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Paris borsası bugün açılıqo 
Amerikanın altın stoku milyarları a~ 
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Avrupanın karışık vaziyeti dolayısile ............................ ııııİıııııı.......................................~ 

ıngiltere 39 harp 
gemisi yaptırıyor 

Bu gemiler iki aya kadar 
tezgaha konulmuş olacak 

ŞAM SERGİSİNDE 

Bayragımızı tahkir 
eden bir küstalı 

fngilteredeki muhafazakarlar cemiyet 
teri senelik kongresinde İngiltere Bah· 
riye Nazırı Sir Samuel Hor ehemmiyetli 
bir nutuk söylemiştir: 

Sir Samuel Hor, Avrupanm ne gibi 
bir program dahilinde silahlanmakta ol
duğunu .anlatmış ve bu vaziyet muva
cehesinde İngilterenin kendi programı
nı, hem de kısa bir zaman zarfında, tat
bik etmekten başka yapacak bir işi olma 
dığrnr ehemmiyetle kaydetmiştir. 

Hatip, söziine şu suretle devam et -
miştir.: 

"- Hiçbir zaman, bizi şimdiki nisbi 
zaaf halinde bırakacak olan tahdidi tes
lihat nisbetlerini kabul edemeyiz. 

Meçhul 
dldü 1tüldd 

Ulıı.s, ba~nuıkrılcsüıde diyor ki: 

"Reyiama., 
razıyız!,, 

Hariciye Umumi Katibimi::. Mene· 
menci Oğlu söylüyor: 

"V eziyet, hUkiimett-
mlzle Fransa aras•n-

E~er umumi surette silahların tah . 
didi icap ediyorsa bu herhalde progra
mxmxzın icra ve ikmaline bağlr olmalı • 
dır. 

Program:mrz, elestikiyettcn mahrum 
değildir. Elastikiyete sah!pcfü. Dinamik 
tir. Statik değildir ve öfle olmalıdır. 

Iii!rbir zaman şunun bunun batırma 
riayet kayıtlarile mukayyet olamayız ve 
sizi temin ederim ki bu anda hiikümet, 

(Deı·amı 9 uncuda) 

da f!6rUşUIUp bir 
esa~a bt> ,w .. 'anacaktır,, 
TUrk gazetl ... ·ı sancak hava· 
lıslne bırakaım.yor • Sanc•M· 

hlar kendUerını Surıyell sayma· 
dıkı arı lçtn ora lntıhabatma 

ı,urak etmlyecek 

lı!iilıim bir nııtuk söyliycıı lngilız 
Bahriye Na::ırı Sir Saınucl Hor 

Demir ve çelik fabrıkalanrnızın 
. bulunacağı 

Karabiikte 10 000 
···"""~iifu s 1 u 

bir şehir kuruluyor 
Demir sanayiimiz memlekete 
ilk hamlede dokuz milyon lira 

kazandıracak 

Karabük '8tM1J01lttnun şimalindeki bu yaylada yeni sanayi şehri kurulacaktır 
(Yazısı 2 ncide) 

"Yıldınm mahkemeler,, faaliyette 

Diio gece işlenen 
•• •• curmun cezası 

Bu sabah verildi 
Söven ve 

gün 
ölümle tehdit eden biri beş 
hapse mahkdm oldu 

Dün sabahtan itibaren faaliyete ge • 
çen cürmü meşhut davaları mahkeme
lerinde dün kırka yakın davaya bakıl
mıştır. Mahkemeler bu sabahtan itiba
reıı g~ne çalışmaktadırlar. Bu sabah ilk 
olarak İstanbul dördüncü sulh ecza mah 
kemesinde bir ölümle tehdit ve sövme 
d::ıvasına bakılmıştır. 

Davacı Abdullah isminde bir şoföı 

Nişantaşmda meşrutiyet mahallesinde 
oturuyor. Dava ettiği adam yaşlı bir 
adam .. 0 da ayni mahalleden .. Abdullah 
dün sabah caddede bir kadının dilendi
ğini görmüş, zabıta memuruna şikayet 
ederek yakalattırmış. Kadın da Darüla 

(Devamı 9 uncuda) 

····································-····-·······-···· 
lstanbulun 

büyük 
b~r günü 

2 ilkteşr.in 1923 
işgal kuvvetleri 

t arnn şehri 
: tahliye ettiler 
: 

Bugün / stanbulun en büyük günle 
rinden biridir. Bugün kara mütareke 
gün'leri sona ermiş ve her hareketleri 
Türklüğün bağrında bir yara açan iş
gal kuvveti.eri /stanbulu tamamen bı
rakıp gitmi§lerdir. 

1923 senesi Eylülünün son günle
rinde /stanbulu i~gal altında bulundu
ran itilaf kuvveti.eri lstanbulu terket· 
meye ba:şlanıı§lardı. Bu i§ 13 sene ev
vel bugiin ilcmal edilmi§ ve itiül/ kuv
vetlerinin son muhafaza bölükleri de 
Dolmabahçe rıhtımından motörlerle 
çekilen filikalara binmişlerdir. 

Biraz sonra da 1 stanbulu, m1ıvakka· 
ten teslim alan Salahaddin Adil (pa-
§a) 'kuvvetlerinden bir alayın sanca
ğını scldmlıyarak ba§ta itilaf kuvvet
leri h,"ttmandanı General Harington ol
duğıı halde diğer kumandanlar geç
tiler. 

Sinema yıldızı 

J. Kravford 
istanbula mı 

·geliyor? 
Yıldız imdi Atlnada 

Jon Kravford 
Atina gazeteleri meşhur sinema yıldr· 

zr Joan Cravfordun oraya geldiğini yaz 
maktadırlar. 

Yıldız, Atinada tanınmamak için renk 
li camlı gözlük kutlanmakta ve yüzünü 
kıs!Yl::n örten bir ŞJ.pka giymektedir. 

Joan Cravfordun Atinadan sonra 
1stanbula da uğrıyacağı sanılıyor. 

bir eı tarafından 

Sancak mıntakasındmt bir manzara: Bir değirmen, mahalli kılıkta entarili 
erkek ve değirmen sahU>i bir Türk (Yazıa,ı 9 ııncad«) 

Adliye Vekllir;\1n Jr§.EfiYanatı 

icra işlerinde sürat 
temini için 

Vekalet tedbirler alınması 
üzerinde tetkiki.er yapıyor 

Adliye işleri üzerinde şehrimizde u
zun müddettenberi tetkik ve temaslarda 
bulunan Adliye Vekili Şükrü Sara~oğlu 
Adli işler hakkında beyanatta bulunmu~ 
tur: 

Adliyenin başına geçtiği gün bir çok 

zorluklarla karşilaştığmı .söyliyen Adli• 
ye Vekili nihayet kıy~etli genç adliye
ciler bulunduğunu söyliyerek bunlarciaıı 
birisinin İstanbul hapishanesinde on ikl 
gün mevkuf hayatı yaŞadığınr ve sonra 

(Devamı 2 ncide) 
~~~~~~~~~.__~~---'-~~~~-:-~~~-:--~~~------' 

Gece vans·ı hevecanll bir takip ................................................ 

90 kilometre giden 
bir otomobil 

Durdurmak ls~lyen polisi çiğnedikten sonr 

Silah da atllmasına ·rağ~en 
ancak tekerleği parçalanınc 

durdurulabildi 
Dün gece bir zabıta memun:nun( 

yaralanmasile neticelenen bir vaka 
olmuştur: 

Dün ı~~ce saat birde Taksimde 
nokta bekliyen 168 numaralı polis 
memuru Sabri, Galatasaray istika
metinde bir otomobilin doksan kilo
metre süratle geldiğini görmüş, yo
lun ortasına çıkarak şoföre durması 
için işaret vermiştir. . 

Lambaları sönük bulunan otomo
bili kullanan şoför, memurun işare

!anmasına rağmen Taksimde 
şoför Mehmedin otomobiline atla• 
Harbiyeye doğru giden otomobih 
kibe başlamı~+·r. 

Öndeki otomo~t ~ok süratli r 
ğinden yetişmek kabil olamamnJ, f\ 
kadan Beşiktaşa inen v~ oradan lo 
hane yolile Karaköye giden eto 
önüne ~ıkan diğer zabıta tnemu 
mn dur ihtarına da ehemmiY"f 
memiştir. 

tine ehemmiyet vermiyerek yoluna ----------...;p..~,... 
devam etmiştir. Abidenin etrafını 

dönerken zabıta memuru otomobilin 
~aıtt'!lrluğuna atlamış. fakat şoför 

şiddetle memurun göğsüne bir yum
ruk vurarak yere düşürmüş, otomo.
bilin altına düşen memurun sağ aya· 
ğı tekerlekler altında ezilmiştir. 

Zabıta memuru ayağından ~ara-

Yengesine 
göz koyan 
18 ya,mda bir aeraerJ 

Zvalhyı öld ·· rd 
(Y azıat (Ula) 
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A'dliye Vekilinin beyanatı 

Silahsızlanma 
teşebbüsünün 
son akarneti 

icra işlerinde stlrat 
temini için 

Vekalet tedbirler ahnması 
üzerinde tetkikler yapıyor 

poU.ru m 1!.z 
değil mi~ 

Musevi vatan
daşoara bDr 

tekllf 
Musevi vata~ların, ttmumi yer

lerde Türkçe konupıamalanndan bir 
Silahlan bırakıııak teıebbüsü gene su f 

ya dU§üror. Sovyetlerle ıimal memleket 
terinin ileri sürdükleri bu tcıklif e tnıiliz 
muhafuakarJarı ile Macaristan daha 
şimdiden çelmeyi taktı 1 Doğmayan çe
nine pusu kuruldu: Konferans, belki de 
toplanmadan akim kalacaktır. Çünkü 
gözleri hırı bürUmü§tUr. Müatakbcıl har 
bi hazırlamak için mühimmat ve insan 
kadrosu hazırlamağı kendine meslek e
dinmiş bir tabaka mevcutken ve bunla.r 
kuvvet ve nilfuılarile insanhfın rnukıd 
dcratına hakim olurlarken daha çok kon 
fcranslar suya düşer ve bütün ınillctle
rin istihsal usaresi müşeddet vergiler 
kanal!arile harp ilihmı beslemeğe gi -
der ... 

Fakat acaba bu siiahlanma merakına 
göre, harp çıkacak mı? Bundan on beş 
yirmi gün evvel bir taraftan Hitler, di
ğer taraftan Voro§ilof biribirlerine teh
ditler savururken, öte yandan da Japon
ya bulanık suda balık avlamak isterken, 
böyle bir ihtimal varit görülilyordu. Ba· 
husuı, İspanyayı takliden, Fransa sos
yalist hükOmetinin dahili bir isyanla 
yıkılacağı umuluyordu. o zaman, sev
yet Rusya ile Fransanın ittifak bağlan 
kopacak; Almanya, şarka doğru ilerle· 
mekte hayli serbest kalacaktı. 

Fakat, birdenbire, Leon Blum htika • 
metinin iktisadi sahada İngiltere ve A
merika ile yeni esaslı bir anlaıma yap
mak mucizesini gösterdiğini gördük. 
Ne denirse densin, bu, Franaız halk 
cephesinin kuvvetli destekler bulduğu
na delildir. Şayet kısa bir zaman içinde 

bir hükumet darbeşine maruz kalmazlar 
sa, ıosyallstJer, Fr~nsada, b4 tedbirler 
saye.tpde 1ağlatnla9mıı ·bulunacaklar • 
dır. 

işte, ıulhün uzun bir zaman için zami 
ni bu Uç büyük devletin iktiaadi anlaş
ma~ olıcaktır. Amerikanın İngiltere ve 
Fransanın iktisaden bu derece yakınlaş 
tığı ve Sovyetlerin de böyle kuvvetli bir 
Fransaya askeri ittifakla bağlı bulundu-

ğu bir &ırada, herhangi bir beynelmilel 
iğtip!Jn çıkabileceği akla yakın gelmez. 
Bu anlamalar sağlamlaşırsa, kalkmaz 
gibi görülen kontenjanların kalkacağı 

gibi, belki de teslihatın bir gün bu çıl -
gınca yanımın önüne geçmek kabil o

lur. Hülasa, mesele, demokrat cephenin 
faıist cepheden kuvvetli olarak ona taar 
ruz cesaretini vermemesindedir. Bir ba
kıma, tngilb muhafazakarlarını da bıJ 

noktada haklı bulmamağa imkan yok
tur: Demokrat devletlerin tealibatı, bu
günkü günde, beynelmilel bir jandarma 
vazifesini görüyor. Ancak onların ara

mıda bir kat'i anlaşmanın olduğunu gös 
tennek suretile, bütün fasit fikirlilere : 
"Jandarma var! Hareektimize mani o
lur!,. korkusu verilmiş olacaktır. 

Sulh için, muahedelerin bir taraflı 

bozulmaması, kimsenin taarruza uğra
maması için bir müeyyide lhımdı. De-

mokrat cephenin birlepiı maddi ve ma 
nevt kuvvetleri böyle bir müeyyide de
ğilıe bile korkuluk vazifesini gimdili1c 
görebilirler. 

HÜleyin Fanık TANUR 

Macaristan · 

Sili.hsızlanma 
-konferansına • 

gırmıyor 
•• 

Triyanon muahedesinin askeri 
hükümlerini bozacağını da 

ihsas etti 
Milletler ~miyeti asamblesinin muahedesinin askeri hükümlerini fes

hedeceğine dair, Macar delegesi Gene

ral Tanzoof Milletler Cemiyeti asam-

dünkü toplantısında Macar delegesi 
Tanzos, Macariata.nın silihları bırak· 
ma komisyonunun üçüncü komitesi
nin mesaisine iştirak etmemekte 01• glesinde işarette bulunmuş ve aynen 
duğunu bildirmiştir. §U sözleri söylemiştir: 

~ ~ • "Bugünkü vaziyetin devamı ilerde 
Cenevreden Niyu.:: KronikZ gazete- Macaristanın diğer milletlerle ahenk-

nne bildiriıtyor: tar bir teşriki mesaide bulunmasını 
''Macaristanın yakında Triyanon imkansız kılacaktır.,, 

Yeni fabrikalarımız dolayısiyle 

Pamuk istihsalitımız 
bir misli arttırılıyor 

... •911• içinde ISOO bin balyaya çıkarı maeına çah,ılan 
eenellk pamuk ıatlhealatımız bu sene, geçan saneden fazla 
olarak 240 bin balyayı buldu 

Baijbakan İsmet tnönünün cenup vi
layetlerimizde yaptığı tetkik seyahatin
de bilhassa pamuğa ve pamukçuluğa 

verdiJi ehemmiyet tebarüz etti. 

Yeni pamuklu fabrikaları kurulurken 
memleketimbde iyi cins pamuk yetişip 

yetişmiyeceği bahsi herkesin zihinlerini 
kurcalıyordu. Bugün bu mesele orta· 

dan kalkmıı iyi cins pamuk yetittirme 
esel,si laboratuvarlarda, tecrübe tar· 

Jllannda değil, çiftçinin tarlasında hal· 
]ettirilmiştir. İşte Ba,vekilimb bu neti
c.,i yakından görmek için Adanaya 
-ıitıııiştir. 

liralık döviz gelmesini temin edecek bir 
gelir kaynağı olacaktır. 

Bu senenin son pamuk rekoltesi 
240.000 balyedir. Bundan evvelki yıllar 
rekolteleri 150 - 160 bin balye olJuğu
na göre bu seneki başlangıç çok iyi ol
muştur. Bu suretle Başvekilimizin Zi
raat vekaletine verdiği direktifin yansı 
elde edilmiştir. 

Bu seneki rekoltenin 159.560 ba1yesi
ni Çukurova vermektedir. 

Ötedenberi bizim pamukçulumuzda. 
Çukurova havalisi ile Ege mıntakası, 

Balıkesir, Sakarya ve kısmen Kars ha
valisi şöhret almıştır. HükClmetimiz şim 
di pamuk ekimi için yeni mıntakalar 

aramakta ve tecrübeler yapmaktadır. 

Bu meyanda Trakyaya ehemmiyet ve
rilmektedir. Burada dört vilayet içeri
sinde en ziyade Çanakkalenin Eceabad 

(Haf tarafJ 1 incide) 
lhlçikada hapialt.anod• ;ünlercıt mev
kuf laya( et ve halinde kalılıiım anlat • 
mış, ecnebi adliycı erkanının takdirleri
ni kaydetmittir. 

IOril lflerlnde slirat 
Adliye işlerinde tahkikat, hüküm ve 

icra o!arık ÜS safha olduğunu söyliyen 
Adliye vekilimiz hakimler için vazife 
kabiliyetini ölçmek ü.ıore yeni bir ölçü 
konıtlduğundan b"!-ıtedortk noksanları 
ve nalız ıebeplerini tahlil ve meselenin 
hakkto yürümesi olduğuna işaret et -
rniştir. 

Vekil bundan sonra beyanatına töyle 
ım ediyor: 

" - Ancak şurası var ki tahkikat ve 
hüküm hususundaki iyilikler halkı tat
min edecek bir netice vermemiştir. Çün 
kil icra işleri bozuktur. O safhada hiç
bir şey yapamadık. icra tamam olma -
dıktan sonra tahkikatın iyi ve çabuk 
yapılması, hakimin doğru hüküm vermiş 
olması halkı bittabi tatmin edemez. 

icra işlerini çok esaslı surette tetkik 
_ ttim. tl~c vardığım netice bu işin çok 
çetin ve güç olduğudur. 

tc:rada evvela hakimlik safhası var: 
Müracaatlar i' !erine salahiyeti dahilin
deki hükümleri vermek ... 

Zabıta tarafı var: Eşyayı gidip hac
·~tmek. 

Ti::ari tarafı var: Haczedilen eşyayı 

en iyi fiyatla satmak. 
Bir de idare ve bankacılık tarafı var: 

Elde edilen paranın civarda veya uzak
taki sahibini bulup ödemek. 

Bütün bu b'l~ka başka işleri muvaffa. 
kiyetle baş<:.rmak vazifcini bir tek !cra 
makinesinden bekliyoruz. Halbuki bir 
taraftan da alakadarlar işleri uzatmak 
izlerini kaybetmek, müruru zaman müd 

KCÇCK 
HABERLER 

içeride: 
• Ayın yedisinde Romada t:oplanacak bey. 

nelmllel atatistik kongresinde hUkümetlm1z1 
temsil edecek olan statistik umum mUdQrU 
muavini Selim Saiıit dUn Romaya gltınl§tir. 

• Hapishaneler Umum MUdUr muavinl 
Mazhar Başoğlu dUn akşam Edlrneye hare. 
ket etmiştir. Mazhar Edimede mahkO.mlara 
tatbik edilen yeni sistemin bozulmakta ol. 
duğunun duyulması üzerine' bu ııeyahatı 

yapmaktadır. 

• EmlA.k bankası etr&fmda uzunboylu tet 
kikler yapan Fransız mUtehasSIS, Maliyeye 
verdiği raporunda bankada esaslı deği§ikllk 
ıer yapılmasmı, Kayseri glb\ müb1m vlllyet. 
lerde yeni §Ubeler açılmaamı tekllt etmi§tlr. 

• Belediye zabıtası evvelki geceden 1tiba. 
ren yangın yerlerinde tarama yaparak bura.. 
lardakl ç:cukların hUviyeUerinl tesbite ba§.. 
lamıştır. Bu çocuklardan başka memleket. 
lerden gelenler memlekeUerine, anası: babası 
olaıılar evlerine ve kiınaeslzler de yurda gön 
derilecekUr. 

• Mezunen şehriınlzde bulunan Guian
tep valisi Ali Rıza Çevik dlln Antebe gltmi§ 
tir. 

• Kızılay cemiyeti Yeni Postahane karşı. 
smdald Aksaraylılar hanmt 68000 liraya sa. 
tın alml§tır. 

• Ziraat vekA.letı Gazlantepte bir tıabk ıs. 
Iah enıtltüsU kuracaktır. 

Dışarda: 

detlerini geçirmek için ellerinden geleni 
yapıyorlar. Bütün bu sebepler yüzünden 
icra işleri birikip duruyor. 

Adliye vekili buna çare bulamadıkla· 
rım, çünkü dünyanın her tarafında va
ziyetin ~yni olduğunu söylemi§, fakat 
bu hususta kendisinin bir fikri olduğu
nu söyliyerek demiştir ki: 
"- Hedef ayni memur tarafından 

muvaffakiyetle görülmesi mümkün ol
mıyan vazifeleri başka başka vasıtalarla 
batarmaktadır: Mesela bir banka vasıta 
diye kullanılarak, borçluya ödeme emri 
göndermek, bu emri yerine getirmiyen
leri bütün akıbetlerilc müflis vaziyetine 
düşürmek •. Paraya taallClk eden bu gibi 
ışleri bir bankadan geçirmek sayesinde 
herhalde hem süratle, hem de hacze 
meydan kalmadan halletmek mümkün 
olabilecektir. Maliyede bulunduğum sı
rada bir tecrübe yaptım. Maliyenin nak
li nukut muamelesinin, Ziraat bankaaı
na devredilmesile birçok kolaylıklar te
min edilmiştir . ., 

H•plahaneler 
Bundan sonra hapishanelere büyük 

bir ehemmiyet verildiğinden yeni ceza 
kanununun mahkumlara verdiği haklar 
dan ve tmrah adasında elde edilen neti 
celerden bahseden Şükril Saraçoğlu de· 
miştir ki: 

" - tlk tecrübeler müsbet neticeler 
verince cesaret bulduk. Çok ağır yUrü
yüşümüzU süratlendirmek istedik. Çift 
hayvanı, malzeme, tohum ve inşaat için 
hariçten lazım olan herkeste, çivi ve 
demirin karşılığı olmak üzere bu sene 
Meclisten 104.000 lira aldık. 

Bu paranın hiçbir kısmı bugüne ka· 
dar olan işlerimizde kullanılmamıştır. 

Bundan sonra kullanacağız ve müsbet 
sahada aldığımız neticeleri bu sayede 
bir kaç misline çıkaracağız, 

İmralıda 80 kişi var. Evvela 200, ge· 
lecek yaza girerken 400 miktarına çıka
caktır. Edirnedeki 100 kişi evvela 300, 
sonra 500 olacaktır. tspartada halıcılık 
üzerinde 20 kiti çalışıyor. Bunu birkaç 

kaç gün önce bu alltunlarda şikayet 

etmiftik. Dün bir mektup aldılc. Bun
da hüsniiniyetleritıden pphe edildiği 
için yazımızdan müteessir olduklarını 
bildiriyorlar. 

Aleyhl.erinde tekikki edilebilecek 

böyle bir yazının inti§an hüsnüniyet 
sahibi vatandaşlarda te~ssür uyandı

rabilir. Fakat ortada bir de hakikat 
var: Türkçe konıqmamakta temerrüt 
eder gibi Tılrkçe konttşıt.lmadtğı. 
Şüphe8U ki bunu, bizim kadar ken

dileri de görüyor'lar ve biliyorlar. O 
kadar görüyorlar 'Ve biliyorlar ki iba

det evlerinde bu bahse dair. sözler 

söylüyorlar ve nasihatlerde bulunu
yorlar. Bu sözlerden, bu nasihatler-
den elde edilen netice ne 1 Gene bizim

le beraberdirler ki: Koskoca bir 81/tr. 

Hüsnüniyeti olan Musevi vatandaş
lara bu netice karşısında almaları 

icap eden bir tedbir kalıyor. Bu, bMit 
ve basit olduğu ka.dar da tesirli bir 
tedbirdir: 

Bu vat'!nda.§lar hemen aralarında 

!;.arar vermeli ve müşterek bir şekil

de icap eden makamlara ba,rvurmal~ 
dır'lar: Demelidirler ki, bizim na8ihat
lerimiz tesir etmiyor. Bazılan. T(irkçe 
konU§mam<ıkta ısrar ediyorlar. Yega-

ne çare böylelerinden ceza almaktır. 

Para ce.ıaBı. Cüzdanlam.ı, ceplerini 
tehdit edecek lXSyle bir tedbir, hele ır
kımtz için çok tesirli olacaktır. 

Türk tebaasından olup da yere tü
kürenler gibi Yahudi 1 spanyolrası 
kon~anlardan da ceza altnstn. Bunu 
te1clif ediyoruaı. Demelidirler • 

Türkçe konuşmam.akta ısrar eden 
diğer vatanda§lar hakkında d.a ayni 
tedbir tatbik olunabilir. 

Halkın Dostu 

merkeze daha teşmil ederek halıcılıkla --------------:__-----
uğraşanlann yekanunu bine çıkaraca - ZAYl - Millet mektebinden aldı
ğız. Madenlere, evvela daha az bir ra • ğım 100 numaralı şehadetnamemi kay 
kamla başlıyarak 500 ki§i göndermek bettim. Yenisini alacağımdan eskisi-
. · nin hükmil yoktur. lsmail ôzen ıstıyoruz . ., 

Demir ve çelik fabr1kalar1mızın 
bulunacaaı 

Karabttkte 10 000 
nttfuslu 

bir şehir kuruluyor 
Demir sanayiimiz memlekete 
ilk hamlede dokuz milyon lira 

kazandıracak 
Safranbolu civarındaki Karabük mev-, çayda yazın en kurak aylarında bile faz-

kiinde kurulacak yeni çelik ve demir lasile mevcuttur. 
• Küçük ıtııAf hariciye nazırları toplantısı fabrikalanna ~it aon mukavele de evvel Burada aynca 10.000 nüfuslu bir de 

sonunda bir tebliğ neırederek aralarmda tam ki aktam Londrada imzalandı. Alaka • şehir kurulacaktır. Bu şehrin ptanlan 
anlaşma bulunduğunu bildirmişlerdir. d f b 'k ·1 be * Etgan!atan harbiye nazırı Serdar Mah. dar mahafilden öğrendiğimize göre bu hazırlanmıştır. Yakın a a rı a ı c ra 
mut hAıım ri•·~-~tlndeki ve Efgan ordusu ışı U z e r i n e a 1 a n grupun ber yeni Karabük ıehrinin kurulması-
erklnıbarblye reialnin de bulunduğu heyetı mümessilleri ve mühendisleri bugünler na da başlanacaktır. 
dUn Leningrada \'&BJl olmuştur. de şehrimize gelerek Karabüke gidecek Fabrikada ilk zamanlar çubuk saç, ray 

• Yunan donanması manevralarında bu. b d • · 1 ak ler ve hazırlıklara başlayacaklardır. potrel ve eton arme f!mırı yapı ac • 
lunan Kral AUnaya dönmll§tUr. Bqvekll b d · Sümer Bank Karabükte heyetin ve trr. Birkar sene sonra una diğer emır Metakaaa manevraların muvaffakiyeUl geç. :s 
tiğtni gazetecilere söylemiştir. ilk memur ve işçi kafilelerinin barınma- sanayii de ilave olunacaktır. 

• Garbi Trakyadaki MU.alüman mekteple. smıışiçt1inr. binalar vücuda getirmeğe başla- ---e--·,-r-b-.ı-r~ı-e-,-•. -n-,·-
rinde Rumca tedris mecburlyetlnl koyan ve 
kltaplann Yunan hUkQmeU taratnıdan kon. Demir cevheri hariçten getirilse bile 1 
trol edileceğini bildiren bir kanun neıredil- 1s1 r a n a r miştir. demir sanayiimiz ilk yıllarda memleketi 

* Sellnlk sergisindeki Türk pavyonu birin mize 9,000,000 liralık bir döviz temin Polise bu yolda '"' 
ciliği kazanmt§ ve sergi komitesi gösterilen edecektir. 
muvaffaktyetten dolayı sergi komiseri Baha Karabükte yüksek fırınlarla ççlik fab Şlkftyel yapıldı 
ve ressam 1smail Hakkıya birer altın madal rikası ekonomik olarak da itlemelerini Fenerde Yıldırım caddesinde 17 nu· 
ye vermi"tir. d b. k d l' b temin için münasip büyüklükte kurula- maralı ev e oturan ır a ın po ıse aş * Macar baş\•ekill GömböşUn baatalık do. 

·r caktır. Haddehane de bugünkü geçme vurarak kocası İsakın kendisini döğdü-ıayısııe ald~ğı mezuniyetin hitamında ıstı a 
edeceği ve yerine ~imdi başvekilin vazifesini demir inşaatına tekabül edecek kadar ğünü ve kolunun birkaç yerinden ısırdı 
gören Daranyinin mutedil bir kabine kuraca büyük olacaktır. ğmı söylemiştir. hak yakalanmıştır. 

ve Gelibolu kazaları yer almaktadır. ı 
Bu sene Geliboluda ı 5 ton, Lapsekide 
25 ton, Ecdbldda 68 ton ve tmrozda 

ğI söylenmektedir. Tesisat Ankara - Zonguldak demir- Bundanbatka Tepcbaşında Yıldız •-* Araplar Kudüse gelmekte olan bir İngl. d 
Yolu ilzerindeki Karabük mevkiinde ku- partmıanın a oturan Hayriyede Garso" 

Uz koluna taarruz etmişler ve hUkO.met !ab. 
rikasında çah~an bir Ermeniyi öldUrm~ler. lu!acaktır. Burada arazi düzdür. Tesisa Mehmedin parmaklarını ısırdığını iddia ____ ......_ ____ _.. ______________________ ~--ı---------~~~--~~~---------lL-~-----=---=-----------.:...._------.:....-1_.-.. __ ~"~~~•M·~·~...tduınw'"--•1t-A_r.aıır....ıı...._Sav~nhl-Ae.trıııi.stn._i.ia.J:aoD...'.v.a.lita.lanmıstır. 

Başvekilimiz Ziraat vekaletine ilk mer 
bale olarak 500.000 balye yetiştirilmesi 
emrini vermiştir. Türk köylüsünün', 
Türk çiftçisinin iyi görüşü, zekası, iyi 
llln!!r-~ ~ beni.-r.~eyi!f bu neticenin 
S aene zarfmda temin edileceğine şüphe 
tmdrmamaktadır. Bu yaJnn fabrikaları 
mum lptidat maddesini değil, memle· 
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Eski ve yeni 

dünya 
KollektU hareketler pek ata ... La

kin, ŞLhsiyet ihmal ediliyor? 
ls yalnız Hitlerle Musolininin in

sanlan aynı haki. yahut sh·ah göm
ll'k icinde nef erleştirmesile kıılmı
) or; yalnız fabrikalar, o güzelim mü
tene\'\"İ el sanayiinin göz oyalaymlı
ı..ını seri eşyası çıkarmak suretilc yok 

etmi değildir. Modalar da bir taraf
tan ,8rdımcı oldu, kıhklarımızı aym 
kahba soktu; sinema artistleri öte 

~andan ~·eti~ti: ln anların kimi Fre
derik Marı; kalıbrna girdi, kimi Dan-.. ' ~el Dar~o . ... 

(ismi h.aslar: kendi imltilarile ya:
mak 6dctim olduğu halde, bunlan is
mi cins telakki ediyorum; tasavvut
larına göre yazıyorum!) 

.ıf. •• 

Geı çi eski de,irlerde de üniforma
lar. modalar. şekil benzeyişleri yok 
dehrildi. 

HaJk. o zaman. mesleğine göre gi
,> inirdi; ,.imdi ise, SİYil elbise ,·ardır. 
fakat, b; düşünülürse, meslek e!-

biseleri de teneV\'ÜÜ temin ediyordu, 
ShH kılık yeknasakhğı doğurmuş
tur. 

.Modalar, her şehirde, her sınıfın 
içinde başka idi. Paris lstanbu1a 
müessir olamazdı. Bir memJeket gez
diniz mi. bambaşka kıyafette insa:l
lar. türlü türlü .mimaride binalar 
görürdünüz. Bundan insan ve men
kul, gayri menkul eşya üshibları do
ğardı. 

Goyanın taplolanndaki lsaya ina
nan adamlar, gerçi aşağı yukarı aynı 
kahbın mahsulleriydi. Fakat Muham-

met peygamberin şekline benzemek 
ga}Tetilc bıyıkJannı sünneti şerife ü-

HABEll - i\kpm '!>O.dası 

Balkanlar arası 1 Ara balar ne kadar 
Tıp kongresi 
Çarşamba guon yük taşıyacak ? 

Yıldızda toplanıyor 
Balkanlar arası tıp Tek atOo aırabaıOar 300 CI 4000 Çift Döı düncü 

koııgr<'Sİ önümiizdeki çarşamba günü 
ehrimiıde toplanacaktır. Bu :suretle 

ilk defa olarak Balkanlar arası tıp 
aleminin kongr<'si memleketimizd<' 
toplanmıs olmaktadır. Kongre.} e 
hüküınetimiz Yıldızdaki kongrefor 
sara.} ını tahısiıs ctmi~tir. 

Kongre o giin saat J0.30 da Türk 
Jıiil,\ımcti namına açıl:ıcaktır. Bu a
cılı mera..o;imine ağlebi ihtimal Vali 
~·e Beledi.} e reisi Muhittin Cstündağ 
riyaset ederek hir nutuk söyliyecek
tir. Bundan sonra riyaset di\'anı \C 

encümenler intihabı yapılarak ruz· 
namenin miizakl'resine geçilecektir, 
llk giinü delegasyonlar namına SÖ.> · ı 

b<eygnıron aıırabaıDaır <dla 600 .. 
iJOO lklDc 

Belediye bazı arahacıların arahala-ı 
nna fazla .} tik yüklediklerini gördü
ğiinden hundan bir müddet e'"el tet
kikat .}aptırmıştı. Bu t4.!lkikat netice. i 
olarak bu hususta hiçbir kayda malik 
olmayan Belediye talimatnamesinin 
lll inci maddesine bir fıkra iHhe edil
miştir. Bu fıkra ile anı baların taşıya
cağı yükün azami haddi tayin ,.c teı:;. 

bit edılmiştir. 
Tek atlı nrabalaı· hundan sonra en 

<;ok 300-400. <;ift be~girli a~abalar da 
f:ı00-700 kiloluk.} ük taşıyabileceklerdir 

Hun clı.n fazla ) ük taşımağa arahacı
la rı hımse icbar <'demiyeceği gibi ta ı

yan nrabacılar zabitai beledi)e ta
Jimal namesinin ceı.ai kısmına ~öre 

teczi~e edileceklerdir. Fakat bundan 
az .} uk taşımaktan da arabacılar is
tinkfıf edemiyeceklerdir. 

Arabacılar bu karardan fevkal<ide 
memnun olmuşlardır. (,.'ünkü fazln 
yük taşımağı onlar da hiç an.u etme
mekle beraber mü:;;teri ka~ırmamak 

için buldukları yükü almak. mechuri 
) etinde kalmaktadırlar. 

l<'\ler verilm~ı ve mevcut m~elel~ ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~ 

rin komisyonlara ha\alesi ile geçe
cektir. O günle dördüncü Balkan tıp 
hafta. ı haşlamış olacaktır. 

Kongrenin de't'amı müddetince 
resmi ziyafetler ,·erilecek ''e gezinti
ler yapılacaktır. 

Bu seneki kongreye Romanya, Yu
gosla\'ya, Yunan hekimlerile hekim
Jerimiz iştirak etmektedir. Kongrede 
bütün etibba odaları a1.ası buluna
bilecektir. 

Diine kadar hazırlıklarını etibba 
odasında yapan Balkan hekimler bir
liği Türk komitesi bugünden itibaren 
Yıldız ı;;arayma nakletmi"'tir. 

Vergi 

Arnavutköyünde bir Kazadan sonra kat;an 
motör battı Ş()f örler ok usun ! 

Diın gece Arnavutköy akıntı burnun· 
da bir motör delinerek batmıştır. Arna
vutköy önundcn geçerken birdenbire 
delinen bu tekle Hüseyin kaptanın ida
resindeki Sürat motôrüdür. İçindekiler 

bağırmağa ba§lamışlar bunun üzerine 
poli~er bir sandalla motöre gelerek kap 
tan ve tayfaları kurtarmışlardır. 

Bakırdan zehirlene
rek ölen çocuk 

Uün gece saat 10.30 da soröı Fu
adın idaresindeki 2276 numaralı oto· 
mohil köprüden geçmekte iken Uüs· 
tem iı-minde bir ad!ıma çarpmış 'e 
yaraladığı adamı hemen arabasına 

alarak hastahaneye götürmüstür. 

Zabıta, şoförün kaçtığı zannilc ) a· 
kalanması için bütün merkezlere ha· 
ber ,·ermis ise de sonradan I<'uadın 

) aralryı doğru<:a Cerrahpaşa hasta -

hanesine götiirerek ilk teda' isini ,> aı>· 

tırdığı anlaşılmıştır. :Esasen Rüste
nıin yaraları hafiftir. 

zere, dud~k~arı hizasında~:kesipsak~- yolsuzlugv u 
lını çenesının altından dort parmagı 
tecavüz ettirmiyenler onlardan baş- MUfetllşler tahkikata 

Kumkapıda Nişancada Safa soka
ğında 13 numaralı evde oturan seyar 
.satıcı Şükrü ile on dört a) lık çocuğu 
Nurettin dün akşam bakır bir ten
cerede kalmış pilavdan yemişlerdir. 

Basın l\urumu 
kongresi 

ka olduğu gibi, Yahudi itiyatları ü- başladılar 
zere. l· ılına ustura sürdürmiyen :\'e 
ayakkabısına öktçe koydurmağr bid'at 
SJQ"•n YahudiJer gene başka idi. Şiın
di, papasla kızıl zındık filozof fark 

Yarım saat sonra baba oğul san
cılanmış, doktor yetişinceye kadar 
küçük çocuk ölmüştür. Şükrü Cer
rahpaşa hastahaneflinc kaldırılmıştır. 

oJunmuyor! 

Yalnı:ı; din noktasından değil, mil-
li) et noktasından da tüvaletler ay
rılırdı. lskandina,· baJıkçısr, yüzünü 
tıraş edip sakalını yaJnız boynunda 

bırakırdı. IranJı knna kuJJanırdı. 
Arnavut pırasa bıyıktan, Türk 
bahadrı ~ataklı pı),ktan hoş. 

lanırdı. Ya güzellik müesseseleri

ne ne hu~·rulur? Çirkinle ihti.)aıı da 
ortadan kaldırarak ortalığı büsbütün 
lıir cennet can sıkıcılığına uğrata
cak? .• 

Alman)'ada gotik kule, Rusyada 
basali kubbe, lstanbalda yunrlak 

kubbe. Mısırda arabesk tavan. Çin
de boynuz biçimi dam yapılırdı. 

'e dünyanın her kısmı, bu insan 
-ve eşya tenn";iü içinde bir başka ca
ıibedeydi. 

~~hrin b~ızı taraflarında yeni bir 
'ergi suii. ti mali olduğu şüphesile 
tahkikata başlanmıştır. Bu soiisti
malin bazı emlakin vergilerinde ten
ziJat )apılmasını temin için gayri ka
nuni yollardan yürümek suretile ol
duğu sanılıyor. 

Belediye müfettişlerinden Suphi 
bu işe el koymuştur. Suphi Beyoğlu, 
Kasıır.paşa \'e Eyüp belediye tahsil 
şubelerinde tetkikat yapmış ve K:ı
sımpa~"\ şubesinde bir memura işten 
el ç~ktirmiştir. 

Tahkikat devam etmektedir. 

DllnkU ve bugUnkU 
bava vaziyeti 

iki gündenberi lodos ve sıkıntılı giden 
hava dün aktam üzeri birdenbire boz-

kayıp çocuk 

.. 

Fotografı yuka· 
rıda görülen Os· 
man oğlu 340 do • 
ğumlu Mahmut bir 
buçuk aydanberi 
kayıptır. Bulunma 
sı için zabıtaya da 
müracaat edilmiş 

ise de görenlerin ve 
yerini bilenlerin is 
tanbul Çarşıkapıda 
Hüseyinağa mahal 

lesi Cami sokak 24 numaralı eve bildir
meleri yahut zabıtaya söylemeleri insa
niyet namına rica olunur. 

muş ve yağmur yağmağa başlamı§tır. ---------------
Yağmur bu sabah dörde kadar devam 
etmi§ bundan sonra da hava açmıştır. 

Rasathane havanın bugün de kapalı ve 
yağışlı geçeceğini tahmin etmişse de 
henüz ortada böyle bir vaziyet yoktur. 

İstanbul Basın kurumu umumi he
) eti dün senelik kongresini yapmak 
üzere toplanmış i.se de nısabı ekseri
~ et temin edilemediğinden müzakere

de bulunulamamış ve toplantı ilk eş
rinin onuncu gününe bırakılmı tır. 

Davet 
lstanbul Müddciumunuliğindon: 
lstanbulda bulunan 8 sayılı mül

ga ihtisas mahkemesi Başkatibi Nuh 

Muammer ve mülga ihtisas mahkl!
mesi eski başkatibi Aminin hemen 
memuriyetimize miiracaatları. 

Parti ocaklarında 
seçim 

C. H. Partisi Samatya nahiyesi Ko· 
camustafa semt ocağının kongresi yapıl 
mış, idare heyetine Refik, Melek, Mus
tafa Emin ve Sırrı seçilmişlerdir. 

Irak hariciye nazırı 
bu sabah ~eldi 

8 

Bu mlYlahede de 
ırevlzyoll'il oazam 1 

Kunrn'd.a Asım Us ya::.11101: 
Bütun İskenderun 'r Ant ) a 

Türkleri bunu en yüksek seslerıle bu 
tün medeniyet alemine karşı ha) kıı 
maktadır. Yıllardanberı öz karde; 
rındcn ayrı dü"cn bütün bu zarnllılnr· 

"-Biz muhtariyet istemeyiz! A 
vatana iltihak edeceğiz~ •• 
Dıye feryat etmektedir. 
Cenup hudutlarımızda ür yuz 

Türkün k .. lplerindcn kopan bu fer~ 
Jar ayni zamanda İ"kcnderun ,. \ 
takya mesdesinin en doğru. <'n ı 
kul, en mantıki hal şeklini dl' h zP 

göstermektedir. 
MadC'm ki Fransa hükiımeti Sun~ 

ye isliklfıl vermek surcti'e kendi m n
dası altmdn olan yerlerin ahdi vaz y 
tini değiştiriyor. böylelikll" beynt.'lmi 
lcl muahedelerde bir revizyon ) npıh 
yor. bu takdirde İskenderun VC' An
takyanrn siyasi vaziyctind bır l'C'\ z 
yon yapılmasında hi<;bir m hzur kal
mıyor. 

öçftıri1<dl® ~aını 
sokoUaın şeınıır 
Pcyan i Safa "(' mıJı ıı ye '' d lrıt

tanlmlım scssfalıgındrıı Nil ayet C<lı
yor: 

Haftalık l<,ransız me:cmualarınd.ın 

birinde bir İsveç muharririnin maka
lesini okudum. &rlevhasmın bir'ncı 
satırı, büyük harflerll', şu: "İRtnn

bul, .. 1kinci satırı ı:;u: "İ~indC' c.an s1 

kılan ~ehir,.. İsveç muhaıTiri Fransı7. 
mecmuasına da tercüme edilen bu ya
zısında eğlencesiz. tiyatrosuz kon. er
siz. ruhsuz lstanbulun \1crdıği r n 
sıkıntısiyle alay ediyor. 

Geceleyin. Bcyoğlunun en büyuk 
pastacısmdayım. Saat on ikiye c{'vrek 
var. Bütün hasır koltuklar bomboı,. 

Bir tek müşterı benim. Sinemalar bit
tiği halde oraya uğrıyan olmamış. 
Kaldınmın üstünde, yalpa \'Uran vil· 
cutlariyle. korkunç tenhalığı yelpaze
liyen birkaç arnoş. 

Sıkıldım, kalktım ve lfoca diık'kanı 
bombo§ bıraktım. 

Peyami Saf a'mn gccclcı i herke n 
uyJ.-:ıısunu l>ırak"1p sokakları şc,ılrn
dirmesim i~temcdiği muhal.:l•ak. n 
esas itibarivle hayatiyeti olan bir ·1<'· 
hir arıyor. 

Me<dlelfi1ô şecaat 
"Tan" ga::ctesinill "AhfeJj'' i k 

nıııharriritıi tenkit ediyor. Ya .. ısı un 
bir parçasını ay11e11 akılını: 

Üstüne giyecek setresi yok. Pılı
pırtı geziyor. - B. Felek, Tan, 30 • 
9 • 1936. 

"Pılıpırtı .• kıymetsiz, eski püskü e • 
ya manasında bir isimdir. Sıfat ve 
zarf olarak kullanılmasına ilk bı cüm 
lede tcsadiıf ettim... Manası C' buk 
ka\Tanılacak bir söz olduğu içın .. pı
hpırtı gezmek'' tabiri. belki tutar. 

lstlpdada "arşı Madridde Kastanyitli, Kast.amo
nuda kaşıklı. Arabistanda yalelli, 
Balkanlarda horalı, daha dünkü ce
nubi Amerikada bile bıçaklı dans e
derlerdi. Kimi yeı·de göbek atılır, ki

minde omuz titretilir, kiminde ayak 

Dün hava tazyiki 7 59,5, hararet en 
çok 28, en az 24 tü. Garbi ve şimali 
Anadoluda hava bulutlu ve yağışlıdır. 

CUMA lı-:ık hariciye nazırı Nuri Sait pa- milcadelesl y le 
şa b~ ~abahki ~k~presle Cenevreden tanınmış oİan Bırlnrltcııı ın 1936 

Hicrı · 13!i~ • Recep: 16 
Rüzgar şimalden esmektedir. 

Yugoslavyadan gelen bir telgrafa gö
Gü,,•t1n Dcııouıı.a 

5,u6 

sehrımızl' gelmıştır. 

Nuri 8ait paşa, oğlu ~abah Nuri- General Ahmet 
yi ı-.ehrimizde bırakmıştı. Kendine • • • • 

o)- unları yapıhrdı, 

Ah. e\Ct, dünya cidden ca1.ipti. fstanbul adlJye COCÜ• 

re orada kar yağmaktadır. 
Sıhhat yurdunda apandi1'it ameliyatı Çuruksulu 
yapılan Sabah Nuri ile bMikte Jrak'a f t tt• 

Şimdi i.qe bu cazibe kalmamıştır. Bu k k 
da turistlerin bir sehri acele ile ge- meni leşe nı etti döneceklerdir, ve a e 1 

,,::. 4,37 12,0J l6,2lS 17,57 19,30 4,20 
clo 10,43 6,12 9,31 12,00 l,33 10,0f 

t .... ~ .. 

Nuri Sait paşa. Irak elçisi Naci 
Şe' ketin Emirgandaki evine inmiştir. :zert>k ulnız asarı atikasma bakrna- Şehrimizde ) eni :ıdli) e eıırümeni 

laıınd~n belli... Bütün caddeler as- . eçilmis 'e dün tehliğat ~apılmıştrı. 
falt. )ah ut kaldırım taşı. bütün e·. Encümen reisliğine ikinci asliye ce- Meran aoz aranıyor 
len<:c ) 1 .· ha kabare b .. t .. g za mahkemesi reiısi Kemal, !•zahk- GE('EN t;NE srot·N Nıı:: OLnU ~ .,. 

hınalar ~~ .. eb~ 1k b.~1'.. rad•:oİard u ~~ laıa da müddeiumumi Hikmet Onat, Marangozlar cemiyetinde muhtelif 
nu ı , u un .; a a) • h" · · t• t · · F · - Jngllız donanması lslccnderiye onUndc bU. 1 d ı k 1 m b"'t•• . 1 d . ırıncı ıca re reısı aıs, . ucuncu ıs er e ça ışma üzere marangoz usta a-

es, u un tı)atro ar a 3Jnı Prog. I k I .. ı\I" R r· d.. • .. h yük harp manc\•raları yaptı. "h . d 
mm, bütün kadınlar ''e erkekler .su- kıuku' .r~ı~lı ,· 1 ızüa:k.~dor uncu h~- Fran11ız donanmasının Akdenlzde 1ngıliz. rına 1 uyaç var ır. Sanattart olanların 

· u · 1·eı~ı r an 'e . ., u ar ceza a- IC'rc yardım edC'ccA'I ıııı.bcrı ıtalyanları gU. cemiyete miiracaatları lüzumu bildiril-
ratca, tavıl'ca Ye kıhkça birbirinin kimi Mehmet Ali se('ilmiştir. ccndirmıştır. mektedir. 
öı.entisi ... Ve en fecii: Her sene hu----------------------------------------------
taklitçilik, bu hasma kahp ruh, arzı- ••••lllllll• 
mızın en ücra yerlerine kadar nüfuz 

ederclc, bütün me,-zii hususiyetleri 
öldürüyor. 

HülA.sa, E,·Jiya Çelebi zamanına 
nazaran. cihan pek can srkıcı bir 

manzara aldı. Tevekkeli değil, o 7.a
man yazılan kitabı ze\'kle oku)oruz 
da, bugün )azılan seyahat mek
hplannrn ek.~isi hep bildiğimiz 

~yler_ Öf, illallah ..• 
(Vl·NO) 

Kendinize itimad ediniz 
Tarıuıtan Naciye imzasile yazılıyor : 

Vaziyeti iyi bir genç adamın çirkin ve yuzu ıtivıkeli 

bir genç kızı sevmesi mümkün mü? Genç kız benim. Bu a
Jı-rru çıldırasıya ıeviyorum. Niıanlandık. Beni sevmesi 
mümkün mü? 

Cevabımız M Tabıi Güzelliğimizi yapan aadece hatla
rımızın diızgunliığü dcgıldir. Biraz neşeli olunuz, bahtiyar 
olursunuz. Derhal, yiıziınüz deki sivilceleri yok etmek çare· 
lerinc baş vurunuz ve kendinize de biraz itimat ediniz. 

Merhum Çürilksulu Mahmut P a• 
nın ağabeysı General Ahmet Çüruk 
sulu (Tavıdgirıdze) kısa bir ha.st hk· 
tan sonra Çamlıcadakı kôşkünd 
fat ctmistir. Cenazesi Cumarte ı 

nü Küçük Çamlıcadaki köşkünd 
at on birde kaldırılarak namazı e k • 
darda ıskele başındaki camıde kılın 
dıktan sonra. Karacaahmetteki aı e 
kabristanına götürülecektir. 

General Ahmet Çilrüksulu. el ha 
Harbiyede talebeyken istibdnt al ~ h • 
ne mücadeleye girlıjmiş, yakalunarak 
Rodos'a kalebent gönderilmiR, orad n 
bin türlü müşkUlatla ve m r ı la 
kaçarak A'.Tupada Jön Tü r ıltl· 
hak etmiş, Meşrutiyette de mebu ol 
mus. daimi yenilik ve terakki t r f 
tarı olarak teceddüt harekctlerıne 
tırak etmiş yahut hUsnünazar be 
misti. Hatırasını bayırla anar. aıles • 
DE.' taziyet ederiz. Allah rahmet "yle
sin. 



.. ,., .. -evlet demiryollarında 

emurlara lazla 
hsfsat ve mesai 

ücreti 
bir nizamname hazırlandı 

.._ ıate, münhal olan idare memu· 
leQfl'iı1dea lıerlwııt birinde \.ekl1eten 
......... n1.,. ~aldık 

lonte ili.eten vekalet edecekltri 
• .,,. için kadroda ıa.ternerı ticı'e. 

..._ biriaiJ.a içte birine n idarede 
.__. ckiiJlerte Oçte ikWiae Jradar' 
8ılrllll talaaiutı verilecektir. 
•-.ı aaathıden futa çi.b§maJanna 

a&lil..U ~Jara J:teber IUt 
1* ... tllk ücretlerinin yüade elli 

•tllYe n atölyell clepolllrda ça· 
ili*r.ta t. uat maaiclen toara ~ iki 

.,._ ftltat mt ecnt1ne 11..te em 
ilam takip eden .Utler için de flbcle 
~.-.. )l,;daeütn-. Bilfiil gahttıkları 

.... bD lcret alan mflltaceJ 

t.tıUr ameleat ve h11n1D1r sibt nalh 
.. mı De hblmed blU fuda bir ..... t.••- ımmkkat IHi ,,. yol taml· 
illnetetldl ,.evmtyetert mlDI bayram 

ve umuml tatil günleri çalııtınlmlultr 
dabi verilecekti. Hirmetlerine ihtiyaç 
olup da buıUnJetde çabttıtılantara be
her cfiıf aynca bir yvıııiye daha verile
cektir. 

ktaıyorı ve ambar fitelerlle vem• .. 
ı~ para alıp •ermek vazifelerini bil· 
fiil glSrentere ayda lstaıyon •• ambar· 
lar için en aplr Uçer ve en yubn on 
lira. idare veznelerinde phpıdara en 
at be1 n en çok onbet Ura tatnisat n
rffecektlr • 

tclue lt.eyeti ubhlye•iııce Udimi uh· 
hate muiır o1ı'fuğu teabit edileıı istasyon 
ve civarlarmda daim! bir vazlfe De me
mur olaalara buralarck çahıtıldı.n mijd .. 
4ttçe ayda ea u bet ve en ~ok on lira 
han tabai11tı von1ecektir. 

Miihim istasyon ve ambarlarda idare .. 
yl temellen esbabı meaaliht kabul •e ~ 
lan cllnlmek mevkimde "1alunan1ara 
ayda en •• 1'9rt" c yukarı eıı 11n 
teımD talstlaatı verilecektir. 

ignece11 •117.U olmayan ı.tal)'Olllara 
içme •a:tana fisılarla ghc!eren itta.,.on 
larcla b1t ~n doldurup tteadere ıeti .. 
rm ....,- 1aamal w,a malralÇdanna 
_,.. en •it bir •• en fUkan altı lira 
tal.tat ftl'llecektir. 

Memurlara kredi ile ev 
oglllz heyeti reisi 
etklkinl anlatıyor 

f'c•t•,. .,...., .., .. _,.,., 
..,. ........... ,,,,,.,. v ... ,... 
.. yor: 

şveklllo ve vek 
zl seyahati 

l11Qet imi b Ank•ra1a dindi, •aıt1e ve 
llıtllat veklllerl Brsaru• rolunda 

c.., "111~ ll)'ah&tel - •entflJ '* ........ .....-ıı 
çıkzml olan Bqvekil ı..t w 4ln -- ..,,..... LaDllrt.J& ...... 
a.kpm übraya dönntfllt.Ur. Bipe ..,..... ............... .., - .. 
Jdlimtz ~ vekmer, eaylav- bep olarak Jaaı. IJd m•leJletl &1tr 
1v ve ~ 11\f&t tanfmdan lmtl· lradılr .._ m11&lw pell u.,..... -
lUJmltır. .,,. Alalealle alt '* püt ...... 
İlm~ İdiılnlli birakç gline ka4ar ttndUlk .............. ~ 

llfP vtltyet!erincle Jcıu bfr tetkik dir. 
..,a1ıatme çJbcalı 4a .a,lenmeld:e- ................. . 
dlr. e&rk villyetlerinden tom'I San· 

4tııla ~ ı.tlrlJrler ,.pan. 
sflmrllk Ye ,. ... ,... ..ıdB Ali Rua 

TarJauı Aüuap. .......... -· A C 

• 



2 Birinciteşrin - 193& 

Sinemada 
bir dra'n 

Bayan Sacidenin küçük hizmetçileri! 
hikayesini hatırlıyorsunuz, belki? Ba
yan Sacideyi, bu güzel kadım hatırlı
yorsunuz. Hayır, unuttunuz. İ§te, ba
kın hikayesi nasıl! 

Bir cuma günüydü. Bayan Sacide
nin otıırduğu sayfiyenin bir tek sine
masında bir film gösteriliyordu. Sine
ma salonu kalabalıktı. Bir çok köşkler 
boşalmıştı. Sahipleri filmi görmeğe git
mişlerdi. Yalnız bazılannda hırsızları 
şaşırtmak için idare lambalan yanık bı

rakılmıştı. Evde kalanlar ihtiyarlardı. 
Onlar cumartesi gecesi gideceklerine, 
kendilerini daha az yorduğu için pazar 
matinelerine gitmeyi tercih ediyorlardı. 

Güzel ve genç Bayan Sacidenin o
turduğu köşk, etrafı açıklık, sapa bir 

cadde üzerine idi. Sinemayı sevmiyor
du, bu cumartesi, sair günler gibi evin
de kaldı. Mutat saatte yatmı§tt. Oku

duktan sonra lambayı söndürmüş v~ u
yumu~tu. 

Köşk sessizdi ve bu sessizlik içinde 
rahat bir kalpten doğan emniyet hisse-

diliyordu. Maamafih Sacide de birçok 

hastalıklardan ıztırap _çckrni§ti. Fakat 
zaman hepsini yatıştınruıt:ı. Vaktile 

ailesinin nasihatlerine rağmen, genç yaş
ta kendisini seven, fakat Sacidenin pa-
rasına konmayı düşünen ve hevesleri 
geçici olan bir adamla evlenmişti. Ha-

yatı, kocasının gençliğinde sevdiği met
resine döndüğünü öğrendiği güne kadar 

fena şartlar içinde geçti, boşanmayı 
istedi ve muvaffak da oldu. 

Henüz zengin iken, kocasının israf
larına rağmen, bu küçük sayfiyede yer
leşmişti; Burada sakin, ve hemen he

men mesut bir hayat geçiriyordu. Evi
ni süslemek, aynı zamanda hizmet yap
mak için, genç, çevik, neşeli olanla-

rından seçtiği iki hizmetçi bulundurur
du. Onlara, ıztırabı tanıyan bir insan 

g~bi muamele ederdi. Onun evinde de, 
hır çok evlerde olduğu gibi, hizmetçiler 
uzun zaman kalmazlardı. Yerleşirler, 

kannl"annı doyururlar, sonra da aşk 
hikayeleri yaşamak bevesile ortadan 
kaybolurlardı. 

gelen iki yeğeni, Ayşe ve Fatmayı al
mIJt?. 

Bu akşam, onlar, Sacidenin miisa
adesile sinemaya gitıniıterdi. Hususi 
mevkie kadar yükselememekle beraber, 
ikinci mevkii de reddetmişler, orta fi
attaki mevki biletlerinden almıslardı 

Salona epeyce göz: gezdirdiler. 
Fatma: 

- Kimseye rastlamadım. 
Dedi. 
Ayıe de: 
- Burada değiller galiba! 
Diye cevap verdi. 
- Hayır 1. Ne Ali, ne Zeki, ne 

de Hediye!. 
- Halbuki, söz vermişlerdi, gele

ceklerdi... Belki de bir aksilik çıkmış-
tır ... 

Diraz sonra dolup taşan salonun ışık
lan söndü. Büyük dram başladı. Bu, 
hareketli ve heyecan verici bir filmdi. 

Adı . 'Uç silahşorlar,, değildi. Fakat 
onun kadar enteressan, adaletle ve 
polislerle atıiy eden killhanilerin sergü
zeşti demek olan "Uç apaf,. adlı bir 
filmdi. 

Oyunun bir yerinde üç kahraman 
bir k~ıkün mahzeninde saklanmışlar, 

köşkün hanımını öldürmek çarelerini 
düşünüyorlardı. AY§e, bunalmış bir 
halde Fatmaya: 

- Bodrum katının kapısını kapadın 
mı?. 

Diye sordu. 
;;.. 

- Hayır, unuttum!. 
Her ikisi de ürperdiler. Fakat, ge

ne perdedeki sergüzeşte daldılar. iki 

hırsız mahzenden çıktılar, birinci kata 
geldiler, güzel bir kadının uyuduğu o
daya girdiler. Kadm ayak seslerile u-

yandı, ve bağırmak istedi. Hırsızlar 

üstüne atıldılar, kollanndan tuttular, 
biri de ağzını kapadı. Uçüncüsü kadının, 
Bayan Sacideninkine benziyen uzun 
saçlarile boğazını sıktı. 

Ay§e ve Fatma çığlığı kopardılar. 
Kalktılar ve seyircilerin ısrarlarına rağ
men görültü ile kaçıştılar. "Onu öldür
diller 1,. Diye bağırıyorlardı. iki hiz

metçi sokağa fırladılar, ve koşmağa 

başladılar. Tamamilc tenha olan karan
lık yollarda hiç kimse polise haber ver
mek üzere koşan bu iki çılgını görme
di. Karakola gidecek yerde deniz ke
narına koştular. 

Ayşe biraz tereddüt etti. Fatma 
onu denize itti, arkasından o da diiştü. 

Ertesi gün iki sandalcı otlar arasın
da genç kızların cesetlerini bulmuşlar
dı. Haberdar edilen polis hüviyetlerini 

tesbit ettikten sonra Bayan Sacidenin 
köşküne gitti. Sear.iz halde obn köş
kün kapısı hS.la kapalıydı. Kapıyı çal· 

dı, vurdu. Daima Ayşe tarafından ı:;_ 
yandınlmağa alı§Dll§ olan Sacide uzun 
zamandır uyuyordu. Sonu gelmiyen 

isticvaplardan sonra polis, iki hizmet
çinin yattıkları Ç<'.tı arasındaki odada 
tetkikat yaptı. Orada imzasız bir ta-

HABER - Akşam poslam 

Evde, Sacidenin hiç şikayet etme
den tahammül ettiği bir nevi şaamet 
vardı. Son günlerde de, hizmetine, hür

riyet, neşe ve para içinde ya§amak, 
Yüzlerini pudralamak, dudaklarını kı
zdlaştırmak için, köylerinden istanbula 

kım mektuplar buldu. Ayşe ve Fatma ---------------
kendilerini ayartmağa başlıyan iki ayak 
takımile tanışmışlardı. Bunlann yanın-

da daima dostları Hediye bulunuyordu. 
Mektuplardan bir tanesi çok şayanı dik
katti, şöyle başlıyordu: 

"Size çalışmaya ihtiyacınız olmıya
cak kadar güzel olduğunuzu tekrar edi
yorum. Başkalarının parasından isti
fade etmesini bilmeli. Ev sahibenizin 
parası kendisine çok fazladır, onu bir
az azaltmalı ... ., 

Ayşe ve Fatma, bu caniyane proje
ye henüz evet demiş değillerdi. Fakat, 
bir nevi sıkıntı içinde idiler. Onlan sa
ran serserilerin aşk havası, aynı zaman-

da bir cinayet havası idi. Kendi cina-
yetlerinin hayalini perdede aksetmiş gö
rünce, vııkayı sahiden yaşadıklannı 

zannetmiJlerdi. O kadar korkmuşlardı 
ki, kaçı!tılar ve öldüler. 

Bulunamıyan üç serseri projelerini 
de tatbik edemeyince, mesele de kalma
dı. Sacideye gelince, gene genç ve gü
zel hizmetçiier aramağa devam etti. 
Hatta, yeni bulduğu hizmetçi?erin~n. 
ktnditerini öldürenler gibi, muhakeme
den mahrum olmadıklarını da iddia edi
yordu. 
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Otobüs ahyorum 
Acele olarak 14 • 16 kişilik bir oto 

büs almak istiyorum. Satmak isti 
yenlerin her gün Sirkeci Balıkesir o 

telinde Bay Bedriye müracaatları. 

Yazan : Niyazi Ahmet 

337 sene evvel bugün 

Meşhur tarihçi Sadettin 
ansızın öldü 

Sadettini şalrbaşı, Süheyli, Arifi, Basiri, 
ilmi, Valahi, 'fallkçi zade, Müverrih Ali ve 

SeHinlği takip etti 
Bu ölüm silsıtesine "Olüm yılı ,. 

adı verildi 
337 sene evvel bugün, 1599 yılı 2 bi

binci teşrin günü Aya. of yn camiine 
doğru giden bir kafile birden karıştı. 
Birçok kimse etrafa fırladı. Sonra 
uzun cübbesi ile yere yıkılan birini 
kaldırmağa uğraşanlar görüldü. Bir 
dakika süren bu telrı .. ve he:recandan 
sonra etrafta toplananların başları 

yere eğildi. Herkesin yüzünde derin 
bir ytis belirmişti. Dudaklar da: 

- Vefat etti .. 
Cü.m le.si dolaştı. 
Ö'tm Osmanlı tarihinin me:.hur Sa

dettini idi. Onu tarih şöyle anlatı 

yor: 

"Saadettin ki ylnni beş scnedcnberi 
§Chzadelerin ve padişalıın lıocası lJI( 

/Jluradı sa/is üe Alclwıet sal isin müftü 
ve müşaviri sılatü.c k{ıf/ei mesalilıi 
mü/ıimmci devletin tesviyesinde reyi-

münevı•eri ile imdat elmiş, ve padişa· 
lu Eğri seferinde bizzat bulunnıağa 
imtina ile beraber Haç ova mevkü lıar 
hında sebati için teşvik ve ibram ede
rek muzafferiyet temin ettirmiştir; 

Sadettin ki &evletin teessüsünden 
Selim cuıwlin irtllıalinc kadar "Tarihi 
Del'lcti Osmaniye., nin müellifi ve 
üdebayı Fersden Larinin tarl/ıl umumi 
si mütercimidir! Sadettin ki müzcy 
Yl'n ce mutantan üslübuna cstalından 
hiçbiri yctişenıcmlştlr." 

lşt.? bu suretle anlatılan Sadettin, 
337 sene ev\'el bugUn kalp durmasın-

dan old\.I. Hu ölüm o kadar mühim bir 
hadise oldu, ki .• Hammcr: Saadetti
nin ziyaı ölümünden iki sene enci 
üçüncü l\lchrnedin halalarından H' ı.ız 

Jnrından olup taundan ölen on altı 
sultandan mi.ihimdir,, diyor. 

Saiettin "Mevludu pen;nmberi. 
günü ölmü~tü. Ayasofynyı dolduran 
yüzlerce kişi dışan fırladı. Büyill; bir 
hüzünle rnilYerrihin cenazesi kaldırıl
dı. 

* • • 
Saadettinln ölümünü, birçok meşa 

hirin ölümü takip etti. Bu yüzden 
Osmanlı tarihleri "Ilüyiik adamların 
ölüm yılı,, diye ayırdıkları bir fa la 
Sadettinin ölümü ile başlarlar. 

Tarihçiyi şair Bnkı takip etmişti 
Bnkıden sonra Süheyli, Arifi Ba iri, 
Pafos kadısı llmi, lJskup kadısı Va
lihi, üçüncü Mehmet zamanının kasi

dec~ i ~alıncı zade ve Mesadettinln 
ziyaı kndar, hatta daha fazla ehem 
miyet verilen tarihçi Ali öldüler. 

l\lanzum ve mansur 1 eser bırakmış 
olan rnü\'crrihin ölümü O mnnlı mü
verrihlerl arasında biiyük bir l 'lşluk 
doğurmuş iken değerli tarihçilerden 
olan Seliiniği de arası çok geçmeden 
AJiyi takip etti. 

Işte bu ölüm il ilesi, ki üç asır ev
Yel olduğunu göz önünde tutarsak. o 
vaktin görüşü ile tarihçilerin buna 
"Ölüm yılı,, demelerine hak \'erilir. 

Uzak şark hududundaki 
300 000 Sovyet askeri 

çeki melidir ! • 
gerı 
Japonyanın Rusyaya karşı takpl 
edeceği siyasetin esas nokt:aaı 
bu olacakmış. 

Mançuride Japonla1'.ın teşriki mesa
isilc çıkan "Tlıc lJlanl'lıura Daily 
News,. gazetesinden: 
Japonyanın ilerde Rusyaya karşı 

takip edeceği siyasetin esas nokfası. 
Sovyet Uzak şarkında toplanmış olan 
300,000 Sovyet askerinin geri çekilme
sini ve Mnnçuko - Sovyet hududu bo
yunca gayri müstahkem bir mıntakn 
ihdas edilmesini istemek olacaktır. 

Bu talepler yerine getirilmediği tnk 
dirde Japonyanın tru nvvuru, bu hu

dut yakınındaki Japon askerlerini, 
Sovyet mücadele kuvvetlerinin derece 
sini buluncaya kadnr artırmaktır. 

1\fo.skomdaki Japon sefiri Tameki· 
c~i Ohtanın Tokyoya dönmeslle c;i)nsi 
mah:ıfil, Japon~nnın Sovyctler bjrli-

ğine l;n r ~• takip edccei:ri harici siyase
te dikkatlerini çevirmişlerdir. Son de· 
fn iizerinde knrnr kılınan üç nokta, 

hudut mesele$inin tesviye i, balıkçı

lık işinin halli ve iki memleket ara
sında muallakt.t duran diğer mesele· 
]erin cırtadan lrn1dırılmasıdır. 

Japonyanın l\Ioskova elçisi, Japon' 
hariciyesine \'erdiği bir raporda ikin
ci be~ senelik Sovyet pliınının rnuvaf
fakiy~tle ilerlediğini bidiri rken, So\'· 
yet 2.skerleri Uzak şarktan çekildiği 
takdirde Japonyanın da Sovyetler ta· 
rafından teldif edilen ademi tecavü7 
misakını im7.alamağa 'miltcmnyil ol
ması liızım geldiğini ileri sürmüştiir 
Jnponyanın l\1oskova elçisi. So\'yet 

lerin Uzak şarkta niçin bu lrndar a:-; 

bini ıuıh etti. Bu askerlerin orada 
milli müdafaa noktasından muhakkak 
surette lazım olduğunu; çünkü. icap 
ettiği zaman o havali} e sürat le asker 
göndermenin gn)Ti mümkün bulundu
ğunu söyledi.,, 

-• 

ker bulundurduğuna dair gazetedir ıal anın Abbazia §ehrindc Si/·1 i o 
yaz mevsiminin .. n gilıcl l'İn biı sualine evııben demiştir ki: 1ö Bettin• 

"-Ben MoskO'ltadayken harbiye ko- /.rzr 
miseıi mareşal Yoroşilof bunun sepe-

r.: ·• ue ba lnralice· 
lih tacı giydiril~ıir. 



%.. --
meseneneırı 

Alma ıya Sovyet.lere 
nası saldırabilir ? 

Bir lngiliz gazetes· Alman tasav
vurunun ne olabileceğini 

işaret ediyor 
Almanyanm sem zamanlarda harpı Almanlarla el ele verip çalışmayı dahi 

vaziyeti birçok 7nenılcketleri çok ya- tlüşünebilir. Berlin tarafından körük
ktndan t)6 l;ilha.ssa biiyilk aleyhtarlık lcnen · Baltık faşizmi Alman orduları
cttiklcri Sovyct Rusyayı aüikadar et- na yol bile hazırlıyabilir. Harp halin
mcktedir. Bir lngiliz gazetesi Alman- de Alman hareketinin Memel - Kö
yanın SOVtJCt Rusyaya karşı muta.sav- nıgsberg - Riga - Reva! üzerinden ge
ver askeri işgalleri haklmıda bazı çeceğini şimdiden tahmin etmek müm 
tahminlerde bıtlunmaktadır. Aynen kündür. Baltık anl~~masmın üç mem-
naklediyoruz: leketi Alman ordusuna karşı O uncu 

Sovyet Rusyaya karşı umumi hü- kısım ordularını göndermiş olsalar 
cum ! Bu plan nasıl tahakkuk edebi- bile nazi harp gemileri bu haberi der
lir? 21 milyon kilometre murabbalık hal Memele nakledebilirler. Dördüncü 
bir araziye birden hücum etmek, 175 Baltık memleketi olan Finlandiya eli 
milyonluk bir memleketle, ba§a çık- albndadrr. Çünkü Almanyanın mütte-

fikidir. Alman deniz ticareti dört bu
mak pek o kadar kolay değildir. 20 çuk milyonluk vaziyetiyle Alman 
milyon asker çıkarabilen, büyük sana harp malzemesini Lcningradda topla
yii ve muntazam teşkilatı olan bir maya muvaffak olabilir. 
memleket nasıl yok edilebilir? 

lşte nazi zabitini meşgul eden mü
him mesele budur. Asırlardanberi 
Alınan cenerallerinin gözü 650 bin ki
lometrelik bir saha işgal eden Fransa 

hudutları üzerine dikilmiş, Alman hu
dudundan 300 kilometre içerde bulu
nan Paris üzerine yürümeyi düşünür
lerdi; buna bir defa muvaffak oldu-
lar, o da 1871 de. Şimdi de, Hitlerin 
generalleri, 3000 kilometrelik uzunlu
ğu olan Sovyet Rusya hududu arka
sındaki .araziyi düşünmektedirler. 

Şimalden Karadenize kadar uzayan 
Sovyet hududu, müdafaa esas tutula
rak, beş tabiye mıntaka.sına a~Tılmış
tır. 

l - Şimal mıntakasından Spitz
bergi geçerek Ladoga gölüne kadar u
zayanın tulü takriben 1200 kilomet
rodur. 

2. - Finlandiya gölünden Dvinaya, 
Finlandiya boyunca Estonya ve L'it
vanyaya kadar uzayıp Leningrad yo
lunu da içine alan kısım 550 kilometro 
dur. 

3. - 400 kilometro tulünde olan ve 
Beyaz Rusya mıntakasiyle Polonya -
Sovyet hududunun şimal kısmını da 
içine alan mmtaka. Varşovadan Mos
kovaya giden tren hattı üzerinde ve 
Napolyonun 1812 de tevakkuf ettiği 

Smolensk yolu buradan geçer. 
4. - 270 kilometre tulündc olup 

Dniestere kadar ki - Kiyef yolunu da 
içine alan Ukrayna mıntakası. 

5. - 500 kilometre olup Romanya 
hududuna kadar uz:ı.nan cenup veya 
Karadeniz mmtakası. Bu Odesa yolu
dur. 

Bunlar Sovyet Rusyaya girebilmek 
için yollardır. Acaba Na.syonal - Sos
yalizmin tercih ettiği yol hangisi
dir? 

Cevap basittir. Alınan tabiycsi her 
şeyden evvel Lcningrada müntehi o
lan yolu tercih edecektir. Çünkü, Lc
ningrad varılması en kolay olan bir 

merkezdir; Estonya hududundan 120. 
Finlandiya hududundan da 35 kilomet 
ro içerdedir. Bundan b~~ka, Leningra
da Cronstadt müstahkem mevkii sa -
yesinde Finlandiya körfezini ve bura
dan da Baltık denizini kontrol etmek
tedir. Lcningradı alacak olan Alman
ya, hem bahri bir üsse sahip olacak. 
hem de buradan Sovyet Rusynyn hü
cwn edebilecektir. 
Alınan ordusu için Leningrnd kapı

siyle Sovyet Rusyaya nüfuz etmek di
ğer yollardan daha lrnlaydır. Şimdiye 
kadar üzerinde durulan mesele Al
manynnın Sovyct Rusya ile hududu 
olmadığıydı. Bundan böyle. Finlandi
ya körfezinde yerlcsebildiği takdirde. 
hemhudut olacak demektir. Alman or 
dulanna gelince. Memeldcn şarka 

doğru ilerlemelerinden d:ıhn kolay 
bir şey tasavvur edilemez.. Alman ge
neraller; bu manevranın tecrübesini 

Siyasi notkadan, Leningradın zaptı, 
siyasi ve manevi büyük ehemmiyeti 
dolnyısiyle daima gözönünde tutul
malıdır. Buranın Almanlar tarafın-

dan zaptı Sovyet ordularının kuvvei 
maneviyesini kırabilir. Bundan baş

ka, onlara ihtilal aleyhtarı olanların 

kuvvetli olduklarını kabul ettirebilir. 
Bu suretle Lcningradda, kudreti Al
man işgal ordusuna istinat eden faşist 

karakterde bir "Milli Rus idaresi" i
Hin edilebilir. 

Bu fikir Alman tab:yesinin ana fik
ridir. :Maamafih, Lcningrad 7,aptedil
miş olsa bile, buradan Moskovaya yü
rümek o kadar kolay olmıyacaktır. 

Maamafih Lcningradın zaptı - sos
yalizmin hayatiyetini temin eden si-

yasi merkez - müstevlilere Sovyet 
Rusya kapılarını açacaktır. 

Askeru--e 
çağrllanlar 

Üsküdar A~kcrlik Şubesinden: 
Birinci teşrin 1936 çağrılması: 

Sağlam \'C askerliğini yapmamı~ er
lere. 

1 - llir buçukscnelikkrden pi
yade sınıfı 316 dan :1'.!7 (dahil) do
ğumlular. 

2 - iki seneliklcrden suvaı·i, top
çu, muhabere, dcmiryol, nakliye. 
hava, istihkam sınıfı. 

3 - Jandarma sınıfı 316 - 331 
(dahil) doğumlular. 

ı - Deniz sınıfı 316 - 331 (dahil) 
doğumlular. 

Bir buçuk ''e iki ş('ncliklcrin top
Janma günü 21 birinci teşrin 9::6 olup 
bu günde ~e' k olmak üzere şubeye 

gf..'leceklerdir. Bedel vereceklerin b.!· 
delleri de 20 hirinci te;-rin !ı:ıG !dinil 
al,şamrna kadar ı,abul ('dileceğinclf..'n 

bugün geçirilmeme. i. 
Deniz :o:ııııfından olan erlerin tcıp

l:ıma giinü ı:ı hirinci teşrin 9:16 olup 
bu sınıftan olan erler<l('n bedel YNt•

cekler 12 lıirinci tc:ırin 936 giinü ak· 
şamına kadar bedellerini ,·erebilirler. 

Jandarma sınıfından olan ('rlerin 
~e toplama giinii !?O birinci teşrin 9:l6 
olup bu sınıftan olup da bedel ,·erc
<'eldNin de 19 birind tc:;;rin 9:-Jfl akş:ı
mma kadar bedelleri k~bul edilecrği 
il~ın olunur. 

Kaybolan bir çocuk 
Bu .sabah mat

baamıza gelen A
bapnıarlı lh. an 
isminde lıir zat. 
oğ'lu on altı ya· 
şındn Salihin tam 
üç aydır ka),p 
oldu;hınu söyledi. 

,.. 
yn.5amrn bulunuyorlar. 1018 de. Gene- t 
rnl Hoffman, Knvno, Riga. Reval ve f 
Fin!andiyaya buradan uzanmıştı. ' 

Ad:ıpazarında 

Gümülcl'ncli \foh
medin fırınmda 

çıraklı!, eden Sa-

Hemhudut olan dört devlet Alman
lara mukavemet edebilecek Yazlyette 
değildirler; o kadar ki, Almanlar bu
rasını işgal ederlerse, bu dört devlet 

lih bundan iiç ay evvel çıkıp gitmi5 
YC bir daha da izine tesadüf edileme
miştir. Salih lstanbulcla da ar .. ~nış 
ise de bulunamamıştır. 

HABER - Akşam ])OSfaSt . 2 Bidncitc§rin - 1936 

Atinada yapılan 7 nci Balkan oyunlarında 

•• 
Uçüncü mü olac ğ z, 

dördüncü m •• ?' • • 
Atletlerimiz Romenlerden iyi 

Yunan gazeteleri ne diyor 
bir netice alabilirler mi? 

ne düşünüyoruz ve biz 
Atina, 25 (Sureti mahsusada 7 inci 

Balkan oyunlarına gönderdiğimiz ar
kadaşımızdan) - 7 inci Balkan oyun
larında Türkiyeyi temsil edecek Tiirk 
atıelleri kafilesi ve bu kafile ile gelen 
biz gazeteciler dündenberi Atinada
yız. 

Burada ilk edindiğimiz intibalar hiç 
de ho§a gidecek şeyler değildir .• 
Rıhtımda Yunan spor teşkilatı na

mına gerek bizi, gerekse ayni vapurla 
gelen Romen atletlerini topu topu iki 
zattan başka karşılıyan olmadı. Ben 
bu kadar soğuk karşılanan bir milli 
takıma daha hiç raslamadım desem, 
yalan söyleemmiş olurum. 

Hazırlanan otobfü:ılere dolarak Ati
nanın en güzel sayfiye yeri olan Fale
ronun asfalt yolundan Atinaya gir· 
dik. Sokaklarda kahve bolluğu naza
rı dikkate çarpıyordu. Bu kah\'eler
den birisinde bizim otobüsteki çocuk
lar me~hur Yunanlı atlet Mandikas'ı 

gördüler. O da bizimkileri gördü ve 
uzaktan çok kısa süren bir seliimlaş
ma yapıldı. 

Biraz sonra buranın en güwl ot<'li 
olduğu söylenen fakat bizim birinci 
sınıf ot e 11 ere nazaran hiç del 
beğenmediğim Akropola varıldı. At
letler ev\·eke kendilerine hazırlanmış 
olan odalara taks1m edildiler. 

Tam manasiylc ne nlan belli ne de 
satan belli tabirini lfıyık gördiiğiim 

teşkilat bizler için hiçbir şey düşün
memiş, hazırlamamış olduğundan biz 
de kendi halimizin çaresine bakmak 
üzere başka başka otellere dağılmak 

mecburiyetinde kaldık. 
Şehri ilk dolaştığımız zaman büyük 

meydanlar ve caddeler bayraklarla 
donatılıyordu. Bu bayraklar arasında 
en çok nazarı dikkati celbeden yeni 
Balkan bayrağı oldu. 

Vapurda çok rahatsız geçirilen ge
cenin acısını çıkarmak için öğleden 

sonra herkes bir müddet istirahate 
<;ekildi. 

Saat 17 ye doğru atletlerimiz Atina 
nın meşhur atletik stadına. giderek ilk 
idmanı yaptılar. Stadda Yunan atlet
leri de büyük bir patırlt ile çalışıyor
lardı. İdareciler telaş içinde iki gün 
sonraki açılış merasiminin tecrübele
rini hazırlamakla meşguldüler. Bizim
kilerjn işlerini bitirip otele dönmele
ri bir snat kadar sürdü. Akşam üzeri 
yapılan ufak bir dolaşmadan sonra ilk 
gece erkenden yatıldı. 

Diin akşam çıkan gazeteler Türk 
ta.kmunın gelişinden uzun uzun bah
setmişler ve resimlerimizi basmışlar
dı. Bugünkü sabah gazeteleri de an
lrenmanımm:lan bahsederek takımımı 
zın statta alınmış resmini neşretmek
ted irler. 

Burada bize en büyük sempatiyi 
gösteren, bence "'azctelcr olmuştur. 

Ve bizim geli§imizden ayni vapurda 
çıkan Romenlerden daha büyük bir a
laka ile bahsedilmiştir. 

Burada nasıl blr derece alabilecf'ği
mizc gelince. Yunanlıların, bilhassa 
matbuatın kanaati bizim üçüncü ola
bileceğimiz merkezindedir. Bizim an· 
trenör d<> aşağı ~-ukarı ayni iddiada
dır. 

Bırincilik muhakkak olarak Yunan 
lılarnı olacak '"C Yugosla,·Jar da her 
seneki gibi ikinciliği muhafaza ede
C<'klerdir. 

Üçiincülük iç.n namze~ olarak biz 
V<' Romenler bulunuyor. Bulgarları ''e 
henüz gelip gelmiyecckleri analşıla

mıyan Arna,·utları daha sonra görü -
yorlnr. 

Benim lrnnaatim ise şudur: Bizim 
üçünrülüğü almamız imkansız değilse 
bile fevkalade güç ve az bir ihtimalı 

• 

Sporcularınu::. uapıırdan 

dahil;ndcdir. Çünkü geçen $ene kendi ı 
topraklarımızda ve iki ay evvelden 
hazırlamış olduğumuz takımımız kar
şısında bize üçiincülüğü vermemiş o
lan Romenlerin bu sene buraya kıs
men genç ve tecrübesiz atletlerle gel
miş olması bizim hesabımıza nekadar 
büyiik bir avantaj olarak kabul edilir
se edilsin, unutmamak lazımdır ki, bi
zim takım Semihin son dakikada gel-ı 
mekten vazgeçmesi yüzünden en az 
5-6 puvanını kaybetmiştir. 

Ve Balkan oyunlarına iştirak edip 
etmiyeceğimiz yola çıkmadan ancak 
iki gün evvel kat'i olarak belli oldu
i;undan mük<'mtncl olarak hazırlanıla-

1 
i inci Balkan oyunları için hazırlanan 

renkli Balkan bayrağı 

mamıştır. İşin en fena tarafı da, bu
rada karşılaşacağımız bütün rakip ta
kımlar Berlin olimpiyatlarına iştirak 
etmiş, binaenaleyh aylardanberi for
munda bulunan elemanlara malikken, 
bizim vaziyetimiz malümdur. İşte bü
tün bu noktalardır ki, beni bizim ta
kım hakkında yabancılar kadar nik
bin yapamıyor. Ve üçüncülüğü tehli
keli görüyorum. 

Yarın sabah yapılacak bir iş yok
tur. Çocuklar öğleden evvel biraz do
laşacaklar ,.~ öğleden sonra saat 17 ,5 
da kafile meçhul askerin meazrına çe
lenk koyacak, buradan da bir gün son 
ra başlıyacak olan müsabakalar için 
istirahate çekilmek üzere otele gidile
cektir. 

Dün bizim çocukları otclerinde ilk 
ziyaret eden. İstanbulluların çok 
iyi tanıdığı Yunanlı glirc.5d Zervinis 
cıldu. &>n ikinci bir tanıdığa da pos
taya giderken yloumuz düştüğü için 

indil:Zcri zaman 

gezdiğim balıkhanede rasladım. BıJ 

da güreşçi Zaharyastı. Burada tir 
bnlıkçı dükkanında çalışan Yunanlı 
gürc~i. bizi ı;örüncc heıncn ynnı~ı.~ 
ko tu. çini ke ç çok sevdıgını 
söylediği !stanbuldan havadiselr sor
du. 

Burada herkes, daha doğrusu hal
kın yüzde ellisi gayet güzel türkc;e 
bildiğinden adeta 1stanbulda gibiyiz. 
Kendimizi ilk dakikadan itibaren ya
bancı hissetmedik. Onun içindir ki 
Yunan spor teşkilatının gösterdiği a
Hikasızlık ve Romenlcrın, diğer bütiin 
milletlerin sporcuları daha karaya a· 
yak basar basmaz sefarethanelerı me
murları tarafından karşılanırken. bi
zimkilerin Türk sporcularını karıJıla· 

mak için bir kavas bile yollamamış ol
maları karşısındaki teessürümiizü u
nuttuk. J.,akat hepimiz müthı~ bir pa· 
ra sıkıntısı içindPyiz. Gelmeden bir
kac ciin evvel bazılarımızın ayrı ayrı. 
bazılarımızın dn sporcu1arın kcllektif 
muı;:ınrle!'i içinclP klPr il::! YC' takas U· 

c;u!lrrilf" yollndıklnrı paralar bizim 
~frrk"z Banka~ından burava hnlfı gel· 
111t'!miş vı> 'inha dn nnrak pazartesi. 
sah giinü gelchilirm i~ Yunan banka
sına paraların gel p ~<'lmcd'ğini sor
mak için yaptığımız mür:ıcnatlnrda 
yiiziimüzc bakan bıle bulunmuvor. 
Kısaca: "Buraya g-C'lmedı. Siz bır kere 
telefon edip Piredeki bankayn b r so· 
runuz. .. deyip gcc;ıyorlnr. Ei"im bıldi
ğimiz b:ınka<'ılıkta kendilerinin kendı 
şubelerine sormaları l{ızımgelir'"en bu 
işi müşteriye ~ördür~n bu garip vazi
yet bizleri hiçbir netice almadan sağa 
sola koşturmaktan ba~kn bir il'c de y:ı 
ramadı. 

Ecnebi ve Türk parası ise yalnız 
mılli bankadan başka bir yerde boz· 
durulamıyor. Ve milli banka da lira 
başına yüzde ondan fazla dUşük bır fi 
atla parayı bozduğıından ve 7"ltrn 
her'kesin yanında 'fürk parası da bu 
lunmadığmdan bu sıkıntılı vaziyet de· 
vam ediyor. 

Müsabakalar bıttiğinin ertesi güniı. 
yani g-elecck pazartesi hrmen tstan
bula dönecek olan biçare atletler de 
bu iki boş günü böylece parasız pul· 
::uz geciriyorlar. 

Yani işin kısacası Atina seyahati 
şimdilık herkes için tatsız tuzsuz bir 
şey oldu. Temenni edc>lim ki atletleri· 
miz rnüs~b'lknlarda iyi bir netice al
sınlar da hiç olmazsa bununla yüzleri
miz !!iilsün. 

/::=et Muhittin APAI( 
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Rusva mektupOaıra : 

G·üreş ve Eskrim müsabakaları 
Leningraddaki karşılaşmaları kazandık 

Bislkletçllerlmlz de hem takım hem fert blrinclllğl aldılar 
kısa bir zaman kifayet etmişti. Mer
sinlinin bu parlak galebesi halk ta
rafınd-ın çılgın bir surette alkışlu 
dı. 

BCYCK MUSTAFA - STEF ANOF 

Futbolculanmı::ın Moskovada ilk yaptıkları ııc O - .+ mağliıp olduklan 
Dinamo maçından bir görünüş. M erke:: muhacim Gündüzün §ahsi bir hiicumeı 

dan istifade etmek istiyen müsabık- Avdet çılgın bir süratle oldu. Sov· 
tarın taktikile geçti. 18 inci kilomet- yetlerle bizimkiler miidhiş surette 
rede yağmur süratini çok fazla art- çekişiyorlar. Yirminci kilometrede 

Orta hakemi Sovyet, yan hakcr k ·· b kl •"ala"t "·e Ka"zım ku•,...·etıı· vı·teslerle ı·ı ..... tırdı. Rüzgarla karışı musa ı arın .1. • • .. 

leri Seyfi ve Berri. Müsabakanın ilk 1 B h d d ri fırladılar ,.e aradaki mesafeyi 
clakik-1 .. rı her iki g;.Jreşçinin hirl · · yüzlerini kamçı ıyor. u ava a e-

ğil bisikletle, yaya olarak bile bu yo- gittikçe açarak bir buçuk kilometre 
lrnva • masile geçiyo~. Mustaia 0 m • i k k··ı ı farkla 3 saat ?' dak·ıka ve 11 sanı·ve 

k lu katedeb ime müş u .. .a hur r,aprazını almak için fırsat ol-
Yirminci dakikada Eyübün lfü;tiği ile Talat birinci, 5 ı-;alise farkl11 Ka· 

•. uyor, Maamafih hasmı da acı bir 
Patladı Taml·r etmek ı·mkanı varken zım ikinci oldular. Üçu .. ncü aeJen 

kuvvete malik. :Mustafanın el ense- ' • ,.. 
}erine · muka,·emet ediyor. Nihayet fazla soğuktan elleri tutmadığından Bureyeviç ancak 2 dakika 30 sani,e 
yedinci dakikada bir oyununu tatbik Jastiği değiştiremedi ,.e bilmecburiye sonra gelmiştir. Ye Orhan altıncı 

müsabakayı terketti. olarak. Fert itibarile birinciliği al· ederek hasmını havaya kaldırarak 
Kırkıncı kilometrede onlardan bir dığımız halde 9 az punnla ekip bl

altına aldı ise de So,·yet güreşçi 
hayrt1 edilecek bir kun·et sarf ederek müsabik geri kalmağa başladı. Ellin- rinciliğini de ka7.andılar. 

ci kilometreyi 3 onlardan, 3 de biz- Leningrad takımı 12 pmanla kin-

Rusya.da ilk maçta mağlüp olduğumuz Dhuımo tal.ımı 
şimdiye kadar yüzlerce meşhur peh-

den olmak üzere 6 kişi hep birlikte ci olmuştur. 
livanın dayanamadığı bu oyunda sır-

döndüler. Müsabıklar bu mesafeyi Bu gece saat 10,30 da Kiefe hare-
Leniftgrad, 25 Eylül (Sporcuları- Sadık uz~n boylu hasmının yanın- tını yere gelmekten kurtardı. ket edi .. ·oruz. ""'iyazi Sel llkondak~ah M~bfa g~ip._2_s_a_a_t_7_d_a_k_~_a_d_a_y_a_p_m_ı_~_a_r_d_ır_. ______ ~ _______ ''-----

rnıza refakat eden muhabirimizden) - da çok küçük kalıyor. ilk dakika 
Bu gece müze salonlarında eskrim H' ayakta ve birbirini denemekle geçen 
güreş müsabakaları yapıldı. Akl;'<'lm müsabaka Soyyet güreşçinin Sadığa 
5,30 da miisahıkların halka takdimile tatbik etmek istediği kafa kol oyunu 
başlanan Eskrim karşılaşmalarında ile hararetlendi. ~adık güzel bir pe
hakemlerin onlardan olması yüzün- rende ile bu vartayı atlattıktan son· 
den gene bir çok haksızlıklar yapıl- ra hasmını alta :ıl·'ı \'e il· i rlcfa köp
mış \e bütün bunlara rağmen takı- rüye getirerek Jlu\ .. n kar.andı. Sa· 
mımı& 10 - 6 galip gelmiştir. dık çok faik güre~erck hasmını adam 

Yapılan karşılaşmalarda bilhassa akıllı hırpalıyor. llk on dakikada 
takım kaptanı Em·er temayüz etmiş Sadık galip. 
,.e ltendisine olan dört tuşa mukabil Müsabaka Sadığın isteği üzerine 
) irmi vuru<;: ) aparak dört müsaba- ayakta devam ediyor. İkinci on da· 
ı,ayı da galibiyetle neticelendirmiş- kikada müsabikler birbirlerine oyun 
tir. Ekibin diğer azaları Osman, Ci- tatbik edemediler. Yalnız Sadık da
hat. lfalit idi. ha fazla atak yaptığından yirmi da-

Saat dokuzda güreş müsabakala- kika neticesinde hükmen galip geldi. 
nnn ba5lanmıştır. Ringe eHel'.i bi- ANKARALI llÜSEYlN - :NÜKKERJ 
zimkiler, arkadan Leningrad ııüreş Orta hakemi Sovyet, yan hakemle· 
t ,ık:mı çıkarak halka takdim edildi- ri Seyfi Cenap ve Berri. iki müsa· 
lcr. Giiniin hatırası olarak kaptan- bık da birbirini deneyerek ihtiyatlı 
lar birbirine ba.yrak ve buket verdi
Jcr. İkinci karşılaşmasını yapan gü
re' ekibimiz şöyle tertip edilmişti: 

l\:cnan, Ankaralı Ahmet, Sadık, 
Ankaralı llii'5e) in, Mersinli Ahmet, 
Ilü) ük Mustafa, Ankaralr Necmi... 

Birinci müsabaka Kenen ve Ge
,·aıa,iç arasında oldu. Orta hakemi 
Seyfi, yan hakemleri Sovyetlerden 

llk dakikalar her iki müsabik bi~
birini deneyorlar. ikinci dakikada 
Kenan güzel bir kafa kol kaparak 
hasmını yere indirdi ise de tuş min. 
der dısmda oldu. Kenan vazh·ete 
hakim... Beşinci dakikada lıas

0

mını 
bir saltoya getirdi. Ker.an fırsat 

lkinr.i on dakika Mustafanın arzusile 
ayakta devam ediyor. Sovyet güreş
~i fa1Ja kuv,·eti sayesinde mu.c;tafa -
ya muka,·emet ettikten başka sırasın
da oyunlar da tatbik etmeğe savaşı· 
yor. 

Müsabaka müdhiş sert olmağa 

başladı. Müsabakanın bu anları be
raberedir. Son dört dakikada Sovyet 
kesildi. Buna mukabil Mustafa can
lı hücumlara başladı ve yirmi daki
ka neticesinde müttJ!fikan galip gel
di. 

ANKARALI NECMi - IV ANOF 
Orta hakemi Ahmet Fetkeri, yan 

hakemleri iki Sovyet. Necmi müsa
bakaya fazla bir gayretle başladı. 

Necminin mütenasip vüudu karşısın
da tos topaı-lak kalan Sovyet bu a
taklardan bunalarak mütemadiyen 

kolluyor. .. 
l\lsabaka avakta devam ederken Tramvaylar, Tıırk takım1nın Mos7:ovadaki ilk maçını görmeye giden 

ilk on dakikak·ı Kenan galip vaziyet- kalabalığı gUçlükle yanyor 
te bitirdi. Kenanın isteğile müsaba- güreşiyorlar. Kuvvet itibarile her minder dışına kaçıyor. Maamafih 
ka ayakta oluyor. Minder kü~ük ol- ikisi aynı ayarda. Beşinci dakikada her iki güreşçi birbirine oyun tatbik 
duğu için Sovyet güreşçi kolaylıkla hasmına taktığı salto ile altına alan edemedikleri için ilk devre beraberlik 
dışarı kaçıyor. Son dakikalarda her Hüseyin, Sovyet güreşçinin mukabil ile neticelendi. 
iki müsabık da yorgunluk alaimleri bir oyunu ile köprüye geldi. Müsa- Çekilen kurada Necmi üstte gü
gözükmeğe başladı. Yirmi dakika 1Jaka çok ze,·kli de\·am ediyor, Her reşiyor \'e So,·yet güreşçiye tek kıle 
nihayetinde Kenan sayı hesabile galip iki güreşçi birbirine mütemadiyen takmağa çapalıyor. Sovyet bu müş· 
ilan edildi. oyun tatbik ederek puvan alıyorlar. kül vaziyetlerden kendini kurtarmak 

:ANKARALI AHMET _ TARAS llk on d~ki_kada müsabaka bera- için çok fazla efor sarfetmek mec-
OF bere füın edıldı. Kurada Hüseyin nl- buriyctinde kalıyor. Güreş bu vazi-

Orta hakemi So,·yet. yan hakem- ta düştü. Sovyet mütemadiyen ça- yette ve Necminin bariz hakimiyeti 
lerl Seyfi, Cenap ve Berri. Sovyet hşıyor. Son dört dakika Nükkerinin altında 12 inci dakikada devam eder
Çok fazla kun·ete malik. Müsabaka saldırışlarile geçerek yirmi dakika- ken birdenbire alttan kolunu kaptı· 
büyük bir süratle başladı. Ahmet da Hüseyin hiikmen mağlup oldu. ran güreşçimiz bu tehlikeyi savuştur-
bir kafa kol kapmak isterken hasmı k 

MERStNLl AHMET _ SURIKOF mak için köprü urmak istedi ve köp-
atik davranarak Ahmedi altına aldı. rüsünü tutturamadığı için sırtı yere 
Burgu tatbik etmek istiyorsa da Ah- Orta hakemi Ahmet Fetkeri, yan gelerek tuşla mağlup oldu. 
met mani olarak ayağa kalkmağa hakemleri iki Sovyet. Miisabaka Sovyet toprak1arında ikinci kar
mu,·affak oldu. Tasarof teknik ,.e başlamasilc Ahmedin aslanlar gibi şılaşmalarını da 4 _ 3 galibiyetle 
k uvv<?t itibarile Ah metten üstün. tık hasmına saldırdığını görüyoruz. Pa- nihayetlendiren kıymetli güreşçileri-
devre berabere ilftn edildi. muk çuvalı gibi havaya kaldırdığı mizi tebrik etmek bir vazifedir. 

I<urada Ahmet alta düştü. ';'asa- hasmını yerden yere çalıyor. Sovyet 9· ·ki 
ror burgu tal<mak istiyorsa da hu ar- güreşçi hu fırtınadan şaşkına dönmüş 1s1 et 
zusunda muvaffak olamıyor. ikinci vaziyette bocalayıp duruyor. müsabakası 
i"ç dnkil,ada Ahmet üstte ~alıştığı Ahmet ilk olarak çektjği söplekslc Leni~grad. 26 Eylül (Sporcularımı-
haldc bir şey yapamadı. Son dört Sovyet güreşçiyi hav:-ya kaldırarak za refakat eden muhabirimizden) -
dakika Tasarofun su götürmez ha . haşımn iistüne dikti. !i'akat hasmı Hugün saat 11 de 50 kilometre gidiş, 
ki~h~ti altında geçerek 20 dakika bundan kurtuldu. Arkasından bir 50 ki!ometre gidiş olmak üzere 100 
neti;esinde Tasarofun galibiyetiJe dahn. bir d.'lha. Derken SoYyetin kilometre bisiklet müsabakası yapıl-
neticelendi. künde ile tekrar hn"aya kalktığını ve mıştır. 

SADIK - KOSTAI\"TINOF 

Orta hakemi Seyfi Cenap, yan 
hakemi Rus. 

),ldırım gibi seri bir hareketle sırt Ha\'a çok yağmurlu ,.e fazla rüz-
üstü yere serildiğini gördük. garlı idi. 

Kıymetli güresçimizin bu galibiyc- Yarışın ilk kilometreleri yavaş "' 
ti alması için ~ dakika, S saniye ı;ibi hasımlarını ileri gc~irtip rüzgarın-

Müsabakalardan bir gun evvel 
Meçhul asker mezarına çelenk 

koyma merasimi 
Atina 2 (Balkan oyunlarına sureti 

mahsusada gönderdiğimiz arkada§ımız· 
dan) - Yarın 7 inci Balkan oyunlan 
başlayacaktır. Bugün bütün gün pyanı 
kayıt b:r şey olmadı. Yunanlılar Atina 
sokaklarını bayrak ve elektrikle süsle
mekle meşgüllcr. 

Günün yegane hadisesini sporcuların 
Meçhul asker mezarına çelenk koyması 

teşkil etti. Saat l 7 ye doğru Bulgar, 
Yugoslav, Rumen Türk ve Yunan spor 

cuları önde bir bando olduğu halde her 
takım ken<!i bayrağını taııyarak Atina 

sokaklarından MeçhUI askerin mczanna 
gidildi. Yollarda diğer milletler pek al· 
kışlannuyor fakat sıra bizim takıma gel 
diği zaman etraftan kıyametler kopuyor 

Denizcilik fe
derasyonu mu, 

Yoksa mllze mi ? 
Birkaç gün evvel HABER gazetesi 

su topu turnuvası yaptı. Bu turnuva 
denizcilik federasyonunun ancak bir 
maçla kapayacağı su topu mcvaimint 
biraz faaliyet verdi. ı 

Bu cihette de tamamile muvaffal. ı 
olundu. 

HABER gazetesinin bu 
hizmeti mcıkurdur. 

Fakat iki gün devam eden bu cı..u n 

vada sırf bir merak saikası olaraı. ,, 1 

nizcilik federasyonundan - İstanbul sı 

sporu ajanı müstesna - tek bir şahsın 
seyirci olarak dahi bulunduğunu göre 
medik. Filvaki turnuvanın muvaffaki· 
yetlc cereyanı için her husus •emin 
edilmitti. Lakin denizcilik fcdcruyo
nunun alaka göstermesi laz:m gelmez 
miydi? 

İtin daha garip tarafı var. Ya bir 
veya iki klüptc vatcrpulo oynamaı.. içir. 
su topu vardır. Bunlar da eskiınittir. 

Federasyonun elinde tamam üç adet 
el değmemiş, güneş görmemiş, dört 
kilit altında mahfuz top mevcuttur. 

Fakat bu toplar ne federasyonun 
senede bir yapılan resmi maçlannda 
ne de hususi maçlarda ortaya çıkar. 

Elde mevcut topların maç oynamağa 
salih olmamasından, bundan, iki hafta 

Yunanlılar bilhassa Türkiyeden buray1& 
gelerek büyiik bir kalaba! k teşkil eden 
Rumlar Türk sporculuğunu, Türk bay· 
rağını çılgın gibi alkışlıyor hatta bunun 
la da iktifa etmiyerek binbir tane ilti· 
fatkar kelime ile bğaırıyorlardı. 

Meçhul asker abidesinde bir bando 
her milletin milli marşını çaldı . V c ka· 
file reisleri mezara birer çelenk koydu• 
lar. Ve bu merasim de saat 18 ze doğru 
bitti. 

Yalnız şunu da kaydetmek isterim ki 
merasim esnasında çalan bando, bizim 
ve Yunanlılardan başka bütün milletle
rin marşlarını o kadar acemice ve yanlJt 
çaldı ki, kendi marıımızı biz bile tam• 
mak için ciddi bir zorluk çektik. 

1. M. A. 

Maraton birincisine 

Atatürk büstü 
verilecek 

çıkan bir Rumca gazet 
nin 7 inci Balkan oyunları için YunanİI 
tana göndermiş olduğu muhabiri, Mara• 
ton koşusu birincisine verilmek üze 
bir Atatürk büstüniı Yunan federasyo
nuna vermiştir. 

Bu hediye Yunanlıların çok botu 
gittiğinden Atina gazeteleri bu husuı 
uzun yazılar yazmaktadırlar. 

Resmimiz: lstanbuldaki Rumca ga· 
zetenin muhabirile hediyesini göster 
yor. 

evvel: son maçlar için tekrar iade celil- =======================~· 
mek üzere bir top temini için teşebbil- yoksa müze mi diyorum. Eğcı mü~ 

sc başlanıldı. Ve bir netice elde edile- ise yeni topların değil eski toplar n pi 
miycrek eski bir futbol topile oynandı. yasadan toplanarak muhafaza ve tcşhi 

Bütün rica ve niyazlara rağmen bu icap eder. Çünkü müze denilen yer, 
topların ortaya çıkarılmamasır.daki tıka yeridir 1 

sebepler araştınldığı yakit federasyon Bununla beraber fazla bır şey ~"Y 
başkanının emrilc mezkur topların yir- nemez zira hangi insan vardır ki · 
minci asır mesaisinin nümunci kemali ola yaphklarını beğenmediğini söylesin! 
rak federasyonda muhafazasına karar Herkes işinden memnun, iktidarınd k 
verildiği öğrenildi. ve eşi bulunmayacağına zahiptir Bun• 

Şimdi içime bir şüphe girdi. B1J ku- dan dolayı bu işte de bir hikmet varl 
rum acaba denizcilik federasyonu mu,I Suat ERLER 





! Birinelt~rln - 1936 

} engesine göz koyan 
18 yaşında bir serseri 

Zavallıyı öldürdü 
Dün Ramide genç bir kadının ölü

ınile neticelenen feci hir cina) et iş
lenmiştiı·. 

I\:atil, Ramicle Cuma mahallesin
de 29 numaralı evde annesile birlik
te oturan on sekiz ) aşında Halittir. 
Halidin babası, a) rıcn Arif i:,;irnli hir 
de erkek kardeşi 'archr. Aynı ma
hallede 13 numara 1ı e' ele karısı il u
riyc ile oturmaktndır. ~ilihtarağ'a 
Saçma fabrikasında i~çidir. Yedi 
. ene e,-vel H url) e ile sHişerek l'\ len
miş. iki çocukları olmuştur. Bu n
lardan Oı·han altr, Burhan üç ya
şındadır. 

Arifle IJalidiıı araları pek "iyi de
ğildir. l,.'ünl,ü Halil ekseriya ser.-.eri 
hayatı ~asamakt:ı, hazan 1l'rlik<'iler 
)anında calı~makt:ıdır. 

Dört ay l'"'el Halit ) enge.-.inc 1<'
ca,üzde bulunmak istemi~, kadın 
kendi. ine terbiyesini takınmasını ih
tar etmiştir. 

Halit, o giindcn sonra l engc;-;in
den . igara 'e para istemek bahane· 
sile el·c girmiş, saı·kıntılıldarcla hu -
lunmağa de\'am etmiştir. Genç kadın 
Halidin bu halinden komsularına bah
setmiş, akıl danı:;;mış. ~e n e bir sar
kıntısın dan sonra Halidi jandarma 
karakoluna şika.\ et C't mi..;tir, j 

Halide karakolda nasihat edilmi~. 
serbest brrnkılmıştıl'. Iluna rağmen 
delikanlı ;)cnge.sinc sata~maktan Yaz 
geçmemiş, dün öğleye doğru yenge
sinin evine girerek taarruz etmek 
istem i~tir. 

Huriye bir fıı~atını lmlarak ev. 
den kaçmış, doğruca jandarma ka
rakoluna gideHk llalidi ikinci defa 
~ikayet etmiştir. 

Bunun üzerine Hali t t utularak ka
rakola götürül müş, taz.rH~ edilm i~. 

gene serbest hırakılmıştır. 

Hundan fcvkaliidc asabi le~en Ha

lil e\'C gelid<en hit· yoku~ ha~ında 
) ~ngesi ile kar.,ıJa~ı~. geıı ( kadı
nın üzerine atılarak cebinden çıkar
dığı l.unduracı bıç:ığrn ı raı:ıt gel e sap
lamıştır. 

Halit bıçağı g]tı defa sokup crkar-

Ol<iifriHcn llııriyc lwccı.~iy1c beraber 

dık t.an son ra yohuş a-;;l ~ı Eyübe doğ· 
ru knçrnrştır. H ıtriye kanlar için de 

yere ) unırl anmış, on heş dakika son· 

ra ölmü~tür. 
Katil E) iiııtc mezarlıklar arasın

da dolaşırken Arif bminde hir me· 
zarcıya: 

- Ben cinayet i<::lcdim. Acaba ne
reye kaçsam?!. 

DiJc :,orm u~, mezarcı .\ rif, ha· 
lindcn şüphelend iği kati li, ) oldan :;c· 
çen sini bi r zalııta mt·muruna haber 
,·ere rel, yaka la tm ı:;;tı r. 

Cinayet tahkikatına miiddeiumu
mi m.uaYiıılt•rindcn Şefik el koymuş, 

katili ~orguya çcl\m iştir. Halit, yen· 
gesi ıı i. şika.) et ettiği i~in öldürdüğü. 

nii i t iraf ctmb.1ir. Ha lit bugiin mücl
deiuınumiliğl:' ' <'ri lecek t ir. 

• ar ıs 
•• gun 

borsası 
aç lıyor 

Leh parası düşürülmiyecek 

Amerikanın altın stoku . ise 
milyarları aştı 

.. B~zı memleketler dôvizlerinın düşü- menbadnn bildırıldığuıe 
r:<u uzerine İstanbul piyasasında bı
raktığı tesirler bu sabah Ttirkofıs tu

rnfından müstacelen piyasada hir ke· 
re daha tetkik edilmiştir. Netice bu 
akşam vckfüete bildirilecektir. 

Bu sabah Trakya umumi mi.ifettiııi 
ve biraz sonra Sovyet tiraceti harici-

Ye mümessili Türkofis mfüliri .Ma Iı-

gôre i talyan 
borsaları onümiizdcki $ah günü :ıç:ı!a· 
caktır. 

Amcri~<"" . dünyanm alhn 
bailası oluyor 

Yn~ ııgton. ~ (,\ . A.) - Federal Rc
serre Boarcl, Amerikan hükünıe-

tinın Altın ~toklarının 3 eylülde 
18 845 000 000 LIOO dolnı dan ı ba l'ct ol-

m:ıd~ ziyaret ederek uzun boylu gö- duğunu bilrlirmektedir. 
ruşmür:ılcrdir. 

Bor s adaki vazı yet 

Cumhuriyet merkez bankası busun 
saat 12 de bugünkü İngiliz lirası fiatı. 
nı 623 - 626 olarak Ycrn1i§tir. 

Cunıhuriyet Merkez Bankası hisse 
senetleri bu sabah 89 Jirndaı1 muaıne
lc göıınü5tür. Türk borcu tahvilleri 
de 22,60 a kadar yükselmiştir. 

Nakit lşlerl umum müdUrü 

Nakit işleri umum müdürü Halit 
Nazıni Kişmir Londrada bulunurken 

pıı.ra nıescleleri dolayısiyle şehrimize 
gelıniştir. 

Nakit işll'ri umum müdiirü bu hu
~ıısta diin borsada temaslar yapm11' 
ve Ankaraya gitıni::tir. 

Parf s borsası 

Paris, 2 (A. A.) - Borstı, buglln 
fokrar açılıyor. 

leh parası dUşüriJlmlyecek 
V~. 2 (A. A.} - Hükumet, 

Zloty'nin kıymetim düşürmemeye ka
P'l'lr vcrmlştfr. 

ltalyan borsaları 
Roma, 2 (A. A.> - Salahiyettar bir 

90 kilometre 
giden 

bir otomobil 
( IJaş t araf ı J incide) 

Jl:ıttit Toplrn ıı ccle arka:-:mdaıı l> ir 

knç ci ~iliıh H!ı!nıa~ına ela a l dı rmıya

rak Aza ıı kapı~~ cloD;ru k:ı<:m ı:;-. ora· 

cln n ile ) oğluna \'ıl\ nıak ÜZl'l'e bir kö

:,;eyi cl öıı !.'rkr ıı otum ohilin arl-.a teher· 

lek l <'rin cl c ıı hiri bir tasa ça rırnral, 

parçalannıı-;:. olnmohil ııih :ı~ c.' l tl'u r

ın u~t ur. 

~oför. otomobili orada lma!\arak 

:-ahi!~ kaC'mı..;, .:-anılallaı :ıra :" ıncla 

) a\,alanmı~tır. 

\ clı D ur:-uıı oğl u ='izanw t Hn olaıı 

bu :-:ofiirü ıı c>h li)ebiz olduğu, araba

~ ı Knrakci~ fa'•.·.biııdrn <·:~l cl ıı1 ı arıla

ılur. :\iıamettin mild d eiumumiliğe 

Otomo lJilin numa rası 1 ~:39 

n~rilm iştir. flugün ciirm ü me:;-h ut 
mahl.t· nt L•.::ı iııd c clava.sı görülcccl~tir. 

HABER - Akşam ı>osta.sı 

Antakya ve 
lskenderun 

Antakya ve İskenderun hakkmda be
yanatta bulunan Hariciye vekaleti genel 
sekreteri Numan Menemencioğlu ezcum 
le dcıniştiı ki: 
- Fransa hükümeti Suriye ile akdettğiı 
yeni muahctle<le rnuahcclclerle bağlı bu 
luıırlt.ğu lJı.itlin vaziytticri Surıycyc dev 
rctmd;tc•lir. Fransa ile aramızda 1921, 

1926 ve 1929 taı ihli protokollar olduğu 
na gore bunların bizim muvafakatimiz 
olmadan baskalarına devrolunamıyacağı 
gayet tabıirJır. Vaziyet. hüklımetimizlc 
Fransa hükumeti arasında görüşmelerle 
bir esasa 1Pglanaci:1ktır ... 

Ulus'un baş m ak al esi 
Ank,nacla çık.in Ulus gazetesinde 

l"alıh lMkı ~oy le diyor: 
Sancak ekseriyetinin Tiirk olmadığınr 

iddia etmek! Biz yalnız nüfusu "-aymak 
la değ il. n ii f usıııı reylerine dahi mura · 
caat t·dilrncsinc hemen muvafakatimizi 
bılrlıriyoruz. Mcıllıındur ki bir topr;:ıgm 
herhangi bır mılletc nisbcti, o toprak üs 
tünde oturmakta olanların miJliyetlerilc 
ôlçülebıliı. Sanca~ın, tarihin hangi de
virleriııclenlıeri Tiirk olduğu münakaşa· 
sını tarihçilere bırakalım: Bugün orada 
250 lıın Turk kendi diliyle konu~uyor ! 
Sancak Türklüğü. Anadolu Türklüğüne 
bitişiktır. Yani oranın hakkı verilmekle 
Surıyenin farzoltınan vahdeti hicbir ba
kımrlan sarsılm;ız ve mütees~ir olmaz. 
Türk g azeteler i sokulmıyor 

Gelen haberlere göre Antakya ve is
kende:-una Turk gazeteleri sokulmamak 
tadır. 

Şam sergisin de TUrklUğü 
tahkir e den bir i öl dUrü l dU 
Şam sergisinde genç ve delifişek 

bir Arap, 'l'iirk pavyonunun üzerin<.IE' 
dalgıılanan Türk bayı·ağma bakarak 
"Bu, bızi dün ezen tahakkiimün işare
tidir. Bun ıı hala baı:;ınızda tutmaya 
tahammiil edecek misiniz?.. diye A
raplara ha~·kırmıf', bunun üzerine 
halk nrasmclan biı i atılarak onu bı
cakla öldiirmii~litr. Öldürenin kiın ol
duğtımı yiizlercc n halı gördüğü halde 
söylememiştir. 

S ancak TUrkleri intihabat a 
iştirak etmiyor 

Di.in gelen chger habere göre Suriye 
parlamentosu int ilıaba l1 yapıldığı 7,a. 

man Antakya \"C 1skendcrunlular ken
dilerini Suriyeli saymadıkları için bu 
intihabata iştirak etmiyeccklerdir . 

150 likler den biri mektepliler 
tarafından koğuldu 

Antakya orta mektebine muallim 
olarak ycrlc§cn yüz elliliklerden biri 
talebelere Antakya ve lskcnderunun 
Türkiyeyt' dönmesi aleyhinde sözler 
söylemeye başlamışsa da talebenin 
şidctli iliraziylc karşılaşarak sııııfı 

tcrkctmcye icbar edilmi:ıtir. Bu haber 
şehirde yayılınca halk yüz elliliklerin 
der ha 1 ~chri lcrkclnıl'lcri için teşeb

bü~c giri~nıiş. kafa tutmak istiye ı 
yüz clliliklcrden dört kişiye de lazını
gclcn ders verilmiştir. 

Fransızlar tarafından kurulmuş o -
lan ziraat bankası mahsul iyi gitme-, 
diğinden aşarını \'eremiyen 60 küyi1 
satılığa çıkarılmıştır. 

Dün gece 
•• •• curmun 

.. ş 
e 

e en 
zası 

Ec:J giiil lınp:sr nwlıkıim olaıı J\fııscı lıııyiiıı 
hwwrımda 

(Ua~ lnrafı l incide) 

cezeye göndcrilmi ... Bu kadının da Mu 
sa isminde bir kocası var. yani dava edi
len adam ... 

Musa, kansını Darülacezeye gönder· 
meye sebep olan Alıdullahın dün gece 
yolunu kesmiş. Ahmedin kahvesi önün
de yaknsına yapışarak ağzına geleni 
söylıycrek küfretmiş, çenesine yumruk 
vurmuş .. İhtiyarı bir yumrukta yere se
rebile-:ı.:k kuvvette ve boyda olan Abdul 
lah ise dirmümc~hut kanununu bildi
ğinden hiç sesini çıkarmamış. Polis ça-

ğırtarak sahitlerle birlikte karakola 

gitmİ§tir. 

Bu sabah bakkal Salahaddin. seyyar 

satıcı Mehmet, kundura boyacısı Şahin, 
Mccit oğlu Ahmet isminde dört şahit 

dinlendi. Dört şahit de Ai.>ciullahın ta
arnıza ugradığını, Musanın sövüp ölüm 

le tehdit ettiğini söylediler. Musa bun
ların 11ahadetini kabul etmedi. 

Muhakeme neticesinde Musa beş gün 

hapse, 26 lira para cezasına mahk\ım 

edildi. 

Faşist lspanyol asileri 

/tal ya ve Almanyaya 
arazı vermiqecekler 

Bu kararı lngilterenin tazyiki 
üzerine vermeğe mecbur 

kalmışlar 
Lon d ra, 2 (.\ .A) - D iin General 

h cıw dö Lln noıı ıın l.spa n ~ a arazisi
n in lıiı; bir J,ısmınm ccnebiJ('re Hril
memi~ o\cluğu :,.uretinde rndyo He 
_ppmı;:: <>lduğ'u beya na t ile yarı ns
mı mahafilin dü n gazet eci lere ''Uöy
le bir endişeye dü:;-mcğc mahal yok
tuı·.,, surctind('J,i itimatkarane beya
natı ara~m da bir mukarcııct görü1-

111t'k1edir. 
G('~<'n ha'fta bu nl<'Se le hakkında 

iıbar ol una n itimatsrzlıktan scmra 
gös terilen hu i tima ttan siya.si ma ha
fil, ~öyle hir ıı eticc istihraç ediyor: 

Burgo.s ihtihil komi tesi, Da lear 
ada larınm lta lya ya ve I{ana r ya a da
l arının Al ma nyaya tcrkedilmemi~ ol 
duğuna dai r lng-iltereyc t eminat \'er
mek liizumu nu h issetmiştir. 

Madrltte nezaretlerin 
evrakı da naklediliyor 

Parb, Z - Gelen haberlere göre Mad 

rıdın tehhkeyc diişmesi iızerine nezaret 
lcrin evrakı ve Devlet bankasının altın· 
laıı A likanteyc taşınmıştır. 

Digcr taraftan Bilbaoyu kurtarmak 
üzere Malagadan yola çıkan hükumet 
donanmasının asiler tarafından yolunun 
kesildiğini, donanmanın esasen kömür
süz buJundugu bildirilmektedir. 

* 
Hükumet kuvvetleri Hucska civarın· 

da miıhim bir mevzi olan Monte Arago
nu işgal etmişlerdir. Bu esnada ellerine 
413 esir, 2 top, birçok mitralyöz ve 
mühimmat geçmiştir. Hlikümctçiler şim 
di IIueskaya hakim olan mevzileri de 
işgal etmektedirkr . 

Diğer taraftan general Franko dün 
asi hükumet reisi ilan edilmiştir. 

Asi kuvvetler Bilbao ''olu üzerindekı 
Andarroa limanına girmişlerdir; asi ge
neral Molanın kuvvetleri de Le Quctio 
üzerine yürümektedir. 

Ingiltere 39 harp 
gemisi yaptırıyor 

Bilbaonun yeniden bombardımanı 

üzerine şehirde büyük bir panik çık -
mı§tır. Halkın büyük bir kısmı Santa

<lere iJtica etmiştir. Bu şehirde yiyecek 
kıtlığı elim bir surette hissedilmektedir. 

trun ve Sen Sebastiyeni zapteden asi 
kuvvetlerin kumandanı albay Raoulio 
aldığı ağır yaralar yüzünden hastahane
ye kaldırılmıştır. (ücış tarafı I •ncidc) 

hatır§inashk kaydile mukayyet olmak

tan çok uzaktır. 
Bu son aylar zarfında muayyen tcrak 

kiler elde cdilmİ§tir ve istikbalde bu 

terakkiyatın seyri tacil edilecektir. 
Deniz İn§aatı programımız tahmin 

edildiği11clen cok daha seri bir surette 
tatbik olunmaktadır. 

Hava kl!vvetlerimize birçok zabitler, 
yiiksek kıymetli kiınseler adeta tehacüm 
etmek surctile iltihak etmektedir. Ya
kında kulJanılacak olan yeni nümune 
tayrareleri dünya yüzünde mevcut tay
yarelerin herl1angi nt'vi ile olursa olsun 
mukayese edilebilir.hem de bu mukayese 
bizimkilerin lehine olnıal·: iızcre.,, 

Veni gemiler 
Sır Samuel Hor bu nutkunda İngilte

renin önumilldcki iki ay içinde iki zırh· 
lı. yedi kruvazör, on sekiz torpido muh 
ribi, ıki tayyare tasıma gemisi, sekiz 
tahtelbahir, altı torpito ve altı topçeke
rin inşaatına başlayacağını bildirmişti r. 

Sir Samuel Horun nutkunu tahlil e -

den muhalif gazeteler, Avrupanm şimdi 
ki vaziyetinde ingiltercnin silahlanma

ya mecbur olduğunu kabul etmekle bera 
ber bunun müşterek emniyet sistemle-

Sevıl radyosu genedı.l Frankonun öl
düğüne dair çıkarılan haberleri tekzip 
etmektedir. 

rile ahenktar bir :;ekilde yapılmadığı ----------------
takdirde harbe mani olamıyacağı kanaa

tini izhar etmektedirler. 

lnglltere mandalardan 
vaz geçecek mi ? 

Muhafazakar parti konferansında 
saylavlardan Sandis, bir takrir vererek, 
hükumetten İngiliz mandası altında bu-

lunan memleketlerin bırakdması mesele 
sinin münakaşasına müsaade etmemesi· 

ni istemiş, bunun iizcrine Sir Samuel 
Hor da aşağıdaki tadil tek\iiini ileri sür 
müs bu teklif ltabul edilmiştir: 

"Kon{erans, Başvekilin, hükumetin 
bu meseleyi kendiliğindt-n ortaya at -
mak niyetinde olmadığı ve Avam kama 

rasında bu bapta müzakerelerde bulun 
mak fırsatını vermeden herhungi bir su 

dan tavsiye yoluna girmiyeceği smetin 
de vazıh beyanatını kabul eder.,, 
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BADYt> 

lSTANBUL: • 
11.JO Çay M&ti. dam m...aıml. 19,JO ~...ı 

apar mOMb•beleri. 20 Sadi " arade,ı•n 
taratmdılD 'n!rk muatıml ft lulDl jUtalllrı 
20,30 .RBanet Rıza,,. arbıtsl' n taaafmdım 
Ttirk mııallriıııl '" ballı prlalan. 21 .- pllJl 
ıar, 21.39 orllestra. 22,.30 ajm la81ıede1. 21. ... 
vtr.USA: 

18,35 llomer, 19.10 baTa hücum ... Jıııo
rmuna. ,...,..sttk babttlerf. tmtzm .balıerleri 
bir battalıJı lıaber)er, 20.0G IU.t. baberJer. 
ban npona. tamı Jı:OIRlfl"& 20.35 orkestra 
k....n. 21.:ıc .afcıDlll ıu.a.er. 28.06 balıerler 
ba..a rapmu, 23.15 dam mnstkW 1.0G pa. 
mcılml. 

STNEMALAR 

BEYOCLU 
roa Bir m&:JJS ,.cm 
MJL&Y ı Apk eera!ıl 
Mm.al : ÇaJcm pDÇl1k 
IPl:ll ...... ~tiWI 
acıma Meale Kado Kra.. 
TILDIZ : AYlmla cba• ,... Çöl 

~ 
TAJr : Afk n taht. Tarab kuş 
••• •z•a : Praca ve tunç YCcutıar 
,. : lıiJdlrmnalttir 

tASll : .. ~ Gece bllllıelU 

C171iililbE1 : Cetıeanem &dul. VaJlllle 

n bOCum ,,. Gup aı.tler 

ICIDdıl 

KDctlk albay, Atef -can 
m&ıaı.r '" Amok 

ıa.oa pamat•. ıua 1mwftler n .._,.,... l S T A N B U L 
habld n•etMUer, 19,0G mmDd. 20.85 plecd JdU..I : .f1r1ey Ali, Yddlnm bp. 
baft8ma pracnamı. 20.a gnmdoal& operet, tan 
20,M gUnlln aküııleri, haberler, 21,15 eglence.. IDLAL w,.ı Stn:ıgol ve Daktilo. 
H musiki, r.?,05 şimal musikisi, 23,<r.S hava nun aşkı 
raporu, havadis, spor, 23,35 eğlenceli komıer, ALEl'tIDAR Mlşel strogof ve Daktilo. 

BUDAPEŞTE: 
nun aşkı 
Blldfmıcmlştlr. 

Büyük oyun Ye Kaçakçı 
AZAR 

19,05 gramofon, konferans, 20,20 piyano JU:MA.1.BEY 
konaeri, 21,05 haberler, 21,20 org kOD9el'i, 
».M tramıızca ltoaferam. 24,1$ çin&'ene mu. 
8'lda. 1,10 son haberler, 

BCK&q: 
19,Q5 koııaer, 20,25 konferans, 20,45 gra. 

mO:on. konferans, 21,20 gramofonla Tosta 
op!T'aaf, istirahat ~rsmda b+be:rler, apor. 
-.ıar. 23,:MJ franıızcıı. ve almanca babuler, 24 
haberler, 

l"A&lS (F,T.T,): 
18,M orkestra konıeri, konuıma, 19,05 or 

keat.ra koııserl, havadıs, 20,40 orkestra koıuıe 
rt, 21,0:S musiki konuşması, 21,35 facia: C1d 
23,35 havadl~. 

BO!\IA: 
18,05 havadis, §imali ttalyadan nakil, 

yalımla dil'Jerde konapu. 20,0I liman haber 
lert, turtsm baberleri, gTamolOD, 20,10 Ho. 
landa dılinde turizm haberleri, 20,25 eğlen. 
celi musiki, transısca haberler, 20,55 Yuna
nı.tan için ya1m, haberler, gramoloa, 21,(3 
operet: Fraakfta, istırahatlerde konqmatar. 
llCmr& dana havaları, 24,05 haberler, 24,20 in. 
gillzce ~rler, 

Çocuk haftası 
Hediye kazananların 
adlarını yazıyoruz 

96 - R. A+1p Aalan Kocamı.ıatal&p&f& 
fturuaebll sokak 3:1. 97 - Azime Aytaç 
Nlp.ntaşı kız ortaokulu 696. 98 - Kemal 
.A.J'lllSD Ged!kpq& Cllaver aokak 3. 99 -
Geltlm.er Erkaltan ~bane ıJ.. 100 -
••tda .A.Uara Adliye ur&)'I )'lllUDdakl 

\.rberde çırak. 101 - Cablt Pertevnlyal 
ıı.e.ı 370. 102 - Bem+lıat Tarcan Cumhu. 

ıar Jlelblde. 

KADIKOY 
BALE : BUdlımemt§tir. 

aoa&YYA. : ŞirJey asi 

OSKUDAR 
HALE : bUdlrmem!§tir. 

KARAGUMROK 
: Her şey kazananm ve 

Fatl ahçı çıratr 

BALAT 
: Tarzan Yamyamlar ara. 

allHfa ve Venedik sarkısı 

BAKIR KOY 
Mtı:rtt ADİ : Şendl\J 

TiYATROLAR 

l&J"ASB\JI. Ut;Ll!.DiYElit 

Tepebafl dram kısmı bu alqam ıaat 20 de 

MAKBE'l' 
tı'ranmz Tiyatro.unda 

Operet kısmı 

Bu akpm saat 
Bıı alqam aat 

20,30 da 
Dt.•DAKLARl'S 

Taksiın Bahçesinin 

apalı kısmmda 

HALK OPERETi 
Bu akıam 21,45 de 
KIRK YILDA Bl'll 
p"ret 3 perde 1 taplo 
Cumarteıtl akıtamı 

BllyUk mtlaamere 

riyet kız lisesi S/ B. 103 - Dlmltti Topha. ---------------
ne Necatibey caddesi 325. 104 - A. Fey -

yas Kumkapı karakol aoka.k20. 103 - Bere: 
cailı Sunat,.a llldafaal Xllllye Cadckal 62. 
106 - NUW Bengi .A.kaar&y Kuradp&f& Sl. 

mJt.çl .okak ~. 107 .A.aüman Nedim Akku. 
llU Be~l:Ju Jıtahmutata yoku§unda. 108 -
Nermin Kartal 234. 109 - Nezihe apa kız 

öğretmen okulu 71. 110 - Raif Bara Kal 
aımpa§& kUçUk piyale btıyQk arsa 115. 111 
.- M. ..l.t&hek Kumkapı ortaokul 817. 112 

- Sel&m1 'Bengi Vefa Ulefl 867. 118 -
.A.7,. Yucuel Kız u..a 786. 11' - Zabel 
Kumkapı Çakmaktqı sokak. ıı:s - Kual. 
ıa Salt Yakacık. 118 - Necdet Beyotlu 16 
mer okUJ aıt. 117 - Lem'an Beyottu 12 

IDd okul U. 118 - Azntv Kumkapı Çak. 
mak tap eokak. 119 - Kırkar Tayberk 
BeJOitu 368 terzi yanında. 120 - SUreya 
Mkret latanbu1 liaeal. 1~1 - Recep Be§llc. 

tq tramvay caddeal 100. 122 - Sevim Ak. 
eı lleyol1u. 18 ıncı okul ıoe. 123 - Ya,ar 
~ Kadn'p 21. 124 - Nadir tdrta Ba. 
Jarlray laUyonu. 121 - Pantazl Kurtuluş 

Büyük 
MUsabakamızda 

Tam bllenlarle derece d•rec• 
eksik bllenlerln num•ralarını 

ne,redlyoruz 
9 derece eksik 

bl:enıer 
1129 - 53S - 538 - 546 - S87 - 588 -
595 - 607 - 609 

10 derece eksik 
bılenıer 

H - 21" - 271 - 29S - 328 - 330 -
3•3 - 3•7 - 36ô - .ıs - 453 - Mi -
~1 - 533 - ~6 - 641 - M3 - t\43 -
60G 

11 derece eksik 
bilenler 

55 - 2•0 - 248 - 329 - 376 - ••3 -
444 - 451 - 478 - ~oe - ~18 - Mı -
5i2 - ~71 -

12 derece eksik 
bilenler 

202 - 230 - 231 - 309 - 550 -

SAVIN 
Dok torlanmıza 
Almanyada Lcipdı'de mqhur 

Georg Thieme nqriyat evinin mwı
t&zaman çıkardığı tababete ait isin> 
lcrini a11ağrda yazdrğımr• bütün mec
mualarla tababcte ait en yeni eser -
leri "VA.KIT,, Kitap Evine• ı.tan-
bul - ıipariı edebilirsiniz. 

Mc~moalann niimunelik niithala
n Ye kitap JataJoıJarı paruu tak • 
ciim edilir. 

Oeutsche Medlzlnls-
che Wochenschrlft 

Alman dokt:orla.n Cemıyetınm mUrev. 
\•icl efkArıdır. Ayda iki det& tnti§ar eder. 
Abonesi · llAvelerlle beraber tlç ay lçüı 240 
kuruştur. 

FortschrJtte Der 
Tberapie 

Ayda bir iattpr eder. Abone: 'O'~ 
aylılt 1'0 kUl'Uif. 

Der Öffentllche 
Gesu nd belt&d lenst 

Umumt ıathk MrYI" ayda fJd defa 
mtlp.r ed~r. tlç aylık abmıMl 328 1mnı:f. 

Der Jungarzt 
Senede 6 defa lntl§ar eder. Abcıııell: 

1:S lnınıJtur. 

KloderarztOehe 
Praxls 

MUteha.saıs doktorlar l!:ln ayda tıtr de.. 
ta 1ntiııer eder . .A.boııelf: U~ aylıfr ııs 
lruruf. 

Hlntgenpraxls 
DiagnosUk / Röntgen. Radium. Llch. 

ttheraple a,m bir, tıç aytıtr 875 lmnıf. 

Fortschrltte Der 
Neurologle, 
Psychlatrie 

ve emaall ulfUn ve tünun& dalr, ayda 
bir çıkar. üç aylığı 300 kul'Uf. 

FORTSCHRtTTE AUF DEM 
GEBiETE DER 

BlJntgenstrahlen 
Almanya, ÇekO.-ovakya n K~ 

Rôntgan cemiyetlerinin mtırwnld tılld.n. 
Senede lld cilt iDÖfU .s... ll4lblr tılldl 
S6 liradır. 

Deotsebes 
Tuberkuloseblatt 

Ayda bir, senelik abcıoeal 2:ıo kuruf. 

Zell8eb r lfl Fftr 
lJrologle 

Almanya ..-e Berlfn Urologie cemiyet _ 
lertn1n mlirevvlcl dltindlr. Ayda bir plu.r 
Uç aylık abooe:S 5t0 kuruf. 

Schmerz-Narkose
Anasthe&le 

Senede altı •YI CJkar. Abcıne9i: Seae.. 
>iti 6 lira. 

BloJogfscbes 
Zentralblatt 

Senede altı aayr çüar, aeneıDc abonem 
9 liradır. 

Leipzigde Georg Thieme tababet 
netriyat evinin bütün Türkiye 

Satıe yeri: 
"V AKIT., Kitap Evi - Ankara cad

desi - İstanbul (Telef on: 24370) 

13 derece eksik 
Dilenler 

84 - 413 - 439 - 480 -

14 derece eksik 
bilenler 

216 - 561 - 864 -

EuJularbap ~. 126 - Fethiye Nlfanl&fı 
ıı.puu,.ı caddeai 85 (Yazılan biru daha 
oJnmakJı yazınız). 127 - Eli• Kumkapı 

t'.akmakt&Jı ı;okaJ< 16. 128 - Tan.er LUle. 

1ııurgu muhabere subayı Avni kızı. 129 -
Sabahat Mamı BeFktaş 18 inci okul 126. 
130 - Azize Taksim Oımanpap ap, 7. 131 
- Cahit uıcay Pertevnlyal ıtsesl 195. 132 -

. ·~ ln.hisarf~r U. · Müdürlüğünden: 
llUiba kız il.test 1074. 133 - Nezihe Arar 
KQçtlkpuar Değirmen Sokak 10. 134 -
lteba HaJrstıden Sultanahm'"t Yere batan 
addMI H&mlt Tatner ap.. 135 - Hayri 

Irmak Şlfll tramvay deposunda 'biletçi 238. 
1M - o.man Şemsi Falay Bakırköy Zey. 
UnHk ömer Naci sokak 100. 137 - İsmet 
QQnger Kad:köy Çanakkale 80kak 17. 138 
- Fuat SUbatı Betik~ Sereııccbey yoku§u 

70 çuval talat Cibali Fabrikasın da 
271 kilo hurda lcavuçuk Cibali ( abrikasında 
323 adet bot kola çuvalı Cibali fabrikasında. 

83 adet boş bidon Nakliyat ıube sinde 
820 adet 3 litrelik §ite Kabala§ Levazım anbarında 
1951 kilo ıskarta kanaviçe Üsküdar depolar ırupuncla 
727 kilo ıskarta çul Üsküdar depolar grupunda 

22. 139 - Kadriye Şehzadebaşı Dlreklera. 
ram 40. 140 - Kahmut Sirkeci bUyQk ls. 804 kilo ıskarl:ı kınnap Üsküdar depolar lfl'Upunda 
tWll oteU altında 43. 141 - KAzım Hızaı 6721 kilo ıskarta İp Ahırkapı Bakım evinde 
11 tmctı okul 528. H2 - Bedrtlmılaa 'OıkU. 
dar 11 ıu _ Recep M tınco okul 316 428 kilo ıskarta çul ve kanaviçe Ahırkapı bakım evindt 
14' - Süheyl& .A.rnavutköy Vezir kllfkU ao. Yıakarda cinı ve miktarlan yazılı ııkarta mal~eme 9 • 10 • 1936 ta· 
~ z!m!:!.-;-~ıı:-T=~:U~~k !~ ribine rulıyan Cuma günü •aat 10 da pazarlıkla ıatdacakbr. lıtekli
blı: a 14.: _ !:dip AltmeJ r.:.r. HS _ lerin mallan görmek üzere her gün hizalarında gösterilen mahallere •cMM Allmet t)'efrt!dap Kmltt NamucA.h ve pazarlık için de yüzde 15 ıüvenme paralariyle birlikte Kabatqta 
M. 149 - :U:ebmet EyUp .A.rpaemtni Tek.jf h. L M"b be • M""d" l"~: d k' S b K • ı. eokak ıs. 180 _ Muzaffer Tunçak Kum. n ısar evazım ve u ayaat fU ıı u ur u5 .. n e ı a ı om.1110· 
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i Birincüqrln - 1936 

Muhtelif Islan bul mektepleri ne mensup 

Muallimler arasında 
yeni nakil ve tayinle ı• 

Şehnmiıin ilkokul öğretmen~i a-
,..... ..... toyia - .um.- ... t• ...... k tonJ,/VllJIJıl taatlik .,.. 
.,,.. ... ldUtiir ~Jifi* gijıt-\ 
~- Naldttıtlileıı ağYet"""'1mn 
taaldnhli~: 

mm -.. cıladda Rapt. ~ 
meee Kertr.s o1ıu1111w, ı.taııuı n bld o • 
kuldla r9'ZI, BeJCICID • 1lllıCQ&. htan""' 
.... llıudft KaddrltJ' 1 tDel oimla. ~-
111 ı dm ifna , Be:J'OtSıı 29 llllCllJ'a. Jle7-
,.pa 1 dla Baöee, llıeJallu 6' tmcDJıa, Be.. 
Japı2dlll~~~Be.. 
,.,.._ • tm rU111t BeNla • aa,.. ..,.,._ 
ıu ıo dla ............. ,., a IDcl:Jııe. Be.. 

JGt111 21 dlD Y8flll' BıtJC11u U tadJ9. Be.. 
~ ... .. )(Dweddet, BIJ'Glbi 12 JICI a. 
imla. s.,.... "' ta Ze1ara BeNID a ,.., 
•·ıtDıt8'" dlll •ınw"• BeJ'OllD 21 ım.. 
,.., ............. lr.07tl Gtıiltmiıul I.-ıı 

• jl\tlj • ..,.. BettMal 2S ta ....... 
wr. B aDLe M ...,.._ Bıeıllt .. • d9n 
1'farl Zlm:llllb,Ja ;,atı '*lllıl llrwt wıqt -
-. BıaDLı at tm .AJm9t •art. ı.taıı.ı.ı 
1n lldJ'a. 

..,,. '1 ... Hl1Myta ı.talıal ... %T 
dlll Tnftk J.ıceebul 1' .. BeJGll& l dan 
.. ,... hta1ıod 38 ,.., tıunbul a ta lfa -
ati ı.tnlıul dllrde. btaalıal 2 dlD ı.n.o ı.. 
talıal ı .. htalıal • .. raJırl İlıtaalıul 
aı e, ı.talıal U dlll BaJdD hta...., U e, 
t.tanlıal 11 dlll 1JU1Jw t-tg1ıq1 11 e, ı.tu.. 
bul 11 dan Rııldyw lataalıal ıa .. ı.tanlıal 13 
ten RaUıce tat&Dbul 36 e, t.tanlıal M tel 
Feride ~ ft ya, ?ııtaııbtıt 80 dan Ayte 
tamtııd •2 den Felunl. İltanbul M, r.tan • 
bul 42 den Münire İstanbul 65 e, İstanbul 40 
4aD ZiyneU 1.tanbul 42 ye, latanbul ta dan 
Xtl.nir İstanbul <f2 )'"19, latanbul 29 daD P'e.. 
rtt tllantnıl 34 e, İltanbul 16 dan thaan ta.. 
tanbul Ü e. 1atanbal 2& ta Ba)TGaaUa ta. 
tanbul S3 e, Yalova Çmarcıkta 1fWa11 Be.. 
yotıu 11 ye. 

htatıbul U ten Mehpare İstanbul 8 e, Be.. 
fiklal :!I dan Xetrure htanbul 8 e, Kadı • 
köy 3S den Fahire İstanbul 10 a, ı.tanııuı 
10 dan Safiye Kadıköy 38 e, İstanbul 41 den 
Rı:aa Beyoğlu J tn~. K&drk&y 1 den Ze.. 
kiye Kadık<Sy 10 a, KadlkGy 1 dea SUılba 
Kadıkö7 9 a. Kadıköy 12 dea tbraaılm 4 e, 
İltanbul 6 dan !Uet latanbul 49 a, ı.tan"W 
49 dan Jltllleyyen ?atanbuJ 6 ya. :ı.tanbul 
40 dan Fatma tstanbal 54 e, !stanbul 40 dan 
Zebra tsta.-ı.bul 54 e, ı.tarıbul .O dan Sema.. 
bat ~al :S4 e, lataııbal 40 du 8&biha 
tatanlııul M e, ı.tanbul 40 daa ~ tatu.. 
bul M e, !stanbul 40 tan Haaıye İstanbul 
M e. Be)otlu ao dea Ali Rm& .... Gltu 41 
tıapııuaDballtme. flıtmbul IO dm r.lma 
ZincirUkuyu yatı mektebine. 

Beyolfu M den Faik Beyoflu 3 e, OıkU. 
dar 41 den Vasfi (bktıdar 47 e, t:tsldld&r 47 
den Reın:ııt 'Oıkttdar 4T e, ttıktldar 41 den 
Hayriye Oıküdar 47 e, UıkUdar •1 den SaL 
me Üsküdar '7 e, 'Oaküdar f7 den Keaiywt 
Üsküdar IO a, 'O'sktıdar 47 den Sacıt Uık1L 
dar 30 a, Üsküdar 41 den LOUi üıkUdar 30 a, 
Üsküdar 13 t.eıı llediha Uıldklar 22 ;re. OL 
kUdar 20 de Naciye Üsküdar 16 ya. latan _ 
bul 28 den Fatma t.tanbul •2 ye, O•ktldar 
27 den Rabia Be§iktq 23 e. U•klldar 2'7 dell 
Nedime Osk1ldar 2S •· tl'sktldar 29 dan Ha • 
ıan UskUd&r 45 e. Ullktldar 47 den l'a.tma 
Üsküdar 30 a, Üsktıdar 46 dan Saime tl*L 
dar 19 a, Kartaldan Sabiha İstanbul ıs e. 
Kadıköy 41 den Saim KadJk~ 1 e, Beyaf.. 

ıu '8 den Hikmet Sarıyer 14 e, 8anyer JC 
ten Ahmet Be)'Oilu '8 e, DwnJupmar 7&tJ • 
dan Beeir Be§lkt&f ~ e, Beflkt&§ 16 ta Ku. 
ammer Dumlupmar yatıya, Be;ı; oğlu U den 
Hasan Şile 1 inciye, İstanbul 60 dan MU _ 
zeyyen htanbul M e, Beykos Akbadan Naz. 
ml;ı;e Sanyer -lO a, Kadıköy 5 ten Tac!de ts.. 
tanbul 2• e, Yalova. Kocadereden FUtub+t ts. 
taıı'buJ 1' e, Kartaı PapkDyden l'ahrtye ta. 
tan'buJ H e. 

J'at1h 38 deD Sabiha BeYClllu 29 a. .. • 
yotıu 1 den Nahide Kadıköy a ., ı.tubal 
M ten Nazire tatanbul ft e, latanbul il ten 
Raif btanbul 515 e, BeyoC!u 43 ten Gdmaft 
Beyotıu ıı ye, Beyoğlu 12 den Vedia Be • 
yojtu 45 e. ~ 41 den KAzım ı.tanbul 
38 e, •talca Yenice köyden Amm tıtanbul 
34 e, Şile Kayakoz ldS;yUnden Fikriye Be _ 
ıtktaf 39 a, Beytıor; 40 tan Behice tstanbul 
34 e, latanbul 8 ckn Burhan tstanbuJ 26 ya, 
btanbul 2 den .-ııre ı.tanı.uı & ya, Bursa 
SeU»tmdan Altye !stanbul 8 e, Çatalca KA.. 
mU obada.O lltlneYVer ayrıl mektep başmu. 
a1Umut1ne. Betlktaf 39 dan NUuet Sarıyer 1• e, Beykoz Cumurfyetten Esra Betlktq 
U a. ataıca Bujdar köyQnden Nertmaıı Ba. 
kırköy ' e, Kartal S&mandirendeıı Sflheyl 
Çata.le. Bujdar kl:S;yUne, Kartal Sanrutden 
AAf Kartal Bamandlreye, Uütldar 19 daıı 
Neriman Kadıköy 49 a. 

Yalova Çenrfler köyünden Kellb+t btu 
bul 80 a. SUlvri Cüce Seymen lrilyQnden Na. 
d Talova Çmarcıta. SWvrl Ctıca 1eymenden 
Kadriye Yalova Çmarcığa, Şile 1 den HUM.. 
yiD 'OakUdar ı 9a. Be§tkta§ 39 dan )ı(erılye 
BeJ'Oltu 1 e, Beftlctaf 81 dan Fıtnat falan.. 
bul H ya, İstanbul 65 teıı Zd<i lataııbu1 46 
ya. btanbul 46 dan Osman BeyoClu 2 :re. 
Kınalıada bqmualllml Zeki Beflktaf 19 bat 
mualU11lllllJle, Klmanblaıı mektebi bafm~ • 
-uımı 81JaMa Kııl•ha4• bqij1'r9tm41Dli1iM, 
Çatalca 1 den Abidin Miınarstnaısa. Beyeflu 
29 dan Hilmi atalca ı e, tııtanbul 1' tq 
Mehmet ı.tanbul 4 e, BUyUkçekmeceden Veh 
bl ı.tanbuJ 14 e.. SWTrt 2 den 2 tncl Bapını. 
a1U6ıUğlne, !ıtanbul 38 dea Feyzullall BHfk. 
tq 16 ya, Beflktaf iT det1 Ali Rıza Betik. 
laf 19 a. ı.tanbul lJ ten All Bqlklaf 18 .. 

Tatbikat mektebinden S:ım.i tatanbul ı.., e. 
Betlktat ı& daD a.m tlaküdıar ıa .. 

latan bul 40 tan Ziya !.tuııul h e, Sarı • 
,-er 3$ ten Ha\-va Sarıyer 2T ye, Sarıyer ~ 
tan Numan Sarı)'l!r 33 e. fstanbu! ı den Nt. 
yut WMl".11 • e. ou.nı ldlyQad• Hak.. 
la &J•otha 1 -. Be)ııDttu 2 dea lmabim ı. . 
taDbu1 38 e. kycıllu il den lamail :eqcıı • 
1u 29 a, Kadıköy 41 den Hayati Beyoetıı 31 e. 
fatanbul 24 ten Bedrett.ln Ba'orlröy 1 e. ta. 
tanb\JI M dan ~yt İıtanbaJ 21! •· t9tbt1aat 
ınetketıhı.dm ~ İltaııbal 2e ya, htaıı -
bul H ten ftlkra Ziaeirliku;ru ;yatımla. Bey 
lloada 3T den Halil KadU:by l& e. Csldldar 
4:S ten Fethi, Beykoz 3; ye, Bakırköy Z C:en 
Dtındsr tstanbul 51 e. Beyottu 45 t"lı Bur. 
tlanttln Balarlröy 2y& Kartal 1 den TeTftk 
Kadtkby ıo a. Kadıköy a dıla ltlmfi Kartal 
1 c. Beyoğlu 4 7 den tzz:ettin Kadıköy ~ a. 
Beyotlu :iO den Ali Rıza S.:.'Oflu 67 ye. Be.. 
yoflu 12 den Nall Befiktq 52 ye. Betlktaf 
39 dan Talı::ta Sanyv 40 a. 

tstanbul 24 t• Ha!ıtp btanllul 65 •· ta • 
tanbul •2 den Hülbe lataabul 1 ya. !ita. 
tı.ıl Ramidall T..ıik BümköY 1 .. B'Y -
ko3 19 dlUl SemlbA B4lyopı 1 .. Beyo&\11 
11 den llUkerrem Beyotlu ll e. Beykoz M 
ten Nariye Beyotltı 41 e, !Cadrkay M ten 
Atıl Kadıktsy 31 e, at&lcadan Tallt 6Jlhr _ 
rt;ye. 8ttvri P..r llöJdm J'uilet Kanar _ 
burpA. SWvrt Ç&na lrlSyQJıd• Saiye tL 
tanımı 33 ç-. Telld5y RmD mektt-blnde 
Sabahat Beykoa tO a. Şile AJva lröyQnden 
8emfye l!la~-er 41 e, Çatalca Sazhtıaıltandan 
Feriha. İatanlıal 11 J'll, Salorlröy AW'!JardaD 
~·Uhı I>Qakadlll ıııe,tme, Çatalca Da -
~ Recep ilam! kü!:Uk k6:J9, Ça • 
talca Dayakadmdan K..tve lataabul 23 e. 
Beyoatu Petn~ P'allt Ualdldar Düdill
,.,._ ll&n:ywr 71 den KtıaUfa Beyl:m Cu -
murtııtt lıröyGM, K&Y9WI btildllcJea '8Jınll 
Bakır~ 1 .. Sareyw GlmtOfdenlm Ü. 
met smırn Kadıköye.a. 

Silivri Sellmpmıadan Ş.Vkiye Silivri sa.. 
ctrıteyQııe. smm SettmP&§&da.n Bedia a. • 
:-ı-oğlu 1 e. Slllvriden Klzmı. S!l!Yrf SeUmJ&o 
şaya. llDtn1 Ortaldlydea Bldıka BIBYri S&. 
lim~ llıalanbdaa Halim lllıtm OrtüıL 
)'llne, lataabul Kurif mQdilrıqA ..... 
mf"ktepler tefi Oıman ı.taııbul 1 e, Çat.J,ca 
Bopzköyden .A.zfn Şile Kayakos k~ 
t.taDINI 8 4lıla Lltlfe :btmlbal 2 ye. tataa. 
bul • daıı K8drlye Kadllıey J .. ~ 
1 den Hasan lltaabul U e, t.ltaalıul 1•
Şulye t&tanbul 2 ye naklm tQ1a .on\I • 
terdir. 

'l'tlf'/i ... tıe.-1 ~ ...... 
ilkokul öğretmenleri 

flıtanlllll l1dnd cılıul afntmenl Niya.Zi. ta. 
ta'bal a tnef olnıl 'llq6tt etmeıılllflle. BL 
yoglu 45 inci okul 81'fet.meul Bur'b&ııetttn 
Bakırköy ...,..wt..ıı,.., Bayallu 29 
uncu olruldaıl B1Jllll Çat.aka birinci okul 
ba§ö#~tmenlllfne. ü11kl1dar 45 den Fetbl 
Beykoz ST 1Dd ok1d ~etnımllğine. ÜL 
küdar 24 ten Has!p. latanııuı 65 IDc.t okul bat 
öğl'etmenliğlne, Beyotıu 12 inet okul ~ğret
meni Nail BeftJrtq 2 inci okul Baf&tret • 
menlllfne, K..sıldiy U blel okul ötntmenl 
HayaU. Beyoftu 31 IDd olrul bq8fretmeıı. 
Uğlne, İstanbul 24 UncU okul b&§öğntmenl 
Bedrettln BaJnrklty l ınct okul bqöğretmen. 
ltğlne, İstanbul Erllek tatbikat okulu tst .. 
:retmenl Şma-tı ı:yep 31 ac:a ftlı1l1 ~t.. 
menlUğne Kadıköy 39 uncu okul bqöğ'ret .. 
meni Klmll Kartal merkez ilk okul ba§Öf .. 
retmenJllbı• v. lrUltUr ifyarlığma, tstanbUl 
erkek ~tınen tatbikat okulu ölretınenl 
Sami, ıa ttnctı okul b&f81Ntmenıııtne. 

Kal'99ri İaWdll o1ru1u bqöfNtmeni ~ 
ran ~ bfrlDd olıul ~ 
Sanyer 27 Del okuJ bafölretmlD1 Amm 'W 
koı Cumunyet 1dSy okulu atret.m~ 
Sllfnt Btlyük Kdıçlt kay a,ntmcı! HDN .. 
yln Şile HAmlttt k9yft yar &fntmelllbıe. 
Tt1le bak&Dbfl e'fTak dlrütMttltl ..amıterl 
Adli, 'ile Uçeal ~ Jdlyil 7&r atntmenll. 
l1ne. htubul kıs tatbikat ııtı"etmenlerhıdd 
NQ!re BeJ'allv. JJ met ,.., ntma tatanbal 
1 IDcl okula DOrrl:1' tat.bal M Gnctl oıcu.. 
la, Mukaddes, Kart&l ){altepe J Bel oıcuıa. 
İstanbul erkek tatbikat 15tret.men1 Re,at. 
Beyotlu J tncl olıula, Buna letlıqı okultııs
d.a Aliye, latanbul 8 lnel okula. 8llivrl 2 ncl 
okul "fr'etmenl J'aDr 811l'ftl 2 tDcl okul .,... 
otretmalllm. ~ aa 11sc1 o1ru1 bafl5I .. 
retmenl A.11 Rla BetDclat 19 unca okul• 
!atanbul km tatbikat öCretmeal KUkerreııt 

BeJal'lu 11 inci okula. Yenlkliy Rum okulWloo 
dan labahat l!eykoa 40 mcı okula tay!D. • -
dllmlflerCr. 

Ortaokul ~ 
BeYkos orta okwu tadil 'CGfralya ataj. 

yerllj'ine ııuce.te. 'Ollclldar 1 DC1 orta oıcul 
FranaIIC&. yardımcı Bir~ Em1A9 
!amet, Kallataf --- ...... .-im atajJwU. 
tin• llatıp Tahir. a.. eeaacı okulu nlil' 
Gfretmenl Khmı ~ llM&i flalk • 
retmeııllttn•. Eskt§81dr u.eat edebiyat 61-
retma\ w dlrelctörtl landb Vefa D...a ede
biyat atretıuDUltDe. Teldrdaf orta okul m1l 
alkt öfret.menl N&De BeUdl XluDkapı Orta 
okulu muıdki ötretmenllllne. tzmlr kız U • 
ııea tabliye lltajJwt lablba l'atUa orta okUlU 
ten bltglal at&J1'erlfl1De, Ualrtldar ım .an·at 
okulu biyoloji llfretınent Be1lı,. Rma Kadı • 
köy akıara Mn'at okulu yardtnkt.arusınııe, 

YQ.Juıek ötretmea olwlWMtu DNm ~ • 
:IOD La. /lZlk 15"9tmaJptne U)'lıı edllmlJ.. 
Jerdfr. 

ilk tedrlaat t.apekterlm tlf'GIUlda 
İstanbul flk te:irlaat lııpekteırlerlnden ... 

n, Balıkealr Dk tedrlMt iapekterUtine, B&Y 
Ahmet Hqadl ele ı:curae ilk tedrlaat ı.,eıc. 
t.ertlt1M naklen tuta edllmlflerdlr. 
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Necip Bey 
Diş Macunu 

Yüksek ailel~rin ve bılha.<;;sa 
gençlerin lezzet ve kokusunu ~e 
~-,, seve kullandığı yegane diş ma 

cuncdur. Dişleri beyazlatn mik 
roplan izale eder. Türk malıdır. 
Her yerde bulunur. 

Fiab 15 kuruştur. 

Umum 
Mektep 

kitaplarınızı 
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HORMOBiN 
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iŞ 1KL1 

NEON 
REKLAMLARI 

lLJJ<elYJ(ğ "e 'ltalksnttne 
NECiP RSES 

Galata : Sesli Han 

1 

......................... l.llE!!mllmıı~!!l!IE--lm!mil ........ 

lstanbul Komutanhğından: 
Aşağıda yazılı şeraite göre müs lafa ve mütekait ls. ve Mu. Y ıb. 

ile Güezl Sanatlar Akademisi Mimari Şubesinden, Yüksek Mühendis 

Mp. den ve Yüksek Fen Okulları mezunlarından Fen memuru veya 
Mühendis alınacaktır. Bu gibilerin dilek kağıdile mensup oldukları Yorulmadan tekmil olauk İstanbul 

1 ~nkara caddesi İnkdıp kitaphanesin 
L..:!:.:lrrsmız. 

Kitap satın alıyoruz tSÜDO-RO-NO PERTEV 

~:=::c• 

askerlik şubelerine veya lst. K. lığı 2 ci Şubeye müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

Müracaatlar 10 Birinciteşrin 93 6 gününe kadardır. 

ı - Dilek kağıdı. 

2 - As. Sıhhiye Heyetinden mu ayenesile raporları. 
Eski ve yeni harflerle her nevi kitap 

lar ve okunmuş yeni harflerle lise kitap 
lan iyi fiyatla satm altnır. İstanbul An
kara caddesi 155 No. 

ı~~~~-~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~ 

Jo k I Jap k I tap ha O esi :_..M-ek.te•p•k•i•ta-prar~:k~a!:~ Wm~ ii!~~~~~a• •ca•d•d•es.in.de-,J 

3 - Hariçte geçirdiği müddetçe hiçbir mahkumiyeti o1madığına

bulunduğu mahalli Şube Reisilklerinden ve Vilayet Emniyet Md. lü· 
ğünden tahkikat kağıtları. 

mnı=Mllmllllll'll:."1ft:::::...--.ı:==ı:-.r.na:t "VAKIT11 Kitap Evinden geçiniz. Telefon: 24370 

1 
Do~or u•-•. ·t·~·b·u·ı·A-d.iy·e-b·~··n·c·i·t·~-~-·~----v·ar-o·M·u·ğ·u-B·o·u·a·a·d·a·m-ot·b-.r·il·e·v·u·k-~ 

Ömer AbdUrrahmanH kenıesinden: lan müsademede Nimet motörü batmış 

4 - 2. yıl bilfiil ordudan gösterilecek hizmette kalacağına ve bu 

müddetten önce ayrılacak olursa üç maaş nispetinde tazminat vere
ceğine: kadro ve başka düşünceler le hizmetlerine ıon verildiği tak 

dirde hiçbir hak ve tayin olunacağı yere kadar harcırah İstemiyeceği
ne dair Noter senedi. Cildiye mUtehaasısı iı 114 hissesine mutasarnf ve kaptanı olduğundan Deniz raporunun alınması 

1 
M h ii bulunduğu 14 rusum tonluk Nimet mo- kaptan Kasımoğlu Bayram tarafından 

uayene anesi ı Kadıköy, 
tör varkası 28 eylül pazartesi günü baarzühal talep edilmiştir. Raporun alı-

Süreyya sineması karıısında in· Ycdikuledcn İzmite götürmek üzere al- nacağı 12-10-936 pazartesi saat 14 de 
önü sokağı numara 8 her gün mış olduğu kömürün hamulesile birlikte ; gemi ve hamule ile alakadar herkesin 

beşten dokuza kadar.. İ hareketle evrakım hazırlamak üzere is- muhakemede hazır bulunabileceği T. K. 
::::::m•!m::::::ı:::::~:mwau 81 2 WJlllDI tanbul limanına gelmiş bulunduğu sıra- nunun 1065 inci maddesi mucibince 

5 - Çanakkale ve Kocaeli Mst. Mv. ler için Yüksek Mühendis; 

Güzel Sanatlar Akademisi Mimari şubesinden ve Yüksek Fen Okul

ları mezunu olmak şartiyle ve kad rolarındaki ilk ücret miktarına gö
re birer fen memuru alınacaktır. 

da gece saat yarımda İlyas kaptanın sü- ilan olunur. 

304 MACl.OP F AUST A 
kağıdı çıkardı ve Düke uzattı. 

Giz tallaknameyi kapar gibi ala
rak hemen mumun yanına gidip oku
mağa başladı. İçindekileri okuduk· 
tan sonra başım lğerek diişünmeğe 

başladı. Yediği darbe pek şiddetli 
idi. Gizi bu kadar korkutan, titre
ten, hareketten meneden ve yüzüne 
bir ölüm sarılığı veren şey düştüğü 
derin hayretti. 

Ilu kadının karşısında kendisinin 
pek aciz kaldığını hissediyordu. Bu 
kadar cesaret, sürat, düşüncedeki 
genişlik ve yrldırrm gibi harekete 
geçmek onu deli ediyordu. Fakat iş 
.son kerteye gelmişti. 

Fausta, masadan aldığı bir til· 
yü mürekkebe batırarak Düke uzat~ 
tr. Bir parmniını da taUaknamede· 
ki imza yerine basarak: 

- lmz.alayınız! .• 
Dedi. 
Giz, gözleri fırlarniş Favustaya 

bakıyordu. O kadar müthiş bir hid-
dete kapılmıştı ki... O, Katerin dö 
Klevi, kendisinin Fransanın en alay 

edilerek kocası yapan karısını bosa
yacağına kızmıyordu. Sadece bu ;a
kadan sonra tamamen Fa'ustamn 
tahakkümü altına gireceğine hiddet· 
leniyordu. 

Faustaya diktiği gözleri 0 kadar 
büyük bir nefretle parlıyordu ki Fa
usta, aralarındaki bağın hemen kop
mak ve Dükün bir anda boğazına sa
rılmak üzere olduğunu anladı. Fakat 
kendisi büyük bir oyun oynuyordu. 
Ya tamamen kaybedecek, ve yahut 
hepsini kazanacaktı. 

Ya ölmek, veya hakim;yeti tama
men ele geçirmek lizlmdı. Parma
ğını imza yerine daha şiddetle bastı-

rarak: 
- imza ediniz Dük! .. Dedi. imza 

ediniz!. Yoksa bir kaç dakika sonra 
her şey bitmiş olacaktır. 

Balafre dişlerini grcırtattı, Ya
vaş yavaş masaya iğilerek titrek bir 
elle ve k<>4:aman harflerle imzasml 
attt! ... 

Fausta o zaman koşarak büyük sa· 
lonun iki kapısını birden a~tı. İçeri~ 
si derhal aydınlığa boğuldu. 

Giz bu anda gayet garip bir şey 
gördil. Salonun dip tarafında bir 
mihrap konulmuştu. Burası trpkı bir 
kiliseye benziyordu. Mihrabrrı ön ta
rafında Kardinal dö Burbon ayin 
yapmak üzere hazır bulunuyordu . 

Kardinal dö Giz, Dük dö Ma;en, 
Düşes dö N~mur, Düşes dö Mon
pansiye koltuklara oturmuşlar. ev
velden bildikleri hadisenin vukuunu 
bekliyorlardı. Fausta dönerek Gize 
baktı. O ise hayretle gördüğü şey
leri süzüyordu. 

Fa usta: 

- Dük,l Dedi. Nişanlınıza eli
nfz.i verin ''e mihraba doğru götürün% 

Dük, geri geri ~ekilmek istedi ... 

inliyordu... Faustaya ölüm .sa~~ı.n 
bir g(izle baktı. Fakat bu hal Fa.us-

' tanın siyah gözlerinin parlaklığı kar-
şısında hemen kırıldr, kuzu gibi ol
du. Yüzü sapsarı, kalbi nefretle 

dolu olarak kolunu Fau.staya uzattı. 
!kisi birlikte mihraba doğru ilerledi

ler. Fau.stanrn ilk işi elindeki boşan
ma kağıdını Kardinal dö Burbo~R u
zatmak oldu. Bunun üzerine Gizi 
Faustaya bağlıyacak olan ayin baş

ladr. 
Fa usta: 
- işte, diye düşündü. Şi!;di . 
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- ::Sihayet papayı görebiidim. Son
ra dan dört kere daha kendisile ko
nu~tum. tık seferinde beni idam et
mekle tehdit etti ve yakalatarak bir 
zindana attırdı. Ertesi gün beni gör
meğe gelerek sizin kendisine ne söyle
mek istediğinizi sordu. Ben de, kendi
lerin~ sulh getirdiğimi fakat zindan
dan çıkartılmadıkça bir şey söylemi
yeceğimi ve zaten bir elçi olduğum 
için, tabi olduğum zatın haysiyetile 
mütenasip bir muamele görmemi söy
ledim. 

- Bunun üzerine, eski domuz çoba
nı ne dedi? 

- Bana arkasnı döndü ve "köpek 
gibi geberirsin!,, diyerek kapıdan çık
tı! •• Fakat ertesi gün muhafızlar zin
clam.t kapısını açarak beni Sikstin hu
şusi .salonuna götürdiiler. J{endisi 
orada idi, beni yukarıdan aşağı bir 
siizdükten sonra: Söyle, serbestsin! 
dedi. Bunun üzerine sizin iddiaları

nızdaıt ,·azgeçtiğinizi söyledim. Dik
katle dinliyordu. Sizin bir <laha Ro
maya gelmek istemediğinizi ve kendi
sinin Jtüfuzunu muhafazaya çalışaca
ğınızı bildirdim ve bu hususta yazıl
mış bir senedi emin bir yerde sakladı
ğımı bildirdim. Bütn bunlara mukabil 
sizin, ne istediğinizi sorunca, ona şu 
cevabı verdim: Sadece Katerin dö 
Klev ile Dük dö Gizin nikah mukave
lelerinin bozulması .• Bunları işitince 
hayret etti ve üç gün sonra tekrar gel 
memi emretti. Uüç gün sonra giderek 
tekrar kendL<>ini gördüm •. 

Uzun müddet, hiç yüzüme bakma
dan odanın içinde bir aşağı bir yuka
rı dolaştı. Sonra birdenbire karşımda 
durarak: Bana ''ereceğiniz senet ne
rede? diye ı:;ordu . Aramızda tam bir 
anlaşma olunca getiı·eceğimi söyleyin-

ce ufak bir sandık açtı, içinden gümüş 
mahfaza çıkardı. lçinde mahut tahik· 
name vardı.. Mahfazayı bana doğru 
uzatarak: "Ben senin hanımından da
ha fazla itimatkarım, dedi. lşte iste
diği şey, fazla olarak kendisini takdis 
ediyorum. Bana vaadettiğin kağTdı 
hemen getir!,, Ben de bunun üzerinde 
koynumdan vermiş olduğunuz kağıdı 
çıkartarak kendisine takdim ettim. 
Kağıdı açarak ehemmiyet Yermiyor
muş gibi bir gözden geçirdi. Fakat ne 
kadar memnun ve heyecanlı olduğu 
belliydi. Dundan sonra hemen Vati
kandan çıkarak dolu dizgin buraya 
geldim. 

Adam bunları söyledikt.en sonra 
koynundan çıkardığr mahfazayı Faus
taya uzattı. Fausta bunu, memnun mu 
veya müteessir mi olduğunu katiyen 
belli etmiyerek aldı. 

- Peki, artık çekil ve din len! Pek 
güzel ve diplomatça hareket etmiş

sin! 
Adam Faustanrn önünde bir kue 

eğildikten sonra dışarı çıktı. 

Fausta elindeki gümüş mahfazaya 
dalgın dalgın bakarak düşünüyordu. 
Nihayet üstündeki mühürü sökerek 
kağıdı çıkardı ve okumağa başladı. 

Bir daha okudu •• Bu kağıt hakikaten 
postacının dediği gibi Giz ile Katerin 
dö Klevin nikahlarını feshediyordu .. 
Okumağı bitirdikten sonra Mirtisi ça
ğırarak: 

- Geldi mi? diye !'ordu. 
- Henüz gelmedi madam t 
- lhtiyar Burbon? 

- Saat on bir buçukta gelerek. 
- Geldiği zaman onunla beraber 

kardina 1 dö Gizi de bildiğin :vere alır
sın ! Büyiik salonda her şey hazır mı? 

- Evet, emrettiğiniz şeyleri tama-
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Mercanda bir tarafı Örücüler soka
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ba~ında her tarafa yakın Mercan a
partımanında küçük ve büyük daire
ler kiralıktır. Bütün konforu tamam
dır. Kapıcıya müracaat. 

78r...840 kilo yı~~f kapalı zarf 

uaulü ile alınacaktır. Şartnamesi 

Ankara levaznıı A. Satınalma ko 

miıyonundan 137 :kuru' mukabi
linde Yerilir. İhzılesi 10/ 101936 

cumarteai günü S. 11 dedir. Yu
lafın tutarı 27329 lira 40 ku • 

ruıtur. ilk teminatı 2049 lira 70 

kumttur. isteklilerin 2490 ıayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin 
deki vesikalarla ilk teminat ve 
tekh! mektuplarını havi k\palı 

zarflarını kanuni §ekilde tanzim 
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mezkur komisyona vermeleri. ru§tur. Eksiltmiye iştirak edecek-

(322) (1538) (erin .2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
Mektep malzeme laboratuvarı iç.in açık eksiltme ile Elek, T era• 

zı, Kesafet titeleri ve Mihailis ileti ve teferrüatı alınacaktır. 
744492 kilo arpa kapalı zarı ünc:.i maddelc-in-leki veaikalarb 

uıulü ile alınacaktır. Şartnamesi! iik teminat · teklif mektupların. 
Ankara Levazım Askeri Satınal- havi kapalı zarflarını ihalenin 

ma komisyonundan 140 kuru! mu 'Tapılacağı belli rfin ve saatten 

kbilinde verilir. İhalesi 9 / 10 1936 bir saat evveline kadar mezkur 
cuma günü saat 15 dedir. Arpa. komisyona vermeleri. (326) 

Muhammen bedeli 600 Vf! muvakkat teminatı 45 liradır. Ekşi.it

mesi 19 Birinci tetrin 936 pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek iıtiyen lerin her aıün ve ekaikm~ sire

ceklerin belli ıün ve saatte mektep idaresine müracaatlar ıilan olu· 
nur. (915) 

nın h tarı 27918 lira 45 b.ır:.ış O· (1539) 

MACLOP FAUSTA 
men )aptım. 

- Yalnız Dük dö Giz gelince evve
la buraya getirirsin diğerleri orada 
kalsın! 

1\firtis hanımını selamlıyarak çekil· 
di. Fausta büyük salona çıkan bir ka
pıyı açarak ortalığı gözden geçirdi ,.e 
bu kapıyı iyice kapadıktan sonra yeri 
ne dönerek bir koltuğa oturdu. 

Kendi kendine: 
- Yirmi üç kfinunuev\'el, saat on! 

"diye mırıldandı. 
Bu suretle işte o gün üçüncü Hanri 

&lcc:!k, Giz kral n ben de kraliçe ola· 
cağım demek istiyordu. 
Düşüncesine devam ederek: 
- Kraliçe! .. dedi .. Bu kadar büyük 

Te imar edilmeğe müsait bir memle
kette kraliçe olmak iyi bir şey ama 
benim istediğim bu kadar değil ki .. 

Bu esnada bir ses: 
- Mösyö lö Dük dö Giz! diye bağır· 

dı. Fausta başını yavaş ya,·aş kaldı
rarak karşısına gelıniş olan Düke 
baktı. 

Giz asabi bir buhrana kapılmıştı. 

Bu buhran ekseriya, canilerin, kati 
darbeyi vuracakları zaman hissettik
leri asabiyetin aynıydı. Kıpkırmızı 

yüzündeki yara izi bembeyaz duru
yordu. Sabırsızlığını belli eden bir 
sesle: 

- Madam! dedi. Emriniz üzerine 
geldim. Fakat iş bitinceye kadar bir
birimizi görmesek daha iyi olurdu 
zannederim? 

Fausta soğuk kanlılıkla: 
- Yani Vah·anın ölümitne kadar 

•eğil mi? dedi. 
Dük eğildi. 
Genç kadın sözüne devam ediyordu: 
- Yani sizinle benim mukadder&· 

tım birleşeceği an demek istiyorsu· 

nuz? 
Giz titredi. Her ikisi de biran kadar 

hirbirlerine karşı tehditkfır bir vaıi
yet almışlardı. Fausta, nihayet söz
lerinin itiraza uğramadığını görünce: 

- Aziz Dük! dedi. Her şey hazır
dır .. Fakat emin olunuz ki benim sa
yemde.... Ağ gerilmiş ' 'e ip a,·ucu
muzdadır, Valva ölecektir. Sizin cesa
ret edemediğiniz şeyi ben, tek başıma 
hazırladım, herkesin vazifesini dağıt· 
tım. Tuzağı o şekilde kurdum ki, Al
lahırı yardımı bile onu kurtaramıya
cak ,.e bizi kral olmaktan menedemi
yecektir. 

Giz kaşlarını çatarak boğuk bir 
sesle: 

- Bunların hepsi doğru madam t 
dedi. Bizim gibi erkeklerin cesaret 
l'demediği şeyi, sizin yalnız başınıza 

olarak düşündüğünüz ve hazırladığı

nız doğrudur. Bu hususta tıpkı büyi:k 
bir fatih gibi hrekct ettiniz.. \'alva 
ihtimal ki benim elimle ölecektir. Fa
kat onu siz öldürmüş olacaksınız. 

- Bütün bu sözleri sizin ağzınız
dan işitmek istiyordum. Fakat bilir
siniz ki i ş bununla bitmiyor. Ben ev
\'eke Aleks.-ındr J<'arneze bir adam 
göndermiştim. Hesap ettiğime göre 
Farnez şimdi ordusile Fransaya gir
miş ve Pnri~c doğru yürümek iizcre 
olacaktır. Şu halde yalnız tahtı te
mizlt!mekle kalmıyorum, aynı zaman
da size bir ordu da ' 'eriyorum. 

- Bu da doğrudur madam! E8aS€'n 
en·elce bu orduyu nasıl kullanacağı
mızı konuşmuştuk. 

- Evet Bearneyi ortadan kaldır

mak, çok iyi asker olan protestanları 
sizin tarafınıza c;e,·irmek, bunlarla 
evvela İtalyayı ,.e sonra da FJandr ta
raflarını zaptetmek. 
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Giz, gözleri parlayarak bağırdı: 
- Ah, bunların hepsini ben yapaca· 

ğım madam! Bana verdiğiniz alet ile 
l<'ransaya kral olacağım. Dana söyle· 
düğünüz i111paratorluk kurulunca da 
yı fethedecek kuvvette hissediyorum .. 

Fausta meydana getirdiği bu heye
e<ınlı arzuyu daha fazla körüklemek 
için: 

- Bu işte benim hissem ne olacak 
Dük? dedi. 

- Bunu evvelce kararlaştırmadık 
mı? Ben kral olunr.!, sizde kr-ıliçe, 
_Fransa kraliçesi olacaksınız. Düşün· 

düğünüz imparatorluk kuruluna da 
imparatoriçe olmayacak mısınız? Hu
lasa, birbirimizle evlenecek değiJ mi 
idik? 

- Doğru ama, ne zaman?. 
Dük suratmı asarak cevap verdi: 
- Ne zaman mı? Ben Fransa kralı 

olup Katerin dö Klevi boşadıktan 

sonra. 

- İyi ama, pek uzak. Dinleyiniz .. 
Korkuyorum, sonra beni unutabilir· 
siniz. 

- Yemin ettim. 
Fausta müthiş bir sesle gürledi: 
- Ben prenslerin yeminine inan

mam .. Beyhude sararmayınız. Benim, 
insanJarın iç yüzünü okumakta usta 
olduğumu bilirsiniz! 

Dük soluk bir tebessümle: 
- Benimkinde neler okudunuz ba

kalım? dedi. 

- Val-vayı -vuracak olan bıçağın Fa
astayı da öldürebileceğini .. 

- Madam .. 
- Zaten, alet lüzumu olmayınca 

kırılarak atılır. Yani tekliflerim size 
güzel ümitler verdiği zaman kabul 
edilir1 Bugün benimle aını seviıede 

oldugunut için beni gt.rchiliı 't.' bana 
bakabiJirsiniz. Halbuki yarın .. Daha 
fazlct yükselince bakışlarınız ba~ımın 
üzerinden geçer \'e ben gözlerinize 
bile ;arpmam .. Sizin çıkmakta olduğu· 
nuz tahtın basamaklarına kadaı 1.;ık· 

mış olan kan yığını içinde bir işan:ti

nizle beni öldürmek işten l;ile değildir. 
lşte kalbinizde okuduklarım!. 

- Madam, sizi dinliyorum!. Fa
kat sözlerinizin doğruluğunu kabul 
etmiyorum ... 

- Kabul etmeyin, fakat sözlerim 
doğrudur. Hu dakika sizin için kor
kuludur; bir sözümle çıktığınız yer
den yuvarlanabilirsiniz. Vaha hir 
işaretimle bütün hazırlıklarını1<lan 
haberdar olabilir . ., Ve Dük. ~ nrır 

taht yerine idam sehpasına çıkırsı· 
nız. 

Dük, hayret ''e ı,orku i~inde: 
- Madam, anh}amıyorum. Ben,. 

den daha ne istiyorsunuz? 
Diye bağırdı, 

- Hissemi. Buna \'ereceğiniz <"e· 
vap benim hisseme sahip olup Plma· 
dığımı tayin edet"ektir. Hen, tıu an
dan itibaren Düşes dö Giz miyim, 
değil miyim?. 

- Fakat Madam! Bu sualiniz bir 
az mantıksız ılbl, çünkü Katerin dö 
Klev henüz sağdır. 

- iyi ama, siz isterseniz Katerin 
dö Klev şu andan itibaren sizin zev-

ceniz olmaktan çıkar. Sizinle onun 
arasındaki bağlılığı ortadan kaldı· 
ran kağıt buradadır. 

Bu, eski dostum Papa Sitist Ken
in hctna verdiği izdh·aç hediyesidir. 

Fausta bunları söyledikten son· 
ra hemen elindeki mahfazaıı a~rak 

- EZ 


