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Türklüğe hücum eden 
Halepli muharrire cevap: 
Bir Halep gazetesinde muallim Mahfil adında bir muharrir, Türklerin Arapları sözde ezdiğini iddia ede

rek bize hUcum eden bir yazı ycızmı.ştı·ı N ecibali Küçüka'nın kendi8ine verdiği ilk müskit cevabı geçen gün der
cetmiştik. Bugün de ikinci, son, kat'i vo beliğ cevabı ritunlanmıza geçiriyoruz: 

iki ruh 
Türkün realist ruhile Arap mi.a

tikliği b~r türlü barışamamıştır. 

Kabahat Arapların! 
Eğer Araplar geçen devirler 

içinde milli inkişaflarını temin ede
nıemişlerse bunun mes'uliyetini 
Türklere atfetmek büyük bir hak
sızlık olur. Biz Osmanlı hakimiyeti 
altında ya.şamıyan bugünkü Fash
lan medeniyet yollarında Suriye 
,ve Irak ahalisinden daha çok geri 
görüyoruz. Bunun sebebini tabi ol
duldan rejimden ziyade Arap sko-

• • • • • 
lastizminde aramak da.ha doğru 
dur! 

Kültürce hür kalmış 
Turaniler 

Doğrudan doğruya Türk aslın

dan gelen Finlandiyalılar yabancı 

kültür tesiri altında kalmadıklan 

için bugünkü Avrupanm en ileri 
milletleri arasındadırlar! 

Yeni rejimimiz bizi Arap 
ruhundan kurtarıyor 

Ma.nevt esirliğinden bir an evvel 

kurtulmak, hiç bir kuvvetin tesiri 
altında kalmadan milll bUnyemizin 
yarattığı zihniyet içinde inkişaf et
mek kararını verdik. F.aki Osmanlı 

• unsurları içinde en ziyade şikayet 
edecek mevkide olanlar Türklerdir. 
Türk milleti bUtUn bu hareketleri 
milli ilerleyi§ini, millt varlığıriı te
min için yapmıştır ve bunu yapar
ken, hiç bir millete karşı en uf ak 
bir kin duygusu bile sinirlerinde 
dalgalanmamıştır. 

Neclball KU«;Uka 
(Milnakaf'Jlı makaleni11 tamamı 

6 ıncı 8Gyıfamız4,adır.) 
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ltalyaa 
lireti de 

Sterline nl•betle 90'• 

dişti 
lt9rank'ın düşmesine karşı 

flükiimet ihracatçı 
tüccarları korudu 
1
_ 25 eylüle kadar, karıı memleket· 
~ ldiring hesaplanna geçmİJ olan 
.~tün paralan normal kur üzerin · 
:: ödenmesi için Cumuriyet Mer · 
F Bankası ıubelerine bildirildi. 

Bugün İstanbulun kurtulut hayra -ı 
mıdır. Bugün sabahtan itibaren tehir -
deki reımi ve huıust bütün binalar va -

Gece Perapalaata ordu ıerefine bir 
ziyafet verilecektir. 

(Sonu Sa. 6, Sü. 3) 

'-naya borçlu olanlann devalüu 
Yon neticesinde yapacaklan kir bu 
~eketten alacaklı olanlarm uğ · 
l'lnc:aklan zarara niabetle 90k fazla 
olunca ve bütün bu para heaaplan 
~Ul!ıuriyet Merkez Bankumm idi -
l'llıg defterlerinde mukayyet bulu • 
ıı11nca borçlulara kir dağıtmazdan 
e\'\rel alacaklılann zararlarını öde • 
llleğe çare aramak en makul ve 
~tıki bir yoldur. İtte bu noktadan 
. ukumetin aldığı kararda büyük bir 
l&fıbet bulur.duğu aşikardır. 

purlar bayraklarla donatılacak, Tak - -----~--------

ASMIUS 
<Bqmakalemlz ,.e ihracatçı tUccarları.. 

llıızın Merkez Bankası tarafından nasıl hL 
lllaye edildiğine daJr tafsllAt 6 ncı aıilıl!e _ 
l'llizdedir.) 

simde bir geçit resmi yapılacaktır. 
Geçit resmine girecek kıtalar ve mek 

tepler saat dokuzdan itibaren Sultan -
ahmet meydanında toplanacaklar ve 
onda yürüyüıe çıkacaklardır. 

Alay Taksime gidecek, orada ts -
tik1'1 Martı çalınacak, bayrak çekile -
cek, §ehir ve gençlik namına bir nu -
tuk söylenecek, bundan ıonra geçit res 
mi yapılacaktır. 

Balkan tıp lloagl'esl 
Dr. Fahre!tln Kerim kongre hakkında diyor ki: 

''ilim adamlarının temasları sul-
ha da yardım edecektir.,, 

Yunan heqeti azalarından dördü dün qeldi 

l>roı"'ftör """ Fahrettin 
Kerim 

Dördüncü Bal- rettin Kerim bize şunları söylemiştir: 

k1n Tıb kongresi 
yarın Yıldızda açı

lacaktır. Kongreye 
iştirak edecek o
lan Balkan devlet
leri murahhasları 

şehrimize gclme!<
~cd irler. 

Balkan Tıb kon
gresi hakkında 
dün Ttır:k Trb aka
demisi genel sckrc 
teri profesör Fah-

•- Balkan Tıb haftası Cenubu Şar
ki A vnıpa8ttıdo. yaşıyo.n tarihi ve kül
türel Merlcrile yekdiğerine 81kı bir 
surette karM.1Zık bağile lxığlanan mil 
letlerin bilhassa hb saha.Mnda çalı§
mo. devrimlerini birbirine tanıfoıa1.

için ihdas edilm~J bir haftadır. Bu çoh 
§ayam taJ.:ılir bir harekettir. ilim sa
}ı.asmdaki insanların ileri gelenlerinin 
böyle sı7~ sık bulU§t'P kotıu..şmaUın il
mf inki!a/ dola!lf!ile sulha da yard1m 
eder!,, 

(Sonu: Sa. 6 SU. j) 

r.::.,.~ • ffnr:, .. ,,1,. 
~um~··· 

Hangisi daha 
mühim? 

Bir kaz zamandanberi bc'lediye za
bıttı memurları köprüden gelip geçen 
lere kumanda veriyorlar: 

- Lütfen stığdan gidiniz! 
- LUtfen so"ldan gidiniz! 
Köprünün geniş kal.dımnlan üs

tünde 1ıalk sağdan gitmeğe ve so"ldan 
gelmeğe alı.şırstı cUır kal.dırrnılarda 
herkes hiç bir ihtara hacet kalmakttı• 
zın nizam dairesinde yürüyecektir. 
Onun için köprüde yolculann gelip gi
di§Zerini zammı zaman kontrol etmek 
/tıydasız sayılamaz. 

Y o.lnız burada biizm zihnimize bir 
nokta. takılıyor: En do.r ka.1ılınmlar
da bile 1ıalknı 8<Jğ ve sol to.nımıyarak 
karmakarışık gidip gelme'lerinden dô
layı ~maiye ka<lar hi,ç bir 1«ı::a vuku 
bulmuş değililir. Buna mıukabil oto
mobillerin silrat nizamnamesine ria
yet etmeme"leri yiizilnden kazasız bir 
gün geçmiyor. O 1ıalde bclediyemi.."'in 
ko.ldınmlard.a hergiin yüz bin1.ercc ki
~nin sağdan gidip soldan gelmesini 
temin etmeğe nisbctle sadece bir 
kn.ç bin ofom-0bilitı gidip gc1i.yini tan
zim etmek daha kolay ve daha çok 
hayatı bir ehntmfymi haiz değil mi
dirt 

Hasan Kumçayı 

8 
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1
::RIN 

1 

Bu kupondan yedisini birik
tiren okuyucumuz KURUN İ 
doktoruna kendini parasız ! 

muayene ettirebilir. i • ................................................ 1 

hpanyada çarpı~malar bir sükun devresine girmittir. Asilerin Madrit.e hücum, 
hükumotçilerin ele müdafaa için hazırlandıkları anla,ıbyor. 

Buradaki resimci~ son deniz muharebetinde hükumet zırhhlanııduı birinin 
bir asi tayyaresi tarafından bombarchma n edilmesi ıöriilüyor. 

ispanyaya dair gelen aon telgraflar ikinci aahifemizcledir. 

Türkiye ile Fransayı bir
leştiren birçok bağ var 

Hariciye Vekilimizin B. Blum'le yaptığı 
görüşme Pariste alaka ile karşılandı 

Bir Fransız gazetesi diyor ki: 
''Rüştü Aras'ın faaliyeti gitgide 
daha ziyade göze çarpmaktadır,, 

Parla, 5 (A.A.) - Parla matbuatı/ 
bı§bakan Blum'ün Cenevrede siyaset 
adamlarilc yapmıı olduğu konuımalar
dan uzun uzadıycı bahsetmektedir. 

Temps gazetesi 13lum'ün '.rürkiye 

hariciye vekili ile yaptığı mülakatın e
hemmiyetini kaydettikten sonra "Tür-

kiye hariciye vekili Tevfik Rüttü A -
raa'ın faaliyeti §arki Akdenizdeki yeni 

vaziyet dolayısile İngiltere ile Türkiye 

arasında sıkı mukarenetin husulünden 

beri gitgide daha ziyade göze çarpı • 
yor.,, demektedir. . 

Pertinax da Echo de Pariı gazete • 
tıinac §Öyle yazıyor~ 

"Vakıa hl~ bir ıiyaat vesika TürJd. 
yeyi Fransa ya bağlamamaktadır. Fakat 
Türkiyenin Sovyetler Birliği ve Yu • 
goslavya, bir müddetten beridir de tn
&iltere ile olan sıkı ve samimi milna -
sebatı ve nihayet muahedelerin tadili 
aleyhtarlığı bizi kendisiyle açıkça bir
leıtinnektedir.,, 

Binicilerimiz dün geldi 
"Elimizdeki vesaite nazaran arkadaşla
rımızın kabiliyetleri çok takdire değer!,, 

Dün gelen süvarilerimiz istasyonda 

Berlin olimpiyatlarında bulunduktan 
sonra Ahen ve Viyana müsabakalarına 
giren binicilerimiz dün sabahki ko.nvan. 
siyonelle §ehrimize dönmüılerdir. 

Süvarilerimiz Sirkeci istasyonunda 
arkadaşları ile Sipahi Ocağı azalan ve 
çok kalabalık bir halle tarafından karıı
lanmışlar ve alkışlanmışlardır. Sil -
vari zabitlerimiz trenden inince kafile 
reisi Bay Saime bir buket verilmiıtir. 

Kafile reisi şunları söylemittir: 
"- Binicilerimiz heyeti umumiyesi 

itibarile tam bir muvaffakiyet kazanmış 
addedilebilirler. 

Şu neticeleri aldık: 
1 - Olimpiyadın askeri kısmında u

fak bir mani olmasa idi dünya ikincisi 
idik. 

2 - Konkur ipikte yine bir atımızın 
uğramıJ olduğu müessif kaza bizi müt
kül vaziyete soktu. Buna rağmen fert 
itibarile dünya dördüncüsü olduk. 

Ahen ve Viyana müsabakalarında 

her gün iyi dereceler aldık. Süvarileri

miz her gün yeni bir müsabakaya giri -

yordu. Viyanadaki neticelerimiz Ahene 

nazaran daha iyidir. 

Elimizdeki vesaite nazaran arkada~ 

larımızın kabiliyetleri çok takdire de • 

ğer. Bütün Alman ve Avusturya mat • 

buatı bizim müstakbel ekibimizin dım.; 

yanın en ileri ekibi olacağı kanaatin 

dedir. J\lmanlar en kuvvetli rakip ola 
rak bizi &örü1orlar .,. 



lngiltere ha va taarruz 
filosu hazırlamağa geçti 

Bir lngiliz şehri taarruza uğrarsa 
Düşman şehri iki saat sonra 

tahrip edilebilecekmiş 
Londra, 5 (A.A.) - Sunday Ex • 

press gazetesi, İngiliz hük:Ometinin si
lahlanma programını başarmak için ye
ni bir siyasa tatbik etmeğe karar ver
diğini iddia etmektedir. 

Siyasa bundan böyle, işitilmemiş bir 
çabukluğa, tesir sahasına ve yakına, 
yıkma kudretine malik bir hava taar • 
ruz filosu ihdasrna matuf olacaktır. 

Daha şimdiden kısmen faaliyete gir
miş olan yeni hava kuvvetlerinde ça -
buk endahtlı toplarla mücehhez, hafif 
tayyareler kadar hızlı gidebilen ve ton
larca bomba nakledebilen makineler bu 

lunacaktır. Bu makinelerle bir İngiliz 
şehrine baskın yapan bir düşman mem 
leketinin herhangi bir şehri, bu bas -
kından bir iki saat sonra tahrip edile
bilecektir. 

Bu siyasa diğer bir memlekete kar
şı taarruz amaçları takip etmemekte, 
yalnız hükfimetin hava müdafaası için 
en müessir şeklin misliyle mukabele o
lacağına kani bulunduğunu göstermek
tedir. 

Silahlanma masrafı şimdilik mah -
dut telakki edilmemelidir. Program, 
masrafa bakılmaksızın baıanlacaktır. 

lktısat ve Maliye vekil
lerimiz Erzurum' da 

Ticaret Odasında koyun ihracatı 
hakkında tetkiklerde bulundular 

E:rzurm, 5 (A.A.) - Doğu illerin
de bir tetkik gezisi yapmakta olan 
lkktisat Vekili Celal Bayar ve Mali
ye Vekili Fuat Ağralı Karaköseden 
şehrimize gelmişlerdir. Şereflerine 

Ticaret odası tarafından bir akşam 
yemeği verilmiştir. Yemekte memJe
ket işleri üzerinde samimi görüşmeler 
olmuştur. 

Bakanlar, dün, 1'icaret odasında 
bir saatten fazla g-örüşmüşlerdir. 

İktisat ' "ekili, Doğu illerimizin 
en mühim servetini teşkil eden keçi, 
koyun ihracatı hakkında noktai ncı
zarlannı ve ihracatı koruma kanu
nunun istihdaf ettiği gayeleri izah 
ettikten sonra tüccarlarrn da bu hu
sustaki düşünce ve dileklerini sormuş 
ve dinlemiştir. 

Bundan sonra Iş Bankasına gide
rek bankanın vaziyeti ve faaliyeti 
hal{kmda izahat almıştır. 

Silihsızlanma meselesi 
Cenevre'de tekliflerin mü

zakeresine başlanıldı 
Cenevre, 5 (A.A.) - Asamblenin 

üçüncü komisyonu bugün öğleden 

sonra toplanarak silahsızlanma kon 
f eransı mesaisine kısmen başlanması 
hakkındaki tekliflerle meşgul olmuş
tur. 

İskandinavya devletleri delegele
rile Holanda ve Belçika murahhasla
rı reisin gösterdiği program lehinde 
bulunmuşlardır. 

Paul Boncour (Fransız) büyük bir 
program çizmenin ne zaman, ne de 
melin itibarile münasip olmadığrnı 
söylemiştir. 

Malcolm Macdonald (lngiliz) df!, 
mahdut bir programa taraftar olrlu
ğunu söylemiş, ilkönce silahlanma 
masraflarrnm neşrini temin etmek 

Temyiz ve Devlet 
Şurası 

lstanbula nakil haberleri 
aoğrk değıl 

Ankara, 5 (Telefonla) - Temyiz 
ve devlet şurasının istanbula nakle -
dileceklerine dair bir şayia çıkmıştı. 

Bunun üzerine kendisile görüştüğüm 

adliye vekaleti ' eıan B. Hasan bu 
§ayiaları hayrc .. ~ . ar~ıladığını söyle -
miştir. 

Diğer taraftan, devlet şurası umumi 
katip vekili B, Süreyya da böyle bir na* 
kilden kat'iyyen malUmatı olmadığını 
beyan etmi§tir. 

3000 yeni göçmen geliyor 
Ankara, 5 (Telefonla) - Bu hafta 

içinde Vama ve Köstenceden 3000 mu
tıacfr gelecektir. Varnadan gelen mu -
bacirler bmire, Köstenceden gelenler 
Niğdeye yerleştirileceklerdir. 

13.zım geldiği mütaleasrnda bulun
muş ve tatbik edilmesi meşkftk olan 
kontrol sistemi yerine herkesin kabul 
edebileceği ahkam konulmasını ileri 
sürmüştür, 

Litvinof, asamble ve konseyde 
müteaddit defalar dermeyan ettiği 

fikre bir şey ilave etmiyeceğini söy
lemiştir. 

İran murahhası, memleketin ka
bul edemiyeceği silii.h ticareti hakkın
daki 1925 anlaşmasının yeniden tat
biki teşebbüslerini protesto eylemiş
tir. 

Müzake;.·eler hitam bulduğundan 
reis komisyo--ı bir kaç güne kadar 
bir rapor tev<ii edecık ve bu rapor 
konseye arzolun:ıcaktır. 

Bazı vi/aqetlerde oka/ip. 
tosqetiştiril miqe başlandı 

Ankara, ' (Telefonla) - BaŞba· 
kan Irk tarafından alakadar vekfi.let
Jere ~·apılan bir tamimde iklimi mü
sait bulunan memleketlerde okalip
t:>s ağacı yetiştirilme.sine ehemmiyet 
verilmesi tavsiye edilmişti. 

Ilaşbakanlığımızm bu ta,·si.Yt.'.3° 
dairesinde hareket edilmesini vila • 

yet1ere bildirmiş olan dahiliye veka

letine gelen mahimnta göre iklimi 

elveri"li olan vilayetlerde okalip · 
tos ağacı yetiştirilmesine başlanmış· 
tır. 

Lozan Palas kapandı 
Ankara, (Telefonla) - Ankara

nın sayılı otcller;nden biri olan Lo
zan Palas oteli kapanmıştır. Sebe

bi kirasının yüksekliğidir. Otelin 

senevi icarı on bir bin lira idi. 

Sanayileşme 
planımız 

Londrada gittikçe 
büyük bir alaka 

uyandırıyor 
Yakında memleketimize 

bir heyet gelecek 
Londra, 5 (A.A.) - Anadolu ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Brassert müessesesi ile Karabük de

mfr sanayii tesisat mukavelesinin imza
sı dolayrsile alakadar City grupu tara
fmdan dün tiaret heyetimiz şerefine 
Grovnesrhaux'da üçüncü bir ziyafet 
verilmiştir. Bu ziyafetlerde ticaret he
yeti ve Londra büyük elçiliği erkanı ile 
ba~lıca finans filemi milmessilleri ha • 
zır bulunmuş ve salon Türk renklerile 
süslenmiştir. 

City'de sanayileşme planımıza kar
şı gittikçe artan bir alaka uyanmak -
tadır. Bu maksatla yakında Türkiyeye 
gelecek bir heyet hazırlanıyor. 

ispanyaya karşı 
bitaraflık 

Anlaşma tatbik 
edilmiyormuş 
Londra, 5 (A.A.) - ispanya işle

rine ademi müdahale anlaşmasına 
riayet edilip edilmediğini tahkik ve 
tetkik eden gayri resmi komitenin ra
poru dün akşam neşredilmiştir. 

Bu rapor, Portekiz, İtalya ve Al· 
manyanm, anlaşmanın akdindenberi 
asilere silah ve mütehassıs gönder
miş olduklannı ve bundan başka ge
ne Portekizin Madrid hükOmetine 
karşı kendi topraklarında asilere üs
sülhareke temin eylediğini meydana 
ko~tadrr. 

ASiLER BILBAOY A iLER
LiYORLAR 

sevına, 5 (A.A.) - Nasyonalist 
kuvvetler dün, Bilbaoya. otuz kilo
metre kadar yaklaşmış bulunuyor· 
lardı. Ilükiımet kuvvetlerinin ümit
sizcesine mukavemetlerine rağmen 

nasyonalistler mütemadJyen ilerle
mektedirler. 

Yugoslav Başvekili 
eJçimizle görüştü 

Belgrat, 5 (Hususi) - Yugoslav 
Başvekil ve hariciye vekili B. Milan 
Stoyadinoviç bugün hariciye vekaleti 
binasında Türkiye elçisi B. Ali Hay -
dar Oktayı kabul etmiştir. 

Başvekil, İngiliz elçisi B. Kambel'le 
Lehistan elçisi B. Dembeski'yi de ka -
bul etmiştir. 

PULATLI SiLOSU 
Pulatlı silosu bitmek üzeredir. Yal

nız, Afyon ve Yerköy silolarının inşa
atı biraz gecikmiştir. 

Balkan Antantının 
gelecek toplantısı 

Belgrat, 5 (Hususi) - Balkan an -
tantı daimi konseyi. dün B. Tevfik 
Rüştü Aras'ın başkanlığı altında yap-
tığı toplantının sonunda gelecek top -
Jantının şubat 1937 de yapılmasına 
karar vermiştir. 

[ Kısa Hartcl Haberler J 
* AMERtKAnın eski Paris büyük elçisi 
Bay Jesse İzidor Ştraus zatürrieden 
vefat t.tmiştir. Müteveffa, Osmanlı im
paratorluğu zamanında İstanbul büyük 
elçiliğinde de bulunmuştu. 

* E'FGANiST AN milli müdafaa ba • 
kanı Serdar Şah Mahmut Han ve be -
raberinde bulunanlar dün Leningrat • 
tan hareket etmişlerdir. 

* BELGRATTA dün hava hücum -
!arma karşı müdafaa tecrübesi yapıl -
mıştır. 

* MACARiSTANla Yugoslavya a • 
rasında 19 milyon dinarlık bir kliring ti 
caret anlaşması imza!:ı.nmıştır. 

• TA YY ARECt Bayan Jan Batten 
Londradan tek b2şma olarak, tayyare-} 
sile Yeni Zelandaya hareket etmiştir. 

Avrupanın birçok yerlerinde .• 

Faşistler ve komünistler 
yapıyorl~r •• 

numayış 
• 

Romanyadaki bir işçi nümayişinde 

Titülesko hadisesi hakkında 
hükumetten izahat istendi 

Dun Pariste faşistlerle komünist
ler~n nümayişler yaptıklal'ını yazmış 

ve bin dört yüz kişinin tevkif edildi
ğini bildirmiştik. 

Paristeki nümayişleri Londradaki 
faşist nümayişleri takip etmiştir. 

Dün de Dantzlgdc faşistı Romanyada ı 
da komünist nümayişleri olmuştur. 

Bunlara dair aldığımız telgrafları 
neşrediyoruz: 

LONDRADA ÇARPIŞMALAR 
OLDU 

Londra, 5 (A.A. - Dün, kara göm
leklilerin Eastendeki toplantrları es
nasında vuku bulan arbedelerde ya
ralananlard.a.n dokuz kişi · hastahane
ye yatırdmıştır. Faşist aleyhtarla
rını geriye püskürtürken ıab·ta hal
kın üzerine hücom etmiş ve bu sıra
da scıyirciler paniğe düşüp kaçışmış
lardır. 

Bir çok kimseler yere yuvarlan
mış, ayaklu altında kalarak yaralan
mışlardır. 

Yapılan tevkifatın mikdarı st e 
baliğ olmuştur. 

BtJKUMETIN TAHKiKAT 
YAPMASI iSTENiYOR 

Londra, 5 (A.A.) - Amele partisi 
milli konseyi, bir karar sureti kabul 
etmittir. Bu kararda hüktlmetten son 
kargaşalıklarla faşl~tlerfn faaliyetle
ri ve bu faaliyetlerde bulunabilmek 
için nereden para tedarik etmekte ol
duklan hakkında hemen tahkikata 
girişmesi istenmektedir. 

maksatlarına varmak istemektedirler. 
Çünkü ekonomik müşkülitı doğuran 

halkçı programının tatbiki değildir. 

Bilakis, bu programın tahakkuk et· 
mesi memlekete bereket getirecektir.,, 

B. Thorez, fesatçı birliklerin yarı 
asken teıekküller şeklinde el'an rnev • 
cut olduğunu söylemiş ve bunlann ta· 
mamiyle dağıtılması, adliye, ordu ve 
polis teşkilatmda menfi unsurlarm te· 
mizlenmesi için tedbirler alınmas·m is· 
temiştir. Hükfunetin İspanya hakkında 
aldığı vaziyeti mevzuu bahseden B. 
Thorez demiştir ki : 

"Tek taraflı ademi müdahale olamaz 
Hakiki bir kontrol suretile asilerin tec• 
hiz ve iaşe edilmelerine mani olunma .. 
hdır . ., 

B. Thorez sosyalfat enternasyonali 
nezdinde toplu bir teşebbüste bulunul· 
ması için sosyalist partisine karşı bir 
hitabede bulunmu~tur. Bundan başka 

B. Thorez komünist ve sendikalar en • 
temasyonalleri arasında müzakereler 
yaptlması lehine söz söylemiş ve bu 
müzakerelerin proletaryanın beynelmi 
lel birliğini temin edeceğini kcıydetmiş· 
tir. 

Halkçı cepheye mensup bazı teşek
küller tararfmdan tatbik edilen hareket 
tarzının memleketi bir harbe sürükle • 
diği hakkındaki iddialan tekzip eden 
B. Thorez şunlan söylemiştir: 

Faşizm önünde baş iğmek memleke
ti kurtamuyacak, bilakis onu ebediyyen 
feci bir mevkie sokacaktır.,, 

"DAHiLi HARP iÇiN TALiM,. ş k d • 1 • 
Patis, 5- Populaire gazetesi diln- 3f emıryO U ŞJY• 

kü hadiselerden bahsederek şöyle dl- k t• . J k . . 
Y,or: e ını a ma ıçın 

Ateş haç mensuplan dün hakiki 
bir dahili harp talimi yapmak için Aqın on dokuzunda 
teşebbüste bulundular. Parisli ve An karada mü2ake1e. ere 
taşralı 20 bin ateş haçlı verilen gizli 
talimat ve askert nir.amata göre se- başlanacak 
f erber edildi. 

TITULESKO LEHiNDE BiR 
NÜMAYiŞ 

Bilkreş, 5 - Milli amele partisi, 
Çekoslovakya hududunda Statu Mere 
de yapılan bir nümayişte hüktlmetin 
harici siyaseti ve Tltüleskonun ltini
ciye nezaretinder. uzaklaştırılmasını 
protesta etmiştir. 

Parti reisi B. Mihalache, Fransa. 
Büyük Britanya, Küçük Antant, Bal
kan antantı ve Lehistan ile mevcut 
ittifak rabrtalarının sıkılaştınlması 
zaruri olduğunu ehemmiyetle kay
detmiştir. 

Fırkanın reis vekili Doktor Lupu, 
hükumetten, B. Titüleskonun harici
yeden uzaklaştmlması esbabı hakkm 
da izahat vermesini ısrarla iste
miştir. 

DANTZIGDE DE NUMAl'IŞ 
YAPILDI 

Dantzig, 5 - Polis dün ve evvelki 
gün takriben seksen sosyalist tevkif 
etmiştir. Dün de nazi par~isi "Ce
nevreye karşı muzafferiyet,, i tesit 
için büyük nümayişler yapmıştır. 

PARISTEKI ÇARPIŞ!t! ALARDAN 
SONRA 

Paris, 5 (A..A.) - Pare des Prin
ces'de yapılan mukabil nümayiş mü
nasebetile, polis 15 kişi yakalamış ve 
bunlardan 10 kişi silah taşıdıkların

dan dolayı adliyeye verllmiştir. Vuku 
bulan kargaşalıkta 20 ki~i ve 5 polis 
hafif yaralanmı3tır. 
KOMVNIST LiDERiNiN SôZLERI 

Paris, 5 (A.A.) - Pare des Prin
ces'de söz alan B. Thorez komünistle
rin parIAmentodaki reyini tasvip et
miştir. Muhalif tarafın sosyal tedbir
lerle istikrazm muvaffakiyetsizliğe 

uğraması için yaptığı hareketleri kay 
deden B. Thorez demiştir ki: 

"İşçiler ve orta sınıfta inkişaf et
meğe başlıyan karışıklığın sebebini 
hUkfünet icraatındaki kifayetsizlikte 
görmelidir. Muhaliflerimiz, halk küt· 
lelerini inkisarı hayale uğratmakla 

Trakya ve garbi Anadoluda yaptığı 
tetkiklerden sonra tzmire giden nafia 
vekili B. Ali Çetinkaya izmirdeki bir 
beyanatında oradaki teftişlerini bitir • 
dikten sonra Küçük Menderes suyunun 
ıslahı işlerini ve Aydın hattı üzerinde • 
ki Azıziye tünelinin inşaatını teftiş e -
deceğini söylemiştir. 

Nafia vekilimiz şark demiryolbrı 

mümessilinin, şirketin hükumet tara • 
fından alınması işi için, 19 teşriniev "' 
velde Ankaraya çağmldrğr ve !>:o:nis • 
yonun daha §imdiden faaliyette bı.:lun• 
duğunu ilave etmiştir. 

Samsunda bir nahge 
kuruldu 

Ankara, ı (Telefonla) - Samsun 
merkez kazasına bağh olmak üzere 
Gama adı ile yeni bir nahiye kurul· 
muştur. Bundan başka vilayet dahi· 
Iinde Darboğaz, Ayvacık, l\iezrea a· 
dı ile üç yeni nahiye daha kurulmuş 
tur. 

Ağrı vilayetine ba.th Uğuz B:ıya· 
zit kaza merkezi bulunduğu yerden 
kaldırılarak ayni kaza dahilinde bu
lunan Iran transit yolu istasyonu· 
na nakledilmiştir. 

Gazi lisesi müdürlüğü 
Ankara, ~ (Telefonla) - Açtk 

bulunan Gazi liPe3i müdürlüğüne 

Ankara birinci orta mektep müdürii 
Ila.y Necati tayin edilmiştir. 

MALTA ADASINDA VEBA 
Hudut ve sahiller Sıhhat UmuIJI 

müdürlüğünden bildirildiğine göre 
Malta adasında iki veba vak'ası tesblt 
edildiğinden Malta limanı ile civarı Ji .. 
manlar müvaridatına karşı sıhhl ted· 
birler konulmuştur. 

-ı 
..J 

* Yeni Yunan atasemiliteri Zumbu • 
lakis ile Fransız at;şekomersiyali 13, 
Klod Marol §ehrimize gelmişlerdir. 
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YAZAN: /ngilizceden çeviren: 
A.gatha Christie V. G. 

Mösyö Buk: 
...._ l'olculardan biri öldürülmüş,· dedi. 
...._ Yolculardan biri mi? 
...._ Evetüzerindeon iki bıçak yarası var!. 

Puaro gülümseyerek: 
- Ben değilim o, dedi. Beni Mösyö 

Buk'Ja karı§tmyorsunuz ... 
- lla ! pardon 1 
- Yanılmakta haklısınız. Çünkü o -

tlun kompartımanında şimdi ben bulu -
nuyorum. 

Mösyö Buk yemek salonunda yok -
tu. Puaro gözlerini salonda gezdirdi, 
daha kim yok? diye baktı: 

Prenses Dragomirof, Macar karı ko
ca, Raçet, yanındaki adam ve Alman 
hizmetçi kadın salonda yoktu. 

İsveçli kadın gözlerini sildi, 
- Ağlamak da neymiş yat dedi. Ba

la gelen çekilir. 
Malc Ken: 

- İyi söylüyorsunuz, ama, dedi. Bi
liyor musunuz, burada günlerce kal -
ıtlak da var hartada? 

Mistenı Hubbard, acıklı bir sesle: 
- Hangi memleketteyiz acaba? diye 

'<>rdu. 
"Yugoslavyada,, dedikleri zaman: 

- Hfil! Balkanlardayız ha? dedi. 
Puaro Mis Meri'ye dönerek: 
Şikayet ctmiycn bir siz varsınız, 

l.tatmazel, dedi. 
Meri de Benham omuzlarım kaldıra

tak: 

- Söylenmekten ne çıkar? 
Dedi. 

- Filozofsunuz, bakıyorum. 
-Bu ı Filozofluktan değil. Faydası 

Obnxıan bir iş yapmağı sevmen\,. Belki 
hep kendimi dü~ünürüm de onun için ... 

:1.u. M:eri.:illatdılamu da pıılci..kell-!o 
di kcncfine ediyordu. Gözlerini, karla 
dolan pecereye dikmif, öyle konuıu -
)ordu. 

- Ne de olsa, mapllah cesaretlisiniz, 
~btıazel. Trende bulunanların hep -
liııdcn metin duruyorsunuz. 

- Birisi daha var, benden daha ce
'ur. 

-Ya? Kim bu? 
Mis Mert birdenbire kendini topla -

~ı. karşısında bir yabancının bulundu -
l:Unu hatırlamış gibiydi. Güldü ve: 

- Şu ihtiyar kadını söylüyorum, 
~edi. Siz de gördünüz tabii. Çirkin bir 
'fj~dın ama üzerinde tuhaf bir cazibe var. 
kır lakırdı söylemeye başlamasm, her-
ca etrafına toplanıyor. 

- Herkese bakmayın: Herkea ar -
kadaşını Mösyö Buk'un da etrafma 
t~Planıyor. Tren şirketinin müdürle -
~den biri diye ondan malOmat almak 
lSti I Y?rlar. Yoksa zekasına aşık olduk-
arr ıçin değil. .. 

Meri de Benham güldü. 
Vakit geçiyordu. Puaro da dahil ol

~k Üzer~ yolculardan bir çoğu yemek 
~lonunda kaldılar ve konuşmağa baş -
adılar. 

ıt· Bu konuJmalar esnasında Puaro 
b· ıstcrs Hubbard'm kızı hakkında daha 
ır Çok şeyler öğrendi, "merhum,, Mis

~cr liubbard'ın meziyetlerinden haber
ar oldu ... 

1 
_lsveçli kadın da Puaro'ya misyoner

erın Şarktaki faaliyetlerinden babset
l"tt ~ 

ege başlamıştı. 
Bu sırada yataklı vagon memurla -

tından biri Puaroya doğru yaklaştı. 
- Affedersiniz, Bay, dedi. 
- Buyurun, ne var? 

t - Mösyö Buk bir dakika için 
~hif' . 
:r· ınızi rica ediyor. 

1 Puaro kadına özür diledi ve memur-

b~ beraber salondan çıktı. Koridordan 
ıtaz ·1 lll ı erlediler. Puaro'nun kompartı -

b'anını geçtiler ve adam biraz ötedeki 
..:._r ~apıya vurdu, sonra Puaro'nun geç
··•cııı · · 

ıçın geri çekildi. 

~ nu, ikinci mevki bir kompartımandı. 
ellcj dah . ld - . . 'h ' a genış o ugu ıçın tercı o -

Uftu. Fakat içeriai doluydu. 

it l'.t~hıy~ nuk k~şede oturuyordu. Kar 
p;ında csıner bir adam vardı : dönmüı. 

tltcreden dışarıya bakıyordu. Tren 

şefi ile Puaro'nun kompartımanına ba
kan memur da orada idiler. 

Puaro içeri girince Mösyö Buk: 
- Merhaba dostum, dedi. 

Gel otur şöyle. Sana soracak bazı 
şeylerimiz var. 

Pencerenin yanındclki adam köıeye 
büzülerek Puaroya yer verdi, Puaro da 
Mösyö Buk'un karıısına oturdu. Arka
daşının yüzüne baktığı vakit daM faz
la meraka düştU. Her halde büyük bir 
hadise vardı ortada. 

- Ne var? diye sordu. 
- Soruyor musun! Evvela şu kar ... 

Trenin yol ortasında durması .. Sonra ... 
Biraz durdu. Kondüktör içini çek • 

ti. 
Puaro sordu: 

- E? Sonra?... . 
Mösyö Buk sözlinil tamamladı: 

- Bir cinayet var. Yolculardan biri 
öldürülmü~ ... 

- Yolculardan biri mi? Kim? 
- Bir Amerikalı. İsmi.. (yanındaki 

kağıtlara baktı): Raçet. (Kondüktöre 
bakarak) değil mi? 

- Evet, Raçet. 
Puaro kondüktöre baktı. Beti ben • 

zi kül olmuf, ayakta sallanıyordu. 
Puaro: 

- Yer verin şu adamcağıza, otur -
sun, dedi. Ayakta duracak hali yok .. 

Tren şefi kögeye çekildi, kondüktör 
bir adım ileri atarak turaya çöktü. Son
ra başını ellerinin arasına aldı. 

Puaro: 
- Mesele mühim, dedi. 
- Evet. Cinayet her zaman için kor-

kunç bir şeydir. Fakat bu ıcfer vazi -
yet daha karışık... Olur da burada sa
atlerce kalırız... Belki de günlerce .... 
Sonra ba§ka memleketlerde olsa tre -
ne oranın polisleri gelir.Yugoslavyada 
aldın! eden olmaz. Görüyorsun ya va -
ziyeti ... 

- Evet, ama, mesele zaten csraren -
giz. 

- Orası öyle ... 
Mösyö Buk, birdenbire karşısındaki 

adama döndü: 
- Affedersiniz, doktor Konıtantin, 

dedi. Size arkadaşım Mösyö Puaro'yu 
takdim etmeği unuttum. 

Kısa boylu esmer adamla polis ha -
fiyesi selamlaştılar. 

Sonra Mösyö Buk sözüne devam et

ti: 
- Doktora göre cinayet saat bire doğ 

ru olmuş. 
Doktor il!ve etti: 

- Cinayetin ne zaman vuku buldu
ğu kat'iyyetle tayin olunamazsa da şu 
muhakkak ki hadise gece yansı ile sa • 
at iki arasında olmuıtur. 

Puaro sordu: 
- Raçet'i en son ne zaman görmüş

ler? 
Buk: 

- Bire yirmi kala kondüktörle ko -
nuşmuş, dedi. 

- Doğru. Ben de işittim. Ondan 
sonra gören olmamı§, değil mi? 

- Hayır, olmamı§. 

Doktor: 
_ Mister Raçet'in kompartımanının 

penceresi açık bulunuyordu. Katilin 
pencereden çıktığı zannedilsin diye a • 
çılmış olacak. Halbuki karların ilze 
rinde hiç bir ayak izi yok. 

_ Cinayet ne zaman haber alındı? 
- Baksana Mişel 1 

Yataklı vagon kondüktörü birden -
bire başını kaldırdı. Gözleri korkudan 
dönmüştü. 

Mösyö Buk: 

- Olup bitenleri anlat bakalım Ba
ya, dedi. 

Kondüktör yine ellerini yüzüne ka-
padı. 

Puaro işitilir işitilmez bir sesle: 
(Arr,a.,ı oor) 

Felsefe derslerinden iyi randman aiınmadığı için 

Universitede yeni bir kurs açıldı 
Istanbuldaki liselerde ders veren bütün fe,sefe hocaları 

kursa devama mecbur tutuluyorlor • 
yenı 

Deniz ortasında 
Kadıkögü vapur unun 

geçirdiği kaza 
Akay idaresinin Kadıköy vapuru 

dün sabah Büyilkadadan saat altıyı 
kırk beş geçe hareket ederek Heybe
li ve Burgaz adalarına uğradıktan son 
ra süratle açık denizde ilerilemeğe 
başlamıg, vapurun tarifesi mucibince 
Kınalıadaya da uğraması 13.zım gelir
ken bu adayı atlaması yolcuların dik
katini celbetmiştir. Bu sırada muta-\ 
dın dışında bir §eY olduğunu farkedip 
şaşıran yolcular, vapurun deniz orta
sında birdenbire durduğunu, olduğu 
yerde suların tesirile dön.meğe başla
dığını görünce büsbütün telaşlanmış
Jardır. 

Hadise vapur memurlanna sorulun 
ca vapurun dümeninin kınldığı ceva
bı alınmıştır. Bu sırada vapurun arka
sındaki el dümeni işletitmeğe başlan
mı§ ve güçlükle Kmalıadaya yana.şıl
mıııtır. 

Vapur Kmabada iskelesindeki yol
cuları da aldıktan sonra gene hareket 
ederek ve istikam.et el dUmenile temin 
edilmeğe çalışılarak yola devam edil
miştir. Bir kısmı yolcular, vapurun 
esas dilmeni yapılmadan lptidat el dU
menile yola çıkılmasını tehlikeli bul
muşlarsa da hiç bir hadise olmamış ve 
yolda vapur ikinci defa durmuş, tamir 
edilen dilmen işletilmeğe başlanılarak 
süratle tstanbula gelinmiş, kaybedi
len va.kit yolda. kısmen tela.fi edilmiş
tir. 

P•ll• Halterleri 

Yangını neden 
çıkarmış? 

Ortaköyde GUltekin sokağında 4 
sayılı evde oturan M.ehmedin evladı 
manevisi 14 yaşında Suna evin kö
mUrlilğüne ateş atmak suretile yan
gın çıkarmak isterken yaknlanmış, 
yangın başlangıcı söndürülmüştür. 

Suna. sorguya çekilince, ayni ına,.. 
hallede oturan yirmi yaşında Remzi
nin teşviki üzerine yangın çıkartmıya 
teşebbüs ettiğini söylemiştir. 

İkisi de yakalanarak müddeiumu
mtliğe verilmişlerdir. 

KIZINCA ŞiŞEYi BAŞINA iN
DiRDi - GazlıçeŞmede Mehmet p~a 
akaretlerinde oturan Eğinli Ramazan 
evvelki gece şarap içmiş, karrsı Emi
neye de ikram etmiştir. Emine şarabı 
içmeyince kocası ktzmıı:J, şarap şişesi
ni karısmın başına vunnuştur. Emine 
hastahaneye kaldmlmı§tır. 

BiR TRAMVAYLA BiR ARABA 
ÇARPIŞTILAR - Şişli - Sirkeci hat
tında i5liyen 207 numaralı tramvay 
ile 1665 numaralı yük arabası dün 
Sirkecide Vezir camii önünde. çarpı§
mışlardır. Araba parçalanmış, tram
vayın ön sahanlığı kınlmıştır. 

Belediye vergilerini 
kjmler topluyormuş? 
Para ta.hsilile mükellef olmıya:ı 

bazı belediye memurlarının belediye 
vergi ve resimlerini topladıkları bele
diye reisliğince anla.5ılmıştır. 

Dün şubelere bu hususta ehemmi
yetli bir yayını gönderilmiş, mükellef 
olmadığı halde para toplıyan memur
lar görUlUrse bunlann şiddetle ccza
landmlacakları bildirilmiştir . 

Nişan merasimi 
Bay .Muzaffer Mahrukt kızı Bayan 

Feriha ile diş doktoru doçent Feyzul
lah Doğnıer'in nişanları dün Tokat-

1 

Iıyan salonlarında yapılmıştır. Her iki ı 
tarafa saadet temenni ederiz. 

Kültür Bakanlığı son yaptığı tet
kikler neticesinde liselerde okunan ru 
hiyat, felsefe, metafizik, alılii.k, man
tık, içtimaiyat derslerinden iyi randı
man alınmadığını görmilş ve yüksek 
tedrisat direktörU Bay Cevat bu işle 
meşgul olmağa başlamıştır. 

Bakanlık lise felsefe öğretmenleri
nin liselerdeki derslerine halel gelme
mek şartile bu öğretmenler için Üni
versitede bir (felsefe ilimleri) kursu 
açmıya karar vermiştir. 

Bu karar üzerine Üniversitenin fel
sefe profesörü Rayhenbah dekanlığa 

bir takrir vermiştir. 
Profesör takririnde felsefe tedrlsa.

tmdnn iyi bir netice almmamasmm 
sebebini felsefe öğretmenlerinin lisan 
bilmediklerinde ve yeni felsefe cere
yanlarından malümattar olmadıkla

rında bulmuştur. Bundan ba.~ka öğret 
menlerin bu kursa devamlannın mü
him neticeler vereceğini de ilave et
miş, ruhiyat dersi için de Berlinde bu
lunan bir ruhiyat uzmanın getirilme
sini istemiştir. 

Kursta derslere 2 teşrinisaniden 
itibaren b~lanacaktır. Dersleri pro
fesör Rayhenbahla getirilecek diğer 
bir profesör verecektir. 

Ecnebi ve azhk 
okullarında yeni bir 
kadro yapılmıgacak 
Dün çıkan bir gazete yabancı ve 

azlık okulları kadrolarında. hayli 
değişmeler yapılacağını ve bu arada 
bazı hocaların da tasfiye edileceğini 
yazmıştı. 

Bu mesele etraf mda yaptığımız a
raştınnıya göre böyle bir mesele mev
zuu bahis değildir. Yabancı ve azlık 
okullarındaki öğretmenler bu okulla
ra talimatnameye muavfık olarak ta
yin edilmişlerdir. Son iki yıl içinde 
ilkokullarda olduğu gibi muallim mek 
tebi mezunlarının bu okullara da mu
allim tayin edilmelerine başlanmıştır. 

Muallim mektebı mezunu muallim
lerin ilkokullarda aldığı paraya göre 
para almalannın temini için o nisbet
te kendilerine ders verilecektir. Ba
kanlık bu öğretmenler için 24 saat 
ders verilmesi kaydım da göz önünde 
tutmaktadır. 

Vekaleten vazife gören öğretmen
lerin vekaletleri geçen tedris yılı so
nunda bittiği için haklarında yapıla
cak hiç bir muamele yoktur. 

Akalliyet mekteplerinde yeni bir 
kadro yapılacağı hakkında çıkan ya. 
ztlar da tamamile asılsızdır. Her yıl 
olduğu gibi bu yıl da müfettiş rapor
larile öğretmenlerin vaziyetleri tetkik 
edilecektir. 

Unive1 site lJarın açı lıqor 

Telefonla 
Bir 9ıLda 12 milyon 
mükô.lenıe yapıyoruz 
Telefon şirketi hUkumete geçip Uc

retlcr indirildikten sonra telefonla go
rüşmeler çok artmışıtr. 933 senesinde 
11,103,911 görüşme yapılmışken 935 
senesinde bu rakam on iki milyonu 
seçmiştir. 936 senesinde görüşme a
dedinin on dört milyona yaklru:ıncağı 
tahmin edilmektedir. 

Dicğr taraftan aboneler artedi de 
artmaktadır. 925 seensinde 10.425 a
bone varken bu rakam 933 senesinde 
12.692 ye, 935 senesinde on üç bine 
çıkmıştır. 

En çok muhavere Beyoğlu mınta
kasmdan yapılmaktadır. Senede vasa
U olarak &yoğlunda 5--6 milyon, ts
tanbulda dört milyon, Üskildar ve Ka
dıköyünde bir milyona yakın konu~
ma yapılmı§tır. 

Kısa haberler 

Müzeler idaresi büyük Türk deniz
cisi Barbarosun türbesi etrafındaki ba
rakalarla, binalar ve mezarlığın kal -
dırılmasını emretmi.§tir. Türbe pi!rk i
çine alınacaktır. 

* 1rana yeni anlaşmalar akdi için gi
decek heyetimiz bu ay sonunda hare -
ket edecektir. 

• Yüksek mühendis mektebinde ge
çen ders senesindcnberi kurulmakta o
lan elektro _ mekanik laboratuvarının 
noksanları tamamlanmıştır. 

* Belediye sular idaresi terkos su -
yunun tazyikini ve mikdarını arttırmak 
için bir proje kabul etmiştir; havalar 
bozmaıfan projeden yapılmasına IUzum 
görülen işler bitirilecektir. 

• Romanya, Bulgaristan ve Yugos -
lavyadan gelen göçmenlerden çoğu Ko
caeli vilAyeti ile Trakya ve Çanakkale
ye yerleştirilmiılerdir. 

• Sıhhiye vekaleti şehirlerde yağ imal 
ve satışını kontrole tabi tutmak için bir 
talimatname hazırlamaya karar ver -
miş ve İstanbul belediyesinden bu hu -
susta bazı ma1C'1mat istemiştir . 

* İstanbul yeni postane binasının ça
tı kısmı tamire muhtaç bir hale gelmiş 
olduğundan, bu kısmın yeniden yaptı • 
rılmasına karar verilır.iştir. önümüzde
ki ay içinde tamirlere başlanacaktır 

• İnhisar idaresi Cibali fabrikasma 
yeniden fenni motörler ilavesine karar 
vermiıtir. Şimdilik on bt-ş kadar mo • 
tör alınarak çalıştırılacaktır. 

* Bir çatı altında ayrı bölük halin
de çalışan yerlerden ayrı, ayrı )lafta ta
tili ruhsatiyesi a!ınmasına belediye da
imi encümenince karar verilmiştir. 

Üniversitede derslere yarından i
tibaren başlanacaktır. Fakat söylen
diğine göre Hukuk fakültesinin dört l=============--=~!!!P 
yıla çıkarılması ve fakültenin henUz nascbetile bugün bUtün resmi, hususi 
bazı noksanlarının tamamlanması do- ve yabancı ve azlık okulları tntild r. 
layısile bu fakilltenin derslere 15 gür. Derslere yanndan itibaren ba§lan~ 

caktır. 
sonra başlaması muhtemeldir. 

Buf!Ün mektepler tatil 
!stanbulun kurtuluıı bayramı mü-

- Dern,ek birine rastgeZdint .. 
- Ncrdcn biliyorsun,. 
- Cigara içiyorsun .. 

Mekteo'erde fa/ebe 
vazıyelı 

Şehrimizdeki biltiln lise ve ortao
kulların talebe durumlarını gösteren 
fişler dün akşam Kültür Bakanlığına 
gönderilmi§tir. &kanlık bu duruma 
nazaran orta tedrisat kadrolarını tes
bit edecektir. 

Alman tedbirler sayesinde bugUn 
bütün lise ''C orta okulların sınıf du. 
rumlan normal vaziyete gelmiştir. 

lnkılao derslerine devam 
edecek talebeler 

Üniversite idaresi bütUn yük8ek 
okullara bir tamim göndererek bu yıl 
inkıllp derslerine de,·am eedcek tale
belerin listesini istemiştir. 
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Flergün bir hikaye Balkanların esra
rengiz kad.ını 

Cürmü meşhut mahkemesinde 
-- - - - ~wwwıt~ _,zwwwa,_,--~ 

ölüm ve hayat Kumkapılı Firdes 
Resmi vazifesi olduğunu p ı· . SO••vmu··ş?. 

Fransız hlklyesl 

.A.rnold anlatıyor 
du: 

- Saatlerdenbe
ri Sicrralara dola
şıp duruyordum. 
Bir yolun döneme
cinde, arkadaşım 

vurulup düşmüştü. 

Az kalsın ben de 
vuruluyordum. 

Her iki taraf da 
birbirini tavşan 

avlar gibi vurup 
kırıyordu. Benim 
için de kurtulmak 
ihtimali o kadar 
azdı ki kendimi 
ölmüş s~yıyordum. 

Fakat, ormanın içine kaçan hayvan} 
gibi, hala ümidim vardı. 

Yalnız, artık takatim kalmamıştı. 
Kızgın güneşin altında koşa koşa bit
kin bir hale gelmiştim. En nihayet 
bir kayanın gölgeliğine kendimi at
tnn. 

Korkulu rüyalarla ve sıçramalarla 
geçen bir uykudan sonra biraz kuvve
tim yerini bulmuştu. Kalktrm, tekrar 
yola koyuldum. 

Nihayet uzaktan bir kilise kulesi, 
sonra evler göründü. Demek insanlar
la karşılaşacaktım.! Orada su içecek 
ve biraz olsun karnımı doyurabilecek
tim. 

Yalnız, mesele insanların karşısına 
çıkabilmekti. Onlar şimdi vahşi hay
vanlardan daha canavar kesilmişler
ai. 

Tabii, hepsi değil. Fakat tehlikeli 
insanları tehlikesizlerinden ayırdet
mek imkam yoktu. 

* • * 
Uzaktaki evleri görür görmez, he

men gizlenmeğe başladım... Kayaların 
arasındaki dar bir yoldan ilerliyor
dum. .Arada sırada, kayaların arasm
da.n, kasabayı ve kiliseyi görüyordum. 

Acaba oradakiler nasıl adamlardı? 
Yannnda oldukça para vardı. Elbette 
yatacak bir yer verirlerdi. 

Ben bu düşüncelerdeyken boğuk 

bir ses işittim. Bu ses kayaların yu
karısından geliyordu. Başımı kaldır
amı: Avurdu avurduna çökmüş, göz
leri içeriye gömülmüş bir yüzle kar
şıla.~tmı. Elinde, bir. gün evvel karşı
ma çıkan milis kuvvetleriıi.in silahı
na benziyen bir tüfenk: Bir mavur 
vardı. 

Bana bağırıyordu: 
- Ne işin var orada? 
Cevap verdim·~ 
- Sığınacak bir yer, ekmek ve su 

arıyorum! 

- Fa..,ist misin, ''Halk cephesi,, n
oen misin? 

- Fransızım. 

- Gel bakalım buraya. Düş önü-
me, yürü. 

Gittiğimiz yerde yirmi kişi kadar 
siJahlı adam vardı. Kimisi dışarda do
laşıyordu, kimisi de içerde oturmuş 
iskambil oymyordu. 

Burruıı karanlık ve pis bir izbe idi. 
Yüzü kireç gibi, benzi uçuk bir a-

damm karşısına götürdüler beni. 
Adam sordu: . 
- Nereden geliyorsun? 
- Lerida'dan. 
- Bakayım evrakına. 

tşte bu! Felaketin başnnm ucun
Ch dolaştığını hissettim. Fakat her~ 
lıalde cevap vermeğe mecburdum. 

- Kayboldu, dedim. 
- Kayboldu ha! 

Bir kahkaha attı: Acı ve kulakları 
yrrtan bir kahkaha. Sonra: 

- Casussun sen! dedi. Fazla la
kırdıya lüzum yok .. Bana bak, Juan? 

!riyarı bir adrun ortaya çıktı, ev
Yel:i benim yüzüme dik dik baktı. 

Şef emir verdi: 
- Me7.arlıkta kazılmış bir çukur 

var. AI ~ötür bunu oraya. İki kişi ye
ter. 

- Kabahat;;izim ! Masumum! Diye 
haykırdım. 

Sonra karmak:ır1~ık şekilde birçok 
lakırdı söyledim. Şef durmuş dinliyor 
du. Öteki de sa kin bir vaziyette din
liyorlardı: Benim g'ihi daha kimbilir 
kaç ki~i görmüşlerdi. 

Çeviren: Vır Guı 

Şef: 

- Üzerini arayın, dedL 
O, iriyarı adam hemen ceplerimi 

boşalttı. Paralan görünce adamların 
sakin ·vaziyetleri birdenbire değişti: 

Paralara sevgi dolu bir heyecanla ba
kıyorlardı. 

Cebimde bir iki tane de mektup 
vardı. Şef onları aldı, bir kenara koy
du. Sonra: 

- Hadi götürün, dedi. 
!ki kişi kolumdan tuttu, fakat pek 

sıkmadılar. Juan da yavaşça: 
- Hadi gidelim, dedi. 
Dışarda kadınlar ve çocuklar dur

muşlar bize bakıyorlardı. Bazıları pe
şimize düştü ama Juan koğdu: 

Mezarlık bir köy mezarlığı idi. Ye 
ni kazılmış bir çok mezar vardı. 

Şefin söylediği mezar, önümde a-
çılmış, beni bekliyordu. 

Juan, tatlı bir sesle: 
- Dua edeceksen et, dedi. 
Halinde bir yumuşaklık vardı. Mu-

hakkak aile hayatında iyi bir koca, 
iyi bir baba ve iyi bir arkadaştı .. 

Sonra ilave etti : 
- Beş dakika mühlet veriyorum, 

fazla veremem. 

Bunları söyledikten sonra başını 
kaldırdı, kilisenin çan kulesine baktı. 
Orada büyük bir saat vardı: 

- Saat 6 yı çalınca ... dedi. 
Sonra üçü de yoldan tarafa dön

düler. Dakikalar son derece süratle 
geçti. 

Beni mezarın başına götürdüler. 
Sonra üçü de bir iki adım geri çekildi 
ve Juan: 

- Nişan al! Emrini verdi. 
Bu sırada gür bir ses işitildi: 
- Durun! Ateş etmeyin! 
Üçü de arkalarına döndüler. Bak

tım: 

O kireç suratlı adam. Koşa koşa 
geliyordu. Elinde de bir kağıt vardı. 

Kağıdı bana gösteerrek: 

- Senin mi bu? Dedi. 
Kağıda baktım: Arkadaşım Benito 

Alvares'ten eglen bir mektuptu bu. 
- Evet, dedim, benim. 

- Demek onun orkadaşısrn sen? 
- Hem de eskidenberi arkadaşı-

yım. 

sögliqen Mm. Veni2elosr 0 JSe MI 
Londrada ne arıyor? ---------- , 
Balkanların esrarengiz kadını diye ''Nüfus tezkerem yükte durugordu. 7 arilıt 

anıl.makta olan Venizelosun karısı h h Jd k / d ... • l · · J k/ I 
Heelna Venizelos resmi bir vazife ile er Q e ÇOCU QT eglŞ lTffllŞ 0 QCQ QT. 1' 
Londraya gitmiştir. Istanbul dördüncü cezu hakyeri 

İngiliz gazetelerinden "Daily Ex- ~~ dün 300:> numaralr meşhut cürümler 
press,, muhabiri, mahiyeti anlaşxlmı- kanununa temas ede.-ı muhtelif da,·a· 
yan bu ziyarete dair şunu yazıyor: tara bakmıştır. 

Yunan siyasetine perde arkasından Hakyeri kurulu Fazrlın ba<;;kanlı· 
nüfuz etmiş olması itibarile "Balkan- ğında üyelerden Suud Ye Atıfla kU· 
lann esrarengiz kadını,, diye tanın- rulmuştu. C<.'nelsavamanh!d~ yar· 
mış 63 yaşında, muamma halindeki !ardan Sadreddin bulunuyordu. 
Madam Helena Venizelos Londraya Dün akşam üzeri duruşmasr yapı· 
gelmiş ve bu ziyaretinin hem ''resmi., !anlardan biri, Firdes isimli bir krı 
hem de ''gizli,. olduğunu söylemiştir. idi, Firdesin, Şehiremininde bir po· 

Madam Venizelos 1934 de Londra- lise ödevini yaparken sövdüğü ı;c.aya!'t 
ya geldiği zaman otomatik tabanca- ortaya atılmıştı. Savaya göre, Kurrı· 
larla kendisini dört tane muhafız ta- kapı Ni:;ancasrnc!a oturan Firdesirı 
kip ediyordu. O zaman Yunan başve- kardeşi Zeki, dört ay önce bir kız k.a· 
kili olan krallık aleyhtarı kocası Elef- çırmış. Aradan bu kadar zaman geç· 
tros Venizelos hasta idi. Londrada şi- tikten sonra kızın izi bulunmuş. Ah· 
fa arıyordu. metle Nebiyenin kızr, ailesine tesliJ1'1 

Dün Madam Venizelos siyahlar gi- Alman pamuk dairesi reisi Papst edilmek üzere karakola getirilmiş. 
yinmişti. Geçen mart ayında ölen ko- Ek • Zeki de yakalanmış, orada... Ilu a· 
cası Venizelosun matemini tutuyor. 0 n 0 m l ralık Firdes geliyor, kardeşini gör· 

Kendisine sordum: ---- -- mek istiyor ye guya bir pofü; tarafnı· 
-Tekrar siyasete mi avdet etti- Alman pamuk dai- i dan kolundan tutularak dı'3.rı~·a rı· 

niz? karılırken, ona sö,·üyor. lş c!erhal 

da şu cevabı verdi: 
- Kimbilir!? 
- Londraya niçin geldiniz? 
- Vazifem resmidir. Bunu sonra 

anlıyacaksmız. Şimdiki halde gizli tu
tuyorum. 

- Atina hükfımetine merbut mu-
sunuz? 

- Bilmiyorum. 
Madam Venizelosun kuvvetinin 

başlıca kaynağı serveti olmuştur. Lon 
drada doğmuş zengin tacir, Stefanovi
çin kızı olan Helena, babsından 2 mil
yon sterlin tevarüs etmişti. Sonra 
Yunan devlet adamı Venizelosa hay
ranlığı başlamış, 1921 senesinde de 
nihayet onunla evlenmiştir. Bundan 
sonra Venizeolsa Yunanistanda bir ev 
satın almış, Atinada bir doğum evi 
inşa etmiş, Yunanistana Londrada bir 
elçilik binası hediye etmiştir. 

Venizelist maksada hararetle mü
zahir olduğu için Yunan siyasetinde 
parlamıştır. Kralcılar için bir tehdit 
teşkil etmekte ve cumuriyetçiler üze
rinde ise bir kahraman sayılmakta
d (r. 

~esir eisi Is tan bulda adliyeye iııtikaı ediyor. 
lşi özden geçiren ge11elsarnma11· 

yar Hikmet Sonel bu gözden geçiriş 
sırasrnda, Firdesin nüfus tezkere· 
sindeki yaşa ait rakamlar üzerinde 
oynandığı neticesine rnrıyor, bu nok· 
tadan hemen bir zabıt tutturuyor 

Almanyanın pamuk ithalat daire· 
si umumi reisi B. Papst dün şehrimi
ze gelmiş ve Perapalas oteline inmiş
tir. 

B. Papst kendisile görüşen gaze
tecilere demiştir ki: 

- Alman ithalat dairelerinin ih
das edildiği son üç sene zarfında 

Türkiye ile yaptığımız iyi muamele
ler ve Türkiyenin beslediği hüsnü ni
yet beni buraya gelmeğe sevketti. 
Bir kaç gün sonra buradan lzmire 
ve sonra Ankaraya. daha sonra Çu
kurova mıntalrnsına giderek tetkik
lerde bulunacağım. .Muhtaç olduğu
muz pamuğun büyük bir kısmınr, iyi 
bir pamuk ml'mleketi olan Türkiyc
den almağı çok isterim.,, 

Alman pamuk dairesi şefi dün 
Türkofise giderek temaslarda bulun-
muştur. 

lth:ı.Iat dair<'sinin merkezi Bremen-
dedir ve her sene "Almanyaya bir bu
çuk milyon altın marklık pamuk it
halatı, bugün şehrimizde bulunan B. 
Papstın müsaade ve nezareti altında 
cereyan etmektedir. 

Üzüm fı yat /arı ndaki 
muhtemel düşüklüğün 
önü alındı 
Dış piyasalarda çok iyi rağbet 

görmekte olan Türk üzümleri fiat
larınm düsürülmesi icin son günlerde . ~ 

çıkarılan bir ı;.ayia ile ihracat tacirle-
ri üzerinde müessir olmak istenmiş
tir. Fakat Türkofis tarafından ya
pılan tahkikat şayianın asılsızlığını 

ortaya koymuş, Türk üzüm fiatları
nın düşürülmek tehlikesinin önü alın
mışhr. 

Vukuundan yedi saat sonra mah· 
kemeye verilen vakanın duruşmasın· 
da, polis, kendisinin sadece ihtarda 
bulunduğunu, halbuki buna karşı 
kızın söYdüğünü söyledi. Kız inkar 
etti. Şahit Seniye ile Mesrudenin 
şahitliklerini onaylamadr, bunlarla 
kardeşinin kız kaçırması yüzüncleıt 
aralarr açıldığından demYurdu. Bu· 
nunla beraber, biraz sonra polisin 
kendi.sini itmesi üzerine, bu ha rcket· 
ten dolayı, daya rnevzuunu fo~kil P· 

den sözle protestoya giriştiğini tas· 
dik etti. Fakat şahsiyete hakaret 
kastı olmaclığınr da bahse kattı. 

- Ya nüfus tezkeresindeki rakaı:n 
değişikliği? 

- Onu ben yaprnadrm, ıs yıldır 
kullanmıyorum, yükte bir rafta du· 
ruyordu. Çocuklar oynamış olacak· 
lar ! Bunu adliyede istediler de gö.ı:ı· 
terdim. Yoksa kullanmıyordum hiç! 
O eski harflerle yazıh nüfus tezkere· 
sine göre, yaşım yirmi dört çıkıyorsıt 
ela, ben, kendimi yirmi iki ya~xnda 
biliyorum! 

Genelsavamanyar, nüfus tezkere· 
sindeki tahrif işinin, tetkika tabi ol· 
ması icabettiği kaydile, dosyanın bu 
noktadan genelsavamanlığa geri gön· 
derilmesini, Firdesin polise söyledi· 
ği sözün kesenkes hakaret kastrna 
delalet edici olmadığını, hir harrketi 
tefsir yollu olduğunu helirterek, o 
noktadan da Firde:;in beraatini iste· 
di. 

O soluk yüzde şimdi iyi kalpli bir 
adam hali vardı. 

Şimdi de Londraya sessizce ve ma
- Neyse, talihiniz varmış. Dedi. tem içinde dönüyor. Fakat hala esra

Benito Alvares benim de dostumdur. ren gizdir.,, 

Rivayet, Almanyanın fiattan dü
şürmek gayesile ithalini tahdit ettiği 
yolunda idi. Bunun aslr olmadığı an
laşılmra mesele kalmamtştır. 

Buğdaq pil}asası 

Diğer taraftan. Firde'3in ı=:onrac1s 11 
pişman olup ağladığı Ye karakolda 
mazur görülmesini rica ettiği anl:ı· 

şıldı. Polis de sözün mutlaka hal<a· 
ret kas tile söy lendiğfode ısrar etme· 
di. Bir suale karşı Firdes, yirmi dört 
yaşında bulunduğunu kabul yoJlı.ı 
cevap verdi. 

Kendisini görürseniz hayatınızı benim---------------
kurtardığımı söylersiniz. 

Sonra elini uzattı. Juan, o iki.nefer 
ve şefin araksından koşarak gelenler 
çocuklar gibi gülmeğe başladılar. 

İzbede beni bu sefer coşkun bir 
heyecanla karşıladılar. Ölümüme kar
şı lakayt kalacak olan bu adamlar şim 
di kurtuldum diye seviniyorlardı. Ba
na öyle güzel bir yemek yedirdiler ki 
üç gün üzerimden soğan ve sarmısak 
kokusu gitmedi. 

J. H. Rosny aime 

YAKINDA MUHTELiF 
YERLERE TELEFON 

KONACAK 

İstanbul telefon şirketinin §ehrin 
muhtelif semtlerine koymağa karar 
verdiği telefonlar için yapılmakta o
lan hazırlıklar ilerlemektedir. Telefon 
şirketi yeniden bine yakın telefon ma
kinesi alacak \'e şehir meydanlarında
ki telefonlar da ikmal edilecektir. 

JSTANBUL BELEDlYE.Sl 

Şehir Tiqairosu 

Tepe başı 

Dram kısmı 

Bu akşam 
Saat 20 de 

Makbet 
KADIKÔY 

HALI<. 
OPERETi 

Pek yakında 
Kış operetlerine 

başlıyor 

S R 
YEK 

Büyük operet 
3 perde 

ımııııımııı 
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StJREYYADA 

Müzik Seyfettin - Sezai Asaf 

İstanbul buğday piyasasında, bil
hassa sert buğday üzerinde i); mu
amele olmaktadır. Sert buğdayın ih-
raç maddesi olması kıymetini art
tırmaktadır. !sviçr~r.in ilk verdiği 
4.000 ton kontenjana ilaveten yeniden 
1.500 ton daha n~rilmiş Ye bu miktar 
c!a Mersinden ~önderilen Urfa mal
larile kapatılmıştır. 

Son hafta idnde yumuşak 5,:) -
5,7:i, kızılca :i,2:l, sert :),7:> - 6,5 dan 
muanıele görmüştür. Geı:en sene r.u 
meYsimcle yumuşak 6.2:), kızılca 5.62. 
sert :5.12 lrnru':'ht. 

BALIK BU SENE BOL 

Ilakyeri, Firdesin errelce ceza 
yemiş olup olmadığını soracak ve çer· 
şembe günü öğleden sonra kararını 
bildirecektir. 

BA8KA BiR Kı1Ç DA J'.4 
Meşhut cürümler kanununa göre. 

dün dördüncü cezada, H ÜRam"ddiıt 
adlr bir memurla ~·apı ustafü lhenıt 
arasındah.i darp davasına hakılnırC:
lhsandan otuz lira para cezası aJrrı• 
ması kararlastırrlmı~tır. 

Anuhalci Hayri, üçiincü ~!l h 

cezada .<.:a rhoşluktan muhakem<.> edil· 
miş. beraat etmiştir. 

Daha başka bir kaç dava d:ı l!"ı;. 
rülmii~. muhtelif kararlara b:ı,:ı:ın· 
mıştır. 

Bu sene piyasada palamut satışla
rı çok iyi b'r \':tziyette ~itmektedir. 

Bilhassa İtalyan ve Yunan gemileri 
limanımızdan kiilliyetli miktarda pa· 
!amut çekmi"lcrdir. Dün p alamut•c: P t~ R A __.,., 
b<"hcr cifti 8-10 kuruş arasında mu- ı 
amele görmüştür. Difor balıkların he- Dün ve Yarın Kitaplannd:ındır 

niiz m<'vsiıni olmadığı için fiyat yük J----.. F•i•ra•t•r•2•5•k•u•r••u•ş•tu•r----~ 
sekliğini muhafaza etmektedirler. 
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~ G . • ~ 1 ezıntıler ~ - ~ 
Manevi evladını terbiye için .. Garip bir hırsızlık ! .. 

•• w •• •• 

ogretmen gozu Tanınmış bir 
ile sirk 
Hayvanı insandan ,ok sevme- lngı•ıı•z muharrı•rJ• 

ıem bile, §Üphesiz ki daha çok a-
cırım. Yaradılışın zekayı denk 
vermediğini bilmek ve sonra bu 
denksizlik içinde insan ba,an§la-

mesleğin i terketti 
rını onlardan istemek haksızlığına Asıl oğlu Afrikada 
dü§mek... Bence airklerin en ka-

barık taralı bu. Bir linoJan bir ya h Şİ h 8 YV 8 n 18 r 
cemi ameliyen, bir lilden bir 
Fokstrot, ağır gövdeli bir buza- tarafından parçalanmış 
Yısından bir cambaz oynaklığı 

beklemek, hayvanı insanltı§tırma
ğa kalkışmaktan bcqka nedir?. 
Fakat bu oluyor i§te. Vagon ya
pılı koskoca /il, bir yosma edasile 
kırıtıyor, oturacak yerlerini çal
kıyor, göbek atıyor. Ateşi difli· 
Yeceh, en keskin kılıçları avur
dunun korkunç değirmeninde toz 
Yapacak sandığınız arslan, miskin 
bir Ufak haline düşüyor. Takla 
ahyor, yaltaklanıyor, kamçı tu

Çaldığı paraları 
hayali aşıkına 
gönderiyormuş 

Kendisine aşık 
bulamıyan kadın tıbbı 

adliye gönderildi 

tan elleri yalıyor. 
Yukarda hayvanı insandan çok 

levmeıem bile, insandan çok acı
Clığımı ıöylemiştim. Bu yüzden
(iir, ki. çocukluk çağımı geçirdi
ğim gündenberi sirklere gitmem. 
~48 k' · · t• en amar,, ın ıne gırmemı.ş ım, 
Harbiye yakınlarına kurulan §İm· 
dikine de uğramadım. Çünkü za
vallı hayvanın yaptığı her marifet 
karıısında keyllenemiyor, acı 
duyuyorum. Bunu öğreninceye ka
tlar o biçarenin yediği dayakları 
ve bastığı çığlıkları dii§ünmekte 
Yiireği yırtan bir zehir var. 

Bir arslan terbiyecisi, bu azgın 
Ve ölkeli hayvanları nasıl mum et
tiğini soranlara: 

- Sabır ve dayakla! 
Demi§. Bir bQ§ktın da: 
- Yumuşak ses ve okıamakla! 
Cevabım vermİ§. 
Belki ikisi de doğru söylüyor

lar~ belki ikisi de haklıdırlar. 
Sirklere bir terbiyeci gözile bak
ınak, hiç de verimsiz değil, anla
Y'ı§ta geri, huyu dikenli çocuklm 
Önünde ümitsizliğe dü§memek ge
rektiğini şu hayvanlar ne güz.el 
anlatıyorlar. 

Sirklerin hocaya verdiği bu 
dersin yanında bir ele çocukları 
besliyen yanı var!. Ancak kitap
larda gördükleri hayvanları ya
kından seyretmeleri pek faydalı 
olur. Bence, kültür direktörlüğü 
belediye ile anlCl§arak, mektepler 
İçin ucuz seanslar temin etmeli
dir .•• 

S. Qezqln 

1efrika No. 80 

lngilterede gayet tanınmış bir mu
harrir, şimdi dört yaşında olan bir 
manevi evladı kendi düşündüğü usul
lere göre yetiştirmek gayesile mesle
ğini bırakmıştır. Bundan sonra ne 
roman, ne de tek bir satır yazı ya-

zacaktır. 

Bu sanatkarın ismi Teodor Povis
dir. Üç kardeştirler üçü de lngilte
renin tanınmış muharriridir, 

Kendisi bir köy evine çekilmiş ve 
manevi evladile birlikte bir uzlet ha-
yatı yaşamaktadır. 

Muharrir uzun zamandanberi bir 
terbiye sistemi düşünmekte idi. Onu 
ilk defa tatbik edecektir 

Bununla beraber, yazı mesleğin
den, artık tad alamıyacak kadar bık- ı 

mıştı. Yorulmuştu da ..• 
KendisiJe görüşen bir gazete mu

harririne şunu demiştir: 
"1931 de oğlumuzu kaybettiğimiz 

zaman hayatımızda büyük bir boşluk 
hasıl olmuştu. lşte ondan sonra Sü· 
zan adı verdiğimiz bu manevi evladı 
karşımızda görüyoruz. Bu çocuk ka· 
rımla beni teshir etti. Bu evi kendi 
evi telakki ettiği zamandan itibann 
dünyamız saadetle doldu. 

Bugünden itibaren mütebaki öm- Muharririn 4 yatındaki manevi evladı 

milyon jsterline çıkacak 
yeni bir ada 

rümü, bu çocuğu yetiştirmeğe hasre
deceğim. Hakikatte yazı yazmanın 8 
bana sa.adet getirdiğine kail değildim. 
Son zamanlarda bu duygum daha 
kuvvetlenmiş, manevi boşluğumu dol
durmak için başkaca bir ilham mev
zuuna muhtaç olmuştum. 

Amerikalılar 1929 da San Fransis
ko beynelmilel sergisini açacaklar. 
Bunun için de San Fransis'ko körfe
zinde başlı başına bir ada yapıyor
lar. 

Manevi kızım, mükemmel bir kü
çük talebedir. ihzari terbiye yolun
daki metoduma gayet iyi uyuyor. 
Harfleri öğrendi, mükemmel kelime
ler, cümleler yapıyor. 

Onu kendi emellerine doğru şahsi 
terbiyem altında yetiştirebilirsem 

dünyanın en mesu·t adamı olacağım. 
Bugün 61 yaşmdayım. Uzun boy· 

lu yaşıyacağımı zannetmem. Fakat 
mütebaki ömrüm, manevi evladımızı 
istediğimiz gibi mükemmel bir şekil
de yetiştirmek için gayret sarfile 
geçtikçe hiç müteellim olmıyaeağım.,. 

• • • 
Muharrir PoYis, İngiliz edebiyatı-

na hizmetinden dolayı senede 60 ster
lin tahsisatı olan biridir. Fakat şah
san zengindir. Yegane oğlu Afrika
da bil' çiftlikte müdür idi. Arslan 
avında vahşi hayvanlar tarafından 
parçaJanarak ölmüştür. 

Bu adanın yapılması tam iki bu
çuk sene sürecektir ve 8,000.000 ster
line çıkacaktır. 

Kedinin de böylesi 
görülmemişti 

Tanınmış bir Avusturalyalr spor
cunun Sidney şehrinde beslediği 

Rastus isimli kedi büyük bir şöhret 
kazanmıştır. 

Rastus birinci sınıf bir balıkçıdır. 
Denize bakan bir evin taraçasında sa
atlerce balıklann suyun yüzüne ka
dar çıkmasını beklemekte ve balıklar 
göründüğü zaman ön ayaklarını uza
tarak adeta insan gibi suyun içine 
dalmaktadır. 

Rastusun tekrar suyun yüzüne 
çıktığı zaman balık getirmediği nadi
ren görülüyor. 

çekilmişti. Kordon boyuna kıvrılmak 
için geçilmesi lazım olan on on be§ a
dımllk yol sırasında da pek şendi. Oto
mobilin arka penceresinden geriye, ak
raba ve davetlilere bakarak gülümse
mi§, elini saıtaıruştı. 

YA'Z.A N ~ KADlı::\.CAN 

Fakat köşeyi döner dönmez yüzü 
gerilmişti. Aynı zamanda kollannda 
tuttuğu çiçek buketini kendisile kocası 
arasına koymuş, derin ve uzun bir ne
fes almıştı. Kendi kendine şöyle düşündü: 

- Benimle baş başa kalmaktan çe· 
kinmiyor.. Onun bakxşlannda bana 
karşı hayranlık görmedim ve göremi
Yorum. Fakat benden iğrenmediğine 
de hiç şüphem yok. Her erkek ve ka· 
<ixn için hayatın en tatlı ve mesut za· 
l'lı.anı olan bu geceyi bana cehennem et
rtıekten vaz mt geçti?. Böylelikle bir 
sürpriz mi yapmış olacak?. 

H emen ayağa kalktı. Etrafındaki
lere: 

- Bize izin verirseniz ... 
~ ~D iye söze başlıyarak vaktin ge~ ol

Qu gundan ve Gülerin yorgunluğundan 
bahsetti. 

Herkes onları son dakikaya. y.:n i .... ._ ... ta Dk ~ kadar aralarmc!a 
katrnalanm istiyorlardx ve böyle olma
sı da gerekti. Fakat elbet gençleri ma-

zur görmeliydi. Başbaşa kalmak için 
acele etmekte haklı idiler. 

Güler Azizin kolunda ve kollannda 
beyaz patlardan kocaman bir buketle 
davetlilere: 

- Allaha ısmarladık!.. 
Derken giize!lik ve sevimliliğin son 

derecesine yükselmiş bulunuyordu. 
Otomobilin içi ve dxşx da her mev

simin her çe~ it ve en güzel çiçeklerin
den yapılmış buketlerle dolmuştu. 

Otomobil kapının önüne çxkan bü
yük bir erkek ve kadın kalabahğmm 
candan saadet dikkleri ve sallanan kol
lar ar:ısın<la Kordon boyunda uzaklaş· 
tr. 

- 57 -
Güler otomobile girer girmez Azizin 

kolundaki elini çekmiş ve bir kenara 

Aziz ise genç kızla daha yakın otur
mak, onu kollarile sarmak, hiç olmaz
sa elini ellerine alarak okşamayı tasar
lıyordu. Tam buna hazırlandığı zaman 
bütün ümitlerini kıracak bir hal karşı
smda kalmxştr. Genç kızın yüzüne 
dikkatle baktı ve şöyle düşündü: 

- Yamlrnrşxm. Başka1anna işin iç 
yüzünü sezdirmemek için öyle yapıyor
muş. Hatta benimle bir an önce baş 
başa kaJmak için değil, belki kendi o
dasına kapanarak yalnız kalmak için 
çabuk aynldı. 

Bir kaç saniye otomobilin gittiği 
yola, sağdaki beyaz ve bir çokları mer
mer merdivenli, mermer balkonlu ev
lere baktı. Artık onların pencerelerin
de hiç ışık yoktu. Şüphesiz her birin
de bir veya bir kaç sevişen çift şimdi 

• 
Londra mağazalarının birinde ga

rip bir hırsızlık vakası olmuştur. Hır
sızlığı yapan bu mağazada kasadar 
vazifesini gören bir genç kızdır. Ka
sadar kız her gün kendisine muha
faza etmek için nrilen paralardan 
birer parça ayırrr, cebine atarmış. 

Müessese uzun zaman hırsızlığın far
kına varmamış. Fakat nihayet bir 
gün iş anlaşılmış. Anlaşılınca mah
kemeye verilmiş. 

Muhakeme esnasında hırsızlık eden 
kız, kendisini nasıl müdafaa etse be
ğenirsiniz? 

- Ben bu mağazada çok az bir 
maaşla çalışıyordum. Babam yoktu. 
Annem hasta idi. Paraya ihtiyacımız 
vardı. Ne yapayım. 

Gibi bir söz mü söylemiş zanne
dersiniz? 

Hayır. Öy]e değil. Bu kız hiç de 
hatıra gelmiyt=:n bir mazeret uydur
muştur ve mahkemede kendisini şöy
le müdafaa etmiştir: 

- Bana hayatımda şimdiye kadar 
hiç bir genç aşık olmadı. Halbuki 
ben bir değil, bir çok genç aşıkım 
bulunmasını isterdim. Yıllarca bek
ledim, bulamadım. Bunun üzerine 
kendime hayali bir aşık intihap ettim. 
Bu aşıka hediye göndermek lazımdı. 
Hediyeler için de para... Paraları 
kasadan bunun için aldım ve onlar
la aldığım hediyeleri hayali aşıkıma 
yolladım!,,, 

Belki başka bir memlekette ol.~a 

mahkeme bu kadar safiyane bir ha
yali aşk macerası nakleden zavallı kı
za acırdı. Fakat soğuk kan1ı İngiliz 
ltakim]eri bu müdafaayı hiç tebe~üm 
bile etmeden dinlemişler ve neticede, 
kendisi için bir sevgili bulamayınca 
hayali bir aşık icat eden ve bunun için 
hırsızlık etmeyi göze alan lngiliz kı
zım tıbbı adliye göndermişlerdir. 

"Hindenburg,, onuncu 
seferinde 

"Hindenburg" balonunun haftada 
bir Almanya ile Amerika arasında mun 
tazam hava seferleri yaptxğx malumdur. 

Balon bu seferlerinden her birini 
60-65 saatte yapmaktadır. 

Hindenburg balonunun şimdiye ka
dar yaptığı seferler dokuz olmuş ve o -
nuncu seefrine, Almanyadan Amerika
ya doğru olmak üzere, dün çıkmıştır. 

tatlı bir aşk uykusuna dalmışlardı. Bu, 
insanlar için son dilek ve son basa· 
maktx. Hayatın bütün acılxk ve ku
raklıklannı loş bir salonda musiki din
liyerek, yumuşak bir yatakta vücudu 
ve kalbi dinlendirerek avutmak .... 

Kendisini bildiğindenberi sevdiği, 
onsuz yaşıyamıyacağına inandığr sev
giliye artık kavuşmuştu. O artık kansı 
olmuştu. Yalmz onundu. Bu birleş
meyi yapmak için ona karşı bir teah
hütte bulunmak lazım gelmiş ve bun
dan çekinmemişti. Verdiği sözü tut
mak gerekti. Fakat bu onun için kor
kunç bir ıztxrap oluyordu. Netekim 
şimdi bile kendisile karısının arasındaki 
şu çiçek buketini bir çalı demetinden 
farksız buluyordu. 

- Adam sende... Ben söz verdim 
ama, bu öyle bir söz ki tutulmasından 
ziyade bozulması lazım gelir. Bir defa 
onu kollarıma aldıktan sonra kendisi 
de hiç şüphesiz buna sevinecektir. Bü
tün ömrümüz böyle geçecek değil ya .. 

Zaten o sözü verirken de böyle dü
şünmemiş değildi. Onunla daha yakm 
yaşadıkça daha kolay anlaşacağım, 

gen9 kızın üzerinde iyi izler bırakaca
ğını, onu ne kadar candan ve derin
den sevdiğini anladıktan sonra buna 

Görüşler 1 
Evlere birer dans 

yeri lazım 
Yeni yapılan e\·lere dans için yer 

ayırmıyorlarsa, doğrusu sıkmtı çe
keceklerdir, Çünkü düğünler mu
hakkak danslı oluyor. DüğÜnünü o· 
telde yaptıramıyan, e\•inde caıhanth 
bir ziyafet tertip ediyor... Hep bir
likte sıçramak günün adetidir. 

Geçen gece yarısı gazett'me bir ha
vadis telefon ettikten sonra e\ime 
dönüyordum. Sokakta müdhiş bir 
kalabalık gördüm: "İşte, dedim. Ge
ne bir vaka !, Eğer sayıfalar bağlan

madıysa, bu haberi de vererek diğer 
gazcit!leri atlatırım.,, Fakat geldi
ğim zaman ne göreyim? Düğünmüş!. 
Ve davetlilerin yansı içerde, varısı 

dışarda •.. 
Cazbant, kapının hemen ardında 

çalıyor ve dans eden çiftler, kr~men 

evin dar taşlığında bir iki döndükten 
sonra hararet bastığı için, dansın di
ğer k:ısmrnr yan yan sıyrılarak soka
ğa çıkıp kaldırımların üzerinde ta
mamlıyorlar. 

Davetliler de o kadar çok ki ..• 
Malum ya: Bir çok kimseler rlüi!:ü
nunun şatafatlı olması ve bir çok 
hattralarda kalması için tanıdıkları
nı alabildiğine ~ağırmak isterler. Pa
ra ona göre biriktirilmiştir. Bir çok 
davet profesyonelleri de, böyle gün
leri beklerler. Onlar için en büyük 
saadet, çağrıldıklarr ziyafet Yeya 
düğünlerin küçük bir listesini ddtcr
lerinde bulundurabilmektir. Bu ak
şam oraya, yarın akşam öbür yere .•• 
Oh, ömür? 

Fakat benim geçen gece gördtiğüm 
evdeki davetliler her ha lde ~ikayrtçi 
değillerse de. pek de memnun gö
rünmüyorlardı. 

Haydi güzel ha,·alarda bu idare 
edilebildi diyelim. Ya yağmur olur-
sa ... 

Eski ev]ere yeni adetıeri sokmak 
zaruretinden belki o zaman da kur
tulmak mümkün olmıyacak. Ye da
vetliler; pnl toları, kukulcteli yağ

murlnklarile kapının saçağı etrafın
da keklik gibi seğirteceklerdir. 

Hikmet Münir 

2000 metre koşuda 
rekor k11 zldı 

Macar atleti Nikola Şabo, 2000 met
relik mesafeyi 5 dakika 20 saniye 4110 
da koşarak dünya rekorunu ktrmıştxr. 

Eski rekor 5 dakika 21 saniye 8110 
ile Fransız Ladumeg'in üzerinde idi. 

Almanya ile ltalya .. .. .. 
goruşuyor 

Roma, 5 (A.A.) - Mezuniyetin
den dönen Alman elçisi Von Ho~el 
dün hariciye bakanı Kont Ciani ve 
bugün de l\lussolini ile uzun boylu 
görüşmüştür. Mülakatlar umumi si
yaset meseleleri üzerinde cereyan et
miştir. 

karşxhk vermekte gecikmiyeceğini tah· 
min etmişti. Netekim bütün eski ev· 
lenmeler böyle oluyormuş. Evlenme 
gününe kadar birbirlerinin yüzlerini bi· 
le görmiyenler pek iyi anlaştıkları ve 
mesut oldukları halde onlar niçin ol
masınlardı? 

Aziz aynı zamanda bu gece kendisi· 
ni her zamankinden daha cesur bulu· 
yordu. önündeki engelleri aşmak ve 
muradına ermek gerekti. 

Alsancağa doğru kıvrılırken Bay· 
raklı koyunda denizin güzelliği son de
receyi bulmuştu. Sularda ışxldıyan 

yddızlarm hepsi de sanki ona çapkın 
gülüşler atarak göz kırpıyorlar: 

- Ona bizden, denizden, r; lizel 
şeylerden bahset. Tatlı tatlı k o•1u:i ve 
okşa! . En sert ve hissiz görünen gen~ 
kız kalbi bile bt.ı nların karşısmda yu
muşar. 

Diyorlardı. 

Kendi kendini yokladı: 

- Oldukça cesaretim var, belki bag-
ka zaman bu kadarını ela bulamam. 

Diye düşündü. 
Başmx çevirdi: 

- Güler, denize b:ı k. Ne kadar dur 
gun ve güzel... 

(Arkası var) 



Frank'ın düşmesine karşı isabetli bir karar: 

Blkinıet ihracatçı 
ttlccarları koruda 

Bazı memleket
lerin para fiatla
rını düşürdükten 

sonra hükumeti
mizin Ingiliz lira
sı esasını kabul 
etmesi üzerine ma 
li piyasada hasıl 

olan endişe dün 
giderilmiştir .. 

ille gün işaret 
ettiğimiı; gibi fran 1 

gın düşmesi yü
zün den zarar gö
ren ihracatçıların 
zararlarr Merkez 
Bankası tarafın

dan karşılanmış
tır. Paraların hizaya gelişi 

Dün Cumhuriyet Merkez Bankası, 
Türkofis, Ticaret Odası ve diğer ma
kamlara yapılan tebliğde 25 eylüle 
kadar karşı memleketler klering he
saplarına geçmiş olan bütün parala
rın normal kur üzerinden ödenmesi 
için Merkez Bankası ve şubelerine e
mir verilmiş olduğu bildirilmiştir. 

Dün gelen tebliği aynen yazıyo
ruz: 

İhraç edilip de bedelJeri 25 eylül 
1936 akşamına kadar kleringe yatırıl
mış olan mallara ait paraları Ml'rkez 
Bankasının eski partiye göre ödeme
si banka şubelerine emir nrilmiştir. 
Diğer meseleler hakkında tetkikat 
yapılmaktadır. Yeni satışların müm
kün olduğu kadar Türk parası ile ya
pılması tavsiye olunur.,, 

ı-~ransız frangı 26 eylül cumartesi 
günü dilştüğünden 25 eylüle kadar 
karşı memleketler kleringine yatırıl
mış olan mallar, eski hesapla değe
rini alacaklardır. Arada hasıl olan 
<:ksiklik Merkez Bankası tarafından 
öedeneccktir. 

Ilu tebliğ dün ala.kadar makamlar 
tarafından bütün ihracat tacirlerine 
bildirilmiştir. 

Yalnız 25 eylül tarihinden evvel 
veya o arada para.c;ını düşiiren mem
lr.ketlere scvkedi1en ve klering hesap
larına geçmemiş malların vazf yeti 
hakln~da henüz bir karar verilmiş de
ğildir. Bu gibi malın olup olmadı~ı 
hakkında ayrıca bir tahkikat yapıla
cağı söylenmektedir. 

Alakadarların söylediklerine gö
re henüz malUm olmamakla beraber 
bu gibi malın çok az olduğu tahmin 
edilmektedir. 

FRANSADA GUMRUK RESiMLERi 
iNDiRiLECEK 

bankasının bir tebliğine göre, mezkur 
banka bugünden itibaren ve işarı a
hire değin kleringe dahil memleket
lerle klering hesabına para kabul et
miyecek ve tediyatta bulunmıyacak
tır. Binaenaleyh aşağıdaki memle
ketlerle klering münasebatı işarı ahi
re değin inkitaa uğramıştrı: 

Bulgaristan, Almanya, ltalya, 
Yugoslavya, Yunanistan, Avustur
ya, Türkiye ve kısmen de Macaristan 
ve Romanya. 

LiRET DE DUŞURIJLDU 
Roma, 5 (A.A.) - Liret, sterline 

nisbetle 90 a ve dolar nisbetle de 19 a 
düşürülmüştür. Altın sikleti 100 liret 
için 4 gram 677 dir. Adaptasyon için 
bırakılan pay yüzde 10 dur. 

Frangın düşmesi 
Devalüas1Jon mu? 
Alinyman mi? 

Bütiin dünya, Fransız frangının 
kıymetini kaybetmesi hadisesine 
(Devalüasyon) deyip gidiyor. Fakat 
Fransız hüumeti bunu kabul etmiyor. 
O, frangın eski kıymetinden düşmesi 
devalüasyon değil, (aligment), yani 
sterlin ve dolar ile bir seviyeye gel
med:r. Diyor. 

Fransız hükumetinin bu tarzı mü
dafaasına bakınca belki: 

- Ha Hoca alı, Ha Ali Hoca!,, 
Diyenler bulunabilir. Fakat ka

zın ayağı öyle değil. Lcon Blum hü
kumeti: 

- Hayır, Ben de\•alüasyon yap
madım; frank kıymetini sterlin ve 
dolar ile bir seviyeye getirdim . ., 

Demekle şöyle demek istiyor: 
- Frank, sterlin ve dolara nis

betle pahalı idi. Frank bu kıymette 
kaldıkça Fransız harici ticareti zarar 
ediyor. Frnnsanın eski müşterilerini 
tekrar ele geçirmek için frangın kıy-

-··-····-········· .. ········-·-········ .. ····-· ! 
Bat makale ı 

i;abeİli-bir karar 1 
Fransız frangının kıymeti blr-1 

denbire yüzde otuz ile kırk nisbeti: 
arasında düşünce Türk ticaret a-ı= 
leminde bir heyecan başlamıştı. 

Çünkü harice mal satıp da parasınıs 
Fransız frangı ile alacak olanlar ı· 
o nisbette sermayelerinden kaybe
deceklerdi. Acaba hükilmet buna: 
bir çare bulamaz mı endişesi gün-1 
lerdenberi zihinleri işgal ediyor-; 
du. l 

Nihayet dün haber alındığı gi-i 
bi hükilmet bu hususta ihracatçıi 
tüccarların lehine olarak meseleyi$ 

• halletmiştir. 25 eylüle kadar kar-f 
şı memleketler klering hesaplannai 
geçmiş olan bütün paralann nor- ı 
mal kur üzerinden ödenmesi için 
Cumhuriyet Merkez Bankası llt 

• şubelerine bildirmiştir. Hükilme
tin bu karan tabit olarak tüccar 
tarafından büyük bir memnuniyet 
ve minnet hissi ile karşılanmıştır. 

Hiç şüphe yok ki hükilmet, fran
gın düşmesinden dolayı ihracatçı 

tüccarların uğnyacakları zararı 

kapatmakla kendi hesabına bir f e
dakarlık yapmış oluyor. Fakatl 
frangın düşmesi ile hükilmetin ha
rice frank ile olan bir takım taah
hütleri daha ucuza ödeneceği içini 
bu taraftan o defakblığı tellfl et
mak imklnr vardır. 

Sonra frangın devalüasyonu U
zedne ticaret odası tarafından ya
pılan tetkikler şöyle bir netice ver
miştir: 

TUrk ihracat~ıJarının Fransada 
olan alacakları para (300.000) lira 
kadardır. Fransanın Türkiyede o
lan blokaj parası ise (115.000.000) 
Fransız frangı, yani frangın eskil 
kıymetine göre (12.000.000) ve yenil 
kıymetine göre de (8.000.000) Iira-İ 

yı bulmaktadır. Demek ki Fran-İ 

sızların ihracattan mütevellit za- ı 

rarlan (4.000.000) lirayı buldufu 1 
halde Türkiye piyasaaının zararı 1 
(120.000) liradan ibarettir. i 

Fransaya borçlu olanların de • 
valüa.c;yon neticesinde yapacakları 
kar bu memleketten alacaklı olan
ların uğnyacakları zarara nisbetle 
çok fazla olunca ve bütün bu para 
hesapları Cumhuriyet Merkez Ban-j 
ka.o;ının klering defterlerinde mu-! 
kayyct bulununca bu klr ve zarari 
hesap]annı bir kere karşılaştır-! 
mak, borçlulara kar dağıtmazdan 'ı 
evnl alacakhlann zararlarını öde
rneğe çare aramak en makul ve i 
mantıki bir yoldur. i 

işte bu noktai nazardan da hü-1 
kumetin aldığı kararda büyük biri 
isabet bulunduğu işikardır. i 

ASIM US 1 .......... _ ........................................... . 
· Nnyork, 5 (A.A.) - Nevyork Ti

mes gaz~tesi, Fransada gümrük re
simlerinin indirileceğinden bahseden 
yazısında bunun bizzat para kanunu 
kadar mühim olduğunu yazmaktadır. 

metini sterlin ve dolar kıymetleri se- --------------

Bu gazete, Fransa hükQmetinin 
hu kararının çok büyük bir kıymeti 
oldu~unu, çünkü ne lngilterenin, ne 
de Amerikanın paralarının kıymetini 
indirirken gümrük tarifelerini tenzil 
etmemiş olduğunu beyan etmektedir. 

KURONUN DUŞMESINDDE 
FRANSANIN TESiRi MI VAR? 

Yiynna, 5 (A.A.) - Çekoslovakya 
kuronunun de\·alüasyonu Avusturya. 
da iyi karşıJanmamıştır. 

Reihspost gazetesi bunda hiç şüp
hesiz oJarak siyasal bir hareket gör
me'ite \'e Parisin, {A!k hükumetini 
bu hattı harekete sevk için şiddetli 
bir tt'?sir yaptığını zannetmektedir. 

MISIR PARASIN/ DIJŞ()RiJllYE
CEK 

Bcrlin, 5 (A.A.) - Bir haftadır 
burada bulunan l\lısır Ilaş\'ekili Na
has pa~, Hams ajansmın Bcrlin mu
habirine ,·erdiği beyanat sırasında, 
Mr..,ırın parasını kıy metten düşürc('e
ğine dair olan hnl·crleri tekzip et
mis n: ~lt'iır zengin bir üfül'dir, ma
Jiyec;i sağlnrn ''e bütçesi mlitevazin
dir .. , Demiştir. 

N:ıhas paşa yarın n. Hitleri ziya
ret edecek ve ayın sekizinde Mısıra 
müteveccihen Cenovadan vapura bi
nece~ctf r. 

MUAMETjESI KESlljDI 
Prag, 5 (A.A.) - Çekoslovakya 

viyesine indirmek Hizımdı. Fakat 
Fransa bunu sadece kendi kararile 
yapmış olsaydi o zaman bir devalü
asyo:ı olurdu. Halbuki biz bunu yap
mazdan ene] İngiltere \'e Amerika 
ile konuştuk, anlaştık: "Biz frangın 
kıymetini biraz dilşüreceğiz. Sterlin 
ve dolar ile bir yapacağız. Rica ede
riz, siz bir mukabil harekette bulun
ma}',nız. Paralarınızın bugünkü kıy
metini muhafaza ediniz de fiatlarda 
bir istikrar hmıule gelsin.,. Dedik. 
Onlara kabul ettirdik. Onun içindir 
ki bizim yaptığımız muamele bir (a
lignement dir. Yoksa bir devalüas
yon değildir.,, 

Bu izahat göz önüne alınırsa a
radaki fark açıktır. Fakat buna rağ
men frangın kıymetini kaybetmesine 
karşı de\'alüasyon demekte ısrar e
denlerin de bir naktndan haklan 
vardır. İngiltere ile Amerika 
Fran~aya karşı söz vermiş olabilir
ler. Faknt ortada imza edilmiş bir 
muka.Yele yoktur. Yani yarın sterlin 
ve dolar fiatıarı ile frangın kıymeti 
nra.qında gene bir fark meydana gel
mesine ahden ve kanunen hiç bir en
gel ta.c;a,·vur edilemez. O halde aca
ba frangın kıymetini kaybetmesi ha
disesine (devalüasyon) deyenler mi 
yoksa (alignement) deyenler mi daha 
haklı çıkacak? 

Artık bunu zaman ve hadiseler 
gösterecektir. 

Istanbulun 
kurtuluşu 

(O styanı Birincide) 
fstanbulun kurtuluş yıldönUmünU 

kutlama merasimine iştirak edecek ~ 
lan alay birinci teşrinin 6 mcı gilntl 
saat 10 da Sultanahmet meydanında 
toplanacaktır. Saat 10,30 da hareket 
ederek Tak8im meydanına gidecektir. 

Bu törende bulunmak üzere lsten
bulda bulunan saylavlar, Şehir mecli
si üyeleri, süel generaller ve Ustbay
lar, adliye ve mülkiye rüesası, beledi
ye erkanı, üniversite ve maarif erka
nı, matbuat mümessilleri, siya.sal par
ti başkanlan. hayır ve meslek cemi
yetleri başkanlan, bankalar direktör
leri ve imtiyazlı şirketler ve esnaf ce
miyetleri reislerinin Taksimde hazır 
lanmış olan tribüne teşrifleri rica o
lunur. 

Elbise: Jaket atay, silindir şapka. 

FiFstin jşlerinde komşu 
devletlerin tavassutu 
Kudüs, 5 (A.A.) - Dönen şayia

lara nazaran bazı kom~u devletler, 
ezcüır.le bir milli Arap hiikumetinin 
teşkilini isti.ren Filistin Araplarının l 
mutalebatını ten·iç ettirmek maksa-

1 dile tngiliz hükümetile müzakeratta 1 
bulunuyorlarmış. 

f Bir kalem münakaşası J 

Türklüğe hücum eden 
Halepli muharrire cevap 

Inkıllplar onca mencup oldukları !etmek, ilmin ve tarihin hakikatlerine 
cemiyetin euuru altında gizli bir kuv- karşı büyük bir haksızlık olur. BiZ 
vet halinde doğar zaman ve muhitin Osmanlı hakimiyeti altında yaşamı· 

tesirile inkişaf ve tekamüle başlar. yan bugünkü Faslıları medeniyet yol· 
Halkın sinesinde doğan ve yayılmağa larında Suriye ve Irak ahalisinden 
başlıyan tu gizli kuvvetleri çok defa daha çok geri görüyoruz. Bunun se-
gene milletin içinde yaşıyan bir milli bebini tabi oldukları rejimden ziyade 
kahraman bütün varlığında toplar ve Arap iskol.ı.stizminde aramak daha 
reali7.e eder. Bu kahraman artık mil- doğrudur. 

Jetin dehasının bir ifadesi ve hülasa- Bugün doğrudan doğruya Türk as-
sıdır. Bunun harekete gelebilmesi i- tından gelen Finler yabancı kUltUr te· 
çin bir hadisenin bir darbesi kafidir. siri altır.da kalmadığı için A vrupanın 
Bunun için her inkılabın kendisine en ileri milletlerinden sayılır. 
göre bir mahiyeti ve bir hususiyeti l'jte bunun için Türkler siyasi is-

vardır. Fransız inkıJA.bı toplanan etats • tiklallcrine bile mUessir olan bu ma· 
generaux'nun kralın iradesile kapa- nevi -esirlikten bir an evvel kurtulmak 
tılmak istenilmesi karşısında Mirabo- ve hiç bir kuvvetin tesiri altında ol· 
nun ateşin nutkile ve Rus inkılabı da mıyarak milli bünyesinin yarattığı 
Leninin kurşun vagonla Rusyaya zihniyet içinde inki~ etmek kararını 
gitmesi ve Türk inkılabı da AtatUr- verdi. İşte bizim içtimai inkılaplan

kün Anadoluya ayak basmasile baş- mızın hedefi bu olmuştu. Ma.nevi kıy· 
Iamış ve harekete gelmiştir. Fransız metler ~llctlerin bünyesine uygun 
inkılabmda muharrik kuvvet, ada- olduğu ?.aman bir kudret ifade eder· 
let, Rus inkılabında müsavat ve Türk ler, aksi hal millcctler;n düşmesine ve 
inkıllbmda da istiklA.1 aşkı olmuştur. sönmesine sebep olur. Bugüne ka-

Türk milleti istikl!l aşkile, AtatUr- dar bu nokta üzerinde durarak de
kUn bayrağı altında toplandığı vakit vamlı inkılapların yapılması bur.da;ı 
evveli siyasi istiklalini ve sonra ma- ileri geldi. 
nevi istiklAlini temin etmek istiyor- Yapılan inkılAplann ilk f eyi?.li ne
du. Dünyanın her tarafında ı\aima ticelerini aldık. Meseli Türk dilinin 
!mir olarak yaşamış. Bir milletin bir morfolojik bünyesine uymıyan Arap 
çok siyasi zla.flar ve hatalardan do- harflerini atmakla memlekette okur 
layı ecnebi boyunduruğu altında ya- yazar miktan yUzde elliye vardı. Hal
şamasma imkAn yoktu. Buna Türk buki Arap harfleri zamanında bu mik 
milletinin milli izzeti nefsi hiç bir za- tar korkulacak ve hatta utanılacak 
man müsait olmamıştır. Gittiği ya- derecede azdı .. Şimdi muhtelif tarihi 
hancı ellerde daima hakimiyetini ku- saik ve zihniyetlerle dilimize girmiş olan 
ran Türk kendi memleketinde esir ~ yabancı kelimelerin tUrkçele§miycnle
lamıyacağuıdan içinde bulunduğu rini ve Türk kökünden gelmediği an
şartlar her ne şekil ve surette olursa laşılanlan da atacağız. Osmanlı diliııi 
olsun. Herhalde siyasi istiklllini al- Türk köylUsü anlamazdı. Osmanlı e
mağa karar vermişti. debiyatı çok sayılı bir zümrenin basit 

Türk milleti her gittiği yerde mu- bir terbiye vasıtası idi. Şimdi Türk 
wfer olmuş, ve kudretini birlikte ya- dili herkesin anlıyacağı bir dil olmuş
şadığı milletlere tasdık ettirmişti. Fa- tur. 
kat diğer milletlerin kültilr e8aretJne Görülüyor ki yabancı milletler:n 
dllsınUttU. Selçuk alleai a.manmdan ve bilhwa Arap tesiri altında kalan 
başhyarak, bu ana kadar geçen za- Osmanlı medeniyeti Türk milletinin 
man içinde, TUrk milleti işte böyle bir ruhunda daima bir ate~ halinde kay,· 
bahtsızlığa duçar olmut.5u. Osmanlı myan ileri atılma kabiryetini söndür
saltanatı Osmanlı sarayı kadar kan- müştü. Şu halde bu vaziyet karşısın
şık bir A.cube idi. Orada gerçi Türkün da eski ~manlt unsurları içinde en 
kudreti galipti; fakat hiç bir zaman. ziyade şlkA.yet edecek mevkide olan
bu enerjiyi idare eden kuvvet sadece lar Tilrkleroir. Şimdi biz manevi is
Türk değildi. Aksine olarak TUrkUn tiklalimizi kazanmakla artık bu m~ 
ve realist ruhile Arap mistikliği bir seleyi de bertaraf etmiş olduk. 
türlü banşamamış ve Türkün sat ve Türk milleti bütün bu hareketleri 
temiz karakteri üzerinde bile müessir millt ilerleyişinde milli varlığını te
olmuştur. Osmanlı imparatorluğu onu min etmek maksadile yapmıştır. Ve 
teşkil eden müslüm.an milletlerin malı bu hareketi yaparken hiç b"r millete 
idi. Eğer Araplar geçen devreler için- karşı en ufak bir kin duygusu bile 
de milli inkişaflarını temin edememiş- sinirlerinde dalgalanmamıştır. 
lerse bunun mes'uliyetini Türklere at- fteclball KU~aka 

Tıp haftası yarın 
başlıyor 

(Üstyanı 1 incide) 
TIB KONGRESi MURAHHASLARI 

ŞEREFiNE ZIY AFET 
Tıb kongresine gelen Balkanlı mu

rahhaslar şerefine perşembe ak§amı 
Perapalasta belediye taraf mdan bir 
ziyafet verilecektir . 

YUNAN HEYETi BAŞKANI 
DiYOR Ki ... 

Yunan tabiplerinden bir kısmı diln 
gelmiştir. Bunlar arasında bulunan 
Yunan tıb heyeti başkanı doktor B. 
Livyeratos kendisile görüı;en bir ga

Avusfurvada iki eski rakip 
anlaşacak mı? 

Viyana, 5 (A.A.) - Prens Star
hemberg, bir beyaname neşretmiştir. 
Bu beyannamede Heimatshutzun B. 
Schuschnigge bağlılığından ve ihla
sından bahsedilmekte, ancak bunun 
mumaile) hin lleimat.c;huza sadakati· 
ni izhar etmesi ve onun delilini gös
terme..-.i ile meşrut olduğu ilhe olun· 
maktadır, 

Şarta bağlı o?arak yapılan bu ih· 
las beyannamesinin ~ayesi, Prensin 
B. Schuıııchniırgle bir anlaşma yap
m:ı!c 'Jlduğu söylenmektedir. 

zeteci arkadaşımıza ezcümle §unları ---------------
80 .. ylemı· .. t · tal.vnn vapurile r:ıehrimize gelecekler· :;ı ır: ..: 

"Dördüncü Balkan Tıb kongresine dir. 
iştirak eden heyetimiz maalesef, 6 Balkan Tıb kongresine iştirak eden 
kişiden ibarettir. Buna da sebep döviz Yugoslav heyeti 24 kişiden mUrek· 
müsaadesinin azlığıdır. keptir ve bugünkü konvansiyonel tre-

- Kongredeki teziniz ne olacak- nHe geleceklerdir. 
tır? • Romen tıb heyeti de bugün öğleden 

- Ba.~lıca tez"miz Yunanistandaki sonra Ror.1a.nya vapurile gelecektir. 

ılıcalar& dairdir. Konıp-cc!e bunların SIHIIIYE MVSTEŞARIMIZ BUGtJll 
tıbbi hassalarını ve hastalıklar üze. GELiYOR 
rindeki tesirlerini izah edecektir., 

Yunan tJb heyeti murahhasların- Ankara 5 (Telefonla) - Sıhhi)<'C 
dan, heyet başkanile beraber dün üç vekfı.leti mUste~n B. Hüsamettirı 
doktor daha gelmifjtir. Bunlar B. Be-- DördUncU Balkan Tıb kongresini aç· 
nes, Fokas ve ~'mramagas'tır. mak için bu ak6am !stanbula hareket 

Doktor B. Bencs. kongrede Yunan ediyor. 
ılıcalnn hakkında bir konferans vere- B. Hüsamettin kongrede, henUz sc· 
cek "ciğer ap~eleri .. ÜZP.rinde bir tczl yahat'nden dönmemie olan S!hhiYi' 
ileri sürecektir. vekili B. Refik Saydam na.roma uutı:~: 

Diğer iki Yunan doktoru bugün !- söyliyecektir. 



Elektrik Şirketi 
hesapları 

Föniks ve Milli 
Sigorta 

4,3 
4 
4ıı10 

11,12,1 

KURUNDoktoru 
Necaetltlin Ataıafıın 

lltr ... ıuo claD • ,. kadar 
Wellde Tayyare apartmıanlarm· 
da daire 3 Duman 3 de butalan• 

Dl kabul ..... Cuwtal sblerl 14 
den 20 ,. kadar an111,ene param· 
dJr. 
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Bolaz lç.nde oturanlara gayet faldell 

Türkiyenın en nefis en güzel en te
miz en ucuz resimli aylık mecmuası 

Boğaziçi 
Yakında çıkıyor 

E<lebl ve tarihi yazılar, kıymetli 
ren l<li resimler Cemal Nadirin çok 

nefis bir karlkatOru 

Fiyatı heryerde BEŞ kuruştur 
ilk çıkan sayıda münderecat ara
sında Şirketi Hayrlyenln 7 /10/936 tar ı-

h i nden itibaren tatbik kılınacak 

Sonbahar Tarifesi de vardır 

SAGLAM 
Sıhhat ve sağlık mecmuası 

Birinci teşrin nüshası çıktı 
Hutalıklarm sebeplerini, anlıyablleceğimiz bir lisanla bize anlatan ve 

mUtehauJS doktorlanmız tarafından yazılan makalelerle dolu olan bu 
Sıhhat :mecmuasını mutlaka alıp okumalarını kariler1mi7.e tavsiye ede 

lstiklAI Lisesi 
Direktörlüğünden : 

1 - Kayıtlara devam olunmaktadır. 
2 - 7 inci, 10 uncu ve 11 inci ıınıflara nehari talebe içift 

yer yoktur. 
3 - lıtiyenlere kayıt pıtlamu bildiren tarifname ıönderi· 

lir. 
Şehzadebaıı paliı karakolu arkaımda. Telefon 22354 

Ketif bedeli 8712 lira 51 kuruıolan Kurbaialı dere - Kayıı dağı 
un eaaılı tamiri açık eksiltmeye konulmuıtur, Keıif enakı ve 

llUlllUllPırai levazım müdürlüğünde görülür. lıtttkliler en az 5000 Ji. 
inana benzer it yapbiına da ir Bayındırlık direktörlüğünden 
i fen ehliyet veıikaıile 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 

43 lnmrşluk ilk t .. inat makbuz veya mektubile beraber 
- 10 - 936 pazartesi &ünü aaat 14 de daimi enciimende hulun-

(1) (1655) 

~----ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLIGiNE KAR Ş 1 

HORMOBiN 
Tabletleri 

Necip Bey 
Diş Macunu 

Yüksek ailel~rin ve bithaASs 
gençlerin lezzet ve kokusunu se 
··" seve kullandığl yeg~ne diı ma 
cunudur. Dişleri beyazlatıt mik 
roplan izale eder. Türk malıdD' 
Her yerde bt11unui. 

Fiab 15 kurumar. 
l atanbu'l tJ çüncii I cra M emurlu

ğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine ka
rar verilen ev e1yası açık arttırma 

ıurettlle 12.10.936 tarilılııe mUaadif 
pazartesi günü aaat 13 den itibaren 
Sandal bedesteninde izzet bey aob
fmda 36 sayılı evde ve kıymeti mtı
hamminesinin yüzde yetinle betihi 
bulmadığı takdirde ikinci açık arttır
ması 15.10.936 tarihine müeadif per
membe ayni mahal ve saatte aatılaca
fmdan tal· p olanlann haZlr buluna
cak memurlarma mUraeaatlan ilb 
olW'lur, 

(V. No. 184'51) 

KtRALIK 
Beyoğlunda Tepeb&J!mda Metnıti· 

yet caddesinde ki.in Bristol oteli 1 
ikinci teşrin 1936 tarihinde botalac. 
ğmdan kiralamak istiyenlerin Beyoğ
lunda Taks'mde Kurabiye sokağında 
3 numaralı eve mUracaatlan. 

(V. No. 18«9) 

ZAYİ 

İstanbul Üniversitesinden askerJi, 
ğimin tecili hakkında aldığım evra
kımı r.a.yi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hUkmü yoktur. 

1911 Ahmet Necati 

Her eczanede araıınız. 

E A LARI 
Ucuz v e t aksitle 

NECiP ERSES 
Galata : Sesli Han 

bulunur. 

Ambılaj ve komprlmelerin --üzerinde halisli§in timsali 
~ ... ,_, 

olan '17 markasını arayınız. 

(V.No.18'66) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----
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