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Çek Macaristan, 
notasına dün 
gece cevap ver d i 
Macar larla mesk ü n o lan 
arazinin hakeme havalesini 

kabul etmiyor 
P lebisitin kabul edilnıemeSi d e 

p rot esto edil d i 
b Budapeıte, 27 (A.A.) - Kabine 
u &abalı Prag notasını tetkik ve Ma

car cevabının esaslarını tesbit etmiı
~r. Cevap en çabuk bir surette Çekos
ovak hükumetine tebliğ edilecektir. 

ki kab·i~e toplantısından ıv.>nra Başve-
1, llaibı ziyaret ederek Macar - Çek 

llleıelesinin inkişafı hakkında malumat 
\'ctnıi;tir. 

d' Budapcşte, 27 (A.A.) - Dün tev. 
~ edilen Çekoslovak notası hakkında 
~.•~r ajans run diplomatik muhabiri 
""diriyor: 

. Bu nota, şayanı memnuniyet bir tes
\'iyenin lüzumunu kabul etmek iste • 
llıiyen Pragın yeni mantalitesini gös .. 
tetlııektedir. Çekler, plebsit fikrini 
!!ddetmektedirler. Halbuki bu fikir 
.._llbıb anla1f*'SJac1ao bir .... tifldl 
'tlııektedir. Demek oluyor ki son Ma. 
~ llotasr, sulh için çıldıran dünya ci
la Umumiyesinin talep ettiği bir an -

•trıa zihniyetini karşı tarafta bulama 
llııttır. Çek notasının yegane doğru 
ll~lctası, bu notanın da seri bir hal su. : 
reti lüzumunu kaydetmesidir. Fakat 

(Sonu: Sa. L; Sü. 1' 
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Vaziyet yeniden 
gergi n le şti 

Ruzv·elt söylediğ i bir nutukla 

Amerikanın demokrasiye 1938 
Resimli Hafta 

imanını teyit etti 
mokraslye olan imanını yeniden llln 
ıve teyit etmiş oluyorum. Biz, mlllet
ler arasında sulhun teessüsü, sükn
nun hüküm sürmesi, mevcut mesele
lerin muslihane müzakerelerle hal
ledilmesi ve bu bapta sarfedllecek 
gayretlerin birleştirilmesi tçln çalı
şıyoruz. Gerek hudutlarımız dahi
linde, gerek şahst münasebetlerlmde 
ayni idealler için çalışıyoruz, tl ki, 
tecrübe saati huHil ettiği zaman de
mokrasinin düşmanlarına muvaffa. 
kıyetle karşı koyabilmesi tmklnını 

bahşedecek yegAne kuTI·et olan bu 
irade blrllğlnl bulabilelim. 

"İnsanlar. dllşünmekte, meramını 

ifade etmekte ve Allaha dua eyle
mekte serbest olmadıkça sulh ola
maz. lktısadt ve içtimai kalkınma

29 Teşrinievvel nüshası 

Çıktı 
iyi k4ğıcla baıılmıı 

52 
Sayfa 5 Kuruş 

Vala Nureddin, hmail Hakkı Baltacı. 

oğlu, Kadircan Kaflı, (M. F.), Osman 

Cemal, Emin Karakuıun fıkra, yazı ye 

türleri, çocuklara eğlenceler, kadmlara 
iı örnekleri ve fayclah bilsiler-

ya tahsis edilmesi llzımgelen vesait --------------

Ruzvelt 

\'e menablln hedefi değiştirilerek 

bunlar slllh yanşının arttırılmasına 
tahsis edilecek olursa sulh olamaz." 

B. Ruzvelt. bu vaziyet karşısında 
Amerikanın slllhlanmaya devam et

Suriye Kabinesi istifa Etti 
Berut, 27 (.A..A.) - Nazırlar arasın. 

da çıkan ihtilaf Uzerine Sahap kabine
si istifa etmiştir. 

mesi lüzumunu izah etmiştir. d ~evyork, !7 (A.A.) - B. Ruz\'elt. 

d6nakşamsöy~mlş~duğunutkun-~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
a A.nıerlkanın, Amerikan nısıf kUr-

resfnln kendi sclA.meunı kendi tec- Varın ki g a zetemiz ı 
rUbelerintn tanesiyle bulabilmesi i- llAvemlzle beru ber 1 
=~~~~~~:::.::;~~~:~::.•m•h ··ı, Renkli resimlerle 36 savf a 
''Btt~nbu~~emlş ~du~anmıf~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

•G1leuıetıe Amerikan mllleUnln de-

- -

Başvekil dün akşa 
Ankaraya gitti 

Bir mUddettir ıehrimizde bulunan 
Başvekil B. Celil Bayar diin akpmki 
eksprese bağlanan hususi vagonla An. 
karaya gitmiştir. 

B. Celal Bayar, beraberinde hususi 
kalem direktörü B. Baki Sedes olduğu 
halde saat on sekiz buçukta Haydar
paıa iskelesinden kalkan Denizbankm 

yeni "Suvat,, vapurile Haydarpapya 
geçmişti:-. 

Bu sırada motörle Dolmabahçe sara
yından Riyaseticiımhur başyaveri B. 
Celal genel sekreteri B. Hasan Rı~ 
vaylav B. Ali Kılıç ve B. Salih Bos. 
ok Haydarpaşaya gelmişti. 

(Sona: Sa. 4. Sil. 

idare Amirleri terfi 
listesi cıktı 

<Y azIS1 4 nncn del 

uşunun 400 
genç tayyarecisi 

Dün Ankarada Atatürk anıtına 
çelenk koydular 

Türidaııu tayyareci )erinden bir pup 

ij)iinluin peşi~: 
_, ~ - ~ -

Çok yaşamanın sırr ı 
Birkaç gün evvel, bayatı nın 80 inci yıldônümünii 

Papa şöyle demiş: 
- Evet, artık raşmı sekse ne bastı. Fakat şunu memnunl1etle 

sö7llyeblllrlm ki bugiln ken<ll mi her valdtkinden daha iyi hlssedl-

7orum ?" 
Ayni zamanda bu sözünün doğruluğuna delil olmak üzere 1IZ1IB. 

silren hayatında görüp geçlrtli ğl tarihi hatıralarmdan bahsede 
geçmişe alt olan, fakat bugüne de tatbik edilecek mahl) ette bulunaa 
hAdlseleri istlkbal4 fçin bir fh tar diye göst~nnfş,_ 

Seksen yaşına girdiği halde kendisini h er vakitklnden daha sL 
yade ölüme uzak gören Papa nm gHstcrdiğl bu hayat enerjisi mef* 
bur Alnıan şairi Göte'nln şu sözünü hatırlatıyor: 

- Ölllm insana ancak bayatından ümidini kestiği zaman gelir." 
Demek ki (Ok 7aşaran insanlar hayatlarında ölümil c.-n az dil 

9!11lnenlerdlr; zira hayattan ümidi kesmek mane\i ölüm demektir. 
Haddi ölüm ise_ manevi ölümden SODl'a gelir. 
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Fikir meseleleri: ... -
Beşeri san'at 

Yazan : Sadri hr .tem 
.3anat her zaman beşeri midir? l 
Bı.:na şöyle bir sual bile ilave edile· 

l>1lır: Bir cemiyet içinde edebiyat her 
.:aman bütün kütlenin malı olmuı mu
Jur? 

Buna evet demek belki mümkün
. ür. Fakat bu söz, sadece bir arzunun, 
oir tasavvurun ifadesi olur. Mesela, 
.. Platon frak giyerdi" demekte ne ka. 
<lar gu~lük yoksa bu sözü de insan o 
!(adar kolaylıkla söyler. Fakat söyle. 
mc:kle olan arasında ne kadar büyük 
fark vardır. Platonun frak giydiğini 

.öylemek değil isbat etmek güçtür. 
Sanatın tarihi seyrini insanlar, eh

ramların mesahası, kuşların kanatlan, 
madenlerin cinsi gibi kendi arzuları, 

emelleri dışında tetkik edecek kadar 
esirlerden kurtulsalardı görecekleri 

manzara kendilerini aldatnuyacaktı. 

rakat henüz bu imkan tamamen be§e• 
ri bir vasıf olarak her insanın karakter
kri arasında yer almamıştır. Fakat, 
i>ır şeyin hissi sebeplerle inkar eodil
ınesi yok olduğuna delalet etmez. Kör 
görmüyor diye güneşin yok olduğunu 
ınsan nasıl iddia edebilir? 

Her devrin kendi bünyesine uygun 
'.lir sanat telakkisi vardır. Hakim züm
reler daima bu sanatı ya ke1'ldi ideolo. 
1ilcrinin ne§ir vasıtası haline koymu§. 
lar, yahut ta bizatihi sanatın şekli, üs
lubu, bu ideolojinin bilvasıta ifadesi 
olmuştur. 

Hakim zümre din şuurile hayata 
hükmettiği, terbiyede, ahlakta, hukuk· 
ta dini üstün bir faktör telakki ettiği 
zaman sanatta dini çeşninin hakim ol
ması, hatta dini baytın onun bün. 
yesini ve tekniğini balketmiş olması· 
nı tabii görmelidir. 

Mesela Mekke sitesinde dini hayat 
iistün ve kesif bir şekilde hakim züm
rr in elinde idi. ''Kuren., lilcr dini 
hir oto:-ite münasebctile Mekke site. 
sini idare ederler ve bütün sitenin ha
yatında bu damga göze çarpardı. Sa· 
nat faaliyeti de 'bu l'ıayatm 'bir teza· 
hürü ve üadesi olmaktan daha ileri 
gcçmi3 değildi. Tazimattan evvelki 

GORCJNIEN 

Osmanlı imparat~rluğunun hakir.ı 

zümreleri, onların i.deolojilet i ve sanat 
telakkileri de o kadar biribirinin ay
nasıdır. 

Osmanlı imparatorluğunda hakim 
zümre kendi kudretini iki dini man
zume içinde hissettirmiştir. Biri, isko· 
lastik islam mantığı, yani Aı ;stodan 
Farabi v~ lbni Sina kanalile intikal e. 
den "ilmi kelam,, tefekk:iı tarzıdır. 

Bunun sanatı reddetmesine rağmen 
bir mantığı olmu§tur. Bu sL>nat tc\;. 
bitleri, ''natları'', "mülemma., lan ile 
medresenin :ıizamını mantıklaşt:rma -
ya çalıştığı hayatın edebi bünyesini vü
cude getirdi. Yani sanatın tel'~in vası· 
talanndan istifade etti. 

Estetiği de mesela, insandım bah . 
E.eden ''gazel,, terinde, methiyelerin. 
de, fahriyelerinde bile hakim olan gü. 
zelik unsurları dini telkin vasıtaları 

idi. 
Güzel insanı meleklere benzetmek, 

güzel yerlere teşbih yoluyla cennet de. 
mele bunun en basit misallerindendir. 
Hayat tasavvuru korkuya dayandığı 

gibi din tasavvuru da Allah korkusu
nu ifade ederdi. Sanatta da lbu korku· 
nun hissesi daima yüzde yüze yakın 
olurdu. 

Fakat imparatorluk bünyesi ezen· 
lerlc ezilenlerden mürekkepti. Ezilen
lerin dertlerini unutmaları, hayatı da
ha az isyankar bir görüıle karplama
ları yine bir noktadan dini esaslara da
yanmaktadır. 

İslam mistikliği yerine göre mantıkın 
kendilerine ya§amak imk1nını verme· 
diği insanlara afyon tesiri yapabilmi!J
tir. Bu afyondan kah hamle §eklinde, 
kah mevkilerini tahldm şeklin.de iatif a
de temin eden insanlar bulunmuştur. 

Medrese, tekke kavgası bir müca
delenin ifadesi olmakla beraber zaman 
zaman her ikisi müştereken esarete, 
hayat karşı lakaydiye, uyuşukluğa a. 
lıştırmı§lardır. 

Mistik faaliyet te sannatta mistik bir 
havanın akislerini nakletmittir. 

İmparatorluk devrinde bütün insan. 

OKUNAN 
SOVLIENEN 

Bay r a m hazırlık 1 a rı L ; tt i 
B ugün şehirde dclaganlar, onbcı gür. 

denberi hazırlanmakta olan ve 
is'lcekt halinde bulunan bayram takla
nnın iskeleler kaldırıldıktan sonra al. 
dıkları zarif ıekilleri görmüılerdir. 

Bunların §İmdi elektrik tesisatı ikmal 
edilmekte ve btanbul halkı vatanı ve 
vatandaıı yükselten Cumhuriyeti se
malara d.~ru fııkıran bir ı§ık ve renk 
tufanı içinde tes'ite hazırlanmaktadır
lar. 

Cümhuriyet Bayramı için gösterilen 
bu büyük alaka ve candan çalı~ala· 
rın, vatandaşın için.den geldiğini gör· 
mek kadar zevkli bir şey tasavvur e
dilemez. İstanbul halkı, CUmhuriyet 
devrinin her geçen sene, memleket ve 
millet hesabına kaydettiği inki§af ve 
verimi pe'k güzel anlamı§ ve bunu 29 
Teırinievveli vesile ittihaz ederek kıs. 
men göstermcğe çalışmıştır. 

Öyle anlaşılıyor ki: İstanbulJular on 
beşinci yılı tes'it ederken ona, bugün. 
leri yaşatanlara karşı şimdiye kadar 
gösterdiği bağlılığın bir kaç bin misli 
fazla olduğunu anlatacak surette sıcak, 
samimi ve candan tezahürlerde buluna
caktır. 

• • • 

F akat bunun, İstanbula inhisar et
tiği zannolunmamalıdır. Anka· 

radan, Bursadan, lzmirden, Konyadan 
Adanadan, Erzurum ve yurdun bütün 
şehirlerinden aynl sesler yü"kseliyor, bu 
şehirlerin ayrı ayrı her birinde, büyük 
bayram hazırlıkları yapılıyor ve halk 
yalnız cümhuriyetten bu idarenin mem· 
Jekete verdiği yüksek varlıktan ve onun 
istikbalde temin eyliyeceği azamet, re-
ah ve saadetten bahsediyor. 

üç lsmihas bir tek kelime ve seı ha
linde kalplerimizde ve kulaklarımızda 

derin ve mesut akislerle büyüyerek yur. 
dun bir tarafından öbür ucuna ka.dar 
kadar uzanıp gidiyor. 

Bu kelimeler Atatürk, Cumhuriyet 
ve Cümhuriyet Halk Partisidir. Bu ses 
te cUmhuriyetçi Türk vatandatının te· 
miz sesidir. 

• • • 

1 ngilterede zeki bir berber, ken· 
disi gibi zekt bir papağana gü· 

zel bir vazife gördürmeye alııtırmıştır. 
Villiam Gan ismindeki bu berberin dük· 
kanına girip tırat olmak üzere koltu
ğa oturduğunuz zaman, tavana asılı bir 
kafesteki papağan size: 

- Saçınızı da keselim, bayım! de
mektedir. 

Bunun üzerine, hayvana karşı mah. 
cup olmamak için berberin, saçınızı da 
kesmesine razı oluyorsunuz ... 

Fakat, iş bununla bitmiyor. Tıra! o
lup sa;ınız da kesildikten sonra papa
ğan tekrar söze geliyor : 

- Başınızı sıcak suyla yıkıyalım, ba· 
yun t diyor ..• 

Ona da peki diyorsunuz ve dükkan
dan bir liraya yakın bir para vererek 
çıkıyorsunuz ... 

Berber, hakikaten kazanç yolunu bul. 
muştur. Çünkü miişteriler fazla mas. 
rafla çıkacaklannı bildikleri halde bu 
dükkana akın etmektedirler ... ,, 

• • • 

B izim Beyoğlu cihetindeki ber. 
ber dükkanlarında papağan yok 

tur. Bunun işini kalfalar görmektedir. 
Sc.ç, masaj, kompres ve daha bilmem 
ne namı altında bir çok paralar öden. 
diği halde halk yine bu dükkanlarda 
tıraş olmaktan kendini alamamaktadır. 
Her halde şaıılacak bir ıey değil!. 

KEF 

ayıplar karşısında 
Çinin vaziyeti 

'' Çin, G arp demokrasilerinin kendisini yalnız 
bırakm~ sı uğruna kurban gidiyor ,, 

Xiyuz 1\:ronikl gazcte~i hn':'maka. 
lesinden: 

·•Jspnnya, Çin, Çckoslornkya''; Çe. 
koslo\'akya, Çin, ispanya ... Bu tınud 
mesclelerı.len biri ortadan ç~ldllrken 
diğeri ortaya çıkıyor. 

J G;inü11 akisleri: 

BugUn gene Çin sahnede gfirUnU
yor. Ve hiç şUphe yo'k ki, oynanmak
ta olan Çin faciasının mUhim ,.e knt'l 
bir parçası temsil edilmektedir. 

Japonlar. islllAya başladığı zaman 
derhal mu,·affak olmuşlardı. Fakat 
memleket içine ilerledikleri vakit, 
muvasala hatları uzadı. Bu suretle, 
çete muharebesine pek alışkın olan 
Çinlilerin hücumlarına maruz bu
lundular. 

Şimdi harp talihi bir J;:ere daha 
dönmüştiir. Kanton tasavvur edilc
miyecek kadar kısa bir znmnnda Ja
ponların eline dUşmUştUr. 

Bu neticeyi hazırlayan ya Çin li
derlerinin ihanetidir, yahut Japonln· 
rı açıktan açığa memlekr!t içine so· 
ku1mağa teşvik f'diyorlar. 

çın tarihine bakılacak olursa, bi· 
rlncl ihtimali gözden uzak tutama
yız. f kinci ihtimal de doğru olabi
lirse de kabul Etmek biraz güç. 

Kantonun Çinliler elinden çıkması 
Çinin ftlbarına bUyU!c bir darbedir. 
Ye Çinin denizle olan son rabıtasını 

kesmektedir. 
Evet, Fransız Htndtçlnlsine, Bir

manyaya ve Rusyaya açılan kara 
yolları varsa da, bunların hiç biri 
Kantonun elden cıkmaslyle kaybedi
len kıymeti telAfl edemez. 

lar için mUıterek bir sanat ve fikir 
mevzu olmamııtır. Hatta o kadar ki, 
blribirlerinin dillerini anlamıyan fakat 
ayni etnik esastan 'elen insanlar yan
yana yaşamışlardır. 

Tanzimatan sonraki edebiyatta da 
b.iltiln 'kütleye hakim olmak vasfı yok
tur. Bizim Tanzimatan sonraki ede· 
b1yatımızda hakim esas ithal!tsı, Ji. 
man şehirlerinin açık pazarların gös. 
terdiği temayüldür. Halbuki bu tema. 
yül muayyen bir zümrenin hayatına, 

hislerine uygun bir mana ifade eder. 
Onların hayat §artlarını kaplıyan este. 
tik limanla yayla, ithalatçı ile fabri
kacı arasındaki hudut gibi bir hududa 
maliktir, 

On dc·kuzuncu asır Avrupasında za
hiri bir millet vahdeti göze çarpar. 
Fakat hakikatta Avrupa vahdetten a· 
sıl bu devirde ayrılmıştır. 

Hayat şartları itibarile biribirinden 
tamamen aykırı yaşıyan zümrelerin 
estetik telakkisi de, dünya görüşleri gi
bi biribirinden farklı olacaktır. Bu 
farklılık ayrı olmanın bellibaşlı işaret· 

terinden biridir. 
Bu tezatlı estetik davasını Avrupa 

edebiyatında adım, adım takip etmek 
mümklindür. 

Milli edeb:yat millet içindeki tezat. 
ları kaldıran hayatın edebiyatı olabi. 
Hr. Beşeri edebiyat ta, beşeri tezatla
rın silinmesinden sonra ya~anan haya· 
tın eseri olacaktır. 

w...-.t;. **•-· ... ···Çan Kay Şek ve 1:<ırıs1 
Kantondan sonra da Hankonı an

cak bir mucize kurtarabilirdi. (Nite
kim o da d UştU) ... Dalın !en ası Çin 
askerleri arasında km·vel mnnevlye
nln de kırıldığı görülmektedir. 

Bu kuvve! maneviye kırıklığı, li
der Şankayşek'in değiştirilmesini is
tibdat eden bir takım talepler şek
linde tecelli etmektedir. 

Çin, Şankayşek'in liderliğ! altında 
memlekete vaki olan taarruza mu· 
annidane ve zekice karşı koymak
taydı. Fakat garp demokrasileri onu 
yalnız bıraktı. Ancak sol) birkaç ay 
içinde yalnız Rusyadan biraz yar
dım görüyor. 

Çin, doğrudan doğruya silAh kuv-
• vetl karşısında mağlöp oluyor. Fa-

kat Çin orduları mağlOp etmek ve 
Çin şehirlerini tetbiş etmek başka, 
Çlnl ebediyen işgal etmek başka ... 
Japonlnr, Çine ne kadar !azla soku
lurlnrsa. - daha şimdiden - limit 
ettikleri menfaatten dnha fazlasına 

mnl olnn bir taarruz hareketine o 
derece mUleesslf olncnklardır." 

( Kıs~ hahc_r_ıe_r __ ) 
• Deniılıank ıarafından Alınanyaya ıs

rnıırlanını5 olan rnırnrlnrın11zdıın Ülev va
puru bu harın iı;<'risinılc linınnıınıııı gele

cektir. 
• !\ladam Atinanın e\'İnde yapılan araş

tırma sonunda bulunmuş olıın 20 nllın bi
lezik ~üınrük ınuh:ıfazn lınşmüdürlüğü ln
rafınd:ın lstnnhul deflcrdarlıftına lc,·dl e
dilmiştir. 

• Son bir ay zarfında htanbul gümrük 
ba~mildürlüğü klmyahane~lndc 253 tah
lil yopı lrn ı,ıı r. 

Sadi !(arsan 
13 yıldanberi İstanbul Ticaret ve sa. 

nayi odasının muhtelif bürolarında ça
lışarak idarenin bilhassa so:ı derece 
takdirini kazanmış olan katibi umu· 
milik bilrosu şeflerinden B. Sadi Ifar· 
san tktısat Veka!c!.i Türkofis neşriyat 
branşında milhim bir vazifeye tayin e
dilmiştir. 

B. Sadi Knrsan bir kaç gU:ıe kadar 
yeni vazifesine hareket edecektir. 

Sevindirilen yavrular 

., 
.lnnc"cr Dirliği Cıtmhııriyct Ba11mnıı mlına,c'b1'lilc yüz frıT.-"r r.or.11!Ja, <li'n c.1· 
bise ı'e ayakkabı dağıtmı§tır. Resirnd c sevindirilen yavrular ve anneleri 
göriüüyor ..• 

IVlusamana ı 
Hemen arkamdaki masada yUl\ce 

sesle konuşan iki kişiye kulak ,er
elim. 

Diri: 
"- E!endlm, diyordu. DUnyada' 

zıddıma gider şey. al!kadar olııtf 
dığrm mevzuları konuşan adanı!•~ 
dır. Mesela geçen gUn bunlardan bl 
karşıma geçmiş, bana sporcula~ 

r· r;arlp itlyatlarından bahsedlY0 

du... Sporcunların garip ttl' 
yatları nerde; EfJA.t6nun de' 
rln ve gUzel telseresi nerde? ...• ı;e~ 
fllozoflk dalgalar içinde kendiJll 

..ııt· 
kaybetmeğe çalışırken, onun, sr 
cularm garip itiyatlarına temas e48~ 

d•' sözlerine dayanamadığım fçln az 
ha kendisine hakaret edecektim." 

. . . . . . . . . . , 
Böyle insanlara sık sık rııstgeUıılt· 

(' 
Ancak kendUerlnln hoşlandığı roe 
zulardan bahsedflmesfnl isterler. G,! 
rl yanı onlarca hlctlr. Halbuki bel'' 

mizln ayni şeyden bahsettltlnıisiı 
f' ayni zevkleri ve itiyatları taşıdıfılll 

zı !arzedellm. Hayat ne kadar yeı· 
naaak ve durgun bir şey olur! 

1
, 

Hayatın gUze1Uf1 onun deği~lıtl 
ğindedlr. Renk renk bareketlerınd'• 
birlblrine kartıı koyan flkirlertnd' 
aykırı olan zevkl~rlndedtr. Ve bUtt!O 
bunları tatlı bir çeşnide uılaştıf1~ 
gene de herkesin hakkını Jtendfı:ı' 
vermeğe1muvatfak eden btr tek b9" 
lat vardtr: Müsamaha! 

Arkamdaki masada yUksek sesi: 
konuşan adamda bu temiz baslt 
yoktu. 

• • • i 

TAklar r 
Bir arkadaş takları tenkit edffO ' 
Dünyada en büyük flkrt mezıye~ 

terden biri haklı ve müsbet teıı1'1 

yapabilmek olduğu haldJ:ı, en yanl!f 
hareket de bunun zamanını seçeııır 
ınektlr. Herkes vargUcUyle ça1Jf1' 
yor. Cumhuriyetin on beşinci y11ııı; 
l!yık olduğu itibarla kutlamak tel 
uğraşıyor. Böyle bir zamanda or· 
taya koyduğu eserlerin kusurıarıııJ 

rot· göstermek yerinde bir hareket 

dlr? 
Gerçi arkadaşımız, maksadınt1J 

"böyle şerefli bir günde şehrimtsl 
sllslemek için yapacağımız tezahur· 
lerln bedlt bakımdan daha zıya4• 
mUkemmellyetlni temin edebnaıeJ 
için bunların bir aanat bllroıuııd•0 
geçmesini temenni etmek" olduiuıı0 
11öy1Uyor. Fakat bunu Hbllr afID 1>I• 
rlnden sonra yazsa, hem etranıe• 
yazsa daha tyl olur ... Ştmdt yazdıkl•' 
rı ise. bütün samimiyete ratnı•0• 
şurada burada göze çarpan Jaabetstı· 
llklere bayram gUnlcrlnde dikkati· 
mızı cclbetmekten başka neye ya· 
rar? 

• • • 
Çifte kadın korkuıa f 

Şarkt Karaafac;ta emekli telgr• 
mUdUrtl All Rıza Yener lmıast1l• 
aldıtım bir mektup, bana unutu1aıııf 
bir der dln doturabllecelt korku)·\l 

anlatıyor. • 
Bu münasebetle okuyucularıaııı 

hatırlatayım: "Hayatta bizi en çoı 
korkutan şeyler'' e dair ıeçenlcrd• 
yazdığım bir fıkradan <:ıkmılJ olllıı 
an ketimlz hllA devam etmektedir· 

reı· "Hayatta en çok neden korka 

nız? ıı 
Karaağaçlı okuyucum: "EskidC 

b\l' kalma iki eyli erkeklerln maruz 
ıunduğu tehlikeden korkarım, diyor· 

ıe(Blr karı koca) nm intikam bes 
,·en kadınından korkmam. onun bo~· • c• !anacağı şeyleri yapmak ve başba~ 
kaldıkca tatlılaşan sohbetler, ınttlt., 
mı alllm bırakır. LAkln iki evınıttte 

lC" öyle değildir: Her iki kadının, erl<e 1' 
lerine kııı.rşı besledikleri lntıkalll pc 
deheetlldlr. tklalnl blrleetlrell ot\JZ 
bet ıene ge~tllf n her lkl•I de ııi1l9 
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Kaynana meselesi 

Kaynanayı k 
söıü d' ' amuıun en korkunç 
T» ıye tanıtan sır ve sebep nedir? 
Qlr cenr k 
nu :r ar adaş, bi-im Kurunda bu-

arıyor. 

<ııı.'~enç arkadaşın, bu aranışı, hakikat 
:rl\Jndan m d ~ 

da bir . . 1 oguyor, yoksa arkasın-
" ıstık bal hazırtıg· ı mı var bilmi· 
Joru • 
P

. ın. Fakat bildiğim şu, ki dünya 
ıyasasrna k . . 

"Csk· a aynana, hıç bır zaman 
~rncz bir mevzudur. 

na en, peşin peşin söyliyeyim, ki kay-
naların t f d . . n b ara ın ayım. Bır ana, öze. 

h
e ezene, titriye ,.ırpına yetiıttirdiO-i 
tr ·· ... v ., • 
Yav~un yeni bir sabah gibi seyreWği 
Ş'!fk u.sunu, ~~sızın bütün hi.' iycti, 
bac:kati, sevgısı, bağlarile birlikte bir 

ı asına gc,.. · .. .. be sıl :rmış gorı.mcc, el tte sar-
ır, 

., Oğlunun evlenmesine, ''iııtimıi bir 

.. arurct t' · ., ır dıye katlanan ana hir- bir 1 ~arn • :r 
al an yavrusun:.ı kaylıetl?l6ği gözüne 

lllı§ değildir. 
lialbuki •\i·l · k' , ... enmenın - ım ne 1er-

"' desin b tur - undan ba~ka manası yok· 

1 • · Evlenen ;;dam, bekarhğındaki var-
ı~a hiç benzemiyen bir ruh ve inam~ 

rı1ahfa ı 
·a· lası oluy=.r. İlk sevg:yi, ana ku. 
;i g~nda, tadar z. Şefkati, onun gözle. 
h n e okur, öğreniriz. Derimizde ilk 

azz1 0 k nun okşayışlarile duyarız. Fa-
at bu .. - . 

i . ogrenış. o sevgiyi karşılamalı 

;ın değildir. Bir gün heps'ni birden bir 
-~§ka kucakta harcar tükefaiz. Anne
.. ,,ze h. 

, ıç bir şey kalmaz. 
ol :Sızi büyütüp yetiştirince, kay:,an.ı 
t 
.. a~ ana, i~te lıütün bu sebeplerden ö· 
llrı..ıd" . 

a - ur. kı ye.1i yuvalırda bir kabus 
b~ıdtlığının yrldmm yüklü bulutları gı· 

ı olaşır. "' 

rı Zavaı1ı kadın çakıp gürlemesiiı de 
•le Yapa n ? .. En kıymetli şeyi elinden 

ınrnı"tır "'!' k .. ·ı bir . :ı · r ı ız en gCJzyaşı e suladığı 
fıda.n a. ld - ti .. "'c . • gaç o ugu g n, onu, gol. 

"' sın<Je lı d k san • ann ırma tan çekinirse in. 
çıgrın.:an çıkmaz mr? 

Eğer •· · 1t geıını eve sokulmuş s üslü bir 

6
:

11:ak, boyalı bir bomba gibi görüycr-
. B akkı yok mu? .• 

kc. 'kana öyle geliyor, ki "kaynana,, y a 
... t Unç bir maske takan ıey evle-
.. Clllc · ' d tın ayrı ayrı yuva kurmamalan-

1 

Milll bayramlarda 
Okulların Tatıyacakları 

Bayrak Şekli Değitti 
Ktiltlir Bakanhğı gere k çocuk bay

ramlarında •e gerekse millt bayram
larda ilk, orta ve liselerin BnUnde 
TUrk bayrağınr taşıyarak geçmeler i 
usulünU değiştirı.niştll'. Bundan son
ra okullar için müselles şeklinde u
fak bir bayralt bulunacl!k, bu bayra
ğın blr tarafı muhakkak surette 
'rU rk bayrağı renginde al. diğer tara
!r da okullar için kazalara göre 
kabul edilen renkte olncaktır. Her 
lrnza beyaz, san, yeşil muhtelif renk 
!erden birini kabul edecektir. Fa-
kat bayrağrn sağ tarafında Tlirk bay 
rağ1 dcğişm lyf!cckti r. 

-o-

Bir Asistan Doktora 
İmtihanı Verdi 

üniversite hukuk fakültesi asis 
tanlarrnda.n Bayan TUrkıln dUn lini-
''ersitede doktora lmtihnnmı vermiı:
tir. tnıtl handR rektör Cemil Bllsel, 
ı.ırotesör Mustafa ReşH. Samim. ~u
,·arts bulunmuşlardır. Bayan TUr
l\lln tez miidafaasını tamamladıktan 
sonra hukuk doktoru olacaktır. 

Köy Yatı Okulları 
Kültilr J3alrnn1ığt muhtelit vilAyet-

lerdekl köy yatı okullarının sayısını 

çoğaltmağa karar vermiş, bu husus
ta tetk1kler yaptırmıştır. ~ehrl01iz

de şimdiye kadar açılan yatı okul
lnrmn ilıhetcn bu yıl Yalovanrn El
malı köyUnde blr ~·atı olrnlu açılacak 
tır. iatr okulunun aı:ılacağr :renle 
tetkikler yapmal{ tl;ı:ere ktiltUr di
rektörü Bay Tevfik Kut, sıhhat mil· 
tctti~i Bay Mustafa E nver, ilk tedrt-
3ar tspckterl tzzet Kocak vo beledi
ye mimarı Şemsetti n Yalovara gide
ccklerdlr . 

Kültür Direktörlüğündeki 1 
Toplantı j 

Şehrimizdeki b Ut lin kaza külttirj 
işya.rlarr dUn öğleden sonra kliltUr 
direktörü Bay Tevrtk Kutu n başkan

llğı altında bir toplantı yapm rştır. 

DUnkU toplantıda okulların bu yıl
ki talebe miktarı ile smır öğrelmen 

a. rrj licr n'kahla bir başka evin kap1sı 

2~
1 &aydı, hiç §Üphe etmiyorum, ki bi-

11~?\l ~e dilimizde kaynana, "güzel an. 
tıdıye anılan bir tip olacaktı. 'aziyetleri esaslı olarak görUşUlmUş-

b' adem, ki arada yaradılıştan g~lme tlir. 
,_ ır takrrn tabii anla<ımamazhklar kts. B n ttla n başka kış nı evsim i dola-
11:an ı :ı ' lar, ç ı~J~r. var, şu halde lıu zıt kutup- ~ ısiyle olrulların soba ve teshin işle-
cı -, bırıbırine yakla§tırma.mak, kıvıl- ri de görUşUlmiişttir. 
y ll'lsız Yaşzıma!c için en birinci §art di · -o~--
e tanmmahdır. Ne v y o t k 

~~ 
~ :--~~~~~~~~~~~-

iki Sabıh:alı Yakalandı 

-----......,~J ...... eiı,i:~· 
t Galatada :Mahmudiye cadc1esi-:dc A. 

8 
· G. <ılQklrik deposunda şoför Toma

ç~dasıh bulunan ceketindeki cüzdan i. 
ha en 600 lira çalan sabıkah Çakır Va 
kın Ve Uzun !sak ikinci şube üçilncü 
"esırrı ~rnirleri tarafı~dan yakalanm1ş, 

adJıyeye teslim edilmişlerdir. 
ke ~i~er taraftan bir çok kimselerin as
t l'l ışlerbi ta'dp veya askerlikten kur 
ı:~~cağını vaadcderek kendilerini do
te 1:an Şevket ve Cemal. Naim ınüs
cı·~ ısirnlerini kullanan Ermenide:l 

0 nrne b' :::::::-_____ ır sabıkalı da yakalanmıştır. 

~~==================== 
"'" arı halde bana karşı sonsuz 

" deri ı a.l n ntıknmları vardır. Dinacn-

sera isinde 
Bir Balkan Giinü Y apılmau 

Kararlaştırıldı 
1938 - 1939 Nevyork sergisi ha

zrrl rklanna devam olunmaktadır. 
Sergide açıl acak TUrk pavyonu

nun temeller! geçen hafta i~erisinde 
atılmıştı. Orada bulunan değerli 

uıühendislerden BAy Sermet inşaata 
nezaret etmektedl r. 

Sergi komiseri Suat Şalcirin Nev
yorkta bulunduğu sıralarda sergide 
bir Balkan gUnll yapılmasını tekli C 

etmişti. Bu teklif gerek Amerika, 
gerekae a.lA.kadar Balkan devletleri t 
taraftndan bUyilk bir alAka ve isa
betle karı;nlanmıştrr. 

Balkan gUnilnde. Balkan oyunla· 
n oynanacak. Balkan milzi:::;i çalma
caktrr . 

Diğer taraftan şehrimizde sergi 
haıırhklarını ik mal etmek Uzere te
sis edilmiş olan studroda doktoras
yon işlcrl tamamen bitmiştir. 

İt5lanbul Ticaret Odası !zmir Oda
srnm yaptrğr gibi Amerika ile ihrnra
tımızm muhtelif s"'nele ı·deki yüksel
meleri gösterir levhalar hnzırlama
ğa başlanuştır. Bu levhalar yakın 

bir zamanda ikmal edilerek sergi ko· 
mlserliğine gönderilecektir. 

Hüseyin Cahit 
aleyhine 

açllan dava 
Temyizin İkinci Defa 

Nakziyle Yeniden Görülüyor 
Muharrir Hüseyin Cahit Yalçın'ın 

geçen sene Yedi Glin meemuasmdn 
yazdığı bir yazıda ismi geçen Hacı 
Saide hakaret etliği lddiasiyle mec
mua mesul mtidürü Tahir Şükrü ve 
Hüseyin Çahit Yalçm aleyhine rnris
leri tarafmdan EHl.zığ mahkemesin
de bir dava açılmış, mahkeme duruş-

ma sonunda Hüseyin Cahit Yalçın >c 
Tahir Şükrüyü 4 ay hapis. 66 lira GG 
şar kuruş para cezası '\'e Hacı Saidin 
varislerine 500 lira tazminat verme
ğe mahkum ctıni$ti. 

1\Iahkemcnln bu kararı temyiz 
mahkemesi tarafından ikinci defa o
larak bozulmuş ve Elftziğ mahkeme
si trırafından bura asliye birinci ce
za mahkemesine gönderilen talimat 
ile HUseyin Cahlt Yalçının sorgusu 
alrnmasr istenmişti. 

Diln asliye birinci ceza mahkeme
si HUseyin Cahit Yatçmr çağırmıştı. 
Talimat ve temyizin nakz kararı o
kunduktan sonra ne diyeceği sorul
du. Hüseyin Cahit Yalçın şöyle mu
kabele etti: 

- Karara mahkemenin ittlba et
mesini isterim; ancak bir şey söyli
yelıilmek ıçın temyizin bozduğu 

noktalan bilmem lAzımdır, ki buna, 
şimdilik evrakrn Elaziğda olduğuna 
göre, lml<~n yoktur; matbuat kanu
nuna gre davacıların hem sahip, 
hem mesut mtidilr, hem de yazı sahi
bine dava ikame etmesi lhnngelirdi. 
Halbuki sahip bundan hariç tutul
muştur. Buna göre davanın görül
memesi IA.zrmgelir. Fakat, mahke
me kararında israr ederse, hiç c1 ~
ğilse geçmişteki halim ve sabık: m 
olmaması gözöntinde tutularak coz.ı
mm tecil otlilmeslnl l&ter im ! 

Mahkeme ifadeyi EIA.zığ'n yo11ıya
cak, orasr kararmı verecektir. 

---0'---

Ağırceza mahkemesi 

Bit idam kararı 
verdi 

İstanbul ağır ceza mahkemesi he
nıen on scnedenberi ilk olarak bir 
katil suçlusunu idam cezasına çarp
trrmışlır. 

!dama mahkum edilen katil bir 
müddet evvel gene ayni mahkeme 
tarafrndan 20 yıl ağır hapse mah
küm edilmiş. fakat temyiz bu kararr 
bozarak yeniden duruşması yapıl

mak Uzere evrakını geriye yollnmış
tr. 

Çatalca köylerinden birinde Nefise 
adındn bir kadm ile kocası Mustafa
yı pusu kurup kasten öldtirmekten 
suçlu Ali, son de!aki duruşması so
nunda idam cezasmn mahk1lm edi1-
mi:;:tir. 

Kararı dinle.ren Ali sararmış ve 
bayılacak gibi olarak jandarma ve 
mübnşirlerin yarclimiyle dışarı çıka
rılmıştır. 

HtikUm temyizden scctikten ve 
Millet Meclisince de tasdikten sonra 
idanı kararı ~ehrimizde Jn(az edile
cektir. 

---0.-,---
0 kullar Tatil 

Bugün öğleden sonra baı;ılnmak ve 
pazartesi sabahı bitmek Uzeı·o blitlin 
okull:ır Cumhuriyet bayramı müna
sebetiyle tatil edeceklerdir. 

la eyh bunlardan tHellüt eden çocuk
tur da bl!e anaya şefkati mefkut-

r. Teı· te ' evlilere. hele Cumhuriyet-
n sonra 1 ~ılar." ev enenlere ne mutlu! Say-

lsta nbu 1 Belediyesi • 
• 
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Basın kongresi 
Dün Toplanıp Müzakeresini 

Bitirdi 
Dasın Kurumunun mutat toplan

tısı dün Kurumun merkezinde yapll
mış ve kongre reisliğine Bay Hikmet 
:Münif seç!lerek idare heyetinin yıl
lık raporu ile müzakere başlamıştır. 

Yıllık ınesa ·: ini h til<lsa eden ve 
hiikümettcn ve Parti Genel Sekre~P.
ri Bay Şiıkrli )ü yadan gördüğü ınli· 
ıa.h:ıreti şlikrauıa kaydeden rapo:
uuıumiyctlo t:1svip cdlJmiş, mUt::!-ı

kıben geçen yılın hesabı katisi tet-
kik edilerek idare heyetinin zimmeti 
ibra. olunmuştur. 

Arasıra : 

Radyoları ucuzlat
ma zamanı geldi 

Ankara radyosu neşriyata başlamak 
üzere... Şimdiye kadar yapılan neş
riyattan elde edilen netice. hepimizi se
vindirecek mahiyettedir. Hükumetin 
büyük bir fedakarlıkla vücude getirdi
ği bu eser, hiç şüphe yok ki, bir çok 
cephelerden fayda getirecektir. Neşri
yatm en uzak köylere kadar yayılabil. 
mesi, bilhassa Türk köylüsünün kültür 
seviyesinin yükse:mcsinde mühim bir 
amil olacaktır. 

Hükfımet, radyo programı:ıı tesbit 
ederken bu mühim noktaları gözönün_ 
de bulunduracağı şüphesizdir. Burada 
temas etmek istediğimiz nokta radvo 
aletlerinin pahalı olması, hükumetin 

Bundan sonra gelecek yılın bütçe- şimdiye kadar bu hususta cezri bir ted 
si müzakere edilerek proje aynen bir almış bulunmamasıdır. 
kabul ve a.za teklifi olarak da bazı . ~ir ç~k defa, ucuz tip radyolar ge-

yardıma muhtaç gazete mensup 
ve tırılecegı yazıldı. Fakat hiçbir netice 

çıkmadı. Bugün !.stanbulda dünya.-ım 
her tarafından gelen yeni yeni rad yo
lar satılmaktadır. Gerçi otuz liradan 
500 liraya kadar satılan radyolar mev 
cuttur, fakat radyoların maliyet fiyat_ 
larmm bir kaç misli fazlasına satıldığı 
söyle:ımektedir. 

aile lerlnin vaziyeti nı Uza.kere o-
1 unm uştur. Haysiyet dinı.nmdaki a
çık Azalrğn. Bay Hilcmet :MUniC ye 
idare heyeti reis ve ftzalıkla.rma gene 
eslrileri seçilmiş ve Atatlirke bağlı
lık, ~ıeclis Reisine, Başveldle, Dahi-
liye vekiline, matbuat umum müdUr-
Jüğüne saygı telgraflarr çekilmesine 
karar verilerek kongre mesaisi biti-
rilnıiştir. 

Avukat ve noter
ler kanunu 

İ stanbul Barosu idare Heyeti 
Di.in Bir Toplantı Yaptı 
Yeni kabul edllen avukatlar Ye 

noterler kanunu 1 Kanunuevvcldcu 
itibaren tatbik mevkiine girmoltlc
dir. Bu münasebetle İstanbul barosu 
meclisi idar e heyeti dlin bir toplan-
tı yapmıı;ı, yapılması gereken bazı ha
zırlıklar hakkında kar arlar alnıı~

tır. Bu münasebetle dlin kendir;inl 
göten bir arlı::adaşımıza baro reisi D. 
H11.san Hn;rri Runlnrı söylemiştir: 

- Yeni kanunun 1 Kll.nunuevvd
den itibaren tatbilc mevkiine girme
si dolayısiyle baroda kayıtlı avukat
ların da 460 sayılı kanun mucibin
ce yeni bir levhası yapılacaktır. Lev
haya dahil bulunan arnlrntlnr yeni i
dare meclisi tarafınuan seçilecekler
dir. Bu idare meclisi yeni kanun hU
kürulerinc göre idari işlere baktığı, 

mütalenda bulunduğu herhangi bir 
şiktıyeti veya cezai mürncaatı tetkik 
ederken disiplin meclisi adınt alarak 
vazife görecektir. 

Yeni kanun bir taktm hazırlıklar 
emretmektedir. Meseıa mevcut ba
nın levhası, asgari Ucret tariCesinin 
tanzimi gibi işleri yoni idare meclisi 
yapacaktır. 

Baroda halen GGl avukat mukay
yettir. Bunun sekiz tanesi kadın A.
zadtr. Son beş sene zarfında baroya 
934 senesinde 46, 935 de 35, 936 da 
40, 93 7 de 40 \'e 938 de <le 22 olmak 
üzere 183 yeni aza kaydedilmiştir. 

Yeni kanunumu:& disiplin meclisi
ne eskisinden daha geniş saH\lıiyet 

Yo murakabe hakkı vermektedir. 
Mesleğin icapları ile gayri kabili te
lif bir hareketi görülen 9.za disiplin 
meclisi baro haysiyet divanı kıirariy
le baro ıe levhadan ismi çıkarılabile
cektir. 

Bugünkü toplantrmrzda bu husus
lara dair mUhim bazı kararlar ver
dik; hazırlıklara giriştik." 

Minimini mekteplilere 
müjde 

29 ilkteşrin Cumartesi gü
nü MiK 1 FARE çıkıyor. 20 
büyük sayfa, hepsi r esim, ne
şeli yazılar..... 5 Kuruş 

Yeni radyo istasyonunun faa1iyete 
geçeceği bir anda, her şeyden evvel h er 
köyün, her ailenin ucuzca bir radyo e. 
dinmesi çareleri aranmalıdır. Bu te
min E'dildikten sonra şikayet edile::ı, 
senelik verginin fazlalığı da indir ile
bilecektir. 

Memlekete ucuz radyo sokmak için 
bir çok tedbirler düşünülebilir. Mese
la hükfımet, her sene mevcut marka. 
larm <:?n iyilerinde:ı: birini tip olarak 
kabul eder '\"e o sene Tütkiyede ucuz 
olara~ bu radyo satılır. Lüks radyolar, 
beş yuz, bin liraya yine satılsın. Bun.. 
lar, umumun ihtiyacı demek değildir. 

Ucuz tip radyolar kabul edildikten 
sonra bunlar köylüye, köylere, me
murlara taksitle temin edilebilmelidir. 
I N.A . 

Gizli vasiyetname 
Mahkeme Kasanın 

Açılmasına Karar Verdi 
. Kuruçeşmcde babası Hacı Şevket 
ıle kardeşi Radiyi tabanca ile öldü
ren katil Zekinin ağır cezadaki du
ruşmasına dün de deyam edilmiştir. 

Zeki, geçen celsede babasının Zi
rr. nt B:ınkasrnda bir kasası olduğu
nu ve orada gizli bir vasiyetnamesi 
bu'unduğunu söylemişti. 

Bu hususa dair Ziraat Bankasına. 
yollanan teskereye ve tapu sicil mu
hafızlığına sorulan suallere cevaplar 
gelmişti. Ziraat Bankasının teskere
sinde, filhakika Hacı Şevketin bir 
kıısası olduğu, fakat bunun kapalı 
bulunduğu söyleniyor, ya varisle
rinden birinin, yahut da mahkeme
nin açtırabileceği yazılıyordu. Beyoğ 
lu tapu sicil muhafızlrğından gelen 
tezkere de okunduktan sonra, mah
keme müddeiumuminin isteğine u
yarak kasanın açılmasına karar ve
rip duruşmayı başka bir gline bırak
tı .. 

A ksaray Cinayeti Da vasma 
Dün de Bakıldı 

Aksaray cinayeti katili Plllç Sami
nln dUnkU muhakemesinde mUdde!
umumi iddiasını serdetmiş, vakada 
ağır tahrik olduğunu ileri sürerek, 
katilin 51 inci m:ıdde gözöntinde tu
tularak 448 jnci madde ile, yani 18 
sene hapisle cezalandırılmasını iste
miştir.. 

Plliç Sami müdafaası için avukat 
tutacağından duruşma talik olun
muştur. 

Adembaba Tahliye Edildi 
Ilahrisefit oteli sahibi H.cşadı, 300 

lira borcunu vermemeslne kızarak 

tabanca ile ağır surette yaralayan 
70 yaşrnda Adembabanm, muhake
mesi ağır cczaca bitirilmiş, karar ve
rilmiştir. 

tını ElVlilık mevzuu etrafında hatı-
"" 

1
a gelenleri, diğer karilerlmln 

... e ttup1 

1 - Cumhuriyetin on beşinci yıldö ntifuü münıuıcbetile 29-10-!l38 saat 9.45 
te vilayet dairesinde kabul resmi ve bunu müteakrp saat 11 de Taksim meyda. 
nmda geçit resmi yapılacaktır . 

J{ıyafet: Frak , siyah yelek, beyaz boyunbağı, silindir ~apkadır. 
KURUNoa Yazıhnn 

a1 b@IMl® Yazdırınız 

Karara göre Adembaba, hareke
tinde katil maksadı görUlemtyerek 
12 sene hapse mahkum edllmfş, an
cak yaşı 65 i geçtiği için b u, ı sene 
iki aya indfrtımlştir. la birl'knlrına llıhe edeceğim notlar-

ı e ıarın yazacağım. 
Ut.KMET ~lU~tR 

2 - Adresleri malu m olamamasın cla:1 dolayı kendilerine davetiye ve proc
r~m ~önderi:memi~ olan muhter em me buslarımızla vekaletlere mensup müfe~-

Adcmbabanın mevkuf bulunduğu 
mtiddct 1,5 sene olduğu için dUn t ah-
Iiye edilmiştir. 
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idare amirleri terfi 
listesi cıktı 

Ankara, 2'T (Telefonla) - İdare a.. i 
mirlerimizin terfi listesi Dahiliye Ve. 
kaletinin tasdikinden geçmiştir. 

Birinci sınıfa terfi eden valiler: 
Tokattan Faiz Ergu:ı. 
t/.."inci sınıfa terfi eden valiler: 
!zmirdcn Fazlı Güleç, Karstan Akif 

lyidoğan, Zonguldaktan Halit Aksoy. 
U çün.cü srnıfa terfi eden valiler: 
Niğdeden Faik Üstün, Tekirdağı:ı

dan Sakip Beygo, Kırşehirden Mithat 
Saylam, Maraştan Osman Şahinba.ş, 

Burdurdan Abdülhak Savas, Çankırı 

dan Hüsnü özgören, Muştan Tevfik 
Sırrı, Mardinde:ı Cevat Ökmen, Sinop
tan Fehmi Ural, Antalyadan ·Sahip 
Örgel. 

90 liraya terfi eden idare heyeti a
zaları: 

!zmirden Rami Gökçen, 1sta:ıbuldan 
Ferruh Yazıcıoğlu, Manisadan Necati 
Şumnu, 

80 liraya ter/ i edenler. 
!zmirden Mesut Dinç, !stanbuldan 

Enver Nayir, Sabri Onat, Ankaradan 
Cevat A.km, E:ıver Yücesan , Konya. 
dan Rasim Zayalık. 

Birinci sımf a terfi eden ltaynıakam. 
Zar: 

Mudanyadan Salfilıattin Ulusal, 
Safranboludan İhsan Kaya, Torbalı
dan Halit Erken, Ayvalıktan Celal 
lzgi, Serikte:ı Ceial Sümer, Erdekten 
Bedri Özer, Bergamadan Vasfi Baga· 
tur, Bakırköyden Ahmet Kinik, Kadı
köyden Cenap Aksu, Beşiktaştan Rıza 
Onat, Sökeden Yahya Eryetgin, Çi
çekdağından Rahmi Onor, !slahiyeden 
Sıtkı Tugal. 

ikinci sımfa terfi eden kaymakam. 
lar: 

Alucradan Necdet Yılmaz, Solhan
dan Aıaettin özgelen, Özalptan KB.zım 
Erdem, Oltudan Fehmi Kayo, Kandi· 
radan Şekip Yurdakul, Kiğiden Sabri 
Erdal, Kağlzmandan Hamdi Orhun, 1 
Ardaha~dan Cemal Gökten, Vakfıke
birden Avni Kocayiğit. Simavdan Fa
zıl Ô7.SOy. Pctürkeden Adnan Akse!, 
Mihalicciktan Celal Güven, Karam.Ur. 

mal Şaşıoğlu, Karayazıdan Edip Ka· 
!açlar, Sitakda:ı Cemal Tamil Sıvas· 

ta:ı Vasıf Kolcak, Kadınhandan Hayri 
Bingöl, Kemaliyeden Cemal Yaşar, 

tkind sımfa terfi eden mektupçular: 
Tuncelinden Salim İlter, Sinoptan 

Kazım Eeydoğan, Antalyadan Fuat 
Hürkdoğan. Ma:ıisadan Şevki Birsel, 
Erzurumdan Yaver Yurttaş, Bingöl -
den Sıddık Hctunoğlu, Rizeden Şefik 
Aydın, Kütahyadan Şükrü Gül, Bile
cikten Nıhat Tartuman, Burdurdan 
Hakkı Tunceli, Erzincanda~ Rauf öz. 
demir, Seyhandan Agah Akkan, 

t!.:inci sımfa terfi eden nüfus mü· 
dilrleri: 

Bahkesirden Hikmet Çınar, 
Dördilncü sımfa terfi eden nüfus 

miidürleri: 
1çelden Rüştü Aksu, Kastamonudan 

Hüseyin Altay. Ordudan Ali Ulvi, A
masyadan Rasuhi Genç, Antalyadan 
Zühtü Onat, Konyadan Tahir Güra:ı. 

Bir yıllık 1ızaklık zammı alanlar: 
Siirt mektupçusu Şevket Yıldırım, 

kaymakamlardan Muzaffer Güven, Tu 
taktan Muzaffer Kuçakçıoğlu, Elcs
girtten Cevdet Boran, Suşehrinden A.. 
li Muhip, A.cıkaleden Esat Onat, Ka
rayazıdan Edip Kartal, Borda:ı Eşref 
Alıkor, Ardahandan Cemal Göktan, 
!ğdırdan İhsan Olgun, Arpaçaydan 
Suphi Aktan, Göleden Yusuf Acar Çıl 
dırtan, Rifat Bingöl, Poshoftan Nec
mettin Ü:ıer, Tuzladan Muhittin Onal, 
Malazgirtten Fuat Ceruk, Parvariden 
Hakkı Güngör, Şirnakadan Sabri ö
zel, Koyulhisardan Reşat Yücel, Mu
radiyeden eşr'ef, Erkst, Alurcadan Nec 
det Yılmaz. 

~!den Kemal Sonat, Samsundan Ce-

Birinci smıfta:ı mülkiye başmüfet. 
tişliğine Hilmi Cerit, ikinci sınıftan 

birinciye mülkiye müfettişi !hsan Ak· 
son, üçüncü sınıftan kinciye Memduh 
lcoz, seferberUk iki:ıci şube şefi Ga
fur Soylunun 55, Seyhan umuru hu
kukiye müdürü Ali, Rızann ve~aıet 
levazım müdürü !hsan Görenin mahal. 
li idareler umum müdürü şube muavin
lerinden Emin Köksalm maaşı 45 lira· 
ya çıkarılmıştır. 

, 

Macar 
J (Baştarafı 1 inci de) 

plebisiti rccdetmekle Çek notası, bu 
seri hal suretine hiç yardım etmemek
te ve meseleyet büyük devlet telakki 
edilmiyecek bir komşu devleti karış -
t rmak ümidini izhar eylemektedir. Bu 
t - ı:f, Küçük Antant zihniyetinin ye. 
:-ıiuen meydana çıktığını isbat etmek. 
tedi.r. 

MACAR BAŞVEKİLİNİN NUTKU 

Budapeşte, 27 .(A.A.). - Macar a. 
jansı bildiriyor: 

Genç entelektüellerin bir toplantı • 
sın.da nutuks öyliyen Başvekil B. İm
redi, ezcümle demiştir ki: 

"Macaristanın dış politikadaki bu -
günkü faaliyeti, yirmi senedenberi ma. 
lfım tadilci faaliyet değildir. Bugünkü 
faaliyet, etnik prensibin esas olarak a
lınmasını istihdaf eylemektedir. Bu 
prcnsipi tecavtlz eden talepler, yalnız 
uzaklardaki büyük devletler nezdinde 
de hiç bir mesnet bulamaz. Fakat biz 
etnik hudut istemekte devam edece
ğiz. Macar dış politikası hedeflerine 
diplomatik ve sulhperver vasıtalarla 

erişmek istiyor. Fakat eğer bu gayret. 
ler semeresiz kalırsa, bilhassa haklı da
vast için Macar milletinin hiç bir gay
rettC'n çekinmiyeceğini ve taleplerin
den vazgeçmek niyetinde olma.dığını 

göstermek için, milletin elindeki bil • 
tün kuvvetleri de bütün vasıtaları te
reddü~üz kullanmak lazımdır.,, 

PRAGIN TEBLİGİ 

Prag, 27 (A.A.) - Neşredilen res -
mi bir tebliğde Çekc-slovakya tarafın -
dan 4,10 tarihli Macar notasına veri -
len cevapta Macar ekalliyeti meselesi
nin doğrudan .doğruya ve tamamile hal 
Iedilmesi hususundaki samimi arzudan 
bahsedildiği bildirilmektedir. 

Hükumet, bütün Macar ekalliyeti 
meselesinin Almanya ve italyamn ha -
kem11!fne _.. edflmesine taraftardır. 
Bu iki hUkGmet, Macar projesinde ta. 
tep edildiği veçhile Polonyanm hakem 

.... 

cevabı 
liğe tayini hususunda mutabrk kaldık
ları takdirde Çekoslovakya hükumeti, 
Romanyanm da ayni zamanda davet e
dilmesini teklif etmektedir . 

Hakemler, mmtakaların ne zaman ve 
ne şekilde tahliye edileceğini de tesbit 
edeceklerdir. Teşkil edilecek olan Ma. 
car ve Çekoslovak eksperlerinden mü
rekkep komisy.on tahliyeye ait tedbir
lerin tatbikini temin edecektir. 

MACAR CEVABI BİLD!RiLlJl 

Prag, 27 (A.A.) - Aşağıdaki res
mi tebliğ neşredilmiştir : 

Prağdaki Macar orta elçisi bu ak . 
şam hariciye vekilini ziyaret ederek 
Macar hükumetinin dünkü ~ek nota
sına olan cevabını vermiştir. 

Macar hükumeti, Çek hükumetinin 
.dünkü notasında Slovak ve Parpatlar
altı Rus ekalliyetleri için bu ekalliyet~ 
ler tarafından istenen plebisit fikrine 
iştirak etmemesini protesto ettikten 
sonra itiraz götürmez surette Macar • 
larla meskun olan toprakların hakem 
usulünden hariç tutulmasını istemekte 
ve Çek hükumetinin de samimi, çabuk 
ve tam bir anlaşmaya varmak hususun 
daki arzusunu memnuniyetle senet it -
tihaz ettiğini kaydeylemektedir. 

Çek cevabının hazırlanması için, hü
kumetin tekrar toplanmasr icap etmek. 
tedir. 

Varşova, 27 (A.A.) - illüstr.ovani 
Kurier gazetesi Slovak Başvekili B. 
Tiso'nun bir mülakatım neşretmekte • 
dir. B. Tiso, Frsburg, Kaşau ve M•ut
ra şehirlerinin Slova'kyada kalması Ja_ 
zım geleceğini ve öyle kalacağını bil
dirmişir. 

Varşova, 27 (A.A.) - Gazeteler 
Prağın Macaristana verdiği cevabı tet
kik ederR:en, bu cevapta sarih surette 
Macar olan toprakların derhal terki 
meselesinin meskut geçildiğini kayde
diyorlar. 

Gazeta Polska vaziyetin ciddi suret. 
te gerginleştiğini yazıyor. 

Anıca-ra -tele'fonu '] 

Ankaradaki İstasyon Bugün 
Açılıyor 

-Japo-n 'kuvvetleri 
Muharebesiz ilerliyor 

Japonyanın himayesinde Cenu 
Çinde yeni Lir hükumet kurulaca 

Ankara, 27 (Telei'onla) - Yarın sa
at onda. Türkiye radyodifüzyon istas· 
yon ve stüdyos\Elun açılış töreni ya
pılacaktır. Törende Başvekil veya Na
fia Vekili, mikrefon önünde bütün 
memlekete hitaben bir nutuk söyliye.. 
ce!c, mütcakıben Ctimhurbaşkanlığı 

flarmonik orkestrası tarafından senfo
:ıik bir konser verilecektir. Konserin 
sonunda radyo evi mühendisleri dela· 
letile gezilecektir. Etimesuttaki verici 
istasyonunu görmek istiyenler saat 
14 de otomobil ve otobüslerle Etimesu. 
da gidecekler ve mühendisler delaleti. 
le orasını da gezeceklerdir. 

Maarif Cemiyetinin 
Toplantısı 

Ankara, 27 (Telefonla) -Türk Ma
arif Cemiyeti kurultayı bu gün Trab
zon saylavı Hasan Saka..,ın riyaseti 
altında toplanmıştır. 

Toplantıda Urfa saylavx Refet, bir 
nutuk söyliyerek cemiyetin çalışma ve 
faydalarını izah etmiştir. 

Nizamnamenin 17 ve 39 uncu mad
delerine birer fıkra ekle:ımesine ka
rar verilerek toplantıya nihayet veriL 
miştir. 

Ankaradaki Kabul Resmi 
Ankara, 27 (Telefonla - Cumhuri

yetin on beşinci yıldönümü müna~~e· 
tile cumartesi günü mecliste Cuı • 
reisi namına Meclis Reisi tarafı:;uan 

yapılacak kabul törenine ait program 
hazırlanmıştır. 

Törene saat 13 de başlanacak ve 
saat 14 buçukta da Hipodromda bü
yük bir geçit resim yapılacaktır. 

Fransanın Ankara Elçiliği 

Tokyo, 27 (A.A.) - Resmen bildi. 
rildiğine göre Japon kıtaatı, Hankeu, 
Çan ve Havyama şehirlerini Tokyo sa 
ati ile saat 17,20 da tamamile işgal et
mişlerdir. 

Tokyo, 27 (A.A.) - Domei ajansın· 
dan: 

Resmen bildirildiğine göre impara
tor haneda:ımdan general prens Higa. 
şikimi, merkezi Çinde harekat icra e
den ve hali hazırda Hankeuya girmek
te bulunan Japon kuvvetleri başkuman 
danlığına tayin edilmiştir. 

Hankeu, 27 (A.A.) - Sat 16 da Ja· 
po:ı kıtaları Hanriverin munsabmda 
Uçan,gda Hanyangda ve Japon imtiyaz 
mıntakasmda ayni · zamanda karaya 
çıkmışlardır. Bu mmtaka, muhasema
tın başlangıcından biraz sonra sivil J a. 
po::ılar taarfından tahliye edilmişti. 
Rahip Jacquinot ile ecnebi memurlar 
ve gazeteciler işgal kıtalarmın Japon 
imtiyaz mmtakasma girişlerinde ha 
zızır bulunmuşlardır. 

Japon zabitleri, sığınma mmtakası 

hakkında derhal Rahip Jacqui:ıat ile 
müzakereye başlamışlar ve mıntaka 

komitesile teşriki mesai ederek mınta
Jtanm bitaraflığma riayet edeceklerine 
dair teminat vermişlerdir. Bu müzake· 
relerden sonra rahip, Japon kıtalan
nrn başr:ıa geçerek onlara mmtaka da. 
hilinde kılavuzluk etmiştir. Şehrin iş
gali, hiçbir müsademe olmadan tamam 
lanmıştır. İşgal edilen mmtakalarda 
tam bir sükfuıet hüküm sürmektedir. 

Hon Kong, 27 (A.A.) - Cenubi Çin
deki Japo;:ı kuvvetlerinin başkumanda
nı general Furuşo erkanı harbiyesin. 
den binbaşr Matsutaniyi Kantondan 

Hong Konga giderek Hong Ko:ıg .., 
sine ve kara ve deniz kuvvetleri ş 
rine tazimlerini bildirmeğe memur 
miştir. 

Söylendiğine göre bu zabite veril 
vazife Hong Kongda gizliden gizli 
yapıla:ı sulh müzakereleri ve Japon) 
nın himayesinde bir cenubi Çin hilk 
metinin kurulmasile alakadardır. J3İ 
başı Matsutani, Japon harekatın 
münhasıra:ı askeri bir hedefi oldu J 

nu ve Çinlileri erzaktan mahrum bır 
mak gayesini gütmekte olduğunu 
yan etmiştir. 

Mumaileyh, Japonyamn diğer de 
!etlerin menfaatlerini korumak içi;l 
linden geleni yapacağlnr, şimdi bu d 
letlerir. Japonyanm hakiki maksatla 
nı anlamış olduklarrm ilave etmiştir 

Binbaşı Matsutani, Havas ajansJil 
muhabirine de beyanatta bulunaralc 
kert işgal tamam olur olmaz J aponY 
nm :t_.,giltere ve diğer alakadar de'\I 
!etlerle müzakereye girişerek müna1' 
latm tekrar tesisine muvafakat edec 
ğini söylemiştir. 

Bununla beraber binbaşı bu mil 
kerelere neden ihtiyaç hasıl olacağı 
ve niçb ecnebi memleketler nezdind 
teşebbüslerde bulunulması icap ettiı:ı 
ni tasrih etmemiştir. 

Tokyo, 27 (A.A.) - Nişi gazetes' 
Ingiliz sefiri Sir Rober Krejinin 26 i 
teşrinde hariciye nezaretine bir no 
tevdi ederek Hankeunun sukutu:ıdll 
sonra Çindeki İngiliz hukuk ve menli 
fiine Japon hükfunetinin nazarı dikk3 

tini celbetmiş olduğu..,u istihbaratın 

atren yazmaktadır. 

Ankara, 27 (A.A.) - Anadolu aja:ı 
srnm haber aldığına göre, vaki olan is· 
timzaca cevaben B. Massiglinin Fran
snın büyük elçiliğine tyinine hükfı. 

metimizce memnuniyetle muvafakat 
edildiği Fransa hükfunetine bildiri! • 
miştir. 

Türk Dili Çalışmalan 
Ankara, 27 (A.A.) - Türk Dil Ku

rumu Genel Sekreterliğinden : 

Daladive diyor ki: T ·· kk 1J Fraosanın teslimiyeti Uf UŞ 
mevzuu bahsolamaz ! 

Yaz çalışmalarını~ sonu alınarak ku 
rum merkez bürosu ile çalışma kolla
n Ankaraya dönmüşler ve Yenişehirde 
Kazım Özalp caddesinde 1-5 numara. 
1ı kurum merkezinde çalışmalara yeni 
den başlamışlardır. 

RIBBENTROP 
Romaya vardı 
Berlin, 27 (A.A.) - Von Ribbentrop 

akşam Berlinden Romaya hareket et. 
miştir. 

Roma, 27 (A.A.) -Von Ribbentrop 
saat 22.10 da Romaya varmıştır. 

Roma, 27 (A.A.) - Von Ribben
tropun Romaya yapacağı seyahatin 
tamamile hususi mahiyette olduğu bu 
gü:ı tasrih edilmektedir. Almanya ha
riciye nazırı, Rom:ıda ancak iki gün 
kalacak ve istasyon civarındaki büyük 
otellerden birinde ikamet edecektir. 

Von Ribbentrop, cuma ve cumartesi 
günü Mus~oli:li ve Kont Ciano ile gö
rüşecek ve cumartesi akşamı görüşme 
!erinin neticesi doğrudan doğruya Hit. 
lerc bildirmek üzere Romadan hareket 
edecektir. 

Filistin 
Baştanbaşa Taranıyor 

Hayfa, 27 (A.A.) - Şimalı Filis
tinde askeri harekat devam etmekte 
ve bilhassa Hayf ada İngilizler eski 
Kudüs şehrinde yaptıkları gibi hare· 
ket etmektedir. 

Bütün şehirde araştırmalar yapıl

maktadır. Bazı şüpheli şahısların sığı

nabilecekleri çarşı mahallesini sıkı bir 
kontrol altında tutmak imkansız oldu. 
ğundan bu mahallenin tamamil~ yıkıl
ması muhtemeldir. 

I' S A l( ARVA 
HEYOG L UN D A 

Marsilya, 27 (A.A.) - B. Daladiye 
bugün radikal kongresinde söylediği 
nutukta, bütün Fransa.ya hitap etti
ğini kaydettikten sonra evvelıi. bey
nelmilel politikadan bahsetmiş ve 
demiştir ki: 

Bu sahada, mtihim unsur kaybe
dildiği zannedilen barışın kurta
rılmış olmasıdır. Münih anlaşmala
rından doğan vaziyet, harbin önüne 
geçilmemiş olduğu takdirde doğacak 
olan vaziyete müraccahdır. Fransa
nın teslimiyeti mevzuubahis olamaz. 
Fransanm kuvvet önünde eğilmeye. 
ceği malfımdur. Eğer Mtinihte bir 
ültimatom karşısrnda bulunsaydı, 

müsavi vaziyette müzakere edeme
seydi, milletin mukavemetine müra
caat edilecekti. Münih eseri bir man
tık hareketi olmuştur. 

Daladiye, komünistlerin buhran 
esnasındaki hattı hareketlerini şid

detle tenkjt etmiştir . 

B. Daladiye, barışı ve Fransanın ve
kar haysiyetini muhafaza hakkındaki 
azmini teyit etmiştir. 

Fransanın ana menfaati bizzat ken
di emniyetinin muhafazası.dır. Yani 
yalnız Avrupa kıtasınındaki hudutla _ 
rrn bütünlüğünün muhafazasr değil, 

ayni zamanda imparatcrlukla olan mü
nakalelerin serbestliğinin de idamesi -
dir. 

Avrupa kıtasındaki hudutlardan ö • 
tede geniş bir emniyet bölgesi de met • 
ropol için kıymetlidir. Fransanın istik 
ba!i geniş mikyasta bu bölgedir. HiikO 
met bu bölgeyi dokunulmaz ve bozul· 
maz bir bölıe olarak telakki etmekte -
dir. 

Fakat Fransa her tarafta da hazır 

bulunacaktır. Her tarafta, gayretlerini 
adalet ve barış için çalışabilecek gay. 
retlere kendi gayretlerini birleştirecek 
tir. 

Al nemasında 
S O N DEF A ' M ihra cenin Gözdesi 

V E 
Hind Mezarı 

T ü rkçe söılü ve şark musikili büvük fil m 
2 devre 2 4 kısım birden 

.............................................. ııılıı.iı ...................... ... 

Ankara, 27 (A.A.) - Bugün Türle• 
kuşu şubelerinden gelen beyaz uçuş tıJ• 
1umlu beyaz başlık, beyaz ayakkabılat' 
giyinmiş dört yüz kadar genç tayyare· 
ci başlarında mızıka ve Türkkuşu öğ ' 
retmenleri olduğu halde Atatürk anıtı• 
na Türkkuşu gençliğinin Büyük şefe 
bağlıhğm ifadesi olarak merasimle çe• 
lenk koymuşlardır. 
Tükkuşu gençleri'büyük beyaz 'J:ıil' 

alay halinde Yenişehire ka.dar bir yii• 
rüyüş yaptıktan sonra Türkkuşu okıl' 
luna dönmüşlerdir. 
Tükkuşu pilotları Etimesut tayyıı· 

re meydanına yerleştirilmişlerdir. 
Geçit resmine motörlü ve motör .. 

.süz tayyare pilotu olarak lbu gençle!' 
iştirak edecekler ve bir o kadar gerıÇ 
te bağlı oldukları şubelerle lbirlikte 
cumhuriyet bayramr törenlerinde ha· 
zır bulunacaktır. 

Yaptlan proğramda hava geçit res• 
mine Türkkusunun elliden fazla motör• 
lü ve motörsllz tayyaresi iştirak edece1' 
ve bir çok paraşüt atlayışları yapıta· 
ca'ktır. 

Başvekil 
(Ost tarafı 1 inclc!e) 

İstanbul valisi B. Muhittin üstün • 
dağ, İstanbul komutanı General JJa· 
lis B1yıktay, emniyet direktörü B. 53 • 

lih Kılıç, Denizbank umum direktöril 
B. Yusuf Ziya öniş, şehrimizdeki sa)'· 
lavlar, parti ve belediye erkanı da is· 
tasyonda bulunuyordu. 

Başvekilimiz kendisini uğurlarnağa 
gelenlere ayrı ayrı veda ettikten soll• 
ra saat tam 19 u .en geçe şehrimizderl 
ayrılmıştır. 

SOVYET SEFİR! DE GİTTİ 
Şehrimizde bulunan Sovyet sefiri :S· 

Terentiyef te ayni trenle Ankara}'"" 

gitmiştir. 

ECNEBİ GAZETECİLER 

Cumhuriyet bayramı merasimini tıU 
kumet merkezinden takip etmek uıe: 
re şehrimizde bulunan büyük ecnebi 
gazete ve ajans muhabirleri dün akşartt" 
ki ekspresle Ankaraya gitmişlerdir· 

B2yram törenlerini tesbit için "{Lt • 

goslavyadan sııreti mahsusada gelet'l 
ajans miimessilli ile gazeteciler de diitl. 
akşam Ankaraya gitmişlerdir • 



• ı-.~IMDE 
0 1!& Yr?ıPR1',K 

Kendini güzellik kra içes · 
ilan eden kadın 

28 - T. en-el - 938 - Ct:l\IA 

AKŞAM NEŞR11AT1: 
Saat 18,30 Dans musikisi. 19 Konferans: 

inanış 
\'azan: Niy21zi Ahmet 

M·· . 
lar~. ilim, gök ve toprağın asır-

. ..~ı sır olan mahiyetini tama. 
~ 0~wr.etmiş değildir. Fakat dinin ta
d .. ettıgı dUnya ile ilmin tar~f ettiği 

unya biribirlerinden tamamile aynl
;ıştır. İnsanlık kainatı gizli noktalan 
B alma.dan ne va!;it izah edebilecek? 
~u 'kestirmeye imkan yok .. 

Kopenhaktaki müsabakaya birfransız 
gazetecisile işi uydurarak nasıl girmiş 

Selim Sırrı 1'arcan tarafından. 10,30 h.a
rışık plak neşri)atı. 19,55 Borsa hnl..ıerlcrı. 
20 Bclm:ı \ e arkadaşları ıarnfınd.ın Turk 
nıusıkisi ve halk şarkıları. 20,40 Aj:ıns h::ı

bcrlcri. 20,4 7 Ömer Hıza Doğrul tarafın
dan nropçn söylev. 21 Sani ny:ırı, Orkestı .ı : 

l - l'adonk: P:ırafrıız. 2 - l>ııns mu ıf, sı. 

21,30 Ahiskan ve arkndıışl:ırı t:ırafınd ın 
Türk musikisi ve h:ılk ş:ırkıl:ırı. 22, 10 il -
\'!I raporu. 22,13 lıhıhillın Sadak ve ıırk -
d:ıslnrı

0 

lornfıııdan Türk musikio;i ve h lk 
ş::ırkıları. 22,50 Son lı:ıberlcr ve erlcsı ı:u
niin prohr 11111. 23 S:ı::ıı :ıyarı, Jsııkl.il mar
şı, soıı. 

Yamet, kuyruklu yıldız, günes, ay 
§ı• v b . -
k · e u ınsanlan daima aliikadar eder, 
d orkutur. Fakat insan tabiatle müca
v e;~en bir an bile geri durmaz. İşte 
va tıle bu mücadele yoktu. Gök yu-
arlan-ı b"n . . h d"l . k b· b. • nazarı ye ıza e ı mış ve a-
Jl ed.l.nişti. 
Dünyanın yaratılışını eski din kitap

irı töıle ıınlatırlar · ''Cenabı Ha"k ev. 
ıetı bir nur yarattı: Bu nurdan bir 
~evhcr zu:1ur etti. Tanrıtaala bu nura 
ecclli e ,. . . Gmce erıyıp nısfı derya, nısfı 
a~~~LJ D . :ı: "..l u. erya kısmı bın yıl kadar 
CO;tup durduktan sonra kendisinden 
arş g··ı 
1 

' o.·, cennet, güneş, ay, yıldız. 
ar, rncI:i'.e bir de Muhammet nuru 

zuhur ett' ı. 

. nu rl~nizin köpüğünd:n arz ve ate
§!·~· denb: tcsirile has 1 olan buğudan 
{,~,, su C:algalarm~an c!algalar hasıl 
~. u. Da[.Iara y lc1ırımlar ciüşerek ma · 
~·'"n hasıl oldu. Arz bir !:ut iken yedi 
lata ayrıl.!!. Her bir tab1J.a bir tayfa 
f:lahiüka l 1 ' I I . . . 
1., ne:; ten o cıu. ıs a:ırc.an cm-
~~ YaratıUı. Ctik te yecli l-;nta taksim 
~ . .11di. Cennet yedinci göi:ün üzerin

• b~~hen "'m ydin:i yer:n altındadır . ., 
unyan:n y::ırntıl~~ı bu şekikle izah 

\'• k -
'", abuı cd:IC:il:tcn sonra cennet ve 

Ccncnernin de ne ol:lufo izalı edildi. 
''/\ -

1 rş safi n:.ır..:dn ve bazılarına görc 
~= kızıl yal:uttan yaratılmış! r. Arş 

.:thı su .. . d d .. ~ .. . • '\l• uzerın e, su a ruzgar uzcrın-
ısv ;:;dHtur. Arşın üç yüz altmış bin a

' i.,.t vardır. Bu ayakların dibinc1e sa 
/ISı 

.• 
2 fnclekkr bulunur. Arz, '.!lemaclan 

>'Uz b'ı l d f b'' ""k .. n erce e a uyu tur .. ,, 
d ?in, görünmeyen şeylere inandır
.1gı için asırlarca yaşadı. Fen, göstc

rıp · 
ınandı::mak ve bu suretle l!f •edile'j. 

:l~k Yolunu tuttu. Bir gün dünyan·n 
tı Üst.. ..3 • d B ıt· une {:elecek .uenıyor u. u, a-
tde!e::in a1t1 ü:ıtünc gelmek surctile ol

llluıo 

~~~~~~~~~ 
Odanın Fevkalade Nüshası 

ti 1stnnbul Ticaret ve Sanayi odası neş 
b Yat Ştıb~i direktörlüğü cumhuriyet 
h ayraını dolayısile fevkalade bir nüs. 

a rıkarınaktadrr. 

8 
:Bu nUshada muhtelif senelerde iktı

h~diyatıınızm geçirdiği safhalar saıa
l~YetH kalemler tarafından yazılı bu-
nnıaktadır 

Geçen ay J{opcnhag'da Avrup:ı. gü - ı 
z.cllik Kraliçesi seçildi. 

Bu, Avrupa güzellik panayırında Yu 
goslavyayı temsil eden bir güzel de 
vardı. Yugoslavyanın bütü:ı kadınları. 

nı Olge Dinyaşki isminde bir bayan 
temsil ediyordu. 

Bu bayanın resmi Yugoslav gaz~te -
!erinde de çıkmış ve herkes şaşmıştır 
Kimse Yugoslavyada böyle bir güzellik 
kraliçesinin seçileceğini hatırlayamı

yorJu. 
Böyle inlihaplnr sc:ıelerce evvel ya

pılmış, fakat bir daha te1;:rar edilme -
miştir. Bilhassa son bir iki sene zar -
fııda böyle bir seçim asla yapılmamıı;_ 
tır. 

Halk bayan Olga Dinyaşkiyi asla 
tanımıyordu. BC:yle olmakla beraber 
herkes bu bayanın kim ve nereli oldu
ğunu merak ediyordu. ''Mis Yugoslav_ 
ya 1938,. güzellik müsbakasında pek 
iyi kabul edildiği gibi çıkan şaiyalar 
hadiseyi bü.sblitii:ı alevlcmiş, hadise 
nahoş bir hal olmağa başlamıştır. I\:o· ı 

pcnhangda yapılan bu seçime,seyirci o 
larak bir kaç Yugoslav da iştirak et -
mişti. Bunlardan biri müsabakalarda. 
ki intibalarını bir Yugoslav gazet~ine 
bir mektupla bildirmiştir. .Mektupta 
bu zat aynen şunları yazmıştı: " ... Bi
zim güzellik kraliçemiz bambaşkaydı. 
Size açıkça yazıyorum ki, bunda:ı bah. 
setmek benim için hoş bir şey değil • 
dir. On üç güzel genç kız arasında bir 
de on dördüncü vardı. Bu, bizim "Mis 
Yugoslavya,. ydı. Onu görür görmez 
utancımızdan yerin dibi:ıe geçtik. Bu, 
sözde Mis Yugoslavyanın ismi Olga 
Dinyaşkidir. Kendisi Sibiryah olduğu -
nu söylüyor, fakat nereli, hangi kasa
balı olduğunu söylemek istemiyordu. 
Kadın doğduğu yeri gizleplekle büsbü. 
tü:ı merak uyandırmıştır. 

Herkes, nasıl olur da bu kadın Yu-
. goslavyanın en güzel ka:lmi: olarak or_ 
taya çıkmıştır; diye birbirinden soru- ı 

yordu. Onu kim seçmir;ti? Nerede? 
Nezaman? Kimse Olganı:ı güzelliğine 
diyecek yoktu! yalnız birçokları onun 
benimsediği Mis Yugoslavya um·anına 
karşı itirazda bulunuyordu. Bu itiraza 
bilhassa bir çok Yugoslav kadın ve ka
dın cemiyetleri iştirak etmi~tir. 0!1lar 
bu bayanın Yugoslavyanın en gü~l 
kadınının olduğu asla kabul etmek is
temiyorlardı. 

Nihayet Olganm Yugoslavyada J>an. 
çevo kasabası:ıdan bir kız olduğu mey
dana çıkmıştır. Bütün meselede en mü. 
him nokta, bu bayanı, Yugoslavyanm 

,~ . 

\Meşbu~lr diplomatın hatıraları 
ı lstanbuldan Ankaraya 
"t Yor.an: Fraosaom ~ski Ankara Elçisi Şambrön 
............................................... u ........ 

··s 
?\l evgi: Bu kelime ekselansınızın ya. 
~da b-.ılunduğum şu anda kat'i bir 
'ltiı na almıyor mu? Türkiyeye halk şe
Si! \re lllÜCSl;eseleri kazandırmak gaye
rn e lbulunduğunuz büyük milli kalkın
ta~ ~a~reti her tarafça malıimdur. Te
d b~ı aşıkı olan, insaniyetin istifade e
t:ı/eccği faaliyet inki~flarını .daima 
ti :P eden Fransız demokrasisi eserle-
nızdc Y . .. • 1 .. ki n enı umıt er gorme e mcm -
undur. 

rn_''llzun zaman icinde nüfuz erlilemc. 
ış b" ~ 

\1 ır Şarktan çıkan her me::r.leketin 
Yanııoı b' . d 'd 1· . 1 k tuıu ·~ ~ ızım ı ca ımız o an ur-

b .. ş tcıealinc doğru giden her hareket 
ızı l"k .~ ~ a.dar etmekten uzak kalamaz. 

'l'u Rı<'a ettiğim ekselansınızm ve 
he~k ~Ukumelinln yardımından şUp
tıl 

1 
z ki nınhrum olmıyacağım. Bilir

İ;i~ z ki, YUksek ilhamı, ayırmak de
li birleştirmek olan siyasetimiz i
<lt:nada istinat eder Ye kapılarım 
<>stıu-:. 
ıı 

1 
ga tamnmlle açar. Adalet, kar-

i 
1 {]ı tenhhUtlcrc riayet - ki hun

\r onan ünyayn. dayandığı hak ~-

mlllerldlr do - milletlerin terakki
sine mani olmak şöyle dursun, Fran
sız şuuru için, birlik, medeniyet ve 
su lh vasıtaları olarak kalmaktadır. 

''MUsaadenlzle ildvc etmek isterim 
ki, memleketinizin güzelliği, tarihi
nin sihirli cazibesi, size borçlu oldu
ğu yenilikleri beni çok mütehassis 
etmiştir ve büyüle milletiniz yanında 
I•'ransayı temsil eclerek aramızdaki 
kıymetli aıı'ancvi bağları muhafaza 
gibi yüksek bir vazifeye memur ol
malctan dolayı rniiftelıir lıulunuyo

rum." 
Cumhurreisi, benim sözlerimi lıiç 

bir lrlı.ğı<.la ba!{madan söylediğimi 

görerek, nezaket icabı, elinde tuttu
ğu kağıdı bıraktı ve beni bUyUk ca
zibe içinde sUrllklcyerek, tUrkçe ce
vap verdi. 

Uzağa dnlUığı zaman, dünyadaki 
şeylerin hududunu geçtiği zannecli
len güzleri, lrnrf,'ısındakinin lizertne 
te,·cccllh ettiği zaman garip hir şe
kilde tatlılnşıyordu. Kızıla çalan 

tuplarşnda bahsetmiştir. Birincimevki 
ekspresleri. yataklı vagonları, birinci 

" mevki otelleri, ziyafet ve kabulleri bol 
bol seyyahatlar, bu güzel eğle:ıcclcri 

için beş para bile vermiyordu. Bütün 
bu masrafları giUellik kraliçesi komi. 
tesi ödüyor, Olga bir metelik olsun 
masraf etmiyordu. 

ı ünkü hava 
Ytırlln hov:ı, Tr:ıky:ı, Koc:ıcli, Egenin şl

m:ıll \'C Knradcnizin garbi kıyıl:ırındn 1. -
palı ve yer yer y:ığışh, diğer bölgeler le 
uınumıycllc hıılullu geçmiş, rilzsurlar umu. 
ıniyclle cenubi istiknmctıcn orta km·vcııe 
csmi~lir. 

e.!l u..J;{,() ~ü.l.1!ll t.ıu.1 clo nHU1U l.clll eltı· 

ği idi. 
Bu, bir muammadır ve muamma o· 

larnk da kalmıştır. 
Olganı:ı adresi öğrenildikten sonr.ı 

Yugoslav gazetecileri ailesine gitmiş, 
onlardan malumat istemi~tir. Olganın 
ailesi. kızın "Mis Yugoslavya,, seçil
miş olduğundan sevinç içinde, bayram 
yapıyorlardı. Olga Di:ıyaşki onlara 
Kopenhagdan bir yığın Danimarka, 
fransız ve lsveç gazete parçaları gön
dermişti. Bu gazete parçalarında mü
sabakadan ve onun güzelliği:ıden hah . 
solunuyordu. Ayrıca sayısız resim bu 
senenin on dört güzellik kraliçesini 
gösteriyordu. Onları:ı. arasında 1span -
yol gü?..eli bile vardr. 

Bayan Dinyaşka'nm anası babası o
nun bu sene Parise gittiğini, orada o:ı
larm malüm olmadan "Mis Yugoslav_ 
ya,,scçildiğin i ve böylece Avrupa gü
zellik krnliçesi seçimine girmek lıak.

1 !arını knzandığı:ıı söylemişlerdir. Pa -
risteki seçimi paris gazetecilerinden 
l\Ioris Volef yapmıştı. Kendisi Kopen
hag gil7.ellik müsabakası komitesinin 
azasıydı. Bu komitenin seçim ve usul 
:ıizamlarına göre Pariste de bir mcm -
leketin güzel kadınları arasında birini 
seçmek kabildir. Bu seçim ve Moris 
Velefo bırakılmıştır. O da intihabmr 
yapmış ve bu şeref Olga Dinyaşkaya 1 
nail olmu§tur. 

Volefc göre Olga Dinyaşki ırkı-
nı:ı tam bir tipiydi. Bunu tesbit ettik_ 
ten sonra onu Kopenhaga göndermc
ğe karar \·ermiştir. İşte böylece Moris 
Volefin sayesinde Yugoslavyanm bu 
se:ıe bir J 938 Mis"i olmuştur. 

Olga Dinyaşki, ailesine bütün bun- ı 
lardan büyük bir sevinçle birçok mek-

renkteki saçlarının çerçevelediği n.
nud bir alın çehreshıe mana veriyor, 
çıkık elmacık kemikleri çehresine 
bir somaki hissi veriyordu. 1nce, 
kıvrımlı ve bir irade ifadesi taşıyan 
tist dudağı hemen hemen hiç görün
meyen bir alt dudağı örtüyordu. Yal
nız, geniş burun delil{leri titrcyor
du. 

Çöllerin ateşinden, Ermenistanın 
karlarından lrnrkmadnn açıkta. ya
tan bu adeleli ve kuvvetli askerin 
bUtlln meımliyetıerl taşıyacak ka
dar geniş omuzları vardı. Bu adam 
zaferi tevazula taşımaya muktedir
di. 

Portresi bu şekilde zihnime rcsmo-
1 un urken, Mustafa Kemal sBzUnU bi
tirdi ve nutkunun metnini hariciye 
ve ki llne verdi. B ariciye vekili de 
bunun frnnsızcasını okudu. 

Bu sözler beni ne katlar memnun 
etti! Birlbirimizi anlaclığımızı, iki
mizde de ilıtilftfları halletmek husu
sunda ayni arzu olduğunu ne lıUyUlt 
memnuniyetle görclUm! Devlet rei
sinin tnsvibl ile kuvvet bularak, ar
tık işe başlamak kalıyordu. 

Gazi o zamnntlanberi siyasi görU
şUnll değiştirmez olduğu için nutku
nun başlıca 1ınrçaların1 buraya nakli 
faydalı buluyorum: 

''I ki ınemlel~c:t arnsınclaki mt\na
sebatın milmeyylz vaş[ı olan dai
mi uoslluktaıı bahsederken kullan-

Olga Dinyaşki şimdi Paristedir . .Mis 
Yugoslavya sıfa.tiyl~ her yerde hüsnü 
kn bul görüyor. Henüz güzellik komi -
tesinin hesabına ya..'2amaktadır. Fran _ 
sada daha :ıekadar kalacağı malum de· 
ğildir. 

Denildiğine göre. Olga Dinyaşkbi,1 
bu "~Hs Yugoslavya 1938,, lakabı sa
lahiyettar makamlar tarafından res • 
men tekzip edilecektir. 

L 

lHin lstnııbulda hav:ı. çok lıulullu geçmiş. 
rüzg.ir cenubu g:ırhiden saniyede 5-7 met
re hızla esınistir. Saat 14 de hııva t:ız) ıki 

i(il .2 milimetre idi. Sühunet en ~ iiksck 
güneşle 40.5, gölgccle 10.6 ve en dti uk 
13.0 s:ınligr:ıl kn) cledilmişlir. 

A N 
rstanbul Tramvay Şirl<ett, Cumhuri

yetin 15 inei YıldlJnümü münasebetlle 
Sayın Halkın hissiyatına işt rak ede
rek şimdiki ücret tarı esEnin 28, 29 ve 
30 ilkteşrln arlhlerinde şu suretle 
tenzili ne karar vermiştir: 

TARiFE: 

SiVILLER - - Her yolcu ayni araba ile· arası ''e-

1 
silmeden yapılan seyahat için farksız olarak: 

1 inci yahut ikinci mevkide: 5 kuruş - (Vergiler 
dahil) öder. 

2 nci mevkide: Yalnız 1ve2 kıt'aya kadar seya
hat etmek isteyen yolcular 3,25 kuruş - .(Vergiler da-
hil) ödeyeceklerdir. 
,.._ 

•• OTOBUS 
TARiFE: 

1 
2 
3 

Kıt'a 
,, 
,, 

5,-
7,50 

10,-

Kuruş 
,, 
" 

lstanbul, 26 llkteşrin 1938 
DIREKTôRLOK 

dığımz hararetli sözlerden çok müte
hassis oldum. 

"1\lilletler arasındaki dostane mu. 
nascbat ekselansınızın işaret ettiği 

karşılıklı anlaşma ve tanıma lle 
ırnvvctıenebilir ve tarihte görüyoruz 
ki, bu anlaşma gayretleri, asırlarca, 
en bUytil{ muvaffakıyete memleket
lerimiz arasındaki karşılıklı ya_rdım
cla erişmişlerdir. 

"Genç TUrk cumhuriyeti yenileş

me gayretlerinde, halkçı vo d<.'mok
rat ın ilesseselere doğru ilerleyişinde, 
Fransız demokrasisini doğuran ,.e 
o zamandanbcri her milletin inkişnf 
ettirdiği ve kendi müesseselerine gö
re <leğiştlrdiği inkılftpçı bliyUk ada.lC'I 
'e lıak prensiplerini kendisine kuv
vetli bir kaide olarak almıştır. Bu
nun içindir Id bu btiytik memleketin 
kıymetli mümessilinin biraz evvel 
söylediği sözler bence çol{ deeğrll bir 
şehadet teşkil etmektedir. 

"Şarki A vrupada nıkuagelen uya
nış hareketinin bu yolda bizden ev
vel yllrllınüş olanları ve bllhnssa, 89 
dnkl eccladi, büyük ihtiHUleri için 
htirriyet fikrlni müdebbir fikir ya
pan J<~ransızları, aH'tkndar ctıncı:;i ta
biidir. Türkiye cumhuriyeti bUyUk 
sulbcu hareketlerin inklşafın1 cnnh 
1.ıir allı.ka ile takip etmektedir ve on
ca dn samimi bir şekilde imzalanmış 
vo bilhassa asil bir şekilde tatbik e
dilmiş anlaşmalara riayet, insani-

J 

yet için en büyük ideal olan sulhun 
esas unsurlarıdır." 

Gazi: 
- Bu, bizim hararetle taraftarı ol

duğumuz idealdir, diye lldve edi
yordu. 

O, bu sözü, milletinin sevgisi ile 

cumhurreisliğine gelerek kılıcını bı

ralctığı, Uniformasmı bir kenara a . 
tığı gündenberi tekzip etmiş dC'{!ll
dir. SUssUz, sırmasız olan bu linlfor
mayı askc>rleri kaç kere en önd 
görmUşlerdir! 

O gündenberi Mustafa Kemal bti
tun kuvvetini nasyonal Tü rkl~ C'n 11 

uıliişafına hasrediyor. Ne orijinal a
dam! lhtirnslarını tahdit etme 1' ı 

Lirycr. Mevcudiyeti anC'ak ihtir -
Jar arr smdakl mü\aZEll<' ile dC'\ ııı 

eden yorgun bir nıeııılekC'tl o, canlı, 
ve ııı!Jletlcr cemiyeti flza!lı bir de\ l t 

haline getlrm.lştir. 
l"ransa ile olan m uahedC'leri ( lfı _ 

- 1030), Yuııanistanla yaııtı'=ı ani. 
ma, Tevfik Hüştti beyin de, imza ı 

ili koyarak, tanıdığı gibi, onun s . 
yasi görUşl<.'rlndeki isabC'ti gösteı lr 
Gr~kl mll\affakıyctleri se\C'nlc>r d . 
rılma~ın ama, anla~ma zihniyeti ' 
nı Uvazene clUşüııcesl milletler nr 
hayatın zaruri şcraitldir. 

M. Yenizelosu Mustafa KE>mal 
yaptığı son bir görUşınedon ayrılır 
ken gözümUn önüne ı;-etiriyorum. lm

(Dcvamı var) 
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Direktörle rejisör, lehe diye 
aleyhe anlaştılar .. 

Küçük • 
ımam ... 

-115-
PavZ U. Berg§tröm tioarct

Jıanesi şapka kısmında çalı§an 

satıcı kız Greta Gustaf sson, re. 
jisör Kapiten Ringin bir reklam 

filminde O]J':'IUYOT. Bu küçUk bir 
roklür ve sonraki yıldızın film
deki ilk rolü .. Bıı reklam filmin
de crynayışı, kendisinin mütea
k"'ln bazı rekUim film1e'Tindc de 
oynamasına müsait zemi1ı ha. 
zırlamı.1tı. Lakin, bıı yolda de
vamlı f aaliyetc koyu.1.abilmesi i.. 
çin, ticarethaneden miisa/.ıde ve 
bilhassa izin alması lazımdı. Ma 
ğaza mensuplarının şefi itiraz 
oo satıcı kız ısrar ed.ince, ara
daki ihtilaf, ticarethanenin di
rektörü Bergştrömc aksettiril
di. Direktör, bahis mevzuu rek. 
lam filmlerinin çevrilmesini i
dare eden rejisörle tanıdıktı. Ma 
ğaza mensupları şefine, ben, de.. 
di, 1nueleyi şöyle bir iyice dü
P,netJim de, yapılacak muame
leyi size lnüMririm! Jlcse'leıji! 

.Bcrgştröm, meseleyi rejisör
le göriL~tU, ona şöyle dedi: 

- Azizim Ring, bu Gustafs. 
son, ticaretiıanenin en ehliyetli 
satıcılarından biridir. !yi düşü
nen, mllştcrilerle konuşmasmı 

pek hoş bir tarzda idare eden 
ve harikulade zevk sahibi bir 
ku.dır. Bundan başka da inti • 
zamla i§ görür, çalı3kan ve pra
tik .. bu sahada terakkisi uzun 
sürmiyecektir. Böyle bir klz, 
firmada çok ilerliyebilir, çok 
yükselmek hususunda kendisi 
için en büyük imkanlar mevcut· 
tur. Bu itibarla, kafasına böyle 
film maceralan sokulması:ıı is
temediğimi sen pekala anlarsın! 

- Yani, kendisine yüzverme. 
mek muvafık olacağı düşünce
sindesin? 

- Fikrim, budurl 
Ring, güldü: 

- Azizim Bergştröm, dedi, 
sen bu i§te pek öyle bitaraf sa. 
yılamıyacağınm da f arkındası:ı, 
ya? 

Ring, omuz silkti: 

- Bir bakıma, öyle! En ziya
de güvendiğim bir kimsenin ma 
ğazamdan uzakl~ıp uzaklaşma· 

ması, beni alakadar eder elbet
te! 

- Lakin ya bu suretle kızcağı 
zın parlamasına mani oluyor • 
sa:ı, bu, seni funnez mi? 

- Ben senin bu sualine cevap 
vermemen evvel, sen benim bir 
sualime cevap vermelisin. Bu 
kızın artist olarak ilerde parlı
yacağma kani misin? 

Rejisör Ring, şöyle bir du. 
ruksıyarak, ellerini kımıldattı: 

- Belki evet, belki hayır! Ka
ti bir şey diyemem! 

- Ya.:ıi, artist olarak bu kı· 
zın istikbali hakkında,, kendisi 
için müsait bir tahminde bulu
namıyorsun? 

- Kestiremiyorum doğrusu! 

Reklam filmlerine elverişli, bu 
filmlerde ondan istifade milm. 
kün gerçi. ancak .. artist olmak, 
büyük bir artist olarak parla
mak, tabii reklam filmlerinde 
'lynamakla kalmakta:ı başka bir 
Ş"ydir! 

- Sence benim ticarethane. 

min şapka kısmında satıcılık e
den bu kız. olsa olsa reklam film 
lerinde oynamakla kalacak gali· 
ba? 

- Ne yalan söyliyeyim, aksi
ni garanti edemem şimdiden! 

Daha fazla bir şey de olur, film 
sahasında ihtimal, ama bc:ı, 

mutlaka olur, deyip te manevi 
bir taahhUde giremem! 

- PekaHl, şu halde kendisinin 
mağazamda terakki edeceği ~k. 
linde benim maddi bir taahhüde 
girmeme müsaade et, o halde' 

Grcta, m.ahzun ... 

. ... 
Yedi arşın basma. bir lamba 

fitili, bir çift çarık ve iki maka
rilmesini tasarladığınız büyük ra iplik alacaktı. Küçük çarşının 
bir reklam filmi.:ıde oynamam hemen her tarafını dolaştı; bii
için, batta. 1000 kron teklif et· tün dükkanları ya dışarıdan göz. 
memiş miydiniz? !erile taradı, yahut içeri girerek 

.. uzun uzun pazarlık etti. Neden 
. - Orası oyle, ancak sonradan sonra glineşin ufka yaklaştığını 

bır... gördü ve telaşla mırıldandı: 
- Salihiyetsiz bir teşebbüs, _ Eyvah, akşam oluyor ı 

bir müdahale üzerine, fikriniz- Zaten alacaklarının hepsini al-
den cayıverdiniz! Olur §E!Y de. mıştı. Artı'k iki .dönüm tarlasına 
ğil bu yaptığınız! Sanki kar- yeniden mısır ekip yeniden top
şımdaki şimdiye kadar tarudı. hyacağr zamana kadar bir daha 
ğım rejiaör değil de, başka biri- buraya gelmesine lüzum kalma. 
si! 

Yazan · Kadlrcao Katlı 
rarak boynunu bükmesini: 

- Kimsin, ne istiyorsun? 
Diye sorduktan zaman titrek 

bir sesle: ; 
- Tanrı misafiri... 
Demesini beceremez.di. 
Birkaç dakika durakladı. F .ı. 

kat, acele etmek lazımdı. Ka~-

~ısında küçük bir mesçit vard:. 
Kafasındaki düğüm çözüldü ve 
craya girmeye karar verdi. Öyle
ya, madem ki mesçit Allahın e. 
vidir, Allahın kulu da oraya sığı· 
na bilirdi. 

Basık bir odada, ufak tefek, kır 
sakallı, küçük ve parlak bakıı
lt, sarıklı bir adam vardı. Yap
yalnızdı. Bir aralık koynundan 
kapaklı ve eski bir saat çıkardı, 
baktı, agzındaki son lokmayı he. 
men yuttu ve telaşla doğruldu. 

Kö .. cdeki küçük kandile, dudak-

Küçük tmam ezan okumak i~~ 
minareye çıkacaktı. Mimberin ~· 
binde bir karaltı gördü: Bu tıır 
insandı. Akpmdan sonra kapı1' 
kilitlemediği için sessizce bura· 
ya girebilmi1ti. Çok 1ükilr yıllar· 
danbcri yatsı namazını bu küç\I~ 
ve köhne mesçitte kılmak iıtiyeıı 
bir müslüman bulunmuıtu. 

Fakat, tuhaf gey, bu bir ada'° 
değil, bir kadındı! 

Küçük imamın gözleri parıadlı 
dudalı:ları kımıldadı, bir şeyle' 
mmldandr. Etrafa bakındı. SOll" 
ra çömeldiği yerde hiç lamrld• ' 
mıyan, en küçük bir ürkeklik go5 

termiyen kadına ıordu • 
- Sen kimsin? Tanı~yorUfll1 

- Tanrı mi saf iriyim! Elı,et 
tanıman. Buralı değilin 1 tnkaY" 
dan Tekgözlerin Fadime ... 

- Burada ne arayon? 
Kadıncağız toparlandı ve b" 

pıdan geçenleri anlattı. KUÇU) 
tmam biraz •ola çe1ı:ilerek orııl 
ıtıkta bırakmıı, ba1tan ayal' 
kadar süzilyordu. 

- Kocan var mı? 
- Altı yıldır dulun! 
- Ben de altı aydır bektrın f 
Küçük tmam ezanı, namazı IJ

nutmuştu. Kadının önüne ç5' 
meldi. Daha yakından bakıyor f 8 

hiç te kötü bulmuyordu. 
Konuımalar uzadıkça ona Y'~ 

laştı. Kadın ürkmeye ba~ıadJ. 
Küçük imama, günahtan ve 0 

anda bulundukları yerden balı• 
setti. O zaman KUçUk lmam bit• 
den bire toparlandı: 

- Ben seni Alahın emri fC 

peygamberin söztlyle iıtiyorurıl 
- Eh ... Kısmetse 1 
- Ben imamım. Şimdi nikib' 

kıyarın! 

- A ... olur mu? 
- Niçin olmay f önceki nik&-

hını imam kıymadı mı ki? ' 
- İmam kıydı t 
- Sen de imamını t 
Ona arapça bir takım tekerle• 

meler söyledi: 'kadın razı oldu. 
Allahın emrine ve peygambe • 

nn ıözüne karıı gelinir mi yıl 
Hemen nik!b kıyıldı ve KUç~ 

imam karıııru tek odalı baaık t"' 
vanlı evine götUrdU. 

Küçük İmam ertesi sabah F•· 
dimeye tok gözle balanca afal .. 
ladı: Ne çirkin bir kadınmıt ol 
E:n az elli yaımda var. Bir göıU 
çapak içinde olduğu gibi ağıtlt' 
da bir tek dit yok .. 

Bu kadınla, ölünceye kadar Y-. 
1arnak ha 1 O genç ve gü.ıel kar 
rısını, o cennet 1iurtıini hatırı-· 
masa, belki ... 

Küçük tmam dütünilyordd
Şimdi bunu baımdan atamaıdı
Dün gece nikahtan önce yüzliııl' 
bile büsbütün açmıyan Fadid 
hiç çekilir rider miydi? ElbC( 
grtmeliyOl : 

Sedire çömeldi; saz kalerni!1İ 
cızırdatarak bir kaç satır yall 
yazdı. Sonra kağrdı Fadimeye u· 
zattı: 

- Evlenmek Allahın emrl·· 
BoJ&mak ta öyle 1.. Benden bor 
ıun, Fadime kadın 1 Allah hayrt· 
h kısmetler vere 1 .. 

Kadın ıaıırdı ve af.mu aça • 
cak, bir ıeyler ıöyliyecek oldU. 
Fakat Küçilk imam arapça bir 
takım tekerlemeler yuvartad1• 

K&ğıdı Fadimenin avucuna koY' 
du ve kapr dıtan etti. 

Gözu ya~h Fadime bo1-ni1• 

drnı büyiik bir dikkatle katladı· 
Koynundan çıkardığı ve terdtl1 
muıamba haline gelmiı küçük 
torbaya koydlf; t~rbayı gene koY 
nuna soktu, gömleğinin dlifme • 
terini ilikledi. Tozlu yotardan trı· 
kayaya doiru, ağır ağır, y0Jarıd1• 
Biraz sonra yanaklarına yuvarla· 
nan ya,ıan, yamalı yenlerile sil· 
di ve artık ağlamadı. 

tki damla ya~. bir gecelik rr.•: 
cerayı unutturmak için yetmi~tı· 
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~:ifil -10 Karadenize), (Marakaz - Hl C'lmi 
( q Jaya), (Sus - 8.15 Bandırmaya), .Miktarı 

)(111Jaınmen B. 
Beheri Tutan 
L.!X. L. !K. 

ll'm.-

"7.5 temi-
natı 

L. K. 

Eksiltmenin 
Şekli Saati 

Kurulut tarlhl: ıssa 

Sermayesi: 100.000.000 Tflrk Lirası 
Şube ve aJaııı adedi: H2 keınaı - lD Karabigaya), (İnönü - 10 

Mersine) kıJkacaktır. Tahta fıleme te~ • kalem 88.13 Açık eksilt. 15-

GELECEK VAPURLAR 

11 CUiur - 16.15 lımitten), (Maraku -
.5 Mudanyadan), <Bursa - 6.30 Bendır

rnakdan), (Kcnıal - G Karnbigııdan) kalka
ca hr, 

'.!S - 10 - 938 Cuma 

günü ıkşomı 

Saat 20,SO da 

KAN .KARDEŞLERL 

TURAN TiYATROSU 
Halk San'atUrı Naşit, 

Okuyucu: SE~tlHA 

glhla.rı 

Dincll ve tekerleii 16 adet 
32 adet 8.- 128.- 9.60 Pazarlık 116.-

I - Şartnameıi mucibince satın &l?tacak 4 kalemde tahta işleme tezgihla.
n ve teferruatı ile taahhüdil.:ıü ifa etmiyen mtiteahhit hesabına şartnamesi 
mucibince alınacak dekovil araba:ann ın müstamel 16 adet dingil ve 32 adet 
tekerleği hizalarında yazılı usullerle ek ailtmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatla.n hizalarmda gösteril:mie
tlr. 

IIl - Ekılltme H.11·938 tarihine rutlıya.:ı pazartesi günü hizala.rmda ya.. 
zılı saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alnn komisyonunda\ 
yapılacaktır. 

iV - Şartnameler pa.ruız olarak her gUn sözU geçen şubeden almabilil'. 
V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7,5 gü

venme parala.rile birlikte yukarda adı geçe:ı komiaY,ona gelmeleri ilan olunur • 
.(7989) 

Cinıi Miktarı 

•• • 
Tartma Muhammen B. % 7,5 te- Eksiltmenin 

kabiliyl"t.i Beheri Tutarı minatı Günü Saati 

Paıa biriktirenlere28,80 0Jira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarrnf heaaplannda 

en az 60 lirası bulunanlara senede 4 defa tektlecek kur'a ile atal,ıdakl 
pllı;a göre ikramiye dağıtılacaktır: 

~flŞEL \'aryetesi T k 
3 Kemiksiz Kıılar oz şe er 2000 kilo 

, 1 adet 
1 adet 
1 adet 
1 adet 

L. K. L. K. L. K. 
-.- 26.- 520.- 39.- 3.11.938 14 4 Adet ı.ooo Liralık 

• .. 600 " 

,,000 Lira 
2.000 • 
ı.ooo .. 
4.000 .. 
6.000 .. 
4.800 • 
3.!00 .. 

l:ırafından AKROBAT BaskUl 200 Kg.lık 128.-
• .. ' 260 " DA~S Baskül 300 KgJık 128.-

·40 .. 100 " (Kudret Tlelvası) Baskül 500 Kg.bk 133.-
.100 .. 60 .. 3 perde.. Bukül 1000 Kg.lık 248.-
120 .. 40 • 

HAJ,K OPERETİ 

Yakında Beyoğlunda 

Jlnlk Operell tiyatro. 
sundn l\f, Yesari, Sey. 
rcıtin Aııahn eserlerile 

başlıyor. 

T: 40335 

• , ........................ .. 
Göz hekimi 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim - Talimhane, Tarlabaşı 

caddesi No. 10 Urfa apt. 

Tel: 41553 .......... ~ __ , ...... , 
-- 1 

--..!:..:;~------------~~------!'---
Askeri Fabrikalar 

ilanları 

Rırıkkalc yaptırılacak kalörifer 
tesisatı 

1 'rnhıniı edilen bedeli 140.000 lira otn. l<trıkkalede yaptınlacak kalörif er 

1~~!1atı askeri fabrikalar umum müdUr 
fil merkez satın alma komisyonun· 

ca 16 birincik!nun 1938 cuma günü 
~at 11 de kapalı zarfla ihale edilecek
tr. 

Şartname 7 lira mukabilinde komis. 
Yondan verilir. 

8 'rlli~lerin muvakkat teminat ola.:l 
lfl.~ lırayı havi teklif mektuplarmı 
~ ezkftr günde saat 10 na kadar komi.a. 
,:_na \'ermeleri ve kendilerinin de 2490 
ltiYılı kanunun 2. ve 3. maddelerinde. 
nti "e&aikle mezk(ır gUn ve saatte ko-

"Yo:ıa müracaatları. (7963) 

Setimiye Ac;keri Sattnalrna 
"K o m i s o n u· i ı a n 'a r ı 

~ - Selimiye Tümen ve Karadeniz 
~ birliklerinin mart 939 sonuna 
~ ihtiyaçları ola.:ı 15000 kilo kuru 
~ açık eksiltme suretile satm a
llıacaktır. 

!J 
2 

- Eksiltme 2 ikinciteşriıı 938 çar
:b:ıba günü saat 14 de Selimiye Tü· 

en lakerlik dairesi binasındaki tU· 

~en satın alma komisyonıında yapı. 
acaktır. 

ni 
3r~ 15000 kilo kuru soğa:lın tahı::.i· 

ın· Yatı 1290 lira olup muYakkat te. 
ınatı 96 lira 75 kuru~tur. 

\·e~S~klilerin eksiltme saatinden ev
nea· u teıninatı tümen muhü..sebe vcz· 

ıne Yatırmaları lazımdır. 

1~ - T~liplerin bu işle meşgul olduk. 
t a daır vesika ibraz etmeleri şart
h ır. Bu lee ait şart:lr.mc \'e \'asıfname 
... ~" .giln komisvnnumuza müracaatla 
"' rtllebilir. (7457) 

637 - 637.- 44.78 4-11-938 15 160 .. 20 .. 

r- Satın almacağı il~ edilen 2000 kilo toz §eker 24·10-938 tarihinde ve 
yukarda tartma kabiliyetleri yazılı muhtelif çek erde 4 adet baskUl heyeti umu.. 
miyesi birden 25.10-938 tarihinde ihale eclilemediği:iden açık eksiltmeleri 10 
gi1n temdit edilmi§tir. 

DİKKAT: HesaplarmdaJd paralar bir sene JçfnCle 50 UraClan Af8. 
iı dtlfml7enlere tlcramtre çıktıl'J takdirde % 90 ıuıaatrıe Tel'lle
eektir. 

Kur'alar senede f defa, 1E)'IOI,1 Birlnclklnun, ı Mart ve ı B~ 
ıiran tarihlerinde c;ektlecekttr. n - Muhammen bedellerile muvakkat teminattan hWı.larrnda gösterilmiır 

tir. 
m - Eksiltme yukarda hizalann.da. gösterilen gün ve saatlerde Kaba

ta.şta levazım ve mubayaat şubesindeki alnn komisyonunda. yapılacaktır. 
IV - Baakiil prtnameleri para.sız olarak her gUn adı geçen şubeden alm.· 

bilir. 
sarlar umum mildUrlüğü levazım ve mu bayu.t eubesile F.clirne ~ 
den ve mahalll inhisar idaresinden alı nahileceği gibi mtıhtlr kurtmı nilmme
leri de yukarda adı geçen 1Ubede görü lebilir. V - BaakilJ ekailtmesine iıtirak etmek istiyenlerin 200, 300 ve 500 kilo. 

luk basküllere ait fiyatsız fennt tekliflerini inhisarlar tütün fabrikalar ve 
1000 kiloluk basküle ait f ennt tekliflerini de bhisarlar tuz fen şubesine ver
meleri lazımdır. 

v - lateklllerln. ebiltme için tayl n edilen gUn ve saatlerde yn.ıe 1.s git· 
venme pvalarlle birlikte adı geçen Jro misyona gelmeleri illn olww. <796fl: 

VI - İsteklilerin ek!ıiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7,5 gil. 
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

••• I - Şartname ve nümunesi mucibi noe satın alınacak 26 1/.2 m"/m lik yill[-
sek nevi 15000 bobin sigara kağıdı ka palı mrf usulile eksiltmeye konmuştur • 

n - Muhammen bedeli beher mili mi sif 2.10 kuruş hesabile 8347.50 Hra 

\ 

flfn nevi 

Babaeski barut deposu 
ve bekçi evi insaatı 

• 

Mıktan 

• • • 

MuhammenB. 
Beheri Tutarı 
L. K. S. L.K. 

3142.27 
2162.08 

---

% 7,5 temi· 
natı 

Lira K. 

\ .(7987), 

Eksiltme 
saati 

5304.35 397.83 14.-

ve muvakkat teminatı 626.07 liradır. • 
m - Ebiltme 28..11· 938 tarfhb e ruthyu puartem gilDU saat 15 ite 

Ka.batqta levazım ve mubayaat 1Ubes indeki alım komisyonunda yapıla.caktlr. 
IV - Şartnameler parasız olarak her gUn sö.zii geçen pbeden alınabilir. 
V - Mühürlü teklif mektubunu ka nunt vesaik ile yilnte 7,5 gilva:mıe para. 

sı makbuzu veya. banka teminat melrtu bunu ihtiva edecek ol&!!. kapalı zarf1arm 
eksiltme gilnü en geç saat 14,30 a kada.r yukarda adı geçen komisyon 13etbn 
lığma makbuz mukabili:ıde verilmesi lizmıdtr. (7480). 

MühUr Jı:urşunu 1500 kilo · -.27.50 412.50 30.94 14.30 • • • 
I - İdaremizin FA!irne başmüdürlü ği.ine bağlı Babaeskide yaptmlacak ba

rut deposu ve bekçi evi inşaatı 24·10. 938 tarihinde ve satın alınacak 1500 kilo 
mühür kurşunu 22-10.938 tarihinde ihale edilemediğinden ye:ıiden ayn ayn pa
zarlık usulile eksi\Ltneye konmuttur. 

1 - ldarcmizin Uzunköprü tiltfin bakımevi dahilinde şartname ve pllnı mue1 
hince yaptmlacak hclAlarla k8mUr1Uk işi pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 791,45 lira ve muvakkat temlnatı 59.86 liradır. 

Il - Keşif ve muhammen bedelle rile muvakkat teminatı hizalarında 
gösterilmiştir. 

ırt - Pazarlık 2.11.938 tarihine rastlıyan çarşamba gUnU l!!aat 14 de Kabatalt* 
levazım ve mubayaat şubesindeki ahın komisyonunda yapılacaktır. 

rv - Şartname ve pllnlar 4 kunıı bedel mulı:abllfnde tnhisarlar levazım "" 
mubayaat 3Ubestle Edirne başmUdUrlUğllnden ve mahnllt inhisar idaresinden ah
nablllr. 

m - Ekııiltme H .11 · 938 tarihin e rastlayan pazartesi gilnU hizalarında 
yazılı Hallerde Kabatqta levazım ve mubayaat şubesi:ıdeki alını komisyonun 
da yapılacaktır. 

iV - İnşaata ait şartname ve projeler 27 kuruş bedel mukabilinde inhi-
V - İ8teklilerln ekıılltme için tayin edilen gUn ve saatte yUzde 7,5 gtıvenme 

paralarlle blrHkte yukarda adı gec;en komisyona gelmeleri Uln olunur. (7531) 

- -N -s:' -= -

- .KURUNun kitap eekllnde roman tetrlksaı • 

10 4 DORDUNCU M ARK'CtM 

bUtUn hadiseyi hlkA.ye etmeğe başlamıştı: 
·•- İlk ölUm tehdidi bellrdiğl sıralarda btr 

gUn öğleden sonra bu tehdltnameyl kendisine gös
tc.rmek Uzere Slnkler Ells'ln odasına girmiştim. 

Elis, masası üzerinde kendinden gec;mlş bir halde 
yatıyordu. Yerde sert bir kauçuk sopa vardı. Marp
ley Elisin masasının başında duruyor ve dehşet 
içinde Ellse bakıyordu. Marpley bir gece evvel el 
ayak çekildikten sonra gazetenin r• Utettlphaneslne 
girerek ölUm tehdidini dizmiş, provaya basarak 
tashih odasına bırakmıştı. Ertesi gUnU öğleden 

sonra Elisin yazıhanesine onu öldUrmek Uzere gir
mişti. Fakat onu öldUrememlş, yalnız vurduğu 

kauçuk sopa ile bayıltmıştı. Marpley bana, o sı
rada dert yandı. Sopayı Elisin kafasına indirdi
ği dakikada ne yaptığını anladığını söylUyor ve 
adam öldUremeyeceğinl itiraf ediyordu. 

İşte o esnada ben, EUsden ve diğer ortakla
rımdan kurtulmak fçln bir fırsat karşısında bulun
duğumu anladım. Maknab izahatinl yerlrken, bi
zim muka .. ·eıeroizln şartlarına dair bir işarette 

bulundu. O şartlardan biri '"e bilhassa sizi alaka
dar edeni şudur: (Ortaklardan birinin ölmesi Uze
Tlne onun hissesi hayatta olan ortaklarına intikal 
eder. Onlar da bu para'Yı gazetenin sermayesine 
katarlar). O dakikada eğer bütUn ortaklnrımı or
tadan kaldıracak olursam, gitgide satışı artmakta. 
olan ''Eko" gazetesi tamamen benim olacaktı. 
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ric odada birisi bulunduğu zaman öldUrtılmUş ola
caktır. Onu öldUrUlmeden son defa. gören de sen
sin. Onun için öldUren sensin. 

~eters mukabele etti: 
- Uyduruyorsun. Kendi kendine btr Tak& 

tahayyül etmişsin. Çok gUzel sıralayorsun. Fakat 
hiç ses çıkarmadan Partrlcln kafasına bir kul'fUn 
sıktığımı nasıl isbat edebilirsin. Sessiz tabuıca 

bile bir gUrUltU yapar. Sonra kapı da açıktı. Ben 
odadan çıkıncaya kadar Partric ile konuştuğumu 
herkes işitmiş olacaktır. 

- Bu son noktaya ce,·abım şudur: Sen ortak· 
larınm sesini gayet iyi taklit ediyorsun. 

Mark Peters ceYap '·ermeğe fırsat bulamadan 
doktor içeri girdi. Lusyos Marpleyin kendine gel
diğini, yaşayabileceğini söyledi. 1'"akat Marpley 
pek zayıfmış. HenUz konuşamıyormuş. 

Doktor şöyle diyordu: 
- Kendisinin boğulduğunu zannediyorduk. 

Fakat elbiselerini çıkardığımız zaman ceketinin 
altında cankurtaran simidine benzer garip bir şey 
bulduk. Fakat bu cankurtaran simidi değlldi. 

Vücuda tamamen intibak ediyordu. Uzerlnde 
r.ıUteaddit keseler vardı ve bu keselerin lçerllhıe 
kayatuzu konulmuştu. Onun birdenbire suyun 
dibine batmnsınm sebebi de bu olsa gerek. Suyun 
d!blne battı ve bir dnha çıkmadı. Sonra Mister 
Maknab girerek onu yukarı çekti. Bundan bqka 
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•- • [I Cumhuriyetin 15 inci Vıldlinilmilnü 

P~~~'1 1 e~re~~~n!tzeC:.~:::;eA.r~[ıu~~v~~~~ 
Cum h urıyet bayramı g un lerınde poEVLET damgalı altın bilezikler Kapalıçarşı~a Ağasokak 37. 39 numaralarda 

ilave VSpUr seferleri Akseki Pazannda Satılmaktadır 

CUMHUR1YET1N ON BEŞlNCI YILDöNüMü MONASEBErlLE 
28 Birinciteş:rin 1938 cuma gününden 31 Birincite§I'in 1938 pazartesi gü. 
nüne kadar Haydarpaşa - Kadıköy, Adalar ve Bostancı hattmda yapı-

~ ..................................... i ...................... - ......... ,... 

BEKİR Şekerci HACI 
~ADIDE ~ 
lftaıır sofraDaronon 

müessesesinin 
lacak ilive seferler, aşağıda yazılıdır: E Ç IE L L ~ ~ 1 
ı -Cuma. günü Köprüden saat 13.30 da bir vapur kalkacak tekmil Adala
ra uğrayarak Büyükadaya gidecektir. 

~aşBaca zDyıne~ldlr 
bir itina ile hazırlanan bu reçellerden, bir kere tadanlar, ağızlarına başka reçel Titiz almazlst 

2 - Pazar günleri yapılmakta olan ve Büyükadadan 19.25 te kalkan 231 
No. lu seferle yine pazar günleri Büyükadadan 20.30 ve Bostancıdan 

ALI MUHiDDiN HACIBEKiH 

1 
21.4-0 ta kalkmakta ola:ı 232 ve 233 No. lu seferler cumartesi günü de 
yapılacaktır. 

BAOÇEKAPI, BEYOGLU, KARAKÖY, KADIKÖY. 

3 - Pazar ve pazartesi günleri Köprüden 1.30 da bir vapur kalkacal 

-Kadıköyüne ve tekmil Adalara uğrayarak Büyükadaya gidecektir. Yinr 1 Köprüden 2.30 da Haydarp~a ve Kadıköyüne bir vapur k=caktır. 
' 
l lstanbulVakıflarDirektörlüğü ilanlar·ı 

Nafia Vekaletinden: 
7 Teşrinisani 938 pazartesl günü aaat 11 de Ankarada Nafıa Vekfileti bina

sında malz.eme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunca 
va~ .içinde ve Haydarpaşada teslim edildiği takdirde ccman 4700 lira mu
hammen bedelli çıralı çam ağacından 100 metre mikap kerestenin ebadının 
ve tes'lim müddetlerinin deği§tirilmesi dolayısile yeniden açık eksiltmesi yapı
lacaHır. 

- - .J 

ı, -
Semti 1ıe Mahallesi 
Akbıyık 

Sultanahm.et 
Davutpaşa, Kasap Dyas 
Müddeti icar: 

Teslimi tarihi:ıden 939 senesi 

Eyüp, Anpaşa 
Müddeti icar: 

"" .. ... 
C<JiJJJ,e 'IJe'tja. so'ka.gı 

Değirmen Yeni Konuk 
Cankurtaran 
Nalbant 

:MaY.15 sonuna kadar~ 

Bostan 

l'fO. S'U 

12 
36 

24-19 

Cinsı 

Hane 
Müfrez arsa 
Meşruta arsa 

Bostan ve dutlulC 

MııJıam.mt11 
aylığı 

UroK· 
4 00 
1 00 
1 00 

SencTiği 
Lira 

100 tsrekUJn Anadolu hattx ümri.nde olmak üzere teslim istasyo:ıunu değişti· 
rebil.irler ve bu istasyonda yine vagon içinde teslim şartile verecekleri fiyatla. 
rm ne suretle hesap edileceği şartname sinde yazılıdır. 

Muvakkat teminat 352.50 liradır. 
Teslimi tarihinaen 941· senesi Ağustos sonuna. lfadar. · 

Eksiltme şartnamesi ve tefelT'iiatı Ankarada Nafıa Vekaleti malzeme mü. 
dilr"ıüğünien parasız olarak alınabilir. 

Yukarda yazılı olan mahaller pazarlıkla kiraya. verileceğinden istekliler 1 teşrinisa.,i 938 salı günü saa{ on 'bese 
kadar ~mberlitaşta fstanbul Vakıflar başmüdürlüğünde Vakıf filcarlar kalemine gelmeleri. (7965) \ 

Ist.eklileri:ı muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla birlikte 
ayni.gün saat 11 de komisyonda hazır bulunulması lazmıdır. (7724) 

istanbol ftnlversltesl RektUrlUğilnden: 
Üniversitenin kayıt müddeti 31/Birinciteşrin/938 de sona erecektir. Bu 

tarihten sonra talebe kayıt edilmiyece ği a.18.kadarlarca bilinmek üzere ilan 
olmmr.. (7891) 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
i şletme Umum idaresi ilanları 

Cumhuriyet bayr~ı dolayısile Ankara Haydarpaşa arasında işliyen tren· 
!erde izdihama mani olmak ve yolcuların rahatça. seyahatleri temin edilmek ü
zere Haydarpaşa ile Eski~ir arasında i~liyen 2006 No, 1I yolcu katan 27.10. 
938 tarihinden 2.11.938 tarihine kadar Ankaraya devam ettirileceği gibi Anka· 
radar. Haydarpa~ya 2005 No. 1ı bir yolcu treni i~letilecektir. 2006 No. 1ı ka· 
tann Haydarpaşadan hareketi saat 15,30 Eskişehirden hareketi 3.55, Ankara
yavanşı 10.05 dir. 2005 katarın Ankaradan hareketi saat 17.45, lskişehirden 

hareketi 23.48 olap Haydarpaşaya varışı 8.21 dir. (7905) 

Elektrik pompa motör tesisatı 
Su ve köpük tesisatı · 

Keşif bedeli 
2832.17 
2989.25 

llk teminat 
212.41 
224.19 

Çubuklu Gaz depolarında yaptırıla.cak Pompa motör, su ve köpük tesisatı 
ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnameleri levazım 
müdürlüğünde görülebilir. 

Çatalca Mtlstabkem Mevki Satınalma 
Komisyonu Başkanlığından: 

Hadıınköy M.st. Mv. Birlikleri ihtiyacı için 16000 kilo mangal meşe kö-
mürü pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 720 liradır. İsteklilerin 

118 liralık teminata ait makbuz veya mektuplarile 3 Ikinciteşrin 938 perşem

be günü saat .13 de HaihmköY, satına! ma komisyonuna müracaatları il!:ı olu-
nur. (7888) -

. .. - ... - . - .-------------

Türk Hava Kurumu 
26 ıncn t:ertlp 

BüYüK PiYANGOSU 
Birinci keşide: 11 ikinciteşrin 938 dedir. 

Büyük ikramiye 40.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle .C20.000 ve 10.000) 

liralık iki adet mükafat vardır .. 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun 

mesut ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz .• 

!stekliler 2490 sa.yılı kanunda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 4-11-938 cuma gü:ıü saat 14 buçukta Sahibi: ASIM US Neşriyat Müdürü Refik A. Sevengil 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (7700) 
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garip bir şeye daha rastladım. Kolları ve ayakları 
o kadar tutulmuş idi ki denizo dUşmeden evvel dar 
bir yerde uzun mUddet kapalı kaldığını tahmin 
ederim. 

Maknab Ufa karışarak: 

- Eğer kolları ve bacakları "tutulmuşJse, Pe
!ers ile nasıl m Ucadelc edebildi. 

Doktor katlyetlc cevap ''erdi: 
- lmkA.nı yok. O haldeyken kollarını "'e ba. 

caklarını hareket ettirmesine imka.n yoktur. 
- Şu halde yapılan mücadele uydurma bir şey 

olacak. Petersin çarpıştığı adam, hakikatte bir 
adam olmayıp Marpleyin taklidi idi. Bu suretle 
kendisini görenlere bir hücuma uğramış olduğu 

hissini vermcğe muvaffak oldu. O dakikaya ka
dar Marpley bir yerde hapsedllmlş olacaktır. Za
manı gelince çıkarıldı. 

MUtettiş Ren sordu: 
- Fakat nerde hapsedilmiş olabilir? (MUfet

tiş Ren bu sırada cebinden revolverini çıkarmış ve 
Petersin hareketlerini en ince kımıltısına kadar 
göz altında bulundurmağa başlamıştı . ) E\·et, ner
d~ hnpsedilmiş olabilir. Biz yatın her yanını araş
tırdık. 

Alaster Maknab, lçerislncle bulundukları kn.
maranın duvarlnrrııı gözden geçlrmeğe başladı. 

- Şu dolaptan ne haber, dedi. Şu dol{lp bana 

._ .KURUNun Jdtaı> şeklinde roman tcfrlksaı -, 
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iki insan alacak kadar bUyük görlinUyor. 
Komiser Lit, işaret edilen yere bakarak: 
- tçerde şişeler var, dedi. 
._Acaba!? .• 
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Dolap açıldı. Hakikaten dolap şişelerle aoıu 
gl:irUnüyordu. Bunlardan bir kaçını çıkardılar. 

Bunlardan altı sıra vardı. Arkalarına konulmuş 

olan aynaya da aksederek dolabı baştanbaşa şişe 
ile dolu gösteriyordu. Aynanın arkasında ise, bir • 
adamı ihtiva edecek kadar bir boşluk görUIUyordu. 
Maknab bunu gördükten ve herkese de göster
dikten sonra manalı bir gözle Peterse baktı. 

Pcters yUzUnün rengi uçmuş bir halde: 1 

- Evet, dedi, saklanacak bir şey kalmadı. 

Va.ziyet blldiğiniz gibidir. 
Müfettiş Ren harekete gelmişti: . . 
- Şimdiden sonra bütün söyliyeceklerın zap-

tedilecck ve mahkemccle delil olarak kullanıla

caktır. Anlat! 
Peters anlattı: 
- l<Jsas itibariyle size bir şey s~ylemezdim. 

Fakat siz bu kadar bllulkte.a sonra, Marplcy de 
her şeyi anlatabilecek bir vaziyete geleceğine göre, 
artık saklamanın bir faydası yoktur. Zaten çok 
sürmeden her şeyi öğreneceksiniz. ttlraf etmeli
yim ki, bu oyundn hC'n lcnyheltiın. Yazınız bay 
komiser! 

'fark Petcrs bundan sonra soğukkanlılıkla 

Okulunda yapılnC~ 
montaj için lüzumu olan 9 çeşit yaf. 
malzemesi satı:ı alınacağından p 
lığı 4 ikinciteşrin 938 cuma günü 
14,30 da Fındıklıda komutanlık sa 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerinin belli gün ve saatte 
misyona gelmeleri. (7948), 

• • • 
Askert müzede tamirat yapfırıla 

ğmdan açık eksiltme ile ihalesi 14 l · 

citeşrin 938 pazartesi günü saat 11 ; 
yapılacaktır. Muhammen keşü bed 
2379 lira 82 kuruştur. tık teminatı ı1f 
liradır. Şartname ve keşü cetveli 11" 
deli mukabilinde inşaat şubesinden ~ 
lınacaktır. 

İsteklilerin ilk teminat makbuzu ,,,,. 
ya mektuplarile 2490 sayılı ka.:ıunun J 
ve 3 maddelerinde yazılı vesikaia.rilf 
vilayet nafıa fen müdürlüklerinden j, 

haleden en az sekiz gün evvel alacil'
ları vesikalarile beraber belli gün vf: 
saatte Fındıklıda komutanlık satın s.14 
ma komisyonuna gelmeleri. (7996). 

• • • 

Fen Tatbikat Okulunun Maçkada if 
gal ettiği binanın bir taraf mdaki no1'" 
san demir parmaklıklar tamir ettirile' 
ceğinden açık eksiltme ile ihalesi 31 bi
rinci teşrin 938 pazartesi saat 10 da 'Y" 
pılacak muhammen keşifte bedeli 541 
lira 80 kuruştur. !Ik teminatı 41 }irs." 
dır. Şartnamesi ait olduğu inşaat şub6" 
sinden görülebilir. 

İsteklilerinin ilk teminat makbuz ..;e 
ya mektuplarile 2490 sal'llı kanunu.:ı S 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikS. .. 
larile ihaleden 8 gün evveline kadııl 
fen müdürlüklerinden alacakları vesi• 
kalarile beraber belli gün ve saatte F'J11 
dıklıda komutanlık satı:ı alma koIJliS
yonuna gelmeleri. (7475). 

• • • 

Çatalca müstahkem mevki komuta1' 
lığı için 2841 kilo bakır hat teli 18 JdlO 
tavlanmış tel 34 kilo paröiöner teli 
ve on adet rabıt borusu satın aıınac~ 
ğmdan açık eksiltme ile ihalesi 31 J3i• 
rinciteı?ri:ı 938 pazartesi günü saat ıı. 
de yapılacaktır. Muhammen fjyntt 
2592 lira 39 kunıştur. İlk teminat 195 
liradır. Şartnamesi ihale gününde~ 
maada her gün komisyonda görüleb1 

lir. 
İsteklilerin ilk teminat makb~ ve

ya mektuplarile 2490 sayılı kaı:ıunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikll" 
larile beraber belli gün ve saatte F:n
dıklıda komutanlık satın alma kon:ıiS· 
yonuna gelmeleri • . (7476). 


