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Alman ajansının verdiQi habere göre 
m m mm ... --· 

Çekoşlovakyada 1894 ten itibare 
.bütün sınıflar seferber edildi 

Dünya harp ile 
sulh arasında 

ruan Asım Us 
HAdiseler şimşek silr'atlyle blrlbl· 

ıinl takip ediyor. Çekoslovakyada 
Slldetler ııuntakası isyan halindedir. 
Ntlmberg kongresinde Bitlerin tel· 
ınlhll bir surette Slldetlere karşı Al· 
manyanın yapacağı vaıUeler oldu· 
ğuadaıı bahsetmesi bir nevi teşvik 

:S Çek - Macar lıududu kapandı 
Çemberlayn dün Hitlerle geniş 
noktainazar. teatisinde bulundu 

lnglllz kablnesııe 
üzere bugün 

müzakerede bulunmak 
Londraya ddnüyor 

yerine ıeçtl. 
V az17et o kadar naziktir ki kttçllk 

bir dikkatsizlik Orta Avrupada der
hal harp bombasmm patlamasına 

sebep olabilir. ZJra bahse me\'ZU o
lan davada iki tarafın istekleri ara
Bmda telifi Adeta imkAnsız bir ayrı
lık vardır ve iki taraf da istedilderf· 
ııi almak için sonuna kadar gitmek 
.kararında olduğunu göstermiştir. 

O halde şlmdl ne olacak? 
Eğer Södetler meselesinde Çekos• 

lovak:ya ile Alm•nya yalnız başlarına 
bulunmuş olsalardı bu suale: 
-Baı'Pl 

Df7e cevap T"ermekte tereddüt edi· 
lemezdl. Fakat hakikat böyle değil· 
i'lir ç~aı va 

~:~--iM~~!'-!~ nlftlr. Oıiun 

vekili Çembcrlayn havadan Alman· 
yaya giderek Berhstesgadende Bitler 
ile konuşmağa karar nrmJştlr. İngl· 

L-ondra, 15 (A.A.) - Çemberlayn, 
refakatinde Sir Horas Vilııoıı. ve Vil· 
yam Stranğ olduğu halde saat 8,35 te 
Helson tayyare meydanmdan bare'ket 
etmiıtir. 

İngiliz baıvekili 69 yapndadır ve ilk 
defa olarak tayyareye binmektedir. 
Tayyareye binmeden birkaç dakika ev .. 
vel ıu beyanatta bulunmuıtur: 

''Alman ·bqvekili ile görUpeie gL 

Pazarlıksız 
Satış kararna
mesi neşredildi 
Gıda, , ımrecı.-
eşyalar fiyatla satılacak 

,(Yazı11 6 :mcıda) 

diyorum. Çünkü vaziyet bana kendi
sile yapacağım ıahst g8rüımelerin fay. 
dalı neticeler verebileceği vaziyetlerden 
biri olarak görUnUyor. 

Benim siyasetim, daiına ıulhu temin 
için gayret aarfetmek olmuıtur. Füh. 
rerin benim bu baptaki teklifimi der· 
bal kabul etmesi ziyaretimin neticesiz 
kalmıyacağw ilmit hususunda beni 
te§Ci etmektedir.,, 

Alınan maslabatgüzan B. Kord, bq. 
vekili (ilicenabane) teıebbüsUnden do 
layı tebrik etmi§tir. 

Münib, 15 (A.A.) - Neville Çan.. 
bcrlayn, saat 12,35 te Münihte karaya 
iıuniıtir. Tayyareden indiği zaman tn. 
gilterenin Bedin elçisi Neville Bender 
son ve Almanya hariciye nuırı Von 
Ribbentropun yanında hariciye müa 

(Sonu: Sa. 6, Sii. t 

Ya;tmor dtln akşam keslldl 

Dün sabah birçok 
yerleri sel bastı 

UskUdarda bir yazmacı çUken ewloln 
altıod' kalarak l.dll 

»lrt ... eft'lf ,,,11,.. ,,.,.. .. 
evvelki gece aabaha kadar çok pddet
U bir surette devam etmif, eabahleyin 
kesilir gı"bi olmuftur. 

--,-~--~-:---....,..---------------ı Fakat, öğleye doğru tiddetlenen yağ. llz Başvekilinin bu hareketi İngtltc· --...-

renln Avropa sulhunu nıubarazaic;tn 1'ausollnlnln Hunelmana açık mektubu 
ne kadar btlyök bir dikkat ,.c ihti· ---- - - - --- --.. - - - .-.. 

maınla çalıştığını gösteren bir delll Çek ek a 11 ı· ye ti e rı· o e olmak itlbariıle mühimdir. 
Birkaç gtin enel liftler Nurem· 

berg kongreleri arasında İngiltere- Plebı·s·lt hakkı ver~ımesi iç·ın 
n1n Ilerlin büyük elçisi Hendersonu 1 

kabul etmişti. Bu mülAkat ile şimdi Ben esı· ı·k na edı·nı·z 
Çembarlayn'm Berhstcsgadene gidişi 

arasında bir milıuısehet bulunması 1 · ıt . k r h b . . ... . d ç k 
tabiidir. Bu noktadan İngiliz Başve- OQI erenin 0 ayca ar e gırmıyecegı e e 
kilinin Slidetler meselesini sulh yolu Reisicümhuruna bildirilmelidir 
ile halletmek için müsait bir hava (Yazııı 6 mcıda) 
bulduıtıına lıUkmedllebiUr. 

Bnnunla beraber Çcmberlayn'm _.., . ._ 
) etmiş iki yaşında bulunmasına rağ· 
nıen, hayatında ilk defa olarak tay· 
) arcye binişi \"C böylece Bitlerin ya· 
nma gidişi Anupa vazlyetlndeld ve· 
hametf <le gösteren bir hAdisedlr ki 
bunun bir manası da: ı 

- İngiltere ~ulho mtıhaf Am itin 
son fedakArhğı yapl)'Or. Almanya bu 
feda.kArhğı anlamazsa tnglltereyi de ı 
kaybedebilir." 1 

Demektir. 
Çcmberlayn milyonlarca insanın 

boğazlaşmak için karşı karşıya geJ. 
diği şu günlerde sulhu kurt.arnıaAa 

muvaffak olursa bllttln dllnyamn 
minnet ve şllkranmı kazanacaktır. 

Şayet muvaffa~ olamazsa tnglltere-

Türk • ltalyan ticaret müzakerelerinden bir intiha 

it alga ile ticaret müzakereleri 
nln siyasetine verece11 ıstlkamett B Numan Menemenciogv Iu müzake-
tngmz etkArmmumJ1eslne kabul et- • 

:::ı:ı::ı:u.~1u1ecek kuvvetli söz- reler hakkında beyanatta bulundu 
Asım US 

::::-..:m:liiiif #lll===aiUiiiiiiiiWWW=-11 
lı 

Yar1n İi 

i inanan adamın 
farkı 

Yazanı 

lsmail Hakkı Baltacıoğlu 

el 

1 
1 

Türk - İtalyan ticaret aniapıası l Heyetimiz de, başkan Numan Men~ 
müzakerelerine dün saat 11 de her iki mencioğlu, Türkofis başkam Burhan 
devletin ti~aıi heyetinin iştirakile baş. Zihni, hariciye vek&letinden Celal Os· 
lanmıştır. man ve Cevdet, Türkofis mUşavirle • 

İtal h tini" • M. :Massi ı rinden Zeki Zeybekoğlu ve İstanbul 
yan eye I reıs f • Tür" k f" ""dü •• f'"'A l z• d •• 

tal h · · kll.'etinden Arivabe. o ıs mu ru \..11:'.'ma ıya :ın mu. ya arıcıye ve a.l kk •:-
M. Rok kam re epWJ. • 

na, ziraat vek&letiııden ' • Toplantı açılır açılmaz İtalyan he. 
blyo dairuiııdeD AJuyon, ~ kam· yetJ namına söz alan İtalya bUytlk el· 
blyo ~ Grlmaldi, maliye ne. çisi, İtalyan heyeti !\&Dlma heyetimizi 
zaretinden !ırf. Paluzzo, devlet monopol selamlamq, ve müzakerelerin iyi bir 
lerl reislerinden Gerelli, ltaıyanm hava içerisinde cereyan etmesini t~ . 

mur akpma kadar fasılalı bir surette 
yağmııtır. Dün sabaha kadar yağan 

yağmurun mik:dan bir metre murab. 
baına 4,5 'kilogramdır. 

Geceleyin yağan yağmurdan şehrin 
birçok yerlerin.de seller basıl olmus, 
yollar ve birçok sokaklar geçilemez 
hale gelmiıtir. 

Bilhassa Kasımpapdaki dere Feri. 
köy ve Y enigehirden gelen sellerden 
taşmış, dere kenanndaki bütün evle • 
rin alt katlarına sular girmigtir. 

Bundan batka Fındıklı caddesi, Ak. 
saray, Lan.ga, Kadirga meydanları. 

Arnavutköyde tramvay yolları sularla 
kaplanmış, tramvaylar Amavutköyden 
ileriye gidememiılerdir. 

Temizlik ameleleri, buraya teksif • 
edilıni§, öğleye dogru tramvay yolu· 
nu dolduran kumlar kaldmlmı§, yol a. 
çılmııtır. 

Bebek deresinden inen &eller dere 
sokağındaki bazı evleri basmııtır. 

Bostanbaşında Çukurcuma hamamı. 
(Sonu Sa. 4 Sü. 3) 

Kımmpaıada dün hir sütçü miif,teri,. 
süt vermeye gidiyor 

Izmiti sel bastı 
(Yazın 4 üncicle) 

O:ü~l<:in ~~; -
Dabbetoı Arz? 

Ki) aınet alAmetl olarak otedenberl ba1k arasında dolqall bir al 
kını rivayetler 'ardır. Bu riva7etlere göre kı7amet kopacalma JAIUD 
(Dabbetül Arz) dJye blr-mahl6k çıkacaknHf. Bu mah16Jmn bir •1&1'1 
lleşrikta, bir ayağı Mairfpte olacakmış. 

İfade şivesinden Tllrk olmadıkları anlaşllan birkaç klfl din Kadı· 
kol lapunında ).llksek sesle konuşuyorlaıdı. İçlerblden biri arkildaf· 
larma (Dabbetlll An) m çıktılnll haber verdt Onlar merakla sorunca 
~ ce-vabı verdi. 

- Evet. Dabbetal An de1111en. te1 ttte timdi t.an'Aftldlı'· Tanare
rıln bir ayalı Meplkta. bbı a,-4ı ~l" 

Jlülk&ten ta,,...enla bir aratı Hefl'lkta. bir aıalı llalrfpte bit" 
(Dabbe) .......... flphe pktur. Yalım mlsemmylna tamamlyle uy 

•> drilbileelJ~ eamıt. ~mi? 
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işacettec: 
--........-~ ._:! -~ 

Sempati 
reçetesi 

tazan. Sudrl Ertem 
Genç muharrir Necdet, bana 'u ıua.. 

1i sordu: 
''- Hayatta muvaffak olmak için 

ileri sürülen nazariyeler hayata tatbik 
edilebilir mi? Hayata tatbik edilse bile 
istenilen netice alma bilir mi? Yoksa 
hayatta muvaffak olmak için doğu§tan 
bazı vasıflara malik olmak mı lazım
dır? Kitaplar insanların hayatını de-

ğiştirebilir mi? 

Bunları soran genç arkadaşımın göz. 
Ierinde parıldayan müphem bir ışık 

vardı. Bu parıltıdan anlaşılıyordu ki 
kitaba ve nazariyeye lakayt olmayan, 
fakat ona şüphe ve ümitle bakan bir 
insanla karşı karşıya idim. O bir an
kete cevap arayan adamdan ziyade ka
fasını kurcalayan meselelerin ıztıra. 
bmı duyuyor gibi idi. 

Hepimizin hayatında böyle devreler 
geçmiştir. Bu devrede kitapları, naza_ 
riyeleri ya bir ilah gibi göklere çıkar
mış, yahut da zayıf bir düşman gibi 
yerdenyere çalmışızdır. 

Hayatla nazariye arasındaki tezadın 
~e~fi yeni değildir. Daha lskender za. 
manında "Hastalık yok, hastalar var 
diyenler,, Akdeniz kıyılarında sesleni. 
yorlardr. 

"Hastalık yok, hastalar var,, sözü, 
"Nazariye yok hayat var,, sözünden 
daha başka birşey değildi. 

Fakat biliriz ki, Akdenizin mermer
lerle çerçevelenmiş ve zeytin ağaçlan 
ile gölgelenmiş sahillerde yine bir za. 
manlar hayale hakikat adı verilirdi. 

Yürüyen insanlar bir gölge, fakat 
insanhk hakikat diye yi1zdc yüz sara. 
hatle konuşulurdu. Akdeniz kıyıların. 
da insanlar bunlan konu§urken Pierre 
Laysxn dediği gibi, bize nazaran iki mU. 
him eksiklikleri vardı: Biri cigara, ö. 
teki makine! 

Biz şimdi cigaramızın dumanlanna 
sanla sanla düşünebiliyor ve malrine
nin ahengi bizim ruhlarımızı yeni ihtL 
raslarla sanyor. Hayat ve kitap hak.. 
landaki §Üpheli düşünceleri halkedt. 
yor. 

••• 
Kitap insaru hayatta muvaffak e. 

der mi? Bu suale kitabına ve insanına 
göre diye cevap verilebilir. 

Kitap eğer sadece birtakım cümle. 
lerin bir ütopi kurmak için biriktiği, 

bir mimari ahenk halini aldığı bir eser 
olursa tabii bu kitap güzelliğine, şi

rinliğine rağmen hayatta rehber ola
mıyacaktır. Eğer, kitap olan ve ol
makta· olan şeylerin bir ifadesi ise, 
yani olan şeylerin sebeplerini izah edi. 
yorsa, kısacası bunda bir ''reçete,. nin 
hakikatten parçaları varsa neden ha. 
yatta muvaffakıyet için bir unsur, bir 
rehber olmasın 1 

Günün insanı hissedilmez bir halde 
birçok tecrübelere sahiptir. En sey. 

. 
Rf'ynelm11e1 simalar: r 

Kendi yarattığı devleti kurtarmak için 
gece gündüz çırpınan adam 

(Sovervayn) a göre: .............................. 

Almanlarıı1 
Südetler için 

dilekleri Çekoslovak reisicumhuru 
Dr. Edvard Ben es kimdir? 

Nürenberg kongresi münaıebet:ile 

Almanyaya giderek siyasi vaziyeti tet 
kik eden meşhur Fransız muharriri 
Jül Sovcrvayn, yazdığı son makalede 
Hitler Almanyasxnın Südetler için is. 
tedikleri idare tarzım şu suretle ifade 
ediyor: Çekoslovak meselesi, dünyanın bü

tün bUyUk gazetelerinin birinci say
falarını dolduruyor. Fakat hayatın
da hiç bir zaman, bütün dünya alA.
kasını böyle tebllkell bir surette 
kendinde toplamağı istememiş olan 
Çekoslovak Reisicumhuru Benes, bu
gUnkU tc<'rilbenin, gerek kendisi, ge
rekse milleti için şimdiye kadar gö
rl.Umemiş derecede ağır olduğunun 

farkındadır. 

Çekoslovakya devletini, Ustadı o
lan 'Mazarlk ile birlikte kurdukları 
zaman kendilerine ilham vere!! de
mokrast ve insaniyet prensiplerinden 
ayrılmamak için bugün de.hl ölesiye 
mücadele etmekte olan Dr. Benes, 
gerçekten tetkik edilecek bir adam
dır. 

Dr. Benesin, kendisinden bir önce-

yal, en çek hesaba gelmez sanılan mev
zuların laboratuvar tetkikleri o ka. 
dar ileri gitmi§tir ki, bunların bir gUn 
reçetelerle ifade edilmesini hiç hayret
le karşılamamalıdır. Hele psikolojik 
meseleler hakkında şarlatanlıktan daha 
fazla ciddi işler görülmektedir. 

Dostluklar, düşmanlıklar, sempatiler 
hakkında insan tecrübesinin birşeyler 
söylemesini tabii görmelidir. 

tyi kitap rehber olduğu gibi, iyi ki. 
tabı hayatına tatbik edecek adaınm 

bu hayatı siirükleyecek bir kabiliyete 
sahibi olması da iktiza eder. 

Vitrinde gördüğü güzel bir kuma. 
§t kendini ince, nrif bir beden sahibi 
sanan şişmanın seçmesi gibi bir id
dk hataSt olmazsa "aklıselim,, tecrü
belerden pekala istifade eder. 

• • • 
Deyl Karneci'nin yardığ.ı doat ka.. 

zanmak, ve insanlar üzerinde tesir 
yapmak adlı eser, bir nevi sevgi ve 
tesir reçetesine benzemekle beraber, 
insan tammanrn bir vesikasını da teş.. 
kil etmektedir. insanı tanımak ve ken. 
dini idare etmek için ileri sürülen for. 
müller pratikte ne mana ifade eder? 
Ömer Rızanın kalemile türkçeye ge. 
çen bu kitap, insanlar arasında büyü 
ve esrarlı muskalarla elde edilmek is
tenen muvaffakıyetlere insan psikolo. 
jisi yolile ve müsbet usullere var~ 

mak isteyen ilk tecrübe olmuştur. 

Büyü ve muska tabirlerini tuhaf 
bulmaymu:: Bugünkü müsbet tababe. 
tin tarihi de bUyilcU ve muskacı izbe. 
terinde etini ve derisini buldu. 

Sadri Ertem 

kt Çek Retstcumhuru Dr. Mazarlk ile 
birlikte bu prensiplere, "lUltı.z dev
letlerini" ikna edip mtistakil bir Çek 
ve Slovak devleti kurulmasına tm
k!n temln etmesi, bilylik gayretler
den sonra ltazanılmrş bir zaferdi. Bu 
zarer, 1918 senesinde elde edildi. 

Dr. Benesin Pariste, Prağda, Ber
llnde yaptığı tetkikler ve Çekoslo· 
vakyanın tarihi adamı Mazarik ile 
konuşmaları. kendisine şu kanaati 
vermişti: Avusturya - Macaristan 
monarşisinin harabeleri üzerine de· 

mokratlk esaslara müstenit hilr dev
letler kurulmalıdır Ye bu devletler
deki bUtUn fertler, dtnlerJ, ırkları ve
ya siyast kanaatleri dikkate alınmak 
sızın tam bir mUsavat Uzero bulun
malıdırlar. 

• • • 
BilyUk harbin patlamasından son

ra. Edvard Benes, vatanı olan Bo
hemyadan çıkmış, birçok Arızalı yol· 
lar, dağlar ve ormanlar geçerek itl
Iıl.f devletlerinin ricaline kadar var
mış ve eski "llabsburg monarşisi" 
nin, milletler için blr mahbes oldu
ğuna ikna etmeğc savaşmıştır. 

Du gayeyi elde ettikten sonra, Çe
koslovak hükümetlnln hariciye neza
retine getirilmiştir. Bu suretle, yal
nrz bir hariciye nazırı olarak değil, 
ayni zamanda, - Çekoslovakyaya 
Reisicumhur seçilinceye kadar -
MHletler Cemiyet! muhitinde de bir 
lider olarak tanınmıştır. 

Şimdi bu adam, kendl yarattığı 

devleti kurtarmak lcln gece gUndUz 
çırpmıyor. O devletin demokrasiyi 

ve hUrrlyeU koruyan sedlerden biri 
olarak kıı.lmasını istiyor. 

F.dvard Benes iyi bir mücadeleci
dir. Dunu.ı. ınlsallnı, geçmiş seneler
de gösteruı iştir. Kendisinin selefi 
olan .l\!anrık'e bab~edlldl~t gibi, ha
yatının so.ıcnda ona snkln köşelerde 
bir filozof ömrli geçirmek nasip ol-

Almanlar hülbaten diyorlar ki: 

', madı. Reisicumhurluğa getlrfJişinln 
1 

- Biz SUdetleri istiyoruz. Onların 
oturdukları mıntakayı maddeten hu
dutlarımız içersine almağı değilse de 
hiç olmazsa manevi Almanlık çerçeve. 
sine koymağı istiycruz. Almanyarun 
asgari talebi şudur: Südetler büyii'k 
Almany~nın nazi teşkilat çerçevesi i. 
çersine girmelidir. Böylelikle Alman. 
lık kütlesinin manen bir parçası olma. 
lxdır. Bundan dolayı herhangi bir taz
yike maruz olır.amalıdır. Gerek harp 
ve gerek sulh zamanlarında milli hür
riyetlerinin serbestisi garanti altına a.. 
lmmalıdır. Südetler kardeşleri olan Al
manlar aleyhine herhangi bir hareket 
vukubulduğu taktirde onlara şerbest
çe yardım edebilmelidir.,. 

hemen birinci güniinden itibaren, ha-
yatı, devamlı ve çetin bir mücadele 
içinde geclyor. Onu kendi yolunda 
mağHip etmek isteyenler, görUlmemiş 
deı•ecede sebatkA.r ve tehllkelt bir 
muarız karştsında bulundukle.rmı 

anlıyorlar. 

Dr. Benes. Çekoslovakya. Re\st ~um 
huru seçfldikten sonra da siyası faa
liyetinin esas gayesinden vazgeç
memiş, dUnyanın herhangi yerinde 
olursa olsun demokratik dilştinceler
le dolu adamlar arasında doat kazan· 
maktan ibaret olan bu gayeyi takip 

Almanlar bu asgari taleplerini al. 
mak için herşeyi gözlerine almışlar. 
dır. Hatta harbi de ... 

Jül Sove.rvayn 

etmekte devam etmışur. Şükrü Kaya An karaya 
Geçen seneler içinde Dr. Benes gitti 

hemen tamamen siyasi mUzakere- Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek-
lerle ömUr tUketmiştlr. Bu yüzden reteri Bay Şükrü Kaya, dün akşamki 
masasının lizertndekt kAğıtıar ve kl- trenle Ankaraya gitmiştir. 
taplar, bUsbiltUn değlşmlştlr. Filozo- --------------

ftk ve sosyal kitaplar yerine, şlm-. Basın Birliği konO'resl 
dl orada yalnız vesikalar ve muhtı- .-. 
ralar görUlllyor. Basın Birliği fevkalade kongreşi 

dün de devam etmiş, Birlik mensupla-
Eskfden Dr. Benes, senede birkaç rmın gazetelerle karşılıklı münasebet. 

hafta olsun memleket tclnde tatil ya- lerini müeyyit maddeler üzerinde mü
pardr. Fakat şimdi, daima Prağdakl nakaşalar yapılmıştır. 
Riyaseticumhur şatosunda kalmak Kongre, cumartesi günü saat 13 te 
zaruretinde bulunuyor. Yahut da, müzakerelerine devam edecektir. 
onun hemen yakınında bir yere ka- ---------------
de.r gidebiliyor. Devlet işlerinden bir 
dakika bile ayrılmayor gibidir. 

Kartalda bir fidanlık 
Kartalda mandalina fidanlığı tesia 

• • • edilmiştir. Burası her sene genişletilc-
, eektir. 

Edvard Benes çok çalışan biridir. ---------------
Fakat yaptığı her şeyde bir gaye, bir 
maksat vardır. Bir vakitler onu 
mücadelesinden vazı;ececek sananlar 
sonradan yanlış dUşilndüklerlnl gör
müşlerdir. 

lşte, Prağdaki şatoda oturan a
dam, böyle bir adamdır. Orada muh
telif vesikalar Uzerine eğilmiş bir 
halde çalışıyor. Nazırlariyle, sofir
Ierle, IIenlayn partisinin murabha.s
lariyle, Başvekil Dr. Hodza flo, giin
de on, on iki konferans aktcdlyor. 
Onlnrla Çek lisanı tizere, almanca, 
ingllizce, fransızca konuşuyor. Bir 
vakitler, Bohemyada, en iyi futbol o
yuncularından birl olduğunu hatır

layıp o gençlik gilnlerlnl hayalinde 

canlandırmağa vakit bulamıyacak 

lcadar nıeşgul bir adam ... 
O kadar ki, kondi mtlletinln hUrri

yet ve refah yolunu gizlice hazırla
dığı g-tınlerin tatlr maceralarını bile 
dUşUneeek vaktl yok. 

Dr. Benes, bir zamanlar: "Asabı 
en kuvvetli ve kendine en fazla bit
kim olan insan kazanır" demişti ... 
"Ancak zayıf ve ruban mağlUp in-

sanların baş eğeceği" kanaatinden 
bugUno kadar bir adım bile geri dön
memiş olan Çek Reislcumhurunda 
- dünyanın b1rcok büyük adamların
da olduğu gibi - bu telAkkl bir iman 
halindedir. 

1 Devey - Hines davası I 
keme salonunun dinleyicilere mahsus 
olan yerine götürüldüler. 

Artık muhakemenin başlaması için 
her 3ey tamam olmuştu. Duruşma HL 
nesin avukatı ta.rafından okunan bir 
beyanname ile b~ladı. Nevyorkun 
Manhattan mmta.ka.sı ahalisinden on 

sözlere göre Nevyork §ehrinde gizli 
bir loterya oyununun mevcudiyetin . • 
den kimsenin şüphesi kalınıyordu. Zı· 
ra Nevyorkwı bir çok mahallelerinde 
bu loteryanın biletleri hemen açıktall 
açığa denilec~k surette satılıyordu. 
Bundan başka bu gibi loterya oyunu
nun baş gangster Duç Şulç tarafın. 
dan kurulmuş olduğu da malumdu. 
Duç Şıılçun emri altında olan bir ka
tiller çetesi bu gizli loteryaya kar§ı 

hiçbir rakip çıkmasına meydan venni~ 
yordu. Bununla beraber Duç Şulç 1935 
senesinde kendisi de katledilmiş oldu
ğundan onun aleyhinde takibat yap _ 
mağa mahal kalmıyordu. 

bunlar cezadan affedilmek şartile her 
şeyi itiraf edecekleri eayia1arı halkın 
ağzında dolaşıyor; gazete sütunla
rını dolduruyordu. Onun için her kes 
sabırsızlık ile bu if ısaatı bekliyordu. 

Muhakemenin ilk safhası 
HULASA 

ı"ljevyork cinayet mahkemesi 
ba!7müddeiumumisi Deveyin De· 
rnokrat partisi reisi Hines ile 
gangsterler teşkilatı aleyhinde 
açtığı dolandırıcılık, sahtekarlık 

ve nüfuzu suiistimal davasmm 
ilk muhakeme günü adliye sa. 
rayının etrafında büyilk bir ~lk 
kalabalığı toplanmıştır. Hak.im. 
ler ve maznunların gelişini sey
rediyorlar. Bu arada Hinesin es
ki avukatı olup maznunlar ara· 

sın }1 i.ıulunan Diksi Davis de 
metresi Hope Dare ile birlikte 
geliyor. Kendisi maznunlarm a. 
n.sına katılıyor. Diksi Davis e. 

okuyunca aleyhine tal~k davası 
açmıştır. Herkes gibi muhake -
meyi takip etınek için de adliye 
sarayına gelmiştir. Fakat burada 
nikahlr eş ile metres- karşılaş

mt§ bulunuyorlar ve iki rakip ya. 
ka paça birbirine giriyorlar. 

- Artık ben onu istemem. O senin 
olsun. Yalnız adliye sarayına girmesen 
daha iyi edersin. Zira senin uğursuz 
vücu1ün onun mahkum edilmesine k3.. 
fi gelir!,, 

Hope Dare. ise bu sözlerin altında 
kalmadı. Kendine mahsus hazır ce -
vaplık ile mukabelede bulundu: 

- Haydi oradan kaltak! Acuze rü-

kişi tarafından imza edilmiş olan bu 
beyanname, gazetelerde muhterem HL 
nes ·aleyhindeki ncBriyattan şikayete
diliyor ve bu gibi neşriyat ile mütees-

sir oldukları için muhakemede bita· 
raflıklannı muhafaza cdemiyecekleri. 
ni söylüyorlardı. Bunun için 2800 nam 
zet içinden seçilmiş 300 jliri arasından 
çekildiklerini bildiriyorlardı. 

Bu beyannamenin okunması her ta.. 
rafta tebessümler ile karşılandı. Hines 
aleyhindeki neşriyattan müteessir ola
rak jürilikten çekilen bu on bir kişi 
garip bir tesadüf eseri olmak üzere 
Demokrat Partisi reısının yirmi 
beş sene mutlak emri altında idare c· 
dilen 11 inci Distrik ahalisinden bulu· 
nuyorlardr. 

Beyanname okunduktan sonra mu. 
hakeme başladı. Muhakemenin bu ilk 

ki it· 

Şahitler birbiri arkasına geçit res. 
mi yaptılar. Bunlar gizli loterya oyu
nunun nasıl işlediğini, sonra bu oyuna 
nasıl olup da hiyle karıştırılarak kaza. 

nanların hakları gizli gangsterler teş· 
kilatma gittiğini an'anesile anlattılar. 

Bununla beraber bu şahitlerden hiç 
biri muhakemenin ilk safhasında Duç 
Şulç ile Hines arasındaki münasebe. 
tin mevcudiyetine dair maddi bir de· 
lil göstermedi. 

Halbuki di ~er taraftan Deveyin Hi-

Ilk günlerde muhakemenin cereyanı 
böyle bir manzara arzederken mahke. 
me reisi Pekora ile Devey arasında bir 
çatıı;ıma oldu. Pekora 19 ağustos günü 
celsesinin sonunda başmüddeiumumi. 
ye hitap ederek şöyle dedi: 

- Şimdiye kadar şahitlerden hiç. 
biri Hinesin gizli lotcrya i§liyen gangs 

terler ile münasebette bulunduğuna 

dair maddi bir delil göstermemiştir. 

Bu noktaya dikkat edilmesini isterim. 
Eğer bu deliller mevcut ise derhal gös
terilmelidir.,, 

Pekoranm Hinesi himaye ettiği ri
vayetleri gazetelere kadar düşmüş bir 
rivayet olduğundan reisin bu sözleri 

her tarafta büyük bir tesir uyandır. 
dı. Eğer Devey istenilen bu delHleri 
gösteremiyecek olursa neticesi hak. 
kında çok vahim olacağı da belli idi. 
Onun için reis Pekora.nm bu sözleri 
dava üzerindeki umumi alakayı bir kat 

tır 
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Salih Zeki 
Aklayın şiirleri 
Biıde şiirin ve şairliğin tuhaf bir 

alın yazısı vardır. Bir yanda bütün 
ömründe ancak bir avuç yazı yazmış 
bazı adamlara şair, büyük şair, üstat 
"-air dahl falan filan deriz. Bir yan.da :r , • 
cı .. etraftan yükselen bütün sesleri çığ-
neyerek ruhu dinleyen, birkaç gü. 
zel ses, bir iki tatlı nağme çıkarmak 

içi:ı, gönül tellerine keskin mızraplar 
vuranların değerinden şüpheleniriz. 

Gerçek şairi, berşeyden evvel, güzel. 
den, şiirden başka herşeye sırtını dön. 
müş, kendi iç dünyasına kapanmış bir 
adam olarak tanrmak lazımgclir sam. 
yorum. , 

Son birkaç nesil içinde, şiire en çok 
e'lıek harcamış, şiir uğrunda herşey. 

den vazgeçmiş tek adam olarak, ben, 
Salih Zeki Aktayr görüyorum. 

ilham perisine, bir Fuzuli aşkile vur
gun olan bu eski dost, onun bütün ve. 
fasızlıitlarına rağmen işte hala sadık. 

tır. Hala, onun uğrunda gönlü kana 
boya;ımış duruy-:>r ve zaman zaman 
mısralarına bu iç sızılarını sindirdiği 

şiirleri, kitap yapıp ortaya atıyor. 

Bazı şairler, bazı münekkitler onun 
escrl~rinden takdirle bahsetmezler. Ba. 
zılarr onun şiirlerinde ancak tek te'k 
dağınık güzellikler bulunduğunu söy. 
lerler. 

Ben de onun hak!•mda köklü ve ge. 
niş bir tetki!: yapmış değilim. Bütün 
eserle:ini, ~üş ·ne düşüne. her mısra

rna ayrı ayrı hudutlar çizen büyük 
dikkatierle okuya::namışımdır. Fakat 
şöykce bir mütaleanın bende brraktığr 
inan şu: 

Salih Zeki, birçok meşhur şairler

den daha sair bir adamdır. Fakat ku
sura l>enz;r iki meziyeti yüzünden,, 
pek layık oldu~ıı takdirlere ere=:ıemiş. 
tir. 

ı - Salih Zeki, duygu ile dil ara. 
sındaki nisbetsizliğin kurbaıudtr. Çok 
d:.ıyuyor, içinde uğuldayan ummanın 
enginlerini dil denilen minimini kade. 
he dökmek imkanını bulamıyor. 

2 - Salih Zeki, Yunan kültürüne 
bağlı bir şairdir. Sanatın protoplaz. 
masında "Attik., devrin eski şaraplar 
gibi keskin rayihası vardır. Bizde ise, 
eski Yunan ve putperest Roma sanatı 
en az bilinen şeylerdendir. Münevver. 
lcrimizin büyük bir kısmı, Latin, bir 
krsmı da Cermen ve Anglosakson kül. 
türlerile beslenmişlerdir. 

Son günlerde bir de Rus imrenişi 

belirmeğe başladı. "Eokrit,, , "Alse, 
"Pindar,. , "Safo,, , eğer memleketimiz. 
de l:Iügo, Müse, Verlen, Şekspir, Gö. 
te kadar okunup tanınmış olsaydı, 

Salih Zeki bugünkü §Öhretinden daha 
çok yi..ıkseklere erecek, "Pınar,. , "Ma... 
ğara,. "Rüzgar .. adındaki eserleri ez
berlenecekti. Fakat ne zararı var. 
O, büyük f erağatinin buruk tadın.dan 
bütün mükafatını alacak bir adamdır. 

Mudanya hattında yeni 
tarife 

Den\z Bank idaresi, Mudanya hat. 
tında sonbahar tarifesini dünden itiba. 
ren tatbike başlamıştır. 

Bu tarifeye göre, Mudanyadan pos. 
talar her sabah saat 8,30 da ve İstan. 
buldan da saat 16 da kalkacaktır. 

Pazar günleri mevcut postalara ila. 
veten s?bahları İstanbul.dan bir posta 
sekiz buçukta kalkacak, akşam 17 de 
Muclanyadan hareket edecektir. 

---o--

iplikçi han 
cinayeti 

Muhakemeye bugün 
devam edilecek 

Birkaç gün evvel Ça~1ka~ıda işle. 
nen cinayetin tahkikatı cunn~ .meşh~t 
kanunu çerçevesinde iki g~ ıçmde bı
tirilmiş, evvelki gece ve dun sabah a
ğır ceza mahkemesinde bakılmıştır. 

Tahkikata göre, cinayet şöyle işlen

miştir: 

Seyyar esnaftan Ali pazartesi günü 
Çarşıkapıda i:,likçl hanındva ot.ura~ es. 
ki eniştesi Ahmedi görmege gıtmış, 0 • 

turup konuştukları bir sırada Ahmet: 
_Sen ne geniş yürekli bir adam.sın, 

karın Emine bir taraftan. hemşır.e~ 

F t a bir taraftan randevu evlerını a m ~ . 
1 dolaşıp duruyorlar. Neye manı o mu-

yorsun. demiştir. 
Ali bu sczlerden vurulmuşa dönerek 

Ahruedin Ustüne atılmış ve iki eski 
akraba kavgaya başlamışlardır. 

GürUltUyü işiten han oda başısı ye
tişmiş, ve bunları ayırmıştır. Bundan 
sonra Ali doğruca eve gitmiş. kız kar-

deşi ile karısını alıp saat 1~ sıraların. 
da hana götürmüş. Ahmedı.n odasına 

giderek: 
_ Haydi, demiştir. İşte bunları ge. 

tirdim. Sbyleciğin şeyleri isbat et! 
Bwıları söylemekle beraber yakasına 
sarılarak yine kavgaya da başlamış
tır. 

·Emine ve Fatma da Aliye yardıma 
koşmw.ılar, kimi sandalya, kimi de SO· 

palarla Abmedi rastgele dövmeğe baş
lamışlardır. Ali buna rağmen hırsını 

alamayarak cebinden sustalısını da 
çekmiş, Ahmede iki defa saplamıştır. 
Ahmet hemen Cerrahpaşa hastanesine 
kaldırılmış, lakin fazla kan kaybettL 
ğinden orada ölmüştür. 

Ahmet, Emine ve Fatma tahkikat 
~ırasında tevkif edilmişler, katil ceza 
kanununun 448 Fatma ile Eminenin 
464 üncü maddeye göre cezalandırıl . 
malarz isteğile ağır ceza mahkemesine 
verilmişlerdir. 

Katil. mahkemede suçunu inkar et· 
memiş, vakayı aynen anlatarak: 

- Ahmet, beni ve karımla kız kar. 
deşimi tahkir etti. Ostelik sandalye i-

le de hücum etti. Taş attı. Ben de bı
c;:ağımı çektim. Sonrasını bilmiyorum, 
demiştir. 

Diğer suçlu kadznlar Ahmedi döv. 
düklerini inkar etmişler, bilakis onla. 
rı ayırmak istediklerini söylemişler -
dir. Dinlenen yirmiye yakın şahit te 

aşağı yukarı bu yolda ifadede bulun
muşlar ve Emine ile Fatma hakkında 
tahliye kararı verilmiş, muhakeme bu 
gün müddeiumumi Remzi tarafından 
mütalea serdcdilmek üzere talik edil· 
miştir. 

Münhal 
döçentlikler 

İmtihan 17 Birinciteşrine 
bırakıldı 

üniversitenin muhtelif fakültelerine 
alınacak d::-çcntlerin imtihan zamanı 

bir müddet daha uzatdmrş ve 17 birin. 
riteşrine kalmrştrr. 

Müracaat edecelderin evvela dil 
imtihanı yapılacak, !.ilahara biri yazılı 
diğeri sözlü olmak üzere iki imtihan 
geçirecekler<lir. 

Münhal doçentlik 13 tanedir. Bun • 
larm 2 si hukukta, ikisi trpta, ikisi 
iktısatta, beşi fende, üçü de edebiyat 
fai-:ültesindedir. 

tlkokulla rda iktısat derskri 
İlkokullarda bu yıldan itibaren iktr. 

sat derslerine başlanacaktır. 
Dersin müfredat programı hazırla -

narak yakında bütün okullara bildirile. 
ccktir. 

Bundan başka iktısat derslerinin or. 
taokul müfredatına da eklenmesi dü. 
şünülmektedir. 

--0-

Kumkapı Rum okulu teftiş 
ediliyor 

Görülen lüzum üzerine Kumkapr 
Rum okulu, direktörlüğü genel ispek. 
terler tarafından teftişe başlanmıştır. 

iddia edildiğine göre, okulun türk. 
çe ve kültür derslerinden maada rum
ca ders veren diğer öğretmenlerin 

maaşlarında bazı değişmeler yapılarak 

maaşlarının eksik verildiği söylenmek. 
tedir. 

Mektep heyeti mütevelliyesi, vazi -
yetin aydınlanması için Bakanlığa mil
racaat etmiş ve kısa bir zamanda ne. 
ticenin almmasını istemiştir. 

Kültür ispc'kterleri tahkikatı bir haf. 
ta zarfında tamamlayarak neticeyi ra
porla Bakanlığa bildirilecektir. 

Köy bütçelerine yeni iratlar 
Köy bütçelerine irat temini için ye

ni tedbirler alınacaktır. Bu arada 
köylülere ceviz, badem, fındık fidan. 
ları verilecek. bunların meyva ve ~aç 
!arından h!sıl olacak para köy sandı. 
ğına yatırılacaktır. 

---o--

Çiftehavuzlar- Ca.ddebostan 
yolu 

Çiftehavuzlarla Caddebostanı ara .. 
smdaki yolun nafıe.ca asfalt olarak ya. 
pılmasma karar verilmiştir. 

Beykoz - Paşabahçe arasındaki yol 
da tamir olunacaktır. Büyükdere ile 
Maslak arasındaki asfalt yolun tami· 
ratı da tamam olmuştur. 

-o--

Çürük çoraplar
la mücadele 

Örgü işleri i~lo bir 
müleba.,sıs gelecek 

Evvelki gün sanayi birliğinde bütün 
çorap fabrikatörlerinin iştirakile yapıl

mtş olan toplantrdan sonra, çürük ço. 
rap imaline nihayet vermek üzere şu 
tedbirler ittihaz edilmiştir: 

1 - Koton çorap encümeni teşkil 

edilmiştir. Bu encümen önümüzdeki 
pazarertesi günü Sanayi Birliğinde 

yapacağı ilk toplantı ile mesaisine baş. 
layacaktır. 

2 - Çoraplara ait dikiş, boya, etüv 
ve anbalaj demek olan (Apre) işleri 
için bir mütehassıs getirilecektir. 

3 - Çcrapların örgü işleri için de 
bir mütehassıs getirilecektir. Mütehas. 
sıslar çorap imalatr işleri üzerin.de ıs. 

Jahat yapacaklar:hr. 
4 - Bu işleri idare için bir koopera

tif kurulacaktır. Mütehassıslar ücret
lerini bu kooperatiflerden alacaklardır. 

5 - ince kadın çorabına nihayet ve. 
rilmiştir. Şöyle ki hakiki ipekten en 
ince olmak üzere iki kat 13,15 detye
den, Benberk ve Kütner suni ipeğinden 
60 dan, Viskoz cinsinden 7 5 dcnye<lcn 
aşağı çorap yapılmayacaktır. 

Milli' Sanayi Birliğinin açtığı bu mü
cadele alakadarlar arasında son de • 
rece memnuniyetle "karşılanmıştır. 

Bu tedbirlerin Iayikile tatbiki için 
esash bir şekilde çalıştlmağa karar ve. 
rilmiştir. 

Ponıste 

Üç yaralama 
Kadıköyünde Güler sokağında Me· 

lek apartmanında oturan Espasya es
ki dostu Mahmutla kavga etmiş. Mah_ 
mut taraf mdan bıçakla ayağından ya. 
ralanmıştır. 

Galatada Arapca.miinde oturan Sa
lih ile Mehmet te kavga etmişlerdir. 
Mehmet bıçakla Salibi boynundan ya· 
ralamış, yakalanmıştır. 

Yine Galatada Necatibey caddesin
de 209 numaralı dükkanda Enver, bir 
müşteri ile kavga ederken, Koço a. 
dmda birisi aralarına girerek aytrmak 
istemiştir. Enver buna kızmış, bıça. 

ğını Koçonun omuzuna saplamıştır. 

EceHvle ölmüs . . 
Topkapıda Melekhatun mahallesin

sinde Mustafa karısı 45 yaşında Sı· 
dıkanm c\·inde ölü olarak bulunduğu
nu yazmıştık. 7.abıtadan aldığımız ma 
liımata rröre hasta ve kötürüm olan o .. 
kadm ecelile ölmüş, gömülmüştur. 

CEREYAJ.~A KAPILAN BEY. 
G!R - Balatta Çe§me caddesindeki e. 

Ortaköyde yapılacak park lektrik lambasının altında duran ls-
Ortaköyde iskele ile cami arasında- mailin tek atlı arabasının beygiri ce

ki sahanın istimlilk muamelesi başla· reyana kapılmış, ölmüştür. 
d·ıd· nuştır. Burada kırk bin lira sarfile bir KöMüR lNDlRtRKEN _ Unkapa-

Şiipheli biri tevkif e 1 1 park yapılacaktır. nında oturan hamal Ekrem Karagüm. 

Birkaç hafta evvel İtalyan tebaalı rükte karakol sokağında 12 numaralı 
Anibal adında birisi şehrimize gelmiş, Davet evin önünde arabadan kömilr indirir. 
Beyoğlundaki otellerden birinde otur- ken beygirler ürkmüş. Ekrem düş~~ş. 
mağa başlamıştır. Anibalin ötede be. lstanbul Basın Kurumundan: araba tekerlekleri üzerinden geçmıştır. 
ride şüpheli dolaşmaları zabıtanın na· lstanbul Basın Kurumu fevkalade Ekrem ağır surette yaralanmış. has-
zarı dikkatini celbettiğinden kendisini kongresi l 7-9- l 938 cumartesi gü- taneye kaldırılmıştır. 
yakalamış, hakkında tahkikata ba~lan nü saat l3.30 da tekrar toplanarak OTOMOB!L ALTINDA KALDI-

Basm Birliği kanunu nizamname pro. mıştır. LAR _ Ortaköyde Bayır sokağır.da 
]·esinin müzakeresine devam edilecek. 

Tahkikat sonunda Anibalin bir kaç oturan 11 yaşında Celal dün tramva-
tir. Sayın üyelerin teşriflerini rica e-

sene evvel yine memleketimizde otur- yın arkasına takılmış, Bcşiktaşa ge • 
deriz. duğu ve sonra Vekiller Heyeti kara- lirken biletçiden korkarak yere atla . 

rile hudut haricine çıkarıldığı anlaşıl- mış. 3903 numaralı otomobilin altın-
mış, kendisi dün adliyeye sevkedil. da kalarak yaralanmıştır. 
miştir. Bundan başka Beşiktaşta Hasfırm 

Türkiyeye ne sebeple geldiği henüz caddesinde Osmanın kahvesi üstünde 
meçhul bulunan Anibal dün Sultanah. oturan sıvacı Reşada da 2607 numa· 
met sulh birinci ceza mahkemesinde ralı otomobil çarpmış, yaralamıştır. 

Orta tedrisata yeniden bin verdiği ifadesinde şunları söylemiştir: SARHOŞLUK YÜZÜNDEN - Ak-

öğretmen alındı - Ben vaktile de lstanbulda otur- sarayda Şükrünün evinde kiracı otu-
Kültür Bakanlığr orta tedrisat öğ. muştum. Bu güzel §ehri çok severim. ran Ahmet evvelki gün öğle üz.eri eve 

· 1 · Adeta burası benim ikinci vatanımdır. gelmiş, dışardan aldıgvı bir kiloya ya-rc~men ihtiyacım tamamen on emış 

bt.:!ı..nmaktadrr. Bu yıl orta tedrisat UzWl zaman ayrı oturduğum !stanbu- km rakıyı akşama kadar oturup içmiş. 
kadrosuna yeniden 1000 öğretmen gir. lun "nihayet hasretine dayanamıyarak tir. Ahmet sarhoş olduktan sonra Şük. 
miştir. geld1m. riycye küfretmiş, karakola götüren 

AklsDern ------- __________________ ..... "t:_ ... .--.. _ ... __ 

Hayat kitaba 
uyar mı? 

Hayat kitaba uyar mı? Amerikadan 
gelen bazı seslere bakılırsa, bal gibi 
uyar. Bedbaht bir insan bir saadet ki
tabile mesut olur. Aylak bir insan, bir 
i§ listesile kendisine vazife bulur. To. 
ı al doğrulur! Kelin başında saç bıter. 
Hulasa. kitap vasıtasile bir çok arıza
lsı giderilerek onun yerine arzu edil
dıği gibi ısmarlama bir hayat kuru
ıur. 

Yani bedbaht mısm? Bir kitnp alı
yorsun, bedbahtların mesut olması i.. 
ı.;in ne lazımdır; okuyorsun. Ertesi gü. 
ne kalmadan mesut oluyorsun.. İşsiz 
tı1isin? lş bulmağa mahsus bir kitap 
alıyorsun, okuyorsun. Gece yatağın

dan kaldırarak seni işinin başına götü· 
riiyorlar. 

Fakat her .zehirin bir panzehiri ol
duğu gibı, bu kitapların hasıl ettiği 
kuvvetleri giderecek karşılık bir kuv. 
vet daha var. Mesela Amerikalılar, bu 
sahada o kadar ileri gitmişlerdir ki, 
halkın böyle kitaplara bakaraktan iş 

bulmak, mesut olmak veya her hangi 
bir ınuvaffakıyeti kolaylıkla. elde e. 
debilmek, adaın avlaınak için okuduğu 
kitapların hemen bir çoğuna mukabil 
kitaplar da neşrine başlamıştır. 

Ben böyle bir hadisenin bizzat şa
hidi oldwn: 

Bir yere çallşmağa davet edilmiş· 

tim. Davet eden adam, karşısındakini 
ikna etmek için, her türlil tavsiyeleri 
h:ıiz bir Amerikan kitabını okumuşa 
benziyordu. "Halkın Uz.erinde nasıl te
sir hasıl etmeli?,, adını taşıyan bu kL 
t.abm bütün maddelerini bende tatbik 
ediyordu ve ben, az daha kitaba uy. 
gun metotlu sözlerin tesiri altında 
kendi işimi bırakarak oraya gidecek· 
tim. Fakat bereket versin ben de, yi· 
ne Ame,·ikada çıkan ve ''halkın üze
rinde nasıl tesir hasıl etmeli? .. isimli 
kitabın mukabilini teşkil eden bir baş. 
ka kitap daha okumuştum. Bu kitabın 
da adı: "Başkalarının tesirine nasıl 
kapılmamalı?,, idi. İkinci kitabın kuv 
veti, hh jncisinJ defetti ve ben kurtul. 
dum. 

• ~ • • • • • 1 • 

Amerikalıların pratik sahada çıkar 
dıkları kitapların her halde bir çok 
mııkab:llcri de var. Keneli yaptıklarını 
yine k<'ııdileri bozuyorlar. Bir kitap, 
bir adamı mesut ederken, ötekini fcla. 
kete süı·üklüyor. Kitap, bir işsiı.e meş
guliyet bulurken, beriki onu brraknı.a.. 
gn sevkediyor. Kim bilir belki birin. 
den aldıklarını ötekine veriyorlar. Bu 
suretle metotlu bir kördövüşUdür. gi
diyor. 

KAÇAMAK 
Sırt hamallığı kalktıktan sonra, eş· 

yayı ~ırta vurup gezmenin bir nevi 
suç olduğu mallımdur. Ceza kesiliyor. 

Onun için bazı kimseler mallarını 

ellerinde taşıyor, yahut arabaya ko
yuyorlar. 

Dün bir çuval kuru fasulyeyi bir 
yerden bir yere götürmek üzere gözle 
kaş arasmda sırtına almış birini gör
düm. Çuvalın arka ucundan da bir baş. 
kası tutuyordu. Fakat bu ikinci adam 
çuvalı kaldırır gibi görünmesine raj
men, asıl yükü hamalın sırtına yük· 
!emiş olduğu halde o iki büklüm biça
re adamın peşinden şarkı söyliyerek 
gidiyordu. 

Bir aralık ikinci adama yaklaşarak: 
- Senin rolün ne, dedim. Yükü kaL 

dıran ve ta§ıyan öteki.. Sen, sadece 
çuvalın arka ucundan ellerinle doku. 
narak onun tasımasma yardım ediyor 
gibisin. Senin kaldzrdığm bir şey yok 
ki... 

- Beni kaldırdığım bir şey yok mu. 
dedi. O, doğrudan doğruya "fasulye yU 
künü., ka!dırıyorsa. ben bu hareketim-
1.e onun üzerinden "ceza yükünü .. kal· 
duıyorum. Çünkü böylece hamal, bu 

yükü sırtında taşımı§ olmuyor. Çuvalı 
• ikimizden biri omuzuna, biri de eJleri

ne alınış olarak taşımaktadır. 
-Pes!. 

HİKMET MÜNİR 

Bu mikdarm 200 ü, yardımcı öğ. Anibal, izinsiz hudutlarımıza gir - bekçiye de hakarette bulunmuştur. 
d · digvinden hakim Re!'it, hnkkmda tev. Birinci sulh ceza mahkemesine veri· L? U l'2Sı\ U N'a retmen.dir. Diğer taraftan crta te rı. ~ ~ Yazılmnız 
ı kif kararı vermic:tir. - Bir istikraz alctedeyim dedim kim. len ... Ahmet 4 gün hapse ve 6 lira da ---"~s_a_t _o_·ğ_r_e_tm __ en._ı_e_ri_n_d_en~b_i_r_k_ı_s __ m_r ____ is_e_ L ____ ~--~----~~~----.-..ı..---~-L..---...-.... Jı-.....u ________ ~-----------.ı..--.. ....................... _..._....,.""-lr:....,.~·ı.ı.m ...... u· ...... M·o.:....o.----'--..--..-....... _._...,., ____ _.._., ..... JIZ 



RADYO Tehlike 1CS - EYL'CL - 938 - CUMA 
• 

()t:LE NESRIYATI: y • Sld H 1 ~a 
Saat 12,30 PIAkla Türk musikisL 12,50 azan. ney or e r -~ - Çeviren: H. MQnlr 

NakJeden: Selamı Sedes Havadis. 13,05 PIAkla Türk musikisi. 13,30 
.Muhtelif pllk neşriyatı. 14 Son. 

- 7 -
AKSAM NESRIYATI: 

Kadın bundan aonra gerl7e döne
rek, kanapenln nzerln.de bltkln bir 

19 halde uzanan kocasına baktı. Koca-- Slıe itaat edeceilmt Pfyer başını saUadı, etrafındaklle· Saat J8,30 Dans musikisi (plAk). 
Ve derhal askerlerine slllhbaşı l'e lıaykırdı: Konferans: Selim Sırrı Tarcan (Pu,kln

den tabanca kul'funu). J9,30 Dans musiki
si (plak). 19,55 Borsa haberleri. 20 Saat 
ayarı: Grendç rasathanesinden naklen; 
Vedia Rıza ve arkadatları tarafından Tilrk 
musikisi ve halk şarkıları. 20,40 Ajans 
haberleri. 20,4 7 Omer Rııa DoArul tara
fından arapça söylev. 21 Saat ayan: Or
kestra: 1 - Beethven: Goriolan. 2 - llıla.s
caınl: Kavaleria rilstikana. 3 - Gllnka: 

sı sarh~tu. 

kumandasını verdi ..• 
Katerlna Ruılarm ruhuna pek iyi 

dfuz etmlttl • Onlan asıl din tara
fından yakalamak gerettl. Arkası

na halkı taktı ve dotru Notur • Dam 
klllıealne glttl. Orada and içti. Ce
maat da onu takdla etti. 

Klliaeden dönnıte sarara ıittl, 
balkona çıktı, kucafına vellahtı alıp 
halka gösterdi. 

- Yaşa! nidaları gök kubbeatııı 
çınlattı. 

Bu sıralarda dut'arlara beyanna • 
meler yapıştırılıyordu: 

"2 ncl Katerlna mllletlDln rica
ıını ls'af ederek, memleketini mah
Tolmaktan kurtarmak lctn Rusya tah 
tma oturdu!' 

2 ncl Katerina, harbe aleyhtar ol
dulunu, Prusya lle ittifak etml7ecı-
1lnl, cemaatin servetınl ldltseye ia
de edecefinl de bildiriyordu. 

Dalkondan çekildikten ıonra em
retti, orduya bira ,.e l"Otka datıtıl
dı. 

Olle Uıtll ata blnlp ıokaia çıktı. 
VatUnde eıki Ruı muhafız kıtaatının 
Unlforması vardı. Bu Uniforma,yı ıu
baylardan birinden almış. gölıUne 

de imparatorluk nişanını takmııtı. 
Yanında ayni kıyafette Prenaeı 

Daçkof ,·ardı. lkl kadm sıralanan as
kerlerin -önUnde durdu. 

Asker k.ıyaf etinde iki kadının gö
rllnlletlyle c09an ordu, ı Uncu Plyerln 
yolunu kesmek Uzere yola çıktı. Ra
hipler bu orduyu takdis edlyoı:du. 

Her şeye olup bltmlf nazariyle ba
kılabtllrdf • Halbuki heııb hiç bir 
ıey 7apılmış dellldt. Fllvatl Ka,te
rlna birkaç ıaat içinde muhafız alay
larını elde etmıı. Sen - Peter1burcu 
eline geçirmişti ama. Ruı1a Sen • Pe
tenbtır• demek de&U"1· Nuıl ki. mu
~afız alaylarırım birkaç bln askeri 
de Ruıra or<tuıu sayılamazdı. 

Btıtlln Ruıyanın Tt blittln ordunun 
~n henlls 3 tınctı Pl1erdl. 

B\l ll:raııi. kartı ko1111at "istese1dl 
koyablllrdl, bunun leln peıt çok ta
raftarı Tardı. See!ni du7uraeak ol· 
••· ordunun bqında görllnttcek olsa, 
Katerıııanın en hararetli taraftarla
n, Katerlna)"a en cand .. cörtınenler 
bo711n ellp Gntln.de diz çökecekler
di. 

3 tıncil Pt1er l&ta1dlal "' tered-
4141 ile fel&ketlne sebep oldu. Pu
Hkln t.nklf edlldlllnl Te aö7ledlll 
möslerl Oranlanbom tatOBunda haber 
:Yer4ller. Omuı .Uktl: 

- Delinin biri! demekle ltUfa et
tL 

Sen • Pl7er gtlntı7dtı. Buctını Jmt
lamak bere Peterhota sttmete ha
:ıurlan17ordu ••• Gl7fndt, kuşandı, ara
buma bindi. 

Gazel bir CIDdtl. C&nll D8fetl Ta?• 
dt. Satına oturttutu BUıabet Voron
çofla 'konuşup şatala117ordu. 

Peterhaf patkınclan rtrdller, tam 
ba ırrada ya•Hrl dBrtnala seldi, ara
ba1• ıtokuldu, atının 411tllnden Camı 
kulatına etllcll: 

...,. Bu ser• Katerlna ortadan ka7-
boldu! decll. 

P()"er aarardı, arabasını durdurdu, 
lııdl. YaTerlnl bir 1ana çekti, bin bir 
au&I aormwa batladı. Sonra al'aba· 
~& atladı, arabae17: 

Atlan kubaçla! emrini Terdi. 
BJr &L enet Katertnaıun kaetıtı 

p&T~OD& •armak lıtt7ordu. 
Pa'.'J'OllQn dört köte•lnl arattırdı, 

aoııra ıaetrealae dOndU: 
- Be• l&Jl" o, her .. 11 7apablllr. 

dem• mt1cUm ! dedi. 
Tam bu una4& oda tapı•ının etl

llnde bir kö1ıı belirdi, diz cökttı, 
.ınıeı rere t01411. Dotruldu, hao çı
ı.arctr, tltn7• Utre7e P11ere pklat
.tı; bir ter SÖJlemedeiı btr testere 
uza tı. 

1 llaet1 Pi.fer, teıkert::rl aotı. oku· 
411• 

.,lılııhat11 kJtaları t11u etti. B ... 
1aİJRda imparatoriçe v,r. l(az-n ki
- ctrı10r Btltln Jaallr onunla 

·v-raıs;a""8Jor atsın eadat bea 

- Nasıl, ben ılze demedim mi, iş
te hakkım varmıt! 

Bunun üzerine her kafadan bir ıeı 
cıktı, herkes fikrini söylllyordu. 

.\tlllre Nazırı Yoronçof teklif et
tJ: 

- Ben hemen gideyim, yaptıirnın 
tehıtkell bir cinnet oldufunn z6yll
re7f m. 
Başka biri: 

• - Ben de Peteraburga gidip işin 
dofrusunu ötreneylm. 

Hepsi bir ter yapmak istiyordu. 
Hepsi gittiler, hlc biri geri dönme
dJ. Bir çotu Katerlnadan yana oldu. 
Voronçof Katerlnaya clttl, kadın o
nu gUler yUzle karşıladı: 

- Görllyonunuı Ia, dedi, ben de
t•l!m, blltUn millet ... 

Voronçof rica etti: 
- Şu halde beni tevkif ettlrlnlı. 

La Donte. 21,30 Saz eserleri: Tanburl Re
fik Şemsettin ve arkadatları tarafından. 
22,10 Hava raporu. 22,13 Dariiltalim musi
ki heyeti: Fahri ve arkadaşları tarafından. 
22,50 Son haberler ve ertesi günün prog
ramı. 23 Saat ayan: Son. 

Yabancı radyolardan 
aeçilmit parçalar 

- Doktorun ıöyledlklerlnl lşltUn 
ya .• inşallah artık lçkl;rl kesersin. 
Yokıa Glllm muhakkaktır, diyor. 

Montag, oldutu yerde hıçkırarak 
cevap verdi: 
-Ouınem de muhteşem bir su

rette ölecettm. Zaten sen de benim 
öltımnmu lıt11or1un delil ml 'l 

- Evet. istiyorum. Çtlnkll sen ba
na, Uk tanıştıtımız gUndenberl sefa
letten başka blr şey getirmedin. 
Kadın bu ıözlerl sGylU7or1a da, er

kek tızerlnde bir tesir yapamıyordu. 
Erkelin blltlln hislerini, lçkl tıkamış 
gibiydi. Sadece mınldanıyordu: 

- Ben Gldllkten ıonra sen serbest 
kalacak ve o mel'un Granstona glde-

Opera ve senfoni konıerleı:l: ceksln. Fakat (gtllerek) bakalım o 
9.- Briiksel 1: Gilsonprogr. zaman Granıton cenaptan ılıl kabul 
9.- Oslo"! Norveç musikisi. 
9.- Prait: "St. Ludmilla". etmek Uzere Londrada bulunacaklar 
9.10 Stutgart: "Fidelio" (Beetbo,en). mı? 

Bu suretle, kim kazanırsa kazan- 10.- Brüksel 2: Suman Tes. - Ne demek lstlyonun? 
l!ID, mevktlnl sallama batlamıştı. 10.- Budapefte: Fin musikisi. - Ne demek lstedlltml anlatacak 

10.- Roma gr.: "Falstarr•. ı 3 tıncll Plver Peterhofta Hbırsız- olsam, gidip kendisine ihtarda bu u-" ıı.- Yarfova: ŞtrauH. 
lauıyordu. 12.- Radlo Parh, Strasburg: J\fozart, nursun? 

tık anlardaki tereddUdUnUn yerlnl Liszt. Kadın sustu. A.merlkadan gelen 
ıofukkanlılık tuttu. Fakat Taklt zarif k17afetll adam, bu en ziyaret 
geçtikçe IUdallnl muhafaza edemi- Oda musikisi, J;.onstrler: etti edeli bir dellşltllk olmuştu. Jıll-

6.- Radio Paris: Kasadeus tri3oru. 
yordu. Heyecanı artıyor, yerinde du· G.lO Jlil,ersum: Org. sis Jılontag kocasına bu ziyaretin 
ramıyordu. i.to nerlin: Koro, pbano. manasını sordutu zaman ratnız ,u 

Katerlnanın askerleri ona kar,ı 7.30 Paris PTT: {Saint Saen >. cevabı almııtı: 

rurnrken o Katerlna aleyhinde bir 7.45 Viyana: MozarL _Bunun manası paradır! 
beyanname yazmakla Taklt taybedl- Pl11eıler, konferarular: ve arkasından, para tomannı göt-
yor, btltlln malyeU bu beyanname ile 4.15 1'adio Paris: Old Parla. termişti. Bunun üzerine kadın daha 

"' d Pi d 9.30 Radio Paris: La elle des Toıx. ueraşıyor u. yer ora an oraya fazla tlerl gidememişti. Fakat gelen 
9.30 Eyfel: !skeçler. 

k~uyor, cıldırmıt gibi dolaşıyor, ba- 10.SO Sottens: Milletler Cemiyeti milza- yabancı, bu zlyaretlnln, Fillp Granı-
tını avuclarının fçlne alıp sıkıyordu. kereleri. tonla bir al&kuı oldulunu blllyor-

Yalnız Feldmareşol MOUfh IUda- Hafif mıulkl· du. 
Unl muhafaza edl7ordu. Hesap et- 12.45 Londra (Rec.): 5.- Frankfurt: Kapı dışmda beklerken, bu iki kl-
mlştl. BJr lkl uate kadar Katerlna 6.- Paris PTT; 7.20 Pral; B Berlln; B.30 ti arasında genç awkatın tsml geç
on ve:ya yirmi bin klşlllk bir ordu lle Yarşova: 9.10 Berlin; 9.10 Viyana: "Sen tlltnl ııttmlftl. Kadın, tekrar meT-

1 ktl P t h f b ,. t k Dul"·, 9.15 Kolonya (Serenatlar); 10.-Tu-ge ece • e er o u a.uvve e ar- zua döndtı: 
~humaz~ YQ~~b~p7n~_r_i_oo_:_·_~_~_n_~_~_o_"-------------------------
dı: Neft neJatlae qılmak, Kronsı.. 
da gitmek ... Kronstat mtıatahkemdl. 
Bllttln donanma orada7dı. 3 Unctl Pl-
1er oradan bOtUn ~u17ayı Utretebt
llrdl. 
İmparatorun önlblde askerce bir 

11l&m verdi. )'apılacak, '1&Prlmaıı ll· 
zımgelen eeyt aG7ledl: 

- Ferman ılzln! dedi. 
3 tınctı Plyer batmı kaşıyordu. Kil· 

tereddlttl ••• Bu tereddtıdll ne en k17-
metll ıamanlarmı kaybedl:yordu ••• 

- Kronatad& gitmem a:caba dotru 
olur mu'l 

Df1e bir aaat kadar dllşUndtı. O 
dllttlntırken bir yanr celdl, haber 
Terdi: 

- Katerlııanın kunetlerl ~lrml 
bin kltl kadar Tar. Peterhofa dotru 
llerle;;orlar. 

Bu haber fllerlne Ru17a Çarı 3 Un· 
cU Piyer tereddOt etmedi, burnunu 
kırdı, lzzeUnefsfnf ayaklar altına al
dı: 

- Kaçahm 1 dedi. 
Batan mat1et1, dalkavukları, qlf

te kadınlan kayıklara binip çalakll· 
rek Kronstada dofru yollandılar ••• 

Kurtulmuılardı! ••• 
3 tıncll Plyer ka1betUll Taktı Ka

terınanın kazandıtı bllmedfllnden 
kurtuldular sanıyordu. 

Kronstada yaklaştıkları zaman bir 
1e1 ınrledl: 

-Kim o? 
Ba,takl kadırgadan cevap verdi· 

ler: 
- imparator. 
- İmparator yok... Uzakla,ınız. 

Yokla ateş emri veririm! •• 
Ve kaleden binlerce kl•lnln nlda

•ı Jlkteldl: 
- Yquın imparatoriçe 2 ncl Ka

terlııa! •.• 
imparatordan bir aaat önce, Kate· 

rlnanın ıadılt hendesi Amiral Tallçln 
ada7a sttmlı, kumandanı tevkif et· 
tlrmlf, donanma erkAnına Katerlna
)'a bl;rat etmekten başka çare kalma
dıtını aolatmııtı, donanmayı kazan
mqtı. 

ltadnp taıeda aoılclı. a 0nc1 Pi· 
7•1", qlftelertyle. dalkavuklarmıa 

a:yakları dibine çöktU, atıamata bnt
tadı: 

Şiddetli yağmur 
devam ediyor 

Birçok yerleri sel bastı; sokak
lar geçilemez hale geldi 

m da ael bumıt. hamamın içl bir met.. 
re irtifamda aularla dolmuttur. Bun. 
dan bqka hımımm arbsmdald dok. 
tor Galibe ait evle diğer birkaç evin 
bodrum 'katlanm sular baımqtır. 
Yağmurlar yllrinden hemen blltiln 

ahpp evlerin damlan atamı, bu arada 
Beyantta Ordu caddealııde 6 ay evvel 
belediye tarafından tahliye ettirilmit. 
bulunan biiyilk konağın üst katı çök
milıtür. Diier buı yerlerde de ufak 
tefek çiSldlntiller olmuttur. 

Karadenizde ve Akdenizde fırtına 
bqlamqtır. Bu yGzden ldlçtlk vapur. 
tar limaiıda kalmıtlarcbr. Bir kıımı da 
fırtınanın dinmesini Bllytı'kdere önün. 
de beklemektedirler. 

Bu mUnaıebetle zaten her yağmur. 
da bir cöl manzaraıı almakta olan Ka. 
racilmriikteki Çukurboatan da iki 
ıündUr yağan ti.ddetli yağmurlardan 

bu ıef er tam bir göl halini alımı. 
tıt". 

Aynı zamanda bir futbol uhuı o
lan buraıı, timdi yukandan balalmca 
tehrin ortaımda yepyeni bir plijı an. 
dmnaktadır. 

O ıemtin çocukları da bu fut bol 
sabaamda timdi yüzme eğlenceleri 

yapmaktr dırlar. 
Yaimıırtar, biru daha sürecek o. 

tuna belki orada kayık ve aandallarla 
ı~r ufalan da yapılacak. 

Osküdarda çöken evler 
Yağmur yüzünden dün ttsldidarda 

bir de facia olmuttur: tta'ldidarda 
Francın bağı denilen mevkide 27 nu
maralı ev, anıızın çôkmüı, içinde otu. 
ran yazmacı Karabet ile kaner enku 
altında kalnaqlardır. 

Ç8kilnti1den haııl olan cOrllltUye 
k~uhom••1 yetiımiı, itfaiy~ye haber 
verilmiı, itfaiye vaka yerine gelerek 
kıla bir zamanda enkazı kaldırım!-

Kadın aai olarak çıkanlmıJtır. Ka. 
rabet 6lmUftUr. 

Bundan bqka Icadiyede Sübyed 
aokağmda Mağda ismindeki bir kadı. 
mn da evi Ç(Skmlif, nüfusça zayiat oL 
mamıttır. Kaaımpapda da bir tekke
nin duvarı çCSkmilftilr. 

lzmiti sel bastl 
lzmit, ıs (Husull) - DUn ıece 

saat 20 de baflayan pddetli yalmur 
gittikçe artmq, tavam akmayan 
ev kalmamııtır. 

Hal'Jc gece yanlllldan sonra eokak. 
tara uğramııtır. Yapur .. ~kadar 
devam etti. Bu kadar müddet zarfın.. 
da yalan yatmurun mikdan 99 mili. 
metredir. 

Bir tufan halini alan Y•inıurun tah. 
ribatı çok bUyilktUr. Taç, Deliahmet. 
Taıçılar mahalleleri ıeller altında kal. 
mtttır. Birçok evleri, dUWnları ıu • 
lar baımıı, duvarlar yıkılmıt, yiyecek 
maddelerini •ular gCStiirmilttilr. 

Taç mahallesinde bir ev çökmiif.. 
tür. 

Yeni yapılan rıhtım haaara uğramıı, 
intaıına batJanan balkevi biııaıı temel. 
leri ıulara batmqtır. Vilayet nilmune 
fidanlıiı aelleria tahribatına mal'11% 
lralmıftır. 

Klirt fabrikası, ıellWoz fabrikaları 
uhaJannı da ıel baımıpa da motCSr • 
lerle bopltılmıttır. 

bİnltin ekseri bağlan harap oldu. 
Demiryolunun Gediz istikametindeki 
bir kıınn raylan kaymıpa da ıilratle 

tamir olunmuıtur. htanbul • Ankara 
telefonu bozutmuı. fakat uat 13 te 
tekrar yapılmqtır. 

bmit ovuı tamamen ıu içindedir. 
Şehre birçok yıldırımlar dUtmüt iıe 
de nüfusça .zayiat oımamı,tır Selden 
zarar çok mnhlmdlr 

- Bana biraz para llzım. 
- Para mıf Niçin 'l 
- Evde yiyecek bir şey yok. Sonra 

birçok faturalar ödeyeceğiz. 
- Faturalar mı'l Onları ocata at1 

yansın. Para için de hiç merak etme. 
Arkadaşlarımdan biri bu ıabah gele
cek ve bize birçok para getirecek. 

- Amerlkadan gelen adam mı? 
- Evet. Fakat sen ne karıııyor-

sun. Bu işe zenin mtıdahale etmene 
lüzum yok. 
Kadın Israr ediyordu. 
- Neden lüzum olmasın. Bu ada· 

mın sana niçin para verdlllnl öğren
mek istiyorum. Sen ona ne gibi bir 
mukabelede bulunablllrsln ki? •• 

- Bir hayli ..• Ab, eter ne yaptığı· 
mızı bir bllıeydln. 

- Siz Flllp Granstona ka111 blr sut 
kast tertip ecll;rorsunuz. 

Bu sırada Montag'ın gözlerinde 
vahşi bir panltı yandı ve yerinden 
kalktı: 

- Granston mu'l Kafanda hUA o 
herifin adı mı duruyor? 
Kadın bUtUn cUretlnl ele almı~tı. 
- :mvet, dedi. HA.lA o herifin adı 

kafamda •• Anlıyor musun. Sen şimdi 
benim için bir hiçsin. Bu uzun za· 
mandanberl böyle... Senden bıktım. 
Eter kendi param olsaydı. Senin bu 
mezar gibi odanda yatmazdım. Fa
Jcat ne de olsa, kocam olduğun için 
söyllyecetlm. Granston senin için 
korkulacak bir dllşman olablllr. Sen
den nefret etmefe her bakımdan 

hakkı var. Zaten Londrada olduğunu 
da blll;ror. Eler herhangi blr şUphe-
111 e girişecek olursan, inan ki, kay• 
bedersln. işte bltUn ıöyllyeceklerlm 
bundan ibaret. 

- Zaten fazlasını da dinleyemem. 
Allah senin beIA.nı versin. Defol. (Bu 

· sırada kapı çalınmıştı.) Bir daha da 
gelip bizi dinleme! 

Kapmm açılmasmdan ıonra, içeri 
llftn aftm, Montagm brnnna ee .. 
lAm verdikten sonra Uert ~t»ft.iı Y11· 
rtıdU. ?tlontag daha «Jnceden ıöze bat
l17arak: 

- Gel, dedi. Otur. Fakat Flllp 
l'rauton hakkında daha ziyade ma-
16mat Termeden enet, bana blr mlk· 
tar daha para l&:ıum oldutunu söyll-
7eytm. Hem bana baksana.. Senin 
Nnyorktaıd patronun ne fikirde? 
Anlıyalım. BUttın bu sual, cevaplann 
manası nedir? 

Bir koltutun kenanna lllşen Ame
rikalı: 

- Sen, gene çok içmişsin, dedi. 
- 1çm!şlm, içmemişim, orası seni 

alA.kadar etmez. Senin patronun flk· 
rl nedir. Onu anlamak latıyorum. Fl-
1Jp Granstona dair böyle soruşturup 
da ne yapaeak? 

AmerlkalI Jarden, sadece: 
- Soruştunnasmın her halde bir 

sebebi var. Hem ki.fi derecede kuv
veUI bir sebep ••• demetle lkUfa etti. 

Esas ltlbarlle Nat Hartnelln mak
sadı ne olduğunu, yani beynelmtlel 
bir teşklllt haline konmue btıyük 

şantaj sisteminin lstenlldltf gibi 1 • 
lemeslne Flllp Granston hakkında, 

bllhassa bu bakımdan mal6mat elde 
etmek lstedlllnl söylemedi • 

Nlyton Montag, parasını aldıktan 
ve istenilen maltlmatı biraz daba taf
Bllltla verdikten sonra dahi, mak 
eadı ölrenmekte ısrar ettiyse de 
Jardenln atzından bir !Af alamadı. 

Jarden işini bilen bir adamdı 
LUfazlaca,tDy21 

(Arka ı \ar) 

Dl Gt~ KALK CAK VAPURLAR 

GELECEK VAPURLAR 



Bır azel 
tercümesi 

Avrupanın böyle bir müesseseye muhtaç 
o duğu en fazla bugün anlaştmaktadır 

Vazaa : Niyazi Ahmet 
Geçen ciln tamnmıı pirlerimi%den 

blriıı1n türlerini nesre çevirdikleri L 
çin hiddetlenen bir edebiyatçı: 

- Rezalet diyordu. Berbat etmit
Jer ... 

Edebiyatçı haklı olabilir. Belki de 
cidden fena, manayı değiıtirecek JC
kilde tercOme etmitlerdir. Burada, 
bu vesile ile söylemek istediğim bu 
delildir. Eski gazel ve benserleri a.. 
raunda çok orijinal ve ımelleri vardır. 
Fakat bunlar, bucUn birço"k münevver .. 
lerimb tarafmdan anlapiaımyacak ka. 
dar mulllktır; anl•mak pçtilr. Bun
lar, iyi bir UalGpla nesre çevrilse hiç 
de fena nOmuneler çoiaJtılmıt olmu. 

Damat tbrahim Papnm, :Fatma Sul
tan için yazdığı bir ıueli o saman 
tıtaııbula ıelen Madam Montecil lncL 
Jlzceye tercOme etmiftir. 

Ahmet Refik merhum, cueli iııcL 
Uzce tercUmninden tekrar tUrkçey= 
çevlrmiftir. tıte ıuel: 

•şinMli Miltil ............ usaJGI'• BiL 
Wilia hnesi sül .. ...-kbr. Bailana 
süuWiiae haJl'UllD. C.•hnisin leta. 
feti kallimi teshir etti. GWerinis Iİ. 
,U w •Timli. Fakat Cl7lin sösleri 
slW canlı Ye majrar. Sizden pu• al· .. .. 
ma1a cesaret ecı.niyonm, cez nmn 
letafeti blWmi tellUr etti. Gözleriniz 
... w lftimli. F•t _.,... siaJe.;. 
ri ... calı ft ........ . 

Ba p.., ..... t ............ ala " 
..t.w. -.un ••••· o. slM Wa1-
ı.r.. ........... itJedi, Saltamm, ceylin 
..... melekJıer melllesi. Çok iıti:ro-

JW '" iN armm yapıh!Qor. Jsa1,imi ....... : ...... 
devam ediyor. 

Netice ıu, Ömer Hayyamın rü'baile. 
ıl uynl% defalar numen, nesren ter .. 
ctıme edilmit- Bidm de çok cUzel eski 
parçalar tercüme edilse olmaz mı?. 

Ni7Ui AJanet 

Geçen kıt Mon•rtr'do bir revü 
oynaauıJardı. Pek hGsqU niyetle ter. 
tip edllmemit oran bu nerde çok ince 
bir alay vardı. Pb'ette Milletler Ce. 
miyeti binası bomboı bir bina ol'.arak 
göıteriliyordu. Yaffuz en yukansında 
tek bir ~erede qık vardı. 

- Al kim ordaki? dıye •oruyor· 
Jar. 

- O mu? diyorlar. Pot Bonkurt 
~inayı ter'keclip &idemiyor. 

Evet, bil birkaç kiti bayleyiz itte. 
Milletler Cemiyetini brakıp gidemiyo. 
ruz. 

Acaba halk bunun için bizi sahiden 
babız mı 16rilyor? Halk derken kaL 
tettiiim hakild halktır. Krallanmudan 
bilmem hanpsi tiyatroda daima "Par. 
ter,, de oturmak iıtermiı. lıte onun, 
ara1111da bulunmak istediği halktan 
bahsediyorum. 

"Aiustos ayı zarfında Milletler Ce. 
miyeti binasını elli bin kiti ıe.zdi,, di. 
yorlar. Demek ki, hiç olmazsa ziya
retçiler ona bata ehemmiyet veriyor. 
lar. 

Evet, tupbesu: ki Milletler Cemiye. 
ti, ziyaretsiler tarafından ıezilmek il. 
zere yapılmıı bir bina değildir. Fakat 
CY,liil ayında buraya bir iki 4lizilne el. 
çi celeceğini dU1UnUnek siyasetle ya. 
taktı vagon tirketinin faaliyetinin be· 
raJ>er yUrüdüğU neticesine vannz. 
Çilnkil lncilterr, Fzansa, Rusya ve iL 
panya, Avrupanm tiyasetine hlkim o. 
lan 'küçük antant devletlerinin Ameri. 
kanın milmeuilleri Milletler Cemiye. 
tinin bu topllııtıama gelecekler. 

• • • 

ısüilun 1e ftl' • .ç 
Cemiy~ diye bil]ey ~dı onu. 
icat etmei Jbıtdıellr • Biz bucOn 
feci bir vaziyet içiıi.de çırpınıyoruz. 

(iözlerimb haritada bu heyecanın if • 
Pt ettili müstakil l:fır yere çevrilmlt-. 
Buradl, uırlarca A 'lt'UJl!UWl kudr~tinl 
taybl eden hadiseler cereyan etmit
tir. 

Bu«Unkü vaziyete sebep sulh mua. 

( Kısa haberler ) hedelerinı müzakere edenıer1n elimız 
----------- altına koyduktan fCyden istifade et. 

ınnini bilmedik istifade etmek iıte. 
• BuıOn llmanımıza ıelecek olan Roman• 
~ vapuri:vle beynelmilel ticaret odası ref .. 
al X. Watson Ue umumi kAtlbi M. Pferre 
:Vuseur ve dllnyaca tanınmıt meşhur lk· 
tısatçalardan mllrekkep bir heyet gelecek· 
Ur. 

- Pihn mi? •• Hay a1lah milstafıakı. 
m ftl'lhı... Karım sorunca. llboratu. 
Yardan telltla ıynlırken onu masanın 
ltatUnde unuttupmu hatırlacbm. Bu 
blurum yil.zUme wrulunca mdım 
w htlcuma seçtim: 

- Haftalaya 11imaz bir tuursuz. 
lak ~delin ıen. •• inanılmaz f•t iL 
,et Irat! bir aaulle, benden sakladı· 
im, hem hakkm olmayarak aakladıim 
hususiyetleri, kctfeden, ben clduium 
halde, lrafa tutmaia yine sen lraJkqı.. 
70n1111. Artık bu lradan da futa ..• 

Karma: 
- Benim saklayacak hiçbir teyim 

10k. .Şu kepettDderinde ithama ltyık 
ne nr 'Jd?. 

Dlyince, sert bir anlc • • 
- Ne olacak dedim... Adriyenin 

okfayqlarmı diltilnmek var. 
lCatN katıla &WdU: 
- Şu erkekler prçekten çok aptal 

tefleİ'dir B~n, heqUs on bet. on altı 
yapıdayken Adriyenle aramızda ço. 
cakça bir fiiSrt ıeçti. O .zamanla bu. 
ıf!nli,n araamda on dart Hnelik bir 
zaman var. ~enim iki, onun Uç çocufu 
var. Hiçbir vakit onu dUfilnmUyonam. 
Bunun auıı bir cinayet oldutuım da 
hlr dlrltl anJauyoruiD. 

- Sana abini iıbat ettllfm bir da
kikada, OGU diltilnmedilinf nasıl .a,. 
leyebiU)'OflUlaf .. 

Senin W 

medik. Buna da aebep yine ayni efkl. 
numumlyenln tazyiki ıltmda kalmamu. 
dır. 

Şunu anl•madık veya anlamak iate
medik ki, ıulh muahedesini imza edeıtı. 

Yazan: Andre oruva 
Çünkü bu hiç ıerçeie benzemeyen tec
rilbeye raiznen, una tekrar edeyim, 
ki ben Adriyem asla diltllıimGyorum. 
Belld dUn atpm onun adı, zihnim. 

ıaUU- FfJbaJdb bir den Ceçlnif O ~" L 
rut utapnda onun ftkrhı4en istifade 
eclileblleceline bnlim. Bu da tUphe. 
ılz bir cinayet uyalamar. 

- Eler ClllUı ucle bir danqılacak 
adam cfbl dut~ meselede bir 
cinayet renci olmudı... Fakat itin i
çine, pdp bir takım hatıralar kanp.. 
yorclu. 

- Garip mi? •• Niçin ıarip olsun? .. 
Adrlyen benim yefenimdL Annemin 
yahmc:a çı'lcmımı izin verdip biricik 
erkek... Her ıenç adamın. her genç 
laza yaptıp ıibi, o da bana kur yapı 
yordu. tıte o kadar .. Ya sen Deni? ya 
1en, bir iDeleJr aıl4lft1 Keııdf deli'-aııh. 
idi sa1N11mı blr cfuıon hele... Şimdi 
hiç allkadar olmadığın, bir daha aılt 
18rmeclifin, dUıUnmediğin bu tipte 

Jar, senin de hayatmda yok mu' 
B Fa'k t 

Yazan: 
Milletler Cemiyetindeki daimi 

Fransız in.uralıbası 

Pol Bonkur 
lerin bize bıraktaklan Avrupa ondan 
evvdkinden daha iyidir ve muhafaza 
edilmesi lbnndır. 

Bu da ancak Milletler Cemiyeti ile 
kabil olabilirdi. 

Muahedeyi imzalayanlarm bize be 
taktıkları Avrupa çok natamamdr. Fa. 
kat no'kaıılaı:ı da ancak Milleder Ce. 
miyeti ile tamamlanabilir, l:abazhkla
n yine ancak Milletler Cemiyeti ile 
tamir edilebilirdi. l\.bi taktirde bunla. 
rı halledecek çare harpti .• 

• 
Ben bu satırları yazarken dilnyanın 

istikbalinin Nürcmbergdeki nutuklara 
bağh olması sizi mütee11ir etmiyor 
mu? 

Bir zamanlar da Avrupanın iatıkba. 
1ı bir tek adamın kararlarına bağlı t. 
di: Bu adanı Napolyotıc!u. Fakat ol\. 
da hiç clmazaa Utin dehası, Fransız 
muvazenesi vardı da çok ifrata varan 
karar vermedL Y alnu, bir gi1n kenc!ı. 
ıi de diktatorlerin tibi olduktan ka
dere uydu ve Rusyaya doğru derle. 
di. 
Buıilnkü vaziyet daha fena. Hitler 

tasavvuf unun zincirleri bopnan iptidai 
kuvvetleri ve fennin oolarm eline ver .. 
dili siWılar bizi tekrar, insanlık tarL 
hinden kaldınbmı olan bir devre ıeti. 
riyor. 

Bu vaziyete 'karJıkoyınak llıım 
dır. 

Dilil Anupa ı&zelinln ıeçlldiiini 

"" Finlandiyalı cUzclin 'kraliçe intihap 
eclildilbii yumlltık. 

Amerikadan bilcliriJdiiine ıöre, A· 
merib cUzell de aeçilmiı ve birçok 
müsabakalarda Amerika V enllıli ismini 
alan Mis VerahaJ, birinci ıelmiı
tir. 

Şimdi yakm bir zamanda her iki 
ıil.zel bulupralr Wr intihap heyetinin 
huzuruna pboeld•r ve bu ıuretle 
939 dünya cUzell intihap edi1mit ola.. 
caktır. 

-18-
SiSaUme deftlll edemedim. Suzan, 

beni mlldafaaya mec~ ederek bir ta. 
biye ilatUıılUiil 'kaunm'ltı. Ev~ ha.. 
yatında ıık sık 18riUen tuhaf bir 
ablllimelle seslerimizin akordu yu. 
mupdı. Çok ldmu, bu çelritmeled, 
aile havumı aydmlatan fırtınalara 
benzetirler. Kavplar, çok geçmeden 
rikkate tahavvOl eder 

- Se'f'lilim, dedim: ben de ibtiyar 
• -dOtilnUfler ve ıesmlte elt sitem 
ler hususunda o kadar aenia fibind 
yim, ki eve ıelirbnf bu meeeledeıı u 
na hiç bahsetmenıeii ~rar.Jattırmı .. 
tım... :f'akat beni fena lrarfllamm, '°· 
murtu§un, beni de kıldırdı. ~ iıte 
artık bitti. H&clilenin ağır birteJ ol. 
madıtını kabul di ru Biliyorum 
ki Adriyen sen ıç çocukluk hats 
r*1anna kmtmıt ~ bir yetenden 
batb bi~ey d 0 :tclir. 

Silzan: 

- Hafızamda o kadar bile yeri yokl 
Ceva.bmı vcr.c1L 

bir iki bU.yjlk devlete dlltllyor. Ba a
rada Fransa da bulunmaktada. 

Almanya lle ltalya çekildikten lbtlra 
bile ıulh muahedeleri A vrupuı harbe 
lüzum kalmadan J1111bıfı11ra ve ıslah 

ol~bilirdi. ÇUnkt1 hücuma ka11raca'k 
blr devlete harp eon derece u iltifa.. 
deli ı&rünecckti. Zira bu dOımana kar· 
p sulh kuvvetlerinin yilzde dokiuı 

mukavemet 1tdecekti. 

• • -
Pol Bonlar 

On 'bq senedenben lıllllet1er 
yetinin ne pyretle çalqtıpıu. 

manama Framularm ona m8:taııacl~ tıte, tekrar temin edilmeli lhımıe. 
len vaziyet budur. Bu da, hiçbir za. eıtikleri hUcumu cördtlkçe aklıma 
man terlteclilmemeıi limngelen ıeyle. ma "Tentation de Salnt Antoine., 
re dönmekle 'kabildir. Tqkil edilmesi ki kendi ayaklanm Jtemiten o alulllli 

b .. m. bi hayvan 1eUr ... 
icap eden ıey, sWh için bu u,,_ r· =-------------.....i 
liktir. Bu birlik herkese açık clacak, 
kendisi aynlmak isteme,en hiç kimle. 
yi drpn çıkarmayacaktır • 

- Bu bupn degil, yarın deiiJ, ö.. 
bUr gUn olacak biftey l Denebilir. 

Emin milinlı? 
Niçin bu kadar endifeli bir hava i

çinde toplanan Milletler Cemiyeti L 

samblesl kad karar ftrilecek bir top. 
Jantı olmum? TAlike madem ki. ö
bünU cün deiiJ, yarın değil, bucDn 
ıçın, lnallterenhı, Rusyanm, Fransanm 
hitabı, Amedkanm hitabı ile birlqe.. 
rek bittin diler mllletleri bir araya 
toplayamaz mı? 

Harp bueün atjle ttirltl tiirlO. oyle 
kanfilr, lln.ı Vaziyetler 161teriyor ~ l 
tspanya, Çin, Avusturya ortada. Har .. 
bi yapum da bmıdan kendilerine ia. 
tüacieye pek muktedir buluma~ 
tar. 

Hiçbir ıey l>uiUUU veyll :prnı lcfn 
hazıTlanmakta olan hadiseler kadar 
Milletler Cemiyetinin Avrupaya çok 

~ıım. qldu~" göa~nnemiıtir 

Çeviren: H. • G. 
amımıyetl.c yapacaiun J>iricik 11. 

tem, bana )afP belkdi~ itimatl:zhk 
yüzündendir. Artık ciddl hiç bir kıy. 
meti kalmadrğıoı ıördlliUm ıu tec. 
rilbe, y"1mz ıu Jıaki~ti ortaya koy. 
ela. Senin birçok callen, endi~lerin 
var ... Niçin.onlardan bana bahsetmiyor. 
auııT • Neden beni kendine ıırdaı yıp
mıyonUJt? 

Gaderl yqla doluydu. 
- Çünkü dedi.. sen, bu iflerden 

hep ~ duruyQnuıı •• 'Ben, gerçekten 
önemli birçok ıeyden baUedetken, 
len, derslerini. talebeni, 1lltaU1armı 
siyaseti dütilniıyonun. SeQf lltlrlıiııı( 
hiuediyor ve 10nra narak ... 
ıUncelerimle batbata lra1ıjoruaa 

Siizua: 

- Hadi ceı a,s.-W ........ 
tur ve bana biltUa derdiDI 

DecUm. 
- HaJll' .,. 

bir --.:t1ıJ:'MI••• 

Tlearet mDzakerele 
Oıt tarafı ı bıd 

Numan Kenemenc .. lu aJDl 
mukabelede bulunmqtar. 

Sabahki toplaııtı bu euretJe bir 
DllUlA mahiyetinde olmq. atıec1eıı 
ra her ild heyet birer Wl 
aeçerek ça1ıpıalaıma devam etmıı.
Heyetlmis bqkanı, Hariciye 
genel llekreteri Numan menemen 
toplantıdan eonra guetecilere IU 
yanatta bulunmuttur: 

.,_ ltalya heyeti murahh•H'"• 
glln bae1Qan ~ her 
gtir.den geçirilmesi mutat olan tl 

"' Jderiııg aniaemalarmm bu 
mtıeterek bir tetJdlrine matuftur 
aynca blıt huaum,.,t anetme&. 
~ '.VfJ Walya mtlhadele1erl 

..ıenn ~ veohi1e ~d! 
•liait V9' tüU MJirJerDe J'llril1' 
cek mahiyettedir. 

Bir mitebbll ihracat devreeinlD 
tammda bir tarafm ve yalım dil«' 
~ ı'Mffl• ka',,,., mtlbadellta ......... $','ri...,. .... 
- ·w. atiiiiicil ~ 
u olul hHm•eırdlr

ıtaıJa u. ba &rakl millakei~
enı8mda1>lttlbl -bu tedbMer1 de 
terebn almak arai'et:l hAll1 
tJr. Bfikbıe& IJrıwüf "lllJ11aet1Dllel1J1 

omuzwna koydu. Tath tath dertJettik 
Bizi birbirimizden ayıran bu sun! da
vann eridiiini duyunca. Hlb,tn -.. 
rinl takdis ediycrdum. Fakat bu ~ 
diaim pek uzun ıilrmedi. 



tler Çemberlayn mül3katı Pa:::'!/zn~a~:d~'!d;ar-
,o., ,.,,,,, 1 ,_,,., BiRÇOK :MEBUSLARIN TEVKIPl ı •t1eltler4e11 maacla lktıaacU itlerle f. 

......... Alman,.am Loa. YALAN? . "f9 deTiet btltgeelnln tanzimi ile m... Gıda yakacak giyecek eşya-
...... Vcıo Dlrben lnılunmtkta 1- Prag, 15 (A.A.) - Çeteka •J&nll guI oimuetur. t 9 

..... llOnlhteJd pneral kon. 
.. blpeldll 'karplayanlar ara. 

idi. 
llJIBBllLAYN BBRHŞTB80A.. 

DBNDB 
11111 ......... ıs (A.A.) - Ha
.. muMNrlnden: 

ÇlmblrlaJlll hamil olan tren ... 
.... ,. ftul olmuttur. 

lllllJıtta o1u ,almma nlmm lltU. 
.._ ole!~ kesif bir 1la1k 

topJammt bulunuyordu. 
bqYeklli, mlltebeuimane tren 

inerken halk tarafmcSan (yap) 

lllTUtRIN HUSUSi OTO
JIOBIL1NE BtNDI 

GöROfTOLBll 
lllllilltelpden, ıs (A.A.) - Çar 
.-llad4m IOmle B. Bitler ile B. 
.... ...., .... ,. bDara .~.ıer&. 
........ ırl ....... ,._ oldukk. 

,a1mt B. Bendenoa ile a :Rlb. 
...... etll!t.lft bil ~ mır bala. 

""'8nmedyk"ft maJtm cıepdlr. 
19,45 te setlpM dnaa ..,_. 

8lllt lt,25 te 8. Stranc ....ude 
Wr tat&JI laaml1 olarak tek .. 
tacms ıa.,etlnln mi..ıtr o14ula 
~. 

ı,ı milOmat almakta oJaa Alman 

1NIUü" ~ .... - .. 
JlnDld mtısmf.ıed. .... .pil ... 

11oldalarm Ulbltiae pynt .. 
otduiu mtıtaleamdadır. 

ÇemJMrlap, ... Je1D•lia4• 
ı.atııolda ahkonulacalı amıediJmek. 

enında B. Çemberlqa. :Al. 
llnlda bncffllne &BlterDmit olan L 
~ıalcım pek mltehulla s8rlllme1D-

ICarllbadda bir Alman membamdan PRAOA!ıftJLTBClLllRAKINI ları maktu fiatle satılacak 
ıelen ve devlet sa'bıtumm HenltyD Pral, 11 (.A..l.) - Paıartell • satı 
taraftarı birçok mebuaJan tevkif -..e ceceıl Prafa 10 huıuıt tren seımıo-
fevkalAde bir mahkeme 'unnma aev. ur. Bu trenleri• Btlcletlerln bulma· 
ketmiı oldutuna dair olan haberi res. duklan mıntakalardan selen Çek ve 
mi n kati ıurette tebfp etmekte- Alman mtlltecllerdll'. 
dlr. Bulln Kuarlk latu7C)auaa 400 

ARTIK BABRDl!Z Alman Te Çek demokratı plmlttlr • 
TUKBNDt istasyon sannrn sahibi l»u mllte-

Prq, U (A.A.) - -~ bir ellere çorl»a •• eocutıan tela ltlt teT· 
1eI cenah orpnı olu Udcwe Ncmny, si etmııur. 
ıuetell f8yle yazmaktadır: Bundan bqka csrn idare ltln ecın-

"Artık ubnrms tl11rencli, hlgblr Çek mlf olan Varnadol'f4an ıt!a aut 9 da 
hllkBmetl pleblllt yapılmnma mtltat. huıuıt bir tren gelmltllr. Bu trenin 
de edemez. u Tqonu vardı Te 800 mtllteclJI ha-

Dahllt ve harici dilfl'D'"l•n 1rarp mil bulunuyordu. Hemen hemen btl-
hudutlanmm mUdtfta ederken Frta. tttn bu mtlıtecller mWI Çekoelovak 
ADm hudutıanm da ldlhıfua etmlt renklerinde nlf&lll&n lte Sokollamı 
oluyorus. Bls ırranaa ve !ncDtere için alAmetimnl Tep :tırmm karanfil 
kıymetli bir mllttefllds. t&1110rlardı. Bu mtıltecller, umumi· 

Prag, 15 (A.A.) - Lord Rilncfman, 7ette tadm, oocuk ve fhU7arlardan 
prpmba clnll Stıdet mebatlarmdm mtırekkep olup bUtlln maıtannı be-
Neuvlrth ile ıartlfmOftllr. raberlerlnde gettrmtflerdlr. Ktll· 

Bazı Yugoslav meb'usları 
şehrimize geliyor 

Belpat, 15 (A.A.) - ........ 
ve Tllrld19 • YupelnJ& pullmlllto. 
lar .- ll'UPD nlll B. Ki ... me • 
buMD mecUll -.t B. ÇlrlP ..,.... 
ederek mumeDIJh u. birlikte Yucoa. 
ıa.,.,. parJlmmtOlıı er'klamdaa bir 

tecller, içtimai mtıeueselerln kendi
leri lle metcul oımumı beklemekte
cUrJer. ÇUnldl Prafda lkametdhlan 
toktur. 

Aıw ajanlMllfl Ub1fli 
Berlln, 15 (A.A,.) - D. N. B. ajan-

• Cemberlap, mtlfr mftllbtl lıak
bada, ~ atdılı ... 
da1d tebllll .......,.,.tf;lr: 

"Alman bqveklJL Obena1lbursta 
Çemberltp ile ~. Bu mtL 
Jlbt eeneeınh alyul vul,a tlmin• 

Ankara, 15 (Telefonla) - Par.arlık
am aatıt haklptndıJd kanunun tatbik 
suretini göstermek tııere tertip olunaa 
ve İcra veklllerl heyetlııce kabul ecll
len kararname bugUDJdl Relml guete. 

·~· Bu kararname hUkOmleri blrlncltee. 
riDin bqmda meri;vete pecettir. Ka.· 
rarnameye gOre ADbra. tstanbul w 
bmlr flhlrlerl belediye hudutları l· 
çhıde 111 maddelerin perakmde ticare
tinde puarhlwz aatJı mecbuıi olacak. 
tir: 
. 1 - Kesilmlt kasaplık hayvan etle. 
ri ve aaka.tlan, Jdlmee hayvanı etleri 
(plfmemlt> her nevi sucuk ve putu
malar. 

2 -Taze yumurta. aut. yo1urt, ır 
reyafı ve l&deyalı, kaymak ve pey • 
ntrler ve buıılan utan dllkklnlarda 
atılan dlfer maddeler. 

3 - Kapah kaplar içinde aatılan her 
nevi memba w maden 8Ulan. 

4 - Yq aebm ve meyvalar, bmı1an 
atan dUJdrlnJl.Tda atılan Mir macL 
deler. 

S - &r nevi batb11J9 maddeJerl 
'N bakbl clD)tn 'V'8 malm1armda 
atıp anecU.len u1r ma4cleler. 

8 - Klhrakat ,,,..... oJuıak o. 
dun, alaç k&nlb11, ma&m 1dlmlrll, 
J.lnyft, antruft, a&nlkot, 1ırllretler. 

1 - Her nevi hazır ayübplm -

lfUpUll JllmM1a T8rklJ819 ,.aııacatı 
slyaret• mtıtealllk buz hutUlatı te1e 
bit etmfttir. 

OLJDNLmR de genli bir DOktai DUllr tea.tfal :va· ·----------
Derun, 11 (A.A.) - Alm&D lltlh· 

barat blronıımı blicUrcUllJıe · aOn. 
Stıdet partlllnllı Bpr'deld merkes 
btlronamı Oek poilal tarafna4aa lt
ıall esnumda bir Çek poıtıl De bir 
Stl4•t Glftl1llmlftll'. 

VIKTOBYA OTBLINDllKI 
BAI>lBll 

Pnl• il. (~) _ _..,... 1* 
teblll• ıGre Vlttorra otellııde ılI&h 
ıstoklan b11lu4utuıı llaber al&D 
Qek sabıtuı, otelde bir arqtlrma 
71opmak latemlftlr· 

Polla meauıan, 418 aktam uat 
18,10 el& otel• strmette lba bir el 
lllilh patlamuı berine poUalll milli 
otomobili mutabeI- etmlftlr. 

Pollı aemurlan bomba tull&D • 
mat mtob1lrlJ'9tlllde kalmqlal' ft o
tele aırmtle m11T&ffak olarak 81l4et 
memurlarm4an IAICJıt'ı tnklf etınlt
lercllr. Otelde bl"ok llllh ve blr 
verici 11ta17on bulunmuf\111' .. lıeıclıt. 
otelde 10 kltl daha bulun4ulunu a&J 
ıemlıttr. 

saat il de alllh naterl ualmJt-
tlr. 

ASA TtŞ TBM!N JDDILDI 
Pral 16 (A.A.) -Dtın akıam aaat 

tt cte hlttmetln umumi emnlJet or
pnlarl7le U&Jltl temin etmele mu
vaffak Ol4alıı ra4Jo lle blt41rllmlt
Ur. 111o bir 79rcle uterl btaJar hl
landmalDJfbr. 

8e1t IWlo oımu ...,. her JV4• 
ltltcnet htltUID atlrmektecllr. 

Alt.kadar mahf.Uer, mbakerele • 
rln 4evamma, mtıaalt bir "f'Ulyet lh· 
4aama oaııtmattadırlar. 

Karsatahklara 1ebebt1et Teren 
ga7rl muul unsurlar mll&l tetkll e
decek bir surette ce1alen4mlacak
lardır. 

Pral. 15 (A.A.) - Çeteka aJan11 
tarafm4an 7enlc1en netndllen bir 
teblllde tasrih e41J.c1111ne göre 4tın 
akŞ&m Şeb'de vukua gellll hl41ıe et
naaında lklsl Çek, tklıl Alman Te h'1-
Tl7etJerl hent1z teablt eclllmeml• o
lan iki kiti daha olmak bere altı ki· 
fi &Idlrllmlttlr. Centlerln Tazf1e
tln4en 111Wamı Welzl otelinin pen· 
cere1erln4en atllclıtı anlatı1matta· 

dır. 

Otetc!e tnttt ecUlen Sltlet memuru 
Oeorg Leıcbt, pencerenin &ntlnc!e du
ran bir muanm tıltlne 111anmıt oJan 
bir ialnla mltralyGıle •W. ettlllal 
beyan etmlttlr0 

Pral. ıı (A.A. > - ''Çeteka &jaur 
Mltlrtıor'': 
Alü:~ al:ruf namlar Jromlteel 

mı. ~a.ıs • topJaamıttır. xo-

pıbmlbr. 
Çemberlayn, fnıUiz kabinesi De 

mUnkerede balumn•k Umre yann tn
gUtereye d&ıecektlr~ 

Birkaç gibı aoma yeni bir mtıJ&bt. 
daha vukubulacaktır. 

Prag 15 (A.A.) - Çek ajuar ... 
rettftl ream! bir tehlflde, Benlaym 
kartı netrettiil beJannemeden dola. 
J'I teap .a.. Wllldllta etz = illa 
allladar makamata emil' wrlldfffnJ 
~ .mmmmbb 
blldirmekteclir. AJnl adi' Sldet par
tJal diftm aaları lıMlrmda da wrll
mfttlr. 

Çık-·OOM'~ ... 
Pftc, 16 (A.A.) -Zln.atpartlllnln 

....... oıu. ve ... , au,. emm oı. 
dufmıu beyan etttll bir memW•n al. 
c1Jiı habere wtn•dm ~ 
KacarlltaD haduclmıun lrlP"""• oldu 
tunu b1141rmektdr. 

"91toa~ ........ 1111/nfMr'lllc 
Karlabad, 1G (A.A.) - D. N. B. a· 

juwmm latlllblrlla s&e ~ 
Jada, 188' dm ltlbus bltUn llllllflar 
~ edJlmlttlr. Ba4utlara 8"kl • 
)'at Japllmaktachr. 

Prag, 1G (A.A.) - Resml mahaftl, 
Oak llfsberlltl bükmda AJman a. 
Jarwmm wrdJti büeıi tatQm teblp ......... 

Jl'RANSIZ ~ 
KUTAI&AL.\Jtl 

Parla, ıs (A.A.) - Parla pseteJe.. 
rlnln ebedal, B. Çertberlayımn ae.. 
yabatinf p bllyilk timitJer U)'Udıra
cak mahiyette addetmektedir. Oute • 
teler, lncilfs deYiet ad•mmm ıecaa -
tini elıemmlyetle kaydetmekte ve on1111 
ulmklrhlzNı itimat beyan qlemekte. 
dir. 

US Jur • Eko d8 Parl, yuıyor: 
B. Çembedaynm Jwanndan ~ok da. 

ha ac!e blr ıecaat eteri olamu. Ken· 
di kuvveti hakkında ıuuru olan !nsUfs 
milleti albi bir millet, nUfusunu aulh 
Ithhıde kullandılı R1Mll cltha d,a. 
de bllylr. 

Om Ubr, pstetl diyor ki: 
TuDate mlall ..... ollm,an .. 

Vbi)'ttin Adeta latUnl mtlalJftte ol • 
dulunu ıa.tenn bu t•)bll, bu te. 
tebblail JAPIDlldan Oatlru etmeym 
bO,ek Oatiyua medeni llemln hilr .. 
metle kanflk !aa,nnhlw temin et. 
m~. •u lranaatteJis 1d ba tepb
blle, bundan bayle llaa1'1 p,rl mim.o 
ktln bir hele 90bc:aktır. 

Poptller ......... IAOG Blum, '81• 
le dl"': 

Musolininin 
mektubu 

Mllan, 11 (~) - Popolo D1t&Ua 
auetestııde çına '" Muollnl1e at
fedilen Lord Rwıelmaııa hitaben 7a
mlllul aeık blr mektupta lqtllı au
tM'•ııtı ••• -aacı. at aokta 
hakkında teşebbOSte bulunmafa da-
Tet e4llmektedlr. 

Bu mektuba söre, Rmaclmum 
J'alllll StldeUere l•lll. arn ecleıı bi
tin Çekoslovak ekalll7eUerbıe pie
l»lalt haktı Terllmul loln Benul lk· 
•a etmeal ı&zımdır. 

Ruııclman bundan m&&cla bir ha-
7aldan ibaret olan ÇekOllIOTak dnle
ttııln mtldaf auı tolu lncllterenln ko
lay kolq harbe strml7ecellnl Çe
koaIOTak Cumhurrefılne blldlrmell· 
t4lr. 

Bu g&Hte, t11 aatırlan lllTe e7Ie
mektedlr: 

.. Bu it lchı harbe strmete delmez. 
Bitler 7alnız tlç buouk mil1on Stlc!e
ttn mukadderat11ıe aIUadar oiu:ror. 
Kimse onun bu Jıakkmı lnklr ede
meı.'' 

Gazete, netice olarak, ttaı1anm 
Bole•J'&J'& kartı blr 40llUUk alP
•tl takip ecleblleeelllll, Jaa11nıkl Qe
blIOT•kJ•J& kup M11e bir ..,... 
takip etmeelne lmkb oıma4ılml 
kaıd•1lemütedlr. 

M0&kova radroeuaua 
"onaerl 

Moüova radyoeu dtın .qam 1irmi 
birde TUr'lye lçla bir kamer netnt
mİftlr. 

Yıbulcı memlentlerle JdlltUr mllna. 
aebetlerl idam• WD\llll Sovyet cemi -
yeti ile radyo lr.otnitni tarafından ter. 
tip olunan bu karınrde Azerbafcaa 
tiyatrotu artiatiırl ""Şah Senem,, o. 
penımdan buı parçalar ta,lemltler, 
beyııeimllel S"Jet unatklrJarı tan. 
fmdan c1a bul eserler çalınmqtır. 

Konser bundan enelldterde oJduiu 
albi muftffakıyetle Terilmiıtlr. 

cip blr clretklrlıktır. Pil.ut ttbWıe. 
U d• olla ve battl cleliclline clrlMe 
bile beyle bir cUnte lUnm ftrdı. 

B. ÇemberJaymn 1rarannı Mnct nok
tatnuardan derplı ..Senem edeyim. 
bunda &frdllpm flY, bir .. UmiclL 
Din beUnmlldlr. 

.. Fıpro paetell yasıyor: 

ayakkabıcı cltikkblarmda •tdın alr 
huır eeya. 

8 - Her nevi lıa&JI' ppblar 'N PP
kacı dtlkkln ve mapzaıarmda atıla 
afr hazır ef1L 

9 - Her ııevl ham elbileler ft ha· 
ar elbWed clUkklıı .,. maPaJanDl1& 
atılan sair her Dı9VI hmr eQL 

10 - Her Deri manifatura eua ve 
maclclelerl ve manJfaturacı maiutl&
rmda atılan ulr ef1L 

11 -Her nevi Jaımqlar ve lmmtlCI 
mafualarmc1a atılan alr eea (ter. 
lllleriıı bDcll dilkldnlannda dildlmek tl 
an bulwıdurdukJ&n w teehlr ettlkle
rl ktım•ılar ve elbl1e mııraneet ha· 
riç). 

12 - Her ınevl tuhafl19 fllYUI ve 
tuhafiye maPzaJarm4a ... anecU-
len aalr eua w m&ddeJ .. . 

13 - Her nevi balı W Jdllmler W 
JıalıcJ dllkk1nlarmda ablan Afr 11-
ya. 

H - TmiatUt eua u.tan utfkıcr 
dWdrln .,. malualarmda atıp ene. 
dilen her nevi eep ft maddeler. 
ıtanrname htlJdbnJm dllrJdn. ma· 

..., depo gibi l&blt •tlf JWlertnde 
Japıl&n perakende atJtlar& tatbik o
lunacaktır. la •tııJar ma.t.na ta
tulmqtur: 

a) Senar atımlık CIObk w,a mey 
clanluda ~ veya doJqıJuat ,..... • ..,ır. 

b) Jll•hlDlerln maDanm -nar 
ınıretta .... ım. 1 

c) llaa;J>• wıa pJl'l manen 
günlerde 80bt .,.,.. ..,..___im. 
ııılan pazar yerlerinde dBtJrAn w -. 
jua1ar haricinde yapılan perabnc1e 
•tfllar, &)'Dl amanda hem toptan ve
J& yari toptuı ... beaı c1e perümde 
atq yapm dDlrkln w maiwJar, pr 
• ._... •hl'en lcba bu kuvDame 
h~ 

Bu Jrararname. tatbikatı bümnıa
clan toptancı. JUi toptancı. perabD • 
deci, .,yar atıcı 'N pulll' Jlll'l atı. 
odarmm ftmfJanmn. 'N tlolnt 111 • 
beteri De ..,. ft madde pap1a:rmm 
tefrOdDde Wed4llt hlll1 oJdala tak-
41.rde ma1taJ11 be1ec11J9 • nuoepl ~ 
ret odumm mltlleaemt almak nre.. 
tile teyflJetl bir Jmrar& bağlayacak. 
t:Jr. Dlkkln w ımlualarda lablan 
her maclc1eJ9 fJ,Jatllll a&rteren etiket 
bnaeaktJr. Bu etlbtler malın mahl;,e 
tine w tleaıl mal ve Adetlere c&e ma· 
Jm veya a)Dl flatteld mal puplarmm 
t..me Jaaamat. bmılara her hancl bir 
bal De rapWUmet, uılmak bir ., • 
.,..,., -p&)'& takı1m•k sib1 IUntllr. 
Je bll•"atübr ........... ft. 
,.tı yuılmıı olarak tapalı bp wya 
amJMllj1ar lçJncSe --anecm. (IQ
kilel', tiltUn püet1er1 lfbi) maDar. 
mine &)'ne& etiket komılmm meo
burl ohmyacütır. 

Kalııııkat maddelerini at.an elli • 
kin ve depolaıda ba maDarm ft)'atla. 
n bir levhap yu:dank bu levha&. 
kan veya depoDUD m~ IJl atJ
rlllebllecek bir taratma •'ıoaktzr. 

YIJllClk w lQWk macldelerl lat.ul 
dUJdrAnlarda &)'Dl -manda 4ftJr1rtnda. 
fatlhllk ecJl1mek U... l&bl J&PdclJlı 
takdJrde bu ıuretle yapıluı 'ltıllarm 
flyatlan bir levhaya yuıtarak ba Jn
ha AtJI yerinin mu,terilerce iyi cM
lebilecek bir tarafına ımla.eattJr. 

Bunlar harlclnde kalan atqlarcl& 
mala etiket koymak mecburl,etl brı1d.. 
dir. Fiyat ve evaafm ataç, brtGll w. 
ya maden gibi ma44elerden Jl.Pl'ID'll 
rakam w harflarta da beJanJ cals o
lacaktır. 

Kararnamede ,., .. et abl1arı • 
c;ln hllldlmllr de vardır. BUbt1er ,.. 
ya brarnamecle JUlll lair ,,.ıaJar. 
Ja mUeterlJerln lttıJtma .,..,,.,. pe. 

rabnde fiyat. pepn -- ftJatl ola• 
caktlr. TüllUe •bilar lglD &J'l'I ti• 

...... ı..:..:....-. .. ll.iM11111L111R~[~m~•~ 1t1a.ıa.atetM~ ~~_..., ...... Bitler, pn9tij ~ MlyUll 
bir muvaffakıyet 1ra.....,.... ~t 

cHldrat leap ecltr. 

yat tatbik etUl4tll taialıde ettbtJlr 
vuıtulle beyaa olmwı f1J&t,lara ,.. 
pdaoak IUll mlktan ..,. taladftt a. 
:yat map•da 1111ecü bir 1etba tla 
veya maim~ 11P1m1> .... 
tile·~ IUllA!fla konaclktlr • 
Belediye idareleri paarhkm •bl b• 
numma s&e meJMra ..._. taelrllrtn 
lllcl1hrlal ~ 



lzmir çocuk es!rgeme kurumu ABONH fAHlfESl 

J/tmlektt atemltktl 
trınaı dıııntto Gürbüz çocuk mü

sabakası tertip etli 
Aylılr 
3 aylık 
5 aylık 
Yıllık 

95 
260 
475 
goo 

155 Krt
C:ll'> • 
820 • 

1600 • 

Tarıreslnden Ralkan UlrllAI fçln aydı 
otıız kuru, d!hOlür. Posta bir liltine ıır. 
rııfyen yerlere aydı yetmiş be~er kuruı 
ı:ırııınedllir. 

Muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları aşağıda yazılı porselen ve 
züccact yemek takımları 1-11-938 salı günü saat 15 de kapalı zarf usulü 
ile Anka.rada. idare binasmda satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanu· 
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazrmdır. 

~ tıorıe kaydın> bildiren mektup •e 
telgraf Ocretfnl, alıoııe porıısının poıtı 
•eyı bınka ile yollanıı Orretfnl idare 
kı•ndi Ourfne ılır. 

1'r1rkfutrılrı htr poıto muke:tndı 

Kf/HUN'a abont uau/11. 

1' rfre~ drff~tirme llcrt'ti ı~ lmrutlUf L, ____ _ 

Foli h Sulh 3 üncü llııkıık Ilakimli4ln
den: 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden Haydarpaşada. 
tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (6497) 

Porselen yemek takımları 
Zücaci yemek takımları 

Muhammen bedel 
Lira K. 
10000 
15000 

Muvakkat teminat 
Lira K. 

750 
1125 

Muhammen bedeli 58.000 lira ola.n 5 adet su tasfiye tesisatı 27-10-1938 
perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina.sın. 
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isiyenlerin 4150 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
· ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün ı saat 14,30 a kadar komisyon reisliği· 

ne vermeleri ıa.zımdır. 
Şartnameler 290 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(6317) 

Çocuk balosan'.l İ§lİmk eden 
,.; -~ 
yavnıla.- hediyelerini 1aldıktan sonra grup halinde 

Arir Tekdeınirin knrısı Ülfet afe,•hinıı 
actıflı ihtar dnYasında Cıretin iknmcİgdlıı
nın nıeı;-huliyeti ha:o;ebiyle ilAnen tebligat 
icrasına karar Ycrildiğindcn muhakeme 
günü olan 17 • 10 - 938 pazartesi günü 
saat 10 dn clavn olunan Ülfet mahkemeye 
gelmediAi t:ıkclirde ı:uyabın<la muhakeme
ye de,·:ım olunacaAı lehli~ makamına kaim 
olmak üzere i!An olunur. (26728) 

Devlet demriyolları ve limanları işletme umum müdUrlUğünden: 
Bandırma yolu ile İzmir ve havali sine gidecek yolculara bir kolaylık ol· 

mak üzere Tophanedeki Denizyolları acentesinde açtlan gi§eınizden demiryolu 
bileti satışına 15-9-938 tarihinden itibaren başlanacaktır. (6400) !zınir, (Hususi) - Çocuk Esirgeme 'ı 

Kuru.mu lzmir şubesi, fuar ga.zinosun. 
da. çocuklara balo vermiş, gürbüz ço· 
cukla.r arasında. bir de müsabaka ter. 
tip etmiştir. 

Müsabakaya _ıiştirak edenler arasın. 
da birinci, ikinci ve üçUncü gelenlere 
muhtelif hediyeler verilmiştir. Çocuk 
balosu çok zevkli ve neşeli geçmiştir. 

Fuarın kapanma günleri ya.klaşt1ğ1 
halde İzmire ziyaretçi akını devam et· 
mektedir. Bu sene 9 eylfıldcn sonra ge. 
lenler daha fazladır. Bunun. yer bula. 
mamak ihtimalinden ileri geldiği sa· 
nılmaktadır. Fuarı ziyaret edenlerin 
sayısı 700 bini bulmuştur. Beş gün 
zarfında. bir milyona baliğ ola.cağı tah. 
min edilmektedir. 

Süvarilerimizin Romada kazanlıkla. 
rt Mussolini kupası. şehrimi.7.e getiril· 
miş ve dünden itibaren ticaret odaları 
pavyonunda. ayrılan kC>ı.qede teşhire baş 
lanmıştır. 

Fuar komitesi, pavyonlarını cazip 
bir şekilde tanzim edenlere verilecek 
altın ve glimUş fuar madalyaları için 
faaliyete geçmi§ ve pavyonla.rı teebite 
ba§la.m.ıştır. 

lZMİRDE AÇILACAK UMUMİ 
MAGAZA 

İzmir, (Hususi) - Şehrimizde açıl. 
ması kararlaştırılan umumi mağaza· 
nm yerini tesbit ve bazı tetkiklerde bu 
lunmak üzere şehrimize gelen İktısat 
Vekaleti umumi mağazalar umum mü. 
dlirü B. Fahri Ankaraya dörunlişttir. 

Umum rnüdilr, burada kaldığı mild. 
detçe vilayet, ofis ve ticaret odası ile 
temaslarda bulunmuş, şehrin iktısadt 
durumu, ihracat <vaziyeti, depo ihti • 
yacı ve sair meseleler hakkında malu. 
mat almıştır. 

Şimdilik yeni bir bina inşa ettiril • 
mesine, yeni liman yapılacağmdan im· 
kin görülmemiş ve mevcut depolardan 
birinden ıistifade edilmesi düşünillmUş 
tür. 

Umumi mağaza olarak kullanıl.ma.ğa. 
elverişli Birinci Kordonda, EmlAk ban. 
kasma ait Uç büyük bina. bulunmuş ve 
yeni liman yapılmcıya kadar bu bina. 
lardan istifade edilmesi kararlaştınl· 
mıştır. 

Umumi mağaza açıldıktan sonra, pi 
yasada. da tesiri görülecek, müstahsil 
derhal malını satmağa mecbur kalını. 
yacaktır. 

Çünkü buraya getirerek bırakacağı 
mala mukabil malının cinsini ve kali. 
tesini bildiren bir vesika alacak, bu· 
nunla her hangi bir bankadan para. çe.. 
kebilecek, ilk ıhtiyacmı kar§.Jlayacak, 
piyasa düşükse malını bir müddet da . 
ha bekletmek imkanını elde edecektir. 

Umum müdür. tetkikatı hakkındaki 
r~~oru Ankarada lktısat Vekaletine 
verecektir. Şehrimizdeki umumi ma· 
ğazanın cümhuriyet bayramında açı. 

;acağ1 söylenmektedir. 

GREKO ROMEN GÜREŞ 
BlRlNC!LlKLER! 

İzmir. (Hususi) - Türkiye Greko 
Romen gUreş birinciliklerine iştirak 
etmek ifaere Garbi Anadolu şampiyon. 
Iuğu'ltt kazanan Jzmirli güreşçiler An· 
karaya gitmişlerdir. Müsabakalara A:n 

Garbi Anadolu şampiyonluğunu ka.. 
zanan İzmir takımı, 56 kiloda Şefik 
Kandemir, 61 kiloda Ali, 66 kiloda Fe. 
ridun, 72 kiloda İsmail Doğan, 79 ki· 
loda Ismail Aşçı, 87 kiloda Mehmettir. 
61 kiloda Osman da ihtiyat olarak gö. 
türiilmüştür. 

tzmirli güreşçiler, bundan evvel An. 
katada yapılan serbest güreşte hazrr· 
)anmadıkları halde iyt neticeler almış.. 
lar, hatta 66 kiloda Feridun bir de 
Türkiye birinciliği elde etmişlerdir. 
Bir senedir Greko Romen usulü güre. 
şe çalı13an pehlivanlarımızın, bu mü· 
sabakala.rda daha fazla muvaffak ola. 
cakları sanılmaktadır. !z..'llir güreş ka 
filesine, f zmir güreş takımımız oyun. 
cularmdan antrc•~r Nuri riyaset et· 
mektedir. 

-o-

izmir Fuarı filme alındı 

lzmir (Hususi) - Trakya pavyonu, 
!zmir Manisa vilayetlerine ait çok mü 
hiın bir film hazırlamaktadır. Trakya, 
umum müfettişliği film şefi B. Vehbi 
Kaya, !zrnir şehrinin bütün güzellik· 
lerini gösteren bir film çekmiş, ayni 
zamanda tayyareden çektiği manza· 
ralarla filmi tamamlamı~tır. Filmdı> 
İz.mir fuarı, Umanın ihracat faaliyeti, 
Ödemiş, Bozdağ. Gölcük. Şaşal, Ber· 
gamanın I~ozak yaylası, Selçuk, Efe5 
ve Bergama harabeleri,, limanımızda 

bulunan (;anlı donanmamız ayrı ayrı 

yer almıştır. 
Beş bin metre uzunluğunda çekilen 

filmde Izmir ve Manisa eğitmen kurs. 1 
lan da bulunmaktadır. B. Vehbi Ka. 
ya, Bergama ve Ödemif:te projeksiyon· 
la halka Trakya ve manevralara ait 
muhtelif filmler göstermi']tir. Manisa 
şehrine ve ilzümcülüğüne de filmde 
ayrıca yer Yerilmi~tir. 

ZAYt 

S:ımntyn bıılıl:r;-ılar içinde 89 No. hı ara
hacı Roğo'.'I o~lu Nazar. 

Ehliyetnaınemi kaybettim. kindeki be~ 
lira nıühlclik bulana olsun. Ehliyetnameyi 
iade etmesini rica ederim. (26727) 

lslan bul Asliue lkı'ncl Tirarel 3/ahktme
.~indtn: 

Yıldız gazinosu ııabık mü~teriri Marya 
Seraya :ıit olup mahkemece satılmn~ına 

karar Yerilen Fiat markalı 192• mamula
tından 519 modeli kapalı müstamel bir o
ıomoh!l muhammen kıymrtinin % 75 ini 
hulmaclı[.!ın dan ikinci arttırma suretiyle 
22 • 9 - !)38 tarihine müsadif perşembe gü
nü saat 10 da Taksimde Fiat garajında 
s:ılıhıcağıntl:.ın talip olnnlnrın :rukıırıdıı 

gö~lerilen sün Ye saatte mezkür mahalde 

ha7.tr bıılunnınhırı ilan olıınur. (V. P. 2597) 

ZAYİ 
Türkiye t, Bankası İstanbul şubesi kü

çiik cnri hesapların 4!l2i6 N'o. hesabında 
kullan<lığım mühÜl'Ü zayi ettim. Yenisini 
çıkar:ıcnğımcl:m eskisinin hükmü ;•oktur. -
Cemal K(ımil Kırlaç. (26730) 

ilan 
Viktirya dö Berlin umum sigorta ıınonim 

şirketı tnrarındnn 9 şubat 1928 tarihinde 
tüccardan Kirkor !\hıhb!ryanm hayatı ü
zerine akt ve tanzim olunan iki yüz elli 
İngiliz lir:ılık ve 122i574 numaralı ~igor-

in.hisarlar: U~. Müdürlüğünden: 

ı _ Şartnamesi mucibince Eskişehir başmüdürlük binasında yaptırıla.• 
cak kalorifer tesisatı işi 1-9-938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ve 
pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 2833.49 lira ve muvakkat teminatı 213 liradır. 
IIt - Pazarlık 23-9-938 tarihi.ne rastlıyan cuma günü saat 10 da Ka." 

bataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname ve projeler 14 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar levazım. 

ve mubayaat şubesile Eskişehir başmüdürlüğünden alınabilir. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7.5 güven• 

me paralarile birlikte yukarda adı geç en komisyona. gelmeleri ilan olunur. 
. ~l~) 

ceniz .·Levazım .Satın~lma 
· Komisy_o .nu ilanları 

1 - Tahmin edilen bedeli 55.104 lira 50 kuruş olan 55000 kilo sadı:- yağı 
1 ilkteşrin 938 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 11,30 da kapalt zarfla 

alınmak 1\?~ ·e tr.iinakasaya konulmuştur. 
2 - Muvakkat teminatı 4007 lira 23 kuruş olup eartnamesi her gUn ko

misyondan 276 kuruş mukabilinde alınabilir. 
3 - isteklilerin 2490 sa.yılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 

kapalı teklif mektuplannı en geç belli gtln ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasımpaşada bulunan komisyon başk.ınlığma. vermeleri. (6338) 

la nıukn\'l']cnamesi znyi olmuştur. l!lllftlllRllll\ 
Mezkur ımıkavcle halihazırda kimin yed- IM!tlllllhllll\lllUUlll 

dinde ise, hukukunu isbat etmek üz-ere Vik-

ımm'.mım 
Türk 

1' '' j•I '•"id 1"1 ı ' '1 , , , 1 11, ,-

l illiıı1ı 1 , ılılıl l" i ' "' ı i ı' 1ı 1 :ııı l !ı, 11 1 ı 'i' " ' '"'ıi'''ııı1· ' 1 , 
!• 1 1 1 l 1, 1 ıı ' ' 1 

• 
1 

Lrıryıı dü Bcrlin sigorta şirketinin İstanbul· 
da, G:ılalntla Kürckr;-ilcrde, l\lanhayrn ha
nınrl:ı kain Türkiye müdüriyetine Yeya 
Berlinde kain merkezine işbu i!ônın tarihi 
neşrinden itibaren allı ay zarfında müra
caat etmesi rica olunur. 

~fezkur müddetin mürurunda, numarası 
balada muharrer sigorta mukavelenamesi 
keenlemyekün Ye mefsuh addedilerek ye
rine niis!.ayı saniyesinin tnnziın edilccr~i 
ilan olunur .. 

Viklorun dö Btrlin 
Umum Sigorta Anonim Şir!:eti 

Tılrki11e ,,fiidiiriyl'fi 

BüYüK 
Hava Kurumu 
PiYANGUSU 

6 ıncı keşide: 11 :3irincite§rin 938 dedir 

Büyük ikramiye 200.000 liradır 
Bun.dan başka: 40.UOO, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık 

miyc1crle (50.000 ve 200.000) liralık iki adet mükafat vardır. 
D t K KAT: 

ikTa-

Bilet alan heı'kes 7 Birlnciteşrin 938 günü akşamına kadar biletini 

dc~iştirmiş bulunmalıdır. 

- KURUNun kitap şeklinde ı·oman tefrlksaı -

DORD'ONCÜ MAHK'Ô'?lı. DÖRDÜNCÜ MAHK'OM 5 -N - tc parçaları ve yiyecek kırıntıları göre çarpıyordu. 
I'akat Marpleyin kendisi orada yoktu. 

beraber, bu i~leri görebilmek lçin, babaaınm ken· 
disinc fırsat Yerip '\"ermiyeceğinden emin değildi. - -c -,_ 

ıa -o. 
IO .... ·-~ 

Acaba Marpley nereye gitmişti? l\farpleri bul
mak içln hallettikleri mcsclclcrln biri batıp, biri 
çrlnyordu. li'akat Pctcrs kendisini emnlyPt iç\ne al· 
rrıak üzere, eski "Eko" binasının yıkılmasını em
retti. 

Bu sıralarda Con Trim, Ambros Krcy,·in ilo 
v,ittikçe daha çolt arkadaş oluyordu. Ve hemen her 
~ünlı:ü sözlerinden Kreyvin, karanlık bir mnziyo 
alt birkaç manalı söz ağzından kaçırıyordu. J{a
ranlrk. kirli bir mazi. .. Belki de Marplcyln 1ntlknm 
almasına hak verdirecek k:ıdar kirli bir mazi! .. 

Ancak Con Trimin merakı şuydu: Ar.nba KrC'Y· 
\'in , mazisine ait bütün hnklkatlerl ona anlatacalc 
1111ydı? Onun ağzmdan HU almak için. arkadaşlığı 
acaba daha ne kadar ilerletmeliydi. 

Bu yoida kendi istikbalini iyi göı·meyordu. 

tçinden şöyle yalvarıyordu: "lıışallah Fllnder 
hlr ipucu elde eder, ben de daha bUyUk felft.ketlere 
sürüklenmekten kurtulurum ... " 

Gıdıklayan bir şey Conun burnu Uzerine düştil 
"°e Con, gtilümseyerek uyandığı zaman, yatağınm 
başucunda Agata halayı buldu 

A.gata diyordu ki: 
- Seni uyandırmazdım. Fakat bir adam, te

lefonda mUtemadiven seninle konuşmak istiyor. 

Marpleyin ktzı, Mis Con Trlm adı altında Flit 
~trite gitti. "Eko" gazetesinin eski ve perişan bina
sının ranrbaşma yapılmış btiyük ve modern binaya 
daldı ve "Eko" gazetesinin ilttn müdürü Mister An
lırr:ıs Kreyyin'fn yanına sekreter olarak girmeğe 
muvaffak oldu. 

Con Trlm'in bu işi almnsı güç olmamıştı. ÇUn-
1,u kendisi güzeldi. Ambros Kreyvln de, sekreter
lerinin gilzel olmnsmı tercih ederdi. Krcyvln züp
pe bir adamdı ve güzelliğe fnzla temayUlü vardı. 

Uu hal, Kreyvinin en zayıf tarafıydı. Con 
Trim de, büti.in ~cytanlığını kullanarak onun bu 
zayıf noktasını azami surette istismar etme~e baş
ladı. :Meşhur dedikodu muharrirlerinden Lord 
Noel Stretton'un birkaç defa kendisine, hUsnüni· 
yctıc ihtarda bulunmasına rağmen, bu tehlikeli <>* 

yundaıı geri dönmedi. 
Gazetenin başmuharriri Sinkler Elis, "Flit 

Strit" in en zenginlerinden btri sayılıyordu. Arada 
bir, gayet parlak zek~ eserleri gösterirdi. Fakat 
i~. bedeni cesarete gelince, arkadaşı Pe.!ers'in hi· 
mayeslne sığ'mırdr. Gazetenin f ş miidUrll Nlgel 
Pertrlç metodik bir kafaya sahipti. Kolayca aldatl· 
la.bilecek bir adam değildi. 

Fakat Ambros KreyYfn hiç şüphestz kt buda.
lanın biriydi. Çok zeki bir kadın, onu parma~iyle 



lç ve dıe bum' memelerinde, buur memelerinin her ttlrltl l1tDll.p1aımaa, 
cerahatlem!•ı fllttlDerde, bD&Juı buar memeleıriDln teclaftllDde 

dalma ımnaffakıJet1e llf&J'I temin eder. 
KJktan Tümlpl be- tık teminat Eblltm.e ihale gQ. Su.t 
kilo deUX,. Lir&K. 

ıooe..ıısao IG 217150 
1000.2ll08 35 
U00.3000 '° tH0.9000 ııo •• 

IO,OO&.'Z&.000 4.1 303 '11 

40..ooo.tO.OOO 1.15 
us.ooo.ıao,ooo 2~ 215313 

ıOOMOOO 25 
IOOt.'1000 .22. 
ao~ 1' 
_.IOOO • 1°'°-11DO 1.0 
ıeeuoeo 1% lf8112 
2IOCHOOO 8 

100H.ılOOO 1 

~ ... 8IO 
D 

uultl ntl tarihi 
Açık ebiltme 22.9-938 

Peqembe 10 

Kapalı mf 2U-988 
Puarteal 10 

A:Qlk..eblltme 27.9-938 Beherinin nmbammm beclell 
23 Ura 

satı 10 
25Ura 

Acık eblltme 28.9-938 
tık otullv için 1Ulmmı olan ft JUbıda muumrwı becWlle mataıtm-p. 

zıh balmıan .... _...,. bma1nmltat. llftnlMMI 1evallm mllDr1tL 
ğllDde g&illeblllr. tatAldkW Ko. bımnla JUl)ı Ylllb ve asr Unbk Dk 
teminat matbu ft11. metbıbDe 1-1.ber 3-10 838 puarteıd gtlDl1 mt 14 
ba9Utta daimi enclmellde bahmmabdırlar. (!) (6MT) 

Çup.mb& 10 

Ktpab rart' 29.HM 
Pertembe 10 

ı.tanbu1 Vali ve Beledlye rlJult:lndm: 
tatanbul ummnl mecUal 19-8-838 tarihine rutJıyan puarteıd gllllll ap.· 

Pi& yudı tıo m..,,,_tn mllakerell içlD fnkallc1e olarak blr g"1ı1tlk top1uıtı 
yapnuı tabıTar fttlllnden aym mnm o sin mt 1' de mecUa ldill•ımı 
~rica ohmur. 

RtJZNAllJD: 

esinden: 
ı-.._,. bıımnmm 88 inci ml&Jell mucibince intihap rq atma sln

Jirbda taJlnl ......... teklif 
2-l'"mJlk fllld,tgiD bir bGl'O teptffM dair teklif. 
3 - Blltce....,...De lmN' pllm dolaymlle ilhell icap e&ill fdaiaya 

• id&lr teklif. (BJ (8''11) 

ı.tanbWduı 18 e;l61 puar gDntl kalkacak poltldan itibven -B'tllNmıdzll 
hattında Jat ~ tatb1Ji.1ne bai11DM*ldlr. 

Poltalar ı.tuabaJdan pm.r cUnlll'l..t1.9GI. ..-ıı ........... ...... 
...t 12 de blbcaktlr. Cama cDnJerl aat 10 da fataabuMm dOlru r:l'tah. 

111ımanı1 
Bank• ındaaı 

Osmanlı Bankan lltelerl 11 .,W 131 
cuma alnlllden ltlbafen >eliler bir lt'ara 
bdar afilidül uaUerdı açık bulunıcu-
tır: 

GALATA MERKEZi VB BEYOCLU 
SUBESI: 

Ahıindar Sinema11 
1 - V crla daı.aa 
2 -Karoırlrlda asaı 

Sut: 1dmuat12" kadar,,, aut 1C 
den. uat 11 n kadar adl dnlerde; uat 
1 dan saat 11.30 a ~dar cumartesi dn· 
lerl. 

Z /& Y 1 YENICAlll ŞUBESi 
Uü:I~ tıH(Dd ohla alt resmi mtlhllr Sut ıo dan uat 18 ıa kadar adl ..... 

ka1bolmtlfJUI'· Yeald ppJlacalından eski· Ierde; saat 9.30 dan uat U,IO abdar CDo 
aft,Jn JıUml 10ttur. (V. P. 2800) martesl ıtınlerl. 

----
ctlmle 7&11l17ordu: BllSABI TAM.'MBN GOR1'L
Dtt - L187os ~le7I 

Slll'1tr Bllaln bUlmll Qvadlal, blttııi Jl'llt cad· 
deılııl he~a dtlftlrmlftl. Fakat bu Jıavaataten, 
"Jllko" ıue.,.nln en blJlt rakibi olan "lmlns 
Dıapec" ~· di.Jıa Gace oıtm11tı. 

Peter. lıuaa feııa halde l11nlandr. Clna7et 7a
p1ld,lı aırad;I. "Bto" bınuı lctDde. "lnıtns Dlı· 
peç .. su.ı.laden bir muhbir bulunduttnt htık· 
nıedl;rordu. 

o dakllt~n, IUbaren, ' lltcJ dan h~anıl 
bir h&vadlela-'CIWUJ ..,aamunl& 4ltkat ~ete 
batladı. 

Zabıta. »Ua"8r -~ ka~4 la1-
rete 4'1t ... ~1'tıten ha7Nı ~Jil... Aa)proa 
Kre7VID k.o1* •»ıımıttr ÇtllliıaflmU ,ıra., ken
dlalne gelln;lf ,._.tu4an kortuıortu. Nicel Par-

, trtç ceuur ·~~ek latl,J'orsa da, tnuvatfat oıa
nu7ordu. 

Sônra il~ st-19ncllll "1"- blı pQlla Jto
mlaerl ta11&fındAJ:ı ~ett'4lldl Bu nr. "J:io" •a
aetcıiihılıı tık! blp&4fll4& allU -lr 9'- 141. ııu oda
"t &Omlltl talata 1'tr: kap._ .ııutrdl. 
it~ COl ~ 8"Jj{h, tam ~Ul7le. ken-
41 b&fDl& ~a\11~Medlll samanıat, bu bpıdaıı 
clrerek hUf1'81"°'-'ındM&klanırcı.. 

n-. slift Ofluam. ~·~·tr-

c -

. ·- ~ 

- ' ~ ' • ' ' ...... 1 "! - - -

!b,a1e gbll tallbl __,.. Kande
Dls Botaa blr1lldirt ı.ı--tı için 
Sl5000; kilo kara ot 1llr Q ..... pı. 
arbJda atm aJnte-1rtrr. 

ııt ~ 28 8 838 cama glL 
1111aat11 de JBPl1acaktır. Jlulwr 
men tmn mfC) liradır. tık t,emlnatı 
192 ~. 8artnameat her glln kamil 
,...... a&'lllebillr. latekUıerln tık te • 
mlD&t makbuz veya mettuplarUe M90 
.,.ıs bıı11D1m 2 ve 3 Dnell ma&lele
rblde 1Ul1ı veelblarlle beraber belli 
sin ve &aatte J'mchJrhd& Jraamtanlık 
atm alma komlayollllD& plme1erL 

(117•) 

••• 
~ butlWI --ta. 

ne tavuk De 182IS tane J1Uo atm alı-
nacaktır. Acık ebl1tme ile IJlı]MI • 
91161 938 puuteat sllııtl mt 11 de 
yapılacakbr. llaJıı!UD!MD tutarı taYa. 
jun 2380 Ura '11 karUltat. PDlcln 6'7 
lira 8'I kuraatur .. 

Her DdllDID Dk tmtnatı 228 Jiracbr. 
Sartnamell her gUn ~ g&1l. 
lebillr. t.t.e1dnerlaln Dk tanlnıt mat
bu ft1& me1r'tapmlle w ..,,ıı b.. 
muıun 2 ft a inal madddtttnıle ya. 
ah ft8ikalarile beraber belli san ve 
mtte J'mdıklıda komutalık atm al· 
ma komJQomma p1melerL (81 'm) 

~ JıMtueal .. ta. 
ne tavuk. ~o._ puc mm-.lfnacak 
tir. Apk eladltile IJe lhat • 91ltl 
938puuWI ..... aat10.30 da ,apr 
lacatbr. lfuha•men t.utm tantmı 
21M7 Ura lJO kmae ft pDlcla 132 llra 
GO kuraetur. Her tJrfahdn ilk temtnatı 
281 llrldlr. 
Şarbıamell her --komlaJcada ga.. 

rWebWr. fateklDldn Dk t-tpat; mak. 
bu ft1& ~ 2CIO .,,.ıı ka 
IUIDUD 2 ft I tlDdl ml&lelU IDle JUllı 

===--===-= tomlQanuna plmelerl. <d> 


