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Dil bayramı bugün 

kut/ulanıyor 
Halk evlerinde merasim yapılacak 
ve konferanslarla dil inkılabının 

ehemmiyeti anlatılacak 
Bugün ilk Türk Dili Kurultayının açıldığı günün dördüncü yıl dönü

müdür. Bu mutlu günü bugün ve bu gece bütün dilseverler halkevleri 
azalan kutlulıyacaktır. 

Büyük Şefin her sa.hada muvaffakıyetle neıt.icelendirdiği hıkılAplar 
içinde kültür ve medeniyet i.lemi için mühim bir hA.dise olan dil inkıli
bı yeni yeni muvaffakıyetlerle devam ederken bu inklllbm temelleri
Din abldığı büyük gün ulusça kutlulanacaktır. 

[Jtem&tme tltK1- taf8i14t ! mci aoyfomızdadtf'.] 

Antakya ve 
lskenderun 
Hariciye vekilimiz 
Fransız nazırile 

görüştti 
Fransanın Türk tezine taraftar 

olduğu sanıhyor 
Cenevre 25 - Fransa hariciye nazın 

Delboı TeYlik Rüıtü Araala U%Un bir ' 
hı •. 1.uutı.&..1ıo "'!'"'~'·".. ~"' "J'. " ..1:~:-- o"-· 
- Suriye ile ır ..... araamda lıanlan • 
ı.ıış olan yeni mukaveleyi ve bu arada 
İskenderun ve Antakya meselesini gö
rüşmüştür. 

Bu mülakat esnasında ne karar veril
diği bilinmemekle beraber Fransız siya
si mahafilinin Türk tezine taraftar ol
duğu bildirilmektedir. Bu meselenin 
pek yakında resmi bir tarzda görüıüle
ceği muhakkak addediliyor. 

Antakya 25 - Fransanın Suriye yük 
sek komiseri Kont dö Martel birkaç gil 
ne kadar Pariaten Suriyeye dönecektir. 

Fransızlar frangı 
düşürmeğe karar verdi 

Sukut dörtte bir n·isbette olacak 
Fransa, lnglltere ve AmerJka arasında bu mesele hakkında 
Uç aydır gizil mftzakereler oluyormuş - ParJs borsası ka
pandı - tedlyat şimdilik tatil edildi. 

Ttirkiyedeki tesirler: 
-----------------------------------8 izim paramıza ve milli tahvillerimize zarar 
olmıyacak, bazı tacirlerimiz zarar, bazıları da 

kar edecektir 
Şehrimiz alAkadar 
maballllode yaptı
ğımız tahkikatı 

neşrediyoruz 
Bu sabah Paristen gelen ve dilli 

ak§&mdan bazı mali müesseselerde du 
yulan bir haber şehrımiz iktısadi ve 
mall mahafillnde mühim akisler U• 

yandırmıştır. Bu habere göre Fransa 
hükilmeti Fransız frangının kıymetini 
düşUrmeye dair mühim bir karar ver
miştir. Türk parasının kıymeti ingilia 
lirasındaki sukut dolayısiyle seneler
denberi franga bağlı olduğundan bu 
haber tabiidir ki alAka uyandırmıştır. 
Öğrendiğimize göre bugUn borsa ko
miserliği daimi bir şekilde vaziyeti 
maliye veklleti ve seyahatte bulunan 

(Deoamı 6 ncı ••faü) 

lngiliz sermayedarları 
Türkiyede iş görecekler 

Dfto gelen iki bOyftk sermayedardan sonra 

Meşhur Banker Riket de 
bugfin tayyare ile geldi 

Suriye ve Lübnan gazeteleri, Kont 
dö Mutelin muahedenin tatbikatı sıra
emda Suriyede bulunmasını istemekte
dirler. Suriyede meclis bil! tatil devre
sinde bulunduğundan ilk yapılacak iş 
yeni parlamento aaylavlannm seçimi o
lacaktır. 

8 
. Vekir . 

1 
. " TUrklyenlo gayet emin bir iş sahası olması; ecnebi sermayedarlar 

ariciy~~:~~ö":::O FTaMıZ arasında rekabet bile uyandırmağa başladı 
Diğer taraftan Kont dö Martel Lüb

nanda da Fransa hariciye nazınnm 

Lübnan reisicumhuruna yazdığı mek -

fupta vadetmit olduğu üzere Lübnan 
muahedesinin müzakeresine cı.,ir olan 
haznlıklarla meıgul olacaktır. 

Galata liman mıntaka
sının alacağı şekil 

Bu sabah tesbit edildi 
Bu aabah tatanbul tehrinin müstak - bulunan binalar kalkacaktır. Rıhtım cad 

bel plinile mefgul olan mütehassıs mi- desi Cinili nhtrm hanı köıesinden arka 
mar PrOllt, Liman umum müdürü Rauf caddeye geçecektir. 
Manyas, Belediye sabık imar bürosu 
ıefi Ziya 'ft Liman mimarlanndan bir 
.ıattan mürekkep bir heyet Galata Li -
man mmtakaamın yeni alacağı vaziyeti 
tetkik etmiperdir. 

Tetkikata Ziraat bankasmm köıesin
den bra§lanmış Rauf yapılan plin ve kro 
kiler ilzerinde mütehassısa izahat ver
miıtir. Bu izahata devam edilerek deniz 
yollanna kadar gidilmittir. 

Tesbit edilen esaslara göre bugiln 

Ahlaksız 
bir adam 

Zabıta memurları abli.k.sız bir ada
mı yakalamışlardır. 

Beykozda kahvecilik eden bu adam 
kendisinden gazoz alan Mustafanın 
kızı altı yaşında Fikriyeyi kahvesinde 
para ile kandırmış, Beykozda umumi 
bir heliya götürmüştür. 

Fikriye bağırınca yoldan geçen za. 
bıta memurları hemen helaya girip 
ahlaksız kahveciyi cürmü meşhut ha
linde yakalamışlardır. 

Küçük kız zabıta doktoru tarafın
dan muayene edilmiş, yüzündeki diş 
yerleri bir raporla tesbit olunmuştur. 

Dün gelenlerden Someroil 
Me§hur İngiliz iş adamlarmdan, Ri

ket bu sene içinde ikinci defa olarak bu 
giln saat on ikide kendi tayyaresile Sof 
yadan ıehrimize gelmiştir. 

Beraberinde Şmit isimli bir Amerikan 

Bugün tayyarey'le gelen Riket Dün gelenlerden Balduin - V eb 
bankeri, Gudriç adında bir milhendis kolaylık gösterilmesini Sofyada iıte 
vardır. miıtir. Gazetecilerle beyanatta bulun 

Riket Pangaltıda Şevki isminde bir 
ıatla temasta bulunmaktadır. Pasapor • 
tunda vizesi olmadığı için kendisine 

mamıt. yalnız buradan Ankaraya, son 
Tahrana ve Hjndistana gideceğini sö 
ffiittir. (Devamı 4 üncDde) 

Yüzümüzü gene güreşçilerimiz güldürdü 
Leningrattaki yedi gtireşten 

dördtinü kazandık 

Merkez Rıhtım hanile deniz ticaret mü
dürlüğü arasındaki kahve ve barakalar 
kaldırılacak ve buraya büyük bir mey
dan yapılacaktır. Meydanın ortasında 

bir bahçe ve Atatürk heykeli bulunacak 
trr. Merkez Rıhtım hanının kö§esinden 
,._ blıflayKaktu. 21 metre geniıli
finde otan bu nhtrrrun üzerinde Çinili 
ve Merkez Rıhtrm hanları arasında asrt 
llıtrOP,Olar Y.aP.ılacaktır. Şimdi burada 

Kahveci yakalanarak müddeiumu· • • 
miliie verilmifttr. Ol(:Jer spor haberlerıle beraber tafsılatı spor sayfamızd 



Türkiyeye gelecek lngiliz 
sermayesi 

Yavaı yavaş iki tarafın da biribirini telakkisi değişti. 
İngilizlere göre, Osmanlı imparatorluğu zamanında Türkler, "Alemi tsHim,, 

IJi bir takım işler çevirmek istiyen, fakat kendi işlerini bir türlü doğru dürüst çe
riremiyen, beceriksiz ve aciz insanlarrlr. Şimdi ise, Türklerin kendi milli faa
iyetlerinl mükemmel başardıklan,sağlam bir rejim kurdukları, bütün dünyaca an
aşıldığr gibi, İngilizlerce de öğrenilmiştir. Onlar, bizim garpta da şarkta da ni
ak değil vifak taraflısı olduğumuza kani oldular. Hele Boğazlar meselesinde bize 
,österdikleri mlizaheretten ve İngiliz kralının son ziyaretinden sonra, iki mille
in arası daha iyileşti. Biz de zaten, İn giiizlere karşı bundan on küsur sene ev· 
·elki dUşUncelerimizi değiştirmiş bulunu yorduk. Eskiden onları insafsız sömUr
:cciler halir.de görürdük. Tarihin son seyri, İngiltere ite müstemlekeleri ara
mda insanca münasebetlerin kurulduğunu gösterdi ve arada mukayese için fır
atlar da zuhur etti. 

ıDUn şehrimize gelen İngiliz sermayedarlarının sözlerini bugünkü gazetelerde 
kuyup da T..ondra piyasasından buraya tıir sermaye akıru olabilmek ihtimalini 
ğrenince cidden memnun olduk. Biz ki, Osmanlı devleti zamanında sırf bu mem

eketi soymak için bağnmıza sülük gibi sJkulan ve Türkiyeyi müstemleke haline 
etirmeğe uğraşan sermayelerden nefret ederiz ve ancak bunlann biran evvel 
ıurdumuzdan tasıtarağı toplamalarını dileriz; yeni Türkiyeye, yeni ve "müte
abil istifade,, zihniyctile gelmek istiyen ecnebi sermayesini ve bunun başında 
ulunacak: İngiliz sermayesini alkışlarız. 1sünkü, o, biran bile, Türkiyenin bir ik
aadi sömürge haline sokulmasını istihdclt etmiyecektir; "kazanmak ve kazan
.ırmak,, yolunu takip edecektir; ve siyaseten kuvvetli olan cumhuriyet Türkiye
i, ancak bu zihniyetle Türkiyeye gelen k .. pitallere kapısını açacaktır. 

Hüseyin Faruk TANUR 

Cenevrede Avusturya 
murahhaslarının 
garip hareketi 

JEğer bize karşı sut niyet eseri değllse, en 
hafif tabirle tehlikeli bir patavatsızlıktır 

Bu sabahki ''Cumhuriyet,, refikimiz 
Cenevrede Mllletler Cemiyetinin yeni 

binasında Auvsturya tarafından döJe
nen konsey odasına, 1683 de Viyana 

önünde Türk ordusunun ric'atini göste 
ren bir resimli halrrun asılmasma Türk 

hariciye vekilinin - pek haklı surette 
- itiraz ettiğini yazıyor. 

Bu resimli halının altında Latince 
'"Tilrk\er paniğe uğramış kaçıyorlar,, 

füaresi yazılı bulunmaktadır. Hariciye 
vekilimiz Tevfik Rüştü Aras, bu kaldırıl 

madığı takdirde Türk murahhas heye
tinin ciddi bir karar vermek mecburi -

yetinde kalacağını Milletler cemiyeti 
pckreterliğine bildirmi§ ve halr derhal 

alkmıgtır. 

HABER:,.Son-.eeneler içinde bir çok 
adiseler Milletler cemiyetine karşı o-

lan itimadı bile ~arsmışken Avrupa hali 
eıraya bir sulh kaynağı olarak bakabil -
mektedir. Hudutlardan hudutlara anla· 
§ılmaz gUrUltüler akeededursun, Cenev
reyi elan, insanların kendilerine gelebi
leceği ycg8nc eUkt'.ln ve ncıtanat yeri O· 

tarak saymaktayız. 

Bu arada Avusturya murahhas heye
tinin, doğacak bir çocuğa, adeta anası
nın kamında suikast etmek istermiş gi
hi, sulhün mevzuubahs olduğu bir mu
hitte mide bulandıracak tedbirsizliklere 

düşmesine ne kadar esef etsek yeridir. 
Bugün iyi geçinmek ve biribirimizin 

hatırını saymak yolunda gösterdiğimiz 
lıütün gayretler, maziyi unutmağa !jalış 
mak mahiyetindedir. Onu intikam hisle
rini uyandıracak surette kurcalamak 
suiniyet değilse - en ehven bir tabirle 
- tehlikeli bir patavatsızhktır. 

Anadoluda müthiş 
bir kış başladı 

Bir çok kUprUler selden yıkıldı, Trabzon 
kaPanlıkta kaldı, Erzurum - Trabzon 

yolu kapandı 
Gelen malama.ta göre şark ve §ima., köprüler selden kii.milen yıkılmış, e

li şark! vilAyetlerimiı.de bUyUk bir lektrik direkleri selden gitmi§ ve 
ş htlkttın sUrmektedir. Erzurumdan Trabzon karanlıkta kalmış, MaÇ°ka 
ayburt mmtakasma kadar salıada teJgrafhanesini seller götürmüş ve 
r devam etmektedir. Diğer mınta

nlnrda elddetli yağmurlar yağamkta 
für. 

Pulathane ılle Trabzon arasındaki 

ltalyanın. 
bir jesti 

Trabzonla Erzurum arasında muvasa
la kesilmiştir. 

üçüncU Umumi mtifetişlik yolların 

açılmasına çalı~aktadlt". 

Dil hayramı hugün 
kut/ulanıyor 

Halk evlerinde merasim yapılacak 
ve konferanslarla dil inkılabının 

ehemmiyeti 
Yurdun her yanında olduğu gibi bu ı 

gün merasime saat on sekizde lstan
bul ve Ankara radyolarında kurum a
dına verilecek bir konferansla başla
nacaktır. Bundan sonra halkevJerinde 
merasim programlarına ba~lanacak
tır. Bu esnada radyoda fevkalade 
program da devam edecektir. 

Merasim programı 
Şehremini, Eminönü ve Beyoğlu 

Halkevlerinde kutlulama programı şu 
suretle tcsbit edilmiştir: 

Eminönü Halkevinde Ankaradan 
verilecek konferans dinlendikten son
ra İstiklal marşı onu takiben Kurul
tay ma.r§ı çalınacaktır. Kurultay mar
§llldan sonra Eminönü Halkevi tarih 

ı 

dil ve edebiyat komitesi azasından 
doçent Sabri Esnt tarafından bir nu
tuk söylenecek müteakıben Halkevi
nin yeni le§ kil ettiği 32 ki §ilik koro 
heyeti tarafm"dan bir konser verile
cektir. 

Gece saat 20,30 da da AlayköşkUn
de Evin temsil şubesi tarafından ls
tiklAl piyesi oynanacak ve bir mono
log söylenecektir. 

KOÇOK 
HABERLER 
içeride: 

• Son g11nlerde takas yoluyla ihracat -
hllhnsaa Japonya ve ltaıyaya - çoğalmıştır. 

• U)'U§turucu maddeler inhJArJJe ltaıya 
arasında mühim bfr atyon partislnfn kJering 
yoluyla ltaıyaya satıımıısı hakkında gfü11§. 
meler olmaktadır. 

anlatılacak 

Beyoğlu Halkevinin İstiklal cadde
sinde Nunıziya sokağında yeni bina
sında da saat 21 de merasinı yapıla
caktır. 

Merasim programı: 
1 - İstiklfil marşı. 
2 - Hıfzı Tevfik Gönensoy tara

fından Türk dilinin ilerleyişi hakkın
da konferans. 

3 - Temisl: (Yanlışlıklar serisi) 
vodvil 2 perde. 

Şehremini halkevinde merasime sa
at 18 de başla.nacaktır. Burada da İs
tiklal marşı çalınacak, konferans ve
rilecek, serbest kürsüde hitabeler irat 
edilecek, miJU rakıslar oynanacak, 
şarkılar söylenecek ve tem.silelr verile 
cektir. 

An karada 
Dil bayramı bugün Ankaralılar ta

rafından te.zahUratla tes'it edilecek
tir. 

Bu münasebetle Halkevinde bir top
lantı yapılacaktır. Toplantıda dil inkı
lAbımız üzerinde konferanslar verile
cektir. Ayrıca bir de müsamere ter
tip edilmiştir. 

Avrupa 
konferansı 

Musolinl tarafından 
Romada içtimaa 
çağırılacakmış 

Musolininin Romada bir Avrupa kon • lstruıbul mebuslan ha.lkevlerinde yapıla. 
eak tetti§Iere dün ak§am EınlnönU halltevtn.. feransı toplamak fikrini yeniden canlan-
den bqlamı§Jarcıır. dırmak üzere olduğunu fransızca Figaro 

• lzmlrde hava hücumu denemeıerı dUn ve gazetesi yazmaktadır. • 
dUn gece yııpılml§tır. Haber verildiğine göre Muıolini Ro-

• }to .. .ııemtteısı }ılnnısn .. - -JU uır renge madaki Ingiliz \'ç rransız eıçııerııe go
boyanması l&rlne sene ba§ından fUbarcn bil§ :ii~müıtUr. 
lanacakt.rr. Boya ıengfni mntehıı.ssıs bir he. 
yet aeçcccktfr. İtalyanın Milletler cemiyetinde kal-

Doğl'u mu? 
değil mi? 

Şikayet lhıa&<ko 
intihap hakkı, y"§amak hakkı netJ· 

36 fikdyct hakkı da böyledir, Biz, 
meldeplerde çocuklarımıza bunu da 
öğretiyoruz. ÇünkU kaniiz ki şikayet 
hakkı kontrolun en mükemmelidir. 
Şikayet denilen şey bulunmasaydı, btı 
günlcü teftiş teşkliatını on misli yap
mak, belki her çalışan memurun bcı
fıM bir de mubassır koymak icap e
derdi de gene bir tıetice elde edilemez
di. 

Maalesef bizde şik(iyet çok fana, te
sir bırak"1yor. Hele §ildiuatlcri ıu•~ete
lere bildirenlere en büyük müşkiilat 
çıkarılıyor: "Haydi git, beni şikayet 
ettiğin g~eye bunu da yazdır.,, de· 
nim;r,· hattd daha ağırları yapılıyor. 
Fakat bunu söyliyenler de crgeç va
zif elerinin neden ibaret olduğunu an
lıyorlar. 

Şikayet hakkının bir hak olarak 
tanındığı gündiır ki, vazife sahiplcri-
nin, işlerini daha yolunda gördcekl,e. 
rine kani bulunuyoruz. 

Gazetey6 ba§vurmak vatandaşın en 
~bir ha.klcıdır. O ootandaşl.ar ki, 
dorece derece §ikayctlcrini yapm~ ve 
dinletememiş bulımusnl.ar.. Onlann 
başka Hi.rlü de hareket etmelerine im
kdn tasavvur edilmemelidir, edilemez 
de ••. Bu arada m.aruz kaldığı bir hak-
1tızlığı önlemek için onun ta h.ilh."ti.met 
merkezine kadar qitmeye, hakkıııı a

ramaya uakti yoktur. O yaşamak 

hakkına da sahiptir. Bunu temin 
edebilmek için de Ç(Üıf<ıcaktır ,· işinin 
başında bulunmaya mecburdur. 

Gazeteler, o1:uyucusunun dilidir. 
Haklı i§Myetleri orada yer bulur. Bir 
çok okuyucukzrımtzdan gerek telefon
'la, mektupla: 
"- Bir şikayetim var, yazabilir 

misinizt 
Diye suallerle karşılaşıyorıız. Oku

yucul.anmız, ~nu ımutmamalıdırlar 
Td, HaheT' kcndielrinin oazetc,.."idi.r. 
11a1Gıı ~•1r.Uyı;nerı,. memr.unıyetM su-
tun'lannda yer bttlur. Şikliyet '1-01:Jcını 
tanıyan Cünıhuriyet llükiimetimiz de 
bıtnlan nazarı itibara alır. Misallerini 
qörüyorttz ve bunun için miıte.§clcl:i-
riz. 

• Mqhut eUrllmler kanunu tatbikatı !cin ması lüzumu hakkında Musoliniyi kan
fstanbul d6rt mmtakaya ayrılacak ve altı dırmak için Franaarun Romaya huıuıt 
mUddelumum.f mlfavlni geceıı gUndUzJü nöbet bir mümessil yollıyacağı bildirilmekte-J 
Çf bulunııcnktır. <lir 

• Tııkaim sulannm nna bonılan tamir e. _::~--------------------::-------::::-----
dlleceğl için önUmUzdekJ Pazartesi ve salı v k • ı ı • h ti • Halkm Dostu 

gü:°s!~~~:uŞ;ş~~~l~:c~~~~~ _Galata ku e 1 erın seyya a erı 
test nrnmıdald yola parlce döşetmeğe b~a. k .

1 
h k k d 

mr!~n. Edlmekııpqchltllğtnln bir kısmmn Maliye Ve ili vergı er a ın a 
tnsarrut' iddia eden d6rt kl§!n!n iddiası tev. h iki temas edı·yor ilik için Edimekapı şehitliğinde bir ke§f da. a a 
ha yapılmı§ttt. lf V k 1 U 

• Dün sabah Tünel makinistinin §lddeUI Nafıa Veklll Trakyaya gitti, Maar e 
bir manevrnsı netJcesı olarak Tünel arnb:ılıı.. b b h b l m 1 ze ae 1 dl 
n bir saat i§llyemcmlşUr. Frenler ç!lziltdUk. U 88 8 şe r P.t 

ten 80llra •cterlcr tekrar tanzim edllmtştır. Karadeniz mıntakasmda seyahatle- batini bitirerek Ankaraya dönmti§· 
• Uruvcrsıtede milddctlerl biten ve muka. rine devam eden tktısat Vekili Celal tUr. 

veıeterl yenııenmlyen bir kısım eenebt pro. Bayar, Maliye Vekili Fuat Ağralı ve Maarif Vekiil Saffet Arıkan da bir 
fesısrıertn yerlerine yenllerlnln geUrflmeaı kendielrine iltihak eden İnhisarlar kaç giln kalmak Uıere bu sabah şehtakamır ebnt§Ur. 

Vekili Ali Rana Tarhan ile Umumt rimize gelmi§tlr. • 'üniversitede ikmal fnıUhanJan Ç&?'§amba 
günü bitecek ve Ukte§?fnln bfriDde fmUhanla .Müfettiş Tahsin Uzer ve beraberlerin-

deki heyet dün Trabzondan Rizeye ve Bulgar 
orndan Ankara vapuru ile Hopaya 

ra bn~ıuıacaktır. 

• 'Oniveratte Jçln yapılacak yeni kimya 
ensUtUsU pl!m haıı:ırlıınmaktadrr. 

• MUlkfye mektebi ııs blrlnclteşrlnde §ehrl 
mlzdcn Ankarayıı gtdccekUr. 
* HardJnde çıkan "Ulus scıd., 

Dfrlk kazaamda Boğa ııdmda bir 
160 bqma girdiğini ve clAn dinç 
yazmaktadır. 

gazetesi 
k!SylUnUn 
olduğunu 

gitm1ştir. Başvekili 
İnhisarlar Vekili bugün Samusndan 

dönMekte ve lktısat ve Maliye Vekil- Cenevrede ffarlcl~1e 
leri de Artvine gitmektedirler. Veklllmlzle görüş' il 

Maliye Vckill Fuıı.t Ağralı Şark tct- Sofya, 25 _ Cenevreden gelerı°ha-
kik seyahati bittikten sonra lktısat 

• DUn sabah •ehrlm.fzden hareket eden berlere göre Bulgar Başvekili Kösei-
" Vekilinden ayrılarak cenup vilA.yetle-

Surlye heyeti Anknrada inmeden Tarsus vanof, Cenevrede Borivaj otelinıie 
cksprestıe Yoluna dovam etmı§tlr. rine gidecek, halkın vergiler hakkın· Türkiye Hariciye Vekili Tevfik Rfiş. 

• lzmır panaymnm kapan•ııı mUnaseebUte daki dileklerini dinliyerek vergilerin 
.,.. til Arasla bir buçuk saat sUren bir panayır kom.ftesı taratmdan tekllen telgraf cibayet usullerini tetkik edecektir. 

!ara bflyUk Onder AtatUrk ve Ba§vekfl tsmet 
1n!SnQ taltltk4r cevaplar vermişlerdir. 

• Emruyet umum mQdUrlUğU bir pasaport 
kanunu projesi hutrlamııktndır. 

Bundan sonra vergi kanunlarında _g_örU_şın_e_y_a_p_m_ı_şt_ır_. ______ _ 
~cap eden tadilat için yeni layihalar 
hazırlanacaktır. 

Beynelmllel radyo 
konferansından 

çekti dl 

Diğer taraftan Karadenizdeki fırtı

nadan iki gün evvel limanımıza gel

mesi beklenen Gülcema.l ancak dUn 

gelmiştir. DUn 13 te gelecek olan Ta
n vnpuru da bugUn beklenmektedir. * Muallimler blrUJt! reisi olan ve birliğin 

halkcvterlne lrtlho.1< etmemesi hareketinin bn 
M ot os t k 1et1 e 8 r aha omda bulunan mualll:n Kenan Edlmeye tayin 

Nafıa Veklll Trakyaya gitti 
Bir müddettenbcri şehrimizde bulu 

nan ve muhtelif meselelerle meşgul 

olan Nafıa Vekili Ali Çetinkaya dürı 

bir tetkik seyahati yapmak üzere 
Trnkyaya gitmiştir. Nafıa Vekil' 

Trakyayı baştan b::ı.şa ge:zere'k bura 
daki na.fm işlerini tetkik ettikten son· 
ra Tekirdağmdan Çanakkaleye ve ora 

lla(qada 
tevkifler 

''Deyli Herald,, gazetesinin yazdığı

na göre Habeş delegelerinin Milletler 

cemiyeti asamblesine iştirak etmesi ka

ran ilzerine beynelmilel radyo konfe

Tasmdaki İtalyan delegelerinin hemen 

çekilmesi haddızatında küçük bir mese

le olmakla beraber ehemmiyetli bir 

jesttir. Bu, esas itibarile Milletler cemi

etine ''Habeşler kovulmadıkça kıl· 

yanlardan hi!jbir teşriki mesai bekleme

'İJn !,, diye. hitap etmek demektir. .. 

t edilmiştir. Bunun iı;ln birlik yakmda bir top 
çarpış l lnntı yapııcakt.rr. 

K.adıköyilnde oturan ve Deniz yol- Dışarda: 
ları matbaasında. memur Ali Nazmi, -------
karısı Zahide, arkadaşlarından Ek- • M~ milli bankasının korduğu ~ır h:ıYn 

dUn 1. t kl tl U küda DfrkeU BağdaUıı. l{ahfre arasında •etertcre r~m :>ır mo os: c e 5
1
.. ra bA§Jamqı ve ftk tayyare post:ıSI yapılmıştır. 

gıderlerken Haydarpaşada Numune • Zabttıorln evlenmesi için Yu::ıanistıınd:ı 
hastahanesi önünde karşıdan gelen ye.nı bazı kay1Uar konulmuş, bilhassa 400.000 

bir araba motosıklete çarparak de\'ir- <!rahmi ser\'cU olmak mecburiyeti konul -
miştir. mu§tur. 

Ekrem \'C Ali Nazmi hafif surette, • Bizzat Alman de\'let reisinin dört gün 

Zahide ise başından ve vücudunun d!Srt gece hazır bulunduğu bUyflk Atman ı:ı.s. 
Jter! mnnevrnlıın c:'!Un bltml~tır. 

muhtcJif yerlerinden ağır yaralanmış, • Yugoslav hlllıOmctçl mebustnrdan BaC-
her UçU de Nümune hastahanesineı dan glzlenmıo birkaç gahıs tıınıfmdan ate~ 
yatırılmıştır. edllerek ümitsiz bir halde yııratannuıtır • 

dan dn lzmire geçecektir. E~e mmta
kasında da nafıa işlerini tetkik ettik
t.en sonra Nafıa Vekilimizin tekrar 
§ehrimize gelmesi ve llktc~rin ortala
rında Ankara.ya dönmesi ihtimal da
hilindedir. 

Sıhhiye ve Mearlf Vcklllcrl 
Sıhhiye Vekili Rcf ik Saydam SCY.a-

Eski sosyalf sl 
mebuslar yalialandı 

Paristen gelen bir habere göre Mi
lano ile diğer bazı 1 tal yan ;:;ehirlerla
de bir takım tevkifat yapılmıştır. 

Tevkif olunanların eski sosya1i8t 
mebuslar oldukları anlaşdıyor. 'l'ev-
kiflerin sebebi olarak ispanya), fa· 
şist asilere karşı müdafaa eden İs

panyol sosyalistleri hakkında lt:ılya· 

da sevgi hislerinin uyanmış olması 
gösterilmektedir. 
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boa lnkıD&bu bDze 
rneDeır veır<dln ? 

llir nesil ötekininsöylediginianıama Kaçak şekerler Harbiyeliler 
ınağa başlamıştı. Evvelki sene yazdı-

ğımız bu sene bize yabancı geliyordu. t I A kar d 
llatta biran daha bü)ük bir tt!hlike sa 1 ıyor n a a 
karşısında kaldık: Kendi yazdığı~ı- Parası bak sahibi Çok samlmt mera-
ıın manasını da ka ,·rayamamak 1 Çun ' 
kü, konuşulan canlı bir dili bırakıp göçmenlere verilecek simle karşJlandılar 
Osmanlıcaya taş çıkartan masnu lhtisas mahkemesi, göçmenlerin Evvelki gUn şehrim.izden Ankaraya 

Yahut ölü kelimelerin vadisine sapı- malıymış gibi bir şebeke tarafından giden Harbiy~liler An.karada büyük 
lryordu. Fakat durmadan hakikatı getirilerek piyasaya çıkarılmak üzere tezahüratla kar§ılanmışlarclır. Harbi
arıyorduk: Kendi benliğimizi bulma · iken yakalanan ve 0 vakittenberi güm yeliler Milli Hakimiyet abidesine bir 
ğa çalışıyorduk; Arabın, Acemin ma- rük anbarlarında bulunan şekerlerin buket koymuşlardır. Burada şair 
nevi bir müst~mlekesi olmaktan kur- Behf'l'>t Kemal ~--'bı"yelı"lere (Hos gel-
tulmak istiyorduk. satılarak tutarının hakları sabit olan l'- .n.cı.ı- 4 

göçmenlere verilmesine karar vermiş

tir. Gümrük idaresi bu karan yeri
ne getirmek için kaçak şeker partile-

rinden en büyüğünü satışa çıkarmış
tır. Bu parti 177,457 kilodur. Bugün
kü toptan piyasa ile tutarı 50000 li-

eliniz) demiş ve bir Harbiyeli muka
bele etmiştir. 

Gece Ordu ev'inde talebe mümessil-
!erine bir zivaf et verilmiştir. 

Türkiyeyi f etaketten kurtaran Türk 
çeyi de şaşkınlıktan kurtardı "Gü
neş - Dil,,, bize öğretti ki, Türkç<' 
tekmil dillere kaynaktır! Kullandığı
ınız ve bundan sonra kullanmak, ya
ratmak mecburiyetinde bulunduğu

ınuz kelimelerin özü zaten Türkçedir. 
"Güneş • Dil,,, bizi realiteye kavuş ra kadar bir şeydir. Bunu diğer par-

Şoförler 
cemiyeti 

turdu. Bize mazinin ve bugünün Türk tilerin satı~ı takip edecek ve bedeli 
~esini esas olarak bahşetmekle bera- istihkak sahiplerine glimrük alıkonul Eski idare heyetini 

mahkemeye veriyor ber, müstakbel inkişaf için hudutsu7. 
irnkanlar verdi. 

En düşündürücü şey şudur: 
Türk yazıcısınrn kalemi altında. 

ntevcut bütün kelimeler, kaygan, sey
Yal bir hal almıştı. Bunlar. diişme
ğe müheyya dişler gibi sallanıyordu. 
lial böyle iken, hiçbir manevi gıda al
ınağa imkan yoktu. 

- O da Türkçe değiJ, hu da Türk
çe değiJ ! .• - Endişesi içinde~lten. · 

Şairin dediği gibi: "Tutunmak iste· 
tim .. Bir nokta yok. Pişi hisarımda .... 

Durmadan basitleşiyor, mefhum 
soylem<>kten vnzge\iyorduk; zira 
Türkçenin bütün dillere kaynak oldu
ğunu bilmiyorduk. 
"Güneş - Dil., den sonra, Türk mu

harriri, kaleminin ucunda kelimeleri 
sağlam hi~sediyor. "Dugün yazdığım 

)'arına knlacalttır .. Yazının muharriri 
Yent kelimelerle lugatçcsini genişlet
miş olacak, fakat kullanmakta oldu
ğum sözlCr artık atılmaya:caktır; 
~ı.ı.:. !l!";,.1....,,..u ... ıo .. • ,.fabli olmu )ar
dır?,. kanaatine ':rrmış bulunuyor ki. 
bu, bir fildr ve ~:mat adamının mah
sul vermesi için ne büyük nimettir. 
düşünün! 

Güneş dil - Tarama dergisi1e bizi 
ınazinin nimetlerine bağlıyor; tarihi 
terakkimizin bugüne kadar erişen 
tnevcudiyeti nirealist bir mulıafa1Jıkfır 
gibi onun sayesinde alıkoyuyoruz; 
(aradaki farka dikkat edin: ''Realist 
ınuhafaıakar,,! Mür'!ed değil!); ve 
dil Jstanbul Türkçesinin dar çen:e\'e· 
sini kırmıştır; herhangi bir yeni ta
bir, yeni kelime artık, bu inkılaptan 
sonra, kulaklara yabancı gel01iyor; 
lisan telakkisinde, zihniyetimiz inkı
lapçı olmuştur. 

Mazi, hal ve istikbal.. Bu üç hali 
birden sedyesinde toplayabilen dil 
Jnkılabını, bugün kutlulamakla bah
tiyanz.. 

En eski dil, yaşayan dil, en geniş 
Jnefhumlarla zengin:eşmeğe, asrileş
Jneğe müsait dil. 

Türkçemizf n hususiyetleri budur! 
:Bunu, güneş dilin ışığında gördük ve 
anladık. 

-----------~--~------------Bol kan anlaşması 
lıazırlarıoın Cenevre

de toplantısı 
Balkan anlaşması de\·letlerinin mu

rahhasları dün Cenevrede aralarında 
bir toplantı yapmışlardır. 

Bu içtimada Milletler cemiyeti mese 
lelerinde takip edetekleri hattı hare
keti tesbit etmişlerdir. 

Du oplanıda Balkan devletlerinin 
siyasetindeki beraberlik bir defa da
~a tezahür etrnic;;tir. 

Açık te~ekkUr 

madan verilecektir. Çünkü göçmer 

malı gümrük resminden muaf bulun
maktadır ve bu eekerleri getirmek 
göçmenlerin hukuku dahilinde bulun
maktadır. 

Şeker kaçakçılığı davalanndan en 

mühimmi olan Saliı.hattin Rifat ve ar

kadaşları dava.sına ise dokuzuncu ih
tisas mahkemesi tarafından nakzen 
bakrlm::ı l<t~ ı'hr. 

Şoförler Cemiyeti yeni idare heyeti 
eski idare heyeti azalarını ve cemiyet 

katibini mahkemeye vermeye karar 
ve~tir. Bu karara sebep şimdi be-

lediye müfettişlerinin tetkik etmekte 

olduğu ve dokuz scncdenberl devam 

ettiği anla.~ılan yolsuzluklardır. 

Öğrendiğimize göre belediye müfet-

t'işleri vilayetten verilen bir emirle 
Mücevher çalan bir Şoförler cemiyetinden sonra bütünce-

hlzmetçl yakalandı miyetıerin hesaplarını tetkik edecek -

Beylerbeyinde Küplicede 18 numa- tir. -----------
rah C\·de oturan Sabihanın 600 lira 

kıymetindeki elmas taşlı bir küpesi 

ile 20 lira kıymetindeki altın kordonu 

ve üç altın yüzüğü çalınmıştır. 

Hırsızlığın farkına varılınca hiz

metçi Ayşe evden hemen kaybolmuş. 

bundan hırsızlığın yabancı bir kimse! 

tarafından yapılmadığı anlaşılmıştır. 

~aou.anuı ~111.ı uır ~hH•l netıcesınat> 

hizmetçi Ayşe Hasköyde tanıdıklann-

dan birinin evinde yakalanmış. çalı
nan müce\'herler kömürlükte bulun-
muştur. 

Reykozlu Jbrahlmin 
dövill mest hAdlsesl 

Beykoz Spor klübü umumi kaptanı 
Kelle lbrahimin döğülınesi hadisesine 

ait davaya dün de Üsküdar Ceza mah
kemesinde bakılmıştır. Dilnkü celsede 

dinlenen şahitler dayak işini görme
diklerini, yalnız lbrahimin yüzünde ve 
vUcudundaik berelen gl5roUkleHnf sHy 
lemişlerdir. Diğer şahitlerin celbi için 
muhakeme ba!]ka bir güne kalmıştır. 

Esk I Kadıköy iskelesi 
işe yaramıyacak Bir delinin marifeti 27 birinciteşrinde yerine getirile

Bakı rköyün de oturan pamuk tile- rek yerleştirilmeye başlanacak ve 29 
carlarından Kasımın yazıhanesine bir blrinciteşrinde küşat resmi yapılacak 

kaç gün enci meçhul bir adam gir- olan yeni köprü Kadıköy iskelesinin 
miş: 

- Benim adım izzet, demiştir, si

zi öldürmek için bir tüccar iki kişiye 

2000 lira vaadctti ! 

Bu adam:n iddiası üzerine iş zabı
taya aksetmiş, tahkikat yapılınca iz-
zetin deli olduğu anlaşılmış, tıbbi ad
Jice yapılan muayenesinden sonra 

kendsi Bakırköy hastahanesine gön
derilmiştir. 

Kaybolun çocuk 

memi~tir. 

Tophanede Ka
rabaş mahalJesin
de Kuyu çıkma
zı sokağrnda 7 nu
maralı evde otu
ran Fatmanın kı
zı on yaşında Ha
tice bir buçuk ay 
en·el Pkmek al
mak üzere evin- 1 

den çıkmış, biri 
daha evine dön· 

Uzun zamandanberi hem ailesi ve 

kullanılmaya başlamasından sonra 
eski iskelenin Floryaya veya diğer 

bir yere götürülmesi dü§ünülmektey
di. Öğrendiğimize göre iskele pek ha
rap olduğundan üst kısmının parça

lanması mukatTCrdir. Ancak dubala
rından kabili istifade olanlar kullanı
lacaktır. 
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hem de zabıta tarafından devam edeni 
Bugün dil bayramı kutıulanmıştrr. 1 

tahkikat kızın akihetini meydana çı- Abdurrahman Naci tayyare filosuna mera 
karamnmıcştır. simle ad konmuştur. 

Mekteplerde 
hazırhk 

Lise ve orta mektep
ler Sah gUnü aÇılıyor 

Lise ve orta mekteplerin bu seneki 
denı devresine 29 eyl0.1 salı glinü baş
lamaları takarrür etmiş ve maarif mü 
dürlUc,<iü bütün mekteplere bu şekilde 
emir vermiştir. Dün bütün mektep
lerde mualimler toplanarak ders prog 
ramlan ve sınıflann taksimi üzerinde 
görüşmüşlerdir. Bu görlişmeler pazar
tesi gilnü de devam edecektir. Lisele
re devam edenlerin bütünleme imti
han1an ekseri mekteplerde dün bit
miştir. Bu suretle bu senenin lise me
zunlan hakiki olarak anlaşılmıştır. 

Bu sene yen:den bazı orta mektep
ler açılıncaya kadar mevcut lise ve 
orta mektepler namzet talebe kaydet
mişlerdi. Bu nnmmtler ikamet ett!k
leri mmtakalara ~öre yeni mekteplere 
tevzi edilmişlerdir. 

İstanbul mıntakasında bu sene ilk 
orta mektep ve lise çağında birbir ço
cuk açıkta bırakılmamıştır. Bu sene' 
yeni açılan orta mekteplerle daha b:r 
kaç sene ihtiyacın, yeni mektepleriıı 
açılma.sına liizum hissedilmeksizin 
karı:ahı.nnhilpıwı:.; ı:::nı,lrnn ktıı dır. 

Tllrk tarih kurumu 
top antısı 

Türk Tarih Kurumu dün Dolma
bahçe sarayında elli kadar azanın iş
tirakiyle umumi heyet halinde toplan 
mıştır. Bu ikinci toplantıda 1937 
Tilrk Tarih Kurultayı ile Kurumun 
hazırlamakta olduğu Türk Tarihinin 
Ana Hatları ve bu ~l kutlulanacak 
Türk Tarihinin Büyükleri hakkında 
müzakereler cerevan etmiştir. 

işlerinden çıkPrılan 
emelenl n şlk eti 
Dün Sanayi Milfetitşliğinc yeniden 

bazı ameleler daha müracaatla, pat
ronlannm, kendilerini ta Kanununun 
vecibelerinden kurtulmak için çık:ır-

dığını iddia etmişlerdir. Bu amelelerin 
ifadeleri almmı~tır. Şikayetlerinin ne 
derece doğnı olduğu tahkik eidlecek
tir. 

Antalyada büyük bir 
orman yandı 

Antalya civarındaki Uzunkuyu or
manlarında evvelki sabah bir yangın 
olmuş ve geniş bir sahaya süratlc ya

yılarak bütün orman yanmaya baş
lamıştır. Zanır \'e ziyan milyonlarca 
liralıktır. 

Kayseri telefonu 
açıldı 

İstanbul - Anakra - Kayseri arasın
da telefon hattı dün umumi muhabe
reye açılmıştır. 

Bundan sonra Adana ve diğer taraf 
tan Erzurum telefrn hattının gerilme· 
sine başlanıyor. 

Rfslkletıe 
çıkan iki 

seyahate 
gazeteci 

Danimarkada çıkan Politiken gaze
tesinin muharrirlerinden Grey Jesscn 1 
ve Frank Vallin bütün Av,rupayı do
laştıkları bisiltletleriyle şehrimiw 
gelmişlerdir. 

lki gazeteci buradan Berut, Hindis
tan, Singapura gidecekler ve Avus· 
tralyn, Şimali Amerika yoluyla mem
leketlerine döneceklerdir. 

3 
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Kurun gazetesinde, Hakkı Tarık 
Us bugünkü dil bayra11u münascbcii
lc şunlan yazıyor: 

Türk dil tezi, üçüncü Dil Kurulta
yındaki yerli ve yabancı dil bilginle
rinin işaret ettikleri gibi, tesirini 
Türk dili sahasından dünyanın dil 
ilmi alemine kadar yaydı, ulaştırdı. 

Dördüncü dil bayramında ilim .sa
hasında hazırlanmış bu 7,aferin neşe
si il~ daha büyük bir övünç duyuyor 
ve milli varl :ğımızın güneşi olan Bü
yilk Önderimizin önünde en bi;) ük 
saygı ve hayranlığımızla e~iliroruz. 

Atatürk, vasfında hiçbir teşbih lm
bul etmiyen dehasının harikuhidcli
ğile Türk savaş ve siyaset alanından 
milletinin halini kurtardı. Türk klil
türünün dünya kültürüne kaynak ol
duğunu isbat eden delilleri keşfedip 
ortaya koymakla milletinin g"<,:mi~ 

zamanını kurtardı. Dil yolunda boca
layan mm kafilelerine rehberlikle de 
milletinin bütün istil.balini kurtarı

yor. 
Dil milliyet bağının bir ifadesi de

ğil midir? 
Den dil bayramı diyince milliyd 

bayramı anlıyorum ve millyiet bayra
mını insanlık fikrinin zaferi sa) ıyo
rum; zira bizim milliyetçiliğimiz ba
kımından fertler milJi) et camiasında 
nasıl ferdi tamamhyorlarsa ins.'lnlık 
bakımından da bütün milletler bir 
milletin Ö) le tamamlnyıcısıdırlar. 

A.VlYISittYJ Ir\f 8 
IMl er~ e'lt o lnl n [f\} 
kuır<dJo~o ~@'lt 

Bugün gazetemizde Milletler Cemi
yetinin bir odasına A tnı.sturya murah
has heyeti tarafından asılmt§ olan ve 
Ti'rklcri istihdaf eden bir resimli lıa
lıdan bahsedilmektedir. Tiirklcrin 
1683 yılmcla li"iyana önünde ricat "ııi 
tasvir eden vo altında ''Türkler panik 
halinde 1•açıyorlar" ibaresi bulwıaıs 

bu halı,, Hariciye VekTmizin teşcbbü~ 
sil ı"l::crinc kaldırılm~tır. 

Bu mesele hakkrnda duygı1.larımı:::ı 
bugiln havadis verdiğimiz siıtuna der
cettik. Cumhuriyet refil~imiziıı rck 
haklı infialini de cfktirı umumi? rııe 
daha geni§ .. surette tcrcii.man olabil
mek için a..Jağıya alıyoruz: 

Cumhuriyet diyor ki: 
Orta devirdenberi ruıcak şu ve bu 

millet tarafından müdafaa edilmek 
suretiyle Yirminci asra kadar yetil'-'en 
ve Büyük Harpten sonra N asreddin 
Hocanın kuşuna döndürülen şu biçare 
A vusturyanın hala Türkiyeden ve 
Türk milletinden alıp veremediği ne
dir, bilmiyoruz. Daha dün Galiçyada 
onun hudutlarını mtld:ıfaa için ö1"n 
Türk şehitlerinin hatmısından da sı

kılmıyorsa kendisi için baştan aşağt 

hicap dolu olan mazinin sıkletini bari 
hesaphyarak lüzumsuz Türk düşman
lığından vazgeçmelidir. 

Uzun yılar Viyana önerinde ve Tu
nn boyanndal Avusturyaya taklalt at
tıran Türk kanının necabetini bütün 
dünya çok iyi bilir ve en nihayet ricat 
mahiyetinde dahi olsa o hftdisekrin 
başka manada - bizce lmtlulanacak -
birer zafer teşkil ettiğıni de t:-kdir 
eder. Gene Türk kanının nccal"ıcti

dir ki bizi bu \'e bunun gibi nice !ı tı

rnları anmnğa bile tenezzül ettirme
mektedir. 

Yirminci asrın Avrupa mnn111me
sindc hikmeti vücudu aşağı :'ı-"t 1 ·-ın 

devletler beyninde bir ara kapısı 1"1· 
mak derckesine düşen Avusturyarrfın 
bu çocukluP,unu; Cemiyeti Akvam ı;ri

bi milletlerin kardeşre saf tutacakları 
farzolunan bir yere kadar götiirr,,.,sf 
nekadar manasız ve J!Ülünç bir r"re
ketsc, Cemiyet idarecilerinin bu r·· t
l<iı.rhğı Türk Hariciye Vekili rr1 "nce
"e ltadnr görmemcl<'-i ,·eya r··. me
mezliğ'e gelmcleri de o derece esefe 
layıktır. 

Uç yaşındaki biricik yavrumun çckti
~i dayanılmaz ıstırapları birçok dokto• 
lar teşhis edememişlerdi. Fakat mesa· 
nesinde yumurta bliyüklüğünde taş bt• 
lunduğu bir anda anlıyarak ve çıkararak 
Çocuğumu kısa bir zamanda yeniden ha
)ata kavuşturan kıymetli genç doktor
larımızdan Zeytinburnu hastanesi bel -
\'İye mütehassısı doktor Süreyya Ata · 
!!lal'a alenen tqekkUr etmeyi vazife bi
lirim. 

Mazinizi gizi eme melisiniz 
I\urhağah dc>re kayış 

dağ yo:u 

Kocaeli Galcük kazası Hamidiye 
~y muallimi Kamil Batı 

Ankaradan MR imzasile yazılıyor: 

Bir genç kız tanıyorum. Onunia cvlenrqek istiyorum: 

fakat, boşandığımı ve iki çocuk sahibi olduğumu itirafa 

cesaret edemiyorum: çünkü onu kaybetmekten korkuyo-

rum; ne yapayım? 
CEVABIMIZ: Maziniz önünde gerilemesi için hiç bir 

sebep yoktur. Gizlem:klc iyi yapmıyorsunuz. Vakit henü1 
geçmiş değildir. Aşkınız bu tarafınızı af, ve endişelerinizi 

bertaraf ettirebilir. 

Belediye Kurbağalıdereden K"yış

dağına giden yolun çok bozuldu w unu 
nnzarı dikkate alarak tamiri iPinc gi
rişmişt"r. Bu yolun haşında Kurba<'i"a
lıdcre Uzerinde bulunan a,.'lışap ;>':ikıl-

mış köprü de yenilenecektir, · · 
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(Baş tarafı 1 ıncide) f 

Söylendiğine göre, Ankarada iş gör
r;ıek imkanları açtıktıın sonra ecnebi 
e•rmayedarlarm memleketimize gelmesi 
lıüyük bir süratJe cereyan edecektir. Ri 
ket, diğer sermayedarların yann An • 
.taraya gitmek üzere olmaları dolayısile 
hemen tayyare ile şehrimize gelmi;tir. 
Ağlebi ihtimal bu akşam Ankaraya gi
rlecektiı:. Diğer sermayedarların teşeb -
lıüsleri arasında kendisinin de bazı tek· 
liflerde bulunacağı tahmin edilmekte -
dir. 

• • 
Türk - İngiliz siyasi münasebetleri

nin inkiıaf etmekte oluşu dığer sahalar 
da da tesirini göstermeğe başlamış, İn
giliz sermayedarları Türkiye ile iş gör
mek hususunda teşebbüslere girişmiş -
lerdir. 

Dün şehrimize büyük bir İngiliz gru· 

e 
punu temsilen ikı sermayedar gelmiştir. 
Ayni zamanda İngiltere parlamentosu 
rızası bulunan Samervil ve Veb isimli 
bu iki zat, kendilerile Istanbul klübünde 
mülakat eden muharririmize demişler· 
dir ki: 

" - Bükreşte beynelmilel pralamen
tolar birliği konferansına iştirak ettik 
Dolayısile murahhas heyeti azasile · de 
tanıştık. Konferı:.nsın bitmesinden son· 
ra doğruca memleketinize gelmiş bulu· 
nuyoruz. 

Son zamanlarda İngilterede Türkiye
ye karşı ehemmiyetli bir alaka uyanmış 
tır. Yeni aktedilen İngiliz - Türk tica
ret muahedesi iki memleket arasında 

iktisadi münasebetlerin inkişafını kolav 
laştırac.ak mahiyette sayılmaktadır. Bu 
teşriki mesai imkanlarını mahallinde tet 
kik etmek üzere buraya geldik. Pazar 
günü Ankaraya gideceğiz. Fakat bura · 

HAISl':R - Akşam POStaSI 

ec e 
dan ayrrlmazdan evvel cidden bir hari
ka ynratmış olan o fevkalade insan 
AtatUrkü ziyaret şerefine" nail olmak is
tiyoruz. 

İngiliz iş adamları yeni Tilrkiycde ça 
lışmak imkanları görüyorlar. Türkiye 
cumhuriyeti beynelmilel taahhütlerini 
tanımakla şöhret almış, daima sözünde 
duran, borçlarını ödiyen bir devlettir. 
Bu itibarla İngiliz sermayedarlan ser
mayelerini yatırmak hususunda Türki· 
yede emin ve sağlam bir saha görmek· 
tedirler. 

Türk - İngiliz iktisadi münasebetle
rinin inkişaf edebileceğine şahsan inan
mış bulunuyoruz. Ankarada Tilrk rica
l• ile temas ederek bazı teklifler yapaca 
ğız. Londradan hareket etmezden evvel 
Türkiye büyük .elçisi Fethi Okyar ile 
görüştük ve birçok tavsiyeler aldık. 
Hükumet merkezinde yapacağımız te -
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ispanyada har bin bitmeyişine sebc::> 

SA o .A a 
ee g r 

ispanya Hariciye Nazırı bltar fhk anlaş• 
masına riayet edlJmedlğlnl s6y1Hyor 

İspanyanın Hariciye nazın Del Va- "- Hürriyet ve memleket davası-
yo İspanya dahili harbine karı§ma- nın elimizden kay~lmasına taham
mak için bir anlaşma yapmış olan mill etmektense ölmeyi tercih ediyo
devletlcre bir nota verecektir. Bu no- ruz. İspanya hükumeti halkın reyHe 
ta ademi mUdahale anlaşmasını imza seçilmiş ve iş başına egtirilmi§ bir hil· 
etmi§ olanlardan bazılarının anlaş- kı'.\mettir. Hükümet halkın iradesini 
maya muhalif hareket etmelerini pro- temsil ediyor. Asiler, bu iradeye kar· 
testo mahiyetindedir. şı gelen ve ona karşı ::ıilah kaldırmıya 

Asilere açıktan açığa yardım etmek cllr'et eden kimselerdir.,, 
gibi harekette bulunan milletler ol- ''- HUkumet muzaf efr olacağm

muştur. Nota, bu meselenin blitün te- dan emindir. Fakat dahıli harp başla.
ferrüatmı anlatmaktadır. cığı sırada bitmiş olacaktı. Bitmeme· 

1spanya dahıli harbine karışma- sinin sebebi asilere bol bol harp mal
mak hususunda anlaşma yapan dev - zcmcsi verilmesidir. 
letler Fransa, İngiltere, Almanya, ''Milletler Cemiyeti dahili bir harp 
İtalya, Rusya ve - şarta muallak ola- koptuğu sırada meşru hükümete kar· 
rak - Portekizdir. şı kıyam edenlere hariçten yardım e-

s • 
ıs 

• masların neticesine göre ilerdeki tecı. -

I ·. :ı 

Notayı verdikten bac:lı:a, ispanya 1 ciilmcmesini temin etmeli ve bu suret· 
hariciye nazırı ademi müdahale anlaş le hariçten yapılan tahrikler yüzün 
masının sadakntle tatbikı işinin tam den memleket dahilinde ecl gibi kan· 
manasiyle kararlaştırılması için Mil- Jar dökülmesine mani clmahdır ... 

'Z 

lnglllz harlcly nazırı da Bolşcvildere t1Ucum eden Almanları 
t tmlh ederek dedi ki : 

" Devletler, ir birlerinin h. kômet şelıille-
rine karşı hürmet gös erir~erse sulb 

tehlikeye düşmekten liur ulur • ,, 
l\lilletler cemi:) eti umumi heyeti takası kun etleri, gerekse işçi ve koy-

dün toplanmıştır. Bu toplantıda ~mi- lü kızıl ordusu sınıf düşmanımız ta· 
yetin ıslahı hakkındaki müzakerelerin rafından nçılan silflhlı harbe ısrarla, 
tehirin~ ve silahsızlanma işi için bir ve bolşcviklere has enerji ile hazırlan
komite teşkilinden rnzgeçilmesine ka- maktadır. 

rur verildikten sonra ilk sözü İngiliz K1zıl o:rdu yabancı toprakları f eth 
Hariciye nazırı nlmı:;tır. ve milletleri esir etmek için kurulmu~ 

Lord Eden sözlerine şöyle başla- olmayan }eganc ordudur. J{ızıl ordu. 
mıştır: sırf büyük proleter devletinin mü da-
"- Dünyanın şu günkü gidl~i hiç de fansı için kurulmuştur. 

biz\ mempun ediçi değildir. Fakat 
eğer devletler birbirlerinin hükumet 
sekillcrine karşı müsamahakar da\·
ranır ve hürmet gösterirse sulh tehli
keye düşmel~ten kurtulur. 

ov · L.ll.usy~ §imcliyo kc.c!a.r )ft:ra.nı 

nefret iftiralara maruz kalmıştır. Fn
kat her daki.1ia müsnllrlh hUcumlarn 
da maruz kalabiliriz. Mütemadiyen 

harbe hazırlanan dlişmnnlnrımız, bar
barca hareketlerinin kime karşı rnü
te\'eccih olacağını açıkça söylemekte 
diri er 

Ilü) ük Britanyaya gelince, ferdi 
hürri) et ve sulh prensiplerine sadık 

kalac:ıktır. Eğer devletler rejimleri 
itibarile iki grupa ayrılmak isti}orlar 
sa Jngiltere Milletler cemiyetine isti- Kuvvetli bir Sov) e~ R&Syn, hapit .. 
nat etmekte devam edecektir.,. list dünyanın en bUyiik korkus·ıdur. 

Hitlerin ve diğer Alman ricalinin Bu sebepten dol<- yı daima hnzır bir 
mütemadiyen bolşevil\llk , c dolay1silc vaziyette bul un malıyız. IfömizdE-n ge
Sovyet Uusya aleyhinde bulunmaları
nın Avrupada doğurduğu endişeye bu 
suretle tercüman olan Lord Eden bun 
dan sonra MilJetıer cemiyeti azasının 
adedini artırmak ve cemiyeti kuvvet

leni yaptığımızı söyleyebilmek içir. 
daha pek çol< çalısmamız lfız ·mdır. 

Pakat şimdiden yüks 0 l< sesle temin 
edebiliriz ld, düşmana karş: koymaya 
ve düşmanın tecavüzü halinde Sovyet 

Jcndirmek için hazırladığı programı devletinin lıize hediye etmiş oldu::\ 
izah etmiş, mıntaka\'i paktlarda mü- teknik vasıtalarla ona mukavemet et
him faydalar gördüğünü, lngilterenin 
güzel siyasal münasebatın istikra-

Diğer taraftan Sovyet Rusya milli 
müdafaa komiseri mareşal Voroşilof 
dün de mühim bir nutuk söylemiş, ge
ne Nüremberg kongresindeki nutuk
ları telmih etmiştir. Mareşal Yoroşi

lof Moskova askeri mıntakası kuV\•et

Jerinin yaptığı manevralarda söyledi
ği bu nutkunda ezcümle demiştir ki: 

"- Gerek Mosko\'anın askeri mın-

F e 

Esi.iden Osmanlı ordusunda bulun
muş il< en, t'ransız jandarma kıtaatına 
geçen ve müteac!dit defalar çıkardığı 

i. yanlarla idama mahkum olan l"cyzi 
Kavul\çu isminde bir adrım şimdi de 

Filistinde lngilizlere karşı haz·rlndığı 
Arap çeklerinin b:ı .ına geçm:ştir. 

meye hazırız. 
Şimclild halde kızıl ordu o clert-cede 

tekfmıül etmiş ve harp hazırlığı ile o 
kadar meşbudur ki, büyük vatan·mı

zın biitün işçilerine, büyük sosyalist 
eserlerini başarmaya rnhat rahat de
vam edebileceklerini söyleyebiliriz. 

işçilerimiz kızı\ köylü ve amele or 
dusunun iyi hazırlanmış ve talim gör
müş kuvvetlerinin himayesi altında 

bulunmaktadırlar.,, 

ir Ar a 
r u yo 

asker getirdiğini itiraf ediyor. Bu 
adam, böylelil<le vücuda getireceği 

bü)ük Arnp ordusunun İngilizlere lm
şa çıkacağını ummakta ve şunları 
söylemektedir: 

- Ben Iraktan kalkarak 800 millik 
~ölleri bin türlü meşakkatle geçtim 1 

ve buraya İngiliz empiriyalizmlnP kar 
şı mlicadelc için geldim. lngilizlerle 

riki mesaimiziin şeklini tesbit edeceğiz.,, 

Ne gibi işler görecekler ? 
Öğrendiğimize göre İngiliz sermaye

c!ar grupunun yapacağı teklifler arasın 
da memurlar için bahçeli küçük evler 
in§asına dair bir proje de mevcuttur. 
Bunun haricinde ve daha vasi işler üze· 
rinde de muhtelif projeler hazırlarxuş -
lardır. 

"Tlmas " muharririnin 
beyanatı 

Diğer taraftan gene dün Londra ikti 
sadi ve mali mahafilinin en mühim gar:e 
telerinden ''The Financial Times,, mu
harriri M. Samilovici gehrimize gelmi§-

Jetler Cemiyeti asamblesinde de söz Faşist ateyhtan (te yarılar 
söyliyecektir; ki bu meseleyi lngilte- Madrltt ~ 
re ve Franas, diğer devletlerden bir- M.adrit, 26 (Hususi) _ Gönüllü 
çoğu sessizce geci§tirmek istiyorlar. gençlerden mürekkep bir antifaRist 

üzırlarm sözleri kıt'ası Madride gelmiş ve Madrit ci· 
Cenevre, (Hususi) . - İspanya hari- varındaki muharebelere iştirak et

ciye nazırı asamblenin toplantısında miştir. Bu lta.lyaolar harplerde bUyUk 
demi§tir ki: muvaffakıcyt göstermişlerdir. 

Çiırı e Ja onya 
a asında 

Ge • 
f 

Bugün gidilecek sine ma 

ALKAZAR dır. 
Çünkü : 

tir. İngiliz muharriri ~.cndis~le. görilşen aza ıuor 
&rkad:ışımıza şunları soylemıştır: ~ 

Mevsimin en g Uze l 
fiBml ola n - Kısa bir müddet zarfında İngilte· Japonya sefirini geri 

rede her sınıf hal'.c .tabaka~mda T?rki- tııek :Uıyecek ohikanların 
so u 

yeye kar§ı şayanı dıkkat bır noktaı na- ">' 
Uzak şarktan dün gelen telgraflar 

Şehrimize gelen ma1i Taymis 
muharriri Smilovig 

zar değişikliği hasıl olmuştur. Samajes 
te kral Edvarda karşı Türkiyede göste

Çin ile Japonya arasındaki vaziyetin 
pek vahim bir hale geldiğini anlnt
maKtaydı. lnuuı. JAl'Ullyuuuı l:)CIUUll D ,, • ._ .-u ı=ı1ı 

tekmmnı birden g ös teriyor geri çekip "çok şiddetli tcclbirler., e 
müracaat ecleccğ'i bile bildiriliyordu. ~~~~~~~~~~~~~~~ 
Halbuki vaziyet sonradan değişmiş, P ek yakında ~ 
Japonya uzlaşma siyaseti vaziyetine 

0 
k ı 

girmiştir. r J Y nl mUzakereler başlıyor · Sineması 
Şa"lghay 25 (A.A.) - Haber veril-

diğine göre Japon sefiri Çin Hariciye Yeni mevsime 
Nazırile yeniden müı.akerata giriş· - başlıyor ••• 
mek üzere Tokyadan talimat almı§tır. -----------------

DJplmnsi mUnasebetlerJ 
kesilmeyecek 

Tokyo 2:> (A.A.) - Hariciye nczare· 
ti erktrnmdan bir zat, Çın le Japonya 

1 

arasmlaki diplomasn münnsebetleri-
1 

nin !<esilmiyeceğine dair bugün temi
nat vermiştir. 

Mumaileyh, demiştir ki: 

Fer nand G;-avey 
Lucien B raoux 
Kat:e D e N agy 

Bi yıs 
Gecesi 

"-:Muallak ihtilaflı m~ eleleri mü· t.!ıcaBil••e;r;mı:lfilmmımmliiimt•:ldl 
zaketelerle halle çalışacağız,,. 

~en yük~k h~nU kab~ ingilb e~Sn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

umumiyesinde derin sempati uyandır- 8 Ü Y Sinemasında 
mış ve İngiliz iktisadi ve mali mahafili • U g O 

büyük b i r fılmde ni Türkiye ile iş münasebatını arttır -- 3 büyük yıldaz, 
mak imkanlarını daha cesaretle araştır 
mağa sevkctmiştir. 

Bütiin dünyada "City,, adile maruf 
<ı\an Londra piyasası para ile dolup taş 
maktadır. Büyük sermayelerin atıl kal
e;ğı bu devirde sermayedarlar Türkiye 
gibi emniyet verici bir memlekette iş 
yttpmağı tercih ederler. 

Bilhassa mali ve iktisadi işlerle meş
gul olan gazetemiz Tilrkiyeyi olduğu 
gibi İngiliz iş adamlarına tanıtmak Uze 
re beni memleketinize gönderdi. Bura
da Tü .. kiyenin iktisadi, mali ve ticari 
vaziyetini tetkik ederek Türk - tngı
:ız teşriki mesaisi imkanları hakkında 
bir makale serisi neşrcdip İngiliz iş a
damlarını tenvir edeceğiz.,, 

Diln akşaın Ank'lraya giden İngiliz 
f!azetesi mı..;harriri on beş gün ksdar 
hükumet mcrkczimiıde kalacaktır. 

Sli 
Oynayanlar: 

JANS OAGNEY. LILY DAMITA· RICHAR B ORTEZ 

Amerika ihtilali ıztırap, heyecan, ihtilal ve isyan arasında parla yan 
bir aşkın teranesidir. 

Bugün s aat: 1 de matine _,_ ,_ 

t-

TEPE AŞ GA RDEN'i 
Bu akşam : Amer ikan dansörler i 

T R A C E Y v e H AY numaraları 

Yarın saat 17 de Büyük Matine 

Bu adam, lngiliz gnzetc~ilerine .-erdi

ği beyanatta, Arapforın katiyen lngi
lizlerle uzlnc;:mayacal,larını söylemiş
tir. 

anlaşmağa katiyen muhalifim. Hak .411BCii3iıs'.S~ ro u 
"D:ıily Sketch., r.azetesi bu bcyanat

ta!l sonra verdFı fu:ılCımatta şunları 
yazmal;tadır: 

'TN•zi Kavukçu Arapları, lngiliz
J~le Jı:t:bir snre!le uzlnşmamağn tcş-

'rik ediyor ve lngilizlerle miicadele 
için Irak ~ Suriycdcn talim görmüş 

yaln•z kuvvetle alınabilir. Onları ta
leplerimizi kabul i~in zorlayacağız.! 
Irak ,.e Suri3 eden her gün ytizlercr 
Arap bu mücadele için geliyor. 

Elimin altında ne ]W(lar kuvvet bu
lunduğunu söylivcmem. Yalnız hun
larda mükemmel silı:h'nr huhındutfu 
no ve hep~inin talim görmüş esl<cı 
olduğunu lıildireccğim.,, 

26 eylül cumartesi suvare 21 de 27 Eylül pazar 
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snat 18 de matine 21 de ıuvare 

Revü s ü nün veda 
m ü sameresi 

u ARALAR 
Paris için hazırl:ınnn programlardan: Fiat 75 - 50 - 2 5 kuru§, localar 2 ve 3 lira 

- ~ZICJ~~._.a.i .. aa .. mm .. .__..__..__. .... .__.., 
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Falcı kadın 
- Kareı Capek'ten -

PoUı miUettifl Mac :Lcary bir üpaıl 
ltarmna: 

- Karıcığım. dedi, Madam Jıfyeraia 
hayatuu asıl bundığmı ifrenmtk i .. 
terdim. Şubat ayı ortauııda kuıkonaaı 
latın alıyor. Klfftttlıa ki. ıUnde yir -
bıi7c yUırı ziyaret kabul ediyor; buQ • 
lar uaamda ev kadınlarmdan bafb dq .. 
teller de var. Karıc.ı~ım, bdki bana o. 
ııun bir kliıt f alcıaı oldul\ınu aöyliye • 
teJcain i fakat bq ticaretin arkaanıda p.. 
lenen bir ıeyler var; bilir misin, bu bi
kayenin aslını ötreruneğl o kadar istiyo 
ruın ki.., 

- Anlatıldı, Bob, bunu bana bırak. 
Bayleoe: madam Mac Leary ertesi sa 

beis, pumafmdald yilzUfü çıkararak, 
ilde giyfnmit bir halde, madam Myera' 
in kapısını çaldı. 

Kabul edilmeden evvel epey bekleme 
le mecbur oldu. 

tbtiyar kadın, ürkek nyaretçisinl te· 
P.:don tıı"Nğa kadar ıUadUJrten sonra ı 

- Otunmm, dedi. Size ne yapebiU .. 
riııı? 

Madam Mac Leary kekeliyerek: 
- Beıı. .. Ben .. Yarın yirminci yıldö· 

ııtımnm; istikbalimi tanımak için §iddet 
1i bir azap duyuyorum. 

Madam Myers, enerjik bir tavırla ma 
.. O.tüne vurarak kendi kendine oyna
drfı lrlfıt oyunundan kencllııl alarak: 

- Fakat Miss .. Nasıl? diye sordu. 
, Madaıa Mac Leary: 

- Jonea I diye fısıldadı. 
Madam Myere: 
- Yavruın. ıuil Joııea, diye devam 

etti, hata ediyorsunuz. Ben klfıt falcı11 
••illim· Bütün ibti,_r kadınlum yap
tıkları ıibi. bir kadın doatumu •llaa .. 
dinnek içiıı klğıtlardaıı lialettayüı bi -
rini çekerim. Sol elinizle klpdı kcai • 
rJz ve kiptları bet kısma ayırınız. 01-

Gen5 kadın, maawııa bir tavırla cevap 
•e"'it 

- Poliatir. 
- 0111 MilthJt, mUtltitl .. Amtm, o-

na töyleyiniz, bapııda büyük bir fela • 
ket d•pyor. Gtlip beni ıısnııesi lazım. 
bu felikctin ne olduiunu daha ctrafhca 
ötrenebiliriz. Bir çok Scotland Y car po
Ullori bana danıtmak için ıelider. E· 
vet, onu bana yollayıruı. Gizli polis 
hlmıetinde mi demiıtiııiz? Kendisini 
beklediğimi söyleyiniz. Güle cuıe, ui
zim Mis Jones. 

• • • 
Mac Leary ensesini kat~rak: 
- BQttln bunlar, dedi, bana iıe yara· 

yacak bir ıeyler anlatmıyor. Hiç bir ıey. 
Bu ihtiyar amcamla çok allkadar olu -
yor. Ve sonra asıl ismi Myen değil, 

Melerhoffer'dlr, ve LUkbeck'den geli· 
yor. tıten bhıinıkllerl haberdar edece· 
fim. 

• • • 
tıtie.abı yapmafa memur müstantik: 
- Pe1ri, madam Myers, dedi bu ka

lıt çekme lıikiyesi nedir? 
İhtiyar kadın: 

- Allahım, ıen bUyUkaUnl dedi. Ya· 
pmak lçln bir ıeyler yapmalı mecbu· 
rum. 8tn raıta. mU.ik hollerde danaet
mek ıUçtUr. 

Hlldm ICeJley ı 
- E "e 1,, dedi. Fakat yapılan tiki· 

yete göre, ıiı kiirt falı bilmiyor ınupu· 
nuz. Aziz madam, bu, sizden p191ta isti· 
yenlere ınacun vermeniz kadar kötüdür. 
Çok para alınca, ınllıterllerinil .Uden 
dofru kehanetler beklemeJı hak kaza· 
pırlar. 

Tonton amca 
mesele 

hAlladlyor 

-

Yazan : Niyazi Anmet 
----------------~----~~~·------------------------------

150 sene evvel bugün 

Fransa ihtilalinin emareleri 
belirmeğe başladı 

Safdil Kardinale oynanan oyun - 487 
mllyoo istikraz ve 100 milyon bUtçe açııtı ı 

On altıncı Lüi, Mari Antuvanetin - Biz o günü unutmadık. Hilk6-
isteği ile Kalyon1i maliye nezaretint met dolandırıcıların elinde kaldı 
getirmltti. Yeni maliye nazırı, mali Gerdan Irk mMele.sJ §U 1 dl: 
slyaauında muvaff&k olmak için bil- Madam dö la mot adında ltileklr 
yük cesaretlere katlanmanın lbım/ jir kadın, Kardinal Rohan'a l"fde
oldutuna kani idi. llk önce para rek Kraliçenin bir elmas gerdanlık 
bulacaktı. Bunun için itibar luım- almak arzusunda' bulunduğunu, şa
dı. Zengin görtinmek icap ediyordu. yet kendlal bir gerdanlık satın alrp 
Zenrtr. görünmek için de çok para takdim ecl'erae Kraliçe tarafından 
sarfetınek, etraftakilere elde bol pa· f evkallde memnuniyetle kabul ıdll .. 
ranın· meevut olduğunu telkin etmek ceğini 8Öylre. 
gerekti. Saf kalpli Kardinal inanır "' ti· 

Saray bol para aarfetme fikrini mas gerdanlığı alarak hilebaı kadril 
memnuniyetle kabul ediyordu. Kra- ile beraber Veraay bahç•in• ıid.r· 
liçe altı milyon franga Sen Klo, Kral ler. Burada atislii elbiaeltrlı ahte 
on sekiz milyon franga Rambonye bir kraliçe Kardinalin önüne çıkar 
saraylannı satın aldılar. Bir pren- ve gerdanlığı büyük bir nııakttl• &• 

se on bir milyon kar§Jlığında Lor- hr, Kardinalin de sakallanaı ok· 
yan limanını sattı. Kalyon bu kadar şar .• 
fazla para bulmalt için bir defa 100, Fakat kuyumcu Bener, ıerdanb· 
ve 125 milyon i.ıftikraz etti. iın parasını alamayınca, it meyda· 

Halk ba iaraf t.n fikayetçl idi. Vi- na çıkar ve budala Kardinal Butfl 
Jlyetlerd• t.yanlar bat röateriyor, hapishanesine, hılekir kadnı da 
hır taraft.n itirazlar yükseliyordu. kıziın demir hapsine mahkim edilir 

Parlamento da \tiraz edenler ara- Maliye nazın başa çıkamıyaeatı· 
aında idL nı anlayınca beş şeyi açıfa v•rdu 

En nihayet Kralın bafkanlıflnda Bütçe açığını, miktarını, sebepltrı· 
toplanan meelil ıaleyaıu bir miiddıt nl ya~dı. brO§lller b8$tırarak dıtıt 
için telkin etti. tı. Fakat hiç biri klr etmiyordu. Ya· 

Fakat vaziyet tehlikeli idi. Nasıl pılan projelerin hepsi keenlemye. 
ola isyan patlak verecek ve etraf kün addedildi, üste, nazır aleyhinde 
karıpeaktı, · · parlamentoda tahkfk:ıt yapılmasına 

1'786 yılı 26 Eylül &'tinli, 150 aene karar verildl. 

.._ .. -1.1 .. u ...... 1rAl-rtlan kendimi 
efrlen~ek lçlıı 4e ;ekt!fmr otur. fi -
kat yalnu ... 

- fffç Jdmse tlklyet eqnfyor. Herke 
te arzu ettlklerlnl eYVelden haber veri
yorum. Bundan duyduktan •evke muka 
bil, ~ de onlımı bir kaç tfllnlnl alı -
yorum. 

Hlktin: 
- 18yleylias tlmcU, diye tadilli k• 

ti, ıbe karıı bir p.bic!imiz var. Madam 
Mac Leary bildlkleriniıl .ayteyinil. 

enıl bagttn mau,., nazırı hio beklen· Maliye nazınnın cesarete dayanaa 
mlyen bir it yaptı. İngiltere ile bir icraatı gene cesaretle sona erdi. Ale1 

~.-ıL...=~.ı..,~...._üeant •ua••iMi -aldecJil•iiÜ. hinde deliller toplarlarken 0 tnrnt .. 
Bu muahede sayesinde İngiliz ma- re topralrJanea nnti*Ştı. 

Birinci kıama bakarak: 
- Allahım t Karo, dedi. Bu, para d• 

ıntktir. Kupanın Valtai. t,ı bir tali. 
llıdam Mac Ltt.r71 
- Ah! dedi, daha Dtltr cCSrilyonu • 

nu? 
Madam M yen ikinci laımı asarak de 

vam etti: 
- Karonun V aloli: Xaramaçaıun on· 

lusu, bu seyahate iprettir. Fakat ıura
~ ainekleri &ISl'Uyonuıl: bunlar daiıııa 
lllantıya ifarettirlcr, yalım alttan ku • 
paıun Jmı geliyor. 
Kadaıu Mac Leary iri maıun 16zlerini 

açarak: 
- Bu, ne demek? diye sordu. 
- Bu da karo •• Jldn için ço1ı: para 

c8rilntlyer: fakat, bllyllk bir aeyahate 
mi pkacabnm, yokla alsee çok uis o
ı.n blıiai mi bu aeyahatl yapacak? Şime 
dilik bmıu lıl1emiyorum. 

Madam Mac Leary atıldı: 

Madam Mac Leary: 
- Madam Myen, bana, bu aenenin ao 

nundan ev.el ıvlcnecetimi, müıtakbtl 
kocamın sengin bir adam olaca;.-_·": be
ni atlaı denizinin öte tarafına g~. ece 
lini haber verdi. 

Hlkim: 
- Niçin, atlas denizinin öte tarafı

na! diye aordu. 
- ÇUnkU, Urinci kısımda bir k•rama· 

ça dokualuıu vardı. 
Hakim: 
- Budalalık, diye homurdadı, kara· 

maça dokualuıu uadcte iprcttir. Se -
yahati karamaçanın Valeai göeterir, 
eler arkasından karonun yediliıi geline 
ıeyahatin uzun ve aonunda da iyi olaca 
tını anlatır. adam Myers, beni kandıra· 
mazsınıa 1 Bu cenç kadına, bu sene için 
de zenıin bir adamla evleneceği h&be-

- Soutıı.mptoa'da oturan lı•1•ma l- rinl vermiıainiz. Halbuki, madam Mac 
adei zivartte ai..1---:ır..ı-,_ .-~•- Leary, Jıdbar ve cenç olan bir müfettit-

Madam Myera dördüncü kmnı k..,. le Uç ıenedenberi evlidir: Bu uydurma-
tek: yı nasıl tevil edeceksiniz? 

- Balan, cene büyük ıeyabat, dedi. ihtiyar kadm sUkAnetle: 
Fakat, birili. J&th bir •dalsı. Iİsl bun • - Olabilir, dedi, berke• aldanabilir. 
dan menetmele plıpcak. Bu genç kadm beni siyarete gtldili •• 
Madaın Mac Leary h&)'l'etle: man, bana evlenmek ietlyor clbi ıtiriln· 
- Bu. muhakkak amcamdır, eminim, dU. Demek iıtiyorum ki. b4ni nli ol ·ı==============-

dedi. madıtma Uma etti. O uman. bir 1asıaı 
Mac1am Myen befind 1mım eline ala· klfıdı senght bir isdivacı lıa~er ver~ -

ıü: cek tarıc1a dU.dt\m. Bunun ona ıcvk 
- Burada da dedi, bir weyler buluyo vereceğini diltUruDUttilm. 

nu. Dptlar çok iyi çıktı. Bir seneye _Ya manialara, muayyen yaıta bir 
Y&l'ına• bil' bdivaç.- Zenpn bir genç adama, atlu denilinin ötesine yapıla -
lbtnle evlenecek, - bu adam ya ınilyo cak seyahate ne diyeceksiniz? 
nercllr, yahud da it adamıdır; Zira, çok _ Bunlar paruııu almak için idi. Bir 
..,abat ediyor, fakat, evlenmeden enet tnılliı liralı koparmak için, bir ıeyler 
bir çok manialarla karıılqacabmu, aöy\ımek 1hmı tlbtt l 
)&pi pok tayin edeme dilim bir adam Hlldm: 
camnuı aıbcak, fakat ıebatkif o1maııız _Ki.fi, dedi. ){adanı Myera, 1'Atrt 
Jban. Evltnlnce mağa, muhakkak At- çeldt tarzınu namuskarane delildir. 
lu denidnln 8tı tarafına gidecekahüs. Bipaenaleyb, elli tngiliz liratık para 

Fakir sencDer arumda propaganda cezaıı vereceksiniz. Bundan batkaı nıa
J'lpuı Hriatiyan ceıniyeti naınma, blr dam, abtn casus oldutunusdan ıOphe
tacms liruı yardmıda bulunac•bınıı. ediliyor. 

Madam Mac Leary çantaundan bir ihtiyar kadın baiJrarak: 
.. "bir ti1ia pkanrbD: - Burada bulundalum kadar dofnı. 

- SUe o kadar minnettarım, o kadar diye çıJaıtı. Fakat, blkim s8zilnll kesti: 
' e t•w M. . ..._ - tafi ! Namusklrane bir hayat ya-
thtlJV lrachn: pmryoraunuz. Hapse atılacaksınız. 
- Amcanızm mesleği nedir? diye aor • • • 

müf etti ti Mac Learyye raıtladı. 
Hlldm: 

- Hava ne kadar da gUzel, dedL Ma
dam Mac Leary, nasıl, iyi ml1 

Mac Leary zayıf bir haleti ruhiye için 
deydi. Sıkıntıh bir eda ile: 

- Haberin var mı? d~di. O, beni terk 
etti. 

- tmklnı yok, dedi, bu kadar iyi bir 
kadın .. 

Müfettiı: 

- Evet, öyle I diye homurdandı. Biriai 
ona lpk obnuı, ben de itten vaktile ha· 
berdar olamadım. Mcılboume'do itleri 
olan bu adamla beraber ... Fikrinden vu 
veçirmtk için çalıştım, f•kat.. 

Mac Leary eliyle müphem bir ipret 
yaptı: 

- Bundan bir hafta ene! Avuıtu • 
ralyaya gitmek O.ere beraber vapura 
bindiler. 

İlllıi _ Bir Mile eema, Miat• Kelly polla Jl'ranuzcadan sntnn: lllff HULOSt 

b Fransaya giriyor. Dahili sanayide Gön Ü 1 bu 1 
bir canlılık göze çarpıyor. Franaa 
mah.sulltuıa, bilhasısa praplara ye
al bir mahreç bulunuyordu. 

Bu eanblık da çok sürmedi. Çün
kü K:ılyonun Uç sene zarfında fstlk
raz ettltl 487 milyondan başka 101 
milyon hemen verilmesi lazım gelen 
bir borç ve 100 milyon bütçe açı{tr 
vardı. 

Bunlan kapatmak için vekili at
~ktan başka çare yoktu. Halbuki 
köylU verginin altından kalkamıyor, 
fazlahfından şiklyd ediyordu. Ma
liye nazın başka surette düşündü: 
Rfhban ve zade!lndr vergi alma~ 

K:ılyon bu fikrini bir muhtıra fJe 
Krala taktim ettlfl vakit şu cevabı 
aldı: 

- Bu projeler yeni değildir. Da
ha önceleri ayni ıslahat fikirleri Uer! 
ailrillmilştü. 

Kalyon· 
- Efendimiz, dedi. Zati haşmet

penahUerine bundan <!aha iyi bir şey 
teklif etmek miim~ün değildir. 

Halk timdi bütçe açığını da duy
muıtu. Halbuki mü~emadiyen bütçe· 
nin fazla varidat ile kapandıiı ilan 
edilmekte idi. Kraliçenin meşhur 
gerdanlık meselesi ikide bir tek:-ar 
ediliyordu. 
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<Amcrikada Şeridan 9chrinden bUcD
riJiyor): 

Nevyorkun unırn güzellerinclen ft 

Birletmit Amerika cumhuriyetleri nbr~ 
cumhurreialcrinden Tylerin torunu Mat 
mazel Margaret Gadiner ":t1ler evlenttl 
iı kovboyla yaptığı balayı ıeyahatinde 
buraya da uğramı9trr. ikisinin de un. 
larmda deriden aığırtma~ elbiseleri, ba
caklarında süvari çizmeleri ve baçlArm• 
da kocaman ppkalan vardır. 

Nevyorkun batın sayılır zcngiııkriıı 
den ve Amerikan aoıyetesinln en mut .. 
ber lazlanndan Matmazel Marııarctin 
böyle beş paraaız ve Adi bir ç!rt':k ya. 
natması olan Klüford Glem adlı KOY 
boya varmaıı herkesi hayret içinde b.,. 
rakmıştır. Ne denir? Gönül bu! .. 

Fatihte 
Acele satılık arsa 
!''atıhte Kıztqı~.de :5ofu1ar t" d• 

ıind" l:ç tşrafı ınuctaıam eJı d::!t> ııa 

ıe naur, tramvaya V( <:arşJ\'a tıC' y 
km, rıvarı kAmı!er rnamur ilı.2 n ·t. 
re murabbaı, kısmı hamı mlllk .r•U.. 
tatilUşşekll ve altı parçaya mı.frcz ıına 
acele satılıktır. Taliblcr'niı saa· on. 
dan b!re kadar HABER v.azetee:mde 
Bay Jı~ethiye mUrnratıtları 

Otobtls alıyorum 
Acele olanıit 14 - ]6 kitilik bir otoı 

bUs almak fstiyeı11m. Satmak lstl• 
yenlerin her gün Sirkeci Balıknir o
telinde Bay Bedriye ıntıracaatıan. 
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Fransızlar Frangı 
karar verdi düşürmeğe 

(llaı taralı l incide) tahvilatımızda katiyen bir sukut ta- ğe karar vermiştir. Frank kıymetinin 

Eserı hazırlıyan : Nüzhet Abbas 
Dikkat: Bu yazı, yalnız pazartesi, gm"fOlllxı ve cumartai gil.nlerl neıredill 

m.aliye ftlrlli Fuat Ağralıya bildirmiş savvur edilemez. ne nisbette düşürüleceği şimdilik - 4 -
• • • tir. 

Frangm düşrülmesl karşısında 

Türk parasının kıymetini frank ile 
mUnasebettar olmakta devam ettir
mek veya ettirmemek tabii hük\imetin 
vereceği karara bağlı bulunmaktadır. 
lktısadi ve malt mahafilde Paristen 
gelen haberlerden sonra böyle bir ka
rara her an intizar edilmektedir. 

Faris 26 (A.A.) - Dün akşamki na
zrrlar toplantısında kararlapn pek mü
him mali tedbirleri tasdik etmek üzere 
parlamento pazartesi günü için içtimaa 
çağrılmıştır. 

mektum tutulmakla beraber, bu dü- s 1 k k k • ı 
şurmenin rrangın bugunku kıymeti- porcu arın Si Si sıca SU h 
:ii:d:ö:~:ıı; :;:~e~:e~~~~.r nisbe- yıkanmaları iyi değildir. Soğu 

Bu sabahki resmi gazetede neşredi-

Bu tedbirlerin hakiki mahiyeti henüz 
maliim olmamakla beraber haber veril
diğine göre, Fransa, İngiltere ve Ame
rika arasında hasıl olan ve dünya piya
sa fiyatlarının istikrarını temine matuf 
bulunan para itilifma dair pek yakında 
Londra, Faris ve Vaşingtonda aynime
alde ':Jirer nota neşredilecektir. 

len iki kararıamcre göre kambiyo duşlar daha faydahdır 
borsalan hükQmetin ışarı ahirine ka-

Paralarm kıymeti 
DUn sabah Londra borsasından bir 

ingiliz lirası karşılığı 76,88 frank ola
rak f iat alınmıştı. Fakat akşam üzeri 
fiat 76,66 frank olarak almmı§tır. Bu 
gUn öğleye kadar Londra borsasından 

Par.s borsası pazartesi günü kapalı 
bulunacaktır. 

ve Paristen franga dair hiçbir fiat a- Fransa parlamentosunun bu baptaki 
lma.mamıştır. Bunun sebebi Paris bor- kararını salı sabahı vermesi memuldü:. 
888Inm kapalı oluşu ve Londranm bu- Son üç ay içerisinde Fransa, İngilte
nun tesiri altında franga fiat verme- re ve Amerika arasında gizliden gizliye 
)işidir. para meselesi hakkında müzakerat ce-

Bir Türk lirası karşılığı 12,03-12,06 reyan etmiş olduğu §İmdi haber alın -
arasında sabit bulunduğundan tabii maktadır. 
bizim borsamızda bu frank üzerine Dün akşam Cenevreye gidecek olan 
muameleler bu sabah da ayni minval Leon Blum Pari~te kalını~tır. 

Uzere kalmıştır. mıııımııtııııttııırı1ııınııııııııııı1111ıııılfltllllHııııınınınmıttnııııı!lnı 
Bu sabah Londra borsası diğer çek- Son Dakika: 

ler ve paralar Uzerinde de sarih bir 
fiat vermemiştir. Maamafih muhtelif Londra boraaamda frank 
kaynaklardan alman haberler dolar Şehrimize bugün saat 14 te gelen son 
ve florinin bu sabah Londra borsasm- 11;r ha~re göre, dün akıam Londra bor
da yüksek açıldığını göstermektedir. Gdsmda kapanı§ fiyatı 76,66 olan 
Bu da frangın düşürUlüşü vaziyetine frangın bugün Londra borsasında açılı

bağlıdrr. ~' bir İngiliz lirası için 100 frank Uzeri-
Diln akşam Londra borsasından ge- r.c. olmu§tur. 

len fiatlara göre bir ingiliz lirası 1111ııııı111111111111111ııu1ttıttıu"•"'lllllllllıınııt ............ 
5,04,12 dolara ve 7,47,25 florine teka- Paris borsasında dünkü toplantı, piya 
bill ediyordu. enda fevkalade bir terakki kaydetmiş · 

Bu sabah alman haberler ise, bir in- tir. Beynelmilel menkul kıymetler epey 
giliz lirası k~ılığı doların 4,91 ve fırlamıştır. Fransız eahamırun çoğu, ba
florinin 7,28 - 7,32 arasında olduğunu zan yüzde ona kadar çıkan piyasa fark 
gösteriyor ki gerek dolar gerek florin- lanndan aonra ancak kote edilebilmiı -
de yükseli§ esaslıdır. tir. Fransız rantlan iki puvandan fazla 

Bankacılar Qa diyor ? 
Şehrimimn ianmmıa bankacılariYJe 

görllşerek: 

- Frangın düşmesinden tüccarlan
mız ne suretle zarar edebilir?. - diye 
sorduk. 

- Frangın sukutundan ithalitçıla
ra zarar olmıyacaktır. Alivre satı3la
rmda bulunan ihracatçılar mrar ede-

ceklerse de, bu, geçici olacaktır. Çiln
Jıdl esasen fazla angajman yoktur. 
Fran.sa - Türk kleringi fazla lşleme
diflnden dolayı ihracat tacirlerinin 
anga.jmanlarmın çok fazla olmadığı 

muhakkaktır. 

- Bu sukuttan kar edecekler ola
cak mı? 

- Angajmanları itibariyle Fransız 
frangı borcu olanlar tabiatiyle kar e
deceklerdir. Ukin bunların da yeku
nu çok olmadığı muhakkaktır. 

- Paramızın fran.•uz frangı ile ala
'k&SJ dolayısiyle türk lirası da dil§e
cek midir? 

- Evvelce ingiliz lirasına. da ayni 
derecede istinat ediyorduk. İngiliz li
ram düşünce bizim paramızda sukut 
olmadığına göre, Fransız frangının su 
kutundan da kat'iyyen zarar görmiye
ceğiz. 

Eskiden paraımzm altın karşılığı 

yoktu. Halbuki Devlet Bankasının 

kuruluşundan sonra paraınw karşılı
ğı olmak Uezre yüzde 15 yüzde yirmi 
kadar bir altm stokumuz mevcuttur. 

- Paramızın Fransız frangı gibi 
ftşürülmesinden bir istifade umulur 
mu? 

- Eğer biz Fransız frangını takip 
edecek olursak, yam paramızı dUşü
rllrsek, bu nazariyenin taraftarlarının 
fbnit ettikleri istifade pek cüz'i ve 

kazanmı§lardır. 
; panameııcoy a -pazarttSt 

günü için fevkalade olarak içtimaa ça -
ğırdzğı dün borsada henüz mal(im de : 
ğildi. Bununla beraber, bük(imcti? ma!~ 
vaziyeti eline almak hususundakı kat ı 
karan ve ezcümle iskonto fiyatlarının 
yükseltilmesi borsa muamelatının üze -
rinde müessir amil olmuıtur. 

Dünkü toplantıda borsa ajanları sen
dikası ancak tasfiye maksadile vuku bu 
taeak vadeli muamelat emirlerini ifaya 
karar vermi§tir. 

100 frank bir lnglllz llrası 
olacak 

Paris, 26 (A. A.) - Zannedildiğine 
göre, hUkfunet, frangın yeni paritesi
ni ingiliz lirasına nispetle yUz frank 
üı.erinden tesbite karar vermiştir. 

28 Eylfilde parlflmentoya tevdi ~i
lecek olan hususi kararname ıle, 
Fransa İngiltere ve Birleşik Amerika 
arasında husule gelen anla.smanm tas 
dikı istenecek ve altın kaçırılmasına 
manı olmaya matuf teknik tedbirler 
tesbit edilecektir. 

Fransız ve ecnebi ekonomi müte
hassıslarının ekserisi alınan tedbirle· 
rin, dUnya nakit ve ekonomi kalkı~
masını son derece kolaylaştıracagı 

mütaleasındadırlar. 
Yeni nakit kanunlarının parlamen

to tarafından süratle tasdik edileceği 
Umit olunmaktadır. Frangın kıymet
ten düşrülmesine kat'iyyen muteriz 
bulunan komünistlerin vaziyeti dola
yısiyle bazı müşkülat çıkaracağından 
korkutmaktaydı. Fakat son alman ha
berlere göre komünistlerin, hali hazır
daki müşkül vaziyette hükumete mü
zaheret etmeleri ihtimali mevcuttur. 

MUfterek beyanname 
ne,redllec?k 

Paris 25 - Bu akşam Londı:a, Pa-

dar kapatılmışlardır. Tediyat da gene 
işarı t!hire kadar tatil edilmiştir. 

Maliye razırınm beyanatı 
Paris 25 - Fransız maliye nazm 

M. Vensan Oriyo! gazetecilere beya
natta bulunarak demiştir ki: 

- lngiliz, Amerikan ve Fransız de
nwkra.sUeri müşterek bir nakit ve 
kambiyo siya.seti takibi hususunda 
anlQf11Uflardır. Bu anlQfma netice
sinde beynelmilel ekonoml ve kambi
yo piy08aaı normal bir vaziyete irca 
edilecek ve dünyanın iktıaadi refah 
ve saadetine hizrru!t edilecek-tir. Fran
sız f ran.gı. kıymetinin d.ül}ürülmesin
den doğabilecek Uıtikara karp ltizım 
gelen tedbirleri Fransa bankası ala
caktır. 

Londr• borsasında 
Londra, 26 (A. A.) - Kambiyo pi

yasasında Fransız frangı herkesin 
nazarı dikkatini kendi üı.erine çek
miştir. Peşin muamelede frank yük
selişini muhafaza etmiştir. Ancak va
deli alışverişte vaziyet büsbütün baş· 
kalaşmıştır. Bir ay vadeli muamelede 
frank, ingiliz lirası başına 6 frank 
kaybetmiş, Uç ay vadeli muamelelerde 
ise bu kayıp 10,75 radedsini bulmuş
tur. 

Bundan başka Fransız fmngma 
pek güç alıcı bulunmuş ve bankalar 
İngiltere devlet bankasının mtinhası
ran spekülasyon maksadiyle vukubu
lacak muamelelerde hiçbir sühulet 
gösterilmemesi hakkındaki dileğine 

istinat ederek, zarureti ispat edilme
dikçe ı:ranıruzerıne muamele 1apmak
tan çekinmi§ferdir. 

Taymlaln mUtaleaaı 
Londra, 26 (A. A.) -Tayınis gaze

tesi, bugünkü nüshasında, Fransız 

frangının kıymetten düşürillmesi hak
kında şu yazıyı neşrediyor: 

"İngiliz - Fransız - Amerika anlaş
ması, dünya dövizlerinin kat'i surette 
istikrarına doğru atılmış bir adım
dır. Nihai hedef henUz uzak olmakla 

beraber, bu hatvenin ehemmiyetini a
zımsamamak 18.zımdır. Bu anlaşma, 

ilç milletin dövizleri arasında nisbi 

bir isitkrar muhafazasına matuf bir 
teşebbüs teşkil etmektedir. Fakat bu 
milletler istikrarın anahtarmı ellerin
de tutmaktadırlar ve şayet kendi dö
vizleri arasında istikrarı temine mu
vaffak olurlarsa, öteki milletlerin de 
bUtUn memleketlere açık olan bu an
laşmaya iştirak hususunda cesaret 
bulacaklarını söylemek yerinde bir 
tahmin olur.,. 

DeyU Telgraf, bu ilk beynelmilel 
el birliği tecrUbesinin beklenmiyen 
bir hAdise olması dolayısiyle daha 
mucibi memnuniyet olduğunu yaz
maktadır. 

Amerlkada aklalar 
Va§ington 26 (A.A.) - Frangın kıy

metten düşürülmek istenilmesini mevzu 
bahseden Morgentau demiştir ki: 

'' Ben o fikirdeyim ki, bu, dünya ıu
"Ben o fikirdeyim ki, bu, dünya ıul

tir. Beynelmilel para istikran devamlı 

bir sulh ve hakiki bir kalkınmaya eriş
meden önce kuı ulması iktiza eden en 
sağlam temeldir. Ben dolarla sterlin li
rası arasındaki münasebette müsbet hiç 
bir değişiklik olacağını tahmin etmiyo-
rum. 

seçid olacaktır. Likin tasarruf es
hammın sermayesinin bugünkü kıy

metinin d~ürülmesl ihtimali mevcut
tur. Binaealeyn, lnmet lr.C:nünün Türk 
parasını snflam tutmak siyaseti pek 
dofnıdur. 

ris ve Vaşingtonda müşterek bir be- Doların yeniden kıymetten düşürül-
yanname neşredilecektir. Bu beyanna- mesi de mevzuubahs olmamrıtır. 

- Fransız frangı düşüne~. düyunu 
umumiyedeki vaziyet nasıl olacak" 

- Frank dilşilnce düyunu umumiye 
de yapılmı§ olan angajmanlar dolayı-

ille lıelld H •desi yalmt olan bfr 
bponclan istifade edilebilir. Uldn 
eMS ftlb&rlle borç altın nbbeti fize
ıfa&a. ideneeektfr1 Onan ipa mlW 

mede iiç hükumet dünya sulhunu. ___ _ 
dünyanın refah ve ekonomik zaptu Bir tllccarın şUpheli 
raptını temin ve muhafaza etmek az- Jt il 1 "IU U 
minde bulunduklarını teyit ettikten gur en u m 
sonra dünya kambiyo piyasasını nor- bmirin maruf tütün tüccarlarından 

mal bir vaziyete sokmak, gayri ma- ~abri Şükrü, misafir bulunduğu karde§i 
kul para temevvüçlerine mani olmak Edip izzetin evinde ölmüştür. 
ve kontenjan sistemlerini tedrici bir Sabrinin karısı Mevhibe Pangaltı ka
surette kaldırmak için aralarında an- rakoluna giderek kocasının esrarengiz 
Jaştıklar:nı bildireceklerdir. bir şekilde öldüğünü söy!emiştir. Bu ih-

Bu anlaşma neticesinde, Fransız bar Ozerine tüccarın cesedi mezardan 
Jllilalmeti frangın kıymetini dii§ilrme-1 çrkanlarak mor•a kaldınlmııtır~ 

Anf orm kalabilmek için ucuz ve az mundan düştüğünü görürUz. Dtlsenl 

vakit dlabilen sporlar :ı.r&Smda voley- dostu olmaz dedikleri gibi ekseri 
bol ve basketbol çok faydalıdır. Bu böyleleri derhal gözden düşer ve şö 
iki oyun da, atletlere, futbolculara en retlerini kaybederler. Halbuki m 
lazım olan ur.anma, ve yetişme ha.re- hakkiyle ve inceden inceye tetkike 
ketlerini bol bol temin eder. ğer bir mevzudur. Bu halin çok d 

Gerek nefes kazanmak gerekse ba- lar vücutla hiçbir alakası yoktur. 
cak adalesini idman ettirmek husu- Burada yapılacak iş bu gencin 
sunda ip atlamak da son derece iyi- ziyetini, paraca sıkılıp mkılmadı w 

dir. Ancak bu hususta f azlasma git- ruhi ibr derdi olup olmadığım tetk 
memek lAzmıdır. ÇUnkü bu idman, en ten sonra böyle bir sebep mevcut 
ağırlarına bedeldir. madığı anlaşılırsa idmanlannm o 

Gece idmanlarına. gelince, ben şah- fazla sıkıp sıkmadığım, mUsabakal 
san bunları iyi görmüyorum. Gece bıkkm ve bezgin bir hnldt. girip 
insanın tabii hayatında istirahate has mediğini araştırmalıdır. Şayet 
rolunan bir vakittir. Bu itibarla gece- böyle çıkarsa yani futbolcu oyun 
yi sük6n içinde geçirmenin daha ta- müsabakadan bıkmıpa, yegine 
bit olduğuna kaniinı. Maamafih gün- bunu muayyen bir müddet için m 
düz hiç vakti olmıyanlar idmanlarını bak sah d 

d a ve antrenman asm an a 
gece~e b1:~ mecburiyetin e~ maktır. Bu gence karşı böyle ha.rek 
ler bıttabı hıç ıdman etmemek ih - b" bo tur Ruhi b kk n1 k be · 

ali k d "dmanlarma da ır rç . ı ı ı ve zg m arşısm a gece ı ı:ı. ed 1. keşfed 
ıA ner en ge ıyorsa onu 

cevaz vardır. Yalnız bu hususta genç d hal ted . in k ul ktlnd . . t er avıs e O§ ursa va 
futbolculara bır tavsıyem şaye gece evvel sahadan kilen bir k futbol 
!dm.anlan onların uykusunu bozuyor. çe ço 

.. _. lar kurtanlmı§ olurlar. 
azaltıyor ve rahat uyumalarına m~ıı w • • • 

oluyorsa bunlardan kat'i surette içti- Bu hastalıgın tedavısi ~; ısti 
nap etmeleridir. hat, açık havada kır gezintileri ve 

An.form bir halde bulunmak için rata varmamak şartiyle eğclncedir. 
antrenmanlara, insanı fazla.sile yor
gun bir hale getirmiyecek idmanlara 

muntazam surette devam etmenin e
sas bir şart olduğunu söyledikten son 
ra yıkanma, duş ve uyku hakkmda.Ir 
fikirlerimi de gene çok kısa olarak 
anlatayım. 

tiiıihatte ~nanın ı;;arua.rwuau 

biri de sık Rık yıkanmaktır. Alelfl
mum temizlik için yıkanmakla vücu

da faydalı olsun diye duş yapmak a
rasındaki farkı da hesaba katmalıyız. 
Temizlik için haftada bir kereden 
fazla sıcak su ile yıkanmak aleyhin-

deyim. Sıcak su insanın mesamatıru 
açtığı gibi adalenin çevikliğini ve iş
lekr ğini bozar. Bu itibarla sporcu
ların sık sık sıcak su ile yıkanmaları 
iyi değildir. 

Soğuk duşlara gelince, bunları ben 
kendim için çok faydalı bulduğum 
halde herkese tavsiye hususunda 

miltereddidim. Bazılarmm cUmlei asa 
biyeleri soğuk sudan müteessir oldu
ğu gibi bazılannm da sıcak sudan 
hoşlanmadığına göre her futbolcunun 
bunu şahsına göre ayar etmesini tav
siye ederim. 

Her halde sıcak su yerine ılık su, ve 
sonunda da oldukça soğuk su ile ban
yo itmam olunursa çok iyi neticeler a-

lınır. Banyo yahut duştan sonra vü
cudu tüylU bir havlu ile oğnlamak de. 
çok faydalıdır. Gerek vilcudu, gerek
se asabı dinlendirmek hususunda uv 

kunun cynadığı mühim rolil izahR 
hacet yoktur. Hep"mizin, çok saklı! 

gürUltilsüz bir yerde gecede sekiz sa· 
atlik deliksiz bir uykuya ihtiyacımız 
kat'idir. Bütün futbolcuların ne ..ı 

lursa olsun gecede sekiz saat uykuyu 
doldurmaları anform kalamlıın husu
sunda büyilk bir A.mildir. 

Sigara ve alkol gibi fena Metler 
hakkında burada söz söylemeyi zait 
görUyonım. Bizi gençlikte o kadar 

yıpratmaz gibi görünen bunlar her 
halde anf orm kalmamıza ilkönceleri 
hissedemiyecğ"miz kadar keskin dar-

beler vurur. Bütün g~nç futbolculara.. 
sporculara vücutlarından azamt iş is

tiyorlarsa bunlara ahşmamalannı 
ÇOk kardeşçe tavsiye ederim. 

Anf orm kalmanın ana prensipleri 
hakkında şu kısa sözü bitirirken faz
la idman, fazla müsabaka ve monoton 

bir rejimin sporcular ve futbolcular 
Ü?.er:nde husule getirdiği aksillamel 
hakkında da birkaç cümle yazmayı 
muvafık gördüm. 

Bazan zahirl hiçbir sebep olmaksı
zuı bir futbolcunun birdenbire for-

Antrenman 
Futbola hazırlıyan, oyuncuyu dah 

olgunlaştıran antrenm.P..n sistemle 

her §eyden evvel zihnimizde bUyütın 

memiz l!znndır. 

Futbol antrenmanı atletizm. ~Ur.e 
_yu.u'4 .. u ... uc1.ı:ıcuıgl Dır Spor anfr 
manmdan esas itibaı lyle değil, an 

teferrilat noktasmdan farklıdır. Y 
ruz §Ul"asma iştirak etmek isterim 

antrenman ile pra.kitsi arasındaki f 
kı biribirine kanştırmamalıyız. 
bolcu antrenman ile oyun kabiilyet· 
nefesini, mukavemetini arttırabil" 

de futbol tekniğini kuvvet! sa.dece an 
trenmana vermekle ilerletemez. Bun 
ancak idman gUnleri sahada munta 

zam surette ispatı vücut etmekle 
top prakitsi yapmakla terakki ett" · 
ÇUnkU antrenman ancak futbolde 

tanılan adaleyi olgunlaştırır, daha iş 
lek yapar ve hareketleri kolaylaştın 

ve alelilınum vücudu futbole daha el 
verişli bir bale getirirse de futbol 

ilerlemek için kazanılan bu avantaj 
saha ve top üzerinde tatbik edebilme 

için mUteamdt prakitsi (top antren 
manı) llzımdır. Şu hale göre, antren 
man ve prakitsf biribirinin miltemmi 
mi iki §Ubedir ki ehemmiyet itibariyl 

hangsinin üstUn geldiğini kest·rme 
güçtür. 

(Devamı var) 

FaUh Sulh birinci hukuk bAklm1fğtnden: 
Haaeklde Cerrabpqa caddeatnde Ce 

J>&§& tırmmda oturan Vaslle: 
Hatice veklll Nunıllah taratmdan aleyhi • 

nlze açılan lzaleJ§Uyu davasmm icra kılıno 
muhakemeatnde tkametglhmızm mec;hQ.li • 
yetine binaen bilcUmle tebllgatıar on bqer 
gUn mQddetle llAnen yapıldığı halde muay. 
yen gUnlcrde mahkemeye gelmedlğiniz gibi 
hlr vekili kanuni dahi göndermediğiniz vaki 
tetldkatta.n anl&§ılarak dava olunan gayri 
menkulllrı kanunu medenln1D 827 / 828 tncl 
maddelertle H .U.F .K. DUD 1169/'570/~71 IG1' 
inci maddelerine tevtfkım atdmaama ve ke
za pan.mım muarıtı muhakeme ve icra.iye 
ne blrllkte blaııeler nlabetinde hlsııedarlar .. 
raıımda takııfmlne kabili temyiz olmak üzer8 
7 9-938 tartııtnde karar verllml§Ur. Tartbi 
tebllgten itibaren ilk tebllgaUar gibi on bet 
g11n zarfında kanun! bQtlln haklarmızı kull .. 
madığmız takdirde hUkUm kesbi kat'iyet e
deceğinden ahkAnu kanun!ye dalrufnde m• 
amelel IAzlmeatn!n yapılacağmı bildirir bO • 
kUm hWl.ııası U8Ullln 1'1 tnd maddeııtıl9 
tevfikan tebliğ makamma kaim olmak Qze,. 

11An olunur. 

ZA Yt - 2123 numaralı otomobil r 
matar ehliyetnamerri zayi ettim.Yenftl 
nl çıkaracağımdan eskisinin hük11Sd 
yoktur, 
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Rusyadaki güreşçilerimiz 

tık müsabakası 
Dört günde 11 kilo kaybeden Nuri, 
takibini perişan bir hale sokan Mer
sinli Ahmet ve iki dakikada tuşla 
galip gelen Mustafa takımımızın çıl
gınca alkışlanmasına sebep oldular 

Moskova, 21 (Spor kafilemizle gi-f mak isterken sırtı çok hafif yere ge
den arkadaşımızdan) - 20 eylül ak- lerck tuş oldu. 8 dakikada Sovyet Je
§amı kültür parkın 20 bin kişi alan gord tuşla galip sayıldı. 
açık hava tiyatrosunda ilk güreş te- 72 kilo: Nuri - Sigoef. Ort~ ha· 
rnasımızı Moskova muhtelitile yap- kemi Seyfi, yan hakemleri bir bızden 
lık l\ıoskorn geceleri hnyli serin ol- bir onlardan. 
!tı~ına rağmen her taraf tıklım tık l\loskovaya geldiğimiz gündenb<!ri 
lım dolu idi. kilo düşmek için hamamdan dışarı 

Ringe ewela bizimkiler sonra çıkm:yan Nuri 4 gün zarfında ta-
Soyyet takımı çıktı. Takım kaptanla- marn 11 kilo düşmeğe mu,·affak ol
tı h~tıra olarak birbirlerine bayrak du. Dört gün yemek yemedeu yaptı 
\>e buket verdiler. Milli marşlac ça- ğı bu fedakfırlıktan dolayı Nuri cid-
lındı. den febrike layıktır. 

Romanyalı boksftr 
Teodorosku 
Yann Yorgosla 
karşılaşıyor 

Yarın Romanyalı boksör Teodo
reıku üçüncU maçını gene T aksinı 
atadyomunda Yorgosa karıı ya}Alcak-
tır. 

Romanyalı boksörü iki hafta tist 
üste seyrettik, kendisinin ne kadar 
teknik ne kadar nefesli olduğunu 

mükemmelen anladık. Bu haftaki 
rakibi Yorgos da çok sıkı yumruklu 
ve mukavim bir boksördür. Yaptığı 

bütün karşılaşmalarda ekacri;etle 
hasımlarını nakavut etmeğe muvaffak 
olmuştur. 

Şimdi de tam formunda oldu -
ğunu söylemektedir. 

Geçen hafta Melihe koca bir 
milsabakadan sonra ancak sayı hesabı 
ile mağlQp olmut olan Teodoresku' 
nun bu defa on ravunt olan mUaab?.
kada daha fazla muvaffak olacaft tUp· 
heaizdir. 

. . 
. - . ~ 

Balkan oyunlarına giden atletler 
seçilirken ·Anadolu gençleri 

ihmal mi edilmiş? 
Yedinci Balkan oyunlarına gi -

den atletlerimizin seçimi hakkında An
kara sporculanndan almıJ olduğumuz 

mektubu apğıya aynen dercediyoruz : 
18. 9 - 936 günü 1stanbulda çıkan 

gazetelerde Balkan Olimpiyadlan için 
seçilmiş atletlerin isimlerini vç aldık· 

lan dereceleri okudum. 

Balkan Olimpiyadlan için seçilen 
atletlerden maaselef görüyorum ki 
gene İstanbul ağır basmış ve Anado
lu gençliği ihmal edilmi.§ .. 

Şimdiye kadar federaayonlann 
1ıtanbulda oluıunun kurbanı olan A
nadolu aporculan son umumi kong • 
rede federasyonların Ankaraya alın
masından sonra biraz ümitvar ol -
mU§lardı. 

Bizde bundan sonra müsavi mua -

mele göreceğimizi ümit ederek sah!· 
mıştık. Maalesef içimzde acı duyarak 
görüyoruz ki yeni Başkan Vildan Atir 
de seleflerinin yürüdüğü yoldan J!ynl
mamak niyetinde .• 

Ankarada -400 metreyi 54 de kopn 
atletler bulunurken Balkan 01\mpi· 
yadlarma götürUlen bayrak takımın· 
da bu dereceyi 55 de bile kop.mıyan
lann yer alaıalan iddiamın teyit 
etmiyor mu? •• 

Federasyon Baıkaru ile allkadar· 
lardan efldln umumiye önünde bu· 
nun izahını bekliyebilir miyiz? .. 

Ankara atletleri 
23. 9, 936 

Ankara 

Bu huıuıtald d6füncelerimizi bir 
kaç gUn sonra yasacağız .. Müsabaka yapılacak sahnenin iki 

tanına tesadüf eden tribünlerde Sov
let hükumeti Ankara büyük elçisi 
l\:arahan ,.e refikası, So,yet spor teş 
kilatı erkanı, kafile reisimiz c~vdet 
lierim yer almışlardı . Müsabakalara 

Yorgos acaba o aıla yumruklariyle s 
Romanyalıyı hırpalayabilecek midir? U 
Bunu timdiden keatirmeğe imJdn yok-

topu turnuvamız 
Bugün Modada yapıhyor 

tam sant 9 da başlandı: 
56 kilo: Küçük Hüse)in - Antil· 

la. Orta ye yan hakemi Sovyet diğer 
)'an hakemi Bay Seyfi, 

Çok güzel bir yücuda malik olan 
Antilla ilk dakikaları deneme ile 
teçirdi. Her iki müsabık birbirJ,.rlne 
açık vermemek için çok ihtiyatlı gü
teşiyorlar. Beş dakikayı müsa\i ham 
lelerle geçiren güreşçiler altıncı ve 
Yedinci dakikadan itibaren birbirle
tine oyun tatbik etrneğe başladılar. 

Hüseyin hasmına güzel bir sup
leks tatbik ederek puvan aldı. Ve ilk 

tur. 
Yalnız şu muhakkakdır ki yann çok 

enteresan bir maç g<Srebileceğb;. 

Binicilerimizin 
yeni bir 

muvaffakıyeti 

V.ı.-. '4wu.&.ou,J4 Sw11 lJ . 1.s, - 14-,.1"\~'!) "; p,,,.uw,..z-• .. •- 1-- z' ..,.f,"\r "Jıra• •'luo 

tirdi. ikinci on dakikayı ayalita gü- tala ve Mt.ws:nli Ahmet 

Viyana, 25 (Hususi) - Bu g ün 
Tllrk binicileri burada yapılan beynel
milel blnlcllik milsabakalannda bü
yük bir zafer daha kazanmışlardır. 

Yüz otuz altı süvarinin iştirak ettiği 
tıçüncil bUyUk mllaabakayı yalnız se
.ıcız at oıtırmege mu"ıo.E.ru Wııut;lur. 

Bu sekiz at a.rumda yUzbaşı Gürkan-teşmek istiyen Hüseyin hasmına bo-
3'una atak yapıyor. 

Sovyet fazla kuvvetli olına· 
sına rağmen acemi olduğu bel
li. HfiMyin ani bir kafa kol ile Sov
Yeti yere indirdi, Ve tam burguya 
alacağı sırada Sovyet bağırarak aya
iının burkulduğunu söyledi. 

Sovyetin mtisnba:myıı devam ede-
IUiyeceği anlaşılınca küçük Hüse-
>in galip ilAn edildi. 

61 kilo Ankaralı Ahmet - Bus
kakov. Orta hakemi Seyfi Cenap, 
tan hakemleri bir bizden bir onlar
dan. Güreşe her iki taraf sert başla
dı. Beş dakika kadar birbirlerin! iti~ 
tirmekle vakit geçiren güreşçfler 
beşinci dakikadan itibaren oyun 
tatbikine geçtiler. 

la, Teğmen Salın Polatkanmkiler de 
Müsabakanın bidayeti mUsabıkla- vardır. 

rın birbirlerini dcnemesile geçti. Ki- Dördüncü müsabakada ekipimiz ilk 
Io dUşmek Nuriye hafif bir zafi - devrede ikinciliği, neticede dördüncU
yet n~rmcklc beraber hasmına müte- lüğü kazanmaya muvaffak olmuştur. 
madiyen saldırıyor, Ayakta geçen L k 
on dakika beı a bere ilan edildi. Kura Bu 1 gar evi s i 
çekilince Sovyet alta dUştü. Nuri k 

1
. • b • • 

puvan kazanmak için çalışıyor. Fa- U U U 
kat :3ovyet çok sağlam güre~i ol-
duğundan tatbik etmek istediği oyun fstanbula gellyormo? 
larda muvaffak olamıyor. ikinci Dilnkil gazetelerden birinde Bul
üç dakikada Nuri alta düştü. Sovyet gar futbol takımlanndan Leviıldnin 
te bir şey yapamadı. Son dört daki· bu ay nihayetinde İltanbula gelerek 
kası ayakb geçen müsabakada Nun Galatasaray ve Fenerbahçe klüplerimiz-
mütemadiyen atak yaptığından 20 le kar§ılapcağım yumakta idi. 
dakika nihayetinde müttefikan galip Bu huauıta her iki JdUbUnıilrin 
ilan edildi, aal!hiyettar erkiniyle görUttillı:: Le-

Tumuoammı iftirak eden 

Gazetemiz ta.rafından tertip edilen 
Su Topu turnuvasıan bugün saat iki 
buçukta lıfOOa yüzme havuzunda bae
lanıyor. 

ı,tlrak etmia olan .. takımlardan Ga
latasaray ve Beykoz klilpleri arumda 
çok heyecanlı müsabakalar görece
ğiz, Galatasaray taknnı birkaç sene
denberi pmpiyonluğu muhafaza et
mektedir. 

Beykoz klübü ıu topu takımı 

Beykozlular bu defaki maçlar için 
çok iyi çalışmış ve hazırlamnıe bulu
nuyorlar. 

Bugün sa.at ikide İstanbul Su spor
lan ajanmm çekeceği kura neticesine 

göre müsabakalara başlanacak ve ha· 

kemliği - dün de yazdığımız gibi - Su 
sporları antrenörü ile gazetemiz mu

harrirlerinden Suat yapacaktır. 

Ahmet yerinde bir kafa kol ile 
hasmını altına aldı ise de Sovyet 
bundan kurtularak üste çıktı, Ve i
ki dakika kadar üstte çalıştı. Ahme
~ rakibi hem kun·etli hem de çok 
teknik. Ayakta ve yerde muntazaman 
talışıyor. llk dene Sovyetin hakimi

79 kilo: Mersinli Ahmet - Pil- viaki klübilniln lıtanbula geleceğini 
mov. Orta ve ynn hakemi Sovyet di- bilmediklerini takımlannm en kıymetli Rusyadakl 
ğer yan hakemi bizden. oyunculaı-ınm Ruıya seyahatinde bu • E k • 

Güreşin başlamasile beraber Ah- lurımuı ~olayıliyle bilhaaa e\nebi S rı m 
medin hücuma geçtiğini görüyoruz. bir takımla maç yapamıyacaldanıu aöy
Hasmının Ü!'ltünc arslan gibi saldırı- lediler. 

ve güreşçilerimiz 
müsabakalarında galip 

Yeti altında bitti. 

yor. Sovyet güreşçi bu ataklardan _Y_e_n-•• --b-ı·r--r-e_k_o_r_ 
adeta yılmış gibi ka~ıyor. Çarei se-
lfımeti minder kenarında bulan Sov
yet hakemden ihtar alıyor. Mindere 
çıktığına bin kere pişman olan Pil 
mov, perişan Yaıiy ette bocalayıp du-

son 
geldiler 

ikinci on dakikada ayakta güreş
!neği tercih eden Sovyet, mütemadi
l'en hücumda bulunuyor. Ahmedin 
antrenmansız olduğu belli olmağa ruyor. 
başlaciı. Hasmına karşı yalnız müda- Ahmet bir keresinde hasmını ha
taa oyunu tatbik etmek istiyordu. vaya kaldırarak yere vurdu, Ilk on 

Stokholm 25 - Meıhur Finlandi - Leningrad, 25 (Hususi) _ Bugün biyle kazandılar. Mersinli Ahmed ra-
yah pmpiyonu Hoekert, iki millik yapılan güreş mUsabakalarında Türk kibini Uçiincü dakikada tuşla yendi. 
dünya rekorunu 8 dakika, 57 4-10 ea- takımı üçe karşı dörtle galip gelmiş- Eskrimde de 6 ya karşı 10 sayı ile 
niye ile kırmııtır. tir. Kenan, Sadık, Mustafa sayı hcsa- galibiz. 

&ki rekor Amerikalı Luh'da ve ----------------------------
zamanı 8 dakika 58 4-10 aaniye idi. 

~iisabaka Ahmedin bu hareketi yü- dakikad~ Ahmet müttefikan galip. diye11 kaçmakta... Nihayet bekleni-

lUnden çok zevksiz geçti ve Sovyet Biraz sonra Sovyet altta, Ahmet len akibet çok geçmeden çıkageldi. Planerist Kartaçov, bir planörle ha- rekoru, eskisine nazaran 43 kilometre 
l>urnn hesabfle müttefikan galip gel üstte çalışıyor. Ahmet Sovyeti belin- Mustafa bel çaprazını Deviçe de vada 6 saat 43 dakika kalarak daha ev- daha fazladır. 

Planörle 420 kiro metre 

dl, den yakalayıp havaya kaldırmak tatbik ederek bir dakika em 98nlye velden tesbit edilmiş bulunan hattı mils· Kartaçov, UÇU§Una, Stalingrad dva-
66 kilo: Saim - Jegorcf, Orta ve ve sırtını yere getirmek için feTkali gibi kısa bir zamanda galip geldi, takim bir trase üzerinden 

420 
kilomet- rında Kutlugany köyü üzerinde tayya-

)'an hakemi Sovyet diğer yan hake· de çalışıyor. lki defa belinden yaka- Ve 20 bin kişi çılgınca alkışladı. reden aynlarak başlamış ve nihap:t A-
k d N G re uzunluğunda bir mesafe katetmiştir. llli bizde..n. layıp yere vurdu ise de ati av- Ağır: Ankaralı ecmi - once. zak denizi rruntakasmda Novo - 1sva-

lstanbuldan tanışan güreşçiler ranan Sovyet bu fırtınaları atlattı. Orta hakemi Sovyet, yan hakemleri Bu uçuı şimdiye kadar elde edilme~ novskaya köyü civannda vere inm ıfir. 
birbirlerinin oyunlarını bildiklerin - Halk bile kendi gür~ç.isinin halile bir bizden bir onlardan. miş bir muvaffakıyettir. Bundan ev- Uçugun devamı müddetince, pl5nerist 
den fhtiyntlı güreşiyorlar, Saim iki alay ediyor. Halkın kendisine karşı bOyük bir velki hattı müstakim üzerinden plinör müteaddit defa bulutlar üzerindeki a
deta kafn kol yapmağa teşebbüs et- Son dört dakika ayakta geçen gU- eemp.'.ltisi olduğu ringe çıkınca baş uçuşu Sovyet rekoru, diğer bir Sovyet şağıdan yukan çıkan hava cereyanların
tı ise de boşa çıktı. Tek salto ile Sai- reş neticesinde Ahmet müttefikan lryan alkıtlardan anlaşılan Gonc-e pl!neristi Korotov'a ait bulunmakta i.:li. da:ı istifade etmiş, ve 2.500 metre irti-
!bi köprftye getiren Sovyet puvan galip sayılarak hakkı olan galibiyeti niıı vücudu çok irileşmiş. Müsabaka Filhakika Korotov geçen temmuzda hat faa kadar çıkmıştır. Uçuşun siirati. 
lcaıandr. '- aldı. başlar başlamaz ataklara başlıyan ı müsakim Uz erinden planörle 37 7 ki- yandan rüzgarla, bazan saatte 120 kilo. 

Arkasından Saim de ayni vaziyet- 87 kilo: BUyük Mustafa - Devtç, Gonce Necmiyi çok hafit bulmuş lometre katetmişti. Kartaçov'un yeni metreye kadar yükselmi~tir. 
~hMmını alb ~dı ~e de h~em OrtahakcmiAhmetFe~u~yanh• ~a~k ki a~rffi~ette tathl~ pek~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
favuı addettiğinden tekrar ayafa kemleri bir bizden bir onlardan. kolay olmıyan kafa kol oyunJan ta~ Mektep kı•tapları 
~dl. .Ayakta •ilreşirlerken Sai llk dakikalar her iJd müsabıkın blk ediyor. Bk iki ofra,madan son - •p"9----· ·-----.. 

e ie'K salto yapmak f.stiyen Sov- birbirini denemesile geçiyor. Musta- ra bu oyunla Necmiyi alta aldı. Ve ı Mektep kitaplarınızı kolaylıkla almak isterseniz Ankara .:Addesinde 
>tt Salmtn ul bir kata kolile yere fa mt'şhur bel çaprazınr tatbik için dört dakikada Aırtını yere getirdi. ..VAKiT" Kltep Evinden g1;çln!z. Telefon: 24370 
GUşru. ~kat~pbrd•ık~onuku~ h~atkolluyo~ Humı MMtafunın Neti~de bkımımn4-3~11pı•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tarmak için yaptığı köprüden kur~t~u:ı ~k~u~n~e~t~in~i~a~n~la:m~ıı~o~la::ea::k~k:l~m:::ti:te:m:•:::·~ge~lm:..,~'...:o:l:da:·:_ ________ !_ _______________________ ~-----
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Hüseyin iki dakika içinde halffenln ellerlni --------------------------
ayaklarını sıkıca bağlayıp ağzını da tıkadı. Ben bir asker sıfatile bu neticeye 

Zübeyde ağır bir sesle cevap verdi: 
- Sana ne? Sen benim hiç kimsem 

değilsin! Haksız yere çaldığın bir in
sıı.na yani bana şimdiye kadar dünya
nın en büyük acılarını tattırdın. Son
ra da bana ... Aman Allahmı! Kafam 
bu müthiş denaet ve iğrençliği kabul 
edemiyor. Hayır, hayır ... Bu mümkün 
değil, alamaz! Bana karşı? 

Zilbeydenin gözleri birdenbire ka
rardı. Y-Uzü, sanki üzerine kara bir 
güneş lekesi düşmüş gibi bir anda es
merleşti. Alnı kmştı. Hüseyin bu dilin 
düz, bembeyaz ve pUrU2.süz alnın bu 
derece kmşabileceğini ve bu melek 
gibi kizm birdenbire bu derece sarsı
lacağını asla ümit etmemişti. 

Hemen vaziyeti anladı. Zübeydeyi 
derhal tatmin etmek, feci şüpheden 

onu kurtarmak lazımdı: 
- Ha.yır, hayır merak etme Zü

beyde! Sen gene bir melek kadar te
miz ve beyazsın! Ben tam vaktinde 

ğırnıak, imdat istemek için bir hare
kette bulunmak istedi. Sonra bundan 
vazgeçerek sustu. Ellerini uzattı. 

Hüseyin iki dakika içinde halüenin 
ellerini ayaklarını çok güzel bağla-

mış ve ağzını da 
tıkamıştı. 

bağıraınaması için 

Bundan sonra perdenin iplerini çı

kararak aynca uzun bir urgan hazır

ladı. Bunu odanın sağlam bir yerine 

bağladıktan sonra öbür ucunu pence
reden sarkıttı. 

Şimdi bahçcdeydiler. Hiçbir şey ko
nuşmuyorlardı. Hüseyin Zübeydenin 

elini sıkı sıkı tutmuştu. Onu Dicleye 
doğru sürükledi. 

Garip ve izah edilemiyen h'isler ... 

Hüseyin tahminen bir hafta kadar 

önce Dicle kenarına güzel ve seri bir 
kayık bağlamıştı. 

(Devamı var) 
içeri girerek mUdahale etmek im.kam----·----------
m buldum. Şimdi sana son bir sual 
sormak istiyorum. Benimle gelmeyi 
mi tercih edersin, yoksa bura.da kal
mayı mı? 

- Burada kalmak mı? Eğer benim 
burada bir saniye bile kalmamı isti
yorsan ancak beni öldürmen 18.zmıdır. 

- &ydi öyleyse gidelim. Bu pis, 
bu müteaffin hava beni boğuyor. Hem 
senin bu rezil canavann kızı olmadı 
ğma öyle sevındim ki! 

- Ben de H"tlseyin ! 
- Seni bu canavarın kızı bildikçe 

sana seni sevdiğimi söylememek mec
buriyetinde kaldığım<ian dolayı, ne 
eonsuz acılar, ne sonsuz •tıraplar 

çelaniştim. 

- Ya ben? 
- Carum! 
-Ruhum! 

fftiseyinle Zübeyde halife Mustası
mm karşılarında olduğunu sanki unut 
muşlardı. Onun mevcudiyeti ile ademi 

mevcudiyeti nazarlarında sıfırdı. Bu 
dalgml ıktan gene H'tlseyin kendisini 
ilk önce kurtardı: 

- Haydi gidelim. 
- Derhal! 
- Bir dakika bekle! 
lfüseyin belinde sarılı duran ince 

lılr ipi çıkardı. Ve Mustasmıa hitap 
etti: 

Macaırnsfcanoını 
üzüm kıraOoçesn 

- Uzat bakalım ellerini! Amerikanın akla gcfon her şe)i 
- Asla! Ha.in hırsız! ıçın bir kıralü;e seçmek mcrulcı A 'J· 

- Eğer ellerini güzellikle 117.3.bnaz- rupaya da .~irayet etti. 
san sana karşı çok kabalıkla muamele Resmini gördiiğiirıiiz madmaz.,z 
edeceğim. Margit Dayli:a bu ,,ı Macaristan bağ 

Mustıısım bir dakikalık bir tered- mahsiillerinin hırali~diğinn se~ilmis 
dilt anı geçirdi. Ne yapacağını ka ve §erefirıe iiç defa "/(ırali~·c <;ol~ 
nrlaştıramadı. Son defa olarak ba- ya§a,, diye bağırnıı§lardır. 

K ·ADIMLAD DEMi 
m--\·~ 
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Şimdi, annesinin yanağına yuzunu 
gözünU sürüyor. Nefesi ağır, göğsü 

hırıltılL Bazan da tıkanıveriyor. 
- Ne iyi ettin de geldin, cicim! 

--· 
Kadın konuşmuyor. Zira konuşur

sa ağzından hıçkırıklar boşanacak. 

Dişlerini sıkıyor, gözlerini kapıyor. 

Anne, oğlunun başını okşuyor, par
maklarını saçlarında dolaştırıyor. 

Elektrik dUğnıesini düzeltmeye me
cali yok. Hem, bunu istemiyor da .. 
Varsın, karanlık olsun.. Karanlığın 

içinde sevisen kalpler samim;yetlerini 
daha iyi hissederler. Ölü gibi sarı o
llııa ~ ~ bir müddet cn.h~ görme
... Bu da daha iyi. • 
Böylelild~, hıvvetinf yeniden bul -

mak iç.in azıcık da bekledi... 
~ı İsmetin omuzuna dayalı olan 

delikanlı titriyor.. Güçlükle ayakta 
duruyor ve sürükleniyor.. Haydi! Ce
saret ... Bir iki adım daha .. Odaya doğ
ru yürüyorlar. Kapı açık kalmış. Ko
laylıkla itiyorlar. Karyolanın başı u
cunda yanan hafif ışık sayesinde - sis
li gözlerle bakıp - istikametlerini ta
yin ediyorlar. 

Anne, oğluna, ihtiyatla adım attırı
yor.. Onu sendeletmcmek, örseleme
mek için nefes bile almıyor. Ağlama
mak! İşte bu, şu anda en birinci ceh
tidir ! 

- Yavrucağmı! Yürümeye kalk
mamalıydm! 

- Ehemmiyeti yok ... Pek hasta de
ğilim ki •.. 

Lakin, öksürüyor .. Sarsıla sarsıla 
öksürüyor... Ayakta duracak mecali 
yok.. 

hayranını. Bir harika! 
Ballar -Bütün dünya sulha muh- ı 

taçtır. 

Esat - Eğer Yunan ordusu Türki- ı 

yeye tecavüz etmeseydi bu sulha daha 
evvel kavuşurduk .• 

Ballar - -Bu bir siyaset meselesi
dir. Biz askerler yalnız vazifemizi ya
panz ve siyasetten mesul olmayız. 

Esat - Şüphesiz. 

Ballar - Bu Anadolu harbi şüphe
siz size çok zarar vermiştir. Fakat ne
ticeyi zaferle bitirdiniz. Bu zafer bil
yüktür ve size bütün çektiklerinizi u
nutturacaktır. 

Esat - Zannederim. 
Ballar - Fakat biz ne yapalım?. 

Dört sene harp içinde memleketimiz
den, aile ocağımızdan uzakta kaldık. 
Mütareke oldu, vatana döneceğiz diye 
sevinirken bizi buraya attılar. Bu ka
dar zamandır da burada bu ağır mesu
liyetin altında eziliyoruz. Bizim zarar
lannuzı kim ödiyecek?. 

Esat - Buna Mister Loyd Corç ce-
vap verseler daha iyi olur. 

Ballar - O bir zar attı. 
Esat - Ve kaybetti. 

Ballar - Artık maalesef demiyo
rum. Çünkü Yunanlıları ben de sevmem. 
Çünkü Kemalistlerin bu zaferi çok tak· 
öire değer bir hadisedir. Ben bir asker 
sıfatile bu neticeye hayranım. Bir ba
Tika kabilinden memleketi kurtardılar. 

Esat - Çok doğru söylüyorsunuz! 
Ballar - Sizin kemalistlere karşı 

miltemayil bulunduğunuzu bildiğim 
_;~;n bunları ca;):vli'iv,.·~-· 

Esat - Her Türk yurdunun §erefini 
ve istiklalini kazanmasından memnun 
olur. - -Ballar - !zmirin sukut ettiği hak-
kında size de ma1Cımat geldi mi 

Esat Bey hiç çekinmeden cevap 
verdi: 

- Geldi. 

İngiliz kumandanı ayağa kalkmıştı. 
Esat Beye, elini uzatırken son söz ola· 
rak şunlan söyledi: 

- Biz yalnız vazifelerimizi yapıyo
ruz. Şahsan birbirimizin de dostuyuz. 
Şehirde müessif vaziyetlere meydan 
vermemekten ibaret olan bugünkü vazi
femizde birbirimize yardım edelim. Mu
kadderat daima bize hakimdir. 

Esat Bey de şöyle mukabele etti: 
- Sizden şimdiye kadar gördüğüm 

yardımdan dolayı çok minnettarım. Si
zin rencide olmamanız için elimden gel
diği kadar çalışacağım. Lüzum kalmı
yacağını zannetmekle beraber icap eder· 
se yardımınızı da rica ederim. 

İki üç adım atıp duruyorlar. Gene 
iki üç adım. .. Nihayet, çok şükür, ya
tağa girdi, üzerine iğildi. 1'ı1cselenin ne 
olduğunu anlamak istiyor. Bu sarar
mış yüre, çukura kaçmış gözlere, has
saslaşmış burun kanatlarına, armut 
çöpüne dönmüş burna bakıyor. Ya he
le, bembeyaz çarşafların üstüne kon
muş şu eller ... Bir sonbahar yaprağı 
gibi ... 

Bir insanın iki ay kadar kısa bir 
zaman içinde bu derece değişmiş ol
masını havsala nasıl alır? 

- Hasta halinı yok, çok .zayıflama
mışmı, değil mi, cici kom? 

Teminat vermek istiyor. Hayır, 
hasta hali yok... Bilakis.. Lakin keli
meler boğazına takılıyor, çıkmıyor

lar ... Makberi bir komedi! .. 
Deiiaknlı, annesinin elini tutuyor: 
- Aynaya bak bir kere ne hallere 

gelmişsin. Bu kadar merak edecek, 
üzülecek bir şey yok canım ... Ölmedim 
henüz yahu .• 

İsmet, kekeliyor: 
- Bir şeyin yok ama, ne de olsa 

hasta.lığını gene ansızın öğrendim. Ü
zülüyorum. Hala da bir şey bilmiyo
rum ... Telgrafı aldık, annem evvel, 
ben arkasından fırladım. .. Seni bura-

Çok samimi bir vedadan sonra Bal-
13.!la KTokere döndük. 

FECl BiR V AZlYETTE 

Öğleden sonra. Krokere Kapiten Be
net geldi. Benet, Ballar gibi babacan 
bir İngiliz değildi. Balların şu kazan
mış, bu kazanmış umurunda değildi. O 
piposunu Yunanlılardan daha çok sevi
yordu. Benet ise tam bir politikacı idi. 
Ve kendisine verilen direktifler daire
sinde bizim aleyhimize entrikalar çevir
mekten bir an hali kalmıyordu. 

O gün Benet pek şaşırmış bir vazi
yette idi. Beti benzi üçmuş, kaşları ça· 
tılmıştt. Küçük zeki gözlerinde korku 
ve telaş izleri h:ıriz bir surette belli o
luyordu. 

Doğru BalJarrn odasına girdi. Nö
betçiyi çağırarak içeriye kimsenin alın
mamasını tcnbih ettiler. Bir saat bir 
fısıltıdır gitti. Bundan sonra Benet be
nim odama gelerek: 

- Kolonelik odasına bir yazı maki
nesi gönderiniz. 

Dedi. 
Makineyi gönderdim. Daktilo da ça

ğıracaklannı ümit ederek bizim Matma
zel A .. ya hazır olmasını tenbih ettim. 
O gün Matmazel T ... üznli idi. Odam· 
da, daktilo çağırmalannı bekliyorum. 
Ses sada çıkmıyor. Bir aralık makine 
sesi duyuyorum. Allah, Allah. Acaba 
drşardan başka bir daktilo mu getirdi
ler? Meraktan çatlıyacağım. Acaba 
bizim kızları neden ~abrmadılar. De· 
mek ki yazılan ~ey §ımaiyc kaClar yazı-
lanlardan çok daha mühim. Acaba yazı 
yı kime yazdırıyorlar?. "Ne olursa ol
sun bunu görmeliyim. Arka kapıya gi
dıyorum. Tokmağı tutarak yavaşça çe
virmeğe çalışıyorum. Tokmak hafif 
bir sesle dönüyor. Fakat kapı açılnu· 
yor. Kapıyı kilitlemişler ... Büsbütün 
§Üpheleniyorum. içeride ne oluyor, ne 
yazılıyor? Biltün bunlara karşı aciz mi 
kalacağım?. Elime bir kağıt alarak ko
ridora çıkıyor ve asıl büyük kapıdan 
Ballann yanma girmek istiyorum. Fa
kat nöbetçi polisi sesleniyor: 

- Kapı kilitli, giremezsiniz. 
- Kim kilitledi. 
- Bizzat kolonel .. ._ 
Odama dönüyorum. Fakat asabiyet -

ten, meraktan, şüpheden öleceğim. Bir 
aşağı bir yukarı dolaşırken kapım açılı 
yor ve içeri bir İngiliz neferi giriyor. 
Elindeki kırmızı mühürlü zarfı göste • 
rerek: 

- Ben umumi karargahtan geliyo • 
rum. Bu mektup kolonel Ballara verile-

da, koridorda, öksürürken ve tamami
Ie halsiz buldum.. Tabii üzülürüm .. 
Hem sonra bilmiyorum nen olduğunu . 

Gözleri, ister istemez, gene ilaç şi
şelerine kayıyor. Bir hıçkırık, boğazı
nı yakıyor ... 

- Anneciğim! yavrum .. Cenaze me-
rasimimde değilsin! Ne oluyorsun 7 
iyileşirim. ... 

- Sus! Allah aşkına sus! Öyle şey
leri ağzına alma ... 

Artık hıçkırıkları boşalıyor. Oğlu

nun sıcak ve buruşuk yastıklarına yU 
zünü kapıyor. Kolunu onun boynuna 
doluyor. 

- Anne! ... Sen ağlarsan ben de 
ağlarım ... 

Annesini böylelikle susturuyor. ts
met, gözlerini kuruladı. 

- Emin ol ki gelip geçici bir şey, 
canım ... Orada Galibe hanım tabii ba
na bakamazdı da onu rahatsız etnti
yeyim diye buraya geldim. Grip ol
muştum ya, nüksetti... 

- Grip mi olmuştun? Bana bundan 
hiç bahsetmemiştin ya .. 

- Bir şey değildi ki! .. Nafile yere 
Uzülmiyesin diye yazmadım. 

Şefkatle saçlarını okşuyor, o da, an 
nesini, beşikte gibi1 hafif hafif sallı-

cektir. Fakat kendisi içerdc çalışıyor 

ve kimseyi kabul etmiyormuş, diyor. 
Zarfı alarak tekrar ara kapıya gidi

yorum ve kapıyı hızlı hızlı vuruyorum. 

Biraz sonra kapıya doğru ayak sesleri 
geldi, ve kilit çevrildi. Kapıyı kolonel 
açmıştı. Beni görünce: 

- Bir şey mi var Efdal! dedi. 
Mektubu uzattım: 

- Size karargahtan mahrem bir mele 
tup var. 

Ballar mektubu aldı, bana arkasını 
dönerek ortaya doğru yürümeğe başla· 

dı. Kapı açık kalmıştı. Yavaşça içeri 
daldım. Guya kolonelin emrini tel[ıkki 

etmek ister gibi bir iki adım ilerledikten 
sonra durdum. Gördüğüm manzara şıı 

idi: Kapiten Benet yazı makinesinitı 

başında yazmış olduğu birkaç satm tct 
kik etmekle meşguldü. Biraz sonra ka· 

ğıdı makineden çrkardı. Bir suretilc as· 
hm ayırdı. Kopye kağıdını kibritle yak 
tı. Bunlan yaparken benim odada bu· 
lunduğumun farkında değildi. Bir ara· 
tık Ballara dedi ki: 

- Bunun suretini emin bir yere sak· 
layınrz. Ben sonra sizden alırım. Ben 
şimdi bunu şifreleyip geleceğim. 

Ballar elindeki rapora o kadar dalmış 
tı ki Benete cevap bile vermedi. Yazı • 
lan şeyin bir suretinin Balların yazıha· 

nesinde kalacağını öğrendikten sonra 
odada kalmama lüzum yoktu. Belki ca· 

sus zabitin beni görmesi 
bozabilirdi. Ayaklarımın 

büsbütün işi 
ucuna basa· 

:t_ -.a .... - - ••• · -
Helecandan yüreğim çarpıyordu. Alc 

şamın biran evvel olmasını iple çekiyor 
dum. Böyle zamanlarda da saatler ne 
kadar uzıyor, bir türlü geçmek bilmi • 
yor. Çalışmak istiyorur.1 çalışamıyoruttl· 

Krokerden de bir yer.! ayrılamıyoruttl· 

işim gücüm bir aşağı bir yukarı dola • 
şarak odamı arşınlamak ... 

Nihayet ortalık karardı. Krokerdel:İ 
memurlar birer birer çekildiler. O ak· 

şam, daktiloları da birer bahane ile at· 

lattım. Odamda, masamın ba§ında, ba· 

şım avuçlanmın içinde bizim ihtiyar k~ 
lonelin · · ~an evvel defolup gitmesini 

bekliyorum. Aksi gibi h erif de bu al.- ";jnıtl 
gitmek , ··miyor. Bir çalışkanlı iTı tutttJ 

ki ... Mütemadiyen yazıyor, öteye beriye 
telefon ediyor. Nihayet, saat sekize doğ 
ru odama uğradı: 

- Ben klübe gidiyorum. Beni kimse 
ararsa telefon et 1 dedi. 

( DPvamı ııar) 

yor ... Yan tarafında duyduğu ağrı. 

şiddetli hareketler yapmasına maol 
oluyor ... 

--Göster bakayım, neren ahTıyor! 
İsmet, pijamanın ceketini sıyırıo· 

ca, gördüğü manzara karşısında. i1'İ 
adım geriledi. Belkemi3inin çıkıntıln· 
rı, iri bir tesbihin dandcri gib; s::ıy:lı· 

yor. Sarı bir deriden başka burlnrın 
üstünü kapıyan bir Ş('V yok. A a·- ıdll• 

sol tarafta, iltihaplı lekeler; b iraz yı.ı· 

karda, Uzerine "İngiliz taftası" yapış· 
tınlmış bir yanı.! .. 

- Arkana vantuz mu koydular? ... 
Peki, bu yara ne? 

- Ciğerlerimin zarında su \'armı~ 
da ponksiyon yaptılar .. 

- Ne söylüyorsun? •. Aman yarab
bi! 

Su alınmış... Bunda pek o lmdııt' 
şaşacak ve korkacak bir şey yokmll~ 
Zatücccnb olmuş işte... Doktor cmi1' 
değilmiş ama, diin akşrun bir ponkC>i .. 
yon yapmış ... Su bulmuş, işte mc~cıe 
bu! 

:Mihaniki surette ve kelimelerin mıı· 
nalanm düşünmeden konuşuyor .. 
Maksadı bir şey söylemiş olmak ... Zi' 
ra sükut daha korkunç ... 

(Devamı var). 



Kendine gOvenen Sinema operato-
ver mı 7 rOnUn cesareti ..... ___ , ........ 

daueltlktlll .... ,..,.. olukla a. 
.., ııa11ta ft lftli'l14111 Wfali.; 
..... tlrl&kea•la• selemi7• .... •ar laPQs .......... •-~ 
.. J...ı lılatna.'laadallatl blıtla ~ 
terert aWmlbm.utam. a...,. 
.......... pYlk 1m Gmser Rcera 
.,..,.... lll7lk ............ Kmea. 
lmtlmdl ı.aüu .. bir ....... ... 
de•J'lkla11P ararken Ghlpr Rosera 
Mr IUblealade clauhlflltl f17Je ta. 
rlf ediyor: 

• ,,,,. 6lr 6ob IJltlPll* ,,,,,,,,,,,. 
,,.,,.,,.,. 80llN ,.,. ~ " ..... .,,,.,. .... °""' .,,,..,. ,,.. 
""""' ldlılnma - ~ °"""""" lSlrwn4Ww ..... .,. ,__ edL 
mı. 

Kendi•• &l••ea ftl' m'l y..,_ 
nk Gt.aer Bepn tarafıadaa atıL 
malt prtlle belki, dtill al! 

GwMDer Pbf, haftdla Dal -
- ........ ~törleri de WıJOredm 
;.ımu ktm1der otur. •.....nmb bir 
haY&dlll flJnteUt btlttlıı IW1ektallll'l
m slJi9d9 bıtabcak Wr balaeJa ı.. 
yatım tehllkeye kOJJDlllbır. Ya# 
ff pdar: 

A...aa dcın•nme• mamna ,.,. ......._Bil arada eül blrfllep hup 
gmdllrf .. hedef ittihu ecHlm-~ 
Gdd1lr ba tlle1ae ... ~. 
Opentllr mannrayı en ,enfao111n 19'--
den - •IUreemel ....,. m.e .... 
b11mM lcln ba heclef ............ 
glrmeie muvaffak olm• ondua fDlll 
QebMıle 1-tJ•mllltr. 

Otfblall lllel'Dlide' filep. ldr,... 
a1mlt, cl&rdUnal llMlahat JBllllacalı 
..... ateli cltbbllde büarak lrontral 
eden •bltı.dea bfr1 haylmnuftır: 

- Dar! lltıWte 1llr lldua 'WU! s-......,. 2 •• ,. bir ......... 
derllmlf, .... Gfll'&tM. mt1rtneeL 
Dl 8"'Rkı lmcaklannl Mr ~ 
b&nm bahmant .-"9 ~ 
tir. 

Bu operatar .... bir harp ......... 
ne .... .....,. gitmek elrmlle ..ıa

-..,. ftl'llmll W-Me«lr .. 

Şarlo yOzOnden 
umulmadık bir 

kazanç 



Yalnız deniz kuv
vetleri kiifi değil 

Bu kuvvetleri kullanmasını da 
bilmelidir 

spanya DıllYıklYımetn r9>b'J nşn lQ>aşaQ 
ra(Q)DOmDş cu~aydo,, Hsjpcaınıya 
bu~lYın lbHYı GılaDe g®DmezdD 

Deniz kıyısı olan her memleket bir vetine kar§ı muvaffakiyetli mücadeleye 
ıahri kuvvete muhtaçtrr. Eğer bu mem- girişebileceği hayalini aklına bile getir
eketin hem tabii kaynaklan, hem ça- memlidir. Böyle milletlerin yapabile -

l§İGln bir balla mevcutsa zaten deniz <:ekleri en iyi hareket kesesine göre in
icaretini inkipf ettinniş demektir. na ettirdiği donanmanın bütün müdafaa 

abit kaynaklara malik olup da balkı kıymetini kullanabilmektir. Demek ki 
!'eTi ise, er geç genişlemek ihtiyacında küçük milletler donanmalarını yaratır-
ıulunan baıka bir milletin müdahalesile ken ilkönce toprağı müdafaa endişesini 
"' bu kaynaklan kendi hesabına inki- göz önünde tutacak ve gemilerini ona 
af ettirmeğe kalkışrnasile karşılaşır. göre inşa ettirecek; deniz talim ve ter-

Ticaret mülk demektir ve bu 'kap biyesini böyle bir programla düzenliye
:aç,, gUnlerinde mal sahibi olabilmek cek, efrat böyle yetiştirilecek ve deniz 

I ;in o malı müdafaa mecburiyeti vardır. manevraları daha ziyade bu gaye göz 
Bir deniz hududu, istil~ için daima önünde tutularak yapılacaktır. 

çık duran bir kapıdır. Beynelmilel Deniz kıyısı olan bir memleket için 
nlaşmazhklar ve kıskançlıklar ortalığı 'deniz kuvvetleri masraflı bir silahtır.,, 
yle karma kanşık bir rale koymuştur sözü hiç ağıza alınmamalıdır. Madem 
:i, ancak güçlü kuvvetli olanlar ken- ki deniz kıyısındadır. Bu silahı katiyen 
ilerini emniyette sayabilirler Gerçi de- ihmal etmemeğe mecburdur. 
ıiz kuvveti ve bilyük bir donanma an 01:rçi deniz kıyısı olan her memleke
ak zengin milletlerin dayanabileceği tin az çok bir donanması vardır. Fakat, 
fiyük masraflan icap ettirir. Küçük ihtiyaç anında bu donanma acaba üstü
lilletler bunu başaramazlarsa da, seıa- ne düşecek vazifeyi başarabilecek mi, 
lCt ve emniyet için ne yapılsa azdır. yoksa sadece bir süs halinde mi kala-

Deniz bitmez tükenmez bir zenginlik cak?. 
:aynağı olduğu gibi tehlikeye açık du- ispanya ihtilalini ve bu ihtilalde ts
an bir yoldur da. Bu yolu muhafaza panya donanmasına düşen vazifeyi göz 

Ospanya 
lhl a ırb n ın e a şi.tn ırak 

e<dlerrn 

- ·· t' ı· Sunday Chronicle gazetesinin kadın demiyen deniz kıyısı memleketler hiç onune ge ıre un. 

1 1 h "'k-"'- t" muhabiri Alyne Alluv2rd İspanyada altı tıphe yok ki korku ve telt\ş içinde ya- Bu ihtllfilde spanyo u ~ume ıne 
ı..~ • "f hafta muhareb:den sonra geçen gün arlar. Deniz ticaretlerini inkişaf etti- terettüp eden ilk ve en u.snz vazı e 

emezler. En kürük karı~rklıklar kar- deniz aşın olan düşmana, yani Fastaki Londraya dönmüştür. Bu güzel muhabir 
:r r saçlarını erkek biçiminde kestirerek ısında muhtemel bir deniz taarruzuna orduya karşı donanmayı kullanmaktı. bacaklarına pantalon geçirmiş ve tspan 

:a""' hemen hazırlıklara girişirler ve bu Bu orduda İspanya cumhuriyetinin en 
1 

• 
1 • :ı· yol milis kuvvet crıne yazı mı§tı . 

.. ... rlıklar memleketı"n bu""tçesı"nde ag~ır muktedir ve en iyi teçhiz edilmiş kıta- "k •
1 

•• li 
...... Milislerle birlı te ası ere yur yen mu 
ir yük teşkil eder. lan vardı. Bu kıtalann boğazdan beri bahir birçok harplere i~tirak ettiği gib: 

Gerçi sahil istihklimlan, uzun men- yana geçirildiği takdirde hükumetin ba- Majorca ndasına yapılmış olan muvaffa 
illi sahil toplan nz çok emniyetli ted- şına çok büyük bir gaile açılacağında kiyetsiz istilıl hareketinde de bulunmuş
irler ise de mütaarnz donanmayı mem- hiç şüphe yoktu. Böyle bir vaziyet kar- tur. Şimt"i harpte gördüğü faciaları ga
~ketin kıyısına kadar sokmak çok teh- şısında bahriye erkanı harbiyesinin do- zctesinde yazmaktadır . 
.keli bir oyundur, hele topraklara ih- nanmayı hemen harekete getirerek şi- -----=-----------
aç hareketi yapmağa muvaffak olurı.a mali Afrika sahillerini abloka etmesi la- 'svı•ç ve 
nu denize dökmek işi de öyle kolay znndı. Böyle bir harekete her nedense J ~ f 

1 olay baş::ı~lrr soydan değildir. girişilmedi. 
• 

~ meitaplau: 
inhisar idaresi Ege mıntakasında iki 

Tütün ıslah istasyonu 
VtYıclYlda getiriyor. Bunlardan 
lb>DırD AklhlDsarda &teki Gavur

köylYıını<dle olacak 
İzmir, 15 (Husus!) - İki yıl önce 

· .,•-... raJa t .. planan k n.:;rcyi mütc-:.
kip tütün~'Gt:ı -bir orpn.izc 
çr-_,ı.. .... j içu" alınmış o!· . "Jir ..... P

dir meri,, .. t halinde buı:lnan yeni TL· 
tiin l{a.nunu 'l'ürk tütüncülüğü üzerin
de yeni bir tığrr açtı. İyi ve katıksız 
•n.l :, ... ""'ir1lmesiı .. U.m.. lan bu ka

nun, tütünlerimizi bir nevi istandardi 
zasyonn. tfLbi kılmaktadır. Bunun fay
dalarını tebarüz ettirmek 18.zımgelir
se en önde zürram iskonto ve ıskarta
dan kurt.anlını§ olmasını göstermek 
kf fidir. 

İnhisarlar İdaresi bu yasanın tü
tüncülüğı.imüz ürerinde yaratmakta 
olduğu müspet ve müessir neticeler
den sal:lhiyet alarak yeni ve hayırlı 
tcşebbiislere ~~ek mere bulunu
yor; Eeg mmtakasmda bugünlerde i
ki "Tütün ıslah istasyonu" ihdas olu
nacaktır. Bunun için çalışmakta olan 
İnhisarlar Tütün Fen teşkilatı hazır
ladığı raporu alaka.dar makama yol
lamı§tır. 

Teşkilfttm başında bulunan Ege ve 
Karadeniz mmta.kalan tütün teknik 
şefi Yusuf Ziya bu mevzu üzerinde 
(Haber} namına bana şunaln söyle
miştir: 

.. _ Son senelerde tütün mmtakala
rmda tohumlar kan5Jllaya başladı. 
Bımun daha sonraları ?.arar tevlit ede 
ceğinc ~phe yoktur. Her tütün hav
zasının kendisine has bir yetiştirme 

kabillyeU olduğuna göre t.ohumlan 
tefrik mecburiyeU pek tabiidir. Bina
enaleyh Egenin iki yerinde, Akhlear 
ve Givurköyünde iki nUm.une çiftlJil 
ihdasını dÜ§Undük ve buralarda tet
kikler yaparak vaziyeti tesbit ett1L 
Şimdilik bu iki tütüncll memlekette 
yüz ellleer dekardan ibaret olmak tı
rere arazi ayırdık. Allkadar maka
mAtça bu iş tasvip edildiği takdirde 
hemen bu fidan sa.çımmda ite bqlıyg. 
cnk ve ısl"'1 ista.syonl:-rmı fa&liye!e 
geçireceğiz. 

- Bu istasyonlar nasıl fdare edile
cek? 

- Bir inhisar eksperi, bir de ziraat 
fen memuru her çiftliği dai!nf mura
kabe altında bulunduracaktır. tş ge
nişledikçe, bu teşebbilsil memnuniyet
le ka.rşılıyan zürram mev'ut müzahe
retine müracaat edilecektir. 

- Yalnız iki ~yon mu tesis ede
ceksiniz? 

- Bilakis.. Her yıl muvafık rördU
ğümilz ycrelrde bunların adedini art
tıracağız. Bu tedbirler yeni tütün ka
nununun ihtiva eWği zımnt emirler a
rasında bulunmaktadır. Bu itibarla· 
çalışmak, hem de zürra ile el ele vere
rek çalı~ak için stihu!et ve geniş bir 
meydan bulacağız. Bu sayede ttltün
cUIUğUmüz ötedenberi Avrupa ve A
merika piyasalannda muhafaza ettilf 
kuvvetli mcvkiini hiçbir rekabete ter-
ketmiyecektir. H.G. 

Egede tütünleri miz dizilirken 

KANATLARI Denizden gelecek her hangi bir ta- İhtilal bilfiil Fasta başladı. General 

rnızu daha yan yolda iken karşılamak Frnnko orada İspanyol ve yerl~ 40000 H a r p t e n ~ATLANAN TA v v A RE 
:udretinde olan memleketdir ki hiç kor kişilik bir kuvvete kumanda edıyordu. 

:USU% yagryabilir. Çünkü, bu kudreti Ordunun daha başla:ıgıçtn kat'i hir kor kd u g-u .l ç .• n (Paristen bildiriliyor) 1 bilerek sahayı kısaltmakta böylece hız 
ıesaba katmaksızın akibeti meçhul bir surette hükumete aleyhtar olduğunda Paris civarındaki Villacoublay'ın bir &aatte 554 kilometreye çıkmaktadır. 
ergüzeşt4: atılacak devletler yok dene- hiç §Üphe yoktu. Bim:.cnaleyh Fas ls- 'O' .!'.3\ D ~ü 'Ô' n ,, @ırd u hangannda şimdiye kadar inşa edilmit 1ç içie girme mekanizması teleskop eu-
ek kadar azdır. d'" ·d· Di 1!:::!1'5iU u u u l!:::!I u • 

panyol hükiımetinin uşmanı 1 1
• • elan tayyarelerin en harikulldesı bu- sma göre yapılmıştır. Kanadın dıt kısmı 

KüçGk milletlerin donanması daima ~ f ur ktefek istisnalarla 'O.On n C ~ ~ 9 ı kt d B t F · 
ger tara tansa a w ~ unma a ır. u ayyare ransanm tı· kayarak iç kısımla kuyruk tarafına gir-

nerakla tetkik edilmesi lazım olan bir donanma hükumete sadıktı. Bu deniz ~etD ırDy@ır mali atlantik havi yolunda kullanıla- mektedir. 
nevzudur. Çilnkü, bu donanmanın ne . b h · · ı erl,ı;nı harbi ~ k T · k k dı d 

kuvvetı a rıye nazırı e .... - Avnıpada kararsızlık ve harp teh- ca trr. ayyarcnın te ana var ır. Tayyare sadece Paris N~vyork araam 
~ibi hizmetleri yapmak ve hangi vazi • yesinin emri altında bulunuyordu. E- likclcri İsviçreyi 650 senelik bir milis Fakat kanat sahası çok geniştir. Bu da da kullanılmak maksadiie Franıız hfl • 
eleri başarmak gayesile yaratılması Hl- ğer müessir bir surette kullanılsaydı mu""daf"" sisteminden sonra meslek- bilyük mahrukat ihtiyatı yahut yük a· 1...mpanya 
mı geldiği uzun uzadıya düşünülecek ..... kQmetince değil bir husm::i &u 

İspanyol ihtilali büsbütün başka bir ten bir ordu yaratmak mecburiyetin- labileceğine delildir. Fakat geniş kanat 
1ir keyfiyettir. Donanmanın terkibin - . tarafından gayet gizli olarak inJ8 edil-

mahiyet alırdı. Demek ki donanmanın de bırakmaktadır. eahası tayyarenin pek hızh gidemıyece -le nasıl bir siyasa ifade edilmek isten- ğ" • ·r d d miştir 
yalnız mevcudiyeti kafi değildir; bu- Isvi"re erkfınıharbiyesi hudutların ını ı a e e er. · 

iliştir? 1' h d "k Makinenin bittiğini bilenler pek az • 1 
nu n:vni zamanda müesisr bir silah o- daimi muhafazası içı"n kura usuliyle İşte bunun için tayyare ava a ı en Kücük milletler malik olduktan do- J 

~iarla birinci sınıf bir deniz kuv- lo.rak kullanmasını bilmek de şarttır. mecburl ve mesleki askerlik projeleı pilot bir manivela ile kanatları döndUre· ====-==:....::.=.:...:.::.:__:___________________ hazırlamı~. Bu meslek ordusu milis -
- Bununl;:ı beraber yüzlerce saatlik 

gi1i:: manPvraları: Birinci Ti1.s7ıead tan1' Teoltt sene~ manevralarını 
bitirmi§tir. Yu1ro.r/:i fotofjraf, manevraların son giüıüııdr. .Salisbuıj, 

~ alınmı§tır. 

kuvvetlerine yardımcı olacaktır. etemktedir. l.sviçre parlamentosu bu 

İsviçre hariciye nazm Giuseppe iş için 235.000.000 franklık tahsis:ı 

t,;çuşlar yapmış ve tecrübe muayeneleri· 

ni muvaffakiyetlf> geçlrmi~tir. 

Bu tip makinelerle atlantik seferleri-
Motta geçenlerde Almanya.nın İsviç - kabul etmiştir. nin gelecek sene ba~laması ihtimali çok 
reyi istila etmesi ihtimalelrinden kork Yapılan hazırlık planlan l.sviçrcnin kuvvetlidir .. 

tuğunu söyl~tir. Fransanın Magi- :.ava kuw:~: r:v · 50 tayyareden 30C Almanya şimali atlantik hava sefer. 

not istihkliml~rıru yanp geçemiyccck ;:u ·vareye çıkarmakta.dır. terini tesis ettiğinden ve gelecek ilkba-

olan bir Alman ordusunun İsviçre yo- Şimdi altı fırka mevcudu dokuz fır hrda Britanyalılarla Amerikalılar da 
lu üzerinden Frar.saya yetişmeye uğ- kaya çıkarılacaktır. Bilahare silih al- tu seferlere kafi surette ba§lıyacakla • 
raşması ihtimalleri pek kuvvetlenmi§· 

tma :-lmacak oları miitchassıs kıt'al
n bu hesaba dalril değildir. Dört ta.ne 

tir. 

Bu hariciye nazın ecnebi devletler
le bunların crkfınıharbiyclerine: ''İs· 

viçre konf cdcrasyonu topraklarını çiğ 
nemeye kalkışacak herhangi bir te-
şebbüs ordumuzun knt'i mukavcmeti
le kar§ıla.§8.ca:ktır.,, haberini gönder· 
miştir. 

dağ livası yo.rntıl:ıcaktır. Hazırla.nm 

rınd<ın Fr~ns ~ar ·-~ ~ . ., biran ev··:1 

h:tn.csini dört gözle beklemektedirler. 

~~~]:k~~If:~~ ~~;:ı~·~e . ., r--~ .. ~~-·~- ~· ·-ı 
ta.nesini · ~ Sc r _;eçi~i:ıi 1-"ı-..t· 

• ·n '.Sndermcktedir. :-'ırkalc: • • "w 

kisi memleketin içinde ihtiyatta tutu-i kiki ak~am gazetesidir. ilanla• 
!sviçrc erkAnıharblycsi orduyu tcş-J 'nc:•:tı:-. :;r~;;:nı:iarbiY.en.in : · · 

1 Jstanbulun en Çok satılan ha·ı= 

rmı HABER'e verenler kire• 
kilıltlandn-mak ve kuvvetleştirmckl 
IÇin 18 &Y,lık mecburi askerliği ihdas 

na göre he: fırka. 1000 tr..:ıe makine:i 
tüfekle tc~hiz edilecektir • • ' · 

derler. c 
&. ...... ...; ................................ :;:; ......... . 
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a n n, kendi · ta ir edi miş sanan kızı ( 

emen k ıca sarıhyor 
n~n scaıwoşolfil M©ı~©lır ~o~o cgıce~@ını llıl©lfit©l ~lYl<§.Jaı~eş'lte(d)e 

( Budapcşte lıususi muhabirimizin 
mektubu) 

Budapeşte lmbare muganniyele
rinden sarışın ve güzel Yaly Rac.z., 

kendisi kadar sarışın ,.e güzel Aniko 
Yoros'u geçenlerde düello}a da,et et 
ti. Fakat dü:.ünüyordu da .. Hem ken. 

disi, hem de Matmazel Voros atlet 

l\1acar kadınlarının bir çoğu gibi meçi 
ye kılıç kullnnmnsını bilen kızlardı. 

Düellonun yurdu olan Fransada bile 
hiç bir meç ustası yahut kılıç müte-

hassısı kadınlar için tatbik edilecek 
düello yasasının neden ibaret olduğu
nu da bilmiyorlardı. 

Mncartstanda her rastgelen sa,. 
dece me) dann çıkıp düello yapamaz; 
bu Jş için bir takım fi.det ve merasi
min baaşrılması şarttır. Matmazel 

Racz gayet nazik bir vaziyete dü mü~ 
tü. Hakarete uğram ş olduğuna ka. 
naat getirmişti; ve tatmin olunmak 

istiyordu. Bu hakaretin de ancak kan
la temizlenebileceğine karar vermiş
ti! 

Kızlann ikisi de Budapeştenin 
ayrı ayrı semtlerindeki kahvehaneler. 
de şarln söyliyen iki dosttular. An
cak Matmazel Valy Racz 1'una üstün-

deki Kafe Negreskoya angaje edilip 
de Aniko Yoros da bu kahvehanenin 
yanıbaşındaki Bristol klübünde şarkı 
söylemeğe başlayınca bu yakınlık a
rada şiddetli bir rekabetin uyanması
na sebep oldu. Valy ile Aniko bir
birinin muvaffakiyetini büyük bir 
kıskançlıkla gözctlemeğe başladılar; 

luskan~Jık yavaş ya yaş l<eskin bir düş. 
manlıkı halini aldı. 

Atada1d ar ·adaşlar da yangına 
körükle gider gibi bu rekabet hissini 

büsbütün kızıştıracak dedikodular 

yapmaktan geri kalmadılar. Mesele, 
her iki kmn Macar radyo kumpanya-

ffe\ş ~ 'ı'F® t? m aı ın 
<§1 D Ul1 O@m fiy@ır 

Eski hemşire, yeni madam böyle 
güzel bir l~ızdır 

Belgrn.t hastahanelerinden birinde 
hasta bakıcılık yapan genç bir rahibe 
aynı hastahanede tedavi ettiği elek
rik mühendisi Adamiç Belti severek 
kaçmış ve geçen hafta Belgrat Bele
diye dairesinqe nikahları kıyılmıştır. 

Katolik kilisesi rahibe Emanueleyi 
fikrinden caydırmak için çok uğraş
ını~, fakat, söz dinlcmetince onu rahi
be mesleğinden nffetmeği ve evlenme
sine izin vermeği kararlaştırmışlardır 
lşin asıl tuhnfma bakın ki Belgrat ni
kah memurluğu kilise makamatmdan 
alahiyctnamc olmadıkt:a bir rahibe

nin nikfLhmı kıyamıyacağını bildirmiş 
bun&& ısrar etmiştir. 

Bu saı&hfyetnamenin alınması tam 
~ M.fta snrmn, ve nihayet sabık hem 
Fire Emanuelenin nikahını geçen gün 
kıyılabilmiştir. l 

<§1 ıYıeD O@ ~aı~to oaır 
sı tarafından angaje edilmesi üzerine 
en son haddini buldu. Kızlardan bi
ri bir gece, ötekisini de ikinci gece şar _ 
kı söylemek üzere angaje edilmişler-

KiJr kalmak tchli1ca.sini atlatan 
matmazel Valy Racz 

di. 'l'uhaf değil mi ,her ikisi de aynı 
halk türküsünü seçti. 

ilk de.fnsında bu kimsenin gözü. 
ne batmadı. l\leselcnin bir tesadüf. 
ten ibaret olduğu sanıldı. Iı'nkat i
kinci hafta her iki kızın da gene aynı 
şarkıları söylemeleri radyo idarecile
rini kızdırdı; bu şarkının bir ay müd. 
detle söylenmemesi emredildi. 

ilk önce Aniko kızdı. Demek ki 
kendi şarkı~ı menedilmişti ha? Buna 
sebep de şarkıyı Valy Racı.'ın öldür

mesiydi. Arkada~lnrınn Yaly'nin be
ceriksiz olduğunu, başından büyük 
haltlar karıştırmağa knlkıştığınt söy. 
ledi. Dedikoducular bunu hemen Vn
ly'ye yetiştirdiler. Valy bu hakareti 
hazmedemedi. Rakibini düelloya ça
~'lrmağa karar verdi 

Düelloya çağırmak!.. Söylemesi 
kolay, yapması güç olan bir işti. Ka. 
dınlar arnsındn düelloya dair hiç kim
secikler bir şeyler bilmiyordu. Kime 
sorduysa sadre şifa alabilecek bir ce
Yap alamadı. l\tacaristanın meç üs. 
tadlan bile kendisine bir şey söyliye
mediler. Valy Rııcz i:ıatçı bir kızdı: 
meseleyi bir defa da Paristan sorma. 
ğa karar verdi. Aradan bir haftn geç. 
meden Paristeki meç üstadı kendisine 
yirmi sayfalık bir cevap gönderdi. 
Mektup 1908 senesinde Matmazel di; 
N:ımins He Madam d'Alaza arasında 
yapılacak kadınlar nrası düello için 
yazılmış yasaları anlatıyordu. Kadın
lar arası düe11o kaideleri işte şunlar. 
dır: 

1 - Seçilecek siltlh diielloya mah
sus nizami kılıçtır. 

2 - Giyilecek elbise, kolsuz bluz, 
hafif ayakknbı ve eldiven. 

3 - Düellocuların her birisinin 
arka.sın da 15 metre rnl'!laf c bırakılır. 
Ric'at eden tarar bu mesafeyi kay
bettikçe kazanan tarafın lehine kay. 
dcdilir. 

4 - Her hücum iki dakika devam 
eder ve arada iki dakikalık istirahat 
fasılası verilir. 

5 - Tutmak ,.e serbest kolu kul
in nmak yasaktır. 

15 - Düello şahitlerin oradaki 
doktorların miişaYçrcsinden sonra ve
recekleri emirle duracaktır. 

Valy bu kaideltri dikkatle oku. 
duktan sonra erkek nrkadaşlıırından 

iki kl:;ıiyl çağırarak onlara şahitliğini 
verdi. Ertesi günü bu iki şahit Ani
koya giderek düello davetini bildirdi. 
Kız, gerçi biraz irkildi nmma, daveti 
kabul ederek o da iki şahit gösterdi. 
Dört şahit ch·ardaki kahvelerden bi
rinde haşhaşa ,·ererek düello kaidele. 
rini tetkik ettiler ve ikişer dakika fa
sılalı ikişer dakikalık üç ravnt yaptır
mağı kararla§tırdılar. Düello ertesi 
günü tanyeri ağarırken civardaki 
parkta yapıJncaktı. 

Ertesi sabah güneş ufutkan yüzü. 
nü gö.! terince düe!Jocular parka gir
diler. Yanlarında şahitleri; bir dok
tor, oir de tam manasiyle bitarafane 
hakemlik yapmak üzere Peştenin en 
meşhur meç üstadı vardı. Bu üstad 
düello sahasını bir kılıcın ucuyla çiz. 
di, soı:ra da genç kızlara dönerek: 

- Bayanlar, düellonun şaka ol
mad:ğmı size hatrı1atmak isterim. Bu 
bir kldın eğlencesi de değildir. Eğer 

hu şeref meselesi için israrda devam 
ederseniz, neticenin nereye '·araeağı
m kımse kestiremez. l\ıa tmazel Racz 
tahkir edilen taraf sıfatiy1e dövüş.. 
mekk israr ediyor musunuz? 

Valy Racz, güzel başrnı evet der 
gibi salladı. Kızlar rnan tolarmı şa
hitlerine verdiler. Soğuk halnşlarla 
birbirlerine b:ıkarak Yaziyet aldılar 
ve hakemin başla kumandasını verme-

si üzerine, meç salonlarında yüzlerce 
defa denemiş oldukları hareketlere 
giriştiler. Hakem birinci devre. için 
ıslık ~aldığı zaman iki kızın aynı de. 
rec~df' meç ustası oldukları anlaşıl
mıştı. 

ikinci devrede kılıçlarım çarpış
tırdıklnn r.amnn Valy hücuma geç. 
meğe karar verdi. Cstüste yaptığı ta
arruzları Aniko ustalıkla defetti. 

Valy üçüncü devrenin başında 
çok daha yorgun olduğu için rniida
faayı tercih etti. Sık sık nefes alıyor, 
eli titriyordu. Aniko fırsatın gelmiş 
olduğunu görerek, kılıclyle saldırdı 
Ye rakibini alnından yaraladı. Az kili· 
sın bir gözünü çıkaracak ve belki dt> 
kızca{;'lzı üldürecekti. 

Valy yUzü gözü kan içinde oldu
ğu halde bayılarak yere yuvarlandı. 

Doktor hemen kollarını "ıvadı ve ya
ranın cok acı ''erir mahiyette olması
na rağmen teh llkeli olmadığını an ta
dı. 

Şimdi yaptığına pişman olan A
niko da hıçkırarak Valy'nin yanıbaşı
na ko~tu. Doktor getirmiş olduğu i
laçlarla birçok uğraştıktan sonra Va
ly'yi nyıltabildi ve iki kız ağlıyarak 
birbirinin lrncağrna atıldıJar. Şimdi 

Düelloda 1uzzanan A niko V oros 

cskis!ııden çok daha iyi arkadaştır
lar. 

Ne tuhhf tesadüftir ld bu düello 
iki aktiris arasında yapılmış ilk düel
lonun tnm kırkıncı yıldönümü gilnün
t!e olmuştur. Tam kırk sene evvel o 

ll:i. kadın arasındaki di1c1loyu gösteren ilk f otoğra/ 1896 da Pariste matmazel 
Martimo ile madam Latil2ün düellosu 

gün 1896 da iki Fransır: kadını Mat. 
maze: Rene Mnrtino ile Madam Cer-
men Latül, şeref meydanında karşı
laşmışlardı. 

l\Iatmazcl Artinoya bir oyunda 
baş rol vndedilmi~ti. En son dakikada 
bu rol Madam Latül adlı bir acemi)e 

Fransız kadınlarının arasında df
rektlivar zamanında da bir düello ol. 
mu:. tu. Madam Durand kendisinf! 

"kokmue sucuk,. dediği için Madam 
Lnsallr düelloya dav~t etmiş ve iki 
kadın bir meç salonunda karşılaşa-

\'erilmişti. Martino rakibesini der. 
hal düelloya davet etmiş ve dövliş 
hiç birisi ynralnnmnk ızın }apıJmış j 
tı . 

rak OÖ\'Ü. meğe başlamışlardı. Fakat 
Madam Durandın etekllfl yırtılıp çir-

kin hir biçimde aşnğıya kayınca l\la. 
dam l..n Sall kılrcrnı indirmiş ve böy
lece dnvnnın bittiği ilftn edilmişti. 

yavrusu 
usan terbiyesi verilerek bUyiltUlmeye 

çahş.nhyor 
• v 

e o cagını zaman 
• 

eı 

erecek 

• 

ilci gorillalar sabah ge
zintisine çıkarken ve 
ikizlere gece gündU.z ba-

kan lıcmşirc 

(Almanyada Hanover hususi muhııbi
:-imizin mektubu) - Maymunlarla yapılı 
mış olan tecrübelerin en meraklısı şimdi 
burada alimlerden müteşekkil bir grup 
tarafından denenmektedir. Bu mütehas
~ıslar ikiz doğan bir çift gorilla maymu
nunu tıpkı insan yavrusu gibi büyüttük
leri takdirde ne gibi bir netice elde ede
ceklerini ıınlamnk merakına düşmüşler
dir. 

Bobi ve Polinhen adlı ikiz gorilln 
kardeşler Paris hayvanat bahçesi tara
fından doğumlarından bir iki gün sonra 
bu flimlere gnöderilmiştir. 

Almanyada mükemmel bir çocuk yc
ti§tirme dairesi ve çocuk yetiştirme sana 
tinin en asri usullerini bilen hemşireler 
bu maymun kardeşlen büyUtmek için 
en hurda teferruatı bile içine alan mü
kemmel bir program hazırlamışlardı. 

Küçük gorillalar hergün uyanınca 
sıcak bir banyo almaktadırlar. Banyo • 
dan sonra, çocuklara fevknlfıde yarayan 
portakal suyu ile süt içirilmektedir. Ba
kım evindeki mobilya, hayvanat bahçe· 
lcrinin maymun dairelerinde görülen 
eşyaya kat'iyyen benzememektedir. Bu
rada insan yavrularının büyütLilm<"sine 
mahsus en son icat taknnfar vardır. Go· 
rillalar her sabah en asri ço::uk araba
lanna bindirilerek açık hava ve güneş 
için sabah gezintilerine çıl::nrılmaktadır 
lar. 

Boli ile Polinhen sıcacık yün çamaşır 

ve elbiseler giymektedirler. Oyuncakle· 
rı da insan yavrularını eğlendiren oyun· 
caklardır. Hayatları muntazam saatlere 
tr.ksim edilmiştir. 

Yavru gorillalarda muhitlerine kartı 
hasıl olc:cak intıba ve reaksiyonları (ak· 
sülamelleri) kaydetmek için hususi ter· 
tibat yapılmı§tır. Maymunların ıöremi
yecekleri bir yere sinema fotoğrafları 
konmu_ ur. Her hareketlerinin filmi çe· 
kilmektedir. 

Esarette doğan gorillalara §imdiye 
kadar b"ytarhır bakardı. Fakat bu fev· 
kalade t~crüb::d:, maymun yavruları 
Almanyanın en tamnmı:t çocuk mütehas 

ınslnrma teslim edil mi~ · r; ayrıca bir de 
çocuk psikolojisin! bilen ve onların mad 
di ihtiyaçlarına vakıf olan nıh miltehu
Sl8I tayin edilmiıtir. 

Boli il .. Polinhenin kendi cinslerin· 
den daha fazla inııana benzeyip benzc
miyece-klcri bu tccri.ibenin neticesinde . 
anlaşılacaktır. Çocukları yetiştirmeğe 
mahsus temizlik, münasip gıda, dikkat 
ve itinanın bu maymunlara faydası do-
kunması ihtimali var mıdır, yoksa tabi 
atin işine karışmamak daha iyi midir? 
1şte bunu ancak zaman isbat edecektir· 
Şimdilik yıı\•ru gorillfilar ferih fahur ya· 
şayıp gitmekte ve bir çok fakir fukar• 
çocuklarının ağızlarının suhınru ak:t • 
maktadırlar. 
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Harp Akademisindeki • 
merasım ODEON 

1 1 

! 1 
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Veni çıkan plalilar 
BAY AN BEDRiYE 

SÜHEYLA 
Nr. 270100 Diyarıbekir şarkisı - AY DOÔAR SiNNi SiNNi 

Hüseyni şa'*' - YA YLARAR 1Ç1NDE 

·Bayan Birsen 
Vakup Necip orkes1:rasne 

N 270099 Tango - SEV!ı'rEK GÜNAHSA :.Müzik Aki<lY 
r. ' Tango - EMiNE : Müzik Akçay 

Nr • 
Nezipli Deli Mehmet 

') 7 0094 . Uşak Türkü - ANAM OLASIN ö~IE'":. 
.,. Hüseyni §arkı MALAT YA 'UZUM BAGI 

Bayan Rod 0 fe 
Uşak §arkı-Si TEM ET'I tM O YARE ; Zeki Duygı:hı 

: l N r. 2 '"'o ı o ı I-Iica7. §arkı - ~ENI SEVE N BİR Br.NtM: Zeki l 
Duygu 

BayHn Hayriye Derviş 
Nr. 270102 Halk şarkısı - AFŞAR GüZELi; Ni; de 

H;:ılk sarkıst - SAFFET EFENDİ: Nigde 

. . .. , . .. ...,.., . 

Harp Akademisinüı bu seneki mezunları bir arada . Jstaj}~ul~:~~~e~iy~Si · · İI~filal'I 
Deniz Harp Akademisinin 7 inci sı- Sallhattin Yurdaııin, Fikret Esen, Sa-

. . . 
Dünkü nfuıhamızda başlangıcını yaz

dığnnız }{arp akademisi diploma tevzii 
nıerasiminde akademi komutanı Kor
general Ali Fuat Erdenin verdiği söylev 
~ok alkrşJanmr§tır. Ali Fuat ~rden nut

rufz; Kara Harp Akademisinin 18 inci Jihattin Karatamu, Süvari teğmen Ami Sahası M. bir mter~unun ilk 
snufı; Yilksek Levaznn okulunun 9 un- bbaı 

Okyay. Topçu Tevfik Doğantan, Hari- mura değer kıymeti teminab 
cu sınıfı diploma almıştır. Sizinle Deniz 1 F ~L' d 

ta Burhanettin Alpkan, Piyade Cem:ııl Cltm yangın yerin e 178 ci adada kurmay subaylanmız 25 oluyor. Harp r 

Akademisinden çıkanlar 526 ve yüksek Akbay, Hidayet Arlrun. yüzsüz arsa 
levazım okulundan çıkanlar da 139 olu- Yük&eık Lv. Kkulu 936 yıh mezun • Fatih yangın yerinde 77 ci adada 

kunu şu suretle bitirmiştir: 17,90 150 K. 
- Tarihi coğrafya değil, adam ya -

par. Tarihin seyrindeki amiller yalruz 
coğrafya, circom:.tance, tesadüf, hadisat 
gibi l}UUrsuz amiller değildir. Yalruz ırk 
ta değildir. Daha kat'i tesiri (adamlar) 
}apnuştır. Haller ve ~artlar, dehanın 

inkişaf edeceği muhiti yaratırlar. Fakat 
hadiseleri idare ve onlara hükmeden da
hilerdir. Ve milletlerin kader ve şerefi 

yor.,, Jannm adlan: 950 santim yüzlü arsa 24,22 5 Lira 9,10 
Söylevden sonrı:ı Alman muallimi an- Lv. Bnb. Hüseyin Hamit Tüner, Yukarci':" semti bir metronun kıymeti yazılı olan analar alaka· 

ulı ara.dele tank talimi hakkında bir Mustafa Kolçak; Lv. Yzb. Refik Sil - darları arasında satılmak üzere ayrı ayrı pazarlığa konulmu~tur. 
konferans vermiş ve bundan sonra da -

den, Etem Yavuz, Mahmut Nedim Ulu- Şartnameleri levazım müdürlüğün de aörülür, İstekli olanlar hize.lavetliler hazırlanan büfede izaz edilmiş-
. ıoy, Hikmet Birol. Emin Tuncar, Ah- nnda gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 1-10..938 tır. 

Büfeden ıonra davetlilere hususi şe- met Adnan Şensoy, Aamı Kupgöl, teğ- Perşembe günü aaat 14 te daimi encümende bulunmalıdır(B) (1322) 

büyük adıımlarile ölçüllir. 
Türk milleti, mukadderat, onu yere 

serdiği zaman, kendisini kurtaracak A
tatürk gibi bir evladını, ihtiyat olarak, 
kalbinde saklamıştı. 

istiklal harbi mücize değildir. Mu -
cize Atatürktür. Mucize, tarihinin dö -
nüm noktasında; Türk milletinin, Ata -
türkü bUluşudur. Atatürkten başka bir 
adam, hatta belki Timur, hatta belki 
Cengiz: Han, hatta b elki Attila istiktaı 
mücadelesini başaramazdı. 

İste AtatÜrk büyük harbin galiplerine 
karşı aşçtığı istiklal savaşını idari siyasi 
inkılapçı ve sevkulceyşi dehasile başara 
rak ve görülmemiş zafer kazanarak kur 
cuğu haysiyetli devleti mütemadiyen 
yükseltiyor ve yalanaı mevzuları kaldı
rarak, manevi zincirleri kırarak Türk 
milletini en ahrarane terakkilerle, bil -
yük istikbale götürüyor. 

Başı il$.hlara değen Atatürk biıe en 
yakındır: Erkanıharp ti ve bizim Ulu 
Başbuğumuzdur, 

56 genç subay deniz, kara hava kur
may stajına aynlırken i kalblerimizi, vic 
danlamıuzı, idcallcrhni.zi, eevgili Başbu
ğumuza tevcih ediyoruz. 

kilde hazırlanmış olan istiklal harbi fil- men Muzaffer Yener, Mükerrem Borta-

nıi gösterilmi§tir. çina, Cevat öney, Kamil Turhan ö~ • 
Bu yıl harp akademisinin verdiği 56 kan, Celal Yücel, Ahmc:t Faııl Fuat, 

mezunun isimleri ıunlardır: Yusuf Cahit öı:aksun. 

Mezunların l•lmlerl 
Deniz Harp Akademisinin 938 me • 

zunlarrı 

Deniz güverte binba§.t Kemal Boz
kurt, Yüzba~ Zeki Özak, Emin tlker, 
Safi Ertürk, Sadık Özce be; Sermet Gök
deniz, Hikmet Ilgaz. 

Kara Harp Akademieinin 1936 me • 

• • • 
Ordumuza yeni malumatla iltihak e

den değerli yeni kurmay eubaylarımızı 
tebrik c<lcriı;, 

zunlan: .--• Umum 
Mektep 

kitaplarınızı 

Piyade Binba§t Bekir Sıtkı Ortaç; 
Süvari yil.zbap Fahri, Muhabere Yzb. 
Kenan, Topçu ihsan Güney, Piyade 
Kamil Güray, İstihkam Salih Zeki Uz -
san, Topçu Ncjat, Piyade Celal Rifat, 
Münir Aral, tsmaU Hakkı, To~u Ce -

Yorulmadan telmıil oıarak İstanbul 
Ankara caddesi ink.ılıp lritaphanesin 
den alırsınız. 

mal Sancak; Pertev, AH Rıza Topçu - ... ______ ._ _____ ..-

oğlu, Sabahi Aytöre, Tahsin Berkman, 
Hava Yüzbatı Seyfi Turagıy, Piyade 
Yzb. Süleyman Şefik İlter, Topçu Yzb. 
Ziya, SUvari Yzb. Kemal Ergenekon, 
Topçu Yzb. ihsan, Piyade Yzb. Muhit
titı Okyayuı:, Hava Eşref Gökel, Top
çu İsmail Hakkı Kurtbölçe, Nurettin 
Alpkartal, Topçu teğmen Abidin Tüzel, 

Kitap satın alıyoruz 
:Eski ve yeni harflerle her nevi kitap 

Jar ve okunınu~ y~i harflerle liıe kitap 
lan iyi fiyatla şatın alırur. btanbul An
kara caddesi B5 No. 

InkılAp kltaphanesl 

ımııooıııııııım ı . ' ı , " ı 11 11,ıı~ ' ı' •' ' • , 1 ı'' , " , •I ı i . ıı 
! :ı• 1 l ·'il' '' 1 ' 1 • ı, 1 1 •• ' 

' · Dünyanın büyük 
Fakir kızın 
evlenmesi 

Bu krem pudraya medyunum 
Hayatımda en büyük emelim 

mesut bir yuva kurmak arzusu ich 
tabii fakirim beni her erkek ala· 

S i R K •• 
ı 1 mazdı tesadüfen parfümeri mües 

- seseF"inden bir esans almak istedim 
tesadüf olacak bana NECiP Be) 

1 yağaız kreınini verdiler müessese 

1 t b l ıd • ~ yalnız bu kremi kullanmaklığnm 
~ s an u a ge ı !!!! tavsiye etti bir sene bu kremi tec. 
il ı rübe ettiın çehrem de bir pembeli!< 
1 YARIN koca koca Fillerin Caz çallşını, Aslanların dans fevkal~~e değişiklik gördüm mü. 
~ edişini, Kaplanların cambazlıklarını, Ayıların şimdiye·I temadı uç senedir NErtp Bcp kre. 
1 kadar hiç görmedi~iniz ovunıarını göreceksiniz. ~I mi ve pudrasını kunamyomm bu 
il il müessesenin bütün mallanna med 

1 Avrupanın en tanınmış akrobatları size öyle numaralar E yunum çünkü benim fakir hir kr2 1 . . olmaklığrma rağmen iyi hiliyor 1 yapacaklar kı, hayrette kalacak Ve şaşıracaksınız. dum ki evlenemezdim NEClP Be1 
~ 1 Yarın bütün Istanbul halkı 
1 SURPAGOPTAK·i 

Büyük Sirke koşacak. 
nı•-----oowwwına11mııınm~ınmıımım~nııını~~mmmımııııımımııııımmım 

r.•:1:1111a -••ar--:::.-ı::::::::::::::n1::1uı 

1 Doktor U 
Hömer AbdUrrahmanli 
İ Clldlye mUtehasııısı i g Muayenehanesi ı Kachköy,ı; 

1 Süreyya ıinemaıı karşısında ln·İi 
önü ıokağJ numara 8 her gürıf 

fi betten dokuzl\ kndar .. ! 
:ı:uuu.w-..-ar · ı •ın--.a. 

Veni eserler 

Kral Edvart VIII. in 
Türkiyeyi ziyarc t 

ulbilmü 
Bu ay içinde '.I'ürkb·cnın va BUyUlc Şof A. 

tatUrkUn kıymetli nı..i:ı:ı.flri ola,n lngili.:: lmüı 
S. M. Edvard VIJI. in burada gec;:irdit;I unu. 

tulmaz gUnlere alt ıııengin foto~ hatıral&ft 
'.Yedlgiln,, mUeeaesesl ta ratmdan te·tıp ol"" 

nan çok ne!lJı bir anıum içinde topl~l§ta. 
Okuyucular, yüksek tarilıl klymeU buluna.ıı 
l·u ziyarete ait fotoğrafları, kollekalyonlan 

arasında toplu olarak bulundurmak fmıatml 
bu suroUe oldt ,tmıi u!U,;orıar. ~5 kuruı gl\11 

çok ucuz l::ir fl.r'l.t 1".ııtrnuş olaıı bu altı~ 
m~dut mU\tnrda basılmıştır. 



10 

NADY(,) SiNEMALAR 

15TA~"BUL : 
18 DJrdtlncU Dil bayramı programı, 18,30 

<;3.Y saati, dans musiki.si, 19 Ambasadörden 'fUKK 
naklen varyete musikisi, 20 Vedia Rıza ve ar 

kadaşlan tarafnıdan Türk musikisi, 20,30 SARA y 
MUnir Nurettin ve arkadaşları taratmdanl MELEK 
Türk musikisi, 21 plMcla sololar, 21,30 orkes ll'EH 
tra, 22,30 Ajans haberleri, StlHER 

\İYA.."l\IA: 'VILlJIZ 

BEYOCLU 
• KaJbden kalbe ve Petrol 

muharebesi 
Amerika ihWa.11 

: Kırık rUya 
ı Volga mahkümları 

: Monte karlo Kralı 
ı Avlanan gönW ve Çöl 

arkadaşları 

Aaşk ve Taht, Zozo 

• 
R ABER - l\kfam 1MJ9{&SI 26 EYLUL - 1936 

SON MOOHLLER UZERiNE 
Yorgan takımları, cihaz takımları.Bayan ve Baylara çamafır 
ları, .ıömlekleri, pijamaları, rop döşambrları sureti mahsusada 
makta olduğundan muhterem halkın bir defa görmelerini rica e 

İstanbul Harlct As~ 
kerl kıtaatı ilanları 

Beher metresine biçilen t:der: 
575 kuruş olan 11500 metre gabar
din ımmaş ile beher metresine bi-
çilen ederi 625 kuruş olan 11200 

Sipahi ooıu Hasan Hüsnü Bursa Pazar 
Sultan Hamam 4 • 24 BeyoOlu ıstlkıaı caddesi 37 

POKER __ 
llLAV 

-17,45 gramofon, 19,35 halk şarkılarını öğ_ 
rcncllrn, 19,50 kUçUk haberler, saat, haber. 
lcr, hava raporu, spor 20,15 operet yaymı 

27,4'5' filmlere dair 23,05 haberler, hava ra. 
poru, 23,15 piyano konseri, 23,45 gramofonla 
konser, 24,15 kon~ma, 24,30 dans musikisi , 

TAN 
ALKA.7...A.R 

ŞlK 

ı Mohikanlarm 

kısmı birden 

sonu 26 metre kurşuni kaputluk kuma, ka
palı 2arfla alınacaktır. Gabardi
nin ıartnamesi 305 ve kaputluğun 

' l'arzan yamyamlar aras.m 
da (hepsi birden) 

SAGLAM 
.. .. 

BUT UN 
mmı.m: 

ı Siyah inci, İngiliz ajanı 

ve Cim Londosla, Dinarlı 

Mehmetle Atinada: 
19,05 spor, 19,25 musllc1 Vl' pn, 20,50 gra. OUMURİVET 

1 
mofonla edebi yaym, 20,25 piyano, muslk1Bi, 

Cehennem adası, Valışlle 

re hUcum ve Garp ateşler 

içinde 
~0,50 gUnlln aki.sleri, haberler, 21,15 muslliki 
piyes, 23,05 hava raporu. havadis, spor, 23, 
35 eğlenceli yaym, 1,05 dana muslk1Bi, 

BUDA.PEŞTE: 

18,50 gramofon, 20,215 salon orkestruı, 21, 
05 konferans, 21,45 haberler, 22,05 !faD}a bir. 

likte orkestra k<>n.!erl, 24.,215 cazba.nd takımı, 
1,10 80D haberler, 

. 
ASTORY& 

MlLLI 

t Korsan kız, Karmu ben 

öldllrdUm ve OlUm uçuru 

mu 

ISTANBUt.: 
Dantenin cehennemi ve 
Kalifornlya haydutları 

19,05 a.skert muslkt, konttt&DS, 20,25 gra.. WLAL 
mofon, havadis, 21,oı; mektup kutu.su, 21,20 

ı :Mişel Strogof ve Daktilo. 
nun aşkı 

dana havaları, 22,35 haberler, spor, 22,50 ge. 

ce konsert. dana orkestrası. 23,50 tranmzca 
ve almanca haberler, 24. rwnenco haberler, 
24,05 gramofon, 

PABlS (P,T,T,): 

Al.l)MUA.B ı Ml§el Strogof ve Daktilo. 
nun aşkı 

AZA.il a Bildirmemiştir. 

K w;M" ı.RS'I ı 1sims1z adam, dUğlln ge 

cesl ve Tomun intikaml 

KADI KOY 19,35 havadis, 20,45 dans havalan (gram.o 
fonla) 20,M konU§tnalar, 21,215 tarlalar, 21, 
35 film parçaları, 22,05 opera yaymı, 

BALS a Bildlrmeml§Ur. 
tlV.w!:YYA ı Şirley aa1 

OSKODAR 
HALE : l:'ergUnt 

KARAGUMROK 
ı Korsanlar definesi ve tn.. 

giliz kralımn latanbUlu 

ziyaretleri 

BALAT 
T&rZan yamyamlar arıısm 

da ve Wonderbar . 
BAKIR KOY 

llıltLTtt ADl : Şen dul 

TiYATROLAR. 

İstaribul Komutanlığı 
Satınfılma Komisyonu ilanlsrı 

• • • 
Cebeci hastahanesi için 83 ka

ıem alat 26 Birinciteşrin 936 pa
zartesi günü ıaat 15,30 da açık ek· 
siltme ile alınacaktır. Muhammen ·'*' 

tutarı 1112 lira 30 kuruştur. Şart
n3.mcsi her gün komisyonumuzda 
görü;ebilir. lstek!ilerin 83 lira 42 
kuru,luk ilk teminat makbuz ve
ya mektuplariyle beraber Fındık
lıdaki komutanlık sabn alma ko
misonuna gelmeleri. (1176) 

TAK.Stlıl BAHÇESİNİN 

'<apalı kısmında 

HALK OPERETi 
Bu ak§&m saat 21,45 

RAHMETEFENDi 

Aynca elektrtkll kuklalar 

RUJLARI 
1 

şartna~esi 350 kuruşa M. M. Ve
kaleti satın alma komisyonundan 
alınır. Gabardinin ilk teminatı 

4268 lira 75 kuruş ve kaputluğun 
ilk teminatı 4750 liradır. Gabar· 
dinin ihalesi 29 - 9 - 936 sair 

günü saat 15 de ve kaputluk ku
maşın ihalesi 30 - 9 - 936 çar· 
ıanba günü saat 11 dedir. Eksilt · 
meye girecekler 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 
belge ve kanuni teminatlariley bir· 

likte teklif mektuplarını ihale sa
atlerinden en az bir ıaat evvel An
karada M. M. Vekaleti satın alma 
komisyonuna .vermeleri. 

(290) (1210) 

• • • 
8434 kilo dural boru çubuk 

saç 1evha ve perçin çivi kapalı ek· 
ıiltmeye konmuıtur. Tahmin edi -
len bedeli 26880 lira olup ilk inanç 
parası 2016 liradır. Şartnamesini 

almak istiyenler 135 kurut mu· 
kabilinde M. M. Vekaleti Satmal -
ma Komisyonundan alırlar. ihale-

si 27 /10/1936 salı günü ıaat 15 
dedir.Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2.3 üncü maddele 
rinde yazılı belgelerle ihale saa
tinden bir saat evvel teminat ve 

teklif mektuplanm Ankarada M. 
M. Vekaleti Satınalma Komisyo -
nuna vermeleri. (1154). 

• .v. • 

Tümenin Erzincan garnizonun
da bulunan kıt'at ve müessesat 

eratımn ihtiyacı olan 22200 kilo 

sade yağına ihale gününde talip 
çıkmndığmdan . pazarlığa çevril

mİ§tİr. Muhammen bedeli 15540 
liradır. llk teminatı 1165 lira 50 

kuruıtur. Şartnamesini görmek 
istiyenler her gün Satınalma Ko
misyonunda parasız alıp görebi. 
lirle1'. Pazarlıkla ihalesi 2 1 nic.i le§ 
rin 1936 cuma günü saat 11 de 
Erzincanda Tümen Satınalma Ko

misyonunda yapılacaktrı. (1310) 

İstanbul UçUncU icra memurluğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine karar ve. 
Tilcn bute, sandalye, s.ynalı dols.p açık art. 

tırma auretile 29-9-936 saJı saat 16 da 
Gnlatııda Voyvoda caddes1 kart çmar sokağ"I 
18 No. ardiye önünde kıymeti mecmuasınm 

yüzde 75 ini bulmadığı takdirde ikinci açık 
arttırma 6-10-936 tarihinde aynl gUn ve 
saatte mczkOr mahalde açık arttırması icra 
J,ıJınacal<tır, Talip olanların mahalllnde ba.. 
zır bulunacak memuruna müracaatları l.lAn 
olwwr. 

KES KlN 
•• • 

TURKIYE 
ucuz 

YALNIZ BU 
TRAŞ BIÇAGINI 

KULLANlYOR 

Güzel Sanatlar Akademisi 
Direktörlüğünden : 

Akademiye talebe kayıt ve kabulü de~am etmektedir. 
Yüksek mimari şubesine lise olgunluğunu verenler,Resim, 

tezyini sanatlar ıubelerine orta mektep mezunları, fark tezyini 
lar şubesine sanat istidadı gösterenler alınmuktadır. 

Kayıt için 30 Eylüle kadar her gün saat 9 ile 12 arasında 
caat edilmelidir. Taliplerin Akademi direktörlüğüne hitap ede 
istida vermeleri ve bunda girecekleri ıubyi tasrih eylemeleri 
dır. Beraber getirilecek vesaik şunlardır: 

Nüfus hüviyt cüzdanı, 
Sıhhat ve aıı raporu, 
Resmi tahsil vesikası, 
Hüsnühal kağıdı "Mektepten bu sene çıkanlardan istenme 
6 tane vesika fotoğ• dı. 
Fazla tafsilat için var direktörlüğe müracaat edilmelidir. ( 

Sabah dokuzdan akşam 
saat be~c kadar mat, sa1 
ve sevimli bir ten. Gündüz 
tekrar pudralanmıya ha. 
cet yo! . tşte; havalandın!. 
mış yeni Tokalon pudrası. 
nrn garanti muhassenatı 

bunlardrr. Bu cazip hava
landırma usulü, Parisli bir 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinde havası top 
landırılmış yegane hafif 
pudradır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on 
defa daha saf ve daha ha· 
fiftir. Bu usul, Tokalon 
pudrasının istihzarında 
kullanılmaktadır. işte bu
nun içindir ki, Tokalan 
pudrası, daha muntazam 
ve daha mükemmel bir 
tarzcla yapışır cildi hemer 
hemen görünmez bir güzel 

lik tabakası üe kaplar ve 
yüze tabii bir güzellik ve
rir ve modası geçmiş ve 
yüze bir makiyaj şeklini 
venneden kalın ad] pud .. 
ralardan tamamen başka 
bir tesir yapar. Bu ~eni 
Tokalon pudra8l yüze ya. 
pışık kaldığı cihetle buna 
"8 saatlik pudra,, tabiı: 
derler. Artık ne parlak bu .. 
nın, ne yağlı cilt görünmi
yecek, be iki rüzgar, yağ .. 
munın v terlemnin icravı 
tesir edemiyeceği mat saf 
ve sevimli bil- ten görüne ... 
cektir. 
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Osmanlı BaııkNunm giaeleri Birincite§rinin l nci Perşembe gününden HA YRiYE LiSESi 1OUndUz1 

Ana • ilk • Orta • Lise .. Tam c!evre itibaren yeni bir iş'ara kadar, ap.ğıda yazılı saatlerde açık bulunacltır': 
!-=.GALATA MERKEZi iLE YENICAMI ŞUBESi: 

:1di gUnlerde : Saat 10 dan 16 ya kadu 
Cumartesi gUnleri: ,, 10 ,, 12 ye ,, 

Okulumu ba yıl ~rdtılil teveccf1b ve rafbetten dolayı ilk sınıflardan itibaruı yabancı dil tedriutma )"CQl bir 
tqkilttla mühim bir istikamet veriJmittir, Kızlar Jmmı ayn bir dairedcdir. Mektebin huauai otobUaleriyle nehari 
talebe her cOn nlerindeıı aldmlır. htiyenlere tarüname gCSnderilir. 

2 - BEYOiLU ŞUBESi : 

Adi günlerde f Saat 10 dan 12,1/2 a kadar 
\ ,, 14 den 18 ya ., 

Cumartesi günleri: ,, 10 " 12 ye ,, 

Haliç Vapurları idaresinden : 

Kayıt için her gUn saat 10 dan 16 ya kadar direktörlüğe mftraca&t edilmelidir. Telefon: 20530 

GECEL- GUNSEL - KIZ - ERKEK 
Eski: inkılap 

v ·ucA CLKC LiSELERi 
Ku ..... ve DlrektllrU: Nebi otlu Hamdi Ulkmen 

İdaremizin Fener, Kasımpaşa ve Köprü iskelelerindeki büfeleri 
'rer sene müddetle ve açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir. 
ener büfesinin ihaleıi 30 Eylul, Kasmıpafa büfesinin 14 llkteırin 
e Köprü büfesinin de 17 2. Tefrin 1936 saat (10,30) da Galat.ada 

Kayıt muamelesine bqlanmıtbr. Cumartesi ve pazardan batka her gün 10 - 17 arasında okula 
müracaat edilebilir. 

ehmet Ali p&§a hanında 51 No. lu lıtanbul Belediyesi Haliç T.ıpur· 
idaresi Müdürlük Komitesi huzurunda yapılacaktır. Şartname

her gün idarede görülebilir. 

Caialolla, Yanıksaraylar - Telefon: 20019 . . ~ . . 
iSTiKLAL LiSESi 

DiREKTORLCJGDNDEN : 
isteklilerin % 7,5 niıpetinde pey akeçleriyle yazılı 

miteye müracaatları. 
sün ve saatte 
(1558) 

1 - tur, Orta '98 Lise lmmnları için kız ve erkek, yatılı ve y.ıtısız talebe kaydma devam olunmaktadJr. 
2 - Kayid için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula milracaat edilebilir. 

1 Biçki ve dikiş 
3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin yerine az miktarda J.eD1 talebe alm&

cajmdan okula . girmek istiyenlmn biran evvel müracaatları tavsiye olunur. 
4 - lstiyenlere kayid prtlarmı bildiren tarifname gönderilir. 

Şehzade başı, Polis karakolu arkasmda, Telef on: 22534 Esaslı surette öğretip musaddak 
Diploma veren 

Nektar K. 
Zarukyan 

&ki FEYZi ATI 

Yatalı BOGAZfÇİ LİSELERİ Vatı•ız 
talebe kaydına başlamı§br. Pazardan 
maada hergün 9-12 ve 14-18 e kadar 
müracaat kabul olunur. Adres: Bey
oğlu Altm bakkal Babil C8d. Sayı 63 

~ r • Kular oe erit.itler ~n ayn böliiklertle: Ana, ilk, Orta .,. Lİ9e nnıllon • •• 
Kayıdlar bqlamıfbr. lstiyenlere mektep tarifnameai gönderilir. Kayıd ve tafıilit için her gün mek· 
tebe 'te yalnız tafsilit almak için Y enipoatane arkumda Basiret hanında Özyol idarehanesine mfl. 

racaat edilebilir. Arnaoatiö7, tramuay caddai Çiltaara,ıar. Tel.elon: 31.JIO 

PrK. MO[SSJR 
V~ I:MINBfRl[ACTIR 
KUTUSU: 200: KURUS 
li:SIRKfMAl:Mf\HHlfFCI\Kr 
l:C~J SIRK[Cl .. 

ADEM • 
1 KTiDAR • 

1 
ve BEL&EVŞEKLIGINE KAAŞI 

HORMOBi N 
TableUerl Her eczanede araıınaa 

- ------ --- - --------- - - --· . 

284 MACLOP FAUSTA MAULOP FAUSTA 281 

ne düşündüğünüzü anlıyorum. :Fakat 
bu zamanlar geçmiştir. Haydi dos
tum, siz de çekiliniz. 

- Çekiliyorum SirI Fakat çok u
zaklara değil. Bu dakikadan itiba
ren odanızın önünden aynlmıyaca -
ğım. Geceleri de kapınızın önünde 
yatacağım. Bu suretle insan, şeytan, 
her kim olursa, benim üstüme basma
dan yanınıza giremiyecektir. 

Mareşal Biron dıprı çıktıktan 
sonra, ihtiyar kraliçe: 

- Ah, diye .söylendi. Bu kadar 
cesur ve zeki olan kimselerin söy
ledikleri fikirler istifade edilemiye
cek gibi olsun ı. 

Birondan sonra Domon aynı şey
leri söyliyerek dıpn çıktı. Matin· 
yon da onu takip ettL 

Şunu da hatırlatalım ki kralın 
bu dört kişiye pek fazla itimadı var
dı. Esasen onlar da bu itimada layık 
kimselerdi. Kralın dediği gibi, Kri
yon ile Biron ve diğer ikisinin kalp
lerini anlatmak için, mezar gibi de
mek pek hafif bir tabir olurdu. 

Eğer açıktan açığa bir çarpışma 
olacak olursa, bu dört kişi hayatları
nı hiçe sayarak, kendilerinden bek
lenen hizmeti yaparlardı. Fakat bir 
adama tuzak kurmak ve onu buraya 
düşürerek müdafaasına meydan ver
meden öldürmek bunlann yapabile
ceği bir iş değildi. 

Matinyon da dıpn çıktıktaa son
ra, içeride kalanlar kral ile aynı 
fikirde idiler. Luvany başta olmak 
Uzere hepsi, Gizden az veya çok ha
karet, fena bir muamele, hatta öldü
rülmek bile görmüşlerdi. Bunun için 
bu adamların kra11a beraber olmala
rı, iiçüncü Hanriye olan sadakatle
rinden ziyade kendi kinleri yüzün-

dendi. İhtiyar kraliçe bu adamlann 
neler dşündüklerini tamamile bili· 
yordu. 

- Demek anlqtık. Giz öldtirl-
lecek'! 

Hep birden eevap nrdilerı 
- Evet, gebersin ı .. 
Kral artık yüzünü tamamen ateşe 

dönmüş, renkaiz ellerini 18lhyor n 
etrafında konuşulan şeylerden haM
ri yokmut gibi duruyordu. 

Kraliçe devam etti 
- iş, fimdi bu hainin ' nerede, 

naaıl Te ne vakit öldtiriileceiinl ta· 
yin etmeğe kaldı. 

Mont.seri: 
- Şimdi, dedi 
Luvany: , 
- Evinde 1 Diye ilin 
Bir baş.kası : 
- Bıçakla 1 DedL 
~{raliçe bunlan dinledikten son· 

ra: 
- Benim iyi ve yiiit dostlarım 1 

Dedi. iş yalnız kesip biçmekle bit 
mez. Sonra da dikmek, yani işi de
di kodudan kurtarmak lazımdır. lş
te kralla ben bunu düşUnüyoruz. Gi· 
zin ölümünden sonrası için de tedbir 
almalıyız. Henüz iki üç günümüz 
var. Acele etmlyelim ve düşünerek 
hareket edelim. Şimdi karar verme
miz lfizım gelen üç şey var: Nerede, 
ne zaman ve nasıl? 

Ortalığa bir sessizlik çöktü. Her· 
kes şöminenin kenarına yakla111111tı. 
Çünkü Katerin, yandaki odaların 
hususi bir surette muhafaza altına 
ah:rmış olmasına rağmen gene de ih
tiyath ciavranıyor -..e sözlerini pyet 
alçak sesle söylüyordu. 

Siyah matem elbisesi içinde ayak
ta duran kralf~nln etrafında san 

Bir çok defalar olduğu gibi, bu 
eefer ele Giz icap eden cevabı sf1rat
le Terememlftl. Bunun için Kralın 
itiruma uiradr: 

- Fakat M&yö, anahtarlann) 
muhafazuı hususi bir imtiyaz değil~ 
ki ••. Bu aara7 Mi1şirlerinin öteden 
beri idare ettikleri bir iştir. Çünkü 
Kralm emnıyetinden saray Müşiri 
meınaldör. 

Katerinln .bir bakışı Kralı tam 
zamanında susturdu. Gülerek ku
mandan Larpm çağırdı ve istihka
mın anahtarlannı her akşam Düke 
vermeahıi emretti. 

• • • 
NOEL GELiRKEN 

1588 senesi klnunuenelinln on 
beti idi. ortalıkta taflan pa.rçahya
cak derede pddetli bir soluk nr4L 

Kral hasta olduğunu bahane e
derek kimseyi yanına sokmadığından 
biraderlerile beraber aa.bahleyin sa
raya gelmiş olan Dük dö Giz geri 
dönmeğe mecbur olmuştu. Daima 
beraber bulunan yüz ldfilfk maiyeti 
de yanında idi. Kral odasından çık
mıyacağnµ bildirmiş olduğundan 

kendi adamları da dağılmış, koridor
larda, on bet dakikada bir dolapn 
nöbetçilerden başka killl8e kalmamı1-
tr. Kralın dairesinde yaverleri top. 
lanmıştı. Şehirde herkes evine çe
kilmiş. aoğuk adeta bütün hayatı 
durd11l'11luttu. Luvar nehrinin üzeri 
buz parçalarile dolmuştu. 

Kralm odasında, gayet büyük bir 
şöminede odunlar yanıyor, üçüncü 
Hanri düşünceli -ve rengi uçuk şöml
nc;nf:ı ;:r.ma otmm11Ş, dışamun Bf.S

sizlijini dinliyor, baı:ın da pence-ı 
reden dıpn bakıyordu. Şöminenin 

tol tarafında otannQf ol•n ihti7ar 

Kraliçe, her zamankinden daha u
n ve halsiz bulunuyordu. Adeta 111 
soğuk sessizlitln canlı blr tlmaallne 
benziyordu. 

Bu sırada bir asilzade içeri glrdJ.ı 
Mantosuna o kadar sanlml§tı ki, yii
zU görünmüyordu. Fakat Kral ile 
Kraliçenin, şüphesiz ki onun ytlztlnU 
gönneğe ihtiyaçlan J'Oktu. 

Gelen adam hafifçe: 
- Bu günlerde olacak ı Dedi. 
Kraliçe: 
- Ne zaman? 
Diye sordu. 
- Tamamtle kararlaflmlmadrfl 

için gtlnU bilmiyorum. Fakat her 
halde Nöelden evvel. Gilnlntl tayfa 
ettikleri zaman siz de haberder olur
sunuL ( 

Bu sözleri titriyerek dinlemekte 
olan Kral, hiç bir şey 83ylemlyerek 
yalnız baştle te~kkUr etti. 

Kraliçe 
- Gidebilirwlnir., dedL Yalnız ki; 

çük merdivenden ininiL 1 
Adam ifilerek dıf&n çıkarken 

Kral söyleniyordu: 
- Bu Moröver hakikaten yaman 

bir haydut. • 1 
Kraliçe ayağa kalkarak bir kapı

yı açtı. Kral olduta yerden kımıl• 
damıyor, odanın sıcak olmuına raf. 
men ellerini ısitıyordu. 

Kraliçenin açtığı kapıdan on bet 
kadar asilzade içeri girerek Kralın 
yanına gittiler, Kraliçe tekrar kapı· 
yı elile kapadı. 

Odanın, biri 1-.hçeye, dlferf ele 
koridora a~lan her Ud kapma da • 
şak veya aakerler yerine flızzat a,..n. 
zadeler tarafından muhafua olunu
yordu. Bunun için ~ele kon11§U• 



Miki Afrikada 
haydutlar peşinde 

"RA'10 Nitd ... oo~R\JS\I ~.....--------~~~...._,~..._~~~-----

ıÇOK c:esA~E\ı...l _ _.._ ...... ,....,.,,....-
\3i~ APAMSı •' .• 

\. 

IJ . ·ı. ııınııınımnı~~~~ınııımmnıııınıımnımmıııııııııııııııımıınımmıııım~ıımıııııınımııııııııııımıııııııııııııımmıııı1111111111mıı11mııııımıımııııııııııııııı1J1111ı • KIŞ YAKLAŞIYOR 
GalatadaEKSELSVOR 
Büyük Elbise Mağazasınd 

HARBiyEDE = o:z:: 

CJ 3ahçesinde ~ 
Bu akşam :: 

;Yavrunun Gecesi~ · _f 

nı:=~~:m~moo:ı~:m~~:;ı~~ı~~ı:ı~;;:mıı~l~ıMı:;rum~nı~ıl~ı~mİılı~ı, i ~'1 
Elbiseye dair ihtiyacınızı en ucuz 

fiatlarla alabilirsiniz 

Can Boğazdan Gelir - S A Ç 
PardesUJer Ingillz biçimi ıs t/2 Lırad 

Gıda, sıhhat, ve kuvvet kaynağı olan ekistra ekistra nefis ve hem de 
ucuz gilnlük tereyağlarmdan yiyen hiç bir zaman kuvvet il.3.cı ara

maz. Bir tecrübe kafidir. Yeglne satış yeri: 

İstanbul Balıkpazan caddesi No. 96 da hnili ZiYA AKIN 

,, Empermeablize Gabardiı1 7 1;2 

BAKiMi Muşambalar her renkte 1 t 1/ 2 
Kostilm1er ,, ,, fi 1;2 

GilzeJllğln Kadın Mantoları 1 ı 1/ 2 
En birinci şartıdır Çocuk Muşambaları · 5 '/2 

'' 

" 
S? 

Petrol Nizam Kadın " ıo 112 ,, 
g ... Karaciğer - Barsak- Mide ""'s~ Yalmz Ek el yor Galatad 

Tedavisi için s _______ , ___ SATILMAKTADIR 
z A 1 MELERI 1 Glandokratin 

Ademi iktidara, zafiyeti umumiye-
Mevsl mlnden ,stllade ediniz ye ve asabi bumanıara kaqr, meş- Hukuk Fakültesi Dekanlığından 

T bur Prof. Brown Sequard ve Şteina-
H a zl r~n·l inci e rin hmkeşfidir. 

Fakültemiz lktııat ve içtimaiyat Enstitüsüne 50 lira ücreti 

daktilo alınacaktır. Yabancı dil bilmek §arttır. isteklilerin bir 

zarfında fakülte dekanlığına müracaat etmeleri. "158'1" 
: içme iTenlerinin vapurları köprü ~n Eczanelerd~ kutusu 200 kuruş. 
8 8.25-7.40-8.40-9.05· U-13.15-15. 50 dlr. . 8 
["<B--8~~~ 

Z82 MA<lLOP FAUSTA 

lan şeylerin yabancılar tarafından 

duyulmasına imlln yoktu. 

Kraliçe, geri dönüp de yerine o
turduktan sonra, içeri girenlere dö
nerek: 

--Oturunuz efendiler? 
Dedi. 

Odaya girmiş olan asilzadelerin 
arasında Kriyon, I...arşan, Montseri. 
Sen Molin, Kalabr, Luvanyi, De
zeferna, Biron, Düfuast, Domon 
ve diğerleri bulunuyordu. 

Hepsi oturduktan sonra ocağa 

'doğru dönmüş olan Kral doğrularak 
bir dakika kadar onlan süzerek bir
denbire: 

- Efen diler, Giz beni öldürmek 
istiyor!. 

Dedi. 
Bu sözlerin meydana getirdiği te

siri burada anlatmak pek güç olacak
tır. Bunlar, epey zamandır Kralın 
korkusunu biliyorlardı. Daha doğ
rusu, odaya, Kralın yanına girdik· 
Ieri zaman nasıl bir sözle karşılaşa
aklarını biliyorlardı. Şimdiye ka

dar, Kralın bu meseleden bahstttiği 
duyulmamıştı. Anladılar ki, vaziyet 
birdenbire vahamet kesbetmişti. Bir
birlerinin yüzüne baktılar. Hepsi sa
rarmıştı; hatta içlerinden bir kısmı 
Dük dö Giz içeri girmiş gibi fırlıya
rak krlrçlarma sarrldrlar. 

Kral bir işaretle hepsini sustur
duktan sonra ilave etti: 

- Şimdiye kadar, bir çok iltifat
larda bulund~um bu adamın bana 
karşı böyle bir suikastta bulunabi
leceğini düşünememiştim. Fakat şim
lf, l\ırteden evvel öldürüleceğimi 

bUdiğimden lazım gelen tedbirleri al
mak lüzumunu du~dum. Sizleri bu 

iş hakkında danışmak için çağırdım. 
Kriyun evvela siz söyleyiniz. 

- Eğer, plan yapmak veya düş
mana pusu kurmak gibi mesleğime 

ait bir iş olsaydı size bu husustaki 
fikrimi bildirirdim. Fakat bir cina· 
yetten bahsediliyor. Zannedersem 
iş adliye memurlarına aittir. 

- Demek siz de Dük dö Gizi mah· 
kemeye vermekliğimi düşünüyorsu-

nuz?. • 
- Sir, zannedersem bütiin cina

yetler hakkında hep aynı şekilde ha
reket olunur ve suçlu idam edilir. 

Brion ve daha bir kaç kişi bu söz
leri başlarile tasdik ettiler. 

Uçüncü Hanri, soğuk bir gülüşle: 
- Fakat suçl_rnn d<'stları hücum 

ederek hakimlerin elinden kendisini 
kurtarmamak şartile, dedi. Kriyon 
fikriniz bir işe yaramaz I 

- Sir !. Ben askerim. 
Kral bir müddet sustuktan son-

ra: 
- Demek, Kralın hayatına kast 

eden bir alçağı muhakeme etmekten 
başka bir şey düşünmüyorsunuz? 

Kriyon cevap verdi: 
- Hayır, Sir 1. Cinayet ne ka

dar büyük olursa, onu halkın gözü 
önüne koymak o kadar lazımdır. 

Kral ağır ve alçak bir sesle: 
- Fena nasihat, dedi. Yapılacak 

şey öldürmektir. Düşmana kar>jı pu
su kurulacağından bahsediyordunuz. 
lşte bu gibi alçaklara pusu kurulur. 
Oraya getirilerek vahşi bir hayvan 
gibi gebertilir. Nasıl Kriyon bunu 
üzerine alıyor musun? 

lnadçı Kriyon iğildi: 
- Sir, Dük dö Gizi t.ahkir et

memi emredini7., onu kendi adamla
n anamda taWdr ede.r :ve düelloıa 
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çağırırım. Gündüz herkesin gözü ö
nünde, kılıçlanmızı çakıştırdığımız 

,.;aman, gerisini Allah bilir, ya ben 
dünyadan kalkarım veya, .. 

Kral boğuk bir sesle: 
- Böyle işlerde Allaha itimadım 

yoktur I.. Dedi. 
- Yani, zati şahaneleri benim 

kllıcıma güvenemiyorlar. Delki de 
mağlup olurum. Doğru, çünkü Dille 
pek güzel kılıç kullanır. Fakat bir 
de kazanırsam, Kralımı dedikoduya 
meydan vermeden kurtarmış olurum. 
Yok eğer ölürsem bir başkası yerime 
geçer ve devam edeı:. 

Kral dönerek annesine baktı. An
nesir.in hafif bir işareti üzerine: 

- Hayır, ~yır, benim yiğitiw 
Kriyonum Senin, benim için ne de
ğerli bir unsur olduğunu bildiğim 

için kendini tehlikeye sokmam iste
mem. Bundan başka bir çok defalar 
adalete uygun olmıyan neticeler ve
'!'en bu gibi çarpışmalara taraftar de
~ilim. 

Kr:yon bu sözlerden sonra, kra
lı:-: plaııını evvelden hazırlamış oldu
ğunu anladı. Heyecanlı bir sesle: 

- Sir, Allah ve insanlara karşı 
yüklenmiş olduğunuz büyük mesuli
yeti unutmayınız. Düşüncenizi de
ğiştirdiğiniz zaman kılıcımı şerefini
ze ı;:ckmeğe hazırım. 

lhtiyar kumandan, bunlan söyle
dikten sonra iğilerek dışan çıktı. 

Katerin dö Mediçi krala giderek: 
- Şu yiğiti bir kaç gün nezaret 

altında bulunduralım mı? 
Diye mınldandı. 
- Olamaz Madam I Kriyonun kal

bindekı srr tıpkı mezara gömülmüş 

gibidir. 
- Biron, siz ne diipnüıorsunuz? 

- Zati şahaneleri, Gizin aleyhiniz
de bir suikastta bulunacağından e
min misiniz? 

- Sizin emin olduğunuz kadar. 
Çünkü bilirsiniz ki, kilisede ettiğim 
~min Dük dö Gizi teykif için de
ğildi. 

- Doğrudur, Sir !. Zannedersem 
kendinizi korumanız lüzumundan 
bahsedenler arasında ben de bulunu
yorum. Den de Kriyonun fikrinde
yim. Yani Dük dö Giz muhakeme 
olunarak ceı.alauflırılmalıdır. 

- Fakat onu kim muhakeme ede
cek?. 

- Paris parlamentosu. 
- Peki!. Onu parlamentoya ka-

dar kim götürecek? 

- Ben, Sir !. Bir irade buyurun 
da görün!. Na.sd, kollarımı sallıya 
sallıya gider ve kendisini tevkif ede
rim. Elimde bir tevkif müzekkeresi 
bulunduktan sonra, Gizi Parise kadar 
götürmek benim için işten bile değil
dir. 

Katerin dö Mediçi: 
- Evet, dedi. O zaman bütün 

Paris ayaklansın, adliye nezaretini 
yaksın, barikat yapmak için Luvrü 
yıksın. önü'ne geleni öldürsün de
ğil mi?. 

Biron başını önüne iğdi. Odada 
bulunan diğerleri de titriyorlardı. 

Biron: 
- Görüyorum ki, dedi. Bu husus

ta kısmen haklısınız. Fakat bence 
bütün dünyanın, Dük dö Gizin ida
ma hak kazanmış olduğunu bilmesi 
Iazımdrr. Bunun için 7.ati şahanele
rine aşikar bir ~urette h~karet et
melerini tavsiye ederim. 

Kr:ıl sevgi dolu bir sesle: 
- Te~kkür ederim Biron, dedi, 


