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Yarınki ilavemiz 

Sanat ve 
muharrir le 
başka sinen 
re ait diğer 
ve güzel hi' 

.................................. ·--·················· ..... 
Sayısı her yerde 3 kuruş 

Yugoslav istikl<llinin 
yıldönümü 

Reisi c u Jn hu r u uza 
Do~t '\'O miittefik mcmJckct Yıı

go Im l n diiıı kurul ıışuııuıı 20 nci 3 ıl
dönüuıiinü idrftk etti. 

Yazan: ASIM US Devlet Şef /erinden samimi 
tebrik telgrafları geldi 

ı oı 8 sene iJl(lc BiiJ iik H nrıı neti
ce inde :ı..-unıhıııı!;> olan ~ırp, H ıı·, nt, 
Sıo,en do,·lcti ıııiıtc,effa Jfr:ıl AkJ,. 
Snııdrın knrnrı ile 'c l 11goshn l n ndı 
1Ic l>iitün 'Yugo lav mill<'tlerinl ]fora. 
l'oı·o-iJC\IÇ hnnednıımııı tahtı eıra
tıııd.~ toplnııu:-;;tıı· 'c l: ııgoı.lı\\ l n 
<J.c, Jet n<lnmlnrı o giiııckıı bugiiııo 
lcndnr bir tnrnftnn milli birlik l ulıııı
da de' nııılı suı·<·Ue Herilcıııcl,le hem· 
b<'r, <liger tnrnftun du memleket l<'ı i
ll' ıı l Uk,(']uu' ine her urctlc <;nlış

lsınet lnönüne muvaffakıyetler, Milletimize refah temenni edıil.ı 

_-::·-----~' 

llııslardır. 

1 ı iı .. ıf etmek J,ızııııdır J,i Uiil ıil' 
llnrp ıscııclcriııde 'l ugo ... lıl\ ınilll'tleri
lıln milli idenllerJ için l nptıklnrı fc
{)nkiırlık hnl,ikntcn cihan tnı•ilıinin 
:tın lir ynknlnnndnn biridir: Zim bii
liiıı Yugosıa,· toprnklnrı Aluıtın Jrnv
\ctı<.-'r!.nln inşnnli altına girdiği hal
<le l'u .. osln\ lar fıl,ıbct ten nsln. fiitur 
g<'tinııeksizin hnl'11in netice ini me
tn.ı •tlc bcklcınh;;lcrdir; 'c ncticcdo 
lııHli birlik iclcalleıfoiıı tahakkuk ct
tiı,.mi <le goruıiişkrdiı', 

.MilJi i tikUlleı·l rıl 'c bugi.iııkii lıu
<lutıaı mı knznıulıJ,fnn sorıı·a ise Jınr
hiıı ıncınlckctlcrinde 'ul,ungct.ircliğl 
lillıribntı tnınh· ilo beraber milli büıı
)·clerini her alında tnk' IJ c ctmcğc 
~nlı-:;ını-;;lnrdır. \·o bÜJ ilk tııktlirlcre 
Ş:'J nuclır kf rılslıctcu kı a hir znman 
tnı·Cıııda ı·ugosln' l ıı~ ı Hnll,:uılnı·ın 
~ıı ilcrl 'l' t•n kll\\ etli ıııcmlckctlc
l'hı len blı i haline grt irnıeğc ıııu,·af. 
fnk olmuşlnı·tlır. 

Şuplı ız hııgiinl,ii l°ugosJn,yn doğ 
l'ıılları <lo;,,ı·ul n J,nhr:unnıı J\rnl Alck-
6nn lr ile Yugo in\ milletlerinin müş
tt'ı•ck biı· e l'rhlir. l':ıl,:ıt .J\rnl Alck
~.,ıı lı·ııı l'ılnr ilJ nda feci surette uğrn
<lı~r, uiknstnıı soıırn geriye lıırnktı
~ı c.·seri g<'rcl. ınnhafozn etmek, gc
l'ek ııok nnlnı·mı il ııınl ederek ayni 
ı tiknıucttc ileriye gtJttirıııck husu

Prens Pol 

dost ''C miittrfil~ memleket Balknıı
lnr haridn<le olan <le,·Jctler ilt' nra
ımıdnl.i biitiin Hıtilftfb ıııcsclch-ri Jml
lctuıiştlr. nuııdnıı dolnyı Bm;o' ekil 
Stoyıı<llno,iç on irnt ettiği bir nu
tul.:tn çok km' etli bir dille şöyle dc
miştlr: 

- Yugoslnvyanın hudutları Adalet 
ile çlzllmlş, kan ile lşarctlenmlş, kı
lıç ile tcsbit olunmuş, nihayet Yugos. 
lnv kahramanlarının lccmiklcri ile 
desteftlenmlştir. Böyle bir hudut na
sıl tahdit ve tayin edilmiş ise ancak 
o suretle değiştirilebilir!" 

lliz biitiin J nlbhnlzlo şuna knniiz 

Büyük Kurultay 
Önümüzdeki Fevkalade 

Toplantı 

Aldığımız malumata göre, Cumhu. 
iyct Halk Partisinin vilayet kon

-;relcrini bir gün evvel neticelendir
mek için çalışılmaktadır. Büyük 
Kurultay bu kongrelerin :ıeticesi a. 
hndıktan sonra Ankarada olacaktır 
ve Parti Genel Başkanı intihabına 

ait mesele halledildikten sonra yine 
dağılacaktır. Yani ibu defa toplanan 
Büyük Kurultay fevkalade bir top • 
lantı mahiyeti:ıde olacağı için dört 
senede bir defa mutat olan Büyük 
Kurultay yine önümüzdeki sene için
de aynca. toplanacaktır. Yalnız bun,. 
dan evvelki Bilyük Kurultayların 

toplanışı mayıs ayına tesadüf cdi. 
yordu. Beşinci Büyük Kurultayın ise 
iiç ay kadar sonra ya:-ıi teşrinievvel 
içlerinde toplanmasına 'ihtimal ve. 
rilmektedir. 

Bu ihtimal. Büyük Millet Meclisi
nin b~inci devresinin 1939 yılı bi
rincitcşrini sonunda bilmesi dolayı. 

ki Halkan Antnntı çerçevesi içinde sile gelecek yazın umumi mebus sc. 
n<lıl~nne sulh bekçlliği yapnıaktnıı çimi yapılması kanun icabı olmasın· 

lınşkn hiç bir dileği olınnyan Yugos- dandır. Bu takdirde yeni seçim de 
Jnvynnın Iıuclutlnrını muhafaza et- bitmiş ve Büyük Kurultay, Mer
mck için 3 enhlcn knhrnman knm döl, Iisin gelecek devresinde mebuslukla. 
mcshıo , cya kılıç çekmesine lıncct 1 rı tahakkuk etmiş olan zatların üye
lmlnııJ ncnktır. Buııunln beraber şim- liklerile topl~:nıı~. . Kurul~ydan 
diyo kııdar olduğu gibi, her fhtJma- sonra da Meclısın yenı dcvresı mesa 
le karşı <lahnn hnzll' bulunm:ısı dn isine başlanmış olacaktır. 
tnblldlr. 

ita/yada 
tezahür 

t>ııııdn ııiynhet nıcclhi reiı;i l~ksc- Yugosın,•ynnm muhterem DaşYe
lnus Prcn Pol ile hugiinl,ii Jlnı;;vekil Jdli Stoyn<lino,•lç milli istlklftllerinin 
StoJ n<linO\ için biiJ iil ... hizmeti olmuş- 20 ııd yıldönümiinii ynparken yeni 
lıır. ~ itckhıı bu znt lnrın bu yoldnki bir pnrll\nıcnto intihabı ile do mcş
lı;zmctJcrimlen biri do Atntiiı·k ile gulcliir. J{m"·otll ''C bnsirctll idnrcsl 
li ı·nı J\1el.snmlı' nrnıo;ında temeli ku- nltındn yapılan bugiinkü istiklftl şcn
:t'ııJan Unlk:ın Antnntınm <le\nmınn, liklerinln ynkın bir znnınncla )Cııi 
h.ıtt;'l hl'r giin hlrnz dnhn J,n\\'etlcn- intilınbntta elde edeceği mm·aUnJo- "K "k T 
lııl'siııc yardım etJııiş olınnktır. Hu yet SC\İnçlerlylo bir kere dalın tesit orsı ayı unusu 
lardmım lınkh bir nctlcc l olm·nkA cdllccet~nI şfiJ>lıC iz tc!Akld ederiz. isteriz,, diy~ bağırdı!~~ 

Pransız parlamentosu bu .~ma.ı.cA.A.)-Büyü~:~ist~ec 
• lısı evvelkı akşam Mussolınının nya-

k • . d t I setinde topl~§tır. Meclis geçende 1-a y l n s e ] z 1 n e o p an 1 yor ~lya krallı~[ arazisi~e ilhak e~ilen 
• J.tibyanın dort eyaletı hakkındakı ka. 

Fransız gazetelerinin neşriyah 
''30 Tesrinisani, kalkınma hakkındaki azmimizin 

' pariak bir bürhanını verdi., 

Pransa~:ı Buloııya i§çilcrini clrığıtmaya çalışan po1falcr 
(Ynzısı 6 ~ıcı sn) fall'il) 

nun lliyihasmı tetkik cbniş bunda:ı. 
sonra bu eyaletlerde doğaıi Müslüman. 
Iarm vatandaşlıf;"I meselesıle mc~gul ol 
muştur. 

Kanun ıayihasmda bu eyaletlerde 
doğan Libyalı MüslUmanlarm 18 yaşı
m bitirdikleri zaman, istedikleri tak
dirde, hususi bir vatandaşlık hakkı ih 
raz edebilecekleri kaydedilmektedir. 
Bu vata:ıdaı;ılık ahzıaskcr nizamname. 
leri mucibince kendilerine silah taşı • 
mak, Milslüman faşist teşekküllerine 

kaydedilmek ve Libya kıtalarmda hiz
met etmek üzere askerlik mesleğine 

girmek haklarım vermektedir. 

Layiha kanuniyet kesbctmek üzere 
parlamentoya tevdi edilecektir. 

Büyük fn.sist meclisi celsede hazır 
bulunan general Balboya 20 bin köylü
nün Libyaya naklbi muvaffakıyetle 
başardığından dolayı teşekkür etmiş • 
tir. ~niş mikyasta muhacir nakli için 
yapılan bu ilk tecrübe tam bir muvaf. 
fakiyetlc neticelenmiştir. 

Faşist meclisi gelecek sonkanunun 
nihayetinde tekrar toplanacaktır. 

Devamı 6 ıncıda 

Hefsırnmııııı·uıı J>n.tıılıl c \"ekili ile görii:-;;iiı·J,eıı n l muıı!;> bir 
(Yazuı 6 mcıda) 

Atatürk' ün vasiyet tarihi 
Atatürk'ün Ankarada Adliye Vekaletinde açılan husu

si vasiyetnamesini geçen Eylülün beşinde müsvedde halinde 
yazdığını, tlkteşrinin altıaında temize çekerek bir .zarf 
içinde Beyoğlu albncı noterine verdiğini kaydeden bir ar
ka;rız~.Qr)j~.lü.9 r Saxaa>~ yabndan Dolmabahçe sa
ra ~;eçiş, yani Sıroz hastalığmm vehanıet safhasına gi
rİ§ ta~Jhi olduğuna,.· İ§aret ediyor. Bizim aldığımız malum~ 
ta ~:re de, Atatürk'ün vasiyetnameyi notere tevdi ettiği gÜ
nüri ~rtesinde, yani 7 Eylülde karnından ilk defa olarak su 
almmı§br. Bu su alınma keyfiyeti bir nevi ameliyat demek 
olduğünda9'sb\ı esnada barsaklarının delinmesi ihtimalin
den endişe etmiş, bir gi?n evvel (6 tlkteşrin) vasiyetname
y,İnotere vermiştir. 

Yugoslavyanın 
20 nci yıl önümü 

dün kutlandı 
Yazısı 6 1ncıdo 

Kaba taştaki kaza 
Bir tramvayla bir kamyonet biribirine girdi 
~ 

Kamyonet sahib! ve kamyonetin parça1c.ndıktan sonra7..-i h.ali 

Dün sabah 9,5 ta Kabataşta 1nhisar
lar binası önünde bir tramvayla bir 
kamyonet çarpışmıştır. 247 numaralı 
Bebek - Eminönü tramvayı Dolmabah 
çc durak yerinden kalktıktan sonra Ka. 
bata.~a doğru gelirken İnhisarlar bina. 
sı ö:ıUnde Eminönü cihetinden gelen 
diğer bir tramvayla karşıla3?llıştır. Bu 
sr.ra.da bir kamyonet ikisinin arasından 

~eçmek istemiş, 247 numaralı tramva
ya şiddetli bir surette biribirlerine gir 
mişlerdir. 

Kamyonet yolun kenarına fırlaml§, par 
çalanmıştır. İçinde bulunan bir men21u
cat fabrikası sahibi Abdülkadir, hafif 
surette j•!'lralanmıştrr. 
Tramvayın ö:ı kısmı hasara uğra • 

mıştır. 
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No el mükiıfatı hadi sele • 

Amerikalı kadın romancıya mükafat rn il ere paraca sıkıntıya 
. 
1 mı soktu 

iyi kc:rşrlanmadı 
Fırtınadaki hidıscler hakkında ln. 

gllizlerin şıkayeUerinden biri de. bu 
hadiseler dolayısile 1ngilterenin parrı.ca 
zarar görmesidir. 

sine zarar vcrmcdıkten b~ka hem ha-f--------------
ziııe. hem de lnı;iltere, Filisti:ı U~rin. 
d"ki manda idaresinden mali fayda gen Bu ıeneki N o bel 

tdebiyat milkiifa. 
tr, ismi en kuvvet. 
ll ihtimalle zikrcdi 
len namzetler ara
arndan birine veril 
miş değildir. Bu
nun için de büyük 
bir alaka uyandır· 
mıştır. 

~- ...... --r-ıt,'T°""'#ıt:ıl 

Evvelce de balı. 
acttiğimiz gibi, 
1938 Nobel muka. 
fatlanndan edebi· 
yat mükilf atı Ame. 
rikalı kadın roman 
cı (Pörl Bak) Pe
arl Buck'a veril. 
mi,tir. Bu suretle, 
Nobcl edebiyat mil 
Watını alan kadın 

-·--· ........ -.:.ı 
Nobel mükafatını atnrllnrdan Sinda.ir 

&arın adedi 4 e çıkmış oluyor. 
Bundan evvel bu mükafatı kazanmış 

kadın muharrirler İsveçli romancı Sel 
ma Lagerlöf, İtalyan şair ve muharriri 
Grazia Ihledda ve yine İskandinavya. 
it kadın muharrirlcrden Sigrid Undset· 
dir. 

derdim, diyor .. 
Misis Pearl Buck, mukafatını alma1c 

üzere tsveçe gelmek için Amerikadan 
hareket etmiştir. Adet olduğu gibi İs
veç akademisinde yapılacak bir mera
simden sonra, muharrire mükafatı olan 
para verilecektir. 

Çünkü orado. nizamı muhafaza eL 
mek için fazla para sarfolunuyor ve bu 
suretle İngiltere hazi,esi mutazarrır o
luyor. 

İngiliz Yahudileri bu noktai nazan 
şayanı dikkat bir surette reddediyor
lar. 

Londrada intişar eden Çuviş Kro. 
nikl isimli İngiliz Yahudi gazetesi di. 
yor ki: 

"Filistinde tethiş devamı. tngilte
nln o memleketle münasebetini tenkit 
eden mütalealara yol açtı. 

l:ıgiliz canı ile İngiliz parasını ni
çin bu memleket için heba edip dura. 
lım? 

Diyorlar ve bu sual bizden ziyade 
lngiliz gazeteleri tarafınd:ın sorulm.ık 
tadır. 

Filistin yüzünden lngili?Jerin ölmesi 
teessüf ed•IC'cek bir h!ldi~edir. Ef,er, 
b•ından iki sene e\ \ 1. avnklanmalar 
yeni brujladı~ zaman tehlikeyi önle. 
mek içi:ı ı::ıddetli tedbirler alınsaydı. 
ve Yahudilere kendilerini müdafaa et· 
mek hususunda tam bir ruh verilsey
di bu netice hasıl olmazdı. Fakat Fi. 
listin hll.diseleri y:üzünden lngiltere ha. 
zinesinin zarar gördüğü iddiası kabul 
edilemez. 

Filistin hadiseleri İngiltere hazine -

mlişlerdir. 

Mesela Arap kıyamının başlangıcın. 
dan evvelki vaziyeti mUlahaza edelim. 
1936 senesi baharında Filistin hiikfl
meti 6 milyon 500 bin sterlin vnri iat 
fn.?..lası kaydetmişti. Filistin hükfıMeti, 
bütc:eshi tevzin ettikten başka, gittik
çe artan bir fazlayı bir yana yığıyordu . 

Bunun neticesinde Filistin, Maverayı 
ErdUn gibi İngiltereden paraca yar. 
dım istemekten başka, 1934 te, yerin. 
d 0 n edilmiş bazı Arapların birlec:tif-il -
mesl ve öteberi nafıa işleri için lnail. 
terede:ı istikraz etti~ 2 milyon sterlini 
de ödemeğe muvaffak olmu~tur. 

Filistin hiikumeti yalnız. lngiltere • 
nin Filistinde bulundurduğu fazla as. 
kerin mnsrafını ödemiyor. Fakat on -
lar dn, zaten lnrriltere ordusunun bir 
kısmıdırlar. 

• • • 
Jngllizler. Ffüstindeki hfıd;seler do -

layısile bir tek peni bile sarf etmeğe 
mecbur olmıdı~ gibi. o memlekette, 
d-. ima istifade görmektedirler. Ancak 
sunu kabul etme'-t ı· znııılrr ki. bu fgti 
fadeler bııf!finkU fevkn1§:ie vaziyette, 
<'~ld<1irı.d!'n bir parça azdır ... 

ll"'niliz Yah•1rJj g-ıızet.,si bu tahlili ite 
ln~Iterc11 ·n Filh•+in uf;.y,ına a\'UÇ dC'\11. 
su pn.rn hrı.r<'ıırıı<Yı T' " '-tai nn7ıırmı iti -
b~rd'ln düı:ıürme'ctcdir. 

Kadınlardan yalnu: bir kişi Nobel 
aulh mükAfatını kazanmıştır. Bu da 
Bertha von Suttner'dir. Madam (Kü
ri) Curie'ye iki kere fizik ve kimya mil 
Ufatı verilmiştir. Kızı Joliot Curie 
(Jülyo Küri) de bir kimya mükafatı 

kazanmıştır ki bu suretle, umum N o
bcl mükafatı alan kadınlar 7 olmuş bu. 
lunuyor. 

Bundan birkaç sene evvel tngilli ro
mancısı O'Neill, 'kendisine verilen No.. 
bel mükafatını almamış ve bunun için 
İsveçe bile gitmemişti. Ondan evvel de 
Amerikalı romancı Sinclair Lcvis 
(Sinkter Lcvis) mükafatını atmak ü. 
zere Stokholma gitmiş, fakat, mera. 
sim esnasında söylediği bir sözle İsveç 
lileri pek memnun bırakmamrıtı. 

Kont Cianonun nutl<u 
Bugilne kadar muhtelif memleketle. 

rin ilme, içtimaiyata ve edebiyata bü
ynk hizmetleri dokunmuş şahsiyetle -
rlnden 197 kişiye Nobel mükafatı ve
rilmiştir. Bunun ancak yesini kadınla. 
:rın kazanmıı olma ı belki garip görlUe. 
bilir. 

Amerikalı romancı, mükafatın veril.. 
mesi münasebetiyle yapılan merasim 
esnasın.da söylediği nutukta şöyle de· 
mişti: 

lngiliz - ltalyan 
yardım 

- Orta seviyeli bir Amerika size 
yalruz bir sual sorabilir: ''Nobel mil
kllfatıru neye Sinclair Lcvis'c verdi. 

Roma, 1 (Hususi) - Hariciye Na. 
zırı kont Cıyano, Faşist meclisini açar 
ken dUn söylediği nutukta Çekoslovak 
ya Ml.discsinin ve Avruparun son buh
ranlı günlerinin uzun bir tarihçesini 
yapmış ve vakaları birer birer anlattık 
tan sonra şöyle demiııtir : 

niz?" Amcri1ta ıon sekiz sene zarfında üç 
kere edebiyat mükafatı kuzanım~tır. 

Hatta, bundan üç ısene evvel de edebi
yat mük!fatı yine bir Amerikan mu -
hanirine verilmişti. Halbuki, Nobel 
mükafatını veren tsveç akademisinin 
bu hususta ~k titiz davrandığı, arası 
çok geçmeden ayn1 memlekete müka -
fat vermemiye dikkat ettiği söylenir. 

Romancı, bu sözU ile, kendisinin, 
memleketinde pek tanınmı§ muharrir 
olmadığını itiraf etmiş oluyordu. 

Bunun için, bu seneki edebiyat mil.. 
k&ratınrn, pek meşhur bir muharrir ol. 
mıyan Pearl Buck'a verilmesine, bil • 
hassa tsveçte çok fazla hayret edilmiş 
•e bu hadise büyilk tenkitlece uğramış 
tır. StoklY.>lmUn büyük muharrirlerin. 
tleo Vilhelm Moberg: 

Bu sene Nobel mükUatına en kuv· 
vetli namzet olarak gösterilenler tngi.. 
tiz §airi Masefreld, İsviçreli romancı 

Herman Hesse, Çek muharriri Kart 
Çapek, Finlandiyalı rcmancı Silampaa 
idi. Geçen seneki en 'kuvvetli namzet
lerden Fransız romancısı Poger Mar • 
tin du Gard için bu sene de büyilk bir 
ihtimal ileri sürülüyordu. 

"Münib anlaşması dahilinde Avru • 
panın talihini tamamiyle gözden geçir. 
mek lazımdır. 

"Çek ihtilafı halledildi. Fakat Çek • 
Macar ihtilafında iki memleket murah 
baslarırun idare ettiği müzakereler hiç 
ilerlemiyordu. Çünkü, mesele çok çe· 
tindi, doğrudan doğruya yapılacak mü
za"kerelerle halledilemezdi. Diğer ta • 
raftan, Bulgar • Çek ihtilafı da fena 
neticeler doğurmak ihtimalini gösteri
yordu. - Eğer Teşrinisani ayında bulun

•ydık, Nisan balığı yapıyorlar zannc. 

Bütün bunlara mukabil, mükafat, 
Amerikalı kadrn romancı Bearl Buck'a 
verilmiştir. Bu romancı bilhassa Çine 
ve Çin hayatına dair yazdığı romanla. 
riyle me§hurdur. ''Roma • Berlin mihveri bu meselede 

işaretfıır.: 

Balkanlar ve 
Gtınler vnr ki, njnnslnr, rndyolnr Dnlknnlnra 

4alr horecnnh haberler ''eriyorln.r. Son senelerde 
heyecanlı haberlere dünya. o J·ndnr nhştı ki, nncak 
bunların tovkalAdo sıfatını tn~ıynnlnrına 1tlbn.r 

eC1!7or. 
Emrit'aldlerln gfmdelik meseleler hnlinl nldı· 

il gilnlcrde bir ajans haberinden, veyahut bir nö
bttçlnlıı yarnlnnmnsındım kuşkulnnınnk fazla. lh
tlfatkArlık sayılnbllir., 

Bir küçük hudut karakolu müsademe lno ko
lordulann iştirak ettll,ri bir (}iln)·n.da belki hfro.z 
<1&ha geniş kalpli olmak lktlzn eder. Du bnkımdn.n 
Balkanlara dnlr verilen lınbcrlerln be~cri bir feıtı
ket nıuknddcmcsi olncn~mn. hınnmnk epey müş

küJdür. Ancak d,ün3 nnm bnşkn. t.nrnflnrınn l>nla· 
larnk ozcntl DC\ hı den orta) a çılrn n tahrlkl\t, llnl· 
kanlnrm ne hugünl.:ü manznrnsmn, ne ele ynrmkl 
haUno fııyc1nlı hir c<;cr ilih c cclcblllr. 

nnıı·nnlnnn birlblrlcriyle hoğuı;:madnn önce 
clblrliI,'1 ile hnllcdeccl .. fori muhiru bir mc ele 'nr. 
dır: 

Unll·nnlnnn 1 tlklftU ! 
PoUtikn. lınkll, • l ıa.n <'D çol snt;htnn göriıncn 

tabalm ırhr 'c <'D SC')) nl ol:ıJ)ıclır. 
Hnll.nnlnrı polJtilmn gözüyle d<'ı;rtı, nnH nn-

Yazan: Sadri Ertem 
lann hnldld hiinye 1 bakımımln.n tctkll· edenler 
bu tstiklfılin temini vo yarının mesut giinlerinl 
fetih için elhlrlJği ile çnh, mnyn muhtaç oldui;,'lı 

muhakknktu. 
Bnlknnlnrın harptt'n onccki el<'\ lrlcrdcn bnsh. 

yarak ekonomJ bnkımındıın vrupıı) n hr.ğlr oldu· 
t{u bir hnklknttlr. 

Dn.nziı; - Trlyest-0. Trıyc to • rlrcnc. 1ı.,·cç - İn· 
glltcrc ndnlnrı arasına çekilen hnttın dı. ındo. kn
lnn A\•nır•a pn~nJnn Avruıınııın nilfuzunrlnn J·eıı· 
dlltrinl ~'"tlrtarnmrumşJardır. Ynlıuz zfrımt, hnm 
mncldc meml<>ketl, ynhut ynrı zlı ni, l nrı ı-;ınai bir 
hnlde bnlunnn do,•lct biinyelcri bu t.nbllyctin acı· 
lnı•mı müteınııdlyen hlssctınel tcı'llrler. 

Dnlknn memlekctltrhıJn mnli, ticari, nıni ıs

tırcııılnrı da ayni cinstendir. 
Hu ıstırn.bn. nucnl;: miiştcrek Jrnmanlar \e muş· 

terek ticnret u ullcıi, miiştcrek <'ndiistri plftnlnrı .. 
nıiiştcreı· mn.li tc<lhlrlcr ile knrşı konnblllr. J{cn
dinl A ,·rupn. lıfiklmt) ctimfon kurtnrnı-nk; mesut 
insanlar memleketi hnllne ı;etirccek ~artlnr nncnk 

ulh 'c nnlnşnın yoluyla elde c<lilel>ilir. 
Bnlknnlnrm ·uıhcletlni kn3 bctmesi, Bıı~knnh

Jarın clC'j:ril, Rntltnnlnn tstı~mnr ctm<'k ist<'y<>ıılerln 
1 in<' ..... ı· .. 

anlaşması 
etmiştir 

sulha 

de hakemlik ederek sulh davasfhda bü 
yuk bir yardımda bulundu. Esasen, 
şarki Avrup:ıdaki nufuzları ve hakka 
dayanır sulh arzuları ile yalnız İtalya 
ve Almanya bu ihtilılfta hakemlik ede
bilirdi. 

Münih ve Viyana müzakerelerinden 
sonra, Avrupa vaziyetinde husule gc. 
len inkişaf, siyasi ufkun aydınlandığı. 
nı söylemeğe müsaittir. Fakat, hava is. 
ter fırtınalı, ister sakin olsun. faşizm 

hareketini değiştirmiyecektir. 

Bununla beraber sulh davasına yap
tığımız müsmir yardımlar arasın.da İn· 
giliz • İtalyan münasebetlerini sağlam 
ve dcstane bir iş birliği sahasına nak. 
leden mukavelenin ahiren meriyet mev 
kiine konmuş olması l•eyfiyeti bulun
duğunu kaydetmek isteriz. Çemberlayn 
Lord Halifaks ve Lord Pert'in isimle· 
rine sı:Cı bir surette b:ığlı bulunan İn
giliz • İtalyan anlaşmaları, eski zaman 
d::ıki ananevi dostluğa bitakaydışart bir 
rücuu ifade etmez. O dostluk evvelce, 
bugünkinden biısbütün farklı olarak 
tef sır e :ıımcktc idi. 

Bugün mevzuubahis olan bilakis bir 
çok anlaşmaların heyeti umwniyes~dir. 
Bu anlaşmalar, iki imparatorluk ara • 
srndaki mtinasebetleri, manevi, siyasi 
ve askeri sahada kati ~ir müsavat esa. 
sına istinat etmek ve Afrika, Akdeniz 
ve Avrup:ıtlaki yeni realiteleri de na· 
zarı dikkate almak Sllretile tanzim et· 
mcktedir. 

İngil".,. _ İtalyan anlaşması sulhun 
tarsini davasına fiili ve müsbet bir yar 
Öımda bulunmuştur. Bu tarsin keyfi. 
yeti siyasetimizin yüksek hedefini teş. 
kil etmiş ve edecektir. 

Sarıyer facıasında karar 
Uç sene kadar evvel Sarıyer Hamdi. 

paşa koruluğunda nişanlısının taban· 
casını karıştıran Belkis adında bir genç 
krz tabancanın patlamasiyle ölmüş, bi
lahare asliye ikince ecza mahkemesin. 
ce muhakeme olunan nişanlı İbrahim 
de bc:raet kararı almıştı. 

Temyizin bozmasi}lc )en de~ gorül 
mesine b:ışlanan muh eme dun b0 ti. 
ril'lliş. karar bildiri] i t r. 

İbrahim ni l ı Pe ki n ölümune 

verrnis ld•• 
t .. c: ': v 2 
cc1-ı·r 

Nüfusumuza göre 
şair nisbeti 1 ı ı 

Dün \.lHfı. Nurettin, menılekctlrol~ 
de şnl r azlı~ındnn şlkliyet edil ordot 
Hclo nüfusumuzu hesap ederek ~ııtt: 
nJsbetinl pek kifayetsiz huhıyordU• 

Uundnn, bittabi: .. Her on k1şif" 
bir ,nlr lllzım" nınnnsı çılıa.rncak cıtoı 
ğlllz ... O tnkdfrde bazı mobnJleJerl 
mlzdc şimdi bozuk knldırımdnn geçc< 
mJyonız; o '\tıl"lt bozuk Jrnrfycdı 

goçoıncyeccğlz. 

VtıUl Nurettin şiirin, hnyott.ıı ne ~ 
snslı bir rol oynııdı{,rıru göst-crmek~fl 
zere şöyle diyor: 

•·- Bir münevver, şayet gençllğl 
de şairliğe teşebbUs etmediyse, 
şekkülUnde bir eksiklik var dcmel 
tir. Billlbara lyl muharrir, lyl iki 
sat kitabı müellifi, i)i hatip, iyi mil 
alllm( iyi mUtefekklr \•esalre olan!• 
rın hemen istisnasız olarak hep• 
teke\ \'Unlcri esansında bir kere tı 

tnrlndnn geçmfşlordfr .. Şairlikte kil 
mnmışlarsn da teC'rUbe etmişler, oıı 
dn kendileri için lllzım olanı bentrıı 
sem işlerdir." 

l"nkat bu ·öı.Jerln hemen nrdınd-1 
d:t, şu Uıtlrnzi Irnydl ileri sürmekte#) 
geri knlmn)or: 

•·- Ltıkln kendini daht sanan k!St 
şairleri baltalamak hakkımız geıı 

mahfuzdur." 
Şu lınlde, "kötü şn.ir''; iyi bir ~ 

tısn~ı, giizcl bir hatip, mfikemJll 
bir muallim H•ya miitc!ckldr oır
bllcce.k ik<>n, ilk şlfr ttrbiyc ini al 
ğı ırnlardn, giizel mı rn.lnrın slhriJI 
dn)ann.ınnyıp 1 tikbnlo sırtmı dön 
ncezedlr. 

Halbuki oıılnra ıı;.ilr t.erhlyc i ta< 
~il c ctıncl ten mnl sadnnır.neydi: JJf 
mali) ccl J o pnrn htsnplnrmı güJ 
bir uslUpln. e\irlp çerlmck; iktısııt 
l~c iktı nt nnznrlyclcrlni t.ntlı bir 
dn ilo n.nlntmnlt ,.c şiirli bir sureti 
tatbik etmek; hatip 1 e sözüne re 
,·erip a~lntınnk; muallim Ttyn müt 
fokktr ise dinle) lcinln nğ7.ının sn>"" 
mı akıtmnk knhlll) etJni kcn<lHerlJI 
<1 7en~lnleı;;tlrmek idi ... 

. l\lcşhur İngiliz şairi Şeksplrl Jlt' 
plnlz tnnırsmız ... O de,irlcrd.o yıışl' 
mış bir ınııhurı·lr Şekı.pir için <ler ıP 

"- Dnbnsı bir knsnptı. Komşul1 

rından birinin bana anlattı~ına gör' 
Şekspfr d::ı kUçUkken babası gibi ıt• 
saplık etmişti. Fakat, mescltl. ııl 
danayı öyle gUzel "e ul\"t bir çaıu:ol1 

ke1:1erdl ki ... Bu mUnasebctıo bir~ 
nu tuk sö) !erdi! ... " 

l~tc ize ,lir t.crbll esil le m~ 
bir dl r('r hn) nt m:mznrası dnhn. ... f' 
J nt b:ı nclnmdn şnlrlik, yalnız dtııt' 
kesmel· n ulleriııdo k<'ncliıı.l göstc 
mcl lo knlnuunı5; ı.nsnplık hn<lutl 
rım dn nşnrnl fn nnlnnn 3;ırcMcr4 
ııl pnrçnlnmnğn k:ı<lnr ~ıkmışt.ır. 

1/0Lll'UT ve VNIVERSITELE!l 

J>üıı, bizimki ile "Akşam" d6' 
hn!';'li:tı. bir gnzcto okumnI;n fırsat b~ 
lıımnclıuı. Hu miinnsebctle "Akşnuı 
m de6 uJI ınuhnrrlrl Ylilu ;'llurottJJI 
dl'll, ı.npı' om u nrJ.n Ia.ı Hikmetf't" 

ridıınn g'<'t:N'I ·T.tlnı. 

Hikmet l'crlclunun Amerikayı gr 
zlp tozduğunu mt-mleketimiz:ie 11ıl 
DH'l Cl,Jl knlmcıdı snnırım. Ullhtı'"J 
Holh uttnkl lknnıet nıfüldctl bUt11-

scrgliz.eştJer.l lO <·üınkmizc mııtuıı'' 
dut'; b<'pslnl ) nz<lt, çh·.<11. 

Uu~iınc ],ndnr ) az<lıldnn ile bC( 

l·cs uUU.nJnr oldu. I>iin ya:r.<lığı t~"' 
ınnıı.) yon 'c fııknt pcJ, csa lı bjr 1'i11 

l<'yl nlfıkndar ed<>C'ek nınlıJ)·eu~rJI 
l'cni Uuıı) ndnlrl t'nh <'rslt~ler! 

l•'nknt h<'l hnt... Hikmet 1'"ertd0-
Ameriknııın meşhur lnema mflc~ 
elerlne uzun uzun ,.e hayran ha>.,.-; 
bnkıp sutunlnr clo1u u l ftZI yazd•, 
lınlde. "\nıerll nnın mc .. hnr irl1 

mıı<' c;rcırl<'rln<' kt<-a hlr l nkıc:;!" (ll~ 
t r;irt, 1) or le ~!zl lıiiyfik Mr ınrfll . 
' t • J J;ı<>u mnclnn bilnıcycı 

ma'u·unı bı n 1.J) or. _.4 
llİ.K.MET MÜ~,,. 
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Öldii;ülen Demir Muhnfızlar'C .. ··.·.· . . . .. · ... · ... ·. - ~ 

Lideri 

Kodreanu kimdi ? 
Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 

Dün, Romanyadan ehemmiyeti 11ak· 
anamıyacak şu haber geldi: 

''Demir muhafızlar,, te~kilatının li. 
deri Kodreanu ile arkadaşlarından ba· 
zıları "Dur 1,, emrine itaat etmedikleri 
için jandarma tarafından öldürülmüş.. 
lerdir.,, 

Osmanlıcada bu hadiseyi ifade için 
kullanılan bir klişe vardı .. Yapılan fez. 
lekelerde verilen raporlarda; 

..... Firara tasaddi etmişler ve 
rneyten istisal edilmişlerdir ... 

Denirdi. 
Kodreant.'nun üzerine Romen jan. 

darması tarafından ateş açılışı, Biıkreş

tc, emniyet ve asayiş üzerinde son de. 
rece hassas ve gayet dikkatli hareket 
etmek azminde b!r hükumetin mevcu. 
dıyetini fÖze vuruyor. Romanyada 
"Demir muhafızlar,, teşkilatına karşı 

mticadeleye karar verildiği ilk günler. 

Kocarnan ya lış 
Yazan: Hak&n SUha 0Pz~in 

'J'anzhnnt, Gnrhı l u<iur~uz bir örnek dl)f' 1 nhul ctınl";-tl. Orndn dn 

yanlış jş goı·ulebil<•rc~fnl ııkhım g<"tJrınf'z, bol le bir <.uphc) i, hir ne' ı 
rniinen eı·lik kiifuru Slll m'tlı. Hu inam~. p;un g<'c,:til.cc kol, le':'t i. "Bnt ı·• 
dan gelen her scy. lıal.H.nt sıuııJdı, Omıla solleıll'n h<'r fiOZ, g<'r~ck 

bilindi. 1'ctkik ,.e tetc>hhulcıiul ılf'rinlf'<.tlı ·nler, nrn in su·ıuln hii3ük 
gaflarla karşılaştılar, lıi<; bir huş ızoriiı;.le ortulcmcJ ecck kml ı r k(wn
man <,;amlarııı deHilcliğlni goı"<lulcr. l'ııknt tanzimnt lıdescsfnl > nlnıı
cı çılıurııınğ"n cesaret cdeınmhler. J>c' rilcn ı;ıunlnr ırtımır.n diiı;;tiik· 

leri halde, nldnnmakt.n innt <'ilik. "Bize firfo gclJJor gnllhn ?'' <I dik. 
Buguıı o zH111i3 etten ıızn..,ız. llnl.lkatin çıl tıl, l:ırı l ere, nı.::ı.m c:orc 

değil. kt•ndi knntnrunızın g'O t rdı 1 olçıi) c gore değ< r nh) orlıır. Bıı 

) anlı-:1, fnlun suJ lcdl, fil ın l <•J'(lcrı geldi: di) c ı;:c ı·çel, aynın, oı uz. 
l :ıun nhlnnı.,.ıar, çol, ır.nrnrh iıııınışlnrdnn orır.ı nnln hl,, ki 

•'Freni." de- hutııclıın kurtııluınl,Jn ınıibC';' er hir 1 mim de ... l lir. llclf' 

Doğu) R ıdt hukiımlcrin le <lo ~rudnıı zl3 n le ) nnlı ,a rl\Stlııııabilir. Gnı·ı 
ünh crsitcleri hilo, ş<'hndctnnm<' \('!rfrkC'n. Şıll'kn bir ilim somürgı ... ı 

gözü) lo bakmı~tır. J\.eııdl tilk<'lcrlııclc dcğcrs z lıulduklnrı hir bilgi C\ I· 
yesini, Tk>ğu için eksik!'\lz llJ mnl ton çel.im ı zl<'r. $nrkn nlt old11k<'n 

kC'nüi e<.f'rlcrhıdc de lı'lııhn li lil.t Nı Çt"kinmrı.Jcr. Hıı m<'\ zuıln .Huılı~ 

mubah bir şe)dlr. Ate elı"i İ';'te dnhn hu s •ııe lm:.ılı111";- bir c t•rdP. ''Eti~ 
nıon 8d1oı)C11" hı .. Ulc ncııc 't uı kel .. ıulh kltahııula h) le de\ rllm i<:- c,:nnı. 

lıır \ardır. ki t•ğf'r lılzluı lll<'klep c.·oc·uklaruııaz. hunlın<tlaıı ~ nlnız hıı· 

1 anesl ni l~ltselC'r Mtul'tn donerlı•r. Bu klt.lhı, sonunctn ı·npor , cı -
mck gibi me ııl hlı• diklrntlc okıı3nrı clf'[(<'ıll hlr nı·k'!da .. ım, nnlnııı: Hu 
ınf';.;hıır mlum, \hdıılhnmldi Atn'nııı hal't•ttiglnl, :'\mnık h.emnlin \
ı·n,ı olıl11~111ıu \e Tı•l.lrllııµ.111111 cln 1'<H'OS l'tekll'ı inılt• h11lııı11lu;.;:11nıı '"). 
lt•)ormu .... 

leni 1'ıırkl)c hı • .kl.;mdıt hlr tt•tkik e.. ... l'll )ıunrıııı 
ı.ıultlr çul. \e im) iik 3anh-:1 .. ığclırnlıilmı• ... i "IL';'ılnt·nk 

tur .. u r.l\ n bu 

hlr kııdrc.>ttlr 

ıl ı".ıu .. ıı: Tckfl"fla!ı, \C' 1'oı·nslıırııı hlı·l<'"lll<''i, ıo!rrnf'~n hntn!arıııın iti· 
ııın l.ı~ a .. ı .. :ı) ılnhlliı·. 

\lı.liılhurııiıliıı lınl'inılf' clt•, n3 ni )Ullh" ı:ıı·ilı h.ıl,ııııııı.l.ı ı 'n ıııl 
ını!;itıı·. Samık l'rıımllıı .\ıaplıj:,ı ise hu t'"<'ıi kııpl.nın lılı hnlf' lioHnoz 
ili 1 : ••• 

\ol.sa ~ nnlı':'ııı lıııl iil.;lug-11. l,11-.;uı·ları c·i;..:ıı",\ ip 

sHlnıllr nılıllr': 

sılerı hır 111 .. tıJ. 

de, umumi zan, hiç kimsenin böyle bir l ııi••ı• ,.... ~~ 
mUcadeleyi pek ileriye göttiremiyeceği 

' · .. :..·. - . . . . '~-. ,_,. 
merkezinde idi. Zira Koorcanu, son in
tihabatta reylerin yüz.de on sekiz bu. 
çuğunu toplamıştı ve partisinin göster. 
digi namzetlerden 72 si saylav olmuş. 
tu. 

"Demir muhafızlar,, teşkilatı yalnız 

kanuni şartlara uygun okrak, (yani 
beynelmilel ifadesiyle sadece legal ola
ra'k) çal şan bir parti değildi. Bu parti. 
nin resmi teşkilitma müvazi olarak, 
daima faal, bir de gizli teşkilatı vardı. 
Ve bu gizli teşkilat Terrorizmin her 
nevini mübah sayabiliyordu. Kodrea. 
nu'yu meclise sokmamak için intıhaba. 
tı keenlemyekun addedebilmek, bir de
receye kadar mUmkün sayılabiliyordu. 
Fakat ''bu teşkilitın karşısına ıarih 

bir dilşmanlıkla çıkmak değme babayi. 
iitin kari olamaz,, deniyordu. 

Romen hükumeti: 
1 - Demir muhafız. tetkilitını reı. 

mt faaliyetten mahrum etti. 
2 - Şefi ile umumi merkez izaları. 

nı husuıi bir divanıharbe aevketti ve 
hildmler muhakeme sonunda bunlara 
ağır cezalar verdiler. 

3 - Şimdi de firara taaaddt ederken 
Uzerlerine ateı açılarak öldürüldükleri 
ni duymuı oluyoruz. 

Bu hal bUtUn eski tereddiltleri izale 
etmiıtir. Bugün, Romanyada. Romen 
milli birliğini ve Romanya vatanının 

tamamlığmı kati ıurette muhafazaya 
kadir ve milletin muazzam bir ekıeri. 
yetinin tam itimadını kazanmıı bulun. 
«!uğuna emin bir iktidar mevkii bulun. 
duğuna kimse itiraz edemez. 

Kodreanu mlihim bir şahsiyet miydi? 

Şahsen, hayır ... 
Fakat idare ediliıi ve muvaffakiyet. 

leri bakımından çok ehemmiyet kes. 
betmiı olan bir teıkilat onun pbsiyle 
g6ze göründüğU için, milhim bir pb. 
ıiyet a.ddediliyordu. 

Transilvanya vapuriyle, liri ay evvel 
Mısıra giderken, yolda Kodreanu'nun 
nıuhakemeıinde hazır bulunmuş olan 
bazı Romen ricali ile ahbaplık etmit
tim Bunlar Kodreanu'nun muhakeme 
huzurunda asli yüksek bir ıiyasi hay. 
ıiyet iıbat cdcmemiı olduğunu söyle
mekte müttchittiler. 

Kodreanu, bir fikir adamı gibi, ikna 
edici deliller .ıöstererek kendiıini mü. 
dafaa edeceği yerde, ağlamıı, yaltak • 
lanmıı, mah~m edilmemesi için yal. 
'Yarmış yakarmıştı. Bu hadiseden balı. 
•~denlerden biri; 

- Adını bu kadar çok itittiğimiz bu 
adamın muhakemede bir phsi va'kar 
göstereceğini hatta bir heybeti olaca. 
ğını sanmııtım. Ne kadar aldanmııım. 
O kadar küçük bir adamla karşılaştım 
ki kendi kendime ; 

''Bu muydu o siyasi suikastleri yap
tıra~ hlikilmetleri deviren, iktidar 
ıncvkiine çı1nnak, diktatör olmak isti. 
:Yen adam? diye aormuıtum. 

Bunun Uzerine muhatabıma; 
- Pek iyi • demiıtim - partisinin 72 

aaylav çıkarrruı olmasını nasıl izah e
debilininiz? 

O zaman acı acı gülmüştü: 
- Umumi merkezlerindeki gizli dos 

yalar bunu açıkça göstermiıtir. Son in
tı'babatta bir yabancı devletten tam 40 
lbilycn Ley aldığı isbat edildi. 

• • • 
ltodreanu'nun firarını. gtıli demlr 

' ınubafız tcı'killtmın hanrladıft ve tat. 

Bebek - Rumelihisarı yolu 
ne vakıt bitecek? 

Haliç tarafından 

a ogazın en gtizel ve daha çok gu. 
zelleşecek, şe:ılenecek yerlerin

den biri de Rumelihisarıdır. Asfalt yol 
bitirildikten sonra lstanbul yeni bir 
gezme yeri daha kazanmış olacaktır. 

Geçen gUn yol açılmaya başlandığı 

vakit bir hayli mUnaka.şası olan me
zarlığın son şeklini görmek ve yapılan 
yerleri seyretmek istedim. Amelelerin 
arasında dolaştım. Yerlilerle konu~ • 
tum. 

Yol çavuşlarr:ıdan birine ne vakit 
biteceğini sordum: 

- Belki Uç sene sonra .. 
Dedi. 

- Sebep? 
- Görmlıyor musun, dedi, kayaları 

sökUyoru~ 
- Demek çok yorucu .• 
Tam bu esnada biraz otede bir gü. 

rilltUdUr koptu. 
BağırI§ıyorlardı: 

- Yalnız mı? 
- Komgusu bile yokmuş zavallının .. 

bik edilirken jandarmanın dikkati sa. 
yeıinde bu neticenin tahassül ettiği 
anlaplıyor. Bu adamın flhsi bir mezi. 
yeti olup olmaması teşkilatının bu 
neticeden duyacağı teessUrü azalta. 
maz. Kodreanu ile bütün başlarından 

mahrum kalan bu gizli teşkilat her hal 
de bir miid.det daha dayansa bile Ro. 
manyada milhim rol oynayabilecek kud 
retten mahrum kalır. 

1936 Ağuıtosunda Montrö konfe. 
ransından dönerken, biz Türk gazete. 
cileri, Bükreıin asfaltlarında, bütün 
mahallelerinin ve hatti Krallık sarayı. 
run duvarlan ile bu sarayın önündeki 
nöbet kuliibelerinin ıamalı haçlarla 
damgalanmıı olduğunu görüp hayret 
etmittik. Bütiln bu gamalı haçlar Kod
reanu'nun Romanya iç politikasında ne 
derece mile11ir bir hüviyet halini aldı. 
ğmı gösteriyordu. Hayret etm~ıtik. 

93 7 de intihabat onu bir kat daha 
yükseltir gibi olmuıtu. Bu tuhaf yıldı.. 
zın aönüıU parlayıımdan az trajik ol
madı. 

...., 
yol boyurıca agaç 

- D~" ad m oırı., m? 
- Ne g zer. yanrak adanı .. 
Merakla kalabalığa ) aklaştım. Bir 

kafa kcmığinin etrafına toplanmışlar 
dı. Çavuşlan: 

- Yeter artık hnydi işe .. 

Emrini verdi. 
- Çok kemik çıkıyor mu? 

- Binlerce .. 
- Peki ne yapıyorsunuz bunlnn? 

- M "r ıya teslim ediyoruz. o da 
tekrar gomUyor. 

AmE>lPd :ı biri söze karıştı: 

- Ewer, dedi, bu yol yüz sene son
ra yapıl ydı ve burası da o vakte ka. 
dar m rlık olsaydı hepimiz karun ka 
d:ır ::r. 11 'n olurduk. 

- Neden? 
- Neden olacak Fatih zamnnmdan 

beri altın diş mo<lnsr olsaydı, üc bin 
kıtfatasmda en azı bir kaç yüz altın 
diş bulurduk .. 

- Hiç bulmadınız mı? 

- Ne gezer.. Çıkan kemikler 
eski .. Birkaç yüz senelik •. 

• • • 

<:Ok 

Topr klarda:ı çı'rnrılan, yolu açılan 
yerlerde sahipleri bulunmadığı f çin 
kaldırılan yüzlerce mezartaı:ıı bir Çll. 

kura doldu ulmuş. Yazı, zevnct ,.e ta.~ 
itibarile müzelik olan bu sahipsiz taş· 
lnrm bir an evvel kurtnrılması lazım .. 
'1e her hnlde mi'Z!'ye kald•rılmrvnrak 

mezarh~n bir kö esinde te bir edilme 
1i ve Rumelihisan, bir gezme yeri ol. 

dikilmesi isteniyor 
duğu kadar bir tarıh tahtı balıne kon. 
malıdır. 

Miliı.ttan 500 sene evvel buradan ge
çen DaryUs, 1097 de lstanbula saldı. 

ran Haçlılar ,.e nihayet H53 te Bi

za '1sı tarihe gömen Fatih. Rumelı ta. 

rihini kafi miktarda zenginleştirmiş 

bulunuyorlar. Bugün orada ne DaryUsUn 

tahtı. ne de Haçlılardan bir eser yok. 

sa, Fatihin ölrrıez abideleri yükseliyor. 
Bu abidelerin muhafaZ.'l.Sı düşünUIUr • 

ken, mezar taşları da lC"!hir edilirse 

Rumelihis:ınna bir tarih sayfası da

lla ilave ('dilmi~ o~ur 

• • • 
Yolun en gilç kı~unları hcme:l bıti. 

rllmi~ gibidir. Bebek ile Hisar arn.sı bir 

iki ay içinde tama.mile açılmış olacak. 
trr. 

KöyUn yerlilerinden birı: 

• - tık zamanlar, dedi. mezarlar yı
kılacak diye doğrusu hepimiz üzülü-

yorduk. Çü:ıkü Rumelihasrı mezarı 

bura la r a başka bir gUzellik ''eriyor • 
du. Yol daha güzel olunca eski üzUntU. 

milzUn yersiz ol iuğunu anladık. Yalnız 

aklımızın ermediği bir nokta var. Yol 
üstil!ıdeki bUyük ağacı tarihidir, bir 

kaç yüz seneliktir, diye kesmediler. O
nun choanndan yolu daha yukarılara 

kadar geni~letmck mecburiyeti hasıl 
oldu. Bir c:;ok masraftan başka tarihi 
ağaç hayli de genç ağaca feda edildi. 
Söylemek istediğim ~udur-

Burnsr yol olunca tarihi ağaç eski 
satvetini kaybedecek, gelip geçen ara
ba, kamyon çarpacak ve her halde bir 
kaç yüz sene daha yaşayamıyacak. E. 
ğer öıv•eden b • ağacı feda etselerdi. 
hem bir çok mezarlık yıkılmıyacak, 
hem de bir sUrü genç ağaç feda edil. 
mfyecekti. Bari yol ke:ıarlarmn yeni -
den ağaç dikil•e de Rumclinin tarihi 
gUz"lliği muhafaza edilse . 

Y erlllerin son arzuları budur 

'N .A. 

Yeni Valimiz 
Lütfi Kırdar 

Pazar Günü lstanbula 
Geliyor 

Vali ve belediye rcı i Muhhtın tla. 
tundagın gön.ilen idari luzum iııerine 
Vekalet emrine ahnar k >erme Manı .ı 

'alisi Lutfi Kırdarın ta} .n edıln: § cL 
uguna dair kararname d n Da ıli} c 

Vekaletinden İstanbul vilayct'ne tel • 
grn la bildirilmiştir. 

Te .afı açıp vali muavini l.udai 
açrp o.:umuş, Muhittin Ostündağa ıon 
dermiş tir. 

Vali de saat on birde tebelliıg ett:5'ı
ni telgrafın altına yazarak iı\.de ctmiı· 

tir. 
Yeni vali Lütfi Kırdar manisaC:an an. 

karaya gitmiştir. Cumartesi al..şam.ı a 
karadan hareketle pazar günü i .. tru t 'a 
gelmesi ve parartes"n en it'baren yen 
..:azifesine başlaması beklenme te 'ır 

Yeni vali gehnceye kadar v i muav 
ni Bay Hüdai Karataban :end" .ne ve
kalet edecektir. 

İstanbul emniyet müdürü Salih Kılı. 
cm Çorum valiligine ve yerine de An. 
knra emniyet miıdurü Sadretfn Akanın 
tayin ed:lclikleri, yine dl°n İstanbul \•i 
liy etine bildirilmi~. Salih Kılıca c!o tc:b 
liğat yapılmıştır. 

Yeni emniyet mL•durümuT c!c bugiın· 
]erde gelere~ vazifelerine l!asl yaraktır 

Bundan başka belediye reis mua\ ini 
Ekrem Sevencenın b:r Kaymakamh~a 
diğer muavin Raur Dcmirta:rn villi.} et· 
]erden birinde münhal b:r idare heyeti 
azalı~ına tayinleri söylenmektedir. 

Çankaya Kaymakamı Lütfinin de 
Belediye Reis muavinliğine t~in edil. 
digi haber verilmektedir. 

,,. .. 
Ankara, 1 (Telefonla) - Yeni h

tanbul Valisi Lutfi Kırdar buraya gel
di. Reisicumhurla Ba~vekil ve DahilL 
ye Vekili tarafından kabul edildi. Bu. 
günlerde fstanbula giilecektir. 

------------------------------
Yugoslavyanın Bayramı 

Dost ve mUttefık Yug slavyanm lm
rulul}u:ıun yirminci yıldönUmU dolayı. 
sile dün şehrimizde Yugos!:n kolorJsi 
ba}Tam ;oapmışlardır. 

Bu cümleden olarak. sababl yin sa. 
at on buçukta. Galatadaki Sen Jorj ka
tolik kilisesinde bir dini ayin Yapıl • 
mıştır. Diğer bir dıni ayin c1c Taksım. " 
de Sen Trinite ortodoks kilise ındc k. 
ra edilmiştir. 

Biltlin Yugosla\' kolonisı \'!.' dostları 

bu ityindc bulu:unmıtur. 

Dün Geceki Yangın 
Dün akşam Haskôyde Çarıı bO} un• 

da Suphiyc a ' t bır katlı mu§&mba fab. 
rikasmın kaıan daireıinden ) tng·n çılc 
mış, zift ve tutkal sto'kları yanmıstır. 

Bundan başka Zindankapıda Çarı 

marka un fabrikasının bacası tıotu · 
mu! iıe de çabuk söndilrulrnüJt- . 
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Gökboğa kendisine doğru koşan ka rdeşle ri le . . 
annesını 

Bu haber bir yandan saraya, bir 
yandan da Malavın konağına ulaştı. 
Elçin ne zamandanberi sırtında ta
şıdığı koyu renkli sade elblselerlni 
çıkardı. En gUzel Ye süslUsünü giy
di. Saclarını on iki örgU halinde sağ
dan Ye soldan göğsüne sarkıttı. Ba
şındaki küçük takkenin işlemeleri 

pırıl pırıldı. YUzUnde güneşler, göz
lerinde yıldızlar ışıldayordu. 
Gökboğa bir at boyu geriden gelen 

Koraca. dönd U: 

' c isteye n ·ş 
lzmirde Hüseyin isrninde biri bir yahudiyi 

ölün1le tehdit etti 

Alkapon roli.ı oy

ruyan Hüseyin 

İzmir, (Husu. 
si) - Burada bir 
tehdit hadisesi ol
muştur. Hüseyin 
i minele bir işsiz, 
maruf iplik ve ma 
kara tüccarı Yahu 
di Salamon Gaya. 
ya bir tehdit mek
tubu yollayarak 
200 lira haraç iste 
Vaka şudur: 

miştir. 

Yahudi tacfr Salamon akşam Dibek 
başında bir numaralr evine dönmüştiır. 
Bir aralık kapının yanına giden ev hal
kı, orada bir mektup bulmuşlardır. Sa. 
lamon .zarfı açınca, içinden şöyle bir 
tezkere çıkmıştır: 

"Yarın saat onc!a Tilkilik parkında 

reni bckliyeccğim. 200 lirayı berabe
rinclc getir. Aksi tnkdirde seni öldüre.. 
cc,:im. Beynine kur§unlar yağacağını 

unutma. Her saat için trendini ölü bil. 
Anla.dm mı? Anlamadın ise tabanca. 
mın lkurıunlan sana 'her ıeyi nnlatn
cnktrr.,, 

İmza olarak bir iskelet ve onun al
tında da şu cümle: 

".Bir numaralı Y nhudi d~ma.nı 
Allmpon!,, 

Bu mektup üzerine etekleri tutuşan 
Salam-,n derhal zabıtaya koşmuş, her 
şeyi anlatmış, mektubu da kendilerine 
vermiştir. Karakolda tedbir alınarak 
Salamona sabahleyin parka gitmesi ve 
numaraları tesbit edilen elli lirayı da 
gelecek adama vermesi .söylenr;;iştir. 

Salamon, ertesi gün sabahleyin par
ka gitmiş, biraz sonra oraya gelen Hü 
seyin ile bir kanapeye otunpuştur. 

Hüseyin: 
- Parayı getirdin mı? 

Diye sorunca Yahudı şu cevabı ver. 
miştir: 

- Şimdilik elli lira getirdim. Sonra 
tamamlayacağım. 

- Ben ellj lira almam. Ya hepsini 
ver, yahut da ... 

- Fazla param yoktu. Bu kadar ge. 
tirdim. Yalvanrım bunu al. Sonra da
ha getiririm. 

- Santim aşağı almam. Koş getir .. 
Salamon bu kati red cevabı üzerine 

derhal kanapeden kalkmış, eve gidiyor 
yapmış; civarda aklı bulunan polisler 
de Hüseyini yakalamışlardır. 

Hüseyin, işsiz kaldığını aylardanbc. 
ri müesseselere, ticarethanelere baş
vurduğu halde iş bulamadığım, bir ha.. 
taya düştüğünü söylemiştir. 

Bir numaralı Alkapon derhal tevkif 
edilerek adliyeye sevkolunİnuştur. 

939 i zmir Fuarı 
İzmir, (Hususi) - .Belediye ve fuar 

komitesi reisi Dr. Behçet Uz, 939 sene
si lzmir enternasyonal fuarı için bir 
rapor hazırlamıştır. Bunda geçen se
neki fuarın noksanlıkları ve muvaifaki 
yetleri de sayılmakta, gelecek yılın da
ha muhteşem olması için yapılması 1§.. 
zım gelen işler gösterilmektedir. 

939 Fuarı sergi sarayı planını hazır. 
layan Fuar mimarı Gotye şehrimize 

gelmiş ve planlarını getirmiştir. Bele
diye reisinin ve belediye mühendisleri
nin iştirakiyle bir toplantı yapılmış, bu 
Sergi Sarayı plaru tetkik edilmiştir. 

Fransız mimar izahat vermiştir. Sergi 
Sarayı çok muhteşem olaca'k, 939 fua
rında bir yenilik teşkil edecektir. 

Almanya fuara iştirak edeceğini ş~m 
diden bildirmiş, şehrimiz konsolosu va 
sıtasiyle 400 metrelik bir pavycn yeri 
ayırtmıştır. Bu seneki iştirak nisbetl 
geçen seneden fazla olacağı kanaati u. 
mumidir. 

aramazof Kardeşler 
Yazan: D o st@\?evskn 

\.evi ren: Hakkı ~ühu t;ezgio - 25•m:z 

butun papa lardan bin kere daha mu. 
katld stir ... O zavallı kadın, belki gü
nah i lemiştir, fakat o kadar candan 
&e\•erck bu giınahı işlemiştir ki, aşkın 
ate i onda kir bırakmamıştır. l;lazreti 
İsa blle çok sevenlerin. giınahım affet· 
memiş miydi?... , 

Yu:nuşak ruhlu Jczef dayanamıya

ra!:: 

- Hazreti !sanın afla müjdelediğı 
~ş· , bu türliı a 'ldar degildir 1 

Demekten kendini alamadı. 
- Nasıl degil papas? .. Nasıl değil!.. 

I ı..t 1 afları yalnız s:ze mahsus mu 
or u.1uz '·· Lahna çorbası içtigi. 

ıı ve kaya balı ı ycdiginiz için cenne 
t n aldı ınıza inan yorsunuz ha! .• 

ma yok!. .. 
I er tar tan: 
- - Re alet bu! ... Du kac!arı da çekil

me artık! 

n· e l ırı ıyorl rdı. 

Fakat bu kl'pazelık, ansızın '.ie hiç 
umulmaz bir ekilde sona erdi. Birden
bire Stareç ayağa kalktr. Utanç ve kor 

ku.dan çıldırma derecelerine gelen Ali 
yoşa, hemen koluna girdi. Zosima, 
"Dimitri,, ye doğru yÜrüdü. Önüne ge 
lince, delikanlının ayakları dibine diz 
çöktü. Aliyoşa, bu hareketi, ilkin aziz 
adamın dermansızhğına verdi. Fakat 
işin iç yüzü böyle değildi. Stareç diz 
çb1;tiıkten sonra Dimitrinin ayaklarına 
kapandı. Alnı yere de~mişti. Aliyc~a 
bu secdeden o kadar şaşırmıştı ki, a _ 
damcağızın kalkmasına bile yardım e· 
demedi. Velinin dudaklarında zayif ve 
solgun bir gülümseyiş titriyordu; her. 
kesi ayrı ayn selamhyarak: 

- Affediniz!.. Hepiniz birbirinizi 
affediniz 1 

Diye fısıldadı. 

Dimitri, afallamıştı. Bu kadar büyük 
ve kutsal bir adamın kendi ayaklarına 
kapanışı o:ıun içini alt üst etmişti. Bir 
saniye ·donmuş gibi durdu. Sonra elle
riyle yüzünü kapafarak: 

- Aman yarabbi! .. 
Diye inledi ve odadan dışarıya fırla

dı. Odadakilerin, papaslar müstesna 

kucaklamak 
. . 
ıçın 

- Yaklaş! 

Yaklaşınca koynundan, armağan
ların bulunduğu yeşll keseyi çıkarıp 
uzattı ve şu emri Yerdi: 

- Armağanlarla. paraları Elçine 
götür. Beni beklesin! Çabuk gC"lirim. 

Korac terkllerinde ikişer torba ta
şıyan dört ntlryı ardına. taktı; sağda
ki sokaı";a saptı, kayboldu. 

Sarayın önUndeki mc>ydana acılan 
bUtUn sokaklardan sel halinde insan 
akıyor ve orayı dolduruyordu. 
Akboğa kendini tutamamış, kapı

ya cloğru koşuyordu. Annesinin kol
ları iki yana. açılmış, seyglU oğlunu 
kucaklamak için acele ediyordu. Ma
ral da ondan farksızdr Ye tıpkı anne
f;i gibi gözlerinden sıcak scYlnç yaş
ları sızıyordu. A vuncan en geride, fa 
kat bir annenin gurur ve> snbirsızlrğl
le onu baştan ayağa kadar sUzUyor
du. 

Cılclam kapının önünde şahlandı 

ve kişnedi. 
Gökboğn lccndifine cloğru koşan 

kardeşleriyle annesini kucaklamak 
için atıldı: 

- ŞUkUr sana. kavuştuk! 

- Başka adsızlardan tiz dönmUş-
slln eliyorlar, nma bize hc>r ayrılık 

gUnU bir yıl kadar 'Uzun geliyordu. 
- 1randn pek sevildiğini duyuyor

duk. 

- Bin adsızla yaptığın eşsiz işl de 
anlattılar. Artık elbet gerl dönmez
sin, değil mi? 

Gökbo~aya böyle söylüyorlardı. O 
bunlara cevap vermiyor, sadece tek
rar kavuştuğu için duyduğu se"\"'inci 
kısa sözlerle anlatıyordu. 

Kalabalrlc yarıldı ve sarayın kapı
sında bir ses duyuldu: 

- Mnlav gc>llyor! 
1htiyar vezir beyaz bir at üstünde 

görUndU. 
Kukuş Akboğnya sordu: 
- Elçin niçin gelmemiş? Habc>r 

yollasaydık! 

Gök boğa: 
- Kora.ç oraya gitti, beni bekle

yecek! 
Dedi. 
- Sahi, Koraç görUnmUyor<lu. 

Bir eksiklik bulu~ ordum burada .. 
lhtıyar Ye iyi kalpll anne Akboğa.

ya sordu: 
- Elçin niçin buraya. gelmesin? 

Onu bC"klctmek yazıktır. 

Akboğa: 

- E\·et! Onu hemen çağıralım! 
Dedi. Oradaki zabltlerden birine 

lft.zımgelen emri verdi. 
Gökboğanın gözlerinin içinde me-

hepsi onun arkasından çıktılar. O ka
dar şaşkındılar ki, ev sahibinden izin 
almak kimsenin hatırına gelmemişti. 

Olup bitenlerden bütün kızgınlığı 
geçen Fiyodor Pavloviç, Stareçin niçin 
secdeye kapnndığuu merak etmişti. Fa 
kat kimseye sormağa da cesareti yok
tu. Onun için şahıs tayin etmeden : 

- Bu secde acaba, herhangi bir fik 
rin remzi midir? 

Diye mırıldandı. Bu sırada manas. 
trnn kapısından çıkıycrlardı. Yanında 
yürüyen Aleksandr Miyosov: 

- Benim, dclaerle işim yok! Sizin. 
le selfimı kesiyorum. Hem kıyamete ka 
dar. Şu papas da nerede kaldı? 

Diye omuzlarını silkti. 
Şu papas dcdi[;i, manastıra gelirken 

önlerine ç kıp kendılcrini yemeğe da
vet eden kc işti. Keşiş tam onlar mer. 
divenlcrden inerlerken yet.şti. 

Aleksandr udeta hırçın bir sesle : 
- Lfıtfen Stareçe derin hürmetleri

mi söyleyiniz. Kendisine verdiğimiz 

zahmetten ötı.irü ço'l: mütessirim. Fa. 
kat bu beklenmedik hadiselerden son
ra arak burac!a daha fazla kalamıyaca
ğım Beni affet inler. Davetlerine de 
bu yüzden icabet edemiyecegim. 

Geveze ihtiyar: 
- Beklenmedik hadiseler cümlesile 

beni kastediyorsunuz değil mi? .. D:ye 
atıldı: p<ıpas efendi, Miyosov, bu da. 
veti benimle beraber bulunmamak için 
reddediyor ... Gidiniz Miyosov, gidiniz 

atıl dı 
sut kalbinin çırpınışları aksediyor
du. 

Annesiyle kardeşlerinin de Elçine 
karşı sevgi ve saygı göstermelerin
den daha hoş bir şey ola.biUr miydi? 

- Ben gideyim! 
Dedi. 
Annesi onu tekrar kolları ne sar

dı: 

- Burada gözlerimin önünde bu
luşmanızı istiyorum. Artık blrlblri
nlzden hiç ayrılmazsınız, değil mi? 

- Hiç! 
- Hep beraber olacağız! 
Gökboğn onun gözlerine baktı ve 

pek mesut gördU. Yarına, öbür gUne 
aft de hfc bir üzUntU ve korkusu kal
mamıştı. Halbuki Rüstem dellkanlr
ya çabuk dönmesini söylemlştl ve 
Gökboğn. bunu unutamazdı. Ona 
"gelirim!" demişti. Hem çok şeyler 
yapmayı tasarlamıştı., Ele inden ar
tık lılç ayrılmıyacalctı ama, annesiy
le kardeşlerini ve onu o kadar çok se
ven bu merl bir defa daha gerllıe 

bırakacaktı. 

Elçin bir beyaz nt UstUnde görün-

dü. 
Gökboğa ona kollarını uzattı. 

Genç kız da onun gibi yaptı. 
Gökboğa sevg1llslnl yere indirdi. 
Kukuş ikisini de öptU : 
- Mesut olunuz! Bugüne kadar Uç 

yavrum vardı. Şimdi dört oldu. 
Halk bunları görmUştU. Alkış 

sesleri göklere yükseliyordu. 
lki sevgill kollarını s~llıyarak hal

kı selft.mladılar. 

Akboğa önde olduğu halde saraya 
girdiler. 
Gökboğa gene kızı alıp döneceğini 

söylemiyor; etrafını sarmış olnn bu 
mesut hallrnyı snrsmak, bu aydınlık 
yUzlerr az da olsa karartmak istemi
yordu. 

Yalnız, dUğUnUn mUmkUn olduğu 
kadar çabuk, meselft. lki Uç gUn son
rn yapılmasını söyledi. 
Kukuş yalvarır gibi: 
- Sana hak veririm. Fakat niçin 

hiç olmazsa bir ay kalmasın! O za
man Knyrun da Maralı almak için 
Daykend'den gelecek! Çifte düğün 

yaparız! Bunu o kadar istemiştim ki. 
lstediğim gibl olacak diye deminden 
beri yüreğim bağrıma sığmıyor! 

De eli. 
Gökboğa onu her neye mal olursa 

olsun kıramadı. 
- Kayruna haber salsak da erken 

davransa! Elbet Maralla onun da fs
toklerlno uyar. 

Maral hafifçe krzardı. 

Gökboğa sordu: 
- Öyle değil mi? 

ve Allah afıyet versin yeyiniz. Ziyafe
te ben gelemiyeccğim. Çünkü iştahım 
kaçtı. Evime dönüyorum, benim pek 
sevgili akrabam 1 

- Sefil herif, ben senin akraban de. 
ğilim ve hiç bir zaman da olmadım 1 

- Bunu, sizi kızdırmak için mahsus 
söylüyorum. Çünkü ne kadar inkar et
seniz yine bu akrabalrğı ortadan kal • 
dıramazsınız. Bu akrabalığı ben, size 
kilise defterleri ve belediye kayıtlarile 
isbat edeceğim... İvan, eğer istersen 
sen de kal, sana arabayı gönderirim. 
Miyosov, insanlık terbiyesi, sizin bu 
davete gitmenizi ve sebep olduğumuz 
kepazelil.ten dolayı af dilemenizi em. 
rediyor. 

- Gideceğiniz doğru mu, hakikaten 
defolacak mısınız? .. Yalan söylcmiycr 

sunuz al .. 
- Bütün bu olup bitenlerden sonra, 

nasıl kalabilirim yahu! .. Kendimi kay
bederek bu işi yaptım efendiler, hoş 
görünüz. Şimdi pek müteessirim ve u. 
tanıyorum, Bir adam göğsünde Ma'ke
clonyalı İskenderin de, yahut bir köpe
ğin .de sad k kalbini ta~ıyabilir. Utanı
yorum ... Bunca rezaletten sonra. nasıl 
manastırda kalır, Stareçin sorfa ına O

turabilirim ! ... Yapa:nam' .. Y p marn . 
Beni mazur göriınuz 1 • 

Miyos:;v, kc- di k 
- Onı:11 akl n 

şeytanlar bıl.r ı 

Diye dü ndu. Sonra uz ki şan 

Genç kız başını eğdi ve omuzları
nı kaldırdı. 

Halbuki buna imkft.n yokmuş. Haı.. 
tA Gökboganın dönüşUyle Maralın 

dUğUnü arasında yalnız bir aylık blr 
zamanın bulunuşu büyük bir talih 
sayılıyormuş! 

Gökboğa kendisi söylemese bile 
beraberinde getirdiği adsızlar tara
fından, geri döneceklerinin söylene
ceğini dUşUndü. Dunu başkaların• 

dan öğrenmektense kendisinden öğ
renmeleri daha doğru olurdu. 

- Anne, kapıda bana artık EJçina 
den ayrılıp nyrılmıyacağımı sordun~ 
Hiç ayrılmıyacağımı söyledim. Fa
kat ... 

- O sözlerin doğru değil miydi? 
- Doğruy~. Fakat sizden ayrıla-

cağım. 

- ?!?! .. 
- Geri dönmek için RUsteme sör: 

verdim. Orada benim için daha pek 
cok işler var. 

- DC'lllelt ki sen Elçini almak içln 
geldin, öyle ml? 

- Evet ... Ve sizi görmek için .•. 
Herkes susmuştu. 
Al~boğa bu sessizliği bozdu. Gök

boğanın artık dönmesine lUzum kal· 
madığından, hattll. Küşan hanlığının 
ona daha. çok ihtiyacı olduğundan 

bahsetti. 
Diğerleri de ayni fikri başka başo1 

ka şekilde müdafaa ettller. 
lçlerinde. en az UzU1en Elcindl, 

ÇUnkU Gökboğa ile beraber olduktan 
sonra lrnra yerle mavi gök arasında• 
ki her yer onun tein farksızdı. Sevgf .. 
11 bnbacığından da ayrı kalmak iste .. 
mezdl. Fakat madem ki Gökboğa da. 
en ynlunlarından ayrı bulunacaktı, 
genç kız onunln nyni derdi çekmek .. 
ten garip blr haz duyacaktı. 

Hazırlıklar, kahkahası ve sevinci 
bol olmnyan bir hava içinde geço1 

ti. 
Genç, yakışıklı ve cesur Kayrun 

bin atlının bnşında görUndU. Uç gün 
Uç gece şenlik oldu. Yalnız KUşan 

halkı değil, en uzak köy ve kasaba .. 
Inrdan da birçok kişi düğUnde bu .. 

lundu. 
Her taraftan gelen armağanlar 

Malavın konağını Ye sarayı doldu .. 

ruyordu. 

Gökboğa. ne Elçin bunların hepsi .. 
nt fakirlere dağıtıyor: kendilerine 
yalnız en yakın sevgllllerln ,·crdlkle• 
rlnl alıkoyuyorlardı. 

Başta, çoluk çocuğunun yanında. 

ylrml gün knldıktan sonra. dBnen K<>-' 
raç olduğu halde Gökboğanın adsız
ları dUğUn halkınm en çok göze çar• 
panlarıydt. Yarışlarda, cirld, ok, to
puz, mızrak oyunlarında çokluk on.1 
lar lrnzanıyorlardı. 

Se\"lnç içinde başlayan ve suren 
dUğUn gözyaşları ne bitti. 

Çifte sevgilller iki ayrı yoldan U"' 

zak ufuklara yollanırken KUşanda. 

çok sevinip gülmekten nefesi kısılan. 
bir adamın hıçkırık ve sessizllği var .. 
dı. rnr1•nm1 1·nr) 

maskaranın arkasından birk::ç 6aniye 
baktı. Tam bu zamanda herif döndü 
ve Miyosovun kendisine baktığını gö
rünce, ona doğru pannaklariyle öpü. 
cükler yolladı. 

Aleksandr donuk bir sesle 1vana 
sordu : 

- Gelecek misiniz? 
- Neye gelmiyeyim, Stareç beni 

dün adam göndererek davet etmişti. 
Miyosov; kendi kendine söylenir gi

bi: 
- Felakete bakın ki, ben de bu u 

ğursıız yemekte, nezaket icabı bulun. 
mak mecburiyetindeyim.. Gitmek ve 
olan işlerden ötürü af dilemek gerek. 
Siz ne dersiniz? Öyle değil mi? .. dedi. 

- Evet öyle! Zaten babaıu da bu
lunmıyacak ! 

- Hah ... işte bir bu eksikti. 
Boyle konuşuycrlar ve bir taraftan 

da ziyafetin verileceği semte doğru 
yürüyorlardı. Papas, hiç sesini çıkar. 
mndan yanlarında yurüyor ve onları 
dinliyordu. Küçük koruyu geçerlerken 
biri geldi ve manastır başpapasının ken 
dilcrini bekledigini ve yarım saat geç 
kal1ı1darını b:ldirdi. Buna, hiç biri ce
v Hremedi. Miyosov kin ve nefretle 
İv na bakıyor ve içinden: 

- Sanki hiç bir şey olmamış gibi 
b da geliyor ... Hayasız surat .. Ne o

a . Ka·amaz.~f vicdanı işte! ... 
Dıyordu. 

(Devamı var) 
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' ADOXl: 1 

lftııı/t'l.t!I .ti tl/ılt ktı 

trı rı111 <il~ ıntlO 

Aylık il!> J 5!1 t\r• . ! aylık 2ü0 42?> • 
• ·~lık 4 7!> xzo • 
Yıllık ımo ıuou • 

farıtesındeo Bol kan Blrligı lçın o} ıb 
Oluı kuru~ du~ülur. l'osıo 1.ılrlığıııt• ıııı 

ııııyeo yerlere il) da yctnı iş bc~cr kuru~ 
ı.ınırııedıl lr. 

*>lınııe kaydını bildiren mektup n 
lclıırat Ocretlııl, alıoııc pnro•ıııın pn tıı 

Ve)a banka ile )C 11.ıma Ol•rt.·tını ıılnrt 

kcııdı Ourıne ıılır. 

7 ürkl11enln her po•to mtrkt:lnrlt 

li. I UU N"o abont 11azıtır. 

Adreıı dcgı~tlrme ücretı 25 lrnru~tuı 

il.AN CCHErı.ıml 

Tıcarct ıliııılarının soııtıın • s:ılırı 

son l ııı ıtılı.ırcn ıliın sn) ful:ırınılıı 40, ıı; 

S l.\ f,ıl,ırd:ı r..U kuruş; dort.hıncu S.I) ftı. 

tlJ J, ıkıııı ı 've uçuncutle Z, lıırııırıılc 
4, lı.ı'>lık yanı kesmece 5 Jır:ıılır. 

Bü)uk, \'Ok de\Dll\lı, klışclı, renklı 

ilan \erenlere R.\ rı D) rı ındırrııelcr ) n
Jıılır. Reo;mi ıl5nların s 11111111. ı;atırı :m 
kuruştur. 

7 irorl mnlılyelte olmıyan J.ıırıık 
ilcirılcır 

Uır del..ı 30, ıkı defası 50, uç dcfn<;ı 

65, dorı ılcf:ı'il 75 \e on def.ısı 100 ku
ruştur. (' ç n lık ı 11i ıı 'eren lerı ıı hır de
fası IJeda\ ılır. lJ ırt suıırı gı·\·cıı ıliıı
l;ırın fazf,ı ~.ılır! ırı hrş kıırıı~I rı lıc~:ııı 
cdılır. 

llizmct k111ıorıu gclırerılerc lwrııl. 

ilün larifcsı 11ıı:ılc 201 ırıtlirillr. 
KUHUN lıcııı dofıı ııd.ııı do~ı tı}ıt kL·ıı

clı ulare yC'ı ın<lc, lıeııı Aııkunı (·aılılc~ırı., 
de \':ıkıl 'urdu ollıııdıı hl~\IAl.l:ımı:-. 
IHEN ilan l uro~u elı} le ılın kolıul cı~ı 

(Durcıııun telr/01111. 20.'135) 

LiMANDA 
lll:GON KAl.KAC\K YAPCRI.\R 

(1' ıraclcniz - 10 K:ır:ıtlcniz~). (Sus -
8.J:; Mud:ın) :ıyn), (M:ır. k. z - Hl B ıııılır
n1:ı.\ :ı), (J\eııwl - l!I har:ılııtı:ı,J), (Et
ı·u k - 10 Mcr ine) kalkacaktır. 

GELECEK V.\PURI.AH 

Cl'ğur - 10.15 lzınltten), (Su., - 18.15 
ııud n) adnn), (( nııakknlc r.:ıo Baııdır
tnnıJ n),( M rnknz 22.15 Ikın lırııı cl.ııı), 

<l\enı l - G Kar:ıbıg:ıd. ıı) gclcccktır. 

Dünkü Hava 
lfarn ) urdun Akdeniz kı) ıl.ırı \C Orta 

.-\n:ıdulu bolgelerindc lıııhıllu, dij:ier lıöl
€clerındc çok bulutlu \C )er )er yağışlı 
~cı:mı,, rıı:ı:g:irlnr; do1111, rcnup ılo-usu, 

Orta Arıadoluda snkin knlmı5, dığcr )erler
de ıııutclıa''' il olarak hafif J.;u\\ ette es
tniştır. 

lsıaıılıulıla lı:wa çok bulutlu scçmis, rüz
R~r sakın kıılınış, sanı 14 de hava tıııyiki 
7G3.2, suhunet en ) uk~ck guııcşle 41.1, 
llolgcdc lG.2, ve en düşuk 10.2 santigrat 
ka\·dcdılmiştir. 

Simitçiyi öldüren 
sürücü 

~ eriköy Civarında Dolasırken 
Yakalandı -

Altı ay evvel Fa 
tihte Atatürk cad
.desinde 107 numa
ralı ahırda sürücü. 
lük yapan Arif oğ 
lu Abdülvahit ge. 
ce yarısı ahıra fe
na maksatla davet 
ettiği simitçi Kır
şehirli ı 8 yaşında 
Yusufo s~pa ile 
vurarak öldürmüş, 

ltaçmıştı. O zaman.danberi zabıta Ab. 
diılvahidi .,rıyordu. 

l<:atil dün feriköy civarında dolaşır
ken yakalanarak emniyet müdürlüğüne 
l:etirilmiş soğuya çekilmiştir. Ab.dülva
bit Yusufla ahırda aralarında kavga 
Sıktığını, fazla kızınca kalın bir sopayı 
~Usufun kafasına vurarak öldürdüğü. 
llü itiraf etmiştir. 

--O--
İtalya ya 5000 Kilo Pamu'K 

Satıldı 
.. Pamuk piyasasında yeni alıcıların 

g0 rünmesi çok müsait bir hava ynrat
l".o.1§, hararetli muamelelerin olmasına 
~~dım etmi8lir. Bu cümleden olarak 
lt Uıı ltalyaya kilosu 50 kuruRtnn 5000 
~lo'uk bir parti Akala pamuğu satıl • 

I~tır, 

lj - KURU~ 2 BlRINCIK ·:'JN 1!l38 

~ ainık Ke111al 

e vu i<ıllık kanunu dü e 
Bu3'Ün On:ve;.-s:~cdc 

Bir Toplantı Yapılıyor 
tinıver .te g nç

libi buyuk vat n.. 
perver şair Namık 
Kemalin ölümü_ 
mm yıl dönumü 
münasebetiyle bu
gün Üniversitede 
bir tcplantı yapa
caktır. 

haren t· baş andı • 
ı 

Baro Reisi Hasan 
hakkında 

Hayri kanunun 
izahat veriyor 

tatbikat. 

Toplantıda şai

r·n aziz Mitıra"ı 
taziz edilecek, ,._ 

ni zamanda üstaclın c e i at aleminde. andevucu Atina 
Ağır Ceza Tahliye İsteğini 

ikinci Defa Reddetti 
Randevucu Madam Atina hakk nda 

muddeiumumilikçc yapılan tahkikat 
bitirilmiştir. 

Atina ikınci defa tevkifinden sonra 
yeniden tahliye isteğinde bulunmuş, 

fakat agır ceza dun bunu raddetmiş. 

tir. 
Atina ve muavini Katina hakkında 

iddianame ini hazırlayan muddeiumu
milik, Atinanrn mevkufen, Katinanın 
da serbest olarak, 463, 69 ve 526 ıncı 
maddelerle muhakemelerini t\ilep ede· 
rck asliye birinci ceza mahkemesine 
vermiştir. İddianame suçlulara tebliğ 
edilecek, bir itirazları veya tahk:kat i
çin bir dilekleri varsa tetkik edilecek. 

tir. 
Suçlular üç gün zarfında bir itirazda 

bul nmazlar a muhakemeye yakında 

başlanacaktır. --n-
lngiltereye G&tıderilen 

T\ıiallar Etrafında 

lhracatçılarnnızın 
bir derdi 

Ingiltere ile aramızda evvelce im -
zalanmış olan ticaret 'e klering anlaş. 
maları mucibince, bir teşriııievvclden 
itibaren lngiitercye scvkcdilecek taka. 
sa tfıbi malların yüzde 60 üzerinden ta· 
kasa tabi tutulması icap etmektedir. 

Bundan evvelki anlaşmada bu takas 
miktarı yüzde 70 idi. 

Bir tc§rinievı.-el tarihi:ıden evvel yo
la çıkmrn olan mallar, lngiltere toprak 
lnrma harp tehlikeleri ve saire dolayı. 
sile gecikmiş olduğundan bunlara eski 
nnıa~mnya mı. yoksa yeni anlaşmaya 

göre mi muamele tatbik edilmesi üze. 
rinde tereddüt hfısıl olmu§tur. Netice
de tüccarlarımız aleyhine bu mnllarm 
evvelce yola çıkarılmış olduğu göz ö
nünde tutulmamış, yeni anlaşmaya gö_ 
re yüzde 60 takasıı. tabi tutulması:ıa ka 
rar verilmiştir. 

Halbuki bu mallar anlaşmanın im. 
zasmdan evvel yola çıktığına göre, es
ki anlnc:ma üzC'rinden takasa tabi tutul
ması lazım gelmektedir. 

Avukat! k tar.himizde bir döniım 

noktası sayılan Yeni Avukatlık kanunu 
biıtün memlekette dunden ıtiabren tat. 
bik edilmeğe başlanmıştır. 

Şehrimiz avukatlarından büyük bir 
kısmı diın, Baroya müracaat ederek 
yeni açılan levhaya isimlerini kaydet
tirmişlerdir. 

Bu münasebetle bir arkadaşımız 

dün, Baro reisi ve saylav B. Hasan 
Hayriyi ziyaret etmiş, kendisinden dil 
şüncelerini ve yapılacak işleri sormuş
tur. B. Hasan Hayri evvela kanunu 
kutladıktan ve muvaffakiyetler dile -
dikten sonra şun lan söylemiştir: 

" - Bugün meriyete giren yeni ka_ 
nunumuzun emrettiği İ§lerden birisi, 
avukatların sicilini yapmak, avukatlığa 
mani bir hali bulunmıyanlann kayıtla. 
rını bu yeni kanun dairesinde yenile • 
mektir. ikincisi de lbir asgari ücret 
tarifesi yapılmasıdır, ki bu da hazırlan 
maktadır. 

Yeni levhaya !kaydın lbibnesini mütc 
cl<ip avukatların heyeti uınumiyesi 

toplanacak, yeni reislerini ve disiplin 
azalarını seçeceklerdir. Bu iıler tamam 
lanıncaya kadar, eski heyet kanunun 
disiplin meclisine '\'enniı olduğu vazi
feleri ifa edecektir. 

Kanuna göre staj müddeti bir sene 
avukat nezdinde, lbir sene de mahke
mede olmak üzere tesbit edilmi!tİr. 

Millet Meclisinde lbu staj maddesinin 
müznkeresi esnasında it.eri ıürülen bir 
teklif üzerine, stajın önce mahkemede 
yapılabilmesine Adliye Vekaleti mezu
niyet verebilir. Bize müracaat eden a. 
vukat 11amzedi arkadaılann stajlarmı 

kanun hükümleri dairesinde yapbraca 

ğız. 

Devlet memuriyetine geçmi§, veya 
avukatlıkla içtima kabul etmeyen hi7-
mctler kabul ctmi§ at'knda§larla, kanu 
nun emrettiği evsafı haiz olmıyanları 
'yeni levhaya kaydetmiycceğiz. 

Diğer taraftan bitirilmek üzere olan 
asgari ücret tarifesi tanzim edildikten 
sonra Adliye Vekaletine yollayacağız. 
V ekalct tensip ettiği takdirde arkada§ 
lar bu ücret üzerinden i!t görecekler. 
dir.,, 

SiKAYE TLER : ·--------
Otobüs Kazaları 

Aksi halde' tüccarlarımız bir hayli 
zarara girmektedir. Gerek ithalat. ge. 
rekse ihracat tüccarları Merkez Ban. 
kası vasıtnsile bu hususta alakadar rcs Silivriden bir okuyucumuz vazı -

mi mnkamata müracaat ederek hak- yor: 
]arını istemekte, yeni anlaşmada bu "Zaman zama>ı yürekleri st=latan 
hususta böyle bir karar verecek sarih oto~ 7ocı=aları oluyor. Kazıcı o1du7:-
bir madde bulunmadığım ileri sürmek- ça gazeteler siıtun siit'lln yazıUır ya_ 
tcdirler. Merkez Bankası ayrıca bu işi zarlar. Bu gibi kazaların ö11ü11c geç. 
ehemmiyC'tle takip ederC'k tüccarları. mc7G için evvelden «xıp eden tcdbir-
mızı zarardnn kurtaracak teşebbüsle _ Zeri almalı? Fazla yolcıt alan otobü.s-
re giriRmi~tir. lcr seferden mencdilmeli, derler. Is. 

--o- tanbuZ - Silivri, lstanbııl - Lüle. 

Avrupaya Gidecek Orta burgaz otobiisleri yasa1~tan kork -
Mektep Mezunları tıı1•ları 7ıa1dc ç,ok defa fazla yolcu 

almaktadırlar. 
Denizbank tarafından orta mektep 

mezunları arasında açılmış olan mü - M cscld bazı yolcuları §ehrin dt.şın-
sabaka imtihanr.ıa iştirak eden genç- da otobüse alıyorlar. Sonra asfalt 
lerin imtihan e\Takları tetkik edilmis, yolda çok htz1ı gidiliyor. Şehir içiıı-
kazananlara. imtihan neticeleri bildi. de ve şchıir içindcJ.i sürat tayin edil. 
rilmiştir. miş olduğuna göre, buna riayet et· 

Kazanan talebenin isimleri §unlar_ miycnlcr de cc:a1andınlmalı. lıfc-
dır: sem otobiislcr hiç umulmı!lan bir 

F . t E d·ı k o Bo k ,r yerde 'derhal kontrol edilmeli. Bım. qre r ıe, sınan z ur, .ı.a.-
lar 11amlma::sa t1fi alınama=··· 

şar Sucu, Aziz Kaplan, Tacettin Tü- ------------··--• 
zün, Kemal Çitli, Nesimi Yaskay, Arif 
Görgü!, !! .. atin Sirman, Semih Atikeler, 
Naci Akçal, Murat Mar<li:r, İhsan Ku. 
men, Fikret Erkmen, Muammer Say
rov, Hakkı Aral, Haldun Hekimi Naz
mi Göreli, Sami Yücel, Neja.t Atalçay, 
Seyfi Genan, Orhan Özka.n, Celal E
rol, :Mahmut Ataş. Fahri Parmaksız, 

Ercüment Derdilik, Hüseyin Tortoptur. 
Talebeler 'Denizbankm tershanelerinde 
muayyen bir staj devresi gecirdiktcn 
sonra A\Tupaya gideceklerdir. 

Bıçakla Yaralamaktan 
MahkUm Oldu 

Karagümrükte komşusu Fatma kadı 
nt aralarında sıkan bir kavga S?nUnda, 
20 gün hastahanede yatacak şekilde 
bıçakla yaralayan Hasan, dün dör.dün.. 
cü asliye ceza mahkemesinde 3,5 ay ha 
pis eczası yemiştir. 

Doçent i111tihanı 
Önümüzdeki Hafta 

Üniversitede Yapılacak 
( niversit nin doçent \ az.i~ eti rektür. 

liık tarafından tetkik cclılerek ah:ıa.. 

cak miktar tcsbit edilmiştir. lmtihan ö
nümüzdeki hafta başlıyacaktır. 

Alınacak doçentler: 1'Xlebiyat fakül
tesine bir, tıp fakültesine iki, iktısat 

fabıltesıne bir olmak iizcrc dört tan"". 
dir. Bu imlihnnda ayni zamanda An. 
kara hukuk fakülte i i in de doçent 
seçilecektir. 

Yabancı Dil İmtihanları 
Cniversite talcbcsınb yaqancı dil 

kurlarına ait mu f°yet imtihanı ba la
mıştır. Altı birincikan ında ikmal edi
lecektir. 

Atatürk İçin Yazılan 
Yazılar 

Büyük Öndf'r Atatürkiin ölümü do. 
layısile muht"lif mi.ics0 e. 1 rde yapılan 
toplantılarda söylenen söylevl<>r ve şi. 
irlerin Kültür B kanlığı t r f ndan bır 
sureti iste:ımi~tir. Okullar t ı \'es'kn
lan kısa bir zamanda h1zn ı ak Ba
kanlığa göndcrec klerdir. 

-0.-

·Donanmamız Manevralara 
Çıkıyor 

Sarıyer ve Büyükdere açıklarr:ıda 
demirli bulunan donanmamız Kara. 
deniz mane\Talarına çıkmak üzere fır
tınalı hava beklemektedir. 

Donanmaya, Yavuz da refakat ede
cektir. 

-O--

İhtiyar Museviyi Çiğneyen 
Şoför 

Geçenlerde Keresteciler hattında is. 
liyen otobüs şoförü Fuat içinde müşt;_ 
ri olduğu halde Fenerde Dörtyol ağ -
zından bütün sürati ile geçtiği sırada 
karşısına çıkan Rcbeka adında ihtiyar 
bir Musevi kadınını çiğn,cmiş, kadın, 
hastahanede ölmüş, kendisi de tevkif 
olunarak asliye ikinci ceza mahkemesi· 
ne verilmişti. 

Dün Fuadın muhakemesine bakıl. 

mış, kazayı gören şahitler dinlenilmiş. 
tir. Şahitlerden Ali, şunları söylemiş. 
tir: 

- Ogün şiddetli yağmur yağıyordu. 
Otobüs geçerken yanımda duran Re -
beka, karşıya gitmek istedi. Fakat oto· 
büsU görmemişti; önüne düştü. Şoför 
fren yaptı, fakat Rebeka ezildi.,, 

Muhakeme, karar verilmek için baş 
ka bir güne bırakılmıştır. 

Gazi Köprüsü 
Gazi köprüsün Un insaatı hayli ilcr. 

!emiştir. Azapkapr tarafında da bütün 
kazıkların çakılma işi bitmi§tir. Un_ 
kapanı tarafında dubaların üzerindeki 
demir ayaklar kısmı yapılmaktadır. 
Azapkapı cihetindeki dubalann monta
jr:ıa bugünlerde baı:ılanacaktır. 

Kaynar Su Döküldü 
Şehremininde oturan Kadriye ismin 

de .bir kadının üstüne kaynar su dökül 
L müş, Kadriye Haseki hastahanesine 
1 kaldırılmıştır. 

ki yiı sek de eri tc 
tir. 

Toplantıda söz alacak olanlann ba
sında Bay Nihat ve di er Profesör " 
doçentler vardır. Talebeler de muhtcr 
!iİirlerini okuyacaktır. 

o--

Enıinönü istiınlaki 
Hilaliahmer Hanının da 
Yıkılmasına Başlanıyor 

Eminönunde Hildliahmer harunın da 
istimluk muamelesi bitirilmiştir. Bura. 
nın da yakında yıkılmasına başlanacak 
tır. 

Bebek - 1stinye yolunda pazarlıkla 
satışta anlaşılamıyan dokuz evin takdir 
edilen kırmctlerinin tutarı yüzde yir. 
mi fazlasiylc bankaya yatırılmıştır. Ge 
ri kalan evlerin de sahıpleriyle anlaş
ma yapılamazsa ayni sekildc lıarekct 
edilecektir. 

--o-

Esnaf Cemiyetleri Bütçeleı·: 
E naf c miy tleri 9"9 bütç<'l rm 

hazır lam w :ı b 1 mı lnrdır. So:ı haft l 
içeri inde mevcut 3 ı esnaf cemiycf nin 
14 dü Ticaret 'e san ~ · odası umumi 
k~tiprwin"' bütçelerini hazırlıyarak gön 
dermi lcrdir. Diin de toı lanmış olan 
deniz küçük n kliyat esnafı, ekmek ya. 
pıcılar cemiyeti ve garsonlar cemiyeti 
bütcel rini hazırlıyarak odaya g· ndcr
mişlcrdir. Mütebaki kalan es:-afın ela 
önümüzdeki ay som na kadar bütçeleri
ni lınzrrhynrak alıikad rlara gond I'C'. 

ceklcri nnlaşılmaktadır. Bu bütçeler 
bittıkten sonra esnaf cemiyetleri yar. 
dım heyetleri ile ayrılacak tahsiut 
miktarı tesbit edilecektir. 

( Kısa haberler ) ---
• Almnnynyn son bir iki harta zarrına:ı 

)erııdrn 200 ton tıflık snıılmışlır. Bu sa
tışın kılosu 117.5 kuruştan '\ukubulmuş. 
hır. 

• 1stnnhul gümrükleri lı:ışmildilrO Bay 
Muo;lnfa ~uri Anıl dün Ankaraya gltmlştir. 
B. Mustnra Nuri Anıl Ankarnda birkaç ııiln 
kalarak muhtelif meseleler hakkında g{lm
rük ,.c inhisnrlnr Yekaletine izahat Ttre
cckıir. 

• ) p. ~ı satışları hnrnrctli bir ,ekllde 
de~ nın elıneklcdır. Anadolu yap:ığı cin
sinden 450 halynhk hir parti >erli Cnbri. 
katar içın ı;:ıtılınışlır. Keçi derileri satış

lnrı i~ ı bir 'azi) elle clc,•nm cııncktedir. 

Cirti 210 kuruştan mühimce lıir parti A-
merika~ a ~atılmıştır. • 

• lst:ınlıul lıors:ısınn lıu hafta içerisinde 
se'rck lrni;dny, gerekse arpa mahsulünden 
pek uz gelmiştir. Bu sebeplen arpa Ye bıı~
dnylnr yeniden 2 kuruş d.ılın yükselmiş
tir. 

Kurşun Çalanlar 
Yakalandı 

Arnavutköyündc Bosforpalastan 200 
kilo kadar kur§un çalan Kenan ve 
Hamdi Beşiktaşta açık kapılardan gi. 
rip palto salan Hilmi ve Muzaffer za
bıta memurları tarafından yakalanmış· 

lardır. 

ı~-----------------Her gün bir fıkra fr 

Mısır eşeği 
-

Şnir Nlhnt bey Mı ıra giderken Yusuf JHhnil pnşnyn. veda ftln 
uğ1·nnı15 'c: 

- hfcndiın, oraca bir emri de\letiniz \nr mı? .• diye 1'onımş. 
J{ftınil pnşa: 

- nnn:ı bir rnhvan Mısır eşej;,ri gönderirsen memnun olurum. Ya
hut ıwdetinizde beraber getirirseniz .• demiş. 

Xihnt bey l\Jı ıra gitmiş, fnknt l\Iı ır e.ri;.'1ni mmtnıu~, clöniiııce 

gene ·usuf ırnmn pnşnyı zlynret etmiş. Pn.n l'Şeği hntırlntmca, şair: 
- Vnllnhl, (lemiş, unuttum, şimc11 efendimiz! görcliim de aklıma 

geldi. 
J\ı'lmil pnşn. dn lm CCYnbm nltnuln ],Klnrn.nn··~ 
- Sen g<'lclin ~ n, <lcnıiş, nrf ık 1 ii:rnııııı ;ı ~1!.. ••• 
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Reisicumhura gelen 
te gr flar 

Reisicumhur 
Umumi Meclis Seçiminde 

Reyini Kullandı 
Ankara, 1 (Telefonla) - BugUn U. 

mumt Meclis seçimi yapıldı. Mcrkcs 

Fransız parlamentosu b 
ayın sekizinde toplanıyo 

(Baştarafı 1 inci de) 1 

Ankara, 1 (A.A.) - İsmet 1nönUniln 
Reisicumhurluğa. intihabı münasebeti. 
le muhtelif devlet reisleri tebrik tel • 
graflan çekmişlerdir. Reisicumhur da 
hepsine ayrı ayrı cevap vermiştir. 

FraMa Rei..ıricumhurumm telgrofı: 
Milli Meclis tarafından en yüksek 

devlet ma.kamı::ıa getirildiğiniz bu anda 
en samimi tebriklerimi ve şahsi saadet
lerlle Türkiye Cumhuriyetinin refahı 
hakkındaki dileklerimi arzeylemek is
terim. 

A lbert Löbrön 
Alman devlet reisinin tclgrofı: 
Türkiye Reisicumhurlu!hına ittifakı 

~ra Jle intı'hrıbmız münascbetilc idare. 
lerinde mu\'afhkıyetler diler, Türki • 
yenin istikbalde de refahı ve şahsi sa
adetleri için en halisane teme:ınilcrde 

bulunurum. 
Adol/ Hitler 

Altnan nr:·d .. T«mzlcri 
Bulgar krqlının tc19rafı: 
Zlyaile müteellim oldu - muz Bliyük 

Şefinizin yerine Türkiye Cum1ıuriye .. i
nin en yüksek mr kamına intihabınızı 

haber aldım. El:selan•T·ıza en sam mi 
tebrlkleripıl ve ~ahsi saadetlerile mu
kadderatı ekselansınızın liyakatli elle. 
rine tevdi olunan dost ve asil Türk mil 
tetinin refahı hususunda benim ve Bul
gar milletinin temennilerini arzederim. 

Boris 
l ron ŞehinşaJıının t"lgrafı: 
Merhum Atatürkün mtlCE"'if irtihalin 

den dolayı bir taraftan kalbi teessür
leriml beyan eder ve diğer taraf tan za_ 

tı alilerinin, 1ranm dostu ve kardeşi o. 
lan Tilrkiyenin Cumhurreisliğine inti
hap edflmi§ olmanızdan dolayı duydu

Finlandiya Reisicumhurunun çektiği 
telgraf: 

Ekselan.sınızın millet.L:ı. itim.adile ça.-
' ğmldığı yüksek vazifeyi deruhte etti-

ği bu anda çok samimi tebriklerimle1 

beraber Türkiyenin refahı hakkındaki 
hararetli tcmennilerlml aneylemek is. 
terim. 

kaza seçimine mUntehibisani ıufatiyle 
lnönil ve refikalan öğleden evvel be· 
Iediyeye gelerek reylerini kullandılar. 
Ankara viUiyeti ve kazalarında seçim 
nk§ama kadar tamamlanmıştır. 

Maarif Vekaleti Merkez 
Memurları Hakkında 

Ankara, 1 (Telefonla) - Maarü 
Vekaleti merkez teşkilatı memurlan 

Kyo3ti Ballio hakkında yeni bir kanun projesi hazır 
Finland'ycı Reisicumhuru lamaktadır. 

Irak h.Talının telgrafı: Proje esaslanna göre umum mlldllr· 
Türkiye cu~huriyetlnin en yüksek: terin maaştan diğer vekAletlerde oldu· 

makamına lntıhaplan dolayıslle ekse.ı ğu gibi do'ksandan yUz liraya kadar ıu 
ln:ısmıza en hararetli tebr iklerimi ve! be müdürleri elli beşten yctmi§ liraya 
şahsi saadetlerile Türk milletin.in re- çıkanlmaktadtr. 
fahı hususundaki en samimi dilekleri- Burada kıdemlerini doldurmuş olan 
mi arzetmekle bahtiyarım. memurlann da maa"lan arttmlmı .. ola 

G'hazi 1. ır ır 

Lübnan Reisicumhurunun telgrafı: 
Ekselanslannın Cumhurreislfğine in 

tihaplan münnsebetile, kendilerine en 
hararetli tebriklerimi ve ~hsi saadet. 
lerf ile Tilrk millctini:ı refahı hakkın. 
da en iyi temennilerimi bildirmekle ban 
Uyanın. 

EmillcEdk 
Hcıta ı devlet reisinden gelen telgraf: 
Bliyük Atatilrkiin çok acı ufu1Unden 

tevellüt eden teessürlerimi zatı devlet
lerinin Büyük Millet Meclisi tarafından 
Reisicumhurluğa. intihaplarile tadil e
debilmekteyim. BilyUk milletimizin son 
suz sevgi ve güve:ıinl aahsmda toplı. 
yan zatı devletlerini en derin tazimkflr, 
hfssivat ile ş:ıhst acizanem ve Hatay• 
namına tebrik ederken. mensublyetile 
iftihar ettiğim necip Türk milletine ve 
zati devletlerine saadetler ve bahtiyar. 
lıklar dilerim. 

Tayfur Sö'f..-men 
Hatay devlet reisi 

caktır. 

Şirket Delegeleri Ankarada 
Ankara, 1 (Telefonla) - Tramvay, 

Tünel, Havagazı şirketleri delegeleri 
Döbarsi ve Kleren geldi. Bugün öğle
den sonra Nafiada ilk temaslarını yap. 
tılar. 

Dokuzuncu Tasarruf Haftası 
Ankara, 1 (Telefonla) - Doku~un

cu tasarru' ve yerli mallar haftası ayın 
on ikisinde halkevinde 'Ba§Ve1dlin bir 
söyleviyle açılacaktır. 

Kömür Ocaklannda 
Kullanılacak Keresteler 

Ankara, 1 (Telefonla) - Ereğli kö 
milr havzasındaki ocaklarda !iltun ola 
rak kulanılmak ve :l'ktısat Vek51etince 
tayin edilecek miktarlan tecavliz eyle
memek üzere hariçten getirtilecek ke· 
restenin beher yüz kilosun.dan yalnız 
beş kuru~ gilmrük resmi alınması hak 
kında hUkfümt Meclise bir layiha ver. 
miştir. 

fl.mı cılhayetslz memnuniyet ve hali. ------------------------------
88.ne tebriklerimi beyan eylerim. 

Zatı ilinizin saadetlerini ve muvaf. 
fakıyetlerini an samfmülkalp arzu ve 
t emenni ederim. 

Rıza PehlevC 
J ap<m imparatorımıın telgrafı: 
Cumhurreisl sıfatile vazif~lerlne 

başlamaları mUna..sebctile ekseltt-,tarı
m. çok hararetli tebriklerimi ve şahsi 
!aadetlerlle milletinin refahı hakkı:ı 
daki samimt temennilerimi bildiririm. 

• 

iyabet 
lav gazeteleri, ilk sayfalarını Yugos· 

Ankara haberleri : 

Urf ada sel felaketi 
44 Vatanda~ımız 

Kurban Gitti 
Ankara, 1 (Telefonla) - Evvelki 

gUn Urfada kırk dört vatandaşımızın 

ölilıi:iU ile neticelenen bir 6el Mdisesi 
olmuştur. 

Gelen taf sil~ta göre her sene oldu
ğu gibi bu aene de kı~ dolayıaiyle gö. 
çcbe halk dağlarda kuytu yerlere çık. 
mışlardır. Göçebeler kuytu olarak el. 
lere maruz yerleri seçtiklerinden facia 
bundan ileri gelmiştir. 

Uç gün devamlı şekilde yağan yağ
murlann hasrı ettiği seller bu yerlere 
hücum etmi§ ve göçebe halkın bir kıs.. 
mını alıp götürmüştür. 

Bunlardan kırk dördü kendilerini 
kurtaranuyarak boğulmuşlardır. Boğu 
lanlardan yirmisinin cesedi kumlara gö 
mülü olarak, sekizinin cesedi de aç.ık· 
ta bulunmuştur. 

Geriye kalan on altısmm cesetleri a· 
ranmakt~dır. Harran kazası içinde Ko 
car istasyonunun 19 kilometre şima • 
lindc bulunan hadise yerine Urfadan 
bir heyet gönderilmiştir. Heyet ted -
birler alacak, 5.cil yardımlarda buluna
caktır. 

Atatürk Hakkındaki Siir 
Ve Yazılar Toplanıyor 

Ankara, 1 (Telefonla) - Maarif 
Vekaleti bütün mekteplere bir taminı 
göndererek Alatilrkün ölümü milnase. 
betiyle muallim ve talebelerin yazdık. 
lan bilumum şiir ve nesirlerin toplana 
rak Vekalete gönderilmesini istemiş -
tir. 

Bu yazılar bilahare Vekaletçe tetkik 
edilerek bir broşür halinde neşredilc
cektir. Matbuat idaresi de yerli ycllan
cı neşriyatı bir br::>şür halinde topla • 
maktadır. 

Umumi Müfettişlerin içtimaı 
Ankara, 1 (Telefonla) - Umumi 

müfettişler iki gündür Dahiliye Vel:fi. 
letinin reisliğinde toplantılar yapmak. 
tadırlar. Hirohitcı 

Af gcınistan pad~l ının telgrafı: 
Türkiye Cumhur riyaseti makamına 

Belgrat, 1 (A.A.) - Yugoslavyanm 
teessüsUnUn yirminci yıldönUm.U ve 
Yugoslavya birliği milli bayramı, bu
gün Belgratta bUyUk tezahilratla kut -
lanmış ve Sokollarm ve yüksek tahsil 
talebesinin de iştirakile büyük bir a. 
ln.y tertip edilmiştir. 

lav birliğinin yirminci yı1dörunUne tah Genel Sekreterlik Ve 

ek!ela.:ısmızın intihabı sonsuz mec:erret 
ve memnuniyeti mucip oldu. E~~eln11. 
emızm tebriklerimi knbu1 ctmesi:ıi ri. 
ca ederken, ekselansIDJzm Tiirkiye hak 
kmdakl mesbuk ve bergüzide hizmet
leri, riyasetlcr devresinde Türkiyenin 
• aadet ve teallsinin izdiyad bulacağına 

sis etmekte ve ilk birincikft.nun 1918 O h'I' V k'I ..... 
de ilan edilen birlik hakkında tarihi a ı ıye e 1 hgı ayrılacak mı 
vesikalar neşretmektedirler. Ankara, 1 (Telefonla) - HenUz te. 

Zagrcpte. Hırvat muhalefet lideri 
Maçek, taraftarlarını bu bayrama işti
rak etmekten meneylemiştir. 

Gazeteler kral lkincl Pier ile, birli- yide imkfuı bulamadığım biı: habere 
ği vilcude getiren Kral Aleksandrm ve göre, Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Kral Birinci Picrin resimlerini ne&ret. Sekreterliği ile Dahiliye Vekaleti hiz.. 
mektedirler. metleri 1936 da:r evvel olduğu gibi bi-

d~lildir. 
Birlik bayramı münascbetile resmi ribirinden ayrılacaktır. 

Öteden beri Afganistan ile Türkiye a
n.smda mevcut dostluk ve samimiyetin 
btr.ıdan böyle artıp payidar olmasını 

Niyabet meclisi bu münasebetle bir 
umumi af kararnamesi çıkarmıştır. 

Belgrat, 1 (A.A.) - Bıltlb Yugos. 

ga?.ete bilhassa. matbuat cürümlerile di Bu haber tahakkuk ederse Genel sek 
ğer cürümler için geniş bir af karar. reterliğe Ankara valisi Nevzat Tando
namesinin metnini dcrcctmektcdir. ğnn, Ankara valiliğine de Kastamonu 

dilerim. 
Mohammet Zahir 
Pacr~hı Af gım:~ıa"

Mmr 1cmlının telgrafı: 
~ek Cumhurreisliği n alm.mmı de 

.t'Uh~ ettiğiniz bu anda, en samimi 
tebriklerimle birlikte, Türkiyenin re. 
talı ve Dd memleketimizi biribirine te. 
J'!fDDlilnen rapteden bağlnrm daima 
daha ziyade inki!lafı hususundaki te
ınenoileriml arzetmek isterim. 

Mesleğinizde sizi temayüz ettiren 
111Ustesna vasıflar ve büyük meziyetle
rin Tllrklycye en ~.ı.nlı mukadderatı te. 
lllhı edeceğine kaniim. 

Faruki. 
1f'kmZm' kralının telgrafı: 
'l'llrldyenin Cumhurreisliğine inti. 

liaplarmdaa dolayı ekselansınıza en sa 
1D!ml ve kalbI tebriklerimi arzetmek 
llterlm.. 

Şahsi saadetleri ile dost ve müttefik 
M yUk Tilrk milletinin saadetini dile
ltm. 

t yada 
(B~raf1 ı inci de) 

Mebuslar da Tumt.! diye bağırm:ı~lar 
Roma, 1 (A.A.) - Havas: (Matln) 

gazı>tesinin Roma muhabiri bildiriyor: 

DUn akşam Kont Cianonun nutkun
dan ve yeni İtalyan emelleri lehin-
de yapılan cemt tezahürat-
tan sonra reis, mebusan meclisinin cel. 
sesini tatil etml§ ve :Mussolinl, hara. 
retli ve sUrckli a.lkııılar arasında içti. 

ma salo:ıunu terkeylemiştir. Bir Gok na 
zırlar ve mebuslar, mUteakıbcn Vene
dik meydanına giderek Mussoliniyi ye
niden alkışlamışlardır. 

Gecenin geç saatlerine kadar, b~ 

çok tezahürcliler 5ehir solrnklarmda 
dohşmışlar ve yeni olarak meydana çı. 
kan aşağıdaki talebi mütemadi suret. 
te tekrarlamışlardır: 

t z 
bifühare Venedik meyd::uımda tezahür
lerde nyı11 tarzda bağırmağa teşvik e
den şifahi tıımimler yııpmışlardrr. 

.Roma tekmp ediyor 
Roma, 1 (A.A.} - Mebusan meclisI. 

nfn dünkU toplantısından sonra halkm 
'Tunus, Tunu~!,, diye bağırarak Ro. 
ma sokaklarmda dolnştığı hakkın.da. ya 
bancı memleketlerde şayialar dola§· 
maktadır. Sanıldığına göre, "Tunus, 
Tunus., nidasını a:ıcak bir kaç genç te-
7AhUrcU çıkarmıştır. Dün tertip edil • 
miş olan yegane nlny, mebusan mec.. 
lisinin nC'ılış günlerinde mutn.t olduğu 
veçhilc, Mussoliıüyi alkı~larnak ÜZ"re. 
Vencdik :meydanına gelen ve mebuslar 
dan terekl:Up eden alay idi. · 

Yeni Telefon Talimatnamesi 
"Korsikayı ve Tunusu isteriz~.. Ankard, 1 (Telefonla) - istcnbul 

Jorj 11. Şurasını da tebarUz ettirmek lazım- telefon ab:-nelerinin riayete mecbur ol 
Helenler Kralı gelir ki, İtalyanın Akde::ıizdeld emelle- dukları hüklimleri hnvi olmak üzere 

~rııtıtmtluk 1..-rolının telgrafı: ri lehindeki bu tezahürler mebusan hazırlanan yeni talinuıtname Vekiller 
lstlklll Muharebesin'n lnönüsü ve mc('lisinin zabıtlarına da kaydedilmiş Heyetince kabul edilmi tir. 

Türk kalkınma hareketinin yorulmaz balunma.ktadtr. Filhakika mebusan Talimatnameye göre halen mevcut 
muharriki olan ekselansınıza samimi meclisi toplanttsmm zabıtlarının so. olan telefonların atiye müteallik b'lü • 
tebriklerimle birlikte, deruhte etmiş ol- nunda acıağıdnki elimle de vardır: mum hususları bu talimatnatre hül.üm 
du~uz yüksek vazüenin Türk mille. "Mebuslar ayaP,n kalkmışlar, Tunus, terine tabidir. Şehir telefon şebel:e.,ile 
tini pnlı mazisinin mukadder kıldığı Tunus .. diye bat!ırarak duçeyi şiddetle! alakalı hususi telefon santrallc:.rmda ça 
başanlara sevketmesi hakkındaki te.I allwtlamıcılardır.,. lışan makinist ve memurları &.an"n 
mennilerimi e'·se1nnsımzn. arza büyük· Di;;.0 r to.t't'rtn .. , <-2r""""l"b:ı. s11.bahm • t'lrtları h"'iz oMı•H~ .. ,r"\ cl.,;r tc1"'"n 
btr memnuniyetle müsuraat ederim. il dnnb"ri, f"Eist teı:ıekki'Uerl de. narti i ·are,inden bir vesika atma:a mecbur 

7.,ogo 1. mensuplnrnu. parlamento dağılırken ve1 tutulmuşlardır. 

valisi Avni Doğan getiril&;eklerdir. 

Balıkesirde Umumi Meciis 
Seçimi 

Balıkesir, 1 (Telefonla) - Viliyet 
umu.mi meclis seçimi bu glin yapıldı . 
Merkezden Süheyla Karan, Cavide A. 
ğnbeyoğlu, Hasan Kaptan. Hilmi Se. 
rcmctli, Sadık Deniz, Rasim Çnğa'::t, 
Pertev Etcioğlu, Sabri Sözen kazandı • 
lar. Diğer kazalarda da partililer mer. 
kezdeki gibi ittifakla kazandı. 

iş Bankası 
Kumbara İkramiyesi 

Ankara, l (A.A.) - Tilrkiye 1ş 
Bankasının kumbnrah ve kumbarasız 
küçük cari he .. aplar aras nda tertip e· 
dildiği ikramiye pl.lnın Birincikanuıı 

keşide-i bugiin Banka umum merke
zinde ve noter huzurunda yapılmıstır. 

1stanbulda 69571 hes.ıp numaralı Ba 
yan Atiye 1000 lira, Ankarada 4643-
Bay Sa~ite 500 lira, Mersinde 33$3 
Ali, Ankarada 2718 Remzi, 1zmirde 
19369 Dayan Emineye, lstanbulda 
2 ı 620 Bayan HilEnilyc, fstanbulda 
74602 Nazım, Kayseride J515 n:lmiye, 
ellişer liralık ikralT'iyeler isabet etmiş 
tir, Bu kec-i:-lede ayrıca 150 ve 125 §er 
lira kazananlar da vardır. 

Djyarbakırd Zelze e 

'" n ' ve 
cnjru "i etli b'r zelzele olm~:. ur. Za 
rar yapmamıştır. 

Parls, 1 (A.A.) - Memlekette 7eni 
karışıklıklar çıkmasını istemiyen hal. 
kın umumi hissiyatı ve hükUmetçe itd 
haz edilen şidetli tedbirler, derplf ·e~ 
dilen grevi daha başlamadan eYTel a.. 
kim bıraknuştır. Filhakika 1Tevdlerin 
nisbcti yüzde 20 yi bile bulamamııtır. 
Bütün işçilerin seferber hale cctirilml 
si için alman kati tedbirler e'bc:riycd 
sosyalist olan bir sol cenah hilkQmeti 
tara!ından evvelce parlamentoya d~ul 
ettirilen bir kararnamede derpif edil• 
mişti. 

HükOmetin sendikalara kartı hare
keti nakliyat aahasrnda mUfkilllt anet 
mekte idi. Halbuki grev emri bilhul8 
nakliyat endüstrisinde her yerden da. 
ha az tatbik edilmiştir. Her iki taraf 
da zannedildiğine göre dilnldl hidile. 
leri sUratle unutmağa mütemayildir. 

HUkQmetin bu .zaferini ıuil9timal d 
miyeceği ve amelenin de memleketht 
refahından başka bir §ey istihdaf etıd 
yen karamameleİi kabul edecefi talı ~ 
min edilmektedir. 

DALADYEN1N SÖZLERi 

Paris, l (A.A.) - Akşama dotrU 
Başvekil Daladye, Harbiye nezaretin• 
den ~karken, gazetecilere parlimento 
yu 8 Kanunuevvelde toplantıya çaltt
mak niyetinde olduğunu bildinniftir. 

TEVKİF EDİLENLER HAKKINDA 

Paris, 1 (A.A.) - Poliı müdüri,._ 
ti tarafından neşredilen bir teblil• 
g~re çalııma scrbestligini ihW ve iJlo 
zi~at kuvetlerıne kar§ı isyan eürümk
rinden dolayı dün Paris'te tevkif edi
lenlerin adedi 430 u bulmUftur. Tevkif 
edilenlerin büyük bir kısmı tekrar ati 
best bırakrlmı§tır. Takriben 50 kiti ha• 
pishancde kalacaktır. 

Nisden alınan bir habere gCSre dibi 
grev yapan şimendifer amelesi tarafdl 
dan çıkarılan hadiseler il.zerine bun -
lardan 120 si tevkif edilerek mahkeıal 
ye ıevkedilmi§tir. 

RADİKAL PARTiS1NiN TKKLt 

Paris, 1 (A.A.) - Radikal partili 
biır'.:>Su, Başvekil B. Dalaclyeye bir h,. 
yet göndererek, mebusan mecliainf' 
önümüzdeki içtima devresinin açıbp9' 
da, mebus seçiminde, muhtelif politi) 
teşekküllere ve ezcümle radikal parti
sine tam istiklallerini temin edecek bil 
ıslahat projesi tevdi edilmesini talebi 
karar vermiştir. 

FRANSIZ GAZETELERtNtN 
NEŞRİYATI 

Paris, l (A.A.) - Dilnkll grevdeS' 
bahseden Journal gazetesi diyor ki: 

Çalışan ve sosyal sulh ile hudutlarr 
nın emniyetine susamış bulunan Frd' 
sıT milleti, dün büyük bir muzafferi
yet kazanmıştır. Millet, fenabga tet ' 
rik edenlerle alakasını keamlı ve bıa' 

nu al nen bildirmek cesaretini göster" 
m!ştir. Fransız milleti, artık vazifesi
r.in nerede olduğunu bilmektedir. 

Matin gazetesi diyor ki: 
Fransa, artık, arazisini mildafaa edt

cek orduya olduğa kadar nizamı as8' 
dafaa edecek orduya da emniyet edebi
leceğini anlamıştır. 

Jour gazetesinde Bailby diyor ki: 
Yabancı devletlerin bir Uıtlzar il" 

linde sananlar şu ciheti iyice dü1ünsd' 
ler ki, ba lnyan kalkınma için llıti~ 
mız elan iki prtr, dahili ve harici .J 
hu, elde edeceğiz ve muhafua ey1l1f' 
ceğiz. 

Figaro gazetesinde Vladimir Dar 
messon diyor ki: 

Dün Fransa, ne derece sağlam otel' 
ğunu isbat etmi~tir Bundan böyle kil' 
kınma artık müemmendir. Zira bu kP 
kmma için Hizumlt, ç.artlar olan psik"' 
lojit~ ŞC} lcr viıcut bulmu1tur. 

Ekselsiyor diyor 'ki: 
Fransız v~ yabancı borsalar, franıo' 

istikran ve rransamn maddi ve maıı" 
vi kalkınması imkanlan hakkında 1'0-
tün dunyac!a venidcn doğan emnif-' 
ve it:m:ıdı kaydctmi tir. 

P tıt Parisiyen diy.~r ld: 
30 Te rinkani tarihi gününde Frfl' 

l sızlann hatt1 hare'keti, g<Szlerini blff 
1 c'i1• ..,iş olan bUt=·n dün•-ava, tam bit 

k ıı~"'ma h'lkkınd,.,'ti azmimiz.in ~ 
' bir bürhnnıru vermiştir. 

• 



I - Jdaremlzln Papbahçe fabrikaamd& ~ame ve projesi mucibince 
l'a.ptınlacak on adet tank temelleri inşaatı açık eksiltmeye ko:ımuştur. 

II - Keşif bedeli 3926.02 Ura ve muvakkat teminatı 294.46 liradır. 
m - Eksiltme 19-12-938 tarihine rastlıyan pazartesi gilnil saat 15 de 

Kabataşt.a levazım ve mubayn.t şubesindeki alım komisyonunda yapıl&etı.k · 
tır. . 

IV - Şartnameler 20 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar umum müdürhiğü 
leva.mn ve mu.baya.at şubesinden alına bilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek lstiyenlerfn inhisarlar umum müdilrlührll 
inşaat oubesinden fenni ehliyet vesikası alma.lan lA.zımdır. 

VI - İsteklilerin kanuni vesaik ve yUzde 7.5 gllvenme paralarile birlikte 
eksiltme için tayin edilen gUn ve saatte yukarda adı geçen komisyona gelme. 
len ilfuı olunur. (8761) 

••• 
I - İdaremizin Ciball fabrlkası için kadranlı ve otomatik tartan ci:ısten 

1 &det 500, 1 adet 300 ve 1 adet 200 kilogramı tartabilecek kabiliyette ceman 
3 adet baskUl şartnamesi mucibince açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

n - Hepsinin muhammen bedeli 2500 lira ve muvakkat teminatı 187.50 
liradır. 

m - Eksiltme 30-12-938 tarihi ne rastlıynn perşembe- gtinU saat 14 de 
Xabatavta levazım ve mubayaat şu.besi ndekl alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şa.rbameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek isti yenlerin fiyatsız fennt teklif ve katalok. 

la.nnr eksiltme gilnUnden bir hafta evveline kadar inhisarlar tütün fabrikalar 
şubesine \-ermeleri ve tekliflerin kabu lünU mutazanımi:ı veslkn almaları la
zımdır. 

VI - !ırteklller eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yilzde 7,5 güvenme 
parala.rlle birlikte JUkarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(8760) 
• • • 

I - İdaremizin nakliyat şubesi için prtna.me!t muclbinoe yaptırılacak a · 
<:ık güverteli armalı ve tam techizatlı olr adet çekdirme (tekne) 19-XI-938 
tarihinde ihale edilemediğinden yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhamme:ı bedeli 4500 lira ve muvakkat teminatı 337.50 liradır. 
m- Ekslltme 5- XIl - 938 tarihine ra8tlayan pazartesi gllnü saat :4 

de Kabatqta levazım ve mubayaat IUbe !!!indeki alım komisyonunda yapılacak · 
tır. 

IV - Şartnameler paraBiz olarak her glln 85z11 geçen şubeden alınabilir. 
V - lateklilerb pazarlık için tayin edilen gUn ve snatte yilzde 7,5 güven· 

rne pa.ralarile birlikte yukanda adı geç en komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(8535) 

7 • 1 
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DEN iZBAı\I ~ 
Teıs·z c!haz·arına a:d 

'l'e li I • r k 8 bol IH Ü d d pil n I n tJ ~ tt l lf RUJ Si 
Bankamız gemileri için satın nlıı acnğ nı C'V\ eke gnzctclerle ı l:ın ettiği 

nm; telsiz cihnzlnnna n 't tcklıf J..n bul mlldd tı 1.'3-12 11:~9 g inime kada~ 
uzalılmıştır. 

f}={J cSl 1f feal " lftl D IFC 

12 fn<'I sayısı çıktı ı 
MüvezzHerden ata~ınız ,:.-----·~~~~~~~~-~~~~!!!~ 
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ALEMDAR SiNEMASI 
lKt FiLM 

1 - Harp esirleri .. 
2-Şanghay ateşler içinde 

• ·....... 1' • !, •. 1 ı,. . ..... • .. • .... ~... . ·"" 

ITRA~ .l l\'ATROSU 
llnlk Snn'olko.rı N:ışil, 
Ccınnl Sabır, Okuyucu 

Semiha ,.c Mcıey 
Ynnctesi.. 

ıJARP DO!\"ÜŞO 
3 Perde 

F.HTUGRUJ. SADi 
ı ı:K TlYATHOSU 

Taksimde: (Bu gece) 
KAYNANAM 

"'odvil S perde 
l'a:an: M. l'eıarl 

t~öz hekimı 

Muhammen r"dnllerile miktar \'C evsafı aşağıda yazılı iki grup malzeme her 
grup ayrı ayrı ihale edilmek aartlle 12-12-193 pazartesi günü saat 10.30 
da Haydarpaşada gar bhasmdnki kom ısyon tarafınd:ın açık eksiltnıt> uaultle 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istıyen erm kanwıu n tayin ttiği vesaik ve her gruba alt bl. 
zalım:ıdn yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü ~aatine kam 
komisyona müracaatları Ulzımdır. 

Bu i~e ait şartnameler Haydarpaşnda gar binasındaki komısyon tarafa. 
dan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 43 kalem muhtelif ebat ve miktarda knrfiı;:e c;hisl muhammen becllU 
1632 lira 35 kuruş muvakkat teminatı 122 lira 4a kuruştur. 

2 -100 kalem muhtelif ebat ve miktarda helezo:U kanallı üstüvanı r.,a 
ve rondela zımbası muhammen bedeli 24 25 Ura muvakkat teminatı 111 llra D 
kuruştur. (8526) 

l!9mımı---=--................... iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

SIRKETI HA YRIYEDE 
Boğaziçi vapurlarına mahsus kış tarifesi 1 S Birinci· 

kanun 938 Pazartesi sabahından itibaren tatbik edile-
cektir. · 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüiünden: 
3811059 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bay llyas Kaptan varislerine ilan yobıJla 

Dr Murad Rami Aydm tebliğ: 
Oalıüclar Bölge Tahsil Müdürlüğünden: Hacı Mehmet oğlu Bay İlyas Kaptan Galata Arapcamii mahallesi Yelken. 

faksim - Talimhane. rarlabaşı eller caddesı ve Kalafat sokak eski 6, 98, 151, 153. 155 ye:ıi 78, 80, 19, 
KadıklSy maliye §Ubesine 935, 936, 9 87 se:ıelett kazanç ve cemsından med. <'addesi No. 10 Urla apt. 141, 143 numaralı k!lgir maa bodrum dilkkAn ve hanenin tamamını 1llrlllel 

:vuıı bulunduklan 1427,04 lirayı mi&dı kanunisi zarfında tediyeden imtina eden Tel: 4155;i derecede ipotek göstererek 11--8-934 tarihinde 19500 hesap numatulle-. 
Hayriye ve Fevzlyenl.n Kadıköy Cafera ğa mahallesinin Kwnluk !nci gazinosun. l••--mııı••••----•• d1ğımızdan aldığı 700 lira borcu 10-5-938 tarihine kadar ödemedllfndlll 
dald menkul eşyalarmdan 600 adet mil stamel sa.:ıdalya ne 120 adet portatif de- faiz. komisyon ve masarifi ile beraber borç 533 lira 56 kuru§a Yarmlfbr. 
tnlr masa ve bir adet Frigidaire su 80 ğutma dolabı vergiye olan borcundan Bu sebeple 3202 numaralı kanun "l1 ucibbce hakkında icra takibi bqlama1r 
lolayı tahsili emval kanununun 9 uncu maddesi bUkmUne tevfikan tahtı hacze •••••• ••••••:••• Uzcre tanzim olunan ihbanıamo borçlunun mukavelenamede gösterdilf lb8llt 
alııunıt '\'e açık arttırma ile mUzayedeye vu.edilml§tlr. TERZi 1 gibına gönderllmiş ise de borçlu Bay Dyas Kaptanm Kti!:Ükmustnfa.pap. AH 

İhalesi 12-12-038 pazarteııi gtın n snat 14 de mahallinde icra kılmaca _ bey caddesi 13 numarada öldUğil anlqılmıı, ve tebliğ yaprlamamı§Ur. 
fmdan talip olanlann yUzde 7,5 pey akçelerile birlikte mahalli mezkfırda yavuz Sezen Mezktir kanunun 45 incl mnddest vefat :halinde tcbligatr.ı illn suretlle )'L 
bulu:ımalan ll!n olunur. (

8718
) pılmasını funirdir. Bor!:lU ölii Bay İlyas Kaptan mirasçıları işbu iJln taıihlL 

• Pazarhk ilanı 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

Parts Kadın, Erkek Terzilik Akade
milerinden diplomalı. 
Beyoğlu • Parmakknpı 113 Tilrk fo. 

I to evi Ustlinde • -
den itibaren bir buçuk ay içinde sandı ğımıza. mUracaatla murlslerlnln bona-
nu ödemeleri veya kanunen kabule şn yan bir itlrazlnn \'ar ise b~ 
lüzımdır. Miras~ılnr ipoteği kurtnrmazlar veyahut başlıyan takibi U8Ul c1ah. 
sinde durdurmazlarsa ipotekli gayri me:ıkul m~r kanuna göre SaddaQI 
satılacaktır. Bu cihetler alô.kadarlarc n bilinip ona göre hareket ~ w 
her birine ayrı a\TJ ihbarname tebliği makamına kaim olmak Uzere hy!IJ"ll 
iHin olunur. (8754') ...... _ .. __ .. ____ .. ~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--------

28-11-938 tarihinde yapılan eksi itmesinde verllen teklifler §artnamesinc ı J d G l K 
uygun çıkmıyan iki hatlı ve adt tekerrUrlU 6 adet orta mü§Cddidesi 17 birinci. Dr. Necaeddm Atasagun . an arma ene omutanlrğı Ankara Satınalma K .. 
kA.:ıun 938 salı saat 11 de Ankarada posta telgraf umumt Md.JUğil binasındaki mısyonundan: 
sat1nı alma komisyonunda yapılacak pazarlıkla mUbayaa olunacaktır. Sabahları 8,30 a kadar ve akşam 1 - Bir taoesinc binelli kurnı;ı kıymet biçilen evsaf ve şekil ö~ •· 

)ı{uhammen bedel 9000 muvakkat t.emina.t 675 liradır. İsteklilerin mesai ları 17,20 de J.5lcli Tayyare Apr. gun sekiz yUz hayvan velensesl kapah zarftan pazarlığa tahvilen 19-tl iM 
2 ne' d · N 17 Ok pazarte!i günü saat onda satın almaca ktır. 

eaatlerl dahilin.de her glin mez.l{fı.r komisyona ve lstanbulda Kınacıyan ha-1 1 aıre o. · uyuculan. nında. P. T. T. aynı' yat şubesi:ıe mUra caatıa prtnameleri görmeleri ve pazar. ıl ""ızdan para almaı. Tel: 239S3 2 -Şartnamesi para.sız komieyond an alınabilecek olan bu pazar! ..... 
mak istiycnlcri:ı altı yUz otuz liralık teminat gandık makbuz veya '-" 

lık için yuka.rda yazılı gU.n ve saatte a dr geçen komisyon.la hazır bulun'"'lala.. I ••lil tubu ile ı;art:namcde yazılı belgelerle birliktr. pazarlık gUn ,.e saatinle' ı .... 
n ilan olunur. (4940) (8722) yomla bulunrrn.ları. f 493;) (8721) 

Or. irfan Karya 
RöNTGEN MUTEHASSJSl 
Tllrbe, Bozkurd kıraathanesi kar 

ııaında e11d Klod Fırer tokak No. 
s - ıo. öğleden aonra 3 ten 7 yt 
kadar. 
... ! .................. , 

UROLOC == OPERA TöR 

Dr. Kemal Ozsan 
Karakôydeki muayenehanesini (Tü· 

nelbaşı tstiklll Cd. No. (380) Ohan 
yan Ap. Bursa pazarı üstüne) naklet· 
mi=tir. Telefon: 41235 

Şık elbise giymek 
istiyenlere 

sonıer 
Terzi evine koşarlar 

Vereslre muamele: (Ntko mrte
U.ıts Te ortaklan müessesesi) Sultan 

hamam Oamcıbaft ban. No. 9.,. 
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karşısına gecerck başına geleni anlatma~n koyul
du. 

Korkunç bir macera anlatıyordu: 
- Riccnt caddesinde giderken, birisi tarafın-

dan takip olunduğumu hissettim. 
Clml sordu: 
- Bir erkek mU 
- Evet. Bu adnmı tanır gibi olmuştum. Son 

zamanlarda evimin civarında gBrUyordum. Ona 
Szlmt kaybettirmek ıcın bazı dUkkA.nlara daldım. 
lçerde bir müddet kaldım. Fakat hangi dUkkft.n
dan çıksam yakınlarda, bir yerde görüyordum. Sa
at dört sularında otele döndüm. Çay lctlm. Akşam 
gazetelerinden birini okudum. Size gelmek isti
yordum. Kapıcıya telefon edip bir taksi gönderme
lerini söyledim. Az sonra garsonlardan biri kapı
mı vurdu. Taksinin hazır olduğunu bildirdi... Dln
dfğlm taksinin şoförU gayet nazik bir adamdı. Fa
kat yola çıkıp bir müddet gltUğlmlz zaman otomo
bllln bir arızaya uğradığını hissettim. Zira otomo
bil durmuştu. Şoföre sordum: Acaba motörde mi 
bir bozukluk vardı. Tahminim galiba doğru idi. 
Zira şoför rndyatörUn kapağını kaldırarak bir şey
ler yapmağa başladı ... Sonra radyatörü bırnkarnk 
otomobllln yanına geldi. Kapıyı açtı. Ve bana bir 
şeyler söyledi. Fakat o kadar yavaş ve anlaşılmaz 
.bir tazda sôylUyordu ki, ne kaatettlğlnl anlama-

LASTTK TnZLt1 ~AM • 

laylaşıyor. Şatoya gidecek ve Parls seyabatblJ '
kestiğinden bahsedeceksin. lcap eden btıtla ...., 
batı aldım. Ora.ya kırk sekiz saat ıonra ,..,._.. 
sın. (Bir l~hza durakladıktan ıonra tehcUGlr Mr 
tavır alarak:) Yalnız eunu unatma kJ, T&liı'ete ... 
kim olan benim ... Ufak blr ihanette b11Jaı•lr 
olursan ... 

Harvud, bu ihtan lUzumsuz bulmut •: 
- Tuhafsınız, dedi. Beni unutmue m• •• _. 

diyorsunuz. Elbette kl vaziyete hlklm oıaa. ..., 
ımkA.n elinde bulunan sizsiniz. Bunun alıalM U.. 
Umal verecek kadar budala değlUm. 

- PckAlA ... Mükemmel bir hafızan ~ 
da gösterdin. Bunu lehimize kullanmak ..._.. 
şimdi iş başına ... 

. . . . . . . . . . . . . . 
lkl gün sonra bir ıabah, kahvaltı mıı_ .. 

karşı karşıya otururken Slr Godfrey Staatea, ot
lu Cimi Stantona dedi ki: 

- Oğlum, sentn icln bir ha>adlılm Tar. • 
- Ne gibi, bnba? 
- Avukatım Marscston bir mektup se&ter-

miş ..• Lord Bogardın bugün Parlsten dönmı• .... 
re olduğunu blldlrJyor. Kendisiyle yarın 111 .... 
sonra şatosunda bir mUJAkntta bulunacakmq. h 
suretle senin Mcrl'nln anlattıkları dofru m•, 11-
fll mı öğreneceğiz. 

Genç ıaıetecl babaaına baktı: 
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EKSPRES HATLARI .. 

'tı 

Pire, Brlndlsl. V enecllk 
Trleste 

RODt 
PALmrl:NA 
F.GRlMAN! keser 

Bllttln Avrupa için ekspres trenleri P ALESTlNA 

2/ ... 12; ~ ~ 
9112 ~ a ~ 

16/12 6 1 
23112 ~ :;ı 
30/12 ~ ~ 

. 
\ 
\ 

Ue telAld ederler. , 

Pire, Napoli, Marsilya, Ccnova 

Pire, Napoli, Manıilya, Ccnova 

F. GRlMANl 

3/ 12 
ClTrA' dl BARİ 17112 -3 ~ 

311120 s j 
!.stanbul.PlRE saa.t 24 h. ~ ~ S 

,, NAPOL1 gUn 3 jours .,. ~ 8 

,, M.A.RS!LYA gün 4 jours 

F enlcla. 
Merano 
Ca.mpldoglio 

1/ 12 .a 
15/ 12 ~ .. 
29/12 ! 

Eczanelerden 
ı - 12 ilk 

ambalajların 
ısrar in 

arayınız. ve 
tak lltlerlnden 
sakınınız 

Kanla. SeI1nik, Golos, Pire, Patru, Dia.na. 8112! ... 
Ayuranda, Brlndisi, Ankona, Yenedik Abbazia 

trrieate 
22112 i 

. - . -
. : · .. : ,. . . . 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
38/1222 

Emniyet sandığına ıborçlu ölU Bayan Fatma Sabire ve Bay Recep Servet 
varislerine il3.n yoluyla tebliğ: 

Baya:ı Fatma Sabire ve Bay Recep Servet Üsküdar Selami Ali Efendi 
mahallesi Selamsız ve Meyhaneler sok ak eski 355 mUkerrer, 355 mükerrer 
355 yeni 335, 4, 2 numaralı kagir üzeri odalı üç dükkanın tamamını birinci 
derecede ipotek göstererek 7-12- 931 tarihinde 12446 hesap numara.sile 
sandığımızdan aldığı 500 lira borcu 16-5-938 tarihine kadar ödemediğin
den faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç 1086 lira 54 kuruşa varmıştır. 

Bu sebeple 3202 numarnlı kanun mucibince hakkında icra takibi başlanmak 
Uzere tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikamet-

~OLANTS~ RAN~; 
UNi N:V. 

gahına gönderilmişse de borçlu Bayan Fatma Sabire, Bay Recep Servet Üskü. ----------- ---

Selanili, Midillf, 1zmir, Pire, 
Kalamata, P~tras, Birindisi, 

:Venedik, Trieste 

Burgu, ·varna, Kaa'fence 

Sullna., Kalas, ibre.il 

1sco 
Albano 
Vesta. . ,. 
~ 
'.A.bbazfa 
Campf doglio 
Vesta. 
.QuJrlnale 
Fe:ıicfa 

1seo 
Meran o 

Abbaz!a 
Campidoglic 

G) 

't:I 
1 / 12 00 

15/ 12 : 
29/12 ~ 

8112 
7112 

14/ 12 
17/ 12 ı 

R-

21/12 :: 
28112 a 
31/12 

lVl/39 

-ti 
7112 ~ 

14/12 j 

dar Atik Valide camii civarında Köprü 1ü konak 8 numarnJı hanede öldüğü an. 
lasılmış ve tebliğ yapılamamıştır. 

Mezkur kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın ilan suretile ya
pılmasını fımirdir. Borçlu Bayan Fatma Sabire ve Bay Recep Servet mirasçı. 
la.rı işbu ila:ı tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde sandığımıza müracaatla 
mutislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir itirazları var 
ise bildirmeleri lnzmıdır. 

ZAYİ 

20 ncl ilk mektepten 927 senesinde al
mış oldu~um tnsdiknıımeml zayi eltim. 
Yenisini ııl:ıcn~ımdnn hükmü yoktur. 
Yusııf Ferit. (Y. P. 2810) 

· murabbaına on lira bedel tahmin edilen Fatihte Dibağzade 
mahallesinin Fevzipaşa caddesi sokağında 3173/1 ve 3172 harita numaralı 
arsalar arasında 2 metre yüzlü ve l 5, 36 metre murabbaı sahalı arsa arnkadar 
lan arasında satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım 
müdürlliğilnde göriilebilir. 

Mirasçıları ipoteği kurtarmazlar ve yahut başlıyan takibi usul dairesin. 
ae durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mezkur kanuna göre sandıkça satı
lacaktır. Bu cihetler alakadarlarca bil inip ona göre hareket edilmek ve her 
birine ayrı avrı ihbar:ıame tebliği mak amıoa kaim olmak Uzcre keyfiyet ilan 
olunur. (8755) 

ZAY İ 

İstekliler 11 lira 52 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile bcrabeı: 
9-12-938 cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B) (8609) 
ldnnb~ limanından ~mış ~du~um 938 ~----------~---------~~~~-~--~ 

7() Lı\STlK YÜZL'O ADAM 

- Her halde, dedi. Bu kızın sözlerinden şUp

sıie etmiyorsun değil mi? 
- Hayır, şUplıo etmiyorum. Kız, her halde 

doğru söyleyor. Benim maksadım, onun annesinin 
sözleridir. E ,er bir yanlışlık varsa, annesi yap-
mış olabilir. . 

Ertesi gUn Mis Meri :Mortimer ortadan kay
boldu. Gerelt Slr Godfrcy Stanton, gerek Cimi Stan
ton mUthlş bir tcHı.ş ıccrlslndeydller. 

Bulun luğu otele. bulunabilmesi ihtimali o
lan h r yere al rı ayrı telefon etmişler, haberler 
göndermi ler, bizzat gidip aramışlardı. !Hl.it\. gene 
kızdan eser yoktu. 

Otelden hir taksiye biner ek çıkmış, bir daha 
geri donmemlş. 

Cimi C\de babasına soruyordu: 
AC'aba nerdcı olabllfr? 

Haha ı ndl 11 gözlerle oğluna baktıktan 

sonra: 
B nim ele korktuğum bu işte, dedi. Sana 

sıil ı mtyordum. Fakat bana Byle geliyor ki, bu 
k•:r.ın marcra ı ardmdn ~ok c ,rarenglz bir hakikat 
var. Belki d 1\le>riııln, Lord Bogardm servetine 
hak ict in etm ı:;lne mani olmak lstC'yen bfri vnr
t1ır. Anlıyor musun oğlum. 

~nlıyorum baba ... Fakat bunu nnlamnkla 
ı. J, m.) ız. Blr y ) npmnlıyız. Onu kurtarmak 
icln bir ey yapmalıyım. Den gidiyorum. 

senesi için t:ı)fn tezkeremi zn~i ettim. Jluk-
mil yoktur. - Sabri Mustafa. (V. P. 2809) 

- JiUUUNun Wtaı> şeklinde r oman tefrikası -

Lı\STlK YOZLU ADAM 71 -----
Babası, oğlunu durdurdu: 
- Nereye gidiyorsun? Ben polise telefon et

tim. Sen bundan fazla bir şey mi yapablleccltsln? 
Hele bir pnrcn yemek ye! 

- Ben bir şey yemek istemiyorum baba. Skot
land Yard'a kadar gideceğim ... Delki de mali\mat 
almışlardır. 

- Bir maH'lmat alsalar, her halde bize tele-
fon ederler. 

Cimi glttllq:e llsabllcşiyord u: 
- Bırak baba ... lhtlmaller ve lmkıinlnrln uğ

raşma. Gidelim. Biz de şahsen meşgul olalım. 
Cimi sözUnU bitirm<'ğe mC'ydaıı bulmadan ka• 

JH çalındı. Cimi dC'rhal koridora fırladı. 
Uşak ondan daha evvel kapıyı açmış bulunu

yordu. tcerlye beti benzi atmış, kUl gibi, harap bir 
kız girdi. 

Cimi hayret ve heyecanla haykırdı: 
- Meri! 
Merl, kendisini delikanlının kollarına attı. Ci

mi haykırıyordu: 
- Babn ... Baba! .. Meri geldi... Koş!. .. 

:M:erinin lıasıııdan gc>çenleri dlnlemeğe kalk
madan eyrcl, ona sıcak bir banyo almasını, bir şey 
yemesini ve biraz istirahat c>tmc>sini tavsiye etmış
tiler. Meri lılıtlln bunları yaptı. Eski taravetini, 
gUzelliğini yeniden aldıktan sonra, bnba vo oğulun 
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Neşriyat MildUrU Refik A. Sevengfi 

!El'§>edô Mlllô Eser 

Atatürk Albüwü 
(350) ye yakın hatıra , (68) 
sayfa, nefis bir kap ve tabı 

Çok az mikdarda basıldı 

Atanın dolluşundan el>edlyete 
inliknline kad:ır en büyük men· 
kibelcrini, Trııblusgarp, Canak· 
kale, lstıklal harplerine ait ebe
di lı:ıtır:ıl:ırını, Ynlo'Çadaki hu· 
sust lıa)alını, deniz gezintileri· 
ni, Tarıh \e Dil kurullaylanna 
nit en karakteri-;tik resimlerini, 
Yugoslnv, İsveç, Iran, İngilig 
ı:rdun de\ Jellerinin büyüklerile 
nıunnschellerini gösteren batı· 

rnl:ırını, Ankaroıl:ı, Bc)lerbe-yl 
s:ır. yındn, Bii) uk Mı ilet l\Iecli· 
sinde 'e m:ınevrular<la, Florya• 
doki h:ı)ııtın:ı :ıi thu5u~i resimle· 
rlnl teshil eden 'Alntürk Albü· 
mu .. Turkiye m:ıtbuatındn Ata· 
ııın fnnl Ynrlığına ait yegüne 
eser hnlindcdir. 

T:ırilıt kıymetine paha biçil· 
meı: alhıim 

30 Kuruş 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mUtehassısı. lstanbul 

Divanyolu. No. 104, Tel: 22398 


