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• Henlayn işgal emrı verdi 
Gönüllü bir Südet ordusu teşkil ed:liycr 

ek ordusu harp aleyhinde mi ? 
Ordunun Alman taleplerinin ka
bulünü is l ediği tekzip olunuyor 

Bugün Londrada ingi1iz ve Fransız 
hükftmet adamları görüşüyorlar 

Hıtlere verilt:cek ceva1J 
tarafından satı 

tesbit olunuo Çemberlagn 
•• •• gunu götüı ülecek 

Berlin, 17 A.A. - D. N. B. 
Ajansı, neşrettiği '?.ir hab!!~· 
de Henlayn'in bugunden ıti· 
haren bütün vatan hudutları· 
nın gönüllii Südet Al.man 
müfrezeleri tarafından ı ;ga• · 
lini emrettiğini bildirme.ı.de· 
dir. 

-
-~-~ ~ nfil~NM~ 

_ _ 11.1' 1 Prağ, 17 (A.A.) 

SUdet partisi divanı, bu hususta 
neşrettiği beyannamede, partinin 
Çek mllletlyle adalete mllstenid bir 
tarzda Almanların hayatı haklarını 
temin i~tn sarfettiğl gayretlerin ik
tidarda bulunan Çeklerin uzla9mak 
l11tememelerl yUzllnden a k im kaldığı
nı kaydediyor ve diyor ki: 
Prağ hilkfimetl. Bolşevik unsurlar 

karşısında vaziyete bAkim değildir. 
Benes, son Umidini bir Avrupa fela.
ketlnde bulmaktadır. Benes, Bolşe
vik sUrülerinl stıAhsız Südet milleti 
Uzerlne saldırıyor. On binlerce Sil· 
det, hududun ötetarafına tltica et• 
meğe mecbur kalmıştır ve milyonlar
ca SUdet de ecnebt zülmuna maruz 
bulunuyor. Biltlln devrelerde tatbik 
edilen mllletıerln kendilerini müda
faa hakkını talep edtyoruz. SllAha 

· (Sonu: Sa. 6, Sü. 1} Nürem1>erg kongresinde 

•• Grekoromen gureş 
müsabakaları 

Dün ba ~:anan oyunlara bugün 
ae · devam ed;lecek 

Ankara, ı 7 {Te
lefonla) - T ürki
ye grekoromen gü 
reıı m:.isabaka -
larına bugün 19 
Mayıs stadyomun.. 
da büyük bir ka -
!abalık önünde ba1 
landı. Seyirciler a.. 
rasında Adliye Ve 
kilimiz Şlikril Sa· 
r~.;oğlu ile OJm
rük ve inhisarlar 

.i Rana Tar. 
1 bulunuyor· 

du. Müsabakalara rt k ı IUm;ııJaşa.ca""ı pchUrıının kabu rga ke rıtıde ın ması 
Ankara, İzmir, Bur · e üzerine maçı geri kıılno Çoban Mehmet 
ea ve Kastamonu 
ıüregçileri iştirak. 
etmiştir. Güreşçiler sahaya çrktık
lan zaman alkışlarla karşılanDllşlar, 
mera&im yapılmış ve oyunlara başlan
nuştır. 

Ağır sıklette Osman Doğan (Anka
ra) ile Şerif Unal (Bursa) ve 'Murat 
Mert ( Kastamonu) ile Ahmet Yılmaz 
t!tanbul ıla~tılar Müsabakaların 

ikisi de heyecanla geçti ve Murat Mert 
Ahmet Yılmaz çarpışması bilhassa ~ok 
sert oldu: Güreş esnasında Ahmedin 
bir k:ıburg3 kemiği kırıldı. Bu sebepten 
Ahmet ~.'fert yarın ('- ·-~lın) Çoban 
Mehmetle güre~emiyece~:t"r. 

Neticede Şerif Ünal ile Mı.:rat Mert 
'c;,,1'111 ~.. ~ Sili s) 

- Çekoslovak or. 
dusunun bir kıa • 
cnırun Südet me.. 
talibatırun is'af~ 
na taraf tar oldu
ğuna dair Viyana 
radyosunca ban 
haberler neşredU.. 
ınesi üzerine, Çe. 
koslovakya milll 
müdafaa neıare. 

ti Çeteka ajan.. 
amı, ordunun si
yasetle uğraşma.
dığuu, hükQmet 
ve r eisicümhurun 
etrafında mütte

hit bir kütle ha. 
linde durduğunu 

ve millet, hükft. 
met ve ordu ara.. 
sın.da tam ve mut· 
lak bir ittihat 

· , mevcut olduğunu 
~ beyana mezun kıl

mıştır. 

Balkan 
oyunları 

Bugün bitiyor 
Belgrat, 17 (Hususi) - Balkan o. 

yunlarma bugün devam edilmiı ve ne
ticede Yugoslav sporcuları 77 ,5 pu. 
vanla başta mevki almışlardır. 

-On.dan sonra 68 puvanla Yunanis
tan ikinci, 36 puvanla Romanya il
çüncü, 11,5 puvanla Türkiye dördün
cü, 2 puvanla da Arnavutluk beşinci 

gelmektedir. 

Bugünkü müsabakalarda 200 metre 
se~me birincisi bizden Gören, 400 met-

re seçme birinci seriye Faik, 400 metre 
seçme ikinci seriye Cemal girmi~ ve 
"Elimine,, olmuştur. 

Yalnız 200 metre seçme ikinci serL 
de İrfan üçüncülüğü, 5000 metrede 
Artan dördüncü gelmiş, Balkan bayrak 

yarışında da Türk takımı dördüncülU. 
ğü almıştır. 

Disk atmada ikinci gelen Klent 46.18 
ite yeni Yugoslav rekoru tesis etmiş, 

100x200x400x800 bayrak yarışında da 
birinciliği alan Yugoslav takımı 3.25/ 2 
ile yeni bir Yugoslav !:'ekcru kurmuş. 
tur. 

Müsabakalara yarın (bugün) de de_ 
vıım .. dileeektir. Bugün, Yunanlıların 

(Sarın! Sa 6. sn 5) 

Başvekil ve Dahiliye vekilimh HaydarpafR ganndan çıkarlarken 

Başvekil ve Dahiliye 
Vekili dün geldiler 
Celal Bayar ve Şükrü Kaya Dolmabahçe sarayuıa 

giderek Atatürke tazimlerini sundular 
Baıvekilimiz Bay Celil Bayar. be

raberinde Dahiliye Vekili B. Şükrü 
Kaya olduğu halde, dün Ankara treni
ne bağlanan busust vagonla ıeh
rimize gelmiştir. 

Tren, tam saat 11,38 de Haydarpa. 
şa istasyonuna girmiştir. 

Başvekilimiz ve Dahiliye Vekilimiz, 
istasyonda Reisicümhur başyaveri B. 
Celal, genel sekreteri B. Hasan Rıza. 
İstanbul Vali ve Belediye reisi B. Mu
hittin Üstündağ, İstanbul kumandam 
general Halis, emniyet direktörU B. 
Salih Kılıç, Deniz Bank umum mil. 

düril B. Yusuf Ziya öniş, diğer mil. 
U bar!.kalar direktörleri. Parti, Bele. 
diye erkaru ve birçok diğer utlar ta 
rafından karıılanm:ıştır. 

Baıvekilimiz ve Dahiliye vekilımiz, 
Acar motörile doğruca Dolmabahçe 
sarayına giderek Büyük Şefe tazimle. 
rini sunmuılardır. 

NAFIA VEKİLİMiZ BUGÜN 
İSTANBULDA 

Ankara, 17 (Telefor. - ) -Narıa Ve. 
kili Ali Çetinkaya bu akşamki 19,15 
treni ile lstanbula hareket etmiıtir. 

Yağmur bütün mem~ekette 
devam ediyor 

Y cşilköy hava istasyonundan dün 
alınan malUmata göre, hava Doğu A. 
nadolu ile Akdeniz kıyılarında ve ce
nup doğusunda bulutlu ve mevzii ya. 
ğışlı, Eğe, Orta Anadolu bölgelerinde 
çok bulutlu, yer yer yağışlı, diğer böl
gelerde umumiyetle kapalr, yağışlı geç. 
miş; rüzgarlar doğuda şarki, cenup 
bölgelerinde garbi, diğer yerlerde umu 
miyetle gimali istikamette, orta 
kuvvette, garp bölgelerinde kuvvet~ce 
esmiştir. 

lstanbulda hava kapalı ve yağışlı 

geçmiştir. 

24 saat zarfındaki yağışın metre 
murabbaına bıraktığı su mikdan 38,05 

} kilogramdır. Rüzgar timall garbiden 
saniyede 10 - 12 metre hızla esmi1· 
tir. Saat 14 te hava tazyiki '156,39 mi 
limetre idi. Suhunct en yülı:sek gü.. 
neşte 55,S, gölgede 22,7 ve en düşük 
17 ,2 santigrat kaydedilmiştir. 

PAMUK MAHSULU ZARAR 
GöRDU 

Mersin, 17 (Hususi) - Evvelki ge. 
ce saat birde birdenbire tiddetli gök 
gürültülerini müteakip başlayan sürek.. 
li yağmur dün de fasılalı surette d e 
vam etmiştir. 
Yağmurun başlamasından biroz sonra 

h2va fırtınaya çevirmi~se de çok sür 
(Sona: Sa. 6, Sıı . .ti 

fi2ü~l<;!Üt peşi~: 
..__, ,_. " 

Çıplak ayaklar 
İki dost arasında bir konuşma: 
- liadmlar a.raıHnda çıplak ayak modası gün geçtikte çoğab-

1or. Bu modayı anlıyorum. Fa kat bazı kadınJar var ki çorap gi ydik· 
lcrl halde gene ayakları çıplaktır. Bunların çorapları o k ada r l.nce ki 
en dik katli bir gözl e gene çorap \.·a r mı, yok m u farkedilemeyor. Onun 
itin bu türlü çorap giymenin manablIU anbyamıyorum ve bu kıya. 
fett.e olan kadınlan gördükçe kendJ kendime: " Acaba neden dolap 
tıplak gezerAk t;orap paraı;.mı tktısat etmiyor?" diye sonıyorum. 

-A birader. hunfln an' tt-511 mıyıu.ak ne var ki? Çqılak ayak tle 
ı?ezmek çakıa hn" ÜD mooıuhr. F a kat ta,.amıf mak~ftflı ile hn m nila

ya. uyanlar da hulunnbillr. He m ~orap ~yen, h em d e ayn~ını ~1J'lak 
olarak gösteren kadın böyle bir mecburiyet :ile bu moda ya uyınadJ. 
tını da herltme anlatmış olll.l'f JTAS v KUMÇAYJ 
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Siyasi meseleler 

enç ve ihtiyar 
Yazan: Sadri Ertem 

:Ağanruı saçlar çok defa renkten 
ade bir mana ifade eder. Saçın beya. 
siyahı ve yahut sarısı ile kumra

arasında ancak fizyolojik bazı fark. 
olabilir. Fakat verdiğimiz hüküm. 
hiç de fiziyoloji ile alakalı değil. 

,, Bir sene için sulh, 
seneyi kurtarır ,, 

on 

Jnsan iki renk arasında bir cihan 

Milletler Cemiyeti müda 
fileri, şu aylar içinde aulhu el
den kaçırmazsak, bir seneyi 
teminat altına alacağımızı 

kt bulmakta ve tecrilbeyi ve bir söylüyor ve sonra ••••• 
ü kıymetleri hürmetle hatırlamak. 

dır. AVRUPANIN muhtelif hudutla. 
Ya§lı adamın bagındaki beyulapn nnda yeniden harp türküleri 
lar senelerin tarihini okur. Fakat söylenmekte iken, Cenevıcde toplanan 
tarih her zaman hakikati, olması Milletler Cemiyeti asamblesi, dilnya 

Jlnmgeleni mi anlatır? sulhunun devamı için görü§üyor. 
Eğer akııaç daima hakikati anlatan Sulh için en bliyük tmil teWıtkl e-

dil ve gerçekten olgunluğun alt. dilen "Milletler Cemiyeti misakı,, pren-
eti olabilseydi ıafakları andıran bir ıiplerinin tatbiki üzerinde müzakere 
san baıını begeri davalar içinde bam- ediyorlar. Bu milnasebetle merkezi tn-

ka bir dekorla tanımamız lhımge. gilterede bulunan "Milletler Cemiyeti 

di. Bırliği,, , ıulh yolundaki propaganda. 
Nitekim iptidai, geri teknikli memle. tanna bir kat daha kuvvet ve hararet 

erde beyusaç, uzun ve atanıuı vermigtir ... Biltün endiıeler, bu aene 
bütün kıymetin, bOtün kudretin, dahi ıulhu kurtarabilmektir. ÇünkU Milletler Cemiyeti hir toplanb emaımda 

nin timlJlidir. bir •ene için kua.rulan ıulhtan aonra, 
Yamyamlann ihtfyarlamıt kabile ret. ıuurlu bir ıurette cfriıUecek ıulhper. 

vücudunu parça, parça ederek ver hareketle, en qap on ene, insan. 
remeleri onun bedeninde birikmiı il1. lığın ye medeniyetin illtikb.ıl teminat 

kudretleri, barikulldelikleri, sektyı altına alınmıt olacafı tahmin edili. 
dl vücutlarına nakletmeleri kuvve. 1 yor. 

111. kudrete, ze'klya suaamıt insanlann "Milletler Cemiyeti Birllli., nln na-
um bir hareketidir. tfrlefkln olan ''Hedvey., gueteeinin 

lbtiyarhğm b&yle bir mana ifade et- batmakalesinden iktibas ettiğimiz a.. 
li yerlerde kucak kucak aakal, ve §&ğıki yazı, bu Umitbaht nazariyenin 

Dıııra:m buram an'ane her yerde göze tef erriiatını anlatıyor: 
ar. 

belki on sene harp olmaz. Ve efer, 
on ıene harp olmazsa, aulh, gayrimu .. 
ayyen bir zaman için kurtarılmıı bulu. 
nur. 

Çünkü bu on sene içinde, insanlar, 
ıiddetten 'kendi arzularile aakınına, 

tehditten kaçmına, bu bal gün ıeç.. 

tikçe bir itiyat halini alır. 
On sene içinde biltiin ihtil!flann 

antaıma yolile halli i~et olur. 

• • • 
An'anenin idare ettiği kabileler, fe· "Sulhu bir sene için 1rurtanrsd:, 

1918 
den 1938 e kadar geçen yirmi 

ler daima gençliği "cehalet,, muka-
.:...--------------- ıene, bir ''bitkinlik,, bir •ıtendimize kabul eder. Sanki bu yerlerde ilim 

tfyarlığm milteradifidir. kale duvarlarına benzeyen bir mania gelme., , bir "yeni.den ref.aha kavu1-
ile kargılagır. mak için çabalama,, deweıi olmuıtu. 

Ancak, yeni tehirler, yeni medeni. Genç adam kendini anlatamaz, genç Onun için bu yirmi ıenenin, bUyQk 
etler, akla, ilme ve te'lmiğe kıymet adam göhreti etrafmdalci kale duvar. mikyasta bir harp olmadan geçip, bl-

"ren yerlerdir ki, genç in1111t, ıenç 1annı yıkarak fethedebilir. zim için ideal tekilde harpten kurtuL 
kayr, genç buluıu bir değer sayar. mak demek olmamıctır. 

• • • 
Oenç %eldya, genç g6rUıe, genç bu-

lup kıymet vermek de tahmin edildiği 
dar kolay değildir. ÇUnkU genç a

nlamım lıter keıf'ı, ister ihtiraı, ister 
,aratıcı eseri olsun etrafmda dalma 

ÇUnkU genç adam benilz ıosyetenin s 

malı olmam11tır. Ona mukabil yaılı a. Halbu1d, on •ene içinde faal, yapıcı 
dam senelerin halkettlği bir arkadaı- bir •ulhperverliğe giritirsek, elde e. 
hk, beraberlik havaııı içindedir. deceğimiı: neticenin manası batka o. 

Liyakatsir, fakat §Öhretll olan yaı
lmrn Uıtiln gibi görünen manzaraıı 

bu 1e11yal penpektive dayanır. 

tur. 
• • • 

Bayle bir mesaiden, halkın ıulhu, 

kendi elile ıeçtiti mlnası çıkar. Sulhu, 
muvakkat bir hattıhareket de&il, 'belki 
ebedi bir siyatct olarak intihap ettik. 
lerini anlanz. 

Milletler, aulh btiyor. Bunun delili 
meydandadır. Uzakta ve yakında bazı 
memleketlerde resmi ağızların ifadeıl .. 
ne rağmen, halkta ıulh arzuıu kuvvet
lidir. Bu hakikati her yerde görüyoruz. 

Siyaset erbabının - ~ter mevcut.. 
sa - harp pl!nlan, halkın sulhperver
llği karıısında bir hiçtir. tıte, milletle. 
rin böylece umumiyetle ıulhu iıtemele • 
ri, harbe kartı en kuvvetli teıir ol
mak limngelir. On sene, her memle
kette refahın arttınlması yolunda dost. 
ça çalıtmalara devam edilirse, eulh ar .. 
zuıu o kadar daha f ula kuvvetlene. 
cektir 'ki bunu yıkmak belki de kabil 
olmayacaktır. 

Hele, hldiselerin hld bir devreye 
cirdiği ıu aylar içinde ıulhu muhafa... 
za edebilinek - tecrilbeye dayanarak 
tayleyebilirlz Jd - bir ıene kuannuı 
olacağız.,. 

Etrüskün g~zinti seferi 
tehir edildi 

Deniz bank, 19 eylül puartesi 1&· 

baht tertip edilmit olan Etrilak va. 
puru Yalova gezinti ıcferlnin, hava 
muhalefeti yüzünden, tehir edilditi
ni sayın dawtlilerine bildirir. 

Grekoromen 
OUreş mUsabakd
larıoa başlandı 

(Baı tal'!l/ı 1 tncl ıauf amı:daJ. 

ittifakla ve hWmıen galip ilin edildiler. 
87 kiloda Rıı:a Çökmez (Ankara) ile 

Ali Demirkaya (Kaıtamonu) ve Dur
sun Yılmaz (İstanbul) ile Mehmet To· 
kay (İzmir) güre§tiler. Ali Demirkaya 
12, Dunun Yılmaz 58 saniyede tu§l& 
rakiplerini yendiler. 

79 kiloda Adil Yener (Ankara) S\1. 
Jeyman Buğufkan'ın sırtını 3 dakikada 
yere ıetirdi. Öı:demir (İstanbul) da 
rakibi İsmail Eıirıun'u tuJ!a yendi. 

72 kiloda, iki Ankaralı cUreıçi olan 
Süleyman Denk ile CeW At:lc karplaı
tılar ve CeW altı dakikada tufla Süley· 
mana galip ~idi. Faik Bilken (lstan
bul) Doğan Edime (İzmir) i 19 Da.. 
kikada, Beı~n Kisenbay (Buna) da 
Hamdi TUzUn'il 4 dakikada tuıla mağ
lQp ettiler. 

66 kiloda Nurettin Öqen (Kastamo
nu) ile ihsan Enınsak (Ankara) kar .. 
tılaıtılar ve Nurettin hülrmen galip f· 
1ln edildi. Ayru ıildettelıd güreıte !::zet 
Kılıç (İıtanbul) ile Sadık Soğancı 

(Ankara) ve Feridun Akunal (lzmir) 
ile Şeref BU,.akc6r karpla§tılar ve Sa.. 
dılda Feridun sayı hesabile kazandılar. 

61 kiloda 'Mehmet Oktay (İstanbul) 
Tevfik Koç (Kastamonu) yu 5 dakik&. 
da; Abdullah Alagöz (Ankara) Niya
zi Yıldız (Bursa) yt 7 dakikada: Mua.. 
tala Beton (Ankara) Ali Bayrak (İz. 
mir) i bir dakikada tuıia yendiler. 

56 kiloda HU.eyin Yalçınlraya (Ku
tamonu) Niyul Birlnd (Ankara) n,. 
Server Can (Buna) Şefik Kandır {!z~ 
mir) e llyt heubile plip geldiler. 

Yarın (bugiln) r::" .abakalara devam 
olunacaktır. MUaabakalar radyo ile neı 
redilecektir. 

o umu••-• ız 

Devey - Hine• davası 
Tefrilraımz, yazdammzın çokla. 

tundan huı6n konamamııtır; örir 
c1ileri7_ 

Bir Alman mühendise göre 

Şeref salonlarında 
bize de yer verilsin 

Yazan: Nizameddin Nazif 
Türk milleti mağrur millctlerdendi.r. 

Mağrur olmak hakkını kazanmıı millet. 
Jerdenclir. Cilmhuriyet nesillerine veri· 
Jec:ek terbiyede gurur ve gururun lnkl.. 

.. .ıırıa bUyiik bir yer ayırmak, bunun i
p lizımdır. 

Gurur bizde "fıtri., dir. Gurunımuzla 
pru, ölünceye kadar gururummdan 

kaybetmemek en bilyük emelimiz 
• Hem phsen muğruruz, hem millet 

de mağruruz. 
D:.:ma ctarilıt. daima mut, çalıfkan 

n yUzllnUn aldyle yapyan insanlar ol
lumm için fert halinde mağrur ol

zt dost da düıman da bugilne dek 
ep tabiı .görmügtür. Büy\.ik ve çok 1e-

bir ıeçmi§imiz var. Medeniyet ta
de ft medeniyetin en mühim ıuhe. 

olan askerlik tarihi ile güzel sanat.. 
tarihinde doldurduğı:--~2 sayfalar 

r milletin hayranlığ nı toplamııtır. 

ar~ boyunca coğrafyaya ve eko. 
ye bahıettiğimiz inkişaf mühim. 

• Her devirde ıiyasamn muvazene 
istikrarını temin eden faaliyet ve 

Udahalelerimiz daima mesut neticeler 
ıtir. Milli ıercfimizi camınızdan 

Usttan tuttugumuz için bu 19rcf 
lekelenmemiıtir. Bunun için millet.. 

mağrur olu9umuz da ~ihanm umumi 
mbine ulatzmg bir haktır. Ve bu, hiç 
pheai%, asker, münevver, emaf, kXy-

11. tacir, iıçi her TilrJQ:in n:ıalumu olan 
hakikattir. O halde bu hakikati ne-

4en burada tekrarlaınağa lilzum gör· 
dGm? Bunun bir sebebi olacak tabil ... 

!ıte bu .ebep: 
Bir hafta ısnce tkinci derece mqhur 
• l rinl den 

bir muallim arkadq oJn bana ıuntan 
söyledi: 

- Gittilim tehirde blly'Jk değipklik
ler glSrdUm. Her yt1 yapılan lllfler bir 
yıl evvelld iflerl unutturuyor. Hele 
timdi; enerjik bir mUfettifin üzerine 
aldığı vazifeyi ba§&rmak l)in gös~rdi· 
ği titizlikle bu ikinci derece ıehrimhin 
yakın bir istikbalde mutlaka kalkma. 
cağına ıüphe yoktur. Fakat bu ıeyaha. 
tin sinirime dokunan bir tarafı olduğu
nu da nasıl sana söylememezlik edebi. 
lirim? 

- Yollar mı fena? - dedim - yoksa 
otel mf bulamadın? 

- Hayır .... dedi - bafka bir telden 
ainirlendim. 

- Söyle baka.hın. 
- Gezdiğim mekteplerden birinde 

milli gururumun hırpalandığını sana 
s:ylenem hwur mıam? 

- Hayret ederim. .. 
- Hiç hayret etme. Bak anlatayım. 

Mektebin holiine girer girmez iki bil
ye:ik resimle karııiaıtım. Biri Sokratın 
biri Solon'un. Sonra ıeref llllonuna gir
c!im. Duvarlan dolduran reain.ler arasın 
c!a bir tek Tilrk bilyilfUnUn resmine 
rcu;tlamadım. Göte, Cic: :d, Tolat:>y, 
Froyd Şekspir vesaire vesaire... Rue 
Al:nan, Fransız, İtalyan, İngiliz, Yu
nan sanatkArlan büyük bir dikkatle 
çerçevelenmif, her birinin altına doğum 
ve ölilm tarihleri yazılımı ve bunlar 
devir mas.ile duvarlarda yer almı§lar. 
Aralarında bir tek Nrk sanatkhına 

rastlamayınca kendi kendime düıUn.. 

dilm. ••Acaba bizde blr mektebbı ıeref 
salonuna resmi konıı:ak tek unatklr 

"Akdenizi kurutmalı, 
.. .,..... .... - •ıı1111ııın1111ıılll'""111ı""'"1ıı-

Kalbur Sahrayı sulamalı ... ,, 
Maklnelerlnden 
banMar Dereli 
alıomı)acak 

Ankara, 17 (Telefonla) - Kalbur 
makinelerinden han.gar resmi alınma
muı hakkında alakadarlara Devlet De. 
miryollan tarafından f U tebliğ ıönde. 

rilmiştir: 
''Demiryollarımızla ıevk edilecek za

hirelerin temizlenmesi için sahipleri ta
rafından iıtasyonlarımıza getirilip han.. 
garlar altında çalıttınlaı.:ak kalbur ma
kinelerinden hangar ücreti alınmıya... 

caktır.,, 

Bir Alman mühendis, biltiln Avrupa· 
yı ve dünyayı korkutan buhranlara ak· 
lınca bir çare bulmuş, bildiriyor: 

Akdenizi kurutun, Sahrayıkebire ıu 

veri"7 buhran zail olur!. 
Biraz tuhaf görünen bu tavsiyeye se. 

bep ne? Sörf el ismindeki /.iman mühen
dis bunu izah ediyor: 

Avrupanın nüfusu dolup ta§ıycr. 

Son 100 sene içinde Avrupa nlifuıu 470 
milyon artmııtır. Dünyadaki kuvvet 
menbaları ise bu mütemadiyen artan 
insanlan ilanihaye doyuracak kudrette 
değildir. Hele bugün, Amerikan alim. 
terinin hesabına göre, insan oğlu o ka
dar müsrif olmuştur ki 1 Adeta bir mu. 
mu her iki ucundan yakan bir adam gL 

yetiımemiı midir?., bi, elindeki her ıeyi bUyilk bir israfla 
SözilnU kestim: 

h • Bu bilyUk derhal tUketiyor ... 
- Yetitmiftir ıüp esız. Bu ıerait dahilinde Avru~n git 

hatayı mektep idaresi mi yapını§? tikçe fulalapn nüfusu, kendıaını be.-
- Dediler ki bununla bır öğretmen liyecek bir yer bulamıyor ve kanııklık 

uğraımıı. buradan baglıyor. 
- Hata etmif. Greko · Lltin koJltil- Alman mUhendiıinin bu dütüncelfri 

rUne biz de taraftanz. Fakat bu tartf- belki doğru. Fakat buna kartı almma· 
tarhğtn sanat tarihinde bUyük rolleri o. ıınt teklif ettiği tedbir de acaba makul 
lan Tilrk büyüklerini ihmale zerre ka· mü? SlSrfel diyor ıki, Akdenin kurutup 
dar mUsamahast yoktur. Bu arkadaı Afrika ile Avrupayı birl~ttirmeli ve 
Nertye, Baki'ye, Nedim'e, Hlmide, Na. • d bi 

"Altant~op,. ismın e yeni 'r kıta hu. 
mık Kemal, Zıya Pa§a ve hatıl Ahmet d . . 

ıule getirmeli. Ak enızın sularını SahHa'fimle Yahya Kemale mektep duvar. 
raya boşaltmalı. O zaman burası milnbit 

larında yer ayırmc.makla bilY':ik hatada bir arazi olur. Sulan çekilen Alcdenu 
bulunmuıtur. Bu duvarlara bakacak bir 

de aynı şekilde münbit bir toprak ha.. genç gözü, medeniyet tarihindeki rolil· 
line ~elir. Bu suretle, bugiln insanların mlizün deha11 meçhul bir Göte ile bir 

köylü muteaallif ve mutesavvıf Tolstoy hiç istifade edemedikleri Akdeniz ve 
arasına bir sima kan§tıramıyacak dere- Sahrayıkebir gibi dünyanın iki bUyUk 
cede az olduğunu sanarsa böyle bir parçası kazanılmış olur. 
gencin mim gururunu tekemmül ettir. Bu da güzel ... Fakat, bu it nas.tl ya
mek gilç olur; denem bilmem hata mı pılacak? Mühendis onu da düıünmilf: 
etmiı olurum. Akdenizi CebclUttarık boğazından 

Nizamettio NAZiF J kapatınz, diyor. O zaman A'k'1eııbin 

ıuları Atlas Okyanusu ile birleıemiye
cek, yalnıs Karadenizden Kmldenlz. 
den gelen ıula.rla kalacak. Bu ıular da 
birçok mecralar ile Salırayıkebire akıtı.. 
labUir. Bu kanallar açılıp sular Sahra.. 
ya akıtılmasa bile, Atlas Okyanusu ile 
aıtkaıı keıilince Akdeniz 200 metre al
çalacaktır. O zaman, Akdenbin bütün 
sahillerinde bir miktar arazi kuaıula· 
caktır. Bu, Anupa sahµinde 500 bin. 
Afrika kıyılarında da 2 milyon kllomet. 
relik bir arazi teıkil edecektir. • 

İf i fen ciheti de bu •uretle tamam o. 
luyor: Demek ki Akdenizin ıulanru Jru. 
rutmak ve Sahrayı milnbit bir arasl 
yapmak kabilmif. 

Fakat bunun en mlltkill iki tarafı var: 
Biri malt, biri de ıiyaıi. 

Silven ve Panama kanallan açılaca· 

iı raman da plinlar önce biru tuhaf 
kartılanmıf, ıonra kabul edilmittir. Fa· 
kat it ancak mali tarafı halledildikten 
aonra mUmkün olmuttu. Akdenbin ku. 
rutulmaıı için de bir hayli para lhnn. 
dır. Bunu hancf memleket verecek? 

Fakat, mali tarafta da bir anlatma oL 
dutunu kabul etsek bile Akdenizin ku
rutulmaama liyaıt cihetten kat'i itirar 
tar yükselecektir. Proje de en bil 
yUk milfkülle burada Jcarpla11caktır, 

Her halde "AtJantrop., lat'aıının te. 
ıekkülünU yirminci asır c8remiyecektir. 

Basın Birliği kongresi 
btanbul Basın Kurumundan : 

lstanhul Basın Kurumu fcvkalAde kon
ıresl 20 E)·IQl 1938 sah ıünQ saat 13.30 da 
tekrl\r toplanarak hazırlanmakta olan Ba
sın Rlrllll kanunu nizamname projesinin 
mOrakereıfne devam edllecektfr. Muhterem 
lıanın teırınerl rica olwıur. 



Kitap kataloJdanna dlkbt ediyorsa. 
nıs, aiı de ıörmttııUllilsdUr. Bidm An. 
kara caddeal kitapçıları aruında tuhaf 
bir rekabet var. Bhi, Batı btlyillderin. 
den biılnin hanp es~rinl .eçer •e dili
min çevirtlrıe, hemen ayni kitap öte. 
kiler tarafından da tercttme ettiriliyor. 

Belki: 
- Bundan ne çıkar?. Daha iyi ya •• 

Ba suretle kitaplar, blrblrlnden daha 
ıilzel baaılacak, daha dikkatle ve da
ha değerliler tarafından tercQme edi. 
lecek. Fena mı bu? .• 

Diyeceksiniz. 
· Evet, eier kitap zencinlilimia yo.. 

tunda olsaydı, bir eserin, birkaç eli, 
bir1ca~ kasayı birden metıul etmesini 
biz de bot ıörecek, hattl beienec:ek
tik. Fakat itin içyilzU, ne yazık, ki 
ooyle değil. 

Biz, saklamak neye yarar, kendi beıı
lilimlz bulduğumuz ıün, vakit çok 
ıeçmit, eıatem pek fazla ileri gitmit
ti. tıerdekilerin durmadıklarına ıöre, 

bizim onlara yctiımemb için iki kere 
fazla çalıtmımız, koımamız cerek. 

Böyle olunca, bir kitaba n~ ayn e. 
mek harcamak akmtıya kürek çekmek. 
ten bqka netice veremea. 

Gtbel gibi, doiru &ibl ıatllnen bu 
hareketler, y&fayan ıerçetin teruiıi... 
ne vurulunca birdenbire yaldızlarmı 

dökilverirler. 
Bu türlü tercümelere ihtiyacımıa. 

bizi daha yıllarca bUtii.tı hızımıt:la ça. 
Iıımağa mecbur edecek kadar çoktur. 
Değil böyle dar, pi ya.ayı yoklamak 
zorunda birkaç kitapçı bUt~ıi, devlet 
hazinesinin de ayn f edaklrbklatı bile 
bu iti ıUç karşılayabilir. 
Şu halde bu ayni eter pqlnde kot

mak verimıizliğini bir tafafa bıtaka. 
hm. Bir kitabm üç tllı'Ulsl ytrine, *Y· 
n ayrı Uç kitap truanataia ltıkllım. 

Fakat balıcllarıtmS, elet kendi kil. 
ttiphaılelerine mutlaka bir öıellik kıt. 
mak it~tiyorlarsa, başka bir çareye baş. 
vunnake~. 

Bllii'lbds, • Avra,... pi 'O~ 
çok değer verilen kalemleria eterleri, 

ayn ktfıtlıra. baldır, kıymetli ka
paklar içine konur. Bir 1aamı nwıma
taııır ve heı1>irine ayn •11" pabalar 
blçUlr. Piyasada bu da bir OltUnlUk.
tUr. BHyte bir pyrete de hiç klmıe. 
nln bir dlyecetı katmu. İsteyenler bu 
zengin yolu tutsunlar. 

Sanayi umum mildürü seldi 
!ktmat Vekileti Sanayi Umum MU.. 

cl:ıril B. llept dUn Ankarıdan primi
•• ıelmiıtir. Umum KUdUr gelir gel· 
mea tetkikl•rine bafl•mq, Sanayi mU. 
fettifliğinde bir müddet mcııut olduk
ta IOIUt benzin ve petrol flyaıtarı· 
mn tllbitindı yapılmıt olu bur yan.. 
lqlıklantl dilaelmeli hanuıunda 18rilt
mek ilsen Sokoni mUeffeseein' citınlı
tir. 

Umum Mlldtlr, ıehrimbde birkaç 
ıGn blarak, kooperatif itleri ~ 
da Sanayi MUfettltlerinin yapnuf ol. 
duldan tetkikleri &özden ıe~lrecektfr. 

Ticaret Oduı heyeti 
BvvetJd aUn ıehrimiae gelmfı olan 

beynelmilel ticaret odası lMyeti, dDn 
TUrklye mil1t komiteal tanfmdan teh
rimbdeld tariht eserler ve milıeler ıes 
dJrllml1tir. 

Heyet, bu akpm elcapretle Ankaraya 
sidecektir. Ankaradı bfrbç cUn kal
drktaa IOftra tekrar tebrlmbe gelecek 
olan misafirler ıerefint peqeınbe cUnlt 
Yalovada, ı:uma ıtJ.Dl de Tarabyaq 
Tobtııyan otelinde birer riyafet veri· 
lecektir. 

Akay tarifeai 
Denlzbank AjiY idareafntn ıonbahar 

tarifeli cmUmil.zdeki ayın birinden iti· 
haren tatbik mevkiiM konuJacalrtır. 

İdare, bu tarilede bu aene, Kadık6y, 
Moda, Katamıı. Suadiye, Bcıtancr ve 
bUtifn ada1arda bulunan memur halkın 
vaıiyetini nuan lt+bara almtkta, ftpm' 
Jann gellf, cldiı Matlerlni Metal uat. 
laine anan bir fU"l4e tan&im etmeır.. 
ti&. ,....a vrn il üıcle Dan tdilmlı .... 

1.100 lira Mektep kitapJan Çürük çoraplar 
Altındlş Reıat suçunu Hangileri basıldı, hangileri Sanayi blrlltlnde 

ikrar etti hazırlanıyor? toplantı ıapılacak 
1ki ay kadar evvel tcaracilJmllkte 

Mustafa NeeatL"liıı cami avlusu içinde
ki odaıımn kapıaını kırarak binbir iti
na ile biriktirdili ı ı oo ~rcıını çalan 
ve 1Wnra kend:sine tüccar ıilıil vererek 
uzun müddet Eakitehir •• civar k&y

lerinde eeyahat eden ubıllalı mnuıar:
de Altmdit Repdm latanbula ayu 
basar basmaz yakalandıiı yazıl11Uftr. 
Altındlı Retat c>aft evnkile bitlikte ad
liyeye ınkedilerelc birinci ıulh ceza 
mahkemesi hu.ruruna çıkanlmııttr. 

Sabıkalı bıraıs bu anda pyet soluk. 
kanlı idl Hakim Retfdi'1 suallerine 

tay le cevap verdi: 
_ 0 akpm Mimaninan -.:amil &nün-

den ıe~yordum, birara \:aml hatibinin 
odaıınclan dıtan çıktıpu gördilm. O 
çıkınca ben de açık bıraktıi• kapıdan 
ıstri dalcltm. Fakat oda kapııı Jrilitliy-
41. Omuzla yüklenerek ardına dayadım. 
!ceride birçok qya vardı ama. bunlar 
•tasında ıısaUme iliıen bir bavul bana 
pek dolgun görUndU. Htmen açtım. t. 
çinde yilzlük. elt:llk ve on liralık bir· 
çok banknotlar vardı. 

.- Eh. dedim, artık zencin oldum, 
demektir, ve bavulu ıırtJayınca dofru 
Yenibahçe çayırına gittim. !sindeki 
pır:.!an geliıi,•:UeJ ceplerime ~oldur
dum. O ıeceyi Peyoğlundaki oteller
den birinde ıUpM uyanC.rmadan ıe
çir ..::.ırten sonra ertesi giln kapafı Eıki. 
t•hlrt attım. Orada kendime tUccar ıil
ıil vererek Eıkitd·Jrde ve c.tvar k8yle
rinde bir ay kada: doJaıtım. Artık yap. 
tıfım ftin unutulduğunu dütUnerek 
dömnefe karar vermittim. Fakat tstan 
bala ıelip. Sirkecide dclatırken aivil 
memurlar beni yakaladı. t>"ıserlmde 159 
lira para kalnuttı. onlan ve Us~mdeki 
elbiseleri karakolda aldılar. Şimdi de 
siıin karşınızda bulunuyorum.,. 

Ha.kim Reşit suçlunun bu açık ikran 

......"~ ~- tnldf ......... 
rakmr mldcW~ .. ycttamiftrt. 

Y eniköydeki hidisenin 
muhakemeai görülüyor 
Ge~ ilkbaharda Yeni:C8yde çoban

hk yapan Mehmedln tarla kenarında 
duvar O.Zerine yaptılr ulat• bir gece 
ya.tısı bliiıl gelmiı. M-ehmedl dUrterek 
uyandırdıktan sonra: 

- Kalk be, bu gtt;e ıende ml•ffr 
katmaia geldim. Bent yanma yatır, de. 
mittir. 

Uyku aerseml bir halde g8sleriiıl u.. 
iUftUtU'Ü uyanan Mehmet, kim oldu
iuJlu IOnDUt ve yabancı: 

- Amma yaptm ha. mkada~ Ra
mlll tamyamadm mı be? dcmlftir. 

Çoban b8yle geceyanaı yapılan mi
safirlikten UrkmUf, hemen ptlnQini 
MSylımiıtlr. 

Yenl den yılı 

yaklqtıpndan do
layı talebenin ki • 
tap ihtiyacını te • 
min etmek Usere 
Devlet Matbaum· 
da cecell gDndltı: -
ıu bir ~tma ıa -
ze P.11>maktadır. 

KWtilr labnlılı 
neırlyat itJeti dl • 

8. Faile Retit rektCSril Bay Faik. 
Retit kitaplann hazırlanma itlerile 
yakından me91ul olmaktadır. Dün ken; 
diaile görUten bir muharririmise bu me
ıele etrafında ıunlan 18ylemiftir: 

''OnümüzcWci dera yılı iPa Kiiltlr 
Bakanbiı tarafmclaa .............. 
kitaplanndan ilk •e ortaolınallara ~ 
ıuı olanlan tamamen Jumrlamaqtlr. 
ilkokul ldtaplanmn ... 1ı .. ·111-
•ılmumıtır. Ol-taolnal Jdtap)ernaa da 
pazartesi g(inünclen itD.nn •bfma 
bqlanacakbr. Bmalum aruıada ... ,.ı 
•~ müaabaka •lieeaincle lrahl ec1iL 
mit olan illrolnd ..-..tri kil*p ... ile 
tirkve teriml..ıe ~den ... brrbmt .. 
1an tabiat bifa'i•i kitapm .. ortao1na1 
matematik, fizik, ldın,a "taWat Wlaili 
kitaplarrnnlır. 

Devlet Baıanevi Wr tanftaa kitapea. 
lan bulunma1am --~ait ld. 
taplarla Enarum" D.,.......... acı· 
lan depolara alt ldtapı., , ...... -. ,&1ı. 
clermiıtir. ilk .. ortaolcal kitaplarama 
basım iti ltir .,. &.cedea WtiriWt " 
okullana açddıiı sün taJe1tenin elinde 
kitap bulUJPmSı arzuau temin edilmiı 
bulunmalctaclır. 

Devlet Bumıeri timdi ... ki..,... 
nı tamamlamalda meıaıddür. ·aunlann 
ela bet tanesinden batkuı tamamen WL 
mittir. Diğerlerinin de metinlerinin tabı 
ikmal edilmiı, kapaklanırun banlmau 

fJl cildr 1 uJ =·~~ .. ~'~l!=t't .. ......... ....... ................... _ .......... ... ......... 
Bu yıl Detltt llatbaa112,fDO,OOO kt. 

tap ba•••· Bu Jdtapların ı.ııı,ooo 
1 ilkokullara 570,000 i ottaobllara 
23&,000 f de U.. tımf1arma aittir. 

Diler tüaftan buı ıuetelerde ~ 
nav " l9lit clUWnJucta lı:ltap atıp ya.. 
pıldıı- dlfr pbn haberler a1Ab. 
darlarea tekdp edOmektecllr. Kitabı 1111• 
cak ticaret odamda mukanet oJanlat 
MtabllmeJrtıecHı. 

Ağır cezada bakı
lan bir dava 

Maktulün ölümüne haı
tah§ı mı sebep oldu? Fakat yabacı &idec'"!i yerde kavga· 

ya baflaımt. alt.alta boluturlarken itdli 
de 5 metrelik duvardan a19p yuvar. Gesenlerde Çarpkapıda eıdftell Ah. 
Janmıflarchr. medl bıçakla aldilrtn AUıün tlrmGmet-

Bu esııada daha •ltr basan çoban Ra but kanun.uaa ıare •lırceada &6rl1en 
mili altına atmıı ve ellerite de bayata. muhakemnl dün do dtftm etmlftlr. 
rma Mnlımftn'. Fakat bu sırada Ra· DUnk~ c.lHdo katil Ali,~ Pat-
mls ma ile Jmkardefi Bınlnenln Ttkillerl 

_ Makıut; ne duruyonun vunana 1 "mai l6a almıt ve: 
cllye batınnca• çoban Mehmet birkaç - Ölen Ahmet teke.r lıutıhfma mllp 
bıçak yara.Ue kanla! içinde kendinden tela idi. Al kendllinl YUl'Clutu aman 
repıtlr. aldıtı yaraJarm telidle deliJ, mClptell 

DUn. Apeesa mahkemesinde bu va. oJduiu ıelrer haıtalıp )'ilaünden fula 
kaıım anuhakemeai yapılmıft yakalanan kan zayi ettili için 8lmlittilr. Hatta 
Ramiıle Emin Ali IOJ'luya ~eldlmitler. kendiu bir zamanlar Guraba haatant
cllr. Her iki ıuçlu da suçlamu inklr linde tedavi de edllmiıti. Libum rL 
etmltter ve mahkeme ıahlt ~lillerln rillilne bu c:Uıetin hastane~n sorul• 
dlnlenmeaine ıeçmittlr. mamıı isterim.,, dedi. 

Bunlardan polil Muetaı. tunlan an- Bunun Use.rlne mahkeme, ima bir 

ÇUrilk 50rap imaline n!baytt ftl'

mek ilsen btltDn papçılarm iftlrald· 
le aeıllmAt olan enollmen )'&rm mUU 
unayi Wrlllln4e ikinci bir toplantı • 
ha yapacaktır. 
Bu toplantıda mllcadeleye cereden bat 

1anmak lbımceldlli Usedndo 11SrUfG· 
lc.t.:ek. bir profram tesbit olunacaktır. 
Bun~ bqka, çoraplara ait dikit, 

boya. lttil " anbaJAj demek olan ( opn) 
milttbauıtı getirilmesi için de bir an 
entl mubaberata ıeçllmeal lcararlq.. 
tınlacaktır. 

Hariçten çorap imalinde kullanılmak 
üzere gelmekte olan ipliklerin bir kıs
mının birinci sınıf adiyle gelditi halde 
ikinei ımıf iplik olduğu naz•n dikkati 
celbetmektedir. Buna nihayet veril· 
mek U%ere de bu ipliklerin kalitelerini 
teabit edecek bir tahlil Jlboratuvarı 
açılması kararlqtınlmııtır. Bu ıtbÖ
ratuvara kooperatif tarafından bir kim
yacer tayin edilecek, mup da koope. 
ratlf tarafından temin olunacaktır. 
~annld toplantıda çUrllJr çorap imali
ne son vermek için daı.. birçok mi1blm 
kararlann ittihaz ectilecell klln'etle 
umuluyor. 

Yabancı ve azlık 
kadroları 

Açıkta ıaretmen 
bırakılmıyaeak 

Yabancı ve ublt okulları yeni dert 
J11ı kadrolarının huıdanmaaına bqlar .. 
mqtır. 

Bu yıl yabancı okullar tedrisata 15 
eylWde bqladıklan için bir ktammm 
kadrolan tasdik edilerek allkadarlara 
bitdirilmittir. 

Dil• orta ve ~ ~ da 
bal 'bit ........ laamfiUıft ...... 
bfa c6nderilmlı olacaktır. 

Diler taraftan ıerek bOtge Ye ıe. 
rebe taJebe yoklup dolı)'llDe bir Ja.. 
IDD akalliyet 'ft ecnebi okullan ka
panmakta bir 1mmı da ıube adetlerL 
nl ualtmaktadır. 

Bu oJrullardan •sıkta kalan atret
menıer diler okullara natdtdilecekler. 
dlr. 

Maarif mlatepn 
Maarif mltstepn Bay Rı4$ Nafi. 

dn Ankaradan lıtanbuJa ıeldlfl hak. 
kmda dUn çıkan haber atılaıadır. 

Bay Rıdftll Nafiı, bir ~k aydan
beri tehrimlsde bulunmaktacbr. Bu ü 
pmki trenle Anbraya d&aecektlt. 

ilkokullarda talelae kaydı 
ilkokullarda yeni talebe byclma ya. 

nndan itibaren batl••caktıi'. Bu ytJ 
ilkokula 9SI dofumlu püıar alma 
caktır. 

Kayıt iti• okul bqnmalllqalerbat n.. 
rilen temt barituma lihe )'lpıl•k
tır. Talebe oturiluju 1eaatln en :rab· 
nmda 'bulunan b&r Wtokula mUracaat 
e4eırek ~ mtcburi)'etinctedlr. 

X.yıt itin• tcfrlnleneUn bapna ka. 
dar 4tYllD edilecek. tefdaienelln Dk 
JbU netice Kuttllr direktarlillllne 
bDcUrUecoktlr. 

ikmal imbunlan bitti 
OırtaoJnıt Ye U..lerde 1apdtnakta o. 

lan ikmal bntlhanJan db taNmlan. 
auttzr. Okul idareleri blr1rag gUne b. 
dar lkmll lmtibanlannın neticelerini 
telbit edeceklerdir. 

latllUftJr istipreden eonra AhmecHn cetedflal 
_ Vak'ayı haber aJmca lirkadqlarla muayene ederek raPor veren Adliye Balkanlı doktorlar 

gittik. Mehmet yaklqırktn baftrdı: doktoru B. Enver Karama mabbmeye Yddıs ear&JIDda, BallrenJar anam-
- K.Of1J!l, ısJUyoruııı. Yanmri yaktq.. ~inlarak dinlenilmesine arar nrdL da betilıcl tıp kOZllnllnl akt.ettiktea 

trm. Mehmicll evvelden tanırdım. Ne B. Enver Karan mahk_. dedi ld: IOnta., llDdre le)'ahat edip tmar leh 
old1,1 una Mehmet; chdl'!l1: Ranüı ve - Şebr haatabfına mlpteıa olan. rimim d&ıeın Balkenll cloktor1ar,. eltin 
arkadap Mabut bent .urdular, de:U, larda ulak 'blr yarada çok kan abr. memleketlerine dömntltlerdJr. 

onu bir sedyeye koyarek butaneye lraL Fakat Ahmet teker butabima mllptell ı~------------
cbrdık. Sonra Ramid •e Mabud adın· olmauyclı dahf, aldıiı yaralamı teairile 
da b!rinl yakaladık. l'akat muvacehe yine alUrdU. Fakat, ben bu huıueta b1r 
ettllimll aamaıı Mehrliet: Mabudun tey IÖyliyemem. ÇUnkU bu adamın p. 
0 oJmadıitftı .ayı.dl; Ofta biraktık " ker haıtahfiyle maJUJ olup olmadıimı 
o pce tltiDyede elbieeleri kuıh olarak !>ilmiyotum. Hata.nelere bu derece •· 
ltuJdulwna Emin Aliyi yakaladık.,. fır yaralarla telip de kurtulanlar var. 

llahbme phit celbi için 1'afka bir 1 • 4a l>unla.r lttiana tqldl eder_ 
~tır. • .. IQetJıl ............ 

ı •anan Aktaıerı - - ---~~ 
Hadiseleri 

seyrederken 
Çekotlonkya httkbıetl SUdet AJ.. 

manJan partieiıü fethetti. Lideri Hen
layn h•Jdrmda da tevkif mibtkkerai 
kati. •uaun tlserlne Henlayn'm Jmt. 
tıp haber ftrlliJW. 

Henlayn denilen ıaaıilklcı, til"'U -. 
te dair ton samanlarda hayli 1Dl1Gmat 
edindik. Gueteler, ajaDl1ar hemeD her 
&'iln ondan b&htedlyordu: "Htallp 
Almaıı,a,. ritti.,, "HenJayn Lonclraya 
aitti., , "Htnıayn BerUnclen cl&adtl 
.. H nla -· e yn bilmem nereye pttl ... ,, Bu· 
1'a Henlayn'm bUttln harekatı 
takip ediliyor, en ufak Jamrltı11na vana. 
ı.:aya kadar dünya p&etehrince rapor 
ediliyordu. 

Heıılayn Ç~ lirlp p. 
karken kendne mah1119 atırt:-tJr bk 
tavn olduiu da mu.hakbktır. Yanı talNt 
vulyetlerde, bir yerden b1r yere ıitme
li icap ettili umu, Alman müaUeJe. 
ri arumdan reçlp D&k ~ 
teıyt edlldlli ve arada bir pdJe & 
nerek • arblmda bmlktıiz heyecauJı 
iht!Wpener kafileyi •lır aıu MJ••Jı. 
yarak, hop bıı mllh'&1 tıme 'MftwlUae 
YUıl olclutuau talmda odebWrb. 

lPabt bu defaP 
Ba defa IJle taha1Jlll ..,...._ ı.t, 

etki ·llalt\ba boamılDlk 'ft blrdeallln Ol' .. 

tadan ltaybelmalı icap eden anıretl 
de hlllettlrmemek l~ imdada ,.m. 
bir aolrak bqma adar her ~ a
lırbafhlıtr. Yaftf achmlar ft Jriadblae 
mahtuı MltmJarJa Derledikten IODra, 

k8fe71 diner 48nmu bbdonblre • .: 
Jannr llklqtJrarak • taH, hndiııl ı-. 
haap k8pyi ipret edlyona o btlbme
te dolnı .. cittikçe Jmlapn bir kotu 
ne glsJerden bybohnufttır ••• 

Fôat bu kayboluı ebedi mi?.. Bittin 
bitaraf tfyalet muharrfr!erinln UIU1Uae 
tebaan - vele. faııted bblllnden ol
ıun - ben de tayllyeyim: "itte orumı 
zaman &8ıtorecek !,, 

ZAMANE ÇOCUKLARI 

On Ud ~--...... lıir Wa..... ....... 
- DUayada Mttln ...... lılmpe 

yer yldltı4e dalint ıulh temin ıtd1Je1ıt. 
Ur mlP 

Kadın 1PAca ıu cnabs vermlf: 
- AIJal 
Bu Jta .. tıs. acalta nedin M,Je 

dvip nrmit diye dltlnllyor•um. .• Bir 
Gd.:uk annetl. ıalho temin isin u ·,._ 
ptblUr? Her halde çooapaa-;; ce
prmek ndialncle ban hlamtt1er alre
bWr. Oflunu ıuJhptntr )"ttlfthV. Ve 
bu terbiye neticesinde ondan, ilerde Ml
tihı dfbıya fayda l6rib'· 

Pakat tlmdUd pııklara il• dWet.. 
meıt JrabU IDl btkalan? ıtn 1dlsUll 
.. kan,. Jarmm. •• Madal)'llUll bir de 'bu 

tarafma bUtılmu -.n, on Hd ~k 
... IDlfhur yinnlnd aır bdmmm 
t'frdlll -..,ttkl mlnayi, bir MJnma 
lfthyor tfbl~. 

TADSIZ Blıt OYUN 

Bir arbdq Mtdu: 
- Çocuklar aokakJarda nlsin muı.a

rebe orunu oynarlaır da, "Milletler Ct.. 
mlyeti,. oyunu o,DalnUlar? 

- Milletltr ~ oyunandu 1ı1r 
11Y çıbuyacalmı bWyorlar da ona 
için ... 

• 
BU NASIL "ARTtST., Ltc?,, 
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Nakleden : Senamı Sedes -·-

RADYO 
tS- EYLOL-133 - PAZAR 

AK$AM NEŞll/YATI: 
Tehlike 

Saat 18,30 Dans musikisi (plAk). 19 Tilrk ------------------------------
musikisi (plAk) 19.30 Dans musikisi (plAk) Yazan: Sidney Horıer -30- Çeviren: H. Münı .. 
20 Saat ayarı: Grenviç rasathanesinden 
naklen: Muzafrer Güler ve arkadaşlan ta
rafından Türk musikisi ve halk şarkılan. 
20.40 Ajans haberleri. 20.47 Omer Rıza Dol 
rul tarafından arapça söylev. 21 Saat aya
rı: Orkestra: 1 - Flotovv: Martha. 2 -
Sens - Sans: Samson ve Dalila. 3 - Ay
lenberıı: O preri ver. 21.30 Suat Gün ve 
arkadaşl:ın tarafından Tiirk musikisi ve 
halk şarkıları. 22.10 Hava raporu. 22.l3 
Liko Amar: Keman konseri, piyanoda Sa
bo. 22,50 Son haberler ve ertesi günlln 
programı. 23 Saat ayan, lstikJAl marşı, 

Son. 

Dinleyenler arasında ufak bir mı
rıltı dolaştı ••• "Tehlike" kapının ld
lldinl actı ve kaybolup gitti. 

Taylor adındaki toy delikanlı, Sa
muel Babanın kolundan tutarak: 

- Yahu, bu adam şeytan glbl bir 
mahiak, dedi. 

Gene oraıdakllerden Benet isimli 
bir diğeri Taylorun bu sözünü ıvıte
rek; 

- latenllen parayı verlrslntı eten
dlm. 

- Evet, evet. Fakat lstenllen p&
rayı vermek niyetinde değilsem! ••• 
Sana açıkça söyllyeylm Grlms.. Bu 
mektup, bana, bUtUn gazetelerin 
"Tehlike" diye bahsettffl adamdan 
gelmiştir ••• 

- Öyle ml'l Hayret edilecek şey .. 
fendim. Gazetelerde ben de okudum. 
Zabıta bu adamın hUvlyettnl bir ttırltı 
keşfedemt yormuş 'l 

~~ 
- Çok gUzel tarif ettin, dedi. Ben 

senden kendisine bahsettim. Yakın
da bir iş vererek seni de piyasaya so
kacak. 

- Hazırım. 

- Her ne hal ise. Sen benim ba.n
yomu hazırla? 

Duk, banyosunun kokulu suları I• 
çlne girdiği zaman hA.lA. du,unUyor
du. "Tehllke" denen adam, elde etti• 
ğl malQmatı, gerçekten pek doğru o
larak elde etmişti. Kendisinin tam el
li senedenberl başkalarının karılarl
le münasebeti oluyordu. Fakat haya
tında ilk defa olarak bir tehdit kar
şısında kalıyordu. Mektup o kadar 
şayanı dikkat bir uslQpla yazılmışU 
ki, hemen her kelimesi hatırındaydı. 
Şöyleydi: 

Oranianhom tatosa 

Tahtadan yapılmış bir fare, mu-ı 
kavvadan bir topun önilnde nöbet 
bekleyen ekmek içinden yapılmış bir 
askeri yediği için 3 Uncu Plyer dl Yanı 
harbi toplayıp fareyi sorguya çek
miş, mahkf.tm ettirmiş ve fareyi biz
zat idam etmişti. Bu merasimde de 
bUyUk üniformasını glymlştl. 

Maskaralığa tstlda.dı vardı. YUzU
nU, gözünü şekilden şekle sokar, ha
kikaten Alemin içinde maskara olur
du. 

Dalma asker elbisesiyle dolaşırdı. 
Hizmetka.rlarına askeri rütbeler ve
rir, onları tallın ettirirdi .•• 

Jşte hA.lA. Katerinay& rahat verme
yen 3 Uncu Plyer bl)yle bir adamdı. 
Katcrina uzun zaman tereddüt et
medf. 

Mademki Plyer onun tein hA.ll blr 
tehlike ldl. Şuhalde vücudunun kalk
ması gerekti. 

Katerlna sofraya oturmak üzerey
di. 

Kapı açıldı, lcerlyc kanter lclnde, 
gözleri yerinden uğramış, üstUbaşı 

yırtık ve tozlu bir adam girdi. Sacı 
sakalı blrlblrlne karışmıştı. Bu Rop
cadan dörtnala gelen Aleksi idi. 

Katerina Aleksiyi görünce sofraya 
oturmadı, yürUdU, yan taraftaki oda
ya girdi. Ale:ısı peşlsıra gitti. 

Beş dakika kadar kaldılar. 
Katerlna beş dakika.dan sonra Pa

nlnl ca~ırttı. 
Bir müddet de onunla konuştu, 

sonra yemek salonuna girdi. Sofrada 
yerine oturdu, iştahla yemeğini ye
di. 

l>anln ile karar vermişlerdi: S Un· 
en Plyerln basur sancılarından öl-ı 
dUğU ertesi gUn na.n edilecekti. 

(Arkası rJar) 

BUGüN KALKACAK VAPURt.AR 
(Aksu - 16 da Karadenize). (Sus -

8.30 da Muı'lanyaya), (Trak - 16 da Mu
danyaya), (İzmir - 11 de lımlre), (U. 
~r - 9.30 da fzmite), (Kocaeli - 9 da 
lmroza) kalkacaktır. 

GELECEK VAPURl.AR 
(Mersin - 8 de Ayvalıktan), (J\onya -

16 da fzmirden), (Trak - 11.50 de Mu
danyaı'lan), (Sus - 20.05 de Mudanyadan) 
gelecektir. 

Darüşşafaka deniz 
gezintisi 

18 F.yl!il 938 de yapılacak Darllşşafalca 
dt'nh: gezintisinin hava muhaleretinden do
layı 25 Eylül 938 pazar günnne bırakıldıaı 
bildirilir. (267.U) 

Milli oyunlar 
· Beyoiflu Halkevinden: 

Bu yıl Evimizde "Milll oyunlar'' mevzuu 
üzerinde ehemmiyetle çalışılacaktır. Heve
si \•e istidadı olan kadın ve erkek vatan-• 
d:ışl::ırımızın acele E•;imize müracaat eyle-il 
melerini rica ederiz. 

-- Hazır olduğun görUnllyor. Yal-
nız çeneni tutmanı bllmem sana söy
ledller mı? Ona bllhassa dikkat et
men lbımdır. 

- Yemin ederim ki kimseye bir 
şey söylemlyeceğlm. 

- P~ka.ıa. öyleyse. Haydi şimdi gi
dip birer içki içelim. 

Beş kişiden dördü, başta Samuel 
olmak Uzere dışarı çıktılar. - MeU
yuz emri alır almaz "Tehlike" nin 
hemen ardından sıvışmıştı - Viktor
ya mevkllnde bir meyhaneye girerek 
l~meğe başladılar. 

• • • • • • • • 1 

Leksenburo Duku, aldığı esraren
giz mektubu ikinci defa okudu. Son
ra, uşağı Grlms'e sordu: 

- İnsan bir şantaj karşısında kal
dığı zaman ne yapar? 

- Zabıtayla istişare etmek lA.zım
gellr, erendim f 

- Zabıta mı? ... Aman, bunun ı,a
yl olacağından korkarım • .Başka bir 
yolu yok mu? 

Bunu aklına koyduktan sonra ne 
yaptı? Ne emirler verdi? Kimlere ne
ler telkin etti? 

Dunu hakklle bllmeğe imkln yok· 
tur ,.e olmıyaacktır da. Muhtelif mü
verrihler, bu kısmı muhtelit surette 
anlatıyorlar. lşin IcyUzUnUn blllnen 

Tehlike avcısı kızlar 
Holivutta onlar da bir cem~yet kurdu 

ı.rafları şudur: Bir binanın altıncı katından ııağı 

Katerlna, klmsenln burnu kana- atlamak ister misiniz? 
madan 14 Temmuz 1762 de Rusya 
tahtına oturdu. 

Dört glln sonra 18 Temmuz 1762 
de 3 Uncu Plyer birdenbire öldü. 

Resmi tebliğe göre, ölilmll intaç 
eden sebep neydi T 

Basur sancısı! 
Resmen bildirilen bu sebep yalan

dı, uydurma ldl. 

• • • 
18 Temmuzda 3 Uncu Plyerln Rop-

çadakl evine Aleksi Orlof lle Tleplof 
geldi. 

Aleksi dev cUsseU, çelik pazulu bir 
adam. Eliyle para büküyor, ham bir 
elmayı iki parmağının arasında ezl-
7or. 

Tleplot kUcUk bir memur. Taklibi 
hUkQmet gUnU Katerlnanın beyanna
mesini okuyan adam. Jmparatorlce
nln tam emniyetini kaaznmış bir 
sat, kurnaz, kilstab, haris bir adam. 

işte bu iki kişi 3 Uncu Plyerl zı,-
ret etti. Nöbetçiyi kapıya Katerina 
koymuştu. Nöbetcl misafirleri içeri 
aldı. 

3 Uncu PJyer mtsaflrlerlne votka 
ikram etti. Uc kadeh getirtti, felA.ke, 
tlnln elebaşlariyle beraber icU. 

Deş dakika sonra kıvranmafa baş
ladı. 

tel tutuşmuş gibi yanıyor, sancı-

Yanan bir binaya girebilir 
niz? 

misi.. 

Bir tayyarenin Uzerinde, yalnız elle
rinizle iplere tutunarak, ayakta dura. 
bilir misiniz? 

Bunlara kadınlar, genç kızlar değil, 
birçok erkekler bile evet, diyemezler .• 
Fakat, bu i§ler Amerikada genç kızla.. 
ra teklif edilmektedir ve bunları kabul 
edenler vardır. 

Holivutta çevrilen birçok filmlerde 
böyle zor rollere ihtiyaç görülmüştür. 
Bunların hepsi sinema hilesi ile elde 
edilemez ve her artist de bu tehlikeli 
sahneleri çevirecek maharette değiL 

dir. 
O zaman, bu cesareti gösterebilecek 

olan kızlara müracaat olunur. Bunlar, 
filmi ba§tan sona kadar çevirecek ma.. 
barette değildirler, falcat o tehlikeli 
sahneleri de onlardan başka çevirecek 
kimse yoktur. 

Filmlerde böyle tehlikeli sahneleri 
çevirmekte kullanılan ve ''Tehlike av. 
cılan,, ismi verilen erkeklerden daha 
evvelki bir yazımızda bahsetmi§tik. 
Bunların ayrı bir cemiyetleri vardır, 

stüdyolar, ihtiyaç olduğu anda oraya 
müracaat ederler, kendini otomcbil i
çinde bir 'köprüden aşağı atacak, moto. 
siklet kazasına "kurban,, verecek kah. 
ramanlarr bulurlar ... Filmdeki o tehli. 7or ve: 

- Bent zehirlediler! diye haykırı- keli sahne, çevrildikten sonra onlann 
7ordu. işine nihayet verirler. 

Ev ıssız bir yerdeydi ama, Plyer Fakat, hazan bu bir iki dakikalık 
&yle feryat ediyordu ki, sesi duyula- sahneyi çevirmek için o "tehlike avcı. 
blllrdl. sına,. verdikleri para bütün filmde 

Orlot ile Tlcplof üzerine atıldılar. baırolü alan artistin ücretini bulur .. 
Yere yatırdılar. Ağzına bir peçete tı- Bugüne kadar bu tehlike avcıları yaL 
kadılar. Sesini boğdular. nız erkeklerden ibaretti. Fakat, ftlm-

.Aleksl, Plyerln karnına. dizini da- terdeki tehlikeli aahnelerde kahraman. 
yadı, gırtlağını sıktı... lar daima erkek değildir. Bir y:ıngm. 

Bu tazyik altında 3 üncll Plyer bl- da alevler arasında bir kadının kalma. 
raz daha kıvrandı, biraz daha inle- ıı, altıncı kattaki pencereden aşağı yL 
dl. ne o kadının atlaması lazımgelebilir. 

Nihayet sesl cıkmaz oldu. Artık İ§te, bugün Holivutta teıekkül eden 
kımıldamıyordu. "Tehlike avcm kızlar birliği,, stüdyo. 

Nöbete! her şeyi duymuştu. MUda- ların bu ihtiyaçlarına cevap vermekte
hale etmedi. lkl misafir geldikleri I dir. 
gibi slttller... 1 Bu birliği, tehlike avcılığına asıl kcn 

• • • diLeri hevesli olan bir iki kadın kur. 
Temele buyurunuz! mu ve ua toplamaya batla!mttrr" ilk 

hamlede klübe otuz yedi 'kişi yazılmıt
tır. Bu <la, tehlike avcılan kadrosunu 
tamamile doldurmaktadır. ÇünkU, kız. 
lann bir kısmı yükıek bir yer.den at. 
lamak, kimisi giden bir otomobil, tram.. 
yay veya trenden yere eıçramak pm
piyonudur. Kimisi de tayyare kullan. 
masınr, ata binmesini veya tüfe'k at. 
masım, tabanca çekmesini bil~r. 

Birçok işlerde olduğu gibi bu mes, 
lekte de ihtisas en ba§ta gelmektedir. 
Çünkü bazıları ate§ üzerinde yürUye. 
bilirler de sudan ödleri kopar; kimisi 

aksine, en yüksek yer.den suya atlayıp 
aaatlerce yüzebilir, fakat ateşin yanına 
yaklaıamaz. 

Binaenaleyh, bunların hepsine ayn 
ayrı kazalar lazımdır, yani daha doğ

rusu, her kaza veya tehlikeli sahne i
çin ancak bunlardan birinden istifade 
edilebilir. 

Birliği kurmuı olanların ba§ında ge. 
len ve bugün cemiyetin reisi bulunan 
Mis Fransis Mileı, bundan evvel de 
filmlerde tehlikeli sahneleri çevirmek 
için kendisine müracaat olunan mace4 
ra artisti i.di. On iki sene bu itle uğ -
raşmıt ve yüzlerce filmin tehlikeli 
sahnelerini çevirmi§tir. 

Mis Fransisin en büyük muvaf!akr. 
yeti, (Kovboy ve Bayan) ismindeki 
fitrrt:ic gö:'illmüştür. Film şirketi her. 
ıcyi hazırlamış, artistleri ıeçmif ve rol
ı~ri taksime batla.mıttL Fab.t. filmde 

öyle tehlı"keli sahneler geçiyordu ki, 
bunlan ne baıkadın rolünil almıı olan 
Meri Oberon becerebilirdi, ne de diğer 
rollerdeki kızlar. 

O zaman, Holivudun tek tehlike av. 
cısı kızına müracaat etmeyi düşündU.. 
ler. Fakat şimdiye kadar bu gibi film. 
lerde tehlike avc111 ancak bir, nihayet 
iki sahne çevirdi. 

Halbuki bu filmde böyle tehlikeli 
en aşağı on sahne vardı. Bunların O

nu da ayn ayn sahalarda idi. Bütün 
bunları tek kişinin başarabileceği pek 
ümit edilmiyordu, 

Fakat, Fransiı Miles, filmdeki teh. 
likcli sahneleri çevirmek kendisine tek
lif edildiği zaman §iOk fazla tereddilt 
geçirmeden kabul etmit ve buna mu. 
kabil, tabii, bilyük bir ücret almıftı. 

Bu film, gerek stüdyo sahiplerine, 
gerek Fransise kadınlardan müteıe'kkil 
yeni bir tehlike avcıları teıkiUltı kur. 
mak lüzumunu hissettirmişti. Fransis, 

bunu, kendisi gibi, ayni tekilde tehlike. 
li sahnelerde rol almıt veya almakta 
olan diğer bir iki kıza teklif etti, bir 
müddet sonra da ''Tehlike avcısı kıı.. 
lar birliği,, kurulmuıtu. 

Bugün, te§kilattaki 37 kızın ti ıı bi. 
rinci, 12 si ikinci, diğerleri de üçüncü 

• sınıf tehlike avcısıdır. Bunları sınıflara 
ayıran ve yapabilecekleri rolleri tesbit 
eden bizzat teıkilattır. 

Esasen teşkilatın gayesi, tehlike 
avcıları arasında rekabete mani olmak
tır. Çünkil, serbest bırakılacak olursa 
üçüncü sınıf tehlike avcılarının, ken
dilerine fazla güvenerek en tehlikeli, 
yani birinci sınıf macera artistlerinin 
iıterini Üzerlerine aldıktan görülmek. 
tedir. 

Klübe girmek isteyen yeni namzet • 
ler sıkı bir imtihandan geçirilmekte ve 
ancak muvaffak olanlar alınmaktadır. 

Esasen, bu gibi tehlike avcılığına 

namzet olanların hemen hepsi illı: ham
lede birliğe yazrlmııtır. Yalnız, Ame. 

rikanm birçok yerlerinden ara sıra ye
tıi hevesliler birliğe müracaat etmekte. 
dirler. 

Amcrikada bu tehlike avcısı kızlara 
"kırılmaz kızlar.. ismini de veriyor. 
tar 

"Çok sUrmeden, en afır borcunuzu 
Allaha ödeyeceksiniz. Ayni zamanda 
insanlara da, bir takım havai kadın
ları iı.yarttığınız lçln 20.000 sterlin 
gibi bir tazminat vereceksiniz. 

Bu geceki posta lle, bir başka mek· 
tup daha alacaksınız. Bu mektupta 
nasıl hareket etmeniz lAzımgeldiğt 

gösterilmektedir." 
Sonra. bu parayı vermekten kur

tulmak için hangi bir vasıtaya müra
caat etmenin fayda vermlyeceğl 

blldlrlllyor ve arkasından lmza geli
yordu: "Tehllke!" 

Yirmi bin sterlin! ... Bir hayli pa
ra! ... Pls bir şantajcıya bu kadar pa
ra vermek ... Leksenburo Duku, bunu 
asla reva görmeyordu. Giyindikten 
sonra arkadaşı Todböri'ye telefon et
ti. O, birçok kimseleri tanırdı. Belki 
bu meselede kendisine bir akıl vere• 
blllrdl. 

TodbörlcJen aldığı akıl da eu ol
du: 

- Bu iş tein, senin, Flllp Grans
ton isimli avukatı görmekllğln lA.
zım. Dur, sana adresini de eöyllye
ylm. Kork caddesinde bir yerde otu
ruyor sanırım. Kısa bir mUddet ev
vel, ben de kendisini görmeğe git
miştim. Hayır, hayır... Beni oraya 
sevkeden sebebin, bir kadın meselesi 
olduğunu zannetme ... Hah .• lşte ad
resi buldum. Kork caddesinde U5 
numara ... Pikadilll meydanından ge
çer geçmez orada ... BU din, değil mi f, 

- Anladım. Mersi. 
Bir saat sonra, bir taksi, Filli' 

Granstonun apartımanı öntınde du
ruyordu. 

Leksenburo Duku, !çerden çıkarak 
Granstonun dairesine glrdl. Kareı

sına cıkan kA.tlbe: 
- IMster Granston ile görUşmek 

Uzere kendisinden randevu almıştım. 
- Evet. Buyurunuz. Sizi bekliyor. 

Duk, tcerl girdiği zaman kendlslnl 
karşılamak Uzere ayağa kalkan ada
mın tavrından pek ziyade hoşlandı. 
Bu adam, tam bir iş adamına benzi
yordu. 

Aynt zamanda herhangi bir sırrı 
da muhafaza edebllecek bir sima ta
şıyordu. 

Leksenburo Duku, koltuğa otura-
rak: 

- Ben, dedi. Herhangi adli lşlm 
olduğu zaman dalma, "Slr Henrl 
Vortll ve arkadaşları" na giderim. 

- Şu halde neden bu sefer beni 
tercih ediyorsunuz? 

- Efendim. Müracaatımı mucip o
lan mesele biraz, mutadın fevkinde 
bir iş de ... Doğrusunu isterseniz, bi
zim avukatımızın meşgul olduğu sa
hayı ala.kadar edecek bir mesele de
lil .. Bilhassa sizin bu gibi mesele
lerde thtlsasınız olduğunu işittim. 

- Ne gibi blr eeydlr efendim? 
-Şantaj! 

Bu sırada Granstonun gözleri 11.ll
ka ile pırıldadı: 

- Evet, dedi. Birçok şantaı vaka.-
1 arını bana fovtll ediyorlar. Birçok
ları hayli hazin maceralarla dolu. 

"hhı N:J'J 



T İM~O~E~v 
Bl8 >'Af>R4K 

Uyuyan 
E ıcümen 

Yazan : Niyazi Ahmet 
Münevver, it bilir bir arkadaıım 

bir türlü 'kendine it bulamıyordu. Ken. 
diline: 

- Böyle beklemekle olmaz.. Birkaç 
yere baıvur; 

Dendiği vakit: 
- Münhal yok .• Kadromuz dolu .• 

diyorlar, cevabını veriyordu. 
Geçen gün arkadatımı gördüm. Çok 

mükemmel bir it bulmuı: 
- Beni tanıyan bir mildilr, dedi 

çaresini buldu ; yerleıtirdi ; timdi ra. 
batım.. 

Hldiıe Hemedanın meıhur .. EncU.. 
meni Hamupn,, hiklyesine benzer. 
Bu uyuyan encümenin işi çok düşün.. 
mek, az yazmak ve az konuşmaktı. 
Oraya aza olmak herkesin arzu edip 
eremediği bir paye idi. 

Milelliflerden Zab, bir gün encii .. 
mende münhal olduğunu haber atarak 
Hemedana gitti ve kapıdan "Hekim 
Zab açık yeri lcizane niyas eyler,. 
cümlesini tapyan bir istida yazdı. Fa. 
kat b'>t azalığa başkası ahnınııtı. Re .. 
ia, Zab gibi kıymetli bir azayı aral~ 
nna alamadıkları için müteeaairdı. 
Fa'kat çare1ıi yol..-ıu. Ona, bot yer l'l
madığını anlatmak için bir bardağı 
daha bir damla ıu alamıyacak kadar 
doldurduktan sonra içeri çağınp gös.. 
terdi. Zab, kendiaine verilen cevabın 
manasını kolayca anbyarak gülümse .. 
dl. Tam 0 eınada yerde bir gül yap. 
raiı gözüne ilitti. Hemen kaldırıp bu 
:vaprağı yavaıça dolu bardağın üstüne 
koydu. Uyuyan encümen reisi ile aza.. 
ları, ıuyun bir damla taşmadığmı 

111 hlyretle ıörUnce, Zabm ne- demek la;. 
tedlğlni de onlar kolayca anladılar ve 
derhal alkııtar arasında onu ualığa 

aldılar. 

Şimdi teıek'kür mukabilinde Zab'in 
birkaç söz söylemesi llzımdı. Aza def
terini aldı. Tam ıoo aza vardı. Raka.. 
ma bir ııf ır ilave etti ve yalnız sol 
tarafına; 0100 • 

Zab, ıunu demek istiyordu: Benim 
aranıza gelmem ile mikdar ne arttı, 

ne de eksildi ... 

Fakat reis tekrar kalemi eline ala.. 
rak ııfın bir yaptı: 1100. 

Bununla "hayır .• kıymetler on mis. 
li arttı,, demek istemişti. 

Niyazi Ahmet 

Serinliği ve ıelektn"ldi havasile bu 
ıece dönUıU, pek hoıuina gitmişti. Yol. 
da, mliltefitane bir eda ile kanmln 
koluna girmiıtim. Fakat her nedense, 
o, benim bu yakmlaımalarımdan titiz
leniyor ve kızgın görünüyordu. Yine 
bu ıeceye ait iyice hatırladığım ıey • 
!erden biri de, tam biz, merdivenleri 
$ıkarken evdeki saatin dördü vurduğu.. 
dur. 

DOKUZUNCU BöLUM 

Sümam mukabil taamım 
Geç uyumama rağmen, bu sefahat 

ıeceainin sabahı, yine her vakitki aa.. 
atte kal'ktığım halde, yorgunluk duy .. 
madun. Hattl tam tersine, kendimde 
bir zafer kazandığını zanneden bir er. 
keğin duyduğu o tuhaf zihin açıklığı.. 
nı hi11ediyordum. Bu zihin açıklığile 
o ıünkü dersimin, evvelkilerden daha 
parlak olacağım da anladım. 

Saat, onda, henüz uyuyan 'kanma 
allahaıamarladık demeden dersime git
meğe mecbur oldum. Masanın üstüne 
her hafta gibi bu çupmbJ da "Ro .. 
man dilleri,, enstitüsün.deki arkadaı

Ianmla beraber klilpte yemek yiycce.. 
lfmi bildiren bir not bıraktım. 

Tahminim ilzere, o gün hiç ~ fena 
eöylemedim. Mev%u olarak "Balzak,, 
m siyasi fikirlerini seçmiıtim. Ameri.. 
kan delikanlılannı alakadar edebil
mek için, evvetl Franaanm geçirdiği 

torluk: tL 

GOnQn mes - --
Istanbulda seyrisef er 
Geceyarısından sonra nakil ·vasıtaları 

ne diye çahştırllmıyor? 
lıtanbul TOrJdyenln en dağınık §dıriw 

dir. 700 bini ccçen nüfuıu, hiçbir öl· 
çüye tlbi olmaksızın birbirinden kilo 
metrelerce w:ak ecmtlere dağılmııtır. 

Türkiycnin en büyük ve - diğer .. 
terine nisbetle - eğlencesi en bol bir 
ıehri olan btanbul, dahili turizm 'ba. 
kımJndan, en çok rağbet gören bir 
semttir de •• 

Diğer taraftan bu memleket, birçok 
sanayi ıubelerini ve dolayısile geniJ 
bir işçi kütlesini sinesinde barındı 

rır. 

Bütün bunlara rağmen, ıehirde biL 
hassa gece yarı!llndan sonra seyriseft r 
hemen yok gibidir. Gündüz, en uzak 
semtleri birbirine bağlayan: tramvay, 
vapur, tren, otcbüs gibi nakil vasıtalı
n, gece yarısı oldu mu, ortadan çekili. 
verirler, seyrisefer işi yalnız otomC1hil
lere inhisar eder. 
Yukarıda lstanbulun, geniı bir iıç; 

kütlesini sinesinde barındırdığına işa 

ret etmiştim. 
Bunların çalıştıktan fabrika ve atel. 

yeler gelişigüzel semtlerde kurulmuş. 
tur. Bunun neticesi olarak, işçi mahal
leleri teşekkül edememi§, Balattaki bir 
fabrikada çalı§an bir işçi Karagüm.. 
rükte, Şişlide çalışan işçi falan falan 
yerde oturmak mecburiyetin.de kalmıt
tır. 

Fabrikaların büyük bir kısmı, gece. 
teri de işlerler ve bu yüzden günde L 
ki, üç posta işçi çalıştırırlar. Gece ya.. 
rısından sonra saat 2 de veya sabahın 
dördünde, beşinde işinden çıkan bir 
amele, bütün gece çalışmanın verdiği 
yorçunluktan sonra bir de uzun bir yet 
yürürst, artık halini düşünün! Eğer 

mevsim kışsa, işıksız, çamurlu yollar· 
dan yağmur, kar içinde titreyerek e
ve dönmenin azabını herhalde tasav. 
vur edebilirUaiz... 

Matbaa, kahve ve gazinolarda, ef. 
lence yerlerinde çalışanlar da bu ıe.. 
kilde, sabahın en erken saatlerinde 
işlerinden çıkarlar. 

Mesela, saat 24 te kalkan son Bakır .. 
köy otobüsü dolmuştur. Evine gitmek 
isteyen bir adam, erken yetişemeyip 

de bu arabayı kaçırdı mr, lstanbulda 
kalmak mecburiyetindedir. Ya bu ada
mın parası yoksa? Eğer arabanın şo .. 
föril insaflı birşeyse, son müşteriyi, 
yere yüzükoyun yatırarak kabul eder. 
Zira otcbüslere haddi istiabiden fazla. 
yolcu almak yasaktır .• 

İnsanı, oturduğu yerde bile turşuya 
çeviren bu arabalarda bir de döşeme 
üstüne oturup, yahut yatıp gitmek, 
üç gün basta yatmak· için kiridir. 

Yazan: Andre Moruva 
yasi devirleri anlatan geniş bir tablo 
çizmek, sonra bu tablO içinde Balzakm 
"kraliyetçi., liğini ve ''Katolik,, !iğini 
mütalea etmek gerekti. Fikirlerimi ia.. 
bat etmek için ''Köy papazı., , "Köy 
hekimi,, gibi eserlerini öne ıUrUyor .. 

dum. 
Bu Fransız davalanru, bir yandan 

talebcmin anlayacağı bir aydınlıkla 
ortaya korken, bir yandan da bunu 
Amerikan gençliğine heyecan verecek 
bir hitabet örneği yapmağa çalışıyor. 
dum. Dersimin devam ettiği bütün bir 
aaat kartımda yalnız dikkatli ve mü. 
teheyyiç ıimalar gördüm. Elli ağızın 
birden fısıldayarak tekrarladığı "ne 
güz~l oldu f., takdirleri arasında sözü
mü bitirdim. 

Böyle meıut günlerde, mesleğimin 
dllnyanm en yüksek ve güzel i§i oldu.. 
tunu düıünürüm. Bazan da bu mesle. 
ğe beddualar ettiğim olmuştur. . · 

Fakat bereket versin onlar çok sey
rek vakalardır. 

Bu sabah duyduğum biricik hO§nut. 
tuzluk. 1'Milrlyel Vilton,, u. her vakit. 

.Alikadar makamlar, ıcbirde1d nakil 
vaııtalannı gece yarısından ıonra, bl. 
rer veya ikiıer saat ara ile sefer yap. 

Tam ingLiz 
kadını! 

Bir müsabakada bu kız 
birinı;iliği kazandı 

Mis Barbara Kcrşav ismindeki bir 
genç kız, İngiliz kadınını en iyi tems.ıl 
eden tip olarak seçilmiştir. Bu suretle 
bir Alman rakibinin yerine geçmiştir. 

İngiliz kadınlannın hava hücumlan
na karşı müdafaa maksadile kurduklan 
bir birlik için afif yapılması kararlaştı .. 
nlıyor ve pul için rcasamlar arasında 
bir müsabaka açılıyor. 

Evvela bir afiı beğeniliy:tr. Bu afişte 
bir İngiliz kızı reami vardır ve bu kız 
wtün İngiliz kadınlarını hava hücum.. 
lanna karşı tedbir birliğine aza yazıl· 
maya davet etmektedir. Bu afişten bin
lerce basılıyor ve İngiltercnin hemen 
--. .. ~...-. 1 n n' : , ,,,.,,.ı.ı aaı.. 

jiy.Or. 
Fakat, sonra kqfediliyor iki, afiıte 

resmi bulunan kız İngiliz değil, Alman
dır. Ressam bunu bir Alman kızını mo.. 
del olarak atmıı ve bu afişi yapmıştır. 

O zaman derhal afişler toplattınlı
yor ve İngiliz kadınım bir Alman temsil 
edemez deniliyor ... 

Bundan sonra afif için model olacak 
bir kız aranıyor. Her ressam kendisine 
göre, İngiliz kadınını en iyi temıil ede
bilecek tipteki bir km bularak onu mo.. 
del alıyor. 

Afiı projeleri mUsabakaya konuluyor 
ve nihayet bir tanesi birinciliği kazanı.. 
yor. Bu resme model olan Miı Barba· 
ra da İngiliz kadınını en iyi temsil eden 
tip olarak ıöhret ahyor •• 
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ki yerinde görmeyiıim cldu. Fakat bat
ka türlü de olamazdı. Saat dörtte, o, 
hali "Klenton., un evinde idi ve kalk. 
mağa da hiç niyetli görünmüyordu. 
Şüphesiz ancak ıabaha kartı yatmııtı. 
Ve o da Silzan gibi bu saatte daha ~ 
yuyordu. Profesör "Mak Peraon., un 
yanında bir içtimaa ittirak ettikten 
ıonra, arkadaşlarla yemeğe gittim. 

Orada Universiteye dair konuıuldu. 
Yetmişine basan rektör Spcnserin, te. 
kailtlüğünden bahsedildi. Sonra her
kesçe büyük bir riyaziyeci, dürüst ve 
çok sevilen bir adam olan "Fi.ip,, in 
bu mevkie gelmesini istediği söylen.. 
di. 

Yemekten sonra, ''Klenton,, la bir
likte uzun bir yürüyüı yaptık ve niha.. 
yet, bugünkü muvaffakıyetimi müjde.. 
lemek için Linkoln cadduinin yolunu 
tuttum. 

ltanmı evde bu'amayııtQ biiyük bir 
hayrete düştüm. Bizim zenci kız Razi. 
ta, Madamın bir saat önce çıktığını 
söyle~. "Vestmut,, ta. kanmın, bea.. 
alz bir )'ere çıkmuı pek Hyrek pyler .. 

maa mecbur etmelidirler. İhtimal, ılr .. 
ketler bu gibi aeferlerden buılannda 
zarar göreceklerdir. Fakat, ortada bir 
de "menafiiumumiye" namı verilen bir 
hak vardır ve bu seferler günd\Uiin 
bıraktığı kırdan cilzi bir .laammın fe
dasile yapılabilir. 

Bir müddet evvel, Akay idaresinin 
bu ıekilde iki misli ücretle ıcferler 

yapacağı pyiası çıkpıııtı. Sonra, ne. 
dense, tatbikata geçilemedi. Bu güzel 
fikrin, fiile inkilip etmesi için tirket
lerden insaf beklemekle beraber, bele. 
diyenin harekete geçmesi lizımdır. 

Meseleyi dahill turizm bakımından 

da. mUtalea etsek yine ayni ihtiyaçla 
karıılapnz. Eğlence yerleri umumiyet. 
le geceleri faaliyete geçerler. Bu yii%. 
den geç vakte kadar eğlenen, batka 
bir ıehirden gelmiı vatandaı, oteli
ne yahut evine dönebilmek için mu.. 
hakkak otomobile binmek mecburiye. 
tinde kalır. Ya, gittiği yer deniz apn 
ise, o zaman ne yapım? 

Bilyilk.dereye gitmiı bir vatandaı, 
son otobilsll kaçırdı mı 3 - 4 lirayı 

gözden çıkarmak mecburiyetindedir. 
Bütün bunlan nazan dikkate alarak, 

gece yanımdan sonra da nakil vasıta. 
lannı sefer yapmağa mecbur etmek 
limndır. 

A. N. 

( Kısa haberler ) 
·---
• Dnn gfimrnk ve inhisarlar vekA.letlnden 

bütün gümrük dairelerine ve İstanbul ba'9 
müdürlilğilne bir tamim yapıJmı~; Hollan
da ticaret anlaşmasına baAh A. listesinde 
vekiUer heyetince yapılmı~ deAişiklik bil
dirilmiştir. 

• Tiftik piyasası, bu hafta zarfında dur
gun ve alışsız olarak geçmiştir. Buna ha'9 
hca sebep olarak merkezi Avrupada siya. 
si hAdiselerin devam etmekte bulunması 
gösterilmektedir. 

• Galata rıhtımı ftzerlnde inşa edilen ye
ni yoku salonunun harici kısmı tamamlyle 
ikmal edilmiştir. Salonun dahili tertiba
tı tein hazırlanmış olan proje de Deniz
bank tarafından aynen kabul eclildilinden 
pek yakında salonun lezyinalının yapılma
sına geçilecektir. 

Beşiktaş Vakıf Akarlar İdaresinden: 

KİRALIK APARTIMAN, EV VE DÜKKAN 
7l/l numaralı apartıman ve 25 numaralı 

evle 15, 20. 21, 2•, 28 numaralı dükkAnlar 
acık artırma suretiyle kiraya verilecelin
den isteklilerin 21 Eylül 938 çarşamba gü
nü saat on yediye kadar Beşiktaşta Aka
retlerde 54 numaralı Mütevelli Kaymakam• 

lıAına müracaat etmeleri. 

Çeviren: H. S. O. 
den.dl. Atııveriı için bile, ingilizcesi
nin bozuk olması yüzünden, benim 
vücuduma muhtaçtı. Yok eğer bir zi. 
yaret maksadile çr'kmıı olsaydı, yerli 
Adetlere g~re, bana yoldatlık etmeaı 
1izundı. 

Bütün bunlarla beraber, evde bu.. 
Iunmayııı, beni meraka dütürecck bir 
hadise değildi. Çünkü burada bu mu.. 
bitte hiçbir vaka çıkamaz. B;nim de 
itim vardı. Gelecek ay, Şikagoda ''Fran. 
ıız ahlikçrlan., na dair konferanslar 
vermem isteniyordu. Bunlan hazırla. 
nıak için çalı§ınağa kcyulduın. 

SUzan saat beıte geldi ve daha ilk 
cümlesin.den, anladım, ki bütün hırçm
hğı iiıtilndedir. Bu halini, dün akpm. 
ki taı'itmlığımua verdim ve nqeli bir 
tavırla: 

- Görüyorsun ya, cicim, dedim; 
biz evde oturmaamı ıeven, erken ya.. 
tıp erken kalkan evcimen Fraıısu bur. 
juvalanndanız... Bu yabancı gençler .. 
le kanfacak halde değiliz. BiltU.n bun.. 
IJr ~ çabpal tarmnıu ve sedye. 
mise UJIDUJW,. Ama fUllU da IOJI,._ 

·Muhtar gUmOIOrken 

örümcekler 
Yuvaları bozu onca 

Uf kelendl ıer ve ••• 
Litvanyada Kovno eehrl civan kar 

terinden bir.inin hekimi. birdenb 
müşterilerinin çoğalması Jtareısm 
§a§rrıp kalmıştrr. Her gün bir çok ki 
~ tedavi ile meşgul olan ve mutat
tan. çok daha fazla para Jrannan kÖJ 
hekimi, tedavi için gelenlerin bir nr 
v1 örümcek taraf mda.n sokulmue ol 
duğunu görmtl§tür. 

Geçende ayni köyiln ınuhtan 31· 
m~, _göm~ töreninde sade o köy ..,. 
halısı değil, civar köylerden bir çok 
kimse de hazır bulunmue, köyün ktl· 
çille mezarlığına gitmi§tir. Tam papu 
tabutun üstüne el uza.tıp ta haç ifa• 
reti yaparak takdiste bulunurken, ma• 
temliler arasında bir panik çık:mıetn'. 
Merasimde hazır buluna.n.Ia.rdan biri. 
toprağın içerisine bir tünel gibi 111.&e 

nan bir örümcek yuvası lberine bar 
mıştı, bunun üzerine de örllmcekler ~ 
kelenmiş, kafileler halinde yil.zlercm 
birden dışarıya frrlayıp merasime if
tirak edenler tı.zerine sıçranu11ar, hep
sini de, bazılarmı tekrar tekrar olmak 
ftzee sokmU§la.rdrr. Yalnız papaza do
kunmamışlardır, bu cihet de · aynca 
hayret uya.ndırmı3 ve tefsirlere yol 
açmıştır. 

Merasimde hazır buluna.nla.rdan ba.· 
zıları, en akıllılan, derhal oradan ko
p kop uza.klaşmıılar, birkaçı, ölenin 
mezarı üstünde bırakmak üzere ge
tirdikleri çelenkleri kalkan gibi kulla· 
narak kendilerini korum.ağa çalıımır 
lar, çelenkleri etrafa savurmuelar ve 
bu suretle de zaten öfkeli örümcekleri 
bilsbütün hiddetlendirmi§lerdir. 

Milcadele. hayvanların insanlara kar 
il zaf erile neticelenmi§tir. Sokulanlar
dan bir kısmı kiliseye sığuımıe, bir 
kısmı da köye kapağı atmıştır. Ap.
ğı yukarı 40 kişi, örümcek sokmasm· 
dan ağır ve hafü yaral&n.mı§, hekim 
tedavisine muhtaç bale gelmiştir. Ba· 
zıları da ehemmiyetsizce berelenme 
kabilindeıı sokuşlar.la, ucuz kurtu.lmut 
larclrr. 

Şimdi ha.atalar, ı:,- · beklenllmiyen 
hücumla para kıran •• yUn fakir he
kiminin evnide ımı bekliyorlar, teda· 
v1 olunuyorlarmıf, işin bir ciheti de, 
bu köy hekiminin admm "Yılan., ma· 
nasma gelmesidir. 

( teni !\ f'şrıyaı ) 

Modem Türkiye 
Bu haftalık mecmuanın 30 uncu sayın 

dolgun münderccatla çıkmıştır. Bu sayıda 
mütenevvi birçok yazılar arasında Abidin 
Daverin, Muharrem Feyzinin, Ziya Şaki
rın, CelAI Ergunun, Aka Gündüzün Salt 
Keslerln çok dikkate şayan yazıları, 'orhan 
Uralın güzel bir karikatfirü vardır. 

yim, ki geceki yorgunluğa rağmen 
"Balzak,, m siyaseti hakkındaki 'kon. 
feransım fena olmadı. Talebe pek mcm. 
nun görünüyordu. 

Silzan milatehzl bir tavırla: 
- Ya MUriyel Vilton? •• dedi, o da 

tenden memnun oldu mu? •• 

- Müriyel Vilton, dene ıetme.. 
mitti, Silzan. Oyle aanıyorum, ki o da. 
uykusuz geçen bu geceye dayanamadı. 
Zaten bu türlU eğlenceler, herkes içia 
11hhate muzır ıeylerdir. tnsan, gece 
mahUUcu değil. Yqadıkça daha iyi 
byOr"um, ki erken yatıp erken bllDo 
mak, saadetin iki aımdır. 

Silzan, garip bir acthkla: 

- Beni, Şilcagodald dinleylcUerla 
yerine mi koyuyorsun? .. Dedi. Bu evde 
riyaklrlık etmene, inanmadığın W1an 
a<sylemene Ulzum yok. Seni bu mOraL 
tikten affediyorum. 

Kanmla arada sırada çe'kiıtiifmlzl 
size ıiSylcmiftim. Fakat böyle dtlt
manca Jconuıtuğu pek nadirdi. Yiirine 
hayretle bakakaldım. 

Süzaıı, ppkaaıru çıkararak: 

- Senin ahllk deni vermeğl tize. 
rlne alışm maskaraca bılrJey. Kilrailde 
bir aziz temizlili tulayarak ve o pek 
iyi becerdiğin riyak1rh'kla. içinden 
•'Milriyol Vilton,. la Şikagoda naıd 

bulupcapnı tasarlarken. llenıe Uıtiru. 
Iannı yenmeleri lUzıımundan bah9ede. 
eebbı. '(bbR M'j 
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Henlayn işgal emri verdi 
(Baş tar.alı 1 inci sayfamızda) 1 

•anlacağız ve gönüllü Stidet Alman-
arı ımifrezeleri teşkil edeceğiz. 

Londra. 17 (Hususi) - Berlinden 
önen Başvekil d ün gece dokuz bu. 

ta saraya giderek kral tarafından 

bul edilmiştir. 

Diğer taraftan, Lcrd Runciman da 
ukingam sarayına giderek kral tara

dan kabul olunmuştur. Kral Corç, 
gvekilin Bertin. lordun Prağ temas. 
hakkında maliımat almıştır. 

Lord Runciman, dün akşam bulun· 
uğu bir beyanatta, Pragdan başveki
n emri üzerine Londraya döndüğü.. 

il ve tekrar gidip gitmiyeceğini bil. 
ediğini söylemiştir. 

Çemberlayn Hitlerin tasavvurlarını 

ildiği ve Lord Runciman da Benesin 
anaatlerine vakıf olduğu için dün 

ama doğru aktedilen nazırlar top. 
tısı esnasın.da hazar bulunanlara va

yet olduğu gibi izah edilmiştir. 

1NG1LTERE REYiAMA RAZI 
OLACAK MI? 

Geçen pazartesi gUnil İngiliz na· 
1arınm plebisit yapılmasına itiraz; 
·ı oldukları malfimdur. 

Emniyet vadisinde temin edilecek 
enfaatlerln bükQmeti bu tarzı hare. 
etten vazgeçirmeğe kafi gelip gelmi.. 
eceği keyfiyeti suale gayan görill. 

snektedir. 
Bugün bu hususta sarih malQmat 

atmması 'kuvvetle muhtemeldir. 

ALMANYANIN TEKL1FLER1 
Londra, 17 (A.A.) - Daily Exprcss 

pzetesinin aiyast muharriri yazıyor: 
"'Berhıtesgaden görüınıeleri esna • 

~da tesbit ve Hitler tarafından tas. 
Yip edilen plan, söylenuiğine göre, 
ıu noktaları ihtiva etmektedir: 

1 - Nüfusunun yüzde ellisi ve da· 
ha yukansı Alman olan Südet mmta. 
)alarını Çekoslovakya Almanyaya ter. 
kedecektir. 

2 - Nüfusu mühim bir akalliyetinl 
ihtiva eden fakat yüzde elli nisbeti 
bulmayan mın~rda 1:4 ıxı,uhtar 
Jauıtonlar sistemi ihdas edilecektir. 

3 - Yeni Çekoslovak hudutları, A1. 
ananya, Macaristan, Romanya, Yugos.. 

ya ve Polonya tarafından teimnat 
.ıtına alınacaktır. 

4 - Bu hudutlann emniyeti ayni 
samanda İngiltere, Fransa ve İtalya 

tarafından da temin ~dilecektir. 
••• 

Paris, 17 (A.A.) - Petit Parisien 
ıazetesi, Romadan ve Berhştcsgaden
tien aldığı malOmata istinat e~erek 

Hitlerin, Çekoslovakya baklandaki prc
!esinin üç noktaya .dayandığını tahmin 
etmektedir: 

1 - Almanlarm ekseriyette bulun. 
~uğu mın~akalann, plebisiti snüteaki. 
:ben Südet belediye reislerinin kontro. 
Ju altında (serbest hilkümlere) t!bi 
tutulması. 

2 - Südetlerle Çeklerin karışık bu. 
Sundukları muhtelif kantonlarda Çe • 
froslovak cümhuriyetinin çerçevesi L 
5inde federatif bir sistem ihdası. 

3 - Bir komisyon tarafından tah.. 
alt edilecek olan yeni Çekoslovak bu. 
lutlarrnın Almanya da dahil .clma'k 
tlzere be~ büyük devlet tarafından tc.. 
minat altına alınması.,, 

"KAHRAMANLIK GÖSTERMEK 
ZAMANI GELMtŞTiR,, 

Epogue gazetesi diyor ki: 
"Gözlerimizin önilndeki hakikate 

ıoğukkanlılıkla bakalım: 

1 - Hitler, Südet memleketini fet. 
iletmek istiyor, 

2 - Çekler, buna mani olmak istiyor
lar, 

3 - Biz Çekoslovakyanın müttefi. 
ldyiz, 

4 - İngilizler, bizden ayrılmak iste-
4!iklerini söylemiyorlar, 

5 - İtalyanlar, ihtirazi kayıtlar der. 
meyan ediyorlar. 

Fransrzlann, nihayet birleşip kahra
manlık göstermenin zamanı geldiğini 
antamalan için fazla birşey s&ylemeğe 
lüzum yoktur.,, 

BENEŞ REYlAMI KABUL 
ETMİYOR 

Oeuwe gazetesinde MMe. Tabouis, 
fÖyle yazıyor: 

"Gece ge~ vakit Lcndrada s<Syten. 
diline gm, Lord Runciman, Beneı· 

den plebisiti kabul etmediğine dal( ' 
bir mektup getirmi§tir. 

Ordre gazetesi §Öyle diyor: 
''Eğer Führerin talepleri, yapılan 

tahminlere tevafuk ediyorsa, bu talep
lerin bir taraftan Fransa ile İngiltere. 
nin milli menfaatlerile, diğer taraftan 
orta A vruparun menfaatlerile kabili 
telif olduğunu kimse iddia edemez.,, 

Populaire gazetesinde Leon Blum 
şöyle yazıyor: 

"Hitler tarafından meeelenlıı aa. 
11nda alınan vaziyet her türlü uzla.J
ma fikrini uzaklaştıran son bir h!d ma.. 
hiyetinde olabilir. Hitler. bilhaEsa ver
diği karar.dan doğacak neticeleri evveL 
den kabul etmiş gibi görünüyor. 

Fakat sUlhfıervtr milletler ''ne olur. 
sa .clsun,, demiyorlar. Bu milletlerin 
adalet yolile sulhu kurtarmak husu. 
sundaki gayretlerini hiçbir gey kırma
malıdır.,, 

ÇEMBERLAYN1N DUŞttNDUGO 
Belgrat, 17 (A.A.) - Haritt .siya. 

set icmalinde Samuprava gazetesi, bil
hassa §(>yle yazmaktadır: 

"Almanya gibi en dinamik ailfiltlan 
bulunan bir memleket, hakkını Millet. 
ler Cemiyetine istida ile müracaat et. 
meden talep ettiği zaman, İngiltere 
başvekili bu memleketin tefinin yanı
na giderek aon sözü onun ağzından 
ititmeği kendisi için bir vazife telakki 
eder. 

Çcmberlayn, vicdanına kaqı ıu ıu. 
ali soruyor: Oç buçuk milyon Sildet al
manını Vilsonun demokratik prensip
lerine uyarak karar vermekten menet. 
mek için bütün Avrupa kıtamu ateşe 
vermek ve kana bulamak doğru mu. 
dur? 

Harp veya sulh, §Üphesiz, Çembe:
laynin Hitlerle yapacağı mül!kat neti.. 
cesinde edineecği kanaate bağlıdır. 

Çi.lnkil İngiltere başvekili Führer ile, 
A vruparun başlıca dört amilinin culhu 
idame etmesi meselesini ve Almanya.. 
nm istikbalde Çekoslovak devletinin 
mevcudiyetini teminat altına alarak 
hudutlarına riayet edip etmiyeceği me. 
selesini görUıecektlr. 

"ÇEKOSLOVAKYA HARtTADAN 
SiLtNMELt !., 

Berlin. 17 (A.A.) - Hava• ajan
sının muhabiri bildiriyor: 

Bu sabah çıkan bütün gazeteler, Be
nese ve Çekoslovak demokrasisine §id
detle hücum etmekte ve son .derece 
tahkiramiz bir lisan kullanmaktadır • 
lar. 

Volkischer Beobachter gazetesi, Be. 
nesin Avrupa sahnesinden çekilmesi 
vaktinin geldiğini ve başında bulun -
duğu devletin de Avrupa haritasından 
silinmesi lbım geldiğini yazmakta. 
dır. 

Diğer cihetten hücum kıtalanrun 
milislerine hitaben neşrettiği bir be -
yannaınede Göring, bunları Alman mil. 
letinin demir ihtiyacını 'karşılamak Ü· 

zere demir parçalarını toplamağa da
vet etmekte ve demiri en kıymetli mad
de olarak tavsif eylemektedir. 

"HARP PATLAR ... ,. 
Londra, 17 (A.A.) - Bl\tün ga. 

zeteler, kuvvet istimali euretile mese. 
lenin halline teşebbüs edildiği taktirde 
bir harp patlayacağını ve lngilterenin 
de bu harbe sürükleneceğini tahmin 
etmekte müttefiktirler. 

Times gazetesi başmakalesinde şöy. 
le yazıyor: 

"İngiltere hükUmetinin çüte hedefi 
tam bir sa.rahatla taayyün etmiştir: 

Acilane bir hal şekli bulmak fakat ce
bir istimaline te~ebbüs edildiği taktir. 
de bütün kuvvetile buna mani olma. 
ğa hazır bulunmak.,, 

Manchester Guardian, plebisitin Çe. 
koslovakyamn mahvolması demek 01-
.duğunu ve Çeklerin kendilerini müda. 
faa etmeden topraklarınm ellerinden 
gitmesine hiçbir zaman razı olamıya
caklannı yazıyor. 

Daily Telegraph diyor ki: 
"Hitler, taleplerini tefsire mahal 

kalmayacak bir şekilde ve müddet ta. 
yin ederek bildirmiştir. Alman mah. 
felleri Çemberlaynin da hiç §Üphe hı. 
rakmayacak bir lisanla Hitlere mese. 
lenin halli için kuvvet istimal edildi
ği taktirde ingilterenin de kuvvet is
ti~ ederek mukabele edeceğini tasrih 
ettiğini itiraf etmektedirler.,, 

ALMANYAYA GEÇEN 
SUDETL1LER 

Bertin, 17 (A.A.) - Alman istihba.. 
rat bürosunun Dresdenden alıp neşretti 
ği bir habere göre, Almanyaya geçen 
Sildetlilerin miktarı 23 'bin kitidir. 

SUDET PARTtSlN1N YENt 
MERKEZİ 

Berlin, 17 (A.A.) - Egerden aldı.. 
ğı bir telgrafa müsteniden Alınan is. 
tihbarat bilrosu şimdi f eshedilmit olan 
Südet partisinin §eklini değiıtirerek 

yeni merkezini Eger' e nakletmit oldu.. 
ğunu bildirmekte ve bütün Südet §ef· 
lerinin Südet nuntakalannda kaldığını 
ilave etmektedir. 

HENLA YN TEVKİF EDİLECEK 
Ml? 

Prağ, 17 (A.A.) - Çeteka ajansı 

aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 

"Cümhuriyetin korunmasına ait ka. 
nunun cümhuriyetin emniyetine karşı 
entrika ve tehdit hakkındaki birinci 
ve üçUncU maddelerine tevfikan Hen. 
layn aleyhinde takibata başlanmıştır. 
Henlayn hakkında bir tevkif müzekke
resi çıkarıldığına dair verilen haber 
asılsızdır.,, 

PRAGDAKt TEMASLAR 
Prag, 17 (A.A.) - Başvekil Hod

za, İngiltere ve Romanya elçilerini 
Beneş de başvekil ile Fransa sefirini 
kabul etmiıtir. 

ASILSIZ BtR HABER 
Prag, 17 (A.A.) - Permisa'da beş 

çocuğu ile hududu gcçmeğe teşebbü' 
eden bir Alman kadınının nöbetçinin 
ihtarlarına kulak asmadığı içiQ öldü • 
rüldüğü hakkında bir Alman memba.. 
mdan verilen haber ;;esmen tekzip e. 
dilmektedir. 

LEHLER DE A YNt HAKLARI 
lSTlYORLARl 

Varşova, 17 (A.A.) - Cieszyn. Si.. 
lezy9 - dan Pat ajansına bildiriliyor: 

Çckoslovakyadaki Leh partilerinin 
tanzimine memur komite dün ciimhu.. 
rlyet arazisindeki vaziyet dolayısile 
Çekoslovak Silezyasmda ya§ayan Lch
lilerin Çekoslovakyadaki milletlerden 
birine bahşedilen hukuk, müsavat ve 
hürriyetlerin kendilerine de verilme. 
sini istediklerini beyan etmiştir. 

Komite, bütün Pclonya teşekkülle.. 
tinin yardımile eylülün 19 uncu pa. 
zartesi günü Katovitzde "Silezyadaki 
kardeşlerimiz,, paMlası altında bir nü
mayiş tertip edecektir. 

SULH 1Ç1N MtiTEMADlYEN 
DUA EDtLECEK .. 

Londra, 17 {A.A.) - Vestmin11ter 
klisesi başrahibi, miltekitlerin sulh L 
çin mütemadiyen dua etmelerini tc.. 
minen klisenin gayri muayyen bir za. 
mana kadar gece ve gündüz açık bu. 
Jundurulacağını bugün ilan etıniı

tir. 
ALMANYA VAZlYETt .NASIL 

GöROYOR? 
Bertin, 17 (A.A.) - Havas ajansı· 

nm muhabiri bildiriyor: 
Alman gazetelerile Alman istihbarat 

bilrosu, Çekoslovakyadaki vaziyet hak. 
kında birçok haberler ne§retmeğe 

devam etmekte ve Südet Almanlarının 
akibetini pek karanlık olarak göster. 
mektedirler. 

Bu haberlere göre, Südet şehirlerin. 
de mevtat bir ııükut hüküm sürmekte 
ve bu stlkfit ancak Çek devriyelerinin 
ve zırhlı otomc~illerir.in gürültülerile 
ihlal edilmektedir. 

Alman membalarmdan alınan haber. 
lerdc, Çek kıtalarırun bilhassa silahlı 

komünistlerden rr.ürekkep olduğu bil • 
.dirilmektedir. 

Ayni haberlere göre, mağazalar ka
palıdır ve halk evlerine kapanıp kal. 
mıştır. 

Alman gazetecileri, hükilmet polis 
kuvvetlerinin Silc!etlere yaptıkları f e. 
na muamelelerden uzun uzadıya balı. 
setmektedirler. 

Bu gazetelere göre, komünistler Al
man hududunu geçen Südet kadın ve 
çocuklarına eziyet etmişlerdir. 

Alman istihbarat bilrosu şöyle ya
zıyor: 

"Hiçbir hadise cereyan etmeyen 
yerlerde Çek gruplarının teşekkül et· 
mesi, resmi makamlann maksatları hak
kında kafi bir fikir vermel:tedir. Bu 
grupla.nn azası klmilen (kızıl muha-

Balkan ve Saadabat 
Misakı Devletleri 
OUo Cenevrede bir toplantı yaptllar 

Cenevre, 17 (A.A.) - Balkan An· 
tantı toplantısının sonunda aşağıda
ki tebllğ neşredilmiştir: 

Balkan Antantı devletleri mümeıs
slllerf, M1lletler Cemiyeti nezdtndekl 
Yunan heyetinin merkezinde toplan
mışlardır. 

Bu toplantıya, Yunanistan namına 
Mavrudls, PollUs, Polihrontyadls, 
Romanya namına Komnen, Pella, 
Kretzlanu, Türkiye namına RUştU A· 
ras, Necmettin Sadak, ve Yugoslavya 
namına da Andreht ve Subotlc işti
rak temlşlerdlr. 

• • • 
Cenevre, 17 (A.A.) - Saadabat 

Antantı devletleri mUmessmerl top
lanmışla.rdrr. Bu toplantı hakkında 

aşağıdaki tebllğ neşrolunmuştur: 

Saadabat paktını imza eden dev
letlerin hariciye nazırları, perşembe 
gUnü İran hariciye nazırı Muzaf!er 
Alam'ın riyaseti altında toplanmış

lardır. 

Bu toplantıda., Rilşttl Aras, Irak 
hariciye nazırı Tevfik SUveydl ve Af· 
ganistanın Londra elçisi Ali Muham
med Han hazır bulunmuşlardır. 

Bunlar, Saadabat paktını imza e
den devletleri allkadar eden muhte
Ilf meseleleri tetkik etmişler ve hU
k<l.metlerınln noktat nazarları ara-
sında tam bir birlik bulunduğunu 

müşahede eylemişlerdir. 

Cenevrede şlmdlkl içtima devre
sinin sonundan evvel bir celse daha 

aktedllecektlr. 

fız) teşkil!tma mensup kimseler ve 
komünistlerdir. 

LONDRADA DÜNKÜ KABİNE 
TOPLA.J.'lTISI 

Londra, 17 (A.A.) - Bu sa.ba.h sa.
at 11 de toplanan kabine, müzakere .. 
lerlne öğle yemeği için fasıla verdik· 
ten sonra saat 15 de tekrar toplan· 
mış ve 17.40 a kadar müzakerelerine 
devam etmiştir. 

Başvekil Cemberlayn, kabine top
lantısından sonra, lşci partisi mUU 
meclisinin bir heyeti murahhasasını 
kabul etmiştir. Bu muta.katta hari
ciye nazırı Hallfaks da. hazır bulun· 
muştur. 

VERİLECEK KARAR 
Parls, 17 (A.A.) - Havas Ajansı 

blldlrlyor: Yarın L ondrada. yapıla· 

cak müzakerelerin esası ha.kkında 

Parlste rcsmt pek az malümat var· 
dır. 

lnglllz nazırları, diin akşam uzun 
müddet ve buglin de bütün gün Ber· 
hştcsg:ı.den mUliikatınrn neticeleri 
hakkında uzun milzakerelerde bulun
muşlardır. Öyle zannediliyor ki, İn
giliz kabinesi, yarın, Fransız na
zırlarına tevdi edilmek üzere bir ta· 
kım teklHler hazırlamakla meşgul 

olmuştur. 

Daladier ve Bonnet, Parise döner 
dönmez, Fransız kablnesl Relslcum
hurun riyaseti altında toplanacak· 
tır. 

• • • 
Londra, 17 (A.A.) - Eğer yarın 

mtizakereler erken biterse, Fransız 
nazırları, hemen akşam uzerl Parl
se döneceklerdir. lnglllz kabinesi, 
pazartesi ~ünü sabahleyin toplac.a
ca.k, İngiliz • Fransız müzatereleri
nln neticesine müttall olacak ve Hit
ler nezdinde Cemberlaynln yapaca• 
ğı teşeb büsti kararlaştıracaktır. 

:MACARlSTANIN PROTESTOSU 
Prağ, 17 (A.A.) - BugUn neşredl· 

len bir tebliğde, Macar elçisi, saat 17 
de hariciye nazırı Kroftayı ziyaret 
ederek Macar hududunda Çekoslo
vakyanm askerl tedbirler aldığını 
beyan oderel{, bunu protesto ettiğl 
b11dirilmektcdlr. 

Kofta, mezknr tedbirlerin normal 
mahiyette olduğunu ve Macarlstana 
karşı hasmane blr hareket olarak te· 
Hl.kki edilemlyeceğini söylemiştir. 

İNGlLTERE MEMNUN OLMADI 
Londra, 17 (A.A.) - Südet Al

man partlsınln feshi, salA.htyettar İn
giliz mahatllinde pek iyi bir tesir bı
rakmamış olduğunu D. N. B . Ajansı 
istihbar etmektedir. 

Çemberlaynin buhrana musıtha-

Balkan oyunları 
(Baı tarfl./ı 1 inci aauiaınızda), 

daha fazla puvan kazanarak birinciliği 
alacaklarını Umit etmektedirler. 

Belgrat ıefaretimiz dUn saat 17 de 
atletlerimiz ıerefine bir çay ziyafeti 
vermittir. 

Atletlerimizi bizzat aefırln:ıiı Bay 
Hayaar Akkay, müste§CU" B. Şefkati 
1stinyeli ve ıefarethane cr'kam karşı

lamı~tır. 
Sefir Akkay, bütllrı atletlerlmizle 

ayrı ayn göril~mUıtür. 

Yağmur 
(Ba1 tıu:a/ı 1 inci sayfamızda), 

memi§ ve ehemmiyetli bir hasar kay. 
dedilmemi ;tir. 

Yalnız yağmurun hennz toplanma. 
mıt olan pamuklara mühim nis'bette 
zarar verdiği anlaşılmaktadır. 

Çiftçilerin söylediklerine göre, he. 
men umumiyetle ldevland cinsi pa. 
muklardaki zarar ve ziyan yüzde yet
mit be§ olarak tahmin edilmektedir. 
Zira bu cinı pamuk kozalan, henilz 
açmıt ve toplanmamıt bulunuyordu. 
Bu vaziyet kar§ıımda çiftçi derin bir 
endiıe içindedir. 

Gelen haberlere g5re, yağmur mm. 
takanın her tarafına yağmıı ve dat .. 
tarda bazı yerlere yıldırım diltmJ.if• 
tür. 

ne bir tarzıhal bulmak için çalrştığı 
blr sırada, Çekoslovak hUkftmettnln 
bu kararı münasebetsiz telA.kkl edil
mektedir. Vaziyetin çok fena bir şe
kilde vahimleşmesinden korkulmak· 
tadır. 

ALMAN BA YRAGINI YIRTTILAR 

Prağ, 17 (A.A.) - Almanya elci· 
lftl matbuat ataşesi ile diğer bir me
muru bu sabah otomob111e Eger•e 
giderken, SUdet mıntakalarında oto
moblllerl durdurulmu, ve otomobll· 
deki bayrak yırtılmıştır. Fakat oto
mobildekilere hiç bir fena muamele 
yapılmamıştır. 

Saltlhlyettar mahafilde, bunun 
mUesslf blr ha.diseden ibaret olduğu 
beyan olunmaktadır. 

ÇEKOSLOVAKYA PROTESTO ETTi 
Bcrlln, 17 (A.A. - Havas): - Çe

koslovakya orta elçiliği dl.in ve bu sa
bah Alman hariciye nezareti nezdin· 
de iki teşebbüste bulunarak, Alman
ya.da birçok Çekoslovak tebeasmın 

tevkifini protesto etmiştir. Bu tev
kif edilenlerin nerede hapsedildikle
ri belll değildir. Kendilerine elçUlk
leriyle görUşmeğe müsaade edilme
mektedir. 

HEYECAN ARTIYOR ... 

Buda.peşte, 17 (A.A.) - Presburg
dan buraya gelen haberlere göre, 
Çekler tarafından alınan askeri ted· 
btrler üzerine, bu şehirde heyecan 
gitgide artmaktadır. Mahkemeler, 
işlerini tatil etmlşlerdlr. Mektepler 
de kapanınıştu. Çek memurlarının 
aileleri ekseriyetle şehirden ayrıl· 
mışlarchr. H!diseler çıkmasından 

korkulmaktadır. 

F'RANSIZ BAŞVEKİLİ LONDRAYA 
G1D1YOR 

Paris, 17 (A.A.) - Londraya gi
derek tnglltz devlet a.da.mlariyle gö
ril!3meğe davet olunan ba.şvekll Da
ladier '\'e hariciye nazırı Bonnet, ya
rın sabah saat sekizde tayyare Ue 
Londraya hareket edeceklerdir~ 

Musolini 
BugUn nutuk 
s6yliyeeek 

Roma, 17 (A.A.) - Yarın Musoli. 
ni, büyük bir siyasi nutuk söyliyerek 
ttalyanm büyük Avrupa meseleleri 
karşısındaki vaziyetini tasrih edeeck.. 
tir. 

Siyasi ve diplomatik mahafilde, bu 
nutuk, derin bir ala'ka ile beklenmek.. 
tedir. 



lzmlr baberlerl ·: 
KORO 

ABONB TARl.FESl 

Istanbal Bölge Sanat Oku!u Artırma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Tirede bir cinayet oldu 
lltmlektı Munltlteı 

içinde dıııntlo 

161 &..., 

Neli Hlktarr F17au EK.T.G.8. 1LK. T. Şekli 
K11. 8. 'U. K. 

Eve g·iren bir hırsız 
öldürüldü 

AJlık H 
l a1hlı: 280 en • 
1 aylık 47r, 820 • 
Yıllık uoo 1800 • 

Tartreslndea Balkan Blrllıll tela 11d• 
otuı kurut dilşQJllr. Poata btrllAine ıtr· 
ml1en yerlere ıydı )'etmlt beter kurut 
zammedilir. 

Salca 
lnce tuı 
K, ıotan 
Yumurta 
Patateı 

Beyaı: peynir 

'00 Kc. 26 
1800 •• ' 50 
uoo .. 6 60 
30000 Ad 1 80 21/9/938 182,93 .l~ık 
6000 Kı. 7 Çarşamba 

1800 .. u SaatU 
•oo 61 

lzmir. (Huawd) - Tirede, Turan 
m.ahallesinde, hırsızlık yüzünden bir 
cinayet olmuş; urgancı Ha.san ismin
de blrl, evlne girerek keten çalmak 
isti.yen bir hırsızı kendini müdafaa. e.. 
derken öldürmüştür. HA.dise ~yle ce. 
reyan etmiştir: 

ra. tız.erlnde bir Jruruoluk fa11k görül· 
müştUr. Havaların böyle deva.mı tak
dirinde piyasa.um daha yükseleceği 
muhakkak sa.yılınalrtadır. 

Belediye aeçimi 
lmıir, (Hususi) - Belediye aeçtmL 

Abone lı:ıydını bildiren mektup " 
lelsraf Ocretlnl, abone pııraııoın poatı 
'f'I)'& bankı ile 1oııımı llcrellnl idare 
kendi Ozerloe alır. 

Tllrklutnfn heı poıto rntrkerlnd• 
TWHUN'o abanı uaıılır. 

Kaşar 

Sabun 
Zeytlnya.tı 

Zeytin taneıst 

f nek 11tıtt1 
Blllv.yoğurdu 

Klae. .. 
Keameteker 

.. 
uoo .. 
2000 .. 
1500 tJ 

l uoo ,. 
2000 " 800 Ad. 

5000 Kg. 

H 
n .. 166.90 .. 
36 

u 
20 60 .. H,i5 u 

6 

29 .. 108,15 .. 
40 ., 

Urgancı Hasan, imal!tbaneaindeki 
.foinl bitirdikten ııonra. evine gitmi§, ke 
ten elyafı depo edilmi~ bulunan oda· 
smda uykuya. dalmı~ır. Bu sıra.da e.. 
ve giren Ali Postal namında bir hır
.sız, elyaf çalarken gürültü yapmJ§, 
Hasanı uyandınnıştır. 

n.iın, iki birlnciteşrln pazar güntl ya,. 
pılması kararlaştırılmıştır. Geçen se.. 
ne on gUnde yapılan ve herkes reyini 
kullanamadığı için bir müddet de U· 

ı:atılan &eçi.m, 'bu defa bir günde yapı- 1 Vr'~~""""'"" 

la.ca.ktrr. ı 

EGE TİYATROSU 
~uri Genç ve arka
rlaşları 18 Eylill p:ııar 
akşamı Yenişehir Aile 

Datlıç ett uuo .. 173.50 .. 

Hırsız, yakalanmaktan korkarak bı· 
çak çekip Hasanm üzerine saldırmış, 
fakat kuvvetli olan Hasan, Postalın e. 
llnden bıçağını kapmış ... 

- Haydi buradan defol, beni belAya 
so1<ma. Hırsızlık yaptığım herkese i
lan etmiyeyim ! diye Postalı kovmuş
tur. 

O ise, Hasanm bir aralık ar kasma 
dönmesinden istifade ederek belinden 
ikinci bir kama çıkarmış. tekrar Hı., 
8a.na saldırmıştır. Hasan, biraz ~vvel 
aldığı bıçnğr, kendini müdafaa mak. 
&dile sallamış ve Postalı sol bacağı· 

Ayrılan seçim komiteleri faaliyete 
geçmiş, lizmıgelen tedbirleri almış 
bulunmaktadır. Belediye memurları ile 
hariçten bu vazifeye alınanlar, seçim 
defterledni ve fişlerini tanzim etmek. 
tedirler. 

Fuar kapanıyor 
1zmir, (Hususi) - İzmir fuarı, 20 

eylül sah günü akşamı. geceyarısmdan 
sonra saat 2 de kapanacaktır. Belediye 
ve fuar komitesi reisi Doktor Behçet 
Uz. bu münasebetle bir nutuk irat e
decek ve fuarın gördüğü alakayı, ge.. 
Iecek yıllar için neler hazırla.nacağını 
söyliyecektir. 

bahçesinde: 
CİNAYET GECESi 

Sabriue Toksu 

Üsküdar Hukuk H~kimliğinden: 
Anastaıı Dimitrinln Beyo~nda AAace• 

me 18 No. da mukim iken adresi mechul 
bulunan sarraf Yanl veledi Yani aleyhine 
ikame eylediği taı;hihi kayıt davasının ca
ri muhakemesi neticesinde bakmak şarll
lc Cernğ edilen Kndıköyünde Osmannlta 
m:ıh:ıllcsinin Karakolhane sokağında Uin 
7 No. hı hanenin davacı Anastas Dlmitrt 
namına ta~hihi 2-6-938 tarihinde karar 
nrilmiş, ilanname ile ilAm sureti divanha
neye asılmış olmakla gazele ile de keyfi
yet iliin olunur. (V. P. 2611) 

Okulun ma7ı11 939 sonuna. kadar yukarıda. yazılı 15 kalem erzakı ek
siltmeye konulmuotur. ~kısııtme Ca ğaloğlunda Yükselt Mektepler lıluha.-
sebeclUğl binasında toplanan komlayo nunda yapılacaktır. Eksiltmeye glre .. 
cekler U90 No. kanunun 2 ve S 1ln cU maddelerinde yazılı •artları halı 
olmaları ve tıcaret odasının 938 yılı belgeslnl ta111malan llzımdır. 

Ekslltmeye girecekler belll gün ve aaatte ıöıtt gecen muhuebeclllle, 
ve 11artnameyt görmek isttyenler oku la başvurm&ları Uln olunur. 

Deniz Levazım Sattnalma 
Komisyonu ilanları 

(6178); 

ı - Tahmin edilen bedeli 8760 lira olan 87600 kilo ekmek 24 eybll 938 tari. 
hine rast1ıyan cumartesi g(lnü saat 12,30 da kapalı ıarfla alınmak Qzıere münakasa· 

ya konulmu§tur. 
2 - Muvakkat teminatı 657 lira olup prtnamesi hergün komisyondan param 

dan yaralamıştır. Hırsız, daman ke~ mm 
::~ö:ü:t~~. kan zayi etm~ ... . ! ~·· {ı ım rmntrt! ın.[?! Hıç yoktan katıl olan Ha.san zabıta. 11!!!!•~·-~!l!~!!!!!!!!!!-!!•!•!•!-!!!!!!~!!!~~·~·!-~~-~·!-li~·!~ 

olarak alınabilir. 
3 - Isteklilerln 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanıim ~kleri kapa· 

lı tekli! mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar komiıyon 
başkanlıfma vermeleri. <6211) 

ea yakalanarak adliyeye verilmiştir. 

Şehir otelinin intaıma 
başlanmak üzere 

İmir (Hususi) - lzm.ir belediyesi 
nın beş senelik imar plinma. dahil blL 
luna.ıı ve Kordonda, şimdiki eeJıir ga.. 
zinosu yerlnde inşası ınuka.rrer olan 
mehir otelinin yapılmasm& önümüzdeki 
mevsimde başlanacaktır. Belediye re· 
1sl, !zmire gelecek turistler için yeni 
otel, gazino ve restoranm 939 aeııe.. 
alnde ikmali için çalıfnla.ktadır. 

Büyük şehir otell 140 yataklı olacak 
Te 400.000 liraya. m&l olacaktır. Yeri. 
elpdik~ ~ehir gazinosunun bulunduğv 
yerdir. Bu otelin, gazino restoranmm 
plim ve maketini yapan Güzel Sanat.. 
lar Akademisi profesörlerinden B. A
rif Hikmet maketi getirerek belediye 
fen heyeti önünde izah etmiştir. 

Bek-diye reisinin başkanlığında top. 
lanan belediye in~aat heyeti maket ve 
avan projeyi tetkik ederek muvafı»' 
bulmuştur. lnşa edilecek şehir oteli, 
yalııız Türkiyenin değil, Balkanların 
da. ne güzel, milreffah. konforlu otel 
olacakttt. 

Otel her odasında banyo ve genif 
bir balkon, ile sıcak suyu cami olacak 
t.Ir. Otelin bir bahçe gazinosundan m7 
ada, beşinci katm Uzerinde bir de ge 
11.lş teras gazinosu bulunacaktır. Ote-
lin lokantası orta. katmda. olacak, ikin 
el Kordona. rastlıyan arka. kısmmdı 

bir garajı, küçük lokantası, dil.kkAn 
lan, berber mağazasmı havi olacak 
tır. 

Belediye 20 otobüs alıyor 
lzmir, (Hususi) - Belediye, gehlı 

dahilindeki bütün otobtls hatlarına ken 
di otobüslerini iı;ıletmeğe ve bunun iç~ 
20 otobüs daha satm almağa. karar 
vermiştir. Bu otobüslerden tıeşi turist 
n:ıkline mahsus olacak; §ehrimi7.e ge
lecek seyyahlar, bu otobüslerle civar 
kazalardaki harabelere tn.~macaktrr. 
Otobüslerde.1 ilk gelecek onu, Eşref. 

paşa. Güzelyalı hatlarına tahsis edile. 
cektir, 

O züm piyasası 
İzmir, (Hususi) - İhracatta esas 

olacak yeni üzüm standartları, Iktısaf: 
Vekaleti ihracat kontrolörlüğünce tes· 
bit edilmiştir. Bu senenin üzüm mah. 
sulü, bu haftadan itibaren yeni stan.. 
dartlar üzerinde., ihraca b~lanmıştır 
Yeni nümuneler, g-cçen senekinden dQ. 
ha üstün ve gi..~terişlidir. 

I - 16-9-938 tarihinde ihale edileceği ilan edilen 1000 adet portatif 
içki sandığının muhammen fiatı ve bedeli ilftnlarda yanlış yazıtmıetır. 

ıı - Beherinin muhammen fiatı 263.41 kuruş hesabile mecmuu muham. 
men bedeli 2634,10 lira ve mııvakkat teminatı 197,56 liradır. 

fil - Muhammen bedeldeki tashih at dolayısile açık eksiltmeııi 29-9-938 
tarihine ra.stlıyan pa-e~mbe gUnU saat 11 e talik edilmiştir. 

IV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen ~ubeden alınabileceği 
gibi i~klil~i~ eksiltme için tayin edilen gün ve saattP yüz.de 7,5 gilvenme 
parala.rile bırlıkte yukarda adı geçen komisyona müracaatları ili..n 'olunur. 
(6421) 

Cin.si Miktan 

Yazlık jeli.tin 200 kilo 
Kışlı jelatin 200 kilo 

Muhammen bedel 
beheri tutan 

L. K.S. L. K. 
-78.54: 314.16 

Muva.kkat 
teminatı 

L. K· 
23.57 Açık eksiltme 11 

40 lık çivi 2000 kilo -.15.05 301.- 22.57 Pazarlık U.30 
1 - Şartnameleri ve nü.munesi mucibince satın alınacak 400 kilo jelltln 

açı~ eksilt.meye ve 2000 kilo çivi 2-9-938 tarihinde ihale edilemediğinden 
yenıden ve pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

1 - Tahmin edilen bedeli 22t2 Ura. otan 20.000 kilo !U.t 2i eyl<ıl 931 
tarihine rastııyan cumartesi gllntı saat 11,SO da. açık eksiltme ınıretile almmak 
üzere mUna.kuaya. konulm.uetur· 

2 - Muvakkat teminatı 168 lira. llS kuru§ olup prtnameBl her gUn ko-
misyondan para.sız olarak almacaktır. 

3 - lateklilerln 2490 sayılı kanunun tarlfa.tı dahilindeki veslk&la.n hlmil 
olarak belll gün ve saatte Kasımpa§ada. bulunan komisyon başkanlığma mU. 
racaattarı. (6212) 

SV. J. P. A. Satınalma komisyonundan: 
Kilo Muhammen bedeli Muvakt teminat CiruJi lhale gUnU sa.ati 

UraK. Lira K. 
250.000 37500 281~ so Un 26.9-938 cuma 9 
60.000 21000 llS75 Et .. ,. 10 
6,500 6175 •M Badeyat •• .. 11 

400.000 ,3000 1800 Arpa ,. .. 14. 

250.000 10000 7!50 Kuru ot it " 15 
200.000 7000 525 Saman " •• 16 
700.000 7000 525 Odun •• .. 17 

Il - .Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösteril. 
miştir. 

IH - Eksiltme 26-9-938 tarihine rastlıyan pazartesi günü hizalarında 

yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alnn komfsyo· 
nunda yapılacaktır. 

Yukarda ciru1 ve miktarları ile muhammen bedel ve muvakkat teminatla. 
n yazılı yedi kalem erzak ve yem Seyyar jandarma alaymm bir yıllık ihtiya· 
cma karşılık olarak kapalı zarfla eksiltmeye konulmuetur. 

1-Kanun! şartlan haiz bulu.nmalan. 
IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen §Ubeden alma.bile· 

ceği gibi jelatin nümuneleri de görülebilir. 
2 - İhale gününden evvel muvakkat teminat paralarını Pertek maliyMl· 

ne yatırarak vezne makbuzlarmı zarflarına koymalan. 
3 - Şartnameleri komisyondan her zaman alabtlecelde:ri, V - tsteklilerin eksiltme için tayin edilen gUn ve saatlerde yüzde 7 5 ". 

venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan oİun~. 4 - Muayyen gUn ve saatte "'Ma.meki,, kıelumda alay 11&trnalma komi&. 
(6247) yonuna müracaatları ilA.n olunur. (3519) (6127) 

--~--~~~~~~--~--~~~~~..:_-
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- KURUNun .kitap teklinde roman tefrlk:laı -

DORDUNCU MAHKUM 

külleri görülUyordu. Bir elinde biçimsiz bir şemsiye 
vardı. Diğer ellnde de dört köşe bir sepet bulunu-
}'ordu. 

Mark Peters sordu 
- Bu sepette ne var? 
- Öğle yemeğim. 
- Öğle yemeğiniz ml? 
- EYet. Londra lokantaları bir hayli pabalt-

dır da ... Şimdiki halde öğle yemeğimi olsun bera
ber almağı tercih ettim. . 

Peters. polis hafiyesine oturmasını işaret e· 
dince, Alester Meknnb, şemsiyeyi, sepetl ve melon 
şapkasını bir yana koyarak, Petersin yanma gel
di ve bir sandalyay:ı yerleşti. 

Petcrs sordu: 
- Mnrplcyi bulabileceğinize emin mlslnlz ~ 

- Efendim, ~farplcy ile uğraşmak bir ihtisas 
meselesidir. Çünkü kendisi delldir. Delilerle uğ

raşmak ise, soğuklrnnlılılt ister. Bende mUvaze
n<~siz alollnra uyacak bir kafa ve tecrübe var. Hiç 

,merak C'tmeyiniz. 

- A nlaşılıror ... Ancak, şimdiki halde, mesele, 
resmi zabıtanın elindedir ... Bende ise, ·yazifeye ye· 
ni bir adam tayin etmek salahiyeti yok. 

- Zarar yok efendim. Eğer Marpleyl bulma
ğa muvaffak olursam, bu muvaftakıyetl kendi üze. 
rime de almak heYcsine kapılmam. 

- Çok güzel. Çok cömertsiniz. Fakat .•• 

DÖRD'ONCt? MAHK'OM '11 

- Pekllt, seııtn yanıb bSfDntrblynlemc~fpJ. 
- PekAlA., sentn, benim yanımda oldutunu 

r:ıerden biliyordu T 

- Evvela., bUroya. telefon etınlş. ılzlnle bera
ber çıktığımı söylemişler. Bunun tızertne ılzln a
partımanınızda bulunmam lhtlmaıtnt d11f9nerek 
orada aramış. 

- Senln benim apartımanımda olduğunu ölre-
nince kimblltr ne kadnr kızmıştır? 

- Hayır, hayır. Benim hn.Iam asri bir ka.. 
dındır. 

Ambros Kreyyln, kendt kendine bu aartlite 
giı~mekle beraber, eğer bUtUn halalar bö1le ol· 
sa:,dı, işlerinin blr hayli kolaylaşacağuıı da akbn
d ,n gec;:irlyordu. Sonra kıza dönerek: 

- BugUn öğle yemeğine beraberiz, dedi. Fa
kat lı>l:antaya çıkacak değlllz. Savoy otellne tele
fon ediniz. Buraya getlrelnler. 

- Aman ne gUzel fikir! Fakat maalesef ben, 
öğfo yemeği için eve gltmeğe ve he.lamı görmeğ• 
meeburum. Bakalım nasıl oldu? 

Con tekrar odasına döndüğü zaman, Mis Vi
tersi telefonla konuşuyor buldu. 

Mis Vlters: 
- Senl tstlyorlar, dedi. 
Ve telefonu ona uzattı. 
Konuşan adam Lord Noel'dl. O dahi Con ile 

öğle yemeği yemek ıııtedlğlnt söylflyordu. Con bir 

Son hafta. içinde üzüm mmtakala.rı· 
na yağmur düşmüş. sergide bulllllAn 
nıahsuileri ıslatm13tır. Zarar oldukça. 

ll'liJhirncedir. l\tlahsul rslar.mca nefasetini 
kaybetmiştir. Bu \•aziyet piyasada der 

hal tesirini g(.;sterm::. fi;atı::.rCa t:rc •1 
ba.şlamJ§tir. Hemen hemen her numa.. 
~~~~~~~~~~~~____:.__~~~~~~~~~-
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Kapalı zari usollıle ekalltme llAnı 

Yozgad Nafıa Müdürlüğünden: 
ı - :rozıat Tlllyet merkezinde lnta edtlecet htlk~met konatınm 

41.&00 liralık kıımı kapalı sarf uaullyle ekllltmeye cıkanlmıotır. 
2 - 129.312 Ura 19 kurut ketlf tutarlı hUk~met konağı inşaatından 

eblltme1e çıkarılan 48.500 liralık kısmının 18500 Urası 938 senesi ve 30000 
ııruı 989 eeneal tahslaatmdan Terilecektlr. 

ı - Bu it• alt prtname Te enak tunlardtrlı 
A- Ekalltme ıartnam•I. 
B - :Mukanle projesi. 
C - Yapı işleri fennt ıartna meal. 
D - Nafıa itleri ıenel ıartnameel. 

il - Huıuıt oartname. 
F - Projeler; metraJ: ketlf bDllaur. 

lıteklller bu oartnameler lle euakı 26 Ura mukablllDde Nafıa Jıltldtlr-
Jqenden verlleblllr. ·• 

4- Ekelltme 10-10-911 pazartesi aaat U de Nafıa datrealnde mtlte
.. tkll komisyon tarafından yapılacaktır. 

& - Eksiltmeye glrebllmek tein lsteklllerln 3637 Ura SO kurut mu
nttat teminat akçesl vermeıl Te bu ite mahıus olmak tlzere eksiltmenin 
7apılacağı günden IAakal sekiz gUn evvel tarlhll blr lıtlda tle Nafıa :Vekft.
lıtfnden verilecek fennt ehliyet vesikasını ibraz etmesi earttır. 

8-Tekllf mektuplan 4 üncll maddede yaıılı aaatten :bir enellne kadar 
lıioml17on reisine makbuz mukabll1n de nrllecektir. 

Potta ile ıbnderllecek mektupların nihayet 4 llnctı maddede 1azılı eaa
le bdar gelmlt olmasın dıt zarfının muhnr mumu ile l;rlce kapatılmıt ol
muı lAzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (8490 

• • 
lslaııbul Belediyesi llaııl::ırı 
Be1otıu Tapu Slcll Muhafızhğın dan: Gala tada Bereket zade yeni Arap 

eamtl mahallesinin eskl BDlbm yenl B ereketzade medresesi aokağında ~a 

No.111 ıa)Tl menkullln ldarel hususl7e namına tesclll letenllmlş ise de tapu
da kaydı olmadığından tasarrufu hak kında tahkikat yapılmak llzere aı • 9 • 
tlS tarlhlnde saat 15,30 da mahall1 ne memur glSnderlleceğlnden işbu gay
ri menkule tasarruf lddla.sında bulu nanların on gUn zarfında ellerindeki 
nıatk lle Muhafızlrta yahut ketlf ı11 ntı mah&lUnde bulunacak memura 
lftrac&atlan UAn olunur. (B.) (6593) 

l•hlr tiyatrosu tarafından neoret tlrllmekte k>lan Ttlrlt Tiyatrosu mec
J!l,DUI kaplarına konulacak UAn n reklAm iti acık artırmaya konulmue
ali. 1hı tşe -381 Ura bedel tahmin edllmlettr. Nilmunesl1le eartnameel Le
~ lıtlldllrllllUnde g0r11lebtılr. lstek1tler 200 numaralı jkanunda 7azılı 
6sta Te H Ura 68 kuruoluk ilk teminat makbuz TeJ& mektubl7le beraber 
....... pazartesi gtıntl U buçukta Datmt Enc11mende bulunmalıdırlar. 

:<B.): '.(HU>: 

Mllll Sara7lar MDdllrllilnden ı 
mı - Be1lerbe7f 1ara11 merbuta tmcıan 1&n kOşkttn BIT&, )'ağlı boya, 

.._. ye 1&lre tllmtratı kapall ıal'.f uı11ll1lı ekıılltmere konulmuetur. 
t - ;!'apılacak letn tahmin bedell 11tlı bin doknı 111ı em bir lira dok

- dMt:uruıtur. 
1-Bu tamirata mUtealUJ[ birinci keştf cetveli ile ıartnanıelerln birer 

1antıert pazardan başka her}giin Dolmababcede Mlllt Saraylar MUdUrltlğtl 
taıemtnden alınablllr. 1 

4 - Eksiltme e7lUllln 29 uncu perşembe gUnU l!aat on beşte Mllll Saray
lar MUdOrlUğU blnuında yapılacaktır. 

6 - Muvakkat ;teminat altı yUz yetmiş bir liradır. Bu paranın eksllt
menln yapılacağı saatten blr eaat evve llne kaıdar Malsandığına yatırılmış bu
lanması IAzımdır. 

S - Eksiltmeye girecek olanlar ticaret odasına kayıtlı bulunacaklar 
:n tlmdlye kadar batka )'erlerde yaptıkları tamirat işlerine dair elde ettik
leri nslkalarla bu vesikaları göstermek suretiyle eksiltme gününden ev
nl Mllıt Saraylar mimarlığından ayrıca alacakları fenni iktidar şahadetna
mealnl Te teminat parası makbuzunu muayyen zamandan bir saat evveline 
tadar tartnamede tarif edllmlt olduğu veçhlle kapalı zarf tcinde eksiltme 
heyetine tevdi edeceklerdir. (6165), 

NURKALEM 

* Kurıun ıc.lem Fabrikasında her 
nen bJıem imal edi~. 

Münaail emel>i kalemlwine ~ 
fiiktir. 

F"ıatlar ...... lcalemleı ..... 
% &O aeuzdur. 

Kurşun kalemler : 
Saperyar 
Tlmla!ılı 
!Ol • 2 MektepU 
1205 Altı derece eertllkte 
Not 

En iyi dm 
Dağdelen 15 derece aertllkı. • 
1O11 Maranps kalemi 
99 T•Jçı kalemi 

Kopya kalemleri: 
299 Ulua 
701 - '1' Yumupk 
701 - B .Orta Sert 
701 - C Sert En iyi dnı 
71 - ~. B. ~ Uç dereceli 
702 - ~. B. C. D. E. :stı renkli 
702 - 'A. B. Mavi • krrmus 
27 -'A. B. C. D. E. Deı ırenk1i 

lyi dnı 

uu 
1325 
1301 

Pasteller 
8 Renkll 

12 Renkli 
12 Renkli fyl dm 
24 Rerıkli iyi dna 

001 Kırmuı .. ~ 
Stabllll 12 Renkli iyi cins 

• 24 Renkli iyi c:lns 
Dennetocnf Oç renkli kalem 
!11 Grafit ve renkli Minlen 
231·232 Kımmı ve Mavi tebqir 
Çeıitlerimid her lartaıi,eciden 

bti,-lininia. 

Nurkalem Ltd. Şirketi 
lıtanllıul, Siıked 

MüMh'dar _.. H .. No. t • 2. 

ı~titnbul Komutanlığı 
~-i,ıtınalmeı Komi~vonu il:\n:u! 

1 
1 

1 

tıtanbul Komutanlığına bağlı GU

AD•IATICA 
SOÇ. AN. Dl NAVIGAZIONE·VENE~ZIA 

U frayaCUlan llmanlu Y apurlann iatmlert 

Plre, BrlndW. V aıecllk 11'.GROIANI 
PALESTINA. 

trenleri F. GRIMA..NI 
Triettt 

BDttln Amıı- için ebpree 
ile tellld ecSerler., PALESTIN.A. 

Fenlda 
Jlerano 
CampldogUo 

ltanla. Sellnik, Goloe, Pire. Patın. Dlana 
Ayuraııda, Brindiai. Ankona, Venedik Abbazta 

Trime 
heo 

Sellnlk. MldDU. hmfr, Pire, ltal•!!lllta. Albano 
Patru, Brindill, V enecllk, Trleetı ve.ta 

Burcu. Vama, ~teııce 

Horano 
Alb&no 
.A.bbasla 
Qulrlnale 
Campldoglld 
:v..ıa 

Fenlcla 
!)tana 

Herano 
Abbuta 
Cam~dogllo 

Qalrlnale 
Fenlda 
Dl ana 

0/0 
18/9 
SS/0 
80/0 

8/0 
nı• 111atlfc11 
8/10 

15/0 
S9/9 

8/0 
12/0 
eı10 

'1/0 .,. 
l4/D 
98/9 eıaUTctl 

91/D 
!BS/D 
B/10 

ı.~110 

'1/0 

ı•ı• 
91/9 Saat 17 df 
U/9 
B/10 

19/10 

Kumpanyamız Vene4llf tarlkUe Parls Te Londra lçln. gayet tenzn edlt.. 
mit fiyatlarla, blrletmlt biletler ita eder. 

Fazla malQmat almak lçln. Galatada Mumhane Şarap lskeleal 15·17• 
uı: "ADRtATlCA" Umumi Acentalıfına (Tel. U877·8·9) Te Beyoğlunda 
Galatasaray clvannda :Yolcu Dairesine (Tel. U686) müracaat olunur. 

Afyon Nafıa Müdürlüğünden: 
Kapalı zarf uıullyle ekalltmere konulduğu evvelce llA.n ed11en Af7on 

llıeelnde 7apılacak 40041 Ura H ku rot ke~lf bedelll lIATe pa,.,.onu n eski 
bina tadllAtı ikin.el k11ım lnıaatma lı'tekll cıkmadığından 23 • 8 • 938 tarl• 
hinden IUbaren bir ay lçlnde pazarlıkla Terllecektlr. Pazarlık için her gUn 
Nafıa MQdDrltılünde teeekktıl edecek koml17ona müracaat olunmalldır. Ek• 
alltme tartnameıl Te buna mtıteferrl dlfer enak lkl lira bedel mukabllln· 
de Af7011 Nafıa MtıdUrlDltlnden alına blHr. MuTakkat teminat 3003 Ura 10 
Jturuttur. tıteklllertn Nafıa Vek&letlnd.en 988 seııeal lçln almmıi 20000 ıı
rahk mUteahbltllk Tealkuı ve Ticaret Oduı kaJ'İt nılkatı gOstermelerl l&
ıımreldlll UAn olunur. (6798): 

~~~ hu~u~~ıı~d ve~-~J~-t--b~-l~D~~,-t--d~-l~ğ~--d----------
tartnamesl dahlllnde satın alınacak 8 an U e er ar 1 ID anı 

Muhammen bedeli 1200 kllo kofUn etinin pazarlığı 19 Cins n meTkll 
Lira Kuruı 

KaragtımrUkte Hatlcesultan mahallesi nln Löktınctıler eokağında 
Eylül 938 pazartesi gUnn saat H de ya
pılacaktır. isteklilerin belll gün ve 8&

atte Fmdıkhda Komutanlık Satnıal
ma komisyonuna gelmeleri. 

'(8585) 

eski 67 yenl U6 ve son numarataja göre 143 kapı, 61 ada, 5U 
harita No. lı 7,80 metre yUıU bulunan 117,6 metre murabbaın
da.kl Karakol arsa.sı beher metre murabbaı: ... 00 
Beyoğlunda eski Tatavla yeni Kurtu luf mahallesinin Çeıme

r-------------.,ııııı. meydanı sokağında eski 46 yent U No. 1ı 22,6 metre murabbaı 
Alemdar Sineması Karakol arsası beher metre murabbaı: O, 10 

1 _ Vala dalgaft :Yukarıda cinı ve mevkllerl yazılı arsalar htzalarındakl muhammen b~ 
deller Uzerinden parası petln verllmek şartile açık artırma usullyle ayrı ayrı 

2 - Karanlıkta uçuş satılacaktır. tsteklilerln yüzde 7,5 pey akçelerlyle 3-10-938 pazartesi gtı. 
nn saat on dörtte Mllll EmlAk MUdUrlUğilnde toplanan komisyona mUra .. 
caatıarı.,(M.) (6533) 

.. KURUN un k.ltaD aekllnde roman tefrlbaı - , 
OıkQdar Asliye Hukuk HAkimllllnden: 

DôRDttNcn MAHKttM 

ltlılkut1le randevusu olduğunu söyleyince Lord 
ZC'oetln canı ııkıldıfı, sesinden anlaşılıyordu. 

- Su halde. dedi. Akşam yemeğini beraber yi
r.-nm. Slzl görmek istiyorum. 

- PekAll öyleyse ... Akşam yemeğinde sizinle 
beraber olacağım. Ve sizi temin ederim ki, bu, be
nim iı:ln dahi zevkli bir şey olacak. 

Ye Lord Noel, telefonu kapatırken galiba: 
- Sevgilim, demişti. 

• • • 
O ııabah saat sekizde, yUz kadar amele, "Eko" 

sazeteslnln llk cıktığı binayı yıkmağa başladr. 
Öğleye doğru, binanın üst katmı yrktılar. Şim

di Uçüncll katı parcalamakla meşguldUler. Yukarı 
ta.tın gizli odası, yokedllmlştl. 

E~er Marp?cy'in saklandrğı başka bir oda var· 
sa, o dahi, gece yarrsma doğru meydana çıkacak-
tı. 

Yenl blnnya da tekrar girmemesi lctn, azami 
ihtiyat tedbirleri almmıştı. 

1 • • • • • • • • 1 • • • • 

A7nl sabah saat on bir sularında Mark Peters 
Ddasmda oturmaktayken lceriye sekreteri girerek: 

- Aşağıdn sizi birl&i görmek istiyor. dedi 
- Kimmiş o? Kendisini tanıyor muyum? De-

ıılmle gBrüşınek için randevu almış mı? 
- lıml laster Meknab ... Tanıdıklarınızdna 

DÖRDtlNCt! MAHKtl''M l& 

bfrl değll. Randevusu da yok. Size bu mektubu 
vermekllğiml söyledi. 

Bu sırada sekreter, dört klSşe beyaz bir zarf 
uzattı. Peters zarfı aldı. Açtı ve lçerlslndeklht o
kurken kaşları aşağı yukarı oynadı, Bu mektup 
" Yenidünya tahkik bilrosu" isimli bir hususi zabı· 
ta mUesseseslnden geliyordu ve şöyleydi: 

"Bayım! - Hedley sanatoryomu başdoktoru 

Dr. Hepbörn'iln tavsiyesi Uzerlne size Lilsyon Marp· 
leyi nramnlc hususunda yardımda bulunmak Uzere 
en muvaffak polis bafiyelerlmfzden birini takdim 
ediyoruz. Size bu mektubu getirmekte olan bu ar-· 
kndaşımızm adı Ala.ster l\leknab'dır. Kendisine ta
nıamen itimat edebilirsiniz. Gerek sl:.dn, gerekse 
ar~adaşlarınızın himayesine memur olan teşktıA
tın11.ln teşrlklmec:ınl etmesi için icap eden kolay
lılc.Inrı göstereceğinizi limit ederek saygılarımı su
narım. 

Direktör Bın Baum". 
Mark Peters mektubu okuduktan sonra, sek· 

reterlne dönerek: 
- Çağırın gelsin, dedi. 
Sekreter odadan cıktı. Birkaç dakika son.._ 

tekrar kapıyı açarak: 
- Mister Alastcr Meknab geldi efendim, dedi. 
lçerlye .ı;lren ndam lurk ile altmış yaşları nra

ı;ında gibi görünüyordu. üzerinde hantal bir elbise 
giyiyor· öte!indc berisinde. yemek lekeleri, clgara. 

- ,, 
N~ - -c -Lı 
RJ -Q. 

'° ... ·-~ 

Zeynep tarafından kocası Osklldarda 
Sultantepesi Büyükyokuş Yenidünya soka
Aı 15 No. lu hanede sakin Darendellli Ha
lil Hilmi aleyhine açılan boşanma da\'ası
nın yevmi muhakemesinde ilAnen tebliAa• 
ta rağmen müddaleyh Halil Hilmi mahke
meye gelm~diğinden hakkında gıyap ka
ran ittihaz ve tahkikat 7-11-938 pazartesi 
saat 14 de talik kılınmış ve bu baptaki 11 

yap kararı mahkeme divanhanesine asıl
mış olduAundan müddaleyhln yevmi meı
kQrda gene gelmediği surette tahkikatın 

gıyabında icra ve icap eden karar ltlihu 
olunaca~ı ilı\n olunur. 

Beşiktaş tcra Dairesinden: 

Bir borttan dolayı tahtı hacı:e alınıp pa-
111ya çevrilmesine karar verilen bir adet 
tahta dolnp ve Qç adet morun renkli kol
tuk bir adet mermer masa 'Ve iki adet kol
tuk ve bir adet havaga:r:ı ocağı ve sair eş
yanın 28-9-38 tarihine rastlayan perşembe 
günil saat 11 den saat 9 a kadar Deşlktaşta 
Akaretlerde (20) sayılı dükkAnda bllmll
zayede ,.e açık artırma suretiyle satılacak
tır. Yüzde yetmiş beşini bulmaddh tak
dirde ikinci artırma günü olan 8-10-93& 
tarihine rastlayan cumartesi gQnQ ayni aa.
atte Beşlktaşta Köyiçinde Dayat pazanndı 
satılacaktır. DellAliye ve rüsumlye alıcı
ya aittir. Yevmi mez.kdr Te saatle mahal
linden hazır bulunacak memuruna mllra 
caatları ilAn olunur. (V. P. 2612) 

Sahibi: ASIM US 
Neıriyat Müdürü Refik A. Sevengil 


