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Almanyaya sığamıyan Almanlar 
istila harel{etine girişecekler ! 

t-litler yeni enıellerini Nurenı
~erg kongresinde anlattı : -"Almanyada kilometre başına 136 adam düşmek ledtr. 
, Topraklarımızı ne derece fenni işletsek bizi yaşatmıyor.,, 

'Eski müstemlekelerimizi mutlaka geri alacağız! 
Bo.şevikliğe karşı da ş:ddetli mücadele (?) 

açacağız ,, 
Almanlar muazzam 

bir manevra yapıyor 
r · -

' nanyar m yJtnl aşkerl te,kl· 
ılıtma dair mr.IOmat y2rmkl 

r.Us'1a ' ızdadır 

Nnsyonal Sosyalist fırkasının 

sekiz:nci kongre:oi dün Nuremberg 
de ı::;ooo murahhasın iştirakiyle a~ıL 
mı:;;tn. Kongreyi fırka erkanından 
Adolf Hes açmış ve gene erkandan 
Adolf Vagner Almanyaya askeri bir 
ordu-:a malik olmak şerefini bahşe. 
den Bitlere teşekkür ettikten sonra 
Yahudi ve bolşcviklere karşı ateş 

püsküren bir nutuk söylemiştir. 

Hltlerln nutku 
llitlcr bundan sonra şiddetli al -

kışlar arasında kürsiye çıkarak hu. 
!nsat:ut :ıtdtğ:Jmııı.: ş nutku söylemiş. 
tir.: 

Nazilli lflensucat fabrU:ası inşaatı. 

Nazilli Mensucat 
Fabrikası 

937 yılı haziranında 
faaliyet~ geçecek 

''Burada, Nasyonal Sosyalist ~y fabırDkanın Ege muoırtakasonun 
(DP.?:amı 4 ünclldeJ kaOkoi'rumaısooiHdlaıll<~'. blYıylYıB< ~esnıra 

~··r. ocrm büyÜk toplantılardan b; •i-<'e mestU ar' ""•ı/ariyle bir aı-oda. LT~: ~ \.?:f~!.'e d aı h aı ş n m cj) n den gö il" Ün m e lk.tecj) D G 

I "'tal y·anlar· Mı·ııetler RS)~e!:~nai "- )İzmir, 9 (Hususi muhabirimiz yazı- da ikmal edilecektir. Nazilli mensucat 
lE2J \WJ .;a.ı~ IL:ıll ır U yor - Beş yıllık sanayi programımızın fabrikası da bunlardan biridir. 

temellerini teşkil eden fabrikalarımız - Fabrika muazzam bir eser olacağı 

C 
e t• e e k Mahkemeye verdi dan bir kısmı yurdun her yanında ba- m daha şimdiden gösterdiği için bütün em 1 ye 1 ne l ştır a Ticaret odası kendisine lO.OOO Ji. calanndan duman çıkarmağa başladı- bir Ege mıntakası bununla alakadar bu-

ra borçlu olan ve bu parayı vermemekte lar. lunuyor. Bilhassa Aydın, Denizli ve 

edecek ıer 
ısrar eden liman şirketi tasfiye heyeti Bir kısmı da inşa halindedir. Yakın- (Devamı 2 ncide) 
azasını bu sabah r.ıahkemeye vermiştir. 

Oda liman tasfiye heyetine 10.000 lirayı s s b t e ' 
ıP=-aıkart Haı(b)eş myıralhılhıasnaırolfi1Dli"\) verdiği halde b:.ı parayı geri alamayı- an e as 1 yan ın 
CemöM®'{Ç<e kal§>uO ecdlDOmlS\meO<eırDUi1D şından tasfiye heyeti azasını ayn ayr• 

>1 'Siii" suçlu görmektedir. Oda mahkemeye o • • t • • v • • t •t d · ı • 
şaıır'lt kCŞYye>ırOaır verdiği istidada, heyeti teşkiı eden a- UŞ UQU eyi e 1 mıyor 

Londra: 9 (A. A.) -Daily He . olmacıhlarını bir !.ere daha tekrar vukat ve §ehir meclisi azasından Fanı- A 1 1 1 1 t 1 1 İl 
tald gnzetegjnin dilomasi muhabi _ ve memleketin garp kısmında ki, avukat Hamit, ve avukat Hüsnü Nu- man ar a B yan arın 8S ere müteµıa · 
t~ M.AvanolunRomayıziyaretihak. munt:ızam bir.hükumet mevcudoL riyiayrıayrıisimlendirmektedir. diyen SIU\h glJnderdiklerl tesblt edllnıiş 
4'ınd:ı yazmış oldugu bir yazıda Ha. duğunu ili'we eylemektedir. --------------

beşistan delega.c:ıyonuna Milletler Ce. Beyannamede deniliyor ki: Yumurtacılarımız 
~iyeti Asamblesine iştirak etme. "ltalya, llabe;ıistandaki tahak. 
~ine rnüsade edilmiycceğinin artık hümünü tayyareleri sayesinde mu. ispanyadaki alacak-
.emen hemen muhakkak olduğunu be. hafaza etmektedir. ltalyan tayyare. ları Dl nası 1 alaca'· )ar? 
tan etmektedir. -1 · b H cı erı . ombalar \ 'e yağmurlar mev. 

JtaJvan h".kuAmetı'nı'n k b 1 d Ankara, 10 (Telefonla) - Harici· 
ce~· .; u a u e e. siminden sonra katliamlar yapıla • 

Rı nal sureti, şu olacaktır. cağını beyan eden ve halkı biı· Ha. ye Vekat~tfade toplanan ve yumurtact-
Sal'ıhi•-'ctlerı'n tetkikı·n mu larunızın İspanyadaki alacaklarının ne k • • .; e m~ r be~ !ıükumeti mevcud değilmi~ ka _ • 

0ını:syon, Ha be:; murahhaslarınrn naatini tevlit etmeğe uğraşan beyan. şekilde tahsil edilebileceği yollarını a-
tısuıu dairesinde .. tanzim edilmi~ nameler atmaktadırlar.,, raştıran komisyon vazifesini bitirmiştir. 

kt~ka\etnameyc sahip olmadıklarına I Öğrendiğime göre tüccarlarımızın ala· 
a talya"'n ,artlar1 b ı 

1 
rar verecektir. Eğer murahhas • caklarının uradaki spanya fering he· 

arın vekaletnameleri imparator Londra, 9 - Romaya gitmt~ olan sabından tediyesi imkanları temin edil-

Madrit, 9 (A.A.) - Harbiye Nazı· 
rı tebliğ ediyor: 

Aragon cephesindeki hükumet kuv· 
vetleri, VillaJatayı işgal etmişlerdir. Hu 
escadaki asiler kışlalarda mukavemet 
etmektedirler. Fakat şehrin tamamilo! 
işgali yakındır. Estramaduredeki hüku
met kuvvetleri, San ta Clalbyı işgal et . 
mişlerdir. 

Navalperal mınt<ık<:s nda da muha-

rcbeler olmuş ve hükumet kuvvetleri, 
San Bartolomeu İ!igal etmişlerdir. 

Mllllcllerln iki kolu birleşiyor 

Burgos, 9 (A.A.) - Asilerin bir 
kuvveti, Oviedonun cenubu garbisinde 

hafifçe ilerlemiı. bu şehrin cenubu sar
kisinde Polmatarna tepesini zaptctm:s
tir. Birçok kuvvetler, biribirine yak-

( De11amt 4 iirtriirlr) 

\·e~ a nazırlar tarfmdan imza edil. Miletler Cemiyeti unıumi kf•tiai M. mek üzer:dir. S 
~İŞSe komlc:ıyon, Milletler Cemiye Avenol hariciye nazırı kont Çiano ile--------------- p Q r C U 1 a r 
•rıce tanınmış bir hükumet bulun iki defa görüşerek ttalyanın MiHeL Buhar·ınle RF kof 1 1 b• t rtıad ~ 1er Cemi.veti toplantılarına iştı·. t .Y ır utbo . t~U Olmak islivor ITıUSnnu~.? 
' ı .... rna karar verecektir. J '" 

t • lıu gazete, Habeşistanın istik . rakini temin etmiştir. beraat et m • Dünyan. en tarlınmı~ İngiliz fut bol üstatlarından :Jovitjok tarafrrdar , .. 1_ 

t?linin tanınacağın., bu memleke. ltalyanlar toplantılara iştirak 1 Ş zılmiş ve Türk futbol fc:.'.~rasyonu htıkem komitesi reisi Nüzhet Abbas tarafın-
dn Milletler Cemiyetinin Asar..ble. için Habeş murahaslarının Asamble Moskova, 10 (İstanbul) - Sovyet <lan büyük b:r c:~:'tatlc tü.l:~eye çevril mi~ olan 
e rey vermek hakına ma1ik aza. ye kabul edilmemesini ,.e Neca~inin iUimldinin meşhur Buharinle es. F Ut b O C U 

t 1 lld:ın l}ulundu~unu na,·e etmek. Habe~ hükumetinin ~eisi olarak ta. ki ~iyasil<:rden Rikr.f, tedhişçJikle 

1
l'dir Ancak murahhasları Millet. nınmamasını şart koşmu~lardır. Mil. ittihaın edilmiş, muhakeme ediliyor. isim,. crcri gazetemizde neşre :.:.şlıyacağız! 

1
er Cemiyetinin bu defa ki top. !etler Cemiyeti Goredcki hükumetini la!'dr. Bunların hakktnda, Divanıharp Futbofü ı .. lfab:::::nden en zor ince tiklerinin esrarına ka<lar, bir merakl•ya 
d~lllıs1na iştirak cdenıiyecekler . de tanımadığı i~in burasının mü. ademi mesuliyet kararı vermiştir. lcizım olan her b:ıhsi bu eserimizde bula ;:~ksm·z ı 

L ır. messilleri de toplantılara kabul edil. HABER - Riko! evvelce, Sovyetıerln Bu eseri takip edenler, maçları seyrederken. en mütchas.>ı~ bir spor münc!:-
~P•r•torun yen·ı bay ""nnameal devlet relsllğinJ yapmıştı. Kendisinin 16 kişi kidi gibi oyunun bütün inceliklerini r.öreceklerC:ir. 

~ miye.:eklerdir. Habeşistan bundan ara.smda idam edildiği bildirilmişti. Fa.kat c:::5> 
... Londra, 9 (A. A.) - Neca~i. bü . sonra miıstakil hükumet sıfatiyle bunun yanliş olduğu sonradan antaşılmııtır. -==ı 4i:ıı -=-
d, dünyayı: hitahe:ı nc-:r~t~iş ol Cemi}eti Akrnma :"tza olarak kala. !zvestıya ba§muharrlrl Rndek'c gctlncc, o_ fiadınlar heni bnlar 
t h bir beyannamede İtalyanla cak, fakat murahhaslarının temsil nun henUz muhakemesine baştanmndığını, 

111 lfabesistanın u .. rte ı"kıs· ı'ne haAkı'.m h kk bugün Sovyct maha!illndc yaptığımıs talı- Yeni başlıyan bu tefrikamızı 8 inci sahifemizde okuyunuz! 
• ~ a ı bulunJ.Uıyacaktır. ldkat neUceslnde öğrcDdik. 
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~on söz manevi kıymetındir ! 
Bunci~n bir ıene kadar evvel, gazetelerden biri, bir ketifte ( f ?) bu-

lundu: Sahife adedini çoğaltmak, rakibini bu suretle mağlCıp etmek ... Ve 
bi.!ladı buram buram intipr ctmeğe: 32 sahife, 24 sahife, 20 sahife ... Ba-
z3ıı da tcnezzüJen 16 sahife ... A,ağııı kurtarmıyor! ... 

Tabiatile, rakiplerin eli armut dev!lnniyor ya: Onlar da ayni tarzda 
h:uekete giriştil.er. Halbuki, okuyucunun adedi aşağı yukarı malıim. Sahife 
scığah!• her gazetede olunca, tercih sebebi kalmadı. Herkes eskidenbcri 
-:>kuduğu gazeteyi almakta devam ettiği için, sahife yan1ına kalkıpn, ettiği 
!!'l<ısrafla kaldı. 

Bence, m:ıtbu kağıdın kıymeti, çokluğundan ziyade, ihtiva ettiği sö
zün manevi öiçüsündedir. 

Beşeriyetin delice silah yanımı son kertesine vardıran Musolini de 
ıağınyor: ''8,600,000 asker çıkannm.,, Be iki çıkarının f Fakat umumi muva

ztnenin deği~ceğini aanıyoraan nafile! Karp taraf da senin rekabet usul
!erlt'i tatbik edecektir. Ve netic:e, ıuetelerin sahife yanıı meselesine 
benzer! Manevi kıymeti olmıyan mağlQp olur ... 

Milli müdafaada ve umumiyetle askerlik itlerinde, teknik ve asker 
adedi elbette mUhimdir. Fakat her millet buna maddi imkinlann uami 
r.i!:betinde oaıvurduğu gün, yine manevi cihet ortaya çıkacak ve en bü
yük lmil olacaktır. 

Bizimr.c, kendi hesabımıza, manevi cihette ne Uatün olduğumuz, 

\JtltUn uzak ve yakın tarihimizle gün gibi ortadadır! 
Hüaeyin Fank TANUR 

Fransada grevcııer 
Hükdmet. daireleri

• Dl lşgal ettiler 
Bu, Faşistlerin lhtllAI tecrflbesl imiş 
Lille, 9 (A.A.) - BugUn timaİdeki 

mens1ı1cat sanayii mmtakalannda 30 bin
den fazla amele, grev yapmııtır. Amele 
bu sabahtanberi fabrikalan i§gal etmek
te ve Mesai Nazırının hakemliğile ya
pılmıı olan itilafın tatbikile ücretlerinin 
arttınlmasını istemektedirler. 

Grevciler, Prefelik binası etrafında 
toplanmıılardır. Bununla beraber Mi
chelin fabrikaları henüz iıgal altında bu
lu nrnaktadır. 

Hafif bir iki yarah bulundulu ha
ber verilmekteditr , 

u F•fi.O,rln bir lhttlll 

tecrUbe•I mi ? 
Parla, 9 (A.A.) - Gazeteler, Mi

c:helin fabrikalarının ve onu takıöcn Prc 
fclik binasmm iıgali hakkında uzun u
zadıya mütalealar serdetmektedirler. 
Hükumet binasının iıgali tizerine bu 
dairenin Amiri Trouvellotaya itten el 

Tevfik RftştU Aras 
Varın hareket 

ediyor 
Şükrü Kaya ve 

Hasan Rıza da be
raber gldlyorıar 

Cemiyeti Akvam Konseyi ve bi. 
18.hare Asamble toplantISında bulu. 

nacak olan heyetimiz yarın Ce • 
nevreye hareket edecektir. Heyeti. 

çektirilmit ve adliyece tahkikata giri
tilmittir. 

Bu hadise münasebetiyle hükumet 
ıu tebliği vermiştir: 

Dahiliye Nazın, bütün hükumet 
fabrikalarına tamim göndererek resmi 
bina ve mahallerin iıgali için vaki ola
cak teşebbüalerin hemen tenkil edilme
sini emretmittir. 

Humanite, diyor ki: 
"Bu hadise, fatiatlerin bir dahili 

harp tecrllbeaidir.,, 
Le Jour, diyor ki: 
llJlabrika ,ifgal edilebilir) fakat-h 

kUmet binası asla.,, 

Fransa - Suriye 
anlaşması 

Nihayet imzalandı 
Paristen dün akpm verilen ha. 

bere göre Suriyede büyük bir he. 

yecanla ve bütıiln Şarkta allka ile 

beklenen Fransa • Suriye anlaşma. 
sı nihayet imzalanmııtır. 

Verilen malftmata göre anla§. 

ma İngiltere • Irak anlaşmasına 
müşabihtir. Aradaki yegane fark 

Suriyedeki hıriat.iyan ve difer aka. 

liyetlerin müdafaa hakkının Fransaya 
verilmiş olmasıdır. 

Anlaşma Parlementoların tasdi . 
kinden sonra 1939 senesinden itiba • 

ren mer'i olacaktır . Anlaşma 25 
seneliktir. 1964 senesi sonunda müd. 
deti bitecektir. 

miz dün de yazdıtımız gibi bari 
ciye vekili Doktor Tevfik RUştU Ara· 
sın reis1iği altında Dahiliye vekili Şük ---------------

rü Kaya, Riyasetlcumur baş katibi Her sarhoş oluşta 
Hasan Rıza, Sivas aaylavı Nec d Kolunun damarıa-
din S!ldıktan mürekkeptjr. me - rı n ı kesen adam 

Heyetimiz evveli Atinaya orad Mahmutpaşada Tarakçılar çık • 
Yunan başvekili Metaba.sla go .. rü a mazında bir numaralı evde oturan 
t '"kt ş -_u_ en sonra Cenevreye gidecektir. Ali dün gece sarhoş olmuş, gramo. 

Sıhhiye Veklll varın fonla çaldığı bir şarkıdan aşka gele. 
T rek jiletle sol kolunun damarlarıw. 

rakyaya gidiyor kesmi~tir. Ali hemen hastahaneye 
Sihhiye vekili Refik Saydam is. kaldırdmış , tahkikat yapıhnca Ali. 

kan işleri umum müdürü Cevdetle nin her sarhoş oluşunda kollarının tla. 
birlikte yarın Trakyada bir tetkik marlarını kesmeyi itiyat edindiği tes. 
seyahatine çıkacaktır. Bu seya . bit olunmuştur. 
hatte muhacirlerin vaziyeti tetkik Alinin hayatı kurtarılmıştır. 
edilecektir. --;r;---------_: __ _ 

12 yaşında bir kız 
Duvardan düşerek 

öldü 
Arnavud köyünde ~kbanlar so. 

kağında 2 "11umaralı evde oturan 
Baytar binbaşısı lbrahimin kızı 12 
yaşında Nezihe dün aksam evleri. 

nin bahçe dıvarı üzerinde oynar. 
ken on beş metre yükseklikten so. 

kağa düşmüş, b.'l~ından ağır suret. 
te yaralanarak hastahaneye kaldı • 
rılmıştır. Zavallı kız biraz sonra öl. 

miift'iir. 

Karısını bıçak la 
yaraladı 

Kadıköyünde istasyon caddesinde 
oturan İsmail karısı Rukiye ile 
dün gece kavga etmiş, kadın kendisi. 
ne karşılık verince İsmail bıçağını 
çekerk Rukiyeyi sağ bacağının muh. 
telif yerlerinden ağır surette yarala. 
mıştı::. 

• Rukiyenin feryadına komşula. 
rı yet:şmiş ,kendisini hemen Haydari 
paşa hastahanesine kaldırm·şlardır . 

Yakadan sonra kaçan lsmal, lbra ·j 
him ağa çayırında dolaşırken yaka • 
ı ••••••. 

Nazilli mensucat 
fabrikası 

~Btıf taralı l lndde) 
Muğla vilayetleri havalisinin müstahsil 
sınıfı bu alakaya daha büyük bir his
se ayırmaktadır. 

Nazilli mensucat fabrikası her ıey
den önce bu havalide zirat bir kalkın
ma husule getirecektir. Fabrikaya bir 
buçuk kilometre mesafede bulunan ''pa
muk ıslah istasyonu,, yavaı yavaı bü
tün Ege mmtakasına teknik pamukçulu 
ğu öğretecek, topraklaruruzm kabiliyet 
ve bol verimine göre muhtelif cins to
hum dağıtarak ele ıslah edilmiş pamuk 
mahsulü alınmasını teminliyecektir. 

Bu müessesenin iki yıllık esas çahı
ması Nazilli muhitinde çok verimli ne 
ticeler yaratnuştır. Yetitcn pamukları 

fabrika mübayaa edeceğine göre, Na
zilliye civar olan vilayetler pamuk ze
riyatına bilhassa ehemmiyet verecekler
dir. Ve hatti bu ehemmiyet ıimdi
den mevki almıı bulunuyor. 

Görülüyor ki fabrika memlekette sa
nayii bütünleme noktasından başka bir 
de zirai ve iktisadi ilerleme vesilelerini 
temine hazırlanmıı bulunmaktadır. Bu
rada her yıl nescedilecek bez ve kumaş, 
gözümüzün önüne mühim bir rakam 

KCÇCK 
HABERLER 
içeride : 

• Trakyada biri Lalapqa, diğeri Havsa 
da iki yeni zira1 kredi kooperatifi dah k -
ru1 ... lk a u. m...,. ve Uaat Vek&leUnce tasdik dil 
mi§tlr. e • 

• Kadıköy su §frketin1n vaziyetlnJ tetkik 
eden komJayoo tetkikatını bltlrmi§Ur. Ko. 
ml.lyon bugünlerde rapol"Ullu verecektir. 

* Yilkaek makamlarca söaterUeıı arzu 
Uzertne llOD aenelerde lstanbulun ikttaadi 
vulyetl.niıı takip etUği aeyrt göateren blr 
raporun hazırlıuımuı fçfıı tetkikat yapıl 
maktadır. • 

• Beledi79 111oryada bir ma daha beton 
kabine yapt.ırmata karar venm,ur. 

* Ortaköy halkı Akay ldarealnJn vapurla. 
rmda çıkan aQprOntwert Ortaköy aahlllne 

dökmNIDdeD Pk&yette bulumn"•'ardır . ...,. . 
Almaıı bUytlk el~ Voo Keller Norem 

koyacağına göre, Denizli, Aydın, Muğla 
gibi Nazilliye nisbeten yakın vilayetler 
den başka İzmir, Manis;o, ve Balıkesir vi
layetleri topraklarında da pamuk zeri-

yatmı teıvikliyeı:ek ve p:ımuk ihtiyaca
tmı bu geniş havzadan temin edecek
tir. 

Şelhııramazın 
beledlye 

gazDnosun• 
lf'Vtlyaco 

yok mudur~"" 
Şehrimizin belli başlı lJir yert ~ 

Fabrikada her gün yüzlerce amele Ne olsa, ne gibi toplantı yapt'JS!_..ıı. 
çalışmakta, mütehassıslar işe nezaret akla bur08ı gelir. Burada tOf'~ 
eylemektedirler. Memur apartımanlarile Burada yenilir, burada içilir ve ~ 
müdüriyet binasının inşası tamamlan ela oturulur. Görünii§e göre §eh,...,. 
nuş, mamul ve gayri mamul anbarları de ondan başka da oturabilecet 
ovanın ortasında bir abide heybetile yer yoktur. 
yükselmiştir. Aaıl fabrika kısmının ya- Yine şehrimize gelen ön~i 
pısı da yıl sonuna kadar bitmit buluna- firleri"'izi başka yer bulunmadtl' 
c:aktır. elimizle tutup buraya götürllyot'l'-

Mensucat fabrikasının bulunduğ'u Bir tek yer .• Dolup t<J§an bir ~-
yer küçük, fakat şirin ve modern bir Belediyemiz daima ma&ra/lt 
kasabayı andıracağı için bahçeleri, si- girer. Böyle bir milessese viiC'llda 
nermsı, eğlence mahalleri olacak ve rerek tdare.sini değerli ellere 
bunların devam etmekte olan inpatı hem itimatla bcı§ vuracak, tenıi6'1' 
yakında tamamlanacaktır. lenecek bir müessese, hem de bit' 

Fabrikanın şimdiki halde noksan ka· dat menbaı kazanmış ol~ 
lan yalnız bir şeyi vardır ki 0 da i§çi Dünyanın her yerinde, a:ıai}1 
pavyonlandır. tnpatın mühim kıamı her şehrin Belediyesi böyle bir 
bitirildikten sonra amele pavyonlannın aeaeye aa.hiptiT. Bunu biz de 

riz. 
yapısına da bcıtlanacak ve bunlann hi- ~ 
tamında umum! intaat ikmal edilmit Halkın ~ 
oıacaktır. Maraş sayla~ 

Fabrika için Ruıyada ıtaJ 18rmekte Doktorlar lylle• 
olan ge~ç sa~tktr!:-rdan buı11 Nazilli- ceQlnda müttefllC 
ye ıelmıılerdır. Mutehaaaıslann da çok Ş .~. 
geçmeden Nazillide bulunacakları aöy- olUr tevkif edl " 
leniyor. Geçirdikleri kazaya aid ta~-·-~' 

Katiyetle ifade edildiğine ıöre, teessiırle haber verditimiz Maraf~ 
fabrika 937 yılı haziranından itibaren lan Mitat ve reflkasının yad 
çalıımağa ba•lıyacaktır. Bunun i . malanna sebebiyet veren oto•.!-* 

:s çın r1 ı ·- 11 r·· .... ..... hummalı bir faaliyet sarfolunmakta- .? 4U anan şo or ~mın dfln 
dır. koy Sulh mahkemesince 

tedbirsizlik, nizamat ve taliınıA' 
"Apğı ve yukan Nazilli,, yi birbiri

ne ekliyen mensucat fabrikası Nazilli 
halkının yüzünde timdiye kadar gö

rWmemiı sevinç izleri belirtmittir. Na
zillinin iıtikbalin endUıtri köıelem-

den biri olacağında 1Uphe edilmemekte
clir. 

kırı hareket suçiyle tevkif ed 
tir. 

be?K ~ k .... ..-.... ıa .. _... Huluai GUN .a.y 
g1filili~~ ...... - ~ ıruunlüatJ•u•ı-~~~~~_,,.;;;;;..,..;.,..::.,---..--ft--

* Bfr mUd~ettenberl oehrlmizde bulwıaıı 
N1llt Paf& Emalt yarın Cenevreye hareket 
edecektir. 

• Rasathane mQdQrUmtlz FaUn Almaıı. 
yaya giderek aiparif edUmı, olan mUhim bir 
raeat aletin1n tecrübelerinde bulunacak.. 
tır. 

• 12 Avusturyalı eeyy&htan mürekkep 
bir grup dUzı otobtllle oehı1mize gelmi§Ur. 

• l'loryada yapdan bir ln§aat ınrasında 
denizden 8 metre ileride çok taUı bir su 
bulunmU§tur. 

* Ankara ve tzmlrden llOllJ'a oehrlmlzc 
plen P.oma Ucaret mQmeuillmiz Suphl Ziya, 

dUn ihracat taclrlerUe görtlfmU§Ulr. 
• Verilen malQmata göre, Ankarada bir 

1ataDografya kursu ~dacaktır. 
• Radoa adam eabık mille müdllril ve l 

talyaıı arkeologlar tefi doktor Jakablye A. 
nadoluda yapacağı tetkik seyahaU lçfıı mü. 
a&de verllm1§Ur. 

• Orta tedrtaat mtldtlrU Avni orta ted.. 
rlsat kadroları Ue meHul olmak tızere An. 
karaya dönmllftUr. 

* lıılaarlt vekili Sattet Ankan maartt 
erklnmı: dlln Park otellnde kabul ederek 
kendflerDe görilfmU§ttlr. 

Dıearda: 

• Londrada çıkan Mornlng Poet gazete. 
111 Fram!z bqveklll Leon Bluma taha1a et. 
Ufl ba.fm•kalede mumaileyh! metetmekte. 
dir. 

* Bovyet Ruayadakl mualllmler heyeU. 
m1z Lenlngrattan Koekovaya d6nmQftUr. 
Heyetimiz bugün Kırıma hareket edecek. 
Ur. 

• Eaıld Romanya hariciye nazın TttUlea. 
konun Tokya senrllflııe tayin edileceği 

söylenmektedir. 
• Mezuniyetini uzattıtı b&ber verilen ln. 

glllz ba"veklll Baldvlnln laUtaaı da mevzuu 
bahsolnıaktadır. 

* İngtlla hUkdmett Lokarno miaakmJ im. 
Zalamq olan devletleri 9 birinci tefrinde 
Londraya içtimaa davet etmJfUr. 

• DUn Venedtkte baZJ ziyareUer yapan 
ve yemeği İtalyan hariciye mUatep.rile yt. 
yen Lehiatan orduları erkbı harbiye reial 
general Rldz bu akp.m Lehlatana mUtevec. 
clhen hareket edecektir. 

• İngtllz bahriye nazın Slr Sam.Uel Hovr 
Kıbnatan AUnaya gllmlftir. Yunan gaze. 
leleri bu ziyarete ehemmiyet attetmokte. 
dirler. 

• Akdeniz yüksek komfteat Partate ilk 
toplantıamı yarın yapacaktır. 

• Almanyada bulunan eabık lngtllz b&f
veldU Lott Corç Stuttgart1da sanayi mUea. 
8eMlertnl ziyaret elmlftll'. 

* DUn Yuzıanı.tanda bafwkU Metakaa. 
ımı rlyueUnde yapılan btr toplantıda ko. 
mllniltıertn takibine dair olan kanun iL 
y1buı tanzJm ed'Jml§Ur. Bu llytha D&&U'lar 
mecUaladen seçerek, n8fl'edllocektlr. 

Radyo 
Veni programla 

dün gece neerlya
tına başladı 

İstanbul radyC1su dün akşamdan iti

baren yeni bir program ve 
neşriyata başlamıştır. 

Alaturka musiki radvo programla
rından iki sene evvel kaldırılmıştı. Dün 

akıam eski musiki tekrar radyo progra

mına girmiştir. 

Eskiden saat 18 de neşriyata baılı
yan İstanbul radyosu dün akşam yeni 

program mucibince saat 18,30 da neşri
yata ba§lamıştır. 

Radyomuzun C9ki ve yeni spikeri 
Mesut Cemil dinleyicilere İstanbul rad 

yosunun hükumet eline geçtiğini bildir
mit ve bundan sonra neıriyatta takip 

edilecek şekil, programlardaki değişik

lik hakkında izahat vererek yeni abone
ler için ne tarzda hareket edilmesi la
zım geldiğini de anlatmıştır. 

Dün akşamki neşriyat zengin bir 
programla yapılmış bilhassa bayan Mü· 

zeyyen ve Kemal Niyazinin iştirakile 

halk musiki heyeti Sadullah ağa, Ah· 
met Bey, Ata efendi ve Dede merhumun 
eserlerini çalmışlardır. 

Bundan sonra Münir Nurettin Gür 
ses halk türkülerini söylemiştir. Evvel-

ce saat 22 de biten program saat 23,30 

za kadar uzatılmıttır. 

Şehrimizin blitün tanınmış musi-

ki üatatlan Münir Nurettin, Safiye, ve 
Vedia Rıza ve saire raıiyo kadrosuna a
!ınmıştır. 

Radyo ı,ıerl mUdUrıuıune 
Yr.11 ta)ln edildi 

Ankara, 10 (Telefon) - Şimdiye 
kadar Ankarapalasın zemin katını 

işgal eden Ankara radyo stüdyosu 
Yeni şehre nakledilecektir. Radyo 

için yeni spiker alınacaktır. Bu vazi. 
yette şimdiye kadar Ankara radyo. 

su .rpikerliği vazifesini yapan Er • 
cümend Behzadın açıkta kalacağı an. 

laşılınaktadır. Radyo işleri m:idür 
lüğünt! Riyaseticumur bandosu şefi 

Veli ta>:iıı edilmiştir. 

Kau neticesinde büyük bir 
~o/ör Emi" ~ 

meye maruz kalan Maraş -1 
tıbbın recf ei dimaği -:!ediği f' 
sarsıntısına uğramıştır. Harici 
ralar ise yok gibidir. 

Kazazede sayla va dimağ rrıü 'P 
sıslardan ve operatör ~. " 
mal, lhsan Şükrü, Şükrtl 
Feridun Şevketten mürekk~ 
heyet ayrı ayrı konsütaBY 'ı 
yapmı~ neticede hastal ğuı 
ğırca olmakla beraber mutat fll, 
ni teKipten sonra iyileşeceii ~ ... 
:ıti hasıl olmuştur. Vaziyetin d 
met k~sbetmeyişi şıfa bula 
bir d~:il adrledilmektedir. _6'# 

Refikal:ırının yaraları eSV" ' 
hafiftir. 

Diin Milli Müdafaa ,·ekili 
Özalp, Vali Muhiddin fı's.U11 

General Ali Said, Atina sefiri (lllff 
Eşref . Kütahya mebusu doı,tot .ı 
hlsi K:rdar hastahaneye geJcrk 
rette bulunmuşlardır . 

Mitatın ve zevcesinin sıhh•tl 
bu sabah Haydarpaşa hastahanetiıl __ _,, .. 
sorduk. Her "!:isinin de sıhhatle ti 
dünkü vaziyette buhmdıığu ce~ıl>J 
riWL ~ 

M;t=ıta ve zcv·csine acil afiyet 
menni ~deriz. · / - ~ .. e ir bombe- rd•rt"CI" 
tayvares; dostO 

Altı k {~i öSdll _,,-
.•aris: 10 (A. A.) -Bir boil' ~ 

dıman tayr.resi dün BarlödUk ~ 
nınd:ı karny:ı c!~ ll".üı=ıfür. r 
meçhu~dür. için<' eki altı ki: i dt ,ı 
ölmüş \'e uça.)l tamamen haraP 
muşıur. 
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a 
lrı!enbire aklnna geldi. Akrabarn-
Atabistanda bulunmuş bir kiiçük 
a 80rdum: 

"l{UZUzn "Ya.lel ne demektir? .... ,, 
1 

.\..Bilmiyor musunuz?.. "Gece,. 
it.. "ya leyi., yani ''Ey gece, •.. 
~ . . . 

af bir şey söyliyeyim mi? .Mek
CJ>eycede Arapça okumuş olma

hatta bu dili tercümeler yapacak 
de Vaktilc ilerletmeme, Suriye 

~ atıorindc Arapça konuşmama ve ı 
I,, e dai:- muhtelif fıkralnr bilme-
~en. bunun gece manasına ge. I 
"\>a ley},, olduğunu bilmiyordum ! 

IA bil.deki ''Medet., diğer dillerde· ı 
'ola.,,, "Helo,,. "Heyhey.,. gibi bir j 
\&anıyordum. Daima aklıma gerr 

Berinı. 

~'illa ~yt.an yolculuk ederlerken. 
dü§Unmüş: "Ben dünyanın eıı 

krkısıru biliyorun:ı. Dur hı-le şu 
' bir oyun oynayayım!,. Ve yük 
\ 'esıe demiş ki: "Birader! Nafile 

llthniz birden yilrümiyelim. Nö-

biribirimizin sırtına binelim 
9.ki bir şarkı söylesin. Bitince 

bu sefer de öteki binsin. Öylece 
llıa devam edelim . .,, Arap razt 

Mukavele mucibince şeytanın 
~ binip "Ynlel,, i tutturup bir da· 

, l'llemiş ve Bağdada vıirmış .. 

~ıt itte, o SÖzün tesiri bende bu neviden 
.it fıkralara inhisar ediyordu. Me· 

~~?~ bunun "Ey gece,, manasına 
, ı. ginı bllirtni!'I. Fakat "Yale?,, i yine 

~o . .. 
?tıık bir söz bulmakt.n rnusırmıs-

t\> h 
alkı: 

~asıı oluyor da f arketmedin? -
•aştılar .. 

~i sizde hayret edeceksiniz .. Fa
t.9i.!!n ne basit r;cyleri neden sonra, 
"düfle öğreniyor: 

... . . 
n.Uyoruın: 

,.: niçin bu derece ''Yalel,, e müp 
''eden her şarkısında bu var? 

Ü Arap içiıı, gece demek her 

" Ancak güneş battıktan sonra 
alıyor, oh diyor, yola çıkıyor ve> 
8ôylfyor .. Devenin Ustilnde Jan-

tur giderken de, ..mcmnuniye
"Ya leyl !., diye haykırıyor .. 0-

0.n aşk hayatı da gecelcyindir. 
~gilfsini dİl.)ünüyor. Yine nynı 

\ içinde: 
\"a. leyl ! 

l. • •• 
ı~ Arap için, gece her şey .. 
b"' onun meşrebince; rac1yolanru 
'""le inletiyor: 
l ~a lcyl! Ya leyi.. 
~~ltkeli mi, bir sözün meşhur ol

lçfn, gilT..elli de mutlalta şartmış 
~· Arap musikisinin bu en tnmn
ıf.~karatr da Arap hayatmın en Ja

Otıuıu terenniim ediyor: 
' • l" tlı ~ a leyl! Ya Jeyl ! 
ıı" ~ at bize ne oluyor ki, bütün dün
', ~10dilerini bırakıyonız da radyo-

1,J ~~a geçince ille Mısır radyosu-
11-"•ll'ane açıyoruz ,.e Arnbm yalc-

ıı ll.le~1p duruyonız" 
~ 'Vft-NO 

~ C)ln müptelası 
,e- ~Qkallı kadın 

Esnaf 
cemiyetlerinin 

vaziyeti 
Halledilemlyen 

bir muamma mı'? 
Son zamanlarda müşterek esnaf ce

miyetleri hakkında gazetelerde yapıl
maktn olan ne§ı·iyat cemiyetler muhi
timlc ehemmiyetli bir tP.ııir uyandır

mıştır. nu neşriyat i.izcrinc ınii§tcrel~ 

büroya bır takrir \·erilerek büroya da
h1l cemıyC'tlerin iclimaa daveti istcnil
m ·.,_ı ır. 

Bunun için Ticaret odası esnaf şu. 
besinin de gösterdiği lii7.um üzerine 
müştcn~k ccr.ıiyetler n·islcri toplan
mışlardır. Toplantıda ıızıın boylu ve 
bir hayli de münakaşalı olarak mü§te· 
rek cemivetlerin vaziyeti görüşülmüş
tür. Bilh;ssa gazetelerin mevzubahs 
ettiği vaziyetin mevcut olup olmadığr 

soruşturulmuştur. lçtimam netkesin· 
de heyeti umumiye bir karara varamı
yarak işi merkez hçyeline havale et
mi5tir. llk içtimamda bu mevzuu tet
kik eden fakat bir karara varamıyan 
mf".\rkez heyeti de oda esnaf §Ubes:ne, 
o makam da oda k~ltibi umumiliğine 
havale etmiştir. Söyle.ndiğine göre bu
radan da oda idare heyetine gidecek
tir. Oradan nereye gideceği henüz ma
lOm değild'r. 

Bir şilep 
iki çocuk kurtardı 

Oün l\larmarada iki yaramaz, bir 
snnda• içinde açlık ve ümitc;izlikten 
ölmek üzere iken bir şilep tarafından 
kurtarılmıştır. 

nn iki yaramaz Üsküdarda oturan 
16 ya~Jarrnda Adnan ile küçücük kar. 
desidlr. Üsküdar iskelesinden evvelki 
gü~ bir sandala binerek denizde 
gezmekte olan küçükler akıntı te. 
siriyle Hayırsız Adaya düşmüşler 

dir. O ge<'<'Yİ Haymnz Adada ge~iren 
<:ocaklar ertesi glin her şeyi göze 
alarak tekrar denize açılmışlardır. 
Bn defa da ~andal Ye.~ilköy önle. 
rine dfü:;müş ,.e orada tesadüfen 
geçen şilep tarafından kurtarılmış . 
hr. 

Yalancı şahltllğln 
sonu budur 

Diin Sultanahm<'t birinci sulh 
<'eza mahkemesinde hir kadın ~ahid 
te,•ldf edilmiştir. mr hakart~t da • 
rnsrnda şahadet l'tmekte olan Me. 
Hi.hat ismindeki hu kadının yalan 
yere r;ahadct ettiği an !aşılınca der. 
hal tevkifine karar ,·erilmiş ve 
Melahat tl'\'kifhal'r.H götürülmüşütr. 

Ruam 
sine 

mucadele
başlonıyor 

Ziraat Yekaleti İstanbul ,;ıaye. 
tinin Ç.ataka, ~ilivri, Üsküdar, 
YnJo,·a, Bakırköy, Kartal, Beykoz, 
Şile, lleyoğlu, Sarıyer, Fatih ,.e Eyüp 
kazalarını birer ruam mücadele 
mmtnl\nsı olarak il:in <'imiş ve 1 
Tcsrincnelden itiharen bu mıntaka. > 

larda ru<1.m mücadel«'.sine ba~lan. 

Şikayetçi 
işçiler 

Tahkikat ehemmi
yetle devam ediyor 

tş dairesi reisi Enis Behiç Bursaya 
gıtmiştır. Bununla beraber, iş kanu
nunun yüklerinden kurtulmak için ba
zı i§ ~hipleri tarafından vnziyctleri
nin değiştirildiği irldia cdilen işçiler 

hakkındaki tahkikata şehrinıizde bu
lıman iş dairesi şefleri tarnfından de· 
vam edilmektedir. 

Bu işçilerin şikayetleri b~ında yev
miyelerinin saati mesaiye göre tebdi
li işi gelmektedir. İşçiler bu ı:-ıurctle 
iş kanunu çıktığı 7..amnn gadre uğra. 

mış olacaklarından, cumartesi günü 
ö~lcden sonraya ve tatil günlerine ait 
yevmiyelerini alamıyucnklarında endi
şe etmektedirler. Halbuki iş kanunu 
esasen haftayı 49 Mate ayırmı~tır. 

Bir fabrika işçisini cumartesi günü 
öğleden sonra çalıştırırsa hafta araın 
günlerden bu öğleden l50nra saatleri 
kesilmek suretile amele daha az çalış
tırılacaktır. Çalıştırmazsa bu saatler 
diğer günlere ilave edilecektir. Bu ba
kımdan amelenin hakkı zayi olama
yacakıtr. 

Eski işçileri çıkaran fabrikaların 

da dolayısile zarar göreceklerine şilp
he edilmemektedir. 

ÇünkU yapılan tetkikler de mlitehas 
sıs işçi azhğmrn mevcut oluuğunu 

göstenniştir. 

Helediye 
Tefrlnlevvelln bafmden 

itibaren 
Techiz ve tekfin 
işlle uQraşacak 

Teşrinevvelin başından itibaren 
Belediye ölülerin techiz ,.e tekfini 
işiyle meşgul olmağa başhyacaktır. 

Bu husustaki tertibat alınmış ve 
Reledb•e şubelerine keyfiyet bil. 
dirilmiştir . btiyenler bu tarihten 

itibaren en yakın polis mevkiine 
keyfiyeti bildirdikleri takdirde mu. 
ayyen tarife dahilinde cenaze le. 
ri hangi sınıftan iRterlerse o stnıf. 
tan kaldırılacaktır. 

Belediye bu sene bütçede l'hem . 
miyetlice bir tahsisat olduğc için 
~ehir i~indeki 

zim edecek 
çevirecektir. 

mezarlıkları da tan. 
,.c etraflarını dıvarla 
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ôüacıin Bat~ı 
18 29 

,~ 4.10 12,11 ll'i.46 l8.29 20,0t :l,5:'.' 
t .. ~ .. 9,42 5.42 9,19 12,00 1,33 9,24 masmı alakndarlara tebliğ etmiştir j 

. IJu ayın 18 inde kü~ük sihhiyt• •••••••••••••• 
memur mektebinde ~algın hastalıklar 

Dün gece toplantı hnHndc bulunan Yu. 
nan kabine.si 30 mebus tarafından basılmt§. 

Yaş meyve 
ihracatı 

Bu sene muntazam 
ambalajlarla 
yapılacak 

Yapılan uzun tetkikattan sonra bu 
sene hrice çıkarılacak yaş meyveleri-
miz anbalajlarının muntazam bir şc. 
kilde olmasına ve staııdardizasyonu
mın yapılmış olmasına karar verilmi§· 
tir. Esasen bizim meyve ihracatımız 

da.ha başlangıçta olduğu için bunun 
kolay olacağı tahmin edilmektedir. 

Bu işte en mühim rolü lş ve Ziraat 
bankaları tarafından 100,000 lira ser

maye ile kurulan ''e gelecek ay başm
da faaliyete geçecek olan yaş meyve 
ihraç şirketi oynayacaktır. Bu şirket 
ilk iş olarak clmalanmızı ele alacak
tır. 

Diğer taraftan bu sene kavunları
mızın ve üzümlerimizin Kaliforniya sis 

temi anbalajla ihracı da ta.k~rrür et
mi.stir. Bunun için bir heyet evvela ka

vunlar için Bandırma ve sonra üzüm
ler için lzmirde iki anbalaj tecrübesi 
yapacak, bunlar ihracatçılara gösteri
lecektir. 

Ad il yede 
Her yarım saat için 

4dava 
Dava aaaflerl artık buna gUre 

teablt edilecek 
Adliyede ötedenberi günlük da 

Yaların . bir kısmı öğleden evvele 
n diğer kısmı da öğleden sonraya 
konuluyor ve umumiyetle öğleden ev. 
vel için yazılan celpnnmelere saat 

10,.'10 ve öğleden sonra yn:r.ılanlara da 
14 yazıhyordu. Bu suretle ayni S.'l 

attc gelen suçlu ve davacılar saat. 

lerce Adliye koridorlarında ~tralarını 
bekliyorlardı. 

Gazetemiz, mükıddit defalar bu 
sakatlığı göz önüne alarak buna ça. 

re bulunmasını, dnaların 10 ,.e 
14 gibi öğleden ene! ve ~onraya kon. 
masının mahzurlarını söylemişti. 

Bugün memnuniyetle göriiyoruz ki is. 
tcğimiz yerine getirilmiştir. 

Adliye nkaleti dün Adliyeye 
gönderdiği bir tamimle bundan son. 

ra her yarım S.'latta dört dava na. 
zarı ~tıbara alınarak davaların sıra. 

ya konulma:;.ı bildirmi~tir. Bun . 
dan, yalnız bu;;:iinc kadar saatleri ta. 
yin edilmiş olan da,·alar i.-.tisna e. 
dilmiştir. 

sn~cırtayn 
<dloOalf))<dJ o ıra ın Daıır 
Bir doktor daha 

tevkif edildi 
Sigorta reı.aletinden dolayı ,.l' 

saht~ rapor vermd< suçiyle dün 
bir rlcktor daha adliyeJ e 'feri imiş 

ve Jfancıyan i:-mindeki hu doktorun 

t;UC:U sabit olduğundan tevkif 
t•dilmiştir. 

Hancıyan bilhassa Şazik i~in bir 
rapor vererek onu ölii gibi göster. 
mi;:-tir. 

Hancryanla, Sigorta r<'zalcti işin. 
(f~ mc~k~rtarın sayı.sı beşe haliğ ~td' ~~an bir müddet en·cl Hki.J 

~ ~~ hsas mahkemesi tarafından ----------------------------------------------
' ~tiptcJBsı olduğu için 200 gün ••••••1111• 

şubesi mütehassısı doktor Cevadın 
reisliği altında bir toplantı yapıla.! 
rak mü<'adcle esa~lan t.«'shit edill'. 
cel<tir. olmaktadrr. tır. Donanma Pireye çağırılm:ştır. 

ııı:ıasına çarptırılan Maryam 
nede delilik aliiimi gösterdi. 

~ • Bakırköy Emrazı akliye has. 
, tsi~.e gön derilmi~ae teda,·idl'n 
'ıt· dıın Miiddciumumiliğc gönde. 
~t, 
't~ f r.Yanun başı erkek gibi traşlr.I 

~ın garibi sa.kah da t"ardır. Yavaş yavaş eve alışlı:;.~ınız 
K . (Her zaman bekliyen) imzası ile aldığımız mektupta de-

~ udüsle 1 n;.yor ki. . 

~i~~demelerde 3 "Evliyim, ç.:ık iyi bir kocam var, eğer kendisi işten çıkar 
~ ·~ POiisi ölmüş\ıkmaz her ak~:ım kahveye gidip bilurdo oynamasa çok me-
• lldra: 9 (A. A.) -Alman Ajan.1 r.ut olacağız. Fakat o bilardonun kendisini işten sonra din· 11

dUste birkaç saat süren birll lendirdiğindcn i..ahsederek bu fidctindcn vazgeçmiyor. Ben de 
:'-'tde üç lngiliz polisinin öJ. her akşam geç vakitlere kadar kendisini evtle beklemekten 

bfJdirmektedir. &Jkılıyorum. Bu ahlakından onu vazgeçirmek için ne yap-

malıyım' .. 
CEVABIMIZ: 

Bazan kendisi ile beraber gitmiye o:ıu razı ediniz ve ar· 
kadaşlarmı eve ça·ğırarak onu eve bağlamıya çalışınız. Ken
Jisinin yüziine karşı bir şey söylcıl'emeniz lazımdır. Çünkü 

bu kadar zamandır alışık olduğu bu oyunu birdenbire bırak
manın onun için imkanı yoktur. Onu yavaş yavaş eve alış· 
tırmıya bakınız. 

S l\..D Sal liiHd) al liıı ~ © lF ~ 
Açıl.: Sözde Burhan Cahit ya~ıyor: 
Musolini manevra yaptırdığı ordu

sunu teftişten sonra haykırıyor: 
- Sekiz milyon askerim '·ar. r.üve

nen gelsin. 
Hit.lcr Nazi kongresinden döniic\in

de nutuk Yeri~or: 
- On milyon asker dökebilırim. ls

tiyen çıksın. 
Voroşilof Rus mane\Talarınm so

nunda haykınyor: 
- Faşist memleketlerden bı;.<> dog

nı tüfekler diinüyor. l<.,n.kat hC'p•;ini 
ezecek kuv\'etimiz var. 

Eskiden diplomatlar ketum olurlar
dı. Böyle havadis uçuran gazetel"r bil .. 
nskeri esran ifşa ediyor diye c!ıvnnı 

harplere verilirdi. Şimdi diplomatlar 
liderler harpten, ordu kuv'\'etinden. 
ezmekten bahsediyorlar. · Bunun için 
ae dünyanın siyasi hnvası hep knra 
bulutlu görünüyor. 

Yalnız bir şey var. Eski diplomatlar 
susar, saati gelince hemen harekete 
geçerlerdi. Şimdikiler boyuna sövli
vorlar. Fakat yıllar var ki bir hareke
te geçeni gönne<lik. 
E~ki babayiğitlerin bir lafı \'ardı: 
- Söyliyendcn korkma, susandan 

kork! 
• • • 

Fakat .m dcı.>i'rdc 1dmsenın sustugıt 
yok~. ôyleyso 'kcrka.cak bir ::ey yol;. 
mfl dcnriniz1 

FeDeğe oaf mı 
atoyeo>ırOaıır? 

Fe"lek eskiden bckar1ığile meşhurdu. 
Şimdi evlendi. Fakat hcila ka<lnılann 
yolda erkeklere 1ô.f atmasından :ı·iM.

yetçi. Y cngenıizin di1:1wtini celbcdo
riz.. N o oluyor yah ıt 1 

Kanunda 18.f atmak bir cUrümdür. 
Cüriimdür ama daima değll. Mesela 
ben yolda giderken Mis Yalova deni
len meşhur kadının yanından geçer
ken: 

- Of, yanıyorum! desem, bunu da 
bir iki kişi işitmiş olsa o kadııı beni 
mahkemeye sürükleyip; 

- Bu bana lif attı! diye .mahkum 
ettirebilir. Ben: 

- Aman efendim! Ocağınıza düş
tüın. Bunun neresine yanayım. Ben sı
caktan şikayet ediyordum. !sterseniz 
o gün o saatte havanın ne kadar sıcak 
olduğunu rasathaneden sordurunuz.., 
desem derdimi dinletcmem. Mahkum 
olurum. 

Kanun, kanundur. Diyecek yok! 
- L8.f attın, eczayı çek! derler. Di

ğer davaya bakarlar. 
Lakin, aynı kadın doğru yolda göğ

sUnü bağrını açrp beni de göstererek: 

- Aman Allah, bu adam beni yak
tı! diye bağırsa kimse aldırmaz. Çün
kü o kadındır. Ben de erkeğim. 

!şte ben laf atmanın bu kısmını da 
CC7.a.ya tabi tutsunlar istiyorum .. 

Neden benim yaptığım cüriim de, 
kadının yaptığı cürüm değil?! 

Mademki her şeyde müsavi olduk .• 
Laf atrnakdaki bu fark neden? .. 

(O)~lfD ftag(tj)e ~an o O< 
b u IJıil ıra li1l o 

Gc=gin Kurundn ya:::ı.yor: 
Livarlar, tenekeler, sepetler bomhoı,. 

Bu yıl Boğaz çok cimri. Ne yatkın ba· 
lığa, ne zengin corumlnra rastlanıyor. 
Bülbül umarken ltarga tutanlnr gibi, 
lüfer zokasında trakonynlar çıkıyor. 

- Balıkların da aptt.lı kalmamı~! 
NüktC'sini savurdu. (;Hlüııtük. Falmt 

ötede b;r facianın 1,ehiri nkı:,·or, son 
ekmek parasını ~·eme \'eren zn\·:ıllılar 
knn ağlıyorlardı. Biz dönüşte U>ngirı 
bir sofra bulmuştuk. Onlar, clJnmeğ'e 
katlanamıyorlar, besisiz yavTulnrınm 
Umitelrini bu kadar erkenden i)ldiir
mck istem:yorlardı. 

Eğlerunek için çıkmt~tım: i~inı rc
delcnmi~ döndüm. 

Buğday ihrae:ıtı 
başladı 

Buğday ilıracatrmızda ilk hararet 1i 
hareketler başlamıştır. Dün J>iy~ava 
gel~n ınaJumatn göre Mcrsiııdcn b ş 
kuruş fiyatla ilk parti ttaJyay<ı ihraç 
edilmiştir. 

Yunanistan, Suriye ve Fransadun 
da talepler vardır. 



L 

ispanya • 
ıs yanı 

(B<U}tara/ı 1 incide) çamdan tabutlara konulmaktadır. İrun 
la~mak suretiyle Oviedonun imdadına polis µlüdürUnön cesedi pek iri oldu
koşmaktadırlar. ğundan bacaklarını kıvırmak mecburi-

General llano, Talaverada general yeti hasıl ol,muıtur. Primo de .Riveranın 
Mola ile general Franco kuvvetlerinin naz rlarından Leopold Matusun cesedi 
iltisak peyda etmeleri beklenilmekte ol· çok büyük olduğundan bir örtü ile nak· 
duğundan Talaverada mücadelenin ~id· ledilmiştir. İki yüz kişiRin fişek aan
detini kaybetmiş olduğunu radyo ile uıklan üzerinde yatmakta oldufu pis 
bildirmiştir. bir kulübeye doğru uzanıp giden bir 
Alma~ya va ltalyamn astlara koridorda üç delik görülmektedir. 

Y ar.datm Ademi mUd•hale kongresi 
Londra, 9 (A.A.) - İspanyaya gi 

den gönüll\i seyyar hastahanenin ba Lon•lra, 9 (A.A.) - Bu sabah ha-
şında bulunan Vikont Churchil, İspan ritiye nezaretinde M. Morrison "İngil-

. B ı.. tere., nin riya.setjndc toplanan beynel· ya tıbbi yardım komıtesi, .aş·~akanımı 

çektiği bir telgrafta, ltalyanlar ve Al milel edemi müdal)ale tanzim komisyo· 
rnanlann Jspanydqaki asilere n::J temadi nunda Portekiz mümçsş,ili bulunmamış· 

tır. Komisyona Fransa, İtalya, Aln;ıanyen si)ih vermekte olduklarına dair het 
gün gözüken deliller mevcut bulu..ndu· ya ve Amerilta mümessilleri iştirak et-
ğunu, bildirmiştir. Bu telgrafın bir su· m\slerdir. 
reti, Plymouthda İngiliz smdikjılan San Şe!lastlyan dUştU mU ? 
kongrcsi.ıe başkanlık eden M. C'~rint: Londra, 9 - Henüz teeyyüt etmiycn 
gönderilmiştir. bir habere göre Miler bugün Sen Sehas· 

HUkOmet f!!ran.saya Bolear t;en'e ~rmişlerdir. 
ada:tarr:ıı verecekmlf Port:ekfzin asi 
İspanyada iki muharip taqıfm, İs· gemileri 

panyanrn Akdenizdcki a9aları mukabi- Yalker.larl suya lndirdllsr 
linde, maddi bir yardıma mazhar olabil· Dün Po:rtekizde ,·ukubulduğunu 
mekte oldukları hakkında bazı şayialar yazdıt!ımız Pol'lekb; isyanı Jınkkın. 
dolaşmaktadır. da müte.mmim malUmat gelmi~tir 

Söylendiğine göre, mesela, Kata- Bu mıılOI\lata göre iki harp gemi. 
lonya hükumeti, Fransaya mühimmat si tayfası komünist pro,p~gnoda. 
yardımı mukabilinde Balear aclalanndan 81 te.ı;:iriylo isyan ederek Madrit 
bir kısmını venneği teklif etmi~tir. hükür.ıctinc yardım et1™!i;-e karar 
lrunda cesetler ""kledlllyor \'ermi~lcrdir. 

İrua, 9 (A.A.) - Havas ajansı mu· Asller bahriye nezareti tarafın. 
habiri M. Jean Fantenoy, halkçılar cep- da.o. gö.gderilcn ı.u.I.>ltlcrin üzeriae 
hesi milisleri tarafından idam edilmi§ ateş ctnıi.)erdir. Hii\iumet kuv\'et. 
rehinelerin topraktan çıkarılmasında ha- leri dt geoıisi hafi( bolllh\1-l:Ula.. bom. 
%11' bulunmuştur. B~rın ~rkadaşlarz bardıman etmi!'>lerdir Müsademe ne. 
büyük bir sukur kazmışlar ve idam e· ticesinde asilerin dört reisiyle 
dilenler tabuta konultnaksızın karma- l~ asi ölmüş l'C ) irUlisi de yaralan. 
karı§Ik bir halde bunun içine atılnuşlar· mış, neticede asiler teslim olmuştur. 
dır. Portekiz hükfımcti.Qin tebliğiue 

Karlist aşkerler,, bu çukuru ayık

lamakta ve gözleri toprakla dolu kurşun 
renkli bir takım cesedler çıkamıctkta

dırlar. Bir zab~t. bu manzaralar karıı
&mda gözlerinden y"şla.r bop.ı;ıan ka
dınları isticvap etmektedir. Cesetler, 

göre .Aviıau ,.e Dau İf.;imli bu ge. 
:ıuiltt 'I'ag~ n~dni geçerek aç.k 
deniıe çu...,maJ.;. üzcı: idiler . Avize. 
su fu:.erine açılao ntcsle baş tarafı 
tahrip edilmiş olduiu halde k:ır:ıya 
oturmuştur. 

~~~~~---------~---~~---------------~~---------

i{üçük itilaf Italya 1 le pamuk hı 

HABER - A1"am Postam 10 EYLUL - 1936 

Kral Edvard vm Alln8nyaYa sığalll 
TUrklyeye g~llşl 
uzerıne ıngmz yan Almanlar 
Gt2zctelerlnde / . id l · d " 

( 846 tara ı 1 ınc eJ şele pızi şım i neı ,;ile-. 
dostluk yazıları fırka.onnın büttin kunetleri karşı ·I daha çok alüadar etıarlı\1 devam ediyor •m~ şinıdiyekadar )aptıjımız iş.! se ~unu unutmamalıdır~' 

Sunday Timcs isimli İngiliz gazete
~ 6 eylül tarihli ba~makalcsini kral 
Edvardın İstanbul ziyaretine tahsis et
mİ§tir. Bu yazıda ıöyle deniyor: 

"Krahn Akdenizdeki hususi gezintisi 
Atin• ve i~tanbul ziyilretile nim resmi 
bir mahiyet almr§ bulunuyor. 

Kralın Yunanistan ve Türkiyeye a
yak basıı;ı her iki milletin de lngili~lere 

kar§ı be~lemekte oldukları dostane his
lerin izh~rına vesile olmu~tur. Elbette 

ki Akdeniz vaziyetinde bizleri birbirimi
ze çekmekte olan mühim tmiller mec
cuttur. Maamafih Türkiye ve Yunaniı-

tan için İngiliz dostluğu uzun maziye 
dayanan bir an'anedir. Gerçi Türkiye i-

le olan dostluk 1914 - 1918 senelerin 
de tevakkufa uğramı§Sa da Tilrk - İn
giliz harbi hasrmların birbirlerine kartı 
beslemekte oldukları hilrmeti azaltmak 
yerine biHlkis fazlalattırmıştır . ., 

Yunan gazetelerine gir• 

terin hesabını veı:irken gelecek 1 mille~inin yaşama hııJ>.kl 
gün le!'dtı yapacağııaıı işleri de an. letle .. inki \\adar bilrüktli.l'· 

1 
lata.cağım. aoı,evlzme htlclffll 

Dört HMdenberl yaj)makta ol . Hltler bundan sottrt 
duğumuz i~leı; Almanyayı, dünya. dört sene için yapılması "' 
da kendLc;ine layık mevkie çıkarmış. k 

lan işlerden babsedere : "' 

tır. 1918 stnesi ikinci teşrinin de - Önümiizdeld dört!;. 
N l de Almanya mı:ht:tc old faaliyete başlamış olan asyona . l 

Sosyalist fırkası, tarihte msli gö. maddeleri temin ve yı •b 
rülmc-miş mucizeler yaratmı1tır. P. sanayi ve ticaret mallar~ ~~· 
roğramımızı önceleri bir hayal ola miyetınden kurtulmus e>lll ~ ıt 
rak görenler, şimdi onun harfi. pr~ramın tahakkukıı içi• b 
yen tatbik edildiğini hayretle- sey ya bijtün kuv,·ethıi şeftf"t 
retmthtedirler • ., hlç hır zaman vaz geçıµ.e 

Hitler bunu müteakiben dört se . temJ~kelerinin i~desi ıçın 
nedir tahakkuk ettirilen plhları cakttr. 
ve Almanyada i~izliğin ortadan Oniimüzdeki dört şene 1 
kaldırıldığını anlatarak bütün fab tiin ı(UV\'etimizi bu gayenlll 
rikaların yeniden işlemt-fe başla koku için kullanacak ,e 
dıkları ve bu meyanda otomobil n kadar diğer meseleJerd~c' 
diğer vesaiti nakliye fabl'ikaları · bu defa da muhak~k nıuzş fi 
nın i.stih8alltında rekor kırdıkları. ğız. Çünkü bu meıo:ele Al~ı~"·.m 
nı, ayni zamanda 935 sene.si içinde hayat ve memnt meselesıdıf· h 

Atina gazeteleri ismet tnönünilft 7000 kilometrelik yeni demiryolu ya. flitler hundan sonrB JJ0
1111 Londraya yapacağı seyahatten büyük pıldığını anlattıktan sonra : hücuI&t eden şu sözJ~rf sörff_.f' 

bir ehemmiyetle bahsetmektedirler. Ga· _ En şayanı dikkat cihet de bü. _ Hedefimiz Atına~>:, 
zetelcr kralın Türkiyeyi ziyaretinin za- tün bu işlerin bir tek Yahudinin hangi bir istila tehliket1ı11r· 
mania mühim siyası neticeler vereceği yardımı dokunmadan ba..,.rılmış ol • 

:.- tarmaktır. . Lif kanaatini izhar etmektedirler. masıdır! demi•tir. 1JP 
· · ~ Biı miJli ... ·etçiyiz ,.e h1Ç •. _.t Atinada çıkan Katimerinı ıazetetı Yahudilerin elinden kurtulmuş " - til' ... 

de diyor ki: olan Matbuatta artık tamamen Al. Bolşc' izmden ve mernleke ~ 
"Gazetelerimiz son zamanlarda tıı • ~ywn yiik~e~ menfaatleri için şı vuku bulacak bir Bol~e 

ba d .. ül' 13.sımlan korkmayız. Fakat giliz - Türk münaae tm a gor en çalışmaktadır. · . . le IJI 
inkişaf ve aamimiyet etrafında har•ret- Bıı Uerileıneler saf.esinde bqgUn la beta her, her ıhtırna 
li neşriyat yapmaktadırlar. Almanyada yekpare bir millet ku. zır ve kuvvetli olmak içiıt ft 

B · f müddetini uzattık. Bu tedb Bu neşriyat yerindedir. Çilnkü ge • rulm"QŞ. KomUnf8t ve urJuva ır. 

rek Türkiye ve gerek İngiltere öteden- ka~rından eser kalmamış ve Nasıonal tün Almanlar tarafındnrt ti! 
beri mütekabil anla!mak siyasetini ta- Sosyalizm bUtün eski an'anele.rl yı. nuni}l'tle karşılandığına rıtl 
kip etmektedirler. Bu itibarla daha m- karak Alm~yayı ordıısiyle bera. miyoruz, Çünkü Alman nıf\ 
kı bir ıurette birbirine yaklapıak için ber bfr tek adam gibi müştenk sene harp etmektense i~ 
atılan adımlarda hiç bir aodukla karıı- gayesine ctoğru ileriletmiştir. kerlii< yapmağı tereih e 
ıaşınaml§lardır. Yurdun müdafaası için asker. ler. 

ln~iltere kralı Ma~st'e ıckiz~i Ed- lik müddetini iki seneye çıkarırş. Bundan başka her .Al k 
varda karşr tstanbulda halk ve hükil- ken yeni bir donanma ve kuvetll kışla ,.e ev arasında bir far 
met tarafından gösterilen samiQli kabul hava filoları da tesis ettik • Bu hu. Biz sUktlnetle ve çekinırıed: 

. susta ana vatana kavu~mu~ olan mızdakilerin gözlerine 
'oplantısında nelerl 

c;onuşacak ve neleri 
karar.laştıraeak 

takası ve tezahürat, e)de edilen bu me.mnunı- Aı 11ıu R... _ ... tn4ıun dıa • -•nJl'ttV• l"ll kU\"Vt!Lll Dlf" mHlt'llZ: \'-' &.-4 
~~~t-'-1., .... -verıcı :rrettceynamamıarruştu. . l'k k kl ~- lP ... 

ha biçilmez zengın ı ayna arı kalab~Jmek için alın~1 • 
Gittikçe inkişaf eden bu dostluk - temin etmiştir. tedb!rleri ihmal etmıyeceif· -" 

Prag, 9 {A.A.) - Küçük İtiti.f kon
feransı 13 eyllilde baıhyacaktır. Uç 
na.zır, evvdi 12 eylUldc M. Bonesi ziya
yet edccekludir. Kapanma celsesi, 14 
eyIUlde akdolunacaktır. 

Göriişnıeler, bilhassa Milletler Cc-
ıniyetinin reformuna ait projelerle Lo
kamocu de"liletlerin müzakereleri hak· 
landa cereyan edecektir. Tuna havza· 
ama ait meseleler göl'ÜJülürken Avus
turya meıeleai. gtçenlerde aktedilmiş o
lan Alman - Avusturya itilafı ve Avus· 
tutya ordusunun teşekkülü dolayısile 

mtlzakeratm merkezini teşkil edecektir. 
Küçiik itilaf konseyi, Macarista· 

nm Trianon muahedesinin askeri ahka
mmı ihlil etmesi takdirinde küçük iti
lafın nasıl bir hattı hueket ittihaz ede· 
ceği hususunu da tttlrik edecektir. 

Xüçiık İtilaf konseyi, iktisadi nok-

dan takas suretile memleketimiz;e ge· 
tirilen pamuklu e§yanın miktarı 133 
bin kilodur. 

:Bu miktar daha anla~manın uzatıl· 
dığı hakkında.k' tebliğin gümrüklere bil 
dirilmesindı:n önce kapatılmrı bulun
maktadır. Bundan aonra istenecek ta
kas talepleri bu yüzden is'af edilemiye
cektir. 

Avrupa kupası 
Avusturya ife 

Isparta berabere 
kaldılar 

Avrupa kupasının final maçı olan 
Avusturya . Isparta müsabakası pa. 
zar gunu Viyaaada oynanmıştır. 

5tadı dolduran 45 bin seyirci cid. 
den mükemmel bir futbol seyret. 
mişle,· ve müsabaka tarafeynin sıfır 
sıfır berabere kahwasiyle bitmiştir. 

----------------------------------tal nazardan merkezi Avrupada mesai --------------------------------
birliği yapılması meselesinin heyeti u- olan Küçük İtilaf konferansına i1tirak 
mumiycsinı de tetkik edecektir. etmek üzere oraya gidecektir. Kendile· 

Konsey nihayet Fransız - Leh teı- rine Romanya hariciye miitt•ıan M. 
riki mesaisinin akisleriyle de mqgul Badulesco da refakat edecektir. 
olacaktır. Kral Karol, YugoslCW)la batvekili· 

Yelllller Kral tarafından ni peqembe sabahı M. Tatareako ve M. 
lulllul olunacaktar Antonesco ile birlikte kabul edecektir. 

Bdgrat. 9 (A.A.) - M. Stoyadi- Uç devlet adamı, Kralın Sinaiada yaz
noviç, BUkrqte cuma gününe kadar ka- lık malikinesinde öğle yemeğini yiye· 
lacak ve mf.ıteakiben beraberinde Roman cekler ve iki memleketi alikadar eden 
ya hariciye nuın M. Vlctor Antones· iktisadi ve mali meseleleri tetkik 
co olduğu halde 1:4reslavda toplanacak ceklerdir. 

edıe-

Bu ak•am 

SARAY Sineması 
Veni kış mevsimini 

IRENNE DUNNE ve RİCBARD Dlx 
tar .... dan temeli edllmlf 

Kallraıaaa Baydad 
:aıtk ft ..an. fılmi i1e aç.y•. Bu filmin lika ye z•ıinliği ile pel: ...... 
mel jWlalan ft wiw rr ·sin il.titmm calibi &kattır 

11aveten : Ç 1 N P O R S E l.1 E J\f L E R 1 
tamamen renkll Stlly Senfoni 

telgraf haberlerinden de anlaşılacaiı A' 'l) t' i -zde 99 u ••f//t'ı 
ıman mı e ın n yu Alman milletinin an~..._ 

ve.-hile - yeni bir muahede ile takvi- · i ı '-='tü · aatını kabul et. d ...... 
~ partım z n uu n ıcr harını teşkl eden or u ... 

ye edilmek üzeredir. Böyle bir mıalaede· miştir. dumu7.u Bolşevik tehlik 
nin .Uiıııul ve ohen;ııniyet~ bU.ey • ı.-ı..ı,..ı, tt' d·-· · ·1111--1 an d 

r- Ta~- e ır ıgımız •~- · müdafaaya daima hazır ır. 
lemeği ise zait buluyorua. cak kuvvetimiz sayesinde ba~umış 

tnıiltere ile Tüı::kiye ar~cia iı bir- olduı.;lllllHU ilan ehnek isterim. AJ. Almenyada man• 
li&i bugün, sulh isin, Akd.cJ:)izin pr- manyanın emniyeti ancak kuv. Bnlin 9 - Alman 
kında en büyük teminattır. Bu itibar.. ,·etli ordu.su &ayesinde temin edil. büyük manevrası 18 Eyi.,-~ 
la mütasavver muahedenin tahakkuk.u miş bulunmaktadır. yaeak ve 25 şine ka~ar s~ad 
bütün sulh taraftarlarını sevindirecek- 8ugün Anup·,nın birçok mem. manevra Bitlerin huz 

tir. leketleri karışıkhk içinde Mosko • lacak ve umumi ha,ı:_P..te 
lk.l devlet reisi vadak: komünistler ise, Avrupada manyada ynpıll'.trŞ ola~... J 

d bir dünya ihtilali çıkarmak için rın en muazzamı olacaktı_Y. 
ar8810 8 uğrarrlarken, Almanya dünya gen_ç. - 1 

Kar11ıtıktı dostluk liği arasında kardeşlik hislerirıl ço. Bzmnt kal' 
teıgra'fıarı çeklldl ğaıı,na'' maksadiyle ıı inci oıimpt. f lb A kast 

latanbul, 9 (A.A.) - CumurreW Atattırk yad oyunlarını tertip etmiş \'e bu a r 
lle .Majeste sek.lzlnei Edvard a!'Mmda ap.. naile iiı gelmiş olanlar Ahnanyanın Gazete kA§tdl 
fıdaki telgra.tıar teati edilml§tlr. )l&lrvz istikbAldek.i em.niyeti için maktan vaz " 

Ek1e1Ana Kamil Matürk d · J.16 
·-~-· ra.ıı~aıakta olduğunu gö.-müşler ır. i . b'ldi ild•v• .... r .. .... - ~ ,.. zrpıtten ı r ıgı...,; _"J 

Salya, T 
Ttlrk topraklanDdan ayrılırken bana k&r. 

11 gö3terdikleri doat&:ııe tarzı kabulden ve 
gerek ekse:anslarr, gerek ma.kıunatı reeml. 
;ye Ye Ttıık mlUet1 tarafından ~ kar-. 
p tsı.r edlfttt 1lenl goJt motebanllı eden. 
itlnal~ da&&yı. ekııelbllum& QOJf. 
mim.'!' tefekkUrleriaı! takdim etmek ltUr1m. 

TUrkiyede ilk lkametlmdea. pek mvkll 
'* ı.tua mullafaza edecetiDL llbmettarblr 
ifadelerime ~rdifen size eo. iyl tem.QDlleri. 
mı sunarım. 

EkaelAnllDWD 11emahaUe bana taha1a et. 
Ukierl buausl tren aayeııtnde bUyttk blr koıı. 
for tçbıde aeyabat ediyoruz. 

~ TQrk t,şrüıumdaD Al'· 
nbrluıa ıı.na s0Dcl9rmek JU"lreH"lde 1NJua. 
(tukları teısraf. -.ı delta 9tlNtt9 ••• 
bwla •tm.lfUr'· ~ ••mleke"'
mbde lıtR ... ima ılr1laeD lk•...-S 
emumda, TUrk mUleU, haklarmda bealecU. 
11 yt1kMk takdir ve lbt.tıaıaıklor m•au.ıgı 
bislerflıJ lfadıl ede"1mi§Ur. llıılajll~ 1ıö. 
tun kalpleri koııdlaine cealtetmlfUr. 

BeA. pblea. bu cazibeyi. btıtUıl t1lmuli1 
ile hiaaetmenln blytlk zevkinl duydum. ş._ 
renı bUktımdar h&kkmda beıılemekte oldu. 
tum ....ımt doetluk bUılert. iMi llll,.. .._ 
telaktpın buaklıtı uııııtuJmq batın. U• 
tebellür e~ buluauyor. 

Majestelerine, btltlln kalbimle, çok lil
:ul •ır ıte;yabat ve pa;yt.altu..r.& ...... '* 
IWV*tt diler~ eıı ııamild tıımMnUnimt llUut 
~.lıM rica ecWLJn. 

ILATATVRll 

Mtlstelnlell• l•tl)'OP kağ t fabrikımnda gazete ~. 
Almanyanın göıt:ü kh11&ede de • masından ş:mdili~ sa.rfı na.ıa' 

ğiltlir. Fakat d6hill kalkınmayı ko. tir. ~uııa ,ebep ya.p~ 
laylaştınnak içitt ... topraktarınur;. cuete kii~duun. bir-~ 
da yetipdyn iptlclat •••••lere rup. ıual olduiLUm göat~ 
ihtiyaç nrdlr. A~dan gelen. ~ 

Alıaaayada lliilometre bapaa 13& . • . ~ 
kip Ylll'Y•r· Ne kadııa.r feaRI usuller. S,S kuruıa ~-·~· ~ r' 
le tınt..aa• e4Uine edO.t. bu 11 kurut gümrük resmıne 
toprülar lmerı.riltde )'aflYU iua•. yuaya ıt,~ kunıp mal .. _.uıı 
lann .,-ırıat ıe.- etlecek kabili. Yerli ve Avrupa gc..zete kz;i ı 
yeu.t tfeiil•tr. iptidai> maddeleılmiz dalri bu flat farkı sadece C 
yoktur. Alman milleti, saaa,,f •• • tm nl:lmdan dolayı maıtr' 
lftilattıtt h~ etmeli e11fttiy\e de, artma11dır. A~pa fa.l;ır~ 
bqlnlll att.atlt teralt ~u aU. tihu.l yapttklan i~in ucu.sa~ .~ 
badele,t w• edeıqeJDtktecltr. Bil melrtedirJer ~~ 
1'aM4 ..... -4delerf löate .- ..;.;...------

0
---
1
4 

1NIP •uı..,.ıu••• için, ttncatı Gazl kUpr 
bizz&uıre m met bb: n,.ta J&J11• ln•aatt d•~ .MI 
ruz. adımda d".-:. 

Fakat blltb bno.lan • Almanya. Gui ~wn•iidnün cta)I& 
un bu hakir iktisadi metaliblni an. ·-r-- .ıatd' 
Jamak letemiyorlar. Bize bir ta. laql:c:uıda çakılan kazı ~ 
k• ilaatlanta ı.ltaa.,.rllar. kınldıfından ve içinin be~ 

Biz, milyonlarca artaa alfasıa. düğünden iltifade ediıetni~ 
.... U.k •uımak i~ ••tem. ceJsaia ltenun O..vtne iti 
ı-.,~ ıau!ııacq " .._... ithtcl.r ki du..-ıfhır. 
eaki Ahua •tlıltıetılllekelerhHn il . Yapı,J..-ın tc•ilratte ~ 
•amele Lsr•r t•lJoruL AlmuSf.11•• aeWs ~ernlm ~aıklar ~ ..a 
•ki 111UatenUekelıdıulu \'&ı. ıeçtı•• riir wniıtk'· au karar ~ 
b.ukmu 011a1• atılıan, PJialu ta. ban tadi~ılt icap ettiıdili ~ 
mamen udaııdır. BllAJdı bu m.e. tekrar Franaaya gönderil 



iğne 

O I" liıı ~ masada Zehra, bııını, aaçlan 1 
dekı çorbanın için• girecek kadar 

~ e eğrnisti. Annesile babası arasın
>.. her atı§mda da bu tavrı takınırdı. 
"'lira d .. '1 ort yatında idi; bu atıtmalardan 
'dı rıun değildi; çünkü çok bağmyor
l'trı~ ve bu yavrucukla alakadar olmu-

'«rdı 

'-ba~ı: 
'J.I· ~ b· ıç doymazsın, diyordu, isteklerin 
~ ıtınez. Sen blr mühendisle evlenece 
\.' bir milyoner bulsan daha iyi eder 

' 1• Allah aşkına, Zekai, bunları neye 
ilyors s ·-· · · . un. eçtıgım ınsan sensın, ve 
ırı v • . • c scnı scvıyorum. .... ~ . 

~I enı yumuşatmağa beyhude ça-

ı,h 
d ra ara sıra anasına babasına bakı 
tı. Babasını kızdığı zamanlar daha 

ti buluyordu. Annesi!le çıkışırken. 
a babasını seyrediyordu. Halbuki, 

.. çıkııan annesi idi. 
\ llnakaşa babanın yazıhanesine git
~ ~atine kadar devam etti. Adamın 
~il~. kadar çok sıkıldı ki, her zaman 
' ğ~ halde, bu c..;fa çocuğunu öpme· 

Cıtti. 

ıthra derhal kendisini terkedilmiş 
~ç~.uk zannetti. Can sıkıntısını gider 

ı. •Çın yeni bir oyun icat etmek niyeti 
\e~~anc!a döndü. dola~tı. Büyük 
~ eın perul·;asının tutkalı erimi§ti. 

rıcaklarından bir çoğu kırılmıştı. 
~:• bu hal k-.lTşısında azap duydu. 

•hayet, saat dörtte Fatma teyze ile 
.•~kadatı geldiler. Fatma teyze her 

~ll\de şeker getirirdi. Arkadatı da 
S~OCuk hikayesi bilirid. 

"t ır aralık Zehrayı oyun oynamağa 
"ile ettiler. ttç kadın haşhaşa vermiş, 
tl~nbcsi taftalardan, balo için sırma
. ıacıerden, kadife kumaşlardan hah 
>'orlardı. ihtirasla talaffuz edilen 

~ \elimeler birer tılsım, birer sır gibi 
lof. ~di. kadın, kadın ve çapkın olarak 

:llkZehra da bu konuşmalan derin 
if a ı e dinlemekte idi. ıeendiainf 
t elbiselerle baloya gider bir halde 

to~r ediyordu. 
rıuırna istikametini deği§tirmişti. 

eıtlerin sadakatsizliklerinden demvu 
fa ba§landı. Zehra, bu yorucu ve 
•ız konuşmaya ıon vermek üzere 

)aramazlık düşündü ve annesine: 
':': Anne, dedi, bebe1'leri naaıl iyi e
<et? 

' Zehra, yavrum, görüyonun ki ko-
tıy~ruz. Bizi rahat bırak .. Haydi, 
biraz oyna! 

Ceu,i güzel ortaya atılan ıualler fa. 
dilcat neticelere vanyordu. Zehra 
eltıeriya: "Ne kadar da zeki 1 Her 
lnlıyor!., diye bahsedilirken, bu
ilııııaı ediliyordu. 

~ra derhal ayağa kalktı ve kadmla
iru koprak: 

' Anne, diye bağırdı, boğazıma iğne 
u 
~ Jc.dın çığlığı basarak yerlerinden 

• Zehra: "Çabuk, ağmu aç 1 
? r? Su içmek iıter miıin? Ağnyor 
~ası} yuttun? iğne kaim mıydı, 
illi?,, sualleri kartısında pşkına 

~ UıtU. 
thra söylenenleri yapıyor, öksürü -

·~ ttilcütüyor, küçük penbe dilini gös-
0tdu. Herkesin alakasını kamçıla
. Annesinin kucağındaydı. 

~ ~llabım, ne yapayım 1 
lf'iai. ...... . 

~...._ lt0cana telefon et, dedi. 
\ı t..,ct. iyi akıl ettin. Bir çaresını 
r. 

l ~thr 'da a, annesinin ılık kll':ağmda, tele-
~: ,, bağırarak konuşan Fatma teyzc-

~
lbıe Zekai? Evet, çok korkunç! Zehra, 
' d)Uttu. Yok canım, itini bırakma! 

t b" • h tzım yapacağımızdan fazlasını 

t;alt değilsin. Gider, doktor Hikme-
•tcrir,. S da h b 11 leli • ız. ana a er yo anz . ., 

~
t tıı dinliyordu. 

t~llıob!_Ue uzun mesafeler katettiler. 
le;· !ofor bir iki adamı çiğneme teh

lııe 1 atlattı. Fatma teyze de "Çocuk 
~ :~ttu, aylo ! işimiz acele., diye şo-
"~ 11Yordu. 
~ }'enehaneye gelince, Zehra Dok-
\ ite a~ulanna ve emirlerine itaat et. 
'- ~ c!tlfnfn g~rntebilmesi için ağ
'ttt, ~ ltlt sokulmasına da tabammü1 

•tına teyze: 

- Ah, ne tatlı çocuk, diyordu. Dört 
yaşında olsun da bu kadar akıllı, bu ka
dar itaatli olsun! Böyle çocuk görme
dim. Ne insanı yoruyor, ne <le a;::ı} or. 

Doktor: 
- Hiçbir şey görmüyorum, dedi. Bel

ki rontgen iğnenin nerede olduğunu 

meydana çıkaracak. Doktor Nizamiye 
gidin. Derhal rontgene soksun. 

Gene sokaklarda... Otomobil kö§eleri 
müthiş sarsıntılar yaparak dönüyordu. 
Zehra, müthiş bir neşe içindeydi. Fakat, 
gizliyordu. 

Annesi: 
- Fatma teyze, dikkat ediyor musun, 

c!iyordu, Zebranın gözleri ne kadar dil 
büyümüJf 

- ttzillme: Yüzünün rengi yerinde. 
Hiçbir şeyi yok. 

Zehra. rontgcn mütehassısınm mua
yenehanesinde küçük bir heyecan geçir
di: 

• • • 
Gece çok sıkıcı geçti, Fatma teyze ve 

arkadaıı gitmişlerdi. Zehra. büyük kol
tuğa oturmuş, annesini ve babasını sey
rediyordu. Vakit müthit bir sıkıntı için
de geçiyordu. Havada tuhaf bir ağırlık 
vardır. 

Zehra: 
- Karnım acıktı, dedi. 
- Hakikaten sabahtanberi bir şey 

yemedi. Zekai, ne ders,ni bir ıeyler ye
dirsek mi? 

- Bunu ne diye bana soruyorsun? 
Doktora sor. Bir ıey söylemedi mi? 

- Hiç bir şey hatırlamıyorum. Çok 
heyecanlı ve telitlı idim. 

- Zaten her zaman öylesindir. Çocu
ğun sıhahtilc alakadar olduğun bir gü-. 
nü 1:örmedim ki. 

- Zekai çok garipsin, rica ederim, 
beni üzme! Ne kadar üzüntü içinde ol
duğumu bir bilsen f 

- Anne, niçin ağlıyorsun? Ben iğne 
falan yutmadım ki. 

-Nel 

-Ne! 

- Bu iki hayret feryadı önünde Zehra 
gözkapaklarını indirdi.Du ydukları hay 
ret karşısında nefes almağı bile unut
muılardı. Çocuklarının iğne yutmayışın 

dan azap mı duysun, yoksa sevinsinler 
mi? 

Babası: 

- İnsanın böyle bir muhayyiltey sa
hip olması korkunç bir §ey! dedi. 

- Muhayyile 1 Yalan söylemek arzu
su, evet 1 Manto paramı da doktora ver
dim. 

Biribirlerine bakıştılar, gülüştüler, 

ve biribirlerinir. kucağına atıldılar. Bu 
sırada Zehra, IT'Utpakta pişen makarna
yı üstünden tatmak için dışan çıktı. 

Nuh CEM 

Valfsız makine 
Amerikanın tndlanopolis ıehrinde 

şoförlük yapan bir genç Petrol yakan 
Valfaız bir otomobil makinesi icat et 
miştir. John W. Yenkins adındaki bu şo 
förün yaptığı makinede makinenin pis· 
tonu hem dahil! iştilai hem de ekzost 
itini gCSrmektedir. Makine çok beğenil
miştir. 

Erkekler 
kendinizi 
kollayın az 

<V erıovadan bildiriliyor) 
Vilma ıehrinin sayfiyelerinden olan 

Pohulankadaki yerli kadınlar, mıntaka
nın ahlakını korumak için bir cemiyet 
tesis etmişlerdir. Cemiyetin ele aldığı 
ilk it, iki defa evlenmiş olan bir erkeğin 
üçüncü bir defa daha evlenmesi hadi
sesidir. 

Koruma cemiyeti ilçüneil defa evlen
miş erkeklerin hayatını tahkik için o
tuz icadın tayin etmiılerdir. Bunlar ka
n ile kocanın evine gitmiıler: hayatları 
nr tetkik edecek yerde gelini kendi ba
basının evine dönmeğe ve güveyi de tek 
rar ikinci kansını almağa ka:\dırmak i
çin uğraşmışlardır. 

Tetebbüalerinde muvaffak olamayın
ca da gelini %orla evden çıkararak gü
veyi adamakıllı dövmüşler ve evdeki bli 
tün mobilyasını parça parça etmiıler

dir. Polis tahkikata giritmi§tir. 
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Yazan : Niyazı Ahmet 

344. yıl evvel bugün 

lstanbullular Okmeydanına 
duaya çıktllar 

Maksat veba salgınından kurtulmaktı 
1592 yılı 10 eylül günü, 3" sene 

evnl bugün, hemen bütün İstanbul 
ahalisi ikiye ayrılmış, boyunları bü-
kük. yüzleri solg11n, gözleri korku
dan llışarı fırlamış bir halde yilrti- ı 
yorlardı: Bir kısım halk Ok meyda
nına, bir kısmı da Alem dağına git-
mekfo idi. 

O devirde en büyük müsabakala
rın yapıldığı Ok meydanı ile, en 

parlak eğlencelere sahne olan Alem 
dağır-da ne vardı?. Buraya gidenle

rin ,·aziyetleri onların ne eğlenmek, 
ne d<? mi.isabaka yapmak sevdasında 
olmaôklarını anlabyordu. 

İçlerinde milleti idare edenlerin 
en büyükleri bulunan binlerce in-

san, şehrin en yüksek yerlerinde 
hastalıktan kurtulmak için dua ede
celderdi. 

sahifesinde aynen şöyle yazar: 

"Hazreti Amine zevcinin vefatıadan 

bir kaç gün sonra yani tarihi mila

dın 570 inci senesi atastoaunun 29 

uncu günü Fahri Aleme valde olmak 

bahtiyarlığına mazhar olmuş ve bu 

mevludu necibe büyük pederleri ta

rafından Muhammet ismi verilmiş
tir.,, 

"GUnil Gtinüne Tarih,. sütunla

rında okudufunuz vak'aların hepsi 

miladi yıllar göz önünde tutularak 
yazılmaktadır. 

Muhammet Peygamber doğduğu 

gün afustosun 29 uncu günU idi ve 

yıl milAdın 570 yılı idi. Hicri yıl

larla yapılan hesapların miladiye 

uymaması miladt yrllann yanlış ol-
duğunu anlatmaz. N. A. 

Vt>ba, 1.,tanbulo kas ı p ka,·uru- ---------------
yor, her gün sayısız insan mezarlık-
lara taşınıyordu. 

Burada bu vak'ayı kaydetmekten 
bir maksadımız da, felaket getiren 
hadi~eJcr karşısında rnk'aların na
sıl tt>fsir edildiğini işaret etmektir. 

Yangın, hastalık, zelzele senele
rinde vukua gelen siyasi, iktisadi bü

tün ltadiseler uğursuzluklara atfedi
lir, Osmanlı tarihinde bu gibi vak'a
Jar ı1tk çoktur . 

'eba yılında olan hadiselerin en 
ent~resanını yazıyorum: 

Anadolu kazaskeri bulunan şair 
B1id hakkında ikayetler oluyordu. 
Şikayetler: miiftü Bostanzade yapı· 
yordu. Bu adam kardeşini Anadolu 

kazaskerliğine getirmek istiyor bunun 

için de Hakinin ayağını kayd ırma

ğa uğraşıyordu. Baki bun lan du) un 
ca kendini tutamamış, müftüniin ,.e 

kardeşinir. aleyhinde söylenml'ğl' 

haşl:ımı~t ı. Do. tanzade Bakinin a
leyhindeki :sözlerini duyunca: 

- Eğer Raki mesnedinde kalır a 
ben tle istifa ederim. Diye ayak di
redi. 

Baki, vaziyeti .sadrazamla, padi
şahın hocasına anlattı. Onlar da 
padj~hı haberdar edince miiftü az-

ledildı. Yerine Zekeriya Efendi ta
yin edildi. Koca şair, intikamını al. 

mıştı. Kendisi aleyhinde söz söyle
nirke:t şimdi başa geçmişti. O sene 
terfi ettirilerek kendisine Rumeli 

kazaskerliği verildi ve Bostanzade
nin kardeşi azledildi. 

Bu vak'a, taunun 
kavul'duğu günlerde 
çok ı: im~c: 

- Garaiptendir. 
hayrolur .. diyordu. 

etrafı ~asıp 

olmuştu. Bir 

Elbet encamı 

Vaziyet biiyle kalmadı; üç ay 
sonra Baki tekaüde sevkedildi. Ze
keriya Efendi bir gün padişahın e-

lini öpmeğe gelmişti . Diz çöktü. ba

Heırkes dönüp 
bakto .. 

Bu sene Amerikada sıcaktan bahane 

ederek sokaklarda yalnız mayolarla d~ 
lapn kızlar çok görüldü ama, İngiltere 

de geçen haftaya kadar böylelerine hiç 

tesadüf edilmemişti. Halbuki geçen haf 

ta Bridlingtonda bu kızcağız güneş ışı

ğından istifade için sokağa bu kılıkla 

çıkarak, kızlara yol açmak istemiştir. 

Sokaklarda herkes dönüp dönüp ona 

bakmış içlerinden kendisini kıskananlar 

da bulunmuıtur. 

şını eğdi. Fakat ne o .. Zekeriya e· Saırışın eırkekOeır 

fendi~ vazife1'ini yapamıyord~. Se~de- eSM&lr kozOarUa 
lemege başladı. Bacakları tıtredı ve 

evDenmeıı mi? olduğu yere çökünrdi. 

"Allamci asır,. ölmüştü. 

Yerine tekrar Bostanzade ikinci 

defa şcyhislıirnlığa getirilince, hak 
onunmuş, dendi. 

Bir izah 
Bazı okuyucularım, Muhammet 

J>(')"J.~amberin do~u:~ gününün 29 a· 
ğuston olmadığını yazd·lar. 

Hu fikirde hulun:ınlar, hicri yı· 

hndan yanılmaktadırlar. "Kanunu 
Muhammedi., ile "Ruhulislam ' 'e 

Terbiyei lsliim., muharriri lstam 
Ulemasından le şak meseleleri cemi-

( N evyorktan bildiriliyOI') 

Evlilik ahengini tetkik ve tahlil için 

üç yüz tane evli çift kendilerini yedi 

sene sürecek bir müşahede altına aldır

mışlardır. Bu müşahedeleri konnektiküt 

devlet kollejinden doktor 9. Lovell Kel· 

ly idare edecektir. Doktor iki senedenbe 

ridir 200 karı kocayı müşahede altında 
bulundurmaktadır. 

Doktor Kelly hangi tiplerin biribirine 

daha uygun geleceklerini ve sarışın er

keklerin esmer kadınlarla evlenmeleri

nin doğru olup olmadığını ar;ırtıracak 

yeti azasından Seyyid Emir Ali .. ta- ve bu sualin cevabmı b ;..lma~·a çalı~a • 
.ı rihi islftm,, adlı kitabının on üçüncü 1 caktır. 



Büyük bir halk romanı 
filmde-"Mohikanların sonu,, 

Filmden bir sahne 
Bu eser bu sene tstnnbulda da gösterile. 

cektır. 

Amerika. film sanayii dan.alı, cazbanUı ve ı 
hepsi ayni net:lccye bağlanan aşklı mevzu
lardan yorulan ve usanan he.ika ara sıra --------------
halk edebiyat tarihinde yer tutmuş büyük j 
mevzulu ve heyecanlı eserleri filme çekerdt ı 
göstermekle bu sanatın yüksek mevkllne lL 
yık i§lcr de g8rUyor. 

r.talk edebiyatı tarlhlnde (Tom Amce.nm 
kulUbcsl), (Dört kızın romanı) gibi ölmez 
birer mevki tutan "MOillKANLARIN S0-
1'."U,. romanmm son günlerde filme çekilme
si bu şekilde değerli bir sanat hamlesidir. 

Fcnimorc Cooper'ln "MOH!KAN1:Aftrn 
SONU,, adlı bu kıymetli romanını son ne
&lllc.rden genç, 1htlyar, kadın ve erkek oku_ 
mıye.n kalmamıştır. Eserin lngillzlerle 
Franaızlar o.rasınde. yapılan mUstemleke 
mUh&rebelerl cs::wısın<la cereyan eden mev
zuu başlı ba§tn!l bir kahramanlık destanı

dır. 
Amcrlka ve Avrupa gazete ve sinema 

mecmualarında okuduğUmuza göre "MO
HlKANLAR IN S01'"U,. !ilml, romanın yUk
sek mevkllne ve edeb':' şöhretine !Ayık bir 
aekilde vücuda geUrilmlştlr. Filml hazırlı.. 
yan tir.na bu uğUrda milyonlarca dolar sar -
tetmi§Ur. 

Eserin temsil hcycU (TUccar Horn - Tr&
der Hom) filmlnl oynıyan artistlerdir. 

Kaptanlar ceza ver
mek istemiyorlarsa 
Patentalarını Yu
nan limanlarında 
bır-akmamalıdır 

_,.... 
, -

Gazetemiz 
Büyük bir (su topu) 

turnuvası 

Hazırhyor 
Tarabya - Moda arasında yaptığı

mız büyük yüzme mukavemet yarışın
da gördüğümüz yüksek alaka ve son 
senelerde yüzme sporlarındaki şayam 
memnuniyet ilerleyiş, şimdiye kadar 
daima ihmale uğramış olan yüzücüle
rimizi himaye ve teşvik etmek için biz 
de bir kat daha arzu uyandırdı. 

Bunun içindir ki, gençliğe yeni bir 
su sopnı hareketi daha hazırlamağı 
düşündük ve bu münasebetle büyük 
bir su topu turnuvası hazırlamağa ka
rar verdik. 

Küçük ve büyükler arasında iki ka
tagori olarak yapmak istediğimiz bu 
müsabakaları da, geçen haftaki yüzme 
mukavemet yanşımızın muvaffakiyet
le b~arılmasmı kendilerine borçlu ol
duğumuz İstanbul su sporları ajanlığı
mızın kontrol ve hima)'esine bırakma
ğı dil§ilndük. 

Bu hususta henüz cevap almamakla 
beraber, gençliği spora teşvik hususun 
da hiçbir yorgunluk ve işten çekinme
diğini geçen seferki organizasyonu
muzda bize gösterdiği yardımlarla is
bat eaen ve kendisine çok müteşekkir 
bulunduğumuz kıymetli su sporlan 
ajanımız Kadri Nur1nin. bu seferki 
müsabakam11..la da alakadar olmağı 

Sporcularımız 
ıngiltereye 

gidecekler mi ? 
İngiliz kralının geçen hafta Moda de 

niz klübünü ziyareti esnasında sporcu
lara !ngiltereye gelmelerini söylemişti. 

Bu sabah dolaşmakta olan bir riva
yete nazaran mayısta Fransada yapıla
cak olan Avrupa birin::iliklerinden ev
vel ve yahut sonra futbol ve güreş ta
kımlarımızla denizcilerimizin İngiltere
ye gönderilmeleri ihtimali kuvvetlenmiş 
tir. 

Sporcularımız için çok enteresan ola
cağı şüphesiz olan bu seyahatin tahak ... 
kuk etmesini temenni ederiz. 

Rusyadaki maçları 
radyo ile dlollyeceğlz 

Rusyanın muhtelif şehrinde 

Türkiye Halkevleri sporcularının 

yapacakları müsabakaların tafsL 
lah gerek So\'yet radyoları ve ge. 
rekse lstanbul radyosu tarafından 
neşredilmesi düşünülmektedir. 

BUyUk yüzme 
müsabaka mızın 
milkAfatları 

Büyük y\.izme müsabakamıza iştirak 
eden ve müsabakayı bitirmeğc muvaf -
fak olan yedi yüzücünün hepsine ayrı 

ayrı birer madalya vereceğimizi dün 
yazmıştık. 

Birinci gelen Murat bir bronz büst 
olan bir:ncilik mükafat•r• yanş gü
nü orgeneral Ali Saidin elinden hakem 
dubasında almıştı. 

üçüncü gelen Cemal ve beşinci ge
len Galatasaraylı Celal Uzer, yedinci 
Koço ile altıncı gelen kadın yüzücü 
matmazel Klcin matbaamıza gelerek ma 
dalyalarını aldılar. 

Yalnız ikinciliği alan ve büyük bir 
muvaffafcıyet gösteren Karamürselli 
İsmail ile, dördüncü gelen Ortaköylü 
Şükrettin yüzme yarışını bitirdikleri i
~in kendilerine bir hatıra olarak veri
lecek olan madalyalarını henüz gelip 
almamışl.ırdır. 

Bu gençlerin de bir hafta zarfında 
her gün sabahtan saat 14 de kadar 
gazetemiz spor servisine müracaatla mü 
kafatlannı almalarını rica ederiz. 

Yola çıktıkları ecnebi limalarından 
Türkiye limanlarına gelirken yolu üze 
rinde bulunan Pire, Selaruk, Kavala, 
Girit ve saire gibi Yunan limanlarına 
uğrayan gemilerin patentaları bu li
manlarda alakonularak ellerine yeni 
bir patenta verilmekte ve hareket li
manı patentasmı göstercmiyen bu ge
milerden kurumumuzca, rüsumu sıh
hiye kanununun 10 uncu maddesinin 
l inci fıkrasına dayanılarak ceza para
sı alınmaktadır. 

----------~-----:-~ kabuı edeceğinden şüphemiz bulunma- Avusturya - Macarls-
maktadır. 

Ajanlığın cevabını aldıktan sonra tan futbolda 
Bu hale bir son verilmesi ve gemi müsabaknmızın csnslarını okuyucula- karşılaşıyor 

kaptan ve acentalarının beyhude yere rımı1.a bildireceğiz. --------- 27 Eylulda Budape~tede oynana_ 
zarara girmemeleri için, ilgili maka- Şayanı hayret cak olan Avusturya n Macaristan 
mat nezdinde 18.zım gelen teşebbüsatta futbol takımlarının maçı Avrupa 

bulunularak gemilerinin yola çıktıkla- b·ı r netice kupası miisabakalarından sayıla -
rı limanlara ait patentalarmın Yunan t caktır. 

,. 
Türk yüzücülüğU ~ 

Sağlam bir temel atıyor nnı~ 

d~0i?.ii.~:B: a~::t~:~~~::~: ~~~::l::~:~:in ;:::!::·~,. ~§ 
d hCll _f karşılaşıyor. Bukabildcn bilhassa, ta yapılan (100) metre kravl a pustv 

küçük yaştanberi kendimi vakfettiğim yaşında olan Galatasaraylı tid 

lü görmek beni cidden memnun etti. Umumiyetle serbest yüznıele "/ 
yüzme sporundaki terakki ve tekamü· nm 1 :13,3 lük derecesi fevk~e ~ 

Bir hafta gibi kısa bir müddet zar- celerimiz memnuniyetbahştır. ı1" 
fında edindiğim intibalar, çok genç ve gerek kurbağalama gerek ~ere' 
yeni elemanlar bu sporun memleketi· yüzmeler henüz pek iptidai ,·e it~ 
mizde imkan dahilinde, layik olduğu leri de vasattan çok fenadır. v~ııl ~ 
ehemmiyetle himaye edildiğini göste- rim ki yakında bunlarda da \i tli 
riyor. Küçükler arasında yüzmeye ve korlara malik olunacaktır. BU 

1 bİ 
su topuna karşı uyanan alaka ve gün. yüzmenin bilhassa sırtüstünün dÔ 
den güne aratn heves bu nezih sporun geri kalmasının sebebi depar, ·ıe 
Türkiyemizde sağlam bir temel at- ve yüzmenin kendisinin tarnaıt11 

t 
makta olduğu işaret ediyor. takım teknik h Belere istinat e 6f 

Son SCÇJllelerde Orhanın (100) met- dir. Bunlar da ancak görıne iJe • 
re serbestte 1 :03,3 ile yeni rekoru, nilir. t _4 
(200) metrede Halilin 2:26 lık derece- BütUn bu derecelerin bu seıı ~ 
si Avrupanın vasat derecelerinder: kadar aşağıya indirilmesinde \ 
aşağıdır. olan en büyük s~bep Yalova. h~t 

Almanya Avrupanın yüzmede en dur. İlk baharda, henüz denıı ııs' 
ileri gelen memleketlerinden biridir mi başlamadan Yalovar.ın sıacl<.ııttl~ 
Burada her yaz mevsiminde kışlık ha- zunda birkaç hafta yapılan r " 
vuzdan mahrum olarak yüzmeğe çalı- man bu mühim rolü cynarnı~tl ~· b 
şan ufak şehirlerin yüzme müsabaka· halde tamamilc kapalı ve kışl!rde 
ları ve şampiyonası yapılır. Bizde kışı havuza malik oldunduğu tal<di 
atıl geçirdiğimizden derecelerimizi Al· bir kış muntazam çalıştıktaII ( .. 
manlarınki ile kıyas edecek olursak (100) metrenin bir dakikaya,.~. Ji 

çok daha iyi olduğunu görürüz. Zira metrenin 2:18 den aşağı inecegı ~ 
Almanyada olsun diğer Avrupa mem- karclır. Böyle bir havuuı. ~ıı:; 
leketlerinde olsun yalnız yazın yüzme· her Türk yüzücüsünün en bU~ ııit 
ğe çalışabilen yerlerde (100) metreyl alidir. Bu ihtiyacın da yakın v~J 
1 :04 den ve (200) metreyi 2 :30 dan manda telafi edilece~i muhakl< ~Ji• 
aşağı alan. yüzücüler,..pek mahduttur Vaterpuloya gelince: Bu e!r/ 
400 ve 1500 metredeki vakitlerimiz sü- spor bilhassa yeni yetişen gençle ( 
rat mesafelerine nisbetle biraz daha ıs- sında .son derece seviliyor ve re'" 
laha muhtaç olmakla beraber fena de· luyor. 

ğildir ve günden güne düzelmektedir r""""'~···· 
En...,_gAysı.nt mPrrınıınivte no.kta. eskisk 
nin hilflfma, yukarıdaki derecelere ·4'1•11iıi 
yaklaşan 13 ile 17 yaş arasında genç 
uzuvlardan mürekkep kalabalık bir 

Kayak~ılar kongresi 
Milletler Arası kayakçılar kong. 

resi 28 Eylulda Marsilyada topla. 
nacaktır. 

Fransaya ~elen 
lspan yol futbolcu 

İspanya milli futbol mua,·inlc. 
rinden Samitier Marsilyaya gitmiş-
tir. 

}'ransa kulüplerinden birine gir. 
mek arzusundadır; eğer Fransada 
kalarak olur:-:.a lspanya milli takımı 
mühim bir oyuncu.sunu kaybetmiş O-

huıcktır. 

limanlarmda alakonulmamasınm te- 7 k 
mini veyahut gemilerin ilk hareket l U g OS 18 V f U l bo 1 l 8 1 • 
ı~.arında, ~~limanıan ve Tür- mı dünya dHrdüncilsU 
kıye lımanla.n ıçın ayrı ayrı birer pa- 3 9 dl 
tenta. tedarik ey1emeıeri hususunun Polonyayı - yen 

Boksör Melih 
Teodoresku ile 

Romanyah 
karşllaşıyor 

temin olunması icap eder. Geçen pazar Belgradda Berlin 
Aksi takdirde, hareket limanı pa- Olimpiyadında dünya dördüncüsü o -

tentalarmı gösteremiyen gemilerden lan Polonya futbol takımı Yugos. 
rüsumu sıhhiye kanunu mucibince cc- lav takımı karşılaşmışlardır. 

Melihin bu defaki hasmı dünya 
şampiyon namzedidir 

Romanyanın 68 kilo boks şampi. 

.,.,pJJ 
200 b/{ trc 1:.urbağalama ot• ı 

~ampiyonu Japon Hcun:.ırO 

za. alınacağı ilgili olanlaram malUınu Yugoslav kralı Piyer dahil olmak 
olmak ürere bildirilir. üzere müthiş bir kalabalık öniinde 

Eski kitap satın 
ahyoruz 

Eski ve yen\ harfler her nevi ki. 
taplar yeni harflerle lise kitapları 

ınüsaid fiyatlarla satın alınır. Ev _ 
lere de adam gön deri lir • Adre~: ls. 
tanbul Ankara cJtddesi 155 numarada 
1nkilap kitaphancsi. 

. Umum mektep kitaplarınızı yorulma. 
dan .Ankara raddesi 

BUytlk Inkllap killilp
haoeslnden ıtlınız 

; ..... __. ................. -........................... : . . . . : . HABER : . 
- lstanbulun en cok satılan ha-~ 

~ . 
kiki akşam gazetesidir. ilanla·~ 
rmı HABER'e verenler kare·~ 

: derler. i 
• - • -. .,.c .......................................................... 

oynanan bu maçı ü~e karşı dokuz 
golle Yugoslavlar ka1..anmı~lardır. 

Maçtan enel yagnn yağmur sa _ 
hayı çamur içinde bırakmıştı. Bu 
hali de Polonyalılar kendileri için 
uğur addetmişlerdi. Fakat maçın 
sonu düşündüklerinin yanlışlığı 
nı isbat etti. 

Oyun başlar başlamaz ilk golü 
kaydctmeğe muvafak olan Yugoslav 
Jar birinci devreyi sıfır. dört bitirmiş 
tir • 

ikinci haftayım Polonyalılar 
üç gol atmışlarsa da Yugoslavlar da 
buna beş sayı daha kaydederek ma. 
çı 9-3 gibi muzzam bir farkla bi. 
tirmişlerdir. 

.Cu şayanı hayret galibiyet Yu. 
go lavları çılgınca alkı;;latmıştır. 

Htr Musevi klübü 
Fraosaya gidiyor 

Tel. A\'h· Musevi l\lakahı lrnHibü 
ıKı müsabaka yapmak üzere Fransaya 
gitm\'!ktedir. 

GeTet c•l.- lıofta Mcl:lılc Tmrşıla~acak 

olan Romen boksör Tcvdorcsku 

yonukrrndan 'l'eodoresku, memleke. 
timizin en iyi boksörlerinden olan 

Galat.a~araylı Melih ile bir maç yap 
mak üzere şehrimize gelmiştir . 

Teodoresku bir sene kadar Paris. 
te öoks yapmış, ltalya ."' Avuı-;tur • 
ya ~:ımpiyonlariyle de berabere kal. 
ınıştır. 

Yumruğu çok kuvvetli olan Ro . 
ınanralt boksör ek~er maçlarında 

hasımlarını "naka\'t., ile yen::ıekte. 

clir. 
Henüz yirmi dört yaşında bulu-

nan Teodoresku elli beş maç yap. 
mıştır. 

Bu kar~ılaşmala:-ında yalnız iki. 

sinde pu\'an hesabiyle mağlfıp olmuş . 
tur. 

Melihle yapacağı miisabaka Tak 
.sim .:tadyomunda 20 Eylul pazaı gü 
nü _,1acaktır. 

lki ay enel Yugo-"lav şampiyo. 

nunu kolayca mağliıp eden l\felihe. 

dünya şampiyonu namzedi olan bu 
defaki rakibine kar~ı da muvaffakı . J 
yetler temenni ederiz. · 

H k ..•. kl .;,-s,c:ııtl er uçu e ayrı ayrı uc,. f 

kıymeti i bir su topu oyuncus~:te 
antrenör bay Ferensfinin bU 1~e 
büyük hissesi vardır. Yalnız r_ 
gerek yUzme müsabakalarının~ oı 
su topu maçlarının çok seyre sfı 
ğundan müştekidir. Bay 1'~ere~fll 
noktada tamamile haklıdır. zı •C 

r ~ 
oyuncu ne kadar sık maç y~P.5 ,·e 
narsa o derece tecrübe cdınır 
rendiklerini tatbike fırsat bulu.r· 

Yalnız esef edilecek cihet Yle ~ ,. 
olsun su topuna olsun alalcll et' 
metin yalnız Galatasarayla ., r 
klübüne inhisar etmesidir. ~g"0e 
nü niyetle çalışan bu iki klllP ,.ş 
masa cok müsmir bir istiıtb:ıl 
den yiizmc sporu körelecektir· c~ 

Binaenaleyh sporu yaıoıı c:l 
zannetm:yerek sporun bir,;D){ tı 
rile uğraşmak \'e meş:-·1 o1~8 
spor klübünün Ti.irk gençJiğı ıı 
bir vazifesi olmalıdır. ~c:I 

Şimdilik r.ok giizel b;r blllı 
'1 a1ırlamakta olan bu spor"'ın 
da budur. 



MACAR/STANDA 
Eski Türk Adetleri 
. diril~il~~or . aezıntner ıçın .. 

lkı Macar gencı nıkahlarım eskı 
Hun adetlerine göre kıydırdllar 
~acarastanda Turanızm ceıre· 
yanı gün geçtikçe ııerllyor 

1'uran;zm nikalı töreninde en mDhim an ... Burada glJvey Yohan Mojzik, ka 
l"&aı Llonka'nın koluna tutmakta bat kam da elindeki bıçakla kolda bir 

çizgi çizmektedlr. 

Geçenlerde burada eski Hun ldet
leri lizerine yapılan bir nlklh mera
siıni büyük merak ve alika uyandır
r.11~t;-r, Zaten kaç zamandır Macarls
tanda Attiliya karşı şiddetli bir sev
gi gösterilmekte, okumuş yazmış, mev
ki sahibi ve yüksek ailelere mensup 

n1ar arumcla taranizm cereyan-
ları gittikçe kuvvetleşmektedir. 

Eski Hun adatına göre nlkihları-
111 kıydıran çiftler Yohan Mojzlk ile 
Llonka Juhaz'dır ki bu iki genç Ma
caristanda eski turanizm inancını ih
)'a için uğraşanların başında gelmek
tedirler. 

Almanyada ari ırkı ve eski arl 
dini i~in olan propaganda ve teşeb
biüııer kuvvetleşit-ken Maearistanda 
bu cereyanlara hiç de yabancı kal· 
blanı•ş. mensup olduğu büyük Tür!< 
•rkının bütün eski an'ane ve inan~la· 
r•nı yc.ııiden kurmak için şiddetli bir 
faaliyete geçmiştir. Yeniden ya~atıl
lla;ra çalışılan bu harekete doğruda.1 
doğruya turanlzm adı verilmiş ve bü
tlin Macaristanda bu hareket çok sı
e&k bir alaka uyandırmıştır. Yeni 
harelôete iltihak edenlerin sayısı gün 
leçtikçe artmaktadır da •. 

l'uranistler, Hunların kudret ve 
lr11ndinin Ze\'aline sebep olarak, bun
lann eski idet ve an'anelerle. ahlak 
dUatuTJarından, Tanrı "Hadur,, a 1-
llanmaktan ve tabibat kuvntlerine 
tapınmaktan vazgeçmiş olmalarını i
lertye sürmektedirler. 

Yeni evliler oraya varınca ken· 
dilerinl 500 turanlst beklemt-kte\ di. 
Birkaç dakika sonra da yeni dinin 
bat ksmı (rahimi) doktor Zoltan Ben
csik Rırtında mor kadifeden tiiren el 
blseleriyle geldi. Başında si} ah sa· 
ten takkenin üstüne beyaz sırmadan 
ay yıldız l§lenmişti. Kadife robunun 
tam göğsü üstüne sarı sır~'tdan koca
man bir güneş vardı. Arka.~ında yü
rümekte olan iki muavinden biri elin
de üstüne güneş ve at kuyruğu işlen· 
miş penbe ipekten Turan bayrağını, ö
teki de Macarlara, Macaristan yolunu 
göstermiş olan efsanevi "Turul,, ku· 
şunu taşıyordu. 

Hakan Attila namına yapılmış 
eıki bir sikl•e 

DUiün alayı, üstünde kutlu ate
şin y&nmakta olduğu mihrabın önün
de durdu. Burada hep bir ağızdan 
beste ve güfte.si çok eski olan .>ir Hun 
türküsü söylendi. Bundan sonra i
kinci derecede bir kam (rahip) ":i'lin: 
ana ve babasından satın almak mera
simini remzen yaptı. Şimdi nikahın 

son kademesine sıra gelmişti. 
Doktor Benesik eline keskin bir 

Mavili beyazlı organdiden yapılma 

bir elbise .. Deniz gez·ntilerine ve ka
labalık yerlerdeki diğer gezintilt!re bu· 
nunla iştirak edebilirsiniz. 

Bakınız, cklivc'lin kenarında ne za
rif bir çıpa da var. 

lfte etzr son brhar rç•n 
gUze• ik t•Pk• modeal 

tıte bunun için yeni inanç sahip
leri bundan 1500 sene evvel Avrupayı 
iatUA etmiş olan büyük Hakan Attili
llın hatırasına, Budapeşte şehri sı
llırJannda dikilmiş olan eski kulenin 
dibinde Tanrı Hadura tapınmaktadır
lar. 

Turanistler bu kulede bir müd
det için haftalık toplantılar yaparak 
>"ahuz eski törenleri tekrar1amkala 
~kit geçirirorlardı. Sonra Johan 
'1oJıik ile Bayan Llonka Juhaz orta
>"a atılarak eski inancın yasalarına 
lire nikahlarını kıydırmak istedikfo· 
tlat söylediler ... Bu yasaya ~öre ge
lin ve güvey birbirine karşı aşk ve 
ladakat andı içerlerken aynı zaman
~ kollarından akıtacakları birer dam 
t~ kanı da bu andı büsbütün pekleş-

bıçak alarak önce gelinin sonra da gü- ============== 
veyin kollarını hafifçe çizdi. Muavi-

•r11tek ,.e kanla mühürlemek için lç
lltişlerdir. 
h Hükumetin her hangi bir müda· 
h •lesine ~eydan bırakmamak :çin Yo-
~n ile Llonka önce beldiye daire.sin·· 

tiderek nikahlarını mem1eket!n ka • 
"11nlarına göre kıydırmışlar, sonra da 
eslcl an'anenin törenini yaptırmak 1 -
"• de Attila kule.sine gitmişlerdir. 

ni, içi şarap dolu bir bardağı kesik 
kollara yanaştırdı ve buralardan şa
rap bardağına birkaç damla k:ın dam
ladı. Bardak gelinle güveye takdinı 
edildi 

Bunlar, ancak bardakta blrka~ 
damla bırakıncıya kııdar bütün şarabı 
içtiler. Geriye kalan bu birkaç dam
la da mihrapta yanmakta olan kut
lu ateşin üstüne döküldü. Sonra a. 
teşin üstüne ekmekle tuz konarak tö
renin dini kl8mı bitti. 

Şimdi sıra büyük kamın söylevi
ne gelmişti. Doktor Bencsik :;celin vp 
güveyle orada toplanmış olanlara dö
nerek dedi ki: 

.. Llonka Juhaz •le Yohan .Mojzik 
Turan adet ve an'anelerine göre bir
le,terek biricik ve epiz olan Tanrı Ha. 
tura inananlar cemaatine iiye oldu-

lar. 
Dokuz yüz yıl geçtikten sonra. bi· 

rinci defadır ki, bir daha sörmemek 
üzere kutlu ateşimizi yaktık. Bu ev-
lenm,nin sadece belediye dairelerinde 
kaydedilen ve kiliselerde kutlulanan 
nikihJardan çok daha büyük manası 

vardır. Çünkü bizim turanizm töre
lerine göre k·yılan niklhlar çok daha 
derin ve sağlam olan birer bağdır. 
Bu 3ağ aynı ırka mensup iki evlidt 
birbirine baflamaktadır. Nikihı "Ha
dur .. kutla yapsın! •. 

Söylevden sonra dokter Benesik 
bir müddet için bUyUk kam rolünü bı
rakarak gelin ile güveyin kollarını te
miz sargı bezleriyle sardı ve sonra 
h-ep barlikte turanizm ile Attilanın şe 
refine kadeh kaldırmak içi., Mojzik'in 
evine gittiler. 

' 

Çifte çeneden 
kurtulmak için 
Nasll ameliyat yapmah ? 

Yarım saat sUren mevzii bayılma kAfldlr. 
Boynunuzda ancak iki gUn bir 

gayri tabllllk duyacaksınız J 
Çifte çene .• Ne sakil şey.. İhtimal nada görebilirsiniz .. Onu işte •. Bu, eaa

bazdanna yakışır.. Fakat, son yirmi sen hakiki çene ile ikinci çene arasm
senenin moda telakkilerine göre, şiş- da fasıl bir hat olarak bulunmakta.
manbk fenadır ve bahusus çene altın- dır. Kesik pek küçük meseli Uç san
da çene affolunmaz bir zerafet suçu- timetre kadar olacaktır. 
dur. 

Bundan nasıl kurtulmalı? 
İki türlU çifte çene vardır: 
1 - Şişmanlıktan hasıl olma çifte 

çene. 

2 - Gırtlağın ileriye doğru fena 
teşekkülünden hasıl olma çifte çene. 

Bir:ncinin ortadan kalkması için za. 
yıflamak kafidir. Lakin ne yazık ki, 
r.ayıflamak da kolay iş de'il ! 
• İkincisi, doğuşundur ve seneler ge~
tikçe bilsbiltiln tebarilz eder. 

İkisinin de ufak bir cerrahi ameli
yatla önüne geçilir. Gayet uf ak bir 
ameliyat .. Bunun için, önceden tedbir 
almak lizım gelmez. Yalnız crerahl us
ta doktorlar arasından seçemlidir; ka
fi. Ameliyat olacak insanın cerraha 
itimadı, ameliyattaki muvaffakiyet 
üzerinde büyük mikyasta müessir 
olur. 

Esasen çifte çenenin kaldınlması 
için yapılacak ameliyat da pek basit 
bir şeydir. Bunu herhangi bir opera
tör yapab"lir. Ancak siz yine ihtiyata 
riayeten iyisini seçin! 

Cerrah, çenenizin altındaki çizgiyi 
yaracaktır. Hani ıu çenenizin altında
ki belli belirsiz çizgi yok mu: Ancak 
başınızı arkaya devirdiğiniz vakit ay-

Çifte çene, içine yal toplanm11 ve 
torba gibidir. Cerrah, bunun içindeki 
yağaln, ki.fi derecede dışarı çıkarır. 

Tabit, icap eden derecede hafif bir ta
baka yağı yine içerde bırakır. Cerrah, 
deriyi de, pııçlere ... 1-ebir gergin· 
lik temin edecek derecede ve şekilde 
tanzim eder. 
Eğer yanlışlıkla, bütiln yağlan çıka

nr da yalnız deriyi bırakırsa üzerinde 
çizgiler hasıl olur. M.atlOp güzel man
zara yine elde edilmez. 

İkinci tipteki çifte çeneye gelince. 
buna da aynı suretle ametiya.t llzmı· 
dır. Lakin, çene altındaki çizgi yani• 
dıktan sonra yapılacak iş biraz daha 
muğliktır. Gırtlak, bir borudur ki, 
''milohyoidien,, denen beyaz bağlarla 
yerine merbuttur. Gırtlağı ileri fırlak 
olan insanın bu bağlan boldur, gev
şektir. Cerrah, bbbiyede öğrenctijl 
usullerle, bu yağları kısaltır. 

Her iki ameliyat için de tekmil ba
yılmıya ihtiyaç yoktur. Mevzii bayıl· 
ma kilidir. Ameliyat yarını saat ka
dar sürer, Ancak 48 saat boyunda b1e 
raz gayri tabiilik hissedilir, sonra iyi
leşir. 

Ba&lt ue ::arif bir elbise .• Ku~ solukı Gri tayyör, Mcivert koraaj •• 
nwwi, garnitürleri liciwrt.. l tçitlde ~~ 



Hekim başını Umltslzl!kle salladı: 
- Yarası çok ağır, çok kan zayi etmiş, 

fakat, ne diyeyim'! Allah bUyUktür. 
- Zübeyde! Sonra gözlerini tavana dikti. Elleri-
- Ne var? ni dua eder gibi kaldırarak mırıldan· 
- Bana hakikatı sCyle ! Sevdiğin dı: 

kimdir? Adı nedir? 
- Söylcmiyeceğim dedim ya! 
-!! .. 
Zübeyde biran dUşUndil: 
- Hem de bunu nereden çıkardın? 

Zannedersem snna herhangi b ir kimse
yi sevdiğımi rJJylemecim. Yalnız sev
menin memnu oldu!:,'.ınu söyledim. O 
kadar. 

- Allah büyüktür. 
Odayı derin bir sükunet kapladı. 

Bu sükunet içinde hekim başı yanın· 
da getirdiği mclhcmleri dikkatle ya
ranın üzerine sürdü. Ve kolu itina ile 
sardı. Şimdi Güzidenin gayet hafif l!ir 
nefes halinde iniltileri duyuluyordu. 

Halife Mustasım ise gözlerini hay
vani bir arzu ile Güzidenin yarı açık 
ağzına d ıkmiş, kafasından melun ~ü
şünceler geçiriyor ve caniyane karor
lar veriyordu. 

lki saat sonra ak~am olmuş, her 
kes odasına gitmişti. Güzidenin başı 
ucunda sadece iki cariye kalmıştı. 
Mustasım odasında ellerini arkası

na kavuşturmuş b1r aşağı bir yukarı 
dolaşıyor: 

- Her şey bu gece olacak, her şey 
bu geee olmalı! diye düşünüyordu. 

Hem ben bir kimseyi sev!cm ne çı
kar? Kim, hangi fQl't bana beni sevdi· 
ğini söyliyebilmek cesaretini göstere· 
bilir? Hangi fert kendisi içln ölüm de· 
mek olan benim a.skıım kabul roebilir? 
Bu cesareti dUnyada hele Bağdat da 
gösterecek bir tek fert bile yok. Ben 
sevsem bile muhakkak surette sevil
miyen bir insan olduğumu çok iyi bili
yorum. Sevmemek belki acı, fakat se
vilmemek ondan çok daha acı bir şey
dir. Acaba fena ruhlu halifenin aklın

san.ki ağlnr dan geçen melun düşünce ne idi? Zübeydenin sesi şimdi 
gibi bir ahenk amlıştı: 

- Sevilmiyorum. Beni bu dünyada 
hiç kimse sevmiyor ve sevmiyecek. 
lhtiyarlayıucaya kadar bu şekilde se
vilmemeğe JWahkum bulunuyorum. 
Bundan daha büyük ı~tırap, bundan 
daha bUyUk bir acı kabili tasavvur 
mudur? 

Halife kızının bu sözlerini dinler-
ken atılmak, bir şeyler söylemek is
ledi. Fakat her nedense sonra vaz-
geçti, sustu. Esasen bu sırada dışarı
dan kapı da vurulmue, halifenin he
kim başısı gelmişti. 

Hekim içeri girdi. Yatağında hala 
~aygıq yata.n Güzideyi ve kolundaki 
y~•muttbuzadıye. muayene etti. 
Sonra başını Umitsizlikle salladı. 

Hekim başının bu tavrını gören 
Zübeyde heyecanla sordu: 

- Ne var? Yaralı nasıl? 
- Vallahi nasıl diyeyim? Bunu 

ancak Allah bilir. 
- Yarası tehlikeli mi? 
Hekim abşı yine başroı salladı: 
- Çok kan kaybetmi§.. Sonra ko

runu delen demirde çok pis.. Korka
rım ki kanını zehirlemi§ olmasın! 

- !! .. 
- Tehlikeli .. Tehlikeli .. 
- o kadar ümitsiz mi? r 
- Çok ağır.. Bakın şu kolun ren-

gine! 
Hakikaten Güzidenin delinen kolu 

§i§miş ve morarmıatı. 
Zübeyde hekim başıya yine heye

canla sordu: 
- Kurtulmak ihtimali yok mu? 
- Onu demek istemedim. DUnyadn 

her şeyin ihtimali vardır. 

Bunu şimdi göreceğiz! 
Mustasım ellerini biribirine vurdu. 

Vurma.sile beraber içeriye oda hizmet
çilerinden biri girdi. 

- Bıına muhafız zabiti Hüseyini 
~ağır! 

Hüseyini bileceksiniz. Karısı Eyme
nin kendisini en yakın arkadaşile al
datmış olduğu ve az daha bir yanlış
lığa kurban giderken Zübeyde tarafın 
dan kurtarılan zabit: 

Biz, Zübcydenin bu yağız deli
kanlıyı için için ve gizli olarak Eevdi
ğini de biliyoruz. Fakat betbaht Hü
scyinin karısı Eymen için hala hisset
tiği sevgi kalbinde yanan bir kordur. 
Kansının gözü önünde kendisini al
dattığını bildiği, kendisini zerrece 
sevmediğine inandığı halde hala onu 
seviyor. Hayatında ondan başka hiç 
bir yüz görmiyor. Hayatında ondan 
başka hiçbir şey düşünıniyor. 

Halife Mustasım, muhafızının ken
disine ihanet etmemiş olduğunu öğ
rendikten sonra onu affetmiş ve tek
rar çalıştırmağa başlamıştı. Eymene 
gelince şimdi lbni Ömerin evinde bir 
hıılayıktan ibaretti. lbni Ömer bütün 
vaadlerine rağmen onunla . evlenme
mişti. 

Muhafız Hüseyin halife Mustasımın 
odasına girdikten sonra dalgın gözle
rini halifeye dikerek selam verdi. Ey
menden sonra onda kalan yegane eser 
işte bu dalgınlıktı. 

Maamafih Mustasım gibi kaba, ca
navar ruhlu bir adam, elbette bir in· 
sanın gözlerinden bu ruh kırıklığını • analyamazdı. 

(Devamı var) 
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Hatıralannı anlatan : E f O A'fJ TAL'. T 

polisin nıüdahalesi Bizinı 
hareket 

ve 

- Elimizdeki bayrağı yırttı. Üstelik 
de bana tokat attı. Hem ben diğerlerini 
de temizliyemediğime içerliyorum. Şim 
ci, bileğimde §U kelepçeler olma~ ol
saydı ben yapacağımı bilirdim. Ne çare 
ki bu cenabetleri taktılar. 

Hayretle bu sarışın dalik~lıyı süzü
yordum. Herif ya çok sarhoştu. Yahud 
da IUzumundan fazla cüretkardı. Ben 
hayatımda bu kadar ciiretkar, bu kadar 
sinirlerine hakim bir kimse görmemiş -
tim. Fakat, sarhcşlu~ da olsa, cüretkar
Jık da olsa bu hali kendisine çok pa
halıya mal olacaktı. Çünkü ben istic· 
vapla meşgulken etrafımıza Rum ve Er 
meni tercümanlar dolmuştu.Onlar, kati
lin bu sarih itirafını duymuşlardı. Bunun 
için, ben istersem de bu itirafı salı:laya
maı, herifi kurtarmağa çalışamazdım. 
Zavallının feci flkibetini düşünmekle 
beraber isticvaba devam ettim. Diğerle· 
rine sordum: 

- Siz polisi vururken gördünüz mü? 
tkisi birden cevap verdi: 
- Hayır, görmedik. 
Katil gene asabi cevap verdi: 
- Be birader, hala sormanın manası 

var mı ya .. Ben vurdum diyorum. 

isticvap bu ıekilde on beJ dakika ka
dar devam etti. Nihayet bu iş bitti. Mev 
kuflan birer kiJilik hücrelere yerleştir
dim. Katilin hücresi önüne de bir nö
betçi koydum. Geçerken gardiyanlara 
tenbih ettim: 

- ATtık bunları döğmeyiniz. 

Zaten yiyecekleri kadar dayak yemiş 
]erdi. Hepsinin vilcutları kütük gibi şiJ
mif, yüzleri, gözleri yara bere içinde 
kalmııtr. 

Odama çıkarak iıticnba ..ait bir ı:abıt 
hazırlailim. Ve bunu miralay Ballara 
verdim. Raporumu dikkatle okuduktan 
sonra derin derin dütündü. O da hayret 
ve teessilrUn karıştığı bir ruh buhranı 
içinde bulunuyordu. Bir aralık bana sor 
du: 

- Demek katil derhal itiraf etti. 
- Evet, tereddütsüz itiraf etti. 
- Pekit Vaka hakkında senin düşün 

celerin nedir? 
Bu benim için bir fırsattı. Malilm se

vinçleri kursaklarında kalan ve başları 
müthiş bir belaya giren bu kardeşlerin 
felfıketini belki biraz azaltmağa muvaf
fak olabilirdim. Bütün cesaretimi topla
yarak kumandana dedim ki: 

- Size hislerimi olduğu gibi anlatır

sam bana darılmaz mısınız? 
- Danlmam l Çünkü fikrini ben so

ruyorum. 
- Bizim polisin müdahalesi ve hare

ket tarzı doğru değildi. 
- Onlan sokaklarda nümayiş yap -

makta serbest mi bırakmalıydık. 

tarzı doğru değildi ~ 
başı Baverin odasına gittim. Çok lıd 

- Hayır 1 Türk polislerile bu işe ma-

ni olmalıydık. Çünkü bir kere sarhoştu. 
lal. Kendi ordularının zaferini tes'it 
ediyorlardı. Kendi memleketlerinde bu. 
lunuyorlardı. Karşılarına İngiliz polis. 
lerj çıktı. Yumruk ve tekmeile döverek 
kendilerini yakalamak istediler •. 

- Çok feci bir vaziyet karşısındayız 
- Muhakkak! Arkadaşımızın öldü -

rülmesi büyü-:C bir cürümdür. Bunu yıı
pan da ~ezıısı:u görecektir. Yalnız va· 
kaya polislerimizin sebebiyet verdik!:· 
rini de unutmamak Uizım, 

- Eğer biz zayıf hareket edersek ha 
limiz ne olur sonra? 

- Ben bu Uç dört kişinin taşkınlığı 
fazla izam edildiği kanaatindeyim. Unut 
mamalı ki, Yunan ordusunun en ufak 
bir zaferi karşısında ekalliyetlere men
sup halk ne kadar büyük gürültülü nü

mayişler yapıyorlardı. O zaman bu taş
kınlıklar karşısında hiçbir İngiliz polisi 
müdahale arzusu duymuyordu. Ve şu
rasını da insafla düşünmek lazımdır ki, 
kendi vatanında bu yaralayıcı, bu ağla
tıcı muamelelere uzun müddet süklinla 
tahammül gösteren Türk halkının, hak
h bir zafer dolayısile yaptıkları, bu ka
darcık bir şenliğe bizim polisin bu ka· 
dar· sert mukabele göstermesi iddia et
tiğimiz bitaraflık ve adaletperverlik i
le de telif olunabilir mi? Bu kadar açık 
konuştuğum için affınızı rica ederim. 

Ballar sözlerimi dikkatle dinledi. Ve 
birkaç dakika düşündükten sonra: 

-Hakikaten vaziyet çok naziktir. 
Düşüncelerinde haklısın. Bu hususta 
General llaringtonun fikrini alm~k Hi
zımdır! dedi. Ben biraz kompliman yap 
mak ihtiyacile: 

- Siz tcdbirlerinizle elbette vaziyeti 
düzeltirsiniz. Ben, müsaadenizle kendi 
görüşümü izah ettim, 

- İşleri gene beraber görüşürüz. Siz 
maznunları, binbaşı Baverin mahkeme
sine veriniz, dedi. 

İngilizler, cürümleri sabit olan bu gi
bi maznunları, küçük bir dıvamharp 

mahiyetinde olan bu binbaşı Baverin 

mahkemesine verirlerdi. Krokerde çalı

dı.: biJi df 
- Nerede ise odala;ı~ıda ri ıcııdiı 

öldürecekler, bu ne har? dıye S0'/ 11' e
Eğer Baverin hırsı bu. şekilde de" ısıU 
derse bizim zavallı delikanJıla~ıı c tC" 
harap demekti. İleride onun Uıerırı tıerl' 
sir yapmak çarelerini düşünmekle 
ber : . lı're' 

- V.ger bizimkiler çok şiddetli f'Jrıı!
ket etm~•elerdi, zavallı Kooper .,r • 
muı olmıyac_ktı. Çünkü adaml~r aıl"' 
hoştular. r!rdc:ıbire hücuma ugr• 
tahrık edildiler. ti' 

- Ben §İmdi hadiseye el koy•~· ,tol' 
kikatı genişletirim, dedi. Dedi pat' 
bu me ' iveti hud.ıt:;uz adam atet 
kürüyordu. Ne yapabilirdim artı~• 
Odaına döndüm. Ayakta dura rd'~ ~ 

cak kadar uykusuzdum. Korid0 
• 

nöbetçi polisini çağırarak: ,; ~ 
- Miralaydan başka kim oturt' cSC ı 

sun beni kat'iyyen uyandırmayuu' uı' 
dim ve küçük portatif karyolay~ orJ"' 
dım. Ne kadar uyuduğumu bilmı~ • .; 
Fakat hafif bir sarsıntı ile gözterı~ıırıı' 
tım. Başucumda Başçavuş Rayt 

1 
yordu. Yerimde doğrularak sordudl 1 

- Ne var? ~ 
- Seni miralayın cmrile uyandı 
- Odada mı l<endisi? ,~r ~ 
- Hayır, general Haringtonu S 

meğc gitti. 
- Emirlerin söyle.. flit 
- İstanbul tarafını otomobrne ~tel 

etmeni, Esat beyi görerek ci_na)'c c~ 
kendisini haberdar etmeni ten~ib ittil 

Karyoladan athyarak musluga g ptıt 
Yüzümü çabucak yıkadım. ı-ıa:P '~ad~ • 
sinde bir asker de ancak benırn O(llt, 
portatif yaşayabilirdi. Benim 5 

_.,1f 
İ •1• r.8Y" \ 

hazırlanmasını seyreden ngı ız ::J 

na: . ,e~ 
- Ben §imdi gidiyorum. Gelııt ,,,'fi 

! d' C tC•• kadar s::ı buradan ayrılma . ıy 
11
,r' 

ettikten sonra a• .. - " a indım. :S• J 
:ı. .... " tI•' arabası kapıda duruyordu. Ona a 

ve §Of öre : . " • l ~ k. 
- İstanbul tarafına çek emrııt ., 

ili~ , 
(Devamı ,,ti 

. ______ / 
gan bu mahkeme davaları çabucak rüyet ,,------------~ 
eder, nevi şahsına münhasır bir adalet y 8 h 8 cı ~ t 8 satıl 1 ~ 
zihniyetile hükümler verirdi. Bu garip 
mahkeme icabında idam hükümleri bile 8rS&1 Ur 
verirdi. işte zavallılar bu mahkemeye Yakacığın en güzel yeri olatl ~ 
veriliyorlardı. Biraz evvelki sözlerimle, natoryom caddesinde gayet ucuf 
dolayısile onları müdafaa edeceğim ka- yatla satılıktır. uP 

Arzu edenler Şeref otel rn 
dar etmiştim. Daha ileri gidemezdim. cirine müracaat . 

Kolonel Balların yanından çıkınca, ------------••_. 
sabahki hfidisey : <ıit evrakı alarak bin -

~~~~!!!5!~~~~~~~~~!E!!!!!i!3!~!!!!!E!i!!!!!i!i!!~~~~~§i!!--iiiiiii!iE5!!!i!!iii~~~~~~~~~~~~~~=:~~~~~~~~~~~~~ 
maz mıydı? Lakin, gebertilmesi icap Mavi pijaması içinde ince ve çevik Daha t aze, kendinden daha ernitl·ıtıı' ~ 

KADIMLAD BEMi 
~1'LL~ ~/ u-aısst Romaın 
Nakleden: Hatice Süreyya 

2-

DUnkU kıamın hull••S1 
Merhum HU8nU pa§anın zev

cesi Zılbcyde hanımefendi, 1s
tanbula dötıüp de ktzı ismet 
hanımın evine sabah. karanlığı 
girince, onun çocuk denecek 
yaşta bir ôşıkı olduğunu öğ
reniyor. Şimdi, ana kız, kar§'l
lıklı, ab~ konıquyorlar. 

MUthi§ bir film, gözlerinin önünden 
bütün faciasile geçti. Bir sene kadar 
lstanbulda bulunmayan Zübeyde ha
nım, o sabah, şafakla beraber şehire 
varmıştı. Sevgili kızının habersizce 
karşısına çıkarak ona bir sürpriz yap
mağı düşünmüştü. Şüphesiz, annesini 
ıökten dü§mÜ§ gibi ka~ısında gören 
tsmete sürpriz oldu. Ne komik ve feci 
macera! 
Şu tesadüfün aksiliğine bakın hele: 

Hizmetçi Emine teyzesinın hasta oldu
ğunu ileri sürerek, bu ezeli mazeretle 
izin almıştı. Yeni aşçı, söz vermesine 
rağmen, vazifesine başlamamıştı. Bu 
yüzden, lsmet hanım, evde yalnız kal

mıştı. Murat da ısrarlara başlamıştı : 

- Şu son zamanlarda Nı~antaşında 
Uç kere arka arkaya hırsızlık oldu. 
Seni bir başına evde bırakırsam valla
hi aklım burada kalır. Gitmeyeyim. Ne 
dersin? 

Ne diyecek? İsmet hanım bu teklife 
razı olmuştu .. Ve ev neşe, saadet için· 

de kalmıştı. Unutulmaz bir gece yaşa
mışlardı. Biçare kadın ne bilsin ki sa
bahın karanlığında, bu kanunusani 
soğuğunda kapının kilidi gıcırdaya

ckatır ve Murat elinde tabanca sofaya 
fırlamak mecburiyetinde kalacaktır. 

Onun yerinde kim olsa aynı şeyi yap-

eden hırsız yerine, Murat, elinde sc- vücudile, muntazam yüzünü çerçeveli· hareket inden bir s:ıadet taşıp fıŞ ls 
ya.hat çantasile e3ikte dikilen iri ya- yen bol ve kıvırcık saçlarile, bu dl'li · yor.. . . ıJP' ? 
pılı ve hiddetli bir ihtiyar kadınla kar- kanlı k lm oluyordu. Aşkın bir ka'tlm ZUbeyde hanımefendi, vaadılll 'ı 
gılaşmıgtı. için ümit aeğil tehlike olduğu bir çağ- tarnk. ansızın soruvcrd' : 1' il 

Zübeyde hanım, Son seyahatinde ls- da, kızı İsmet, o iffetli ve if!mctli ls· - Kızım, bir !;ey daha anıarıııı.c,J> ı... 
tanbuldan ayrılırken, evin küçük anah met bir jigolo tuzağına mı düşmüştü? t iyorum. Bu, sonuncu sualim 0;-1 "' 
tarlanndan birini de tesadüfen yanına Hem de bu jigoloyu, kendi evindl' Sonra artık, bu bahse dair ağıt 
alıp götUnnügtil. Ve işte, "sürprizini,. yatırmak derecelerine kadar işi i1eri açmam .. Kimdir kendisi? 
de bu sayede yapmıştı. Kapıyı açarak, vardırmış.. - Tanımazsın. 's 
sabah karanlığında eve girdiği vakit, Verdiği izahat §uydu, fakat Zübey- - Ve ... Ne zamandanberl? ~ 
herhangi fena bir manzarayla karşıla- de hanımefendi nazarında hiçbir esas- - Rica ederim, anne .. Anla~rıı' ,-,.t > 

D - b . d .. .. ?JUtı , J ' şacağı aklından bile geçmiyordu. Kı- lı tesir gösteremiyordu. - ogru, cm e uzuyor.. pJ" 
zım yata~ında mııııl m~şıl bularak şa- _ Anneciğim! Çok müteessirim. şasım etmek öyle müşkill ki .. 
şırtacak, sevindirecekti. Halbuki, gece Gördüğün şey, aklından bin türlü feci kuzum cevap ver. ~ 
kıyaf~tile önüne çıkan eli tabancalı ıhtimal geçirtecektir. Fakat hepsi dt: İsmet, biran aynaya bakıyor .. dl ~ 
meçhul bir delikanlı ile karşılaştı. yanlış, vallahi aldanıyorsun .. Bır he- ra, gözlerini meçhul biı noktaY• 
İsmetin evinde bir erkek!.. vese kapılmış yahut vakarımı unut- rek susuyor .. Soğuk kanlılığını. ~f 'tr 
Zübeyde hanımefendi, Hacı Hüsnü mu§ değilim. Hissiyatım ciddidir, çok faza için ° kadar gayret sarfedı) . f ~ı!i 

paşa merhumun zevcesi olmakla kal· ciddi ve çok temizdir. istersen bundan - Öğrenmek istiyorı;m, kııt:ı. ~ 
mıyordu; aynı zamanda, maruf bir artık hiç bahsetmiyelim. işin çok ciddi olduğuı:u söyle 's 

Bundan kastin nedir? nakşi tckye şeyhinin de kızıydı. Bütün Böyle b:r karar verdiler. Hadiseye 
irsi sofuluğu ve an'ane perestliği ga- dair, ikisi de telmihte bile bulunmaya- - Yani gelip geçici değil. 
leyan etti. Önünde biran belirip sonra calclardı. Lftkin, ihtiyar kadının içini - Derin hissiyat mı: 
tayf gibi kayboluveren genç erkeğe kurtlar yiyip duruyor. Bir evi tehdit - Niçin olmasın? ·ıc 
dehıısetıe baktı. Bu, pek, ama pek genç eden cin, peri, vampir gibi, meçhul lsmet. annesinin kendisine d~ 
bir adamdı. Çocuk denebilecek bir erkek, burada .. Anne ile kızı, müthiş baktığını hissedıyor. Hatta tı•' 
yaştaydı .. Hem de pek yakışıklıydı. surette manen biribirindrn ayırıyor... dudaklarının ken:ırm:ia da acJ 

İşte bunlar, ihtiyar kadına, hep, es- İsmet, artık o eski insan değil .. Şahsi- tihza var. 
babı miişcddedc gibi geldi. yetinde bir §ey açılmış, inkişaf etmiş .. 



Cocuk haftası Peissis Deposunda 
edige kazananların 

Mnıcut kadm f&pka levazımatı mevıim ıonu dolayııiyle büyük tenzilatla elden çıkanlmaktadır. 

yazıyoruz 
::.ta~ tarihll bilmecemiı:in hal· 

L_!!~ ~!a~:. :~~~ie.; ca~~~!:>n~ ~M~~~!!~~~!. !8i:J . . ~ . . 
iSTiKLAL LiSESi 

adlarını 
' ~CAAHMET'dir. 
•• Ura kazanan 
~:Mahmut Büyük istiklal 
lltına 48 Sirkeci. 

1 Ura kazanan 
lld.ıcı: Mehpare Dwbend Beyoğlu 

okul 88. 

l:>oıma kalem 
"8. kazanan 
1. til: Mari bilezikçi sokak Yılmaz 

ran Kumkapı cemalettin bey ap. 62 -
Tahıin Galatasaray liıesi 1587. 63 -
Saba suntt malatya 29. 64 - Şermin DIAEKTORLCGCNDEN : 
akaaray 64 ilncil okul auuf 3. 65 - ı - tık, orta Te 1lae kmmJ•n için kız ve erkek. yatılı ve yatı.u talebe ~ydma baılanmqtır. 
Arıavir Ati:ı muıtafa pap 1ebil sokak 2 - ICaJrt için hercb aut 10 daD 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. 
6. 66 - Bürhan beıilrtat 18 inci okul 3 - Bu yıl ancak mezun olan veya taadilmame ile aynlan talebenin yerine az miktarda yeni talebe almacak-
599. 67 - Alp Aılan koca muatafapap trr. Okula girmek tatiyenlerln bir in nvel mllracaatlan tavsiye olunur. 
kuru ıebil sokak 35. 68 - Betol Faik 4 - EylOIBn on bqlne kadar kaydını yeniletmiyen eski talebenin milracaatlan kabul edilmiyecektir. 
galata tünelbap yazıcı 10kak vilrtoryaı 5 - tatiyenlere kayıt prtlannı bil diren tarifname gönderilir. Şehzadebap, polis karakolu arkaamaa 
ap. 3. 69 -BWent btanbul llaeli 412. Telefon: 22534••••••••••••••••• 
70 - Athen aamatya ıulu manastır ---------------------------

leblebici sokak 52. 71 - Adalet Gilnu c. H. P. Genel SekreterJigv inden: 
kadıköy kumluk 12. 72 - Huriye Nu-

• • • ri Nipntaı hacı manıur sokak 44. 73 - Jel Ağustos tarihinde münakuaaı ilin edilen ıinema makineleri 

1 
Bialıüui kazananl• Muzaffer Tunçok lcumkapı orta okulu ve sair malzemenin münabıa ıünü bazı firmalar tarafından bu müd 

- Lutfik Arman tatanbul Ala- 155. 74 - Nadire şevket kumbpı ce- det zarfmda teklif yapılamıyacajı anlqıldıjından Ye f&rbuunede ba· 
lf.ıı. 2 - Kemal Bqiktaı köprü malettin bey ap. 75 - Ane yilcesel Saçların zı tadilat yapddıpndan dolayı ıs - 9 ·- 1936 tarihine kadar temdit 
1. ! -,. Hatice Toy Edime kapı kız lisesi 786• 76 - Peyyas Tllrker ia- d Ö k Q 1 m 891 edilmiftir. Yeni tutnameler 5 - 8 - 1938 tarihinden itibaren Anka-

• numan sokak No. 13. 4 _ Se ı tanbul lisesi 1690. 77 - Yurdacm Çe- G S J J 
vik Aydın oteli kar••sı ı. 78 -Hikmet neden ııerı gellr, rada c. H. P. enel ekreterliii Ye ıtanbulda c. H. P. lyönkmul firketlnde biletçi. S- Necla s-

BalarJriSy 1 inci okul 180. Tilre Topkapı maltepe 4. 79 - Şadan tedavi YOIU Bqkanbfı tarafından paruız olarak Yerilecektir. (111) 
• • • küçük ayaaofya medrese aokak 25 • 

• lehrlemelımcınanllll' 80 - Vecihi beyuıt mltat pap cac!- nedir? Türkiye Ziraat Bankasından: 
~ehpare kız lisesi 1599• 7 __ d_e_sı_· _ı.___________ Saçları için tasa çekenler pek çok- Bankamızca alm•cak ıekaen bet adet portatif yazı makineai b-

Unkapam aalihpap cadde- tur. Erkekler kafaları çıp~yor palı zarfla eksiltmeye konulmuttur. Eksiltmeye ittirak p.ıtlan: 
8 -Se.im·Alrdat Beyoğlu 11 in-,;;:-:::aııımaam _______ .. dl;yelan~!.~hler ,~~'!:-~ ~~aekea 1 - Teklif mektubu (tetlim müddeti tasrih edilmelh\ir.) 

--

106. ' - Suna Giller lıtanbul K u·. ç u·. k l&Ç ,,... OICUll&C ~annuaa.ı. e-
pekler i .. a.. ....... -kerler. 2 - Görülüp tecrübe edilmek üzere teklif edilecek makinelerden 

ıo - Hakla Emin &aldldar ~ -.- ':il-

....._ dolap 90b.k 20. 11-Nuri Okuyueulanmıza Saç döktllmesl can llkan blr eeydlr. bir adet. 
orta okul. 12 _ Nadye Ca- Çocuk sayfamuc!a bilmeceyi halled l'akat, hemen herkes bunun lebeblni 3 - Müteharrik akı•mm analiz raporu. 

T•Ylr aobk 8. rek hediye kazananlara arqtmnağı aklmdan geçirmez de yal- 4 - Cfo 7,5 teminat akçesi 
• • • mz tedavJai için uğrapıaia kalJnpr; 5 - Yedek •kumın &Jrl ayn fiat litteai. 

~Yn 6üA.::L renlrlı" ---=ni Hedl yeler her balta halbuki lebep bilinmeden tedavinin ~ -•---d Banlra L Müd'" l::~" ·1me1·d· 
TUK ·-··- I I lmkL dır" ftllWll a ----- nazım ur .._une Yen ı U'. 

lıaanalllJ' Cumartesi glln er s..::u va;. m;a.fa .taama aru olan her Eksiltme müddeti ıs eylül 938 alqam saat OD darde kadardır. 
ta - P. Unat Fatih ömer efendi Öğleden SODr8 hangi bir hutalıktan. yahut da btltUn Banka tercih hakkım muhafaza eder.. (1035) 

__,,,._ .. 10. 14 - Bedriniaa üıküdar 12. dl vücuda teeir eden bir raJıabmbktan 
le""" Orban poata nakliye memuru Verilmekte r dökWUr. ı,te bunun içindir ki aym ili-

..... Taner LWeburıaz muhabere au Baıka ctın '" amınlarc1a mlw cm berkeee ılfa venniyeceitnde fllphe 
17- 8. Erdemir Akaaray Tevek- edilmemeainl rica ederis. yoktur. Yapılacak ilk 1f hut•hğı tet-

hkta efenc!i 90Jcak 29-1. 18 - Hr.:::m-mmıaa .. _______ hiıı ettirmektir. 
Aıt..I. 19 - MeWıat demir im -·-------------
819. zo _Ziya DenbyoDan ida- Kaptanın 
e kamarot. taarruzuna • • 

at ICilap lıaananlar 
.... ı. Abaray tnmfty ctepo. 
._tman. 22 - Cahit Olcay per

liseal t 95. 23 - T. Z. Taksim 
P8ta ep. 7. 24 - Güler çüte ha· 
238. 25 - Nuan Tarancıoğlu 

'11 aobk tramvay cad. 1. 26 -
..._ tarpJ İzmir aahil sıhhiye merke 
ı--..11na Zaif oğlu. 27 - A. hamamı 

Pertevniyal Iiıesi 340. 28 - Mu-
1-hçekapı tat han yanında 2-1. 
lf&UJ tbrahim ıeıenbcvl orta o-

a. A. 30 - Şevki Galatasaray or 
llaaaıt ıı 5 7. 

• • • 

uorayen artist 

, 

1STANBUJJ HARİCi ASl<EHİ 
KITAATI İLA~l.AHI 

Müttabkem mevki lutaatmın 
ihtiyacı olan 11000 kilo manpl 
kömürü 25 Eylul 1936 cuma gün& 
saat 14 de açık ekailtmiye konula,.. 

cakbr. Taliplerin .-.ki.:Plıi .. 
..... ..... ... .. ebiltmiye itti· 
rak etmek için de maanen sün 
Ye aaatte % 7,5 teminat akçesi 
olan 35 liranın lıtanbul K. Mu· 
huebeciliiine tetlim edildiiine 
dair tandık-makbmmıu hamilen 
Hadım köyünde Komiqona müra
caatlan. (t 150). 

ltQ~AT 
BANKASI 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RAı-tAT,.. ~Ob'2 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bank~ 
51911936 vaz. y tı 

RADFO SiNEMALAR 

...., " K T 1 F l Lira .-- /\ ~ ı F 
Altm atı ı·nocram 11.oe .ıtb 24.021.eae.21 t1ermaıe , • , , , , 
Bmlrllf!C. • • • • ts.ta.ID8.- ~..... • • • • 

İ8TA1'BUl.ı 
12,30 • 12,ISO: pWllıa Tlrk ıtnM!Qcill,, 12-U • 
l.U5: ha ..... 11,06 • la,16: pWdıa bafit TVIU6 
mUzik. l3~l5 • HrOO: muhtelit p!Ak neıriya-
tL 18,30 • 19,30: çay aaau. da.mı mu.ua.ı. SARA y 
19,30 • 20,00: spor mtlsahabel ri (-rcl fe. 
fik t:aratmdaa). 20 • 20,IO: Rifat Ye arka. llKLU. 
daşlan tanımdan Türk muslklai. 20,SO. 21: ll'Eli 
Safiye ve arkadqları tara:.:mdan Türk mu.. 144 
siklsi ve halk p.rkılan. 21 _ 21.-: plAkkl. ' 11..UU 
keman, piyano aolo w şan. 21,30 • 22,:;o: YAfW 
atl114'o orkestrası. ~ao • :ıa: Anadolu a 
jan&l habePlerf. 

ViYANA: 
18,0a: h""Onu,ma:ar. ı8'ıs: konser. 19.~: 
konOfDUli&J'. Z0,05: saat, haberler. illa" ra 
,... ••: elld m..uct. 21,IO: btlltırler ,,. 
edebi yaym. 23,0lS: ~ haberleri. 23,15: 1111..U 
~ ı.auer. 83,11: kıenufıaa. 26,10: kon 
aerln devamı. --.no: dmıa mwılldılL IULA.L 
••111.ııııı 
18,0lS: kanfık yaym. 11>,llS: Jılllrenbergtell 

naldl. 20,!lS: lılllnmten naklen konaer .. 2'1,03: A••llftılUl 
.. ......_._ ıı.u: uluıd kaaaer. Jaalıe&'ler, 

y.ı b&lıerler. 23.U: .dMıol b&wlarJ n e~. Aua 
lcncell mudd. 

BEYOCLU 
t Bir nattik :milJ ı a tr .. 

Gece yansında bir ıe& 
Karhaman h:aydut 

' Programmı bfldirmemJftlr 
ı bildirmeml§tir. 
• Düclirme,tft'. 
1 BUd&nneın)fUr. 
1 Işıklar soaunce ft 

Dul tı:şaa.h 
' ÖIUa ~. Zom. Hat. 

,llbloDqn ,latik&mı. 

ISTANBUL 

t1füllk. • • • .. .13 '8.9'lt .IM.40 

• ıı • • ıs r a 
1 Olilmdcn le km llulM bcmOlan. • • • !'- 2.177.790.-

adam H Zozooz ayan ....,. ı • • • • ' • ·l&fS lftl!l.JZ IUCMl.271.17 
. ...... .. ~ ... ~.. l 

ı Jandark ve Güzeller JDwabte dlen tıtıW--.. t I 
resmi geçiı!i A ltf7eDJD JulrplJlı eüam v~ .... 14.•1.8&1.05 
Atk bınbu •e ölBm- ltalawll&t ltllıMt ..,.., 
«len kerbıayaa adim B Serbest eabam ve tabvDl.t \j... 4. 1'3.Rf.18 &114.Mr .~ 

ı ~ ,.,._ ve Vatıll An.naları 

red&VWdek1 B&llkDotıar: ----r=-.............. ~ 
, .. tevfikan ...... taratm. 
.. ..... ~ l 
~ td"8 ..,.ıa nalcU)'9" 

~ - .... 
Kaqdfll , ... QJtlD altm olarak 
"94avGJ• OA'Ntelr ........ L 11.000.-.__. 
'n*UrualıleYdllatl 
Dl* fuüldabı 
Anım tabvtll llalıll ..,.. ... 
~ ....... •'ee•kh 'klo .... ~ .. 

Mlllltella 1 , , , , 

BlJDA.PmŞTE: ·-··.-w ıer tıllcum ediyor Altm 'H -~ ...,. • .,.... 
ı Alibaba (tUrkçe) ve TahvU•t Uzerlne avam. 

'Kahraman l'a1 

it 88.881.11 
UUl88.701f! 17.Gn ıA00.17 

1.1,11: ıca.ae muild.a. 20,M: pıt lııamed. 
20,46: plyea. 22,11: halluter. J!.'lS; pty&DO 
kameri. 23M: pamotoDla da.na m•w!kıaı 

24,0G: k&nflk pym w 80ll uberler. 
Btl'KBa,ı 
!t.05: ıc.-, ~ JO,.el: kOUR. ıc.._ 

ter&DL .20,45: gıramofenla dam -1Jds1. MAi.& 
21,llS: koııferana. 21,80: kon.ler. 22,U: ha. 
berler,. spor. 2~: llaıaer. a.s>: tnumıa 
"e1meca Jaabeıtar. 26: Jıüerler. 
LOND'KA: 
18,20: çocuklarm amam, bava.cb, Nat!o. 
nal 1ataayoau. 21,05: cazbant ta1sml. 21,11: 
piyes. 22,!lS: spor. 22,,5: orkestra kameri, 
havadis. 23,35: dau mWdlWd. Jaavada a..u: 
piyano komerl. · 
P A a t 8 (P., ~ 'I'.) • ~1 
ı~: lıaVMll& 20,H: tfp .,. apor, 28,fO: 

KA.DlltOY .--...... 
OSKODAR 

• L9ues :S.Jb9 
BALAT 

• 1CenanJat deftnnl 

~ fM0-000-
• 

2 Kart llSI ~ tatııuaı 
!eJrmto Jalddl ~ J J4 - Altın GwiM &VNI ,._ 6 ı• 

· #ildıın oe 

ölsfW 

~~,.!oıı:~:20t!°~nU§mL 21.so: ope. Bir muhasip J.ş arıyor 
BOllA: 
ıut: ...... l88llld. 1ÜIMI .... ,._ 
,.. lbUD hüerlert, gramoltııa. a>,ıt: ~ 
... ı.w. 11,21: ~ JmllllııL fla.. 
- JııUmer. J0,115: Ynnnt•• lllıa ,._ 
,.., la&belter, ........ 11,41: , ....... 
na. -.ra llMeder, 21.11• 4am mUlllkl.ll, 
H,05: baftdl8. 2'.ZO: dana mulJd.& 

llualf .. 1IMre4tftlr lılltmaja 
....... r bir •rt ... tek ... it bh 
1cre1ı.1tan_._m. 

ADJtES: Ktlçftpazar eamt! Jw·. 
ıımnda Şark fotolralhnesl 'fDltul· 
teS. B 

lsta nbul Komut.anhgı 
~.,f··ı1lr_1~ ~~nmin•r'1'J ''\"!"'rı 

PiMg &0000 ,. 9500 00 TiZ 50 

14tİll 20000 ,. 4000 00 300 00 
Nohut 48000 ,. .00 00 IOG 00 
K1D'll ... ... ,, ..., 00 270 00 

Kana Fa.al,.... ,, 4400 00 330 00 

1819/931 
28/9/931 
18/9/N8 
21/9/918 
28/9/931 

Yüancla CÜll n aüldaılaıı ile tahmin bedelleri 
t.ainatlan J'udı .__. blem erak W.a!aaaalLa&tı__.'] 
..... ır. .. wuliıl- :91-~)d.ar, 

'*' ... --- -..,...c1aıı lı•sün par-.m 

il.··-·--....... ba •• cm11a ......... ,.p 
IMsMla ....ıfak ol·a..._ lmti~a cirme aumaralarile adi 
.. ,..W.. •s.__ tarla olız*ldan mahal •• WLtf 
ntlk • ................... n tnUameie ~ptlmak a .... 
mtıe•lul11• •••• 1411 nmlr auhmıria tôesiae 
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Yüksek iktisat ve Ticaret Mektebi 
Direktörlüğünden: 

..__ ı _ - Okulun her üç kıaıaıaa 1udma 1 E,lül 1936 salı rünü bat· 
~AC&k ve 25 Eylül cuma gününe kadar ıürecektir. • 

11 Yazdma itleri pazartesi, çarıanba ve cuma günleri saat 10 dan 
ı. h kadar yapılır. Yazılmak iıtiyenler bir dilekçe ve belH belır.ler 
obı direktörlüğüne bqvurmal.dırlar. 

iiç 2 - Yükık iktisat ve ticaret kıımı üç, ticaret li ... i bir ihzari ve 
&ali olmak üzere dört, orta ticaret mektebi dört ıınıflıdır. 
~ 3 - Yüksek iktisat ve ticaret kumiJ'le ticaret ll••lae J'udacak 
hL. en az liıe veya orta mektep derecesinde franıızca bilmeleri ge· 
·~ır. 

~ 4 - Yüksek iktiıat ve ticaret mektebine liıe mezunlarından ba· 
"-rya veya olgunluk imtihanlarını pek iyi Yeya iyi dereeede vermi• 

lar alınll'. 
~ - Orta ticaret mektebi ile ticar~t lisesine yazılmak için ba, 
~ . larnı sayıaı her kısım içi11 ayrı ayrı teıbit oluua kaclroya ıec 
~-~kdirde içlerinden müracaat tarihi ııraıiyle pek iyi veya iyi de 
lııı~e mezun olanlar ve bunlar arasından da tahıillerine ara verme 
-., bulunanlar ayrılarak kabul olunur. 

1 1 - Her üç kıımıda kayıtlı bulunan eıki okurların 25 Eylül ::8 tarihine kadar okul direktör lüiüne baıvurarak yüksek ve liıea 
ebeai harçlannı vermek, orta talebesi de hüviyet varakalarına ita 

: ettirmek suretiyle kayıtlannı yenilemeleri ve bu kayıt yenilem~ 
~apıhrken talebenin tescil edilmiı ıoyadlannı talebe kütük d~fte 
"'---kaydettirmeleri. ( 591) 

~•nı eserler 

olivut lstanbul 
Magazin 

ACELE SATILIJC EV 
Fcrikly llwıı klliNli yaıunü Ketfi 

efendi sokak 2 No. 
Müracaat ayni mahalde 

tŞ ARIYOR 

En M .. , 1 
u~:emme ve Emsalsiz 

MOTÖRLER 
il 

En UCUZ Fiyatla 
Satılır. 

SALIPAZARINDA 
ltolivut İstanbul Magazin adlı mec:· 

llıUarun 10 eylül tarihli nilaha11 zenrin 

hzılar ve güzel resimlerle çıkmııtır. 

fıtanbul 2 inci icra memurluğundan: 

GalataAray llıesinde tahıtl gönnUt 
muhasebe ve uıulü muzaif eye apna, 
makinede seri yazan bir genç it aramak 
tadır. Taıraya da gider. 

Müracaat Vakit propaganda servili 
B. Y. 

SATiE ŞiRKETi 
~~~~~~~~~~~~--~ 

Paraya çevrilmesine karar verilen 

~tarcılarda Hatapkapr yokuıunda 
24 

- 26 numaralı Manuka matbaa IJlÜ

rekJrebf fabrikaamda muhtelif aıüine· 

Tenmmıı Alman Flrmuı 

Yeni ve eıki 

leriJ 
e iınat olunmuı ve ham mürekkep 

ıtıatzenıesi ve saire 12-9-935 tarihi

ne tesadüf eden cumartesi gUnU saat 
l~ d . "b 

ıı.. 11evt 'ballar kwenten, lokomobOler, 
dieae! •• elektrt1' ..otAfdelt, reneraterler, 
ımt delt.eı'eler, ~uk maktnelert, tt 
maklnelert, yemek kuaıılan, demir fıçılar, 

tulumbalar, kA&t .,. pkolata labrlkalan 
makineleri, deg1rmeDler, ~ ma 

kine ve aleUert ıe.um eder. 
en ıtı aren SözU Geçen matbaa 

l;"rekkcbi imalathanesinde satılacağı i
ll olunur. 

Gayur vekil anyor 
''DAMAK,, G. m. b. H. Kantstr.-162 
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-hteneniz, bayabmı mem . 
nuniyetle ıizin için feda ederim ! 
diye söylendi. 
-Hayabnız ıizin için ne kadar 

kıymetli ise benim için o kadar 
kıymebizdir. Binaenaleyh onu mu 
b:ıf aza etmeniz daha iyi. 

Giz hiddetinden dudaklarını 
11ırd1. 

F auta oralı olmıyarak de . 
vam etti: 

- Benim ıize kartı olan hiz. 
metlerime mukabil iıtediiim ıey 

belki de hayatınızdan daha mü • 
himdir. Biricik iıtediiim olan 

Dük deiiımiı bir ıeıle: 
- Pek dolnadur madam! di

ye cevap verdi. Dütünceleriniz 
tamamen doinfdur. 

Fauata tebe11üm ederek de-
vam etti: 

- O halde, ıize tunu isbat 
edeyim ki bütün bunların olma
ıı benim iıtemeklifime bağlıdır. 
Eler ben iıtenem ıiz kral ola • 
manınız ve ıene iıtenem sizi bir 
asi sayarak Fransada uilere tat· 
bik edilen cezaya çarpbrırım. 

Giz bembeyaz olarak mınl • 
dandı: 

bu teYin yapdmumdan çekin· - Dütüncelerinizin tamamen 
memeniz için, evveli ıunu ıöyliye- dolnı olduiunu sCiylemiıtim. Fa 
yim ki, bunu kabul etmemeniz ıi- kat bu sefer cellicl satm kullam· 
zin için mümkün deiildir. yonunuz. Yalnız dikkat ediniz kul 

Dük rizli bir iztirapla: landıtınız ıilib iki yüzlüdür. 
- Buyurunuz madam! dedi. Fa ... ta bu sizlerden çekin . 

Söyleyiniz! Fakat bu.. mediğini anlatan bir çehre ile 
F auıta Dökün ıözünü kesti: batını aalladıktan sonra devam et-
- Bunu öğrenmek için ay- ti: 

farca, senelerce sabrettiı,ıiz.. Bu· - Dinleyiniz! Harfbeharf 
nun için birkaç dakika daha bek
liyebilirainiz.. Evveli delillerimi 
sayayım. Kral olmak iıtiyonu .
nuz.. Bunun içinıe evveli ha • 
yatta olan kralm, ıonra da bu 
mevkiin veriıi olan naYar kralı 
Hanri dö Burbon'un ortadan 
kalkmaıı lazımdır. dahili bir mu 
lıarebenin anane geçmek ve Vi· 
.. ıllr ile Pam halkının ha
ldki iıtekleriyle tahta ıeçmek li
sımclır. Banlar dojru mu 1 

tekrar ediyorum. Diyorum ki, en 
evvel bize kralın ölmeıi lazımdır. 
Ben iıtenem Hanri dö Valva öl. 
dürülmez, fU anda iki IÜYari var 
ki, evvelce benden almıt olduk. 
lan emirden hatka bir emir al
mazlana biri Bluva'ya, diğeri de 
Nant'a gidecektir. Gene tekrar 
ediyorum ki, bu iki ıüvari bu ak· 
şanı beni görüp bqka bir emir 
abiıazlana birk~ç saat sonra söy. 
leclilim 7erlere sideceklerdlr. 81. 

Merkezine veya Şubelerine 

Müracaat edilebilir 
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leri hatırladı, ve nihayet Sikat'in 
Gize göndermit olduğu milyonlan 
geri almak için Pariıe geldiği ıı
rada Roveniyi kandırm.q olduğu
nu anladı. Roveni bir kere ken
dinden ayrıldıktan sonra diğerle
rini de kandırmıftı. 

Şimdi kendisinin tecrübesizlik 
ve kibir yüzünden bu vaziyete ~üt
tüğünü anladı. insanlarda sari bir 
illet olan ihaneti hiç dütünmemit
ti. O, kendisine göıterileıı te
veccühlerin verdiği para ve rahat
lık sayesinde olduğunu dütünme
mitti bile .. 

Şimdi artık her şeyi anlıyordu. 
Fransa kraliçeliği de fena bir 

mevki değildi. Franıa kralı olacak 
Gizle evlenecek ve sonra onun ö
lümüyle asıl hükümdar olacaktı ... 

Üçüncü Hanrinin ölümü Fran· 
aanıR yar11ını kendiıine kazandı

rıyordu. 

Sonra Gizin vefatı da kendisi· 
ne diğer yarısını kazandırac;ıktı. 
Yalnız bu itin bitmesine kadar in
tikam almak lazımdı t 

istikbalini ve bu sıra elinde 
kalmıt olan kuvveti tetkik ettik· 
ten ıonra yapacağı mücadeleyi 
gözden geçirdi. Tıpkı mağlup ol
muş bir imparator gibi ya geri 
çekilmek veya son bir gayretle 
karşı koymak lium olduğunu 

anladı. Bu suretle ~öyle dütüııme
ie baıladı: 
Vakıa mağlup olmuı ve dütünce 

lerini meydana çıkarmak imkanı
nı kaybetmiıti. Papeı Ja~ gibi 
Romada en büyük din adamı ola· 
mıyacak, fakat kraliçe olabile-
cekti. { 

Giz ile Alekıandr F arnez sa· 
yeıinde ltalyayı zapt ve papayı 

Romada muhasara ederek haki
miyetini sıfıra indil"ecekti. 

F auıta bütün dütünceıini top
lamı~, büyük bir süratle yapacağı 
itleri dütünüyordu: 

Evveli V alva öldürülecek, 
ıonra Hanri dö Giz tahta çıka· 
cak ve kar11mı boıadıktan ıonra 
F auıta ile evlenecek, ltalya zaR• 
tolunacak. Giz ölecek, bu ıuret
le Fauıta Fransa ile ltalyanın yr 
gine hakimi olacakb. 

F auıta emellerine eritebilmek 
için ıfte böyle bir plan dü9ünü· 
yordu. Planın ilk partisi cinayet
le beılıyor ve bütün dütünceler 
kana dayanıyordu. Aıafıda bir 
hançer, yukarıds iıe bir tac var
dı. Bunların hepıi Hanri dö Val
vanın öldürülmesile meydana ge
lecekti. 

F auıta timdi papalığı filin 
unutmuf, hiriıtiyan memleketleri 
araıında en güzel Ye en büyük o

lan !talya ve Franıa ile iktita e
diyor ve ıu iblisçe dütüncelerini 
hemen tatbik mevkiine koymağı 
lüzumlu görüyordu. 

Hemen yataktan atlıyarak ay
nanın karıııına ıeçti. Bir saat 

Jf 
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Barut fabrikas. arazisi dahilinde yetişen otların bir seneliğ: 
şartnamesi mucibince 18 Eylül 936 cum•1 günü saat 14 de eski Sah 
pazarmda as~c.eri fabrikalar satın alma komisyonunda açık arttırma 
ile satılacaktır. 

.,-ı 
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Fena havalar yaklaşıyor 

l 

Sunun için: Elbise ihtiyacınızı 

şimdiden Galatada K EI~SYOB 
BUyUk Elbise Tlcare:hanealnden Temin Ediniz. k~ 

En mahir makaslarlar thrafından biçilmiş ve en mükemmel kumaşlarle.SÜı 
mali itina ile dikilmiş kadın, erkek ve çocuklara mahsus ELBiSE, P ARDE 
MUŞAMBA ve PALTOLARIN en zeng:n çeşitlerini bulacaksınız 

Muşanıba ar 1 
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Emper
meabiliz 
Gao~rdin 

J Par esüler 13112 
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1/z 

. 'barefl liradan ıtı 
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Şartnamesi her gün komisyor. da ve otlar mahallinde görülebilir 

Muhammen bedeli "110,, Hr~dır. İsteklilerin ilk teminatı olan "325. 
kuruşu Beyoğlu Malmüdürlüğüne yatırarak o gün ve saatte komis 
yonda bulunmaları. {950) 

Çocuklar için zengin çeşitlerde PARDESU ve MUŞAMBALAR dd vardır. 

'I ürkiyenin ve bütün şarkın en büyük clbıse ticarethanesi olan Galatadaki E K S E L S Y O Jl tıt· 
1 mamulatının nefaset ve mükemme1iyeti sayesinde mevcut dünya buhramna rağmen satışı yüzet: 50 rı isbetinde artırıJŞ 

150 ton saf kurşun: 
Tahmin edilen bedeli l2500 lira olan yukarıda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komis 
yonunca 22 - 10 - 36 tarihinde perşenbe günü saat 15 de kapalı 

zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1687 lira 50 kuruşu havi tek
lif mektupl&rını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindek! ve· 

•« •• •m • 
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~KIZ ftE ERKEK TALEBE lÇlN yan yana vt: geniş bahçeli iki binada AYRI YA1'i TEŞKiLATI vardır. Me'· 

saikle mezkur gün ve saatte kı:ımi!yona müracaatları. (830) 
=eut FRANSIZCA, ALMANCA, INGILIZCE kurslarına dokuz yaşından itibaren her talebe iştirak eder· 
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· , ~ 
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1 1 
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kadar uğraşarak deminki bLhra· 
nı~ ve göz yaşlarırı.ın meydana 
getirdiği çizgileri pek az kullan
dığı türlü türlü su ve kremlerle 1 
ortadan kaldırdı. , 

Eskisinden bir farkı olmadığı-
nı görünce bir mektup yazarak 
Gize gönderdi. Giz iki saat sonra 
Faustanm sarayında idi. 

Giz Faustanın göstermiş ol

duğu yere oturur oturmaz: 

- Madam, diye söze başladı. 
Sizi dinliyorum. Fakat bu mevki
in ehemmiyeti, yüzünüzdeki cid
diyet, göndermiş olduğunuz mek
tuptaki ifade, burada sonra tami
ri çok müşkül olacak ağır lafla
rın ~öyleneceğini anlattığından, 

evvela sizden burada yalnız olup 
olm.'\dığ1mızı sormak isterdim. 

Dük derin bir nazarla bulun
duğu odanın dört tarafını ve Fa· 
ustanın yüzünü tetkik etti. 

Fausta: 

- Evet, dedi. Zannedersem ev 
velce Katerin dö Mediçi ile görü
şürken, kendinizi yalnız zannet· 
miş ve aklınıza gelen bütün şey· 

)eri çekinmeden eöylemittiniz ! 
Bumm için şimdi benim de, bu· 
rad~ki perdelerden birisinin ar
kasına bir ihtiyar Sikst sakladı

fnndan şüphe ediyorsunuz. 
Giz, yaptığı bir hareketle bu 

sözleri reddettiğini anlattı. 

' 

F austa ciddiyetle devam et-
ti: 

- Emin olunuz ki, buradaki 
konuşmalarımızı allahtan başka 
kimse işitemiyecek ve bizi kimse 
göremiyecektir. 

Pardayan bu sözleri işitince 

kendi kendine: 

- Şunlara hak dedi. Onları 
gören ve işiten yalnız ben ol· 
duğuma göre, allahlık mevki:ne 
çıktım demek ..• Her ne ise şu a
sil madamın bana bilmeden ver
miş olduğu vazifeyi tamamile 
yapalım! ... 

Fausta devam ediyordu: 
- Mösyö Lö Dük, hm.dan 

beş sene evvel Romaya gelmiş ve 
Papa Sikst Kentten yardım iste
miştiniz, papa ise yalnızca siıi 

takdis etmekle iktifa etmi§ti ..• 
Ben ise size zamanın bsil'ile bi
raz kararmış iki milyon )ıra ver
miştim ... O zaman bu paraye. mu 
kabil ne istediğimi rnrmuş, ben 
de, :;onra öğrenirsiniz, cevabını 

vermiştim. 

Giz hürmetle eğilerek mırıl
dandı: 

- Haklısınız !.. Ben de bu 
şükranı ödemek için ... 

- Şimdi teşekkürden değil, 
menfaatimizden bahsedelim dük.. 
Sizinle olan ikinci görüsmemi~de 
ümitlerinizin neden ibaret oldu 
ğunu bana söylemiş, daha doğ· 
rusu sözlerinizin şeklinden, kal· 
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binizin ne gibi yüksek hislerle 
çarptığını anlamıştım. Siz sene
lerdenberi bir vicdan azabı ı;in

de kıvranıyor, kral olmak isti- j 
yordunuz! , 

Giz bu sözleri duyunca sara· 
rarak etrafına korku ile baktı. 

Fausta gayet sakin ve hakaret 
emaresi göstermiyen bir sesle: 

- Korkmayınız! Dedi. Yalnı· 
zız. Evet siz kral olmağı isti· 
yordunuz! Fakat atılganhğmız ve 
cesaı etiniz noksandı. Elinizde Lig 
vardı. Fakat henüz kuvvetlenme· 
mişti ve bu heyet kral sülalesinin 
değişmesini değil, sadece Sen 
Bartelmi gecesi istiyordu. Siz i· 
se bunu yapamıyordunuz. Ben 
yaptım ve Ligi idare eden diz· 
ginleri topladım. Bütün memur
larımı Fransanın her tarafına 
yolladım. Bir buçuk sene içinde 
ilerlf:ttiğim işleri ve kralın tah
tını yıkacak F ransanın nasıl ha· 
zırlandığım size gösterdim Ayni 
zamanda size her şahsın, her fe· 
daka:rlığın ne krymeti olduğunu 
göstermiştim. Size Romada ver · 
miş olduğum iki milyon liranın 
bugün on milyon olarak iade e
dilmesi lazım gelia . 

Giz elini alnında gezdirerek 
mırıldandı: 

- Çok doğru! 
- Müteaddit defalar, bana 

yaptığım işlere mukabil nasıl bir 
hisse istiyeceğimi sordunuz. Bu 

I 

uzua ve zahmetli işlerimiz neti· 
cesiz kalmıyacaktır. Barikatları 

ben yaptırttım. Valvayı ben ka. 
çırttım. Eğer şimdi sizl.n tahta 
çmmamanız bir kabahatsa bu 
yalnız size aittir. 

Giz titriyerek tMdik etti: 

- Çok doğrul 
- Hanri kaçbktan sonra. si· 

zin her şeyinize hakim olJum. 
Çünlrü siz de bilirsiniz ki, zengin 
liğinizin, muzaff eriyetinizin ve 
sahip olacağınız kral tacının bü-

tün sebebi bendim. O zaman da 
maksadımın ne olduğunu ve siz
den ne İstediğimi sormuştunuz. 

Ben gene, vakti gelince öğrenir-

siniz t demiştim. Mösyö Lödük 
işte o vakit şimdi geldi! 

Dük bu sözleri işitince kendi 
kendisine geniş bir nefes ala• 
rak: 

- Ne iyi beni sıkan bir borç· 
tan kurtuluyorum, allaha çol{ şü· 

kür! Diye söylendi. 

Fausta Dükün vaziyetinden' 
belki bu manayi anlamıştı. Fa-

kat hiç aldırmadı, yalnız dudak· 
larında hafif bir tebessüm belir 
di. 

Dük dö Giz işierinde kendisi· 
ne en büyük yardımda bulunmu~ 

olan bu kadının kendisinden te~ 
likeli işler istiyebileceğini hesap 
ederek yoklamak maksadiy
le: 


