim ve 
mesleğimi gitgide daha fazla 
sevmeğe baıhyorum. 

Fakat bu işler, tahsilime de
vam etmeme, katiyen mani ol
muyor. Hatta, sinema.da gün
de ôört aaat meşgul ol:luğum 
halde, derslerime muntazaman 
altı saatimi hasrediyorum. 

Film çevirmediğim zamanlar, 
akşamları kitap okur veya fo
toğraflarımla uğraşınm. Fa
kat ertesi günü stüdyoya git
mem lazımsa muhakkak, saat 

· 7 de yatağıma girer yatarım. 

Belki, beni son filmimde de 
gördünüz. Bu filmin adı "Ce
sur kaptan,, dır. Bu film, de-

niuie kazaya. uğrayan ve balık
çılar tarafından kurtanlarak, 
t.:esur bir delikanlı haline ıe· 
len, küçük bir çocuğun heye· 
canlı tnaeeralarınr canlandır-
maktadır .. 

~ 
On Uç yaşmdakl bU~ 

artisti Frcdi 13or 

Bu filmin sahneler:~ 
, . . ,,,.ıır b' 

meıt ıçın, uzun ı "' 

· ee bir ada.da y:ıf#~ ~ 
nim için cidden dof11 ~ 

d "' §'" saadet oldu. Sa e ~ 
kalpli balıkçılar a~ 
yorduk ve orada bı. 4' 
çok Jeyler öğrendit1' 
düm. eti 

\. , F.ıkat hayatnnd• eli 
heyeeanr, dünyanıt1 O/. 
artistlerinden Gret• //.. 

film çevirdiğim azıd• *'s 
. Ve öyle zanediyo.rudl ~ 
tımda ilk defa otar~' r 

~ BULMA~ 
Farzedellm ki dfJft ~ 

rağmız var. ş1ındl rtl" 1 
meselede de bU toP ~ 
zuııluğunun hlç bil' eJı p 
tur. Size arkada§larıııJ ~ 
van hediye etını~U~~,.r ~~ 
parçasında bu hllr- ty, 

be.ııt ııerbe.ııt dolaŞS.~ 
bir vakit biribtrile JC ~ pf 
dört yol yapmalt ıat~ jJlf 'I 
v&nlar da ıunıardtt· p <' 
ayı yavrusu, bir ıdncJ .n 
pafa,.. ~I~~ 

Dah& iyi anıatatıll:6f" 
llm ki: Her ha)'"\'sıı ,dl!~ 
zaviyelerinden blrtnd~ 
baın merkezinde bit ;;sP 1, 
bal, bir demet ye,.dl dl 'jl 
val ceviz ve oıı ııd 1;: JJ..) 
bulunmaktadır. IJetıl ~f 
vanm en çok ıe\l"dlfi ~' /, 
rada mevcuttur ve 

111 ~ f 
vanın komŞU5\l ts~P ,J 
edllmekıılzin gidlP ~ t~r 
ylyebilecefl ıel<lld• f. 
çalamaktır. ,P "') 

Yiyecekler hlÇ §U~~ ~'j 
toprafın herhangi el 1' 
lunabllirdJ fakat iP ~ 
kez:de bulunmaıadJ1'·~ 

Bu bulmacaıntıl 11~ 
terden birinciye bit uçCl"-.J 
tklnclye bir ıosyon. 

te uana ve iki~ 
muhtelit bediyclet' 



f: i 1 Yıldızları 
Kendini her sene 

bam başka bir 
şekle sokmak 

mecburiyetindedir 
Birçok meşhur yıldızlar tanmz ki, 

büyük bir rağbet kazandıktan ıonra, 
halkı yavaş yavaş ken:!ilerinden bıktır
mışlardır. Uzun müddet şöhretlerini 
m.ıhafaza eoebilen ımiı.tler, kendilerin 
den bıktırmamanın sırrını bulan artist
lerdir. Bunlardan biri, şüphesiz sarııın 

Karol Lombrad'dır. 
Güzel yıldız, bu mevzu üzerinde 

bir de makale yazmıştır. Diyor ki: 
"Söylendiğine göre, yılanlar yedi 

senede bir defa derilerini değiştirirler. 
Halbuki. artistler bun.ı her mevsimde 
yapmak mecburiyetindedir. 

Ben, uzun tecrübt"letimle, her sene 
kendimi bambaıka bir ıekle tokmak 

lüzumuna kani oldum. Aktörlerin, şir
ket direktörlerinde, borsalarda par:ı 

tahavvüllerini gösteren tabloya benzer 
•·kot,. lan vardır ki, konturatların er-

tesi sene tazelenmesi, caha karlı bir hale 
sokulması hep bu "kot., un inmemesine 
bağlıdır. 

"Kot,. umumiyet itibariyle, artis
tin halk nez<li'ndeki rağbetine göre tes

bit edilir. Artistin, şahsiyetinde ve rol 
terindeki teferruatta yapıldığı değiıik
liklerin bu "kot., lar üzerinde tesiri 
~~~ -

Bu değişiklikler eh.emdir. Çünkü 
Holivut her sene dünyaya yeni bir Kol 
her, yeni 

0

bir Ditrih, yeni bir Mak Mu
ray, yeni bfr r.:ombard göstermek mec
btıriYetlndeair. 

:Bir yıldız bir sene :leğiş~idhftah
volur l Çünkü onu bir daha hiç bir şirket 
angaje etmez . • Bunu hepimiz biliriz 
ve sırf bunun içindir ki, mütemadiyen 
değişmeğe ve yükselmcğe çalışırız. 

'Bunda muvaffak olmak için, evveli f 
senaryonun intihabında son derece dik 
katli davranmak lazımdır. Her ne ba
hasına olursa olsun, biribirine benze
}'en iki rolü arka arkaya oynamamak 
'Jaşlrca şartlaran biridi:-. 

Bilhassa kadınlar için 
ehemmiyeti haiz bulunan 
biri de, tuvalet intihabı.dır. 

büyük . bir 
noktalardan 

' 

Unutmamalıdır ki. vıldızlar ekseri: 
ya modaya önayak olurlar. Ben ve 
Paramuntdaki diğer arkadaşlarım, Tra 
vis Pranston gibi bir terziye malik .ol· 

duğumuz için emsalsiz bir talie mazha- J 
nz. Kazandıiınuz muvaffakıyetlerde, l 
ıüphesiz onun da hissesi vardir. 

Saç tuvaletiyle makyajımızın bu 

muvaffakıyetlerdeki ' rolüne . bilhassa 

işaret etmek isterim. Yüzümüzün esaı 

hatlannı sahtekarlıklarla meydana çı

\Carmak için, istirahat saatlerimizin ço-

ğunu feda etmek mecburiyetinde kalı-
rız.· . 

1 • 

JeanM 
3tudyo 
luklarını 

HalhliKg, 
yorgun. 
böyle se. 

re serpe istiro. 
haile çıkarır 

~. 

Sinemaya başlandığı andan itibaren, 
ta "zafer., zirvesine erişinı;iye kadar 
çekilen fotoğraflara bakarak büyük de· 
ğişiklik ve tekamülü görmek, zevkli o
luyor.,, 

KCÇCJK 
HABERLER 
*Erol Flayn 28, Daniycl Dariyö 21 

yaşlarındadır. 
* Meşhur Rus eidibi Tolıtoy'un "Harp 

ve ıulh,. adındaki eserinin filme alın • 
ması düşünülmektedir. 

* 19 uncu asrın ilk yansında yaı;ı • 

mı§ olan ve (Danseden yıldız) unva -

niyle fevkalade bir şöhret kazanan Vi· 

ya.,:ılı bi;;·ük danıöz F:ınni Elsler'in 

hayatı Almanyad;ı frlme ah:tmaktadır. 

Dansöz rolünü Lilyan Harvey yapmak 

tadır. 
.... ,.. .. .. .. 

1llstte7d resim, Holivıwım yeni yıldız. 
/ Zarından Madlayn Ekland'a aiddir. 
Solda, Norm.an Karol revUZerinde 
büyük nıı(vaff ak"ıyctlcr kazandıktan 

so11ra, Holivudım en büyük şirketle. 
riııden biri tarafııulau angaje edilen 

\, 
Billi Frcıy'ı görüyorsımu: 

Korku ' • Güzel yıldız 
az daha saçsız 

kalacaktı 

Vinyan Romans, Napoli neşhirinin 

küçük sokaklarından birinde film çevi
rirken, birdenbire genç bir İtalyan, e
lindeki makaaı aallıyarak ve bazı an· 
laıılmaz Jeyler mınldanarak üzerine 
doğru kO§muıtur. "Yıldız,, tercüma
nına, azrın delikanlının ne iıtedili· 

ni aordurmuı ve bu garip prestifkln
nın, bukleli saçlarından bir parçaao.ı 
hatıra olarak kesmek istediğini anla· 
mııtır. 

Tam bu sırada birçok çocuk peyda ol 
muş. onlar da ayni hatırayı isteıniı
lcrdir. Bu vaziyetten gilçbela kurtulan 
güzel artist, hadiseyi bilahare dostla
rına anlatırken, §Öyle t'lemiştir: 

- Bu kadar korktuğumu hiç bilmi· 
yorum. Kendimi, kafamda bir tel saç ol
madığı halde, beyaz perdede görUr gibi 

olmu§tum! 

Bir 
Açık 

Güzlülük! 
Balayı seyahatlerinden henü:ı: dön

müş olan Janet - Makdonald'la Gene 
Raymond, kö§1<1erinin güzel bahçesin
de .=.stirahat ettikleri bir sıTada, hiç ta

nımadıkları birçok kimselerin grup ha
linde içeriye girdiklerini hayretl~ gör
müşlerdir. Bu beklenilmedik rrisafir

ler istiçvap edilir.•..:e mesele anlaşılmış
tır. Bunlar, köşkü gezmek iç:n, kendile
rinden 25 dolar alan bir acenter.=:ı müş 
terileriydi. 

Esasen köşkün boş bul.ırıduğu sıra
larda, ayni acentenin, mütemadiyen, 
burasını müşterilerine para mukabilin
de gezclirdikl:ri de meydana çıkmı~
tır. 

~ Jüt Berri, Alerm ve Danyel Barola, 
Piyer Kolombyenin rej.!sörlüğünü ya
pa:a:ı "Baltazar,, f'lminin baslıca ar -
tistl~ri olacaklardır. .. 



Dün geceki deniz 
kazası nasıl oldu ? 

Yunan Başvekili 
dün gece gitti 

ispanyada gönüllül 
işi halledilemedi 

(Baş tarafı 1 incide) 
Kaza hakkında bir muharririmiz.in 

yaptığı tahkikatı yazıyoruz: 
General lSrnet İnönünün karde§i 

Hasan Rızaya ait olan :2100 safi ton
luk Ordu şilebi; üç gün evvel Zon
guldaktan İzmir için kömür yilklU, 

lstanbula gelerek Kaba.taşta Çırağaiı 
sarayı ile çöp iskelesi arasında demir 
!emiştir. Şilep dün gece yirmide de -
mir almış ve süvarisi Süleymanın ida... 
resinde olarak Kızkulesi istikametine 

Cloğru yollanmıştır. Gemi bu sırada 1 
~ mil sUratle gitmektedir. Açıkta 
bulunan Hamidiyenin baş tarafını hl
za.lıyan kaptan, birdenbire gemının 

suların akıntısına kapıldığını anla -
mış, vapurun istikametini değiştir -
mek istemiştir. Fakat manevrasında 

muvaffak olamamış, şilep sancak ta
rafmdnn Hamidiyenin bodoslamasına 
bindirmiştir. Hamidiyenln ~lik malı.. 
muzu şilep'in ortasına isabet ettiğin.. 
öen şilep ortasından ikiye bölUnınilş, 
üç dakika zarfında sulara gömillrnüg, 

kaybolmuştur. Gemideki tayfalar de. 
nize dökülmüşlerdir. Kazayı Ham.idi • 
yedcki zabitan ve efrad duydukların. 
O.an Hamidiyenin projektörleri yakıl
mış, bir yandan da deniT.e tahlisiye sL 
mitleri, ipler atılmış, Hamidiye efra... 
aı denize atlamış, kazazedeleri kurtar 
mcya başlamışlardır. 

Kazadan beşinci §Ube müdürlüğü ve 
Ilınan reisliği ç.le haberdar edildiğin _ 
(len motörler de kaza yerine koşmuş.. 
lardır. Hamidiyenin biraz ilcrsinde 
duran Averof zırhlısı 'da. projektörle -
rinı yakmış, deniz üzerini aydınlata -
rak araştırmaları kolaylaştırmıştır. 
Hamidiyenin kurtardığı gemiciler, ge
minin revirine alınmış, .kendilerine 
çaı_ \'crilm..!.§tir. Bu araqa,2.yerof zırh-
lısındaq :Qi mçt.örle ıbm~t®m geti -
rilmiştir. Bu, geminin kaptanı Siltey
mandır. Evveli\. kurtarılan kaptan tek
rar denize atlamlf}Sa da yeti§ilerek çı
karılmıştır. 

Hamidiycye alınanlar sayılıiiış. ahçı 
Receple kömUrcU Halilln meydanda 
olmadıklnn anlaşılmıştır. Bunun üze_ 
rlne denizde ta Haydarpaşa açıklarına 
k'adar araştnina.lar yapılmış, fakat i. 
kisi de bulunamamışlardır. 

r '.Aliçı Recebin karısı ile iki kUçUk 
~ocuğu fednkar bahriyelilerimiz tara
fından kurtarılmışlardır. 

Saat ona doğru vaka yerine nöbetçi mUd. 
delumumt muavinlerinden 1tısan gclml§, ka.. 
za yerine giderek ke§I! yapml§br. 

· Birine! kaptan bu keşi!te bulunamamııtır .. 
ÇUnkU kendlııl hem asabı bozuk ve hem de 
hasta olduğundan Beyoğlu hastanealne kal. 
dınlmıştır. 

' Tayfalar Hamldiyeden bir motörle karaya 
çıkarılmışlar vo gcceyl bir hamamla geçlr
ml§lcrdlr. Bu sabah be§lncl §Ube mUdUrlUgün 
de bepıılnln ifadeleri alınmış, ayrıca kaza 

yerinde lklncl blr kc§I! yapılml§tır. Hamldlye 
den kazayı görenlerin· de itadelerl tesblt e.. 
dflmektedlr. 

Kurtarılanlar 
' Kurtar$nlnr eunlardır: SUvari SU~~. 

lklncl kaptan Remtf, blrlncl çarkçı İbrahim, 
lklncl çarkçı Osman, mnktoc lostromosu Ce. 
maleddin, gtlverte lostromosu Osman, makL 
ne yağcısı Necip, seraumen Dursun. Şevket, 

Mustafa.-ate§çl Mehmet, Ahmet. Mustafa. 
Ahmet, ~murcu Mustafa, kamarot İ..bmet.. 

Boğulanlar 
Bo~lanlar 40 yaşında ahçı Recep ile 68 

yqmda klSmUrcU Hallidir. 
Recep karısı 40 yaşında Saniye ve d6rt 

• 

doğru şiddetli bir gürültü sesi işittim. 
Ne oldu? Acaba derken merdivene doğ 
ru sular hücum etti. Vaziyeti derhal 
kavradım. Sulann arasından mercliven
lere tutunarak yukarıya !lıktım. Hami
diyenin yanında olduğumuzu gördüm. 
Kendimi denize attım Sonra Hamidiye
ckn uzatılan ip merdivene tırmanarak 
kurtuldum. ,, 

Yağcı Necip te şunları anlatıyor: 
"- Kabata§ önlerinden kalktık. Ben 

o sıralda güvertede idim. Vinci çaltı • 
tınnak tecrübesini yıwıyorduk. Bir l:!e 
baktım ki gemi Hamidiyenin baı tara
fına doğru gidiyor. Gözüm Hamidiyenin 
baı tarafına iliıti. Oradaki suların kay
nadığını gördüm. Akıntı o kadar fazla 
idi. Bu sular Hamidiyeye aldeta ilerliyor 
hissini veriyordu. Geminin kıçına bak
mama "akit kalmadan vapurumuz san
cak tarafından ve tam ortadan Hamidi
yenin mahmuzuna çarptı. Bir ka; daki 
kilda da sulara gömüldü. Ben kendimi 
!denize attım. i:~u:tutdum.,, 

Ate§Çİ Muzaffer ve Ahmet te diyor 
ki: 

"- Ocağa kömür viriyorduk. ölen 
Halil dayıda yanımızda idi. Birden san
cak tarafı gürledi. Sonra sular hCcum 
etti. Merdivenlere tutunarak yakarıya 
çıktık. Sular ·oizi aıağıya itiyordu. Gü~ 
halle kendimi güvertede buMuk. Tay· 

falarda~ üçü kıçaltında uyuyorlardı .. 
Onlan uyandırdık. Halil Dayı da arka
mızdan geliyordu. Her halde sulara mu 
kavemet edemdclim. Zavallı ihtiyar bu 
§Ckilde gitti.,, 

Ordu, yeni hir şileptir. Gilven sigor
ta şirketine 20.000 liraya sigortalıdır. 

Diğer kaza 
Bu aabah zavallı bir t&yfanm ölUmlle ne. 

Ucelenen blr deruz kazaar daha olmuştur .• 
Sabahleyin saat 8,4::1 de Harem ~kelesin 

den kalkan Şirket hayrlyenln 47 numaralı 
vapuru Salacağa yan&§lIU§ ve oradan da 

mUşterl JıM: ıftJ\ı l ~irtı Urel t et. 
ml§tlr. Fakat biraz sonra, BUyUka.dadan ıe 
len (BüyUkada Tayyar) 1almll motör bA.IA. 
anla.şılanuyan bir aebebten dolayı birdenbire 

t7 numaralı vapurun kıc taratma çarpmıı
tır. Bu §iddeUl sademe neUcealnde motörün 
ba.ştaratmda duran tayfadan makJn!at Rqko 
lslmll bir Rum, birdenbire muvazenesini kay 
bctmJş ve dcıılze düşmüştür. 

Gerek derhal duran vapur, gerekse motör 
tara!mdan kazanın olduğu mmtaka iyice a.. 
ranmı:şsa da, zavallı adamm ne ö!UııU, ne de 
dlrist bulunamamı§tır. İşe zabıta el koymuı 
tur. 

Filist in müftüsü 
( B~ tarafı 1 incid6) 

ye Flistin Arabları davasına yardım 

edilmesi için müracaat edecektir. Tür-
kiyeden yardım alamadığı takdirde 
müftinin Bağdada gitmesi ve !ngil -
tereye karşı pan Arab konfederasyo -
nunun tesisi için lraktan muzaheret 
talebinde bulunması da muhteme}djr. 

Yeni hadiseler 
Kudüs, 22 (A. A.) - İçinde Yahu

diler bulunan bir otobüse Arablar hü. 

cum etmişler ve yolcuların dördünü 
yaralamışlardır. 

Hükflmet merkezinde sükiınet sür -
mekteyse de bazı yerlerde ve bilhassa 
Filistinin şimalinde suikastler yapıl -
dığı haber verilmektedir. 

ya.şmaakl oğlu Yılmazla iki ya§ındakl kızı 

Neııeyi İz.mirde nkrabnlnrı olduğu için onla. 

rm yanına götürmek üzere kazadan birkaç 
saat cvel v.apura alml§tır. Vapur ça?'.Pıp da 

su almaya. başlayınca aliçı Recep çocuktan 

ne birlikte güverteye !ırıamııı. fakat sonra
dan e~ynlannı almak Uzere aşağıya lnmlı, 

bu sırada dalgalar arasında kaybolan va. 
purla btrllkle batmıııtır.. tııtlyar kömüren 
de kazan kısmm'a sutar bUcum edince mcr. 
dlvenlerdcn tırmanıp çıkamamıı;ı, o da öylece 
boğulmu~tur. 

Kurtarılanlar anlatıyorlar • 
Geminin ikinci çarkçısı Osman öner 

kazayı şöyle anlatmaktadır: 

''- AıJağıda idim. Makineler çalışı
yordu. Kabataş öq,lcrinden henüz kalk
mıştık. Birdenbire sancak tarafından 1 

Dört gün evvel memleketimize ge
len aziz misafirimi~ General Metaksas 
ve refikası dün gece yarısı "Averof" 
zırhlısı ile memleketine dönmiiştili'. 

Gelişinde olduğu gibi giderken de ken 
disine askeri merasim yapılmıştır. U .. 
ğurlıyanlar arasında vali ve belediye 
reisi, emniyet direktörü, kumandanla... 
rımrz ve Yunan erklnıharbiye heyeti, 
hariciye mümessillerimiz, Yunan sefa.. 
ret ve konsoloshane erkanı bulunuyor 
du. 

Müzakerelere pazartesi giitl 
# 

devam edilmesi kararlaştı 
Valencia, 23 (A.A) - Resmi teb

liğ: 

Villaviciosanın asiler tarafından 

zaptı üzerine Asturies meclisi mukave
mete imkan olmadığım görerek Gijonu 
tahliye etmeğe karar vermiştir. 

yüklü olarLI: limanda .dur&J7:tdf• 
pur da Gijona hareket etıol~' 

ltalyaya dönen ya ~i 
Napoli, 22 (A.A.) - ~ ~ 

geri dönen 700 İtalyan 1~111 ~ 
Atina. Elçimiz Ruşen F..§ref ve refL 

kası da kendisine refakat etmiştir. 
Yunan ba,vekilinin refakatinde ge

len Atina ajansı direktörü Vekerel de 
dUn akşam Yunanistana dönmüştür. 
Misafirimizin dünkü ziyaretleri 

Aziz misafirimiz dün abideye çelenk 
koyduktan sonra vali ve belediye rei.. 
si Muhiddin Üstündağ, General Me -
taksas şerefine Tokatliyan otelinde 
mükellef bir öğle ziyafeti vermiştir. 

Ziyafet çok samimi bir hava içersin. 
de geçmiş, saat 16 ya kadar sürmUş -
tur. 

Patrikhanede 
General Metaksu ve refikası bun -

dan llOnra otomobillere binerek Fene. 
re, Rum patrikhanesine gitmişler ve 
Patrik Benjamen'i ziyaret etmişler • 
dir. . 

Aragon•.:ephesinde asiler, san Pedro 
manastırını almıılarsa da cumhuriyet
çiler mukabil taarruza geçerek mevzile
rini istirdat etmişlerdir. 

Cenup cephesinde cumhuriyetçiler, 

asilerin Sierra Peruda yaptıkları 1:.ıirkaç 
tarruzu geri püskürtmüşlerdir. 

Hükumet merkezinin nakli 
Madrit, 23 (A.A.) - Companys, 

hükfimetin Barcelone'a nakli meselesi-

nin halledilmek üzere bulunduğunu be
yan etmiştir. Bununla beraber bazı 

nezaretler, Valenciada kalacaklardır. 

Astlerden kaçıp kurtulanlar 
ve kurtulamıyanlar 

St-Jean-de-Luz, 22 (A.A.) - Gi 
jondan kaçarak Fransaya gitmekte olan 
mültecileri havi 12 hükfunetçi la-

Patrik Benjamen, Yunan başvekili 
Metaksa..sa şöyle bir hitabede bulun _ 
muştur: 

"Büyük Şef Atatürkün idaresi al
tında. Türkiye Cumhuriyeti hükft!"1 -
tinin terakkilerini görmek üz.ere şanlı 
vatanımızı ve Ankarayı ziyaretiniz _ 
den sonra bütün Ortodoksların merke
zi olan patrikhaneyi ziyaretinizden 
dolayı çok memnun olduk. 

-panyol vapuru dün ge-.:e Frankonwt 
harp gemileri tarafından tutulmuı ve 
hükilmetçi reislerinden bir çoğu bu 
surette yakal~nmıştrr. 

''Şahsınızda milletinin iyiliği f çin 
ço;t çalışan Yunan hUkfunetinin rei
sini selamlar, muhabbet ve barışa. da.. 
yanan hareketnizi tasviple sizi takdis 
eder ve Cenabıhaktan muvaffakıyet 
dileriın.,. 

Patrik'in hitabesine xa1'9ılık olmalt 
Uzere general Metaksas da şunları söy 
lemiştir: 

''BUyUJi Şef AtatilrkU şahsan tanı
mak §Crefine nail olduğumdan ve Tür 
kiye cumhuriyetindeki terakki eser _ 
lerini görmek fırsatım elde edebildi _ 
ğimden fevkalade memnunum.' Şali ~ 
sıma karşı gösterdiğiniz teveccühe 
çok müteşekkirim. Selamlarınızr, dost 
Elen milletine bildir~eğim.,, 

Patrik Benjamen misafirlere birer 
altın haç vermiştir. 
Konsoloshanedeki resmi kabul 

Muhterem misafirimiz, bundan son
ra Yunan konsolo~hanesine giderek 
şehrimizde'<i Yunan kolonisini kabul 
etmiştir. Kabul merasimi esnasında, 
Yunan erkanıharbiye heyeti de bulun
muştur. 

Yunan kolonisi adına Bay \'arsamt. 
General Metaksasa hita~n bir nutuk 
söylemiş ve buna muhterem Ba~vekil 
bir nutukla mukabele ederek bilhassa 

Yuııan tebaas•nın Türk kardeşleri a -
rasında tam bir beraberlik hissiyatı 
ile yaşamakta olmalarına memnuni -
Yet beyan etmiş. ve ezcümle demiştir 
ki· 

"Türk ve Yunan vatandaşlan, mil -
messilleri aralarında hiçbir ihfitlf ol
mıyan iki kardeştirler . ., 

General Metaksas, konsoloshaneden 
döndükten sonra Perapalu otelinde 
bir müddet dinlenmiş ve sonra Parko. 
telCıe Vali Muhiddin Üstündağın ver • 
diğl ziyafette bulunmuştur. 
Mlaafirlmizln memleketimizden 

ayrı!ırken verdiği beyanat 
Yunan başvekili ziyafetten sonra 

'
1A\·erof" zırhlısı ile memleketine dön

meden bir saat önce, kendisiyle görU
şea gazetecilere Türk - Yunan dostlu
ğu, Balkan sulh ve ittifak siyaseti ba
kımından çok bUyUk bir ehemmi yeti 
hai7. olan şu ~an.atta bulunmuştur: 

Larochelle, 23 (A.A.) - 700 kiıiyi 
hamil iki vapur, Gijondan La Pallice'e 
gelmiıtir, 

İki İngil:z vapuru da birçok mültc· 
cileri hamil olduğu halde Gironde neh 
riniıt mansabına gelmişlerdir. 

Kilçük bir İspanyol vapurunun 300 
mülteci ile Pointegrave'a getdiği bil
dirilmektedir. . -

Bilbao, 22 (A.A.) - Gijonda aç bu
lunan halka dağrtılmak üzere erzak 
dolu kamyon kollan buradan hareket et 
mi§tir. Keza birkaç g!.indenberi e:zak 

Jetleri, Yugoslavya ve Romanya. ile 
takviye edilmiş olarak Avrupa işlerin 
de ve tahakkuku Balkan paktının ga... 
yesi olan sulh ideali ÜT.erinde tesiri o
labilecek mühim bir kuvvet teşkil eL 
mekteyiz. 

''Tijrk milletinin Büyük Şefi Ekse
lans Ata.türkün bana. karşı göstermek 
lflt!unda bulundukları hüsnü kabul • 
den mütehassisim ve daima mütehas
sis kalacağını. 

"Ayni zamanda Celal Bayar ile ar
kadaşları tarafından gördüğüm neza
ketten de fevkalade mUteh8.88isim. 

"Ordunuzun küçUk bir kısmını gör. 
melde çok memnunum. Çünkü bu kU... 
çilk kısrm bana Ti.irk ordusunun as .. 
keri kıymetini anlatmıya. kili geldi. 
Ayni zamanda Ankaradaki Harbiye 
mektebinde subaylara. verilmekte olan 
itinalı askeri terbiye hakkında da tam 
bir fikir ve kanaat sahibi bulunuyo -
rum. 

.. lstanbula mutadın hililma, fırtı -
nalı bir hava içersinde gelirken o hır
çın denizde Türk muhriplerinin ken
dilerini idare edenlerin mahir denizci 
tiklerine delil olabilecek bir seyyali • 
yetle sevkolunduklarmı gördüm. 

"Buradan şu derin kanaatle ayrılı
yorum ki, birleşmiş Tilrk ve Yunan 
orduları ile kendi muhitimizde ve Bal
kan antantının diğer azalarının ordu
lariyle mü.,tereken bütün Balkan ya
nmadasında sulhü tamamen emniyet 
altına alabiliriz. 

"Burada müsaadenizle, hem biz.im, 
hem Balkan antantının diğer i.za.lan.. 
nm da samimi isteği olduğuna şUphe 
etmediğim bir noktaya ifa.ret edeyim: 
hepimiz, Balkanlann sulh ve refahı 
yolundaki teşriki mesaimize Balkan 
antantı dışındaki devletlerin de işti -
rakini candan temenni eder, onlan da 
samimiyetle aramızda görmek l8teriz. 

hamil olan Gradiıca haıw--_, .. 
bugün buraya gelmit ve )1. ~ / 
namına Milis ErkinıharbiY~ 
ral Ru110 tarafından karııl ~ 

Fransız Müdafaa )f 

toplandı ~I,. 
Pariı, 23 (A.A.) - :r.ıuıt ,,.- ' 

ile alaka.dar. nazırların konfet I 
akıam toplanmııtır. i)fl 

Bu konferanu ChauteıııP' 'İ 
let nazırları, hariciye, ınıJJtf'ıaırJ 
m:.istemlekat ve bahriye nasır flll'.J 
rak etmiılerdir. tki saat •.nre; ~ 
,reler eınumda memleketiıl dl' ,,. 
lekelerin mUdafaaıiyle alık~• 
leler görütülmilıtür. 

Hiç bir reımt tebliğ ne 

tir. ~ 
Ademi müdahale ko~4,_ı ~ 

Londra, 22 (A.A.) - ,,.r",; 
ıdahale tali komitesinin topl ,,~ 
19 dan biraz aonra nihayete 1J; 
Pazartesi go:inü öğleden ~IS' j 
toplantı yapılacaktır. :Su r ~ 
geter sembolik geri çeknıele;;J 
ile İspanyaya gönderilt1.;elc '~ 
tar meselesi haldandaki k~. ~ 
hükQmctlcrine bildirecek_Jer ~ 
pazartesi toplantısına tali kO 
vibine arzedilecektir. / 

Tebliğ .,_dJA 
Londra, 22 (A.A.) - ;.!f' 

dahale tali komitesi içt~tit: 1 
aıağıdaki tebliğ neıredilınJ~t•fİ f.. 

Tali komite, umumi k ,iti' J. 
di edilecek karar sureti pr?~:r 'r' · 
edilmek üzere bir seri tekli 

mııtır. ·_ ~ 
Bu teklifler, müzakere e 'IJl",.1 

lan esaıtı noktaların halli ~ 
aittir. Delegele~, y~da ~- _ 
hiı karar ıuretı proJeıın~~ 
ne bildirmeyi kararla§tJ .,.,eıd' 

Tali komite, 25 teırinie .J 
ôen toplanacaktır. ,ırı'· 

Almanyanın Londr' 
Romada ~ .. ıı 

:AllP"'" _Jp 
Roma, 22 (A.A.) - tılJ5r, 

ciye nazırı V on Ribbent.r0 P ıc-tf 
maya gelmiş ve merasimle 

tır. ·cif' 
Nazır Musolini ve ~a~ r. 

Kont Ciano ile görütmuttil ~~f 
Ziyaretin şebebl il°" 
Roma, 22 (A.A.) - ~1 

ropun Romaya geli§i hiç W:,~ 
du. Von Ribbentropun 1"1';r 
ve kızı bulunduğundan !'"e~ 
hat, tamamiyle hususi bır • .,_,,, J 
.rak gösterilmekte ise ~e~e t~ : 
İtalyan ~ariciye ncıaretı f(J'/'~ 
da bulunmaktan hali kal 

kabul edilmektedir. ""~ 
Von Ribbentropun Y1~ ":i 

meterin ehemmiyeti, tul>' rd' ,r 
milel vaziyetinin aon gUnl' ), 
olmaımdan doğmaktadıf· -'" 

Londra komitesinin sol'~ 
dan biri beliren ı~net. lıl~ 
İtalyanın tnciltere ile bı~ d• ~j 
mak için bu havadan istif• 1'~ 
tiyeceği merke.dndedir .. :~. 
linin muvafakati ile kabil~ 
da İngiltere itlerinin h~ ıı tıı' 
•ıar olan Von RibbentroP~ 
da Romada bulunuıunurı 
olu. gerektir. 

"TUrk _ Elen ittifakının her zaman
kinden daha kuvvetli bulunduğuna ka 
nl olarak memleketini7.den ayrılıyo -
rum. Bu ittifak, sadece hükfunetlerin 
e.seri değil, ayni zamanda Ti.irk ve 
Elen milletlerinin sebatkar arzuları -
nın ifadesidir. Biz Türkiye ile Yuna -
nistan, Balkan ittifakının, diğe~,dev .. 

"Türk makamatı ile, Tilrk halkının 
§ahsımda Yunanistana karın göster • 
diği hUSım kabul ve teveccühe çok te. 
şekkUr ederim.,, 



yorum. Bütün kardc§, teyze, dayı ve akraba.. 
Janma uzun ve mesut bir hayat dilerim. 
Arkadqlanın vardı; onlardan ebediyen 

ayrılıyorum. Bu ayrııı,ım onlarda tevUt ede.. 
ceği ıztırabı ben de h!Jısedlyorum. Bu, l}lın_ 

diye kadar çektiğim ıztıraplarm en otddet. 
llsldlr. Bilsinler ki, aon dakikama kadar on.. 
!arı aklımdan çıkarmadım. 

Sevgili karde§lm, bahtiyar ol! tn,allah bu 
mektubumu alırsın! Seni ve zavallı çocuklL 
rmıı son dcta bir kere kucaklamadan öldU.. 
ğüm için gözlerim açık gidiyorum. Yarabbi 
onlardan ebediyen ayrılmak ne güç! Bahtı. 
yar olsunlar! Bahtiyar ol! Şlmdl artık aon 
duamı edeceğim. Allahıma karşı aon borcu.. 
mu ifa etmeliyim.,, 

Zindancı, meştubu müddei 
umumiye veriyor 

Mckt110 burada birdenbire nihayet bulu.. 
yor. Anln:;ıtdığına göre. betbabt kra!lçenln 
takatı kalmamıg uyuyuvermltı· İki saatlik 
bir uykudan sonra, idam için uyandırdıktan 
vakit, Meri Antuanct. kralın mühürünU ta.. 
şrynn hu3usl mcl•tup kA~ıdr üzerine yazılmıo 
mektubunu Paul ismindeki zlndancıya ver. 
mı, ve görümcesine götUrmeeiııl rica etmiş. 
tir. Mesullyetten korkan zindancı mektubu 
sahibine götUrmlyerek müddeiumumiye ve. 
rtyor. Müddelum~ml Fouquler Finvllle mek

tubu saklıyor. Fakat iki acne ~onra: o da 
ı;lyoUn altında can verince, bu tarihi vesika 
ortadan kayboluyor. Yirmi bir sene sonra 

meydana çıktığı vakit alAkadarlard:n hiçbiri 
hayatta dcğl'dlr. 

Mektubu yirmi- bir sene BOnra bulan. lbtL 
IAlcl Courtolıstlr. Bu cml'!als1z vesikayı el YL 
zılan kollel:siyonunda hı!zediyor. 

On ıek:zıncl Louis Fransız tahtına çıkınca 
Courtots krala bunu satmayı dU§Unüyor. Ve 
bir yolunu bulup kopyeslnt soku,turmağa 
muva!fak oluyor. 

Mektubun aslı, Macariııtanda Kcınt .Appon. 
yl al'eslnln eline seı:lyor. Bir Amcrtkalı zen.. 
gin bu mektuba 40,000 dolar ,·rrmlgse de 
Appon)1 8J1lmamıştır. F..saııen kollekslyonun. 
da daha birçok kıymetli mektuplar var~ 

Bozuk tramvay 
yo]ları 

Nafıa· tarafından 
teshil edlllyor 

Na!la vekAletl lstanbutd:ı tramvay yolla. 
rının müteaddit ıt•.tarlara rağmen şirket ta. 
rafından ıslah edilmediğini görerek derhal 
bir tahkik komisyonu kurdurmuştur. 

latanbul Natia bqmUfettl;;I SUrurl, Nafia 
müdürü Bedri, Belediye yollar müdürü Ga. 
llp, Mühendis mektebi yol «profesörü Rt:aL 
tan mürekkep olan bu komisyon tramvay 
haUannm geçtlğl bUtUn yo)Jarı tetkik Ye 
bozuk olan kımmları tesbit edecek. raporunu 

lstanbulun en çok satılan lıa[ciki 
akşam gazetesidir. İlanlarını 
HABER 'e · verenler kar ederler. --·----·· .... 

HABER - ~lCeam ı>osfak 

1 
HAFT> DA BiR 
...... ı.. ........ 

Sovyet R usya 
ile ticaretimizde 
geni bir devre 

Sovyet Rusya ile aramızda yapılan 

yer.~ ticaret anlaşmasiyle Türk - Sov 
yet ticari münasebatında yeni bir saf-

ha başlamış oluyor, Vakia ~ost memle
ketle ticari münasebatımız hiçbir za
man sekteye uğramamış her zam~n en 

dürüst ve en tabii bir seyir takip et -
miştir. Fakat ötedenberi yeni anlaşma
lar siyasi sahada olduğu fibi iktısadi 
sahada da yeni h:r hızın mebdeini teg
kil etmiştir. 

Sovyet Rusya, yeni Türk hükQmetile 
ticari münasebata ilk girişen memleket 

olmuştur. Bu bakımdan Türk - Sov -
yet dostluğu g.:.bi ticad münasebat: da 
tarihi bir kıdeme maliktir. 

Sovyet Rusya ötedenbcri ticaret mü
vazenemizde ehemmiyetli der .. :Jebilecek 

bir mevki almıştır. 935 Senesinde Sov
yet Rusyaya 4,150.000 liralık mal sat· 

mış ve 4,325.000 liralık ithalatta bulun· 
muştuk. Geçen sene r.se ihracatırru:z 
3.964.000 liraya düşmüşı buna muka • 

bil, ithalitımız 5.034.000 liraya yük

selmiştir. İthalattaki fazlalığın sebebi 

beş senelik aanayr. proğrarmmızda Sov

yet Rusyanın ehemmiyetli bir rol alrru~ 

bulunması ve bir çok makinelerin Sov
yet Rusyad:.n gelmekte oluşudur. Fa

kat ihracattaki azlığın üzerrme durulsa 
yeridir. 

Sovyet Rusya bizden en ziyade yapa
ğı, tiftik, susam, üzüm, inc:fr ve kısmen 

de portakal alır. Mahdut kalemde olan 
ihraç metalarını çeşitlendirmek ve mik-

tarlarını çoğaltmak imk~nlarr bu1\i';ur

sa her halde daha tatlı neticeler alına
caktır. 

A. F. 

Klering 
hesaplarında 

Son vaziyeti 
gösteren cetvel 

Ankara, :?2 CA,A,) - İktısat vekA.letınden 
aldığımız matt\mata göre, klerlng hesapları. 
mızın lG-l0-937 tarihinde durumunu ı;ös. 
terlr cetveller a§ağıdadır. 

DIŞ TİCARET 

Klerinı; hesaplan bakiyeleri ve kredili 
mübayaalara alt teahhütler, 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasından 
alman hesap bülAaalanna göre l6-l0-937 
tarihindeki klerlng heaap!an bakiyeleri ve 
kredili mübayaata alt taa.hbüUUer yekun. 
tarı. 

CET\'EL: 1 

TUrklye Cumhuriyet Merkez Bankasında.. 
ki blokajlar: 

ım~ınll'kf't Mlktar T. L. 
Avusturya 3.687.500 
Belçika 158.600 
Bulgaristan 5.iOO 
Çekoslo\·akya 3.901.600 
Eııtonya 3.300 
FlnlAndlya 1.030.!IOO 
Fransa S.983.600 
Holanda l.lii.800 
İngiltere 8.4s•.4oo 
İspanya 39:S.500 
tsveç l.712.600 
lavfc;re 1.071.200 
Lehistan 31.800 
Macaristan 753.400 
Non·ec; 750.100 
Romanya 2.062.MO 

Yugoslavya 2:SUOO 

Yunan latan 54300 

Yekt'ln 29.:?79.100 

3 _ Almanyadan gayri diğer mem. 
le'{et•cre alt yukarıdaki umumi yekQnda da. 
bil al tı aya karlar vAdell mübayaat. 

Resmi daireler HOi~ T. t,. 
Husuşl şahıslar 1,682,712 T.L. 
YekOn 2,J22,i87 T. L. 
Bakiye daha uzıın ""ya bqka vadeli mu. 

bayaata alt taahhütler yekOnıınu i!a<!e eler: 

11 

, 1 
Sekiz ay zarfında 

ihracatımız 

Bu sene 66.810.265 
lirayı 

Yeni neşredilen bu senenin ilk sekiz 
ayına ait ithalat ve ihracat kıymetleri 

statistiği rr.O:.ihim bir vaziyetin tebarüz 
etmesini temin etmiştir. Statlstiğin 

gösterdiği bu vaziyet, geçen seneler ih
racatımm:Ia görülen inkişafın bu sene 
de - daha süratle - devam etmekte 
oluşudur. 

Geçen senenin ilk sekiL ayında it
halatımız 59.012.263, ihracatımız ise 
51.306.476 liralık iken bu senenin se-

kizid.;i ayı sonunda ithalatımız 69 mil
yon 616.656, ihracatımız ise 66,810.265 
lirabktır. Görülüyor ki, geçen senenin 

sekiz aylık ihracatına mukabil bu sene-
ki sekiz aylık ihracatın tam 15.000.000 

liralık bir fazlalık varken ithatatta 
10.000.000 liralık bir fazlalık vardır. 

Bu şekilde ihracatımız artmış oluşu 
ne kadar sevince değerse ithalattaki faz 
lalık da o nisbettc dahili istihlak kabi

liyetinin inkişafına delalet etmesi bakı
mından kayda şayandır. 

Statistik bu senenin ilk sekiz ayın
da ihracatın ithalata nazaran kıymet 

ihracatta 
kolayhk 

HUkt\met yeni 
bir t edbir aldı 

Ankara, 22 (A.A.) - İhracat mevsi
mi başladığı bu sırada memleketin eko
nomi menfaatlerinin icab ettirdiği ted
birler cümlesinden olarak hükumet bu 
defa ihracat mallarımızın kolaylıkla sa-

tışını temin c.tmek üzere kliring hesap
larında al~.:aklı memleketlere kati satı~ 
suretiyle yapılacak ihracatın, vesaiki 
mukabilinde Türkiye Cumhuriyet Mer
kez bankasınca finanse edilmesini karar
laştırmıştır. 

Bu suretle vaki olacak ihracat 
Cumhuriyet Merkez Bankamıza der
hal ve faizsiz olarak finanse e.dilecektir. 

Almanya ya a vapur 
daha ısmarlandı 
Denizyollan tarafından Almanya.da 

Krop fabrikalarına yeniden üç vapur 
sipariş edilmiştir. Bu htısustaki muka
velename bugün iktısat vekaletince 
tetkik ve imza edilecektir. Yeni vapur
ların Karadeniz hattında işlct!lmesi 
C:•:işünülmektcdir. 

b uldu 
itibariyle 3.900.000 liralık noksanı ol
duğunu gösteriyor. Geçen seneki itha
lat fazlasının 8.000.000 liralık olduğu 
göz önünde tutulursa bu sene farkın ya
rıdan fazla kapatıldığı görülür. 

Senenin ilk sekiz ayı zarfında en 
çok ithal ettiğimiz maddelerin' başında 
kasarlı, boyalı ham mensucat gelmekte
dir. Bu maddeler ithalatımızın yüzde 
12,49 unu t:şkit etmektedir. Bundan 
sonra kasarlı, kaaarsız, boyalı, merse
rize yamuk iplikleri gelmektedir. Yekun 
itibariyle ithalatın yüzde 4,28 i de bu 
ipliklerdir. 

İhracatımızın başında yaprak tütün 
ihracatın yüzde 17,94 üdür. Sekiz ayda 
11.983.076 liralık ihracat yapılmıştır. 

Bundan sonra ihr:tcatımızın yüzde 
11 ini teşkil eden buğday gelmektedir. 

Sekiz ayda :hraç etliler. buğday 7 mil
yon 364.427 liralık 100.552.414 kilo
dur. 

Ham pamuk ihracatımız umumi ih
racatın yüzde 5,78 ini te~kil etmektedir. 
3.855.816 liralık pamuk ihra•.;atı yapıl-. . 
mıştır. 

KÜÇÜK 
Ekonomi Haberleri -
• Eııııat ceinlyeUerintn, Ayakkabıcıl&r ko. 

operatltl merkezinde açacakları kOçUk ııa.. 

naUar ııergtai hazu1ıklamıa devam edilmeli. 
tedlr. 

• Sanayi Birliği idare beyeU dün birlik 
merkezinde. toplanarak bir kısım sanayidekl 

küçülme harckeUerlnl tetkik etml§Ur. Ev. 

velkl gün blrUkte yapılan içtimada deri ısa. 

nayll erbabı bu vaziyetin İktisat VekAletine 
blldlrllerek a.cu tedbirler almmaamı istemi§. 

lerdi. İdare heyeti dUn bu yolda hazırlanan 
rapor Uzerlnde tetklftat yapmı§tır .. 

• Da11%ing serbest tehrlne post& va.sıt.asile 
gönderilecek kıymetli kutulara badema al. 
manca, lnglllz:ce veya franım:ca yazılmıt ve 
mürsll tarafından imzalanmış iki gümrilk 
beyannamesi de ll&ve edilecektir. 

• Berllnde imza edilen Türkiye ile Alman. 

ya arasındaki tıcart mUbadclAta ve tedlyata 

müteallik son anlagma ile merbuUarı Ve. 

killer heyetince tasdik edllmlştl. Anla§manm 

metni ve merbutu olan cetveller bugfuı'kü 

Resmi Ceride ile ne§rcdlldl. 

• Şark tütUnUnü yetl§tlren Tlliklye, Yu. 
nanlstan ve Bulgaristanın 37 latihısıtla.tı 165 

milyon kiloyu bulmaktadır. Avrupa ve A. 

merlkanın oark tütünlerine olan scnevt lhtl. 
yacı 130.149 milyon kilodur. 

4 _ Her memleketin krP.dlll taahhüt'crl. · 
mlz de dahli o'mak l\:r.P.re hN!Ri-en alr<'nklı 
buJıınacağı meblll~ tcrnlt Nl!'ebllmck Jr'n 1 •-~~~----~--

t ld
,,. n menılr'<ct 1,.1n ,.östl'rll Çin • Japon hnrl::I sırasında, Jıı.pon tayyareleri tarafından Büyük Brıtanya el,.!slne yapılan 

n11maralt <'C ve ' .. ' • U U b " bl k 1 ,•eldlnunıı ayni mem·eketc tecav z l'l et hııtırlnrsınız. ÇlnJc bulunan yabancı elçiler, hadiseden pek ürkmU§ olacak. 
mı, olan ok 8

·
1 

hu 3 numaralı cetvelde l lar ki, §imdi otomobı:ıcrinln Uzcr:nc, mensup oldulılnrı devletin bayrağını resmetmekte 
alt olara ' I . .. 
münderiç taahhütler yekQnunun ııa.ve edil. l cılrlrr. • 

meıl Jcap eder. 
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l Sabah, öğle ve akşam hd:~ 
yemekten sonra günde 3 Büyük ikramiyeler kaynağıdır 

YURT Gi 
f-!er keşldede Büyük lhrıımlyeler vermekle TAIA rekorunu 

luran gişemiz, bu kere de 40. 000 - 25. 0( O llrahk 

iki büyük ikramiye kazandırmış! ır 
40. 000 l,irayı kazanan 26694 No. lı bilet sahibi 

Bayan Muzaffer adresinin gizli tutulmasını 
• • arzu etmıştır. 

25. 000 lirayı kazanan 3482 
Süleymaniye Fetva 
Bay Ali Tokerdir. 

No. lı bilet sahibi 
6 No. da yokuşu 

Şimdiye kadar bir çok gişelerden bilet alıp on para 
kazanmıyanlar bir kerede uğuılu 

YURT G i Ş ES i' ni 
Tecrübe etsinler 

Taşra siparişleri kabul olunur ve azami sühulet gösterilir. 
ADRESE DiKKAT: 

Eminönü meydanı 
Sahibi Mehmet Kıvanç. 

No. 17 YURT GiŞESi 
Telefon : 20896 Telgraf: YURT 

~:... . / . ' • . ' • . ; • . • .. • . 1. . . • : • . ~;. . .... ~·: ; • .. . : '. . . • 

VALDE 
Lokanta ve Birahanesi 

Emınönü Valde han içinde No. 17. ttç yemekli tir tabldot 32,5 kuru3tur. 
Birinciler: Balık, tavuk, et yemekleri.. 
!kinciler: Etli, 7.eytinyağlı sebze ve dol mal:ır. Börek, makarna ve pilavlar 
UçüncUler: muhtelif tatlı ve meyvalar. 
Ayrıca alaturka yemekler. Akşamlan bol ve nefis mezelerle ucuz içkiler 

Yalnız 

Müşterisinin 
zevkine 

hiımet eden l§güzar 
kırtasiyecilerde bulunur. 

-
NOZAC 

Şeffaf malzemeden yapılan kurşun ve 
mürekkepli kalemleri ile ayni 

model masa icalemleri güzel 
sanatin canlı bir ifadesi 

THE CONKLIN PEN CO. 
TOLEDO, OHIO, U. S. A. 

T. H. K. Sntınalma Komisyonundan: 
Üç adet murassa ı:ıadnlya yaptınla caktır. 26.10.937 Salı günü saat 15 de 

ınünakasası yapılacağından istekli olanların aç;k eksiltmeya iştirak etmek ve 
gut.na.meyi ve madcı.lya öreeğini görmek üzere Piyango DirektörlUğünc mü. 
racaatlan. (7221) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

UDi HRAN1' EMER 
San'at hayatının 19 uncu yıldönUmü 
münasebetile yarınki Pazar günü 
saat 14 den 18 e kadar Beyoğlunda 

ÇAGLAYAN 
SALONUNDA 

Bir içkisiz çaylı 
MUS1Kt ZlYAFETl 

Tertip edilmiştir. Bu ziyafete mem.. 
leketimizin en meşhur musiki san.. 
atkarlan iştirak edecektir. 

Umumi m~rubat 45 kuruştur. 

DOKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her gün sabahlan sekiz buçuğa 

akşamlan 17 den 20 ye kadar Lale 
U tayyare apartmanlan ikinci daire 

17 numarada haıtalannı kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalarını parasız, Kurun, Ha 

ber okuyuculanm dakupon muka- ı 

bilinde muayene eder. 

==::::::::::::::::::::::::::::::s::::::ı:::mı:u::: 
:: 

Diş Doktoru ii 
l\J (b)eyt tOJDçeır fi 
Yalnız CUMARTESt GÜNLERİ F. 

y YALOVADA, sai. günler Kara· ~i 

1 gümrük tramv::ıy durağındaki mu· f: 
aycnehane~}nde hastalarını kabul E 

24. CÜ yeni tertip başlamıştır ı==o=--p--:-r--a..=.t·=-0::.:::ı:r.::.u·::r.:;::ı::ro. ,=0 
.• n~•=i=:.~. 

1. inci keşide 11 lkinciteşrin 937 dedir.. ~ 
Doktor is 

Büyük ikramiye: 30.000 Liradır. ıi Süreyya At:amaı ii 

H eı3er. § 
1 ::::::::::::::: ::: :: :::::: ::: ::: :: ::: ::::: ::: ::::::::::: 

Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle (10.000 fj Beyoğlu 1stikıat caddesi Parmakkapıü 
ve 20.000) liralık ild adet mülrlfat vardır.. Ü Tramvay durağı No. 121 birinci g 

Şimdiye kadar binlerce kifiyi zencincden bu piyangoya iıtirak ediniz... ;ı kattaki ~ 
------------------------- u •• ~! Muayene hanesinde hastalarını her· fİ 
:;======~~----=====l!!lmm----------~ :: gün saat 16-?.0 arasında kabul H i ..... --=:N= 

0eidc1'a .. t0ı·;::k---:ı. ·=11· Dı.Mu6ı6azt Rheakmlm,' ~gdın ~ eder. H s: r o v H tt 1::n::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı:1::ı::.-::::-.:::: 

5 Hastalannı hergtln sabah 10 dan ı Muayenehanesini Teksim.Talimane 1------------
Ü akşam 19 za kadar Kank<;y Tünel n 
i meyda."U Ten:ane caddcai bapda No.g TarI;aba.§ı Cad. URFA Apt. nına 
y 112 de kabul eder. il nakletmiştir. Tel: 41553 

1 Salı Ye cur.ıa günleri ~at 14 den n Pazardan maada hergün: Oğleden 
Ü rn :e kad:ı:- par:ısr::dır. n •onra saat ikiden ı-ltıya kadar .. 

::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::=:: 
~ ~ 

i! Meccani muayene if 
:: .. 
·ı Per~embe gQnlerl saat 2 den ~ e kadar :: : .. H Ortaköy Tnsbasn.mak Palangada 25 ji 
H numarada Doktor Mümtaz Gü.rsoy :: . . ~ 

1 : 

dişlerinizi fırçalayınız. 
ev~ 

4 

1 

Zira bir ",ı, 
iki defa vafı,~ 

· her iş. nıLI e~ 
i yanm de~8rıl 
ve bu KB ,,~e; 
dişlerin 5ı ir1i 
tini tam te~ıır 
imkan yo 

~· 
Yemeklerin kırıntılafl' ~ 
"f . • • .,_..,,pıar, 
ı ru ettıgı mı~.. d 
alınan muzır me~ıı "'et tP~ 

1 dişler ve dig etıerı d ııo 
diyen temizlenrn~ıs:ııt· 
çürümeğe mahkuıt1 1' jl: 
dişler, mide ve bıırs' 6'f ~d 
nndan zatürreeye ıc:jlif 
vi hastalığa yol aç' 

e~ 
ile muhakkak sabah, öğle ve akşaııı f -1 
yemekten sonra gttnde S defa fırçs1• 

şarttle 

------~ 
.-çAGLAVAN Gaztoo8!1l 

Memleketimizin güzide sanatktrlarından müte§ekkil SAZ at 
aı Bayan M U ALLA ,, 

Ho Gö~Rü REVos] 
Telefon: 40335 ::j ____ .. _ 

3 günde 
Yeni ve cazip 

güzellikte 
Bir teni 

Buru3ukluklardan kurtulmağı ve daha ge~ tİ. 
görüruneği seversiniz değil mi? Açık ~ . 
bir genç kız tenine malik olmak ist ~it~ 
mi? Evet den~iz, bu basit ~llik ~ 
rübe ediniz. Her akşam, yatmazdan e , , 
rerıgindeki TOKAL-ON kremini ku!la~? 
min terkibinde Vıyana Univendte Prof • . 

0
, il. 

jskalin cazib ke~fi olan ve büyük tir 1~ ~~ 
hap edilmiş gcn(j hayvanlardan Jstih!!3 ıı f!: 
CEL'' tabir edileu müceyrcleri canlandlt' 
her, mevcuttur. Bu cevher siz uyut1'~~ 
besler ve gençleştirir. tık tatbikmdaıt ~tJ <' r 
si s.ıbah, cildiniz;n ne kadar tazeleştrı1f 
mig olduğunu göreceksiniz. • . .J~ 
Has~arıc!crde 60 - 70 ya:Iarındaki ](~ 
lan tecrübelerde 6 hafta nihayetinde b iİ. 
nn tamamen zail olduğu görülmüştür •. tfO"J 
Gündüz için (yağsız) l:eyaz rengindel<~_.,, ~ 
kremini kullamn.ız. Terkibinde taze 'Jete",,,, 
ye edilmiş zeytinyağı mevcut olup ~u ~ 
meaamata niif uz ile derinliklerde gııJe 
bir sabunun ihraç edemediği gayri ss.f 
har:ce atarlar. Siyah b::nler hemen tJ".'l. 
Terkibindeki kuvvetlendirici ve bcyaıl3 l'J 

li unsurlar ise, açık mesamatı kapatır ve üç gün zarfında e:' 
en sert ibir cildi beyazlatıp yumup.tır. •5 • 50 Y8tlarındak1 tJ'/ 
bile bir genç kızın tueliğinl ve yumuşaklığını verdiği tenıi.Jı' t4 
mc;ı bu günden bir tU.b veya bir vazo TKALON kremi a1J111j 

edildiği vcçhile kullanınız. Neticesinden son d:rçcc memnUJl 
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ni ayırmamaktaydı. Sanki onun bil • 
tün dil§Unoeaini anlıyormut gibi, ta -
b&!ıca.smı daha ziyade yaklqbrdı ve 

dedi ki: 
- Faydasızdır m&syö! Siz göpu. 

nilz.U açmıya t~ebbüs etmeden ahl 
yere sererim. 

Dalbnanm rengi kül g1Öi olmuetu. 

Dedi ki: 
- Pek lll işi ur.atrnıy&lrm, beni 

öldiiıiirıUz. 
, Valver lspanyola bUsbütil.n yaklaş. 
tı. Ta.hane.ayı onun alnma daya.dılrtan 
sorıTa &Mtl bağırarak: 

- Ya kağıdı veriniz, ya beyninizi 

patlatacağım. 
Dalbaranm yüzünde bir damar bile 

oynamadı. Gözlerini Valvet"e dikmiş 
olduğu halde eoğuk bir ee1le: 

- Patlatmız - dedi • 
Vah-er pamıa.ğmı tetiğe dayadı, 

Dalbaran mennerden bir heykel gibi 
duruyor ve vaziyetini hiç bozmuyor • 

du. Dudaklarında ba.fif ve alaycı bir 
gUlilmseme peyda oldu. Valver tetiğe 
basm&dı, yavıışça kolunu indirdi ve 
iki adım geriye çeltllerek ne:r.a.ketıe ts 
panyolu eellmlarken dedi ki: 

- Efendi, sizde vicdan yoktur. fa.. 
kat çok resursunuz. Sizin gibi bir a.. 
damm kuvvete karşı boyun eğmiye -

ceğini ve hayatını kurtarmak icin bi. 
le alçaklık etmiyeceğini bilmeliydim. 
Si7.e kuşt haysiyet kıncı bir hare -
ke varm~ş olduğum için affınızı dile. 

rim. 
Dalbaran hayretle bakıyordu. Ak -

hodan ~tn yUziinden o derece bel -
Hvdi 'ki Valver az kalsın kahkahayla 
gülecekti Onun ka.dar hislE'!rinf ııak -
Jamıya ahpk nlmtyan Uç arka.daş l8e 
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diyordu. LaDdri de dört adım geri • 
den geliyordu. İkisi de .sahiden gu. 
meye çıkmll olan ve şimdi nehir bo
yunca eğlene eğlıene dönen adamları 
andırıyorlardı. 

Eakarpl ile Grengaya gelince, 
bunlar meydanda yo}ttular. Valver i.. 
ae bunların kaybolm~ olmasına a.sla 
aldırıı etmemekteydi. Şüphesiz ki ne 
reye gittilderlni biliyordu.Şövalye de 
atını Sendenide bir yere bıra.kmıe, tar 
laiar arasına girmie, çmerin arkası. 
na saklana saklana ilerliyordu. Sak. 
lanmıya btiyilk dikkat etmesine rağ. 
m~n süratli bir yUrilyü.şle ilerliyor • 
du. O kadar çabuk gidiyordu ki, bir 
az evvel a.rkdmda olduğu Valvcrin 
önnne geçmişti. Zaten yukarda da 
söylediğimiz gibi Valver ile Landri 
çok yavaş gitmekteydiler. 

Nehrin kenarında bu suretle yarım 
~aat kadar ilerledikten sonra Ode dö 
Va.lver uzaktan Dalbara.nm uzun bo. 
yunu tanıdı. Dalbaran, arka.qında iki 
ha.demesi olduğu halde aheste abeste 
ilerlemekteydi. Valver bunları gö. 
rünce Landriye döndU ve: 

- Dikkat. .. Herifler gözliktU • de • 
di. 

Landri, hiç heyecan göstermeden 
cevab verdi: 

- Gördüm, mösyö. 
İki kUçilk kafile biribirlerlne doğ

ru i'crlcmekteydiler. Valver, Dalbanı
nı bulmak için oraya kadar geldiği 
için, lspa.nyol ullıadeBinl tanmı1ştı. 
F,.kat sırf vadfesiyJe m~şgul olan ve 
düı:manı olan Valverin orada olacağı_ 
nı bir an bile aklından gcçirmiyen 
Dalbaran, delikanlıyı farkedememişti . 

Şurasmı da söyliyelim ki, dfişes dö 
Sodyentesin hur-unında Valverden da 
yak yiyeli beri Dalbaran delikanlıya 
müthiş bir dü§manlık be.slemekteY.di. 

·' .. 

lki kafile birlta~ dakika aonra kareı 
karşıya geldi. Dalbaran da o vwt 
Valveri gördü. Delikanlının kendiaini 
aradığını düşünemezdi. Bu k&rf.llq • 
mayı bir tesadüf :zannetti. Evet, iyi 
bir tesadüf düşmanı yolunun üzerine 
çıkarDU§tı. İlk bakışta Valverin ya.. 
nmdaki ada.mı çelimsiz gördü. Halbu. 
ki kendi yanında iki tane güçlü kuv .. 
vetli adam vardL Hem ııe olursa oL 
sun, ikiye kar3ı üç. Hem, herbirinde 
ikişer tahanca da mevcuttu. 

Dalbaran, hanımı tarafından veriL 
miş olan vazifeyi bir anda unuttu. 
halbuki Fausta böyle şeylerden hot .. 
lanmadığını her zaman söylerdi. DaL 
baran bunu unuttuğu gibi Valverin 
müthiş kuvveti de hatırından çıkmış.. 
tr. Dev cliueli adam ömründe yediği 
ilk dayağın, Valver tarafından atıl • 
dığını da. dUşUnmedi. Bunu düşünm€'si .. 

e müthiş gururu manidi. Velhasır her 
şeyi unuttu, frrsat eline geçmi§ti, bu 
nu kaçırmak istemedi. Nazik tavırla. 
rma rağmen kaba bir adam olan Dal. 
baran, namusluca har~kct etmek iste. 
medi. Düello yapms.k lŞlne gelmedi. 
ğinden ne yapıp yapıp rakibini öldUr. 
meyi diişündU ve tcreddUd etmeden 
hayvan gibi bir hareket yaptı. Adam. 
Jarma döndii ve alçak bir &esle dedi 
ki; 

- Dikkat, bu iki herifi te~liyerek 
leşlerini yere uz~tmnlı , anladınız mı? 

Bu emri verir vermez dizginleri bı. 
rakt ı. ta bııncalarını cekerek doldurdu 
ve duyduğu acıdan kfşnlycn beygiri. 
ni mahmuilıyarak hUcum etti ve ay. 
ni zamanda ohnca sesiyle: 

- Gebert! Gebert! • diye bağın • 
yordu. 

lki muavini de onun gibi tabanca. 
larına sarılarak ve: 

- Hakla, öldUr ! 
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Diye bağırarak ileri atıldılar. Yo • 
lu~a dü~ecek her §eyi mahvedecek bir 
kasırga e..iyor ~nebilfrd.i. Dar yolun 
ortasında duran Valver, böyle bir 
sağanakla ı.ırşılaştı. Delikanlı elinde 
tabancası olduğu halde dtlşmariları • 
nın gelmesini bekledi. Sol e!i ile diz. 
gini tutarak, atı da istediği gibi kul. 
lar.mak amısunda olduğunu belli ~ 
diyordu. Nihayet o da hücum etti, fa. 
kat Dalbaran gibi h~pısızca değil. 

Hem de yalnız olarak ileri atıldı. He. 
rifleri görünce, Ji.zımplen Wlmatı 

vermiş olduğu Landri ise bu anda. L 

tından yere atl1l!U3, beygiri bir kena.. 
ra bıraktıktan sonra ta.bancumı elL 
ne alarak bir çitin yanına. çekllm!ı. 
ti. 

Dstlbaran Va.lvere bet adım kadar 
yaklqınca atet etti. ayni zamanda da 
da : 

- Geber, kudurmuı köpek • diye 
bağırdı. 

Valver, Dalbaranın hücumunu so. 
ğukkanlıhkla beklemekteydi. f.span -
yol silahını patlatırken o, beygirini 
ma.hmuzlrvarak ve dizginini mUkem
me1en kullanarak haY'·anı eolı doğru 
!t··rattı. Dslbaranın ilk kllI"§UVU da 
hu !!uretle boşa ıitmiş oldu. Eğer 
Va~v~r b•J mah:r.me menavra.yı y&p.. 
mamı' olF.a,·f!1. V'J:oıılrrnıı olarak ytre 
~-ıJvarın"acnkh. Halbuki o, bu mil. 
kemnıtl mBnevr1tyı yaparken bir ta.. 
:-:ıfton da ate1 elmlştt. Fakat Dalba _ 
rı:r:a ni~::n a lr.ıamtı. k~nu tspın • 
~·olun ahf':t i~nbet elUnnişti. Hayvan 
\-urula!'ak t;Jl• ~öktU, 03~ran da bey 
S?;,.i., b!:.''?nd!n a~ara.1< yere yuvnrlan. 
dı. V:lh-er be" tnbancaım:ı fırlatarak 

. l 
l\tt~n ~·ere atladı ve Dalbaraum Uz~- t 
!'fne lıU~um etti. ts;ı.nyolnn iki kuv. 
vet'i adı::.ıı biraz . arl:J.d~ydıJar, bu 
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g 

,. 
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-
\.a~ıyet üzerine aon sUra.tlerlyle ileri 
atıldılar. Atlarını fazla. hızlı sUrdük -
leri için reislerinin dilştüğü yerde du. 
ramadılar. Biraz ilerlediler ve derhal 
yere athyarak o esnada yerden kalk. 
mrya çalışan Dalba.ra.na hUcum et • 
mekte olan Valveri durdurmak için, 
reislerinin önüde bir siper yapmak ie. 
te<iiler. Onlar, Valverin tehlikeli bir 
adam olduğunu a.nJamış olmalarına 
rağmen Dalbarana kartı olan sada • 
katleri dolayısiyle onu kurtarmak is. 
tiyorlardı. Maamafih bütün fedakar. 
hkları bir fayda vermedi. Onları gö. 
zetlemekte olan Landrl. elindeki 11ila. 
hı boşaltmıya lüzwn görmeden biri. 
ilinin kafasına kabza.siyle oiddetli bir 
vuruş yaptı, herif bir kurşun yemi§ 
gibi yere yuvarlandı. İkincisine de ay 
ni ~eyi yapmak için fırladıysa da, bu. 

na. lüzum kalmamı§tı. Valverin tam 
karşısına. isabet etmiş olan bu adam, 
delikanlının bir yumruğu ile yere 
dilşmliş bulunuyordu. Yumruk heri • 
fin iki kaşı ortasına isabet etmişti. 
Bu 11rada mücadeleye kimse görme _ 
den seyirci oldukları muhakkak bu _ 

lunan Eakargas ile Grengay da mey. 
dana. çıktılar. Ellerinde ipler vardı. 
iki adamın üzerine çullanarak, göz a. 
çrp ka.pıyacak bir zaman içinde ikisi
ni de kmkrvrak bağladılar. Zateı:ı bu 
iki adam da kımıtdıyacak halde de _ 
ğillerdi. İkisi de bayılmıştı. Bu sıra. 
da kendini toplamış olan Dalbaran a. 
yağa kalkarak, düşerken elinden dü. 
şürdüğil revolverini araştırıyordu. 

Valverin ayağının dibinde duran ta. 
bancayı de'ikanh bir tekme vurarak 
Sen nehrjne yuvarladı. Dalbaran btf 
11e!er kılıcını çekti, Valver i~e taban. 
cumı Dalbarana çevirerek kat'I bir 
tanda. dedi ki: 
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- Kımtldamayınız, kont cenapla _ - Bana burada tesadüf edecğiniıİ 
n. Yoksa sizi bütün teessUrleriıne biliyor muydunuz? 
ra.ğmen vurmak mecburiyetinde kala. - Evet, sire ra.slamak için bura)'& 
cağım. . geldim. 

Dalbaran mahcup ve meyus homur. J - Demek bir tuzağa dUşürülduıxı 
dandı: ha! 

- Mel'un. Valver sert bir nezaketle protesto 
Fakat kımıldanmadı. O vakit VaL etti: . 

1 
ver gülerek: - Ne demek efendim? Siz üç ItiŞ. 

- Çok ili, şimdi uyuşabileceğiz. olarak hUcum ettiğiniz sırada biz j)CI 

Sizin için bu daha iyi olacaktır. - de. kişiydik, hem de hiçbir şey söyleJlle,.. 

di - Bu sözler Oalbaranın nazarı dik' den tabanca kullandınız. Sizi yak~~l 
katıni celbetmişti. Fakat cevab ver - yan ve adamlarınızı haklıyan bit 1 ·~ 
mE'Cli. Kendini tamamiyle mağllıb ot. kişiyiz. Sinyor Dalbaran ne derseıııı 
muş addetrniyordu. Yegane emeli ta. deyiniz, şu dakikada esirimsinit. 
bar.canın tehdidinden yakayı sıyır - Dalbaran sert bir tavırla EskaJ'gsJ 
maktı. Etrafına baktı. solunda Sen ile Grengayı işaret ederek: rdlP 
nehri akmaktaydı, oraya atlarsa kur. - Bu ikisi ne oluyor - diye - so 
tulacağını düşündü. Dalbaran bir ba. Valver: 
ltk kadar yüzebilirdi. Sağında bir <;it - Bunlar • dedi - iş olup bittiJ<tf1l 
vardı. Bir sıçrayışta bunu da aşarak sonra geldiler. 111 
arkadan kaçabilirdi. Böyle yaparsa - Öye ama üzerime silihlal': 
güzel kadüe elbi5lelc.ırinin yırtılması çevirdiler ve beni tehdid ediyorlar 6 •; 
da muhtemeldi. Fakat nehirle kendisi - Evet, kaçmamanız için. Eğer ~r.. 
arasında Eskargas meş'um bir gü -
lümseme ile ağzı bir karış açık oldu
ğu halde durmaktaydı. Çit ile kendi. 

si arasında da Eskargastan daha kor 
kunç olan Gren~av. onun arkasında 
da Landri vardı. Hem dE' hf'psinin el. 
lerinde tabancaları olduğu halde dur. 

maktaydıhr. Dalbaran <'esur bir a -
damdı. nete-kim, bu dört tatiancanın 

arasında kalmış olmas•na rağmen, 
vaziyetini bozmadı. Valverin bile ho. 

şuna giden bir soğukkanlılıkla kılıcı. 
nı çizmesine dayadı \'e: 

- F..skargas _ diye _ mırıldandı. Bu 
kclıme "\·ay r.anma" ~·eklinde kabul 
erli'.cbilirdi. B:r dakika sonra Valvc. 
rin evvelce söylemiş olduğu sözleri 
hatırhyarak sordu: 

le olmasaydı, kaçmak istiyecektin1 
c , 

Dalbaran omuzlar..nı ~jlkerek c 
vap verdi: 

- Öyle olsun. El' 

Kılıcını yerine koydu, kollarını ~e
niş göğsü üzerinde çaprazladı. v~ı~il' 
re dikkatle bakarak, hayret verfcı 
sakinlikle dedi ki: r-0 

- Şimdi elinizdeyim, haydi öldil ' 

nüz. ··rUŞ-
- Sizi yakalayışımın sebebi ,go i• 

mektir. Eğer beni mecbur etme~ 
siıi öldünniyeceğim. . . tıt1 

Tuhaf değil mi? Emniyet verıcı el' 
sözler, Dalbarana dört tabancads.!I. , 
ha tehlikeli gelmişti. Biraz evvel :ef 
nanmak istemediği bazı dUşünccr(li· 
§imdi ona mümkün gibi gelmekte) 

- Benden ne istiyorsunuz? 
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'ıt cı:a~, Yazan: REŞAT ENiS 
tırc asrct ara/ t 5 . . nı. c:yıran h ınc .. -te) l oğluna hazırlık yapmak iç:n köyde kal-
b l> Ye guı. ' 'asrct kavuıııuran mıştı. Helvalar pişiriyordu; cızlarr:alar 
~ .. a .. Uyord t~ guıılın u. Ufak yapıyordu. 

'lı' llda c hcnı· istasyon ana ..• Terhis olunan efrat ar:ı~ında,1 Soy-
tiyar .aoğullarını ıykordu. Kalata,lık a- -nala arşıla _ suz çıkmamıştı .. Durrr.UŞ aga, kalabalık 

~ 
t "arcı rnaga koşan arasın:lan onu beyhude aramıc:tı. Ne-

" 
1
• So ~ 1 ~ ysuzun anası, den sonra. karşılaştığı yabancı Lir tez 

' 1 ~ hııı.ı,. kereciden sormustu. 
• l _ I a, a r - Soysuz mu dedin? Ali mi dedin? 

\._ V O. - Evet •.•. 
1 İ ~ - Alay 110. tabuı ı. bölük 1 den 

• •t v Cl Durmuş o~lu Ali Soysuz, v.:.r~,·öy 
,., E:,,, t' o ~ ar mü? 
~ -.. ..ı\ J:. ~ R • - Evet .. 
~ 8 t y " - Sen onun nesisin ki?. g: ı • O Ci L u İhtiyar, bu garip sor~u karşı!'.Inda 
S / ı ~~ray konseri şüphelenm·ş, ürkmü . ve saklamıştı: 
~ na Pct U - 1 ~ licyaz !'Onanın yatnnı - za~<tan h·smıyım, ogu .. 

4L.~ "" 1 La Da:~ck - Allah geride kalan!ara ömüı ver-
-.~ Vatı dal Kaıneıya sin .•. Hareket gür.il Ur kaza oldu. Soy-
)~ lılat gaaı h k ~ a. ~eJ dokto~ suz Ali rahmeti ra mana avuştu. 
"' noıneo ıı dcntı:aıtı Mklml Ufkun en sonunda,· biribiriyle birle-

ııucıı ve Juııyet şir gibi duran rayların üzer:nde, tren 
nın tnltınııur. uçuyordu. Kulaklarında bir ses: Kara 

.ı Ttn Ti ~ it-re ka n Gangster- lokomot=fin yükselip alça!arak a!ı;alıp 
kaıarı rıı ve sar--· cntri yükselerek ve gittik~c hafifliyerck uza-

Donaııına yıp giden düdüğü .• 
61dUrdU gc:ıyor \•e Kim - Hasret ayıran, hasret ''avuşturan .. 

ı\ (tilldJrın •tarhı suah eınıourl Götürüp gctirm:yen tren .. 
l d~ıar~ına ve Can arka. Reşat ENiS 
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~~Udtnneınııur> 1- Birinci sınıf Oıleratör -
<;et!~~ k - •ın ve Arb:ona Or. CAFER TAV VAH 

1. Beyaz zaınbak Umumi cerrahi Vtı sinir, dimağ 
ı\~lb ~ tuzağı, ve Haydut cP.rra.hlsi mUtehassısı 

~ "-
1 

e~::.gcncraı ve 12 No.lı Paris Tıp Fakültesi S. Aıiıtanı 
~ l{ıırıa1 ve el Erkek kadın ameliyatları, dimağ 
~ tık rtıya ıık~ıosu ve Kı. estetik . "Yüı., meme, karın bu-
''ıııe ı Ea ' rı lr Ol'duau \·e Tayfun nışuklukları,, Nisaiye \.'e doğum 

1\ A. mUtehassısı 

"1-t 1 o 1 K ö y Muayene: Sabahlan M e c e 
.... o s k ~D4aıı Flveııarı 8 den :ıo a kadar c 8 n n 
'lı a 1 uıı D /\ R öğleden sonra llcret lidir 
> l~t A 1( 1 lrı11ern ' ir, Bcyoğlıı, Par~akkapı, Rumeli Hanı 
1r : Rtcov 4.,.. Sonru 

ı ~ Ya 

""'~e:a O L ..ı\ R . 
'>• J\Şı Dn • 
.. a - ıo AM RISMJ 
ı •tş.. • 937 Cunı 
'j\> ~1 f!aat 2 artcsi günü 

- No. 1 Telefol": 44086 -
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HABER 
ilan tarifesi r ,;E GEtt~o0·!0 da SİZE 

ıtrı· L (\,SA 3 ç«?si ~· • 'Pirand perde llan sayfalarında santıır.i 40 Kr. 
~ . Fuat cl!a. Türk. Resmi il:inlar 30 
1' ÇollA~ • • • • " 
İ\' A.~ Sız l'ly Dö.rdüncU sayfaun JOO ,, 

:n Osu Op~?Rosu ŞEH!R üç ve ikinci sayfalarda 200 ,, 
• lO R.~ l'.J'I Birinci sayfada 400 ,, 

~Unu - 937 c 4'4.1 ro. s~u 
lt>ilt akşanıı Utnartesi günil Başlık ilanlar 500 ,. 

ıl'l ~~Al.J. ~,!aat 20.30 d:t Ticari mahiyeti haiz otmıyan 
· Veber v-;,.ı. 3 ı:>crde Ya- küçük ilaniar 20 kclinıelik beş dc-

e A R f d ~~~· ~ · euze. ası 120 lcuru:;tur. Eski erı mu-
rııe;1.~lJ kavclesi olan mtişt~rileriroizio 

' L ~ f k 1'ı~·atr <>J\OJ i'EK mukaveleleri 'llÜddetince ar a. 

~ 
~ Qsu .A. lınmaz. Uzun müddet devamlı 

n 8tı.nt 
1 

ksarayda bu ilanlar tenzilata tabidir. tıan ver. 
Ye). l3u 5 te (Tale'·-!>a gec 1.1\:- mek hususunda yalnız ve münba. 

U 
ıar "'"t· e 20,30 da ''e . rn\Un "1 ... tne sıran V AI{IT YURDU altındakı 

Gi a. liA~ saat 15 de Kemalettin tren ilan bürosuna 
k rış 20 ., LET. .. • ~aınva - 30. lier ta af muracaat ediimelidir. 70 Y. r a Telefon: İstanbul • 243 
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~Roo~~"'"'AHAR GELDİ 
t~l..I K KUMAŞLARINIZI ALMADAN EVVEL 

G tvt~LLAR PAZARLARINA 

z:LEN HEREKE ve FESHANEtıiN 
NGIN ÇEŞiTLERiNi GÖRÜNÜZ 

A B A LT 1 C R A O 1 O ........... ,. ... . 
A G • Tıtı.ııcaRAN• ,.oıo.eıo.1.TıC ı.Toeıo•o'-"' 

n ınüş teri ıeilmi ıe ; - 1 serfsini1 
sayı . g""B nı.od.eııer 

n yenı ı u Radyoıarımı'Lı ·deıemekle şeref duya• 

macunu 
A PERLODENT 
vTURAll 
Devren kirahk 
Ekmekçi fırını 

Ekmekçi f ınnı devren kiraya verile
cektir. Taliplerin Sultanahmette Di. 
vanyolunda 68 numaralı yazıhaneye 
müracaat etmeleri . . 

~ Kimyager 

ı Hüsameddin · 
i
l Tam idrar .tahlili ı~o .. ~.uru§tur: 

1 
Bilumum tahlıllit. Emınonu EmHlk 

ı ve Eytam Bankası karşısında İzzet 

Bey hanı. 

TiFOBiL 
Dr. İhsan Sami 

J'ilo ve paratıfo hastalıklarına ıutı 
nıamal için ağızdan aiıoıo tifo hap
ları dır f liç rahatsızlık verme:r.. J1er 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

tışa başlad1gımuı muJ .~ ıeri' "e ·Anı.erika 
sa "rupa preo.sıP - · . . 

Bu radyolar A . bw,suretleııkı. 
rı'I· ·ne i:mal ve 1" • 

todları esası n-zerı . a.t 'v.e ıe)t&mi.\l~-
me . k ve t.eraı~:~ı Y ~· · 

ıer.etin teı.r.nı ' li'l iftihar. ve 
metll b ıunmar.la ıtema 'J ~ t 

me Tı cet tn iş u . . 1 c· .. • 

tını i e edebilirl'L• •• ,. 
l ta.vs Y • · ' ·nınnı 

emniyet e - ... etttklefi b"' "" . 
n takditl\ o1 

1:lu yeni radyolar.ı ~ Anca'k· biıtıat 
.ı;> ~.rok&nsı'Ldl1'· /1. -:•' . 
'Liyet"leri savmak ı edebi·i'i.rsiniı-ı Ya .. 

roe • at "ıtesP. .\ .. 
rube ederek &ana. . tme'triıi ""e · tsveQI 

tec it 'ltna·t ~ 1 

l ınıt. radvoıarımıa . t i.t~fbari-le ~aıan· 
.k ve sana -

ınamuı~tının te'f-t}l . hafaıa ve i(\-etne etmek 
v\Ül mu 

dııı.ı i tibaT "e m.e ·ti bara al-&a• 
~ olduıunu naıarı ı 

başlıca emelitni'lı 
l. ca ederiı · . .. · c ı rı nıı.ı.r • . 'P.AD'!O·paorır.a a ., 

~GA-BAL~lC . 
sıoc~fnolm· tsJev, 

, Son~~ha~ Geldi ~ 
Elbıaeye daır ihtıyaçlarınızı ••mdiden Calatada meıhur 

EK s E -~ ·~ş~v.o R 
Büyük Elbise ~ MaQazasında 

LiraC!an itibaren 

Janr angle" 13 PAROESüLER 
PARDESULElt° 
MUŞAMBALAR 
TRENÇKOTLAR s katıı · • 

Enip~rnıeabl Gab~rdiıı ·ıs 112 
' . 

i 

K A D 1 N LA R .'A· 
' MANTOLAR 
PARDEStıLER 
MUŞAMBALAR 
MUŞAMBA~AR ipekli her renıne 

ÇOCUK~~RA ·" " 

Gabardin . . . 
Her :renkte . 

' . 

PARDESULER A ·aab~f.din 
• 

.. 

" . 

MUŞ~M~.A~~R · Her reııkte,· 
Erkeklere ısmarlama ' KOSTOMLERI 

. en, iyi kuma,rardan . . iki- prova - ne .. ... ... , . 

ı-ı ·1/2 

15 1/2 

ı 10 1/2 

15 1/2 

10 1/2 

23 

• 1 

7 
6 1/2 

. 28 1/2 

G · ~ L.: AT A " D A · . 
E K ·s E· :EFS,.~v-... 0 -··R 

ı' 'it .ı: 1 .ı : 
il 4. 

;. 
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y n · ve par k m ıy t 
Hudsons terraplanne, Huosons 6 HudsonsB 

Otomatik debreyaj ve vites tertibatı 
amatörler ve bilhassa bayanlar için 
fevkalade kola v ve rahattır bu ter
tibatı dört sene'denberi yüzbinlerce 
otomobilleri üzerinde yalnız Hud
sons fabrikası kullanmaktadır. 

Ve •imdiye kadar hiç bir ar:za göstermemifflr .. 

,, 
Bu Qç bQyOk yeni Hudsons mod• 1 

Uerını görün. Hudsons terrapıarı,,, 
Hudsons 6, Hudsons & ••• Bunlar 19~1 
senesi için çok güzel bir şe1<ll 
hazırlanmışlardır. , 

Bu otomoblller mükemmeliyet ş•:
plyon u olarak tanınmış arabalar 1 
bulunan tatll bir akışla glderıer, d•~ı 
büyük, el.ehe çok.yolcu alır ve hertl 
ıçerlerl çok rahattır • 1 

Çok az masraf yapar ve bu cins otorf'I' 
blllerıe mukayese edlllrlerse ver•~ıt 
ğlnlz bedell yok bahasına demel' 
aıacaOınaz eM ucuz otomobll bud&Jt' 
Bir kere Hudsons otomobilini görO~ 
kullanın 1938 senesinin en biri,, 
otomoblllnl keşfetmnş olacaksın••' 

i1' o 

En son en mükemmel idrolikler 8v: 
fren pedala ile callşan ve ihtiyat oıar rı' 
ayn bir mekanik usulle tşllyen yeg~ ti' 
fren tertibatını haizdir bir darbede f8~~ 
yete geçen ve hiç bir arabada bulunnı•Y 
en emin frenlerle mücehtıezdir. .. 

1 a 
_eriki ıstanbul Taksim cu • • hu.riyet caddesi No. 51 

nadolu içi ace te • 
ı 


