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il} Vapurların 
· Uayenesi daha 

4~1( ~ık .. olmalıdır .. 
Vasfı ayragınm emniyet verıcı 

nı tehlikeye koyamayız 
.-: Ya%UIJ 6 ıı:cıda 

Kazandığı yüksek beynelmilel kıymetlerden 

Müstağni değildir 

Tıb Fakiıztcsiııde ecnebi Profesörkra en 'birkaÇt~ · 
Pr. Li ıpm.ann Pr. Ni3sen Pr. Aberndor/er. Pr. D~~ 

Ecnebi profesörleri buradan soğutarak 
gltmeğe sevketmek 

Kültür sa.Yaşımıza 
ihanet sayılabilir! 
1atanbul 'O'nlvcratt sindeki yabancı pro. ı 

f'u6rlere yapılan hak8ız hücumlar artık mU. 
nevvor ~Dnyemlzde 8sll bir isyan uyandıra. J 
cak ducceyt bulmuftur. 

Meçhul bf r tayyare 
Fransanın· . bir 
harp geriıisini 

batırdı 
HAdlse Mlnorka 
adasında oldu 

Pariıı, 2~ (A,A,) - Havas ajansı bildiri.. 
yor: Minorka adasında. ktln Mahondan bll. 
dirildiğine göre mllllyetı meçhOI bir deniz 
tayyauııl bu sabah Forneııes limanında Fran 
&ız hükOmcUnln Maraitya _ Cezalr araamd& 
servis yapan ''Alr France,, '§lrkeUnln e~ 
n'! verdiği 91 nuınarilı Avlzoyıı ' (~pçeker 
~mllen su kesimi r.z harp gemfsl) b0mb8.lar 
atnuı ve bu bombalardan birisi mczkOr ge
m~ (M~t ederek batırmıİt:r. İnsanca 
8.Z)'fat yoktur. 

Fra,ısa htikiimelinin tebliği 
P.ari3, 2~ (A,A,} - Hariciye nezareU teb. 

llğ eQiyor: . 
iki Fr~ vnpurunun maru: kaldığı ha.. 
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"Ordu,, kaptanı 
·tevkif edildi 
Geminin azamı 
suratı 6 mllmlş 

Cuma ~u ıeccst Kab&laJ önlerinden 
kalkan Ordu ııUebi Ha.mldlycnln m&hmuzuua 
çarparak lktye tıö!UnmUş \'e blrkac dakika 
da batmıııtı. Dtlrt gOndenberi yapılan zabıta 
tahkikatı dün akoam tızerl b1Urilm~. blrlnel 
kaptan Süleyman MahmuUa ikinci kaptan 
Remzi suıtanahmet Uçünc11 sulb ceza malı. 
kemeslne vertımtglerdlr. 

Birinci kaptan §öyle dcmcktedlr: 
_ Vapurun azam! ı;UraU 6 mildir. o gece 

Boğazın 0 kuınımda §imdiye kadar görmedi. 
ğirn bir akmtı vardı. Gemiyi bu akmtıdan 
kurtaramadım. Kaza vukubuldu. 

İkinci kaptanın bu kazada hiç suçu yok. 
tur. ÇUnkU ııman dahilinde batUn meaullyet 
kanunen bana aittir.,. 

HA.kim birinci kaptan hakkında tevki! ka_ 
ran vcrml:J, ikinci kaptan serbest bırakıl. 
ml'§tır. Blttncl kaptan tevkifhaneye götürW. 
mUştnr. Kaza evrakı mOddelumumtllğe verll. 

m!şUr. 

işçiler 
Cumauriyet r a •ramında 

çahşırlarsa 

· ıkl günlük Ucret 
alacaklar 

•'Cumhuriyet,. gazetealnln 1>&J ııUtunund& 
yabancı profesörlere hllcum etmlo olan mu.. 
baniriıl rörtıo .hat&auıdald azamet, en tee. 
rübel!ı b!r matbuat acemlıı1Dl d&hl gWdUre. 
bllfr. Uktn Ontveraıteiiılztiı Tıp tıı.kUltu!n. 
de cereyan eden bir nhD• ba gUldUrtıcU 

hatanm • nıaaıescf • pek tcııa blr ç1~ aç. 
makta ol~nu ı~ vurmuştqr. • • . 

!l'q>; fakültıes1 p?Qfesörlerlnden Frank•m 
dUn bU)1lk ve ısamlmt bir teessürle talebele. 
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Tttlcbcye son 
Pr. FıYın'k 

Galatada bir adam 
koyun gibi boğazlandı 

Katti kavga eden karı kocayı ayırmak · 
Jstedl fakat kızınca kavgacılardan 

birini boğazladı 
. Dün gece Galattıda bfr karü:oca kavguı 

neUccsinde bir cinayet tvıenml§Ur. 
Galatada Mumhane caddesinde liS num&. 

ralı kahve)1 tutan Hafız Nqet gece kariSI 

De evvelt. atız dalB§tDasmdan ba§lryan kav. 
J. ·ı [iitUkçe fazlalll§ltrm?§lır. Bu kavganm 

dlltUoe va.rdığmı gören 'kalıve mU~terilerln. 
den Arnavut Şevket ile arkad&§r Ahmet, bir 

klStU neUce vermezin diye kavgacı kanko. 
canm anuıma ginnlılerdlr. 

Netet bu mUdllhaleden alnirle.:ımı, ve Ah. 
uıetle Şevkete Uert geri barı a&ler söylemiş. 
t!f. Bu sözler Ahmedin kanmr ba§ma BJçrat. 

nuı ve bu serer kıınkocn kavgası unutularalt 
NeşeUc Ahmet tutu§JD.uglardır. 

Bu nzlyetc çok hlddeUenen Ah.. 
met kavga esnasmda birdenbire koynund& 
t&§ıdığt bUyUk kamayı çekml~ ve altma al

dığı Ne=cU bir koyun gibi boğumdan ku. 
mlşUr. Nc;:::t can ha\•ll)1e Ahmedin altmdan 
kurtulmu~. fakat bızmt alamıyan Ahmet bu 
defa d& .ıılvri kamasını Neşedln · aol memeli 
UJ:crlne aaplamt§lıt. 

Bu cinayetten r;onra NeşcUn öldüfUne 
§Uphesl kalmıyan Ahmet kacml§trr. . 
Ne§ıt Umltsiz bir halde baatancyc kaldml 

mıotrr. 

Yabancı gözile 
Türk ordusu 

Büyük bir Alman 
mecmuası, son 
nüshasında 

ordumuza büyük 
bir yer ayırdı 

Trakya ve E'.ge manevraları ile or. 
dumuz bütün dünyanın alakasını Uze. 
rine çekmiş bulunuyor. Yabancı mat. 
buat , en son harb ma.lzemesile mo. 
dernle§tirilen Türk ordusunun kıyme.. 
t1 hakkında sitayi§klr yazı ve resim. 
lerle doludur. Almanyarun en büyük 
haftalık resimli mecmualarından 1L 
lilstrirte Çaytunti da, son nüshasında 
ordumuza. ve manevralara bUyük bir 
yer hasretmiş bulunmaktadır. Türk 
otdusunun yabancı fotoğraf adescsinc 
çarpan akislerini bugün tam bir say~ 
fa olarak 12 nci sayfamır.da vcriyo. 

ıtLUSTRIRTE 
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Vış Sifasa: 

Japonya konferansa 
gelecek mi? Bubtunnasır 

kazması 
ve 

Yazan : Şekip Gilndilz 
B RÜKSEL konferansı için tesbit edilen gün bu ayın 30 uncu günüdilr: 

Japony,a bu konferansa be§ gilndenberi resmen çağmJmış bulunuyor. 
Fakat Belçikanın Tokyodaki· orta elçisi vasıtasiyle hendisine tevdi edilen dL 
vetiycye Japon hariciye nazırı Hirota henüz resmi bir cevab vermiş değildir. 

Bugün ayın 26 sı olduğuna göre Jat?onyanın müspet bir rc\'ab vermi_§ olsa 
oahi konferansa layık olduğu derecede ehemm1yet atfettiğini göze vuracak 
bir murahhas heyet göndermiyeceği s:ımlı~·or. Belki Avrupada buluuan diplo. 
matıanndan birini; 

''Git, ~ak bakalım ... Yine ne herzel ~r yumurthyar.aklar ... ,, 
Gibilerden Bri.iksele gönderecektir. 
Belçika elçisinin Japon hariciy~ nazmr!a tevdi ettiği da\·etnam~nin metni 

rsöyledir: 

"Britanya hllkfunetinin, Şimali Amerika Birleşik Devletlerinin teruıibi ile 
yaptığı talep tızerine Belçika krallık hUktlmeti 1922 !enesi Şubat aymm 6 ncı 
glinli a.ktedilmi3 olan muahedeye vazıu 1t.nza devletleri, i3bu muahedenamenin 
7 ncl maddesine tevfikan, bu ilkteşrin a;ınm 30 uncu gUnU BrUkselde bir kon. 

ferans aktedip Uzak Şarkta cereyan eden elim hld~lerl dostane bir surette 
tclkike ve mes'ut bir nihayete ulaştıracak. vasıtalan aramıya davet eder.,, 

Avrupa gaz.etelerf, Japon Hariciye naurmm, notayı alır almaz !Oğuk bir 
tavırla; sefire eu sözleri söylediğini yLzıyorlar: 

.. _ &.§vekil Prens Kanoe'ye bu veaikayı arzedeceğim. Altes tarafından 
alacağını eevabı sim blldirmeyi vaadediyorum.,, 

Bu sözlerin ihtiva ettiği mana gayet açıklır. Bu nevi davetlere maruz kL 
lan 'devletlerin, bu davetıerl kabul edip etmfyec~kleri her zaman, önceden ma. 
l~dur. Davetname bir formaliteden ibarettir. Fakat bu sefer, Brüksel kon. 
~ı lçln yapılan davetin böyle hazırlanmış, kotanlm13 bir mukabele göre. 
mediği anl&.§ılıyor. 

· Acaba neden Hirota böyle soğuk bircevab verdi? Zira Hirota Avrupa Dev. 
I~erlnin ve Amerikanın bugtlnkil Japonya.yı bir tilrlil anhyamamalanna. için 
fgin isyan etmektedir de ondan. 
' Japon h~ciye nazırmm !Ofu]t söZ:erlııde bir münevver ve zeki ada· 
mın gabavet kıır§mndakl sinirleniııi ve isyanı göze vuruyor. 

llr Devamı a melde Şekip GONDU! 

e't UMHOBll'Er Ve TAN pr.et.elerJ, bu.. 
~ stbl de mUDakaplarma devam ediyor. 

l11r. M•!n•kep.larm btr "k&lem mtlnaJcııuı,. 
olmaktan lıqka btr tekli 1'6 renk alclıtmı 
~ören ''llıtaııbuı Bum Kunımu,, ela harekette 
gcı;mlJ bulunuyor. Kurum bqkaııı Hakkı 1 
Tarık U•, IDellel~1 glhilımek üzore Kanı.. 
mwı hayalyet divanı UyderlnJ toplantıya tL 
imrkcn, ıa.z.ctcsınde do O(iylo bir J azı neı. 
ı:edlyor: 

•'Ben ''Cumhuriyet ile (Tan) ba~muharrir. 
. ıert arasındaki düellodan ziyade dUelJoyu 
.earan teIO.kkUerl meraka değer buluyorum: 

Bir kere ııövUntUye karıı her yanda bir 
tiksinti va.r. Vııkııı en çok tiksinenlerin bu.. 

gün okuuuğu gazetyi gerçekten Ukmunıı 
bir adam halfylo eliııden atmadığına bakarak 
gene somurıı somura okumak için aynı aövün 
tüyü görmek l§tihut içinde ertesi nbahı 
lple çcktlklerlnc lnanzyorum. Bununla berL 
bor bu Ukslni§ bir gösteri§ halinde bile olsa 
Bh1Aktaki cevherimlzfn pırıltılı bir göıterlıt. 
dlr; battdlr, keakln defudfr; fak.at gene ce.. 
mfyeUn çirkine k&r§ı menfi ve uyanık b1r 
mlleyYtdcsld!r. 

Sonra bu yazışmayı iç po11Uk&.mızda bir 
çab§nıa sayanlar ve bundan memleketin 
kuvveUne zarar geleceği end!oeaine kapılan_ 
lar görüyoruz. Blz!nı genç gazetemiz (Ha. 
ber)de bunların bapda.. Nefriyabn ondaki 
aksi 30.fO yıllık mealek ustalarına .(aman, 
ıuko:ıet!) diye seslenme aureUnded!r. M:Us. 
bet duygulardan doğan necJp bir end.l§e: 
Fa.kat dUn yeri ldl iae bugün delil: 

lkJ gazetecinin kencll vaziyetlerini açıktan 
açığa mUnakqa etmeleri belki onlan bundan 
:faydalı bir bB.§ka bahae giri§meden alıkoy. 
tnll§ olablllr; lıUdn btı mUnaka.ş& ne kadar 
§amatalr btr sanın geçirirse geçirsin, TUr. 

natamaz. 
Bir de bu mUnakqayı tahliyta dökU, 

gibl ıısıt,rneleri dinledim. SövtlııtWer hariç 
mUn&lta,anm bizim gördUfUmUı kadarmda 
blz1m blldlğtmlz ve k!StQ gördUğümUz ma
na.sile "tahalyat,, da yoktur. 

S!yut bir gazete bqm& ıeçerek uınuml 

ıoıer üzerinde e!S:ıc aöyltyen bir adamın ph.lı 
da, et' alt de ortanındır ~ Bunun mUnak&§a 
mevzuu olma.aı kadar tabil bir hldise oımı. 
yae&ğma hepimiz ınanm&lı, buna &ll§malr, 
hatt! alıtmak latemlyen mes\.ıllyet kaçkıJI • 
lannı buna alııtırmalıyız . 

Birer §ahts malı ve mUeııseseıi oldufllllU 
bildlft ıueteıerde,etklnlmmenln hattt. hususi 
hayat manuma ıatı.tyat germek Uıtememeal 

bu mueaaeunln nazarlarında bir Amme ht.zmeti 
kıymet ve IUban &ldıtmm delili değil midir! 

o halde, QISY1• bir mevkU k'ndi ldareııl altı.. 
na alacak bir ıuetect, tmmeyı her uman 
her ıekilde heaap verecek bir ıdyut meıull.. 
yet yerini a.lmıf olur. Söyledij1 gtbl çıkmt.. 
yan, özU aözUnU tutmıyan bir ıazetecl o mev 
kJd' kalmak liyakat ve hakkmı elbette kay. 
~ecektir. 

Bunun fı;ln, mademki mUnak&§a bir kere 
b&Jladı. Ben artık ıadece eövüntU oıınuın 
diyorum; bu benim fa.ba1 tellkkim, bir meı. 

lek kurumunun b&§md& olmak ıı!atı ile lıe 
bu mUnakqa.nın kendJ harlmlmlzin dııma t&f 
maamı ula fıtemtyorum ve bunu o çatın~ 
altına almayı ve meılektaşları velev biran 
için olsun ortalıfın en kUı;Uk ıUphesi erfıe. 
mlyecek bir yerde biz bize konuıturmayı 

ve konu§mayı tercih ediyorum. Halltm neti. 
celerden haberdar olmuı yetl§mez ve daha 
bUyUk memleket tıterlne makes olması iste. 
nen siltunlanmızı daha s'rbest bulundurmaz 
mır., 

"Müfteri, şlmdl de inkllap ve 
rejime saldınyor ı ,, 

CUMHURlYET'de tığı halde, lnkrltp ve rejim bütün bu kan. 
§Ik itlere .elin! bile çıkarmamııtır.,. 

Y UNUS NADi, 'buıtınkU çatqmaema Cumhurt~·et ba,mubarrfrl, AJımet Emin 
tUyle bafbyorı l"almanm lthamlıırmı ccrhlçln, 111Unıd<1',ala. 

'•M'&Jıut mU!teri, dUnkü y&.zıamda "alyut ra adı karı,;.n Habib Edibin bir veıılkHını 
nt1tuzunu menfaat fçln kullanan, ıUpheU ı,. ve Emniyet Sadı~ı Jtlnde ek>, Emniyet San 
lcrden baç aldığı aöylcnen yeglııe belllıdaıı dıfı mtidl1rU ~idin ıWzlf'rlnl n~~yor. 
heaap aramak lAzmıdtr!" diye .zalılrde b&na, \'e, aoyadmı tahrif edf!rek "Yalaman,. df'dltt 
fakat hakikatte, 1nldllba, rejime hücum .._ Tan ba,rnuharrlrlnln ön<'" Jdcllalarmı lsbat 
diyor. Onun lddla.snıa göre ben, lnkıltp etmealnJ tıUyor ve cllyor ki: 
rej1mlnln dilrUalUğüne uymıyan bir ıUrt1 ı,. •'Fakat yalan lapat ed!lemlyecefl lı;ln, 
ler yapan bir ad&mmlflJD. Açıkça demek 11. bu, bana onun ya.lancılıjmı, mU!tertlltfnl la. 
Uyor kl Yunus Nadi yıll&rdrr bu itleri yap. pat etmek veslleıılnl ve zevkini verecektir •• 

Birkaç misal daha ... 
TAN' da 

A IDIE'r JCllL"i YALMAN, Yanııa Na4f. 
nla dlbıkU JUimu ıörünce, bir Ankara 

yolculufu IO'IUlmc!a memlel<etJn l'f'flne ~L 

ttırlü gıu:etecbl oldııfunıı söyllyen 

hatufamıt ve ,.Wcrek ~,rle demir 

adamı 

"Guet• ıUtunla.rt, AU Kemalin g1lnlerinde 
bil• herhalde bu kadar yakuı açık kütürU 
bir arada ıörmemııur. Zavallı kWtur ada,. 
mıı,, 

Tan BAfmoharrfrl, buıilıı "Vunuı NaclJnın 
it dolaplarmclan blrkıtf misal daha,, \"eriyor. 

Yazan: Nizan1etli11 Nazif 
ftanbulun imarında ben kazmanın 

mühim bir tarihi rolu olduğuna kaniim. 
Bu kanaatimi, lıtanbulun iman etra
fmda henüz ilk fikirler belirirken or-

. tay,;ı attı.ğırtu hatırlatmak ..da mümkün 
dilr. Bilhassa "Buhtunnasır olmak is
tiyorum" serlevhaıiyle üç yıl önce neş
rettiğim bir yazryı hatırlatabilirim. 

Çc.t.:ukluğurndanberi, İstanbul ma
hallelerinden bir çoğu bende, birer 
mantar ve yosun yığını tesiri bırakmış 
tır. Bir takım mantarlar ve yosunlar ki 
büyük ve misilsiz tarihi eıerlerin, bü
~:.ik medeniyet Abidelerinin etrafını 
aarmııtır. Dünyanın en güzel 9ehrine 
müstahak olmadıfı bir çirkinliği yük
liyen bunlardır. Bunları kaz..ırnaktan ve 
kökleriyle çıkarıp atmaktan <!aha tabii 
ne olabilirdi? 

Şehir eıtetik'i bakımından lıtanbu 
lun büyük meydanlar ıehri olması la
.ıundır. Bu esasta her kes müttehiddir. 
Zira büyük abidelerin olanca heybetiy
le ıöze vurabilmeıi için mutlaka bu §.. 

bidelerin biiyı:ik meydanlarla çevril
tni! olmalarına ihtiya5 var.Qrr. 

Umumileşmiı bir talakki, "bir abi
de etrafını çevirecek meydanın nısıf 
kutru hiç olmazsa o abidenin irtifaı ka 
da.r olmalı.dır." diyor. Yani bu talakki 
ile Ayuofya müzesinin etrafnu çevire
cek bir meydan açmak lazımgelse bu 
cıki mabedin zeminden minaresinin 
alemine kadar olan irtifaı alıp meyda
nı bunun iki misli geni~likte yapmamız 
llııınıclecek. 

Şirndi}ci halde Sultanahmed meyda 
nr yalnız !ıtanbulun değil, ayni zaman
da dilnyanın en güzel v~ genit meydan 
Janndan biri halindedir. Fakat Firuz 
ağa camii ile :Ayasofya araaın~i o aiit 
JU,itkemlKt.:i, köfted ıoe manav dUk!in 

rıru, o köhne, ılnltıaı<t.alitiıll ~eri, 

aıağıda bir sinemaya kadar u.ıa~n bfr 
kısımdaki ıabrk Talat pata konağı ile 
yanındaki evleri yıkarsak bu meydanın 
kazanacağı azameti bir kere düıünü
n:iz ... 

Divanyolundan Firuzağaya varınca bir 
denbire göz·.' harikWide engin bir boş
luğa kavu~cak. Bu bo~luğun içinde yer 
bulmuş olan muhtelif tarih devirlerine 
aid eserler tam bir vuzuh ile endam ter 
bir edebilecekler ve gerine gerine nefes 
alabilecekler. Bu iptidat estetik kai
lhlr edcbileceklr. En iptidai stetik kai
deleri Ayaıofya müzesinin kaııısma 
piyazcı, berber, manav, sütçü ve it
kembd.:i dillcld.ntarmı dizmemizc milıa 
maha edemez. 

Y erebatan umıcının üstündeki es 
ki evi de §Öyle dört be.' kazma 'üşürüp 
~ir yılctığ.unm dı:ltünUn. Bu tahta yı-. 
gınını lcaldırp Yere batan aa.rrucırun Ü-

zerine çiçe1<1er ekmek ve eski zabtiye 
sokağından ta parkın önüne kadar o
lan tabada ağaçlıklar yapmak bu tara
fa harikullde bir güzellik katacaktır. 

Sultanahmed camiinin arka tarafın 
daki araata mozayiklerinin bulunduğu 
yerde yapmak tasavvurun.da: 'bulundu
ğumuz Bizans mahallesiyle eski adliye 
sarayının arsasına yapılacak bir diğer 
bahçeyi ve tevkühanenin yıkıldığım da 
§Öyle bir an hayalinizde bnlandırın; 
böyle bir hareket neticesind~ !stanbu
lun kuanacağı azametli meydanın yer 
yüzünde bir eıi daha mevcud olmadığı 
nr ve hatta olamiyacağrnı derhal anlar
ırnız. 

Ayasofya, Sultanahmed, Hipodro
mun dikili taıtan yılanlı sütunu h.ttta 
mendebur üıltiplU çeıme, mozayikler 
mahallesi, Topkapı sarayının sürları, 
Finız ağa ve .... Paşa camileri, Bahçe 
kapıdan parkın karşmna nekledilmiş 
olan birir:t.:i Abdülhami.d çeşmesi, Yere 
batan aarnıcr, parkın ıürlan, alay köt
kü, vilayet konağının büyük kapısı ve 
bu kapıdan ba§layıp ta eski adliye ar
sasının nihayetine kadar varan çiçekli 
ddneli ve tafl.anlı ve samlı bir park ... 

Bunun seyrine doyum olur mu? 
Bu parkın ötesine, berisine fikir, 

aanat :ve edebiyat ilemimiiin mühim si 
rn.ala.rmdan ~ir kasının Türk heykel
traıtarr tarafından yapılacak statilleri
nf de yerleştiririz. Faraza bir defne tar 
hı arasında aktör Fehimin, bir çınarın 
lltma SillCY.man Nuifin, Namık Kema 

Iin, bir çiçek yığınının ortasına Fitne
tin birer statüsü konmuş... Doğacak 

manzara harikulade o maz mı? Sonra 
ikide bir proje halinde ortaya atılan 

büyük istiklal aoidesi de adliye sarayı
nın arsasr ortasına konursa, dost do
nanmaların, dost devlet adamlarının 
resmi ziyaretlerde, büyük geçid resim 
terinde ve milli bayramlarda lıtanbu
lun bu meydan ile kazanacağı çehre pek 
muhteşem .:ılur kanaatindeyim. 

Hele hapishanenin yerine yapıla
cak adliye sarayı da baştan savma bir 
bina olmaz da hakikaten şehre ve re
jime layik bir güzel sanat eseri olursa 
bu meydanın şerefi bir kat daha artar. 

Bütün bunlar hep ani kararların ve 
kazmanın sihriyle, tılsımiyle ve kolay
lıkla başarılacak şeylerdir. Nasıl ki E
minöna meydanının açılması da yine 
böyle ani bir kararın \'e kazmanın ese
ri olmaktadır. 

lıtanbulun kendi yağiyle kavruldu 
ğu günlerde böyle geniş mikyaslı hare
ketleri beklemek bir hayal addedilebi
lirdi. Fakat İstanbulun iman işi bir 
devlet işi halini alırken sanırım ki bunu 
düıünmek tuhaf olmaz. 

İstanbul büyük meydanların şehri 
olmalıdır. Eminönü mey.danından son 
ra Ayasofya meydanını açmak ve da
ha sonra Bayazıd m~ydanını bugünkü 
salaşlardan kurtarmak ihmal edilemez 
bir şehircilik vazifesidir. 

Nizamettin NAZiF 

Evkaf 
Kırkçeşme suları yüzünden 

Belediyeyi dava mı 
..... \;ed"e'~~e~ ? . ı • 

Bele.diye .§imdiye .#;apar .akan Kırk ~ 
çeşme sularını keseceğini alaka.dar mu
esseaelerc bildirmiştir. 

Buna inhisarlar idaresi ile darphane 
itirazlarda bulunmuştur. Sular idaresi
nin sulan kesince işlerinin geri kalaca 
ğıru bildirmişlerdir. 

Evkaf ise suyun kesilmesini bekle -
mektedir. Evkaftan salahyettar bir zat 
demiştir ki: 

"- Belediyenin sulan kesmesini 
bekliyoruz, böyle bir hareket yapılıraa 
mahkemeye müracaat edt•.:eğiz. ' 

Çünkü sular hakkında elimizde bir 
kanun var.dır. · 

ı!elediye kestiği su yerine ya beda
va su verecek yahud da sularımızı IS· 

lah edecektir. Kanun sarihtir. Biz para 

verip camiler için Terkos suyu alma- ı-----:::::-------~~ 
ya mecbur değiliz.,, 

Iran Hariciye Veziri 
şerefine suvare 

Ankara, 26 (Telefonla) - Aziz mi
safirimiz lran hariciye veziri Samii §e
.refine dün gece İran sefareti binasında 
bir suvare verildi. Suva.rcde Başvekil 
Celal Bayar, Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Aras, maliye vekili Fuad Ağralı, 
nafia vekili Ali Çetinkaya, hariciye ve 
nafia siyasi m:iseşarlan ve birçok sefir
ler bulundular. Suvare çok parlak ve 
samimi oldu. 

Ziya Gökalp ihtifali 
Ziya Gö!<alpın ölümünün 12inci yıl 

dönümü m:lnasebctile Eminönü Hal -
kevi tarafından büyük niitefekkirin 
Türbedeki mezan ba5mda dün ihtifal 
yapılmııtır. 

Eminönü Halkevi edebiyat şubesi 
!başkanı Halid Bayır bir söylev vermiş 
Ziya Gökalpın hatırasına hürmeten bir 
dakika slikôt edilmi~tir. 

26 
SALI 

JLKTEŞRlN - 1987 

Hlcrl: 1356 - Şaban: 20 
OClnetln dofulo Glhıeııta batqı 

6 23 17,16 
Balık fırtınMı 

~'akit Sa~ ôğle Iklndl J.koam Yatsı lmıal 
:S,01 11,58 14,53 17,16 18,U 4,{3 



~ 25 lLI<Tı:-eo Jj- . -..YRlN - 1937 

e.11.ıHt 'IÖt .. .. 
~,UIH: 

Ukaddes
&teş &<&aa ., ve 

'i Ccscnt:rd~tJ"1'D a h D lrS O 
t kı~· lus ga · 
~d ~ l?ltt)j cdi '\',, zetesınde genç 
()' dca ate• ıp 1 ıtır N•hinin "Mu· 
'Ud ır" er Cvh . 

tu ıırn, fiaı~ . _asıyle bir yazısını 
nı. tcsırıni ka b d . 'i y e emıyo· 

d tıar Na\:/ b en b h ı, ~ulga .. 
du(ı al •::diyordu. v r munevvcrlerin-
lc.• arını anıa- • e ne halde bulun· 

•iı1d •uıak · · 
ili d c inuıar . ıçı~ kendi gazete· 
ti trcediyord etmıı hırka~ cümleleri
"'~· fakat rn u.Aynen naklcdemiyece· 
"ilin ana şuyd k" 

ltınt ... 'Vıtcr\crirn· u ı, Bulgarlar: 
°"'~adırtar ız, paraca, geçimce sr
~~tdalti rnu~rna, çok ~ükür ki cu hal 
İf ltılerinde addea ateıi söndürmedi. 
d ı~, l?\arıe~·rn •• ıe~Ierinde yükse!m,:: 
lı11\a 1 tnezıu tl 

rı :ıık ka . ~ ~ ere karşı C:uy-
fı gel, yor ı .. diyorJ.uöı. 

'nuyu .. 
'l>olct Yu:ıce ne ~lacakıun? 

..._ ~·. or. 
~tı·'Çın oğlum? 

tııcaı ıyorsunuz k" 
rJ~ tı ltıeseıa· ''T ı, karıınıu:Jaki yav-
"<lll tar · ab'• ·ı· ki ... , · l.ab u ı ımlere istida-

""<ll aft oratuvar 1 
ltıa( be luyor. lias • ça ışmaları zev-
bi Cc nim içi ta .naanları kurtar
~t "'Plar 'ilen ~an evi bir zevktir 1 Gi-

Çtt.:ult fÖ r1ın.: ~albuki bacak ka
L 'O· Ye ıoyltiyor· 
~P•i 'ite Çok a • 

'\' 'Partıtıan P ra var. Doktorların 
}'ııL trıi ncıı Yaptmyor. 

"'tı b' e tanıtmalı: · . 
ıı~ ır tarif lÇtn aıağıdan 
b~11'~1aırnJar: ~ap~yım ki kim olduğu-
tilıilt\· 'tai zade ~~urnent Ekremin ba
.,ltd ızdc Pek rnUh·rern diye yakın ta
'ijt• 

1~· Orıu11 da .. ım bir edebi şahsiyet 
l ~aı b· para" d. 
Qlıtd ız lllelct ıye bir men-

u. o~ epJerde ok k 
llıethu glu (yani E .. ur en meş-

··a rn bira.c:ıeri N . rcument Ekremin 
ttııı d aba, Para eJad) Recai zadeye: 

'•1ı,.t: vert,, demiı. Üstad Ek-
~ h, oh. 

di> .'\ tın ıanad 
~rı1' h o alçak . a rnı kendini bil-
hir l·~? Ah o nıeı aenın d~ mi ihtiyacına 
~t • cvvurıe a ~un ... ,, dıye romantik 
ı. • ...... b gzınr arıp .. .. .. 
"' Uıünü ~ go21..ınu yu
~'1lı' taı Çıkarta~ :~~cteci münakaıa-

#ı 11nc Veriıti . a ır ıekilde - para 
t la>ı rır. 
,, aınnct e l . 

ta Y esın Rtt;ai zade Ek-

~'tc~ cuiunun 
oldlıt' Paranın ,:a11aında mü§ahede e· 
~P llrıu fark t ~ç ruhlarda nastl amil 
t 'ttr c mıı \'uk 
'l'i a ~n Çocuğa, b anki ıuale ce-
ttdi;nı coıkun eda e.~ de ayni .~ansu· 

ll" 1 e tekrarlan-.ak is-
~~ lltat 
tltU t . Ç0cukıard . 

tlıııi'or tsırJcriyJe k a, ?u hırs haricin 
~tı, ' .\Yni za endıliğinden doğ-

OtıJarr manda an 
..... il teıvık d" a, baba, her-
V ara tct' e ıyor: 

bir c zavallı ıren iıe 1 
ftt tnuallitrt Ç0cu1c, belki ·· 
~ ~anaca oJ~.:akken rnükernmel 
t.,taj • iınr dU . • tutuyor para 

nın ıUn k • 21ddrn, b' ere istidadının, 
\iu ~ıl ft ır Yola sapıyor. 
~ ruıu ~t oracLt d 
~talı; gi~d.ır Cencirı • eğildir. Fecaatin 
~ ığj lltidad 
~ Cc tUcar tneı)eJct ına uygun o-
.., et. ttltlcaj ~c iı ada en de her ıeyden 
trııcn t dır. Aı'J 

1 
mı kafasiyle hare-

te erb• e efi • 
lt hrıı bt 'Ye bud rnıuie, gençliğe 
lra,l'b ita bir ur. Mektep de bu •.:e 
~ ·ıor d' Yola 

tı o>'lt]jLl}'e İddia ~evketmek için 
. e"'°c·ı "le h edılemez 
ti~ ' er· ' ouı · 

il ttilt 'ilde b garların kendi mil-
den. ltrj.. ulun.duğ 
b· gUn, l'l'ıukadd unu iftiharla 
ırt L lt 1 cıate• b. d .. 

ll.j Cıı; tn'h a l'llakt d :ru ız e gun· 
il>' ı Ver· a ır. Faar t' .. 

li~t.}lıaıll..ı- ı "'ar: Para y ıye ımızı~ 
~1 b ,,...n tnUJh ... apr Nahı· 

erı de ili.n em olarak, bu teh-
, etnıek i&tedim. 

tab <VA. NQ) 
L tan8~:;-;-...:.:__ Q()ttıb giden 

b·· t ardıınao 
t\i un ç::ı :Y.~arest 
't . 'i '!ille·· 0torıu b" 
~ <ı~ıed oy uçuı ır Alınan tayya-
ltir. _:n sonra A rneydanrna gelınj 

..ı.ay nkara ! 
" >'ate l'aıı ya hareket et-
lstll I} b rana gitrnektedir. 

~'\1ası Ulun Sesi,, 
lt:))'1lı~butun Sea~~ k Q t e t t l 

lı:ı "" tt}( .... ınıu 
ııı,._ ·turıar an btr Yazrd mecmuanın ilk 

,~llltıııt ,! l'Ckdltertne an dolayı, mubte. 
ıı."11ıı.ı ld~ı ''hıaıanııa kt&hrtkten tnllddet. 
~ l<tıxı a etlen y arıı hakaret g6r 
~~ 

8
ll SaJib, ve ~nuı ~&dl, Ahr:net a 

~.'teı •hlpJcrı ıt . Zekeriya taratınd 1 
~ lle:,·· ı uaınzncr C an 
d~ n ne aç1ıa ahit ve tsnıa 

,~~11.~lte bıul'fıınııtırn dava asliye ikinci oe -

~ llzc-rı rı Yercıığı k 

... . .. 

1 

ll'i.ncancılar yokuşundan umumi bir görünüş... / 

llffej&Wo~JARij 
1oos sene evvel buaun -Hanefi müdafii 
Halife Muktedir. 

isyan eden 
eşraf tarafından 

öldürüldü 
Abb&'ll hükümdarı liul.tedir, ııaıtanatının 

aon aenelerlnde hUkOmc' "-:i inkırazlara götU 
recek vaziyetler ihdas ediyordu. tık ııenele
rinde mühim ısllhat yapmağa muva!tak o. 
1an ve memleketini ıslah eden Muktedir 
niçin böyle yapıyordu!Bılerek mi.? Elbette 
hayır. Tarih "Aczi hUkfmıetl inkıraza ıUrük. 
loml§tir., diyor. 

• • • 
Muktedirin .on ııcnolcrlnde ldareyl tama. 

mile annesi ellne almıı gibiydi. 
Halife zamanmda ıeçen en meraklı vaka 

olarak Hanbelilerin bir tqkınlıklarmı zikre. 
deb!Urlz. Muktedir, zamanında Hambellleri 
tı:maye ediyordu,. Meıhur tarihçi Taberi öl. 
ıJUğli ''ak.it, bütUn Hanbelller ayaklandılar: 

- GöındUrmlyellm .. 
- O, bu topraklara llyık değildir .. 
- rarçnlaınak ll.zmı. 

- Toprakta rahat bır&kmıyacağg 
Dlye bağınyorlardı. 

lstanbul konuşuyor! 

Fincancılar yokuşunda 
Bunun acbeb1 neydi?, 

Ağızhkçtlar rekabetten çok şikayet ediyorlar 
Yazan : Haberci 

Jııl~hur tarihçi Haııbelllere ne yapnuıtı. ?, 
Bu cihetleri nrqtıranlar Taberlnln bir lnaa.n 
için reva görülecek hiç blr fenalık ltlemedl. 
ğini anlatıyorlardı. CcısedJnl parçalamak ı.. 
tıyenler, onu bir tek noltt& için ltham ediyor. 
ıardı: Kitabında İmam Hanb9Uyt lllzumu de 
receafnde takdir etmemi§tı .. 

Rızapaıa yokuşunun, üst başında, ~ 
üçe ayrılıyordu. Bunlardan biri Tahta
kaleye. biri S lileyınaniyeye uzanıyor, 

sola düşen, Uçüncü yol cia Rrzapa§a 
yo1'uşunun bir devamı olarak Beyazıt 
istikametine g:diyol'du. 

Burası Çakmakçılar yokuşu idi. cad
denin ilk dükkanları tesbih ve <>[:·-: • 
Irkçılar tarafından istila edilmişti. Bu 
m:nimini yerlerden birisine girdik. 

Bizi orta yaşlı, sert tav!"h bir <>dam 
karş !adı. Kim o· ·uğumn. n~ istediği • 

mizi anlatmamıza lüzum kalmadt: 
- Buyurun bakalım, Bay Haberci, 

dedi. demek ki bugün de sıra bizim 
semte geldi 1 Hafif~e gülüp başımı sal
ladım. O zaman ııodu: . . 

- Peki, ne anlatmamı istersiniı, söy 
leyin baka hm?. 

Kr~aca: 

- Her şevi, diye cevap Hrdim. 
O z~:nan. k•""I kısa cümlelerle akl•na 

gelenleri söyleöi: 
- Bunda öy1e bünük b\.- dert bula· 

mi\z:;·n·~. ft•rkccı ir1nde P.Ücilnde çalr -
şır ve cok olmasa da muntazam kc:za -
nıp geç:nen insanhrrhr. Tc..,b:h ve ağız
lrkr.ılara gelin~c. öbür c~r~f ribi biz de 
halimizden tr.emnunı~z. t~l,.rir.lizi bo • 
zan tek şev. mün?sebetsiz rakabettir. 
Öyle bir rakabet ı:: bu san'atı için için 
kemirio mahvedivor .. 

Küçük dükkar.cfan d ~:ın çıktığımız 

zaman, arkadaşım foto Ali bir resim al· 
mak istedi Fakat tesbihd l:at'iyyen iti· 
raz etti ve: 

- Sakın cekrrıeyinı resmimin ı>azete
de crkm.,srnı kefivyen ic:tememı diyerek 

_ldükkandaıı İ"eri bçtt. Sonra ikinci Pir 
tesb=hci d:.ikkanına uğradık. Burada 
duydukla:-rmız, gördüklerimiz ayni ol· 
du. 

Yokuştan biraz yukarı doğru yürü -
dük. Sa~rmrzda. solumuzda görünen mi
nimini ldök:neci. saat~i ve muzikacı dük 
kanlar•!"ld?n b:ışka. e:ı fa,.Ta nazarı dik -
kati celbeden saraclardr. Bu dükkanlar· 
dan birisine girin Y.onusmağa niyetle
nirken, solnrr.uzda birdenbire garip bir 

sokak belirdi. 
Daha dorrusu burası bir sol:ak değil. 

· · - ç kmazt:it. > TJ'2 . • ,,,,ı{l' .. 'l"'..:...ı -

Fincancılar yokuşunaa Haberciye 

Köıede bir yemişçi oturmuı. iki kü

çük küf eye elma, ayva, üzüm. bir çu· 
vatla bir eteğe de kestane doldurmuf, 
satıyordu. 

Bund:ın garip bir ıey yoktu amma, 
satıcıtiın yanı ba§ında uzanan ve ta te· 
pesinde bir kavun aallanan ağaç. beni 
o tara~a doğru sürül:ledi. Genç manava 
kavunu göstererek sordum: 

- Bu da nesi hemıerim? ı. 
Sanki kafasının üzerinde sallanan ko-

ca kavundan haberi yolanuı gibi, bir 
kere batını kaldırdı, baktı. Sonra smt· 
tı: 

- Kavun, kavunr dedi. 

- Biliyorum amma, orada ne i~i var, 
onu sormak istiyorum? 
• Bu sefer aldığım cevap daha tuhaftı: 
• - Öbürlerini sattım, ııattım da, kala 

kala bu kaldr. Çok tepdde de almak 
güç. 

Gerek benı gerek arkadatım, hayretle 
baka kalmıştık. O ıaman, bi.itün muha
vereyi dinleyen, önlüklü ve esnaf kı -
lrkh bir adam izahat vermek lanın ol -
duğunu anladı galiba. .. Söze kanştı: 

- Şatmayın baylzr, dedi. Bu yaz 
burada kocaman bir kavun, karpuz ser
gisi kurulmuıtu. O zaman, sonbahara 
!aklanması lazım gelen l:avunlardan 

1 yüzlercesini de bu ağaça astılar. Önü • 

tıte bunun için onu gömdUrmek f8teınlyor. 
ıar, yaygara çıkarıyorlardı. 

Tarihçinin cesedi ııaklandı ve kendfslnl 1e. 

venler onu gizlice gömdUlcr. HanbelUer Muk 
tcdir zamanmda o kadar llerl gttmeğe bq. 

Jadılar ki, evlere taarruz ediyor, mezheple. 
rine muıaytr ne ıörUrlerııe cebren alıp ya.. 

kıyorlardt. Ele geçen her telaefl eser muhak. 
kak surette yakılırdı. Bunun için Hanbelller, 
battA. kütUpbanelert basarak bu gibi eserleri 
toplıyor ve alenen imha ediyorlardı. 

932 yılı 26 birincltqrln günU, 100~ acno ev 
vel bugün, cıra!tan biri isyan et~tL 

Muktedir, uzun müddettir her tarafta 
başlıyan hofllutau.zlufu da Jsale etm.l§ olmak 
için derhal bu Uyan eden adamı yakt:Jrmağa 
karar ,•erdi ve ukerinlıı b&§ma kendisi ge. 
çerck ti.r:erine yUrUdU. Al1n1n etratmda. top. 

.( (";' ' ~ "t ı:. ~ananlar, her ıeye ~~i sarp11mak azmin 
• ,,deydiler. Kuvall&k olmak tein f8yan bay. 

" ' ıl4 • · .1 ' rağnu kaldı:nıutlaraı. 

Jı{u.harebe çok ıtddeW oldu ve hall!e dil. 
vll§en ukerlerln arumd& uUeriD eline dU,tU 

izahat veren bir cs,ıaf ve derhal fildQrüldll. 

müzıden bir ay evvel geçmiş ols.aydıruz, Yerine otlu ceı;U. Onu bizzat halle aeçmlf. 
bu garip manzarayı görecektiniz .. Şiın- tf. ll'akat biraz aonr& otuıun babadan ziyade 

zallm oldufu g8rU111nce: 
di asdmıı kavunların hepsi satıldı. Bir 

k - Böyle babanın elbette böyle çocuğu o. 
tek bu alını~. JurM diye, derhal tahttan bıdirdJler ve ceza 

Biz böyle konuşurken, çılcnazın geri- olarak da. gözlertnı oydular. 
terinden birdenbire bir su sesi duyduk.. Niyazi Ahmet 

Dönüp baktık. Resimde de görece• l-:=
1
:::-::.:-:.------...:.. ____ _.......:__ 

ğiniz gibi harikulalde berbat kaldınm unel yolcuları 
taşlan arasında, şerit gibi uzanan . bir on 
su deresinin bize doğru geldiğini gör· D akşam epey 
dük. heyecan geçlrdller 

Ayni adam bu sefer de sokak için iza- DUn akıam fehJrde elektrik cereyaı:ımm 
hat verdi: ııık aık keallme•l yil.ıünden aeyıiaeter geç 

vakte akdar lntizammı kaybetmııt1r. 
_ Şu çrkmaz sokak yok mu, öyle ta-

Saat 19 da köprUnUn Beyoğlu cihetindeki 
lihııiz, öyle zavallı bir yerdir ki, ne ben elektrik cereyanı birdenbire kellilml§tir. Bu 
anlatayımı ne de siz sorun. 20 seneden aırada tramvaylar tılememlfUr. Ayni z:ama.ıı 

fazla var, belediye buraya bir tek kaz· da Tünelin yarraaıa kadar ıelmf§ olan Tllnel 
ma vunnaldr. Bütün bakımsızlığa rağ. arabaları birdenbire durmuı ve burda uzun 

müddet beklemefe mecbur kalan yolcular 
men buranın tertemiz durmasr, Han ar· karanlıkta çok heyecanlı anlar geçlrmlfler • 
kası çıkmazında hep titiz insanların o- · dJr. 
turması sayesindedir. Herkes kendi ö- Cereyan ancak yamn ıaa.t ııonra verilebU 
nünü, şu manav da etrafını temizleyin- mııur. Bu arada latanbul taratmaa da tranı.. 

vaylarm cereynt iki det& kullmlftir. 
ce sokak bütün harap haline rağmen, 
işte böyle tertemiz olur. 

Arkada§ım foto Ali, kaşl:ı göz arasın

da satın aldığı bir ayvayı kemirmeğe 

başladığı sırada, ' biz de Fincancılann 
üst tarafına doğru yürümemize devam 

ettik. 
Yolda önümüze genç bir adarp çıktı • 

Ne iş yaptığım, kim olduğunu gizli tut
mamızı rica ettikten sonra: 

- Ben size. bu caddenin bütün es -
nafı namına bir ricada bulunacağım . 
Lutfen şu belecliyecilerin bize pek faz· 

la ceza yazdığından bahsediniz. Öyle 
insafsız, öyle aman vermeden ecza üstü 

ne cezaya çarpılıyoruz ki artık canımı
za tak dcı:li .. Haklı cezalara bir diyecek 
yok. Fakat burada bize ihtar yerine bile 

ceza yazıyorlar. 

Destere ile parmağı 
·keslldl 

Dün bir ltçl daha dlkkataizllk yüzünden 
parmatmı keamf§Ur. Fındıklıda Mebuaan 
caddesinde odun depo.sund& çal11an Ohaıuıea 
f8lmll bu fıçı odun keaerken dikkat etme. 
ınto ve motarlU teatere IOl elinin ıahadet 

parmatmı koparmııtır .• 

iki serboş 
Zabıta dUn gece !azla kaçıran lk1 sarho:ı 

daha yakalamııtır. Şoför Nuri ile arkadaıı 
Aleksand.r isimli bu aarbOIJl&r bazı "gayri 
medeni hareketlerle,. Ştıllde HalAaklrgaz:J 
caddesinde umumt huzuru lhlll etmekteydi. 
Jer. 

Numan 
Menemencloğl o 
Beyruta gidiyor 

ııı llıerıı · • ' 
~'ıırıı za nıı. tarih buarara göre rnecmu. 

lıtır. tıl:ına tabı tu luıımadı#ından suç Uiıil~:::::mııı!!~!!l!~'=i::i:.IIIİİ::iii 

Adam belki de da?la anlatacaktı .. Fa· 
kat artık Fincan_cılar yokuıunun başı

na gelmiıtik .. Biz buradan aşağıya doğ· 
ru sapacağımız için kendisinden ister· 

istemez ayrıldık. Ve yeni bir semti gez· 

mek için, dik yokuştan a~ağr doğru iler 
v 

Hariciye ıiyasi ıııüstepnmı:r; Numan 
Mencmencioilu ay batında Beyruta gi
decektir. Hariciye mtlstcpnnuzm bu 
seyahati Fransanın Suriye fevkalalde 
komiseri Kont 'de Martelin ziyaretini 
iade makaadiyle yapıJmaktadır. 

Numan Mencmencioilu. dön.üste Ha· 
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Ertesi gUnden itibaren komlteclllk 
mektebine devama başladım. Burada 

suikast dersi olacaktım 
- Komitenin i§İne gelirse acınm, 

f§ine gelmezse acımam. 
- tıte ben onu yapamam. Komiteyi 

tercih etmekle beraber bir hasta kadına 
da acının. • 

- Şiodi f UZ'llli münakaşayı bıraka
lrm.. Yarın sabah erkenden mektebe 
gideceksiniz .. 

- Müsaade edin de yarın evde ka -
layım .. öbür giln ba§lanz. 

- Gene mi bu k3dmı düşUnüyorsun. 
Olmaz aı:iz'm .. Yarın !:abah saat 9 da 
mektobe eidcceksin. Şayet hastaneden 
seni arayan ohır:;a, hizmetçiye tenbih 
ederiz mektebe tl'lefon eder. Bu i} bat· 
ka şekilde halledilemez .. Zira , on be§ 
gün sonra seyahate çıkncal:ı:ın .• 

- On be§ gün sonra seyahate rr.i çı
kaca~ım?. 

-Evet. .. 
- O halde niçin mektebe gidecek • 

miıim?. 
- Bilmediklerini sana orada on beş 

günde öğreteceklerdir. Kaybeoecek 
vaktin olmadığını sen de görüyortun .. 

- On bet glin sonra nereye gfcece-
'ğim ? •.• 

- Parise, oradan da Berline .• 
- Oralarda ne yapacağını? 
- Sana verilen vazifeyi ifa edecek • 

ıin .... 

--- .... 
- Cevap vermiyorsun .. 
- Bir ıey sormadınız ki cevap vere-

yim .. 
- Vazifenizi yapacak mısınız? 
- Yemin ett~ğimi bilmiyor musu -

nuz?. 

- Bitiyorum, fakat bu k:tdın İ§lerimi 
zi altüat ediyor da ... 

- Dlinyanm lnY üstüne de gelse 
Tehliryan vazifesini yapacaktır. 

- Yap f .. Ben de senden bunu bek
lerdim .. !diyerek arkada§ Aram boynu
ma sarıldı ve beni öptü .. 

Bu heyecanlı manzaradan sonra A
ram ciddt bir taVJrla: 

- Sogomon. oğlum, beni dinle, diye 
söze baJladı .• Bugiln Berlinden yeni ha 
berter aldık. Talat Papyı takip eden 
arkadıılar bu iti beceremiyor, ilci ıde 
bir izini kayb:diyorlar . Bcrlin komi _ 
tcsi bir türlil İJİn içinden çıkamıyo . Bir 
an evvel senin oraya gitmen lazımdır. 
İstanbul merkezi de ayni fildrdediı. On 

b~J gü? ?1ektepteki dersleri takip eder, 
bılmedığın tarafları da öğrendikten son
r~ lderhal hareket edersin. Başkalarının 
bır senede öğrcnd;klerini sen bir hafta 
da öğrenirsin .• Esasen aenin pratiğin 
de var. Silih kullanmayı mektepte öğre
necek değilain. Sen sadcee büyük bir 
ıehirde yapılacak auikastlerin nasıl 
tertip ve tatbik edildiğini öğrenecek -
sin. Bir defa tepjlit mahiyetini haiz 
olan bu i§leri de öğrendin mi, artık kork 
ına, üst taraf rru sen bilirsin. 
A'rkaktaı ATamla yeni baştan anlaş

mıı. Bulunuyorduk. Geç vakit "Saadet 
.Yuvaıt,, dan ayrılırken: 

- Soğomon, dedi, §Unu bil ki tarihi 
bir rol oynayacaksın .. Adın tarihe ka-

rıı;acaktır. Bu itibarla aana yardım et
mekle kendimi bahtiyar addcdebilirim. 

Komlteelllk 
met. lehinde talebelik 

Ertesi günü sabahleyin erkenden 
mektebe gittik. Müdür beni kapıdaın 

k<:r§ılariı ve o&cı.1a götilruek bilyUk 
hürmetler göst~rC:i. Arkaldaı Aramın 

müdüre yer.i talımat verdiğ!, müdürün 
vaıiyctinden anla~lryord:.ı. Biraz öte • 
den beriden konııftuktan sonra müdür 
derhal derse bas1arr.ak niy~tinde olup 
olr.ı::ı:l ığımı sordı:. V erdiği.'"'.!. r.ıüsbtt ce 
v~p iizerine zile b:.st1 ve içeriye giren 
har~emcyc: 

- Arkada§ R:mpuniyi çağır, dedi. 
Biraz sonra edaya pehlivan yapılı, 

iriy:ırı bir adam girdi ve müdt;rün tna· 

ıasma ya •laş:ara( vaziyet :-~dı. Müciür 
bizi biribirimi.::c ~:tlcdim ederek: 

- Bu arkad:t.f, dedi, on be§ gün 
ıarfmda mekteb!mizi ikmal ececektir. 
O na göre harc:l:e~ C'deceks!niz. Uırm o
hrnı. ic::ı 0Jında b·:.itün diğer dersleri te
hir edecek:ıiniz •. 

- Hangi .abada çalıoacaktır?. 
- Geçen hafta l\Çtıfınuz kursta •. 
- BU.yük r;chiılerde: kalabalık 

yerlerde suikast tertip ve tatlıiki kurı
lannda mı? 

- Evet .• 
- Fakat oradakileri ne yapaca~ız?. 

(Devamı vu) 

BugUnkO radyo 
1STA:\'BULL: 

18,30 plAkla dana muafkW, 19 Tanburi 
Cemil plAkla, 19,30 konterans Bey<>Clu halle 
evi namına Semih MUmtu (Adabı muap.. 
ret), 20 Nuri Halli ve arkadqları taratmdan 
klbik 'l'Urk mmtktaS. 20,30 Omu Rıaa 
tarıı!mdan ~pı;a söylev, 20,46 Bayan Mu. 
zafter ve arkadqlan taratmdan Türk muaf 
kisi ve halk ~arlalan, (sut ayan) 21,16 or. 
kestra, 22,1!5 ajans ve borsa haberler, ve er. 
test gtlııUn programı, 22,30 plakla sololar, o. 
pera ve operet parçalan, 23, aon. 
Bt:l'KnEŞ: 

18,15 p!Ak (hafif munld), 20,35 ,arkılar, 
21,15 radyo orkestruı, (operet havalan) 22, 
45 kafe konser, 
BUDA.PEŞTE: 

18 istasyon orkestraaı, 10,!50 klblk kon. 
ser, 21,10 opera blnamndan ııarmonlk orkea. 
ra konseri nakli, 23,ııı plAk. 24 cazband. 
BERLL'"'f: 

1.,05 kUçUk orkcatrıı., .20,10 hafif mtlzik 
dans havaları, 21,10 rıı.dyo orkestrası konae
rl, 22 temsil, 23,30 hnflt mUzlk, 
VARŞO\'A: 

18,16 oarkılar, 21 bando, 22 acntonlk kon
ser, 23 dans musik~I. 

~HILIPS 461 
her keseye elverl~lf 
mOkemmel bir Radyodur. 

A 

1Bir balo hatırası 
Bütün dünya &inernalan tara fmdan satın alınan yegane filmdir. 

Bu fevkalade ıaheser pek yakında 

SAKAR VA sinemasında 
100 bin kiti tarafından alkrılan mıttır. 
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Sfinema nanköt 
bnr mesDektörr 

Vaktlle dünyanın alkışladı0' 
yıldızlar, bugün flgüranlıklS 

hayatlar_ını kazanıyorlar 
Hotivutta, töhretlerini bUtlin dün

yaya yayan meıhur ••yıtdız,, lardan ba'° 
ka bir de ikinci derece artiıtler vardır 
ki, atüdyolat kendilerinden ton derece 
istifade ediyor. Bu artistlerin ekserisi, 
sinemanın kıdemli yıldıalarıdır. Vaktiy
le onlar da, Klark Geybl, Grcta Garbo 
ve bugünün difer büyük artistleri ka~ 
dar ve belki de onlardan da fazla ~öbret 
kaıanmıılardı. 

Amerikan film kompani zamanında~ 

J. Varren Kerriran, sessiz filmin Klark 
Geybliydi. Bir ruüdet istirahat ettikten 

sonra, "Kapiten Blud., filmini çcvirmiı 
ve onun sinemaya dönüşü, wtün dün
yanın alAkasınr celbeden bir hadise ol
muştu. F.ıkat bu filmden sonra onu 
bir daha hiç kimse ı~nne.mitti· 

Bu büyük a.rtiıt timdi Holivut civa
nnda ıUsel bir kö§kte "kin bir hayat 
yapmaktadır. 

Eaki neılt, hiç fliphesiz, vaktiyle 
Mari Pikford kadar meıhur olan Mar
ıedt Ktark'ı da çok iyi hatırlar. Ken
diai §imdi Nuvel Orleanda yaıamakta
dır. Kocuı ıon derece ıcncin bir a
damdır. Herhalde yeni hayatından son 
derece ruemnun olal.;ak ki, birçok tek
liflere. rafmen sinemaya dömnUyor. 

Şarli Şaplen'in en mefbur fiJmlcrin
de, kcndiıine senelerce, arndaflık eden 
me~hur aktris Edua Purcianl da Holi- ı 
vutta mUnzvt bir hayat yapıaaktıdır. 
Şarto onu hlll unutnwıuytır; ttlkrıru
nı haftada 300 dolar vermekle iıpat et
mektedir. 

Birsok filmlerin metlıur kahramanı 
olan RiJ•r Bartelmcs, yirmi ıene müd
detle şöhretini muh1faıa ettikten ve 
bJyük bir servet kazandıktan sonra, 
ıöhretini bozmadan sinemadan çekil
miştir. 

Sinemanın ilk ••meıum kadın,, la
nndan Teli Barayı da, aranızda hatırh
yanlar bulunabilir. Bu kadın, kocasına 
ait olan bir firmanın mlidUresidir. O 
devrin ikinci ve "meşum ka.dm,. ı Luiz 
Glom'a gelince, o da, Meksika hudu
dundaki küçük bir Jehirde sinema eal<>
nu İ§lctınekte ve bir hayli para kazan
maktadır. 

Eskiden birçok muvaffakıyetli film
ler çevirmiş olan !ren Rlf, ondan tonra 
radyoyla meu·ul olmuttur; timdi ise 
Kaliforniyada sakin ve oldukça mü
reffeh bir hayat ılirmektedir. 

Far Wert kahramanı ve me~hur 9J- . 
vari Bil Hart, şimdi, çok sevdiği , 

çiftliğinde ya§amaktadır. Uzun ıeneler
denberi filmlerde görünmiyen J orj 

Bankford, "Mister Peeds., filmiyle 
tekrar sinemaya dönmü, ve eski şöhre
tini bir anda elde etmişti. Fakat bundan 
ıonra, pek fazla muvaffakıyet kazana
madı. Şimdi, ufak tefek filmlerde rol a
larak günün birinde gene parlamayı ta
hayyül ediyor. 

Bugün unutulan bazı yıldızlardan bir 
kısmı para ihtirasları yüzün.den unu-

tulmuıtardır. Mesela Bebe Danyels, 
Monte Blu, hak ettiklerinden daha faz
la para istedikleri ve uzun m:.iddet naz
landıkları için. şöhretlerine rağmen, or
ganizatörler kendileriyle kontrat imza
lamamıılardır. 

Sessiz filmin bazı yıldızları da, çok 
zengin adamlarla evlenerek, çok mü
reffeh ve sakin bir hayata kavuımuılar 
dır. Mesel! Korin Grifit, Vaıington 

çamaJircılan kralr Prenton Marıal'ta 

ıı~.ı~ 
cvlenmi§tir. Senelerce J1' ~ 
üştüne muvaffakıyet k_U~ Ş~ 
Bov, Behs Bel'lc evlenmışt•r. 
çiftlikte yaııyarak oğlunun yol• 
ve. çiftlik itleriyle meuul ~~.dı .. 

Vaktiyle dünyanın alk~~I 
kısım artistler de var.dır lu, flf'j 
tamak için en küçük :roller 'f~.ııı"!I 
)ıklar atmak mecburiyeti~de ;~ 
dır. Bunlar arasında Polıtıl J 
Betti Kompson'u aayabilirİf· ,apr11 

Dünyad:ı hlç bir ıneaJekr 
sinema artistliği kadar para ,tl'~' 
maz. Fakat gene hiç bir oı 
nema ka.dar nankör değildir· 

. b''JI Terzi Bayan 11' ıacısı' 
Lalelide Tayyare apartı~ at -'ı 

dairesinden, ikfnciteırin ı,.,SS ıf) .J 
oğlunda Sakarya (Eıki gUııı"ıt-'...i 
nemasının bulunduğu Elbassst' ~~ 
5 numaraya taııınacaktır. Jlilf 

. arzeder. 

Bn PERŞE..\f BE rünü matinelerinden itmnm 

SARAY Sinemasında 
GARV COOPER 

ve .JEAN ARTHUR 
taralıri:lan temsil edilen bütün dlinyarun en büyilk maceralar filnıl 

TORKÇE SOZLD 

BUFFALOBIL 
( Maceralar kralı ) ~ 

filmini cöıtermeğe baJlryacaktır. Rejisör: CECIL B. DE MiLLE •. ~e~J' 
bıralalmıı 20,000 at • 2000 kovboy - Hakiki kırmızı derililerden rnute ııl,ıf 
bir ordu - Fevkallde heyecanlı aahnıeler • Emsalsiz bir mevzu - mUYo 
malolmuıı bir pheaer. 

CUMHURiYET BAYRAMI iÇiN SENENiN BiRiCiK TÜRK FILMi 

-
~ CN E Ş IE D O G R U 

TORK RE.JiSCRLERi TDRK MUSiKi DSTATLARI ve TDRK TEKNiSYENLERiNiN 
YAPTl~I AŞK - GDZELLlk - VATANSEVERLiK - HEYECAN VE SEAGDZEŞT FiLMI 

Perfembe matinelerden 
UUbaren Beyo§lunda iPEK sinemasında e c':tW.:r':~:::r:.:.• ELHAMRA sinemasınJd 



A •Uı Cinayet ve aşk ıromaıno 
a Chrtatıe'nln bu ıu.ıeı romar" ( VL~tl) taralmdan tUrkçeye çevrilml§tlr. 
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h 
--Banat_k_l'------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

oıunıa . c ır ettifiniz rot, huıh dan biriydi. Cürüm te,ebbüsünden bab-
gıtrniyor ' .. 

-. BU . · settiğim sırada Bay Klansiyi, Bay GeJ ı 
•anatini .tUkn rnUıterilcrinizi ve digçilik ve ıizi tetkik ettim. Üçünüz de hiç bir 
ı zı ayb t k Unuz? e me ten mi korku.yor- falso yapmadınız. Hal ve tavrınız. ma-

- }fa ıumiyetinize fÜphe bır:akmıyordu. Bir 
".... yır, fakat... . •. r _ m~..:rim, ''tasavvur ettıe· .. cevapları ver 

tı. ro, ona §cfkatli bir natarla bak- meğe kalkardı. Lakin, madam Jizelin 

ltil?ı~n~UP~esiz, böyle pntaj yapmak 
bir inaa: 0ıuna gitmez. Siz, a.ail ruhlu 
di liorL··aı.nız. Fakat emin olun ki Le-

...,..trı b" ltıe&sctın oyle aıaletlere asla ihtiyaç 
o, hafif b:rnektedir, En hafif tabirivle, 

.... ır kadındır. 

.... ~a~rnafih katil değildir. 
çın olmasın" -z· . 

tQrdııı. ıra, aksi takdirde kendiıini •ö-
"«, Mati ·1 ~ 

t\fında 1 e ben, kulvarın öte ta-
- oturu~rduk. 

,,,._ Çok çabuk verı·1 . h-kü· . 
'"f, 13 mıı u mlerıniz 

liattilta:n, sadtt,:c hakikati anyorum. 
b e varrnak • • d 

Ct İıler Ü • ıçın e, daima, müs-
zerınde yu ... ·· ·· _ l> ğ ··.ırum. 

tllak fikr~ brus.u, bir kadına p.ntıj yap
aata fstern enı çıldırtıyor. Böyle feyi 

em. 

de ...... Aman azizim ba 't b. ·• ·· .. " lla&ıl • ' Sl ır IOZ yuzun 
}tapacak ısyan ediyorsunuz? Siz pntaj 
kette ba değilsiniz. Yapacağınız' hare-
Zırıa .... ,,~1.tesirler elde etmek, zemin ha-h ...... lif 
en aizin i ıyorum.. !can eden anda, 

- 0 a~dınıza yetiıeeefim. 
l'ı??ı. a kadar da ben hapsi boyla-

-. lia 
liai beni ;ır, hayır, hayır r .••• tngili.ı po-
ı...: ..,ayet • • .. " haJtik ıyı tanu. Her ıöylediği-
ttıaYtn eo.~t tcl!ki eder. Onun için kork-

• .,ıze b" 
2'1orrn ır zarar gelmiyecelrtir. 

Sekti, Ni~· tereddUt ediyordu. içini 
- A. 1 Yet kararını vererek: 

td n aııldr. K b 1 . 
erserıiz 1 u · Sız ne arzu 

tc ... • Yaparım Fak t • . • "'1Ye ... B : a ııtemıye ıı-
una crnın 1 

ı - A.ıa ı o un. 
er · §te yazına • k · haydi b k ruz ıcap eden ıey-
atern alın a alım, elinize bir kurıun 

ız, 

l> uaro, Yav 
. - İ•te Sa~ Y•va§ dikte etti. 

?ıız· :r ... onrad 
h 

1 tekrarı an, ben size derai-
aı . atırım M . 1 tıyatro . · atmaı:el. Sız: ba.ıı 

ltu:: ya gıder nıiıiniz? 

-Sık 
sıkı. dea· 

-· • 1 <iır 'Altında · · · . • 
' ıeyrett' . '' ısımtı bır piyes var
- F; ınız mi? 

Piy Vet. Tak ·b 
C&ti. rı en bir ay evel. Güzel 
-A rncrikan . 
.... F;..,et. pıyeıi, değil mi? 

-~ •U Cd' Yrnon B 
1 ilen Ii arrakler tarafından tem 
lltıuı, arri roı·· ·· • unu hatırlıyor mu-

-!<: 
.... Vet, Pek 

Güzel rnuvaff.ık oluyordu. 
.... l.t..ı.ıte Çocuktu, değil mi? 

<1 ...... l'aıtı ltııneı. 
ı. rnan . 
~ aaıyle Unat cuihui var-

arj ıır" 
...... ""' "ldcrek. 

~ ab·· • ...... ıı. 

lı:ttı\rıı ~em gü 
tl art' zct Çocuk, hem de mü

d 'li'· •st. 
ıı. lltrirncc 

p •on <lerecc 1Yi oynuyor-
lıaflo: 

...... ,..., 
\.lld' 

tfari ıp ıunu göreyim. 
~ ~§ırarak .. • 

~tı!lt e .ı:aripti b go.~lerıni açtr. 
İh g~bi, bir dald u ku.çU!c adam. Serçe 

llıllad tıllıalkj p an bır dala atlıyordu. 
ı. Gu··ı·· uaro, onun d .. .. . . 

urnıed" uıunceıını 
ı· ...... '.ta 1• ıha rzJarıtnı b 

"· • eğenmiyorsunuz ga-
t :--- Bir f' . 
eçıYor . ıkırden d'• . 

....._ ı:ıbi görü .. ıgerıne pek çabuk 
~an Zannettiğin~yorıunuz. 

tını b' nız de d takip '. ır ıısuı b. rece e değil. 
llıa'- kCdıyoru- 'n ır nıetot daireıinde 

ıt ab' .... erh t • 
kaı1t ıl de;:il 1• .a netıce çıkar-
'- an ad s c ır, Ü ·e . d 
oı;arnı l aınıaıı b' .... rın en şüphe 

a ı. ırer bırer d 
.... A. ııan çt-

~lansi . nlıycrurn Şu 
dınız., Yı de {''..iph~ı·1 e~nada muharrir 

. ı er lıstesinden çıkar 
.... İhtimal 
- :a·. . 

~lorb" . ızı, ikimizi . 
l> Urtyj tetkik b de .. , Şımdi de Ledi 
rrnağınd b~ a,lıyaı~ağız. A 

- a ır fk· . . ... 
Ne Oldunu ı ır parlayrvernıiıti. 

<i" =-- CUrUrn z, matmazel? 
Utuncenız bir t~şcbbü&ü hakkındaki 

C) .... t1yarıık b· uzak nıtydı? 
' hıtk'k ır zekanı ı aten be . z. var, nıatmazeı 

nırn tecrübe balonlar~ 

defterindeki bir not hiç birinizin mallı

mu değildir. 
- Siz çok esrarengiz bir adamsı

nız, azizim. Bun.dan sonra her cümle
nizden çıkacak manayı uzun uzadıya 

dü,üneceği:n. 

- Gayet basit. Sözlerimin net'.1..:esi 
daima tudur: Muayyen Jeyleri keşif 

için uğraımak. 

- Bu iıte gayet mahir olduğunuz 

anlaşılıyor. 

- Usulilm gayet iptidaidir. 
- Nedir? 
- Konuıtunnak. 
Mari r:ilümsedi: 

- Ya konuşmak istemezlers~·: 
- Herke& kendisinden bahsetmcği 

sever. 
Mari: 

- Sahi! - dedi. 
- !ıte birçok şarlatanlar büyük pa-

ra kazanırlar. Birçok insanları, hayatt'.
rmdan bahsetmeğe sevkederler. Biri iki 

yaıında beıikten dü§mÜJtür. Annesi ar
mut yemiJ, turuncu entarisi armut leke
ıi olmuıtur. Üç ya~ında, babasının 
aakalını çekmiJ. 

- Ne aasma laflar. 

- Hayır ... İnsanların kendilerinden 
bahsetmek zaafına i1aret etmek istiyo
rum ... Herkes kendini tebarüz ettirmek 

için uiraJır. Siz: meıelS, matmazel, ço
cukluk aatıralarınızı ::anlandırmaktan 
zevk duymaz mısınız? Annenizden, 
babanızdan bahsetmek ..• 

- Kabil değil... Zira, yetim :ve ök
ıüz:ler mektebinde büyüdüm. 

- Ya .. O baJka... Bundan dolayı 
h:ui.in duyar mııınız? 

- Yok. hayır .... Büyü.düğüm yetim
hane öyle müstebit bir müessese değil
di. 

- !nıilterede miydi? 
- Hayır, Irlandada .. Dubben civa-

rında. 

- Demek Irlandalmnız? .... Saçla
rınızın ıiyahlrğı 've gözlerinizin grili~i 
buqdan anlafhyor, sanki .... 

Norman, gülerek: 
- Kirli parmakların izi gibi ... 

- Ne diyorsunuz? 
- Irlandahlann gözleri hakkın.da 

böyle söylerler. 

- Ol... Hiç de zarif bir teşbihdeğ~I.. 
Maamafih fena bir bulut olduğu da ıd
dia olunamaz. 

Genç kızın önünde eğildi: 

- Arzr tebrikat ederim. matmazel. 

Mari, cülerek ayağa kalktı: 

- Bana itte epeyce sözler söyledi
niz ve bu meyanda komplimanlar da 

yaptınız mösyö Puaro. Allah rahatl.~k 
venin. Bu yemekten dolayı da teıekkur 
ederim. Efer Norman, ıantaj mesele· 
sinden dolayı hapse girerse yakanıza 
yapışacağım ha ... 

Bu ıöz •tizerine, Noıman. ka!larını 
çatt,. 

Puaro, iki gençten müsaa~e aldı. 
Odasına döndüğü vakit bır çekme 

açtı. tçinderı on bir ~imli bir liste çı-

t . d'' t ··min karşısına kardı. çlerınden or ı .. 
küçüle birer iıaret çizdi. Sonra, ba§tnı 
dalgın dalg'm aalladı. 

- Keşfetmiı gibiyim .. - diye mırıl
dandı .• Lakin kati delitıer keşfetmez
den evvel, mutmain olamam. 

(Devamı var) 

HABER - 'AlC~am n~.:o~st;:;a::.,,s'==""================~=======~5~= 
Bunları 
Biliyor musunuz? 
,..___._ ,_,__ -~~ -

Ayakla işliyen 
yazı makinesi 

Resimde gördüğünüz muazzam yazı 

makinesi reklam için yapılmıştır ve a

yakla işlemektedir. Bunun Amerikada 

yapıldığını söylemeğe lüzum olmasa 
gerek!. 

oasa ıro ceo 0 , şa ifil ta» 
'71 aqp D W <O> ır 

Bu resimde ilk Fransız sinema yıl· 
dızlarından J ozef Dey'i görüyorsunuz. 

Bu güzel gen~ kız, birkaç gün evvel, 

"San el,. imzasiyle aldığı bir mektup

ta ölümle tehdit edilmiş, kendisinden 
100.000 frank istenmiştir. 

Jozef Dey, kendisine verilen 24 sa-

atlik mühlete rağmen aldırmamış, t-unun 

üzerine, telefonla, mühtelin ancak 24 
saat daha uzatılabileceği bildirilmiştir. 

Fakat bu defa da tehdit yerine getiril

memiştir. Polis bunun "Fena bir şaka,, 
olduğunu zannetmektedir. 

HABER 
AKŞAM POSTASı 

iDARE E\'/: 

lstanbul Ankara Caddesi 
l'o,.lıt kulu8u ı lııleobul 2ı.ı 

Telgraf adresi: isten bul HABER 
Yazı ışterı ıeıetonu: 2387:? 
idare. ııan : 24370 

ABONE $ARTLARI 

St•ot·llk 
6 8) lık 
3 cıylık 
ı cıylık 

l lirlrl11r f:cnrbl 
1.400 lir. 2.70() tir. 

730 ·,, l.HO ., 
400 ., liOO .. 
ı:;o .. soo .. 

Sa/ıibi ve Nejriyat 'Müdürü: 
Hasan Rasim Us 
Baaıldıgı 11tr ~ ( J'M\/ T) Matbaası 

Tonton 
amcanın 

Kaıraso 

Ebe 
hanım 

I 
- Bu, ne tahtakurusu? Ordu sanki, 

ordu. 
. - Bak, işte biri yastığı·l üstünde .• 
....... ~ k Biri de tahta yangına açıyor .. 

- ~ndaya odönnıüş, kan eme eme ... 

Tahtayarık1arı arı kovanı eibi .. Hür -

müz teyze. gaz lambasını yana eğerek 
tahta oyuklariyle, .Yarıklara tutuyor, 
tahtakurulan, sıcaklığı duyar duymaz, 
alevli şi§enin içine düşüyorlardı: 

- Dam başında yatsak?! .. 
- Sabaha karşı serin olur. üşürüz 

' sonra •• 
- Burada kalırsak tahtakuruları eme 

eme damarlarımızı kurutacak .. Ho~ sa
na vız gelir ya.. Kan tulumu .• 

Teyze uykusuzluktan kızaran. !İşen 
gözlerini devire devire, ters ters baktı: 

- Şişmanlık, kepazelik! ldiye hem ur 
dandr .• 

Melek, katıla katıla gülüyordu: 
- Öyle ya teyze, dedi. Hani şi§man

lrğrnda gözüm varsa gözüm çık~rn ... 
Fakat, bütün yeryüzünün tahtakuruları 
yıllarca karımı emseler bitiremezler .. 
Ben de senin gibi olsam şu zavallı mah
l(ıklara bol bola kanımı sebil etmekten 

çekinmezdim .•. 
Hürmüz teyze, başını gördüğü iııten 

kaldırma:fan söyleniyordu: 

- Gene maskaralığın üstünde çiro

zum. Sabah yaklaştı, biz daha uyuya

cağız .. 
- Ne yapalım? Kasabaya filit, pire 

tozu ısmarladık, daha gelmedi.. 

- "Gelmedi,, diye oynayalımnu ? .. 
Soytarılık edeceğine gel, b:raz yardım 
et .. 

Melek, yeni bir kahkaha sağnağma 
tutulmuştu: 

- Hani şu !laatte biri gelip içeriyi 
dinlese o ebe karının dedikodularına 

inanmamışsa bile 1nanacak .• 

- Köy benim içi.ı,ne söylerse söyle
sin, vız gelir .. 

- Öyle, öyle .. 

Kahkaha tiridi yeniden tutu~tu .. Ka
tıla katıla gülmeğe başladı. Bu haliyle, 
bir dul kadından daha çokı on sekizine 
yeni basan ufak tef el: neşeli krzJara ben 
ziyordu. 

Gecenin, sabaha yakln saatlerinden 
biriydi. 

Köyde, gecenin, ne kadar ilerlemiş oL 
duğunu kestiremezsiniz.. Karanlık ba -
sar basmaz, ortalıktan el, ayak çekilir, 
derinden itlerine köpek ulumaları, inek 
böğürtüleri gelmeğe başlar ve bu sa -
baha kadar böylece sürüp gider .. 

Uzaktan uzağa horoz sesleri duyul -
maktaydı. 

Biraz aşağıda akıp ~ide:ı çayın ~ınl
tıları, bu basık köy odasına, - kurbağa 

yaygaralariyle beraber - 'doluyordu. 

Ortalık o kadar ses!liz, o kadar ıssız
dı .. 

Melek, gülüyordu. Yaşamağı, artık 
böyle anlamağa başlamıştı. Belki bun
da, çok yakında geçmi§ şeylerin büyük 
bir payı vardı? 

Buraya geleli, b~ı ay da geçerse, tam 
dokuz ay olacaktı. Bir yıl önce boşan

ıdığı koca!lını hemen unutuverm:ş, bir 
daha adını bile anmamı tı. Halinden 
göründüğii gibi memnun muydu, yoksa 

ı kahkallalarrn ardındı:n böylemi görün -
mek istiyordu?!.. 

Bu köye "onu,ı unutmağa mı geJmİ§· 
ti'. 

Hürmüz teyze de, zaman zaman bun_ 
Jarı düşünür, yaranın flasterlerini sö -
kerek, hala işleyip işlemd:liğini kontrol 

ederdi .• 

* ~ "' 
Köyde ı (Melek) ten başka bir ebe 

ldaha vard. Yerliler bu iki ebeyi ayır
mak için birine (Ebe hanım), ötekine 
(ebe nine) diyorlardr. 

(Ebe nine) kınalı saçları, oyalı yaz • 

ması ve gök (feract) siyle alaylı bir 
ebe tipiydi. 

(Melek) i çekemez, önüne gele:. yer
de asar ağzını yumardı gözünü .. 

- O, "Ebanım,. şırfıntısı ebe değil, 
baş belası .. Hiç kadınca kadın genç ya
şında kalkar da gurbet ellerde yek at, 

yek mızrak dolaşır mı? Yanındakine 

(Teyzem) diyor emme, hani ne yalan 

söyliyeyim. ben işkilleniyom ... Eğer o

nu yirmek istiyorsam. iki elim, iki ya

nıma gelsin .. Neme gerek, elin dulcu -
ğunıdan ötürü günaha gireyim?. D.ıi ka
rı bu ... Karamanın koyunu, sonra çıkar 

oy.unu •. Beni "dedi,, dersiniz •. Görib°ba

kın .. Kokusu eninde sonunda çıkmaz

sa aha buraya yazıyom. 

"Aha buraya yazıyom., derken par -
mağiyle 'duvara bir şey yazar gib; ya

pardı .• 
Bu ağız "Melek" in en küçük hafif

liklerinden, büyük suçlarını anlatırcası
na, oldukça ustalıklı dddikodu yapma -

sıru çok iyi biliyordu.. Muhtarla genç 

dul ''Ebanım,. arasında bir aşna, fişne 
olduğunu da ortaya "ebe kadın,, atma -
mI§ mıydı?. 1 

Bunu, bir 'sır gibi önce en yakm bil-
diklerine söylcmi§ti. , 

Daha haftasına varmadan, (Muhtar 

- Ebanrm) dd:likodusunu köyde duy
madık kalmadı. 

Muhtar Süleyman, az buçuk okuma 
yazma bilen bir adamdı. Bu yüzden 
"Melek .. i tutardı .• Ne zaman onun kö

tülüğünden yana bir laf kulağına ça

lınsa: 

- Yalan canım .. O cadaloz ebe karı 
yok mu? Bunlar hep onun saçmaları, 

diye doğrultmaga ça1rşırdı •. 

Muhtarın ebannridan yana olması, ni

neye göre şüplıeleri büsbütün kuvvet-

lendiriyordu. Ve muhtarın "Melek,, le
re gidip gelmesi de aralarındaki bağdan 
ötürüydü .• 

Bütün köy inanarak biliyordu ki: 
"Ebanımla Muhtar Süleyman arasında 
bJr gönül bağı vardır.,. 

(Melek) in Muhtara gösteı1:1iği ali -
ka, temiz, açık yürekli insanlara goste
rilen saygıdan öteye geçmezdi. 

Dedikodu dallanıp budaklanmı§tı. 

Ebeninenin uydurmalarına SüJey
manın karısı ''Elif., c varıncıya kadar 
herkes inanıyordu. Amma ''Elif., 

kocasının kenldine olan '(muhabbetin - · 
den)bir damlasını bile kaybetmediğini 
dÜ$Ünerek, yalnız şüphe!eniyord•1. 

Kulağına kadar gelen dedikotlular 

için Sülcymanı sorguya çekmek "öyle 
mi? .. diye sormak, belki önüne geçilmez 
bir felaket ldoğurabilirdi.. Süleyman 

başını önüne eğerek suçlu suçlu "nide -
yim, duyduğun doğru,, deyiverirse" hali 

ne olurdu sonra?! .. 

Dosta, düşmana "rezil, rüsva,, ol
mak lir yana, çok sevdiği kaytan bıyık
lı kocasından ayrılmak .. Halbuki kar -

nında Süleymanrn kanını taşıyan çocu
ğu daha yeryüzüne gözlerini açmadan 
öksüz bırakmak doğru muyl:iu? 

Elif bunları basit ve müphem bir 
hissikablelvuku gibi duyuyor, onurı için 
susuyordu. Kimi gönüllenir, kendisinin 
ve bu saçı bitmedik "sabi subyan,. ın 
kötü talihine ağlardı .• 

II 

Erteıi gece ::abaha kar!r, Muhtar 
Süleymanrn evi korkulu bir rüyadan u
yanır gibi, uykusundan sıçradı. 

Elif, yatak içinde dişlerini, sıka sıka 
kıvranıyor, Süleyman direk direk bağı
rıyordu: 

- O "ebe cadı,. s1 eşikten içeri adım 
atsın, vallah ta ko:vanm, billah ta ko -
varım .. 

''Elif,, te yemin yemin üstüne ayak 
diremekteydi: 

Muıtafa NlYAZl 

~ J!'anu .blte<:ek 
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Macar futbolcuları 
perşembe günü 

geliyorlar 
Misafir takım memleketinin 

dördüncü ve beşinci derecedeki 
klüplerinden müteşekkildir 

Cumhuriyt bayramı günlerinde An
kara ve İstanbul.da birer müsabaka yap
mak üzere memleketimize davet edil
miş olan Macar futbolcuları iki g•:in 
sonra - yani Prıemb: günü - şehri

mize gelecekler ve o akşamki trenle 
Ankaraya hareket edeceklerdir. 

Cuma günü saba:11 Ankarada .bulu
naı.:ak olan misafirler o gün öğleden 

sonra ilk maçluım yapacaklar ve ak
§am üzeri İstanbula döneceklerdir, 
Ertesi gün d.: ya Taksim ve yahut Kadı
köy stadlarından birinde İstanbul muh
telitiyle çarpıııacaklardı:. 

Macar takımı - baz• gazetekrin 
yazdığı gibi - kuvvet!i bir on bir de
ğildir, Macar likinin dördüncü Febus ile 
beşinci Nc:nzct k}:.iplcrlnden mliteşek
kil bir takımdır ki bu klüplerin en iyi 
iki oyuı1.:usu da Macar milli B timine a
lınmış olduklarından lstanbula gelen 
Mat.:arlar büsbütün zayıf düşmüılcrdir. 
Macarlar kuvvetli bir e~ip gönderme
melerine sebep şu.dur: 

Futbol 
hakemleri 

DUn mıntaka mer
kezinde toplandılar 

Bu seneki lik maçlannı idare edecek 
futbol hakemleri dün aece Cağaloflun
·c1a Parti binan içindeki nuntaka mer -
knincle bir toplantı Ylll>mıtlar, futbol a
janiyle federasyon reisinin de bulundu
iu bu toplanhda, hakemlik itleri ve 

bı: sene alınacak tedbirler hakkında ıö
rüıülmüıtür. 

L1k maçları J~ln 
fikstür bu akşam 
tanzim · edilecek 
Gelecek ayın yedfsinae ba§lıyacak 

olan liğ maçları fikstür:inü hazırlamak 
üzere ; bu Genenin birinı.:i küme takım· 
lvmı tqkil edecek olı.n G. S. Fenerbah 
çe, Beıiktaı. Beykoz, Süleymaniye. 
lstanbulspor, Güne§, Vefa, Eyüp ve 
Topkapı klüplcri murahhasları bu ak 
ıam saat 18 de parti binası içindeki İs 
tanbul mıntakası merkezinde toplana
caklardır. 

Bu içtimada saha ve maçların ha.
kemleri meselesi de halledilecektir. 

lstanbuJ 
muhteliti 

Perşembe gilnU bir 
el,zersis daha 

yapacak 
T. S. K. latanbul bölgcal futbol ajanlığın. 

dan: 

Macar ınuhte:ıune karşı çıkacak takımı 
ihzar lçl.ıı ça~rılan oyuncular tamamlle gel. 
m edlJ lnden tam bir fikir edinememiş olan 
Ajnnlık 28- 10- 9Yi perşembe gUnU aaat 
15 de Taksim stadında ikinci bir hazırlık 
maçı yapmağa !Uzum g!Srmllştur. Vaktin dar 
lığın:ı binaen klUplere tezkere yazmak im. 
lt!nı olmadığından a§Ağıda adları yazılı rut 
bolcularm aaat ikide oyun levazlmlle hazır 
bulunmalan tebliğ olunur. 

Fcnerbahçeden : M . Reşat, Ayten Eaat, 
Orhan, Fiket, Muza!!cr, Naci, Niyazi, 
GUn"şten : Cihat, Faruk, Rıza, SalAhaddln, 
Oalatasaraydan: Salim, Eşfak, BU!end, 
Beykozdan: Sata, Şahap, Sadettin, Keıwıl, 

.sahadir, Turhr.n. 
vc!adan: .Muhteşem, HU.eyin, 
8Uleymanlyeden: Ruhi, Nuri, DAn~. 
btanbulspordan: Elıver. 

Toplıapıdan llıalthaddln, Sabahattin, 
.. • ls'dN': uva, Salih, ............ 

Macar milli A takır:ıınm Lizbonda, 
milli B takımın da RJmanya.da bulun
mcılan, Fcrcnşvaroş gibi Macarista-

nın en kuvvetli ve milli takıma en çok o 
yuncu vere.n bir külübün de ttalyada or
ta Avrupa kupası ma~ını oynamasıdır. 

Aşağı yukarı ayni tarihler.de birçok 
ehemmiyetli maçları olan Ma_carların 

memleketimize gönderdiği takım gayet 
tabiidir ki zayıf bir on birdir. Maama

fih pazargiirl';J ekzersis maçını gördüğü
müz İstanbul muhteliti namzetlerinin 

de biraz kuvetli bir msiafir takım kar
şısında pek tehlikeli va?.iyete düşmeleri 
ihtimali ço!c kuvvetli.:iir. 

Bize kalırsa pazar günkü ekzersisde 
beynelmilel oyunculara karşı büyük bir 
varlık gösteren sekiz muhtelitinin ak
sak bir iki oyur.ı.:usu değiştirilerek Ma· 
carlara karşı sıkarılmalıdır. 

Bu suretle hem gençler teşvik edil
miş olacak, hem de müsabaka müsavi 
kuvvetler arasında oynanacağından da
ha enteresan olacaktır. 

Lazloyu mağl'tlp eden 

Ferenşvaşo r 
Oı ta avrupa kupasını 

kazandı 
Orta Avrupa kupası için 1 tal yan Lazio 
klübiyle Mncar Frens varot takırnlan 

final müsab~kasıru 1 talyada geçen pazar 
günü büyük bir &eyirci kalabalığı yap
mıılar vo Macar taknru üıtün bir oyun· 
dan sonra S--4 galip .:elmiıtir. 

ilk kartılntmayı kuanmıt olan F e
renı Varoş bu sure'Je Orta Avrupa ku
puını kazanrnıttır. 

ı~t.KIDE: 
• Ortaköy Fukaraperver cemiyeti, her 

sene olduğu gibi bu aenekJ CUmhurlyet bay. 
ramında da Ortaköy ilkokullannc:la, ana.sız. 
babaaız elli yokaul yavruyu bqtan ayal• 
kadar giylndlrccekUr. 

• Ünlveralte rektörlllğü Gureba tıutane
atnae de tıb fakültesi talebeıılnln harici has. 
lalıklar derslerini takipleri için bir anfl yap. 
tınnağa baJ)amalt Uzeredlr. Çok bUyUk ola. 
cak olan bu aıı!I 60.000 liraya çıkacaktır. 

• Kunduracılar kooperatltl heyeti umumi.. 
yeıtl bugün fevkallde bir ~optantı yapacak.. 
tır. Bu toplantıda pek eski bir tarihte tan. 
zlm edilmlı olan nizamname yeni kanuni 
csulara uygun olarak değiıtırilecektir. 

• Belediyece teııblt edilen ve ilk hamlede 
yapılacak asfalt yollar lı bankası önUnden 
belediyeye kadar olan yol ile Sirkecide Sana. 
aaryan hanının önU, Re§adlye caddesi, Sultan 
hamam, Meydancık, Mercan yokU!JU ve Ga. 
lata salonu önU. Kuledlbl yollandır. 

• Geçit yerlerini boyamağa talip olan fir. 
ma ilk olarak Galata Domuz eokağmda bir 
iki yeri böyıyacaktır. Boya bir ay akdar ka. 
ıacak iyi netice almmp almmadığı bu suret. 
le anlqılacaktır. 

• 20 gündenberl Karadeniz bölgeainde tet.. 
klkler yapan lı dalreal teıkl!At reisi Enı. 
Behiç dün ,ehrlmlze gelmlftlr. 

• IJkmektep mualllmlerlıııtı kıdem' zamlan 
bUtcede yapılan 13.H bin lltatık ıamla ayba 
tm4'D IUbareD veı111C9ktlr. 

·~~ ~1JllP9'1 
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Vapurların 
muayenesi daha 
sık olmalıdır 

1 Eskışehırcıekı Türk bayragv ının emniyet ve 
mOsabakauaırda • t. 

Galatasarayh x~~1~0!.1~~ın!~~!~~!~~.dı!,?!y~~u!~ 
güreşçiler mevsimi yaklacıı~o~. Y.arın, Karade~i~ n~bz_ını her 24 s~atte .. bir dinl~.~~ 

ve Akdeniz biribırıyle yarış eder gıbı hı yme alınan bır muapet netJ'l'V·-· 

g a 11• p g e 1di1 er köpürecek ve köpüklü dalgalar her nanamaz. .~ 
tekneyi en kudurgan bir saldırışla Yeni Başvekilimiz Celil :sa:r~ 

Eskişehir Dcmirspor klübü tarafın • 
dan davet cl::lilmit olan Galatasaray gü
reş takımı cumartesi Eskişehire gitmi§
ler ve ilk müsabakalarını da pazar gü
nü büyük bir kalabalık önünde yapmış
la:-dır. 

Bu karşılaşmaların neticeleri şunlar
dır: 

56 kiloda, Demirspordar. Ziya; Ga
latasaraydan Ahmedi sayı hesabiyle 
yenmiştir. 

61 kiloda: Galatasaraylı Kenan beş 
buçuk dakikada Demirsporlu SaJahad • 
dini tuşla mağlup etmiştir. 

66 kiloda, Demrisporlu İbrahim, Ga
latasa:aylı Şe•ıkete sayı hesabiyle yenil 
miştir. 

72 kiloda da gene Galatasaraylı Faik, 
rakibi ihsana sayı hesabiyle galip gel
miştir. 

79 kiloda Demirsporlu Ahmet rakip
siz olarak galip addcdjlmiş olduğundan 
Galatasaraylı pehlivanlar 2-3 galip 
gelmiılerdir. 

Bu müsabakalardan sonra Galatasa
ray güre§ takımı kaptanı Çoban Meh • 
met, Adnan ile bir gösteriş maçr yapmı§ 
Iar ve pek çok alkışlanmı~lardır. -
Topkapıh Haydar 

Eski klUbUne dUndtl 
Geçen seneki futbol maçtan esnasın· 

da en çok gol atan muhacimlerden 
• Topkapı sofıçı Haycfann bfrka5 ay ev· 

veJ BeşiHaş klübGne · ge~tigi söylen
mekteydi. Bugün öğren.diğimize göre 
Topkapının bu güzide oyuncu:;•.ı tek
rar eski kKibüne dönmü§ bulunmakta-
dır. 

~ıansa futbol 
şampiyonluğunu 

hangi takım 
ka2anabilir ? 

Fransada bir hayli ilerlemiş olan şam
piyona maçlarında klüplerin puvan va
ziyeti şöyledir: 

Set 13 puvan, Soşo 12, Marsilya 10, 

Ruen 9, Rasing 9, Leu 9, Strazburg 
9 Red Star 8, Metr 8, Eksclsior 9, 
Valansien 6, Kan 6, Antib 5, Lille 4 
puvandır, 

dolayısile ııehrimlzdekl hazırlıklara devam 
edilmektedir. Geçit törenine iştirak edecek 
okulların Vaziyetini teııblt etmek tlzere dün 
saat H te latanbul erkek lisesi salonunda 
Uae beden Öğretmenlerinin ııtırakile bir top 
Jantı yapılmqur. Toplantıda geçit resmine 
iştirak edecek talebe için bazı ııartıar tes. 
bit edllml~Ur. 

• Dahiliye veklletl vlllyeUere gönderdiği 
bir emirnamede, Tuncelili btup da ıılmdJye 
kadar nUtua ve askerlik işlerini gördUnnl. 
yenlera derhal tebligat yapılması çUnkU bu 
hu3Uslald kanun mUddctlnln bitmekte oldu. 
ğ~nu blldlnnl.ııtır. 

• Bir buçuk sene evvel hırsızlık auçı,µıdan 
adliyeye teslim edilen fakat muhakemesi gö. 
IUlecetı ıırada kapı altından kaçan Necdet 
nihayet dUn Tahtakalede bir kahvede, polls 
tarafından yakalanarak adliyeye verllmlı ve 
tevkif edilmı,ur. 

• İngiliz tebaasından Hanrl isminde bir 
gencin Beyo~lunda birçok apartımanları 

soyduğunu ve yakalandığını evvelce yazmııı. 
tık. Ad' iycye verilen bu hırsızm çaldıfı eıı
Yalardan bir kısmı daha zabıta memurlan 
tarafından bulunmuştur. 

• Frank fiyatları dün Londra borsasında 
yeniden dllşmeğe başlamıştır. 

• Son gelen bir emir mucibince ÜnlveJ"8'. 
te YJ]lık askeri dera ve talimlerin Uçte bir!. 
•inde bulnmıyan talebeler yıl sonundaki fm.. 
Uhanlara kabul edilmlyerek kendilerine u. 
keı1 derslerden dönmlif nuarile balulacak.. 
tir. 

kamçıhyacak; ilk beklediğimiz şey, Türk~ 11. 
- Şırak! Şırak! canını emanet ettiğimiz genulerb'.fi1'-
Fırtınalar ve kasırgalar mcvsımı rüklerini derhal ayıklatmaktır'· ., 

yaklaşıyor. Deniz ~u me~imde her ~ayrağı _en ~eni§ ~mniyeti _vereıa 'fi!" 
tekneyi yutmak istıyen bır canavar • ışaret. bır alamettır. Onu gören fi' 
dır. Bu mevsimde denize açılacak her v~tanda~ı onun. dalgalandığı ~ 
geminin bu ölümlü kamçılamaya ta • böyle bır emnıyet duyarak il:_ 
hammülü olmak gerektir. Acaba Ak. T iirk bayrağını çUıiik gemilerin ı'-' 
de:ıizin ve Karadeni?Jn yüzlerce mil derlerinden bir an evvel çekip • 
uzunluğundaki kıyılarına gidip gele • yı1. w • • ;, 

cek gemilerimizden herbirinde böyle Bayragımızın emnıyet verıci 
bir tahammül sezebiliyor muyuz? nr tehlikeye koyamay~z. ~ 

lki dalganın "İnebolu" yu ortadan HAB~ 
ikiye biçtiğini hatırlarız. Süt liman T t h. ·ı r 
bir denizde, beş millik bir akıntının e iŞÇi e t 
?rd~. şi!_epini -~a~_ıp götürdüğünü de Vugosla vyada dlJt 
uç gun once gorduk. 

Gerek yolcu. gerek yük taşıyan ge. kişi yakalandı .~ 
milerin gönderlerine birer Türk bay. Belgrat, 26 (A.A.) - Aval& tr-
rağı asılmasına müsaade etmezden tebliğ ediyor: .,;; 
önce bu gemilerin böyle bir bayragm Bundan birkaç gün evvel ·dÖ~ 
azametine layık bir sağlamlığa sahip den m:irekkep tethiıçi grupu . 'it_ 
olup olmadıklarını bilmemiz lazımdır. ianada tevkif edilmiJti. Buntardl 'j 

Türkün malını, Türkün canını ema. metgahlarında yapılan taharriy•~ 
net edeceğimiz gemilerin misilsiz bir rovelver ve iki fitek bulunm~· ~ 
titizlikle muayene etmek ve ufak bir Bu grupun bazı azaamm ~-
anzası olanları kıçtan kara etmek za- takım gruplarla münasebetleri."! f11 
manı gelmiştir. madığını m~ydana çıkarmak ıç~ 

Birinci teklifimiz §Udur: kikat yapılmaktadır. ~ 
Fen heyetleri hiç kimsenin gozu. Barselona da 

nün yaşına bakmadan, hiç kimseden 
çekinmeden karar ~eren cesur birer 
heyet haline ~kseltilmelidir. .. . .. 

2 - F.tln he:v.atleri geıu.ileri altı ay
C:lan aiti aya muayene ediyorlar. 1880 
de, 1890 da, hatta 1910 da yapılmış 
gemilerin altı aydan altı aya muayc. 
ne edilmeleri ağlanacak §eydir. 

Fen, sigorta şirketlerinin sigorta 

Askerliğe davet 
EmlnönU yabancı askerlik ııubeslnden: 
ı - YUksek ehllyetnameyl haiz ytlksek 

okul mezunları ı !klndteıırin 937 de Yedek 
Subay okuluna sevkedlleceklerdir. 

2 - EmlnönU, Fatih ve•EyUp kazaları mm 
takalarmda ikamet eden la§ra şubelerine 

mensup §Ubemlzde kayıtlı ve kayıtsız yUkaek 

ehllyetnamelilerlcı bu mıntakalar haricinde İs 
tanbulda bulunup da şubemlzde kayıUı bu. 
ıunan yUksek okul mezunlarnım ııevklert 

yapılmak Uzere nüfus cüzdanı §ahadetname 
ehliyetname ve iki kıta vealka fotoğra!ı lle 
27 ve 28 blrincıteıırln 937 günlerinde ııubeye 
mUracaat etmeleri i!An olunur. 

• Şehr!mtze gelen Yunan prenst Piyer 
dün Vallyi ziyaret etml§, Vali de kendistne 
ziyaretini iade etmlıtır. Yunan prensi, eski 
eserleri gezmek için §ehrlmizde birkaç gün 
kaldıktan sonra Surlyeye gidecektir. 

• Mimar Slnanm §8.heserl SWeymanJyeniıı kub 
besi evvelce Avnıpalı mimarlar taratmdan 
tamir edllml§ ve Avrupa mlbedlerlne benzer 
nakııılar yapılmJ§tır. Blnanrn hususlyetlnl bo 
zan bu nakı§lar şimdi yıkılmaktadır. Yerine 
TUrk moUficri yapılacaktır. 

• Tayyareıılle Romanyadan ıehrlmlze gel. 
dltken aonra Ankarayada giden Romanyanm 

meşhur kadın tayyarecilerlnden Erine dün 
tayyarcslle Ankaradan gelmi§ ve Ye§llköy. 
de benzin aldıktan sonra BUkreııe hareket 
etmııtır. 

OIŞARID~: 
• Bulgar kral ve kraliçesi doğruca Lon.. 

draya, gitmek Uzere dlln Sofyadan ayrılmıJ. 
lardır. 

• Burma hUkQmetının cenubunda Keng 
Tung ukert vallal meçhQl biri t&rafmdan 
öldtırUlmU,tur. KaW birkaç el ate§ etmff ve 
karıpUuktan istifade ederek kaçmıftu'. 

• 17 yqmda Vlyanalı kızla evlenmek latL 
yen eakl Kuıır bqveklll Nealml pqa hakkın 
da Kısır adllyeal hacir karan vermlfUr. Kab 
cur bir adam evlenemiyecetı !çln izdivaç 
tfmdillk 111)'& dU,mektedlr. 

• Dün .alquı Oranda bir lnWıap bUro.u 
tinUnde btr taÇm hAdlseler olmu,tur. 12 ka-

dar YU'dlr • 

bir suikast 
. Barcelona, 26 • (A.'A:> -. , .. g 

amme umum! komıeerlifı teblii~ 
Dün öğle<!en sonra general ~ 

ikbsat milşavid Commorera·~ 
lbir suikast icra edilmittir. 14 ~ 
ikametgahına dönerken bqiıca ~ 
lin yakınında bir lağama konuız;, ~ 
lbir bomba patlanuıtır. Bu inf ~ 
nada ufak tefek bazı hasarlar& ·~.1 
yet vermiştir. Polis, ciddi bir~~~ 
mıştır. ~ 

Ankaraya gtdell 
polisler .ıt 

Cumhuriyet bayrammda Ank~" 
resmine iııtırak edecek olan polla ıtfJ r" 
tihak etmek Uzere bu sabahki tre.m.~ / 
Ua aehrlmizden Ankaraya gi~~ 

Ankarada bir k•~ 
Ankara, 26 (Telefonla) -

mizde müe11if bir kaza oJ.ınu~ JV 
Motosikletli bir polis mt/llJ~~ 

mamön:ir:de bir otomobil~ ~ ~ 
Memur aıır aurette ya~~ 

Bir tavzih 
İstanbul belediyealııden: . _..,11 ~ 
Gazetenıztn 23 tefrlnlevvel ~ 111""." 

sında vergi 1t1beai 19fi nerede - ~; 
de hWAAten Beftktq t&UU fU ~ 
lleddlnin vekll bırakmadan, habet' ~ 
snnıerce iti bqma gelmedll'i _~. "'~ 
muameı1tm·11ekteye utradJll ~ ___.., 
dığt için iJ aahlplerlnJn sfdlp ,.........--..J'
duklan yazılmaktadır. ~ ~ 

'Halbuki Alleddin Befiktal ~~ 
Şubenin ıetı bqmemur Huan ~ 
lleddlıı ise Udncl derecede ~ r"t, 
§Ube memurudur. ı.tlda ile m bit ~ 
ne kendistne rlyueUıı tuvtbll•~ •. ~ 
z1n verllmlJ ve 1zlnl lsUmal ~~ 
ve idare ve fUbe muamelA.tmı d6 ~ 
mura alt oldutu ve bqmeDl~ ~ 
bqmda bulundufu için bir ll -- r'"~ 
flJld& kendl.alne vekil tayinin• 1 ıll ~~ 
meml§Ur. Bu izahattan anlatıl~ .td"': I' 
resmen izinli olarak memurun ~ 
iıler'..n durduğu hakkın~ tdd!A~ 
fildir. 

HABER - MıenuiMıh• 
bir memurun lliJi~ ~ ~ ~ 
fesi haıma aelrwnit ~~ 
timal vermemekle IMraher, ~ ~ 
cumuzun JİÜyetİ olduiu içil' ~,_., 
darlann tetkikine ~~ ~ 
yenin bu hasa.ta eür'atıel ;,_ , 
len haaaui,.elini tiiiyük Wr -~ti 
memnuniyetle brtılad• . .,_.....-__.. 
raher, Bay Alieddinin JrnllSOll 
ilk müracaatincle kenclisille '-. 
olsaydı, okuyucumuz Mt ~ 
terkedip üıtütte ,..-,.. 
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Efkarı 
HABER - Ak:.icıııı 

==-==~=~== • 
umumıyeye 

~ ikinci 
ııı 'elkj gU 

~~~alenin ::e dUn yaptığımız. iki \ 
Jnı..ıeıruıcnıedı' w. Ufak bir mUepet te_ 
~.re gını ·· 
)'e Ye bUyük b" bugun efkarı umu~ 
:ecburuı, ır ıstırapla bildirme. 

açık mektup 
ğmdan,, bahse4iyor, acaba bu ne de
mektir? 

Fakat böyle de olsa, dünyanın bu.. 
günkü §artları içinde bir gündelik ga. 
z~tenin baı;maka!e sütununu, bu nevi 
küfürlere bir kürsü gibi kullanmak 
doğru mudur? 

Bu söz "filvaki bir vesika vardı a. 
ma elden çıkardım.,, manasına da alı. 
namaz mı? llıı. 2

• itUf u" 
"""Q ·n~h tıı kltıında e akaretin fikir mü. 
tıı~iı kan Yeri olmadığı ve ola • 
.~. aatfn · 4r{ kı saraıı deyız.. Bu kanaati . 
ı.. en. iki F brnaz ısrarımızı tekrar_ 
"'ııt .11 a ah ga te . 
ıııa "utunıa11 . z.e sındc en mu. 
ttı!~anrn ~gaı eden bu menhus 
tııııı~lli de b' ık kesilmesi lazım _ 
~ töruru ır daha söylemiye ıu. 

~'ti 'b ı. Zira b 
~ı~ 'Unus Na . u münakaşanın 
t~ette bir 

1 
dı. gibi beynelmilel 

~. l'ınek Yoı~:ası muharriri lekeli 
.L u almış bulunmakta. 

h.~-qba " 
~ 1 unus ttıı, ~atı:iri . Nadi hakkında Tan 
ll'Jf~' hak~~n ortaya attığı iddiala.. 
~ ~Yle bi a~ olduğu kanaatinde 
~ ldıfırnı~ a~aati ortaya atan 
!~ edinebilmek ~ore, hayır. Bu ka
~ la?!n1 Vesik ıçin karşı tarafın 
lqtır~' doğru 

01 
ala§bnnasını bekle _ 

~lli~tlltaktan :-· :ak~t eu vecizeyi 
"b. ı: a endımizi nasıl a. 

lı:... oır hlcJ 
~~· isenın ti 
ş tr... § Y\lu vukuundan 

- u anda t Cde h ııtanbuı h . . tlr llk:nı y §e rının her köge. 
,;.,_ tlli!u end· unus »adiyi bir muhte. 
·~h· 1.§elcre f 1 .ren bi aza ehemmiyet 

ıı.t. lll~ r ecnebi · 
."4.ltg"·· • bir Stav· . sımsan, bir 
t.:.~le,.; ,..., ıskı, ticari ve mali 
_'lll'1tllta • 1 

.. ,"Vh , '1 n. teba·d unı hır nUfu.z ile 
~ti l'le lla.ğcıa:ı eden ve blr turşucu 
~l't ~daın sllııiı. SOidan bac alan bir 
~kı suçıuı~a bagla.ınasından do. 
~ Urfyet utmak kabil midir? 

~ ' t!klrJ !ı~~Sinin başmuhar. 
~. ganıater ye karşısında ve. 
~ ııe Yapılan t~reaı neşriyat va. 
\~~Celer v . r nıUcadelenin ne 

• -~ ereb1lec ;;.: 
~ \ın~ ota1'k .. e6,~e korkunç S ~Yet k goeterılebilir. 
~ 1litata nı=:rsında - büyUk bir 

~ hiddet uruz - Nadiyi artık 
~: Corıtıekt • derecelerinde dahi 
~t' :rı .... ,,_ eb~ Zira Tan belki 
df..;h.,,,. .. --tıt ir dil 
ı..?ttl "ı;{; llinaı bir kullanıyor; fa.. 
hıi-ı1ı.u })o!'treler v 1:18talıkla mUtema.. 
l.'l.""U\>J~ll erıyor Nad· • .. 1 
~ e.ca.nı · ıyı oy e 
~ htı 'aluıeter i ~drrtyor ve öyle bir 
~~ e bakarak çınde dola§tırıyor ki 

• C\,_ .- ' Alınıet Em· li .:'.°'UllbUriy t ın Yal. 
~ bu~kta bir he ba§lnuharririne 

llndufu tısunıet tahrik eL 
bı ~~ .~e:fceainc varılabilir. 
~, !'efiltiın. 

$ ~ 118.kkıı~ Giresun saylavı 
~'eııbı il\ kUrunı k Us, bugün, ts
~ tN_, bit ttfei . ~ başkanı sıfatile 
''lt.~~ 1.. rtnı Yapıyor. 

t,ı.~· ,_ ote; 
lı~t 111 <q 1'llld 
~ .. .,..,_hııt h._ ahaleai uilanedir· 
c.f ...,. "1l d .. -eteı · ' 
1 l'\ •ina a tabu e~ın böyle mlina. 
~ t ga1.ete gorınek lizımdır 
Ş klısıYetıer· lerin başlannda bu~ 
hı' ~ile~~ her tilrlü hücuma 
~?' te~~.nllde '. kendilerini her 
,, • Q}tı. ıJt~ ..1 lllUda!aa edebilecek 
.r~ "il) - "ev ı 'h-.; ~erı .. , lrı li.ıJ anı 1 bir temizlik _ 
"'ııı '418j... llldır Efk· 
ı. oı~ •11 te · arı umumi 
'4e ~'- nısn cd . -
~~hu rıe ltıı ister. Bö enın gayet te. 
'· llld \>f la.Juıi Yle bir temizlik 
"il: a bt Yetlerin h 

'li.btı r rnuk er taraftan 'l' ece~· adder ha i.bır .. ıni bil sual yağmuru 
l'ıı 'atetılllUhterernm;ıeri ile kabUdir. 

Ji"" , bo"I arık Us k""f .. ""' .. ,aı .r e b' • u nı ve 
'" ı. le ır nıu ıtal'd ll'leaı add nakasanın z 
~ etllt· et~ed·~i • 
~ tı l<·r • ış bulun ıg nr de ayn. 

·•ir • 81re it' ntaktacıır 
t· Qo~ ıraz. · 
~'.· 'ıııy ~':1dur. l\ıre edecek değiliz.. Bu 
~Un:· ı~tirnar imleketin adli. ida. 

~l·~:ıı b"'lerı U . ~tısadi ve tedaru···ı 
11· :) ~ z.erınd " l·a .ev3 ""! c efkarı u 
'ı l'dfln ··• l ve h mu. 
ııı·~da b cıl!ı Ve mur a.!!sas bir mUrşi. 
~... U.lunan bi akıbı olmak iddı" 

()' ı .. .ı~e' r -
l Q\ı'hı .. crd. n rnu matbuatın, ferdi 
~:l"l ;:'cır rekke b' ı. #" b· 0 nilnd... P ır ku\'\·et 
·~ ır nı · tu•uı 
l :ı1iairıı Uestcsenin bacak olursa, 

r ~.. ~eçi-..· <'fına kend· 
'4\'\·e·· . uıış ola i 1 

h. lll \>f,.. .. ~ı kullan- n ns:ının böyle 
~ b '"'l:iıte "''Ya he ..._ ' \kını n, hern e m ilmen 

~'!?ın h~ llldan laYlk e .zelta ve tecrU~ 1 
"~ bt:tıı- laman !b~ bır insan oldu. 
tlj . Ak . a!I "e ,.,P t 1 ,. ' tll . rı t~ ı.a· , .. a etmesi 

•ite !tın .. b" ruc. n-at'L. 
a~:~ .ın ·ı. " ı~:...l,.. .. • ~unt kuv. 
~ eıı~. ıc Yuz bin r 

• ~erin tatil. ıra gc. 
ası altında 

Eizce değildir. Bll münakaşaya ait 
yazıların evvela ve mutlaka baş sü. 
tunlardan tardedilmesi lazımdır. Zira 
dünyanın bugünkü şartları içinde ga. 
zetelerin baş sütunları efkarı umumi. 
yelrrin birer mihrabı halini almıştır. 

Bu sütunlar bir milletin bir günlük 
çehresini o günkü öz zihniyeti ile dün. 
yaya ilan eden ve gösteren mihrap. 
lardır. Sorarız: 

Dün Cumhuriyet'le Tan'ın ve bu 
gün Cumhuriyetin baş sütunlarında 

ne9redilen yazılar Türk milletinin 
dünkü ve bugünkü zihniyet ve çehre. 
sinin birer aynası gibi telakki edile. 
bilirler mi? 

Hayır ... Hayır ... 
Binaenaleyh Nadiyi küfUrnameleri. 

ni gazetesinin baş sütununda neşreL 

mek hatasından vazgeçmeye davet 
ediyoruz. 

Gelelim Yalman'a ... Bu arkadaş ha.. 
kikaten iddialarını ispat edebilecek 
bir mevkide midir? Aksi takdirde, NL 
dinin söylediği gibi Yalmana Yalan. 

man adı vermek bir znurct olur. Na.. 
di, Yalmanın iki iddiasını şimdilik 
cerhetmi§ görUnmektedir: 

1 - Emniyet Sandığının 20,000 lL 
rast meselesi. 

2 - Habib Edib namında birine at. 
!ettiği vesika meselesi. 

Bununla beraber Emniyet Sandığı 

direktörü Raşid "bir buz anonim şir. 
ketine verilmiş olan 20,000 liranın ge-
riye almmasında zorluklar c:ekilmi§ 
olduğunu kabul etmektedir., ; · 

Bu Edib Habibin kim olduğunu 
bilmiyoruz. Herhade bir muharrir ve 
guetecl olmasa gerek. Turk malları
na dışarda revaç temin ettiğini söy_ 
lüyor. Bu tevsike muhtaç bir iddia ... 
Acaba resmi bir memurumuz mu? 
Öyle olmua gerek. Olsaydı münaka
şada derhal cephe tutamazdı. Demek 
ki serbest bir vatandaş. Fakat bu zat 
"eiinde bir vesikaya malik bulunmadı. 

Biz istiyoruz. ki, bu münakaşa. bu 
~yiaların ispatına ka 'kışılmadan ke. 
silsin. Çünkü bu yol hiç de iyi bir yol 
değil. 

Bizce i~enç münakaşanın bugünkü 
en bariz hmmsiyeti dün ortaya attığı. 
mız bir noktanın hala cevab atamayı. 
şıdır. Belki iyi görülmemiştir diye 
bir daha ayni suali ortaya atmıya lü.. 
zum görüyoruz.: Yunus Na.di'nin 
"Cumhuriyet" i bir garetedir. Bu "ga. 
zete Cumhuriyet·• le bir muhteşem 
Türk alemi olan "Kemalist cumhuri. 
yet" i biribirine karıştırmamak tiz.mı
dır. 

Zira Nadi bugün Ahmet Emin 
Yalman'm: "Yunus Nadi bu işleri 
yaptığı halde, inkılab ve rejim bütün 
bu karışık işlere ~es çıkarmamıştır,, 
demek istediğini söyliyerek şayet ken. 
diaine atfedilen eeyleri yapmış bulun
saydı, bundan rejimin, inkılabın, par • 
tinin bu yakışık almaz hareketlere göz 
yumduğu manası ~ıkacağnu ileriye 
sUrUyor ve binaenaleyh ı\hmet 'Emin 
Yalman'ın kendisine. d~~il. sinsi bir 
surette inkılaba, rejirr.e l"<kum 6ttiğL 
ni işaret ediyor . 

Bizim anlamadığımız nokta. bu mü. 
nakaşadan niçin böyle bir mana çık
m::.sı icab ettiğidir. Yunus Nadi parti 
midir? Yunus Nadi rejim midir? Yu. 
nus Nadi inkılap mıdır? 

HA!:?ER 
Basın Kurumu 
haysiyet dl vanı 

toplanıyor 
İatanbul Baaın Kurumu ba§kanı dUn Ku. 

rumun hayılyet dlvanmı te§kll eden arkada§ 
!arma birer teıkere yoll&mt§lır. Tezkere 
"CUmhurlyet,. !le '•Tan,, arumda ba§lıyan 

devam eden ve kurumun iki Uym arumda 
bir kalem mUnak~aaı olmaktan bqka bir 
§ekli ve renk alan neıriyatı arkadqlarnun 
dikkatine anetmektedir. 

Divan, Aamı Uıla Muharrem Feyzi, Bur
han Cahit, Ne,et Halil Atay, Refik Ahmet 
Seven&'iıden terekküp etmektedir. 

.Yeni kabine 
• • ..... Baotaratı ı incide 

Reısıcumbur Atatürk, vekaletler si
yasi müste§arlıl:larma intihap edilen 
zatların tayinlerini de tas~ik buyurmuı· 
lardrr. 

Hükumet ve parti, teşkilatunmn bir
leştirilmcıi dolayrsile Malatya mebusu 
ismet İnönü, Parti umum reis vekilli -
ğinden istifa etm:1 ve bu v:ızife, Bat • 
vekil Celal Bayar:ı tevdi olunmu§tur. 

Bugün Sflat 17 de içtima . edetl fcra 
Vekilleri heyetini'\ Reisicumhur Atat ürk 
riyaset buyurmuşl:tr ve yeni heyetin 
mesaisi üzerinf:ic görüşmüş!ıordir. içtima 
iki buçuk saat d .. vam etmi§tir. 

icra Vekilleri heyeti. a~ağıda isimleri 
ya7.ıh zevattan teşekkül etmhıtir: 

Başvekil İzmir mebusu Celal Bayar, 
Adliye Vekili İzmir mebusu Şükre Sa
rac~ilu, M. M. Vekili Bahkesir mebu-

su General Kazım Özalp. D:ıhiliye Ve
kili Mıı~la m~busu Şükrü Kwa. Hari -
cive Vel:ili izmir mel'-tısu Dr. Tevfik 
Rüştü Aras. Maliye Vek:li Elbiz meb
usu' Fu~t A~rah Maarif Vekili Erzin-

~ . 
can mebusu Saffet Arıkan . Nafia Veki
li Afyon Karahısar meb'uı;u Ali Çetin-

kaya, 1ktısat V. ve Zir:ıat Vebi1eti "ekili 
Tekirdağ mebu:;u Şakir Kcsrbir, Sıhhat 
ve içtimai Muavenet Vcl:ili Aydın 
mebusu Dr. IJulusi Alataş, Gümrük ve 
İnh'sarlar vekili İstanbul m~b'usu Rina 

Tarhan. 
Siyasi müsteş;ırların isimleri de aşa

ğıda vazılmıştır: 
Adlive Vekal,.ti sivasi müsteşan 

l~oc:ıeli mebusu Selaha1din Yargr, 
M. M. Vekaleti s;yasi ınüst~n Deniz
h mebu:;u Necip Ali Küçüka Dahiliye 
Vekaleti siyasi müsteşarı Malatya meb
usu AbiülmuttaHp öker. Hariciye Ve
kaleti !'İvasi müsteşarı G;ızianteo meb
usu N. Menemencioğlu, Maliye VeJ.:ale· 
ti syiasi müsteıan Kay.eri mebusu Fa
'ilc Bı,..al, Mıarif V cklleli •iyaıt mili-

tarı, Eurum mebusu Nafi Atuf Kansu, 
Nafıa Vekalet: siyasi müsteşarı 
Trabzon mebusu Sırrı Day, iktınt Ve
kileti siyasi müstetarr Konya mebusu 
Ali Rıza Türel, Ziraat Vekaleti · A .. sıyası 

muıteıarr Marain mebusu Rıza Ertan 
Ziraat Vekaleti ciyasi müsteşarı Kas~ 
tamonu mebusu Tahsin Coşkun . . 

Parti ~rubu ictimaı 
Ankara, 25 (A.A.) - Meclis fırka 

grubu, 28 birinci teşrin 193 7 per~embe 
sabahı saat 10 da içtima edecektir. 

Yeni Sıhhat Veklllnfn 
tercUmel hail 

Yeni sıhhat vekili Dr. liulüsi Alataı 
1882 de Ye:1işehirde doğmuştuT. 

İstanbulun İJgali sıralarında ve tıb
biye mekte!Jinin İngiliz askerleri tara
fından kısmen işgal edilmiı bulunduğu 
sıralarda askeri trbbiye mektebi mü.dü
rü idi. Bilahare İstiklal mücadelesine 
iştirak ederek garp cephesi sertabibli
ğinde bulunmuş ve sonra miralay iken 
istifa ederek 1zmirde bir müc:!<let ser
best hekimlik yapmıştır. Dahiliye m~te
hassısıdır. 

lzmirde liman i~leri müdürl:i~ünde 
ve §İmdiki bele.diye reisi Behçet Salih

ten evvel de belediye reisliğinde bulun
muştur. Bu son devrede İzmir mebusu 
olmuıtur. 

Bir Fransız 
gemisi batırlldı 

~ Ba§tarafı l incide 
va hücumları neticesinde hükCımet mUtecıı... 
vizlerin hUv'.yeUni teablt için icap eden tecL 
birleri derha. &1mııtır. 

ve ker "ıı gibi taa.rnız•:.:-.n ,..mrettlğl 

tedbirlere de teve.ssUI olunmuştur. Daha otm 
diden bir harp gemisi hlıfüıe mahalline ı;-lt. 
mittir. Frıuısız hilkCımeti, Marsllya ile Ce
:r:air ıırumdakl hava hattmm himayesi için 

da tedbirler aıqı..ıttadn'. · 

., 
Japonya konferansa 

iştirak etmiyor 
Ordu, Hariciye Nazırı Hirota'yı 

istif aya zorluyor 
Tokyo, 26 (A.A.) - Havas ajansı } 

muhabirinden: 
Ordunun naıiri efkarr olan "Teito., 

gazetesi, har~.:iye nazırı Hirotan:n ya· 
kında istifa edeceğini tahmin etmekte
dir. 

Bu gazete, mumaileyhin muhtemel 
halefleri olarak J aponyanın Moskova 
sefiri Shigemitsu ve sabık Stokholm 
sefiri Shirotorinin isimlerini zikretmek
tedir. 

Teito, Shigemitsunun halihazırda 
Berline yapmakta olduğu seyahatin 
hariciye nezareti makamına gelmezden 
evvel yapması lbım gelen ilk bir tema
sı olduğu mütalea11nd1 bulunmakta 
ve mumaileyhin bu makamja Japon ha
riciye nezaretinin ananevi İngiliz dost
luğuna nihayet vermeğe memur edilece
ğini ilave etmektedir. 

Japonya konferansa girmiyecek 
Tokyo, 26 (A.A.) - Bu sabai1ki ga

zeteler, Japonyanm Brüksel konferansı
na. iştirak etmesi için vaki olan daveti 

.. üniversite 
profesörleri 

_... Bqtar&!ı 1 incide 
rina söyledi:! §U sözleri "Cumhuriyet .. gaze. 
tesl elde cdllml§ bir muva!!aldyet suretinde 
teıa.kkl edeb11lr mi ? 

•'- Gazetelerde ecnebt profesörler ha.kkm. 
da yazılan yazıları okudum. Samimi olarak 
alze sormak lsUyorum. Yuılan şekle göre 
bizden azami )1rml dakfka lsWade ettiğiniz 
söyleniyor. Bu doğru mudur! (Talebeler bu. 

na. flddeUe hayır diye cevap vererek- ne§rL 
yatı protesto etmişlerdir.) Milnakqa.larm 
da bir haddi vardrr,t&hammUI hududunu &§ar 

ta buna cesaretle lUraz edebllirim. Benim 
beynelmilel bir tlShreUm var.,, 

lar. 
Hayır ... Böyle !et.ifaları iııtemlyoruz. btan_ 

bul O'niversıteal kendi alleal a: .sın;, kanı
mı§ bulunan yilkaek beynelmilel kıymeUer
d,.n rnUııtagnl değildir. TUrkiye, .udutları 

içinde çatıımak arzusunu gösteren temiz, 
münevver ve olgun !~anlara her zaman en 

yUlulek mlıatirı'ıerverlitı göatermı,ur. Kal_ 
dı ki bu mesele sadece bir misafirperverlik 
ıureUnde de tef.!lr edilemez. BUy'Jk kültUr 
sava,nnızda biz krynıetlerlnl ve kudretleri. 
nl herkeae tudlk etUnntı olan bu mllnev
''erlerln ihUsa.ıılarını kendi aatımız~a fayda. 
ıı bir aure~~e kullanmak vazlyetlncleylz. 

tstanbul Üniversitesinde 39 yabancı pro. 
teııör vardır. Bunlardan ycı."'!.i ikUıat ve 
hukuk okutuyor. 12 al Fen FakWtesinde, 
7 si Ef • ···att.ıı, , ... ıs U Tıp fakUltesinde 
çaltşıyor. BUtUn bunlara bu memleket bilt.. 
çea!nde ··erdiğimiz bir yıllık tahslsa.t da ni
hayet 1501,000 Tilrk lirasmdan tbaretUr. 
.Acaba biz, Almanya normal p.rUar lçlıı. 
de buhınsaydı b!Sylc yUksek §Öhretll 39 pro
fesörü oradan kaldırıp bur&)'& ge-tıreblllr_ 

miydik~ Bir Relchenbach'ı, blr Frank'ı, bir 
Aster'I belki birkaçı gelirdi. Ama bir Mises'i 
bir Llpman'ı, buraya herhalde geUremezdik. 
Gelmezlerdi. 

Nutl ki bundan IS aaır önce, bir tali cll. 
vesile Blzansın bUtUn mllnevverlerl tste.n. 

buldan çıkıp Avrupf\ya dağıldıtarııa ve na. 
sıl, dedelerimizin teklnemedJklerl bir hata 
yllzUnden bu dağılr§ Avnıpada ••renab. 
sance .. 1 doğurduysa bu pro!eaörlerin Alman. 

yadan Çlktşları da tıpkı öyle bir tali c!lvestle, 
rant bugünkü Almanyanm 5 aaır ewelkl Oı. 
manlr !mparatorluğıında. l§lenmlş olan hat&. 
yı aynen tekrar edebllmeıılle olmu§tur. 

Biz çok hOyilk bir işe girlşmltlzdir. Bu 
bilyilk işi bu büyilk kUltllr l~lnl başarmak 

için lnki§&! etmtı her zekA.dan lsti!adeye 
mecburuz. Nitekim bu mecburiyet yüzilndcn 

deıtllmidir ki bizzat Cumhuriyet ba§muharri. 
:i de evııı.tıarınt Lozanlarda, Vlyanalarda 

dolaştırıp okutturmu§tur? Bizim üniversite. 
mlzln bu yabancı pro!eııörlcr<len önce birçok 

ekaikliklı-rt o'an bir ilim ocnğı olduğu her. 
'<esin malQmudur. 

Böyle olduğu halde bu profesörleri dllg1r 

Mtmek, onlan tam bize ısınacakları zaman. 
<la sofutmağa ve buradan uzakıa,mağa sevk 

etmek sadece kUllUr savtı§ımıza ihanettir. 
Men!natıerl rencide olmut üc; be§ rat6'nln 

fq,·ikine uymama'armı matbuatın sallhlyet. 
far kalemlerine tavsiye ederiz. Burası Vay_ 

nıarı feııhetmlt bir Almanya de~ildlr. Biz 
'kQltUrlil insana her ne dlııdc, her ne mez:.. 

hebcle. her ne akidede olursa olsun itibar e
deriz B:?~ikten mezara kadar ilimle uğr&§. 
mak isteriz. Ama ilim için herkes Çine veya 
Fransaya gidemez ve gitmek lıtemez. Bur_ 
numuzun dibinde yetııen yeni Ulm çmarma 
balta vurmayın... • • 

r:ddetmeğe karar vermiş olduğunu be
yanda müttdiktirler. 

Kabinenin yarın Belçikaya cevap 
vereceği tanmin edilmektedir. 

Romanya 
Erkanı harbiye 

Reisi 
Bugün öğleden 
spora geliyor 

Ankarada toplanacak Balkan erk~nı 
harb!ye reisleri toplantısında bulunduk
tan sonra Cumhuriyet Bayramımızda 

bulunana olan do:ıt Romanyanın erkaru 
harbiye reisi de bugün ıehrimize gel-
mektedir. ~ 

Rumen heyeti erkanrharbiye rei!i ge
neral Sikitin ba§kanlığmda general Pa· 
peskot, albay Yuanityu, yarbay Teade
resko ve yarbay Lape&kodan mürekkep
tir. 

Heyet sa.at 15 de Romanya vapuriyle' 
gelecektir • 

Belçika 
Başvekili 

. ~ Bqtara!ı ı !.ncfde 
edebılı>ceğinl zannetUği muayyen unmırıarm · 
hUcumuna uğraml§ ve ayni zamanda mem. 
lcket lc;:lnde bir ittlra mUcadclesl açıınu,tır. 
HUkCımeUn geçenlerde parlamentoda kazan.. 

drğı muvaffaklyete rağmen mezuniyette bu.. 
lunduğum sırada hücumlar tekrar bqlamıt
trr. Nihayet milli banka hldfsesı ortaya çık. 
~tır ... 

Van Zeela.nd, memleketin hUlcilmetinln ic. 
raatı ve bu icraatı durduran entrikalar hak. 
k.ındakl hUkmUnU emnlyeUe bekledltlnl ıöy. 
Ieml~Ur. 

" iftiralar ıınelerdir ? 
Sabık bqvekWn mevzuub&luı etUll 1!Ura. 

lar §Udur: 
Belçlkanm en me§hur bankerlerinden Jü. 

liyils Bermct umumi harpten sonra Çeklerle 

Belçika mUll bankumdan Uç yUz milyon 
frank çekmlıı ve lUmadmr suUsUmal etml§. 
Ur. Bu aullstlmallııdcn dolayı evvelce bir 

kere hapse girip çıkan banker aleyhlııe ye. 
nlden bir dava açılmıı ve bUtUn defterlerin, 
hcsabatı tetkik edllml§tır. Evrakm tetkikin.. 
den sonra. Belçlka bankumdan çeklerle a. 
tınan Uçyllz milyon trank meselesinde, ban. 
kanın eakı derektOrU Frank ile, iki mu&v1ıı1.. 
nln de methaldar olduklan 11Uphesl uyaııııuı. 
tır. Muavinlerden birisi lallfa eden ba§vekll 
Van Zeclanddır. 

Van Zeelandın muhaıınert bu hAdJseden ıa.. 
ti!ade etmioler ve aullııllmalde onun fftlrald 
olduğunu ileri aUrmü§lerdJr. Bqvekll hllltO.. 
met niltuzundan fıtltade etmeden kendJlfD! 
müdafaa edebilmek lı;tn bqvekAletten v• 
mebusluktan çckilml.§ bulunmaktadır. 

Bayramda 
çift gündelik 
Bu sene Cumhuriyet Bayramında 

Türk işçisi - Cumhuriyetin en büyük ni
metleri.ı:ıden biri olan - İJ Kanunu hüw 
kümlerinden isufade edecektir. 

Cumhuriyet :Uayra.mında kanunan, 
bütün i~ yerlerinin tatli olması lazım -
dır. Fakat tatil yapılamıyan işler dola • 
yısiyle çahştırılr.ınk mecburiyetinde o -
lan işçilere iki misli ücr~t verilecektir. 

f ş Kanununun bu hususa .aıt olan 
46 inci ma-:idesi ve fıkraları aynen şöy -
ledir: 

Madde 46 - I - "2739,, numaralı 

"Ulusal bayram ve genel tı-ı.tiller,. ka -
nunu mucibine~ Cumhuriyet Bayrarmn· 
da bilümum iş yerleri için kapc:.nma 
mecburiyeti bulunan 29 i'kteşrin gÜ· 
nünde: 

A) Gündelikle ca!ıo:an i~ç:lcrin ta·n 
olarak bir günde!il:!eri, 

B) sa:lt hesab:yı~ veya parsa b&ışın;ı, 
ve yahut yaptığı iş miktnnrı.:ı görı- üc
ret alarak çalı,an !. çilerin. 29 ilktes -
rin gsnünden Ö:1ct>l:i iş hafta::ınd:ı k; -
zanmış oldukları ücretler tutarının, altı 
iş gününe tl~~simi suretiyle elde edile
cek vasati m:ktar nisbctbde bayrar.-ı 
günü ücretleri, hiç b!r kar~lığr olmak~ı
zm tatilden önse ödenir. 

II - Bulunduktan işin mahiyeti 'do
layısiyle 29 ilkteşrin gününde ça.lr1an 
iıçilerin o güne ait ücre~leri iki ıııia1i ·o-· 
laıU ödenir. · 
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Ta ... rihe mal onmuş bQyQ.kDerıın 

Aşk 
nıektupları 
Meşhur bir Fransız e d ib i s e vgi l isine 

şöyle yazıyor: 
"Yarın ak,am •• Bu da ne demek ? Yarın ak ,am 

benim için sabahın beflnde bafJayacak. Yar m, 
bugUndUr. Allaha çok tUkUr dUn geç:ı, saat 

doukzda kapındayım ı ,, 
"Herkesin hayatında, en az bir de. yesinde sen daima ve her yerde ha.. 

fa işrklık ·ve bir defa da şairlik dev. zırsm.,, 

resi vardır. Birçok kimselerde şair. Napolyonun mektupları 
lik devresi işıklık devresine dahil Napolyon Bonapart, yorucu ve bu. 
olur.,, sözünü tam bir hakikat olarak ı naltıcı barbler esnasında da sevgili 
kabul edenler az değildir. Şairlik dev. karısı Jozefine şöyel yazıyordu: 
resi a"ıklık zamanına tesadüf eyle. "Seninle dolu olarak uyanıyorum. 
mişse bu takdirde yazılan şiirlerin Kalbim üzerinde ne garib bir teeirin 
aşk mektuplarından ibaret olması ta.. var?,, 
bildir. Muhtelif zamanların muhtelif ·'Hayattan usandığım vakit elimi 
iİısanıarı tarafından yazılan aşk mek kalbimin Uz.erine koyuyorum, orada 
tuplan bir araya getirilse, kiınbilir o. senin tatlı ve eşsiz çehren çarpıyor.,. 
kuması ne kadar heyecan veren bir "Sana milyonlarca buseler, fakat 
eser Vilcuda gelir. Belki bütün yazı. senden ayni şeyi istemem, çünkü bu. 
la.r ayni sözlerin tekrarından ibaret. selerin kanımı yakıyor.,. 
tir? Ayni hislerin altında ezilen in • Piyemonte zaferiyle kazanılan şan 
sanların biriblrinden pek çok farklı ve §eref Napolyon için jor.efine mek. 
agk mektupları yazmaıarı acaab tup yazmaktan daha mühim değil. 
mümkUn mü? Verilecek hükmü ko • dir. Sevgilisine §()yle hitab ediyor: 
laylaştırmak için tarihe mal olmuş ''Çabuk gel. .. Geç koa.lırsan beni has. 
~eya tarih yapmı& bUyilklerden bazı. ı '"ta bulacaksın, yorgunlukla senden 
larmın aşk mektuplarından birkaç mahrumiyet bir araya gelince taham. 
satırı aşağıya alıyoruz. mUI edilmez bir şey oluyor. Gelecek. 

ııin değil mi? Sen burada, yanımda, 17 nci asırdan bir mektup 
· kalbimin üzerinde, kollarımm arasın. 

Ninon on yedinci asrrda güzelliği da. olacaksın, kanatlan, çabuk gel, 
Y...e zekası ile bUyi.ik şöhret kazanmJi 
ll:>ir kS;dmdır. Marki dö Sevinyeye i.. 
§IK olmu§tur ve onunla uzun aşk mu. 
!liaberesi olmuştur. !şte bunlardan bir 
0

!1iaç satır: 
' •'Kendimi mes'ut sayıyorum. Azab 
~iyor ve nedamet duyuyorum. Seni 
JbUtün varlığımla istiyorum ve senden 
!liaçma.li ihtiyacını hissediyorum. Sa. 
1 

na yazıyorum ve yazdıklarımr yırtıyo 
ırum.,, / 

' 'Mektuplarnu teKra.r telirar ok'u • 
yorum. Onlar bana lbazan ço1C naziki.. 
ne, bazan müşf'ikane, nadiren ateşli 

;ve heyecan1ı ve fakat daima kısa ge. 
liyor. Aynalnrda kendimi tetkik edi. 
yor, etrnfımdaki kadınlara gilı.elli • 
ğim hakkındaki fikirlerini soruyo • 
rum. Seni sevjyorum, ben deliyim ve 
eğer bu ak"8lll sözü.nü tutmazsan ne 
olacağını bilemiyorum.,, · '; 

Bethovenin bir mektubu 

gel...,, 
Vildor Hugonun bir mektubu 

"Sen öldUğün vakit, seni daima 
sevmekte devam edeceğim, ben öldü. 
ğUm vakit, seni yine seveceğim. Ben 
seninle ya.şama.le, seninle ölmek ve 
seninle tekrar dirilmeyi temenni ede. 
rim. Melekler~n bizim için duayı 
yapmalarını, Allahtan bu lutbu bize 
bahşetmesini temenni ediyorum . ., 

"Sen hayatnn!ın ve benim ebdi • 
1 yetim olacaksın. Ben sana bu 

mektubu 1876 senesinin son günü YL 
zıyorum, ve un onu 1877 senesinin 
ilk gUnU olruyacakşın. Sen yetmiş ya. 
şmdasın, ben yetmiş be§ yaşında ola. 
cağım. O kadar fırtınalı, o kadar he. 
yecanlı bir hayat arasında, bütün bu 
]utlar ve gölgeler içinde biribirimlzi 
kırk dört senedenberi ne sarsılmaz 
bir aşkla seviyoruz.,, 

"Allaha yaklaşıyoruz. Biz maddi 
birer vUcut olmaktan ziyade daha faz 
la ruhlaşmıı insanlarız. Etten kalp 
yerine, ıııktan bir kalp göğsümüzde 
çarpıyor. Derin ~kımızı meleklerin 
kanatlarmm altına koyuyorum. Seni 

Okuyuculanmwn fikirleri 

N ahigelerimiz 
ve Nahiye 

Müdürlerimiz 
Suat Oktav lmıaalle ve 1'blr müddet enel 
Karadeniz "iJAyetleri içinde yaptığım &:"e7.ld~ 
teıutdUtt'n ıörnıu, oldukıJm haklkl noktalan 
ıenç bir Yatandaş ıırfaWe yaT.maktan kt>ndl. 
mi afamryonım.,, başlığı ile gautemlze :'·an. 
lıyor: 

"Yurdumuzun bazı mtibim noktalannı teıı. 
kil eden nahiyelerde yalnız bir nahiye mu. 
dUrti vardır; bu müdür üzerine tahmil edl. 
len vazife çok ağırdır. Maalesef büyük te§. 
klllt ve ve.saltı bulunan vil!yet merkez \'e 

kazalarında bulunan tam te~kilAtlı nahiyeler 
gibi kaza ve vlllyet merkezlerinden kllomet. 
relerce hatta günlerce uzak mesafelerde bu 
ıunan nahiyelerde mukim bulunan halk en u. 
fak bir nUfuı, tapu l~l gibi husuıabnı yap. 
tırabilmek için birkaç günUnü kaybetmekte. 
dlr. 

Bugün devlet tanzim ettiği köy kalkınma 
pllnmtn tatbikmı ehemmiyet ve ciddiyetle 
t&kl1 ettiği halde Aııadoludaki nahfyelerlmiz 
çok bakımsız bir haldedir. Bundaki hatayı 

nahiye müdürlerinde bulmıyalım. MUdUr na. 
hfyenin mukayyidi, müsevvldl, mübeyytzl ve 

mahallin relal hük1llneUdir. lsUnat ettlft a..• ..! ----------------==-=---=~-:-::--------
ııayı kuvveti de iki jandarma erı ve bir on. ikt isat Vekaleti ""'ır 
b&§tdan mllrekkeptir. En ufak teterrüatıa f ~V 
da müdürler aıtkadar oımak mecburıyet1n1 iş Dairesi ÜçftncU lstanbul Bölges 
hlaaetmektedirler. .,J 

Nahiye merkezlerinin çofwıda bir posta Jlğlodeo : . t g.r· 
merkez veya bayii bile yoktur. Çoğwıda tele. 3008 sayılı iş ~anununa tabi .olup da ~9 ilkteırb Cutriburıye .t 
ton aramak da beyhudedir. Bu nokaanıan gününde işlerini tatıl cdecel: olan ışver cnlcrın; .. ,~~ ,_,.,. 
reçlrmtı oldutumuz mUenlt bJ.diaelerin de. Gündelikle veya saatle çalııtxrdık lan i~ilerin tam olarak gu~·u" 
rın acılarını dütUnerek biran evvel gidermek 

1 
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larmı ve parra ba•ma yahut iş miktarına göre ça ışan ;ınn es.. fJP" ı devlete alt bir vazifedir. Bugün köylü ta. :ı :ı e 
nıamen müıtah.ell vuiyette değildir. Bu.nlan önceki i~ haftasında kazanmış olduktan ücret tutarının altı iı günU!'l tlf'I J 
yakından görmek ve utklk edebilmek için den elde cdilecel: vasati miktarda ücret terini; işlerin mahiyeti dolil~,ıi of'., 
nıuntuam ıoıe üzerinde otomobil ile deftl tıkte~rin gününde de çalışan i~ilerin ise o güne ait ücretlerini ilci~. 
dat ve bayırlarda g1lnlerce beygir ile dola,. ve 28 ilkteşrin gününde ödemeleri, İ§ Kanununun 46 mcr maddetlg} 
:tnak ıunndrr. olduğu alakadarlara ihtar olunur. (727 ,.ı 

Elde mevcut köy kanunu gerek nahiye Cf e"' 
mUdUrlerlne gerekse kayrnakamlara esaıılı lstanbul GUmrOkle rl BaşmUdUrlUğ0_ 11011

:; 
bir hak vermemekde ve tahsil görmenı.ıı ,,.~ 
köy muhtarlarına. pek va.al a&lthlyet bah~L 1 - İstanbul gümrüklerinde açılan 40 lira aylıklı iki icra ve takı~ ~ 
mektedlr. MWklye amirlerine aallhlyet verir için başmüdürlüğümüzde müsabaka imti hanı yapılacaktır. 2 - :Mu9' 
bir kanun kabul edilmelidir. hanına girebilmek için aranan vasıflar şunlardır: ai' 

Mahallln hükQmet relııi namını verdiğimiz A) Memurin kanununun dördüncü maddesinde yazılr şartları iı JI 
nabıye müdUrlerinin maqlan bir poltı me. mak~ B) ııyaşınt ikmal etmi§ olmak; C) Hukuk fakialtesinden veya .J/ 
muru dereceaindedir. Kırda bayırda umuml p J 

mahrumlyeUer lçlnde hayat geçiren bu genç mektebinden mezun bulunmak; Jat'~ 
!erimize ıuaı ettikleri uıevklln ıaUnc.t ettiği 3 - Müsabakada muvaffak olanlar dan askerliğini yapmış o~an ~ıeri 
devlet ır- •'""e göre bir karıılık vermek büt alınacaktır. 4 - Tayin eldileceklerc taa dül kanununa göre alabıl~ .. 
çe için büyük bir yUk olmaz:. verilecektir. 5 - Aranan vasıflan haiz isteklilerin 2-11-1937 aalr günU

6 
_,, 

Nahiyelere birer tahrirat kA.Ubl vermek ve kadar dilekçeleriyle başmüdürlüğümüze müracaat etmeleri lazımdır. (11~\ 
tek m,.murlu bir poıta merkezi açmakla dev · kl"l b"ld" ·1 kt" r --" _... han g':.inü ıste ı ere aynca ı ırı ece ı . -, Jet bir ıey kaybetmez blllklı bazı yerlerde ..,... 
orta zamanlara alt kötü fikir ve zlhnlyet 
tqıyanları cumhuriyet rejim ve prensiplerine 
daha 1)1 alıştırıru§ ve y&k.mlaştırml§ olururz. 

Türklyenln temell k6y ve öz kuvvetl de 
köylü olduğunu kabul edlyonıak, 30,40 par. 
ça köyü. ve H.l:S bin nUtuıu bulunan nahı. 
yeterdeki idare sistemini kurabilmek içln teı 
klllt yapmakda kat'iyyen tereddüt etmeme. 
U ve bunun meınJekeUn eaaa ihUyaçtarı ara. 
ımda görmeliyiz. 

• Dış sıyasa 
Japonya konferansa 

gelecek mi? 

Beşftk'teaıı mezaıra kadar 
Sağlam ve beyaz kalan dltlfet ~ 

Diş macunu kullananlar bir çoı 
tecriibelerden sonra neden daif11 

RADYOLiN 
de karar kılıyorlar 

Bethoven, Giulietta Guiccardi ismin 
de bir genç xızr deli gibi sevmişti. 
Biiylik bestek!ra en mühim eserle • 
r inden biri olan Sonate au clair de 
lune eserini de bu aşk ilham etmif. 
tir. Fakat gene; kadm, Bethoven'in 
a.::!tma sadrk kalmamış, bir mUddet 
r. ··ira ondan yüz çevirmiştir. Li.ye • 
ı rnt senfoniyi yaratan dAhinin yaz • 
ı.. jı bir mektuptan IU cilmleleri alı. 

aeviyorum . ., 

' 'Topaz,, 

( 8(1,§ tarafı! incide) 
Japonya topla, tUfenkle, milyonlar 

~ aarfederek, Japon delikanlılarını yığın 
yığın feda ederek bir milli emel pe. 
tinde, cezbe halinde harbediyor. Ve 
bir takıın adamlar kulağına fısıldı • 
yorlar: 

Çünkü Radgolin 
"-ti D:ılerde (Küfeki- Trtre) husu· 

lünc imkan bırakmaz, mevcut olanlar~. 

lda eritir. 
yoruz: .- ı... ~ 1., 

''Meleğim; benim lier §eyim, tienlm 
benliğim; bana birkaç kelime liitfet. 
... Kederlerini dağıt ve benim sadık 
ve yegane hazinem olarak kal, na!ıl 
ki ben eenin için öyleyim. Allahnn, 
öen sana ne kadar yakınım, bununla 
beraber ne kadar da uzali ... ,, 

19 uncu asırdan bir ses 
Fransanm tanınmı~ ediblerinden 

Benjamin Constant'ın sevgilisine bir 
!hitabı: 

Fransız tiyatrosunun en gür.el eser. 
terinden biridir. 

Fi atı: 50 kunış 
Ankara caddeeinde Vakrt yurdun. 
da V AKIT kitaphane'5inde 

X 9 •un 

"Yann akşam, yarın akşam? Bu da Maceraları 
ne demek? Yarın akşam benim için Büyük bir cild halinde. Y_aını~ re. 
sabahın beşinde başlıyacak. simlerden ibaret. lçindekı küçUk 

Yarın, bugündür. Allaha çok sükür konuşmalarla hiç yorulmadan X 9 
Ciün geçti. Saat dokuzda karşında. un harikulade maceralarını takip 
ynn. Bana evde olmadığım söyliye • etmiı olursunuz. 
cekler. Saat on ile on bir arasında ' X 9 u 
tekrar geleceğim. 1 sizin gibi çocuklarınız da çok ıse. 

Acaba tekrar orada olmadıgm" ı söy ver. 
liyecekler mi ? Sonradan çekeceğim Bu onların ayni zamanda eğlenceli 
ısbrabı şimdiden çekiyorum.,, bir okuma kitabı da olur. 

Listin bir ka~ sözü Fiatı 30 kuruştur 
Meşhur Macar piyanisti ve beste • Çocuklarınızı te3vik ediniz. Hafta. 

klrr, Kiycfte bir konser verirken lıklarmdan ayıracakları küçük ye. 
prenses Karolinin harikulade gözle • kunlarla bu kUçUk rakamı kısa bir 
riyle elleri karşısında derin bir heye. zamanda elde ederek 
ci=ı içinde kaldı. Büyük besteklrm X 9 un 

ıliu heyecanı ifade eden birkaç sözü: maceralarından birer tane edinme. 
"Benim ilk demem, ruhumun ilk te. lidirler. 

neffüsli senjn içindi~. Bizi biribirmi. ı ı.-·lll••••••••••••lli 
r.e lba.ğlryan kalbin esrarlı euala.n ~ 

- Gel konuşalım ... canım. 
Bir münevver adam buna sinirlen • 

mez de neyler? Neyi konuşacak Ja. 
ponya? Eğer yapmak istediği konu. 
şarak yapılabilecek idiyse neden bu 
bugüne kadar olan konuşmalardan el. 
de edilemedi? Demek ki bu iş, bam. 
ba§ka bir iş ... Bu Japonya ancak kafa. 
sı kayaya çarpılırsa, kırılırsa durur. 
Böyle basmakalıp konferanslarla o. 
nun önUne mania konulamıyacağını 
artık ka.bul etmelidir. 

Samuray vahşet yapıyor ...• diye bar 
bar bağnıyoruz.. ama bu Samuray'ın 
canını pek sevmediğini ve ölümü gö. 
ğü~lediğini de kabul etmeliyiz. 
Şu fecaate bakın: 
Belçika sefiri davetiyeyi verdikten 

ve bu cevabı aldıktan sonra Tokyoda. 
ki Amerika, Fransa ve İngiltere BU. 
Yük elçileri de hariciye nazırı Hiro. 
tayı ayrı ayrı ziyaret edip; 

- Bu daveti kabul ediniz. Rica ede-
riz ... 

Demişler. 
Bu hal karştsında Japonyanın kon_ 

feran!a i§tirak etmek istiyeceğini sa. 
namıyoruz. Eğer Avrupa ve Amerika 
muharip Japonya ile Uzak Şarkta si. 
li.hh bir konuşmaya karar verirler 
ve derhal toplarını ve tayyarclerini 
konuşturmıya ba~larlar!a, ona bir dL 
yeeeğimiz yok. . . 

ŞEKlP. GONDOZ 

* Diıleri mine tabakasını çizip 

hırp:ılamadan temizler ve parlatır. 

*Ağızda mikropları % 100 kati

ye.tlc öldürür. 

{c DiJ etlerini besler, diş eti hasta

lıklarına mani olur. Ağız kokusunu 

keser. 

Siz 

Kullanınız. 
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- Çocu~ --- --- --------onsı $ôyt g_un bulunduğu yeri niçin Fr.ınsız krallarının meUlflan btilu • 
bu ernıy · d Socuğa f eyıın? Netice itibariyle nan Sentdeni kasabasının ilk evleri 
eğilim, On enalık yapmak arzusunda önündeydiler. Pardayan durdu. Bu 

ba.'\ına ' . u ağhyan anasma ve ba. hareketle Fausta da dUşUncesinden 
11.t ge rı verrn k . . 
d e'7veJ e fıkrlndeyim. Bir uzaklaşmış oldu. Şövalye dedi ki; 

. n tıe ı veyahut bıraz sonra teslim. - Madam, oldukça kalabalık so • 
l'ttı:ı "' ç kar' Ev t · · · t · l1 • '°lli'd • e , nıçın söylemiye- kaklara giriyoruz. tmdad ıs emenız 
dere Rönd ayanı. ~ocuğun bulunduğu ve halkı bana karşı ayaklandırmanız 

ltı t bırak erıneıı, onu çocukla bir müd akla gelebilir. Rica ederim. bir şey 
edı;;· arak kil ··ğü· l ...... ını, d . . . çu n eziyet çek • yapmayınız. Ses çıkarmayınız, nereye 
•Uı~;n aıı e~§tırılmediğini anlatmak, götürürsem eükfuıetle gidiniz. Bu si. 
"aı~eye ::sıne teslim edileceğini Şö. zin için daha hayırlıdır. 
~,,. gosterıneı· B · ·· 1 .ret koı ı. unlann hepsı Bu sözleri değersiz bir şey soy e • 
Sonra b~~y. Fakat güçlük bundan miş gibi söylemişti. Fakat bakıştan 
l'~ntna gt~.ktadır. Çocuğun ailesi ateş saçıyordu. Bıyıklarının dikilme-

~; lhUddet d:den sonra Pardayanı sini mucib olan gU1Umseme8i bile yü. 
l}ı daha orad a 0~ada alıkoymalı ve zünde bir şiddet hasıl ediyordu. Son 
Yaarna1ı. li'aka:n ~aglam olarak çıkar- derece cesur olan Fausta bile muka-
k• I>rnah? Ook b~t~ bunları nasıl vemet edemiyeceğini anladığından de 
' de~ı nıUekuJ. Maamafih. im di ki: 
I> a• • 

g· llrdal'annı _ İmdad istemiyece~im. sizin ar • 
lbi .gö~ teklifini kabul edermiş kanızdan sef$sizce geleceğim. 

~lldan ltib~ enın hnk&nını icad ettiği Bu sözleri her iki tara! da, yaralıy. 
Ulurıuy0l'd n mukaveleyi kurmuş la iki bağlı adam tarafından işitile • 
~ Ols\Uı biu. Artık nekadar güç olur. cel· kadar yu""ksek sesle konuşmuşlar. 
11:ltd • r haJ su t• w • ' ı. re ı bulacagı aşı_ dı. Böyle olmasına rağmen ~ardayan 

d~~ l\ttapta Yerı doğrudan doğruya onlal"a hıtab ede • 
k er ... Biz d var, arıyan bulur rek dedi ki: 
arazı e arıyalnn . h · kot Verdikte · - dedı - Bu _ Siz de işittiniz ya, anımınız gı. 
ıına dayanar.n sonra Pardayanın bi yapınız. yokas hepinidn başına 

?neye d :ak sakin sak' .... 
"etinı beiva.nı etu. BütUn dli~Unın yuruk - felaket gelir. 
~kU r noktaya topl '49 ce uv. Fausta onlar hesabına ce\'ab ver • 
haı "aıtyeunı d ıyarak, bu • di: 

.. de Uerd e unutmuş olduğu _ Hanımları susarken adamlarının 
:taf§·gr du·· Unın Paıı:ıayana kuracagıw tu- ~·"' t ede - hirbiriı:oi achtnt açmıya ......... re -

ı ş" eye ko 1 " ., b-
" 0vaıyenı . YU du. Halbuki ilk 
,.atesi · n elınd 
raha nı butrnaktı ~.n kurtulmanın 
btra t ta hat dU ij Şö~alye ise onun 
d 

1 
.kıyor, kat ş nebılmesine vakit 

l o dUrrnıya lU asını başka şeylerle 
en h zurn ·· ern,n h gorınüyordu 7,n emen · ,,. -

gelmişlerdi de. 

mez. 
- Böyleyse çok lvi. 

LIX 
PARDAYAN NELEK 
TASARLAMIŞTI 

Büyük cadde oldukça kalabalık~ı. 
Orada Pardayan yüksek sesle konuş. 
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hangi yoldaJ giderek gelecek olan 
paraları karşılyacağı o zaman :hiç ko. 
nuşulmadığı gibi, bu adamın bu i§C ve 
rileceği de şüpheliydi. İşte bunlar do. 
Jayısiyle evimden birinin ihanet et _ 
miş olduğuna. hükmediyorum. 

_-Kat'iyyen yanıldığınızı size tek. 
rar bildiririm. Bütün bunları ben biz.. 
zat öğrendim. Hem çok zahmet çekme 
den. 

- Buna nasıl muvaffak olduğunuzu 
sorabilir miyim? 

- Hayhay!... Bunları çok kolay 
öğrendim, buna inanınız. Adamlarım. 
dan birini İspanyaya doğru gönder • 
dim. Bu çocuk oldukça zeki ve mahir. 
dir. lspanyolcayı da çok iyi konuşur. 
Giderken yolda. bir kafileye rasgel • 
mişti. Elbiselerinin intizamına rağ • 
men onlar olduğunu anlamıştı. Bu a. 
damlar gü7.el fransızca konuşma'ktay. 
mışlar, böyle olmakla berabeIT lapan. 
yol oldukları derhal hissediliyormuş. 
lştc 'benim adamım bunlarla ahbab ol. 
muş, onlara biraz earab ikram etiniş_ 
tir. Hep beraberce içerlerken sizinki. 
lerin dilleri de açılmış. fazla malfunaL 
lan yokmu,, maama!ih, söyledikleri 
bizim için katiydi. 

Mösyö Dal baran işine gelince: si. 
zin sağ kolunuz sayılan bu adamı bu 
defaki işe de memur edeceğinize e. 
mindim. Binaenaleyh, başka bir ada • 
mımı Dalbaranı gözetlemeye memur 
ettim. Bu arkadaş bu sabah gelerek 
Mösyö Dalbaranm erkenden gezmcğe 
çıkt•ğmı söyleyince, çalışına zamanı 

~eldiğini anladım ve derhal ise baş • 
l:ıclım. Görüyorsunuz ya prenses, a _ 
c'!aıılarınızt kandırmıya, onlardan ôğ
r~nmiye çalışmadım. Zaten böyle bir 
§ey yapmış olsaydım, belki muvaffak 
olamıyacaktım. Muvaffak olsaydım 

da çok para Barfetmek lAznndı. Hal ~ 
buki hiç param yok. 

Fausta şövalyenin fevkalade bulucu 
kafa.sına hayret etmekten kendini me. 
nedemedi. Sadece dedi ki: 

- Sözlerinize inanıyorum. 
Biraz sustuktan sonra ilave etti: 
- Şimdi bu parayı ne yapacaksınız? 
- Ne mi yapacağım? Sahibine teıs. 

lim edeceğim. 
Fa usta yanlış anlamı§ gibi bağırdı t 
- Bu parayı ele geçirdikten sonra 

bana mı vereceksiniz? 
- Dediğimi anlamadınız galiba.. 

Parayı size vereceğim demedim, aah~ 
bine iade edeceğim dedim. 

- Zannederim ki bu para bana ait. 
tir. 

- Yanlı§ düşiinüyonunuz, bu para 
krala aittir. Sizinle her seyi daima a. 
çık konuşmak liznngeldiği için ıunu • 
da. ili.ve edeyim ki bu para kral on ü.. 
çüncü Lui hazretlerine aititr. 

- Anlamıyorum. Ne tuhaf iddia? 
Benim param nasıl kral on üçüncü Lu 
inin oluyor? 

- Anlatayım madam; bu para. neti. 
ce itibariyle emtia addedilir. Halbu • 
ki kanun mucibince, kral memleketi • 
ne giren her türlU kaçak eşyayı mü. 
sa.dere hakkına maliktir. Sözde p.rap 
dolu olduğu zannedilen bu fıçılar ise 
Fransa.ya kaçak olarak girmiştir de • 
ğil mi? Bunu inkar edemezsiniz ya.. 
Binaenaleyh, kral hakkını kullana .. 
caktır. Bu hakkı onun üzerinden ts. 
panya kralı bile alamaz. Aramızda a.. 
çık konuşursak, bu parayı sarf etmeli 
istediğiniz iş de göı.önUne getirilince 
bu fıçıların ona verilmesi gayet doğ. 
ru olacaktır. 

- Buna. itiraz etmem, fakat ba.lia.. 



~ ., = = Q, 
c 
= ~ = 
~ • 

= 
. 

fli'il 
m 
N 
CD .. 
Ut -N 
•• 
UI 

'.Pi\'RDi\:Y:J:NYN R'YZY 

1ım kral Filip bu meseleyi i§itinco ne 
diyecek? 

- İspanya kralı susmak llzımgel
d~ anlıyacaktn-. Eğer anlamıya -
cak kadar zeki göetermlyecek olur -
sa siz onu ikaz edersiniz madam. E
min olunuz ki bunun bir dedikodu ha 
11 atiiıama.sı doğrudur. Sizin için en 
b,yırfı teY bu meselenin kapatılma • 
ııtaır. 

ıP'a~ §Övalyenin boş yere tehdit. 
te bu}unmıyacağını biliyordu. Mağ _ 
lUp olduğunu gösterir bir tarzda ba _ 
§mı iğdi ve içini çekerek dedi ki: 

- Bu paranın kaybolmu§ olması 
beni çok müteessir eder mi sanıyor _ 
sunuz? 

- Şuna eminim ki, paranın kaybol 
masmdan ziyade sizi müteessir eden 
§eY iılerinizin geri kalmasıdır. Ne ya
palım, buna katıanmız. Hulasa ede -

cek olursak bu seter kaybettiniz. 
Fakat mücadele henüz bitmemiştir. 
Belki bir gün gelir galip gelirsiniz. 
Bugünden daha fena vaziyetlerde kal
dığınız zamanlar olmuştu ki bu de\·ir
lerde hiç de müteessir değildiniz. 
Halbuki bugiln sizi çok düşkün görü
yorum. 

Parclayan bu sözleri söylerken bir 
tara,ftan da Faustayı silz.mekteyci. o. 
nun ne diifündüğünü anlamıyor cleğil 
di. Bütiln arzu~m onu söyletmekti ve 
netekim cöyletti de. 

Prenses dedi ki: 

- Ben eimdiye kadar hüniyetimi 
muhafua etmiştim: sizin ve benim 
gibi çalJlkan insanlar için hürriyet 
kadar kıymetli bir gey yoktur. Bu -
gün, csirinizlm, anlıyor musunuz? 

Pardayan gi'tldü ve içim~en kendi 
keniline töylece dU§ilndU: 

- Bunu anlamıyacak ne var? Be12 
zaten senin asıl derdinin bu oldufq. 
nu biliyorum. 

Şövalye gözleri parıJdıyarak yUk • 
sek sesle: 

- Esir kelimesini biraz fazla bu , 
luyonım _ cevabını verdi -

- Ne olursa olsun, neticede elini& 
de~im yL .• 

- Evet. 
- Beni ne yapnıa.k istiyorsunuz? 
- Sizi kabil olduğu kadar 1UUn za. 

man yanımda alıkoymak istemekte • 
yim. 

Fausta içinden homurdandı: 
_ "Mel'un, cehenneme git i!l§al-

lah.,, 
Maamafih büyük bir 'irade kuvveti 

sarfederek kendini topladı. Adet! gU. 
Jer gibi bir hal takmdı. Bu Sırada fiuı 
mu§ olan Pardayan biraz dil§ündUk. 
ten sonra dedi ki: 

- Meğer ki ... 
Fausta ile eğlendiği muhakka'ktL 

Şimdi intikam almaktaydı. Fauata • · 
nın kendisine oynadığı bu kadar 0 • • 

yuna karşı böyle bir harekette bu • ' 
lunmasında pek haklıydı. 

Jj~austa şövalyenin alay ettifint an. 
lamamış gibi yaparak sordu: 

- Meğerki dedinizdi ?. 
- Meğerki teklif edecefim puar. 

lığı kabul edesiniz. 
- Şu pazarlık da. ııeymfo ! 
- Eğer kUçUk Luizi bana vereceli 

olursanız, ben de sizi lleJ'best bıraJn _ 
rnn. 

Pardayan bu sözleri ~k clddf bir 
taVIt'la söylemiıti. Fauata titredf. Bu 
teklifi hiç beklemiyordu. Zihninde ge. 
çirıliği planlarla o kadar mt'Jgu1dtı 
ki. kendi torununu unutınuatu bile. 
Tereddütsüz cevab verdi: 
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- lmklru yok. Meğer ki size bir su • 
al aonnama mU.aade eder misin.iz 
Pardayan? 

_ On sual, yüz sual, velhasıl iste.. I 
diğiniz kadar sual sonmuz, benim 
vaktim çok. 

- Çocuğun nerede olduğunu sir.e 
ıimdi eöyliy&bilirim. lki saate .kadar 
kollarınızın arasında olabilir. Fakat, 
hemen serbest kala.bilecek miyim? 

Pardayan kat•t bir tavırla cevab 
verdi: 

- Hayır, tahliye edilemezsiniz. Ba 
na yalan söylemiye teneı.zül etmiye • 
ceğlnizl bilirim. Dediğiniz yerde ço • 
cuğu bulacağımı bilirim, hatta alıp 

götüreceğimi de bitirim. 

- O halde ne korkuyorsunuz? 
- Korkmuyorum. Fakat siz çocU-

ğu şimdi, şu anda bile bana verseniz, 
ben sizi ancak bu akşam bırakabili. 
rim. 

- Yani mllyonlar kralın hazinesL 
ne girdikten BOnra değil mi? 

- Tabıt! .. 
- Kızınızı bu milyonlar uğruna f e. 

Cla mı ediyorsunuz! 
- Hiçbir vicdan azabı duymadan, 

ve hiç tcreddüd etmeden: 
- ÖyleY'!l6 ben de artık dil§Unme • 

den milyonlarnnı ve hUrriyetiml fe -
d~ ederim, f~at çocuğu vermem. 

Pardayan ta.bil blr likaytlıkla. dedi 
ki: 

- Keyfiniz bilir? 
'Bu llkaythk Faustaya hayret ver. 

mişti. Bunu şövalyeye attığı bir na -
zarla meydana koydu. Pardayan göz 
ucuyla. prensesi tarassut etmekte ol. 
duğundan onun bu hareketini gör -
mu,tu. Omuzlannı silkerek güldü ve: 

- Doğriısu prenses • dedi - çok ga. 
rfpeiııiz. Ben ıiziiı gibi bilytlk bir ser-

vet sahibi değilim. BenJm gibi bir ,,,,. 
kir için dört milyon büyük bir ffP' 
vettir. Bir ~ocuk için bu kadar ~ 
yx feda edemem. Qocufu iae ne 
istesem bulacak değil miyim? 

- Şövalye, emin olunuz ki bDl6 
mıyacakBJnız. _,.. 

- Siz de emin olunuz ki, ~ 
zahmetine blle katlanmıyacağmı-

- O halde? ., 
- O halde mi? Size aöylediın f8t 

celeye lüzum yok, bekliyecefiDL 
- Ne gibi? 
Pardayan büsbütün ciddlleeete~ ,. 

cevabı verdi: 1"' 
- Size tekrar tekrar eöyledidl .,. 

Nerede aa.kladığınızı bizzat habll' 
rirsiniz, ben de gider alının. 

Fau.sta alay ederek dedi k:1 :;.~ 
- Bunu yapacağımı dUfWP"' ... J 

musunuz? ti-
- Eminim. Şu yükselen gUıd 

zl nasıl yakıyorsa, sizin de ~ 
tediğim mal6mab vereceğiniz o ~ 
ce mubakkaktır. 

Pardayanm bu kat't sözleri ,..-"'
tanın Uzerinde ister istemez tesir iJilt' 
tı. Uzun bir düşünceye daldı; o d ~ 
nUrken Pardayan mUtemadiyell s .... 
dis!ni sUzUyor ve bıyık altnıdall 
gU1Uyordu. ~ 

- f3te istediğim yola girmif fi' 
nuyor - diye dll§UndU - nasıl oll' 
~e:Uğim gibi hareket edecektir. _.Jfl 

Pardayan bunda da. aldanm~: 
Faustaya çocuğu geri vermek ~ 
cesl evvelA manasız gelmişken,~ 1 
dUfilndUkten BOnn. değiştl Kat ~ 
da bu f §l tUrlU şekillere l!IOktU, ~ 
dl. çevirdi, nihayet mUmkiln ol~ 
nu hatn·ladı. Sentdeninin ilk ~ 
görUldUftl mada söyle diisUnJlı 
dl. 
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'l'" 1Yatroau, Aksa.rayda 
saat 20,30 da 

KAYNANA 
VOdvU, 3 perde 

wm. 
İltanbul yedinci icra memurlufUndan: 
Blr borcun ödenmul için mahcuz olup açık 

arttırma ile paraya cevrllme!lne karar veri. 
len ve tamamına 8000 lira kıymet taltdlr e. 
dilen İltanbul llmanma kayıtlı ve Türk san. 
catmı hamil ve kayden uzunluğu ıoo.o•. 
ıenltllİi 20, D ve derinliği 8,0~ ve 176,70 ı•Y 
rı.atı hacmi ı.tıablılnde ve 83,33 safi rUıum 
tonlllt.oaund& olduğu gösterilen '•e 1907 ta. 

rihinde Trly11tede inıa edllmı, olup 100 beygir 
kuvvetinde kampavunt markalı makineyi havi 

blr adet lıkovatı kazanı olan aynca bir adet 
tarama demiri blr adet domuz tımatı bir "
dtt kanca blr metTe zlnclrlı ber,aber bir adet 
ainclr merdanelfl Uç adet köhne göz demiri 
zinctrll iki parça bir adet fyl zincir bir kilit 
demirle blr ılmenı demlrl blr ıomun anahtar 
merdane için ıeklz can kurtaran yeleği, lkl 
zincir kilidi bir raspa çekiç bir eakJ yorgan 
blr yanm rota halat bir anbar kapağı mu. 
ıambuı, blr tahta yemek nıasuı bir afaç 
çf!t dllll makara bir direk çenberi bir battal 
bUyUk anale bir ıalyafora kancası, lkl met. 
n kadar bonı parçuı iki kırva mata.toralll 
bir direk lkl abrlı uydurma Uç vinç iki kilit 
bir ağaç makara dört flllka matato.rası, Uç 
battal makara bir kUçUk iki bUyUk bastika 
Uç manivelalı puntal dl'mfrf bir harap kuz!. 
na bir ııu ıarnıcı btr çam~ır teknesi bir bor 
da feneri bir ıilyom bir liman !enerl bir el 
dilmen dolabı bir ufak ayna bir rupa çekiç 
lkl el çekici bir u!ak zincir kllldl blr ku. 
manda tel&'ra! bir çaydanlık bir tencere bir 
fillka aen·lı patalya11 bir baıkUI matatoruı 
bir kazan önünde mika btr tek ktilhanlı ka. 
zan bir aarfiı kondenıer bir goznlk ton tu. 
Jumbut bir döğUı !erebjl iki pafta bir ln. 
gtliı anahtan oııblr çitte anahtar on aeklz 
tekli anahtar bir cırcır !!razı bir maili pu. 
aula bir muavlo parakete aaatı bir milli -'&il 
cak dört ııaret fllemuı, bir mUıtamel de. 

, tıız hartası btr eski barometreden ibaret 
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BAVRAKLARINI 
ALDINMI? 

.YERLi "ALLAR 
PAZARLAllna 
GiTMEKTE ACELE ET BAYRAKSIZ KALIRSIN 

il 

&\•antan mevcut Geyve dandaki algarlnalı 

reminin t&mamı açık arttırmıı.ya çıkarılmıı 
olunp 5-11-937 tarihinden itibaren ıarL 
nameaf herkesin röreb11muı için daire divan 
hanealnde aıılı bulunacak ve 29-11-937 ta. 
rihine tuadü! eden pazartesi gUnU saat H 
den 18 ya kadar 1ıtanbul yedinci icra da. 
!resinde aatılacaktır. Satıı peıin para ile.. 
dlr. Arttırmaya lttlrak için mez.kQr gemiye 
takdir olunan 8000 liranın yüzde 7,5 nl!betın 
de pey akçeal ıreya mllll bir bankanın temi. 
ııat mektubu alınır. MezkQr geınlnln nefsin. 
den dofan &'emlye muza! olan bllcUmle mUte 
raklm ver&'I ve rUıum ile telllllye reaınl borç 
!uya ait olup aatıı bedelinden ödenecektir. 
Yalnız lntlkaJe mUtealllk bekçi ve ma.aranar 
ile bedeli ihale muhataza mura!Jan mUıte. 
riye aittir. Arttırma bedeli muhammen kıy. 
metin yüzde 73 nl buldufu takdirde en çok 
arttıran& ihale edilecek akıl halde en çok 
arttıra.nm taahhUdU baki kalmak Uz.ere art. 
trrma onbeı gUn daha temdit edilerek 
1'-12-937 tarihine te.a&dUt eden aalı günU 
aaat 1' den 18 ya kadar gene dairemizde art 
trrmaya devam olunacak ve en çok arttırana 
ihale edilecektir. 200• numaralı icra ve ınu 
kanununun 128 mcı maddesine tevfikan ipo 
tek ıahibf alacaklılar ile bilcUmle diğer ala. 
cakWarm dahi ltbu l'emi Uz.erindeki hakla. 
nııı vı huwaile faiz \'e mura!a dahli olan 
iddfalarmı evrakı mUıbltelerile birlikte 20 
(i1n içinde dairemize bildirmeleri lAzımdır. 
Akal takdirde haklan deniz ılcllllle aabft ol. 
madıkça aatıı bedelinin paylaotırılmaamdan 
hariç kalrrtar. Allkadarlarm ffbU madde! 
kanunıyeye röre hareket etmeleri ve daha 
fazla maıomat almak lıtlyenlerln dairemizin 
1135/2338 aayılı doıyaaına mUracaatıarı ve a. 
llcakJıJarm ııcu l'emlye alt bllcUmle maJO. 
matı öfrenmıı ve o ıuretıe arttırmaya lotl. 
rak etmfı addolunacakları lllrı olunur. 
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ve BEL GIEVŞEKLnGDNE KARŞI 

HORMOB • 1 N 
T•bleUerı • K•r •cz•n•d• arayınız. ı !-ost• ku:u•u 1255 Hormobln J 

Hlzmelcl kadın 
.. aranıyor 

Çocuksuz bir aile yanında çabıacak 
30 - 40 yaılarında kimseıiz bir kadın 
aranıyor. Matbaamızda Ahmed Can ad· 
resine müracaat. 

Bir bayan aranıyor· 
Usulü defteri ve muhasebe, dakti

loya a.sina, yazısı dtizgün bir bayan 
aranıyor. Almanca bilen tercih edi. 
lir. Vakıt propaganda servisine ace. 
le müracaat. 

1 

HAZIMSIZLIK 

PERTE~ ... ~:;;;~~7:o:prlmelerl 1 
Çok terniz bi - Karbonattan ve toz karbonat almalctaıki mütkülit 

göz önünde tutulank yapdmııtır. 

HER ECZANEDE SATILIR. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma --•·i•iiAiiipaiiiiuii::·f:·:.r:·:::i::i:ı:ii:nii:ı:ii.iiniii111iiiaaiiiiıini11i11iii21iiı•i 

~~~n~j~!i!~~~~ 1 Adana, Erzurum, Ka~. ve Konya Doğumevlerinc !azım olan 215 kalem 
işçi defterleri vc cetvelleri hazır. : cerrahi alit, tıbbi malzeme ve laboratunr edevatı açık ekıiltmıoye konul • 

ve Eksiltme komisyonundan: 

mu~tur. ' 
larunı3tır. 1 ı - Eksiltme Cağ!oğlunda Sıhhat ve içti~i Muavenet 
lşçi cetveli 50 kuru§ • 

nasında l:urı:lu l:or.ıisyonda 27 -10-93 7 çarıamba eünü ta:ıt 
Hesap pusulası 1 kuruş 

.L9 ( 2 - Muhammen fiyat 1329 lira 95 kuruıtur. la vesikası yilz para) 
':# 0 3 - Muvakkat garanti: 99 lira 7 5 kuruıtur. 

Müdürlüğü bi-
15 de ya • 

1 
t 8 mukavelesi (yüz para) pılacaktır . 

lş Kanunu 1 kuru§ ı u K" be . 4 - ıteklilcr ı.ırtname ve listeyi her cün komiıyonda ıörebilirler. l> ıQı.. satı§ yeri: tnkılab ıta vı 
(\ "8ek &iia.--===========:::;-7"'--:--- amwıa:11ananıı::::::::::::-.::.::ırmm:sııa11111=nı=11ıa:1111111111aı 5 - htekliler cari seneye ait ticaret cldaıı veli!Qıile 2490 :.ayılı kanunda 
~ltılsy0 Mtlbendls Mektebi yazılı lbelgeler ve bu ite yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektu-

~tL eJc•-ı..j nundan • bu ile birlikte brlli gün Ve tfaatte komisyona aelmeleri. (6958) <\; .. ,_ ~il .. 9 • __ ............. ı. il- • 
~~~~q ~ın~ • . r~=~~---~-- -- --7~---~~~----~-~----------------ııı ~eıı ~e konuıınu eeneıı aonuna kadar ihtiyacı olan 37000 k~Io ekmek a. I Meccani muayene 1 Akay işletmesinden : 
ct•tır eıı 11 kuru ıtur. İlk teminat: 305.~ lira ve beher kılonun mu. Pel'f'mbe &'Ü11ıerı aaat 2 den G • kadar 

tıı. ~a~ ıtur. EkıUtmeıl 5_11_937 Cuma günU ıaat 14 de yapı. Ortaköy Taobasamak Palangada ~ Camialunda iıletmemize aid "Sebat" motörü heyeti hazıraaiyle ı ikincitC!rin 
~~ "c .~teıını gör-ek . . . numarada Doktor Mümtaz GUrsoy I 937 pazartesi ıgünü saat 14de açık arttırma ile aatılacakut. 

•t il -. .. ~ ""U •q lıtty _, · klerın bellı _..ıı ı Tafsilat almak iıtiyenlerin her gün ve arttırmaya ittirak için yüzde 7,5 mu-ln 1 ~ ll'IU•s ea.ı.ıerın her rün ve ekıiltmeye gırece fakirleri para11ız mu:ı.yene ~er. :: 
o llnu v UYUnda k . .. :ıcaat.. •• ... ___ .. vakkat teminatlariyle tayin olunan gün .ve saatte Akay levazım şeft1· -g·ınc mu·· ra-t. (

7043
) ıne tep binaıu dahilindeki komıısvona mur • ı :::::::m:::::r:n:::m~:::r::::: ....... --··· .. 

t caatlarr. " 7218" 



Yabancı · 

Objektifinde 

Ordumuz 
Almanyanın en büyük resimli 

mecmualarından 1llüstrite Çay. 

tung, son nüshasını Türk ordu

tmna ve son manevrnlara hasret. 

miştır. 

Burada gördüğünüz 

resimler, bu almanca mecmuadan 

iktibas edilmiştir. 

• 

.. 


