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Çek fJ> Macar ihtilafı dün akşam Viyanada hat/edildi 
Büyük önderimiz Atatürke Çeko~l~vaky_a bir kısım 

l
'J•· •• •• •• b t .l arazıyı gerı verecek 

Onbeşinci 'lJ_l uo':'umu munase .e ! e Tahkimname dün akşam hakem-

devlet reıslerınden çok samımı ler huzurunda imzalandı 
ve dostane telqraf lar qeldi 

Reisicumhurumuz da samimi Cumhuriyetin on beşinci yıldönümü 
münasebctile Cumhurbaşkanı Atatürk 
devlet reislerinden tebrik telgrafları 
almış, bunların her birine ayrı ayrı ce 
vaplar vermiştir. 

Fransa Rei.:Jicumhuru, Alber Lebrön 
tclgrafıııda. şöyl~ diyor: 

"- Türkiye milli bayramı münase. 
betile ekselansınıza çok hararetli teb· 
riklerimi ve şahsi saadetleri ile Tür • 
kiye Cumhuriyetinin refahı hakkında· 
ki çok samimi temennilerimi arzede. 
rim .• , 

Delçika Kralı Leopold'ım telgrafı : 
"Ekselansları:ıa yurdunun refahı 

için olan hararetli temennilerimi ar • 
zederim.. ı 

Mısır Kralı Birinci Faruk'un telg • 

rafı: 
"Şahsiyetiniz ve asil Türk milleti i" 

çin olan en iyi saadet ve refah temen.. 
nilcrimi arzederim. 

Sovljct Sosyalist Cumhuriyetleri Bir- · 
Uği Merkezi icra Ifomitesi Ba§kanı 

Ka 'eni>ı'in telgrafı: 
"Türkiye Cumhuriyetinin on beşin:. 

ci yrldönümti münasebetile samimi teb 
riklerimle dost Türk milletinin saadet 
ve refahı içi:ı olan en iyi temennileri• 
mi kabul buyurmanızı rica ederim .• 

Elen Kralı Jorjun telgrafı: 
"Milli bayram münasebetile şahsi 

saadetleri ve dost ve müttefik asil 
Türk milletinin refahı hakkındaki en 
samimi temennilerimin kabulünü ek -
sela:ısımzdan rica ederim . ., 

(Sonu Sa: 8. Sü: 1) 

cevaplar verdiler 

Vstte Başv~1dl Cel<i!, Rrıı;ar A tatürkiln nıtfkunıt o7iur7,·cıı ... 
Altt·~ M~cli~in toplan tısrndan bir görünü~ 

Rus-Japon hududunda l M~e=r~e~y~ınY:!ek-. b , h Ad ' ld küllerile alakasını kesti 

l/e n l l r a l se o u ~okyo, 2 (~.A.)-: İmpa~atcrun hu. 
zurıyle heyetı umumıye halınde topla-

1 k 
• J a $ k er i y- fa 1 a n d 1 nan meclisihas, Japonyamn Milletler 1 a p Q n a Cemiyetinin bütün teşekküllerilc teş • 

. • b ·1J· • • riki mesaisine nihayot vermesi hakkın. 
Tokyo, 2 (A.A.) - Domeı aıansı 1 ırıyor. M daki kararı ittifakta kabul etmiştir. 
Hsinkingden gelen haberlere gö;e! Ja!'onya ve ançu· Tokyp, 2 (A.A.) - Domei Ajansı 

'kov hükumetleri yeni bir hudut hadısesınden d~layı So.v· bildiriyor: 
yetler Birliği hükumetine birlikte bir protesto gondermış· Ehan °.11~taka.sın1 mlidafaa eden Çin 
l d• kuvvetlerını takıp etmekte olan Japon 

er ır. . . d h Ad. i şudur: krtalan Hankeu'nun 60 kilometre gar-
M evzuubahıs yenı hu ut a ıses . l ve ı·kı· bin.de kain Hanşuan ile Uşang'ın 35 

.. · · d.. h dudu geçmış er 12 kadar Sovyet suoarısı un U kilometre cenubunda kain Uangliki'yi 

Japon askerini yaralamışlardır. işgal etıni~lerd.ir. 
.. Şungking, 2 (A.A.) - Çin Ajansı 

Avam Kamarasında Çemberlayna bildiriyor: 
Hunnan, Szeşuen ve Yunnan valile. 

Y 1
• n e ş ,· d d et 1 e h Ü c u m e d i 1 d i ri halkı nihai zafer i~in mümkün elan 

her türlü fedakarlıkları yapmağa davet 

1 s p a n y" ada h aı a 90 ed•n beyannamele< neş,.tmişle<dic, 
Me(•lis Reisinin 

bin italyan varmış! Basınnı~ı~~~~n~!e!imünasebe 
Londra 

2 
(A.A.) _ Avam kama- 1 arzedilen mesele, İngiliz - İtaly~n til•J yliksck makamlara çekilen tel-

rasrnda, İngiliz _ İtalyan anlaşması- anlaşmasının iyi vey~ut fen~. oldugu graflara verllen cevaplardan bir ltıs-
run tasvibi hakkındaki takriri müdafaa değil, fakat bunu ta.tbık mevk~~~e. koy- rnınr yazmıştık. 
eden Başvekil B. Çemberlayn uzun bir ma~ zama~rnın .g.e~ıp gelmedıgının ve Bilyük Millet Meclisi Reisi AbdUl-
nutuk söylemiş ve ezcümle demiştir merıyete gırmesı ıçın !art olan ~~y.ıtla- halik Renda da Birlik Başkanı Gire. 
k". nn yapılıp yapılma.dıgırun tesbıtıdır. sun Mebusu Hakkı Tarık Usa, şu tel-
ı. . On bin İtalyan gönüllüsü, Ispanya. grafı çekmiştir: 
- Bu takrir, Avrupada sükunun av

deti yolunda ileriye doğru atılmış yeni 
btr adımdrr. Bu takririn mülT'kün ol. 
duğu kadar çabuk tasvip edilmesi şa. 
yanı arzudur, 

Bugün Avam kamarasının tetkikine 

dan geri çekilmiştir. Bu miktar, ora. "Kongrenizin toplantısı mlinasebP 
da bulunan piyade kuvvetinin yarısı tllı- gösterilen duygulara teşekküre_ 
demektir. B. Mussolini bana, ademi der, saygılarımı sunarım.,, 

müdahale k~mitesinin planı tatbik e- ı~...,.ııo; ; v.,...~~~~ 
.(Soııu Sa: 8. Sü: 4). 

(Yazısı 8 incide) 

Muharrir Celal Nuriyi 
de kaybettik 

Tanınmış muharrir Celal Nurinin 
dün öğleden sonra saat birde vefat et. 
tiğini haber vermekle müteessiriz. 

...::; 

Celfil Nuri uzun yıllardır damar ser~ 
leşmesinden rahatsız bulunuyordu. 
Epeyce bir müddet evvel şiddetli bir, 
kriz geçirmiş, fakat son zamanlarda 
perhizkar bir ya§ama ile beraber tabit 
blr halin sükunu i!iinde idi. 

Şişlide Osmanbey Şair Nigar soka~ 
ğında Feridiye apartımanındaki daire
sinde muntazam, zengin bir kütüP"
hanenin koynunda onu ölümün tchdi. 
dinden uzaklaşmış bulan dostlan sevi1 
niyorlardr. Dün ansızın saat on üçte~ 
hayata gözlerini yumduğunu öğrenen· 
ler Türk irfanından bir kıymetin daha 
sön.düğünü görerek acındılar. 

M crh.um Oclô.l Nuri 

~~~~~· 

art .. gün·· 
Her sene milyonlarca basılıp bütün dillere tereli· 

me edilmi§ olan bir eser 

Karamazof Kardeşler 
Hakkı Silba Gezginin cazip kalemlle 

gazetemiz tarafından TUrk ede-
biyatına hediye edilecek 

Bu e~~~i~ dünya şaheserleri arasında birinci safta 
geldıgını habrlatmakla okuyucularımıza roman 
hakkında en isabetli fikri verdiğimizi ümit ederiz. 

Avnı gün ·ç·nde 

OKBO A 
Yazan: Kadircan Kafh 

lslamllğın ilk neşri senelerinde 
itan imparatorluğunun son 

günlerini canlandıran 
büyük bir eser 

Atk ~ğruna feda edilen taht - Türk ilinin adsızla .. 
rı . .- ~ır gecelik aşıklannı aslanlara yediren kadın 
hukümdar • Kanlı ziyafetler • Harp filleri • Çöl 
d.en gelen sel - Mukaddes yüzük - Taht deviren 
hın atlı ve daha birçok harikulade mevzular •• 

Yine cumartesi aü ü · 
ı1eyecanu oır zabıta romanı 

ik Yü 1 ·Adam 
Londrayı dehşet içinde bırakmı• olan bu adam 
kimd. ? ~ 

ır. 

Bunu tefrikalan takip ederken öğreneceksiniz. 
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Müstemleke işinde Italya 
Alman talepleri ileri sürülmeden 
are e e geçmeyi muvafık bulmuştu 

Beynelmilel buğ
day konfE ransı 

Yakında Londrada 
toplanacak 

Beynelmilel buğcay piyasasını ve 
ouğ~ay satışlarını bir nizam altına al. 
mak, gerek istihsali gerekse ihracatı ar 
tırmak maksadiyle bu yıl içerisinde 
Londrada büfün buğday isti'.ı~l ede-n 
memle1;etlerin iştirakiyle beynelmilel 
bir konferans bplanınasına karar ve
rilmiştir. 

Bu konferansa memleketimiz namına 
toprak mahsulleri ofisi davet edilmi~ 
olduğundan bu hususta icabeden ha
zırlıklara haşlanmıştrr. 

Öğrendiğimize göre, beş yıl evvel 
Birleşik Amerika devletlerinin teşeb
büsiyle beynelmilel bir buğday konfe. 
ransı toplanmak istenmiş ise de bazt 
Clevletler noksanları olduğu cihetle bu 
konferansa i~tirak etmemişlerdir. 

Bittabi bu yüzden toplanan ~onfe. 
ranstan da istenilen netice elde edile.. 
memişt:r. 

İşti • .ı '~ etmiyen devletler arasında 
çok iyi bir buğday istihsal memleketi 
olan Arjantin de bulunmakta idi. Ar
jantin hükUnıeti konferansa gör.ccrmiş 
olduğu bir mektupta. ambarlarının nok 
san bulunması dolayısiyle alınması la
nmgelen tedbirler olduğu takdir.ele bu. 
na muvaffak olamıyacağını bildirmişti. 
Bu defa Arjantin ambarlannr tamam
lamış olduğundan iştirak etmeğe ka • 
rar vermiştir. 

Konferanstan çok iyi bir netice alı
nacağı kuvvetle umulmaktadır. 

Dokııma imalatı için Malat
yada fabrika kuruluyor 
ÖnUmilzdeki yılbaşında Malatyada 

yeni bir pamuk ipliği ve C:okuma fab
rikası kurulacaktır. Bu hususta bir 
mU<ldettenberi yapılmakta olan tetki. 
kat bir hayli inkişaf etmiş, fabrikanın 
proje ve kadrosu hazirla.:ınıı$tir. 

• --··-· ...-ww ............................ _. 1 WM••••••••-••••••••••••·------••·---··-----·---... --.... --·-• ............... .. 

! Orta Avrupa meselesinin hallolunmuş bulunduğu bugünleı·de müstemleke işi yine
1
! 

i h · kendisinden bahsettirmeğe başladı. Almanyanın angi eski müstemlekelerini istiye-i 
J ceği ve bunların kendisine verilip verilmiyeceği münakaşa ediliyor. Bu arada, müstem-: 
İ lekelerin, sahibi bulunan memlekete fayda getirmediği de ileri sürülüyor ve misal ola-~ 
i rak ltalyanın Habeşistanı fethinden pek istifade etmediği gösteriliyor. i 
f On sene Taymis gazetesinin Roma muhabirliğini etmiş olan lngiliz muharrirlerin- i 
: den Makarteny diğer bir arkadaşı ile beraber "/talyanın müstemleke siyaseti,, ismilei 
i bir kitap neşretmiştir. Kitap hakkında çıkan ve dolayısile bu meseleyi tahlil eden biri 
i l ! yazıyı a ıyoruz: ~ 
:_ .................... --........................................ ----- ........... .._. ........................................ _ ......................................... : 

Bugün siya:;i harpte faaliyetlere ha· 
kim olanların diktatörler dduğunu 
herkes kabul eder. Bu şüphesiz ki, yu. 
muşak hareket etmekle büyük bir siya.. 
set tutulamıyacağmr gösteriyor. Dik • 
tatörlük idarelerinin müstakar bu· 
lunmalarından ettikleri istifade de bu-
rada görülüyor. 

Meseia, on altı senedenberi İtalya. 
nm harici siyasetini B. Mussolini ida. 
re ediyor. Şüphesiz ki önünde, hazır. 
lamak i~iıı uzun bir zaman olmasaydı 
Habeşistan·n fethi gibi mühim bir işi 
başarmasının hemen hemen imlı:aru 
yoktu. 

Bununla beraber B. Mussolininin 
harici s.iyasetinde biç te yeni bir şey 
yoktur .O da kendisinden evvelkilerin 
açtığı yolda yürümekten başka 1ıir ııey 
yapmamıştır. Esasen bu, bizzat B. 
Mussolinin işaret ettiği bir noktadır 
ve bunu iktidara çıktığının daha ilk 
günlerinde söylemiştir. 

Çek gayretkeş bir mildahinin sözle
rine cevap vererek, yepyeni bir harici 
siyaset tuttuğuna dair ileri sürülenleri 
kabul edemiyeceğini söylemişti. 

- Harici 6İyaset hiç bir zaman yep· 
yeni ve kendine mahsus bir şey ola. 
maz. Bu siyaseti tayin eden bazı coğ
rafi, tarihi ve iktisadi amiller vardır. 
Onun için yepyeni ve bambaşka ola. 
ınaz. Yalnız, mü!takil olabilir. İtalya 
müstakil bir ıiya!et tutmıya karar ver
miştir. 

İtalyan siyasetinin esas itibariyle bir 
Akdeniz siyaseti olduğunu daha 1911 -
12 Türk - İtalyan harbi bile göster. 
mi;ti. 1915 te İtalyayı İtilaf Devletleri 
ile harbe girmeye razı eden ve Lozan-

B. Mussolini 

da imzalanan gizli anlaşma, 1917 de t. 
talyanın Sen Jan de Morien'de ileri 
sürdüğü talepler bu yarrmadamn bü
yük bir Akdeniz devleti olmak istedi· 
ğini gösteriyordu. 

MalUmdur 'ki, Verısayda İtalya ken. 
disini, kazandığı zaferin ganimetleri 
elinden alınmış saydr. Denebilir ki, 
tıpkı daha sonraları Hitlerizm gibi, fa. 
gizm de ktsmen, sulh muahedelerinde 
haksızlığa uğramıg olmaktan dolayı du. 
yulan kmden doğmugtur. 

tidir. Yeni yaratılan veya yeniden do. 
ğan milletler emperyalisttirler. Yalnız 
ölmek üzere olan milletlerdir ki müca. 
deleden çekilirler . ., 

B. Musolinin bu sözlerini seneler
denberi herkes bilir, beyaz k§.ğıtlar ü
zerine siyahla yazılmıştır. O halde na. 
srl oluyor da devlet adamlarının gözü.. 
ne daha fazla çarpmamıştır? Sebebi şu 
ki, B. Mussolinin emperyalist bir ideal 
güttüğü ciddi telakki edilmemiştir. 

balyada bile buna sadece milletin 
maneviyat:nı ve gururunu kuvvet!en. 
dirmek için ileri sürülen bir nazariye 
diye bakılıyordu. 

Bütün dünyayı ve bizzat İtalyan mil
letini B. Mussclininin bunları pek dd· 
di söylediğine inandırmak için Habe. 
şistan harbi lazım geldi. 

.y. .y. .y. 

B. Mussolininin siyaseti bir Akdeniz 
siyaseti olmak bakımından ananevi ol. 
duğu gibi ayni zamanda esasından da 
emperyalist bir siyasettir. Kitabın mü. 
ellifleri müfrit faşistlerin Mısır, Filis
tin, Malta, Kıbrıs, Tunus, Cezair, Fas, 
Korsika, Nis, Savoya ve Dalmaçyayı 
istemelerine pek ehemmiyet verilmiye
ceğini söylüyorlar. Fakat, buraları da 
İtalyanın beslediği ihtiraslar harkinde 
değildir. 

Bu ihtirasların, mesela İtalyanın iş. 
tirak eden galipler safında bulunarak 
çıktığı bir umumi harp esnasında ta.. 
hakkuk etmesine hiç bir mani yoktur. 

Mussolini siyasetinin bir devam ol. 
duğunu bize gösterecek en iyi misaller
den biri Habeşistanın fethidir. 

. 

Görünen, Okunan, Söl}lenen 

B. Muss.olini bu kini muhafaza et
miş, kuvvetlendirmiş, beslemiş ve lren· 
di arzularında kullanmıştır. Onun ar. 
zuları tamamiyle emperyalist bir mahi· 
yet mi gösteriyor? Bunu reddetmek 
müşküldür. Çünkü yüksek sesle ve bir. 
kaç kere bunu bizzat kendisi söylemiş
tir. 

General di Bono pek safdilane veya 
ileri bir gayretkeşlikle söylediği cöz
lerden öğrendik ki, Habeşistanın, ica. 
bederse kuvvet sarfı ile fethi, daha 
193.l sonbaharında kararlaştınlmıştr. 

1934 Kanunuevvelinde vukuagelen U
alual hadisesi demek ki bahaneden i. 
baretti. 

Ho anda 
ki Tür 

radyosunda
çe ne riyat 

"İtalyan Ansiklopedisi,, nde bilhassa 
şöyle yazmıştır: 

"Faşişt devlet kuvvet ve hakimiyet 
iradesidir. Bu suretle, Roma ananesi, 
bir fikir ve kuvvet halini alıyor. Faşist 
akidesinde "İmperium,. Eadece arazi, 
askerlik ve ticaret tabiri değildir, fkiri 
ve manevi bir mefhumdur. Bu, bir ki
lometre bile toprak fethetmiye lüzum 
kalmadan diğer milletleri idare eden 
bir millet demektir. (İmperium) için, 
yani milletin sayılması için mücadele 
faşizmin bir hayat tezahüratıdır.Bunun 
aksi, yani durğun 'oir ruh inhitat işare. 

1933 Kanunusanisinde B. Hitler ik
tidar mevkiine geliyor. Ayni senenin 
s~nbahannda B. Mussolini anlıyor ki 
Hitler bu mevkide tutunabilecek ve o· 
nun idaresi altında Almanya çok geç. 
meden büyük devlet mevkiini alacak. 

Dün ak§am radyomuzun mUmtaz 
apikeri, sadele~tikçe ve yeni kelime
lerle tlirkçeleştikçc gUzelle~n lisanı
mızla, sonra da iyi bildiği ve o kadar 
da iyi tela.ffuz ettiği franaızca, ingilizce 
:ve almanca ile .A::ıkara istasyonunu 
dinliyenlere Holnndamn P. S. J. ista~ 
yonunun türkçe nefµ'iyatta bulunaca.. 
ğmI bildirdi. 

PUrilzsUz ve çok temiz olarak ko
nuştuğu lisanlarla Holandanın hakkı
ınızda gösterdiği eseri muhabbete te
şekkür etti. 

Muayyen saatte IIr:lanı.1a istasyonu· 
nun meşhur spikeri ken:li lisanile hak. 
kmırzda izahat verdiktc-r. sonra Tilr
kiyenin sayın di:ıleyicileı-ine Holanda 
fJivesile ve türkçe olarak hita9ta bu
lundu ve bir mal'§, bir türkçe tango, 
fokstrottan sonra "Holımdayı seve
rim,, milli ı;ın.rkısını dinletti ve ne§ri· 
yatı onu:ıcu yıl mar~mı çalara.le bi. 
tirdi! 

• • • 

B ana bu satırl:ırı yazdıran şey, 
Holanda radyosu ile ve plak

larla yapılan neşriyat dP.ğildir. Buna 
zaman, zaman başka radyolarda da 
tesadüf ediyoruz. 

tirecek surette çalıştığını ve az za.. 
manda buna muvaffak olduğunu an
latmaktır. 

İkincisi de. yeni harflerimizin bir 
Holandallya güzel türkçemizi kendi 
~kesile dahi olsa okuttu. E-cak ve o
kuduğunu söyliyecek imkanları bah
şettiğini tebarüz ettirmektir. 

Hiçbirimiz ve hiçbir surette §Üphe 
etmiyoruz ki. üzerinde Lir hayli çalış· 
madan ve uğraşmadan bir ecnebi, hat. 
ta kendimiz bizim eski harflerimizle 
ne yazımızı okuyabilir, ne de okudu
ğunu söyliyebilirdi? Yeni harflerle bu 
gü:ı, dünyanın bir tarafında olanlar, 
memleketimizi hiç görmemi~ ve tanı

mamış dıı.hi oldukları halde tisannnı
zı okuyabiliyorlar. 

Bu harf inkılabının çc.!.c derin ve 
çok mesut neticelerinin A vrupada ye
ııi görllnmeğe başlayan ve yahut mem 
lcketimize radyo yollariie ye."li gelen 
emareleri ve dolay1sile isabetli karar. 
larm mesut ve mühim tecellileridir • 

• • • 

Ha ta ylı 

Almanya da İtalya gibi müstemleke 
istediği için, İtalya, Alman talepleri L 
leri sürülmeden, harekete geçmeyi mu. 
vaftk bulmuştu. (Leı Annal.) Armand 
Pierhal. 

mebuslar şehrimizd e 

B ir kısmımız tarafından bilinen 
bu bUyUk hakikatin, yine her

kes tarafından öğrenilmesine radyo
nu:ı hizmet ettiğini işaret ettikten 
sonra, ehemmiyetle meşgul oldukları-; 
na hiç şilphe etmediğimiz sayın Nafıa 1 
Vekilinden, radyo istasyonumuzun tec On b"'şlnci yıldönUmU şenliklerinde bulunmak üzere Hataydan An1~al'aya 

rübe neşriyatı esnasında tesadüI gele::ı Hatay Meclis Reisinin riyasetinde ki heyet dün sabah şehrimize gelmişler
edilen bazı kUçUk !nzaları berta · dir. Hataylılar buradaki tanıdık ve akra balarına misafir olmuşlardır. Birkaç gün 
raf edecek acil tedbirler almasını di. şehrimizde kaldıktan sonra Hataya gideceklerdir. Resmimiz, Dahiliye Vekili 
terim. ve Parti Genel Sekreteri Şükrü !{aya ta rafından Hataylılara verilen ziyafet es.; 

Giinüıı Akzsleri: 
..........._ __ &:::ıwııs-

__ ..., 3-! 

A T1NA, KA T1NA 
Son günlerde gaı.etelerin çok bah. 

settiği havadis, ''Atina, Katina,, bava· 
disidir. Altın kaça,kçılığı ve randevu. 
culuk yapan "Atina,, ile ona yardımcı
lık eden "Katina,, nm isimleri birbiri. 
ne ne kadar uyuyor! 

Buna benzer sözlere halkın dilinde 
pek çok ra:;tlanır: "Hacer, sece:-,, ''pı
tı pırtı", "çör çöp", "Kab kacak,, •'ta· 

kım taklavat,. vesaire gibi... Ancak bu 
kelimelerin ikisi bir araya gel~kle, 

istenilen toplu mana ortaya çıkabili. 
yo!··· Diğer bir tabirle ikisi bir adam 
ediyor. Atina ile Katinada olduğu gi
bi. . . " 
ECLENCELERveÇOCUK 
Asrımızın eğlenceleri hazan insanı, 

gecenin geç vakitlerine kadar - ken • 
di arzusuna rağmen - alıkoyuyor. 

Güzel, ala ... Kimsenin kimseye bir di. 
yeceği yok ..• Fakat yaşını başını abuş 
kimseler, ufacık çocuklarını ne diye 
yanlarında taşırlar?. Böylece o çocuk
lar da uyanacak merak, uykularını kay. 
betmekten gelecek zararla birlikte ar
tacaktır. Merak ettiği nisbette uyku. 
sundan kaybedecek. Nihayet sabahlan, 
pek tabii surette mektebine de geç ka. 
lacak olan bu ''yavru tiryaki,, yi ne ile 
adam edebiliriz? 

• • • 
iMZALARIN KIYMETi 
Avrupada, bilhassa Amerikada bir 

imza toplama merakı vardır. Hintli 
Gandinin imzastnı alan bunu bir !ngi
fü: lirasına, yani bizim paramızla altı 

küsür liryaa satabiliyor. 
Vindsor Dukunur. imzası bizim pa

ramızla 30 lira ediyor. Kansırunki 18 
lira. 

Müteveffa İngiliz edibi Kipling'in 
imzalı bir mektubu 180 liradan 200 li
raya kadar para getiriyor. İmzasız bir 
el yazısı ise 3 lira ediyor. 

Bir Amerikan mecmuası, dünyanın 
en yeni imza kolleksiyonunun Jak 
Faynhesg isimli Nevyor'klu bir ınüzI • 
yende bulunduğunu söylliyor. Bu adam 
kemanının arkasına, dünyanın üç meş. 
bur adamına imzasını attırmağa muvaf 
fak olmuş: Biri bugünkü Amerikan 
Reisicümhuru Ruzvelt, diğeri eski rei
sicümhur Huver, üçüncüsü tanınmış 
ilim Aynştayn ! 

Bizde imzanın ve el yazısının kıy. 
meti o kadar daraya konmamış, hele 
hiç umumileşmemiştir. Abdülhak mı.
midin imzası kaç para eder? Yani onun 
tarihi değeri mevzuu babsolmuş mu. 
dur? Ziya Gökalp, Şinasi, Cevdet Pa. 
şa, Ahmet Mithat Efendi, Namık Ke
malin el yazıları ve imzalarının kıy. 
metleri üzerinde çekişilmiş midir? 

Hiç şüphesiz ki maksat parada değil, 
hak edilmiş bir şöhrete gösterilen iti
nadadır. 

HİKMET MÜNİR 

Hallan ha va yollanna 
rağbeti arttı 

Son zamanlarda balkın hava yolları
na rağbeti bir hayli artmıştır. Bunu 
göz önünde tutan devlet hava yolları 
idaresi önümüzdeki sene için esaslı ba. 
zı teşebbüslere girişmek üzere tetki· 
kat yapmaktadır. 
Yapılan bir istatistiğe göre dört yıl 

içerisin.de İstanbul - Ankara hattında 
2628 yolcu taşınmıjtrr. 1451 kişi de 
tenezzüh maksadiyle tayyareye binmiş 
tir. 

' - - • ' t"' Ö • o '.il'·~ • "': :J.,a •": • '~ı 

Hlim bir kayıp 

Uzun seneler Millet Meclisi azalı. 
ğcnda bulun.mu§ olan Tekirdağı sayla.. 

VJ C.Clal Nuri tleri dün kııa bir rahat· 
aızlıktan sonra irtihal eylemiştir. Teli. 
fatmı ve eserledyle memleketimizin 
bilhassa kalem erbabı arasında kendisi. 
ne mümtaz bir mevki yapan mumailey. 
hin naşi bugün saat on birde Şişli Oa· 
manbey Şair Nigar sokak Feridiye apar· 
tımanından kaldmlarak cenaze naına. 
ZJ Beşiktaş Sinanpaşa Camiinde kılın. 
dıktan sonra Rumelihisarmda aile me.. 
zarhğma defnolunacakhr. Tann rah
met eylesin. 

Ben burada iki ı:ıoktayı kısaca zik· 
retmek istiyorum: Birincisi, radyonun 
~k kuvvetli olan pro)aganda hassa. 
ve hasletinden yeni istasyonumuzun 
tam manasile istifa:lc ettiği:ıi ve sesi
mizi bütün dünyaya !ıürmetle dinlet-- KEF nasr.:ıda. alınmıştır. • •••••••••••••• 



Açıhş nutkunu 
okurken 

"Kamutay,, ın yeni çabıma yılına 
&iritini açan "Atatilrk., nutkunu, hem 
büyük kaplayıcı bir idare bilançosu, 
hem de muazzam bir vatan müjdesi 
gibi okuduk. 

iç ve dıg siyaaamızdaki ferahlı ay
dınlık, puruzsuz, engelsiz akış, bu 
nutkun içinde ne ıüzel ıörünüyor 

Başka ülkeler~ kan ve ateı dalgaları i· 
le saran bunca f eliketler arasında, 
Türk aınırlarının bu tatlı huzura ka. 
•uşması, her şeyden önce, başlı başına 
bir devlet üstünlüğünün şahididir. 

Eski diplomatlar, Türkiyeyi keneli 
coğrafyasının kurbanı olarak gösterir. 
lerdi. Boiazlarm, bizim t~praklarımu. 
dan geçifini, kıtalar arasında en öneJDe 
li bir uirak oluıumuzu uzak, yakın 
her gaileye karışmamız için bir sebep 
&ibi ortaya korlardı. 

Ankara radyosu 
Tenor Tibo bir konser 

için çaiınlacak 
· Neıriyata baflamıı olan Ankara rad. 
yoıunun proıramına bu sene b::ynel. 
milel ıöhreti haiz sanatkarlardan bir
çoiu ittirak edecektir. 

&cümle mefbur tenor Tibo'nun 
memleketimize ıelerek Ankara radyo· 
sunda konser vermesinin temini düıü
nülmektedir. 

Ankaraya ıelecek olan Harri Bor'un 
temsilleri de radyo ile neşredilecektir. 

İstanbul radyosu da yeniden teçhiz 
edileceği için bu müddet zarfında r.eı. 
riyat yapamıyacaktır. 

Diğer taraf tan memleketimize gele. 
rek temsiller vermesi mukarrer olan 
mefbur Fransız: artisti Harri ~r'un 
büyük bir artist grupiyle bir haftaya 
kadar ıehrimize geleceği haber alın-

mııtır. 

Harri Bor önce Ankaraya ıiderek 
orada temsiller verecek, müteakiben 
htanbula ıelerek bir iki gün burada 

kalacaktır. ---o'---

Yoksul çocuklar isabet etmiyen 
Himaye Birlikleri yeniden k Ur Ş U n 1 a r 
toplantılanna başladı 

İlk okullar.ela okuyan yoksul çocuk. Tabanca çeken vurduğunu 
1.ırı doyurmak maksadiyle teşekkül e. zannederek dü§ÜP bayıldı 
den himaye birlikleri yıllık çalışmala- Çarşıkapıda bir handa oturan 'Ce iç. 
rının programını tesbit iç.in dünden tikleri su ayrı gitmiyecek şekilde arka. 
itibaren toplantılar yapmağa başlamıı- daş olan Hasan ve Hakkı, dün .... iddetli 
lardır, :s bir kavgaya tutuşmuşlardır. 
İlk olarak Beyoğlu 12 nci okul himaye Kavganın sebebi Caferin arkadaşına 
birliği idare heyeti tcplanmış ve birlik. metresinin yolsuz oldugunu ve gözünü 
ler yıllık varidatının 957 lira olduğu açmasını söyledigi içindir 
görüşülmüştür. Birlik bu yıl 100 çocu. Buna fevkalade hiddetlenen Hasan 
ğa yiyecek verdiği gibi müteferrik o. hemen elini cebine atarak çe!ttiği ta-
kul levazımı da vermiştir. bancasını Cafere boşaltmış, fakat attı-

o ğı üç kurşun da eli titrediğinden boşa 

Çocuk katil gitmiştir. 
Bundan sonra ha.dise komik bir man 

Y engeaini öldüren üç seneye zara almıştır: 
mahkiim edildi Tabancanın patlaması ile vuruldu • 

D 
ğu sanan Cafer "Yandım!,. diye ken. 

ün ağırceza mahkemesi suçu işledigi dini yere atmış, Hasan da aklı ba~ına 
zaman 15 yaşını bitirmemiı olan kü-
çük bir katil hakkında verdiği karan gelip işin dehşetini kavradığır.dan 
bildirmiştir. korkmuş, o da bir tarafa düşmüş, ba· 

yılmıştır. 
Bu küçük katil Halit isminde bir 

terlikçidir. Bundan iki sene evvel Ra. Yetişenler, iki arkadatın sapasağlam 
olduğunu görmüşler ve bir kaç kova 

mizde oturan Halit, bir hayli haşarı ol. 

işacetlec: 

Lise mezunu 
memurlar 

Yaun: Sadri Ertem 
Bir genç anlattı: 

••- Liseyi bitirdim, olgunluk imti
hanımı verdim; köye &İtmek mecburi
yetindeyim. Fakat köyde de ne yapa
cağım. Ancak babama çift itlerinde 
yardım edebilirim. Halbuki ben yüh. 

sek tahsil yapmak istiyordum. Buna 
ıöre hazırlandnn. Babam beni ancak 
lisenin sonuna kadar diıini aıkar k. 
anama kardeılerime ve itine aarfede. 
ceği paralardan keserek yetiıtirdi. 
Bundan sonra beni ıehircle besliyemez. 
Ben bir memuriyet aradım, dedim ki 
hem yüksek tahsilime devam ederim, 
hem de bir dairede memur olurum. Bu 
ıart içinde memuriyet bulamadun. 
Haklan da var. insan gündüzleri hem 
mektebe hem daireye devam edemi • 
yor.,, 

işte bugün de Türk ülkesi ayni tıcp· 
raklar, ayni ıeçitler, ayni kapılar üs. 
tUne yayılmıt bulunuyor. Fakat saida, 
&olda, cenupta ateı ve yanıın. aa~k
ları sardığı halde, ana yurdun üstün. 
den bir kızıl bulut, bir kıvılcım bile 
geçemiyor. 

Bütün Türkiye, büyük bir arı 'kova
nının tatlı uğultusu içinde, balların en 
le::z:tlis:ni ve en ö.,,lüsünü yapıyor. 
Yer.de makinelerin nabzı atıyor, :,:·:.fe, 
posta tayyarelerinin pervaneleri vml
dıyor. Dağlar deliniyor, demirler eri. 
tiliyor, köprüler beton ve çelik ç:ığla. 
Yanları &ibi derin uçurumlardan ap. 
)'or. 

su ile kendilerini ayıltmqlardır. 

O 
• f t ı • "' • d duğundan bir gün yengesi tarafından 

r m a n Ç 1 1 n.. 1 n e Silah atan Hasan, üçüncü sulh ceza 
~ karakola ıikayet edilmiş ve karakola mahkemesine verilmig, durugması so-

k f b 
"ka çağırılan Halide aklını bagma alması 

Gencin bana anlattığı noktada dik • 
kate layık olan, bir köylü çocu u • 
nun lisenin sonuna kadar şehirde tah· 
siline devam imkanını elde edebilme i 
ve lise tahsilinden sonra köye dönme i 
düşünmesidir. 

Fakat geri tarafı her lise mezun :.ı 
için mutada benzer bir haldir. 

"Ergenekon", Türk eutirinden bir 
parça idi. O hayal, buıün elle tutulur 
bir gerçek oldu. 

Bütün bunlar, nutukta birer harika 
gibi değil, olağan ıeyler pbi söyleni
yor. Bu, yalnız büyük bir tevazuun 
ınabsulU defildir. Arkasında bucünkü 
baprıp gölgede brrakacak bir hamle 
•e hu dilnyuı var, 

HcrlleıJin ufku, boyuna göredir, De· 

lıa~·"~~~ kaidesi üstünde oturanlar b&er 
bimalayaaı,, dırlar. Günefi, dai~dan, 
tepelerden, ovalardan çok evvel cörür. 
ler. 

Türk inkılibının hangi parçasnu ele 
alınanız abnu, hep bu büyük cerçek.. 
le kartılaııramız. Herkeıin olmaz de. 
diği teYler, onun pençesinde kıvrana 
kıvrana yenildi. Nutkun aaydıit ıeyler 
arasında öyleleri var ki, tabii gartlar. 
orta zekalar, nor;nal iradelerle ancak 
bir asırda baprılabilir hidiıelerdir. O, 
hunları bir avuçlulc zamana ıığdırdr. 
Zaten biltiln bir memleketi, battan ba
h koca bir milleti kendisine bağlayıtı. 
•dını kutuplara kadar yayıtı ve uçtan 
uca bütün dünyayı hayran editi bu 
)'\izden değil midir ki .•.• 

Oıküdar itfaiyesi 
Usküdarda Dotancılarda yaptınlan 

itfaiye binası inpatı bitmittir. Uskü. 
dar iıkele1i yanında çalıpn itfaiye bu. 
taya nakledilecektir. 

İtfaiyecilerin taavün aandığı 
Şimdiye kadar belediye taavün aan· 

dığına bağlı olan itfaiyeciler bu aan. 
d ktan ayrılarak yeni bir taavUn sandı. 
lı kurmuılardır. 

Yeni itfaiye teşkilib 
l>ahiliye Bakanlıiı tarafından itfai. 

)e teıldlitı hakkında hazırlanan 'kanun 
Cörüıülmek iizere Kamutaya verilmit· 
t• ır. 

Kanunun tetkiki bu içtimada bitiri
lerek tatbik mevkiine konmak Uı:ere 
l:>aJıiliye Bakanlıtına verilecektir. 
. Bu kanuna ıöre vıtandıflara asker. 

lik libl itfaiyecilik mükellefiyeti de 
konacaktır. 

-o-
Denize dütüp boğuldu 

3irketl Hayrlyenin 72 numaralı va· 
»uru dtln saat 17 de Boğaza akpm 
Poetaamı yaparke:ı vapurda bulunan 
l'olcuıardan biri Yalıkötkll önlerinde 
lbuvaaene.1 kaybederek deniY.e dUt • 

:.8!~~.~ ~~u~~.:olcunun" 

Yenı• bir ekme a rı ıı nunda 8 gün hapse mahkfun edilmiştir. 
tavsiye edilmiştir. 

kurulacak Yengesi Huriyenip kendisini kara. Münir Nurettinin konseri 
Değerli sanatkarımız Münir Nuret. 

Halkm biUıusa memleketin buh • kola fikayet etmesine kızan Halit eve 
.. n ... 

1 
ind k k "ht' k dönüşünde köşebaşında rastladığı yen- tin mevsimin ilk konserini 15 Teşrini. 

ranlı ,.:.uuer e e me 1 ıyacını ~- sani sah günü aktamı saat 21 de Bey-
gılamak üzere muhtelif yerlerde ve gesini terlikçi bıçağı ile birkaç yerin. oğlunda Fransız Tiyatrosunda vere. 
mühim miktarda ekmek çıkarabilecek den yaralıyarak öldürmüştü. cektir. 
ekmek f abrikalannm kurulmasına ka. Mahkeme Halidi evveli 15 seneye 
rar verildiği:ıi evvelce yazmıştık. mahkum etmiş, fakat yaşının küçüle el Konser için klbik musikimize ait 

Memnuniyetle öğrendiğimize gö.:e masını gözönünde tutarak bunu 3 sene yüksek eserlerle yeni bestekarların e. 
bu fabrikaların ilki Ankarada Orman indirmiştir. serlerinden ve halk türkülerinden mü. 
Çiftliğinde kurulacaktır. Bu hususa rekkep mutena bir program tertip edil. 

ait projeler tamamen ikmal edilı:ıia miştir. 
olduğundan pek yakında fabrika.:ıı; Orta tedrisat direktörii Münir Nurettin konseri her zaman-
temelleri atılacaktır. Fabrika yevmiye Şehrimizde bulunan orta tedrisat di· ki gibi sanat hayatımız için ehemmi. 
olarak 100.000 ekmek çıkarabilecek • rektörü Bay Avni dün de tetkiklerine yetli bir hjeket ve musiki meraklıta. 
tir. Bu miktar ise Ankaranm hemen devam etmi~tir. Dün yeni açılan yedi n için bcdiı bir ziyafet teşkil edecek. 

~~~:.,~mın uıühba;,?_o_r.ta,;.,;.;ı~~k~u~l~~· -g~=~~rm...a.ı~~ti~· ~~·k~tıı..-~·l~r~'·~ı~·•· -------t-i_r._...:.;...,;,,,;;..;.;.. ______ __. ________ _ 

A'lbradan IOnr& tstanbulda ve tz- Trı· ko lor tak 
mirde de yine bu ıuretle birer ekmek 1 m 1 
fabrikası kurulmuı için derhal faall. 
yete geçileceği haber a1mm11tır. Dünkü maçta Galatasaraya 
Gümiifıuyu • Dolmababçe 

yolu 
Güınliııuyu ile Dolmıbahçe arasın

da yapılacak yolun intaaına yakında 
batlanacaktır. Yel üzerinde bulunan 
tütün deposu 60 bin, kok kömürü fab
rikuı da 14 bin liraya istimlak ediL 

mittir. 

Madam Atina yine tahliye
sini istedi 

Tevkif edilen raadevucu Madam A
tlna geçenlerde kefalete rapten tah • 
liyeıini iıtemiı. fakat reddedilmişti. 

1 - 3 yenildi 

Bunda muvaffak olamıyan Madam 
Atina, dün başka bir usule müracaat 
etmit ve bir istida ile buta oldu~u 
söyliyerek tabliyesini latemiftir. 

Madam Atina, bugün muayeneye (}aZatasaray • Trikolor 
sevkedilecektlr. Pazar glinü Peraya mağlup olan Bundan sonra Galatasaray ağır bas. 

Çoban lbrahimin muha• Romanyanın Trikolor takımı dün de mağa baıladı ve nitekim 19 uncu daki-
kemesi bitti Galatasaraya 3 - 1 yenildi. kada Süleyman Necdetten aldığı pası 

Zincirlikuyu. civarında çobanlık ya- Saat üç buçukta Ahmet Ademin ha. kafa ile ikinci defa Romen ağlarına 
pan İbrahim ı.minde birisi, koyu.:ıla· kemligi ile yapılan bu müsabakada taktı ve ilk devre böylece 2 _ 1 Gala 
rmdan birini çalan HUseyinl bir gU:ı Tn1rolor ekibi pazar ıünkü kadrosunu tasarayın galibiyeti ile nihayetlendi. 
yakalıyarak öldUrmlletll. muhafaza etmekte iıli. Buna mukabil tKtNCt DEVRE 

Katti lbrahlmln atırcezadaki muha Galatasaray da oyuna şu şekilde ba~. İkinci kısım daha ziyade Romenlerin 
kemesi dün bltmiıtir. Mahkeme, İbra. dı: hakimiyeti altında cereyan etti. Pazar 
hlmi 

18 
1.1ene hapse mahkQm etmiş, Fuat (Macit) - Lfıtfi, Adnan - günkü .cyunlarına kıyas edilmiyecek 

fakat Hilaeyini:ı koyunu çalması ve lb Ekrem, Bedii, Muammer (Celil) - kadar düzgün oynıyan misafirler bu 
rahimin boynuna sanlmasmı ağır tah· Necdet, Süleyman, Selim (Sabri), Et· devrede mağliibiyetten kurtulmak için 
rik ıayarak cezanm Uçte ikisini indir. vak, Bülend. bir hayli ugraştılarsa da muvaffak o. 
mit 

6 
sene haplı yatmuma karar ver- Karıılıklı akınlarla başbyan müsa. lamadılar. Devre ortalarında Bülendin 

mfıtlr. bakanın yedinci dakikasında Romen ortasını Süleyman yine kafa ile üçüncü 
kalesinden kurtulan top misafir ta- defa Romen kalesine sokunca vazivet 

Y eniköy sabık Nahiye kım orta muhacimlerinin gayretiyle belli olmuştu. · 

mu00du••rü Galatasaray kalesine yakla•tı ve soli,. :s .. Müsabakanın bundan sonraki kısmı 
RUtyet almak nçunda:ı birinci as. oyuncu Lfitfiyi atlattıktan sonra, plise alaca karanı kta oynandı. Bu sıralarda 

Uye ceza mahkemesinde iki sene hap- bir şiltle cünün ilk sayısını yaptı. topla, ekseriyetle Galatasaray sınıf ıa-
se mahldlm olan Yeni.köy nahiye mU. Mağlup vaziyete düşen Galatasaray. hasında oynandıysa da san _ kırmızı 
dllrU AJbttinhı. nakzen durupıasma lılar derhal ileriye atıldılar ve bir da. müdafaası misafirlere gollük nziyet 
dün de devam edilmiftlı'. kika sonra Etvak t<1pla Romen kalesi- verdirmediğinden müsabaka 3 - 1 

Geçe:ı celsede m~ddeiumuml tahliye ne girerken mUdafiler tarafından çel- Trik~lor ta'kımmın mağlubiyetiyle ne. 
edilen 1U4:lunun tekrar tevkif"ml iste - me ile dütürüldü. Hakemin verdigi ticelenmiı oldu. 
mitti. Mahkeme bu hulUltaki kar&l'l!ll penaltıyı Necdet ııkı bir şiltle gole tab Romen futbolcular Cumartesi gUnU 

Şehirlerde yaşıyanlar çocuklarına 

yüksek tahsil vermek arzusundadırlar. 
Fakat bu ailelerin mühim bir kısmı çc. 
cuklarını 18 yaşından sonra besliyebı. 
Iecek bir halde değildirler. Nitekim 
bizde de kültür seviyesini yükseltmek 

için entelektüel enflasyonununa git. 
mekten başka çare de yoktur. Lı e 
mezunlarının bile iş kadrosunda ke . 

f etlice yer almadıgı bir memlekette 
muayyen bir tahsil devresini bitirm 
gençler için iş ~e tahsil sahasında ko 
!aylıklar göstermek memlekette i in 
kalitele mesi ve memleketin kültür se
viyesini irtifalaştırmak bakımından bir 
zarurettir. 

Haldkattıe vulyet pdur: Lf me
zunlarından bir Jmım olgunl 'k imtiha. 
nmı-verdikten sonra yatılı yüksek tah. 

ıil mliesıeaeıine gider. Bunlann hemen 
ekserisi orta halli ailelere mensuptur. 

Orta halli aileler çocuklarının b:: az. 
larını doyurmalarını bir nimet uyarak 
onların getirecegi gelirden sarfınazar 
edebilir. Fakat bir kısım fakirler var • 

dır ki, onun için mutlaka çocuğunun 
18 inden sonra para kazanması te~ u
mittir. Bunlar memur olacaklar, fırsat 
bulunca tahsillerini hcmal edeceklerdir. 

Hususi müesseseler tahsile mu a de 
etmezler. Devlet müesseseleri bu itte 
biraz daha müsamahakardır Hatta yuk 
sek tahsile devam eden memurların is
tisnai vaziyetlerini tefsir ed n karar
lar da vardır. Fakat in aflıca du unü. 

lürse bir dairede iki nevi memur bulu. 
nuşu i leri kökünden sektelendirnıek. 
tedir. Bunun için işlerini sektelen ir • 
mek istemiyen imirler yuk ek tahsıl 
takip etmiyecek, hatta yüksek tahs 1 

takip etmesi ihtimali olmıyan namzet• 
teri memuriyetlere tercihan kabul et
mektedirler, itlerini bir nizama gore 
ylirütmek istiyen, bilhassa dar kadro 
içinde çalı an daireler icin bunu b"r a

ruret diye kabul etmel'dir. Muhakk k 
'ki, devlet daireleri kadrolarının m 1 im 
bir kısmını kiıltur hesa ına muattal bı
rakamaz. 

Ancak bu i in hal çare i yok d • 
ğildir. Hem pe'k guzel bir ekilde 
gençleri memuriytlere ul etm k, 
hem de onların k ltür seviyelerini 
yükseltmek imkanı mevcuttur. 

Yüksek tahsili gece ve gunduz servıs 
terine ayırmak miımkündur. Yük ek 

tahsil talebesinin bir k smı gündüz bir 
kısmı ıece derslerini takip ederler. Bu 

suretle hem memurlar va ·relerinden 
ayrılmazlar, hem de memur ~ldu u i in 
bir memur yüksek tahsilden mahrum 
kalmaz:. 

Bu suretle vatanda lara 'kültür ni
metlerini toplamak imk n nı ve r
riz ve ençleri ümitı · li ten k rtan • 
rız 

vermlt ve sabık nahiye mUdUrUnil ye. vil ederek takımım bcraberliie erittir• Pera ile Revan maçlarım yapacaklar. 
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Illm hnreketlerl: 

Belleten 
Türk Tarih Kurumunu:ı geçen yıl

danberi üç ayda bir çıkartmağa baş
ladığı Belleten, şimdiye kadar ne!;re
dilmiş olan birinci cildile memleketin 
cidtli bir ilim mecmuası olduğunu 

hem tarih mütehassıslarına. hem kül. 
tür alemine isbat etmişti. Bu kereyi
ne bir arada ve evvelki nüshalardan 
daha mükemmel bir şekilde çıka:ı 5-
6 numaralan, mem~eketin entellektüel 
hayatı içinde ne kadar mühim bir boş
luğu doldurduğunu bir defa daha gös· 
termiştir. 

Du yıl kurumun tertip ettiği tarih 
kongresine kısmen hasredilmiş olan 
bu nüshalar, ko:Jgrede yapılan tebliğ. 
lerin en ehcmmiyetlilerinden bir ka
çını ihtiva etmektedir. 

Kurumun Genel Sekreteri Profesör 
Muzaffer Göker, Belleten için kaleme 
aldı> bir yazıda ikinci Türk Tarih kon 
grc3i:1in bütün safhalarını anlatmak
tadır. 

B'.lyan Afet. Asbaşkanı bulunduğu 
Türk Tarih Kurumunun arkeoloji sa
hası=ıda ne gibi hayırlı ve ehemmi • 
yetil işler gördüğünü salahiyetli bir 
dille blldirmekteclir. Bayan Afetin bu 
tebliği sayesinde, kurumun Alaca, 
Tra1:•a h öyükleri, Ankara kalesi, Çan 
kırıkapı, Eti yokuşu. Pazarlı ilah ... 
gibi yerlerde 1936 ten geçen yrla ka
dar yaptırdığı hafriyat işierinin :ıe 
gibi kıymetli malzeme verdiğini ve bu 
malzemenin yardımile yurdumuz ve 
cihan tarihi hakkında ne gibi mühim 
bilgiler elde ettiğimizi öğreniyoruz. 

Profesör Muzaffer Göker, Türk Ta
rih Kurumunun ilim ve idare sahala
rı:ıdaki faaliyetine dair yaptığı teb • 
liğdc mektep kitapları, Türk Tarihi 
Ana Hatları adlı eserin hazırlanması, 
negriyat, yurt dışında ilim faaliyeti 
ve kütüphane işlerinde kunımun elde 
ettiği verimlerdE>n haberdar etmekte
dir. 

Jönev ilniversitesi Profesörü Öje~ 
Eitar, ı:ıeo1itik devirde Anadolu ile 
Avrupa arasındaki münasebetleri a
raştırırken bu münasebetlerin teessüs 
ve inkişafmda bugü:ıkü Türklerin cet. 
leri olan brakisefallerin ne derecede 
büyük bir rol aynamış olduklarım ka· 
naat verici bir şekilde anlatmaktadır. 

Profesör Dr. Fut Köprülünün orta 
zaman Türk hukuk müesseseleri hak. 
kındaki travayı dokümantasyonunun 
ve plamnm mükemmelliği ile limi e
tütlere :JÜmune olacak derecede güzel 
~bir yazıdır. Fuat Köprülü burada te
lam amme hukukutıdan ayrı bir TUrk 
amme hukukunun mevcut olduğunu 
bizi .simdiye kadar alıştırdığı intizam 
ve ciddiyetle isbat ediyor. 

Profesör Şemsettin Günaltayın teb. 
liği bize açıkça gösteriyor ki, Selçuk 
istilası, Islam aleminin bhitatına de
ğil, bu yanlış iddianın tamamen aksi
ne olarak, sağlamlaşmasına sebep ol. 
muştur. j 

Maruf neo-pozitivist filozof Fon 
Aster, Farabi ve lb:;i Sina gibi Türk 
dehalarının tefekkür talihinin seyri 
üzerindeld ehemmiyetli tesirlerini İs
tanbul Edebiyat Fakültesindeki din. 
leyici:erince malum olan vukufile an
latmaktadır. 

On dördü:Jcü ve on beşinci asırlar
da Anadolu beylikleri:cde toprak ve 
halk idaresine dair, Profesör hmail 
Hakkı Uzunı;arşılıdan krymeUi bilgi. 
lcr alıyoruz 

Profesör Raso:-ıyi, Erdelde orta za· 
manda Türklüğün izlerini kuvvetli de
lıllerle takip ediyor. 

Bayan Afetin "Türk • Osmanlı ta· 
rihinin karakteristik noktalarına bir 
bakış .. adlı sentetik tebliği, Osmanlı 
imparatorlu;tunu:ı yükselmesi ve inlıi· 
tatı hakkmr1.e yazılmış makalelerin en 
toplusu ve en açığıdır. 

Profesür Hikmet Buyur, bize Hin· 
din me~hur Ttirk hükümdarı Ekber 
Gt.irkanm caz:p ~ahsiyetini ve yapma. 
ğa le~ebbüs ettiği inkılapları etraflı 
bir surette an 1atmaktadır. 
Varşova Universit2si doçe::tlerinden 

Stefan Erzevorski, Belletenin bu nüs
halarında çıkmak üzere kaleme aldığı 
yazıda, bize Tarsustan gelen ve bu
giln Varşovada bulunan bir boğa hey. 
kekiğini tanıtıyor. Yazı:ım sonuna 
heykelciğin ve buna benzer başka par
çaların resimleri konmuştur. 

Profesör Ismail Hakkı Uzunçarşıh. 
Uçüncii Selimi:ı veliaht iken Fransa 
kralı On Altı:ıcı Lui ile yaptığı muha
bereler hakkında bir yazı vermiştir. 
Daima vesikaya dayanan bu kıymetli 
yazının sonunda vesikaların suretleri 
ve fak.<Jimile'leri bulunmaktadır. 

Fevzi Kurtoğlu son Altmordu hU
kümdarım:ı Fatih Mehmede yazdığı 
bir mektubu, fak-aimile'sile birlikte çı. 
karmıştır. 

Yazılat' serisi Bayan Afetin resim 
galerisi hakkındaki kıymetli makale· 
sile kapanmaktadır. Makalenin sonun. 
da galerinin iki manzarasile ihtiva et
tiği tabJolardan dört ta:ıesinin kop
yesi çıkmıştır. 

Sona konmuı:ı olan ilinı haberleri, re
simler, mecmua ve kitap bibliyograf. 
yası. Belletenin ilmi kıymetini bir kat 
daha arttırmaktadı~. 

Kontrplak nizamnamesi 
Bir nıüddettenberi Iktıaat Vekaleti 

tarafından gönderilmiş olan bir mu • 
f ettiş marifetile ko:ıtrplaklar hakkın
da yapılmakta olan tetkikat bitme1t 
üzeredir. Bu husm;ta aHlkadarlarla 
temaslar yaparak elde edilmiş olan 
malUm.at bir rapor halinde hazırlan • 
mış, lktısat Vekaletine gö:ıderilmi§tir. 

Öğrendiğimize göre; bu raporda 
mevcut kontrplak nizamnamesinin ba. 
zı maddelerinin tattıikmm tehir edil • 
mesi istenilmektedir . 

13 Numaralı 
Otomobil 

<,.Rvinn: VIR r;üL 

- Bana mazinizi anlatır mısınız? 
Valter biraz durdu. Kadının suali o 

kadar manasız ve ye~sizdi ki. bu suale 
ma!'UZ kalan adamın biraz duralaması 
gayet tabii idi. 

••• 

Bu sırada barı:ı kapısı önünde uzun 
uzun klakson öttüren ve aydınlığa 
girdiği halde. fenerlerini bütün şidde
ti ile yakan tir otomobil durdu. 

Herkes o tarafa dönmüştü. Franki, 
ile Valter de o tarafa baktılar. Bu u
fak hadise belki Valteri ('.Ok sevindir· 
nıişti. Çü:ıkü bununia, Frank;:-in sua
line cevap vermekten kurtulmuştu. 

Otomobilden kimse inmemişti. 
Franki yine muammalı muammalı 

güldü ve: 

- !ster fnanm, ister inanmayı:ı, de
di. Belki bu rfa. ı:r:ırin hh· f.nan~ii.f •• Fa-

•No! 3 

kat ben bunun tesadüf olduğunu bile 
zannetmiyorum ... 

ValtE>r yi:::e meraka düşmüştü .. Bu 
kadın, şeytan gibi, onu ~üphelendir • 
meye ve hiddetle':'ldirmeye mi !!elmiş
ti karşısma? 

Merakla sordu. 

- Ne var? Scylesene? 

- Söyliyeceğim, fakat inanmryacak 
sın:. Bu otomobil. o meçhul adam be· 
nim fotoğrafımı almaya teşebbüs et. 
tiği geceler geliyor.. Dikkat ettim, 
hep öyle oldu .. Şimdiye kadar belki bir 
trsadüf diyebilirdim .. Fakat artık hiç 
za nnetm i yanım. 

Otomobil durduktan sonra. içeri gi
recekleri beklediler. Fa!rnt kimse gir
mcc:fi. 

O zaman. Valter merakla yerinden 
kalktı ve otomobile bakmıya gitti. 

Günün meseleleri: 

Şehircilik işlerimiz 
Merkezde kurulacak 

ne olacak? 
teknik büroların vazifeleri 

Şehircilik işindP- tek.;ik ve planlı e
saslar dahilinde ~alışmak ltizumuna 
işaret eden Büyük Şef, senelik nutuk
larında. belediyeleri türeli surette ay
dınlatmak ve kılavuzlamak işile uğ

raşacak merkezde bir teknik büro ku
rulmasını tavsiye buyurmuşlardı. 

Bel~diyelerin beşer sene!ik çalışma 
programı hazırlrğı::ıa s~vkedilmesi 
harita. imar planı, su, ışık, kanalizas
yon. kültür ve spor işleriyle şehir

lc>rin sağlık ve gülell!ğini ilgilendi
ren belli başlı işlerin planlaştırılma. 

sı ve IJu pHi.ııların merkezde kurula • 
cak teknık büro,:ıun tetkik ve kontro
luna tabi tutulması belediyelere mes
ken, bina, yiyecek, içecek gibi hayat 
ucuzluğuna müessir işlerde yeni vazi
feler verilmesi Kamutayın tasvip et. 
tıği hUkCı.rnet programında yer almış
tı. 

!ç Bakanlık Büyük Önderin tavsi· 
ye buyurdukları ve hükumet progra
mında iş:ıret edile::ı esaslar dahilin • 
de bir kanun projesi hazırlamış ve 
proje alakalı bakanlıkların mütalea • 
larr alınmak suretiyle Başbakanlığa 

verilmiştir. Proje. teknik bürosunun !ç 
Bakanlık mahalli idareler genel di
rE>ktörlüğü=ıe bağlanması şeklinde ha
zırlanmış iken bilahare tek:-ıik büro • 
nun Bayındırlık Bakanlığında kurul
ması daha uygun görülmüş ve proje 
ona gere değiştirilmiştir. Projenin 
hazırla;ması mucip sebepler layiha. 
sında şöyle izah edilmektedir: 

Çok mütenevvi ve mühim olan ve 
her biri ayrı bir tekniğe tabi bulunıın 
şehircilik işlerinin tam bir düzenlik 
içinde yürüyebilmesi ve belediye i· 
darelerinin faaliyet ve hareketleri:ı -
den verimli neticeler elde edilebilme· 
si içtn her şeyden evvel bu işlerin plan 
laştmlması teşkilat ve vasıtaları çok 

leceklerin tahakkukunu temin edecek 
her türlü teşebbüslere girişmek, ted· 
birler almak ve tatbikatını murakabe
etmek maksadile Bayı:ıdrrlık Bakan
lığı teşkilatına bir teknik büro ilave 
olunacaktır. 

Ayrıca alakalı bakanlıklar delege
leri ve teknik daire reislerinden mü. 
rekkep bir konsey kurulacak ve ayda 
bir top1anacaktır. 

Konsey. bütün şehircilik işleri ü
zerinde mütalea beya:ı edecek, bu iş

lerin tert: p sırasını ve hangilerinin 
teknik daire marüetiyle tahakkuk et
tirileceğini tayin edecek, belediyele
rin hazırlıyacakları çalışma program. 
!arının tek=ıik daire marifctile ta
hakkuk ettirileceğini tayin edecek, 
belediyelerin hazırlıyacakları ı:alışmu 
programlarınr teknik daire mütehas
sıslarının da iştirak?yle tetkik ve ka
ti şekilde karara raptedecektir. 

Belediyeler. çalışma programlarım 

konsey kararma rnüste=ıidcn verilecek 
direktife göre hazırlamıya ve prog
ramlı iş1er i;;in her yıl bütçelerine Hl. 
zumu kadar tahsisat koymıya mecbur 
olacaklar~ır. 

Belediye bütçelerbe konulacak 
t::ıhsisat miktarı belediye varidat büt
~elerinin yüzde onundan aşağı olamı
yacaktır. 

Bu paralar muayyen aylarda ve iki 
taksitte ve devlet bütçeleri:ıden ayrıla 
cak yard1m hisseleri de birer defada 
Belediyeler bankasma yatınlacaktır. 
Bütçeye bu maksat için konulacak 
tahsisat belediyeler tarafından başka 
maksatlara sarfolunnuyacaktir. Se
nesi içinde kullamlıruyan paralar ge
lecek senelere devrolu::ıacak ve bu pa. 
ralar başarılan işlere mukabil Beledi
yeler bankası tarafından milteahhitie
re verilecektir. 

mahdut olan belediyelere müessir yar- [ 
dımlarda bulunulması ve bu idarele. 
rin devamlı surette aydınlatılıp kıla· 
vuzla:-ıması lazımdır. Belediyelerimiz ,~r'? 
bUtUn teknik işleri için ayrı ayrı mü
tehassıslar ku!lanmak ve bu mütehas-
sısları bulmak imkaruarınd.ın tama
men mahrumdurlar. Belediye idarele. 
rinin muhtelif hizmet sahalarındaki 
hareketlerini memleketb umumi fa
aliyetine ~e fen tekniğine uydurmak, 
mefaide ahenk ve vahdet husule ge
tirmek bu idareleri şehircilik i"lerin
de başaramryacaklarx kısımların ta
hakkukuna ait tedbirleri almak im
kô.nlarını::ı elde edilmesi ve bu işle. 

ri:ı basarılabilmesi için bu proje ha-

· ~~--- I - · -

zırlarunıştır.,, . 
Projenin ihtiva ettiği esaslara göre 

şehircilik işlerinde belediyeleri türe
li surette aydınlatmak ve kılavutla -
mak, bu işlerden konseyce tensip edL 

Franki de arkasından koştu. O zaman 
otomobilden i:ıen bir adamın, otelin 
karşısındaki bir binaya girdiğini gör
düler. 

Fakat, otomobil niçin otelin önünde 
durmuştu ve niçin ışıkbrıcı o tarafa 
çevirmişti? 

Va!ter, Fra..,ki ile beraber tekrar 
dönüp masalarına oturdukları vakit: 

- Anla~ı!maz bir mua!llllla, dedi. 
Sonra ilave etti : 
- Daha doğrusu, a:r:.laşılıyor ama ... 

Pek vazıh değil. 

- Ne gibi? 

- Bu işin bir plan olduğu anlaşılı· 
yor. Fakat. nasıl bir plan, o:m anlıya. 
mıyorum. Ortada bildiğimiz bir ~ey 
var: Senin benimle beraber danscdcr. 
ken resmimi almak istiyorlar ... Bu işi 
yapacak adam bara geliyor. saklam • 
yor ve bizi gözetliyor. 

"Sonra, bir otomobil geliyor ... O 
adamı alıp götürüyor ... 

Franki burada: 
- Hayır, dedi. 
- Niçin? 
- Vakıa şimdiye kadar, meçh·ıl 

adam be:-ıim resmimi almağa teşE>b -

- Ar.nrm burada olsaydı bcı:i öpnı~-

ye kall•mazdmız ya ... 
- l'a.? Demek o sizden güz~l ! 

büs ettiği diğer zama!llarda bu oto • 
mobilin gelip gelmediğini bilmiyorum. 
Fakat. o adamın bu otomobille gitme· 
diği muhakkak. Belki §imdiye kadar 
gitmemiş olabilir. Fakat, bu gece gi -
decek ... 

- Ne biliyorsun? 

- Anlaşılıyor: Otomobil o adamı 
almıya geliyor. Fakat, meçhul fotoğ
rafçı resmi alamadığı zaman otomo • 
bile binmek üzere çıkmıyor. Yalnız. bu 
gece resmi almağa muvaffak oldu • 
ğu ıçin otomobile binip gidecek ... 

- Bu gece resmbi aldı mı? 

Franki başını salladı: 
- Evet, dedi. Daha doğrusu resmi. 

mizi aldı ... İkimizin beraber ... 

Valter, farkında olmadan telaş gös
tE'rdi. Dansöz bunun farkına varmış. 
tı. Biraz durdular. 

Valter şampanyasında:ı bir yudum, 
cigarasından bir nefes aldı. Sonra bir 
denhire yeri:::ıden kalktı. 

Franki bu sefer onu takip etmedi. 
Hatta arkası~a dönüp nereye gittiği. 
ne bile hakamadı. Çünkü. her gere '> 

vakitlerden sonra buluştuğu Filip gel· 
miştl. 

RADYO 
PERŞE:'ı1BE: 3-11-938 

12.30 Müzik (Kegro Spriluals), 13. Saat 
ayun ve haberler, 13.10 Müzik halk tür. 
küleri \"e halk şarkıları, 13.30 - H. Müzik, 
(Riyaseticünıhur bando~u: şef th~an Kün. 
çer): Rcgioa llir~ (Eroest Urbah) Ame_ 
retten rcigcn • vals (J. Fucik) Le calife 
de lıagdal uvertür (Boieldieu) Le yaps 
du SC'urire - fantezi (F. Lehar.) 

18.30 :'ıfüzik (Beethovenin eserlerinden. 
Pi) 19.15 Saat ayan ve haberler, 19.25 o. 
peret, 19.40 Müzik (piyano solo • Cemal 
Hcşit)) Beş damla (Ulvi Cemal Erkin), 
Ağır zeybek (Cemal Reşit) Yürük zeybek 
(Cemal Reşit), 20 Müzik (oda müziği): 

1 inci kcmnn (Vinkler), 2 inci keman (En. 
ver lüıpelınan), Yiyola (İzzet Albayrak), 
Çello (Davil Zirkin), yaylı sazlar için kua. 
tüor <Ul\'İ Cl·mal Erkin), yaylı sazlar için 
kualuor (Cemal Reşit). 21 Arapça söylev, 
21.10 :'ılüzik (şarkı türkü ve saz eserleri), 
Etem Jlahmi Dcnizoğlu, tanburi Zeki Meh. 
met A~a), 22 Dünya edebiyatı küçük hl• 
k11ye, 22.15 Müzik 1 Küçük orkestra) Lab_ 
mc operasından selekssyon (Leo Delibes) 
:'ıfanon operasından seleksyon (J. l\Iasse
net),, La Bohem operasından scleksyon 
(C. PuC'cini), 23 Cazband. 23.45 - 24 Son 
haberler ,·e yannki program 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

9. ıo Derlin: Çaykovski, No. 4 
10. Deromünsler: l\lozart 
l 1. Buılapeşte: 1\lozart, Brahms 
11..f 5 Strasbıır~: (~amuna) 

ODA MUSIKISt: 
7 .20 Lei pıi~c Kuartet (Mozarh 
7.30 Kolonya: Mozart 
8..i5 Ilih-arumz: Kuartet (Frank). 

10.15 Stokholm: Koro 
11.30 Viyana: Sonat 
PiYES ve KO!'\FERANSLAR: 

5.45 R:ırlio Paris: Komeyden. 
ıo.:rn Rad io Par is: Opera Komikten nakil 
ıo.tO Turino11r: "l\falapado tutto,, 
HAFlF MUS1Kl: 
8.25 Iludapeşte, 9. Radio Paris: 9.10 Ko• 

Jonya; 9.30 (Tebcnnüm1er Diyarı), ıo. 

Roma (.Mis Dallar), 10.30 Eiffel (Piyan, 
goya konulan nişanlı), 10.30 Liyon: (Bo· 
cııccio Suppc), 12.50 Hilversurn 2 (Tan~ 
orkestrası). 

VARYETE ve KABARELER: 
9.10 Viyana, 10 Lil, 10 Londra (R.), 

10.15 Brüksel, (Pos le Parisien ). 
DA::-IS MUS1K1S1 
9.10 ncrlin, 11.15 Sottens, 12. Kalundı 

borg, 12.25 Londra (R), 1.15 Londra (N.) 

Bir Fransız firması memle• 
ketimizden mal alacak 
DU:ı Fransadan şehrimizdeki iktt · 

sadi dairelerden birine bir mektut 
gelmiş, bir firmanın memleketimizdet· 
muhtelif mallar almak isteğinde oldu' 
ğu bildirilmiş, bu hususta tavassut eı 
dilmesi istenilmiştir. 

Keyfiyet alakadarlara bildirilmiştir. 

Filip, Frankiyi çok seven bir gene;. 
ti. Şikago civarındaki bir fabrikft.df 
geç vakte kadar çalışır, işten çıkıl' 

şehre gelinceye kadar gece olurdu 
Acele ile yemeğini yer. temiz elbisele' 
ri::ıi giyer ve bara koşardı. 

O zamana kadar Frankinin ne yap
tığını da merak eder ve bunu sorma 
dan duramazdı. 

O gece yine sordu: 
- Ne yaptın, Franki? Ne nr :ıt 

yok? 
- Hiç! Ne olsun ... Her zamanki g1• 

bi... 
Fakat Filip onda akşam bir başka.' 

hk olduğunu farketmişti. 

- Hayır, dedi. Sende bu akşam bi1 
şey var ... Hasta mısın? .. 

Bunları söylerken dansözi.L:ı elin 
tuttu : Buz gibiydi. Delikanlı merakla 

- Ne 0? dedi. Hasta mısrn? Ellerit 
buz gibi? Ne var, söylesene? 

Franki. Filip ölse, bayılsa ona hatif 
den bir şey söylememiye ahdetmişti 
Ge"lcin hiçbir ısrarı fayda vermedi 
Kadrn olup bit?,.,lerden Filipe bir te~ 
kelime söylemedi. 

(ArkMı uar) 
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ükresya Borciya kimlerle 
evlendi; ne maceralar geçirdi 
Luknll18 Borda 

OD bef 18flM ıJr
dqi uman çok a;O. 
sel, Sok cuibcli 

bir kudı. Çok '* 1 

medm babuı papa • 
6 DCI Alebudr 0- 1 

DU tYJcııdirmeit 1 

k a r a r ftnDittL • 
1493 te ıtueı LuJr.. • 
roaiyaa.m ilk nikl· 
Ju ,apdmqtL 
Lukrai,aıım ilk 

toc:aa Pe.aıh meı 

bur uıbade Con. 
al SforpJdı. Ke.ı. 
cllli JliUDo fChrl• 
• saJlm lalkGm
dan LodoYilko 

Maro'a• ,eteal1 
dL 

LubeliJUlll ba 
bul Papa Altk
tmadr bam ilk 
clela nJmdldill 
saman llenlla genç 
parlak aiyah ,as . 
m. cllael bir er. 
bJrtL Bu lzd'nç
ta çek memnun. 
da. Bu memnum. 
Jet Oll1l claha dya • 
de calmıch:rnq. 
glıdedne bir nur 

ftlBÜllL 
Papa Aleban. 

c1rm ti eskidenbe· 

........ __.~,ahe
ab oa Hlds yatmdaydı. Onu pek fu .. 
Ja aormadan, çahıcak bafka bir koca. 
ya, o amanlarda cUzelliiile mqhur 
olan Alfomo Ancona ftl'mitlerdi O 
da ıençtL Hatta Lukrellyactan bir J8f 
kUçiiktil. Allonzo aten Napoli kra1mm 
venalf, fakat ona bilyilk Te korınınç 

bir dilpnan kuandımqtr. 
brdeılnin pyı1 mqnı çoculuydu. 
Jl'evbllde bir ıençtt Talin'hı dedili· 
ne care Romanın en gibel delibnlı
sıydı. 

Lupoeaiyayı muvakkaten uiz Sikı. 
to manaıtınna kapamqlardı. Oradan 
da kardinal Batisti Zenanm sanyma 
cCSndermitlerdL .i'.ardinalin sarayını 
çiçelderle ıUllilyorlar, Lukreaiyanın 

yeni dUIDnO için bilyilk huırhklar ya. 
pryorlardı. Gene, tıpla Uç tene evvel 
yapddılı ıibi. ıelin ve ctl•OJlnin te· 
refine oyuhlar, ralaalar ye tenllkler ter 
tip ediyordu. Bu sefer ıelin çok dal.ıa 
cfl.ıeldi. Gen~linln ve stızeWfinin c J. 
gunlup ıbUtUn nrafetile fueydana çı'k
ftUftl. 

Oyun ve ellenceler bu gibel kadmm 
yeslne meıpllyeti delildi; kendiıi 
ayni amanda yllbtk bilci sahibiydi. 
Daha çocukken babası ona Ba~el<' iı. 
minde bir aı bade icadını mUrebbiy' 
tayin etmft, ima zeki rahibeler~en L 
lim denleri vermiıti. Lulıresiya lltin. 
ceyi, fransucayı, ispanyolcayı ve ital· 
yancayı fuih bir tekilde konutuyor, 
muai'kiden de anlıyordu. 

Pakat felek Lulm:aiyayı boyna bir 
felaketten abilrOne tOrükJiyortlu. Mes
ut olmaya hakkı yoktu. O, papanın kı. 
nydı, yabırı onun azametine, onun 
kucfret " sadetlne çahpnala mahk m 
ohnuftıl f Baban onu mf kertdi ıiyaıt 
tna'batlan için 1rullamyordu. 

AUonso Araconla evlendili raman 
artık mesut yapyacalım, diye lbait 
belll1orclu. Nekadar da aldanp1tı Bu 
mesut Ye lktnd izcllYacm &brU de pek 
una alrmemlttL Bu arada 8 nci •iri 
aJmlt, Fransa kralı on lldad Lul tah. 
ta pkmalt itin bOttln 1mnetly1e çalıp. 
yd Bu •r•'8una nllJ ~ IPo 

Brt4-·~--· ..,...,.,.,.,,.,.,..._...,.. 

ze almqtı. Kendi Fraıwa tacına bu pn
b ve muazzam kralhiı da ballamak 
istiyordu. Bunda muvaffak olmak için 
ilk önce Roma ile barqmak lhcıı celi· 
celiyordu. Papa iıe, o zamanki bnu. 
nı bopyıp Anna ile evlenmeıinl iste. 
mitti. 

!tte bu ant detitiklik bu aebepten i. 
leri ıelmiıti. Borcialar ansmn Fransa· 
nın can citer dostu ve müttefiki ol • 
muftu. Papanın bu siyasi hartketıni 
herkes nefretle karşılamıştı. Fransa ile 
Borcialar arasındaki bu yaklaıma ve 
anlapna, Borcialan Napoli kralhlm • 
dan maklattınmf, ittüaklan f eshediL 
miftl. 

Lukresiyanm kocaıı Alf.cnzo Ara. 
ıon mneleyi derhal anl•m!ftı. O •· 
man yirmi yapıdaydı. Lukresiyayı de
li.::c ıniy0r, fakat kaçmaktan baıb ~ 
re bulamıyordu. tık 8nce Kolonaya 11-

immııtı. Artık Lukreaiyaaız yapyamı 

yacatmı anlayınca, onunla sık sık 

Spoleto ve Folinoda buluıuyordu. Et 
gizli bulupnalar çok tehlikeliydL 

Bu ırada Lukreaiyadan dünyaya b 
oflu gelmitti. Bu iki Atık SpoJetodı 
Romaya gelmiı kısa bir müddet IODr 

orada kanh bir hidiıe olmuı, bldiaeet 
Alfonıo can vemıiıtir. 

Sezar Borcia Napoli Aragonlanr. a 
korkunç bir kin bağtamııtı. Onlar 
bir premeıile evlenmek istediği zam 
reddeclilmif, o da bu hakareti aı!a 
nutmamıı, öç almığa fınat kollamı 
tı. 

GilnUn biril)de Sezann adamları, Va . 
,...... laOcmil ......... Palrat 
remftlltlerdl 1lezar r"abat durama ı: 
Bu korkunç adam tnittesini kendi dıy. 
le öldUrmefe karar vermiftJ. Kız kar 
definin dairelerine ghlice ıeJmit, ya
ralı ve yardımsız yatan AJfonzaya IO • 

kulmUf, onu yatalmda bopuktu. Ta 
lihsiz ye bedbaht Lukresiya Borcla da 
kocaamm arkasında rahat ağhyabilmek 
için Nepiye kaçauıtı ... 

Bu kanlı vabdan bir ıene aonra 
Lukreliyamn UçUncU niklhı da kıyıl 

mııtı. UçUncU kocası Perara dukası Al· 
fomo de Eıteydi. Bu nikih Lu1cresi
yanm UçUncil liyui m'kiluydı. Kocaaı 
en zengin en kudretli bir aileye men. 
ıuptu. Ailesi bu izdivaca uzun bir te
reddütten aonra müsaade vermiıti. 

Papa Alebandr düiiln hediseyi o
larak kırk bin altın, ayrıca Sento Ye 
Piyevro kasabalannı da hediye etınit
ti. Mllıtakbel mUttefilderine bol bol 
lıkap!ır, yilkıek mevkiler ve hediye. 

• ler de vermişti. 

Fakat, Papa 6 ncı Aleksandr bu se. 
fer çok mesuttu. ÇUnkil kızma rahat 
ve parlak bir istikbal temin ettiline 
emindi. Fakat kızının refah ve saade· 
tinin phidi olmaauı, sevgili kızını bir 
defa daha glSrememiı, lSlmilttU. 

Gelin:n yolculuğu bir aydan fula 
ıünnUttll. Nihayet bir sabah ura'kta 
Ferara tehrinln renkli damlan ve yUk
ıek kubbeleri glSrUndil. 

Ferarada bilyilk ıenlilder yapılmıı: 
her tarafta ziyafet ve balolann temsil 
ve oyunlar verilmiıtı. 

Lukreaiya Ferarada yirmi yıl yap. 
mtf, kırk ya ına eldiii zaman lohuu 
yatafıncla tilmllttU. 

Lukresiya mükemmel bir anneydi. 
F~raya celd!ii zaman tamamiyle delif. 
ımı bambatka bir Luluniya olmuıtu. 
Artık o eski Lukresiya delildi. 

Bazı tarihçiler Luluesiyayı atabe. 
Yİl1 dük GandiyaJlll katili olarak it· 
ham ederler, hatta cı k«••ıua ~ 
lllmUyle mllnuebed oJclufumı ela id. 
dia edenler vardır L Jı:reaiyaam Ro 
.......... ö ........ . 

Oniv( rsitede 
Hanai fakülteye ne lca 

talebe yazıldı 
Tedrisata batJaıımıt clmüla 

mueret 1ebebiyle ıeç kalanlar 1ç1a. 
n1ma müddeti biriııdtetrimonuna 
dar uzatılmııtır. 

1 tJdncitqrinden itlı:.ren llftl. 
teye yazılma itine nihayet Yerilmt 

Bu Jı) Dnivenfteye yaalanJarm 
ısı: 1669 dur. bunlanıı 814 U fen. 
11 hukuk, 309 u iktisat, 1 gg u ede 
fakültelerine yuılmıflardır. 

Fen fakWteslnde yazılan 814 1dfl 
492 al tıp, 143 il kimya, 28 1 ecsacı 
ıi dltçi, 25 i tabii ilimler, 33 U 
yaziye, l3 U fizik.kimya ~ ka 
mittir. 60 ı henUs muamelededlt. 
Geçen yıl mncudandan meaun 

Jar ft nakil veya terkedenler ,..,,, .... , ... 
Dnivenltenin bu yıJkf talebe n........ı 
6000 e varnııı bulunmaktadır. 

Yeni Cumhuriy 
Ziynet Altın lar 

Gazi 

Gazi köprtltDnUn inp11 için 
çOrilk oldup ileriye ıilrülerek 22 
metre bOyllldUiUnde kaz~ 
ıı lhımceldiii yazılmıttı. Bele~ 
rUye 16 • 18 boyundl'I ka:l:ıJWar 
ıuretiyle tasarruf J&PIDJltlr. Y, 
tasarrufun m1ktarı 40 bin liraclar 
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- Hangi rüya, dostum! 
Nasıl olmuştu da rüyadan bahset • 

meğe başlamıştık bilmiyorum. Semihi 
ta. mektep zamanlarındanberi görme
miştim. Onun içi:ı kendisi1e konuşacak 
daha mühim mevzularımız olabilirdi, 
Bununla beraber birbirimizle buluş -
manm zevkini on dakika kadar tat. 
tıktan ve bu zaman içi:ıde şundan, bun 
dan bir hayli çene çaldıktan sonra söz, 
rüya mevzuuna intikal etmişti. 

- Tuhaf şeydir, dedim. Bazan rü· 
yada gördüğümüz şeyler, tamamen ha 
yattakinin ay:ıidir. Bazan da büsbü • 
tün aksi oluyor. 

Hayatla rüya arasında bir münaSt-. 
bet olduğu muhakkak. Hatta bütün 
bir hayatın beş dakika süren bir rüya 
içinde yaşanabileceğini bile söylüyor
lar. 

Semih düşünceye varmışt'ı: 
- Evet. dedi. hakikaten tuhaftır. 

Bir kere bc:ıim başıma böyle bir şey 
geldi.. Fakat bilmem, talihin o cilvey
le bana anlatmak istediği ne idi? Çün
kü katiyyen eminim, gördüğüm rüya. 
nın bir manası vardı. 

Semihin bu sözleri beni alakadar et
mişti. 

- Anlat, dedim. A:ılat Allah aşkı
na? nasıl oldu? 

- Bir ziyafette genç bir kızla ta • 
mşmıştım. Bu kızm adı Bediaydı. Gü
zel, sevimli bir kız. Ziyafetten sonra 
Bediayı evine kadar götürdüm. Son
ra da ke:ıdi evime gelerek yatağa 
yattım. Rüyamda kimi görsem beğe· 
nirsi:ıiz? 

- Bittabi Bediayı .. 
- Evet, Bediayı gördüm. Bedia gül 

rengi elbiseler içir.:.deydi. Rüyamda 
gördüğüm Bediaya aşık oldum. Onda 
bir kızda aradığım meziyetlerin hepsi 
vardı. Tatlı, mu:ıis, ev işlerinden an. 
lar bir kızdı. Düşündüklerimi gözlerim 
den okuyordu. 

- Anlaşılıyor. Senin bütün sevinç
lerine ortak oluyor, bütün kederleri
ni paylaşmak istiyor. Bu beylik ta • 
rifleri bırak da, sonra ne oldu, onu 
a.:ılat! 

- Acele etme canım. Bedia beni a. 
ilesine takdim etti. Annesi hayatım
da kaynana olarak tasavvur edebile
ceğim en iyi kadındı. 

- RUyada görmüş olduğun için bir 
şey diyemiyeceğim. Zira en iyi bir 
kaynananın zümrütanka kuşu gibi 
mevhum bir şey olduğunu söylerler. 

- Sözümü kesme canım. ı::ıerede 
kalmıştım. 

- Kaynana bahsin.de. 
- Ha, evet, annesi öyle melek gibi 

bir kadnı. babası da en güzel ahlakla 
muttasıf pet sayın bir zattı. Kızının 
pek bariz olan meziyetlerini bir de o 
sayıp döktü. 1lerde ke::ıdine, servetin
den bir m.iktar ayırıp vermek tasavvu. 
runda olduğundan bahsediyordu. 

- Anlıyorum canım. Bütün bunlar 
bir rüya içerisinde tesadüf edilen kız

Nakleden 

l}={llKM ~li M lbD lN1 D ~ 

mak istiyordu. Bütün gün dükkanlar
da gezerek bize hiç lüzumu olmıyan 
seyler satın alıyordu. Ben, peşini bı
rakmamak için elimden geleni yapıyor 
dum. Fakat bulmak :ıe mümkün! 

- Tuhaf şey. 

- Sigara içmeğe başladı. Sarhoş o. 
lasıya içkiye başvurdu. Dehşetli ku
mar oynamağa başladı. Annesi de ay
rı bir mesele .. Bir vakitler melek gi
bi görünen o nur yüzlü kadında bir 
değişsin. Bir cadaloz olsun. Babası da 
büEin bu vaziyetin üzerine tuz biber 
ekiyordu. Huysuzlukları:ı bini bir pa. 
ra! Her işimize müdahale ediyor, bun 
dan başka kızma vaadettiği servetten 
de hiç bahsetmiyordu. Bir gün bu 
mevzua. temas etmek cesaretini gös
termiştim. Az daha beni öldürecekti. 
O kadar hırslandı. Sanki canını iste. 
mişim ... Nihayet bir gece fecir vakti 
masamın başında düşü:ıüyordum. Be
dia her zamanki gibi bir yere gitmiş, 
sabahlara kadar eve gelmemişti. Ken. 
di kendime lanet ediyordum. "Bu mu
dur aile hayatı? Bu mudur kocalık?., 
'diyor. bir deli gibi başımı dövüyor -
dum. Evli olduğuma, bir yuva, bir ka
<Im sahih! olduğuma bin şahit ister • 
di. Böyle bir hiddet ve yeis içinde bo
ıcalarken birdenbire zil çaldı. Keskin 
ve çabuk bir zil sesi... 

- Ve so:ıra uyandın öyle mi? 

Semih bana afal af al bakıyordu. Sö 
ızümU anlamamış gibi: 

· - Uyanmak mı? dedi. Boyuna sö
zümü kesmek yüzünden ne söylediği
min de fa;kmda olamıyorsun galiba .. 
"Sonra uyandı:ı öyle mi?,, demekten 
ne kastediyorsun? Ben sana seneler_ 
dir başımda olan hakiki bir felaket_ 
ten bah,sediyorum. Ben, Bedia ile ev
lendiğim gün uya::ımıştım.. Ama ne 
çare! 

da bulunabilecek meziyetlerdir. Son- 7'"--------------
ra ne oldu? 

- Ama:ı, senin de bu bitmez, tüken 
mez, "sonra ne oldu ?.,ların ... Ne ise .. 
~kıza vurulduğumu söylemiştim ya 
bu kadar da metihlerini i~ittikten son
ra, artrk onu almağa karar verdim. 
BU: sabah, sinekkaydı bir traş olup en 
güzel elbiselerimi giydim. Saçlarım 
taralr, potinlerim boyalı şıkır şıkır ev 
den çıktmı ve Bedialarm evbe git • 
tim. 

- Ve evlenmek teklif ettin. 
- _Tamam ... Çok iyi kestirdin. Ev-

I~nmek teklifinde bulundum. Babası 
pek memnundu. Annesi de öyle. Bedi
a da reddetmedi... Uzun la.fL.-ı kısası 
.b iz evlendik. Düğünümüz oldu. Çiçek~ 
'li otomobillerde dolaştık, dostlardan 
tebrik aldık. Balayımsr ~eyler .. Bilir. 
sin ya canım .. İşte yeni evlenen bir 
çiftin ba.~rndan o eler geçerse hepsi o
lup bitti. 

t - Sonra? . 

Adliyede b~r va!r.:ı 

Dün adliye dairesinde bir vaka ol
muş, altıncı hukuk mahkemesinde da_ 
vasmı takibe gelen 45 yaşlarında biri
birdenbire koridorun ortasına düşüp 
bayılmıştır. 

Bütü:ı gayretlere rağmen ayıltıla • 
mıyan adam Cerrahpaşa hastanesine 
yatırılmış, ve orada geç vakit ölmüş
tür. 

Hastanın üstü arandığı zaman bir 
nüfus kağıdı ile 150 kuruş para bu -
lunmuştur. Nüfus kağıdr:ıdan kendisi_ 
nin Sabri isminde İstanbullu birisi ol
duğu anlaşılmıştır. 

İngiliz muharriri Londraya 
döndü 

~ Birkaı; gündenberi şehrimizde bulu
nan İngilizce Deyli Ekspres gazetesi 
muharrirleri:ıden B. Tildman etütleri_ 1 
ni bitirmiş· olduğundan Londraya dön 
müştür. 

Bir boksör maçı 
bir patik saye
sinde kazandı 

Bizde Çoban Mehmedin "Besmele,, 
çekmeden güreşe başlamadığı herkes
çe malumdur. Besmele çekmezse, sanki 
o güreşi kazanamıyacağına kanidir. 
Dünyanın her yerindeki sporcular 

arasında kendilerine göre böyle birta
kım inançları olanlar görülür. 

Mesela İngilterenin meşhur "Arse
nal,, futbol klübü kalecilerinden Dik 
Ruz, futbol formasının altına bir örme 
yelek giymeği adet edinmişti. o kadar 
ki bu örme yeleğe formasından daha 
çok kıymet verirdi. Yıkamazdı öa .... 
Olduğu gibi kullanır ve bunu rnuvaffa. 
kiycte amil bir uğur sayardı. 

Günün birinde onun örme yeleğini 
ortada gören bir antrenör, alıp yıkama. 
sı için çamaşırcıya gönderdi. 

Dik Ruz, bunu öğrenince deli gibi 
oluyordu. Onu giymezse, oyunu kay
bedeceğine, birbiri ardınca goller yiye· 
ceğine emindi. Bununla berabe royunu 
kazandı. Fakat yelek çamaşırctdan gel_ 
dikten sonra, tekrar onu, oyunda giy. 
meğe başladı. Ve bir daha hiç yıkat
madı. 

Futbolcuların çoğunun böyle uğur 
addettikleri şeyler vardır. 

Amerikan futbokuları arasında maç 
yapacağı gün tıraş olmamağı uğur sa
yanlar bulunduğu gibi, oyun sahasına 
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çıkıldığı vakit topu hakem eline alma-
dan evvel, tutup okşamaktan da bir 
fayda uman garip futbolcular görülür. 

Boksörlere gelince: Bundan otuz se_ 
ne kadar evvel, Jabez Vayt isminde bir 
İngiliz boksörü, Amerikada maç yap. 
mağa gitmişti. 

Jabez Vayt'in !ngilterede bıraktığt 
bir küçük çocuğu vardı. Boks maçla_ 
nnda da bu küçük çocuğun mini mini 
patiklerini ringin iplerine bağlamağı 

adet edinmişti. 
Boks yaparken ara sıra onlara baka

rak, maçı o küçüğün istikbali için yap. 
tığını hatırlar ve daha ziyade cesaret 
bulurdu. 

Günün birinde yine bir Amerikan 
boksöriyle maç yaparken, Amerikan 
boksörlerinden yana olanlar, bu bir çift 
patiği ringin iplerin.den kestiler. 

Jabez Vayt kanter içinde <löğüşür. 

ken, patiklerin olduğu yere bakıyor ve 
fakat onları göremiy>'Jrdu. 

Ve onu aradığı sırada da hasmı ken
disini alabildiğine yumruklıyordu. 

Sonunda Amerikalı puvan hesabiyle 
maçı kazandı. Fakat kanaat odur ki, 
Jabez Vayt'in pek ehemmiyet verdiği 
patiklerini ringin iplerinden kesip te 
onu meşğul etmeselerdi, Amerikalı 

boksör maçı asla kazanamıyacağı gibi, 
belki de sona varmadan Jabez V~yt'in 
yumruklan altında nakavt olup yere 
serilecekti. 

Almanya ve Rusya 7 bin bal
ye tiftik aldı 

Son hafta zarfında Almanya ve 
Rusya memleketimizde:ı. tiftik almak 
üzere piyasamızla yakından alakadar 
olmağa. başlamış, ve 17 bin balyay1 
mütecaviz tiftik satın almışlardır. 

Bu vaziyet piyasada derhal bir ha_ 
reket uyandırmış, ihracat yapılmak ü
zere hummalı bir faaliyet başlamış • 
trr. 

Bundan evvel de yazıldığı gibi tüc
carların ellerinde 50 bin balyaya yakın 
stok mal olduğunda:ı bundan sonra 
yapılacak taleplere de kolaylıkla ce • 

- Sonra ... Evet ışte bundan sonrası 
meseledir. Çünkü o zamana kadar es
nıekte olan saadet havası birdenbire 
ôağişti. Her şey değişti. Bedia bir haf
ta başka, diğer hafta başka bir i:ısan 
oluyordu. Hiddet, nefret, kavga, huy. 
auz~gırl~ia evin hakimi ol • 

B. Tildman, yeni Tiirkiye 111&.kkmda 
birkaç maical., J\eil'edecektir. ı vap Yermek mümkün olacaktır. 

T eh. I i k e 
Yazun: Sidney Horler - 60 - Çeviren: H. Münir 

Granste>:ı istisnai bir harekette bu.. 
lunarak, kendisini önce ölümden son
ra ölümden daha korkunç olan bir a. 
kıbetten kurtaran adamı, ya:ıi opera· 
tör Sir Ro:ıald Kit'i yanma almıştı. 

Sir Ronald Kit ona: 
- Siz, dehşetli yorgunsu:ıuz, dedi. 

Bu kadar büyük buhranlar geçirdikten 
sonra, yorgun olman pek tabiidir. O 
itibarla senin için birkaç gün yatakta 
kalmakta::ı daha iyi bir tedbir olamaz. 
Şimdi sana bir hastabakıcı gönderece. 
ğim. 

Granstonun, söz söylemesine mey • 
dan bırakmadan doktor çıkıp gitmişti. 

Granston uşağı Va.tkinsi çağırdı. O· 
na sordu: 

- Bugünkü vaziyetimde bile yanım 
da kalmakta ısrar ediyor musun Vak· 
tins? 
Sadık uşak: 

- Ona şüphe mi var efendim? de. 
di. Beni sizi:ı yanınızdan bir şey ayıra
maz. Ölünceye kadar sizinle beraber 
kalacağım. 

Granston bundan sonra Vatkins ile 
uzunca bir mü:ıakaşaya girişti. Fakat 
sonunda Vatkinsin dilediği şu oldu: 

- Siz ne kadar beni düşündüğünüzü 
göstermeğe çalıı;ıırsanız çalışımz, şunu 

iyi biliniz ki eğer katil de olsaydınız, 
ben yine sizi terketmiyecektim. 

dt ... Dediğim gibi, be:ıim sözlerimi mu· 
hakkak dinliyeceksin. Seninle evlen • 
meğe karar verdim. Evleneceğim de .. 
Babam buna muvaffak olamıyacağıını 
söylüyor. Fakat ben muvaffak olaca· 
ğım. Filip. sevgilim .. Konuş benimle!. 

Merinin taze dudaklan Filip Graas. 
tonun ağzına kadar yaklaşmışken 

Granston geri çekildi. 
- Meri, dedi senin bu fedakarlığı 

yapmanı istemem. 
Meri yerinde:ı sıçrıyarak, ayağa 

kalktı: 

- Fedakarlık mı? Bütün dünyayı 
dolaşmak suretile bir balayı seyahati• 
ne çıkmak fedakarlık mıdır? .. 

Sir Ronaldin de birkaç gün sonra se. 
nin için tavsiye ettiği tedavi bu ... 

Bir erkek de tek başma balayı se • 
yahatbe çıkamaz ya .• İşte onun için 
ben de seninle beraber geleceğim. 

- Sir Ronald da bu işin içinde mi? 
- ''İçinde mi?,, de söz mü? Teklifi 

yapan odur. 
Bir saniye sonra Merinin çilek gibi 

dudakları, Gra:ıstonun taze ve bakir 
dudaklarile buluştu. 

. ' . . . 
Gazeteci Cimi Din'e gelince, dünya_ 

da o gibi insanlar, hizmetlerinin tam 
mükafatını zate:ı görmezler. 

-Son-
- Pekala Vatkins, sen daha iyi bi.:---------------

lirsin.Elbette daha iyi bilirim. M u h s; n Et tuğ r u 1 
- Birazdan Sir Ronaldm göndere - Bugün Af manyaya gidiyoı 

ceği hemşire gelecek! , 
İstanbul belediyesinin yeni bir kon

- Evet işittim. Sanki ben size ba _ 
kamazmışım gibi, onu gönderiyor • servatuvar binası yaptırmak için bir 

Sokak kapısı a ld 
_ G zamarıdanberi bütçesine her sene tah. 

çı ıgı zaman rans-
sisa t koyduğu malumdur. 

tonun ilk duyduğu temayül, gele::ı 
hastabakıcıya ihtiyacı olmadığxnı söy Belediye bu iş için evvelce Avrupa 
!emek oldu. İstediği bütün işlerin, uşa- mimarları arasında bir müsabaka aç. 
ğı Vatkins tarafından görülebileceğini mış ve Pölzig isminde bir ' mimarın 
söylemek istiyordu. Fakat buna karşı· yaptığı plan birinciliği kazanmıştı. A
sı•:ıdı&kini ikna edebilmek için söylene_ hiren tatbik mevkiine konulmasına ve 
cek'. sözlerin neresinden başlamak la • konservatuvax: binasının inşasına baş.. 
zımgeldiğini kestiremediği için, kendi. lanılması için yapılan hazırlıklar iler
ni teskin etti ve gazetesini okumakta lemektedir. 
devam etti. Mimar Pölzig projesinin kabulün-

Ayak sesleri ya:ıına kadar yaklaş • den sonra ölmüş olduğu için kendisi. 
mıştı. Onun ardından bir ağlama duy. nin inşaata nezaret etmesi mümkün cl-
du. marruştır. 

Ne olduğunu anlamağa meydan bu· İstanbul belediyesi bu projenin, 
lamadan iki beyaz kolun, boynu::ıa sa_ Müsyö Prost tarafından hazırlanan ts
rıldığrm ve bir ince vücudun kucağı- tanbul şehri planına göre küçük bir ta· 
na düştüğünü gördü. dile uğramasını zaruri görmüştür. 

Bu bir hastabakıcı mı? Konservatuvar projesinin tadili hu. 
Güzel başını omuzuna koymu.ş ağ • susunda mütehassısların fikri alınmak. 

1amakta ola::J bu harikulade mahluk tadır. Bu arada Alman hükumeti mU
gerçekten hastabakıcı elbisesi giymiş· tehassıs Benno fon Arens isminde bir 
ti. Hıçkırarak: mimar tavsiye etmiştir. 

- Beni geri çevirme; diyordu. Eğer İstanbul Şehir Tiyatrosu rejisörü 
beni buradan çıkarırsan ölürüm.. Muhsin Ertuğrul bugün Almanyaya 

Fakat bu ses, Meri Brandelin sesi i. hareket edecek ve konservutavar bina-
di. Ses devam ediyordu. sı projesini de beraber götürerek mi. 

- Buraya hile ile girdim, Fakat be- mar Benno fon Arens ile temasa geçe
ni çıkarma .. Seni seviyorum. Seni da_ cektir. 
ima sevdim. Alman hükumetince tavsiye edilmiş 

- Meri, se:ıi dinliyemcm! .. Vatkinsi olan bu mütehassısın İstanbul konser-
çağıracağım... vatuvar projesi üzerindeki fikirleri 

- Beni dinlemeğe mecbursun Filip.. bu temast neticesinde öğrenilecektir. 
Vatkins zaten burada değil. Sir Ro· Muhsin Ertuğrul on güne kadar §oh-

nald ona telefon ederek yanma ça~ır. rimize dönecektir. 
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meydan vermemek için yeni icat olun.t

~ muş bir tuvalet... ' ... --·-~---

Ön taraf arkaya taranacak, yanları 
_ _, ve arka taraf da yukarıya doğru fırça- ··~::fıiii~.\;? 

r.h..._~~ I . lanarak toka ile tutulacaktır. Tarağa • 

"f. : lüzum yoktur. 
l~ ,,..,.. (; · ı ,,,~ )ı ...... O:'·;J Diğer bir saç tuvaleti de bir tanesi 

/ ; . alın üzerine düşmek şartiyle bukleler. 

;,;_, j dk Arka taraf ve yan taraflar, yine /"'- _ 
' -J 1 

----~--...... J, yukarıya doğru taranacaktır. 



Bir gecebekçisinin başına gelenl~r: 

e·eıçika 
Kongosundaki vak'a .. 

Marsel dö Malmedide,, intikam duygusu uyandırmıştı; Bel
,ikaya dönünce, bir gece içti ve o vaka ile alakası olmıyan· 
dan intikam aldı .. 

nı tekrar yerinde:ı kaldırmağa uğra
şıyor. 

Sarhoş kalkınıyor, kalkınmasile be-
raber de gece bekçisine bir yumruk 
indiriyor, o kadar şiddetli ki, bekçi ye
re yuvarlanıyor, o daha kendini topar 
Iıyamadan, sarhoş mızrakla fe:ıeri ka. 

pıyor. 

iş Dairesi Reisi 
Yeni projeler hakkında 

izahat veriyor 
Şehrimizde bulunan İş Dairesi Re • 

isi B. Enis Behiç dün İstanbul Iş Da
iresi bölge amirliği:ıe gelmiş, bölg 
amiri B. Haluk ile iş kanununu:ı. tat" 
bikatı etrafında bir müddet görüş • 
müştür. 

B. Enis Behiç lş Dairesinde bulun. 
duğu sırada kendisini gören bir mu • 
harririmize İş Kamınu ve yaptığı tet
kikler hakkında şu beyanatta bulun _ 
muştur: 

"- İstanbul, Bursa, İzmir, Mersin. " 
Adana ve Antalya bölgelerindeki !~ 
Dairesi teşkilatının faaliyetleriı::ıi tet. 
kik ve teftiş ettim. 

Birkaç gün İstanbul bölgesine ait 

karaya döneceğim. Dolaştığım bölge - ~ .,, 

A MBREZ!YEN. Belçikada bir 
kasabadır. Bu kasabanın derin 

uykuya dalm~ olduğu bir zaman .. Ka
saba ahalisi tatlı rüyalar görebilir, 
çünkü canları veya malları her hangi 
bir tehlikenin tehdidine uğradı mı, 
o·ıları tam zamanında uyandıracak bi
ri vardır. Bu da, gece bekçisi Ernest 
Bonkandır. 15 seneden fazla bir za
mandanb~ri elinde fener, boynunda 
boynuzdan boru ve omuzu:ıda mızrak, 
her gece devriye işini görür ve geçip 
giden saatleri, saat başında bir ava· 
zt çıktığı kadar bağırarak bildirir. 

Ernest Bankan, bu hali görü.1ce, a-
cılarını unutuyor, kabil olduğu kadar 
çabuk ayağa kalkarak, sarhoşun üstü.. 
ne atılıyor. 

bazı işlerle meşgul olduktan sonra An h': -.~ 

lerde lş Kanunu tatbikat1:11n munta · l 
b

. ~<~,c.;;_~~x 

zam ır tarzda yürümekte olduğunu A k 1 v~ iş hayatının kanunla tesbit edilen ..! er lk h•hlslerl: 
Marsel dö Malmedi, bir kaç adım 

ileriye atmış bulunuyor. Bekçinin ü
zerine atıldığını görünce, mızrağı u
zatıyor, ucunu karnına değdiriyor. 

nı~am dahilinde inkişaf yolu:ıa gir • 
mış bulunduğunu gördüm. Ankaraya Akd • h f • ı 
avdetimde esasen projeleri hazırlan • e n 1 z a r p 1 ları 
mış olan bazı nizamnameleri:ı çıkarıl-Gece vakti sokakta sendeliyen bir 

sarhoşa rastgeldi mi, koluna girer, 
kendisini evine götürür. Gece bekçisi 
Ernest Bonka:ı, gece vakti, sokakta 
kalmış sarhoşları korumakla meşhur. 
dur onları evlerine götürmekle kal
maz, ayni zamanda evde karşılıyan en 
tehlikeli karıları ve kaynanaları ya
tıştmr. Yatıştırmak denilen şey, bu 
gece bekçisine vergidir. 

- Ver mızrağı, feneri! Ver, gürül-

tüyü de kes! 

ması işiyle meşgul olacağız. Bu me - B .. .. yand~ "!~ ihtilafla~ını uzlaştırma ve uyuk dev 1 eti erin hat p gem ı· ı e rı· 
tahkım nızamnamesı,, ile işçi sağlığını 
koruma ve iş emniyeti nizamnamesi,, arasında ki muvazene farkı n ed ı· r? Sarhoş, şöyle diyor: 

- Dinle bak, sana bir hikaye anla· 
tacağım ! Masal değil, hikaye; dinle! 
Ben vaktile Belçika Kongosundaydim. 
Bir gün zenciler üzerime hücumla sL 
!ahımı aldılar, beni kıskıvrak ettiler. 
Ben, o zaman bu harekettte:ı dolayı 
intikam almağa ahtetmiştim. Şimdi, 
ey geceleri yerlerde sürünen kurt o 

b~:ıdan başka kanunun 37 nci madde. • 
sı mucibince fazla saatlerle çalıcıma Çemberlayn, Mussolini, Daladye ve b d 
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-:s u onanmayı Fransız.lar Akdenize 

esas arını tesbit edecek olan bir nizam Hitler arasında Münihte yapılan kon- sevkedebilirler. 
name vardır. feranstan sonra g~en haftalar içinde 

Karı ve kay:ıana yatıştırmak, her 
erkeği;ı, elinden gelmez, diyebilindiği
ne göre ... ' 

zamanki lekeyi Malmedi ailesinin is-
mi üzerinden sileceğim. saat gelip çat
tı: 

Geçende, yine şöyle bir etrafı dev
rederken, bir aralık bu kasaba mey. 
d.rnından geçiyor ve geçerken de, evi
ne gecikmiş bir adama rastlıyor. Da- Sarhoş, feneri yere vurup kırıyor, 

İşçi sigorta ida:-esinin teşkil§tına Roma - Berlin, ve Paris - Lo:ıdra mih. 
ait kanun layihasım:::ı da yine İş Ka. verlerinin Akdenizdeki deniz kuvvet
nununun 100 neti madcesi mucibince leri meselesi yeniden orta.ya çıktı. Bu 
ve ahiren çıkarılmış olan !ş Ka.:ıunu- dört büyük devletin Akdenizdeki de
na ek kanunun hükümlerine tevfikan niz silahları ne kadardır. Bir müna. 
bu yilın içinde hazırlanmış olması i· zaa çıkacak olursa iki taraf ı::ıe kadar 
cap etmektedir. kuvvete sahip olabilecek ve bu Jruv· 

lş ve i§çi bulma teşkilab::lm da 1939 vetlerden ne kadarını ateş hattına so
senesi haziranının 15 nde kurulmuş kabilecektir? Zihinleri yeniden işgale 
bulunması lazımgeliyor. başlayan bu mühim meselenin rakam• 

ha ayak sesleri:ıi işitir işitmez, bunun karanlıkta mızrağı da yere çarpa çar
da bir sarhoş olduğunu düşünen gece pa par~alıyor, bekçiyi de tekme ile 
bekçisi, sarhoşun ayağı bir taşa takı- yer~ seriyor. 
Iıp de yere düşeceği ve alnı kaldırıma . - . Kar~nhğı aydınlat ta göreyim, 
değeceği ~ndişesile adımlarını sıklaş· şımdı senın halini, seni gidi ateşböceği 
tırıyor, karşılaşınca da, ona soruyor: seni! Şimdi kalk yerden de götür beni 

. !ş Dairesi genel merkezinin bu sene. larla ifadesi şudur: 
kı faaliyetleri bölgeler teşkilatmn 

s:vk '~~-idaresi ile beraber yukarıda 
soyledıgım mevzular üzerinde teksif 

- Hayrola, bu vakit böyle nereden eve, ben soldan üçüncü sokakta ıo 
geliyor, nereye gidiyorsun? numaralı evde oturuyorum! 

edilecektir. 

Şu cevabı alıyor: Ertesi gün Marsel dö Malmedi Brük 
- Mızraklı ateşböceği, cehe!lnem ol sel adliyesindedir. Bir müddet 'sonra Bir sandal parçalandı 

ka~ımdan ! Bir Marsel dö Malmedi. n:uhakeme edilerek, gece bekçisinin t evıne yalıuz basma gı'der! eılah ı .. zmir limanına bağlı Vata::ı vapuru ~ mz zor a almaktan 5 ay hapis ce· d ş 

Ge
ce bek ... isı·, her zamankı' gı'bı" pia. zasr v ·ı· ·· un arap iskelesinde HUdaverdi san-~ .,,, erı ıyor, ustelik bekçi:ıin fener d 1 

.. a.t e mı e ödeyecek ve da. tır. "' kin davranıyor, esasen sarhoş maku- ve mızr ı bed l" · d 1 a ına çarparak sandalı parçalamıa. 
lesinin sövüp saymasına alışkındır. ha ustelik de Ernest do·· Bo k ·· D ı 

:ı ana uç eniz Ticaret Müdilrlügu~·· bu husus· 
a ıcap eden tahkikata ibaşlamıştır. mtinaı:ıa rağmen sarhoşun koluna gi bin Belgas tazminat!... t · 

rerek, kendisini evine götürmek isti- ;------------------....:...~=--====~:::~~~ 
yor, ayni zamanda sükfinet tavsiye e-
Öiyor. . 
_ Lakin, '!larhoş bir yandan bağıra, ça 
gıra şarkı söylüyor, bir yandan da ge· 
ce bekçisini itiyor. O kadar şamata e. 
ruyor, ki civar evler sakinlerinin uy-

•kuları başına sıçrıyor, hemen hepsi 
~pencerelerini açıp bakıyor ve hemen 
hepsinin dilinde de ayni sual: 

- Ne oluyor? ı 
Bu sırada sarhoş, bir saatçi dükka

ntn penceresi yanr:.da yere yıkılıyor, 
h.orul horul horlamağa başlıyor. Bek
çı, bu vaziyeti gcrünce mızrağını du
vara dayıyor, feneri cie bir kenara ko. 
yuyor ve yere yıkılan bu insan enkazı 

Memlekette Cum
huriyet bayramı 

lngiZiz acmanması 

İngiltere deniz sila.Jıları: 15 saffı
harp gemisi, 59 kruvazör, 6 tayyare 
gemisi, 160 torpil gemisi ile 40 deniz
altı gemisinden ibarettir. Halihazır
da deniz tezg§.hlarmda in§a edilmekte 
olan 5 saffıharp gemisi, 21 kruvazör· 
il~ ? :ayyare gemisi, 440 torpil ge. 
mısı ıle 16 denizaltı gemisi vardır. 

Mevcut saffıbarp gemilerlıden ü
çü esaslı surette tamir görmektedir. 
Hali inşada olan yeni gemiler 1940 yı. 
lmda 1kmal edilmiş olacaktır. Bunlar-

dan b~ka 1942 yılında. bitirilmek ü
zere da.ha 5 saffıharp gemisi inşası ta
s.avvur ediliyor ki, bu takdirde İngi
lız donanmasına ye::J.iden katılacak saf 
fıharp gemilerinin sayısı on olacak de. 
mektir. 

İngiltere bu gemilerin hepsini Ak
denize gönderemez. Bunlardaı:ı bir kıs
mını şimal denizinde Alman donanma.
sına. karşı bulunduracak, diğer bir krs
mmı da Okyocıuslardaki deniz yol 
larmı muhafaza etmek üzere alık : 
caktır. oya 

Alman 'donanması 

ltalya 

4 saffıharp gemisinden ikisi· esaslı 
bir tamir görüyor. İtalyanın 22 kru
vazör, 112 torpil gemisi 79 denizaltı 
gemisi vardır. Deniz tezg§.hlarmda i::ı

şa halinde olan 4 saffıharp gemisi ile 
32 torpil ve Jl1: denizaltx gemisi vardır. 
İtalya bütün donanmasını Ak.denizde 
bulunduracaktır. 

• • • 
Akde::J.iroe bir harp b~layacak o

lursa fngilterenin anavatan sularında 
6 saffıbarp gemisi bırakılması muhte
me~dir. Akdenize 7 büyük zırhlı gön. 
derılecek, Okynus deniz yollarmı:ı 

muhafazasına tahsis edilecek kruva
zörlerin sayısr da 25 olarak farzedili
yor. Bu takdirde Akdenizde 24 krm a
zör. kalacaktır. Bu baknna gCJre,alltıhn
sa ıJe İngiltere müşteteıt'en :A.lt6eH1zfü! ~ 
13 saffıbarp gemisi ile üç yahut dört 
tan:are gemisi, 100 den faz.la torpil 
g~~ısi ve 75-80 kadar de:ıizaltı gc. 
rnısı bulunduracaktır. 

İngilizler Akdeniroe k:.~1· ·d d •• • cu. erece e 
usse sahıp olmadıkları için harp es-
nasında İngiltere donanması sıkrnık 
bir vaziyete gı'recektir rt_ ·ıı.- . k • J.ngı ı..t:renı:ı 

arada yegane tersanesi Malta adasm-
dadrr. Bu tersane büyu"k h . 
1 

.. t arp gemı • 
e:ını. amir edebilir. Yaralanacak ge
mılerın sayısı fazla olacak olursa bun 
larm tamiri içi:ı 1000 mil uzaklıkta o 
lan anavatan tezgahlarına g·· d ·ı -• }t: on erı • 
mcsı azımdır. Bu çok tehlikeli b. . 
tir. ır ış-

. Barınacak'. üsse sahip olmıyan lngı' -
lızler Akde · d . . . nız ona:ımalarmın emni -
yetı ıçın Kıbrıs adasında tahkimata 
başladılar, !ngiliz.lerin bu hareketine 
!tal!anlar Kıbrıstan 370 mil uzakl k 
takı u d ı -ros a asını tahkime başlamak-
la mukabele ettiler. 

Merdivenden düşen bir ka-

Almanya son seneler içinde k .... }{ 
fakat son sistem yeni bir don""" uç~ ' ....,ma ın-
şasma başlamış bulunuyor. Bugünk .. 1-------------
Alman deniz sil!hlarr (Cep) u Sofu Ayşeye 

gözkoyan 
dın öldü 

. Evvelki gece Feriköyibde oturan 
Ayşe adında ihtiyar bir kadın sahura 
kalkmış, mutfağa inerken merdiven -
lerden dü~müş, amudufıkarisi kırıl • 
lnıştır. 

... Haseki hastanesine kaldırılan Ayşe 
du:ı sabah ölmüştür. Ceset adliye dok
toru Enver Karanın muayenesinden 
sonra defnedilmiştir. 

--o---
Pamuk ihracatı hararet· 

lendi 
Bu yıl ilk defa olarak AJmanyaya 

son birkaç gün zarfında 15 bin balya 
Pamuk satışı olmuştur. Bu satış pa ' ; 
lnuk piyasasını derhal canlandırmış. 
alakadar pamuk ihracat tacirlerini ha 
rekete getirmiştir. 

Pamuk mahsulümüz bu yıl biraz es
Iner düşmekle beraber gerek nefaset 
gerekse miktarına hicbir halel <>'elme. 

. ' -.. ~ ·~- ....................... -........ 
Kayseride Cumhuriyet bayramı törenindeıı bir intiba 

di Vo • J ,, 

gınden ıhracatın yekWıuna tcz:r et-
Iniye v• cegı kanaati vardır. Bununla be- · .&. 
l'aber geçen yıla nazara:ı rekolte biraz lzmıitte büyük bayram pek muazzam merasimle ve ~mdiye kadar kat' . noksandır. Bu noksanlık bilhassa. A. mediğimi~ engin tezahüratla yapılmıştır. O kadar ki, 1.znıitte bütün ka;~en ~ör: 
dana tarafında ya§an zamansız yağ • /ara döl.-iilmii§ ve büyük bayramı, biiyük bir sevinç ile k'Utlamıştır. Resi so~k. 
rnurlardan husule gelmiştir. mma ait bir görihıil§tür. m, ay-

.
1 3 

h namı ve-
rı en arp gemisi ile 6 kru .. . 
19 to ·1 · . vazor ıle 

. rpı gemısı, 36 denizaltı gem. . 
de:ı ıbarettir. ısın-

lnşa edilmekte olan 4 af~ h 
m

. . 2 t s .ı.ı arp ge 
ısı. ayyare gem. . -

gemisi v ısı ve 25 denizaltı 
ardır. Bu gemilerden ik' . 938 

senesi nih t' ısı aye ınde diğer ikisi de 1939 
senesi nihayet· d . ın e ıkmal edilecektir. 

Fransa 
Birisi (Dünk 

d 6 
erk) sistemi olduğu hal 

e saf f ıharp · · 
Fr 

gemısı:ıe sahip olan 
ansanın b lt . . silahı 1 .. u a ı gemısı son sistem 

.. ara mucehhez ve tamamile ye -
nıdır Bu b"' ··k b · uyu gemilere ilave olarak 
kut alenenin nihayetinde bir gemi daha 

a ı _acak ve bu suretle büyük zırhlı 
gem1ler 7 ye baliğ olacaktır. Fransa -
.:ıın 18. kruvazörü, 72 torpil gemisi ve 
71 demzaltı gemisi vardır f'-~a h ı· d • ~ a ın-

e 2 saff ıharp gemisi ile 1 kruva .. . zor-
ıle 13 torpil gemisi ve 9 denizaltı 

~einisi .vardır. !ki saffıharp gemisinin 
ınşast ıçinde bulunduğumuz sene baş. 
landı. 

Bir harp başlayacak olursa bütü:ı 

İyi muamele görmediği için 
kadını dövmüş 

Fatiht7 oturan Ahmet adında birisi 
mahallesınde bu sene dul kalan Av 
kadına g·· k • şe .. ~z oymuş, kadıncağızın her 

b
yerde ooune çıkarak kendisini tacize 
aşlamıştır. 

Ayşe oldukça sofu ve bcs vakit na
maz kıl~? bir kadındır. Dii~ de Akbı. 
: camııne gitmiş çıkarken avluda 

metle karşılaşmıştır. 
d" Ahmet Ayşeyi burada bcklemckte-
ır. Yanma yakla!'larak artık 

kendi · ı ~ ' . sıy c metres oturmasını teklif et 
:ış, fakat Ayşe Ahmedi yaru:ıd:ıı; 
ovmuştur. Buna içerliyen Ahmet d 

Ay"" . .. . e 
,,,_,nın uzerme atılarak, etraftan işi-

t:nl:r gelinceye kadar kadını bir hav 
1ı dovm ·· ..+;; • -u~ .... r. 
Yakalanıp üçüncü sulh ceza mah -

k:mesiüe verilen Ahmedi, hakim Tah 
sın İstanbullu bir av dört a·· J m hkA • ,,.un rnpse 
~ . um ederek, hemen tevkif ettir • 

mıştır. 



1- KURUN 

Onbeşinci qıldönümü münasebetile 
devlet reislerinden çok samimi 

ve dostane telqraf lar qeldi 

-- ... - . -- ,,.. -- .. -- , - - - .... . 

Bir Alman gazetesinin memleketi
miz, inkllabımız hakkındaki yazısı 

Berltn, ,2 (A.A.) - D.N.B. ajansı 
bildiriyor: 

TUrkiyentn mtlletler arasındaki mev 
kltne hürmet ettiriyor. 

(Baş tarafı 1 incide) 

Bulgar Kralı Boristen gelen telgraf: 
"Türkiye Cumhuriyetinin 15 nci yıl· 

dönümü mUnnsebetile, eksellinslanna 
en samimi tebriklerim ile Tilrkiyenin 
refahı hakkı:ıdaki temennilerimi ar 
zeder ve en iyi dostluk hislerimi teyit 
eylerim .. ,, 

nailiyeti hakkındaki tahassUratmıı 
arz ile derin ihtiramatımı takdim e • 
derim.,. 

Alman Devlet Reisi Adolf Bitlerden 
gden telgraf: 

"TU.rkiye Cumhuriyetin.i:ı on be§incl 
yıldönUmU münıı.sebetile eksel!nslan • 
na en kalbi hissiyat ve tebrikatnnı 
Tilrk milletinin refah ve tealisinin de
vamı temennilerini arzeylerim.,. 

"Doyçe Algemanye Çaytung,. ga. 
zetesl, TUrklyenin on beş senellk 
cumhuriyet rejimi altında başardığı 
muazzam esere tahsis ettiği bir ma. 
kalede, DUyük Şef Atatürkiln dev. 
letl ve memleket ekonomisini ihya 
lı;ln sarfottlği yorulmak bilmez me
saiyi ehemmiyetle knydettlkten son. 
ra diyor ki: 

Türkiye ecnebi parasına muhtaç 
olmaksızın kendi lktisadtyatını 1h .. 
ya etmiş, münakalA.tını in1dşaf ettir
miş ve su işlerini başarmıştır, MU • 
nasip yerlerde fabrikalar yükselmiş, 

ve heybetlt eski kalenin eteklerinde, 
Ankara büyUyerek memleketin mo. 
dern bir merkezi olmuştur. 

Afgan Kralı Mohammed Zahir Ha. 
tun telgrafı: 

"Türkiye milli bayramı münasebe· 
tile ekselansınıza hararetli tebrikleri. 
mi ve memleketinizin ikbal ve refahı 
hakkındaki en samird temennilerimi 
arzcderim.,. 

Salvador Cumhurbaşkanı Marimte • 
zin telgrafı: 

"Bugünkü yıldö:ıUmil münasebetile 
ekselansınıza ihtiram ve sellmlarımı 

ve heyecanlı tebriklerimi arzetmekle 
bahtiyanm.,, 

'Japon lmparatorzı Hiro Ritonım 
gönderdiği telgraf: 

"Cumhuriyetin ilanı:ıın yıldönümU 
günü. ekseıanslarma çok hararetli teb. 
riklerimle birlikte şahsi saadetleri ve 
milletinin refahı hakkındaki en sami · 
mi tebriklerimi arzetmekle bahtiya . 
rım.,, 

Irak Kralı Birinci Gazinin telgrafı: 

"Büyük Türk milli bayramı mUna· 
.ebetile, ekselfınslarına samimi tebrik 
!erimle birlikte şahsi saadetleri ve kar 
aeş Türk milletinin refah ve ikbali 
hakkındaki en candan teme:ınilerimi 

arzatmekle bahtiyarım.,, 

Polony(J Oıımhurbaşkanı lgnas'tn 
~ktiği telgraf: 

"Bugün Tilrkiyenin tesit ettiğI me • 
sut yıldö:ıümUnil fırsat ittihaz ederek, 
Polonya milleti ile birlikte Türk mil· 
Jetinin ikbali hakkında beslediğim çok 
hararetli ve çok samimi temennilerimi 
arzederim.,, 

Macar Krallığı Naibi Amiral Horti. 
aen gelen telgraf: 

"Türkiyenin milli bayramı münase
betile, ekselfinslarına hararetli tebrik. 
lerimi ve Cumhuriyeti:ı refahı hakkın
daki samimS temennilerimi arza mü _ 
saraat eylerim.,, 

Yunan B~l."ili General Metak.sa -
.!'in telgrafı: 

"Türkiye Cumhuriyetinin 15 nci 
yıldönUmU münascbetile, en hararetli 
tebriklerimi ve Kraliyet hükumeti ve 
Elen milleti ile birlikte dost ve mütte. 
fik asil Türk milletbin refah ve itila
SI ve şahsi saadetiniz hakkındaki ha. 
raretli temennilerimi ekselanslarına 
arzetmekle bilhassa bahtiyarım.,, 

Çekoslovak Başvck"'l'li General Siro
~inin tclı;rafı: 

"Türkiye milli bayramı rnünasebe • 
tile, Çekoslovakya Cumhuriyetinin, ek· 
sela:ıs1armm şahsi saadetleri ve Türki 
yenin daima artan refahı hakkındaki 
en iyi temennilerini arzetmekle babti 
yanm.,, 

Meksika Oumhurba§kanı lAJZaro 
Kardenasın gönderdiği telgraf: 

'Türkiye Cumhuriyl!tini:ı yıldönü • 
mü münasebetile ekselfuısl:irma can • 
dan tebriklerimi ve yüksek şahsiyet • 
leri için olan en iyi temennilerimi ar 
zederim ... 

Arnavutlıtk Kralı Zogdan gelen talg 
raf: 

•'cumhuriyetin ilanının 15 nci yıldö. 
nUmU. ekselanslarına en samimi teb · 
riklerimle birlikte asil ve ecrefli Türlr 
milletinin refahı hakk~daki en iyi 
temennilerimi arz için güzel bir vesilP. 
teşkil etmektedir.,, 

Amman Emir& Abdullanın telgrafı: 

"Cumhuriyeti mufabhamelerinin 011 

beşinci yıldönümü mü::rnEebetile en sa. 
mimt temenniyat ve tebrikatımm ka. 
bulünU rica ve Türkiye Cumhuriyeti] 
fchimesinin en parlak bir müstakbele 

Yugoslav NCRibi Pren8 PoZ p telgra. 
fı ~kmi-}tir: 

''Milli bayram mUnasebetile samimi 
tebriklerimle birlikte dost ve müttefik 
Tilrkiyenin rcf ahı ve onun yüksek 
başkanının sahsl saadeti h:ıkkmdaki 
en hararetli temennilerimb kabulilnU 
eksclAnslarmdan rica ederim . ., 

Hatay Devlet Reisi Tayfur Sökme. 
nin telgrafı: 

"Hatay milleti en büyük bayramın 
on beşinci yılcı kutlarken koruyucu 
ve kurtarıcı Büyük Atasına sonsuz 
saadet ve mutluluk diler, ben de elle
rinizden öper derin saygılarımı ar • 
zetmekle en bUyük haz ve ~erefi duya· 
nm ... 

lran Şahı Rıza Pehleviden gelen telg 
raf: 

"Tilrkiyeni:ı mesut bir hadise teşkiJ 
eden milli bayramı münasebetile. aziz 
kardeşimin selô.met Ye saadetini, ee · 
hametli Tü.rk milletinin tealisini ve 
dost komşumuzun terakkiyatmı can • 
dan ve pek samimane dualarımla te • 
za.rru eylerim ... 

lta.1ya Kralı Viktor E1Mmıclin 
t'!lgrrı/ı: 

"Türk milli bayramında, ekselinBI· 
nıza Türkiycnin refahı ve eahst saa • 
detleri hakkındaki en samimi temenni
lerimi teyit etmekle bahtiyarım.,, 

Amerika Birlc§ik Devlet'leri Reisi 
ll'ratık"len Ruzvelt ~ telgrafı gönder • 
miftir: 

'Türkiye Cumhuriyetinin yıldönilmU 
miln:ısebetile ekselansınıza gönderi -
len tebrik mesajlarına. phsi saadetle. 
ri ve Tilrk milletinin gittikçe artan 
refahı hakkındaki e:ı. iyi ve en samimt 
temennilerimi ilbe etmek benim için 
bir zevktir .• , 

Hatay Millet Meclisi Reisi Abdüı • 
gani Türkmcmin telgrafı: 

Öniinde bUtUn bir cihanın baş eğdi· 
ği kudret ve deha:ıızla kurtardığınız 
Hatayın ve Hatay Millet Meclisinin 
Mnsuz minnet ve şükranlarını sun • 
mak Uzere bugUn Ankaraya yUz sUr • 
dilk. tstiklAline, hürriyetine kavuştur
duğu::mz mesut Hatayda şimdi Cum • 
huriyetin on beşinci yılmı kahraman 
askerlerlle kucaklaşarak içten gelen 
sevinç teza.hUrlerile kutlarken ne mut
lu bize kf onun mUmessillerl olarak 
bUyUk TUrkiyenb göz kamaştmcı mer 
kezinde bulunuyor ve en büyUğilmlU.e 
Hataym minnet ve şUkranlarmı eun. 
mak şeref ve bahtiyarlığına ermiş olu· 
yonız. Ulu Şefe ebedi Ataya soruruz 
saygılar. • ~ı 

Çekoslovakya bir kısım 
• • • 

arazıyı gerı verecek. _ 
Berl!n, 2 (A.A.) - D. N. B. bildiri. 

yor: 
Macar - Çekoslovak ihtna.fını hal 

leden hakem karan, bugUn saat 18 
de Vlyanaya verilmiştir. 

teyit etmiş ~e bu hakem kararını ka
yıtsız, şartsız ve hemen derhal tatbllı 
eylemeyi taahhüt eylemişlerdir. 

HAKEMLERİN BEY AN ATI 

Tahklmname, aşağıdaki madde • Viyana, 2 (A.A.) - Von Robben. 
lcrl ihtiva etmektedir: trop ve Kont Ciano, birlikte yaptık-

1 - Çekoslovakyan:n Macarista • la.rı müşterek beyanatta ezcUmle de-
11a vereceği arazi, merbut harita Uze mlşlerdfr ki: 
rinde gösterilmiştir. Merbut harita. "Roma • Berlln mihveri, Avrupa 
ya göre mahallinde hududun tesbltl, politikasında bir sulh ve ulzam un. 
bir Macar • Çekoslovak komitesine suru olduğunu bir kere daha lsbat 
terkedllmlştlr. etmiştir. Muahedelerln haksızlığı ne-

2 - Çckoslovakyanın geri verece- tlceslnde doğan anlaşmazlık ocakla. 
ğl ara:ıı.lden çekfllp Macarlstanın bu rır.d:ın birisi ortadan kalkmıştır. Ma 
arazi~·i işgal etmesi, 6 teşrinlsanlde carlstan ile Çekoslovakya arasında· 
tı:ışlıyacak ve 10 tcşrlnlsanlde niha. Jı::~ mt!nasebetlerln, fşblrllğl ve iyi 
rete erecektir. ·.rıtomşuluk zihniyeti dahtunde inkişaf 

3 - Çekoslol'ak hUkômeti, terke. edeceğini temenn etmekteyiz. 

''Bu hususta umumi harpten son
ra ecnebi kuvvetlerinin Türkiyeyi 
mllll kurtuluştan ebediyen mahrum 
kılacak bir rejimi kabule mecbur i
çin Boğazları işgal etmiş bulundutu 
bir sırada AtatUrkün ne gibi muş. 

kUlA.tı yenmek mecburlyettnde kal
mış olduğunu hatırlamak kA.fldlr. 

Almanya Ekonomi Nazın Funk 
gibi Türkiyeyi son zamanlarda geze
bilmiş olanlar Türk devletinin nasıl 
terakkiler yolunda faal ve cesaretle 
ileri atılmış oduğunu görmUşlerdir. 

Çok klyasetll blr harlct siyaset, 
TUrklyeye Boğazlar Uzcrlndekl hAkL 
mlyetlnl tekrar elde etmek lmk!nını 
verdi. BugUn kuvvetll ve ananelerin 
den iftihar eden bir TUrk ordusu 

Türkiye ne Almanya arasında ak· 
tedllen yeni ekonomik anlaşmalar, 

tki memleketin nef'ine olarak yeni 
bir teşriki mesai devresi açacaktır.,, 

YUNAN GAZETELERİNİN 
NEŞRiYATI 

Atına, 2 (A.A.) - Attna ajansı 

bildiriyor: 

Gazeteler cumhuriyetin on beşin.. 
el yıldönttmttnün tesldt hakkında ıs .. 
tanbuldan aldıkları uzun yazıları 

neerederken Cumhurbaşkanı Kemal 
AtatürkUn idaresinde btttün saha • 
larda başarılan ıslahat ve terakktlert 
kayıt ve Anadolu Ajansı tarafından 
\"erilen par1Amento a~ılış nutkunu 
bUtUn teterruatile dercetmektedtr • 
ler. 

Avam kamarasında 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

dilir edilmez, daha Ula İspanyada bu
lunan her nevi İtalyan kuvvetlerinin 
geri ~ekileceğine dair sarih teminat 
vermiştir. B. Mussolini, yeniden tapan. 
yaya asker göndermiyec:eğini de vadet. 
miştir. 

İtalya ve Almanyanm İspanyada az 
çok daimt bir surette yerleımek nlyet.. 
leri olduğu hakkındaki tezler asılsız
dır. Bu hususta BB. Hitler ve Musao. 
liniden kati teminat almıt bulunmak. 
tayım. 

Bugün, hpar.yol µıeseksinin Avru.. 
pa sulhü için artık bir tehlike tetkil et
mediği muhakkaktır. 

B. Mussolininin, benim talebim Uze. 
rine, 111üzakerelere baılamak üzere va. 
kit kazanmak niyctile B. Hitler nez. 
dindeki teşebbüsleri malumdur, O te
tebbUslerin neticesindedir ki müzake. 
relere geçilebilmiı ve bu milıakereler. 
den de Münib anlaşması doğmuştur. 

Eğer İngiltere ile İtalya arasındaki 
münasebetler, bun.dan 18 ay evvelki 
vaziyette olsaydr, ayni netice her hal. 
de istihsal olunamazdı • 

İngiltere, bugün Sovyetler Birliği 
ile beraber, İtalyanın Habeşistan üze
rindeki hakimiyetini hulrukan hali ta. 
nrmamıı olan yegane memlekettir. tn. 
giltere, Franaanrn eserine iktifa ede. 
rek, Romadaki büyUk elçisine, İtalya-

nm Habeıiatan üzerindeki hlk:imiyeti. 
ni hukukan tanıyan yeni itimatname 
gönderecektir. Fransa hükQmeti, buna 
hiç bir itirazda bulunmamıştır. Avus • 
tralya ve cenubi Afrika Birliği anlat
masmrn derhal meriyet mevk:ilne gir
mcai hakkmdaki noktai naıamrun tas. 
vip etmektedir. 

Avam kamarası, bugUn kendisine 
tevdi edilen takriri kabul eylemekle, 
Avrupa sulhilniln umumt imkinlarmı 
,kati surette iyileıtirecektir. 

B. Çemhcrlayndan sonra a&: alan• ·• 
_çi partisi liderlerinden Grenvood. B. h,,'Cl 

_ Çemberlaynin harici politikasını şid • 
detle tenkit etmiş ve demiştir ki: 

- Başvekil, diktatörlUklcre daima 
te'k taraflı olarak fedakarlıklarda bu
lunmaktadır. On bin İtalyan piyadesi. 
nin İspanyadan geri çekil~si izam e. 
dilmemesi icabeden bir hadisedir. Bu .. 
nun ehemmiyeti yoktur, zira, geri çe
kilenlerin ekserisi yaralı ve hastadır. 
Halbuki hila bugün İspanyada harbe 
devam eden 90 bin İtalyan askeri mev. 
cuttur. 

Çemberlaynin politikası, Fransayı 

çember içine sokmaktadır ve Britanya 
imparatorluğunun da bünyesini tehlL 
keye sokmaktadır. Harp ihtimalini ber. 
taraf edecek olan yegane çare, ispan· 
yadaki İtalyan ve Alman kuvvetlerinin 
tamamiyle geri çekilmesidir. 

dilecek araziyi, tahllye esnasında, i
~ bir vaziyet~ terk~meye gayr~MACAR~T~AVERİLENYERLERı-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

eyllyecoktir. 
4 - Bir Macar • Çekoslovak ko

mitesi, ,tcforruat meselelerlnl, ez. 
cUmle milliyetler meselesi ile hakkı 
hıyar meselesini halledecektir. Ay. 
nl komite, Çekoslovak mıntakasmda 
kalan Macarlar ile terkedllen mın. 
takalarda sakin gayri Macarlann 
himayesi için kararlar alacaktır. 

6 - Komite, Bratlslavadakl etnik 
grupun şehrin diğer gruplarının ay. 
nJ vaziyeti muhafaza etmesine neza
ret edecektir. 

6 - Macaristan, Çekoslovakya ile 
birlikte, nrnzl terkinden doğacak 

muhtemel ekonomik gUı,:lUklerl ye 
teknik mt\nakale gUçlUklcrlni orta • 
dnn kalclırmnya gayret edecektir. 

7 - nu tahklmnamenin tatbiki 
esansında gilçlUkler ortaya ı;:ıktrğı 

takdirde, l\lacarlstnn ile Çekoslovak· 
ya doğruda ndoğruya anlaşacaklar. 
dır. Anlnşmn fmkrtnsızhğı takdirin. 
d;ı fhtlkU, Almanya ve İtalyanın ha 
kem llğlne terkedllecektlr. 

Viyana, 2 (A.A.) - Hakem kara
rn·rn ''erilmesini müteakıp, Maca • 
rlstan ve Çekoslovakya hariciye na. 
:::ır!an, imzaladıkları bir protokolda, 
h:•kem kararına ıttıla kesbettlklerf. 
nl bildirmiş, hakem kararının katt 
:!:wl sureti teşkil ettiği hakkındaki 30 
teşrin !evvel tarı h 11 deklerasyonlarını 

Viyana, 2 (A.A.) - Tahkfm:ıame 
ye g5re, Macaristan, Karpatlaraltı Rus 
yasmda Munkacevo, ve ıiındiye kadar 
bu mmtakanın merkezi olan Uzhorodu 
ve Slovakyada da Kosiceyi almakta 
dır. Merbut haritada, Karpatlaraltı 

Rusyası ovasmm bUyUk ekseriyetinin 
de Macarist&~a verildiği gözllkmekte 
dir. Bununla beraber hudut, memleke 
tin içine derin eurette nufuz etmemek 
te, yalnız Munkacevo, Kosfce ve Uzho 
rodu çevirmek üzere Uç girinti yapmak 
tadır. 

Ankara tPIPfonn 

Üsküdar tramvay şirketi 
hakkmda 

Ankara, 2 (Telefonla) - UskU. 
dar - Kısıklı tramvay şirketinin du 
rum ve hesaplarını tetkik etmek ü
zere teşkil edilen komisyon çalışma
sını bitirmiş, hazırladığı raporu Da. 
hlllye Veklletine vermiştir. Rapor, 
tetkik edllmeğe başlanmıştır. 

1 zmirde yeni bir lise 
Ankara, 2 (Telefonla) - Maarif 

Trabzon İçme suyuna cemiyeti !zmirde tam devren bir lise 
kavuşuyor açmağa karar vermiştir. Tedrisata 

Trabzon, 2 (A.A.) - AtatUrkUn bu yıl başlayabllmek için hazırlıklar 
Trabzona bUyük hediyesi olan ve ya- ikmal edilmek Uzeredlr. 
rım milyon liraya ihalesi yapılan Avukatlık kanununun tatbiki 
içme suyunun temel atma töreni dün Ankara, 2 (Telefonla) - Avukat. 
binlerce halkın iştlraktıe yapıldı... tar kanununun tatbiki hakkındaki 
Vali nutkunda halkın Atatürke ve hazırlıklara devam olunmaktadır. 
hükt'lmete minnet ve şükranlarına Adltye VekA.letl kanuna göre teşkil 
tercUman oldu. edilecek baro mıntakalarını tesblt 

Çekoslovakya 
Roma • Berlin mihverine 

döndü 

Roma, 2 (A.A.) - - Çekoslovakya 
Hariciye Nazın B. Şvalekovski, B. 
Gaydaya yaptığı beyanatta demiıtiı: 
ki: 

Yeni Çekoslovakya, bundan böyle 
Roma - Berlin mihverine teveccüh et· 
mit bulunmaktadır. . . " 

Viyana, 2 (A.A.) - Karpatlaralb 
Rusyasr hükQmcti, memleketin ismini 
dcğigtirmeğe karar vermiştir. Bunc!an 
böyle "Karpatlar Ukraynası,, denecek. 
tir. 

İspanyadaki harp 

Irak ve Macar dostluk 
misakı aktedildi 

etmektedir. Bundan başka avukat. Barselon, 2 (A.A.) - Hükfunet ta. 
lık stajı talimatnamesi hazırlıkları- rafından neşredilen bir tebliğde Şark 

na da başlanmıştır. cephesinde düşman tarruzlannın tar· 
izciler geliyor dcJ.ildiği bildirilmektedir. Frankistlcr, 

Ankara, 2 (Telefonla) - Kaysa- Caballs mıntakasında iki tepe işgal et. 
rlye giden izciler bugün şehrlmlzel miıler ise de bunlar bilahare istirdat : 
dndUler ve Kırıkkaledekl fabrika edilmiıtir. 14 düıman tayyaresi düşU

slnl bugUn saat beşte Ankarada trak ları gezdikten sonra lstanbula ha • rülmilştUr. Hi'.kuftlttçiler iki taryare 
elçlllğlnde imza etmişlerdir. reket ettiler. kaybetmiılerdir. 

Ankara, 2 (A.A.) - Macar elçisi 
Bay Maryaşl ile lrak el~lsl Bay Na
ct Şevket .. Macar ve trak memleket. 
leri arasında bir dostluk muahede-
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Cizre 
B u yıl iyi su ve elektri

ğe de kavuşuyor 

2.000 Senesinde Dünya 
.Yüzünde Ne Kadar İnsan 

,Yaşayacak? 

!sveçli bir mecmua dünya yüzünde 
yaşıyan insan miktarının 2000 se:ıe
sinde ne kadar olacağına dair ilmi bir 
çok enteresan bir etüt neşrediyor. 

Yeni tayinler 
Üsküdar Akşam kız sanat okulu biç

ki ve dikiş öğretmenliğine Kadıköy 

Akşam Kız Sanat okulundan Latif , 
Kadıköy Kız Enstitilsü ev idaresi öğ. 
retmen stajiyeri Zekavet Kadıköy Ak . 
şam Sanat Okuluna, tisküdar kız e11s. 
titüsü resim öğretmeni Tacettin Aluk 
çuk kız enstitüsüne, Kadıköy, kız ens
titüsü resim öğretmeni Hikmet üskii
dar kız enstitüsüne, tayin edilmişler. 
dir. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı. lstanbu; " 

Divan yolu. Nq. 104, Tel: 22398 

lmlmmlliElil!B!ı::nCZZ~i!Jm:'z:l~ 

lor. Necaeddın AtasagunH 

1 
Sabahları 8,30 a kadar ve akşam. 
!arı 17 ,20 de Laleli Tayyare A pr. 
2 nci daire No. 17. Okuyucuları. 

mızc.lan para almaz. Tel: 23953 ~ 

Cizre, (Hususi) - Yüz yxllarca ev
vel kurulmuş olan Cizre bir tarihte .cm 
iki hin ev, 360 cami, 90 medrese, on 
binlerce nüfusa ve ileri bir medeniye
te sahipti. Osmanlx imparatorluğu dev 
rinde bir alaka görmek şöyle dursun, 
bilakis gittikçe harap düşen Urfa bu
günkü hüviyetini ancak Cürnhuriyet 
sayesinde kazanabilmiştir. 

1 

bu acı hakikati isbata kafidir. 
Sıhhi durum da ıslaha muhtaçtzr. 

Kazada Trahom ziyadesile mt:vcuttµr. 
Açılan dispanser hastalığı karşılamak 
ve önlemekten çok uzaktır. Çünkü, 
teşkilat gayet mahduttur. Köylerle da
ha yakından meşgul olabilmek için 
sıhhi tedbirlerin çoğalmasına lüzum 

vardır. 

1905 senesi ile 2000 senesi arası:ı
da yani 95 sene zarfında insanlar iki 
buçuk misli fazlalaşacaktır. !skandi. 
navya memleketlerile Finlandiyanm 
:1Üfusu 1905 de 16 milyon iken 2000 
senesinde n 7 milyon, İngiltere 50,3 
iken yine 50, Avrupanm cenubu gar
bisindeki Latin devletleri 125 iken 
147, Orta Avrupada Alman memle • 
ketleri 85 ike:ı 101, şarki Avrupa mem 
leketleri 112 iken 372. 

~~NiJ[SLiMAT 
iLMül-IABERLE:~iMiZ 

- ,, -

Mühim bir servet kaynağı olan gü. 
zcı Diclenin yeşil sahillerinde ve Tür
kiye - Irak - Suriye topraklarının 
birleştiği noktada teessüs etmiş bulu
nan Cizre, Cümhuriyetten evvel her 
turlü bakımdan mahrum, harap bir 
köyü andmrkcn, şimJ: yakm doğunun 
cazip bir kasabası haline gelmiştir. İki 
senedir kaymakamlxk ve belediye rC'is. 
liği vazifelerini gören değerli genı; B. 
l3aki Başaran, büyük bir feragat ve 
fedakarlıkla çalışmak suretiyle bu ha· 
rabi üzerinde yeni bir §ehir yaratma. 
ğa muvaffak olmuştur. 

Cizre mühim bir iktisadi: mıntaka. 
dır. Ve üç devlet topraklarının birleş
tiği noktada olması, arazisindeki inbat 
kudreti ve davarcıhkta gösterdiği te
rakki Cizr~yi önemli bir ticaret mer. 
kezi haline getirmiştir. Kaçakçxl:kla 
yapılan mücadele çok iyi neticeler ver 
miş ve 932 deki nisbet yandan çok da

ha fazla azalmıştır. 
Cizre eskiden bir akrep ve yılan yu. 

vası idi. öyle ki, Dicle gibi tükenmez 
ve bitmez bir suya malik olan kasaba
da pislikten ge~ilmez, akrepler bile 
her yıl sekiz on vatandaşın hayat·nı 
söndürürdü. Fakaf belediyece yapılan 
mücadele yılan ve akrep neslini yüz. 
de 60 derecesinde söndürmüştür. Ay. 
ni mücadeleye önümüzdeki yıllarda da 
ehemmiyetle devam edilecektir. 

Çin ve Mançurya 451iken1190, Ja
ponya, 76 iken 200, Hind ve Hindiçini 
423 ikP.n J110. şimali Amerika 141 
iken 316. cenubi Amerika 43 iken 115 

I 

merkezi Amerika 35 ike:ı 50 milyon 
ve umum insanlar 4757 milyon ola _ 
caktır. 

BANK-UNi NY. 

Caddeler on ikişer metre genişliğin. 
de açılmış, yzkxlan eski çarşılar tanzim 
Olunmuş, bir belediye parkx, çocuk 
bahçesi, hükumet ve halkevi binaları, 
kaymakam evi, bir plaj, futbol sahası 
\>e bir Cumhuriyet meydanı tesis edil. 
llliş, büyük ve eşsiz Şefimizin bir büst· 
lcri dikilmiş, mezbaha inşa edil:niş, 
belediye bütçesi on dört bin liradan 
}'İrmi yedi bin liraya çıkarılmıştır. 

Memurlar klübü clarak yapılıp hal. 
lı:evine tahsis edilen bina.da açılan ve 
değerli adliyeci Bay Ahmet Titreğin 
başkanlığı altında çalışan halkevi mu.. 
bite gittikçe daha faydalı olmaktadır. 
İlk bütçeler tanzim ve tasdik kılman 
Cizre halkevinden kaza için büyük 
faydalar bekleniyor. Halkın maarif 
Sevgisi yüksektir. N c yazxk ki, bu sev~ 
giyi karşılıyacak surette eser verilme
ıtı.iştir. Yirmi bin nüfuslu kazada yal. 
l'ltz iki mektep bulunduğunu söylemek 

Kıymetli idareci Bay Baki Ba~aran 
938 mali yılı için zengin bir çalışma 
programı hazırlamıştır. Buna göre Ciz 
re elektrik ve iyi suya kavuşacak, 
elektrik fabrikası sinema ve buz ihtL 
yacmı da karşılıyabilecek vaziyette te. 
sis olunacaktır. 

Türk Hava Kurumu 
~<@ lfl)~n 'lteır"ttn ıP 

BüYüK PiYANGOS Eyfel Kulesinin Ellinci Yılı 
Birinci keşide: 11 ikincite~rin 938 dedir. 

Büyük ikramiye 40.000 liradır. Paristeki Eyfel kulesi:lin ellinci yıl 
dönümü geçen ay içinde tesit edilecek
ti. Avrupadaki siyasi gerginlik buna 
m~ni oldu. Ma lOm olduğu iizere, kule 
1889 senesi mart ayında ikmal olun • 
muştu. 

- Orfa A nupa S<'ftılıaUnizıle Kar. 
patları görıliinll'.1: mii? 

Bundan ba~ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10.000)) 
liralık iki ~det mükafat vardrr •• 

- Gi;rmez olur mu:nım '! IIattli. bir kaç 
ak5an1 onlarda yemeğe Jml<lım ... 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun 
mesut \·e hahtiyarlan arasına girmiş olursunuz .. 
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da ) apamam, artık insan da öld ürc

nıem, korsanlık da yapamam .. 
Esir kaptan, seviniyordu. Kurtu • 

lacağı hakkında kuvvetli bir ümidi 
vardr. Bu kadar hassasiyete kapı
lan kör kaptan, elbette kendisini ser
best bırakacaktı. Onun için ona yar
'dım etmek, teselli etmek carelerinl 

aradı: 
- üzUlecek kadar mlihim, fakat 

dedi, Allahın emri.. Allah öyle iste • 
nılş .. Şimdi yapacağınız iş, onun son 
arzusunu yerine getirmek .. 

Kör kaptan başını kaldırdı: 
- Onun arzusu mu? 
- Öyle ya .. Senin lspanyaya git· 

meni söyledi.. Son olarak da bir iza
be lla adını duydum. 

Kör kaptan zihnini yokladı: 
- Evet ... Bir !zabella adı. 
Yine ağlamağa başladı. Kim bilir 

daha neler söyliyecekti .. 
- Kaptan, seni serbest bırakıyo-

rum ... Ben doğru İspanyaya gidece
ğim. Valensiyaya. Bir de şu ihtiyarla 

konuşayım .. 
Yusuf, ihtiyarın ellni öptü: 
- Baba, dedi. Beni affet.. Sana 

çok fenalık yaptım .. 
Biraz dUı:;UndU: 
- Yok, affetme beni baba .. Bana 

beddua et .. Fakat sana ''erdiğim zi
yanları ödeyeceğim.. İspanyaya 

· Tk yapmr • gidiyorum .. Artık denızcı 1 

~ m Senin bir gemini esir et
yacagı .. 
nıistim. Onun yerine sana kendi se-

' ·· ı lıana mimi vereceğim. Yalnız soy 0 

Zehra için başka ne bl.liyor~un .. 
thtiyar, bildiklerini söyledı. J(en

dl"ine kurtarmak için üzerine atıl:!r. 
d ~ sövle ğı n ı, o esnada yaralan ıgını J • 

di ... 
Yııs11 r, e~ir ettiği gemiyi serbest 

bır:ıktıl<t:ın Mnra Zehrayı deniz ke
r.:umtln ylikcck bir tepe,fe eömdU, ih· 

Uyarı :ta yaııına alarak kalyonu rı u 
ispanyaya çevirdi. Yusuf, en güve.ıı .. 
diği adamlarına şu talimatı vermiş. 

ti: 
- . Valensiyada yiyip içeceksiniz, eğ 

le neccrn siniz. Tanıyacağınız adamı a
ra "!zabella,. adını soracn ksrnız.Kiru 
bu ismi tanıyorsa bana gctireceksi· 
niz, yahut bana haber vereceksiniz. 

!zabellayı öğrenmek gUç olma • 
dr. Adını bilmiyen yoktu. 

- o, dediler. Sinyar Şahinin e,"v. 

gillsidlr. 
Yusuf, evvel! Sinyor Şahini ara-

dı. Aygtrın sattığı meyhanede ~·rnç 

meyhaneci şu izahatı verdi; 
- Şahin, İspanyanm en korkunç 

haydudu Don Pedronun göztinü yıL 
dırmtş bir kahramandır. Şimdi hll· 
lı:flmetin emrinde çalışıyor. Pedro~·u 
ele geçlrmeğe söz vermiş, diyorlar .. 

Kör lrnptan, o gün bir tercliman 
bularak valiye çıktı. Vali: 

- Sinyor Şahini ne yapacaksın? 

Diye sordu: 
_ nen onu değil, lzabellayr arıyo-

rum .. 
- Peki tzabellayı ne yapacaksın? 
Yusuf, bunu hiç düşlinmemiştl. 

Evet, tzabellayı ne yapacaktı? 
_ Göreceğim, dedi. , ,, 
- Anladık, sen onun bir şeyi mi 

oluyorsun? 
- ondan öğreneceklerim var .• 

Zehra adında birini tanıyor. 
vaıt bu sözle_rden bir şey anlama_ 

dı. Yusuf ya deli, yahut Don Pedro• 
nun adamı olacaktı. 

- Peki, dedi, siz gidin .. Şahin gel· 
diği vakit seni çağırtırım .. 

Yusuf kapıdan çıkmıştı. Vali: 
- Bu adamı yakalayıp, hnpsedln .• 

Emr;ni verdi. 
Kfü lrnptan. sr.raym lrn.pısından çı 

~ arlt..:n :;Ungi:.lll askerlerin arlcısrtl· 

- ~urada yatan adamı .. 
- O beni öldUrmek istedi. Arka-

daşımı yaraladı. 

Bunlar, gemi levendleri idiler. 
1Iıtiyarr Zehra ile beraber kaptan 

köşkilııe gtUrd Ulcr. 
Kaplan: 
- Yarahya bakınız, ihtiyarı da 

hapse<liniz .. dedikten sonra korsan 
gemisinden teslim almaya gelenlere 
bakmaya başladı. 

Korsa ngern!sinden gelenler, kap
tana: 

- Biz ,dediler, Kör lrnptanm adam 
larıyız .. Kaptanımız evvelfl. sizi isti
yor .. 

- Peki .. Geliyorum .. 
Kaptan hazırlanaral.: <liişman ge

mislen geçti. Teslim alma işi sabah 
ağarıncaya olacaktr. 

• ' 1 1 
Zebranın yarası ağırdı. 

Tedavi eden hekim: 
- Kurtuhlun.. dedi. Fakat iyi 

bakmalr ister .• 
Onun kadın olduğunu görmüşler

di. Herkes merak ediyor, güzelliğin
den, cesaretinden bahsediyordu. 

Zehra, sn baha kadar baygın kal
dıkta nsonra kendine geldiği vakit 
ihtiyarı sordu: 

- Onu haı.ısetlik .. dediler. 
- Niçin hapselllniz. GUnalıı yok-

tur. 
- Kaptan üyle istedi.. 
- Kaptanla ben konuşmak istiyo-

rum .. Söyleyin, Allah aşkına kapta
na söyleyin onunla konuşacağım .. 

- Fakat kaplan bizim gemide de
ğil. lrnrsnn gemisinde ... 

- Nenle olursn. olsun .. Ona haber 
gönderin .. Çok mtıhim şeyler söyliye
coğim. Öllirscın .. 

Zehrn. fazla sliyliycmcdi. .Ağrısı 

c;oktu. Gözlerini kapıyarak sustu. 

Onun erkek elbisesi giymiş bir ka
dın olmasr, etrafındakilerin muame
lesinde nılihim tesir yapıyordu. üste 
yarall idi. Levendler<lcn biri: 

- Kaptana haber gôndersek mi? •• 
Diye söylendi, 
Başka biri: 
- Çok mühim bir şey söyliyecek

miş .. 
- Ne olacak, haber verelim .• 
- Ilir kayık gönderelim .. 

fl UmLı rşıg 

Biraz sonra iki levent, esir gem~ .. 
nin kaptan l{öşlrUnde idiler. 

Diri: 
- Yaralı, erkek değil, kadın imiş. 

Siz! gürınek istiyor. 
Esir knptan: 
- Kadm mı imiş? 
Dl.re sordu: 
-- ı le kim yarnsına bakarken gor. 

muş. 

- Deni niçin görme!.: istiyor? 
- Mühim şeyler söyliyecekmiş. 
Kör lrnptan alfi.ka ile sordu: 
- Erkek elbisesi giymiş bir kadın 

mı? 

- Evet efendim.. Yaralandıktan 

sonra aıılaclık .. Evvelft doktor göı" -
dU ... 

- Nasıl genç mi? 
._Pel;: yaşlı <kğil.. Ama güzel.. 
- lluraya getiremez misiniz? 
- Yarası epey ağır ... 
Esir geıııi kaptanrna: 
- Haydi, dedi, biz gidelim., 

Zehra, gözlerini açmadan :söylüyor 
du: 

- Kaptan, sen misin? 
- Denim kızım ... 
- O ihtiyarı hnpsc>tmişsiniz .. o. 

mı bırakın .. Onun hiçbir gilnahı yok. 
- Peki onu serbest bırakacağİz. 
- Onu Kara Halil aclmda bir hay. 
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Muharrir Celal Nuriyi 
de kaybettik 

Selimiye Askeri Satınalma 
Komisyonu ilanları 

1 - Tümenin Selimiye ve Karadeniz 
Boğazındaki birliklerile Haydarpaşa 

askeri hastanesini::ı on beş günlük ih· 
tiyacı için pazarlıkla 1600 K. ıspanak, 
1600 K. lahana ve 3200 K. pırasa sa
tın alınacaktır. 

lıtanbul 5 inci icra Jlımurluğundan: 

Mehmedin Yorgaki kambur ollundan 
borç aldığı paraya mukabil ipotek göster
miş olduğu Topane Karabaş Mustnfağa ma 
ballesinin kutucu sokağında eski ve yeni 
(4,6) numaralı gayri menkullerin tamamı. 
na yeminli üç ehli • vukuf tarafından 865 l 
lira kıymet takdir edilmiştir. Bu gııyri men. 
kullerin borçluya ait nısıf hissesi acık art
tırma ile satışına karar verilmiş olduğun
dan evsafı aşaRıda yazılmıştır. Söylekl: 8 
numaralı gayri menkul: Zemin kat: Malta 

OSMANLI BANKASJ 

il An 
Yilzde 8 Faiı.11 1911 ihraçlı Mısır Kredi 

Fonsiye tahvillıtının 1-12-938 tarihinde 
yapılacak itfa keşldesinde başabaş tediye. 
si tehlikesine karşı, Osmanlı Bankası Ga
lata merkezlle Yenicaml ve Beyollu tube
leri tarafından pek iyi ıartıarla allorta ._ 
dilece~ı. mezkfir tahvilAl hamfllerfnfn mı 
lfimu olmak üzere ilan olunur. 

(Baş tarafı 1 incide) 

CctAf Nuri zaten yüksek kültiirlil bir 
ailenin oğlu idi. Babası Osmanlı ayan 
meclisinde Aza olan Kandiyeli Nuri 
Beyd~ 

Annesinin babası da en son Rodos. 
da vali olan Preveze fatihleri ahfadın. 
dan Abidin Paşa idi ki, Mevlana CeHi. 
lettinin Mesnevisi üzerine bir şerh 
yazmıştır. Nuri Beyin (Abedeiiblis) 
adlı bir eseri vardrr. Vali ve münşi Sır. 
n Paşa da amcası oluycrdu. 

· Celal Nuri 1298 - 1882 de doğmuş· 
tu. Babalanru takiben taıra mekteple. 
rinde ilk tahsili gördükten sonra Ga· 
latasaraya girmiş, 1902 de Hukuk mek. 
tebinden çıkmış ve Hariciye N ezare. 
tinde bir memuriyet almıştır. 

Celal Nurinin daha gençliğinde ya· 
zıya merakı ol!1uğu gibi, bir heyet te. 
zi münasebetiyle heyet cemiyetlerin
den birinin madalyasını kazanacak ka. 
dar da ciddi ve müsbet ilimlerle uğraş. 
maktan zevk alırdı, Daha doğrusu Ce· 
IAI Nuri bir Ahmet Mithat olarak yeti. 
fiyordu. Meşrutiyetle beraber avukat
lıktaki muvaffakiyetine rağmen bu 
mesleği terketti ve Jön Türk adlı bir 
Fransızça gazete tesis etti. Sonra bu. 
radan ayrıldı. ikdama geçti. Ati adlı 
bir gazete çı)sardı; bunun yerine (ile. 
ri). gazetesi kaim oldu. Bu arada, son 
Osmanlı meclisinde Geliboludan me· 
bus .cldu. Mütarekede Maltaya götü. 
rilldü. Oradan kurtarılınca Türkiye 
Büyük Millet Meclisine iltihak etti. Bi
~ci, ikinci ve üçüncü devreler so
nuna kadar mebus kaldı. En aon, Yıl. -maz adlı bir gazetenin başmubarrirli-
~ ·' s '1111 yaptı. on zamanlara kadar, ara. 
ai' sırada gazetemize yazardı. En son 
ne§rolunan yazılan da (Haber) dedir. 

_.. Cenazesi bugiln öğleyi~eJiktaıta 
Si ·· ·- ·'n k~ nanpaıa camııne getin eu ; oradan 
b:mrn gömülil olduğu Rumelihisa
n mezarlığına götilril1erek Allahm ,. 
ralimetine tevdi edilecektir. 

• Gazetemiz ailesine, kardeşi Profesör 
BaySuphi Nuri İleriye, Bay Sedat Nu. -·· 

ri tleriye taziyelerini bildirerek rah. 
metliye mağfiret diler. 

• • • 
Celil Nuri hemen her mevzu üzerin. 

de yalnız makale değil, kitap yazmıt 
iislOp sahibi bir muharririmizdi. 
Geniş malUınatr onda kolay yazmak 

melekesini beslemiş, daima orijinal gö. 
rüşlerle tam 30 yıl memleketin neşri.. 
yat hayatına hizmet etmiştir. Celll 
Nurinin münteşir eserlerinden başlıca· 
tarını kaydedersek kaybettiğimiz tah. 
ıiyetin anahatlarını çizmit oluruz: 

Hukuki eserler: Kendi n.cktai naza. 
nmdan Hukuku Düvel, Havaici kanu
niyemiz, Hukuku amme ve tslam (fran. 
sızca), Devlet ve Fert (Büyük Millet 
Meclisi bastmnııtır). 

Siyasi ve içtimai tetkikler: Tarih 
tedenniyatı Osmaniye ve Mukadderatı 
Tarihiye, ittihadı İslam, Kadınlarımız, 
Mesaili İçtimaiye (fransızça). Bir se
ne hürriyet (Fransızça), 1937 Selanik 
ittihat ve Terakki kongresine muhtı. 
ra, Kara Tehlike, Tarihi tstı1cbal (Uç 
kitap). 

Harpten \onra: Türkleri yükselte
lim, Türkçemiz, Taç giyen millet, 

Tarih ve seyahat eserleri: Telih e. 
dilmiı iblis (Fransızça), iştirak ett!ği
miz harekat, Rum ve Bizans, Coğraf. 
yayi tarihimiz ve milki rQm, Day Nipon 
ve büyük Japonya, Şimal hatıraları, 

Kutup musahabeleri. 
Romanlar: K!bus, (Fransızça yaz. 

mı~, İngilizce ve Ermeniceye tercüme 
edilmiştir.) Bir milyon liralık bcno, 
Ahir zaman, ölmiyen. 

Celal Nuri kendini tarif eden bir ya
zısında şöyle der: 

"Madem ki hakikat iki değildir ve 
madem ki herkes hakikat bildiği §eyin 
mücahididir. O halde kuvayi be§eri. 
yemizi, mezayayi akliyemizi, secayayi 
fıtriyernizi (ha'kk) m vahdetini isbata 
ve onun livayı azameti altında top· 
Janmaya sarfetsek zannederim ki daha 
az sübb!i (yırtıcı, hayvanca) bir ıey 
yapını~ oluruz. Ben her şeyde itilUa 

2 -Pazarlık 7-11-938 pazartesi 
günü saat 14 de Selimiye tümeni As. 
dairesi binasındaki tUm satm alma ko
mlsyo:ıunda yapılacaktır. 

3 - Pazarlık sonunda. tahakkuk e
decek bedel üzerinden yüzde 15 katt 
teminat derhal tümen muhasebe vez
nesine yatırılacaktır. (8067) 

meftun ve meclQbum. Kavgalarımda 

bile itilUçıyım. Bunun içindir ki din ile 
mezhep maddiyunu muhafazak!rlık 

ile meslek içtimaiyunu telife çalı1tmı.,, 
Şu satrrlarx (Taç giyen ınillet) adlı 

eserinin bir parçasın.dan alıyıornz: 

"Şu inkılAbımıza ırelinclye kadar mil
letimizin seciyesini teşhis edememiştik. 

Rusya carlarından biri bizden bahsederken 
"Hasta adam,, demişti. Bu hasta klmdi7 
Türk milleti mi? Yoksa Osmanlı saltanatı 
mı? 

Cihan Harbi, Mütarekede Anadolu mu
hıırebelerl, hAkimlyetl milliyenin UAnı, 

A vnıpanın şaşalamas.ı ve rücuu, All Osma
nın saltanattan ıskatı .. lşte bu vekayl mil 
Jetin seclyeslnl ıösterdl. İyice anladık ki, 
ölen saltanatı Osmaniyedir. Hanıl Mesih 
bu milleti dirilttn Bu Mesih Tilrk milleti 
nin çoktanberi durgun duran, lAkln ihti
yaç saatinde kendini gösteren haklkt se
cfyesldlr. 

Cihan ıaneue idi. 
Bu henıAmede Tilrkiln ceyylt seciyesini 

anlamak hususunda en milthlş kabiliyeti 
fntikallyeyl ibraz eden biri çıktı ve leil
hamd bu biri Türk milletlndendf: Mustafa 
Kemal. Bir buçuk milyar insan aldanı

yordu. Yalnı:ı bUAhare Türk Kunyi Milli
yesine riyaset eden bir insan aldanmıyor. 
du. Amerikalı hekim Örson, bir milletn,f 
du. Amerikalı hakim Emerson, bir milletin 
lıütiln secaya ve hasailinl nefsinde ceme
aen kimselere mDmessil insanlar, diyor. 
lşte Tilrkiyenln reisi de bu tarife dahil 
havariktandır. 

Tilrklye halkı artık tekAmül mecrasını 
buldu ve ona girdi. Türkün asıl feyi• 't'e 
kerameti mazide deAil, istikbaldedir. Türk 
milleti asırlarca süren uykusundan uyan
mış, ilk iş olmak fizere tacını başına ıre
çi rmiştir.,, 

döşeli bir taşlık bir mutbah ve bir helft 
vardır. Birinci kat: bir sofa Uıerinde iki 
oda Ye bir hclA vardır. 

4 numaralı gayri menkul: Açık avlu n. 
zerinde iki oda bir hela altında bir kö. 
mürlük mevcuttur. 

Umum sahası: 76 metre murabba olup 
bunu 27,50 metre murnbba aralık ve hah.. 
çedir. 

Hududu: saA tarafı bazen Çerkes Ali n 
biraderi Mehmed n saire ve hazan Mem
duh ve saire anası, sol tarafı baz.en Fat. 

İstanbul 4 üncü icra memurluluııclan: 
Paraya çevrilmesine karar nrlleıı hane 

eşyasının birinci acık arttırmasının ıı-
11-038 tarJhine tesadilf eden cuma gflntl 
anat 10 da Kabataşta Mollacelebl mahaU... 
sinde Omer Avni sokağında 23 aqıh lwle. 
de paraya cevrilecek n kıymetlıı )'tbde 'Z$ 
şinl bulmadı#ı surette ikinci açık arttır• 

• masının 19-11-938 tnrihlne teadtlf •· 
den cumartesi günü ayni mabat Te saatte 
yapıtncalıı il!\n olunur. 

N. P. 278s-e4 

ma Zehrn ve saire hanesile bazen Ayşe ve ---------------
Osman ve saire hanesi arkası blkckcl Ah-
med ve bazen Yakup çavuş hanesi cebhe. 
si kutucu sokağı ne mahduttur. Yukarıda 
evsaf hudut ve sahası gösterilen lkl gayri 
menkulün nısıf hisseleri açık arttırmaya 
konmuş olduAundan 5.12.938 tarihine mü
sadif Pazartesi günü saat 14 den 16 ya ka-
dar dairede birinci arttırması icra edile
cektir. Arttırma bedeli kıymeti muhnmme 
nenin % 75 baldutu takdirde müşterisi 

fizerlnde bırakılacaktır. Aksi takdirde en 
son arttırmanın taahhildil baki kalmak ll
zere nrtbrma 15 gün müddetle temdit edl. 
lerek 20 - 12 • 938 tarih.ine müsadi( Salı gü
nü saat H den 16 ya kadar keza dairemiz
de yapılacak 2 el adhrmasında artırma kıy 
meti muhammenenin % 75 ini bulmadıAı 
takdirde satış 2280 numaralı kanun ahkA. 
mı dairesinde seri bırakılır. Satış peşin
dir. Arttırmaya iştirak etmek istlyenlerin 
kıymeti muhammenenin yüzde 7,50 nisbe. 
tinde pey akçası veya mlllt bir bankanın 
teminat mektubunu hlmll bulunmaları 11-
zımdır. 

Hakları tapu sicllll ile sabit olmıynn a
lacaklılar ne diğer allkadaranın ve lrtl -
fak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarife dair olan iddia
larını enakı mü~bitelerile birlikte ildn 
tarihinden itibaren nihayet 20 sün Zir. 
fında birlikte dairemize bildirmeleri JA -

lstanbul Aıllue 3 üncil Hrılnık .llallhmc.. 
ılnden: 

Büyilk dere :piyasa caddesi 15 No. dam 
kim Nazenik vekill avukat Cemil Dflmd 
tarafından ayni adreste 105 No. da m 
Raşit Şe!ik aleyhine mahkemenin 938 
numaralı dosyasile açdılı b0tanma da 
sından dolayı gıyaben icra tılınaıı mu 
keme nitlcesinde: müddei aleyh kocamu 
karısını tahkir eylemesi Ytlzilndeıı arala 
rındn tehaddils eden şiddetli ıreçlmslıt 
müşterek ha'.\·ntı çekilmea bir hale plfre 
rek aile birliltinin devamını fmklnm 
raktılh şahidlerin şahadetile sabit 'Te ka 
naatı mahkeme dahi hasıl olmuı otdutun 
dan konunu medeninin 134, 138, Te 1'2 c 
maddeleri mucibince tarafiann bofanma 
lnrına ve kabahatli kocanın bir sene mil 
delle evlenememesine ve keyfiyetin 
ne dair 26-9-938 tarihinde verilen hilk 
mil hnvi 938/1025 sayılı lllnın mllddefale 
hin mezkür lknmetgAhını terk ve )'enlsl 
nln de meçhul bulanmasına mebni B.U 
Kanununun 141 el maddesi mucibince 1 
JAnen tebliği tensip kılınmış Te blr su 
de mahkeme divnnhanesine talik edllml 
olduğundan tarihi ilAndan itibaren On be 
glln :zarfında müddei aleyh Raşlt Şefilf 
temyizi dnva edebilece§I • teblll mü 
mına kaim olmak üzere UAn olttnUJ'. 

zımdır. Aksi takdirde baklan tapu stvilli ---------------• 
ile sabit olmıyanlar satı, bedelinin paylaş 
muından hariç kalırlar. Müterakim vt'rgl, 
tenvlriye, tanı.lflye 't'e delllliye resminden 
mütevellit belediye rüsumu ve vakıf ka
resi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 
seneliş vakıf karesi tavizi müşteriye alt. 
tir. Daha fazl:ı malUmat almak istiycnler 

4-11-938 tarihinden itibaren herkes! 
g5rcbllmcsl lcln dairede açılı: balmıdanala 
cak arttırma ~artnamesi ile 934-5800 N 
lu dosyaya müracaaUa meak6r dQIJad 
mevcut ves:ıiki görehilecekltrl UAn olunur 

2122n 
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122 ZiNDANCI KAPTAı;, 

dut öldürmek istedi. Ben kurtarmak 
...... , oliiı 

istiyordum. ÖlUmden kurtuldu, fa. 
'kat. .. 

Derin bir nefes alarak sustu. 
J.{ör kaptan 'sordu: 
~Fakat .ne oldu? 
- Bllmfyorum. Elinde bir sandık 

vardı. Haydutlar onu almak istiyor. 
lardı. İhtiyar vermedi. Denize attı. 
• -·Kimdir bu lhUyar? 

- Bilmiyorum, tanımıyorum .. 
Kör kaptan: 
- Getirin bakalım şu ihtiyarı gö

relim ... 
Dedi.. 
Biraz sonra. ihtiyar getlrllmlştl. 

Kör kaptan ile karşı karşıya gelme .. 
lerl cok garip oldu. Birbirlerini tanı. 
dılar. İhtiyar kin ve nefretle kör 
kapta:aın yUzUne bakarak: 

- Alçak, diye bağırdı. Artık canı
mı ·alabilirsin, başka bir şeyim kal. 
madr. 

Kör kaptan susuyordu. Vereceği 

cevabı toparlıyamadığı anlaşılıyor

du. Bir iki defa: 
- Sen, sen .. 
Dlyeblldi. 
Sonra esir gemi kaptanına.: 
- Bu adamı ge miye nereden aldı· 

nız? 

Diye sordu: 
- Bilmiyorum, her halde ValensL 

yada ... 
Zehra, de rin derin lnliyerek: .... 

,. - Beni niçin dinlemiyorsunuz, .,. 
"dedi. Size daha söyllyeceklerlm var. 
Ben ölUyorum .. İhtiyar baba nerede, 
onu yanıma getirin .. Ona söyllyecek 

• lerlm var •• 
!....Burada , yanıdnadır. SnyUyecek

'eıtlll .. töyle.. 
Zebra ellerini kaldırdı: 
- Baba, ol~nl ver, yaklaş bann .• 

3"yle evUdım .. 

Zehra acı acı gUldU: 
- Ben, dedi, evlldınım ama, kız 

evIA.dın .. Anladın mı? Anlıyorum 

ki, haydutlar sana bUtUn serveUnl 
kaybettirdiler. İhtiyarı biraz daha 
kendine çekti: 

- Baba, dedi. Sen kör kaptanı 

bul. 
-Ne? 
- Evet, o nerede ise onu bul .. Ev. 

vell ismini sor onun .. 
Kör kaptan kendisinden bahaedll

dlğini duyunca yaklaşmıştı. Zehra 
söyltlyordu: 

- Onu bul .. Eğer ismi Yusuf 1158 .. 
De ki... 

Kör kaptan ihtiyarı omuzundan 
yakaJıyarak fırlamıştı. Demir ka .. 
fesleri kmp kendini dışan atan bir 
deliyi andırıyordu. Zehranın üzeri.. 
ne atılmış, onu sarsıyordu: 

- Sen kimsin. söyle, sen kim .. 
sin? 

- Onu görUnce de ki, Zehra ölUr
ken .. 

- Zehra, Zehra ... 
Yaralı kadın gözlerini açtı. Kar. 

şısındakl adama uzun uzun baktı. 

Tekrar gözlerini kapadı. 
- Ona de ki, Zehra ölUrken ben 

yanında idim .. 
- Zehra, ben Yusufum, Zehra .. 
Zehra da Yusufun adını iki defa 

tekrarladı. GUlUmser gitıf söylUyor
du bu adı .. 

- Yirmi sene bekledim .. Bulacak. 
tım belki.. Ömrüm yetmedi. .. 

Artık çok yorulmuştu. Soluyor • 
du. Dudaklarını açıyor, fakat bir 
şey söylemiyordu. 

- Zehra, beni tanıyor musun., ben 
• Yusu fum Zehra .. 

Konuşmak için son gayretini ıar. 
fettfğl anlaşılıyordu. 

ZlNDANCI KAPTAN 12Zt 

- Yusuf Yalenstyaya gitsin .• tza.
bellayı •• 

J Gözleri kaydı. Dudakları kenet. 
~lenmiş, alnına. ter damlaları toplan-
mıştı. · 

1 .Yusuf, kirli, korkunç ytuUnU Zeh
ranın göğsüne koydu. Hıçkırıyor, hıç~ 

... kıra hıçkıra ağlıyordu. 
- Zehra •• Zebra .• 

· Zehra artık s~ylemlyordu. Du .. 
aaklarına solgun bir gUl yaprağı gl
bl yapışan gUIUmseylş kımıldamıyor
du. GöğsU hareketsizdi. 

Yuıuf kendini kaybetmişti, onun.
fa konuşuyordu: 

- Benl tanıdın değll ml Zehra? 
Hep senin için yaşıyordum .. Bir gün 
blle aklımdan çıkmadın Zehra .• GL 
aeceğiz yine Tun usa Zehra .. Orada evi 
tni 7.1 senin için hazırladım .• :Yine baş 
başa .. 

Kör kaptan tıkanıyor, boğulur gl .. 
bl ağlıyordu. 

Yavaş yavaş başını kaldırıp upu. 
zun yatan Zehra.ya baktı: ,,,... 

- Hekim nerede? 
Diye bağırdr. 
- Buradayım .. 
- Hekim, kurtar onu .. Anladın mı 

kurtar .. 

' JI :::!•im korku iclnde tltrlyerek Zeh
ra) a yaklaştı. Elinden tutarak yü -
~Une baktı. Boynu bUkUlmüştU. 

1 - Öldü mu hekim.. Söyle öldU 
mu? 

Esir gemi kaptanı, leventler hiç 
ummadıkları bir vaziyetle karşılaşı
yor) ardı. Şaşırmış bir halde idiler. 
Kimse bir şey söylemiyordu. 

- Hayır, hayır .. O ölmedi .. 
Kör kaptan kendin( dışarı attı. 

Göğsünü acarak derin derin nefes . . .,, 
almağa başladı. 

Elr kenara çökerek ağlamağa baş.. 
ladı. Yanına kimse yaklaşamıyordu4 

Kör kaptan Yusuf, saatlerce o va .. 
ziyette kaldı. BUtUn hayatını bir da.. 

' ha dUşUndU, Zehra ile geçen gUnle .. 
rinl hatırladı. 

Esir geminin kaptanını çafırdr4 
Dert dökmek, konuşmak ihtiyacında 
!dl. 

- Ah, diye içini çekti. Yirmi Bene .. 
dlr aradığım kadın gözUmün ~nttn• 
de öldn kaptan .. Onu blr an unutma.. 
dan cılgınca arıyordum. Elimde hlo 
bir kuvvet yokken kacırdılar. Sene • 
lerce aradım .. Hiç bir izine rastla.. 
madrm. Canım kadar, canımdan tok 
sevdiğim bir de oğlum vardı. Dents4 

lki scvglllslnl kaybeden insan yaşar 
mı? Ne fçfn, kimin tçin yaşasın? 

Fakat ölmedim .. Allah onları elim 
den aldıktan sonra sonsuz fırsatlar 
verdi. Gemllere, kalyonlara sahip ol• 
~dum. Yalnız değişmlşUm. Şu dünya
da bir deli gibi yaşamak isUyordu111t 
Gece ictim, gündUz içtim, durmadan 
fçtlm .. Herkese çatmak, herkesi to• 
katlamak istiyordum. Bir gUn, kılıcı 
nı kıran, bana karşı gelen bir ta1. 
fayı ayaklarımın altına serdim. Blı 
insanın ölUmU beni hiç üzmemişti, 

IIatt! lçlme ferahlık vermişti. lşte c 
günden sonra tam, korkunç bir kor. 
Ean oldum, durmadan, daima, da.l· 
nıa fenalık yapmak istiyordum. Yap~ 
ınadığım kalmadı kaptan.. Kadın 

mr, çocuk mu, ihtiyar mı, gene mi 
öldUrdUm. Niçin yaptım bunları!BIL 
mlyorum. Ölmek istiyordum. Ne oL 
du beni öldürselerdi. Kimse öldUr • 
medl. Kendini ölUme atanlardan Ö• 

ıum kaçıyor. Anladın mı kaptan ka .. 
çıyor. 

Şimdi ne yapacağım? Nereye gide. 
ceğlm .. Bllmfyorum .. Artık fenalık 
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AK""rt F Ura Lire 
~ 

I - Şartnamelerı mucıbince satın alınacak 50 kiloluk 150.000 adet ve 100 
kiloluk 180000 adet tuz çuvalı ayrı ayrı kapalı zarf usulile eksiltmeye kon-

A.ltaı u.tı lıilasnuıD 17 159 4 98 24.134.800.11 

43.050.0H.\"J 

~"' ..... ı 5.000.000. 
~ot. • • • 18.613.073.00 lbU7al a.ıı.oc:-ıı 

Uf&kl.ık. • • • 1.212.ou.ao • /1 
2.712.234.11 
0.000.000.0 l>a.tılldekt Uııbblrler 1 8.712.234.1 

muştur. 
Il - Muhammen bedelleri: 50 kilolukların beheri 23 kuruş hesabile 34500 l'Urll llruı ; • 682.002.48 682.002.4~ 

. . .. 
• • 

Baı1gtekS mu.b.ablrlerı lirn ve muvakkat teminatı 2587.50 lira. 100 kilolukların beheri 41 kuruş he. 

sabile 73800 lira ve muvakkat teminatı 4940 liradır. AJtıa satı kllognı 9 05• 623 
#Jtma tah11.ll k&tıll •rbu1 

12.730.0:)1 .08 
•~•YWQ~ b&AJtDoUar• 

.ıerubt. edllen •YT'LID ll&k~,. 
Kanunun 6-8 inci madde· 
ertne tev:lkaıı bazine taraııa. 

llUJ UJd tedİy&t. 

158.748.563.0U 
lzmirde teslim ed"ldiği takdiri:le beherine 50 kiloluklar için 25 santim ve 

~rl&ler. 527.04 
100 kiloluklnr için de 50 sn.:ıtim zammedilir. . .. . . 15.187 .G02.0fi m - Eksiltme 7.11.938 tarihine rastlıyan p:ızartesı gunU 50 lık çuvallar 
saat 15 de 100 itik çuvalhı.r saat 15.30 da Kabataşta levazım ve mubayaat §U" 

otıeı «'' ·1.ıJer n bortla 

llllıinl ba.klyıler1 , • • , 17.r.00.023.00 30.236.601 .7:.' 
>crubtc e<!lletı eYrakı ll&}[U)'9' 

besindeki alım komisyonunda yapılacaktır. . . 
lladıı• cabrillert 1 

")eruhte edlleo enala D&ktl~ 

oaldyeat, • • • • 143.610.061.00 

IV - Şartnameler 50 likler ı.73 lira ve 100 lilkler 3.70 lıra bedel muka-
bilinde inhisarlar umum müdürlü.Yü levazım ve mubayant ~ubesile Ankara ve 

kıı-·lrğı. 158.748.503.00 
K&rfılıgl tama.meıı aJtuı oıaru 

na Yiten tedaTtllı •uedlJen 
rleeakonı muJrablU UlYıleo tea 

ru.4. 

10.000.000.00 

Kanunun 6 • 8 inci mad· 
Oelertnı tevf11'.an Baı:lr>- ıv.. lzmir başmUdUrlUklerinden alınabilir. . 

V - MühürJU teklif mektubu:ıu, kanuni vesaik ile yüz.de 7.5 güvenme pa. 
rası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf. 
ların ihale gUnU eksiltme saatlerinden yarımşar saat evvelıne kadar. yu~arda 
adı geçen alım komisyonu başka:ılığınn makbuz mukabilinde verılmesı l!. 

fmda.D nkl te<11yat. 15.137.602.00 143.61 O.DOi .00 nlr• Uru1 lıleTdUlı 
Daris J'aalaaıDdatl ı 

31.000.000.0< ID0.610.001. 
16. 126.5.>2. 

llelıedat cbzdanJ• 

Bazin• bonoları. • • • 5.061.7: 
ı·•,.ıu1 Mıı•Uer , • , • • • 78.4.23.174.20 78.423.174.20 

Altma t&b"111 kabD t1ll'1.zler 
Dtter &,., ··~r n alacaklı 

Eab&m "Talı1'11&t ....._., 

znndır. (7731) • • • jDenıhtı edUea nram aıı.lı.. 
ıı:llr1 .. '9aklyeılert , , , • , 

MlllıWU 1 ı_ı .... 1 1 

48.S!l6.2U~.3b 48.851 .Sl;7.I 
89.752.332.'ı 

t 
ma ve fişek ambarla· & ıu eıı1n ....... , 

I - idaremizin J{araağaç Barut deposu .apa, saç .h. 1 --r'!I> .um ft 

rmda Rartname ve proJ'e:Ji mucibince yaptırılacağı ve 18-10-938 tarı ı~- \ tabTtJ&t ıtıbıı.r1 1ay111.a. 
30.57 ,t.308.48 

!> a· t d.li ve tamır J B but 
de ihale edileceği ilan edilen kerevet inşası pencere tec ıt ve a 

1 
• er eahıun " taıs.mt 

6.765.811.03 46.340.110.51 

işlerinin teslim müddeti ve bedelini tediye şeraiti değiştirildiğinden heyctı u.. H ıtftal'ları . k t azlneyo kısa "adell a"nm 5.505.500.00 

mumiyesi bır::len yenidc:ı açık eksıltmeye ·onmuş ur: 0 r d 1.ıtm o cıı...ı, ıı:r:ertıM 281.040.67 

lI - Ke-ıif bedeli 2941.30 lira ve muvnkkat temınatı ~?.·6 ıra ır. . ran...ııu ıısertM 7.808.722.00 13.633.262.67 

Ill - Eksiltme 18-11-938 tarihine rastlıyan cumn gunu saat 14 de Ka ~ 
bataşta levazım ve mubayaat şubc.,indeki alım komisyonunda yapılacaktır. llnltc.IU 

lV - Şartname ve proj0 ler 15 kuruş bedel muknbili:ıde sözli geçen şubeden 
~m~n~ .. "1d 

V - Eksiltmeye istirak etmek isti yenlerin fenni e\Tnk ve vcsaıkını 1 1 
e 

günUnden 3 gün evveline kadar inhisarlar inAaat şubesi:ıe ibraz ederek ayn· 

ca ehliyet vesil·ası almnlan lazımdır. .. 
VI - isteklilerin elrnıltme için tay in edilen gün ve saatte yuzd_e .7:5 gü-

venme parnlnrile birlikte yukarda adı ~eçen komisyona gelmclerı ılan olu· 

nur. (8085) 

Cinsi ~iktarı 

• • • 
:Muvakkat Eksiltmenin 
teminatı Şekli Saati 

L.K. 

Muhammen B. 
Beheri Tutarı 
L.K.S. L.K. 
-.30.5ü rıı50.-

82X114 ambalaj kağıdı 30000 Kg. 
686.25 Ka. zarf 14.30 

Toz tütün çuvalı 2000 Ad. -.26. 75 535.- 40.12 Açık 15.-

3/8 200 m/m boyu:ıda yu· 
varlak başlı cIYata 4000 Ad. 
3/8 120 mim boyunda yu· 
varlak başlı cıvata 8000 Ad. 
3/8 demir pul 12000 Ad. 

440.- 33.- Açık 15.30 

60 Kg. 
Terazi 20 Ad, 17.- 340.- 25.50 Pazarlık 16.30 

I - Nümunesine uygun olmak 3artıle 30000 kilo S2X114 ambalaj kağıdı 
..29f:M> adet ince şeyler konabilen standart normal sık örgülü toz tütü.:ı çuvalı, 
Ciball bakım evine yapılan platformlara lazım olan yukarda ebat ve miktarı 
yazılı cıvata ile demir pul ve taahhiidünü ifn etm!ycn müteahhit hesabına sa· 
tın alınacak 38 d:ı.mgalı ve kefeli 70 kil 1 'c \'e yanlıkları alemi:ıyüm ve öl· 
çUler müfetti~liğince damgalı 20 adet tc. u~ ayrı ayrı hizalarında yazılı usul. 

lerle eksıltmeye konmuştur. n - Muhammen bedellerile muv:ık kat tcmınntları h;zaları:ıda gösteril· 

miştir. . .. .. . 
nt - Eksiltme 21-11-938 tarihi ne rastlıyan paz:.rtes~ gunu hı~larında 

yazılı sr..atlerde Kabataşta levazım ve mubaynnt ~ubesındek ı alım komısyonun 
d:ı yapılacaktır. .. . bed ·· ··ı b"l" 

1 rv 
_ A b 1 · ktıgıw dı nUmunesi he rgü'Il sozu geçen §U e goru e ı ır. 

m a aJ . . nl . .. l . . ta 
"'7 T:" 1 k ·ıtm ·e pazarlıgwa ictirak etmek ıstıye crın muna msa ıçın • 
'-J·ıcı { e ·sı eye v "' . . . 
ı d

:
1 

·• t' rd"' c;o7 5 gu'"ven me parnlnrıle bırlıkte yukarda adı yazı· 
y ne ı en gun ve saa .c ~· • . . . k · t' l · 
ı k 

· 
1 1 

Kapalı zarf cksiltmesme ıştırak ('tme ıs ıycn erın 
ı omısyonn geme crı . . . .. . ..:ı 7 5 "v 

de mühilrlü teklif mektubunu Jmnuni \'esnık ıle yu7.uC , , gu enme parası 
kb b k t l

·nat mektubunu ihtiva edece< olan lmpalı zarfları 
ma uzu veya an a em . w 

k 
'lt ·· ·· t 14 de kadar adı geç"n alım konusyonu b:ışkanlıgına 

e sı me gunu en geç san 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (8081 l . "' . 

Mıktarı Muhammen B. ~7.5 teminatı 
Ebadı Beheri Tutarı 

L. K. L. K. L. K. 

18 099 M3 43 - 778.25 58.37 
Çıralı Kereste 400 2SX8 ,, · • ·3 Al. g?2 5o 69.19 '°'"" ,., -35X3 22 500 M ·.ı .- - • 'lıı'"alı kereste 300-400X-5 " : 1 r· olaı:ı yukarda ebat 

I - Cibali Bakımevi için yapılacak platform ara.. uzumu kt 
• 1 k usulilc satın nlınaca ır. 

ve mıktarı yazılı çırnlı kereste paz:ır 1 h · ı - a gösteril. 
TI - Muhammen bedeilerile mU\ alc kat teminatları ıza a. ın n 

Cinsi 

mi.ştir. ··nu sant 15 de Ka· 
III - Eksiltme 11 11-938 tarihi ne rRstlıynn cu_ma gu d 1 ktır 

b . aeM alım komısyonun n. yapı aca · 
batnşta levazım ve mubaynat §~ esın. • . Un ve saatte yiizde 7 ,5 güven· 

iV - lstcldilcrin eksiltme içın tayın edıl~ g lmcleri ilfın olunur. 
me paralarile birlikte yukarda adı geçen komısyonn ge (8086) 

• • t. e ve projesi mucibince yaptm· 
l - idaremizin Çamaltı Tuzlasında ~aı :ıa~ ı ka alı zarf usuliyle ek. 

lacak elektrik santral binası ve müştem ılatının ınşaat P 

sUtmeye konmustur. kk t teminatı 2180 lira 40 
II - Keşif bedeli 29071 lirn 97 kuruş ve muva a 

lnıruştur. ..nü saat ı5 e Kaba · 
m - Eksiltme 15 Xl-938 tarihine rastJıyan anlı gu d l l trr . d k. Al l{omisyonu:ı a yapı aca' . 

taşta J...cv:ızım \'e Mnbay::ıat Şubcsııı c 1 ım · · · 1 h" l Umum 
IV - Sartnam"' ve rrojcler 1.46 lira bedel mukabıhtnde. nBısar.~d~. ıu··kle 

~ ş b · 1 A k"ra ve zmır aşmu ur • 
Müdüı lüğü Lev .:·M \'C .1ul:r ya::ıt u esıy c 

11 
... 

tinden nlmabilir. . . 1 • a· 1 malı müho:ıdis veya mi • 

V 
~· . • . rra•c etmek ıstıyen erın ıp o 

- .ı • .r:rılt.n~'t ış • · . af h · bir mütehassısı in§a • 

Wdllll 
1 Temmur 1938 tıırlh!n.den itibaren: 

.-~~1 I 1,, ı .......... _,._ ,.-..,; f.,.. I -#"' °'.........: ,.. -

~-~!~J)~i!:( t'~~~t~~gı: 
~A.trnalma .. Kom11yonu ılanlu~ 

... ~~--· " .............. , ---- ~.:. ·- - -- . . . . 

lhale günü talibi çıkmıyan ve ihale
si 10 gün uzatılan fen tatbikat okulu· 
nun Maçkada işgal ettiği bi:ıanın bb 1 

tarafındaki noksan demir parmaklık 1 
tamir ettirileceğinden açık eksiltme 
ile ihalesi 10 ikineite~in 938 perşem 
be günü saat 11 de yapılacaktır. Mu· 
hammen ke~if bedeli 541 liradrr. nk 
teminatı 41 liradrr. Şart:ıamesi lstan· 
bul komutanlığı jnşaat şubesinde göril 
lebilir. İsteklilerin ilk teminat 
makbuz veya. mektuplarile 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 Uncti 
maddelerinde yazılı vesikalarilr 
beraber ihaleden S gün evvel vilayet 
Nafıa fe:ı mUıillrlllkle.rfniten alic&kları 
vesika!arile beraber belli gUn ve saat· 
te Fındıklıda komutanlık satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (8083) 

• • • 
lhaie günü talibi çıkmayan İstanbul 

komutanlığı birlikleri hayvanatmm 
ihtiyacı için 900000 kilo yulaf satın a
lınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 7 iki:ı· 
citc§l"in 938 pazartesi günü saat 15 de 
yapılacaktır. Muhammen tutarı 46800 
liradır. tık teminat 3510 liradır. Şart. 
namesi 234 kunış mukabilinde verile
bilir. 

İsteklilerinin ilk teminat makbuz ve 
ya mektupları ile 2490 sayıh kanunun 
2 ve 3 Uncu maddelerbde yazılı vesi· 
knlarile beraber ihale günü ihale saa.· 
tinden en az bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıda komu • 
tanlık satın alma komisyonuna ver -
melerf. (7694) 

Askeri Fabrikalar 
ilanları 

Kırıkkale yaptırılacak kalörifer 
tesisatı 

Tnhmb edilen bedeli 140.000 lira o
lan Kırıkkalede yaptırılacak kalörüer 
tesisatı askeri fabrikalar umum müdilr 
IUğü merkez satın alma komisyonun· 
ca 16 birincikanun 1938 cuma günü 
saat 11 de ltapalı zarfla ihale cdilecek
tır. 

Şartname 7 lira mukabilinde komis. 
yondan verilir. 

Taliplerın muvakkat teminat ola.:ı 

8250 lirayı havi teklif mektuplarım 

mezkflr günde saat 10 na kadar komis. 
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
sayılı knnunun 2. ve 3. maddelerinde. 
ki vcsailtle mezkılr gün \•e saatte ko
misyo:ıa mUracaatlnrı. (798?,) 

mar clmainrı, o!.r..ıılıkl"r' tnkdırde aynıevsb ıl daız caklarını noterlikten mu -
• r l ak ı· C! tn~ında u un ura 

atm sonu~a kadar claımı 0 ar ·ı '~ • k "" i 20 000 
• • • A -. ,

1 
ile te~;n etmclerı ve bundan baG a a .. oar · ---------------

eaddak hır tanhnbt kr~.G • • .. t . f A evrak ve vesaikini ihale ~--•••••••••• 
1
. 1 k b "b· . t n \"l" oldul;:hrını goc: erır o:ını •--ıra ı u gı ı ır.~.aa y:ı.. ~ . r U M ·a"rlüğü İnşaat Şubesine gilni.indeı. S g;ın ev ""li'" kadar 1~hıs .. rh: mum u u A 'I Alemdar sineması 1 
ibru eder~k nyrF'" c'c~wmeye iştır:lk vcsıknsı almaları lazımdır. 1 iki film 

VI - "ırn!lU!'İ~ t;klif mektubunu, knuni vesaik ile 5 :ı~.i mad~ed~ :azılı n • ı 1 - Kontes V alevska 
ı:act c:tutemizdcn alm:ıcak ckı:;iltmeyc iştirak vc<=ilmsı ve yuz::le 7.v gU\en1mc P~· 
rnsı ır-:. al·bıı .. ·• ,·c~ :ı bank::ı. tcmin:-t melttubunu ihtiva edecek olan kapa ı za. ·ı 2 - Büyük Sehir 

• •••• J d d M Alnn Komıs •m••••llllliİlm•ıiııılılııilıi.ı•-
13.I'Ul e'ksiltme günü o:ı geç saat 14 de kadar yukar a a ı gc .... ::ı ·, 

·1 . r dır ,, 'ı:ıss 
}'09u-..Ea§knnlığımı m"kbuz mulwl)ilinde verı mr-sı nzmı · ·• 

4.500.000.00 
13.605.401.5'i 

375.058.437.95 873.058.48'7.ta 

lakonto haddi % • f.lhn ftıerlne avans 

, 
Üsküdarda Valdeiatik mahallesinin blignt makamına kaim olmak Ur.ere ilAıı 

ri1e çatısının çok harap ve maili inhid · ı oluşuna. binaen i?.alei mahzuru · i 
yapılacak tebligatta sahibi adresinin ı b.ul olduğu zabıtanın tahkikatın~ n 
:l.!lla§ılmı§ olduğundan ilfin tarihinden t -:!:'C:I 15 giln zarfır..da mahEUrun : 
!erilmesi aksi takdirde yapı ve yollar kanununun { ı ·· ı ü maddesine tevf'k 

] ·r b v ı an 
muame e ı asma mec ur kalmacagı tebligat makamına kamı olmak üze.re ilb 
olunur. (8055) 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
satın alma komisyonundan: 

. 1 ~ Bir kilosuna dört buçuk kuru§ fiyat biçile:ı elli bin kilodan yetmlt 
bın kıloya kadar kuru otla bir kilosuna bir buçuk kuruş fiat tahmin edilen 
kırk vbin kiloda:ı altmıı bin kiloya kadar samana. ait açık:ıekriM:ru•mrMın 
zarlıga tahvilen 4 ikinciteşrin 1938 cuma gilnU saat onda satm alınacaktır. 

2 - Şartname parasız komisyondan all!labilccek olan bu pazarlığa gir
mek istiyenlerin 303 lira 75 kuruşluk teminat makbuzu veya banka mektu
bu ve şartnamede yazılı belgeleri ile komisyona ba§VUrınaları. ( 4359) (7ı572) 

Sultanahmet Bölge Sanat Okulu Arttırma, 
Komisyonundan: 

Eksiltme 

Nevi Miktarı Fiyatı Eksiltmenin T. G. s. tı 
mlosu K S k T. 

1 
. . IJra K. Şe'-'• 

Dağlıç eti 1900 42 4 au .- -11-938. Cuma. 14 374 85 Açık 

Okulun mayıs 939 sonuna kadar da ğlıç eti eksiltmey k 1 t 
Eksiltme Cağaloğlunda yüksek kt e onu mu§ ur. 

nan komisyonda yapılacaktır. me epler muhasebeciliği binasında topla'ıı 
Eksiltmeye girecekler 2490 numar ah k .w. 

ları ve Ticaret odasının 938 lı bel . nnunun emrettıgı evsafı haiz oJma. 
cvrakmdaki farta tevfikan :;'1 l ge sini ta~ımaları lftzımdır. Eksiltme ihale 
saatte sözü geçen muhasebe)~!~: acakt ır. Eksıltmeye girecekler belli giln w 

cı ıge ve şartlan görmek . . d kt 
malan ilan olunur. (773~) ıçın e me ebe ba§VUr 

DÖRDÜNCÜ MAHKUM 113 
Conun yUzUnde dUnya ile ahret endişelerinin 

birbirine çarpıştığı bir rubun meyus ve karanıs 

1 fa desi vardı. 

- Olamaz Noel, dedi. Şimdi hiçbir şey söyliye. 
mem. 

Con babasını dUşUnUyordu. Uzun zamandır gGr

nıediğl, beraberinde bulunmağa doyamadığı ba-

. bssı ... bir ağacın altında, Alaster Maknab ile A· 

gata halanın ynnyann oturmuş konuştuğunu gör. 

diller. Desbelll onlar da Marpley'l görmeğe gelmlt 
lE:;rdl. Con birdenbire sıçrayarak halasının boynu

na sarıldı Ye şUkrnnla 'Maknnb'in elini sıktı. 

Sonra birlikte yUrUdUJer. 

Eve yaklaştıkları zaman m Utehassıs doktorlar• 
dnn birisi çıkıyordu. Sonra öteki belirdi. 

Con, bUyUk bir teJO.ş içinde mUtehassıslard~ 

birine sordu: 

, -Nasıl? Babam nasıl? 1nşallah .. 

Doktor, bir elini genç kızın omuzuna koyarak: 

- Kızım, dedi. Babanın aklı, hepimizinki ır: .. 
dar yerinde .. Müsterih olnblllrsln. 

Con, bu doktorun eline sarılarak onu ö7le b 



12-KURUN 3 IKINCITEŞRIN 1938 ............... , ........ • 
i!n 

tP-n\"iratınızda Osram-8-ampulu kullanımı. Osram-11:1-ampullannın ışık 
~crimleıj JJl.rJ ettikleri cereyana nisbet1e harikuladedir, yani ucuz ziya 

temin ederler. 

t 

AMPULLARI 
AEG Tiirkiye Vekilleri: 

Elektrorı 
Tiirk \nonim F.lı·ktrik Şırk~ti Umıımİ)f'.Si Türk Anonim Şirk,.ti 

İ ~TAN BUL P. K. 1419 İSTANBUL P. K .. 1144 

' 1 

90 derece halis limon 
SA ve E Ri 

T. C . Z i R A A T B A N K A S 1 
Kuruluş tarihi: 188& 

Sermayesi: 100.000.000 Tilrk Lirası 

Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ,.e ticari her oevt banka ruuaınclclerl 

Para biriktirenlere28,800lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasmda Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplannda 

en az 60 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue aşağıdaki 
pla.ı.a göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet ı.ooo Liralık 4.000 Llra 
4 •• 600 .. 2.000 .. 
' .. 250 H 1.000 •• 

40 •• 100 ,, 4.000 •• 
100 •• 60 

" 
6.000 .. 

120 " 40 " 4.800 .. 
160 " 20 " 8.200 " 

DİKKAT: Hesaplarmdald paralar bir sene içinde lSO Uracıan ap. 
l:• dUşmJyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 tazlaslyle verile
~ektlr. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyllll, 1 Blrlncfk!nun, 1 Mart ve ı Ha
ı.ı ran tarihlerinde çekllecektlr. 

Sahibi: ASIM US Ne~riyat Müdürü Refik A. Sevengil 

çiçekleri 
Kolonyalası 

BUl1ya itrıyat mütehassısları bir araya gelse Hasan Kolonyasının bir damlasiriı 
vücude getiremez. 

Nesrin limon çiçekleri Hasanın yavrusudur. Losyon ve lavantalar birer şaheserdir • 

.... ll!!ml~-------------------------------------------..~--------------------------------· 
ac ekir Kurabiyesile, lokumları ve fundanlarının 

Şeker, aikde, badem ve fıstık ezmelerinin 
Tahin helvasile karamelalarının Şirketi Hayri yeden · . . __ 1 

girdiği eve neş'e, sıhhat ve kuvvet de beraber girer. Ayın 11 inde mevkii mcriyete gi recek olan fevkalade tenzt!ltlı a.ylık ve 
ilç aylık abonman kartlarımız şimdiden Köprü gişelerile idarei merkezi-

Ali Hi HACI BEKiR 1 
ye kontrol müdüriyetinde satılmakta olduğu sayın yolcularımıza nan 

olunur. 

Bahçekapı - Beyoğlu- Karaköy - Kadıköy 
~------

- K UU U.:'\ un kltaıı şeklhule rouıaıı Lcfr l k:ıılı -

114 oonnU!':CU MAllKOM 

hc)c..:anla ÖlH.l.ı • .ı. :;anki ölmUş te, o doktor tara • 
fından dlrlltllmlştl. 

Sonra öteki doktora teşekklir etti. 

Sonra da ... 

Evet sonra da, bir daklkadanberl btiyilk bir en. 
dl'e ve arzu ile gözUnUn lçlne bakmakta olan 
Lord Noel'e dönerek yumuşak bir sesle: 

- PekA.IA. Noel, dedi. Dediğin olsun ... 

Ve gözleri sevinç yaşlarının ışıltısı ile buğulan 
mış bir halde babasının yanına koştu . 

-SON-

Ter cilwe ede.u: HlKMET MÜNİR 

SATILIK KÖŞK 

Dr M urad Rami Aydın 
faksim - Talimhane. Tarla başı 

caddesi No. 10 Urfa apt. 
Tel: 41553 

Çamlıcada Acıbadem karakolu karşısındaki sokak ı çınde \İsa Ruhi paşa 
köşkü) namHc maruf KÖŞK ve GENiŞ BAHÇE ucuz fiyatla tekrar 
satılığa çıkarılmıştır. Bahçesi her türlü istifadeye müsait ve köşk geniş 
ve muntazamdır. İsteklilerin Balı çekapıda Taşha.n altında Türk Ticaret 
Bankası A. Ş. müdürlüğüne müracaatları. -----••ımtmm!! ........ ~---

, J·wı.wA L M A o 11 11 1 l ı l ı· I , ' i'lı ' 

Ankara Mem urlar Kooperatif Şirketi tarafından getirilen en iyi 
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KOKUNU 

Depoda teslim 

Tonu 25 Liradır 

~ Kurşun mii hürlü çuvallar içinde evlere kadar da teslim edilir. 

1 Müracaat yeri: 

' 

• Ankarada .Memurlar Kooperatif Şirketi, İstanbul irtibat bürosu Sirkecide, Yalıköşkü caddesi:ıde Liman Hanı 
~ 

1 karşısında Mühürdarzade h"anında N32 Telefon 23074) 

Deposu: Kuruçeşmede Altın Ça pııda 2 No. lu Kooperatif deposu Telefon 35-69. 
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