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Memleket candan · gelen emsalsi 
bir sevinç ·içinde çalkanıyor 

· !j ayram11) birinci günü açık birlı-----~------::---· 
.~tavada fevkalade neşeli geçti ı TATU K' U 

:t~umhuriyetin 
.. ~ _.i r 5 n c i y ı l ı 
~ ~ Yazan: Asım US 

... ...,... . Cürnhuriyetin on beş yılını nasıl ge. 
· Strdik? 

. :Sunu düşilnün<!"e başımızın içinde 
bın bir türlü hadiselerden teşekkül e. 
den hir sinema şeridini ve bu uzun sine
nıa §eridinin üstiinde de Atatürkün mu
kaddes hayalini görüyoruz. 

Milli M ücadelc ile memleket ve mil
let esaret felaketinden kurtulduğu za
lllan ameliyat masasında yatan bir 
hastanın haline benziyordu. Koca im
~aratorluk ölmüştü. Büyük halaskar 
ınıparatorluğun parça parça dağılan 
\tücu.cıu içinden aziz Türk milletini 
kurtarmı§tt. Fakat Türk milleti fela. 
ketten kurtulmuş olmakla beraber yine 
tedaviye muhtaçtı. 

lialasklir Ata türkün, hasta üzerin. 
de yaptığı ilk tedavi ameliyesi cümhu
riyct rejimini tatbik etmek oldu. Bu 
rejirnle millet Osmanlı hanedanı deni
len ınikroplardan kurtuldu. Bundan 
~0~a saltanat mikroplarının ya§attığı 
tkınci derecedeki hastalık amillerini te
ınizledi. Daha sonra vücudü kuvvet
lendirecek ilaçlarla milli bünyeye yeni 
bir can verdi. 

CUınburiyetin illinında her tarafı ağ· 
rr, •ızı içinde 'kıvranan Türk milleti 
~ir kaç sene sonra ayağa kalktı, şapka 
1~kılabı kıyafetini, harf inkılabı mane. 
~Yetini değiştirdi, adeta tanınmaz bir 
hale geldi. 

(Devamı 8 incide) 

=····························· i Atatürk'ün · 
• 
1 Tebrik telgraf-
; larına cevapl .... tı: ········ ....... : 

,(Yazısı 4 üncü de). Dün gündüzkü merasbnden ırec:ıeki renvirattan üç mull~if ~ 
(Yazısı 3 üncü •1ndııü 

1 rduya Mesaj 
:«Kahraman ordu! Sana kalbi şük
f ranlarımı beyan ve ifade ederken 
:büyük ulusumuzun iftihar his
ı ferine de terceman oluyorum» 
l ........ . 

Ankara, 29 (A.'A.) - 'Bugün geç.it resmi ba§lamaaan 
evvel Başvekil Celal Bayar orduya hitaben Reisicumhur A11 
tatürk'ün atideki mesajını okumu§tur: 

Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlıyan, her za• 
man zaferle beraber medeniyet nurlarını taşıyan kahJ'&ıl 
man Türk ordusu; 

Memleketini en buhranlı ve müşkül anlarda zulümd~ 
felaket ve musibetlerden ve düşman istilasından nasıl kOI 
rumuş ve kurtarmış isen cumhuriyetin bugünkü feyizli dev .. 
rinde de askerlik tekniğinin bütün modern silah ve vasıta• 
lan ile mücehhez olduijun halde vazifeni ayni bağlılıkla ya .. 
pacağına hiç şüphem yotkur. 

Bugün, cumhuriyetin IS inci yılını mütemadiyen artan 
büyük bir refah ve kudret içinde idrak eden büyük Türk 
milletinin huzurunda kahraman ordu, sana kalbi şükran
larımı beyan ve ifade ederken büyük ulusumuzun iftihar 
hislerine de tercüman oluyorum. 

Türk vatanının ve Türklük camiasının şan ve şerefini 
dahili ve harici her türlü tehlikelere karşı korumaktan iba• 
ret olan vazifeni her an ifaya hazır v.e amade olduğuna be
nim ve büyük ulusumuzun tam bir inan ve itimadımız 
vardır. Büyük ulusumuzun orduya bahşettiği en son .sistem 
fabrikalar ve silahlar ile bir kat daha kuvvetlenerek bü· 
yük bir feragatinefs ve istihkarı hayat ile her türlü vazi· 
feyİ ifaya müheyya olduğunuza eminim. Bu kanaatle kara, 
deniz hava ordularımızın kahraman ve tecrübeli komutan· 
Iariyl~ subay ve eratını selamlar ve takdirlerimi bütün ulus 
müvacehesinde beyan ederim. 

Cumhuriyet bayramının 1 S inci yıldönümü hakkınızda 
kutlu olsun." 
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ING LTERE 
Filistin meselesini

1 

niçin halledemiyor! 
Buna başlıca sebep, hem Araplara, 
hem Yahudilere birbirine muhalif 

vaitlerde bulunmuş olmasıdır 
Fransızça •Marian,. gazetesinden: 
Birçoklan lngilterenin Filistindeki 

Arap isyanını bastıro.mnmnsına hayret 
ediyor, hatta İngiltereyi iktidarsızlıkla 
ittihamda. bulunuyorlar. Fakat asıl 
mesele §U: Acaba İngiltere bu işi kö
Jdlnden halletmeye katı aeklldc karar 
vermiş midir? 

Filhakika, lngilterenin hareketine, 
umum! harp esnasında Yahudilere ve 
Araplara. kal'§l giriştiği ve birbirine 
muhalif olan taahhütler mani olmak
tadır. 

1915 te lngilterenin Mısır yüksek 
komiseri Sir Hcnrl Mak M:ıhon ile 
Mekke şerifi Hüseyin birbirlerine mck 
tup göndermişlerdi. Bu mektuplarla 
İngiltere Arabistan, Filistin, 1rak ve 
Suriyeyi ihtiva eden büyük Arap kral 
lığı kurulması lehinde çalışacağını ta. 
ahhUt ediyordu. Bunun için de Arap
lann askcrl kuvvetlerine Türkler aley 
hine olmak üzere yardımda buluna. 
caktı. 

Mareşal Allenbl'nln ordusu lle meş
hur Albay U'Tensin idare ettiği çete 
lerin müşterek hareketi ile Türk -
Alman kıtaları tamamiyle bozğuna 
uğratıldı. 1917 de Kudüs alındı, 1918 
de de Şam, Bcyrut ve Halep. 

Albay Lft.vrensin Suriyede Fransız 
mandasına kar§l a.çık bir muhalif va
ziyet aldığını ve şarkta Fransız - 1n 
giliz işbirliği bulunmadığını anlamak 
için bunları hatırlatmak lazımdır. 

İngiltere, bir taraftan Arap dünya. 
mna kal'§l bu taahhütlere girişirken, 
diğer taraftan da Siyonistlerin Filis -
tinde Yahudilere milli bir yurt istiyen 
tezlerini kabul ediyordu. 

Umumt harbin sonunda İngiltere bu 
iki siyaseti telif etmeye çalıştı ve bir 
an için buna da muvaffak oldu. Yahu 
dilerin Filistine hicreti makul nisbct
ler içinde devam ediyor ve memleket 
bu suretle ayni zamanda zenginleşi
yordu. 

Fakat Almanyada Bitler hUkO.meti 
eline aldıktan sonra Yahudi muhace
reti büyük mikyasta fazlalaştı. 

O zaman Araplar Filistinin tama. 
men Yahudilerin eline geçmesinden 
korktular ve bitmez tükenmez çarpış 
malar başladı. Bunun Uzerjnc nihayet 
1936 - 1937 de İngiltere Filistine, 

Lord Pcel'in başkanlığı altında Çekos 
heyet gönderdi. 

Lord Pcel, verdiği raporda, birkaç 
sene sonra Lort Runciman'ın Çekos
lovakya meselesinde yaptığı gibi, Ya. 
hudilerle Arapla.r beraber yaşayamı
yacaklannı bildiriyor ve Fi!istinin tak 
simini tavsiye ediyordu. 

Fakat bu teklif bir fırtına ile ka.r§ı 
landı. Tekllf e bilhassa. Araplar itiraz 
ediyorlar ve miill toprağın parcalan
masına, her ne pahasına olursa ol.swı 
razı olamıyacaklannı söylUyorla.rdı. 

O zaman İngiliz hUkftmcti meseleyi 
tekrar gözden geçirmiye karar ''erdi 
ve 1938 de bir anlaşma tatbiki imk3.,n 
lannı tetkik etmek üzere Filistiııe bir 
heyet dnha gönderdi. 

Bu milddet zarfında Arap isyanı 
büyüdü ve bugün denebilir ki FilistL 
nin Uçte ikisi asilerin elindedir. Acaba 
İngiltere daha evvel niçin hareket et
medi? 

Çünkü Siyonist siyasetini tatbika 
memur olan İngiliz idaresi esas itiba. 
rile İngiliz hilkfunetine muarızdı. 
Çoğu vaktiyle Llvrensin adamların 

dan müteşekkil Arap taraftarları ile 
dolu olan İngiltere Filistine Yahudile
rin yerleşmesini hiç bir zaman iyi kaı
şılamamı.5tır. 

İngilterenin, geni3 bir imparatorlu. 
ğu az bir askerle muhafazası "lntclli
cens Servis,. sayesinde mUmkUn olu. 
yor. İşte bu lntellicens Servisj,n de 
başlıca kaygısı A,rap dünyasını P.linde 
tutmaktır. 

Bundan banka zabitler, bilhassa. İn
giliz zabitleri bedevilerin çöl hayn.tla 
nnı çok severler. Bu hayat onlar için 
Tel Aviv'dekl fena bir "modern Uslftp 
daki evlerdeki hayattan çok daha gU 
zelcllr! Nihayet bUtUn ömilrleri orada 
geçmiş bir memleketi müdafaa eden 
kimselerin Uzerine ateş etmek pek 
hoşlarına da gitmiyor! 

İngilizler Londranın istediği siya. 
setle onu tatbik edenler arasındaki 
bu zıd vaziyeti itiraf edemezler. Faci 
anın mesuliyctini başlta1annın Uzeri
nc atmaları da buradan geliyor. 

''Taymis., gazetesi i§e Suriyedeki 
Fransız hUkumetfni bir çok defalar 
karıştırdı. Mesele de Kudüs büyük 
müftüsünün Berut civarına ilticasına 

(Dc,·amı 8 incide) 

Göriinen, Okunan, Söqlenen 

Bayramımız 
Tahmin ve tasavvur ettiğimizin 

fevkinde olduğunu SÖ} liyebilL 
riz. Esasen böyle olması lazımdır ve 
daima böyle olup gidecektir. 

Türk vatandaşı, evvelki gün cğlc
dcn ba.~hyarak büyük bayramı tcs'ide 
girişti ve daha çok erkenden sokaklar 
adam almıyacak bir hale geldi. 

Gece yanlarından sonra bilhass::. 
neşe ve sevinç halk kütlelerini gün do
ğarken merasim yapılacak Taksime 
doğru sürüyordu. Her taraf bir gün 
evvelkinden daha fazla süslenmiş, gü
neJ, bayraklar üzerinde altın iltima
lar meydana get:rmişti. Güzel bir gün .. 
Tabiat ta Türkün sevincine iştirak edi
yordu. İstanbul halkı bayram gününil 
ta:n ve olmuı bir cumhuriyetçi srfatilc 
kutlamış ve akşamın bu erken saatle· 
rinde yann ve yarın gece de olacağt 
gibi, bayramın ilk gceerini sevinç için. 
de geçirmek hazırlığına baslamıştır. 

Cumhuriyet evl5tlan, büyük eser 
karşısında istediğiniz kadar tevinmek 
·,akkını%dır. 

~umhuriyetin, Türkiyede her sa· 
t# O ' b• etSriiietcHk· 

ki eserlerini şimdiye ka.dar biz görü
yor, aramızda gösteriyor, bunların pek 
azını harice göstermeğe muvaffak olu· 
yorduk. 

Memleketimize gelenler görüyor ve 
büy:.:k hamlelerden büyük bir hayran
lıkla bahsediyorlardı. Nerede, yalnız 
kendi muhitkrinde ve belki de muhit· 
!erinin biraz ilerisinde? Bu bizim için 
kaf.i değikli. Atatürkil iyice anlıyJ.n 
dünya, onun meydana getirdiği Tür!:i
ycyi de görmese bile anlamalı ve Tür. 
ktin sesi dünyanın her tarafında ve her
kesçe kolaylıkla işitilmcliydi. 

Nafia Vekaletinin son senenin mü
him işleri arasında mUkcmm~l bir su
rette meydana getirdiği Ankara rad. 
yo istnsyonu bu noksanı da tamamla
dı. 

Bugün, dünya sesi-nizi, J:cndi dili • 
mizden başka, kendi lisanlariJe de te. 
miz bir surette i~itmeğe başladı. 

Cumhuriyetin on beşinci yılını diln.. 
yaya. bu S.?n ve modern vasıta ile an
latm·ş olmaı.. ne kadar büyük ve tatlı 
bir zevk. 

KEF 

iyüz bin istanbullu dün 
so .. kaklara dökülm üştü 
ŞoforlEr, kahv .:ciler, mahalleL iciler bir ayllk 

kazançlarını bir günde çıkardılar 
Yedi yüz bin İstanbullu iki günden 

beri aokal.larda .... Hasta ve alil olan· 
lar bile pencerelerde, damlarda gUndU. 
zün mahşeri kalabal:ğını, gecenin cm· 
salsiz tenviratını seyrediyorlar ... 

Hava o kadar güzel geçiyor ki .. Gc. 
çcn haftaki soğukları tamamen unut. 
muş görünen erkekler pardcsüsliz, pal
tosuz, kadınlar yazlık elbisclcrile do
laşıyorlar. 

Tramvaylar, otobüsler, trenlcrtU gc· 
cc gündüz bir an bile boı yer bulun • 
muyor. Hele Fatih - Harbiye, Maç· 
ka - Beyazıt arasında iştiyen tram -
vaylarla otobüslerde bazı müşterilerin 
hiç inmeden bir kaç kere gidip geldik. 
lcri görülüyor. 

Fatihten dün sabah bin müşkülatla 
bir tramvaya binebildim. Halk istas . 
yon civarına o kadar dolmuş ki tlam· 

"""""._...,.. 
1~ 

- lstanbula dedim. 
- Alay gcçcce1c.. Taksi hesabı ile 

gidemiyoruz. Beş lira verirseniz sizi 
en kest:rme yoldan bırakırım ... 

- Ama ben taksi saati hesabı Uze· 
rindcn gitmek istiyorum. 

- GötUremcm efendim. Hem za -
ten benim mü~terim var .. 

Bu sözden sonra saatin kolunu indir 
di. Diğer birine yakla!ftım. O da alay 
olduğundan gidemiycccği cevabını ver 
di. Halbuki daha alayın geçipne çoic 
vardı. Tramvay ve otobUsler cayır ca. 
yır işliyordu. 

Çarnaçar yaya olarak yola k~yul -
dum. Ancak Taksime kadar gelebil • 
dim. Alay neredeyse baılıyacaku. Şu· 
rada durup ta bari alayı seyredeyim. 
dedim. Apartımanlarm dibinde bir yer 
alclrm, önde halkla süvari polisler ve 

. 
1 ArtE.ziyen işlerı 

Trakyada Müsbet Neticele' 
Alınmaya Başlandı 

Edirne, (Hususi) - Trakyıda ıt· 
teziyen işleri hızlı ve mlisbet l>ir saf
haya girdi. Her vilayet ve kaıa.da bil 
hareket baılamıştır. Hepsinco tecril ~ 
beler yapılmaktadır. Bu husuıta er: 
leri giden ve baıaran Kırklareli J.l• 
yetinin Babaeaki ve LUleburgu 1<aıt 

.. , ,ıı 
!arıdır. Bu iki kazada açılan ve gu 
f11kıran arteziyenlerin sayısı 18 ~ 

Babaeski ile Hayrabolu araıı:. 

Sinanlı köyünde 5, LUlcburgasda c~ 
ıon Uç arteziyenin her biri 24 aaJ~~ 
ortalama 300 ton su vermektedir. l3 
tün ıular en iyi dereceli ve kireçslS ' 
dir. 

Devlet Dcmiryolları da arteıireıs ' 
lere başlamak üzeredir. Bunları çılel' 
ran mıkinclcri iılctcn hep Tilrk ı.ıs~ 
larıdır. Arteziyen açtırmak i~in 'felıit 
dağ, Uzunköprü, Meriçte tU faalİl'ett 
girigilmiştir. 

Çanakkale arteziyen makinelerini fi 
trn almı9tJr, Bu program bir kaç şc~' 
devam ederse Trakya su davası et: ı~ 
tarzda haledilmit olacaktır. TrakY' ' 
mn köy ve kaaabalanna en iyi ~ • 
tarla en sağlam arteziyenlcr yaP'11 

Türk sanatldrlan Htisnü ustanın lıll 
itlerde iÖBterdiği dürüstlük ve ıııu: 
vafafkıyeti Trakya umumi müf ettif

1
' 

ğince takdirle kar9ıJanm11tır. . 

'Tribünlerden drf8lıya t.a~nn halk .,, ) 
İzmir, (Hususi) - Uzüm ve iıı~ 

mahsulümüzün satışlarındaki barare 
devam etmektedir. Evvelki akşaı1l' 
kadar İzmir boraasmda satılan j.iı~ 
mikan 50100 tcnu bulnıu§tur. 2Z bi' 
rincite§rin tarihine kadar limanIIJllı ' 
dan dıı memleketlere ihraç edilen il • 
~üm miktarı 35419 ton.dur. Bunıl11 

24790 tonu Almanyaya sevk ve nıraÇ 
olunmuştur. 

v ylar bir tUrlU manevra yapamtVor .•. 
Kadın, erkek çoluk çocuk kucak ruc:ı· 

ğa ... 'Herkes sıkıştığı yerde sağında ve 
solundakilcri şöyle iteliye kakalıya yer 
le§meye çalışıyor.. Bu yerle~me faslı 

hayli müddet devam etti. Tramvayda 
bir adamın döneceği kadar bile yer 
yok. Buna rağmen kapantnıf olan ka. 
pılara hücum edenlerin ardı arası kc
ıilmiycr. Kapıyı omuzlayıp girmeye 
savaşan cluraa içeriden bir feryat yük 
ıeliyor: 

- Dolu yahu f •• 
- Bira.der nercıine gireceksin? 
- Anne 1 Anne 1 eziliyorum. 
Dışandaki JU anlamaz takımından. 

sa ne yapıp yapıp ayağını bir basarna. 
ğa koydu mu ötesini garanti ediyor. 

Ön ve arka kapılarda içeriye girme 
mlicadclcai devam ederken bir ses yük 
seldi: 

- Yahu tramvay neden kalkmıyor? 
- Vatman yo'lc ki ... 
- Nerede? 
- Bilmemi 
Derken dııarı.daki kalabalık arasın· 

dan bir acı yükseldi: 

- Vatman bendcnizim. Biletçi de 
geliyor 1 
Vatmanın içeri alınması on dakika 

sürdü. Arkadan biletçi geldi. O da 
mü1terilerin üzerinden aşırma tariki· 
le içeri girebildi.. Ne ise yola çıktık. 

Tramvay o ka.dar ağır gidiyor ki .. 
İçeride balık istifinde olanlar bir yan· 
dan buram buram döktükleri teri sili. 
yer, bir yandan da etrafı seyrediyor -
lar .. 

Bcyazıda gelince tramvaylarla oto. 
büsler biribirlcrine girdiler. Otomobil 
kornaları mütemadiyen ötüyor. Tek. 
çift atlı arabalara kurulanlara sık sık 
rastgcliniyor. Hatta eşya arabasını ha 
lılarla süsleyip içine kurulanlar bile 
var. Sivil süvariler de görlilüyor. 

Tramvay Fatihten Harbiyeye iki bu. 
çuk satte güç varabildi. Biletçi ır.u -
tat veçhile bağırıyor: 

- Harbiye, son istasyon ... 
İnen bir kaç kişi.. Onlar da susuz

luktan yanan, sıcaktan bunalan kadın 
ve erkekler .. ötekiler oldukları yerden 
kıpırdamıyorlar bile ... 

Ben nasıl çıktığımı hatırlıyamıyo • 
rum... Çünkü o kadar bunalmıştım .. 

Kenarda duran bir taksiye yaktaı. 
tım: 

jandarmalar mecalleşip duruyordu. 
Halk öne atılıyor, onlar bırakmıyor. 
Buna rağmen atların sağından solun. 
dan ileriye SIVışanlar oluyor. Taksim
den Harbiyeye kadar olan tretvardaki 
yeşillikler çiğnendi, teller koparıldı. 

Çünkil herkes alayın gcçi~ini ~örmek 
için çılgınca ileri atılıycrdu. 

Arada bir kadın veya çocuğun bir 
kaç kişinin kolunda kalabalıkta dışan 
çıkarıldığı, yere çöktürillüp §akatrları 

kolonya ile ovulduğu da oluyordu. 
On binlerce insan bir tek kütle fibi 

kahraman askerlerimizi, izcileri, mek.. 
tep talebelerini, seyrettiler, alkı~lad&.. 

lar. Saat ikiye geliyordu. Nakil vası
taları yeniden işlemeye batladı. 

İstanbul tarafından gelenlerden yer 
lerc otrup dinle~nler, hatta men.dilcrini 
açıp peynir ekmeklerini yiyenler gö -
rUlüyordu. 

Mahallcbici, alitçü, dondurmacı, e
vet yalan değil: Dondurmacı dü'ltkan • 
lan, sinemalar tıklım tıklım doluvcr • 
di. Kahveleri, hele alayın geçtiği kah
veleri sormayın, bir ıandalya 50 ku • 
ruş, önler bir liraya ... Yani komşuluk
ta hatır için içilen bir fincan acı kah
veyi bir çok İstanbullular dün bir lira
ya içtiler. 

Y.R. 

Bir köpek bir sarhoşa 
kurban gitti 

incir mahsullinden satılıp ta bor • 
saya kaydettirilen miktar 126.000 çır 
val, yani 14490 tondur. Fakat h~tl(iS 
borsaya bydettirilmcmiı incir satıl · 
lan vardır ki bunun miktan 34 ton 1'': 
dar tahmin edilmektedir. Ayın 2Z sı'1 
günü akşamına kadar ihraç edileı' 
miktar 19150 tondur. Bunun 5243 tO" 

nu Almanyaya sevk ve ihraç olunınut 
tur. 

Bilhassa üzüm sattılan çok hararet
U devam etmekte olduğu için rnilS • 
tahsil ve tüccar elinde bulunan uziil" 

"1ıJ' 
miktarı 25000 tondan daha azdır. P 

nun 1kinciteşrin ayında tamamen s• -
tılarak ihraç edileceği ümit ediJiyGr• 

Müthit Bir Afet 

Gaziantep, (Husust) - Nizibirı l~· 
rahimşehir klSyünde mUthig bir fac~ 
olmuş, dört adamı yıldınm çarprıut J 

kisi ölmUıtUr. 
İbrahimgebir köyünde bulutlu ve e

lektrikli bir havada kendi fıstıklıt<ı. ' 
rında fıstJk sergisi be:Jcmekte ol•" 
Gaziantepli lise talebesinden ö01er ı; 
mişem ile kardc§~ Osman, yine AnteP 

Balıkesir - Eskikuyumcular mahal li terZl Mehmet ve bir de Derviı ~ı.ı"' 
lesinde oturan Mehmet Ccmalett.iı:ı tafd. isminde fakir bir adam saat 17 ae ·re 
adında biri kendisine ait herhangi bir yemek yerlerken Osman birdenbı 
meseleden müteessir olarak fazla al- meçhul bir kuvvet tarafından yeriJJ : 
kol almış ve fena halde sarho~ olmuş· den fırlatılmış, kardcgi Ömer ne olıJ 
tur. yor diye ayağa kalkmıg ve ayni and' 
Şuurunu kaybeden Cemalettinin ta her dört adam da baygın olarak yerle· 

bancasını çekerek evinde bir kaç el re serilrniıtir. 
silah atmıştır. Bu sırada evin bahçe. Mahalli h5.discye yetişen köylüler ~e 
sinde dolaşan av köpeğine de taban- jan.darma Ömerle Derviş Mustafayı ~ 
cayı çevirmiş ve hayvanı ölll olarak lU, Osmanı baygın ve terzi Mehı1le ., 
yere sermiştir. birkaç yerinden yaralı ve aaçır.ı:t bl 

Tabanca sesleri Uzerine vak& yerine kısmı dökülmüg olarak bulmuştu~ 
polisler yeti.'.}mi§lerdir. Fakat Cemalet -=================~== tJO 
tin elinde tabancası olduğu halde bir yeye teslim etmişlerdir. Bu su~,.. 
don bir gömlekle dişarı f ırlamı§, so- vaka da bir köpeğin ölUmiylc netıc 
kakta bulunan çoluk çocuk ve kadın lenmiştir. . de 
lar, yoldan geçenler açık bulduklan Diln cllrmUmeşhut mahkeJl\~1. 
kapılardan evlerine sığınmışlardır. yapılan duruşması sonunda suçt~ .... lf 

Polisler uzun silren bir uğraşmadan pis ve para cezasına mahkfu:n C(111P"". 

sonra Cemalettini yakalamı§lar, adli- tir. 



ler~93.7 Yılında endüstriyel faaliyet
nıı n 1 Ukişafta devam etmiş olduğu
liie:akanııarıa şu şekilde hülllsa et-

tı 'kahtldir: 
ha){~~ endUstrlslnin istihsal vaziyeti 
tanı 1nda 1937 yılı rakamları henüz 
her aınen tesbit edilmemiş olmakla 

aber . Ya • maden ıhracatımızın 1936 
naza hada ran artmış olmasından bu sa-

art son senelerde görülen istihsal 
ışını 1 ihı n 93 7 de dernm ctmiŞ' oldu-
anıa~ılır 111 • • 

zı.,.. eınleket mfiden ekonomisini tan
... Ve f' d ınansc etmek maksadiyle 
6"1etı dıığ n 1936 senesinde kurmuş ol-

Yct•u ELibanl{, 1[)37 do Artvin viHl
ha inde harap ve atıl duran Kuvars
lliJ: ~akır maılcninin tesisatını ye -
ton ~ış ve ınfl.dcnden Amerika'ya 400 
l{esı/~ır sevketnıiştir. Gene 1937 de 
43 t ın deki 1'Iolibden madeninden I 

on ihracat yapılmıştır. ,,---...-- \ 

Rronı ihracatımız 

~tlb ' ) 
ları 'l'· ank tarafından " Şark kurom-
tı.ııa Urk anonim şirketi,, adiyle ku· 
lete n Gulcnıan krom nıadenle-rini iş
kro~ ~Uesscse, şimdiden Tilrkiye 
troı ıhraratının yüzde 24 tinli kon
lL::uı Cllcccık bir vaziyete gelmiştir. 
tnc ıukı Hl3G da Btibankrn krom ih-
. atıncıak' ı . . 1 •• G ıcıı. 

0 
ı ıısscsı anca t yuzde 5, ı 

harı Ulcruan maı.lenlerintlen 1937 de 
ce ,. .. 48

2
... .,,onclerilen krom miktarı 

saıı • 3 tondur. Tlirkiye bakır istih -
baı{nde baş mevkii işgal eden Ergani 

ır · caıu Ştrketi tarafından izabe o-
tesı a.rı, elcktfrik santralı ·ve diğer 

Satı · tı.l tn 1nşa halinde bulunan Erga-
l:tı.eın~ddclerinin faaliyete geçmesiyle 

btr ln:~ct ekonomisi ehemmiyetli 
ışaru mazhar olacaktır. 

l{i)miir ist.ilısnlatımız 

~ner" 
~·etı d Jı ekonomisinden kömUr vazi-
IUiştir~ inkişaf hareketleri göster-

Zon 
tııu gı.ııcıak kömür havzasının kö-

r 1Stih . 
0,4 gib· salı 1936 ya nazaran yüzde 
göst 1 ehemmiyetsiz bir tezayüt 

ernı i ınur es ne rağmen iç piyasaya kö-
ı;;ogatrzıarı ylizde 22 nisbetinde bir 
~ tna kaydetmiştir. 

regu k" de11 b omur havzası istihsalin • 

Bayrak merasimini müteakip vali ve 

refakatindeki zevat Taksim meydal\ı ö. 
nündeki hazırlaııı.an tribüne geldiler. 
Şehrimizcle bulunan bir kısım saylav _ 

lanmız, hükumet ve ,ordu erkanı tri

bünlerde gözüküyor.du. Sonra aşağı • 
dan doğru önlerinde bando bulunan 
kahraman erler gelmeğe başladılar. 

Kahraman askerlerimizden sonra, 

memleketin halası ve istiklali için can~ 

tarını feda etmiş olan kahramanları 
temsil etmek üzere malfıl subay ve er

lerle şehit anaları, üniformalı yedek 

subaylar, polis müfrezesi, itfaiye müf
rezesi, şehir bandosu ve kayakçılar, ü
niversite, yüksek okullar, liseler, spor 
teşekkülleri, Kızılay, Yeşilay, Çocuk .. 
Esirgeme Kurumu, Türk Hava Kuru -
mu, Ti.irk kültür ve ulusal kurumlan, 
basın kurumu, birlikler, esnaf teşek -

külleri takip etti. 
Geçit resmine iştirak eden alay Har· 

biyeye ka.dar gicc.rek tekrar geriye ge
lerek yerlerine {öndüler. Abideye bir
çok teşerl:ki.ıller tarafından ç.ok zarif 
bir şekilde hazn~anmış çelenkler kon

du. 

Şehitlikteki Merasim 
Saat on beşte Fatih kaymakamlığı_ 

mn bazrrlad·ğı programla Edirnekapı 

haricindeki Şehitliğe gidilerek aziz ölü. 

lerin hatıralart amlmıştır. 
Merasime itfaiye bandosunun çaldı -

ğı İstiklal Marşı ile başlanmış ve daha 
sonra Fatih kaymakamı bir söylev ver-

miştir. 

Söylevleri müteakip getirilen çelenk 

ler abideye konarak merasime nihayet 

verilmiştir. 

Geceki Tezahürat 
Cumhuriyet bayramı, dün gündüz ol 

duğu gib1 gece de çok parlak bir te -

yade Karaköy tarafı idi. Köprü ve ci
varı uzaktan çok güzel görünüyordu. 
Köprüba~ındaki kulelerin mavi ışıkla
rı gözleri dolduruyordu. 

Geceki kalabalık güııdüzden çok da

ha fazla idi. Bilhassa Köprü ve civarı 
ile Sarayburnunu tamamile insan dal

• 
1 
gası kaplamıştı. Geçecek değil, ayakta 
bile duracak yer yoktu. Erkek, kadın, 

• , çoluk çocuk, belki bütün İstanbul hal
~ kı sokaklara dökülmüştü. Tramvay, o. 

Köprübaşındaki tenvirat 

zahüratla kutlanmıştır. Şehrimizin en 
küçük caddelerinden en büyük ana _ 
caddelerine kadar her taraf ba§tanbaşa 

elektrikle, renkli ampullerle süslenmiş, 

her yer nur i~inde sabaha ka.dar pırıl 

pırıl yanmıştır. 

Şehrin gece en göze çarpan yerleri 
arasrnda Topkapt sarayını ve Saray -

nu mevkiini zikretmek lazımdır. Bu -
rası hakikaten çok ince bir zevkin malı 

sulü ile meydana konmuş pek nefis bir 
tabbyu andırıyordu. Sarayın her cep
hesi ayrı lıir güzellik ve her güzel:::~ 
ayrı bir hususiyet taşıyordu. Elektrik 
ler o kadar gi.izel tanzim edilmiş, lbi _ 
naya o kadar güzel serpilmiş 'ki onu ta
riften ziyade görmek 11l.zımdır. Sara -
yın önüııdeki fıskiyeli havuz, 30 met

re irtifaa yakla§an renkli su sütunları 
fışkmyor. Diğer tarafta Dolmabahçe 

sarayı, Kızkulesi, Denizbank, Deniz 
ticaret müdürlüğü, Şirketi Hayriye ve 

diğer miiessesekrin elektrik ışık '.:erti. 
batı da çok güzel yapılmıştı. Bundan 

başka limandaki bütün vapurlar ve Mo
da koyunda demirlemiş donanmamız 

elektrikler içinde pml pırıl yanıyor • 

<lu. Be-yoğlunda Taksimdeki sıra srra 
sütunların, Galatasaraydaki iki sütu _ 

nun ve nihayet Şişane karakclundaki 

muazzam tecisatın biitün elektrikleri 
yanmıştı. Eum•n!a beraber asıl elek • 
triklerin temerküz ettiği yer daha zi -

• 

tobüs, taksiler bin müşkülatla yolla _ 

rma devam edebiliycrlar. 

Fener Alayları 
'Şehrin bütün yollarından geçmek ü

zere muhteşem bir fener alayı da ter

tip edilmiştir. 
Bu alaylardan biri Beyoğlu tarafın -

da Taşkrşladan kalkarak saat 20 de 
Taksim meydanına gelmiştir. Yine B.
yazıttan kalkan ikinci bir alay kafile . 

si de Karaköy yoluyla Tophaneye in
miştir. üçüncü bir kol yine Beyazıt _ 

tan kalkarak Fincancı!aryokuşunu takip 
etmiş ve bir tur yaparak Beyazıta dön_ 

müstür. 
İstanbulda olduğu gibi Anadolu ya

kasında .da bir grup Selimiye kışlasın
dan hareket ederek üsküdarı dolaşmış 

tır. 

Denizde Bayram 
Denizdeki merasime saat 20 den iti

baren fişek atılmak suretile başlan _ 

mıştır. Evvela gök gürültüsünü andı
ran üç şimşek kumbarası merasımın 

başladığını il5n etmiştir. Denizdeki me 

rasimi görmek için, halk akın akın va
purlara koşmuş, bir an evvel yerleş • 

miştir. 

Gerek Akay, gerekse Şirketi HayrL 

ye vapurları hep halkla dolmuştu. Fi
şekler atrlmaJa başladığı zaman hal
kın milli nisleri son derece galeyanda 
idi, Uzaktan kulakları zaman zaman 
dolduran alkış sesleri geliyordu. De -
niz ışıklarla, ışıklar denizle adeta ku

caklaşıyorlar, her taraftan renkli fi -
şekler mavi semayı deliyordu. 

Tenvirat şenlikleri programı muci
bince; tenvirat beş kısma ayrılmıştı. 

Birinci kısımda iki cesim güneş., 

tenvir kuvveti gayet büyük ışıklarla 

mti:l;eyycn iki kuyruklu güneşe ta.hav. 

vül ediyordu. 
Gümü~ renk yılanları ateş hortum • 

lan meycı~··-ı ı;etiriyordu. 
İkinci ı ı la müzeyyen ve büyük 

bir pırlanta yıldız, altın renk kuyruk 
husule getiren 6 raket, şimşek kasır -
galarr, yılanlar, ıslıklar, ve yıldız ışık· 

1r yelpaze, içinden ihtizazlı altın renk 
ziyalar çıkararak öteye beriye uçuşu
yor ve kaynaşan ateş çanağı, kuvvetli 
şimşek çc:kması ve gök gürlemesile yük 
selen .bir taç, gümüş renk kuyruklu 
yıldızlar husule getirerek etrafı nur _ 

lara garkctmişti. 
öteye m:riye uçuşan ve altın renle 

~iinşck buketleri ile nihayetlenen bom 
bacıklar hasıl eden üç adet havan to -
pu, yeni çeşit altın kuyruklu yıldızla
n havi Romen kandiller-i göri.iliiyor • 

du. 
Sanayii nariye ziyalarmdan mi.irek. 

kep havada Türk hilali resmeden ışık 

oyunu da fevkalade güzel olmuştur. 

Halkevlerinde 
Dün gece bayram münasebetile bü

tün halkevlerinde konferans veril -

miş, fener alayları yapılmıştır. 

• 

son 
8 
aşka liuyit kömürü istihsali de 

tı eneıerd h li t P _._ • hsaı b e ay artm rştrr. s - a§ıma,.çe !! uncu nk~u1un küçüle talebeler·ı Cu--'- ı·ı·İ et• 15 • • ld"' ·· ·• " f k ı d •-'}? ' lr Yıl ' ' . . .. . . . L ıruı. y ın ıncı yı onulT'UDU ev a a e KUtlamt~hP. v.,,, ... 
.... :Oisb en elıne nazaran ytizdc torent1e 15 ıncı yıl vıe istiklal rnvası canla:.dn .lmı• rnanzume,cı J cttnde v"ks ı i ti 1 la b .. "· \ ' şatK.ll'U ~oylenmişt'r. Köyün Cumhuri)et alanında 

., u e nı Ş r. yapı n u torene iç köyl~rden de h'.iyük biı· halk l.vşmuştur. 

nıı h::ıftn içerisinde muhtelif bolgelcr
tlen btnnbul pi~nsnsmn 4000 ton Jıu~,d y. 
830 ton :ırıı:ı, l!i ton mısır, 35 ton çnvd ır, 
GO ton tiftik, 150 ıon y::ıp:ık olmak iızcrc 

5180 lnn ııı::ıhsul selmiş lir. 

DUGDAY: 

l\liivnrcılal, bu hafta ilıtiyaçl::ın fnzln ol
clıığıı rıdrııı J'İj asa hafla c;onl.ırırıa do~ru lıir 
hayli grvşeııı iştiır. l\Iulıtelıf cins lıu/;ıla) -
larıln 5 ınır::ı k:ıılar bir diişiikliik kaj dcclıl
nıişlir. Fiy:ıllnr ehven olın::ıdığınd.m ilır:ı-

cat ynpıl:ıın:ıınaklndır. 
Buğtlny fiy:ıll:ırı cinslerine göre şö;ı. le. 

<lir: 1-:ı çanl.ırlı ckstrn ckstrn Pol ıtlı 
mallıırı ü, 4-:i çavdarlı Ankara, YcrJ,o,, 
Scftnli, Yahşihan m:ılları ii.25-5.30. !l_ 10 
ç:l\'d:ırlı l{onya, .K:ıdınh:ın, llgın, Ak~chır 

malları 5-!"ı.01, 15-lli ç:ıvd:ı.rlı l:~ki dıır, 

lll'.) liknhır ın::ıll::ırı 4.3;)-4.::18, 2 l-21 ça\
ıl::ırlı l'iilnlıyn, Ta,·şanlı, Şnrkkısln mal
ları ·L30-4.:l3, 1-2 çnnl:ırlı ekstra Anadolu 
sert lıuğd:ıyl:ır 5.05.5.10. Sıra Anadolu sC'rt 
mallar 4.3!i-;i, 14-15 ç:ıni·ırlt Kızılca Ana. 
dulu ve Trakyn nı:ılları 5-5.2 kuruştur. 

AHP.-\: 

Geçen harta 4.05 p:ırayn kadar yükse. 
len nrpn fiyatları bu hafla 4 kııru'i::ı diiş

miiştür. lhracnt hanesine bu h<ıfl:ı hi<: l.ıır 
muamele kaydedilmemiştir. Bıırıunln bc-
ralıcr öniimüzdcki lıafta ilırne:.ıt ) apıl:ıcagı 
urnulııyor. 

Hububat fiyatları şöyle teshil olıınnıll'ş
lıır: Arpa Anndolu m:.ılları 4·4.03, nrı>:ı l\lar 
marn, Trnkyn çuvallı iskele tcslimi 4.10-
4.13, çaYllar Anndohı ılökme malları 4.03, 

mısır sarı JJandırmn, .Kar:ılıigo, rııv:ıllı 
mall::ır 3.30-3.:~2. s:ırı mıı;ır Ad::ıpnz:ırı m:ıl

ları çm·:ıllı :~.:~o. sarı mısır Ad:ıp.ıznn lır
y:ıı çuvııllı nı:ıll:ır 3.30, ]>115\·rrni Trnk;ı.a 
yeni çuvnllı Tekirdnl( rnmıınc!C' olmnınıs
l ır, kctc-n lolıurnıı illnrmnr:ı yrni Çll\: llı is
kele lı·sliıni 10.05-10.10, si<:nm "\mi çift 
çuvallı iskele malı li,10, li.15, 1ı 1,1 U ııı
dırnıa 4.15, 4.20 kıırııştur. 

KAilUKLU CEYIZ: 

1\luhtelif yabancı firmalarla yapılmış 
olan tcahhiitler ikincitcsrinin Jj iıw ı.. dır 
oldıığund.m alıcılar o tarihe kııd r :ınc ·k 
alivcrc satışlar yapacaklardır. ı· '::ıll r 
cinsleri ne göre; kilosu 1 i-17 .l O kuru~tur. 

İÇ CEViZ: 

le ceviz piyasası çok iyi bir durumda
rlır. Arnedka ,.e Almany:ıy:ı s:ıtış1ar dc,-..m 
clmekteılir. lşlcıımemiş ic..cc\ izler 40-46 
kuruşlnn sııtılnınkt::ıılır. 

P1H1:'\Ç: 

Pirinç piyasası geçen hoftn olduıtu ~ibi 
bu lınfln dn bir hayli gev•cht ir. Bıını nla 
bcr:ıber pirinç yetiştiren bö\gelerd n an
kodnrlnra selen malumata göre: l\[ hsul 
çok lıol ve bereketlidir. Ilu itibarla ınü
miiz.deki lı:ıflnlar piyao;aya mal gcl•ncğr tı.ış 
layınca piyasn da canlıınacııktır. 11 ıkn bi
rinci cins pirinçlerin kilosu 21-~2 kuruştan 
satı lıııakl:ı<lır. 

TiFTİK: 

Tiftik piynsnsı f:ınliyı•(e gcçnılşliı·. Mnh
teli f y:ıli:ınrı ıııeınlckellcrılen vokiol.ın t:ı.
Jeplerc renıp n'rilnıcl, iizer:e ilırrıcnl lı:ışl:ı
ııı ışı ır. Dilhrıssn Alnın nya ıı 111 nll'ınlekell
nı izden nıiihinı miJ.:tarda tiftik nlucağı oıı
In~ı lınaklnd ır. 

Bundan evvel yazıldığı silıi mc-mlrkrti
mlzde 50 bin balya)a yakııı tiftik stoku 
rne,·cut olcluğund:ın taleplere t:ım:ınıile ce
v::ıp vermek miimkiın ol:ıc:ığı anlasılm:ıkta. 
dır. numınla beraber Fransa ve lnı,:illcre
nin de ayni surellc memleketimizden lif. 
tik almnsı lıeklrıımcktcclir. Bu hafta zar
fında muhtelif mcınlekellrre olmak üzere 
1050 hnlytı liflik satılmıştır. 

Tiftik fiynllnrı: Oğlak 12i-130, Kara
hisnr, Kiitnhya, Eskişehir, Yozgat l 15-117, 
Aıık:ır:ı, Bolvnıliıı, Polatlı, Bl·ypaz;ır 113-
ll:i, ÇekirgC'n, Gercclr, Roln !l:i-105, l\:ıslu
rııoıı11, Snfr:ııılıol 11:i-12:i, Konyn, ova malı 
ve Iılgırı :ıy:ırı mallar 113-11;>, J\oıı:rn orn 
ııınlı, Sh:ıs ,.e l\l,ırılin n~nrı mall.ır 1'.!5-105, 
Çengelli 10i-110, muhtelif deri malları iS-
80 kıınıştur, 

YAPAK: 

Bu m:ıl üzerine tnlrpler fnzl:ıdır. Al
marıy:ı, Hnsya ve '.merika) :ı ihraral rlc \':Un 

etıneklcı!ir. Gerek iııce, gerekse kJl.ı ı nı 1 
üzerine işlerin devam edeceği ıımulmor . 
Bu Jı:ıfl:ı z:ırfınc!a muhtelif meınlcl,rtk re 
olmak üzere 17.000 bnlya yapak s.ılılnıış. 

tır. 

Trakya, B:ıııdırm:ı, Bıır<;:ı, K:ı.r:ıc:ıbey 

nynrı ııınllıır: GO-li5, C:ı.ıı:ıkk:ılı-, Gl·lil>olıı, 

lzmir, hınit ayarı m:ıllaı·ı 5G-ü0, \ıurlolu: 
ı.-:ırahis:ır, .Ktil:ıhy:ı, Bo1vnıliıı, l:sk'c:rlıir, 

\'ozı.ınt mall:ırı !if).53, .\nkn.ı, Pulnll, hc;n
y:ı, Kırşı·lıir vesaire gıbi orl:ı ınr llar: 48-
49, <kri ve lırsi malları: 45-50 'e 'l ıknıııııış 
yün nı:ılı d:ı 118-i;ı kuruştur. 

DEHi LEH: 

Diğrr t:ır:ı.ft:ın muhtelif drriler ık cins
krinc göre !)ll fiyntlarln snlılını5lır: ~ l{eri 
rlerisi ı;:irti l!i0-180, oJ;!hık derisi çifti 110-
12!i, J,ıızıı derisi çifti 120-150, c:ı;:ır ıkri i 
çifti GO-i5, c:ı~ır dt'risi :ı;al:ımur:ı J,ıJn u 

fft-411, koyun derisi h1T11 kıırıısu 50-5!'i, ko
yuıı ılcrbi hızhı kurusa 40-15 kuruş ara
sında sıılılmışıır. 
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lerinde büyük 

y Ü r d Un d 1 ger k oşe-,. fazimJer İne cevapları t Marsilya, 29 (Hususi) - Radikal dar kimse arzu edemez:.,, et 

t h ti k ti d f t sosyalist k.~ngresinde söylediği nutuk. İspanya meselesi hakkmc!a Bont' eza Ura a U an 1 • Atatür_k.. Basın. Kurum. un.un top-. şo""yle demı"t:tı"r·. 
ATATÜRK'ÜN 

TebrJ k telgrııfQ arıoa 
cevap2arı 

Ankara, 29 (A.A.) - Başvekil Ce
lal Bayar, Cumhuriyetin 15 nci yıldö. 
nümü münasebetile Atatürke aşağı -
daki telgrafı göndermiştir: 

Reisicumhur Atatürk'ün yüksek 
huzurlarına İstanbul 

Memleketi, milleti mutlak istiklali· 
ne kavuşturduktan sonra kurdu?unuz 
yüksek rejim dahilinde yarattığınız 

sosyal ve ekonomik inkılapların me
sut semereleri muvacehesinde Şefimi. 
ze karşı duyduğumuz minnettarlık 

hissi çok büyüktür. 
Bu duygu ile, büyük bir eseriniz o. 

lan Ti.irkiye Cumhuriyetinin 15 nci yıl 
döııi.inıüni.i, Vekil arkadaşlarımla 
birlikte tebrik eder, sarsılmaz bağlı • 
lıklarıınızla hürnıet ve tazimlerimizi 
ellerinizden öperek arzederinı. 

BAŞVEKİL 
C.BAYAR 

Reisicumhur Atatürk, Başvekilin 
telgrafına şu cevapla mukabele bu -
yurm uşlardır: 

Celfıl Bayar 

BAŞVEKİL Ankara 
C. Teşekkür ve ben de sizi tebrik 

eder hepinizin muhabbetle gözleriniz· 
den öperim. 

K.ATATÜRK 
Ankara, 29 (A.A.) - Genel Kur -

may Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, 
Cumhuriyetin 15 nci yıldönümü mü _ 
nasebetile Ata.türke aşağıdaki telgrafı 
göndermiştir: 

ATATÜRK 
REİSİCUMHUR 

Dolınabahçe _ lstanbul 
Kara, deniz ve hava ordumuzun ge

neral, komutan ve subaylan ve kah • 
raman erleri namına aziz Cumhuri -
yetimizin 15 nci yıldönilmU münase
betiyle bayramınızı kutlularken Cum
hur·yet ordusunun bütün mensupla... 
rının candan bağlılıklan ve sıhhat ve 
afiyet temennilerini derin saygılarını. 
l& arzeylerim. 

Cenel Kurmay Başkanı 
MAREŞAL 

FEVZi ÇAKMAK 
Reisicumhur Atatürk, Genel Kur -

may Bn§kanı Mare§al Fevzi Çakma • 
ğın telgrafına f]u cevapla mukabele 
buyurmuşlardır: ' 

Dolınabahçe, 29/ 10/ 1938 
Mareşal Fevzi Çakmak 

Cenel Kurmay Başkanı 
ANKARA 

C, Telgrafınızdan çok mütehassis 
oldum. Başta siz olduğunuz fıalde bü
yük ve kahraman ordumuzun bütün 
mensuplarına teşekkUr ederim. Büyük 
cün cümlenize kutlu olsun. 

K.ATATÜRK 
BAŞVEIULlN FlK1RLERt 

Ankara, 29 A.A.) - Bnııvekil Celal 
Bayar Anadolu Ajansı tarafından 
neşredilmek Uzerc aşah"ldaki teşekkür 
ve tebriki göndermişlerdir: , 

Milli bayramımızın 15 nci yıldönU · 
mü vesilesile memleketin her tarafın
dan aldığım tebrik teleraflarına ayrı 
ayrı cevnp vernıeğe meşguliyetim ma. 
alesef mfıni olduğu için aziz vatanda,_ 
!arımın gösterdikleri yüksek ve sami
ı~i al~k~ya karşı duyduğum şükran 
hıslerımın ve bu büyük g·· ıün mille. 
timiz için de kutlu, refah ve saadet 
le dolu olması temennilerimin kendi
lerine iblfiğına Anadolu ft.jansınının 
tavassutunu rica ederim. 

BAŞVEK1L 
Celat Bayar 

SOVYETLER1N TEBRil{! 
Moskova, 2!) (A.A.) - Tns Ajansı 

bildiriyor: 

Türkiye Cumhuriyetinin 15 nci yıL 
dönümü münasebetiyle Sovyetler Bir. 
liği ytiksck Sovyeti riyaset divanı re
isi l{alinin Reisicumuhur Atatürke 
bir tebrik telgrafı çel;miştir. 

Sovyetler Birliği halk komiserleri 
konseyi reisi Molotof Türkiye Baş\·e. 
kili Celal Bayara Sovyctler Birliği 
hariciye halk komiseri I ... itvinof da 
"""\rkiye hariciye vekili Dr. Tevfik 
RP tU Arasa birer tebrik telgrafı 

. ı~ndermişlerdir. 

ta hariciye naz1n M. Bonnet, Daladicr ~ 
. . • lantuı munasebetıle kcndılerıne çeki- t 'kabinesinin diplomatik faaliyetinden ' ri a· 

Ankara, 29 (Hususı) - Cumhunye\. f len tazim telgrafına §U cevabı lütfet.. "Ecnebi gönüllüleri tamamile gt 
bayramı bugün şehrimizde büyük bir • miılerdir: • bahsetmiş, ıbundan sonra partinin ha- lındıktan sonra, İspanyollar batb'f' 
heyecanla kutlanmıştır, t T k U f rici siyasetini anlatmıştır. kald ı kları zaman komşularımızı •.11 •

0 
. . .. arı ı 

Saat 13 te Reısıcumhur Ataturk na- • • Nazır radikal sosyalist partisinin 33 ran ihtilafın halledileceğine erninıı. 
Basın K B k ··et mına B. M. Meclisi reisi Abdülhalik t urumu aı anı t senedenberi Fransız - İngiliz dostlu. zaman yapılacak bir tavassutun sı:ıtı 

Renda Mecliste tcbrikatr kabul etmi§ t İstanbul \ ğımun en hararetli taraftan olduğunu sir olacağına ve sulbün mesut bir f-' 
ve saat 14,30 da hipodromda büyük t Basın Kurumunun toplantısı mü- • hatırlatmı§ ve demi~tir ki: kilde teessüs edeceğine kani~,, 
bir geı-it resmı· }'apılmı<:tır. Gedt res- • nasebetile gösterilen duygular.dan t 

s s s "Biz ne harbin ne de sulhün mukad-mi başlamadan önce Başvekil Celal • mütehassis oldum. Te§ekkür ederim . • 
Bayar elli bine yakın halkın şiddetli ve t K. ATATÜRK t der olduğuna inanıyoruz. Partimizin 

A iman yada bir easO; 
sun başı kesildi 

umdcsi vatanı muhafaza etmek irin el. sürekli alkışları ara.smda Reisicumhur ~-~•••••~ a ~•••• :ı 
Atatür'kün orduya mcsajı:u okumuş • den gelen bütün emniyet çarelerine rna 
tur. 

Geçit resmine hava kuvvetlerinin al
kışlarla karşılanan uçu§uyla başlaı!mış 
ve bunu müteakip gençliği teını;il eden 
izcilerimizin kara, deniz kuvvetlerine 
mensup ci:zütamlarla süvari ve motör. 
lü kıtaatın geçitleri halkın sevgi ve tak 
dir ve tezahüratilc takip edilmiştir. 

Geçit resminin sonuna d-:ğru Tiirk
kuşuna mensup bir filodan 18 para • 
şütçünün atlaması ve yine Türl;kuşu
na mensup planörcülerimizin geçit res 
mi sahasında yaptıkları akrobatik ha -
rekat çok takdir edilmiştir. 

İzmir, 29 (Hususi) - Şehir büyük 
bir coşkunlukla en büyük bayramımızı 
kutladı. Saat 10,30 da Cumhuriyet a. 
lanında istiklal Marşile törene başlan 
mıştır. Marştan sonra ilbay Fazlı Gü
leç ve Parti namına avukat Ekremle 
köylüler namına da Doğanlar köyü na. 
mına muhtarı taraf ndan söylevler ve
rilmiş ve 1 S yıl içinde Cumhuriyetin 
başardığı güzel ve verimli işler teba. 
rliz ettirilmiş ve bunların yaratıcısı o

lan Büyük Şef Atatürke sarsılmaz bağ
lılık ve sevgi saygılar ''Yaşasın Ata • 
türk,, avazeleri sunulmuştur. 

Bunu müteakip Atatürk heykeline 
yüze yakın çelenk konulmuş ve on bin 
lerce halkın önünde ge;it resmi yapıl
mıştır. Milli h~tdmiyetimiz ve cuır.hu. 
riyct sevgisini gösteren bu geçide ka
ra, deniz ve hava kuvvetlerimizle bil. 
tlin okullar. sp-;;rcular, izciler ve cemi 
yetlerle Parti teşekkülleri iştirak et -
mişlerdir. 

Geçit resminden sonra törene son ve 
rilmiştir. 

HATAYLI MtSAFiRLERlMtZ 

Ankara, 29 (A.A.) - Hataym min. 
net ve şükranlarını Ulu Şefe ve hükfı
metimize arzetmek üzere Hatay Mil. 
let Meclisi reisi B. Abdülgwıi Türk -
menin riyasetinde mebus, doktor Ve. 
di Bilgen, doktor Basil, Sami Azmi E· 
zer, Hasadur, Şeyh Hasan Davut, Ab. 
durrahman Mursal, Hacı Rezzuk, 
Şeyh Ahmet Tümkaya ve İsa Kazancı. 
dan müteşekkil bir heyet bu sabah sa
at 8 de şehrimize gelmiş ve misafir e. 
dilmiştir. Heyet~ Hatay matbuat mü
dürü Balcıoğlunun riyasetinde Elliva 
gazetesi sahibi Edvar Nun 'e Suriye 
gazeteleri muhabiri Corc Medeni.den 
müteşekkil bir gazeteci heyeti rcfa • 
kat etmektedir. 

Hataylı misafirlerimiz bugün Mec
listeki kabul meras:mindc hazır bu!un
duktan sonra geçit resmini takip et • 
mişlerdir. 

BOKREŞTE 

Bükreş, 29 (A.A.) - Anad:lu A -
jans nın hususi muhabiri bildiriyc,,r: 

Bli'kreş elçiliğinde Cumhuriyetin on 
beşinci yıldönUmil vesilesile saat 17 de 
resmi kabul yapılmış ve buna Türk ko 
lonisine mensup olanlarla Türkiye mu 
bipleri iştirak etmişlerdir. 

teşrinievvel 1923 tarihinde yeni 'fürk 
devletinin teşkıline müncer olan ha • 
diselerin bir tarib~esini yaptıktan son. 
ra, bu devletin Mustafa Kemalin Re· 
isicumhur ilanı ile kat'i şekl:ni aldığı.. 
nı b:Jdirmekte ve Kemal Atatüı:kün 
ve arkadaşlarmın icraatındaki ~buk
luğu sena ile kaydedere!. sö::lcrin.i şu 
suretle bitirmektedir: 

Kemal Atatürkle arkadaşlannın ne 
kadar haklı oldukl~rını bu on beş !iene 
göstermiştir. Köhne irr.paratorluğu. 
bütün terakkilere .doğru büyük adım • 
larla yürüyen yeni ve kuvvetli devlete 
asırlar ayırmaktadır. 

Elefteron Vima gazetesi de bu satır 
ları yazıyor: 

Tamamen bir milli yrldönümü mev
zuubabsolmakla beraber, bu yılc!önü • 
.nünün manası Tür1ı:iye hudutlarının 
dııına çıkmaktadır. 

Gazete, Türkiyeye yeni bir hayat 
nefheden ve ona medeni milletler ara· 
aında gıpta edilir bir mevki ver.diren 
Atatürkle arkadaılannın gayretlerini 
anlatıktan sonra, diyor ki: 

Bütün bu ıslahat bütün memleket
lerle elan münasebetlerinde yeni bir 
sistem tesisine ve bütün Avrupada hür. 
met edilir, ve müsavi muamele edilir 
ve te~riki mesaisi herkes tarafından a
ranılır bir hale gelen Türkiyenin top. 
rakları üzerinde her türlü yabancı he
defleri bertaraf etmeğe muvaffak olmuş 
tur. Filhakika, yeni Türkiye, tahavvü. 
lündenberi beynelmilel manzumede mü 
him bir barı§ unsuru haline gelmeğe 
ve politikası sayesinde komşularının 

vicdanında kendisini empoze etmeğe 
muvaffak olmuştur. Bu komşularla bun 
dan böyle samimi ve halisane bir teş
riki mesai etmektedir. Türk - Yunan 
dostluğu ve bu dostluğu takip etmış 
olan Balkan Antantı menşelerini bu 
yeni zihniyete medyundur. İşte buna 
binaendir ki, bugün Yunan milleti ta. 
rafın.dan dost Türkiyenin refahı için 
yapılan temenniler kendiliğinden ve 
samimidir. 

SOFYADA 
Sofya, 29 (Hususi) - Cumhuriye -

tin 1 S inci yıldönümü münasebetile 
Sofya elçiliğinde öğleden evvel Türk 
vatandaşlarının tebrikleri kabul edil • 
miş, öğleden s-:nra da büyük bir resmi 
kabul yapılmıştır. 

PARISTE 
Paris, 29 (A.A.) - Anadolu ajan -

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Cumhuriyetimizin 15 inci yıldönümü 

münasebetile gerek Paristc gerek vi . 
]ayetlerde Fransız radyosu muhtelif 
postalar üzerinde bu büyük bayramı
mızın ehemiyetinden bahsile bugün bu. 
ra saatile 19 dan itibaren dostane me
sajlar verecektir. 

Ayni radyo postaları bu münasebet
le büyük elçimiz de bir mesajını ya. 
yacaktır. 

Akşam gazeteleri şimdiden uzun ma 
kaleler neşrederek büyük halaskarımız 
Atatürkün Türk milletine ve bütiin ci· 
han sulhuna yaı tığı büyük iyilikleri 
kaydetmekte ve Aatürkün yüksek adı. 
nı büyük saygılarla anmaktadır. 

racaat etmek ve sul' i sağlamlaştır -

mak için ne kadar zayıf olursa olf'un, 
hiç bir fırsatı kaçırmamaktrr.,, 

Münih sulhünü müteakip Avrurada 

gerginliğin zail olmasi!e has 1 olan va
ziyetten bahseden nazır demiştir ki: 

"Fransa ile k.:>mşu memleketler ara 
sında normal münasebetler teessüs et
mesini arzu ediyoruz. Fransa ve Al • 

manyanın samimi bir teşriki mesaide 
bulunmalarını istiyoruz. Fransa ve Al
manyanrn bu kadar gayret sa·federek 
vücude getirdikleri eserleri az -· "1"lan 

zarfında mahvedecek olan ihtilaf kor -
kusunun bertaraf edilmesi taraftan -
yız. Fransa ile İtalya arasında trhar 

normal münasebetler teessüs etmiştir. 
Bundan dolayı memnunuz, çünkil iki 
memleket arasıdaki ananevi dostluk 
bağlarının kuvvetlenmesini bizim ka -

. t ciır' Berlin,, 29 (A.A:) - Hıyane . ,~ 
mündcn dolayı ölüme mahkfun ecliltı~ 
Dresdli 34 ya~ndaki Hugo Zappeı til' 
sabah başı balta ile kesilmek sure 
id:ıın edilmiştir. 

· "hb b.. i.ildİr Alman ıstı arat urosunun 'u , 

diğine göre mahkum, Çek casuslu~ f' 
visine mallımat vermekte idi. 

Otomobil Çarptı 

'. Karagümrükten Geyazıta ı • 
len şoför Vehbinin idaresindeki 203 

numaralı otomobil Şehzadebaf1~1 

tramvay durak yerinde Gülizar ve },(~ 
mede çarparak ikisini de muhtelif ~:. 
h:rinden yaralamıştır. Yaralılar h•' 
neye kaldırılmı§lardır. 

-SARAY 
sineması 

nu lıafta: Cumhuriyet Bayramı ~rcflll 
Türkçe sözlü 2 nd süper filmi 

KARA 
KORSAN 
Korsanlık, Aşk, Zenginlik ve Macert 

Filmini takdim ediyor 

Baş Rollerde : 

Fredric March ve Fransiska Gaal 
i aveten: FOKS JURNAL ,,;on dün~,~ h:berleri.,. 

r--~~-------nmım---·--·---·ı 
Cümhuriyet bayramı §erefine MELEK Sineması 

Projeksiyonları, Amerlkadan yeni getirttiği en son sistem 

Western E'ektrik Mikrofonik 
tertibatlı ve sesleri 100 % tabiileştiren makinelerile bu gün 

matinelerden itibaren başlıyor. 

Programda. 
N~LSON 

EODV ve ELEANOR 
POWELL 

tarafmdan eahanc bir surette yaratılan büyük mizansenli operet şaheseri 

ROSAL • 
1 E 

f SAKAHVA 
HEYOGLUNOA 

Mihracenin 
VE 

Hind Mezarı 
l'ürkçe sözlü ve şurk mu ikili büyük film 

2 devr<• 24 kısım hirden ............... .;...;.;.;.;.;-...-.. ............ ___ ~--~-_.-/ 

Romen erkanı, nazırlar, eski başve· 
killer ve nazırlar, kordiplomatik aza • 
sı elçiliğe milli bayramımız dolnyısile 
tebrikatta bulunmuşlardır. Bu gece 
Bükreş radyosu ayrıca Cumhuriyeti
mizin yıldönümü münasebetile Türk 
musikisi parçaları çalmı§tır. Matbuat 
dün ve bugün Cumhuriyet devrinde 
Türkiyenin her sahada vasıl olduğu 
inkişafatı takdir eden makaleler neı -
retmiştir. 

AT1NADA 

Atina, 29 (A.A.) - Türkiye orta 
elçisi ve Bayan Eşref, Türkiye Cum _ 
huriyet:nin 1 S inciyıldönümü münue
bctile elçilikte bir resepsiyon vermi§
lerdir. 

(j ............................. ~ u g u .. n 1 P E K ~ ne nı· ~sın d ,R ....... t;===m!!:!:== HOCOOOOHOOOOO .. oo•oo ...... J u u u u ....... töooo-HOOOOOOO ...... 

ıır;:~=;=~~e Sözlü Kahkahc;t Tufanı 
P~ LOREl.4 - HARDI ISVıÇREDE 
fi!l Ayrı<'a: Ankarada Atatürk ve ROyUklerlmlz Huzurunda İ 
Un \'apı'an GilENÇILIK 1-'ayramı -~ 
ii!..i:::,·ıma::::::::::::::::::::::::: 1ııııııı... BUGUN t\2,\ l,lNEL~--R SAA 11 l ,Jc Bı\ŞLıtlt _.... ::::::i:iiiiirni!f.!ii~ Atina, 29 (A.A.) - Mesajeridaten 

gazetesi, bugünkü ba~makalesinde 29 
=•~:: .. :ı::::ı:::::::::::::::::::::~ .... .. .......................... .. 
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Olen adam 
canlandı 

Hayatı Roman Olan Kadın: 

Robotu Piyano Çalıyor, 
Bir Resim Yapıyor 

:ö bııiuz gazetesinde okuduğumuza 
!b~re, Cok ıcvdiği oğlunu kaybet.ıniş olan 

baba, onun makine adam olarak bir 
:nım Yapmıv ve evine yerleştirmiştir. 
\' UkJXıakinc adam, ölen genç gibi piyano 
e eınan l 

Greta, 
artık 

rejisör Peçlerin yanına koştu: 
tamam ile s2rbes!im, f amamile 

- Şimdi 
serbest ... 

L ça ıyor, resim yapıyor .• 
ba u.ı Fontcn ismindeki bu ııltmı§hk ba
ı:u' ltanadah bir Fransızdır ve bugün ln
ha terede Yaşamaktadır .Oğlu Jak umumi 
da. rbde ölınUş, karısı da on beş sene ka-

r C\'\'el .. 1 • nu 8 goz crıni dünyaya yummuştur. 
d ureue yer ytizilnde kimsesiz kalan 

du arn. C\'lnin içini bir makine insnnla dol
it l'llla:,ı dlicUnmUş ve e\'\'clii oğlunnu 
0.PYo.stnı v • J k .,apmngn b:ı:Jl:ımıııtır. 

uıu: ' bUhns:ıa sanat s:ıhasmdn büyük 
lan ad gösteren bir gençti. Keman \'e pi

l d: Çalardı, t;üzel ref!im yapardı. Bnba
lllUh lllaklnc odam uzcrinde çalı.,.:ın bir 

endistL 
Lui F \·e 0ntıt!n mckine adam obrnk boy 

ra vtlcut ltibariyle oğh nun tam aynlni 
~i P1Yor, çehre ine onun yilzilnUn §ekli
'> verıyor. Fa1tat yalnız bununla kalsa 
rtada b tut oy, bos ve çehre itibariyle, elle 

d Ulur §ekilde ve '-'tirtl'-·en hareket e-
"n b" " " , 
0 

ır Jak bulun:ıA:ılttrr. 
'tled ~lunu c:ok seven \'e arndnn yirmi se
l:ıu~n fazın bir zaınnn geç' i:;i h:ıl.ie u
Vc nnıı, bulun"'n b:ıbn. ona ndetiı can j 
Jar;ei. ls•lyor \"O tu tr'Okin(' ndamın 
fi! Clbi, Pl.:ano ve keman çnlrnasmı, ren: Ynrıın::ısını d'l mUmkUn ltılıyoı . Mnki
~d adarnm içinr1C'k!. hnrPketl"rini tnnzim 
!ie:~ fı!etı ti ve <'1 lttrik diı~mC'lcrini o 
tl\lı:ı de kuruyor ki •'J'lk"' ptynncmm ö. 
tel e oturu'"I ,. ) n k"Manı elin<' alıp gü

kuıı:ıırçnlar cal:ıbilr.1 !ete, fırçayı güzelce 
l narak rcs·,...,ıer y~ p:n:ılt•n<iır .. 

~e ~I Fot:tc>n bu makınc> !ld:ımı beş sene
~' 

1 
eydana c;ıkc.mııştır. Hl33 tc bnşl:ıdı

~~I nihayet bur;Un sonn ermiş ve adnm 
1ı bf i sene evvel kaybettiği oğlunun can-
a~ h"Ykcliııe knvu,.muetur. 

es~ «:>lunu bu ~el:ilde "canlnndırı-n" adam 
~lııl arJr d:ışlarma gö ... terirkcn: 

~ t Anası m f ol Bl dı da .ı;örsesdi ! diye 
sa trnektE><!ir. O dn Jnkı benim kadar 
r:ıerdı .. F .. 1.ıt. onun ölümünden sonra 
git a lah:unmlıl edemedi, nrkasındn:ı 

tı. 

ll:ı~'Şlı:ndi oğlumun bu kopyası · ömrfi
da rı son gUnlcrinl geçiriyorem. U:anmrn 

aynı Şc>lülde bir makineli heyltelini 
... inak istiyorum ama, ömrüm ''etiı:ı-
""e2 " • cea diye korkuyorum ve bı-;:l:ı.mnyn pek 

;ret edemiyorum. 
en ~lurnun mnl:ineli heyl:ellnl y:ıparken 
On UçUk noktnlarn kadnr dikkat ettlın. 
'Ytı tın oturuşunu, knlkı;;ını, yUrUyüşünti 

en tnakincye verdim. YUzU de ke!l-

Rtklô.m filminde l:ıiriik bir rol otrmtk 
suretiyle Grrtayı ilk ' dtfa filmde ourıatan 
rejiıor Ring, bir :aman sonra tam büyuk 
bir reklam f llminde de oynatacaijı sırada, 
kı:ın şapka J:umırıda salıcı olarak ralıştı
(jı ticaretanenin direktörü Beraströnı, rcii· 
sörle görüşüyor. Arada oercn konuşma üze
rine, rr}isör, 1000 1.ronlul: nrıuajmanı oe-
rlue alıyor: 

- Bana karşı yapılan bu muameleyi 
hiç unutmıyacağım ! 

Direktör Berg§trömün müdahalcsile 
kendisini reklam filminde oyn·.•.mak
tan cayan rejisör Ringin yanından 
çıkmadan söylediklerine hunu da ka
tan Grcta: mağazadaki işine devam 
etti; tabii küskün küskün ve ilk fırsat
ta yeniden film sahasınn atılmağa 

hazır, .. tetikte! 
Müte5cbbis sntıcı kız, böyle bir fır. 

satı ele geçirmekte geçikmcdi. Acaip 
rastgelişler birnrııya gelerek, rejisör 

Pcçl"rl 0 lanı:lı. 
Evvelce anln.tıldığı gibi. sonradan 

ltcnc:i.,ini Mnvrits Ş .. iilerc tavsiye eden 

rejisörle .. 
- Ringle nnla~:ımr.dınız, öyle mi? 

Garip ~ey! Halbujd film'1e oynam:ıı';a 

elvcrişlisiniz ! 
- O da öyle buyurdu: ancak, .• 
- Ev~t? 
- Tnm Lüyük bir reklam filminde 

oynatacağı sırada fikrinde!l caydı; 
h:ıtt i. o rol için bana 1030 Kron teklif 
ettiği halde ... 

- Yani iş hayli ilerlcmişk~n! Tahaf 
şey do~rrusu! E, pc!d eebep?. 

Grcta, çalıştığı ticarethane direktö. 
rilııün mUdnhalesini söyleyip söyleme 
mek nol<lasındn miltereddit, ... yutkun 
du. f:onra söylemcği tercihle: 

- Direktör, dctli, benim filmle meş 
ğul olacak yı:>rde mağazada çalışmam 
dahn isabetli olnca_gı fikrindedir .. Ve 
Hing!e ötedenbcri tanıdık olduğundan, 
kendisine ... 

dislne çok benzedi. Kemnn \"e piyano ça
lışı, resim yapışı, aynen onun ... Makine
yi, Jnkın en sevdiği müz'l: parçalarını 

çalncak şekilde tanzim ettim. 
Hemen bUtUn gUnUm "oğlumu·· se)·ret 

melde geçiyor. "Jnlt"' odanrn içinde do
laşıyor, piyano ve keman çalıyor, resim 
Yapıyor, bana "bnba" diye hitab ediyor. 
Bu suretle, oğlumu tekrar karşımda cnn
lanmı§ buluyonım ... 

Meşhur b·r lplomatın hatıra arı 

Ista dan Ankaraya 
Ynzrın: FrrnFnnm eski Ankara Elı;isi Şam bröıı 
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)'a~tı.luıra ile Paris arasında siyasi 
Ilı laşma vücuda gelirken Fransa
ı 1l 'l'Urkiye Uzcrlndckl manevi nilfu
ı u tı.e şekll alıyordu? Biz, bu nuru
.-tı. nıubafazaya çok kıymet verJyor
"llk:. 

ın:rat\hnemnunlyc işaret edelim ki, 
le estıeseıerlınlz, eserlerimiz, mek
dt~lertınız tam bir faaliyet halindey
l er. İstanbul Universiteslndckl, Ga
l~~ara:y lisesindeki Fransız m ual
d~lerı, Sen Benua Ye Sen Jozefteki 
" n adaınınrımız çalışmıılarına de-
nnı Cdlyorlnrdı. 

le O CUnlerde Fransız sefarethanesl
cu Kapusen mUesseseslnln Uç yUziln
lllU Yıldönumunu kutladılc. Bu iki 

essesc blrlblrlnc aralarındaki du
"nra. 
11 b tırmanan bir sarmaşıkla da bağ 
t Ulunuyordu. Binanın bulundu
trJ.u arazı, XIII Uncu Lui zamanında, 
t eşhur M. dU Tranble (Tramblay) 
arnfındnn satın alınmıştı. 

d ~ CUn nynl zamanda yanıbaşıIUız
n~ 1 komşularımızın da yıldönUmU
r kutıayorduk. Komşularımızın çöl 
etı.gl cUppelerl ve nynklnrındnk1 
1111 da1Jnrı, Uç yüz senedir, hastalara, 

-
öksUz.lere hemc!nslnt sevme-sini fran
sızca olarak öğretmişlerdir. 

Gene o günlerdedir ki, TUrk hU
kfımetinin arzusu sayesinde, M. Şarl 
Dicl'ln çolc müdafaa ettiği bir pro
je tatbik ıneYkiine konulabildi: Ro
ma Ye Attnadnkt mekteplerimiz gibi 
lstanbuldıı da bir Fransız arlteolojl 
enslitusU açıldı. 

Yeni enslltU sefarethanenin civa
rında bir yerde tesis edilmişti. llk 
mUdilr olan M. Gabriel faal zektısı 

ile ınUcsseseyi ilerletti, eski Tilrk 
eserlerini tetkik etmek veya Anado
lu topraklarında kazı yapmak iste
yen gençlere imkl\n >erdi. Talih kcn
clllerlne yardm ederse, beş bin se
nedenberl toprnl' altında yatnn Eti 
aslnnlnrını '"c belki de Job'un iske
letini meydana çıkaracaklar! 

Maziyi çok se\'en Gazi, milletinin 
kökü olarak kabul ettiği bu efsanevi 
medeniyetlerin izlerinin ortnya çıka
rılmasını ne büyük bir aHika ile ta
kip ediyordu! Gazi, mllletinln asıl
hırı ile dalma meşgul oluyordu. Fra
unlnrın rakipleri olan Etiler Fıratln. 
Kızıl Irak :ırasmdakt bUtUn araziye, 

r:r~ta (,r•rlıo: film reıtfrmiue aral'ni~ 
zaııınrılarınclan birinıle dr.ni:derı 

faydal11nıyor/'! ••••... 

- Berg§töm, değil mi 7 .. Şimdi an. 
ln'.jıldı; demek Ringle beraber faaliye 
te devam edememenizde asıl rolil oy
nıyan, o! 

Sonra ağız kısıp, mırıldandı: 
- Peki, ama ya şimdi? Ayni sah:ı. 

da benimle faaliyete girişmenize Brr. 
gştröm ses çıkarmıyacak mı?. s: :c 
rol vereceğim - Serseri Pctcr - fıl. 
minde n:rn y:ıbilmcııiz için, ticarell.a... 
neden bir miiddet mezun bulunmanız, 
zaruri! Bu sefer razı olacak mı? 

- İzin almak için uğra~cağım ! 
- . Kendisine bir danışınız! Evveli 

bu işi hallcdiniz de ondan sonra bana 
geliniz! 

Ticarethane, izin vcrıneğe yanaş. 
madı. Greta, kısmen tatlılıkla. kısmen 
zorn çekerek ısranna rağmen izni ko. 
p:ı.ramayınca, rejisör Pcçlcr, düşünce. 
Yl! daldı ve bu 'Vaziyette onun yerine 
ba§ka birisini bulmanın muvafık ola. 

yanı Knpadolrya ile Galiçynya h!Udm 
olmamışlnr mıydı? lştc, iddia etti&-! 
ecdatları bunlardı. 

Bu milletlerin medeniyetleri Yu
nan ve Homadan dahıı esld idi. 

Sultanların altın yemek takımlari
le hazırlanmış mUkellef bir ziyafet 
esnasında, her iki memleketin ycnill
ğlnl metheden ltnlyan sefirine Gazi 
biraz l<ızarak: 

- Den eskiyim, çok eski, dUnya gi
bi eskiyim, demişti. 

Dahsi biraz şakaya stirUklemck i
çin, ince bir işle işlenmiş olan önüm
dekj tabağı işaret ettim. O zaman, 
Gazi gülilmseycrck: 

- Sultanlardan bize kalan her şey 
böyle altın değildir, dedi. 

lyl bir tesadUf eseri olarak, Ata
tUrkün sevdiği bahisler: Arkeoloji, 
lştllrnk. ırkların ve kelimelerin aslı 
gibi lllmler onun Fransaya karşı o
lan sevgisini azaltmayordu. bll1\kls 
Gol'u ırk kardeşleri olnn Kert'ler 
fethetmemlş miydi? Her tarafta böy
le misaller ara.yor ve buldul<ları ft.
llmlerl titretiyordu. Verscnjetorlk
sin ( •) tUrkçede "aşiret harp ada
mı" manasına ı;eldtğini keşfclllği za
man fevlrnHl.de sevinmişti ve bu keş
fini bana da son derece samimi bir 
şeklide anlattı. Onu memnun ctmel{ 
için arnbi ,.e farist kelimeler kulla-

(•) Yercingctorlx (\·cr~cnjetorlk!.) 
ficznrn lrnrşı Gol'u mil<lnfna c<lcn Gol 
generalidir. (KUHUN) 

cağında karar kıldı; başka birisini 
arnştırmağa girişti. 

Rol elden gitmek üzereydi! Ele ge. 
çirilen fırsat, sırf ticarethanenin mUş. 
kUlat çıkarması yüzünden, göz göre 

g5re kaçıp gidiyordu, işte! 
Sabursuzlandıkça sabursuzlanan, s1 

nirlendikçe sinirlenen Greta Gustafs
son · vUzUnUn hatları iğbirarla gerile. 
rek 

0

v~ gözleri hiddetle bUyüyerek, du. 
daltlarını ısırdı: bu sefer her zaman. 
kinden çok daha fazla kıL..mıştı. Son 
derecede feveranlı bir halde, kat'i ka. 
rarını, bildirdi~ içten derin tonlu se. 

siyle: 
- Fakat ben, oynamak arzusunda. 

~,m! 
Greta Gustaf sson, kendisine izin 

vermiyen ticarethanedeki işinden isti. 
fasını vererek, rejisör Peçlcrin yanına 

koştu: 
- Simdi artık tanıamıle serbestim: .. 

taııınmile serbest! 
Rejisör, bu cUretine had, hudut ta. 

nımazca.c;ına atılganlık gösteren ve ne. 
tice aleyhinde de çıksa göze aldırmışa 
bcnziyen kızı. süzdü: sonra omuzları. 
nı kalrlınp: 

- ~h•rlem ki öyle, dedi, lıenden :-. L. 

na kabul! Fakat, sizi filmde oynattş 
her hangi b"r mesuliyct kabul eCİ !,.; 
miula"1na a.hmamalıdır! Netir.•·a; 
mutazarrır olursanız, katlanacak siz. 
s:niz: cünkü brn, sııf sizin serbestçe 
ızhar ettiğiniz arzuyu, kendi işime uy. 
gun b1ı•nrak, yerime geritiyorum: o 

l:adar! 
- Olsun! Ben, bu adımı katt olmak 

diği halde, tek başına varhızln hare. 
kete geçmişti. 

Aı tist olmağa içinde biriken sarsıl. 
maz istekle ve kendi kabıliyetine sağ. 
lam inanışla ... 

Vnr bildiği ve güvendiği başka nesi 
vardı onun o zaman? 

Hiç bir şeyi!? ... 

Ve sonraki - llahi kadın - m o za. 
manki vaziyetini bu görüş ve dUşünü§ 
le tetkik ve tahlil edince; Greta Gar. 
bo, kendi kendisini keşfetmişti! bük 
mUne de varılmaktadır, ki bu hükmU, 
bu esastan isabetli saymak gerektir! 

Onu asıl meydana çıkaran rejisör 
Mavrlts Ştiller olmakla beraber! 

Niçin? 

Şunun için ki, a~ğı yukarı her !}8.lı 
si yet; herkesten önce kendi kendisini 
sezer, .. keşfeder ve .. hatta. belirtit de! 

Ve bulucu şahsiyet; daha ziyade o. 
na müsait zemin hazırlar .. ve abn tap 
verir, ki .. 

!şte Garbo - Ştilİer vaziyeti de .• 
Bunun böyle olduğunu gösterici bir 

vaziyettir! 

Bunun böyle olduğunu ortaya ko. 
yucu bir misal; 

Greta Garbo - Mavrits Ştiller .. 

(Deoomt OOT) 

üzere attım; hiç bir endişeyle geriye'!.----------~/'' ____ _ 

almam adımımı! 
O halde, rejisöre hava hoştu; nam- · 

zet yıldızca, daha hoş!? ... 
Annesinin tclnşlanıp filıil vlth etmJ. 

si, yakın tarudıklannın, nrkada5lan. 
nın neticesi meşkuk bir hareketi tas. 
vip etmczcesine baş kımıldatmalan, 
mağnza §Cflerinin nasihat yollu lakır. 
dıln.r sıralamaları, Blekingegatandaki 
konukomşunun dedik od ulan. falan 
filan, v.s., v.s., ... bütün bunlar tesirsiz 
kalarak, bütün muhitinin arzusuna 
karşı durmuştu... Greta Gustafsson! 
Bir bakıma makul ve ihtiyatlı olmak. 

VEFAT 

Nemllzade Tahsin .Nemlinin o!ılu B:ıy 
Rahminin rcflknsı JJnyan Hıılıibc cvvC'lkl 
siin hlrdcnlılre hastnl:ınmış ve Framız has
tnlınneslndc ynpıl:ın nmeliy:ıtn rnğmen 

kurtulnm1yornk vefat etmiştir. 
Ccnnzesi bugün s:ıat 13 de mezkör has

tahaneden kaldırılarak namazı, Beyazıt c:ı
mii şerifinde jkfndi namnzını mütcakıp 

edn edildikten sonra Edirneknpı şehitli

~lncleki nilc k:ıbristıınınn defnedilecektir. 
Merhumeye rahmet diler, kedcrdld" ailesi
ne beyanı taziyet eyleriz. 

en az bir imkan bile görlinmediği ve a \'azılıntz 
sızın, muhkem bir mevki edinmeğe 1 ~ lUJ ~ U N o 

devamlı bir geçim esası garanti edilme al b<O>li"D® \'azdırımz 

111lmayorı.lu, Larus lfıgatl ht\kim btr 
mevki alıyordu. 

Bu suretle, devlet reisi, hUkQmet, 
eCktırıumumiye kelimeler kanaliyle 
bize doğru kayıyordu. Vojeift. sağ 

olsaydı, memnun olurdu. Resmt 
mahiyeti olan "Hakimiyeti Milliye" 
de ( 1931 Teşrlnlsanisl) şu satırları 

okumak -ne büyUk memnuniyet, ne 
bUyUk cesaret verici bir şeydi! 

"Gayretlerinde devam etmesi, ta
sarruf zihniyeti, başındakilerin ma
hareti sayesinde Fransa bugUn Av
rupıının en kuvYetli ve en sull\cu dev 
lctidlr." 

1933 senesi Temmuzunda Roma 
sefirliğine tayin olunara kderhal o
raya hareket etmek Uzcre ayrılmam 
H\zımgellyordu. Tayyare ile Anha
raya gittiğim zaman Cumhurre!sl 
Marmara sahlllerindeki YaloYada is
tlrahatte bulunuyordu. Kendisine 
••eda ziyaretimde hariciye Ye ıJ&blli
~·e vekilleri de benimle beraber eel
dller. 

YaloYadan ayrılırken sahilde gör
dUğUmUz bir çadır bizi hayrette bı
raktı. Sultan Selimin çadırı olan bu 
Uzerl yeşil ı;Ullerle sUslU muazzam 
deri çadırı Gnzl Topkapı sarayından 
getirtmişti. Çadır kumlar üzerine 
muhteşem bir manzara teşkil ederek 
serlllyordu. Diz de bu koyu kırmızı 
çadırın g6lgeslnde yemek yedik. 

Cumhurrelsl bana, Pnrlse ne za
man gideceğimi sordu. 

- Yarın, dedim. 

- Siz ne kadar aceleci lnsanlnrsı .. 
nız, ne kadar aceleci ı 

O zaman Tevfik RUştU bey, araya 

girdi: 
- ltalya ile müzakerelere başla

yorlar da, dedi, onun tein. Fransız 
lıUkQmetl bu müzakerelere büyük 
bir ehemmiyet veriyor. 

Uazi, uzun mtiddet benimle Fran
sadald vaziyet ve benim Romaya. gön 
derilmem hakkında görUştU. Benim 
üzerime verllen blr Fransız - ltalynn 
yakınlaşmasının kendi memleketine 
karşı blr cephe almasına lmktın ol
madığını, bll!lkls bunun Orta Avru
pndaki sulh için bir teminat olancğı
nı düşUnUyordu. 

Kendisinden ayrılırken ellerimi 
bUyUk bir samimiyetle tuttu ve: 

- TUrklyenln dostu olarak kalı
nız, dedi, ben dalma dostunuz ol
makta devam edeceğim. 

Cumhurrelslnin yatı beni 1stanbu
la getirdi. Yolda bizi Adalnr önünde 

duran filo selfımladı. 
Yattan Dolmabahc;eye çıktım. Sa

rayın ynldızlı parmaklılcları açıldı. 
Gnzi, lUlllfkflr bir hareket göstermiş, 
ben\ mson bir defa sarayından geç

memi istemişti. 

BugUn Mustafa Kemal Paşanın a
dı Atatürk: Yani, TUrklerln babası. 
Ona bu ismi verdikleri icin vatan
daşları mesut bulunuyorlar. Kendisi 
bu ismi mUcadelelerl, sulh ve mede
nl:r<'t yolunda çalışmalarlyle Jmznn· 
mıstır. 

-SON-
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Ankara kalesi 
konuşuyor 

San'atte yeni ve eski meselesi 1 gunun ~k~sıe!!J 
Herkesin bifdiği bir aksiyon 

vardır: Eski yeniyi çekemez ve 
yeni de eskiden hoşlanmaz. 

Yazan: Sadri Ertem 

Bizim yalnız san' at ve edobiyatda 
bu aks.iyomu çok fazla ihtiyat 
kaydı ile ve mahdut manası ile al 
mamız lazımdır. Evet; eskiden 
yeni olon şey bu gün eskimiştir. 
Fakat muhakkak ki zamanın tah
ribkar pençesinin parçalayamadı
ğı bir şey vardır; o • 
nun nasıl doğduğu ekse
riya müphemdir, ve zamanla 
tahdit edilemeyecek kadar güzel
dir. Asırlar üzerinden karanlık 

bulutlar gibi geçer, rengi karar. 
maz, daima okşayan ve gülümse
yen bir güneş vardır ki onu ka. 
ranlık bulutlar arkasından gör:ir 
sever ve zaman zaman bulutlan 
parçalıyarak çıplak ve ısıtıcı ış k 
larile yıkar. 

Dün EtimeSr,aud'da dilinin ba
t;rı çozii'lcn anten bizim sesi -
mizi 120 kilovatla uzun dalgada 
20 kilovatla kısa dalgada uzak 
ufuklara taşıyacak. Birkaç se
nedir yeni bir sesi dünyayı dol. 
duran sesler arasına sokmak i
çin çalışanlar davalarını dün . 
yaya anlatmağn muvaffak ol
dular. 

Buzlu denizler, yosunlu kıyı
lar, re.:ıkli medar kuşlarının 

parlak tüylü kanatları altında 
esn~yen çöller, büyük ağaçlı, 

dalları üstünde maymunların 

sektiği üstüvn ormanları, karlı 
tepeli yamaçlar, acık denizler. 
Mercan adaları, ılık ıklimlerin 

sisli dekorları, ve ovaların koy. 
nunda besle:Jen medeniyet çatı
lan bu yeni sese kulak kabar _ 
tıyorlar; bu yeni lehceyi dikkat 
le dinliyorlar. Çünkü sulhün 
Ankara kalesi konuşuyor. Bu 
kaleden ıbizim sesimiz güneş ık
liminden geceler diyarına ka . 
dar seri:r, ferahlık veren bir 
sulh rüzgarı gibi ulac;ıyor. 

• • • 

Çünkü göklerde sözün, fikrin, 
politikanın, ideolojilerin mey -
dan harbi var. Her akşam rad
yonuzun başında bu meydan 
harbinin ya başına ya sonu -
na şahit olursunuz. Bir kanlı 

hava harbinin ınaktulleri, par -
çalanmış cesetleri insan kulağı 
denen ebedi mezarda can verir. 
İstasyonlar kah şarkı, killi ha. 
ber. kah ko:ıferans, kah haber 
şeklinde insan kulağından gire
rek ruhu tahrip eder. 

Gerçi Cenevrede bir muahede 
im.znlarunıştır. Radyo sulh hiz. 

• metindedir. Fakat bukada.r ... 
Yalnız Ankara kalesi emni -

yetle sulhten bahsedebiliyor. 
sulhten br.hsedebiliyor. 

* * * 
Bizim radyo ehliyetli bir tek

nik ve salhiyetli ustaların elin
de yal:ıız politik lehcemizi dün. 
yaya anlatmıyor. Kültürümüz
den, ruh ıklimimizden diinyaya 
nihayetsiz ışıklı pencerelerde a-
çryor. 

Ankara kalesi böyle konu§u-
yor. 

Zaman mefhumu asıl biz·m dar 
kafamızın içindedir: güzeli za -
manla ölçmek isteriz, güzelliği 

kendi gözlerimizle değil başka -
larının gözlerine inanarak t .. nı. 
mak isteriz. güzel standard dam. 
gası vurulmuş bir şeyi kayıds·zca 
kabul edivermek kolay bir şey 
gelir. Bu kollektif görüşümüzdür. 
ki içinde bulunduğumuz muhit ve 
zamanla, mesela, ne bileyim ça. 
murdan kaba ve iğrenç bir put 
yapıp ona tapabilir, fakat bir an 
bu kcUektif manyetizmanın seyya 
lesinden kurtulup da iç benliğimi. 
z:n gözlerile bakmaya ve görmeye 
muvaffak olabilirsek asıl güzel 

Serin sulh rüzgarı diyo_nı_m_. ________ s_ad_r_i_E_R_T_E_M __ ve eyiyi görebiliriz. çamur putlan 

Kadın parmağı 

Ya7an: N:ya7.İ Ahmet 

"Kadın pnrmağı,, tabirinin 
kullanıldığı yerde her devirde 
"Milli,. diye anılan kadı:ıın mü. 
hiın işler başardığını anlarsı -
nız. 

Xadm. içtimai hayatta nelere 
sebep olmaz ki ... Fakat yalnız 
içtimai hayatta mı? Tarihte 
kumandanlar kadar kadının da 
yeri ve rolü vardır. Hangi mil
letin tarihi.:ıi tetkik ederseniz 
hangi büyUk tarihi hadisenin 
içyüzünü ara.stırırsanız ara.stı. 
muz altından muhakkak bir 
kadın parmağı çıkar. Osmanlı 

dem tarihinde kadın parmağı 
o kadar çoj<tur, ki bu yüzden 
değil midir, ki bir "Kadı.:ılar 

saltanatı,, devri vardır. :Pakat 
bu saltanatlar olmadığı vakit 
de kadın nüfuzu mevcuttu. 

Burada en enteresanlarından 
birini kısaca kaydedeceğim. Ra· 
ziye kadın, sa.rayda üçüncü plan 
da bir kadın iken bir gün nü· 
fuzunu arttırmı§ ve padişaha 

hükmedecek derecelere kadar 
yükselmişti. Bu kadın, en cahil 
adamlara sarayda mühim mev
kiler temin ediyor ve bu cahil 
adamlara otorite temin ediyor. 
du. Vakalara geçecek değilim. 

Cahil bir adamı saraya sokup 
ona padişahın yanında otorite 
temin etmek her halde çok mü
him bir i tir ve ancak kadın 

parmağı ile müml.ün olur. 
Bana bu satırları yazdıran se 

bep. "kadm parma~ı .. nm artık 
tarihe karı.şmal' Ü7.erl' olduğu -
dur. Gerçi kadınlar yirminci a
sırda da hattiı. daha çok işler 

başaracaklardır. Fakat bundan 
onra "kadın parmağı., yerine 
'kadm rekası,, diyeceğiz. Ve 

kndm bunda:ı sonra güzelliği 

ve seksapeli ile değil ~ alnız ''e 
yalnız zekfı.sı ile hadiselere hük 
medecektir. 

Haberiniz 
yağmurlar ve karlar bir gün siler 

var m 1 ? eritir ve zamanın çocukları başiı:a ... ___ .., ________________ bir şekilde ve bu sefer de mesela 

En Yakınımız Kimdir 
Derhal aklınıza anneniz ve. 

ya babanız gelecek, değil mi? 
Hayır. Hakikatte; kan bakımın 
dan, en yakın akrabamız, tabii 
eğer varsa, kardeşimizdir. Bio· 
loji ilmi böyle söylüyor. 

Bir Kibrit Üç Sigara 
Bir kibritle üç sigara yakılır

sa uğursuzluk olacağına ve 
yaş itibarile en küçüğün öle -
ceğine inananlar vardır. Eğer 
harp halinde, bir siperde falan 
değilseniz, buna inanmayınız 

ve emniyetle sigaralannı::ı ya
kınız. Bu uğursuzluk ve ölüm 
hikayesi, şu hndiseden çıkmış-
tır. 

İngilizlerle Boerler harbeder 
lerken, bir gün, siperde, üç İn. 
giliz bir kibritle sigaralarını 

yakmışlar. Karşı tarafta düş -
manı gözetliyen bir Boer nişan 
cısı, sigaraların yakılmasına 

sarfedilen zaman zarfında nL 

buzdan bir put yapabilirler. 

Muhakkakdır ki bir san'at eseri 
ni tetkik ederken muhitini zama. 
nının bütün temayüllerini, ruhi 
ve içtimai amillerini göz önünde 
bulundurmak mecburiyetindeyiz, 
fakat bütün bunlar nihayet onun 
üzerindez amanın doması mukte. 
zasından <>lan bir elbise gibidir: 
yazık ki ekseriya elbisenin altın. 
dan çıkacak şeye dikkat etmeyi ih 
mal ederiz, çoğumuz yalnız elbise. 
yi görür, altındaki mukavva man. 
keni görmeyiz. işte o zaman eski. 
den, köhne ve bayağıdan, moda
sı geçmişten nefret ederiz. Yeni 
için de hislerimiz ve telakkileri
miz samimi .değildir. Çocuğumuz 
daki arceophobie veya xenopho
bie'ler işte buradan gelir. Dar 
serçevemizin içinden çıkmadan 

ürkeriz ve bu merbutiyetimiz yal 
ııız şekillere kapılmaktan ibaret
tir. Yabancı ve eskiyi anlamak. 
tan tevehhuş ederiz; çünkü ya • 
bancı ve eskinin .garip ve menlıs 
olmadığımız şekilleri vardır. Mü 

şan almak imkanını bulmuş ve tekabilen eskiler de yeninin per-
sigarasını yakanlardan en kü- <lesini kaldırmaktan korkar ve zan 
çüğünü, evvela daha yaşlılann nedcrler ki yeni, içinden korkun· 
sigarası yakılmak tabii oldu • bir palyaç.~ çıkacak bir çocuk ;_ 
ğundan ağzınadn vurabilmiştir. lyuncağı, bir ''boite a surprise., 
O zamandanberi... dir. 

Serçe Ve Zürafe Sanatta birçok içtihat, birçok 
Dünyanın en uzun boyunlu ekoller olabilir. Her değerli içti

hayvanı zürafedir. Buna şüphe , ha~ın. kendisine göre bir iddiası 
yok. F'akat zürafcnin boynunda olan ht·r ekolün, sanat ve edebi· 
yedi fıkra, serçenin ise dokuz yat ~arihinde yeri vardır; fakat 
fıkra vardır. Dtma ne buyru - unutrr:ayalım ki ekoller ekseriya 
lur? hem:n hemen bir ki~iye inhfoar e-

Yazan: 
Asaf Halet Çelebi 

der. bir .deha başlı başına bir :. 
kol yapabilir ve ondan sonra ay. 
ni çq:;ırda yürümek istiyenlerin 
ço~u 2ncak bir mukallitten, ve 
ekseriya "rate,, bir mukallitten 
başh bir şey olamazlar. 

Ekoller aşağı yukarı manevi 
ve kadir bir varlığa sahip olmak 
la beraber elinde bazı maddi ele. 
manlara da sahiptir; tuğla veya 
taş, malzemesi ne olursa olsun, 
onun harcından ziyade, teş~il et
tiği binanın bütününün ifade et
tiği bir mana vardır. O kendi işi
ne uyan harcı kullanmasını bilir: 
fakat yine ayni malzeme hiç bir 
şey anl:ımıyan birisine, iyi ve d~. 
bakar bir mimar yerine taş ta:?ı
yan bir :;dye verilip te ondan bir 
sanat ha!İkası yapmasını iste -
mek ne kc:dar gülünç ve abes o. 
lur. Sanat ve edebiyat ekolleri
nin malzemesinden ziyade, onu 
kendi kuvvetli varlığı ile 
işliyen mimarlar;.n yaptı -
ğı eserler, bize lazımdır. 

Biz bir sanat eserinde ruhumu
zu sanatkarın ruhunun aynasın· 
da görürüz. Hoşlandığımız, içi. 
mize samimi ve hakiki benliği -
mize yakın olan şeydir. 

Oyle dehalar vardır ki hazan 
ekol kelimesinin hududuna bile 
sığamazlar, zaman ve mekanın 
dışında bir Buddha sükunu ile 
ruhumuza ezeli vect ve haiatın 
nurunu göndeirler; onlar sana -
tın nirvana'sma eren hakiki Budd 
balar.dır. Bu nadir fıtratlar için 
artık eski ve yeni mefhumları 
yek tur; onlar zamanın ve .zaman
la değişebilen her şeyin dışında
dırlar. Hiç bir ekole tabi olma
dıkları ha1de ekollerin doğduğu 
bir "verbe'' tirler. 

Asıl sanatkar bir büyücil, bir 
şarlatan, hir gözbağcı değil, ken. 
di varlığından başka mucizesi 
olmıyan bir Buddhadır: ruhumu
zun sükun ve İ§tiyaklarını, keli. 
melerle gizlediği şeylerin ileri • 
sinde, kendisinin baş döndürücü 

Gözleri miyop olan seyirciler u. 
zaktan ancak rengarenk elbise • 
leri görürler ve iplerle oynatılan 
bir kukla ile hakiki bir artisti 
farketmeden yanlarmdaki ayni 
derecede göri.iş galetine uğramış 
seyircilerin mütalealarını sorar 
ve hayal meyal gördükleri bu oy
nayıp kımıldanan şeyleri daha 
ziyade kafalarının iç.inde büyül
tüp manalandırmak isterler. Fa • 
kat oyunun sonlarına doğru ha -
kiki artistler çekilir, yukarıdan 

iplerle oynatılan kuklaların .da 
elbiseleri birer birer döküldüğü 

zaman yalnız elbiseden başka bir 
şey görmüyen seyirciler bu alda. 
nıştan hiddetlenir ve az evvel ka. 
falarında büyüttükleri şeylerdtn 
artık nefret ederler. 

Böyle bir çok ekoller, vahi!i -
ği, sahteliği ve çürük esaslara is
tinat etmesi dolayısile kıymetten 
düşmüştürler. Bunları diğerlerı

le karıştırmamak icap eder. Za . 
man şeytanı, hakiki güzelliği iğ· 
va edemez; onun nisyan cehen • 
nemine attıgı sahtekarları nafiz 
ve müdekkik gözler çok iyi ayıı t 
etmişlerdir. Bunun için yalnız 

zannediyorum ki ''Rimbaud,, gfüi 
kuvvetli bir şair değilse bile, her 
halde onun kadar nüfuzu nazara 
malik bir görücü bir "voyeur,, 
olmak lazımdır . 

Edebiyat ve saantı bir kalıp 
meselesi telakki eden ve bildiği, 
alıştığı şekillerden dışarı çıkamı. 

yan, kendisine yabancı gelen her 
şeyden marazi bir korku geçiren 
kimseler için yeni ve eski vardır; 
onlar alrşmadıkları şeylerden kor 
ve sanatın hakiki manasını anla
dıklarına ise hemen fena damga
sını basıverirler. 

Yazık ki bu görüşleri bozuk o
lan seyircilerin gördükleri ekse • 
riya mukavva heykellerin sanatı 
ve sanatın hakik manasını anla
yamazlar. Oyunun sonlarına doğ. 
ru kalıp ta kendi görüş yanlışlık. 
larını anlasalar bile nihayet evvel 
ce beğendik zannettikleri şeyden 
ani bir nefretle ayrılmaktan baş
ka bir şey yapamazlar. Onlar da
imi surette güzeli: iyiyi, doğruyu 
görmemeye mabkQm olmuşlar • 
dır. 

Yeni elbiseye 
rağbet 

Hayır cemiyetlerinin ki~ 
çocuklara yardım ederk~n, .~ 
ra yemek vermekle işe ~L 
larıru ve bazılarının orada " 
dıklarını görüyorum. Biraz dJ 
gayret edip bu yardımı elbi9'1' 
kadar çıkarabilmenin yolun\! ~ 
malı. ktd 

Çünkü çocuklar, hele ıne 'il' 
çocukları, elbiseyi bir haysiyet.; 
selesi gibi görürler. Kendi çoC,, 
luğunuzu hatırlaynız. "Baş~al ~ 
rından aşağı clmak,, üzüntü• 
kıçı yamalı pantolondan daha f" 
detle hissettirecek bir noksan ti 
nır mısınız? Yürürken baca!t1'1"' 
nızın kısılması yahut ceketin; 
uzaması nev'inden - yam 
örtülü kalmasına yardırrı ede< 
cek - bir mucize beklerken ~ 
duğunuz endişe, ekseriya Y 
yüşünüzü şaşırtır. ef' 

Pek kısa zamanda eskitikl 
11 halde "yeni,, ye çocuklar Jc,d 

~ k . h h 0 b' de" aşı ınsan, ayatm ıç ır b 
resinde bulunmaz... Onların 
zaafını görmeli. 

• •• 
Gençlerin dikkateizlil' 
Doğrusu hazan ihtiyarlara 9' 

ga.drediyoruz. Dün akşam bit Y" 
tiseride oturuyordum. Gençl~ 
den mürekkep bir masada, ıot 
getirildiğine ve hatır için ~~ 
ğine hiç şüphe olımyan iki 
de ihtiyar vardı. Bir tan,, 
o gençlerden birinin babası_~ 
ğu muhakak. Zira yüzleri blP"'" 
rine pek benziyor. 

Lakin oğul olan genç, ~ 
kendisine verdiği taşlan_~~ 
lerle. hop oturup hop .~t 
ellerıni oynatarak habıre &Ofl 
yor, gülüyor, güldürüyor. 

Saat on biri geçiyor. Ild ascl • 
yann da içinin geçtiğini, ~ 
kapaklarım güçlükle kaldırabil 
ğini görüyorum. Ve gençler, t1' 
larm - §imdi yatacıklannda ,,r 
ya ateş karşısındaki kol~ 

Asaf Halet Çelebi 
varlığının içinde, başkayı ve ya--------------

•da - rahatça uzanımş olmak , 
tiyacmı asHi hatıra getirmekll 
zin söyleşmektc devam edi~ 
lar. Eh ... biraz insafl bancıyı unutarak dinlendiririz. 

Orada snob'luktan uzak, taklit -
ten ayrılmış, görenekten ve ale -
Iadelikten sıyrılmış kendi hakiki 
ve ulvi benliğimiz vardır. 

Halbuki bütün ekoller rnuhak. 
kak bu §artları haiz olıruyabilir; 
burada onları tenkit edecek deği· 
lim. Tamamile bitaraf düşünüyo. 
rum. Yalnız en mühim bir nokta. 
ya temas etmek istiycrum: 

Bütün edebiyat ve sanat ekol
lerinin, nihayet unsurları ve üs -
IUpları cihetinden, çok veya az, 
hazan da hiç mesabesinde olan 
manevi tarafları vardır. Zaman 
onların elbiselerini çürüterek al
dığı vakit altından bazan canlı 
ve icazkar bir varlık, hazan ıs • 
lanmış ve boyaları bozulup ak -
mış bir ucube, veya - buzdar.. 
yapılmışsa - bir hiç ortaya çı -
karır. 

Zaman·n attığı şey elbisedir. 

Dert, dermnn 

Okuyucularımızdan sık sık 

aldığımız mektuplar, bize, bu 
sütunu açmak lüzumunu his -
settirdi. Bu günden itibaren, 
burada, aldığımız ve nezdimiz. 
de mahfuz mektuplardan baş -
Iıyarak, gelecek mektuplara sı
ra ile cevap vereceğiz. 

Teşvikiye - Bayan N. B. yazı-
yor: 

Kocam iki haftadır, eve dön. 
düğü zaman surat asıyor ve 
benimle konuşmuyor. Sebebi, 
benim sinemaya gidişimdir. 

Büti.in gün evde oturup kal -
maktan patlıyacağım. Sinema
da olmasa çıldırabilirim. Ko • 
cam buna kızıyor ve onun için 
surat asıyor. Benim de eğlen • 
ceye ihtiyacım olduğunu kcn -
disine nasıl anlatabilirim? 

Basit, fakat belki sizin fe -
dakarlık telil.kki edeceğiniz bir 
çare var: Kocanızın arzularını 

yerine getirmek, ve sinemaya 
gitmemek. 

Burada nazandikkatinizi şu 
nokta üzerine çekmek isteriz. 
Tek eğlenceyi sinema zannet • 

* •• 
Niçin kaynana değil f 
Hiç bir şey söylemediği b,ıd' 

en çok şeyi söylemiş olan '14" 
tafa Fahir isminde bir okUf"' 
cum, Fatihten gönderdiği _.
tubunda diyordu ki: 

"Bu mektubu size ~İn yd!" 
ğnnı bilmiyorum. Belki de si_., 
le gıyaben tanl§llllt olmakl" 
ba~ka bir İ§C yaramıyacakbr· 

Kaynana mevzuuna dür 1"" 
dıldarmızı okudmn. Oku~• 
rtnızın da fikrini soruyor--; 
Ben, son on beı sene içinde 
kere evlendim. Fakat Ka~ 
olmadı ... Yalnız, wfat edeıı 

refikamın bir annesi vardL Ool 
da Kaynana denemezdi. Zil" 
pek halim, selim, kimseye ~ 
rı dokunmıyan bir kadmdı'f 

* • • 
isim ve müsemma 

Bazı insanların, kendileriJ1e:::. 
uymıyacak ne tuhaf ıa&b bl 
var!. Yahut takındıktan talca 
uygun yaşamıyorlar. 

· mek yanlış bir göril§tür. Mi.ite
kfımil kimseler için okumak en 
büyük ze\'k olduğu gibi, koca -
sım memnun etmek de ondan 
aRağı kalır bir zevk değildir. 

Mesela, son günlerde gar.et: 
!erde sık sık ismine tcsadiif !ı. 
tiğimiz bir katilin lakabı ··~·· 
liç,, tir. 

Piliç Sami! 
Bir berber dükkanında arlıl"' 

upilil 
daşını bıçakla öldürmek, il 
huylu,, bir adamdan beklenen 
midir? .. Bu adama "kartal", JI" 
le - i§tibasıru cesetle yatıı:: 
dığı için - "Akbaba,, deme~ 
ha doğru olacakmış. 

Bana kalırsa, eğer sinema 
merakınızdn ısrar ederseniz, yu 
vanız bozulacaktır. Ve hem, 
do~rn<?unu söylememizi isterse. 
niz, bu iste kocanızın hakkı 
var. De.rta&zl~~~-1il.B:MJ~lrUll@~_JL 



_ljergün bir lıikiiqe : 

Da'7udun anası 
Yazan : Salt Faik 

.,\ Llı'iıN hatirasrndakl doğ _ 
~ duw • 
bfıi b. gu CVlZl pencerelerinden 
L.. .ır kızılcık ağacının bazıları 
Ull'tı:ıiak , et A,.,.., ... __ Y-illiğin-· 
Çtlır A.U -Ullll .....,, e a-
lcr • kllçllkttır, Cilccler, perL .,c kü lik: 
ınirid !i Çocuk dünyası ale -

c Yilpr, 
ı\li ı,,. __ • • 

~ ~C8inl ve ded~ 
- en Jylsi; mahalle deli_ 
~ mektuplar yollndığı 
ta olup evlerinin önünde na
... attığı, bıçnk bıçağa geldiği Sal
... eyı. için 

' de vticudundan ayn ya.. 
lfYan anıa g-_... • ~ O.r.u gıbi gören kula-
'"' Cl'bi tn• 

1 

d~ . ~ıten bir acnyip makinenin 
Yt ~yecek ebedi bir kurcala. 

CIJSt lllllltr • 

Ali fçı
ÇoJt "'i ruh bir saattir. Snime 
rı:ıı Y&rallaazdır. Ve bazı çocukla. 
h ak bileklerine bir dudnk gibi 

~~ g6l'Qüğü kol saatleri gibi 

b~ir rubu vardır. Saime, on 

ı;Ji~~dnki Alinin, kol saati ru
~ alıtı Y~i yaşında bir ço
~ • 11albuki Saime uğruna 
~ Plerden kovulmağı göze a.. 

bir çnğdndır. 
~· kızılcık meyvnsınm kıp
llar olduğu günden başlar. Bu 

L çl~i rengi döner blraz daha 
llOYtıJ ' 
bir aşır, sonra birdenbire solgun 

dı:ım oğlu idi. Anası, manga -
lm kenarında kahve güğümü 

kaynayan ve bir kristal hoşaf 
kiı.sesi içinde sarı kokusu tüten 
kaçak tütünler bulunan bir Boş 
nak beyinin hanımaın evine 
her akşam mı her akşam gider. 
Namazlarla ölçülen bir zaman 
geceyarısmı bir iki saat geçtik. 
ten sonra ancak eve dönerdi. 

Ruhiye Hanım, eve dönünce 
doğruda,:ı: doğruya Ali ile Davu 
dun ~alıştığı odaya girer. Ali -
nin paketinden iki Sarkldoryanı 
da oracıkta, minderin üstünde 
tüttürür. Alinin tanımadığı 
insanların havadislerini anlatır. 
Ve sonra ana oğul yatmağa gi· 
derlerdi. 

Alinin ancak üç sene evvel 
bileğine geçirebildiği saat bir 
fransızca lfıgatin ke:ıarmda a
na oğul çekilip gittikten sonra 
ancak onu bulmu~ olurdu. Ali 
o zaman 1stanbuldaki sinema -
lan düşünürdü. Sinemadan on 
bir, 11 i çeyrek geçe çıkardı. Ali 
kitapları kapar. Bir muzik sesi 
duyar gibi olur. Bir kadı:ıla 

dansettiğini, Saimeye hiç ben -
zcmiyen uzun boylu, zayıf bir 
kadı'na bir şeyler söylediğini 

sanırdı. 1stanbulda talebeliğin. 
de yaptığı gibi sessizce, omuz
larım kısarak, tenhalaşnış, ha
fü yağmurla parlamış yollar -
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Sofralarımızı da süslem • • 
sını 

bilmek 18zım ... 
Elbisenin veya bir salo::ıun 

süsü olduğu gibi sofranın da 
süsü vardır. Ve yine bütün süs
ler gibi bu da modaya tabidir. 

Mesela, geçen sene, bilhassa 
yazın sofralarımızın üzerini 
meyvalarla, turp veya havuç 
gibi şeylerle süslüyorduk. Bun
ların sarı, kırmızı renkleri, ye
şil yaprakları sofraya bir baş· 
kalık, bir i:ışirah veriyordu. 

Bu sene ise sofrayı yemeğe 
ilave olunacak şeylerle süsle • 
mek moda. Mesela, bir yemek 
masası üzerinde tuz, biber, zey
tinyağ, sirke ve hardal buluna. 
cak ve bunlar gayet şık, güzel 
renkli kaplar içinde olacak. 
Bu arada renklerin biribirile a· 
henk teşkil etmesine tabii dik
kat etmek lazım. Tuzluk, biber. 
likleri ve hardal kabını kırmızı 
renkte intihap edebilirsiniz, bil 
hassa kırmızı turp §eklinde çok 
zarif tuzluklar var ki, masanın 
üzerine hakikaten güzel bir süs 
teşkil etmektedir. 

Zeytinyağ ve sirke kapları
nı ise açık renk olarak seçmek 

Iazmıdır. Çunıru, mayileri ne 
kadar açık renk kaplar içine 
koyarsanız o kadar iştnh verir. 
Mesela, açık filizi veya san bir 
.zeytinyağ ve sirkelik sofranın 
iştahını hakikaten arttıracak • 
tır. 

Ay:u renkte bir sürahi ve bar 
daklar da sofranın diğer bir sü
sünü teşkil edecektir. 

• • • 

Kokteyl Sofrası 
Kokteyl sofrasında da masa

nın silsünü içki ile beraber ye. 
nilecek şeylerle temin etmek 
kabildir. Mesela, güzel tabaklar 
içindeki kavrulmu§ bademler, 
f mdıklar ve zeytin hem iştahı 
açacak, hem masaya süs olacak 
şeylerdir. 

• • • 
Tatlı Moda 

Fransada bile kokteyl ne -
vinden kahvaltıların yavaş 

yavaş kalktığını veya az rağ -
bet çektiğini görüyoruz. Bunun 
yerini şimdi tatlı ııeyler alıyor. 

Yeni ve güzel bir şapka 

Sevinilecek birşey 

re du~ rengi ile kızılcıklar ye_ 
~U§cr; güneşte pclteleş·r. 
lla tı kırpmt\y:ı zaman kalına • 

11 

11
' 8011 kızılcık meyvasını nğzı

: attığı dakikadan itibaren yağ
b:ı.,. Yağar. Knsaba baştanbaşa 
,,_ ÇlJ:QQr deryası halini nlır. Ve dan dönüyormuş hali:ıde elek- -------

Mesela. eskiden ikindileri fi.. 
det olan sandıviçle kokteyl bu
gün yerini çörek ve çaya bıra -
kıyor. Böyle bir ikindi kahvaltı. 
smda tatlı çöreklerden başka 

elanek ve reçel de bulu:ıuyor. 

Bilhassa altı türlü reçel tam bir 
sofra teşkil etmektedir. 

._r ""~
~ar," '"6V. llk knn, saç sobanın 
da.ıı Jılıttığı bir pencere kennnn _ 
l'nıa lUç{lk kızılcık nbrncının dalla
~onar görmek .. Ve ilk m::ın
kar, 11 llokaktn karın altında.. 
~ 1latU:ne §eker gibi dökerek 

\':e 
Ilı. lonra. kızılcık ağacına kon. 

~~ acae. Blltiln kış bir tek ser
~ llobanm kenarında ısıtıp, 
hııe içine kap:ı.mnkla. geçer. Sa
llr rtlnden güne müdevverle • 
~enin saçları günden güne 
~.: Salınenin evi kışm, Boş
~~lesinde en sonunda, çıkı 
~Cak bir seyahnt gı'bi insanı 

- e doldurur. Sokaktan ge -
h fher beygir, her araba ora.-

lider. 
~anın kcnannda, resimli 
'tabın önüıidc: ibir gaz lam 
~ sigara kiğid( yapışmış 

" ~e. kış1ıK ikavunların 
~inde saklı hendek 

"' deriSl i.lifünde TL 
~ fZa:ınan bulup kaybedilen 
~~uyumadığı halde, uy
~ d~ gibi eden bir Sa 

lraY&U vardır. 
~- .... otuz yaşında bir gün, 
,~ kasabaya. döndüğü za· 
~'hu eski alemin içinde ye
>a......_ ~a lbaşlamışlı. Bu 
~· nı'hayet bergünkü !ha
~ birkaç dakikası:ı.da kuv 
bta,~ il~ dört saniye idi. Fakat 
at....ı::_dort saniye, bcııberde traş 
~ llluallim olduğu mek -
~bır küçUk kızın vazüesini 
~ ederken, kasabanın bir 
o~ ~k kahvesinde tavla 
~anlan seyrederken o::ıu ya 
~'!'.Birkaç saniyede br-

J\}· 1çın. 

~ 1
• IJehir haricinde Saimele. 

tl.bı ~di yıkılmış eski cvlcrL 
,. e~ hemen yanı:başmda 
<}._ ot ~hır kadını:ı bir odasm
~llruyordu. Aksamları e -
~o· er Ynndıktan sonra kü _ 
~- ."~r Çocuk Alinin odasına 
~1 EJ• 4~ · ındc defterleri vardı. 
~ \' nı~nın başına oturdular. 
~ &zifelcrini tashih eder. Ya 
oıtua "Vereceği dersi birkaç defa 
l'ıtı.ki~ I\UçUk esmer çocuk ya-

hu el'lllne ~alışırdı. 
'kttçnkıçocuk kiıpsesiz ka. 

trik düğmesine doğru gider, 
söndürür. Kasabanın horozlan 
bu işareti bekliyormuş gibi öt
miye başlarlar, öterler. Saat -
!arca, belki bire ikiye kadar ö -
terlerdi. 

• • • 

K A.NUNUSANl sonların

da bir gece idi. Kar sa. 
bahtanberi dinmemişti Ruhiye 
Hanım, ocak başında mısır pat
latılan, helva bastırılan bir eve 
misafirliğe gitmişti. Ali, masa
nın sağ köşesinde bacakların -
dan !birini masanın üstüne koy
muş, cigarası ağzında, düşün -
müyordu. Düşünmemek ona na
diren nasip olurdu. Düşünme -
den oturmak ... 

So:ıra. reel içinde bir rüyadan 
uyanır gıöi silkinmek ve tekrar 
günü, ani bir gazete okur gibi 
yaşamıya başlamak. Birkaç sa
niye eski hatıralarına mı nere
ye olduğu bilinmeyen bir yere 
seyahat... Sonra ibir kuyudan, 
rutubetli ve küf kokulu bir sar
nıçtan gün ışığr:ıa. çıkar gibi, 
bu küçük Davudun önünde y -
yanrvcrmek, güzel şey! 

Küçük Davudu Ali çocuğu gL 
bi seviyor. Ve ona öyle geliyor 
ki, Davudun güzel iyi bir anası 

vardı. 

Yanaklan her zaman koş -
muli çocuklarınki gibiydi. İnce, 
gevrek mor damarlı bir eli var
dı. Derisi:ıin Ustüne yaz gün
leri Ali başını koyduğu zaman 
bir serinlik, bir cami serinliği 
duyardı. 

Davut o kadının uzun bacak
larına tırmanarak büyümüştü. 

Bu o kadar sahici gibi garip bir 

ı;eydi ki: 
Davu<lun anası ile bir deniz 

kenarında beraberdiler. Davut 
dört y.rujı:ıda idi. Akşam üstleri 
Ali işten dönerdi. Denize girer 
lerdi. Karısı ile yanyana, de -
rinliğe doğru giderlerdi. 

Denize uzarunıı:ı tahta bir ka
yık iskelesinin ucunda ihtiyar 
bir adam, Davudun elini tut
muş onları seyrederdi. Bu adam 
kimdi? Ali:ıin dedesi miydi 

Ali birdenbire hiçbir şey <lU
şünmemesinden uyanınca. bu 

olmamış :una htç hiç olmamış, 
fakat o kadar olmuş kadar 
hakiki vakayı habrfodı. Ve göz 
!erini nessizce Davuda çevirdi. 
!kisi arasındaki dostluk çocuğu 
kendisine bakıldığım hissettire
CE.ic kadat" kuvvetli Hi. 

Davut: 
- Yine, dedi. Bir şeyler ha

zırlıyorsun ama yalan ... 
Ali ayağa kalktı. Odanın için

de yürüdü. Perdeyi aralık edip 
sokağa bir saniye baktı. Önce 
odaya, sonra hatırına bir şey 
gelmiş gibi pencereye tekrar 
döndü. Ve camı kaldırdı. Oda
nın içini yalıyan keskb bir so
ğuk sigara dumanlarnu alıp 

gitti. 
Ali pencereden heline kadar 

sarkmıştL Dışarda buz tutmuş 
kaldınmlar, bir yaz gününün 
kaldınmı kadar kuru idi. Kar
şı bo~ arsaların üstünde, kuru 
dallarc çizgilediği gökyüzünde 
büyük bir ay yüzüyordu. Yakın 
ağaçlarda kar dolu idi. Ali: 

- Allahmı, Davut, dedi. Ne 
güzel gece: 

Davut: 
- .Ama, ~ok soğult. 
- Ne ziyanı var, üşür-mU -

sün? 
- Ne olacak yani, gezelim 

mi diyeceksin? 
Paltolanna ve kaııkollanna 

sa.rırup caddeye çıktılar. Da -
vut: 

- Don tutmuş, dedi. Sabaha 
trkır tıkır mektebe gideceğiz. 

Ali: 
- Tıkır tıkır, diye söylendi. 
Yine aynı his, biraz evvelki 

Davudun kendi çocuğu olduğu 
ve de:ıizde beraber gözgöze; ko 
nuşa konuşa yüzdükleri serin 
derili, koşmuş çocuk yanaklı 

lcadmı bir yerde unuttuğu, kay. 
bettiği düşüncesi kafasına gel
di. !Kadını ölmüş kabul edemi
yordu bir türlü. Bu kadın yhı:ni 
sene sonra yine bu andaki ge. 
zintide mevcu olduğu gibi, )i -

ne mevcut olacaktı. Binaena -

leyh o, Ali, yaşadıkça yaşıyan l 
l:ir mahlUktu. Fakat hiçbir za
man halin içinde yoktu. Mazi 1-. 
le berabe~aöğuypnltL 

Bu altı türlü reçelin konacağı 
kaplar da sofranın süstl sayıla

bilir. Çukurca birer tabak olan 
bu reçel taknnı bilhassa genç 
nişanlılara götürülebilecek gü
zel bir hediyedir. .... 

Kürk Mantolar 
Kürk mantoları bu sene ge • 

çen senekine nazaran biraz kı
sa görüyoruz. 

Yerden 32 santim yukarı kal. \ 
kan etekler kürklerde de ibunu 
takip ediyor. 

Yalnız, içindeki robun eteği
ni dört parmak dışarda bıraka
cak kadar kısa kürk mantolara 
da tesadüf ediliyor. 
Diğer taraftan, nisbete::ı ıı -

zun olan mantolar da ke • 
mer kullanılıyor ve bu kemer 
ekseriya deriden oluyor. Kısa 
kürklerde ise ibcl bol brrnkıl -
makta ve kemer kullanılmamak 
tadır. 

Cumhuriyetin, yüksek bir re. 
jim olduğunu ve bu yüksek var 
lığın, halk tabakalarına kolay 
kolay inemiyeceğini söyliyen 
mütefekkirlere, sık sık rastla -
mr. "Eflatun,, da bile aynı §Üp. 

heyi görürüz. 
Milletler, putlaşmış taçlılara, 

kurbanlık birer sürü iken, ha
kimiyetin halka verilmesi, ger_ 
çekten pek güç bir §eydir. Kö

lelik ve kurbanlığı, yaradıll§ -
tan gelme bir yük gibi ta.sunağa 
alışanlar, laşıııa buyrukluktan 
ürkerler. Bir sürü, kösemensiz 
nasıl yürüyemezse, iptidai halde 
kalmış halk kalabalıklan da 
kendi kendilerine bir hedef se
çerek oraya yönelmezler. 

"Cemiyet,, i, bir konu olarak 
alanlann çoğu böyle hüküm 
vermi§lerdir. Fakat dünyadaki 
bütün inküabın, yavaş yavaş 

bu ürkek zihniyetten kurtulan 
milletlerin eseri değil midir? 
Şu halde cemiyetler de fertler 
gibi bir çocukluk çağı geçiriyor 
lar, Ondan sonra reşit oluyor. 
lar. 

Bizim tarihimiz Rum, lran Sel 
çukilerile Osmanoğulla n sa.ita_ 
natlan şöyle bir yana bıralolır 
sa, eski Türk hakanlarının 

kurduktan "devlet,, lerde, ülke· 
yi halk hakimiyetine hazırla .. 
yan esaslar sezilir. 

Tam bir "ademi merkeziyet,, 
kaclim Türk te.skilatına girmiş 
bir idare unsuru idi. 

Büyük kararlar arifesinde ku 
rulan "Kurultay,, lara dikkatli 
bir gözle bakarsak, hükmUmU
zün doğruluğu daha iyi belirır. 
Türkte bu hal, galiba bir tann 
vergisi olacak, ki araya bin sc. 
nelik bir hazan zinciri girdiği 

halde ruhumuzdan onu sileme
di. 

DUn gördüklerim, kulak ver. 
diğim konuşmalar, bütün yur
du saran coşkun sevinç., beni 
buna bir kere daha inandırdı. 

Sevinç, "halk,, m ruhundan 
bayrak, renk ve ışık olarak ta
şıyor. Hiç kimse, hiç kimseden 
yol sormuyor, öğüt istemiyor. 
Alınacak ders yok.. Herkesin 
hocası, kendi ruhu, kendi kalbi 
ve kendi vicdanı. 

Cumhuriyetin on beşinci yı. 
lı cumhuriyetin bizde hallan ma 
Iı olduğunu isbat ederek ba~Ta.. 
mını katmerlendirdi. Ben, bu -
nun için de ayrıca. seviniyorum. 

Hakkı Süha GEZGiN 

Damlarda Dolaşan 
Aşık 

Paris Don Juanlarmda:ı Lüs. 
yen Mestidaki isminde bir ık, 

50 yaşında olduğu halde, {tiizel 
gördüğü kadınlara srrna~ıklık 

etmekle tanınmıştır. Bir ~ 
Pariste büyük otelçilerdC'n biri
ni:ı karısile konuşurken otC'l oa. 
bibi içeri girmiş ve kar• ·ıe 
ii.şığını bu vaziyette görUnce 
aşığın üzerine yürümüştür. Kor 
kak fişık otelin bir penceresin~ 
den dama çıkmış. fakat otel ~a
hibi peşini bırakmarhrrr irin 
damda::ı dama binaların ü~in. 
de kovalamaca oyunu başlamıs• 
tır. Büyük caddelerden gecen 
meraklı insanlar birikerek dam 
dan dama koşan iki ki~iyi seyre 
dalmıştır. 

Nihayet aşık otel sahibınin 

eline gecmiş ve baygın bir hale 
geli::ıceye kadar daya.k yem\3 
-tir. 
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MUddelumuml 1thnmnıımeslnl bl- ı 
ttr4Itl zaman hic kimse, Gransto
nun kurtulablleecğlne ihtimal ver -
mi yordu. 

MUteaklben şahitler geldi. Bunla
nır arasında. Metiyuz bulunuyordu. 
Metlyuz Granstoıı ile, Vfso lslmU bt
rJııln evinde gtzllce buluoup, ken
dlılndeıı talimat aldığını söylUyordu. 

Ondan sonra, tehdit odflnılş klm
ıelerden bUyUk meblt\A'lar alıp Grnna 
toııa teallm ettiğini florl sUrUyordu, 

Söylenen, dinlenen ve aöyle>·lp 
dinleyenlerle birltkte o sun bir piyes 
01nanı1or gibiydi. Fakat Londra 
aahneelrlnde 01nanan piyeslerin hep 
ılnden daha heyecanlı, meraklı bir 
p1:yea, aucıu mcvklh:ıde bulunan 
Granaton, hastahaneden henUz tık
:ıı:uo olduğu tein soluk ve zayıftı. 

Muhakemenin cereyanı, gazeteci
ler için dahi o kadar heyecanlı saf
halar arzederdf ki, orada not almak
ta olan muhbirler, o gUn bir tek 
sayfa dcğll, bütUn bir gazetenin ken
dilerine ta.hafı edilmesini isteyecek 
haldeydiler. Ancak bu suretle da
van bUtUn tncellffyJe vermiş ola
caklardı. 

Muhakemenin ilk gUnU öğleye ka
dar blrlblrl ardınca hakikatlerin 
meydana dtskUlmesiyle geçti. 

Yemek paydosundan sonra ikinci 
bir heyecan safhası acıldı. 
MUbnştr; Mis Brnndeli çağırmıştı. 

Mahkemeyi dolduran halk birdenbi
re boyunlarını uzattı. Şayanı hayret 
.derecede gUzel olan bu kız da, şahit
lik edecekti demek ... Acaba ne söyll
)'ecektl? 

- Adınız Meri Brandel, öyle mi? 
İsticvap bu yolda başlamıştı. Sual· 

ler birlblrlnl takip ottl. Meri, kalbi 
ıstırap içinde kIVranarak babasının 

aldığı tehdit mektubundan baolıya

rak, Granstondan nasıl şUphelendik
lerlne, sonra l>.r gUn busust ıurette 
sır I-Iarkorta gelip vaziyeti anlatma
sına, ondan aonra nasıl pla.n kurduk. 
larma varıncaya kadar anlattı. 

Sonra birdenbire durmak mecbu
riyetini hissetti. Nihayet insandı ve 
insan takati de mahduttu. 

Fakat bir bardak su içtikten son
ra yeniden anlatmağa devam etti. 
Sonunda: 

- PekAlA., Mlı Brandel, dediler. 
Teşekkür ederiz. 

MUddelnmumt, lstedfğl bUtUn söz
leri onun ağzından almıştı. 

Merf, Granstonun yanından gecer
ken yUreğl hopladı. Sevdiği ve suç al
tında bıraktığı insanın yUzUnU bir 
kere olsun görmek istiyordu. 

Fakat bu arzu, Granstonuu ona 
bakmaslyle söndü. O cesaret kırıldı. 
Gözlerini indirerek ye;,ın~, pa!>_ası • 
IWl 7anına geldi. 
-- 1 

1 

XXVUI _) 
Brandel, mektubu okuduktan son

ra Slr Harkorta uzatarak: 
- Hayret, dedi, acaba yanılıyor 

muyuz? Granaton masum mu yok
~ la!? 

Slr Harkort kaşlarını çattı. Yeni 
~lr muammanın karşısmda bulunu
yor gibi idi: 

dlt mektubu almıştı. Şarlat soka
ğında "Üç top'' lolcantasında rande
vu verlliyordu. 

Brandclin oraya. geceleyin saat on 
buçukta gelmesi lstcnlyorclu. Berab~ 
rinde 1000 tnglllz l1ras1 gctlrnıcğe 

mecburdu. Yoksn ... Evet yoksa, dUn
ynny scldllUno, seıeccğinc pişman c
dtıccektl. 

Sfr Hnrkort, mcktuı>tn bahsi ge
cen "Uç top" lokantasının nasıl blr 
yer oldu·~u hnJ(Jtında Amcrllrnlıya 

1 
malCımat vc;dt. 

- Berbnt bcr yer, diyordu. Dlrçol{ 
zencilerin bcynı metresleriyle do-ı· 
vam ettikleri yerdir orası... lçeriye 
glrcll~lnden birkaç 6anlye itinde hn
şına blr bddlsc gelip öldUrlllmcn de 
ihtimal dahtundcdlr. 

- Bahsettiğin mahzurlar bana vıı 
geliyor, hem oraya )'alnız gldece~im. 
Zira senin gelmen bana randevu ve. 
ren adamı UrkUtUp işi karıştırabilir. 

Sen istersen d1şnrda beklersin. Fa
kat ben deli olacnğım: Bu adam ben
den ne zemin üzerinde bu parayı is
temek hakkını kendinde gBrUyor an· 
l1ynmayorum? Du fşi muhakkak ba
şaracağım. 

"ÜC top" lokantasının dış manza
rası, gerçekten hoşa gidecek, insanı 
cezbedecek bir manzara değlldl. tce
rısıne girdiğiniz zaman gittikçe da
ha berbat bir tesir altında kalıyordu· 
nuz. Brandel, tra.şı uzamış olan gar
sona mektupta ynzıldığı .., eçhlle "Mis
ter M.'' nln nerede olduğunu sordu, 

- :Mister M. mi? Evet, şu köşede 
oturuyor .. Siz Mister D. misiniz? 

-Evet. Gidip kendisine benim 
geldiğimi söyleyinlzt 

Traoı uzamış garson bu sırada 

eline sıkıştırılan yarım lnglllz lira
sını da alınca doğruca kşeye gitti. 

Brandel, onun ktsşede bir adamla 
konuştuğunu gtsrdU. Ayakta bekle
mek pe ksıkıcı bl rşeydl. Etraftaki 
serseri kıyafetli insanlar, daha. einı
d!den ona yabancı gözüyle bakmağa 
başlamışlardı. Brandel, Adeta terle
yordu. 

Garson, gerl döndü: 
- Efendim, dedi. Mister M. stzta

le görUşmekten pek memnun olaca
A'ın ısöylUyor. "Doğrudan doğruya 

yanıma gelsin'' diyor. 
Köşedeki adamın yUzUne bakıldı

g-ı zaman onun bir vakitler yUksek 
mevkller işgal etmiş bir centilmen 
iken sonradan herhangi sebeple bu 
bataklıklar içine duşmuş olduğuna 

hUkmedlleblllrdi. Diğer bir tabirle, 
burada bir adam vardı ki vaktUe ha. 
ktkaten bir insan iken şimdi bedont 
ve tlkrt bir inhitat içerisinde hara
beye dönm UştU. 

Brandel kendisine yaklaşınca aor
duı 

- Parayı getirdin mi? 
Etrattakller bir yana bıral:ılacak 

olursa, Drandel bu adamın korkula
cak bir şey olmadığına derhal kana
at getlrm!ştf. 

- Evet. Mister M. PaTayı getirdim, 
yanımda .. Fakat burada sana ver
mek niyetinde değllhıı? 

- Neden? 
(Devamı var) 

- tmkAnsız, dedi. (Mektubu gös- -------------
tererek) Bu mektup onun muavinle
rinden blrl tarafından yazılıp gönde
rllmlştlr. Gere! Metlyuz ona muavin
lik ediyordu ve şimdi onun muhbiri 
olmak dolayıslyle işten elcekmlş bu· 
lunmaktadır. Fakat Granston bir 
çete idare ediyor. Blrı;ok adamları 

,Yardır. Sen elmdl ne dU1]ünüyoreun? 

Ağır Yaralandı 
KUçUkpazarda Sarıbeyazrt ıokatın. 

da oturan Efref kendiıine hakaret e. 
den HUsnUyil kunduracı bıçağı ile ıol 
böğründen ağır ıurettc yaralanuıtır. 

Yaralı Cerrahpaıa hastanesine kat. 
dmlmıı, carih yakalanmııtır. 

.Randevuya gidecek misin? --------------
- Elbette gideceğim. Sana ben ne 

:demiştim. Bu adamın bUtUn esrarı· 
nı meydana çıkarıncaya kadar tein 
peşini bırakmıyacağım dememle mly 
dfm. İşte bu sözU yerine getireceğim. 

- Fakat tehllkeU bir lş olacak? 
- Hiç şUpheslz tehllkea bir iO o-

bcak. Fakat tehlikeye uğrayacak o. 
lacak ben değiltm, odur. Denimle ge
lecek mlsln? 

Slr Harkort gUlUmaiyerek: 
- Ne dersin, dedi ,geleyim mi? 
8tcfnn Brandcl gene altında "Teh· 

" imzasını taşıyan ikinci bir teh· 

OUnkD hava 

Hava yurdun Trakya ve Egenin ,ımnl 
kısımlarında cok bulutlu, diJıer bölgelerln
de umumiyetle bulutlu secmlf, rüzgArlnr 
Trakya, Kocaeli, Ege "re Karadeniz kıyıla· 
rrndn cenubi istikametten orta kuYYelfe, 
Orta Anadoluda ,arktan, dlAer yerlerde ti· 
mnlclen hnfit olarak 11ecmı,ıır • 

DOn fııtanbulda ha,-. bulutlu ıecmlf, 
rOzgAr cenubu farklden saniyede 1-3 met
re hızla esmlfllr. Seat 1' de hava tazyiki 
759.t milimetre fdl. SOhanet en yüksek «O
ncşte 53.2, ;ölgcde 23.2 ve en dU,ük 13.6 
gantlgrat ko)·dedllmlıtlr. 

rıiistin m~selesi' 
(Bet tarafı 2 incide) 

mUsamahCL etmemizdir. Bununla bera SPOR 
bre, gidip gelmeleri sıkı bir nezaret ------------------------------~ 
altinda bulunduruyoruz. 

Filistin isyanı Suriyedeki Arap 
halkı arasında çok miisait bir §ekflde 
karşılanmaktadır. Fakat Fransanın, 

Arap davasına kar§l Filistin ve Şarki 
Erdiln'deki İngiliz idaresinden daha 
fazla sert davranmasını nnınl 1stiyebi 
lirler? 

lngilterenin müttefiki olan lrakın 
merkezi Bağdat Araplara. Şamdan 
daha fazla istinat merkezi teşldl et. 
·mcktedir. Kaldı 1-i, biz Yilistin - Su
riye hududunda Arapların geçmesine 
karşı çol< sıkı askeri tedbirler almış 
.,,ılunuyoruz. 

C'lg'Jizler il i arazi arasmdaki hudut 
a bir nevi Çin scddi inşn ettiler. Bu. 

ra'nrdaki tedhişçi harcltetleri bnstır
makta ihtisası olan bir 1ngiliz memu 

runun i mi ile Tcghart Scddi ismini 
verdikleri bu tel örğüler naalesef pek 
iyi muhafaza edilmiyor! Esasen bu, 
Londradaki htikflmet adamlarının ho 
şuna gitmek için yapılan bir şeydir. 

Almanlar, İtalyanlar Arap isyanını, 
tabi! bcslemi;;:lerdir. Fakat bu millt 
hareketin asıl sebebi ayni zamanda 
hem Arapların, hem siyonistlerin ta. 
leplerini tatmin edememesidir. Mahalli 
İngiliz hUkOmeti esasen bu meseleyi 
halle hiç bir zaman ~nhamamı§br. 

Filistlnin taksimi tezi Londra.da her 
glin biraz daha taraftar kaybediyor ve 
Irak Hariciye Nazınnın, temsil etmek 
te olduğu Arap noktai nazannı galip 
çıkaracağı anlaş1lıyor. 

Araplar, son yaptıklan tekliflerde 
Filistlnin taksimi fikrini tamamlle red 
ediyorlar, fakat Filistinde Yahudi is· 
kl'mının takviyesine de razı bulunuyor· 
!ar. 

BugUn Filistinde Yahudilerin nUfu
sun yüzde 28 ini teşkil ettiği kabul edi 

liyor. Araplar da bu nisbeti yüzde 35 
derecesine çıkarmıya razı oluyorlar. 

Aradaki fark çok azdır ve Filistine 
Yahudi muhaceretin! A.deta durdura
caktır. ÇUnkU o zaman Filistine ancak 
senede on binden daha az bir miktann 
girmesine müsaade olunacak. 

Arap projesi, gerek arazi, gerek hn1 
kın kendi kendini idare pl!nı nokta
mndan Peel raporunda vanlan netice
lerden daha kuvvetll bir esasa istinad 
etmektedir. 

İngiltere şu veya bu §ekilde Arap 
projesini kabul edecek olursa Fransa 
onu pek fazla tenkide hak bulamıya· 
caktır. Çünkil Fransa Suriyeye Yahu· 
df muhaceretini hiç bir zaman kabul 
etmemiştir. 

Yalnız, Orta ve Şarki Avrupadan 
gelen Yahudi ve diğer muhacırlara ka. 
pılannı açmış devletlerle münasebette 
olarak Franeanın bir insaniyet mese
lesi olan bu i§e elinden geldiği kadar 
l§tirak etmesi lft.zımdır. 

Stanlslas de La Ro~fuko 

Cumhuriyetin 
15 inci yllı 

(Uıt tarah 1 incic!e) 
Sonra imar ve canayileşme hareket.. 

lerinc sıra geldi. Yapılan şimendifer
ler, fabrikalar, keşfedilen ve işletilen 
madenler memleketin her tarafında ye. 
ni hayatiyet enerjileri yarattı. tmpı -
ratorluk devrinde Türklerin el sürme
lerine imkan &örillemiyen işler başarıl. 
dr. Vaktile Türkler yapamaz farzedil. 
di~l lçln imtiyaz olarak ecnebilere ve. 
rilmit olan i§ler onların elinden devlet 
kuvveti ile satın alındı. 

Vaktilc iciı: ve zayıf, yerinden kı. 
mıldanamaı; halde iken Türk milletine 
yangözle bakanlar bu defa ona yaklaş
tılar. Dostluk alakası bağlamağa baş
ladılar. fngiltere gibi mütareke i~in· 
de TilrkUn hayatına kastetmiı bir 
memleket bile ondaki kuvvet ve enerji
ye karşı hayranlığını gösterdi. O ka. 
dar ki bu kuvvet ve enerjinin Yakın 

Şarkta beynelmilel sulh ve ı;ü'kQn için 
kıymetli btr unsur .olmasına bakarak 
mlllt müdafaa kuvvetlerimizin yeni ıi. 
lihlarlı techtıf ne yardım etmek kara
nnı vereli. 

Hulba uı:un bir harp ve millt fell· 
lırt devresinden sonra Sdeta btr hara-

Borkohba, Kurtuluşu 
5-2 yendi 

Bugün Trikolor, Galata spor la katşrJaşıyor 
DUn Taksim stadında öğleden son.. 

ra federe olmıynn klUplerdcn Pera i. 
le Romanynnın tanınmış kliiplerinden 
Trikolar arasında bir maç yapılacak· 
tı. Ancak, Trlkolor takıını geç gelmi§ 
ve bu yUzden kararlaşt•nlan miisaba. 
ka olma.mı§tır. Bu sabah gene Tak -
simde, Tl'iltolor takımı ile Beyoğlu 

spor kar§ıla~aca.kla.rdı. Bcyoğluspo -
run bu müsabakaya takviyeli bir ta· 
kımla çıkacağı söyleniyor. 

Diln aynı saatte, Borkohba ile 
Kurtuluş takırnlan karaıla§mışlardır. 

Şimdiye katlar yaptıkları bütün 
maçları kaybeden Barkohbalılar, dün. 
kü maça Güne§ kllibünden aldıklan 
birkaç oyuncu ile ve kuvvetli bir şe. 
kilde çıkmışlardı. Nitekim bunun se
meresi de görilldti \'C rakiplerini 5 • 2 
gibi büyük bir farkla yenmeğe mu • 
vnffak oldular. 

Takımların kadro:m şu idi: 

Barkohba: fsak • Alaattin, Fikret • 
tsmail, Canbaz, Refii - İlya, Maya, 
Melih, Molho, Acıman. 

Kurtuluş: Azat • Kerim, Serld.s -
Nubar, Cevat, Bodo • Naci, Mehmet 
Süleyman, Varojyan, Zaven. 

TrlbUnlerl her iki klübUn taraftar
lanndan 2500 kişi kadar bir seyirci 
kUtlesi doldurmuştu. Oyun b~lar 

başlamaz, Barkobbalılann ağır bas • 
tıklan görUldU. Oyun başlıyah on da
kika olmuştu ki, Barkohba sağ içi, on 
sekiz çizgisi dı§tndan vule ile ilk golü 
atmağa muvaffak oldu. Maamafih bu 
gol vasat bir kalecinin dahi yiyemiye. 
ceği bir §ekllde olmuıtu. Bu golden 
dört dakika eonra gene Barkohba sağ 
içi plasa ile takımına ikinci golli ka • 
zandırdı. 

Barkohbalılıır ))akim ve düzgün bir 
oyun çıkarıyor. Kurtulu§ müdafaası 

bocalamaktan ba§ka biri§ yapamıyor. 
20 nci dakikada, Melih, on sekiz çiz. 

glsl dışından güzel bir §litle üçUncU 
golü de attı. 

Kurtuluşlular, bu bliyük gol farkı 
nı kapatmak için bir aralık gayrete 
gelir gibi oldular. üstUste yaptıklan 
birkaç hücumda kazandıktan bir pe. 
naltı vuruşunu sağ iç kalecinin eline 
atarak heba etti. Kaçınlan bu fırsat 
Kurtuluşlulann maneviyatını bozdu 
ve Barkohbalılar tekrar h!klm vazi · 
yete geçmeğe muvaffak oldular. 

Barkohba aklnlan devam ediyor. 35 
nci dakikada Molho, bugün çok güzel 
oynıyan Acımandan aldığı yerinde 
bir pası gole tahvil ederek takımının 

vaziyetini 4 • O a çıkardı. Bundan beş 
dakika sonra gene Molho şnlıst bir 
hUcumla. be§lncl golU de yaptı ve dev· 
re bu şekilde sona ererken, Barkoh. 
bakalecfsiyle ka.I'§t kal'§1ya kalan Kur 
tutuş merkez muhııcimtnin ~ektiği 
şUt tesadüfen kaleciye çarptı, geri ge 
len topu yerinde btr dU3UnU!}le geriye 
veren merkez muhacim, sağ iç vasıta. 
sile takımına gere! sayııını kazandır. 
dı. 

İkinci devrede Kurtulugun açıldığı 
ve oyun üzerinde daha hdklm olduğu 
görilldil. 15 dakika kadar devam eden 
bu vaziyette Varojynn, ikinci golü de 
yaptı. Oyun bundan sonra karşılıklı 

hUcumlarla ve oldukça. sert mUdaha· 
lelerle cereyan ederek yeni bir gol ol· 

be haline gelmiş olan Türk 'atanında 
A tatUrkiln kurtarıcı eli ile kurulan 
Cilmhurlyet Türkiyesi on beg yıl için
de biltün dünyanın hürmet ve takdi
rini kazanan bir memleket oldu. Bu 
sayede on sekiz milyon Tlirk hUr ve 
ıerbest vatan havasını tendfUs edi. 
yor. Onun i~in bıı on sekiz milyon 
Tilrk kendilerine bu hür ve Eerbest va~ 
tanı hediye eden ve güzelleştiren bu 
hür ve serbest ve gUzel vatan toprak
ları üzerinde yaıamak hakkını veren a· 
ziz halhkara m:nnet ve ~Ul<ran duy
guları içinde uzun ömürler dileyor. 

ASIM US 

madan sona erdi. 

Sipahi Ocağının 
Konkuripikleri ~ 

Gc~en pazar yapılmaıı taka.rril1 dl 
mişken havanın yağı§lı, ııhaJlllS~ 
atlar için tehlike teokil edecek uıi 
çamurlu olması yüzünden cuıxıb pi 
yet bayramının Uç:UncU pazar gill'~ 
tehir edilen konkur hipiklerfn 
ve sonuncusu bugün Harbiyede ytl' 
lacaktır. tJ 

Geçen seferki gibi gene Dl~ 
irtifalarda be~ parkur Uzerine 
edilen müsabakalar ilk haftada ~ 
ğu gibi, Avrupadan ekiplmiz lçln ';' 
alınan atl&nn menıleketlmlzde tUr JIJI 
sabakalannı yapmalan saniyen ·-"' 
nn en ~Uyük &tc:ılık hlmUe~ 
Prenses Semihanın bilhassa bU 
gün için ahınnı getirmesi konkutıtt' 
ayn bir hususiyet verdiği gibi Si~ 
hl Ocağının halkımızın alAkasıDI 
misli fazla arttırmak maksacliyle ~ 
aı mügterekleri geçen ıenekııer<'O" 
dıı.ha zengin yapması bu sef erld ııı , 
bakalann rağbetini bUsbUtiln s.rttJf,ır 
maktadır. Nitekim geçen hafta 
parkurda bir liralık bir bileUe SO; 
kazanan bahtiyarlara sık sık tes 
edilmekteydi. , 

Saat 13,30 da b&§lıyacak olaıı fi 
tanbul mUklfatında Doğan, Efe~ 
Murat ve bilhassa Prenses Semill~ 
Komsası birincilik ~çln çok sık! 
mücadele geçireceklerdir. ..... 

Memleketimizde hl~ konkur ka.;;s 
mamı§ atlar arasında cereyan ed 
olan merhum ylizba§ı Avni muk&ft
tında, bu yaz Niıı, V areova. JıO , 
konkurlannda bUyük i§ler b~ 
tan sonra eki pimize aatın alınan ; . fi 
itzanın ik~idannı menıleketi.miıde 
isbat edeceği muhakkaktır. B~~! 
beraber n11, Leyll, Riva pns.laJ"" 
muhafaza etmektedirler. 

Üçüncll, Zingal mük!fatında gett' 
Prenses Semihanın Komsası ve Ca~ 
Tulçanın bindiği Doğan, Ef ekızı e.tf' 
sında hangisinde karar kılmak 1~~ 
etliğini tahmin biraz mUşkUldUr. ~ 
geçen hafta saha ve manileri b 
yadırgayan Prenses Semihanın atJJt' 
on beş gUnden sonra haklld kıymeti" 
rini isbat edecekleri muhakkaktır· 

Dördüncü, ordu mükafatında her' ' 
kes gibi biz de mUtereddidiz. Zira b~ 
biri birer harika olan beyne~ .. ı 
eöhretlerl haiz atların blrlbirleflA"' 
geçmeleri için sallııe mevıubabetd'' 
Maamn.fih JQstokor, Yıldız, Ok, ita ' 
nat en fazla pns gösteren atıardJ'ı:. 

Zati atlara tahs!t edilen sumerı
mUkaf atında Mısırlı Bay Vahit YUI ~ 
rinin bilhassa bu hattaki koılkUl' 
için satın aldığını baber aldı~ 
Mebru~eye ciddt bir rakip görenle ' 
mektcyiz, fakat her sene bu mUkAi1' 

tın gediklisi olan Orhan Azizin O~ 
siyle de umulmadık lgler yapması 1:1"' 

lenebutr. 
Kl!slk ve mUstesna kıyatetıerl1'' 

konkurlara bambqka blr husueıf)-et 
vermekte olan ivil bin!cllerınıue ~ 
iftiharlanmızın medan subaylanınıs' 
mUsabakalannda baş~~ 

Bir manda, bir kadmla 
bir çocuğu yaraladı 

Balıkeslr - Sa vaştepede bir dUiU11' 
de davullann çalındığı esnada o ch'er 
dan geçen bir manda davul sesınde0 
Urkmilş, ko3mağa ve rastgelene sıldıt 
mağa ba§lıımır;tır. 

Mehmet oğlu Mulltaf aya aft oJdUr 
anlaşılan manda baeıboş bir h•1 ~ 
böyle koşarken sokak ortasında ra-: 
ladığı Eroğlu Ahmet adında bfrfD 1' l•· Ayşe adındaki annesUe oğlu Uç ).., . t 
nndaki Cahidl ı:;iğnemi§ ve her ıJdfiJ' 
de boynuzlamıt;tır. 

Çoçuk ve kadın ağırca ya.ratan~: 
latındao memleket ha.stahane.ıııe I' 
tirilmişlerdtr. bİ 
Mandasını başıbo§ bırakan ~~

Mustafa hakkında da tahkikata ı..-· 

şllmiştir. 



·~ . 
ıncı yılın sım e 

., 
Şehir gece gündüz bayram yapıyor 

t ki Dün fstanbulda baştanhaşa bütün evler, sokaklar, batta mahalle içleri bayrak ve>. 
Sal arla süslenmişti. Gece tenviratı bilhassa Beyazıt meydanı, Şehzadebaşı, Aksaray, 
u ta.nahmet, Divanyolu şimdiye kadar görülmemiş bir halde idi. Birçok yerlerde hava

gazı ıle tenvir edilen taklar, etrafı titrek ışıklara boğuyordu. 
kad Sa__haht~n itibaren sokaklara dökülen genç, ihtiyar! büt~n ~stanhullu; geç vakitlere 

ar eglendı. Ana caddelere bakan evler, kahve önlerı se yırcılerle dolmuştu ..• 
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- Adamlarımı da bırakacak mı
sm? .• 

- Yooo ... O kadarına karışma. On
ları sonra dUşUnUrUz. Şimdi cevap 
ver, kabul ediyor musun .• 

Don Pedro hiç tereddüt etmeden 
cevlip verdi: 

- Derhal .• Fakat beni temin et
men IAzım .. 

- Sana namusam üzerine yemin 
ederim .• 

1zabella sözo karıştı: 
- Sinyor, dcc11, niçin kcndtsını scr

bl'st bırakıyorsunuz. BUyük babamı 
başka suretle de k-urtarırız .• 
Şahin gUldU: 
- Siz bilmezsiniz, dedi ,haydutlar 

l>leceklerlni anlayınca kimseye ya
ranmazlar. Nerede olduklarını bir 
tUrlU anlnyamayız. Bulundukları ye
rin yanından bin defa geçsek "bura
dadırlar" diye aklımıza gelmez. 

Şahin ile Don Pedro anlaştıktan 

sonra şekli de Şahin buldu: 
- Şimdi, dedi, adamlarını bura.ya 

cnğırır, onlara talimat verirsin .• llk 
öu<'e söylemelisin, ki bir şey yapma
ğa. kalkarlarsa ilk defa şenin canın 
cehenneme gitmiş olacak ... Konuşur
lrnn hnnc,:cr, göğsüne dayalı buluna
calc 

lnsan. verildikçe fazlasını ister .. 
II.ıydut, ölümden kurtulduktan son
ra ilk sevinç heyecanını çabuk unut
tu. Şimdi bir çaresini bulup tekrar 
Şahini alt etmeyi dUşUnUyor; bu fır
~nttan nasıl istifade edeceğini düşil
nUyordu. Adamlarını ça~ırmadan: 

- Yalnız, dedi, size bir yalan söy
ledim. O Yoze serserisinin nerede ol
duğunu bilmiyorum. Uenim yanımda 
dc&ildir. 

- Onu sl'n lcaç1rmndın mı? .• 
- Hayır .. Hiç haberim yok .• 
- Peld ,Don Yozeyi ben bulaca-

ğıu!. Çabuk adamlarını çağır ve AY· 
gırı getırsinler .. 
. Haydutlar, relslı;ırlnln yanlarımı. 

ı;eHyor:ardı. 

Doıı Pedro: 
- Iley, köpek arkadaşlar, diye bn.ı 

ğırdı. 

Adamlar, birden ne olduğunu an-
laınad:lar. Pedro devanı etti: 1 

- Beni kıskıvrak yakaladılar iş
te .. 

Bir kaçı davranmak istedi. Fakat 
sivri hançer reisin göğsüne dayan
mıştı: 

- Sakın davranmayınız .. diye ba-
4'ırdı. Şimdi de öldürtmek mi istiyor
sunuz. Hepiniz toplanıp çabuk eve 
gidin ve Aygırı buraya getirin .• 

Şahin: 

- Hayır, dedi, buraya değil.. Şeh.: 
re, Aygırın meyhanesine getirsinler. 

- Fakat Aygırın şimdi meyhanesi 
yok .. 

- Peki öyle olsun .. Anlndınız m1, 

f\ygırı alıp eski ml'yhanenin bulun
duğu yere getiriniz. linyvan hcrif
icr .. Elinizdl'n bir şey gelmediğini 
b ~r. znten biliyordum. 
, Pedro Aygırı elinden kaçırdığına 

1llç tizUlmllyordu. Onun ne kıyme
ti vardı. Hu ihtiyar adamı esasen 
~ahini ele geçirmek için yakalamış
tı. 

• • • • • 
Diycgo arkadaşı Alvardoyu yaralı 

ve baygın bir halde uulmuş, yara
larını sardıktan sonra reisin yanma 
getirmişti. Dlğer birkac arlrndaş 

dnha yaıılarılla alııı hareket ettiler. 

Şahinin haydut reisi ve adamları 

ile Valansiyaya girişi, şehri aıtUst 

etmişti. TIC'rlrns sokaklara dökiilli· 
yor, bir Don Pcdroyn, bir de Şahine 
bakıyordu. Ağızdnn ağıza blnbir şa-

' 

- imdat .• 
- Haydutlar baskın verdi. 
Şahin dışarı fırladı. Don Pearo

n un adamları ateş etmeğe başlamış. 
lnrdı. Atlarını koşturup evlerin etra
fında dolaşıyor, bazı yerlere ateş 

veriyorlardı. 

Şahin, işin çok ciddi olduğunu an
lıyordu. Bu adamlar, çiftliği yak
mak istiyorlardı. Etrafları sanlmış
tı. lşiu en fenası, çoluk çocuk da 
ın ah volacnktı. 

Haydutlar ateşe devam ederek ba
zı yerleri tutuştururken Şahin a
damlarından bulablldilderinl topla
dı: 

- Hayclutlarla başa çıkamayaca
ğız. Kadınlar ve çocukları kaçırın .• 

Derhal birime araba hazırlanarak 
}mum ve çocuklar içine dolduruldu .. 
Şimdi, bu arabaların geçmesi için 
yol açmak rn.zımdı. 

Alvarclo Ilc Şahin, ld\.lıyayı araba
ları muhafazaya memur ettikten 
sonra atlarına binerek haydutların 

içine daldılar. Şahin, bUtün ınuva[
fakıyetl sllratte buluyor, atını doğru 
dllşmanlarının Uzerine sürerek onla
rı luhç dövUştinc mechur ediyordu. 

GözgözU görmiyecek kadar karan
lık, arabaların kolayca uzaklaşma

larını temin etti. 
Şahinin de istediği buydu. Çolult 

çocııkları kurtardıktan sonra rahat 
rahat, korlrnsuz mUca.delc edebilir
di. O, zaten ölmcl{tcn korkmuyordu. 
Yalnız genç 1zabcllayr haydutların 

elinde uırnkmak istemiyordu. 
Alvardoyu kaybetmişti. Birkaç 

defa seslendi. Cevap v~rcn yoktu. 
llayclutlardan biri: 

- Onunla cehennemde buluşacak
sınız .. diye hnykırclı. 

Şahin, bir baykuş sesi gibi beynin.
do uğuldayan bu sesi susturmak f-

çln ileri atıldı. Tam bu esnada ses
sizce arkasına kadar yaklaşan bir 
haydudun mızrak lrndar uzun kılıç 
darbesiyle atından yuvarlandı. Di
ğer haydutlar, bu fırsatı kaçırma.dan 
Uzerine cullamp kıskıvrak yalrnlndı
lar. 

Sesler dinmiş, blrknc saat evYel 
şen şarkılar yükselen çiftlik ölUm 
stikütuna dalmıştı. 

Don Pedro sahneye cıktı, Şahine 
yaklaştı: 

- Nasıl, dedi, benimle uğraflmnk 
kolay mı imiş. Bana Don Pcdro eler
ler. Başın Vnlnnsiya sokaklarında 

dolaşacak. 

Şahinin elini lcolunu nğladılnr. Ar
tık her şey sona ermişti. Şahin diş
lerini gıcırdatıyor, etrafına. bakını

yordu. Fakat ynpacnk kk bir iş lrnl
mamıştı. 

~ 1 • • • ' • 

Çiftlik binaları alevler içinde ya-
nıyordu. Haydutlar, binalar arasında 
koşuşuyor, atlarını sağa sola 1rnştu
ruyorlar, ele geçirebildikleri kıymet
li eşyaları taşıyorlardı. 

Don Pedro, Şahini karşısına almış, 
onunla konuşuyordu: 

- Artık butlin limitlerin kl'slldi rle
.ğil mi? •• 

- Sen öyle sanıyorsun .. 
- Demek güvendiğin rnr .. Yoksa 

Don Diyegoya mı?.. Merak etme .. 
Yakında onu da ele gcçlrhiz. 

Şahin: 

- Siz alçak bir haydutsunuz! .. de
~di. 

-Olabilir .. 
: - Kadınlarla uğrnşn<'ağınızn er. 
"keklerle uğraşmalısınız .. 

Haydut reisi knlrn bir knhkaha at
tı: 

- Demclc siz kadmsınız ö~ l mi? 
lştc bunu bilmiyordum .. 
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Cumhuriyetin 
harici 1 1 

• lariciye • • 
vını Genel kr t r mu 

dün radvada bir konf rın verdi 
OOn Ankara radyoıutıda iiaffeiye 

Vekllell aliıila genel iM!İHtet ifi\itiYhil 
B. Nttbll Balı bir kbıtfetinj yetmJt • 
Ur. 1tonfem11n m\lhlıii lüitttllahfü 
aJftt!tl ihjol'UI: 

tuBlliüfl,et ııuruıauıu fUiıden8efl 
on MI l@fi8 ~l. Hem 83*1@ 8ii Mi 
lefti ii iiflli 1ayhiüilii liiuıtil ~Hl· 
fi lilö• Uiilri Milli hldlsatlft teiieY
Yil\11 llihb\l " el6diyet n Yaba • 
ölMI i;if ülf döidutatak Jiaa&i ret 
lutacalıf ve flllr roheak dereceae ve 
ınaiii;ilti lfStUneeelttlt, 

ltu demye Miladıfiıiııl ıun Affiia 
- .. dutüftlj ilJül Hıiftlre; 
ai;ül proı .- tw'U1UI iWit@ti iüt
ib\ii; eilüii İlllhileil!t@ uifütil, ta • 
ttWnıefi wya liıattieil detttllilt hulWiti· 
ji9f& 

Dli;I ~ wna. \ütül&ftti 
liuiitlei\ 8111beillft, lti ljUi ölü 
tiiwlılifl iı"l) w iilüıal~ t&W ill
fll iWi Yft iftiM İl&lÜ İlftölt 
•Bleiü -- itil iütt iUü İif 
ttrwM itine ıttBBHt Wf ~ liil& 
IUİlı .. İi1ffl Wfliilil ı&idiiİif, 
~ iW1l. töWiihdii lio~ ellll
ro "il• ili te1dlUH Nif .... 
Mı WViltif, ltiMt fliifiwli klilil • 
llllll& B811Mllüi H 1,11ııt. T'1f;, 

~ lilft .. 8'h• ~ ltil de 
1tıd*titıe~8illil'Wt eıa• 
l\\UI hİİitl; hfıi' .-nw. ~ 
81ktiUeti ltitMİı M ~ hılBilı@Ulp 
it fti\ihUul ~ IUl\ .... 
t..ıaflll; ililBl ~ ithıl" 
ftlllllel Wlüli IMıllMilll. öli - -· Mil Ataütib liUlit ~ illllF 
ftü 8IUli ~Ufiı .... Blf ~ 
leli~ ft H(t_6 __ ~ ~ 
ı'd rin• luill ~ ...... 
ıttütdl ~ ~ ~ 
Bu lftlllt~ .. ~ IWtl Mit&. 
nild ft ~ d&Yifıjiıiıktir.u 
biltlaft ~; 8UtiDililifl 1 & 

iilt htluli ft tiltla;et bla)' lhlll e. 
-- ~= - - -

aıiemı;eeei bit ıultflrı ve t@f ah mı11· 
lakiit üill etlliek, 6 mıntakayı git · 
ilde j@nljietiliel ifieak lillli ideallıil 
ja1fuj bir nawıt metimteye değil, onu 
İloi'\iJi@d liüwete lBllnat ettirmekle 
ffiUftiliUfi oİibiÜf. 

.. iİi, füuıi@l il~ftıWH istikll
Üillı lfufi mıll@Wltft hüjnil llasaillyl~ 
İiYftiMlhi itÜltiB. İUMÜlillZe daya
miiBii bb.l7W1i. bil, Aültır&Un zul • 
ftıit1eft Yifiti pu YlllY@tliıin inki· 
lifdü ı&tWarda aeıu. reailtelerde a. 
filül 8hBiia;dık, ili liettetden ev • 
tel ienaı İünitllllle di.Yüarak sul· 
lill titıilii tiıeii BiÜBÜttitı olduğunu, 
Mfiftü ;üiiıeliil lüih klnaat ve 
\elltitilm tiİlfıü, 8 İU~k TUrkUıi 
lfl'dlyli 18f11Üj Ye lliİUlll olmasay
İlit Ol İ@I Mftililt t~ı kon~ 
tie il~ bldufüöhd •ülhu temin 
Mı~ ~ieüe lllüftftü eWnazdık. 

Milli iiİillba BU~e ifade et.. 
tiliBı iü Biliiil iöB 111\•Biann hl
İlilU,18 İİf İtil İi8i Mbl bir ma. 
-- İİÜIQ MB1il lülU\ıjör. TUrİi 
ifıilllİüWi ftflh fi liidiÜlllil zamaJll 
ftfi lftill@üftbı ietınıiuf\i ltuvvettır. 
ftbt WM İ\l iliii&ÜA iMellisi yat 
illi H llilll IÜQI illi iBhilif ediyot. 

88f1MlllB\ lfiiilP jiphı yok ~ 
her Millit ıtıa, iddltut pre, bir ha· 
tiblii. ilidMihl üıiki1 alet. Ben b\l 
İi8Uil ~. "1ı'i: kuvveti. 
Jabıil 'f&ft IWhl İtli 8'61ll cihan 
ldll ıım İli lif lblhlatı~ iadlaauU 
~ °""' ltilüiıfti. Bu sözU· 
lll'1 ittti@ft Ull ~tqlituft, buncbl 
hef1laqi İli' ~t IUNfiülun bilL 
jH!Nülfte teütıUrUnll gMmesinlefı 
IWh. aH.Jin Yi ililhi JUUiet eden A.. 
titötiı: TUrll)'@iilAli\ coftd \oe siyaal 
~U. Nllld 16flittltt\lil vUcucli 
lltlfitlt 4oıııüeld .. ~ 
lar allsiJeBI ve nihayet hancı siyaseti. 
de ~ bir devlet IJlbl 11u veya bu 
mauumeftltı 11\UtulaMi ilet oJmıya 

Japon Hariciye Nazırı ----------------............ --

Tokyo,!~!~hl:~Y• kadar Çamur 1 u k uy o D d 
hariciye nazırlığında bulunan Ugaki b 1• r ada m o·· ı d u•• r u·· ı d 
nin yerine Haolro Ai'ita getirilfnillir. 
Bu değişiklik beklenilmeyen bir 11ra 

da yapildığı için büyük bit heyecan 

uyaiıdırmııtır. 

i'al müstakil bir ilyaset tenilnine mu 
vaffak olınU§ bulunması, ancak kendi 
kuvveti sayesinde istihsal edllmlştif. 
Ve binaenaleyh bu kuvvet dünya sulh 
ye mUU.lehietinin llimit.l edllr.ıiyecek 

bit mesnedldlr. 

19U bUyUk dünya 8&VafllllD lmllle 
rl lgifide Oamalılı ltt\paratorlutltnun 
İıuta a8am olutU dl llıUliln\ tôl oyna· 
fliıtbt. G6f\l1Uyor kl furklyelilli ltUV' 
ntU lhilunmalit ketıdl.ı l~lli oliUl\i 
ltidlt uattuml sulh lqln aahl çök hf .. 
dab4ıt. 

Meryem, cinayeti kendisinin 
işlediğini süyliyor 

Balıkesir - DUn Savaştepe nahi-ı Gittikçe bUyUyen kavp tecl 
yesine ballı Çamurlu köyilnde iki ya- kilde neticeleninij, btllilardaD 
kın akraba ifasında. blt kavga olmuş, oğlu Abdullah tabanca kurtUAI 
bir kitinin ölUmiyle neticelenmiştir. tından ağır yaralanmış ve ~ _,,.... 

Bu kavgida aaı geçen Çamurlu k6· isabet eden kul'§wılann ı...

,Undeil İamall oflu 22 )'8.llannda Ab geçmeden ölmilftUr. 
8Wlah ile Eftıltt öfha 30 yaılannda Ali 
kard@i Çocültlitic1ır. Dlhl 6tıce bi~ok 
vtlWita k1t1pn ltara Htillb da bun
latdd Abaul1ilhıtt kilfdqldir. 

lu ili '1ltaliı tü'a8i dl henuı uta
•~ •beplerdett dolayı açıit b\l· 
lWUllllttldttı 

Vık& ıttıuı b\l eelll ın-1ilet tut 
lenlhll, ıu... Huuun ltuw M@eyttfi 
de buhıtıdüfu baktt llt lilt lfllltıdl 
ktYPMl~ı 

Tabancanın henüz klmln tll'lll!:'il 
atıldığı teıblt edilemeftilltll'• 
Katil Haaanın kansı ile,,,_ 
tihi tabanca lle ate, edt!ttlt 
6ldUrdUtunU ıadla ettnelttedtra 

Gerek Enüft oflu. atttkil 
yaJfllanDlJltit. 
MUddeiunıumt mttavtnl~ 

Aimı Ait&h, dun ~altlttift old_. 
murlu k8ytlllt ıt4efil talı~ 
lltnıttır. 

Ilı, li:lttııe1e ltel blmıratikı TUH: 
iölll'9tlnlfi meıUUllnl illİIHl blt &Ga 
ruııe iDUdalaa edebUeı:ıik ıudreUI 
Vatlfettı bUhihduliÇa \lmunıl i\ilbun 
biubafaıta T8 ıaame lmk&nları it'ttııif 
ölüfı --------;;...a.-a.ı _____ .....,. ....... ___ .............. _ ....... ...-..ı;...;,......_.-;.,; ___ _ 

ilı, itrdımtıcıa teeaanı ebll ıuı~ 
Yetil iüll vemberuıtn ıtıntle kebtti 
mllletlerllilliltt lllllltah ıareelnlı iUta Pr HUkO.m t 
illii mll1ött ftUfuıüll kıikli i\ıblİli- 1 ta 1 ya 
tibt iıtidili:Vlı ina ıuıil " ül~it 
tfUli\ıııuınu enl ıtıılı iuuhut dtHliilt 

ile Almanyava müraca 
fliil Yi büillah Jlllbiıi bİilftl llfifta 
ilıiil ff tQallilfin lltiia t\itil ll· 
Uf&ii e\lllil lllüBlkfiB Ollilllll, 

İlli, ülil \llll l\illi lı;lıı. iftthllmlilb 
v. ma\\ıtii tı löatl•tııuıtA kumtı 
Halli blf löill ôl4afüö\l sMttHI 
h•llla\lil\ bü . Jill:ll:i\iit4en Pli 
löÜftllfla atuaını tHU1 @il kllVHUI 
«ttllhıl ı:tiliHl'ak ırHrebtlırım itt, 
'rürl iu•vatl ölmasa bu lttlfii: ff 
tloelluli: ~embefl@rı teeeall• ed~BlH. 
lhtlfiliti, llUtntiltllı ıu\hınerilta 
bt iftır1ti11 te Onun li:\ltteU blr ilat
tr ~uıhtrt, ltütH\lıuı. mlltleril "' 
AıliılW111t1 WI. PflaU•it tt 
onub ldamealnde bUtlın sulh latfyen
l~t teıtt uHHlb\I mentu\ ffiUnl'leffi\ç. 
tir. 

Jttq, H (AıA.) - Cıttoaı~. 

•üa millt tıitttımtU ~Ulllldıitaün. 
ftltlBIİ Wt 101\ IBlftllttti ltHttnİft 

~Sltb ·~··· ,. aalttltf ltt• ~lnııt 
" illet• pe• u ~ittda n ~ • 
lirli ılll•mlttlt, 

l'ttt• ti (AıA.) - MUltthttttı lllt 
den tihfi l\ômıyt n lltrUtte bit neti 
i&nitrtttk Mı~tr - Çe-.aloYaM hu.. 
dud\ıftui\ Whiiıiı l\Htltilhtıe b\l ı.ı 
hOkimt\lt\ hlıttmlil t\l\iltrlt\İ lett .. 

ltoma1 zg (A.A,) - l\Ü1lft
man DUleaktrtltti ll .... ftdt __ , __ • 
ki teblll neıtedllmlttlrt 

"İ>\ıçt, iiıt 11 dt ltont cwıı 
oldulu. halde Vött ltbbtfttrtf't 
bul ttitilttlr. ittt aüt ıUttl\ M 
ll'Mat aamhftf ohıuatttır Cumar.-1 
ftll Uı:ll\tl btr ft\Utilttt bM ..... ---· 

~~~ ın~ 

la\t l\ötai\U\ \alttt tllrttl aynt liftllft, Bu görUtd\i! hlltktttdl bb,U~ Wf 
ttl AlMAtt " htl,all tltütkalrlat dt I \\lft\l~\ tittetllibtlttecitt. l'1n"all 
verilmiıtfr. Hakemli) taJ~bi tftUniH • raber :Macar - (elt0tlıbtt1t 
alı iftmttkl1lttn heyttt \ift\ulftl~tlf\t haltltınaa htn'1ıı ~tt httt lttlMt 
94mtUtlt. BüfUttltü tt1dtflndf Ptli te. mediğl rannedlltn~kttdir. 

- - -- - - --- ----- -- -- -
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- Dotru .. B• 'l'90e erkekllllmlll 
IG8teremecllk~ 

tlttll 4• ıuat11lar. Gene failin ıor-
du: 

- Ouo mı ••N18 cOtlrdttntıı .• 
Baı_4•t bot bul~at: 
-: Banat sene kısı? .. 411• 10rda. 
lonra kendine geldi, takat etıphe-

lbal ll&le etmet için açıkça konut
••11 muvafık bulmadı: 

- Bir gUn gelir öfl'8Jltrls.. 
- 8tn70rlta habella11 nereye ka-

cırdılımzı her halde aöyllyecekılnlz? 
H&Jd•t luımtttı: 
- Bls eö7leylnlı, diye batırdı. bt-

almle ellenl,-or muıunuı? •• 
.- Kim .. Ben mi? .• 
- Her halde ben defll •• 
- Aıılamırorum .. 
- Neyt anlamıyorsun .. Don Diye. 

IO)'U nereye gönderdlnlll?. 
- O benden çok senin adamındır .• 
itte tam bu esnada: 
- Bllerl yukarı kaldırınız, kımıl

tamayınıı .. 
Diye bir aeı gUrledt. 
Don Pedro şaşırmrttı. SllAhına 

!ananacak oldu. Fakat karanlrkta
tl Hl bir daha gttrledt: 

- Kımıldama .. 01nrann .. 
Haydut reisinin yanında beş, altı 

kişi daha vardı . Hepsi ellerini kaldır
mışlanh. 

Şahin, bu gUrsesln sahibini derhal 
tanıdı ve gayri lbttyarf haykırdı: 

- Dtyego ... 
Dlyego dev gibi vücudunu karan· 

llkta daha futa gererek başını kal
dırdı. Karanlığa doğru: 

- Hey .. dedi Bir el stllh atarall 
ft rkndaştara işaret ver .. Hazırlansm. 
ır .. 
~onra Şahine dftndO: 

Efendimiz, dedi, siz arata kal-
1uı nrada bulunanlann 111llhlarıııı 

ı .. um alın11.. Jlllerlnl batlayınıs.4 
de dl. 

l&hln ıllratle TUlD.den fırladı. tık 
önce Doa Pe4ronuıı nsertııe yUrUdU. 
Haydut, dlfl•rlnl 1ftlırclat11ordu. B:r 
aralık sene llllluna davranacak ol
d11. Fakat Dlyeso sGIGnQ ondan a
)'ll'm 17ord u: 

- Be7, tendJnı ıel .. dl71 batırdı .• 
Bu samana kadar Şahin de haydu

•dua ellili ll:uvnUlce tıkmıt. hançerl
'°nı dtıttlrtmuıtQ. BtltUn ılllhlarını 
~ldıktan sonra ellerini l»alladr. BI· 
~r blrv dlter h~daUarın da ayni 
.. kilde lllllılarını aldı. Ellerini bat
)adı. 

' Dlyego: 
- Şfmdl, dedi, öbürlerine hazırla

nalım .. Onlar relecek nerede tıe .. 
- 0Dlan kola)' taf•e toyamıya

cacm. Kim pltrae atet eder, geber
tlrla. 

Buna Dlyego da memnun oldu: 
-Oturdutumaı yerden itimizi ya. 

panı .. 
Diye cevap verdi. 
Şahin, Dlyegonun lSbQr arkadaşla· 

rttnU paalrden: cmfOyp cmföyppyyp 
nnı merak ediyordu: 

- Arkada, nereden buldun? .. dl-
1e sordu. , 

Dtyego lı:ababatlt bir çocuk gibi 
boynunu bllktl: 

- Yaptıtım fena ltl dUzeltmeğe 
çalıştım .. 

- Hang-1 fena ıvı .. 
.-. Kızı kaçırnn~ım )'& elimden .• 
- m .•• 
-Tekrar ... 
Şahinin kalbi oarpmaıa baeladı: 
- Ne dl7orsun Dtyeto, Slnyorlta 

.aeredeT .• 
- Btras enel bir el alllh atan o 

idi. 
-D9••ktebv-
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- Tabll .• Halbuki aen bana inan
mıyordun .. Beni korkak bir adam sa
nıyordun. 

babella. haıta, yorgun bir halde 
yaklaştı: 

- Sinyor, dedi ,benim için bllyUk 
1&hmeUere &lrdtntı. 

- Ne zahmeti ıtnyorlta.. Bu be
nim •aılfem .. 

Bu konu,malar iki ttç daklka ıur
memtett. Çiftlik barakalan çatırdı· 
yarak yanıyor, haydutlann bağırış. 

lan bu ıeılere kuışıyordu. 
Dlyego atlar gibi: 
- Sinyor. dedi, çlftllktekllerln 

hepsini öldttrdUler ml ! . 
- Hiç kimseyi öldtırmedller, me

rak etme .. 
- Benim karım, çocuklarım kur

tuldu demek? 
- Hepıl kurtuldu ... Yanan yalnıı 

eşyalanmızdır. Biz sat olunca eşya 
da bulunur. Yalnız Alvardo yok ... 
Zavallı arkadaşımızı öldUrdlller gali
ba .. 

-Ara onu .. 
- Ara Dlyego .. Hiç olmazsa onun 

NUsllne 11.zım olan htlrmetl gösterip 
bir mezarlıla gömelim .. 

Dtyeco, çiftlik barakalarından 
yükselen aleTlertıı ışılı ile aydınla
nan dllzUlkte etrafı dolaıırken Şahin 
de lzabella ile konuşuyordu: 

- Slnyorlta, ılz annenizle &itme
miş miydiniz? 

- Hayır, efendim, )'aln111 gltmlt-
tl .. 

- Fakat nereye gitti. Bana bera-
ber gltleceflnlzl ı~J'lemlştl .. 

- Nereye gltUttnt ben de bitmiyo
rum .. BU7llk bir mUJde tle gelecell· 
Dl BÖJlecll. 

- Pelrl. btıytlk baban nerede? •• 
- Onu da bilmiyorum .. 

Şahin, haydut Don Pedroya yak
Jqtı: 

- Bana bak, dedi, ben senin kadar 
hain bir Jnsandeiillm. SenJ öldUrme
derı de bırakablUrim. Yalnız şartları-
mı kabul edenen ..• 

- Beni sağ mı bırakacaksın?. 
- Tabii .. Seni köpek cibl öldUrUp 

ne yapacağım. Etin yenmez kl ... 
- Fakat ben serbest kalırsam se• 

nl bir köpek gibi öldüreceğimi bllml• 
yor musun?. 

- işte bu o kadar kolay olmıya
cak.. Ama bunu dUşUnmlyellm şim
-dt. mter eağ kalmak, ölmeden kendi• 
nl kurtarmak istiyorsan. dediklerj, 
mi yaparsın .. 

- Söyle bakalım .. 
· - lllvvell Aygır meyhaneci nerede .. 
dlr? 

- Benim çlftllilmde .. Haplıte y .. 
• t17or. 

- Peki. Don Yoze.. 
- Kim .• Ha .• Şu eeraerl mi? .. 
- Galiba senin de kardeşindir •• 
Haydut mUthle bir kahkaha attı. 

muerJ, ayakl'arı bağlı bir lnsantlan 
umulmayacak kahkahayı Dlyego bi
le duımuştu: 

- Ne o efendim. dedi, IOllbet, mi 
daldınız .• 

Şahin, hayatını kurtaran, en büyllk 
intikamını alan aptal a'\amma, tek• 
llflis bir arkadaşı lmlt .ıbt: 

- Sen bize karııma J)17ego. lştııe 
bak.. cevabını verdi ve tekrar haJ:• 
duda: 

- ıııvet. kardettn.. 
-Annemiz, babamız bir olablllr, 

Fakat benim kardeşim dellldlr. 
• - Her ne ise .. Şimdi nerededir. 
' - O da benim evimde .. 

- 1şte seni kurtaracak iki insan •• 
Her tklılnl karşıma getirip teslim et
tllın anda serbest otacakıın •• 



Jandarma genel komutanlığı Ankara 
•atıoalma komisyonundan : 

~~'!r 

'raa.hbUdUntl i!a ctmiyen mUteabhi t nam besabı:ıa olarak vasıf ve örneğine 
tıl'run ve bir takımı yetm~ lira tahmin bedelli yUz subay binek eğeri kapalı 
ıal'f usulile ıı.ıı-938 cuma gUnU 11aat on buçukta satın almacaklır. Şartname· 
~ Parasız olarak alınabilecek olan bu eksiltmeye girmek istly~nlerin 525 lira. 
ık tt'rnlnat makbuz veya sa:ldık ı-';buzunu ve eartnamede yazıl! belgelere 

lnUhtevf tcklıf mcktuplaı mı belli r, •. n saat dokuz b:.ıçu.";a itaJar komisyona 
\>etzn!3 olm:ıları. (7d21l 

[E~ıak ve Eytam Bankası iliınları 1 
taaa ~o. 

c. 28 
Yeri Kıymetl Nevi 

Beyoğlu Teavikl- T. L. 12.500.- Aoartman 

ye Hncı Mansur sokak 
eski 36 yeni 93 N o. 

.Mcr:ıh:ısı 

241.t;O M2 

Depozito 
T. L. 2500.-

hl~ Adres ve tnfsil!itı yukarıda yazılı apartman pe~fn D3ra ile ve kapalı zarf usuli!e sa. 
-...u&k Uzcrc nrtbrmaya konulmuııtur. 

İhale 15-11-938 s:ılr günü saat onda dır. 
?eteklilerin §ubcmlzo mUr:ıcnntla tafsil ut almaları ve bir lira mukabilinde birer 
~o edinmeleri ve ıınrtnnmede yn.~ılı h UkUmler dairesinde tekli! mektuplannı o 
C11ıı •&at ona kadar şubemize vermeleri. (744) (7992) 
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Nafıa Bakanhğından: 

DUGON KALKACAK VAPURLAR 

Diyarbakır - Cizre lıattmı:ı yQz altmeı kilometresiyle yüz otuz 
kilometresi arasmdaki altıncı kısım in oaat ve ray fcrşiyatı kapalı zarf usuli~ 
münakasaya konulmuştur. 

1 - lıftınakasa on bir ikfncitepin 938 tarihine mUsadif cuma gU.nU saat 
o:ı beşte vilayetimiz demlryollar ~aa t daire&indeki münakasa komisyonu o. 
dasında yapılacaktır. 

2 - Bu itin muhammen bedeli bir mllyon sekiz yüz bin liradır. 

3 - Muvakkat teminatı albnıl yedi bin yedi yüz elli liradır. 

' - Mukavele projesi, ekalltme prtname.si, baymdrrhk işleri genel şart-
namesi, fecın! şartname, vahidi kıyasii fiyat cetveli. ah§ap traversle ferşiyat 

talimatnamesi, çimento normu. telgraf hattı şartnamesi, plan ve profilden 
mürekkep bir takım mthıakasa evrakı elli lira mukabilinde demlryollar inşaat 
dairesinden tedarik olunabilir. 

5 - Taliplerin bir defada m az Uç yUz bin liralık bir yol ve yahut de. 
miryol ifi,ni mnteahhit stfatlle ya.pnıııs olınalan. 

Bu ite 21tmek istiyenler referana ve diğer veelkalarnu bir istiday:ı beğ
hyarak mtiakua tarilıinden en u sekiz gün evvel Vekalete vermek suretı1e 
bu it için ehliyet vesikası istiyecekler ve bu ehliyet vesikasını münakasa ko. 
mJayo:ıuna ibraz edeceklerdir. Münakasa tarihinden sekiz gün evvel yapılm 
Mil olan müracaatlar nazarı itibara almmıyacaktrr. 

6 - MUnakasaya iştirak edecekler, 2490 numaralı arttırma, eksiltme ve 
ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur olduklan evrak ve vesaiki, muva.L 
kat teminatıannı ve fiyat tekliflerini havi kapalı ve mUhürlil zarflarını meJ 
kftr kanunun ve eksiltme şartnamesinin tarif atı dairesinde hazırhyarak ll.I 
11-938 tarihinde saat on dörde kadar numaralı makbuz mukabilinde demiryol 
lan i:ışaat dairesi milnakasa komisyon~ reisliğine teslim etmi§. olmaları li. 
znndır. (4374) (7629) 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
satınalma komisyonundan: 

1- .Apğıda cins ve miktan yazılı ve muhammen 15eete1I yazılr on ltalem 
palaska takımı kapalı zarf eksiltmesinde teklif edilen fiyat pahalı görilldü .. 
ğünde:ı toptan ve beher kalem ayn ayn en u fiyat verene ihalesi yapıl• 

mak tlzere 10-11.938 tarih ve perşembe gUntl saat 10 da pazarlıkla satmalı~ 
nacaktır. 

2 - Şartnamesi 128 kuruş kartllrğmda komisyondan almabileoek olan blı 
eksiltıneye girmek lııtiyenlerin hizala.-ı:ıda gösterilen ilk teminat ve gartnazne. 
de yazılı vesikalariJe birlikte }>elli saatte komisyonda bulunmaSL 

Miktarı Cinai . 

600~- Altı ktltflklO: pa1uia takrmı 
3100 Altı kUtUklU omuz kaYI11 
950 Altı kUtiiklU Bel k&YJII 
ltsO .AJtr JrUtUklU Bf1nclllilf0' 
900 Üçlft bir kUtUk 

( 4489) (7822) 
, Dk teminat Tahmin Tutarı Eksilte 
• bedeli me güııil 

Lira K. Lira K Lira K 
247 50 5 50 3300 ()() 
'302 25 1 30 4030 ()() 
1 85 lSO 1 20 1140 00 

5 62 o 50 15 00 
81 00 1 20 1080 00 

(Karadcnh: - 12,30 Karadenlze), (l\Ja- 2000 Nevresim palaska takımı 
rnknz - 11.50 Mud:ınynyn), (Sus - 20.50 1000 Nevresim palaska bel kayı§I 

167 5 00 4 50 9000 00 
105 00 1 40 1400 00 

Mudnnynya) k:ılknc:ıktır. 1000 Nevrsim palaska omuz kayışı 123 75 1 65 1650 00 
GELECEK VAPURLAR 1000 Nevresim palaska süngülilğü 26 25 o 35 350 ()() 

rr.ııneyııu - 16 Karndenh:denl, (l'~r - 6200 Tüfek kayışı 
0.30 lzınittcn) , Ozmir - 10.30 lzınirden). 
(Sııs - 8.30 !\ludnnyndnn), (~l:ırnknz -
16.30 Mudan~·adnn), (Kemal - 9 lmroı.
ılun) gelecektir. 

255 75 o 35 3410 ()() 

$ıhir1iyntrosa 

llll il llf 111111 

1
, ~ !1...1 lljf 'l 
111111111 J, 

JO - 10 - 938 Pazar 
ııiindilz saat 15,30 da ı 
KAN KARDEŞLERi 
30 - 10 • 938 Pazar 
günü okşaını 20,30 da 
l\AN KARDESLTmt 

4 perde komedi •• 

TURAN TtYATROSt; 
Halk s:ın'atkilrı Nnşit, 

Okuyucu SEMiHA 
:'ıflŞEL Varyetesi 
3 Kemiksiz kızlar 

2 oyun birden 
( . \ğamız tliltnlyor ) 

2 perde 
( lloşkadtm gebe ) 

1 perde. 

-KURUN--
11.A~ ve ıu•;·n.s u 

fic:ıret IU\ıılarrnın -.ımllm ·satın son. 
dı:ın itlb:ıren lllhı snyfnlnrında 40, iç say
fulıınlo 50 kuru$; llörf",üncü s:ıyfoda 1, 
ıkincl ve üçüncü:Je :!. birlnctdc 4, baş· 
lık yanı kesmece 5 liradır. 
!Jliyük, çok devıımlı, klişeli, renkli llAn 

•t·renlcrtı ayrı ayrı indirmeler yapılır. 
llı"mıl i lnnlıırın sonllın - satırı 30 kuru;
tur. 
1 lcarf .:ınhiuclle olmıuan kDrük lldnlur: 

Uir defa 30, iki defosi 50, üç def:ı~ı 115, 
ılörl ılcfnsı 75 ve on defası 100 kuiUştur. 
Cç nl lık ilan ,·erenlerin bir dtfası be<la· 
ndır Dört ıatın 'leçen 114nların foılo 

sı:ıtırlnrı beş kuruştan hesap edilır. 

ane hl:met kuponu gtllrenltrt !:ı1 

C'lik IMrı tcıri/ul yıi:de 25 indlrilır. 

l\lHHJN hem do#~dan do#ru)a, ken. 
dl iılure yerinde, hem Ankara caıl•!!::;!;ı. 
de \'akıt 'ı'urdu altında KEMAl.EDOIN 
fHEN ilıin tiürosu eliyle ilan kabul eodu. 

CUüronun lelefonu: 20335) 

Yekün 1097 62 25435 00 

_I _____ _ 
T. C. Z 1 R A A T B A N K A S 1 

Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Tilrk Lıraaı 

Şube ve ajans adedi: 262 
Etraf ve tJcari her nerl banka muameleleri 

Paıa birıktirenlere28.800ııra ikramiveverecek ., 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

on az 50 llrasr bulunanlara senede 4 defa cekllecek kur'a ile aşağıdaki 
plA.ı.a gHre ikrami1e dağıtılacaktır: 

4 Adet ı.000 Liralık 4.000 Lira 

4 " 600 " 2.000 " 
4 " 

250 ,, 1.000 .. 
40 ., 100 " 

4.000 " 
100 " 60 " 

5.000 " 
120 .. 40 .. 4.800 " 
160 " 

20 " 3.200 " 
DiKKAT: Hesaplarmdakl paralar bir sene ltlnc'lc (')() liradan qa. 

(:ı dU~mf1enlcro lkram.Jye tıktığı takdirde o/c 20 fazlaslyle verUe
rcktlr. 

Kur'alar senede 4 defa, ı Eylül, ı BlrlnclkAnun, ı Mart ve ı Ha
ıl r'an tart b !erinde cekllecektlr. 



- KURUN 38-BfRINctTEŞP.fN 1938 

~~~~~~~~~~~~~~~~~il Co~horlyelln 15 inci \~ldönil~ilnil 1 
f Bayanınıza Taın Ayar bir altın 1 
ıl bilezik vermekle kutıuıavınız 
llDEVLET damgah altın bi fezikler Kapalrçarşrda Ağasokak 37 - 39 numaralar~ 
~ Akseki Pazarında ~atılnıakıadır ••••••••••••• 

1<1REM PERTEV 

.1 
1 

ü~tülkD~D Dü~~~ü 
Direktörlüğünden : 1 

Muhtelif isimli bir çok kremler arasında en mütemayiz mevkii alan 
ve yüksek sosiyeteye mensup aileler tarafından kati tesir ve faydaları 

kemali mem::ıuniyeUe tasdik olunan krem yalnız Krem Pertevdir. 

1 - ilk, orta ve lise kısımlarına .)atılı ve •yatısız, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - isteyenlere mektebin kayıt §artla ·mı bildiren tarifname parasız gönderılir. 

Adres! Şehzadebaşı Poli~ karakolu arkası .Telefon: 22534 

KREM PERTEV diğerleri arasmda en eski ve en tanınmış markadır. 
Ve. bu mevkii uzun tecrübeler ve kimyevi tetkikler sayesinde ihraz et
miştir. 

Sizler de, sıhhatinizin vikayesini, taravetinizin yetmiş yaşı:ıa kadar 11 
muhafazasını ve daima genç kalmağı arzu ediyorsanız Krem Pertevi 
kutulanndaki tarifat dairesinde kullanınız. Krem Pertevin gece ve gün-
dilz kremlerini kullanmakla ge:ıçlik, güzellik ve taravetinizi sizler de 
uzun müddet muhafaza ediniz. 

KREM PERTEV bir güzellik sigortasıdır. Bunu kullananlarsa bekle
dikleri istifadeyi temin edeceklerini beyanda müttefiktirler. Krem Per_ 
tev yerine sizlere vermek istiyecekleri herhangi bir kremi derhal redde. 
di:rlz. ..................................... 

~ TEK KOLLU CEı\IALGÜVEN 
1 CUMHUR 1 YE 'I· BAYRAMINI SAYIN HALKA 

1 CANDAN KUTLULAR --------·-----------.... 

Alemdar sineması 
iki film 

1 - O ç ahbap çavuşlar.· 
2 .- Saadet durağı .. --

Or. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı. lstanbul 

Divanyolu. No. 104, Tel: 22398 

~ ....................................... _ .......... , 
Son keıidede piyanko biletinden 200,000 lira Kazanan Küçük Bayan S OFYA söylpyor: 

(Bana bu büyük serveti 
kazandıran bı1eti TEK KOLLU CEMAL ve verdi.. 

kendi clilc seçti 

Son keşidede : Piyanko biletinden ı 5, 000 lira kazanan Muğlada piyade alayında Yüzbaşı Bay Hilmi söylüyor: 

(Bana bu büyük ikrami- TEK K Q L L u c EM AL kendi eliyle seçti veba· 
ycyi kazandıran bileti na posta ile gönderdi.) 

(Anadoluda - Rumelide) (Denizde • Karada) (Vapurda - Şimendiferde) (heryerde - herkes) söylüyOT: 

Tek Kollu Cemal Gişesi 
Sahibi C E M A L G Ü V E N şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etti 
1şte bu sebepten: PiYANKO bileti denilince evvelemirde (TEK KOLLU CEMAL) hatıra geliyor~ ve herkes; 

harp meydanında bir eşini bırakan tek ktlile iktısat sahasında salışan bu maını ınütekait subayın gi§Ct!ine Jroıuyor 

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

İstimlak dolayısile gişemiz aynı cadde ü· 
zerinde Bahçekapıya doğru EMLAK 

BANKASI karşısında (27) numaraya nakil eyledi. Hiçbir yerde şubesi yoktur. 
Yeni Adrese Dikkat : 

(IST AN BUL EMINöNU TEK KOLLU CEMAL GiŞESi SAHiBi CEM/\L GUVEN) 

- . - -
l "lhis8flar U; MqdürlUğü_oden 
--.~ 

1 - İdaremizin Çankırı tuzlasınd n. planı ve §artnamesi mucibince yaptı. 
nlacak varagele tesisatile mubayaa olunacak dekovil malzemesi kapalı zarf 
usul.ile eksiltmeye ko:ımuştur. 

ll - Tesisata ait malzemenin sif Zonguldak teslimi ve mahalline monta
jm yapılmnsr, muhammen bedeli 13500 lira ve muvakkat teminatı 1012.50 Ji_ 
radır. · 

m - Eksiltme S-12-938 tarıhine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de Ka. 
Jjataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyo:ıunda yapılacaktır. 

IV - Plfuı ve şartnameler parasız olarak her gi:n sözü geçen şubeden a_ 
lnmbilir. 

V - Eksiltmeye .iştirak etmek isti yen firmaların fiatsız fenni teklifleri
nl j>laı:ı ve detay resimlerini tetkik edilmek Ü?...ere ihale gününden en geç bir 
baİta. evveline kadar inhisarlar umum müdürlüğü tuz fen şubesine vermeleri 
ve tek1iflerjnin kabulü:ıü mutaz.ammm vesika almaları 18.zrmdır. 

1 
Askeri Fabrikalar 

ilanları 

fürıkkale yaptırılacak kalörifer 
tesisatı 

TahmL-ı edilen bedeli 140.000 lira o
lan Kırıkkalede yaptırılacak kalörifcr 
tesisatı askeri fabrikalar umum müdür -
lüğü merkez satın alma komisyonun· 

ca 16 birincikanun 1938 cuma günü 

saat 11 de kapalı zarfl::ı. ihale edilecek

tır. 

Şartname 7 lira mukabilinde komis_ 
yondan verilir. 

I 

Nede-n 
"' ,. 

Aspir:in ? 
_Ç"bnküASPIRIN seneler 

denberi her türlü soğukaf· 
J ~ 

gsnlıklarına ve ağrılara karşı 
}esiri şaşmaz..,'bir .. ilaç olduğunu 

fsbat etmiştir: -
' . 

A _S,..P- l .. R 1 N in "" tesirinaen 
1 

emin:Olmak~Jçi.;:lütfen " - _.. ..... 
' _.marka_, 

_sına,..dikkat:_ediniz. 
) 

I 

Türk Hava Kurumu 

BüYüK PiYANGOSU 
Birinci keşide: 11 ikinciteşrin 938 dedir. 

) 

Büyük ikramiye 40.000 liradır. 
Bundan baska: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle <20.000 ve ıo.OOo) 

liralık iki c:det mükafat vardır .. VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile Vinci maddede yazılı 
toz fen şubesinden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve yüme 7,5 güvenme 
parası makbuzu veya ba:ıka teminat mcktubll!'!•• ihtiva edecek olan kapalı 
zarftan eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen komisyon 

Taliplerin muvakkat teminat ola.; Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonUO 

başkanlığına. makbuz mukabilinde vermesi lazımdır. (7657) l 

• • • 

I - Şartna~leri mcdbince satın alınacak 50 kiloluk 150.000 adet ve 100 
kilo~ 180000 adet tuz çuvalı ayrı ayrı kapalı zarf usulile eksiltmeye kon· 
nrtŞ;ut. 

lI - Muhammer.. l.•~··at: 50 kilolukların beheri 23 kuruş hesabile 34500 
lira ve muvakkat ~n .... tı 2587.50 1i ra, 100 kilolukların beheri 41 kuruş he. 
sabile 73800 lira ve .;r.yr~ kkat tcmina tı 4940 liradır. 

Izmirde teslim edı1dıği takdirde behcrine 50 kilolu.klar için 25 santim ve 
100 kiloluklar için de 50 sa:ıtim zammedilir. 

m - Eksiltme 7-11-938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 50 lik çuvallar 
Baat 15de100 Jük çuvallar saat 15.30 da Kabata.~ levazım ve mubayaat şu· 

besindeki alım k!>~isyonunda yapılacaktır. 

V - lıfilhtlrlü teklif mektubu:ıu, kanuni vesaik ile yüzde 7,5 güvenme pa. 
rnf't makbuzu veya banka temin~t mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf_ 
laTln ihale günü eksiltme saatlerinden yarımşar saat evveline kadar yukarda 
dı fı<'Çen alım komisyonu başka:ılığma makbuz mukabilinde verilmesi li
. drr. (7731). 

S25D lirayı havi teklif mektuplarını mesut ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz .. 
mezkur günde saat 10 na kadar komis. 

yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 

sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerinde. 
ki vesaikle mezkur gün ve saatte ko

misyo:ıa müracaatları. (7S53) 

Dr. Murad Rami Aydın 
Taksim - T r !iruha .• c.!, Tarla başı 

caddesi ı ' o. 10 Uda apt. 
Tel: 41553 

• ..... 191 ............... . 

Sahibi: ASThl US 

Ne~riyat MUdUrü Refik A. Sevengil 

Müzeler arttırma ve eksiltme komisyonu 
riyasetinden; 

Yapılacak iyin cinsi ve 
mahiyeti 

Türk ve İslam eserleri mü
zesindeki Tabha:ıe bina-
sının tamiri. 

Keşif bedeli 
Lira K. 

5489 24 

Muvakkat 
teminat 
miktan. 

Lira Kr. 
412 00 

ETcsi1tmenin nerede (il 

hangi tarih 'V6 saat~ 
yapılacağı 

Asarıatika milzeleri ge
nel direktörlük dair~~ 
de 1-11-938 tarihi.J.ı.o.
salı günü saat on dörtte'° 

dir. 14 de. ti 
Siil<>ymaniyede Türk ve lslam Eserleri müzesinde mahkukat müze:~ it~ 

haz edilen Tabha:ıe binasını:ı bcrmuci bi keşif tamiri yukarda yazılı güX1 
saatte açık eksiltmeye konmufitur. Keşif ve şartnameyi görmek istiyenl~ 
müzeler mimarlığına, tamir edilecek yeri mahallen görmek istiyenlerin .'l'ill'Jl' 
ve İslam Eserleri müzesi direktörlüğü ne talip ola:ıların da en az 3000 ıu-sl 
bu işe benzer iş yaptıklarına dair idarelerinden almış olaukları vesikalara 1'; 
tinaden Istanbul vilayetinden eksiltme tarihinden 8 gün evvel müracaatla al t 
mış oldukları ehliyet ve 1938 yılı:ıa ait ticaret odası vesikaları ve muval<~s. 

_. ... ._........................ teminat makbuzlarile eksiltme gününde müzeler arttırma ve eksiltme koıı:ı.iS" 
yonuna müracaat etmeleri • . (7493) 


