
PAZAR 

9 
ılavemizf e beraber bugün 

16 
SAYIFA ••rlnevvel ı 938 

YIL: 2t. 3 

Sayı: 7453 .1553 (STANBUL - Aı.Kara t;addesı 

Posta kutusu: 46 (/stnnbul) 
l'eıgraı aurt:sı: Kurun • Jstantiut 

Telef. 21413 (Yazı) 24370 (idare) 

---·wwwwawaw•mn__.....•-•••a&.--

Sayısı her yerde 3 Kuruş 

• derhal İtalya ispanyadan gönüll .. • 
erını 

geri almaya karar verdi 
- Erzurum hattı 1 General Fraiıko da bunu kabul etti Ankara 

Erzin cana vardı 3 yeni ani ş naya doğru 
Trene kavuşan Erzincan bayram yapıyor 1 . .1. "t 1 
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Kadıköy hali 
tazao Asım Us 

lindıköy csnnfmın bclcıliycye mü
racaat ederek orndtı.ki bal binasının 
açtlııınsını btcdiklerinl, lstnnbtıl be
lediyesinin bunn. cevap ,·ermediği i

çin nıütccssir oldukJnrını yıızmı~iık. 
l{Q.(J.1k()y c nııfmın bu tccssürlcrlnc 
knrşı lstnııbtıl !'cbzc tınlindeki k;ıbzl
nıaııar da belediyeye biı· ıırzıhnl ,-e
rerek lfodıköy , ,0 Uskürlıırdaki bıızı 
toptancı esnnfın ıniistnlL'<illcr ile giz
lice anlaşarak meynı , ·c :-ebzcleri h~
lo göndermeden nldıkların<lan şikn
Yet ctmi:;ıler. u:ııbzimnllar kendileri-
.,., d'. d uzı·to ımı·ası 
uın ukklln klrn.sı, ep 
,·ermelcrlno mukabil bir ıo~mı top-

t .. 1 b t .,. Jını·ckctJeriıulen .. neı arın u ıu .. 
·· cı·ck bal ka

zıyan ettiklerini ileri sur 
~akçılığnun ıııcn'ini isteıııi~lcr. 

u söyliyeliuı 
ller şeyden evvel liun 

1• ııki.l" esnafını ki biz bu mcscledo ~a< # 

h 
' . · ··ıınıtuula J{u-

nklı buluyoruz; tı! ııı ~ 
dık.. h ı· i ımn ını o taraf hal-oy n ın n nçı .. _., 

1 dnn go.-uyo
kınıo da menfnnti fca >111 

ru Z
. b U 1\fnltcııcdcn, ynhut z. tra ug n 

hmittcn lindıköy ve ch·nrı bnlkııun 
. ·ı 1 scbzelcıin 

iht:i-yaçları Jçfn gctırı eı 
_ .. di ·ıııuec:i Ii\zım-

tloğrucu. Kn,lıkoye in 1 

b ı tnrnfııuı ~e
gellrkcn iptidn. lstnn u . kliye ınnsrnfı 
\,iyor. Bunun için bır nıı 

dildlktcn soıı· 
oluyor. llnlılo ınezııt c . 

fındnn yenı 
r:a da tekrar c~ıuıf tnrn • 

, . ·Herek Juı<lı· 
lıir nakliye mesrnıı ,cı 
köyo "cjtüı·iiHiyor. '}'nbii olnrak .. bu 

.,, n-..·ntıarı uzc-
tazla ıunsrnflıu· sebze " . 

. _ . ftıın bu guUıı 
ı·ino bi nıyor. Digeı· tıu n - . 

b. ıer tazcligı-
gelmeler nrasmdıı ~c ıe .. . Esnnf ıçın 
ni do az çok knybcdi.) or. 

hık oluyor. 
de l~umsn:.ı: l>ir yori!1111 

. · ı ık1nın ,.e es
Ka<lıküy ,.e en ııı·ı ın 

k r ... ı htıınl>nl 
aafmm bu zıu·aı·Jnrııııı. n • 

k • Juıli açnıa-
bele<Uycsinin bnrndn ı . • 1 p .;ndur. 
mak için gösterdigl se >C •• 

l tıal olınn-
"Bir şehirde birden faz tı. • 

1 ·kcıile...,iı'::.C 
sı do<Yru değile lir. 11 n ıııeı · ' 

0 k 1 t uetice::.i o-flyntlar knr7ılıklı re n le . 
.. •(ICr Bclcclı-

lnrnk dnhıı İ) i t un3 l·un c • 
l " yenin 'nrldntı dn ar ar. 

1 . l llı·ı·<lcn fıt:ıla Illr kero bir !>,'<' urc e 
ıı - knbul c-

hal olmaması hir Jrnide < 3 c _ 
'b. da•'"Illlk 

dilebilir mi'! ı ... t:ınbul gı 1 
.... 

• 1 f' kir tur dc
olma,·nn ı:-ehirlcr lçın nı 1 

# • • J<'tı){at 1s-
receye l.:tıtlıır eloğrucltu • - . •ıı. l tnııbuhın da-1 
t:ınbul lçin dcgıl. 1

' ın "' 
ha zı,·ıule n<lı .;chiı'dir; ken<fr•i lH·~ıı 

" ' - •- Jıın uıı· coğrafi, Jıcnı ıuuıunı bn~:ın< . -· 
- d k .... hu \'ilayctı t.c~kıl 

Yllfiyet tir; ıuı 1 11
·' • • 

eden nıuhtclif şchil'lcrdcn 'e knsnb~-
1 11. l tnııbulun nınhtclıf 

Jardnıı b r c ır. " 
beledi) e clııil'derinc arrılııu7 olııınsı-

b P 
'
·c hikmeti <le budur. nm se c 

E~cr hal n~nınk i-;;inin gayesi s~clc-
Cf! bc>ledfycco ,·ariclat nlnıakt:rn. ılJa-

b J llc·•t,·(lı ht nn hnlda bır<lcıı 
re~ u u ~· " , . . -

Erzincan, 8 (A.A.) - Erzinc:mın 

hasretle beklediği tren, gece buraya 
gelmiş ve bugün saat 10 da şehirli, köy. 
lü binlerce halkın coşkun tezahüratı 
arasında istasyona girmiştir. 

istasyonda yapılan takın kurdelası 

trenin girişinde dördüncü umum mü
fettiş general Aptullah Alpdoğan ta
rafından verilen bir nutuktan sonra 
kesilmiş ve tren, general ve Erzincan 
valisi ile hükumet erkanını ham'1 oL 
.duğu halde, halkın sürekli alkışları a
rasında istasyona girmiştir. 

Bu sırada yüzü mütecaviz 
kesilmiştir. 

kurban 

Müteakiben vali ve diğer hatipler 
tarafından heyce.anlı nutuklar vecilerek 
Atatürke tazim, minnet ve şükranda 

bulunulmuştur. 

Bütün Erzincanlılar sevinç içinde
dir. 

ATATORKE ÇEKiLEN 
TELGRAF 

Ankara, 8 (A.A.) - Ankara _ Er
zurum demiryolunun Erzincana var
ması münasebetile, Nafia Vekili tara 
fından A tatürke ve Başvekil Celfü Ba-

(Sonu: Sa. 6, Sü. 5) 

n aşmasın a ya ın a 
bir neticeye varılacak 

2-Fransız- lngiliz 
Erkanıharbiyeleri bugün 

görüşüyor 

3 - Macar - Çek 
Müzakereleri de bugün 

başlıyacak 
Roma, 8 (A.A.) - öğrenildiğine 

göre, faşist hükumeti, general Fran
konun muvafakatile ispanyada çarpı-

• 
şan ve muharip kıtalarda 18 ay hiz-
met etmiş olan İtalyan gönüllülerinin 
derhal geri alınmasına karar vermiş-
tir. 

• * * 
Roma, 8 (A.A.) - Salamaııkadan • 

aşağıdal:i tebliğ neşredilmiştir: 

''General Franko, İspanyada inbta. 
sız 18 ay hizmet eden İtalyan gönül
lülerinin derhal memleketlerine avde
ti için tertibat almaktadır. Gönüllülerin 
mlihim miktarda geri alınması işini de
ruhte etmekle Franko ispanyası hem 
beynelmilel emniyetin teessüsüne mü-

(Sonu: Sa. 6, Sı'l. 1) Alnımı 11,tısat 'l\razıM 7ıarioiyc köş7dl1icl c §ere/ine 'Verilen ciyafettc Harfoiyc \ıo 

Belediye intihabatı dün · Alman ii~t;;;ı~azırı 
a~şam ~?na erdi bugün geliyor 

Reylerın tasnıfıne gece geç .. . 
vakte kadar devam edildi Dun Ankarada nazır şerefıne baş· 

vekil tarafından bir ziyafet verildi 

B. Huzn·lt 

Ruzvelt 
Casusluğa karşı 

Tedh!r a·ıyor 
(Yazısı 6 ıncıda) 1 

İstanbul Şehir Meclisine aza seçimi 
dün akşam sona ermiştir. Sa:ıdıklar 

kaymakamlık binalarında bulundurul. 
muş, geçen günler zarfında reylerini 
atmıyanlar medeni haklarmı kullan -
mışlardır. 

Sa!ldıklar akşam yirmiye kadar açık 
tutulmuş, sonra kaymakamla ve inti
hap heyetleri önünde mühürlenmiştir. 
Sandıklar bilahara açılmış, ve reylerin 
tasnifine gece geç vakte kadar devam 
edilmi~tir. i\'eticelcr ancak bugün belli 
olacaktır. 

ı;, .... t: ··"il j avemlz 
Osman Cemal ve Hikmet 
i\liinirin niiktcli yazıları, 
~en fık ralarilc ve karika-

türlerle mizaha tahsis 
edilmiştir 

\'arın 

1 Seçme Jnzılnr _______ _. 

,(Y e.:z.ısı 5 incide) 

Çinıento şirketleri 
Cç ny kn<lnr oluyor. lliik\ıınet nıenılekctto çimento istllısnUııl 

<lC\lctJcştirıncğe karar \'crmi~ti. Bu kıırnr J~tibank tarafınc1M TUrk. 
Aslım, Anadolu çimento fnbriknlnrı iılnro lıcyetlerino bildirildi. Bun· 
<lnn sonra çimento sirkctlcrlnlo unmmt hcyeOcri toplnmnnk üzere gn
zetclcro ili'mlnr , .c;ildi. Hem do bir clcfa değil, biribirini milteııJaı> :il~ 
defn ilan neşredildi. Fakat, gnriptir ki tnıgUne lm(lnr bu heyetlerin 

toıllnnclığı göriilmocli. 

Acnba lmbank tnrafınclnn hUkinnctin satın alnın kararı tcbllf;: 
c<lilc'llği Ye bu tcbliğdcnberi üç nyn. yakın bir znmnn geçtiği hnlde n~ 
<len dolnyı çimento :;-irkctlcı•iııiıı umumi heyetleri lıir türlü toplnnJI) 
eks<'riyct ynpamayor'?. Yoksıı çimento şirketleri icln en hayati bir nıo
sclo ıncvzııul>nlıis olclnğ'UıU\ göre his ndnrlnrın menfn:ıatlcri toplanıp 
konu ,mnkta değil midir? Yahut lıir t.nrnftmı umumi heyetlerin t.op• 
lnmn~o;;ı için j)t\n yaplıdığr lınlde diğer tnl'nftnn bn heyetlerin toplan• 
mnlnrı nrzn edilmediği, birll>lrlnl ınUtenkıp üç cldn ilftn yııpılmnsmn. 
ı·ajl·mcn ek crirct hnsıl olınnınnc:ı <ln. 1Jtınc'tnn ileri gcldii:,'1 yolumlııki 
l'İ\'ayetlcı• dıi~ru mudur? 

HAS.t'L"i :KUMÇAYI 

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

.1nmın u 19 38 R ES i M Li HAFTA o~r: .. mıı~., ...... ; .• 
(Snnıı: Sa. 6, Sıı. 5) 

-~ Oördilncü sayısı bugün çıktı - On binlerce okuyucu tarafından takip edilen tam bir ev mecmuasıdır 
Muhtelif yazılar, Italyenca dersleri - kadınlara ·s örnekleri 

_Renkli kapak icinde 36 savf<l s kuruş 
Mltlı~e~~nneır©Jeıre ıs~eyHlfilB~. • 



Musolini Fransız - italyan yakın
laşması hakkında ne düşünüyor? 

Okunan 

5..d>ylenen 
=:======= 

Kral Kostantin heykeli 

A tinadan gelen telgraflarda bu. 
gün, kral Koetantin heykelinin 

ldlpt merasimi yapılacatı bab1edili-
70r; mütt~fıkimiz ve doetumm Yuna. 
niıtanın çahıkan Baıvekili general Me 
takaaam müteveffa kral hakkında bir 
autuk irad edeceii bJdiriliyor. 

DUtünWUr n Yunan ricali siyasiyt 
n ukeriyeai, ıözönüne getirilırae 

18rWtır ki. kral Kostaııtin hakkında 

.as 18ylemek hususunda en lalihiyet.. 
tar At buıüııldl diplomat ve dilnkil 
asker Metabutır. 

Kral K.ostaııtinin babası, kral Jorj, 
Wrinci Balkan harbini müteakip Sell
nlkte vurubmıftu. Koatantin tahta 
ıeçtili giln bir Yunan • Bulıar ihti
Wı karpamda ldl ve bu Uıtillf müt· 
teftkler aramda ildnd bir Balkan bar. 
Wne 1tbeblyet verdi. Yunan eillblın· 
mn a.ferile neticelenen bu harp devam 
ederken kJ'llm bir ku çocup dUnyaya 
ıelmiıti. Kral Koatlntfıı yeni cloian 
prensesin isim babalıimı kumandl et 

tiif ocduyı verdi. Yunan efsun alayla. 
n, Bulıarlan müdafaa ettıkleri Krea
Da boia.mıuı iSbür tarafına atmakla 
bndilerine cumaiblll ve Sofya yolunu 
açmıflardı. Zafer trampetleri çalınır • 
bn Kumbuoe mevkilnde olan ordu, 
Jd1çük premeH .. NUd., (Zafer) lladni 
ndyorda. 

• • • 
S omaları o kadar çok .mıen, 

htlrmet edilen, Kral Koatantln. 
birinci ve Udnd Balkan harbiabı mfm
lekete açtJIJ yaralan bpamap ut
ntır'bn. dUnya harbi batladı Ye kral 
Jrend•m bu defa Jen1 fakat çok bilyilk 
bir uyut melde brpmda buldu. 
Kanıda Alman ordulannin durdunıl· 
muı, Çanakklleye asker ihracı V nü. 
seloeu harekete getirmifti. O Yunanla. 
tanın ele geçirdiği aruiyi kafi bul. 
muyor kral Koatantlni bapnda tlç Bi 
anı tahtJnda c6rmek istediğini .ay. 
IUyordu 1 Bunu temin içın de o ka.. 
dar zorlukla alınan prld Makedooya
)'J; dostluklamu temin maka.adile Bul. 
prlara terkediyor ve Çanakkaleye 
11evkedoceği bir tek Yunan fırkuile de 
'bofuı geçecelinJ iddia ediyordu. 

Kral Kostantin, bu fikirde deiilc:U. 
Blnna tllıtJna oturmak mı istemiyor, 
70ba bir Yunan fırkaıile bu muazzam 
itin halledilmesi fmklnı olmadığım bil
diği için liıi V eııizeloeun fikirlerini red
dederek onun parlak projelerini riyaset 
ettiği tillayi kral.ide aalihiyettar u
brl ricalin mUtalealarile kıymetten 
iri bir hale cetiriyordu 1 

OcilnkU askeri rical araamda ç... 
nakkalenln bir fırka ile değil, birçok 
bra ve deniz fırkalarite dahi geçile
mlyecell mUtaleasmı serdedenler ara. 
11nda erldnı harbiye! umumiye reiıi 
general Dosmaniı ve onun muavini 
oJan miralay Metabaa da bulunuyor
du. 

O Metabu, bugOnUn bepe!ldll o. 
lan general' Met1baatır. 

Kral Koatantln. Makedonyadan bir 
kanı toprapn verilmesine taraftar de· 
iildi, Yunan ricali siyasiye ve ukerl. 
yeaindcn birçofu da bu mUtalcada 
idiler. Venbdos meclisteki ekterivete 
cilvenerek tuyiklerini fazlllaıunyor 
n Yunanistan kralın çok mUtemekldn 
çok metin ve &kiline olan siyasetine 
ralmen, bir uçuruma doğru yuvarla
nıyordu. 

Fran11Z muharrirlerinden Re,mon 
Ekoliye, Miinib anlaflmll minuebeti
le, Muıolini ile evvelce yapanı oldu • 
iu bir mGWuıtı neıretmektedir. "Jur. 
nal,. pzeteaincle pkım bu mOUıJaıtm .. 
au kıammı alıyoruz: 

Muıollninin harp hatrralanııin Fran
auca tercOmeai nqredilmiftL İtalyan 
baıveldll bana, bu vesile ile, ilıd milletin 
yanyana mli§terek bir ideal ufnmda 
çarpqtığı tlperlerden pyet basit bir 
tam-la, fakat kuVYetle blhaedlyordu. 

- Siper arkadqlıfı en emin arkL 
daılıktır. Bilir misiniz, biltUn büyük 
Avrupa devletlerinin bqmda eekiden 
harbetıniı biri bulunsa, unnedu· 
sem, en milgkUl meselelere bak ve 
sulh dahilinde bir hal çareal buluna
bilir. 
Kendisine eaJd Franm askerlerlnhı 

İtalya ile Fransa arumdaJd ihtlllCla. 
nn balledilifinl memnuniyetle brpla
dıklarmı alSyledim. 

O .sam, MuaoJinfwin çenetl ıerll
di, ı&leri dUfDnceli bir hal aldı. An
ladım ki, daha ıesenlerde lmn••nın 
mualtedeye ratmen, henGa ortada buı 
bulutlar kalmııtı. 

Birdenbire ıiyaat mGaüerelerdekl 
muvaffakıyetl ile Ud millet aramda 
bir rol oynayabilecek mlhlyette c.Ju 
Juvenelden blhlettlm. Vaktile benim 
yanımda .aytenmiı olan bir tase İtal· 
yan bapekili de iftirak ediyor clbiY
dL Bir eün Arlatid BrilD, milttakbel 
d6nler misakı murab.haa haklmıda fÖY 
le demiıti: 

- Ah f'I Juvenell Ne kedi clbl bir 
hayvmdır ol 

Hakikaten bu kedi clbl Javenel fikir 
Ye hia lleminde herııe.l telıhir edici 
bir kuvvete Mhipti. Muaolinl de bir 
çokları clbl bu aUıre b.pı1mııtı. Ju. 
Yene! de ild bllyflk Akdenb devleti a
rasında usun n1111ndınberl belrlenaı 
yakmlapnaJI teminde pek tDOr1uk tek
memfttl. 

Bununla beraber, dartıer mlakı DL 
hayet ortldan ~p citmlıtl. Pabt 
V enedilr mllzakerelerlne, Brennere u
ker c&nderilmeaine, Roma anlqmalan. 
na rafmen, Streaa cepheainin teıekktll 
ettiği cllnlerde bile, Muaollni dört
ler miaakml sadık bulunuyordu ft, 

Yunan efkinumumiyesi, Yunan va.. 
tandaJI Venizelosu, kral Kosta'ltine 
karp takip eylediği hattJ hareketten 
dolayı affetmedi ve onu lntinabatta a
demi muvaffakıyete uğr1tarak mevkii 
iktidardan u.ıaklqtırdı. 

• • • 
Ç ok HYilen kral KoatlDtfıı men. 

fasından kendini seven milleti 
arasına avdet etti. Onunla beraber, men-
falarda olanlar da memleketlerine 
d8ndUler. 

Tahtına aeçtiii 1Undeıı!)eri blnblr 
aiyut pile ile uırapıı kral Ko•tln. 
tin, Yunaniatana avdet ettili ciln mil· 
leti, Venizelosun sevkeylediği 1ergil. 
aqt ıiperleri l5inde buldu. 

Kral, ricali aiyuiye ve ukeriyenlıı 
mUtaleaama müracaat etti. EmrivAkii 
kabul ederek harbe devam edilmesi 
arzus•1nda bulunanlar vardı. İçlerin • 
den pek an başta yine bugilnldl :Bq.. 
vekil general Metabas, Anadolu se
ferinden vuıeçllmeai tavsiyesinde bu 
lundular. Kral bu tavsiyelere de ria. 
yet ettL Fakat hldfaat bu anunan ta
hakkukuna meydan vermedi. Bir mUd. 
det aonr1 kral yine vatanını terk mec
buriyetinde bldı. 

kencliainin aöylediiiııe gCSre, böyle ol
masaydı A vrupada yeni bir aıılqmt 

teminl kabil olamudı. 
İtalyan bııvetdJlnln Hami de Juve. 

ne1 bıklrında o ıtınJerd•.-Syledlli met
beclici tasleri unutmmncatnn. Mu-
aolini: .. 

- Ah 1 dedi. Vaktinde onu dinleme. 
dllderl ne kadar fena oldu1 

Musolininin oğlu 

MwıoUnlnln kUçUk oğlu fayyaıecl 
Bruno Mwsollni nifa.ıılanmıttır. Bnmo 
21 y&flDda olduğu halde, n.lpol ısı Cina 
Roberti 22 yqmdadır. 

Cbıa, ttaıyarım ta.nmm11 bir ailesine 
mensuptur. Babuı vaktl1fe "Oornale 
41t&Ua.. da tiyatro tellklcDerl )'UaD 

bir muh&rrfrdl. Scmn.dm '1nJgtınldl 
IUl&t dairell,, mtıcmrtı olmQltm'. X.. 
zm dayım da fqlat lc!anel kunıldula 
l&IDaD ilk maliye DUU'I olan VJnçemo 
Tangorradır. 

iki nipDb duıtınJerl için 29 tqrbL 
evveli Jııtthap etmltlerdir. O gl1D !tal· 
yada fqizmbı 17 ne1 yıld6nUmll ku~ 
lulanacaktır. 

Gümrükler Umum Müdürü 
Evvelki ıfl:ı Edirne ve Uzunköpril 

gilmrllkler1Dde tetkikat yapmak bere 
gitml 10laıı GUmrtıkler Umum Kildtlrll 
B. Mahmut Nedim GUndUzalp ve latan 
bul GUmrUklerl BqmUdUril B. Musta
fa Nuri dtın tehrlmbe dlSnmUflerdlr. 

Yunaıılıtanda tekrar kraliyet iade G . 
edilmittL Fakat bu defı Atiıılya ge. a 1 p ar~ n 1y0 r 
len Kostlnt!n değil, kenükleri ldll.. M.amlJ Halim Pa••nm İltan· 

Kostantln, Yunanlstanm en mnhim balda &14ılı IOD zeTcealnden tim 
devrelerini flf&DUI, bir kraldır. Tah- 41 tahminen 19 J&ljlarmda biri 
tmda bulundufu mfiddetçe, onunla m, biri erkek Uda çocukla 

- §imdi olmu mı? Diye IOC'dum. 
ttalJ&D bqvekilinin Hainde bir kor· 

ku blueder cibl oldum. Userbıe ta 
bir buslnllk ı,ımifd: 

- Bugün, dedi, belki biru lef b
lmmzt bulunuyor-

Ondan aoma MlJre1 Ancelodan, Ra. 
fael'den, Tltlm'dan blıbtettlk. .. 

Son yağmurlar 
Bir çok büyük zararlara 

sebep oldu 
.AJAkalı makamlara gelen malbıata 

g&re geçen haftaıım 8011 gUnlerl için. 
de )'Ul'dun muhtelif mı:ıtakalarma y&-

faıı yalnıurl&r ve ~ haaıl o
lan eeller gene bir çok Ara'& lebep 
olmuttur. 

Akeebir mm.ta.kasma yalan efddet 
il yatmurlar dola~ ~ 
~bir kacbn• yıldmm. w et· 
mı, ve kadmı derhal öldUrmUttUr. 
TulukGU D&hı,.toe bqb Kurq1 ta. 
yllnde bir 6k0z yılchrmıla 6Jmtıf, lele 
kapılan iki çocuktan &l)cak Wr tanesi 
bolulmaktan kurtanlabilınft. Bu 
k6yde 2SC50 kilo bafday, 80 kilo araba 
11&p harap olmqtur. Yumak nabi,..t
ne batlı Çeltik kaybde amo kilo 
buğday, 3020 kilo arp:ı, nahiye merke 
zinde lae 607.500 kilo buğday hasara 
uÇ&mıftır. 

Seyitgazi lranumıı:ı Kırka nahiye· 
ı~ bağlı Numanoluk köyfhıde 22 da. 
var, 3 Blğır, 29.520 kilo buğday. 8916 
kilo arpa, S65 adet l&1D&1l ll'lhası, 228 

lira kıymetinde eeya, BarbuaD klSyUu 
de 2310 kilo buğday, 73> kilo arpa w 
12 adet araba buara utramıltn'. 
Oe1-Dlıa llun.tlı k8y0nde JBiu 

Jalmurdan bud oı.. eeller iti delir 
1111111 ,..., ıı.artıbltı ,. Setarb 
derelerbıde iki k&pıtlytl harap etmte. 
QebD orinanlarmdan k&ntlr tmall lçln 
JrMlbntı yllzleree kantar odun ne klS

mllr ylUdO bee arabayı a1ıp gMDrm.Uf
tnr. Karabmımda yalan yafmurlar 
l8e ınoıo kilo hDmfl 11Jat.ımetır. 

Slmerhank amam m8dflrl 
Avrup11daa geliyor 

Bir milddettenberl Avrupanm muh

telif u.nayi merkezlerinde tetkiklerde 

bul\Dl.ll Stlmerbaıık Umum llldilrll 
B. Nurullah SUmerin bugOn §e)ırfııme 

gelmall beklenmektedir. 
B. Nurullah Stım.er tetJdlder emıa· 

smda uiradrğı Londrada Uç llUlllarah 
dört aenellk sanayi profraım etrafm. 
da allkadarlarla temaslarda bulunmue 
tur. 

• • • sıkı mOnasebette bulunan, ve &llmiln.. baJatta olup olmachldarı. aerede 1 tillf kuvvetleri kral Kostlntini, den aonra Yunanlttanm kralfyetle i- oldaldan araJUJOI'. t.lmlert (Pat- GGnıriik Memurlannm 
Yunanistan.dan usakl:ıttmb. O. daresi lhımgeldtfl haldan.~Jd fikir. ma Ozcan), (Halim Özkan) dır. l • 

nun fikrini kabul edenleri de dai;ttt. terini bil!perva ortaya atan ıenerat Bunların anae tarafından aba- ikramiye en 
bapitaneler doldu. Adllar menfa hali- 'Metakaaa bugUn, 1rraJ Kostantin na- bul vana, vefa kendllertnl tam Gtımrtık ithallt mildtlrlfllll memur. 
ne getirildi. Gidenler arasmda M ~tak. mma rekzediten heykel b.rtl9mda lrad pnlar ldarehanemlse "J'I' larmm 937 maym yılma alt ikramiye-
m da vardı. Harp oldu, Venh:ıalos edecelf nutukta muhakkak, ki Yu. 4ald 111811' scı.ntbaa.._ mtl8 teri plmlat1r. lkramiyeler m8him bir 
1991' muahedeslle partiyi Jruan. I na11 efyast tlfihinde kral Kostantlne caatlan. killDl memurlara dafıtılmıf. ancak 
dıfııu nnnettiğf ve intihabata gi.. tahsis edilen kapalı sahifelerin btrço- (9N4e) geriye 20 Jıadan kalnııfbr. Bwı1aım 
rltdll can lae11eyl bybeytedllfnin tunu aydınlatacaktır. - , ____________ , bu ay içinde gelecek tab"•ttan IJrra.. 
flrlmıda dellldf. ICEF ~ a1ımt ~ 

Tabanca ile 
oynayan çocukla 
Biri lldD. ltekl tevki 

edlldl 
Blrtao ıtın enel A7aıpap.cla b 

apartımanda oturan Joıef adında 1 
yaşında bir c;ocuk ayni apart.ıman 
oturan Karnlk adında dlter bir 
cukla, fördlllderl Amerikan fllm1D 
deki korboylan taklit etmek lıteml 
ler, Te Jozer daha ciddi olmaıı ıc;ta 
babasının tabancasını almıf, faka 
altalta botu9urlarkeıa tabanca patlı• 
yarak Kanılk gOztlndeıı atır surette 
yaralanmqtl. 

lıteml:rerek en ıevdlll arkadafıDI 
vuru Josef dtlıı adllye:re seUrtıerek 
11dncl ıulh ceıa mahkemealne veril .. 
mlştlr. 

Diler taraftan Beyollu haıtahan_,. 
ılne kaldrnlan KanıJk de aldıfı ya
raların teılrl7le Olmutttlr. 

Mahkeme, Karnıttn oıdntnne dair 
rGııderlleıı raporu okuduktan ıonra 
Jozert ıorgu7a çekU. Jozef o &na k,,. 
dar Kanıltlıı öldllillnU bllmlyorda. 
Otrealnce eok korktu ve aııamata 
b&fladı: 

- Bea OD'll Gldtlrmek latemlyor • 
411m. Tabanca~ bot sanmıttım: blr
bo defa tetlt• butım, patlamadı. Fa 
kat IOllr& blrdeııbtre atet alarak 
Jtanılk sOıladen nnıld11." cledL 

Neticede hülm SaJ&hatUn Demir
elli Josefla tnldfbıe karar vererek 
enakım mMdelumumtUte J'Olla4ı. 

Bir Y anketici Tevkif Edildi 
Kelek adında seno bir ka4m P

cenlerda Yemlfte Llmoa lılleleatn. 
deıı seçerkea, ıabıkalr )'&DkulcUer
dea Mehmet 7aama 1aklatmıt .,.. ka
labalıktan llUfade ederek birdenbire 
elindeki canturm kapıp kaçmata 
batlamıttır. 

Mılet btr yandan balmp catmr
kea, bir 7andaa da :rankeetctnln ar
kuuıdaa kotmat IH de, Mehmet ka
labalıkta IJllat k&7betmete mu•affak .... 

Nlha71 o civarda irfanın ~a ç~v.p.l• 
lamu calmıt olan Mehmet, mtlftekl· 
lerlıı e11Ul'7et dlrektOrltıtDııde ken
dlllJıl .... m1ac1a tanımalan berlae 
J'&)lalaaarak &4117•18 verllmlftlr. 

Yaak•lcl birinci nlh cesa h&kl
ml Rttlt tarafmdan teTklf olunmat
tur. 

Kan Koca Kavgau 
Ktıctıtpuarda oturan 8emıetUa 

a4mda blrlll dtln karıar Feride ile 
kaTp etmlf, kadmı bir ha71l döT • 
mtlttnr. 

J'erldenlD tlk&7etl tızerlne fktnel 
ıulh ceza mahtemeetnde muhakeme 
olanan ıeuıaettla 19 Ura para cesa-
11 ödemutnı karar verllmttur. 

:Kaçak tuvalet etJW - Dllıı Uma
nmusa ıeteıı Romen bandıralı Datça 
Tapuruııcla .Anutuya admda bir ka-
4111 ken4111nl k&11ılamata gelen ıa .. 
11 lhtor7&1'a eUndekt çanta71 ·Hrmle. 
bunu ıoren memurlar ıtıphelenerek 
keodllerlnl 7&kalamıtlardır. 

lçl açılan çantada birçok lta4m tu
valet ef:ra&ı bulunmuştur. Suçlula' 
ctırttm dellllerl ile birlikte asliye be
eıncl ceza mahkemesine vertımıeıer
cıır. 

cıanan saatler balan411 - Blrtao 
gtıD evvel Be;ro&lu caddeılndea ıe

çen )'tlksek muallim mektebi talebe-
•lndell Tevfitla cebtııde bulunan bl· 
rt babasına alt lkl altın aaatl 7anke
alcl11k suretiyle çarpan ıabıtah Ah• 
met dttn rakaJanmıftır. 

.Ahmet 10rıuauada u.aUerl ıakl&
dılı 1er1 I07lemlt ,aaaUer bulunarak 
aahlblna tuılm adllmlşUr. 

Bir 1mm mahlrtm edll4l - Çak· 
makçılar.da bir dllkklndan altın aaat 
çalan Sabri adındaki hıl'lız lktncl 
sulh cesa mahkemulnde •6 gl1D hap.. 
H malıktm edilerek, hemen tevkif 
olwımQtUr. 

~ baluaan ceeet - 'Oc ıta 
enel Dolmabahçe önlerinde denlı • 
den çıkanlan ceaedln h&Tlyetl anla
eıımrotır. Bu, Galatada Araplar '°" 
katında 11 numarada oturan rençbtr 
J111btln eımeal '12 )'aflanııda Fatma
dır. 

Tahkikat J'&tmama 4eıllle kalal'& 
d(lftQltrıt twblt etmJtt4'ı1 



Zenginliğin 
borçları 

B" de de zenginliğin, vatan ve mil. 
lctc karşı borçlan artık anlaşılmağa 

lnışladı. "Mehmet Çelikel,. adlı bir 
yurddaşı Zonguldakta, Çağdaş mekte
binin, bi.itün unsurlarını kendinde top· 
layan bir lise yaptırmış. Dünkü gazete. 
lcr, onun açılış törenini yazdılar, re· 
simlerini bastzlar. 

Geçen yıl da, yine bu zamanlarda 
Mudanya böyle bir yurdda~ himmetine 
sahne olmuştu. Orada da hayırlı bir 
"Hayri,, , bir yatı mektebi yapurınış 
ve çatılan altına köy çocuklarını top· 
larnıştı. 

Yarın, Bursada, !stanbulda ve Türk 
ülkesinin daha birçok illerinde bu tür. 
lü kutsal cömertliklerin de, eser ver
nıe!~ini beklemekte artık haklı ~yı • 
1a.b.iliriz. örnekler belirm:ş ve bu ör. 
neklerb, zenginlerimiz arasında im
renmeler uyandırdığı hiss.::;lunmağa baş 
lanuştır. 
Doğrusurıu isterseniz, Türkte bu 

fedakarlık duygusu, yeni bir§ey değil
dir. Tanzimattan sonra bu toprağın 
Üstünü saran kayıtsızlık ahlaki bir ek. 
6İklik değil, pazarları~ızır. yat-ancı 
acrrnayeler baskın:na uğramasının bir 
neticesi idi. Memlekette sUrekli ka
zançlarla beslenen, kuvveti artan bir 
zenginlik yoktu, ki büyük çapta içti 
nıaı Yar.dımlar belirsin. Yurdun veri
mini, Londra, Paris. Bertin piyasala. 
tından uzanan kollar. duygusuz birer 
"İnç gibi kaldırıyor. kendine çekiyor· 
du. Ülkemizin zengin kaynakları, altın 
d.arnarları hep yabancılara verilmiş im
tıyazl;vfa işletiliyor, miJ!i servet dr~ 
§arı~ a akıyordu. • 

Memleh:et böyle b:r iktısadı akı-
na uğramad~n önce, baştanbaşa Tü:k 
şefkat· · T'" k himmetinin eserlenle 

ının, ur •........ 
d ı . . . . · e au"unuslu • o uydu. Zengınhg1, ınc ~ ~ 
ğü i l'l"W• b .. bize gurur ve hay. , ç ı ıgı ugun .. . . 
ret k. ı .. nar sozlerımın veren es ı val'>-
§ahiclidir le r. . 
Bunlımn "şartname,, Jerlnı tetkik 

eder i ··ksek ruhlu dedelerin sen z, ne yu . . anl 
torunları olduğumuzu ~a ıyı _ ar-

. "n.d insanlıgm en 
sınız. Bunların ıçı e . . _ 

.. 1 nı Jindırmege, goze O'Örünmez acı arı 
o armağa kç:ışan-

en sezilmez yaralarını 5 

hır v d öksu·· zler ahretlikler, has. ar ır. • 1 talar, d:liler, şehitler, seferdı;n sa <at 

d .. 1 . . ye ko}·mak, ~nuıı onen :r ıçın serma 
- . . düc:üne taşına 

nasıl idare edilecegını -s • • • 

h . . .. 1 bir ıytbk de-
azırlamak gelışıguze . 

nıek d v·ıcİ· Bu hareketlerde ferdın 
'gı ır. · ··ı üde bic 

cemiyete ve devlete genış 0 ç 
.Yardımr da görüliir. 

Simdi, Tr rk topraklannın k~anç 
' ulcuların pen· 

kayna~Iarı yabancı çap . 
k T "rk ellerıne 

seler:nden alınara , u 
verilmiştir. Hiç kimse, bundan so~ra 
T .. k" . h. " •k pazar ı vergısız ur ıveyı tr aç. '' . 

• . b' "imtiyazlar dıyn. 
hesapsız, kıtapsız- ır d 

·· · cek Bu saye e n şeklinde goremıye · 
''Meh:net Çelikel,, ler çoğalacak, onflar 

k. h r ve e-
çoğaldtkça memlekette ı ayı . 
dakarlık izleri de artık sayılamaı bır 
hale gelecektir. 

~~~ 
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(Kon~.ı (I" , ı 8 de 
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kl ) (Sııs _ 2 5 da 1\ftıdnnynılan), 

Avvn ı an • • · 
CTr:ık _ 1 ı.:ı:; de Mıııl:.ın.\'nı1ıın l ı!clccek-

tir. 

Alcmd? r Sineması 

tKI FiLM 
1 _ Vatan hasreti .. 
2 _ Ben öldürmedim. 
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' 

$l'hrimf:de lmlıınfln /nqflı: amele rıar
tl~i rrl.,i Mf~lrr Mtıkdonniıll!ı ~rrrfinl' l'll· 

velld 0 1n lnpill: lrnmi~r.r ı•ekili .llister lfen. , 
dersorı tura/ıııdan l>ir ::iyafet ııuilıııiştir. 1 

Zeytin yağlarımız 
Standardize f çin bir 

proje hazırlandı 
lhra.cat maddelerimiz arasında en L 

yi mevkiJerden birini tutan zey • 
tinyağları:un da stan.tlarizesine kar:ı.r 
verilmiştir . 

Uzun müddettenberi İktısat Veka • 
leti iç ticaret umum mUdürlüğU ve 
standardizasyon mUdUrlüğU tarafın _ 
dan yapılmakta olan tetkikler bir hay- ı 
11 inkişaf etmiş, Ege mıntakasmda ve 
Karadeniz mmtakasile Gazia:ıtep zey. 
tin bonolarından toplanan malUnıat so 
nunda çok esaslı maddeleri ihtiva e
den bir nizamname projesi hazırla:ı • 
mıştır. 

Yağlarr. taşıdıkları hakiki kalite ve 
nefasetleri ile satmak ve sık sık halkın 
ınhhatini ihlal eden tağşiş edilmiş yağ 
ların piyasada yer bulmasına imkan 
bırakmamak için alınmış ola..-ı bu ted. 
bir bütün alakadarlar arasmda ve bil
hassa halk tarafından bUyUk bir mem. 
nuniydle karşılanmıştır. 

Söylendiğine göre projede zeytin 
yağlarımıza kanşa:ı her türlü hileler 
gczöniinde tutulm1 1~, buna imkan bı . 
rakm1yacak şekilde çok şiddetli cezai 
hükümler konulmuştur. 

Zeytinyağları ista:dart nizamname
si, nüfusu kalabalık olan şehrimiz ve 
İzmir gibi istihlaki çok yerlerde gayri 
meşru kazanç yollarına sapan yağcıla
ra doğru yolu gösterecektir. Bu itibar
ladrr ki tetkiklerin milhim bir kısmı 
da zeytinyağı istihliıki çok olan bu 
yer1erdeki piyasalarda yapılmıştır. 

Nizamname projesi pek yakLıda Bil 
ylik Millet Meclisinin tasvibine arzedi: 
lccektir. 

---<>--

Sekiz Kumarcı Yakalandı 
Diln, polis ikinci şube memurları 

uzun znmandanberi aradıkları Beyoğ 
lunda Yenlşchirde Serdarömer cad
desinde Hasanakl'nfn kahvesine bir 
baskın yapmışlar, kumar oynamak
ta olan !sak, Mantor, Hasan, Anas
tası cUrmü meşhut halinde ynknla
mışlardır . .Memurlar masa Uzerinde 
iki deste k<\ğıt ne beraber 1315 ku
ruş da müsadere etmlşlcr1lr. 

Bundan baş im T:ı.htn kalede Rıza
paşa hanındaki argnd,ı zarla kumar 
oynayan 8 !\:işi daha yakalanmıştır. 
Bunlar Niyazi, Mclımct. Sabri, Hüse
yin, Hasan, Ahmet, Kemal, ve Eşref 
adındadır. 

Kunıarcıların hepsi ue mahkrıme
ye verilmişlerdir. 

lzm ir şehir oteli 
()trlln p an VC mUkPll 

• 
yukındı:t ~t1'1et•ek 

Izmir, (Hususi) - Güzel sanatlar 
akademisi prof~sö:lerin.:.Ien B. Arif 
Hik:net tar;ıfınc1an hazırlanmakta olan 
şehir otel:nin planı tarnamlanmıftır. 
Otelin plan ve maketi yakında g~le
ce!ctir. 

Belediye reisi, Hal santralın b::ton
arme hesaplarını ve çocuk hastam.si
ne ait in~aat l \ :aplannı etüd etr.ıesi 

için in}aat başmühendisi B. CahiJi 
Almanraya g3:ıdermcğe karar vermis-. ~ 
tır. 

Bay C:ı'ut Avusturya ve Almanya. 
da bazı n.üc:sse:ıeierde tct!{ikler yaptık
tan sonra !rmire <lönece1<tir. 

izmirde inşa olunacak şehir oteli' ve 
Halsantral, r:ıcrkezi Avrupada mev
cut otel ve halsantra!lar ara.smda en 
modern miiesseselerden biri olacak ve 
;ehrin i'"1 tiyatma cevap verecek mcıhi. 
yette bulunac;;ktır. 

Bcldiyr, hır te:mik b:anşmm başın· 

da bulun ın mi.'.hendi;ı ve müdürü sıra 
i!e Alma~yrlcıaki fabrika ve müessese
lerde .1::.;a ·,ıön.dermektedir. Geçe.ıler. 

de hav.ıgazı r.1üdürü, beleiiye makin~ 
miihem~'sı de c.taj görmüş ve bundan 
iyi nctict>ler ;l nmıştı. 

Halen Almanyada şehir planla:ı Ü· 

zerinde etüdler yapan mühendis Bay 
Sa.dettin on güne kadar İzmire ıiöne
cektir. 

İzmir şehrinin imar planı en kısa 
bir zamanda yapılacak ve yeni inşaat 

Oğretmenler 
arasında 

Dün bildlrilen yeni 
nakiller ve tayinler 

İstanbul Kız lisesi riyaziye öğret • 
menliğine Cemal, riyaziye öğretmenli
ğine Talia, Üsküdar yatı ortaokul fran 
sızca yardımcı öğretmenliğine Nihat 
Dargolar, Gaziosma:ıpaşa orte okulu 
tarih coğrafya yardımcı öğretmenliği· 
ne Nuriye ôztürk, Kastamonu lisesi 
edebiyat muallimi Abdülbaki Fevzi 
Haydarpaşa lisesine, Ankara erkek U .. 
sesi riy::ı7Jye öğretmeni Turan Vefa 
lisesine, Kasımpaşa ortaokul yardımcı 
riyaziye öğretmeni Macide İstanbul kız 
cğretmen okuluna, Kasımpaşa ortao • 
kul yardımcı riyaziye öğretmenliği:le 
Nihat Kansu, üskUdar 2 nci ortaokulu 
İngilizce yardrmcı öğretmenliğine İfa
kat, Kasımpaşa ortaokul ingilizce yar· 
dımcı öğretmenliğine Ethem Aral, Pen 
dik belediye doktoru Sadettin Kadıköy 
1 nci orta okul Pendik şubesi fra.::ımzca 
yardımcı öğretmenliğine, Gelenbt'vi or 
taokulu fran.sızca yardi.mcı öğretmen.. 
liğine Necdet Ağlav, Nişantaşı erkek 
orta okulu türkçe yardımcı öğretmen
liğine Perihan Ansol, Vefa lisesi felse
fe öğretme:ıi Hamdi ilaveten İstanbul 
erkek lisesine, lstanbul kız öğretmen 
okulu tabiiye öğretmeni Semiramis i· 
Iavetcn sağlık bilği öğretmenliğine, Ba 
lıkesir C:ğrctmen okulu usulü tedris öğ. 
retmenli:~inc Ömer Hilmi. Üniversite 
fen hay\anat asista:ıı Naciye Trabzon 
liseı;i tabiiye öğretmenliğine naklen 
tayin C'dilmiı;lenlir. 

o---

Yüksek ·öğretmen 
okulu 

Talebe kadrosu gelecek 
yrl 300 olacak 

Yüksek öğretmen okulunun bugiln
kü teşkilatının ge:ıişletilmesine karar 
verildiğini ve yüksek tedrisat direk • 
törü Bay Cevadm bu işle ya.kından 
meşgul olduğunu yaznu§tık. Öğretmen 
okulunun mevcut kadrosu ancak otuz 
kişilikti. Bu yıl bu miktar altmış ki • 
şiye çıkarılmıştır. Önümüzdeki ders 
yılı başında:ı itibaren yapılacak yeni 
ilavelerle gelecek yıl kadro 300 tale -
belik olacaktır. 

Bu yıl müracaat eden t"l~benin im
tihanl:ırma pazartesi gününden itiba -
ren başlanacaktır. 

-- -0---
Son Hadiseler Seyyah 

İşlerine Dokundu 
Bu ayın on ikisinde 1938 seyyah 

mcvsimi:ıin en son vapuru olan ''Mil· 
vo~d .. transatlantiği, 310 seyyahla ge. 
lerek bir gün bir gece kalacaktır. 

Gelecek sene şehrimize ne kadar 
seyyah geleceği asla belli değildir. AHl
kadar acenteler, yaptıkları soruetur -
malara karşılık. müsbet bir cevap ala· 
mamışlar. ancak, A\·rupadaki ga)'Tita. 
bil vaziyetlerden doğmuş tereddiitlerin 
henüz zail olm&dığını öğrenmişlerdir. 
Filhakika son Çekoslovak meselesi 
bilhassa Amerika:ı seyyah acentelerinf 
herhangi suretle kendi mesuliyetleri 
altında seyyah gezdirmeği taahhüt e
demez bir vazjyete sokmTlştur. 

~adise!~ri~ inkişafile bu vaziyetin 
degı"'ecegı, yıne de eskisi gibi seyyah 
akı~_mm başlıyacağı zarı.nediliyorsa da 
h~nu_z bu::un bir emmaresi görilleme 
mıttır. 

Tarih Semineri 
Edebiyat fakültesi tarih şubesi se· 

nıinerinin genişlet!lmesine karar ve _ 
rilmiş, bu hususta hazırlıklara başlan 
mışıır. Seminerin ye:1i teşkilat proje· 
si hazırlanmıştır. Yakında inşaata baş 
la.n.ı-ıcaktır. 

vaziyeti bundan sonra daha salim 
b:r yoldan yürüyecektir. 

Bostan! dan tnciraltına kadar devam 
eden sahanın plam yapıldıktan s1nra, 
buralarda inşaata müsaade olunacak- ı' 
trr. 

1-KURUN 9 

Şehir otelleri 
Tetkikler yapan Çek mu-
rahhası memleketine dündü 

Memleketimizin turizm bakımından 
inkişafını temin etmek üzere otelciler 
cemiyeti tarafından İstanbul belediye
sine bir proje verildiği malumdur. Bir 
taraftan bu proje tetkik olunurken, di
ğer tarafta.:ı bazı Çekoslovak firmala
rının şehrimizde otel tesis etmek ve iş.. 
letmek üzere alakadarlarla temaslara 
giriştikleri öğrenilmiştir. Nitekim bu 
maksatla bu firmalardan birkaçı ara
larında birleşerek bir murahhas gön.. 
dermişlerdir. 

B. Lapper adIDJ taşıyan bu murah
has, birkaç gündür ~ehrimizdc tetkik
lerde bulunuyor. B. Lapper bu maksat 
la görüştüğü kimselere lstanbulun 
seyyah celbetmek noktasından dünya
da birinci safta bir şehir olduğunu, 
burada tesis edilecek modern oteller 
vasrtasile İstanbul tam maaasile bir 
seyyah şehri yapmak imkanı mevcut 
bulunduğunu söylemiş, yaptığı tetkik. 
ler 2onunda otel fiyatlarını pahalı bul
duğunu da ilave etmiştir. 

Yalovayı da ziyaret eden otelci mu
rahhas, Yalovadan sitayişle bahsetmiş 
ancak onun daha ziyade imar eclildiği 
takdirde bugünkü seyyah çekme kabi
liyeti:ıi iki üç misline çıkarmak imkanı 
bulunduğunu ilave etmiştir. 

Türkofis mtidüril B. Cemal Zıya ve 
Denizbank ile temaslarda. bulun.an B. 
Lapper dün şehrimizden Çekoslovak • 
yaya hareket etmişlerdir. 

Öğrenildiğine göre; otelciliğin ıslahı 
için atılacak adımları:ı başında Çıra -

ğan sarayının modern bir otel haline 
getirilmesi de yeniden mevmıbahs ol
maktadır. 

Memleketine dönmüş olan otelcilix 
mütehassıs ve murahhası. memleketin 
de Istanbulda otelciliğin ihyası içi:ı bir 

proje hazırlayacak, bir müddet sonra 
bu proje üzerin.de tekrar alakadarlar
Ia konuşmak üzere tst:ınbula gelecek. 
tir. 

-~ 

Nevyork sergi komitası 
Önümüz.deki niEan a), içersinde açı

lacak ola:ı beynelmilel. ·evyork sergisi 

için yapılacak hazırlıklarla meşgul ol· 
mak üzere evvelce lktısat VekUeti ta. 
rafından yapılmış olan taksim muci-

bince İstanbul Ticaret Odasında yeni 
bir Nevyork dünya. sergisi komitesi 
teşekkill etmiştir. Heyetin reisliğine 

Oda ikinci reisi B. Ziya Tan.er tayL-ı 
edilmiştir. Önümüz.deki hafta içersin
de ilk toplantısını yapacak olan komite 
Nevyorka gcnderilecek nümunelerle 
meşgul olacaktır . 

( Yeni f\·eşriııat ) 
----...:__ 

Fransada Müstakil Resim 
Birij(!i cildi geçen ay çıkmış olan 

''Fransada Müstakil resim adındaki 
mühim eserin ikinci ve son ~ildi de bu 

defa Güzel Sanatlar Akademisi tardfın 
dan neşredilmiştir. 108 sayfa metin ve 
73 tabloyu ihtiva eden bu kitap Türki-

yede pek az esere nasip olan bir nef a
sette tabedilmiştir. Biri:ıci kalite, pap

ye kuşe üzerine basılmış ve çok şık bir 
kapak içine alınmıştır. 

Fransada büyük gürültüler kopar • 
mış olan bu eser, denilebilir ki bugiin-

kü resim sanatinJn bitaraf bir hükmü
ı:ıü vermekte ve modern resmi i7.a.h 

etmektedir. İkinci cilt, modern resmin 
babası sayılan Cezanne ile başlamakta 
ve yaşıyan bütün sanatkarları sanat 

telakkilerinden dünya görünüşlerine 

kadar etraflı bir surette incelemekte· 
dir. 

Tercümesi::e gelince, eserin, Ahmet 1 
Muhip ve Cahit Sıtkı gibi memleketi. 

mizin tanınmış iki kudretli şairi tara- ı 
fmdan aslına tamamen sadık olarak ve I 
türkçedeki selisliği kaybetmeden ter. 
elime edilmiş olduğunu söylemek ter· 

cümenin değeri hakkında kafi bir fikir 
verir. Güzel Sanatlar Akademisbi ve 
mütercimleri tebrik ederiz. 

• 

işacedec: 
~-. --
Boğazda şarkı 

Yazan Sadri Ertem 
Bosforda mebtab, sandal ve seı 

birbirini hatırlatan, birbirini tamamla
yan üç harikadır. B~ğazm sessiz'ığe 
kavuşmasından önceki yakın tarihini 
ilk inen ve bir daha çekilmeyen yel
ken ifşa -eder. Boğaz yelken devrinde, 
sevgi, efsane, masal memleketi i.dı. Bu .. 
har devrinde o, soluk renkli, hazin ba· 
kışh birer kömür ve tütün deposu ha. 
lini aldı. 

Gerçi zaman zaman Boğaz vapi.trla· 
rr sağanak halinde insanlar taşırlar. 
Onları hala gölgesini arayan bir yı. 

kık yalının önüne rengi uçmuş bir ça· 
tının dibine, kayaları sökülmü§ rıbt:m 
boylarına birer, birer terkederler. 
Kalabalık iskelelerden, sessizce, ür· 

kek adımlarla yan sok.aklara parçalana 
parçalana ayrılır ve korkuya ber.zl!r 
bir sessizlik içinde ins.nlar kayb?lur. 
Sanki bu insanlar, sahile .diz ~ökmü~, 
devlere kendilerini nezretmişlerdir. 
Karanlığın dekoru içinde, karınların -
dan alev fışkrran 'birer Asur ilar'ru 
andıran çatılara doğru giden sessiz, 
ümitsiz insanların gözlerinde bir dahı 
geri dönmiyecekmi,, bir daha yamn
da1dleri gönniyecekmiş gibi his, bir. 
ince sızı halinde parıldar, Sanki 
herke::; merhametle, ve ölümiin şefka· 
tile birbirlerine bakarlar. 

• • * 
Boğaza dönüşün bu melale benze

yen halini gramofon plakları hiç ol. 
mazsa kulaklardan silmek arzusunda· 

dırlar. Yelkenle buhar, sazla plak ~ 
rasmdaki istihale bir an için insanı al,. 
databiliyor. Koyda birbirini kucak· 
lamak ister gibi karşılaşan vapurlar
dan fırlayan sesler sahillerde bir sürü 
a'kis topladıktan sonra denizin ı;üku .. 
tuna dalmakta ve orada erimekte· 
<lir. 

Edisonun selliloi.d bedenli muganni
yelerinin çığlrğa benzeyen !!!esleri bit 
rüzgarın oğultusundan daha fazla ru. 
hu sarmıyor. 

Rumelihisannda çrnar gölgesinde 
bir günün saatlerini sularda seyreden 
bir dostum bana §Unları anlattı: 

- Denizden bir rüzgar gibi sesler 
geliyordu. Fakat bu seslerin musiki 
denen saralı ve alevli hali yoktu. Gü
rültüye rağmen sanki birşey söylen.. 
memiş gibi cluyordu. Bu sesler ne in· 
sanların yüzünde bir hat, gözlerinde 

iz bırakıyor; ne de eşyayı renklendi.. 
riyordu. Herşey olduğu gibi, bulundu· 
ğu y:rde idi. Yalnız bir hareket oldu. 
Plaktan çıkan bir ses, hoparlörden a. 

şarak l:ıiraz ileride kıvrılmış yataın bir 
ayının 'kulağına gelince, bir kımıldan· 
ma oldu. Ses devam etti; ayı ayağa 
kalktı: ve ş.ılor, şıkır oynamaya b.l§la. 

dr. Seyircilerin gözleri ayının enda· 
mına, kulakları ''San Kurdelenin,, 
ahengine dalmıştı. 

Manzarayı dü,ünüyorum. Hüzün 
duymakta hakhyım, dünyanın en ne 

~eli yerinde, en güzel şarkılarln söy. 
lendi6i kıyılarda biz, ancak lbir ayıyı 
harekete getirecek sözler söyleycbili· 

yoruz. 

Kontrplakçılar Bugün 
Ankaraya Gidiyor 

Ayın 13 nele meriyet mevkibe gir· 
mekte olan kontrplak nizamnamesinde 
bazı tadi13t yapılması hususunda Mil· 
li Sanayi Birliğinde yapılan toplantı .. 
lardan sonra bir hcyeti."l Ankaraya 
gönderilmesine karar verildiği ma • 

10.mdur. 
İktısat Vekaleti Sanayi Umum MU

dürlUğü vasıtasile temaslarda bulun • 
mak üzere seçilen kontrplakçılar he • 
yeti bugi.in Ankaraya hareket edecek • 
tir. 

--o-

Uyanış 48 Yaşında 
Uyanış , , n almış olan (Servetti 

Fünu:ı), bu .1:ıfta 48 yaşına girdi. 
Yarım :ı.sra yakın bir "zamandır çalı· 

§an ve daima gençliği ve yeniliği tutup 
tekamüle götüren (Serveti Fü.mın) a. 

ona. bu yaşama kudretini veren sahibi 
Ahmet İhsana da daha uzun ve muvaf. 
fakıyetli ömürler dileyoruz. 



~Mi ~'IHaftahk PivasalAlman iktısat nazırı 
Cenup hudulluı·ımı- BUGDAY· bugün geliyor 
zın 

• Bu hafta içersinde muhtelif ıbölge- Du'' n Ankarada nazır şerefine baş· 

h • • • u f lerden İstanbul piyasasına 2645 ton 

ır ıncısı r a ::ğ::~::.:,0;/:::ı~::~.o"'':::: vekil tarafından bir ziyafet verildi 
Urfa, (Hususi) Muhakkak ki, 

Urfa. cumhuriyetin yüksek mevcudiye 
tinden en çok feyizlenen ve eski idareinn 
mirası olan bakımsızlığı e:ı kısa zaman 

da, süratle telMi eyliyen ve güele, i· 
yine doğru gözü kamaştıran bir hızla 
koşan, cenup hudutlarımızı:ı incisi, 
ileri bir şehrimizdir. 
Yukardaki kelimelerle ifade etmek is 
tediğimiz Urfa, 933 ten evvel, cilmhu
riyetten önceki çehresinden pek de 
farklı bir yüz taşımıyordu. Bütçesi, 
kırk beş bin lirayı geçmiyen belediye 
yenilik namile hemen hiç bir eser mey 
da:ıa getirmiş değildir. Senelik bütçesi 
nfsbetinde borcu da vardı. Umumi ih
tiyaçlardan hiçbirisi giderilmemiş, ıte 
hfr eski harap vaziyetini mu haf azada 
devam etmişti. 

933 ten sonra belediye reisliğine se
çilen genç ve enerjik, maksatlı ve id
dialı olmasını bilen Bay Ömer Alayı:ı 
ile başlamasını milteakıp belediye ha
kild bir faaliyet ve enerji kaynağı ha
lhle gelmiştir. 

Bir çok şehirlerimizce örnek tutul -
ması liztm gelen ve her türlü takdir 
ve tebrikin fevkinde bulunacak suret
te bir mesai bilançosu meyda:ıa geti
ren Alay, beş seneye yakın belediye 
reisliği sırasında ~~Jnız Urfalıların 
minnet ve şükranlarını üzerinde topla 
makta kalmamış, alakalı makamlan!l 
da hakiki tE. veccilhlerini kazanmıştır. 

Alay. bu sevgi ve teveccühe fazlasf
Je müstahaktır. Her türlU umran hare
ketlerinden mahrum kalmış bir şehri, 
beş yılda ileri şehirler seviyesine yük
selten ve bütün borçlan ödeyen bir zat 
elbette takdirle yadedilmeğe ]~yıktır. 

Belediyeler bankasmdan yapıla=ı is
tikrazla bir mezbaha meydana getiril
mif. bu mezbaha halen 'leJlede yirmi 
bin lira varidat temin etmekte bulun
muştur. Şehrin muhtelif semtlerinde 
yapılan ve her tUrJU bakmıda:ı mah
rum bulunan, bu suretle umumi sıhha
ti bozan kasap dUkklıılarmm bir ara
da toplanması dUşllnillmUş ve 57 dllk 
ki.nlı bir çarşı vUcude getirilmif, et 
naır.a:vatı icin kamyo!llar satın alınmış 
br. 

Evvelce Urfa çarşılan kırk amban 
andırır, sıkıcı, berbat ve harap şeyler 
dl. Bugün ise müteaddit modern pa· 
.zar ve çarşılar meydana gelmiş bulu· 
nuyor, eski, biçimsiz mağaza ve dük
klnlar yıkılarak yerlerinde betonar
meler yükselmiştir. Çarşı caddeleri ge 
nlşletilmiştir. Asfalt bir bulvar yapıl· 
mıı. ağaçlarla stlslenmlş, bUtU:ı cad
deler açılmış, kaldmmlarile beraber 
parke döşenmiştir. 

Memleketin en gUzel eserlerinden ol 
mak Uzere modern bir park meydana 
getirilmiş, bu parkm ortasına Eşsiz 

Şefimizin büyük kıtada bir büstleri di
kilmiş, parkta her akşam radyo neşri
yatı yapılmıştır. 

Urfa mücadelesinde ~ehit düşenlerin 
aziz ruhlarını ihya için güzel bir abide 
kurulmuştur. Şehrin temaşa ihtiyacı 

düşünülerek 600 kişi alabilecek geniş· 
likte bir salon ve zengin dekorlu bir 
sahneye malik sinema ve tiyatro bina
sı, yüksek konforlu mükemmel bir otel, 
bir belediye dairesi ve ör:ıek ev inşa 
edilmi,tir. 

Şehrin muhtelif semtlerindeki me
zarlıklar kaldırılarak asri bir memrlık 
kurulmuş, tabiatin bir çok güzellikle
rini üzerinde toplamış olan Aynizeliha 
da modem bir aile bahçesi haline geti· 
rilmiştir. 

Gölden çıkıp şehrin 34 yerinde açık
ta:ı akan ve bu suretle çocuk vefiya
tma ı:ıebep olan pis su mecralarının Ü

zerleri kapatılmış, aşağı mahalU\tta 
çeşmeler ve camilerde şadırvanlar ku· 
rulmuştur. 

Umumi kadınların genetiği zehirle • 
melcte devam etmelerinin önüne geçil
miş ve kırk odalı bir evde top1a':lan bu 
kadınların durumlarını yakinen takit> 
etmek üzere bu eve on yataklı bir dis
panser iJave olunmuştur. 

Ayar saati dikilmiş, şehir imar pla
nı ve haritası yapılmıı:ıtır. Bando tees 
süs etmiştir. Temizlik ve itfaiye kad-
rosu tevsi olunmuştur. Elektrik şebe
kesini:ı ıslahı devam etmektedir. Ka
naJizasyon şebekesi iler'emiştir. 

Dört yılda bu kadar çok eser veren 
şehir, nihayet su işini de halletmiştir. 
Belediyeler bankasından n '-,Jolunan 
1 70 bin liralık istikrazla dört ay ev
vel tesisata başla:.ımıştır. Urfa 938 ma 
U yılı içinde bu hayati ihtiyacından da 
kurtulmuş olacaktır. 

Ruzvelt 
Nevyork, 8 (A.A.) - Reiıicilmhur 

Ruzvelt, gazetecilere yaptığı beyanat
ta Amerikadaki mukabil cuualuk fft
killtıru bUkametin genitletmek istedi-

ğini bildirmit ve ecnebi caıuılarmm 

mesaisini akim bırakmak için bu ted
birlerin neler olabileceğine iıaret et
miştir. 

Reisicümhur Ruzvelt, bu cümlet!en 
olarak ordu, bahriye ve milli müıtnfaa 
arqtırmalar bürolanmn gizli servis .. 
leri arasında daha sıkı bir teşriki me
sai zaruretini ileri sürmüştür. 

Rcisicümhur, ecnebi casuslann son 
zamanlarda Amerikada büyük .,ir fa. 
aliyet gösterdiklerini ve bu faalivetin 
iki cepheden inkişaf c '.: ğini b:yan et. 
mittir. 

Askeri ve bahri binnefis caS'lsluk 
ile, bazı ıekillerde ecnebi propaga:Jda-
11 suretinde tebarüz eden casu.luğa 
bir nihayet verilecektir. 

Kültür Direktörü 

Ankaraya giden KUltUr Direktörü 
Bay Tevfik Kut İstanbul kadro işleri 
etrafmda Bakanlıkla temasta bulun • 
muş ve ecnebi ekalliyet kadrolarile ilk 
kısım kadrolan hakkında izahat ver
miştir. Salı gilı:ıü şehrimize dönecek
tir. 

Kayser ide belediye seç:mi 

Kayseri belecllye seçimi de halkın b0yu1C ali'kasile 
'ile parti baıkanı Adli Bayman r~ vini k· llanıyor. 

yapı!mııtır. Resimde 

yapak olmak üzere 3085 muhtelif mal 
gelmiıttir. 

Buğday piyasasına ihtiyaçtan fazla 
buğday gelmesi fiyatlara tabii olarak 
tesir etmiı ve bir mikdar düşürmüt

tür. 
Bu halta 1 - 2 çavdarlı, ekstra, ek11-

tra Polatlı mallar 5 - 5.05, 4-S çav
darlı Ankara, Yorköy, Şeftali, Yahşiha~ 
malları S.25 - 5,30 dan, 9 - 10 çav. 
darlı, Konya, Kadınhan, tlgın, Akte
bir, 15 - 16 çavdarlı Eskişehir, 'Beye
kahır 5 - 5,05 kuruştan 20 - 21 çav. 
darlı Kütahya, Tavşanlı, Şakışla sert 
buğdayları 4.30 - 4.35 kuruıtan, 1-2 
çavdarlı ek.stra Anadolu sert buğdayları 
5.05 - 5.10 kuruştan, 6 - 7 çavdar
lı sıra Anadolu sert buğdaylan S-5.05 
kuruştan, 9 - 1 O çavdarlı Trakya 
buğdaylan 4.35 - 5 kuruştan, 14 - 13 
çavdarlı kızılca, Anadolu, Trakya 
buğ::hy'an 5.20 - S.25 kuruştan sa
tılmıştır. 

ARPA: 

Limanımıza, Anadoludan ve muhte
lif limanlardan bu hafta zarfında gelen 
arpalar fabrikalara satılmı§tır. 

İhracat icin hemen hiç bir muamele 
kaydedilmemiştir. fiatlar; anadolu mal
ları 3 - 3,32, Marmara, Trakya ~u
valh 4 - 4,05 kuruştur. 

ÇAVDAR: 

Piyasa çok gevşektir. Bu hafta a
lımsız olarak kapamneştır. Yalnız ma. 
halli ihtiyaç için 4 - 4,05 arası:nda 
pek az bir mal satılmıştır. ihracat i
çin talep yoktur. 

TiFTiK: 

' NUlnütim Clldulli i'ıtlifıJan t!O"Q!J 
ya tiftik sattp ctmu§tur. A:lmanyadan 
haftalardanberi beklenmekte olan per. 
miler hala çıkmanuıtır. 

Bu memleket için yakında itlerin a
çılacağı umulmaktadır. Sovyetler de 
tiftik piyasamızla ala.kadar oluyor. Bu 
hafta içersinde bu memleketlerden yeni 
talepler vukubulacağı umuluyor. 

Fiyatlar; oğlak; kiloeu 120- 130, 
Karahisar, Kütahya, Eakiıehir, Yozgat, 
11S-116, Ankara, Bolvadin, Polatlı, 

Beypazar mallan 107 - 112, Çerkes, 
Gerede Bolu mallan 90 - 100, Kas. 
tamonu, Safranbolu mallan 115 - 120, 
K.ooya, Doğmalı ve Ilgın ayan mallar 
110 - 115, Konya ovalı malı, Sıvas. 

Mardin mallan: 90 - 105, Çengelli 
mallan; 107 - 110 ve muhtelif deri 
mallan da 78 - 80 kuruştur. 

YAPAC: 

Bu hafta zarlmda Sovyet Rusya pi
yasamızdan 3000 balya yapalı müba -
yaa etmiıtir. Yerli fabrikalanmu: da 
bir mikdar yapağı mübayaa etmiıler. 
dir. 

Piyasa umumiyet itibarile iyidir. Fi
yatlar; Bandırma, Bursa, Karacabey 
ayan mallar 58 - 62, 

KEÇi KiLi: 

Bu mallar il.zerine de muameleler. de· 
vam t.tmektnir. Yalnız Dabak malla. 
n üzerine henilz ihracat batlam•mıı
tır. Kırkım mallan 50 - 51, daba'k mat 
lan ise 23 - 25 kurut aralannda mua
mele görmektedir. 

Karahisar; Kütahya, Bolvadin, Eski. 
ıehir, Yozgat 47 - 50, Ankara, Po -
latlı, Konya, Kırıehir ve saire gibi 
orta mallar 46 - 4 7, deri ve beai mal
lan 45 - 50, yıkanımı yün 60-7 5, 
kirli yün 45 - 50 kuruıtur. 

KEÇi DERiSi: 

Keçi derisi ihracatı devam ediyor. 
Çifti 160 - 170, oğlak derisi 115-120, 
kuzu derisi, 120 - 150, lmrd çifti 
60 - 7 5, salamura 40 - 46~ koyun 
hava kurumu 50 - 55, 'koyun tuzlu 
kurusu 40 - 45 kuruş ar-ı~ında satıL 
makt"dır· 

Hükfunet merkezimizi ziyaretle, ye. 
ni kredi anlaşmasmı imzalamıı olan 
Alman iktisat Nazın Dr. Fu:ık ile eşi 
ve beraberindeki müşavirler bu sa.balı 
ki ekspresle eehrimiz,e gelecek ve is
tasyonda karşılanarak Perapalas ote
linde misafir edileceklerdir. 

Alman nazırı bir iki gttn aehrimlzde 
kalark şayanı dikkat yerleri gezecek 
ve şerefine bir ziyafet verilecektir. 

DÜN VERİLEN ZİYAFET 
Ankara, 8 (A.A.) - Bugün saat 13, 

30 da Başvekil Celi.l Bayar Dr. Funk 
ve refikası şerefiı:ıe Marmara köşkün
de bir öğle yemeği vermiştir. 

NAZIRIN REFiKASI BlR 
KAZA GEÇİRDİ 

Ankara, 8 (A.A.) - 1-Bugün Al. 
man lktısat nazırı ve refikaları §el'efi
ne Başvekil CelAI Bayar ve refikalan 
tarafından Marmara köşkünde verilen 
ziyafette Alman misafirlerle Dahiliye 
Vekili ve C. H. P. Genel Sekreteri 
Şükrü Kaya, Hariciye Vekili Dr. Aras 
Milli Müdafaa Vekili General Kizmı 

Özalp, Nafıa Vekili Ali Çetinkaya, 
lktısat Vekili Şakir Kesebir, İnhisar
lar Vekili Ra:ıa Tarhan, Ziraat Vekili 
Faik Kurdoğlu ve refikaları hazır bu
lunmuşlardır. 

Ziyafet pek samimi bir hava içersin 
de geçmiştir. Yemeği mUteakip Bayan 
CelAI Bayar, Bayan Funk, Bayan Von 
Keller, Bayan Şakir Kesebir, Bayan 
Kurdoğlu ve Bayan Kegmir çiftlikte 
bir araba gezintisi yaparlarken araba 
devrilmiş ve Bayanlar mühim bir in. 
zaya uğramadan kazayı atlatmışlardır. 
Alma:ı lktısat nazırının refikaları Ba
yan Funk'un sol kolu incinmiştir. Nu
mune hastanesinde lAzımgelen lhti -
mam ve tedavi yapılmıştır. Doktorla. 
rm verdiği rapor aynen ikinci madde
dedir: 

1 - Nftmune 7ıaatan~ tar4fU'ulıd1ı 
tJerUen rapor: 

Alman lktıaat tl4Z'ln 'Bay I>r. Fvınk 
re/Uoası Bayan Funk'un mııayenesm. 
de aol omuz tardi<U ile aoı omuz "lcı
~tima,, " göriilmii§ w ~ 
derhal reddedilmiftir. V aiyeti umu • 
mıiyesinde end~i mucip hiçbir 1ı«Z 
yoktur. BtJY(ln Funk oteline dönmilf -
tü.r. 

fikaları ve Berlin Büyük elçimiz Ham
di Arpağ NUmune hastanesine gelerek 
Ekseli.ns Funk'a ve büyük elçi Von 
Keller'e teessUrlerioi bildirmifler ve 
hastanın ahvali baklanda. emniyet 
bahş malfunat alarak avdet etmJtlerı
dir. 
NAZIR SOFY AYA DA GiDECEK 
Sofya, 8 (A.A.) - Almanya iktıaat 

nazın dr. Fuıik, Türkiyedcn avdetin
de gelecek hafta Sofyayı .ziyaret ~e
c~k ve iki memleketi alikadar eden 
ticari meseleler hakkında milzakere. 
lerde bulunacaktır. 

Kısa harici haberler: 
Tokyo, 8 (A.A.) - Dome Ajamı 

Uç Sovyet tayyaresinin bugUn Ma.n.çur. 
ya topraklan Uzerinde uçtuğunu bil .. 
dlrmektedir. 

ÇlN HARBiNiN ZAYİATI 
Tokyo, 8 (A.A.) - Dome Ajansı bil 

diriyor: 
Japon umumi karargMıı tarafından 

cıeşredilen bir tebliğe göre, Çin kıtaatı 
20 ağustostan 3 teşrinievvele kadar 
orta. Çin muharebe meydanlarmda 
68. 737 ölü vermifler ve Japonlar 2017 
esir almı§lardır. Buna mukabil Japon 
kıtaatmm zayiatı 11.750 öUl ve yara
lıdır. 

• Paria - Adliye nazırı B. Paul 
Reynaud, B. Fla:ıdin' e bir mektup 
göndererek ikinci reisi bulundup Al
yans demokratik partisi azalığından 
istifa ettiğini bildirmiştir. 

• Londra, - lyi haber alan mahfeL 
ler Robert Van Sittart'in istifas:ca ec-
ler Robert Van Sittart'm istifasına da.
ir ecnebi memleketlerde ne§I'edilen ha
berleri katiyetle tekzip etmektedirler. 

• ~ Bllytlk fqlat meclı,t iıu. 
solfmn1n rfyasetinde fkbel fçtimamı 
aktetmiştir. Başlıca harici siyaset"&"' 
selelerinin müzakeresine t&1ısia edilen 
bir toplantı saat 22 de başlamış ve -. 
at bire doğru bitmittlr. 

Resmi tebliğe ııuaran meclis, 1939 
martında toplaoacak olan Korparaa • 
yon huzmeleri meclisi ihdası li.yihasr.. 
nı tasvip etm\ştir. 

• Bertin - Alman iş Cephesi şefi ıi 
lmza. Robert Ley, tayyare ile Belgrada gel-

Dr. Nurettin Anmaan miş ve Almanyanm Belgrat elçisi tara 
3 - Çok neş'ell ve samimi geçen bu fmdan karşılanmıştır. 

ziyafeti müteakip vukua gelen bu mU- B. Ley'in ziyareti tamame:ı hususi 
essif kaza sebebiyle Başvekil Cel&l Ba· bir mahiyettedir· BugUn Sofyaya doğ
yar ve ziyafette bulunan vekiller ve re. J ru seyahatine devam edecektir. 

SON DAKiKA 

1 s AKAR v A sınamasında 
MUNIHTE. - HlTLER - Çamberlayn - Musolini • Daladye mülakatı 

ve emsalsiz bir program: 

SHIRLEY TE..\f PLE ııı Viktor - Francen • Vera Korene 
ŞEN YUMURCAK filminde. 1 ÇELiK KALE (Majiao hattı) 

M1lHtM thTAR - Her hafta programa ilAve olarak: 
YENt P AR.oıtJN'l' dünya havadie eri. 

Jandarma g~nel komutanlığı Ankara 
satın alma komisyonundan: 

1 - Ap.ğıda cins ve miktarı tahmin bedeli ve ilk teminat mlktan yazılı 
on çeşit harp techizat qyasma toptan ve her çeeide ayrı ayn en ucuz fiat 
teklif edene ihale edilmek kaydile kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmUf. 
tur. Eksiltmesi 10-lo-938 pazartesi günü saat (10) ~a komisyonda yapJla.. 
caktır. 

2 - Buna ait eartnaıneler komisyondan parasız olarak alınabilir. Mü. 
hürlU örnekleri komisyondadır. 

3 - Eksiltmesine girmek isteyenlerin almak istedikleri Çetide aft hizala. 
mida gösterilen ilk t.eminat vezne makbuzu veya banka mektubu ve p.rtna .. 
mede yazılı diğer belgeleri muhtevi teklif mektuplarmJ belli glln saat do • 
kuza kadar komisyona vermle olmaJ.arı. (3876) (6737) 

Mikdan 
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.. " bel ,. 

" " ıilngülil 
Üçlü bir 1dltUk 
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.. ,, bel kayışı 
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,, ,, süngWUğll 
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85 
5 
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26 
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es 50 3300 oo 

1 30 4030 
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' 1 fO 1400 
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• 
T iMDE 
BiR Y1'PR;AıK 

f arziye 
\'.azan : Nıyazı Ahmet 

Esnafın sık ~ık belediyeden şikayet
leri oluyor. Doğrur.unu isters<"niz c;o -
ğunun kabahatlan var. Ben bunu mü.. 
nakaşa edecek değilim. Yalnız bele~iye
den şikayet insana meşhur şehremini 
Hüseyir. Beyin bir macerasını ha•.ırla
tıyor. 

Ayasofya ile Sultanahmet arasında 
bir ecnebi dükkan açmış; bura.da müs. 
kirat satmağa başlamış. O vakit cami· 
lerin yüz metre yakınında müskirat 
satılmazdı. Hüseyin Bey ecnebiye bir 
çok defa müskürat satmamasını söyle 
ınişse de, dinletememiş. Nihayet dayak 
atmaya karar vermiş. Ilk önce ecn-:-bi
nin dükkanı civarındaki müslümanlar
la anlaşnuş : 

- Hıristiyanın dükkanında bir h8.
odise olursa siz aldırmayınız. Sorarlarsa 
da birşey duymadık deyiniz!.. 

Bir gün emanet dairesinden çrkıp 
bakkalın dükkanına gitmiş, terazileri 
dirhemleri muayene etmiş ve: . 

- Niçin bunları mühürletmedın? .• 
diye s.c·rmuş. 

Ecnebi aldırmayrnca Hüseyin Bey 
sıvamış kollarım, basmış .dayağr. Ec
n~bi bağırmış, çağırmış, fak~t etrafta 
hıç bir telaş eseri görülmeınış. v 

T b·~. b' . ensup oldugu a ıı ış ccne ının m 
lefarete intikal etmiş, sefaret resmen 
ha · . . k~ etrnişler. Harıcıyeye sormuş, ın ar 
riciye böyle birşey olmadığım sefarete 

bildirnıiş ve mesele kapanrruş. . 
T? f Hüseyın 
...,.apanmış ama, bu se er 

Bey durmamış· 
· b' cnebi bana if-- Nasıl olur da ır e 

tira. ed bT Hakkında takibat yapıl-
e 1 ır. · k ayak dire 

nıasını istiyorum.. Dıyere 
mi 

şs. f h 'bakmış ki f!üseyin Bey e aret ane 
hakir· · 

·' • ..,1 biz bakkala lazım 
- Pekı demı~er, 

gelen cezayr vereceğiz. 

lIU.. . B gene razı olmamış: 
seyın ey w• d 

- Sefarethane cezayı V'erecegız . er 
ama vermez. Bakkal gelsin tar.ııye 
\Tersin 

H .... . B yı'n maksadı, dayak at-
useyın e alctı 

tığı bakkalı huzuruna çıkarm .. · . 
. ken H usı::yın 

Bakkal, 'kapıdan gırer . . er 
Be't7 "l" d' Bakkal tarzıyeyı v -

J gu umse ı. 

di, Çıkarken de: .. .. 
d di hem dovdun, 

- Hüseyin Bey, e ' w na ka-
hcnı hapsettirdin, hem de ayagı 
dar getirttin •. --
!< U ~ U INJ' al Yazıhnız 

a b@lfil ~ Yazdırınız 

N .. s.ebet ! .. Böyle birşey benim ak. 
e mıma de barı§ıÇ'· 

lımdan bile geçmez... Ben M 
yun hem ondan fazla barışçıy~... w~-

, 1 temin edilecegı-
ıele bu ban§ID nası . · 

. ' • e u "Milletler Cenuyctı,, 
dır ••. DenıY § ak js 
nin bunu nasıl başaracağını sonn . 

terim. .• ,, k d' ken 
B d n sonra, Maksim, en ı -

un a arak ve 
di "nakaşayı tekrar yaşay 

ne mu 'b. didişmE-ler· 
bir çoklarımızın bu gı ı 

. . 'zle başbasa kalınca, yap-
den çıkıp ıçıını . h~ kapısı 

.b · lıır mu avere 
tıgw tınız gı ı, .,af-

havere, onun mu-
arryordu. Bu mu 'h t 

:ı 1 d ilerliyerek nı aye 
f 'd i atın a er ı ares . d B hasım d.ı 
h ere serıyor u. u 
asmıru Y. 1 'kendi mağlubiyetini tes-

müsaadenız e .. d' 
b "Deni Dumulen,, ı. 

lim eden en, . 
. ··balagwalı 1;ir kuruntu ıle bura-

Sıze, mu b' 1 k 
M k . Hurto"lu yu ır me e 

d " a sım '' 
~ östermeğe çalışacak değilim .. 

dıye g b" .. . 
d .. u"ncelerine de utun ınsan -Onun uş ' 

ki 'b' bı'rtakım sofist tekerleme
ların gı ı, 

. ki t' el"r azarlar, apansız 
lerı ce ş ırm • • 

' ~ 1 haksız şikayetler karışı · 
sapıtma ar, 

d F k t bütün bunlarla beraber, 
yor u. a a . . 
hadisenin içi tertemızdı. . 

O d h .. m I ]anları kuran bır fe_ n a, ucu ı 

na adam ruhu bulmamıştım. Hayır, 
M~ksim sebep olmadığı yerini se~~e -
d•w• bi h bede elinden geldıgı ka· 
ıgı r mu are 

dar kendini müdafaaya çalışan cesur 
ve namuslu bir insan olarak görünü-

yordu. 
Siyasi ve iktrsadi fikirlerini ka"!:>ul-
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Şehir meclisinin yeni azaları 
Şehir mecltslnln eski 

ve yeni azası 
lstaohuluo imarı hakkında 

ne düşünüyor'! 
Şehir Meclisinin 

eski azasından B. 
Avni Yağız, bu sene ı 

de aza seçilmiştir. 

Değerli bir hukuk -
çu ve belediyeci o. 
lan Bay Avni Ya -
ğız kendisini göre:ı 
bir arkadaşımıza 
1stanbulun imarı 
hakkında düşündük 

!erini şöyle anlat -
mıştır: 

"Şehrin imarı işi en liyakatli bir a
dama tevdi edilmiştir. Transit şehri 
olmak itibarile liman meseleleri, tabii 
ve eşsiz güzelliği itibarile turistik va. 
ziyeti ve umumi surette halkın gittikçe 
ve süratle i:ıkişaf eden huzur ve eğlen
ce ihtiyaçlarını kar§ılayacak müesse
seler ihdası işleri planlaştırılmış ve 
tasdike arzcdilmiştir. Mesele nazım ve 
detayye planlarda tesbit edilen işleri 
kısa bir zamanda tahakkuk ettirmiye 
kalmıştır. Adi varidatla böyle mühim 
bir işi başannağa imkan yoktur. Fev
kalade menbalarla istikraz yolu ile 
ihtiyaçların en mühimlerini tatmin et. 
mek ve yeni ye:ıi varidat getirecek 
müesseseleri bulmak ve eskileri tevsi 
etmek ve bu suretle bu planr kısa za
manda tahakkuk cttirmiye çalışmak 

lazımdır. 

Mesela hal müessesemiz henüz kecr. 
di dairesine girmesi laznngelen birçok 
maddelere cevap veremiyecek kadar 
küçüktür. Sekiz sene evvel 25 bin lira 
olan hal varidatrmız yarım milyon 
lira sarfile vücude getirdiğimiz hal 
sayesinde 250000 lira varidat getirmi
ye başlamıştır. Hali tevsi ettiğimiz za
man sıhhi bakımda:ı murakabeye uğ. 
ramayan birçok maddeler murakabe 
altına alınacak ve hemen pek cüz'i bir 
ücretle bu varidat yarım milyon liraya 
yükselebilecektir. 

Ümit ediyorum ki bu fevkalade vari 
datla abidat etrafını tanzif, yeni vari
dat kaynağı olabilecek müesseseleri 
ihdas ve ~ehrin nazım planda tesbit e
dilen müstakbel çehresini tahakkuk 
ettirmek yolunda büyüklerimizin baş. 
lamış olan müzahereti önümüzdeki se
ne kat'i bir şekil alacaktır. Bu suretle 
Istanbul asırların ihmalinden yeni bir 
hamle ile layik olduğu güzelliği bulur. 
Her sahada yapılan inkılap yeni yeni 
ihtiyaçlar doğurduğu halde ihtiyaçlar 
işte muhazilik suretile karşılanama -
mıştrr. On beş sene evvel plaj mevzuu 
Kumkapı, Ye:ıikapı ve kısmen Kadı • 
köyde sefil birkaç salaş ile tatmin e
dildiği halde bugün tatil günleri ve 
adi günlerde halk sahillere dökülüyor .. 
Size kısa bir misalini söyliyeyim: Flor 
ya plajına bir pazar günü giden halkın 

Yazan: Aodre Moruva 
den uzak olmama rağmen, onun büyük 
bir samimiyetle ileri sürdüğü müta. 
lealarmda ve bana ait hükümlerindeki 
hakkaniyet içime işledi. O günden 
Daha o sabahtan Maksime karşı bütün 
hislerim değişti. 

Sonralan psikoğrafın bana öğrettik 
!eri can sıkıcı şeyler karşısında "Hi
key,. e beddua ede--:ek bazı hadiselerle 
de kar§ılaşmama rağmen, iki mesele i
çin ona kalbirr.de ebedi bir minnet ta
şıdım. Bunlarm biri, kendi u.ile haya
tıma getirdiği sükun ve rahat, öteki 
de bacanağımrn iç yüzündeki güzelliği 
göstererek beni onunla dost etmesi

dir. 
Maksimi plajda buldum. ilk defa ola

rak onun zayıf fakat açık manalı, sa -
mimi ve mert yüzü bende içi.me işle

yen bir tesir bıraktı. Aramızda o vak
te kadar hiç alışık olmadığımrz mu
habbetli bir itina ile ona yaklaştım. 

Nihayet hayattan aldığım derslerle 
öğı endim, 'ld insanlar, tezli! edilmedik
!:e ve hücuma uğramadıkça, itimadı i. 
timatla karştlar. "Viktor Hügor, "Se. 

Kısa tercümei hallerile 
bazılarını tanıtıyoruz 

Bn. Faide Esendgl BM. 'JJ!eliha Jlvni 

B. Sırrı Enver B. Cevdet Ktmt 

Şehir meclisinin yeni azalarından 
bir kısmının resimlerini 'kcıyuyor ve 
kısaca tercümeihallerini yazıyoruz: 

Bay Mehmet Sipahioğlu: YanyalI-
dır. İstanbula hicret etmiş, umumi 
harpte muharebede bulunmuş, sonra 
923 senesin.de Antalya umumt nakli
yat ambarını kardeşi ile birlikte ~esis 
etmiştir. Evvela kollektif olarak ku "' 
rulan şirket, 937 senesinde anonime 
çevrilince kendisi murahhas aza ıseçiJ .. 
miştir. Ticaret hayatında çok sevilmiş 
ve tanınmış bir şahsiyettir. 

Bay Zahit Aral: Mülkiye mektebin
den mezundur. Mülki vazifelerde ve 
sonra üç defa cemiyeti umumiyei be
lediye azalığında bulunmuş, milli mü
cadele.de bilfiil hizmet etmiştir. ~on 

senelerde inhisar müfettişliği yapmış
tır. Halen Ziraat Bankasında şeftir. 

Bay Cevdet Kunt: 289 senesinde 

75 bini geçtiği biletle tesbit edilmiştir. 
Ankarada ve Anadolu yakası:ıda açılan 
plajlar hala ihtiyaca mede:ıi manasile 
cevap veremiyor. Bunları ıslah etmek 
lazım. Yalnız ihtiyaca cevap vermek 
değil, müstakbel ihtiyacı da karşıla -
yıcı hareketlere ihtiyaç vardır. 

Yeni Meclis fevkalade varidatı te
mine muvaffak olursa bu ihtiyaçların 
kısa bir zamanda tatmin edilebilece • 
ğini kuvvetle umarım. Hastane şuunu 
da böyledir. Şehirde ücretli bir büyük 
hastane yapmak kat'i bir zaruret şek
lindedir. Bu hayati ihtiyacr bir taraf ı 
taa belediye diğer taraftan Sıhhat Ve
kaleti kısa bir zamanda tatmine az • 
metmişlerdir.,, 

filler,, in ön sözünde "Mukaddemesin
de,, bunu pek güzel göstermiştir. 

Bu muhakememi, Süzan bilse, alay
lı bir sesle: "Profesör!,, diyeceğine 

şüphe yoktur. Evet profesör ... Ben de 
ne kendimi başpapas "Myriel,, in yeri. 
ne koyacak bir hodbinlik, ne de "Mak
sim Hurtelu,. ile ''Jan Valjan,, arasın
da bir mukayese yapacak budalalık 

vardır. Yalnız şunu c!emek istiyorurnı 
ki o günden sonra benimle bacana
ğım arasında, hiçbir gayret harcanma~ 
sına hacet kalmadan derin bir dostluk 
hı:!sıl .oldu. Bizi ayıran inanış farkları 

silinmemişti. Yine her gün çekişecek 
hadiselerle karşılaşıyorduk. Fakat bü
tün bu düşünüş ve inanış ayrılrkları 

artık sevişen iki insan arasındaki tat
lı münakaşalar halinde kalıyor, kin ve 
hınca dayanan dmltılar dereccs.ine düş
müyordu. Birbirimizin fikirlerine itiraz 
ederken, ayni '.hadiseyi başka başka 

nazariyelerle izaha çalışan iki alim gL 
bi münakaşa ediyorduk. Her hangi 
bir mühalefcti, bir hiyanet faslında 

gören fırka adamları gibi değil .• 

B. Jıfe7ıme't Sipahi oğlu, B. Zahit -

B. Sami Sönmez B. 'A.lılettüı 

B. Rıf'f..~ B. Nadi 

Harputta doğmuş, Rüşti ve idadi talı· 
silini orada yapmış, 308 tarihinde hen
desei mülkiye mektebine girmiş, 314 
de mezun olmuştur. 

tl~ sene İzmir ~ Kasaba şimeniifer 
kumpanyasmda, sekiz sene Hicaz şi
mendiferi inşaatında, 60nıra Samsun • 
Sıvas etüd ve istikşafatmda ve !heyeti 
fenniye müdürlüğünde bulunmuştur. 

328• de Cemil Paşanın şehreminliği 
zamanında heyeti fenniye teşkilatını 

vücuda getirmiş, 332 den mütareke 
nin akdine kadar Ankara - Erzurum 

demiryclu heyeti fenniye müdürlüğün
de bulunmuştur. Bilahara şehremane
ti fen heyeti müdürlüğüne tayin eıdil. 
miş, üç sene mühendis mektebi topoğ
rafya muallimliği yapmış, 340 tarihb 
de demiryollar inşaat ve işletme umum 

müdürlüğüne getirilmiş, Ankaradan 
Sıvasa doğru ilk rayı vazetmiş, üç; se

nede 400 kilometreden fazla ray döşet
tirmiştir. Halen müteahhitlik yapmak
tadır. 

Bay Rıfkr Tangsir: Düyunu umu-

Çeviren: H. S. G. 
Bu zamanlarda içimde ibüyük ümit_ 

terin belirdiğini itiraf etmem lazım. mı 
bilmem? •. Bu dostluk ve akrabalık 

"Balayr,, nm tadr içinde, düşünüyor

dum, ki tetkiksiz inanışlar, muhakeme

siz hükümler, siyası kan davalarile 

ikiye bölünen milyonlarca Fransmn 
arasında "Hikey,, in mucizeli makine
si, bir uzlaşma aleti olabilirdi. 

Kendi tecrübelerimin aydınlığı için. 
de, bana öyle geldi, ki psikoğra.f va
sıtasile eğer fırka liderleri.;, varlıkları-

nı saran gafletten sıyrılmxş olsalardı, 

siyasi hasımlarının iyi yürekli insanlar 
olduklarım ve başka başka yollar.dan 

geçerek, Fransanın selametini aradık -

larını göreceklerdi. Bunu öğrenince de 

ortada kavga vesilesi kalmayacak. 
tı. 

Ne yazık, ki bu güzel ümitler, bi
raz s.~nra anlatacağım se'bepler dola -
yısile, hakikat alanına çıkamadılar. 

Fakat yine ayni sebepler, "psikoğraf., 
ların Fransada yayılması hususunda da 

Okuyucu mektuplarıı 

Yanyalılardan ve Kasta
monuluıardan bir rica 

Tamdık bir imza ile aldığınıız mek

tuptur: 
Kastamonuda istinaf ceza reisliğin· 

Jle 'bulunan Yanyalı Ali Rıza Bey, hak
kında malO.mat edinmek istiyorum · 

Bu zat orada 1325 de bulunuyordu. 
1 • 

Kültürlü bir adam olduğunu o tarıhte 
Kastamonu basnnevinde bastırdığı bir 
(Okuma Yazma) 'kitabından ar.lıyo· 
ru.ı. Bu kitap üzerindeki kendi kaydı
na göre, Türk dilinin diriltilmesi ~l~ 
ğile yazılıyordu. (Som türkçe) idı. 
Kitabın kazancını da Selanil.."te Akça 
Mescit mahallesindeki iptidai mekte· 
bile Kastamonuda :Menbar Füyuzat 
mektebine yanyarıya bırakıyordu. 
Anlaşıldığma göre, birinci mektep 

kendisinin alfabe güçlüğü ile ilk uğ
raştığı yerdi. 

Dört formalık bir kitap olan (Okuma 
Yazma) üzerinde ayn lbir yazı değer; 
fakat daha çok zaman ıgeçmedeın bu 
gayretli adamın hüviyeti ve başka eser· 
leri hakkında !bilgiler ıtoplamak yerin
dedir. Bu malumatı ve resmi varsa 
resmini (Kurun) a gönderenler 'kültür 
tarihimize hizmet etmiş olurlar. 

miye memurluklarında bulunmuş, son
ra ticaret hayatına atılmış, ticaret o
dası idare heyeti ve cemiyeti umumi
yei belediye azalıkları yapnuştır. 

Halen sigortacılar 'birliği birinci rei· 
sidir. 

Bay Sami Sönmez: C. H. Partisi 
Fener nahiye reisidir. Ticaretle uğraş
maktadır. 928 den 932 ye 'kadar mec
lisi umumii vilayet azalığında bulun
muştur. Balkan harbi zamanında Se -
Ianikte hapisane müdürlüğü yapmış. 

tır. 

Bay Alaettin Kunt: Sanayi mekte· 
bi mezunudur. Marangozlar cemiyeti 
reisidir. Yirmi: sene evvel kurduğu bir 
atelyenin sahibidir, 

Bay Sırn Enver Batur: Hukuk fa

kültesi mezunudur. Avukatlık yapmak. 
tadır. Fatih Halkevi başkanı ve C. H. 
Partisi Fatih kaza idare heyeti aza. 
smdandır. 

Bay Cevdet Fahri: Avukattır. Mec
lise yeni giren lbir azadır. 

Bay Nazif Kazım Erad: Roma bü.. 
yük el!iisi merhum Kazımın oğludur. 
Galatasaray ve Paris Siyans politik 
mekteplerinden mezundur. Eski hari
ciye memurlarındandır. Ticaretle uğ -
raşmaktadır • 

Şehir Meclisine bu 6efer yeni iki 
kadın aza girmektedir. Bunlardan biri 
Kabil sefirimiz Bay Memduh Şevke

tin refikası Bayan Faide Esendaldrr. 
Kendisi iki sene evvel C. H. Partisi 
vilayet idare heyeti azalrğma intihap 
edilmiş ti. 

Diğer kadın aza {da Bayan Meliha 
Avnidir. Orta mektep ve lise muallim· 
liklerin<le bulunmuş, partiye hizmeti 
geçmiş bir kadındır. 

manalı bir rol oynamama vesile oldu. 

lar. 
Herşey.den önce, "Düşünceleri oku· 

yan makine,, lerin benim yerime a

centeliğini yapacak, ve Amerikalılarca 
makbule geçecek namuslu, işe yarar 
adamı bulmak gerekti. 

Bu meselede bana yardım eden, ka. 
rım Süzan oldo. Gün geçtikçe, Mak-

simle aramızda derinleşip genişleyen 
karşılrklr muhabbeti gören kadınlağızr 

misafirlerin gideceklerine doğru b:ı va.. 

zifeyi bacanağıma verebileceğimi söy .. 

ledi. Maksimin iş aleminde ibüyük tec

rübeleri vardı. görm'üş geçirnıi~ bu 

alemin içinde pişmişti. Ben, ise bu sa· 

hada tamamile acemi idim. Bacanağı
mın namusuna ise, Amerikalı dostla • 

rıma karşı, ben kefil olabilirdim. Böy
le bir i§i, bir fabrika idaresini o, her 

kesten daha iyi .becerirdi. Sonra, rara 
ya .da ihtiyacı vardı. Baldızım :·Mar~ 
Klod,, Süzana işlerin bc.zuk gıtmesı 

yüzünden vaziyetlerinin fenalaştığını 
gizlice söylemişti. Bu işi ona bırak -

mak, bana da en tabii bir hal gibi gö
rünüyordu. Ortada yalnız bir zorluk ka· 

lıyordu: Acaba Maksim, "Maloncy,, 
deki dokuma tezgahlarile birlikte bu 

acenteliği de yürütebilecek miydi? .. 
.(Arkası var)ı 



italya ispanyadan g n01 
• • 

rını 
<Bat ttJnJfı ı tllcfde) 

..ır •rette ,ardım etmekte, hem de 

.SemimUdabal• lr.omiteliıaco lsbar e
aı.n amayı& yerine ıetirmiı olmakta. 
m.,, 

tNGILtZ. ITALYAN 
AM~ŞMASI 

Roma,. (A.A.) - ltalyan ıa•ete
lerlnm Londıa muhabirleri tncilb • ı. 
talyaa anlqmalarmın merlfde prme-
11 ip. mqnat olan bpanyadüi ıtaı. 
71111 pOJltllerinin ıeri almmuı bu. 
munda tncUtere tarafından ıtıratle 
llir neticeye ftnJma.k anuau bel
lllldlllnl mnnubametmete bqlamıf
lardır. 

aa dl, ıaeteri,or ki, ttaıyan bilke. 
'-ti, ltalJm lmparatorlulunun LıcU
tere tarafından tanmmaaı, ve clt'Ubu
dJetçllerJe beraber çalıf&n ecnobl 1G
d111Jeria pri ılmme11 buauıunda in 
aflterenüa teminatına mukabil ı. 
pm;rac1üi ltal)'Ul 16ııtllllllednhı &eri 
mJmmnmı bbale mlltemaJilcUr. 

AllLıAlllA UITblALt 
KVVVBTU 

Loa4ra, • (A.A.) - tapa,. itle
.... blb-- lnsDb paeteled, .. 
.. mtlabreleriDI tetkik ederek ,._ 
imada lılr anJ•pnaya ftl'IDÔ lladmalleri 
Jammaııda alkbiaUk 1Baterlyol'lu. 

Bammla beraber, ıueteler, bU8Ull 
tıta1ar ......... batla hlçlılr ı.etl.. 
..,. ftl'l••n "I olclufwau da kaydedi
,.ıar. 

nANSIZ • fNGtLtZ ASml 
llOZAKERELERI 

... • (A.A.) - :rra.s ft tap. 
• eririm barbiJeleri aramda ,arm
dım ltllma ......... blf1ı1a
cütır. 

fnslltert 11aya ........ ,armld PL 
ar &Ont J&llllada alta llab97 oldap 
.... Put. pllcekdr. 

MA6il-Çfi 
llOZAKUEt.a:Rf 

Budapeıte, 1 (A.A.) - JIMll' ıjla. 
• tebUI .. ,.. iki ....... araam. 
• had olma •"' ... '"PdWnce, ... 
.. • Çek llltllabriled JumJd puar 
ilbal ... 19 da Somaroada ...,._ ....... 

llac:ar 1alkGmedal 1auid,. llUlll 

Jtanya De kWtlr num Koat Teleld 
...u edecektir. 

DGa akpm, tıoplam kabine. ma.. 
.... eda -.Janm bamlamı9tır. 

KAl'pM ..,... • Aınlııw 

Prat. 1 (A..A.) - Raten mabtart. 
,.tpartllerlala mtlmeulllerl bUllD 
.1Jalıorocl'4a toplaaarak Karpat au
J'UIDID maJı&arb'etl tein. Slovak ~ 
uı.,..... Zlllaa .......... ,.ı. tala&k-
bk ettirdikleri tanı Jaalle INuer 
Jdr tanı laalll bbal etmete karar 
:nrmttıerdlr. Buclan, IUltea muht. 
~l•rhıfa pleb181t ftbiadea YU
l90Utlut anıa11lmaktadır. 

PllllaaTeblbl 
Pral. 1 (A.4.) - Belml Qü mala

tellert. Çekoelnat7&1Ua Romada 
Earpat Ruruı .. kknada mlsakere
Jen lftlrak •tıllla• dair 7abaacı 
aemleketl•ıd• oıkan baberl kat1 o
~ nl&DlamaktM!ırıar. 

• • • 
V&l'fOM. 1 (A.A.) - Pat AJ&UJ 

cllrlJ'or: 
llatb11aı KarpU Rutlll7Ulllm Ma

earı.taaa Terllm..ı Te LeJd8taa lle 
Macarlltaa arumda mQfterek bir 
Juıdat tes111 ıola olaa neert7atma U. 
J49Tam etmekte41r. Gueteler bnu 
Lelılltaa ft Macuütaa lcla oldatu 
~ ATl'llpa bant ft mllTuen..a. 
.an llUtran loln il• elmD olclatua 
_,.4e4170rlar. 

Jlltle .............. 

geri çekiyor 
B. Benleln burada kendlabıe Tecla f hudut lehindeki Leh • Jlacar latekle-

eı.nlf Ye Kelchenbeq'e attmlftb'. rtadea bahaedea "PoUtlka'' suetelll 
s. HlUer Patlchkau'dan Glle T&k· SlOTat m•eleıdn4e Yanlan 11U'8tl tM 

tl ayrılmııtır. Kencllal 7arm Saar· ,..,_.. Pral De Bada,..W arumda 
brtlk'da 1eD1 hudut memlekeUerl ti· J'&Jdaaak mlaüenı.r lola feTka114e 
7atronnun acılma11 manuebetl7le bir ••emmlfld bala oldatuna, 81oı. 
7apdacü olaıa btlJ'lk tel&hlratta ha- TÜl&rla Rlı.a ft Karpatlılana, 1»11 
sır b11l11ucatt1r. ~k Ja11cl11t hümdül Macar ı.-

• • • teklerlu flddeUt m111ıalefet etmek 
Berlln. ı (A.A.) - Veril• malt- lcla mlıtehlt oldülanm ,...uıa. 

mata son. Sar n1a17onaı • _,.au.ı dır. 
bGlp b .. kam B. JOMpla Blrtel ile A7DI ..-te. Jlomaara maJaallerl
Dr. OGbbelı 7arm laarbrllt'da J&- .._ de 1Deft11al»alala LU • llaoar paa.. 
pılacak tesahtlratta hasır b11l11aıcak· Dl k&fllUJlda lbalrltllt ıeeterdlklerl
ıar Ta muhtemel olarak birer nutuk al, çtınk\l bu tal&nur IGzdea ftll• 
.o7111eceklerdlr. oıktıtı takdirde, RomaDJaııın. Brllua-

• • • deki Skoda fabrlkalarlllclan celbeıu-

Berlbı, 1 (A.A.) - Alman teblll· 
lerlae sen. beflncl mmtaka 4a Al
man kıtaatı tarafından hlo bir buı,e 
U,.dedllmeden lt1al eclllmlftlr. 

........ Pi ............. .., 

Loaclra. • (AA.) - lalül,.ıtar 
malafellerde, QlkoelcrrakJ'ada plebl
.at 1atılmuı 171 olmadıtı ftkrbıl teı
kba 10laada bir tem)'tll hud oldatu 
..,.... olunmaktur. Ba takdirde ln
atlls l~tıoa· QlkOlloTakJ&ra ..... 
ıecektlr. 

• • • 
Loaclra. 1 (A.A.) - Almaa kltaa

tmm Çekoel01'Ü7ada luaı edeoelt 
b ... acl mmtakanıa lalacUclbaCS. bala-

-- bası aueteı•, baaun llat1 ••• 
dada tlfkll edecellal raı&makta ft 

arak Jleblllı. ıı.... kal..,_.. 
IEaaaatlld ..,._,..ktecllrter. 

Lon4ra. 1 (A..A.) - Alman btaa
tmıa ÇellOllcm.Qada lfgal edeeett 
befincl mmtakaıım talıdldladen bala· 
Helen buı ıueteler, bunun bt'I ba
dada tetkll eclecetlnl 7umakta ft 

arak pleblllte ltlnm kalllllJMalJ .... .............. .. 
Leblerlll ..... l'aall,. 

T&l'IOYa. 1 (A.A.J - CleQll 8lluo 
7UIDID lfpll normal bir eekllde de-
T&ID etmektedir. • 

Leh tıtalan bqtla l'rlltat. Paotro
Tlt. DarkOY, ltamıato T8 llOYemı
oato alYarau lflal edecelllerdlr • 

..., .... ,..a11. ~ 
Puta, a (A..A.) - "Poplller" ıue

tnlncle Blum, JU17or: 
A.nııp&DJD lladlalıd harap ede 

bltlla UatllUlana muallbaae bir ... 
kilde baHlae dolru attmealnl blltlD 
kalbimle ana ecU7orum. J'ataı. bGJ· 
le bir ıaretl tenlfe blllıaua Fran· 
ADJD .... ,.ıu •• Mll&ııe" oımuw 
arma ettlll bir kaaaat ile " lılo ol
maaa bepelmllel Ye ıalla mtlJıale. 

betleri hukmclakl dtlfllncelerlae bea 
..,._ bir but Ue blrlblrble J&kl ... 
... olaa 4nletıuba bam! 4ereoecle 
...... aıan llllmdlr. Jqoten Jal. 
lttaetlllla .. - ftldrde ........ 
IUUlecllJoru. AY&lll ltamanmada 
Samaet Boan. Ballfab ft Cola 11-
aoa Scn~•r ltlrUlbala ATl'llpada 
07Dadata roll muhafua etmeelaln ne 
tadar mlhlm n anu1a 1&1an olda
tuna beyu eunıııercllr. J'raua 
btlkDmetlAla t1111ıııııreııta bu kaaaa
tlDe lturü eanecllllnl 1&DDetml70-

11 laarp malRm .... ID utllu pra
JU 1••1D• demlrJOlunclall mahnım 
bl&caiW ll&Ye etmektecllr. 
... ,....,.ı.ı...VePI..,._.. 
BerllD, 1 (A.A.) - 91mebl memle

bUerde dol .... 1&71&1arm hlllfı•• 
olarak lllldla ltlJAfaım tatbiki 1c1a 
tef9tkll edea "1Mlmllel kom-.ı 
~lmU1& De ÇekOllOYÜJ'& arumcla 
mallp111larm teatlll Te7a tah117•I 
baktmda hlo bir brar lttllau etme-
alftlr. KOllllqm •uau •11 ...ı. 
ile ...... olmq ..... , ...... , ..... 
.. c1a oldala slbl b• itte de Dl ta
rafa dolrudaa 4olnJ& aalatma taT• 
al1QI terolla etmlfdr, 

Alltadar Ud taraf uunada doln· 
claa dolnı1a mbaken 70111 De l»lr 
ıuıata •arılamadılı takdirde berael· 
mıl•l komt8TOD mtldalaale edeNlf ini 
h Milada rlQet eclllecek oıaa bl
deierl te.btt edecekıtr. 

ı o llktetrtne kadar Alman ord1İlu 
tarafından 111&1 eclllmeıd kararlaeta
nlaa betlacl DUDtak&J& dahil bulua-
mıyaa muhtelit mmtatalarda ile ple
blllt aacat iki taraf mutabık kaldı· 
il &üdirde J'&l>llacaktlr. llmdtkt bal· 
c1 .. 11•t m tanı• l1d ... 
111aclüJ mllautbetlere biran enel 
....ı .,., .. ~ ftrlMk &nU8 ile 
uma b1r pleb181t mumel..mdea ta
cmmat llteluktedlrler. ............ 

t e 
yan k r 1 

bllytl 
ında 

Filistin vaziyetine derhal çare 
bulunması isteniyor 

Ka4ll, 1 (A.A.) - ....... boa l 
80la -.cede lfl'IÜMlr. Telplf ma. 
baberatı ..... kadir temba ........ 

Kadıköy hali 
, ... ,.,.,. 1 llleld• 

, .... W o'MA'"M' daiı'a olallııllll'GI 
Bal .. ld he.idea •üMt -1ece 
....... lr deltldlr. ..... ..,.. .. ............... _....... 

mit*· 
Yalaaclllai trü hadcl,e aaa tara 

lmdua tüUf aıHJm1t olaa arap cim... 
tl isinde Wr .....,_ atatllllDla tat
Wldal uamt '* ...., • ndde'tmılle 
bulr bahm4uldarm WJdlrmltlerdlr. 

llYANIN BAh llUMW !ÇIR 
Loııclra, ı {A.A.) - Gueteler, 1dL 

kGmetbı matlnde ...... llratle .. 
bt ttmell ıenmmm lttlfMla kaycle. 

cllJorlar. 
l'Dlltladeld IDpBs ,....,. -

..n lir Harcılcl llac Jlldlelln pltcü 
&afta bqlarmda ıanar• u. l'IJlltlae 
d&aecell ~. 

11..- ...-ı. Yahudi ajn-., 
Irak bulcl19 aammm PUlatlae Y-.. 
dl mubaceretbd c1ardummla ımtaf 
tekti8 ,,..... ... 1ılr ı.lptfmı .. 

ntmltdrı 
Dalı, Telepaph .,._., fnbJWe ._..ter ile mllt...W. aamı .,_. .... ,.... ........... _ ..... 

JIUllda lranpldıldlnmia ~ ... 
nıma. illa icap ... tedblrlerlll .... 
nubôloWa&mna ,...,_. 

A,al pnte. bq8n JUiltlDdeld mn 
aat ..,..., tqUla ........ a1tmda 
ld topnklam ....,. adar ftba 
ıelmlt ola llJanlarm bepnden & 
ba pwedl " daha tartp edici :>!da
... Wldlrmektecllr. 

DaDJ Bbpn11 ....... ..,. .. 
mln edDmedlkp pJbJar terti1ll fa)'41&. 
.. oWulmada. 1'Uladne 7ealclftil ... 
tat ~ lm1* clahmnde 
bulanc!u&mua bJdeı4erelr dlJOr ld: 

KrAlmrla._ FlldW-Ws 
... w .............. ... 

wt ptirmeli ilatia.ı ........ ~ 

•• JIJ8DDAKI ALBYJITAJtlB 
Küln, • (A.A.) - Aa.p lttn.la 

llmpell ba .......... ..,..,"' • 
....... n 1111 c•ede • c111..- 111. 
....... .... ......... ".. pG'llth-- ··= ................ .. 
11ım aeı.c-ı. cleleplen ıtlclal tn .. 

..,. etmlt ft delepleria ba battı ... 
nketlerlaln ,.. aorlaldar Daclaa .. 
bUectlbd .a,lemlftlr • 

Banan ~ qıre bq1mn 
apk mlabrelerl tatil ederek Pi 
mlbakerec1e bulaaacü ola ..... 
,_m lhdamm lrarar tWmlt*· 

rnavu ahoın 
1 dinimi 

t'"hlfll-'temlaeteeldar.l..ıt .......... ~ .. 
De ..... ltm. ledblb 
....... _. Mr kere IPaabld 
pebtpsl*:aek~-· 
• ............. 7 .. .,.... .. .... 

••• . ...., .................... 
... ... ...,. su.tmdaa &afta edl
................ .,.., ,a1uaı lo-
"'Yerlleo*ilr. ....... balla mnk• 
1111 ....... o .....auda...... halk 
................... - .. dalla ..., ...... ....,...ildir .. Beledi-
,.... ft+d' 1 lwlea bet•-ıan la..._,....... .. _. ......_ .._ 
......... 111 .... pahld ........... 
-*.. 1rıo1aJ1* ,.,..aar delll ...., 

.... ....... Mmleld ....... 'hna 
...__..... .............. 11.a ......................... _ ............ ......, ......... 
.. caA ..... oM-lrlgmı ..... ..,.. 

.&8111 Ull 

Ankara- Erzurum 
hattı 

..,. .. ,,, ' '• ....... .. . 
wt .. bUR;ıd11fı ........ --
lallll ....... 1\ .... b u il .. ................... ..,. 
..,.., 

1 lı ..,. 1111 + '1 1 
,......... ... ....... ! 1 .. ... .................. ...... ,....,. 

-Y&J .,, ·-··dtrf •. ., 1 f 1 ,. ... ... 
='"r'h" 1 • ..... nWa ..,......_ 
• •aba11 'r• w ._. lcla • w. ............................ 
.... h .................... ....... 
,.._. W ı•• .... nr .. 1ıııı1a ..._ 
ti •I ı ..... A ' a • lmaw , ,,. ··=·- , .. ,,.,... ,,_.,.. ... 
....... - .... .,., ı 1 .... 

Wlııllls .. , ..... teıit • 



Birinci Kuleliden Muzaffer, 4,H; 
ikinci Mal tepeden Rahmi 4,48,8: U· 
ttlncu Denizden Rtlştll 4,48,9; dör
dUncU Denizden Necmi; beşinci Mal
tepeden Ferda; altıncı Kulellden Re
ıat. 

TEK ADIM : 
lHrlncl Denizden Hallt derece 6,45; 

ikinci Kuleliden Ali derece 6,17; ll· 
ÇUncu Mal tepeden Reşit derece 6•12 : 
dördUncll Kuleliden Abbas 6•06•6; 
beşinci Maltepeden Necatı; altıncı 
Denizden Mehmet. 

DlSK: 
Dlrıncl Kuleliden Hayri derece 

10,25; ikinci Denizden Necmi derece 
80 16· UcUncU Denizden BUlent dere-

' ' adan Seba· 
Ce 29 70· dördUncU Burı> 
ha.ttı;; b'eşlncl Maltepeden Salih; al-

tıncı Denizden Afif. 
4 X 400 BAYn.U<: 
Blrlnci Deniz takunı 3,48,4; ikinci 

kuleli takımı 3,54,7: _ucuncll Bursa 
takımı· dördUncil Maltepe takımL 

' 1 bUyllk bir intizam 1-
MUsabaka ar 

'-d etmiştir. Hakemler: 
Çuı e cereyan 

ISTANHUL- ATINA arasında 
Bir doğru yataklıvagon seyrusefere batiıyacaktır: 

tSTANBUL'dan hareket Cumartesi - Salı 
ATİNA'ya varış : Pazartesi - Perşembe 
ATlNA'dan hareket : Cumartesi - Salı 

1STANBUL'a varış Pazartesi - Perşembe 

VilAyeti 
Ankara. 
Aydın 

Ağrı "Beyazıt,, 

Balıkesir 

Bolu 
Çanakkale 
Çan km 
Rize 
İstanbul 
Jstanbul 

Kazası 
Beypazan 
Bozdoğan 
Iğdır 

Erdek 
Gerede 
Upseld 
Çerkeş 

Merkez 
Maltepe 
Tarab ya. 

Saat: 20,30 
,, 10,15 
•' 20,10 

10,22 

İzmir Kemalpaşa. 11 Armutlu nahiyesi,, 
lzmir 
lzmir 
Isparta 
Kastamonu 
Kastamonu 
Konya 
Kütahya 
Malntya 
Manisa 
Mnra.ş 

Mardfa: 
Tekirdağ 

Tekirdağ 

Tokat 
Trab1.on 
Urfa 

Kuşadası 

Ödemi§ ''Adagide nahiyesi,, 
lğridlr 
Jnebolu 
T~köprU 
Ilgın 

Tavşanlı 

Adıyaman 

Gördes 
Elbistan 
Merkez 
Karabiga nahiyesi 
Şarköy 

Zile 
Pola tha.ı:ı.e 
'Merkez 

r-XURUN 9 TEŞRINIEVVEt 1931 

1 - Şartname ve projesi mucibince Ada.:ıada ;;tırıls.cak tuz ambarı ve 
ba.şmildiirlUk apartmanı inşaatı 19-9--938 tarihinde ihale edilemediğinden 
yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

II - Keşif bedeli 22.9'.1.7 lirs.15 kuruş ve muvakkat teminatı 1718 lira 79 
kuruştur. 

m - Eksiltme 20- 10-938 tarihi ne rastlıyan peıııembe gUnil saat 15 de 
Kabata.şta levazrm ve mubayas.t §Ubesi!ıdekl alım komisyonunda yapılacak" 
tır. 

iV - Şartname ve projeler 115 kunı§ bedel mukabllinde inhisarlar umum 
mUdUrfüğil levs.mn ve mubayaat şubesile Adan&. ve Ankara. başmUdUrlilkle.rlD 
den alınabilir. 

V - Eksilbneye i§tirak etmek lstiyenlerln fennt evrak ve vesaikbl ihale 
gUnUnden 3 gün evveline kadar lnhisa rlar umum mUdllrlUğU iil§aat oubesine 
ibraz ederek aynca ehliyet vesikası alcıması lazımdır. 

VI - MühUrlil teklif mektubunu kanunt vesaik ile V inci maddede yazılı 
inşaat §ubemizden alınacak ehliyet vesikası ve yüzde 7,5 güvenme paraal 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflan:ı 
eksiltme gUnU en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen alım komisyonu bat 
kanlığına makbuz mukabilinde verilme si lfiznndır. (7140) 

Muhammen Be. Muvakkat Eıtslltmeniıl 

Cin.il M~ktan Deherl tutan teınlnatı §ekli Saati 

L. K. L. K. L. K. 
660X700 m/ım 25000 Top 2.08 52000. - 8850· - Ka.palI 15 

tefrikli verje zarf 
sigara klğıdı 

2US m/m velin 750 J3obhı r 841. 78 2'-M ~ us.sa 
bobin sigara elmlltme 
klğıdI 

I-Şartı:mmelerl mucrblnce 88.bn alms.cak yukari!a cins ve miktan yazdl 
25 000 top aigara k!ğtdı kapalı zarf us ulile ve 7 50 bobin sigara kAğıdı açık e~ 
siltmeye konmugtur. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat temlııs.tlan yukarda gösterilmiBtfr. 
m- Eksiltme 8-Xl-938 tarihine rastlayan salı gUnU hlzalarmda yazılı 

saatlarda Kabataşta levazım ve mubayaat §Ubeeindclrl alım komlsyonuoda ya. 
pılacs.ktu'. 

IV - Şartnameler 2.60 lira bedel m ukabillnde Inhlsarlar leva.zmı ve mub&-ı 
ya.at §\!besile Ankara ve lmıir baş mu dürlUklerinden alınabilir. 

v - Eksiltmeye girmek isteyip te bu eb'adta kağıt vermeyeeeıt olan flr • 
malarm teklif edecekleri eb'adı ihale gU n\kıden bir hafta evveline kadar tnhl • 
sarlar tutiin fabrikalar §Ubesine bildirmeleri ve münakasaya iştirak veslkall 
almaları llzmıdır, 

VI - Açık eksiltmeye fştlraK etmek isttyenlerln eksiltme için tayin edl • 
len gUn ve saatte % 7.5 gUvenme para! arlle birlikte adı geçen komisya:ıa gel • 
melerl, kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin de mühUrlU teklif 
mektubunu kanunt vesaik ile %7.5 gUv enme parası makbuzu veya banka mek
tubunu ihtiva. edecek olan kapalı zarfl arı ekslltme gUnU ea geç 15&8.t 14,30 • 
kadar almı komisyonu başkanlığına ma kbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(6720) Adil Giray, Ali Rıza, Cemil, NalU, 
Polad ve Gören idi. ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

'l'eııis ,Jiısabak n lstanbul P. T. T. VllAyet MUdUrlUğUoden: 
ouııeo ve Dağcılık 

k Fenerbahce, da yapılmakta olan ı - Amavutköy P. T. T. merkez blnaımm keıfi dairesinde tamiri açık ek-
lUpleri arasın dUD de Dağcılık klU· siltmeye konmuıtur. fc;tanbul Beledi~esi 

0 
llaııları 

tenis macları~a da devam edllmlştlr. 2 - Ekdltme il birinci teşrin 938 salı gfinll saat 13 de büyilk postahane 
bUndekl korta~ bçe arasında yapı- birinci katında P. T. T. alım satım komisyonunda yapılacaktır. 
Güneşle Fener a anın altısını Fener, 3 - Keşif bedeli 961 lira 64 kuruş muvakkat teminat 73 liradır; 
lan 9 karşılaşın kazanmışlardır. 4 - iııteklilerin keşif şaıtname ve tc.ferruatını görmek ve teminatlannı ya-

Keşif bedeli 1151 lira olan Merkez efc.:ıdi mezarlığı dahill yollarmın tes* 
yesile §OSe halinde yapılması i§i açık eksiltmeye konulmuştur. Ke§if evrakile 
şartnamesi levazım mildürlüğilnde görtl lebllir. İstekliler 2490 sayılı kanund& 
yazrlı vesikadan başka Fen İşleri MUd ürlUğUnden alacakları f e:ı: ehliyet veal· 
kasile 86 lira 33 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektublle beraber 17-10.931 
pazartesi günU saat 14 buçukta Daim! EncUmende bulunmalıdırlar. (B} 

UçUnU do GUneş yarın da }<,ener kort- tırmak üzere çalıgma günlerinde P. T. T. viliyct mUcHirlUğU idare kalem leva· 
MUsnba~aıar:dUecek ,.e turnuva- zım kısmına eksiltme gününden sekiz glln evvel nafıa müdürlüğünden alacakla

larındn de\ ıı~I edilerek kupa nrl- n ehliyet ve 938 ti'.:aret •)dası vesikalarile ve teminat makbuzlarile eksiltme gün 
nın gnlibl ta) n ve saatte komisyona müracaatları. (6829) 

(7028) 
lecoktlr. .. .. ._1 .. "ıar .nugun~~ 4' ..,., 

ınuclblnce bugün şeh· 
Lik fikstUril ha.da yapılacak maç 

rlmfzdeki dört sn 
lar şunlardır: s t 13 de SUley-

1 stadı· aa 
Talcs ın · 5 de Galatasaray • 

maniye - nua.l, 1 

Topkapı. GUneş • Fenerbabte 
Fener stadı: 

aaat 16 de. . S t 16 de tstan-
Bcşlktaş stadı. aa 

bulspor - Beşiktaş. 11 30 da 
t dl . Saat · SUleymaniye 8 n . de 

Eyilp - Boğazlçlspor; saat 13.15K 
t köy· saat 15 de a· 

Altınordu - or a • 
umrUk - Yıldırım. 

ra~ dan başka sabahleyin Taksim 
atad~:da federe olmayan klilpler ara-

d d .. mnclar vardır. 
sın a " 

Ş~hrr1iyatrosu 

il"" 111111111 1 

JI 

Schir Tiyatrosu ko-
ıcdl kısmı: 9-10-938 
•ıızar gılndüz saat 15, 

10 dn; 9-10-938 Pazar 
ıinü akşamı saat 20, 
ıo da: (Yanlışlık. ko
ıırdya51) 3 perde ko
ııcdl. \'azan: \', Şeks
ıir; Tfirkçesi: A'·nl 

Glvda •• 

- TlJHAN TİY A THOSU 
Hnlk s:ın'atkıin Noşit 

Okuyucu Semiha 
~lişel ,·oryetesl ... 
Bugün gündüz 

~en nehri rina11etl) 
4 perde ... 

BUGÜN GECE 
DIR/J,B.V OL() 

3 perde ..• 

HAl.K OPERETi 
llc)·oAhınrla Yeni Hnlk 
)pcret Tiyotrosunrla 

'ı' \KINDA fü\ŞI.IYOR 
ltk r<:cr: 

M. n:sr11ll 
ı.;ı;rFETTIX ASAL 
Telefon : 40335 

Kayseri Cumhuriyet Halk Partisi llyUn
kurul başkanlığından: Kadın model aranıyor 

Eksiltmeye konulan Kayseri halke vi infJaatma talip çıkmadığından ayni 
şerait altında 3-10-938 den itibaren on gil..1 sonra pazarlıkla ihale edileceği 
ll!n olunur. (7160) 

Akademi resim ve heykel şubesi a tölyelerinde çalıştırılmak üzere kadm 
modellere ihtiyaç vardır. Arzu edenlerin Fodıklıda Güzel Sanatlar Akademlı 
sine müracaatları. (7289) 
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r - KURU~un kitap şeklinde roman t.efrlksaı -
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sl değil, kan \"e ateşten yapılı ve istediği dakikada 
ln~anı mahvedebllecek olan bir aeddl aşması llznn 
gelecektir. Bunu da aşablllr mi bakalım? 

lki kişinin birden ayni fikri mUdafaa etmeal 
ağır basmıştı. Hep birlikte "Eko" gazetesinin 
idarehanesine gittiler. 

Faknt Krcyvln, binadaki bUtUn yabancıların 
dışarı cıl.:arılmasmı istedi. Aksi takdirde lcerl glr
mlycccğlnl söyltiyordu. 

Dediği yapıldı. Kreyvin yazıhanesine glrdt. 
Kendisini muhafaza için alınan tedbirler, gUlUnc; 
olacak kadar mUbalt\ğah idi. 

Zabıta Amirleri de bunun farkında idiler. Fa,. 
kat bu sefer olsun gam avlanmamak için her tur
lu gayri tabiiliği hoş görüyorlardı. 

Koridorlarda polisler duruyor, bekleme oda
larında polisler bulunuyor, hattA. Kreyvlnin yazı
hanesinde onunla birlikte omuz omuza polisler 
bekliyordu. 

Marpleyden hAJA bir eser yoktu. Bekliyor, 
bekliyor, bekliyorlardı. 

Mark Peters bile, bu beklemenin O.zabını du
yuyor gibiydi. J{ reyylnln yanından kalktı ve .} a
zı hanenin yan1başınıı bulunan ıa.vaboya gitti. So· 
ğuk su llc ellerini ,yUzllnU yıkadı. 

Tekrar ıcerl girerek bir koltuğa oturdu. Yclc
#;lnin cebinden bir sigar kutusu çıkararak yaktı. 

Kibriti slgnrınm ucuna dokundururken uzun ve tc-
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rarak, Kreyvinln dudakları arasına kordu. 
Bir .de kibrit çaktı. 
Bu vaziyette Kreyvin için sigarayı tçmekteD 

başka bir külfet kalmamıştı. 
Fakat Kreyvln slı;arayı çekmedi. Çekeıne41. 

Ağzı birdenbire açık kalmış, sigara da dudakla

rından dUşwUştU .. 
Kreyvlnin ağzı ölU bir balık gibi hll.llı. açık 

duruyordu ve gözle;lylc de, pllotun elindeki blr 
kll.ğıt parcasına bakıyordu. 

- O ktiğıdı nerden aldın? 
- Sigara paketinizin içinde buldum, efendimi 
- Fakat C\"VClce benim sigara pakctlmln ıctn• 

de böyle bir kAğıt yoktu. 
Mllfettlş Ren, o kdğıt parçasını pllotun elin-

den aldı ve okudu. Şöyle yazılıydı: 
"Azizim Kreyvln - Seninle gökyUzU ortasında 

ı .. 
buluşacağız. Gecikmeyeceğim. Lusyos Marp er. • 

Bu sırada pilot, canı yanarak bağırdı: 
- Hay Allah cezaSinı versin. 
Kreyvlnln sigarasını ·yakmak tein ateşlediği 

kibrit pormaklnrmı yakmıştı. 
Birlmc dakika sonra, sigara paketini iyice 

muayene etmiş bulunan komiser LU: 
- Bu yazı LUsyos l\Inrpleyln yazısıdır, dedl1 

tJzerlndeki parmak izleri ona alt. 
MUfettfş Ren sordu: 
- Simdi ne yapacatız ?. 
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NURKALEM 
Kur§un .Kalem Fabrikasında h er 

nevi kalem imal edilmektedir. 
Direktörlüğünden : 1! 

1 1 - tik, orta ve lise kmmlarma )'atılı ve yahsız, kız ve erkek t.alebe kaydına devam olunmaktadır. ıl Mümasil ecnebi kalemlerine çok 
faiktir. 

Fiatlan ecnebi kalemlerinden 
% 50 ucuzdur. 

2 - isteyenlere mektdbin kayıt §artlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

1 Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası .Telefon: 22534 1 
----------------------~ 

1 

Kurşun kalemler : 
Süperyör 
Timsahlı 

301 • 2 Mektepli 
1205 Altı derece sertlikte 
Not 

En iyi cins 

Dağdelen 15 c:_. 1.-e sertlikt~ 
1011 Marangoz k~lemi 
99 Taşçr ka!~mi 

Kopya kalemleri: 
299 Ulus 

701 - A Yumuşak 

701 - B Orta Sert 
701 - C Sert En iyi cins 
71 - A. B. C. üç dereceli 
702 - A. B. C. D . E . Beş renkli 
702 - A. B. Mavi. kırmızı 
27 - A. B. C. D . E . Beş r enkli 

iyi cins 

Pasteller 
1315 6 Renkli 
1325 12 Renkli 
1301 12 Renkli iyi cins 

24 Renkli iyi cins 
901 Krrmrzı • Mavi 
Stabilli 12 Renkli iyi cins 

,, 24 Renkli iyi cins 
Dermetograf üç renkli kalem 
311 Grafit ve renkli Minlen 
231 • 232 Kırmızı ve Mavi tebeşir 
Çe~itlerimizi her krrt.asiyeciden 

istiye'bilirsiniz. 

Nurkalem Ltd. Şirketi 
l stanbul, Sirkeci 

Mühürdar zade Han No. 1 • 2. 

/ stanbul Asliye Malıkemesi Altıncı liu

Imk Dairesinden: 
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BIRIKTIRIRSEN EL 
ATAMAYACA'G iN 

\ş YOKTUR 
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Şefika tıırarınd:ın Fatih İskenderpnş:ı 

mahallesi Sülüklü c:ıcldesinde 11 sayılı ev
de iken halen ikametgahı meçhul S:ı!ah:ıl
tın aleyhine açılan boş:ınma davnsına ait 
arzuhal sureli müın:ıileyh Snlahallinin i
k:ımelg;ifıının meçhuliyetinclen bahsile bi-

11'4 tebliğ mlıbaşiri tarafından iacle kılınma
sı üzerine keyfiyetin on beş gün müddetle 

ilfınına ve arzuhal suretinin mahkeme di
vnnlıancsinc asılmasına lrnr:ır verildiğin

den aclı geçen Snliihaltinin 938/1413 sayıda 
J,;ayıllı thıv:ıya on glin zarfında cevap ver

mesi lüzumu lehli~ yerine geçmek üzere 
ililn olunur. (2G942) 

IŞ•BAMKASIHDAH•BiR•lruMBAllA•AL 
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Mark Pcters: 
- Derhal tayyureyo blncllrip Budapeşteyo 

gönderelim. ilu yapılan bir blöften ibarettir. Marp
l~Y. onu tayyarede nerden bulacak? 

.Mü fetiş Ren cevap verdi: 
- Evet. Belki de bulamaz. Fakat Kreyvin seya

hali.n ortası\ıda lrnrkusundan öHl'r. (Sonra pilotla
ra. dönerek:) :Maalesef lludapeşte seyahati geri 
k<ıldı ... Fakat şimdi ne yapacağımızı kestireme
yorum. 

~lark Petcrs yeniden: 
- Kendısinl en yakın polis karakolunda kode· 

se kilitleyiniz, dedi. Eğer Marpley onu orada da 
bulursa, arlı!< o adamın fevkatt~l>ia kudretleri ol
duğunu l<abul etmemiz lilzım. 

- Iluyır. Kodese koymak, onu gene korku
dan öldürmek deıneatir. Mister Kreyvin çok na
zik bir nıalılük. Çok asabi, çok korkak. Elimizde 
'bile korkudan ölmesi ihtimali vardır. Her ne hal 
ısc, şimdi kendisini teluar otomobile koyalım da ... 
Yoldn giderken bir ırnrar veririz. 

Ayni otomobiJle rc bindiler. 
KreyYin, otomobilin içinde l.ıir miifettiş Rene, 

bir de Mark Peterse çocuk gibi bakıp duruyordu. 
Sonra eye glitli rii lmC'si ni istedi. 
Fakat birdeıılılrc fikrlıı i değiştirıli. E~f'r 

".\lnrpley, onn g-ökyiizlinıie bulacak katlar kuvvetl i 
i"e, C\inde hnydi lıaycll bulurdu. 

Sahibi: ASIM US N cşriyat MüdürU R efik A. Sevengil 

- K UUUNun kJtap şe.kllnde roman tetriksaı -
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Müfettiş Ren birdenbire: 
- Buraya bakın, dedi. Bizim için en iyisi Mis

ter Kreyvlni gene kendi yazıhanesine götlirmektir. 
Bugün bir yere saklanacak olsa yarın ne yapacak .• 
Her gün saklanmak mecburiyetinde kalacaktır ve 
bu hal, Marplcy yakalanıncaya kadar devam ede
cektir. Uzun boylu korku içerisinde yaşamak, ne 
kadar acı şey ... En iyisi l\Iister Kreynn, sen gene 
yazıhanene git!. .. Orası hiç olmazsa en kuvvetli 
polis tertibatı altında bulunuyor. Binanın her tara
fını biliyoruz. Ben, mevcut kuvvetleri iki misline 
çı:rnraral< Azami tedbirleri alacağım. Yanı o kadar 
ki, M:arpley gelecek olsa, eli sana varamıyacak. Bir 
odanın içerisi baştanbaşa polisle dolu olursa, ora
yo. onun eli nasıl varabilir. Gelirse yakalanır. Ya
kalanırsa işi biter. 

Ambros KroyYin bu sözler üzerine h lddetlo 
bağırdı: 

- Sen delirdin mi~ Arkadaşım Elis yazıhane
de öldürüldü. Diğer arkadaşım Pa.tric de öyle ..• 
Ben oraya nasıl itimat edebilirim? 

Bu defa :Mnrk Peters söze karıştı : 

- Fakat azizim, müfettiş Ren'in söyledikle
r ini ben makul buluyorum. Partrlc öldüğü zaman 
odada Partrictlen başka hir kimse yoktu. Daha 
cloğrusn Pıırtrlc yanma kimseyi almnk istemiyor
du. llalhuki ııC'ııin vııziyctin başka türlil olacaktır. 
l\larpleyin senin odana girmesi için duvarı delme-
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lstanbuJ Ko~utanhğı 
Satınalma Komisyonu ilanbrı 

Çatalca müstahkem mevki komu · 
tanhğı için 3 ton kriple kömürü satm 
nlınacaktrr. Pazarlığı 12-I. teşrin -
938 çarşamba günü saat 15 de Fm. 
dıklıda komutanlık satmalma komis
yonunda yapılacaktır. !steklilerin belli 
gün ve saatte komisyona gelınelerL 

(7304)' 
* • • 

Çatalca müstahkem. mevki komu .. 
tanlığı iç.in lüzumu olan 26 çeşit mal
ume satI:l almacağmdan pazarlığı 

12 - 1. teşrin - 938 çarşamba günü 
saat 15,30 da Fındıklıda komutanlrk 
satmalma komisyonunda yapılacaktır. 
İsteklilerin lbelli gün ve satte komis ,. 
yona gelmeleri. .(7305) 

Z AY 1 

İstanbul illıaldt gilmrüğünden alını' ol• 
duktumuz 2803 i9 ,.e 36621 No. lu depozito 
makhuzlnrı kayıptır. Yenisini alacağız, es. 
kilerinin lıükmil yoktur. - Antalya u. 
mıımt SaldiUat 1'ıirk Anonim Şlr,ketl. 

'(269441 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısL İstanbul 

Divanyolu. No. 104, Tel : 22398 

~©;~ He~nmn 
l>r. Şükrü Ertan 

Cağaloğlu Nuruosmani7e cad. No. 5 

Tel. 22566 (Dr. Osman Şercfettin 

epartımanr -



Kel kafalı ilham perisi 
·Ressamların, resim yaptıkla"' 

rı için mi saçları uzundur, yok
sa saçları uzun olduğu içi:ı mi 
resim yaparlar? 

Bunu bırakın, filozoflarla 
tabiat alimleri düşünsünler. Bi
zam ressam Çizer Bozarın da 
saçları, bütün klasik ressamlar 
gibi uzundu! Fakat o ne ressam 
oldu~u içi:ı saçlarını uzatmıştı, 

ne de saçları uzun olduğu için 
ressam olmuştu: Bilakis! başın 
da damla kadar saç yoktu. Pek 
genç yaşıpda hepsi birden dö -
külmüş, başcağızı cascavlak kal 
mıştı. .. 

Fakat, ressama böyle baş ya
kışır mı? Derhal başına· altın 

sarısı bir peruka yaptırmıştı. .. 
Bu uzun saçlar ona hem güzel
lik, hem de şöhret temi:ı etmiş
ti. Sakal olmadan sözünü dinle
temiyenler gibi kendilerine kla
sik ressam süsü verenlerin de 
böyle uzun saçları olmasa her 
halde kimse aldırış etmez .. 

Ressam Çizer Bozar muhitin 
de çok meşhur bir adamdı. Bü
tün genç kadı:ılar onun peşin
den koşarlardı. Maksatları ken
dilerini en aşağı on yaş küçük 
gösteren resimlerini yaptırmak 
tı. B. Çizer Bozar bu hususta o 
kadar mahir bir ressamdı ki, 
bir kadını on değil. isterse yir
mi yaş küçük gösterebilirdi!.. 
Kadınlar böyle ressamı~ arka· 
sından koşmaz da kimin koşar
lar! 

Fakat Çizer Bozara aşık olan 
kızcağız yaşının küçültülmesine 
hiç te ihtiyacı olmayan biri i
di: Şermin Nermin yirminci ba 
harı:ıı yeni doldurmuş bir kız
dı. Yirmi yaşını bitirmek üzere 
olduğu günlerde·. yaklaşan yıl
dönümü münasebctile. bir res
mini yaptırmak istiyordu. •Ka
dınlardan methini işittiği için o 
da derhal Çizer Bozara müra
caat etmişti. 

Şermin Nermin bir hafta he
me:. her gününü sabahtan ak -
şama kadar ressamın karşısın
da geçirdi. Neticede ressam kı
zın portresini bitirdi ama, Şer
min Nermin de atelyeden kal
bini içerda bırakarak çıktı. 

İnsan kalpsiz yaşayamaz ya! 
Ertesi gün kızcağız, bir şey ba
ha:1e ederek tekrar ressamı gör 
meğe geldi: Bu göri.işmede, ar
tık alttj'.•eriş meselesinden uzak 
olduklan için, aşktan meşkten 

Anlatan: VIl~ @ilb'JllL. 
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bahsettiler ve cvlenmeğe karar 
verdiler .• 

* • • 
İşte şimdi Çizer Bozarın bü

tün endişesi bundan ileri geli
yordu: Şermin Nermi:ıle evle
neceğini değil, evlendikten son 
ra nasıl.. Evet, sırrını nasıl iti
raf edeceğini düşünüyordu. 

Nihayet bunu evle:ımeden ev 
vel itiraf etmeyi daha muvafık 
buldu ve bir gün nişanlısını kar 
şısına alarak: 

- Şermin Nermin, biz evlen
mek için nişanla:ıdık, değil mi? 

-Tabii. .. 
- Pekala mesut olmak için 

evleneceğiz. değil mi? 
- Ona ne şüphe! 
- Mesut olmak için de karı 

kocanın birbirinde:ı sakladıkbc 

rı hiçbir sırları olmamalı de
ğil mi? 

- Tabii ... Fakat ne demek 
istiyorsun? 

- Acele etme, öğreneceksin .. 
Sen beni bugüne kadar günde
lik hayat1mdaki şeklimle tanı
dr.ı .. Fakat acaba beni hakiki 
~ehremle görürsen nefret etmi-

yecek mısin? Sogm.kaniilığını 

muhafaza et ve bütün cesareti
ni topla, bana bak ... 

Kız. gczlerini dört ,a~mış, ni
şanlısına bakıyorqu . . Ressam, 
faci,a rolündekt bir artist gibi 
iki elini saçlarına götürdü ve 
perokasını çıkardı. 

Şermin Nermin kısaca bir: 
- A ! diye bağırdı.. 

Ressam memnundu. Kızın 

onun kel kafasını görünce: ''A· 
man Allahım!,, diye haykıraca
ğını ve ellerini yüzüne kapaya
cağını zannediyordu. 

Nişanlısının vaziyeti silkti -
netle karşıladığını görünce ce
sareti artmış, anlatıyordu: 

- İnsanın başında hiç ~aç ol
maması pek çirkin bir şey de
ğildir. Yalnız, alışılmamıştır da 
onun için tuhaf geliyor. 

Bir iki kişi böyle gezip saçsız 
başlar moda olsa o zaman bu -
nun ne kadar faydalı olduğunu 
hepimiz kabul ederiz .. Bir kere. 
saçsız baş insan için daha sıh
hidir. Saç, havadaki mikroplan 
alır, beynimize en yakın olan 
bir mm takada daimi bir mikrop 

,,. .. . - . ..... ·' •:. .- . .. .. 
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mıntakası leşkil edeı. Halbuki 
saçsız başı her sabah güzelce 
yıkar, parlatabilirsiniz ... 

Bundan başka. vücudümüzün 
o kısmındaki cilt de hava ile 
doğrudan doğruya temasa. gel .. 
diği için cildi teneffüsümüze de 
yardım edilmiş olur. 

Saçsız başın yalnız sıhhi de .. 
ğil, ayni zamanda iktısadi fay .. 
dası da vardır. Bugün berber
lerin, saç tuvaletine lüzumlu 
maddelerin ne kadar pahalı ol .. 
duğunu zannedersem söylemeğe 
lüzum yoktur. 

Saçsız başın yalnız iktısad.i 

değil, ameli faydaları da var .. 
dır .. Saç taramak, bozulmama
sına çalışmak, sabahları ayna
mn karşısına geçip saçın her 
zamanki ayırma çizgisini ara .. 
mak şüphesiz ki, hayli külfetli 
iştir ... 

Saçsız başın yalnız ameli d~ 
ğil. .. 
Şermin Nermin nişanlısının 

sözünü kesti: 
- Biliyorum, biliyorum, de. 

di, Sa<;srz baş çok faydalı bir 
şeydir ... 

- Demek başımı bu şekilde 
görünce bana karşı olan sev
gin azalmadı?. 

- Hayır, zerre kadar! Esa .. 
sen bunu ben evvelden de bili .. 
yordum ... 

-Ne? 
- Ya! Hatta ben seninle a.sü 

bunun için evlenmek istedim. •• 
- ? ... 
- Çünkü ben de ... 
- Ne? Senin de mi başında 

saç yok? Sen de mi? 
- Evet. işte bak! 
Facialı rolü oynamak sırası 

şimdi Çizer Bozarın nişanlısına 
gelmişti: İki elini, saçını başını 
yolacakmış gibi kaldırdı, o lüle 
lüle canım saçları tuttu, çekti~ 
Maske aşağı düşmüştü! 

O zaman ressam: 
- Aman Allahım ! diye bir 

çığlık kopardı ve ellerini yüzü.ı 
ne kapayarak arkasına döndü. 

Zavallı kız, yerlere yatmış, el 
!erinde sarı saçları, çıplak çeh
resi ile nişanlısına yalvarır gibi 
bakıyor vo saçsız başın sıhht, 
iktısadt ve ameli faydalarından 
bahserliyordu. Fakat ressam Çl 
z.er Bozar bu ilham perisinin 
sözlerini dinlemiyordu ... 
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Kadınlar 1 
Kadınlardan şikayet şik5.yet 

üstüne. 
İflas etmiş bir adama rastlar

sınız; felaketinin sebebini so • 
rarsınız. Kadınları ileri sürer. 

işinden atılmış bir delikanlı 
görürsünüz, "Neden böyle ol.. 
du ?,, ders:niz. "Beni bu vaziye
te sürükleyen kadınlardır,, ce
va hını veri I'. 

Bir mahalleden 9karak öteki. 
ne geçmiş öir ailenin bile, bile
rek veya bilmiyerek müteselli 
olacağı vesile şudur: "Oh çok 
şükür, derler. Ne idi o mahalle
nin kadın!arı !. Dünyanın dedik<> 
dusunu yapıyorlardı. Hiç olmaz. 
sa muva~kat bir zaman içın 

kurtulduk . .,, 
Kadınların bile kadınlardan §İ 

kayet ettiği görülüyor. 
Geçen gün birisi kadınlardan 

bahseden gayet korkunç bi!' hi
kaye anlattı. Kendisi de; kadxn· 
lardan şildyet edenler cemiyeti
ne reis olacak kadar "kadm şer. 
rin., den yılmış bir zavallr. 

••Azizim, diyordu. Adamın bi .. 
risine bir sepet yılan uzatmış

lar. Bu yılanların içinde bir ta. 
necik de balık varmış. Demişler 
ki: 
"- Sok elini şuraya; bakalım 

taliine ne gelecek? 
"Adamcağız elini sokmuş. Bir 

yılan gelmiş. Bir daha sokmu~. 

Yine yılar.. bir daha, bir tlaha ..• 
hep yılan. 

"Sonra bir diğer adama u:;at. 
mışlar. O dahi elini sokm11~ ve 
ilk hamlede bal:ğı tutup çıkar· 

mış .. , 
Hikayeyı anlatan tamdı~ım, 

sözünün burasında durup derin 
bir göğüs gf'çirdikten sonr.ı: 

"işte azizim, dedi. Kadın d~
d!ğin budur. Binlerce yılan i.. 
çinde bir tane iyisine rastlanır. 

Yani, bin yılan içinde bir tane 
balık bulursun. O da yılan ba. 
lığıdır.,, 

Ka<lın ;,lrnyucularımdan aora-
nm: Kadınlar hakkındaki bu 

Hiknret MUNlR. 
(Devamı 7 incide) 



KURUN 
Giiıılük, 'iyesi sabahları 

çıkar gaıete 

edilen nişanlar! 
Çckoslova~yanm siy:ısct, 

ve güzel sanatlar alemine 
sup birçok şahsiyetler Fr<ın 

ve ingilterenin ••ihanet., iu 
testo için bu memleketlerdtr. 

ş oldukları nişan ve madai 
rı iadeye karar vermişlerdir 
Ani ve derin bir acının tes1 

altında yapılmış olan bu je<>t· 
c_ğcr ayni şahıslar hare'kt:l 

i soğukkanlılıkla ve dah<ı 

lı bir ' şekilde mütalea eut 
zaman ve imkana malik ol· 
rd', öyle sanıyorum ki vaz 
Birdi. 

Çekoslovakya, hayat ve 
cudiyetini, batta başka mil . 
r hesabına yapılmış haksız 

r hesabına yirmi sene sür. 
olan pürUzsüz saadetini ge 

o Fransa ile İr..giJtereye borç· 
r. Bugün yapılan, evvelce 
bir zaferin sarh~luğu için· 

, ilerisi düşünülmeden işlenmiş 
ılan bir batanın tamirinden baş 
birşey değildir. 

Çekoslovakya, şimdi kendi 
hudutlan içinde daralmak. 

her an milli varlığını tehdit 
n ve bir harp halinde kendi
arkadan vuracağı~ şüphe 
yan yabancı ve düşman un

lardan temizlenmiş olmakta 
. Toprak kayıbı, müstakil bi:
kt için ne kadar ağır birşey 
z:a olsun, Fransa ve logilte-

· ı, bu meselede yalnız !ıaşka 
kesesinden fedakarl~kta bu

d ıkları iddiası pek de yerin 
masa gerektir. Hatta, sulhu 
r~ak için bulunur hal şek 

, Fransanın hissesine düşen 
lığın Çekoslovakyarunkin 

daha ağır olduğu da söyle-

Yeni gekliyle Çekoslovakya 
tecanüsünü kazanmış, fa. 

Fransa, Almanyayı dalına 

rlradan vurmaya hazır büyük 
kuvvetli bir müttefıkini ve 
müttefike istinat eden bütün 
ittifak ıebekcsini kaybetmiş 

Şu veya bu tarafın fedakar 
ne kadar büyUk olursa :>lsun, 
hakkın yerine getirilmesi 

dünyanın en korku~ç bir 
sürüklenmesi ihtimali ön 
tir. Böyle bir harbin, va.. 

ve milletleri için nasıl bir 
t olabileceği düşlincesi 

ovak milncvverlerini bu 
~ hareketten alıkoymalı 

miydi? "Ulus,, '.:an 
Yaıar Nabi 

~lYrgtüıfilkü Ur@lk 
Türk inkılabını kendisine örnek alan kardeş 

millet büyük bir süratle inkişaf ediyor 

Irak, (Hususi muhabirimizden) 

Şark pa.ktmm imzasmdan 
ve TUrltiye • 

nm inşası:ı.a başlandıktan son· 
ra kendisini Türkiyeden ayrı 

görmemeğe başlayan Irak, in· 
kılapla.nmızı bUyUk bir hay
ranlıkla, adım adım takip ve 
bunlan elde ettiği imkan nisbe· 
tinde tatbik eylemektedir. İrak 
lılar, Ata.türkü • kendi inkıHip
larmın da bir sembout saymak
ta ve onun güneşile nurlandır 
larmı her fırsat ve vesile ne söy 
ıemektedirler. 

Asırlarca Türk idaresi altm· 
da kalan, ftdet ve ananelerimizi 
benimsiyen bu necip millet, 
Türkleri, bu gün de kardeş bil· 
mekte ve yürUdü~müz yoldan 
bir lahza ayrılmamaktadır. Esa
sen lrakı bir Türk memleketi 
saymakla hiç de hataya düşfil· 

müş olunmaz. Ekserisi Türk 
mekteplerinden çıkmış kimseler 
tarafından idare roilmekte bu· 
luna:ı balkın yüzde ::ıJtm~ı türk 
çe konuşur. Ne bir TUrk lrak· 
ta, ne de bir İraklı Anarloluda 
yabancılık hissetmez, bilhas.cıa 

ordu niensuplarmdan çoğu 

Türk harbyesnden c;ıkmIŞ ve 
Çanakkalede Türk yurduntEl is
tiklali uğrunda fedak5rane çar 
pışmış Ye çalışmıştır. 

İraktn. nüf u.s pek seri bir in· 

kişafa mazhar olmuştur. Şeb.Jr, 
kasaba ve köylerde büyük bir 
artJş kaydedilmiş ve umumi 
yek:fın altı milyonu bulmuştur • 
On dört liva merkezinden en ka· 
labalığı Bağdat olup oüfusu 
650 bin raddesindedir. Sonra, 
sırasile, Musul, Basra, Kerkük, 
Erbll, Çilem. Belle, Silleymani
ye, Kut, lmare. Divaniye, ı.run· 
tetik, Diyale ve Kerbela gelir. 

lrak iktJsadl sahada büyUk 
bir terakki göstermiştir. Ziraat· 
te buğday ve pirinççillğe ehem· 
miyet vermiştir. Hurma ihraca
tı memlekete önemli sayılacak 
bir para bırakır. Yalnız Basra· 
da 250 çeşit hurma yetişmek· 
tedir. Kerktlk ve Musulda kıy
metli maden damarları bulun
muş, Kiprideki maden kömürü· 
l!liln çok zengin olduğu anlaşü· 
nıışttr. Yalnız petrol ihracatı 
İraka. senede bir milyon altm 
lira getirmektedir. Hiikiimet 
toprak altında gizli kalan ha· 
zineleri işletmek karanndadu-. 
Bu günkü devlet gelirinin te
melini gümrilk, kazaoc;, arazi 
ve emlak vergileri teşkil etmek
tedir. Senede bin İrak lirası ka
zanandan kaza:ıfi vergisi alın· 

mamaktadır. Basra - Bağdat • 
Kerkük - Musul tren hattı f aa· 
liyettedir. Türk hattı ile birle· 
eecek Musul - Telkücilk wlu 

için yüz bin sterlin ayrılmıştır. 
Komada birleşen Dicle - Fı.ı 
rat nehirleri üzerinde iki seyyar 
köprU inşasına başlanmıştır. 

Bağdatta üç seyyar köprU inşa. 
edilmiştir. 

İrakta hayat umumiyetle u· 
cuzdur. Bağdatta oturanlar el· 
U, diğer §ehirlerde yaşıyanla.r 
otuz Türk lirası ile refah için· 
de geçinebilirler. Maamaf ili, 
maddi kudret nisbetinde yaşa
ma kabiliyeti değişir. O:ı lira 
ile de, bin lira ile de geçinenler 
vardır. 

lmar hareketleri son yıllarda 
büyük bir hızla. ilerlemektedir. 
Bilhassa. Bağdat ve Musulda 
kayde değer eserler vücude ge
tirilmiştir. Her iki eehirde bü .. 
tün caddeler açılarak asfalt dö
genmekte ve ağaçlanmakta, u• 
mumt ihtiyaçların giderilmesi 
hususunda uamt gayret ve fa• 
aliyet gösterilmt'ktedir. Bu ha• 
reketlere 1rakm en r.engi:ı dal• 
resi olan evkaf da yardım et
mektedir. • • • 
En ziyade lralt kültür sa-

hasında terakki etmiş • 
tir. Türk maarif sistemi aynen 
tatbik edilmiş ve bu sayede yUs 
de 10 olan okur yazar nisbetl 
yüzde seksene çıkanlmıştır. Bü• 
ton İrakta 950 mektep ve b\DI 
lara müdavim 75 bin talebe var
dır. Aynca yüksek mektep ola• 
ra.k bbbiye, harbiye, hukuk, 
mühendis, eczacı ve dişçi fakül• 
telerile hasta.bakıcı ve sanat<>
kullan açılmıştır. trak, köycil" 
lüğil ve köy maarifin! ilk pla· 
na alınışttr. Küçük, bUyük bir 
çok köylerde yeni mektepler a
çılmış olduğu gibi seyyar mek
tepler de ihdas olunmll§tur. U• 
lus okulları Türkiyede olduğu 
gibi lraltta da önemli bir mevki 
almıştır. Liva, kaza ve nahiye 
merkezlerinde, bulunao imkan 
nisbetinde ulus okulu açılmı3 
ve lraklılann yüzde 80 i bu sa· 
yede okur yazar hnle getiril• ' 
miştlr. 1 

lrak her sene harice tahsil l• 
çin yüzlerce talebe göndermek
tedir. En fazla talebe gönderi•' 
len yer Türkiyedir. Bunu, Al•' 
ma.-:ıya, İngiltere, Berut, Mısır, ı 
sıra ile takip eder. MUhendis 
ve baytar ktsnnlarma her sene 
250 talebe gönderilmekte iken ' 
bu sene bu miktar ~50 yi ~ 
muştur. 

(Devamı 7 tnci ıü:) 

- Çabuk bana bir k.Clll,.k getir; 
hamm bayıldı. 

- Peki efendim. Bayan için de bir 
teY getiımek lazım mı? 

NlKBlNLtK 
Fidan diken adam - Kancığmı, bi. 

raz hamağın boJU ne kadardı Söyle 
de iki aiaç arasmdaki 
&'Öre bırakayım. 

- Bana "seyahat ettin mi?,, diye 
aonılur mu? Dünyammn etrafnu 1000 
dela fazla devrettim. 

- Telefon hattı için çölde bqka mal 
seme bulamadJık! 

- Fransız lı:aribtüni. -

- Peki baba, anneme lııirteY söyle
mem. 'Fakat hesap vazifemi bu gece 
sen yapacakmı. 

~lUl<glUifllkÜ Dr~k 
(Bat tarafı 2 incide) 

Mekteplerde spor mUhim bir 
mevki almıştır. Aynca izci teş
kilatı da vardu-. Kızlar da spo· 
ra alıştırılmakta ve Maarif ve
kaletinin talebe ve muallimler 
için yaptırmış olduğu plajlarda 
parasız su sporları yapılmak-

tadır~" 
Bağdatta bUyük ve modem 

bir stadyom inşası takarrur et· 
miş ve bu hususta gereken tah· 
sisat biltçeye koomuştur. Spor
da en ziyade gençlerin askeri 
Ciisipline alışmaları gaye edin.il· 
miştir. Orta okul ve liselerde 
haftada iki defa talim ve ma
nevra ile uğraşılır. Talebe bu 
talim ve manevralara askeıi el· 
bise ile iştirak etmek ve sınıf 
~ebilmek için iyi not almak 
mecburiyetindedir. 

Maarife verilen bu ehemmi· 
yet içtima! hayat üzeriı:ı.de bek
lenen tesirini yapmış ve lm 
medent bir kisveye bürünmiye 
~lamıştır. Büyük şehirlerde 
halk:m (kadm, erkek) yüzde 50 
illi ftlki ktyaf eti atmışttr. YUk-

sek tahsil hevesi genç kızlarda 
da artmış ve umumi toplantr 
Jara Iraklı" kız ve kadınlar y&
ni k:ıya.fetlerile lştirak etmekte 
bulunmuşlardır. Bu arada te
maşa hayatı bilhassa. kuvveUe:ı.· 
miştir. Halk sinemaya azami 
rağbet göste~ :yor. Alafranga 
ve alaturka diye iki kısma ay
nlan tiyatro snuflarmdan a
lafranga olanlar daha çok ala· 
ka ve müşteri bulmaktadır. 

Bağdatta ve diğer liva mer
kezlerinde, kral Birinci Gazi· 
nb himınetile her sahada inki
şaf başlamıştır. Bu şehir bele
diyeleri her yıl artan hakiki 
bütçelere maliktir ve arbş nis
betinde o şehre faydalı olmakta 
dırlar. 

* * '* 
İrakm en mühim iskelesi Bas 

ra körfezidir. Transit vasrtalar 
için de sığmılaca.k bir liman o· 
lan körfezin rusfı askeri ınm
takaya dahildir. İrak, iktısa.dl 
bakımdan sıra ile Türkiye, ln· 
giltere, Mrmr, Almanya, Fran" 

sa, Sovyet Rusya ve İtalya ile 
al ikalı dır. 

lrak, Tilrk adli teşkilat ve ka 
nunlarmı hemen aynen alınış· 
tır. So:ı adli merci olan temyiz 
mahkemesi Bağdattadu-. Ha
kimlerin ve adliye memurları
nın terfihi hususunda bütçeden 
azami fedakarlık yapılmakta

dır. Adli vakalar, halktaki se· 
viye yüksekliği derecesinde a
zalmıştır. 

Herkesle dost geçinmeyi pren 
sip ittihaz eden lrak hariciyesi 
şark paktına hususi bir ehem
miyet atfetmektedir. 1ran ; t· 
rak arasındaki hudut ihtilafla
n Tilrkiyenin tavassut ve ha
kemliği ile bertaraf edilmiştir. 

Modern ve makineleşmiş bir 
orduya malik bulunan !rakın i· 
dari teşkilatı Osmanlı impara· 
torluğu zaınanmdaki idari teş
kilatın aynidir. Başvekil, eski 
Türk ordusu subaylarından Ce
mil Metf aidir. Harbiye :ıaZil'lr 
ğı da Başvekil taraf mdan de
ruhte edilmiştir. 

A. E.· 

Kadınlar 
_... Ba~t<na/ı 1 incidt 

kanaat doğru mudur? Kad.nlar 
ne isterler? Erkeklere bu kadar 
ihtiyaç1an o1duğu halele, onlarla 
bu geçincmcmezliğin sebebi ne· 
dir? Hatta aradabir, kendi hem.. 
cinslerinin bile - müstesna dene 
bilecek • bazı nümunelerini ürkü
tecek derecede ıcytanlıldar gös
termelcricclcn maksat ne? Bir er. 
keği sevdiklerine emin oldukla -
rı halde onu ihanetle tehdit et· 
mektcn ne zevk alırlar? Sevil
megi mi severler, dövülmeği 

mi? Skandaldan mı hoşlanırlar; 

yoksa kısa bir müddet lıaşbaşa 

yaşayıp - dövü~medcn, bozuş. 

madan - tekrar bir engine açıL 
maktan mı? Ve ne zaman yaş
lanırlar? 

Bütün bunlann cevabını size 
kendim verebilmek isterdim. Fa
kat ne yapayım ki, kadınlardan 
şikayet edenler cemiyetinin re.. 
isi derecesinde yılıruı değilsem 

de, kadın denen muammanın e. 
linde bir müddettir yoğrulagei· 

mekte olan "tecrübeli,. aza1ar a
rasında bulunuyoruz. 
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.._ dedi. ucn hrrlsU-
- .arkadaşıar, :Mabnıuttur. TUr

Yan değmnı. Adım 
ğartalım. 

kum. YUzUnıUzU 11 
Jt unu bitirdiği 

d l{nptan SuZ 
Zin ancı iblrlerine glrmelt 

l'akit !ki taraf bir k lan tayfa, hı· 
U dl Çoğu TUr o 

zerey · ZI dancının TUrk 
rlstiyan tanıdıkları ~eş kesildiler. 

"' duyunca. 11 
oldubunu 1 başına gcc -
Ali bey de levendler n . 
mi«,. yalın kılıç bağırıyordu. 

.,., dlmlzl 
- Gösterelim ken k a~ılan da o 
Düşmanın Uzerıne 11 

1 
reisler 

oldu. Arknsrndan tayfa ar, 

saldırdılar. k daşları ne 
Paşazade Ali bey ar a ttl Bu

llk 6ncc top ambalarını zaptc . 
kalyonun can danıarı idi. 

rasr, 1 öremez bale 
Tayfalar, topları Ş g 1 

getirmek istiyorlardı. AH bey man 

ol~~ırakın onları .. Benim s6yledlk
di"·erek bütUn topları 

lcrlml yapın.. " ı 
deliklerinden geri çevlrtt . 

lombar aldırdı ve ağızlarını yu
Kamalarını S . 

t re doğru cevlrtU. onra. 
karı gUver c 

Şl di ateşleyin .. dedi. 
- • mUthlş bir plA.ndı. Alttan us
Bu m 1 topların gülleleri 
d "'ru ateR enen 

te ob ' alıyordu. Kamara üs· 
güverteyi pare bl mermi yelkcn-

doğru knynn r 
tUne rmıkları yıkmıştı. 
1 ı serenleri, çn d er • k ıerl seren altın a 
Düşman as er 

kalmışlardı. 

b •uretle canla, başla ö
All bey u "' 

ıumu göze alıp carpışırkcn düşman 
misinin yazıcısı ile yarşı!aştı. tık 

::kışta onu kaptan sanmış, kılıcını 
bUtUn hızı ile havale ederek ikiye 

bölmUştU. 

Ali beyin manevrası, düşman ge
mislnl mahvetmişti. Levendler şa-

l r karşı duramamışlardı. 
şırmış a , 
Canlarını kurtarmak tein l'er arıyor, 
fakat bulamtl•orlardı. 

Zindancı Kaptan Mahmut vaziyeti 
gördU: 

- Teslim olanları öldürmeyiniz, 
emrini ,·erdl. 

Artık kalyon zaptedllmlştt. Muha
ripler tesllm olmuşlar, Zindancmın 

Rdamları bir araya toplanıyordu. 
- Karaveli şehit dUşmUş .. 
Bu elimle ağızdan ağıza dolaşmış-

tı. 

Zindancı Kaptan deli gibi en cok 
sevdiği reislerden Karavelinin Uze
rlne kapandı. Hüngür hüngUr ağ

layordu .. 
- Ah benim kahraman kardeşim .. 

dl~ or, hıçkırıyordu. 
Herkesin gözil :raşlı idi. Ölmek I· 

cin carpışan tayfalar, kaptanın gös
terdiği hissiyata meftun oluyorlar-

dr. 
Haberler birlbirlni takip etti: 
- Yusuf reis yaralanmış .. 
Yusufu iki tayfa kolları arasına 

alarak getirdi. lki yerinden ağır ya
ra almış, bir g6zil kör olmuştu. 

Zindancı: 

- Çabuk, dedi zindana bakın. E· 
slrlerl hepsini buraya getirin. Se
vinsinler .. 

Zindanda yatmanın ne olduğunu 

herkes iyi blliyordu. Harp olurken 
nereye sıvıştığı belli olmayan papas 
ortaya cıktı: 

- Ben, dedi, gidip onlarrn kapısı
nı açayım .. 

Zindancı Kaptan: 
- Şimdiye kadar nerede idin? diye 

sordu. 
Papas, mühim bir vazife yapmış 

olduğunu lsbat eder gibi: 
- Boş durmadım, dedi. Zehra ile 

beraberdim .. 
Yusuf Zebranın yanına götUrUIUr

kon papas da zlndandakllerf kurtar
mağa gidiyordu. 
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içinde bir sızı duydu. Sıınki kal
binden bUtUn damarlarına sımsıcak, 
kaynar bir su boşanmıştı. Yusufa 
karşı şlddetıı bir kin duydu. Elinden 
gelse onu paramparça edebilirdi. 

- Ne o AH bey, böyle yalnız yalnız 
ne yapıyorsun? 

- Hiç Yusuf, biraz barn almağa . 
çıktım. 

- Kıbrısı dUşUnüyorsun galiba. 
Bıraktığına pişman mı oldun yok-
sa ... 

Alt bey zoraki bir kahkaha attı : 

- Benim tein, dedi, böyle bir ge
mide olmnlt, yüz Kıbrıstan daha iyi
dir. 

Yusuf, arkadaşının omuzundan 
tuttu: 

- Çok doğru söylediğine inanıyo
rum, dedi, tık defa inanmamıştım. 

Bir oyun sanmıştım. Ama Zehrayı 

getirdikten sonra inandım. 
SevgHlslne döndü. Yüzüne baktı: 
- Öyle değil mi Zehra.. Ali bey 

benim clUnya ahret kardeşimdir . 

Zehra konuşmuyordu Başını eğ

miş, düşUnUyordu: 

- Yusuf Reis, Yusuf Reis .. 
Bir tayfa güvertenin bir köşesin-

den bağırıyordu . 

- Ne var .. Buraya gel.. 
- Kaptan acele istiyor. 
Zebraya. dönıHl. Sonra Ali beyin 

yUzUne baktı: 
- Zehra, dedi, sen dur burada ... 

Kaptan nlcln çağırmış beni. bir gldlı> 
bakayım .. 

Yusuf bUyle diyerek uıaklaştr. 

Zehra ile Ali bey, karanlık gece
nin perdeleri içinde yanyana, yapa
yalnız kalmışlardı. 

- Zehra .. Senin tein ölüyorum .. 
- Yok Ali bey .. Den Yusuru sevi-

yorum. Ondan başka hiç 'kimseyi 5C'· 

\Cuıem. Hem bak snıa dllrı) a \ c ah
ret kardeşim, dedi. 

Zebranın sesi o kadar titriyordu, 
ki.. Söyledikleri paşazadenin kulağı
na girmiyordu: 

- Zehra, sabahlara kadar gözUme 
uyku girmiyor. Hep dolaşıyorum. 1-
çlmde dayanılmaz bir ateş var. Acı 
bana ... 

- All bey, böyle demeyin. Benim 
elimde ne ,·ar .. Sen bir iyilik yaptın, 
sonunu da getir .. Yusuf benim tık 
sevgilim. Ona ne hlyanet yapablll
rlm, ne de başkasını sevebilirim. 

- Zehra, biliyorsun, ki ben blr pa· 
şazadeylm. O bir k6le .. 

Zehra, bu söz Uzerlne kunctle All 
beyin yanından bir adım geri <;ekll• 

dl: 
- Ben de, dedi, ağa kızıyım. Am~ 

Yusufl sevdim. Yusuf, benim için su 

tandır. 
- Beni biç se,·miyccck ınlshı? · 
- Sevemem Ali bey .. 
- Den Umıtle yaşıyacağım. 
- Benden bir şey bekleme Ali bey. 
- Zehra .. Senden bir tek rlc~~ 

var .. Eğer bunu yaparsan bnşka r 
şey lstemlyeceğlm. 

- Yapılacak şeyse yaparım. 
- Yapılmıyacalc şeyi ister miyim. 
- Jstcdl~lnl yaparsam ne olacak?• 

~ - Ondan sonra rahat, serbest k&· 
ıaraksın. Aranızd:rn çeklHP gtdece· 

ğlm . 

- ~edlr o istediğin'! .. 
- Seni bir defa dudaklarından öp· 

nıck Zelırn .. 
Zehra, kendisini öptUrnıcıuek için 

bUtUn kun-cUni harcamış, UstünU, 
başını parcalamıştı. Buna rağmen, 
dudaklarından olmasa da yanağrn· 
dan öpülmUştU. 

Bıı, Ze hr:ıyı dalma Uzcrdl. Jia
t ıı hHhfı , a kit ,unnğınrn Ustnndc lılr 
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ateş yanıyor sanırdı. Şimdi, duda
ğından öpmek istiyordu. Buna lmktm 
yoktu. 

- Olmaz Ali bey, dedi. Bunu yapa
mıyacnğım. 

- Ne olur Zehra .• Bir defa öptUk
ten sonra lrnybolacağım. Deni hiç gör 
mlyeccksln. Yoksa senin de rahatın 
Jrnlmıyacak. Daima beni karşısında 

göreceksin. Belki bir gün kızıp Yu
sufa söyliyeceksln. O \'akit iki arka
daş dUşman olacağız. Onun ıcın dU
şUn. Bir karar ver. Senden istediğim 
bir tek öııUcUktür. 

Zehra, Ali beyden nefret ediyordu. 
Gene kızın nefreti nrttıkca da, Ali 
lıeyin se\ ı;lsı katmerleşiyordu. Nere
de ise, vaziyeti düşünmeyip Zebra
nın Uzerlne ntılnrnk zorla öpecekti. 
Fakat Yusufun J,aranlıktan birden
bire çıkıvermesi buna mani oldu. 
Zehra, se' ı;illslne !coştu: 

- Gec kaldın Yusuf, dedi. 
- Kaı>tanın işi \'ardı da, cnnın mı 

sıkıldı. 

- Yok .. Biraz üşUdUm. 
- Haydi öyleyse gidelim. 
Ali hnye döndü: 
- Sen de kamarana in. Ha,·a so

ğuyor. 

- İneceğim Yusuf.. Biraz daha do
la. ayım. 

1 !d sevgili giderlerken Ali bey dlş
l<;rlnl gıcırdatıyordu: 

- Elbet bir fırsatını huluruın .. 
Diyordu. 

GİZLi KONUŞMALAR 

Yusuf Zehrayı kamaraya indirdik· 
t<'n sonra sıırrıtı~ dışarı ~ıktı. Knpı
yı kapnrkcn : 

- Sen tı)tı Zc>hra, dc>dl. yarın gö
rü uruz. Denim kaptanla işim 'ar. 

Yusuf hiç böyle yapmazdı. Her ge
ce Zehrayı yatağına yatırırken yü
zünden öper, kucaklar, öyle çıkardı. 

Sonra güverteden kamaraya inince
ye kadar htc konuşmamışlardı. 

- Acaba bir şey mi olmuştu. Ye
ni bir harp ml olacaktı? .. 

Yusuf doğru geminin kıç tarafına 
Karaveli ile Zebun Musanın başba

şa vermiş olarak oturdukları bir o
daya girdi. 

Çok telllşlı idi: 
- Çabuk söyle Musa. Ne duydun? 

Ne konuştular? 
Musa, Ali bey ile Zebranın konuş

tuklnrını bir bir anlattr. Karaveli: 
- Anladın mı şimdi, dedi, benim 

şüphem nasılmış. 

Yusufun gözleri kararmış. dudak
ları titriyordu: 

- Bu olmaz, diyordu, AU böyle 
şey yapmaz. O benim için hayatını 
t"'lllkcye koydu. Eğer Zehrayı sev
se idi, hiç buraya getirmezdi. Elinde 
kalırdı. Bir pnşaz.ade için hlc de güç 
şey değildi. 

Karaveli kızdı: 
- Ben sana yalan mı söylüyorum? 
- Bir ~·anlışlık olacak .. 
- Bizim ne kazancımız 'ar. Jşte 

Musa da duymuş. 
KaraYell, AH beyin \'azlyotlnden 

şUphelenlnce, neti<'eyi anlamak için 
bir fırsat kolluyordu. Yusuru kap
tan çağırıyor diye mahsus çağırtmış, 
Zehra ile Ali beyin yalnız kalın<'a da 
Musayı gönderlı> konuştuklarını din
letmişti. 

Fakat Yusuf buna bir tUrlU inan-
mak istemiyordu. 

- Ali bey bunu yapmaz, diyordu. 
Kara\"ell: 
- Bı•n ıcınnn dn göst~rlılııı, guıür

siın, duyarsın, dedi. 
- Ne ı;östercceksln? . 
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- Ali beyin Zehrayı sevdiğini.. 

Razı mısın?. 

Yusuf: 
- Razıyım .. Göster .. 
Diyecekti. Fakat diyemedi. ÇilnkU 

böyle bir şey olursa ne yapacağını 

dtişündil. İkisini de öldürmek IAzım· 
dı. 

- Demek görmek istemiyorsun? 
- Veli, tehlikeli bir oyun bu .. 
- Ne tehlikesi var Yusuf .. 
- Nasıl yok .. Gözlerimle söyledik-

lerinizi görUrsem ne yaparır•? 
- Yapacağın şey, Ali beyi temizle

mek .. 
- lşte onu yapamıyacağım Veli .. 

O benim için hayatını tehlikeye koy
du. 

KaraYell kızmıştı: 
- Sende, dedi, erkeklik yok. Di

zim yanımızda bulunan, yUzUmUze 
gUle!l birinin sevgiline göz koyması 
doğru mu olur? 

- Peki öyleyse veli .. Göster de i
nanayım. 

Bu karar verildiği gUnUn sabahı, 
korsan gemisinden başka bir gemi 
görUndU. 

Zindancı Kaptan, reis, tayfa
lar gUverteyo dökülmüşlerdi. 

Gernı gözle iyi farkedillnce Zin· 
dan<'ı: 

- Bu gemiyi tanıdım .. dedi. 
Yusuf sordu: 
- Haklayabı~lr miyiz?. 
- Haklarız Kalyonun 24 topu var. 
- Öyleyse hazırlannlım. 
Zlndan<'ı Kaptan son sUratıe kal

yonun üz.erintı doğru gidilmesini em
retti. Top menziline gelmeden ate
şe başlanmıştı. Çünkli, kalyona tes
lim olınnsı ih:.nı edlllyorrlu. Fakat 
knlyon toplara hiç aldırmadan k<'n
disl do to;Jla mukabele cdcı·ek )ak
laşmaı;a bnşıadı. 

- J{nptnn, knlyon Uzerlmizc geli-
yor. 

- Hazır olun .. 
- BUtUn tr.plar birden ateş etsin. 
Korsan gemisinde manevralar ya

pılırken kalyo::ı bir hayli yaklaşmış
tı. 

Yirmi dört topu olduğu sanılan 

kalyon otuz altı topla ateşe başla

yınca Zindancı Kaptanın gözU açıl

dı. 

- Böyle şey olmaz, dedi, ben kal
yonu iyi blliyorum. Yirmi dört topu 
Yardır. 

Zindancı Kaptan aldanmamıştı. 

Kalyonun ) lrmi dOrt topu yardı. Fa
kat Scpte boğazından gecerken bir 
Felemenk kalyonunu soymuş, topla
rını da alınıştı. Lc'tendlerinl de ço
ğaltmıştı. 

!J..l gemi bUtUn gUn blrlbirleriııe 

top attılar. Fakat birlblrlerlnl mağ
lüp edemediler. Gece de blriblrlerln
den hnrııt .n ayrılmı) arak sakatları
nı ta'n ir etllleı . 

Sabah ağarırken, Zindancı Kap-
tan: 

-Alabanda .. 
Emrlnl verdi. 
Bu, çok tehlikeli bir vaziyetti. A

labandada ölUmU göze alıp çarpış· 
mak H\zımdı. 

KUçük bir şnşkınlık ve cesaretsiz
lik en ku' vetli tarafı mağH'ıp edebi
lirdi. 

Zindancı emri 'erirken tayfaların 
lıarckctlcrinc dikkat edi) ordu. 

Gemi, kail ona yaklaşırken bütün 
leYondler hazırlanmışlardı. Hançer
ler, kılıçlar çekllmlş, toplar ateş için 
saniyeyi heklcmeğe başlamışlardı. 

Y.indnnrı, iki taraf blrfblrinc gir
mek Uz re ik n g minin ortasında 

lıiltiııı ta) f ların bnUnde durup ua
gırdı: 

.. 

' 


