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Çekoslovakya mukabil tekli-'Suriye, Hatay iktısadiya-
r· · d .. M . t b·ıa· d. tını öldürmek istiyor 
illi Un aCafJS ana 1 lf 1 Devlet reisinin başkanlığında yapılan 

Maca,.. meselesinin Aimanqa ve /tal- toplantıda mühim kararlar verildi 

l}anın hakemli~ineverilmes ·n; istıqor 
Ribbentrop bug Ün Roma ya gidiyor Prag, 26 (A.A.) - Muhtariyeti ha-

iz Karpatlaraltı Rusyası hükumeti er-

fM acar D s~a n D ırn rı $\t<e~ ne ıri eU;ır<aJlf D IFil©la kanından dahiliye nazırı B. Edmon Ea-

g~ır tUşmeueır '1'apa~aı(}:( 
... it"'-_ '( 

Ribbentrop Kont Cinno 

sinski ile münak:ılat n:ızırı B. Jülyus 
Revay istifa etmişlerdir . 

Merkezi Prag hükumetile muhtari. 
yeti haiz Slovak ve Karpatlaraltı Rus. 
yası hükumetleri erkanının Macaristan 
la yapılacak müzakereler meselesini 
görüşmek üzere aktetmiş oldukları top· 
lantı<la Karpatlaraltı Rusyası hükume
ti erkanı arasında bir ihtilUf çıkmıştır. 
B. Basinski ile B. Revay, Karpatlaral-

tı Rusyasında bir plebisit yapılması 

fikrine mu:ınz bulunuyorlardı. Halbuki 
başvekil Andrej Brodi ile nazırlardan 
Stefani Fensik, bu fikri kabule amade 
i..'liler. Nihayet meclis, Macaristana Al. 
manya, İtalya, Polonya ve Romanya -
nın hakemliğini teklif etmeğe karar 
vermiştir. 

B. Şvalkovski'nin Budapeşte hük\i-
(Sonıı: Sa. ~. Sii. l) -------- ------------------ _____ _...;......_ _____________ _ 

Hörp talihi Japonlara döndü lt5inci yıldHnilmilmilz 
münasehetlle 

Jurnal dö Mosku
nun bir maka lesi 

isken derun 

İskenderun, 26 (A./\.)~ Suriyenin, 
Hatay.dan gidecek eşyadan yüzde 25 
gümrük almasına mukabele olarak, Ha. 
tay hükumetinin de ayni ~ekilde hare
ket etmesi üzerine tahassül eden yeni. 
vaziyet dolayısile burada devlet reisi 

ekselans Tayfur Sökmen'in başkanlı -
ğında bir toplantı yapılmıştır. Tcplan
tıda meciis reisi, başvekil, vekiller, bir 
kısım mebuslar, tskendenın ticaret o
dası erkanr ve tüccarlar hazır bulun • 

Ingiliz kabinesinde tadilat 
Çemberlayn yeni nazırların isimlerini 

dün Krala verdi 
} 

Güneş klübü . n .. nva tarihinde yeai 
bir sayfa açıhyor 

ı azau : Asım Us 
müdafaa edecek olan Çin kumandı he. 
yetlerinin bol para ile satın alınmış ol. 
duğunu bildiriyor; ihtimal ki Hankeu 
cephesinin birdenbire yıkılması .da ce
nupta her türlü tahminleri aşan mağ
lubiyetin verdiği panik havası ile ala
kadardır. 

____ <_Ya_zısı_ı_nn_cua_c> Futbo ' güreş, denizci-

Uzak Şark hadiseleri Avrupa buh
ranlarını unutturacak derecede ehem 
?niyetli bir safhaya girdi. Japon ordu
su Kantona girdikten sonra bir iki gün 
~~~e ~eçmedi; şimalde Çang-Kay-Şek'in 
ukfımet merkezi olan Hankeu da yi

ne Japon kuvvetlerine teslim oldu. Bu 
suretle şimalde ve cenupta olmak üze
re iki koldan devam eden harp talihi 
kat'i şekilde Japonlar lehine dönmüs-
t" ~ 
ur. Her iki cephede muzaffer Japon 

kuvvetleri karşısında Çinliler umumi 
ve perişan bir ricat manzarası arzet
ftıektedir. 

Hakikat halde Japonların elde ettik
leri askeri muvaffakıyet çok süratli oL 
~uştur. Japonlar cenupta Kanton üze
rıne gitmek için Biyas limanına as. 
ker çıkardıkları zaman şimaldeki Han
~~u:nun zaptı en aşağı birkaç haftalık 
ır ı~ gibi görünüyordu. Biyas limanı

na çıkan Japon kuvvetleri en gün için
de Kanton'a girmişler, hemen hemen 
ayni zc:manda yukarıdaki kuvvetler de 
Hanlı:eu'yu almışlardır. 

1 
Tokyodan gelen bir telgraf, Japor.

karlll cenupta elde ettikleri muvaffa-
ıyetteki sürati izah ederken Kanton'u 

Kanton, cenubi Çinin yegane siya
set ve ticaret merkezidir: bir milyon
dan fazla bir nüfusu olan şehrin mü
dafaası imkansız olunca halk dahile 
doğru hicrete başlamı~tır; bir halde ki 
Japonlar şehre girdikleri zaman bura. 
da kalan nüfusun miktarı yüz bine ka. 
dar inmiştir. Sonra şehri tahliye eden 
Çin kuvvetleri bütün resmi müessese. 
leri, fabrikaları ateşe vermiştir. Yuka
rıda Hankeu'nun işgali de büyük bir 
kargaşalık husule getirmiştir. Yangse 
nehrinin şimalinde ve cenubunda ol
mak üzere bir milyondan fazla insan 
kıyameti andıran bir ricat vaziyetine 
düşmüştür. Şehirde yangınlar başla
mıştır. 

Bu vaziyet karşısında tabii olarak 
Japonların sevinçlerine artık hudut 
yoktur. Tokyo Hankeu'nun zaptı gü
nünü resmen milli bayram yapmağa 

karar vermiştir. Bir hafta gece gün
düz şenlikler yapılacakt:r. 

Zira Pekinden, Şanghay ve Nan'kin. 
den sonra Kanton ve IIankeu'nun zapt 
ve işgali dört yüz milyon nüfuslu Çini 
Japcnlann emri altına almak neticesi
ni veren bir hadisedir. Bundan sonra 
Japonlar Çin.deki askeri hareketlerini 
daha fazla genişletmeğe lüzum görmL 
yeceklerdir.Şimdiye kadar işgal ettikleri 
merkezlerin muhitlerini tanyarak Çang
Kay-Şek kuvvetlerine karşı sadece 
müdafaa vaziyeti alacaklardır. Çang
Kay-Şek'e tabi olan dahili Çin Japon. 
lara karşı tecavüzi bir harp yapamıya. 
cağı için belki de anlaşmak mecburiye. 
tinde kalacaktır. 

Hulasa, bıı~ün JaT)onlar Cin harbi
ni tamamen kazanmış sayılabilecek bir 
merhaleye gelmiş bulunuyorlar. ]apon

(Sonıı: Sa. 4, Sü. 5). 

15inci yll hazırlığı lik şubelerini lağvetti 
Şükrü Kaya radyoda 

söy:ev verecek 

ı-: '\rru<Öycle inşa edilen tak 

(Yazısı 4 üncü de) 

----~----------------------------~..--... Okuyucu!aramızın diişüııcc 
H! clu ·gu'ar1111 sordu~umuz 

~.11 eraklı Bir Mevzu 
• Yt.'lli J,ııı•ıılıınış nllt'ler içinde. 

Kaynana Bir Tehlike 
Midir? 

Kaynana Ne Mevkidedir 
Na5ıl Olmalıdır? 

YAZA 

HİKMEf MÜNİR 
6 ncı sayfada okuyunuz .. - - _ ... -- -

Dün müşterek bir içtima akdeden 
Güneş klübü idare heyeti ile haysiyet 
divanı, esas nizamnamenin verdiği sa
lahiyete istinaden (futbol, gtirc.j, Dc
nizctıik, atletizm) şubelerini lüğvetmiş 
tir. 

Güneş klübü badema. faaliyetini iç. 
timai sahadan maada tenis, golf, at
çılık, atıcılık, kara ve deniz avcılığı 

dağcılrk gibi daha ziyade sıhhat ve 
beden terbiyesini istihdaf eden müma 
reselere inhisar ettirecektir. 

Cun1artesi ilavemizl 
Renkli güzel bir kapak içinde 

~lYlm'hllYlrl~~~nn cnıı!Q)eşnncı yıD 
tdl©>ınYml\=1ıırDe 'lı:alfilsD!$ e<9JDDmoş1tnır 

Diğer renkli resimlerle Leraber 

ı __ 2_4 ___ A_V_F_A __ , 

~iin~i!! p~n~~:. -
Kadın ar için eslek 

J.ıi o tııhsllini bitil'İJ> de iiui\·crsitcyc girc·ı kız talebe <ın Zİ)ılde 

hukuk fakült('sinc kaydotllliyorlnrını':'. Gittikçe nı1.nn bu miktar bu 

~ene erkek talebenin üçte l>iri dcrece,.ini bıılıuıı':'. Zahiren lmkılırsa 
yiil~sek tahsili takip eden bnyanlnrın hıılrnl.n değil, iktı adn nıcrnk et
ıneleı•i lflzım. Zira hatırn şu <lii~iincc geliyor J,i, iinh ersito tnhsilinc>, 
dc,·nrıı eden kadınlar bir giin c\·lmıınck i!"tcrlı!r c iktı nt ilmi sn) esin• 
do nifo iclıırcsinde dalın ziyade mikchhcz ohırlıır; <''kımıl) cre1'" ıniıs
takil bir hnynt gcçkcccklcr ise Jıara knznnmnnın türlii yollarmı 

bulurlar. 
Her hnldc iinhcrsitcli bayanların iktısal yel'ino hukuk11 

tercih etmelerinde bir schcp olncaktır: ı\cnhn tnh il hn) n ım l1ltfrdik• 
tN\• 8onrn. hnyatlarını lmzanmuk için bny:mlaı·a en zlyncl' miisnit ~ö
rü nen meslek tl\'nkntlık, hfıl imlik geldiği için mi hukuk m~ leğinl 

Uıtlyar cdJyorlnr? Yoksa. şimdiye kndnr Jrnclmlnra Yerilen Jınklnrı kA
fl bulmayorlnr dn erkeklere kurr:;ı müt.'ndelcyc .mi hnzıl'lnnı)·orlar? 

llA~ı\.....'i lilll\IÇA"l.'J 
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bakış no talar • a ır 

! 
Türk Tarih Kurumu : : 

tarafından neşredilen 
Bclleten'in ikinci cilt 11 
Kanunusani - Nisan 938 
sayısı Muzaffer Göker, 
Öjen Pittar, Köprülüza
de Fuat, İsmail Hakkı 
U zunçarşılının tarihi ma
kale ve ara§tırmaları ile 
intişar etmiştir· Bayan 
Afetin Belleten' de mün
teşir "Türk- Osmanlı ta
rihinin karakteristik nok
talanna bir bakış" isimli 
değerl,i makalelerini ay- E-

nen alıyoruz: \ -----··· ............... . 
En büyük Türk, 
Bayanlar, Baylar, 
Tarih hadiseleri aynen tekerrür et· 

mez. Çünkü zaman ve mekan kliltür 
üzerindeki faaliyeti ile her cemiyetin 
tekfunülüne tabidir. Bir milleti anla
mak için onun tarihinin derinlikleri
ne nüfuz etmek ve muhtelif devirim-
deki gidişini takip etmek lüzumu karşı 
smda kalınır. Türk milletinin tarihi en 
çok bili:ımeğe layık olan kısımlardan 
biridir. Bu tarih o kadar derin ve ci
han kültür bağlarile perçinlidir ki, o· 
nun içinde Türk cevherlerini lJulmak, 
onları anlamak ayrıca insanlık içi:ı · 
bir de.rstir. Bu geniş ve derin tarih i
çi:ıde yalnız parlak ve iyi şeyleri gör· 

mekle lıalamayız, onun hataları da yeni 
nesilleri mliteyakkız tutacak vasıta

lardan biridir. 

Ben biraz da bu mevzuumla, bu nok 
taları ara§tırnıak için söz almı~ bulil
nuyorum. Tarihten alacağım başlangıç 
çok eski değildir. Yakın tarihimizin bi
ze verdiği ilhamlar ~erçevesi içinde 
kalmak istiyorum. 

Yıl 1299, tarihte bir devir baela:ıgı
cmm menşeidir. 

Hayatlarının sonunu yaşıyan iki im
paratorluk enkazı üzerinde yepyeni ve 
ufacık devletin kökü Anadolu yayHi-

lnr1 içinde Söğüt mıJtakasıdır. Bizans 
artık büyük sarsıntılara tahammülü 
kalmamış. çöküntülerinin a:tmda ezi· 
liyor. Selçuk imparatorluğu kudretten 
düşmüş. parçalanmak mukadderatı 

karşısında boyun eğiyor. 
Anadoluda kurulan bir çok beylik

ler içinde Osmanlı Beyliği çok müte
vazi yeri:ıi aldıktan sonra büyümek 
ve kuvvetlcnebilmek istidadını en !:O:c 
g?steriyor. 13 üncü ::srın eonunda iki 
imparatorluk harabesi üzerinde ma. 
mureler kuran bir mevcudiyet oluyor. 
Bu devletin kuruluşu, zamanı içinde 
e::ı ileri teşkilatın yapılma teşebbüsü. 
ve bundaki muvaffakıyetle tamam o. 
tur. 

13 üncü asrr Anadolu tarihinin en 
hararetli devirterindendir. Bundan 
tam yedi yüz yıl önce 1237 tarihi Sel
çuk hükümdarı Büyük Alieddinin 
ölümünü kaydederke:ı, bu devletin mu 
kadderatının ters çevrili!Jine de bir 
başlangıç olur. Selçuk adı ve hane
danı siyasi mevcudiyet olarak 1300 e 
kadar yaşıyacaktır. fakat şarktan ge
len yeni isti12.nrn, İlhanlılann zebu:ıı.: 
olarak. 

H<>r §eyden evvel şunu kaydetmek 
isterim ki, Anadolu bir çoklarmın 

zannettiği gibi, 11 inci asırda:ı itiba
ren Türkleşmeğe başlamış değildir. 

Anadolu ayni etnik mevcudiyetine ye. 
ni elemanlarını, ayni kökten kopan dal 
galarla 11 i::ıci asırda tazelemiştir. 

"1071 tarihi islim olan Türklerin Ana. 
dolu kn.rdcşlerine kavuşmalarını gös
terir. 

İşte Osmanlı Devleti bu ezeli Türk 
yurdunda kökünü salmakla bahtiyar
dır. 

Bu devletin. üz.erinde siyaseten ya· 
yılacağı yerlerde de bu etnik zemin 
h :ı.zırd rr. 

Coğrafi durumu Osmanlı Beyliği.:ıe 
büyUmek fırsatını veriyor. Avrupaya 
adciı atış, orada ilerlemek için bir b~ 

Iangıçtır. Çünkü bu ilerliyen askeri ve 
siyasi kuvvet yine orada. kendi ırkda§
Jarına tcsadilf etmiş ve beraberce yeni 
binaya malzeme vermişlerdir. 

Bir devlet kurulurken onun temelle. 
ri ne kadar sağlam atılırsa, ömrü o 
kadar uzun olur. Bu temeller. yalnız 
siyasi varlıkta değil, o varlığı da tuta. 
cak olan fikir ve ekonomi hayatının 
tanzimi ile mümkitn olur. İste onun 
içindir ki. biz tarihin yalnız siya.si ce-p 
besinde kalmıyonız. Cemiyet hayatı
nın her türlü safhalardaki gidişi. bi
zim eski ve yeni tarihimizin etüt zemi
nini teşkil ediyor. Osmanlı lmparator
luğu tarihteki biitün imparatorluklar 

Olk:ıuınaın 

SöyDeın<eıro 

Onbeşinci Yıl Kitabı 
B ir mermer levha üzerinoe altı ok müesseselere, yani milletin ve devletin 

on beş yıll.k hayat ve faaliyetinin in· 
kişafı:ıda mües:ıir olmuş olan geniş ve 
kan~ık mekanizmaya dair ~aslı malU
mat almak istendikçe müracaat olu
nacak bir mecelle gibi daima okunacak. 
tır: On beşinci yıl kit.ıhı bir ana ki
taptır. 

- Cumhuriyet on beş yılda ne yap. 
tı ? 

Yazan: 11roftısUr Bayan \fel 
gibi büyüme. yükselme devirleri ve on. 
!arı takip eden bir inhitat devrini ya. 
şar. 

Fakat tarihi:ı bu umumi kanunu Os
man!ı İmparatorluğu için kendine ve 
zamaıuna has olan hususiyetlerile fa
aliyetini göstermiştir. Osma::Iı lmpa· 
ratorluğu tarihi dört devre taltsim e
dilebilir: 

1 - İmparatorluğun kurulması 
ı 2:}!) - 1453. 

2 - Büyük fütuhat, İmparatorlu. 
ğun genişlemesi 1543 • 1579. 

3 - Tevakkuf ve ricat 157!> - 1792. 
4 - İnhitat 1792 · 1919. 
İkinci Mehmet, Fatih u:ıvanını !s

tanbula sahip olmakla alırken, o BL 
zans imparatorluğunun da varisi .:ıl. 

muştu. Haleflerinden Yavuz Selim Mı
sırın fatihi oldu (1517) ve ecdadının 
İmparatorluk mirasına Halife lakabı
:11 taktı. Bu hadise Osmanlı impara· 
torluğunu teokratik bir devlet yaptı 

ve siyasi devlet şefleri din kitabının 
değişmez metinlerile nazari olarak 
bağlı k:ılmağa mecbur oldular. 

Osmanh devleti iki imparatorluğun 
mirasına konarken, o:ıların parçalan
masından doğan beyliklerin de dağıl. 
mış idaresi üzerinde evvela askeri za. 
ferler temin edere!ı:, 16 ıncı asırda en 
büytik imparatorluk arazisi üzerinde 
yerleşti. İdare sistemi, Avrupa:ıın fe
odalite hayatı yaşıyan siyasi mevcu
d~yetlerine, yeni bir örnek verecek 
tarzda ortaya çıkmıştı. "Merkeziyetçi 
bir monarşi,, tipi gösteren bu teşkilat, 
14 üncü asır sonlarında çok iyi işliyen 
ve zamanın ihtiyacca tekabül eder bir 
halele idi; 15 - 16 mcı asırlarda ise 
devletin siyasi inkialfile beraber yü
rümilş, genişlemiş, kuvvetlenmiş ve 
yeni zamanların mühim karakterlerin. 
den biri olmuştur. Bu ctevlet tipi.:ıin, 
Avrupa kavimleri, Osmanlılarda ilk 
örneğini bulmuşlardır. 

15 inci asrm ilk yarısında Anadolu 
ve Rumelinde seyahat etmJ~ olan garp 

seyyahları, Osmanlı İmparatorluğun. 
daki idare:ıin intizamına, ticari ve as
keri yollardaki kervansaraylar teşki

rn.tına, ordunun kuvvetine, memleketin 
refah ve asayişine hayret ve takdir
lerini yazmışlardır. 

15, 16 ıncı asırlarda Osmanlı İmpa
ratorluğunun şarkta ve garpta listü:ılü 
ğü ve dünyanın en büyük aııkeri ve sL 
yasi kudreti haline gelmesi, teşkilatı. 
nm intizamında ve iyi işliyen bir dev
let maki:lesi ile verimli bir kültür fa
aliyetinde aramak 18.zımdrr. 

ldari, askeri, mali, ekonomik işler 
kanunlar ve nizamlarla. tesbit edil
miştir. Devlet otoritesini şahsında top
layan hükümdar, mutlak ve gayri me. 
sut olmakla. beraber, hükfunet teşkila. 
tı merkeT.de, vilayetlerde en uf ak tef er 
ruatma kadar kurulmuş, vazifeler, sa
lahiyetler ve mesuliyetler taksim edil
miştir. Vergi sistemlerinin icaba e:ı 

uygun tarzda tanzim edilmiş olduğu 
arşiv vesikalarında görülmektedir. 

Merkezdeki idare bütün imparator
luk dahilinde en küçük köylere kadar 
varidat membalarını bilmekte ve on
larm !!arf edilecekleri yerleri nizamla. 
rile tesbit etmektedir. 

İçtimai muave:ıet Türk milletinin en 
güzel karakterlerinden birini tebarüz 
ettirir. Osmanlı devrinde dahi bu ha. 
lin hususiyetleri hususi vakıflara ait 
arşivdeki istatistiklerde gErülmekte
dir. 

Ordunun ve donanmanın kuruluşu 

ve işlemesi muayye:ı kaidelere göre 
teşkilatlanmıştı. Harp vesaiti ve tek
niği, şark ve garbın bütün devletleri
ne faikti. 

ı 590 - 1616 yılları arasında Vene. 
dikliler gemilerinin i.ıir kısmını Türki. 
ye tersanelerinde yaptırdıkları:ıt kay
dedersem, Türk-Osmanlı denizcilik 
tekniğinin şöhretine bir misal vermiş 
olurum. Bütün bunların kökünü teş· 

kil ede':l fikir hayatı, Osmanlı devleti. 
nin kuruluş ve yükseliş devirlerinde en 
verimli bir mevkidedir. Maarif inkişa· 
fı zamanın ihtiyaçl~rına uygun görü. 
nüyordu. 16 ıncı asırda imparatorluk 
topraklarında gezmiş ola:ı bir Fransız 
seyyahı, her köyde mektebe tcsadUf et 
miş ve iptidai maarifin Türkler ara
sında garp memlekctlerile mukayese 
edilmiyecek derecede yayılmış olması
nı büyük bir hayretle karşılamıştı. 

Bizim a:""şh·imiz dahi bu asra ait is
tatistiklerde f mparatorlukbki ilim mü 
esseselerinin yayıh§mı gfü:tcren sarih 
ve mühim rakamlnr verir. Ancak, o a. 
srrda bütün Islam alemi hayatında bü
yük bir gerileme hareketi, bu Osmanlı 
medrese teşkilatı:ıda da ken.iini gös.. 
termiş ve çerçeveyi a...~cak kudretlerin 
yetişmesine engeller çıkmıştır. 

Türk edebiyatı, Islam ~ihniyetine u
yarken, yine kendi asit karakterlerin
den mülhem olmuştur. O tarihinden ve 
askerlik me:ıkıbelerinden bahseder. 
Türkün ilim ve sanati, idare etmek 
kudretinde de tecelli eder. Ve onu te
rennüm etmekle bahtiyardır. Coğrafya 
ilmi Piri Reisin ~ahsmda ve eserlerin.. 
de 16 mcı asır ilim ~lemine yeni bilgi
ler kaza:ldırmıştır. 

Koca Sinan, İmparatorluğun haşme. 
tini asırlar içinde yaşatmak için dün· 
yanın en büyük mimarlık kudretini yer 
ylizünde yükselterek perçinler. GUzel 
sanntların ilerlemiye ve A\Tupa eser· 
1crile kıyasta bizi bu asırlarda geri bı
rakan kısımları da Yardır. Resim ve 
beykeltraşlık. din taassubunun menet
tiği bu ranatlar, Türk dehalarına ma
alesef kapalı kalmıştır. Vakıa bir çok 
hattat, mü.zchhip ve nakkaşlnrm i:ıce 
iuce c:c1 fod :::ıa.nac. aft::ıuıuıu yultSeA: 
değerleri arasındadır. Fakat bu asır. 
da Avrupanın rönesans hareketine uy
mamak Türk milleti::ıe çok ı;ey kaybet
tirmiştir. 

Ekonomi teşkilatı 16 mcı asra ka
dar Osmanlı imparatorluğunu yüksel. 
ten bir mevcudiyet olmuştur. Bu hu
susta Osmanlı devleti Ortazaman garp 
devletlerinden büsbütün farklıdır. O. 
nun eko:ıomi hayatında devletin yük· 
sek elile tanzimi vardır. Ziraat devle· 
tin iç ve dış ihtiyaçlarına göre merkez· 
den idare edilen bir haldedir. Her yer. 
de hangi iskelelerde ne gibi Ye ne mik
tar hububat, et, meyva, mahrukat, yağ 
vesaire gibi maddeler geleceği onla. 
rın nakliye, tahmil ve tahliye masraf· 
lR.rı ne fiyatla satılacağı muayye:ıdi. 

lç piyasadaki ihtiyaç bu suretle temin 
edildikten sonra ihracata da müsaade 
ed,ilecek şeylerin miktarı ve fiyatı tes
bit edilirdi. 

Emniyet ve asa~ verilen ehem· ' 
miyet, köylü smtfınm çalışmalannm 

verimini arttırmak bakrmmda:ı. çok 
faydalı idi. Sanayi hayatı teşkil~tlan. 
mış bir haldedir. Her sanat erbabı, hu
susi teşkilatında yer alrr ve Devletin 
bunlar için kurduğu nizamlara uygun 
hareket etmeğe mecbur kalırdı. 

Bazı büyük merkezlerde muayyen sa 
natlarm Meta temerküz ettiği görülür. 
Harp sa!layii bilytik bir inkişaf gcster. 
mlştir. LUks sanayii Avrupa modasın
da yer atacak kadar kuvvetlidir. Me
sela Edirnenin deri işleri gibi. 
Osmanlı lmparatorluğunda iç ve dış 

ticareti devletin hakimiyeti ve niza· 
mı içindedir, l 6 ıncı asırda Avrupa i. 

(Devamı 8 inclde) 

----Casus Lavrens 
Arkndaşı Balkanlarda 

Konferans Veriyor 
Londradakl (İnglllz Xasımlar aır· 

liği) namına Yugoslavya, Bulgar!S' 
tan ve Romanyada casus Lavren5111 

hayat ve maceraları hakkında ıtoll' 
!eranslar vermeğe memur edllen sır 
Robert Stores Romanyadn. buıunıı· 
yor. 

Londradan doğruca Zağrebe, or&· 
dan Belgrnt ve Sofyayn uğrayıp kOll' 
feranslal' \"erdikten sonra. şl!Jldl 
BUkreşte olan Stores, eski bir geııe
raldir. Yakın Şark ve Mısırda uıuP 
seneler ' 'azlfe gören Stores çok tıln· 
kenımel nrapçn öğrenmiş \'C 190!1 St' 

nesinde Lord Klpcnmerın matyetlll' 
de çalışmıştır. Yugoslav . gazeteler~ 
nln verdiği malf'Jmnta göre, caS1l5 

Lavrr.ınsl Kral HUseylne vaktllc ıs· 
nıtao ve şarkta yaşayan blltlln ıııil· 
letlerln haleti ruhlyelerlni çok iyi bl' 

len Storcs umumt harpte Arapları 
lbtfJAle teşvik edenlerin başında r01 

almıştır. 

Lanensle olan samJmt dostıdıl 
sayesinde, casusun bUtUn maceraW 
rını ya.kından görUp öğrenmışUr· 
KudUste lngilterenln en yUksck bit 
memuru olarak 1917 den 1926 sene· 
sine kadar bulunmuştur. Belgrattt' 
ki Vreme gazetesi bu adamla görllf 
tUklerlni yazarken La.vrens hakklil' 
da söylediği şu sözleri kaydediyor; 

"1918 senesinde bir Bedevt kıfl>' 
fetlyle KudUstcki makamıma geJell 
bir ziyaretçiyi kabul ettim. Kim ol• 
duğunu tanımadan arapça uzun uz~ 
dıya görUştUm. Sonradan hayreti' 
öğrendim, ki bu, arkadaşım Lavreı:ıS
tir. O, esrarengiz bir (kahraman) 
dı. Yanınızda. otururken ne zaIIlşt 
çıkıp uzaklaştığının farkında oıaııı~S 
dınrz. BugUn KudUste, yarın . MısJI" 

da. ldl ve kendisini tanıtmamakta fe( 
kala.de mahirdi. Onun ölUsUnU ve kO' 
nulduğu mezarı da biliyorum. Habe' 
şlstanda görUndUğU ve yahut ba,şt• 
yerlerde Jşler karıştırmakta olduğll' 
na dair söylenen efsaneler doğru de' 
tildlr." 

Soryada cıkan (Zora) gazeteslll/ 
Uıı:; o;>•v•v"' Ud.h.ö.JÜU"' Ql..t .ıid.).UilHl."1 ~"' 

riyor: 
''O, Kral Htiseyinin yanma sık sıl> 

giderdi. Bu gidişlerln°den birinde Laf 
rensi Kra 1 HUseyine tanıtmıştır. N 
rap ihtildli bundan sonra başlaIIlıŞ' 
tır. Onun dostları arasıuda Hfca~ 
Kralı HUseyln, Siyonistler lldorl 
Vaytsma.n, Osmanlı SadrA.zamı }{~' 
mil paşa vardır .KudUste umumi ""' 
ll bulunduğu seneler zarfında HırJS' 
Uyan, MUslUman, Ara.p, Yahudi 'fe 
bUtUn halkı yekdlğerlne sevdlrerel 
idare etmiştir, 1926 senesinde l{ıb' 
rısa, oradan da Afrlkaya tayin oıuı:ı' 
muştur. 

Bulgar gazetcollerlne beyanatt' 
bulunan Stores, kilc;Uk, fakat katıtl 
bir kitap göstermiştir. Bu kitaP• 
Lavrensin en çok sevdiği bir kltaP' 
mış. Hayatının son günlerinde cll' 
sus bu kitabı dalma yanında butull' 
dururmuş. Sekiz Usandan alınJ111ş 
eserleri blr araya toplayan bu noto· 
1.J>Jf, lnglllzce, fransızca, almanclJ• 
İtalyanca, rusça, Arapça, lAtlnce .,e 
yunanca şllrlerle doldurulmuştur· 
lnglliz m uharrJrlerinden Morls :EW 
ring'ln tertip ettiği bu kıymetli eser· 
de sekiz lisan üzerine yazılmış cll 

müstesna şiirler toplanmıştır. 
19H senesinde motosikletle seY8 ' 

hate çıkacağından biraz önce cıı.sU5 

bu kitabı okumuş ve motosiklet Jill' 

zası olunca da ölmUştUr. 

La.vrens tam H yaşında ölmUŞ " 6 

bu kitabı, en yakın dostu Storese \11>' 

slyet etmiştir." 

Bulgar gazetecilerine beyanat \1C' 

rirken Flllstlndeki lhtllflle ve AraP"' 

ve, önde Büyük Şc.f'in enerjik 
batlı o güzel başı; altında XV ra1tamı ... 
Cümhııriyet Halk Partisi Genel Sek. 
reterliğinin bugün~rde ne§rettiği, "On 
beş yılın kitabı'', iş~e. bu mfımılı kapak 
içinde 611 büyük sayfadan mürekkep a
zametli bir eserdir. Dündenberi elim
de bulunan bu eserin -okumak ve 
tekrar okumak vadiyle- başındaki 

ithafı, Atatürkün onuncu yıl nutkunu 
ve on beş yılın kronolojisini hatmet
tikten sonra, muhteviyatını öğrenmek 
üzere, diğer sayfalarını dikkat ve ihti
mamla çevirdim. Bir günde, bu 611 
sayfayı, bir roman okurcasına dahi, o
kumnk imkansızdır. On be§ gün, bil. 
mem, yeter mi? Cümhuriyet~n bir ne. 
vi tarihi, yahut o tarihin malzemesı 

elan bütün o ma!Umatı, hadiEelerin iza. 
hını, mukayes:li cetvelleri kelime ke
lime, satır satır, calı:c b::ı.hitı tetkilc et
meli, grafikler ve hnrtalar üzerinde iti
na ile durmal:dır ki eserin mükemmc:
liği hal.k·n~a s~rih bir fil::r cdinilcbil· 
sin. Esase:t böyl: bir 1dt~p her miincv. 
vori:ı ne:indc en göze görü . 
nOr yere konulup Bilyük Millet Mec. 
lisi, Parti, Halkevleri, ve bütün teŞld-
15t1yle Vekaletler, milli bankalar ve 

Bu suali, dudak bükerek, goranlar 
bulunabilir. Bu gibilere on be§inci yrl 
kitabını okumalarını tavsiye ederim. 
On beş yılda cwnhuriyet, her şeyile, 
bir vatan kurmu~tur. 

Bir ecnebi dostum: "Memleketinizi 
yabancı gözü ile görmeliydiniz!,, di· 
yordu. On:..•n bu sözlerinde en derin gıp
tayı o::udum. Bu yabancı, yifm:nci 
asnn r.~l?l tcrnl;kil :rini idrak etr:ıış bir 
meml:k .. t:n çocueu ic;i: ''Siz, garı:: ce
rr.iye~:ni.1 n:: !:adar kötü1üklcri varsa 
h:p .. ·n: bHerC'k bertaraf ettikten sonra 
m:cl -:niy::timi::"n iyi taraflanrı almak 
z ~ •• ~sını gC.:stcr :iniz,. C:i~:lrdu. Şayet 

bugl~, bu m:mlel:ctte mcmn•ın clrn:· 
yanlar var!a bunlar ancak ~athi ve dar 
görüşlüler, veya e!:ki rejimlere mensup 
oldukları i~in cıimhuriyetten zarar glk. 

------~--------~----~~--~~--=---~-:-:::~-~--=-=-'.'"'.""':-~~-:--::-::=-:::::::-=-::::::::::::::::'~---,>1?~~-=-~-==~ç~:;:r- ~---:::::~~:::.:_.;:-~-__.. 
Yazısız Hıkaye: 

(Devamı 3 üncüde) Az tamah, çok ZAt'tll' getirir ... ' 
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~P~ii_ş~~~ı 
Agrıyan bir 

yerim iz! 
.. l'ıklnn tıklun dolu bir tramvay ... ö

n~~dcki iki kişilik kanapcde elbiseleri
~ ınletecek kadar biribirine girmiş, bir 
adrnla bir erkek var. Belli ki sevişi-

YorJa 'V ' 
r. -"-adının arada sıra.da arkadaşı-

:a .bakarken kirpiklerinin ipek yelpa. 
esıle alevlenen gözleri, bana bu ina. 

~§ı Veriyor. Adeta ,kendilerinde değil
ker .... Bazan sözlerinin arasına yalnız 
c~ndılerinin anlryabilecekleri yarım bir 

d Urı:ıle karışıyor ... Bunun düne, yahut 
aha yakı b. . .. b' . n ır zam.ana aıt cıcı ır ıma 

Olduğunu, ancak kadının yüzündeki 

tnana değiştikten sonra anlıyorum. 
d Bir aralık, içlerindeki tatlı dünya

b an dıı alemine çıkarak, sinemadan 
ahsetnıeğe bac::ladrlar. Galiba, ilanla· 
~ ~ . 
. n sxralandrğı bir duvarın önünden ge-
ç~!0rduk, ve yine galiba .cnlarla bu :z değişmesi arasında .derin bir ya
ınJık vardr. 

Dönüp ben de baktım: 
d Napolyon kılığına girmiş bir aktör, 

Onuk, aptal gözlerle baktyordu. Na
Polyonun muazzam projeler, ağır sa. 
vaş pl5.nlarile yüklü o m~hur çıkıntı. 
lı aln 
b' 1 namına, bu adamda sade dağınık 
~r ka~ül, bir tutam saç, yenirini şaşır
b § hır küçük kuyruk görülüyordu. 
d uruşunda .da o büyük adamın mana 

olu hali yoktu. 

Genç kadın: 

a··- Onu bu halde ~örünce, öyle üzül
d urn, Öyle üzüldüm ki sorma.. diyor

d u~.liiç o adam değil... Gözleri bile 
cgışrniş. O dokunaklı güzelliğin böyle 

~~ızın biçare bir hale gelişi ne fena ... 
onlürnü inkisarlarla doldurdu. 

O söylerken, dikkat ettim, arkada
srnın k 1 
~ k u akları kızarıyor, şakaklarında 
81 

dan çenelerinin nabızları atıyordu. 
Bir durakta in.diler. 

d.~:n, kendi kendime kalınca §Öyle 
U§Undürn: 

l -:- Çocuklar için ayrı bir d uygu a. 
~mi kabul edilebilir. Bu alemin için
--!:rtenkeleler, ejderha, parmak ço· 
&'..., ~. ""'") --••&.J,.U A•&. Ull..1....1..&.1 .. .1.4 -S..JA.A..&J.--..J.'"' 

li oruıebilir. O yaşta bir sinema kandi-

k ne (yıldız) güneş gibi tapanlar çr-
arsa §aşılmaz. 

Fakat koskoca bir kadın, hem de 

ianında sevgilisi bulunan bir ka<lın, 
töa~~ana, yok bilmem hangi perde ak
}3 ru.nc gönlünde nasıl yer ayırabilir? 
t cnıın bildiğime göre gönül bir taht.. 
ır Ve bir tek sultanı .clur. Galiba ba. 

ıı . 
ınsanlann kalpleri, sinema sa!onla-

~l kışı~ meydanları, yahut her küçük 
tnesınden ayn "hu! hu ı lar gelen 

g~ ·~ 

uvcrcin kutlukları gibi 'Jir şey .... Ka· 
zara b' . h 
1 . ırı çıl:tt mı, hemen oraya arf-
t crınden gizli davetler sızan bir "boş
burı., leVhası asılıyor. Bari boş şeyin, 
oŞalrnış şeyin insana ne soğuk ürper. 

~eler verdiğini bilseler!. .. Bunu olsun 
ogren se 1e,. '· .. 

liA.ıl/i.ış • Yoksa, aktörle:·e gön ül v e· 
re · 
t n kadınlar, onların şahıslarındaki 
encV'Vilden, çeşni değişikliğinden mi 

'lllcdet umuyorlar, sonsuz susuzluklarL 
:;~ giderrneğe çalışıyorlar. Sinema ip. 
~ asında böyle ruhi bir .davanın da ye-
ti "9'ar ' mı .... 

H . S. 

Beygirler Ürkünce . .• 
~ leaıuınpaşada Börekçi Bayram scka
gnıda oturan arabacı Ömer Canakıy
~: ~276 numaralı ve çift beygirli a
h , 81Yle dün Karaköyden geçerken 

di;a~Iar bir.denbire ürkmüş, alabil
~ lcrıne koşarak eski gümrük soka -
gtnda Aiekonun köseleci dükkanının 
canıekA 
a anına çarpmrşlardır. Camekan ve 
tlardan b' . . - kı 1 ırının ayagı rı mıştır. 

larrn U 
le ın cadelesine dair sorulan sua-

• casusun arkadaşı: 
' 'V' . 

l aktııe Lavrens Arabistanda bu
unnıa 

le saydı, Araplar böyle mücade-
ta _..lllezdJ.. Araplar mUcadeleyi 
"' vtre rı.stcn öğrendiler. Simdi onun 
~·e U • 
Silt~ arını kullanarak lngiltereye 

~Cltlyorlar." demiştir. 

yeni Ticaret Anlaşmasından D Ü n k Ü Kaza n 1 n 
Sonra , , 

ltalya mal almaya muhakemesı bıtti 
h 1 

Şoför Suçlu Görüldü a Z 1 r a n 1 v Q r Evvelki akşam saat 20 sıralarında 
Italyadan şehrirr.iztlel\.i aJn.kadar Tahtakale civarından geçen kam

lhracat tacirlerine gelen haberlere yon şoförü lsınall karşısına çıkan a.
göre, !talya bu yıl memleketimizden rabacı Cavitten yol istemiş, arabacı 
mühim miktarda ,Pamuk, yapağı ve da kenara çekilerek yol vermiş, an
tiftlk a.lmağa karar vermiştir. ca.k, zaten yerde bulunan Ye araba-

Bu hususta bir kısım tanınmış fir- nın sol tarafında yürüyerek dizgin
malardan da talepler vaki olduğun- leri o şekilde idare eden Cavit yol 
dan alakadar ihracat tacirleri icap vermiş; fakat arabaya binmediği i
eden hazırlıklara başlamışlardır. Bu çin yanından geçen kamyon ile ara.
arada Sümerbank, Bursa Merinoz banın arasında sıkrşaı·ak beyni pat
fabrikaları da ayni maksatla faali- lamak suretiyle ölmüştü . 

yete geçerek icap eden numuneleri Yakalanan kamyon şoförü İsmail 
hazırlamaktadırlar . Bu nümuneler dün, cürmü meşhut kanununa göre 
alil.kadar yabancı tacirlerin eline gi- talıkikat1 bitirilerek adliyeye sevke
der ~iımcz derhal sevkiyata ba.şlana- dilmiş, dördüncü asliye ceza mahke-

caktır. 

Pamuk mahsultimtiz bu sene bol 
old..ığu11dan ltalyadan başka yapıla
cak. taleplere de cevap vermek imkll

nı ol:ı.caktır. 

Tüccarların elinde de ayrıca kül
liyetli miktarda tiftik ve yapağı bu
lunduğundan istekler e tamamile ce

vap vermek kabil olacaktır 
Halen memleketimizin muhtelif 

yerlerinde 50 bin balyaya yaklaşa

cak derecede kabarık bir tiftik stoku 

mevcuttur. 

Pazarlıksız satış 
Her Gün 25 - 30 Esnaf 

Cezalandırılıyor 
Pazarlıksız satış kanununun ne 

şekilde tatbik edildiği belediye ve 
zabıta memurları tarafından sıkı bir 

surette kontrol edilmektedir. 
Kanunun t atbikine başlanalı yir 

mi altı gün olmasına rağmen bazı 

esnafın hAlft. kan undan bihaber gibi 
görünerek halkı aldatmak istedikleri 
yapılan teftişlerden anla <ştlmakta

dır. 

Her glin 25 - 30 kadar cezıı. zaptı 
tutulup belcdiYQY_Q._gönderilmckte
clir. Bu ceza zabıtları dıı.lm1 oncUmc-
ne sevkedilip 20 şer lira para ecza
sı tarholunmaktadrr. Cezalar ka
bili itiraz olmadığından hemen tah

sil edilmektedir. 

Tuhafiyeciler, kunduracılar, şap
lia ve elbise satanların yanlış etik.et 
koydukları, pazarlık ettiklerl, yahut 
hiç etiket koymadıkları tcsliit u

lunmuştur. Kanuna tam olarak ria
yet edenler ise bakkallardır. 

Esnaf Cemiyetleri 937 
Bütçeleri 

939 senesi bütçelerini hazırlamak 

üzere bütün esnaf cemiyetleri faaliyete 
geçmişlerdir. Bunun için senelik he • 
sap hulasaları tetkik olunmağa başlan. 
mıştır. 

Aldığımız malumata göre cemiyetler 
bu sene, açılalı iki ay olduğu halde çok 
iyi bir randıman vermekte bulunan es

naf hastanesine t ahsis edilmek üzere 
büt çelerinde mühim miktarda bir yer 

vereceklerdir. 
Geçen yıl 101.550 bin lirayı bulan 

bütün cemiyetlerin bütçe yekununun 

bu sene 115 bine kadar çıkacağı umul

maktadır. 

Ahmet Kara Avrupadan 
Döndü 

Bir müddettenberi Avruparun muh
telif yerlerinde tetkiklerde bulunan 1s
tan bul ticaret v e sanayi odası birinci 

reis vekili B. Ahmet Kara şehrimize dön. 

müştür. 

B . Ahmet Kara Avrupada kaldığr 
müs detçe yaptığı tetkikler hakkında 

çok esaslı bir rapor hazırlıyarak İktr -

sat V ekaletine gönderecek , ayrıca oda 
meclisin de izahat verecektir. 

At,. Kısrak, Katır; Genel 
ithalat Rejimine Dahil 

Genel ithalat rej imi kararnamesine 
bağlı elli sayılı list ede yazılı mallar a. 
rasma, at, kısrak ve katırın da ilave e. 

di lmesi t ekarrür etmiş, bu hususta 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaletin.den 

Bütün Gümrük dairelerine t ebligat 
yapılmıştı r. 

mesindc de muhakeme olunmuştur. 

Suçlu şoför: 
- Kabahat ölen arabacıdadır. 

Bana yol verdiği halde çekilmedi; 
ben hareket edince atların hafif ya
na kırmaları üzerine sıkışarak öldü, 
demiş, beraetini islemiştir. 

Dinlenen birçok şahitlerden sonra 
mahkeme, şoförlin suçunu sabit gö
rerek kendisini sekiz ay hapse, 2 O 
lira para cezasına mahküm etmiştir. 
lsmail kararın tefhiminden sonr a 
tevkif edilmiş, eczasını çekmek ü ze
re tevkifhaneye yollanmıştır. 

Borcunu inkar Eden 
Mahkum Oldu 

Emine adında bir kadına olan 

borcunu inkar ederek yemin eden 
Süleynıaniyede bakkal Niyazi, birin
ci asliye ceza mahkemesi karariyle 
6 ay hapse mabküm edilmiştir. 

Yük Altında Kalan 
Arabacı öldü 

Evvelki gUn Çatalcadan çHt bey
girli arabasına. yüklediği 18 balya 
ile lstanbula gelirken yolda atların 
azrnasiyle devrilen yliklerin altında 
kalıp ağır surette yaralanan Halil 
lbrahim dün sabah kaldırıldığı Cer
rnhpaşa hastahanesinde ölmliştlir. 

1.;esct. a.a117 a ..auJrio...-ı::ı~u.h .ı:ra.9iıo 

tarafından muayene o el ilmiş ve def
ni ne ruhsat verilmiştir. 

Demir çalan adam - Çağaloğlun
d a Ycc.ligün matbaası tarafından 

yaptırılmakta olan inşaattan demir 
çalan ve kaçarken Hobyar bekçisi 
Ahmet ta.rafından yakalanan hırsız 
nurhanctlin dördüncü asliye ceza 
mahkemesi tarafından 2 ay 10 gn 
hapse mahkCım Qdilmistir. 

---o 

Madam Atina 
Tahliye Talebini Müddei

umumilik Reddetti 
Randevuculuk, altın kaçakçılığı 

Ye kadm ticareti yapmak suçların

dan yakalanan Madam Atina birkaç 
glin evvel suç ortağı Katina ile bir· 
likte sorgusu sonunda tevkif edil
nıişli. 

Diln, Madam Atinanın veka.letini 
deruhte eden avukat Sadi Rıza, hQ.
disenin tahldkatmı idare eden dör
düncü sorgu hAkim liğine, istida ile 
mllracaat ederek, mUekkili rande· 
vucunun kefalete rapten tahliyesini 
istemiştir. 

Dördiincll sorgu ha.kimliği bu is

teği reddetmiştir. 

Diğer taraftan Madam Atinanm 
faaliyeti elrafmdan mllddeiumumi
l:k ,zabıta ve gümrük muhafaza toş
l.iialları tarafından yapılan tahkika.t 

gittikçe ilerlemektedir. 

---o-

Hususi Muhasebe Kayıtları 
Dahiliye V ekaleti h ususi muhasebe. 

lerin mali kayıtlarının tanzim şeklinin 

organize edilmesini kararlaştırmış, bu 
maksatla bir komisyon seçilmiştir. Bu 
komisyon.da vilayetlerin belediyesin -

den de bir I]IÜmessil bulunacaktır. 

Ticaret Bankası Umum 
Müdürü Geliyor 

Türkiye Ticaret Bankası Umum M ü

dürü B. Sait Başağm bugünlerde şeh
rimize gelmesi beklenmektedir. B. Sait 
Başak bankanın muhtelif şubelerinde 

tetkilerde bulunacak, vaki olan bazı 

şikayetler sahiplerini dinliyecektir. 
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lstanbul - Londra 
asfalt yolu 

Her Memleket Kendine 
Düşen Yolu Y aptınyor 

Nafra Vekft.leti denizden vapurla, 
karz.dan trenle girenlere karşı çok 
çirkin bir manzara arzeden şehrimi
zin Yenikapı ile Kumkapr arasındaki 
tenE-ke evleri, Balrklr lıı astahanesi 

civarındaki ahşap kulübeleri yıkma
ya karar vermiş, bu hususta icap e
den faaliyete geçmişti r. 

Bundan başka şehre giden yolla. 
rrn da en kısa bir zamanda kış bas
madan ikmal edilmesi için alfi.kadar
lara icap eden talimat verilmiştir. 

Ayrıca Londra - İstanbul asfalt yo
lunun da kısa bir zamanda ikmal e
dilmesi için her memleket kendine 
düşen yolu yapmak için bllylik bir 

faalıyet serfetmektedir. 
!sto.nbul - Londra asfalt yolu Flor

ya pHl.jlarınm ehemmiyetini bir 

hayli artıracaktır. 

Ziraat Vekaleti 
Dört Zirai Tecrübe 
İstasyonu Kuruyor 

Ziraat VekAleti memleketin muh
telif ye r lerinde olmak ilzere yeniden 
10 ziraat tecrübe istasyonu açmağa 
karar vermiştir. Bun un için bir mUd
dettenber l muhtelif bölgelerde ya
pılmakta olan tetkikler ikmal edil

miş, bu husustaki projeler hazırlan

mıştır. Projelere nazaran bu istas
yonlar ziraat mekteplerinin bütün 

hususiyetlerini ihtiva edece}r, her 
türlll teçhizat ve tesisatı da buluna
caktır. Bunun için icap ettiği takdir
de Avrupanın muhtelif yerlerinden 
traktörler getirilecektir. 

Ziraat tecrübe istasyonlarında mü
tehassıs ziraatçı yetiştirilmek iste
nildiğinden, bunun için Almanya. 
dan vesaireden mütehassıs ziraatçı 

profesörler celbolunacaktır. 
Bu hususta hazırlanmış olan pro-

işacetlec: 

Bir çocuk 
muharriri 

Yazan: Sadri Ertem 
'•Yüce ve çiçekleri,, Tevfik Tanyc· 

lacın çocuklar için yazdığı bir küçük 
kitaptır. 

Çocuklar için yazılmış olan bu ki
tabın muhtoviyatı beni daha ziyade di
lin güzelliği, samimiliği ve sirayet has. 
sası bakımından al~kalandırdı, çocuk 
için yazı yazmak, bizim dünyamıza 

gerçekten uzak bir pencereden bakan 
insana bir şeyler anlatmak cidden 
müşküldür. Fakat okuyan çocuklarda 
alaka uyandırdığına şahit olduğum bu 
yazılar bende tecessüse benzer hisler 
uyandırdı, "Yarımay,, mecmuasında 

hemen sık, sık Tagorvari nesirler ya.. 
zan muharririn üstü sükutla örtülmüş 
ve fakat derinden derine kaymyan bir 
ruhu var. Sükutu aksettiren sesinde 

filozof, derya.dil ve hayata lakayt gö. 
rünmektcdir. Fakat bu muharririn i

çindeki ince bir sızıyı, derinden gelen 
feryadı hissetmemek mümkün değil

dir. 

Banal olmıyan bir hassasiyet çerçe

vesi içindeki bu ruh haleti çocuğunu 
kaybetmiş bir babanın ıztırabından 

kuvvet almaktadır. Tevfik Tanyolacın 
ölen yavrusu onda sadece ferdi bir ız

tırap tesiri bırakmamış onda ç.c<:uk 
sevgisini hazin bir hassasiyetle canlan. 

drnnıştır. 

K aybolan çocuğunun yerini tutan ço
cuk sevgisi bu çocuk muharririnin di. 
yebilirim ki en bellibaşlı hususiyetini 
teşkil etmektedir. 

"Yüce ve çiçekleri,, ndeki ruh yakın
lığı sanıyorum ki bu sevgiden, bu has
sasiyetten ilhamını almaktadır. 

Göırünen 

Oku nan 
S©>yOeını en 

jeler l klndtcşrinde t opl a n acak o la n (Baştarafı 2 incide) 

ziraat kongr esinde tetkik edilecek- müş olduklarını farzedenlerdir. HalbU
tir. 

Kış Münasebetiyle 
Belediyenin Tamimi 

V ali ve belediye reisi Bay Muhittin 

Üstündağ tarafından bütün vilayet ve 
belediye teşkilatına mühim bir tamim 
gönderilmiştir. 

Bunda krşın yaklaşmakta olduğu ci
hetle resmi dairelerin yangından ko
runması hakkında 933 senesinde icra 

vekilleri tarafından neşredilmiş olan 
talimatname hükümlerinin tamamen 

tatbiki istenmektedir. 
Bundan başka elektrik tesisatının ye

ni baştan kontrol edilmesi, gece bek. 
çilerinin kontrol sa atler i yoksa bunla
rın tamamlandırılması da bildirilmek

tedir. 

Yeni Halde Tetkikat 
Vali ve belediye reisi Bay Muhittin 

Üstündağ i'le muavin Bay Ekrem Se. 

vencan ve iktısat işleri müdürü B ay A· 
sım Süreyya Kerestecilerde halin ya -
nmda ilave olarak inşa edilen binayı 

gezmişler, inşaatı kontrol etmişlerdir. 
Yeni bina iki aya kadar tamamlana· 
caktn. 

Şehir Meclisi 
Yeni Şehir meclisi ön ümüzdeki salı 

günü saat on dörtte içtima edecektir. 
Yeni intihap edilen azaların seçim 

mazbataları gönderilmektedir. 

Mektebe Gidip Talebeyi 
Dövdü 

içerenköyünde kahveci 48 yaşında 

Salih dün 16 ncı ilkmektebe gitmiş, 

kendisine hakarette bulunmuş olan !. 
marn Mustafanın 11 yaşındaki oğlu 

Hikmet i tutarak adamakıllı dövmüştür. 

Çocuğun şikayeti üzerine kahveci Sa

lih yakalanmıştır. 

Sümerhankın Boru F abrikaıı 
Dah iliye V ekaletinden belediyeye 

gelen bir tamime göre, Sümer Bank 

tarafından K arabükte kurulan fabrika
larda demir boru da imal edileceği bil. 
dirilmekte, boru ihtiyaçlarının Banka

ya yazılması istenm ekte<lir . 

ki bu r ejim, düşmanlarını bile affet. 

miştir. Realist ve vatanperver olanlar 

on beş cumhuriyet yılının tahakkuk et

tirmiş olduklarını hatırladıkça ilerisi 

için daha çok kuvvet ve cesaret bula

caklardır. Onlara da on beşinci yıl ki
tabını sık sık okumalarım tavsiye ede

rim. 

Başucu kitabımız Nutuktur. O n be

şinci yıl kitabı da onun altına yerleştL 

rilmeli ve birincinin kc.ymuş olduğu 

prensiplerin nasıl çelik bir azimle bi. 

rer birer hakikat olmuş, tatbik sahası

n a nasıl konulmuş olduğu ikincide ra

ltamJarı, tabloları ve hartalariylc gözle 

görünür ve elle tutulurcasına, müta
lea olunmalrdır. 

On beşinci yıl kitabının bir karii sı 
fatiyle kararım budur. Ve bütün Türle 

muharrirlerine düşen vazife ise onuıı 

ihtiva ettiği meseleleri teker teker ka. 

rilerine izah etmek olmaktır. - N. 
Baydar "ULUS,, 

• • • 

O n beş yıllık Cumhuriyetin, mem~ 

leketin terakki ve mkişafı sa. 
halarında bu kadar senelik Osmanlı 

impartorluğuna tefevvukunu katiyet

le gösteren bu eseri herkes gibi ben, 
benim gibi de herkes almak ve edin

mek istiyor. Yalnız görmeği kafi ad. 
dedenler az olduğu için bu kıymetli e
serin milyonlarca basılması lazımdır. 

Altı yüz küsur sahifelik büyük bir e
serin bu kadar büyük bir miktarda ba. 

sılması şüphesiz ki çoğa mal .clacak -
tır. Ancak bugünkü rejimi meydana ge
tirenlerin muazzam eserlerini takip e

den ve onların işaret eyledikleri yük -

sek yolda yürüyenlerin ve yürüyecek 
olanlarrn ken.di rejimlerinin muvaffa • 
kryetini gözle görmek istemeleri hak
kındaki tabii hakları kar§Isında ''On 

be~ yılın,, kitabmr hiç olmazsa birkaç 
yüz bin basarak yurdun her taraf•na 

dağıtsak l 
KEF 
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15inci yıldön· mümüz Amerlkaya giden Ribbentrop bugün 
Romaya gidiyor" müous.~betlJe Doyçlant vapurun-

urna 1 do Mosku- da yangın çıktı 
nun bir makalesi 

Mosko\'a, 26 (A.A.) - Tas aj:ınsı bildi
H:ror: 

Jurnal de l\losku, Türkiye cumhuriyeti
nin on beşinci yıldonümii hakkında bir 
maknle neşrelmiş ve gazetenin güzrl bir 
köşesine Cumhurbnşkanı Alatürküıı porı. 
resini koymuştur. 

. G:ızeıe, Cumhuri)et Türkiyesinin istik
W icin olan müc:ıdelesiııin larihini hülii-, 
sa ettikten sonrn diyor ki: 

Sevr muahedesi Türkiyeyi par":ıl:ıyor 
Ye onu )'arı müstemleke v:ıziycline ko.ru-ı 
yordu. Türkiye, ):ıh:ıncı müd:ıhalelcr )Ü

ıilnden müşkül günler ge"irdi. f ngilizler 
tıİrnfınd:ın t~ci edilen Yunan kılnaıı "a
sayiş ve nizamı lemin i"in" Anadolunun 
içlerine kadar sokuldulıır. ht:ınbul itiltır 
ordulıırı t:ır:ıfınd:ın işgal edilmişli. Yu
nanlıl:ır Anknr:ı:rn doğru ) ürüyor, Fran
sızlar Kilikyoyı, ltalyanl:ır da Antnl):ıyı iş. 
gal ediyorl:ırdı. Jlallil lngillz işgal mlHrc
zeleri Knnıdenbdeki S msun:ı k:ıdnr niifuz 
elmiştl. Türkiye yalnız lıir tnraCta, So"
yct cumhuriyetlerinden sempati ,.e dos
tane yardım buluyordu. Türkiye Biiyiik 
Millet l\leclisi hükümeti bu cumhuriyeHcrle 
"Dostluk ve kıırdeşlik muahedesi" nktel
mlşti. 

G:ııete, Türkiye cumhuriyetinin 15 yıl
lık bilançosunu yaptıktan sonr:ı şô) le de
vam ediyor: 

"On beş yıl içinde Türki>·e cumhuriye
ti birçok mühim ıslahat başardı. 1!)2 ı es
ki Osm:ınlı imparatorluğunun son ankazı 
olnn h:ılifeliği lü'!vellikten sonr:ı, yeni 
Türk hükumeti dinl devlellen tamamen 

1 ayırdL Mıı:ıman Jıiiklcştlrdi. hocal:ınn 
imtiynzlarını kaldırdı. K:ıılın seçim hak
kını knznndı ve nmme hizmetlerine girdi. 
Kıyafetin Avrııp:ılılnştırılm:ısı ve Arap 

harfleri yerine ı:ıtin harflerinin ikamesi 
di~er birçok ıslah:ıtl:ı birlikte, Türkiyeyi 
sür'atle A ,·nıpa medeniyetine bağladı, ev
velce memlckrıtc mevcut olmıyan birçok 
endüstri dol'idu. 

Nevyork, 26 (A.A.) - ZO ilkteşrin

dc Bremerhaven'den Nevyork:a müte -
vcccihen hareket etmiş olup Ternöv'de 
kain Milor burnunun 320 kilometre 
cenubu ~arkisinde bulunmakta olan 
Döyçland vapurundan dün gece bir is~ 
tim.Jat işareti alın:m~tır. Bu İ!arette ge 
minin ambarlannda yangın çıkmış ol • 
duğu bildirilmekte ve acil yardım is
tenilmekte olduğu beyan olunmaktadır. 

Nevyork, 26 (A.A.) - Doy!rland va 
purundan alınan yeni bir telsiz, müret
tebatın yangını söndürmcğe muvaffak 
olduklarını teyit etmektedir. Maama 
fü:, icabında yardımda bulunmak üzere 
iki gemi. Doyçland'ın bulunduğu ma_ 
halle doğru yollan:ıa devam etmekte; 
dirler. 

Nevyork, 26 (A.A.) - Hamburg A
merika Layin'in mümessili, saat 6,5 ta 
Doyçland'ın süvar;sinden şu telsizi al
mış oL::luğunu söylemiştir: 

"Yang n söndürülmü§tür. Fecir vak
ti yolumuza devam edeceğimizi ümit 
ediyoruz .• , 

lngiliz kabine
sinde t3dilat 

Londra, 26 (A.A.) - İngiliz ka
binesi bugün san.t ll de B. Çenıber
laynin riyaseti altında toplanmıştır. 
Parlft.rnentonun mesaisine başlaması 
pek yakın olmasına binaen bu içti
man hususi bir ehemmiyet atfedil
mektedir. Umumiyetle BaşveklUn u
mu mi siyasete ve mlllt müdafaanın 

tenslkine ait programın kabulUnU 
pnrlfımentoya teklif etmesine ihti-
mnl verilmektedir. 

Ciano ile teslihat mese
lesi de görüşülecek 

Berlin, 26 (A.A.) - Havas ajansı· 
muhabirinden: 

B. Ribbentrop'un Romayı ziyaret e _ 
deceği halıeri öiyaset ve diplomasi ma
hafilinde büyük bir hayret tevlit et -
miştir. Bu seyahatin Alman hariciye 
nazırı ile Polonya sefiri arasında dün 
yapılmış .olan görüşme neticesinde ka· 
rarlaştırılmış olduğu zannedilmekte idi. 
Resmi Alman mahafili ise Alman ve 
İtalyan hariciye nazırlarının te1akilcri 
imkanının on beş gündenberi tasavvur 
edilmekte olduğunu beyan etmektedir. 
Bu telaki, her iki tarafın mütekabilen 
yekdiğerinden malUmat alınası mahi • 
yetin.de olacaktır. Almanya ile İtalya, 
hali hazırda mevzuu bahsolan bütün 
meseleler ve bilhassa Macar ekalliyet. 
leri meselesi hakkındaki no'ktai nazar. 
larmı teati edeceklerdir. B. Ribbentrop 
ile Kont Ciano, bu bapta Roma - Ber
lin mihverinin çerçevesi içine bu me· 
seleler muvacehesinde iki memleketin 
takip edeceği müşterek hattı hareketi 
tayine çalışacaklardır. Mülakatta tes
lihat meseluinin de mevzuu bahsola
cağr söylenmektedir. 

Roma, 26 (A.A.) - Alman ajansı 

bildiriyor: 
R-;ı11a siyasi mahfilleri, B. Von Rib. 

bentrop'un Romayı ziyaretinin Macar 
- Çek meselesindeki ihtilaflardan ileri 
geldiği hakkındaki şayiaları yalanlamak 
tadırlar. 

Roma, 26 (A.A.) - B. Von Ribben. 
trop•un yarın Romaya yapacağı ziya • 
ret salahiyettar mahfillerde Roma -
Berlin mihverinin i~lemesi çerçevesi -
ne giren normal bir hadise olarak kar
şılanmaktadır. 

Macaristanla Çekoslovaltya arasında 

1 Tfrtkiye cumhuriyeti bilhassa şimdiki 
beynelmilel ,·ııziyel içinde yeniden milli 
listiklatinin bir tehdidi karşısında bulun:ı
rbilir. Faşist müte:ırrızl:ır, stratejik vaı~
ycti ve h:ım m:ıddeleri itibariyle kendllerı-
1ni celbeden Türkiye hakkında geniş t:ısav
lvurlnr beslemekte ve onu kendilerinin 
ıh:ırp gayelerine hizmet ettirmek istemek-
1tedirler. Şantajla, tehditle, her türlü po-

zuruna ta.mamiyle mütecanis bir ka- ki vahim ihtilafın doğrudan doğruya 
Cblne ile çrkmnk istediği zannolun- müzakere y.oluyla faydalı bir şekilde 
7 maktadır. Başvekil, bu husus hak- tetkik cdilebitece~i kanaati mevcuttur. 

a- Bahusus k~ Budapeşte ile Prag ara
snıdaki müzakereler tekrar inkıtaa uğ. 
ramı~ ve beynelmilel bir h:oıbcm m:ulij_ 

ne müracaat edilmesi lüzumu hasıl ol
muştur ki, ihtilaflı memleketlerin ba
tı ve orta bölgeleri için bu teışebbüsü 

İtalya ve Almanya yapacaklardır. 

B. Çemberlaynfn par!Amento hu-

Illk kombinezonlarla ve "pasifik" iktısadt 
ve mnıt hulul dedikleri ,·asıla ile, tanrruzi 

ldevletlcr, baıı "demokratik'• devletlTe~in 
1 müsnmeli:ılarından istifade ederek, ur
ldyede kökleşmeye ve onu nürutl_:ırı. altı~n 
olmaya çalışıyorlar. llizıat Turkı)'enın 
itinde dahi ç:ılışnn faşist alanlar Türkiye 
hükümetini pasifik devletlerden TC kollek
tir emniyet prensipinden uuılrJaştı:m:ı"ya 
cnlışmaktadırlar. Bunl:ırın C:ı:ıliyetı Tur
kiyenin milli istikliilinl haltnlıımnya ve 
Türk milleti tarafından cetin kurt~uş m~
cadclesi sonunda elde edilen nctıce!erın 
ilgasına matuftur. Türkiye on heşincı yıl
dönümünü "ok karışık bir enternasyonal 
yazi:rct i"inde tesil ediyor. • • 

Coğrafi ve politik miihim lıir ı.eln~ı 
noktasında bulun:ın Türkiye cumhurı~·e~ı, 
barışın tahkimine ve bir dünya kıtalının 
tehdidi altında buluo:ın lıcşeriyelin müda
faasına tesirli bir surette h1'ıılim olabile
cektir. 

Ankara telefonu 

X azı Bilmeyenler Hakkında 
Ankara, 26 (Telefonla) - Yazı bil. 

mlyenlerle imzalarını elle yazmağa 
muktedir olmıyanların vcmelerdcn pa 
rn. alırken kullanacakları mahkuk mü
hfir veya imzalarla parmak işaretleri· 
nin nasıl muameleye tabi tutulması 18-
zrmgeleccği hakkında alakadarlara teb 
ligat yapılmıştır. 

iktınat Vekaleti Teşkilatı 
Ankara, 26 (Telefonla) - İktısat 

Vekfileti teşkil.atma vereceği lüzumlu 
ge~eme şekli hakkında alakadar dai. 
relerden malumat istedi. Buna göre 
kanun projesi hazırhyacaktır. 

Hukuk Fakültesinde Bir 
J Merasim 

, Ankara, 26 (Telefonla) - Hukuk 
fakültfsinde profesör Süheyip Nizami 
bugün idare hukuku imtih~n:na ba:,;la
m~dan evvel b-J kürsünt:n değerli pro
fesörü Mustafa Şerefin yük:ıek hatıra
sını yadetıniş, bir dakika ayakta durul
masını telda etmiştir. f mtihana gözyaş
larik devam edilmiştir. 

Trenlerde Seyyahat Edecek' 
Zabıta Memurları 

Ankara, 23 (Telefonla) - Sivil o. 
larak hüviyet varakasına müsteniden 
demlryollarmdn reyahat eden zabıta 
memurlarından nakliyat resminin bı.h
sili !llrum.u..;ılakadarlara tebliğ edil
miştir,. "' \.. 

~·· -

kmdakl niyet ve taıavvurlarını 
ftrkca. izah etmek suretiyle arkadaş
larına umumi siyasetini tasvip veya 
reddetmek ve herhalde önUmUzdekl 
müzakerelerin arifesinde vaziyet al
mak imkAnıoı bahşedecektir. 

Esasen umumi fikir, kabinenin 
Başvekile tamanıiyle mUzaharet ede
ceği ve bu mUzahareti temin edecek 
e;>·inş B. Çemberlayn ile Lord Hnll 

faksın son nutuklarını telhis eden 
aşağıdaki formUl olacağı mcrkezin
dedır: Mllll pHl.nda Ye toslihat saha

Bu ziyaret esnasında diğer mesele
ler ve bilhassa Fransa ile İngiltere ta
rafından teslihat hususunda alınan 
tedbirler üzerine İtalya ile Almanya 
için ortaya çıkan meselelerin de görü. 
şüleceği zannedilmektedir. 

sında kuvvet, beynelmilel sahada sU- ----------------
kun ve uzlaşma .. 

I.-ondra, 26 (A.A.) - B. Çembcr
lnyn yeni nazırların islmlerlnl bugUn 
Bukfngaın sarayında krala vermiş
tir. 

Südet mıntakasından 
Çekos'ovakyaya 

girecek eşya 
Uzhorocl. 26 {.A.A.) - Karpatıar

altı, Rusyası, halka hitaben bir be
yaname neşrederek dil anlaşmazlık 
lnrındıı. lıUyUk mUsamaha gösteril -
nıcsini istemiştir. HUkümet, nyni za
manda, derhal tatbik edilmek Uzerc, 
Karpatlnrnltı Rus.rnsıncla komUnist 
partisini her tUrlU faaliyetine niha
yet ,·erilmesini de kara raltına al -
mıştır. 

Prng, 26 (A.A.} - Hllkumet SUdet 
mıntkası menşeli eşyanın Çekoslo -
vak cumhuriyeti dahlline vergisiz 
girmesine karar Yermiştir. Bu suret 
le, umumi ilstihsalfıtta bir takım gUç 
lüklerln önUne geçilmek istenmek -
tcdir. Filhakika, SUdet Alman mties 
so:.;eleri ile ÇekosloYak mtiesscsclerl 
nrasmıla, yarı işlenmiş eşya, iptidai 
madde ve yahut işlenmiş eşya teati
si hakkında bir çok anlaşmalar mev 
cuttur. Tedlyelcr, iki hül<:iımct ara -
sında kaarrlaştırrlmış olan hususi 
bir kllring vasıtasile yapılacaktır. 
l toedildbiga,atflgrd cm!öy cmföy p 

Futbol F ederaayonunda 
Ankara, 26 (Telefonla) - Futbol 

federasyonu a9baş'kanlrğına Ankara 
bölgesi sabık başkanı Ziya Ateş getL 
ri1di. - ··--

Çekoslovakya 
(Baş taralı 2 nclde) 

metine vereceği notanın muhteviyatı 

işte bu son karardır. 
Prag, 26 (A.A.) - Aşağıdaki resmi 

tebliğ n~redilmiştir: 

Cümhur roşkanırun salahiyetlerini 
kullanmakta .elan Çekoslovak hükume
ti, Karpat - Rus başvekili B. An.dre 
Jibrofy'yi vazifesinden affederek yeri
ne Monsenyör Volesini tayin v: kcn. 
disini nazır Beci.nski ile birlikte Ma. 
caristanta müzakereleri idareye memur 
etmiştir. 

TEKLİFLERİN ESASI 

Prag, 26 (A.A.) - B. Şvalkovski, 
Çekoslovakyanın Macar notasına olan 
cevabını saat 18 de Macaristan orta el· 
çisi Kont Vettsein•e vermiştir. 

Prag, 26 (A.A.) - Çek mukabil 
tekliflerinin a~ağıdaki noktaları ihtiva 
ettiği haber verilmektedir: 

1 - Çek hükOmcti, Müni'.ı anlaşma
larına göre, ancak Macar ekalliyeti 
mevzu bahr.-;labileceği ve etnik mahi
yette diğer meselelerin müzakereden 
hariç tutulması icap edeceği kanaatin. 
dedir. 

2 - Hükumet Macar ekalliyetlcri 
meselesini Almanya ve İtalyanın ha.. 
kemliğine vermek hususunda mutabık
tır. 

3 - Macaristana verilecek toprak
ların devri tarihile bu işe müteallik fen
ni meselelerin tesbiti de hakemlere ait 
olmalıdır. 

4 - Çek hü'kiımeti bu devir muame
lesini hazırlamak üzere muntelit bir 
M;ı.car - Çek komisyonunun derhal 
tcskillni teklif etmektedir. r 

Milletler Cemiyeti ile 
mUnasebatıoı kesiyor 

Tokyo, 26 (A.A.) - Domei ajansın
dan: 

Resmen bildirildiğine göre bir sey
yar Japon kolu dün saat 19 da Han. 
keu'nun şimali şarki kısmını işgal et
miş olup bu mmtakada yayılmaktadır. 

Dün ayni saatte Yangçe nehrinin ce 
nup sahilinde kain Kotiyenden hareket 
etmiş olan diğer Japon müfrezeleri ise 
bütün gece Uçang istikametinde iler. 
lemişler ve saat 5 de bu §ehre girmiş
lerdir. Bir çok Çinli, Japon krtaatına 
karşı anudane bir mukavemet göstere
rek Kanton - Hankeu demiryolunun 
ccnubuna çekilmektedir. 

Tokyo, 26 (A.A.) - Domei ajansın. 
dan: 

Hariciye nazırı, Japonyamn Millet· 
ler cemiyetile her türlü teşriki mesaisi 
ne nihayet vermeğe matuf olan bir ta. 
kım tedbirleri meclisi hasa arzetmiş
tir. Hatırlardadır ki, Milletler cemiye
ti konseyi geçenlerde Japonyaya kar_ 
§ı ferdi olarak zecri tedbirler tatbikini 
tavsiye eden bir rapor kabul etmiş idi. 

lngili:; sefiri tauassut edecek mit 

Londra, 26 (A.A.l - Çindeki İngi
liz bUyük elçisi Sir Archibald Clarke, 
çarşamba günü Yunnana varacağı ve 
derhal Mareşal Çan Kay Şeki göreceği 
bildirilmektedir. Elçinin hususi bir va 
zife.sini hamil bulunmamakla beraber. 
Çin - Japon ihtilafında lngilterenin 
tav:ıssutu zamanının gelip gelmediğini 
tetkik imkanını bulacağı zannediliyor. 

Japon Bar'biye Na...""1.rıtttn beyanat\· 

Tokyo, 26 (A.A.) - Hankeunun su. 
kutu hakkında Hava!'! ajansı muhabiri
ne beyanatta bulunan Harbiye nazırı, 
Haytaga.kl, şöyle demiştir: 

"Kanton ve Hankeunun sukutundan 
sonra Çan Kay Şek, artık ufak bir ma 
halli reis vaziyetine düşmüştür. Yeni 
Çini vücude getirmedikçe ve Uzak 
Şarkta devamlı bir sulhun temellerini 
atmadıkça gayretimizi eksiltecek degl 
liz. Ancak bu i§ler olduktan sonra din 
ıenecegıı;; ıcap ederse, ~ının en uzak 
yerlerini de istila edeceğiz.,. 

Bir Japon partisinin dilekleri 

Tokyo, 26 (A.A.) - Saigonatano. 
nun başkanlığındaki Tohokai partisi 
Prens Konoye verdiği bir takrirde. Çin 
~ kaznrulan neticelerin istismar cdil
mcdini. İngiltere, Fransa Ye SO\'J'etler 
Birliğinin hesaba katılmamasını, yeni 
bir Çin doğduğunun ilan edilmesini, 
işgal edilen topraklarda Japon alcyh
t.ı:ı.rı hareketlere nihayet verilmesini, 
Çindeki yabancı imtiyaz bölgelerinin 
kaldırılmasını vr ,....n deniz gümrük. 
!erinin Japonya tarafından idare edil
mesini istemektedir. 

Yunan Krah seya
hate çıktı 

Atinıı. 26 (A.A.) - Kral saat 21.10 
dn Paris yolu He Londrayn hareket 
etmiştir. Kral mütenekkiren seyahat 
etm~ktedir. 

Faşist meı-llsl nden 
Japon yaya 

"' 15 inci yıl hazırlıg 
Şükrü Kaya radyoda 

söylev verecek 
On beşinci yıldönü:mü hazırlık1Jtl 

bitirilmek üzeredir. Şehrin birçok tarıi 
larında güzel ve büyük taklar yapıl' 
mıştır. 

Bayram münasebetile vapurlar, traııt' 
vaylar, trenler ücretlerinde tenzilat 1' 
pae<ıklarclır. 

Ankara radyosu bayram günle~e 
devamlı neşriyat yapacaktır. Buna ıif 
olmak üzere bir program hazırlanJl)lf 
tır. 

28 birinciteşrin günü saat 13 te 1•: 
tiklal Marşı ile radyo açılacak, saat 1' 
te Dahiliye Vekili ve Parti Genel Se~ 
reteri B. Şükrü Kaya bir söylev vere· 
cektir. 

Bunu izcilerin zafer abidesi önünde' 
ki antiçme merasi~i tak:p edecek, sol!' 
ra fas·lalı bir surete muhtelif vek!Jef' 
ler namına Cümhuriyet devrindeki ili: 
kılaplaı ı izah edici konferanslar veri' 
lecektir. 

Başvekil 
Bu akşam gidiyor 
Şehrimizde bulunan Başvekil B. Ct' 

lal Bayar, Cümhuriyet bayramı nıera: 
siminde bulunmak üzere bu akşa~ 
eksprese bağlanan hususi vagonla J.ıt' 
karaya gidel:ektir. 

--------------------------....,,,,,, 
Tol<atta Zelzele 

Tckat, 26 (A.A.) - B11 sabah s••1 

7,05 te altı saniye devam eden kuV"'1' 
li bir yer sarsıntısı olmuştur. zar•' 
yoktur. 

Suriye 
( Oat tarafı 1 incide) 

muştur. Meselenin ehemmiyeti takdİ' 
edilere1c esaslı karar1ar alınması ettt' 
fın.da görüşmeler yapılmrştır. Suriycrıitl 
Hataya gönderdiği Avrupa mamulit1 
eşyanın doğrudan doğruya temin, ıır 
hay ihracatxnm anavatana yapıhnat1-
transıt muamelesınde ttaJep tuccarıarı' 
na azamt teshilat gösterllmui, butı• 
rağmen dost ve kom u SuriyeniJI 
müşkülat ihdası halinde anavatanın '" 
nup vilayetlerinden bir kısmırun traıt' 
sitınin İskenderun limanından yapılııt" 
sı, bu suretle öldürülmek istenen lİ" 
tay iktrsadi hayatının bilakis canlandr 
rılıp inkişaf ettirilmesi hakkında ınil ' 
zakereler yapılmıştır. Alınacak ola11 

tedbirlere dair ticaret odası erkanı ofd 

ileri gelen tüccarlar nafia vekili:ıİI 
başkanlığında toplanarak ıüratle ~ 
rapor hazrrlıyacaklardır. 

Antakya, 26 (A.A.) - Devlet reitl 
İskenderundan buraya gelmiştir. Hat" 
biyedeki ikametgahlarında gece yarı' 
sına kadar devam eden bir toplantıdl 
gümrük vaziyeti dolayısile alınması 1" 
zımgelcn tedbirlere dair Antakya tÜ'°' 

carJarı ile görüşmeler yapılmıştır. 

ORDU VE REYHANiYE 
KAZA OLDU 

Reyhaniye, 26 (A.A.) - Bug11t' 
devlet reisi ekselans Tayfur Sökmen'itl 
huzurlariyle kaza teşkilatı dolayısi~ 
meruim yapılmıştır. Bu suretle ye 
hükumetin teşkilinden scnra Ordu .,e 
Reyhaniye nahiyeleri kaza haline Ç~ 

Roma, 26 (A.A.) - Bliyilk fa]!st 
meclisi, pazartesi akşamı Il. Musoll
ninin riyaseti altında saat 22 den 
2.05 e kadar suren bir içtima aktc.t
miştir. l\Ieclis, bir tebliğ neşretmiştir. 

rilmiştir. ~ 
----~--------~----------__..,, 

Bu tebliğde, "Jnponyaya samlmt ve Harp ta 1 i h i 
derin dostluk" hisleri lbl~ğ olun- ~ 

mnlı:tndır. Meclis, ezcUmlc I.-lbyanrn J a p Q n 1 ara do" n d U 
dört eyaletinin bundan böyle mi1li 

toprağın eczasrndan olacağını mU- (Oıt tarafı ı incide) 
beyin bir takrir kabul etmiştir. ya işgalleri altına aldıkları Çin topr•).. 

f 0 Jl j 1 f z t 8 k J m l JZ 8 l I p larmda nüfusu ile Mançukuoyu ve J'O' 
reyi birle~tirecek olurlarsa Uzak sar~ Londra, 26 (A.A.) - İngiliz takı- s "' 
ta doğrudan dog·ruya kendi kumand'-miyle Anuı)a krtası muhtelit tnkrmı bit 

arasındaki futbol maçını Ustun bir ları altında üç yüz mily.on nüfuslu 

oyundan sonra sıfıra karşı Uç sayı ile 
Jnglllz takımı kazanmıştır. Oyunun 
ilk yarısının neticesi 2-0 idi. 

KudUsle sükôn 
Kudüs, 26 < A.A.) - Şehirde sükfın 

teessüs etmiştir. ~izam ve fısayiı; 

hUkUm sürmektedir. Maamafih Va-
roşlnrda tecaYUzler devanı etmekte
dir. Filistinin şimal mmtaknsındn 

birçok hlidiscler zuhur etmiş olduğu 
haber verilmektedir. 

kuvvet vücude getirmiş olacaklar~' ,,_,_ 
Bundan sonra bütün Avrupaya ~e 
merikaya karşı kafa tutaca1dardrr. r~ 
kin, Şanghay, Nankin, Kanton ve J!P 
keu şehirlerini zapteden Japonya yal" 
nız Çini, yani Çang.Kay-Şek kUV"letlfi 
rini değil, bütün Avrupayı ve Amerik•r 
da mağllıp etmiştir. Bu itibarla bal'ii ıl 
miıe mevru olan Uzak Şark h!disele 
bütün dünya tarihinde yeni bir satıif" 
nin açılması demektir. 
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Bir milyoner ev atlık arıyo 
Birçoalrının b lediği bu alih 

kUşun..-a. kimse talip d~ğil 

Fakat hiçbir mektebe de kendi ismini 
vermemiştiı-. 

Başlıca mvki, mektepleri gezmek, 
kendi pnrasmdnn istifade ederek yeti
şen binlerce talebenin çnlışmnsmı gör~ 
mekti. 

GUnli:ı birinde dişleri arasından ıs
lık çalan bir çocuk görmüştü. Çıplak 
başlı. ince dudaklı Samuel du Pont 
onun bu halinden hoşlanmıştı. Zira, 
kendisi de, öyle dişleri arasından ıslık 
çalmak itiyadında idi. Çocuğu evl~thk 
edinmek istedi. Fakat a:ınesi, bn.bası 
razı olmadı. 

100 sene farkı 
\'azan: Niyazi Ahmet 

On beş yıl içinde dokuma sanayl
lnde Cöruıen inkişaf, cidden hayret ,.e 

recek mahiyettedir. Türk malı ise, 
desen ve dayanıklık itibarile Avrupa 
tnnlından aşağı kalmak şöyle dursun 
bilhassa dayanıklık cihetinden Ue
tUndur de. 

Dutun bu muvaffakıyetlerln sırrı, 
~lbette ki cumhuriyetin kudretinde
dir. 

Yuz sene cn·el lstanbulda bir tek 
lrnaıa.thane bile yoktu. 

Tarth~i Lfltfi Efendi, 1243 yılı vu
kuatı sırasında asker ayakkabıları
nın Pahalılaşması yüzUnden HUk6-
ıetce bir tabakhane kurularak divanı 
hUaıayun kalemi ketebesinden bir 
efendinin nazır tayin edildiğini ya
:ı:a.r. 

Ayn.f sene vukuatı sırasında lpllk
banenın kuruluşunu şöyle anlatır: 
a. "Kırk Uç senesine kadar Tersane! 

tnlrede iplik imaline mahsus kA.r
lıane Yoktu. Senet sabıkada EyUp ka
sabası civarında Taşlık burnunda 
Sultan saravı mnhalllnde inşasına tn . 
h eşru olunan iplikhane bu sene hep 

itam olmuştur. On beş carkı ba
\•fdl r. Beher çark yevmiye on beş 
1
"Yeye kadar pamuk ipliği imal e
:er. 01 Vakit henUz vapur ltuvvcti 
k onuz şuyu bulmadığından çarkları 
atrrıar ile idare ederlerdi." 

Meşhur cephane fabrikatarll Samoel 
dur Port cebinden bir ~ek defteri çıkara.. 
rak bir yaprağına rakamlar yazdı. Sonra 
eoförU Emberton'a: 

- Al yavrum, dedi. Sana 8000 İngiliz 
liralık ilk Ucretini veriyorum. Ben ya· 
~ mUddetçe, her sene böyle hltc;;ek 
alacaksın. Ve bugUnden itibaren benim 
oğlumsun. ·' 

Şoför Embcrton çeki aldıktan sonra bi
ran için duraladı. Uykuda olup olmadığL 
nı anlamak için kendi kendini çimdikle· 
dl... Evet, acry:r hissediyordu. Demek ki 

rUya görmüyordu. 

Şotör Emberton bugüne kadar muhte
lit zenginlerin yanında çalışm~tı. Fakat 
onlardan hiçbiri, Emiı.nuel du Pont'dan 
daha garip değildi. 

Her eeyden önce, daha birinci günden 
itibaren ona eotör Uniform&SI giydirmek 
istememişti. Ak§amları yemeğe kendi 
ııofraaına çağırırdı. Fakat §imdi bUtUn 
bunların hepsini gölgede bırakacak bir 
hldise oluyordu. 6,000,000 ingiliz liralık 
bir servete varis olmak ... 

Öyleya ..• Bir milyonerin evlatlığına ka.. 
bul edilmek ne demekti? .. 

Emberton o akşam, garajın üzerindeki 
kilçilk evine gideceği yerde, milyoner 
babalığı tarafından kendisine tahsis edil· 
mie olan saray gibi bir binaya götürüldU. 
Uşaklar, hizmetçiler. karşısında elpençc 
divan duruyorlardı. Bu hal, şoförU §3eır
b)•ordu da ... 

GUn geçtikçe bu e9.1kmhk, canıııkmtL 
sm& döndU. Zira şoför Emberton bütUn 
arkadaşlan gibi kendi işini kenui görme· 
ğe alışmıştı ve müstakil olınağı severdi. 

İJlllkhnnc daha c...-vel yapılmak is
ton:rntş, Sim on adında bir Ermeni Av
rupada gördUğU bir fmal!thanenln 
~Unıunoslni kurmak istemiş. Fakat O kadar ki, gördUğU hizmetlerden llti
-!_::ııcerllcrln nizamı cedld usuıunc fatlarclan ııkılmağa bafladr. Kendisine hiç 
tQ ---,.-·---•~& ,sıu1 • \.&a...--.....uu.ıa.\,G.I\. ...,....., -..~,. .-.-u.ıu.1&}1 gu.u..a.:ı~f5~uı .........,.,,~ ... t-

rrebatındnn fhtlrazen meydana ne varmcaya kadar giydirenlere diş bili· 
trlı:arrıamamış". yordu. 

Sır memleket, ki yurda fayda ve Bununla teraber, bu işi sonuna kadar 
~efah getirecek tesisat kuramıyor, götUr.ıeğe azmetmişti. Zengin bir ada
'Y UtJ:naktan korkuyor. bir ordu, ki mm oğlu olmanm ne mana üade ettiğini 
llıllrdun nıUdnfnnsmı omuzlarına al- öğrcnmefe mecburdu. 

t ltıken Yurt içinde başkasına muh- Şoförün diğer günleri sıra ile, kımıen 
:<:. olmamak fikrini bir tUrlU haz- teni:s seyretmek, oynamak, parkları do. 

0 edemtyor. lşte yUz sene evvelki taşmak, nihayet milyoner babalığı ile o· 
lltnnnıı TUrklyesl... tomobil gezintisi yapmakla geçiyordu. 

15 Yıl Evvel Bugün 

1 Ö!üınu ile bütan Türkiyeyi tedavi kn
•uı 1 , c mc:z ncılara garkeden Ziya Göknlp, 
·~un 
tcııı sabah kı:z, erkek liseleri, askeri mek-
ler er, darülfünun tnlcbcleri n on bin
..... cc halkın iştirak ettiııi muauam bir . .,~ı·a . tı 
llıli sımlc Sullnnmııhmul türbesine gömill-
l•rş~ür. Üstadın tabutu )'olda hep parmak.. u,ı~ 

Unde taşınmıştır. 

~ 

Emberton bu gezintiler esnasında, ken 
dlleri için yeni bir şoför tutulduğunu gör. 
dil. 

Emberton rahat edemiyordu. Her kö. 
şeyi dönügte, her otomobil rastladıkça 

yeni şoföre talimat vermek istiyordu. 
Gözü dalma yoldaydı. Yola bakmaktan, 
yanındaki ile konuşmağa fırsat bulamı· 

yordu. -: 
Birkaçay için Emberton, mümkün ol -

duğu kadar iyice bir vakit geçirdi. Fakat 

.~----... ---............................. ~ 
~1eşhur bir diplomatın hatıraları 

Istanbuldan Ankaraya 
'7 \'ar.arı: Frao!aum eski Ankara Elçisi Şaınbröo 

-=- 8 -
\>e .AJJ.:u8!anm ihtirasları Ayasofyaya. 
°?ad Yaıre:ıcye kadar dayanacak ve 
tı? ~Ortodoks ayinler mi yaptıracak. 
.A.\1\ıst CSnıen bizim müttefikimiz olan 
dib· ~a 1739 da Belgrat his:ırlan 
~etinde ıınza. edilen mütarekeye ria
lltıı:ı edeeek mi idi ? Frederikin dehası 
nıaı da. hareket eden Prusya da ih. 

edılenıezdl. 
Bu ena· hald _ ışeler altında bunalmış bir 

nuş e elçı ltc:ıdisini, onun lisanını ko
diy:adıkları bir memlekette hisse. 
hakkrdu. Osmanlı hilkumetinc bir §CY 

leoilt~:a .rnuraceatte mi bulundu. söy 
c~u... inı Ya bir Rum tercüman ter· 

.... e Cd" 
'l' ht ıyordu, yahut. ltalyan. 

~Uk E n he.!' padi:ah rıkı'.;ında d:ı. "Bü
nı tak!:r.rdı,, hnzretıer:ne ihttramları· 
retle . nıc mecburdu. Sadrazamı ziya. 

ile ~1 pek sayılı jdi. Hükümct erkanı 
c ı>ek az temasta bulunurdu,hatta 

hiç bulu:ımazdı. Ancak notalarla mu
habere etmeğe mecbur kalan elçi • bu 
notaları da çok dünyada onun kadar 
iyi yazmasını bilen yoktu - Pek nadi
ren tesir göstermiş olan bir usulü 
kendisine yol ittihaz eden !lk devlet 
mümcssilidir. 

Fikrini a.:Jlatmak için ne müşkülat 
çekerdi! M. JUl 'Kambon, salfilıiyetli 

bir ins::ın sıfati ile: "Müzakere muha
vcrcdir,, diyor. Sözlerilc ikna kuvve
tini haiz olan bu elçi için temasların· 
da, görtişmcktcn va:rgeçmeye mecbur 
oluşu ne acıdır! Onun söz:lerini:ı her 
birinde bir mana farl:ı vardı ve bu o. 
nun lehinde idi. Halbuki o söylemek 
is~t!diklerini ancak yazı ile bildir;yor
du ve bunu tcrcürr.anlo.r, tahr!f edi
yorl:ı.rdı. 

1928 de İstanbula geldiğim zama:ı 
Yugoslavya b~hca askeri müttefiki-

nihayet tahammUl edilemiyecek ı'IDleı 

gelip çattı. Yapılacak bir şey kalmamıştı. 
Bulunduğu mıntakadaki sinemaların hep. 
sine gitmi~. filmlerin kfıffcsini görmllştil. 
Her sporu ynpmı!]tı. Her lliks macerayı 
denemişti. 

Emberton, derin yeis içinde olarak, 
garaja gitti. Orada hizmetçiler, otomo -
billerl yıkamak, t.cırJzl.;ımek ile meşgul
düler. Eskl şoför bir müddet onlara 
baktıktan sonra dayanamadı. En mükeın. 
mel terzilere dikişi en iyi kumaştan ce· 
ketin! çıkararak, hizmetçilere yardım et
miye kalktı: 

- MUsaade eder misiniz arkadaşlar, 
diyordu. Ben de sizinle beraber çıılı3a -
yun. 

IA1tln bundan sonra, tekrar lUks haya· 
ta dönmek ona pek zor geldi. Hiçbir ~ 
görmemek, hiçbir gaye beslememek onun 
canını son derece sıkm13tr. Alışmağa C.:'\· 

Iı3mıştı ama., ne çare ... 

Dı.uıw.ı U-ino vc-~ô? ~n aar y 
gibi evini bırakarak, ucuz, ve alelade 
yerlerde yaşamağa bruıladı. Bu suretle 
kendini daha mesut hissediyordu, 

Bu vaziyette, eski şoför ile, ke:ıdine 
bir servet vaadeden babalığı, hfila 
mektuplaşmakta devam edersede, baba 
lık pek meyustu. Zira, 6,000,000 ingiliz 
liraya çıkan servetine 18.yik bir varis 
bulamadr~na esef ediyordu. Onun i
çin, yeniden birıni arnm:ı.K lazmigcele
ceğine Uzlim üzüm üzülüyordu. 

Samuel du Pont ailesi müesseseleri 
harbi umumi senesi:ıde 5,000,000 ster· 
lin kazanmıştır. Bizzat Samucl du 
Pont'un hayat sigortası, dünyada en 
yüksek sigorta ücretidir. 

Bununla beraber, elindeki parayı ne 
yük acısı, evlat sahibi olmamasıdır. 

O:ıun iç.in binlerce liralık hayırlar i.,_ 
lemiş, başkalarının çocuklarına. bak· 
mıştır. Birçok mektepler yaptırmıştır. 

mizd1. İki fikir kardeşi olan Yunanis. 
tanla Romanyada, her biri kendisi i
çin bizim sevgimizi kazanmağa çalr. 
şıyordu. 

Cumhuriyet Türkiyesi de artık bi
zim dilimizden anlayan bir memleket
ti. 

1930 da 1stnnbulda toplan.a.:ı Balkan 
konferansında Başvekil İsmet Paşa oel 
seyi fransızca söylediği nutukla açtı. 
Konferansın genel sekreteri, edebiyat
çı ve şair Ruşen Eşref de müzakerele. 
ri bu dille hulasa etti. Söz o.lan Balkan 
devletleri murahhasları da ::ıutukları
nı fransızcn söylediler; yalnız, vaktilc 
Osmanlı imparatorluğu içinde bulun • 
mamış olan Balkan memleketlerinden 
iki murahhas müstesna. Bize öyle ge
liyordu ki. eski sultanların tebao.sı 
vaktile fikirlerini ke:ıdi dilile anlata
nııyan şövalye Verjenin lisanından 

bagka bir dilde birbirlerini an.Iayamı
yorlardı. 

Jki millet arasındaki dostluk, teşek. 
l:ül eder. bozulur, insan heYeslerinin 
cercya~ını takip eder. Hararetini kay· 
tetm;ş olan bir dosf uğu tekrar can. 
landırm:ık mı istiyoruz? Maziyi mü
him bir başlangıç olarnk ele alo.bili· 
riz. Fakat ne~H değ·iştikre hisler \"C 

fikirler baııka bir şekil aldığı için ye. 

1 L 

Bir zamanlar, "Fransa ihtilali,, ni 
yazınağa başlamış olan bir katip is
tihdam ederdi. Ala.kadar olup onu ken
dine evlat etmişti. Bir müddet bu ge:ıç 
müellif, id eal bir evlat ve varis olabil
mek istidadım gösterdiyse de, günün 
birinde babalığı tarafından kendisine 
verilmiş olan 1000 liralık bir ccki 10 
bin liraya !kraz etmek suretile ı:ı.amus
ımzl uk ederek veraset imkanlarını kay 
betti. 

Ahmak adam! Eğer 9.000 lira fazla 
vurmağa tama ederek milyo:ıer hami
sinin itimadını kaybetmeseydi, yarın 
yedi haneli bir rakam sahibi olacaktı. 
Allah insanı şruıırtmasm ! 

A N 
lstanbul Tramvay Şirketi, Cumhuri

yetin 15 inci VılcUJoümii müoasebetlle 
Sayın Halkın hissiyatına iştirak ede
rek şimdiki Ucret tarı esinin 28, 29 ve 
30 llkteşrln tarlbler~nde şu suretle 
tenziline karar vermlşt r: 

TARiFE: ' 
SiVİLLER - Her yo1cu ayni araba ile arası 'ke-

l
silmeden yapılan seyahat için farksız olarak: . 

1 inci yahut ikinci mevkide: 5 kuruş -. (Vergıler 

1 
dahil) öder. • 

2 nci mevkitle: Yalnız 1 ve 2 kıt'aya kadar seya-
hat etmek İsteyen yolcular 3,25 kuruş - (Vergiler da
hil) ödeyeceklerdir. . -

•• OTOB s 
TARiFE: 

1 
2 
3 

Kıt'a 
,, 
,, 

ni şeraite uymasını bilmemiz lBzmı. 

dır. 

"Talihleri herkesten ba§ka., olan o 
büyük §ahsiyetlerden biri karşısında. 
bir elçinin vazüesi itimadı:ıı kazan
mak, temsil ettiği memlekete karşı 
onda. bir sevgi uyandrrm.ak ve talimat 
aldığı zaman, karşılıklı bir yakmlıı.ş. 
marun faydasını göstermek değil mi
dir? 

Fakat o günkü Cümhuriyet Tilr'kiye
si de bizim dilimizden anlryordu. 

Cümhurreisi 23 eylüJ.de Ankaraya 
döndükten sonra beni 27 eylülde kabul 
edeceğine dair haber gönderdi. O gün, 
Riyasetictimhur otomobilleri bizi Çan
kayaya götürdü. 

Parmaklıklı kapının önünde bir kıta 
piyade askeri ı:;elam resmini ifa edi. 
yordu. Mızıkanın çaldığı ''Marseyez., 
Gazinin c mütevazı ikametgahına biz. 
den evvel ulaşıyordu. 

Protokol şefi olan nazik Saffeti Zi. 
ya Bey bana: 

- Kabul edileceğiniz oda bu muaz. 
zam aiayı alamıyacak kadar küçüktür, 
dedi. Bu zatlar liıtfen yandaki odada 
beklesinler. 

Sonra, ilave etti: · • - · -
- Reverans halısını da geçmemeniz 

5,-
7,50 

10,-

Kuruş 
,, 
,, 

lstanbul, 26 ilkteşrin 1938 
DiREKTÖRLÜK 

lazım. Halının ucu size nere.de duraca
ğınızı işaret etmektedir. Daha ileri ge
çerseniz zatıaliniz Cilmhurreisi ile bu
run buruna gelirsiniz. 

Hulasa iki uçlu şapkam elimde, Mgr. 
Seipcl'in vermiş olduğu büyük Avus
turya 1cordonu boynumda, içeri yalnız 
girdim. 

Gazi, etrafında yaverleri ve sağında 
Hariciye nazın bulunduğu halde, ga • 
yet güzel giyinmiş clarak, ayakta dU
ruyordu, çalışma masasına hafifçe da. 
yanmıştt. Sabit gözlerile bana bakıyor
du. Kab mavi, kah kurşuni görünen 
gözlerinde çelik panltısı vardı. 

Kendisine şu sözleri söyledim: 
"Milletlerimizin biribirini tarumıık, 

biribirini daha iyi anlamak hususunda 
besledikleri arzuyu uzun asırlar isbat 
etmektedir. Gerek imparatorluklarının 
emniyetini muhafaza etmeğe mecbur 
oldukları zaman, gerek aralarında, her 
iki tarafın müşterek zenginliklerine 
hizmet eden ticaret münasebatı tesis 
etmek için, ve gerek, umumi anla~ma
ları kolaylaştırmak gaycsile bu arzula
rını göstermişlerdir. Bu anlaşmalarda 
sevgi ve dostluk daima mecvut bulun
mugtur. 

(Devamı -,,·ar) 



Grtlta Oarbonun gençU'k zam..ınına ait 7ıatıralannı gösteren bir a'ZbUmden bir aay/a: 1 - Gre. 
ta Looi:a Guata/ssonun tk>ğdıığu lweçte Stokholmde B'lekingcgat<mda .!2 numaraı. eo. ! -
G1Wa, 10 Ya§tnda. 3 - Kend~inin 14 YQ.fındJJyken ÇGltftığt A. E. Ekengrenin berber dük
kô111. 4 - Kapiten Ringin bir rekldm filminde ilk rolünü yapr.ırken. S - ilk h9tJ filmlerinden 

\irinirı bir Bahneaindeki po.ı. ... 

-13-

llllllS11MMalmde a,cd Jdlhal. 
lede oturduğumuzdan çok defa 

-- birlikte dönerdik. Tanıfma-
amm daha bqlangıcmda, Gre. 
1& bana artist olmak istediğini 
-1atmıttı. Zaten o hemen hep 
tlJatroya dair konUfUl'du. lıin
~ mi, bahJa açtı, muhakkak 
artlatleri:ı mağazada kendi ça
llltıfı lmmıdan bir p.pka alma-
lan dolayısiledir. 

BlltUıı sahne yıldızlarını ta. 
lmdı; onlarm fotoğraflarını ko

B ablyon yapmağa ta kUçUk yaş. 
bqlamlfb. Ben, Gretaya 

lltUluile hayrandım ve kendi
gUnUn birinde büyük bir 

.hrııt olacağına tamamile ka
ıuwı.uu. Bununla beraber, kendisi 

kadar kararsız göriinüyordu 
M. cımm kOfUhrıue bulunduğu

çetin, yeknesak hayattan 
ne tanda bir hareketle sıyrıl. 
mat ıstediği:ıi kavrayamıyor -
4um. Greta, sahneyi seyircilerin 
oturdufu yerden görmeği hiç. 
bir vakit bilhassa istihdaf et-
'llliyor, onu yalmz kulis arka
Rndan tiyatro enterese ediyor
dlı. Bir defasmda mağaza men. 
-~ kurduğu tiyatro ce-
miyetinde sahneye çıkması tek. 
lif olu:ımuetu. O, bu teklifi is
)'&llla reddetti, kendisi hakiki 
bJr artist olmak isteğindeydi. 

Bu aözlerl söyliyen, gençliğin
de Greta ile yakmdan arkadaş
ht eden bir erkektir. 

Ve derken. •• 
t,te, Pavl U. Bergştröm tica. 

rethanesinde bir yandan müş

terilere mal beğe:ıdirmeğe çalı. 
pn Greta GustafBSOn, bir yan
dan hakiki bir artist olmak is· 
teğini iginde beslerken, ansmn 
kendisine bir filmde bir rol ve
-rildi, ldlçUk bir rol ve bir rek. 
IAm filminde ... 

<Jerçt bil hakiki bir artist ol
mü demek sayılamudr, ama 
malam menauplanm:r kurduğu 

~~~cık 

Olan Kadın : Hayatı Roman 
~ ,,_,, - ~ - -

ReklAm filmi 
Kızın ilk ognagışıııdan sonra 

çıkan bir ihtilaf I ? ..• 
maktan daha farklı bir ,eydi, 
daha lçerden d11&r1ya doğru blr 
vaziyeti 

ötekini kabule nisbetle bunu 
kabul, daha az kanaat edici oL 
muştu. 

Rejisör Kapiten Ringin, bu 
reklim filminde oy:ıaYI§ı. ken
disinin mtlteakıp bazı filmlerde 
de oynamasma müsait zemin 
lmmi&mlltL Gretayı bu le lda 
elverişli bulan, Ring, sordu: 

- Böyle bqka filmlerde de 
oynar Jl1l8lD? 

Greta, tereddUtstiz: 
- Tabii! 
Ya kızm çalıştığı ticarethane 

ne diyecekti? Bu yolda devam· 
lı faaliyete koyulabilmesi içi:ı, 

ticarethaneden müsaade ve bil
hassa izin alması lbımdı. 
Mağaza mensuplarmm fefit 

hiç oralı olmıyarak yüztlnU ek. 
şitti: 

-Olamaz! 
-Neden? 
- Bilmiyor gibi soruyorsu-

nuz da üstelik! Burada milşte. 
rilere ppka modellerini kim gös 
terecek, kim mal beğendirip sa
tat'&k? Gölgenizi vekil bD'ak
makla bu it halledilse faraza, o
nu da ya.pamıyacağrruzda.::ı, bu 
sevdadan vazgeçmelisiniz! 

Greta da oralı olmadığından 
ihtilif büyüdü. İnadı tutan Gre. 
ta, ısrarla: 

- Fakat, dedi, ben oynamak 
istiyorum! 
Mağaza mensplarmm tefi de, 

ricat etmemekte musmh: 
- Siz oynamak istiyebilirai

uiz, ama ben de iş zamanların. 
da buradan bir yere aynlmama
llIZI istemek saWıiyetini hai-
. ' zım. 

- Şu halde? Buna rağmen 

ben de oynamaktan vugeçmek 
niyetinde olmadığıma göre •• 

Ancak,- 1U bbdeki tabirle
iki karpuz, blr koltuğa sığar mı? 

laveçll direktör, bir kere bu 
noktadan düşilnceye dalmıştı. 

Gerçi mağazada satıcılık eden 
kızın ayni zamanda oyunculuk 
etmesi etrafmda dedikodu da 
yapılabilirdi, ama, direktör ıim 
diki safhada bu cihet üzerinde 
duruyordu! 

QOnkfl ~ mm. rü
IAnı filmiydi, aadece rekllm fil. 
mi! 

Yalnız bir nokta kalıyor ki, 
o da her iki itin biribirile za
man ve meldıır itibarile telif e
dilip edilemiyeceği! 

Yalnız bu bir nokta.
Mı? 

Baeka bir nokta daha ki. bu, 
daha e!ıemmiyetllı:dl, satıcı kız, 
rekllm filminde oynamakla kal 
ıiııyarak. ergeç, filmcilik muhi
ti içerisinde faaliyet sahasmı 

genişletme hevesine kapılacak, 
belki de bu imklm bularak,. ar. 
tis olup mağazayı bUsbUtUn bı
rakacaktı! 

Mağazayı bilsbUtUn bırak • 
mak! 

Bu, direktörUn iflne gelmi
yordu. Sonra ... 

Artist olup! •• 
Peki, ama artistin iyisi var, 

kötUsU var! Greta Gustafsson. 
iyi bir artist derecesine erite
bilecek miydi, yoksa? 

İhtimal yazık olacaktı kıza! 

Kendi ayağı ile öyle bir çu

kura dilşecck, öyle bir çıkmaza 
girecekti ki, kızcağız! 

Direktör, bahis mevzuu rek. 
lam filmlerinin çevrilmesini i
dare eden rejisörle tanıdıktı. Ma 
ğaza mensupları §efine: 

- Ben, dedi, meseleyi eöyle 
bir iyice düşün.eyim de, yapıla
cak muameleyi sir.e bildiririm! 

Meseleyi? •• 
- Şu halde... ( Ar1otıM var) 
Ve ppka dairesindeki satıcı-------·-----

kızla ıet arasmdaki ihtillf, ti- ı Sun'i Altın Yapılıyor 
carethaneni:ı direktörü Bergş. 
tröme aksettirildi. Kızın mağa- ı Almanyada Kayser Vilhelm 

kimya enstitüsü profesörlerin. za §efi, direktöre rapor vererek, 
den doktor Miyete senelerden -

yapılacak muameleyi onun ağ. beri yapılan araştırmalardan 
zmdan işitmek Uzere kulak ka- sonra suni altın imaline :ıiha. 
barttı... yet muvaffak olmuştur. Maam:ı-

Direktör, susuyordu. dUtUntl- f"ıh, şime sunJ aıtm hakiki al
yordu. Greta Gustafuon ! Ma- tmdan bii'iı.istı daha bahalı ol. 
ğazanın en iyi mensubu! duğu lç1n.. ucuza mal edebilmek 

Hiç değilse en iyi me:ıaupla. ~arelerl aranmaktadır. Profesö-
rmdan biri! • ~ bulueu bir ilmi buhıftur. 

9 k!!yucul'!!'"!'!'"-düşünce v_e duygularını sorduğirmuz bir me 

Yeni kurulmuş aileler için, 
"Kaynana,, bir tehlike midir? 

''Kaynana,, ne mevkidedir? Nasıl olmalıdu? 
Dünkü gazetemiz. 

de çıkan "Canavarın 
gece ziyareti,, isimli 
büyük hikayeyi o'ku
mupunuzdur. O hi • 
kiye eğlenceli bir 
tarzda yazılmıı ol • 
malda beraber, mü -
bim, içtimai bir meae. 
leden bahsediyor. 

Batından sonuna 
kadar cereyan e<kn 
hidiıeler araSJnda 
münha11ran bir kiti ~ 
nin çekittirildiğini gö 
rüyonunuz: Bu, kay 
nanadırl 

Dünkü hikayemizin 
ıonunda okuyucuları 

mıza hitaben demiı • 
tik 'ki: 

.. Bu hikayeyi ha • 
tından sonuna kadar 
okumut olan karilemiz her hat. 
de IHr müddet düıünecelderdir. 

Kaynana - kadar iorlamç bir 
mahlUk mudar? "Canavar" li -
kabı belki bazı ka)'Nnelar için 
pek •iır bir ~br. Kendilerin· 
ile caaanrlan llile ,_. Mrecek 
bir cebrü ticldet tahanül etmek, 
ihtimal mer1ıametmc. ~. 
bir hiiümdür- Fakat ka,...._ 
lar, serçıekten Jelli kurulmut ai
lelerin aaadeCine bir ensel l'efkil 
ederler mi? ..... - 19Ye mü. 
dahale eclealer? y alna iliz mi 
onlann iyi ve makul söriitlerini 
bir müclahale saytyoruz? iyi kay 
nana nedir? Kaynana)anm se -
venler var mıdır? Snenler ne • 
den eeYİyor? Se~ p
fi=ıi=llitzine tebep wlir1 U· 
~de "-lna-J.r ,t-a M• 

rulmuı aileler karfısmda onJarm 
saatlerine )'U'dlm için ne yolda 
hareket etmelidir? Bizzat kaJ' • 
nanalar da dahil om.k üzen 
Hikmet Münire yazma. iti ph. 
aiyata. aile dedikolanna dGlanek 
•izin faydalı fikir ... blblil :JUl

lannızı n~liriz.,, 
Ben .aiHen evvel harekete ge

çere& kaynana mevzuu etrafın
da kendim konutmaıara bqla
dım ve dün evli tarudıklanmdan 
başlryarak hayat hakkında hilr. 
met edilecek bilgileri olan beldr 
dostlarıma kadar bet on kitiyi 
birden sigaya çektim. 

İfte söyledikleri: 

ANALIK VAZİFESİ NEREDE 
BlTER? 

Evli ve okumut bir sanatkir 
dedi ki: 

"Annelerin çocuklanm evlen
dirdikten sonra da hlll annelik 
etmeğe kalkmalan yüzUndendir 
ki kaynana derdi çıkmııtır. An. 
neler, kız çocuklanru lwcafB ver. 
dikten, yahut oğullanru everdik· 
ten sonra vazifelerinin bittiğini 

görmezler. Bilikiı o vazifenin 
daha tiddetle devam ettiiinl veh 
mederler. Bittabi bu bal, yeni 
evlilerin hayatına bir mildahale 
olur. Kaynana çekilmez bir in -
san telikki edilir. Doğrusu ya -
zık 1 Y anhı bir hareket yi1.zi1n • 
den yaıh bir kadının bapna se
len bu hale ben acının . ., 

ANA NE ZAMAN KARIŞ
MALI? 

Birinci tanıdığımın bu tarzda 
konutımu üzerine bir mesele 
karpaında daha kaldan. Peklli .• 
Anneelrin çocuklarım evlendir
dikten sonra onlarla alikadar oL 
maıı günah mıdır? Hiç bir veç
hile onlara müdahale rclil dilt
miyecek midir? 

Bu suali de diler bir tecrübe
li evli arkadapma sordum: 

"Annneye vazife her r:aman 
dilıer, dedi. Fakat bu vuireyi. 
aile hayatına batb reisler ka· 
rıttıiı .zammı •c1cce ihtar ıu-

retile yapmalıdır. Bir de kent'i
aine ıik!yet vaki olduğu zaıo4ln 
haleti ruhiyeye aıina eaki bir ta. 
nrdık aıfatile araya girerek ihti. 
lifı halle çalışmalıdır. Meseli, 
oğlan tarafının annesi bulundu
iunu farzedelim. Yani selinin 
kaynanau ..• Bu kadın ikide bir 
de ite kanprak, oğluna hareket 
imlı:inı vermedikten baıka, ilate
lik selinini de bıktırmaktan ka
çmmabdır. Fakat günün birinde 
gelinin, kocaamdan pklyet etti
ği g6rillüne, hemen c6zterini 
dört açmalıdır. Olur ya.. Bayan 
gelin, günün birinde kaynana•ı. 
na f6yle bir filı:lyette bulunabi-
lir: 

- Oğlunuz 80n gilnlerde eve 
pek ıeç ıeJmefe bqladı. Ne de 
o.ı.sa, .u: uu"" anneaıauıu. o.u. 
ICY eöyleaeniz, bir nasihatte bu
lunsanız! .• 

Iıte kaynananın ustalıkla mO. 
dahale edebileceği ve bir hayırlı 
vazife görebileceği zaman. .. ., 
BiR ERKEK ANNESt HAK-

KINDA NE DiYOR? 

Annesi olan ve annesi ile bir
likte yqıyan evli bir münevver 
it adamile konuıtum. 

Ona dedim ki: 
- Senin annen kanrun kay -

nanaaı cluyor. Yani u çok sen 
de evinde bir kaynana meaeleaile 
kartılap:bilecek vaziyetteıin. Doğ 

rudan doğruya bir evlit 11fatile 
sana soruyorum: Annenin, al -
zin iperinize müdahalesine kL 
nrun üzerine hükmetmesine sen 
hak verir misin? 

- Hayır. 
- Şu halde annenin mildaba-

lesi anında ıen gayet miltkill 
bir vaziyette bulunuyonun de • 
mektir. Bir taraftan kanru in • 
citmemek, difer taraftan anne -
nin, kalbini kırmamak için ild 
ayağın bir papuca girecek. 

- Evet ama, benim annem 
münevver bir kadındır. Olur ol -
mu mildahalelerde bulunarak 
bizim rahatımızı kaçmnağı ak -
lmdan bile geçrimez ..• 

- Ali ..• Kqke her kaynana 
bayle olsa. 

MUNEVVER KAYNANALAR 

Yirmi seneye yakın bir za
mandır hem karnı, hem de kay. 
nanaaı ile gayet iyi geçhımelde 
ittihar etmiı bir diğer it ada. 
mile göriittüm. 

''Kaynananın münevevr, bil • 
giç bir kadın olmasında çok fay. 
da vardır, dedi. MUnevver bir a
na, kızının kocasına büanll mır 
amele etmeği, aile yuvaaı na -
mına bir vazife bilir. Aile için
de otorite olmalı: rolünden kızı.. 

nm da bir hisse aldığını idrak e
der. Kmdieinin daha ziyade yar. 
d mcr pliıuna geçtiğini anlar. 
Ben yirmi seneye yakın bu çqit 
bir 'kaynana ile - ki ona "kay. 

Yazan: 
H•k m~t MOnlr t' 

.,, muwm u•-ınıuaı 

nana,, lakabı ıJe dahi hitap el 
mekten çekinerek daima .. ,_,. 
demişimdir. - gül gibi gePf 
ilim; geçiniyorum.., 

KISKANÇLIK 
Mütefekkir bir kalem sahı~ 

sordum. Verdiği düıündürücil~ 
vap ıu: 

''Bence kaynanalar, uzun d 
man kendi benliklerini katarl 
büyütüp yetiıtirdikleri çocukla 
nnı gözle kaı arasında elleriO 
den kaçırmanın hüsranı ıçıocl' 
kendi kendilerini yemekteO 
kadar müziç bir hale celirler. 
vaziyeti bir türlü hazmedesDI 
dikleri içindir ki ikide bir _. 
cudiyetlerini sezdirmek için 1* 
tıklan hamleler yüzünden but 
suz, çekilmez birer hilviyet ol 
muılardır.,, 

KA YRA"NANIN UMUMi 
TAHLILt 

Şehrimizin büyük it evleriO 
den birini idare eden evli bir ... 
rektöre tam yazıhanesinden 9 
karken rastlaınııtım. 

- Bir dakika oturun, d~ 
Bir çok enteresan mevzular tlt 

rafmda kendisinin diltüncelerisf 
müracaat ettiğim ve her -
için beni nezaketle brpJaallf 
itiyadını gösteren zat, kolunıdlf 
pardeaUıilnü bir yana atarak 111 
kaç dakika için oturdu. DercDJ 
anlattı ... ı. 

--~-=-.u~ ~~-'Ja 
benim. "Kaynana dilt,, tabir 
len ardı arası keeilmu 
la cevap ftfeCeğimi .amıet:mel 

Knaca eCSyliyeceğim pdar: 
Damadı olan kaynana, 1fİ# 

kurulmuı bir ailenin aadeti 
tehlike teı'Jdl etmez. Fakat 
ni oldu mu, ekreaiya it delil' 
yor. Gelini olan kaynana 
luiundanberi oğluna bilim 
ğu için, bu tabakkOmWı keO 
cinsinden bir bafkasuun e1llll' 
geçmesine tahammül edemıyot; 
Bittabi genç kadının (yani i# 
nin), sençlik icabatı olaralıc, bit• 
çok arzulan vardır. Geçkin kafi 
nana bu arzulan fazla bulur. ~ 
bütün kıyamet, i§te bu aoktadli' 
kopar. Kaynananın hOfllutsuslo) 
uyandıran halleri, içtimai terbi 
ye meselesidir. İçtimai terbiyt 
nin bu bahiste büyük rolll vat 11 

dır. Seviyesi yüksek bir 'ka:fll' 
na, kızının haklannı damacidd.J 
salihiyeti kadar tabit bulur. # 
keyfiyet kabul edildikçe ~e°!.: 
için.de bir kan kocaya muJEalll:" 

- imlinı yoktur ya - bir dt 
zine kaynana olsa, yine de e.,IJ 
düzeni bozulmıyacağım una 1* 
flin meTcucliyetimle temin ec!ctıl" 
lirim.,, 

• • • • • • • 
Şimdi okuyucuJanmndan fllla 

ranm. 
Siz ne de • J[aynana; 

bumunda blı. vilcude ,.-

tirmek için min de ""* 
dalı fıkir ve tollreriniz ~ 
tır. Yazınız ban Bilhı11~ 
nanalar 1 Siziıl da, 
ıibi binlerce ~htundu...., 
- evli olma~ halde - Jdliı 
nüm. Yoksa nli 41madıpaa Wf 
mi 6yle saıuyorumtl. Siz ele ftİ 
snm. 

Yukanda da söyledlllm .:, 
W fBhliyata do~ 
ciedikoduıu haline ~ekil • 
.zin faydalı duygu • dilfOA:: 
rinizi bu aUtunlanla IJirer -
neıredebiliriz. ~ ıeJea ti 
kirleri de ilive e k... 

. -- . 
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Ertuğ .. ul Sadi Tek 
ve tiyatrosu 

T 1Y A TRO mevsimine başlarken 
en ümit verici bir hadise ola. 

rak karşılyacağımız vaka; Ertuğrul 
Sadinin Taksimde açtığı tiyatrodur. 

Ömrünü yurdun dört bucağınıfa 
Yaptığı sanat didişmelerine harcıyan 
bu tek sanatkan; İstanbul ancak bir 
l:aç yıldır yakından ve sık tanımak im 
könını buldu. Evvelki sene Şehzadeba 
§rnda birkaç ay süren temsiller, geçer 
sene Aksarayda açtığı tiyatro 
da liamletle başlıyan kısa bir tecrübe 
ve kışları muhtelif semt tiyatroları ile 
Y:ızlıklardaki dolaşmaları bu tamşmı:ı 
Yr ve yakınlığı hazırlamış bulunuyor 

Tiyatromuzun kısır istidat kadro 
8:.tnda kalburüstü kalabilmiş bir kaçın 
ara3ında belki cadece bu bir tek, ya. 
ı1i Ertuğrul Sadi Tek; biiriindüğü şah. 
tİj•etin içdünya~ını b:yalı yüz ç.izgi
lerinde konuşturabilmek üstünlüğünü 
taşıyor dersem, bilmem, beni mübalağa 
İle it!1am edenler olacak mı? 

Fakat, on·ı ve sanatkar şahsiyetini 
b:taraf olarak görebilen her samimi in· 
!a:ı, yuk.,rı:iaki iddiamda aşırı bir he· , 
Yecan ko!msu bulamıyacakt r, kanaa • 
tindeyi .1. 

Ertujrul Sadi Tek: Ta!:simcie eski 
Camlı ı .... ': kahves:nde kurcluğl! ti. 
i':ıtrosun..ı, Ş :l:sp~rın Ote!lo hailesile. 
1 J birinc:teşrın Cwma Günü akşamı aç
tı. Cemiyet için bir ba:.Cıma en zarar.ı 
b~r yapı olan k~lhenın uyuş~k h<!.va
S,nJa bir s~n .. t heywcanı da!~al:rn.dı. 

r~ ı bu t: .. :.b .... ü cı 1. i .mnk. ~anırım 
kı, her c";:şü 1-İ)Ln in~:ın n yapaca;ı 
en dür~st b1r je.-tfr. 

Delki bu tc_ı:!.·:.ı:.w .. n, L~ tLn miJe ve 
ti 1İT' zcv!:lerini ~evrc!iJ en bir hnvada 
b1şarılm:t~a ç:alış•lmnsı: şehrin her!lar.· 
gi bir mi"tevazı !:emtinin tercih edilme
s.nl':n dnha az b:r rranevi lrnzcın,. te
tn~n ::d:::cc1ctir. fa!:at l er ~cyd::n evvel 
tna<lJi irr k~:ı!arı da i} :cc öl!:meg:: mcc· 
bur b1r sa at'.urın işine en uygt:nu 

te~mesi zarur.t"ni unutmamak l:izım. 

Ertuğrul S:ı<li Tele; bütün z.rkr:daş. 
larının etbirliği ile çattığı ti~ atrosrn· 
d , bir Fc! im rfcndi yoksu!lu6u il::. 
h.r ~eyi onlarla birlikte ken<lid b:ı~ar. 
rna:a çalışıyor. Sandalyaları b~yayan 
bir art"st, c!ekorlarr çakan başka bir 
artist, elinde keser şuraya buraya ko. 
§an gene bir artist ve nihayet ilfinları 
asa:l da: bizzat kendisidir. 

T"''n bir sanat i.dealcisi olan Ertuğ
ruı S:ıdi Tekin tiyatrosunda oy'nıyan 
0Utrn artistler: onun sanat atmosferin
de hazırlanmış genç kıymetlerdir. Bun-

Ev.. h ad ı n : 

Alın, göz ve boyu·n 
buruşukl u kları 

Bunları Nasıl 
Giderebilirsiniz? 

Alındaki buruşukları gidermek için, 

bir elin iki parmağiyle deriyi hafifçe 

&ermeli, diğer elle de hafifse uvmalı. 

:Bu ınasajı yaparken, kısa kısa ara ~
rişlerle bir miktar krem sürmelidir. 

Gözkapakları uçlarındaki buruşuk -

ları gidermek için, bir elin parmak -

larından birini şakağa, diğerini yana -
ğa koyup, diğer elin parmak ucuyla ay. 

ni usulde hafif hafif ovmak, faydalırlır. 
Daha az bir miktar krem ilav.csile .. 

Gerdanın kat kat görünmesini iste. 
tniyen, başını bir r.:ı.rça yukarıya kal
dırarak, bir miktar krem ıı~re 5Üre, 
bir el:n parmaklar:ıe bir a§ağr, bir yu
karı uvmağı tcrcübe etmelidir; ancak 
&ene hafif bir tazyikle .. 

Yazan: Bilrha n Arpa d 
; t 

'~ • 
Ertuğrul S a<li 'l'ck 

ların arasında , geçen sene Hamlettc 
Kral olarak alkışladığım ve bu sene O· 
tellonun ifrit Yagosunu bütün iğrer.~. 
liğiyle veren Vedat: ve yeni gördüğü
müz Ferda; bu atmosferde yetişmi~ 
kıymetlerin i1d üstün örneği bulunu • 

yor. 
Ertuğrul Sadi Tek; - figüranları ile 

beraber bir düzineyi lıile bulmıyan ç.ck 
mütevazı bir artist sayısı ve hemen hiç 
derecesinde bir yokluk içinde başarıl. 
mış sahnesinin imkansızlıkları ara
sında - seyrettirdiği Otello hailesi ile 
bizlere en güzel sanat ürpermesini tat
tırmış oldu. 

Ve eğer biz; ifrit Vagonun ustaca 
ve dessasça iğnelemeleri altında kıv . 

ranan .Mağribi Generalin bütün içkrv
raruşlarını, Ertuğrul Sa.di Tekin siyah 
boyalı yüzünde, moraran avuçlarında 

ve deprenen vücudünde buluyorsak, 
bu ; tiyatro sanatının en i.istün örneği. 
ni onun içinde bulabildiğimizdendir. 

Büyük isimleri alkrşlamağa alrşan 

seyirci; yıllarca yuğurulmuş bir sanat 
k1ymeti olan Ertuğrul Sadi Teki; haz. 
la seyrederken, hiç tanımadığı bir Ve
<ladın yaşattığı Yagonun ifritliklcrile 
titriyor ve kız Dezdemonayı; sadF 
temiz ve hiç bir yapmac:ksız gösteren 
Ferdanın karşısında da heyecana geli
y:r. 

Ertuğrul Sadinin bu kıymetli teşeb
hüsünü samimi ve yerinde bir akışla 
karşılamak, umalım, ki; yurdun fikir 
sahası için, çok lüzumlu hakiki bir ti· 
yatro kazandırmış olsun!... 

Bürhan Arpad 

Boyundaki çizgiler de, avuçla bir a
§ağı, bir yukarı masajla seçilmez hak 

1 

getirilebilir. Bu arada tekrar te!trnr 
s .... 
urulen krem, her defasınJa da çarça -

buk tende emilir ve gözden s:ıinir ..• 
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H fta n 1 n r e s i m l eri - 2-2 ı._a - ı:wwws ------------.. -~--.. ---------------... 

Yııkıırıl:t s:ılıılıı: Merdh·cn çıkın otomo
hıl. Hem k:ır:ıdn, hem sud~ yiizcn hu oto- ~ 
mobil ıncrdi\'en de çıkm:ıktndır. Resimde 
hir kilisenin merdıvenlcrinden inerken 
görülüyo~. 

Snğdan ikinci: Yahudi mi, art mi? Bu

nu :ınlaın:ık için Almnnyada hükumet böy

le bir u'iulc haşvurdu: flcsiınde hu mak.. 

sutla bir nılamın burnu ölçülürken sörülü

:ror. Bu muayenede Alınan ırkından olma

dığı :ıııl:ı51la11 :ııl:ım Alman hükiııneti iı;in

de memur, asker olnı:ık hakkını kaybeder. 

Sevdiği Alnı:ın kızı ile de evlenemez.-

Soldan üçüncü: Mntm:ızcl J.. Tholcn. 
llollanclanın en iyi kadın :\'üzücülerinden 
\'C ııllQma ş::ımpbonl:ırınd:ındır. Bu seneki 
enternasyonal mü~:ıhnk:ıl:ırda clüny:ı birin
cisi olmak için çalışıyor. 

Soldan hirinci resim: Lonrlrncla şhldetlc 
y:ığ:ın yni)ınurlıırdan sonrıı c:ıdıle~ e döşen
miş ol.ın tahin p::ırkclrr şişerek cndılenin 
kaınburlıışın::ıs111:ı sclıcp olmuştur. 

S.ığd:ın ikinci: Sinema nrtistlcrine 

viiı•ut giizelliğıııi heden h::ırekl•tlcriylc le

mine rııu,·n ffok olacağını iddia eden hu 

::ııılrcnör, yıldızl::ırı zor lıir , t:ıkım jımnns

tiklcrc mecbur l'lmektcdir. Bıır:İdn llo

lh udun yt•ni yıldız nnrnıctlcrinılcn biri, 

bilhassa göğüs kıc;mının ,·c boynunu gü

zelleştirecek lıir harekete Iı:ıkınız nasıl 

katlanıyor. 

Solılan iiçüncü: Lo'lılra ile r.rzııon :ırn

~ınıla yeni hnvu seferleri te~is cdılmi~tir. 
Bu h:ııtn i~lcycn t:ı:nure lnıultercnin l'n 
lıli~ nk Ye son sistem ~ olcu t.ı"yy:ırclerin
üeııdir. 

~- -
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Türk Osmanlı tarihinin karakteristik 
noktalarına b

irbakIŞ -YH-z-,n-:S-ıd_n_e_y_H_o_r_ı_e_r ___ 5_5 __ -ç-,ev-ir_m_:_H-.-M~O~~~it 
Tehlike 

Ben dUnyanın muhtelif yerlerinde şu kelimenin döküldUğUnU iştttı: 
Yazan: Profesör Bayan Afet birtok garip vaziyetl~r karşısında - Ah ... Mert! 

kaldım. Fakat o gece gördUğUm va· X.XVl 
(Bnş tnrafı ~ ncldo) 

le ticari müiıascbet ehemmiyetli bir 
yer almıştır. 

Müverrih Yorga. daha 15 inci asırda 
Osmanlı dcvletbin talıip ettiği ticn· 
ret siyasetinin, o zamanın büyük Av. 
rupa devleti olan lspanyadan çok daha 
akılfuıe olduğunu itiraf etmektedir. 

Fatihten başlıyarak Kanuni Süley
mana kadar Osma:ılı padişnhlarmın ha 
ıicl ticaret için verdikleri müsaadeler 
ancak teşvik edici mahiyettedir. Bu 
müsaadelerin 15, 16, 17 inci asırlar
daki tatbikatı, devletin inkıraz zaman· 
larmdaki kapitülll.syonlnrdan farkı ma 
ahedelerin tetkikinden çıka:ı netice ile 
anlaşılır. Maamafih kuruluşu işi teş. 
kiliitı arasında fena neticeler doğura· 
bilenleri de çok olmuştur. 

ait mukataalar ma.liklne suretile ser
vet sahibi eyalet eşraf ve ayanma ve· 
rildi. Bununla mütegallibe denilen de.. 
rebeyleri zuhur ediyordu. 

Ordu teşkilatı olan yeniçeri ocağı 
ilk devirlerin sağlam bünyesinden çok 
uzaklaşmıştı. Hilkü.mda.nn ordu b~
lar.cdan ayrılması ve onlara vekô.let 
eden bir kısım serdar ve seraskerlerin 
ehliyet ve kifayetsizliği, ordudaki sağ 
lam disiplini zaafa uğratmıştı. Bun
da bilhassa haris vezirlerin orduyu tah 
rik etmeleri Kapıkolu isyanlarına se
bep olmuştu. Bu asırdaki daim! harp. 
ler ise. ordunun bozulmasmda en bil· 
yük amildir. 

rak dil§ünillmemiştir. Tanz.imat adam
lan ısla.hatm bir çok kısımlarını ecne. 
bilerin zorile ve gönülsüz yaptıkları 
için icraatta e:ıerji ve fikri takip gös.. 
t.ermemişlerdir. Ali Paşa, ıslahat hak· 
kında hilkUmdara. verdiği bir l!yihada 
ıslahatı, bir f ırtmalı havada gemisini 
kurtarmak istiyen kaptanın safra at
ması kabilinden bir zaruret olarak te

ziyet harikulA.de ldl. Sltotland Yard- Meri, kendisine 1;etlrllen kart~ıı1,: 
dakl husust mUIA.katımız esnasında. te baktı. Üzerinde "Ledl tren Deri 
Merinln sözlerinden, Granstonu sev- yazılıydı. Bu kadını görUp görJJle' 

ıı•· dlğfni anlamıştım. Fakat Gransto- mek üzerinde tereddüt ediyordu. 
nu adalet önUne çıkarmak uğruna tırasında o kadar acı sözler, macerll' 
.bu nşkını öldUrmUştU. Kızını, bu lar canlandı kl bir an !çln evde o~: 
tarzı harekete sevkeden şeyli\- sa.na ma.dığını söyleterek başından sıı 
"Tehlike" tara.tından göndertlmiş ma.k istedi. ....... 
mektup olduğunu b111yorum. Fakat Fakat bu hareketin korkaklık ... 

Bu umumi çizgilerle anlatmağa çn.. 
Iı§bğnn Osmanlı devletinin kuruluş ve 
yUkseJiş devrindeki kültür hayatr, 
Türk milletini:ı teşkilft.t kudretini gös
termek itibarile ehemmiyeti vardır. O 
mlllet ki §Crefini ve yUksek idarecile
rini bulduğu zaman en kudretli mev· 
cudiyet olur. Bir de kültür yUksekliği. 
dir ki ona bilyük, geniş ülkeleri idare 
etmek ta.Hini vermiştir. Eğer o kültü
rUn her sahasında zamanının en yUk
sek derecesi:ıde olmamış olsa idi, me
deniyetin türlli çemberlerinden geç
miş olan ülkelerde hakim olabilir miy
di? O, bu ülkelerdeki medeniyete ya. 
bancı değildi. 

Kendi ırkının birliğini taşryan mev 
cudiyetlere yeni bir devlet ismi ve ye
ni bir idare tarzı getirmiştir. 

Avrupa, ABya, Afrika kıtalan:Jda 
6 milyon kilometre murabbaı genişli. 
ği kaydeden Osmanlı lınparntorluğu, 
1! mcı asrın büyük bir siyasi ve kül
türel mevcudiyetidir. 

Fakat 1683 tarihi ona Viyana kapı
larında attığı ileri admu geri aldırır. 
Acaba bu yalnız bir askeri muvaffa· 
kıl:etsizlik midir? Bir kumandan ha. 
tası, stratejik veya bir taktik yanlı§lı· 
ğı mıdır? 

Bunlar askeri hayatta olabile::ı hL 
diselerdir. Fakat asıl mUhim olan, bu 
muvaffakıyetsizliği de ha.zırlıyan umu 
m! hayatın gidişidir. Osmnnlı impara
torluğu 1683 -1792 tarihleri nrasmda. 
geriye olan adımlarım çok sıklaştır

mı§tır. Bu zahirde askeri bozgunluklar 
la kaydedilir. Fakat bizim tarihte a· 
raştirdığımız asıl başka sebepler var. 
dır. 

Osmanlı imparatorluğundaki dur· 
gunluk ve gerileme h!diseleri 16 mcı 
asrın .:ıihayetinde tohumlarını atmış 

ve 17 inci asırda, dağılmağa sebep o. 
lan bozguaıluklara başlangıç olmuştur. 

Büyilk devlet odamı olan Sokullu
nun ölümU (1579), hükfımet işlerin
de ehemmiyetli bir sarsıntı "yapmıştı. 

Hükümdar mevkiinde olan UçüncU 
Murat, muhtelif tesirler altında kahı· 
rak, ka:mnlarda lUzumsuz ve zararlı 
değişiklikler yapmış ve onun zamanın. 
dadır ki devletin sağlam bünyesinde 
inkıraz mikropları belirmeğe başlamış 
tı. Bu sıralarda İran ve Nemçe ile ya· 
pılan harpler, devletin askeri. mali, i. 
dari hayatında bozukluklara sebep o
luyordu. Askerlerin disiplinde:ı ayrılı
şr, vergilerin cinsen ve miktaren art· 
masr, ahaliye yük derecesine gelmiş, 
asayişsizlik sebebile hükillnet nUfuz 
ve otoritesi vilayetlerde yUrümez ol. 
muştu. Bunların tesirile memleket 1· 
çinde yer yer Celfili denilen zümrelerin 
isya:ıı Anadoluyu sarmıştı. Hatta bun_ 
lar içinde hükümdarlığını ilan edenler 
bile görUimüştü. (1623). Dördüncü Mu 
radın Anadoluda asayişi iade etmesi, 
ifratlı b~ şiddetle ortalığa ancak kor
ku ve dehşet içinde bir sük\ınet vere· 
bilmişti. 

1656 Köprülülerin işbaşına geli§leri. 
dir. Sokulludnnberi, büyUk sarsmtıla· 
ra. uğrayan Osmanlı binası, KöprUIU. 
lerin yirmi senelik hizmetlerile yeni 
bir sağlamlık bulmuştur. 

1699 Karlofça muahedesi, 18 inci a. 
sır, Osmanlı İmparatorluğu için Orta 
A vrupadaki ycrleşmcsi:ıi sökmekle ka
par. 

Bütün 18 inci asırda devletin da.hill 
idaresinde ısla.hat yapılması, merkezi 
idare::ıin kuvvetlenmesi, ordunun siya.. 
setten kurtarılarak itimat olunur bir 
ordu vücude getirilmesi, maliyenin 
tanzimi, denix.de ticaret ve kudretin te
sisi için hiçbir ciddi hareket görUl. 
mez. 

Devlet idaresi ordusuz, entrikacı ule
ma ile mağltlp ve cahil kumandanlarm 
fı.ciz ve ke:ıdilerinden başka bir şey dtl· 
ştinmiyen padişahların elinde istika
metsiz bocala.maktadır. 

Bu şartlar içinde Osmanlı impara.. 
torluğunda Ruslarla. Pnıt muharebesi, 
Venedikle ve AYusturyalılarla Mora, 
lıa.rpleri, Iran harbi, tekrar 1736 da A
vusturya • Rusya harbi ve 1768 den 
itibaren İkinci Kateri:ıa ile hemen fa
sılasız 30 seneden fazla süren seferler 
devam eder. Bu seferler, Osmanlı dev
letinin zaruri olarak kabul etmeğe ve 
dilşme.nm inisyativine tabi olarak yap
mağa mecbur olduğu harplerdir. 

Bu asn:ı sonlarmda, Osmanlı ordu. 
1armm mUtema.di mağlnbiyetleri asker 
lik sahasında ısla.hat yapılması fikir. 
!erini uyandırdı, üçüncü Selim 1792 de 
ıslahat hakkında devlet adam.larmdan 
layihalar istedi Cevdet tarihi bu hu
susta yazılmış 21 llyihadan bahset· 
mektedir. 

Fakat bu layiha sahipleri rslahattan 
çok korkarlar. Öyle ki, müzakere es.na
sı:ıda bazıları devletin ihtiyarlık dev. 
rinde olduğunu, harp peşinde koşmak. 
tansa sulh halini uzatmanın ve bu SU· 

retle talimli asker ihtiyacından uzak 
kalmanın daha makul düşeceğini ileri 
sürmüşlerdir. tslahatçılar içi:ıde esas· 
lı bir teklif yapan yoktur. Bütiln l~yi
halar 11eimdilik tedbirleri,, saymakta. 
dır. 

18 inci asır fenni keşiflerin ve yeni 
endüstrinin ortaya çıktığı bir devir. 
dir. 

Siyasette, orduda, ilimde f ev kala.de 
istidatlar yetişiyordu. Rusya garp me
deniyetine giriyordu. 

1800 BC:lesine kadar çarlık Karade
niz eimal kıyısında teessils etmiş ve 
Osmanlı İmparatorluğu ise filen Tuna 
ötesine çekilmişti. 

19 uncu asır başında Osmanlı dev
letini, kapısında çarlrk Rusyası, Avus. 
tu.rya İmparatorluğu, Avrupa.da Fran. 
sa ihtilali ve Napolyo:ı seferlerile beli· 
ren milliyet idealleri ve Akdenizde bil· 
tiln ihtirasların §ahlanması k~ı:sm
da, 18 inci asır nihayeti içinde görü. 
yoruz. 

Din siyasete alet, ordu disiplinsiz, 
yeni sevkülceyşte:ı habersiz ve siyase. 
te hakinı, maliyesiz, merkezi idarede 
haysiyetsiz bir Orta çağ teşekkillü ha
lindedir. tık kurulduğu devirlerde iyi 
verimli işliyen miles-cıeseler ise makQs 
bir tekimill ve cihan vaziyetine uygun 
yürümedikleri için fayda yerine cemi· 
yet hayatı içinde en zararlı olmuşlar
dir. 19 uncu asıh, Osmanlı imparator
luğu:ıa her nevi buhran ve; 

1 - Dejenere olmuıı bir hanedan, 
2 - Fena idare, 

llkki etmektedir. 
Tanzimat adamları bir devleti kur. 

taracak, bir milleti yükseltecek tedbir. 
leri kuvvetle tatbik etmek cesaretin
den mahrumdurlar. Bir tarafta:::ı şeri· 
at hükUmlerinin tatbikine devam et -
mek, öte taraftan da Avrupadan yeni 
kanunlar almak isteaner. Bu suretle 

Granston, Mertnin elfnden kaptığı nasına geleceğinden çekindi. Bil' 
tabancayı kaldırınca, Meri onun in- hassa ylireğlnln rahatlığı için btı! r· 
tlhar edeceğini kestirerek kalbi ye- şeyi öğrenip kat'l bir neticeye "'11 

rinden oynadı. BUtUn aşkı yeniden mak llzım olduğunu da biliyordu. 
canlandı ve Granstonun üzerine atı
larak, onu uğramak üzere olduğu fe
lAketten kurtarmak istedi. Kendisi 
hayatını tehlikeye koyarak onun e-

bir çok sahalarda zararlı ikilikler oldu. linden tabancayı almak istedi. Grans 
Mesela ye:ıi tedrisat sistemile eski med ton onun mlidahaleslni tesirsiz bıra.
rese zihniyeti bir arada yürüyemeroi. kacak kadar kuvvetli olmakla bera
Tanzimatçılar fikir hürriyetinin aley. 
hinde idiler. Millet, hürriyet kelinıeleri 
en sevilmiyen \'e manası anlaşılmıyan 
mefhumlardı. 

ber Meri, tabancadan fırlayan kur
şunun istikametini değiştirmek su
retiyle olsun Granstonu ölümden 
kurtardı. 

- Şimdi ne olacnk. Granston ne 
ceza görUr. Şantajcılık suçu tein !
dam edllecek değildir ya'! 

- Hayır. Şantaj için adam asıl

maz. Fakat katletmek suçundan ası
lır. Jarden vakasmr unutuyor mu-

Umumiyetle liberal zannolun.an ye::ıi 
Osmanlılar dahi, bütUn kanunların me 
celle gibi hep eeriattan almmasmı is
tiyorludr. f§te 19 uncu asır Osmanlı 
devleti, bu kararsızlık, idaresizlik ve 
çökU:ıtil içindedir. Bu asrr, İmparator
luğu dağıtmak için ne lhnnsa onu yap 
mıştır. Dahilt isyanlar ve harici istila- sun 1 . . . . . . . . . . , 
lar imparatorluk arazi3inde _yeni ye. Brandel doktorun göndereceği has-
ni devletlerin ortaya çıkmasına sebep tabakıcıyı beklerken, bu dUşUnceler· 
olmuştur. 

le meşguldü. 
Toprakları dağılan ve parçalanan Hastabab:ıcı geldi ve her şeyden 

Osmanlı inıparatorluğunu=ı üzerinde önce Brnndelin yorgun yUzUne bar 
bugün şu devletlerin arazisi vardır: 

kıp: 
Irak, Suriye, Palestin, Erdiln ve Bi- _ Sizin biraz uyumağa, isilrahat 

caz krallıklarr, Yemen, Habeş eyaleti, 
etmeğe ihtiyacınız var Mister Bran-

Mısır, Bingazi, Trablusgarp, Tunus, 1 d 
Cezayir, Yunanistaı:r, Arnavutluk, Bul. del! dedi. Gidip yatın~z. cap e erse 

garistan, Yugoslavya, Macaristan, Ro sizi kaldır~ıım. 
manya, Cenubt Lehistan, Uranya, Kı
nm, Kafkasya, Azerbaycan, Türkiye. 

Hulasa ve netice olarak &unu görü
yoruz: 113 üncü asrm eonu:::ıda ufak 
bir beylik halinde kurulan Osmanlı 

devletf, 14ve15 inci asırlarda büyüdil, 
yükseldi, tarihte dUnya imparatorluk
larından biri ol~-a.k mühim yer işgal 
etti. 16 mcı asır bu varlığın en büyük 
killtilr eserlerini verir, lınparatorluk 
her hususta en yüksek §8.lıikasma çık
mı§t,ır. Fakat yine 16 mcı asrın sonu-

• •• , 
/ 

- !:;en J;rj hastahanesinin husust bir 
odasında., kafası, henUz yapılmış çok 
ciddl bir ameliyattan sonra kocaman 
sargılarla bağlanmış olan btr genç 
adam, bir yandan öbUr yana ıstırap 
içinde dönUyordu ... 

Kendisine bakan hasta.bakıcı o
nun Uzerine eğilerek dudaklarından 

dur ki, bu yükselişin ters inişine baş. gerileme inkıraz devri:ıde en fena te. 
langıç olmuştur. sirlerini göstermiştir. 

ı 7, 18 inci asırlardaki Osmanlı dev- 20 inci asra girerken Osmanlı idare.. 
letinln idarecileri cetlerinin koyduk- sindeki değişiklik cezri olmaktan yine 
ları:ıı zamanın tekamülüne uyduracak çok uzaktı. Meşrutiyet 1914 harbini en 
halde değillerdir. Hazır miras yerinde fena şerait içinde neticelendirdi. tm
saymak için bir aınn oluyor. Devletin paratorluğu:ı yıkılışına hep şahidiz. 
teokratik sisteminden doğan bu hadi- 1919 asırların zelzelesinden kurtula.bi· 
se cemiyetin tekfımül kanunlarına zıt len bir Türk ~evcudlyetinin bu 
yürüyor. yıkmtılar içinden sapsağlam. ÇL 

16 mcı asırda. Avrupaya. üstün olan kabileeeğini, daha dört yıllık istikli.1 
Türk Osmanlı varlığı inki§afmı ta.kip m\lcadelesile meydana koyar, 1923 o
edemediği için 19 uncu asırda "Hasta. nu asıl adile dünyaya tanrtırken inln. 
adam,, laka;bmı alacuk kadar düşkün. l~p hayatına girişimizi hep yaşadık ve 
lük gösteriyor. yaşıyoruz. 

Onun idarecileri ve ileri gelen mü- Zararlı olan müesseselerin ısla.hatla. 
tef ekkirleri dahi "İhtiyar devletlerini., değil, inkıllpla faydalı hale geleceğbi 
olduğu gibi muhafaza etmek kaygu. bize en büyUk Türk yaparak öğretti. 
sundadırlar. Halbuki ilerlemekten geri Türke istikl~l veren el ona killtür ha. 
konulan bir millet ihtiyar değil çocuk- yatının her safhasında ileri gitmenin 
laşmağa mahkumdur. Devlet ve millet- bir zaruret olduğunu öğretiyor. Yeni 
lerin ge:ıç ve ihtiyar denilmeleri rea- hayatımızın ileri gidişteki hızını ta
liteye uymryan tabirlerden ba§ka bir rihimim deri:ıliklerindekf kuvvete 
şey değildir. Milletler kendi tekamül dayanarak alryoru.z. 
kaideleri içinde dünya gidişine uymak. Bu izahlanmla geniş çizgiler ile an
la daima canlı bir mevcudiyet olmak latma.ğa çalıştığım 'Türk • Osmanlr ta 
iktidarmdadırlar. İşte Osmanlı devle- rihinln karakteristik noktalarma bir 
ti kültürünün her safhasını ihmal eder bakış., bne bu hakikati bildirir. Bir 
ken inkırazını hazırladı. 1792 • 1919 devletin siyast hayatı milletinin kUL 
tarihleri arası bütün bu safhaları kay- tür hayatile en sıkı bir surette a18.ka. 
dedir. Onları etüt etmek düşünceleri- lıdır. 
mizi o noktalarda. teksif etmek, yeni Kültür hayatında, ya:ıi, devlet, fikir 
hayatımız için elzem bir iştir. Çünkü ve ekonomi sahalarında eser gösteren 
Osmanlı imparatorluğu son asırların- milletler medeniyette bir mevcudiyet 
da dini siyasete alet tutmuş, ordusun.. olurlar. Bir de milletler daima beşer 
da disiplini kalmamrş, maliyesi bozu:~ tek!mUlUne uygun olarak kendi cemi· 
bir devlettir. yetlerinin hayatını tanzim etmelidir · 

Karşısında bekleyen hizmetçi: 
- Burada olduğunuzu söyleJJle

dlm efendim, dedi. Bakayım dedlll1· 
Meri: 
- Gelsin, dedf. Kendisiyle ,oruoe-

bilirim. t 
Ledl tren, her zamanki gibi ga1e 

şık giyinmişti. lc;eri girer girmez el· 
lerinl uzatıp: 

- Benim kUçtlk yavrucuğum, de' 
dl. Bütün başınızdan geçen hAdlllt' 
lere ne kadar müteessir olduğuJJl11 

söylemeğe geldim. "Tehlike" deııeıı 
il' serserinin maskesini dUşUrmeğe JJl 

vaf!ak olan senmişsin, öyle mi? 
Meri, misafirine yer gösterdi: 
- Beni bu mesele lçln mi gör:oıete 

geldiniz Ledi tren'! dedi. 

- Elbette canım. Zira bu babtstt 
sana o kadar borçluyum ki. .. Bir f&' 

ol· kitler Granstona fazla. dUşkUn 
duğumu söylemekten çeklnmedltıı' 
Fa.kat neticede onun ne korkunç b~ 
adam olduğunu, hakikl hüviyeti 
meydana çıkardığın için sana teşe~· 
kür etmekllğim tnblt değil midir?. 

Meri bu sözlere daha fazla tahaııı· 
mUl edemlyeceğinl hlseettl. ÇünkU bıl 
kadının, sempati göstermekten zıy•~ 
de merak ve tecessüs lç1n geldtğ1J>1 anlıyordu. Bu hırçın misafirin yeşi 
gözlerinde mUstehzl bir parıltı, d11' 

ar• daklarında kötU bir gülümseyiş "I 
dı. Meri: •• - Maalesef, dedi. BugUn biraz r 
hatsızım. Bu itibarla ... 

Ledl tren sözUn alt yanrnı tamaııı· 
ladı. Yerinden sıçrayarak: 

- Bu itlbarla, benimle konu.,ııı&; 
nız blle bir hata oluyor değil JXll 
Fakat ben yUz yaşıma kadar da b~· 

. ·il· lesem seninle gene bir yerde yUz) 
ze gelecektim, seni Amerikalı şırfıtıtl 
seni! (Sesi dalla. ziyade bir yılan 11' 

B' lığını andırarak:) ÇUnkU sevdiğiIXl 
dama karşı yapttğın cezayı satı• 
muhakkak çektireceğim. Hem ö110 

1'' bir ceza ki ömrUnde unutamıyaca 
sın. Sen bugUn kendini gUzel sJ" 
nıyorsun belki... Bu glizelllğlni {,eıı 

• mahvedeceğim. 

•• Meri onun bu haline hayretle b& ~ 
tığı sırada, karşısındaki kadının sa 
elinde bir şişe bulunduğunu gördU· 

t' 
- GUzelllğe karşı bir hoş deva 1'• 1 

dır. Onu da bllirsln sanırım: KezzaP 
Du kezzap senin derini yiyecek ve··· 

Meri korkmuştu. Haykırma~ ıst~ 
dl. Fakat sesi çıkma.yordu. Acaba ~! 
korkunç tehdit bir hakikat m11d J 
Bu menfur kadın dediğini yapae$ 
mıydı?.. 

1 e' 
Evet. Yapacaktı galiba .. ÇUnkU a· 

dlvenlt olan sağ eliyle şişenin taP 
sını nc;mıştı ..• 

( Deoomt 'O(Jf') 

Alemdar ainemaıı 
iki film 

1 - O ç ahbap çavuşlar·' 
2 - Saadet durağı.. # = 

-Göz hekimi 

Bu devir seksen yıl süren çöktlntü 
emarelerini ortadan kaldırmak te§eb· 
büsU ile, bir hesaplaşma ve tasfiye zn
manıdu'. 1683 Viyana bozgunluğu ise 
devletin harici ve dahili siyasetinde 
müthf" bir buhrana seb<:,p o1du. hazl· 
-:ı<-yc gelir temin etmek için devlete 

3 - lmparatorluk içinde isyanlar, 
4 - Harici dilşmanların istila ve is. 

tismar faaliyeti, 

Fikir hayatı Türk milleti:ıde unutul ler. Müstakil siyasi mevcudiyet esas
muş bir halde, ekonomi hayatı ise a- tır. Ancak kültür hayatında ilerleyiş 
labildiğine ecnebi ellerine geçmi5ti. Bu \ bu istiklali sağlam olarak tutmağa 
hal bire şu dilsturu hatırlatır: devlet muktedirdir. Milleti içb inkılaplar ya. 
hayatı. bütün kültür müesseselerine l pan BUyUk TUrk ona prensip olarak in. 
müsbet veya menfi tesir yapar. l kıl!I>Çıhk vasfını da verdi. 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim - Talimhane, Tarla.ba.§1 

caddest No. 10 Urfa apt. 
biltiln bunlar rollerini oynuyorlardı. 

Vakıa bu asırda bazı ıslahat hareket l 
terbi tarih kaydeder. Fakat bunlar 
daima harici tesir altında ve asla mil· 
Jetin hakiki ihtiyacının karşılığı ola· 

Osmanlı imparatorluğunda bu dev- Bundan BUDU anlıyoruz ki, Türk mil-
let idaresi hayatı iyi olduğu zaman leti ilerlemek için hiçbir engel tanı-

1 bütün diğer içtima! ve iktısadl mücs· maz. 
seS{'ler müsbet sahada ilerlemiş, bila- Dinamik karakterle yürüyüş, ona 
kiı!ı devlet hayatındaki du~luk ve i:ıkıHlpçılrk vasfını en 13.yık kılar. 

Tel: 41553 -----·-



- Başkasının kullandığı, hele ölü 
bir adamın atını almak uğursuzluk
tur. Sakın ha ... 

. . . . ~ . . . . . . 
Şahinle Alvardo dolu dizgin yol 

ı.lıyorlardı. Haydutların bulunduk
ları yeri Dlyego tarif etmişti. Fa
k.clt Şahin, onların yerlerini çoktan 
değıştirmlş olduklarını tahmin edi
fordu. 

Bir aralık Alvardoya: 
-· Biz, dedi, yolumuzu deliştir

aek çok iyi olur. Evveli. çiftliğe gide· 
Um .• 

- Daha iyi olurdu •• 
Şahin, araziyi karış karış blliyor

ıl .ı: 

- Beni takip et.. diyerek atım 
ıürdü. 

Bir saat sonra çiftliğe gelmişler
di. Şahin, kA.hyaya: 

- SllA.h kullanabllecek ne kadar 
adamımız varsa hepsi hazırlansın. 

emrini verdi. 
Aylardır işleri güçleriyle meşgul 

olan çiftlik adamları, böyle ant bir 
emirle neye uğradıklarını anlamadan 
hazırlanmağa başladılar. Her halde 
bir tehlike vardı. 

Baskın 
Şahinle Alvardo yollarını değişti

rerek çiftliğe giderken Don Pedro 
haydutlarının çok yakınından geç
mişlerdi. Hatta. pusuya yatanlardan 
birkaçı nal seslerini duymuşlar, re
islerine haber vermişlerdi. 

Don Pedro şüphelenmişti. Fakat 
Şahinin yolunu değiştireceğine ihtl
ıoal vermediği için: 

- Başka adamlar olacak?.. de
mlştı. 

Biraz sonra uzaktan.r. kendilerine 

dotru bır atlının son sllratle gelmek
ıııte olduğunu gene nal sesinden anla
"dılar. Haydut: 

-- işte, dedi, geliyor. Dikkat edin. 
1<-':l\:ırmayın .. Derhal ateş edeceksi
nh:. 

Pedro sonra kendi kendine söylen
mcc1'e başladı: 

- Yarın onun kesik başını Valan
siyada dolaştıracağım .• 

Süvari, tam pusu kurulmuş yere 
gcllnre her taraftan yaylım ateşi baş 
ladı. Zavallı adam neye uğradığını 
bcı:.ı de anlamıştı. Fakat çare yok
·tu. Yabancı olmadığını tanıtıncaya 

kadar cansız bir halde yuvarlanmış-
u. 

Haydutlar, maksatlarına nafi ol
muşlardı. Koşarak yerden kaldırdı
lar. Don Pedro: 

- ÖlmUş köpek herif •• 
Diye söyleniyordu. 
Biri: . 
- Eyvah .• 
Diye haykırdı. 
Öbürtı: 

- Aman Allahım .• 
Diye elleriyle yüzünü kapadı. 
Arkadaşlarını tanımışlardı. 

Don Pedro öldürmUşy(şanlbu u
Don Pedro kudurmuş gibi ağzın· 

dan köpükler akıtarak: 
- Alçak Dlyego bize oyun oynadı .• 

:Uye homurdandı. 
Sonra: 
- Bu akoam hepsini köpeltler, do

muzlar gibi geberteceflm. Haydi ha
zırlanın, clftllğe gidiyoruz. Biraz 
evvel duyduğumuz nal sesleri onla
rın idi. Kızı da alıp çiftliğe döndü
ler. 

• • • • • • • • • • • 
Şahi& adamlarını hazırhyamamış

tı, ki etraftan bağırışlar koptu: 
- Geliyorlar .... 

len kızı bırakıp nasıl gidecekti? E
fendisi yUzUne tükürmez miydi? •• 

Fakat başka çare de yoktu. Hiç 
olmazsa başlanna geleni haber verir
di: 

- Kabul ederim .. dedi. 
- Yalnız şunu syllyeyim kl bizi 

bl,. yere haber vermeğl düşünüyor
san senin de bayatın tehlikeye girer. 

- Haber mi? .. Siz bana bir fenalık 
yapmadınız ki haber vereyim .• 

- Haydi öyle ise .• 
Don Dlego atına atlıyarak koştur

du .. 
Haydut bıyık altından gülüyor, 

dişlerini gıcırdatıyordu: 

- İşlerin bu kadar tıkıPında gide
ceğini ummazdım. Aptal, bizi aldat
tığını sanıyor, halbuki efendisini 
kendi eliyle pusumuza düşürecek •• 
Şahin denen köpek, bu ıefer elimiz
den kurtulamaz .• 

Don P-:dro, adamlarına döndU. tç. 
lerlnden ikisini ayırdı: 

- Çabuk, dedi, bu güzel kızı bele
diyenin yanındaki evime götUrlln. 

Dtyego, efendisini kolayca buldu. 
Atından atlar atlamaz: 

- Ben buldum, ben buldum •• 
Diye bağırdı. 
- Neyi, kimi buldun?. 
- Aradığınız kızı .• 
- tzabellayı mı?. 
- Evet .. Fakat elimden aldılar. 
Şahin cılgın gibi Diyegonun nze

.rlne atıldı: 
- Ne di7orsun, dellJıdln mi T. 
Dl7ego derin bir nefes aldıktan 

ıonra başına geleni anlattı: 
- Bu kurnazhfı göatermeae7dlm 

kızı da, beni de mahvedeceklerdi. 
Size haber vermek için yalanlar bile 
uydurdum. 

Şahin, işin öyle kolay halledlltr 
cinslerden olmadıfnu an.1J7.ordus Don 

Pedro yaş tahtaya ayak basmaz 
- Orada bekleyeceklerini b1ll7 

musun?. 
- TabU, buna eminim. 
- Eşek herif .. Neye eminsin. El 

'deki kadını haydutlara teslim et 
Şahin, o kadar hırslanmıştı, ki 

yego titremeğe başladı: 
- Ben, ben ne yapabilirdim. 
Diye kekeledi. 

Şahin Alvardoya döndü. 
- Azizim, d\ll, bu Pedronu 

oralarda dolaşması, babasının h 
rına değildir. Benim anladığım o 
zim çlftJiğe baskın yapmak niye 
deydi. Şimdi aptal Dlyegoyu ele 
cirdl. Bizi de ele aldı demektir. B 
nimle gelmeğe cesaret gösteriyor m 
sun? •• 

Alvardo tereddüt etmeden cev 
verdi: 

- Sizinle her 1'ere gltmeğe h 
rım sln7or •• 

- O halde hemen gidelim •• 
Diyego söze karıştı: 
- Fakat sinyor, dedi, 

ateşe atacağız. 

Şahin hiddetle döndtı: 
- Senin yaptığın kA.fl .• Sen zat 

. onun adamı olmuşsun. Git onunla 
ltt. lstersen daha evvelden gidip 
nim geldiğimi haber ver •• 

Bu söz, Dlyegoya çok atır geldi: 
- Ben, dedi, o kadar alçak 

def ilim •• 
- Sana alçaksın demedim, 7alms 

yaptığın iş erkekllğe yakışmaz. Pe& 
&dl kızı onlann elinden kaçırabilir. 
din. Simdi istersen gellr, lsteraq 
kalırsın. Tam•mlyle serbestsin. 

- Beni dinlemiyorsunuz, ki on. 
lar yirmi atlı, hepsi sllA.hlr .• Nasıl dlh 
:vUşOrnz onlarla .• 

Sahlıı...ı.:erlnde dur!JJUıordu~ 

bıaillz Gemiai Gelmiyor 
_:.a .. balı Vindiktin ieminde bir tn-

Kumar Para11D1 1ıtedi Ullnktl bava ( Yeni Neşriyat 
Siyaıi İlimler lbektep ıemisinin limanımıza ıel. 

~ IDl&karrerdi. Gemiden ıelen bir tel· 
..te • .bu seyahatin yapılmıpcağı bil-
~.._tirı_. __________________ _ 
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AICSA!ı( NEŞRiYATI: -!:•t 18,30 Dans musikisi. 19 Spor konuş. 
flit rı: Efref Şefik tarafınılan. 19,30 Karı
ıo ~Plak neşrı~atı. 19,55 Borsa haberleri. 
l'flrkedia Rıza ~e arkadaşları tarafından 
~•il ınusikısi ve halk şarkıları. 20,40 A
rar 1 haberleri. 20,47 Omer Rıza Dolrul ta
keı~"dan arapça söylev. 21 Saat ayarı: Or
l>eu ra: 1 - Straus: Danüb blö vals. 2 -
il bea: Mazurka. 3 - Midleton: Rey dö
'l'~ 21,30 Rıfat ve arkadaşlan tarafından 
'tar InUsikisi ve halk şarkıları. 22,10 H:ı
"Patır:ıPo~. 22,13 D:ırüttalim musiki heyeti: 
22 &o Kopuz ve arkadaşları tarafından. 
~ 

2 
Son haberler ,.e erlesi günün progrıı-

3 Saat •:>arı, İstiklal marşı, son. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

()~ VE SENFONi KO. 'SERLER: 
İt Ştutırat: Karmen (Bize). 
' O KaJundborg: Eroika (Beethovenin 

3 üncü ıenronisi). 
•.10 v~ 

nonigsberı: 5 inci senfoni (Beetho-
1 •en). o. il 
l U•ersum: Cortot konserL o. R t oma ır: Turandot {Ruccini). 
ı O.ts Londra (R.): Sibelius FestivalL 
8.ao l\adio Paris, Sottens: Arlesienne 

(Bizel). 

Ob.\ llUSIKISt: 
ur!_ Berıın; 7.20 Münib; 7.30 Frankrurt 
... le t); 8 Leipzlı {Brahms) ; 8.25 Buda
'11.aJd: 10 Eyfel: ıı Varşova {Mozart, 

il). 

~VE KONFERA 'Si.AR: 
Radio Paris: Racan ve Mairet'nin 

ıo. Piyesleri. 
te Turino ır: Datri'nin komedisi. 
.ıl.~ Paris PTT: "Allantide" {P. Benoit) 

Stra bura: "Siberia'' {R. Richard). 

11.\Ftp MUStKt: 1 
'tfı18• Varşovu; 9 l.ılle: 9.10 Berlin, 
31~10 Brilksel 2; 10.30 Budapeşte: 11. 
buda n lııtasyonları; 12.5 aVrşova: 12.10 

Pefte (Çigan orkestrası). 

b~ llUSlKISt: 
d.._ (:.~llYersum 2; 10 Rerlln; ıt.25 J.on. 
1' . • ı 11.U Turino ır; 12.50 Londra 

• 11.ts Londra (N.); 1.20 Hilversum 2. 

Balatta odun iskelesinde Yunusun 
.kahvesinde eroin kaçakçru Ahmetlc 
Çatalcalı Sabatay kumar oynamrılardır. 
Sabatay, Ahmedin 11 lirasını alınca 
.. pu'MıS kalaa 'Ahmet poliN .,.. 
Wfmq, Sabatayı yakalattırımftır. 

Yurtla bava, Karadeniz kıyılan ile Or
ta Anadolunun prk kısımlannda ve cenup 
dolusunda çok bulutlu ve mevzii Y•lışh, 
diğer bölgelerde umumiyetle bulutlu geÇ
mi rilzg~lar, doju Aıııu~olu<\a cenQP .laU
kameUnden hafif, Alı:denls kı)'l}annda .. r. 
bt, diler blHıelerde umumiyetle timall is-

BUGON KALKACAK. VAPURLAR 

(Enunım - ıe Karadenlse)', (Ular -
930 lzmlte), .<Maraku - ıe Jıfudanya)'a) 
kalkacaktır. 

GELECEK VAPURLAR 

Aylık "Sbul lllmlet' meçmQQlllın 81 
iae1 aQJA ~ Ba...OY.., .. dıa 
8lkril Esmer. Hasan Şakrit Adal, Osman 
Ersin, Ali ~ Geris. Pror. Glorgio del 
Vecchio. Muharrem Feyzi Toga7, Mübin 
Bapnn etütleri, kronik :ve bibliyolrafya. 
lan bulunmaktadır. 

Küçük Kardetini Yaraladı 
Yeşilköy İstasyon cadesinde oturan 

balıkçı Hasanın kızı dört yaşında is
met, dün annesi Fatma odadan dıprı 
çıktığ ıbir sırada ekmek bıçağım eline 
geçirmiı. küçük kardeıi iki yaımda 
Nuranı baırndan yaralamııtır. 

tikametten orta kuvvette esmiştir. Dün 
lsıanbulda h:ıva bulutlu geçmiş, rüzgArlar 
şimali garbiden saniyede 2-4 metre hızla 
esmiştir. Saat U de hava tazyiki 764.8 
milimetre idi. Sühunet en yüksek güneşte 
46.5 gölgede 15.4 ve en düşük 28 santi
grat kaydedilmiştir. 

(E~e - 16 Karadenizden), (Marabı -
ıt.35 Mudanyadan), (Bartın - 1 A7n-

Bu delerli mecmua71 her münevver oka. 
malıdır. 

"" -· ... 
Ol 
ll --Dl 

-il 
~ -
~ -:J -'~ -= 
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lıktan) gelecektir. ---------------

HAT.K OPERETi 
Yakında Beyollunda 
Halk Operet ti:> atro
ımndn: (Kına gecesi) 

BÜYÜK OPERET 
T: 4033:> 

TIJRAN TiYATROSU 
Halk san'atkin Naşit, 

Okuyucu: SEMİHA 
MIŞEL Varyetesi .• 

3 KEMiKSiZ KIZLAR 
Tarafından : Akrobat 

DANS ..• 
Ldlell yangın yerleri 

3 Perde ... 

27 • 10 - 938 Pel'felllbe 

ıünQ akşamı 20,30 da 

KAN KARDEŞLERİ 

4 perde komedi .. 

Alacak Yüzünden Kavga 
Ulkildarda Sultantepede Semlik 

aokaiında 17 numaralı evde oturan 20 
yqmda Halil ile Ortaköyde Hilll to
tün deposunda Mustafa ve Ahmet ala
cak yüzünden kavıa etmitlerdir. Ah
metle Mustafa Halili yere yatmp tq
la sırtına vurmuılardır. Suçlular yaka· 
lanmııtır. 

\- K_UBUNan Jdta.P tekllade roman tetrlUM - , 

100 DORDUNCU MAHKUlıt 

Ben Fllndersln cesedi yanına vardığım vakit, ma· 
hut band cesedin yanında idi. Onu sonradan bul
muş gibi görünerek senin nesöyllyeceğlni anlamak 
istedim. Fllndersl öldüren sensin, Mark Peters! E· 
llsl de öldüren sensin! Partrlcl de OldUren seni 
Kreyvlni de öldüren sensin ••• Bu gece de Marpleyl 
öldürmek istiyordun. 

Peters gülerek: 
- Budala! dedi. Partrlc öldUrUldUğtl zaman 

hen orada değildim. Müfettiş Ren de pek AIA b111r 
ki ben orada değildim. Gerek müfettiş Ren, ge· 
rck arkadaşları, patlamayı işitir işitmez lcerl koş
tular ve .....• 

- Evet. İçeri koştular ve Partrlcln cesedinden 
lı:ışka ortada bir şey yoktu. İçeriye girilecek ba~ 
ka bir yer de yoktu. Od•, aşağı yukarı tek mah
rP.çli bir beton kutu idi. Zabıta, gizli bir mahreç 
olup olmadığını anlamak nzere her tarafı sıkı sı
kıya muayene etmişti. HUIA.sa lçerde yalnız Part
r;c bulunuyordu. Partrlc kendi kendisini de öldU
remetdi. ÇünkU sili.hı yoktu. Ateş etmeğe yarı

yacak makine nevinden herhangi bir gizli llet de 
mevcut değildi... Partrlcln, patlayış işitildiği za.. 
man öldürUldüfUne kant değlllm. O ses, sadece za· 
bıtayı şaşırtmak için yapılmış bir infilA.ktı. Polis 
onu bir tabanca sesi zannetti. Zira bir tabanca se
si bekliyorlardı. Partrlcln başında da bir kurşun 
yarası oldutu ıcın buna htıkmetUler..-Fakat Part-

DORDlJNCU MAHKUM 

lılotör de bir taraftan yata doğru gidiyordu. 
Yat:\ yaklaştı. Doktor, ellnde ılyah çanta ile aşa
ğıya indi. Yattan birçok telAtlt sesler lşltlllyordu. 
Alaster lılaknab, durmaksızın yazı yazmakla met
culdU. 

Derken birisi onun kolunu dürterek: 
- Seni yattan istiyorlar, dedi. 
- Bir saniye beklesinler. 
- Seni Müfettiş Ren istiyor. Bekllyemez. 
'.Alaster lılaknab bu sırada kendi ka1ıtına 

cıoğru atlamak teşebbüsünde bulunmuı ve kaJ'llı 
aı·ust etmek derecesine getlreTek bir hayli caba. 
lam:şsa da, tekrar yanaşan motöre alınmıt ve ya
ta getlrllmltti. 

• • . . . . . . . . "' 
Alaster lılaknab kurulanmış ve battaniyelere 

sarılı olarak müfettiş Renin önUne getlrllmiştl. 
Müfeltit Ren yanında Mark Peters, ve komL 

ser Llt bulunuyordu. 
Yanıbaıındakl kamaraya alınan lılarpley ile 

de doktor meşgul olmakta idi. Marpley henüz kea 
dine gelmemişti. 

MUfettit Ren, lılaknaba hitap ederek: 
- Anlat bakalım, dedi. • 
- Ben Jıer zaman anlatabilirim. Ben konu .. 

matı seT~n bir adamım. Ancak""'ıiz• önce lıllster 

reters'ten ite baılasan.ız. 
·- Ne demek lstlyoraun t 
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- Ben, dedi, ölüme gidıyorum. ls
tersen sen gelme Alvardo .. 

Ve atını sUrdU . 
Alvardo dıı. Diyegonun yUzUne 

bakmadan Şahini takip etti. Yalnız 

başına kalan Dlyego bir mtiddct dU
şUııdU: 

- Bile bile ölmeğe gidilir mi? .. Bu 
ne dcJillk .. diye söylendi. 

Yerinde iki tarafa döndti: 
- Ben canımı yolda mı buldum, 

ki.. 
Konuşmakta devam ediyordu: 
- Keşki bir şey söylemeseydim .. 

Nereden haberi olncaktı. O haydut 
da gelip senin arndıt;ın kızı adamı

nın elinden aldım diyecek değildi ya. 

Bu Şahin denen sinyor, sahiden 
delirmiş. Kızı seviyor mu nedir. En 
korkunç haydutlarla çarpışacak .. Q. 

raya bir gitsin de gUntinU görUr .. 
Dlycgo böyle söylenmekle beraber 

giımek arzusu içini kemiriyordu ... 
Atma atladı ve yavaş ravaş arkala
rından yUrUdU. Bir hayli ilerlemişti. 
önUnde kimsele r göremeyince atını 
koşturdu. Etraf tamamiyle karar
mıştı. 

Dlyego hem gidiyor, hem de kor
kuyordu. O kndar, ki geri dömeğl bi
le .dU,!!nmeğ\ı b:t.l)la.r.ut)t.L Aklına bir 
ırurnashk geldi: 

- llen hep arkadan gtderlm .. Ne 
o!VT'OC\ onlara olur. 

Diye dUşUndU. 

Bir saattan fazla yo~ almıştı. Bir 
dönemeci dönUyordu. Birden iki atlı 
önUne cıktı. Biri bağırdı: 

- Dur .. Teslim ol.. 
Fakat Dfycgo kendini toplamaya 

vakit bulamadan bir sllAh patladı. 

GöğsUnU yalayarak gecen kurşun

larla kocaman Dlyego da yere yuvar
lanmıştı. SUvaı·iler, atlarını son sUr' 

atle koşturmaya hazırlanırlarken 

korkudan ne yaptığını şaşıran Dlye
go da siHlbını çekerek karşısında bir 
hcyo!A. gibi dikili duran adama ateş 
etmişti. 

SU\·arl, atının üzerinde iki tarafa 
sallandıktan sonra bUyUk bir gUrUl
tU ile yere yuvarlandı. 

Fakat hayret. Diyego iki ses bir
den duymuştu, biri kalın ve boğuk 
bir ses: 

- Yandım .. 
Diye bağırmış, bunun yanınaa ın. 

ce bir kadın sesi: 
- Allabım .. 
Diye haykırmıştı. 
Diyego neye uğradığını anlama

dan ikinci sUvarinin dolu dizgin u
znklaştığmı sördU. Hiç yerinden kı
mıldnmıyor, etrafını dinliyordu. 
Boğuk bir erkek sesi kısa fasıla· 

larla duyuluyordu: 
- Ölüyorum, beni kurtarın .• 
Diye yalvarıyordu. 
Dlyego, evvel1 bunun bir oyun ol

ması ihtimaUnl düşUndU. Fakat 
sonradan inleyen adamın bir yaralı 
olduğuna inanarak bir ellnde plştoY, 
bir elinde uzun kılrcı yavaş ~·avaş, 

yerde sUrUnerek yaklaemağa başla
dı. Mesafe birkaç metre kalınca gür 
bir sesle bağırdı: 

- Eğer kımıldarsanrz, Allahln ba-
şı için yemin ediyorum ateş ederim. 

Yaralı son bir defa: 
-Ah ... 
Diye derin bir iç çekti. Otlar hışır

dadı ve ses kesildi. 
- Hey .. cevap ver .. kimsin sen .• 

- Bir daha eöylUyorum. Cevap ver 
mezsen ateş edeceğim. 

- Beni kurtarın. Allah aokınıza 
' beni kurtarın .. 

Diyego, etrafını cinlerin sal'dı[;ını 

« 

sanarak dualar okumaya başladı. 

Son sözU, ı;Uzel sesli bir kadın söylü
yordu. Kendisi bir defa ateş etmiş, 
attan bir kişi dUşmUştU. Halbuki bi
ri boğuk, biri ince iki ses çıkıyor
du. 

- sız bir insan mısınız? •• 
. - Kimseye ziyanı olmayan bir in
sanım .. Beni kurtarın .. 

Bir kadın eesi olduğu muhakkak
tı Dlyego, btitUn cesaretini toplıya
rak ayağa kalktı. lbtiyatı elden bı
rakmıyarak ilerledi. Yerde serili du
ran kadının başucunda durdu: 

- Yavaş yavaş kalk, dedi. Eğer 
bir oyun dUşUnUyorsan aldanırsın. 

Her tarafı adamlar sarmıştır. 
Bu, iznbella idi. Dlyeı;o Şahinle 

Ah"ardonun arkasından yola çıktık
tan sonra başka bir yola sapmış, 

Don Pedronun emriyle eve götlirtil
mekte olan iki hayduda rastlamıştı. 
Bu suretle lzabellayı ikinci defa ele 
~eçirmlş oluyordu. 

Diycgo, karşısındaki kızın birkaç 
saat evvel haydutlara kaptırdığı lza
bella olduğunu görünce sevincinden 
elindeki kılıçla tabancayı bir tarafa 
fırlatarak onu kucakladı: 

- Ah bilseniz slnyorlta, dedi, si
zin için neler çektik .. 

- Sinyor Şahini bulamadınız mı? 
- Bulamaz olur muyum. Sizi kur-

tarmaya geliyorduk. O, arkadaşım 
ile önden gltU. 

- Nereye? .. 
- Seni haydudun elinden almaya .. 
- Mahvolduk .• Öldürecekler .. 
- Ben çok söyledim .. Bu iş böyle 

olmaz dedim .. Dinlemedi. 
- Onlar senin Şahini getireceğini 

blllyorlardı. Yolda pusu kurdular. 
- Eynh .. Yandılar .. 
tzabelln, Dlyegonun ellerine sa

,.ıldı: 

- --- ,,. .. - ·---· Selimiye Askeri Satınalma 
Komisyonu ilanları 

- Onları sen kurtnrablllrsin, d .. 
dJ 

Dıyego hayretle sordu: 
- Ben mi .kurtarabilirim .. 
- Senden başka kimse kurtara-

maz .. Arkalarından atını koştur. Bel
ki yetişirsin .. Ben seni burnda bekle
rim .. Bir tek fırsat budur . 

Dlyego böyle tehlikell işe dUnya 
yerinden oynasa giremezdi. Hem bu 
gece yarısı atını çatlatacnk kadar 
koşturacaktı. Sert bir sesle: 

- Bu katlyen olmaz, dedi, sizi ya
payalr.ız burada nasıl bırakablltrim, 
Sonra efendime ne cevap vereyim. 

- Fakat efendin oraya giderse 
bir daha geri dönemiyecck .. -ı)iy13go göğsUnU kabartarak sah-
te bir cesaretle: 

- Sen, dedi, kadmsın .. Böyle i~le
re aklın ermez .. O, işini bllir, gü
venmediği yere gitmez. O haydut, 
sinyorun geldlğlııl duyunca kaçacak 
yer arar ama bulamaz .. 

tzabella ağlar gibi tekrar yalvar· 
dı: 

- Fakat siz vaziyeti bilmiyorsu
nuz, Haydut, yolun her tarafına a
damlar gizledi. Kancıkca öldürecek
ler .. 

- Dedim ya, benim kadar bilmez
siniz. Hiç bir şey yapamazlar. 

- Bari biz de burada durmıyalım. 
:Ynvaş yavaş yUrUyellm .. 

Dlyego son teklifi kabul etti. Yal· 
nız daha evvel ölUoUn stUı.hlarını, U
zerlndekt ba1.1 eşyayı aldı ve atını 

dizgininden tutarak yUrUmeğe baş. 
!adılar. 

Biraz evvel öldUrUlen haydudun a. 
tını niçin almadığını Diyegoya sor 
du: 

- Barı, dedi, o atı da alsak .. La 
z:ın olurdu., 

OENiZBANK 1 
....,.._~-~ 1 

Cumhuriyet bayramı günlerinde 
ilave vapur seferleri 

ı - Selimfye tilmeni birlikleri ihti· 
yacı için 390 K. kayısı, vişne veya ay. 
va reçelile 390 K. beyaz peynir pazar
lıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 31-10-938 pazartesi 
giinU saat 14 de Selimiye tümen As. 
dairesindeki tUmen satın alma komis. 
yonunda yapılacaktır. 

Osmanlı Bankasının Galata, Yeni
cami ve Beyoğlu şubeleri, cumhuriyet 
bayramı münasebetile ilkteşriıı 28 (öğ· 
leden sonra) ve 29 günleri kapalı bu. 
luna.caktır. 

lstanbul komutanlığına bağlı kJtl• 
at eratı için 4000 kilo pırasa 4000 ki' 
lo lfilma 4000 kilo ıspanak satın a!J
nacağından pazarlığı 31.10-938 paza!• 
tesi günü saat 14 de Fmd!klıda satl!' 
alma komisyo:ıunda yapılacaktır. 

CUMHUR1YETJN ON B~INCI YILDöNüMO MÜNASEBETİLE 
28 Eirinciteşrin 1938 cuma gününden 31 Birinciteşrin 1938 pazartesi gü. 
nüne kadar Haydarpaşa - Kadıköy, Adalar ve Bostancı hattında yapı· 

lacak ilave seferler, aşağıda yazılıdır: 3 - Pazarlık sonunda tahakkuk e· 
decek fiyat üzerinden yüroe 15 katı 
teminat derhal tüme:ı veznesine yatırı_ 
lncaktır. (7959) 

lstanbul Bt~lncl icra Memurluğundan: 

Bir lıorctan dolayı ınahcnı olup para~ 11 

cevrilmesinc knrar verilen halı, masn, gar
<lirop ve soir e,· eş:ra~ı :ıcık :ırlırııın sure
tiyle 2 - 11 • 938 ıarihine rnsllayan cnr
şaınb:ı günü s:ınt 1G da eski Bomonli, şim
di Silahşor cıutdesi 9 ırnmoralı c,·dc satıla
caktır. Hirind nı1ırınarlıı \'erilen hc>ıicl mu
hammen kıymetin yüzde yetmiş hcşinl 

ı - Cuma günü Köprüden saat 13. 30 da bir vapur kalkacak tekmil Adala-
, ra uğrayarak Bilylikadaya gidecektir. 

~j :? - Pazar günleri yapılmakta olan ve Büyükadadan 19.25 te kalkan 231 

Z AY l 

'· Ho. lu seferle yjne pazar günleri Biiyükadadan 20.30 ve Bostancıdan 
, r. 21.40 ta kalkmakta olar.ı 232 ve 233 No. lu seferler cumartesi günü de 
ı.i yapılacaktır. 

=
~ 3K-.3 k~~ ve patza.kmrte11sı Agud""n

1
terl K~prlldeakn lB.~ildkadbir va~dur kk~lkya~k 

:ı.uı oyunc ve e a ara ugrayar uy a aya gı ece tır. ıne 

li:öprüden 2.30 da Haydarp~a ve Kadıköyünc bir vapur kalkacaktır. 

241!7 nuınnr:ı1ı t~ak Nivego nam1 taşı
~·nn bisiklet clıliyetnamcsini knyhcllim. Bu 
ehliyetnamcoin hükmü olnıadı~ıoı beyan 
ederim, 

bulmaısıı ikinci artırma 7 - 11 - 938 pnznr
tr.~i gfinfi ayni ~:ı:ıtıe yapılarak en cok ar
tırana ihııle edilPccktir. Almak isteyenlerin 
gij~tcrilcn ınalııılde mezkur sa:ıtte hazır bıı
lunmnl:ırı llAn nlunur. 

98 Dônnt?NMT M~lT'KUM 

- Bu uzun bir hlk~yedir. . "' ll~rk Petcrıı bir şey söylemedi. Maknaba u. 
mn uzadıya baktı. Sonra cebinden yeni bir yap
ra!( sfgarasını çıkardı. fakat yakmadı. Parmakla. 

d 
rı arasında oynatıp duruyordu. 
, 'Pı:n tekrr Maknaba hitap ederek: 
~· - Her şeyden evvel sen kimsin? Bize bunu 
~yler L'lil!ln? 

- Be.film adım Alaster Maknab ... Bu bir şifre 
'9ltl ki izaha muhtaç olsun. 

- No fe yaparsın? 
- Gazeteclylm. 
- llangl gazetede ı:alışıyorsun? 
- lvniııg Dispeç gazetesinde ... Yirmi dört se-

:nedeuberl orad·a muhabirlik vazifesi görll)'orum. 
Başmuharrir Elle'in öldUrUldUğU gece gazetem be· 
nt bu hA.dlseyle meşgul olmağa memur etti. Mark 
Peters, bUtUn rakip gazetelerin muhblrlerini Eko 
gazetesi binasına girmekten mcnetmtştl. Bilhas
sa "Dispeç" gazetesi muhabirlcrlntn girmelerine 
mani oluyordu. Bu vaziyet kı:rrşıeında bir yol bu· 
lup "Eko" binasına girmem ve bavadlslorl 11cağı 
lllC&tma gazeteme yetiştirmem IA.zmdı. ••Eko .. bi· 
•urD& ıtrmeıe nasıl muvaffak olduğumu anlat
aal• ı..._ JNU&r. Kıyafetimi, hattA konuşma
mı 4eğfştlrdlğ-lm herkesçe mal!ımdur. Beraberimde 
taşıdığım gepette \se bir posta güvercini bulundu
ruyordum. Yeleğimin altında ise kUçUk bir fotoğ. 

\ .KlillU.Nun k.ltav seklinde roman tefriksaı • 

: nonntmcn MAHKUM 99 
raf maklnesl g1ıllydl. GörUnUşte blr oyuncağa 

benzer. Fakat bize seksen lnglllz llrasına mnl ol
nıuştur. Bu fotoğrafın adesesi yeleğimin dUAm• 
deliklerinden biri nrasından cıktyordu. Uzerl de 
mUtehrırrlk, sahte bir dU~me ile örtUlUydU. Ba,
langıçta Mark Petcrsin bana karşı muamelesinden 
şliphe ediyordum. O kadar zeki bir adamın, mti
eHosesl lcerlslnde serbestçe gezip dolaşmama mU· 
aaade vereceğim, ihtimal vermiyordum. DUn gece 
bir arkadaşım Eko idaresine giderek bir elektrik 
sUpUrgesl tecrübe etmek istedi. Bir yolunu bula
rak bu elektrik sUpUrgesini Partric'in odasından 

çıkmıe bir hah Uzerlnclc dencmeğe muvaffak oldu. 
Sonra cıkan sUprUntulerl de bize getirdi. Onları 

tahlil ettirdim. Arasında birden patlayıcı madde
lerde bulunan barut tozları buldum. (Maknab bu 
sırada Mark Petcrso dönmUştU.) Bir diğer meslek· 
taşım da sızın Ells, Kreyvin ve Partrlc ile olan or· 
taklık ~artınrınızı tetkik lle meşguldU. Bundan 
başka Fllndersln öldUrUldUğU odada görUp yerden 
nldrltım bir yaprak sigarası bandını da batır1ayor
eunuz ya ... 

Peters cevap verdi: 
- Evet, hatırltyorum. -oenln aldığın &ncıan btr 

iki saniye evvel, onu ben atmıttım. 
- Hayır, bayır ... Ben Fllndersin ceesdfnl Lord 

Noelden ve Mis Ma.rpleyden önce görmUttUm. O za· 
man lşlme gelmı:dtğtlçln başka tUrlU söyleml~tlm, 

- = N --c -L. 
lO -c. 
·ta 
~ ·-

İsteklilerinin belli gün ve saatte kO" 
misyona gelmeleri. (7945) 

• * • 
GümUşsuyu hastanesi için 500 kilo 

pirinç unu, 120 kilo nişasta. 400 kllO 
çor!:ıahk şehriye 500 kilo soda satın •· 
hnacağından pazarlığı 4 lkincitef!tl 
938 cuma günü saat ıo da. Fmdıklrd• 
komutanlık satın alma komisyonuııd• 
yapılacaktır. 

lsteklilerinin belli gün ve saatte ko
misyona gelmeleri. (7946) .. .. 

Maltepe askeri lisesi içi:ı 600 ktlO 
muhtelif boylt ile 100 torba çimento 
3 metre mik8.bı kereste (tahta) satııl 
alınacağından pv.arlığı 4 1kinciteşri.O 
938 cuma günü saat 10.30 da Fındıklı. 
da komutanlık satın alma komisyonUJl 
da yapılacaktır. 

1steklilerinb belli gUn ve saatte kO" 
misyona gelmeleri. (7947) 

Göz hekimi 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim - Talimhane, Tarlabafl 

caddesi No. 10 Urfa apt. 

Tel: 41553 
............... ! ....... 

Rminönii Yabancı Asktrlik Şubeıindtfl: 
Gerek şubelerinde ve gcrkse ıubenıltd~ 

ınuoınclclcri tomnm1nnını$ ve muayenıter 
yapılmış ol:ın lnşrn şubelerine mensuP 11 

~ iiksek ehliyet nameyi haiz olan yab•ocı 
şuhclcrlnc mensup kı-;n hlımetlllerJll ı J~ 
klncllcşrin !l3~ de )'cılek subay baıırJı~ 
kıtn'iınn SC\ ki eri y:ıpılacnkl ır. 27 - 28 S 
rincitcşriıı !l38 siiıılerindc nrıruı cilıdaôl' 
rlylc şuheyc sc1melcri ilin olunur. 

Alemdar sineması 
iki film 

1-Üç ahbap çaf)U§/ar: 

2 - Saadet duraiı.. ri' 
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QGQWIETllJ~l!G®=-1rflll-1 Bayan~.;~~~eT~~cıA~:ı";nbir altın 
ba:n;;-.~e ve projesi mucibine e Adanada yaptırılacak tuz ambarı ve 1 b İ e Z İ k Vermek 1 e k Ut 1 U 1aV1n1 Z 
niden !:~~1:Pua;~~:zı:ı:~~:~Y!0;~~ ~~ş::;!hinde ihale edilemediğinden ye- 1 DEVLET damgalı altın bilezikler Kapahçarşıda Ağasokak 37- 39 numaralarda 
dtr,n- Keşif bedeli 22917 lira 15 kuruş ve muvakkat temi:ıatı 1718.79 lira- im Akseki Pazarında Satılmaktadır••••••••••••••• 

f.CUJ;:;- Eksiltme 11.11-938 tarihine rastlryan cuma. günU saat 14 de Kaba
IV levazım ve ınubayaat şubesinde ki alrm komisyonunda yapılacaktır. 

lnUdiir 7""~ .~artna.me ve projeler 115 : u ruş bedel mukabilinde İnhisarlar umum 
de liigu levazım ve mubayaat şube sile Adana ve Ankara başmüdürlüğUn-

n alınabilir. 1 

gün~ - Eksiltmeye iştirak etmek isti yeı:ılerin fennt evrak ve vesaikini ihale 
taz Unden 3 gün evveline kadar inhisar lat' umum müdUrlüğU inşaat şubesine ib

ederek ayrıca fenni ehliyet vesikası al malan lhımdır. 
nı VI - lsteklilerin eksiltme için tay in edilen gib ve saatte yüzde 7,5 g(iven

e Paralarile birlikte yukarda adı geç en komisyona gelmeleri ilin olunur. 

• • • 
(7904) 

Cinst Miktarı 

:Ylnı bıçağı 2500 Ad 
~alit 2 M2 20 m/m . 
h ·aut 2 M2 25 m/m 

nı Muhammen B. 
Beheri Tutarı 
Lira K. Lira K. 

Muvakkat Eksiltmenin 
teminatı Şekli Saati 
Lira K. 

4.79 11975.- Sif 898.- Kapalı zarf 15.-

cakaı· 
t>_k ıt 2 M2 30 m/m 380kilo 5.50 2090.-Ao.Tesl56.75 A"ık Ek. 15.30 
ua art :. 
llak 1 2 M2 35 m/m 10 met.2 · 
I{ aııt 2 M.2 40 m/m 
Uşel ~ğıdı 120 adet 11.- 1320.-Si! 99.- Açık Ek. 16.
kr Şartnameleri, resim ve nüınunsleri m~cibince satın alınacak 2500 adet 
ıırrn bıçağı 380 kilo Bakalit ve 120 adet bobin kuşe kAğ'Idı hizalarında ya· 

1 usullerle eksiltmeye konmuştur. 
tlr.n - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmig-

y lil - Eksiltme 17-11.938 tarihi::le rastlıyan perşembe gUnU hizalarmda 
d~h saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat eubesindeki alnn komisyonu:ı 

Yapılacaktır. 
gib~ - Şartnameler her gün parasız olarak sazU geçen ıubeden alınabileceği 

1 kıYnn bı~ağr:ım resmi Bakalit ve kuşe kiğıdı numuneleri de görillebilir. 
letd V - Açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin tayin edilen gün ve saat. 
rln e ko~isyona gelmeleri. Kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek istiyenle- ı 
?lı :e nıuhürlü tekll! mektubunu kıı.nunt vesaiki ile yüzde 7,5 güvenme parası 
o.ıa kb~zu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflan
"Back.sıı~c tfuıU en geç saat 14.30 a kadar yukarda adı geçen alım komisyonu 

!i anbgına makbuz mukabilinde vermeleri nan olunUl'. (7949) . 
• • • 

tik I "":- Şartname ve nUmunesi mucibince satm alınacak 400 kilo mavi otoma
InUrekkep açık eksiltmeye konmuştur. 

te ni - Muhnmmen bedeli Sif Istanbul 1 lira hesablle 400 lira ve muvakkat 
nı natı 30 liradır. 

hatam - Ekslltme 4-11-938 tarihine rutlıyan cuma gUntl saat 14 de Ka. 
~ta levazım ve mUbayaat şubesi:ıdekl almı komisyonunda. yapılacaktır. 

if 'b· - Şartnameler parasız olarak her gUn aözU geçen oubeden almabilece
gı ı numune de görülebilir. 

Pa 'V' - lstekltler.ekstltme için tayin edilen gUn ve saatte yüzde 7.5 güvenme 
talarııc birlikte yukarda adı geçeı:ı komisyona gelmeleri ilb olunur. (7 532) 

li'1çı d' 
''l.!, ıp 
uUliik l<'ı boy,, 

Miktan 

••• 
Muhammen bedeli Muvakkat 

beheri tutan teminatı 
L. K. L. K. L. K 

550 ., 13.457.50 M3 45.- 1647.- 123.52 

Çı l'a.:ı d' ka ıp 550 ,, 13.457. M3 50 100.- 1345.- 100.87 
•• ~ak tahtnsı 
kuçuıc bo 

Eksiltmenin 
Saati 

15.40 

15.50 

~ll'ı t ;;., 
~ ı alıtası 700 •• 9.360 M3 100.- 936.- 70.20 16 

gur - Şartnamelerine ekli listelerde eb'at ve miı.t:ın yazılı \'e yukarda üç 
Uptn gösterilen fı~ı tahtası ayn ayrı açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

tir. U - Muhammen bcdellerile muvakkat teminatları hizalarnda gösterilmiş 

Yaz 
1
rn - Eksiltme 7-XI-938 tarihine rastlayan pazartesi günü hizalarında 

rı~1 saatlerde Knbataşta Levazım ve Mübayaat ııubcsindeld Alım ·Komisyo. 
a Yapılacaktır. 

hiı· lV - Şartname ve listeler parasız olarak her gün sözü geçen ~ubeden alına 
ır. 

\'en V - lstckli!erin eksiltme içi:ı tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7 ,5 gü· 
ille Paralnrile birlikte yuknrda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(7794) 

YtN i T[SUMAT 
1lf1U~~BERLERiMiZ 

ı I 

«-ı 

~ua ..ıs kilopaa 17 l~Sô 

8Aakııo~ • • • 
UtalllıJr,, • • • 
UUlJMld~t 

Alt.ua tan IUlo~ıat 9 054 f:23 

A.ltma tah'ftJJ lı.abO Mrbu\ 
dOri&ler, 

Dit• dh1zJn n borçlu · 

kltri.Dr b&ldy.ıııt • • • • 

24.134.178.97 
19.173.336.00 

1.270.785.68 

467.353.17 / 

12.736.061.61 

9.816.81 

15.006.751.71 

Lira 

. 
- 1 

44.578.300.65 

467.353.l'i 

\ 

27. 752.620.2C 

...... ,.. .- ·-.. • , ;._ .~ 
0at11'&t akoeli• .. 

~dl " ı~kal&dtı. r•ı•J ... J 

B\LIU t ~ ı ... • • . • f!.. • ~' 

ftda'1U4•Jd auımotıarı f 
Oeruht. ecWea enakı naktl1' 

Kanunun 6-8 lncl madde· 
11ı1De ı.Ytıkaıı ıaul.A• waı. 
d&D yaJd tediJ'a&, 

()erUbte ed1l.a •'fftkı D&kU7r 

158,7 48,l'S63, 

1ıs,1s1,002, 

llula• tabrill.tı bakı,. • • • • .. 148,610,001, 
">erubt. edlleD .naıo D&lrtlye 
lıtar ıtıtı. 

Kanunun 8 • 8 inci mad· 
cSelır1De teYnk&.D Ha.zlnı t&J'9o 
tmdu nld C.CSSyaL 

lklledat otbr4aaıı 
llazfne bonolan. • . -
MC"art •nttler • , , , , • 

..._m n TUTll&t ~1 

'0...Ubtı ldflen ITl'ILID aU. 

' I tfyenlD lcarfllıt> Nll.ut " 
\ tab'11lt 1Ublu1 lbymttlı 

• ~ Mbam " tuY1Ltt 
........ ,.1 

Hllz1nero kıı::a l"ndôlt a\·nru 
AltUI •e df,ytJ llHrta• 

l"all'11lt laertaf 
m...t1ar1A& 
MllkklU 

158.748.563.00 

15. 137.602.00 

76.0S0.631. 77 

39.469.348.48 
6.768.477.37 

8.821.000.00 
229.128.10 

9.273.765.25 

1'•~ 

- ,; 

143.610.961.00 

76.030.631.77 -
' 

46.237.825.85 

1 

- _) 
ı 8.323.893.35 
4.500.000 

14.022.386.23 

375.523.972.22 

({arplırı tam•mee attm olaraJt 
UAYıteD t*1.nW.e YU9dll• 

Raıllll8GI mnJgetım D&H1- C.

#1/ 

l"lıtl IJIMI lln,_ta 
Dlril hlılıılltltlataı -
~tma tah'1ll u blJ dıtrlz!er 

0tıer d~h1•1u " alaeak!I ., 
kl1r1lıs '-kır"-' • • • • • 
MUıtelU • ----· ·-·-· . 

~ 1 Tem;:;;uz 1938-tarfhlnden itibaren: İskonto haddi .% 4 1ı .. ın llzerlne nanı 
' 

"'.• 'it . .. ' . • .. · ... - '. . . : -.. ~ ..... .... ,'"'1'!~ \ " , 

10,000,000, 

84,000,000,-

1.963.16 

47.911.776.58 

r n~tnknau un~~~n 
Direktörlüğünden : 

-
1 - it c, orta ve lise kısımlarma )atılı ve yahıa, kız ve erkek talebe kaydına devam olunm.adaC!ll'. 

2 - isteyenlere mekteıbin kayıt ıartla-ını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

47.913.739.74 
88.083.387.68 --- -

375.523-:m.22 

,-.... 
Adres: Şehzadebaşı Polis ka rakolu arkası . Telefon: 22534 

Li __ 
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inşaat mühendiSi 
alınacaktır 

Askeri fabrlliafar umum müdürlüğünden: 
Alınacak inşaat rr.".he:ıcisin.in her türlü satatik hesaplarda, betonarme ve 

mimaride mütehassıs olması şarttır. 
lstekli!erin şimdiye kadar ne gibi i§lerde çalıştıklarını gösterir vesikala. 

rile Nafıa Vekaletinin ruhsatnamelerini birer istidaya balayarak umum mü
d:irlüğe müracaatları lüzumu ilan olunur. (7830) 

ııar. 

=mak ve Eytam Bankasından 
BEYKOZDA KA1N TOKAT çiftliğindeki detrinnen binasında me\'cut taş 

dffar, kiremit, kiriş, ve tist kısmın ahşap kaplaması açık arttırma u.ulü ile ve halı-
1 azı::- vaziyetile satılacakur. 

Yıkm:ı işi alıcıya aittir. !hale 7-11-938 pazartesi günü saat on 
33 lira pey akçesi ile birlikte mahalli mez kurda bildirilen gün ve 
lunmaları. 

dadır. Taliplerin 
saatte hazır bu· 

Memur ahnacakhr 
Askeri Fnbrikalar Umum \'lüdürlüğünden: 

Umum müdürlük münhaBerine ücretle memur alınacaktır. 
Kabul şartlarını '>:.!""enrn~k istiyenlerin bizzat veya istida :ıe eı, geç 15 ikin

citcşrin 938 tarihınc kadar müdacaatları. (7829) 

1 - Tahmin edilen bedelı 36114 lira 13 kuruş olan 107900 kilo sabun. 1 ikinciteş· 
rin 938 tarihine rastlıyan sah günü saat 11 30 da kapalı zarfla alınmak üzere ek· 

siltmeye konulmu~tur. 
2 - Muvakkat teminatı 2708 lira 56 kuruş olup şartnamesi komisyondan 181 

kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 
3 - lsteklilerin 2490 sayılı kanunun tadfatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı 

teklif mektuplannı en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada 

bulunan komisyon başkanlığına vermeleri (7452) 

Cumhuriyet bayramı dolayısile Ankara Haydarpaşa arasında işliyen tren
lerde izdihama mani olmak ve yolcuların rahatı;..a seyahatleri temin edil. 
mek üzere Haydarpaşa ile Eskişehir arasında işliye:ı 2006 No. h yolcu ka. 
tarı 27-10·938 tarihinden 2·11-938 tarihine kadar Ankaraya devam ettirilece. 
ği gibi Ankaradan Haydarpa.~aya 2005 No. 1ı bir yolcu treni i~letileccktir. 

2006 i\o. 1ı katarın Haydarpaşadan hareketi saat 15,30 Eskişehirden hareke. 
ti 3.55, Ankaraya varışı 10,05 dir. 2005 katarın Ankarada:ı hareketi saat 
17,45, Eski~ehirclen hareketi 2:3,48 olup Haydarpaşaya varışı 8,21 dir. (7905) 

Temizlik amelesine lüzumu olan ve beher metresine 3 lira bedel tahmin 
edilen 2940 metre kumaş kapalı zarfla eksiltme) e konulmuştur. Eksiltme 
14.11-938 pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Kuma· 
şm nümunesile eart:ıamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 

Istekliler 2490 sayılı K:anl!nda yazılı vesika ve 661 lira 50 kuruşluk ilk te
minat makbuz veya mektubile beraber teklif mekturlarım havi kapalı zarfları. 
ru yukarda yazılı günde saat 14 de kadnr Daimi Encümene vermelidirler. Bu 
saatten sonra verilecek zarflar kabul olu~maz. (7910) 

* * * 
Samatya ve Balat kantar merkezlerinde mevcut olup 15 lira değer konulan 

6 adet çeki ve teferruatı 31-10-938 pazartesi günü saat 13 de c-amatyada ve 
15 de Balatta pazarlıkla satılacaktır. 

lstekliler o gün orada bulunacak memurlara müracaatları lüzumu ilan 
olunur. (7942) 

rstanbul umunıi m e clisi azasına 
1stanbul Vali ve Belediye Reisliğinden: ı • 
İstanbul umumi meclisi. tiçüncü i:ıtihap de\.TCsinin birinci yılı ikinciteş. 

rtn içtimamın ilki:ıi l.11·93S tarihine rasthyan ~alı gUnü saat 14 de akdede
ceğinden meclisin ruznamesi posta ile gönderilmifjtir. Ahiren yapılan inti. 
hapta aza seçile:ı zevatın o gün belediye dairesinneki um~mi meclis salonunu 
teşrifleri rica olunur. (7955) 

lstanbul belediye si: 
1 - Cumhuriyetin on beşinci yıldönümü münnsebetile 29-10-938 saat 9.45 

te vilayet dairesinde kabul resmi ve bunu müteakıp saat 11 de Taksim meyda· 
mnda geçit resmi yapılacaktır. 

Kıyafet: Frak, siyah yelek, beyaz boyunbağı, silindir şapkadır. 
2 - Aô esleri malum olamamasından dolayı kendilerine da vctiye \'e prog. 

ram gönderilmemiş olan muhterem mebuslarımız1a vekaletlere mensup müfet
tişlerin teşrifleri rica olunur. (W50) 

Yozgat 
. .... 

vıa etinden: 
Vilayet hususi idaresine nit 80 lira Ur.rem aygır deposu b:ı.ytarhğı açık. 

tırJ)unt tohumlama kursu görmüş olmak şartile talip olanlnrı"1 vilayete bir 
dileJrçe.ile müracaat c;-:Icmeleri ilan olunur • . (7923). 

fi". 

11ınııınnıınıa 

midesini a -

A AN 

buna çocuklar bayılıyorlar.Çok iştihalı ve severek büyürler. Bu saf özlü unların vitamini bol, gıdası çok ve kalorisı yfü 
sektir. Bütün çocuk doktorları buna şaha det eder. Avrupa diplomalarla musaddak birinciliği kazanmıştır. Bu kadar 

\ yüksek evsafa malik tabii gıda ancak 

u arıdır 
Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday. İrmik, Patates, Mısır, Türlü, Bezelya, Ba· ... 

dem, Çavdar Ö zü unlarını Çocuklarınıza yediriniz. 

i1111nı~nımmıımmııım 11Jınmı~ıiilrn·m111[~ını ıırtt'ııııınmmm1111ıınmnımımm11111nımmmu~~ıım~m~ooı~ıMıııııııı~~ıımınııınııımıııııııııımııımıım~ıınııınıı~oo;mnııııınnıınnı1r~m~ınıııımııı~ , ,. & ,. •1 - · ,. • · 'I •.., • ' • 't • 7' ,,_ ••• • • f• "''••c ' -"\ 
Son keşidede '1İyanko biletinden 200,000 lira Kazanan Küçük Bayan S OFY A söylüyor : 

(Bana bu büyük serveti 
kazandıran bileti TEK KOLLU CEMAL kendi elile seçti 

ve verdi. 

Son keşidede : Piyanko b:Ietinden 15, 000 lira kazanan Muğlada piyade alayında Yüzbaşı Bay Hilmi söylüyor: - . 
(Bana bu büyük ikrami- TEK KOLLU CEMAL kendi eliyle seçti veba-
yeyi kazandıran bileti na posta ile gönderdi.) 

(Anadoluda - Rumelide) (Denizde • Karada) (Vapurda - Şimendiferde) (he ryerde - herkes) söylüycr: 
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Sahibi CEMAL G Ü VEN ş i mdiye kadar binlerce kişiyi zeng ın etti 
işte bu sebepten: PİYANKO bileti denilince evvelemirde ( TEK KOLLU CE MAL ) hatıra geliyor, ve 

harp meydanında bir eşini bırakan tek la lile iktısat sahasında çalışan bu malül mütekait subayın gişesine 
herkes; 
koşuy.or 

Yeni tertip biletler tükenmek üzeredir. Acele ediniz. Taşra siparişleri sürat ve intizamla gönderilir. 

. Adrese o·ıkkat . istimlak dolayısile gişemiz aynı ca.dde ü-e n 1 • zerinde Bahçekapıya doğru EMLAK 
BANKASI karşısında (27) numaraya na kil eyledi. Hiçbir yerde şubesi yoktur. 

(lSTANBULEMINöNOTEK KOLLU CEMAL GiŞES i SAHiBi CEMAL GUVEN) 
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Ş e kercı HAC BEKİR muesseses in n 

• n ~ • s©'lf ıraı O aı ıronon IQ>aş 0o({:a 
reçellerden , bir k er e tadanlar, ağ ı zlarına başka reçel 

;;ğ ftvlrile'ltldl ı ır 
Titiz b"r itina ile haıırbnao hu almazlar 

A L i ~ U ti i il tl t N tf A C t B ~~ K i R 
BAIJÇEKAPI, HEYOGLU, KARAKÖ\', KADIKÖY. 
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Sahibi: ASIM. US Neşriyat .Müdürü H.efik A. Scvcngil 


