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Büyük Millet ·Meclisi bugün saat 
14 te içtima ediyor 

Atatürkün qıllık nutkunu Başvekil 
Celô.l Baqar okuqacak 

Uzak k k 'Meclis riyasetinde ve riyaset diva-

d şalr tal arşı nında değişiklik olmıyacak 
eve er 

1 
tazılD: Asım US 

"--•Poıı ordular.nın Çinde Pekin 
~ıha • 
•e ~y ve Nankinden sonra Hankeu 

l' ugoslav ve Bulgar baş
vekilleri lvişte görüştü &Uter t~ te~rlerini itıal etmesi İn. 

bari . 'Yi endııeye düıürdü. İngiliz 
fİlld ctye llazırı Lord Halifaks'ın sözle. 
loıı ~çıkın manaya göre İngiltere 
l!ıaıı t~ıebbüsle Fransa, İtalya, Al
ili UYI Ctbi büyük Avrupa devletleri
tıaqı zıJr: ~ırktaki müıterek tehlike kar· 
Cilt da birlcttirmek istiyor. Halbuki İn 
bir ere Japon tehlikesine karıı müıterek 
,_c:~he k~rmak isterken ajanslar 1taı 
~vekıli Musaolininin Tokya hü
~ e telgraf çekerek Japon ordu. 
111 ~indeki zaferlerini tebrik ettiği. 
~ .di. İngilizler Uzak §arkta mÜJ
d..t..~ bir Japon tehlikesinden bahıe
~~ ltaıyaıı Baıveldlinin Tokyoya 
~ --cı telgrafla endite değil, billkia 

~yet eseri cöıtermesi Uıerin-

iki devlet arasında tam bir tesanüt 

"a.ı lacak bir nokta olaa gerektir. 
~ ı Japonlar Çin topraklarmda 
..-.-:. ettikleri iıtill hareketinin hiç 'bir 
0~ Avrupa memleketleri anıma 
~ını ve olmıyacalmz her tUrUl 
n.ı rla tekrar ediyorlar. Pakat lbu
~P<>nların bütün arzulan harbi 
ti bir •ktır. Harp halinin devam etti
.._ illada Avrupa devletlerini müm. 
'-ti Oldutu kadar idare etmek men
'lll iktiıaamdan olan Japonlann ya.. 
~ıleri istedikleri gibi değiıtir
'tlla erini kimle temin edemez. O
~ tncilterenin pmdiden tellfl 
lldl hak4dır. A11l nüfusu seksen 
loıırahna yalan olan Japonya Koreyi, 
~ Mançulruoyu, pmali ve cenubi 
hrt tll mamur ve nüfusça en kesif 
~ ertnı de iuaı etb"lrten eonra ica
~ bUtnn Avrupaya kartı kafa tu
'IQ bir kuvvet olacaktır. Bu lruvve
b.1.ı~Yilk 'n kanlı harplerle Çin top. 

1~da elde edeceği menfaatleri 
..._:1Ylet1eri ile paylatznau belde • 

'-O haıde acaba ~talyanm U ıak Şar'k
--~bedecefi hiç bir menfaat yok 
l'llt ? Yoba Mu11olini çektiği tel> 
ÇIQ telırafJanna Japon hilkQmetinin 
~topraJdanndaJd ttalyan menfaat
llııı korumak ıuretile cevap verece -

t Dil Umit etmektedir?. 
~Yala Bapekilinbı bu kadar baıit 
ha.;: b1r adam olmadıp malQm oldu. 
~ıare Çindeld Japon zaferleri 
llt .da İtalyanın İngiltere gibi te. 
ıa.t delil. billkiı memnuniyet eseri 
il el'llıetinde batb bir 1e\Jep ve he. 
.:. buıwıduiunu kabul etmek lbım-

4-ara bu aebebi ve bu hesabı ıu tarz· 
'-r C8ri1yoruz: lnciltere dünyanın her 
) lfında büyük ıömürgeleri ve niha-
etıiz kuvvet kaynakları olan bir 
~ekettir. İtalya ise son anlaımala. 
~lrrıen bu memleketle her vakit Ak. 

01.~.de yine nazari mahiyette rakip 
._.. kalacaktır. İtalyanın Akdeniz 
~~ iıtediği gibi bir siyaset ta. n! edebilmesi için beı yüz milyon nü. 
bQ u etrafında tophyan büyük İngiliz 
eli Paratortutunun Uzak Şarkta. Hin
~da, Afrikada, Amcrikada zavıf· 
'-a !llUmkiin olduğu kadar madde· 
hıdır '9e -. ~tanma11na da bağ-
11-..: Çin topraklanna blkim olacak ve 
-ıcıe Rlndlatandan ve Avustralya • 

t • 
Heclll Reisi, Başvekil Meclis blnannc1an çıkarlarken ... 

(Yazıır 8 lnelde) 

Cumhuriyetimizin 15 inci yıldönümü· 

Halayda fevkal"' 
de tezahüratla 

kutlandı 
Antakya, 31 (A.A.) - Cumhuriye

tin 15 inci yıldönUmU bayramı f evka
llde parlak merasimle kutlanmış, şeh 
rin her tarafı TUrk ve Hatay bayrak
larile sUslenmişşti. Saat 9 da devlet 
reisi ekselans Tayf ur Sökmen millet 
meclisi binasındaki hususi salonda bir 
resmi kabul yapml§lardır. Dk olarak 

Devlet reisi de 9,20 de fadel ziyaret 
etmiştir. Sonra sıra ile bayrama işti
rak etmek üzere Ankarada bulunan 
meclis reisl yerine birinci reis vekili 
Vedi Karabayı, Bqvekil Abdurrah -
man Meleği, delege kolonel Koleyi, 
Tilrk konsolosu Ahmedi, vekiller be-

(!fonn Sn: R. Sı1: 5 > 
Türkiye fevkalade murahhası Cevat ı-ıı ______ ..... ..._ ____ -"!. 

Açıkahn, TUrk askeri mtımessili Şük
rU Kanatlı ile beraber devlet reisini 
ziyaret etmiflerdir. 

Bir sefir gözü ile 

inkılô.bımız ı 

KURUNun Türk 
edebiyatına 
büyük bir 

hizmeti 
Edip muharrir Hakkı Sil-

ha Gezginin kalemi ile 

Doıtoyefıki'nin ibda" 
Ettiği 

Karamazof 
Kardeşler 

Bir iki Güne Kadar 
Gazetemime Tefrika 

Edilecek 

• YiNE AYNİ GO'NLERDE . 

Kadlrcan Kaflı 

Gök boğa 
lllmll ve İran İmparatorluğunun 1 

Sasanller devrinde Araplar, lranlı
lar ve TUrkler arası:ıdaki kin ve ih
tiraslarla dolu btlyUk ~n· 
anlatan tarihi romanına baılıyor. 

Eski Fransız sefiri Kont 
dö Şc..mbrönün yazısı 
(2 inci sayfamızdadır) ı-------... J 

olduğu tesbit edildi . 
Belgrat, 31 (A.A.) - Stoyadinovlç 

ve Köaeivanof arasında öğleden son
ra Nle kaplıcalannda yapılan mUll· 
kattan sonra apğıdakf tebliğ neere
dllmletlr: 

goslav Bqvekili ve Hariciye N~ 

"31teerhılevvel1938 tarihinde, Yu 

Dr. Milan Stoyadinoviç ile Bulgu 
Bqvekili Köseivanof Nişte müli.ki ol 
muşlardır. 

Bu senenin 31 temmuzunda SelA • 
(Sona Sa: 8. Sıi: 5~ 

Kont Clano ile Rlbbentrop Komada 
mftblm meseleler gUrUşmüşler: 

" Dörtler misakı fikri henüz 
kabili tatbik değildir.,, 

""'"'<"71'~ 

Bitler, Tuna sahilinde Çeklerin Macarlara vermek istemediği şe
hirlerden Brausıa,n3a bakıyor ... 

(Yazısı 8 lncldd 

GlnOllDler eeklldlkten sonra 
_,_,,_~~~- -~~-

ispanyada harp ye-
niden şiddetlendi 

Alikante ve Barselon şehirle i 
müthiş surette bombardıman edildi 

(Yazısı 8 lncld•) 

ij>iiKfuUt ~: ·- ~-- ~-

Gösteriş hastalığı 
Tramva7larda sekiz kurutluk bir bilet alıp da 25 kurut v~ 

rlldlil zaman paranın gerisini unutturmak isteyen biletçiler bulaa
dutanu bW7orduk; fakat bu hAdlsenln tamamen zıddı olmak bere 
Jlrmi bet kuraşmı prlslnl almak lstemeJ·en, hattA biletçlnln ver
mek için 7aptıtı ürara kAl'fl: 

- BaJll', haJll'. Paranın ısta sende kalsm. İstemem." 
Dl7en UJlll ba7anlar görilldqibıil de işittik. 
Erkek ve7a kadın herkes lokantada çalışan bir garsona, 7ah'd 

otelde hizmet ede• bir hlzmetçl7e ücretinden fula bir bahşiş de .,._ 
rebWr; fa.kat bir flrketln, 7abut 4evletbı memuru demek olan 1f' 
letçl7e - hem de reddetmesine ra1men - bahflt vermete ~ 
prlp bir ~ llMta\111 delil Dd4UrT. 
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Cumhur· yelin on beşi • 
cı yıldö •• u ünde Giinü11 Akisleri: 

.--....-- - 2-' -- ~ .. 

Bi ··ile ı ahı • n 
Gençlik ne zaman 

bit meziyettir? 

ClUJl)ıuriyetimizin on beşinci 
yıldönUmU münasebctile, Fran· 
sanın eski Ankara elçisi Kont 
de Şambrl!n fransızca "Parisu. 
ar,. gazetesinde "Mustafa Ke. 
malden Atatilrke yahut bir dUn. 
ya nasıl değişti?,, başlığı ile bir 
makale ne§retmi§tir. 

Memleketimizi yakından tanı
yan vo inkılabımızı iyi bilen bu 
Fransız siyasisi Türkiyenin bu
gün bayramını sevinç içinde kut.. 
tadığını İ§aret ettikten sonra 
A tatUrkiln zaferlerin anlatıyor: 

Geçtiği yollar ona mütevazı bir ai
leden olduğunu unutturmuyordu. 1881 
de doğmuş olduğu Sel!nikteki çe<:uk. 
luğunu her zaman hatırlıyordu. Türk 
babaları çocuklarına deli olurlar, sa. 
atlercc onlarla oynarlar. Bu harpçi ve 
ketum ırkın en hassas noktalarından 
biridir. 

Mustafa Kemal bu hararetli sevgi • 
den kilçük yaşta mahrum olmuştu. 
Babadan öksüz kalan bu çocuk yalnız 
annesinin 9efkati ile büyüdü. On iki 
ya§ında, başı kılıç şakırtısı ve trampet 
aeai ile dolu olarak, zabit olmağa ka
rar verdi. Büyük babası da asker de
iiİ mi idi? O, bir paşa olacaktı 1 

Hareketli hayatı buradan itibaren 
başlıyor. Manastırdaki askeri mcktrp· 
ten itibaren başkumandanlığa kadar, 
rlitbe rütbe, bu hayatı asker emerleri 
ile, girdiği ihtilal komitelerinin karı -
pk fikirleri arasında inki~af ediyor. 

ıonra, ıefir olmak sıfatı ile, A. 
tatürkle beraber bulunması ve 
görüşmesine 

naklediyor: 
dair hatıralarını 

1930 senesi ilkbaharında, Gen,.ral 
Guro, Çanakalede çc.rpışmıg eski mu. 
hariplerin de iştirak: ile, Scddülba?:ıir. 
de ölen Fransız askerleri abidesini aç
tı. Kendisi de orada ağır surette yara· 
lanmıştı. 

General, bu merasime gitmecten ev· 
ve! Gaı:iye yaptığı ziyarette kendisine 
ben de refakat ettim. O ne heyecanlı 
bir görüşme oldu! Kar§ı karşıya dU§ • 
man atcş'.ne uğramış olan iki kahra. 
man, bugUn Cumhurreisinin çalışma o 
dasında yanyana oturmuşlar, biribir • 
}erine mukabil bir hlirmetle, dostane 
bir nezaketle bakıyl'rlar. İkisi de kar
§ s.ndakinde mazideki cesar.:tinin bir 
;ah:dini görllyor. 

Gazi uzun uzun konuşmasını ıever; 
çUnkU ka111&ındakini ikna etmek iıter. 
O giln de, mükemmel bir tercilman o. 
lan Hariciye Vekilinin de yardımı ile, 
bize Tilrk ırkının yeryüzündeki bir 
portresini çizdi. Muhayyilesi işliyordu. 
Ankaradan Pekine kadar kestirme yol. 
Iardan geçip, yalnız tUrkçe konuprak 
gitmek kabildir 1 

General Guro kendisinden müsaade 
isterken Muttafa Kemal, ona büyük • 
lUğlinU anladığı. §aşaasına hayran ol· 
duğu memleket hakkındaki derin hiı· 
lerini anlattı. 

Söylediği cümleyi Rliştü Aras tercü
me ettikten sonra, kendisi frasızca ola· 
rak ilave etti: 

Onun hayatma iki büyük sevgi bil. 
kim olmuıtur: Askerlik w:ınatı: Bunda 
maharetini göstermiştir; çarlar impa. 
ratorlutunun hedefi olan btanbulu 
tehdit eden yabancı ihtiraslardan mem 
leketini kurtarmak emeli. 

Büyük Önder 
"Fransız ordusunu sevdiğimi de s8y 

ledim. Ben hu ordunun daima kuvvet
li olmasını isterim. Ordunuza selamla. 
nnu ve temennilerimi götürmenizi ri. 
ca ederim, General.,, CUrctkar bir asker olan Mustafa 

I(emale talih te yardım ediyor: Bu ta. 
lih herkesi korkutuyor, o zaman onu 
~mleketten uzaklaştırıyorlar. O .za. 
man, mlicadelelere atılıy~. 

Nerelere gitmiyor! BUtUn hudut -
Iar tehlike altındadır. Onu evvell Trab 
Jusgarpte görüyoruz. Tekrar Trakya -
t!a görUlUyor. Sonra Çanakkalede bo • 

'fazlırm muhalarakAn olarak ortaya çı. 
kıyor. Daha sonra Rusları Ermenista. 
nın içerlerine kadar sürüyor. 

Onca mesafelerin, dağların, çöllerin 
ne ehemmiyeti var l 'Kendisini Erzu • 
rumda sanıyorlar, o Halep kapılann
da çadır kurmuıtur. 

Nihayet 1921-22 de Sakarya ve Af
yonkarahisardaki memleketi kurtaran 
muharebeler Anad-:>lu topraklarına ya-

Görünen, Okunan, Söqlenen 

Traş bıç k arı , 
M Ubrem ve o niıbette acele bir Hl-

zum hasıl olmazsa ben kendi 
kendime çok zor tırag olurum. Ko· 
laylığına ve şimdiki tıraş bıçaklarının 
herkes tarafından kullanılmasına rağ. 
men bundan neden ve niçin hoşlanmadı 
ğmu bilmeyorum. 

Dün bayrama ve pazara tesadüf ettiği 
için her taraf gibi berber dükkanları 
da kapalı <:lduğundan iş başa dü~:ü 
diyerek bir tıraş bıçağı aldırdım, ve 
bu l~i kendim görmeğe çalıştım. Aksi 
halde herkes gezerken, herl:es bay. 
ramdan ve havadan istifade ederken 
ben evde kalmağa mahkum olacaktım. 
Buna tahammül edemiyeceğimi anlı -
yarak yilmlizU sabunladım. Fakat tı. 
ta§ bı~ağı, henüz alınmış olmasına 
rağmen işlemiyordu. Kör bir tıraş bJ. 
çağı yüzümü kan içinde bıraknuştı. 

Zarlı yeni, içindeki ince kağdı pek 
o kadar temiz görünmiyen bu tıraş 
bıçağı acaba kullanıldıktan ve temiz. 
lendikten sonra yine sarılıp sarmala. 
narak satışa mı arzolunmu1tu? 

Bazı aç gözlerin, zaman zaman akı: 
ve hayale gelmiyen hile yollarına sa
parak kazanç teminine uğraştıklarını 

i.ıtiriz. Fakat hadd: zatinde büyük 
bir kıymeti olmıyan bu tırc:ş b·çaklan 
i§inde böyle bir kar tasavvur edileme. 
dtği için bunu yapanların dikkatsizliği · 
~ vermek lazım gelecektir. 

Yerli bıçak yapanlara tavsiye ede 
rim: Hariçten getirdi'deri çeli1t ıs 
malan bıçak haline koyark:.1 biraz 
da bilenmesi işine dll:l:2t etsinler. ÇUr.· 
kü kör brçek, fizerinde taşıdıf.ı m~rka· 
yı k8rletlr. Bunu kazancı az olır.:ı1da 

beraber, ba%l hilek~rlar toplayıp yeni. 

den satıyorlarsa çok fena bir alı§ ve. 
rişe girmi~ demektirler. Sıhhati umu. 
miyeyi tehlikeye kcyduktan başka bir 
de sahtekarlık yapıyorlar demektir. 
Bunu, hükumetin al~kadar teşkilf.tı 
kadar tıraş bıçağı ticareti yapanlar da 
takip etmek va.ıiyetindedirl~r. Ç:inkü 
işin ilk zararı kendilerine tev~cüh e· 
decektir. 

Mevzuun daha uzun yazılmağa ta · 
hammülü vardır. Ancak kendisini tı· 

ra~ etmekten çekinen, başkalarını şüp
hesiz hem de l'ör tıraı bıçakları için 
tıraştan hoç hoşlanmaz. 

• • • 
ız çocuğu olan ve kızını u:.ek.. 
tepte okutan bir baba, bana bir 

gazetede çıkan aşk kartları yazısından 

bliyük bir teesslirle bahsetti. Haksız 
değil. Belki yerden göğe kadar, bu işe 
alaka gösterme1<te. haklı. Yalnız haks?z 
olduğu bir taraf var. O da vaziyet: u. 
mumi şekilde mütalea etmesidir. Ben 
evvela, bu küstahça hareketi yap:ınla_ 
rın bir iki dUşüncesiz olduğuna lrani
lm. Mekteplere devam eden erkek ço· 
cuklarımızı böyle kötU bir zihniyet ta· 
şımaktan uzak gör<lUğlim gibi, kız ço
cuklarımuın da böyle terbiyesizce ha
reket cüretinde bulunanlara karşı, ken 
di terbiyeleri muktezası olarak çok şid. 
detli mukabelede bulunacaklarına emi. 
nim. Bununla beraber, melctcp idarele· 
rin:n ve poli'i:n alacağı -:."'k ~ıkı tedbir· 
!erle bu kUstak!arrn, ve beş on para 
için b-.ı kartı basarak düşUncesiz genç 
leri:ı ellerine vererek onla::-ın ahIUl:sız· 
cıı hıırrl:etler:ne yardımda bulunan 
mntbaanın en şiddetli bir cezaya çarp
tınldı ı örme w i dilerim. 

zılıyuı. O timdi "Gaz?., yani ''muı:af· 
fer,, dir. 

1919 senesi mayısında tstanbuldan 
bir firar olarak hareket eden Mustafa 
Kemal üç ıene sonra oraya bir muzaf. 
fer kumandan olarak giriyordu. 

DilşündUğü, istediği şekilde kurdu. 
ğu ve temel taşını kendisinin teşki! et. 
tiği bu cumhuriyetin reisi olduktan 
sonra da, kendisini, memleketi mede
nileştiren vazifesine hasredecektir. 

Haremler açılır açılmaz peçeler yır
tılıyor. Bundan yalnız çirkin kadınlar 

tikiiyetçidir. İhtiyar kadınlar için de 
ne fena bir h!dise 1 

Ev hayatında da ne kadar büyük 
bir inkılap oluyor 1 Artık niıanlılar bi· 
ribirini görebiliyorlar. İğri bilğrü cad. 
delerde, kadınları örten ve kamburla~ 
tıran çarşaflar artık görülmiyecek. Boy 
boa hilrriyete kavu~muştur, kadife 
gözler güneşe bakabilir. 

Yeni bir hayat baılryor. Evde ka. 
dın erkekle müsavi oluyor. Vatanda§ 
olarak. devlet işlerinde de erkekle mü
savidir. Çok geçmeden kürsüye ~ıka· 
caktır. Hitabet kürsli"··rıe c;•' ·mcaya 

kadar da dans rağbet görüyor. 
Kont de Şambrön bundan 

Mısır kral 

TUrkiyede geçirdiğim beş sene zar
fında kendisile uzun uzun görüştüğüm 
sıralarda, yaptığı muharebelerden bah 
ıetmesi, takdir ettiği büyük adamları 
methetmeıi çok ııoşuma giderdi. Ver
diği hükümler daım<' kendi hüki!mleri 
idi ve bunlarda düşünülmüş bir milın
tuiyct vard:. 

Bir gün, bana Napolyondan bahse· 
derken şunları söylemiştir: 

- Nap.,lyon benim dünyada en faz 
la hayran olduğum bir adamdır. As • 
ker olarak ta, kanun vazıı olarak ta eti 
yoktur. Fakat, kendisini ortaya çıka • 
ran, kuvvetini, aebebi mevcudiyetini 
teşkil eden inkılaba ihanet etmeıi ne 
büyük hata olmuştur 1 Sonra, ne deli. 
lik edip, hem maddi, hem mantvi ne 
bilyük zaaf gösterip kendisini İngiliz
lere teslim etmiştir 1 İzahı mllmkün 
değil. Hayatı herkesi o kadar hayrette 
bırakmıştır ki gös~rdiği bu zaaf bile 
§ehrinde zarar vermemi§tir. Onun İn
gilizlere teslim olması yalnız kendisini 
muhafazaya memur gardiyanlar için 
fena bir netice vermi§tir.,, 

ve kraliçesi 
" Elmahruse,, yatı ile ilkkanunda 
mernleketimize gelmE.L~ri bekleniyor 

Mısır kraliçesi Feride Sultanın ya
kı:ıda dünynya. bir çocuğu geleceğini 
haber vc~rmiştik. Kahireden gelen son 
haberler de bunu teyit etmektedir. 

Bu suretle, on yedi yaşmdfıki bir 
kraliçe ile or. <lokuz yaşındaki bir kra· 
im aşk romanlarında ;·eni bir sayfa a
çılıyor. Mısır bugU.n bu bayramı kı!'
lamıya hazırlanmaktadır. 

Kral, çocuğu:ıun tskenceriyede dün
yaya gelmesini istemi5tir. Çünkü an· 
nesi Nazlı Sultan İskcnderiyede doğ· 
muştur. Bımdan baeka, kral Faruk, 
knrısının 1skenderiyedcki sarayda lo. 
husa yatması:11 istiyor. Buna da se
bep kraliçe ile olan aşkının orada b1§· 
lamasıdır. Bu sarayda tanışıp oyun 
oynayan iki cocuk, bUyUdiikleri zaman 
biribir!crin.i orada ~evmi~lcr ve nihıı· 

yet orada nişanlanmışlardır. 

(Devamı 10 uncuda) 

Genciz diye iftihar ediyoruz. Git
tiğimiz yerlerde · yaşını başını almış 
adamlara yüksekten bakarak: 

''Ben bunlara nlsbetle ne kadar 
daha gencim; ne kadar daha kuvvet· 
llylın; ne kadar daha çevik ve daya
nıklıyım!" diyerek kendimize UstUn
lUk payı cıkarıyoruz. 

lş lçln nıUra<.'aat ettiğimiz yerler
de, gençliğimizin birinci meziyet ol
duğunu farzederek iş verecek kim· 
seye tam bir emniyetle hitap ediyo
ruz. Yahut içimizde gene gençlikten 
gelme bir itimatla konuşuyoruz. 

ı•'akat dün bir gene tanıdığıma 

rastgeldlm. Gençliğlnd~n şikr.yet et
ti. 

lsmt JA.zım değil: 

- Dlr yere gittim, dedi. Kendile
riyle beraber çalışmak istcdl~lml sö1 
!edim. Gençliğimi bahane ederek ge
ri cevlrdller. 

Bu gencin reddolunuşu beni mute
eeslr etmekle beraber inkisara uğrat
madı. ÇUnkU sadece gençliğin, hayat• 
ta, başkalarına yaramak suretiyle 
muvattak olmak için kft.fl meziyet ol· 
madığını bilirim. Kollarımız ve b&· 
caklarımız, bizden ev\'el gelen ve işi· 
nln ehli bulunan nesli. merhamet
sizce yerinden oynatmağa hak ver· 
dlrmez. Nitekim onları kolayca yer· 
terinden oynatamıyoruz. Gencin mu· 
vaffakıyett bir takım şartlara bağ· 

lanmıştır. Gentllkle beraber kUıtUt 

!Azım. Kablllyetten hızalan ehUyet 
lAzım. Bilgisiz, haı:rlıksız bir ıenç. 
mevktlnl ehliyetle işgal etmı, aksaç· 
h vazife kahramanlarından mUrck· 
kep blr rakip cepheden mukavemet 
görmese dahJ, dalma tereddütle kat' 
tılanacak, - bundan ibret almadık• 
ca - gençllğl Adeta kendisine bir eo• 
gel teşkil edecektir. 

• • • 
Bo, ve dolu korkular 

Bundan bir hafta evvel okuyuc1l· 
larıma bir sual sormuştum: "Hayat• 

•' ta sl!l en ço kkorkutan şey nedir1 
diyordum. Bu cevaplardan bir ıuao:ı 1• 
nı, blrlblrl ardınca neşretttm. Bir 1'1' 
sım mektupları da gündengUne nef 
retmek üzere lstıf ettim; duruyor• 
BugUn onlar arasından yukarılı:l me~ 

11' zua az çok temas eden blrlnl ele a 
yorum. 1. T. imzasını taşıyan bu melC' 
tupta deniyor ki: 

0 Benlm korktutwn gene Ben'llJJ' 
Hayatlmda beni şimdiye kadar )tor 
kutan bütün vekııliin sebeblnl <Jl 

11' kendimden başka hiç bir yerde bu 
mııdığmı için gene bu korktu~ ~ 
7e kcmllmin hir sebep teşkil ooetC 
tekerrür etmesinden korkuyorııJJJ" 

~-1\.uvvetU iradeye sahip olan kor d 
mu. Fakat benim gibi ber ınsaıı11-behomehal bir zaafı olur ki işte 

zaaf bir tehlike bir korkuyu meydi' 
na eetlrtr. Her insana göre zaat V 
tlşlr ve korku veya tehlike batk-1" 
şrr." 

tıJ' 
sızı korkutan zaaflarınız, tut 1 

ğunuz işte llerıemenlze, muhttıı:ıl•r ,e 
ve umumiyetle insanlığa zarar 

11
, 

mlyecek şeyler lı!ıe, korkunuz bof ~ 
nadır. Zarar verebtıecek bir ta~~ı· 
temayUller ise gene korkmayın. ıtıl 
zln de takdir ettiğiniz ''irade sab,,, 
adamları" takllt etmek, iradeye ~· 
bip olarak endişesiz bir hayat 1• I' 
mak idmanının pk faydalı har•• 
ttdtr. 

• • 
Ya•lalardan şikayet 

~ ,el 
Rlr karllm, ihtiyarları perva•'ııı 

koudt itiyatlarına mabkflm edeO ,. 
zı gençlerin bu hareketini tenkl'11 ··tJ den yazımı okumuş olacak kl: 4,ı 

cık çocuklarını gıec yarılarına 1''f,r 
sinemalara, tiyatrolara, eğlence ,r 
terine beraberinde taşıyan yaşll ~o 
lı adamlardan neye bahsetmıro 
nuz" diye soruyor. 

ı•' Bahsedeceğim. Fakat, bugUJI 

yer kalmadığı için yarın ... 
HiKMET )f 



Görüp düşüodüj<çe --, 

t\illtür ışıerinde 
yeni bir adım 

Gazeteler, Kültür Bakanlığı.. 

run pek güzel bir kararını yaz. 
dılar. Kadrolar, bu!ldan aonra, 
her yılııi temmuz ve ağustos ay· 
lann.da hazırlanmış bulunacak ve 
o vakte kadar her öğretmen, g:. 
deceği yeri öğrenmiş olacaktır. 

Yıl başlarında, hemen her mek 
tebi büyük bir kanşıklık içinde 
bırakan hoca yokluğu bu suretlc
ortadan kalkacak. Idare, disiplin 
ve okuma bakımlarından pek ö -
nemli olan bu kararı, zevkle al . 
kışlıyoruz. 

Sonra, bu kararın bir ikinci kıs 
mı daha var, ki birinciden belki 
daha düşündürücü, daha olgun 
ve daha kaplayıcı bir tesir bıra· 
kıyor. 

Bu tesirin sebebi şudur: 
Rer nedense, çok zamandanbe. 

ri, bizde rrkadro,, bir Vekalet va. 
zifesi halinıle idi. Mutlaka lüzu· 
mu varmış gibi her yıl umum mü 
dürler hayli yorulurlar, didinir -
ler, yirmi, otuz bin muallim ismi
ni yoğurarak kadrolar yaparlar • 
dı. 

Bir yandan, muhite terkipçi bir 
gözle bakmak, yaşıyan irfan ih
tiyaçlarını sezerek onları kar~ı la. 
Yacak terbi.rler bulmak gibi bil • 
Yiık işleri üstlerine almış olan -
lar, boşuna yoruluyorlar; bir 
Yandan da hocalar, her yıl mu -
hacir kuşlara dönerek yürek çar. 
Pıntısına uğruyorlardı. 

Bu, iki başlı zarara, yıllarca 
nasıl ve niçin katlanıldığına akıl 
erdirmek güçtür. 

:t.rfan tabiyemizin yüksek me . 
Selelerile uğraşması lazım gelen 
leri, basit manga işleri içinde bı
rakmak, bana kılıçla scğan .doğ. 
ramak kabilinden yersiz ve yol -
Suz bir şey gibi görünürdü. 

Son karar, işte bütün ounlarla 
b~rlikte hocaları da dama taşı 
gıbi her yıl şuraya buraya sUrül
tllekten kurtarıyor. 

Bundan böyle bir muallim an
cak idari sebepler ve sağlık özür

~:ri Yüzünden bir yerden başka 
ır Yere gönderilecektir. 

k. Bir hocanın, ibir mektepte es -
tmesi, ondaki kabiliyet ve kud.. 

reti biler, talebe üstünde nüfuzu_ 
nu artırır, nihayet çalıştığı yere 
onu daha kuvvetle bağlar. 

Bunun terbiye ve idare bakı • 
ttıından da faydaları büyüktür. 

H. Süha Gezgin 

15 inci yıl 
merasimi 

Çek il~n resim
lerden mürek
kep bir albüm 
yapılacak 

Curnh · · d"· . urıyetın on beşinci yıl-
onurnu .. b . 

d munase etıle şehrimiz. 
e va 1 

" pı an merasim ve bilhassa 
gece tc · . b' nv.ratı beledıye tarafından 
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1
r fotoğrafçıya çektirilmiştir. 
u fot..,• fl a ~gra ar, belediye mecmu 
sırı.cıa nec:r d"l w. 'b" -d :r e ı ecegı gı ı bunlar-
an birer lb'" d :a a um e yapılacaktır. 

tt u 
1 
albümün teksir edilerek bas. 

rı rnası ihtimali de vardır 
bi• . 

b ger taraftan Cumhuriyet 
ayramınd T 

lekt . a opkapı sarayının e-
rık tert"b ·1 · §ekr 1 atıı e hır mehtap 

lllu ınde aydınlatılması büyük 
1'l1 ~affakıyet olarak telakki edil-

e tedir Topk .b. 
diı; • apı sarayı gı ı 

&er ta 'h• kil.Q rı ı binaların da bu şe -
dınle tenvir edilmesi ve bu ay . 

attJına us J" .. ·1 • b rarnl u unun mı 1ı ay • 
nu1 arda tekrar ettirilmesi düşü· 

rnektedir --- . 
Cumhuriyet 

Ziynet altınları 
cllınh11.riyc•:- 15 . . ld" .. :nu .. "'"" ıncı yı onu. 

sonu Bir. şakanın 
Bıyıklarile alay edilen adam 

Arkadaşını yaraladı 
Bayramın birinci günü Küçükpazar

da şaka yüzünden az daha ölümle ne-

ticelenecek bir yaralama vakası olmuş. 

tur. 

Küçükpazarda oturan Eşref adında 
palabıyıklı bir Rumelilinin Hasan a -

dında bir hemşerisi vardır. Hasan, Eş· 
refin palabıyıklan ile zaman etmekte 

ve dini hissiyatını rencide edecek şe -
kilde 'kendisine takılmaktadır. 

Bayramın birinci günü de buluşan 

hemşeriler, evvela tatlı tatlı sohbet et. 
mişler fakat az sonra, Haı:an, her za-

manki gibi, Eşrefle alaya başlamıştır. 

Şakayı oldukça ileri götürüp Eşrefi 
hiddetlendiren Hasan bu kadarla da 

kc:.lmamış ve kalkıp arkadaşının pala -
bıyıklarını iki tarafından tutup çekme. 

ğe ve yalancıktan keser gibi yapmağa 
başlamıştır. 

Artık kendini bilerr.iyecek derece kı 
zan Eşref yarunda duran kunduracı 

bıçağını kaptığı gibi Hasanın karI"ına 
saplamış, barsaklannı deşmiştir. Yara. 
h Hasan, Cerrahpaşa hastanesine ya -
tırılmrştır. Yakalanan Eşref dün adli
yeye teslim edilmiş, miWdeiumumilik. 
çe ifadesi alınmıştır. 

Eşref sorgusunda: 
- Ben Hasanı benimle alay etme -

sine rağmen çok severdim. Aramızda 
çocukluktan başlıyan bir arkadaşlık 
vardır. Fakat o gün beni o kadar kız -
dırdı ki, kendimi kaybettim ve gayri • 
şuuri bıça~ı karnına sapladım.,, <le _ 
miştir, 

Bilahare birinci sorgu hakimliğine 

verilen Eşref tevkif edilmi!:ir. 

Elek1rik borcunu ödemediği için 

1 ramval} şirketinin em
valine haciz konacak 

Geçenlerde İstanbul Elektrik idare_ 
si icraya müracaat ederek, idarenin uh
desi.ne intikalindenberi Tramvay Şir

ketinin sarfettiği 206 bin küsur lira -
lık elektrik alacağını istemiş ve Tram 
vay Şirketine icra vasıtasile bir •'öde. 
me emri,, göndermişti. 

Bu ödeme emrinde tayin' edilmiş o
lan kanuni müddet dün akşam bitmiş. 
tir, bu zaman zarfında Tramvay Şirke. 
tinin itirazını bildirmesi ve mal beya
nında bulunması icap ediyordu. 

Tramvay Şirketi ancak dün icra da
iresine müracaat ederek ödeme emri. 
ne cevap vermiş, tramvay arabalarının 
binalarının, depolarının ve bütün mal-

Türk - ltalyan 
ticaret anlaşması 

Bu Sabahtan İtibaren 
Meriyete Giriyor 

Türk - İtalyan ticaret anlaşması 
bu sabahtan itibaren mcriyet mevkiine 
girmiş bulunmaktadır. Anlaşmanın 

metni daha evvelden Türkofis ve di -
ğer iktısadi daireler vasıtasile bütün a
lakadar tüccarlara tebliğ edilmiş oldu
ğundan bu husustaki hazırlıklara baş
lanmış, İtalyan ithalat tüccarlarile te. 
mastara geçilmiştir. 

Alakadar tüccarların kanaatine gö. 
re, anlaşma iki memleket arasında ik. 
tısadi münasebe tamamile inkişaf et
tirecek, eskiye nisbetle ihracatı .iki 
misline ç•karacaktır. Nitekim İtalya • 
ya muhtelif mallar ve bilhassa tiftik 
ve yapağı ile balık üzerine mühim mik 
tarda talepler vaki olmağa ve ihracat 
yapılmağa başlanmıştır. 

Diğer taraftan tücarlarımxzın İtal -
yada bloke 'kalmış 2 milyon lirayı mü
tecaviz paralarının tediyesine bugün 
sabahtan itibaren Cumhuriyet Merkez 
Bankasınca başlanacaktır. 

zemelerinin bir listesini tanzim ederek 
göndermiştir. 

Şirket sadece ücreti vekalet gibi ba
zı teferrüata itirazda bulunmuş, esas 
itibarile borcunu kabul etmiştir, Bu _ 
na göre, şimdi Elektrik idaresinin ic.. 
raya müracaat ederek itirazın rcfi ta
lebinde bulunması icap etmektedir. Bu 
takdirde icra hakimi vaziyeti tetkik e
decek, Hizım gelen kararı verecektir. 

Bu suretle de icra muamelesi tabii scy 
rini takip edecektir. 

Yani alacaklı elektrik idaresinin ta. 
lehi veçhile tramvay şirketinin emlak, 
emval ve varidatına haciz konacaktır. 

Bayram · 
günlerinde 

Fazla Para Alan Şoförler 
Şiddetle Cezalandırılacak 
Cumhuriyet bayramı günlerinde bir 

çok şoförlerin taksi saati üzerinden 
müşteri taşımayıp işi pazarlığa dök -
tükleri, Taksimden Fatihe gidip gel
men için 8-10 lira aldıkları, az para 
verenler olursa hemen saatin kolunu 
indirip "müşterim var!,, dedikleri em· 
niyet altıncı şube mililürlüğüne ve za
bıta merkezlerine şikayet edilmiş, şo
förlerin ve otomobillerinin numaraları 
verilmi~tir. 

Emniyet müdürlüğü, bütün nakil va_ 
sıtalannın tenzilat yaptıkları bayram 
günlerinde şoförlerin halktan taksi ha. 
rici fazla para almaları meselesini ve 
şikayetleri esaslı bir surette tetkike ta. 
bi tutmaya, bu gibi şoförleri şiddetli 
bir sur.ttte cezalandırmaya karar ver

miştir. 

Şikayetlerin arkası heniiz kesilme -
miştir. Şimdiye kadar yüzü müteca -
viz kimse telefonla. mektupla ve şifa. 
hen zabıtayı haberdar etmiıılerdir. 

m u 
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Karabük yakında 
faaliyete geçiyor 
25 Genç Bugün Vazife 

Alacak 
Karabük demir ve çelik fabrikaları 

pek yakında çalışmağa başlıyacaktır. 
Sümer Bank bu maksatla fabrikaların 
kadrolarını şimdiden hazırlamağa baş. 
lamıştır. Öğrenildiğine göre; Sümer 
Bank fabrikalarda çalıştırmak üzere 25 
genç almağa karar vermiş, bu husus
ta bir imtihan açmıtşr(. İmtihana işti
rak edecek lise mezunları muvaffak ol
dukları takdirde derhal vazifeye baş -
lamak üzere Karabüke gönderilecekler 
dir. 

--o-

Kaptan Ve Makinistler 
Cemiyeti 

Önümüzdeki perşembe günü kaptan 
ve makinistler cemiyeti ikinci defa o
larak umumi heyet toplantısı yapacak 
ttr. Umumi heyet toplantısında heye. 
t iidarede hasıl olan ihtilaf mevzuu 
bahsolacak, bunun halli için icap eden. · 
terin fikirleri alınacaktır. 

Kontrol Dairesi Liman 
Hanına Taşındı 

İktısat Vekaleti İstanbul kontrol da
iresi bu sabahtan itibaren Liman Ha
nın asma katı ile zemin katında işgal 
ettiği yerde vazife görecektir. 

Büro asma katında bulunacak, ze. 
min katı bun.dan evvel mevzuu bahse • 
dildiği gibi laboratuvara tahsis olu -
nacaktı. Bu laboratuvar için icap eden 
atat ve edevat vaktile Almanyadan ge
tirilmiş olduğundan bunlar dtin hemen 
yerlerine yerleştirilmiştir. 

Gümrük Başmüdürii 
Ankaraya Gitti 

İstanbul gümrükler başmüdürü Bay 
Mustafa Nuri Atıl dün Ankaraya ha
reket etmiştir. B. Mustafa Nuri Atıl 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti ile 
muhtelif temaslarda bulunacak, idare _ 
nin muhtelif şubeleri hakkında izahat 
verecek, yeni yıl ihtiyaçları hakkında 
alllkadarlan tenvir edecektir. 

Palamut Ve Torik İhracatı 
Başladı 

Balık akını başlamış olduğundan 
b:ılıkçıları:ı yüzleri gülmeğe başlamış· 
tır. Dün 170 bin çift palamut ve bir 
o kadar da torik tutulmu.~, hemen hep. 
si dün İtalyan ve Yunan vapurlaıına 
ihraç edilmek üzere yüklenmiştir. To
riklerin çifti 25, palamutların 20 ku
ruştur. lhracatın devam edeceği umu· 
luyor. 

Oda Umumi Katiplik Bürosu 
Tetkikat Müdürlüğüne 

Bağlandı 
İstanbul ticaret odası katibi umumi

lik biirosu şefi Sadi Karsanın iktısat 
Vekaleti neşriyat srvisinde mühim bir 
vazifeye tayin edildiğini yazmıştık. Sa
di Karsanın ayrılması ile boş kalan va. 
zife oda tetkikat ve istihbarat müdürü 
B. Tevfik S. Alayana tevdi edilmiştir. 
B. Tefvik S. Alanay dünden itibaren 
kStibiumumilik bürosu işlerini tetkik 
etmeğe ve görmeğe başlamıştır. 

Prag Elçimiz 
Prag Elçimiz, B. Yakup Kadri 

şehrimize g-clerek Ankar:ıya gitmiştir: 
B. Yakup Kadri, bir müddet Ankara
da kalacaktır. 

ayra 1 
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Para .Yüzünden Kavga 
Sanyerde Büyükdere caddesinde 37 

numaralı dükkanda rakı içmekte ola 
Murat Yalçın ile An.don arasında p 

ra yüzünden kavga çıkmış. Murat sa 
dalya ile Andonu başından yaralamı 
yakalanmıştır. 

Denizde Bıçak Çekmiş 
Evvelki akşam saat 23 te Eminön 

sandalcılanndan Dursun üstü başı ıs 
lak bir halde karakola müracaat ede 
rek şöyle demiştir: 

"- Unkapanında oturan mavr.ac 
Mehmet yanında Atiye isminde bir ka 
dınla sandalıma bindi. Denize açılınc 
bıçak çekti. Sandalı bana bırak ta se 
sahile çık dedi. Ben razı olmadım. Be 
ni denize attı. Sandalımı da alıp kaç. 
tı.,. 

Bu iddia üzerine Mehmet yakalan • 
mıştır. 

BAYRAK ÇALMIŞ - Beykozda 
Cami sokağında oturan ve boyacılık 
yaptığını söyliyen Mehmet Demir is
minde birisi evvelki gece Beykozda şüp 
heli bir vaziyette dolaşırken yakalan. 
mış, üzerinde iki bayrak bulunmuştur. 
Sorguya çekilen Mehmet Demir bun
ları manav Yavuzla 'köfteci Fettahın 
dükkanlarından çaldığını itiraf etmiş, 
mahkemeye verilmiştir. 
BİR AÇIKGÖZ - 'Usküdarda Ham

.za Fakih mahallesinde kaptanpaşa S:). 

kağında oturan Dı.rmuşun evin:.: dün 
akşam üzeri Hüseyin isminde birisi 
gelmiş, "kocan elbiseleri istiyor,, di -
yerek bir takım elbiseyi alıp savıışnıuş
tur. 

Hüseyin bir müddet sonra yakalan~ 
mıştır. 

OTOMOBİL ÇARPTI - Karagüm
rükte Sofular caddesinde 68 numaralı 
evde oturan şoför Muhittin dün 1811 
numaralı otcmobili ile İstiklal cadde -
sinden geçerken l O yaşında Vitali is. 
minde bir kıza çarparak yaralanmasına 
sebebiyet vermiştir. Yaralı Şişli has
tanesine kaldırılmıştır. 

DUVARDAN DUŞTU - Ortaköy
de Fıstıklıköy sokağında 2 numarada 
oturan Agobun kızı üç yaşında Minas 
dün evlerinin yanındaki arsada oynar. 
kcn üç metreden aşağıya düşerek muh 
telif yerlerinden yaralanmış, hastane_ 
ye kaldırılmıştır. 

TRAMVAYDAN ATLARKEN
Kocamustafapaşada oturan kantar me 
muru Cemilin oğlu 9 yaşında Mustafa 
dün vatman Muhittinin idaresindeki 
Sirkeci - Yedikule tramvayına sol ta
raftan atlamak isterken düşmüş, bası 
taşa çarparak ağır surette yaralanmış, 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmış -
ttr. 

Bebek • İstinye Yolu 
Bebek - İstinye yolunun istimlak 

muamelesi ve inşaat işi ilerlemektedir. 
Balta limanında damat Ferit yalısının 
müştemil5.tınm istimlakine de karar 
verilmiş, 3200 lira kıymet takdir edil
miştir. istimlak kıymetlerini kabul et
miyen bir çok evlerin sahipleri hakkın
da mahkemeye müracaat edilmiştir 

Kongreye Davet 
Türkiye Sanat Mektepleri Mezunla

rı Cemiyeti Başkanhğı.1dan: 
Cemiyetimiz senelik kongresini 6 i

kinciteşrin 938 pazar gii:ıü saat l4de 
Eminönü halkevi konferans salonun· 
da yapacaktır. 

Bilümum üyelerimizin bu toplantı -

Şehir Meclisi Bugün Açılıyor 
Yeni şehir meclisi bugün saat 14 te 

vali ve belediye reisi B. Muhittin Us -
tündağın bir nutkuy1a açılacaktır. 

Divanı riyaset, daimi encümen ve 
encümenlere aza seçimi yapıldıktan 
scnra ruznamedeki maddelerin müza. 
keresine başlanacaktır. 

Hapishaneden Kaçanlarıb 
Muhakemesi 

Galata postanesi veznedarı Hüseyin 
Hüsnüyü katledip 24 sene hapse mah
küm edilen katil Abdullah, ilç ay ka
dar evvel ikinci defa olarak hapisane• 
den arkadaşı Maksutla kaçmak iste • 
miş. fakat yakalanmıştı. 

tır 1 ttıunasebetile darphanede b.-ıs 
ı an "C 

tını Uınhuriyet .ziynet al-ar -.8 . 
t'i '1 

'" teşrır.i::vvel 1938 de sa
a Çıkar:l:·ru .... ır .. . 

Jzmir. <Hususi) - Cumhuriy<>tin on beşinci yıldöniimU şı:chrimizdc parlak bir şekilde lfoUanmıştır. 29 Tcşrini
~vvelde vilayette kabul resmi yapılmış, resmi geçide askeri kuvvetlerimiz, mektepler talebesi, izciler i§tirak ctmiş
tır. Gece fener alayları tertip edilmiştir. Şehir bal2tan başa. donatılmıştır. 

Ağır ceza mahkemesine intikal eden 
bu duruşmaya dün başlanmıştır. An • 
cak mahkum yakında hapisanenin bo -
şaltılması sırasında Tekirdağı ceza e. 
vine gönderildiği için, getirilmC"sinc 
karar verilmiş, muhakeme başka güne 
bmıkılmıştır, 
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Terbiye n1es~felPrl: lngiltere manda vazifesini terkedecek olur:sa 
- -2 - ,,,,_, ı--tııwı~ ~-

"O bizim birieik 
yavrumuzdur!,, 

Filistini himaye etmek 

Uzunca bir tren yolculuğu sırasın
da: istasyonlarda:ı birinden yaşlıca: bir 
zat bindi. Kucağında dört yaşlarında 

kadar bir yavru, yanında da yaşlr bir 
bayan vardr. 

'i'azan: lfevzi SeI~n 
- Efendim, biZden başka hiç kimse 

ye gitmez. yalnrz bizim :Kucağmıızda 

oturur! 

isteyecek üç devlet var 
Bunlardan biri de Türkiyedi r 

Vinston Çörçil AvrupaiLaki son 
bııhranlar arası,ıda Filistin mesE>. ı RAD YO 

SALI : 1-11-938 Kompartimanınuzda bir kaç s.a.at
tenberi seyahat etnıckte bulunan bir 
ge:ı~ hürmetle ayağa ka.Jlttıı ve o yaşlı 
zatın elini öptü, o da gence hal. ha
tır sordu ve bir hayli iltifat etti. 

Halinden ve konuşmasından münev
ver ve olgun bir zat olduğu anlasılı. 

yordu. Be:ıim dikkatim bilhassa dört 
y~şmdaki yavru üzerinde toplanmış· 
tı. Önce ya.ş]ı bayın ve bayanın tcll'U
nu olabileceğini düşünmü§tüm. Fakat 
biricik yavruları olduğunu komparti
ma:ıdaki g.en~e olan konuşmaların -
dan anladım. 

So::ıra ayakkaplarla kirlenmiş ku -
cağını elile süpürerek çocuğu yanına 
oturtmak istedi. Ljkin çocuk razı ol· 
madı. Yüzünden ağlama hazırlığına 
benziyen çızgiler peyda oldu ve garip 
bir ses- ~kararak kucakta oturmakta 
ısrar etti. İhtiyar baba hemen uysal
lık gösterdi ve eskisi gibi kucağı!la 

oturttu. 

lesinin untıhla-11ğunu, falcat bu gün 
"Fili.<Jfoı:in bir dönemeç noktasm
dn .• lmlımduğunu i,ar.et ettil..tcıı 

S<mra, hadiselerin oil1w.ssa Alman
yadrın bura.ıJa Yahıuli akını başlı· 

yalıheri bir isyan ~ekıi aldığını, 

çün.'ti1 .4'raplarm 1:.endilerinil elool1i. 
yet olmak tehlil:.esinde gör<lül\lcri
rıi s?y.' iiyor ve devam cdl.yor: 

12,30 Bü\ ük bir virttiözün rıtftk· 
!arı. 13 Saat nyrırı ve haberler. 
ı:ı.ıo Konuşma. 13,25-14 Müzik 
~Koro-Pil. 111,30 Mii:dk (Çigan mü-
1.iği.Pl). 19 Konıı.5ma. 19,15 Snat 
ayarı ,.e halıerler. 19.25 :mızik ( Kü-

Bu yaşlr baba eski bir. dostunun oğ. 
lu olduğu anlaşJlaıı gen~le çok hara· 
retli bir konuşmaya girişmiş olması
na r.ağmen alakasıru:ı yarısını bölerek 
yamndaki yavruya hasrediyor ve sö· 
zil. oe yapıp yapıp bir an evvel yavru
suna nakletmek istiyordu. Filhakika 
biraz soura konuşma:ıın mevzuu bu 
dört y~mdaki ya.vru oldu ve bir da. 
ha başka hic;bir şey konuşulmadı, yol
culuğun sonuna kadar çocuktan bah
secfüdt. 

• • • 
(Ailede biricik çocuk) un terbiye· 

sinde ebeveynin ne gibi yanlışlıklar 

yapabileceğini dilijününce bu neticeyi 
garip telakki etmemek icap edecek • 
tir. Bu ihtiyar baba ve ihtiyar a:ıne, 
Allahın kendilerine ancak mürlerinin 
scntma doğru ihsan ettiğini söyledik. 
\eri bu yavruyu so;ısuz bir: sevgi ile 
yalnız kcndileırine bağlayabilmi~ler, 

fakat ondaki iç.timai duyguyu geniş
leterek başk.a insanlara teşmile mu
vaffalf olamamışlardır. 

Çoculr, gözferini hayata açtığı za
manı, kar~1smda ö:ıce annesini görür .. 
Anne onu doyurur, korur, sever .. Böy
lece c;oeuk anneye çözülmez bağlarla 
bağlanır b'II bağlar içtimaf duygular. 

Karışıklık başladı. 1936 da eiddt 
hadiselet cereyan etti. İngiliz hükf.I • 
meti kati bir karar vermekten iciz ~ö
ründü. Her şeyi olduğu gibi kendi ce. 
reyanına bıraktı. Çünkü nazırlar ara
sında fikir ayrılıkları olduğu içi:ı, u
zun zamandanberi beklendiği halde, 
Filistindeki mümessili deği§tirmek ka 
bil olmadı. Filistine bir heyet göade. 
rerek ikisi ortası bir çare buldukları
m zannettiler. Müteveffa l:Ard P~el'in 
başkanlığı altında değerli kimseler -
de:ı müte~·ekkil bir heyet Filistine git 
ti. Memleketi baştanba.şa dolaştılar. 

Bir yığın vesika top!e.ciılar, her iki 
ta:rafm milmessillerini dinlediler, vö. 
rüştüler. 

Yft1ftnt 

Vinston Çörçil 
&::ski io~iliz nozirlaranclao 

darcsi altın1a bir mıntaka bulunacak, 
lngilizlerin vazifesi iki millet arası:ı
da muvaıeı.eyi temin etmek \'e birbi
rinin gırtlağına a tılmalarma meydan 
vermemek olacak ... 

' c;lik orkestra): Der Grnfv von 
Lıırenburıı operel inden, Potpuri (F. 
l.t>har), Ç~rdaş flirstin operetin• 
ıh•ıı, Potouri ( Emerich Kalınan). 
'..!il :'ılüıik (Tarihte Türk eserleri): 
f:ıkrlim eden (:\lesut Cemil). Itri, 
Bekir rığu, l\a-;<1aın z:ıık, Tab'i Mus· 
tara, Kadri er .. I<oro. 21,10 ?llı.izik 
lllüyük bir operetin tamamı). tıa
halını terli peden (Cemal Reşit). 
:.!'.!,2.) EAle.ırcli ınonolo;:ı ((.;nuıkan 

adam) Yazan (Tri~lıın Bernarıi). 
Adapte eden (Ekrt-rrı Reşit). 22.45 
!\f iizik (O ne ret sel eksi .ronıı). 23,4 5· 
2 l Son ha!, erler ve yarınki proA
rnnı. 

Baba, altmışını geçtikten sonra. Al
lahr:ı verdiği bu yavrudan gözlerini 
ayrrmai istemiyor, dudaklarından ek 
silmiyen geniş tebessümile onun ha
rikalı zekasından hayranlıkla hikaye. 
ler naklediyordu. An:ıe de zevcinin 
eksik bıraktıklarım tamamlamak ic;in 
zaman zaman atılıyor ve söze karışı· 
yordu. ikisi de mesut ve bahtiyar gö
rünüyorlardr. 

Çocuk, ihtiyat' babasrnm kucağın· 
da. balnnmıunda::ı yapılmış bir heykel 
gibi fıareket!iz ve sessiz duruyor, ba
basının ve annesinin kendi hakkın • 
daki sözlerini ldeta; hayretle d:iruiyor
du. 

Bu nıetltlyeleri :ıeza.ketin icap ettir· 
diği bir tebesstlmle diııHyen genç, ken 
di-1nin de bir yavrusu olduğunu söy
~t ve çoeuklaYı ~ok sevdiğini nave 
ederek koflarmı ihtiyar babas1nm ku
cağı:lda oturan çocuğa uzattı: 

- Gel bana, dedi. Seni binz seve • 
yim .•• 

Çocuk, gencin bu candan alakasın -
dan kOI'kmuş gibi geri çekildi, baba~u
na dönerek ayakkabılarile onu:ı kuca
ğına c;rktı ve boynuna sarıldı. sonra 
bawını çevirerek kolları açık kalan ve 
tebessürnii dudaklarında. dona:ı gence 
vahşi bir kedi yavrusu gibi, korkarak 
bakmağa başladı. 

Önce genç bir şey anlayamadı. Qo· 
cuk neden korkmuştu? Fakat ihtiyar 
baba keyfiyeti gülerek fza.h etti ... -

dır. 

~. yavrusuna kendi"sine bağla • 
yan içtimaı duyguyu ge:ıişletmcyi bil
meli ve babaya da teşmil etmelidir. 
Fakat iş bu kadarla karacak deği:ldir. 
.&ile denilen küçük sosyetenin kadro· 
su içinde kardeşler ve diğer şahıslar 
vardır. Gerek arıne, gere.k 'baba:, çocu
ğun ruhunda canlaııan lıu. içtimai duy 
~yu genişlete ge:ıişlete ailenin diğer 
fertlerine ve daha. sonra da ~ocukla 

Sonra, raporlarını yazmak üzere ln
giltereye döndüler. Bu rapor. uzun fa
kat ihtiyattı bir şekilde yazılmıştı. Bir 
müddet daha beklendikt~n sonra ra _ 
por neşredildL O zama:ı gör.dük ki. ko 
misyon Filistinin t.a.k!imini tavsiye e
diyor. Mem'eket üçe aymlacak: Biri 
Yahudi devleti, diğeri Arap devleti o
lacak. Bunların arasında da İrıgfüz i. 

~~~~~~~~~~~~~~~-

karşı laşQn, onunla temas eden diğer 

insanlara da teşmil edeeektir. 
Bir çoctığun ruhunda bu içtimai duy 

gunun mt:vcut ~up olmadığını a:ıla.. 
mak gUç de.,öildir. Onun başka insan
larla. münasebetlerine, mesela onlarla 
konuşma.sına. onlara bakmasına. o-:ı

larr dinlemesine ... dikkat etmek kafi
dir. 

Bu münasebetlerde acemilik, vahşi
lik ~ördüğümüz za:man yanılmadan 

hükmedebiHrfz ki, o çocuğun ruhunda 
kf içtimai duygu inkişaf' edememiı;tir. 

Trende hari!uılı zeki'un:ıdan hikaye. 
lerinf dinlediğimiz yavru hakkında 
söylemnlerin birer hakikat olduğunu 
kabul etse~{ bile onun ihtiyar baba!m
duı ve annesi:ıden gayri bütün insan· 
lan kark•;nç bir varlık tclik~i edecek 
derecede içtimai duygudan, yani baş
ka insanlara bağlanabilmek kabili
yetinden mahrum bir yavru olduğu 

da açık bir hakikattir. 
Çocıığw;ı bu jesti bize. b.abasınm ve 

a'.'lnesinin bir yapma bebek, emsalsiz 

bir mUcevber gibi g~e gündüz onun.. 
la meşgul olduklarını ve bcylece onu 
kı.!ndilerine bağbdıklarını fakat esa -
sen kardeşten mahrum olan bu yavru
yu başkn. insanlara da alıştırmak lü· 
zumunda:ı tefahül ettiklerini ortaya 
koymaktadır. Halbuki sosyetenin kad 
rosn ~nne ile babadan ibaret değildir. 
Baş!ra insan?"'rla haşir neşir olmasını 
öğrenmi,~n bu yavnı bir gün gelip 
bn Mmilerden, bu şefkat membalarrJ
dsın mahrıım kalınca düqman eline düş 
miiş bir esri gibi vahş.i bir duygu ic;in. 
de kalacak ve sosyeteye hiçbir zaman 
intıbak edemiyf.'cektir. 

• • • 
Trende. bu dört yaşındaki ya..,.'TU

nun harikıı.!ı zekusmdan uzu:ı uzun 
bahsedilmesine rağmen hayranlık duy 
mak şöyle dursun bu vahşi jesti ti.ze
rine yukarda yazdığımı düşüne.eler i
çınde ne derece arıtisosyal bir mal luk 
olduğunu he~aplayarak o:ıa merhamet 
dııydum. 

Daha rapor neşredilir edilmez ra_ 
porun hatalı ve tehlikeli olduğunu söy 
ledim. Çünkü rapora göre İngiliz i
daresi m~kül bir vaziy,ete );iriyor, 
ortaya birbiri::ıe düşman iki memle • 
ket çıkıyordu.Bu devletlere i&tedikleri 
~ibi ordu teşkil etmek ve Milletler ce
miyeti azası olmak hakkı da veriliyor. 
du. 

Hiç ş_üphe yok ki, ı:ıu plan. en yük
sek hislerle dolu salihiyetli kimseler 
tarafından hazırlanmış olmasına rağ. 
men, bir harp için mükcm.m.el bir re
çete teşkil ediyordu. 

Bununla beraber, bu plan bile. der. 
hal ve tamamen tn tbik edilmiş olsay· 
dı. neşredildikten so:ıra ortaya çıkan 

kararsızlıktan yine dııha iyi olurdu. 
Halbuki, lngiliz hükumeti bir karar 
vermekten aciz kaldı. Hükumet. ko. 
misyonun raporunu esas itibarile ka
bul etti. fakat bir çok noktalardan da 
çekiniyordu. 

Yine bir mUddet gcrti ve bu müd · 
det zarfında Filistbdeki vaziyet giL 
tikc;c vahimleşti. O zaman ikinci bir 
komisyon gönderdi1er. , Bu komisyon 
bundan evvelki bevt-tin verdiği rapo
run tatbiki kabil olup olamıyacağım 

tetkik edecekti ve henUz raporunu 
vermemi~tir. 

AradaD gec;e:ı zaman zarfında ha
diseler fena bir vaziyet aldı. Katille.
başladı. Arkasınrt~ ıı muknbil hare. 

(Demavı 9 uncuda) 

- Ne var? 

ıs Numaralı 
Otomobil 

Her kim isterse onunla danset
miye mecburdu. 

Valterin çektiği hasır koltu
~a otunırken adama güH:ımsiye 
rek baktı. Valter de, karşısma 
otururken gülümsedi: 

- Bakıyorum hakikaten çok 
•ıorgunsnnuz, dedi. Esasen, a!ç 
şamdan beri gördüm: Hiç dur
madan ıhnsettiniz. Ben de si
zinle dan!letmek istiyordum. 
Fakat etrafımızı hep kalabalık 
buluyordum. Nihayet, kalab:ı.· 
hktan biraz ayrılmanızı bekle
dim. Şimdiden sonra da bırak
mam artık. Biraz dinlenin. kal
karız. Pek öyle çabuk çabuk yo
rulmamalısınız siz .. Daha genç· 
siniz. Ben sizi pek yormam. Bir 
kere dansedelim, kafi. 

miyordu. Şimdi Valtere baka· 
ra.k bunu düşünüyordu ve der -
hal onunla dansa kalkmak is· 
tiyordu. Onun kolunu vücudün
de hissetmenin kendisine ne 
gibi bir tes~ ya.paeağnı anla
mak arzusunda idi. Ondaı. ni
çin korktuğunu o zaman anlıya· 
caktr. 

Franki, o zaman vaziyetini 
anladı, kendini toplayarak: 

- Hiç, dedi, bir şey yok .. Bir 
ürperme gec;irdim. Başım dön
dü. Yorgunluktan olacak .. 

Büyük Otelin barında o ak
şam yine her zamanki gibi çıl
gınca. bir gece yaşanıyordu. 

Caz, kahkahalar, konuşmalar, 

şişe ve bardak şakırtıları ara· 
smda garip bir gürültü şeklini 
altyor, işitilmemiş bir oıusiki 

teşkil ediyordu. 
Bar kızlarından Franki Ley

burn yine her geceki gibi, erkek
siz gelmiş erkeklerle danset -
miş. fa.kat daha gece yarıs oı· 
madan yorulmuştu. Birdenbire 
kendisini artık bir adını atamı
yacak halde hissetti. 

Franki. karşısına biç bir er
keğin çıkmamasını temenni e
derek, tl köşedeki masaya doğ
ru ilerledi. Her akşam boş va.
kit bulduğu r.aman buraya gi
der otururdu. Gece yarısmdan 
sonra da F lllp Trent gelir, onu 
orada bulurdu. 

No: 

Tam masanın yanına geldiği 
zaman karşısma uzun boylu. 
yakışıklı bir adam çıktı 

- Buııdan sonraki da:ıs be
nim, değil mi Mis Leyburn? 

Franki, kendhıi bile farkında 
olırıadan, birdenbire kaşlarını 

çatmıştı. Valter Bannion ile 
hiç dansetmek istemiyordu. 

- Maalesef. dedi. 
Bu sefet- kaşlarını çatmak 

sırası Valtere gelmi~ti: 
- Nic;in? diye sordu. 
- Kızmayın! Yorgunum da 

ondan. ~uraya oturup biraz ditt 
len?cektim. 

- Mani de<"filim .. Beraber o· 
t•ınıp dinJeoobilir. sonra danse
derlz. 

Karşılıklı viski içerken Fran
ki kaçamaklı bakışlarla Valteri 
gözden geçiriyordu. Bu adam 
ona karşı da.ima ivi davranmış

tt. Daima nazik .. Nuik kibar ... 
Hatt~ Franki belki ba~ka hi~ 
bir erkekten bu kadar iyi mua
me'e ~örmemic:ıti. 

Franki kanana. yakalanmırtt. O halde ondan niçin böyle 
F,ga.sen fazla reddedemezdi. ka::mryordu: onunla niçin dan· 
Çünktt, bar ona müşterilerle setmiyordu? 

• • • 
Caz güzel bir fokstrot çalma· 

ğa başlamı~tı 

- Lfı.tfen .• 
- Buyurun .. 
Dansa kalktılar. 
Va.iter. orta yaşlı bir adam 

o1makla b~raber VÜcudu çok çe
vikti. Barda en güzel danuden 
erkeklerden biri olarak tanın

mırıtt. Franki de ontı!ı çoıc gU
zel da.nscttiğini bilirdi. Fakat 
bu a!t;am. ic;inde tuhaf bir hJs· 
le dansa ka~kmrştı. 

Valter. Frankinin elini tut
mak üzere kolunu kaldtrdt'tı za
man. kadın vücudUniin tuhaf 
bir Urnerme ile titrediğini his· 
aetti. Yüzü bird~nbire Mlmuş. 
elleri titremeye ba'-'lam•"tJ. 

Bunu Valter de farketti. Bir· 

Fakat Varterin sağ elini be
linde hissettiği zaman vticudü 
tekrar bir korku ile ürperdi .. 
Fakat Valter. cazın ahengine u
yan hareketi ile bunu farketme· 
di. 

Dansın ortasında Franki bir· 
denblre: 

- Ay! diye başını ar kasma 
çevirdi ve bir yılan gibi arkaya 
doğru kıvrılan vücudü Valterin 
kolundan sıyrıldı. Valter, ka
dını kolundan tuttu ve c:ekti: 

- Ne var? 

Franki müthiş bir manzara 
karşısında kalmış bir kimse gibi 
gözleri yuvalarından fırla

mış, yüzii sapsarı, titriyordu. 
I 

Kendini toplayarak Valtcre. 
tabii bir eda ile bakmağa <;a
lışırken tekrar bir çığlık attı: 

-A! 
Fakat. bu seferki hayret ve 

korku& 

\'abam.•ı radyolardan 
abnnıt} parçalar 

f}ptra ue .\Cnfonik J.·orısnler; 
!l.10 \'iynna: "Rafnc" (R. Stra.ussl 
!1 .20 Derlin: "Alziva" (\'enii) 
9.30 Bu<l:ıneşle: $uhert, l.i'\zl. 

ıcı. Sl11t"r:ıt: llaydn. 
10. Turino ı;;r. "Oheron" (Yeber) 
10.30 Evfel: S.ıinl Sa<'er<1: Piyano 

i~in knnçerlo. 
10.30 I.onr\r:ı (R.): "Hugh tile 

Uro,•er" { Vım~han ViJliams)• 

Oda mıuiki.~i: 
4.3-0 BTiik'\el 2; 7 Brük~l t; 7 .30 

BuılJPe1te; R.l 5 Rükı-cş <Or(I); 11• 
15 l<;tqkholm; 11.15 \':ır5ova (!tal" 
yun ~onnll:ırı)ı. 

PlJJ4!!f va l;onfero. slar: 
&.15 RadıQ Par\$: Gheon'dan bit' 

phes. 
il). Roma gr: 3 perr\elık. bir piytS 

10.20 "Rcroınun~ler: "tnsanlar .tec; 
riibe ile bir şey öğrenırte 
mi'?" il 

11.30 Strasburg: "l~a Lesenrle d
1
. 

Paint d'.\rgeı1tan". {Fa_,rl 
rain). 1 

12.15 l.ondra {N.): "The Eve 0 

Ali Souls'' {R. Yalke). 

llaf if nıu.~ikl: 
6.:'>0 Varşova: Balk konseri. 
7. Berlin: Operet musiki!!. 
8. \'iyana: Aşk şarkıları. 

10.15 Bükre,: Yaryete musi\\isl· 
12. Beri in: Sl•renallar. 

/\olıart ve varytttler: . :ı: 
9.10 Leipıig; 10 Hılvcrsuın 

1 Posle Parisien. 

Dam m!lsı'J.i.~i: ı5 
7. Brüksel:.!; 11 Napoli gr.; 12·15 

Roma gr.; 12.40 Lontlr.a (JU; 1· 
Londra (X.). 

Frankinin tiatüste iki çığl1~: 
m duyanlar ve onu böyle rıı~i( 
hiş bir korkuya kapılmış ş 
halde görenler dansı bırakfl'l1 

lar. etrafına toplannuşlard1· 

Valter, Frankinin son hl-~ 
ret nidası üzerine, onun balttl0a 
tarafa gözlerini <;evirdi. Eli~iJ' 
bir fotoğraf makinesi ile 
adam kaçmak üzere idi. 

• • • 
•o· 

Valter Bannion,. k~~~1 
.,. 

şedeki masaya götUrdUğil ,ı_· 
man ona, hem hııyret, hen1 r&\C 
kat taşıyan gözlerle t>ak• 

sordu: ~ 

- Ne oldu? Ne var! O s. 
kimdi? 

Franki 
çalışarak: 

kendini topt&Jl1.r 

(O' 

- Bilmiyorum, dedi. J3ı.lııııl' 
toğraf makineli adam. bı~,_bs.' 
üçtür knrşıma çıkıyor .. I<. 

9
1 • 

hkta, birdenbi~e res~ı?,11

0rııııı 
mak üzere oldugunu gortlY ftJ11'·' 
\'e derhal arkama dönUY0 flf· 
Görül1:.iğUnü anlayınca kaçt 



tl . 

\azan: Niy21zi Ahmet 

Elimde "Ötebenı,, admı taşıyan 
on bir santim genişliğinde, on yedi 
santim uzunluğunda otuz bir sayfalık 
bir mecmua var. Ka.; tarihinde basıl· 
dığı yazılmıyor. 

Muk ... ddemesinde su satırları oku. 
yorum: 
"Çeşmi meserretle görülüyor ki, ih· 

va:ıı vatan gençlik e~yammı tahsili 
sanayi ve ulfun ile geçürcyorler. Di
dei mefharctle bakılnyur ki. asrımızın 
gençleri .. ilh .. ,, 

Mukaddemeden sonra ''türkçe lisn
oımız türkçeleştirilmeli,, ba~lıklı bir 
yazı var. işte bu yazıdan da bir kaç 
parça: 

"Bildiğime kalırsa bu vakte bdar 
t!lrkçe lisanımızı blitün bütUn ttirk(;e· 
le" i,.miş ve hepimizi anlıya bileceği • 
miz mertebede sadeleştirmiş olaydık, 
hiç zihnimiz yorulmaz ve şimdiki gibi 
elimize aldığımız bir mektup anla§Jl: 
maz derecede olmazdı. 

Nedir bu bir takım muğlak Higat • 
terle uğraşıp duruyoruz.,, 

Güzel değil mi? Se:ıelerce evvel gil-
7.el türkçcmizin sadeleştirilmesini is· 
tiyenler varını§. Fakat ııeden sadclcş.. 
memiş. niçin bu fikir mUdaf aa edil • 
rnemiş? Mecmuacığı kapıyorum. Ma
samın üstüne koyarken son sayfasrn· 
da şu satırlar gözüme çarpıyor: 

"Bir takım hata ve nevakıs ile milin· 
tezlfi olduğu:rn hakikate~ muterif oL 
duğum i§bu risnleyi nnzarı muta.baai 

. ihvana arzeyledim. Ümit ederim ki, 
bu yolda gayret ve sayimi tezyif için 
kariini kiram hazeratı esnayı kıraat
te görecekleri kusurun üzerine dame
nl afirinlerini sererler.,, 

Bunun altına da mecmua J~ yazı 
yazacakların yazılarını Çemberlitaşta 

Halil Ağanın dükkanına göndermele
rJni bildiriyor. 

Halil Ağanm okuma bakımt:ıda hay 
ll Yardımı görülmüş, fak at o, bütün 
l§leri para kazanmak için yapıyordu. 

Bu küçı.ik mecmua bize şunu öğre· 
tlyor: Dllne kadar her işimiz gibi kül 
tUr de programsız, ba§sız bir hnld~ 
bocalayıp gitmeseydi, tilrkçemiz bir 
hayli hız almı§ olacaktır, 

İktısat Vekili 
Bir müddettcnberi Anknrada bulu -

ııan milli anayi birliği umumi katibi 
l!. lialit Güleryilz şehrimize dönmüş -
tUr. B. Halit GUteryilz Ankarada tk.. 
~sat Vekili B. Şakir Kese birle muhte. 
lif. sanayi mevzuları üzerinde temas et. 
illi§, kendisine izahat ve maIUmat ver· 
bliJtir. Öğrendiğimize göre; B. Şakir 
R:eaebi .. .. il d k' r onum z e ı hafta içerisinde 
~htimize gelerek daimi scrg imeselesi 
l • 11Yle IDC§gul olacaktır. 

-0--

Vefat 
!~tanbul öğretmenleri yardım cemi. 

Yetinden: 

Galatasaray lisesi ilk kısım öğret • 
lllenlerinden §cvkct Sanarar'ı maalesef 
~~ızdan ebediyen kaybettik. Keder· 
41 aıle • • sıne ve sayın arkadaşlarımıza ta. 
ııyctJerimizi sunarız. 

15 Yıl Evvel Bugün 
lcllA.NKA.RA - Kavanlni mallue enr.nmeni 
nuıma ctml~: dşarın ilgası ile verine ko-

acak .,, / · 
ltılJ• . en vergiye dair olan ldullıanın 

·akereslne baılamıştır. 

Dünkü Hava 
Hava v 1 Cenubi "urcun Trııkyn, 1\ocncll, F.11e V<' 

Orın A Anadolu lıölgclcri ile Knrnılcnlz ''" 
ve Yer nndolu \'e sarp lnrnflnrında kapalı 
Aer hl5J Yer ~·n~ışlı, dotıuctn az bulııllıı, d i
Rlirlar ~elerınde çok buhılhı geçmiş, riiz
snktn knoAu ''C ccnuhu şnrkt An:ııloluıln 
cen ııbt . lrnış, el llter yerlerde umu rıı h Pi it• 

l>ün f'>11knmette arın kuv\'elle esmiştir. 
tı~ı !!lnnbulda hava kapalı \ e hnllfı yıı. 
rn~ı~ R~çmı,, rfttRtır ı:rnrptcn o;nni,r<'<lc 1-3 
~'iki ;S~zla eıı'.'11şllr. Sani 14 <le h ::wn tıız. 
ııeıc g ·3 rnllımetre idi. Sühuıırı en yfık
U 

6 
une,ıe 51.0 ı;ölg<'de 21 .5 "re en düşfik 

' ıanu t ka dedilmi lir. 
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A vrupada hudutlar son asırlar 

•• u 
za ında ·nasıl deği ti ? 

ba a memleketlerle e 
hudlidu olan Almanyadır 

n 

Son siyasi h!discler Avrupada bir 
kere daha hudutları değiştirdi. 

Avrupa haritasını önümüze açıp t
0

a. 
rih sahifelerini çevirerek tetkik eder
sek bura.cfoki hudutların bir çok devir
lerde değiştiğir.i, memleketlerin hemen 
hemen daima bir hudut kavgası içinde 
yaşadıklarını görUri.iz. 

Avrupada bugiln en eski hudut İs
panya - Portekit hudududur, 1668 <le. 
ki, yani bundan tam 270 sene evvelki 
bi muahede ile tesbit edilen İspanyol 
- Portekiz hududu bugiin halen ayni 
ıekilde durmaktadır. 

On.dan sonra İsveç - Finlandiya hu· 
dudu geliyor. lki memlekt:t arasında. 
ki hudut 1809 da hveçle Rusyanın im
zaladığı Frederik Şammc sulh rnuahe· 
desi ile tcsbit edilmişti ve aynen o şe
kilde mevcuttur. 

Uz'un bir mazi olan hudutlar arasın
da üçiincülüğü İsveç - Danim~rka 

hududu alıyor. Bu hudut 1814 te Ncr. 
veci fsveçe ilhak eden Kici mt•ahr
desi ile tesbit edilmi§ti. 

Ondan sonra, en uzun bir mazisi o. 
lan hudutlar ~u şekilde 11ralanabilir: 

Fransız - hpanyol hududu: 1814 
te İspanya.da Burbon krallığının tah • 
ta ge~mcsi ile iki memlckct arasında· 
ki hudut tesbit edilmişti. 

1815 te tsviçrcnin bitaraflığını itan 
eden muahede ile İsviçre - Fransa . 
tsvf çre - Almanya ve fsviçrc - İtal
ya hudutlan tesbit edilmiştir ki, bu~ün 
aynen bu ~ekildcdir. 

Atman - Holandıı hududu da 181 S 
telCi Viyana konf eransmdanberi devam 
etmektedir. 

Ondan sonra on bes sene Avrupa
da hiç bir bmlut de ğ:s;!c!iği olmuyor, 

fakat 1830 daki Londra konferansı ile 
Fransa - Belçika hududu teıbit olun. 
muştur. 

ı 839 da da Holanda Belçika hüku -
metini resmen tanıyarak aralarındaki 

hududu tesbit ediyor. 
l S60 mart ve nisanında ) npılan reyi 

Amla Fransa - hıılya hududu tayin o. 
lunmuştur. 

1867 deki Lon.dra konferansında da 
Lüksemburg ile Fransa, Belçika ve Al. 
many hudutları çiziliyor. 

Yirminci asır güphcsiz ki, Avrı..:pa

da hudutların en fazl11 dc{füiklife uğ. 
radığı bir devirdir. Evveli, 1905 te 
Norveçin istikUili iUin olunmug ve bu
nun üzerine Norveçle İsveç ve Finlan. 
diya hu.dutları ayrılmıştır. 

Ondan sonra, 1913 te, Balkan har. 
binin a~nunda Türk - Bulgar, Bul· 
gar - Yunan, Sırp - Yunan, Arna
vutluk - Yunan ve Arnavutluk -
Sırp hudutları çiZiliyor. 

Umumi Harpten sonra iae, Avrupa
da hemen hemen her memleketin hu . 
dudu yeni baştan diğişiyor. Vcrsay 
muahedesi ile bir taraftan Fransa -
Almanya, Almanya - Belçika, Alman
ya - Litvanya, diğer taraftan Lehis _ 
tanla Romanya, Lctonya, Litvanya, 
hudutları tesbit olunurken, Trianon 
muahedesi de Macar - Yugoslav, 1 -
talya - Yugoslav, Almanya - Maca
ristan ve Romanyanın Macaristan, Yu
g:>Slavya ve Çekoslovakya ile olan hu. 
dutlarınr çizdi. 

Sen Jcrmain muahedesi de yeni 'Al· 
man - İtalyan hudutlarını tayin et. 
ti. 

Umumi harp enasında işgal edilen 
yerlerin Litvinofla Titülcsko arasın -

Nüfus siyasetinde 
Tür iye 

Bütün dünyada misal olarak 
en başta gösteriliyor 

Geçen giin Londradn toplanan "Çocuk 
doğumunu kontrol birliği,. kongresinde 
Ti.ırkiyenin ismi nüfus sahasındaki terak· 
kisi misal olarak gösterilen memleketlerin 
en başında geçmiştir. 

Kongrede, birç-0k memleketlerde çok 
iyi \"e esaslı nüfus siyaseti tutuldu!unu 
ve bu sahada İngilterenin geri kalclıE',rını 
neri süren profesör Sir Leonard Bil şöyle 
demiştir: 

"- Kadınların Atatürk tarafından 

hilrriyete kavuşturuldukları yeni Türki· 
ycdt> nüfus 13,5 milyondan 16 milyona 
çıktı.,, 

Profesör, bundan sonra dığer memle· 
kttl~n misal göstermiştir: 

"-Orta Asyada kadınlara SO\·yet ida· 
r1>si tarafından hürriyet verildi. Orada 
da, bazı yerlerde nüfus yüzde 350 nisbe· 
tinde arttı. Bugün Husya 30 milyonluk 
bir ordu çıkarabilecek kabiliyettedir. 

"Bir Alman muhaıririnin yazdığına 

gön·. 1940 senesinde 20 ya~ındaki gençler 
Fransa•Ja 360 bin. Ingilterede 433 bin, 
Almaryada - son deıa ilhak olunan yer· 
!erdeki nüfus hariç olmak üzere - 6.16 
hın, Japonyada 740 bin, Husyada da ı 

miloyn 400 bin kişi tC§kil edecektir. 
"Niif us artışı en fazla Japonyada gö· 

rülüyor. Doğum nisheti 31.5 olan bu mem 
lekette ilk defa olarak demiryolu 1872 
de yapılmıştır. O tarihten hugilne kaclar 
Japonyanın nürusu 33 milyondan 70 mil· 
yona çıkmıştır .• , 

Kongrece bund~n sonra işsizlıkle nü· 
lus :ne-;elcsi aras:ndaki münasebat göriı· 
şülmü~tür. Uzun zamandanberi Ingilte
rcyi m"şgul eden hu mcı:cle hayli müna· 
ka~al:':ra \"ol açm15tır. <;ünkii. hir kısım 
içtimaiyatçılara göre, işsizlik nüfusu art· 
tırmaktadır. Bircok misallerle, işsiz kalan 

bir adamın kısa bir müddet zarfında ı;o· 
cuklarmm arttı~ı gôsterilmehcdir. 

Hu suretle bir taraftan işsiz kalıp fa· 
kir dUşen adam, diltcr taraftan da, aile
sinin nüfusu arttığı için, geçinmesi daha 
mü~kül bir vaziyete girmektedir. Bunun 
için, bilhassa fakir ailelerde çocuk dor,'U· 
munun kontrolü lüzumu ileri sürülmekte
tedir. 

l.Jığer bir takım içtimaiyatçılar da bunu 
kabul ediyorlar. Fakat işsizlik gözönünde 
tutularak çocuk doğumunu tahdit etme· 
nin doğru olmıyacağım söylüyorlar. Çiln· 
kil onlara göre, doğan bir çocuk yeni bir 
müstehlıktir ve onun yiyece~i. içeceği, 

giyeceği memlekette iş hacmini genişle

tecek ve, bu suretle, nüfus arttıkça işsiz· 
!ere iş çıkacaktır. Bunun için, nüfusun 
artmasını tahdit değil, bilakis teşvi!c et· 
mek lazımdır. 

Bu tezi müdafaa edenler diyorlar ki: 
Umumi harpten sonra her memlekette 
nüfu~un azaldığı görülmektedir. İşte, en 
aşağı on :;enedenberi buluml~'UJiluz buh 
ranlı \'aziyet, iş azlığı asıl bundan ileri 
gelmektedir. Çünkü, nilfus azalmış, mal 
snrfı d:.ı o nisbette clüşmü5tür. 

Sir Lconard bu teze iştirak edenlerden· 
dir. Profesör sözlerine devam ederek de· 
miştir ki: 

" - Yanlış bir siyasetle lngilterede nü· 
ime: tahdidine gidilerek çok fen:ı edilmiş· 

tir. Zira, doğumun artmasına mani olu· 
narak. İngiltere. son yirmi sene içinde, 
urnu:;ıf harhın telef ettiği nüfuc:tan daha 
!azla bir niifustan mahrum olmuştur .. ,. 

ln!."'ilterede asker miktarının arttırılma· 
sı esa!;h bir siyaset olarak tutulduğu bu· 
t:i.m'crde niifu~ meselesi hakiakten ciddi 
mıinaka~rılara yol açmaktadır. 

daki muahede ile "caaı itibarile,, ta • 

nmması da reni Romanya - Rusya 
hudutlarını ortaya çıkardı. 

1923 te imzalanan bir muahede ile 
de Leh - Rus ve Leh - Alman hu
dutları tayin olunuyordu. 

Yine ayni sene yapılan Lozan mua
hedesi ile Tüı kiye - Yunanistan hu. 
dutları tcsbit edilmiştir. 

Umumi Harpten sonra deği§en hu -
dutlar arasında Rus - Letonya, Rus 
- Finlandiya, Estonya - Letonya hu 
dutları değişmiştir. 

Son Münib anlaşması ile de yeni 
Çek - Lehistan, vek - Almanya hu. 
dutları tesbit edilmiş bulunuyor. Yal. 
nız, Çek - Macar hudutları henüz 
münakaşa ha1indc<!ir. 

• • • 
Bugün Avrupada 49 hudut vardır. 

Yukar.ı.daki hudut değişmelerini bula· 
sa edecek olursak görürüz ki, bu kırk 
dokuz hududun yalnız biri 1809 dan 
ve yine yalnız 11 i 1905 ten evvel' • 
devirlerde deği.§mittir. 

Avrupadaki hudutların 28 i, yani ya 
rısmdan fazlası Umumi Harpten ac.n 
ra çizilmiştir. 

Yine hudutların değişmelerini top . 
tan gözden geçirecek olursak, görürüz 
ki çok hududu olan memleketler en 
fazla felakete uinyan memleketlerdir. 
Hudutları en fazla değigcn mcmleke -
tin de Almanya olduğunu görüyoruz. 
Meseli bugün, Avusturyayı ilhak et. 
tikten sonra, Alman yanın 11 devle• le 
hududu vardır. Almanyanm bu on hır 
komşusu ıunlardır: Fransa, Belçika, 
Holanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburri, 
Çekoslcvakya, Macaristan, Lehistan, 
Litvanya, Danimarka. 

Almanyadan ıonra en fazla hudutlu 
olarak her birinin altışar hududu olan 
cfört memleket geliyor: Fransa, Ro -
manya, Yugoslavya ve Lehistan. Ruı· 
yanın Avrupa kısmında ise 5 memle
ketle hududu vardır. 4 memleketle hu
dudu olan devletler de Belçika, Bul • 
garistan, Yunanistan, Macaristan, Le· 
tonya, Çekoılovakyadır. 

TUrkiycnin, Avrupa kısmında Yu -
nanistan ve Bulgaristanla olmak Uze • 
re, iki hududu vardır. Diğer il:i hudut 
lu memleketler de Avrupadıı ekseri • 
yeti teşkil etmektedir: Finlandiya, ı. 

talya, Litvanya, Lilksemburg, İsviçre, 
Arnavutluk, Danimarka, İspanya, Es. 

Romanya 
Veliahtı 

Bir ingillz kızı ile 
evleniyor • 

Romanya kralı Karolun, veliaht prens 
Mihail ile beraber teşrinisani i~inde 
Londraya gideceği haber veHlmişti. İn· 
gilizce "Sandey Piktoria1,, gazetesinin 
yazdığına göre bu ziyaretin prensin 
evlenmesi ile alakası vardır. Çünkü ve. 
liahtin İngiliz kral ailesinden bir kızla 
evlenmesi knrarlaştırılmıştır. Babası 

ile beraber Londrada bulundukları giln· 
lcrde düğün tarihi tesbit o unacaktır. 

Prens Mihail bugün on yedi ya~ında 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, bu senenin sonuna 
kadar Londraya iki kral daha gidecek. 
tir. Bunlar Yunan kralı Yorgi ile Yu· 
goslav kral naibi prens Paul'dur. Yunan 
kralı dün Londraya vasıl olmuştur. 

Bundan evvel Cle Bulgar kralı Bori. 
sin Londraya gelmiş olduğunu hatırla· 
tan gazete, bütiin Balkanlı kralların in. 
giltcre ile temasta bulunduklarını iıa· 
ret ediyor. 

tenya, Norveç, Holanda, tsvcç. • 
Bi rtck hudutlu memleketler ise pek 

azdır: İrlanda ile !ngilterenin yalnız 
biribiri ile hududu var sayılabilir ve bu 
hu.dut denizdir. Portekizin de Yalnız 
İspanya ile hududu vardır. 

Haberiniz var mı? 
---------------------------....... ,_2-"_ ~ -

Elektrikli Saatler 
Evlerde, şehrin muhtelif 

yerlerinde ve bilhassa Voyvoda. 
caddesinde elektrik ile işliyen 

saatler var. Bunların ses çıkar
maması, hele evlerde, lehlerine 
bir meziyet olarak kaydedilmek 
lhımdır. 

Fakat, bir hususiyetleri de 
var. Elektrik cereya:ıı kesildi
ği zaman hemen duruveriyor

lar ve elektrik girketi aleyhine 
birer "muhbiri sadık,, oluyor
lar. 

Bilemeyiz, bu hususiyete me. 
ziyet mi demeli. yoksa kusur 

mu? 

Şedövr 
TUrkçenin her tarafta konu· 

şulmasma alemdar olmaları la
zım ge]en mUesscselerin ba
şında sinemalar gelir. Fakat 
garip değil mi, dün, bir gaze· 
tcde, milli bir slncmanr.ı filmi. 
ni "1938 senesinin sedövrii .. di
ye ilan ettiğini ~ördük ve imı:ı.m 
ile r,emaat h!kavesi aklımıza 

geldi.· 

Hipodrom 
:Ankarada yapılan at me 

• 

nına, bilinmez nedc:ı, "Hipod
rom,. diyorlar. Acaba "At mey· 
danı,, sözünü modem!! bulma. 
dıklan f çin mi? 

Her yabancı ke1imenln öz 
türkçcsini kullandığımız sıra 

koskoca at meydnnı:ıa veya at 
alanına yıınanca olnn hipodro· 
mosun, fransızcası hipodroma 
demek, muhakkak ki " Kakos 
dromos., tur. 

Beykın ve Şekspir 
Hakiki Şekspirin me§hur ln

giliz şairi Bcykın olduğu lddi· 
alan yeniden bnşı;österdl. Bu 
mevzu üzerine yapıla:ı bir g<r 
rüşme esnasında, tngllterenin 
sabık Hariciye Nazırı Eden 
şöyle demiştir: 

- Bcykın, kendini Şekspir 

zanneden bir şairdi. 

Temcit Pilavı 
Gündelik bir refi!:~izdc, 

süvari şairlerimizden biri fık. 
ralar yazaı. Bu fıkraların ev • 
velcc de intJşar ettiğini gören 
bir arkadaşımız: 

- Mc\'sim ramazan' 
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'' Kimi kimden ey leyim 
'' 

şikayet? 

• 
K udret birdenbire bomba gl. 

patladı: 

- Olmaz, diyordu. Olmaz. Artık 
buna daha fazla tahammül edemem. 

Karısı Zehra, uykulu gözlerini sile
rek: 

- Ne oluyorsun ayol? diye sordu. 
Kudret, karyolanın yambaşındaki 

iskemlede asılı duran pantolonunu ba· 
cağına geçirerek: 

- Artık yetişir, ~iye bağırmakta de
vam etti. Bende Eyüp aleyisselamın 
sabn yok. Bittim, tükendim :ı.rtık, 

Zehra gözlerin kıpıştırarak hayret 
içinde bakıyordu, 

- Anlıyamıyorum Kudret bu sabah 
sana ne oldu? Neyin var? Ne demek 
istiyorsun? 

- Ne mi istiyorum? Ne istediğimi 
timdi sana 6Öyliyeyim de görUrsün. 
Hiç bir şeyi beğenmiyen misafirimiz 
halan.dan illallah .•. Bugüne kadar na
sıl tahammül ~ebildiğimi bir ben, bir 
de Allah bilir. 

Zehra yatakta enikonu doğrularak 
her zamanki ciddi tavnm takındı. 

- Kudret, .• o kadar hızlı konuşma 
bir işitirse alimallah... · 

- İşitsin! Umurumda bile değil işi.. 
tirse ... Hem daha iyi olur. Çünkü bir 
an evvel başımızdan defolup gitmesini 
istiyorum. 

- Fakat buna sebep ne 1 
- Onu beğenmez, bunu beğenmez. 

Kendisine sabah kahvaltıs.ında reçel 
tabağını 1,1zatırsın. Bir şey söylemez. 
Fakat koklar, burnunu kıvırır, istemi.. 
yerek bir kaşık ahr ... Konuşursun söil 
lerini beğenmez. Konuşmazsın. Süku • 
tunu beğenmez. Yine burnunu kıvırır. 
Artık bıktım. Ben ise, şu sıkıntılı ha
limizde, bellibaşh bir iş sahibi olma ~ 
ğa, istikbalimizi temin edecek bir dük. 
kan satın almağa çabalıyorum. Para • 
mıı: da yok. Bu vaziyette karşımıza bir 
adam çıkmış, habire burun 'kıvırır. 
Hem bir kere burun krvırmağa başla
dı mı, artık arkası gelmiyor. Onu be
ğenmiyor, bunu beğenmiyor ... Buna 
can mı dayanır? .. 

Şimdi kaplanlaşma sırası Zebraya 
• 

gelmişti. Kat'i bir çalımla: 
- Kudret! dedi. Kendine gel. 
Fakat Kooret dinlemiyordu .. 
- Bir gün, bir saat bile tahammül 

edemem. O buradan gidecek. O kadın 
beni deli ediyor. Evet, bütün gördüğii 
işi bundan .ibaret. Evvela bir şeyi be. 
ğenmiyor, sonra öteki şeyi beğenrni • 
yor. Ve bu halile ne demek istiyor? 
Onu anlıyamıyorum. 

Artık canıma tak dedi. Gidip ken
<lisine söyliyeceğim. Ya bu beğenmez
Ji'.ten, tenkit etmekten, herkese her 
şeye bir kulp takmaktan vazgeçer. Ya
hut ta gider. 

..... ., 
Büyük 
Hikaye 

Nakleden: 

H. M. 

- Halamın bir kılını bile kıpırdata. 
mazsın. 

- Kıpırdatamaz mıyım? .• Görecek
ıin I 

Kudret bir körük gibi harıl harıl so· 
luyarak kapıya doğru yürüdü. 

Arkasından Zehra bağırdı: 
- Kudret, buraya gel. 
Kudret, kapının tokmağını tutmuş 

bir vaziyette geriye dön.dil. Karısının 

sesindeki garip ifade onu ürkütmüş -
tü. Bir müddet durakladı. 

- Ne demek istiyorsun? diye sor 
du. 

Z ehra, kocası üzerinde daha faz. 
la müessir clmak için yerin.. 

den kalktı. Bir elini kaldırarak: 
- Sana ihtar ediyorum Kudret, de

:li. Halama, her şeyden şikayet ettiği, 
bir şeyi beğenmediği için bir şey söy
liyecek olursan pişman olursun. Her • 
kesin kendine göre bir huyu vardır. 
Onun <la kendine göre bir huyu var. 
Nihayet halamın, herhangi bir şeyi be 
ğenmemek hakkı yok mudur? 

Kudret haykırdı: 
- Hayır. Ben, cebimde beş para 

yokken, bir iş satın almak peşinde ko. 
şarken onun evimde herhangi bir §eyi 
beğenmemeğe hakkı yoktur. Kendisine 
bir şey söylemiyorum. Senin halan ol
muş, pe1dila .. Fakat onun bu sızıltıla
rmdan bıktım. Gidip kendisine söyli
yeceğim. 

Zehra, halasını müdafaa etmek hu
susunda fikrini değiştirmiş olmakla 
beraber sesini biraz yumuşatarak: 

- Eğer, dedi. Halama bir tek söz 
söyliyecek <Olursan, kalkıp gidecek. 

- Giderse ne olur? 
- Ben de beraber giderim. Beni 

Bir de Ziraat Kraliçesi 
~çildi 

Şimali Ameri!Mda Snn DiyrJ!oda gcçrn 
/ıafta "ıiraat kraliçesi,, seçimi yapılmış, 
iştirak edenler arasında resmini gördiiğü
niiz Konşita del Riyo isimli hız kraliçe 
olmuştur. "Ziraat kraliçesi.. seçımdrn 

soma, San diyego mıntakasınm mrılısulle 
rinden olan biberlerden )1apılmış bir "el· 
bise,, ile halkın önünde dolaşmıştır. 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~......:.~~~~~~~~~~~--

besleyip büyütmüş olan bir kadına aı· 
la öyle muamele edemem ..• 

- Fakat ... 
- Fakatı makatı yok .. işte böyle ... 
Kudret, sokağa çıkıp biraz hiddeti 

yatıştıktan sonra vaziyeti mülahaza et.. 
meğe başladı. Karısını, halasına karJı 

gösterdiği sadakat yüzünden takdir 
etmiyor da değildi. Fakat bu kadının 
her şeye bir kusur buluşuna sinirleni.. 
yordu. Daha fazla tahammül edemiye
cek hale gelmişti. 

Hele şu zamanlarda.. Şu zamanlar 
ki kendisinin en ziyade sükıinete, et • 
raflıca düşünmelere muhtaç olduğu za
manlardı .. Bu arada tenkit! .. Çekilir 
şey miydi? 

Bir yerde ayak üstü satış yapan 
küçük bir lokanta satılmak üzereydi. 
Süt, ayran, sandoviç, sucuk ve saire 
satan bir müessese ... Gerçi bu müesse
nin işi iyi gitmiyordu. Fakat mal sa
hibi, iş bilmiyen bir adam olduğu için, 
bu müesseseyi icap ettiği derecede 
sevdirememişti. En işlek bir yerde 
bulunan o dükkfinı işletmek için Kudret 
türlü plfınlar kurmuştu. Ve bu planla
rın muhakkak surette muvaffak ela • 
cağına kanidi. Fakat para? .. İşte bu 
zamanda yiyeceğe kusur bulan, insa
na kusur bulan, havaya kusur bulan, 
suya kusur bulan bir insanla bir ay • 
danberi başbaşa yaşamak zaruretinde 
bulunmak ... MaazaJlah .. maazallah ... bu 
hal insanı çileden çıkarabilirdi 1 

• • • 
1 ki gün sonra Kudretin evine bir 

telgraf geldi, Kudret, kapıdan 
içeriye girdiği zaman karısı Zehrayı 

karşısında gördü. Zehra, bir elinde tel
grafı tutarak: 

- Oku, diyordu. Oku bunu .. Ba -
kalım ne buyuracaksınız? 

Kudret gözlerin silerek oku.du. 
Telgrafta şöyle yazılıyordu: 
"Bay Kudret: Yalanda size geliyo

rum. Bir ay kadar klllacağım, - Şefik,, 

Şefik, Kudretin amcası idi. Telgraf 
Diyarbakırdan geliyordu. 

Kudret, telgrafı okur okumaz, se -
vincinden bir kahkaha att: 

- Yaşadık, diyordu. Amcam gelL 
yor. Yaşadık. 

- Yaşadık mı?.. Gelip te nere.de 
yatacak. Evvela, evin içinde kendisi 
için yer yok. Sonra, yer olsa da, bu
rada kalamaz; ben istemem ... 

- Fakat Zehra .. 
- Fakat ne demek ... Y.cksa onu ba-

na haber vermeclen davet mi ettin? 
- Hayır. Davet etmedim. Ancak, 

satın almak niyetinde olduğum dük -
kin hakkında kendisine yazmıştım. 

Amcamın bağ bahçe sahibi bir zengi:ı 
olduğunu bilirsin. İşimizden bahset -

Tehlike 
Yazım: Sidney Horler - 58 - Çeviren: H. Münir 

Yalnız kaldıkları zaman Sir Har-, 
kort: 

- bu sözler, beni pek tatmin etme
di Braudel, dedi. Bununla beraber, 
biç olmazsa Janden'in ölUınü etra
fında toplanan esrarı aydınlattı. 

Granston Jande'i öldüren adam 
olmadığını öğrenmek gene kO.rdır. 

- Kft.r mı? 
- Evet; kA.r .• 
Niye tnkA.r edeyim, doğrusunu is

tersen ben Granstona acıyordum. 
- Oyle bir adama acınır. 
- Deni yanlış anlama dostum. Ben 

canilere, katillere acımam. 
Yani Granston'un cani ve katil sı

fatına da acıyorum. Benlm merha
metim, kendisine .. 

- Fakat kendlslyle, canı ve vasfı
nı nasıl ayırablllrsin. 

- Otele geldiği mzaman kızın Mc· 
ri'nin 'Jana sorduğu sual ve kendine, 
Granstn'un yaşayacağına dair verdi
ğim cevabı hazırlayorum da .... 

Sen bunu düşünmüyor musun? 
- Dilşünmek de istemiyorum. 
- Kızın, bu işte müthiş bir hata 

olduğun.ıı fakat hatanın nerede oldu
ğunu kestiremediğini söylemişti. 

- Ne gibi bir hata? 
- Delki yarın anlaşılacak. 

xxrx 

Muhakemenin UçUncll gUnU idi. 
Mahkemeye, Sen Corc hastahane

sinin başlıca operatörlerinden sır 
Ronald Kit getirilmişti. Slr Ronad 
Kitin beyin üzerinde yaptığı operas 
yonlar, ona. tasavvurun fevkinde blr 
şöhret temin etmişti. 

- Siz, Mister Granstonun hastaha
neye kaldırıldığı gece çağırılmıştınız 
değil mi? 

- Evet. 
- şu halde Mister Granstonun, al-

dığı yara haklmida. bize izahat verir 
misiniz? 

- Başından kurşun yemişti? 

- Mister Granston ağır surette mi 
yaralıydı? 

- Evet. 
- Ayni gece operasyon yaptınız 

değil ml? 
- Evet. 
- Kendisinin kurtarılmış olması, 

sizin harikul1lde maharetinize med
yundur. Bu bakımdan ehliyetinizi 
takdir etmeği bir vazife blllrim. 

Şahit bu komplimanı silkütla ge
çiştirdi. Bütün ahali, tamamen Irn
lak kesilmiş, operatörü dinlemiyor
du. 

- Operasyo nyaptığmız esnada, es-
ki bir yaranın izlerine rasladınız 

mı? 

- Evet. 
- Bu yaranın mahiyeti hakkın

da bize izahat verir misiniz? 

kısmıwn sol tarafına bir kemik da
yandığını gördüm. 

- Buna ehemmiyet verip aIA.ka
dar oldunuz mu? 

- Elbette. 
- Hem tıbbt, hem deruht bakım-

dan ala.kadar oldunuz mu? 
- Evet. Her iki bakımdan. 
- Aldığınız neticeye nazaran, o 

A.rı.zanın, Mister Granstonun hayaya. 
tına vakit vakit müessir olduğuna 

kani misiniz? 
- Evet kanllm. 
- Ne gibi? 
- Beyninin ön kısmına kemik taz· 

yik eden kimselerin blriblrinden ta
mamen ayrı iki şahsiyet taşımaları 
muhtemeldir. 

- Bir iyi, bir de fena şahsiyet öy
le ml? 

- Evet. 
Bu arada Granstonun avvkatı söz 

lstlyerek: 
- sır Ronald, bu naznriyeslnl bl· 

raz tafsiHl.tla izah etmek Hltfunda 
bulunurlar mı? 

- Beynin faaliyeti hakkında bil· 
diklerlmize göre, fikri vazifeler bey
nin ön kısmiyle, bilhassa ön tarafın 
sol cephesiyle alflkadardır. Beynin 
bu kısmındaki zedelenmeler,. yahut 
tUmörler, - şahsiyet değlşlkllklerl 

de dahi olmak Uzere - hastanın zlh
nt değişiklikleri üzerinde müessir o .. 
lur. Knfatasında Mister Granston .. 
da olduğu gibi, eskiden alınmış bir 
yaranın neticesi olarak yerinden oy
namış bir kemik, beynin cidarı üze• 
rinde tazyik edip tahrik etmek sure
tiyle bir tilmör tesiri yapar. 

- Ve bu hal, hastanın hayatında 
ne gibi bir tesir husule getirir?. 

- Mutadın fevkinde bir netice. 
(Devamı nr) 

Amerikalılar 25 Milyon 
Liralık Tütün Alacaklar 
Amerika Birleşik devletleri ile ara.· 

mızda y~?li bir ticaret a:ıla.şması yapıl. 
mak üzere Ankarada başlamış olan 
müzakereler bitmek üzeredir. Memnu• 
niyetle öğrenildiğine göre, Amerika 
Birleşik devletleri memleketimizden 
936. 37, ve 38 olmak üzere üç yıllık 
tütün mahsulünden 10 milyon liralık 
mal almağa karar vermişlerdir. 

Ayrıca Amerikalılar memleketimiz:· 
den muhtelif mallarda:ı iki milyon 11· 
ralık mal da almak kararındadır. Ke1 
fiyet piyasada duyulmuş, son derece 
memnuniyet uyandırmış, bu hususta 
icap eden hazırlıklara başlanmıştır. 

Evlenme 
Bayan Neriman Sanörle Bay Nut· 

ret Hızırın evlenme törenleri: dün ge
ce Parkctelde yapılmış, iki tarafın al.. 
le dostları bulunarak yeni yuvayı Jcut. 
larruştır. 

Gazetemiz de iki tarafa bahtiyarlık 
- Mister Granstonun beyninin ön ôıler. 

Ev - Kadın, Moda - - ·-- - - -
~ 

Yeni 
1 1 

sene ıçın 

SUratle taammüm 
edeceği anlaşılan 

Yeni bir saç . 
tuvaleti 

~ 
(Devamı 11 indde), 



Meyva Bahçeleri Arasıra 
Meyva Yermez 

Anıa.rm meyvalarm yet.13meslııde 
çok mUhim ro1u bulunduğu umamne 
hakikat olmustur. Fransız entomolog
larından doktor Moro meşhur bir arı
cılık mütehassısıdır. Bu mütehassıs 

neşrettiği bir makalede meyva ve ne
batlann aeşvü nemasında arıların oy. 
nadığı ro1U bildiğimizden çok olduğu· 
nu söylüyor. 

BütUn meyvalar kendi neşvü nema • 
larını yüzde altmış arılara bor~ludur. 
Arılar olmasaydı mevcut mevalarm 
bir çoğu yok olacaktı. Doktor Moro 
ile birlikte daha bazı mütehassısların 
tecrUbesi göstermiştir ki, arıların gi
remiyeceği şekilde tel örgüler içinne 
alı:ıarak yetiştirilen 20 başak yonca 
Yalnız bir tek tohum verdiği halde, a. 
rılarm serbest bulunduğu bir yerde 
Yetişen 20 başak yonca 2290 tohum 
vermiştir. 

Meksikada Vansilya geniş miüyas· 
ta Yetişiyor. Sanayide kullanılan va· 
nilyayı Meksikada yetiştiren bir nevi 
a.rtdn-. Bu arılar olmasa Meksika hü
kUnıett milyonlarla dolar zarara uğ • 
l'Iyacaktır. Ce:ıubi Afrikada arı olmT. 
Yan yerlerde Vanilya yetiştirilmesi j_ 

çfn suni §ekilde çalıştırılan binlerle 
atnele vardır. Meksikada ise bu ame· 
le · IUn yaptığım arılar yapıyor. 
. A.nıerikada bahçe sahiplerile yemiş

~ıler daha fazla meyva istihsali için 
h ahçelere arı sepetleri yerleştiriyor, 
• llSUsi arısı olmıyan bahçe sahipleri 
~Se nıevsimi geldiği zaman arıları baş 
alarnıdan kira ile almaktadır. 

Alrnanyadaki Kütüphaneler 
AıA.lnıa:ı kütüphanecileri geçenİerde 
gr nıanyanm Uypzig şehrinde bir kon 

8 
& aktettiler. Bu münasebetle bir de 

ergi açıldı. 
anıBu sergide gösterilen grafiklerden 
• \.1 ~ldığma göre, b1r sene zarfında 
ta tna.n Jtütüphaneleri 400 bi:ı yeni ki. 
nı Pla 1.<?nginleştiriliyor. Hudut boyu 
l'lernıeket!erinde tevzi edilen kitap sa
nı 81 50o bindir. 1933 senesinden beri ye 
dl açılan kütüphaneler sayısı ise 5000 

l', 

3 Bin Metre Derinlikte 
A Petrol Aranıyor 

ll'laı~ltıanyanın petrole olan ihtiyacı 
ll'laJts nl.d.ur. Petrol tedarik edebilmek 
g~ adııe hazırla:ıan planları her gün 
tıu telerde okuyoruz. Almanyada 
dok~ter üniversitesi keologlarmdan 
&ttıd r Pauı Kukuk Aşeyerg mmtaka. 
:tilbe~ Petrol bulmak üzere keolojik tec 

:n ere girişmiştir. 
letıe~tecru?elerde kullanılan arama a
lııcıiriı il~ bın metre derinliğe kadar 
ti görtınıi§se de, henüz petrol emarele-

1ıneıniştir. 

a a· ltua ın Senelik Kayık 
~daresr~da ~enizaltı işleri araştırma 
<la auı;ltin. bildirdiğine göre, Urayna· 
~ l>r llclı.ri dibinde araştırmalar ya· 
btr ka~~SÖr Orbeli, üç bin senelik 
111tt kati bu~~~tur. Kayığı:ı tahta
lllJıırad:en Çurumemi~tir. Şimdi Le. 
teıltik.] nakledilen bu kayık Uz.erinde 
~ :;:apılınış ve imal edildiği tah 
~lllallrtrı 1 tayin edilmek istenmiştir. 
~ıne;uıa mevcut hiçbir ağaca 
t.tııaşrlaın en bu tahtaları::ı cin.si henüz 

anııştır. 

lliı- Gr R d' am a ıyum 
Siid 150.000 Mark 

l' etıe ... 
d a~a. ilhak rnı?takası:ıda olup Alman-
~ e rıtdYuın ~•!en İodahimstal köyiln
\Pı~r. Şiına· tıhsal edilen madenden 
d ~ istihsal ıye. kadar 50 gram rad -
llııyanın edılen bu maden bütün 

,_ lııt se .. eln ıneşhuru olmuc:tur 
<ıSt'ı.._ ·•e er " · 
~~at ediU/alnız birer buçuk gram 
d·:na Srkar11 ken son senelerde dört 
~1 daha ınıştır. A.lmanlar bu ma
l> e derhnıv:rı~u bir hale koymak U
b~rn en biri:!1Yet7 geçmiştir. Dün
~~tsede sık cı nevı radyumu Beh. 
~ ~a.ssa8 ~l a:ıılıyor. Radyum için 
tt....~etler ~ er kulla:ıılmaktadır ve 
~aıı.. ~ Pahalıdır. Radyum ma
~:ta.d"1trrı 1 t "'*"Yotrda bfr miktarın· 
de~~ l'adYu~ ihsa_ı :dilebildiği için bir 

' "" 150 bın frank kıymetin-
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a na r linl rl 
Kaynana, kaynana kalk gelin oyna; oynaması çalması bepden 

Yazan: Osman Cemal Kaygılı 
Rahmetli Cenap Şahabettinin şöy. 

le bir sözü vardır: 
Unutmamalı ki, bugünün kaynana-

1.an dünün gelinleri ve bugünün ge
linleri de yannın kaynanalaruJ.ırl 

Cenap Şahabettini:ı, bu sözle ne de
mek istediğini tabii bütün gelin ve 
kaynanalar anlarlar. Şayet anlamı. 
yanlar varsa onlara bunu ben izah e
deyim: 

Dün sa.:ın. idi, bugUn bana ve bugün 
bana olan da yarın sana ... Bunun bir 
başka ifadesi şudur: 

"Buna etme, bulma dünyası der .. 
ler!,, 1 

işte ondan dolayı, en (gelin - kay
:ıana) lar, ayağınızı ona. göre denk a. 
lın, vara, yoğa birbirinizi yemeyin! 
Adına damat, koca denilen varlık, öy .. 
le ev, arsa, dükkan filan gibi bir şey 
değil ki, icabında onun için bir şüyu 
davası açılsın ve kc:ıdisi tam bir hak .. 
kaniyet üzere ikiye, üçe bölünerek ge· 
linin hakkı geline, kaynananın hakkı 
da kaynanaya verilsb! 

Bu i§lerde, adma (kaynana) denen 
ananın hakkını en gü.zel ve i:ısaflı bir 
surette teslim eden Hakkı Süha. Gez" 
gin oldu. Fakat o da yine sonunda bu 
işi tatlı taraf mdan altmış altıya bağ. 
lamak istedi, ortada bir kay:ıana o .. 
hınca evlenenlerin kaynanadan ayrı 

bir ev açmalarını tavsiye etti. 
Hakkı Süha unutuyor ki, gelinle <>o 

ğul bir olup kendilerine ayn bir ev, 
açarak kay::ıanayı ıskartaya çıkardık• 
ları zaman asıl kıyametin büyüğü ko" 
pacaktır • 

Hele ki, bu yeni açılacak evden 
kadro harici bırakılacak zavallı kay. 
nanacığın hayatta yeni koca olan bir 
evlatçığmdan başka kimsesi yoksa! 

Siz bakmayın o kötü (geli:ı: - kay
nana) edebiyatı ve (gelin • kaynan,ıı.) 
mizahına! Herkesi güldürmek için ar
tık darağaçlarmda Nasrettin Hoca, 
lncili Çanış ve beşta7i fıkraları kal. 
mıyan mizahçılar, yahut mizah edebi· 
yatçıları! Tabiidir ki, ke:ıdilerine çok, 
fakat bulunması ve yazılması kolay 
mevzular ararlarken bu (gelin - kay· 
nana) suresinden bol bol istifadeler 
edeceklerdir. 

Ben şuna eminim ki, yalnız bizde 
değil, başka bir çok milletlerde de 
kayna:ıayı gerçekten eli maşalı, yahut 
bayraklı yapa1;1. ve gelini anasına, ba
basına pay veren çiçeği haline geti. 
renler sözüm ona bir takım mizahçı
lardır. 

Hani meşhur kelamı bilirsiniz: 
"Bir i:ısana kırk gün deli denilirse 

o gerçekten deli olurmuş!,, 
Tıpkı onun gibi, bir çokları da her

kesi güldüreceğiz, eğlendireceğiz! di
ye sözlerinde ve yazılarında bonuna 

• 

Erke}{ mi, dişi mi ? 
Muharrir ve aair arkadaşımız 

(Mehmet Selim) le (Niyaz'i Ah. 
met) in ne kadar kedi meraklısı 

ne kadar kedi düşkünü olduklarmı 
bilmiyen yoktur. 

Ayni zamanda Osman Cemal 
Kaygılı da bu işte o:ılardan &.JJağı 
kalmaz. Geçenlerde Osman Cema
lin güzel kedisi Sarman kendi gibi 
bir tek dişi yavru doğurur. Şimdi 
o bu dişi yavnıyu ne yapmalı, ne 
yapmalı? diye bir hayli dilşUndUK
ten sonra tutar, Niyazi Ahmede: 

- Benim ltOOi gayet güzel bir 
erkek yavru doğurdu, o:ıu sana. ge· 
tireyim! 

Der. 
Niyazi de razı olur. Fakat bir 

şartta: 

- Eğer erkek ise getir, yolt dişi 
ise istemem hal 

Osman Cemal yavrunun erkek ol
duğunu tekrarladıktan sonra tutar, 
ertesi günU küçük bir sepet içinde 
iki renkli ve siyahlı beyazlı, gayet 
güu>l bir yavru getirip Niyaziye 
verir. 

Fakat ... 
Fakat aradan bir kaç gün geçtik. 

te:ı sonra, Niyazi yavruyu evde sı
cak su ile yıkayınca bir ~ene bak
sın! Biraz önceki iki renkli ve si· 
yahlr, beyazlı yavru yıkandıktan 

sonra üç renkli, yani siyali, beyaz 
ve sarmu olma.sın mı? 
Meğerse Osman Cemal bu öişi 

yavruyu başından savmak için tut
muş, onun 3arI tarailarmı evde si. 

yaba. boyamamış mı? 

kayna.na ile gelini dillerine dolaya 
dolaya o zavallılarc. çoğunu, dünya .. 
nın hakiki birer geçim.sizlik timsali 
haline getirmişlerdir. 

Hem bana öyle geliyor ki, bizde ö. 
tedenberi ve pek kökleşmiş bir halde 
bir (gelin • kaynana) meselesi yoktur. 
Eğer bu, olsa idi, bunca hallt hikaye 
ve fıkraları içinde (gelin • kayna:ıa) 
dırılttlarma ait birçoK gülfu:ıç şeylere 
rastlardık. 

Nasrettin Hocanın, İncili Çavuşun, 
ve bektaşi hiklye ve f ıkralarmm içi:ı
den bana. bu yolda bir kaç tane örnek 
gösterebilir misiniz bakaynn? 

Hattft yalnız bunlarda. değil, meş

hur Karagöz ve kavuklu tekerlemele. 
rile muhaverelerinde bile ben (gelin,
•kay::ıana) dırıltılarmm öyle suntur
lusuna hiç rastlamadım. 

i Yalnız kavuklu tekerlemelerlnde 
rahmetli Hamdi Efendi, seyircilere sa
hi diye anlattığı çok tuhaf macerasını 
bitirirken bazan onu şöyle bağlardı: 

ı ", ... Can acısile bir de g5zilmü aç-

1 
tnn ki, sağ elimin şahadet parmağını 
kay::ıanam olanca hm ile ISirmiyor 
t~u? M:ğerse ben, uyku halile parma. 
gnnı agzı açık uyuyan kaynanamın 

1 a~ daldırmı§, o da bunu, ağzıma 
fmdılt faresi kaçtı! zannile JSII'IIlayn 
başlamış. .. ,, 

Ben, öyle sa:ıtyorum ki, evlerin kar 
şılıklı temel ve payandaları olmaları 
18.zmı gelen gelinlerle kaynanaların 
bizde aralarını soğutan hava, bizim 
pek öyle kendi, yerli navamız değil, 
bize sonrada:ı: ve başka yerlerden gel
medir ki, bu, daha sonraları bizim ye· 
ni mizah edebiyatmuila da Şişirlle şi
şirile günün bir mevzuu halini almış-
tır. ' 

Ev ayn olmuş, ayni olmuş, ])ence 
liaynana aileni:ı lier zaman için (gü. 
zel anne) si ve gelin de yine her za
man için (güzel evlad)ıdır. 

Yeter ki, kayanana, kay:ıanalığın 
ve gelin de gelinliğin ne aemek oldu· 
ğunu bilsin! 

Ben ne ka~alar bilirim ki, ölen 
kızlarının yerine gelinlerini ve gelin
ler de bilirim ki, ölen an:ıelerinin yer-
lerine kaynanalarını koymuşlar Ye 
birbirlerile yalruz (:Kaynana • gelin) 
olarak değil, adeta ibirer (ana • kız) 
gibi sarmaş dolaş olmuşlardır. 

Böyleleri:ıe her zaman can Jrurbanl 
.ı.: 

Kaynana xaynana, 
Kalk gelin, 'OJ17la! • 
Oynaması senden, 
Çalması benden! 

~şidbden (gelin ~ liaynana) lıkla• 
ra ise ben, haddim. olmryarak, kıya
mete kadar, turp sıkayım! 

Osman Oerru.ıZ Kaygılı 

~___,_v~D ü __ c§l Ç~ O e lb o <dl~ y © klfifi1 lb!I 

- Arabi\ ntı:ln birdenbire nJşanlanmı
ya karar , ·crmi;:;? 

~ lia.dının lu~ndbine ni~nn • aldığını 
farketmıs olacak ... 

İngiliz şair ve tiyatrocusu (Şek.spir)in 
var olup olmadığı ötedenberl bir çok mU
nakaşalara sebep olmugtur. 

DUnkil (Kurun) bu meseleyi yeniden 
tazeliyor ve Şekspirin okuma, yazma '!:ıil· 

mez bir avcı olduğunu, onun bütiln eser
leriul de me§hur filozof ve alim Beykm
Bakon'un yazmış olduğunu ileri sürüyor
du. DUn biz, bir yerde bu meseleyi görU. 
şiirken Nurullah Ataç 18.fa kanştı ve de
di ki: 

' 

- Yalnız (Şekspir) değil, tarihte (Di
yojen), (Evliya Çelebi) denen adamlar 
da yoktur. Benim derin tetıdklerlm ba
na göstermiştir ki, (Diyojen) in bUtUn 
fıkraları . (Lokman Hekim) denilen İpok
rat tarafından uydurulduğu gıöi o kos. 
koca (Evliya Çelebi Seyahatnamesi) de 
(Yirmi Sekiz Mehmet Efendi) tarafm· 
dan yazılmıştır. Bana inanmazsanız gi
din bunları bir de Hocam (İbnUlemin 

Mahmut Kemal) den sorun! 

Bir Boksörüu Protestosu 
Burada adını yazamryacağımız meş

hur boksörlerimizden birisi diln bize gön 
derdiği mektupta şöyle demektedir: 

- Yine futbol sahalarmda bizim hu: 
kutumuza tecavüze başlandı. Bu ne spo. 
ra, ne do hakkaniyete yakışmaz. Biz 
boksörl<?rin ringte birbirimize ayaklan. 
mİzla !i!Ut çektiği hiç görUlmeaJ.ğt halde 

futbol meydanlarındaki futbolcu arka • 
daşlarm birbirlerine tokat, yumruk, sa
vurarak bize mahsus olan şeyleri tatbi
ke kalkışmalan doğru deiildi ve halle 
futbolU sahada, boksu da rlngte sey. 
retmelldir. Bazt futbolcuların bu halleri. 
ni şiddetle pr~testo_ ederiz. ,.. _ .._ -

- Kmmm getirdiği ~cyizden başkıı. ne 
lstersinlı: ı:•ntak odası mı dö_şeyelim, ye
mek odası mı f 

- \'allahl bilmem .. l'cmcği soknhta 
da yiyebiliriz nma. solmh1:a nt:ınıanz 

zanneifcrlm. .. ' 
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Büyük Millet Meclisi bugün saat . C?J~ü' i t:::o~r0~d!di:::::ı 

14 te içtiina ediyor J.§Pa~ya~a harp 

Yugoslav ve Bul
gar Başv 13killeri 

ı • e... . ~~~ yenıden 
BU.yttk Millet Meclisi yaz tatilini bi. kanun lft.yihası, devlet memurları ay- dört kanun tekllfiletezweleF,' tak • 

tfrerek bugiln beşinci içtima devresi- lıkla.rmın tevhit ve t.eadUlUn.e dair o. ·rirler ve muhtelit evrak vardır. şiddetlendi 

(8111 taralı t lnctdı.l 
n1kte aktedilen arılaşmadan sonra Ok 
mtUA.kat olan bu dostane görii§lne Ud 
komşu ve kardq memleketin mesul 
bUk!Unet reisleri arasında bir noırtal 
nazar teatisine ve Bulgar pollttkalat1 
arasında, 24 klnunusa.nl 1937 de Bel 
gratta lmza. edilmİ§ olan dalıiı.t dost· 
luk paktının ruhu dahillnde tam bit 
anıq.ma ve tam bir tesantlt mevcııt 
olduğu mClp.hede ve tesbit edilmtetit• 
Keza, Yugoslavya ile Bu1gaıUtan •· 
raauıda hiçbir euftefehhUm mevcut ol 
madığı ve iki memleket aruında bil 
memleketleri birbirine baflayan '' 
huzur dahutnde hıkflatlan tçlıı bit 
garanti olan değişmemi§ ve d~eS 
dostluk esası dahilinde samlmt teŞl'i' 
ki mesahıiıı daha ziya.de lnldşd fi 
devamı arzusunun mevcut oldufd 
memnuniyetle m~ede ve tesbit t' 

bin dördilncü toplantı yılı ça.Jışmala.n- lan 1452 sayılı kanuna bağlı 2 sa.yılı 

na bqlayaeaktır. cetveldeki MilU Müdafaa Vekfileti ka· 
Dahiliye encümeninde: 

Allkant_ 31 (A.A.) - Çok yüksek· 
ten uçan tlg motörJ.U beş tay1are, ba· 
zıları yangın bom bası olmak üzere 
liman mıntakasına ve şeb.re 60 bom
ba atarak telefat ve hasarata sebe
bJyet vermişlerdir. Enkaz altında 

blr çocuk naaşı çıkarılmıştır. 

t Celse sa.at 14 de açılacax, yokla. • 
mayı mtiteakıp Başvekil CelAl Bayar, 
'bumııurrelsinl:ı yıllık nutkunu okuylL" 
cak, mliteakıben Meclis Reisi, divanı 
rlyuet ve divan azalan seçimi yapı, 

la.caktır. Sonra. encümenlere aza seçi· 
mi için çalışmalara bir hafta fasıla 
yerllecektlr. Encümenlerde esaslı bir 
aeğişiklik olmıyacaktır. 

• C. H. Partisi Kamutay grupu bu· 
gllııktl toplantısında Meclis Reisliği::ıe 
:ve Reislik divanına gösterilecek nam· 
r.etler tesbit edilmiştir. Eskisine nis -
betle değişiklik yoktur. Yalnız katip 
ola.ra.k Bursa mebusu Sadi Konuk ye. 
niden konmuştur. 

Parti Meclis Grupu reis vekilleri ile 
grup idare heyeti azaları t.ekrar seçi
leceklerdir. 

Bu se:ıe, hUklımetln lia.zırlam.akta 
olduğu bir çok yeni projelerden baş

ka, bu gün encUınenlerde t.etkik edil· 
mekte olan bir çok llyihala.r vardır. 

Parti Kamutay grubunda 
seçilen namzetler 

Ankara, 31 (A.A.) - Cumhuriyet 
Balk Partisi Kamutay grupunun umu 
mi heyeti bugün (31-10-1938) saat 
16 da sayın Başvekilimiz ve Kamutay 
grupa reisi Celftl Bayann batıkanlığın 
da toplandı. 

Bu içtlmaın ruznamesinl yalnız B. 
M. Meclisinin yarın açılacak dördün
cü içtima devresindeki riyaset divanı
nın intihabı ve Kamutay grupunun 
reis vekilliklerile idare heyetinin se· 
çimleri teşkil ediyordu. 

Kamutay reisliğine namzet göste
rilen Çan.kın mebusu Mustafa AbdU1-
hallk Renda ve riya.set divanı reis ve· 
killikleri için namzet gösterilen "Re
fet Canıtez (Bursa, Tevfik Fikret Sı· 
lay (Konya), ve Hilmi Uran (Sey
han),, umumi heyetçe ınüttefikan in
tihap olunmu§lardır. 

İdare A.mirllkleri ve riyaset divanı 
kA.tiplikleri için yapılan intihap neti
cesinde, Jdare lmirliklerine ''lrfan 
Ferit Alpaya (Mardin), Halit Bayrak 
'.(Bayazıt), Dr. Saim Uze (Manisa) ve 
katipliklere 0Naşit tnuğ (Kütahya), 
Ali Rıza {Çoruh), Ziya Gevher Etili 
:cçanakkale), Cavit Ural (Niğd~), Dr. 
Sadi Konuk {Bursa), Kemal Kınal (ls 
parta) seçilmişlerdir. 

Partinin Kamutay grupu reis vekil 
ilkleri için namzet gösterilen "Hasan 
Saka (Trabzon), Dr. Cemal Tunca 
'.(Antalya) ittifakla intihap olunmuş -
lardır. 

Grup idare heyeti için yapılan inti
hap neticesinde "Aziz Akyürek (Er
~m), Şükrü Koçak (Erzurum), 
Ali Kılıç (Gaziantep}, Hamdi Yalman 
'(Oordu), Gl. İhsan Sökmen (Giresun) 
Rasim Başara (Sıvas), Rasih Kaplan 
;<An~lya), Damar Ankolu (Seyhan), 
:Abdülhak Fırat {Erzincan., üye ola
rak seçilmişler ve saat 18,30 a doğru 
umum! heyet içtimaına nihayet veril-
miatlr. .. 

ra kısmı malullerinin miktar ve maaş
ları derecelerinin değiştirllmesbe da· 
1r kanun projesi, arazi vergisi kanu· 
nunun ikinci maddesine bir fıkra ek.. 
lenmesine dair kanuo projesi, ordu· 
dan çıkarılacak 12 yaşından yukarı 

hayvanların köylü ve yetift;iriciye 1&

trlmasma dair kanun projeel, askeri 
fabrikalar tekaUt ve muavenet sandı· 
ğı hakkr:ıdakf kanun projeei, askeri 
fabrikalar tekaüt ve muavenet sandı· 
ğı hakkındaki kanun projesi, asker! ve 
mülld tekaüt kanununun 24 üncU mad 
desinin son fıkrasının tadili hakkında 
kanun projesi, devlet demiryollan ve 
Umanları işletme idaresi hesaplann· 
da kayıtlı 1929 yılı sonuna kadar olan 
muameleleden doğan bir kısım borç
ların ne suretle terkin oolleccği hak
kında kanun projesi, Hancfye Vekt
leti teşkilft.tı kanununa ek kanun pro· 
jest vardır. Bundan ba13ka encümende 

Dahiliye enctımenJnde eyer, semer, 
hayvan koşumlarının tevhidi hakkın

dakJ kanun layihası ile Dahiliye ve.kA
leti vilayet teşkilA.t ve vazifeleri hak
kındaki kanun liyihası, nüfus kanunu 
lAyihası, polis vazife ve sala.Jıiyet ka
nununa bir madde eklenmesine dair 
kanun l!yihası, arazi vergisi hakkın
daki 1883 sayılı kanunun bazı hUkUm
leriııin deği§tlıilmesi hakkında kanun 
lA.yihası, yangmbaa (itfaiye) kanun 
l!yihuı, yollarda seyriseferin tanzi
mi ve yollann muhafazasının temini 
hakkındaki kanun layihalan vardır. 
Bu projelerden başka B. Hakkı Kılı
çoğlu (Muş) un mtiftU adının başi
mamlığa çevrilmesi baklandaki ka
nun teklifiyle iki hilkQ.met tezkeresi 
ve Süleyman Sım lçöz (Yozgad) ın 
belediye vergisi ve resimleri kanunu
nun~ inci ve 7 inci maddelerinin tef-
8iiino dair bir takriri vardır. 

Barselon, 31 (A.A.) - HUkQ:met 
tarafından neşredUen bir tebliğe gö
re Franktstler bugUn Ebre köprUsU
nUn başında yedlncl defa olarak mu
kabil taarruza geçmlşlerdlr. 

Frankistler Slerre Pandols Alba 
terra ve bilhassa Slerra Caballs'da
.;;:1 cumhurlyetçileıin mevzilerine ta
arruz etmektedirler. Tebliğin tan
zim edildiği sq.atte bu mıntakalarda 
muharebe bUtUn şiddetiyle devam 
etmekteydi. 

Cumhuriyet hava kuvvetleri beş 

dUşman tayyaresi düştırmUşlerdlr. 

Cumhuriyetçilerin hiç bir tayya.reei 
düşmemiştir. 

dilmiştir. 

Ayni zamanda. lkl memlebt a.rasJ.11 
da.ki ekonomik mttnasebetlerin deril1

1 

le§tiıil.mesine tevessill edilmek ·~ 
tile ild kardeş milletin dalına daha b 
ytlk terakki ve refahına lm.k.A.ıı vdil' 
mesi lgin mutabık kalınmıgtır.,, 

Kont Clano ile Rlbbentrop Romada 
mUhlm meseleler gUrUşmUşler: 

Salamanka, 31 (A.A.) - Neşredl· 

len resmt bir tebliğde Franklstlerln 
diln Ebre mıntakasında cumhuriyet
çilerin en mUhlm mevzilerinin bulun 
duğu Sierradakt cephelerin! :yardık
ları blldlrilmektedlr. 

Bulgar başvekili Köselvanof, Sto' 
yadinoviç tarafından gercfine vetilt~ 
akşam ziyafetinde hazır bulundu~ 
sonra. gece yarısuıa doğru Sotyı.1' 
hareket e~tir. 

" Dörtler misakı fikri henüz 
kabili tatbik değ ildir. ,, 

Frankistler 700 eelr almışlar ve f 
lkl mevziden .uo ceset toplamışlar- Halayda tezahürıı 
dır. Ebre Uzerlnde yapılı::..n hava mu-
harebeleri esansında H düşman tay- (Bq ıarotı 1 ıneli 

Bertin, 31 (Siyasi Bertin mahfille • 
rinde Ribbentrop'un Roma ıörilgmele. 
rine pek büyük ehemmiyet atf edilme'k
tedir. 

Bu görUımelerin Roma - Berlin 
mihverinin ruhuna uygun bir ıekilde 
vo MUnih itiHlflarından alınan ilhamla 
yapıldığı kaydedilmektedir. Bu mab • 
filler İtalyan vo Alman balmnmdan 
tanı bir itiW basıl olduğunu iddia et
mektedirler. Macaristan - Çckoılo • 
vakya meselesi ruznamenin ba§lıca 

maddesini teşkil etmemiştir. Ribben • 
trop'la Kont Ciano bilhassa MUnih iti
lAflan neticesinde umumi siyasetin al. 
.dığı §ekille meşgul olmuşlardır. Söy~ 

Iencliğine göre, bu itila fl ::ı r Avrupa si
yasetine yeni bir hayatiyet vermiştir 
ve bundan istifade ederek mualliikta 
kalan meseleleri halletmek lazımdır. 
Bir dörtler misakı aktedilmesi fikri he
nilz kabili tatbik değildir. ltalyanm 
hali hazırdaki he.defi İngiltere ile mü
nasebetlerini aağlamlaşbrmaktan iba.. 
rettir. Halbuki Fransa, Berlinde zan -
nedildiğ ine göre, Fransız - Alman 
münasebetlerini, yeni bir noktai na • 
zara göre tanzim etmek ve bazı mem
leketlerle olan münasebetlerinde deği -
şiklikler yapmak taeavvurundadır. 

En müstacel mesele ispanya mesele. 
sidir. Almanya ile İtalyanın Japonya 
ile komintern aleyhinde aktettikleri 
paktı sağlamlaştırmak istediklerine da
ir bir şayia çıkmıştır. Bu haberin yan· 
lış olduğu temin edilmektedir. Bunun. 
la beraber Japonya ile bu ıekilde bir 
pakt aktedilmesine saik olan düşünce 
değişmemiştir. 

Alman mahfileri vasatı ve şarki Av
rupa meselelerinin halli yolunda va -
nlan neticelerden memnundurlar. 

retle devredileceğini te1bit edecekler. 
dir. 

Berlin, 31 (A.A.) - Alınan lıtilıba
rat bilrosu tarafından netredilen res -
mi bir tebliğde Alman ve ltalyan hü • 
kQmctlerlnin Macar - Çekoslovak ih
tilafında hakemlik itini deı-uhte ettik· 
leri bildirilmektedir. 

Von Ribbentrop ile Kont Ciano bu 
makaatla 12 aonteşrinde Viyanada bu. 
lu§acaklardır. Macaristan ve Çekoslo. 
vakya hariciye nazırları ayni tarihte 
Viyanada bulunmağa davet edilmişler
dir. 

BRATtSLAVADAKt DtlNKU 
TOPLANTI 

Prag, 31 ·(A.A.) - Neşredilen rea
mi bir tebliğde Çekoslovak ve Macar 
askeri mütehassıslarının Alman - L 
talyan hakemliğinin Mcaristana t..erke
deceği arazinin tahliyesi hakkındaki 

teknik tefc.rruatı hazırlamak üzere bu
gün saat 18 de Bratislava'da toplan • 
mış olduklarını bildirmektedir. 

Bu tebliğ. askeri mütehassısalrmm 
mesaisinin terkedilen araziula işg:ıli 

sonuna kadar devam edeceğini ilave et. 
mektedir. 

yaresl dtışUrUimtiştur. yetin!, mebusia.n, yüksek mahke~ 
Yalanstya, 31 (A.A.) - Saat 10.45 reisi ve başmtlddehımumislni, m~ 

de Frankistlerln beş tayyaresi, 11- §3.rlan, adliye erkAnını, mildllrll ~~ 
nıan mıntakasmı bombardıman et • mileri, Antakya kaza heyetini, eSW. 
mış ve 60 bomba. atmıştır. Nufusca teşekkülleri reislerini kabul etmlŞ~~ 
telefat olup olmadığı ve hasara.tın dir. Fevkalade murahhas Cevat A9:ı. 

derecesi malıtm değildir. alın da Turizm otelinde bir resnıi r 
l''RANKlSTLERİM bul yapmış protokola dahil zevatı f 

MUV AFF AKIYETl kardaki sıraya göre kabul etmiştir• .. r 
Cerbera, 31 (A.A.) - Franklst kı- Saat ıı de lise alanında askeri fi' 

talar bir baskın hareketi etlcesl ola- geçit resmi yapılmıştır. TribU~~::: 
rak dil Slerra de los Ceballoeun aon ıet reisi, Türkiye fevkallde m;::]! 'f 
l.'1rtla.rını işgal etmeğe muvaffak ol- 81, başvekil ve vekiller, mebuslar,-" 
n uşla.rdır. DUşma.n sahada binlerce lonel Kole yer aJmıolardır. Geçit ~ 
ölll bırakmıştır. 700 den fazla esir mine ilk olarak Fransı.z askeri 1'1~ 
alınmıştır. mllteakıben Türk askerleri, ~' 

Ycnta de Compostnes nzertnde ce- mektepliler, esnaf tqekküllerl IG"" 
!'" 1111 eden blr hava muharebesi ea- etmişlerdir. ~ 
nuı::ında cumhıufyetçllertn 7 tayya- Geçit resmi fevkallde parlak oJJtll 
re~l dtişUrülmUştUr. on binlerce halk askerlerimizi ı:id~' 

Alman malftmata göre cumhur! · le alkı§lamıştır. Tribttn Ti1rk ve ~ 
yetçller 15 tayyare ve birçok piyade tay bayraktan ile sUslenmiştir. JI ti 
h arp malzemesi kaybetm1şlerd1r. tepliler TUrk ve Hatay bayrakl8:1"1rl# 

Cumhuriyet ordusunun bazı cUzU şıyorlardı. Caddelerde bUyUk tv 
tamları ateş hattını terketmlşler .. kurulmuştu. çıJ'. 

dlr. Fevkalade murahhas Cevat J..'eôf! 
MEŞHUR B!R FRANKO lın saat 17den19 a kadar devaJJl _~.~ 

TA YY ARECISl bir çay ziyafeti vermi~ devlet et~ 
Burgos 31 (A.A.) - Bir deniz tay. mebuslar, Hatay ileri gelenleri f6 

LEHtSTAN, İKİ DEVLETİN yar2si kazasında ölen Ramon Franco murlan davetli olarak hazır bul~p 
HAKEMLlôtNt KAF1 GöRMtlYOR bpanyanın en tanınmış tayyareclle- lardır. Devlet reisi ekselans S8~~ 

rlndcn biri idi. Mumaileyh Nec Plus Harbiyedeki devlet evinde saat ıD t 
Varıova, 31 (A.A.) - Hilktlmet ta· Ultra tayyaresi ile Avrupadan cenu- bir akşam yemeği vermi.§ler, devıetd 

raftan matbuat Çekoslovak meselesin- bt Amerikaya uçarak kendisine llk kanı ve mebuslar yemekte buJu!JJll 
de Almanya ve İtalyanın hakemliğini şötıreti temin etmiş idi. lardır. ç 
kafi görmemektedir. Franldst isyanının başlangıcında İskenderun, 31 (A.A.) _ ~ 

Gazeta Pols'ka, diyor kl: b!r mUddet tereddüt ettikte nsonra riyet bayramı emsalsiz bir ,ur-
"Muvakkat bir vaziyet ihoas etmek irarr!eşlnin saffına iltihak etmiş idi. kutlanmıştır. t1 

için yeni bir tecrübe yapmak isteni- Geı•l'ral Franco, onu son zamanlar- Şehir fevka.IAde bir surette .u-11 
yor. Roma ve Berlin hükumetlerinin da 'fi. ajork hava Ussu kumandanlığı· ml§tir. Öğleden sonra hnJkevfnde /. 
hakemliği ancak kısmi bir sureti teıs- u ~ tayin etmiş idi. Ramon Franco, let reisi ekselans Sökmen t;a.rafJll 
viyeye müncer olabilir.,, blrı.~rıtUr. b" 1 kabul Imı..+ ır resm yapı !i .. ır . . ~ 

HükQ.metin organı olan Ekspres Po. 

Yeni Macar - Çekoslovak hu.dudu. ranni, İtalyan - Alman hakemli~inin Alman erkanıharbiye reisi u k k r' 
Çekoslcvak yarasını izale edemi•·-e.. z a ş a t k a a 1 nun tahdidi meselesi yüzünden Roma- "'" 1 t. f 1t

0 

Büt96 enctımeninae: ~e::::i~.ih~~a~:;u;:~t:~~~e:b~a~:~e~ t:ev:::~~e~~:~:d:irö~:~ ~:;:yi~ S I a e I devletler 
Bllt Um • doğru değildir. İtalya ile Almanya bu cağTru yazmaktadır. Berlln, 31 (A.A.) - Erkl\nıharbi- ı11el 

çe ene enmde buluna.=ı kanuv k (Baı tarafı 1 ,.t 

Projeleri ar d meselenin gerek Macaristan gerekse en pk?neyaRya cmföy cmföyp pj ye relsl General Bek. faal ordudan . .AY 
· asın a en mühimleri !3Un- dan dahi İngiltereyi uzakJ.a§tv- A' 

lkardakır: Devlet şftrası kanunu Ia.yihası. Prag için adilane ve devamlı bir §e • çekUmişUr. Yerine General Halder bir Japonya, dolayısilc İtalyaflltl. c.~t 
aç çılıktan baak lnh" kilde halledilmesi taraftanchrlar. tayin olÜnmuştur. P..,, 

" ·a ısar suçların. Mareşal ve Horlelye yesine hizmet ediyordemeıctit· / 
dan doğa:ı para cezalarından vazge - Müstemleke meselesinin de Romada HlTJ .. ERlN GENERALE MEKTUBU dan sonra İtalya Akdeniz ha"''~·-; 
,.flb'J i l-j il Vekllfolnfeşe'·kü. rf 0rl Berlin,31(A.A.)-B.Hltler,Ge- ,_:"IJr. 
le e 1 mes p.e u. n ver mesine dair ka- mevzuu bahsolduğu tahmin edilmekte. H ' daha milstakil hareket cdeceğlı» ~~ 
nun j i d ı t ı ocr .. ' Bek'e gödnermlş olduğu şahst ...,,r-a 

pro es , ev e memur ukları ay - dir. Bununla beraber Almanya şimdi - Ank 31 {AA.) J Ge Ik ne bilir. İhtimal ki ttalyan _S-J'1Av 
lıklarımn tevhit ve teadUlüne dair ka- d~n bu mesele hakkında bir teşebbüs· ara, · ne urmay bir mektubunda mumaileyhe yorul- nin To'!,.,•o hük11.metı·ne tebrık t~!'ı1 

Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, mu· mak b11mez meea.lslnden dolayı te- ""T u P..-

nunun bazı maddelerinb değiştiril _ te bulunmamağa karar vermiştir. kaddes cumhun'yetimizin on beşinci göndermesine böyle bir zihrtife şekkl.r ve tamamen memleket hiz-
mesine ve bazı maddeler eklenmesine • yıldönümü dolayısile her taraftan al· h 1 siri vardır. ...c 
dair kanun l!yihasr, subay ve askeri MACAR KABİNESİ TOPLANDI m<"!Unc ta s s etmiş olduğu mesleki ~., 

dığı tebriklere teşekkUrlerinin iblağı· hı..y11~ :nı sena etmiştir. Bu muhakemeden ~u netleefe t1jlt 
memurların aylıkları hakkmdaki 1453 Bu.dape§te, 31 (A.A.) - Kabine mec na Anadolu Ajansını memur etmişler B. P.ltler, General Bek'ln ordunun k • . ki 1 il niO fi 
ve 2702 sayılı kanunları:ı bazı madde- lisi, saat 10 da toplanarak Almanya ve di ma ıstıyoruz ng tere ut«', 
terinde değişiklik yapılmasına dair İtalyanın hakemliği kabul ettiklerine r. şimdiki parlak vaziyetini temin hu· Şarkta Avrupa devletlerini rtıi~' 

dair gönderdikleri notalara memnuni _ A.."lkara, 31 (A.A..) - Hariciye Ve susunda sebkeden hldamatındakl bir cephede toplamak fikri iri,~ 
kanun lAylhası, yabancı memleketler- kili Dr. Tevfik RUştU Aras, cumhuri- hissesine de işaret etmiş ve nihayet halde imkft.nsızdır denilebilir. ı .ıA111 le ıttıla hasıl etmi~tir. o~· 
de hizmet etmekte olan memur ve yetin on beşinci yıldönUmü bayramı Generalin ordu ile ve erkA.nı harbi- larmda rekabet bulunan bUyUlc ıcı&' 
müstahdemlerin maaş. ücret ve tahsi· Pazartesi gilnü Macar ve Çek as • mUnascbctile kendilerine gelen teb • yesiyle sıkı temasları idame etmek te·ri·n. istibdat ettt1deri gay. eJer ~edi" 
~~a~t~la~rm'.!!!,!m~t~c~d~i ~e~s~u~r~e~ti~h~a~k~k~ın~d~a~k~i...!.....:k~e~rl!...!:e~k~s~e~rl~e~ri~P~rc~s~b~u~r~~~a~t~o~l~a~na~-:....ı..~rik~· ~ı~erDe"-!ı.t~e~k~ky'"~ı;:w.w....ı.wWiıw:~weu_...wx.uLWJı.a.....llllllllı.a.cca.rı:.:ı:_ııınu.a..uu--1truı.:..L.ı..:...:.ı.L..1.1...-1-...ı-----,__......,..._~dı::.tlı.:---1L---~ 
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küçlik bir odaya giı"wlşlcrdl, üdadu 

birJ,cac klşi oturuyordu. Kara Hali -
lin girdiğini görUnce, hepsi yerinden 
fırladılar ve karşısında emir bekler 
gibi durdular. 

Zehra, bir anda Kara Halllln mU
hlın hlr şahsiyet olduğunu anlamış. 
tı \yakta duranlara baktı. Birden: 

- Ay .. diye haykırdı. 
Elini yUzüne kapamıştı. Yıkılıyor 

gibi idi. Kara Halil hemen koluna 
girdi: 

- Ne oldunuz .. Bir yeriniz ml ağ
rıyor .. Hasta mısınız? 
Zebranın başı dönUyor, kulakları 

zonkluyordu. Gözleri kararmıştı: 
- Fena olılum .. Beni dışarı çıka • 

rınız .. Biraz hava alayım .. 
Diyebtldl. 
Kara Halll dışarı cıkarmadı. Oda. 

nın kUçUk bir penceresini actırdı. Bir 
maşrapa suya ellnl daldırarak yüzU. 
ne serpti. Gene kadın, bayılmıştı. 

Zehra, çabuk kendine geldi. Fa _ 
kat kalbinin çarpıntısı dinmiyordu. 
Gözlerini acar açmaz etrafına bakın. 
dı. Derin bir nefes aldı. Kara IIalil
den af diledi, yavaş sesle: 

- Dlllyorsunuz, dedi. Kadınlık .. 
Sık sılt böyle baş dönmeleri gelir .. 

- Beni de çok korkuttunuz .. 
- Siz olmasaydınız .. 
- Şöyle biraz daha uzanıp rahat 

etseniz .. Başınızı kaldırmayınız. 
Zebranın arzusu, kendisini odadan 

dışarı atmaktı: 

- Hayır, dedi. Biraz dışarı çıka · 
hm .. Hava almaJryım .. 

- Ama, burada daha rahat konu
şuruz .. Bir şeyiniz kalmadı. Demok 
sık sık böyle bayılmalar gelir? .. 

Zehra tclft.şla: 
- Yok, dedi .. Sık sık gelmez .. 
-Yoksa bir şeyden mi çekindiniz? 
- Ab .. Siz varken ne mUnasebet .. 

Fakat Zchranııı gözU korku ile et· 
rnfa bakıyordu. Kara Halil şUphe • 
lendi; 

- lşin !cinde bir iş olacak? diye 
dUşUndU, sonra sordu: 

- Dana söyliyeceğlniz çok uzun 
mu? 

Zehra gene şaşırdı. Kekeleyerek: 
. - Evet.. Yok .. O kadar uzun değil. 

Hem ehemmiyetsiz .. Başka yakit de 
söylerim .. 

- Başka vakit mi?. 
- Yarın, öbUr gUn .. 
-Ama, biraz evvel mühim olduğu~ 

nu söylemiştiniz. 
- MUhim mi? E>et mUhim .. Yal

nız şimdi fenalık geçirdim .. Akşam 
üstü söylerim .. 

Kara Halilln şUphesl artmıştı. Fa .. 
kat ne yapa.bilirdi. 

- Siz, dedi. O anbara gitmeyiniz .. 
Du kUçUk odayı size Yerelim .. Dizim 
yatacnk yerimiz Ynr. Yabancılar a • 
rasında ... 

Zehra suratla m Udahale etti: 
- Yabancı yok .. Hem cok rahatım. 
- Ben doğru lıulmam.. Benden 

çekinmeyiniz .. Burası sizin odanız o
lacak .. 

Zehranm şUphesl kalmamıştı. Bu 
Kara HaliJ, korkunç bir cete reisi i
di. 

Biraz evvel gördUğU adam, gece 
konuşan, plft.n kuranlardan biri idi. 
Şimdi de kendisine anbara. gitmeme .. 
sf teklif ediliyordu~ Demek bunlar 
ihtiyarı öldüreceklerdi. Kimbillr, ih· 
tiyarın başucundaki küçücük san .. 
dıkta neler vardı. 

İş o kadar çetinleşmlştl, ki.. Ne 
yapsa bu haydutlar, zavallı ihtiyarı 
öldUrcccklenll. Kara Halllin teklifi· 
nl kabul etmlyecektl. 

şUnUrkcn Şahini de gözlerinin önUne 
getiriyor: 

- O Denizdir.. Benim minimini 
'Denizim .. diyordu. 

Gemide bir hafta rahat geçti. Ken
di başına dolaştı. Köşesine büzülüp 
dUşUndU. tik gUn kadınlığını anlaya
rak yanına sokulan lrl yarı adam 
Zehrayı gözden kacırmıyor, takip e
diyor, takip ettiriyordu, fakat o ka
dar .. Karşılaşmıyor, bir şey söylemi
yordu. 

Bir akşam Ustu gene karşılaştılar. 
Fakat adam çok yumuşak bir yUzle 
konuşmak istiyordu. Sesi, blr arka
daş sesine benziyordu: 

- Sizi, dedi, gecen gUn kızdırdım 
galiba .. 

Zehra adamın yUzUne baktı: 
- Yok .. dedi, kızmadım .. Hem kız· 

maya hakkım yok, ki .. Bana fena 
bir şey söylemediniz .. 

- Çok merak etmiştim, de:. 
Zehra da kadın olduğunu tanıdığı 

için merak ediyordu. ÇUnkU o mUm
kUn olduğu kadar konuşmadığı gibi, 
kadınlığını örtecek tedbirler de al
mıştı. 

- Beni nasıl tanıdınız? .. diye sor-
du. 

- Çok gUç değll .. 
- Merak ettim .. 
- GUzel gözlerinizden .. 
Zehra, tekrar kaşlarını cattı: 
- Denimle böyle kanuşmanızı is

temem .. 
- Emredersiniz ... Bir daha sörll. 

yelim .. 
Adam cok gUzel konuşuyordu. GU • 

zel adamdı da. 
- Yalnız sizinle anlaşmak isterim. 

Eğer bir yardım isterseniz. 
Zehra, yardımdan başka tek bir 

şey istiyordu. Fakat tanımadığı bir 
kimseden nasıl bir yardım istlyebl· 

lirdi. Hem, öyle kim fayda görmed 
yardım ederdi. Buna rağmen hiss 
ne mağlfıp olarak: 

- Benim, dedi. O kadar derdi 
var, kl kimseden derman istlyeıne 

- Derman bulunmayan dert ol 
maz .. 

Zehra sustu. Gene içini keder kn 
lamıştı. SözU kısa kesmek içln: 

- Eğer, dedi. Dlr yardım lstlyecc 
olursam söylerim kardeşim .. dedi. 

Erkek, fazla bir şey söyleyemezd 
Uzaklaştı. 

Zehra arkasından bakıyordu. Ki 
di bu adam lıöyle kendisiyle aHik 
dar oluyordu? :\için yardım etme 
istiyordu. 

Zehra kimseye inanmamakla ber, 
ber, derdini acarsa, bUtün insanları 
kendisine acıyarak yardım edecekle 
rlni sanıyordu. Bu hisle, yabancı a 
damla altıkadar olmak arzusuna ka 
pıldı. Arkasından nereye gittiğini ta 
kip etti. Gemide kimseyi tanımıyor 
du. Böyle yerde bir htimiye ihtlyac 
vardı. Geceleri yattığı anbann yanı. 
başında ·ihtiyar, ak sakallı bir adam 
görüyordu. O da kimse ile konuşmu
yor, hattO. gUndilzleri dışarı bile çık. 
mıyordu. 

• 1 1 1 1 1 1 

Gemi bUtun yelkenlerini 1açmış, 
son sllratlle gidiyordu. Yıldızlı bir ge 
ceydl. Zehra, geminin gUvcrtcslne 
dirseklerini dayamış, karanlık deni. 
zln köpüklerine dalmış dUşUnUyor • 
du. 

Dlrden bir fısıltı hallnde konuşma· 
lar duydu. Kulak kabarttı. RUzg!lr 
kendisine doğru estiği ıcın konuşu • 
lanları duyabiliyordu. Bir ses: 

- Geccyarısı, diyordu. Başka za .. 
man olmaz, demiri tam kafasına in. 
dlrlrsln ... 

lo-giltere manda vazi
fesini terkederse 

lngilterl!nin Filıstindeki menfaatle. 
rinin, orada bulunan İ!lgilizlerin ve 
Ingiliz askerlerinin Filistinden geri a
lınması da müşkül olacak ve çok uzun 
sürecek, en a{iağı bir sene devam ede• 
cektir. 

daha fazla. tereddüt etmeksizin iade 
edilmeli, her iki ırk arasındaki kıtale 
bir son verilmelidir. Sonra,.memleket
te yerleşmiş bulunan büyük Yahudi 
nüfusu himaye altına alınmalı, fakat 
Araplara da, eğer imk~I varsa, bir 
anlaşma ile emniyet teminatı vermek 
lazımdır. 

Bunları hatırmızda J 
tutun! 

YANGl.N: 

ketı (Baş tarafı 4 üncüde) 
ı:ıe ı~· ~cndini gösterdi. Bunun ili.eri• 
rı g·· giltere azar azar takviye kıtala
dr. on.derdi, yarı cezri tedbirler alın· 

dukları menfaat, Filistinde bulacakla· 
rı askeri bakımdan istifadelerdir. 

Üçü:ıcü devlet Türkiyedir. lngilte -
re. hicap duyarak kabul etmelidir ki, 

'.nu bugün Filistindeki vaziyet harpten ev 
'-'e ac· suretıe, mütemadi bir tereddüt, vel Türki,p>nin idaresi altındaki va· 
aeı:ıaız sayesinde memleket bugünkü ziyetle mukayeEe edilirse netice lngil. 
'l'ahu~~k Vaziyete geldi ve Araplarla terenin lehine değildir. 
ba§laa ıler arasnıda kanlı hadisele.: 
ltestı' r ki, nereye varacagvmı kimse Bununla beraber, bunlarda:ı hangi 

renıez. biri kabul olunursa olunsun mesele 1n-
~u giltere için son derece acı ve ağır ola-
~ Phe · . 

2'ar Ve sız kı, bu, İngiltereyi bir ka· caktır. Bundan başka, Cenevrede ce-
g(}~enl'!ney: ve siyaseti yeni baştan reyan ederek müzakerelerin de -.:ıe ka· 
gelen. b'geçırmeye sevketmesi lazım. dnr uzun sürec"ğini diişünebiliriz. 
QlljlUnc~~ Vaziyettir. Filistin hakkında ------------

Bu müddet zarfında da !:ıgiltere, 
memlekette asayişi gittikçe zorlaşan 

şerait dahilinde temine mecbur ola
caktır. 

Bunun içindir ki, hoşa gitmiyen va· 
zif eden mandanm bir ba.skasma terki 
ile de sıyrılamıyoruz. 

Vaziyeti ne kadar deri:ıden tetkik 
edersek İngiltere hesabına o kadar 
hicap duyuyoruz. 

O halde, çare olaralt ne kalıyor? 
Çare·y:ılnız sadık ve azimkar bir si. 

yaset tutmaktır. Memlekette asayiş 

Araplarla Yahudilerin imza edecelC
leri bu anla13ma ile en aşağı on sene
li k bir dene için, hariçten Filistine 
gelecek Yahudilerin adedi tahdit olu· 
nacaktır. 

Şüphe yok ki, vu vaziyet de şiddetli 
itirazlarla kar13ılanacnk, !:ıgiltere u. 
zun ve semeresiz bir vazifeye girmiş 

olacak. Fakat, bundan başka çıkar 

yol yoksa 1ngilterenin buna sebatla 
ve itimatla göğüs germesi Hizımdır. 

Çünkü, şerefini muhafaza etmesi için 
bu icap etmektedir. 

İstanbul için: 24222, Bcyo~lu i 
çln: 44644, KadıköY, için: G0020, 
Üsküdar için: 60G25. 

Yeşilköy, Bakırköy, Bebek, Ta
rııbya, Büyükdere, Fenerb:ıhçc, 

Kandilli, Erenköy, K:ırt:ıl, Düyük
ada, Heybeli, Burgaz, Kınalı için: 
Telefon muhabere memuruna yan
gın demek klifidir. 

Rami itfaiyesi: 22711. 
Deniz itCoiyesf: 36. 20. 
Beyazıt kulesi: 21996. G:ı1ala 

yansın kulesi: 40060. 
Sıhht imdat: 44998. Milddclumu

milik: 22'.!90. Emniyet müdürlüğü: 
2f 382. 

~tnand 1 1hım gelen ne varsa uzu:ı 
tılıı. elin~nberi müstemlekeler nezareti 

- KURUNun kitııP. şeklinde roman ~efriksaı -

del'ilen k e ~ulunuyor. Mahalline gön-
tllılı hı ornısyonlara hiçbir zama':l lü-
~ Ver~S<!dilmcdi, bunlar yalnız ka
lııre bi?b icraata girişme gününü te· 

l> ahane teşkil ettiler. 
eeı rıı~ 

lltb ı~·acak?anı terkolunacak mr, olun • 
u · lngT ~ :ıa önurn.. 1 ız parlamentosunun 
arar " Uzdeki haftalar zarfında 

~~n laks~iesi lazımdır. Eğer Filisti
ııı haııet: ~den ~azgeçldi ise, mesele
~~ Vazifes~n· kabıI değildir. Bahanesi 

llietıe 1 bırakacak ve mandayı 
r cern· . 

nu 1Yetıne mi terkedecek? 
eı~ Şekilde b' 
lıı ecıe şUph .1r hal sureti belki harl-
ed~ılterenin etsız .ki taraftıır bulacak. 
et 111en geleb~slırn etr.1e-si J~ ... ımdır ki, 
tei'ş, fakat \~lc>~ek br şeyi tecrübe 

ır oırn d ~ azıfesini yapmaya muk-
~i :ı ıgı:n görmüştür. 

lı ne hiç .. 
d aı ~ek'in· Şuphe Yok ki, bu tarzdaki 
b~~t'Sit'i">· ın taraftarları sulh ve en _ 

1 hıssi " 111 llıilli ~eref ve taahhüt "İ-
~11)) !:eyiera ·· .. ~ 

~ela;:- . en ustun tutulması la-
~ l<'akat ·ob•ni ıleri sürecekler. 
VIJ." ' U 1 ' 

Une ~ık Şcxıldekı bir siyasetin de 
acak ciddi maniler vardır. 

. 'l'~bii ?:>• • 
ı~ <:"thsu · . 
~l~ u,._,. . nın hımayesini memnu· 

it-· a l"ine ı .. · ~ırna a acak uç devlet var· 
e]{ ı nya ile İt ı gi . ~in sabır a ya bunu elde et. 
ti~Cekı . sızhkla entrikalara bile 
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içi geçti. Uyuklamağa başladı. Az sonra bu gev
şeklik ötP.klne de sirayet etti. O dahi uykuya 
daldı. 

Con ye Lord Xoel tenis kortundan çıktılnr ve 
Marpleyln bulunduğu e>e doğru yUrUnıeğe baş .. 
latl ı tar . 

Con, şöyle diyordu: 

- Affeılcrs!n Xoel! Ne yapayım ki şu iki akıl 
dolttorunıın babam hakkında ne diyeceklerine bir 
doktorıınun babam hakkında ne diyeceklerini bir 
an ev\'el öğrenmcği istiyorum. Onun için oyunu 
yarıda bıraktım. Keşki babaml:ı. konuştuklan sı· 

rada beni onun yanına bıraksalar. 

- Anlıyorum iki gözUm. Anlıyorum. Fakat o 
kadar koşınıyalıın. Sana sorncak bir sualim var. 

Con. Lord Noele ciddt bir yUzle bakarak: 
- Sualln ne olduğ'unu lıiliyorum. 

rlın şimdi sorm:ı. 

- 'Neden? 

Rica edb 

- Çilnl{U vereceğim ccYnp.-doktorların vere
ce~! raporun şekline b:ığ'1ulır. Eğer babam hasta 
dc>ğllsc, cevabım "evet" olacaktır. Deliliği dernm 
<!diyorsa. (Con burada hfr H\hza durakladı) ceva
bım, nıaaleser "hayır" olacaktır. 

- Fakat aradaki fark ne? Sevgilim. 
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- Hayşr Noel! Öyle olmak lAzım. 
el çabukluğu yaptım. Buna muvaffak olmak hiç 
de gilc değildi. Zira hepiniz cesede bakakalmış ve 
biraz da vaziyetin esrarengizllği karşısında bu gl. 
bi ince oyunları farkedemlyecck kadar teH'lşn dUş
nıUştUnUz. 

Mark Peters göğüs geçirdi. ÜziintUlU gözlerle 
Maknnba baktı. Sonra manasız bir gururlanma e
seri göstererek: 

- Hazırladığım plft.n harikul~de bir pl~ndı. 

Fakat senin yUzUnden kaybettim. Eğer sen Marp· 
leyi kurtarmış olmasaydın; bütün işler ondan şUp
he edilecekti. Kendisini suyun altında boğacak 

tertibatı almıştım. Ona giydirdiğim garip yeleğin 
ceplerine kaya tuzu koymuştum. Marpley bunların 
ağırlrğlyle boğulduktan sonra tuzlar erlyccelc ve 
ceesdl su Ustune çıkacaktı. Bu vaziyette bulun
duğu zaman, esas itibariyle dell olmasından şüp
he edilen Marpley, bir hezeyanı anında kendini 
denize attığına inanılacaktı. Ve, bUtUn bu cinayet
lerin onun tarafından işlenmeyip de benim tara· 

• fımdan ika edilmiş olduğunu kimse isba.t edemiye
cektl. Fakat sen, sen onu kurtnrdm ... 

Mark Peters bundan 80nra bir kere daha "ah" 
çekti vo l\Iaknabn hitaben sözilne devamın: 

fevkinde olarak se-

k 
la 
ki 
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-ll'aıundaki uyanır da bağırırsa? .. 
- ~tmmda kimse bulunmıyacak .. 
-Fakat .• 
- Sen dediğimi yap .• Kac gUndUr 

reis onunla uğraşıyor. Onu yanından 
ayıracak .• 

- Sandığı başının altında mıdır?. 

- Evet.. Biriniz sandığı alırsınız, 

blrlnlz de 'ölUsUnU .• Eğer ölilsUnU kal 
dırmak mllmkUn olmazsa kalsın o • 
rada .. 

- BaşUstUne .• 
Zebra, neredeyse: 
- Can kurtaran yok mu? Gemide 

haydutlar var .. Diye bağıracaktı. Fa. 
kat korkusundan ses bile çıkarama -
dı. Titriyere'k bir köşeye bUzUldU. 

Konuşanları göremiyordu. Kor • 
kunı;: blr cinayet plAnının kurulmak. 
ta olduğunu duymuştu. Fakat ki:rut 
6h1Ureccklerdl, hangi geceyarısı bu 
işl yapacaklarılı, bilmiyordu. 
Konuşan adamların ayak ıeslerlnl 

duydu. Yerinde bUsbUtnn bUzUlerek 
kendini gizledi. Uc kişi ön~nden &eç. 
tiler. Ay ışığında blrlnln yUzUntı 

gördü. Palabıyıklı, uzun burunlu, or. 
ta boylu bir adamdı. Başına uzun 
bir ktilt!h geçirmişti. 

Zehra, orada bir m1lddet daha kor 
ku içinde ne yapacağını şaşırmış hal
de kaldı. Kimseye görUnmeden Ur • 
kek adımlarla anbara inerken iiUşU-
11Uyordu: 

- Kim olursa olsun, ölUme mah
küm edilen zavallıyı kurtarmak Hl • 
zım .• Ye.rın o adamı görür, biltUn lşlt
tlklerimi ona anlatırım .. 

Anbara indiği vakit, ihtiyarın hAH\. 
uyumanuş elduğ"unu, bir ~erlerle 

Jneşgul oldu~unu gOrdU. KendlaJnin 
geldiğini farkede ihtlnynr, hemen 
toplanmış, uyumağa çalışı:· bir balde 
uzanmıştı. 

- sızın de uykunuz yok gallba?. 

lhtlyar, ilk defa böyle soruyordu. 
Zchrn, yavaş bir sesle: 

- Biraz hava aldım .. Uyu, uyu .• 
can sıkılıyor .• 

- Öyledir e\'llıdım .. Hele ben .. 
- Siz nereye gldiyorsuunz? 
- Cezaire evlll.dım .. 
- İspanyadan geliyorsunuz galiba. 
- E•;et .. İspanyadan .. 
- Çok mu oldu lspanyada.sınız? .• 
- Tam blr sene .• 
lhtiyar derln bir le çekti: 
- Başımıza işler geldi.. Bir gemim 

vardı. Korsanlara kaptudık .. 
- Konanlara mı? 
- Ya evlll.dım .. Hem korsanların 

en haydudu önllme cıktı. Canımı gUc 

kurtardım, o kör musibetten. 
Son cum·ıe, bir anda Zehrayı ye • 

rinde sarstı: 
- 'Kör korsan mı? 
- Evet, duymayan yok .• 
- Demek cok korkunç? •• 
- lnsaf nedir bilmez. Eltne geçen 

kim olursa olsun öldUrtllr .. 
Zebranın sosl titriyordu. MUthi~ 

heyecana kapılmıştı. Acaba bu hör 
kaptan sevgilisi Yusuf mu idi? 

- Baba, dedi. Bu kör kaptanın adı 
Yusuf mudur? 

- Vallahi e'llll.dım, ona kör kaptan 
derler .. lsmlnl bllen yok •. 

- Bu kadar hain olduğuna göre 
.Müslllman olmıyacak .• 

- Mlls1ümanmış evl~dım .. 'MUsıu. 
man .. Ama ellne kim geçerse geçsin 
acımıyor. Kalyonuna karşı duran bu
lunmuyor. Akdenizl titretiyor. Ama 
söylenenlere göre onun asıl reisi Zin
dancı kaptanmış. Ondan ayrılmış, 

yalnız başına dolaşıyormuş .. 
Zebra, dtışUp bayılacak hale gel. 

mlştt. Sanki boğazını bir el sıkıyor -
c1u. fbtiyara fazla bir şey soramadı. 
Ba~ını lkl elleri aruına alarak bir 

çul parçasından ibaret olan yatagırl'l 
uzandı. Demek sevglll Yusutu, iyi 
kalpli Yuı:ıufu dUnyanın n korkunç, 
en hani adamı olmuştu. Acaba Deni
zini bulmuş muydu. Kimblllr belki 
en sovdlklerlnl kaybettiği icln bu ha. 
le dUşmilştU. Zehra, kararını \'erdi. 
En kısa zamanda Yusufu bulacaktı. 

Geceyi buhranlar tcınde geçiren 
Zehra, sabah olur olmaz yerinden 
fırladı. İhtiyar, derin bir uykuyaıduL 
mıştı. GöğsU hafif hafif kalkıp hıi -
yordu. Yan yatmıştı. Dir elini. başı
ıırn altrndakl kabarık cisme sarmış -
tı. Dikkat edince, bu cismin. sımaıkı 
yatağa bağlı olduğunu gOrdU ,.e Ur· 
ı>erdl: 

- Yoksa haydutlar bn zn,·allı ılhtL 
yarı mı öldUrecekler? diye dUşlindU. 
Kocasının mahvettiği adamı her ne 
bahasına olursa olsun kurtaracaktı. 
Yavaş yavaş kalktı. Dışarı cıktı, ken 
dlsini htmay~ etmek 1stiycn adamı 

arıyacaktı. lhtiyar, hafif tıkırtı ile 
uyanmış, korku ile etrafına bakıyor
du. 

- Uyandırdım sizi bnba .. 
ihtiyar, mahmur gOzlerlnl titrek 

eUerUe uğuştururken: 
- Bizim uykumuz ne olacak, kl.. 

diye cevap verdi. 
Zebra, sinlrlerlne htı.kloı olacak 

kadar kendisini alıştırmıştı. !htıyarı 
biraz daha stsyletmek istiyordu: 

- Ben de uyuyamadım, dedt. Çok 
korktum .• 

- Neden, evlft.dım? 
- O Kör korsan bizim de önUmilze 

cıkar diye •• 
İhtiyar gUIUms dl: 
- Sen ne korkacaksın, kaptaı.. 

korksua .. Ama Allah göstermesin, 
helo senin gibl yiğit bir deli1•anlı gö~ 
rurse ya satar, ya zindanına atar .• 

- Allah korusun .. 
- Am1n .. Cümlemizi.. 
Zehra, gUverteye çıktı. Etrafa ba... 

kmıyordu. Bazan gözleri açıklara da 
lıyor, bir yelkenli görmek arzusu ile 
guzheheklerl yanıyordu. 

lnUyar komşusuna: 
-· Allnh korusun .. 
Derken, Iç1 demiyordu. lsttyordu, 

ki Yusuf kalyonu 1le baskın versin. 
Onur.la görUşmek 1cln bundan daha 
Jyı !'ırsat olmazdt. 

Öyle bir şey olursa kimseye bir re· 
nıılık yaptırmazdı. 

Zehra, bir taraftan böyle dUşilnU. 
yor, btr taraftan da o adamı arıyor• 
du. Bir sat kadar dolaştı. 

- Akşama kadar \'akit var •. Hay· 
dutlar gcceyarısı diyorlardı. 

Diye dUşllndU. 
Tekrar anbara inecekti. Aradı!;. 

adamı gördU. Sevinçle ona doğru koş, 
tu-: 

- sızı arıyordum, dedı. 

Adam, fevkalAde güler yUz ve iltı
fatia: 

- Demek bir dtleğlnlz 'tar .• 
Zehra, di!eğinl nasıl söyHyeceğlnı 

dUşUnUyordu. 

- Öyle btr şey, dedi. 
- Ben söyled\m size .. Ne arzunuz 

olursa bana söyleyin .. EHmden gelen 
her şey! yaparım .. 

Tayfalar gidip gcliyorlılTdı. Zehra, 
söyliyeceğl sözleri ba-şknlarının duy. 
masındnn korkar gibi etrafına ba • 
kındı. 

- Korkmayın .. Bana kara kalpli 
derler .. SözUnde durur bir adamım .• 
Yardım ~tmek içimden doğdu .. Ne le. 
terseniz yaparım .. 

-Tenhada söylemek isterdim .. Bel 
· ki duyanlar olur. 

- Peki, bizim anbara g1deltm .. 
.YUrUdl1ler. Geminin kıc tarafında 

. lhsır kral ve kraliçesi 
mazıu1 ayı içinde doğacak olması mils
ltima~lat tarafından mes'ııd bir hMille 
olarak ka~ıla.nmaktadır. Ramazan ayı 
yalnız müslüman dini için değil, bütün 
dirı.:- r .için mübarek bir ay sayılmakta. 
dır. 

ninin ilk haft:ısında dl.gacağı tahmın 
e:liliyor. Kral, çocuğuna if!ütnine ola
cak. kendi siltni::ıeeinin kızını \.ayin 
etmiştir. Kral Farukun sütninesi son 
gUnlere kanar l:>uraaa bulunyotau ve 
Mısırdan gelen davet üzerine derhal 
gitmiştir. 

rrc..tıSIZ 

gazetaleri 
Çemberlafoın 

siyasetini tahlil 
ediyorlar , 

.<Bal tarafı 2 incide) 
\ 

'tenderiyedekl saraya ıimdtye ka· 
daf ·kral aileai.:ıden hiç bir çocuk diln.. 
.>aya gelmediğine göre, bu Mısır tari
Mcıde daima...hat.Irlaııacak bir hldlH 
ol&calr:br,. 

haıırlanan dol<uzrnuhtelif nıaketten 

biri kral tarafı:ıdan ~nilmiş ve be· 
şik bu şekilde hazırlanmı§tır. 

Beşifin Uztttinde "F,, harfi vardır. 

"Musaya, Davuda ve !saya kitapları 
bu ay zarfında na.ılı olmu~ur.,, 

Mısttlılar kraliçe.ıfn cfünyaya bir er
kek evlM getirmesini istiyôrlar. Fa -
kat kral Faruk fark göıeUlmemesi ta
raftarıdır ve doğan çocuk ister kız 01. 
sun, ister oğlan, eenliklerin e.yni Şe
kilde olmasını emrctmiıtir. Yalnız do
ğan çocuk oğlan.sa yüz, kızsa yitml 
·top atılacaktır. 

Kral ile kraliçe henüz balayı seya
ha Ucrini yapmamış bulunuyorlar • 

4 

I ı&ım atıftıntl !çln sa.tayda hazır
ttfr1an blflanmıetır. Bizzat kral bu 
file yakmda ali.kadar olacaktır. Sa· 
raym. dalresl tamamen yeniden dö· 
eenmıı. d&y&J)mt§§br. Duvarlar ve mo. 
bllyalarm re:ıgf kraltn en çok sevdffl 
renk olan mav1dir. 

Bu da, ailC'nin alemi haline gelmiş bir 
harftir. ÇUnkU, kral Fuat oğluncı aF
ruk ierıinl VM'd!4f gibi. kral Faruk da 
karısının ismini Feride olarak değiş
tirmiştir. Krahn ktz karde~1 rri:ı in i· 
almleri de "F" ile ba§lamıktadrr. 

20 l{ftnunusanide evlenmiş olan lı:ral 
ve kraliçe seyahati, çocuğunun dogu
mundan eoııreya b:rakmı~tı. Eugiin, 
bal ayı seyahatlerinin önilmüzdeki U. 
nunuevvelde yapılmasına karar veril -
miştir. 

Çocufun beşiği de uzun tetkiklerden 
sonra intihap edilmişttı-. Bunun için 

Kral Faruk bu an'aneye riayet ede. 
ce.k ve do!acak ~ocue-una, ister kız ol
sun, ister erkek, "Ii'" ile baş1ıyan bir 
isim v~recektfr. 

Su mes'ud hMise bUtUt. Mısır şe
hirlerinde ge~lt l'eshnlcri ve şenlikl~r
le kutla::ıacaktır. Geçit resminde Ingi. 
llz &11kerleri de i§tirak edecek daireler 
tatil olacaktır • 

J{ral Fe.rukla kraliçe balayı seya • 
hatlerine ''Mahurse .. yatı ile çıka~k
lar ve evveli. memleketimize gelecek
lerdir. Bu suteUe Mısır kralı, hükfı. 
metimlzi:ı daveti Ur.erine, resmi ziya -
retint yapacaktır . Mısır prens veya prensesinin l-u Re.· Çocuğun bugünlerde, yani teşrintsa-
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gazetesinin, yarıl tJcntuı tamamen sa.ııfp o ak tı
tediğlm gazetenin muhabir( olaafdrn. 

Müfettiş Ren ıordu: 
- Zehirli bir yaprak sltaraıı hatırıaaıgını, 

fakat kullanmadıiını söyledin. o ne oldu? 

Mark Peters gUlUmseyerek: 
- tıte, dedi. 
Ve elinde oynamakta olduğu bfr yaprak sfıa

raemı gösterdikten sonra o sigaranın ucundan bU· 
,.ucek bir parça ısırdı. 

Bundan ıonra, hiç şUphesfı f'etera öl~UştU. 
MlltetUu Ren birdenbire: 

- Yatık oldu, dedi. Kerıdltıadeo dalı& fazla 
malfıma.t aıar•k b&tıııenın blrc;oll ~araıtlJ'lr nokta
Jatırıı daha; aydınlatacakt.tm. 

A.laeter Maknab: 
- Artık o taratıarını da kendi ışığınla aydın• 

tatırsın, dedi. 

• • • 
KUcUk ve gUtel bir k6y •.. Oôkte bir tek bulut 

hlte yok. Baharın en gUzel gQnlerlnden biri... Be
vaz elbiseli geneler. birer kuş çe\'fkllğ1yle sıçraya
rak ten .. oynayorlar. 

Oayet aattf \fe modern köy mtaıarlet üzerine 
;:ıpılm'JŞ bir e-vhı balkoırnnda lkl thtlyar adam, 

• Kı:nıı~un kJta.P şek.l.iııde romu tefrtkRaı -
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tuval iskemlelere yerleşmiş, tente oynayan gene .. 
lcri seyrediyor. 

Bunlardan blrl ,ortadaki masada duran vis
ki barda~ına uzanarak: 

- Şu ikinci korttaki kızı görUyor musun, di
yor. Con Marpley'dlr. Genç Stretton da onun part
neri... 

Diğer ihtiyar, elindeki bat<lalttan bir yudllm 
Rldıktan sonra, dUşUncell bir tavırla: 

...... Marpley! ... diyor. No tuhaf 151r hayat geclr
Jl şu adam. 

Öteki başını sallayor: 
- Hakikaten tuhaf ... Ya Petereln bıraktıı;ı 

vasiyetnameye ne dersin? 

- OazAte ile birlikte bUtlln sen·etinl Marple· 
ye terkedişinl mi söylüyorsun? Evet ... Bu hepsin· 
den tuhaf. Dundan anlaŞılfyor ki. .. 

- Ne anlaşılıyor? •• 

- Ne ise, bırak şu meseleyi... Marpley nuıl ..• 
Gene eskisi gibi deli mi? Yoksa aklı başına gel
rnt9 mir 

- Hiç k1msıe bir şay bilmiyor. Oturduğu kliy 
avlnde iki mlltehassıs bulunuyor. Zannederim kf. 
henUz kararlarını vermedller. 

tkl tht17ar ıuıtular. Sonra onlardan birinin 

-N --c ~--1. 
ıa -Q. 
IO .. ·-

Paris, aı {A.A.) - :frtıtil, 
gazetl:leri Çem1:ierlaynin ıiyiji. 
tlne geniı für yer ayırmaktadif 
lar. .. ,~ 

Ordrc gazetesinde Vıvıe , 
totaliter devletlerin hüsnünifttl, 
ne ve sulh arzusuna itimat ettil't· 
nin bir "hata., olacağını kara' 
tikten sonra şöyle diyor: ;4" 

'Böyle bir şartla yapılan f , 
karhklar diktatörlükler tarafıtı,t 
dan yapdacak öyle talept~tl ,acı 
rUkler kl neticeae ister ı&tt ft~ 
bunlara itiraz etmek mecburi 
hasil olur.,, itD° 

Röpu1:51ik gazetesih6e sr 
yazıyor: 6"~ 

uLohdra - Parla milivefl ıd' 
leh1tıôe yapılacalt Dir uarr" ;et 
çabulC davranmazsa Roma - ,,; 
lin mihveri bu ıulhün ıartl• 6' • 
tayin etmekte gecikmez. :fJ1' !1110 

t;011P 
beple Çemberlaynin teıeb 

1 
fi 

memnuniyetle karşılamallff ~ıf 
kat bu memnuniyetimizi ftl' 
uzalttan alkışlamakla ~ejiJı lt' 
giliz Baıvekilinin faaiiye~~;.;ı 
ti tak etmekle izhar etme1if1 iiP 

Actiofı Françaiae git-~' 
Deöbe tarafından yazıları ,ı'' 
le ltalya ile Almanyanın *'t't-' 
·•·urları hakkında dikka~ • 
bir haberi ihtiva eyleınelc d ~~ 

"Bu habere göre ROf111 ' y 
yük grap <levlcleri arasındl-11" 
hazırdaki kuvvetler esasıı" te~,;11 
tcnit bir silahları azaltma 
imkftnı araştırılmaktadır. ,;;tJtl 

• tee'~ 
Bu, acaba sadece b~r ~,ı 

balonundan mı ibarettır? f•~ 
tamamile emin değilitt'· tt'I 

·ı t . ·rı b\S .~' Fransa ı e ngılterenı tıl"r 

fi liabul etmeleri askerl ;fdl' f 
dan ~tatdkonun muhafat etı""'J; 
ni Avrupada Alman beg ~· 
sının kat't sutette ~ ~~t1~ 
ve bu memleketiı'ı butui' 

.• t 
rinc vt\rmasrr\ı teffitu 
öa~lfa öıt rtettce verme1

·'' 



HiKAYE 
(Ba~ tartılı 6 ncıda) 

tlnL Bana yardım ederse, fevkalade 
kazanacağımızı anlattım. Demek ki 
teit~ifimi dikkate almış, vaziyctimizlc 
alakadar olınu§, geliyor. Görüyorsun 
ya .. hayat mızda büyük bir fırsat cLcie 
ctmiı oluyoruz. 

- Yok canım? 

- Evet ya .. Hem o kadar büyük 
bir fırsat ki, sadece amcama birnz iti· 
bar ~tmekle bu fırsattan istifade ede. 
teğiz. Eğer onu memnun edersen, c. 
min ol ki Zebra, istediğimiz her şeyi 
yapar. 

lfodretin heyecanı Zehraya da slra· 
)'et etti. Ve Zehra birdenbire Kudre· 
tin boynuna atılarak .onu 8ptü. 

- Bravo, dedi. Bravo kocacığım. 
Nasıl olmuı ta bu mükemmel fikri diL 
tünebilmiısin? 

Sonra bu hareketine pişman olmuş 
gibi, bir'denbire yüzünün ifadesi de -
fişti: 

- Olmaz, dedi. Amcan buraya ge. 
leınez. Gitsin, bir otelde yat61n. 

- Fakat nasıl olur karıcığım. Am.. 
camın otelden hoşlanmadığını bilirsin. 
Bundan başka, elimizde bir fırsat var· 
ken nasıl kaçarız? 

- Gelsin ama, halam ne olacak? Q. 

nu evine gbnderip keyfini mi bozaca· 
fa? 

- Ama elimize gelmit .olan bir ni.. 
ıneti geri mi tepeceğiz? 

- Ne olursa olsun. Bir milyon lira 
kazanacağımı da bilsem, yine halamı 
kırar.lam. 

- Fakat sevgilim ... 
- Amcan, evimizde bo~ oda olduğu 

zaman gelsin. 
- Sen amcamı bilmiyor musun? E

ler şimdi ona fena muamele edersek, 
bir daha yüzümüze bakmaz. 

Zehra, söz dinlemiyordu. 
- Halam gitiği zaman gelsin, de • 

dl. Yani on beş giln .sonra.. Sen ona 
bir telgraf çek. Böyle söyle ..• 

- Niçin böyle yapıyorsun benim 
gt}zct kancığım, neden inat ediycnun? 
lfmizi de elden kaçınyorus. Halanı 
'iSiliyemez misin ki? 

I 

,1': 
// 

,ı' , 
/ 

- İmkanı yok. Halam kalacak. 

• • • 
Ertesi gün Kudret, derin bir iç sı

kıntısının ~ndercsi içinde .dünyaya 
geldiğine pişman bir haldeydi. Fakat 
daha ertesi gün amcasına bir telgraf 
çekmeğe gUçlüklc karar verebildi. Ni
hayet aile yuvasını bozacak değildi 

ya... On beş güne kadar kendisini 
beklediklerini münasip bir surette ken 
disine bildirmekten başka çare yoktu. 
Fakat bunu bir u.auliyle söylemek li· 
zımdı. Karısile istişare etmek üıere 
eve geldi. tşliyeceği kusurun a~rhğı 

altında eziliyor ve ileride görmesi muh 
temel olan zarardan, daha şimdiden 
ürldiyordu. 

Fakat kapıyı açar açmaz, karısını 
emsalsiz bir neşe içinde buldu, Zeh· 
ra Kudretin boynuna atılıp onu tonı • 
bul yanaklarından §apır şupur öpüyor
du: 

- Ne var ayol? Ne oldu böyle? 
- Amcan istediği zaman gelebilir. 

Telgraf çekmeğe iüzum kalmadı. 
Kudret §imdi .sevinmişti. 
- Ne dedin? .. sahi mi söylilycrsun 

Zehra? 
Zehra, her zamankinden <laha taze 

ve diri bir hareketle: 
- Evet; dedi. 
- Fakat halan ne olacak? 
- Halam gitti. 
. . . . . . . . . . . 
Bu hadise üzerinden beş altı gUn 

geçmemişti ki Bay amca teşrif ettiler. 
Kudret ve Zehra, onu izu için elin. 
den çeleni arkalanna koymuyorlardı. 
Nitekim Ba ... amca, pek mcm.-ıun kal.. 
dı. Evden, yemeklerden, kendisine g8a 
terilen itibardan pek hoşlanmı§tı. Ay· 
ni zamanda, §.!hrln en işlek caddesin· 
kJ ayak Ustü lokantasını satın almnk 
fikrinden de hoşlandı. Hatt~ daha ileri 
giderek Kudrete bu dükkanı satın al· 
ması için para da verdi. Şimdi dükkan, 
vızır vızır iıHyor, içerisinde de ayrı. 
ca dört adam ekmek parası kazanıyor. 

Bay amca tekrar memlekete dön -
dUkten sonra bir akpm, Kudret ye • 
mekten sonra keyifli keyifli kahvesini 

Y IKINCITEŞRIN 1938 

(' illlil9filjj A 1 manca müterci 
BUGÜN KALKACAK VAPURLAR 

(Ege - 12 Xarııdenl:r:e), (Uğur - 9.30 
lzmllc), (Sus - 16 Mudanyaya), (Kou
)'U - 10 ~lcrsinc) knlkncnktır. 

GELECEK VAPURLAR 

(Ankara - 12.30 Knradenizdcn), (Bur
sa - 15.30 Dnrtındnn), (Suc; - 11.35 Mu· 
dnnyau:ın), (Kocaeli - 17 lmrozu:ın) se
lcccktir. 

ruRAN TiYATROSU 
inik Snn'atkArı Na,ıt, 
Otuyucu: SEMiHA 
MiSEL Yaryetesl 

birlikte .. 
TAYYA/l ZADE 
Komedi 3 perde 

t>ANS, SOLO, DtlET .. 

içerken, kansı Zehradan sordu: 

- Yahu, şu halanı evden gönder -
mek için ne yaptın, nasıl bir yolunu 
buldun da .cnun gönlünü kırmaksızın 
başımızdan savabildin? 

- Hiç bir yol bulmadım. Kendili
ğin.den gitti. 

- Kendiliğinden mi gitti? Fakat 
niçin? Benim öğrenmek istediğim bu ... 
Niçin iİtti? 

Zehra tereddüt ediyordu. Fakat ni -
bayet baklayı ağzından çıkardı: 

- Doğrusunu istersen Kudret, dedi 
daha fazla tahammül etmeğe mecali 
kalmadığı için çekilip gitti. O, pek· 
füa bilirsin ki, benim gibi alışık değil. 

- Neye tahammül edernedi canım; 
söylesene! .. Neye tahammül edemedi? 

Zehra meyus bir yüzle pencereden 
dışarı bakarak cevap verdi! 

- Senin her şeye bir kusur bulma
na; kendisıne kusur bulmana: yaptı. 
ğına, yediğine, gezdiğine, baktığına 

b:r kulp takmana, hulasa onun tabi.. 
atine karşı bum lavırmana; bir şeyi 
beğenmemene daha fazla tahammül e
demiyeceğini söyliyerek çekilip gitti. 

-SON,... 

; 

Askert Fabrikalar umum mUdUrlU ğlinden: 

Almancadan tUrk!;eye ve tilrkçede n nlmancaya. mükemmelen 
muktedir bir mütercim alınacaktır. Almanca ile beraber fransızcayı 
nt derecede bilenler tercih olu:ıncaktır. · 

İsteklilerin §arttan öğrenmek Uzer e birer istida ile umum mUdilrlU 
racaatlan. (8030) 

Siyasal Bll~ller Okuluna alınacak doçe 
ve asistanların seçme şartları 

Siyasal Bilgiler okuluna üç doçent, Uç asistan alınacaktır. Doçe.:ı 
maaşı baremin altıncı derecesi olan yetmiş liraya kadardır. Asistanı 
remin onuncu derecesi olan otuz beş lira Uz.eıfoden maa§ verilecektir. 

Doçentler aşağıdaki ilim branşları f çi:ı alınacaktrr. 
ı - Amme hukuku 
2 - Husust hukuk 
3 - İktısat ve maliye 
Astistanlar aşağıdaki ilim bransla ,.1 fotn sılm~rsıHn· 
1 - Sosyoloji 
2 - Tarih ve coğrafya 
3 - tktısat ve maliye 
Doçent olmak iç1n aşağıdaki §artla n haJz olma.K l~zımdır: 
a) Siyasal Bilgiler okulundan ve üniversite fakUltelerinden veya ecn 

memleketlerde bunlara muadil bir müesseseden mezu:ı olmak. 
b) Doçent tayin olunacak branşa. ait bir eseri bulunmak, (Bu eser b 

mış veya basılmamış olabilir. 
c) Bir ecnebi dilini çok iyi bildiği tahsil vesikalarından anlaşılmak 

okulda. yapılacak imtihanla sa.bit olmak. 
d) Talimatnamesi dairesinde yapılacak habilitasyo:ı imtihanını başar 
Bu §artlar dairesinde doçentliğe tn lip olanların ikinciteşrinin sonuna 

dar hal tercUmelcrini gösterir birer istida ile dircl-törlüğe müracaatları lA 
drr. Habi!itasyon imtihanı birincikanu ı:ıun ilk haftaf:ında yapılacaktır. 
tan olabilmek için aşaffıda. yazıb şart lar Iaznndır. 

a) Siyasal Bilgiler okulundan ve ü nh ersite fakUltelcrfnden veya e 
memleketlerde buna muadil milesses el erden mezun olmak ve ecnebi dill 

den birf :ıl lAyıkile bilmek. 
b) Tnlimatnnmesi dairesinde aç~la cak imtihanda muvaffak olmak. 
"İmtlhanm icra şek1ini talipler mil esseseden öğreneb!lirler.,. 
imtihan bfrlnciklnunun beşi:ıci, altıncı, yedinci giinlerlnde yapılaca 

Taliplerin hal tercUmelerini gösterir bir istida ile ikinciteşrin sonu:ıa ka 
okul direktörlUğfuıe mUracaatlan lazı mdrr. (4545) (7936) 

Türk Hava Kurumu 
26 nccı ter~D p 

BüYüK PiYANGOSU 
Birinci keşide: 11 ikinciteşrin 938 dedir. 

Büyük ikramiye 40.000 liradır 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle <20.000 \'e 10. 

liralık ilti &det mük§f at vardıı _ 
Yeni tertipten bir bilet alarak ıştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyangon 

aıesut ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz .• 

......................... 
T. C. Z 1 R A A T B A N K A S 1 

Kuruluş tarlhl: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi: 262 
Zirai Ye Ucaıi ber nerl banka muameleleri 

-

, 

Paıa biriktirenlere28,8001ira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve lbbarsız Tasarruf he!'aplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senecıe 4 dcfn r:ckllecek kur'a ile aşağıdaki 
pldr.a gHre ikramiye dağıtılacaktır: 

t Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 600 
4 •• 250 

40 .. 100 
100 .. 60 
120 .. 40 
160 .. 20 

.. 
" 
•• 
• " 
" 
" 

2.000 .. 
1.000 
4.000 
6.000 
4.800 
3.200 

•• 
•• .. 
•• .. 

' 

1>1KKAT: Hcsaplıırındakl paralar hlr """«' l<'lni1e 1')0 llrn<ları aşa. 
(.:ı r!fü:nıiycnJcre tkrnmlyc çıktığı takdlrt'le o/, 20 fazlaslyle \'erUe
rcktlr. 

Kur'alar senede 4 defa, ı Ey1U1, l Birlnclktl.nun, ı Mart ve ı Ha 
ztrıuı tsırlh1Prln'1A tf'kllet-ektlr 
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Nede-n 
' 

~spini 'P 

Çünlcu""~SPIRIN "Se-ner~ 
d~nberi ... her türlü sog-uka~ - ~ 

aınlıkJarına-ve'"'ağrdara karşı 
1 ....:_:: 

tesıri!saşrnazjbir . ilaç olduöunu 
isbaf ... etmisfi;: - - - ...... _ - ' 

A S _P-. 1. R 1 N in fesirindell - .. 

• 

emin~lmak için lütfen 

sına_dikkaf;edinfz. 

Askeri Fabrikalar 
ilanları 

lllnkkale yaptırılacak kalörifer 
tesisatı 

Xahm.L-l edilen bedeli H0.000 lira o
lan Kırıkkalede yaptırılacak kalörifJ. 

teel!ıatı askeri fabrjkalar umum mildilr 

lUğil merkez satın alma komisyonun

ca 16 birincikS.nun 1938 cuma günü 

saat 11 de kapalı zarfk ihale edilecek-
tir. 

Şartname 7 lira mukabilinde komls. 
Y.Ondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat ola.:ı 

8250 lirayı havi teklü mektuplarını 

me.zkQ.r günde saat 10 na kadar komis. 

yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
Sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerinde. 
ki vesaikle mezkilr gün ve saatte ko
misyo:ıa müracaatları. (7S53) 

lstanbul Komutanlığı 
: ·, ! •n.ı. ima Kom isvonu il:lni v· 

Askeri müzede tarrJrat yaptırılaca. 
ğından açık eksiltme ile ihalesi 14 iki.:ı
citeşrin 938 pazartesi günü saat 11 de 
yapılacaktır. Muhammen ke§if bedeli 
2379 lira 82 kuru§tur. llk teminatı 179 
liradır. Şartname ve keşü cetveli be
deli mukabilinde inşaat şubesinden a
lınacaktır. 

İsteklilerin ilk teminat makbuzu ve
ya mektuplarile 2490 sayılı ka=ıunun 2 
ve 3 maddelerinde yazılı vesikalarile 
vilayet nafıa fen müdürlüklerinden i. 
haleden en az sekiz gün evvel alacak. 
lan vesikalnrile beraber belli gün ve 
saatte Fındıklıda komutanlık satın al
ma komisyonuna gelmeleri. (7996) 

ZAYİ 

Tatbik mülıürümü knybetıim. Yenisini 
çıknrncnğımdan eskisinin kıymeti olmndı
lıını rnın ederim. - Çainlca rassrnirnrı 

köyü heyclimlen Murat Kıray. (27210) 

r k""' .,.mar a.! 

~ ....................................... , 
Son ke~idede piyanko biletinden 200,000 lira Kazanan Küçük Bayan S OFYA söylliyor: 

(Bana bu büyük serveti TEK KQ L L LJ c EM AL kendi elile aeçti 
kazandıran bileti ve verdi. 

Son keşidede : Piyanko biletinden 15, 000 lira kazanan Muğlada piyade alayında Yüzbaşı Bay Hilmi söylüyor: 

(Bana bu büyük ikrami- TEK KOLLU CEMAL kendi eliyle seçti veba· 
yeyi kazandıran bileti na posta ile gönderdi.) 

(Anadoluda - Rumelide) (Denizde . Karada) (Vapurda - Şimendiferde) (heryerde. herkes) söylüyor: 

T Kollu 1 • 
1 e • 

1 
Sahibi CEMAL G Ü V E N şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etti 
İşte bu sebepten: PlYANKO bileti denilince evvelemirde (TEK KOLLU CEMAL) batıra geliyor, ve herk.es; 

harp meydanında bir eşini bırakan tek kolile iktısat sahasında çalışan bu malUl mütekait subayın gişesine ko~uyor 

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

istimlak dolayısile gişemiz aynı ca.dde U
zerinde Bahçekapıya doğru EMLAR 

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

(tSTANBULEMINöNUTEKKOLLU CEMAL GiŞESi SAHiBi CEMAl GUVEN) 

L 
u 

E 
L:-ı 
,. 
M 
E 
~ 
c~ 
u 
A 
T 

c;öz hekimi 

Dr. Murqd Rami Aydın 
Taksim - Talimhane, Tarlabaşı 

caddesi No. 10 Urfa apt. 
Tel: 41553 ............. ~-----

Dr. Hafız Cemal 
Oahiliyc mütehassısı. Istanbuı 

Divanyolu. No. 104, Tel: 22398 

l\IEVLÜT 

Babam lzmir Sayln\'I merhum General 
Kfızıın lnoııcın nılmna illıar edilmek üzere 
t!.l:ıs senesi lkincileşrinin 3 iiuC'ii perşem
be giinü s:ınt l I de Beyazıt c:ımii şerifinde 

mevlidi nebevi kırn:ıt t·ılilcccı'.linden hil
cüınlc nkrnhamızııı \'C merhumu sevenlerin 

• 
• 

Cerrahpaşa hastanesine lüzumu ol an ve hepsine 4712 lira bedel tahmine" 
dılen 11 kalem malzeme ve 390 düzü ne röntgen filmi ve ellişer kutu Reveti· 
tör ve Fiksatör açık eksiltmeye konul muştur. Listesile şarbamesi levazıIJl 
müdürlüğünde görülebilir. 

İstekliler 2490 sayılı kanunda yazı h vesika ve 355 lira 40 lruru.şşluk ilk te" 
rninat makbuz veya mektubile beraber :'.17 .11-938 perşembe gUnU saat 1j 
buçukta Daimi Encümende bulunmalı dırlar. (f) 8042) 

- ~eniz ·( L·eyaz:ı~ · .. s~t~ınaıma 
· ·:: ~.. · ~.~)·:11:1 .s.v..Q'!l.~t-~·., i _I ~ nJ Çl._r '-·. '. 
•, . 

1 - 'falımın edilen bedeli j6114 lira 13 kuruş olan 10i900 kilo snbt111' 
ı ikinciteşrin 938 tarihi:ıe rastlıyan salı günü saat 11,30 da kapalı ıarfl• 
alınmak Uzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 2708 lira 56 kuruş olup şartnamesi komisyondaJl 
181 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. eri 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunu :ı tarifatı dahilinde tanzim edeceld 
kapalı teklif mektuplarını en geç bel !i gün ve saatten bir saat evvelinC }{S" 

dnr Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına \'ermeleri. (74 52) 
• • • • ç. 

-------------• hazır bulunm:ılarım önl.'mle rica ederim. 1 - Tahmin edilen bedeli 23145 lira elli kuruş olan 119.000 kilo pirttl,. 
17-11-9~8 tarihine raStlıyan ~rşembe günü saat 14 de kapalı zarf usuıile Dr. Necaeddin Atasagun ---A•l•e•m•d•a•r-s.in•e•mmma•sı 1 Kızr: Niran reımerı. 

Sabahları 8,30 a kadar ve akşam. iki film "4n,..,...ı~ı'""""""""ıtttllllttıtlffttıUl"1 

ları 17,20 de L:ileli Tayyare Apr. 1- Üç ahbap çavuşlar. Sahibi: ASIM US 
2 nei daire Ne. 17. Okuyucuları-

' mrzdan para almaz. Tel: 23953 2 - Saadet durağı.. . Neşriyat Müdürü Refik A. Scvengil 

--•J 111117Xtas "'*"""' uı z:......-.sıın•ı• 

lmmak üzere eksiltmeye konulmuştur. dııJ' 
2 - Muvakkat teminatı 1735 lira 92 kuruı; olup ~artnamesi komisyorı 

her gü:ı parasız olarak alınabilir. ·teri 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı knnun ıın tarifntı dahilinde tanzim ed~cel< 1<~· 

kapalı teklif mektuplarım en geç belli gün ve santten bir saat evveıınc 
dar Kasımpaşada bulu:rnn komisyon başkanlığına vermeleri. (7968) 


