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giliz Başvekili Hitlere telgraf çekerek 
~üstacelen görüşmek istediğini bildirdi 

Hitler; emberlaynı bugün __ ................................... -11 
Ve ki ler He eti~ 
llün uzun bir içtima~ ,-

ı 

i yaptı ~ . : 
l.E : . Ankara, 14 <A.A.)- He· i 
i yeti Vekile bugiin saat 18 ! 
Ede Başvekil Celal Bayarın 

-~ _.,... - . - -

Berçtesgadende bekliyor 
l~!!~~~e~!~?ıi:~a~~:1;:::;;;ı ÇemberJayn bu sabah Londradan hareket edecek 
· __ ......................... E g e r S ü d e t,l e r · 
Must~f-~ Ş~refin Çek HükQmetinin askerlik 

o umu davetine icabet etmediler 
\'uzan Asım Us 

Mustafa Şeref ve ölüm .•• Bu &ki ke.. 
limcyi iki gündür yanyana ıeetirip !bir 
türlü yazamıyonım. Çünkü ölümü ken· 
disine o kadar yakı§tırnmıyonım \"e 

bir türlü buna inanmak istemiyorum. 
Burdurun değerli mebusu, Atatürk 

rejiminin bu idealist ve fazıl e\•ladı 
daha bir ay evvel Yalovada idi. Sekiz 
on gün birlikte idik. Bir so&n ctra. 
fında kar ı karşıya öğle ve ak~ y • 

eklerini bcr-- ~ ye-dik. Q ::a:r~ b.:.r 
ayağında esen geç:mi! olan ehemmi. 
yetsiz bir romatizmadan başka sıhha. 
tinden hiçbir l§ikayeti yoldu. Hele kal. 
binde en küçük bir rahatsızlık hisset· 
tiği ağızından i itilmemi§tİ. Neşesi ta. 
mamen yerinde jdi. Konuşma mevzu. 
lan ıahsına değil, hep memleketin ha. 
yalına ve istikbaline aitti. Bazı gün. 
]erde yemek zamanlan haricinde hiç 
görünmezdi. O günlerde Otel Termal. 
deki odasına çekilirdi; hukuk ilmine, 
bilhassa idare hukuku ilmine rlair Av. 
nıpadnn getirttiği ıon ncşrjyat üzerin· 
de çalışıyordu. 

Yalovadan nynldıktnn ııonra ibirlkaç 
gün Park otelinde kalmış, ondan ıson. 
rn bir cün Yakncığa giccrck orada ıbir 
müddet istirahat .etmek istemiş. F · 
kat gönlünün istediği şekilde temiz 
ve rahat lbir yer bulaın:ıdığı için tek. 
rar lstanbula dönmüştü. Daha sonra 
da hayatından, gıhhatinden tamamen 
memr.un bir halde yine Ankamya git. 
mişti. 

işte bu hatıralar daha dün gibi cö. 
zümün önünde olduğu için ölümü ha· 
beri önünde mütehayyir dunıyorum. 

Muıtaf-a Şeref ort.amektep tahsilini 
lzmir idadisinde yapmıştır. Oradaki 
arkadaşlan kendisini yalnız ders.hane. 
lerde değil, tcncffüshanclcrdc c'!c elin. 
den kitap düşmeyen, gece gündüz dai.. 
ma çalışan zeki bir ta!a~::ı ohrak ta. 
nımışlardır. h:mir idadisini bitirdikten 
ıonra lstanbula gelerek H:ıkuk mek. 

, (Sonu Sa. 4 Sü '3.) 

···························-············-·· ... -...... " r. ••••••••••·•···•••••···•···•·•••··•••·····•·•••·•••···•· :: .. d Lteyecanh bir zubıta~i 
i~ rom anı i! .. ... .. .. .. .. .. .. 
H Dördüncü ~i .. .. .. .. 
H Mahküm H :: ı: .. .. 

Heniayn 
Heyeti murahhasaya tevdi olu

nan vazifenin geri ahndığını 

Runcima a bildirdi 

Südetier bir loplanbya gidiyorlar 
(Yazm 4 'Üncüde) 

Italyan heyeti dün geldi 
Müza, ere,wre bugün başlanıyor 

... ı· 

lj Bugün on bir ve on ikinci !~ cıırımı.r.c ~cıeıı tı111rm• tıcnret lıc) eti 

!! sahifelerimızde H Yem bır ticaret anlaşması hus~un. 
11 forma ha!inde !i da ticaret heyetimizle mü7:3-k~relere N . ~ girişecek ol~ ttnlya~ ~eyetı diln. P.a. 
ii venyoruz ı~ı lestina vapurılc şe~rımı~ ~~l~ı~tır. 
·i ••ı···::u:· ....................................... :u··= He~~cti, İstanbul Türkofıs mudürü B. 
• .. ... .. ........... - .... ·-· .. ---·-··· • 0 nı'll 7.h nt" h ~'><11nlığındaki h"r· ltcı 

il 

yet ile ltalyan sefarcthanesı erkanı 
karşılamı~tır. 

İtalyan heyeti. M. Massinin başkan
lığında bulunmaktadır. Heyet, Tokat· 
liyan otf'line misafir edilmiştir. llk 

(Sfmu 4 Sü 3) 

Hitler 

Prag, 14 (A.A.) - Südet mınlaka. 
SI üzerinden uçan İngiliz mü§ahitlcrin
den Suttan Pratt'm bindiği tayyareye 
tüfekle birkaç el ate§ edilmi§t r. Mü
§ahlt tahkikat yapmak Uz.ere gittiği 
Eğer'den avdet etmekte idi. Kurşun. 
lardan biri tayyarenin telnıesine isa. 
bet etmişse de kimse yaralanmamıştll'. 

Prag, 14 (A.A.) - Nazırlar meclisi 

saat 23.15 te dağılmıştır. Resmi maıi 
kamlar vaziyeti daha müsait addet· 
mcktedirler. lyi haber ala.n mahfell .. 
re göre meelbı; Südetıerle "'!neekfia 
mıntakalarda sUkfıııet teessüs eder et. 
mez mUzakerelere devam ed bileceği 
kanaatindedir. 

Prag, 14 (A.A.) - Cereyan eden 
(Sonu Sa. 4 Sü. 1) 

Yağmurlar ansızın bastırdı 

Çok sıcak geçen giinlcrJen sonra 
ev·velki gece sabaha karşı yağmur baş· 
lamıştı. Yağmur evvelki gün olduğu 

gibi dün de fasılalı bir surette devam 
etmiştir. 

İstanbul, dün adeta kıfi manzarası 
arzediyordu. Şemsiyeler açılmış, par • 
destiler giyilmi~ti. Daha bir kaç gtın 
evvel yarı çıplak pl8.jlara giden elleri 
<:rr '· ' 'l lınlara tesadüf edilmiyordu. 

Yağmur dün sabaha kndar de,•am et. 
miştir. 

Dün Karadenız ve Ege limanlarmm 
birkaçından §ehrinıiz deniz ticaret mu 
dürlüğüne gönderilen telgraflarda fır~ 
tına olması ihtimali bulunduğu bildi· 
rilmiştir. Deniz ticaret müdilrlüğü yol
da bulunan vapurları keyfiyetten ha· 
berdar ederek müteyakkız bulun.mala. 
rını bildirmiştir. 

~·· 1) • • d .,,:ı .• ecuı ııeşın en-: 
__. ~ ,_, 1-,_., ,_, ,_,,~ 

\meşeden kuvvet 
Almanlar yeni bir nazariye koydular: Şevk ve neşeden kuvvet alma)[ 

nazariyesi... Cerm.anizm için Mekke diye kabul ettikleri Nürnbcrg eehrine 
de "neşeden kuvvet şehri., adını verdiler. Senede bir defa Nazi Partisine 
mensup olan bütün Alman gençleri takım takım, sınıf sınıf memleketin her 
tarafından kalkıp Almanyanın bu en eski eehrine gelecekler, burada kon. 
gre halinde toplanacaklar, ayni zamanda şevk ve neşe ile milli bünyelerine 
kuvvet qılayacaklar ... 

Hiç şüphe yok ki, şevk Ye neşe hayatta insanlar için belliba.şlı bir kın•
vet kaynağıdır. Milletler için de ta bii öyledir.Fakat ~evk ve neşenin zevk 
eğlence demek olmadıfım da düşünmelidir. Hele tıevk ve neşe sefahat de· 
nıek hiç değildir ~ lrulıWA..U 
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işacedee: 
~=---......_.. ....... 

Radyo ve 
veli iki Bugün bunların hepsine göz boyamak 

için serpilen pudra nazarile bakıhyor ! \:azan. Sadri Er tem 
Radyo bana mistik bir hikayeyi ha

brlatır: 

An!(arada Hacı Bayramı Veli, Bağ. 
datta Abdürkadiri Geylani'ye üç 
tane kilim hediye etmek istemiş, mü. 
ritlerinden birini çağırmış: 

-Nü;;e;N;;°syonal - s;yoli; k~~gresindehava-nazı~ v;ik'bsa't dikİatÖrü GÖring iie Propaga~a -
Nazın Göbbels'in nutuk!arından bahseden fransızca " PARISUAR ,, gazetesi şunları yazıyor: 

"- Bunları, demiş sırtına vur. Bağ
data götür. biraderim Abdülkadiri 
Geylaniye benim hediyem olduğunu 

söyle .. 
Mürit, kilimleri sırtlamış, yola-dÜŞ: 

müş. Fakat yolüstü şehirlerden birin. 
de kilirr.lerden birini satmı§o ve yol 
harçlığı yapmış. Güç hal ile Bağdata 
varmış. A bdülkadiri Geylaniyi bul. 
muş, hediyeleri takdim etmiş: 

·•- Hacı Bayramı Veli biraderiniz 
aize iki kilim hediye etti demi~ .. 

Abdülkadir şöyle bir düşünür gibi 

.olmuş: 

"- İki tane mi? demi§. 
Mürit: 
- Evet efendim iki tane, diye cevap 

'Vermişi 

Abdülkadir bu ısrar 'karşısında susa. 
cağına yanındaki bir perdeyi çekiver
miı. Perde çekilirken mürit Hacı Bay
ıamın hiddetten titreyen sakalının u
cunu görmüş. Abdülka.dire Hacı Bay. 
ram cevap vermi~: 

.. _ ttç kilimdi biraderim Uç ki
llm ... Mürit sana yalan söylüyor. 

Mürit artık davada ısrar etmemiş: 
''- Pirim demiş, bırbirinize bu ka

i!ar yakındınız da beni neye böyle 
yollara. sürdünüz? 

• • • 
Radyo mesafeleri sıfıra indiren; bir 

,aniye için.de size hem Londrayı, hem 
Tokyoyu dinleten, birinden ötekine 
geçmek için fasıla beklemiyen bir ha.. 
rikadır. 

Yüz binlerle sayılan kilometreleri 
birkaç metrelik bir anten içinde yutan; 
Okyanoslan, kıtalan bir bardak suda 
fırtına haline koyan radyo makineleri 
milletleri birbirlerinin ağzından söz 
dinlemeğe, birbirlerinin seslerini tanı. 
maya icbar ediyor. 

Vakıa bugün radyoların çoğu asil 
ve halis millet tabakalıtnnrn arzulan
nr, ba~ka millet tabakalanna söyle
mekten mahrumdurlar. Bazan politik 
bir ikti.darsızlık radyo antenlerini bit 
milletin hislerine yaklaşmaktan me. 
ncder. Bazan maddi imkansızlıklar 

millet k!itlelerinin sözlerini 
ğızları içinde bırakır. 

... . . kendi a-

Anten milletten millete hakikati ~a. 
sıtasız ve fasılasız surette söylemek 
devrini açacaktır. 

Radyo yalanrn üstüne ~ıktığt gUn 
Jtice insanlar da hata işlemi§ bir mü.. 
rlt gibi söyleneceklerdir. 

.. -
Göringle Göbbels lngiltereye, Ame. ( 

rikaya. Sovyetler Birliğine ve Çekos. , 
lovakyaya karşı en tahkiria.miz keli
mele: kullandılar. Yalnız Fransa bu 
sözlerden uzakta kaldı ve ona iki na
zırın umumiyetle demokrasilere karşı 
söyledikleri ağır sozlerden bir hisse 

~. düşmektedir. t 

Harpten evvel bu gibi f::izler hükU- ~ 

met!e. ı blrbirine düşüni.rdü. 6uglin l 
bunlara fazla ehemmiyet verilnıeksi.. 

zin dinleyip geçiyorlar. 
Çünkü teknik de3işmiştir. Mesele 

ciddi bir şekilde hariçtt.:kilere hitap. 
ta.n ziyade içerdekileri heyecana getir· 
mektir. 

Bugün nutuk denilen f,;ey, söylenilen 
yerde yenilip yine orada hazmedilmek 
için yapılmış bir şeydir. 

Kelimelerdeki şiddet. avaz avaz ba· 
ğırmalar, masanın üzerine indirilen 
yumruklar, bir nutkun kuvvetine ve 
manasına yeni bir şey ilave etmiyor. 
Biliyoruz ki, bu, gözlere sürülen bir 
nevi pudra.dır ve, işin sonunda bir 
"ersatz,, (Almanla.rın yaptığı suni 
maddeler) den ibarettir. . . "' 

Göring Çeklerden ''nereden geldiği 
belli olınıyan, kültürsüz küçük bir mil 
let,, diye bahsetti ve ona göre bu ka· 
vim "büyük bir kültür sahibi milleti 
tazyik etmektedir.,, 

Halbuki bu ''kültürsüz küçük mil. 
let~, ti onuncu asırdanberi müstakil 
bir millet olarak mevcuttu. Prag da 
binlerce senelik kültürün bir timsali, 
canlı bir delilidir. 

SU.detli Almanlara gelince, onlar hiç 
bir zaman Alman imparatorluğu Jçi. 
ne dahil bulunmamışlardır. Onlar, za
man 7.aman A vusturyadan muhaceret 
ederek oraya gelip yerleşmişlerdir. İş· 
ga.l ettikleri arazi bir bütün mm.
taka. değildir, ayn ayrı adacıklar ha.. 
lindedir. Bunların bazılarında. tama. 
mile Almanlar vardır, bazılarının da 
yansı Çektir. 

Hadiseler tahminleri 
geçti! 

Fransızca (Jurnal) gazetesinde de 
Sen Bris haftalık siY.aseti gözden ge
çirerek son hadiseleri gu şek.ilde tah· 
lil ediyor: 

NUrnberg Nazi kongresi ile Çekos· 
lovak meselesinin kati safhasının bir 
araya gelmesi bize bu haftanın endi. 
şeli geçeceğini haber veriyordu. H5.. 
diseler tahminleri geçmiş bulunuyor. 

B. Gabels 
Bu hatta biz muh~emel tehlikelerin 

hepsi ile kar!aılaştık, fakat bereket 
versin, onları atlatacak bütün vasıta
lar da mevcut bulunuyor . 

Tehlikeler şunlardır: 
1 - Elektrikle dolu hava içinde dai· 

ma çakması beklenen şimşekler, bü
tün tedbirlere rağmen bir infilak do. 
ğurabilir. 

2 - Mesele çok karIBlk olduğu için 
hal çaresi bulmak müşküldür. 

3 - thtılil ve yanlış hareket tehli. 
keleri vardır. 

Bütün bunlara karşı bir tek çare 
görülüyor. O da sulhU muhafaza için 
çalışan büyük devletlerin irade, sebat 
ve soğukkanlılık göstermeleri. 

• • * 
Bir gün gelecek, belki tarih yaza

cak: 7 eyhilde Moravska hi.disesi çık· 
tı. Fakat büyük bir ihtilafa yol açma· 
dan bastırıldı. Bunun sebebi her şey. 
den evvel, birkaç saat önce söylenen 
nutuklar ve Fransız hükfuneti tara • 
fmdan gayet açık ve ihtiyatlı bir su
rette alınan askeri tedbirlerdir. 
Amerikanın büyük harbe iştirakinin 

anılması yalnız mazinin hatıraları ve 
yük.sek bir ideal ile birbirine bağlı 
olan iki millet arasındaki beraberliği 
teyide bile yaramış olsaydı yine bü· 
yük bir mana taşıyacaktı. B. Jorj Bo· 
ne ile Amerikan elçisi Bullit Cümhur. 
reisi Ruzveltin son defa izhar ettiği 

hislerinden aldıkları ilham bu hare. 
kete daha manalı bir şekil vermiştir. 
Bütün Fransızlarla beraber bütün A- , 
m:erikalılarm kalplerinde taşıdıkları 'ı 
hak ve hürriyet aııkı bir tecavüz kar-

1 Devey - Hines davası 1 
mas R. Devey geldi. Etrafta bir mırıltı 
oldu: 

- Fedayi Tom ! 

- 4 -

Muhakemenin ilk IfÜnÜ 

Şimdi bir çok kimseler, Deveye bu 
ismi veriyorlardı. Bu suretle Hines a
leyhindeki bu davayı açan ınüddeiumu 
minin her şeyi feda etmeği göze almış 
bir adam olduğunu ifade etmiş oluyor
lardı. Deveyin arkasında muavi
ni Şarl Grimes yürüyordu ve bu· 
na. bakanlar kendisini Deveyin mtistak 
bel rakibi ve hasmı gibi telakki edL 
yorlardı. BÜndan sonra diğer hakim
ler geldiler. Fakat bunlardan biç biri 
gazetecilere tek bir kelime söylemedi. 

15 Ağustos 1938. Bugün Nevyork 
adliye mahallesi sayısız bir halk k"ti.t. 
lesi ile dolmuştu. Günlerdenberi A. 
merika gazetelerini işgal eden Hines -
Pevey davası bugün başlayacağı için 
~ir çok meraklılar sabahleyin daha gü. 
neş doğmadan adliye sarayıhm etra. 
fma toplanmışlardı. Gazeteciler, fotoğ 
raf çılar herkesin heyecanla beklediği 
fevklade sahneleri kayıt ve tesbit için 
hazırlanmışlardı. Polis memurları in
tizamı muhafaza etmek, herhangi bek. 
lenmez bir vakanm zuhuruna mani ol. 
mak için ellerinde matraklar He kala
balık arasında dolaşıyorlardı. 

Bu sabah ~evyorkun en sıcak gün. 
lerirtlcn biri idi. Güneşin ve harare. 
tin tesiri ile göklerin mavi rengi sol· 
muş, beyazlaşmıştı. Sıcaklığın derece
si arttıkça havanın rütubetli ağırlığı 
teneffüs edilemez bir dereceyi bulmur 
tu. Muhitin bu sıcaklığı ve ağırlığı 

halk kalabalığı ile bir kat daha artı. 
yordu. Herkes sıcaktan, terden adeta 
bayılacak hale gelmiş bulunuyordu. 
Buradaki türlü halk kalabalığının bir 
kısmını da Harlem denilen zenci ma. 

hallesinin sckenesi teşkil ediyordu. 
Nevyork zencilerinin bu davaya alaka

sı da mevkuflar arasında Hinesin a
damlarında.n iki zenci bulunmasından 
ileri geliyordu. Bu iki zenciden birinin 
adı J o7.ef, ötekinin adı Masjo !son i· 
di. 

Sa.at dokuz olunca adliye sarayının 
önüne gelen bir otomobil durdu. Bu, 
bakim Ferdinand Pekora idi. Derhal 
gazeteciler etrafını sardılar. Fotoğraf 
makineleri faaliyete geçti. Pekora ga. 
zetecilere sadece: 

- Söyliyecek hiçbir şeyim yok., , 
Diyerek ilerledi 

Bundan sonra başmUddeium.umt To. 

.AJ.:tık mevkuflara sıra gelmişti: Bun 
lardan Jorj Vaynbel'g rengi saramış, 
heyecanından titrer bir halde geçti. 
Hanri Şönhavzm altm gözlüğü altın· 
da kilçük gözleri parlıyordu. İki kar
deş zenciden Ison, büyük bir zenci ka. 
filesinin halk arasında kendilerine 
baktığını gcrünce sıkıldı. Marten 
Mayn.trop, biraz sonra ha.kimlerin ö. 
nüne çıkacağını dü~ünerek boyunbağı
nı düzeltiyordu. Bunlardan sonra mev
kuf iki hakim, Hulon Kapşav ile Fran
sis Ervin geçti. En sonra Rişard Da.. 
vis göründü. 

Şahsı en çok umumi dikkati uyan.. 
drran Diksi Davis. çok neşeli görtlnü
yordu. Yanında metre.si Hope Dare ile 

- - -

Mareşal Göring 
şısmda hareketsiz kalamazdı. 
· Milletler arasında rabıta tesisinde 

hisler misaklardan daha ziyade amil· 
dir. Bu mühim bir amildir, yalnız bir 
şartla. O da şu ki, bu hissin. kendisini 
saydırmasını bilen bir kuvvete da • 
yanması lazımdır. 

lhtar Alınanların anlıyabileceği ka. 
da.r açıktı. Hususile ki, bu ihtara 
Nürnberg kongresine davd edilmiş 
olan elçiler de iştirak ettiler. 

• • * 
Heyecan büyük oldu. Bununla bera

ber Moravska hadisclE:ri ile ondan 
çıkarılmak istenen neticeler arasında 
büyllk bir nisbetsizlik vardır. Belki 
biraz şiddetli olan polis tedbirleri a
lınmış, bir mebus vurulmuştu: Bun· 
lar, Prag hükfımetinin yeni bir anla.,_ 
ma imkanı teklif ettiği bir sırada mü. 
na.sebatı kesmek tehdidine kadar va
rılmıya değer şeyler mi idi ? 

Kavga çıkarmak ve ateşi körükle· 
mek arzusu o kadar kuvvetli ki, infr 
lak için Nürnberğden gelecek bir ha. 
vai fişek bekleniyor zannedilebilir. 

Kongredeki ilk tezahürat pek fazla 
tahrikatçı olmad.L Yalnız başarılan 
işlerden ve yapılacak fedakarlıklar • 
dan bahsedildi. Kendi kendine yetmi· 
ye çalışan iktisadi sistem methedil -
melde beraber, her sahada müstakil ol· 
mıya ve kuvvetini arttırmağa çalışır. 
ken Alman yanın milletler arası işbir. 
liği teşekküIJerine dönmek zaruretini 
gözönünde bulduğunu saklayamadılar. 

• • * 
İtalya yeni Alman birliği siyaseti· \ 

nin ilk tecrübe sahası olarak bahse -

birlikte yanyana ne~ içinde yürüyilşü· 
ne bakanlar bu adamın adliye sarayına 
maznun sıfatile geldiğine inanamaz
ları:lI. Kendisinde sanki sevgilisi ile 
birlikte hafta tatilini geçinnck ıçın 
gezintiye giden bir hal vardı. Diksi 
Davis, gareteciler ile Jcarşılaşmca: 

- Benl karımı görmediniz mi? 
Hiddetinden çıldırnıış öyle mi? Malı· 
kemeye talak davası açacakmış değil . ,, 
mı.,, 

Dedi. Bundan sonra beyaz üzerine 
mavi renkli ve hareli boyunb::ı.ğını dü. 
zelterek: 

- Görüyorsunuz ya, bu sabah mü.. 
kemmel traş oldum. Giyinişim de fena 
değildir. Sizinle bahse tutuşuruın ki, 
eğer jüri içinde sadece beş kadın bu
lunacak olursa mutlaka beraet ede
rim.,, 

Diyerek geçti. 
Aleksi Pombczi. hemen hi~ kimse 

fark bile etmem. Bu ak ~açlı Meksika· 
yıyı pek az kimse tanıyordu. Deveyin 
selefi eski başmüddeiumumi Vilyam 
Dodge tavuk görmUş tilki gibi büzü. 
lerek geçip gitti. Onu da pek az kim. 
se gördü. Hinesten başka olan maznun 
larm en mühimleri bunlardı. 

Diğer bir kısım maznunlar ise bu
gün bulunmuyor!ardı. Bunların bir 
kısmı öldürülmüş. bir kısmı intihar 

- - - - - - -
dilmiş olmaktan her halde hususi bir 
iftihar duyacak değildir. Italya bizz:ıt 
teslim etmedi mi ki, Hitlerin Roma zi
yaretinde girişilen taahhütlerle AL 
manyanın Çekoslovakyaya karşı hare. 
ketine müzahir davTanmaya sebep ol
muştur ve meselenin sulhen hallini te· 
menniden başka artık yapacağı bir şey 
kalmamıştır! 

Bu itirafla bir çok şeyler izah edile
bilir. ~vvela, Alınanların İngiliz • 1. 
talyan yaklaşmasında nasıl geride kal 
mak istemediklerini anlıyoruz. Sonra, 
İtalyanın 16 nisan anlaşmasının tat
bik edilmemesinden dolayı nasıl muğ
ber olduğunu görüyoruz. Daha sonra 
Bulgar kral ve kraliçesinin Londra ee
yahatinin sebebini anlıyoruz. Maliım. 
dur ki, Bulgar kral ve kraliçe Yoanna 
!talyan kralının kızıdır, Kral Boris de 
Akdeniz devletlerinin a.nla§masma. hiz 
metten kendisini vabeste kılamaz. 

• • * 
Çekoslovak meselesinin sonu ne ola.. 

cak? ÇekhU kCı.ıneti, tek bir devlet çer 
çevesi dahilinde kalmak şartile, ekal
liyetlere verilebilecek en fazla muhta· 
riyet vernıeğe hazır olduklarını bil • 
clirdiler. Teklif olunan dördüncü plan 
üzerinde müzakerelere başlamak için 
Südet Almanları bu sefer de federaa. 
yon tekili ettiler. 

Bu manevrada bir hile olduğu görü
lüyor. Hakikaten, bir çok basit dü.~ün· 
celi kimseler federasyon usulü birçok 
memleketlerde. mesela Isviçrede çok 
mükemmel netice vermiş bir usuldür 
diye düşünebilirler. 
Şüphesiz ki, bu usul, federasyona 

giren unsurlar, müşterek bir tehlike 
karşısında birbirlerile birleşmek arzu 
sunu duyarlarsa. muvaffak olur. Fa.. 
kat, Çekoslovakya meselesinde öyle 
değildir. Çünkü bura.da muhtariyet is
tiyenler diğerlerile birleşmeğe mecbur 
olduklarından şikayetçidirler ve ayni 
ırktan komşu devletlerin cazibesine 
kapılmı~ bulunmaktadrrlar. 

Binaenaleyh federal bir hükumet 
projesi bilakis memleketin parçalan
masına müncer olmak tehlikesini gös
termektedir. Bu o kadar ilşikar bir şey 
ki, en miihım İngiliz gazetelerinden bi. 
ri Çekoslovakya hudutlarının yeniden 
tayini meselesini bile ortaya atmaktan 
çekinmedi. . ... . 

Bu da Aln:ıanların taleplerini git • 
tikçe arttırmalarına cesaret veren bir 
şeydir. Bunun gibi daha bir çok teşvik 

(Devanu 10 unc:uda) 

etmişti. Bazıları da kaçak idi. Hak .. 
larında takibata lüzum görülmiyen bu 
maznunları kimse hatırlamıyordu. 

Nihayet en büyük maznun. Jimmy 
Hines geldi. Hinesi gören halk arasın
da büyüic bir kımıldanma ve heyecan 
oldu. Gazeteciler koşuştular, fakat, o, 
fevkalade sinirli bir halde söyleniyor. 
du: 

- Köpek gazeteciler. Sizin hepinL 
zi gebertirim.,, 

Hinesin bu bekleruniyen hareketi 
karşısmda gazeteciler kahkahalarla 
giilüyordu. Büyük kala balık içinde 
be büyük bir sükU:net peyda olmuş
tu. Tammany Hall'in bu Allahı ilç ay 
içinde on yaş ihtiyarlamış gibi görü· 
nü yordu. 

Hinesin bu vaziyette adliye sarayı
na girdiği sırada idi ki, bir kadın çığ. 
lığı duyuldu: Meğer bu sırada Diksi 
Da visin nikahlı eşi ile metresi Hope 
Dare karşılaşmış. Bayan Davis, ken. 
dini zaptedemiyerek Hope Dare'nin 
Uzerine yürümüş. Bu adliye drammm 
bir köşesinde herkesi güldüren bu ka~ 
dın kavgası ancak polislerin müdaha· 
lesi ile bertaraf edilebildi. 

Fakat bir türlil hiddetini yenemi • 
yen Bayan Davis, kocaamm metresi. 
ne baJhrıvordu: 

(Arkası yarın) 



lzmlr mektoları : 

Kültürpark 
genişletilecek 

Balkan Tıp kongresi murah
hasları Fuarı gezdHer 

İzmir, (Hususi) - Balkan tıp kon
gresi murahhasları, İzmir fuarını gör
mek üzere Ege vapurilc 1zmire gel • 
mişler, şehri, fuarı, civar kazalardaki 
eski eserleri ve harabeleri gezmişler

dir. 
Misafirler, vapurda vali .Fazh Güleç 

ve belediye reisi Dr. Behçet Uz ile şeb. 
rimizdeki doktorlar tarafından karşılan
mışlardır. 

Sabahleyin fuarı ziyaret eden dok
torlar, öğle yemeğini şehir gazinosun
da vilayet tarafından verilen ziyafet. 
te yemişler, müteakiben hususi trenle 
Efese gi.derek oradaki harabeleri gez
mişlerdir. 

Doktorlar, akşam tekrar şehre dön
müşler, gece fuar gazinosundaki ziya
fette b'.ılunmuşlar ve geç vakte kadar 
fuarda kaim şlardır. 

Ertesi gün, Bergama harabelerini gez 
meğe giden doktorlar, akşam üzeri bir 
müddet fuarda kalmışlar ve şehrimiz
den ayrılmışlardır. 

Kül türpark genişletilecek 

İzmir, (Hususi) - Belediye reısı 

Dr. Behçet Uzun riyasetinde bir top
lantı yapan fuar mühendisleri ve ko. 
mite, bu yd büyük rağbete mazhar o
lan fuarın gelecek yıl daha büyüyece
ğini nazara alarak bazı kararlar ver
mişlerdir. 

Suni göl ve diğer inşaatla 360 bin 
metre murabbalık kültür park, ihtiya. 
ca yetmeyeceğinden gelecek yıllarda 
kültürpark basmahane ve Kemer isti. 
kametlerinde genişletilecektir. 

Bu sebeple, kültürparka civar olan 
belediyeye ait boı arsaların satııı dur. 
durulmu§tur. 

Pazarlıksız satı§ 

1z:mir, (Hususi) - Pazarhksız satış 
kanunu bir ikinciteşrinde mevkii meri. 

yete girecektir. 

Belediye ve vilayet, kanunun tatbiki 
için hazırlıklara başlamışlardır. Satıcı. 
ların kullanacakları etiketler belediye· 
ce bastmlacaktır. 

Orta okul ihtiyacı fazla 

Izmir, (Hususi) - İzmirin ortao. 
kul ihtiyacını:ı bu yıl da yeni yapıla. 
cak ve açılacak mekteplerle karşılan. 
masına imkan bulunamamış, Maarif 
Vekaleti nasıl hareket edileceği hak. 
kında vilayet maarif müdürlüğüne bir 
emir göndermiştir. 

Buna nazaran, bu sene ortamektebe 
.devam ed~cek talebe adedi, geçen ıe. 
neden bin iki yüz fazladır. 

Karşıyaka, Bornova ve Buca orta 
mekteplerinde icabında çifte tedrisat 
yapılacaktır. I 

Alsancaktaki Gazi ilkokulunda erkek. 
ler için, Karataşta ülkü okulunda kız. 
lar için öğleden sonra ort:ıokul tedri. 
aatı yapılacaktır. 

Bu mektepler kız ve erkek lise
leri idaresine bağlanacaktır. Maarif 
Vekaleti, imkan bulursa gelecek yıl 
Faik Paşa ve Tilkilikte birer ortaokul 
inşa ettirecektir. 

Yakalanan balıkçılar 

İzmir, (Hususi) - Çeşme kazası. 

nın Gani adası civarında karasularımı
za kadar sokularak balık avlayan üç 
Yunanlı balıkçı gümrük muhafaz~ 

teşkilatı tarafından yakalanmıştır. 

Balıkçılar, Sakızlı Kiryako oğlu 

Yani - Koko, Sisamlı Kosta oğlu Yor. 
gi ve istihad oğlu Disakyasdır. (Aya. 
paraskevi) ismindeki motörleri de mü. 
sadere edilmiştir. 

Bir otomobil kazası 

ızmlr, (Huıusi) - Dibekbaşında 

Bardakçı sokağında bir otomobil kaza. 
I! olmuı, Semahat isminde beı yaşın-

Balkan Tıp kcngresine iıtirN< eclen 
doktorla.ı·, ailcbı i iL~ fuarda 

da bir kızcağız altında kalarak ağır 

surette yaralanmıştır. 
Kaza, taksi şo;.förü Fazılın arkasına 

takılan çocuğu farkedememesi ve geri 
manevra yapmasından ileri gelmiş. 

tir. 

Otomobilin arka tekerleği küçük 
kızın başının üzerinden geçmiştir. Ya. 
rah yavru hastaneye kaldırılmış, kaza 
da suçu görülmeyen şoför Fazıl ser. 
best bırakılmıştır. 

--O--

Ege liki maçları 
lzmir ve Aydın pazar 

günü karşılaşıyor 
İzmir, (Hususi) - Beş mıntakanın 

iştirak ettiği Ege liki maçlarının fi. 
nali pazar günü İzmir stadında rapıl
mrştır. 

Muğla, Denizli, Aydın, Manisa ve 
İzmir sporcuları sabahleyin Atatürk 
heykeline çelenk koymuşlar; öğleden 

sonra maçlardan evvel stadyomda bir 
geçitresmi yapmışlardır. 
Beş mıntaka sporcuları geçitresmin. 

de alkışlanmışlar, vali bir söylev vere. 
rek bu müsabakaların mıntaka gençle. 
ri arasında samimi temaslara yol aç. 
tığını işaret etmiş, mınta~aların gös. 
terdiği alakaya teşekkür etmi'.jtir. 

Geçit resmini ve söylevleri mütea-

H~KiM 
e~OTLERI 
Ilazımsızlıkları anlatırken hazan ve 

ekseriyetle onların bir neticesi olan 
ishallerden sonra çok önemli bir yer 
tutan inkıbazlar ha'kkında da biraı: 
söz sövlemck isteriz. 

Yaz~n ishallere çok tesadüf edildi· 
ği gibi kışın da inkıbazlara çok tesa. 
düf edilir. Bu da yazla kışın yeme ve 
içme mad l ~lcri arasın.daki farktan ileri 

gelir. 
Her inkıbaz basit olamaz. Bazı ha:;;. 

talıklarla alikadar olabilir . Apandisi: 
ve tifo gibi hastalıklarda inkıbaza te. 
sadüf edilmekle beraber sinir, itiyad 
ve yeme içme tarzlarından ileri gelen 

inkıbazlar da· vardır. 

Şu halde ilkönce inkıbazların genel 
olarak nelerden ileri geldiklerini öğ. 
renmemiz lazımdır. Bunları inceleşti-

rirsek: 
1 - Mekanik engeller: yani mide 

ve bağırsak yollarında bazan otoma
tik büzülmelerden ileri gelen inkıbaz

lar. 
2 - Alınan gıdalardan ileri gelen. 

ler; yani bazı gıdalar pek az posa bı. 
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B. . t .? :r emaye mı. ~t:ııtr11-•·r-----.. 
Bir kadın oJıısında ~P.:diii**2W?i'W!jl!'lll.'.. ~~ 
ÖJÜ olarak bulundu Gazı·antep'de Zabıta ,.e mUddelumumilik cina-
yet olmasından şüphe edilen bir Ya
kanın tnhkikntma başlamıştır. 

Şehremininde Mclekhatun mahal- Su laA g-ım ve eıe•1 trı·k 
lesinde oturan amele Mustafa b!rlrnt ' " işleri 
gUn evvel işine gitmek üzere evden Gaziantep - Projede dahil olmadı. 
cıkmış Ye bir daha görünmemiştir. ğından dolayı SU tesisatı yapılma. 

Diğer taraftan Mustafanııı 40 yaşla- yan tali sokaklara da su verilmesi i
rında lrnrısı Sıdıka da 4 gilnclenber! çin b:lcdiyece iki bin metre boru getir· 
evden dışarı çıkmamış, bu mahalle tilmesine teşebbüs olunmuştur. Proje
halkmı meraka dilşUrmUştUr. Nlha- de mevcut tesisatın ikmalinden son. 
yet dün Mustafamn evinden bazı ko- ra bu sokaklara da tesisat yap~lacak 
lrnlarm gelmesi bu merakı arttırmış tır. 

ve halkın polise müracaatı ile, evin Şehir elektriği 
lrnpısı kırıltı.rak açılmıştır. 

Sıdıka, odalardan birinde yere yı
ğılmış ,.e ağzı burnu kanlara bulan
mış lılr halde ölU bulunmuştur. 

Çağ1rılan adliye doktoru Enver 
Karan, Sıdıkayı muayene etmiş, ölU· 
münil şüpheli bularak morga kal
dırtmıştır. 

Tahkikata başlayan mUddelumu
mlllk Sıdılrnnın kocası Mustnfanın 

gaybubetini şUphcli bulduğundan 

haklnnda tnklbata girişerek nratma
ğn bnşlanııştır. l\lustafa diln bulu
namamıştı. Kendisi evden sık sık 

günlr.rcc uzakta kalmaltta ise de bu . ~ 
sefer hiç bır yerele ele geçmemesi kn-
rısını öldürmüş olduğu yolundaki şilp 
Jıelerl kuvvetlendirmiştir. 

Tahkikata ehemmiyetle devam e
dilmektedir. 

Hayvan tekmesinden öldü 
Adana, (Hususi) - Semerci Hüse

yin oğlu on bir yaşlannda Hasan an. 
barcı bir hayvana binmiş olarak yaylii. 

ya giderken Akarca mevkiinde hay
vanı sulamak istemiş ve yere inmiş. 
tir, 

Bu esnada ürkerek Hasanın elinden 
kaçan hayvan, zavallı çocuğa bir tek
me savurmuş ve çocuk sağ kulağına 

yediği şiddetli tekme darbesile ora

cikta düşüp ölmüştür. 

Şehir elektrik tesisatının belediye. 
ce satın alınması için Nafia vekaletince 
seçilen komisyon ile şirket mümes. 
silleri arasında Bursada görüşmelere 

başlanmı~ır. 

Muhtelit komisyon şehir elek,rik 
tesisatının maliyet fiyatını tesbit için 
hesapların tetkikile uğraşmaktadır. 

Müzakerelerde müşahit sıfatile bu
lunmak üzere belediye namına be
lediye daimi encümen azasından Isma
il Say .da Buı saya gitmiştir. 

Müzakerelerin bir aya kadar bir 
neticeye bağlanacağı umuluyor. 

Lağım işleri 
Suburcundan hale kadar olan ann 

lağımın inşaatı kamilen bitmiştir. Bu 
suretle inhisarlar fabrikasından şehrin 
şark mahrecine kadar iki ana lağım 
tamamen ikmal edilmiş bulunmakta. 
dır. Belediyece tali Jağımlann inşaa

tına başlal'lmıştır. 

Bunlardan başka su tesisatının ikma. 
lini müteakip şehirden geçen etli su 
livaslarından (mecra) da lağım olarak 
istifade edilmesi belediyece kararlaştı. 
nlmıştır. 

Zerdalilik yanından şehre giren ve 
Suburcunda biten ana mecra Eyüpoğ. 
lundan itibaren Balıklı lağımına bir 
lağımla raptolunacak ve buna mütefer
ri lağımlar da yapılarak şehrin Ak. 
yol, Tcpebaşı, Eyüpoğlu, Eblehan gL 

bi en mühim ır.ah:ıllelerinin de kana. 
lizasyonu .ikmal edilmiş olacaktır. 

Su lıvaslarından istifade edilmek 

rilecek ve bunu müteakip parkın tarli 
ve tanzimine başlanacaktır. 

Feke ormanlarında yangın 
.. A.~a~a - Fekenin Kara.:abucağı 

koyu cıvarındaki ormanda yangın çık
m.~ştır. Yangının söndürülmesi için 
~oy halkı faaliyete geçtiği gibi Feke 
Jandarma kumandan vekı'lı" d . e yangın 
mahallıne gitmiştir, 

Bir aile efradına yıldırım 
düştü 

Adana: Saimbeyligülü köyiinden KıZTl 
ok yaylasında çift sürmekte olan is . 
mail oğlu Yaşar Doğan Hüseyin oğ. 
lu Hamza, kansı Fatma Dogvan .. 

ın U-

zerJerine yıldırım düşmüş ve bütün 
bir aileyi bayıltmıştır. 

Yakadan haberdar edilen jandarma 
derhal hadise mahalline gitmiştir. La
kin bayılan aile efradından İsmail 
oğlu Yaşarın yıldırımın şiddetli sada
mesi ile öldüğü görülmüştür. 

-<>--

Kızlltepe 
Bu tarihi kasaba 

gittikçe güzelleşiyor 
Kızıltepe, (Hususi) - Bugün Mar

dine bağlı ve 1400 nüfuslu küçük bir 
kaza merkezi olan Kızıltepe, milattan 
asırlarca evvel içersinde bir milyon 
insan barındıran büyük ve mamur bir 
kaza idi. 

Bu mamuriyeti yedi yüzüncü hicri 
yıldan sonra Artıkoğullan zamanında 

yeniden teessüse başlamış, bilahara 
gittikçe harap düşmüştür. 

Yakın zamana ka 
dar Koçhisar adı. 
nı taşıyan kasa. 

Konya - Sill.e yolu 
silindirajı 

Konya - Sille yolunun silindiraj 
işinin nafia dairesi tarafından emane. 
ten yaptırılmasına karar verilmiş

tir. 

suretile mevcut lağımlarla birlikte şeh- 1 

rin yüzde 7 5 kanalizasyon ihtiyacının 
sağlanacağı umulmaktadır. 

ba, cumhuriyete in. 
::4 tilcal ettikten ve Ica
~za merkezi haline 
getirildikten son. 
ra süratli bir inkL 
şafa mazhar olmuş. 
tur. 

kip müsabakalara başlanmış, Denizli 
takımı Manisa şampiyonunu iki sıfır 

yenerek lik <:etvelinde üçüncülüğü al. 

mıştır. 

Buııclan sonra İzmir Doğanspor - Ay. 
dm gençlerbirliği oynamışlar ve sıfır 

sıfır berabere kalmışlardır. 

Bu vaziyet, lik şampiyonunu tayine 
imkan bırakmamıştır. İzmir ve Aydın 
takımları, pazar günü Aydın stadında 
~.ampiyonluk için karşılaşacaklardır. 

Döşeme işleri 
Şehrimizin en işlek caddesi olan 

Suburcu - Karagöz caddelerinin altın. 

dan geçen lağım işi bitmiş olduğun 

dan yakında döşenmesine başlanacak. 
tır. 

Caddenin parke ve bordortaşları ta. 
mamen hazırlanmıştır. 

Abide parkı 
Şehitler abideı;i birinci istinat duva

rının inşaatı bitmek üzeredir. Daha a. 
şağıda yapılacak olan ikinci istinat 
duvarı C:a müteahhide ihale edilmiş. 

tir. 
Bu duvar .da Sonbahara kadar biti. 

Inkıbazlar 
rakırlar ve dışarı çıkmamağa sebep o. 
!urlar; bu yüzden ileri gelen inkıbaz. 
lar. 

3 - ,Hazım kesesinde, yani midede 
ifraz n~ksanhğı, bunu açıkça söylemek 
lıizımgclirse mi.deye gelen yemekleri e
ritmek için mide içine akan hamızı 

klorma yani tuzruhu mikdarının her 
hangi bir sebeple az akmasından ile
ri gelen inkıbazlar. 

4 - Bağırsak ve midenin hazım es
nasında yaptığı hareketlerin azalması 

yani mide ve b:ığırsak tenbelliğinden 

ileri gelen inkıbazlar. 
5 - Sinirin mide ve bağırsaklar il. 

zerindeki tesirlerinden ileri gelen in. 
kıbazlar. 

6 - Mide ve bağırsakla alakadar 
bazı ateşli hastalıklarda görülen mu. 
vakkat inkıbazlar. 

7 - Apandisit, sancılı fıtıklar, makat 
fistülleri, basur memelerinden ileri 
gelen inkıbazlarla bağırsak veya ha- · 
zım aletlerinden herhangi birisinin u. 

ru. bağırsak düğümlenmesi, mide ve 

bağırsakların geçirdiği yara ve bı
çak gibi ameliyatı mucip hastalıklar 

neticesi olan darlıklar, karaciğerde saf. 
ra kesesinin tıkanmasındıın ileri ge-
len inkıbazlar. 

8 - itiyadi inkibazlar; y,ani ihmal 
ve 15.kaydi ile vaktinde helfiya gitme
mekten, veya herhangi bir şekilde bir 
kaç günde bir defa dışarı sıkmağa a
lışmış bulunmalctan, uykusuzluktan i. 
leri gelen inkibazlar. 

9 - ilk günlükten itibaren yeme ve 
içme tarzlarının diizgün olmaması ne. 
tice si başlayan inkıbazlar. 

Işte size inkıbazların birçok çeşidi. 
Hepsinin ayrı ayn tedavi ve tedbir 
alma yolları vardır. 

Hele marazi yani hastalıktan ileri 

gelenlerin ve burada (1 3 4 6 ?) • • , , , sa. 
yı ıle gösterilenlerle (9) sayı alt d .. .

1 
ın a 

gosterı enlerin tedavi ve tedbir 1 
k

.
11 

. ama 
şe 1 erı daha başkadır. 

. (ı, 5• 8) sayı altında gösterilen ve 
bır hastal:ğa bağlı olmadıkları tesbit 

edilmiş olan inkıbazlann fizik 

y~ni (masaj) ve saire gibi bazı meka
nık tedbirler, yeme ve içme tarzlarının 
düzeltilmesile tedavileri kısmen te
min edilebilirse de, hastalılctan ileri 
gelenlerin ancak doktorlar tarafın
dan yapılabileceğini de gözönünde bu. 
lundurmalıdır. 

Yarın da inkıbazın fenalıklarını an.. 
!atacağız. 

Yukarı Mezopo-
: tanıyanın arızas:z 

tcprakları üzerinde teessüs etmiş bu. 
lunan kasaba, değerli kaymakam ve 
belediye reisi Bay Kamüran Tuğma

nm himmet ve gayretile yeni bir çeh. 
re taşımağa başlamış ve umumi ihti
yaçlarından bir kısmı giderilmiştir. 

Koçhisar cümhuriyete harap bir: 
k~y halinde intikal etmişti. Iki üç ker. 
pıç evden başka hemen hiç bir mevcu
diyeti yoktu. Bugün ise yirmi met 
genişliğinde caddeler açılmış, köpr~ 
ve menfezler yapılmış, hük\ı.met ko_ 

nağı, jandarma dairesi, ilkokul bina
sı, karakol kurağları inşa edilmi . .. . ş, ye. 
nı ve guzel bir çarşı vücuda geti'rı'l . • d mı~, 
Jan arma parkı tesis edilerek b .. .. uraya 
buyuk Önderin büstleri dikil . --. l'k mış, te-
mı~ ı ve tenvir işleri ehemmiyetle 
takıp edilmiştir. 

Yine kıymetli ilçebay Kamüran Tuğ. 
manın eseri olarak Guro mıntakası

nın ~~ş kilometre üaunluğundaki yolu 
ve dıger bir kısım köy ,.olları oto
mobil işler duruma sokulmuş, jandar
O:a nümune karakolları inşa edilmiı. 
tır. 

Kızıltepe gayet münbit ve mahsul. 
dar topraklara maliktir. Bu yıl içinde 
otuz iki bin ton buğday, on bin ton 
arpa elde edilmiştir. 

Gursi köylerinde yetiştirilen otuz 
ton tütün inhisarlar idaresine teslim 
edilmiştir. Davarcılık da terakkidedir. 
938 yılı zarfında iki yüz ton sadeyağ 
ve 180 ton yün istihsal ve bunun dört
te üçü ihraç edilmiştir. Canlı hayvan 
satışından mühim varidat temin edi· 
lir. 

Kültür hareketleri ıon senelerde pek 
canlanmıştır. Merkezdeki tam teşkL 

latlı ilkokulun talebe kadrosu iki yü
zü mütecavizdir. Ne merkezdeki, ne 
de köylerdeki okullar ihtiyaca ce. 
np verememektedir. 
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5-KURUN 

Yapılan köpek kaçakçtlığının yanısıra: 

Tarih 

Fare istil3.sına uğrayan 
~~'ı\;..~. Fransaya kedi kaçırılıyor! 
ve tekerrur Bunu gizli bir ticaret mahiyetine sokun hırsız şebekesloe ~arşı, 

Yazan; Niyazi Ahmet 

Habeı - İtalyan harbi esnasında 
ı:ebirli garın tehlikeleri konuıuluyordu. 
Zehirli gaz hakkında bi1gisi olan bir 

zat dedi ki: 
- Zehirli gaz çok tehlikeli birşey. 

dir, fakat ondan o kadar korkmayınız. 
Çok pahalıdır. Sonra her yerde 'iddet
Ji tesirini gösteremez. 

Bahis uzadı. Yirminci asırda iki 
kuvvetli tarafın karşrJa~masının tehli
keleri k-:>nuşuldu ve: 

- Habeşler de İtalyanlar kadar 
kuvvetli bir devlet olsaydı, vaziyet 
tehlikeli olurdu. Şimdi böyle birşey 

mevzı;ubahs değildir .. dendi. 

Bu teşhis doğru çıktı. Fakat son 
günlerin gergin vaziyeti harbin fecaa
tini bütün çıplaklığı ile gözönünde can 
landınyor. 

raka meşhurdur. İspartal.larla AtL 
nahlar harbe.diyorlarmış. İki taraf bü.: 
tün şiddetlerini göstermişler, öl~iye 
çarpışmışlar: neticede tspartaJılardan 
galiba, bir tek insan kalmış, iki taraf 
ord.ısunun bütün insanları mahvcl
muş. Bir tek asker, galibiyeti müjde. 
lem ek için şehr1: koşmuş. Yolda da: 

- Düşmanı mağlup ettik.. Saha 
ganimet dolu .. gibi söyliycceği sözle. 
ri tasarlamağa başlamış. 

Galip taraf askeri şehre gide dur· 
sun, mağlup taraf daha çabuk davra. 
nıp harp sahasına gelmişler, ve ne 
buldularsa ahp götürmüşler ... 

Neticede mağlup galip gelmiş ve ga. 
Jip esasen bütün askerini de mah· 
vetmiş olduğu için bu zaferin hiçbir 
manası kalmamış. 

Tarih tekerrürden itibaret olduğu. 
na göre, bu hadise, o vakadan sonra 
yeryüzilnde sayxsrz vakalar tekerrür 
etmiştir. 

Acaba Avrupa kaynaıması da bu 
hadisenin benzer tarihi bir tekerrürii 

mü olacak?. 
Niyazi Ahınet 

Doktor Ekrem Şerif 
Tanınmış hilnk cloklorlarıınııdan dahi

liye mütehassısı Bay Ekrem Şerir Egeli. 
Viyana 5eyahatinrlen dönmüş, hııstnlnrını 
kahule başlamıştır. 

15 yıl evvel bugün 
Ecnebilerin Türkiye hudutları dahilinde 

hiç bir, isti:ana ve nıüsaadei maluusa-
ga /ıl=ıını kalmrıksızın yalnız pasaportlari
le serbesl~e :m,ahat edeblleçcklui Dahili· 
ye Veldıtetinrl~n lıütün vildyel/cre tebM 
dilmiştir. 

Ne yazık, ki bazı hadiselere, gayri 
memnun bir halk kütlesinde olduğu 

gibi bir sürü muhale! et tahammurları 
karışır. idare edenler, onu, tehlike 
1i sımrdan geçirmek için boşuna ısla. 
hat yapmağa uğraşa dursunlar. Bütün 
iyi isteklerine, ita.de ve ihtiyatlanna 
rağmen, yine en küçük vakayiin oyun
cağı olmaktan kurtulamazlar. 

Sarhoş bir nöbetçinin atacağı silah, 
ortalığı karmakanşık eder ve çoklu. 
ğun istemediği bir ihtilalin kopması. 

na sebep olur. 
Bu, alelade bir aile patırtısı için, 

belki çok mübalağalı bir mukayese o. 
]ur. Zaten benim maksadım da bu de. 
ğil. Ben, yalmz şunu söylemek istiyo. 
rum, ki sin!rleri b:>şanmış, i'ki kişi. 

konuşurken de bir ihtilal sırasındaki 

halk gibi.. sözün nereye varacağını 

bir türlü kestiremez ve i~ olacağma 
varır. Böyle zamanlarda en küçük bir 
vesile, iki tarafın da istemediği bir 
çarpışmayı doğurur. 

Bizim iş de, böyle oldu. Eve bütün 
yumuşaklığımla gittiğim halde, SUzan, 
beni pek somurtkan bir tavırla karşı
ladr. Bir kere daha geç kald•ğım için 
- ki bu defaki geç kahşrmın hakika. 
ten hayret verecek kadar ehemmiyetli 
olduğunu itirafa mecburum - ıitem 

ttti. 
Karıma, Hikeyin laboratuvarında ol

duğumu ısöyledim. Omuzlarını silkti 

sıkı tedbirler alındı; elebaşıların yakalanması 1\'ID uğraşılıyor 
Londra.dan Avrupa ekspresleri Vik· ı 

toriya garından kalkar, Dovr, bu ada 
memleketin deniz a§ırı Avrupa yo. 

lunda. karadan son merhalesidir. Vik. 
riya ga.rmm nakledilecek eşya konulan 
kısmına son haftalarda her gün bir 
kadın uğramakta, istif edilmiş orta 

büyüklükte bazı sandıklara yaklaşmak 
ta. Uzerlerinde 2-3 santimetre genişli· 
ğinde ve 3 köşe birer delik bulunan 
bu sandıklara yaklaşınca, her sandı
ğa. bir nöbet vurarak şöyle fısılda. 

maktaydı: 
-Angus! 
Bunun üzerine, her sandığın içeri. 

sinden bir kıpırdanış hissedilmekte i· 
di, a.ncak, seslenişe cevap verilmemek
teydi. Bununla beraber, kadın, her gün 
oraya gelerek bütün bu örnek sandık· 
lara doğru sokulup, hafif sesle birini 
çağırıyordu: 

- A.ngus! 
Ve işte geçen hafta içerisinde, bu 

seslenişe karşı, sandıklardan birinin L 
çerisinden sızlanmayı andırır bir ses 
cevap olmak üzere aksediyor. ve gar 

memurları, kadını hemen Viktoriya 
garı polis istasyonuna gönderiyorlar; 
Londra polisinin, bu istasyonda. son 
derece nazik hadiselerle meşgul olmak 
ilzere hususi bir şubesi vardır. 

İçinde canlı mahluklar bulunan san.. 
dıkları her gün bir nöbet yoklıyan ve 
seslenen kadın. bir müddet evvel Hayd 
parkta bir gezinti sırasında el çabuk· 

?uğuna getirilerek aşırılan Angus is
mindeki kıymetli Aberdiyn cinsi kö -
peğini arıyordu. Londrada ve başka 

İngiliz şehirlerinde, hayvan aşırılma 
vakalan son zamanlarda sık sık te. 
kerrür etmektedir. Kadın, parkta kö. 
peği aşırılınca. polise müracaat ediyor. 
polis, köpeği bulup sahibine teslim et
mek üzere ehemmiyetle faaliyete geç

tikt.en başka. son zamanlarda lngil
tereden köpekten başka ve daha fazla 
kedi aşırıp Fransaya kaçıran ve bu i. 

şi bir ticaret yapan bir şebekenin mev. 
cudiyetini de kadına söylemişti. Lon
dra polisinin tavsiyesine göre, kadın, 

her gün Viktoriya garına gidiyor, bü
tün canlı hayvan bulunan sandıklara 
seslenerek, köpeğini bulmak için po
listen başka kendi de uğraşıyordu. 

Demek ki, günlerce sonra işte köpe. 
ğinin içerisine kapatıldığı sandığı bul. 
muştu. 

len kediyi ve köpeği çıkarıp da sahibi- \ 
ne teslim etmeden, bu gibi işlerle meş. 

gul olmak üzere ayrılmış polis istas. 

yonu şubesi meseleyi tetkikle, sandı
ğın açılması için resmen müsaade ver
mesi gerektir ve eğer sandığın içeri· 
sindeki canlr mahluk, hayvanı çalman 
müracaatçinin daha görmeden tarifine 
uygun çıkarsa, o zaman sandıktaki 

kendisine verilmek usuldendir. Bu ka. 
dınm köpeği de, bu usule riayet olu • 
narak, kendisine verilmiştir. 

Viktoriya istasyonuna besledikleri 
canlı mahluklar a~ınlan kimselerin 
gelmesi ve sandıkları muayeneye gi· 
rişmesi. bu kabil hırsızlıklar arttığm

danberi sık sık görülmektedir. Hele 
bir zamandır, Paris başta olmak tize· 
re bütün Fransa şehirleri fare istila. 
sına uğrayınca ve ahali bir taraftan, 

belediye bir taraftan şa~ırıp kalınca, 
memlekette kendi sayısmr bereketlen. 
dirmek teşebbüslerile beraber,lngilte

reden aşırılan kedilerin yekiinu, kabar 
mağa başlamıştır. Vaktile bu ihtiyaç 
karşısında İspanyadan gemiler dolusu 

kedi getirtilmi~ti. Fakat, şimdi ora
daki karışık vaziyet, bu gibi teşebbüs 
!erden gözetilen neticenin alınmasına 
müsait bulunmaktadır. 

lngilterede bu kabil hırsızlıklar art
trğı nisbette. çalman sevgili mahlfık. 
ları arıyanlar da tabiatile çoğalmak. 
tadır. Ancak, şimdiki halde pek sey
rek olmak üzere muvaffak neticeye va
rılabilmektedir. Çünkü. bunu ticaret 

mahiyetinde iş, güç edinen hırsızlar 

şebekesi, iz üzerine düşülmemesi mak 
sadile kendine mahsus bir takım u
suller tatbikinden geri kalmamakta. 
dır. 

lngilterede hayvan muhabbeti ga.. 
yetle şümullüdür, bu itibarla da. bu gi
bi canlı mahlıiklarm lngilizler tsra
fından bir kere benimsendikten sonra 
tekrar satışa çıkarılması nadiren ve 

ancak ıztırari bazı sebeplerle vakidir. 
Bu gibi satışlarda da alıcılar hemen 
munhasıran Fransız hayvan tacirleri· 

dir, bunlar bilhassa bu maksatla hafta 
sonlarında Londraya gelirler. Satış 

yapılan pazar, Londranm şark semtin 
deki sokaklarda açıkta kurulur. Orada 
satanlarla satın almak istiyenler karşı 

laşırlar, müşteri seçtiği hayvanın be. 
delini öder, alım, satım muamelesi ta. 
mamlanır. 

La.kin. bu kafi değildi. şimendifer i
daresi. aşmlan sevgili olduğu bildiri- j 

Onlara çaldıkları kedi ve köpekleri 
satmak yolunu tutan hırsızlar, bu mUş 

Yazan: Aodre Moruva 
"Müriyel Vilton,, la benim bu sa. 

ve .. b 
pıklığtm arasında sık: bir munase et 

bulunduğunu ima ettı. . . 
Bunun üzerine ben de bırdenbıre 

parladım ve beş dakika sonra, bugün 
ne suretle intikal ettiğini hatırlıyama. 
dığım bir mecraya girerek, o~da~. sak. 
lamağa and içtiğim herşeyı soyle-

dim. d 
_ Müriyel Viltondan bahsetme en 

önce - tarihi sırasına uyarak -
''Adriyen,, den konuşsak caha uygun 

olur, galiba 1 
Ovülecek bir ustalıkla: 
_ Adriyen mi? .. dedi.. Şu Adriyen 

dediğinle kim meşgul oluyor ki ... 
_ Kim olacak, sen ... Hem pek zevk. 

le, pek hoşlanarak. 
Süzan: 
_ Sen delirdin mi? 
Diye o kadar hızlı bağırdı, ki zenci 

kız, kendisinin çağmldığınr sanarak, 

kapıyı araladı. 
- Delirdin mi sen? .. diye tekrar. 

ladı. Adriyen, kimin umurunda? .• Fran. 
sadan aynldun ayrılalı ona bir kart 
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postal bile göndermedim. 

- Ona belki, kartpostal gönderme. 
din. Fakat bu, dün akşam onu pekala 
düşünmene ve benden daha iyi bir li. 
yakatle seni irşat edeceğini zihninden 
geçirmene mani olma.dı ... Bir vakit
ler, onunla "Sen Romen., panayırın. 

daki gezintilerinizi tatlı tatlı andın .. . 
Orada beline sanlışmı da hatırladın .. . 
Bir genç kıza kar~t dürüst bir erke. 

ğin cesaret edemiyeceği böyle bir ha. 
rekete karşı isyan ve nefret duyma. 
dın. 

Karım, bir saniye kadar yüzüme, 
kin ve korku ile bakakaldı. Onun bu 
hayret ve kor1msu, bende utançla bir. 
likte, büyük bir kuvvet ve nüfuz hissi 
uyan.dırdı. 

Kadıncağız: 

- Ben mi? .. Dün akşam mr?,. 
Diye kekeledi. 

- Evet, evet dün gece ... Hani §U 

okuduğun, yahut okur gibi göründü-

ğün zaman... Adriyenle atlıkanncala

ra bindiğinizi, bilmem hangi mavi se. 

terilerle ücra yerlerde buluşmakta. pa 
zarlık edip anlaşmaktadırlar . polis ko· 
!ayca şüphelenerek işlerini bozmasın. 

diye! Fransız tacirler, satın aldıkları 
hayvanları derhal alıp götürmemekte, 
sonradan sandıkla gönderilmesini ter
cih etmektedirler. Polisin tesbitine gö· 
re, böylelikle her ay ıoo lerce kedi ve 
köpek ç:almara.k satılmış harice kaçırıl 
mıştır. Bunlar ya 3 köşe delikli san. 
dıklarla Londradan AHupa ekspresi 
vasıtasile yollanmışlar, yahut ta son 
zamanlarda bilhassa olduğu gibi do
lambaçlı yollar takip edilerek Büyük 
Britanyanm başka limanları üzerinden 
vapurlara geçirilmişlerdir. 

Viktoriya garındaki bu işlerle meş
gul şube, şimdiye kadar bu gibi hır
sızlıklardan bir haylisini meydana çı. 
kardıktan başka, gözliyen, aşıran ve 
yataklık eden suçlulardan bazılarını 
da yakalamış, bunlar tevkif edilerek 
muhakeme ve malıküm edilmişlerdir. 
Fakat, hayvan hırsızlığı ile geçinen us 
talıklı organize edilmiş, ve bütün In. 
gilterede çetenin ele başılarmı öğren
mek henüz mümkün olmamıştır. Di
ğer taraftan hayvan nakliyatı, şimen
difer talimatnamesi mucibince dara. 
cık delikli sandıklar içerisinde yapıL 
dığından. gönderilen hangi bayvanm 
satılmış. hangisinin aı;ımlmış olduğu
nu tesbit etmek de alaka.darları bir 
takını güçlüklerle kar§ı karşıya bırak 
maktadır. 

Londra polisi, hırsız.lıkların art · 
ması üzerine daha sıkı tedbirler alm· 
ca, hırsızlar da usullerini daha şaşırtı. 
cı olmak fu.ere seçmek yolunu tutmuş 
!ardır. Mesela, çalman köpek veya ke. 
di. sahibi garda bulacak olursa, gar
da tanıyamasın diye başka. renge bo
yanmaktadır. Ha}'\'an tacirlerinin çe· 
te ile alakaları resmen tesbit edilebilir. 
se, bu hırsızlık ve kaçakçılıklarm önü_ 
ne geçmek, daha kolaylaşacaktır. Buna 
çe.lışılıyor ! ? 

•)ünkü hava 
Yurtta hava I\ocaeliılc kısmen, Orta Ana-

dolu cenup ,.e cenup doğusu mrntaknların
da knpalı ve yıığı)lı, diğer lıülQelerde ka
palı ~cı;nıiş, rü1giirlar umumiyetle şimali 
ıstiknmellcn orta kıınclle, EgNle ve !1k
dcniztle kuvvetlice esmiştir. 

lstanbu}da h:ıva ıarııomen kapalı ve ya
sı'iiı l{cı,:nıi5, 21 sn:ıl zarrında yağışın met
re rnurabbaınn bıruklıi}ı su miktarı 4,5 ki
logr:ım ölçülmiiş, rii7.g!lr şim:ıll i~tikanıet
ten s:rniyede 3 - 5 mctr_e hızln esmiştir. Sa
at 1 ı el" hanı tazyiki 7j,2 milimetre idi. 
Sühunet en yüksek giineşte 42.5, gölı;ıcde 
23.2, en düşiik 16.2 s antigrat k:ıydcdil

mişli r. 

Çeviren: H. S. U. 
diri düşünmediğine yemin edebilir mi. 
sin? .. Hatta bu düşünceleri, Adriye. 
nin zarif, ince, içli, benim de sakar ve 
kaba bir adam olduğuma kadar vardır 
madm mı? .. İnkara çalışma Silzan, hep. 
si yüzünden okunuyor ... 

Hakikaten kanm, mağlup ve bit-
kin bir haldeydi. Fellenmiş bir ses. 
le: 

- iyi ama, Deni, sen bunu nereden 
biliyorsun? Sayıkladım mı yoksa? .. 

Belki, onun öne sürdüğü bu inanıl. 
maz ihtimali, kuvvetlendirmek daha i
yi olurdu. Fakat, ben, artık ihtiyatı 
düşünecek bir halde değildim. İşte 
bu taşkınlık içinde herşeyi ona söy. 
ledim. "Hikey,. in ilkönce benim dil. 
şüncelerimi nasıl keşfettiğini, hain 
koltuğun hik!yesini, aletin yeni şekli
ni, "Karabina,, nın ona çevrilişini, "Da. 
rnlcy,. in konuşucu makinesini ve ni
hayet krrmızı bir lamba ile aydınla
nan o mahzen.de çektiğim işkencenin 
acısınr, hülasa hepsini hepsini söyle. 
dim ... 

lJköncc itimatsızhkla fakat susarak 
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Mes1ek 
okulları 

Girmek için derece 
kaydı kaldırıldı 

1lk, orta ve liselerden mezun olan 
gençler daha yUksek bir okula gir
mek için okul tarafından açılan mü
sabaka imtihanrnda bazı kayıtlara 
tA.bi tutulmaktadır. 

Orta okul tahsilini tamamlayıp da 
bir sanat ve ticaret, yahut diğer bir 
meslek okuluna leyli olarak girmek 
isteyecekleri vakit, ilk iş olarak iyi 
veya pek iyi derecede orta okulu bi
t.lrme me<'bıniyetl ileriye sUrülmek
tedlr. 

Bakaolrk bu durumu dikkate ala
rak önümüzdeki seneden itibaren mü
sabaka imtihanına girmek isteyen 
gençlerden derece aranma usulünü 

kaldıracaktır. Okulu bitiren ve me
zun olan gençler bu imtihana derece 
kaydına tA.bl tutulmadan girebile
ceklerdir. 

Öğretmen okulu, sanat ve ticaret 
okulları, askert okullar, diğer leyıt 
müesseseler milsabaka imtihanlarını 
yaparken yalnız sağlık bakımından 
okula alınmaları mümkiln olmıyan 

talebeleri müsabaka. imtihanına sok· 
mıyacaklardır. Orta. 1yi, pek iyi de
recede mezun olan talebeler arzu et

tikleri takdirde bu imtihanlara hl~ 
bir kayda tA.bl olmadan alınabilecek· 
lerdir. 

Sımflarda 50 den fazla 
mevcut olmıyacak 

Şehrimizin orta okul vaziyeti yent 
aÇdan okullarla normal bir vaziyete 
girmiş bulunmakta.dır. Okul idare
leri mevcut sınrt vaziyetine göre ta· 

lebe kayıt işine devam etmektedir. 
Fazla talep olduğu takdirde birinci· 
teşrinin ilk haftasında raporlarını 

tanzim ederek okulda hangi sınıflar
dan kaçar şube olması lA.zmıgeldiği
nl tesblt ile ve Kültür Direktörlüğü 

yoluyla Bakanlığa bildireceklerdir. 
Bakanlrğrn gönderdl,ği bir tamime 
göre srnıf mevcutları hesaplanırken 
50 yl aşmama.sına dikkat edilecek
tir. 

Bundan başka Ve!a lisesine bağlı 
olmak üzere Zeyrekte yeni blr ortt. 
okulla Kadıköyünde bulunan kız or
ta okulunun lise haline getlrilmesl· 

ne karar verilmiştir. Geçen yıl açı
lan lnönU kız lisesi yalnız üçüncü SI· 

nıfa kadar teşekkUl etmişti. Bu yıl 
on birinci sınıflar da. HA.ve edilerek 
teşkilMı tamamlanacaktır. 

Himaye heyetleri 
Geçen yıl yapılması kararlaşttrı

lan orta okul himaye heyetleri bu 
ders yılı başından ttlbaren ilk okul
larda olduğu glbl orta okullarda da. 
faaliyete geçecektir. 

beni dinliyordu. Yavaş yavaı menk. 
landı ve sonra merakı hiddet oldu. Bellı 

hikayemi bitirince bu sc·n duygusile 
konu~tu: 

- Ayıp, iğrenç, alçakça birıcy ı .. 
Dedi. 
- Fakat Süzan ... 

- Alçakça birşey ... Geçen a.kıam 
bana bir saat süren bir nutukla., bir 
Anglosakson çelebisinin ne olduğunu 

anlatmıştın ... Acaba, dün gece sen, na
muslu bir adam gibi mi hareket ettin?. 

Bu bedbahtlık ve felaket ülkesinde 
sen, yalnrz benim, biricik hürriyetimi, 
düşünme tesellimi çalmakta ıda kalma

dın. Bunu, gittin ikiı yabancı adama 
da açtın. Şimdi ıüpbesiz onlar da bu
nun en hararetli dedikodusile meuuL 
durlar. 

- Saxmalıyorsun Süzan. .. Darnlcy 
fransızca tek kelime bilmez... Hikeye 

gelince film okunurken, o, laboratu. 
varda değildi... 

- Bir yere saklanmadığını nereden. 

biliyorsun? 
- Hadi canım sen de ... Hikey dü· 

.. rüst bir adamdrr. Böyle feylere tenez:. 

zül etmez. 
- Yok yok... Rica ederim artti bu 

münasebetsiz kelimeyi kullanma ... Filın 

nerede? Onu alıp getirdin mi? •. 
(Arkam var)} 



Nakleden : Senamı Sedes -·-Panin ihtiyatlı, derin dilşilnceıt,I 
makul bir adamdı. o, kadının fik
rinde değJldl, olamazdı da. Hlc bir 
hazırlıkları yoktu. Katerina Peters
burgda değlldl. Çar Oranianbom 
şatosundaydı. Muhafızları Holştayn

lf askerlerdi. Haydi diyelim ki şebir- 1 
de bir tbtllA.l çıkardılar. g Uncu Pl
yerl nasıl yakalıyacaklardr? 

Prensese dedi ki: 
- Passekin tevkif edilmesi fena, 

cok fena. Jt'akat bundan belki de çok 
vahim bir neticeye varılmaz. Halbu
ki harekete geçersek, hazırlıksız ol
duğum uzdan biç bir işe yaramaz, an
cak mahvoluruz. 

- Yani daha bekllyelim mi diyor
sun? 

- Evet, bekliyelim. Körkörüne iş 
görmektense görmemek hayırlıdır. 

Ve bunu söyledikten sonra Panin 
çıkıp gitti. 
Hakkı vardı, eğer makul olmak 

haklı olmaksa muhakkak ki haklıy
dı. 

Fakat öyle anlar vardır ki, muvaf
fakıyet delice hareketlerle elde edi
lir. Bir ihtll!lde de her şeyden evvel 
muvaffak olmak gerektir. 

Prenses Daçkof, kontun sözlerine 
kanmadı. Hemen erkek kıyafetine 

girdi, suikastçıların her zaman top
landıkları yere gitti. 

Saat on ikiydi. 
Dereket versin Orlof kardeşler he

nUz gitmemişlerdi, oradaydı. 
Passekin te,·kif edildiğini duyduk

ları zaman çok canları sıkıldı. 
Bir anda sarfettlkleri bütün emek

ler heba olmuştu. Rahatları kaçmış

tı. Sırları meydana çıkacaktı. Mane
vt kun·etlerl kırıldı, ölüm tepelerine 
kanat .;ermişti sanki... 

Işıkları söndürmüşler, birer köşe-
1e sinmişler, konuşmuyorlar, sessiz 
sadasrz, başlarına gelecek felAketl 
dltilnüyorl6ıdr. 
1 

Bu derin sessizlikte Prenses Dac-
kofun sesi çarpışan iki çelik kılıç gl
bl şakırdadı, karanlıkta gözleri şim
ıek gibi çaktı: 

- Hemen harekete geçmellyiz; 
durmaktan zarar gelir. Biz partiyi 
nasıl olsa kaybettik. Uyuşup kalmak
ta, köşemizde ölUmU beklemekte ma
na yok. Eğer durursak ölüm muhak
kak, hücuma geçersek belki de gallp 
geliriz ... 

Biri sordu: 
- Peki, ne yapalım?. 
Daçkof ceklnglslz cevap verdi: 

. - Bu gece Katerinaya gidelim, o
nu alıp gelelim, şefak sökerken Sen. 
Petersburg hUkUmdarını aelA.mlasın! 

llk anların korkusu yavaş yavaş 
•eçlyordu. Uyuşanlar yavaş yavaş 

deprenmeğe başlamışlardı. Prense
sbı teklifi kabul edlllr gibi değtldl a
ma, derhal harekete geçmek zevki 
Orlofların enerjilerini artırıyordu. 

Karar verdiler: 
Aleksi Orlof gidip Katerlnaya ha

l>er verecekti. Prenses Daçkof şu 
pusulayı yazdı: 

"Hemen geliniz madam, vaktimiz 
~k dar." 

Bu sırada da diğerleri orduda Ka
tarına taraftarlarını ayaklandıra
cattı. 

• • • 
Sen • Petersburg, Finlandiya kör

fezine dökillen Neva nehrinin ağzı cl
Yarında, birkaç adacık üstüne ku
rulmuştur. Şehirden Finlandiya kör
fezine doğru nehir boyu inilirse, sağ
da bir ormanlık görUnUr. 

Sol kıyı yüksek tepeciklerle çevre
lenmiştir. 

lşte bu tepeciklerin arasında 0-
ranlanbom şatosu vardı. Çar 3 Uncu 
Pfyer o şatoda etrafına dalkavuklar
la güzel kadınlan almış safa sUril
;rordu. 
Şatonun karşısında, Finlandiya kör
fezinin ortasında, KTons.tad adası 

g8rilntıyordu. Bu ada müstahkem 
mevkiydi, harp UmanıY.dı, Rusya do
unmuı o limanda demirliydi. 
~ k171 httınde, Oranfanbom şa

toalyle Sen - Petersburg arasında Pe
terhofe Plyer kulesi) şatosu vardı. 
•• kalul. bllytUı: PJyer Ve1'9&Y dö-

nUşünde yaptırmıştı. BUyUk parkın
da nehre kadar uzanan kanallar a
czlmı~tı. 

Her sene bu kanallarda donanmış 
yatlar, kayıklarla gezilir, binlerce 
ha,·a fişekleri atılır, donanma. yapı
lır, Sen - Piyer günü kutlanırdı. 

Katerina Peterho!da, dünyadan 
habersiz zevkine bakan Çarın bulun
duğu Oranianbom şatosiyle, Orlof
larla Daçkofun barutları ateşlediği 

Sen - Petersburg arasındaydı. 

Aleksi Orlof, Sen - Petersburgdan 
Peterhofa dörtnala vardı. 
Katerlnanın dosdoğru nehre akan 

bir kanalın kenarındaki küçük bir 
pavyonda yattığını biliyordu. Pav
yonun merdivenleri önünde blı- san
dal bağlıydı. Katerina, ne olur ne 
olmaz, lcabında kaçabilmek icin yat
tığı pavyonun önünden sandal eksik 
etmezdi. 

Gece yarısından çok sonra şatonun 
parlak yollarında at nalları çatladı. 
Pavyonun önünde attan atladı, kadı
nın odasına girdi, onu uykusundan 
uyandırdı: 

Jı geliniz, tledl, kaybedecek 
\·aktimiz yok. 

Bunu söyledi ve odadan çıktı. Ka
terina şaşkın şaşkın kalktı, giyindi. 
lşin ne olduğunu anlıyamamıştı. 

Biraz sonra Aleksi gene geldi, 
Katerinayı kolundan tutup sürükle
di: 

- !şte arabanız hazır: 

Aleksi yakın çiftlikten sekiz at 
koşulu bir araba kiralamıştı. Kate
rina hizmetçisiyle beraber bindi. A
rabacı kırbacını şaklattı, araba, dört 
nala önde Sen • Petersburga doğru 
giden Aleksinin peşlsıra yürüyordu. 

Şehre yaklaşırlarken atları dört
nala kalkmış bir arabanın geldiğini 
gördüler. İçinde sabırsızlıkla hüküm
darını bekleyen Greguar Orlof vardı. 
Sesini duyuracak kadar yaklaşınca 

haykırdı: 

- Her şey hazır! 
Arabasını geri çevirdi ve gene dört 

nala Sen • Petersburga yollandı. 
Biraz ötede Katerina Fransız kua

förü Mişeli gördü: 
- Peşlmsıra gel! emrini verdi. · 
Katerina yeryUzUniln en büyük di

yarında hüküm sürmek üzere sabah
leyin yedi ile sekiz arasında, bir as
kerin sözüne güvenerek, bir köylünün 
kullandığı arabada, önünde A.şığı, ar
kasında berberi, yanında hizmetçisi 
Sen - Petersburga glrdl. •• 

Şehir yarı uyanmıştı. Tek tUk a
dam geçen yolJardan kışlaya geldi
ler. 

Kışlada tam blr lnzlbatsızlık göze 
carpıyordu. Henüz tam glylnmeğe 

vakit bulamamış olan asker grup 
grup fırlıyorlar, imparatoriçenin et
rafını sarıyorlardı. 

Katerina hıçkırıklı bir sesle hay
kırdı: 

- Çar beni ve oğlumu öldürtecek, 
size sığınmağa geldim! •• 

Hep bir ağızdan kendisini müda
faa edeceklerine and içtiler ve ba
ğırdılar: 

- Yaşasın imparatoriçe! 
Katerinanın Sen • Petersburgda 

olduğu ağızdan ağıza yayıldı. 3 Un
cu Plyere gücenenler kışlaya UşüştU
ler. Kalabalık her an artıyordu. Bir
çok kişi lhtllA.ll olup blttl sanıyor, a
vaz avaz haykırıyorlardı: 

- Yaşasın Katerlna! Yaşasın im
paratoriçe! .. 

Topçu kumandanı, Rusyada tavat
tun eden bir Fransızdı. Adı Vllöbua 
ldf. Orlof ona emretti: 

- İmparatoriçe seni lşteyor! 
Katerlna, bir zamanlar onu da 

mahremiyetine almıştı ... Fakat ada
mın taklibi hükümet hazırlıkların

dan haberi yoktu. Katerinayı bin
lerce kişinin arasında görünce: 

- Madam, dedi, bir şeyi nazarı 

dikkate alınanız 1Azımgellrd1 kL. 
Katerlna sözü kesti: 
- Slzt buray& neyi nazan dikka

te atmam llzımgeldlğlnl sormak için 
cağırmadım ... Ancak şunu soruyo
rum: Ne yapacaksın? 

( Artr1111 ftr) 

Dokuz erkeği de geride 
bırakan bir kadın ! 

Altı sene evvel 
kocası : " Bu işi 
beceremezsin 
sen ı ,, demişti 

Amerikadan gelen bir haber şöyle 
başlayor: 

"Bir kadın dokuz erkeği yendi. .. " 
Ilalbukl ayni kadın için bundan 6 

sene eV'\·el kocası: 
- Sen o lşl beceremezsin! demişti. 
Bu kadar süratll terakkinin husu· 

le geleceğini derhal anlamışsınızdır: 
Bu kadar süratll terakkinin nere· 

den husule geleceğini derhal anla
mışsınızdır: Baş döndUrilcU bir sUrat
le ilerleyen tayyareclllk her gUn bir 
çok kişiye yeni rekorlar kazandırı

yor, bu rekorları kuranlar da tayya
reye gittikçe daha fazla surat temin 
ediyorlar .•• 

Havada son bir muvaffakıyet ka
zanan tayyareci kadın Jaklin Kok
randır. Amerikayı saatten kilomet
re süratle dolaşarak, kendisiyle be
raber müsabakaya iştirak etmiş olan 
dokuz erkeği geride bırakmıştır. 

Jakllnin bundan altı yedi sene ev
vel ismini ancak Nevyorktakl mUş
terllerl biliyordu. Bu müşteriler de 
onun çalıştığı berber dükkAnma ge
len kadınlardı. ÇünkU, Jaklin lşe 

manUkUrcUlUkle başlamış, sonra "ha
valanmıştır" ••• 

Jaklln, bir manUkUrcn kız olarak 
calışırken seviştiği bir gençle evlen
mişti. Fakat az sonra kız, gözUntı ha
vala dikmiş, bilhassa kadın tayyare
cllerin kazandıkları muvaffakıyetle
rt kıskanmaya, kendisi de tayyareci 
olmaya heves etmeye başlamıştı. 
Kocasına bir gUn: 
- Ben tayyareci olma klstlyorum, 

'defttt~. Fakat, .ra1ctfhın kocası gttl
mllş: 

- Sen o lşl beceremezsin! demişti. 
Jaklln buna. kızmış ve o günden i

tibaren kocasından soğumuştu. Çün
kU adam, ondaki kıymetleri takdir
den Aciz bir kimseydi. 

Mazinin Nevyorklu manükUrcU kı
zı, istikbalin kadın tayyareclsl, bu 
llk ko~asından ayrıldıktan sonra 
kendisini anlayan, hemen ilkinden 
kat kat Ustun bir adamla evleniyor: 

• ltnurlkaur garp'fa 'şarlia r~alelme nııısa lıakasında aol<ıız erke(Jl geride lirrakarak 
"Dünyanın en sür'atli kadım" ismini alan Amerikanın ilk kadın • tayyarecisi Jaklin 
Kokran herkes arasında pek kökleşmiş iki kanaati değiı•tir,miş sayılabilir. 

Evve[d, kadın tayyarecinin, bu muvaffa l.:tyeti kaa:ndığı tayyare 13 numara taşı. 
maktadır. Ilalbukl 13 rakamını birçok kişi uğursuı sayar. 

Sonra, kadın tayyareci kendisini karşı layanların vermek istedikleri çiçekleri al· 
mamış: 

- istemem, ben çiçek sevmemi diye red delmiştir. 
Bu da, kadınlar,ın çiçek sevdiği hakkındaki kanaali biraz sarsmış olmauor mu1 

Bu, Amerikanın en bUyUk maliyeci
lerinden biri olan Floya Odlum'dur. 

Floya Odlum karısını tayyarecllik 
sahasında bllA.kis teşvik ediyor ve 
ona en mükemmel, son sistem tayya
reler alıyor. Jaklln bu sayede, az za
manda yetişiyor ve nihayet bugünkü 
muvaffakıyetlnl kazanıyor. 

Amerikadn Los Anceles - Nevyorlt 
arasında hava yarışı millt bir mUsa• 
baka sayılır. Bu, yalnız Amerikan 
tayyarecileri arasındaki bir mUsaba
ka mevzuudur. Amerikayı garp • 
şark istikametinde kateden bu hat 
Uzerlnde şimdiye kadar birçok tay• 
yarecller kendilerini denemişlerdir. 

Bu, basit bir sefer değildir. ÇUn• 
kil iki şehir arasındaki bu sefer! 
Klevland'dan geçerek yapmak lbım
dır ki, bu, dağlar üzerinden geçen bir: 
yol olduğu için, tayyareci hemen dal• 
ma yüksekten uçmak mecburiyetin• 
dedir. Bundan başka, dağların tehll• 
keli tepeleri tayyareci tein daimi bir 
mani teşkil etmektedir. 

Bundan evvelki birçok mUsabaka
Bundan evvelki birçok seferlerde 

tayyareciler bu yol üzerinde epey; 
tehlikeler atlatmışla . ır. 

Bu sefer de, müsabakaya iştirak e· 
den on kişiden dokuzu - yani bUtün 
erkek tayyareciler - karşılarına çı

kan tehlikelere mağlöp olarak, veya 
kaazya uğrayarak, yarı yolda kalı· 

yorlar. Fakat yalnız Jaklln Kokran 
hedefine varabiliyor. 

Devamı 10 uncuda) 

Günün en mesgul bir müessesesi ..................................... 

Okullarda talebe kaydine 
nasıl devam ediliyor ? 

Eyliıl ayı girdiği gllnler en fazla 
faaliyette bulunan müesseselerin ba. 
ımd& okullar göze çarpar. Bir yandan 
yeni talebe kaydedilir, diğer taraftan 
okulun bina. ve muhtelif ihtiyaçlarının 
tamamlanmasına çalışılır. 

Evvelki yıllara nazaran bu yıl o
kulların yeni talebe kayıt ve kabulU 
sisteminde bir intizam göze çarptığı 
inkar edilemez. Şimdiye kadar lise ve 
orta okullara her yıl yazılmak üzere 
talebe velileri eehrin belliba.şlı okul· 
!arına akın ederler, okul idarelerini 
sorguya çekerler ve çocuklarmm mut· 
lak ayni okula yazılması için ısrar e. 
derlerdi. 

Bu suretle şehrin bazı lise ve orta 
okullarında sınıfların mevcudu 70, 80 
kişiye kadar yükselir, diğer bir kıs· 
mmda da 30 - 40 ı geçmezdi. Bu işin 
en mühim bir zaran da aile bütçesi. 
ne dokunurdu. Çocuk Boğazın ve A
danın bir köşesinden kalkarak tsta.n
bulun herhangi bir orta okuluna ge. 
lir, tramvay, vapur, tren gibi üç ve
saiti nakliye kul!anır, ve lilZUlll8uz 
yere bir hayli de masraf ederdi. 

Bu vaziyetleri önlemek tDere lstan. 
bul kUltUr direktörli\_~ her okulun 
ha.ngi semtlerden talebe alacağını tes
bit etmiı ve bir broşürle bUtün nH\
kıi.darlara blldirm.lgtlr. 

Bu işte ilk okullar için mahalle ve 
semt haritaları vücude getirilmhı. or. 
ta okul ve liseler için de yine semt 
dikkate alınarak okul numalarile bir 
cetvel hazırlanmış, hangi ilk okul me
zununun hangi orta okula girebilece. 
ği tesbit edilmiştir. 

Bu yazım.ı7.da. yeni eeltle göre nasıl 
talebe kaydedildiğini okuyucularımıza 
göstermeğe çalışacağız. 

* * • 
İstanbul Erkek lisesi binası.. Oku

lun merdivenlerinden yukarıya çıkıl· 
dığı vakit geniş salonlarını dolduran 
talebe ve talebe velilerile karşılaşıyo. 
ruz. Çarşaflı kadınlar, ihtiyar anneler 
çocuklarını ellerinden tutmll§ okula 

yazdırmak için yardirektörün bulun· 
duğu oda kapısı önünde bekleşiyorlar. 
Bu bekleşme uzun sürmUyor, kimi o. 
dadan memnun olarak çıkıyor, işin ta
mamlanması için başka bir odaya ge
çiyor, kimisi de merdiveiııerden aşağı 
inerek okulu terkediyor. 

Yaşlı bir bayan çantasını karıştı.· 

rıp ta aradığını bulamayınca yanın. 
da . duran çocuğuna sordu 

- Şahadetnamen nerede Orhan? 
Ah .. Bak gördün mil? Onu evde unut
tuk .. Haydi koş çabuk al. Evde masa. 
nm Ur.erinde olacak Orada bulama.z-

san minder yastığını kaldır, onun aL 
tındadır. 

Okul yardirektörü Tahir Nejadın 
bulunduğu odaya girdim. O, önünde 
bir çok evrakla meşgul oluyor. Her 
önüne gelene tatlılıkla cevap vermeğe 
çalışıyor; 

- Sizin çocuğunuz Cibali orta oku. 
luna gidecek, yanlış geldiniz. Hemen 
oraya müracaat edin. 

İhtiyar bayan, çocuğunu zorla bu 
okula kabul ettirmeğe çalışıyor. 

Yardirektör yine anlatıyor: 
- Bayan, çocuğunuz orta okula gi

decek, çıktığı ilk okul Cibali tarafın
da olduğu için de Cibali okuluna ya· 
zılacak .• 
Bayanın biıtün ısrarlan boşa çıkı. 

yor, Y ardirektörü ikna edemeyince 
çıkıp gidiyor. 

Oda biraz tenhalaşmıştı. Bay Tahir 
Nejatla konuşmağa başladım: 

- Bu yılki talebe vaziyeti nasıl e
fendim? 

- Talebe günden güne artıyor, ge· 
çen yıllara nazaran bu yıl daha f a.z
la müracaat var. Bunun en gUzel misa_ 
li tehrimizdeki orta okullar açılması 
ve liselerde yalnız orta okul mezunu 
talebenin kabul edilmesidir. 

Evvelki yıllarda talebenin kabul işi 
(l>enmılO~) 
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Sirkeci meydanı V I d I d . Nai~i: ;:~ı~!~!~i~e=i~~ası 1 1 Z ar a k o 11eks1 yon 
Sirkeci gar meydanı hakkında yeni 

kararlar verilmiıtir. Bu karara göre, 
Avrupa hattı, Feribot hattı ve Edime 
asfalt yolu buradan bqlayacak ve mey. 
dan, istasyonun şehre yakın tarafın.. 
da inıa edilecektir. 

Bu kısımda yapılmasına baılanan 
ve cilmhuriyet bayramına yetiıtirilmc
ıi mukarrer olan banliyö peronu hal
ka açıldıktan sonra banliyö ve Avru. 
pa hattında seyahat edecekler trenle.. 

re istasyonun şimdiki giriı kapısından 
değil, banliyö peronundan girecekler. 
dir. 

Peronun iki kapısı olacak, biri gelen. 
lere, diğeri gidenlere .tahsis edilecek
tir. Bu kapıların her ikisi de müstak. 
bel Sirkeci meydanına açılacaktır. 

O zaman, istasyonun şimdiki giriş 
kapıları kapatılacaktır. 

Garın karşısında şimdiki çalgılı ga. 
zinonun yerinde büyük bir park yapı. 
laca'ktır. Bu parkın önünde yapılacak 
tesisata 100.000 lira sarf edilecektir. 

Müstakbel Sirkeci meydanının açı

labilmesi için istimlaki muhakkak olan 
binalar, Çatalca ve Edirne otobüsleri-

nin durak yerinden itibaren tramvay 
caddesini takiben Sirkecideki kavse 
kadar olan adadır. 

Bu adanın istimlaki için Nafia Ve-
kaletile belediye arasında temaslara 
baılanmıştır. 

Meydanın etrafına ve denize kadar 
uzanacak olan geniş caddenin iki ta. 

rafına ağaçlar dikilecektir. 
Bu suretle İstanbul, Nafia Vekile. 

tinin gayretile, çok güzel bir meydan 
daha kazanacaktır. 

Hamallar katibini 
öldüren Yusuf 

12 seneye mabktlm 
oldu 

Geçen sene hamallar kAtlbl Haa"4 
nı sokak ortasında kama ile öldüren 

katll Yusuf oğlu Yusuf Karabatağın 
duru~ması n • ır ceza mnhkcmcsindc 

bnkılmnkta idi. Du muhakeme dUn 
bitirilerek karar bildirilmiştir. 

Yusuf Karabatak Şark demiryol
larında hamallık yaptığı 936 sene

sinde blr<;ok arka.daşlarlyle beraber 
işten <;ıkarılmış, bllA.hare arkadaşla-
rı ışe tekrar nlmmı!l, fakat kendisi 
ncıkta bırakılmıştı. 

Yusuf bu işin ka.tlp Basandan gel
diğini zannederek bir sabah yolunu 
kesmiş ve kendisini işe tekrar alma

sı tein yalvarmış, fakat Hasan. Yusu
!a red cevabı vererek kendisini tah· 

kir edince birdenbire hiddetlenip 
Hasanı birkaç yerinden yaralıyarak 
öldUrmüştU. 

Mahkeme, müddeiumuminin mU
taleasında Heri sUrdilğil gibi h!dise
de taammUd görememiş ve Yusuf 

448 inci maddeye göre 18 sene müd
detle hapse mahkum edilmiştir. An
can Basanın tahkir etmesi gözönilne 
alınarak Uçte ikisi indirilmiş ve 12 

11ene müddetle hapsine ve mllebbe
den Amme hizmetlerinden mahruml
yet!ne, ölllnUn vereseslne bin llra ver-

mesine, ceza mUddetlnce de mahcu
rtyetl kanuniye altında bulundurul
masına karar verilmiştir. 

Horozköy eğitmenler 
kursu 

bmır, (Hususi) - Manısanın Ho. 
roz köyünde açılan eğitmenler kursu, 

ilk tedrisat yılını ikmal etmiştir. Ça. 
vuı eğitmenler, bu münasebetle Mani

sa kültür direktörü B. Raufun başkan. 
lığında bir kafile halinde şehrimize 

gelmişler; burada muhtelif müesseselc. 
ri, fuan gezmiıler, Kızılçullu eğitmen 

okuluna misafir edilmiılcrdir. 
iki kursun müdavimleri birbirlerine 

dersleri n çatı1malan hakkında ma • 
lumat •ermişler, aralarında eglenceler 

tertip ederek pek çabuk kaynaım.ıı-
1 

111erakı ! ? ••• 
Saklamayı tercih ettikle· 
ri şeyleri 'biliyormusunuz 

yıldızlardan pek çoğu, kollekslyon. 
meraklısıdır; hem de buna hararette 
merak sardırmışlardır. Kendileri 
kendilerinin hayranları gibi yıldız 

el yazılarına ve resimlerine karşı a
lAkalı değUlerdir; eğer öyle olsaydı 
bu, kendllcrl ıcın gayetle kolaydı! 

Fakat, hele kolay olduğu lcln, böyle 
l}eylerden kollekslyon yapmanın, on
ların nazarında hiç bir cazibesi yok
tur; kaldı, ki başka sebeplerle de 
blrlbirlerlnin resimlerine Ye el yazı
larına ehemmiyet Yermezler; reka
bet, kıskançlık! 
Diğer taraftan pul 'e kelebek de 

onları aH\kadar etmez; bunlarla uı
ra anlar, nleH\delerdir; onlarsa, .• 
~ ıldız' ve bu yıldızlardan çoğunun 

en ziyade alaka gösterdikleri şeyler, 
kendi faali~ etlerine alt Utrlil batıra· 
!ardır: bu e~ teri, kısmen muvaffak 
olmalarnıda Amil, uğur getirici sa
yarlar ..... 'e onun için bilhassa. ter
cih temayillU gösterirler. 

Klod t Kolbert, filmlerde giymek 
Uzere kendisi için dikilen bütün kos
tümleri, tuvaletleri filmi çevirdikten 
sonra cdınlr. Sih iya Sidneyin terci
hi, eşya~ adır; yazlık e' i, bir mobil
;) e müzesi halindedir. ı::u sandık bu . ~ . 
masa yahut da iskemle, ... hepsi, hep-
si birer film hatırasıdır ve hepsi do 
eHelcc mutıa.ka herhangi bir film 
tudy.osunda durmuşlar, Silviya Lld

ncl in C1y11adığı sahnelere dekor tı;ı ~
kil etmişlerdir; ,.e etmemiş olsalar 
bile, ..... mademki onun ayak bastığı 
bir yerde, onun etrafında bulunmu<'
lardır; bu tipik yıldız onları benlm-
.-r.ı 

Yddız de#il. fakat yıldızlar reJhö• 
rtı Sesll de Mll, alaca bulaca :veya 
parıl parıl göz alıcı Cl lerden boşla· 
nır. ldarc ttiğt 64 filmde kullanılan 
bUtUn bayraklarla sllAhları kolleksl· 
yonuna katmıştır. Bunların hepsinin 
değeri, yarım milyon dolar tahmin 
edilmektedir. Dolayıslyle maddl kıy .. 
meU en fazla kolleksfyona sahip ola· 
rak, yıldızlar değil de, onların bu re .. 
jisörU sayılmaktadır. 

Blns Krosbf, kcndlslnln oynadığı 

filmlerdeki sahneleri gösteren biltUD 
restmlerl satın alır "e bu fllmlerln 
senuyoları yazılı kitapları veya def~ 

terleri de alıp bir sandıkta saklar. 
Sonra, en kllçUk yaşta en sevlmll yıl~ 
dız, .... Şörll Templ ! 

Şörll Templ de, ister istemez bir 
kollekslyoncudur. ÇünkU, cevlrdlğl 

filmlerde giydiği esvaplarla oynadı· 
ğı oyuncaklar, sonradan kendisine 

hediye olarak verlllr ve bunlar evin

dekt kocaman bir odada yağmlar ha.

Unda yllkselmlş, onu bekler. Fakat, 

boşuna; yıldızcık, bunları elden ge

clrmeğe, bunlarla oyalanmağa vakit 

Ev, Kadını 

Renk intihabına 
dikkat etmelisiniz 
Renkler ve zevkler milnaka§a edil. 

mez derler. 
Fakat, renklerle zevklerin uyuıma. 

sı lwmdır. Ben ıu rengi seviyorum, 
diye onu giymeniz doğru olmaz: Ba. 
kalım o renk size yakıııyor mu? Gü
zel giyinen kadın, rengi ile zevkini 

birleıtirmesini bilendir. 
Esmerlerle aanpnlann giyecekleri 

elbiselerin, kullanacakları dudak ve tır. 
nak boyaaınm renginde bir fark bu. 

lunması llzımdır. 

f ıte, apğıda'.ki liıtede sarışınlarla 
esmerlerin, ne renk giymeleri, yine bu 
iki tipte hangi renklerin bir a rada 

ahenk teşkil edeceğini görccekaini.z: 
SARIŞINLAR 

Mavi zeminli elbise gıydiğiniz tü. 

Dudak boyanız da orta kırmızı veya 
kiraz kırmızısı olmalıdır. 

Sarı zeminli elbise giydiğiniz taktir
de: 

Süs olarak kullanacağınız renkler: 

Portakal, koyu kırmızı, filizi, mavi. 

Tırnak cilisı: Açık kırmızı. 

Dudak boyası: Mercan kırmızısı, 

açık kırmızı. 

ESMERLER ! 

Mavi zeminli elbisede: 

Sila olacak renkler yukardakiterin 
aynidir. Yalnız dudak boyası koyu 
kırmızı , karmin; 

Tırnak cilisı da koyu penbc olmalı
dır. 

San zemınli elbisede: 

tirde: Süa olacak ren1tler yine aanımlar. 

Sils olarak kullanacağınız renkler dakinin aynidir. Yalnız dudak boyası 
nefti, eflitun, pembe, ıarabi, siyah, 1 açık kırmızı ve portakal kırmızısı, tır. 
camgobegi olacaktır. J nak cilası da koyu kırmızı veya porta. 

Tırnak cilanız açık penbe -.eya gill. 1 kal lnrmızıs.ı olmabdtr 

penbeli 

bulamaz, ki! Neye yarar! 
Gerçi filmlerinde giyinip kuşatılı

yor ve bebekleriyle oynatılıyorsa da, 
bu sahada dalma rolüne ve senaryo

ya uygun kımıldanacak, istediği glbl 
yapamıyacak .• giyin, soyun; oyna, 
oynama! Hep tallmatla! Buna da co-

cuğun eğlenerek hoş vakit gectrmesl 
mi denir!? ...... 

Yıldiz 
serpintileri 

• Danyel Daryönun kocası Hanri 
Dekuen yakında yeni bir film çevire. 

cektir: ' 'Son talih limanı,, isminde'ki 
bu filmin mevzuu en fazla Şanghayda 
geçmektedir. Fakat, bu filmde Danyel 

Daryöniln rol alıp almayacağı henüz 
malQm değildir. 

• Erib fon Ştrohaym "Demir tac,, 
isminde yeni bir film hazırlamaktadır. 

Teırinievvel içinde batlanacak olan 

bu filmin henüz baprtiatleri tayin c.. 

dilmiı değildir. Artist bulunamana 
filmin geri kalması muhtemeldir. 

• Piyer Mak Orhanın eserinden alı

nan "Huıuai mahalle,, ismindeki fiım. 

de baır.clU Mari Düba oynacaktır. 

• Evvelce Jan Gabenin çevirdiği 
"Cezair batakhaneleri,, filmini Ameri... 

kalılar tekrar çevirmeye karar ver 

mitlerdir. Mevzu Ameriblılann elin 
de 1Upheaiz biraz delltece'ktir. Faka 
baırolil yine bir Framu artlatl: Şar 
Buaye alacaktır. Amerlbhlar filme u 

dece "C..ır" .llmıiDl •ermltJerclk 

Tom Miks 
Meıhur Kovboy artlı 

ti Avrupaya geldi 
Kovboy filmlerinin mefhur mllmeul

li Tom Mika, Amerlkadan ATI'Upaya 
gelmittir• Turneye çıkan Tom Mlk1, 

filmlerde kendi aile birlikte cörillen 
Toni isimli mefhur atını da ıetirmit
tir; bu ata binerek canbubaııelerde 

numara yapacaktır. 

Kendisi Avrupaya, bundan enet 
1925 ıeneainde, filin §Ö'lıretinin ... evci 
balisında,, bulunduğu tarihte ayak bu.. 
mııtı. O zaman da kendisine ıene 
Toni ismindeki ilk atı refakat ediyo\'. 

du; bu at, 1932 de bir fılm uhneal ÇCT• 

rildiği sırada kazaya uğramıfbr. 
1925 de ingilterede vapurdan kara. 

ya merdiveni mqhur atı üzerinde in
diği gibi, Londra tehrcminllii dalnll 
baaamaklanru da bu at Uatihıde ~ 
tı. Ayni isimdeki ikinci at , ilk ata tıp. 

kıtıpkıaına benzemektedir: Tom llL 
kale birlikte aon senelerde canbeü...., 
lerde görüıımüı ve göri11mtlflerdlr. 

Tom Mika, Amerikada canbuluı,. 
lerde de boyuna fUliyet hlHacleclr. 
kendi•inin çılgıncasına bir atdpialıila 
binicilik hünerleri ga.termedndell 
baıka, efsanevi uyılan nifl"CJhlı ~ 
muayyen bir umf abıJinüı alAhl"'I 
çekici tesir bırakmütadırlP-

)r. Necaeddin tasagun 
·aı.blın 8,30 a kadar ve üpm 
an 17,20 de Ulell Ta1)'Ue Apr. 
' nd c1aire No. 17. Olnıyaculan. 
TUZdan para aımu. Tel : 23953 



ıs EYLOJ; ım 

Hakiki sulh perisi. 

Noel Baba! 
Siyasi ufuklarında toplanan kan bu

lutlan, dağılıp .dağılmadı mı bilmem; 
fakat 1stanbulda yazla kı§m arasını 

bir tek gün ayırdı. Dün, sıcaktan çat
byorduk; bugün, pijamalar, ince gcli. 
yor. 

Gerçi, buranın kıtı, bahara doğru. 
dur. Çok kere baharda üşürüz. "Bu 
nasıl bahar?,, diye sızıldarunz. Fakat 
1ikayctlerimiz daha bitmeden olgun 
yaz, ansızın çöküverir. 1stanbulda yal. 
nız güz uzun sürer. Buranın ycıillifi, 
il'kbahar<la değil, sonbaharda dağı, ta. 
fi boyar. Rengin, gençliğini, iıte asıl 
o zamannir görmeli ..• Bütün sırtlarda, 
biltün yamaçlarda yeıilin batka bir 
rengi dalgalanır. 

Havalann bu ilk bpanııı, böyle bir 
VUzclliiin de müjdecisidir. Sapsan 
dağlar, tozlu yollar, buruıuk yaprak
lar, yamı banyodan yeni çıkımı bir 
ıen~ m vücudu gibi, renkti ve cev. 
ıek olacak. 

.Yapurlar, hele bayle ince ince 
sfaeler ve uzun ıllrenc, aç toprağm 
bağn, onu kana kana içer. Ço'k ceçme. 
iden de, tazelik, renk ve gilzellikle a. 
aer. 

Pek acak bir yazdan aonra g~lcn 

bu yafmurlar, gerçi yuta Jaıın ara.. 
amda, ancak bir gilnlük mesafe bu. 
Jundufunu anlatır cibi oldu. Fakat bi· 
so teniz bir vücudun ne büyük bir 
rahathk olduğunu da tattırdı. önil. 
mUzde daha epey eıcak var. Ama, 'kCJ. 
ke olmasa. Çılgm bir kı§m blltnn diln. 
yada hemen baılamasmr iıtlyorum. 

Çilnkü baharlar, ötedenberi, tarihe 
"kan mevsimleri,, diye geçmiıtir. Hiç 
bir mtiharebe, kıt ağzında baılamu. 
Bugün vakitsiz çökecek bir kar fırtı. 
naamm, Bertin .. Prac davasında, tn
ıgmz müdahalesinden Sok daha keskin 
tesiri olur. 

Hele motörlü latalar için, br, ça. 
mur, batak en bllyük, en afllmu, hat. 
ti zorlanmaz birer i•tihklm htUmıQn.. 
4!ec:lli. Ağırlığı tonlarla <SlçWen topla,. 
nn hepsi bataklara aplanır, karda ı. 
kerlekler patinaj yapar. Ordular, kap. 
lumbafala§ır. Bence, bakild sulh peri. 
m, elinde zeytindalı tutan yoama de
lil, kar gocu'klu Noelbabachr. 

Böyle düıündilğilm içindir, ki bu. 
ıünkü yağmurlar, beni sıcaktan kur. 
tardığı ve kabaran, vakitli vakitsiz ö
ten dövliıken horozlan, yakın bir kıt 
~hdidile yaldızlı tüneklerinden indir. 
Cliği i~in iki kere sevindiriyor. önü.. 
müzde ferah ferah daha altr aylı1c: ba. 
nş var demektir. 

( Kısa haberler ) ---1 
• Seldnik •e Belgrat sergilerine tstan-

l>tıl tir..aret odası namına davet edllrniş o
Jan heyet dün akşam saat 10 da Semplon 
"ekspresiyle Belarada hareket etmfıtir. 

• Sehrlmbdeki çorap fabrikatörleri diln 
'8at 15 de milli sanayi birliğinde bir top. 
lanb yapmışlardır. 

Toplantıda çürilk çorap meselesi mevzuu 
bahsolmoş. bu hususta her fabrikaUiriln 
•m •m mQtalea n dilekleri aonı!Jırak 
leahlt edilmiştir. 

• Sebrlmlıde alac sanayiinl inkişaf et
IJreeek bir kooperatif kurulması işine me
mur edilmlt olan sanayi müfettişlerinden 
B. Necati eTVelkl gfin marangozlar cemi
yetinde meşgul olmuş, ayrıca aJAkadar
Jan İstanbul milfetUşllline dnet ederek 
orada yapılan bir toplantıda kooperatifin 
nizamname projesi konuşulmuştur. 

• Bir milddellenberi Ankarada bulunan 
marangozlar cemf)·eU umum kfttlbl Fuat 
Tezel dün htanbula dönmilştür. 

• Toprak mahsulleri ofisi İstanbul dnlr 
komitesi dün işini tamamen ikmal etmı,. 
tJr. Komite buaiin fzmlre hareket edecek· 
tir. 

~ 
BUC.tJN KALKACAK VAPURLAR 
(Tarı - 12 d Karadenize), <Ulur -

9.30 da hmite), (Trak - 18.SO da Mudan
yaya), (İımlr - 11 de tzmlre) kalkacak-
tır. 

GELECEK VAPURLAR 
'(Tralı: - tUS de Mudanyadaıs) 181e

cektll\ 

Devlet 
şurasında 

Belediyenin talebi 
niçin reddedildi 

EmlnönU meydanının tevsi ve 
tanzimi için yıkılması icap eden bi
nalar arasında Evkafa .ait olanlar da 
vardır. İstanbul Belediyesi bunlan 
istlmlA.k ederken yapı ve yollar ka
nununun bir maddesine lsUnat ed• 
rek bu binalarm anaları için para 
vermemek n yalnıı binalara klJ'· 
met takdir ederek onların bedelini ö
demek lt.zımgeldlll noktal nazının 
ileri sürmllştll. 

Yapı ve yollar kanununun aeJdzln
cl maddesi müstakbel tehir haritala
rında yol vo yeşllllk gibi umumun 
menfaatine mahsus olarak göstertl
miş bulunan yerler tesisi veya bu gl
bl yerlertn genişletilmesi 1darei hu· 
sustye ve maliyeye ve evkafı mazbu
teyo alt arazi ve arsaların istlmllkl
ni icap ettirirse belediyenin tekllfl 
ve lcra Vek111eri HeyeUnin karan l· 
le bu yerlerin belediyeye paraaız ter· 
kedUecelini blldlrmektedlr; aJlll 
maddede "Bu yerler tıze!'lnde mlllak· 
kafat bulundutu takdirde halihazır 
kıymeti takdir edllerek bedel beledi· 
ye tarafından tesviye olunur" fıkra
sı da bulunmaktadır. 

Belediye, bu maddeye lsUnat ede
rek EminHnn meydanındaki evkafa 
alt binaların halihazır kıymeUnl ta. 
yln ederken arsalarına kıymet ko-
11u lmaması lAzımgeldlği mtltaleuın
da bulunmuştur. 

Belediyenin bu teklifi Dahiliye Ve. 
kt.leUnce de tasvip edllerek lcra Ve
killert Heyetinden karar alınmak 11-
zere Bqvekllete E"'vkedilmlf, ancak 
evkaf belediyenin talebine 1Uras e~ 
tltt için iki daire arumdakl lhtlli
tm halll; De~let &6raama HTkedll
mJşUr. 

Devlet Şüaaı dilD de ,.azdJtımıs 
gtbl belediyenin aleyhine karar nr
mlttlr. 

Aldıtmuı mal6mata göre eTkaf, 
7apı ve yollar kanununuıı aeklllncl 
maddealntn tatbiki takdirinde mt1-
hlm urarlara utrayacatuu lddla et
mekte' elindeki arsaları beledi· 
yelere bedava terke mecbur olursa 
varidatının azalacağını lleri sürerek 
yapı ve yollar kanunundaki bu mad
denin kaldırılmasını istemektedir. 

Vakıflar umum mlldürlnğil bu mak 
satla bir kanun llyıhası da kaleme 
alarak tcra Vekllleri Heyetine ve B. 
M. Meclisine sevketml~tlr. 

Devlet ŞQrası, belediye ile evkaf 
arasındaki lbtllA.fı tetkik ederken bu 
ciheti na.zan dikkate almış, yapı ve 
yollar kanununun sekizinci madde
sinin ileride tad111 mevzuubahis oldu
ğu mUlt.bazaslyle belediyenin tekli
fini reddetmiştir. 

Evkaf, kendisine alt yerlerin umu
mi menfaatler namına bedelatı ter
ki takdirtnde elbette varidatından 

kaybedecektir; fakat bugün mevcut 
kanun, umumi menfaat namına bu 
zararı zaruri kılmış bulunuyor. Dev· 
Jet ŞQrasmın bu meaeleyt tetkik e
derken halen mevcut kanun madde
sinin istikbalde tadllı mevzuubahis 
olduğunu ileri stırerek onu ıtmdlıden 
hUltilmstlz sayması tevakkufa ve mQ
IAhazaya şayan değil mi? 

Ders saatleri sekizde mi 
başlıyacak? 

Kültllr Bakanlığı talim terbiye he
yeti okulların çalışma zamanları U
zerinde tetkikler ya.pmağa ba,lamış
tır. Bu tetkiklerin başında okullann 
sabahlan ders başlama ve paydos 
zamanları gelmektedir. 

Okullann sabahları derslere erken 
bqlamak suretiyle saat on tıçe kadar 
ikmal etmeleri ve ondan sonra be
den, muslkl. spor ve atelye faallyet
lerlnde çalışmalan dlleGnlllmektedlr. 
Bu suretle sabah ıaat 8 den baela
mak tızere öf lene kadar S - 8 eaat 
den J'&ptlabllecektlr, 

Iktısadi bir ziyaret 
Beynelmilel ticaret odası 

reisi ve katibi geliyor 

il. Watson Kltlp Pierre Vassru 

Uzun seneler beynelmtlel ticaret 
odası Amerikan mllU komitesinin 
relsllllnl yaptıktan sonra geçen yıl 
beynelmtlel Berltn Ucaret odası ko
mitesine ittifakla reis intihap edll
mlı olan M. Wateon ile ayni teşekk1l
llln umumi kA.Upltğlnl yapmakta bu-
lunan M. Pierre Vasaeur beynelmi
lel ticaret odası TUrklye mtllt komt
teetnl ziyaret etmek ve mcmleketl
mlzde muhtelif lktılİadl meseleler S
ıertııde tetkikler yapmak Uzere ,... 
nn Romanya vapurtyle şehrhnin 

geleceklerdir. 
M. Watson'a meşhur bir lktısatcı 

kadm olarak tanılan refikası Madam 
Wateon lle 79 memlekette şubeleri 

bulunan Amerikanın meşhur Maşln 
Korporulonu m1le81!1esestnin tanın· 

mış kıymeill birkaç zat da refakat 
etmektedir. 

Beynelmilel şöhretleri bulunan ıe. 
vattan teşekkül eden bu tlcaret Te 
tktısat heyetini karşılamak Uıere 

beynetmllel ticaret odası TUrkiye mll
ıt komitesi esaslı haıırlıklar yapmlf, 
iyi blr istikbal programı bazırlamış
trt. 

Programa ınre heyet, şehrlmlade 
kaldığı m1lddet zarfında bUtnn lktı
aadl mtıeaıeseler birer birer gezdlJ'l. 

lecetı gibi tartht anıdlarımız ve tktı· 
aadl ha7atımızın inkişafını göstere• 
eserler hakkmda da maırımat ve ba
hat Tertlecelrtlr. 

K. WATSON VIJ PlERRE VASSıroR 
KiMDİR ! 

M. Watson dt1nyaca tanınmış Am• 
rtkanın yültsek lktısatçılarından bi
ridir. 1872 de Nevyorkta doğmuştur. 
Amerikanın birçok tasarruf banka· 
tarının idare Azalıklarmr, muhtelif 
ticaret odaları meclis reisliklerini, 
Kolomblya Unlversltesl meclfs lzalı
lmı yapmaktadır. 

Birçok hayır mUeseeselerinde de 
M. Watson fahrt olarak çalı,makta 
olduğundan biltun fakir halk tarafın
dan çok t1evllen bir zattır. 

BUyük bir prensip olarak bUtUn 
devletlerin lktısadl sahada. anlatma
lannı esaa lttlhaz etUflnden her yer· 
de adı hürmetle anılmaktadır. Aynl 
zamanda KarneJI sulh mUesseseıl 

tabll Azasındandır. 

Plerre Vasseur'e gelince, Plerre 
Vasseur ıde beynelmilel şöhreti olan 
bir zattır. Hennz 45 yaşında bulun
masına rağmen yilz defadan fazla 
beynelmilel ticaret odasını muhtellf 
meclislerde temsil etmiştir. 

Parts Hukuk FakUJt.eslndeu 
mezun olduğundan beynelmilel 
ticaret odası umumi kt.Upltğlnden 

evvel avukatlık yapmaktaydı. Bu 
vadide şöhreti bir hayli fazladır. 

Gerek Madam Watson. gerekse M. 
Watson sudan başka bir içki kullan
mamaktadır. Bu noktayı nazarı iti
bara alan beynelmilel ticaret odası 
Tllrklye mllll komitesi, alkollll içki
ler düşmanı olan bu meşhur zevatı 

lstanbulda bulunan bUtün su mem
balarını gezdlrmeğe ve bol bol su 
lçlrmeğe karar vermlttlr. 

Ticaret ve lktısat heyetinin şehri
mizde bir müddet kaldıktan sonra 
bazı mühim, resmi temaslarda. bu
lunmak tzere Anll:araya gltmel!l JtuT· 
vetle tahmin edilmektedir~ 

Şehir 
Meclisinde 

FevkalAde içtimada 
neler "onuşulacak 

latanbul Sahir Meclisinin 1k1nci 
deTI"el Jçtımafyesfnl bitirmesi m\lna
ee bet1yle yeni intihabata bir teşrlnl
enelde bqlanacağını yazmıştık; an
cak yeni meclfs Azası lntlhap olunup 
vazifeye başlayıncaya kadar kanu
nen eski meclis vaztrell sayıldığı lçln 
Şehir Meclisi önUmUzdekl pazartesi 
gllnU saat on dörtte fevkaH\de olarak 
son bir ıÇumaa çağırıJmıştır. Bu fç
Umaın ruznameslnl Uç madde teşkll 
etmektedir. Bunların birisi belediye 
kanununun 38 lncl maddesi mucibin
ce intihap rey atma gUnlerlnln tayi
nidir. Belediye fntlhabatının kaç 
gUn sUreceğl bu içtimada tesblt edi
lecektir. 

tstanbuJun imar plAnının tatbiki 
için birçok tstlmlAkler yapılması f. 
cap etmektedir; bunların yapılması 

fc;ln belediyede mevcut emlAk mu
dUrlUğil teşkllUmın kAfl gelmiyece
#1 anlaşılmıştır; bu itibarla imar 
plAnının tatbikinden mUtevelllt ts
tlmlt.k işleriyle meşgul olmak 1lzere 
fen işleri mndtırlüğllne bağlı bir ls
Umla.k bürosu tesisine lüzum görül
mektedir. Belediye reisliği maka
mı, 6nUmüzdeki pazartesi gUnU top
lanacak olan Şehir Meclisine bu hu
susta da teklifte bulunacaktır. 

lmar plA.nınm bir an önce tatbiki
ne geçflebilmesl fçln belediye bütçe
sinde yapılan tadllAt mUnasebetiyle 
bUtce kararnamesine bir fıkra 11Avc
lli lcap etmektedir; bu cihet de Şeh ir 

Meclisinin pazartesi gtınkü lçtlmaın
da kararlaştınlacaktır. 

İntihap defterleri kaldınldı 
Bu ayın sekizinci gUnü sabahleyin 

aaılan intihap defterleri dun saat 18 
de ltaldırılmıştır. Bazı yerlerde def
terlerde isimlerini bulamıyanlar ol
muş, bunlar kaymakamhklaroakl 
tnUbap encümenlerine mUracaat et
mişlerdir. 

Mesai saatleri değiıti 
Resmi dairelerde bugünden itiba

ren mesai saati değişmektedir. Me
murlar sabahleyin gene dokuzda ge
lecekler, akşam on yedide çıkacak· 
Jardır. Bir saat öğle tatlll vardır. 

Stadyomun istimlaki 
Belediyenin Taksim stadyomuuun 

olduğu yeri lstfmlAk odeceğlnl ev
velce yazmıştık. Buraya alt hisse 
saneUsri EmlA.k şirketinden Mallye. 
ce alınmaktadır. Bu iş bittikten son· 
ra saha belediyece alınacaktır. 

tngiliz heyeti 
Gelecek ayın yedisind~ Londradan 

on beş klşlllk blr heyet kara yolu7la 
şehrimize gelecektır. Londra • İs
tanbul asfalt yolu inşaatını gözden 
geçirecek olan bu heyet eehrlmizde 
tkl giln kadar kalacaktır. 

On dokuz :ratmda,ken çektirditim 
reeim. .. Çok deiitmit nyim7 

- ffa)'ll', aaçlamuzla .-.ınmm yer. 
hri deliflDİt o ..... , 

Günün Aklslerl - -- ~ • zw:aı 

Yalancı yaz 
"Eyhil girince yaz çıkar,. dediğim 

zaman, bir gUniln müthiı sıcağım gö. 
ze alarak Hakkı Süha dostumuz bize 
takılmıetı. Nefes almanın bile lüzum
suz bir ''ha.va hamallığı., olduğtmu 

ııöylediği o günde alnmm terini sile
rek: 

- HanJ, diyordtL Yaz geçmift1? 
Eyltıl ayında sezilen yaz. bence, ya. 

ımı başını alınıı adamlarm vakit va
kit duydukları co§kun gençlik heye. 
canlarına. benr.er. O heyecana kapıla
rak bir müddet kO§a.1', aı~. tilrltı 
havailiklere kapılırsınız. Fakat l!!OllJ'& 

birdenbire yorgun dti§tllğlinUzU anlar
sınız. hte eyHU ayı girdiği halde ''ya& 
mevsiminin geçmeylel,, de böyle ol. 
mu§tu. Bir an içinde sıcaklar butı. 

terler dökttlk. P!Ajlara koemala de
vam ettik. Açılıp saçıldık, yu mevaL 
minin neşesi göğsUmtl7.den ve A>lak 
kollamnızdan t\itüyordu. Fakat nl • 
ha.yet onun ''yalancı bir yu,, olduju· 
na blz.l a.cı bir katlyetle iJıaDdiraıı ha. 
kiki mevsim, kendini yağmurile, rtır 
gi.rile de göatermeğe bql&Dllfbr. Ka. 
natlan tekrar toplayıp patiserilere, 
klUplere. kahve köşelerine hemen ao
kulmasak bile, yeni bir mevsimba 
yüklediği icaplara mutlaka alıemamm 
llzmı. 

Belediye, eğlence yerlerlııfn tarif .. 
!erini tekrar incelemekle mqguldUr. 
Bilyiik lokanta ve gazinolann sahiple. 
ri belediyeye çağınlıyor, tarifele:rinde
ki tenzilat beraberce tesbit edilıyor. 

Bu münasebeile geçenlerde, ka.rika. 
türfst Ram.iz ve diğer bir arkadqmıla 
başımızdan geçen küçük bir vaka ha
tırıma geldi. Küçük bir vaka ama, e. 
ğer üzerinde bıraz asabiyetle durula. 
cak olsa, insan çileden çıkabllir. 

Bir plaj boyunca, yanyana. kurul
mll§ barakalardan, bir sUtçU tarafm. 
dan i§gal edilmiş olanına gittik. 

- Birer süt verin bizıe, dedik. 
Ancak ben, benim sUtilmUn içine bfr 

miktar eeker konulmanu rica et.mı,. 
tim. 
lstediğimi ya.pu. Sütleri gavdeye m· 

dirdik. Serinledik. Tam paralan veri. 
yoruz. Sütçü herkesten beter kurut 
a1mağa razı olmu§ken benden altı Jm. 
ruf istedi. 

-Neden! 
- Çllnkü sizin ıriltunUz tekerli! 
Burada bir meeele hlml olU)'Ol'<hL 

Bardakla veya Fle ile satılan sUt, e. 
auta eekerli ml olma.k lbmı gelir .... 
keraiz mi? Yani fiya.tmı ne suretle ta 
zim. ı .etmiglerdir? 

- Ben kırk Paralık eeker iltlhIUC 
ettim mi acaba? dedim. (Sonra birder 
bire zihnim açılarak:) Yanımtıda bir 
adam, 'yrana. tuz koydurd1L Ondaa 
da tuz para.ı1JI neden almıyorBUDuaT. ı 

Artık sUtçünUn burnu kat ~ 
yllkselınişU. ı 

- Tuz başka, dedi Tuz aeım. ca 
kuruş. Halbuki §eker otuz lruruf. .&. 
ma diyeceksinis ki. ben, m.e bir ldJoı' 
nun ottu{fa biri nlabetlnde eeker ftl'e 
dbn mi? Vermfyebillrim. Geri yanım 
da el emeğine ayacaJramm! 

Bu sırada. Ramla atıldı: 
- A mübarek adam, Bir bhve,e 

gidip te ,eterli bhft iateeek bı.ı. 
altı kuruş mu almuı llzmı ıellr! S. 
mm ondan farla ne! 
Artık heyecanmnz yWaıelmlftf. q 

rılırken: 

- Seni oiklyet edeceğiz. dedft. 
Dükkancı doirularak: 
-Ne için? . 
- !ki kagık veker yokdum diye. -

diliğinden bir kurut anı yaptrğm i
çin ... Hani tarif en t1enin ! 

- Bir kuruş r.am yapan kim? V•. 
diniz mi bir kunıou? 

Filhakika istenilen blr lmrutu vr 
memi§tik. Bizim için kavga bitti. 

HlKlOJT KUNIB 

Sinema büfeleri 
Beyoğlu tarafındaki sinema tlcnt

leri indirilmişti. latanbul Te 411• 
semtlerdeki l!lnema ve tl;yatro tarif• 
lerl de bu ay zarfında tamam.en tu
dlk edilmiş bulunacaktır. 

Ayni zamanda bu gtbt nrlerdetl 
büfelerin tarlfelert de lncltrtlecet• 
tir. 
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Finlandiya güzeli 
güzellik kıraliçesi Avrupada 

intihap edildi 
RADYO 

15 - EYLCL - 938 - PERŞEMBE 
OGI.E NEŞRiYATI: 

Saat 12,30 PJ;ikla Tiirk musikisi. 12,50 
Havadis. 13,05 Pliıkl:ı Türk musikisi . 13,30 
Muhtelif pl:ık neşriyatı. 14 Son. 

AKŞA.U NEŞHIYATI: 
Saat 18,30 Dans musikisi Cplük ). 19 

Spor mü sahabeleri: Eşref ş;.;k tarafın

dan. 19,30 Şen: i nci ,.e arkadaşları tarıı
fındnn. 19,55 Borsa haberleri. 20 Sa:ıt aya
rı: Grcnvic rasathııncsindeıı nak'• ıı; Ut'l
ma ve arkadaşları tara fından T ürk musi
kisi Ye halk şarkıları. 20,40 Ajans haber
leri. 20,47 Ömer Rıza Do1trul tarJfıntl:ııı 
arapça söyle''· 21 S:ıat a~arı: Orkestrıı: 
1 - I.iggini: llalet Hgyptiene. 2 - Arens
ky : Elegie. 3 - Trıımlııteur: i ntermezzo. 
21,30 Rıfat ,.e ıırkııdıışlorı larnfınclan Tiirk 
musikisi ''e halk şarkıları . 22,10 ll ııv:ı rn
poru. 22,13 Keman konseri: Orlı:ın Borıır, 

piyano ref:ıkatile : 1 - Poloneı Jırlyyanl -
Yleniavski. 2 - Serenad mt'lıınkolik -
Ça}ko,·ski. 3 - Noktürn - Şopen. 4 -
Knpriçiyoza - Ris. 5 - Here kati - lhı

bay. ,~.50 Son hoberler Ye ertesi giinün 
programı, 23 S:ı:ı t ayarı: Son. 

Yabancı radyolardan 
seçilmİ§ parçalar 

Opera ve senfoni konserleri: 
9.- neromünster: Mozart. 
9.30 EyCel : "Görünmeyen şehir" (Rims

ki Korsakof) . 
9.30 I.ondra ( ~aş): Rus musikisi; Val

ton, Si!Jelius. 
9.30 Hoclio Pnris: Yeni musikiden. 
9.30 Etrasburg: Kli\siklerden. 

10.- Roma: Kl:lslklerden. 
10.- Turino: "Dir maskeli balo". 
Oda musikisi, konserler: 
7.15 Bertin: Seksle! (Thuille). 
7.30 Kolonya: Harp kuintetl: Hoffmann. 
7.30 Pııris PTT: Org. 
8.10 Dükreş: Ermeni tırkıları. 

10.- Könlgslıerg: Keman, piyano. 
10.30 Etraslıurg: Piyono. 
11.15 Oslo: Piyano (DeethoYen) . 
Hafif mu:rikl: 

1.20 Raclio Parlıı : 1.40 HIJversum; 5 
Berlin; 7.20 PraR: 8.30 Elrnsburıı ( İspan
yol musikisi); 9 Brüksel; !1.30 Frnnkfurt ; 
10 Berlln (Operet ve film nıusikisi); 10 
Viyana; 10.10 VnrşoYa; 11.30 - 4 Alınan is
tasyonları; 11.40 Budnpeşte: Çigan orkest
rası. 

Piye'1 ve konferanslar: 
6.- Frankrurl ,.e Miıllanıl <1ngiltere) 

Alınon ve İ ngiliz köy çocuklorı. 
6.- H:ıılio Parb: ''Brannikus". 
9.30 Napoli grupu: Komedya. 
!1.30 P:ıris PTT: "f.n Princesse de Slı•ve'i 

10 Past Pnrizlen: "Ucaıı
0

na Durhln". 
11.40 Sottens: Milletler Cemiyetini n nıO

zakerelcrl hakkında. 
12. Prag: Haberler (İngili7ce ) . 
\'arycte, kabare: 

3.40 Hih·crsum 1: l!.35 niikrC'5; 9.10 
Hamhurg; 9.1,j Pn~t Pıırizi<'n: 11.l:'ı Pro!:!. 

Uşak, ( H usus! ) Esk!şe. 

bir Spor 13ölg-csine nı c·ıı s uıı 

tiç bisikletçi gencin 1550 kilometre 
dc..-am edecek yurt gezisini daha öıı· 
<:e haber almış, Türk sporunun inki
şaf ve teammümU bakımından ve 
diğer yönlerden çok sevinmiştik. 

Yapıl an bir program muclbinre 
Hasan Demlrcloğ"lu. Emrullah Gli. 
re! YC Faruk Bilimli adındaki hu üç 
sporcu genç Ktitnlıya ve Afyoua uğ

radıktan sonra şc>lırimize gC' l mişlPr 

~ l)>Ol'Ctl arkıtd aşl arr tarafından 

t'leYgl ile karşı l anmışlardır. Bir ı:;-ün 

Uşakta kala n bu gençler uzu n bir 
Yol culuğa rağmen zlndcllklcrlnl ve 

Mıisabal:adan cvııel Fransa ııe Parts on ::elleri nanimarlm11rı oilmek n::crc Parlsten ctlll;lcri esnada l:cmlilerlnl u{jurlayan
larla oıııişiiııorlar ... 

Avrupa güzellik kraliçesi müsaba.. 
kası Kopenhagda yapılmış ve 1938 se· 
nesinin (Mis Avrupa) sı Finlandiya 
güzel seçilmiştir. 

Müsabaka çok heyecanlı olmuştur. 

Evvelce de yazdığımız gibi güzeller, 
evvela Kopenhagda iyi karşılanmadık
larından üzüierek ~ehri bırakıp git. 

mek istemişlerdir. Fakat nihayet bu
na mani olunmuştur. 

Güzellerin seçileceği gün, musaba. 
ka saatine gelinciye kadar, iki mem· 

Tanışmadığı bütün tanınmışların 
cenazesinde hazır bulunan adam! 

DOSYA memurlarının ıtefi J osef 
Haberi, bütün hedeflerine ve 

arzularına ulaşmak talihine mazhar 
olmuş bir adam değildir. Tam 50 ya
şındayken, köt ü bir grip, hayatını in
tizamsızlığa uğratmıştı. Haberl, r a -
hatsızlığmı atlatmakla beraber, uğra. 

dığı intizamsızlığı islah edemedi. Kal. 
binde hafif de olsa bir arıza kalmıştı. 

Memuriyetinden tasarruf edilerek, ken 
disi açığa çıkarıldı. Haberi, bundan do 
layı öyle derecesiz yerinmedi, az mik· 
t arda da olsa tekaüt maaııı bağlan
mıştı ve bekar bir adamdı. O tarihten 
itibaren günün büyük bir kısmını ga· 
zetesini itina ile okuyarak geçiriyor 
ve arada sırada kendisi de kalemi ele 
alıyordu, mey,·a cekirdeklerini sokağa 
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Yazan: 
Alman hikayecilerinden 

Yuliyus Krayz 
atmamak lazım geldiğini, gazeteye 
gönderdiği mektuplarla beraber an • 
latmağa çalıştığı gibi, ayni şekilde, 

soğuk havada tramvay kapılarını açık 
bırakarak cereyana yol açan düşünce. 
sizleri yola getirmeğe uğraşıyordu. 

Haberlin en çok alakadar oldu!';'ll şey
ler, gazetelerde 5ahısların vaziyetine 
ait haberlerdi. Doğuş yıldönümünü ve 
ya herhangi bir hayat merhalesini te
sit eden, ve yahut ta ölen herkes, kcn· 
disinde uyanan nliikayı beslerdi. Me. 
muriyet hayatından kulağında akisler 
yer eden tanıdık bazı isimlere, bu ka. 
bil gazete havadisi arasında rastlard ı. 

Ta çocukluk çağındanberi içinde un· 
vana ve rütbeye karşı adeta bir huşu 
vardı. 

lindir aapkasını havaya kaldırmasıy. 
dr. Haberl, gitgide bu muhite daha zi. 
yadc alışıyor ve hatta arada sırada, 

tam bir saygl hareketile, büyüklerden 
birinin önünde. sanki, bir tanıdıkla 

yüz yüze gelmiş gibi şapka çıkarmak 
cesaretini ediniyordu. 

Günün birinde umumi direktör ek
selans Şvingholün mezarı başından 

mezarlık kapısına doğru, henüz mu
hat bulunduğu havanın tesiri altında, 
düııüncelere dalmış bir halde yürür -
keıı, yanından geçen biri kendisini sc. 

. Iamladı ve selfımlarken dönerek. say. 
gı dolu bir bağlılık gcsterir hareketle 
eğildi . Haber] bu selfıma irkilerek, şa. 
şırarak mukabele etti ve derken bu 
yabancı, Haberl'e yakla~tı, kendisini 
takdim yollu, şöyle dedi: 

- :Mabeyin müşaviri Fon Ekhaym ! 
Haberi, büsbütün r:ıaşalıyarak, tak

dime mukabele yollu kendi ismini ga· 
yet yavaş ve anla~ılmaz bir telaffuzla 
ağzında geveledi, bu aralık da yaban. 
cı, ona elini uzattı, alaka ve iştirak 

tezah ürilc, 5öyle söyledi: 
- Muhterem hasmüşavir bu zıya, 

sizin için de büyük bir zıyadır. Tazi. 
yetimi beyan etmekliğime müsaade 
buyurunuz! 

IIaberl. o kadar ı;aPkına dönmüştü 
ki, bir benzetiş hatasını tashih. haki· 
kati tavzih cesaretini gösteremedi. 
Se!)i kısıldı ve bu suret!e. yabancı o- ı 
nun şac;alamasnıı, ruhi ıstırabının ağır 
basan tazyiki neticesi olmak üzere tef 1 

J 

leket güzelinin henüz gelmemiş olması 
da yeni bir müşkülat çıkarmıştı. Bun 
lar Fransa güzeli ile Macar güzeli idi. 
lki kız beraber gelirlerken otomobil· 
leri ile bir kazaya uğrıyor ve Kopcn. 
haga vaktinde yetişemiyorlar. 

Bu vaziyet karşısında hakem heyeti 
ne yapacağını şaşırıyor. Onlar gelme
den müsabaka yapılsın mı? Buna ka. 
rar verilebilir. Çünkü: 

- Ne yapalım! Vaktinde geleydiler ! 
diye kabahati onlara bulmak kabildir. 
Fakat sonra seçilen güzele bir çok 
memleketler itiraz edecekler: 

- Bu güzel bugün A \Tupa güzelleri 
arasından seçilmemiştir, tanımayız! 
diyeceklerdi. 

Karar vermek için biraz daha dü
şünmeye vakit geçirmeğe baııhyorlar. 

Nihayet geç kalan güzeller de geliyor
lar ve kendilerine (geçmiş olsun!) de. 
nildikten sonra müsabaka salonuna 
buyur ediliyorlar. 

Hakem heyeti kararını vermekte yi
ne hayli müşkülat çekiyor. Çünkü, 
görenlerin söylediğine nazaran, muh. 
telif memleketlerden gelen bu krali
çelerin hepsi birbirinden güzelmis ... 
Reyler Rus, Belçika ve Finlandiya gü
zelleri üzerinde toplanıyor. Nihayet 
Finlandiya güzeli Avrupa güzellik kra 
!içesi intihap ediliyor. Müsabakadan 
sonra, kaza geçirmiş olan Fransız \'e 

Macar güzelleri hastaneye yatırılıyor. 
1938 Avrupa güzeli Sirkha Salo • 

nen isminde, 20 yaşında saçları kum
rala yakın sarı, mavi gözlü bir kızdır. 

Finlandiyanın Peraskonafaki kasaba. 
sındandır. Anası da babası da o ka· 
sabada ilk okul öğretmenidirler. Ken
disi de öğretmen olmak niyetile lise 
tahsiline devam etmektedir. 

Sirkha Salonen müsabakayı kazan. 
dığmı görünce ha)Tet etmiş : 

- Ben mi? diye şaşkınlığını acığa 
bile vurmuştur. 

Az konuşan, yabancı dil namına yal 
mz biraz almanca bilen kraliçe, ken
disine sorulduğu zaman : 

- Evet, diyor, hakikaten müsaba
knyı kazanacağımı hiç zannetmiyor • 
dum. Diyebilirim ki, müsabakaya bi· 
rinciliği kazanacağı ümidi olmadığı 
halde girmiş birisi varsa o da ben _ 
dim. 

- Ohalde niçin müsabaya iiştirali 
ettiniz? 

- Çilnkü bizde bir söz vardır: "Gü
zellik müsabakaları genç kızların spo
rudur., derler. Sporcu değilim. Fakat 
b~ söze uymuş olmak ve ona canlı bi; 
~ıs~l teşkil etmek için müsabakaya 
gır~ım. Tekrar ediyorum. A \TUpa gü.. 
zclı olarak seçileceğimi ne ümit edi
yordum. ne istiyordum .. Fakat bugün 
şüphesiz memnunum ... 

Avrupa güzellik kraliçesi Kopen. 
hagda bir iki gün daha kalacak. şe
refine \'erilecek ziyafet, balo ve c Ien
eelcrdc bulunacak, sonra tekrar ka • 
sabasına dönecektir. 

Muntazam bir dosya tutuyordu; bu 
dosyanın bir kısmı "üful edenler,, kay 
di ile ayrılıyordu . Gazetedeki haberle 
beraber kara çerçeveli ilan davetiye
lerini de kesip buraya yapıştırırdı. lls
telik, mevki sahibi ehemmiyetli bir a. 
damın tedfin merasimi yapıldığı vakit 
lcrde, Habcrl, tam vaktinde mezarlı. 
ğa yollanırdı. Itedingotunu giyer, si· 
!indir ı:>apkasmı baf3ma yerleştirir. ka
ra plastron boyunbağını takar ve bu 
görünüşüne bakan, kendisini saygı de
ğer bir yaslı sanabilirdi. Yüzlerce 
kişi arasında başka hiçbiri kendisin. 
den daha çok veya daha az göze çarp. 
mazdı. 

sirle, bu halini sükütla tavkır etti. -----------------
Yanyana bır kaç adım attılar. Ma- . f)a V~l 

enerjilerin i nı uharnza cdi~ orlardı. 
J;slı:i . C'lıirdc başlanın!\ üzere H'.U

talıra, Afyon , Pşak, Alaşehir, tzmi r 
Bergama, Halılces! r Ye Bursaya uğ. 
raınalc ve yine Esl,lşehirde son lıul· 
mak üze re tertip olunan bu yurt ge
zisi on beş günde son bulacnk ve 
1 :;:;o kilonıctrelik mesafe katoluna. 
cnktı r. 

Disi !elet sporunun llcrlemesl nok
tasından tertip olunan hu gezi şeh
rimizde deri n lıi r ıncınııuniyet l c 
knrşılnnını tır. Eskişehir spor bölgP. 
sinin hu örnek hnrcketini tal\uirle 
kn r ~ ılarız. 

Haberl. böyle bir cenaze merasimin· 
de ekselanslar, has müşavirler, gene
raller ve reisler arasında yüzünün hat
ları ölçülü ciddi ifadeli bir halde di. 
kilir ve mühim kimse!erin, ölenle alcL 
ıtlak hayat ve ölüm hakkında dedikle· 
rine, yanlarına pek fazla sokulmamak
la beraber, oldukça yakından kulak 
kabartırdı. Diğer taraftan bu gibi ve· 
silclerle siyasete, sosyeteye mütcal. 
lik şu, bu mütalea yahut ta yenilik öğ. 
renilir ve yaslı sı!atile bir saat en ki· 
bar bir ha,·a ile muhat yaşanırdı. Ba
zı b:ızı ,·aki olan bir şey de, Haberli, 
bir tanıdığına benzeten herhangi bir 

, zatın önünde hürmetle baş eğerek si· 

beyin miişaviri Fon Ekhaym, öksür. 
dil; çünkü bu karşılaşmada o da az 
çok şaşalamıştı, öksürdükten sonra

1 

devamla: ' 

- Ben, dedi. Size bir müddet evvel 
k~zininiz olan ekselans Şvingholün re. 
fıkalarının salonunda takdim olunmuş 
bulunmak ~erefile mübahiyim, muhte· 
rem hasmüsa vir, o kadar geniş ölçü
deki tanıdıkları muhitinde benim de 
bulunduğumu hatırlıyamazlar şüphe -
siz! 

Haberi, bu vaziyette baı:ıka kaçamak 
yolu görcmiyerek. kekeledi: 

- Bilakis, bilakis .. Muhterem mabe
yin müşaviri! 

Galalasurny Klubıi Geııel Sc/..:relcrliğin
<len: 

Yuk-;ck murakabe heyetimiz 17 e\ Jul 938 
cum:ırlcsi ı;uni.ı s:ı, t 15 de ı pl:ın n 
içlııııaın chenımı} etine hı ı. en s ' ıı zn-
11111 l,Jurı lokalini 1 chcırıelı ıl ıe rı Ierı ri
cn olunur. 

ıs AHI~ ORl':\I - Lise tnl'7.Unll\ ım. l\lil
kcrnrnel tıırkçc ' c fı ansız( bilırını. T.1h
sıliıııle ıııulC'n ip hır ış rnoru ı. f.lnen 
hir ucrctle iki fa e 1 rım. lhuruıı> g zete
siııdc ctıJ::ırc) rumu una ınur:ıc:ı. ı .. 

7. A Y 1 
230388 nurn r ılı 'c 7 - 9 - 38 tarihli 

!\fcrk('Z fl nkn ili J lll J lıwllll C 1 H \ 1 t
tiın. Yenisini al:ıc.ığııııcl:ın eski inin lıuk

mil )oktur. -Şamlı Selim. l2Gi18), 
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tr. Btt, m~btdl:&J'I tsa d'e ttLzanaıı 
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E'vhıde, Jdlçiik J'U1 :maauı lıltiln. 
de, ıueteıerden. keaiblJfa bir Clll8a 

merufm.l flln davetııasL tertıem1a m 
ton 1tzerine ya~. ve doap... 
nm "uful edenler,. bam.ıpdpJd. line,e 
geçirilmet bn ham•ınm• ........ 
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• JCbeı•ns, Ha)'Dlihe J'an. ~ 
umumi d'lrektar ve )lilkaek rlWle f6-. 
va?yesı, biııten, 1ıfg beldenil:medall lar 
yata gözlerini bpamıp.,. 

Ye bunun altrnd& da. lfaberUn iti. 
ııab el yaZJaile ve Jannaı mDrek9eJI~ 
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"Ceoue merasiminde biaat Mım
balu.ndunı!,, 
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f 49tanbul _Beledi\' esi . ilanları · -

Memba. su kablarında kullanılmak uı.ere !uzumu olan yenı tıp muhtelif 
numarada 2 buçuk milyon su kapsülü ile 4. 7 tane pens açık eksiltmeye konul. 
muştur. Kapsüllerin beher bin tanesine 175 kuruş. pensin tanesine de 13 lira 
bedel tahmin edilmiştir. Kapsüliln nümunesile §artnamesi levazım müdürlüğün 
de görülebilir. istekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesikadan başka mü· 
hür kapsül imaJathanesi sahibi olduğuna. ve bu işi yaptığına dair en az iki mü. 
esaeseden 1000 er liralık vesika ile 373 lira 95 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya ınektubile beraber 30-9-938 cuma günü saat 14 hııcııkta daimi encil· 
mende bulunmalıdırlar. (B) (64751 

lk teminat Senelik muhammen 
kirası 

54 

18 240 

Uskiidarda Selmanağa mahallesinde Ka 
racaahmet caddesi sokağtnda 79 81 nu 
maralı dükk& 'n. 

SUleymaniyede Saman viranesi mahal
lesinde Dökmecileı: sokağında 92 numa. 
ralı Süleymaniye Sani medresesi (depo 
olarak kullanılacaktır) 

Yukarda semti. senelik muhammen kiralan yazılı olan mahaller kiraya 
verilmek üzere ayrı n)Tı açık arttırma ya. konulmuş ise de belli ihale ~n~n~e 
gien bulunmadığından pazarlığa çevril miştir. Şartnameleri le,·aznn mUdUrliL 
gUnde görUlebilir. istekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz. veya 
mektubile beraber 30-9-938 cuma gU nü s:ıat 14 buçukta daimi encUmend~ 
bulunmalıdırlar. (İ) (6414) 

P. T. T. Levazım MOdUrlOğUnden: 
t' 1 - ldare ihtiyacı için açık eksiltme ile (55) adet bisiklet alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel (3850) muvakkat teminat (288,75) lira olup ek. 
ailtmesi 27 eylUI 938 salı günU aaa.t 15 de Ankarada P.T.T. umum müdürlük 
binasındaki satuı alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler. muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ve kanunt 
vesaiki ile beraber 0 gUn saat 15 de m ezk\ır komisyona müracaat edecek. 
!erdir. 

3 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. levazım, İstanbul Beyoğlunda P.T.T. 
ayniyat şube müdürlüğünden parasız verilecektir. (3027) 

Orman Koruma Uenel Komutanlığından: 
lstanbulda Sirkecide yaptırılacak olan Orman koruma ambar binası in. 

patı yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 25814 
lira 58 kuruı ve ilk teminatı 1936 liradır. Eksiltme ve ihalesi 23 eylül 938 
cuma güııU saat on birde latanbulda Tophanede 176 numarada Orman koru· 
ura genel K. ambarı bloaamdald satmalma komisyonu tarafından yapılacak.. 
trr. Buna ait keşif, plan ve şartname ler Ankarada orman koruma genel 
komutanlığı ile tstanbulda mezkflr ambardaki satınalma komisyo~unda. 
drr. İsteklilerin 2490 sayılı kanuna tevfikan teklif mektuplarım ihale saatin· 
den saat evveline kadar komisyona vermeleri. (3536) (6129) 

- -----------------------
' 

' 
D~vte~ Demıryol.·arı ve Limanları işlet-ne 

Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 55075 lira olan muhtelif atq tuğlaları 24-10-938 pa· 
zartesi günU saa.t 15 te kapalı zarf UIU lü ile Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu ige girmek istiyenlerin .(-003,75 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni giln saat 14 e kadar komisyon reis. 
liğir.c vermeleri li.zundır. 

Şartnameler 275 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
lır. (6141) 1 

Devlet demriyolları ve Jima.nları işletıne umum mildürlüğUnden: 
Bandırma. yolu ile İzmir ve havali sine gidecek yolculara bir kolaylık ol

mak Uzere Tophanedeki Denizyollan acentesinde açrlan gişemizden demiryolu 
bileti satışına 15-9-938 tarihinden itibaren başlanacaktır. (6400) 

1 1 AD 
• lıtanbul Tramvay Şirketinden: 

1938 yılının Ağmtos ayında tramTay a
rabalarında bulunan eşyanın müfredatlı 
listesi: 

Ttirkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 10 ı 9 ı 1938 vaziyeti 

1..1u. aa kilopaa J7 ıs; '37 
8&akııot, 

l)f&lllık. 
• • • 

• 
U..Uldı:kl AlllAabtrkır 1 

&"Url& 'lruJ : 

• 

llAl'ıc;~kJ ıuutıa~rıar: • 
~tm iat! ıuıoını.ı 
Altma tah 9.054.614 

Ytll Q b(I •rbQ1 
clO\'lsler, 

oııu ı1 izler .. lıorcıu 
ır•ırtnı bJ\klyeJen 

11.aUae CıUıYflhırta
0 

• • • 

'•nıhte edfleıı •YJ'aJD aatu- · 
"·- '•ffL "'" 

24.133.307 .31 
28.040.749.00 

1.242.507.21 

338.435.91 

12. 736.038,33 
16.284.96 

10.915.073.64 

158.748.563.00 

Lir• 

1 
PA.StF 
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Reullunı muJtablıt tanı. ... ...... 

2.712.234,t, 
6.000.000,-

158. 7 48.563,-

15.067.949,-

l43.l90.614,-. 

19.000.000,-

1 15.000.000,-

Lira 

8. 712.234,11 

Kanunun 8 • 8 inci mad-
4-ı.rtoe teYftkaaı Huan. ta... 
tmdae ••kt tedlya&. 

8"edal Dllsdaaıı 
ftaztne tllılaoları. 

15.057.949.00 143.690.614.00 
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34.000.ooo.oo 19UI0.414.00 
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Hazineye kıs:ı ,·acf('JI Al'an• 
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r"alı YIUlt 11set1M 
aı......rtaı 
llus.uı 

1.100.000.00 
63. 761.868.33 

39. 104.188.48 

6.864.698.14 

6.962.500.00 
lOZ.758.66 

9.257.088.97 

64.861.868.~ 

45.968.886.6~ 

16.322.347.~ 
4.500.000.0C 

11 .696.832.14 
364.461.945.07 
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l Temmur: 1938 tarihinden itibaren: Iskonto haddi % 4 Altın ftıerfne anns % S 

Osmanlı 
Hanka8tndan: 

Osm:ınlı Bankası gişeleri 16 e;,lül 938 

cuma gününden itibaren diğer bir i~'ara 

l.:ad:ır n5:ığ·daki sn:ıllcrdc açık bulunııc:ık
tır: 

GALATA MERKEZi VE BEYOGLU 
ŞUBESi: 

Saat: 9 dan saat 12 ye kadar n :saat 14 

den saat 16 )a kadar adi ıilnlerde; saat 
9 ılan s:ıat 11.30 a k:ıd:ır cumartesi glin
lcri. 

YE~lCAMl ŞUBESİ 

Saat 10 dan saat 16 l'a kadar adi gün

lerde; saat 9,30 dan saat 11,30 ak:ıdar cu

martesi günleri. 

Havadar, konforlu, ucuz, husuat 
hutahane 

Şişli cerrahi kliniği sahibi ve 
operatörü 

Birinci C A F E H Paristen 
smıf Mezun 
operatör TA YV AR 
Umumi, cerrahi, dimal, simr ve es 

letik (gençleştirme) cerrahisi ve ka. 
dın, doğum mütehassısı. 

Ameliyathane masrafı alınmaz. Dok 
tor hastalarma yür.de 30 tenzili.t. 
Şişli meydanı No. 201. Telef:35.26l 

....................... 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Şartname ve nUmunesi mucibince satın alm~ 18000 kilo bq ipi 

açık eksiltmeye konmuttur. 
n - Muhammen bedeli beher kilosu 60 kuru§ hesabile 108000 lira ve mu• 

vakkat teminatı 810 liradır. 

ID - Eksiltme 26 ~938 tarihine raatlıyan pazartesi günü u.a.t 10,30 
da Kabataşta levazım ve mubayyat ıu besindeki! alım komisyonunda yapıla. 
caktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen ıubeden alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu ka nunl vesaik ile yibde 7,G güvenme pa. 
rası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı ıarn.. 
rını eksiltme günü en geç saat 10 a kadar yukanla. adı geçen komisyon bq. 
kanlıima makbuz mukabilinde verllmeai l&zmıdır. (6307) 

1 - Şartname ve projesi mucibince Adanada yapbrılacak tu ambata ve 
ba§mildilrlUk apartmanı inpatı kapalı mrf usulile eksiltmeye konmuttur. 

n - Keeif bedeli 22917 lira 15 lrul'UI ve muvakkat teminatı 1718,79 lira. 
dır. 

nt - Ekailtme 19-9-938 tarihine ra.sthyan puarteai günü •at 11 de 
Kabataşta levumı ve mubayaat şubeabideld ahm kom18yonunda yapılacak· 
tır. 

IV - Şartname ve projeler 115 kurut bedel mukabllhıde inbi11rlar leva. 
mn ve mubayaat eubesile Adan& ve Ankara bqmtldtirlllklerinclen almabilir. 

V - Eksiltmeye ift1rak etmek iatiyenlerin fenni evrak ve veaikini ihL 
le gününden üç giln evveline kadar inhisarlar umum mUdllrlUğQ iııp.at IUW 
sine ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası almaları llzmıdır. 

V! - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci maddede y1.11. 
lı inşaat şubemizden alınacak ehliyet veaikuı ve yil.lde 7,5 gilvenme param 
makbuzu veya banka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları ekeiltme 
günü en geç saat 10 a kadar yukarda a.dı geçen alım komisyonu bqkanbğma 

makbuz mukabilinde vermeleri lbmı.dir. (8014) 

- KURUNıın kJtap ,eklinde roman ıetrlksaı -

DÖRDÜNCÜ MAHKO.l\I 

ADET -Muhtelit clns çamaşırlar 83 N Muhtelit clns çantalar 69 
Cift Te tek kadın ,.e erkek eldivenleri 39 -c cm ,.e tek kadın ve erkek ayakkabıları 13 

= -~ --~ 
dürt ndanın ve bir de .Marpleye malumdu. Acaba 
!\Jnı plcyin tımarhaneden kaçtığı havadisi yayı
lınca dört adamın korkması, bundan ileri mi ge
liyordu? Dördünctt 

Mahkôm 
Cift ve tek kadın ve erkek terlikleri 6 
Çift ve tek kadın \"C erkek çorapları 28 
Manto ve rob kemerleri 4 
Kadın ve erkek şemsiyeleri 15 
Bastonlar 5 
J<adın, erkek ,.e çocuk şapka ,.e bereler 18 
Gözlük 13 
Erkek •·e çocuk ceket ve p:ıntalonları 12 
Deniz mayoları ıı 

Palto ı 

Kadın ce!,t'ti 3 
Kuma, p:ırrnlnn 8 
Boyun atkı ı 2 
Yemek kapl.ırı 2') 
Yiyecek maddeler 31 
HirdO\"lll 9i 
B:ıy i<:in kol saati ı 

Dolmo kalem ~ 

1:·, rnl. kitap ,.e 'Uğıtlar 4:; 
Fololtrnf mnkine~ı 2 
Fotoğr:ıf .selıpa~ı 

Mııden bilezik l'C ~ uzuk 11 !l 
Teıblh ı 

• etJ'8larut aabiplerl Gatatadıt Tünel 
lrlasında, Ha) neman hanında Hareket ka-
lemine mQrıcaaUırı. 

llVDtJRIYBT 

= ._ -.. = 
QJ ~ N =-- ~ .: o. ~ rlJ 

c &. 

ta ·- ---tW ~ .c ·- ~ Q.# 

~ 
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Q. -:s = 
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Mnrpley, daha tımarhanedeyken müteaddit 
defalnr bu dört ad:ıma melctuplar göndermiş 'e 
<ınları güutin birinde öldüreceğini söylemişti. 

Faknt dört adam, bu tehditlere sadece gül
ınüş ve hakikat olablicccğlne asla. ihtimal ,·erme
mi!}tl. l.Akln şimdi Marpley serbestti. Belki de 
J :-kınlarında clolaşıyordu. Zabıta lıenUz kendlsl
ni yakala~ :ımnmıştı ... Yazlyct böyleyken? ... 

Mnrple~ in tımarhaneden kaçması dolnyısl~ le 
bir bnşknsı dahn korku içindeydi. Gerçi bu be~ nd 
ş:lhsl:·ctin lccırkusu h:ı.şka türlü ise de. gene ıstınıp 
duyuyonlu. Bu tıcışlnri şahsiyet, Mnrpleyln kızı 
<'on idi. Con. ya~ı belli olmıyun, fakat oldukça 
c :mr Aı;ata 7rlm isimli bir bekdr kadmın yanın

da yaşıyordu. 

Con, "Eko" gazete 111111 şimdiki sahipleri bu-
1 unan dört ndanıın, mazileri bozuk olduğunu anla
clı. Bu bozukluğun ne olduğunu öğrenmcğe 

karar vermişti. Bu münasebetle "Eko" gazetesin
de bir l~ almağı dilşllndil. ÇUnkU baba.sının ergec; 
"Flit Strit" c geleceğin\ biliyordu. Babası geldiği 
uman, kendisi de orada bulunmağı i11tlyordu. Bı.iy
lece, belki de onun işleyeceği cinayete mani ola-

Heyecanlı zabıta romanı 

lagllizcedea .,.1ıea: 

H. M. 
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nstnD<nau 
Direktörlüğünden • • 

Teknik Okulu MUdürlüğünden : 
Ta.hm.in fiyatı tık teminat 

Cinsi Lira Lira K. 
Fizik Aletleri 98 {889 866 63 
Kimya filetlerl 38 4131 309 83 
Dolap, resim, masa ve taburesi 3 4990 374 25 

Okulumuza satın alınacak olan yukarda yazılı malzeme U~ ayrı şartname .. 
de ihaleleri yapılmak üzere 26-9-938 tarihine rastlıyan pazartesi günü sı:ra 
He sa.at 14, 14.30, 15 de açık eksiltmeye konacaktır. 

1 - tik. orta ve lbe kıamlanna yatılı ve yatıuz, kız Ye erkek talebe kaydına baılanmııtır 
2 - hteyenlere mektelbin kayıt prtlarou bildiren tarifname paraıa gönderilir. 

22534 Adres: Şehzade başı Polis ka rakolu arkası .Telefon : 

..................==~~~~~~~~~~~~~~-
İsteklilerin §artnameyi görmek ve ilk teminatlarını yatırmak il.zere ekBilt. 

meden bir gün evveline kadar Yıldızda. bulunan okulumuza ve eksilbne güntl 
de 2490 sayılı kanun ile şartnamede yazılı belgeleri yanlarında bulundurmak 
suretile eksiltmenin yapılacağı GümUşsuyu Yüksek mühendis mektebi muha.. 
.sebesindeki satmalma komisyonuna gelmeleri. (6277) ıstanbul Komutanlığı 

Satır<Jlma Komisyonu ilanlzırı 

ihale günü talibi çıkmayan Haydar
paşa hastanesinin senelik ihtiyacı o.. 
la.n 12775 tane yumurtanın pazarlık
la ihalesi 24 eylUl 938 cu.mart~i günü 
saat 9.30 da yapılacaktır. Muhammen 
tutan 319 lira 38 kuruştur. İlk temi. 
natı 24 lira.dır. 

Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. İsteklilerinin ilk teminat 
makbuz veya mektuplarile 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya· 
zıh vesikalarile beraber belli gün ve 
saatte Fındıklıda komutanlık satın al· 
ma komisyonuna gelmeleri. (6458) 

• l(o • 

lhale gUnU talibi çıkmayan Gümüş. 
suyu hastanesinin senelik ihtiyacı O· 

lan 17000 tane yumurtanın pazarlıkla. 
ihalesi 24 eylfil 938 cumartesi günü 
sa.at 10 da yapılacaktır. Muhammen 
:tutan 425 liradır. tık teminatı 32 li· 
radır. 
Şartnamesi her gün komisyonda gö· 

rtilebilir. İsteklilerinin ilk teminat 
makbuz veya. mektuplarile 2490 sayı· 

Iı kanunun 2 ve 3 üncU maddelerinde 
yazılı vesikalarile beraber belli gün 
ve saatte Fındıklıda komutanlık satm 
alma. komisyonuna. gelmeleri. (6459) 

.y. ~ "' 

lhale günü talibi çıkmayan Çatal.. 
ca müstahkem mevki komutanlığı bir
likleri ihtiyacı olan 7500 kilo kuru so. 
ğanın pazarlıkla ihalesi 24 eylfil 938 
cumartesi saat 10.30 da. yapılacaktır. 
Muhammen tutan 525 liradır. 

nk teminatı 40 liradır. Şartna1:11esi 
her gün komisyonda görülebilir. İstek· 
İilerinin ilk teminat makbuz veya mek· 
tuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
Uncü maddelerinde yazılı vesikala.rile 

beraber belli gün ve saatte Fındıklıda 
komutanlık sa.tın alma. komisyonuna 
gelmeleri. (6460) 

• • • 
Maçka da fen tatbikat okuluna ithaz 

olunacak bina tadilen tamir ettirile. 
cektir. Açık eksiltme ile ihalesi 30 ey
lfil 938 cuma. günü saat 10,30 da ya. 
pılacaktır. Muhammen keşif bedeli 
866 lira 97 kuruştur. tık teminatı 65 
liradır. 

Şartnamesi 5 kuruş Jnukabilinde ait 
olduğu şubesinden verilebilir. İstekli· 
!erinin ilk teminat makbuz veya mek· 
tuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı vesikalarile 
ve ihale gününden sekiz gün evvel na.. 
fıa müdürlüğünden alacakları vesika
larile beraber belli gün ve saatte Fm. 
dıklıda komutanlık satın alma komis· 
yonuna gelmeleri. (6461) .. ,,. 

İstanbul komutanlığı birlikleri için 
bağlı evsafı dahilinde 1500 kilo gazya 
ğı satın alınacağından pazarlığı 16 ey. 
lfil 938 cuma günü saat 14,30 da Fın
dıklıda komuta.nlık satın alma komis. 
yonunda. yapılacaktır. İsteklilerin ko·· 
misyona gelmeleri. (6454) 

• o • 

Nakliye taburu için 4 çeşit yapı mal 
zemesi satın alınacağından pazarlığı 

16 eylfil 938 cuma. günü saat 15 de 
Fındıklıda komutanlık satın. alma. ko. 
misyonunda. yapılacaktır. İsteklilerin 
komisyona. gelmeleri. (6455). 

• • • 
Orhanlye kışlasında gara.j, ahir ve 

hangarları tamir ettirilecektir. Açık 
eksiltme ile ihalesi 21 eylill 938 çar. 
gamba gUnU Hat 10 da. yapılacaktır. 
Muhammen keşif bedeli 8515 lira 80 
kuruştur. İlk teminatı 639 liradır. 
Şar_tname ve sairesl 43 kuruş muka. 

bilinde alt olduğu şubesinden almabi· 

lir. İsteklilerin ilk teminat veya mak. -----------------------------
buzlarile ihale günilnden sekiz gün ev. ıı••••••_,- NIŞANTAŞINDA .,. ______ _ 
vel İstanbul Nafıa fen müdürlUklerin· 1 

den alacakları vesikalarile 2490 sayılı 1 ı ş ı K Lı • s E s ı• 
kanunun 2 ve 3. ınaddelerinde yazılı 
vesikalarile beraber belli gün ve saat.1 
te Fındıklıda komutanlık satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (6015) 

.,, . . 
Ayazağadaki süvari biniclik okulu. 

nun ot ve saman ambarlarının tamiri 
ve transformatör binasının inşası ve 
harici elektrik tesisatmm ihalesi 21 
eylfil 938 ~arşamba. günü saat 10.30 
da yapılacaktır. 

Muhammen keşif bedeli 6464 lira· 
dır. İlk teminatı 485 liradır. Şartna. 
me ve sairesi 33 kuru6 mukabilinde 
ait olduğu şubesin~en alınabilir. Is. 
teklilerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplarile İstanbul Nafıa fen mü· 
dürlüklerinden ihale günUnden sekiz 
gün evvel alacakl.an vesikalarile 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde 
yazılı vcsikalarile beraber belli gUn 
ve saatte Fındıklıda komutanlık satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (6016) 

Sellmiye Askeri 
Salınalma 

Komisyonu ilanları · 

1 - Haydarpaşa askeri hastanesin· 
den Selimiye kışlasındaki birliklerin 
'bulundukları yerlere kadar yükleme 
ve boşaltması nakliyecisine ait olmak 
üzere 418 ton kömür pazarlıkla nak· 
led.ilecektir. 

2 - Pazarlık 19-9-1938 pazartesi 
gilnil saat 14 de Selimiye askerlik daL 
resi binasındaki Tümen satmalma ko
misyonunda. yapılacaktır. 

3 - Pazarlık sonunda yilzde 15 te. 
minat derhal Tümen muhasebe vez • 
nesine ya.tmlacaktır. (6440) 

"KURTULUŞ,, 
Biçki ve Dikiş dersanesi 

Müdiresi: Mm. Papazyan 

H af tanın 4 gününü kadınlara günde 
Uçer saat Fransız usuliyle biçki ve diki§ 
dersi tedris edilir ve 4 ayda Maarifçe 
musaddak diploma verir. Feriköy Te
peüstü 116 No. Papa.zyan apartımaru. 

Yatılı (Eski Feyziy e) Vatısız 

Memleketim.izin en eski hususi lisesidir. Resmi liselere muadeleti tasdik 
edilmiştir. Ana, ilk, orta ve lise kısırnlari le fen ve edebiyat kolları vardır. Li
san tedrisatma hususi ehemmiyet verilir. Yeni yapılan paviyonla mektep as· 
rı bir şekle ifrağ edilmiştir. Kız ve erkek talebe için ayrı daireler vardır. Ta
lebe kaydı için hergün ondan on altıya ka dar müracaat edilebilir. Fazla ma
lumat için tarifname isteyiniz. Telefon: 44039 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankar a 
Satınalma Komisyonundan: 

ı - Müstakil jandarma taburu ihtiyacı için satın alınacak sığıreti mikta. 
rı alım usulü ilk teminat ihale tarihi aşağıda gösterilmi~tir. Bu alıma ait 
şartname parasız komisyondan alınabilir. 

2 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin kapalı zarf eksiltmesi için §art.name
sinde ya.zilı belge ve ilk teminat makbuz veya banka mektubu içinde bul~ 
duracaktır. Teklif mektubunu , en geç vaktinden bir saat evvel komisyona. ver .. 

meleri. (3684) (64 05) 

Cinsi 

Sığıretl 

Tahmln bedeli !lk teminat Miktan 
kilo 

15000.25000 
ıruru.s Lira K. 

30 562 50 

Eksiltme !hale T. G. 
usulü Saati 

Kapalı zarf 1-10-938 
cumartesi saat 10 

Deniz ·Levazım Satın.alma 
K o m i s y o n u . 'i 1 a n 1 a f ı 

Bir eczacı aranıyor 
Gölcükte bulunan denlt fabrikalarında. istihdam edilmek üzere 84 lira Uc. 

retle bir eczacıya ihtiyaç vardır. 
lsteklilerin 25-9-938 tarihine kadar Kasnnpaşada bulunan komisyonu• 

muza her gUn-mUracaatıarr. (6381) 

ı -1- 9-938 tarihinde kapalı zarfla. yapılan münakasismda. teklif olunan 
fiyatlar yüksek görüldüğünden 20-9-938 tarihine rastlıyan salı günU saat 
11.30 da pazarlıkla alınmak Uz.ere mUnakasaya konulan 119.000 kilo pirincin 
tahmin edilen bedeli 23145 lira 50 kuruştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1735 lira 92 kuru.' olup §artnamesi her gün ko. 
misyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sa.yılı kanunun tarifatı dahilindeki \'esikalarla bjr,> 
likte belli gün ve saatte Kasnnpaşada. bulunan komisyona mliracaatlan 6337 

Haydarpaşa l ... isesl Direktörlüğünden : 
Okulumuzda leyli ve nehari talebe kaydına. devam edilmektedir. Leyli tale. 

benin kaydı mektebin açılacağı 3 birincite§rin 1938 tarihine kadar devam ede· 
cektir. (6055) 

'- K URU.Nu.n kitap ıekllnde roman tefriksaı ~ 

Dördüncü Mahkum 
-ı-

Lüsyos Marpıey, karşısında kendisini hayretle 
dinleyen beyin mütehassısı Slr Con Digbi'ye he
yecanla anlatıyordu: 

- Şu sözlerim kulağında kilpe olsun 1dokt.or! 
Ben deli değilim. Ben senin kadar akıllıyım. F,a· 
kat açıkça söylliyorum. Eğer beni bu akıl hasta
hanesinden çıkaracak olursanız, dört kişiyi öldü· -receğiın ve bana bir şey yapamazsınız. ÇünkU ye-
niden deliririm ve beni tekrar buraya gönderirsi
niz. 

LUsyos Marpley bu sözünün üzerinden çok gec
mcden tımarhaneden kaçtı ve Londraııın en meş

hur gazetelerinin intişar ettiği cadde olan Flit 
Strit'de heyeoan başgösterdl. 

Bu caddenin en çok satan gazetelerinden bl· 
ri olan "Eko" gazetesini, dört kişi t.dare edlyor
d u. "Eko'' e:air.tesl Marpleyin dehA.sından 
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Askeri Fabrikalar 
ilan lan 

17 kalem çelik alınacak 
Tahmin edilen bedeli 100.000 lira. 

olan 17 kalem çelili a.skerl fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
ktmisyonunca 31-10-938 pazartesi 
günü saat 15 te kapalı zarfla ihale e. 
dilecektir.Şartnaıne 5 lira mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvak 
kat teminat olan 6250 lirayı havi tek.. 
lif mektuplarını mezkur günde saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle 
mezkfır gün ve saatte komisyona mü
racaatları. (6449) 

Bu hafta kemiksiz Akrobat Voktull 
tekmil programı değişti. Fıraa~ b.. 
çırmaymız. 

Sahibi: ASIM US 


