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~r nıuota~am bir ric'at halinde 

•1ctnl(· 11 ar ilerliyorlar ... 

cı .. 'n Yolunun : kesilmesi bir 
0nlirn noktası sayllıyor 

lann Soochoucreekln ıtmal aahlline V&rmlf 
olduklan lllSylenmektedlr. Btınw, 1mUyazlı 
mlntakanın garp kısmmm mUntebumda 
kA.lndlr. 

Tekla Tavaryat 

Italyanlara karşı 
Habeş çe'teıerini 

Tekle Havariyat 
idare edDyoır 

Roma {Hususi) - Gazeteler Habe
şistanda genişliyen çete han>lerinin 

Efkarıumumiyeye 

Açık mektup 
Yazısı 2 lncl sayfada 

Bale ar 
adaları 

DnglDteıre Ak<dJeınnznn lkapoDaırnrnı 
klllltDedDğD glYıın DtaDyanon haın 

ne onur'? 
Fransa müstemlekelerini tehlikede 
görmeğe başlad1. Cezayirde ve 

Fasta silah fabrikaları 
açılmasının sebebi nedir? 

ltalyanm şiddetli mUdahalesile behe- ~ill • 
mehal önleneceğini efklrıumumiyeye . F A s A F ~ i K A 
temin etmektedirler. 

Tribuna gazetesi Habe§iuanm Go. Mayorka, Minorktı ı•e /viza adalannın garbi Akdenizdeki nwhim mevkiini ve 
jans mıntakasında Habeş ~telerinin Almanlar tarafından tahkim ed~i~ ~iril~n AldObran adasının bulunduğu 
yeniden faaliyete ba§ladıklarniı kayd- yerı gosterır harita 
ederek bunlara klµ'lı mücadeleye girl- P'ranıa ııe 1ngtıterenin, ltaıya ile uzıqmaama imk&n var mıdır? 
iJdtğini u-zmllktA.dır. Avnı ,;&azete.xe Ademi müdahale komttulndekt büı ı&tbl anl'flDal&rd&n gitaii!e csulı bir dostlu~ 

goreoırkaç yüz atlıdan mürekkep dofabllecej'{nl iddia edenten f.n&Dmalı mi! 
olan Ha.bej çetelerine Habe§ist.anın•es- Son günlerde lngilllı matbuatında gi5rlllen bazı nlltbln neırlyat ne dereceye Jradu: 

ıamlmldlr? 

ki Paris sefiri Tekle Havariat kuman- BrUklelde Pacttlque kofıferanauım toplanmuı yaklqırken, !ııgWz ve Fransız h~ 
da etmektedir. metlerinin İtalyaya k~ı g!Saterdiklert aJAka. bu Od devleUn İtalya ne hakikaten dost oL 

Eskiden Ha beşistılnı Milletler ~ mağa ve anlll§mağa karar verdiklerine del& 'et edebilir mı? 
miyetinde temsil eden ve Avrupada GUı llc hML!eler içinde İngiltere ile Franl&DID ltalyaya k&rfı takip etUğl m~tereıe 
bUyUk bir §Onret kazanan Havariat politika null bir çehre g!Ssterirse glSsterstn bU :iki dev'let ou anda ltalyayı imha lçlıı an. 
H lv... lqtnt§ bulunmaktadırlar. , 
a~istanda, çete muharebelerine de- lngflterc ve Fnuısa, bir İtalyan imparatorluğunun ancak kendi lmparatorluldarmm za.. 

vam ederek İtalyan kuvvetlerini rahat rarma olarak teşckkW edcblleceğinl bugün eskisinden daha. iyi takdir etmektedirler. Roma.. 
sız etmektedir. Havaryat, müstevliler ya açıkı;a dUtmanlık etmekten çekindikleri halde, fçin iC!n İtalyayı imhaya çaIJıtıkları 
le döğUşmek Uzcre aiplomatik V'azife- muhakkak olan bu lkJ devlet bilhassa Balear adal~d&kl İtalyan !fgalinin devammdsn 
sini bırakmış ve memleketine dönerek ııon derece tedehhUt etmektedirler. Bugün lııgUtz ve Fraıuıız deniz erkA.nlharbfyelerlnl en 
kumanda almıştı • çok dUgUndUren mesele bu Balear adalarmm tıgaU meaeleatdlr. 

lnglltere ve Fransa Mayorka ve İbl.za a dala.rmm !taıyan millileri taratmdan ffgalln• 
evvel& fazla ehemmiyet vermemlılerdl. ÇUnkU İspanyada h0k1hnet kuvvetlertııfn ergeo 
Frankoya galebe edebileceğine kani bulunuyorlardı. Tabii blSyle bfr p.lebe 90DUDda adalar .. 
dan ltaıyan mlllslerlnl çıkarmak gilç bir it olmıyacaktr. Halbuki ullerin Altürl'yt tamamı.. 
ıe zaptetmeat Be.ak btlkQmetlne nlbayet veril meıil ve slyu! v&ZfyeUn aldıfr yenı ,ekil :rran.. 
ıtonun hpanyadan kolay kolay tardedflemiye ceğlnl g6ze vurmaktadır. ltaıyadan ve AJ

4 

JD&DY&d&n utJere yeniden mllhtm miktarda bUytık top ve ııon slltem bombardıman tayya.. 
releri g!Snderlldlfl de allylend1tfne bakılmla, Fr&nkonun diğer cephelerden botalan bOUJn: 

Erkanı harbiye 
Reisleri 

Toplantılarına 
yarın başlıyor.lar 

Yunan ve Yugoslay Erkanı 
harbiye Reisleri . 

Kırıkkaleye glttller 
Ankara, 27 (Telefonla) - §ehrimiz

de bulunan doat ve müttefik Yunan ve 
Yugoslav erkanı harbiye reisleri askeri 
fabrikaları görmek üıere dün Kmk
kaleye gittiler ve oradan da Kayseriye 
hareket ettiler. 

Karde§, tramn hariciye veziri Samii 
de bugw:in Kınkkaleye gitmektedir. 

Ankara, 27 (Telefonla) - Balkan 
erkanı harbiye reisleri toplantısı yarın 
sabah başhyacaktır. Sabalı saat onda 
yapıla'.:ak ilk toplatından sonra öğle 
yemeğini müteakip ikinci toplantı yapı-
lacaktır. · 

_.- Devamı 8 1nClde 

Misafir Romanya Başvekili 

TA.TARESKU 
Bugün 

şehrimize gelcll 
Merasimle karşılanan 
Başvekil bu akşam 
Ankaraya hareket 

edecek 
Romanya Baıvekili Tataresko, 

Ankarayı ziyaret etmek için dün akşam 
Bükreıten Köstenceyc ve oradan da 
gece yarısı emrine tahsis edilmiı 
olan Romania vapuru ile tstanbula ha
reket ctmi§tir. 

Başvekil Tatcft'cakoya, bu ziyaretin
de, lhususi kalem direktöril Civicianu 
ile Rador ajansı direktörU Hurtig refa
kat eylemektedir. 

Bu seyahat ınJnasebetiyle, bütün 
'.BükreJ gazeteleri, Romanya ile Türkiye 
arasında mevcut samimi dostluğu te
barüz ettirmektedirler. 

Mlaafirlmiz tehirimizde 
Bilyük misafirimiz bugün hususi va

purla saat 14 ten aonra gehrlmize gcl
mit bulunacaktır. İki torpitotn11% Bo
ğazın dıtında vapuru karıllxyacak ve li
mana ka~ refakat edecektir. 

Paderevski 
Tekrar siyasi 

hayata mı atılacak 
Polonyanın diktatarlftğe delfl 

hllr yaşamak ihtiyacında 
oldnhnu söylftyor Şapel bilkuvve Japonların elindedir. ı.tu 

• ..,- DeTUDı s 1neıc1e Sr 2 ,. ....... lllını11111ıımunıı11111ıınıııııınınmnıt11 ,,,.-- ~ ne.amı e meıda mr, l'azım.e~~ 
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2Jış Sifa&a 

Dünya vuzuha 
gitmiyor ... 

Efkarı unıunııyeye ·~ r3lat/ala dal!, 
cnıversıt• 

kitabi ,, Üçüncü açık mektup 

Yazan : Şekip Gilndüz 
B UTUN çalı1tnalara, bü:Un dik~atlere ve harbi istemez gibi bir tavır 

Matbuat hadisesi §imdilik bir müta· 
reke dcvre&ine girmittir. Dün, üçüncil 
defa olarak küfür edebiyatına ve karıı
lrklı h.ıtaretlcre bir nihayet verilmesi -
ni teklif ederken doğrusu böyle bir 
netice elde edeceğimizi sannuyorduk. 
tki tarafa bu teklifi israrla yapmamıza 
sebep olan cihet ıu idi: 

Muhterem Celll Bayar, kabinesini 

Nasıl bir korkunç otorltddir? Şimdiye 
kadar bu adamın kar§ısında bizim dili
miz mi tutulmuş ki sen bize bir temzilik 
rehberliği yapmak istiyorsun? 

Bizim çirkin l:ıulduğumıız nokta, kil
fürbıızhk tarafıdır. İtiraf etmelidir ki 
bu küfrü :ki tara f ta işlcır.iştir. Nadi 
daha babayani küfür savunnuJ, zatıd· 
lanız da Alameribın küfürlerle muka· 

takınmış olmalarına ragmen bilyük demokrat devlttler ve bu devletlerin 
~üz~hiri gibi gözüken Sovyrtler, dünyayı devamlı bir sulha ulaıormak yoluna 
tı~ış sayılamazlar. Günlerden ve aylar dan beri devam e!:len diplomatik faaliyet· 
lcnn sonunda dünyanın gösterdiği manzara en ufak bir insani vuzuhtan mah
rumdur. 

teşkU etmiıti; milli bayram yakla~tyor· bele etmeği tercih buyurmuşsunuz, 

1 sT~ üntverti~ ı~ nebt profesörlerini yet~I 
söylenen sözler ara.smd& ~'.:.ı.r ti' 
ka.time ça.rpım§tı: O ~~ 
yazmamış olmakla ittiha.Dl ~ 
Bunun ne demek olduğunu .;..,..t ',tP 
tnn: İçlerinde beynelmilel P';,,ııfı 
bi, hatta yeni nazariyeleı' 1'1· (JI 
mektep tesis ebniş adanılat 
larmda mr eseri yok? . ~· du, Milli Şef, memleketin içinde ve dı- fark bundan ibaret. 

O ittiham bana gayet gar~ 'iP 
müştü. Ne demek olduğunu ~~cf 
selere sordum ve manaaını ~; 

.. Ne olmuştur? Ademi müdahale komitesinde 1ngiltercnin ttalyaya gösterdiği 
musama.ha .. • • lh A .. . ve mwnaıat su a veya vrupa medeniyetine ne kazandırmıştır? lngil-
~~~e biltiln zevahire rağmen hata İtalyanın dü mant değil midir? Ve İtalya bu 
duşmanlığr en had bir devr.eyc yaklaştırmanın yolu!\:hn ayrılmış mıdır? İtal
ya, Latin ırkmm en mümtaz bir nümune !devleti olan Fransanın eııdiselerini gi-
Ciercbilecek mi.tiir?. ~ 

' iıte bir sürü sual ki, bunlara benzer bir milyon sual daha ardarda sorulabi
lir. Ve her birinin hakikatlerden alacağı cevap mutlaka menfidir. Akl:leniz mese
l~~· bu meselenin sa11ha yUz tuttuğu iddia edildiği bugtınlerde eskisinden bin 
kat daha tehlikeli ve dikenli bir safhaya ulaft11ı§tır. Avrupa ~iplomatları her ta
rafı delinen uç teknelerinin lehim tutmadığını hala anlamamış gibi görünmek
ten zevk alıyorlar. Muhterem Ru%Veltin en insani hislerle tahrik ettiği bir mu
tahhu heyetin Avrupaya yoltandı~ı şu günlerde Avrupanm bu hali Amerikada 
rcıurrection'a uğrayan demokrasi idealizminin ilk hamlede büyük bir hayal kı
tıklığına uğramasrna sebep olabilir. 
1 

BrUkael konferansı Pacifique mevzuu üzerinde azala~nın bir anlaşmaya u
Jaımalannr temin delebilmek için evvel! ve mutlaka bunlann Akdeniz üzerinde 
l_!ıı~annr femine mecbur olacaktır. Böyle bir mecburiyetten doğacak netice 
ıçrlitır: 

' -BrUkscl lio!eranamın (iyaıtCoıu. :A'merika demokra.sinin tekrar doğmasr· 
tıı , ilfeC!ıllf. clhan ahengini kurmak ve llu ahengin tohumlarını serpebilmek 
$n, evvelll. yıllardanberi metrOk ve bakımsız kalan sulh ovalarında bitmi' ne 
~:tar <!llien ve ıtufeyU nebat vana bunları •İtip aüpUrecek yepyeni ve çok keskin 

r trrpan lcat etmcge mecbudur. (Devamı 6 tıetaa) Şekip CUNDUZ 

ımda umumt bir dikkat ve muak ile 
.beklenen nutkunu hazırlamakla meı· 

guldU. Bu kadar mUhim tartlann içinde 
bulunduğumuz bir anda, efkan umu -
miye, elbette, me!':lk ve allkasmm ga
yet adi bir mevzu il.zerin.de istismar e
ldilmesini in(ialle brırlamalc baklana 
malikti. 

Binaenaleyh bugün bir tarafın sil -
künla, bir tarafın asabi bir ~ takına
rak boyun eğdikleri ve kabul ettı1tleri 

tekli!imiz tamamiyle memleket scv~
sinin ve memleket mantık ve ıuurunun 
bir icabı idi. 

Bu vaziyeti Tan baımuharririnin 
yanhı tefsir ettiğini söylemekten ken
dimizi alamıyacağız. Yalman, tel: ba -
§ına, baırmıza bir temizlik Mesihl ke
sildiğini sanıyoraa\yanılır. Temizlik bi
.dm çok eski mücadele mevzuumuzdur. 
Ve bu memlekette her vatanda~ kendisi 
kadar bu mevzuun ve böyle bir sefer
berliğin neferidir. Zira temizlik bizzat 
ve binncfis Kemalirmin tam kendisi
dir. Kemalist olm~k demek bir balam
<Ian da, her an için temiz olmak, ya
nındakilmn temiz olmalarmı istemek 
ve kirlenen uzuvlarr devamlı bir itina 
ve titizlikle temizlenmcğe zorlamak de
mektir. Binaenaleyh ortada yapılmı§ en 

C 1a1 B -ınıun ufak bir kahramanlık mevcut değildir. 
9 ayar kabinesi Hldise gayet tabitdir. Nitel:im evvelce 

KURUN' da 1 taıeanuzdaki la&beU teytt, bunun aksi telAk- Öe g~ne bizz.lt Nadinin phamda, bu 

A 
SDI us, buriln, bmet tnönOntın latlfa. kUert ı.e tekzip etmJıtfr. nevi tabii hldiselerin bir hayli tecrübe 
amd&n v.e yeni kablnenln kunılupnıdan Bununla beraber kabine bqkanlığmda vu edildiği herkesin malOmu'dur. 

baheed!yor. Bqmuharrlr, yeni kablnenln ea.. lrubulan de!l§lkllfln program ve icraat aa. Şimdi gelelim, ıUnün en mUhim me-
kl.aııclen cok u ~:ıQldalmıa n ara ma bumda ~bir tel1r1 olmryacafmı iddia eL hlaine.. N8di d~ ki: 
de.tet l~t'rt ~da ~~ clolaau &&.. ınek ani.lit ofur. ~Cak 'bu huw.ta mey ~ ., 
J1alan ~ JhUyat ne kandamak IAum. .sub ~-'prOtram"'delfllJOL·"'~·~"·-=· Ahintt Emüı ~ ;fitihW~~-
ı'ıldJfbıl ~ ettlret"ek eliyor ki: ftnden· ziyade mesai t&r%l de!l§fklllt demek me.iııde bir vesib. hmalayarak ken • 

''İmnet :lnönünlln mezuniyet &ldıfı g11ııler. daha dotru olur.,, dini gilç kurtardın.,, 
de bu hldlMye bir nevi ida.rt lıılallp req1 Amil U•: Bllyilk Oncler Atatüıtdbı lılrk.94) Bunun tlzerinde Nadi israr etmeie 
vermek ı.ttyen bazı gazeteci arkadqlar ol. &11n llOnra BtıyWc M.IDet llıledı.tnl açarken neden lüzum cördil bilm.iyonıı. Fakat 
muıtur. O vakit bu telA.kkinln çok yanlıf ol. 11e11ebq1 natklle verect>tl dlttktl1lerclen ve ~hmct Eminin red için gösterdiği isra· 
dutunu §abat bir mUtalea olarak YUDllft.ık. Oelll &yamı Meclı.t.e yapacaft beyanattan nn m!nuı nedir? 
BugUn artık kuvvetle aöyllyebtllrtz ki CelA.l yeni hUJcnmeUn propammı anlıyacaftmm Galiba orada böyle bir vesika imza-
B&yar kablneatnın tefekkUı tanı bizim mu. ka d bl ...... 

Y edttek yazısını .u•yor. lanmıı. Fakat buna oraya giden gazete-

Bayar a dair ÜÇ menkıbe cilttden ancak ilcisi imzalamamq. Ah-

AKŞAM'da : mecbur kalmıılar. CelA.l Bayarm ayaklan, met Emin bu ikiden biri mi? Eğer öy-
ceıaı 

A KŞ~ICI,, lmzaıılla yazılaa bir yazıda, 

yeni ıs.tvekfl Cd.ll Bayamı ".tnkıı&pçr. 
l',Jı.k ve lbWAlclllk,, Vetheelnden bahaoluınqor 

1ıve mDll mUcadele ıtmıertıae ut De meııkJbe. 
I" aıalatdıyor. 
~ CeW ~.zeybek kılığma girerek dal· 
,öan dafa gezmek mecburiyeUndo kalmıf. Bu 

1~ Dk teıebbüa etUtt a.man, karııama bir. 
denbtre haklld Uç zeybek çıknuf. 

1 Onu ~yle bqtan &f&lıya aüzdUktcn aon. 
ra: 

- Be kızan, aen ne blçtm kızanmı?. de. 
mfJlcr. 

- Nem ekalk? 
- B&kaana, dizlerin bembeyu.. 
Zeybek elbiaeainde dizler meyd&nda bu.. 

lundugu 1çln, tablatilc, güneften Y&DDUf ol. 
'malan iktlz& eder. 

Celll Bayar, ,Oyle cevap vermı,: 
- Aakerden yen! terhfa edlldim, Jmanlar. 
Bu cevap, zeybeklere makul 16riınmO,. 

tekllJp ıttm)fler. Fakat ıenç ihWAlcl yaJnm 
kalmca, atgara ktlllle bacaklannı karartmıt. 
vtık, hak11d zeybekten blr farkı kalmllDJf. 

1 Çeldlmete mecbur kal.DUflar. On ktllur 
a.at, daldan dafa tırm&nm.Jll&r. Nihayet, 
'lnlmc:bklan bir kl)yde kendJlerinl "ta.mire , 

• 

parçalanmıı, ıı~ıı bir haldeymfı. le ise neden bu Çekingenliği gÖ6tcnnck 
- Yarın bir ıeyfn kalmadan yoluna tek- batasma dii}tnüJ?. 

rar devam etmek 1ater1en ta.banma pl§ID.11 tatildi! ma.hkeı,ıesi, belki kendilerin
aofanı kaynar kaynar yapııtıracafıZ. Çok deıı bir Vesika •lmamııtır, neye lllam? 
&CJtır ama. dayanablllnen en iyi '•tamir,, Neye alınağa lüzum görsün? Fakat 
u.ulll budur! • dem.lfler. kendileri tarafından lnlallp ideolojisi

Razı oımu,. Dafda., bir kulUbenln önünde nin teıkilatx olan yan aiyasi bir mües
oturmut· K&l'fıda Aydın yanryormu1- 8ofan. eeıeey. e böyle bir veaika f6nde..;t-:., bu 
lan yaprıttrnuaılar.. •46U.., 

YUr ıı..ı-•- nu ınkira lcaUac.nunrn -bna•":. ned:....., - eı;......., aızrsından tabanrmda hiçbir :r--· ıua - .u' 
acı duymadım! • demlf. .. Bunun dııında, Ahmet Eminin bu-

l Btr cuua papaz yalc&lanmı1- tbW&lln run l8yliyebildiği yeni hiçbir ıey yok-
ıtppk m.abkemeat derhal hlllnnUnU ven:ı:ıl§: tur. Yalnız dün Hakkı Tarık Usun or-

- td&m.. ~~attığı fikri benimaemiJ olduğu gö-
sır daratacı kurulmuı, umıtlar. ~üyor, Yani bu nevi miinalcaşalann 
Papazın adamlarından bir de c;ı.ngene var. r ~üzunı olduğunu tekrarlıyor. Maa-

mıı. Biraz sonra, vakadan bihaber, o da çı. mafıh Ortay .. ı bi ua1 d ,, . a foy e r ı e atıyor: 
kageımıı. B 

ka - 8z: g:ızeteci ark.t~aılar, bahsi - Ne t.Uyoraun? _ diye aormuşıar. 
- Papazla ıörtlfmek .. Onun yanma stde. 

cettm. 
Zaten ODUD da cUrmQ belli tmlf. Slr btı. 

kUm de ona verilmlı. 
- Haydf, gl5rtl~tUrün .. Yanma git.sın. 
Ve yanma götUrmUşler. Ebediyete kadar 

gl5rtışmeleri için bir darağacm& da o çıkmıı. 

~yın 1 Çırkın oluyor.,, diye tenkit ve 
tarızlerde bulunuyorlar. Bu bahsin ka-

~an~ını istemek, Türk gaztecitiğin
~. ırlı Ve ıüpheli eller bulunmasına 

musaınaha etmek dcrMktir. Soruyo
rum • B" 1 
d 

• oy e bir müsamahaya razı mr-
rrlar? .,, 

Celal Bayar, yerıi başbakan .Ahmet Emin yukan4da da söyledigyi -
tnız o'b• b 
ha.11_•

1 1 u esasa temas edince bir tu • CUMHURiYET' de 

Y UNUS NADi, burb, 1lıal k...._ta te.. 
telddlll etratmcl&ld mDl"en'armı 

eerded.lyor. hmet lnöntl lalk6metlaln <ıam. 
\ariyet R. P. Din 1lmll mlddet it lıqmda kel 
.DUi blr hlUdbneıta oldolunu, OeW lla7ar 
}lllk6meUnlıı de a1Jl1 Paı1hıln 1'll1 bir ..... 
ftlldDe ite devem eden yenı lallk6meıtl .... 

landujıınu, kabilledeld köçek farka ıöre de. 
hDt n harld a1,reaette berbanıt bir detlllDe
yt dlltlbıme-fe blle mahal olmadıtmr aöyU.. 
yen 00.prmb•rrlr eliyor ld: 

"HakJkl va.zfyeUni tesblt eden bu lzahlara 
bakılarak Bqbak&n CelAJ Bayar hUki:lmeU. 
Din kurulmuş düzen llzcrlnde kolayca ve ra.. 
hatça yürUyllp gidecek bir hUki:lmet olacatı 
manasına varılmama1ıdr. CelA.l Bayar hUkd
metl d&hllt n harlct memleket tdarealnde 
çok ehemmiyetli, çok yorucu ve bundan do. 
ıayr herblrfnln peyderpey halll çok zevkli 
bUytlk işler bqarınağa davetlidir. tsmet t. 

. ;ı:ı.l!All it -~ JmJ,makt,. d~ etıle)'di 

vaziyet gene bu idi. Memleketin umumt ve 
mUtemadi bir faaliyet demek olan bayatmda 
hergUn birer suretle bqantacak tyi neUcele. 
re bağlanacak işler \'ardır. Mühim ııııer, bU. 
yük l§ler zor olduklıın nlabette ııevkle gö. 
rülen güzel iıler. Hll8uılle"ÜÇ beli uırhk bir 
ihmal ve b&rablıktan .IQnra hemen hel'feyi 
yeniden yapılmakta olan yeni Türk.iyede. 
Zahmeti çok, me8Ullyet1 ağır olan bu l§leriıı 
ıere!f de o nl.sbette yUkaekUr. hte yeni Bil§ 
bakan yeni h~meUle N!yıe bir vaziyeti 
kucaklıyor.,. 

Tenek elerln 
mfthUrlerlnl açmış 
Tahta.kalede Çöôılekçt aokafmd& Fillbe .._ 

it 190 numaralı ardlJede JDa:ıJA&ı(l bel~ 
zabıtut memurları tarafmd&n mllbll.rlezıms, 
on bir t:eııeke yatm mUhUrlerlnln bozuI&ı'&Jıt 
ya~larm defiftirildtfl ihbar edilmJtUr. 

Bunun il.zerine ll'Ulp yalc&l&mlUf, mllbUrU 
bosUlaQ tenekelel:...,.. naldedlJmStUr • 

'!:l ~ 

• 14§ıyor: 

A Karınnzza bir Mesih gibi dilciliyor. 
b rhkadaı! Yeni ne yaptın? Bize ondan 

a Set T it. r " Jil 'k d • ~ soy yonun, vesı a nere -
lie: Yunus Nadiye çatmanın fevkalade
_fı nereeindedir? Nedir Yunus Nadi? 

ÇARŞA.."'ra.A. 

, ILUl:p.Dr - un 
_ atert: ıw - Şaban: 21 

Otlnetta ...,.,a Otblfıtbl 1-tıp 
8,24 lT,H 

Y&k.lt Sabah ôtle 1Jdnd1 J..lq&m Yatsı lmu.l 
' IPI 11,GI 14,11 ıT.H 18,48 - '·" 

Münakata mevzuu ne oldu?. 
Ortada elde edilmiş bir tek müsbet 

netice vardır. O da bizim sorduğumuz 
bir suale Nadinin efkarı umumiyeye 
hitap ederek ve:c~iği §U ce'V:\p: 

"Sözlerimi bitirirken cerı:yan eden 
münakaşanın bütün bütün neticesiz ve 
manasız bir şey olmadığını ilave et
mek1Jğime muhtı:rem efkarı umumiye
mizin müsaadesini rica ederim: Bu 
inkılap Türkiycsinde artık L-imse saman 
altından su yürütemez. Kemalizmin 
gözü açık nigehb:ınlan her zaman sa
manı ortadan kaldırır, ve suyu meyda -
na çıkarır, ve onu hemen kurutur.,. 

Bu sözler Nadinitı inlol!p ıkrlan 
müvac:hesinde tl"cdhii imanına benur. 
Gene ncıriyatımızla elde edilmiş olan 
bir ikinci netice de, Nadinin çerçeve 
jçinde neırcdilen münakaşa yazılarının 
:ilk sütunlardan çekilip son sütunlara 
atılması olmuıtur. Verdiğimiz tempoya 
ayak uydurarak, Cumhuriyet baımu -
harririnin göste:-diği bu ıuur, bu mU
nakapnm müsbet taraflarından biri
dir. 

Şimdi sıra sana geldi Yalman! Mll· 
tarekeyi bozmarnanı sana bilhassa tav· 
siyeye lilzum görüyoruz. 

Türkiye büyiik bayramını sevinçle 
fes'it ederken bu kutlu günae 'kendine 
llyrk bir matbu:ıt istiyor. 

HABER 
Basın Kurmunun 

teşebbüsü 
Baaın Kurumu haysiyet divanı, 

~umhuriyet ve Tan gaı:eteleri araamda
l'& evu ,uauclkay AJcu u ..... l.Uc: JC...,. UU1 reJal 
nin davetiyle dün öğleden ıonra top
lanmış ve tetkikat yapmr~tır. 

Haysiyet divanı, neticede §U ka
ran ittihaz emittir: 

İstanbul Basın Kurumu haysiyet 
divanı Cumhuriyet ve Tan gaze:teleri 
arasında bir müddettenberi devam et
mekte olan neıriyatı kurum nizamname 
sinin 54 ünC>J maddesiin ikinci fıkrası
na temas eder mahiyette görmüı ve 26 -
10 - 937 tarihli toplantısında bu mese
leyi tetkik etmiştir. Divan mevzuu ba· 
his neşriyatın tarz ve ifadesinin oku
yucuları rahatsız ettiği ve meslek idlb 
ve nezahetine uygun olmadığı netf.:e
sine varılmıştır. Bu itiba.rla iki tarafa 
müracaat edilerek bu ncıriyatın tarz ve 
ifadesinin meslek ad!b ve nezahetine 
uygun şekilde tahfif edilmesinin ve hat 
ta büsbütün k~ilmeıinin iatenilmeıine 
karar vermiıtir. 

Haysiyet divanı arkad&§Janmızm bu 
ricayı kab:.ıl ederek ıneılck ldlb ve 
nezahetine uygun olmryan nefriyattan 
tcvekki edeceklerini Umit eder.,, 

Bu karar, dün akpm Baam Kuru
rm.ı ilcjnci reisi tarafından alikadarlara 
bildirilmiıtir. 

Mısırda 
'Üniversite talebesi 

ayaklandı 
Londra radyosu dü na.kaa.nı IU ha.

ıberi vermiştir: 
Mısırda .bazı karışıklıklar cereyan 

etmektedir. Vaziyetin hakikt llebebi 
kralla Başvekilin arasmm açılması dır. 

Kral Fanıkla Ba.§vekil N ahaa pqa 
bu akşam vaziyeti tetlrlk edeceklerdir. 

büsbUtlin hayret ettim. Meğer td~ 
lcrin eser sahibi oldukları inıcır ~ tr 
yor muş; ancak onlardan tal~ Dıfl 
kip edeceği ders kitapları 1~ btsJ~ 
muş. Mektebe giden çocuftl 1~,r 
kitabı, tarih kitabr, ruhiyatı ·tt~ f 
yat kitabı vardlt" ya! Üni\•er6\1~ 
den gencin de öyle kitapl~ ~..lıl f 

Bilmem doğru mudur? ~- tt 
fesörlerden birinin (anlatacllğııl' ~ 
kanın sihhatinden emin oltıl rO~l 
için profesörün admr yaıf!11' 911 
bir sözünü anlatmı§lardı: •1)11 bit l" 
meni ·etudi111ıt karşılığt oıars.Jc ~ 
lime kabul etse de üniversite,-.,~· 
gençlere artık talebe,eoolter 0 ı ~ 
larını anlat.sak ... Birkaç a.Y ~ ~ 
profesör Andre Na.'Ville de b ııd• 
"Bilmem ne yapaca.ğrz? .. detn tıfl' 
gençler derste ilmin ta.rn&Jllııır'.)11~ 
mesi tiznn şeylerin ıcuııunU ':.,, , .. 
lar. Çoğu Üniversitenin sı.d ııet ti' 
gösterdiğini, usul öğrettiğini . d.~r>f 
lebenin dersten hariç kendi ıce~ ~ ; 
yup arqtrrmalar yapmaıır ta. ıetl ~ 
diğini kavramıyor.,, Onun şil<•~eııoıl" 
Üniversiteye gelen gençlerin. ,.1' 
rini hala birer mektepli, ecoıief 
malanndandr. 1~ 

Medrese öyle idf: 'TaJet>ei : / 
ilmin tamamını öğretirdi; oıt~ ~ 
derrisi, dersinde, bilinmesi ~ ıeı'i ~ 
kifi olan şeylerin hepsini sö~ ~ 
isterse, bir mektep kitalw ıdl't~re~ 

· ~ıih,t 'tiir ders kltafü '\ıilcuae. gct'41 
di. !'Talebel ulfun,, birer me~ "iııl*' 
Hocasını dinler. Onun bellettıg 
nir ve bununla iktifa edebilirdi-~# 

Eenebt profesörleri kits.P ~ ~ 
lan için muaheze edenler ~ iJ6 vı'". 
Üniversitenin, mektep taıeJ:>eS~ 
versiteU gencin fu:ımu 1'~·:.A~ 
olanlardır. Gerçi onlarının~· fil'".. 
deti istedikleri söylenemez: ~ f 
resenin zaaf mı, onu bıraktP ~· ~ 
memizin lilzuınunu anla.Dl~tıı '"-· 
~at. onların .kaf~ında ÜJU ıU~ 
ılmı 1:amamıle ögreteıı W ısı ,-Jf' 
dir. Med.reı!erun değil, ancSk ~ 
öğretilen ilmin değişm~.....t~ 

Üniversitenin ecnebt P~ "'' 
kendi ."aleyhlerinde,, ~ ;çtetl' 
lenenlere kızıyorlarmış. g.tt& tt:Jf>I 
de gUcenip istif adan, kallOP tf. ~ 
ten bahsedenler varmıı· ll~ ....... ~ 
lar. Onlarm bUyUk bir VaOf. eı- '!ı,. 
Yalnız derslerine giden ~Yt! l.P'" 
memlekette bUyük bir ekaerf . C~ 
versitenin ne demek olduğuJlu,,,.,...Jlı' 
site prof esörllliUn dent ldtsl>~ dl~ 
yacağmı, çünkü üniversitel~ il' 
kitabı ola.mıyacağmı, keııdi1 vertitl 1• 
bekliyebileceğimizf, 'Onf ~ ~~ 
mektebin, medn!een1ıı f~ flJl"_t 
mek. Maruz kaldıkları hÜ~ ~ 
aız, sudan eeyler bile oı.a verti~J 
vermelidirler. Buraya tJnf _,lPJ 
mağa gelmitlerdlr; bU ısı ~e'1 
Üniversitenin ne olduğuJlU dl ::,' 
Üniversite kalasını yaznıalC 1"""" 
ettirdiği bUtUn mUcadeleiet18 

bu vazifeye dahildir. . 'j.1/.Ç 
NuruIJah 

Ba§Vekil kralm, kendisine bir 11lyast ----------

=~yinine ıiddetl• muhalefet ZonguldB~ 
Bu ylb'Aen Universite talebeleri nn.. U b.-1"9' • 

mayi§ler yapmJJlar, Kahire ünivmt- ZUD Me JP 1o' 
tesl rektöril bugün istifa etmi3tlr. Va.. gtlDflDfl kuflOJ8f 1 ~ 
~~etin çok karışık ôlduğu haber ve- . Zonguldak, 26 (A.A.) ~..Aı ~ ~ 
rılıyor. t · 1937 • 'J\UrJCfyv- t1 ..J 

B akşam kral Başvekill bir gö- eırın pazartesı, bıl.,SS eti 7r 
.. u k idi e Iaralc maden kömUriinU 109 ıJJ' 
ruşme yapaca · Mehmedin tariht keıfinirı ~ 

Kumar oynarken dönümüdür, ~1.;&1, 
yakalandılar ZooıuJdakbalkcvı .. ~ .. • 

Fenerde Kılburnu ıaztnosunda eczacı va. danberi k5mür bayfiını yıl ,fi 
an, koml.syoncu Miço, dl.§çl Yorgt. dün alqam makta olan mutlu cUniin ~ . 
kumar oynarlarken cUrmUmeıhut hallnde' bu defa da büyük törezı.le_ ~ 
)'•lraJunn'ff1m:dJr'• tzr, I - • • • - ·-
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~~: 
ı- <lrkıveca -
Cl~lor e 
'l'ıyıor . Sistemi 

l'lYior ıııternini · · . 
dıtı- dedirn d' oılınıyen yoktur 

'41.tı 1Ye, lca.d • 
~he \'e en g" rnların bayıl-
llıa tt l'aylor'~el erkek buldukları 
~ız. bahsediyorum san-

1Ylor 1• .... 1 ııteıni .. 
tc'- ıe ba•ı ıoyJe der: 
~ Yah saına.c:ıa 

hı~ Ud Y&tırn ? . evvel bir çey-
lliı trlaaaıın1 d'~atınızi atölyeyi, ça-

, \'11-· Uzelt ~ 
lıı... ıı:ıttcn :nege hasrederse 
""•l2Jı zarar d ğ' 

ti) Uz. Çeki . . . e ıl, kar etmiş er 
tcU · çınızı ( h 

~. 0 ıı glizct bir ya ud kalemini-
Ctfirı· nu lcuJJan~ ... Yerde bırakmayı
llııt ız floktay .:agınız kolla alabile
~ Ziya en a, hesaplı olarak koyu
l{. llız e" ,...~uvafık yerden gelsin 

•r l! ., ·· ... nrıc· . 
ltııtıı ttiniz ve 

1 1 Yerde dunun. '1 'le !toı Çalrıma vasıtanız yer 
hilccck b'3Ylıkla, eıı az hareketle 

'bllıtaı d ır mevkide bulunsun. 
:ıc.,ı h a var. 1 • • 

Cilıtı._ er ley· • • §Çının maddi ve 
• "I' t..ı. ını temin d' . k' liıı. ,-~at ol e ınız ı, her 

•un ve • • 3'ııııı lenin h ıyı randman ver . ·At ru u old .. 
rıllb ll&iki d d ugunu unutma 
ı:, ttczı ,_ e ahit old .. 
"il iıt. ıı:endisin' . . ugu halde her 

'l'"Cll.,.,, 1 ıstıfade ettirin. 1-
ı.. 1Ylor • 
'"ltı tıateıni 
ti 'nzılanlard ne dair kitaplar der 

ln ancak b' tq~ ettik F' ır kaç fik-
Pt( tq olup · d ılhakika, bu ıiıtemin 
~ ~~ latifade a ta~bikata giri§enler, 
rııı .... '!?lal ctınııtcrdir. " A . 
ı~· lthanctc • merı-
~"'~ konu1ın re, 1fÇiyi teıvik irin 

""ll'da Uftur '' d' ~ 
lq], r htyrctl . ıye vaktiyle 
~or~tlıdi trıemıe: :.k~muıtuk. Bu, u-

tıı. e ımızde tatbik edi-
l:ı bunkti 
~tdıı: gazetelerden b •• d 

i 20 ırın e yazı-
~ oo. 

elcli 11Çİsi ol 
ti..1 tıay an İzmir-de •· .. 
·ı c o &'tam ,uzum a-

~tıı aı~rııyorrn ofon tarzında musi-

'

"'lns- UJ. Yapı 
-""1 netic 1 an tecrübeler-

• tlı eye gör • 'i( olan • • e ısc, mağmum 
b. ~ ııçıler d h • 
"'il, i ?lardan h ' a a zıyade, kla-
İ&Q.t~ıhaaı neo· °?lanryotlarmıı. Bu 

; 'ilde llltiab ·Caıne yilzde doksan 
ttq~ı.1,..,. . et tesir ctmiı. 
Ci •• "lll ........... , .. 

lıı~~41c li~uğıa§tn·~~ıiki. kathin ha
• "'il "erır. _ d .,ı 1çın, fiiıana 
aı.1 te.... er •• A·'-
1 tec lr'-t edilirse • • -er bando ile 

can.ı- • ıısı de 'k' :a,· '«ndırılır •• • musı ıyle 
d r I b • 
ıı: ı tilcat" 

Ot abbab 
, rn anlatıyor-

~t ~lhr''- ' t" ııı:a,,..1. t ~tcrd· ...... cık'd 
~ti 1

• Şimd· 1 en l<>ba yanar 
11.. te · 1 kal 'f 
"'ili\ ( !ttlcet;.. orı er yaptırdım 
t .: azıa • ... mccr · · · 
~iıı bır liilc ısı ıdaresinde bu 
~ • neo.:ed 1 olduğu idd'a ed.'ld' 
ı aııı e klrl 1 1 1' 
tte d ildr. Zira 1 çrktığrmm her 
~ tıllla ' eskjd 

~kaı, .... il kaç.atd b:r. her ıabah göz 
·4r<i l r. cır :ı.· 

taı r. "'il un saat eoğuk 
ıı.,. an1 "l er h 
."<illi... tdılar t-· araret farkından 
' -.cd ' Ylmd' •ı~· arı t.ıı.. ı iıe bü"'' b 
1 

11 için -...rruf • •·un u za-
~laa tıe lcad ctınıt oluyorum 

rrıı to ar · 
t llütt:- Phı)'oru larf edenem, daha 
'tnı> "l1 b ın. 

e o1- Utılar h 
.. lllhd ' er k 'l'.,,1 ır. esin kulağına 

!ıııı " Ot • 
k&rl ~ııteltli . 

tilll Ilı ı hır iı oı~ın, iJÇi:ye iyi bakma 
~ llıc elltlckeu • uğunun nihayet bi-
tt? ltıtı,\l ltıız.de d 11 olnıa e lnlqıldığın-

tnağ . 
• a 1rnkln var mı-

_.;;;...-:--- . - -
Çakmakçılar yo1cu.Jtı işte böyle bir 

lstanbul konuşuyor! 

Çakmakçılar yokuşunda ... 
Burada el arabalariy~e nakliyat hem güç 

hem de tehlikeli bir şekil almıştır 
Çakmakçılar yoku§U için ''İstanbulun 

en dik, en dar. Fakat en kalabalık yo-
kuılanndan birisi., desem, hiç mübalağa 
etmemiı olurum. İstanbullular arasın
da burayı tanımayan hemen hemen yok 

gibidir. 
Mahmutpaıanın tam alt tarafından, 

sizi Fincancılar caddesinin ucuna çıka
ran bu kestirme yoldan elbet bir kaç 
kere geçmipinizdir • 

Sonra bu yokuıun bir şöhreti de 
meşhur Vdde hanından gelir. Hani ıu 
tranldarm eski zamanlarda Muharrem 
aylarındaki kanlı ayinlerinin yapıldığı 
~eahur Valde b;ını ..• Medeni kanunla -
nmızla menedilen bu kanlı merasimleri 
ben pek hatırlamam amma, hikayesini 
çok dinledim. Bana ıöyle anlatmışlardı: 

''Muharrem ayının onu oldu mu, bu 
Çakmakçılar yokuıu, daha sabah ka -
ranlığında mahşer Allah dolardı. Bu: 

- Ya Hasan, ya Hüseyin!.. diye di
ye dövünerek Valde hanına gelen kafi
leyi seyr için toplanmış bir kalabalrk -
br. İşin asıl kanlı tarafı, zincirlerle vü
cutlarının her tarafından kan çıkıncı -
ya kadar dövünmek faslı hanın içinde 
başlardı., , 

Gözlerimi faltaşı gibi açıp dinlediğim 
bu hikaye çok daha uzundu amma, şu 

dakikada işin tafsilatını hatırlarnıyo -
rum. 
Yalnız o eski günlerin hatırası Cakmak 
çılardan her geçişte içimde garip bir 
his, daha doğrusu bir ürperme uyandı· 
nrdı. 

İşte o günde gene ayni hislerle Çak -
makr.rlar voku~undan aşağı inerken. ya
nımda yürüyen arka.daşrm foto Aliye 
düsündüklerimi söylüyordum. . 

i\rkadaşım ıözlerimi gülerek karıı • 
ladı ve: 

- Adam sen de, dedi. bırak şimdi 
o eski hikiyeleri, bugüne bakalım, bu 
gilne ... 

Arkaldastmın acele ettiiini anladım .. 
Ya vorulmuştu, yahut ta bir yer~ sözü 
vardr. Benden çabuk kurtulmak isti -
yordu. 

Hemen İ$e başlamak Uzere. sa~ımTzaı 
solumuza dizilen büyük hazır elbiseci 
dük!nlanndan birine girdim.. Dalg:ın 
bakışlı orta yallı b:r adam b:ni daha 

Yazan : Haberci 

Çııkmakç1lar yoT...·uşımdan foerken Valde hanının ark<ısınd.a böyle garib 
bir balkon görrnü§tiik! ... 

kapıdan karşıladı. Çok soğuk tavn 
vaıdr. 

o katlar ki kendimi adeta çekine çe
kine tanıttım. 

Evvela sessiz sessiz yüz.i.ime baktı .• 
Sonra: 

- Böyle şeylere aklım ermez bana 
' sormayın bunları, diye söylendi .. 

Biraz israr etmek istedim: 

- Bırakın Allah eıkına, dedi .. Ben 
akşam ne yediğimi bile bilmiyon.:m .. 

Çar ve naçar, buradan ters yüzil çık
tık.. Etrafımızdaki dükkanlara baka, 
baka, a§ağılara doğru bir miktar ldaha 
yürüdük. 

Burada elbisecilerden başka, plcı
lar, kuşakçılar, hazır kasketçiler ve tül • 
bentçiler de vardı. Valde hanının kapı· 
atnr geçmiştik. Yol, burada birdenbire 
darlaşıyoı:tdu. Arkadatım kolumu dürt
tü: 

- Bak, dedi.. İki araba yan yana 
gelse, dünyada geçemez buradan .• 

Sanki onun sözlerini isbat etmek li
zımmıı gibiı tam bu sırada en <Ülr yer 
de iki araba karşı karşıya gelmez mi? 

Öyle bizim bildiğimiz atlı araba değil .. 
İki el arabası .. 

Bu dik yokuşta yüklü olan arabatann 
birini kenara çekip öbürüne yol a~mak 
çok giiç ve zahmetli oldu. 

l 7 - 8 kişi bu zor işle uğraşa durıun, 
biz de orada rast geldiğimiz bir tanı -
dıkla konuşmağa b1şladık. Kendisi bu
raldaki bilyük mağazalardan birisinin 
sahibi, Avrupayı gezmiı, münevver bir 

gençti.. ı _ , \lllı 
Bize şunları söyledi : 
_ Sırt hamallığmın kalkması, mede· 

niyetin zaruretlcrinden biri idi a~ 
maalesef ıehrimiz o kadar Kurunu vus 
tai ki, bu kararın tatbiki bir çok zarar· 
tara ıebep oluyor. 

Mesel! bu dile yokuşta, el araba.la -
riyel nakliyat cidden çok acınaw bir 
haldedir. Ufacık bir arabayı üç idört ki
§i yukarı doğru zor iterler. Fakat asıl 
mesele, arabalann yokuıtan aşağı ine -
ceği zamandır. Günde kaç kere yüre -
ğim ağzıma geliyor, bilmezsiniz .. Za -
vallr hamallar yüklü arabalanna hl -
kim olamıyor ve yokuşttan aşağı hemen 
hemen her gün kaçınyorlar. Daha 
dün, bir zavallının bacağı sakatlandı •. 

Uç dört gün evvel de bir küçük yav· 
runun ölümüne ramak kaldı. Bereket 
bir tesadüf facianın önünü :ıldı. 

Buralarda böyle araba te filin nak
liyat devam ettikçe yakınida korkunç 
kaza haberleri duyacağınıza emin olu -
nuz. 

Ancak bu yolda iıliyecek arabalara 
fren koymak mecburiyeti yapılırsa belki 
kazaların önü biraz alınabilir. 

Sonra başka bir r;nesele daha var. Biz 
den satın alınan mallan yollamak için 
de vesait bulamryoruz. Araba bulmak 
imkansız .. Dükkanlarımız için birer el 
arabasr yaptırsak, bunlarr muhafaza 
edecek yerimiz yok, sokakta brrakaak 
olmaz.. Eh, dükkanın içinde de kala • 
maz. Mecburen bu itten vaz geçmek 
icap ediyor. Tabii göndereceğimiz mal 
lar da arabacıların keyfine, günlerce 
bekliyor. 

Gencin anlatacaklan .bittikten sonra, 
bizi dinl:ycn buralı başka birisi de ıi
kayctlerini söyledi. O da: 

Orıkmakçılrır voku"1mda el araba7anıe tıtJ1cliyat ~'k qil.(! 1~ tehlikr-li bir i~tir 

- Belediye bi21den il:i kere tabela 
parası alıyor, diyordu. Ustelik alınacak 
parayı tesbit ~derken de c:ok hakstzlrk· 

M'i&'l&TARll 
397 aene evvel bugQn 

Venedik 
Hükumeti 
aabaaıı ıoe blır 

muahede 
akdettı 

lMO yılı 27 btrlnctteırln gUnU, 397 aene 
evvel bugün, Türkiye ile Venedik arunıd& 
bJr sulh mu&hedeal imzalaııdı. 

Çok entereaan oları bu sulh mua.hedesliiliı 
mllz&kerelerl tam 86 ay devam etmııu. 

Akdenizde dUıman tannnıyan ve her zora 
kar§r durarak daima muza.!fer olan Barbaroa 
birçok yerleri zaptetmlı ve aldığı yerlere 
dU~man ay$ butırmamata b~Iamııtı. 

Kahraman TUrk deıılzcbl aon olarak Turgut 
Relııl Kefalonyaya göndererek yedi yüz eelr 
toplatmııtı. 

Venedlk hUkOmetlnln Türkiye ile ıulh ak. 
ılc ~ek 1.atemeatnııı aebeb1, Kutel Novanın 
t •p ınyollar ta.rafmd&n ;uptedllmlı olmaaıy. 
ılı Vrnodlk, ilk 5nce, ctzll olarak Grlti la.. 
nıın1~ \tir mur&hhuı latanbula gönderdi. Mu 
ı ahhao, tercüman Yunus beyin delAleU Jle 
~adrıızam i!e glSrUıtll. l 

Griti sulh 1-:tn mil.Alt ,eralt bulunduğunu 
anladıktan sonra d&ıdll. 

Venedik cumhur!yeU, sulhU akdetmek ve 
mUzakerelere bqlamak Qz.ere tJyetro ZevL 
nl)i ,önderdi. Plyetro vul bir aaIAhlyetle ge. 
Jtyordu. Aldığı talimat Qzere ırulh mukave. 
lesini ımzalayabllcceldi. Jr&ltat bu elçlye İL 
tan bula gelmek nasip olmadı. Saray Bosnada 
hMta1anarak öldü. 

Bunun Uzerine Venedtk cumhuriyeti Tan. 
asso Kontarinl adında ıekl!en y&§Dld& bir. 
lhttyan murahhıu olarak İstanbul& glSnder. 
dl. lşte bu mura.hhaıı tetanbula geldiği vaklt 
NO\·a IS:.lrdal cdilm!Ji bulunuyordu. 

'I'o.na:-ı;o Kontarini de muahedeyi imza. 
ltyame.dı . üatüste muhtelif aebeblerden hu. 
suıe gelen an1a,mamazlık burada da kendlnl 
gôstcrmiştı. Murahhas taleblerl ağır buldu. 

- Ben, ileri sürUlen oartlan kabul etmek 
salAhlyetlnl haiz değl11m .. diyerek Venedll• 
döodil. 

Fakat Vcncdik hUkfımeU. her neye mal 
olunsa olnıın Türklerle sulh akdetmek kara. 
rında ıdl. ÇiınkU Türk, Akdcnlzın yeglne 
Mklmlydl. Ona karfI durmak dalma bir fe. 
lAket beklemek demekU. 

Böylo cJUşUnen hUkOmet, aon olarak Lulcl 
Badacrl murahha,I tayin etU. l11te bu murah 
has tam u~ ay mllzakeredeıı aonra anlqma 
yapma a muY&lt&lc oldu. Bu aalqmaya g6. 

"'re Venedlk lıflktUüU Arflpel ad&!an ııe 
Dalmaçya ııahlllerlndeld Nadln. ve Orana ka. 
lelerinden T&qeçf.yord\1. Arflpel Barb&roa 
Hayreddhl ta.ratmd&D zaptedllml§ti. Bü;>-11k 
denlzclnln zaptettltl yertn iade edllemlyece.. 
1f.n1 çok iyi bilen mur&hhu bu t.ateklere ltl. 
ru etmenin manam olduğunu blllyordu. 

Bunlardan bqka Mor& yamnadamıda.kl 

henüz Venedik elinde bulunan Naİ>oll Diro. 
manı ile Kalovazl kaleleri de te.sllm edile.. 
cekU. 

Bu prtlan kabul eden Venedik hllkQmetl 
harp tumtnatı olarak da 800.000 dUka al. 
tm verecek, :raıms Kıbn• lçtn her aene veri 
len verırfyi .. Jdsl gibi MemJyeceklerdl. 

Tarihte, TUrkUn .Akdenls haklınlyeUni bu 
nun &ibl aııla~ da.ha birçok vesikalar var. 
dır. 

Ylrmlncl uırda bUtUn dt1nyayı heyecana 
dÜ§Üren Akdeniz, dUn kahraman Tllrk de. 
ıılzcllerlntn ellnde bot bir meydandı. Onlar. 
ıa boy tılçllfeeek bir tek dU,man blle bq kal 
drramıyordu. 

Bu tarUıteD daha gerilerde Akdeıılzde do. 
lqan çok sayıt Tllrk gen;ı.ller1le mtlcadele 
için blle btltl1n devletler bfrleımek mecburi
yeUnde kalıyorlardı. Bunun bir mlaalinl de 
yarmkJ yazımızda okuyacaksınız 

Niyazi Ahmet 

Tar yapılıyor. Mctıell çarpkapıda benim 
tabclimdan ild kere bilyük bir tabe -
lldanx be:ldcn alman para<!an daha az 
para fltedifinl <Sğrendim. Bu olur mu? 

Daha fazla söylemeden, kendisini 
acele acele dükk1rundan çağırmışlar -
eh. Fotoğrafçı arkadatmıla beraber, ben 
de apğıya doğru yürüdüm. Artık yo -
kut bitmek \bere idi, Ali birdenbire 
durdu. Baıınr kaJdrmuı havada bir §ey
ler seyretmeğe baJladı: 

- Ne oluyor, diye ben de hayretle 
dönUp baktım .. GördUğüm manzara. si -
%İn de buraldaki resimde göreceğiniz 
pek garip bir manzara oldu. Valde ha
rım bir harabeden hiç farksız olan er • 
ka duvarlan arasında ti tepede hemen 
hemen yıkılmak üzere bulunan bir bal
kon vardr. Benim, ldeğil üzerinde dola§· 

mağa, civanna sokulınağa dahi cesaret 
edemiyeeeğim, bu baJkonda üstelik bir 
de adam dolapyordu. 

Dostumun re'im almak i2inin bitme
sini zor Qelçtcldim. Böyle bir manzara • 
nrn uzaktan seyri dahi sinirlerimi boz
mağa kUi geliyor, yüreğimi hop hop 
attırıyordu. 

O kadar ki, şimdi bu aatırları yazar -
ken, garip balkonun resmine bakıyo -
rum da, bili heyecanlanryoyurn. 

HABERCt 
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PrafeslJr: "Tenha bir yerde r.ahatça nışan 
alarak sHA.b rkullanmakla ka1abaJık bir 
sokakta aof surette s114h kullanmak 

arasında çok farlı ~ar.dır,, diyordu 
- Kaç talebe~ yardır? olarak §İ§man bir adamın m\ihtelif poz· 
- Geçen hafta Paristen gönderilen larda yapılmıı resimleri yerlcıtirilmi.t-

Uç gePÇ var,.. ti. Profesör-iki een_çle :beraber bana yak 
- Sk flhaen onlarla mejgul oluyor laprak: 

mU9unur"'. - Sogomonl Bu .arbda.Jlar .11en::nle 
- Ha~r. onlann iJi acele olmadığı beraber &ahpcular dedi ve gençleri 

i~ imdilik ikJ,;'1.ci AQlıfla lieraber ça - takdim etti. Apelyan ve Levon Eftyan 
lıtryorlJ.r. Henüz aı:ıeJi ckralere başla- J tesmiy el:lilen bu cençlerle derhal 
madılar. Bu arkada1 silah kullanma_amı d<>11t olmUftu'k. 

bilir mi?. Cenevrede baJlıyan 'bu dosıtlıik lııilı-
Mtıdür, muallimin sualini bana tek - hare Pamte bir kat daha kuvvetlen • 

rar ettijinden, hemen ceva.; verdim: mi~ ve nihayet Berlinde daimi bir ttJ 
- Biru mJ,irim.. riki mesai halini alnuştı. İleride, Ber • 

' - Şimdiye kadar ıhi' silah kullan-
'dm mr ? 

- Biraz: kullandım .. 
- Tabanca mı? Yoksa ... 
- Hem tabancı.. hem mavzer, hem 

el lxıPıl.>w, hem aUng.ü .• 
Mt,tallim, hayretle :müdürün yüzüne 

· llakıyordu. MiMürüt!e hayretini ket -
! medemfyerek bana soruyordu: 

-AJkerlik yaptınız mı?. 
-Hayır,. 

- O '1alde?. 
- Ben gönUltU teıkilltlannda bu-

lundum, oradan biraz tecrübem vardır. 
Fabt aradan çok zaman geçti, hasta -
landım .• BUtUn bildiklerimi unuttum ... 
Şimdi beni buraya göriderdi!er. 

Muallfm, mildUre hitaben: 
- öyle ise itimiz kolaylaştı. Bu genç 

crı ıbeJ gün bile kalmadan buradar. a· 
liyUJllt dereceli §ahadetnaa:e ile çıka
'billr. 

O ıBn demal <!erslere baıJadrk. Pro
l~r Rimpuni beni bahçeye çıkardr ve 
açık havada ilk dersini vertli. Bu ders 
herbanel bir ıuilı:utten evvel bUyük 
f"birltrCfe vileude ~etirilecel: teıkilAt • 
Jara dair idi. Profesör Berlınt misal 
futarak orada yapılacak bfr ıuikaıtte 
muvaffak olabilmek için alınması 11zım 
gelen tedbirler{ anlatıyordu. Şifahi iza
hat bittlkten 90nm harita üzerinde de 
izahat ~ele suretiyle ıuibıt proje
ıinl &mamlıyord"u, , 

Öfle yemefi:iden ıonra profesör sut
Jtastlerde lrultamtacak silahlardan bah
sederken ailih kullanmaktaki mahareti
mi görmek istedi. Cebimden tabancamı 
~ıkararak profesörün gösterdiği hC'defe 
nişan aldım ve isabet ettirdim. Bunun 
Üzerine prof esÖr §U itiran ~ptJ: f 

- Silah kullanrnasmr biliyorsun, 
fakat tenha bir yerde uzaktın uzun u
~adıya nipn almakla kalabahk bir .. () 
Jiolıcta ant surette silah kullanmak ara
ırnda bUyilk fark vartlır. Sen çete mu 
harcbelerinde umtan silih kullanma
•mı öğrenmipin .. Fakat hiç bit- zaman 
bir ıehirde, kalabalık içerisinde ıillh 
ttflıir edemezsin •.• 
' - Nasıl edemem, ben daha genç ya
ınn<ia eridaht talmileri yapar ve hep 
birinci çıkardım .. 

- Ne kadar talim görmüş ol!anız, 
yeniden blimlere başlamak lizımdır. 

- Endaht talimleri mi yapacağız? 
- Evet, yarından itibaren, ben bu 

bahçede mUkemmel bir endaht sahası 

tan%iın ettireceğim.. f kinci ırnıfta oku 
yan gençler de bu talimlere ittirak e· 
ldeceklerinden, yann hep beraber en· 
daht tecrübelerine, daha doğrusu en -
dahf mOaabakatanna ba§laru;. 

Biribirlmizden aynlırken profesör 

linde bana büyük faydalan !dokunan bu 
gençlet-c karşı daha ilk anda büyilit bir 
teveccüh h~setmiştim. Onlar da bana 
karşt tabii yak•rilı'k hissettiklerini daima 
tekrar ederlerdi. 

Her ilmi de Paristen, tahsillerini ya
rıda bırakarak buraya J?e1m.işkr, daha 
rı,,~rusu r.öndcrilmi§lerdi. ömürlerin • 
oe silah tutmadıkları halde ~ndalıt la -
li"llerine iJtirak arnııunu göstermiıter 
di . 

Nihayet prolesör bize birer tabanca ' 
vererek endabt talimlerine bapa.nacağr 
nr bildirdi ve arkadaılan tabancanm 
sureti iıtimalini öğretmeğe bafladr. 
Sıra bana gelince: 

- Sen uten biliyonun, i8hcliğin gi
bi kullan r dedi. 

Fırsattan istifade ederek: 
- Müsaade ederseniz bir IC')' toraca· 

ğımı dcl:fim ve profesörün munfakal 
cevabı Urerine sordum: 

- Niçin büten hedefier ayni tlfman 
adamrn resimleridir • 

Prof'ct8r Rimpunf tntere~ cevap ver· 
di: 

-Bu itirazı yapmakta bılıcham.. Bl1-
tiin insanlar tipnan olmadrfma g8re. 
buradaki hedeflerin klmilen bir tek 
§i§man adamı göstermesi elbette doğru 
olamazdı. Ancak bizim işimiz bQtiln 
insanlarla değil. Şimdilik bir tek adam
la, resmini gördüğUnüz §U tiıman a 
damladır .. 

- Bu adam kimdir?. 
- Hil! anlayamadınız mı ? fttihat -

çrlann sadrazamı Talat Paşa . . Sizin 
gibi gençler için bundan daha iyi bir 
hedef tasavvur edilebilir mi? Bakın 
sol tarafımızdaki Talatlar hep ıırtlan
nr bize çevirmtılerdir, halbuki safı • 
mırdaki Talatlar bize doğru geliyorlar, 
önümü.ttlekiler de yandan bize bakıp 
yoltanna devam ediyorlar. Arkamızdaki 
Talatlara gelince: Onlar da otomobille 
se~hat eder vaziyette görUnmektedir • 
Ier. Şimdi uzaktan ve yakından bu he 
deftere niıan almrya baıhyacafrz. Ev
vela uzaktan endahta ba'lıyalım.. Ev • 
vela Apclvan ile Eftyan en:!ahta bat 
hvarak s;ı~ ta:afımızdan bize clolfru iler 
liyen Talat p.,.,alara nisan aldılar, fa

kat her ikM de hedefe i9abet ettireme· 
eli, Srra hana ıreli:1cc profe~öriln istedi 
i!.i yerinden "Tal!t pa,a,, tarı yere ıer
dim. 

Bütün hedeflere ayni muvaffakıyetle 
isabet ettir!diğimi gören :ırkadaıJar. 

bana ''Talat p:ıf)il deviTcn., ltkab:nr 
koymu~lardr. Profesör uzaktan endaht 
tecrübelerindeki muvaffakıyetimi J?örün 

ıEJektrJkten çok 
kullanıhyor 

Şir.ket &ermayesini tezyide 
karar verdi 

Elelıctrijin taammümü üzerine !a
tanbulda siinltle istilıli.ki azalan lıava 

guı .an :senelerde hi' ümit cdilemiyc
cek .dereceae fazlı iStihlik edilmeğe 

baJlaıumJtır. Bugüıı !hava guı, Beyoğ 
Ju yalcuiyle Anadolu taraflarnun bazı 

ecmtlerindeki sokaklardan maada hiç 
ı;ir yerde tcnviratta kullanılmamakla 
bcrabey evlerde mutfak iJlerinde elek
trikten - laya kabul etmiyecek kadar 
hila - istili1lk olunmaktadır. 

Gu firlı:eti - muhakb1ı: ki ıu vui
yet dolay.miyle - acrmayesini tezyit et
mek lünımunu görml.i§tür. Bunun Jçin 
firket heyeti mnumiyesi gelecek ıym 

on ikiSindc fevkallde bir toplantı yapa
caktır. 

Öğrendiğimize göre ıirketin serma 
yesi yeni hisse senetleri ihracı suretiyle 

880.000 liraya çıkarıl~.:aktır. Şirket ni
a.mnameıi ~e. yeni ıelde uymak için, 
deği§tirilecektir. 

Evlenme 
Ramazan kızı Bayan Nezahat ile 

İnhisarlar Cibali tütün fabrikası mu
hasebe mcınurlanndan arkadapmız 

Bay İbrahim Aykaçm evlenme törenleri 
24 • 10 • 937 puar gUnU ve gecesi 
Fatihteki evlerinde birçok kıymetli dost 
ve arkada~lannm huzurlariyle icra edil
miıtir. Yeni evlilere saadetler .dileriz. 

Bugünkü 
radyo 

tsr.umm.ı 
.ıa.ao pWd& dam mU8Udal, 19 konteran.. 

doktor ~ ŞWırtl cı,ııııum QOCUklar ve ye 
dlnrıeıt careJerl), 19,30 radyo fonlk komedi 
<mı.aıtr>. 20 Ahmet Kemal n arbdqlan 
tarafmd&ll T11rk mU8lld81 ve halk p.rkılan. 
20,30 Omer Rma tarafmd&ll arapça 8ISY1ev, 
20,43 Nesfhe ve arkadaoJan t&ratmdan Tllrk 
muslldsl ve halk prlalan, (1&&t ayan), 21, 
15 orkestra, 22,115 a~ ve borsa haberleri 
n ert..ı gttnUn PfOIT&llll :ı2.ao pıül& ~ 

lc>Jar, opera ve operet parÇ.ıan, 
B1"1DUcfj: 

18 Rumen havalan, 20,15 - opera par. 
çalan, (plt.kla), 20,M p.rkılar, 21,25 piyano 
konseri, 22,cs kubre ptlklan, 
BUDAPEŞTE: 

19,30 atgan orkestraar, 20,ISO p.rkılar, 21 t!S 
opera orkestram taratmdan macar havaı&n, 
23,llS aaJ.on orkeatrur, 2(,10 dans pl!klan, 
BERLtN: 
ıs aaıon orkeatrur, 20,10 kabare pllktan, 
21,10 radyo Salon orkestraaı komert, 2!,80 
dans ve bala.Jayka orkutruı, 
VA.BŞOV.A: 

ıs.ııs kllalk konser, 19,10 sakaaton pllkla.. 
rı. '2 Şopen kouert, 23 radyo orkeatruı, 
taratmdan opera ve operet parçalan, 

Davet 
İ•t&ııbuı MUdd•lumuınlllflnden: 
İ•buıbulda bulundufu anl&fılan lzmfr ııt. 

U. ınuaV!.nlırtnden ~vkl !Umerin hemen 
mımurtyeUrnlze müracaat etme8l ... 

r GörUimemtf bir rekor -

BAY 1 

ÇETiN 
'' Deniz aDtı 

1 
h&klml ,, 

25 kısım tekmill birden 
ALKAZAR 

• Sinemasında devam ediyor • 

eorau: 

- Otomobil kulana bilir miıin? 
ce bu sefer de bana şu emri verdi: dönmesi ihtimalini ıözönünde tutarak 

- Yavaş, yava! hedeflere do~ru iler- son derece ıUr'atle hareket edece& bir 
- Hayır, ne olacaktı? 
- Öyle iıe l}Oförlük te ö~renmeliıl-

niz?. 

- Onu yapamam .• 
- Peki, yann görUıUrüz .• 
Mektepten doğru eve döndiim. Has• 

taneden hiçbir haber gelmemiıti. Mü 
ldilre telefon ederek Hanriyctin vaziyeti 
ni sordum ve herhangi bir değişiklik oJ 
madıftnr 8ğrendim. 

livcceksin ve ırrtıtn sana cevirmi olan saniye içerisinde taıbancanr çekip ateı 
h~defe beı adım mla tabanc:ınr cebin- edecebln .. Hanyi bakayım bunu da 
tden rrkararak tam bcvnine ateı edeeek yapabilecek mitin? 
sin. Yalnız hedefin birdenbire nrkasına (l>namr ftl') 

Hıwna.llar oemlyetl nııkll.ratta kullanı!mnl' lb:ere yeni bir anıbıı. tJpl bul~~~ıtl' 
diye fen heyetine gö terml:Jtir. Fen heyeti nU nıoneyl beğenmiş, !stıı.nbuld!ıld ~ 
bölUklerlnde bu tıp arabanm kullanılmasını kn bul etmiştir. Yakmdıı bu arabSI~· 
U yapılarak hamal bölUklertne verUcoekttr. Resmimiz bunlardan blrlnl g 

•- Bu akşam SARAY slnemasıodıt 
Meşhur GREGOR's CAZ Orkest 

14 ŞEN ARKADAŞI ra" 
vo "COMC-~., ;.r iXSy1fyccek olan Mis .tı;LY;IRA 'MAY'Ja ~a. 

den evvCl yegane temsillerini vereceklerdir. 

ilaveten: FERNAND ORA VEY'in temsili J 

NiNA PETROVNA ~ 

·'----••' Y.ı~.~d~;~~t! 
Bu akşam MELEK sineması~~: 

ROMEO JULYET'ten, LA DAM O KAMELYA'dan sonr~ ;SJ.11 
dünyasının ü~üncü ~ahescri şerefine büyük gala gecer.ı 

LEYLAKLAR .. 1 
AÇARKE1: 

AŞK - GÜZELLİK - iHTİŞAM ve MUSİKİ ŞAHESEIÜC~tJfJ 
rollerde: JEANETTE MAKDONALD - NELSON EDDY :~ ol~ 

BARRYMORE. Numaralı koltuklann evvelden aldırılması ~ 
40

s6S· 
M E LE K ~i§esi bugün sabahtan iti~ren açıktır. Telefon• 

111111 ...... ~~~~~~~~~~ ... ..-s . 
1 HAYI R f Şimdiye kadar ayni filmde bu k<ıdar 

• oliyük bir temsil heyeti gö:nıediniz; RRt' 
HARRY BAUR- MARIE BELL - RAIMU - PIE 

RlCHARD WILI "1 - PlERRE BLANCHARD uvt1 ~ 
fERNANDER - FRANÇOISE ROSAY - LOUIS JO 4ef-' 

· • e v• gibi en büyilk F~3nsız artistleri tarafından temsil edılıniş v e ııU1 
milsabakasmda dünyanın en büyük temsili olarak tanın~ v 

B i r B Aml"1B'""HauAJT 1 R As 1 
!3heıeri ı Teırinisani Pazartesi akşamı 

S A K A R Y A Slnemasınd.8 
---- ARTtSTtK BUYUK GALA olarak takl:lim edilecekti!· 

Sabahleyin erkenden Serkisle bera
&r mektebe gittik. ProfetCSr Rimpunt 
t>"ah~eı!~ y{lksek sesle emirler veriyor

t!u. ~·"'"' TDRK AE.JiSORLIERl-TDRK MUSiKi CSTATLlARlveTORK TEKNiSVENLf fi'-' _1' 
VAPTl&t AŞK. GDZELLIK • V ATANSEVEALIK- HEYECAN ve SERGDZEŞ ,,~ 

Mekfebfn ar1ta tarafındaki bahçtde 
bir enı!dıt sahası vücW:!e getirllmiıtt. 
Bu abanın muhtelif yerlerinde hedef 

Perşembe maUnelerden ·ı p EK •lnemaıında a Cuma matlnele
1 

rdden EL HAMRA sineoıB1 
Hlbaren BeyoDlunda .., itibaren ızm r e 
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ıı tl'dlocı kısım 
andıvord 

\'e lllahaııeslnde 
ıeı !tıelr vtltti B 

Ye P6reaj 1 ' •y liın.ri Mitchel be-
llıe.ıt:.J Y e roaı d . 
k '~· Yetııef 1 en mürekkep ye-
v~dıııni gör~~~~1aıtıııtı ki, bir ı:atın 

rdUer. uzere geldifini haber 
t1niv 

biri eraı1 Airlin 
ise •0lan bu •danı ta carsonlanndan 
'"·~ Citen ıu._ ' hayretle baktı. Zira 
ı_"'Ql ttıeıhur boylu ve uzun bıyıklı 
~n birty:'ı eıurn tayyarenin yo1.::u-

Afa • Ue ı. •ya Puar0 aı...'Ylitcııeı•i ' gayet nazik bir eda 
~ ti~ ettı·n Y;rnefine devam etmt-
~ • .r\.Cnd' • 
\>ıa ~~rn 1.f • ıaıne ağır açık ba-

rtll. ıtchel'e bi k . a· r omplıman aa-

' ır i&lcelti) 
~ittıde bu eye oturdu. Havanın bu 
"· ttıe ... - .. nı' de.rece rUzel olmasına 
~ ıi -..... Yet• • 

hrttinırı ~b ıbnı beyan etti. Sonra 
qt' Oaııo. por' lnl bildirdi. 
~ ~kilqb ~~ rnUdUriyetlnin tetki
~tellet ha ıç ilerlemiyor. ' 'u d tını S.lladı. 

l>ette erec:e eırı u litç ıtıtl.:rfrnı b 1 r e dolu bir cina-
blıt~ bir !tu rn&k pek 1DÜJküldUr. 

d(bty1da y CiSrnıedifine cöre, 
;_ Söylediğ? ~Uphe edilir. 
~it: ınız dofru. 

-. 
~lt :-... ~llıln olun ki 

-Ulilyor. k.>cam bu y{Uden 
Gıtaon lı 
'~e &hat "erdi: 

:.Ur derece c 
~:tıbeııfnlz ~ ~dnldıfmı tuav· 
~ltı h~da endun. Kumpanya 
~ ' il\ CÜnler i ~Yet dOrUtt davrandı. 

ilıtıtduın. ıınıden olacafrm diye 

~h liiılri ı ku 
~le Ytpnıağı ~P•nya bUyWr bir hak-
l(t~kıra.""-ıd C ıe llftı&dan ıeni iıin

~<!rıı.:'.' din!, c!~ıı 
'"'" -Ve 9iy1Jı rerıu bir 

0traon 
..... Ad ' lcırısrnı: 
~ alet hakk 

J 

mittf. - bir fngflk bu sillhlan ad.2 lrı1l
lanmas. 

- Hakkmızvar, efendim. 
- Biliyor musunuz, bayan Mitchel, 

ben ıi.ıin İngilterenin ne tarafından gel
difinizi tahmin edebilirim. 

- Dorse'den, efendim. Ben Bridport 
taraflarında doğdum. 

- Emindim bundan ... Orası, dünya
nın en güzel kötelcrinden biridir. 

- Değil mi? Oranın yanında, Lond 
ra hiçtir. Ailem iki asırdanberi Dorse
de oturur. Damarlarımda Dorse kam ak
makta.dır. 

- Görülüyor. madam. 
Puaro, yeniden erkeğe dönö:i. 
- Size bir küçük sual sorr,ak isti

yorum Mitchel. 
Adam. baıını salladı: 
- Bildiğim her §eyi söyledim. Bu

nunla ıizi temin ederim. 
- AlJ, aıa ... Ehemmiyeti yok esa

ıen bunun .... Yalnız madam Jizel'in ma
aumda bir karga~alık nr mıydı? Onu 
anlamak istlrorum. 

- Ne zaman? Bu bayanın hareket 
etmedifini farkettiğim zaman mı? 

- Evet .. Katıklar, ~atallar, tuzluk ... 
Yahut da baıka 'eyler yerlerini değiş
tirmiı miydi? Yerlerini değittirmiı miy
diler? 

- Masanın üıtünde yalnız kahve 
fincanı vardr. Diğerleri kaldırılmıştı. 
Binaenaleyh, hiç bir fevkaladelik dik-
1ratimJ eelbetmedi. Belki de dikkat et-
mem lhımdr. Llkin o kadar §aşkına 
dönmUftUm ki ... İhtimal polisler birçok 

teferruabn daha ziyade farkına varmıı
Iardır. Zira tayyareyi adamakıllı araı
tırdılar. 

- Hoı. ehemmiyetli bir ıey değil ya .. 
Fırsat 'dUtUnce, arka.daıınız Davise bir 
l"Y -'Cyl,.mek iıterdim. 

- Şimdilik sabah postalarında ça
lzıryor. Sekizi kırk bet poıtaımda va
sife alıyor. 

~ •uı olın 'it 1 •niyet bu dUnyıya 
d-, ~ia.ıııafih Y ~den defildir, kancı- mı!- Bu iJ onu pek heyecanlandırdı 
b.... _l.lırıdufurn~-~ bet, benıın hakkım
-~ c'- '"«11 ckha • • ld rıe de "ille itti ıyı o u. Hak-
~~ ~il bir Yer~da bulunmadı. Fakat 
'Slıı ili e de ol~ t en bir darbe bekliyor· 
~ bir Phe aJtın.ı:ı:n•rede bulundufum 

ky Yolrtu kalmam kadar tabi! 
........ t>rı_., r. 

~ •eb ~~tler' i 
~U~ıa'P oluyor ~n ı •izi takdir etme-
1\bı b' C• tdfyo~ •kat emin olun 1d iti 

..:_r it) töyte unuı. Size hiç kf mıe
tttııad · litı •<sııer;n.efe hakin yoktur. 

1.>'en ~ . öteki beriki ona mu-...... ita YlUyordu 
'"'1,ı r dtııın ölrn ..• 
~t~ i ~rltttlllezn Uı oldufunu daha 
dırllıaiııı <iotııt - lhınıdı. Heubı ver-

...... • 1t..ı1t11Y~~ım •ırada onu uyan
)~ ~Yltl'JcJ ın ... 
ıı.tı.. tı. " ı e ••ıiyet d x.: • 
''Ot., voırt e••tnuı obm-

~lır~ Orlara nazaran l:llüm bu 
'tıı.-, ....... ~~ ant oltırınuı. 
~ ~~ ltocaına t bih . . vyJu ltendiıi.n en edıp du-
~I 0 >'0ru111 B 1 •uba sokmaması 
>otıı ldu"1ıle~ u ecnebnerin biribirle-
l>tu, ırı.tlı'niıtı ;~ki ~••itlerini anlıyamı
tt,h, rı..:. ı rırnce bö 1 
~ttt'-••1iı ta • Y e bir cin•· 
'I lf'. l'Y•rtıinde yapmalan 

>ot •ttn 
d~ Pe?\terıne 
t hisıiyatla aanılı-
' ~·· dedi ,_. • tt11 ''1.6 "". • 

t dtrı b· ıy~ Puaro 1 B • .. 
~' ~r 1'Jr1u ken . l: curmun hıttrı-
ap,ıf)o •ıifcy, h dıınf kurtarırruyo-

'1 e ~tunı. er ıidftte asabiyete 
ııa.,e 

......... 't ttti: 
~ ttı·· 1 ltcı 
, lıttnı e !u f n ·r 
'tı•ıııı •diyen 

1 
gı ız ın\.ifettiıf... Ba-

~ d' ~ hiç b' horup ciuruyordu • Yol 
t' ıy, ır ıriı..·ı• • 
~ 11lcııız "u •dtlik olmadı 

~tı tın far1tı"~Ordu ... Bir it 
d •tyu ·OQayrm 0 Y unuttu· c"" ~•t +. • ""aaınafih ha'"r 
t "ltı ""illa • ' r · 
llt~ •• ttl'l\ittir, crnıyle norınaı ıekilde 

~-}' . Cled' ta . l'lornıaıd · ın k~fin .. kadar 1 
hn !ıt · ı . 

~ ...... l'u ltthcı: 
tı ... . hı. d' 

\{ıyo ılcenıe 
~ll•r t~nı' • d,/e ben vah•f ıilah-

o. ı. 

\o,,_ ...... H L 

1\ ıı:•dırı "ırkınız 
ıırı dot • t11tdtr1ca var ıtltdam 1 • dedi 

ru dilııu·· r nazırlarla baktı. --
- t"cl · • ....... 

- O gen!( tir, efendim, malum ya ... 
Kendisine bol bahtit vererek macerayı 
anlattrnyorlar. O da bundan hoşlanıyor. 

- Sevıiliıi vardır, değil mi? - di
ye Puaro tordu. - Onun böyle bir ı.:il
rilmde fami geçmesi, ıevgiliıini fevkall
de heyecanları.d.ırmııtrr. 

Madam Mitchel havadisi yetiştirdi: 
- "Taç ve tily" hanının sahibi olan 

ihtiyar Conıon'un kıziyle flört ediyor. 
Ciddi bir kız. Kafaar, omuzlan .Uıerln 
de aapısaflam duran sıhhatli bir mah: 

Jule. Nipnlııının bu iıte ismi ı:eçmesin
den hoılanmadı. 

Puaro, kalkarak: 

- Akıllrymı,. Hotlanaca.k ıey 'de
lildir bu. Verdiğiniz malumattan dola
yı lire çok teıckkilr ederim Bay Mitch~ 
ıize de bayan Mitcıhel... Rica ederim ar
tık Uzillmeyiniz. 

Poliı hafiyeıi dıpn çıktığı ıaman, 

Mitchel karısına dedi ki: 
- btintak dairesindeki abdallar bu-

nu ı.:Uriim itlemekle itham ediyorlar. 
Bense ondan gizli tahkikatla uğraııyor 
diye 1Upheleniyorum. 

Madam Mitehel: 
- Efer ı8zlerime inanırıan, bu itin 

altmda bolıevizm var. 
Puaro, tayyaredeki diğer garson 

Davisi görmek arzusunu ileri sürmüş
tü. Hakikaten de, bu iş geçikmedi. Bir 
kaç saat ıonra .. taç ve tüy .. hanında 
btıl~tular. 

Daviı, kendinden evvel Mitchele so
rulan ıuallere cevap vermek mecburi
yetinde kaldı. 

(Devamı var) 

' 

HABER - ~lCıam ooatU1 s 
Bunları ~====~========:==~==========~ıı=====~======~~~~ 

Blllyor musunuz? 

Kediler 
Solak mıdır ? 
değil midir? 

Tenha bir caddenin hangi 
tarafında daha fazla kedi 

bulunur 'l 
Etrafımızda, yanımızda, beraberimizde o. 

lan feyler hakkındaki maınmatımız ne ka. 
dardır? İ§te, bog bir zamanımızda sizi meo. 
gul edebilecek faydalı bir eğlence.. Dalma 
muhitimizde olduklan için dikkat etmediği. 
mlz oeyler o kadar çoktur ki .. bunları zaman 
zaman ortaya koyarak t!krl bir idman yap. 
mak istiyoruz. 

Her yazımızda bir me\'ZUU ele alacağız. 

Yalnız bugUnkU rnevzua bqlamazdan evvel 
umum! olarak dlkkntaizllğlmlzln derecesi 
hakkında evvelO. nazarı dikkatlnlzl çekmek 
lsUyoruz. Size bir ıuaı: 

Yeleğinlzde kaç dUğnıe var? 
Sorumuza cevap vermediniz. HalbukJ 

hergUn elleriniz mlhanlk1 bir surette o dUf. 
melerl Ulklemektedlr. 

Suali sorduktan sonra cevap verebilmek 
üzere ben de o dOğmelerl saymak mecburl
yeUndeylm. 

Diğer bir sual : Ağzınızda sağlam kalmıı 
knı; dl§inlz vardır ? Eğer yqınız kırka yak.. 
lll§lllı§ ise iddia edebilirim ki bu suale de der 
hal cevap veremJyecekmnlz. 

Halbuki sizJ günlerce uyutmıyan dl§ ağrı. 
ıannızı dUştlnerek derhal sağlam diılerlcizl 
ıöyllyebllmellydlnlz ... 

Sualleri uzatmağa ıuzum görmeden bu. 
gUnkU asıl mevzua geçiyorum. Bugün kedJ. 
Jer hakkındaki bllgllertmJzl muayene \'e kon 
trol edecegtz. Her suali, okuduktan tonra 
lOt!en onun cevabını dU;ıUnUnUz ve sonra ce. 
vaba geçiniz. 

1 - Kediler solak mıdır, değil midir? 
Cc\'ap: Kediler her iki ön ayaklarmı da 

kullanırlar. Fakat daha fazla solak olmak 
lsUdadmdadırlar. ıthemmlyeut bUcumlarmı 
sol ön ayaklarlle yaparlar. Ve kızdıkları va. 
kit de solak olurlar. 

2 - Bir dltl kedi kaç günde doğurur? 
Cevap: ~5 - ~6 günde. 
3 - Bir kedi yavruaunun kaç günde göz. 

lcri açılır? 

Bu, maınmdur ama, gene yazıyoruz 9 gUn 
de, 

t - Bir kedi kaç sene yaıayablllr? 
Cevap: Kediler umumlyeUe 12.115 sene ya. 

ıar. 

l5 - Kediler kaç ıenedeııbert memleketi

mizde me\'cutlur? 
-ı:>tı :ınıın ıu: Cevabı hakikaten güç. llk 

batıra gelecek ıey kedilerin bldayetteııberl 
mevcut olduklarıdır. Fakat öyle değildir. Av. 
rupada ehll kediler ortaçatlarda görllmneğe 
b&§lamı§br. Bundan evvel ehll kedJ, Avrupa. 
da çok nadirdir ve luymeW bir hayvaıı ola. 
rak tanınırdı. Kurunu ull dedJğlmlz ilk za.. 
mantarda da kediler her memlekette yoktu. 
Ehil kedilerin çoğunun llmrdan geldiği zan. 
nedilmektedlr. KedUer Mısırda Allah olarak 
tanılırdı. Hatta. Mısırda Bubastc clvarmda 
binlerce kedi tnumyaama ruUanmıııtır. ııı.. 
ıırlıların Bıuıt il&hesl kedi bqlı idi. 

:ıı:emleketlmlzde d'.l ehil kedilerin sonradan 
tllredikleri muhakkaktır. 

6 - Kedilerin 1tözlerl m'ı daha kuvvetlidir, 
burunları mı? 

Cevap: burunları. 

T - Tenha bir Caddenin hangi tarafmda 
daha fazla kedi bUlunur? 

İki İngiliz bir gün ıöylo bir bahse tutuı. 
mu§lar: Biri demit kf; bu caddenin bir tara. 

fmdan sen, bir tarafından ben &1decetfm. 
Sen hiçbir kediye ruUanuyacaksın. Ben Jıe 
birçok kediler bUlup sana cöstereceğlm. Ve 
Fıthaldka da böyle olmuı. 

Acaba neden? 

Çok kediye ruUayan, caddenin hangi ta.. 
rafmda.n gitnıJJ demniz? 
· Cevap: gUneıll tarafından. 
8 - Kedllertn bıyıklan ne fı görür? 

Cevap: en !azla !~mise vazıteaı görür. 
9 - Oynamakdn olmasına ratn:ıen bir ke 

dinin rahataızlığmm ilk a.JlnıeU nedir? 
Cevap: burun ucunun ııolmll.91. Tam sıhhat 

te olan kedilerde burun ucu kınnwdır. Fa. 
kat renkleri kW ren~ veya hatır çikolata 
rengl olan ve slyamavat denilen kedilerde 
burun ucu hafit mavidir. 

10 - Kedilerin b&fka lnUhiaı haataııkları 
nedir? 

Cevap: Verem. Kedi veremi lnaanıara da 
geçebilir, onun için dikkat etmek icap eder. 

Tonton 
amcanın 

marifeti 

Ebe 
hanım 

Dünkü nuaha.dan devam J uyku uyumaz bir hale retmişti.. 
_ Ebe nineyi isterim, o dukuğu is- } Ona, ihtiyarlar "oğlum,, bu sana ra

hat vermez gayri .. Git, hakkını a;.1 za-temem! diye ... 
Süleymana duyurmadan ebe nir.enin 

evine salınan iki hlberci, soluk soluğa 
geri döndüler .. 

- Yok .. Kapısında koca bir asma kilit 
asılı .. Galiba "Meşebayır,, a ebeliğe git
miş, haberini getirdiler. 

Kızın anası "Kuzumu o dulcuğun e
line bırakmadansa, ebeliğini kendim 
yaparım .. diye terter tepinmeğe 1.-aşla
dı. 

Elifin ağrılan çoğalıyor, sıkla~ıyor

du. Gebe kadın, neredeyse ebesiz c!oğu
racaktı .• Süleyman sokak kapısından 

fırlayarak "ebanım., a koştu .• 
Konukomşu, şamataya uyannu~. av

luda bekleşiyorlardı .. 

Melek odaya girdiği zaman, Elifi 
kendinden geçmiş yaralı bir dişi kc.plan 
gibi inl!yor buldu .• 

* 1(. • 

Süleymana "çocuğun sizlere cmür, 
doğar doğmaz, çene ata ata öldü .. Elif 
kenl:iini bilmiyecek derecede baygın,, 

haberini verdikleri zaman, ortalık iyi
den iyiye ağarıyordu. 

Süleymanın odaya giri~i. Elifin azı-

cık kendine gelir gibi olduğu bir ana 
rastlamııtı.. Benzinde bir damh kan 

yoktu. O kadar sapsanydr. 

SUleyman kansının alevler içinde ya 

nan elini avuçlayarak: 

- tki gözüm, çok şükür kurtuldun, 
dedi. 

Elif, gözlerini tavana dikmi~. yan 
baygrn bir halde, 'dalgın yatıyord·.ı. Sü
leyman kö§ede sinsi sinsi hıçkıra:ı kay

nanasına dışarı çrkmasınr ip.ret etti. 
Ve o giln bir 'dakika Elifin batndan 

ayrıl~ı. Ak,tama kadar "lohusa .. Y! 
Uç buhran yokladı. 

Bayıldı, limon, soğan koklata koklata 

güç ayıltabildiler. "Çeneleri gamanu -

yor1., Suleymarun açmak için ağ%ma 

soktuğu parmakları kan içinde klhyor
<3u. Fakat akıam suları, gelen son buh
ran Elifi aldr, götUrdü. Anası "gitti, 
gitti .• 'Amanın, ne yapayım?,. diye 'dö

vilnilrken, Muhtar kaynanasını azarla
dı. Ve Elifin gözlerini kapamali için 
iğiJdiğl zaman, göz pınarlarında Oaha 
Jcurumamıı, yaılar ıJıldıyordu. Gözle -
rinden silr'atle yuvarlanan iki Ciamla 
yaf. ölünUn henUz ıoğumayan yanakla
rına düıtü .. 

III 

Bütün köy ''Lohusa Elifin ·ölümUn

de,, bir ı:uç buluyor, bunu da "Mel(k., e 

yUklilyordu. ''Ebanım,, köyün ır.iyop 

gözlerinde o kalclar l:üçüldül o kadar 

alçaldı ..• 

Her ağızdan bir söz çıkıyor ve Sü -
leymanın kulağına kadar geliyor~u. E
banımın. Elifi kasten öldür'düğü Muhta 
rın kulaklarına o kadar çok geldi ki, 

neredeyse, dün bir sur gibi ör.üne 
ijur<Ju~u. koruduğu ve temiz bildiği 
kadından süohelenec~kti. 

Eliti. duvaklarla dÜ§Ünde göm.eğe 
başlamtftı. Islak gözlerini kendine dike
rek: 

- F..banım sana bay5?ındı Süteyma -
nım .. Beni ortadan kaldırıp !ana var -
mak icin öldü~:fü. diyordu. 

Bu düşü. avncn Elifi seven b:rkaç 
kıırtm da P'Örmüştü .. 

Süleyman, her gün, "Elif ve Ebanı
ma,, dair bir düş görüyordu. Art::k ge -
celeri bu rüyalarla hatirncıir ol.ı. ola, 

vallının .. Ne olsa nikahın altındayken 

öMü .. Karındır,, diye öğüt verdiler. 

Süleyman ne yapmak lazım geldiğini 

kestiremiyor, fakat gün geçtikçe eba • 

nımın suç!u olmasınayavaı yavaş inan
mağa başlıyordu. 

Ebanım, kansını bile bile öldürmese 
1 

Eli böyle tel duvaklarla kendisinin ve 

bildiklerin rüyalarına girer miydi? 

''Allah., yarın bunun hesabmı kendisin· 
den soracaktı .• 

• • • 
Bir hafta so:lra kasabadan gelen iki 

jandarma Ebe hanımın kapraını çaldı 

ve mustantiğin "tevkif müzekkeresi,, ni 

gösterdiler.. (Melek) in bütün çarpın

malanna rağmen ne Muhtarın, ne köy

lülerin kanaatleri kıl kadar yerinden 
oynamadı •• 

Hilrmüz teyze, ba~ açık sobğ1 {ır

lamt§, "Bırakın,, diye bağrnyor, git • 

tikçe büyüyen kalabalık kapr önüne yı
ğılıyordu. 

Jandarmalar Ebarunu zorla köyden 

bulldukları bir arabaya: bin'dirdiler .. 

Meraklı kalabalığı, arabayı bir müd
det atkip ederek dafıldı .. 

''Melek,, in kafasında bir heyetin 

vardr. Büyük dağ parçalan halinde ha

tıralar biribirinden aynlıyor, biribiri 

ilzerinden ağır ağır kayıyorlıu. 

fki jan'darma, kadma ayni erliel< ar

zulariyle baloyortardı. A·raoa k~yün 

ıon eylerine vardıfr zaman kafasınoaki 
heyelan bUsbütiln arttı .. 

Karanlık bir rüya ya~~ığ? bu köyü 

görmemek için ıslak gözlerini srmsıK:ı 

yumuş, elleriyle kulaklarını tıkamııtı. 

Kulağına geDe liadın iniltileri, yeni 'doğ 

mut gevrek çocuk ağlamaları geliyor ve 
araba tozlu yollar'dan ağrr ağrr ka11aba
ya dofru yürüyordu. 

Muıtala NIYAZt 

SON 
. ... 

l
m:ı:ıı 

Lisan derslerimizin 
geçmiş formaları 

ıı Gazeteıni:r.cle nqredilen lisan !5 
:I denlerinin ıeçmİf formalarmm : 
f! iki kuruta idarehanemiz<Jen tr 
n darik edilebileceği yazılmıfb· 
f ! Bazı okuyucularm, birkaç aün 
=i evvelki formalan iatemelerinclen 

li itin yanbj anl•pldıiı neticesine 
1 vardık. Uzun zamandanberi de
li vam eden ilinlarmımfa bu gibi 

li formaların iki kurut mubbilin- İ.S 
=ı· de ancak pzelemize abone ola· 1 caldara verileceii yazılmıtb. 

il Keyfiyeti bir daha tavzihe lü. 
zmn rörüyoruz. :: 

::: ..................... 11.1.ı: ..... :~::::::::•--

HABER 
AKŞAM POSTASı\ .. ..... .. . . 

iDARi! l!V/: 

lstanbul Ankara Caddesi 
f'09l11 ~utuau ı lıteabul 214 ) 

Telgraf adresı: ıstaobul HABER 
Yezı lşlerı teıeronui 23872 
idare. ll&n ,; : 24370 

ABONE ~!~.T~!~,'.J 
Stınt•llk t.400 lir. 2.700 Kr. 
6 •>lık 730 ·.. ı.uo .. 
a .,·ı.k 400 • soo • 
1 aylık UO • 304! • 

s - 1 ahibi ile Neşrı"gat f M_üclürü: 1 
Hasan Rasim Us~ 
B•11ldıfı 11tr ( J 'Alı/T) Matbaa.,, . - .. 

· ~ trıni pek befen-
_:_ ______________________________________________________ ~---------------------------------~--~------------~~---~~~-
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Dış 
• 

sıyasa -Dünya vuzuha 

Dokuz dev~et 
konferansı 

l.ıik maçları fikstürü 
gitmiyor 

(Baş tarafı ! incide) 
Bu tırpan, ancak, demokrasinin haşarı 

ve biribirine taban tabana zıt ahlaklı 

iki yavrusunu ana demokrasiye uy
gun bir hale sokmakla mümkündü:. Yer 
yüzünde rejim tasfiyesinin neden bir 
lüzum olduğu artık anlaşılmıştı:- Fa
kat bu tasfiyenin en tabii, mümkün ve 
manalı şekli, yirminci asır nesillerine 
en uygun olan demokrasinin umumi
leştirilmesi olacaktır. 

S lklnclteşrln 
tarihinde toplanacak 

Londra, 26 (A.A.) - Öğrenildiğine 

~öre. Belçika hükumeti, dokuz devlet 
konferansının içtimarnı 3 ikinciteşrin 

tarihine tehir etmek hususunda İtıgilte 
re hükumetiyle görüşmelerde bulumuş
tur. 

Dün akşam kısa bir münakaşa
dan sonra tanzim edildi 

Bu seneki lik fikstürü, dün akşam 
saat 6 da !stanbul spor mıntakasmda 
birinci kümeye mensup on klüp mu
rahhaslarının iştirakile tanzim edil

miştir. 

Toplantı ilk anlarda bazı milnaka
şaları mucip olmuş ve sahaları bulu
nan Fener, Galatasaray, Beşiktaş, ve 
GUneş klüplcrile, sahası olmayan ls
tanbulspor, Eyüp, Vefa, Beykoz, Sü
leymaniye ve Topkapı klüpleri murah
hasları arasında saha meselesi yüzün
den anlaşamamazlık çıkmış neticede 
ajan Abdullah fikstürün iki seneden
beri yapılmakta olan ~ekilde yani her 
klübün kendi sahasında ma.ç yapması 
esasını kabul ederek me3eleyi netice
lendirmiştir. 

Bunun üzerim) saha sahibi dört klüp 
arasında kura çekilmiş. Fener - Beşik
taş ve Galatasaray - Güneş maçları

nın Taksimde, Fener - Galatasaray ve 
Fener - Güneş maçlarının Beşiktaşta, f 
Galatasaray - Beşiktaş, Güneş - Beşik 
taş maçlanmn da Fener sahasında ya
pılması kararlaştırılmıştır. 

Bundan sonra yapılan diğer fikstür 
ve hakem meselesi bUtiln tahminlerin 
hildfma derhal halledilerek kati neti
ce şu şekilde tesbit edilmiştir: 

BlRfNCl HAn' A 

Taksim stadyomu: Fenerbahçe _ Be
§iktaş. Hakem Nuri, Galatasaray. 
Topkapı hakem Ahmet Adem. 

Fener stadyomu: Güneş - !stanbul
spor hakem Suphi. 

Şeref stadı: Süleymaniye - Eyüp 
hakem Şazi, Beykoz - Vefa hakem 
Nihad. 

1K1Nct HAFTA 

SEKtzlNCl HAFTA 
Taksim stadyomu : Güneş - Süley

maniye hakem Nuri, Eyüp - Galatasa
ray hakem Sami. 

Fener stadı : lstanbulspor - Fener
bahçe hakem Burhan. 

Şeref stadı : Topkapı - Beykoz ha
kem Nihad, Beşiktaş - Vefa hakem 

Suphi. 

DOKUZUNCU HAFTA 

Taksim stadyomu : Güneş - Fefa, 
hakem Suphi SUleymaniyc - Beykoz, 
hakem Ril.§tü. 

Fener stadı: Topkapı - Eyüp hakem 
Şazi. 

Şeref stadı : Feenrbahçe - Galata
saray, hakem Sami. Beşiktaş - !stan
bulspor hakem S. Salahaddin . 

• • • 

Demokrasi nasıl umumileşebilir? 

İngiltere bu suale cevap olarak on beş 
yıl önce "bu keyfiyet, ancak ifratların 
biribirini imha etmeleri ile kabildir.,, 
şeklinde bir nazariye bulmuş ve bunun 

İngiltere hükumeti, 3 Oilktcşri.ı tari
hini te~•.:ih etmekle beraber Belçika hü
kumetini müşkül bir mevk:de bırakma
mak için bu tehire muvafakat etmiştir. 
Diğer alakadar devletlerin de mııva

fakatleri alındıktan sonra tehir hakkın
da resmi bir karar verilecektir. 

Paderevski 
neticesinde dünyanın başına Faşfami ve Hali hazırda dünyanın en büyük ve 

Nazizmi musallat etmiştir. Bunur. za- en dahi piyanisti addedilen ve senelerce 
rarını bugün çeken gene kendisidir. Polonya reisicumhurluğunda buluna-
Nasıl ki umumi harbe takaddüm eden rak, Polonya milleti tarafından aon de-
emperyalist ihtiraslar da, kendi savlet- rece sevilen Paderevskinin, uzun zaman 
terinden doğ<ın sefaletin aksüJAmC'lin - danberi ikamet ettiği Fransayı terke-
den yani komünizmden ayni büyük za- derek tekrar Polı::ınya;-a avdet edeceği 
rarr çekmişlerdir. Rusyaya Lenini so- ve siyasi hayata atılacağı söylenmek-
kan Almanya Leninizmden yaY.asını tedir. 

kurtarabilmiş midir? . Paderevski, Polonyadaki nasyonal -

Bu akşam ikinci küme klüplerinin Velhasıl diinya devletlerinin demok- demokrat partisine bir mektup yazarak, 
fikstürü yapılacaktır. Yalnız bu top- rasiye dönmeleri gerek cihan sulhünün Polonya milletinin diktatörlüğe ihtiya-
lantının bir hayli gürültUlil olacağı devamı bakımmdan gerek umumi bir ı.::ı olmadığını serbest ve bJr yaşamak 
zannediliyor. Zira, nizamname muci- istikrar bakımır.dan yegane tahlisiye istediğini bildirmiş ve bu mektup ga-

. · · • zeteler vasıtas:ylc bfüün Polonya mil-
bince birinci küme klüplerinin ikıncı sımididir. Bu ::ıimJde sarılmak isteme • 

Jetine bildirilmiştir. Bu mektup, son de
küme maçlarma takım vermeleri mu- yenlerin hatasına boyun eğmektense, 

k rece demokrat ve milliyetperver olan 
vafık görülmektedir. Halbuki diln a - onları bu hatalı yola Hpmaktan kur -

Paderevskinin tekrar siyasi hayata atı
aamki toplantıda Fenerbahçe, tstan- tarmak daha iyi olmaz mı?. 
:1 lacağma bir delil addedilmektedir. 
bulspor ve Galata.sarayın bu sene ikin ŞEKIP GONDOZ · b • Büyük musiki dahisı ve aa ık reisı-
ci küme maçlarma takmı vermiyecek- --------""-------- cumhur Paderevski bugün tam 78 ya~m 
Ieri söyleniyordu. Bu vaziyette ikinci Belçı·ka buhranı _o_a_drr_._~---:-----:------
kUıne klüplerinin buna itiraz edecek-

leri ve- ihtimaı ki- bu fikstürün yapı Perşembeden evvel Fasla mlllt hareket 
lamayacağr söylenmektedir, balledllemlyece.xre Liderlerden bir 

"' ço~u tevkif edildi 

k 
benziyor Rahat 21 (A.A.) - Fas milli hare-A 1 n spor Brllklel 27 (A,A,) - SJyaat mah!Wer. keti liderlerinden birçoğunun Fasta 

kabineyi te,kile davet edilecek zevatın kral tevkif edilmiş oldukları haber veril-

A na d O 1 U h 1• sarı taratmdan peı::fenbeden evvel tayin edilmJye_ mektedir. 
ceğln1 beyan etmektedirler. 

C b 1 t · b so.yaUet De.manın 1lnı1ilk8ık geçmMbıe Httkfilnet mernurıan, atın lksamom Ur ye &yra• rağmen ıtmdilik h!cblr ı.ım '.kat'lyette .061'1 a&ıi itibaren Fut& :ihtiyat tedbirleri 

Taksim stadyomu : Süleymaniye -
Galatasaray hakem Basri. 

mında karşılaşıyorlar _.urw __ m_em_e_kte_dJ_r_. ------- almağa başlamışlardır. 
4 .c. d b t Memleketin her ta.raf mda sükWı hU.-

Fener stadı : Güneş - Be3ikta3 ha
kem Nuri, Topkapı - Fenerbahçe ha
kem Saml. 

Şeref stadı : Beykoz - !stanbulspor 
hakem Cafer, Eyüp - Vefa hakem S. 
Salahaddin. 

OÇüNCO HAFTA 

Taksim stadyomu : Güneş • Eyüp 

hakem Nuri, Topkapı - !stanbu1spor 
hakem Ahmet Adem. 

Fener stadı : Beşiktaş - Galatasa
ray hakem Sami, Fenerbahçe - Bey
koz ~akem Feridun. 

Şeref stadı : Süleymaniye • Vefa 
hakem Nihad. 

DÖRDONCO HAFTA 

Taksim stadı : Galatasaray - lstan
bulspor hakem Basri. Beykoz - Güneş 
hakem S. Salahaddin. 

Fener stadı : Süleymaniye - Fener
bahçe hakem Feridun. 

Şeref stadı : Beşiktaş - Eyüp ha
kem Suphi, Topkapı - Vefa hakem 
Şazi. 

BEŞ!Nct HAFTA 

Taksim stadyomu : Vefa - Galata
saray hnkcm S. Salahaddin, Eyüp -
1stanbulspor hakem Ahmet Adem. 

Fener stadr : Topkapı - Süleymani
yc hakem İzzet Muhiddin. 

Şeref stadı : Güneş - Fenerbahçc, 
hakem Nuri, Beşiktaş - Beykoz ha
kem Suphi. 

ALTINCI HAFTA 

Taksim stadyomu : Beykoz - Gala
tasaray hakem S. Salahaddin, Güne§ -
Tcpkapı hakem Ahmet Adem. 

Fener stadı : Eyüp - Fenerbahçe 
hakem Sami. 

Şeref stadı : Be§ikta.ş - Süleymani
ye hakem Suphi, Vefa - lstanbulspor 

hakem Cafer. 

YEDlNct HAFI' A 
Taksim tadyomu : Galatasaray -

Güneş hakem Sami, Süleymaniye -

!stenbulspor hakem Suphi. 1 
Fenerbahçc stadı : Vefa - Fenerbah 

~e hakem Nihad. 
f:.erc! stadı : Beşiktaş - Topkapı 

haliem !?.zet Muhiddin, Beykoz - Eyüp 
...... -e. SAlfııh~ 

Cumhuriyet bayr.tmına tesadüf c- " ya"1JD a r 
~ kUm sürmektedir. 

den cuma günU Akmspor - Anadoluhi kadına çarptı 
aarı ta.kımlan Hisardaki yeni sahada ŞUpbell biri 

Pqabahçe D!oe !abrikaamda posta ıetı 
samimi bir müsabaka yapacaklardır. Ali Raıt dUn a.kf&JD üzeri motoalkletıe Eren ya kalandı 
Bu yaz Hisarla çok çetin iki maç yap kl5yde Şaşkm bakkal clvarmdan geçerken •3 
mış olan 'Akınaporun bu maçının da y&§lllda Naciye isminde bir kadma ça.rptnıf. Tepebaşında bir bakkal 
çok çetin ve zorlu ola1.:ağım tahmin e tır. dükkanını soymuş 
diyoruz. Bu müsabaka ayni zamanda bi Naclyenln aoı ayağı ve kolu kınlmııtır. Zabıta memurları dün gece Beyoğlunda 
rinci kümeye terfi . ettirilmiş olduğu hal Yaralı kadlll Haydarp~a nUmune h&at&nesL ıUphell bir ıekJlde dola§all Landros isminde 
de tekrar ikinci kümede oynamak mec ne kaldırtlDU§tır. bir u.bıkalıyı yakalamışlardır. 
buriyctinde kalan Anadoluhisarlılann Denize dUşlftler üzerinde ıkı bUyUk demir parçası, birkaç 
rok ciddi bir ıekilde hazırlanmrı otan paket Yenice clgarasr bulunan Landros eor. 
~ Kartalda 1.alaayon caddealnde oturan 45 kl1 ı. yt mı gün evv 1 ha lııhaneden takımları hakkında bize iyi bir fikir guya ce m'Y, r e P 

yaımda Ş&hencıe ile kızı 25 yqıda Nezahet çıktığını tık olarak Tepebqmda bir bakkal 
verm.İj olacaktır. Program şudur: · dün Köprllnlln Haliç ISkeleslnde Rizeli lıleh dllkkln~ ııoydutµnu söylemi§Ur. 

Saat 13 Akmspor - Hisar idman B ınedln ıandalına binerlerken aandal devril.. . Zabıta memurları bundan batka geçen 
takımları maçr. ınJı. ana kız danlze dll§mll§lerdJr. aene . nebatat enaUtUsUndcn bazı :rennt a16.t 

Saat 15 Akınspor - Hisar idman A Etraftan Yetl§Umi§, tkJ kadın boğulmaktan çalan Zeki Jamlndekl genel de Beyoğlunda 
takımları maçı. ıcurtarıımışlardir. dolqırken yakala.mııtardır. 

tÇERIDE: 
• Zonguldak • Adana telefon hattı dünden 

IUbarcn kOnUJlllağa açılmt§tir. 
• Belediye Refadlye caddealnl aa!alt yap. 

mata karar vermlıtJr. Fakat ırUmrUk Jdare. 
sl bu yolu kapatmak latedl~l belediyeye 
bildirdiği için mesele tekrar tetkik edllecek
Ur. 

• Ellbba odaaı idare heyetine ıeçllen aza. 
tar dUn ilk toplanWannı yapıntılar ve rel.s
liğe doktor Yahya Orhan. ıekreterllğe dok
tor Rız& RUatem, muhulpllte Ziya Kadri, 
vezned&rhğa dlf tablbl .Meliha getlrilmişUr. 

• Gaziantep pamuklarmda Pembe kurt 
hastalığı görillmll§ olduğundan, ııhhat vekL 
!elinden atb.kadarlara derhal tedbir almma. 
aı tc;ln emir vertımı,tır. 

• Adliye meslek mektebi muatantlk şubeal 
mezunu ve evvelce la'IUhanla aorgu hAklm 
muaı1nl olanlar Ankara Hukuk fakUltesl pro 
!eııörlerl tarafından gelecek ayın ilk hatta... 
ınnda imtihan edilerek terfi hakkı kazanacak 
!ar ve sorgu hlklml ol&e&klardır. 

• Dlyarbeklr • Cizre h&ttmın temelatma 
mcraaJmlnl ve Sivas _ Erzurum hattı Uzerin 
deki Dlvrlğl latasyonunun tıletmeye açılma 
tlSrenlnl yapmak Uzere Nafta vekilimiz Ali 
ÇeUnkaya ve davetlilerden mürekkep bir 
heyet sontqrlnln tık b&ftaamda mezkQr ma. 
hallere gideceklerdir. 

• Keofedilen Dlvrlk kl5mllr madeninde 
15 milyon ton cevher mevcut oldufu tahm1n 
edlmektedlr. 

• Nafta vekA.ıeWe temaa ve mUzakereye 
girişmek Uzere Ankarayo. gitmiş olan latan 
bul tramvay ılrkeU merkez heyeti azaların. 
elan mllrekkcp murahhas heyeti şehrimize 
dönmUıtOr. Heyet merkezden talimat bek. 
lemektedJr. 

• Kazanç vergisi mUkelleflyetl meselesin. 
den dolayı kabzımallarla tatanbul mallyeııJ 
arasında çıkan ihtil:U, nihayet, Ticaret o. 
daııınm verdiği kararla halledilmlıtır. 

• Grctzunun yerine Romanyanın İstanbul 
konsoloaluğuna tayin edilen M. Lukasevlç 
dUn ıehrtmlze gelerek yeni vazlfC$lne başla. 
mııtır. 

• Be:lklaıtta resim mUzesl kar~ııındald 
binada bir taribt arabalar mllzesJ kurulacak. 
tır. 

• 1ktlaat vek&.letl portakal, yün, yapağı 
ve pamuk mahsullerln!n ihracatını mUra. 

· kabe için nizamname ha.zırlamağa ba§la. 
mııtır. 

OJŞARIDA: 
• Yunan kralı Roma, Par!s ve Londrayı 

ziyaret etmek Uzere deniz tarlkile bugUn Pi. 
reden ayrılmıııtır. 

• A vu:;turya hariciye mUııteşan Gulde 
Şmlt, Ve,rşovaya gclmlı ,.e Deck tarafından 
1.aUkbal edilmiştir. 

• Belçika bqvekilllğlnden çekilen Van 
Zeeland, BrUkeel mebusluğundan 1.atl!a etmlı 
olduğunu mebuaan meclisi relılne blldlrml§. 
tlr. Parlamentonun pek de muhtemel olmı • 

Zeelandm yerine bir bqkasınm geUrllme.sl 
için krsmt intihabat yapılmıyacaktır .. 

• lngtllz ba§vcklli damla haatalığı dolayı. 
sile şiddetli bir buhran geçlrml§Ur, 

• ı.racarlstıında kumandan Szalassy, bir 
tçUma esnasında sağ cenah mUntehasmm 
yedl tırk:ısı kendi lehlne olarak tttihadmr 
temine muvaf!ak olmuştur. Bu yedi :Cırkanm 
liderleri yeni şefe tabl olacaklardır. Parti 
Macaristan nasyonal sosyalist parUsl ola.. 
caktır. 

• En son sistem mUteaddlt motörlU 96 aa. 
kert tayyare Framıanm deniz 8.§ırı toprakla. 
rma hareket edccekUr. Bu, sadece bir idman 
uçuşu o!mayıp geni' mikyasta hakiki bir 
manevra mahlycUndcdJr. 

• Londrayı ziyaret eden Alman hava mUa. 
teşan Berllne dönm~tUr. 

• ttaıyada Varazzeden blldirlldlğlne göre, 
evvelki gece şlddeUl bir zelzele olmuştur., 

M:aamafih nUfusça telefat olmadığı gibi ha.. 
sarat da yoktur. 

• Romanya veliahdi prens Mihalnln 16 ya. 
ımı doldurmaaile aııtetmenllğe taylnl me. 
raalml, bllyUk bir parlaklıkla dlln Slnatada 
cereyan etmiştir .. 

• Alman mllll iktisat nazın doktor Şaht 
bugün çekilecektir. 

• Peıtede çıkan Peaty Hirllp gazetesine 
göre, Avuaturya bqvekllt Y. ŞuşnJg ile lıla. 
car başvekili Daranyt son mUl~kattarında 
M:acarhtanla Avu.sturyanm kUçUk IUll! dev 
leUerile teırlki meaalai meaelealnl tetkik ve 

Şükrü KaY 
' TUrkkuşuou ta•I 

etti 
Ankara 25 (AA,) - TUrkkUfU 

n!n uğradığı acı ·kaza dolayıstyle 
kili \'e parU genel ıekreterl şnıcrll 
TUrk hava kurumu bqkanma 
mektubu gönderm.l§tlr. 

•'BugUn Ttırkku§u meydanında 
len ve 5 tayyareclm!zin ıs1amn il• 
nen imza dolayıslle uğradığınız ~ 
bUtUn knlblmlo Jııtırak ederim. ~ .... 
ilesine heyecanlı tnzlycUerlmi ı!JDa"~~ 

YUltsek bir kudret kaynağı oı.ll .....ı 
§U ruhu her zaman en acı kayrpllP"_. 
ctUğl gibi bu müessif hldiaede d• bit 
bin geUrecek bu elemlnlzl de unu 
ur. Buna emin olarak aaygııarıı:ııt 
ederim . ., ab 

Kurum başkanmın cef 
Ttırk hava kurumu başkanı ruat 

bu mektuba aşağıdaki l!evabı ve el 
Havacı gençliğin uğradığı bUyU1' 1 

şısmda partinin göstermek JQttUJ!dl ... 
duğu kı,Ymetıl allkaya Türkku§U afl 
nettardır. Partinin sıcak himaye!! 
çalı~an Ttırkkugıu gençliği, ar~ 
yarım kalan bUyUk vazl!elerlnl 
için mezarları ba,ında and tçerele 1< 
verilen vatan hizmetinin değeriııl dl 
kavradıklarını gtıstermlılerdlr. K~ fi 
l!ğe beslediğlnlz ltlmat ve emniyete 
metu tazlyetıerinlze karşı gınkraııl 
saygılarımı ıııı,ına.rrm.. 

lstanbulun taziyeti 
. asııı"' Ankaradaki tayyare kaz .. il 

öğretmen ile Uç talebenin ölu~.t 
rine İstanbul vali ve 115' 

reisi Muhiddin Ustündağ, tııtaıı 1 rı:ı bu kaza hakkmcLı.!d t~ 
büyük bir hassasiyetle idrak eıdiP 
Hava Kurumu baıkanlığına bit ~ı 
çekmi9, şehrin teessür ve taıiy~~ 
bildirmiştir. 

Türk Haca kurumu ba~kanı ve 
aaylavı Fuat Bulca Muhiddin t7tl 
ğa ıu cevabı göndermiştir: 

"Havacı gen_çliğin uğradıfı 
acıya ortak olmak •uretiyle 
mek Hltfunda ıbulunduğunuı 
yakınlık ve alakayı tükranla 

saygılarımı sunarım.,, I 
Amerika iki zırb • 

yapacak 
Vaşington 27 (A.A.) - öııWIJ. 

:t-1 hvu51C:lllçU'j Jl'Cl ~14.1. cuanm 
dolar krynietinde iki ZJi"hlılll11. 
na başlanılmak için UJısisat 
ceği söylenmektedir. 

TataresklJ 
..... :aqıarafı1 

Muhterem miaafi.ıııis rs1I 
merasimle kar,dan~.:ak, doğruca 
palas oteline ıgidecektir. Bir lıt' 
sonra vilayeti ziyaret edecek ~ .,e 
safirimiz abideye çelenk koy•~~ .. ~ 
at 18,45 te Perapalastan aY"d~e~ 
susi vapurla Haydarpaıaya gi e~ 
19,30 da Ankaraya hareket ede'~ 
Romanya ErkAnıbarbiye O 

General StkttlY 
Dün şehrimize geldi 

Dost ve müttefik Rornan~yıs 
kllru harbiye reisi General Sı 
beraberindeki heyetle dUn t 
gelmiştir. ~ ~ 

Heyet rıhtımda fstanbUl f 
lediye reisi Muhi.ddin UstUnd•f• 
bul kumandan vekili tUmgeı:ıe~ 
Tufan, merkez kumandanı t ~iti 
İhsan İlgaz, Romanya 9efiri. a r 
şesi, konsolos ve lronsoıoehaoe e 
le bir askeri lata tarafından 

mıştır. ııı • 
Misafirler vapurdan çı~1~~ 

Bando Romen ve Tiirk rnılb ye 
ru çalmıı sonra otomobillerle 

las oteline gidilmiştir. ııı"'1~ 
Otelde kendisiyle görUşetı b'Yr 

rimize Romen genel kurrna1 

General Sikitiyu demiştir ki:Jdi~ 
"- İstanbula tekrar ge\fetiJ' Jır 

.dolayı çok memnunum. B~ -aı J. 
meslektaşlannıı, Türk dottl'1d;b• ifll' 
mekle memnuniyetim b!r kat 4' 
caktır ... ,, tl• ttl_ 

Romen erkanı harbiye he)'~ ,ıı 
öğleden sonra vali ve kutnı"1 1 4' 
kamında ziyaret etmi!, saat -"" 
ziyaretler iade edilmiştir. • iJ'F'f 

Dost heyet, akpm ~ıe~,.f 
bağlanan hususi vagonla A~-
mişlerdir. tıf.; 

Kral Metaksası kab~ :~,,~,, 
AUna 26 ( Husust) - Bat" ;>'1 

dUn kral tarafmdan kabul edil <fi n 
ya yaptığı zlyareUn 1ntıbalaJ1lll~t!" 
CUmhurrelsl At&turkle aral~ 
eden rnUklUemeyt krala anla ~ 
M'etakaas saraydan döndUkte!l 

eden nazırlar mecl1a1ne de 
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Cunıhuriyet 
i\n~ayrarm 

ara b 
llasıı k ayramı 
• Ankara 

26 
Utlu) ayacak 

~et bayr~ (telefonla) - C mh 
!lıcra · lllJnda A k Ll u
bit ~ırn ve tezah .. n arada yapılacak 

; tınrnuıtur uratın programı tes-
.. rogranıa ... 

tunu c tore 29 ·ık 
de P,·· .urnhu.rreiıi . ı teşrin \:uma 
c .. ı.. .ıyuk MilJ- ... n;ız Atatürk saat 13 
"'l V L -~ .U!ec}" • • 

teb . c •Ordip'-- _ . ısını şereflendi re 
rıkıc • ·"~tığc tini kab 1 rnensup zevatın 
Bundan u edeceklerdir. 

teınıı sonra b'• .. 
lttak sabasına gide uyuk önder, ge~id 

lardır, rck makamlannı a-
1\nıc 

hUtihı ara "alisi N 
tır Ankara h evzat Tandoğan 

buıunznağa dalkını geçit resmir.de ha 
Gtl'id avet etmi"'tir. 

r,,,_ ~ rcsın. :r 
~tır ıne aaata ıs d b 1 · e aş ana-

Aıt 
lt · ıarn bunda 
ltınde C n 14 sene evvel 29 ilk 

'Gt 1 Uınburiyet' . 
tt f 0 arı 20 30 d ın ılan olunduğu 

ene ' a top la tıl r alay] r a acak ve gc 
b /\mi g arı tertip edilö.:ektir. 
iloı ece sergi . 

t'ıindıı veril~ek 
0 
evınde Cumhuriyet 

c de bal 1 • rduevinde ve halk 
30 o ar tert• 1 ,, ilkte . ıp o unacaktır. 

.ret c .. ı.._ §tın cuı:zıa 
tifaı '""Ctideki . :ıcsı günn bir he 
ı.:_ YapıJaı.:akt §chıtlığc giderek bir ih 
~ r rr. A'7fti .. k. Udboı .. ,, .. gun febirde mü 
lta lf· ve INreş tna l 

llıckt 0Ylerinde de . ç an olacak, An 
•~ tplerin vılayetçe yaptırılan 
"r, açrlıı me . . 

l~ciler 
rasımı yapılacak-

gençlfk gösterisi 
Arııt Yapıyorlar 

~ay ara, 27 (telef 
tı ..... a geze .. ı- • onla) - Yann An 
-~ ·• ıı:cıle • 4ea de bUyUk b' rın de iştirakiyle §eh 

~ lttır. Bunu ~r .gençlik gösterisi yapı 
, ôn~de ıney~ıçın bUtUn izciler halke 

d
t 13de b{lw:,_ b~da toplanacak ve sa 
e "··- ,, <Ut ır Yürü .. 

tid ""'Qdan h Yüı kolu halin-
cccltlerdir areketıe 11Jua meydanına 

lt ~Ur&d • 
il« le a gençler 

tı.. oYaı.:akı ' zafer lbideıine çe 
·~~ete CÖed· b ar,Atatıll.rke ve Cumhu 
~, b ı iflılık: -
' 1.Uıdın &on •ndı içeceklerdir. 
~ l Ctıf§ehre .: Bankalar caddeıin-

tf Ata Ü ti CCek Ord . .. il \ide • t r]c heykeli ' uevı on n-
lirıe Çelcnkı ne Ve Emniyet a-
. hef gradr koyacaklardır. 

w.. ' 26 radyosunda 
"'l li tın (A. A ) 
l'ieı cU Ytldönu · - Cumhuriye-
~ ~ l'ldy01una mü ırıünasebetiyle 
~l de~ &aatiyıe\29 teırinievvel gü 

' 'tl!rt~ sru 4 
de ve gece aaat 

'ilcccı;cçe \re Sı eYnla.n Pasiç taraf rn 
ır. tpsa hır konferans ve 

ı~~ c~ıu-~alkevterinde 
..... t>~ ıyet ba 
~a trartııarnı Yrarn: için Halkev-
~ ntı l!aııte"in ı hazırlarnııtardır. E
la..._ ~at 20 30 de pergernbe gUnü ak 
-.... ., • de Ji 
~tlt c tclllsU alkevinde konfe-
"e Czdc la.at ı:Crild.:ck, cuma gUnü 
te,.._~ ala . da tören yapılacak ltt -u .., y köık .. 

lı'cr htilccek unde konferans ve 
ltcltn l tirat~ Curnattcsi günll saba 
l~c~llra ata ııu~~a çocuklara ve öğ 
~ ' Y koşkilnde temsil veri 

11ç .. •~ııo 
't tlltıh- ~ l!alke • 
~,_ · "ilde le vtnde de bayramın 

-"<Cttl.... onreran 1 olf. s ar ve temsiller 

ıı:llıhurlyet 
ta ~"kit Yrarnında 
~reıeli yasıtalan pazar 

leıeti Utun rıa~~ı tatbik edecekler 
d C~h I Vasıta} • 
tteıc1 • Utiyet b arı §ırkct ve ida-

~!1• er, fevıt 
1 

ayrarn:nda tatbik e-
hcı.~ ., a ade ta 'f ~ e deniz • rı cleri hazırla-

>'cye bil • tı:aret müdürıu - ü ile 
~g .\kil}> t-· dırınıılerdir g 
l\ ' 3Q ..,: Vltkcti lia • • 

t ~ 31 İtıc' . Yrıye ve Haliç ayın 
Co~cı ~tıa tar·ı1 &Urıleri pazar günleri-
"- eti . lıeyı t tb' 
""PıJa •sc ııa . a ık edeceklerdir. 

takt at bıre k s· !t, adar seferler 
ı._ lrJttı •• 
~tarı ·• - t> .• ar ~u "k 
>aMa Ifl.da Yal g..ı çekmece banliyö 
Stltttı rı Sirltcc·drıız cumartesi günleri 
tUıı eecdcrı 2 ı en Y<ınm ve K" "k 

tU:ıı 2 ıef l uçu -
trinde er erj bayramın bü-

Yapıiacakt 

~ i\ Vru ~-'_r. ---
ış._ tarife~~ hanllyösll 

h ~c..,1 ırıı tatb'k 
~ıııı et dcın· 1 e başlıyor 

tif >'~ he 1 ıryolları A taj... rı erin· vrupa hattı 
"'n t ·n Ye · 1-c lltbikırı nı "'1§ mevsimi ta-

rı bil§lanac:rzartcsi gününden 
tır, 

jf 

r 

Londrada bfr pul sergisl açılmıştır. Ser 

ginin ehemmiyetini göstermek üzere 

yalnız resimdeki pıtla 1450 sterlin k-ıy

mct biçildiğini yazmcık ktifidir. Bu pul, 

lngilteroye ait çok nadir pullardan 

biridir. Pulun üzerinde "Büyük Bri

ta11yanııı en ıı.adir pullarından,, 

lesi yazılıdır. 

Japon tayyareleri farafınamı atılan yangın bomba7.arı son hafta içinde 
Şanq1ıayda birçok yangııılrıra sclJebiyct vermiştir. Resmimiz bu va1ıaınlardaıı 
birinin 8Öndüriilınesiııc çalı§ıldığıııı gösterme] tedir. 

Kudüs başmüftilsii Hacı Emin Elhüscyni Kıulüsil t~rk~t
nıeden evvel k-Oy muhtarı.an tarafından ziyaret edılmı§-
tir. Burada 

1

köy mııhtarlarım~ bQ,§nıüf tünihı yamndaıı çıT~r, • 

larkclı aörii.yorsımuz. 

Fran.t.ro 11..uJ.."Unıettn!n şimal cephesi k"Umaııdaııı genera1 Da
vila, bir taarruz yapan Franko kuvı·etlcri Jı,atlcrını tef· 
tiş ederken •• General. Davila, bir tayyare kazasında l>ltm gc· 

ncral 111 o7a yerine tayin cdilmi§ti. 

Mem1e'ketlerinl yabancı {8ti1&ınaan 
ku:rlarmağa açlışnn bir karı Jroca. Çin 
bQ4kumandanı gcneral"Şmi. -"ıtt.ıJr. 'il 
ve loıırısı J!ci • Ling, gazete muhabir
lerini ktıbul ediyorlar. Mei - linge, Çi
nin SemirMmi.<ti adı verilmektedir. 
Kendisi 1898 de Şanghayda doğmuş ve 
on YG-§mda iken tahsil yapnu.ık ii.zere 
ailesi tarafından Amcrikaya gü.ön<Ie
rilmi.Jtir. 

Yugoslavya ile lngiltcro arasmaaki 

mü§terek mcsclel.eri görıi§mck üzere 
1 

geç.en h,af ta Londraya giden Yugos

laı•ycı Ba§Val-."ili StO'IJadinooiç, kendisi

ni karşılayan lngiliz Hariciye Nazırı 

Edcıı ilo bir arada .. 

Halis Trabzon diye 

Kuyruk mu 
• 

yıyoruz 
Vaziyete bakılırsa buna hfç 

şilphe yok 
Şehrimizdeki yemeklik yağlar hak

kında bir tetkik yapılırken mühi::n ve o 
nisbette de şayanı dikkat bir mesele mey 
dana çıkmıştır. 

Yapılan tetkiklere göre limanımız

dan Karadeniz iskelel:rine kalkan her 
vapurla m:.ihim miktarda kuyruk gön
derilmektedir. Bilhassa bu kuyruk çek 
me işinde Trabzon birinci mevkii al
maktadır. Sathi bir ara,tırma bu kuy
rukların pek az sonra (halis Trabzon 
yağı) olarak şehrimize geldiğine şüphe 
bırakmamıştır. 

Esasen Trabzon ve Erzurum yayla
siyle ve Karsta istihsal edilen yağ mik
teriyle Trabzondan şehrimize gelmiş 
gibi görünen yağ miktarı ve bu milc
tarla biyasada (Trabzon yağı) adı al
tında satılan yağlar arasında akıllara 

durgunluk veren b:.iyük farklar olduğu 
görülmektedir. 

Şu vaziyetten yağların bir mahallin
de bir ihraç iskelesinde ve nihayet bir 
de ~ehrimizde tağşişe uğradığı anlaııt
~kta~ r 

Bu arada memleketimizde nebati 
yağ istihlakinin de - bilerek ve bilmi
yerek - hayret edilecek kadar taam
müm ettiği görülmüştür. Yalnız !stan-

buldaki dört fabrika son bir sene zar
fında, gd.;eli gilndilzlü çalı~ak iki 
milyon 531.000 kilo nebati yağ istihsal 

etmişlerdir. Bu istihsal için 1.000.000 
lira değerinde ve 6.000 000 kilo sikle
tinde keten tohumu, tübre, araşit, su
sam, mısır özü, haşhaş, çürük fındık, ay 
çiçeği, tütün tohumu, pamuk çekirdeği 
ve sarfolunmuıtur. 

Çukurova 
SeylAp tehlikesinden 

kurtarılıyor 
Nafıa vekaleti, yurdun en münbit 

parçalarından birini te§kil epen, fakat 
zaman zaman görülen tı.:gyan yüzünden 
büyük :zararlar gören Çukurovanın bir: 
daha seylap felaketi görmemesi için 
acil tedbirler almak üzere hazırlannuı

tır. Bu tertibat bilhassa bu sene yaz 
başlarında görülen ve Çukurovanm 
gördüğü felaketlerden en büyüğünü tC§ 

kil eden ıeylabın yaptığı tahribat na· 

zarı dikkate alınarak hazırlanan proje
lere göre alın~.:aktır. 

Öğrendiğimize göre i'e evvela 
seylabın ba~lıca sebebi bulunan Seyilan 
nehrinin ıslahiyle başlanacaktır. Bunun 

için de Seyhanın sağ ve sol sahiline iki 
ana kanal açılacak ve bundan eonra mu 
azzam su önleme ve sulama tesisatı vü-
cuda getirilecektir. ~ 1 

Nafıa vekaleti ana kanallara ait 
keşfi yaptırmış ve esas projeler hazrr
lanmıştır. Seyhanın suyunu taksim e .. 
decek olan bu ana kanallar 927.000 li· 
raya çıkacaktır. 

Bu su tesisatından sonra 
havzası seylap tehlikesinden 
kurtulaı.:aktır. 

.., 

Seyhan 
külliyen 

Muallimler 
arasında 

Yeni değişiklikler 
LLse ve orta okullarda yeniden baı.ı ta. 

ytnler yapılmı§tır. 
!mılr kız Uscs1 coğrafya stajyerliğine Zeb 

ra, Eyüp orta okulu riyaziye yardnncı öğret 
rnenliğlne Emine, Gıı.zi Osmıı.n pap. orta o. 
kulu transızca l.lğrctmenl Burhan Emb:iönU 
orta okulu franau:ca öğrebnenlJğlne, Cağal
oğlu orta okulu riyaziye öğretmenliğine Se. 

mlha, Gelenbevl orta okulu sekreteri .Ahmet 
Kumkapı orta okulu sekreterliğine, !atan_ 
bul kız lisesi felsefe öğretmeni Mehpare cum 
hurlyet orta okulu yurt bilgisi öğretmenliği
ne, İstanbul kız lisesi yardımcı riyaziye öğ. 
rctmcnllğine Ay§e, İstanbul kız · öğretmen o. 
kulu tUrkçe öğl'etmcni Ziya lstanbul erkek 
llacsl turkçe öğretmenliğine, Taksim orta o. 
kulu biçki dikiş ö~etmeni MUeddep Çapa o_ 
kulu biçki diki§ ö~etmenllğine, UllkQdar 
blrlncl orta okulu yardımcı tabliye !Sğretmen 
llğlne Cemlle, UskUdar birinci orta okulu ta. 
r1h coğrafya yardımcı öğretmenliğine Naz. 
mlye, SUleymanfye orta okulu tnbllye öğreL 
menllğine Hasene, N!~antqı orta okulu rL 
yazlye öğretmenliğine ŞUkran, Kadrk6y UçUn 
cU orta okulu resim öğretmeni Fahretlln ı. 
ıa.veten yard!re1tt6r1Uğe tayin. eclllmi§lerdtr,. 



Akdenizin yeni tehlikesi : 

Balear adaları 
DngDDteıre Akdenızın kapıDarını 

gün ıtanvannn hain D<IODtOedDğl 
ne Olur'? 

.,.-. Bqtar&tı l lnctde 
kuvveUerini toplayıp devamlı ''e §lddetll bir taarruzla kl§tan evvel Madrtt cephesini tök. 
:ı:neaı de bugUn korkunc blr ihtimaldir. Bu ih tlınalin belirdiği andan beri ltaıyanın Balear L 

d&larmdan ebediyyen uzakl~maması ihtimal lerl de bellrmlıı bulunmaktadır. 

BalearJarın askert ehemmiyeti 
Bu adaların garbt Akdentzdekl ehemmi temlekelere nakletmek çarelerinl aramakta.. 

10tıeri pek bUyUktUr ve bu ehemmiyet ancak dır. Bu tehlikenin sulh yolları 11• ortadan 
blıguıı &nltı.fılmış de:tldir. Balearlar ötedenbe kalka.cağını khnae tahmin edemiyor. Zira 
d Akdentzde bir mUcadele mevzuudur. Garbi. İtalyanlar tııgal etUkleri adalarda kendi ev. 
~deniz haritasına IJÖyle bir göz atmak bu a !erinde bulunuyorlarınııı gibi bir eda talmL 
i:Glann stya.st ve askeri kıymeUerinl iyice an. m~lıı.rdır. 
ıltnata kafidir. Korsika ve SardUnya adalan Mayorka adumda Kont Rou adlı bir 
ife Fransa ve İspanya aahfllerl ve ıımaıı Al. tqlat ııct t&m bir diktaU!rlUk kurmuııtur. 
~ CebelUltanktan Blzerte kadar olan İtalyanların bu adada gayet kuvvetli hava 
l5amına bu adalar tamamlle hakimdir, Barse. ftlolan bulundurmakta olduklarmı Fransız.. 
lbD De Valans Umanları arasında bulunan ve ıar blUyorlar. Acab& burada nekadar tayya. 
"1 Umanların dlzlll bulunduğu İspanya aa. re var? M:eçhQl ... Fakat gerek Mayorka, ge. 
@terinden ancak 200 kilometre uzakta olan ttk Minorka. adıı.larmm ı:ıu anda mUhlm mlk. 
İıÜ adalar, Fransayı glmaıı Afrlkadakl mUs. tarda denizaltı gemilerine ve çok dehııctıt 
t~ekelerlne bağlıyan hava ve denlzyolla. bir gizli hava kuwctine yataklık etUğlne 
:rmm tam Uzerindedir . .Manrtlyadan ve Port - ldmaenln ııüphesl kalmamı§tır. 
Yendres'den Fillp,•l!, Cezalr ve Oran Uman. İtalyanlarm bu adalarda takmdıklan L 
~a yapılan Fransız nakliyatı bu adalarda mirlik • derece cllreUI bir oekll aımıotır kl 
'jerle~ecek bir dUoman kuvveti taratmdan Uç aydanberl tek İngiliz veya Franatı: harp 
kolaylıkla tehdit edilebilir. Atlas denizini gem!Jıl bu adaların karaaularma girmek hak. 
D&rkt Akdenfze bağlıyan yollara da bu ada. kına malik bulunmamaktadır. Yakıaean ge. 
ı&r ayni derecede bAkimdlr. Cebclüttarıktan 

:Üdenlze giren gemJler bu takım adalarm :~:::-:~~e:~ ';:~~= h~:~~4::ı!1:ı~ 
cenubundan geçer ki Mayorkada veya lblza. 
da kurulacak bir tayyare karargAhı bu ge. gemileri taratından tehdit edilmektedir. 
mlleri Talı.at rahat tehdit eaebUlr. lhUlll lc;:inde bulunan lspanyanın bu Uc;: 

lspanyanm hem Akdenlzde hem atıu Ok. adası dünya lc;:ln İspanya dahlll harbinden 
yan\1.!Wlda oynayabileceği mUhlm rol tarihte daha bUyUk bir tehlike halini almaktadır. 
birçok kanlı muharebelere sebeb olmU§tur. Fransız dentzerklnıharblycıl ile lngllls L 

Bu. lspanyanm iki ;mllbtm stratejik anah. mlralllgi vazlyeU mUııtcreken tetkik etUk. 
tarı vardır: ten sonra bu adalarm anı bir baakmla cebren 

ı - Cebelüttank. !~galini bir ara hUkQmetlertne b!ldirmtıtene 
2 - Port • :Mahon de ne İngntere, ne de Franıa bu kuan tat. 

blke yanqamamı,lardrr. 

Bir tariht misal 
Port _ Mahon Minorka adasının merkezi. 

dlr. ı 7~ da Fransızlar o(•) buraya bJr bas. 
km yapllll§lar ve aehlrle adayı zaptetml§ler. 
dl. İngilizler Fransızların böyle bJr harekete 
kalk~caklo.rmı evvelden öğrcnml§lerdl. Fa. 
knt nmiral Blng kumandıısmda gönderdikle. 
rf bUyUk bir donanma Franaız amlrallııln 

adayı zapbndan ancak bir ay sonra Bo.lear. 
lara gelcbtldl. Ve faik Franııız kuvveUeri 
Jtar§ısınd& bu lngtllz donanması mağ!Op ol. 
du. lngfllzler bu hAdlsoye o kadar kızdılar 
ki kıymcW bir aınlral olan ve çok kıymetli 
bir diğer amiralin de oğlu olan JorJ Byngl 
kendi amiral gemisinin gUvertealnde kurgu. 
na dizdiler. 

Bu vaka Bo.learlara daha ıs inci a.sırdn 
gerek Franmzlıı.na gerek lngillzlerin ne de. 
rece ehemmiyet verdiklerine dair bir fikir 
:verebilir. 

Fakat Fransa bu zaferinden lallfade ede. 
medJ. İngiltere Cebelüttankta devamlı IU. 

rette bUyük :!Uolar bulundimnağa bqladı. 

~ filolar Provans sahillerine kadar yükae. 
llp Fransız Ucaret gemlcillflnl ve · Frtniıız .. 
:ınentaaUerinl devamlı bir emniyetsizlik ve 

tehdit altında bulundurdular. öyle k1 'biran 
geldi, Fransız gemller,1-Qeııfze açılamaz oldu. 
Bu İngııtzlerln 191t de Almanlara kar§ı ay. 
nen tekrarladıklan bir mctoddur: 

1 
Uzaktan abloka metodu. 
Balenrlarda beliren yeni tehlikeye karıı 

yanı İtalyaya kar§ı tngııtercnin gene bu me. 
t~ tatblk etmeğe karar verdlfl muhak.. 
kaktır. . 
ı - İtalya Bıı.tcarlarda yı:rıeıtığl takdir

de İngil1z Ucaret gemileri Akd~ntzden ceç. 
:ınJyeceklcrdlr. 

2 - Daha pahiıı ve zahmcUi olsa da tn. 
stıLzler cenub1 Afrikayı dolB.§&rak Hlndlsta. 
na gttmeğl tercih edeceklerdir. 

8 - Fakat buna mukabil Cebelüttarık, 

Hayta, Port • Salt n Adcnde birer 8Urgt1 
çekip Akdcn.lz.lıı ve KwldenWn bütlln kapı. 
larmı tıkayacaklardır. Yani, ltalya yanm-
a.dası uzaktan o.bloka edilmJş olacak ye İtal. 
ya Okyanuslara çıkmak lmklnmı bulıımı. 
yacaktır. Bu harckeUn İnglltereye bir hayli 
PAJıalıy& mal olacağı meydandadır. Kısa 
yolu bırakıp uzun yolu kullanmak deniz U
carctlnin muraflarmı bir mlıll daha arttı. 
racaktrr. Fakat bu -tazyik neUceainde ltaı. 
yanın da iki dizUstU gelip "Aman., diyeceği 
muhakkaktır. 

Bu i§te yanacıık Fransadır. Zira 1nglltere 
kapılan kapayınca ta.bil İtalya da bot dura. 
cak değildir; ~a sola siı.ldını.caktrr. Bu hal 
lngnterentn mUtte!lki sıfatlle Fransayı da 
tehdit edeceği için mllstcnilekelere gidip ge. 
len Fransız geıntlerl Mar8ilya • Cezalr hat. 
tını terkedip AUas denizinden l§lemeğe baı. 
Jıyacakludır. 

ttalyo.nlaruı ilk hızda Fransız müstemle
kelerine saldırmak l!tlyeceklerl de tahmin 
edilebilir. Bunun için Fransızlar teh1lkey1 
oiJndldeıı önlcmeğe c;:alıoıyorlar ve mUıtem. 
lekelerinde uzun bir harbe tahammlll edecek 
ock1lde ha.z;ırlıklar yapıyorlar. ;ıı:ran.eız er. 
kAııJhnrb!ycsl anıı vatnndakJ slllh ve cepha. 
ııe ve uçak fabrikalarından b!r kısmmı mlls. 

(•) ~le§bur Kardinal Dnk dö Rlşelyönün 
f!mrf ile amiral La Gallsonnler6 tarafından 

ı,ı:-:ıl ~dllmlttl. 

Harp haberleri 
Salamanı.:a, 26 (A.A.) - Franko

nun umumt karargahı tebliği - J\ıtu
ries eyaletinde, ıivil memurlar vazifele
rine baılamı' ve bankalar açılmııtrr. 

Hükumetçiler bütü:ı kiliseleri tah
rip eylemiş olduğundan dini ayinler, da 
ha her tarafta tamamiyle haşlamamış

tır. Tayyare kuvvetleri, Katalonyada 
Reus ve Sabadelli Ecross tezgahlarını 

bombardıman etm:ştir. 

Madrit'te harp şiddetleniyor 
Valansiya, 26 (A.A.) - Resmt teb

liğ: 

A"ragon cephesinde müteaddit düt
man hücumlan tardcdilmi§tir. Madrit 
cephesinde hükiımetçi kuvvetler mu-

. vaffakıyetli bir ileri hareketi yapmıılar 
dır. HılikQmetçi tayyareler, biri Barse
lon civarında Moncadada olmak üzere 
iki ö:lgman tayyaresini dü,ürmUgler
dir. 

Naval Calnero. 26 (A.A.) - Havas 
ajansı muhabirinden: 

Madrit ı.:ephesinde biraz faaliyet hU
küm sürmektedir. Francistlerin topç~ 

lan tahrip taneleri atmakta, tayyareler 
mlihim istik§aflar yapmakta ve askeri 
hedefleri bombardıman etmektedirler. 

Bir tekzip 
Londra, 26 (A.A.) - Amiralhk da

ireıi, Basili!c torpido muhribinin attığı 
bir denizlatr bombasiyle bir Alman de
nizaltı gemisinin batmı~ olduğuna dair 
Valansiyadan verilen haberleri kati su
rette yalanlamaktadır. 

Madrit, 26 (A.A.) - Eminyet u
mum müdürlüğ:i, yeni bir emre kadar 
İspanyol pasaportlarının vizesinin ilga 
edilmiş olduğunu bil.:fümiştir. 

Salmanca 26 (A.A.) - Gijon limanı -
nın ikincite§rin ayının ilk günlerinde ti
caret gemilerine açıldrğ: bildirilmekte -

dir. 
Frankonun 14 milyon 

nUfusu varmış 
Salamanca 27 (A.A.) - En son maluma 
ta göre ıimal vilayetlerinin İ§galinden 
eonra frankoya tabi topraklardaki İı -
panyol nüfusu 14 buçuk milyondur ve 
valansiyaya tabi top:-aklardaki nufus 
iıe ancak 9 milyondan ibarettir. 

Frankoya taraftar on btn 
kişi öldilrillmilş 

Gijon 27(A.A.)- Buradan ele cee~n 
vesikalara göre Frankoya taraftarlık

larından dolayı ıimdiye kadar on bin 
ki§i Asturicıde öldürülmüıtür. 

Atatürk ün 
nutku 

Ankara, 27(Telefonla)- Meclisin Nyonr 
konferansı münasebetiyle yapılan fev 
kalAde toplantısını müteakip tekrar in
tihap dairelerine dağılan mebuslarımı· 
zın kısmı azamı Ankaraya dönmüı bu
lunmaktadır. 

1 teşrinisani pazartesi g:.inü saat 14 
de Büyük Önder senelik açı§ nutkunu 
söyliyeceklerdir. 

Atatürkün nutukları fevkalade ehem 
miyetle beklenmektedir. 

Geçen seneki tarihi nutuklarında i
pret buyur.dukları büyük memleket 
davalarını muvaffakıyetle neticelendi
ren l3üyük Millet Mc';lisinin Cumhur
reiıimizden 1938 yılı için de mühimdi
rektifler alacağı anla11lmaktad1r. 

1938 cumhuriyet yılında memlekette 
baıanlacak büyıak davaların AtatUr
kün nutuklarında i9aret olunacağı ve 
bunların Celll Bayar kabinesinin mc
ıai programına da esas olacağı zanne
dilmektedir. 

Vekiller Heyeti toplanıyor 
Ankara, 27 (Telefonla) - Vekiller 

heyeti bugün Celil Bayırın riyasetin
de bir toplantı yapacaktır. Toplantıda 
eusen esaslan hazırlanmı§ olan kabine 
programı üzerinde tetkikat yapılacağı 
umuluyor. 

Kabinenin programında vergi for
mWlerinin ınümkUn olduğu kadar sade

Ieıtirilmeıi ve mümkün olursa azaltıl

ması bulunduğu söyleniyor. 
ismet Jnönü, Celill Bayan 

tebrik etti 
Ankara, 27 (Telefonla) - Sabık 

Başvekil tı:net İnönü halefi Celal Ba
yarı tebrik etmit ve vazifesinde muvaf
fakıyet dilemiıtir. 

Hasan Rıza Soyak Ziraat 
Vekili mi olacak ? 

Ankara, 27 (Te- • - •ı• 

lefonla) - İktıaat 

vekiletine ceçmiı o
lan Şakir Keıebir 

ta.rafından vekaleten ı\il~,.... 
idare edilecek olan 

Ziraat vekiletine 
Cumhurreisliği ge -

ncl katibi Hasan Rı· 
za Soyalan - mün- . • 
hal bulunan mebus- H. rıza Soyak 
luklardan birine seçilerek - getirileceği 
söylenmektedir. 

Vasıtasız vergiler birleştirillyor 
Ankara, 27 (Telefonla) - Vasıta

sız vergilerin birle!tirilmesi iti tahak
kuk etmiı ve bu meıele nazari sabadan 
çıkarak fiili bir sahaya ginniıtir. 

Vasıtasız vergi kanunlannm birlet
tirilmesi için maliye vekaleti tetkik bü
rosu bir proje hazırlamı!tır. Bu proje
yi gözden geçirmek maksadiyle varidat 
umum müdürüniln başkanlığında bir 
komisyon teıkil edilmiıtir. 

Bu komisyona maliye ve iktısat mü
messilleri dahildirler. Komisyon Cum
huriyet bayramından sonra faaliyetine 
devam edecektir. 

24 namzet kazandı 
Bcrnt, 26 (A.A.) - LUbnan se;imi-

ne ıeçicilerı yUzde yetmiş beı nisbetin· 
de iştirak eylemiı, yalnız müslüman 
naayonalistle: reylerini vermekten istin 
kar etmişlerdir. HUkumet partisinin 
gösterdiği 24 namzet de kazanmıştır. 
Yakında kabinede bazı tebcdc!ülat 

yapılacağı tahmin edilmektı-d!r. 

Nuri Sait Paşa Bağdada döndU 
Bağdat, 26 (A.A.) - Havas muha • 

biri bildiriyor: 
Bundan evvelki hükumet devrinde 

Kahirede bulunmu!j olan eski Bat· 
vekil Nuri Sait Paşa bu sabah tayyare 
ite Bağdada dönmü,tür. 

Sanıldığına göre nasyonalist liderin 
bu avdeti, Bağdatta Filistin haldiseleri
ne ka!§ı tiddetli bir protesto hareketi -
nin tebellllr etmeye ve Irak siyasetin· 
de bir değiımenin istik:ımct almaya 
başladığı bir zaman:ı tesadüf etmekte· 
dir . 

intihabata fesat mı kanşhr1ldı 
Beyrut. 27 (A.A.) - Son parliimen· 

to seçimlerine namzetliğini koyn:akta 
olan muhalif M:ı.roni liderl~rinden biri 
ıazetelerde hükumeti intihabata fent 
karışttrmrı olmakla ittiham etmiştir. 

Hükumet bu gazeteleri l:apatm·ştır. 

Dlfer muhalif gazetelerb de kapatıla
cağı tahmin edilmektedir. 

' ~ Çin - Japon harb~ · 
(BCJ§ tarafı 1 incide) J tamamUe talim etmlf olarak~ 

yonun ka~ısmda bulunan idari aervlıler bl. tunu ve diğer tkl milyonun da 
na.ama saat 6,15 te Japon bayrağı çekllmlı. l görmUı olduğunu s8ylenıf~Ur. •r'ı 
tır. Chapeı·ın §arkında Chenju yolu Uzerlnde Japonya tarziye ,.er;JJ 
açıkta bulunan Çin ktıaatı, kendilerinin hare Londra 26 (A,A,) - 'l'1'k~/ 
katını ta.kip eden ve sık sık alçaklara inen sefiri, Hariciye nazırı Hlrotad~ 'f),!J. 
Japon tayyareleri l:lratından mitralyöz ate. mı§tır. Bu notada Ke5'•1ck Rol!. • • ~ 

§ine tutulmaktadır. Jayısile tanıya verilmekte, llpaıı!' , .... 
Çin rtcnt!nln vtısat ve §UmUllU derecul tinin yapılmakta olan tahkikat · _,J. 

henUz malOm değildir. k d dA" tedlP" .J . • mesuller ha km a icap e ...., ~· 
Japonlar ılerhyorlar cağı beyan ve tngfliz tebaasıı:ıJll .,;, 

Şanghay, 27 (A,A,) - Fecir vaktinde olduğu zararlar için tazminat tt 
taarruza. kıyam eden Japonlıı.r, beynelmilel mllktadır. 
lmUyazlı mıntakanm olmallndo Çin mUdataa Ol •or 
hatlarını ezerek KJangvau yarıı meydanını Mesele kapa ~ '#.. 
Kiangvan ka..sabasmı, §imal istasyonunu ve Londra, 27 (A,A,) - tngl:c~ 
''Çin Alcazan,. denilen clvardllkl idarl bL !illerinde ıöylendlğlne &:öre Ş lıııı' ~ 
nalan, Marklamorad §Ube hattını • bu nok_ vlck • Rodda bir İngiliz katak0 ~ 
tada Şanghay _ Nankln ve Şanghay • Hanı pon tayyaresinin taa.rruz etıne:ıile t'.~ 
kov hatları UU.ak etmektedir. - Ve Chenju lan Mdise neUceıinde Japenl&I" tJJ} 
Lltasyonunu l§go.l etmişlerdir. beyan edilen mazeretler, ağlcbl ili,,, 

ı,apeyda birkaç mil murabaaı mesahada görülecek ve me~le bu ııur..-etl...-e ,/ 
yangınlar tahribat yapmaktadırlar. Çinliler, addedilecekUr. ____.....-:::-ıılf 
Şapeyd:ı. birçok Uığamlar patlatmışlar ve t1lf" 
rıcatten evveı birçok bınaıan ate~ıemış1erdir. Bafvakll Celil &aı 6' OJ 

Şimdiki yangın 1928 senesinde Tokyoda M t k ra••" .ıl ::ı 
vukua gelmiş olan zelzele ytizünden çıkan e a sas a ,, ..... 
yagmdanberl uzak şarkta görUlmUş olan Dostluk teıgra "'., l 
en mUthl§ yangındır. Ankara 26 (A,A,) _ Ele ~Jjl ~ ;:_ 

Bir avuç Çinli MIA. Şapeyda mukavemet scllns Meta.kıu ne batveldl ~ ~ 
etmekte olup Japonlar tarafından ihata edil. araaında llf&fıdakl teıgratıat 
mlşUr. ....+ ~ 

m'"ll.ur. ~ 
Muharebe cereyan ettiği sırada bir Japon Ekeel&nı CellU eayar, 

tayyaresi, ileri karakolları mitralyöz ateıine ~./. 
tutmuştur. İleri karalcollarm mukabele ede. ~ / 
rek tayyareye tam isabet ettirmiş oldukları Tük aularmdan uzakl84ırke11 uıı• ~ 
söylenmektedir. dost .ve mUtte!lk Türk hUkODle ~ 

İngilizlerden tele! ve mecruh olan yoktur.. mUJeUne unutulmaz hUmU Jtabuil:~ 
Yalnız bir lbl.lyan neferi, ttalyanlarm mUda. layı bir kere daha teııekktlr eunt f!:.f 
faa mintakumda tayyarelere karşı atılM EkaelA.ns reisicumhur nezdlllde~~ 
bir obUsUn isabetile telef otmuotur. bUtUn ıatufkArlıklara karJl en~ 

MUtahltıer, Çinlilerin muntazam surette aJyatıma ve derin ıuıcraııı:ııı& J 
rtcat etmekte olduklarını beyan etmekte~r- manu:ı dilerim. '.J 
ler. Türk mllletlnl~ ı&hsınıdS p;ıdl , 

Dönilm noktası gÖnderdıtt kardeo ac1a.mmı pıeıı i 
Tokyo: 27 (A,A,) - Harbiye nezaretinde bildireceğim. f'J 

mevcut kanaate göre Tapangm zaptı h~ .,, 
ve Japon kuvvetlerinin Ş~ghay - lannı ve benim derin hunneUefll"" 

Bayan Bayara, reflkamJJ1 ·~ 

Nankln demlryolu Uzcrine yUrUmelerl albl 
Çinde giriollen mücadelenin dö. meniz! en ıamlmt ve en k rtııı .# 
nüm noktaııını te~kil etmektedir. Cepheden kabul bu.;-unnanızı rica ede ~ 
gelen raporlara nazaran Çlnlller en modern ~~ 
mevziler tutmuş bulunuyorlardı. Ve bu mev- . 
zilerl adım adım Uerllyerek zaptetmek ıa._ Ektellnı ~letaksu f 
zım gelml!ltlr. 
imtiyazlı mıntakalar tedbir 

alıyor 
Şanghay, 27 (AA,) - Beynelmilel imtL 

yazlı mıntakalar idaresi bu mıntakalarda 
tehlikenin yeniden b&f g!Sılerdlğlnl. mU~ahede 
ederek korunma tedbirleri almağa karar 
vermııtlr. 

Çin m un lazam ricatı 
Şangha.y 26 (A,A,) - Japonlar, olmdlye 

kadar yapılan muharebelerin en glddetllsi 
olan bir muharebeden sonra aabahleyin TL 
gang ve Jdlqangı logaI etmlflerdlr. Japon 
ordusunun llerl barekeUnl, ağır topc;:u batar
yalarile tayyareleri teshil etmııtır. Bunlar 
günlerce Çinlilerin mevzilerini bombardıman 
etmııılerdir. YUzden fazla Japon tayyaresi, 
bombardımana ıııtırak etmıotır. 

Çin kıtaatının muntazam rlcaU baflamıı • 
tır. 

Resmi tebliğ 
Tokyo 26 (A,A,) - Tebliğ: 

Şanghııy cephesinde Kalngvanchen _ Ta. 
changchen mıntakaaında Japon taarruzu, 25 
11kteırin tarihinde, mUaa.lt bir surette devam 
e~tlr. BUtUn gün devam eden çok §lddeUl 
muharebelerden sonra Japon kbaatı dUşma. 
nı pUskUrtmUgler ve 2_;> llkteıırln ieceal bu 
mmtakadakl ileri ha.Uarmx KJanvanchen ya.
kmmda bulunan yarı§ meydanmaan bqlıya_ 
rak evvelA. bu §ehrin glmalfnden ve mUtea. 
klbcn Tchangchenc birkaç yUz metre mesa. 
teden geı;crek Manhslangchenin 2,15 kllornet 
re şimali garldsinde klin bir noktada ntha. 
yet bulan cepheye nakletmtolerdlr. 

Taarruza l§tirak etml§ olan Japon tayya. 
re tnolan, ayn! gUnde rical halindi! bulunan 
Çin kıtaatmı bombardıman etml~ler ve mil. 
hlm zayiata uğratmı:lardır. 

Adadan tardedildiler 
Şanghlly 26 (A,A,) - Takoungpao adın. 

dakl gazete, Japon bahrlyc111erinin Foukien 
eyaletinde Amoy yakınında kA.!n Kingmen 
adıı.ama c;:ıkmak tcşebbUsUnde bulunmu§ ol_ 
duklarını, fakat ylrml dakika 8Uren bir mu. 
harcbeden sonra tardedildiklerlnl yazmakta.. 
dır. 

Bir tayyare gemiııilo iki kruvazör, Uç tor. 
pldo ve Japon kıtaatını hamll bir nakliye 
gemisi Amoy Umanı nı;ıklannda demlrleml~. 
Ur. 
Şangbay 26 (A,A.) - lyt malQmat almak. 

ta olan Çin menablinden teyit edlldiğine gö. 
re Japon kıtaab, geceleyin Çin cepheıılnl 

yarmağa muva!fak olmuııarsa da Çtn111er, 
fecir vakti mukabil bir taarruza ge<;erek 
sabahki vazıyet! iade ctmlolerdlr. 

Tayyare akını 
Şıı.nghay 27 (A,A,) - Ccntral Nevs ajan. 

ımın bildirdiğine göre, Japon tayyareleri dUn 
Sutchen Uzerlne altı kere akın etml§lcrdlr. 

Talim görmüş bir milyon asker 
Nankln 26 (A,A,) - Krangıılnln meıhur 

kumandanı general Lltsungyan cephede 
yaptı~ı te!ti§ten Nankine avdetinde beyanat. 
ta bulunarak Kvangslde bir milyon ukerln 

~ 
~f>t'I 

Ek8e1Ansmwn göndermek 10 d~' / 
duklan nazik mesajlarmdaıı vra""°" 
basalı olarak, en hararetli tefe ~.ıf. 
kabuIUnU rica ederim. f"/ 

BUtUn TUrk milleti, muhtert:ıtJlll f 
nfzle bu derece ull bir ıure~ ff _,J 
doı ve kardeı mlllete katil ~ 

dostıutunu göndermekle ınenın:Jıll ~ı' 
Nazik tözlerinlr.1 kendiJerlDe ıt> ttl'' 

difim re!alcuınhur, enelAn•lXl2' 
lerinl bUdirmeğe ve ııiztnle ıc-1~ 
g!SrU~mckle ha.ssaten mcınnUD ıııııt' e 
bir kere daha ııöylemeğe beni ıne 
tir. 

1
.,e# .,J 

Aziz doııtum ve xnuhtcreın ~~I 
Reftkam ve ben, derin ıntııD ~ ff_J 

beraber, en hallaane ıeı&ınlll ıııı' 
meUerlmW Bayan MetakJa!ll ,1 
alzden rica ederiz. ,.,,.aP· ,.e .. 

Bay BaııvekU, çok dosta.ne e ,1etfıı" _Al 
itimat 'luyurm&tUZt iaUrbaııı ~ P~ 

lstanbul - Lo11cl'' greti 
Yol inşaatı kon 11ctı ; Budapeştede toP1~0ı i" Jf 

Budapeşte, 26 (A.A-? -bur•Ö'' v 
beynelmilel kongresi, cUn • 1t'lllr'ııJ' 
men bütün Avrupa devletlerJtıt' <fl ~ 
!arının iştirakiyle toplanf111~ --ntıil) 

tOW- 'tı' 
gre, İstanbul - Londra 0 ,e, .,, 

k uıe ,. 
merkezi Budapeıte olma ş1'ilil'~ 
nelmilcl daimi bir :Jroınite t~1',. 
rar vermi§tir. Kongre 13• ~· 
yol ıeraitini de tetkik e~ct ~ 1 

Bulgaristan ııt•~ııl'I 
Sofya, 26 (A.A.) - .1 f

1 cJ> 
Lond.ra beynelmilel otoınobı dl' ~ 

d ıca r 
Dragomandan Svilengra • ııd• '" f 
Bulgaristan dahilin.dek: kfSı:J'l~. v", 
faaliyeti devam eylemekttd ..ıd' •:.,ı 

a1c1
•• Mr man - Sof ya kısmı pek Y ,,? YI 

caktır. PazJ.rcık - FiJibe Jçı r''~ ~ıv1( 
halindedir. l~timani - paı• S~ 1,JI 'be. P' 
ise tetkik edilmektedir. Filı ı: ... ~ı 

··11~1' 

rad kısmının inşaatına da 0 

sene başlanacaktır. 
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~ı - PA'RDAYANJN KIZI 

ai ":'" Aiadeın k' k' -------------nıı 1 UçUk Luizi verecek-· hazırlamaktadır, buna eminim. Dura-
l ' 0nun eıneniı . nerede bulunduğunu söy- hm bakalım ne olacağını elbette göre-

.... 'L"I ıcap etrnez mi., 
n ~vet Şö · 
~ı 1lltı valye doğru söyliyol'8u-

fll1.e a, 1.a.nned . 
d , kUçUk . ~nm ki anlqamadık. 
d u~u 8Ö ~uızı vermek fikrinde ol-

1l'll. ~ak t Y .enıi§tim. Bundan cayma
lllediın k~ §ltndi derhal vereceğim de-

.... Vah·· 
llleııınun '~8:11 .. demin beni o kadar 

..... ~ · e 1§tiniz ki 
~•ntdik' .. 

~İtim p 1 halinb·.den dolayı müte--
~i ardayan ı Fak 
1 

§imdilik · at ne yapayım 
%em .. l .t0 ?un. nerede olduğunu söy-

şı tınız ya. ·· 1 - fşıu , soy emem .. 
~er..,~ Yorunı p-~...... i 't' 
~ -'"'ıt . Sö . . • " • ...,.,.,, prenses şı ı-
aıruı h Y!ıyebılmenizi bekliyeceğim 

f aı1 er ne k d . a hekl t a ar acelem yoksa da 
~lUın e rnernenizi istirham ederim. 
lte Ya, iht' 

ceğiz. 
Grengay ile Eskarga.s kapıyı i>ice 

kilitliyerck Şövalyenin arkasından yü
rüdüler. Koridorda otelciyi buldular. 

Pardayan dedi ki: 
- Usta Jakmen bu efendiler, ne is-

terlerse veriniz, yemeklerini de dik
katle pişiriniz. Bunlar- gayet nazik in
sanlardır. Her §eyden hoşlanmazlar. 

- Memnun etmcğe çe.Iışacağım. 
_ Emir eu gördüğünüz iki arkadaşım 

tarafından verilecektir. Siz yalruz on
ların söyliyeceklerini dinliyeceksiniz. 
Onlar ne söylerlerse hiç düşünmeden 
yapacaksınız. 

_ Emirlerinizi tamamile yapacağı-
ma emin olunuz mösyö lö Şövalye .. 

- Masraf benimdir, peşin olara?t 
re ku,. .. 1_1 ıyarladık §U çocuğu bir 

l'ı•~ -.ı\ arnadan .. 1 verecegviın. 
- "'il ~-. o mek istemiyo-"<l. - Aman efendim, sonra da vc-

v%Qoıc doğruı H' 
~ti geldiği · ıç nıerak etmeyiniz. 
l' ın. na.11 zaman sir.e haber vere--
0t'lıuntıı d .. ~ran Paspartu da oturu-
- li egıı ıni? 

deli 8Yır· 0 
de ı,_ ne ~. r~ı :U-trk emin bir yer 
ha~nıı. y~ Sı~ Yıne oraya haber gön 

bana, cagınız birkaç satın der-
- ~ gettrtrıer. 

tir . eklIA Şö • 
aı · lıırıtaç .. ~al ye, anlaştık demek-

1tı1ıuı AÜ: sonra benden bir cevap 
- Allana 1 a ısmarladık. 

!il Şö\>aJye d Brnarladık madam. 
oı!:tdu. Bu ıga~. ç.ıktı. bu esnada gü
l'an Ydı nıuh ~ Uşu Fausta görmüş 

lôyte d: ~ ki korkardı . Parda-
t~ Anı~rl ' ekte idi: 
hlı birkaç ~n bir tuzak kurabilmek 
t l ne ne ihtiyacı var: belki de 
"" ıt .. l"'h .. 1%apacağını ____ .. _...,_'' 'lrq,,.,, 

rirsiniz. 
- Azizim Jakmen bana emin oldu-

ğunu bilirim. Fa.kat ben derhal bir ye
re gideceğim, ne vakit geleceğimi bil
miyorum. Belki de hiç dönmem. Bina
enaleyh her işimi peşin olarak görme-

liyim. 
Şövalye bunları söyledikten sonra 

cebinden bir kese çıkardı. Otelcinin 
eline s·kıştırdr. Jakmen, eski bir alış
kanlığı göetcrir bir tavırla keseyi 
elinde tarttı ve örgüler arasından gö
riinen altınlara gözü ilişince sevinçle 
cebine indirdi. Bir gilnlük misafirler 
için bu para fevkeli.de idi, derhal te-

şekklir etti : 
- Mösyö Şövalye siz dünyada nadir 

görülen cömert insanlardansıniz. 
- Ha şunu söyliyeyim ki, içeride 

kilerden en cUzi bir para bile kabul 
(')hırfıAnT:ı son derece güceni· 
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PARD'A"!ANIN KIZI 

tuğu halde yüz adım kadar ilerledi • 

ler • 
Pardayan öteden beriden konuş.. 

maktaydı. Fauata da vaziyeti bozma. 
dan ona cevaplar vermekteydi. Şö -
valye kadının gösterdiği soğukkanlı. 
lığa hayret ediyordu. Yolda bulu -
nan insanlardan bazıları beygirin iki 
tarafında birer torba gibi sarkan iki 
bağlı adamı yakından seyir hevesine 
düştülerse de Eskargas ile Grengay 
ın homurdanarak sert sert bakışla _ 
nndan cesaret alamıyarak bir şey 
söylemeden çekilip gitmeyi daha mü. 
nasip buldular. Yolcular nihayet bir 
kü~ük lokantaya vardılar. Kafile ev. 
vela otelin avlusuna girdi. Bir an 
durdular, §övalye beygirini ,bıraktı, 
bu sırada otelci de onları görmüştü. 
Hemen koştu, yaralı ile esirleri gö • 
rünce hiç hayret etmedi, Pardayanı 
hürmetle selamladıktan sonra dedi 
ki: 

- Mösyö şövalye, siz de bizzat gel. 
diniz ha ... 

Pardayan bu suale başka. bir sualle 
cevab verdi: 

- Jakmen usta, verdiğim talimatı 
yaptınız mı? 

- Harfiharfine mösyö. Zannederim 
ki memnun olacaksınız, her şey ha -
zırdır. 

Bu konuşmadan sonra usta Jakmen 
h emen Grengay ile Eskargasa yardı
ma koştu. hep birden otelin mahzenine 
indiler. Pardayan da Faustanm ko • 
lundan tutmuş olduğu halde arkala -
rırdan gelmekteydi. 

Otc1ci Jakmen dışardan kilitli kü. 
çük bir kapıyı kendine doğru çekti. 
Burası bir mahzenden başka bir yer 
değildi. Duvara asılmış iki büyük lam. 
ba burasını oldukça aydınlatıyordu. 

Mahzen bir hayli büyüktü. Kubbeain.. 
deki küçük birdelikten hava almak • 
taydı ki, bu delik demirsiz olmasına 
rağmen buradan değil bir irusan, beş 
ya§ında bir çocuk bile çtkamar.dı. 

Mahzenin zemini taşlıktı ve yeni 
yıkanın!§ kadar rütubetliydi. Yere üç 
yatak konulmuş, her yatağın Uzerine 
bir şilte, yastık ve yorganlar yerle3ti. 
rilınişti. ' 
Odanın ortasında dört köte bir ma. 

sa vardı. üı.erinde bUyUk bir çörek, 
biraz sucut., jambon, kuru pastalar 
konulmuş, yanında eaki bir şarab ıl. 
şesi görülme~teydi. Bunlardan bqka 
fincanlar, tabaklar, çatallar da vardı. 
Burada eksik ohuı yeglne §eY bıçak".. 
tı. Duvarın yanında ayrıı:a bir kilçiik'. 
m~ vardı. Bunun Ur.erinde de tar.e 
su doldurulmuş bUyU.k bir ibrikle bir 
leğen konulmuş, yanma da bUyUk bir 
kab içinde sıcak su konulmuttu. Bun .. 
lardan baıka ıhlamur da. hamlan .. 
mıştı. Ma.ıı.nde sargılar, tiftik ve sa 
ire bulunmaktaydı. 

Mahzenin bUtUn efY&aI bundan iba .. 
retti. Pardayan, etrafa bir göz gez • 
dirdikten sonra memnun bir tavırla 

tebessil.m. ettl Şövalye, Grengay, F.s • 
kargaa ve otelci, Uç esiri yerlerine o. 
turturken; etrafına hiçbir defa bile 
bakmamış olan Fauataya dedi ki: 

- Pek eğlenceli bir yer değil ama 
mıı.dam, oturulacak bir hale ııokmıya 
çalıştık. Fausta hafif bir bae ipreti 
yaptı, gülerek dedi kl: 
yaptı. Gülerek dedi ki: 

- Ne olursa olsun yine zindan ya! 
- Pek doğru. Bir noktadan affını _ 

zı rica edeceğim ki, o da ıudur: biz 
bütün bu hamlığı yalnız Uç esir ~
lecek ~ye yapmıştık, sizinle eerefyap 
olacağnnı za.nnetmezdim. FCer böyle . . 
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olaçağuu bilseydim, size layık bir yer 
hazırlamak için ne milm'ldlnse yapar .. 
dım, buna emin olunuz. 
-Şövalye, gayet ciddl bir tavırla ko

nuşuyordu. Fausta da ayni clddiyetle J 
cevnb verdi: 

- Adam.aiz de. :Bu-ehemmiyetli de
lildir, vakıl rahat etıMelni aeverim 
ama, lilzumunda bulduğumla da iktl.. 
fa ederim. 

- Beni bUyj.ik bir yükten kurları_ 
yonıunuz. Zaten burada birkaç saat 
kalacaksınız ki, bu zamanda pek ça • 
bu~ geçer. Ne isterseniz söyleyiniz, 
usta Jakmen cidden usta bir ahçıdır. 
Mükemmel yemekler yapar ve zanne _ 
derim ki sizi memnun edecektir. 

- Doğrusu şövalye, benim için çok 
zahmet çekiyorsunuz. Bunaan dolayı 
siz~ fevkalade minnettarım. Fakat ri
ca ederim, bunlardan konu3mıyaltm. 

- Peki efendim. 'Öyle olsun. 
Yataklara yaklaştılar. Eskargas ile 

Grengay, Dalbaranın yaralını tekrar 
sannaktaydılar. Dev cUsseli adam bir 
hayli lyileşmi3ti. Jakmen usta iki Ue
retll nelerin başlarını sardıktan 80ll

ra yavaşça dışan çıktı. Pardayan he. 
riflerJn bağlarının çok zahmet verdi. 
ğinl göriince bunları çözdU. Adamlar 
BO'l derece sevindiler. 

Şövalye etrafa bakarak mahpusla -
rm bir eksiği olmadığını görünce Fa.
ustaya dönerek hUrmetle eelam ver. 
dikten sonra dedi ki: 

- Müsaadenizle ben gideceğim ma
dam!. 

- Nasıl? Bizimle oturmak §ercfini 
b:ıh~etıaiyecek mf~iniz ;> 

Fauatanm bu sualinde bir alay var
dı, hakaret edici bir. tarzda gUIUmse
miıti .. .Pardayan bunu f arkedince sert 
blrGvırla dedi ki: 

- Madam her~esten daha. lyi bil· 
meniz lazım 'gelir ki; ben zindancılık 
veyahut cellatlık y~ .. 

Zaten ba§ka bir yerde de itim var. 
Şu halde madam sizi m~betalz bir 
yerde otutdµğµmdaıı dolB.YI teitrar 
aff mw ister \•e giderlın· .Dediğim gibl 
bür&daki kalmanız ,,nihayet ıftJcoanıa 
Jı:adar .olacaktır. Bu akşam hava kara.
nrken bu kapıyı ..açacaklar, 
adamlarınız tama.men ser-beat 
caksmız. 

_ Bu "ta.ma.ınen eerbest,. keliınele
__ .:ıı: r1 

rinden maksadınız ~r · 
_ Anl~Jlmayacak ne var ına<\am.? 

Tamamile serbeSt kalacaksınız Yani, 
istcn:eniz bura.da kalırsınız, iste111eniz 
çıkar ~dersiniz velhasıl tama.mile hUr 
ve serbest obcaksmız. Bunda .anl&§ıl-
rnayacak bir nokta. var mı? 

Artık Fausta gayet memnun olınuır 
tu, şimdi emindi. Pardayanm dediği 
gibi iş ,gayet açı~~ı. ~u adarn kendisi
ni alakoyarak gırışmış olduktan mUt
hi§ mUcadeleyi tamamile kazanabile
cekken ve yahut da mühim bir para 
almadan koyuvermemek elinde iken 
hiçbir şey istemeden, hiçbir karşılık 

beklemeden düşmanım bırakıveriyordu 
[I•'austa. Şövalyenin yalan söylemiyece
ğini bildiğinden hava kararır karar
maz serbest kalacağına şüphe bile ('1;. 

ımedi. 

Bu kadar delicesine lakayrthk ,.e 
mertlik Faustayı şaşırtmıştı . Parda
yan alaycı bir tavırla dedi ki: 

- Canım, sizi ömrUnUzUn sonuna 
~aclar burada hapsedeceğimi mi zan. 
etmiştiniz? 

- Beni kabil olduğu .kadar uzun 
bir mliddP.t alakoyacağmızı s5yleme 
miş mi idiniz? 

- Öyle mi demiftim'l. Evet bu da 
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do~ya.. Maksadım akeama kadar gidecek bir harekette bulunma 
alakoyacağımı söylemekti. Daha fazla yorum. b~ 
bir müddet alakoymak elimde değil.. Bu defa Pardayan alaycı bir 

Fauata, Şövalyeye hn~t ve takdir- almı§tı .,sordu: 
le dolu bir nazar atfetti. Pardayan sa- - Ne imitı bakalım? ı;-
bırsızbkla. omuzlarını silkerek dedi ki: - Size küsük Lulzi geri vermek 

- Doğrusunu ister misiniz? Pren- ti yorum. . ı.rı 
808 ıSize acıyonun. Hiçbir vakit ~nim ;Pardayan kl\duıı $Uzerek, sözler;n,10 
tabiatımı anlayamayacaksınız. Sizi doğruluğunu aiılamak isterken §0) 

yakalamak istediğim gün bir ordu or- dü~qüyordu: rıe-
- Acaba doğı;u. sÇyliyor mu? 

11
,, 

ta.sında olsanız ve .ztıptolunmayan bir n. ,. 
den söylemesin! O, iyilikte de fen . e kaleye _,kapansanız yine .ısizi ele geçi- tııt 

ririm. Ve 0 vakit ya.)tanızı bırakmaya- ta da emsnlfiiz:lir. BUtUn mchare z.13' 
rağmen de bizim için henüz bir t~ dl 

cağıma emin olunuz. Fakat böyle se- kurmağa vakit bulamamıştır. Ş~,, .. 
fil bir tesadüften istifade ederek sizi ne dereceye kadar doğru olduğunu il-'' 
alakoyacağımı zannetmek beni bilme- 1 ma ıyım. ··ıc-
mek~ir, bana ehemmiyet vermemek- Şövalye saf bir tavır ta'krnarak yu 
tir. sek sesle dedi ki: 1-

Böyle bir hakarete dusar olmak için _ Nihayet yola geleceğinizi e"J1/e 
fena bir muamelede bulunduğumu · mJ id' ., ce söylememış ım . ·ıı 

hatrrlı\mıyonım madam .. Şimdilik Al- - Fevkalade iyilik ettiğiniz iÇlı .. 
lahn ısmarladık prenses.. ben de böyle düşünmeğe mecbut 0 

.Bu şözleri acı bir tarzda söyledik- d • um. .1, ten sonra döndü Grengay ile Eskarf"a- v • deli '° - Ne için oldugu bana laznn · .. 
sa işa,ret ecerek kapıya doğru ilerledi. siz yola geldiniz ya bu kili .. 6<?Yı~::. 
Bu ıuradfl Fausta: niz prenses sizi can kulağilc dınJı) ıı .. 

- Bir lahza durur musunuz? - diye rum. Ne kadar ciddi olduğumu da. 8 

seslendi. la tamam. 
Pardayan dur-du, yavaş yavaş geri- Şövalye bunları söylerken içindeıı 

ye döndü. Fausta ciddi bir tavırla de- şöyle düşünmekte idi: 
51

• 
di ki: _ Allıı.h belanı versin! .:Nihayet sıJ 

- Sizi tahkir etmek istediğim zan- kıştın ya .. Eğer bu defa da beni b~ 
nile buradan çıkmanızı asla istemem. dan atmağa. kalkarsan Yay haline·~, 
Aklımdan böyle bir şey geçmedi. Bilir Filh:ıltika Fausta onu bnşındall ~eı
misiniz ki mösyö; diinyada en ziyade mak tarafına gitti. Tabii bir halle 
hUrmet ettiğim jnsan sizsiniz? di ki· ~ 

Pardayan soğuk bir tarzda sordu: - 'size söyliyeceğim şimdililt 
- Söyliyeceğiniz bu kadar mı Jdi? kadardı. Başka bir şey yok. . ısı'' 
- Hayır.. Faustn gördüğü iyiliğe - Ya öyle mi'! Beni nifcdinıı 

bedel 1yilik ile kar~ıbk ~·emıeğe ken- dam. Başka şeyler söy,liyeceğinizi _, 
disini mecbur açldcder. Hatta sizinle 
bile <>lu bu böyledir. Ben .de ho§unuza 

mıştım. 

- Ne söyliyeyim? 
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Türk Hava Kurum O 
BOyük Piyangosu 

24. cü yeni tertip başlamıştır 
1. inci keşide 11 lkinciteşrin 937 dedir. 
Büyük ikramiye : 30.000 Liradır. 
aundaa bqka: ıs.ooo, 12.000, ıo.ooo liralık bilyllk lkramlyelerl• (10.000 

ve 20.000) liralık iki adet millrifıt vardır .. 
Şimdiye udar binlerce kitiyi senglneden bu plyanıoya ittlrak ecllnb-

t.tubul OçUDCU ıcra memurlutundaD: 

Mahcuz olup paraya çevrilmeatne karar l•·-----------:.1 
m••ma 4000 lira laJlllel takdir olUUD Bo. I Un 

ıı 

1 Emnlret aandılı llAolan 

Emlak alıcılarına 
sekiz taksitte satı., 

SEMTi 
B1701ıu Kamcrhatun mahallesi eüi 
Karnavola yeni ltarakurum sokafı e&ki 
18, 18 Mil. yeni 22 No. lı. 

Ortak8ytle eaki PortalW yeni Gürcü 
km t0kafmda nld 45 MO. yeni 63 No. 

Kabataıta ömeravni mahallesinde Acı
çqme Yarasa eoblmda eski 10 yeni 
12 No. lı. 
Boluiçinde Yeniköyde Mollaçelebi 
mahallesinde Köybap caddesinde eaki 
308, yeni 309, 311 N o. Iı. 
Ortaköyde eski Ta§merdive'l yeni Ka· 
rakaı sokağında esl:i 36 Mü. yenl 14 
No. h. 

CtNSt 
Muhıııamen 

kıymeti 
Lira 

Uç btb, Uç ldairtli, beher da· 
ireai ilçcr odalı, ttırkot, e1•k· 
trik tesiaatını havi ktrıfr bir 
apartnnanın tamamı 

Uç btta altı odalı. Uç IOfalı. 
elelrtrik tesisatını havi balı· 
çeli ahpp bir erin tam1mı 
tki katta bet dclah, elektrik 
tesisatını havi klrgir bir evin 
tamımı. 

Ahpp maa oda iki dükklnm 
tamamı. 

Dört buçuk katlı, on bet o
dalı, tıtkos Te elektrik teei • 
UtDu hm ahpp biı' evin 

3000 

100 

1000 

600 

tamamı. zıoo 

ı - Arttmr.a 8-11-937 tarihine diifen puartai cünthıat 14 te yapıJaw 
...U.ft,..mll-~~tarafmdaD~ x 9 
IUICiBde ~ Kollafeau1 ma
halleelDdl meJdUI IOJcalmd& aJd &9 yeni 
a awnara u. maraldWD bir tantı Robert 

,, 
ı ve gayri menkuller tn çok ~el Terenin Ulıtllnde bJwütıt. 

I! 

X.J tutuı ••tarafı ..ıa.e.a tartk D• mah Büyük bir cild halinde. Yalnız re. 

2 - Arttırm1ya girmek için muhammen laymetin )'U.zıde onu niBbetinde pey 
ı : akçesi yatırmak 14.~. • 

Maceraları 

dut" Mki (Naft b&b& tekk•> IWDl1e mL simlerden ibaret. içindeki ktlçUk 
rut " lctade maulJll " tarla1an bulunan 
bir b&b bam ........ ve ebDIJellbda 120 hJa. k'onu§Dlalarla hiç yorulmadan X 9 
" ıttb&rll• uo ~· •Jmi7• ve 9fC&l'daD un harikuli.de maceralarını takip 

3 - Arttırma bedelinin liörtte biri petin ve geri :kalanı 1tlıiz senede tekil 
r.:üsavi tabittc ödenir. Tabiiler% 5 faize tlbicllr, 

4 - Taksitler ödıeniaciye bdar ı• yri menkuller Sandrta birinci derecede 
ipotekli kalırlar. (C5953)' .4 • ' 

art eru1a1a IO Ilı.ede 10 hl....ı açııc artbr etmlf olununuz. 1 • 

ma,a 'koDmut oldulU ve 21-11-131 tarihi X 
9 

U 
.. aGadlf puarte11 ,onu aat H den ı& 
:ra kadar dalNmı.de aoıJı arttırmuı icra sizin gibi Çocuklanıuz da çok se. 1 
1u1maeafı ve arttırm& bedeli mukadder kıy. ver. i 
mettmı •tıııta çıJc&nlU b11M7e muatp kıy. Bu onların ayni zamanda eğlenceli 
IMtbl >1lade Jetmlt betlDl buldulu IUJ'ette b. kuma ki•·- da 1 
.._ ubdella• Ul&I• J&pdacatı &kal haı. ır o ._,, o ur. 
ele .. arttrruua taüblld'1 baki kalmak u. FiatJ 30 kuruetur 
... arttırma cm bet ,an m'1ddeUe temdit Çocuklarmm tetvik edln1z. Batta. 
oluurak H--12-NT tarihin• teeadUf eden hklarmdan &YJracaklan kllçllk ye. 
.ıs Sbtl &JD1 -.atte da1remlsde :rapdacak kfınlarla bu ktlçQt rabmJ bu bir 
Ddael aOlk arttırlDUIDd& dahi arttırma bede. 

==-~="!= ' =~~::!::.~ -.-.. ı tntUraa prl lıuakdacaktır. ı lidirler. 
K.ntr l&1rl menkulUD nafı: Erazr ~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

..,mı olmul dol&1Ull• semin katmda bU- :: 

ıtuı 1ılr alllr tllt katta tld dalNClm mOrek. ••••••••••••ıl 
lrep alta oda Ud llal& " Ud bD;rQk muUak 
ftl'dlr. Bina lmımea baraptır. 

KQftemll&t: lmmm altmda allır olan ve 
.... lıanp bulUDlll 1ılDum ...... '20 
Dlıltl'e ~ lb&Nt ...... a. tak. 
rn. I0.000 m.ın munb1ıudlr. 
~ strmek latl,..aerlD makQr 

laırl •• -.. takdir edilen kıJmetlD JOzde 
,... 1ııucak ~,.,. alrcal ..,.. uluaaI 

' 'Topaz,, 
Franmz tiyatrolunun en sUzeI 111r • 
terinden biridir. 

Flatı: 50 kuıııt 
Ankara caddellnde V&kıt yurdUll
da V AKIT kitapbaneıinde 

lılr ......... temlaat mektubunu nrmeleri ~~~~~~~~~~~~~ 
IAmmdlr. Baldan tapu 81clllerUe alılt oımı. = 
,.. tpoteldl alacaklılarla dller allbdUlarm 
ve lrtlfak baJda .ahlplerlnbı 1ıa baJdanDı ve 
ll111Ulle fala " maarif• dair ol&D lddSala. 
nm t1All tarUdaden lUb&ntl 20 ı0D sarfmd& 
emr.1u aU.lıltelel'Ue blrUkte dalremlM blL 
dll'melert lktlD eder. AUI halde h&klaft ta. 
pil llctnttne 1&blt olmryanlar •bt bedelinin 
Jl&1l&lm&amdan hariç kalırlar. MezkQr gay. 
rl menkulaa aefalnden dotan •• •bt nlhL 
reUne kadar teraküm edeeek bina valaf lca-

reel n tamlft79 ve terrrlrlJ8clea mtltmmt 
verst mUkelleaJeUerl Ue nmd telWt19 borç 
Juya alt cıla&k o.re 1&tıf bedeUDdeD tmU 
olunur. 20 8eneUk Ya1uf taYbı 1ıedeU ve tapu 
harçları alıe11& aittir. I>aJıa futa malClmat 
almak latl19D1erbı 1-U-taT tarlbldeD L 
tıbaren dairemi.ide acık .,. uııı buluDdaru.. 
J&cak arttırma f&l'tnanı..ane ye 933/4339 
aayılı doayaama mtır&caau. icap eden lu
batı alm11 ve Gfrenms, OlcaJdan tı&n olUDUJ'. 

................. 
Mektepıııere, Çocuk veıııerı

ne, Okul DlraktOrlerıne: 
Mektep ltitaplannuı almaJan •• •. bir lrere alri ıanülrfınu 

" V AKIT ,, Kitabevine 
ufrayuaız. /Ilı, Orta, LU., Ylilıaelr ile Malelı ••• Her olaılıın, /.., 
•ımh İfin, leer llUtlen, her tirli rrtaaril 11.,,ıycdım lıii-..r .. 
/tolaylılıla ve tlnlaal edine6ilirıi niz. 

R-.e1. 7Mien almanın ao,.,.,,,, yanılma, ~ H
lıit kaybetme olabilir, milebilini niz. 

llali.aaa /aer yerJe lrrymet oerm«i: (V AKIT 1'lT ABEVI) 
de nNlıtep lıita~lfıntla ihtiaaa hscaunıttu'. 1 

Kitap üerine gelecek laer aor P1f1 hrplılı oerilir. 
ADRES: latanbul. Valat Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 

Vakıt - latanbul Poata kutum: 48. 

Afyon Vilayetinden : 
Villyet merkezinde yaptırılacak 8891' lir& M kurut ketlf bedelli Jm ens. 

tittlaü iııtaatı kapalı zarf uauliyle 8 Tepiniaaııi 937 tarihine mUAdif Puarte
li ıtlnU saat on be3te daimi encümende ihale edilmek tt.re eblltmeye ko. 
nulmuttur. 

Eksiltme ıartnamesi ve buna mUteferri diğer evrak dört lira kırk bet 
kuruş bedel mukabilinde Afyon, İatanbul ve Ankara Nafia müdllrltlklerinden 
aimabllir. 

Muvakkat teminat 5695 lira 73 kuruttur. • 
tıteklilerin Nafia veklletinden 937 MllMi için &lllUIUf en u fOOOO liralık 

müteahhitlik vesikası göstermeleri ve teklif mektuplanm 8 ~ 931 
tarihine mllaadif pazartesi gUnU saat on bite bdar 4&lmt aetlmm n,....u. 
ne ıöndermeleri ilan olunur. CTOOI) . 

HER YAŞTA: -
... 
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GRAWOR 
Bütün Türkiye Yalnız 

~ .. G· ~ WO R kullanıyor 
Siz de bir '' G R A W O R 

'' 
a 

sahip olunuz. Çünkü : 
Seıi fevkalade yüksek, plakları kariyyen bozmaz:. Otomatik ve 4 pol kuvvetinde olan meşhur (GRA WOR) lüks 

pik-uplu gramofonlarınr her yerde ısrarla isteyiniz.Taşrada acenta aranıyor: GRAWOR Galata 
Bankalar caddesi No: 7 5. 

ı Sonbahar 
1 

Geldi~ 
Elbiseye dair ihtiyaçlarınızı ,.imdiden Galatada meıbur 

EL YOR 
Büyük Elbise Magazamrnela 

Her yerden UCUZ " TEMlNA TLI alabilirıiniz. 
Su cedvelılen bir f'ıkir edinebilirsiniz. 

-" E_B _K E KJ~· EJ~:~ 
Liradan itibaren 

PARDESDLER Janr angle 13 
~ PARDESULER 
1 MUŞAMBALAR 

'fRENCKOTl_JAR 

Jı.nJ 
Empermea 

Her renkte 

3 katlı 

ı Gil>arain 18 112 
ıı 112 
15 1/2 

~AOIN_LARA 

MANTOLAR 
PARDESULER 
MUŞAMBALAR 

Yünlil 

Gabardin 

Her renkte 
MUSA MBAl.JA a inekli her renkt~ 

c O:.o ~K~L.. A_e!>A' 
PARDESilLER 
MUŞAMBALAR Her renkte 

la Erkeklere ısmarlama KOSTUMLERI 
en iyi kumaflardan lkl prova tle 

Gabardin 

10 1/2 

15 1/2 

10 1/2 

23 

7 
6 

28 
t/2 

1/2 1 GALATA DA 

i K M~~~A~INOAO R 
il Telefo" : 43503 
MIDIBIWll!ill~llill!OOllllJlll~W~l!llllllmlll•UIW 

Nefis ve leziz makarna yemek iateracniz? 

Her Yerde 
ltalyan uıulü aafi irmikten yapılan 

YILD.I.Z 
MARKA GLUTEN MAK.ARNASJNI lSTEYJNJZ 

Baılrca bakkaliye mağazalarında aatılır. 
Fabrikaaı: Galatada Necatibey cad<leai No. 167 

~ MAKARNACILIK TURK LTD. ŞIRKETl Telefon: 43481. -

Vakıf Paralar müdürlüğünden : 
Komisyon mlktarJarmıll yen"den lndlrl'dlAlne dairdir 

Kargir binalarla hali inşada bulunan emlake ait ikrazlardaki komisyon mik-
tarlarımız tekrar indirilmiştir. İlan ederiz. ( 6952) 

1 

1 

ZAJ_L O!MUŞTUR 
Beyaz. rengindeki (yağsız) TOKA

LON kremi, t erkibinde taze krema ve 
tasfiye edilmiı : eytinyağı mevcuttur. 
Bunlar, mesamat dahiline nufuz ederek 
derinliklerinde g.:zıenmiş ve su ile !!abu
nun hiç bir vakit i-hraç edemediği gayri 
saf mad~cleri eriterek harice tardcder
Jer. 

Beyaz rengin.deki TOKALON kremi
nin diğer kıymetli uncurları, cildi besler 
ve gençleştirirler, siyah benleri eritir ve 
açık mesameleri zaytflatırla: ve ..:n es
mer ve en sert c!lc,: üç gün zarfında 
b~yazlatıp yumuşatır:ar. 50 ya§larında
kı kadınlar, genç kızl:ı:m bile gıpta ede
ceği taze, ve kadife gibi yumuşak bir 
tene tnalik olabilirler • 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. 

Bilumum tahlilat. Eminönü Emlak 
ve Eytam Bankası karıısında İzzet 
Bey hanı. 

- Birinci sınır Operatör ~' 

D~~S ~~r~~v~~~d~~ R 
cP.rrahısi müteh~sısı 

Paris T rp F akülteıi 5. Asistanı 
Erkek kadın e.meliyatları, dimağ 
estetik - "Yüz, meme, karın bu
ruşuklukları., Nisaiye ve doğum 

mtitchassısı 

Muayene: Sabahlan M e p c !I nen 
· 8 den 10 a kadar b U Akay işletme si Müdürlüğünden : öğleden sonra Ucretlidir 

günleri pazar tarifesi yapılacaktır. ... No. 1 Telefon: 44086 
Cumhuriyet Bayramına rastlıyan 29 ve 30 Birineitep'in Cuma ve 1.:umarteıi 1 ~yoğlu, Par.nakkapı, Rumeli Han 

1 29-10-937 akfamı yaP.ılat;ak rece tıeferi tarifeli de iakelelere a111mıttır •. (7289). 

21 tLKTEŞRiN - J9S~ 

\ 

Bafı ve 
olanlara, 

., 
senelerden beri tecrübe edll~O' 

en tes · ırn ilaçtır. Mideyi bozma 
8

t
gıbj kalp ve böbreklere hiç ma~;ı 
ratı yoktur. icabında günde (3) I< 

1
oC' 

alln:ıbilir. ismine ve markasına ,,ı-' 
fen dikkat. Taklitlerinden sakı1'11 tJI 
Türkiyede her maruf eczal'18 

bulunur. 

ALGOPA ~ 
Er:~c•ca-E:11mi:~'_.•e22c;:~a~ııstS!:!'SlW:;:mmıms ................. ~ 

- · irketi Hay iyedeıı 
Cumhuriyet Bayramı Münasebe
tile Mutad Seferlerimize ilavete~ 

1 - 28. 1 O. 937 perşembe günü 78 ve 123 numaralı sef~p.i' 
13.30 da köprüden.Harem ve Salacağa olan sefer fazla olarak I 
cak 72 ve 105 numaralı seferler yapılmayacaktır. ıtılf 1 

2 - 29. 1 O. 937 Cuma günü akşamı elektriklerle donall cB ~ 
numarah vapur saat 19 da Rumelikavağmdan hareketle ha§lı i ~ 
dolu ve Rumeli iskelelerine uğrayarak Köprüye gelecektir .. Ar_:,,,Jıı 
pur gece yarısından sonra saat birde Köprüden kalkarak yıne 
]u ve Rumeli iskelelerine uğrayarak Kavaklara gidecektir. Jrt:lf~· 

3 - Fazla tafsilatlı ilanlarımız Köprü ve iskelelerimize ası 

. , 
GUmrOk Muhafaza Genel Komutaoll 

1 
lstanbul satınalma komlsyonund" 11,!/ 

1 - 92 tane velense:ıin#eksiltmesine istekli çıkrna.dığnıdan 1-11-937 

günü saat 14 te yenide~ eksiltmesi yapılacaktır. 

3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebıtir. ~-
2 - Tasınlanaq tutarı (1150) liradır. ~~ 

4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 87 liralık vezne makbuz veya bf 
tuplan ve kanuni vcsikalariyle birlikte o gun Galata eski İthalat '.' a:U 
komiıyona gelmeler~ .(7293) 


