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Bir harp patlamasını biz Türkler 
büyük bir facia addediyoruz,, 

~tatifrk cuvc'1d gfhı A n7mrada yeııi i.<ıtawon bhıasım gc:;er];cn ... 

~ lt©\tÜI IFk 
<® lh1 rr o l1ifil n ~<dl ce 

Cumhurreisi Dotmabahçe 
. .. sarayına gitti 
.}'Ql( Önder Atatürk bugün saat rından da Başvekil ismet lnönll ve 

.,-· . sm:cl ..-:a • --9tfl"'Y "111 Şü~~~~:u 
r u k~ttri.tnalfuzerc ay ar. v~m Saffet Arıkan inmiglerdir. 

~~nda. ~skeri ve mülki erkan f. BUyük Önder karşıhyanların ayn 
~a ce kış.~ ~~la?m~ştı. Saat tam ayrı ellerini sıkarak halkın alkı§ları 
'tı Ataturku hamıl bulunan Ri. arasında gann rıhtımına kadar inmiş. 
~~c~~hur katarı gara girmfş ve ler ve motörlc Dolmabahçe sarayına 
\.. ~ndcn Büyük Önder, arkala. (Devamı 4 ıincüde) 

. Bozcaada önlerinde 

Oenizalh gemisi 
'akalandığı asllsız ! 
~!'lılrde dUn filhakika böyle bir şayia 
krıuş, fakat asılsız olduğu anlaşılmış 

\7e lzmlr gazeteleri hunda!l babs 
iSı bile etmemfşlerdtr 

0n dakikada gelen bir haber I 

lzmirden kalkan 
bir Holanda vapuru 

yolda bahrılmış 
~ (Yazısı 4 ilnciide} 

Yarın açılıyor 
(Ya........,. 4. 1U~) . 

ı Nyon anlaşması 
Hiç bir devlet aleyhinde olnııvan : 

Bir müdafaa vasıtasıdır 
Başvekilin nutkundan sonra 

Meclis anlaşmaYı tasdik ederek 
hükômete salahiyet verdi 
Numan 

menemenci
oğıu ·da ·~ühim . 

bir nutuk 
söyledi 

Ankara, 18 (A.A.) - Nyonda 
devletlerle aktedilen anlatmanın 
tetkik ve tasdiki için Rei.:: . ..!mbur 
Atatürk tarafından içtimaa davet 
edilen B. M. MecUij busün saat 
~~~~~~~·~...a.~~ 
bafkanhiıncla ~a·ı•i'lt*• 

Birinci celsede yoklama yapıl· 
dıktan ıonra Akdenizde korsanlık 
ef aline kartı ittihaz edilecek müş· 
terek tedbirler hakkındaki Nyon 
anlaşması ve zeyli ile mezkur 
anlaımanın maksat ve mü 
kellef iye ti hududu dahilinde 
kalmak şartile anlaşmalar akti i
çin hükumete salahiyet verilmesi· 

(Devamı 7 incide) · • , .. _ Biiyük Millet Meclisinin dünkü içtimaınaa .. -: ~ı 

Bir lngiliz 
torpitosuna 

taarruz · 
Meçhul bir tayyare 

bomba attı 

Der.sim hadiselerinde 

Londra 18 (A,A,) - DUn Gijon açıkl&rmda 
bir tayyare, Fearlea &dmda.ki İnglllz torpido 
muhribi yakının& altı ağır bomba attıktan 
sonra Gljona dofrU gttml§Ur. 

Telefat ve ha.sarat yoktur. 

Malta açıklarında hAdise olmadı 
Londra 18 (A,A.) - Comet adındaki 1ngt. 

Uz muhrtbile Qtorluı tayyare gemisinin Kal 
t& açıklarında torpil taarruzuna u!r&mıt ot. 
duğu haberi kal'! .surette tekzip edilmektedir. 

Bahrl İngiliz mahafiU, böyle bir taarruz 
vuku bulmamış olduğtınU beyan etmektedir. 

Takviye filo~arı 
Bahriye nezareti Akdenizdekl kontrole ı,. 

tıra.k edecek ha.rp gemilerine Cebeıuttankta 

30 Şehit ve 51 
yaralı ver.dik 

Muhalefete iştirak edenlerden 
25 yarah 265 maktul vardır 

toplanmak emrini vermltllr. Bugün 20 muh ;. 
rlple 2 tahtelbahir da.ha CebelUttanka muva 
ııalat etmlftir. önUmUzdekl hattanın başın. 
da. Akdenlzdekl tngtllz harp gemilerinin mlk. 
tan 112 ye baliğ olacaktır. 

Hariciye Vekilimizin temasları 
Cenevre 19 (hususi) - Cenevrecıe bulunl\n 

Türkiye Hariciye vekili Tevfik RU§tU Ara.:ı, 

Fransa Hariciye Nazırı Delboata uzun bir 
mUUl.ka.t yapmrıtır. 

Fransada 
bombalar 

Ba§Vekil ismet lnöııii dihı Meclis kürsiisünde... (Ya..~ 4 üncüde) 

Alman taarruzu ihtlmallne karşı 

Fransanın eski 
Paristc bir bomba bulundu ~ı k 
Cezairde b~r ~o°!~a P~!ladı ~ man as erleri 

16 kışı oldu Al , ı .~ h . I . . 1. Paris postanelerinden birinde, f~- $85 • coren mu arıp erı gız ıce 
::r~:b:o~;,:;:~~/:u::;~:n~t . teşkjlatlandırllrnağa başlandı. 

(Demmı 4 üno.UMJ. ·1 (l".azıat. :f. ~>:! 
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1arihi tetkikler Mareşal ıJış SilJa&a: 

Fevzi Ça~~!.~ 
Adatepe mubrlbile diln 

Yugosıavyaya ti 
Inönünün nutku ve Istanbulun meşhur 
Nyon mukavelesi bir miras yedisi: 

Yazan : Şekip Gündüz Dalkovuklarına, Yazın en sıcsk gUnUnde 
Akdenizde evveli münferid kalmı- l 

ya. mahkum tesadüfi bir vaka gibi be. 1 
liren ve sonra neticeleri hesab edilmiş, 
riskleri göze alınmış bir metod. arazı 
gösteren korsanlık karşısında medeni 
alemin duyduğu nefret ve heyecan 
Akdeniz devletlerini müşterek bir va. 
zifeye davet etmişti. Bunun neticesi 
olarak dokuz devlet tarafından imza. 
lanan Nyon mukavelesinin Büyük Mil. 
Jet Meclisi tarafından dün tasdik edil. 
mi§ olması, Türkiyeyi, mukaveleye im_ 
za koymuş bir devlet sıfatiyle taah. 
hüd edilmiş vazifeye bilfiil başlatmış 
oluyor. Gerek Ttirklyenin, gerek müt. 
tefiki Yunanistanm, diğer iki Balkan 
paktı devletinin Mısır, Sovyetler bir. 
liği, Frann ve İngiltere ile birlikte 
giri§mİ§ bulundukları bu güuıl ha.re. 
keti fena tefsir edecek bir devlet ta. 
savvurı.uıa mikan var mıdır? 
Olmaması icab eder. Zira Akdeni

zin huzur ve sük\ınundan müstağni 
, kalabilecek bir medeni devlet tasav. 
vuruna mantıkan im.kin yoktur. Bu
nunla beraber hadiselerin makils ~e.. 
yirlerinden her gUn bir parça da.ha ge.. 
rilen sinirlerin, en makul hareketler 
karşısında dahi, garib garib tezahürle
re imkln bahoedegeldiklerI unutulma. 
malıdır. 

Muvazene_aizlik ve cinnetle olan mU. 
cadelesinde aklın, mantığın ve besa. 
bın galebeainl temln edebileceğini 
l.'!andığrmız dünya, hfç umulmadık bir 
anda, kendisine mev'ud sanmak late. 
mediğimlz bir inhldamr kabul edebi. 
lir. 

Zira ihtiraııları kabarmamış, si .. 
nirleri gerilmemiş ve gözleri kanlan.. 
mamış bir dünyada ne korsanlık til. 
rerdi. ne de korsanlığı imha etmek 
için \'erilen mügterek. ve ma.aum bir 
kararda ''fcvknladc bir hükUm '' kıy_ 
met ve ehemmiyeti arıyanlar olurdu. 

Muhterem Başvekilin nutkundaki 
şu cümle ise siyasi vaziyetin ne kötü 
bir kararsızlık içinde bocaladığını bil. 
yük bir acık kalpl'lik ve vuzuhla or. 
taya koymaktadır: 

"- Up.anya meıelt!•İ htırhanıi bir 
,ekilde bitııe belki bugünkü buhran 
nihayete ereeektir. Fakat bitinceye ka· 
dar Avrupa kırizlere maruz görünü
yor. Her an Akdenizde bulutlu bir ha· 
va ve patlak vermeie müıait bir vazi
yet vardır.,, 

Görülüyor ki muhterem Başvekil 
Avrupadaki telakki ve menfaat tezat. 
Janna rafmen l~panya meselesinin 
bitmesiyle vaziycHn iyiliğe yüz tuta
bileceğini ümit etmek istiyor. Bundan 
§Öyle bir mana çıkarmak da müm. 
kündür: 

kış oyunu, kışın en soiuk gUoilode ~de 
yaz oyunu oynatan adam ... 

Yazan : Reşat Ekıem Koçu 
İki seneden fazla oluyor ki, Boğaziçi ve 

Haliç ııahlllerine ait dört yazım için, vesika 
Uzerlrıde, Adeta iğno ile kuyu kaurt.k ut. 
TBJmaktayım. BUytik; ı;chrln ıtec;mtı aıırlıır 
de.ki manzara ve yaıayı§mı bUlUn canlılığı 

ile nakleden bu vesikaları, Türk tarihi ile 
uğra§an meslektaşlarıma, ve bilhas.sıı. ts. 
tanbulu sevenlere ve 1*tanbul belediyesine. 
kitap halinde aunacağnn. Bu vesikalara, h. 
tanbulun tarihi topografyaına alt b ... etM 
ile. veıılkalarda yazılı yalıların ve sahildeki 
ıalr mebanlnin ııahlplerl hakkında bazı not. 
lar il&.vesine çalışırken, bugtin oturdum, Ha. 
ber için de ,u ıatırları çıkardım. 

On dokuzuncu ıı..sır bqmdıı. bir gUn bir 
eandala binerek Be~lktaştan Ortaköy• doğru 
çıkmağa baııluaydık, elimde bulunan bu kıy. 
metli vesikalara söre, sahil boyunun man. 
zaraaını, şimdikinden pek !arklı olarak şöy. 
le görecektik: 

BC§iktat iskelesi, yanında Hamlacı Osman 
Bc§enln kahvesi, yanında Kemahlı Mehmedin 
kahvesi, Kösem valde çeımesl, Baki efendi 
mescidi, yanında Hayreddin paşa türbesi, ya 
nmda Veli ağa kanmım y&lm ki o zamanlar 
bu yalıda valde ııultan kethUdaaı meşhur Yu 
auC ağanm ogıu MUnlr bey kira ne oturu. 
yordu, yanında bostancı Hacı Haf1zın yalısr 
ve kayıkhanesi, yanındıı. ya~lıkçı Hacı tbl, 
ata yalıaı ve kayıkhanesi, yanmda Ali de~,, 
oğlu Mustafa ağanın yalısı ve kalıkhane.st, 
yanında Salat zade Ahmet efendinin yalısı 
n kayıkhanesi, yanmda çarkçı bqı lıkele. 
al, İskele ba§mda Veli efendi zade Mehmet 
Emin efendinin yaluıı ... 

• 
Burada durabiliriz. ÇUnkU, ııandalcılanmız 

küreklere aaıldıkı;;a, ve ben bu veılkıı.tarın 

yapraklarını çevlrdikc;e, yalıları yalılar, k&. 
yıkhaneler, lııkelelerl iskeleler kovalıyacak, 
Boğazlçlnln eısız tabiat gtlzellitıne bürün. 
müş §irin köyler, yatılan, kahveleri, iskele. 
leri, çeşmeleri, me,,lre yerleri ve bahçeleri 
fle Rumellkavak hfurmm dıfm& kadar uzı. 
yacaktır. 

Biz o devrin en mqhur ıim&lan Ue en si
lik şahsiyetlerinin, bir balıkçı Ahmet Be§e. 
nln, bir Halil Hamit P&f& zadenin, yahut 
meıhur Yahudi bulrgl.nlarm, Rum kuyum. 

10.lının nerelerde oturduklarını 8ğrenece~iz;. 

BugünlUk Veliefendi zade M.Emln eren. 
dinin yalısı önünde duralım. Bilir mlaln~ 
bu Ml'hmel Emin efendi kimdir? 

Veli efendi zade Mehmet Emin elendi, ıiın. 
dl at yar~larr yapılan Velieft>ndi çayırının 1 
sahibi, o devrin milyonerlerinden, en meşhur 
mlrasyedilerlnden biridir. ••Sicili Osman!., 
nln blrlncı didinin 417 inci ıay!aıımda Veli. 
etendl zade hakkında fU ıatırlan okuruz: 

'•Şcyhlısllı.ın Vellddln efendlnlıı oğluydu. 

Babasının aayeılnde müderrlı oldu. Rumeli 
kazaakerllğine kadar yUkııeldl. Hicri 1220 yı 
lındıı. r"ll1UIU\ema bulunurken vefat etti.Mu. 
rat Molla turbeııl yanma gömüldü. Hıı.ya. 

tında "Deli erendi!,. diye şöbret almııtı. Bir 
takım dall<avuklarla zevk ve ıata ıürerelt 
Ya§adı. Çok zengindi. Sade dil bir adamdı. 

LAtltelerl toplansa, bir kitap olur!,. 
O zaman alnema yok, tiyatro yok. Veli e. 

tendi zadede para ı;;ok. if g-üç yok. Yazın Be. 
§l~t&§takl yalııında, kııın İltanbuldaki ko. 
na&ında dalkavuklar, çengiler. k6c;eklerle 
etlenmutn de ne yapun ! .. Size zamanınch& 
''Deli efendi!,. diye anılan ve "letaifl bir 
kitap tutacak,, olan bu meıhur miruyedln\:n 
bir tıkrumı anlatmak lıUyorum. 
Kıım en IOf\lk ıtınıerlnde efendi hazreUt.. 

rinln aklına eser, etrafını urmıı olan dal. 
kavuklar&: 

- Haydi ağalar, efendiler, yaz oyunu oy. 
nıyıı.Iım! 

Der. Veli efenql zade bu, kim hayır diye. 
cek? Hemen yerden temt!nnalar, el çırpma. 
lar: 

- Vallahi pı.-k münaıııp efendimiz! Çoktan 
beridir oynllmamıştık doıtrusu .. 

Veli efendi aamur kUrkilne bUrünür, diL 
lerine genlf bir battaniye alarak bir klSteye 
ceçer, yanma bir de tandır alırdr. Ondan 
aonra divıuıhanenln bütün pencereleri. kapı. 
lıı.n ardına kadar ac;;ılırdı. Dalk&\oUklar, sırt_ 
larında incecik patiska entariler, çıplak ayak 
larında ııpıdık terllkler,ır;öğüs batır açık.et 

rafa dizilirler, pencerelerden içeriye llpa IA
pa karlar u.vrulurken u,,aklar tepıi tep.ı 

buzlu şerbetler, dondurmalar taıırdı. Eten. 
dl hazretleri: 

Hareket et ){areıal 
Genel Kurmay baıkan~,iyle bir• 

Fevzi Çakmak diğer heye~ dott "e 
likte dün gece saat yirrnıde rt snaııe•• 
müttefik Yugoslavyanın &Jke AdatePe 

"z;ere ro 
ralarında bulunmak u • 
muhribiyle hareket ttıniıttr. \'u.ıo•· 

· yoluyla · Heyetimiz Akdenız j.deeektır· 

lavyanın Split limanına h;yetiıniı •· 
Genel Kurmay Batkan1 ve gidere~ 
zaaının bilahare Romanr•Ya .~ıarı 
oradaki manevralarda da buıurı 
anla§rlmaktadır. )iaref'1 

Genel Kurmay Bı,kaJl' 1ıcadc· 
Fevzi Çakmafın yanında hi'::etı yar• 
misi muallimlerinden alblY VekAİ,d 
bay Cevdet, Millıt :MUdafaa Y~ 1erıe1 
hava müsteun albay Şefik .-!iti~· 

:r-. 1' ınden ıu-
kurmaydan binbatı Se ı . __ .. wad.Jr. 
kep bır heyet bulumu-· 

Bir kaza yOzUndeO . .,, . 
Güzelllgı 

bozulan ada~ 
Kazanın oıesulllll 

da va ·ediyor .ırıd• 
A l

. •. il .. ·zı ınahk'roe , . ..rıl• 
ı ıye uç ncu c~ 1or~ . _ .J · kadar -"" memleketimizde ıımuıye . dur\lF 

. A 'k . teıni bır ... ı mıyt!n, merı an sıs da"•~· 
manın ,. 

yapılmaktadır. Bu dunı; et etııl 
. . b' · 'd'r Ahrtı •• ıı Ahmet ısmınde ırısı 1 • yarı'>#': 

k k '~ . .. . d bir ka.ıada elli·~iı'1 
cı emıgı uıerın en .rilı • 

ehre .~ "'O' nuıtır. Ahmet bunun Ç ff\ef\11\l 
bor:duğunu iddia etrnekt~ "e 
den tazminat istemcktcdır. İJl ~· 

• hke~fl .. tl.t• 
Tıbbı adlı bunun ııw ·tdiraıır· 

atine ait bir cihet oldu~unu b~ıel -~ 
Müddeiumumi Ferıdun. fsıll" 

-.Jarı iJI' 
atlar akademisi hocalarwu 1.rı) o . . 

chr ukUf o .. ·~1111 
Hakkının phit ve ıv .. ıeUı• it 
lenmesini ve izlerin çehre ~e tef~ 
bozup bor:madıfının bu ıuret 
edilmesini istedi. . ~h@e~~. 

Geçirdiğimiz bu kararsızlık devre. 
sinde in8anlığı böyle mUhlfk bfr enca. 
m& ınllltaha.k addetiniyenlerin, lnaa.n.. 
lığm 'bu mUUıla bell ve ıa'fın.pl.a.ıı kur. 
tuJmumı temennJ edenlerin bafmda, 
bUtUn iyi niyetlen ve tıı ııbhat ve 
nikblnllk. neereden btınya.t ite TUrkL 
yenin 11tıtMfat1f\ına 1namnllıdır. 

"- bpanyadaki dahili harbin alev. 
lenmesine eebeb olanlar veya İspan. 
yadaki karde.'.j kavgasının başlamasını 
kolaylaıtıranlar ve başlaymca iki ta
raftan birine yardım edenler bugün 
glriftllderi itte namus belbı devam 
etmektedirler. Yoksa onlar da bu hl. 
diae dolay11siyle yUklendlkleri me!'uli. 
yetlerden bunalmıılardll'. Onlar da. en 
dürlllt bir bitaraflık muhafaza. etmiş 
olanlar gibi sUrilp giden bu beli.nın ıs. 
tırabmı çekmektedirler. Franko gale.. 
J;e ederH Vali.ns mefkuresini tahrik 
edenlerin ve Vallns galebe ederse 
Frankonun lhtirulanna fnkipf imkl. 
mm verm.It olanla.nn yeni bir fedakar. 
lıfa k&lkıfD\&]c ve hpanyada yeni bir 
banketin lnltiative'lnl ele almak cUr. 
etilıl ~lerl, hiç olmaua. u. 
Z\Ul bh' uman için, tahaddUA edecek 
emrivakii kabul etmeleri ihtimali var. 
dır. 

___ , ___ ..... r-ı---1. _.....,._...,.tutu, """""' ... l.111 

tenekeci Mitoıı ile paatırmacı Manollklnltı, 
blr ıe!aret tercUmanr Ue blr bedeıtan tel. 

-· ı-

naltyor yahu:.. , 
Dedikçe, kemiklerinin içi ~ızla:•an ve dişle. 

rt biriblrlne yapı,an da.\kavuklar: 

Mahkeme de. müddeJ_p~rııııe'~ ed' 
" tegı" veçhııe ıcarar verdı. . lıl<ed' 

b
. . . . Ü .. 1 ail u .. kkı nı• t ,-r 

Huzur ve ıUk<llıun bUyUk doatu, 
emniyet ve sulhUn bUyUk taraftan o. 
lan TUrktye Cumhuriyeti Nyon multL 
velesinl imzalarken ne dUtUnmUıtUr? 
Nyon konf eranıından elde edilen neti.. 
ce bu Türkiyeyi memnun etmlf midir? 
Memnun etmipe bu memnuniyetin 
§ekli, m&n.&Sı ve nesçi nedir? TUrkl. 
ye ve müttefikleri tarafından imz.ala. 
nan Nyon mukavelesinde §U menhus 
korsanlığın imhasından gayri bir he. 
aef aramak mUmkün mUdUr? 

Cumhurreisi tarafından bir milli 
irade ile fevkalade toplantıya davet 
edilmiş olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi huzurunda. muhterem Başvekil 
!smet lnönünUn dil.ti i.rad ettiği nutuk 
bu iki sualin en a~ık cevabla.nnı ihtiva. 
etmektedir. Şöyle ki: 

l - Nyon mukavelesi hiçbir gizli 
hedef ve manası olmıyan bir siyasi 
vesikadır .. 

2 - Bu mukavele sadece kor3anlı. 
iın devamına imkan bırakma.mal<, de. 
nlzlerln emniyet ve hUrrlyetini temin 
etmek arzusunun bir ifadesidir. 

3 - Bu anlqmanm muhitini genia. 
Ietmeal, kıymet ve kudretini.n çoğal. 
muı demek olacaktır. Biz bu anlat
ma dııında kalan devletlerin bu anlaı. 
m& içine girmelerini tercih ederir.. 

Muhterem Bqvekil, eu Uç eau ile 
hulba ettiği bu mukavelenin tamamı 
Uwindekl teıhisinl de oöyle ifade edi. 
yor: 

"- Nyon'un umumi dikkat ve hu. 
eaalyeti Uzerinde toplamaın &ktohm • 
duğu zamanın ntlzaketidlr.,, 

Yani demek istiyorlar ki: 
"- Korsanlığa karşı tedbir almP 

nm yirminci asrrda. medeniyet ve in. 
l!a~1ığln gayet tabii bir aksül!meli !U

~tinde tcf~lr ve telAkkisi icab ederdi. 
Fc.kat siynsi dünya öyle garib bir psi. 
koloji içiuclcdi:- ki en doğru. en ma. 
kul, en tt'.hii htı.reketler b;le çok teh. 
Jikcli Ye 1'.'_,k aykırı bir surette tefsir 
edilmektedir. Eğer Akdc.nizin bir kı. 
yısınds. rezı m<:nf aatler gayet endiec 
vcrid bir mt:-::rı:.lelc içinde bulunmasa. 
la:-dı Nyon muknvel~inin aktedilmiı 
l'llır.tsı vt>yo. olmaması üzerinde kim. 
s~ kafa yormıv:. limmı görmezdi.,.' 

Niçin? 

Fa.kat ya bu beli bitmez ve bu 
mllmıin fekliyle devam eder dunına? 
O zaman mevcut krizin daha berbat. 
latınuma, daha. çok mUz'iç ve ... müh. 
lik olmuına mev'ud nuariyle bakıla. 
billr. 

• • • 
Parlsten relen haberler ttalyanlann 

Melili.ya yeniden 7000 asker ihraç et. 
tiklerini, bunların ve bunları takiben 
gönderilecek olan diğer İtalyan asker
lerinin Frankoyu takviyeye memur 
cdilmiı bulunduklarmı bildiriyor. 
Berlfnden de buna. benzer haberler ge. 
liyor. Eter bunlar doğruysa İtalyan
ların \'e Almanların Nyon mukavele
sinin muhitini genişletmek temayülü
nü göstermekten çekindikleri ,.e umu. 
mt temayül hili.fma. olarak ''Frankoya 
Ytptıkla.rı yardmıı geni§letmek,, ar • 
ZUBuna. kapıldıkları neticesine varıla. 
bilir. N1on Konferansı yalnız denizal. 
tı ve deniz Uıtü gemilerle tayyareler 
tarfından yapılan korsanlığı menet • 
mek kararını vermiş bulunduğu için, 
mukavelenin tatbikma memur edilen 
devletlerin herhangi bir limandan iııt. 
lere rönderilen ve araruluııU tellkkile. 
re, kaldeM, kanunlara ve ahklma. 
tamamlyle aykırı olan askeri yardım. 
lara., takviye kuvvetlerine karşı ko. 
yac&k bir aallhiyetleri olmadığı mey. 
dandadır. Acaba, mUzakeresinden ve 
imz.alanma.ıından çekinmiş olan bazı 
devletlere imzalanmuı imkanı hlla 
temin ve tavsiye edilmekte o. 
lan Nyon muka.veletıi, muhiti • 
nl geniıletme~ imkanından ma.h. 
rum kalırsa, bu mukaveleyi bir 
buçuk celttdc akdetmiş olan devletler 
aralarındaki nnla,manın hudud ve şü. 
mulUnU grnieletmek tarafına gidecek. 
ler mi? Yahut koM!anhk devam eder 
de Nyon mukavelesi mucibince vazife 
almış olan hıırb ı?l'milerinden biri bir 
tecavüze maruz kalırsa ve bu tecavü. 
zil yapan korsanın milliyetini ispat 
eden bir taknn deliller elde edilirse ne 
olacak? Nyonu imza etmi~ olan dokuz 
devlet korsanlığı teşvik ve himaye e. 
den devlete bir der! \'ermeye kalkışa
caklar mı! 

Akdeniz.de korsanhğın artık devam 

etmemekte olmasını temenni edelim. 
Fakat eğer ediyorsa ve edecekse mu. 
ka.vele mucibince vazife gören bir ge. 
minin tecavüze uğramasını bu dokuz 
devletin müştereken karşılıyacaklarını 
tahmin etmek li.zmıgeliyor. Zira ~u 
anda Akdenizde dolaşan bir Fraruıız 
veya bir İngiliz harb gemisi adeti 
gönderlerine yalnız Fransız veya ya.1. 
mz İngiliz bandırasını değil, dokuz 
devletin bandıralarını birden çekmiş 
gibidir. Velhasıl vaziyet, muhterem 
Başvckilimh:in büyük bir isabetle teş_ 
his ve tam bir vuzuhla if adc ettikleri 
gibi "bulutludur ve patlanuya müsa
it,, tir. 
Eğer patlarsa bu patla.yıştan şu 

devletin veya bu devletin karlı çıka.. 
bileceğini tahmin edebilınek saf dillik 
olur. 

BugUnilR son sistem harb vaıuta. 
larına sahip devletler arasmda çıka. 
cak bir harbin insanlık ve medeniyet 
için misli görülmemiş bir felaket ola.. 
cağı rıyazi bir hakikattir. 
İşte İnönü hem bir başvekil zaviyesin. 
den hem b·r asker vaz.iyesinden baka. 
rak muhtemel bir harbin medeniyeti, 
içtimai nizamı ve insanlığt nasıl bir 
uçuruma ~ürUklemiş olaca~ını görü. 
\'Or ve iııte bunun için ihtiraslarıra 
~ -
gem vuramıyan. sulh ı:uuruna ulaşa-
mıyan dünyaya haykırıyor: 

"- Biz Türkler böy)e zamanda 
harbo1maıı ihtimalini büyük bir facia 
"ddediyoruz. Açıkça böy)e bir dehşet
ten bahıedişim herhanr;i bir harbi rela
lcet uyd1ğ11ndand1r. Yeni bir patla
ma mamur ıehirleri ve memlekeleri en 
kısa bir zamand11 kül haline koyabilir.,. 

Bunun içi.n hir insan olarak elimiz· 
<l~n geleni yapnuya mecburuz. 

Bu sözleri !!Öyliyen ağız her tecavü
zü kahretmek imkanlarına bol bol sa.. 
hip olan kudretli bir devletin tercüma_ 
nı olduğu içindir ki insan, medeni ile. 
me musallat olması muhtemel bir har. 
bin karşısında ifade edilen bu tedeh. 
hüşdc sa.dece muzta.rip dünyaya karşı 
,öst~rilmi§ bir merhameti sezmekte
dir. btc bu merhamet ve insant hüvi. 
yet Tllrk De,·letinin en bariz vaııfıdır. 

ş.,..;p CONDUZ 

- Evet etendimlZ .. Pek ıııcak, ıu buı:lu 
ıerbeUer de olmaaa halimiz ne olacak! 

Derlerdi. Tabii kUrkUnün arumdan anca!< 
burnu rörtilcn efendi hazretleri bu aahneye 
kahkahalarla gWerdi. 

Kışın yaz oyunu oynayan "Veli efendi .. 
yum da kış oyunu oynardı. Bu ıefer camlar 
ve kapılar 11mııkı kapanır. Efendi hazretleri 
ıoyunup dlSkünUr, ıırtında incecik entar!, 
göğUı bağır açık çıplak ayaklarını uzatarak 
köşesine geçerdi. Dalka\'uk efendiler, 11rtla. 
rmda kUrk, ayaklarında yün çorap ve keçe 
terlik, sıralanırlar. Odaya bir mangal, bir 
manrat daha, bir mangal daha gelir. Hepıi 
~peleme ateş dolu. Semaver ile salep gUğll. 
mü ortadıı.. Uıaklıı.r d;yarlıı.r çıı.),, dayarl11.r 
ha\'lıcanı, ııalf'bl, ht'ri!lcr baylım baylım ba. 
yılır. Sıcak:tan eriyip tükenirlerken e!en1l 
hazretleri buzlu ııert-etlnl içer: 

- Yahu efendiler .. Böyle ne olacak, hava. 
lar da pek soğuk gidiyor! derdi.. Berikiler 
hep bir ağızdan: 

- Ya efendimiz, havıı.lar pek ııoguk. Ha~'. 
dl biz ıayel devletinizde eıkmtı çekrnlyoruz 
ama ... 

Derken, Veli efendi zada kahkahayı salı. 
verirdi. 

Tabii, kı17 oyununun da, yaz oyununun da 
sonunda dalkavuklara ih~an çıkardı. Efen. 
di, iki kahkahuıııım bedelini bu biçarelere 
bol bol öderdi. 

Reıat Ekrem KOÇU 

Vefat 
. Merhum Müşir Alyanak Mustafa 
Paşs. mahdumu ve merhum Çürilksulu 
Oaman Paşa damadı Sadıkza.de V&f•U· 

nı kaptanlarından Fikret Alyanak i:.? 
Trabzon inhisar memurlarından O!· 
man Alyanağın babaları ve dig dokto
ru Übeyt Ölc;erin kayınpederi Harbiye 
Nezareti Nezaret Daireııi MüdürU u
mumiliğinden müteka.it (Şevket Alya
nak) oorayi tebdilbava bulunduğu 
Tn.bzonda kın bir hutaıığ/ müteakip 
Allahın rahmetine kaVUfmU§tur. 

(97M) 

Hayvan serırlsl 
bugDo açılıyor 

193 7 İstanbul vilayeti hayvan sergi
ıi' ı bugün aut 14 te Edirnekapı dııın· 
daki temizlik ahırlarında açılacaktır. 
Serginin 1cüşadmı Vali Muhittin Üstün

dağ yapacaktır. 

Sergiye 7 5 kadar hayvan ıetirilmiı 
tir. 

ırıncı ı nu ım 0
• ıci1'• / 

· .. rinde ıet 
davacının çehresı uıe . 
parak neticeyi bildirecektır. ~ 

Sahte yüz liralı 
ıet 

Aslına çok bell ,·ş 
şekilde yap•1

0:erif '1'9 

Sahte bir yüı liralıkla alıf ıarıdıif1' 1 

. . .. ·n yak• mak ıstcrken bırısını ·ç 
d

.. k .• ıe tıı 
un yazmı~tı . b\l ır 11• 

ilk tahkikatta Ahınedin '-••t far~ ... 
d - yan.. J a•· 

bir alakası bulunma ıgt, Jl~ıl' 
da olmadan ıahte parayı kU f' 

lalılmı}tır. ·rarıe b•fl~~I 
Sahte para gayet ınah1 

• e 1a?ıt' e• 
· k t edihrıc a tır. Ancak çok dık : Tahlci~at 

meydana çıkmakta ır .. , cktedıl'· 
hemmiyetle devam e.dı.nı 

Casusıars 
. karşı de•'' 

Almaoyada şld d• 
tedbirler alJO 1' uıe· 

batlaın' tıile' 
Almanyarun yakında fırsat l'a 

ıarırıı ~ 111•1 
re olan aakeri manevra a ltl". ıöı· 

rnane"r 1'fı rek, bazı casusların ğıJ arı .. 1iıııı 
sokulmak imkanını buı.du susıarı 0 ı>f' 
ğm.dan Alman hükurnetı c;a buıuıııı' 

·-de 
le tehdit eden bir tebhg 11 

tur. teleri· .4~tı 
Bu:ı:.in Alman ıaı:e ıcuçU1' e• rill 

harp teknifi hakkında en e<1erıl' ır 
•ft' ,,, 

bile yabancı ca1uslara 1 "e b\1 tlc· 
idam edileceiini yazınalct• ,ıart1" ..ıııl 

. et ceJ • ..ıeter> 
nuebetle vatana hıyarı i r ,rıaoY 
bi.lc: eden kanunun en ı: ı • 
hatırlatmakta.dırlar. 

ı Vefat tof1l;;; 
Aıkeri dikimevi do~81 ,,e ~i ,·r 

hutahkları müteha.98 ıırırıe gece 
operatörü Nuri Sın~~ı dil~.tı e
Ccrrah Ha.sanın re!ı si bllfi ı.J C' 

vefat etmiştir. eena~ı'-.r:Jtl~~: 
renköyilnde fııtaa)'Ol'-f;tC11ıcö1 rı•"~ 
vinden kaldırılarak defrıolll et d1

' 

yıcedid kabristanına. tatl rıl1~ef1~ 
tır. Merhuma Allallta~~t e1 
ler, aile!ine beyanı 



etlerde de 
tun telAkklsl 

~ aeoıştl 
llu,yada iken tarihin iki türlil 

L:; tardı. Birincis~i metbur maa
~ Lunaçanki temsil ediyor

.. Bu zat, dünya mikya11nda 
ıııUnevverlerden aayılmaku

'- tarihine dair vesikaları ve abi-
"'1bafaza etmek için, inkılipçılar 

' biit:ın nüfuzunu kullanıyor~ 
•tın itler yapmasına mini' 
Fakat ona, biru da "iyidir, 
~ bayle eski kafalılıkları var-

ta. · nazariyle bakarlardı. 
)!' cereyanın batı Pokrov.ıü 
~ bayır, onun da maddi tahrip-

blç allkaaı mevcut değildi. O 
bV ilimdi. Meseli. Petro

dald Taarakoye Selo saray 
it..~- , çarbta kartı nefretini tah
:-.- için hücum etmit- Bümı1-
"-i;et vahim. alt katta büyük 

~lar: "'Girin l Burada ne 
11pm !., demftJer. Hük da o 

'ffedeniniz, pek fena pisleme-
lnınıaplamı, ihtillllerin bay 

olur. Bunları pyet tabii cCSr 
boite.W llimlerinin en eol

~yle bolfCViklife atfedilen 
!lbripUrbldatt ıyıp, kötil aay-

Oıııann "yducıbft., tarihin ea
telakkiaini detiftirmelerindey

\ ~i bayle bir "tahrip-

~ tarih meteleai cUniln mevzuu 
\ar lttada, Sovyetlerde de Ruı 
~ b:lyük bir alAka uyanmrı 

• Pokronki, aruuluaal-

~r telikkllerin fikriyat-
'- l.unaçanldye raftneD tarih 

diktat5ril olmuıtu. Onun 
lbndi yapmakta olduğumuz 
Prthiatuar (kablettarih) saya 

fUtUriatllje kaçmıflarch. 
ifratJan Sovyetlerin resmi 

- --· bile, son ~amanlar& kadar 

erin ilk gayesi dünya inlu
için, mazinin bu telüldıi 

,.::•aııe ihtimal kabili telifd. 

""tınak İltiyen ~nç adamlar 
dtlerine ma.nevt mirular br-..._Jki olİatadlan nuıl inklr e

~onki mektebi 4e, - bu
lıra...~ekle beraber - mazinin 
~Wderini meıkat reçiyor, 
~ ve fertleri kendi devir-

~le defil de, markilt pren
'-aai.iyle ölçilyor, bunlar· 

lllilabet, makbul. dilerle-
ilaerdud hUYiyetler halinde 

Alevlerin,,. j/Gftltl(I m!krop aokul.ama aıDı için Ç(IJl§tıkları gayri mhhi ooziye te rağ~ ·c:ıanymmı en acıglam inaanla
" olda&kJannı iddia eden Galatada Zitıdan sokt.ığındo.ki dökmui di.ikkdNıtlrmdan biri.., 

lstanbul konuşuyor I 

Mikrobun, sineklerin ve 
hastalığın yaşamadığı yer! 

Galatadaki dökümcüler, çahşma şeraitinin 
bütün kötülüğüne rağmen hayatlarından 

çok memnun insanlardır 
vazan : Haberci 

fatanbulun, en merkezi bir yerinde 
olmaaına rağmen, Galata ldaha doğru 
su Qalatanın lir çok sokakları, eminim 
ki çoğumuzun meçhulüdü.· 

tıte bu yazıdan itibaren bir iki gün 
sizlnle bu sokaklardan bazıla .. ını dola -

~~~~ f 
Burayı k~zmevi 'bana ·~--'•ttnı ıv~u 

Ali hatırlattı. Bir gün matbaadan çılc;. "' 
mıt Adalara fitm'ye n:yet rtmittik. Fa
kat bir dakika geç kalmak, bize vapuru 
kaçırtb. Nefes nef eae Adalar iskelea:ne 

gelip te, köprüden ·henüz açılmakta olan 
vapuru mahzun nazarlarla seyre batla· 
dığım zaman, arkadaıım: 

-Ne ıyapalım, üzülme, do:li. Biz de 
gidip. Galatayı gezeriz. Hcııı merak et
me buralarda da çok enteresan teylcr · 
görecekr.!n •. 

Vakit oldukça erken, hava çok ııcak. 
tı. Böyle bir vaziyette dar sokaklarda 
dolatmak eziyetli b!r iı owc:aktı amma, · 
çarniçar doıtumun teklifini kabul et -

Jalatadaki dökm~ci dükkdnlar ından başka bir manmra ••• 

tim. 
TüMle giden aokaiın altındaki cad

deden saptık, kırtariyec ·1erin, makine 
dlt ve edevatı aat.·m dUkkAnlann, mu -
pmbactlann, yorgancıların ()nünden 
reçerek Pe~ puan istikametinde 
ilerledik... Jta.ııyon. otomobil ve yük 
arabalannm biribiri pqi sn a mUtema. 
diyen ifledit' bu yolda, bir kazaya uğra 
mam.wk için daraeık yaya kaldırnmnda 
dülddn camekinlanna &deta yapıprak 
yUrO'yorduk. . 

Pe,..mbep:ısanna yaldaımak il.zere 
iken, Ali kolumdan çekti. Soldaki iki 
innnın yanyana dar ıeçebilccefi bran • 
bk lir tokalı gi>ıterdi. 

- Burada:ı, sapalım, ded{ .. 

Bu södim ona. sokağın Uzerine Otu 
yumcu Talıir aokald levbaıı aaılnuı
tı. Yolun il-,: ~rafında pis suratlı 

küçük küçük demirci. hırdavatçı dük -
.klnlan bulunuyor. Derde. t0kaifn ufa
cık bir meydancılcla birlett · tl istika -
mette ite milthif bir dua.an bulutu 
yükseliyordu. YUrüdüi:lr..Uz ıokak 

öyle dar. 5yle garip bir vaziyette idi 
ki. bu dumanlilra baca vatüın'ni göre
rek. hepsini bısim tarafa dotru çek'yor, 
bizi, ıözle:inıizi ,açamaz bir hale ıet'
dyordu. 

Bir an iç:nde, atq ıibi YJ~ıya bat • 
l~an ıözler!mi el'mle kapatıp: 

- Bu ne, ne oluyoruz? diy . sorduın. 
Dostum 
- D6ldlm"lileiin dumam, diyordu .. 

Tıpla SWeymaniyede rast geldiğiniz 

ritmi§ bir yerdi. Dumanı çıkan dükkan
da, lir kömür ocağı yanıyor, mütemadi
yen itliyen körük bir taraftan kıpkır -
mızı alevi büyültürken, bir taraftan da, 
duman bulutlan y\Jcıeltiyordu • 

Dükkanın içinde, elleri, yüzleri kap• kara, ufaklı büyüklü, bir alay insan 
muhtelif itlerle meıguldüler. 

Kirniıı körUfü 'çal11tınyor, kimiai o
caktaki kömüre bakıyor, kimisi dökiim 
kalıplamır huırbyor, kimisi de eritile
cek demir parçalannı yerleıtiriy.>rdu. 

Tam faaliyet il.zerinde olan dUkkinın 
8nünde bl.t' adam yere pırıl pınl panl
dıyan prinç parçalan koymuı. elinde 
kocaman bir mıknatıı garip bir itle meı 
guldü. 

manzaranın epru göreceksin, tundi.. _ ..;._~..lifi...., 
Meydana kadar ıözler'm kapalı yü- J Zindan ao'ka§ı meydanuıdaki çöpliJ.k 

rUdUm. Ancak orada etrafıma bakbm. ve ı>ek garip v:r va.."iyel.te du~ tek 
Buruı, dökümcü dUkkAnlarlyle çev- pa~ 

• 
Biz de buraya doğru sokulduk. Haki 

katen acınacak bir terait altında çalıpn 
bu insanlarla konuıtuk. Hem itlerin=. 
görüyor, hem cevap yetiıtiriyorlarch. 

- Ne derdiniz, vardır ıizin? diye 
sordum . 

Hep birden güldWer. Ben acı acı söz 
ler iefteceğimi limit ederken, en yaı
lıcası bek:lenmiyen bir tarzda cnap ver 
di: 

- Allaha ıillriir biç bir lderdimU yok 
bizim. 

Sonra ocaktan yübelen ve harareti • ta bizim yüzümüze kadar çarpan alev 
ıütunun göttererek: 

- Siz tunu gCSrUyor musunuz, dedi
Hiç bunun yanına mikrop, •=nek ci
rebi'fr mi hiç?! Bakınız hepima çivi gi 
bi adamlarız Bizim aan'atta, haıtabk 
nedir bilinmes. 

Burada, komtu dükldman drpn çı. 
kıp yanımıza celerek bizi dinliyen bir 
genç, me.lektapnın sözUnU yanda ke
sip lif a kanttı. 

-Benim babam, tam 85 yaşında öl. 
ijü, O da dökümcü idi. Ben ~ da 
çok yapyacağım .• Niyetim yüzü bulma
dan yolcu olmamaktır. 

Sırtındaki kolsuz fanitidan açıkta 

kalmtto vücudunu:ı çıplak yerlerine dik 
katle baktım. Ço!c genit ensesi ve kuv

vetli bazulan ile bu genç değme pehli
vanlardan daha heybet\= cörünüyordu. 

Ben onu seyredcrke'n, yüzü ıö.dl bp 
kara olmuı. üçilncil bir adam döldlm • 
cüler için söylenecek sözler: tamamla
dı. 

- Geçinecek kadar pua lda kazanı
yoruz. Daha ne dert aranmız bizde .. 

Toz toprak, boğucu duman içinde 
mesut bir hayat yapyan bu insanları 
bir kere daha hayretle seyrettim. Sonra 
~dan gitmek il.zere Afoyi aradım. O-
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Eskl vall ve fehremlnl 
B. Haydar 

ıı:.k1 lataııbul nll ve febremlnl· Ba7dann, 
bu ıteb.nı lla)'U yantmu dolrunmUftu. Dllıi, 
o zatın öltbatbıtl lfHen berkee, Bayclann 
sördllj1l itleri \'9 bunlarm mllebet dellllerlnl 
hatırladı. B. Felek de meıtuıma dair yudıit 
bir fıkrada eaıeömle diyor ki: 

ö lüm nekadar Hakkm emri ve fanllerl.n 
içtin&p edilmez mUtterek akıbeU oluraa 0

1 
.• 

8Wl üzerimizde daima elem ve tee8811r bırak. 
mad&D seliP seçemea. 

DUn htanbul Şehremini Haydarm ölUmtl. 
nU l§IUnce bundan 13 MD• evvel Manllya. 
dan t.tanbula gelirken opertör Cemil (pqa) 

ile olan bir görUfmemi hatırladım. 
Daha ziyade t.tanbul ŞebremlDllğl zama. 

nmdakl lcraaUyte tanmmq olan operUSr ba
leflerlnden ba!uıederken merhum lçln: 

"- Şimdiye kadar gelen şehremiDlert ltln 
de en mllapet lf cörmflf bir adamdır . ., 
DemlıU. Ben bu lllSzU IU&lye tefldlUma 

hamlettlm. Fakat o tuhlb etti. 
.,__ Ha.yırt ıuaı,. lfl bir teY dellJ. Kez.. 

baha yaptırdı Ye mab&b•~D birkaç milyon 
hık varidat temin eW, dedi.. 

Haydarm öJOmQyl• mQteeuir sartınen bir 
çoklan onua l.tanbula yaptıtı en bUyttk hlz. 
ıneU IU&lyede bulurken, ıı bqmda tataııbul 
betediyMIDbl paraya olan ihUyacmı duymUf 
olan operatöri1D merhum lıakkmd&Jd illide. 
rlDl en ..ı&hlyettar bir 19b&det ll&J1D&k za. 
ruretlDde bulunuyorum. 

Ben rahmeWyi llkönce 92' te tat&nbula 
gelmlf olan Romanya mllll taJcunma Tokat. 
Uyanda verUmff bir al)'&fete rtyuet ederken 
~ ValWkteD bıflkAkfne kadar bir 
daha sörUfmedlm. 

Ama bu bir defalık temu bul& onun a&. 

ınlml. demokrat n •Um tablaW blr adam 
otdul'U IDU'baml verdi. Zaman seçti. O va. 
Ullkteıı çeJdldf. <Jetdl ~ Bil' daha ondan 
baheedlllrken lfltmedlm. Yalllm bir kere -
'beUd bımd&ıı dDrt bet ... enet - blslm 
matlwenm &ltlndek\pub tqlarmm &l'UIH 

Jratran akıtan bir amel819 nezaret ederken 
~ w o mQnuebeUe geçinmek lçi.G 
mUteahhlWk etutlni ötnndlm. 

Şimdi de bu ınUtnul n reallaUSr adamm 
eeııebce llllndUIQDG lflUyorum. htanbula 
hlzmeU vardır"-kadlrJlnu !atanbullular adı. 
na öJOmUne hayıflandım ve acıdım. Hizmeti. 
Dl unutmacfılmlm tabutu ardmdan lllSyU. 
yonıs. Hak rahmet e,Uye. 

·CUMHURiYET' de: 

Gizden .. - hUkuku 
dUvel 

Server llelll J'UQ'Ol'I 

Blr Untvendte taıebuf, hukuku dOvel im. 
Ubaamda muvaffak ol&m&mlftı. Kendl8lne 
aordum: 

- Hani iyi bir diplomat olmak Jatediğlnl 
lllSylOyordum, mWeUeraruı hukukuna nlçla 
çalrfmadın? 

- Ben daha mektepten çıkmadan evvel, 
bu hukuk, beynelmilel mQauebeUente IUb.ır 
dan dllfllıete 'bafladı. Kektebclen çıkınca bU. 
bUlOn kıymeU b•mu dl18 korktum. 

- Gallba, dedim, lfmdl politika Alemtncıe 
bu hukuka yan çizen devletlerin adamlar 
da, mektepteylen •Dln dbl dOfUnmllfler. 

AKŞAM'da: 

Beldedll lmlz ne,..ıpt 
Dlla ~ lrh in.........,.. mtUalm 

toplutmnı dlDlaDek ..... ~ ...... 
seomlftl. ~ sure ..... "Dlldmtlern 
lllHaaaDda p11aa "'*' 1ı1r fdEra, ~u 
" ....... P3'9l ~ 1111Jat17w, fdua tlJle. 
dlr: 

DUn B07l1k Jıllllet 119cttmlnde fevtwlde l:lr 
toplantı oldu; tmiet !naatı nutuk llfJyledl: 
pek çok klıue, merak n b.,.cu1a radyo 
bqmda 'bekledi: --SU yok. 

Radyo ne ıuna bekllyerf 

nu, meydanın orturna yıfrhm! çöplerin 
ve bu çöplerin tam batına bir kuman • 
dan azametile ctilrf1miı tek bir eNi pabu 
cun resmini almakla menut duldüm. 

ltiri 'bitirdikten IOm&, hem bana \!of 
geliyor, hem de blll güUiyordu. 

- Ne oluyorsun? dememe vakit bı
rakmadan anlattı: 

- Şu pabucun haline baJr, eter ken 
dini tutar da gWmezaen Mil& iatedijini 
veririm • 

Filhalıi.b ben de rUJmiye batladım. 
Fakat buna sebep, ç6plerin ırama 

yerlepı tek ,_ı,ucun ıarip vaziyetin
den ziyade karpJd _..tın bqmda gar. 
oüfüm bir ima idL 

Burada (Zindan sokak) yansı oku. 
nuyordu. Bulundufumus mevlrie tam 
llyık bir ilim. Fakat 6ç metre CStede, 
geldrlfmiz yolun lberin.ieki (Kuyum -

cu lokaft) iami blitUn bunlarla lSyle 
ıarip bir tezat tqldl etmekte idi 1ri, bu 
manzara karpamda gtllmemek halıtb· 
ten elden cebniyordu. 

HABERCi 
YARINA': Pıçıcıbk niçirı CSlüyor. 



Dersim hadiseleri Denizaltı gemisi! Döviz kaçıran bit 
m:..-:~~aJl~~!b:::: şebeke yakalandı B&§vekil İsmet İnönü meclisin dün

kü 1çtimaında Nyon anla~ması görü. 
&WdUkten !Onra Dersim hadiselerine 
temas ederek §U i~tı vermiştir: 

.,_ Bu toplantıdan istifade ederek 
büyük meclise dahilt bir mesele hak. 
kında da. maruzatta bulunma.k için i. 
zin isterim. 

Ark&da§lar, faydalı faaliyetinize 
fa11l& verdiğiniz zaman size Tuncelin. 
deki vaziyetin bir hulasasını yapmı~
tnn. O günkü vaziyeti tafsilen an.et. 
mi§tim. Şimdi size Tuncelindaki vazi. 
yetin bugUnk\l halini arıetmck iste. 
dm. 

Cumhuriyetin ima.r ve ıslah progra. 
mma muhalefet eden, nUf usları az ol. 
makla beraber altı a§frettlr. Buglin bu 
altı aeiretten müşevvik ve sergerde ne 
kadar adamlar varsa bunlar reislerile 
beraber faaliyet imkanından tamamen 
mahrum b1rakrlmı1lard1r. (Alkışlar). 
Altı aşiretten birinin relp.leri imha e.. 
dilmiı ve diğerlerinin reislerinin hep
si yakalanmı~. adalete teslim edilmi§
tir. 

Tuncelinde isyan ve ıslahat an'ane.. 
ai, Derelmln bUtUn hatıraları, dağları. 
tepelerile bir takım a~ılmaz. geçilmez 

. ve bütün ~yanlara mesned olan yuva. 
l&rm ve istinat no~aluının hikayele . 
rinden ib~ttir. Orada Kutudercsj, 
Kalan deresi, Dojik baba dağı ve ea. 
ire ~bl isimler vardır kt, sadece bu 
isimlerin telUtu~ ve eskiden bir çok 
seferlerin bunlardan biri etrafında 
kördUğUm olup kaldığını, bahusus. ia. 
yan edenlerin bunlardan biri içinde 
ıqfma.rak qılmu bir melce halinde 
maksatlarına muva.!!ak olduğunu ifa. 
de ederdi. 

Cumhuriyet ordusu ve zabıtası bu 
hldiae osnumda. yaptığı takiblerde 
hura.te olarak zihinlerde yerle§en ne 
kıdar uçurum halinde dere ve ne k~ 
dar çıkılmaz dağ vuıa. hepsiui Anka .. 
ra sokakları gibi baıtan başa geçmiş. 
lerdir. (Alkıılar). Kanun götüren or. 
du, 'anda.rma neferlerinin ve ordu • 
dan bir neferin ayak basmadığı yer, 
inmediği dere ve çıkmadığı tepe yok
tur. (Bravo sesleri, a.lkı§lar). 

Cumhuriyetin ı:slahat ve imar prog. 
ramın& muhalefet eden bütün engel. 
ler ortadan kaldınlmıı ve progrnm bir 
~ fasıla vermekslztn ilerletilmekt:e 
bulunmuştur. 

Bugün orada yapılmakta o1an yol. 
lu, kıtl&la.r \'e karakollar. mektep • 
ler, hükumet konakleriyle memleketin 
en mamur ve en ıtyade i§ içinde bulu. 
)'.an bir muhitinin manzarasını gör -
mekle aiıe, hepimize zevk verse ge
rektir. (Alkı§la.r). 

Arkıdqlar, muka.vemet va~yeUni 
bertaraf ettikten tonra, halkın refah 
ve eerbeltiai için takib edilen progra. 
ma devam ediyoruz. Bu vaziyeti size 
anederkeıı yaıın bqındanberl devam 
eden faaliyette ka~mılması mümkün 
olmıyan insan zayiatının da neden i. 
baret olduiunu, olduğu gibi söylemek 
iıterim. DUn akpma kadar yani 17 
Eylt\le kadu Denılm harek4tmın ha. 
ımdan itibaren verilen zayiat ~udur: 

Subay: bir ~ebit, dört yaralı. 
Er: 28 şehit, •6 ya.rıılı. 
BekQl: bir 1ehlt, bir yaralı. 
hkadaıhı.r, cumhuriyet kanunları • 

nm hUlrUmlerinl yerine getirmek için 
uiz C8l'llarmı ıevırek bu vatan uğru. 
na feda. eden ıubay ve er biltün vatan 
evll.tlarmı huzurunu~a hürmetle ya. 
aediyorum. Bu vazifeyi ifa etmek i. 
çin bUtUn kudretlerini a§kl11. tıarfedf\n 
Cumhuriyet Ordusunun ve Cumhurl. 
yet jaııdarmuıqın, kumandıınlat'ına, 

eubay ve erlerine ta.kdir ve şUkranla. 
nmızı üade ettiğim uman B. M. Mec. 
liıtinln ufl hiHiyatıru if e.de etmi3 <>1-
dyfuma eminim. (Bravo ıesleri. alkın
lar}. 

Arkadlflır, bUtUn bu hareket e~na. 
zında isyana i5tira.'k eden, !ğt'tl edil. 
mig zavaJhlarda vukubulan ıay'atı ol. 
dufu gibi si~ eöyllyeaeğim. 

mUnden ıarar görmU3lerdir. Bilerek. 
bilmiyerek. muhalefet yoluna sapıp ka 
nunun şiddetli tedibatına maruz kal. 
mış olarak hayatlarını kaybedenler 
hakkında da B. M. Meclistnin teeeaUr. 
lcrini ve bunun diğer vatandqlara ib. 
ret olması temennilerini ifade ediyo. 
rum zannediyorum. 

Arkadaşlar, hakikati Türk milletine 
olduğu gibi söylerken bulundufu gibi, 
bu kadar u~un aUren cumhuriyet ka
nunlarını behemehal yUrUtmek için 
gösterilen azim, §lddet karşısında bi. 
le zayiatın binnetlce hafif olmasma 
dikkatinizi celbetmek isterim. Sillhlar 
tok mUe$air ve slllhlan kullanmak i
çin hiçbir tereddüt olmadığı halde Is. 
yan edenlere kartı alllh kullanan or. 
du heyetler] ve cumhuriyet jandarma 
er bir hayatı kurtarmak için ve koru. 
ınak jçin ve içtinabı kabil olan bir za. 
rarı ika etmemek kin son derece şef. 
katle, kuvvet içinde mündemiç olan 
eefkat!edir ki, zayiat böyle mahdut 
sahaya inhisar etmiştir. 

B. M. Mcc1islnin memnun olacafı
na eminim. tsyana i&tirak eden aşiret 
reislerin 'n hepsi mahkemeye verilmiş
Jordir. TTmumi, tabii olan adliye nlah
ltcıııes:ne verilmişlerdir. Bunlar ha~ 
kimlerin ver"Cceği hükümlere göre, 
cumhuriyet kanl,Ullarının kendlleri 
için ic:aret ettikleri hükümleri, ha
kimlerin eğızlarından işiteceklerdir. 

Arkadaşlar, cumhuriyet kanunları • 
mn ancak refahı, um.ranı, iyi geçtnme. 
yi ehdef tutan hükümlerini yürUtmek 

için çetin sartlar içinde alınan mu~ 
bet neticelere ermek için cumhuriyet 
idaresinin kuvvetli olduğu ka.dar tef. 
katli ve adaletli olduğunu göstermek 
itibarilt Tunceli hAdiaesi en 11e>n ve en 
mukni bir miıal olmuıtur. (Şiddetli 

alk1ıtlar, bravo sesleri). 
B..,vekilin untkunu mlite.aldp !lelı 

Aüdillhalik Renda yapılan ta•nlf neti. 
ceslnl blldirdlkten sonra mecUı ikinci 
te!Jrlnin hirin~i gilnU toplanWl•'ıc u • .-
içtimam.a nihayet vermiıtri. 

Seyit Rıza arkadntlarile 
yllıletllrllecek 

Elbiz, 19 (Huıuel) - Yarın Seyit 
Rııa ile diğer ıuçluların mııvaechele .. 
rinln yapılmaaı ihtimal dahU!nd~tr. 
Seyit Rııa hapishane mUdUrlUğUno 

müracaat ederek oilu HUaeylnin hak.. 
tarını tammıyarak ara.dılni ıupet -
rnek istediğini, buna meydan verilme
mesini i~temi§tlr. 

• Bau binin verdiğl ifadelerde daima 

ka~amakh hareket ettiği ıörülmektt!
cllr. Bl.lna rağmen birı;ok sırlar kaçır .. 
maktadır. 

Çinliler 
Mukabil taarruza 

geçtiler 
Şanghay 19 (A.A.) - Tayyarelerin Şang. 

Jıııy Uzerüıe gece bUcumlan devam etmekte. 

dlr. • 
Central NlyUZ ajansına göre, Tanı Sepou .. 

da Uç yangın g6rUlmektedlrr Çinliler Japon. 
lann AJarıdenl:ı: kenıırındıı. Hatlçbe a ou el 
varında ı<ouan Youn'a bir lhraı; barekeUııl 
tardetmı,ıerdlr. 

Japon Jiaynaklp.rmdan gelen haberler• 
ı;örc, Japonların umum1 taan'UZU devam et. 
snektedlr. çın kıtalan Pekinin canubu ıar. 
bı.iude tam bir rJcat tıaliodedlr. Choehovdo.kl 
Çip kıUı.lan ya tamo.meıı teıılim olaçıı.k, ya. 
hut flıı. Mr tarııft.ı.n çevrUcrek imtıa edilecek 
tir. Japon çemberi gittikçe daralmııktı.dır. 

Tchentchonla Faucban ar"8ll)da ihata edil 
sn!~ bulunıt.n 1110 bin Çinli. Japonların taar. 
ruzlan karoısında henüz kurtulup kavur. 

ınımıl§lardır. 

Pekinden alman lıabcrler. tbata ectllf'!I 
Çiı:ılilerin 11() blq kl§I oJd4J\!nu göııt.ennektJ. 
ıHT, )iahşur kıtnları kurtarmak lo;ln, birçok 

lerlnde meçbCll bir denlzaltl reı:nlliııllı pr1.1. l!:aınlyet müdUrlu,t\ lıta.ç&llçüık bUrotu tıbat almmııtır. araY• ıe!d~ 
kopu ;örUlmUf ve bu pri•kopu orada karakol ötedtııbert bUyUll fu.l'Ytt rötteN!Jl bilinen, DUn \>UtUn ~ebeke etradı bir ınıış \'e tıtV ı. 
bekllyen bir torpidomwı topla parçalanıııttr. takat efradı blr tUrlU t••blt ~emlyea bU. sırada bir cUrmU me§hut yapı ıaııart1Y' 
Prl.akopu p&rçal&D&ll. ta.btelbahlr dıf&n ~ık. yUk dö'Yla htatçı pbefteUll d\ln )'aka1u. birden ele geçlrllml~tır. Ya:~::er. ıııu?ı•~; 
mala mecbı.u' kaltıua ve ı3 kJJldeıı mUrekktp mıttır. ta hir çok ecnebi parası. d da "eılltfo= 
oıazı mlll'etteN.tt Ue tuUm almm11tır. Galat&da Kuamu.ata._....... caddNlnd• ki 1 rt dö 1% aldığı bak1'lll 

Bu baber ll.lertDt 1zm.tr muh&blrillll~ eor. ~~ ~ rat, m e n v c 
.-.rrt.fhk eden J'utnle )ıf.anOolun ıve vapur a.. ele g-lrllmlıtır •• de\"I 

duk. Mub&blrtmlııiıl IÖDckr<ltolH tel.,...at f\&. " """ ' tal\1'lk
9

"'" Or" ,., •· centalarmdan Nl~Hhl. btl!.\'Yldl ve Alldi:ı ı:>Un bUtUn &'tin ve gec• ! dcsıııe ııı 
dur: blrlqeAk Clılt bir kumpanya ftldlQck döv~ edilmlJ, bir ço.k lçlmseterill l 
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:bnıtr lt Cbuewıl) _. DUn akpm burad• !<ac;:ak~ıtı:r yaptıkları tııLber alıtım'f ve ter. caat edllml§Ur. 
Boz.caada ~ıklarında bir tahtılb&blrln 1eeır 
a1mdıft ıa.Yt oldu. Fakat biru aıonra bu ~ 
yta.ıun t.mamen aılım oldu~ anl&11ldı. Ha. 
ber o kadar :ııayct bir f&Ylt Mllod' kıaltn\fltl' 
ki bu tab&h çıkan tzmlr cuet,lerinden hiç 
biri bu pyladan ba1ıM JUaum bil• rönn•. 
ınlılerdlr. 

Son Dakika -
lzmlrden kalkan 

vapur batırıldı mı! 
İzınJr 19 (telefonla) - Bu ııabah eehrlmlze 

gelen ma!Omata göre limanımızdan UzUm ve 
lnclr yükltyerek Hamburga ve Baltık llmnn. 
larına hareket eden Holanda vapuru gec:e 
bmtrden ayrıldıktan biraz ııonra meçhQl bt~ 
denizaltı gemisi tarafından torpillenerek ba. 
tınlmıştrr. Bu haberin doğruluğunu tahkik 
etmeğe §imdilik lmkA.n bulunamamı~tır. 

Fransada 
bombalar 

(B<ı§ tarafı 1 incid.e) 
mittir. Son auik11tlcr münasebetiyle 

tahkikat ve taharriyata devam edilmekte 
~ir. Bu hususta blit(in Fransız poliı 
kuvveleri ıeferber edilmi§, birçok ye
ni tedkikat yapılrru§tr. Fransız dahiliye 
neza.retmde, toplantılar tem41di ediyor. 

Cezıirde do dün bir bomba patla· 
mıt ~ 16 kiti ölmUttUt'. P'ranaıı: maka

m.tr, meçhul ıuikaıt5ileri meydana çı· 
karmak ilıere derhal tahkikata ciriımit 
tir. 

SuttlfP. VA l,flhnAnd.-

Faşist tahrikcile-
ri yakalandı 

ltalyan ajansı muha
birinin eırareoglz 

mektuba 
Ylbnand&ıl &!mazı JıaberJere ıtıre. polis, 

2&0 klflllk bir tyUıt srupuııu içtima htJUıde 
!km yakt.Jıınııt.ır. 

Yapılan Uk lııtıcvapla.r, Şaınd& d!J. fa§lst 
teşklllbpa meııııuJI bir ıı.ıbe J:>ulunduğunu 
gÖltıırm!tUr. Tevkif edilen rruP llaerı Jley. 
tl!Adm'nlıı cebmdt tt&IyJnm reımıJ ajttıııı o. 
Jan Stetanı ajanıı Kalılre muhal:>trtnın eıra. 
rengiz bir mektubu bulunmuıtur. Zabıl.A, 

t&h1'ikatuıı derlııleıtlrmektedlr. 

Üvey babasını 
öldilren çoeuk 

Akhisann Reca.diye .rnelıalleslnden 
Osman ismmde 16 y-.,ında bir c;ocuk, 
anası Nulıyı döven üvey babuı Re. 
§adı 801 memesi altından yarahyarak 
öldiirnıürstür. 

Tarih kurultayı AJf'~ 
· terinden Jd 

Tarih Kurultıyı:ıda bulunmak Uze· Rypka. Macar profuor norpff 
re ö:in ubah Uç profeıörUn daha ıelwi· Alman profesörlerinden . iıe gıt!1lll 
mize ıelditinl yaımı,tJk. Öğleden son· ile yedi profesör dün ~e}lnıt\ 
ra dört profesör daha ıeım:, ve bu ıu· lerdir. • • ıiyarel 

·retle Leh profesörlerinden Prezvoraki, Konırre \'e sergıY1 f"rk 1ırı11 
Alman profesörlerinden Hartmann, Yu- İstanbul. ıs (A.A.) - u . ıo 
go!kv proresörlerinder. Fehim Bayra' Kurumundan: ı.orıgrefl 
daroviç, Macar profe!orlerinden Fe· ı tk' • Tu"rk Tarih " Aolııı'' - ıncı .. .. 15 ıe .v 
titch, Çekoslovak profesörlerinden Dr. eylul paıartesi gunu 11at ktır· 

11
, 

Fransanln eski
• bahçe aarayında toplanaca. dcl\ıor 1'', 

2 - Konınye iıtirık e k' e-01' 'i 
ıtaıd4 1 

p ~··· 
Alman askerler

·, dilorine gönderilen kar . ·ni d• fi 
saatlerde TUrk Tarih ırrııst 
ret edeceklerdir. ektubtJ 

Dahily Herald ıazeteai Pariı muha
biri yuıyor: • 

"Harbi umumtde Alsas - Lorende 
Almanya için harp etmi§ olan eski mu
h~riplcr, ieıbında derhal h~relçete ıeç
mek :.izere Fransa tarafından gizlice 
organize ~ilmi§tir, 

Ağustos ayındanberi yapılmakta o

lan bu orcanizasyon, bundan üç glin 
evvel Frapsanın Metz askeri valisi ge
neral Gerand'ın, küçük bir Loren köyü 
olan Lontfort'daki eski muharip gru
puna bir bayrak verdiğ~ sırada anla~d· 
mıJtrr. 

Bu askeri teşkilat, Alman hu.dudu 
ile Fransanın me~hur 1.f ajino yer altı 
isthkami hattı arasında yapılmıt bulun
maktadır. 

Teşkilat mensuplarııa:ı diğer Fran
öıt"cııs .. eı u:r r1'ml mıtvi d•ğôl ı..t:; n-: 
forma verilmiıtir. Bu üniformalar tim· 
dilik evlerde muhafaza edliyor. 

Sillhlar. her köyde muayyen bir 
merkezde toptu olarak bulunmaktadır. 
İcabında derhal harekete ~eçmek için 
bu kadar tertipli davranılmaktadır.,, 

Atatürk 
(Baş ta.rafı 1 incide) 

gitmi.~lerdir. Büyük Önder Başvekili. 
mizle Dahiliye Vekilimizi de berabe. 
rine alarak sarayıı. geçirmi"lerdlr. 

An karada 
Ankara, 19 (Telefonla) - Büyük 

önder Atatürk dün e.kşam sş,at 18,30 

da Büyijk Millet Mecli:1i binuınıı. teg .. 
rif ederek bir mUddet riya.set dair~
sinde meşgql oldq ve eonra Ga~ is. 
ta.ayonuna. giderek oradan kendilerini 
bckllyen husust trene bindiler. 

Atatürk tam ıaat 19.30 ds. !etanbu,, 
la hare1'et etti. İnönü, SilkrU Kaya ve 
Saffet Arıkan l{endilerjne refakat 
ediyor}~. 

Cengiz:n papaya rn. Jt•f\11' 
G .. u1' J~· 

Cen•izni torunu <>Y ... i•olı.ı ,1 " .. nder .... ' jrv 
1245 senesinde Papaya go bula ı~ı . 
ğu bir yarlık (ferman) ısuın .. ,r,>111

1 'k8.f1 r rf • 
miıtir. Fermanın asi~ Vat~n t)ni\fl ,. 
<Ur, Bu kıymetli veııka d linİ tır ( 
te profcıörlerinden :M. sart~Jt\jle t•: 
fu\dan Kurum Reisi Hasan :ı. -'r~ 

'ka tarw 
dim olunmuıtur. Bu vc-fl ~ 
ainde teşhir edilecektir. 

• Bugün MELEK 
• 
iLK ACI 

Aşk .. Mu•lkt ve gııt.ıızeBBlk 1fllml, hl:&s1 bir f11 ~dı-i 
Bat rollerde: MAGCA SCHNEiDER - iVAN PETROV1 ,_ı• 1 

Ayrıca : 1 - Paramunt: haberıerJ, 2 - Çlçe"••' " 
yet•••r : Türkçe fllm. 

Seansler her gün : 2 - 4,15 - 6,30 ve 9 dB I•••••••••• 8u11Un aaat tt de tenz:ll8th maline Çin k1Jvvctlerl, Pekinin cepu\>u garbblJıdekl lllJ 'J 
J<anaı ve nehlrlerlo ııedlerfnl yıkmakl.Adır. • ~,flf'I 

38l'Cn nakliye cerrıllefi, mot.örtU kıta.tarla B .. 1 PEK s·ınemasında . Ulç c lf)ijthif :ı;apt1~•k yeni tı.a.rrur;u tıız:rtamsk Uzu• f u g un .. nenın ., ........ v ı:ı t 
ltyana. i§tlra.k edenlerden 265 mak. 

tul vardır. 20 ya.rrılı ve 27 yakl!lJanmıB 
ve müsademe esnasında 84.9 kişi tes- · 
lfm olmuştur, Bunların jçincle mücrjm 
olan, bilerek fen.alık yapmı~ olnn ve 
birsak zavallıların ıararınıı. sebeb ver. 
miş olanlar vardır. Fakat bu çalışkan l 
,.e istidatlı Türk halkının en ~ok kıs. 
m!. fesat~larm. bu fena ba~ların zul. 

:~'!:r.ı~:. ~::u::. ~~~~:ı-:~~f~p ;:=.: CE ZAYIR BATA KHANEL~ ı• dneııosu devaın etml§tfr. ı D 
Çinlilerin mukabil taarruzu .;o.;.. J 
Şanghay 18 <A,A,) - Japon donanmaııı l E Ka b Bir Set,_..-

namına ıKız ııeyıe!Jleğ• ııaıAhlyettar bir z•t, AIK -KAN - CiOZıLLIK ..... MACERA - JHTIRAS ve SERGOZ!ŞT FlLM • li n 1' 
Çinlilertıı dün fJaııch•Y otra!Jl'ld.lkl cep)lııdt Hey.-canle.rla Dolu Hayatı •• M aceralarJ ı: 9~ı,1J 
mu"abll taarru~a g,çrn1J olduklarım ıı.yan Baı rollerde: Franaa.nın en bUyük artisti JEAN CABIN ve ll'ranaarun Marlene Dietrieh'i MlREILL 
etmlıUr. Aynca: l - fOX dünya havadiıleri. ! - Çiçekler nasrl yetiıir. Türkçe film. 

Japonlar, Çlnlllerjn fAklacm4Wl• mUıı1!4~ 
ctml§ler ve mUtea~lben ateo acarak kepdUt. BugUn •••• n de tenzllllll metine -
rlnl ağrr zayiata. utralmı§la.rdrr. 



Cinayet ve aşk romanı 
~llıo ChrtaUe'nln bu en gllzel tomanı (V&.NQ) tarafmdan türkı;eye çevrllmiıtlr. 

Dünkü tefrikanm hülaaım \ 
Franıanm meıhur bir tayya• 

l'e meydanmdan lnıiltereye kal 
kan büyük bir poıta tayyareıi 
İçinde 21 seyyah var. Bunların 
biri,kendiıine pİyankoda yuz in 
İliz lirası iıapet ettiii için bir ei 
lence tehri olan Pinede bu para 

Yı Yeınccegitmiı olan Mari iımin 
de bir manikürcü kndır.Pinede 
0 Yun eana11nda bir ıüze1 deli· 
kanlı ile hoı bir muarefe •peyda 
etıniıtir. Şimdi o hatırayla lnıil 
ltreye dönüyor. 

~i genç ad.\mın bu ııözlerine pek 
'ti dığı halde, iırarın karıısında pa 

~~P~rrı~ğa mecbur olmu§tU. 
, ?ltnde her ıey karıJmıJtı. 
t !:!etki de, kim bilir? Acaba 5 e 
l'0Ytnu§tum ? 
btrcddütle, bir kere daha, delikan 

() ~tı. 
._: t~uı tebcsıümü ile diyordu ki: 
, Sııe naııihatım olsun, Matmazel 
t?uıızı öyle uzun müddet oyun 
1 

Uzerinde bırakmayınız 1 Bilme:ı: 
~ılı l\t lçık göz, harit. kumarbazlar 

~· hemen benimıeme~e kalkarlar. 
l~ ~til, başiyle, ufak bir ıelam ve
C 11cr)edi, ıitti. 
~ ~ç kız, delikanlının bu halini 
~cnmişti. Ne terbiyeli, ne cid
~ f dı 1 Belki de ruletteki kıımetini 
~~ ~~ ettiği halde, hiç kur falan yap 

)\ alkışmamıı en uf ak bir sululuk 
Pııtanuıtı. Ve timdi de, ıu tay

°i'i}'lhatinde karıııında oturan İJ 
~· ııı .• 

lh_l\Jt p• vJ 
~rtı onun vuruşu, ıne eg ence-
~ lt hep ruya olmuıtu. Mari, gene 
~~aYa, işine dönüyordu. Sonra? ... 
l{ t•lttı?. 
~1l.cağız düıünce:erine, nihayet 

ıstedi: 
ll • ._..... u ........... ıQ\,ll ı . .... Ü... uu9--un-

ne çıkar? Kaderde ne varsa o 

Oıı 
'1l ttrafta yanyana oturan kadın
~ •it le 
Qllaı~ 0nuımuyorlardı. 

}' u \Te boyalı olan çığırtğan ıeıli 
~t 01~u, bağırdı: Meğer orta par
~~c\•ı\Tri tırnağıı c kmlmıı. 

aıtı relen beyaz: ceketli gar'° 

~t~~ca ederim, öbür" kompartman. 
tın faındöıambrımı bana yolla-

' ~t:a~ Üstüne elendim f 
s, ,,ılt, garson ıitti. Biraz ıonra, 
le • ltıer bir kadın küçük bir el çan 

lt}''Ç.crj girdi. 

: dı 1-Iorbüri ona f annızca hitap 

'~ t ı· .•dlen ! .. Benim maroken çanta 
~ l:ırı ! 1 

·~ita 
~~ı~tçi ırka tarafı doğru yürü-
>t:d "ltın \Te çantaların istif edildi 
\ 1'rı bir kırmızı maroken canta tk • 
'Ç k;ıdı rar hanımmı:l yanma döndü 

rı n hizmetçisini savdı. Sonra, 
~~ 1 ltucaiına koyup açtı . 
d l>tlt: ••. ı - b" 1 . . tki b . .. us u ır tuva et trusu ıdı. 
~. "· Utün manikür edevatı altın

Qır ~ 

hı~~ eg~ çıkardı. kırılmış tırna-
-~ br ettı. Sonra küçük bir ayna 

tı.ıl\.i aka yüzüne pGdra allık sürüp 
~~ lirnamıadı. 

1>~ hunları uıaktaf\. seyretmişti. 
L""~lc · "tti rı kadınlara yer veren ada 
~c~1 ~oyun atkısını, kompartma· 

il 
1 ı: 1na rağmen, yüıüne iyice 

~r,:ıllklıyordu . Genç kızın kendi 
~~k a bakması üzerine göılerini 
~. tı "c gene uyuklamağa ko· 

~lıtı 
bir }'anında, kır saçlı, hakim ta

bır Ft· adanı oturuyordu. Kuağın· 
i lıt 

l'r.~h durmakta\·dı ve sanatkar 
İ:ı tuı bir ihti~mla bu muıiki 
iı,. l'tıadeni kısımlarını parlatmi· 

-· Otdu -t;ıt ) • 
ı" ·'1ari d b. ile' . ..r~d . , . • on a ır muı ı - ınas · 

~~4itı. oır doktor, yahut hukukçu 

~ Utı 
'""·· ''Yrahm ırkasındıt.da. bir 

ld 0tı·ruyordu . Her halde ba 
~t~itb .. 

• tlJ • c-ıararetlı huiretlı konu· er· 
'Ylc hareketler yapryor~ardı 

Kendi kart111n.da da bakmak isteme 

difi ıenç ııeyyah 1 
Kızcağızın içi rahat değildi. 
Kendi kendine söyleniyordu: 
"- Bana ne oluyor? Abdal mı· 

yım, neyim? •. On beş yaşımı da çoktan 
geçtim ..... , 

Karşısındaki delikanlı ise, şöyle 

düşünüyordu: 
''- Ne güzel kız!... Sahiden de gü

zel.. Bal gibi beni hatırlıyor ya ... 
Zavallıcık. 

Kaybedince, ne mahzun olmuştu. 

Daha da fazla kazansaydım, ıene ona 
feda ederdim ..... Çok kurnazca dayran 
dım doğrusu ... Ne mükemmel diıleri 

var .... Ne tatlı gülüyor! .. Coşmıyayım, 
c:o~mıyayım 1 Galiba aşık olacağım!., 

O esnada kendisine yemek kartını 
uzatan garsona: 

- Yalnız sığır dili isterimi • dedi. 
Lcdi Horbüri dü:•:.inüyordu: 
"-Aman Allahnn ... Ne yapayım? .. 

Kendimi bu beladan kurtarmaıun bir 
çaresi var .... Cesaretim yok .. Dünyada 
yapamam ... Takatım kalmadı .. Bu hın-
zır kokainin marifetleri hep bunlar .... 
Ah, ne diye bu kötü huya yakalandım? .. 
Yüzilm çirkinlctiyor, bozuluyorum ... 
Yanımdaki cadı kan sinirime dokunu-
yor ... Bak hele ... Gözlerini suratımdan 
ayırdıit var mı? ... Eminim içinden beni 
tenkit edip duruyor ... Kaltak 1 Kocamla 
evlenmek istiyordu. At suratlı!.. Bu 

çeıit köylü asilzade kızları sinirime 
dokunuyor .... ,. 

Biraz düşündükten ııonra: 
''-Aman Allahım... Ne yapaca

ğım? ... Bir karar vermem lazım .. O mel
un koca. karı, beni tehdit etti ... Söyle
diğinden caymamak. insaf etmemek a· 
detidir. Mutlaka tehdi:iini yerine geti
recek ....... 

Çantasını açtı, cigara aradı. Titri
yen eJ1,.ri)'ı' """' ........ e_ .._ (1. • .,.1.r; .. ... :a ... •• 
ııı;. .. , 4-.ıyuaııcten sonra yaktı. 

Çiftlik 5ahibi asilzade kız olan Ve
netya Ker, kendi kendine diyordu ki: 

''Orospu! .... İşte o lord HorbJri o
lacak herifin bana tercihan aldığı ka
dın!... Maamafih acırım gene adam
cağıza!.... Ba~ından §unu sağlıcakla 
bir dehliyebilse ...... 

O el.\ çantasından bir eigara çıkardı. 
ve Ledi Horbürinin dostane tebessümle 
uzattığı kibritle yaktı. 

Tayyarenin garsonu Lcdi'lere yak· 

lqtı: 

- Aff ederainiz .... Burada cigara iç· 
mek yasaktır. 

Çığırtkan sesli kadın: 
- Ama da ha .... • dedi. 
Uyuklıyan adam, boyun atkısının 

altında. dü~ünüyordu: 
.. _ Şu geride oturan kız, pek sevim· 

ti! Yüzün de müthi§ irade ifadesi var! 
Fakat bir şeye üzülüyoı .... Acaba ne? .... 
Neden karıısındaki zarif giyinmi! deli· 
kanlıya bakmak istemiyor?., 

Tayyare hafif~e sanıldı; hava boşlu 
ğuna rastlamış olacaktr. Puaro isimli 
atkılı adam, içini çekti: 

''- Aman mi.dem ...... 
Onun yanın.da doktor Briyan filüt·J· 

nü asabi elleriyle tutmakta devam ede· 
rek, gene kendi kendine: 

"- Hayatımın bir dönemecinde
yiın .... Bir türlü karar veremiyorum .... 
Pek ıüç mesele .... Ayni zamanda meslc· 
ğimin de dönemeç yeri ...... 

Flütü ok adı: 
''- Musiki! Musiki! ... İnsanın 

dertlerini avutur!., 

Cı:ilümsiyerek, aleti a~zına doğru 

götürdü : sonra tekrar çantasına yer
le~tirdi. 

(Devamı var) 

1120 sene evvel bugün 
............................... -ııııı ...... -.... ... 

Harp 
düşmanı 
Emevi Halifesi Omer halk 

diişmam Silleymanm 
yerine geçti 

Ömer karısının lncllerlnl 
mll lete veriyordu 

Eme\1 halifesi Süleyman, Hazer denizi 
nin ı;'&rbmda bUyük bir s~!er yapma.fa ka. 
rar verm~U. Ordunun kumıı.nda.ruu bizz:ıt 

kendi•I idare edecek \'t Ulkeyi kendi.el !et. 
hrdccekti. 

Fakat halife kıaa bir mesafe katettikten 
ııonra ha.stalandı, geri döndU. 

Halife oldu~ vakit Haccacı Zalim t&ra. 
tından zindnnlara atılan yUT.lerce lnııanı ser. 
best bırakmıı, ağır vergileri kaldırmı§ bu 
suretle halkın ııempatıııinl kaunmıttı. Fakat 
bpanyanın fatihleri Muaa ile Tarık h&kkuı. 
daki muameleleri onu halkın gözünden dil§ür 
dU. Süleyman. bu her iki halkın kahraman 
diye &dlandırdığı kumandanı ıdalet içinde 
ölmeğc mahkQm etml.§U. İspanyada iyi ida. 
re teaıs etmekle tanman Abdültzız öldürül. 
mOıtU. Halk bu kaUI de halifenin yaptrrdığı 
nı ileri 11Urilyordu. 

İyiliklerini çok çabuk unutturan Süleyma.o 
büyUk seferinde yakalandığı haııtalıkla r tam 
iki sene be§ ay mücadele etU. Orduları Bl
zanıııı. kadar r;elerek her tara!& deb§1t vere,ı 
halife artık öleceğini anl&mı§tı. 

717 yılı 19 eylQI günü 1220 eme evwl 
bugün. ıon neteain! verirken amcumm of'u 
ömeri yanma ı;ağırdr, ıunlan ıöyledi: 

- Oğlum, ben öleceğ'im artık. Yerime of. 
ıum EyUbil g'etirecektim. Bu hakkı onıı. bah. 
~etmııUm. Fakat o benden önce öldU. İkinci 
o#lum Davut Rum l!tferlerine iftlrak etmi!ltl. 
Kimbillr §imdi nerede. Tahtı aıı.na emanet 
ediyorum. Sana. Abdülmelikin oğlu Yezit ba. 
lef olsun lııUyorum .. ,. 

ömer ile Ye7.idin iaimleri blr klfıd& yazı_ 
Iara.k yedi emine bırakıldı. BUtUn aile erklnı 
bu kA~t parta!!ma. sadık kalacaklarma ye. 
mln ettiler. 

SUleyman, aile erkt.ııma kartı ııekadar iyi 
muamele edı>ne dU~mantarma o kadar hqln 
mııamelede_ bulunur, onun lcln halk kendl.aint 
sevmezdi. Yerine ofullarmdan birinin re1Jne. 
mC!i büyük bir memnuniyet tıyandrrmııtı. 

- C.leeek halife belkJ on.a benzemez: .. dl. 
yorl&rdı. 

0

Bu, hakikaten öyle oldu. Ömer, hiç bir 
hu.rusta SUle)"mana Mnzemedi. Bunun i<;ln 
en bUytik harpleri kuandı ve halk& mümltt!n 
olduğu kadar kendJsini aevdırdJ. 

Yeni halifenin tık 1Jl hUkUmd&rm elin 
de mevcut bütiln malları aattıra.rak para.smt 
hazineye koymak oldu. Bundıı.n b~ka. kart. 
ımın da bütün altmlarmı u.ttırmı.ıtr. Halife 
birgUn oturup ağlıyordu. Karısı Fatma ıor. 
du: 

- Niçin ağlıyorsun. balitetin, lsteditin 
elinde, yoksa bir derdin mi var? dedi. 

Ömer ıu cevaoı verdi: 
- Ya Fatma.. M:ü&IUmanJarla ecnebilerin 

bll.§larmda bulunduğum için açlıktan ölen fu 
karayı, Umlbıizlik içinde çırpınatı huıtaıarr, 

çıplak inMnları, zulüm gören mulQmlar!. 
bapae ııren ecnebtlerl dütilnüyorum. Onlarm 
günahlarından korkuyor ve atlıyorum. 

Ömer, Silleymanm :Biunaa göndermiı ol. 
dutu orduyu reri çekti. M:aku.dı harp yapa_ 
rak inıan öldürmek defli, b&lkı ıanate vo 
terakkiye ul&Jtırmaktr. 

Bir zün oflu ıöyle demiıtı : 

- Baba, niçin taıAmlar araamdald fesadı 
ortadan kaldırmıyorsun? 

Ömer ~u cevabr nrdl: 
- Sevglll oflum .. Senin dıditın ıeyler an. 

eak tesllh ile olur. Halbuki kılıç ile iıtlhMI 
edilen §Cylerdf'n hayır gelmez. 

Öm~r. kendisin! rlyakArlıkla itharn eden 
Yezidi Halep kaleıııne nefyettl. Halbuki böy. 
le bir itham sııhiblnl derhal öldürebilirdi. 

Niyazi Ahmet 

Tonton 
anı canın 

talihsizliği 

5 

Lanı balar 

Yazan : ilhan 1aıus 
(Londraya) ya'krn saytiyelerden birınde(Yor 

kcbear) isimli bir §Alo vardır. (Dördüncü 
Hanri) tarafından başmabeyinci ve birinr i 
aıli§avlrihaa (Lord M.ahan) a hediye olarak 
in§& ettirilen bu bina, babadan o~la geçi' 
g'eçe, (1897) ııeneılnde (on dokuzuncu) Lor
da intikal etmı,u. On dokuzuncu Lord oatC'. 
ya b&'llı ba§ına ııahlp olduğu gün (67) tncl 
y~mın ortalarındaydı. Ve bekArdı. 

Koca binanın içinde, dört yüz mumluk a.. 
vizenin altında ve tkl yüz kl~ilik yemek ma. 
aa.,rnm başında yalnız kalır kalmaz, düşün
dü: 

- Ben burada ne yapacağım? 
O dakikada eatonun bUyük kapısı önünd! 

alellde bir araba durdu. lçinden oık gıyın. 

mif, liyah aaçlı, renç blr kadın indi. Kapıcı. 
ya ııordu: 

- Lord buradalar mı? 
- Ye3 leydi, içeri buyurmaz m13mız? 
Kadını avizeli 81\lona aldılar. İhtiyar lort 

hayretle onu seyretti. 
- Bir emriniz mi var madam? 
- Evet lord, sizinle konuşmak ~tıyorunı. 

Gece \'aktı vaki olan münaaebetaiz ziyaretim 
den dolayı e\'\'elemJrde affınızı rica ederim. 

- Estaffurullah. Sizi dinliyorum madam. 
h:adın bir ııigara çıkıml.ı, yaktı, dedi ki: 
- Ben ( aiy&h gül) lokantasında artistim. 

Fakat ailem oldukç9. t'ml7.dir. Müfiie oto. 
mobil !abrikatöril !Smithlin üvey kızıyım 

ve bır vakitler bu oatoda. (on yedinci leydi) 
ye hiz:met etmif olan madıı.m ınnn•wall an. 
nemdir. 

Lord gi.ılUmaedi: 
- Ya! .. 
Dedi. 
- Evet'! Annem hannnmm oıumund~'l 

aonra da burada kaldı . Uzun hıkAyeler anlat 
mata niyetim yok. (On yedlncJ lord) annemi 
çok Se\iyordu. Evvel! B .. vlflli karıamın bir 
h&tıraaı olarak, nonra bir sUs gibi, en aonra 
da bir 3evgill gibi onu burada. alıkoydu. 

Lord tekrar gWUmıedl, tekrar. 
- Ya? .. dedi. 
- Evet! Bu hatıradan, bu ıuıten ve bu 

eevriden ben doğdum. (On yedinci Lord) 
ölilnee annem oatoyu terketti ve bir manu. 
tıra kapandı. Oradan çıktığı günden~rl 

(!mlthlln karı:.ıdır. Yahut karısıydı. 

- Ne oldu mada.ııı '! 
- Birkaç gün evvel annem de öldü. 
Kadm ıuıtu. Slgaraamm külünü ince ve 

beyaz parmaklarlle altın tabağa. silkti. 
Lord dedi ki: 
- Anlıyorum madam. Burada bir hak BL 

hibi olduğunuzu iddia edeceksiniz. Fakat? 
Lord durdu, ayağa kalktı. Kadm heyecanla 

ona bakıyor ve ııözUnü bitirmesini bekliyor. 
du. 

Lord afır ve aaruk adımlarla aalondaıı 

çıktı. Ayak stalerl koridorun tqlannda u. 
zadı. Kadın bekledi. 

Tavandaki avize, bir gökyüzü gibi, etra!a 
ıııkt&n seller akıtıyordu. Lord kapıda görün. 
dil. Elinde bir sigara kutusu vardı. Kapmm 
önüne geldi ve kutuyu uza.tarak ikram etU. 
KendJıl d• bir tane yaktı. 

- Fakat bu bina ıafzl 11kmıyacak ını? 

Kadm hayı;etıe onun yüzUne baktı: 
- Fakat Lord? 
- Burada kalmı.z. Benim gibi, tıpkı benim 

g'ibi bir hak aahibl olarak burada oturunuz. 
Her oeyl aiZ!nle paylapeağun. 

- Oh Lord! 
-Ya.dam! 

Genç kadm en çok avizeleri seviyordu. Her 
rece §&tonun bUtün aalonlarmda.kl mumlar, 
IA.mbalar. bütün avizeler yakılıyor ve kadm, 
gözleri tavanlarda, bir çocuk gibi muut, 
ve daima bir arkad&f gibi beraber y&§ıyor. 
tardı. 

Uıa.klarm adedi azaltıldı ve oatoya elek. 
trik getirildi. Büyük kulenin tepeaine bir pro 
jekt.ör kondu. Artık bütiln gece Londranm 
yolu, bir çllhane rf bi aydınlanıyordu. İkld:? 
bir §&tonun kapı81nda bir mum kamyonu du. 
ruyor \•e eatonun mumJarmı tuelemck l<;ln 
Ufaklar seferber cd1llyordu. 

Lord !ırıı&t buldukça genç kadının niyah 
aaçlarmı ok~ıyarak : 

- Benim pervanem ! 
Diye mırıldanıyordu. 

İhtiyar adsm mesuttu. Cıvardaki kö;,kler. 
de \'t Londra.dA bir çok şa)ialar c; ıkmı§tı 

Halbuki Lordla kadının yatak odaları ıı : ı 

köy kadar blriblrinden U7.aktı. 

Böylece scntler geçti. 
Bir gün kıı.dm Lorda dedı ki : 
- Ben bugün Londraya &idece~m. Ter?I 

de itlerim var. 

Adam dondu. Bu o kadar unutulmu~. ok3-
dar beklenilmez ve o kadar korkunç bır ar
zuydu ki? 

Altln fenerli araba bazırle.ndı. Kadın git. 
ti. Lord :kulenin penceresinden elemli gözler. 
le arabayı Londranın yarı yoluna kadar t a. 
kip etti. 
Altşam llstU araba bir sürü paketle bir 

bebek getirdi. Kadın bir bebek kadar güzel. 
le§ml~U. 

Ama ertesi ı;Un gene Londraya gitti. tJ_ 
c;UnciJ gün gene. 

Ve artık geceyanla.rı donUyordu. 
Ve on beş sene, hergtin, kadın Londray3 

gitti. Geceyarısı döndü. 

Lord bembeyaz bir ihtiyar olmuıtu . Kadmı 

her gl'ce bOyük kuledeki pencerede bekliyor 
ve §atonun bUt1ln ıııklann.n akşamdan ya. 
kılmasına nezaret ediyordu. 
Kadın bir geccyarısı geri dönmedi. Ertt.tl 

gün gl'ne dönmedi. Bir hatta, bir ay, bir ae. 
ne ve ebedlyyen dönmedi. 

Lord bugtln yüz yedi yaşmdadır. Yirmi be~ 
ecnedenberl her gece, §&tonun kule.sindeki 
geniş koltuğunun içinde, gözleri birer krist~l 
bardak dibi gibi Londra yoluna dikili, bekli. 
yor .. 

Ve yirmi be§ .senedenbe.ri her ı:ece şıı.toda.-
1<1 b{ltiln l~balar, elektrikler ve &\iuler, 
ısababa kadar yanıyor .. 

1ıhan TARUS 

o liilgB Dteırede 

Mecburi 
hizmetli redif 

ordusu 
Askeri erkan 
buna katiyetıe 
lüzum görüyor 
Sunday Referee gazetesinde okun.. 

duğuna göre, İngiltere redif ordusuna 
mecburi hizmetle asker almak kcyf L 
yeti, askeri §Qr~ıiı muhtelif zalwı 
tarafından, harbiye nazırı Belişa. ner
dinde ısrarla teklif edilmektedir. 

Bu generallerin noktai nazarına gö. 
re, her genç, on sekiz ya§ma geldiği 
zaman, redif cüzütamlarından birine 
kendi mesleği ile uygun olmak şartiy. 
le kaydolunacaktır. 

Şoförler, makinistler veys inşaat iı:ıi 
ile uğrll§anlar, ordunun bu gibi meslek 
sahalarına verilecek, bazı katipler de, 
levazım kısımlarına kaydolunacaktır. 

Teknik ihtisasları olmıyanlar, piya.. 
.de ve süvari sıruflanna aynlacalar-· 
dır. 

Efradın iki sene kadar bu şekilde 
hizmet ettirilmesi düşünülilyor ki, on. 
ların sivil vazifeleri haleldar olmama.. 
lı ve sanayi sahası da i§Çi buhranma. 
uğramamalıdır. 

Acemi efra.d, her haf ta ınuayyen ta.. 
timlere iştirak edip, hafta sonu egzer_ 
sizlerinde bulunduktan başka her yaz 
on bcı gün kampta kalacaktır. 

Planı ileri sürenler, bu şekilde ha.. 
reket edilirse tngilterede birkaç sene 
içinde bir milyon talim görmüş efrad 
temin edlleceğini söylüyorlar. 

Fakat harbiye nazırı Belişa kabine. 
nin diğer azalariyle derinden derine 
görüşmek zaruretindedir. Çünkü böyle 

bir planı kabul etmek, İngilterenin 

askeri hizmet sahasında ~imdiye ka • 
dar ittihaz ettiği mim siyaseti değiş. 
tirmek olacaktır. 

H ....... ·--· .. -----··-·····-·-.. a 
n ··ı·;~~-;,··d~;·;i;;.1;,·-;;1~· H 

ii geçmiş /oı malaı ı ~İ 
g Gazetemizde neıredilen lisan !! 
g deralerinin geçmiş fonnalarmm H 
g iki kuruta idarehanemizden te- p 
~~ darik edilebileceği yazılmııtı· il! 
g Bazı okuyucuların, birkaç gün i 
g evvelki formalan istemelerinden ıl 
H itin yanlıt anlaııldığı neticesine !: 
g vardık. Uzun zamandanberi de· ii 
g vam eden ilanlarımızda bu gibi ~: 
g formalann iki kurut mukabilin· Ü 
:: de ancak gazetemize abone ola· b 
:: cakl ·ı ~· ılın t :ı :: ara ven ecegl yaz I! ı. :ı 

i! Keyfiyeti bir daha tavzihe Iü. jl' 
i·ı zum görüyoruz. : 
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Balkan g·"' re ri 
müsabakalann hepsini kazandzlt. i 

Mersinli Ahmet, Yusuf Aslan ve Mustafa 
Dünkü 

Doifu mııhte1iti ve Bc.1fkfaş dün1...-il maçtan evooı 

Balkan şampiyonu oldular 
Be§lnd Balkan gllre§ tıamplyonluğu mUsa. 

bakalanna dün de 1zmlrde Alşancak atadın. 
da devam edllmlşUr. Bu kartıılaşmalardA 

alman neUceıer vunıardır: 

Kenan - Mongolyak 
66 kilonun mtısabakasmı Kenan Yugoslav 

Mongolyü yapmqılardır. Bir gün ewelk1 
gUrc§te mağlup olan Kenan bunun acısını 

çıkarmak için çok çetin bir müsabaka yap. 
mı§ rakibi ise kaçak gUreşmlşUr. 

İlk devre beraberlikle bitmiş; ikinci kısım. 
da Yugoslav pehlivanın iki favul yapmasınq 
mukabll daha çok atılgan güreşen Kenıt.1 

sayı hesablle ve ekseriyetle galip addedll. 
mlştlr. 

Yaşar - Filip 
Gl kiloda dilnya şampiyonu Yqar Yuna:ı. 

fı Filfple çarpışnuı;ı ve 13 dakika 17 saniyede 
tu§la galip gelmiştir. Bu müsabakada Flllp 
kaçak güre§mlo ve ilk kısım hamlesi yüzllo , 
den Yaşarın galebesile netlcelenmlştır. 

lklncl lnsma eV\'el! YBfar altta olaralt 
ba'}lanmıştır, Yunanlı bu sırada hiç bir oyun 
tatbik edememiş, Yaşar Ustte gUreştlğl es. 
nada gUzel bir salto ile rakibinin sırunı ye. 
ro getırml§tir. 

Yusuf As'.an - Polihronyos 
66 kiloda Yusuf Adan Yunanlı Polihron. 

yos ile tutuşı"lıış bu nıitt3baknda Yusuf A'I. 

lanın 14 dakika lG ııanı.}ede tu~ıa gnlebesn, 
neticelen mı,u r. 

tik kısım Yusu~un şiddetli hücumlıı.rtle 
fakat berabere olarak bitmiştir. 

ikinci dev:reye evveııı. Yııstı! Aslan altta 
olarak başlanmış Pollhronyos bir şey yap:ı. 
mamış. Yuı.ut tisttc gUre~irken taktığı bir 
tek kle Ue rakibinin aırtığlnı yere geUrme~t' 
mu\•affak olmuştur. 

Fi~er - Markn 
72 kilonun ka!'§ıla.şması Yunanlı J..tarku 

ile Yugoslav 1',lşer arasında yapıldı. 

Kafa ltol kapmak için uğraşan Marku ilk 

Haftanın Avrupa 
haberleri 

Parjste diinya sıklet kaldırma 
birincilikleri 

Pariste Palais des Sports'da ilk gü. 
mi Am:ıanların kazanmasiyle başlıyan 
dünya halter birinciliğinin ikinci gü. 
nünde Amerikalılar, büyUk muvalfa _ 
kıyet kazanarak başa geçmişlerdir. 

Amerikalıların iki büyUk ümidi o _ 
lan hafif sıklette Antonny Terlazzo ve 
vasat sıklette Jobn Terpak yeni dün.. 
ya rekorları tesis et.ıni§lerdir. 

Terlazzo iki kolu ıre H3 kllo kal. 
dıra.rak 141,5 kilo ile Mısırlı (Ayet) 
e ait rekoru kırmıştır. Bu iki sıkleL 
te de Almanlar ikinciliği kazanmı§
lardır. 

Müsabakaların son derece gayri 
muntazam şerait tahtında cereyan eL 
tiğinden ve müsabıkların hepsinin so. 
ğuktan hastalnndıklarmdan şikayet e 
dilmektcdir. Müsabakalara devam e _ 
dilecektir. Ağır sıklette Amerikalılar, 
Mısırlılar, Avusturyalılar ve Alman 
lar kuvvetlidir. 

lngiliz a tletleri Oslodn da 
mağlup oldular 

- 1 

Helsinkide Finlandiyalılara mağliıb 
olan İngiliz atletleri Norveç ile Oslo. \ 
da yaptıkları müsabakaları da kaybeL 
mişlerdir. 14 müsabakadan her mil -
let de yedi~r birincilik kazanmışlar,/ 
fakat neticede 64 e karşı 75 puvanlaJ 
Norveçliler galip çıkmıştır. 

1500 metrede Norveçli Hans Lchne 
lngilizlerin meşhur Thomas ve Gra -
ham'mı geçmi§ ve 3:53,2 ile Norveç re 

koru yapmıştır. Brovn'un 400 metıC'. 
dek( 47,8 saniyelik derecesile F inley. 1 

in 110 metre maniadaki 14,4 lük re -
koru fevkaladedir. 5000 metreyi lngl. 
liz Vard 14 :46,8 dakikada almıştır. 
Müsabakalarda Norveç kralı da hazır 
bulunmuştur. 

Orne Borg'un rekoru kırıldı 
Haftanın en şayanı dikakt haberi 

yine bermutad Amerikadan gelmiştir. 
Şıkago şehrinde yapılan Amerika yüz.. 
me şampiyonluklarında R. Flanagan, 
50 yardalık havuzda tam on seneden. 
beri kınlamıyan meı;;hur Orne Borga 
ait 1500 metre serbest yüzme reko -
runu kırınıya muvaffak olmu~tur. 
19 :07,2 dakika olan eski rekoru Ame. 
rikalı genç yüzücü 18:18,2 dakikaya 
indirerek O; ne Borı;'un rekorunu ta.. 
maın 49 saniye gibi büyük bir farkla 
kırmı~tır. 

Bu rekor cidden fevkaladedir. On 
sen~dir yaşıyan Orne Borg'un 19:07.2 
lik rekoru kırılmaz zannolunuyordu. 
Ffa.n&gan halen on sekiz ya.'lında olup 
ilk defa Bcrlin olimpiyatlarına işti -
rak ~tmiş vP. 1500 metrede tiçüncü 
gelmişti. Amerikalıların Japonlarla 
yaptıkları son yüzme temasına her ne 
dense i§tirak etmemişti. 

Holandah kızl ar yüzmecle 
Dan imarkalıları yendiler 

Kopenhagda yapılan Hollanda ve 

Danimarka kadınlar yüzme müsabaka 
smı Hollandalılar kazanmıştır. 400 

metre kurbağalamada Hollandalı Val. 

berg 6:20 ile yeni rekor yapmıştır. 

100 metre sırt üstünde olimpiyad 
şampiyonu Hollandalı Senff 1!14,3 ile 

ve 200 metre serbestte de milteaddid 
dUnya ~kor'ıar:rtıb. onHil:ı Pc.no.f:hil<ı 

... . ı .. 
Hveger (Danimarka) 2:26 ilEr birinci 
olmuşlardır. 

Suat Er1er 

Yü::me!erde cr7ceklerl'lt rd<>rrttta yal:. 
uofi1dıuns 1w.y.ı.muııa1a :zı.y J.JQ umvı 

.w6aa.u ·a 

Stpah~ 
ocağında 

Sonbahar müsa ba
k & l orı başlı yor 

Slp:ı.!tl oca~ı heyeti r.onbnlıar için zenr,Lı 
bir program hazırl111Dl§tır. Ilu programa bir 
gtrlş olarak llkte~nln ilk nıs!ınd:ı dolgu:ı 

programlı mUsabakıılnr yapılacaktır. 

Hazırlanan programa. göre. llkteşıinln 7, 
S ve 9 uncu gllnleri Slpo.bt ocağı yarı§ a:ı.ha. 

amda "Rcd mtisabakalan., yapılacaktır. Bu. 
nu takip edecek iki pcızarcla yani ayın 10 
ve ı 7 inci pazar günleri ise karışık hlr prog.

1 

ram tatbik edilecektir. O günler arıı.b:ı, 

•'drc!3af .. ve mani milliabaka.lan yapılacak. 
tır. 

dakikalarda kendi oyunuyla alta d~tU ve 
bir tuş tehlike.si geçirdi. llk devre beraberlıK 
le bitti. İkinci kısımda Yunıınlı altta güre. 
ıılrken bir lkl favuı yaptı; heyecansız v~ 

zevkBiz bir şeklide sona eren bu miliıabakayı 
Yugoslav 1''1§er ittifakla kazanmıtı oldu. 

Mersinli Ahmet - Kapaflis 
79 kiloda Mersinli Ahmet Yunanlı raklbl 

· E"apaflls ile kar§ılll§tı. 
Ahmet çok gUzel hücumlar yaparak Yu. 

nanlıyı adamakıllı sarsıyordu. tik kısım Yu. 
nanlmm aleyhine bitli. 

İkinci dev:reye Ahmedln lsteğlle Yunanlı 
altta olarak başlandı ve müsabakanın 13 da 
ldka 27 saniyesinde Mersinli ralto ile Kapa! 
llsl yere serdi. 

Mesncr - l\fusf afa 
87 kiloda büyük Mustafa ile Yugoslav 

Mesner karşılqtılar. Müsabaka başlar ba,. 
lamaz rakibinin üııtUne atılan Mustafa, sa!. 
to ile tuş yaparak kazandı gtıreşçlmizln ou 
galllbyetı bir dakika altı saniye içinde olmU{I 
tu. 

Çardis - Va siç 
Ağır ıslklette Yunanlı Çardls Yugoalav 

Vaşlç kar§ıl~ması günün ıon müsabakuıy. 
dı. 

Bir Slln evvel Çoban Mehmede yenilen Yu 
nanlr pehlivan bu müsabakanın llk daklkala. 
nnda yere düştü ,.e l!lırtr da mindere değdJ 
fakat orta hakemi bunu görmedi. 

Çok Mklm gllrcıen Yaslç 6 dakika 40 sa. 
nlycde Jkincı ve muhakkak tU§U da yaparAk 
galip geldi. . ~ . 

DUnkU mUsabakalarda son ltarfılqmaları .• 
nı yapmış olan Mersinli Ahmet, Yusuf Aı. 
lan ve Mustafa Balkan oamplyonluğunu ka... 
zanmı§lal'dır, diğerleri de bugün son güre;,. 
lerlnl yapacaklardır. 

Yaşar, Çoban ve Ankaralı HU11cyinln ~fa 

Balkan bfrfnclllğinl kazanmaları çok kuvvet 
11 bir ihtimal dahillndedlr. 

Bcılkttn yUı t'~ lu.111yı e~I 
Beşinci Balkan gUrcş kongresi ikinci top. 

lantı!ını bugün yaptı. Davete gelmiyenler 
hakkında cezai tedbirler almmasma rağmen 
Bulgar ve Rumenlerin iştirak etmemelerinin· 
neden ileri geldiğinin sorulmasına karar ve. 
rildl. 

938 senesi Balkan güreş miliıabakalnrmm 
getecelt eylQlde Atlnada yapılmasına karar 
verilerek kongreye nihayet ver lldJ. 

•<;ERIDE: 
• Liman idaresi ay başında !~asına b~. 

lanac:ı.lı: yolcu salonııe beraber Liman hanilc 
Deniz ticaret mUdUrlUğü arasında büyük 
bir meydan da açacaktır. 

• Ağırceza mahkemesi az.a muavini Clh!I.• 
la sulh hll.klmlerlnden Nureddin, Ab.iurrah. 
man Fahri, Hasan ve üskUdar müstantıkle. 
rlndon YilmnU de istifa etmiştir. Fakat hu 
l.stl!aların Adliye vckAJeUnce kabul edilml. 
yece~i aöylcıımektedir. 

• .Nazllll basma fabrika.sının açılma rcsır.ı 
10 teşrlnievvelde yapılacaktır. Fabrika 7 
milyon metre sipariş almı§tır. 

• İzmır enternasyonal panayırı yarın alt. 
şanı kapanacaltttr. 

• İzmir Belediye reisi Behçet Uz, bera~. 

rind~ iki mtlhendia oldu~ı halclo Çar~am'>tı. 

gUnll A \'rup:ıya gidecek, 26 Şehirde şehircil!I' 
mevzuları Uzcrlndc tetkikler yapacaktır. 

• Devlet hılVnyollarının dört motör:u yerıı 
tayyaresi dUm.Jcn itibaren sefer ynpmat3 
başlamıştır. 

• BcleJiye sabah pazar yerlerini Uç ~un~ 
kadar teshil edecektir. Bııro.larda saat 10,30 
a knd:ır paz:ır kurulacal~tır. 

• Belediye mUfettı:ıerlnin bundan hir 
mUddet evvel tctklltat yaptıkları Sarıyer bf'. 
lcdiye muhasebesinde tekrar tetltlkata t:aı.ı. 

lanmıştıı:. 

• Perapo.l:ıs arkasında as!alt yolun kllşat 
resmi 29 tcşrlnlevve!de yapılacaktır .• 

• Yıldızla Beı;ılkta.ş, Maçka. Tak.sim, Dol. 
ınabahçen geçmek auretuc EmlnllnU arıuı:n. 
da otobUs seferleri açmak için beleuiyey'\ 
mnracaat yapıl mıştır. Bu müracaat tetl\lk 
olunmaktadır. 

• İstanbul Maarif mUdUrlUğU muavinlerl11 
den :'\urullah, 4500 ku?'U§ mua\1nllk maaşlle 
mUnhal bulunan İstanbul tik tedrisat mU!et. 
U~lif:"lne tayin edllmlgUr. Açılan muavtnllte 
hcnllz kimse tayin edilmemlşUr. 

• I3UtUn tıkmekteplerdo yarından itibarc:ı 
talebe kayıt ve kabulüne başlanacaktır •• Ka 
yıt lgleri, 21 blrlncltcfrln per~cmbe akşamına 
kadar devam edecektir. Bu ıene ilk mck. 

·oğu muhtelili 
Beşiktaşa 6 - 3 yenildi,.., o>""": 

İki aylık uzun ve yorucu bir turno yapan larındıı. bir ara pası aldı. rııub olduğU!Su 
prk vll!yetleri muhtelit futbol takımı §eh. lan Haydarm ofsayt vwyettetffade edeli 
rimlzdekl ilk maçını dün 1'akslm stadın'1ll zannederek durdular bundan ts 0 101u de 
Be:tkta.ş klUblle yaptı. Beşiktaş merkez muhacim! üçunc 

Galatasaray klUbU antrenörü Sabonun ha. yaptı. i oıaıı farlı 
kemliği ile oynanan bu mUsabaltaya U:ıkım. Bir çeyrek zarfında Uç ı;ol yeın ~ji iJe ileti 
lar §11 kadroyla çıkmış1ardır: muhtellU §ayanı hayret bir enen sefllt~' 
Şark muhtelit!: Ali Osman - Salim, Men atıldı. 15 inci daklltadan sonra :~ıadıyı& d• 

met - İsmail, Hasan, Abdurrahman - A. ruaı! ııahasındn oynanmağa •i-'" ... erfde 
NaC ıı-"' •ıı 

sım, Naci, Mustafa, Murat. Nihat. sağ açıklarının korkak oyunu ının de taıı 
Bc~iktn§: Mehmet Ali - Hristo, Nncl - kalması \·e merkez mubo.ctınlel'blr ıurıU ı;ol 

Rıfat, Hakkı, Feyzi - Rıd,·an, Refet, Hay. dripling yapması yUzündCD dal<fksd' 
dar, Şeref, E§t'Cf. çıkaramıyorlardı. Nihayet S6 ınc: :rcrdeı> 

Misafir takım Calatasaraydan Salim, Fe. Naclden bir pas alan sol iç Mura ~az311dırdl-
nerbahçeden Naci Ankaradan da Haaanı bir \·uru§la nıuhtcllto ilk ~yı~;kcn Ult de"• 
siyah beyazlılar da klUplerlne yeni giren ea. Oyun Beşlkla§ sa.hasında do a 
ki Topk ı'.nlı Haydarla dt_fcr bir iki genci ro 3.1 muhtelit aleyhine biU. 
aımı§lardı. ikinci devre ıt kal~ 

Beşlktao ilk devrede oldukça sert esen Bu devre başlar başlamaz rnub~ ~· 
rUzgUın aleyhinde oynamaktaydı. ne inen BeşikUı§lılar Şerefin bir u goııetl· 

Oyuna süraUe ba.flandı. Top ikJ kaleyi fırlayan Ho.ydarın ayağılc dllrd:"ca!l b, 
birer kere ziyaret ettikten sonra iklncl dak'.. nl de kazandılar. Muhtelit mUd a 
kada siyah beyazlılar sağdan yaptıklan bir o!aayd olduğunu lddla etti. • anın );81eY' 
hUcumla muhtelit kalesine kadar sokuldular. Be§lncl daltfkada sağdan ıtıdvtaıcat yem• 

havale ettiği topa kaleci sıçradı ..... eden ııo' 
Eşref plı!.ae blr vuruşla topu kalecinin ba§m. medl Euret kaptı ve biç acele e...-
dan aşırarak takımmm ilk aayuımı kaydetti.. -

kaleye gönderdi. ıerdell ,.- · 
Bu golden sonra biraz açılır gibi olan muh 13 Uncd dakikada Eşrefin ı;erld rdi ıca1ecl 

tellt oyuncularının ga;>Teti fazla sUrmedl. 7 Urdlğl topu Haydar kaleye gön e f1a>'6"' 
inci dakikada Haydar ikinci golll Bcşlkta§ d ~euşen tuttu elinden kaçırdı buna a J 

lebtne kaydettl Beşiktaş hücumları tevali tı ocıl-
elmekteyken vene Haydar rakip kale yakın Bc§lktaşm altıncı golUnll yap "t,aJU!l1 ~-..ı-' 

., Bu golün akabinde muhtelit çıuo:. 
mıı. geçti sol içle sol açık raklP c;:; §fltll11~ 
ne kadar indiler ve ııol açığın sık~ o~ 
ikinci sayılarım kazandılar. De yaP3' 1' 
larma doğru gene soldan bir aıan olt ~ 
safirler merkez muhaclrnlerfnln !ı 8ttıl'1' 
kanlılığı ııo.ycsinde üçllncil ı;olle Jıll~ 
üstllııte tazelenen muhtelit taktın nıııtııl 11 
rından birinde Mehmet Alf raklP 0 >_.., ~ 

llll l lllllllllllNllMıtnıınııncmn.nını""""""1nm~11111ıııtn 

Güneş Klübü 
Sporu bırakıyor 

Galatasaraydan a)Tılan sporcular 
tarafır.dan dört sene evvel kurulan 
fi:;\t'4CI \rJa\.Jinijn er-- ""--1":,r~tinl bJ. 
raka.cağt hakkrtıda şehriiniZde t:ırn Cl.ö-l 

yia çıkmıştır. 

Pazar olması do1ayısiyle tahkike 
imkan bulamadığımız diğer bir habere 
göre de klübün futbolcüleri eski klüp
lerine dönecekler , yalnız müdafi Fa -
nık Fenerbahçeye intisap edecekmiş. 

111 uıııııııııı 111 m!Jllll~'t-.ıdll11ttııu11111ısı1111ttuııı 

teplere 1930 doğumlular aJmacaktır. 
• Liman lışleri mUdUrll Rauf! Manyas!• 

birkaç güne kadar Tra'bzona gidecektir. ı.ı. 
man mUdürU İstanbul llmMma bağlı olao 
Trabzon limanının lnki§aiı tçin tatbik edile.. 
cek proje dolayıstlo tetkikat yapacaktır. 

• Yeni bir karara göre şimdi saat 13,30 d:ı. 
kapanan Ticaret borsası ya.rmdan iUbar.:ın 
saat 10 da açılıp 12 de kapanacaktır. 

• Gümüşhacıköy seli hakkında Dabtllyo 
vek!letine resmi malOmat gelmlşUr. Bu ma. 
lfJmata göre selde 9 kişi boğulmuş, 22 hay. 
van ölmtl§, 34 ev yıkılmıştır. ~ ev de tahrip 
neticesi belediye tarafından yıl<tırılmıştır. 

• Geçenlerde memleketimizi ziyaret eden 
Emir Abdullah Atatürkc iki ipek seccade 
He altın bir tepsi içinde bulunan gene altın. 
dan mamul bUyUk bir kupa hediye etmiştir. 
HeJlyelcr buı;Unlerdo §ehrimlze getirilecek. 
lir. 

• Dilsizler cemiyeti idare heyeU azaları 

arasında bir lhtlll.f çıkmış ve azadan mühim 
tılr kısmı istifa etmiştir . 

• Anka:-ads 800 inek alabilecek bir lneltha. 
ne kurulacaktır. İnekler devlete geçen or
man çlftliğlndcki bira fabrikasının arpa kU1 
p~·erilo besleneceklerdir. Bu mlle.ssesenin tc. 
sisinde talılp edilen maksat Ankaraya 'Ucu::: 
ve temiz sUt temlnldlr. 

• Matbuat umum mUdür!UğU Dahiliye ve. 

ll'll~'l.I 
A..11&..Wiii .... 
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Hlcrı: 1356 - Recep: 13 
GUne,ın dot:u,u Ullneşlo hatr,ı 

6,44 18,14 
Vakit Sabah Öğle !kindi /.kgam Yat.11 Imaal 

4..21 12,08 1536 18,H 19,4.7 4.,03 

do.n birine bir tekme vur u. ıtf d Hak~, 
nPnsıltr ile cf'z.~laıırtrrdL Afb1;"joo";"• 
met Alinin guı:eı bir P ~ 

kaleye girmedi. ıııU~~ ıı 
MUsaooka, gltUkçe açılan ve ık bit o~., 

fazla ehemmiyet vermlyerek o.ç aıtı11d~ sJ 
oynayan mlsııflr takımın baSkl~1ıart'1 cJ 
kat netice değişmeden siyah be~ teJ!tl ı1tltl~ 
galcbcslle nihayetlendi. Şark nıubııe >-ııpac 
maçım bugün Galatasaray takJJll 
tır. 

ıtı1e~ 
aJıiUYtı ,.c ~ 

kaJeU lçUma salonunda d asını tıe~6' 
Cumhuriyet devrlndekl çaıı~l tır· ati r" 
bir sergi açmaya. karar verın ~ı~ 
veklıletln muhtell! şubelerllıln ı<tır· _# 

t edllece •s,P" Jf sim ve grafiklerle tesbl esıı:ıde, ~ ~ ı,.. 
• Konya memleket hastan d& ı,ey1') 

nm tıısıra köyünden 12 yaŞ":,ıınuşt~ sıl
amellyat yapılmııı ve erke!< yıııı 1Jir rP<JI" 

• On yedi yarsına tJııB1?18 GUJJluşdCredıJ(llt' 
kil.mı kıydığı için Sarıyer ıncSiı:ıdC -6>-" 
tarı dÜ/l ü~ncü ceza mo.hk:ku)-UP >;ıııııJP 
ması yapılmıştır. ı.tubtıır 1.tı>Y ıııu5l:ıı6~· 
olmadığından muameleyi ciuıııuıııl tıt~ 
yaptığım söylemiştir. :MUdd ııuçıuııutl ı.ııe I"" 
de kasıt olmadığını görerek uıı:ıifl celil 
tini istemi§, mahkeme mual 
rar verml§tır. ..ı 

tJefll' 
IJ l Ş A R ( O A : ku'"·c "rJ 

d1'1 ~f 
• İtalya, şlmıı.ıt Afrika a 

8 
3()00 r ,pt 

tak,•lye etmek üzere Lybl.';;ııd ,.apıl tı\l •'° 
göndermiştir. Bundan b81Jk aı;ctetc~:.ı, o6I' 
daha gtınderllmlştır. Rorntı g sınıı ııw- · 
kerlerln Akdcnlzin müdafaıı ... aı "" 
Jeccğinl yazmaktadırlar· bir &l<F ,,ıı1J!' 

• Macarlstanın pek ınutıJııı son ~ .ıı-1' 
zetesJ olan •'Magynr orszagöı ııtr ;ııtıır 
da Almanya aleyhinde ~ddc ı-tll 
neşrettlğlnden dolayı dört gUll ~ 

eı:ıel tııl' 
tir. rtlsi g rPe": . .ıt 

• Frnnsada komnı:ııst pıı c tıircl' ttl"' 
teri sol cenah parti rcı.sle:ı ıııc~ 0 
göndererek daha sıkı tefr ~ ~ 
etml.§tlr. tılD ~r~~ 

• Fransız başveldll Ş~ 
1 

1,ntlllaP ııU'!W"f" 
Ccnevreyo gitmeden cv<i 0 yaııııt ul' lı 
Bma uğnyarak radikal soıı asi ı:ıııt 
toplantramda büyük bir sır 16,.c tıô' 
yecektır. 8reııi ıı>00,tur· ıJI 

• Bir İngiliz askeri W':ı.ze dU~ ,tııl~ş. 
zulduğundan MaJtada dcUfllpl>.şt 1r1t ~ 

• Musollnl ile HiUer 0 11ututtl~tuı' ılıııl' 
yüz bin küsur kl§l tınunde yo tJC b el 11\1 
ceklerdlr. Bu nutukltı.r rs.d ı:ıl ,4.IJll,ıı ,,.,, 
yaya bilcllrllecekUr. ?ı!UllOll dUll 
söyllyccekUr. 11aaf1 

• Müte\'e!fa :r.ıazarlkln 
ıo da Praga. geUrllıni§Ur. 
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ecliste dünkü müzakereler 
Başvekil ve Numan Menemencioğlu 

Akdeniz anlaşmasını izah ettiler 
~, (Eaş tarafı 1 incide) 
~~İr ~ükumet tarafmdan gelen 
~ rı layihaları okunmuş ve layi
~ tın Hariciye ve Milli Müda
t!ltik~cünıenl\!rinde rn üşterekcn 
' ın~. karar ve saat 16 da to?· 
~ti lk uzere cel:ıeye son verıl· 
Q '" 'rıu ınüteakip C. H Partisi Ka· 'l C.urupu Hasan Sakanın •. :. 
~ ın~: toplanmıştır. 
~~lısın ikinci cebesi Ab~.:::ha.
}tıdanın reisliğinde saat 17,25 .. , ·ı 'ilk ""• 1 -=~ ..... ~··1."r ·· ..,., ........ 

~ Pııt anun layihalarır.a ait An tal 
~rıı,:busu Cemal Tuncamn l:a.,. 
~ .. i•nda toplanan muhte1it en· 
u·ll mazbatası okun:r.uş. hüku· 

''ıtırı teklifi üzerine kanun layiha 
~- ırı - .. ı· J .. k . i~:· ·"· ıs'"'~~ ıyet ~ mv- e,.es· 
't~~I i.l~ e~tikten sonra Hariciye 
o~ı etı Velc:ili Numan Menemen
~ ~~.1tar.af !ndan atideki nutuk i-
~e 1 rnı~tır: 
,1,,rı~rnencioğlumın nutku 
l,~~·er~~ nrı.tad:ı br, 

~~ ~-.rıYada bir seneyi mütecaviz 
~lı nt_a~danberi cereyan eden 
~~~adıscler hepimizin teessür
tt1;11.1P edcaeldiğimiz bir facia 
~ 1 alrn1stır. 
~~an Zal!lan harice sirayet ~t-

ı·· ıı·i~I d ·· b" .. ~ı ... , · a mı gosteren ve u!"-:ı 
ı.. •• • 
-.,k\!tf "'rı bi;vük bir t~yalt ·ı~za 
~"den İspanyq dl\hili harbi son 
'il a. bir de Akdeniz·· 'caret 

erı · · rı. •• 
1 
nın emnıyet ve rnasuniye-

ıı. ,e e .. 
Gjl' • :nnı ortaya çıkardı. 
~i~· 'Ydan kısa bir zar." anda Ak 
Jl!I\ garbinden ta Çanakkale 

... ,~ k d gzına adar muhtelif n:>k 
l:U ~ rnuhtelif bayrakları taşı
,,h~aret ~-~i erir i" --::ıyri in
\, ır !~kilde torpillenmesi, bu 'i:· 'lllUJtere!t tedbirler itti"ıa
\ ~ .... ır vörünmfüıtür. 1.:.sdltere 
\1~1?laa hükfu:letleri alakadar 
'il~ ·~ri b:r tcplo.nhya davet ini · 
b, nı aldılar. 

"et · b !iç e ıca et eden altı Akdeniz 
'karadeniz sahildarı devl.1-
t'\t·tıthhasları JQ eylülde ( l "" V 

~l~ :ı::ch. Nyon şehriude to:'l· 
l"in!· Mevzuu müzakere hi.i
~~}' 1 d hiJdirmel:sizin hare!c:atı 
.~: e bulunan ve bu hareka
~,.tl.rnilel kabul edilmit usul

~· ~d Ctnde gayri insani olarak 
.~)~den denizaltı gemileıinin İs· 
,~ ~ a mücadele halinde bulu· 
~'flardarı gayr: c!ev~ct!ere 
l~i .. ~et ge:r.ilerine tecavüz et-
~ •11 - d , 1 b" . . . ~ ~~ •uene cx:e.t te" o. ırı 1ttı-

1!i, de :kti. Bu yr.lda hareket e· 
~"lt~i tııı~Jtı ı?emilerinin pira~e 
~ "ı~ tdıle:ek kendilerine o y0 ?. 
~:)'t>ı~ele yapılması konf~ran
">a,.d.~n teklifin e!asını te~kil 

,~,l~~rsanhğm ilgası · 
~ ll1ıt ... u ~lb=- - ' · .. .:.., üzere tn 
~"ıtı ıtırın ortalarına ke.•] ı r 
~"~le;d 'Ve pirntlik vakaları acık 
~~· e seyr;sefer Cl'Y'"" t """tirıi 
l~İt-J~'· Ve nihayet milletleri ,• 
~ ''':- r}t!e olan münasebetle i 

~j,. il 1"1e~~.,İTıet bütün inss-
'• llı .. 

'I~ lr u~te:ek bir malı olduktan 
' l'ı 0 jdak1 rabıtaların en iyi 
''"·~n açık denizleri münf e· 
~~t'~b.vakalarından temizle· 

~ 1 ır ihtiyaç halini almT~. 

~~~~ Pa · :'l'tı tıt\ .1 rıs n: '" herl"'!İ"de kvr-
\_"li hı.t1 Rası teyit edilmis ve u
~~lit.·kUku düvel kaideleri de 

tot l\lfl ..... • • ı 
~· t-ıj1 ·••Cnını esas o arak ka-
~ ı ~a 'Ve tatbik"~i her devletL; 

>. lltt~l b k ""'illa "lr•:ıa ıra mı~h. 
\~~~tbikda~beri en müessir ~ek 
'~~del edılmi, olan bu hüküm 

• er Ih ~İt ,., z=--:ınhrnda d~-

\~t~,"~ll k denilen kurunuvuıı-
\" lttlerd~n k'-=r~an-ıu.tır 

~f· h . ~'\ •itr h~an sulh :?a~.ı:unda d::\ 
\ I" J)j ır,,, lnrekctlcri o?ur ki, 
'i;lltliğin tam vasıflarım 

en Ve neticeleri itibariy-

le ayni zararları müeddi olan va· imkanını dcrpi' etmekte ve bu tak
kalar şeklinde tecelli eder. Ve dirde diğer bir herhangi akide de bu 
devletleri tedafüi tedbirler ittiha· çekilme gününden evvel haber ver 
zına ve bu hareketleri doğrudan mek suretile aynı zamanda. taahhüda
doğruya piratlik telakki etmiye tına nihayet vermek hakkını bah§ey-
sevk ve icbar eder. lemektdeir. 

BuO'ünkü hadiselerin bir benze- Nyon anlaşmasının skizinci madde 
Tini 1873 tarihinde vukua gelmit si mucibince bu anlaşma ile beynel· 
görüyoruz. Yine İspanyada bu milel taahhüdata hicbir vechile ha
tarihte çıkan ihtilaf münasebetiy· lel gelmemekte oldu~unu aynca kay· 
le aç1k deniz emniyetini tehdit .!- detmek isterim. 
ı4 ... n vekayi cereyan etmi! ve dev· Arkadaşlar; 
letleri bu tehditleri ika edenlere .. Nyon anlaşmasının imzası esna· 
karsı piratlık ahkamını tatbika sında bu anlaşmada yer bulmamış 
mecbur etmişti. olan diğer bazr noktaların müzakere-

Nyon konferansı da mesnedini sine devam edilerek müzeyyel bir 
bu hukuku düvel prensiplerinde, itilaf daha akdine çalışılacağı takar 
tarihin bu misalinde ve ayni za· rür etmiştir. 
manda da 1930 ve 1936 senelerin- Bu ikinci anlaşmada birincisinin 
de tahtelbahir harplerinin tanzi - eczayı mütemmime,,inden olmak 
mine dair Londrada akt ve imza e- üzere bu gece Cenevrede aynı dev
dilen bir mukavele ve onu müey- letler murahhasları tarafından imza 
yit Proseverbal ahkamında bul- edildi. 
mustur. işte yüksek meclisinizden tetkik 

Türkiye cumhuriyetinin yüksek ve tasdikini rica ettiğim ikinci metin 
meclisince kabul ve tasdik olunan de budur. 
3 - 27 numaralı kanun ile, iltihak Denizaltı piratlığının. deniz üstü 
etmiş olduğu 1936 Londra Prose gemilerile tayyarelere de teşmilini 
verbali denizaltı gemilerinin bir- istihdaf eden bu itilafname .. Nyon,. 
takım tedbirlere rııüracaat etme!<· anlaşmasmm hudut ve esaslan dahi
sizin ticaret gemilerini batırma· Jinde ve memleketimize aynı mükel· 
yacağmı ve bu hususta deniz Ü&· lefiyetleri tahmil eder ıekilde akit 
lü gemilerinin tabi olduğu hüküm. ve imza edilmiştir. 
lere tebiiyet etmesi lazım·gelece· Cumhuriyet hükumetinin, büyük 
ğini müeyyit bulumnak!adır. medisinizce tasvip edilmiı olan siya· 

Nyon konferansı setine uygun telakki ettiğimiz Nyon 
Nyon konferansı, ispanya hadi- anla,masile müzeyyel Cenevre anla§"" 

satı dolayısiyle hali harbin vücu· masmı kabul ve tasdik buyurmanızı 
dunu kabul etmemek ve İspanya· rica ederim. 
da mücadele halinde bulunanlara Hariciye Vekaleti vek~linin izaha· 
muharip hukuku tanımamakla tını müteakip B<l§vekil İsmet lnönü 
beraber Londra anlaımaları eıu· kürsiye gelerek aşağıdaki nutku söy
lannı bu piratlık harekatına ka:otı lemİ§tir: 
ittihazı her devletin salahiyC:t\ Başvekllf mlzl o nutku 
cümlesir.den olan tedabir ile me1.· Hariciye vekaleti vekilinin izahatını 
cederek İspanya işlerine ademi rruteakip Baıvekil İsmet İnönü kürsil
müdahale prensibini İspanya-la ye gelerek aıa,ğıdaki nutku ıöylemiı
hali mücadelede olan taraflarda.!: tir: 
gayri devletler gemilerinin masu· Nyon anlaşması Akdenizde kor
niyetini temin edecek usullere iı- sanlık aleyhine manen ve maddeten 
tinat ettirerek tesbit ve kabul et. akid devletlerin tesanüdünü ve teşri· 
mis bulunuyor. ki mesaisini ifade eder. Karadeniz ve 

İ4 F.vlülde Türhiye ~ ·1 ·-~-:Ha. Akdeniz devletleri davetliler ve akit
riciye Vekili Dr. Arasın lngiltere, ler meyanındadır· Almanya dahi da
Bulgaristan, Mısır, Fransa, Yu- vet edilmiştir. 
nanistan, Romanya, Sovyetler Bir· Davet içi11 teşebbüs alan devletle
li ği ve Yugoslavya murahhaılariy- rin diğer haı:ı devletlerin iştirak et
le birlikte imza etmiş olduğu Nyon memesi haline teessüf etmeleri hem 
anla,ma:ı yüksek tasvip ve tasdi· bizim hissiyatımıu tercüman olmuf, 
kinize arzedilmistir. h 
Anlasmanın esaslarmı izah em davet eden devletlerin geni§ bir 

• anla§ma istihalesi için arzularının sa· 
Bu anla,ma biraz evvel bahsc.t mimi olduğunu nazarımızda teyit et· 

tiğim piratlrk vakalarına kaf!ı a· mi§tir. - Alkı§lar -
kitleri!l mütesanit olarak harek~·~· 

d Korsanlık aleyhinde bir mücadele )erini temin e en birkaç prenaip b 
maddesinden sonra alın:ıcak tr.tl- anlaşması masum ir hadisedir ki, 

tabii ve rahat haller içinde fazla dik· birlerin bilfiil cereyanı ne yolda 
vukubulacağını gösteren hüküm- kati çekmiyecekti. Fakat Nyon anlaş-
feri ihtiva etmektedir. Bu hüküm· masının umumi dikkat ve hassasiye· 
lere göre, Garbı Akdenizde -Ti- ti üzerinde toplanması, akdolunduğu 
renyen mıntakası hariç olmak ü- zaman gergin ve nazik şartlar içinde 
zere- emniyetin müra!~abesi ka· bulunmasındandır. 
ra ıuları dahilinde ve açık deniz· ispanya meselesi uzadıkç:a, tarafla
de lngiliz ve Fransız filolarına bı- nn ve mefruz taraftarlarır. birbirin
rakılmıs v~ Şarki Akdenizde de den korkulan artıyor. ispanya mese· 
kara sularının mürakabe3i her u- lesi herhangi bir şekilde bitse lspan
hildar devletin Jrend' .. ine ve -..çık yol milletinin mefruz taraftarlarının 
denizlerde -Adiryatik müstesna hepsini mütehayyir etmesi pek muh
olmak üzere-anlaşma ahkamının temeldir. Fakat, mesele bitinceye ka
t :..tbiki gene ln~iliz ve Fransız filo dar Avrupa krizlere maruz görünü· 
larına verilmi,tir. Akdenizin şa'!'· yor, korsan denizaltılarınm faaliyeti 
kında bu filolar harekatta bulun- ~imdiye kadra geçen krizlerin en tid
r1·ıkl<"'"t _ .... :ıda sa!ıildar devletler- detlisini bize ihzar etti Fransa ve 
den bunların malik oldukları ve- f ngilterenin davetinde ve Nyon an
sa it derecesinde bazı güna müzn- laşmasmda mündemiç olan azim ve 
haret gösterecek ve bilhassa bu karar ile beraber geni§ anlatma fikri 
devletlerin kara suları içine k ~a had ve gergin vaziyeti sulh yoluna 
pirat ge'T isini takip edebilmek ve çevinneye muvaffak olmuştur. 
gene sahildarların irae edecekleri Bunu mü§8hede etmek Avrupa 
haklarına malik olacaklardır. için bir nefes imkanı vermiştir. 
Anlaşmanın tatbikatı esnasında Harbi bir facia telft.kki ediyoruz 

bir yanlışlığa meydan vermemek için Muhterem arkadaşlar, 
akit devletlerin denizaltı gemileri Akdenizde ve Avrupada bir harp 
Akdenizde bazı kayıtlara tabi olarak patlamasını biz Türkler büyük bir 
seyri~efer edebileceklerclir. facia addediyoruz. - Bravo sesleri -

Nihayet, müddetle mukayyet ol· Türkiyenin doğrudan doğruya ve ilk 
mayan bu anlaşma her akidin bir ay- sahnede bahis mevzuu olmadığı me· 
hk mütekaddirri ihbar ile çekilmesi seleler önünde iken böyle bir deh§et· 

ten bah§edişim bit Avrupa harbini 
insanlar içinde hepimiz için felaket 
saydığımdandır. Avrupa bugi.inkü 
vasıtalar önünde bir yanm avuç ka· 
dar yerdir ki, yeni bir patlamadan 
bütün medeniyetini kül altında 
gömmek ihtimali vardır. Bu memle
ketin mesul bir vazifedan ve bevnel· 
milel münasebette insanların m-üşte· 
rek saadetine inanmış bir insan ola· 
rak bir harbe mani olmak için elimiz
den geleni yapmaya mecbur olduğu
muzu zannediyoruz -bravo sesleri al· 
kışlar -

Nyon an1a§masmda bulunan kor 
sanhk aleyhindeki mücadele fikri, 
konferansa iştirak etmiye:ı yakın ve 
uzak hiçbir yerde tenkide uğramamış· 
tır. Siyasi itilafların neticesi olan iti· 
razlar da bile korsanlığı tasvip ve 
teşvik edecel-: bir mütal'!B hiçbir yer 
den i~itilmemiştir. Bu umumi telak· 
kide ~östennek lazımdrr ki, bu anlaş 
ma tabii ve meşru bir müdafaanın 

ifadesidir. Türkiye bu anlaşmanın 
haricinde kalan büyük devletleri ve 
geniş muhitleri de kendi içerisinde 
toplamasını temenni eder. 

Nyon anlaşmasını hiçbir devlet 
aleyhinde olmayan bir meşru müda· 
faa vasıtası telakki ederek, hükumet 
arzedılen kanun layihaları:ıın B. M 
Meclisinin tasdik etmesini istirham 
eder. (Alkışlar) 

ismet lnönünün nutkundan sonra 
kanun layihalannın heyeti umumiye
leri hakkında söz istiyen olmadığın· 
dan maddelere geçilmesi açık reye 
konularak kabul edilmiştir.· Reylerin 
tasnifi esnasın& Başvekil İsmet in· 
önü tekrar kürsiye gelerek bir nutuk 
söylemiştir: 

İsmet İnönünün nutkundan sonra 
kanun layihalannın heyeti umumiyeleri 
hakkında söz istiyen olmadrğından 

maddelere geçilmesi açık reye konula
rak kabul edilmiştir. 

Mecliste dün kabul 
edilen kanunlar 

Ankara, 18 (A.A.) - B. M. 
Meclisinin bugünkü toplantısında 
Nyon anlaşması ve zeyli 364 ve 
mezkur anlaımanın maksat ve mü· 
kellefiyeti hududu dahilinde kal-
mak tartile anlaşmalar akti için 
hükumete ıalihiyet verilmesine 
dair kanun layihası da 37 ı reyle 
kabul edilmiştir. 

Ankara, 18 (A.A.) - B. M. 
Meclisinin bugünkü içtimaındlk 
kabul edilen kanun layihaları §Un. 
lardır: 

Akdenizde konanhk ef aline 
kar!ı ittihaz edilen müşterek ted
birler hakkında Nyon anla§masma 
ve zeytinin tasdikine dair kanun 
liyihuı: 

2 - İspanyada mücadele halin
de bulunan taraflardan hiç birine 
ait olmıyan ticaret gemilerine, de
nizaltı gemileri tarafından Akdt:· 
nizde ispanya ihtilafı münasebeti~ 
le vaki olan korsanlık ef aline kar
tı alınacak mütterek tedbirler h" ~ 
kında Nyonda 14 Eylül 937 tarİ· 
hinde Türkiye, Büyük Britanya ve 
Şimali İrlanda Birleşik Krallığ!, 
Bulgaristan, Mııır, Fransa, Yuna
nistan, Romanya, Sovyetler Birli
ği, Yugoslavya arasnda imza olu 
nan anlasma ile buna müzeyyel ve 
deniz üsfü gemilerinin ve hava 
kuvvetlerinin korsanlığına kar!ı 
tedabiri mutazammın olarak Ce· 
nevrede 17 Eylül 937 tarihinde ay~ 
ni mütemmim ecazasından bulu· 
nan anla§ma kabul ve tasdik edil
mittir. 

2 - Bu kanun ne§rİ tarihinden 
muteberdir. 

3 - Bu kanunun hükümlerini 
icraya icra Vekilleri Heyeti me~ 
murdur. 

Nyon anla,masının maksadı ve 
onun yüklediği mukellefiyet hudu 
du dahilinde kalmak şartiyle an· 
la,malar akti için hükumete sala
hiyet verilmesi hakkında kanun 
liyihuı: 

Madde 1 - Nyon anlatmasının 
makıadı ve onun yüklediği mükel
lefiyet hududu dahilinde kalmak 
tartile anlatmalar akti için hüku
mete salahiyet verilmittir. 

Madde 2 - Bu kanun netri ta. 
rihinden muteberdir. 

Madde 3 - Bu kanunun hü-1 
kümlerini icraya icra Vekilleri j 
Heyeti memurdur. 
Anlaşmanın mllzeyyel 

metni 
Ankara, 18 (A. A.) -Nyon anlaş

masına müzeyyel itilfifname metni her 
"eçlıiatidir: 

Akaenizde denizaltı gemileri tara· 

f mdan ika olunan kor:sanhk fiillerine 
kar ı hususi müfterek tec1bider hak
kın<laki kararları havi olarak 14 eyliil 
1937 tarihinde Nyon'<la imza olunan 
anlaşmada, i,tirak eden devleLler, de
nizü ·tii gemileri veya lıava ~efineleri 
taraf mdan ika olunan bu gibi fiillere 
kar§ı ileride müşterek tedbirler ittiha
zı imkanını mulınfaza ettiklerini ,.e 
şimdi hu gibi tedbirlere teves~ül et" 
mek müna ip olcJRğunu nazarı dikka· 
te alarak. lıiikiiınetleri taraf mdan u· 
11ulü dairesinde mezun hulnnan a,.ağr
daki imzalar sahipleri 17 - eyliil • 
193 7 tarihinde Ccnevrede toplanıp 
derhal meriyete girecek' olan ben·eçhi 
ati hükiim leri kararlaştırmı~lardır: 

1 - İshn itilafname, Nyon anlaş· 
ma~rnı tamamlar ve onun rniitemmirn 
cüzü addolunur. 

2 -İşhu itiHifname f ,.panyacla ınii
cadde halinde bulunan taraflardan 
l1iç birine ai<l olmtyan hir ticaret gf'mi 
sine k'arşı Akdenizde hir denizüstü 
geınil.'li veya hava gcmi;::İ tarafından 
deniz muharehesi hukuku clihcli ile 
ınusş<lda'k olup 22 nisan 1930 tarihli 
Londra muahedc:-oinin 4 iincü kı:-mın
da tadad ve 6 teşrinisani 936 tarihinde 
Lonılrada imza edilen protokol ile te• 
yitl olunan insaniyet prcn. iplerini na
zarı itibara almak~1zın bir <lcnizü tü 
,·eya hava gemi"i tarafından yapılan 
hilciimle hiirumlar hakkında tatbi1' 
olunur. 

3 - Nyon anlaşmasına tevfi1'an 
açık denizde ticari scyrisefainin lıinıa-
ve~ine İ.;tirak eden ve 1 inci rnaclderle 
~ikreılil;n §erait cfoireı:.indc yapılan 
hir hiicuma §alıicl olan lıcr denizfütii 
gemi i, 

A - Eğer hi.icmn llir liava genıi.,i 
taraf mdan vaki Le ona kar~ı ateş aı:.a· 
cak. 

R - Eğer hir clcnizfü:tii gemi.;i ta· 
raf mdan nki iı:e hiicuma kar~ı kenıli 
''aı;ıtalariyle ,-e icahı lıalinde onların 
kara suları <lahilimle, 1:ağrılma~ı miiın 
kiin olan takviyeye miiracaat eyliye
rek miiclahC"le eclerektir. 

f ;;tirak eden clevletfenlen lıer hiri, 
ICenclisine aiıl hu uslarda. kendi lıarp 
gemilerinin işim itilfıfname nılnıra 
göre lıattı hareketlerini tanzim edecek· 
lerclir. 

Aynı derereclc muteber olmak üze· 
re fransızca ve ingilizcc olEırak tek hir 
mıslıa halimle Cmcvrcdc 17 eylül 
1937 tanzim olunmu tur. Hu nnsha 
Milletler Cemiyeti katipliği hazinei ev 
rakma teHli olunacaktır. 

Riiyi\1; Britanva ,.e Şimali İrlanda 
1\Hittelıit krallt~ı. Bulgari. tan, 1\f ı
"Ir. Frnrısn. Ymı:ın: tun. flomanya, 
Tiirkiye, Sovyetlcr Dirliği, Yuı;o_slav• 
,~a. 
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Sevglllm Fransız dllberloln oynadığı 
esrareng iz rolU Taşnak Komitesi 

reisine aolaottık ve anlaştık 
-Bana ne yapab'lirler?. 
- Kendilerini aldattığını anladıkları 

zaman vaziyetin ne ıekil alacağını dü • 
şünüyor musun?. 

- Bundan 60nra hiç bir §eyden hat
ta ölümden bile l:orkmam. 

- tı ölmiye kalırsa kolay, fakat 
maksat ölmek değil, yaşam:!ktır. 

- Sen yanımda bulundukça ben hiç 
bir ıey düşünmem .• 
· .:.... Haklısın, faka tunutma ki kar§ın 
üa kocanı ö1düren canavarlar var. Ko
canı öldüren adamların senden de 
şüphelenmeleri mümkündür.. Bu iti -
barla seni onlann hücumlarından uzak 
bulundurac~k tedbirler almalıyız .. 
Bunun için de istanbuldan ayrılmak 
'doğru olacak sanımn .. 

- ŞimtT.lik ortada bir tehlike yok .. 
İleride onu da d:.işünürüz. 

- tyi amma, iş iıten ge;tikten ıonra 
tedbir para etmez .• 

- Bu i§leri Hraçla müıakere ctme
ge karar ve~edik mi? Nerede iıe ge
lecek, Ona da danışır, hattı hareketi -
mizi tesbit edrriz .• Belki Hraçın da 
bize iht:yacı vardır ve bizim İstanbul -
dan ayrılmamızı istemiyeccktir. 

- Ne gibi ihtiy:ıcı olabilir? 
- Şimdiye kadar Fransız mahafilin-

ae cereyan eden hadiselerden ben Hra 
çı haberdar edi.yordum .. Benim latan -
buldan ayrıldığımı farzedersek, itimi 

~iz<Z. forunuz,Jiz~ 
'-q_vap V<ı:rqlim ... 

Bu gençle 
evleninlz 

Fakat evveli onunla her ~eyi 
açıkça konuşmanız JA.zımdır 
Eyüpten ''Karabahtlı,, imzasiyle al

ldığımız bir mektupta J(>yle bir vaziyet 
ten bahsediliyor : 

"19 ya§mdayım .• Dört &enedenberi 
21 yaşında bir delikanlı ile taruımak • 
tayım. Aramızdaki ıamimiyet oldukça 
ilerlemi~tir. Fakat lctıkançlık yüziln -
den bir türlü anlaıamıyoruz.. Beni o 
kadar la&knaıyor ki bir iaıinoya dahi 

onsuz g!ldemiyorum. aHbcraizce nereye 
gitsem mutlaka kar§ıma çıkıyor. Çok 
münakap ediyoruz. Evlenmemiz §İm· 

Ciilik hemen imkinarz gibi .• Çünkü bu 
ı:enç yalanda askerlik vazifesini yapma 
ğa gidecek. Sonra onunla evlendiğim 
takdirde mesut olacağım da ,üpbeli •. 

Nitekim tanrıalıberi iyi bir ıün geçir • 
medim, 'Yalnız §Unu da aöyliyeyim ki 
onun hü~ün hm;:nhk y: kıskar.çlıfı 
benim evlenmeye yanaşmamamdan ge
liyor. Sonra ayrılmamız da imk:inaız .. 
Çünkü çılgınlar gibi sevişiyorur.. Bir 
bagkaaiyle evlenmeğe mecbur kalabile
ceiimi dü;ıündükçe tüylerim ürperiyor, 
titriyorum, Onu düıünmedi&im bir tek 
dakika hatırlamıyorum. Ne dersiniz: 
Bütün bu müşkülleri göze alıp onunla 
evlenmeli miyim, yokııa bir an evvel u. 
zaklaşmalı mıyım? Çok müşkül vazi -

yetteyim, lfıtf en bana bir tavsiyede bu
lunur musunuz?.,, 

CEVABIMIZ: 
Mektubunuza ''Karabahth., diye im

za atmışsınız. Halbuki hakikatte sirin 
hiç te (Karabahtlı) olmadığınız anıa,ı. 

Jıyor. Çünkü sizi cidden seven bir cenç 
le kar~ılaşmış bulunuyorsunuz. 

Madem ki ayrılmanıza imkan yok ve 
bu gencin biitün hırçınlıkları da ıizi 
ır::ldctle kıskanmasından ileri geliyor; 
çılgılar gibi SC\oi~'yorsunu:ı. O halde 
askerl:ğ_ini bitirince, onunla evlenmeye 
ruı olmanız için h:ç bir ıcbep yoktur .. 
Bu gcdn ılzi birız da :ahatarz ettifi. 
aniatı~an hır\ınltkiar ve tiddetli kıı • 
bnçlıklarından evlendikten sonra eser 
blm.ıyaulctır. B=naenaleyh bu ciddi 
blr mahrur sayılamaz . Yalnız evlenmi· 
}"~ karar •~:-m: rden evvel ÖÜ§Üncele· 
rinizi a~ıkça kendisine anlatır ve anla. . -
fU'S?IUZ· 

kim göı•:.ir? iŞmdiye kadar kenıd.isinden 
yalnız iyilik gördüğüm blr ;J.iamı böyle 
yüz üstü ve müşkül bir vaziyette bıra· 
kıp gidemem .. İstemiyerek ve sırf koca 
mm intı:kamını almak üzere intisap et
tiğim bu meslek sayesinde sevdiğim a· 
dam1ara faydalı olmak, elimden geldi
ği kadar onlara yardım etmek ist'yo -
rum. Esasen Hraç ta İ&tanbuldan ay • 
rdmamızı istemez, 

- Zannetmem .. Hayatının tehlikede 
olduğunu görünce h:takis .. 

- Her halde şimdilik bu düşünce • 
leri bırakalım. Şu manzara kar§ısında 
böyle şeyler dü§ünmek doğru mudur? 

Henriette iti tatlı bağlamışken İs· 

tanbul hakkında bana izahat ver:yor, 

Çamlıcadan, Uslo:idardan iübaren A. 

dalara kadar uzanan geniş sahayı bana 
tanıtıyordu, Vakit hayı: ilerlcmi~ti., 

Henriette saate bakarak 

- Hraç gecikti, her haLde mühim 
bir iti çıktı .. istersen b:r banyo yap,, 
O zamana kadar Hraç ta gelir, yeme· 

ği beraber ya burada, ya hariçte yeriz:, 

dedi. 

Banyodan çıkınca Hraçla Henriette•:. 
biraz: evvel ayrıldığım balkonda karşı 

karJıya oturmu§ göra:im. Aralarında 

ki masanın üzerinde para destelerini 
görünce Henr:ette'in her şeyi Hraça 
anlattığını sezdim, fakat hiç bir ıey -

iden haberim yokınuı gibi elin:. ırkarak: 
- Nerede kaldın biralJer, az daha 

merak ediyorduk, dedim. 

Dütünceli ve dalgın olmasına rağ -
men Hraç derhal cevap verdi: 

- Sorma .• Yaııhanede biri.kmiı it
lerim vardı. Onların sıraya koyayım, 

ldedim. Bu esnada bir kaç Z:yaretçi gel· 
di. Onları savdım diye sevinirken bir 

toplantıda bulunmak mecburiyeti ha -

ııl oldu. Orada da lüzumsuz münaka -
ıalar yapıldı. Biraz canım sıkıldı, hava 

alayım diye buraya kadar yürüdüm ve 
geç kaldım. 

- Hiç olmazsa bir telefon cldeyd:n, 
bizi meraktan kurtarırdın •• 

- U.r:un etme., Burada yalnız kal -
ınayı istemiyormuı ıibi hareket ediyor 
sun., 

- Latifeyi bırak, fakat cidden hep 
ıeni düıünüyorduk .• 

-Beni o kadar arzuladımz mı? 
- Sana müh=m haberler vereceğ=.z .. 
- Nafile yorulma, Henriette bu ıe-

f er de seni atlattı. . Her şeyden ha be. 
rim var. 

- Bu İ§lere ıen ne diyorsun?. 
- Mükemmel diyorum , 

- Henriette bilmiyerek \Jize büyük ' 
hir hizmette bulundu. 

- Anlamadım. 

- Bunda anlamıyacak ııe v:-.;? Fran 
sızların tam lt=madını kazanmış, :ste -
dif'ini onlara yaptırıyor .. 

- Orası öyle.. • 
- Daha ne istersin.. Bu vaziyetten 

azami istifade etmeie çalr!a :afız . On
lar Henriette'i alet etmek istiyorlardı. 
şimdı Henrette onları alet olarak kul

lanacak .... 

Bu esnada Henriette scvin;!e mü • 
da.hale ederek: 

- Ben sana demedim mi ? Hraçın 

hak~ı var .. Bu heriflerden r:ıükemmcl 

ıurette intikam alacağ ı z •. :liyorclu. 

Hraçın b:r teklifi muhaverenin ke • 
silme~.=:ıe sebep oldu. Hraç ay.:ğa kal -
karak: 

- Ş 'mdi bu 1T"
0

İnaka.,ayı bırakalım 

da karnımızı doyuralım . . Yeme :ten 

sonra sabaha k:ıdar konu§acak vakti -
miz var .. Sizi bu akşa:n yemeğe davet 
ediyorum, dedi . 

• - Olmaz, bu akc~rı ~C"., b;r.im mi • 
sa!irim:zrrn. Yemeği herı beraber bura
da yiyeceğ'z .. Yarın akı3m da sen 
biri davet edersin, dedim, 

Hraç bu teklifimi şu mazrret1e red· 
. detti 

(Devımı var) 

• 

Dünya,da kadın 
hikimiyeti yakın mı ? 

Bir Amerikalı profesör diyor ki : "Zayıl cins kadınlar deltfl 
erkeklerdi~ ve beli\ çıkaranlar da mütecaviz ruhlu olduk18rı 

için gene onlardır. " Bo vaziyet le aile reisinin ana oıması 

Yirminci asrın sınıt mücadeleleri a ı 
rasındaki erkekle kadın arasındaki mü 
ca.dele diğer tabirle " cinsiyet mücade· 
lesi" be~er tarihinde hiç bir zaman kay 
dedilme-dik bir ~iddetlt: devam etmek· 
tedir. Fakat mücadele mevzuunun ka
dın erkek münasebatrna dair olutu 
tetkikinde insana · ayrıca bir zevk ver
mektedir. Nede olsa işin içine kadın 
girdimi. erkek başka bir tehalükle ku· 
lak kabartmaktadır. 

Bugün değilse bile her halde çol. uzun 
zaman sonra değil, kadınla erkek ara
sındaki mücadelenin en keskin ve had 
devreııine girdiğine şahit olacağız. İç· 
timai rekabetlerin mutlak ki kadınla 
erkek arasında paylaşılmak zamanı çok 
yakmla~maktadır. 

Erkekler tarafından idare olunan 
bir dünya.dan; kadınlar tarafından idare 
olunan bir dünyaya .dönüıte geçirile· 
cek istihale devresi dt her halde çok 
enteresan olacaktır. 

Kadınların içtimai, iktisadi ve ıiya 
af sahalarda haklarını tanıtmak ve bu 
haklara sahip olmak ürere erkeklerle 
tedid bir mücadeleye giriımi! olduk· 
lan bir zamandayız. Bu mücadeleden 
kadınların muzaffer çıkıp çıkmıyacak· 
lan katiyetle keıtirilenıez. Fakat mUca 
delenin bugüne kadar olan k11mında za 
ferin her halde "Nisa taifesi" safların 

da kaldığı muhakkaktır. Şu halde ''Bay 
tar aklımızı ba~ırnıza ~lahm!" demekle 
ıünün birinde kumandayı olduğu gibi 
''cinsi latif"e terketmit olmamamlt için 
ne gibi tedbirler almak Jinmdır. Bun
ları tetkik edelim demek iıtiyoruz. An 
cak bundan evvel şöyle etrafa bir göz 
gezdirmek de faydasrz olmiyacaktır. 

Medeni memleketle,. şöyle bir tara 
fa dursun Asya ve Atrika kadınları bi
le hürriyet ve musavat için çırpınmak 
ta ve yavaş yavaş da muradlarına nail 
olmaktadırlar. Çinde uLakşarkta ve hat 
ta Filipin adalarındaki çukulata renkli 
dilberler bile erkeklere karp isyan bay 
rağını kaldırmış bulunuyorlar. 

Kısaca denilebil:r k: isyan bayrağı 
cihanşumul bir mahiyette kaldmlmıı. 
ancak henüz bazı yerlerde erkekler bu
na henüz fazla kulak asnu~ değillerdir. 

Maamafih çok eski zamanlara doi 
ru gidecek olursak "Matriyarki" ismi 
altındaki kadın hakimiyetine rastlarız. 

Erkeklerin henüz hayatta büyü bir rol 
oynamadıkları tok eı'd devirlere ait bu 
hakimiyet, ·..,uğün için ayni tekil ve ma 
hir:tte mevzuu bahsolilmazsa da baka 
lrm yarının kadınları dızgini ele aldık
ları zaır.1n başımıza n~· gibi bir ifet ke 
sileccklcrdir. 

O eski zamanlarda çocuk baba is
mi ve ailesiyle değil, ana i,im ve aile
siyle tanı:ırdı. Aile rei:ı1i baba değil ana 
idi. Dini ayinlere kadırılar riyaset eder 
ter ve bu itibarla r.erck sivaııi gerekse 
içtimai e!1emır.!yet1 eri erkeklerinkinden 
çok ·:.istün sa}'ılırdı.Bilhassa eski Çindt 
"Matriyarki'' olanca kuvvetiyle cari bu 
lunuyordu. 

Erkeklerin. hrpler ve daha ba~ka ııe 
beblerle mecleniyeti kökünden balta
mak üzere bulundukları şu son zaman 
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icap etmez mi ? 
larda acaba kadınlar icireyi ele alırlar
sa daha iyi mi olur? Diye insanın aklı
na bazı sualler de gclnııyor değil? Hat 
ta kadınların hakimiyet talebi belki de 
bu sebebden ileri geliror diye de düşü · 

nülebilir. Amerikanın Harvard üniver· 
ıitesi profesörlerinden Wheeler dünya 
yr ıaran bir ürü afetledn erkeklere has 
evsafrn fazla ün almasından ileri geldi 
ğini iddia ve bu iddiasını da şu suret· 
le tevsika uğraşması şayanı hayret ol
makla beraber büsbütür: de yabana atıla 
cak ma.hiye~te aayılamaz. Profesör diyor 
ki: 

"- Çok eski asırlardanberi erkekle 
rin ecdadlarından tevarüs ettikleri mü 
tecaviz ruh, her zaman aynı kudreti 

göstermiyen gayrı muayyen zeka ve 
beşerin içtimai bünyetıni tahrip edicı 
bir sürü evsaftır ki beşer cemiyetinin 

mütemadi bir keşmekeı içinde yuvar
lanmasını intaç etmittiı. Beşer tarihi 
layıkiyle tetkik edilecek olursa pek ar. 
iıtisna!iyle bela çıkar:ınların hep erkek 
ler olduiu görülür!" 

Profesör iddialarını 
götürerek diyor ki: 

daha ilerlert: 

"- Bu itibarla zayıf cins . kadmlat 
değil, erkeklerdir. Gerek manen· gerek 
se maddeten zayı~ olanlar kadınlar de
ğil, erkeklerdir.'• 

Diğer bir profesörün tetkiklerine 
inanmak lazımgelirse kadınların hastci 

lıklara kar§ı daha mukavemetli olduk· 
larım kabul etmek icap ediyor. Profe
sör Mayo erkeklerin ti•tün, iç.ki vesair 
kuvvetten düşüreli mükeyyefat ile ve 
ıcfihane bir hayat sürme neticesi ken· 
dilerini bedenen ta.kattan dü~ürdükle · 

rini kati olarak ispat etmektedir 

Dr. Allen ise binlerce ki~i üzerinde 
yaptığı tetkiklerde kadınlara naza•an 
erkeklerin hazım böbrek, teneffüs ciha 
zı v~ dimağ hastalıklanna daha müsait 
zı ve dimağ hastalıklarına daha müs · 
tei.d olduklarını v.e haıtahklann musabı 
erkeklerin kadınlara r.azaran adeden da 
ha çok olduklarım te~pit etmiş bulu
nuyor. 

İşte bu gibi tetkil-leri de nazarı iti 
bara almak şartiyle bugün için bir er
kek - ka.dın meselesi mevcut olduğunu 
iddia etmek hiç de mübalağalı olmaz. 

Erkeklere tahakkiım daiyesindeki 
kadın liderlere bakılacak olurta onla:
arı ve karmc.ı gibi mahlukatı misal gös 
tererk biz erkekleri, biisı-:·. ·:n batır--maktadırlar Bu gibi mahluı.A t arasın.da 

btün i§ler, hatta kabileyi müdafaa va
sitaları bile kadınların elinde bulunmak 
ta.dır. Bir arr kovanı yahutta bir karın
ca yuvasındaki intizam ise erkek sos

yetelerinin yarathğı intizam ve mü· 
kemmcliyetten üstündtir 1 Erkeklerin 
iti bu mahlukat arasında yuvayı bek
lemek ve zevç olarak neslin bekasına. 
hizmet etmekten ibarettir. 

Maamafih bu şekil kartlarını çalıı 

trrarak kendileri zevk ve sefalannda 
gezen erkeklerin büsbütün hoılanna 

gitmiyecek bir şeydir, denemez. Nice 
erkekler vardır ki daha bugünden bu 
§ekle boyun eğmiye razıdırlar. 

Kadınlar §U iddiayı da ileri sürmek 
tedirltr: 

A11rlardanberi ~rkekler tarafından 
kadınlara göıterilen y<ılancı iltifatlar, 
bezlolunan bunca lütuflar hep erkek· 
terin hodbinliklerinden doğmuı şeyler
dir. Kadınlar dıa bunlara inanarak hak
lanna sahip olmayı düşünmemisler ve 
böylece bugünkü erkek tahakküm·:.i 
vuku bulmuıtur. 

Erkekler kadınlara karşı Çinlilerin 
tabirince daima "Kuı tüyü yastık gibi 
yumuşak ve tatlı 5Özlrr" kullanmışlar. 
onlan bu tözlerle avutmuşlardır. Hal
buki kadınlar için uykudan uyanmak 
zamanı relmit ve geçmiıtir. 

Modern hdm artık kendiıine yapı

lan iltifatlara kulak asmıyor. hatta bun 
lara yüz çeviriyor ve haklarına sahip ol· 
mayı aklına. koymuı, bu ıayeye doğru 

.. a&nlıl< 
ilerliyor. Biz: erkekler henuı k . · id 

ku""euoı 
alemindeki bu cereyamn jıal 
• - .. birinde bıJ 

rak etmiş değiliz. Gunun . ginlcrt 
kafamıza dank deyince ve ~ıı e bS' 

büsbütün kadınların eline vcrıne 
kalım ne olacağız? IJa<ııtl 

Bize kalrrsa baylar, aklımızı f ~O· 
kek 5tJ1I za toplıyarak kadın • er ket o-

cadele~in.ie en dürüst hattı hare ursJ1' 
lan teşriki mesai siyasetine ba§ v 

· · oıurut· çok ısabetli hareket etmış 1 r i• 
. erkek e , 

Kadınlar için erkel:sı~, ba1>.;ı.ı 
cin de kadınsız bir cemıyet ta guli· 
• d'l . - . b ı·}·etin rneŞ e ı emn·ece .. ı ve u cem ı..c!1 

• " ~ tt fC" 
y~tini dr. kadın ve. erlc~k ~u~tıı i)~ 
yuklen.dikleri takdırde ış.lerın hıtd!cat· 
yürüyeceği fÜphe götrmıyen ,,.,11ı 
lardan olduğuna göre kadınla~ı :'ıa!cP 
dan çıkarmadan onlann ha~ d~!ePl11'' 
etmekte oldukları vazifelert y varttı' 
]erine ıcsimizi çıkarmama~1>:1ı;. Jsı11taJ· 
onlarda boylarının ölçülerını • ,ııe 

. 'k§yet g 
Fakat biz korkuyoruz kt ı1 

onlardan ba§lıyacalctır ,. .,, 

~~~~~----~ 

~ ~0, . d• ~ 
Raber. okuyucuıan ar~l)tldttl• 

fıkra mUaabakuı açmI§Ut'· ol;iı" 
lecek fıkraların kıa& ve h!Ç 
az ltlUlmtı oımuı ıazımdU'· ~·ti 

Fıkralar, ı;öııderenıerfıl ~, 
yahut mllııtear adlarll• 11 ~ 
... her ay o ay fçind• eıkt ~ Jf/' 
en l)-11erindec betfD• nıubtel 
metli hediyeler •e.rtıeeektlt':ı,~1,tl 
Bize bildiğiniz güzel f11P ... 

.önderiniz. gll 
Hazır c evap ta~~ ,,. 

Taıralının biri ilk dda tııt.atı r~cfl blf 
lir. Gceeleyr.n sokaklarda do~JI . duı· 

. .. rı'dde btf .,,r. 
eczanenın kapısmın uze ...:f' r ··11le o,. 
me, düfmenin yanında da~' 
görür: ı) /.' 

(Geceleyin bu düğmeye bas~~ 
0

f!1ı1 ' 
ıavsı, orı· 

damcağız merak eder ve ]<'1'' ı 
'b' d" ~ ba 'Dir da ı "e CI l!lCe ugmeye sar. P •• \itlj,İf 

.. .. de gor ra eczacı kapmrn onun 
ve hiddetle aorar: 

- Ne rıtiyorsun? ? 
- Hiç.. bJftıll 

d" :ırlone)'C 
- O halde niçin bu u,. •... 

Ö jçtfl·· ~· - yle yazılı da onun utıı;· 
.. btıd• 

Eczacı, kartısrrldakının 

hükmeder ve alaya başlar: o1'uı, 
uratlı .._., 

- Anladım sen inııan :i gıllll" 
, li orıuıt . 

terin memlektejnden ge Y e1an: 
Taıralı hiç i.stifini boı:rrı.a _ı.-ct d,Jı~ 

. . rnernleı- ~· 
- Evet amma, sızın basıJ1" 

acayip. İnsan bir düğmeye 

tısına bir eıek çıkrveriyor. c> ~t1 

Ç ok ava111JI' rıt•~ 
• lcıırısr. 

Bir gün büyük NapolY011 
• 

Luize . •"'~ .. "k bıf 
- Senin baban buyu .. ~ 

tır, demiı. . ediil 1~,, 
•. bılr11 -~ 

Ka\:hn, Fransııcayı •Y1 ._.,cJetl 
b ,.,er... • • 

avana'ı anlamamıt ve ' a1' içııı· 
mu§. O da kraliçeyi ıcaııdı~ ,rı 

. oect'f·· • "' · - Dırayetli adan1. .. bir ı~ 
Kraliçe baıvekile bir guıı. . ,i· 

le etmiş ve : . 8ebe~·1 ... .~·ı;nııt .J 'g P' 
- Bu iti size verdıgt 'bi1"1 

~ 0uııJ zin çok avanak oldugu ıt1 
dendir, dem·~.. f. tcı..I 

1 ıı' 
saat 1<8 c;: b',.~· 

saate 
Bir adam hocaya 

tek'if etmic.. r.1 
lj ka1' ' ' 

- Hocafendi ! . Saat . vsrl ı~W 
saauf1'1 ,~ 

- Topu bir tane c:eıı1 
d

. 0ıııı 
1 - Hayır, efen :ın. . tt•1 e 

mem. Kaça ge:kii?. teııııı1 
- Vallahi, köıteğiyJe, 

1
yt: 

yüz.. t't,tfA 

-l 
' 
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:ransa sarayında temsil eden prenses 
il ustanın ağzını nuıl kapamalı? 
- Eğer pek lıizrm olursa onun da 

taresini buluruz. Kaza herkesin başı. 
~a gelebilir. En adi bir köylUnün bile 1 
lı il.taya uğradığı gibi İspanya kralı , 
b iltJ-etıer'nin mümessili de ·kendini 1 

b~tıdan kurtaramz. Asıl iş usulünü 
1lrtıektır. 

Ilı l{onçininin arlık korkusu kalma . 
l> 16tı. Mari dö Mediçi de emniyet kes. 
tı eQecekti. Fakat Konçini ile Leonora. 
U ın ~u işte bütün mes'u1iyeti kendi 
~~rıne yüklemek istediklerini gördü. 
~nden bu lakırdılara cevab vermedi, 

Zler tamamlandıktan sonra: 
bı - Benim iyi Leonoram, dedi. Bize 

r akıl öğret.sene! .• 
h lialbuki Konçininin kam~ı onları 
tıılttekeUerinde serbest bırakmak ar. 
~ 8Undaydı. Omuzl&rın.ı: kaldırarak 

l'lçe bir sesle dedi ki: 

!las"":' Bir nıuıihat mi? Bu gibi işlerde 
ita 1hate lüzum var mıdır'! Mesele o 
b·ı~r açık ki bunu !>ir kör bile göre. 
~: 1.r. Zaten bunun hallini siz de, Kon. 
tı~ de biliyorsunuz. Yalnız bunu ko. 
ır· 'ltıağa cesaretiniz yok. Haydi sizin 
t~Yli~eceklel'inizi ben söyliyeyim: Bu 
rtı eugun ya yaşaması, veyahut da öl. 
ln~~i lazım. Şimdi bu ikisinden birini· 

1hap ediniz. 

()~......, Eğer bunu intihap etmek kolay 
tirtı Ydı hiç dilşUnmezdik. Peki sen bi. 

Yerimzcie olsan ne yapardın? 
~e'. MUsaade ediniz de bunu söylemi. 

Yıınt ~· 

)~~aliçe Mari dö Mediçi inler gibi, 
.,.Ctt-ır gihi bir sesle u~di ki: 

~k Niçin? Eğer sen de bizi bıraka. 
Olursan biz kime güveneceğiz. 

11e; S!ti bırakmıyorum Marya, bunu 
ll& bili1"8ini:ıı;. 

- O halde? 
- Hayır, bir r;:ey söylemiyeccğim. 

Bu karan vermek bir ananın hakkı • 
dır. Siz de madem ki annesiniz, kara.. 
rınızı veriniz.. . 

Mari dö Mcdiçi Leonorayı gayet iyi 
tantrdt. Bir Eey söylemek istemediğini , 
anladı. 'ısrar etmedi. Kendisinin bir 
türlü veremediği kararı başkasının da 
ittihaz edemediğini görünce bir defa 
daha kurtulmatıın yolunu aradı ve: 

- Aklım başımda, değil • dedi - Ne 
olursa olsun bir karar verilmesi 1iı.zım 
olduğuna göre bu işi size bırakıyo. 
rum. İkiniz de düşünün, vereceğinir. 

kararın doğru ve iyi olacağına emi " 
nim. 

Leonora kraliçenin fazla söz söyle. 
miyeceğini anlamı§tı .. Konçiniye döne. 
rek dedi ki: 

- Siz de bu çocuğun babasısınız. 
Karar. vermekte sizin de hakkınız var. 
Siz söyleyiniz bakalım Konçini. 

Konçini karısının bu &özlerinden hiç 
şaşırmadı, çünkü o kendini toplamı§tı. 
Kuvvetle dedi ki: 

- Bana kalırsa bu çocuğu sağ bı. 
rakmakltğımız liızımdrr. 

Marya göz ucuyla Leonoranın yüzU. 
ne baktı. Bu sözleri kabul edip etmedi. 
ğini anlamak istiyordu. Konçininin 
karısı anlaşılmaz bir gülUmseme ile 
kocasına. bakmaktaydı. Konçini söz • 
lerine şöylece devam etti : 

- Böyle düşünmüş olmama sebeb 
nedir bilir misini:&? Bu çocuğu doğdu. 
ğu anda öldürmek istediğimiz halde 
bu!!iln onu canlı olarak karşımızda 

ô 

~örüyoru1 ... Bu Allahm bir mucizesidir . 
Buna karşı koymak bana kalırsa bü. 
yük bir tedbirff zlik olur. Cenabı hak. 
kın · yaptığını bozmağa kalkışırsak 

muhakkak ki cezasını çekeceğiz. 

er. 
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alt kata inerek karakol vazifesini gö. 
ren odada Rospinyak ile muavinleri 
Eno, Lövinyak, Longval \'C Roktayı 

buldu. Bu herifler biraz enel hakla. 
rımlan gelmi§ olan iki serseriyi kesip 
biçmekten bahsediyorlar, fakat kara. 
koldan dışarı çıkamıyorlardı. Bu, 
korktuklarından değildi, bu herifler 
korku nedir bilmezlerdi, kraliçenin o. 
rada bulunması dolayısiylc çekiniyor. 
lardı. Hanımlarrnın sözlerini duyun • 
ca son drrcce sevindiler. Leonora bir 
nz Rospinyakla baş

0

başa görüştii, he. 
ril hanımının emirlerini ciddiyetle din 
ledi. 

Konçininin karısı yanlarından çı • 
krnca muavinlerinden birini beygire 
bindirerek efendisinin Mortan soka -
ğındaki konağına gönderdi. I...eonora 
ise adamlariyle görüştükten sonra kü.. 

çük odasına girmişti, Stokko da bu o. 
dadaydı. Haydud burada bir koltuğa 
kurulmuş, güzel şarabından kadeh ka... 
rleh yuvarhyarak keyfetmektcydi. Ha 

nımını görünce ayağa kalktı, kendi.si. 
ııe mahsus o alaycı gUIUmsemesiyle 
iğilerek selam verdi. Bundan sonra 
beraberce kimbilir ne gibi kabahatler 
yapılmışlardı ki, yine eski yerine yer. 

leşti. Herifin hanımının kaf§Isında o. 
turmak cesaretini göstermesi, bera • 
berce işlenmiş kabahatlerden ileri ge
lebilirdi. Leonora ona bir takım sual. 

lcr sormağa başladı.Stokko da kal'§ısın 
dakinin daıma tehlikeli olduğunu bil. 
di~i için ihtiyatlı cevablar verdi. Fa 
kat bunların hep~i de kendi düşünü. 
~ünün ayn:ydi. Bu haydud herif ham. 
n:ııın nckadar gaddar olduğunu ve o. 
na bir oyun oynıyacak olursa kat'iy. 
yen in.;mf etmiyeceğini bilirdi. Leono. 
rn kendisiyle oynanır mahlüklardan 
değildi. 

Lconora, Stokkonun sö1Jerine dik 
kat ediyor, hepsini hatırında sakla. 
mıya çalışıyordu. Muhavereleri bittik.. 
ten sonra odadan 'çıktı. Rospinya.kla 
beş, Stokko ile de on dakikalık görii§.
mclcr yapmıştı. Şu halde Ode dö VaJ. 
verlc Landrinin kapandıkları odadan 
çıkalı aşağı yukarı bir çeyrek olmu§
tu. 

xxxvı 

GEÇEN BAH1SLERİN SONU 

Leonora küçlik merdivenden birinci 
kata çıktı. Yav39 yavaş yürüyor ve 
düşünüyordu: 

- Tali .... diyordu • Tali, dünyada. 
ne büyük işler görüyor? Mesela §U 

kügük çiçekçi kız ... Onun Konçini ile 
Mari dö Mediı;inin kızı olduğu hatırı. 

ma gelmemiş değildi. O f ıkir bana o 
kadar kuvvetli gelmişti ki, Maryayı bu 

fikre kandırmak için bir hayli zahmet 
çektim. Onun vasıtasiyle de Konçini .. 

yi kandıracaktım. Fakat doğru oldu .. 
ğuna kendim bile inanamıyordum. Dü 

şündükçe bu fikir bana bile saı;ma. 

gözüküyordu. Talie bakınız ki bu bir 

hakikat oldu. Bu küçük kız sahiden 
Konçini ile Maryanın kızıymış. Ne §8. 

§ılacak: şey ... 
Şunu da yazalrm ki Lconora da 

Konçini gibi delile ihtiyaç gösterme. 
den bunu olduğu gibi kabul ediyordu. 

Aslına bakılırsa biraz şüphe etmeı!l 
lazımdı. Kocasının bütün sırla.mu bit· 
melcri yüzünden mahvedebilecek olan 

iki adamı öldürmeye karar vermişti. 
Bundan sonra Flora.ns işini düşünme 
ye başladı: 
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- Şimdi bu çocuğu ne yapmalı? 

Bu henll% bir çocuktur. Bunun öldü. 
rülmesi isin evvela Maryayı kandır _ 
mak lizım. Saraydayken bunu hazır _ 
lamıştmı. Fakat o, dedikodudan çekL 
niyor. Allaha şükfir ki Konçinim bir 
canavar değil. Göz koyduğu kızın ken 

di evladı olduğunu anlayınca bütün 
agkİ birdenbire öldü. Hatta bu a§kın. 
dan dolayı kendi kendisine lanet bi. 
le etmiştir. Buna eminim. Sev;i nL 

bayet bulmuştur. Belki şimdi bu kızı 
öldürmeye bile karar verebilir. A§kı _ 
nm bittiğine eminim, inşallah başka 

. 8evgileri de çabuk geçer. Şimdi en e.. 
· hemmiyetli nokta kocamın selAmeti 
için, bu kızın ölmesi mi, yaşanuı.sı mı 
lazımdır?. 

Bir de sinyora Fausta var. Fakat 
ben onunla başa çıkabilirim. Bu kii
çük kıza karşı hiçbir kinim yok. ta • 
mamen JAkaydım. İster yaşasın, ister. 
se yaşamasın. Ben ahrette azab çek. 
mek istemem. Onun için bir cinayet 
işliycrek vicdanımı lekeliyemem. 

Leonora böyle rliişüncrek merdiven. 
Jeri çıkıyordu. Birinci 1-ıaat vardı. 
Konçini ile Mari dB tlediçinln konuş. 
tuklan oda kapımnm n.rk2.sma .gel _ 
mişti. Durdu. Bir müddet düşündü. 
Katlan çattlmiştı. Birden'tl::-e karnTL 
nı verdi: 

- Aman, ne yaparlarsa yapsmmr. 
Son 'karan vermek onlara ait bir ış_ 
tir. liapıyı açtı ve ~eri girdi. Marı dö 
Medit;l bir koltuğa o:urmuş. Kocç ni İ
se odanın bir kö esinden diğerine gL 
dip geliyordu. İkiıi de resmiyeti hı. 
rakmışlardı, ne Mari krnli<:e idi. ne de 
Kon~ini başvekil. Eski hallerini almış. 
htr, eşkidenberi münasebette bulunan 
l~ıkla::- vaziyetini takınmışlardı. Öyle 1 
iki aşık ki, tehlikeli vaziyete düşmilş, 

ölümle karşılaşmısı oldukları için bu 
f eliıketlerinin önüne geçmek üzere be. 
raberce karar vermeye mecbur iki 
se\ı:ialt. 

Dostunun kendisini aldatmamış ol • 
duğunu gören kadın hala memnun ve 
mes'ntta. Halbuki Konçinl daha iyi 

dUşiinüyor ve bu tehlikeli hallerde gü 
!emiyordu Beraberce odaya girdikten 
sonra herkesin yanındaki tavırlarını 

bırakarak senli benli oldular, dert!eıı
meye ba5ladılar. Marya kendisine bu 
müthiıı haberin Leonora tarafından 

söylend ğini bildirdi. Konçini de bun
dan şUpheleniyordu. Marya hemen 
kendisini hal:c:-dar etmek ve onunla be 
r:ıbcr karar vumel: isin k01tuğunu 
söyledi. O da, Konwninin hakikati na
sıl öğrendiğini bilmek istedi. Ta bıi 
Mnre~a.1 Dankr hak kati olduğu gibi 
söyl .. medi. Herrc:ı bir hikaye icad et
ti. Bu yalanlan o kadar güzel okudu 

ki Marya hiç şüphe etmiyerek bunu 
kabul etmişti. Bundan !'onra her ikL 
si de eskileri düiür:meye başladılar. 

Şu evde hiç k"ms~nin kendiler~ni dın
leme3:ne imkan yoktu: binaer.alcylı. 

burası onlar için h:r aşk yuvası ola

bilirdi. Onun iı;in hiç çekinmeden nı;ık 
s:ıçık eöyleruneye baş•adılar, kızlan -
mn doill§ıınu en küçiik noktasma ka
dar U!krarlad!lar. Konçini bu sefl J..n:ı 
drinin ihanetine k:zrrıı şiddetli sö:-''" r 
söylüyordu. Marya da mare8alin fik
rindeydi. İkisi birden Landriyi veri -
len emri y:ıpm .. n·ş olmakla kab:ıhat. 
li b:.ıluyorbrdı. Kızlarını iilmü~ zan -
nettikleri zı.mandan tam on yedi re. 
ne ve sonr<l sağ ve calim bulduklauna 
şaşrycrlar. bunu bir mucize telal:l:i 
ediyorlardı. Eu vaziyetten bir an için 
memnun ~iciular.Fakat sonra e!ki .za
manlarının bu tehlikeli scmeı esinin 
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ortaya çıkmasından ve kendi vaziyet -
lerinin müşkülleşmesinden korktular. 
Bu hu.susta b'r hayli görüştükten son 
ra lakırdılan bitti. O vakıt hakikat 
karşısında kaldılar, şimdi bir karar 
Yermek Iiızrmdr. Mesele sade olmakla 
~b?r pek. müthiısti \'e şu suretle hu 
lasa edilebilirdi: Bir mucize e!eri ola
rak kurtulmuş olan bu ,;ocuğu sağ bı
rakma:mah. l'akat buna knt'i bir ka -
ra ,·ermek için ikisi de fhtiyatlr da\•. 
r 'nı;ro ~ı~rjı. Her i':isinin de ilk sözle. 
ri birib:rlerine bıraktı!darm:ı şüphe 

yoktu. 

Bir ara!Tk kor:mıu blr se::sizlik ba§
ladı Kon~inib bu hali s1t:l"'m:ık ıçin 
asabiyetle cd~dJ <l l:ı :mıy::ı. koyuldu. 
Artık hiç konu~'lltıyorları:lJ. nu vaz.i. 

Y.:!t bir!;.aç dakikta s;irdJ, Fak~t bu bir 
in~ dlkika onl:ır için birkaç saal gi. 
b ydi. Her ikisi d~: "acaba Lconora 
11 ::? y:ı.p:yor., d ye mırıldandılar. Bu 

SJ~ ü:c..i.ıe Konçini kafesinde dönen 
' aşi bir hay.;an gibi dolaşmaktan 
\'az :;e~ti. Bu s.rıda Leonora işlerini 

tama:nl::ı.cu~. odaya girmişti. Marya 
ve Konçini gsyretl::ndHer, çünkü kar. 

şı'arın1a siniri kuvvttli blr insan var. 
dı. Ona dayanabilirlerdi. Konçininin 
k~ısı kendilerine scğukkanlılığın. 
1hn bir azını ven:c, onlar da bu müş. 
kül işe bir nihayet verebileceklerdi. 
Marya durgun bir tavırla: 

- B:ışımız:ı gelen bu ir;e sen ne der
fj~n Le:mora? _ c1edi. -

Leonora ikisini de s't.züyor. vatlyP.L 
!erini anlamıya çalı.:ıyordu. Onların 
ces:ırztlerini ziyadeleştirmenin lüzu -
munu hisretti. Omuzlarını kaldırarak 
Ye gayet sakin bir tavırla: 

- Mad:ı.r.ı. ba~ın·za ı;elen hadisede 
müthiş hiçbir nol:tı görmüyorum • ce
\.'abmı verdi. 

Ifraliçe endi§eyle bağlrdı: bU 
- Ne diyorsun Leonora, dahB- . 

sabah aksini söyliyen sen değil ın•Y
di ? n. un.-

- Evet, fakat o va}rlttenberl dli9 b 
düm, size kar~ı fevkalade sevgiın.: n 
likenin lüzumsuz yere bUyUttild~!ı~ı 
gösteriyor. Binaenaleyh şimdi fı 
tamamen değiştirdim. i 

- Fakat, dÜl'lün bir kere, bu bıık? .. 
~ nı 

kat etrafa yayılırsa ben ne yaparı · l 

B r lahu sustu, hat.n"~. ~el~~ .. 
söylemek i~temiyordu. Konçı&ının 
nsı ~unları söyledi: c~ 

- Eğer Mari dö Mediçinin rraıı;,, 
kraliçesi olmadan evvel bir lll'llle~ifi 
duı;u ve C\'lıidmı öldUrmek ~st ıur• 
ötrenilirse bu hakikaten nıüthıe 0 f 

. ·ıı tı 
Hem sizin için, hem de. bizim 1~ e .. 
li.kf!ttir. Fakat madam, bunu kınıf ,.... 
nin öğrenmemesi için lizınıgetenl Y 
pacaksınız. 

- Peki, ne yapayım? ~ 

- Madam, hem kraliçe:, bent de nu$ 
ibei hükumet olduğunuzu unutt~ı 
mu? Bu memlekette ne arzu edef'. 
yapmak hakkınız değil mi? ı.Je 

- d'-ı..ıne,. Bu ana kadar Konçini ~ tol' ,, 
iktifa etmiştL Bu sefer kcı:ıdini 
ladı: 'f'ltt 

;;n.dl .. 
- Vay canına _ diye ba&- dll ,, 

diyorsunuz? Biz burada bildll'l ~ 
ğumuzu tamamen unutmu~tuk. $1'• 

ranın hakkı var, bu sırların :;~yli
çıkmamam tlim"zdedir. uzun. . eli " 
yeceklcrin dillerini keBmek ıçırı 

m izd vasıta yok değil ya!··: ııar~ 
lfonçini bu sözleri müthı§ b~ti ~ 

ket yaparak da kuvvetlendi.rP11ş · 
ri cevaben dedi ki: sari-

- Öyle olsun. fakat düşe5 d~3ıı.ııJ 
yentes namı altında İspanya 
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~ Bugünkü radyo 
<\~BUL: 1 ROM.\ : 

~!.;:o Pllkla c:mıı musildsl , lt!,30 kc.n!.-. 1 18,20 operet, 19,50 11por, kanıık musi~I, 
• Stıını Sı:-n '.ln.rcıuı (Polonya mıı:t mu. I 21,15 karışık yayın, 21,45 karııık muııkl 

~~Ye Şoptn), 20 lofllz~yyen vt arkadqları 22,05 komedi, 22,35 eğlenceli konser, 23,60 
·"'1':ld k j dan• musiki11i, 24,05 haberler, hava, 24.,3:5 JQ a.:ı Tllrk muııi!;.im ve balk ııır ılart , 

' Öıııer Rıza tarafmdan a3ylev 20,45 dans musikl11!. 
fftr ve arkad~la-ı tara!mdan T:.tk mu _N_6_h_e_t_~-.-e-,-c-z_a_n_e_l_e_r_ 

"!.~.ve halk §arl::ları, (Sut a:,•arı), 21,15 " 
. "'Qtr Bu akıam eehrin muhtelit ııcmllcrlnde nö. 
~- a, 22,15 ajar..s ve boru h'-ber!crl ve 
·qı &'Unun programı 22,zü rtula sololsr. betçi otan eczaneler ,unlardır: 
tra btanbul clhetindekiler: 

he ve operet parçaları, :'.'. uııı. 
•rgll.tş· EmlnönUnde (Salih Necati), Bey&ZJtt& 
18~ . (Belkia), KUçUkpazarda (H. HulOııt), EyUr 
~ konacr, 20,20 konferan ·, eğ'lencell te (Mustafa Ari!), Şehremininde (NU.ım 

O tııa, 21,0.5 A\TUJI& konseri, (lavlçreden) Sadık), Karag(lmrtıkte (Kemal) Akaarayda 
... tfamofon, haberler, hava, şpor, 23 ıaıı 
"'ll~lkL (Etem Pertev), Şchzadebaşmda (Asaf), Sa. 

1-0~l>llA: matyada (Erofiloı). Bakırköyde (İstepan), 
l! Fenerde (Hüsameddin), Alemdarda (E§ref 
~ ,(15 ll&kerl bando, 18,f>O hafif musiki, 19, Ne§ell, 
~ ll'ııuıkı, 20 kıraat. 20,23 musiki. 21 kan. Beyoğlu cihctindekfler: 
~•Ytrı, 22,10 orkestra musikisi, 23 ~an lııtlklll cadde.!lnde (Kanzuk), Daire tram 
, ti, 23.35 son. vay durak yerinde (GUne~ı. Galata Topçular 

~~but yedinci icra memurluğundan: 
:.ıı l'abct ile Satenlk ve Nonrtın uhdeUnd? 
:ı Strkiae ipotek yapılan ve deynin ademi 
l'taı haaebllc paraya çevrilmesine karar 

~en 'Bakırköyue Yenlmahallede İdadi an. 
• ~ <Etyevm Hazırlık sokak) 21 numa. 

~ ~Y:;: =~~b ~~~e:~:k t:~t~:~~;~ 
lf llırıııur. 

"ltı,llıiudu: blr tarafı mukaddema Kabrlye• 
~~Cevat ve zevcesi Basene ve bir tara. 
~ lk Bezzazyan hane mııa bahçeleri 
~ llıukaddema Agop elyevm Anlçe hane 
l(ı tat C!phui ldadt sokağı tle mahduttur. 

q lıtarı Zirai: 109 metre murabbaı olup 
't~·_50 ve bahçe 40,50 metre muraba&ıdır. 

"'Ulll Uç ehil "·ukuf tarafından tamamı. 

~ Ura kıymet takdir edilmlftl. Evsafı: 
kat. Odunluk ve kömUrlUk cephede 

~Ve arkada bir kUçUk oda bir sarnxc;. 

"ıı1tı kat: Merdivenle çrkrldıkta zemini 

~ tlııı döıell bir antre, bir oda ve cam. 
• \" lde.n girilir bir sofa bir hail ve bir kL 

re ternını kırmızı t{nl maltız ocaklı bir 
llt. 

~~ kat: Bir sofa üstünde Uç oda bir 
lıtr kiler vartlrr. ~trfk teafatı mev. 

~~tıp temin kat ki{f. n diğer katlar ah. 
'bahçede bir tulumbalı kuyu ve eıcar 

ll.._ 
it l0-937 tarl~ine mllsa.dlf salı gUnti sa. 

1~ ıs ya kadar dairede birinci arttır. 
llı1ı~a edilecektir. Arttırma bedeli kıyıne. 
~ --ıtıınenenın. yilzde 73 tn.1 bulduğu tak. 

\ıı llıUıterlal Uzerine bırakılaca.ktır. Akıl 
~, en son arttıranm taa.hhUdU baki k&J 
tlztre arttırma 15 gUn müddetle temdit 
it ıo.ıı.937 tarihine mlludif carpmba 

'laat 14 den 16 ya kadar kezalik daire. 
'apıtacak ikinci açık art.Jrtmaamda 
>'ttttu ~eli kıymeti muhammenenln yüz 

\ 
11 

1 be§lnl bulmadıfı takdirde satı, 
Utnaraıı kanun ahkA.mma tevfikan 

bırak '( ılır. Satı§ peşindir. Arttırmaya iş. 
'lınek Iıtıyenlerin kıyıneU muharnme. 
bfUtde 7,5 nlsbeUnde pey akçesi veys 

r bankanın teminat mektubunu hamil 

~~llları l!zımdır. Hakları tapu sicilli 
'Ilı l olnuyan alacaklılarla diğer allka. 
fıııı "e lrtllak hakkı aa.hlplerinln bu hak '"e hıausue faiz ''e masrafa dair olan j 
~tını evrakı mtisbitelerlle birlikte Uln 

'-ıı"ıı~n itibaren nltayet 20 ı-un zu!ında 
~~ bildirmeleri llzımdll'. Aksi takdir. 

~ ~arı tapu sicilli ile sabit olmıyanla:
'\r, ~eHnıo paylaştırılmaamdan hariç ka. 

Uteraklm vergi, ten\irlye, tanz:Wye 
)11 .... _ 

~ \' """ınlnden mUtevelllt belediye rtı. 
~ e Vakıf icarul bedeli mllzo.yodeden 

\t.~Unur, 20 senellk vakit lcaresl tavizi 
>~ )·e aittir. Daha fazla malQmat 11.lmak 

ıı t~ 2.10.937 tarihinden IUbaren her_ 
~'le l'eblJmesı için dairede ac;ık bulundu. 

ll •rttınna prtnameai ile 935/4295 
lııe" 1 

dosyaya müracaatla mı-zkQr dosya 
~caalkl görebilecekleri llln o. 

733) 

~ABER 
ilan 

tarifesi 
lli 
~Yfalarında santimi 40 Kr. 
bo . t ilanlar 30 .. 
h t'dUncu sayfada 100 
\Jç Ve 'k' " ~1•• ı ınci aayf alarda 200 .. 
li~~~~i 83.yfada 400 ,, 

l'·' ilanlar 500 .. 
~~ç~Cari r.1ahiyc-ti haiz cılnııyan 
~~~ıllk İi~~!:ır 20 kelimelik beş de. 
~il.\· 1 ::n kuru~tur. E!Jddeu mu. 
1\. eınııi 1 .• • ·ı . . . 
··ıııı • o ar. mıı~.erı erımızın 

;ı;a•··· l · ··dd · ıı.. • •• e e:, -ım · ,..•ı:ıce fark a. 
·urı ~ 

ı~tı· "· l,zı: ıı r.ıüdclet devcı.mh 
1\. ·~~ t- • • • • h"d" ı· . . ,,, 1., ~··ıı~u:.:~n ta ı ı:- . ıan ver. 
•ı~· hueusun.~a y-ı•~ · =- ve mlinha. 

1 
~ • • tı VAKJT YURDU altındaki ! 

'".t.L' ~~ .. :.ettin fren ilin bUroscn:> 1 
·l!. ·a 

.. ı..t cdii'llcJid;r. I· 
Tekfon: lstuıbul • 24370 

caddesinde (SPoridJıl. Taksimde (Nizamet. 
tini. Tarlabqında (Nihat), Şl§ll ll&lf\.qk".. · 
ı;azl caddesinde !Halk}, Kaııımpaşada (Va. 
ııı!l, Haaköyde !Barbut) Be~lkt&§t& (Sl.iley. 
man Recep), Sanyerde ! Aaafl. 

OskUdıır, Kartıköy ve Adalardaklltr: 
Üskildıı.rrlıı. (İttihat), Kadıköyde e.'lkl lske. 

le caddeırlndl' (Sotlryadls) Yelde~nneninde 
ıt:çlP.r). Bilyilkadada (Şinasi Rıza) Heybeli. 
de <Halk) 

Kendi kendine 1000 kelimeyle 

Almanca dersi 
Rea·m 24 

Handeı und 
lndustrie 

( Ticaret ve Sanayi ) 

1 - Daa Kontor: yazılıane. 2 - Der 
Chef; der Direktor: patron; miıdür. 

3 - Das Pult; der Schreibtisch: ya.. 
zı masası. 4 - Der Besucher: misafir. 
5 - Die Sekretarin; die Stenotypis. 
tin: daktilo. 6 - Die SchreibmaschL ı 
ne: yazı makinesi. 7 - Der Brief. 
korb : mekfuı> sepeti, 8 - Der Brief. ı 

orpnerschrank: kld.sör. 9 - Der Brief-1 
ordner, d·ie Briefregistratur: mektup 

HABER -1\lieam poatur 

2 8 EylQI 

Dil bayramı 
için program 
hazırlandı 

Ankara 11 (A,A,) - 28 eylQlde yapılacak 
bc§inci dil bayramı kullulama töreni proıra. 
mı a.,ağıdadır: 

1 - İlk Ttlrk Dil Kurultaymm toplandıfl 
26 eyJQJ dil bayramı, bunda.il önceki yıllarda 

olduğu gibi, Türk Dil Kurumu üyeleri, Halk 
evleri, gazeteler ve yurdun bUtUn dilııeverlerl 
e.rumda kuUuıanacaktır. 

2 - 26 eylQl 1937 pazar gUni.i aaat 18 de 
Ankara ve İstanbul radyolan blrle§tirilecek 
n Türk Dil Kurumu adına bir .söylev verile. 

cektir. Bu söylev bUtUn halkevlerinde rad. 
yo ile dinlenecektir. 

3 - Halkevleri, ıtöylev saatinden önce 
veya sonra, kendi bötıeterindeki fmktna gö. 

re, dil hakkında kon.feranılir vermek, §iirll'r 
okumak ve tUrlU tezahUrlerde bulunmak ıu. 

reUle dil bayrammı kutıulayacaklardır. Halk 
evlerinde verilen kon.feranıılarm, söylevlerin 

birer kopyeııi Türk Dil Kurumu genel sek_ 
reterliğine gönderilecektir. 

• - Türkiye gazeteleri, 26 eyl0.1 1937 n.. 
y:ıtannda dil bayramını kutıulayacaktar ve 
TUrkiyede dil çatı~aları'"uzerine yazılar 
yazılacaktır. · 

ıs - BUtiln kutlulama ve teı:&bllrlerde JU 
noktalann tebarüz etUrilme.slne çalııılacak.. 
tır. : 

A - Ulu Önder AtatUrkUn yükeık hima. 
ye ve irptları altında TUrk dill Uzerll\de ya. 
pıtan çalt§malarm hergün daha çok ıeniflt. 
yen yilksek bir faaliyet göetennekte oldufu, 

B - Ana dllimlzlıı genlf varlıklarmı bul. 
mak üzere yapılm&kt& olan arqtınnalarm 

yalnız TOrk dili lehçelerin! delil. bUWn k lll. 
tUr dillerin! ve genel dil bllgialn.1 llgi.lend!ren 
yüksek bir buluşa, yeni, • 'GUneı _ Dil _ Te.. 

ortsı .. adını alan TUrk dil tezine vardıfı, 
C - Yeni Ttlrk dil teorlslnlıı UçUncU TUrk 

Dil Kurultayına 4tirak eden dl! bllgiıılerl ta. 
rafından kabul edildiği gibi, ı eylQJ 1937 da 
BUkre,te toplanan beynelmilel prebf.storııc, 

arkeolojik ve antropolojik kon~ye ve 20 
eylül 1937 de İ.!tanbuda toplanan ikin.. 
ci Tarih kurultayına da tebliğ edilerek her 
ikisinde lyi karşılanmak auretlle bir kat da.. 
lı& kuvvetıenc:UğL 

D - TUrk kWtUrU prehlatoir'm en e.ak1 
yüksek kQJtUrtı olup Neolitik ve ı.t:aden me. 
denlyetlerl orta Asy&dakl TUrk ana yurdUI\.. 
dan yeryUzUne yayıldıfı gibi , TUrk dllinin 
bUtUn kUlli.ir dillerinin ana kaynafl oldufU 
da ''GUne~ _ Dil., teorisinin verlmlerile inklr 
kabul etmez bir surette sabit olmakta bu. 
lunduğu. 

6 - Raika hitap eden söylev, kon.ferana, 
§ilr ve yazılarda elden geldlfi ki.dar herke. 
sin anlıyablleceği açık, sıı.de, düzgün, pür(lz_ 

aUz ve gilzel bir tllrkçe kullanılmaya çalif1la 
caktır. 

gözü. 10 - Der Bleistift: kurp n1orL 
lem. 11 - Die Füllfeder: d<Jlma 'ka. 
lem. 12-Das TintenfaB: hok1ca. 13 -
Der Feder - Bleistift: ~' kalıemi. 14 
- Das Lineal: cettJel. 15 - Die Schrei
bunterlage; das Löschpapier : kurut. 
1M kô.ğtd1. 16 - Das Radiergummi: 
yazı lastiği. 11 - Der Papierko~b: k4. 
ğıt sepeti. 18 - Der Kalender: tak.. 
vim. 19 - Das Telephon: telefon. 20 j 
- Das Notizbuch: not rüfteri. l 

Mezarlıkta 
kumarhane 

EyUpte iki kumarbaz 
yakalandı 

Eyüp zabıtası <Kin garip iki kumar
cı yakalaınııtır. Son zamanlarda §İd
detli bir ıekilde takip edildiklerinden 
meydanda görünmiyen kumarcılarm 

mezarlık aralarına girerek kumar oy
nadrldarını işiten zabıta memurları 

mezarlıkları tarassut altına almışlar ve 
filhakika dün Bülbülderesinde oturan 
Sadıkla Salahattini bir mezar ta~ını 
masa gibi kullanarak kumar oynarken 
yakalamışlrdır. 

Musiki gecesi 
Halkevl tarafından 

dün yaplldı 
Beyoğlu Halkevi tarafından dün ge

ce Taksim stadyomunda bir musiki şen
liği yapılmıştır. 

Y·tiz elliye yakın genç kız ve erke
ğin teşkil ettikleri orkestra ve koro 
heyeti yüksek garp esl'rleri çalmış ve 
ıöylemiıtir. 

Bundan başka birkaç da yeni türkçc 
eser aöylenmiıtir. 

Memleketimiz.de ilk defa olarak 
yapılan bu şenlik b:iyük bir alaka u
yandırmıı, birçok dinleyiciler stadyo· 
ma giderek mehtap altında güzel bir 
cece geçinniıler, musiki zevklerini tat
min etmi§lerdir. 

Paşazade 
hırsız 

OUn yakayı ele verdi 
Sbılcalr meşhur paşazade hırsız Cc· 

mil gene meydana çıkmış ve dün yaka
yı tekrar ele vermiştir. 

Eyüpte İslambeyde Tahtaminare 
ıokağında oturan Reşat Eyüp merkezi 
ne müracaatle bazı eşyasının çalındığı· 
nı iddia etmiı ve yapılan tariften bu işi 
yapanın paJ3Zade Cemil olduğu anla
şılmııtrr. Bunun üzerine derhal Ce
mil aranmış ve bulunmuştur. 

iş kazası 
Dün bir işçi gcrie di1ckatıizlik neti

ceWıde parmağını kesmiJtir. B u işçi 

Beykoz kundura fabrikasında çahpn 
Ramuandır. Ramazan çalııtrğr damga 
makinesi iılerken elini ileri sürmüş ve 
birden inen ma1rine aağ elinin ıehadct 
pannaiıru kopamuıtrr. 

BerberlerJo imtihanı 
Son g\inlerde ehliyetname almak ü

zere birçok berberler mUracut ettiğin· 
den salı günü bir ehliyetname imtihanı 
yapılacaktır. 

Diğer t araftan berber mektebinin 
önümüzdeki ay ba§ln.da açılması t akar 
rür etmiJtir. Bunun için kayıt ve ka· 
bul muamelesine baılanrruıtır. 

11 

Rahmetli 
Haydarın 
cenazesi 

Bugün merasi mle 
k aldırıldı 

Vefatı haberini 

dün t e e s s ü r 1 e 

v e r d i ğ i m i z es 

ki İstanbul valisi 

ve şehremini Hay. 

darın cenazesi bu 

güi"I saat 11 de Cer 

rahpaşa hastaha -

nesınden kaldın • 

!arak Valde cami • 

inde namazı kılın • 
Rahmetli Haydar mı;; ve sonra Edir· 

nekapıdaki a i 1 e 
makberesine defnolunmuştur. 

Cenaze merasiminde merhumu se· 
venlerden kalabalık bir grup bulun· 

muştur. Vilayet, Haydarm cenazesinin 
ihtifalle kaldırılmasını m:.inasip gördü

günden cenazede aske:, bando bulun
muı ve birçok çelenkler kabri üzerine 
konulmuştur. 

Yeni mektep 
kıtapları 

Siiratle yetiştirilmesi ıçın 

Mubtehl matbaalar• 
da basılacak 

Maarif vekfiletinin lise ve orta mek 
teplerle ilk mektep kitaplarım bu sene 
her ne bahasına olursa olsun vaktinde 

yetiştirmek kararında bulunduğunu yaz 
mrştık. Devlet Matbaasının aradaki 

kısa müddette basılacak bütün kitapla· 
rı tabetmesine imkan görülmediğinden 

bir kısım lise ve orta mektep kitapları· 
nşn başka matbaalarda tabedilmesi ta· 
karrür etmiştir. 

Ayrılan kitaplar orta mektepler için 

bir hesap, üç hen.dese. bir tabii ilim· 
ter, liseler için de hende11e ve cebir ki· 
taplandır. Bunların mecmu adedi tabı 
120.000 olacaktır. 

Hususi taliplere verilecek kitapların 

biran evvel basılabilmesi için muhtelif 

matbaalara taksimi daha muvafık gö
rılmektedir. 

Yapılan tahminlere göre lise ve orta 
mekteplerin bu sene basılacak bir kısım 
kitapları ille teırin ortalarında hazır 

bulunacaktır. Esasen bir krsrm kitap

lar hazır bulunduğu için tedrisatta ak· 
saklık olmıyacalrtır. 

İlk mekteplerin kitapları ise tama
men Devlet Matbaası tarafından hazır· 

lan maktadır. 
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UCA CLK iSELE i orta-L!se Hakiki dostun tavsiyesi budRur • 
. • ;.: ~,.... 1 .... ~- • 

(Eski : i N K 1 L A B) 

Kuranı, Direktörü: INlebDoğDlYI IHlam<dln CDlklYımen A 
Hesmi Okutl::ra muadeleti tasdiklidir. l{ay1t için hergün milracaat du ı abilir. isteyenlere 

mufassal tarifname gönderilir. Çarşıkapı, Tiyatro caddesi. Telefon: 20019 o 
.................................................. 

istik ıaı Lisesi 
Direk törlüğünden • • 

1 - İlk, Orta ve Lise kısımlarına gündüz \'C yatı, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 

2 - Henüz mUracaat etmiyen eski taletenin kayıtları kapanmıştır. Bundan sonra yapılacak müracaat 

kabul edilmiyecektir. 

3 - lstiyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren larifname parasız gönderilir. 
Adres: Şehzadebaşı polis karakolu arkası. Telefon: 22534. 

~1 ............................. : .. m•••ı .... 111 .................... .. 

- -

SIR 
VALDE Lokanta ve 

Birahanesi Eminönü Valde hanı içinde No. 17 r-· __ , 
20 - 21 J 9 / 937 günlerine ait tabldot listesi 

CÇ YEMEK. 32,S KURUŞTUR 
Birinci yemekler: Koyun haşlam asr, Cüğün kızartma, patHcan kebabr, do

matesli frrm kebabr, kadm budu köfte, piliç dolma, 
balık. 

ikinci yemekler: Etli bamya, Ayşe, patlican musakka, terbiyeli köfte, 
imam bayıldı, zeytin yağlr Ayşe, pila•, Tatar böreği. 

Üçüncü yemekler: Revani, elma, ayva, şeftali komposto, meyve, aynca na
dide balık ve tavı.:k etleriyle ala.kaıt periz servisine başlamı~ bulunuyoruz. 
Bu servisi bilhassa balık meraklıl:ı nnm nazarı dikkatine arzederiz. 

Kimyager 

1 
1 
1 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. 

Bilumum tahlilat. Eminönü Emlak 
ve Ey~am Bankası karşısında İzzet 
Bey hanı. 

.. -- Dr. Ihsan Sami ---
öks~rük şurubu 

Uksürük ve nefes darlığı boğmaca 
.,.e kızamıll- öksürilkleri için pek te· 

:zm:::a::::::::::::::::::::::::::•:::ı:::~:u::::::::::::: .:.~:::::::::::::::::::::::::::::-.::::::::.-: sirli illçtır. ficr eczanede ve ecza 
~ Diş Doktoru • ~~ il DOKTOR ii depolarında bulunur. -
;, /\ . . I n k . :: :· =i ·: eca l r a -~ 1 :: .ı • J• ................................. ---··-······ ... •• 
~~ H.:stala;ını hergün saba~ ıo dan ii ~~ Kemal Ôzsan iİ ~r-··· .. ;;~·~;~j""·=~;;·~; .. ··-~q 
•• k j K ' .. T.. 1 lı .. 0 1 - O t•· •• :. H H akşc;m 19 za a ar arcı~oy unc .. '! ro og • pera or :: :: Pcrııcmbe gUntert aaat 2 den ıs e kacıar:: 

h d. • • . N H 1 ı. ~. .. 
:: meydanı Ma m~ ıye r;n.fıes: 0 • ı: : Bevliye mütehassısı !!~Si Ortaköy Taf}ba.samak Palangada 25 ii 
ı 1/2 de kabul eder. i 1Karaköy - Ekselsiyor · mağazası iiJH numarada Doktor Mümtaz Gürsoy li 
•: Salr ve cuma günleri tııı.at 14 den~ I' ~nmda. Her <riin ög-leden sonra H !: fakirleri parasız muayene eder 1: 
•• • ~-- ı>-- •• t •• • il 
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Yurdda ittifak haline gelen bu kanaati tesisi 
niçin ve nasll muvaffak oldu ? 

Çünkü "RADYOLtN,, in terkibi 
yüksek bir kimya §aheseri:lir. 

çıkar . uıı. 

d... ın•' Çünkü "RADYOLIN,, ıger 
Çünkü bütün ''RADYOLIN,, kulla. 

nanlarrn di leri temiz, sağlam ve güzel
dir. 

lar nazaran çok ucuzdur. ra 
6oıt 

Artık bütün bunlardall inJet'Ce 

Çünkü "RADYOLIN,, emsalsiz ra~. 
"RADYOLIN kullanan on b ,, .. rı]•• 

" nu .. kişinin ne kadar haklı oJdugu beti dolayısile hiç stok yapmadığı 

;çGUn"de •aziki ~deta m>k tı·rçaıam 
i m 1 etmeyiniz 

. . . . 

Türk 

Biçki ve Dikiş 
MUdUrU : Anna Peçaropulo 

Selçuk Biçki Okulund;ın diplomalı ve lise. ~ez:unu 
Maarifçe musaddak diploma venJır. ı11' 

Mektebe pazardan ba§ka her gün saat 9 dan 
kadar kayıt muamelesi yapılır. 

Adreı: Beyoğlu Boatanba§ı No. 23 cJairt '9 
Münipbey apart. 1""""' 

Hava 
Büyük PiyangosLJ 

·.ı Jifı 
6. ıncı keşide 11 Birinciteşrin 937 ae 

Büyük ikramiye: 200.000 Liradır• 
ısooO 

Bundan başka : 40.000, 25.000, 20.000, öoo> 
10.000 liraiıi< ikramiyelerle ( ~00.000 ve 50. 

liralık iki adet mükaf a vartdır • 

Dikkat: 
· deSi#' 

b')etioı 
günü akşamına kadar 1 

Beher metre mikabının 
beti eli 

500 metre mikap mıcır 6 Lira clf~ 
150 metre mikap kum 4 ,, 111111eıı oe:ı W 

Yollar §ubesi için lüzumu olnn ve yukarda miktariyle ınuna ıırınıı.ıtl~·c'i~ 
ri yazılı bulunan mıcır ve kum açık eksiltmeye konulmuştur. Ş yatılı ttJ 
vazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. 1ı kanund;_g31 P8;5) 
ve 270 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 20. es> ( 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

Keşif bedeli 
Beyoğlu Belediye şubesi binasının ta. 

ııııı-tJ 
!lk tetl'l 

92,4~ 
miri 1232,20 
Usküdar Bağdad iskelesinin tamiri 2ı:t.3~ JtOoll1' 

, 2818 ksilt.flle~·c 11ttif· 1;, 
Yukarda keşif bedelleri yazılı tamirler. ayrı ayrı açık e gorille rl :tı1 . 

muşlardır. iKeşü evrakile şartnameleri Jevazrm müdürlüğünde fA" i~~ ~;: 
d. re V"' '}p cır 

tekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesikadan başka bele ~~ etilen 1 dC Y 

dürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile hizalarında. g~t aat 1-ı 
nat makbuz veya mektubile beraber 20.9.937 pazartesi günlı 5 (5929) 
mi Encümende bulunmalıdırlar. '.i) 


