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Sulh kuşu, gene kaçmak •• uzere 
Bir ıngiliz gazetesine " gore: 

22 Alman fırkası Çek hududuna tahşit edildi 
Bir Fransız gazetesine göre : 

r······- Bitler projeyi kôfi bulmuyor ! -. 
ı Paris, 21 <A.A.> - Figaro gazetesi, Londradan is- ı mit olan raporlarda Hitlerin Fransız· lngiliz projesini ı 
t tihbarediyor: gayri kafi addetmekte olduğu beyan edilmektedir. . 
t Berlinden gelen ve lngiliz nazırlanna tevdi edil-
••••••• .. •• .. ••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••• .. •••• .... ••• 

Poıonvaıııarla Macarlar da Çeki 
ırktaşlarına topraklarındaki 

kavuşmak istiyor 

30 BI LEHLi ÇEK 
HUDUDUNDA 
NÜMAYiŞ YAPTI 
Alman, Leh, Macar hükOmet rıcaıı bugün 

müşterek bir toplantı yapıyorlar 

"-nt.r llqoıiili Daladiye rıı Harlclyı nazırı Bonı tayyarı ile lnıiltereyı 
ıitmi,ti. Rısmimiz, Londra hava istasyonunda nazırların Jngiliz BlJloekili 

tarafından karııJansşını gösteriyor. 

Leh - Çek hududu 
kapandı 

~hnanyadan gelen silahh çeteler Çekoslovakya 
hududuna taarruz ettiler 

_______ ..., ___ ._.... 

Bir manevra zamanında Çei as1tnleri 

•••••••••••••••••••••••••••••• • • 
5 Son dakika: 5 . ~ • • • .Berlla, 21 - Ha\... AJansmm bil· • • • • cllrdlifae c6re, BerhtescMen mtta- • • • • katı euumda Macar nazırlarmm, Al· • • • • IDUIJ'Ullll Çekoslovakyaya karlı aake- • • • • rl bir mlldahalecle balOIUD&k mecba. • • • • rtyeUnde bhnm takdirinde •'lfaea. • • • C rlstuua lttlhu edeeeil hattı hare- ; 
: ketin ne oJacair,, gibi aarlb bir •aal ; 
• kartamda ka1mJ1 oldaklanlu talamln • • • : ettirecek ~ embab mevcadclv. ; 
: Almaa, Leh ve Maear bllkfuaet rl· : 
: eallnba bagb bir içtima yaparak Çe- ; 
: koelovakyadald akalll7etler me.ele. ; 
; .ıaı 16rtllecelderl blldlrllmektedl. Vo ; 
: bllk6met, ba meaelede tutalaeak Jola : 
: keadl aralarmda t.eshlt eleeeklerdlr. ; 
: Bltler • ÇemberlaJll mtU&btı per- : 
: tembe lhlae blmqtır. Yann IUt : 
; ıs de Gocleüers'de IMılaueak olu : 
: tagllls Batveldllae vu.on ve Stnaı : 
: refakat edecektir. ; 

: V&r10va, 81 (A. A.) - Pat ajansı, : 
: I0.000 klllnln ulı canı Slyeda hacla- : 

MiSAFiR 
lngiliz gemileri 

Aldıkları ani bir emirle bu sabah 
üslerine hareket ettiler 

Amiral şerefine tertip edilecek kabul resmi, gemide 
verilecek çay ziyafeti ve gemilerin Bulgar ve Rumen 

limanlarmı ziyareti yapliamıyacak 

:Ald'ıklan ani bir mıirle bu saba1ı üslerine hareket ttlen lngiUı 
gemiltrindm Dove111ayr 

iki gi1n evvel limanımıza gelmiş olan, hanesinde misafir amiral ~ne bir res
lngilizlerin Akdeniz filosuna mensup mikabul tertip edilecek, gemiler buradan 
Dovenshir kruvazörü ile Afridi ve Gas- Karadenize giderek Bulgar ve Rumen 
sack torpidolan bu sabah aldıklan ani limanlannı da ziyaret edeceklerdi. Gemi• 
bir emirle filoya il~ihak etmek üze~e li· lerin, programı yanda bırakarak üssü 
mammıroan Akdenız ehareket etmişler- bahri d 

1 
. r .. 1r ..... 1ovaJı: 

d. ye av et etme en ~ mew 
ır. 

Program mucibince bugün gemide bir lesinin son 24 saat zarfında arzettili ve
çay ziyafeti verilecek ve İngiliz sefaret- hametle alAkalı görülmektedir. 

SÜRAT 
Yüzünden yine bir 

facia oldu 
Lüleburgaz ile Çorlu arasında bir otübüs devrildi. 

Yolculardan biri öldü, yirmi biri de yaralandı 
Edime, 21 - Dün Lüleburgazla lanna kadar devam ctmit. fakat VadL 

Çorlu arasında bir kiJinin ölümü ve _.. Dnams 4 ÜllCİİd• 
21 kitinin de yaralanmasile neticelenen 
feci bir otomobil kazası olmuıtur. 

Ahmed Rasimin 
yıldönümü 

Buıiln rahmeW Ahmed Ra•tn aıtl· 
mllnlln 6 ncı yıldanOmtl oldqu lçiJı 
Uatadı nvenlerden bir l?UP afledea 
sonra gldlp Heybeliadadıtl mezarmı 
ziyaret etmeyt kararlattmnqlardır. 

Kazaya uğnyan otoblla toför Hamdi
ain idareaindedir. DUn-.bah saat yedi. 
de tıtanbuldan hareket eden ara'ba, 
Çorluyu ıeçmiı ve bu tenha yolda kar. 
ıılqtığı huıuıt bir otomobille yarıp 

batlamııtır. Bu c:chennemt yanı yolcu
ların ikazlanna ve pklyctlerine rağmen 1 
LWeburga.ım bet altı kilometre yakın- _ ... _ .. ___ 111111 __ ... 

Ç E K : chmda nUm&N yaparak ÇekosloftkJ'a- : 

: dald PoloaJalı üalllJetln Poloayaya : Et f e t 1 e k e . . i ~:~oldaklanmhaberver.5 ıya arı ı ışer 
Cumlıurreısı : Nllmaylgller, puartesl g&na .. to-: k d b . •• k Jd• 
istifa mı ediyor ? 5 ~te bbaJ edllmlt olan karar sarett- 5 uru ş a a y o se 1 

Prag, 2 O(A .A.) - Ceteka ajaDm teb.. : ne mllmull bir karar •aretl bbal et-: 
Uğ dl • mitlerdir. • C / l k d ·ı • b .., l l 0~1/;:_ Almanyadan ıeıea siWıh 5 Lcıac1ra. ıı <Rüer> _ Ba&b ~ 5 e e? er, en ı erıne agıı o an 
tBteler Çekoslovak hudutlarma taarrus ; ba Ta,.. ..-ıtfMll. bareket.e l'f)Cllle. : k l f k d. k b ...ı. ..... .M • • 
etmftlerdlr. Çeteler evvel& GllmrOfe, •le amac1e öıa. il Almaa flrlıumm : asap Q. l Q Z g l e ere U ~/;Ce g l 
tlOnra postaya satdırm111ar: nDıayet na- : çek bac1oclana tahtld ecJDcUilnl haber : l .., './ S k Ld l 
biye blnasmı legal etmete'ıeıebbllı et- : vermektedir. : a maga muva, J a o u ar 

19": Deoams ıo uncuda ••••••••••••••• •••• •••• ••••••• ~ J'aıuı j ladıilıl 
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IF1l a ır ~ \le s tYJ o!}=)) 
Yaı tuı: l"At,ı H RtFKI A l'A Y 
İspanyol buhranı son haddini buldu

ğu za.-nan, ltalyan Başvekiline mk~dca. 
at ederek kendisin~ uzlaşmağa davet e
den Çcmberlayn, bu sefer de harp tehli. 
kesini önlemek ıçin Alman devlet ve 
hükumet reisi ile bizzat görüşmeğe git. 
ti. Fakat ne dün İtalyan davası tspan. 
yayı kızıllaşmakt n menetmek kaygı
sından ibaretti, ne de bugün Alman dfi.. 
vası yab;\ncı bir devletin hakimiyet! 
altında yaşıyan üç buçuk milyon Alma. 
ru kurtam_ıaktan ibarettir. 

İtalya Cihanharbinden doymamış, 

Almanya ise yenilmiş olarak çıktı. Sulh. 
1918 nizamının müdafaası demekti. Bu 
müdafaa, imparatorlukları ile kanaat 
eden ve onları muhafaza etmek istiyen 

İngiltere ve Fransanın lehine, impara. 
torluk kurmak veya toprak ve kudreti
ni arttırmak istiyen Almanya ile İtalya
nın aleyhine idi. Rejim mistiklerini ve 
küçük davaları bir tarafa bırakarak me

selenin çıpla~ bakikatine temas etmek 
lazım. Senelerdcn~ri bütün teferruatta 
anla§an iki cephe değilse de, iki metot 
ve hareket tesanüdil görüyoruz: Bir 

taraf ta sulh usullerinden ayrılmak iste. 
miyen Cenevreciler, d:ğer taraftan bu 
usullerin kendilerini asla tatmin etmi
yeceğini görerek davalannı kendi kuv. 
vetleri ile halletmek isti yenler 1 

Harp resmen ilan edilmeksizin Asya. 
da Mançuri, Afrikada Habeşistan fet. 
hedilmigtir. Ne Avusturya ilhak edil
mek, ne de bütün 1916 den sonraki sulh 
muahedel,.ri r'lzUlmak için harp lazım 
olmamıştır. !ki İspanyol cephesinde bi. 
ribirinc harp etlX'iyen devletlerin asker
leri ve tayyareleri çarpışıyor. Yekunu 
beş yüz milyonluk iki Asya milletinin 
boğazlaşmasına henilz harp ismi veril.. 
memfştir. 

Eğer 1914 den evvelki bütün teşrifat 
ve merasimi ile harp yapılmış olsaydı, 
blr imparatorluğun inkıraz bulmasın

dan, bir diğerinin parçalanmasından. 

bir cumhuriyetin yok olmasından daha 
mühim neticeler mi elde edilecekti? 

Fakat bu hadiseleri menetmek için, 
~vrupa kıtasını Şimal denizi ile Akde. 
niz arasında ikiyt: bölen, dişinden tırna. 
ğma kadar mUsellah, yUz küsur milyon. 
luk iki milletin ve keza Uzak - Doğuda 
aynı evsaf ta ve adette bir UçüncU miL 
letin kara, deniz ve bava kuvvetleriyle 
kimler gidip çarpışacaktı? Harp, Av. 
rupada en aşağı yirmi, yirmi beş milyon 
askerin yirminci asrın bütün tahrip va. 

sıtalanm kullanarak biribiriyle boğaz
laşması demektir. Eğer mesele, üç bu. 
çuk milyon Almanın Çek veya Alman 
hakimiyeti altında kalıp 'kalmaması da. 
vasından ibaret olsaydı, böyle bir faci. 
ayı tasavvur dahi eden cinnetle ithcm 
olunurdu. Fakat davayı derinliğine bü

tUn ebadı ile göz önüne almak, ve esa. 
sen on senedenberi bütün şiddeti ile 
devam eden bir buhranın her gün deği.. 
şen safhaları içinle bocalayıp durduğu. 
muzu düşünmek daha doğru olur. 

İngiliz Başvekilinin müracaatlarım, 
İngilterenin vakit kazanmak maksadına 
atfedenler ve o siJihlandığı zaman her 
ıeyin yola gireceğini zannedenler §Üp

hesiz yanılıyorlar. İngiltere silahını baş. 

kalannm haklan değil, ancak kendisi. 
nin ve imparatorluğunun müdafaası için 
'kullanır. Başkalannın haklan veya sul· 
hün davaları, bu menfaatlere uygun ve 
onların müdafaası için sarfedilmesi 18-

ıımgelen kuvvet ve masrafa değer olduk 
ları kadar bir İngiliz müdahalesinden 
babsolunabilir. 

Meseleleri lıarpsiz halletmek l Fakat 
meseleler nelerdir? Harp yerine hangi 
vasıta ve usulleri ikame etmek lazım

dır? Umumi bir itt:sS ve ekonomik ih. 
tfya~ edebiyatı haricinde bu meselete. 
rin ne Roma, ne de Berhtesgaden tara· 
fından ayn ayn ortaya atıldığını giSr
miyeoeğiz. Fakat vasıta ve usul husu. 

•Birkaç giindenberi şehrimizde tetkiklerde bıtlunan Nafia vekili Ali Çeti11 
/{aya dün iiOOI JS,30 da r trenine bağlanan hususi bir ı:agonla Rskişehi1e 

hareket etmiştir. A!i Çctinkaya Eskişclıırdc kendısinc miilaki olacak vekalet 
şoselt'T reisi, sular umum müdürü ve Devlet Demiryolları lıarekel ve yol reis
ttrile beraber lzmire gidecektir. /\"afia l'ekilı lzmirde üç gün kalacak ve bu 
ııavalide yapılarak su tesisatı işlnile meşgul olacaktır. iz.mir ııc Aydında yrr 
mnda tamamlanacak yeni tesisat ile bu mmlakalamı biiyülz bfr ihliyncı kar
fllantnış olacaktır. Ali Çetirıkaya geuk bu tesisatı ve gerekse dcmıryollarında 
yapılan yeni bazı tünelleri tetkik edecektir. 

$ IE IHI ii I~ ID IE VIE 

u 

21 E\"LUL - 1 g;s 

Resim ,tıckili, Tla:, dar paşa islasyommda Jıarcket sıros111da gazetecilere i· 
ıalıat verirken göstermckledır. 

• Lim.ammızda misafir bulunan lngiliz. balıriyclilcri diirı saat 15 de Tak" 
simde cunıhurıyct abidesine çcle11k koymuşlardır. Merasime lngilız filosıma 

nıcrısup bir bando, bir bôlılk silalıerıdaz ve bır bOliik Türk bolı1iyelisi i§tirok 
etmiştir. Misafir balıriyeliler, merasimi 'müteakip, nıüzikayla Beyoğlımdan 

J:Cçmık Topl,aneyo imniş!er t•e gemilerine dötımüşlerdir,. 

iMi IE iMi iL IE I~ IE T i IE 

ç 
Eminönü 
halKevi 

öy eg·timi U Um Sivil hava meY" 

Vtıni binanın 
ln~asına haşlanıyor 

Eminönü Halkevinin yanındaki ar. 
sa.da bir sp::r salonu yapılması için ka.. 
rar vcı.!miş ve geçen sene Cumhuriyet 
b~yr nında temelatma merasimi ya. 
pılnu§tı. Fakat sonradan Parti Genel 
Sekreterliğinin gösterdiği lüzum üzeri
ne burada bır spor salonu değil, gençli
ğin mütekasif bulunduğu merkezi bir 
mıntaka olduğu için büyükbir Halkevi 
binası yapılmasına karar verilmişti. 

Parti Genel Sekreterliği bu iş için tah. 
sisat verdiğinden bu büyük binanın.. ha. 
z:ırlanan plan dairesinde inşası için i. 
halesi yapılmıştır. 

Yeni binanın hazırlıktan dünden iti· 
baren başlamıştır. Bu hazırlıklar bir 
taraftan devam edecek ve diğer taraf tan 
Cumhuriyetin on beşinci yıldönilmündc 
rejimin gençliğe bu büyük hediyesi için 
mahallinde merasim yapılacaktır. 

Cağaloğlundaki yeni Eminönü Hal
kevi binası, Türkiyedeki Halkcvlcrinin 
her türlü tertibatı itibarile en moderni 
ve en bilyüklerindcn biri olacaktır. 

sunda ikisi senclerdenberi mutabıktır

lar: Dörtler! Yani dört büyük devlet 
kendi arasında birleşecek, dcymuş o. 
lanlar diğerlerinin dahi kendilerini tat. 
min etmelerine yardım edeceklerdir. 
Hatırlardadır ki Milletler Cemiyeti ilk 
zamanlarda bir büyükler idareain<lc l<ü
çüklCT müesse!iesl olarak kurulmuştur. 

Yalnız o zaman Avrupa galıp ve mağ. 
lllp iki kısma ayrılmıştı: Bugiln ise 
mağlfip Almanya ötekilerle evvela hak 
sonra kuvvet müsavatı kazanmıştır. 

Bu dörtler grupu, teklif edenlerin ta. 

savvur ettiği neticeleri verebilecek bir 
hal yolu mudur? Ya Sovyetler? Ya Ja
ponya? Ya Amerika? Bahusus bunu 
derhal kendi milli hürriyetlerinin aley. 
hine bir komplo te18kki edecek olan di. 
ğer milletler? ittifaklar, itil!flar, pakt
lar ve birçok girift menfaat birlikleri? 
Eğer harp gibi, Avrupa buhranı için 

mü ürlüğ.. kurul ~~:.'!~r!~.·.~~~e 
k teşkilatı k uruıuyot m as 1 a r ar aş 1 Devlet Havayolları idaresi, bir taraf· 

tan yeni tayyareler alır ve hava sefer• 

'ı Kliy öğretmeni 9'urs!erı çoğalhlacak, bu ıcriniyurdunmilhimmerkczlerineıet' 
i d .ıııt. O O k R Ö mile çalışırken diğer taraf tan hava rne'/· 

sene yen en tJ _uy ğrelmenl yelişllrlldl danlarımızı bu glinün ihtiyaçlarına uf 
r 
t 
1 

Köylü çoculdardn 

Köy öğretmeni yetiştirmek maksa.. 
dile iki yıldanberi açılan köy eğitmen 
'kurstan bu yılki faaliyetini tamam.la. 
mış ve yeniden 500 eğitmen yetiştiril · 

mlştir. 

Killtür Bakanlığı köy kalkınmasına 
büyük bir ehemmiyet vermı;kte ve işi 
başarmak için yenİden mühim tedbirler 

1 

almaktadır. öğrend:ğimize göre köy 
okullan ve köy eğitmeni ile meşgul o1~ 
mak üzere ilk tedrisat direktörlüğü gi
bi bir "köy eğitimi direktörlüğü,, ku. 
rulacaktır. Buranın direktörlüğüne de 
ilk tedrisat direktörü lsmail Hakkı 

Tonguç'un getirilmesi muhtemeldir. 

gündelik tebliğler neşretmek adet ol
saydı, dün gibi, bugün dahi, ve belki 
daha uzun müddet gazetelerde şu klişe. 
yi görür, dururduk: ''Her ıey henüz 
mUl'Jllaktadır ! ,, 

Arada kaynıyanların ve kaynıyacak· 
ların talihinden başka! (Ulus) 

Tontton amca 
~aefunvcır 

' .e J gun modem vasıtalarla techiz etrnl) 

· karar vermiı bulunmaktadır. Bu rn~ 

bir grup 

Bugün Türkiye dahilinde mecburi 
tahsil çağında bulunan çocuklar nüfu. 
sun yüzde en ikisi hesabile 1,800,000 j 

bulmaktadır. Bunlardan 308,000 i ıe

hir ve kasabalardaki tam teşkilatlı beş 
sınıflı ilkokullarda, 370,000 çocuk da 
köylerde üç sınıflı ckullarda okutul. 
maktadır. Bunlardan başka tahsil ça· 
ğında bulunup da ol:utulamıyan çocu. 
ğun sayısı bir milyonu aşmaktadır. Ya.. 
pılan istatistikler okutulamıyan çocu~ 

ğun ekseriyetini köylerdeki çocukların 
teşkil ettiğ:ni meydana çıkarmıştır. 

ilk tahsil çağında bulunan çocukları 
okutmak üzere bulunan ilkokul öğret
menlerinin 6,800 şehir okullarında, 

6950 si de köy okullarındadır. Yani 
muallim kafi değildir. İşte bu sebeple 
mecburi ilk tahsil çağında bulunan ço
cukları cl:utmak üzere köy öğretmeni 

yetiştirmek mecburiyeti vardır. 

Her yıl öğretmen okullarının verdiği 
mezunlar ancak şehir okullanna yete. 
bilecek miktarda olduğu için Anadolu. 
nun birçok vilayetlerindeki köyler öğ· 

retmensiz kalmaktadır. Köyleri bu va. 

yanda kazalara, her tilrlü tabii tahribatı 
karşı meydanlann muhafazasına ve t~ 
likelere karşı yeni vasıtalar alınacaktır· 

Havayollan Umum Müdürlüğü ha~• 
me}·danlarımızın sıhhiye otomcbilJerilt 
takviyesine karar vermiştir. Şcllirlerdeıı 
oldukça uzak mesafelerde bulunan h" 
va meydanlarında veya civarında bCf" 

·· .ıe hangi bir kaza vukuuna karşı bO) 

müstakil bir sıhhiye otomobili bulundtS• 
rulması muvafık görülmUştUr. Aynı ıı
manda hava meydanlarında bir de sıh· 
hiye teşkiliitı kurulacaktır. al 

Hava meydanlannda daimi ibtiııl 
dahilinde bulunan yangın tehlikesini Y' 
buk önlemek için yangın aöndUrrne 0

' 

tomobilleri ve vasıttJ1rı alınması da ta
karrür etmit hulunmaktadır. BunW1' 
beraber yangın söndürmek için te§kilat 
da yapılacaktır. 

Hava meydanlarının her tUrül irııJ· 
lardan salim bir şekilde muhafazası ~ 
iniş ve kalkıt kazalanna meydan ~er· 
miyecek şekilde tanzimleri içn 5Uindlr 
lcr ve traktörler alınması da verilerı 1'• 
rarlar meyanındadır. 
~~~~~~~~~~~---_.-:"'d 
liöç nıevslln i başıa ~ 

Bu sene havaların vaktinden e~e 
yağışlı gitmefii ve soğuması sayfiyeJefl _ J-Jef 
şehre gCSçu de erken başlatmı§tır. • 
sene ilkteçrinin son haftalarında, 4. 
lıyan göç bu sene _hem de pek mOtel<.ı\• 
sif olarak - şimdiden başlamıştır. 

raba vapuru hergün şehre birçok ~ill~ 
terin göç e§yasınr taşımakta, köpril11 öY 
Akay idaresinin vapurlarile gelen g 
eşyalarile dolmaktadır. ~ 

· k k ·· ~k d. kö>'utı· \ zıyetten urtarma uzere en ı . e 
den öğretmen yetiştirme te§ebbUsliflıi 
girişilmiş ve bu te~ebbUs muvaffakıyet 
neticeler vermi§tir. Şimdiye kadar: 1'~ 
caeli, Edime, Kırklareli, Ankara, ~
yon, Kars, Erzincan, GümUşhane, d' 
zurum, Tunceli, Eskişehir ve Elatlğ 1 
olmak üzere on iki yerde köy eğitııl~. 
yetiştirme kurstan açılmıştır. Bu 1c1I • 
lardan şimdiye kadar 561 mezun alı~ 

Y • la b' • · e</~eı-mıştır. enı mezun r ır tcşnnı 

den itibaren iş başına getirilecektir· bil 
önümilzdeki seneden itibaren de f\ 

kurslara ilaveten başka vilnyetlerdt 
0 

kurs daha açılatakttr. 
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3C.aqata dtıit ........................ 
Gençlerin 
hulgaları 

S lNEMA aanatkln olmak için fllın 
elrketlerine müracaat edenler 

lllnden güne artıyor mu bilmem ama, bu 
dil dUnyanm hemen her tarafında 
hllçlerin, bilhassa kızların çoğu, beyaz 
htdede oyunlatını gördUkleri kadmla
l'lll ve erkeklerin hayatını en güzel ha
,_ laymaktan uzak değildir. "Acaba 
~ ne hulyalar kurar?., ıualine: 
"Clidip Hollywood'da yagamak hulyası ... ,, 
~ cevab verseniz yüzde doksan isabet 
lderainiz. Hepsi oraya gidemiyor ama be
"-1 hepsi orayı dUgUnUyor; orayı, nlha
>et arzımız üzerinde yeri bulunmuı cen
llet diye tasavvur ediyor. 

l::lltUn dünya sinemalarında gösterilen 
tllznıerln çoğu kötü geyler; her yılda bir 
Cok Yenisi çıkıyor. İnsan kafasının bu 
~r çok hikaye bulmasına imkan yok. 
lıır. Bir Fransız muharriri, gimdiye ka
«.r Yazılmı11 bütün roman ve tiyatrola
l'IJı ancak kırk, kırk bcı mevzu araaın
"- dolaııtığını iddia ederdi. Filmlerin 
'levıuıanyaa zannederim bu kadan da 
~. Demek ki haftada yalnız bir de
r., •lnemaya giden bir insan, bir hikiye
)i lenede hiç olmazsa iki defa dinJiyor. 
~ ratmen gidiyor. Niçin? hep ayni 
leylerin tekerrür ettiğini görmüyor mu? 
lreıhur bir artiııtin bir oyunu ile öteki 
°hııu arasında büyUk bir fark bulun. 
llıadıtını o da anlamıyor mu? biç ıUp
lıeaia görüyor ve anlıyor ama yine gidi
lor; çUnkü, belki kendJ.al de farkına var
llıtdan, hikayeyi takib etmiyor, meghur 
"1iaUn oyununa dikkat etmiyor, karan
lıkta parlıyan beyaz perde üzerinde an
ttlt kendi hulyasmı seyrediyor. 

llugUn ıöhret kazanmıı sinema artist
~ çoğunun hemen hemen bilsbütiln 
~etabı olduktan inkar edilemez. Bu
~ rağmen onlan beğenenler pek çok. 
~u eadece zevk.sizlik, anlayıpızlıkla 

~ kalkışmak bence hiç doğru olmaz. 
C) orta halli, hattl bayağı sanatklrlan 
~lıyanların çoğu, sinemayı seyreder
~ kendilerini onların yerine koyuyor
~: "Bu filmin kahramanı benim, itte 
lıeaı oynuyorum., diye dilıUnUyorlar ve 
~ kendilerini alk11hyorlar. 

'l'IY&tro sanatkarlarını beğenenler L 
~e ytızıerlnl, gözlerlnl onlarınkilere 
:-aıı&etmek istlyenler pek çok değildi; 

~bUkt bugiln erkekli kızlı gençlerin 

::!'ı· adlarını pek de hatırımda tulama
'"11Zlı birtakım sinema artistlerine ben

~eğe çalıııyor, hattl en çirkinlerin-
' birine benzemekle iftihar ediyor. 
llu heves nereden geliyor? dilt.y:ıJa ~a

~1IZlUhabbetl bl~enbire çoğaldı mı? ln
~r akt<SrlilğU en eerefli meslek say. 
~ mı başladılar? En ıerefll ıneslek 
ı..~~klarmı iddia edemem ama hiç şilp
~ ki artık onu, eskisi gibi kötil gô.·· 

l'orlar. Niçin? ... 
.._ '8.ıce bu aualin cevabı da pek güç de
;::_ DUnlln aktörleri arasında hiiyük bir 
~!8 erenler vardı ama çok para ka
~~r pek nadirdi; hatta çoğunun sU
~llkleri iddia edilirdl Aktörleri nil,a. 
t..a Yoksulluk içinde ölUr diye tasvir e
'att hlklyeler az mıdır? halbuki sinema 
'-tı•Uerinin avuç dolusu para kazandık
~ IÖylenlyor, içlerinde yılda yanın, 
.t.~ bir milyon dolar alanlar çokmuı ... 
~rlUk işte bunun için, insanı zengin 
~ llleıleklerden sayılmağa bqlandığı 
lılt lerefll oldu. Bundan sanatın büyük 

ley kazandığını zannetmiyorum. 
'-........_ Nurullah ATAÇ 

ispanyada 
~arpışma devam ediyor 

lltria, 20 (Huıuıi) - ispanyadan 

~Yeni haberler, Frankoc~ları? ~a~r
~ ltrına 1iddetle devam ettıklerını bıl. 
ıı.._-}'or. Banelcnadaki cumhuriyetçi 
~&ibta nqredilen bir tebliğ bunu 
ıı;.nt etmekte, fazla hücumların püs
"'lllliilınekte olduğunu yazmaktadır. 
~ ltııdilıuı ve Teroel cephesinde iıe hü 
~Çilerin taarruzlarının Franko 

't. ~e~ tarafı~n akamete uğratıl. 
'bildırilme'ktedır. 

4-:" lr&da hava bombardımanlan da 
~YtQı ediyor. Frankoculara ait bet 
~Thre tarafından yapılan bombardı. 
~ &e11unda Alto' da ı 7 ki§i ölmü1 56 'a!' }'aralanmı,tır. Aliconte'nin ıar. 
~ bulunan Alloy kasabasına 10 tay. 
'al tarafından yapılan bir akında 12 

8lıııuı 50 kiti de yaralanmııtır. 

HABER - :A.bam ooetu1 

? 

Milyonerleri 
sürü ki iyen 

peşinden 
kadın! 

Odasında ölü olarak . 
bulundu 

Yirmi altı ya§mda 
olduğu halde üç ke-

ll•ll re evlenen ve bu se
ne dört adamla ev
leneceği hakkında 

aşyia çıkan mis Ni· 
na Pierson geçen 
gün Pariste esraen
giz bir surette öl • 
müştür. 

Nina bir Amerika 
lıdır, ve evvelce ınee 
hur bir revü heye • 
tinde çalışmıştır. 

Nevyorktaki ~h • 
reti kendisini daha 
pek küçük yaşta en 
meşhur sinema ar· 
tistleri ile rekabete 
sevkedecek derece
yi bulmuş. bütün be 
kar milyonerleri pe • 
~inden sürüklemeye 
ba§lamıştır. 

Nihayet bu milyo • 
nerlerdenbiri Nina 
ile evlenmeye mu • 
vaffak oluyor. Fa • 

Nina ilı son 'ltocası tayyareyle balayt . kat maalesef saadet 
seyahatine çıkarlarken ten pek uzaktır. Gil· 

zclliği ve c:öhreti ile mağrur olan kız mütemadiyen macera peşindedir. 
llk k~sından ayrıldıktan sonra Nina Pierson gene bir milyonerle evle

niyor. Fakat onunla da uzun müddet geçinemiyor ve boşandıktan !Onra ln· 
giltereye geliyor. , 

Mis Nina lngiltereye bu sene gelmi~tir ve gelir gelmez orada tekrar evle
neceği hakkında şayialar çıkıyor. Fakat, revü kızı ile ~vleneceği söylenenler 
muhteliftir. Bunlardan biri eski Rus asilzadelerinden Kont Terens d'Abo'dur. 
Yirmi dört yaşında bir genç olan kont Ninayı görür görmez sevmiş ve onunla 
derhal evlenmek istemiştir. 

Ninaya ikinci namzet meşhur Amerikan "şarkı yazıcısı,, Klerens Murdur. 
Filmler ve operetler Amerikada yeni bir meslek ortaya çıkarmıştır. Buna şa· 
irlik denemez, çünkü bu gibi eserlerdeki şarkıların manzumeleri old~ça basit 
tir. Bununla beraber, besteye uygun olması icap ettiğinden epey bir maharet 
meselesidir. lşte, Klerens Mur bu sahada en fazla muvaffak olan ve bu i§le 
mil)·onlar kazanan bir adamdır. 

Klerens Mur 28 yaşındadır ve Ninayı Amerikadan tanımaktadır. lngil
terede onu, kocasından boşanmış olarak bulunca derhal kendisine talip oluyo~. 

Fakat Amerikalı artistle evlenmek istiyen biri daha vardır ve bu da hır 
mil)•onerdir. Tommi Manvil ismindeki bu Amerikalı milyoner dört kere ev
lenmiş, boşanmıştır. Ve iki kere evlenip boşanan Ninaya en muvaf~k koca o
larak kendisini görmektedir. Esasen, Ninanm ilk iki kocası da mılyoner ol· 
duğuna göre kadın herhalde üçüncü kocasını da milyoner tercih .edece~tir. 

Lakin Njna bunlardan hiçbiri ile evlenmiyor Ye evleneceklerı şayıası en 

Mis Avrupa 
Güzellik kra liçesi 

seçildiğ i için 
Az kalsın mek· 

teblnden 
koAuluvordu 1 
1938 Avrupa gilzellik kraliçesi seçilen 

Finlandiyalı Sirka Salonen, bulunduğu 
muallim mektebinden çıkarılmıştır. 

Fakat, genç kız hakkında verilen bu 
tard kararına bizzat hilkUınct itiraz et
mlı ve kararı geri aldırmıştır. Çünkü, 

Sirka bu gün Finlandiyanın bir milli 
kahramanı olarak alkıılanmaktadır ve 
müsabakayı kazandıktan sonra memleke. 

tine gelen genç kız orada görülmemiı 

bir nümayiele kareılanmııtır. 

Bunun Uzerfne, maarif nezareti, Fin
landıya kadın güzelliğini ve kültürlü genç ı 
kızlannı dünyaya tanıtm111 olan bu kızın 
mektepten koğulmasını doğru bulmam111, 
muallim mektebine Sirka hakkındaki ka
rann geri alınmasını ve kendi!line tarzl
yede bulunulmasını emretmiıtir. 

Esasen mekteb, Slrka hakkındaki tard 
kararını kız Finlandiya güzeli seçildiği 
zaman vermigti. Şüphesiz ki onun Av
rupa güzellik kraliçesi olacağını tahmin 
etselerdi böyle bir karar vermezlerdi. 
ÇUnkU bu kadar bUyUt bir ıöhret kaza. 

Slrka Salone11 

nan, dünyanın dört bir tarafında ismi du· 
yulan bir kimseyi mektebden koğmak, 
mekteb kendisini bu kararında nekadar 
haklı görürse görsün, efkln umumiye ta
rafından tabii iyi kareılanamazdı. 

Mekteb idaresi karannı geri aldıfmı 
bildirllmiı ve Sirka Salonen ıereflne met 
tepte bir de müsamere tertlb etmiwtlr. 

Bu sene mekteb açılınca Avrupa güse
li, geçen ıenekl arkadaşlanyla beraber, 
rene ayni ııralarda okumuma de'Vam e. 
decektir. 

• 

Timsah avcısı bir 
sultan anlahyor : 

" Timsah avmda başımm üzerine çok 
kuvvetli bir elektrik lambası asarım, 
timsah, bu ışığı görünce sudan çıkar; 
derhal ateş eder vururum ! ,, 

Londradaki otel
lerden birine p.rk
lı bir sultan geliP. 
kendisi için bir ya
taklı oda, yanmda
ld Uç adam için de 
birer yataklJ lld o. 
da istediği sam&n 

İngilizler hayrette 
kalmqlardır. Adam 
lardan biri aabaha 
kadar hiç yatmıya
cak mı? 

Fakat, ıece vazi
yeti öğreniyorlar; 

Sultanın Uç ada • 
mı da gece nöbeUı 

' "'- Udfer saat onun o. 
dumda kalmııtar ve ayak ucunda dun.
rak ıuıtanı beklemloierdir! Bu ıureU• 
blrl nöbet beklerken diğer ikisi uymDUfı 
IOJll'& uyuyanlardan biri aultanm oc!uı
na ıtderek diier arkadaımdan nöbeti 
alm11tır. 

Geceleri uyurken ayak ucunda ada.m-
1arlırldan birini beki.ten bu hllkllmclal', 
Hollandanm earkt Hindistan mtıatemıe. 

kelerinden Sumatra aduındaki Deli eya. 
letinin sultanıdır. Yanın milyonluk 
bir tebaanm hlklml olan ıultan, Bollan• 
da krallçeıdııln kırkıncı cülb HDeainla 

kutlulanmaaı merasiminde bulunmak 11· 
zere Amsterdama gelmifti. DönU,te de 
Londraya uiramlf, oradan da Pariae iL 
decekmif. 

Deli ıultanı Londraya hem ziyart't. 
hem ticaret makaadlyle gelmiftir. ÇUn. 
kU memleketinde kendiainden Avrupa 
hediyen bekllyen iki karm, on iki çocu• 
iu. yirmi bel torunu vardır. Sultan alt
JDll Uç yqrndadır. Fakat çok daha geng 
göıtermektcdir. 

Şarklı ıultan lngilizce bllmlyormuı ve 
LondradaJd bUtlln alıtVeriflni tercüman. 
lar vurtaılyle yapıyormuı. Adamların • 
dan blrlnJn aöylediilne göre, Deli ınıl• 

tanı. memleketine götürmek üzere ıiaı
diye kadar aldıit oyuncaklara yaln11 500 
lngills llruı vermif. 

Sultan. yine tercümanları vaaıtuU. 

bulundufu beyanatta l1IJl]an lll5ylemif • 
tir: 

"Giderken memlekete bir de av ıeml
ıl götürmek laUyorwn. Ben timsah avım 
çok ıeverim. ~imdiye kadar yüzlerce, 
belld binlerce timlah valadm 

Bls thDlah avma ıece çıkarız. Gece 
her taarf karanlıkllr. Ben de ılyahlar il· 
ybıirtm, bqımm üzerine çok kuvvetli bir 
elektrik 11.mbuı uarmı. Timsah, sudan 
bu 111iı ı&rllnce cbpn çıkar. O saman 
derhal ateı eder, &JdllrilrUm." 

az muhtemel olarak dolaşan bir diler adamı tercih ediyor: Bu. lskoçyalı bü· 
yük emlAk ve arazi sahibi Persi Sen Corc isminde, yirmi yedi yapncta bir 
gençtir. 

Corc ile mis Nina Pienon İogilterenin son zamanlarda, serbest nikAh me
rasimleri ile meşhur olan Gertna Grin kilisesinde evleniyorlar ve balayı seya· 
batine çıkmak üzere tayyare ile hareket ediyorlar. 

Fakat, bir ay sonra mis Nina Kopenhagda yalnız olarak görülüyor. Koca· 
S1ndan ayrılmış mı? Nina, bulunduiu bir beyanatta bunu §(>yle izah ediyor: 

•·- Gretna Grin'de mister Corc ile kıyılan nikAhımız esasen resmi delil· 
• di. Bunu ciddi bir evlenme tellkki etmek doğru olmaz. Binaenaleyh, onunla 
resmen evli olmadığıma göre, bugün öe serbest ve yalnız ba§lllla bir hayat ya· 
ıryorum ... 

Ondan bir hafta sonra da Nina Piersonu Paristeki en mükellef otellerden 
birinde buluyorlar. !ki gün sonra da odasında ölü olarak bulunuyor. 

Bu, bir cinayet mi? evveli bundan şüphe ediliyor. Nina'run a§ddanndan 
biri bu maceraperest kadım öldürmüş olabilir. Fakat, adliye tabibi verdili ra
porda Ninanm tabii bir ölümle öldülünü bildiriyor ve Amerikalı revü kımım 
hayatı da bu suretle sona eriyor. 

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

Kaza - Sür'at 

B U feci kazayı, bugün Haber sütunlarında okursanız tafsilitile ölrenir 
siniz. Benim burada bahsetmek istediğim, kazanın tafsili.tından çok. 

muhtelif vakalarda üzerinde durduğum bir noktacıktır. 
Bu noktacık mühimdir. Onlenmeıse, önlenmenin imklnı ve yollan aran· 

mazsa, hergün bu ve bu gibi kazalara phit olacak, kurbanlar vermekte devam 
edip duracağız. Bu mühim noktacık sürattir. Otomobil ve otobüslerin azami 
süratlerile yol almalarma müsaade edilmemek lbnngelir. 

Bu son kaza da Lüleburgaz • Çorlu arasında olmuş. Hususi bir otomobil· 
le, otobüs ~förünün yarışları yüzünden doğmu1- Otobüs kapaklanmış, tak
lalar atmış, içindeki 22 kişi de hafif ve ağır olarak yaralanmış, bir dieçi hldi· 
se esnasında başına saplanan bir demir yüzünden hayata gözlerini kapamı1-
Feci bir ölüm. 

Şehir içinde, olanca süratlerile k0§8Il otomobillerle otobüslere bir §eY ya· 
pamazken, şehir dışındakilerle nasıl başa çıkılacak? Bu cidden üzerinde duru
lacak bir mesele! Şehir dışında da adım başına bir memur konulacak değil ya? 
Böyle olunca işi teknik noktadan düşünniek ve tedbirlerini burada aramak 
doğru olur. 

Eski zabıta nizamnamesi, nakil vasrtalannm ~ içinde ve dışında aza· 
mt süratlerini tayin etmiştir. Bu hadler muhafaza edilsin demiyorum. Fakat 
bunları normal bir rakama çıkararak, otomobil, otobüs gibi vasıtalan tahrik 
eden ve bunların süratlenmesini temin eden pz derecesini aya.r etmek, karbu· 
ratörlerini muayyen bir süratten fazla gaz yememek üzere tanzim etmek pek 
mümkün olsa gerek. Bu yapılamaz mı? _Yap~sı ~mı? Hiç sanmı
yorum. 

~~~~~------~~~~~ ........ ---------
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tÇc;RDE: 
• le ticaret umum müJürlı ;\lüıntaz Hek 

bugünlerde şehrimize gelerek, pazarlıksız 
satış kanununun tallıikatı etrafında lctkık· 
!erde Lıulunacaktır. Bu maksatla O) ın 21i 
sında tıcarel odıısıncla hır loplııntı ) apıla· 
caktır. 

•Eski Unkapanı köprüsünün duuaları 
Eyüı> ch·arına cekflmişli. I>ub:ılıırııı dola· 
rak batmakta oh.luğu gorülrııüş 'c lıclcdi) c 
tar.ıfrndan satılmasına karar verilmıştir. 

• :-.'cv)ork sergisinde Türk pa\'yonunuıı 
inşasına başlanmıştır. Sergi komiscrliğı 

Türk pavyonunun projelerini ı:ok bc~cıı· 

mış \'C t:ıkdır etmiştir. 

• Şehir içinde ycıııden yapılacak ıı,fıılt 

yolların inşasına yııkında haşlıınacaktır. 
Beledıye tarafından clektrık, telefon ,.e hıı 

vagazı idarelerıne tcblıgat yapılarak hu yol 
lordaki tcsls.ıtııı lııraıı evvel bitirilınesı 

luzumunu bildırnıiştir. , 
• Dcynclmllel ticaret odası reisi Yatson 

ile beraberindeki he~ et A nkaradıın bugün 
şehrimize gelecektir. 

• Eminönü meydanının acılmosıno de· 
nm cdilrrek, \'enicnıni knrşısıııdnkı duk· 
kAnların do yıkılmnsına b~ışlonnıışlır. 

• h Bankasının ı.ondrn şulıcsi yakında 
açılacak ,.e bu münasebetle umum mudur 
l\luıımmer Eriş Londrayn gidecektir. Ban 
kanın Londra şulıcsinc eski Merkez lı:ınka· 
sı müdürlerinden Cııbir tayın eclllıııiştir. 

• İstanbul sıhhiye müdürü Alı Hız:ının, 
67 yaşını geçmiş olınıısına rağmen, yeni· 
den tckaüllüğünün lıir sene, tehirine karar 
verilıni, ve hu kıırur .Sıhhiye Hkı'Helinılcn 
vilayete bildirilmiştir. 

• Maarif vekületi meslek ınektchlcri u· 
mum mOdfirü Rliştü A\'rup:ıdaki tetkik se· 
yahatlnden dönerek dun şehrimize gel 
mlştir. 

• Klicük sun:ıll:ır knnıınuna ait hıızırlık· 
]ara şiıııdıdcn başlanmıştır. l.\foclisın bu 
devresındc cıkncıık olan kanunun kııtr:ı \"C 

çırak kurslarına dnir olan kısmı l\tıııırH \"C 

lktlsnl vek51eti müştereken tatbik edecek· 
terdir. 

• Belediye Kns1mpaşa iskelesi ch·arındo 
bir umumt halCı yaptırmaya karar ,,·em1iş· 
Ur. Belediye knnununıı göre, bütün lrnlaha· 
hk :relerde birer umumi hala yapılması 
Jhımdır. 

• Ziraat kongresinin teşrinisanide top· 
lanma ına karar verilmiş ve şimdiden hn· 
zırhklara b:ışl:ınmıştır. 

DIŞARDA: 
• \'iyanada Kardinal 1nnilzer ile naıJ 

maknmlıırı arasında yapılan müzııkcrclcr 
akim kalmıştır. Kardinal tarafından neşre· 
dilen bir kararnamede nazilere sempatisi 
olan n "dlnt sulh fçin birlik., ismini taşı· 
y.ın teşekkülün katolik kiJisesl tarafından 
tanınmadığı bildirilmektedir. 

• İtl'f)·anın Niubliana konsolo u Marl"nli· 
ye Musolininln Yugoslavynda Planlna ka· 
snlıasını ziyareti esnasında kendi ine gös· 
terilen hüsnü kabulden dolıı)•ı ltalya başve· 
kilinin ve kont Cianonun leşekkürlcrini 

bildtrınl~tir. 

• İngiliz fşd partisi milli meclisi Frnn· 
sıı sosyalist parllsi milmessillerile enler 
nasyonnl sendikalar nıüme sillcrini derhal 
Lonclr:ıya gelme~e davel etmiştir. 

• Fransız komünist ııartisi pıırlAmcıı!ıı 

irupu ile sosy:ılist mebuslar, v:ıziyelf tet
kik etmek üzere dün bir toplantı ~·apmış
lardır. Sol cenah partileri komitesi, toplan 
tıya ça~rılmıştır. 

• Fransada ilkle~rin geceyarısınd:ın 
"ltlb:ırcn kış snnlinin tatbikine h:ışlon:ıc:ık
tır. 

• Daldvin Achenden l.ondrayn dönmüş· 
tür .. '.nupanm vaziyeti hakkında kana:ıti
ni söylemekten imtina et:niştlr. 

• Bir Portelıiz askeri heyeti bir müddei 
kalmak üzere Napoliye gelmiştir. 

• İsviçre federal meclisi her ihtimale 
karşı memlekclln iaşesini temın etmek ıcin 
az iptidai maddelerin ihracını ruhsatiyeye 
tahi ıuımuşıur. 

İşçi sigorta idaresi 
15 Haziranda faaliyete başlıyor 

İki gündür şehrimizde bulunan iktisat 
veka.Ieti i~ dairesi reisi Enis Behiç önü· 
müzdeki hafta içinde Mersin, Adana, An· 
talya ve Jımire giderek teftiş ve tetkik· 
Jerde bulunacaktır. Enis Behiç dün ver· 
diği beyanatta şunları söylemistir: 

'' - işçi sigorta idaresi. 15 haziran 1939 
tarihinde işe başlamış olacaktır. Sigorta, 
i' kazaları ile mesleki hastalıklar ve ana· 
Jık hallerine karşı faaliyette bulunacak· 
tır. Vaziyet inkişaf ettikçe de, çalışamaz 
hale gelenlere,ihtirarlara,hastahk ve ölüm 
hallerine karşı da sigorta yapılacaktır. 

Fikren ve gerekse fikren ve bedenen ça 
1,,anlar da sigorta teşkilatından istifade 
edeceklerdir. 

Sigorta idare i, iş dairesine bağlı bir 
devlet müessese i olacaktır. Sigortanın 
te,ekkillü için bir ecnebi mütehassısı ge
tirilmesi kararlaşmıştır. 
"l~i ve i~ bulma .. teşkilatı da 15 hazi· 

ran }939 dan itibaren çalışma~a başlı· 
yacaktır. 

Bu teşkillt i~i )Azım olan yerlere İ5Çı 
ve iş arayanlara da yer bulacaktır. 
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Sürat 
Yüzünden 
yine bir 

facia oldu 
Lült•burguz ile Çorlu arasında 
bir otobü devrildi. \ olcular
dan biri üldii yirmi hiri de 

yara:aadı 

~ IJaştara/ı 1 ıncide 
ne denilen mevkide, Me:dinin idaresin. 
de bulunan hususi otomobil otobüsü 
geçmek isterken sol tarafındaki teker. 
!eğine çarpmıştır. Çok s~:ratli giden o
tobüs bu temastan muvazenesini kay. 
betmiş ve yolun yanındaki hendeğe d: 
çarptıktan sonra birkaç takla atarak 
devrilip kalmıştır. Otobüsün içinde bu. 
lunan 22 yclcun~n hepsi yaralanmıştır. 
Bunlardan şoförün yanında oturan E. 
dirnekapıda diş doktoru Kemal Ufker, 
başına isabet eden bir demirle beyni a
karak ölmüştür. Ölen Kemalin otobüs
te bulunan ailesile, Uzunköprünün Mu. 
hacır köyünden Şerif de ağır yaralılar 
arasında bulunmal:tadırlar. 

Kazadan bir müddet sonra arkadan 
gelen diğer bir otobüs hadise yerine 
gelmiş ve henüz ölmiycn di~ doktorunu 
alarak Lüloburgaz hastanesine götür. 
mck istemişse de zavallı adam yolda 
hayata közlerinl kapamıştır. 

Kaza Lüleburgazda duyuldu'ktan son 
ra kaymakam, d~ktor ve hükumet erka
nı vak'a mahalline gitmişler ve bütün 
yaralılar Lüleburgaz hastanesine yatı. 
rılmışlardır. Kaza tahkikatına ehemmi. 
yetle başlanmıştır. Gerek otomobil ve 
gerekse otobüs şoförü nezaret altında. 
dır. 

-o---

lzmir fuarı 
OUn jlece kapa od ı 
lzmir, 20 - Sekizinci İzmir fuarı 

geccyarısından sonra saat ikide kapan. 
dı. Kapanıştan evvel fuar komitesi a;er. 
giye iştirak edenlere bir ziyafet verdi. 

Bu ziyafette donanma kumandanları 
ve şehrim:zdeki birçok mebuslar bulun
du. Belediye Reisi Behçet Uz, kapanış 
nutkunu söyliyerek, fuara iştirak eden 
ecnebilere teşekkür etti. Belediye Rei. 
sinden sonra İstanbul Ticaret Odasın. 
dan Avni, iş Bankası lzm;r şubesi mü. 
dürü Haki, Şehir Meclisi azalarından 

Münir, Vali Fazlı Güleç de birer nutuk 
söyfedilcr. Son gece de fuarda bir balo 
verildi. istatistiklere göre, fuarın açık 
bulunduğu ayda izmire 189,359 ki~i 

gelmi§tir. Fuarı gezenler de bir milyc. 
nu bulmuştur. 

--<>-
Basın Kurumu 
toplantısı 
lstanbul Basın Kurumun:bn: 
İstanbul Basın Kurumu fevkalade 

kongresi, hazırlanmakta olan Baaın 

Birlıgi kanunu nizamname projesinin 
müzakeresini ikmal etmek üzere son de. 
fa olarak 22 Eylül 938 perşembe günü 
saat 13,30 da toplanacaktır. Arkadaş· 
lann o saatte behemehal kurum merke. 
zinde bulunmalarını rica eclcriz. 

itan 
Emniyet Sandığı ~tüdür!Uğiinden: 
E\'\'c-lce Kastmp:ışa Pişmaniye sokak 

No. 4{1 da halen Arnçda mukim İbrahim 
oğlu bay Niyazi Güler 30-7-938 tarihin
de sandığımıza bıraktığı parn için \'<?ri. 
len ~6923 numaralı bonoyu kaybettiğini 
s5ylemiştir. Ycnlsl verileceğinden cski- ı 
sinin hükmü olmıyacağı ilan olunur •• 

(V. P. 2618) 

M n IK n AV ONDA 
KAPIANIJ/J... • 

C4NJ:J VAR D6l'/l> 
C!rz.E RİMl~E 
DOV.~V 
GELiyoR.' 

Et fiy_atları ikişer 
kuruş daha yükseldi 
Cele:ıler, kendilerine bağlı olan 

kasapla, ı lazl}ik ederek bu neticeyı 
almağa muvaffak oldular 

Scın zamanlarda İstanbul kasapları ile 
cclcb komiıiyoncular \"e toptancılar ara -
sında mühim bir ihti!Af b&§göatermifU. 
Bu ihtil{ıfın sebebi, toptancıların, bele -
diyece şehirde toptan et fiatlan içln ko· 
r.ul:ın narha ehemmiyet vermeden kendi 
istedikleri fiııtlıı. toptan utı§ yapmalan
dır. Mesela belediye narhıyla perakende 
olarak 40 kunışa satılacak olan Dağlıç 
mezbahada 39 v~ perakende fiatı 38 lıu
ru~a olan Karaman, Kızıl karaman top
tan gene 38 kunıııa kaaablara vcrilınek
tcdir. 

Bu fiatlara itlraı eden kasapları top. 
tancılar dlnlememiııler ve kendilerinin 
de koyunları yilkııek flatla aldıktan i
çin daha a:ıağı fiatla sataml)'ılcaldarmr 
knsaplnra blldirmi!llerdir. 

Vakıfı belediye de getirttiği kasaplık 

ha)"·anları satı~a çıkartmakta i.ae de bu 
satı:; hem piyasayı tanzime kA.fi gelme
mekte, hem de birçok kasaplar veresiye 
muamele yaptıkları toptancılara bağlı ol
duklanndan bittabi onlardan ayrılama -
maktru!ırlar. 

Bu Ş<?kild~ toptancılardan "sadra şüa., 
bir yüz göremiyen kasaplar da aldıktan 
fintn et satamıyacakları için et flatlan. 
nı kendiliklerinden yükscltmi.§lerdir. 

Şlmdi hemen bütün kasaplar belediye
nin narh listesini dükkanın en göze ba
tar ycı·ine asmakla beraber, eli narhtan 
çok yüksek fiatla satmaktadırlar. Bu 
satl§lıır §U şekilde yapılmaktadır: 

1 - Daim! mil§terilerc, faturalar gös
terilerek, eti aldıkları fiat hususunda ik
na edilmekte ve kendilerinden \•lcdnn • 
lanna bırakılan be~ allı kuru~luk bir kar 
istenmektedir. 

2 - Bu ynpdaınadığı takdirde faz.la 
kemik ııoku§turularak veya meseli. bir 
kiln istenen el bir kilo iki yUz &eksen al
tı grruu gibi karışık bir hesab Çf'rc;eveai i
~ine sokularak mü§teriden fazla para a
lınmaktadır. 

3 - Müeteri buna aldanmıyaeak krrat
taysa fiatı 38 kuruı olan karaman eti 41) 
kunııı olan kıvırcık gibi, manda veya ır. 
ğır eti de dana sibi göatcrilerek satıl -
maktadır. 

Bu g:ıyritabii vaziyetin önünü :ı!mak 
için, nihayet narh komüıy4.lnu toplanm11 
ve belediye lktıaat mUdürlUğUnden bildi-

rildiğlnP. göre, yeni et fiatları yeniden 
tesbit edllmiııtir. 

Karaman ve Dağlıç etlerinde toptan ve 
perakende fiatlarma kiloda 2 şer kurul} 
zam yııpılmıştır. 

Kıvırcık koyunların az gelmesi ve pi
yasada hakiki kıvırcık diye Karabata 
namı v rflcn koyunların satılması dola
yıslyle kıvırcık satışı da serbest bırakıl. 
mıı. narh kaldırılmıştır. 

Maarifimizin 
hir muvaffakiyeti ı 

Mektep 
kitapları 

Yıllardan heri ilk defa olarak 

Mektepler 
açılmazdan önce 
tamamlanı) or 

Maarif Vekaleti Devlet Matbaası bu 
ay başında tamamladığı ilkmektep ki. 
taplarmdan sonra bu senenin müfredat 
proğramlanna göre orta mektep "kitap. 

!arının tab·ını da ikmal etmiş ı.•e dün· 
den itibaren satışa çıkarmıştır. Ukmek. 

tep kitapları gibi ortamektep kitaptan 
da süratle yurdun her tarafına gönde. 
rilecektir. 

Devlet matbaası, lise kitaplarının 

tab'mı da nihayet bu ay scnuna kadar 
tamamlayacaktır. Bu suretle ilk ve orta 
me'kteplcrle lise kitaplarının tab·ı bu 
sene yıllardanberi ilk defa olarak ve a. 
iman fevkalade tedb:rler sayesinde ders 
senesinin başlamasından evvel hazır
lanmış olacaktır. 

Maarif Vek~leti, kitapların tabı ade. 
dini de bütün ihtiyacı tamamen karşı. 
layacak şekilde tertip ettiğinden geçen 
senelerde sık sık tesadi.ıf edilen bir kı. 
sım kitapların talebi "karşılayamaması 
gibi mahzur da ortadan kaldırrlmı~ bu· 
lunmaktadır. 

Bu sene mektep kitapları Maarif Ve. 
kalcti talim terbiye hcy(tinin tedrisatı 
kolayla~tırmak iç:n tertip ettiği yeni 
ıekildc tabedil:niıtir. 

. .. •. . . . . . ... : 

Baş, Diş, Nezle, Grtp, Romat,zma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

icabında günde 3 lçaşe alınabilir. 

r~CAFER~Mü;h'ii'Ş;k;~i~l 
1 Tesiri kati içimi kolay en iyi müshil şekeridir ~ 

Bilumum eaanelerde bulunur. U 
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Musolini . 
Udinde bir nutuk söyfedı 
Roma, 20 (Hususi) - Büyük harP~: 

. ·~· ntaka muharebclcrın cereyan ettıgı mı ıı.lc 
d~la§an Musolini, Udin'de bir nut 

söylemiştir. rı' 
··ıc • 

Başvekil 16 sene evvel .~.o':1a. u det" 
ne iı.;:ıretini buradan verdıgını kaY ... 

:r · cSI••' 
tikten sonra haksız bir sulh nctıc j.. 

de Italyanın 1922 senesinde izural' 
çinde bulunduğunu söylemiştir. 

. • .. bUt\İ11 

Mus~lını, İtalyanın bugun 'rı' 
gururile ayaı<ta durduğunu ve bir. \1;, 
paratorlu'k olduğunu kaydetıı>•f dı! 
Halk bugün devletin bir parÇ35~ılt 
ve devlet icinde faal bir rol oyna. iti 
nı hissetm;ktedir. Faşist ibtililıll 
derin manası da budur. e1• 

M usolini, 16 sene içinde yapılan J iıı 
teri anlatt1ktan sonra, İtalyanın eıııek' 
hudutları bulunduğunu, Libyanın ~ıı 
rar zaptedildiğini ve muallakta lc3 ı. 
diplomatik meselelerin halleditrrıiJ 0 

duğunu tebarüz ettirmiştir. 
İtalya, denizde, karada ve 

hiçbir zaman ~imdiki kadar 
değildi. 

111
iJ, 

Musolini bundan sonra, ıtaly~n .11, 
Jetinin manevi ittihadrndan sıt~Y1ol
bahset:niş ve ecnebilerin mur.tat1P j. 

dukları hastalıktan şifayap oırnaıırı1'
çin bu nüma} işlerde hazır bulunııı' 
rınt istediğini söylemiştir. ·~ 

Dünyayı eğlendiren İtalya, !11'
0
,. 

yoktur. Şimdi İtalya kendisinden ,JI' 

kulmasuu tercih etmektedir. BaJk ·ti
rınrn tarzı hareketlerini de nazarı 1 

bara almamaktadır. · 
Musolini, 16 senelik fa§i&t reji~ 

· ·1··b .. Il ınill nın tesır erını ugun ta yan . ae 
nin takdire şayan tarzı hareJcetıl1 
gördüğilnü söylemiştir. ıı•"' 

A vrupada bazı milletler buhran ~ 
ta terör ic;indedirlcr. Fakat it~l tir· 
milleti sükunetini muhafaza etırı1~i. 
Hatta kendisine soğukkanlılığı tarıııt' 
ye etmek lüzumu bile hasıl otın• 

ti~ ~ 
Çünkü, yirmi sene süren mun•'~c~ 

!erden, ç.;ı.rprtınalardan ve ihtilalle ,. 
sonra 1talyanlarm ruhu bir çelik fi' 
çası halini almıştır. tıir 

M usolini, sonuna dogru nutkun'~ 
muhavere §ekli vermiı ve halk 'I ~ 
sek sesle her zamandan ziyade. ~~ 
cadeleye hazır hulunduğuna daır 

min etmiıtir. . U" 
Musolini. bundan sonra yürU)'~~r· 

bitmetliğ:ni ve hiç kimsenin onu 
duramıyacağını söylemi~tir. ~ 

Nutkun bitişi yeniden büyüle t 

hürlere vesile te~kil etmiştir. ·teri 
Tezgaha konan harp gelJJI rıılı 

Triyeste, 20 (A.A.) - Muss0 1r" 
bugün buradan hareket etmiştir. JJ• ~ 
ketinden evvel 35 bin tonilatoluk F0

•1J, 
. ıonı 

safıharp zırhlısının ve ikişer bın gc• 
toluk Maröni tipirıdeki üç deniıaltı·rı&e 
misinin tezgaha konulma merasiıtl1 

bulunmuştur. 

--~--------~---~ t 
C küılar ı~ra l\lomurluğuııdan: .,,. 

İJ\e ,. 
Mahçuı: olup paraya çevrilme.! i)i ı• 

rar verilen beş adet Efgıın balı!l• !P,t• 
det Knyseri halısı, bir ndet Frans1' r (1 

ka büyUk piyano, ipekli salon ta~, ~ 
iki adet çini vazo ve iki konsol ve a) _,, 

9-938 tarihine müsadif cunıa gUnll ,ıod' 
1 O dan ba~lamak üzere Kadıkli~ 
çıkınım 1 No. da birinci açık art ıs•_. 
icra kılınacak ve mahcuz eşya :mu ıssı•· 
men kıymetlerinin yüzde 75 elni b;ıl'' 
dığı takdirde ikinci arttırmaya ~ır• ,t t'f 
rak 29 E~iül 3S cuma gtlnU aynı ';ııfl!•• 
yerde ikinci açık artlırmaııı icrt' 0 ~ cağından talip olanların meı:ki'lr ~ ıP" 
saatte mah11.lllnde hazır bulunac• 

mura müracaatları illn olunur. 2J96) 
<V. p. 
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1-ot.ıtiluı anr favaznve etrafında 

Blöf yapacak 
zamanda deği:iz ! 

Akdeniz nasıl 
kurutulabilirr11iş? 

Alman kıtaları Çek hududunu geçergeçmez 
dünyanın bütün hür"milletlerinde bir hareket 
başlayacak ve mutaart1za karşı bir cc Mu· 
kaddes cihat• seferi açılması ist~necektlr 

Akdenıztn kurutulması insanlara arazı 
kazandıracak; fakat bu, Avrupa coOrafya
sını yeniden tesblt maseıesını ortaya 
çıkaracaktır. Yazanı V"nston Ç;)rÇll 

Korku, hakikaten bt.§erl fakat ayni 
&&inanda mecalsiz bir korku §U aon 
lllnıer Zarf mda bUtün Avrupayı kap
ladı. Endi§e her halde Bitlerin söyle· 
«lklertnden ziyade yapabileceklerinden 
ileri geliyor. Bitlerin tehdit dolu olan 
llutku, fena hadiselere giden hiçbir ka
Pıyı kapamıyor. haZil'lıklar tamamla· 
lltııcıya kadar bir yerinde sayma hare
ketine benziyor. Bugün bUtUn vaziyete 
blıum olan hadiselerde a.ııkeri bir ma· 
hiyet var. 

Almanya ~k geniııı mikyasta sefer· 
bet edilmiş bulunuyor. Filo seferber e· 
4ilıni,tir, hava ku~etleri harekete ha
llr bir haldedir. Ordunun üçte ikisi de 
h&rbe hazır bir vaziyettedir. Memle· 
ketin lktı!adl ve sınat teşkilatı halkm 
\ln:ıunıJ hayatı, harp vaziyetine çok 
hkında~ benzcm<'ktedlr. Na.syonal 
loayalist iduenin başında bulunanlar 
llıeıulekete b:ı ağır şeraiti kabul ettir- 1 
llıitlerdlr. Sulh zamanında böyle bir 
\taziyet temini şimdiye kadar görül· 
llıt1f değildir. 

8u ifrat ee,raitin bugünkü gerginlik 
dahilinde daha uzun bir müddet deva
llır lmklnıJız gibi görünüyor. Bu şe· 
l'ait ya bır neticeye varacak. yahut da 
Ortadan kalkacaktır. Kıt geliyor. Teş· 
l'llllevvetin on beşinden sonra hava va· 
&ıyeu son derece fena olmağa ba.şla
:'abUir. 

Demek ki, bu ha.ıırlanmıı kuvvetler 
h&z-be girin<'lye veya atılıncıya, yahut 
da evlerine gönderllinciye kadar geçe· 
~ vakit pek kısadır. Bu kuvvetler el
le tutuıur bir zafer kuaıulmaksızın 
'-'beat bırakılına Almanyada ..... 
-.. fimdJden tenkit edilen Nuyonal 
~ biltUn istikbaline tesir ede· 
boecek bl~ mağlflbiyete uğramış olur. 

Sözlerine itimat edilir birçok kim
lelt:rin dediğine göre, çok iyi bir §ekil· 
te hazırlanmış bir plfuı nokta nokta 
t&tbik edilmektedir. Orta Avrupadan 
~cbrılıp Ren hududuna götürülen 
\ıtaıarın harekatı. Çekoslovakya et· 
!\tına, bilhassa Avusturya kısmına 
~\'Vetli asker tahşidatı, bu ayın BOtıu· 
lla kadar taba kkuk ettirilecek bir pli.· 1 
llııı bazı kısımlan gibi görünüyor. ı 

Geçen her zaman seferber haldeki j 
~arm hazırlanma.sma. faal bir 
~~et haline ıelmelerine aarfedil
~Ur. Alrnanyanm, tahripki.r bir 
~\'Vet saydığı kıtalarla ve ıiWılarla 
~oalovakyaya karşı bir hücum için 
"'eı' §eyin hazır olduğunu veya on gU· 
~kadar hazır olacağını kabul edebi· 

Şimdiki halde ileri l'mrinin \'erilme
li lc;in beklenen ıey uf ak bir h!dise ve 
)l Bitlerin tayin ettiği bir anda çıka· 
"-lr bir isyandır. Hattl Almanyanın 
~~~lovakyaya bir ültimatom gönde· 
--gı bile pek zannedilmez. 
llıtıer, bundan bir sene evvel söyle· 
~ ve gimdi kimsenin hatırlamadığı 
h.....~~tukta: ,._ Ben bir darbe indi· 
.. -...ıgını zaman. Museolini gibi mUza· 
~ı~~e girişip vakit kaybetmem, de. 
~· Ben geceleyin tlmfek nuıl ça
-ı'la. darbeyi öyle indiririm.,. 
~k08lovak cilmhuriyetinin göğsün. 

~--hayat ve hUniyet için katı bir 
~Pl§lna arzusu var. Bütiln hudutlar. 
~tti. Avusturya hududu bile, çok iyi 

kinı edilmiıtir, bu l udutlan Jruv
~1 ve sadık bir ordu beklemektedir. 
ı._.lıu küçük komfUyu istil! için Nazi
~ fikrince. her ta.raftan kuvvetli 
h.~~arda bulunmak, Çek müdafaa 
~daki bir aralıktan içeri mo· 
Jl.....lU Alman kıtalannı sokmak ve 
~ ve Çekoslovakyadaki diğer eski 
~ leri havadan bombardıman etmek 
b~ bu suretle onların mukavemetlerini 

.1:_J günde 10na erdirmek kabildir. 

.,. rtlyalan ta., iae bu rüyadan 
~ teaa bir tekilde uyanacaklardır. 
1'tt 'la bombardımanı Pragdaki Ablde
tbl.ı~rle bir edebilir. kadınları ve ço· 
~ fecJ bir vaziyette öldürebilir, 

fakat bu. bUtUn müdafaa kıtalarının, 
yerlerine kO§malarına mani olaınıya
cak ve cesur askerleri siperlerinden a· 
yıramıyacaktır. 

İspanyol cUnıhuriyetçilerinin, hava 
hücumlarına ka~ı nasıl mukavemet 
ettiklerini görüyoruz. Hem de onların 
ellerinde bunlara karvı hiçbir muka· 
bele vasıtası yok. 

Halbuki Çek ordusu dünyanın en i· 
yi teçhiz edllmio ordulanndan biridir. 
MUhim tankları, tanklara. tayyarele
re karşı mUdafaa topla.rı var. Bu ce· 
sur millet böy~e bir harbe çoktan ha· 
zırlanmı§tır. Beton tahkimat, munta· 
zam siperler ilk hamlede silinip süpü
rülecek bir §ey değildir. 

Ne olacağını evvelden tahmine ça· 
hşmak her zaman için ihtiyatsızca bir 
harekettir. Fakat şunu söyliyebiliriz 
ki, eğer Çeklerin manevi kuvvetleri, 
düçar oldukları tazyik ve hengflme 
altında bozulmazsa dUemana bu harp 
en aşağı Uç dört haftaya \'e Uç dert 
yüz bin kişiye mal olacaktır. 

Bu manzaraya medeni dünyanın se· 
yirci kala cağını da zannetmiyorum. 
Almanya dıfmda nasyonal sosyalizm 
propagandası ile aldatılml§ pek az 
kimae var. Şuna hiç şüphe yok ki, bil· 
cumdan evvel çıkarılması düşünülen 

karışıklıklar a.akeri harekat kadar in
ce bir hesapla hazırlanmıştır. Mesela, 
Avusturya meselesinde olduğu gibi, 
Sildet Almanlarının bir sefine karşı 
suikast yaptırılabilir. 

Fakat Alman kıtaları Çek hududunu 
geçer geçmez vaziyet deği§eoektir. 
l>Oıiyaam bUtlla bUr milletlerinde bir 
hareket baflayacak ve bütün bu mil· 
letler mUtearrıza karşı bir ''mukaddes 
cihat,. seferj açılmasını istiyecekler
dir. 

Bütün memle!rntlerdeki işçi kütlele· 
ri için. daha son zamanlara kadar ku
laklarma pek alıştırılmış bir göz gibi gel
miyen .. Çekoslovakya .. kelimesi §im· 
den sonra artık onların kendi "emni· 
yetleri., manasını almış bulunuyor. 

Hulasa. ben Buna kaniim ki, saat 
geçtikçe inkişaf eden bu hMi!!e!er mu
ayyen safhaya geldikleri anda, Nazi 
Almanyası kat'i şekilde bir dünya har· 
bi ile karşılaşmı§ olacaktır. 

Bitler ve müttefikleri Çeklere karşı 
şiddete mlira.C'aat edemezler, diye dü· 
§ilnen kimseler hii.JA mevcut. Onlara 
göre. her ,eye rağmen, bütün bu ha· 
zırlıklar gay~t normal mahiyette kü
çük ve mevzii manevralıu-dan ibaret· 
tir; yalnız, belki biraz geniş bir saha 
Ur.erinde yapılmaktadır; ordu yakında 
her zamanki mevzilerine çekilecektir. 

Eğer vaziyet hakikaten böyle ise 
bizim için sevinmekten başka yapıla· 
cak: bir şey yok demektir. Fakat ka
bul edelim ki, bu söyledikleri doğru 
değildir \'e cinayet hazırlanmıştır: O 
zaman kargısında bulunduğumuz me
aele, bu cinayete mani olup olamıyaca: 

~ Devamı 10 uncuda 

•••••••••••••••••••••••c•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: 
: Akdenizin kurutuhıtu birçok mahzurlu neticeler ele d >iurac:alctır; Buy&ak bir deniz sanayii iflas edecektir; bü. : 
:yük li~anlar ıönec:elc Venedik kanaHarmm ıüzelliii tarihe kanJa.:alı.tn·; A'rupa iklimi deiiteeektir; Bu yeni toprak : . , . . 
:parça11 uinır.dft kanlı çarpışmalar ba11österec:ektir. : 

: ............................................................................... , ....... ~. 
Akdenlzln kurtulmaaı, bir Alman dan da Karadenizin buraya akmasıdır. ken istifadeye bqlıyacaklar veya ara -

mlllıendlsl tarafından, bir faraziye ola- İki büyük nehrin denize ilave ettikleri larında taksim edecekler. Şimdi eaki 
rak ortaya ablrru11 ,.e birtoklannm a. su miktan bunlann yanında hiç kalır. Akdenlzln yerinde ortada Ud göl kalmll-
layr, fakat bl~.ok ilfmlerfn de ('fddf O halde bugün Akdenizin seviyesini trr ve eskiden denize dökUlen nehirler, 
bir ali.ka'lryla kartdıuum,tır. alçaltmak kabil midir? Evet. CebelUtta. yataklarını uzatarak, oraya kadar ak -

Ba meraklı bahis hakkında bir Fran· rıkta ve Çanakkalede birer sed kuru- maktadır. 
sız muharririnin meseleyi coğrafi ,.e lunca bu mUmkUn olacaktır. ÇUnkil, bu Ve bundan sonra, Avnıpanm coğrafya
tılyasi bakımdan ,.e ciddi bir telakki çok güneşli DUDtakada su tebahhuru ga- smı YP.ni battan tesblt meselesi ortaya 
ile tetkik eden yıızıamr alıyoruz: yet şiddetlidir. Bu suretle, yapılan blr çıkacaktır. Acaba yeni vaziyet herkele 
Biliyorsunuz ki Hollanda sanayicileri hesaba göre, senede her sahilde deniz bir saadet ml temin edecektir? Bu sual 

birkaç scnedcnbcri memleketlerindeki bir iki metre çekilecektir. üzerinde de hayali lruvı:etli bir romancı 
iç deniz olan Zuydcrzee)i kurutmaya de- Bugiln böyle bir kapah denizin misa- bir eser yazabtllr. 
vam ediyorlar. Bu, ötedenberi uğraştık- llni Hazer denizinde görUyoruz. Burası Akdenizin kuruması ile ortaya çıkan 
lan bir meselenin tatbik sahasına konul- da bir kapalı denizdir \'e Volga ile Te- yalnız tabii servet değildir. Vaktiyle de. 
mast ve ba~anlmnsıdır. rek gibi lkl bUyUk nehrin dökUlmeslne nlzln dibine gitmiş altm sandıkları, ba-

Hollanda, ekseri yerlerinde deniz se. rağmen Karadenizden 26 metre aşağıya zlneler de toprağın Uzerine çıkmış ola • 
viyealndcn alçak bir memlekettir ve bu bir seviyede bulunmaktadır. caktır. Yalnız, Salamlna ve Aktlyum kal
alçak ovayı denizin lstllbmdan birçok Akdenlzln bilyük sahillerinde senede yontan lle Lepant ve Abukir gemilerinfn 
sedlerle muhafaza ederler. Burası vakti· iki metre kazanmak bUe iyi bir eeydlr. bakiyelerini aramak llzere seferler ter
le dPnfzdi. Fakat evvelce Okyanitlerin Fakat Akdeniz! bir memleket halfne ge. tibl lbımgelecektlr. 
yUzdilğil yerlerde bugün inekler otluyor tirme)i düşünen milhendiain bu if için Sulan kuruyan yerlerde bir sürü t.z 
ve ineklerin yediği gtlı:el yeşil \>tlar süt lilzum gösterdiği Uç yüz metre alçal - dağlan da yUkselecelrtir. Sular çekillnte 
ve peynir oluyor. Bu suretle, etıkiden de· ma, bu ıekllde, ancak yüz elli senede el- ~ kalan balıklar ölecek ve arulye 
niz olan arazi bugün Nil ha\'zası kadar de edilebilecektir. . tablt bir gübre tef}r.il ederek orasını çok 
münblt bir yerdir ve memlekete refah Halbuki bugUn insanlar bu kadar uzak mUnbit bir hale getirecektir. MalCımdur 
temin etmektedir. blr istikbaldeki biri§ için uğrqmak zah· k1 birçok petrol ve benzin kuyularmı 

Vasati derinliği dört buçuk metre olan metine girmezler. Bugün tatmin edil • bandan yilz b!nlerce sene evvel ölen ba)'

Zuyderzee denizi de yakında kadife gibJ l mek istenen ihtiyaçlar çok aceledir. van vücutları tegkll etmi§tlr. Fakat ye. 
yeşil bir ova halini alacaktır ve bazı O halde, mühendise göre, bu kurutma nl sanayi dilnyaaı, tabiatın bu kadar uzun 
yerlerinde bu hale dl\ha ıılmdlden gel- i<Jlnl çabuklaştırmnk Jazım. Buna karşı bir zamanda yaptığını gayet kısa blr 
mi§tlr. Bu. insanlara dar gelen dünyada ileri ıUrdüğü çare tamamiyle rüya gibl mUddet zarfında meydana getirecektir. 
Ur. görUlUyor. Fakat, Akdenlzin kuruması birçok 

Bu vasiyet brtıaoıda yeryüztlnde ye. 
elde edilen en güzel bir muvaffatJYet • 
niden münblt sahalar temin etmek ve o
ralarda yeni ı;ehirler kurmak için böyle 
kUçUk bir suyu değil, bUyük bir <lenizi 
kurutmak da akla gelebilir ve bu çol: gU-
zcl bir fikirdir. 

Jill Vern'ln hayali romanlarına mevzu 
teşkil edebilecek bir fikir olan bu tasav
\•ur bilhassa bugün, Akdenizin siyaset. 
te aldığı ehemmiyet üzerine, dikkati cel. 
lıetmektedir. 

Akd<.>nlz eskiden, bizim bugün bildiği
miz şekilde değildi. Akdenizin tarihteki 
rolil de yeni şekli ile haşlamıştır. 

Bundan elli bin seni' evvel lbcrik yarı
madası ile Afrika birleşikti. İtalya bu • 
gUnkU gibi çizme ~eklinde değildi, Kor. 
sika, Sardunya, Siçllya ile bir arada bu-

lunuyordu. Ve Tunusa kadar fasılasız 
devam eden bir arazi l)alindeydi. Yuna
nistan ve Ege deizindeki bütün adalar 
da Asya ile birleşik bulunuyordu. 

Hulasa, su havzası oldukça derin ve 
dar iki giSl halindeydi. Bunlardan biri 
şarkta, biri garbda bulunuyordu ve dün
yanın bUtUn diğer tarafları karaydı. 

Bu günkil Akdcniztn meydana gelme
sine sebeb, şüphesiz ki, dördUncü devir. 
de A vrupr.daki bUyUk cilmudiyelerin e
rimesidir. Denizi bugnkll seviyesinde tu
tan da Nil ve Ron nC'hirlerinin suyundan 
ziyade Cebclütt:ırıktan Atlas Okyanusu
nun, İstanbul ve Çanakkale boğuzlarm-

Afrika.da deniaden otu metre cukur • 
da büyük bir arazi var. Sulan buraya 
birkaç yoldan akıtır ve burasını doldu -
rarak Akdeniz! bo§altır. 

Mevzubaha olan saha Büyük Sahra ve 
clvandır. Bu mesele 1874 senesine doğ
Akdenizdcn ıu alarak sulanması ileri sü
ru da düşUnillmil§ ve Tunus havallslniıı 
rUlmilf til. BugünkU mühendis sahraya 
au vermek için kullanılacak makineleri 
de bizzat deniz sularıyla işletiyor: Cebc
lilttanktn kurulacak sed Atlas Okyanusu 
sularının içeri girmesine mini olacaktır. 
İate, suların bu sedde kar~ı icra ettikle
ri tazyik, işletme kuvveti olarak kulla
nılabilecek ve bu tazyikle dönen çark
lar Akdeniz sularmı sahra yollanna sev
kedcccktir ... 

Bu suretle, bir taraftan Akdeniz ku
ruyup kıyılarda mUnblt bir arazi kaza. 
nılırken, diğer taraftan büyük bir çöl de 
ziraate elverişli bir saha haline gelecek-
tir. . 

Farzedelim ki bu projeler tatbik edil
di, muvaffak neticeler verdi \•e Akdeniz 
300 metre alı;:sldı. O zaman ortaya Fran
sadan daha bilyük mUnbit ve bakir bir 
arazi çıkmış bulunacak. Eski dünyada, 
yani .1'.vrupada sıkışık bir \'azlyettc bo
ğulan insanlar oraya akm edecekler \'e 
orada yeni bir medeni dUnya kuracak
lar ... 

Arazi vaziyetine giren Akdenizden aa. 
hll memleketler ile İngiltere mil§tere -

mahZurlıı neticeler de ôrtaya çıbra -
caktrr. ÇUnkO, deniz, karalan blribtrin
den ayırdıp glbl birleştirmeye yara
maktadır. Ortadan Akdeniz kalkınca A. v
rupa ile Alya ve Afrika araamdaki mn. 
nakalede m(lfkUllt başlıyacak, ortadaki 
bo3 sahada yeni blr demiryollan iD§Uı
na glrlvmek lizmıgelecektir. 

Fakat, kazanılan toprak bir servetle 
deniz de bir servet değil midir? Akdeni
zin kurumasıyla büytlk bir deniz sanayii 
lfib edecek, balıkçılar, gemiciler ve di
ğer bütUn deniz ticaret erbabı aç kala-

caktır. Baraelona, Manıilya, Cenova, 1tı • 
kenderiye ve daha birçok bUyük liman
lar sönecek, Venedik kanallannın gU -

zelllğl tarihe kanpcaktır .. 

Sonra, coğrafyayı bu ıekilde deği§tlr· 
meğe, elll bin senelik denizi bir iki ff· 
ne zarfında l"Ok etmeye kalkan insanlar 

cezalannı da görmiyecek değtller: biz, 
Akdeniz iklimi içinde yapmaya alfPUI 
bulunuyoru7_ Denhı ortadan kalkınca Av. 
rupa, Asya ve Afrika kıyılannm iklimi 
birdenbire değifecek. 

Bu değişiklik yalnız A \'rupanın ccnub 
kısmına değil, §imal kısmına da tesir e
decektir. ÇUnkU bugün garbt A vrupaya 

mutedil bir iklim veren Golfıııtrlmdlr. 
Meksika körfezinden çıkarak Porteldze 

ve Fraounm prb aahlllerine kadar ge
len bu ııcak su cereyanına aebeb bir ta-

(DevulJ e .-.> 

Nevvork beledıve sever bir adamdır ama bu beykeltraşı üratla himaye
si dedikodulara aebeb olur. Ve herkes belediye relsinln 
bu kadını neden himaye ettiğini merak etmeğe bqlar. 
Kadmcağız gençtir ama gllzel değildir ki herkes bu nok 
tada bir sebeb bularak ıııuBBun. 

1870 Harbinin boru-
raısının ısrarı 

N EVYORJ{ belediye reiısi ~'iyorello La Cunrdia de
mokrat bir adamdır. Herkes onu sever. İsmin

den de anlaşılacağı veçhile babası İspanyoldu. Annesi 
de Macar. Belediye r eisinin annesi cihan harbi sıra

larmda Budapeştede ölmilştUr. l\Iezan da o.radndlr. Hat
tA Nevyork belediye re>isinln bir hernşireıi bugün Bu
dapeştede bir banka direktörüyle evlidir. 

Bundan birkaç hafta e'\'Vel, genç bir heykcltraş ka. 
dm Orta Avrupadan kalkar, Nevyorka gider. Belediye 
reisiyle göril~ilr ... Bu mülakattan eonra belediye r eiJ!i 
bu kadını her yerde ve her qte himaye etmeie başlar. 

Guardla lyl kalpli, ve dUtlrOnlere yardım etmeli 

Nihayet bu mUhim &tr anlqılu. Sanatkar kadın Av
rupadan Amerlkaya gelmeden evvel ağaçtan oyma bir 
snndık yapmış, bu eandığnı içerslnl belediye relalnln 
nnnesinın mezarından aldığı toprakla doldurmuı ve bu
nu resmi bir vesikayla tevsik etmeğt de unutmam11t.tr • 

N~vyorka gelince bu hediyesini belediye reiatne 
sunmuş, bu hedircden çok mlltehasala olan Guardla da 
o gUndenberl genç sanatkardan himayealnl eksik etmez 
olmu§tur. 

zancısı öldü 
G RONOBL'da yqıyan Boml, 80 yqmda olduğu 

halde ISlmn,ttlr. 

1870 Fransız - Alman harbi suumda Boml henUz 
15 yqmdaydı ve Belforda oturuyordu. Şehri muhasara 
eden Almanlar bir sabah lnJ bir baslı:m yapWar ve ileri 

harekete bqladılar. Şehir, ahali. ordu derin bir uyku 
lçendndeydl. Bomi A.lmn Jatalarmm tehro doinı ilerle
diğini glSrUr görmez derhal borusunu yakaladı ve bUttln 
kuvvetiyle çalmağa bqladL Askerler uyandı \'e dOpwı 
hücumu tardedlldl. 



GördüğünUz rcstm, btr İtalyan müzesindedir. Et ile örülmüş bir kumaş üzerine işlenmtş bir kemerin bir par
çasıdır. üzerindeki çiçekler, pembe, mavi, kestane rengi ipI:kler ile örülmüş, aralarına sırma teller de karıştırılmıştır. 
Bugün bu giızel modeli karşınıza koyarak kanaviçe güzel bir yastık işleyebilıı siniz. Bunu işlemek için seçtiğiniz 
renkler, san, yeşil, kırmızı, menekşe olabilir. Yastığınız 45 X 55 santimetre ebadında olaca'ktır, 

Eteklik ve korsa; 
~Y senenin m@©lasonda ~n gennş veırl t~'\cyvor 

Bu senenin modasında eteklik ve 
korsaj en geniş yeri tutuyor. Kadınlar 
akşam çaylarına artık rop giyerek git
miycrlar, eteklik ve korsajla gidiyorlar. 
Büyük terzilerde balo elbiseleri kadar 
süslü, en zarif kumaşlardan yapılmış 

korsajlara rast geliniyor. 

Sabahleyin gezmeye giderken bu se. 
ne açık kumaştan yapılmış bltızlar giyi
liyor. En makbul renkler çemen yeşili, 
yakut kırmızısı ve mavidir. Eskiden gö. 
u batar ve çiy telakki edilen bu renk
ler şimdi çok kibar telakki ediliyor. 

KorEajın eteklikten tamamiyle ayn 
bir renkte ve a~n bir kumaştan yapıl. 

nuş olması bu mevsimin esas şartıdır. 
Yalnız öğleden sonra tayyörle giyilecek 
korsajlar bu şarta tabi değildir. Buniar 
da korsaj ve eteklik ayn cins kumaş -
tan yapılacak, fakat renkler biribirine 

EL i Ş 1 -
Çoc~ağunuz için 
giizel bir patik 

Resmini gördüğünüz patik, çok ko • 
tay bir el işidir. 2 şişle örülür. Bu pa
tiklerin üst kısmı 3 sıra düz, 3 sıra ters 
jerse örgüsü ile örülür. Alt; Jartiye 
örgüsüdür. Bir çift patik örmek için 
elli gram mavi yün ipi kafidir. 

Patiği örmeğe üst kısımdan yani 
konçtan başlanır. 36 ilimk ile örülür • 
3 sırası düz, 3 sırası ters olmak üzere, 
30 sıra örülür, yani fasılalı surette 15 
sıra düz ve ıs ~ıra ters jerse örgü ya
pılır. Sonra örgüler arttmlmağa ba§. 
lamr. Bu arttırılmalar 13 ilmik öndem 
13 ilmik arkadan olmak şartiyle 4 sıra
da yapılır. 

' Bu dört sıra bittikten sonra alt kı-
sımdan on üçiıncü ilmiKten b::ışlanarak 
ters örgü örülür. Bu örgü 11 ilmik o
lacaktır. Sonra ilmik azaltılarak 10 
ilmikle devam edilir. Bu suretle devam 
edilerek c>r~iı bitirilir. 

:Patiftu koncu on santimetre olacak
ttr. Patik arkadan ve topuktan dikişle 
dikilir. Ve düz beşinci jcrse sırasında 
pomponun §eridi ge~irilir. 

uygun olacak, eteklik koyu, kcnoaj ayni 
rengin açığı olmak suretiyle biribirini 
tamamlayacaktır. 

Sabahleyin giyilecek korsajlar ıçın 

tercih edilen kumaşlar fanila kumaşlar. 
!ardır. Bu kumaşların çizgilileri daha 
çok beğeniliyor. Çizgilı kumaşlar düz 
kesiJmiyor. Ust ve alt parçalan biribiri
ne ya amudi v: yahut verev getirile • 
rek dikiliyor. Omuzlar çıkık ve kaba
nk:n. Bu kabarı~lara bir müselles 
§ekli vermek gene me..-simin en beğe
nilen modasıdır. 

B,: çıkıntılar içeriden omuzlara ilave 
dilen vas!ıklarla temin edilmektedir. 

l Kollar dirseklere kadar geniş olarak 
geliyor, crada darlaşıyor, ve kola yapı. 
şık bir şekil alıyor. 
Akşam tuvaleti olarak giyilen kor -

sajların önü kurvazedir. Göğsünde 

kıymeti: bir düğme vardır. Bu korsaj
lar için kadfe en çok tercih edilen ku. 
maş olmuştur. Parlak akisler yapan 
kadife korsajlan bu kış balolarda bile 
görebileceğiz. Siyah bir tayyör, koyu 
haki bir eteklik ve yeşil kadife bir kor
saj pek mükemmel bir ahenkle biribiri
ni tamamlıyor. 

Gece tuvaletleri için kullanılacak 

korsajlar muslin1endir. Bunlar büzme. 
ter ve baskılarla ile süsleniycr. 

A]Yr 

Yatak çarşafı, masa örtüsü, yastrk yUzü ve saire olarak kullanılacak ör
neklerden bir kaç güzel nümune.. Bunlar çok basit ajur işleridir. Kolayca ya
pılabilir. Ajur sular ortaların.da bir kaç V cnedik iğnesi küçük Brode murab
balarla ikmal edilebilir. 

Soldan itibaren birinci modelde iplı1<ler Uç veya beş müsavi kısma ·taksim 
edilerek çekilmiş tir. 

İkinci modelde iplikler daha geniş Ajurlar yapmak suretiyle çekilmiştir. 
Üçüncü modelde ajurlar iki müvaziip çekilmek suretiyle biribirine rapte 

dilmişkrdir. 

Akdeniz nasıl 
kurutulabilirmiş? 

Boştara/ı 5 incide 1 
raftan elmaldeki soğuk su akıntısı, bir 
taraftan da Akdenizdcn Atlas Okyanu
suna doğru sulann cereyanıdır. Akdeniz 
ortadan kalkınca bu cereyan da kalınıya. 
cak ve Gulfstrim de U!"i!ıe karı§acnktır. 
Bu suretle Avrupanm garb sahillerinde 
de iklim birdenbire değişecek, soğuk bir 
mmtaka tecssUs edecektir. Rüzgarın 

vaziyeti değişerek iklime bUyük tesiri 
olacaktır. 

Fakat Akdenizin haritadan silinmesi 
bununla kalmıyacnk. dilnyanın hareketi
ne bile tesir edecektir diyenler bile var
dır. Çünkil, şimalde cUmudiyelerin birik
mesi veya çözülmesi dünyanın, mihveri 
etrnfınd::ı.kl harekctıne tesir· ettiği mn • 
lümdur. O halde bUyüll: bir su kiltlesi _ 
nin yerini değiştirmesi veya ortadan 
kaybolması dilnyanın hareketi.ı:e tesir et 
mez. olur mu? 

IAikin bu çok ileriye varılmış bir iddln 
gibi görünliyor. ÇünkU Akdeniz dünyada 
çok küçük bir yer ~ge.l etmektedir. Te-

siri herhalde bu kadar büyük olmzyacak
tır. 

Akdcnizin kurutulması coğrafi vaziye
ti değiştirmek noktasından belki yanar 
dağlar cihetinde faydalı olacaktır. Çilnkü 
alimlerin kabul ettiğine göre, civarda 
deniz bulunması yanardağların faaliyeti
ne scbeb olınsktadır. Yanlarından Ak _ 
deniz uzalkaşıncn Vezüv, Etıia ve Stoom 
boli yanardağları daha. az hiddete gele
cekler veya tamamiyle söneceklerdir. 

Akdenizin kurtulması ile ortaya zarar
lı vaziyetlerin çıkacağını gözden geçi -
rirken siyast meseleleri de unutmamak 
liıznndır. Denizin yerinde teşekkül edecek 
münbit ve sahibsiz toprağın ihtiraslara 
yol ağncağı gayet tabiidir. Fakat millet. 
lerarasında burasını sulh yolu ile paylaş. 
manm mümkün olacağını dlişilnebllir 

miyiz? 
Akdeniz cienlzken bile ona herkes sa

hih çıkmıya kalkarken, arazi hıılinl alın
ca kimbllir ne müthiş muharebelere sc
beb olacaktır! O zaman her millet, eski 
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Vayl.ada hay.at ••• 
«Yeşilay» cılan bile, çileden çıkaracak bir sof
ra - Çukurun içine gömülüp pişirilen kuzu -
Buz gibi sular ve şirin yayla evlet i 

Saat kulesinden giizel Mullaya bir balzış 

Güzel gUneşli bir 
pazar sabahı ... Yay. 
la yolundayız. için
de bulunduğum kü
çük yayla otobüsü 
tozlu yaylA yolla
rında ko§uyor. Se. 
rln, çok serin, tabi
at kokan bir Ana.
dolu rüzgarı ciğer
lerime dolmağa bae 
ladı. YUreğe fe
rah veren Anadolu 
havası; onu büyük 
bir hazla kokluyo
rum. Onda. An1do
lunun kokusu var. 
Güzel yurdun koku-
su .•• 

lf 

Köhne şehirlerin 
basık odalarında ha 
yat süren, çürük 
sıhhatli kimselere 
tavsiye ederim. Se
nenin bir iki nyını 

Anadoluda seya. -
bat etmekle geçir. 
sinler. Bu onların 

yorgun bedenleri
nin, basta ruhları • 
nın, gergin sinirle
rinin normal hale 

Etrafı telôrgiderle, fa1'f a /JCrdclerle çitlerl rçet rilmiş ,,f ııll0 >01 

lasmda şirın cvlc'r 

gelmesine amil olacak biricik iksirdir. J 
Muğladan gittikçe uzaklaşıyoruz. Şim

di önümde, iç acısı yemyeşil bir manzara I 
uzanıyor. Kn~ıdn dağlar, mavi çizgiler 
halinde bulutlara karışmış. Gözlerimin 
önünde geniş bir ova var. Ve ortasında 
tatlı bir ışık gibi göze dolan yeşil bir a
ğııç denizL. Yayla... 
Sağımda oturan işyarla - meslek ica. 

bı - az zamanda dost oluyoruz. Neşeli, 
candan bir genç. Söz arasındıı ne iş yap
tığımı soruyor. Gazeteci deyince, heye
canlı bir sesle bağırıyor: 

- Gıızcteci.. Gazctecl Demek siz ga.. 
zetecislniz ha!. 

Onun bu haline için için gillüyorum. 
Bir Türk gencinin mesleğime karşı gös
terdıti bu allika, bana sevinç ve gurur 
veriyor. 

Biz konuşurken, otobtisümUz ufak 
bir köyün yakınından geçiyor. Biraz da
ha gittikten sonra Çökük yııylli yolla
rma giriyoruz. Gölgeli yollarda otobüs 
sarsıla sarsıla ilerliyor. Sağ ve solu -
muzda ceviz ağaçlarmın çevirdiği kireç. 
lenmiş yurt evleri. Bunlardan bize kadar 
neşeli sesler duyuluyor. Yollarda gez -
meğe çıkmış kadınlı erkekli gruplara 
rnslıyoruz. 

Şimdi her köşebaşında, her yol ağzın
da duruyoruz. Her duruşta bir iki yolcu 
bizden aynhyor. Ceviz ağaçlannm gölge
lendirdiği bir kahvenin önündo durunca, 
daha demin bülbül gibi konuşurken, bir
denbire susup arpacıkumrusu gibi d~rfn 
düşilncelere dalan genç dostuma, bu kah 
venin lsmint soruyorum. 

sahlllndeıı ileri her yeni toprağı kendi
sine nit iddia edecek, mesel! İtalya Kor. 
sikayla beraber biittin elvan ve Tunusa 
kadar olan yerleri almak istiyecektir. 

"Akdeniz,. t paylaşmak için yapılacak 
bir harbde en büyük tehlike, Cebolilt
tank seddlnin bombardımanldır. Bu teh
likeli işe teşebbüs eden bir düşman tay
yaresi blltun araziyi su hücumu altmda 
boğulmaya mahkum edecek ve Akdeniz 
yine eski Akdeniz olacaktır. 

ri ,,r: 
- Tozlu! diyor ve izahat "e > dif• 

yayla yolunda ilk raslnnan kıılı''~11 
n:ıv • 

Bundan sonra pek çok kahvelere r 

yacağız. 'l'aııt• 
Knhveyo göz gezdiriyorum. mı> 

peykelerde gecelik entarilerilO ot~ of• 
iki kişi, nazarı dikkatimi celbcd~ ,, 
Gayriihtiyari gülmcğe başlıyortJIIl• 
kadnşnn: 

di>'ori 
- Bu bir şey değil birader! . bil 

dahn eski yıllarda buraya gelseydıll· atı• 
hali tabii görürdün. Çünkü o zam~ kııW 
vede clbisesile oturan bir tek kl§1 b e1'i 
mazdın. Ve elbise ile kahveye gel~ut· 
ı:lmdl gecelik €ntarisi ile kahvede 

0 

mak kadar abes olurdu. 
cJ çı. 

Bu sırada yanımıza gelen lcah''e 0o 
rnğı yolculara au anğıtıyor. Birfl.Z bcJl ~ 
içiyorum. Hakikaten buz gibi, çolt 50 

bir su.. •• 
Hareket ediyoruz. Kocaman ce~ıır" 

ğaçlarının gölgelendirdiği yeşil yur ~· 
Bir knnnrya kafesi kadar güzel ak 
danalı yurt evleri. 

bit 
lşte yaylfilar ... Burası başlıt>aŞII13 

alem. >,,,. 
Kısa tevakkuflar. Bizden a)Tıtıııı çe!' 

cular. Bir sinema şeridi gibi geliP ~~ .. 
ruha tatlı tahııssüsler sunan nısnzll ııb"esi 
Ve nihayet en muhteşem yayla 1' 

Keyfoturon. ~ıeıJ" 

Sabahtanberl yapbğımız otobU5~1J)-şıs 
luğu bizi epey sarsmıştı. Bunu 
arkada§ım : ı.stcf 

- Snbahtanbcrl turşuya döndilk· 
sen bu kahveye inelim! •. diyor. .,.W 

snıı" Onun bu pek doğru arzusuna ~).e 
kBb\ 

kat ediyorum. Otobüsten inip 
doğru yürüyoruz. dtıŞI' 

Karşı karşıva oturuyoruz. J.r'ktı Al" 
• ten ~p 

mın yüzilnde mesut insanların iç 

mesi var. ttıı!•~ 
Benim de, sıkıcı düşünceler bit ~6-

yormuyor. Yeşil kahvenin serin bir 'fi• 

§esinde kendimtzı bırakmış, derfıı nt' ııe 
havet içindeyiz. Burada hayat ~n~:."r' 
kadar tntlı, nelradar canlı ı;örUn rJ.rlılll) 

(Sayfayı ,e, 
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Stratosferde tayyare seferleri.. 1 

"Paristen Nevyorka 
4 saatte uçacağım!,, 
DDyordu; birkaç saniye lçDınde 

<dllYlştlYı 0 yandı ve öteki 
cillYınyava ulaştı 

trtifa şampiyo
rıu İngiliz tay -
Yarecisi Adamsın 

bir kaza neticesin- t 

de öldı.iğünü dün 
Yazmıştıı<. PilotlJ 
bulunduğu bom -
bardıman tayya- l 
resi (Adams, ingi. l 
liz hava ordusun -
da filo k.:ımandanı 
idi.) Hanapşirde 
Yere düştü ve der
hal ateş aldı. 

Teğmen Adams, ::. 
30 haziran ı CJ3 7 
de 16,440 me:.c lial::?:.ı!'",... 

İrtifaa kadar çr. 
kara"k dünya irtifa 
1'1!korunu kırmış • 

tı. ' 
ÖlilmUnden bir 

kaç gün evvel 
Yazdığı bir ai<a • 
lede tayyarecili. 
f e olan ccşkun 
ıtıerbutiyeti izhar 
tttniş ve ha va ta
bakasının dışın • 
da atratosferde 
uçuşlar hakkında 

enteresan izahat 
~ermişti. Adam$, irlif a rekoru kırmak için ııçuşa hazırlanırken ... 

Bu yazının bazı parçalannı bir 1 çiçekler arasında kapalı kalan küçük 
ll'ransız gazetesinden alıyoruz: bir kilisem vardı. Herkesin ağzında, 

"Ben bir İngiliz rahibi idim. 1914 1 civarda oturan bir İngiliz papasının 
den evvel Sussekste ilkbahar olur olmaz güzel kızına a§lk olduğuma ve onunla 

llılıiiiiİİİİİİ evlenmek üzere bulunduğuma dair de-
.Al'~~:::-Jc-2!ağo. b!eııyor: .,. dikodular dolaşıyordu. Hayatımı tama. 
_ Yayl.iya göç yaz baı,ılangıcında baş- miyle tanzim edilmiş sanıyordum. Sa-

lar. Her .Muğlalının yaylAda "Yurt., de- de, düz, tllacerasız bir ömür. , 
diğt, etrafı çevrilmiş bir arazisi, bunun ''Fakat daha o zamanlar da bile ha· 
Çindo de bir yurt evi vardır. Göç b:ıııla- va tabakasının esrarı beni çılgınca 
tnasından az sonra Muğlada, bazı me _ cezbediycrdu. Papas mektebinde okur. 
?nurlardan başka kimse kalmaz. ken, lcozmografyaya çalışmak için ilii-

Buraya göçenler yurtlarına bostan \'e hiyat derslerini daima ihmal ederdim. 
llebze ekerler. Hayvan beslerler. Muğla. Kilisemde din kitapların.dan daha çok 
da işi olenlar, hususi yayla otobUsU ile kozmografya kitapları ve gökyüzü ha· 
~Uğlaya sabah gidip akşam dönerler. ritaları vardL 
'tayıaya göçenler burada her ihtiyacmı "Bir müddet sonra Cihan Harbi 
teınin ederler. Bunun için kahveler, bak- başladı. Artık yerimde duramadım •• 
ltaı, kasab dilkkiınlan açılmı§tır. Hava ordusuna gönüllü yazıldım .. 

BUtiln yazı yaylada geçiren sıhhalli "Harpten sonra tayyareci kaldım. 

bir kimse, kışın yıpratıcı tesirinden mU- Tecrübelerimi derinleştirerek kendimi 
tecssir olmaz. Bunun için yaylalar tav- stratosfer seferlerine hazırladım • 
lliyeye §ayan yerlerdir. Bütiln yazı yay- Italyan tayyarecisi Pozzinin 16.000 
lada geçiren Muğlalılar, yaz sonunda, metre yüksekliğe çıktığını öğrenince 
tizUınlerini sıkıp pekmez, sucuk, besledik. ben de derhal 16.500 metreye çıkmak 
lerı hayvanların etinden de kavurma ya- arzusu uyandı. 
l>arıar. Cevizlerini silkerler. Kışa sakla- Fırtınaların üstünde 
~ üzere kavunlarını askılarlar. Sonra 
da tantanalı bir alayla Muğlaya döner -
ler. Burada sık sık, pehlivan güre§lerl; 
daha birçok eğlenceler yapılır. 

Biz konuşurken öğle yaklaşmıııtı. 
t&hve boşalıyor. Öğle yemeklerini ye -
lttek için halk evlerine gidiyor. Kahve. 
deki bakkaldan aldığımız bir karpuz ve 
biraz peynir ekmekle biz de mükemmel 
bir öğle yemeği yapıyoruz. Bunları bU
~k bir iştahla yediğimizi kayda lüzum 
~olı:. Yemekten sonra, getirdiğim gazete
leri ınasanın üzerine seriyor, okumağa 
havlıyoruz. Daldığnn meraklı bir hlkliye
~n beni, kulağımın dibinde bağıran bir 
~ sesi uyandırıyor. Gözlerimi kaldı
l'tyorum. Kasap kılıklı birisi küçük bir 
lt1ızuYll kesiyor. Zavallının ba§mı gövde. 
'inden ayırdıktan sonra, duman tilten bir 
~kurun başında duran arkada§ına ses. 
eniyor: 

- Ocak güzel yanıyor mu? 
Öteki cevab veriyor: 

- E\•et. 
-autün bunlar benim merak damarla-

t'ıtrıı kurcalnmağa. kati geliyor. Dostuma 
'oruYorum: 

- Bu da ne? 
.,_ - Biryan. Kuzuyu şimdi c;ukıırun ic;i
~ -._rlutacaklar. OstunU de bir saçla 
da 1lp oıumırta mrryacaktar, kuzu ora. 
le ki at~le plşeccık. Bilsen, burada pişen 

llıı.ı r ı ne Pn es o ur ... 
ı\.kşama. doğru, bu nefis k11%Uyu yiye. 

Uçuşumu daha iyi anlatabilmek için 
§Unları bir defa daha hatırlatmam fay. 
dasız olmaz. Hava boşluğu iki kısma 

ayrılır: Staratosfer, troposfer. 
Deniz sathından başlıyarak 12.000 

metre irtifaa kadar olan hava tabakası
na troposfer derler. Hava hadiseleri 
dediğimiz bütün hadiseler bu tabaka • 
da olur. Yağmur, kar, dolu, yıldınmlar, 
rüzgarlar yalnız bu tabakada husule ge. 
lir. Sadece bu tabaka içerisinde gökyü
zü mavi görünür, ve yalnız bu tabaka· 
da güneş ışıklan sıcaktır. 

"Troilosferin yukarısı ölü dünyadır. 

Burada şimşek çakmaz, renk yoktur, 
güneş ısıtmaz. 

"Nihayet arzum hasıl odu. 
"Uçuş üç buçuk saat siırdü. ~aşımda 

dalgıçların giydiği Skafandr'lere çok 
benziyen hususi yapılmış bir b:ı~lilc 

vardı Saatte 500 k:Jometrcde:l fazla bir 

cek bahtiyarlar geliyor. Kuyudan çıkar -
dıkları soğuk rakılarla, burcu burcu ko
kan biryanda pişmiş nefis kuzu mezesl
le "Yeşilay., eıları bile çileden çıkara -
cak bir tsret sofrası kuruyorlar. 

Bl.z de akşamın son yolcularını Muğ. 
la)a götUren otobUse biniyoruz. OtobUa 
sab.,hkt ·o?•an trtrar bf•f:rfyor Kafa
mızda, bir tatlı rUya olan bugUnkU ge
zinti ... Şehrin boğucu havasına karı§I)o
ııız, -M. F. 

HABEK - Akeam postası 

lngiLiz spor f 

klüpleri ı 
Bankalardan fazla kar 

ediyorlar 
1ngHtere klüb işlerinde bUyUk paralar 

döner. Bakınız, eu birkaç rakam bunu ne 
güzel ispat ediyor. 

Ancak beş senelik bir teşekkUl olan 
Karlton atletik klilb, bu sene 14724 ingi
liz lirası kar yapmıetır. Bu, Karıtonun te 
essU.SUndenberi yaptığı en büyük kardır. 
Ama, gelecek seneler bu rakamın daha 
çok üstüne çıkılacağına idareciler emin 
bulunuyorlar. 

Bu sene Karltonun maçlarma gelen 
seyircilerin vasati adedi 29.000 kadar
dır. 

İngilterenin meşhur meneeerlerinden 
Uç kardeş, ııimdi UçUncU kategoride bu
lunan bu klübli ellerine alarak ve 80000 
ingiliz lirası da avans para sarfedcrek, 
gelecek seneler ic.;in memleketin en bil • 
yük klüblerinden biri yapmağa çalışmak
tadırlar. 

Serbest glYııreş 
Almanya şamplyor.luflu 

Berlinde tertib edilen serbest güreş 
mlisabakalan sona ermiııtir. 

56 kiloda Fişer, 61 kiloda Pulhayın, 66 
kiloda Vaykart, 72 kiloda Netesham, 70 
kiloda Şefer, 87 kiloda Eret, ağır sık· 
lette Hornfişer şampiyon olmuştur. 

?7 
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Kadınlar ara3ında 

Avrupa atıetızm şampivonssı 
Avrupada yapılan karşllaşmal rda Aamflnya blrirıc', 

Polonya ikinci, Hollanda da UçUa,1.;L Gl~J 
Kadın atletler arasında ve ilk defa o- 2 - Suse Pastors (İtalya) 44,14 m. 

larak pazar gUnll Viyanada yapılan Av- 3 - Luise Krüger (Almanya) 42,49 m. 
rupa atletizm mUsabakalan fevkalade 4 - Ştifel (İsviçre) 40,50 metre. 
gUzel olmuştur. 5 - Lavis (I,ctonya) 40,20 metre. 

Bu enteresan karşılaşmaların teknik 6 - Valisicviç (Lehistan) 33,35 m. 
neticeleri §Unlardır: l'üksek atlama: 

200 metre ko~u: 1-Dora Ratijen (Almanya) 1,70 m. 
1 - Stanislova Valosieviç (Lehistan) 2 - Balya Sak (Macaristan) 1,64 m. 

23,8 saniye~e. 3 - Balen Blanken (Hollanda) 1,64 m. 
2 - Kete Kravs (Almanya) 23,4 sa- 4 - Gra.f'ın Solms (Almanya) 1,64 m. 

niycde. "Yeni Almanya rekoru,, 5 - Kosnet (İngiltere) 1,50 metre. 
3 - Fanni Koen (Hollanda) 24,9 sanl. 6 - Gradner (İngiltere) 1,5 metre. 

yede. 4 x 100 metre bayrak yanşı: 
4 - !da Eri (Almanya) 25 saniyede. 1- Almanya 46 saniyede. 
5 - DoroU Saunders (İngiltere) 25 2 - Lehistan, 48,3 saniyede. 

saniyede. 3 - İtalya 49,4 saniyede. 
6 - Halmers (İngiltere) 25 saniyede. 4 - Macaristan, 50,8 saniyede. 
Disk: 5 - Norveç 51,1 saniyede. 
1 - Gizela Mavermayer (Almanya) 1 - Almanya, 96 puvanla bfrfncf, Le. 

44,88 metre. histen 29 puvanal ikinci, Hollanda 18 pu-
2 - Rildegard Somer (Almanya) vanla UçilncU olmuıılardrr. 

40,95 metre. 
3 - Pavla Molenhaver (Almanya) 

39,81 metre. 
4 - LundstrlSm (İsveç) 38,11 metre. 
5 - Cejz\kova (I~ehistan) 36,51 metre. 
6 - Gabriş (İtalya) 35,35 metre. 
Clrld: 

1 - Lisa Galuls (Almanya) 45,35 m. 

Fraosauın en gllzel 
atleti 

Dünqanın en sı:ı i otomobilleri 
Yeryüzünde en_._......, ... ____ ._. ..................... ---...~::::::--...... ....--...----~---. 

büyük sür'at re· 
korunu, Corc 
Eyston ismindeki 
İngiliz ctomobil 
yarışçısının ka. 
zandığını yazını§ • 
tık. Corc Eyston 
Amerikada kuru -
muş bir gölün tuz· 
lu ve düz sahası il. 
zerinde otomobi. 
lilc, saate 556.010 
kilometre gitmiş • 
ti. Bugün bu rcko 
ru Eystonun ar
kadaşı olan gene 
bir İngiliz otomo. 
bil yanşçısr, Con 
Kcb, yeJi buçuk 
kilometre !ark • 
la kırmış bulunu • 
yer. Con Koh da 
yarışı ayni tipte 
bir otomobille ve 
gene Amerikada 
Utahdaki kuru • 

muş bir gölde ya. pryor ve uatte J 
563.592 kilometre katediyor. 

L'Jndrada bulunan Eyston timdi 
tekrar Amerikaya gitmiye ve bu re
koru tekrar kırmıya karar vermiştir. 

Fakat ondan sonra Kob tekrar bir te· 
~ebbüs yapmak niyetindedir. 

'Rıosim, Eyston ile Kob bir silindir 
Uzerincle tecrübe yaparlarken.. (Ma. 
kineyi idare eden Kob'dur.) 

süratle stratosfese yetiştim. 1Beynelmllel atletizm 
irtifa· mUsebakatarı 'Tekrar indiğim zaman vakit 

rekoru elimde idi. Fakat benim için 
en ehemmiyetli nokta Stratosferin keş • 
fine yardım etmig olmamdır. 

''Bu rekorda duracak değilim, daha 
yükseklere, hem de daha çok yüksek
lere çıkacağım. 

iki saatte Paristeo Moskovaya 
"Stratosfer tabakasında hava gayet 

azdır. Onun için tayyarenin ilerleme • 
ıine karşr koyan hava mukavemeti bu 
tabakada sıfıra iner. 

"Tayyareler bu tabakada yalnız 500 
• 600 kilometrelik sür'atle kalmazlar; 
onların burada saatte 1000 - 1200 kilo· 
metre hızla uçmalarına miç bir mani 
yoktur. 

"Stratosfer tabakası aşağı tabakalar. 
dan daha emındir. Yolcular ve pilot 
fırtına ile karşılaşmıyacaklarından e· 
mi,ndirler. 

"Ben, kısa bir zaman sonra arzın 

belli başlı noktalan arasında Stratos
ferden geçerek yolculuklar yapılacağı. 
na şahsen kaniim. Bu seferlerde tay · 
yare yolculannın. başlanna benim giy
diğim ba,,l·ldan ge .. ·nnelcrine hacet 
kalmıyacaktır. Çünkü onlar için normal 
tazyik ve hararetli kabineler hazırla • 
mak çok kolay bir işti~.,,_ 

Stokholmda yapılmakta olan enter
nasyonal atletizm müsabakalarının neti
celeri §unlardır: 

400 metre manlah koşa: 
1 - Areskus (İsveç) 55,2 
8000 metre manialı koşa: 
1 - Lason (İsvçe) 9 dakika 14,2 sa. 

niyede. 
2 - Matilainen (Finlandiya) 9 dakika 

14,8 saniyede. 
800 met.re ko§a: 
1 - Anderson (lsveç) 1 dakika 54,2 

saniyede. 
2 - Band38yd (Alınan) 1 dakika 54,8 

saniyede. 
8000 metre manialı ko,a: 
1 - Akejanson (İsveç) 8 dakika 27,4 

sanıyede. 

2 - Fencke (Birle§ik Amerika) 8 da
kika 29 saniyede. 

.y. • • 

Osloda on beş bin seyircinin arasında 
Norveç kralınm da bulunduğu enternas
yonal atletizm bayramında alman neti
celer şunlardır: 

100 mPtrc sürat knşu-ıo: 

l - Qs1>ndorp (Hollanda) 10.6 eanlve. 
2 - Penington (İngiltere) 10,8 saniye.

1 
3 - Tranbcrg (No,...,~l 10.9 saniYe. 
400 metre koşa, 

Partste (Frasnanm en yakt~ıklt aUetl) 
ni bulmak için bir müsabaka yapılmı§ ve 
bu müsabakada yukarda resmini gördU. 
ğUnllz gene birinci selerek {Fransanni 
en yak13ıklı atleti) rıayesinl kazanm11br. 

Avrupada f utt ol 
şampiyona 
maçları 

Avrupanm muhtelif memleketlerinde 
yapılmakta olan futbol Uk mU.sabakalan
nm bu haftaki neticeleri §Ulllardır: 

FRANSADA: 
F. C. Antib • Fivea 0-3 
Ekselsiyor Rube - Rueıı 1-1 
Rasing Xtrazburg - Soşo 2-0 
Ra.sing Lens - Olimpik Yarsel 2-3 
Metz • F. C. Set 0-2 

Lö Havr - Rasing Parla 2·1 
Olimpik Lil - F. C. Kan 2-1 
Sen Etiyen • As Kan 2-0 

BELÇlKADA: 
Union St. Gilluu - Vite Stor '1 ... 

Darnig - Anderleht 1-2 
Gent • Olimpik Xarlrua. 4-0 
Anvers - Standard Ltlt.ia 3 ... 
Boom - Mcşeln 0-1 

Lierşe • Bereo 3-3 
F. C. Brilgge - S. C. 2-2 

trALYADA: 
F. C. Bori- Livomo 2-0 
Genua 93 • Bolonya 2-3 
Ambrosiana • Lazio 1-1 
Napoli - Novara 2.1 
As Roma - MilAno 1-0 
F. C. Modena • Samplerdorena 2-3 
Lukka • Juventua 1-3 
Torino - Trieste 1-0 

ul~ar • RumPn 
R takım•arının nıarı 

Balgnrlstan ve Romanya (B) milli ~
kımlan bu ayın !:5 inci gUnU Sofyada 
bir maç yapmak lizere mutabık k.almıt
lardır. 

1 - Brovn (İngiltere) 46,9 saniyede. 
2 - Tamisto (Finlandiya) 48,5 sanl • 

yede. 
3 - Baumgarten (Hollanda) 48,6 sa

niyede. 
1503 metre koşu: 
ı - Vuderson <fngftte~) 3 dakik& 

58,7 saniyede. 
2 - Moster (Belçika) 3 dakika 50 

saniyede. "Yeni Belçika rekoru". 
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huzurunda bir meclisi 
akdini irade ediqor 

Padişah, 
meşveret 

- Çndırdaklnl 6ldUrmeden ele geçlrl. 
niz! 

Fnkat çadıra hUcum edenler bir suab 
sesiyle oldukları yerde mıblandılıır. Ha. 
rif kur§unu beynine 6ıkın1§ ve kurtula. 
mıyacağı binlerce askere canlı olarak 
teslim o!mnmrutı. 

On dakika sonrn ikl nefer sedye Uze. 
rinde ön saf nöbetçisini getirdiler •• Bir 
hançerle bağırsa.klan delinmişti. Demek 
Alemdarın bayku3 sandığı bu biçare ne
ferdi. 

Alemdar diğer iki nlSbetçl~i oracıkta 

öldUrttU. 
Bu lu böylece kazasızca aUamıııtı. Fa. 

akt eanı.yda da AbdUlfettahla Ebe Sellın 
neticeye merakla muntazırdılar. Eğer 

Alemdar 6ldUrUlmllşse yilklln en mUhim
ml omuzdan atılml§ olurdu. 

Alemdar, zaten yorgundu. BllsblltUn 
alnlrleri gevuemtş ve baygınlığa yakın 
bir uyku bastırmıştı. Ortadan henlb: gü
rWtil kaJkmanuv, çadırlarda fiiddetll 
mUnakaşalar bcntb bitmemiş, ne oldu· 
1u henüz anla§ılam8J?ll§ken Alemdar da 
gadmna girip uyudu. 

Herifin parçalanan beyni çadır kena.r
lanna aıçramıştı. 

Serdar Çelebi Mustafa paşa ertesi gUn 
ordunun harekete geçmesini emretmiş, 
Alemdar da fazla kalmanm zararını dU
tUnorek razı olmu3tu. Orduyu hUmayun 
Jatanbula yol aldı. 

~ Mustafa eel.lmlık resminden 
d8nmQe ve Topkapı sarayında bir mfld. 
det lsttrnhat etmiş, yeniden bazı tevcl
hatta bulunmuş, memuriyeUcr dağ1tm15, 
atıyeler vermlştL 

PadJşahı:ı haber verdiler: 
- Sultanım, Bağdadlı Hncı Ali ağa. 

$.0,bJ bUmnyununuzn ordu canibinden 
bir tezkere takdimine gelınlş. 

Mustafa irade etil: 
- Buyursun? 
Hacı Ali ağa ayak öptU. 
- Padi§ahmı. Dedi. Allah timrUhUma

yununu efıun et.8ln ! Orduyu bfimayun ve 
Alemdar pqa kulun yoldadırlar. 

Ve çıkarıp serdarı okremin tezkcre.31-
ni takdim etti. 

PadiBahm nevri dönmllştn. Huzurunda 
bir meclW me§Veret akdini frnde etti. 
SeyhUJisl(Uıı Ataullah efendi, kaymakam 
Mustafa paşa ve diğer rical, ha.zlne ve
tuf Nezir ağn., Mercan nğa. sekbanb&Bt 
pvusbaşı Tahsin efendi, sadaret kethü
dası Refik efendi ve relsillkilttab Galib 
of endi teker teker Topkapıda huzura 
toplandılar. Topkapmm et.rafı ihata e -
clilmlş, halkm geçip durması menolun • 
muştu. Fnkat halkın ağzında bu me§Ve

ret bllsbiltiln başka tllrlU şayi olmu3tu. I 
Acaba yeniden devleti aliye bir clhad mı 

açacaktı? Serdardan milhrUhUmayun mu 1 

alınacaktı? ı 
O eırada p:ıdi§abm blrlnci imamı 

(Aygır imam) denııen Dervi§ Mehmet 
efendi de gelmlıı. padl~ahm sağında 

mevki almıştı. 
Herkes Kabakçı bAdiseslnden dolayı 

hesap görüleceğini zannet.mljken iş bam. 
baııka bir §Ckll almıştı. (1) 

HUnkJ\.r söze başladı: 
- Hacı All ağıı, orduyu hUmo.yunu

mun Alemdarla birlik deraliyeye yakla§. 
lığını bildirdi. Ne tedbir edelim? 
lmamı evvel Dertjn efendi ilk söz a

lan oldu: 
- Padişahım !lem. HllAfı n~yı fill hn· 
reket eden orduyu hilmnyun, mugnyid 
knnunu devlet iş görmU~ bulundu. Dni
nizce lstanbulun kapılannı scd ile lı;e· 

rlye duhulden menleri gerektir. 
Zenci Nezir lafn kanştı: 
- Şevketlft hUnkArnn, asker tal-in e

dip defi tasallUtlarınn gayret icab eder. 
Bu sözlere yalnız ~usçuk liyanı, yani 

gWi cemiyette mevki alanlar kal'IQma. 
mışlardı. Ataullah efendi de blr tedbir 
dermeyan etmişti: 

- l3ir hattı hUmayun ısdar edip iade
lerini tedbir edelim. 

Fnknt kaymakam Mustafa paşa, ho
şafm yağını kesti. Mecali tUketen blr 
haber verdi: 

- HllnkAnm. Orduya hllmayun bugün 
SWvriye gelecek ve Salı günll htanbula 
gıreccktlr. Herhangi bir tedbire mecal 
olmadığı aşlktırdır, 

Hoca Seyid efendi en doğrusunu söy
leınl§U: 

- Elbette lktıza eylemese gelmezler 
•e hacet mcıısetmese ihtiyarı kUlfet e. 
dip hareket etmezlerdi! 

Çavuuba.şı Tahsin efendi de dedi ki: 
- Vakit geçirmeyip aancağı§erif da· 

veU için adam ı;l5nderilmek lfwmgelir! 
Garibdir ki padişah bu davete zenci 

Nezlrt memur etti. İşte artık Cevrlnln 
de bekledi{;'i, gizli cemiyetin de hazırla. 
dığı gün gelmiş oluyordu. Asıl gW1 ce
miyetin faaliyeti vlmdi ba§lıyacaktı. 

Asıl §lmdl padişah Mustafayı zevk ve 
safnsmn dilşUrmcll ve orduya, devlete, 
dza ve iç işlere laknyt bırakmalıydı. 

ÇUnkU pek uznk olmıyan bir tarihte da
nanın kuyruğu kopacaktı. 

Gizli cemiyet erkflnmdan Ramiz efen
dinin bir kuswıı varsa o da aceleci ol. 
masıydı. Fakat, bu sefer pek güzel bir 
tertib meydana getlrmf~. arkadaştan 

Bebicl, Re!iği, Tah!lini derin dUşUncele
rinden kurtarmıştı. 

Padişah, Topkapı sarayından Dlvanyo
lu tarikiyle sarayı hümayuna dl5necekU. 
Balk fevç fevç elmdlden sokakları, cad-

u111111rncrn1E1rnı: Hı l l S ı 1V~ El · 
Kapının iki kanadı arasından Nananm küçük başı göründO. 

~ytanlıkla parlayan gözlerini, paltosunu giyen Sadunun mahcup 
yüzüne dikti. Dedi ki: 

- Ye~enim, doğuş yıldönümOmü unutmuş da, şimdi bana şe
kerleme almağa gidiyor •. Bari, dondurulmuş kestane e-etirin: ben o· 
nu daha çok severim. 

Ufak bir kahkaha atarak, kayboldu. 
Platon gülüyordu: 
- lşte alacağın ~y! dedi. 

deleri doldurmualar, evlerin damlarmn 
çıkmıalar, pencerelere sarkmı§lar, ağaç
lara tmnanmııılardı. Yapılmaın kararla.· 
ean p!Anı hemen tatbik etınek gerekU. 
Ram~ ve Behiç efendiler derhal eokağa 

fırlıyarak bu işin arkasına koştular. On. 
!ardan cevab gelinceye kndar Refik e
fendiyle Tahsin efendi padl§ahı oyalıya. 
ca.klardı. 

Neteklm, bunu temin etmek o kado.r 
mUvkUl olmaml§tı. 

Rc.Cik efendi pndlşnhın kulağına eğilip 
dedi kJ: 

- ŞevkeUu hUnlı:anm. Kulların senin 
bu vaziyetten muıtnıib olduğunu sanır
lar. Sokaklar padişahmuzın veçhi mU· 
barekine hasret çekenlerle Uklun tm
lmı doludur. Onlara neşe ve sUrur için. 
de puyan olduğunu elem ve keder ta.51. 
madıj;'lllı göstermek gerektir diye haki· 
rano teemmUl ederim. 

- Niçin mükedder olalım Refik efen
dl? 

- Ordu izni hUmayununuı olmadan 
hodbohod böyle bir harekete cesaret ey
lemiştir. Halkın o.ğzmda gUftUg{l vardır. 
Ordunun hU!fı rızayı Ali bu hurucun -
dan me.azallah saltanatı senlyelerlnc bir 
tereddlld memul olmadığım izhar iı;in 
mesrur olmanız gerektir. 

- Doğru Refik efendi. Nice edelim 
de baJka kendimizi böylece gösterellın. 
Birkaç eoytan bulup eğlensek ne buyu. 
rursun? 

- Pndl~ahnn, ecdadı izammız zama -
nında bu gibi eğlenceler pehli'18.nlıklar 
Jcl"ILSt suret.Jyle lfp ol~gelmfatJr. :Y.lne 
mutad hlltı.fma hareket eylemesck daha 
doğru olmaz mı 1 

Padlşnbm zaten ve dalına nklı bir ka
na tepesindeydi. Bir küçük gıcıklama o

nu çlleden, yoldan, usulden, kaideden, 
adabdnn çıkarmağn kAfl gellrdl. 

Padipb meclise döndü: 
- Ağalar, fiöyle bir meydan gtlreşt 

yapıp gönlUmllz;ü eğlendlrsek ne dersi
nlz? 

Hiç kimse bu işin Refik efendiden 
çıktığını anlamamıatı. Fakat, au sıra peh
livan gUrcui yapmak sırası mıydı? myle 
mllhlm meaveretlerln akabinde padişah 
vakannı, temkinini muhafaza ederek sa. 
rayına dönerdi. Bu ne demekti? 

Fakat kimde lif söylemeğe mecal 
vardı. Hepsi birden bağrışWar: 

- İrade padişahımıztDdır! 
(DC\'8llll nr) 

(1) Tarihi Cevdet, 247. 

. . . . . ~. ; ' . .,;. ... . - . . . ... '. . .~ 

-S2-

Yazan: R. Rober Düma - 65 - Çeviren: IF. I<• 
Bu adam Rokurla Noeli, Adlon 

otelinden çıktıklarındanber i 
takip ediyordu 

Tahminiıide aldanmamıştı. General forma~ı glym~ biri içeri girdi. Bu ııcJaDSl 
lt a• 

Velterl biraz hqlam~tı: Rokurla Noeli, Adlan otelinden çıktı ~T 
d ı~O· 

- Biraz daha becerikli da\'ranmız rındanberl tnklp ediyordu. Kahve 0 btr 
Velter. Her tarafta herkesi §ilpbcll gör- el ve Rokur orkestranın arkasında 
mekle me§gubUnUz;. Neredeyse benden masaya otunn~lardı. Hücum taburu 

dolıı· de ı;ıilpho edeceksiniz. Adamcağızın bir mensubu adam onların nrkasmdnD 
eç· 

nz evvel bizzat bana uöylediklerl s:Zln earak Uç dört masa ötede bir yere S a 
e{Sy!ediklerinlzden farklı değil. Dikkatli tl. Blra ısmarladı ve cebinden aıaııı:ıc 

ı on· olmanız llzmı her komls('r, fakat gay- bir gazete çıknrtp yUzUne siper ed P 
retlte§lik istemem. Anlaşıld1 mı? 

E!ascn general daha evvel Pariste 
tahkikat yaplırml§, Scnjermen bulvnrm
dn 113 numaradıı madam Delmonun bu. 
lunduğunu öğrenmlştL Nikol ve LUsyen 
Delmon'un yalan söylemedikleri nnlnşı
Jıyordu. 

XVI 
O numaralı mf'.ktub, 

Nisan merasimi geccıdnl 8 numarab 
mektubumda size anlatmıştım. 

!lak,., Noele tılgmca ~ık. O kadar 
ki l~lcrlnılz.I, aksatmak tclıllkeslnJ blle 
göst.enn~ğe başladı. Sevgili NlkoliinUn 
annesine mektub yımnağa lmrnr ver -
mis. Bereket ,·ersbı buna Noele açmın 
da kolayım bulup mlnl olduk. Yoksa 
!faL""S, Madam DcJmona, ynnJ dolayr.ıfyle 
slze mektup yazarak Noelle evlenmek 
derecesine vardı çUnkU; dedim ya za\'Ü· 
lı çıl~ca 65ı.k... 

GeTcllm mUbtm meseleye: önUn1Uzdeld 
cumartesi gUnD bir miinl çıkrr~ me
seleyi luılletmeğe karar \erdik. l'ann

dan AOnra, yant persembe gtinU mukarrer 
telgrafı ı:okooeğbn. Bo eebeble suımm 
kt bu mcJmıb Berllnden göndcrdlğlmlz 
son mektub olacak. Göndereeeğlnb ada. 
mı cuma gtinU bekllyettğfa. Parolayı ve
rerek bize kcndislnt tanrtsm. Bb bura
da, bUmatmm dahilinde, Jıer §eyi ha.
zırladık. 

Velter, genPralln evinde metrdotellik ı 
rolilne dCl'llm ediyor. Aola.,ılan dahilden 
de kontrolu lüzumlu bolmuı_;lar. Bo ~l· 
mizl epey ftl[qtncıığa benziyor ama ba
kalım. Herif bizden §ilphclenlyor. 

Geçen ~n oteldeki C!;l'allllll birer bJ. 
rer kontrol edilmiş. Buna ondan bqka 
kim ynptırablllr! 

Gayet ihtiyatlı hareket ediyoruz, ga. 
zllınUzü dört :ıçhk. Cama gtinü blılmlo J 
bcrnbPr bulu~ar.ak arkaila'8 da tcnblh c-
din, çok ihtiyatlı danansm.' 
Şlm r 'lk Allnharflmarladık. Bakalım 

tckra\· görü5mek naslb olacak mıf 
S. ve R. 

lan g5zetlemeğe koyuldu. ıııJ 

"İki kardeş" yeni gelene nrka.Iar 
dönmilıı vaziyetteydiler. Dııklkalal'C3 )"8; 
vaa yavaş konu§tulnr. Bir anılık n,ok~ 
başını çevirerek arkaya b:ıktı ,.o st\Psıı ,.e-
kestıdL HUcwn taburu mJlisl gUIUrnsc.r 
rek onlara bakıyordu. • 

Noel, Rokura bakarak hayretle sordU· 
- Birdenbire ne oldunu:r: '! 

Rokur mrrıldandı: 
- Aman arkanıza dönüp bak~~ 

Hemen kalkıp gtdelim. Çabuk ... an~ 
eok çabuk değil! • 

Noel endl§e içinde, itaat etti. Gst8oıı 
hesabı vererek hemen dı§an çıkttlat'· 
Noel dışarda sordu": 

- Ne oldu Allahaşkına ! gt· 
Rokur, cevab vermeksizin kolun&. 10'. 

rerek onu birahaneden yirmi metl'~ 
dn.r uzaklaştırdı. Sonra h&.a beYe 
belll eden bir sesle yavn3ça: 

- YUz;ba;ıı Bcnua! dedi. . •· 
- Ne? Vo.terlandda gördUğilnilZ 

dam o muydu? Neredeydi? uJIS 
- Bizden dört adım geride. auc 

taburu m.lllsi kılığındaydı. 

- Emin m.lslnil:? d,r 
- Slz1 yanımda gördUğUıne ıı~de• 

emlnsem, o kndar. Zaten bizi taklP ._ 
cektir. Böyle yapmamasına imkan yo 

- Size 1.3aı'et etti mi? ~ 
- Hayır. Fakat gözleri bnnıı. bal< 

ken adetA. gUlUmsUyordu. ıJll 
Rokur uzaktan birahanenin kaP1' 

gözetliyor, bir yandan sl>yleniyordu: 

- Ne ellret! Ne cesaret! 
Blrnhnneden birisi çıktı. 
- lııte ! diye Noel mınldandı. ~l5i 
Meııtn ceketli hUcum taburu l).l 

onlara doğru .geliyordu. Yalda!ltı' ı;JS' 
metre kala sağ elini lrAMırnralc sa 

verdi: 
- Hayl Hit!er ! 
Yanll\1"1Jla geldL 
- Ne ihtiyatsızlık! 
nenun: 
- Burada durmıya.lan. Dedi. 
:lkıslnln a.rasma girdi. YUrildillet· uııı· 
- Bcml buradn göreceğinizi bl~ ~ 

xvn muyordunuz değil m.l? Bereket ,ıe r; 
Rokurla Noel, perşembe akşamı, ye. Vaterrundda. sivlJ polis yoktu ~oıcu-e--

mekten sonra aokağn çıktılar. Biraz do- ıı;ı"tz ııe> yoksa beni g5rUnce belli ettib ... 
laşllktan sonra "Vaterland,, kahvesine <:an §'ilohelerlnl çekebilirdi. 
girdiler. Pe:lerinden de uzun boylu, hil- • ) 
cum taburu mensuplarına mahsus Unl. <Denuxu ,.ar 

,._U&•Bınımtıl ~]Jllfil.'!!!m:JUl l3lllllf D.lil~ 
- Evet! Ben on sekiz ya~ıma bastım; o kadar ~öril:11"1~o 1"' 

söyliyeccksiniz ama, ne de olsa on sekiz yaşnna girelim ışte. ,cJtl' 
oar uslandım ki, prenses, yola gclmiyen genç kızlara, hiçbir Şf}~ 
ümit kesmemeği ö~etmek için gösterilecek bir örnek olarak~, 
n!tm çerçiveli bir camın içine koyup, salonun ortasına otu bO>'" 
bile aklından geçirdi. Artık gayet ağır ba~lı oldum ve bundan 
le de kendimi iyiliğe hasretmeğe karar verdim! .• 

. ,.~e!11 
Bu son sözler alkı~arla karşılandı. Nana hayretle dinlıyen · 

-Dondurulmuş kestane ha! Yemin ederim ki, inadına yapıyor. 
Simdı o bulunur mu hiç? Hem de, akşamın dokuzunda .. Şimdi ıs· 
marlas:m, gece yansından evvel ham olmaz .• 

- Evet.!. Fakat üzülmeyin, kimseye söylemedim. Hatt.fı, sevgili 
prensesciğime, artık sizinle alay etmiyeceğimi vaadwiyorum. 

ne göz kırptıktan sonra sözüne devam etti: . 

- Umumi' ve • şimdilik • hususi menfaatlere çalışacağını· ~ 
diye kadar kelebektim, bundan sonra. tabiatin tersine olarak. 

Zavallı gitti. Yarım saat sonra geldiği zaman, yüzü gülüyordu. 
llurutlini affettirmek üzere yaptırdığı koca bir demet çiçekle bera· 
bet, buzlu kestaneleri de getirmişti. 

Nana, bu hediyeleri, büyük bir zarafetle alarak: 

-Teşekkür ederim, yeğenim, dedi, beni şımartıyorsunuz doğ· 
rusu. Fakat herkes beni şımartıyor burada .. Bunun bana daha iyi 
gittiğini söylüyorlar. Halbuki tam aksi, değil mi yeğenim? 

Bu tatlılıktan hayrete düşen Sadun, ne cavap vereceğini şaşır
mıştı. 

Kurnaz kız, ilave etti: 
- Beni unuttunuz, de&ıil mi? Oyle ya, aklınız .. ve .. kalbiniz ba~ 

ka yerde. Birkaç za1ıumdanbcri sizi pek düşünceli görüyorum, yeğe· 
nim .. 

Kızcağızı pataklamak için büyük bir istek duyan Sadun, ken
dini tuttu, sadece: 

- Ya!.. diye homurdandı. 

Sa::lun Nananm önünde iğilerek: 

- Bu iyiliğinize nasıl karşılık yapacağımı bilemiyorum! dedi. 
Muzip kız, omuzunu kaldırarak: 
- Oo, dedi, sizin kara gözlerinizin hatırı için vaadctmedim .. 

Prenses bana bir ~Y söylemedi ama, ben sizinle alay ettikçe, onun 
üzüldüğünü anladım da ondan söz verdim .• 

Sadun Nazanm, ayni zamanda şeytanlık ve dostlukla parlayan 
gözlerine, daima yüz mananın birden toplanıp çarpıştığım o eşsiz 
gözlerinin içine baktı. Fakat teşekkür edecek vakit bulamadan Nana 
uzaklaştı, gitti. 

Bütün dünyayı unutturan bir neşe ve coşkunlukla dansediliyor 
du. Yaş yirmi ile otuz ve müzik ooşturucu olunca, artık Avrupa 
politika ... e qıuvazcnesi düşünülmez ya! Geceyansma doğru prenses 
yemek çıkarttırdı. E\'inde ilk defa olarak dansediliyordu. Kendi kcn 
dine, gülerek, belki de son diyordu. Fakat Nana, on sekizinci senı~~i-
11in şerefine herhalde ufak bir eğlenceyi hak etmişti. 

Yemek masasının orta tarafında oturan Nana, söze başladı: 

böceği olacağım .. lstihalemin şerefine!.. ı 
~aııct . 

Kahkahalar, alkışlar arasında kristal kadehler havaya dO· O 
~ana birkaç yudum şampanya içtikten sonra, Platona dön ııırUt• 
anda, yfizü çekingen, ıidcta korkak bir mana almı~tı. BakJ§ 

fazla ileri gidip gitmediğini soruyor gibiydi. ·~ 

Genç adamın bir tebessümü kızcağızı üzüntüden kurtardı. ~iief 
si geri geldi. Müzik çalınan salona do~ yürüdü. Arka~ındatı 
misafirler de salona geçtiler. Dans başladı. • dd 

b l k jçtP 
Sadun Alev prensesi dansa kaldırdı. Fakat bu kala a 1.., tüı1de 

r.a'iıl konuşabilirdi? Benliğini kemiren mcse!c, öyle ayak us dı.ırı'· 
hallediyerecek bir şey değildi ki! PrenseJn uzun ve zarif vU~ p 
b'lizel yüzüne bakıyor; bu her cihetçe mükemmel şahc;iyetin: saf 
ze'·«:s~ olabileceği ihtimali kalbini ç~ıpt~rıyo~u. Gücıru:-ıe hiç ti~ 
Jiyebılıyor, bununla beraber, prensesm elını elındc tutar~~~ de)rdı· 

. d s . . . d .. h 1 n çok uetun mıyor u. evıncı ve sevgısı, unya eyecan arını -
(Denmı var> 



Yolumun üstüne çıkacak 
ilk kadın ... 

Jt~~tepe taraflarınJa :>turuyorlardı. 
::-taeri yanyana olmamakla beraber, 
~. toınııtıkları için bir arada büyümüt 
~denilebilir. Uzun ıeneler, hemen, 

&Urı beraber oynamıılar, yaramu
~ etınitler ve beraber cezmitleı:di. Fa-

Socuklukta onları biribirine ~ğlı • 
hQ levgi, yatları ilerledikçe, kızda ve 
ltkelcte ba1ka türlü yer etmeğe batla. 
.... .ı. 

trlcek, kıu kartı çok temiz kardeı -
lJs duycuları ile bağlanırken, kız dai
"i lrtan ate11i ve belli etırleğe ceaa · 
ret edemediği derin bir aıkla onu ıev. 
lllefe baılamııtı. 

l.eınan hayalperest değildi. Çok &Ü· 
iti bir kız olmadığını biliyordu. Sonra 
"eQlin de değildi. Kendisinden tık ci
~ll zencin arkadaflarına karıı. Feri
~daha çok alaka ve muhabbet cöıte. 
.,nr, onu k11kandınycrdu. Lcmanın 

~tını ve &ünlerini karartan pzli 11r 
idi: Feridun onu sevmiyor ve ae'V -

"1tcekti de ... 
~tün benliğini kaplıyan hudutsuz 

Ur onu her cün biraz daha kemiri. 
!::_•e yalnız kaldikça hıçkıra hıçkıra 
-..ıııaktalı kendini alamıyordu. 

teridun hukuk tahıilini muvaffakı· 
tttle b:tirerek ıpor otomobiliyle ve gü. 
~ lrkadaılariyle beraber uzun gezinti
~ Çtktp tam mlnasiyle hayatın tadını 
Sllraı1n.ıa hatladığı cün, Leman cöz 
~ sessizce içine akıttı ve çılgm. 

le.Udiğinin farkında bile olmıyan 

~luk arkadaıını tebrik ederken, 
· ~11 &UlUmıemeğe çalııtı • 
... ~t reçen kıı, yeni bir hidise, Le
"'."'llln ıstırabını ıon haddine vardırdı .. 
LlJıun aeneler Avrupada bulunan ve 
'"111:111 61düiil için Tilrkiyeye dönen ;:tin. tık ve on sekiz yirmi yaılarında 
,iJ1~~ern ve ıporcu iki kızı olan dul 
L.~ yaz kıt kalmak üzere, :fl'erl. 
~ yanındaki kötkü aatın aldı, 

l&.Cıaıra içen, biriç oynayan ve çılgın
:'llrına enva'ını yapan bu kızlar tabia· 
~ Feridunla candan arkadaı oldu • 

Artık Leman çocukluk arkadaıını 
~)'en kaybettiğini anladıı. Feriduıı 
~ bir -tebe11ümil bile esirgemiye 
~ıtı. Eve ancak ıeç vakit, yatma!c 

&eliyor, diğer umanlannı hep kom 
~ın yanında ıeçiriycrdu. Nihayet 
)b,._~ haf ta ıonra iki kızkardeı:n bil. 
' olan Nerminle ni1&nlandığını da 

en etrafa yaydı. 
,._•trıdun, bu ıarpWatmıı taı bebeğe 
~ halde tutulmuı ve ona kartı için" 
1ır:.~1anan kıskançlık ve itimatsızlık 
~ ıürbilz ve sıhhatli cenci san • 
. ,,_ bqlamııtı. 
~eıfdunla Nermin her gün yalnız 
&... lrına kolkola ve biribirlerinin içine 
~~kmit gibi yürüyerek veya otomo

Cezmeğe çıkıyorlardı. Leman, aar. 
~lllarla örtülü kötklerinin pencere
~ on~rı gözetliyor, kıskançlık, 
1'tt ve ilmitıizlik içerisince, sevgili.. 
-....-~ tam mlnasiyle bu kızın oyuncağı 
' ·~unu cCSrUy~rdu. 

ttidunun zengin dayısının, onun 
.:_ '-ı. evlenmes!ne tiddetle muanz 
~dutunu Leman biliyordu. Fakat 
L~lıyı evlenmekten alakoyabilecek

"1 hıç zannetmiyordu. 
ll.a llrıda Feri.dunun büyük b1ba . 
~ lzınirde birden1'ire ağır hastalan
~ lı.beri geldi. Kızı ile torununu ya. 
-......_~ carmek iıtiyen büyük babanın bu 
~na kartı koymak imlianaızdı. 
-.. n ~uıüniln bi rkaç gün tehirini 

lr Qılnden rica etti ve yola çıktı. 
tw;lqt haftalar ceçtiti halde hastanın 
~Celine dair bir alimet görülmil. 

'· Ara ıırı iyileıir cibi oluyor, 
.\ tene afırlaııy-:rdu. 

~~lapada büyüdüğünden dolayı 
\~ iyi mektup yazamadığını baha. 
~rek, nipnlısı da kendiıine çok 
S 1t •e tadllz mektuplar yazdığın • 
'~vallı gencin ııtırabı bir kat daha 

~Yet iki aylık bir aynlıktan ıon· 
;:un dayanamıyarak btanbula 
tı lbak yapmaia karar verdi. 

lıeıı daha henüz durmadan yere at. 

ladı, iıtaıyona getirilen otomobiline 
koıtu, Nermin, ni~anlıımın birdenbire 
çıka gelmes:ne kimbilir ne sevinecek, 
onu ne büyük bir heyecanla kllrtılaya
caktı. 

Köıitün kapısından ıeaıizce girip 
fiıkıyeli havuzun önüne geldiği zaman 
gördüğü manzara.dan sanki olduğu yer 
de mıhlandı, kaldı. Annelerinin ya. 
runda, haıır kanapelerde, iki kızkardeı 
karıılıkh oturuycrlardı. Fakat, Nermin 
bir koliyle lcend:ıini sarın urııın bir 
gencin omuzuna batını dayamıı, tatlı 

hülyalara dalmıı etrafı ıörmüyordu .• 
Feridun tek bir söz bile söylemedi. 
Hayret, hiddet ve nefretten yüzü up. 
aarı keıildi ve insanı korkutacak bir hal 
aldı. Fakat asabına fevkalade hakim o
larak bir çılgınlık yapmadı. Ağzını aç
madan geri döndü. Onu cörmüılerdi. 

Nerıninin küçük kızkardeıi Şermin, 

birdenbire ayağa kalktı, pcıindcn koı
tu, kolundan yakaladı ve ablasına haı 

olan bir tabiifü:le: 
- Nermin baıka brri:ıiyle nitanlandr, 

dedi, fakat ben serbestim. Beni ister 
miıin Feri.dun?. 

O zaman çok kurulmaktan yayı ko. 
pan bir zemberek gibi birdenbire boıa
nan Feridun hançereıini yırtan bir 
sesle: 

- Annemin başı üzerine yemin ede
rim ki yolumun ilıtüne çıkıcak ilk ka. 
dmla evlenirim de seninle evlenmem! .• 
diye haykırdı vehemen uzaklattı, oto
mobiline binc!i. 

"Ciün batmak üzereydi. Tatlı tatlı yü· 
zünü okııyan ılık ilkbahar rüzgin asa. 
bını biru teskin etti. 

Leman, Feridunun annesinden bir 
gün evvel aldığı mektupla, çocukluk 
arkadaıının 1stanbula geleceğinden ha
berdar olmuftU. BifU 'l'YVel omm oto
mobille ceçtifini görmUt ve bahçede 
topladığı çiçekleri bir tarafa brrakma· 
ğa vakit bulmadan dııarr fırlamıştı. 

Fakat Feridun onu görmemiı ve yıl. 
dırım gibi ıeçip citmiıti. 

Şimdi gayri ihtiyari adımlarını oto· 
mobilin gittiği istikamette atmağa baş. 
ladı. Bir hisselkablelvuku ile bcklenil· 
miyen had:aeler olacağını anlamııtı. 

Nitekim birdenbire uzaktan Fcridu. 
nun otomobilinin çılcınca bir sür'atle 
ilerlediğini görünce hislerinin kendi • 
ıini aldatmadıtına 'kani oldu. 

Yolun ortaıında, yaya kaldırımına 

kaçmağa lmum &örmeden elindeki çi • 
çekleri havaya kaldırarak otomobili 
durdurmak iıtedi. • 

Feridun onu uzakatn görünce yavaş· 
ladı, yanında fren yaptı, aıağı atladı .• 
Bir ıey ıöytemeden kcluna ıirdi. Le • 
manların kötkü önüne gelince yüzünü 
ona çevirdi. Elleriyle omuzlarından tut
tu. Yüzü sapsarı olmuma rağmon gil. 
lümıemeğe çah91yor, ıözlerinde, Le • 
manın o güne kadar görmediği bir ıtik 
seziliyordu. Birdenbire kızı kendisine 
doğru çekti. Şakağından öptü ve ha • 
fif bir sesle: 

- Sen bu akşam yolumun üstüne 
çıkan ilk kadın11n .. Kader böyle imiı ... 
Eğer kabul edersen seninle evlenmek 
istıyorum. 

Leman onun bilmiyerek konuıtuğu
nu ve çok hasta clcuğunu sandı. Eliyle 
alnını yokladı ve bir bardak su getir • 
mek içın kcımak iıtedi. Fakat Feri. 
dun bırakamdı. Yüzü gülüyordu. Biraz 
evvelloi sanlık kalmamııtı: 

- Hasta defilim, kendimi de kaybet. 
mit değilim. Sayıklamıyorum da ... Ka
der, ıenin, benim kanm olmanı istiyor· 
dedi. 

Genç kız hakarete uframıı gibi kn. 
cın bir edayla ve ağlarcasına: 

- Feridun, bu kadar alaya müstahak 
değilim. Sana ne fenalık ettim ki? .. 

- Evet ıenin böyle weye müstahak 
olmadığını biliyorum. Fakat, bende de, 
alay eden bir adam hali yok, zannede. 
rim. Leman, ölünciye kadar benim ha
yat arkadaıım olmanı rica ediycrum. 

Leman birdenbire batının döndü .. 
ğünil hiııetti ve yere düımcmek için 
Feri.duna aarıldı ve aiırhiı ile onu da 
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5,46 12,07 15,34 18,09 19,43 4,06 

Lüzumlu T elelonlaF 
Yanıın: 
lstanhul için: 24222, Beyollu için: 

44614, Kadıköy için: 60020. OskOdar l· 
çin: 60625. 

Yeşilkoy, Uakırköy, Bebek, Tarabya, 
Büyilkdere, Fenerbahçe, Kandilli, Eren• 

t . azan : Rahmi t A tilZ 
Rasıtlar, Hamldlyeyl takip eden 

Kolçak'a mühim ve bQyük bir 
tehllkeyl haber verdller 

-90-
köy, Karini, Rih·ilkada, Heybeli, Burıaz, Gemi imamı lthidin .,on dini törenini 
Kınalı. için: Telefon muhabere menıu- yaptı. Kanlı elbiseler ve parçalanan böğ-
runa ynn.ıın demek ldiridir. " rü ile arkadaşlannm önünde, nur kaplı 
namı ilfoiyesi: 22711 
Deniz ıırıılyro;i 3fi .. 20 bir yüzle yatıyorc!u. lmam hazin bir dua 
Beyazıt kuleı;ı: 219!rn. Galata yanıın okudu, biltün erler bu törenden nemle· 

kule!!I: 40060 
Sıhhi imdat: 44998. Müddeiumumilik: nen gozlerini kollarile sildiler. Şehidin a· 

22290. Emniyt>t müdürlülll: 24382. yaklarma iki demir gülle bağlandı. Tah· 
Nefia Vekiilctl İstanbul Elektrik işleri tanın üzerine konuldu, geminin bor<L ı 

Umum Müdürlülil Be)'oAlu: 44801 • lstan. 
bul: 2437s. na getirildi. Süvari yanında duran erkan 

Sulnr ldnre!'ll: Heyolhı: 44783. ne,lk• ve subaylar:_ birlikte bu törene iştiark 
taş: 409:i8. Ciball: 20222. Nurosmanlye: etmişti. Herkes bu matemin hüznile son 
21708. ('~kildar - Kadıköy: 60773. · · • ba 

Ha,·aıı:ızi: lstanhul: 24378. Kadıköy: m:rasimi yaptıkla".'1 tc:.idın üzennc.. -
6Gi90. neyollu: 44642. kışlarını topladılar. 

Taksi Otomobili lst~mek 
için 

Beyoııu cihell: 49084. Bebek ciheti: 
31i • 101. Kadıköy ciheti 60447. 

Şükrü kaptan işaret verdi. Borazan se
lfun havasını çaldı, arkasından uzun bir 
(ti) çekti.. Herkesin ellert alınlarına 
kalktı .. Hamidiye mürettebatı .§ehjt arka 
daşlannı sel!mladtlar. Ve ... şehit er, bu 

Oenızyolları 
ht:ınbul acentellitl: 22740. 

4231i2. 
KarakôJ: iç ezen dint tören. arasında üzerinde dur 

dulu tahtadan kaydırıldı.. Karadeni· 
Pazarte!'ll Tophaneden 18,30 

20 llanılırma. 
Mudanya, zin siyah ,simsiyah bağrına indi, ve .. her 

Salı Tophaneden 9.30 Jzmlt, 16,30 Mu• 
clanya. 19 l\arahlııa, 20 Bandırma, Gala· 
tadan 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 Mer
sin. 

<,:arşnmhn Tophaneden 16,30 atudanya, 
20 Bandırma. Sirkeciden 15 Aynhk, ıa 
Bartın. 
Perşembe Tophaneden 9,30 Jzmit, 10.:m 

Muılan)a, 20 Bandırma, Galatadan J2 
Karadeniz. 

Cumarle!'ll Tophanffien U Mudanya, 20 
Bandırma. Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
Bartın. 

P:ız:ırte!'ll Toph:ıneılen 9fmroı, 9,30 lz
rnıı. <i:ılatadıın 8,30 Mudanya, 10,30 lzmir 
Sür. 12 Karadeniz, 22,30 Mudanya. 

Müzeler 
Ava~or~·a. Homa • Hlıans, Yunan eser

leri ,.e C,:ın ılı Köşk, A!'lkert Mllze n ıarnıc 
l:ır. l'ıcuı et ,.e Sanayi Müzesi, Sıhhi mllıe. 

( nu miizeler herliln saat 10 dan 16 ya 
kaıl:ır nı;ıktır.) 
J Türk ,.e lslıim e~rleri müıe~l: Paıar
•lltden ................. ıo ,. ... 'it 71 
kadar ve Cuına .cünlerf ti dan 17 J• ka
dar açıktır. 

Topl<apı Milzesl: Herıiln saat 13 ten 18 
ya kadar açıkrır. 

r,. "!mleket Dışı Deniz 
Sel erleri 

Romanya vapurları: Cumartesi dnleri 
13 de Kö!'ltenceye: Salı 11ünleri 18 de Pi· 
re. Beyrııt, lskenderi~e. 

lıaban \•apurları: Cuma lilnlerl ıaal 10 
da Pire. Brendlzl, \"enedik, Trlyeste, 

Sirkeci istasyon Müdürllllll Telefon 
23079. 

. ". vrupa Hattı 

denizcinin ideal bir gömiililş saydığı de
nize, kahraman Türk denizcilerinin 
ruhu kadar engin sulara gömiildü .. 

Yavuz, gecenin ini§ine doğru uzaktan 
düşman donanmasının izlerine tesadilf et
ti .. Şoson, ufukta bir sıraya dizili görünen 
beş duman sütununun üzerine son hmy
la saldırdı, koştu .• Fakat Şosonun kara 
talii burada da kendini gösterdi. Çok 
geçmeden dumanlar ufukta silindiler .• 
Gecenin karanlığı Karadenizin her tara· 
fına çöktü.. Yavuzun iri projektörlerine 
ralmen amiral Kolçakla filotillAsı bu bil 
yük tehlikenin, Yavuz korkusunun elin
den yakalarını kurtardılar .•• 
Osmanlı donanma kumandanlıilnda 

bulunan amiral karanlığa dehşetli içerle· 
mişti. 

FilhakJka gece ~ bir saal evvel 
bu izi ele geçirseydi, ne Kotça.im kurtul
masına na de dört Rus destroyerinin 
Sıvastopol limanına dönmesine meydan 
kalırdı. 

Kolçak Hamidiyenin ~ini kovalarken 
bir taraftan da olanca gayretiJe bütün 
gemilerine ateş ettiriyor, dört geınının 

irili ufaklı 20 ye yakın topu Hamidiyenin 
ilzerine ateş yağdırıyordu. 

Bu kaçış ve kovalayış geceye kadar de
vam etti. Akşam olup da sular kararırken 
Kolçağa rasıtlar yeni ve mühim tehlike
yi haber verdiler: 

Semplon eboresl herglln Sirkeciden _ Uzakta, 20 mil kadar açıkta siyah, 
sont 22 de kalkar Ye Avrupıdan ıelenl . " 
sa:ıt 7.25 te Sirkeciye muvasalat eder. simo;iyah kesif bir daman göriınuyor. 

Kon,·ansi)·onrl 20.30 da kalkar, 10,20 Kolçak bunu duyunca mahiyetini a· 
de .:':ti~~~ posta~•: Hergün saat 8,50 de raştırmajta, oraya bakma~a bile lüzum 
hareket eder, 19,33 de ıelir. görmeden emri bastırdı: 

Anadolu hattı 
Her.riln hareket eden ,ımendlferler: 
Saat 8 de Konya, 9 da Ankara. 15,15 de 

Dilarhakır \'e Samsun, 15,30 da Esklee
hir, 19,10 da Ankara ekıpreıl, 20 de A· 
dapazarı. 

Bu trenlerden !llllt 9 da hareket eden 
Ankara muhtclıtl paznrle!'ll, çar,anıba 
n cuma ııünlert Haleb ,.e Musula kadar 
serer etmektedir. 

18 kerte dönü§.. Sıvastopol iskimaeti· 
ne rota tepciil edilecek .. Son hızla ileri •• 

Destroyerler hemen döndüler, geldikle 
ri tarafa kaçır.ağa koyuldular. 

Yavuz, Hamidiyeye yana§Ip da amiral 
Şoson Şükrü kaptanın verdiği izahatla 
yanın saatlik bir zaman geçirmemiş ol· 
saydı, bu aradaki 20 millik mesafeyi bir 
saatte top menzili hududuna kadar in-

1 S tan b U I Radyosu dirir, sonra da dehşetli toplannın altın-
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18 30 dan!'I musikisi, (pllik) 19 Türk mu- ni tesbit eder, bunlara yaklaşır, gece bile 
slki,;I (plAk), 19,30 keman konseri, Orhan bastırsa projektörlerinin altında bu hede
Borar, pilano rerakatile, 19,55 borsa haber fi elden kaçırmaz, tıpkı otomobil farlan 
leri, 20 ııant ııyarı, Gı:ımviç rasathanesin- önilne düşmüş, gözleri kamaşmış bir tav-
den naklen, !\czlhe t:lar, n arkadaşları . d" k 1 d" fil t'UA 
tarnfınıl:m Tilrk musikisi ve halk şarkıları, şan halıne uşece . o an uşrnan ı o ı -
20,40 ojans haberleri, 20,47 Omer Rıza•· sını ya tamamen ımha eder, batırır, ya· 
Doıtrul tarafınan arapça sö)·lev, 21 Bedriye but da hepsini arkasına takar muazzam 
Tüzün, şan, stü<h·o orkestrası refakalile, bir zafer alayı ile lstanbula lönerdi,. ve •. 
21,30 Necdet ''e arkada$ları tarafından o takdirde yakasını hem kendisini sabır 
Türk mu!likiııi ve hıılk şarkıları, 2~,10 hava sızhkla bekliyen Enver paşanın elinden 
raporu, 22,13 viyolonsel, l\luhlddın Sadak, · . . . . . 
piyano rerakatite, 22,50, son haberler ve hem de şahsıyetını sara}'ln, halkın dılın-
ertesi 11Unün proıramı, 23 saat ayarı istik den kurtarmış olurdu. 
lal marşı son. Alman amirali verdiii kararda yürüdü. 
BlJD.\PEŞ1'E: Gece olmasına rağmen karanlıkta düş-

19,20 bando, 21,10 tarkılar, 22 orkestra man istkametine ilerledi gün ilk ışıklan-
23 20 si.ran orkestrası, 24,10 caz pl&kları, Ka d . . dal al :.n..,,,.... çark 
BERLI~'· nı ra enızın g ı ,, .... _..,sa en 

19,1Ô ~alon müzill, 20 bando, 21,15 mil· Yavuz Sıvastopol istikametinde hill yol 
ıik, 22,10 halk havaları, 23,30 cazbant, alıyordu. 

VARŞ<JVA: Şafak söktil .• Güneş doldu .. Bir gün bir 
18,20 cazbant, 19,10 keman konseri, 20 gecedir durmadan denizi döien Yavuzun 

şarkılı m~zik, 220~30k "s~~okn okrkc,strası, 22,10 uskurları hlll ayni şiddetle vazifelerine 
Şopen resıtall ., uçu or es ra, . 

' devam ediyorlardı. 
ıürükliyerek kapının yanındaki 'kana· Sabah saat (9) a doinı Yavuz süvarisi 
penin üzerine düttü.. miralay Akkennana §U haber verildi • 

Nakleden: - Sancak başomuzluğumuzda 4 mil 
Mecdi ENöN kadar uzakta bir 1'arp pmisi görilnüyor. 

Bu haber süratle amirale ulaştırıldı. 
Şoson kamarasında kahvaltı ederken 

bu haberi almıştı. Derhal yemeğini ter -
ketti. Ceketini giydi, koşar adımla zırh 
kuleye fırladı. Dürbününü kaptı. L'zakta 
silik bir iz halinde sabah sisleri arasında 
yol alan harp gemisine baktı .. Yavuz, da 
ha amirale haber verildiği sırada proya· 
sını görülen geminin istikametine Çe\ir 
mişti. Şoson yanında duran süvariye sor 
du: 

- lpret çektirdiniz mi? 
- Hayır .. emrinizi bekliyorum •• 
- Bu, düsman gemisine benziyor .. Ba· 

km ufak bir destroyer .. Herhalde Bulgar 
destroyeri değildir .. Çünkü öyle olsa on
lar buraya kadar açılamazlar. Gerçi d~ 
hAkimiyeti bizde ama .. 

- Evet .. hükmen öyle .• 
-Fiilen? 
- Onu siı takdir edin amiralim.. 
Şoson Yavuz süvarisinin bu sözüne 

hayli içerledi, fakat sesini çıkarmadı. 

Kendi dertlerile başbaşa kaldığı §U d~ 

nanmada en yakın arkadaşı ve ırkda§ı bir 
o vardı. Yalnız, Akkermana tres yüzle 
kötü kötü baktı, sonra tekrar dürbününü 
önü sıra yürüyen küçük harp gemisine 
çevirirken emirlerini verdi: 
-Dur ipretini çektirin! .• 
lpret çekildi.. Küçük harp gemisi bu 

i~reti görünce duracak yerde hızını ~ 
tırdr, Şoson kararını verdi: 

- Bu, bir Rus destroyeri!. Onüne bir 
ihtar mermisi atılacak! 

Amiral kanaatinde yanılmıyordu.Yavu 
zun önü sıra can havlile bir cehennem ku 
şusuna başlıyan küçük gemi, Karadeıü 
Rus donanmasına mensup Odesa füna· 
nmda muhafua. ve karalml 'hflnltıtTrd! 
bulunan Dinaper destroyeriydi. 

Bir gün evvel Sıvastopoldan verilen 
Kolçağın telsiz emrile Odesadan hareket 
etmiş, Sinop· önlerinde kendi filotilllsil• 
buluşmala, Hamidiyeye yapılacak bar 
kına iştirake kO§muştu. 

Yolda tarbinlerinde anza çıkmış, b(1 

yüzden iki saat gecikmiş, Hamidiye ile 
Kolçak filotillAsırun oradan uıaklapna• 
smdan saatlerce sonra muharebe yerine 
gelmiş, fakat uzak top seslerinden başka 
bir şey duymamıştı. Akşama kadar SiDOP, 
önlerin boy gösteren, öteye beriye dola• 
şan Dinapa burada ne kendi donanmasr 
na tesadüf etmiş, ne de bir ize rastlamıt. 
gece olunca aheste bir yürüyü~e geldilf 
yerin, Odesarun yolunu tutmuştu. 

Yavuzun bütün gece yol alıp ile arada 
kaybolan mesafe sabahleyin saat 9 a 
doğru Dinaperi kudretli Türk amiral P" 
misinin yanına yakla§tırnuş zavallı dest'
royer aslan pençesine dilşen bir geyik va
ziyetine girmi§ti. 

Yavuzun prova sereninde işaretler toka 
edilirken Rus gemisinde de başka bir he
yecan havası esiyordu. 

Dinaperin süvarisi yüzbaşı Gorki Petro 
viç sapsan yüzüyle bilyük tehlikenin kar 
şısmda bütün itidalini kaybetmiş, Ya· 
wzla karJJ}aşmanm mukadder felAketi• 
ni gözlerinde canlandıran Rus yüzbapsı 
aklını oynatacak hale gelmişti. 

Daha sisler arasında beliren gri renkli 
heyulanın ilk tarassudunda Osmanlı ami• 
ral gemisinin korkusu Dinaper mürette
batının kalbine doldu. Süvari, titriyen el" 
lerinde dürbünü güçlükle gözlerine yak
laştırdı. Dolu dizgin üzerine gelen dal 
parçası Yavuzu tanıdı. Ümitsiz bir halde, 
yanında duran ikinci süvariye mırıldan" 
dı: 

- Bittik .• Yavuz, Türk amiral gemisi 
karprmzda .• Ne yapacaiız şimdi? .• 

lkinci süvari ayni heyecanla zmgırda
yan vücudunu zaptetmeie uğraştı, muka· 
bele etti: 

-Bilmem!.. 
- Yol verip kaçamaz mıyıı? 
-ArkamlJdan yetişir, toplan da bizim 

firarmııza meydan vermiyecek kabiliyette 
dir sanırım .• 

- Peki .. ne yapalnn şimdi? Te1sizle Sı
vastopola haber verelim, imdat istiyelim. 

(Denim wr) 



Sullı kuşu kaçmak üzere 
_... Baştarafı 1 incide 

ml§lerdlr. Çtkler bir r.ırhh otomollllin 
hlmay~slnde hareket eden bir jandarma 
mU!rezesl, bir bölük asker ve polis kuv
vetleriyle muharebeye iştirak etmifiler
dir. Askerlerden ve maliye memurlann. 
dan 6 kişi yaralanmıştır. Mütecııvizler

den de birkaç kişi yaralanmışsa da yara
lılar Atman arazisine nakled.Bmiı,ılerdir. 

MUtccnvizlcrln SUdct Alman lejyonuna 
mensup oldukları anln§'!lmıştır. Hali ha
zırda nahiyede hUkllnct hilkUm sUrmek
tedir. Jandanna takviye kıt'alarlyle as. 
kerl mUfreıclcr !!lperler kazmışlardır. 

.Ayni gece zar!ında dördUncli bir taarruz 
daha vukubulmuştur. Marchendorf mın
takasında Kleincaupa gümrük binasına 
ateş verilmiştir. 

Alman ajansına göre ... 
Berlin, 20 (A.A.l - D. N. B. ajan· 

111, Alman - Çek hududunda iki ha· 
dise olduğunu bildirmektedir. 

Saat üçte Sidenbcrg civarında Al· 
manyaya iltica etmek istiyen bir gru
pu takip ederek Alman topraklarına 
giren bir Çek jandarma mU!rezesile 
Alman hudut muhafızları arasında bir 
mUsaoeme olmus ve 17 Alman hudut 
muhafızı yaralanmı§tır. 

Saat 4.30 da Schmiedcberg'de Çf>k 
kuvvetlcrlle Unifonnalı ve silahlı Sü· 
det askerleri arasında cereyan eden 
bir mUsademeden sonra. Alman top · 
raklarına iltica eden bu Südetlcr arka 
eından ve Alman topraklan istiknme· 
tinde mitralyöz ateşi açılmıştır. 

Prağ hükumeti müzake
reyi kabul etti 

Praı, 20 - Çek kabinesi, Londra tck
tltlertne verilecek cevabı hazırlamak ü

zere toplanmıştır. Haber verildiğine &ö
re hUkQınet, Londra ve Parisle devamlı 
bir temas halindedir. Diğer tarnftan, 
Httlcr • Çemberlayn mülakatının Çarvam
l>a gUnU (bugün) C:odesberg'te vukubula· 
c~ı blldirJliyor. 

Pra.g. 20 (A.A.) - A!iağıdaki tebliğ 

Jlefrcdilmlatir: 
Çekos1ovakya hUkiımetinin Londra 

ve Parlsin tekllflerinc cevabı Prngda· 
ki 1ngflh ve Fransız elçilerine tevdi 
edilmiştir. 

Nota &eklinde verilnıi§ olan bu ce· 
vapta hUkfımeUn lngiltere ve Fransa 
hUklımcUeri tarafından kendisine tev
di edilen projeler hakkındaki noktai 
nuarı izah edilml5tir. Bu noktai na· 
ur, Çekoslovak hUkmetinin hiç bir 
zaman izhar etmekten geri durmadığı 
uzlaştınc1 bir tihniyetle diplomatik 
mUukerelcre devam edilmesi merke • 
~ndedlr. 

Çek cumhurreisi 
çekiliyor mu ? 

Prag, 20 - Örfi ldnrc flmdl Bobem
ıanm clmalindeki hemen hemen bUtUn 
Slldctlcr mmtnknsına tcljmil edilmls bu
lunmaktadır .. Sildet Almanları hUkömeU 
protesto için vergi grevi ilan etmişler
dir. 

Çek hükumeti, Polonya ile hududu ka. 
pamıa ve bu hudud üzerinde münakalütı 
mcnetmlatlr. 

Çekoslovak CUmhurrelsl Benee'in isti
fa edeceği yolunda bazı ıı:ıyialar ortaya 
atılmı~tır. Londrada çıkan Deyli Ekspres 
gueteslnln buna dair ha\'adlsl, §aylaları 
teyid eder mahiyettedir. 

H ltler 
Macar ba şvekil i ve Ha

riciye nazrr i le görüştü 
Berlln, 20 (A.A.) - D. N. B. AjM· 

BI bildiriyor: 1 
Macar b&§vekili 1mredi ile hariciye 

nuın Kanya, bu sabah Berhştcsgade· 
ne gelmi&lcr ve Alman hariciye nazı
n Fon Ribbentr<>p da hazır bulunduğu 
haldo Hitlerle görti&milşlerdir. 

Münib, 20 (A.A.) - Macaristan ba§ 
vekili lmredi ile Kanyanın Hitlerin hu 
susi tayyaresine binerek mumaileyhin 
davetine icabet ettikleri öğrenilmekte· 
dir. 
Diğer cihetten söylendiğine göre. 

naip Horthy henüz şarki Pnısyada bu· 
lunmakta ve Göring ile birlikte ava 
çıkmaktadır. 

Moretal Görhı.g ile Macar de\•lct 

reisi arasında yapılan bir görtişmeyi f 
mUteakıp Hitlcrin tmredy ile de Kan· 
yayı nezdine davet ettiği söylenmek- 1 
tedir. Evvelce Polonya ile İtalyanın 1 

mUzahcrctini temin etmiş olan Macar 
hükümeti şimdi de müzakerelere gir· 
medcn evvel Almanyanın müzahereti· 
ni temin etmiş bulunmaktadır. 

Derlln, 20 (A.A.) - Berhştesga 

dende Marıır başvckllini J, hariciye 
naztrının Hitlcrlc yaptığı konuşma 

hakkında D. N. B. ajansının siyası 
ma.hfildcm öğrendiğine göre. bu mu· 
18.katta. Çekoslovak meselesi gerek SU 
det Almanları bakımından, gerek Ma
car elrnlliyetlcri bakımından milzakere 
edilmiştir. 

Macar nazırları, öğle yemeğini Hlt· 
lerle yemişler ve ak~am üzeri tekrar 
Budapeşteye dönmüşlerdir. 

Berlin, 20 (A.A.) - Ecnebi memle· 
ketlere tahsis edilen bir Alman ha. 
berine göre, Hitler, Macar başvekili 

!mredi ve Macaristan hariciye nazırı 
de Kanya arasında vukubufan görüş. 
melerde Fon Ribbentrop da hazır bu. 
lunmuştur. 

Ayni haberde tasrih edildiğine göre, 
Obersalzbergde Hitler, İmredi ve 
Kanya arasında yapİlan ncktainazar 
teatisi esnasında Çekoslovak mesele. 
sinden bahsedilmi§tir. 

Siyasi mahfellcr Çekoslovak mesele. 
sinin SUdet Alman ve Macar ekalli. 
yeti bakımından tetkik edildiğini tas· 
rih cylemektedirler. 

Macar devlet adamları dUn sabah 
saat 10,30 da Frcilassinı: civarında 

kılin Einringe gelmişler ve saat 11 de 

Hitler tarafından 8ğlc yemeğine da. 
vet edilmi§lerdir. 

Öğleden sonra Macar başvekili l. 
le hariciye nazırı tayyare ile Budapef. 
teye dönmü§lerdir. 

Varşova, 20 (A.A.) - Siyasi mah~ 
fiJler B<'kin naip Horthy ve mareıaı 
Göring ile görUame'k üzere yakında 

şimali Prusyaya, Dominterne gideceği 
hakkındaki haberleri ne teyit, ne de 
tekzip etmektedirler. 

Macaristanın Vargova elçisinin bu. 
gün Beck tarafından kabul edilmesi 
siyasi mahfillerde bu haberleri teyit 
eden bir iıaret mahiyetinde telakki 
edilmektedir. 

P o lcnva 
Çekoslovakyadaki eka lli
yetler lehine teşebbüse 

girişti 
Var§Ova, 20 (A. A.) - Gazeteler, hu

susut nUshalar çıkartarak, Polonyalı gö
nüllü mUfrczclerin hududu işgal ettiği
ni yazıyorlar. 

Kurjer Pornnny, bu tedbire Çekler ta. 
rafından hududda yapılan askeri hazır
lıklar üzerine mUracaat edildiğini tasrih 
eylemektedir. 

Vareova, 20 (A. A.) - Pat ajansı 
Polonya hUkumelinin cumartesi gUnü 
Paris ve Londrada Çckoslovakyad:ıki 
Polonyalı ekalliyet lehine tcfjebbüste 
bulunrnus olduğunu teyit etmektedir. 

Polonya hükumeti verdiği notada, 
Polonya ckulliyctleri davasının Südet 
Almanları davasının ayni olduğu ve 
ayni suretle halledilmesi icap ettiğini 
tasrih eylemektedir. 

Var§Ova, 20 (A.A.) - Pat ajansı 

tebliğ ediyor: 
.. l{urjer Porrani., gazetesi. Çckos· 

lovak meselesi hakkr;dn hariciye ne
zaretinden mülhem olarak yazdığı bir 
makalede, bugünkü vaziyeti intnç eden 
\'C ilerde de ayni neticeleri verecek o· 
lnn eski hataların \'e fena usullerin tek 
rar edilmemesi lüzumunu ileri sürüyor 
\'e diyor ki : 

1919 ve 1920 de merke1J Avrupa bir 
müstemleke muamelesine uğradı . .Ma· 
cnristanm uğradığı haksızlık, bugün -
kü buhranı doğurmuş ve üç milyon Al 
rnanın Çekoslovakyaya veri lmesi de bu 
gün eahlt olduğumuz infilakı intaç et
mietir. 

1920 Spa konferansı, Polonyalı e· 
kalliyetlerin Polonya devleti ile birleş il 
mek haklarını nazarı itibara almamıe· 

trr. 1 
O znman kurulan bu !lıstem, 20 ıene 

sonra iflas etmi_ş bulunuyor. Hnlbuki 
bazı kimseler görüyoruz ki, mazinin 
hatalarını mümasil yeni hatalarla ta· 
mir etmek istiyorlar.Yeniden Paris ve 
Londra Avrupanın bu kısmında bir 
müstemleke mevzuubahis oluyormu§
casına hareket etmektedir. Bu mınta· 
kanın menfaat ve ihtlyaçları, hiç he· 
J3aba katılmıyor. F_,ğer iflas etmie bu· 
lunan ve bütUn Avrupayı dehııctli bir 
sarsıntı tehlikesi karşısında. bırakan 

bu usullere yeniden müracaat olunursa 
netice yine ayni olacaktır. Yalnız şu 

farkla ki, yirmi seneden daha kısa bir 
zamanda patla.k verecektir. 

1920 ile bugün arasmdaki fark, o 
kadar sarihtir ki, bu ciheti görmemeğc 
imkan yoktur. Polonya hükumeti, Po
lonya menfaatleri bnkımmdan teşcb • 
büste bulunarak icap eden ihtarı yap 
mıştır. 

BugUnkU Polonyanın kendi iştiraki · 
olmaksızın karnrlaştırılacak bir siya· 

1 

sete {ilet olacağını far~nler, vahim 
bir hataya düşeceklerini ve bu hata· 
nm neticelerini çok pahalı ödeyecek- • 
!erini bilmeleri lazımdır. 

Berlin. 20 (A.A.) - Birle§ik Po· 
lonya mahfillerinde söylendiğine göre, 
Berlindeki Polonya sefirinin Berchtes· 
gadende Hitleri ziyaretine müvazi oıa 
rnk Varşovadan verilen talimat üzeri· 
ne bir kere daha anlaşılması için Pa
ris, Londra ve Homa nezdinde te§eb· 
bUslerdc bulunmu.~tur. 

Diğer cihetten Hitler ile Polonya 
sefirinin bu m~lede Almanya ile Po· 
lonyanın ittihaz edecekleri tarzı hare· 
ket hakkında göril§tükleri muhakkak 
addedilmektedir. 

Paris, 20 (A. A.) - Hariciye nazın 

Bonnet, Polonya elçisini kabul etmi§ttr. 
Gl:SrU~me esnasında elçi, hilkfımetinin 

Çekoslovakyadaki Polonya akalliyeU hak
kında lhtirazl kayıtlar dermeyan ettiği. 

ni bildirmiştir. 
Bonnet, keyfiy<ıti not ettiği cevabını 

vermi:ıtlr. 

Lon d rada 
Endişeler baş gösterdi 

• Londra, 20 (A.A.) - Çekoslovak 
meselesinde Macaristan ve Polenya ta. 
rafından ittihaı edilen hattı hareket 
İngiliz mahfcllerinde endişe tevlit 
etmektedir. Bugün yapılan ıörüımeler, 
Macaristamn Almanya ile birlikte ha
reket ettiği kanaatini tevlit etmiştir. 

Harekete geçmek tehdidinden ziya. 
de prensip itibarile bir cephe mahi. 
yetinde olan Polonyanın tar.tı hareke .. 
ti Beck ile Göring araııında yakında 
yapılacağı söylenen mülakata rağmen 
endi§e ile karşılanmaktadır. 

A lman ordusu 
Sonbahar manevralarına 

başiadı 
K8nlgııberg, 20 (A. A.) - Birinci Al. 

man ordusu sonbahar manevraları oarkl 
Pruııyada kfıin Angerab, Goldap ve treu
burs rnıntakalarında baıılamı§ttr. 

Manevralarda, kara ordusu kumandanı 
genorııl Brauuchtseb ile birlikte İtalyan, 

Macar, İspanyol, İsveç, İs\'içre. Türk, 
Bulgar, Yunan, Danimarkalt, Finlandi
yalı, Estonyalı, Norveçli ve Hollandalı 

birçok subaylar da hazır bulunmaktadır. 

Sovyetıer 
Nevyork, 20 (A. A.) - Nevyork Timcı 

gazetesinin Berlindcn istlhbarına göre1 

Bcrlindckl Sovyet elçiliğinden bir Al • 
man • Çekoslovak harbi takdirinde Sov. 
yetıcrin nasıl bir hattı hareket ittihaz e
deceği sorulmue, buna cevaben, Sovyet .. 
lerin Çckoılovakya ile bağlılığı 1''r nsa
ntn llynl bRğlılığı gösterme!lne miltcvak 
kıf olduğunu bildirmiştir. 

Suriye ka binc5i isti fa edecek 
Borut, 20 (A. A.) - Gazeller, Fran-

111z Suriye fc,·kalade komiseri de Marte
lin beyanatını ne:ırctmektedlr. 

Bu beyanata nazaran, Fransız • Suri
ye muahedesi yeni müzakerelerden ve a
kalllyetlor meselesinin hallinden sonra 
imza edilecek, LUbnan do\'letinin hu
dudlan da değigmiyecektir. 

Bu beyanat burada hotnut.euıluk uyan
dırm11tır. Surive kabinesinin istifa~ıı bek
leniyor. 

!1 EYLUI; - '1938 
>$# 

lngilter<'dc yapılan karnaval şenliklerinde mis Barbara Rayd karnaval 
kraliçesi seçilmiştir. 18 yaşındaki bu genç kıza •kraliçelik., tacını c:inun3 nr· 
tistlerinden mis Çili Buşye giydirmiştir. 

~-------------------------------------------------------
!ldıtiAa 

Blöf yapaca k 
zamanda deği li z! 

bnşka, kullanrlan kelimeler ne ol~ 
olsun bu sözlerle verHmesi l~z1ı:ngt tO 
bir kanaat vardır ki, o da bunlarJlldlf· 
büyük bir ciddiyetle söylendiği ,,. 
Blöf yapacak bir zamanda bulunfll 

gır Baştarafı 5 incidı 
ğımız ve m~ni ol:ı.bilecekısek nasıl ola· 
cağımızdır. 

İngiliz hUkümcti, arkasındaki yek· 
vücut bir milletten kuvvet alarak. ga
yet ka.t'l olarak bildirdi: Mevzii kal· 
mıye.n bir muharebe koparsa İngiltere, 
bu harbe hemen hemen muhakkak bir 
surette kart§acaktır. 

Fakat bir harp olursa ihtimal ki, 
bizde i&tirak ederiz demek kafi değil· 
dir. Her 3eyden evvel lfız.ım olan şey, 
bu harbin çıkmasına mAni olmaktır. 

İ§e blzzıit Çemberlaynm müdahale 
etmesi ve Hitlcrle görüşmek Uzere 
Berhtcsgadene gitmesi bugünkü vazi· 
yetin vahametini hiçbir ııekllde deği§
tlrmig olmuyor. 

Fakat bu heyecanlr mUdahale bize 
bir Umtt veriyor: Garpteki demokrat 
milletlerin nazi Almanyruıımn tehdit 
ve §iddetlerlne mukavemet göstereme· 
dikleri günler artık geçmiştir. 

Diplomasinin nazik ve ölçillU sözleri, 
bu sözlerdeki incelikler ve jhtiynt, nas· 
yonal sosyalizmin her §eye hazır şefle· 
rine karşı kullanılamaz. Onlara yalnız 
en a.~ık. en doğrudan doğruya, en sert 
kelimelerle hitap etmek ister. Bundan 

~r~ ~ 
Sulh için bu kadar büyük bir 5ll ııct 

la çalışmış olan devlet adamlarını ~· 
kes sever. Fakat kendi kendlmifıl' 11• 
rabileccğlmiz bir sual var: Acab:! 

0 
t• 

ııe 
!ar, daha zaman varken, bazı hllrc tıli' 
lcrde bulunsalar etrafımızdaki tc ( 
keyi arttırmış olacaklar mıdır '1 rJ

111
• 

selıl, lnglltere, Fransa ve Rusya. gı .,, 
di bile, bizuıt Hillere mü~tcrek ,·t50' 

ayrı nyrı, fakat ayni zamanda bir ti~ 
ta verseler ve Çekoslovakyaya hucıı J( 
ederse hep beraber harekete geçe~ııı· 
lot'lnl bildlrsölor, ayni zamando. C 11, 
hurreisi Ruzvelt Amerika Birle: U~ 
devletlerinin de bu ~otaya - ve b~t ıı 
neticelerine - mUzahlr bulundu~!' 
ilim etse, :ı.annederim ki, medeni~'~ 
mi:r.l mahvedecek bir muharebeY~ t bit 
bfr katiyetle değılse bile, büyiıl< 
ihtımnlle mft.ni olmak kabil oıur. -el 

O hnlde lf.!hlikC'lere P.tılmadan e';~ 
en fena neticenin meydana geıı:ne!;er 
neye bekliyoruz? Harp olursa z! e: 
kıı.zanmnk i~in giriı;ıeceğimiz tehll!( 

--- Atatürkle ··- ···· lere suth için girıfiemez miyiz? utıe 
Kral JorJ· arasında ~ önümuzaeki zamanı da teredd ~ 

• geçirirsek \"C harp çıkttrsa - es~s / 
Ankara, 20 (A. A.) - Prens~ pek ynkında çıkması muhtemeldir~ 

Connaught'un \'Ofatı mUnaecbctiylc, i pi&mnnlıklar ne kadar boş, insanlJ!;r 
Rl!isicUmhur AtatUrk ile İngiltere 1 düşeceği facia ne müthiş olacaV, 
Kralı Altıncı Georrre arasında aeağı- : •'ı 
daki telgraflar teati edilı:niuUr: ıs : •••••••• • • ••• •• • • • • • • • • ••" : 

Majestf Altıncı Gtorge • i 19 3 8 ı 
Lo~ra ı • ' 

Majcatenizin Prenı Arthur de 1 : Rosı·mıı· Hafl8 ~ 
Connaught'un §81\Bında nğradığı ziyaı i. : ~ : 

• "I 1 ' bil>i1k bir teessürle haber aldun. Ma· i : u ecmuasını aldınız 011 S 
tcmlerinc bütün snmimlyctimle isti- 1 ı : Bu mecmua ~ 
rak etmoktc .oldu~uma inanmalannr ~ : ~ 
ve en aerin tazi.rcıcrimin ifadesini ı : Ucuz ve tam manasile 1 
kabul buyurmalarını majestelerinden i : . S 
rica ederim. i : B ı r " Ev ~ 

Türkiye Rcisicıtnıhuru ~ : d 1 
J\, AtatUrk ~ : mecmuası Jf . ~ 
Ankara : • " 'ıJ ! . • s· k k k' . k e •• ,. 

Prens Arthur de Conna.ught'un mü- : • ıze o uma zev ını verece v • , 
• • • • • • 1 d w • 1 • ecz11" ' eS!if vefatı mUnasebeliyle gönderi· ~ : evınız ıçı~ a ıgınız ev ış erı :rıı ııııt• 1 

len teessUr mesajınızdan fcvka.lfıdc : • alarma yuksek para vermekten .,. ı 
ı • k 1· tal"r ' 

mütehassis olarak, lutufkar taziyetle- i : tara~a v~. e_ ınizc!e .her z~n .. ff- S 
rinlıc bUtün samimiyetimle teeckkür : : cdebıleccgınız kendı kcndınıze 0~ • : 

ederim. : ı' : ncbilcceğiniz ı talyanro dersterı"'" ~ 
George 1 : bulunmasına yanyacaktır ••''' 

•••nnn••H•••••"HU••••nn•unn•.,.ı•n••ıH..,..•• •••••••••••••••• • ••······ 
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~v~ft~:ISTANBUL HARİCi ASKERi . 
- KITAATI iLANLARI '· -~ 

Kıtası Cinsı Miktarı M. Bedel t. Te. Ek. Şe. Tarih Saat 
ton lira lira 

Babaeski SV .A. Yulaf 720 35280 2656 Kapalı 22-9-938 15 
Top. TB. Yulaf 360 17280 1336,50 Kapalı 22-9.938 15 
Yukarda yazılı Tilin birliklerinin yulaflanna ihale günü talip çıkmadı~dan 

tekrar isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2·3 cü maddelerinde yazılı vesikalarla birlik· 
te ihale günü ihale ~atinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Lüleburgaz-
da Tüm. satmalma komisyonuna vemıeleri. (365) (6151) . 

• •• 
207 ,000 kilo un kapalı ı:arfla eksiltme. 

Ye konulm~. İhalesi 23·9-938 saat 16 
da yapılacaktır. Buna ait §8rtname ve 
evs:ıı ile taksit mikdarlannı gösterir cet· 
Veli İstanbul levazım Amirliği satmalma 
kornisyonunda görebilirler. Muhammen 
bedeli 28980 lira. llk teminatı 2173 lira 
50 kuru~tur. isteklilerin kanuni vesikala· 
rile beraber teklifierint ihale saatindn 
bir saat ~el Killste Da~ alayı satına!. 
rna komisyonuna vermeleri. (373) (6179) 

••• 
Kırklareli Tümen birlikleri eratının 

kapalı zarfla ekıiltmeye konulan 160 
ton bulgur 20. 7 .938 tarihinde ihalesi 
Yapılmı§ iıe de makamdan muayyen 
rrtliddet zarfında emir alınamadığından 
l'llUteahhidi istinkaf etmiştir. Bu geçen 
l'llüddet zarfında Tümen ihtiyacı için 
P&zarlıkla satın alınan miktar tenzil e
clUerek bakiye kalan 130.000 kilo bul -
ıur yeniden kapalı zarfla eksiltmeye 
ltonmuıtur. Beher kilosunun muham • 
lhen fiyatı 14 kurut elup ilk teminatı 
1365 liradır. thaleıi 24.9.938 cumartesi 
ıtınn aaat 11 dedir. istekliler prtna -
!'nesini hergUn Tümen satınalama ko
l'lllsyonunda görebilirler. Taliplerin ka 
llunun 2, 3 Uncu maddelerindeki veaa
i kile teminat mektuplarını havi zarf • 
1-nnı belli giln ve saatten en u bir ıaat 
t?veline kadar Tümen ıatmalma ko
lııisyonuna vermeleri. (364) (6150) 

• • • 
Adanadaki birliklerin ıhtiyacı ıçın 

3iOQ()o kilo ekmeklik un mukaveleye bağ 
!anacaktır. Muhammen tutan 43200 lira· 
dır. Unun şartnamesi hergün Tüın satın 
alına komisyonunda görülebilir •. Eksilt
nıe 23-9-938 cuma günü saat 16 da kapa· 
lı zarfla Adana Tümen kararıAhmdaki 
._tıoalma komisyonunda yapılacaktır. 
İlk temtnab 1240 liradır. Talipler teklif 
lrlektuptanru en az lhale aaatinden bh 
saat evvel komisyona vermJı bulunacak· 
lantır. Taliplerin ticam odasında mukay 
Yet olduklarına dair vesikalannı tekili 
lnektuplannm içerisine koymalan Jlmn· 
drr. (366) f6152) 

• • • 
Pınarhisar ıamisonunwı 79 ton sı-

lır eti kapalı zarfla ekeiltmeye konul. 
l!ıu§tur. Eksiltmesi 17-10--938 ve 
&aat 17 de yapılacaktır. Muhammen 
htdeu 19J.55 lira, ilk teminatı 1452 li. 
ltc:ftr. Mektuplar saat 16 ya kadar ka. 
blll olunur. Taliplerin bildirilen gün ve 
~tte Vizede Aslsert Satınalma Ko
~yonuna müracaatları ilAn clunur. 

(437) (6670) 

bllbiyedeki kıtutm ihtiyacı olan 
532,000 kilo kuru otun 14-EylUl-93.s 
gUnU kapalı urf uıulile eksiltmesi ya
pılmak Jhım gelmekte ise de istekli çık. 
madığınclan 14-Eylül-938 günUnden 
itibaren bir ay içinde pazarlığa bırakıl
mıştır. tlk pazarlık 23-Eylül-938 cu. 
ma gUnU saat 16,30 da yapılacaktır. 

.Muhammen tutarı 18620 lira olup ilk 
teminatı 1397 liradır. Şartnamesi İstan
bul, Ankara levuım imirlikleri ve ls
lAhiyede Tuğay Satınalma komisyonla. 
rındadır. hteklilerin muayyen vaktin. 
de komisyonda bulunmaları. 

islahiyedeki kıtaatm ihtiyacı olan 
19700 'kilo aadeyağın 12-Eylül-938 
pazartesi günü kapalı .zarf usulile eksilt 
mesi yapılmak lbımgelmekte ise de is. 
tekli gelmediğinden 12-9-938 tarl· 
binden itibaren bir ay içinde pazarlığa 
konulmu§tur. tık pazarlık 23.EUylUl • 
938 cuma gilnil saat 15,30 da yap~ 
caktır. Muhammen tutarı 18715 lira o. 
lup ilk teminatı 1404 liradır. Şartna· 
meıi Ankara, btanbul Levazım amirlik· 
leri ve lallhiyede Tuğay Satınalma ko, 
miıyonlanndadır. lsteldiler mezkur gün 
ve saatte komisyonda bulunmaları. 

(436) (6669) 

• • • 
Çanakkale mUıtahkem mevki birlik. 

Jeri için bir ıaraJ kıprur zarf usulilo 
eksiltmeye konulmuıtur. İhalesi 22.9 · 
938 pe11embe günü sat 17 de Çanak· 
kale mUstahkem mevki satmalma 
komisyonunda yapılacaktır. Bir ga. 
rajın ke§if beledi 27723 lira 39 
kurut olup muvakkat teminatı 

2079 lira 30 kuru§tur. Yaptınla. 

cak bir ıarajın inşaata ait pl!n, ke§if, 
tediye, tartları umumi ve f cnni ve hu. 
aull tutnameleri Ankara ve iatanbuJ 
Jnanm &mlrliği satınalma 'komisyonun• 
da ve mUıtahkem mevki utınalma ko. 
miayonunda görülebilir. Plin ve aaireyt 
illve edilmek Uzere bir ıaraja ait tedi. 
ye ıırtnamui ek şartname ve temel taf 
ailit pllnı Anl:ara ve !stanbul levazım 
lmirliği aatınalma komisyonuna ıönde. 
rilmiştir. Ve bir nüshası da müstahkem 
mevki satınalma komisyonunda ahko· 
nulmu§tur. isteklilerin 2490 sayılı ka. 
nunda yazılı vesikalarla bu miktar it; 
muvaffakıyetle yapmış olduklarına dair 
vesika ve Nafıa Vekaletinin ehliyet w 
mU~eahhitlik vesikalarile muvakkat te. 
minatı yatırdıklarına dair makbuz veya 
banka mektuplarile beraber teklif mek. 
tuplarını havi kapalı ve milhUrlü zarf4 

lar ihale gUnU olan 22-9-~38 perıem
be gilnU ıaat 16 ya ka.dar Çanakkalt 
müstahkem mevki utınalma komisyo. 
nuna makbuz mukabilinde tealiın edil 
melidir. Poetada olan ıecikmeler kabul 
e1ı!me.r:. %arflann kllıadmda ptln v• 
Jı:epfleri tadil mahiyetindeki teklifler 
kabul edilmez. (361) (6147) 

İzmir Müstahkem Mevki hastanesi 
içizı 36000 kilo kesilmit koyun eti iba. 
leaı kapalı zarfla eksiltmeye konul. 
'nuıtur. thaleei 7-l0-9SS cuma rU. 
lll aaat 16 da bmir 111 üıtahkem Mev· 
~ Satınaıma Komisyonunda yapılacak· 
tır. Tahmin edilen tutarı 15480 lira, 

lltt teminatı ı ı 6 ı liradır. Şartnamesi ıro. 

1 

... H ... A-·Y--A···T ...... M--l·"·B·-U·--!-
~isyonda görülebilir. tate'kliler Ticaret 
Odasında kayıtlı olduklarına dair vesL 
... ıöıtermelı: mecburiyetindedirler. Roman 
~tmeye iıtirak edecekler 2490 sayı.. H. Ra sn m US 

HABF.H - l\'k!"m uoefftn 

On binlerce kiıi 
memnuniyetle 

MAZON kullanı • 
yor ve tavsiye 

ediyorlar. 

KABIZLIGI 

defeder, HAZMI düzel. 
tir. MiDE ve BARSAK-ı 
ları boplbr. Vücude fe
rahlık verir. HAZIM.I 
SiZLiK Te EKŞILtGI 
giderir. Almmaıı gayet 

litiltir. 

MAZON 
MZY'VATUZU 

q bnunun 2, 3 ilncD maddelerinde ve 
1
1 

llttııameainde yuılı veaibJırile temi· Kitap halinde çıkb. 1 ~j 
"-t 1arıru Fiatı 30 kom§ ~ Geıı "'9 teklif mektup ihale saatin- T•wm yeri: Ankara cedd. VAKiT 5 .. "' 

'ıi_·,_:_ı_-:_n:_~_r :8.,.ıa_!ıı_evv_r_.;_~_:. __ ~_;_;_ı°"_n_: .... v_er_. _ı ____ Y_u_rd_u_,_v_A_K_•_T_Ki_ta_.,W __ ~ __ ı ~ OLANİ5(RAN~ 
., '" ' '' ıı '1" 

'·.ııı,,;: .l·ı:~:ı1!:': 1 lııı!l, 

Türk 
BüYüK 

---Hava Kurumu 
UNiNY. 

P i YANGOSU 
6 1DC1 kepde: 11 3lrlndtqrin 038 dedir 

~Uyük ik ramiye 200.000 lirad1r 
Bundan bqka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık ikra

lllıl1elede (50.000 Ye 200.000) liralık iki adet mllklfat vardır. 

Memur ve müstahdem 
aranıyor 

Bir muhasib, bir daktilo, bir depo me. 
munı, bir telefoncu ve bir bllro garso
nuna ihtiyaç vardır. l.stiyenlerin muh-

,' ' • , 1 ' ' ı lif ıq 1 • ıı,' 1 il ı•ıı ! t: ııı l 

! ' ' ' ' 11 ! 1 i ~ ! ! 1 ' ' ' ' 1 ı il ! 

11 tasar tercUmelhallerl, tahsil derecele
! r1, ve blr adet fotoğraflarile İstanbul 

-( 143 posta kut;:;;; mümaalluı. ı1 

ır 

ı - 15·9-938 tarihinde açık eksiltme suretile yapılan mlinaka a ma tahp 
çıkmadığından 26-9-938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 11,30 da pazar 
lıkla alınmak üzere münakasaya konulan 22000 kilo muhtelif cins yaş seb· 

zenin tahmin edilen 1493 lira 50 kuruştur. 
2 - Muvakkat teminatı 112 lira 01 kuruş olup şartnamesi hergün komis· 

yondan parasız olarak alınabilir. 
3 - İsteklilerin belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyon baş

kanlığına müracaatları. (660) 

• •• 
1 - Tahmin edilen bedeli 55.104 lira 50 kuruş olan 55000 kilo sadeyağı 

1 ilkteşrin 938 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 11.30 da kapalı zarfla 
alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 4007 lira 23 kuruş olup şartnamesi bergün ko· 
misyondan 276 kuruş mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evYeline kadar 
Kasımpa~ada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. (6338) 

lstaobul Defterdarlığından : 
Gayrimübadillik sıfatı, Mülga Muhtelit Mübadele Komisyonunca tasdik 

edilmi~ olan hak sahiplerinden Yunanistanda biraktıklan gayrimenkul malla· 
ra kıymet takdiri için e\-Velce (Gayrimüb3diller takdiri kıymet komisyonuna) 
veya 11·10-934 tarihli kararname dairesinde ll·lo-934 tarihine kadar mülga 
Gayrimübadiller komisyonuna mürncaat etmiş ve; 
A- Gayrimilbadillik vesikasını ve tasarruf evrakını ibraz ve tevdi etmemi 
olmaları, 

B -Bu vesikaların komisyonca noksan veya muallel görfilerek kendilerin· 
den istenilen malfunatı vermemiş bulunmaları, hasebile mallanna kıymet tak· 

dir edilmemiş olanlarla takdir edilmiş olan kıymetlere karşı temyiz komisyo
nuna veya Şılrayı Devlete itiraz edip de henüz bu itiraılan neticelenmiş 

bulunmıyanlann lstanbulda Galatada Bahtiyar hanında ifayı \'Clzife eden 
<Gayrimübadil işleri Tasfiye bürosu) unda müteşekkil Gayri mübadiller Tak· 
diri kıymet komisyonuna 15 teşrinievvel 938 tarihine kadar müracaatla kendi· 
!erinden istenecek vesika, malılrnat ve izahatı vermeleri ve müracaatları mu· 

kabilinde vesika almalan ilin olunur. (6422) 

P. T. T. Levazım MDdUrlOğUnden: 
1 - ldare ihtiyaa için satın alınacak 30 tane mahruti çadır açık eksiltmeye koa. 

mu_stur. 
2 - Muhammen bedel (2300) lira mu vakkat teminatı (172,5) liradır. 
3 - Eksiltme 3(}9-938 tarihine müsa dif cuma günü saat 15 de Ankarada P.T.T. 

Umum Müdürlüğü binasındaki satmalma komisyonunda yapılacaktır. 
4- lsteklilerin muvakkat teminat makbuzu ile kanuni vesaiki hlmilen mezkdr 

gün ve saatte Satmalma komisyonuna mil racaatlar. 
5 - Şartnameler, Ankara P.T.T. le vumı ve lstanbulda Beyollunda P.T.T. 

Jevaıım ayniyat §ubesi müdürlüklerinden parasız verilir. (3670) <6401) 

1 Levazım Amirliği satınalma komisyonu ilinlan 
~-----------

1 
Levazım A. ne bağlı müessesat i~ 

Osram. Filips. Tungsram markalı ampOl· 
terden 1550 adet ampul 22·9.938 pervem
be günü saat 15 de Tophanede tst. Lv. 
Sa. Al. Ko. da pazarlıkla eksiltmesi yapı· 
Jacaktır. Tahmin bedeli 610 lira 75 kunıı 
tur. Teminatı 61 kunı§tur. isteklilerin 
belli saatte komisyona gelme!eri. <6469) 

• • * 
Yedek Subay okulu için 300 adet ders

hane sırasının 22·9.938 perşembe günü 
saat 15,30 da Tophanede tst. Lv. Sa. Al. 
Ko. da paıarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 3500 liradır. Teminatı 525 
liradır. Sartname ve resimleri Ko. da gö
rülebilir. isteklilerin kanuni vesikalarla 
belli saatte Ko. na gelmeleri. (6470) 

• • • 
Ordu aıbhiyeıi için alınacak bet çeıit 

radyom emlihı 3 /1 teşrin /938 pazar
tesi günü aaat 15 de Tophanede Lv. 
A. Satın alma Ko. da açık e'biltme ile 
alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
2131 lira 50 kuru§ ilk teminatı 159 lira 
86 kuru§tur. Şartnamesi Kc. da görille
bilir. isteklilerin kanuni vesikalarla be. 
rabcr betli saatte Ko. na gelmeleri. 

(203) (6511) 

• • • 
Tophane Fındıklıda birikmiı olan 

1220 kilo kadar elı:mek Jmmtıeı ve kL 
sıntıamm puarblı:la ebiltmesi 29-9 
938 per§embe günü saat 14,30 da Top. 
hanede Levazım tmirliği satınalma ko. 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be. 
deli 15 lira 25 kuruştur. Teminatı 229 
kuruştur. İsteklilerin belli uatte ko
misyona gelmeleri. (230) (6665). 

* ... 
8800 kilo salça 7-10-938 cuma gU· 

nü saat 14,30 Tophanede İstanbul Le
vazım imirliği aatmalma komiıy<:nunda 
ciçık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 2200 liradır. ilk teminatı 165 li. 
radır. Şartnamesi komiıyonda ıörUle. 

bilir. isteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber belli saatte komisyona gelme. 
teri. (231) (6666) . . .. 

3-0,000 kilo kalın ve yumu§ak çenber 
ve 30,000 adet balya to1tası 7-10-938 
cumart:ıi ıünü saat 15 de Tophanede 
İstanbul Levazım lnıirliği satınlma ko
misyonunda kapalı zarfla ekıUmeai ya· 

pılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
5790 lira. ilk teminatı 434 lira 25 ku. 
ruıtur. Şartname ve numuncci komll.. 
yonda c6rüleblllr. isteklilerin kanuni 
vcsikalarlle belli saatte komisyona ıel. 
meleri. (232) (6667) 

• • • 
5000 çift yemeni 7-10-938 cuma 

gUnU uat 15,30 Tophanede İltanbul 
Levazım &mirliği satmalma komiıyo

nunda kapalı zarfla e'Jcsiltmesi yapıla
caktrr. Tahmin bedeli 9500 liradır. tık 
teminatı 712 lira .50 kunıftur. Şartna. 
me ve numunni komisyonda görUleü.. 
lir. tstekWerin belli günde ve saatte ko. 
misyona gelmeleri. (233) (6668) 

• • • 
Bel kemeri yapmak üzere 280 kilo 

ruıan k8acle 28-9-938 ÇUJamba ıll· 
nil saat 15 de.Tophanede Istanbul Le
vunn amirliği satmalma komisyonun. 
da pazarlıkJa ebiltmesi yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 1400 liradır. ilk teminatı 
105 liradır. Şartnamesi ve numunesi ko.. 
miıycnda ıörillebilir. bteklilerin kamı. 
ni veıikalarile beraber belli saatte ko
misyona gelmeleri. (228) (6663) . . '~ 

Bir otobüa ile bir adet hapiı kamyo. 
nu 26-EylUl-938 pa.ıarteıi ıunu aa. 
at 14,30 da Tophanede İltan.bul Lcft· 
dm &mirllll atmalma komisyonunda 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. O
tobüsün tahmin bedeli 3500 lira, kam.. 

yonun 2400 liradır. Her ikisinin ilk te.. 
minatı 442 lira 50 kuruıtur. Şartname. 
ai komiıyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanun! veaikalarile beraber belli saatte 
komlıyona gelmeleri. (229) (6664) 

p••·• BiÇKi ve DiKiŞ•• '\ 
Esaslı öğretip musa.ddak diploma 

veren 

"1ektar K. Zarukyao 
Talebe kaydına baflamııtır. Pazar
dan maada hcrglln 9 · 12 ve 14. 18 e 

1 
kadar müracaat kabul olunur. Ad· 
rea: Beyoflu Altmbaklcal Babn 
caddesi No. 63. 

11111111•••• ... 5 ··-11-;n:--19 



G"zellik ve sıhhat için ilk şart 

kullanmaktır 

R 
Di$1eri 

Dişrer çehreyi 

güzelleştirir 

Rr\DYOLiN 
DiŞLERi 

Dişler mideyi 
sağlamlaştırır 

11mm • ıaaaa:m::--.. :::::..-..:.-::::::::::-::::::::::::ı-.. ••• ----. 

RADYOLtN diıleri temizler ve parlatır, mikroplan 
yüzde yüz öldürür, di etlerini besliyerek hastalan-

HABER - Aksam poeıaaı ll EYLUL-1938 ~ 

malarına mani olur, ağız kokusunu keser. I 
~www::-.......... =n.=ıa:t: ±:: ı matıu::. ı: ıı ====a:m:::.wwwr. .. _; .w:=arW-
::::=::::.-==:::::::::::::::::::::;-::e:;:;=z•r•••... ::1 a:=.:::::-.:~ _ 

Biçki ve Dikiş Yurdu ı 
M OdUrU ı A nna Peçaropulo 

Selçuk Biçki O.kulundan diplomalı vcı lise memnu; g 
Maarifçe muc ddak diploma verilir. il 

Mektebe pazardan haşka Mr gün eruı.t 9 dan 17 ,-o 1 
kadar kayıt muemeleıi yapılır. 

Adres: Beyoilu Boıtanablıı: No. 23. 
Münipbey apart. daire • 

a::::::::==============================ı=====ı==-ı·====----====~ 

Her timu yanıklhl', kan çıbanları, traş yaraları, memei iltihapları ve rii 
çatlaktan, koltuk altı çıba.nları, dolama, akneler, çocukların ve büyük-E:-4 
lerin her tUrIU '<!eri iltihaplan. =~ 

VlROZA en çabuk ve en emin bir .surette tedavi eder. -· 

• .. Kiralık ev • 
~antaşmda Silleyman Nazif sokağında 52 No. Iu ev acele kiralıktır. Her ı 

türlü konfor 5 oda. İçindekilere müracaat 

~ ULViV ~ . ... ~ 
1 BIÇKt ve DlKtŞ YURDU 

En son ve en kolay metotlarla mükemmel BiÇKi ve DiKiŞ öğreti-

1 lir. Tahsil müddeti 10 aydır. 
Müracaat: BEYOGLU Tepebaşt No. 103 Bay Murat apartımam No. 2. 

. . . . ' 

_ lsl'aııbul Belediyesi · Jlaıılaı·ı 
. . ' 

- . ' 

Muhammen bedeli llk teminatı 
Di~ ruAt.I 55,85 4,19 

Cemli llAt 16,80 1,26 
Diişkünlemine Ulzumu olan yukarda muhammen bedelleri yazılı dis ve 

cerraht Arnt ayn ayn pazarlığa konulmustur. Listeleri levazım müdiirlüğünde 
görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektu· 
bile beraber 22-9-938 perşembe günü saat 14 buçukta Daim! Encümende bu
lunmalıdırlar. {6645) 

1-21 eylt11 i938;;.:;:tari;:::ilii~ım~efl'~m~mı~~~~~:::-n-:-::etirı.a toptan TJ, pera
kende 40, dağlıç etine toptan 37 ve perakende 42 kuruş azam! fiyat tayin edil
miştir. 

2 - Kıvırcık eti için tayin edilmiş olan toptan ve perakende azam! fi)'at
lar 21 eylfil 1938 tarihinden itibaren kaldmlını~tır. 

3 - Keyfiyet arn.kadarlarca bilinmek üzere ilan olunur. '{6665) 

AGA 851 \ 

Türkiye Umum satış deposu: Sultanhamam Hamdi Bey geçidi 46 - 56 NO· 
--~~~--~~~--~~~~------~ 

Kadıköy Hava Kurumu menfaatin 
23 I 9 I 938 CUMA GÜNÜ AKŞAMI 

JE fil\ IQ) 
Sazımrza ilavelerle beraber, KAVUKLU ALI ve ARKADAŞLARI TARAFINDAN 

YUNU, KARAGÖZ, KUKLA, Hokkabaz ve saire 

Gazinosu inci Çocuklannr sünnet 

Kadıköy ettirmek istiyenlerin 

müdüriyetine hcrgiln saat 16 dan 24 e kadar müracaatları 

·, __ ----- · __ ___ ' · ·. 

a~tük~ao Oü~®~ü 
Direktörlüğünden.· 

1 - tJk, orta ve lise kısımlanna yatıb ve yatısız, kız ve erkek talobe kaydına baılanmııtır. 

1 2 -lsteye~ere :~::.~;~:~:a::d;:ı:::::;: •::~:·: .Telefon: 

- 22534 

• 

ı Fredo Kolonyası 
Limon çiçeği kolonyası hasta olanlara hastalıktan kalkanlara hayat, şifa verir. Derecesi yüksek olan FREDO KOLONYASI 
tein birincidir. Sinire, çarpıntıya, bayaınlık ve ıinir hallerinde rubu okşıyan IAtif bir kokusu vnrdır. Bilılmum ıtriyat, tuhafiY' 
maftazalannda ve eczanelerde satılır. 


