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Ingiliz - Fransız Nazırları dün 
Loiıdrada mühim görüşmeler yaptılar 

Tatbik edilecek po itika hakkında mutabık kahndı 

Çekoslovakya, fıkri alınmadan karar verilmeme
sini qoksa mesuliqet kabul etmiqeceğini bildirdi 
Henlayn bir. beyanname neşretti: 

Yurdumuzun emniqet ve istikbalini. 
qenişletmek qaqesiqle 

4 senelik bir plfın hazırlandı 
................................. -........................... .... 

Karadeniztle iki liman • lstanbulda feribot· Ankarada iki memur malaallni • 
Trabzonda et sanayii fabrikaları· Kütahya ve Zonguldakta elektrik aantralleri • 
motör çimento fabrikaları • soda, afyon~ azot aanayii fabrikaları • üç ıeker labri· 
ltaaı • 'muhtelif tonajda 28 yeni ticaret gemüıi yapılacak. 

'-

Çarpışan kuvvet-
ler ve prensipler 

\'azan Asım Us 
Almanya ile Çekoslo\·akya arasın. 

daki Südetlcr ihtiIA!ı bütün dilnya ef. 
llrmmumiyesinl işgal etmekte de. 
vam ediyor. Sulbü kurtarmak için 
herkes mtıer • Çembcrlayn müUlko... 
tının neticesini bekliyor. 

Hakikat halde lngiliz Başvekili 
nin üzerine aldığı vazile kolay değil
dir: Çtlnkll sulh yolu ile halledilmek 
istenilen bu davada her Ud taı·afm 
kuvvetli veya haklı, zayıf veya bak. 
eız noktalan vardır. 

Bir kere Almanlar ttç buçuk mll-
70nluk bir kitle teşkil eden Sildet 
Almanlan için arzu ettikleri idare 
tekli bak.kında plebisit istiyorlar; bu 
talepleri ile di.banşümul bir kaide o. 
larak tanınmış olan milletlerin ken
di kendilerini idare etmeleri hakkL 
na dayanıyorlar. Nazari olarak bey. 
nelmllel hukuk bakımından bu tarz. 
da bir talep bitaraf vlcdanlarca red
dedilemez. Almanlar için kuvvetli ve.. 
J"a haklı görttlen bu prensip noktası 
Çekoslovaklar için tabii bir zaaftır. 

Çekoslovaklara gelince, onların 

istinat etılif kuvvetli veya haklı cL 
bet bugttnkll Avrupa nizamına temel 
olan beynelmilel mukavelelerdir. 
1018 umuml sulhil kurulurken Südet. 
lcr Çekoslovakya devlet çerçevesi i
çerisine abnmıştır. Avrupa ortasın. 

da yeni bir devlet kurmak için ttç bu. 
çuk milyon Almamn mukadderatı 

kendi arzularına bakılmasızın Çe-
1 

koslovaklann mukadderatına katıl- , 
mıştır. Şimdi Çekoslovaklar bu filli 
vazl1etl kendileri için beynelmilel 
bir müktesep hak diye sayıyorlar ve 
bu mllktesep hakkı muhafaza etmeği 
kendileri için bir varlık meselesi bL 
llyorlar. Almanyanm tazyiki karşı. 
amda Stldetlere muhtariyet vermiş 

olsalar dalıl bunun hududn hl~blr 
\'akit onları Çckos'o' ak r.amlasmc1an 
•JlftllAk dereceelne gldcmiyeceğhıl 

Sonu· ~" .t SiL 5}. 

1 

Baıvekilin geni plan hakkında 
izalıatı 

Aokaradaki Heyeti Vekile toplantı· ı heyeti umumiyesile hep bir arada ç 
larmda memleket ekonomisini alaka· Iıemalanmız sonunda dört senelik Uç 
!andıran mühim müzakereler cereyan numaralı yeni bir planm tatbik sahası· 
ettiğini işiten Anadolu Ajansı, bunun 
memleket efkan umumiyesine arzı hu
susunda Başvekile ricada bulunmuı, 

Başvekilimiz de ajansa §U malfunatı 
vermiştir: 

''Cıımhurreisi, Şefim, AtatürkUn ge
çen sene Büyük Millet Meclisinin açı· 
lışmda irat buyurdukları nutuklarında 
milli endüstrileşme ve memleket için 
yapılması 18.zım gelen işler hakkında 
verilmiş direktiflerden mülhem olarak 
devam etmekte olan mesaimiz, son za.· 
m.anlarda teksif edilmişti. 

Vekil arkadaşlarmıla ayrı ayrı, ve 

na konulması kararla§tırılmr§t?r. 
lstanbula geldiğimde beni kabul bu· 

yuran Cümhurreisi, Şefim, Atatürke 
karanmızı bütUn tafsilatile arzettim, 
tamamen tasvip buyurdular. 

Birinci beş senelik endüstri progn.· 
mı ve buna il~veten yaplmakta olan 
•'font boru,, fabrikası ve kağıt fabri
kasmm bir misli daha büyütülmesi gi· 
bi işler, bütçelerle vekaletlere vazife 
olarak verilmiş ve muhtelif senelere 
nazaran progn.mlaştınlarak tatbikatı 
na da girişilmiş olan askeri ihtiyaçlar, 

(Devamı 10 uncuda) 

Gtıneş • Anadoluhlsar karşılaşmasından bir görllnllf 

Balkan at,etlzm mllsaba kalarıoda 

Yunanistan birinci, 
Yugoslavya ikinci 
400 me~reje b·r atletim·z 

bir.nciliği alabildi 
(YCU&M 'l fncl cgfaila) 

Südetler 
"Kurtulma saatı 

yaklaştı,, 
Almanyada Südet gönüllü 

kıtafara teşekkül etti 

Aşta gümrük 
binası taşlandı 

(Yazıaı 4 ncü •yfanuzda)' 

Londra.ya giden 
Fransız Ba.rı>ekili 

Daladiye 

~ - -
Mu ;solini diyor ki: 

• 
1 ilif mahdut ve 
mevzii kalsın ! 

Aksi takdirde italyanın alaca~ı 
mevki şimdiden bel idir 

Triyeste, 18 (A.A.) -Mussolini bir 
nutuk söyliyerek ezcümle §(>yle demi§· 
tir: 

Bir milletin hayatında öyle anlar o
lur ki, o milleti sevk ve idare eden 
kimselerin o anlarda mesuliyetteıı ka· 
çınmalan değil, mesuliyeti taınamile 

deruhte etmeleri icap eder. Size söyli· 
yeceğim geyler, yalnız Roma - Ber
lln mihveri siyasetinden mUlhem de-

ğildir. Söyliyeceklerimin tarihi esba.· 
bı mucibesi bizi Macarlara, Polonyalı
lara ve sair milletlere bağlayan dost
luk hissinde mündemiçtir. Size söyli
yeceğim §eyler, İtalyan demekten zi· 
yade Avrupai diyeceğim bir zihniyet· 
ten mülhemdir. 

Tarihin ortaya attığı meseleler, m· 
tırap verecek derecede bir mahiyet aı. 

(Sonu: Sa. 4, Sü. 51. 

Güreş birincilikleri neticelendi 

Ankara birinci, lstan
bul ikinci oldu 

(YazıM 3pOT aa.yfamıda) 

ij)ünktüt peşiıulefı- : 
- - ~ mı~-

Akdenizi kurutmak projesi 
Almanya Orta A vrupadak1 Cermanlzm davaiarmı bir gtlD llall-. 

derse nihayet sıra sömürge meselesine gelecektir. Bu bakımdan bil' AL 
m.an mllhendlsinin Cebelittarık ve Silven kanaUaruu kapa1arak Alr. 
denizi büyük bir göl haline getirdikten sonra kunıtmak ve bu nıet.le 
Afrika ile Avrupa arasında Atlantrop adında 7enl bir klt'a ;raratmak 
projesini garip teşcbbllsler arasında sayınak doğru değildJr. Zira ba 
projenin tahakkuku bir gün Avrupada gittikçe sayısı artan 1maa 
nüfusunu yerleştlrmeğe ve 1aşatmağa hizmet ettikten bafka Alman. 
yanın sömllrge davasını da balletmeğe yardım edeblltr. YalnDı bu t&1r. 
dinle bir tek mahzur hatıra gelir ki bu da Akdenizin sulan çekilince 
fnglltereyl lliııdlstana bağla1an denh 7olunun kapumış oJmMJdır. 

Şu bale göre Alman mtihen<Hstntn bu clAhlyane proJeelnl tatbik 
edebilmek için gattba fen Alemi bava nakil vasıtalarmm en eon lnld.. 
ışafını bnlarak dentz vasıtalarına lhtlfaç bıralmuyacak deneecle te. 
kem.mu ettlil amNı beklemek ıaznnplecekUr. 

·-· Jml«OA:U 



:/(,a'lata daie ................. Çekoslovakyadaki buhr31i 
Şişmanlık, politika reyifımla izale edilebilir mi? 

ve aşk Regitim usulünün kabul ve tatbik edilaiği, Süde~ 
Şıımanlık dıyince inaanın dud.lkla.. tUnde kavuıturur, dururum. Onlar ~ • • J A J / f · "" • • f d ı • 

nna tatlı bir tebeaaüm, bir sabah rüz- sustuktan aonra söze ba;ılarım. ,, arazısının e man ara geç ıgını asavvur e e ım: 
garı gibi yapışır. Ve gözlerini yaz • • • n & d 1 ...... a !!. :~i il k G A r. d ~ 
günlerinin en sıska insanları bile üs. Eskiden politika adamı deyince aklı- Bunun a h CD se er 1 n W' .ece~ il n D m .em. n e er ~ 
tUne ceket geçirilmiş ötesinden beri - mıza tele g<S&lUklü, ince yUzlU, fnorl 
sinden buhar fışkıran bir semaver ha. li, saz benizli bir insan gelirdi. On do. 
line koyan boğucu manzarası kaplar. kuzuncu asrın diplomatları, politikacı. 

Başınızda güneı erimit bir bakır gi. lan kah romantik §aire, kih şat.oların 
bi kaynıyor, ayaklarınızın altında kal. duvarları araıında giln görmeden ya • 
dınm kayaları bir llv parçası, yahut şayan nulı, nazik bedenli, içli §ÖvaL 
asfalt vıcık vıcıktır. Bastığınız yerde ye kadınlarına benzerdi. 
topuklannızın dumanı tüten izi kah- Ben ilk yabancı diplomat olarak 
yor. Franklen Buyyonu glSrmüştüm. Onun 

Bir de bu yollarda koca göbekli, göbeği, bıyıkları, babavani konuşU§'.l 
geniı kalçalı, mUdcvver on:uzlu, kat beni hayretten hayrete düşürmüştü 
kat enseli, tesadüfen yere dUımüş bir Herrio, Tilrklyeye geldiği zaman da 
balon binini veren bir insanın güneşe bir~ok insanlar ayni hayreti göster. 

mişlerdi. Herrio §İtman · göbeai ile 
karıı tutulmuı bir yat fıçısı gibi, • 
her tarafından 11cak, vıcık yal taba. baıvekileti fethetti. Fırka llderliil 
kaları ıUzUle ıUzUle ilerledlllni tasav. yaptı. Daha nlce, nice şiıman politi. 
vur ediniz. Elinde mendili, ıırtmda kacılar bilirim ki, dudaklarındaki tebes. 
elbiıeai kasana bltınlmıt bir çamaşır süm gibi g8beklerinden memnundurlar. 
halini almııtır. Hiddetlerini kocaman ıöbeklcrinin ü11 

Hem terini ıilcn, hem de karaya tünde jkf parmakJarile bir çlSp kı-
rar gibi kırarlar. Hiddetini yenebilen 

dütmUı balıklar gibi atzını a~rak so. 
politikacı sıska ve sinirli muarızını Juyan bu adama acmz. Fakat o bi-

zim merhametimizi mukabelesiz bırak- daima mağlup eder. Daranın filleri gi. 
bt diı§manın cephelerini yarar. 

mu, bizi ıutdUrUr. Bunun için "şiş. 

man,, bk ile "yaı.. ve (tebesüm) 
kardeı gibidirler. 

Bunlar aanki birbirlerini tamamla. 
lamak için halkedilmiılerdlr. 

GUııdUzle ıece, baba ile oıuı, yan. 
gmla alev gibi.. 

Her zaman zahmet çeken, vilcutlan. 
nm her zaman ebediye benzeyen ha 
malı olan ve daima clbiıelerl ile vücut. 
lan arasıncb ılık bir zeytinyağı ta.. 
bakası tapyormuı hi1aini duyan şiş

manlar her zaman ıırtlannda yüz kilo. 
dan aşağı olmayan bir yükün ağırlı. 

ğmı taşıdıktan halde inaan ruhuna 
ağırlık vermezler. 

Şişmanların ruhu sanki btıyük, fa. 
kat kuıtilyUnden yapılmıı bir yatak 
gibidir. Onların UstJeri bu d8,eklerde 
nhat, rahat uzanırlar. İyi kalpli tit
manlar, kötü kalpli sıskalardan daima 
çoktur. 

Politikada tişmanhğın faydas nı en 
iyi anlatan Hcrrio'dur. Ona göre, şiş. 

manhk politikacı için bir kazançtır. 

Hcrri~ diyor ki: 

"- Politikada c8stcrişin, şişma.'llı 
ğm da bir yeri vardır: Gözü doldu. 
rur. 

Liyonun ebediye benzeyen reisi an. 
latıyor: 

"- Muarızlarıma karıı ıiımanlığın 

faydasını gördlim. Kilrıilyc çıktığım 

zaman, eğer muarızlarım ıürültU celi.. 
yorlarsa ben ellerimi g8beğimin Ua.. 

• • • 
Politika tiımanlığın, tiıınanlık po. 

lltikanın levazım:ndan biri halini a. 
labilir. Fakat fiımanh&ın amansız bir 
düşraanı vardır: Estetik. Bunu zama.. 

nunı.ıda yenmek imkinı yoktur. 
Şiımanlığın bu ezclt dUımanile mU. 

cadeleııini Hcnd Berand, "Le Martyre 
de l'Obcse,, adlı eserinde ne güzel 
anlatır. 

1922 Goncour milWatını kuanan 
kitabı, Bay Şllkrli Kaya tarafından 

titko adile tilrkçeye tercüme edilmit
tir. 

Henri B~rand'nrn ıiyaıt düşüncele. 

rlnl befenmem, falcat "tiımanlık kur. 
banı,, nın muvaffakıyetini lnkira im. 
kin yoktur. 

Eıerde ıitmanlık pıikolojiıl parça, 
parça, taze bir insan ruhundan ko
parılmıı ıibidir. Bir ıiıman olan ro
manın muharriri, sanki etiyle derisi ar 
asında bu psikolojinin httaretini hisset 
miştir. 

Şişmanlığın, psikolojisi bir te. 
bcssümle iki {}amla gözyatı arasında 

ııkrşmı2tır. Muharrir gülümseyerek 
bir teı:adı, bir insanın ı.ıtırabıru anlat. 
maktadır. Şitınanlık %amanrmızda 

bilhassa kadınlar arasında bir ayıp 

halini almı§tır. 

Bu ayıbı taııdığmı hiaseden adam se 
vimliliğine, ve nihayet kendiaine bir 

kadının aıkın aon merhaba hak 
<D~vomı 10 uncuda} 

1 Devey - Hines davası 1 
-7-

Hines a~eyhinde şehadetler 
Deveye ka.roı yapılan hUcum hare· 

ketlerinden sonra mukabıl taarruz ol· 
ma.k il3er8 çıkan phıtlerden Geolafiy, 
aararmış bir renk ile kalktı. Ağır ağır 
Binesin ne gibı ahval ve eerait içinde 
Duç Şulç ile clbırlıı;;-i ettığıni anlattı. 
Parmağı ıle Hınese 15aret ederek dedi 
ki: 

- İ§te, bize o gece ceuıdan, mesuli· 
yetten korkmamaklığımızı söyliyen o
dur. Şulç, benim ıle beraber yalnız de
fileli· Yanımızda benim kardeşim 
(Bo), Lulu, Abadaba da vardı. Eğer 
1931 senesi martında o gecenin şahit· 
lert arasından bugUn yalnız ben bura· 
da bulunuyorsam, bunun sebebi, Uç 
sene evvel yine bir ak§am Nevyorkun 
kUçü.k bir kabaresinde Duç Şu!çun öl
dUrUlmUş olmasındandır. Ayni akşam 
teşkil~tımızın malt mUtebnssısı (Aba· 
daba) da ayni yerde öldUrUldil. Yine 
ayni saatte (LuJu) da başından aldığı 
iki 1rurpn ya~ı fJc gitti. (Lulu l oto
mobil Btlratinde dUnya rekorunu kmın 
bir şofardft ! Benim kardeşim otan 

(Bo) ya gelince, onu da diri diri bir 
çimento tabutu içerisine gömdWer, 
sonra da East nehrine attılar! 

Bundan sonra ak saçlı Meksikalı 

Pom~ şahadete başladı. Bunun ifa· 
desi ne kadar şayanı dikkat ise şivesi 
o kadar anlaşılmaz bir şekilde idi. De· 
eli ki: 

- Nevyorkun Lenox caddesinde de· 
mokratların Kayuga klilbUndc idi. Bu 
Hinesin klübildür. Orada 1932 senesin
de Duç Şulç ile randevum vardı. Be· 
nim bankamı kontrol etmek hakkını 
kendine terketmem hakkında yaptığı 
teklifi mecburen kabul ettim. Ayni 
sene içinde on altı memurum ile be
raber bizi tevkif ettikleri zaman he
pimizi hakim Hulon Kapeav serbest 
bıraktı .• , 

Burada mahkeme reisi Pekora ölü 
bir sesle mUdaha!e etti: 

- Pompoz, hlkim Ke.p~av bizim !;a· 
bitler listesi arasruda yoktur. Blkim 
Kapşav 5lmllştttr.,, 

Dinleyiciler 1l7.erfnde hayret uyan -

Çekoslovakya hükômeti
nin, Südet havalisinde reyİ· 
i.m yapılmaaı teklifini yeni
den reddettiği şu sırada, İn
giliz gazetelerinden Liberal 
Niyuz Kronikl reyiam usulü
nün bu meaelede niçin gayri 
kabili tatbik olduğunu anla· 
tan ve İngiliz hükumetini 
kat'i harekete davet eden şu 
makaleyi neşretmiştir: 

H itler, NUrnbergte Çekoslova.ky& 
daki SUdet Almanları için, ken

dileri hakkında kendilerinin karar 
vermeleri lüzumundan bahsederken 
herkee bundan, SUdet haviliain<le bir 
reyilm& yapılması manasını çıkardı. 
Südet Almanları lideri Henlayn de, bu
nun filhaldka reyiam demek olduğu· 
nu söyledi. lngilterede de muayyen b&· 
zı muhitlere. reyiam fikirleri mülayim 
geliyor. Şu halde reyiam nedir, bugün· 
kü buhranı reyiamla. izale etmenin ni
çin imkansız olduğunu &nlatalım: 

P..eyiam, bir memleketin intihap hak 
kını haiz reşitleriniu muayyen bir me· 
sele, veya c memleketin hükfuneti, (ya 
hut ta milletler cemiyeti gibi fevka· 
l!de bir teşekktii) tarafından ileri 11tl· 
rillmüş birkaç meaele üzerinde Yerdi· 
ği serbest, mUnferlt reydir. 

• • • 
Bu vaziyet. demokrat dUOUncelilere 

Südet Atmanlan meselesi için güzel 1 
bir sureti hal gibi gcrUnüyor ve onlar 
kendi akıllarınca diyor ki, Çekoslo- i 
vakyanm SUdet mmtakasında bir re· 1 
yiam yaparak, ahalisinin Çekoalovak· '= 
yanm blr parçası olarak kalmak mı, 
yoksa Alm&nyaya iltihak etmek mi • 
istediklerini öğrenmek doğru ve mU
naaip bir iş olmaz mı? Her halde, Av· 
rupayı harbe sokmaktan böyle bir tes· 
vlye sureti ile işi bitirmek daha iyi· 
dir. 

Her gcyden evvel ıunu hatırda tut· 
malıdır ki, Çekoslovak hUkfiıneti, re- • 
ylam taraftarı olmadığını ilan etmiş· 

1
i 

tir. ÇünkU Çekoslovak hükumeti bu 
ı 

hareketi, kendilerini tamamen kuşa- 1 
tan mücehhez ve düşman vaziyetinde 
bir Almanya kareısında, kendi toprak· 
la.nrun tamamiyeti millkiycsile telif e-
demiyorlar. Reyiam. hukuku hUkUm· 
raniye sahip bir hUkfunet tarafından 
bllihtiyar ileri sUrillmckle, yahut bir 
memleket nüfusunun ekseriyetinin tes 

dıran bu havadis Meksikalı zenci üze
rinde hiçbir tesir yapmadı. O, yine 
sözlerine ıu tekilde devam etti: 

- 1933 seneeinde Geo Velnberg be.
na 1 O bin dolar verdi. Bu para. de· 
mokraUarm intihap mllcadeleaine yar
dım. etmem için idi. Bir ay aonra ben 
de bu paranm yarısını ayni maksatla 
sarfettim. 1932 senesi birinci ve iklzı. 
cikAnununda Duç Şulç bUtu.n bankala· 
rımızdaki paralan alıp götUrdU. Bir 
defa ben de bu 527 numaralı ,eytan a· 
dam ile buyyon içtim! En bUyllk za • 
ranmız Koney lalandda oldu. O sa
mandanberi ararsızca çall§tp gidiyor-
duk. Duç Şulç öldürWdilkten aonra lo
teeya t.e§kllltmm en çok varidat ge· 
tireıı bir yeri de benim hlsseme düş
til. On sekiz ay evvel acele bir iş için 
Meksikaya gitmiştim. Devey benim ile 
görüşmek istemiş. Meksikada beni tev
kif ettiler. Hudut harici ettiler. Bu· 
raya geldim. İı:;te biltUn bildiklerim 
bund&n ibarettir.,, 
Meksikalı zenciden sonra, on, on iki 

kadar zenci şahidin ismi okundu. Bun· 
lar da dinlenildiler.BUtUn bu uncller, 
loterya oyununun bankacılığını yapı • 
yorlarınış. Devey. bunların hepsine de 
ayn ayrı ıu auali sordu: 

- Siz Duç Şulçun kontrolu altında 
olarak 1933 senesinde eski başmUd· 

delumumt Vilya.m Dodgeııln intihabın 

Eıerde yapılan bir nümayİfe giden Südıctler 

- ' 
biti ile otur. SUdet Alm&nlarmı.ıı reyi· 
am talebi bir memleket nüfusunun 
• hasmane tavır takınmış başka bir 

......... - Reyiam --· 
Harbe giden en kestirme 

yoldur 
Çek Ba§vekil Muavininin 

Beyanab 
Png, 18 - Baş,·ekil muad.n.l 

fevkalAde mUhlm beyanatta bula. 
narak t-zettmle demı,ur Jd: 

- Rc;rtAm teklltt harbe giden 
on kcstimıe 7oldur. ÇUnktt Çekoa.. 
lmakyılda hiçbir hftlimet M1ıe 
bir teklifi kabul etmiyecek, etso 
bile , ·atanlannm parçalanmasına 

lalıı.nımill etmektense milmil ter. 
elli edecek olfn millet tarafından 
denilecektir.,. 

naş,·ekll moa· iııi ÇCkoslo,·aıc. ı 
ı·ada reytAmın ,·aztyetı de~ştJrml. İ 

yeceğlnl de tebarliz cttlrmek:Uıdlr. i 
Çllnkit SUdet nımtakasmdald Al. I 
mantarın on .~ blr milyonu Al. 
manyaya Udhak etmek f!kriode 

değildir. Bunlar Ç.ekoslO\•ak)•a)·a ·ı 
getocekler ve böylece reni~en bir 
okalltyet 'Ucuda. gelmJş olac~k. J 
renl<len bir mesele çıkmak ihtL 1 

. .:::.:~: .. :::.e,·cut ~ı=l~:ak~..:.ı 

dan evvelki demokrat partisinin inU· 
habat.ma para vererek yardım ettiniz 
mi?,, 

Şahitlerden her biri verdikleri pa· 
ranm mlktarmı zikrederek bu suale: 

-Evet.., 
Diye cevap verdiler. 
Zenci phltlerden Leo Altma.n ver

diği ifade ile Hinesln muavinlerlnden 
Red Vilyams ile Leo Rozenhalin 1933 
eeneslndenberi Duç Ştl!çun en samimi 
doetlan olduğunu anlattı. 

Sonra Manslyal FJorez ismindeki di· 
ğer blr aencl loterya oyununun ban· 
kactl&rından on beşinin tehdit ve tet· 
hi§ yolu ile kontrol altma almmıı ol
duğunu nakletti. 
Gwısl Silverman isminde blr Yahudi 

de kendisinin cebir ve tehdit ile Duç 
Şulç tarafından kontrol edilen loterya 
teşkılatı arasına girmiş olduğunu an· 
lattı. 

Bir çok şahitler hepsi ayni şekilde 
ifade veriyorlardı. 

Bunlardan sonra Deveyin talebi ü· 
zerine reis Pekora maznunlardan Jorj 
Veinbcrgi çağırdı. Kıyafetine bakan 

herkes bu adamın suçlu olduğuna baş· 
ka delil aramağa lüzum görmüyordu. 

Jorj Veinberg sör.e başlar başlamaz. 
hi.ltim Hulon Kapşavın kendisini hima 
ye ettiğir.i söyledi. Bu sırada Devey a
yağa kalkmış, elinde bir çok evrak tu· 

hUkUınetten mtızaheret g~ • blr e
kalliyeti tarafından yapılmaktadır. 

• • • 
Buncian başka, orta Avrupada bu 

günkü siyast prtla.r göz önüne alına
cak olursa, halktan doğru ve serbest 
hır rey almanın imki.nı yoktur. Bir 
milyon yahut daha f aı.l& Alınan aa• 
kerl toplan, tanktan, tayyarelerile, 
Çek hududu ya.kınına yığılmI§ bir hal· 
deyken ve Alman propagandası gerek 
lçerden, gerek dışa.rdan SUdet halkm' 
tatbik edilirken, 11Ukimetle ve eerbest-
çe rey verebilmek nasıl mUmkUn olur! 

Bazı kimseler de, Çek devletinin ve 
anayasasının İsviçreyi örnek tutarak 
yeniden teşkilini ileri l!IUrerler. Daha
sı var, bazılan da Çekleri ailMıtan tec
rit effiıek suretile Almanya.ya ka?'fl 
her hangi bir tehlike teşkil etınel!linln 
önUne geçmek ve sonra, budutlannm 
~kıbetlnl bUyUk devletlerce himaye al
tına alınayı dUşündiiJer. Fakat Çekle
rin pek haklı surette endişe ettikleri 
şu dakikada, onları silahtan tecrit et· 
menin imkanı yoktur ve kendilerinden 
bunu istemek te haksızlık olur. Bun· 
dan başka, memleketlerinin her han
gi bir diğer devlet sistemi örnek tutu· 
larak parçalanmasını da istemek doğ
ru değildir. 

Çekler. tepeden tırnağa kadar ba.nl 
ba.nl sillhlanan bir millet tarafından 
kuşatılmış bulunuyorlar. İngiltereye 
gelınl3 olan SUdet Alınan milmessillerl 
ve diğer Almanlar, Almanyanm haki• 

(Devamı 10 uncuda) 

tuyordu. Bu evrak Duç Şulçun tuttu
ğu hesaplar idi. Burada hemen her 
sayfada Binesin ismi kayıtlı ~örlllilyor 
du. Velnberg bu klğıtlara bakarak: 
-1şte .. 1şte .. Orada!,, 
Diye işaret ediyordu. Hines hakkın

da §U tanda ifade verdi: 

- Polis, yahut politika .. Hinee için 
bunların ikisi de ayni §eydir. Mesele 
sadece ele para geçirmekteın ibaret. 
1933 eyliilUnde ona belediye intihaba· 
tında namzetlerini kazandırmak için 
5000 dolar verdim. Bu sırada Nevyork 
bqmUddeiumumtsi olan Vilyam Dod· 
ge de hazır bulunuyordu. Bines, be.nl 
kendisi.ne Duç Şulçun adamı olmak ü-
zere prezante idi. Patronun emri ile 
intiha.battan evvel yapılacak aarfiya.
ta yardım olmak üzere ~ 30 bin 

dolar götürdUm. Dodge, intihap edil· 
dikten sonra aynca 8000 dolar daha 
götUrdUm.,. 

Bunun üzerine Hinesin avukatı Stri· 
kcr bağırdı: 

- Sen sahte bir plıitsin. Sen vak
tile yilksek mahkeme huzurunda bir 
sut meselesinden dolayı yemin ile ifa-
de verirken Duç Şulç ile asll allkalı 
olmadığını söyleml§tin!,, 

- Bana o aman böyle ifade ver
memi aöyliyen senin mllvekkilln olan 
Hine& idi!,, 

(Arkası yarm), 
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İagiliz- Fransız görüşmeleri 
U Burje, 18 (A.A.) - B. Daladie l 

ile B. Bone beraberlerinde hususi ka. 
lem müdürleri, hariciye umumi kati
bi ve Avrupa işleri dairesi müdür mu. 
avini olduğu halde saat 8,05 t.e tayyare 
ile L<mdraya hareket c.tmişlerdir. 

Çarpışan kuvvet-
ler ve prensipler 

Başvekil~ 
Beynelmllel ticaret 
odası reisini kabuletll 

34 üncii tayyare alayının bir bölü
ğü ihtiram rasimesini ifa etmiştir. 

Nazırlar, tayyareye binmeden evvel 
arkadaşlanndan B. Campinchi, Gue
nilte, Champctier, Ribes ve lngiliz 
ıefiri B. Phipps ile görüşmilştür. 

Durmontnun sevk ve idare etmek
te olduğu iki motörlü tayyare, saat 
9,26 da Croydon tayyare meydanına 

vasıl olmuştur. B. Çemberlayn, ile lcrd 
Halif akı, Fransız sefiri B. Korben, 
Fransız nazırlarını kaf1ılamışlardır. 

Londra, 18 (A.A.) - Havas mu
habirinden: 

Fransız nazırları, Çemberlayn tara. 
fından ıereflerine Carlton otelinde 
verilen öğle yemeğini rnilteakip Fran. 
sız sefarethanesine giderek kısa bir 
toplantı yapmışlardır. 

Bundan sonra, başvekalete giderek 
aaat l S,20 de müzakerelere devam et
mitlerdir. 

Londra, 18 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabiri bildiriyor: 

Bu sabah, başvekalette İngiliz ve 
Fransız nazırları arasında yapılan iç
timaı müteakip matbuata hiçbir res
mi tebliğ verilmemiştir. Bununla be. 
raber, nnnedildiğine göre, içtimaın 

bilyük bir kısmı Çemberlaynin, Bit
lerle yaptığı mülakat hakkında verdi. 
ti mufassal malumata tahsis edilmiş -
tir. 

Hitlerin muhatabına, nutuklannda 
tekrar ettiği, Almanyadan ayn yaşa. 
yan bütün Almanlann ana vatana dön
meleri lüzumu nazariyesinden uzun u. 
~dıya bahseylediği muhakkak adde. 
dilmektcdir. 

Esasen, An§lus 8 milyon Almanm 
Cermen cemaatine iltiha'kıru temin et. 
mittir. Führer §İmdi Çckoslcvak hu. 
dutları içinde yapyan üç milyon Al. 
manın vatana iltihakını cebren dahi 
olsa temin etmek arzusundadır. 

Hitlerin kanaatile Almanların kesü 
bir ekseriyet halinde bulundukL•n mın
takalar, Almanyanın hakimiyeti altı

na girmeli.dir. Çek ve Almanların ka
rıplc bir halde bulundukları kanton • 
larda ise ahalinin mukadderatı bir 
plebisit ile taayyün etmelidir. 

Hinihacette Alman - Çek hududun. 
da bir ahali mübadelesi de yapılabilir. 
Mitıetlerin kendi mukadderatlanna ha. 
kim olmaları prensip namına, ahali
sinin ekıeriyeti Alman olan Südet mın. 
takaluının memleketine ilhakını is. 
teyen Führer, neticede Çekoslovak • 
yanın mülki tamamiyetini muhafaza 
etmesini 'kabul etmemektedir. Alman 
tcr:ine karıı yapılacak itirazlar ne olur. 
aa olıun kati olan nokta §udur: 

Hitler bu taleplerinin tervici için 
bütün askeri kuvvetini kullanmağa 

hazırdır. 

Londra ve Paristen gelen malumat, 
)Jmanyanın ehemmiyetle askeri ha. 
zrrlıklanna devam ettiğine ~üphe bı
ralmıamaktadır. 

Bu terait altında Fransa ve 1ngil. 
tere hUkQmeti ne gibi bir hattı hare. 
bt ittihaz edeceklerdir? 
BuıUn öğleden sonra iki memleket 

nuırlannın içtimaı esnasında bu 
mesele müzakerelerin mevzuunu teşkil 
adecektir. 

'Bu 11bah Daladier, İngiliz başveki
Jini cesurane te§ebbüsünden dolayı 
heyecanlı bir lisanla tebrik etmiş ve 
ıulhu kurtarmak için sarfettiği gay
retlere Fransa bükQmetinin müttefikan 
müzaheret edeceği haklcrnda kendisine 
teminat vermiştir. 

GöRUŞMELER HAKKIN'DAKt 
TEBLtô-

Londra, 18 (A.A.) - Fransız na -
sırları başvekaletten gece yansından 

aonra tam saat biri on g-cçe çıkmıı1lar. 

dır. Saat l ,l S te apğıda'ki tebliğ ve. 
rilmittir: 

•• İngiliz ve Fransız hükumetlerinin 
milme11illeri, timdiki beynelmilel va
ayetlıa ta111 müzakcresinaen sonra Çe
kotloftkya meselesinde muslihane bir 
tarzıhaUe .arıtması için tatbik edile • 
cak polltika !ıakkında tamamen mu
ta'lıütırlar. iki hilk<&met bunu .mlite. 

akip Avrupa barışı nefine olarak daha 1 
umumi bir sureti tesfiyenin tetkiki 
mümkün olacağını ümit etme'ktedir
ler.,, 

ingiliz • Fransız plüm hakkında 

Londra resmi mahfellerinde hiçbir ma. 
lOmat verilmemektedir. Fransız delt.. 
gelcri, Pariste Y.abinc toplantısında ha
zır bulunmak üzere sabahleyin tayya. 
re ile hareket edeceklerdir. 

Çek erkekleri Macıaristana 
gcçomiyecck 

Prag. 18 (A.A.) - Memleketi ter
ketmek istiyen erkek Çekoslovak va
tandaşlarının Çek - Macar hududun
dan geçmesinin menedildiği salahiyet· 
tar bir membadan teyit edilmektedir. 
Çek - Polonya hududuna gelince. hü· 
kümet makamları buradaki konlrolu 
takviye etmekle iktifa etmişlerdir. 

Aş'ta ye11i bir hôdise 

Prag, 18 (A.A.) - Aş'da SUdet a
rasiz.inde bir hudut hadisesi vukubul
duğu salar;yettar l;>ir membadan bil· 
dirilmektedir. 

Alman maliimat.a göre, el bombala-
rı kulla.nan 150 - 200 kişi Ae şehri • 
nin yeni mahallesinde gümrük binası
na bir baskın yapmak teşebbüsünde bu 
lunmuşla.rdır. Süratlc talep edilen as· 
keri kıtalarla polis müfreı.eleri derhal 
zırhlı utomobillcrlc valrn mahalline gel 
mişlerdir. !ki gümrük memuru yara· 
lanmıştır. Sahada Almanyada yapıl
mış el bombası parçaları bulunmuı,ıtur. 
Ayni haberlere göre mütecavizleri ta
mamile teşhis etmek imkanı hasıl ola-
mamıştır. 

Prag, 18 (A.A.) -A.ş'da cereyan e· 
den hudut hadiseleri gece vukua gel
miştir. Muhacimler sahada hiçbir ya
ralı terketmcdikleri için bunların ne
reden geldiği henüz taayytin edileme • 
miştir. Buna mukabil Almanya istika
metinde firar ettikleri tesbit edilmiş· 
tir. Tahkikata başlanmış ise de hadi· 
senin cereyan ettiği şerait araştırma· 
lan büyiik müşkürnta uğratmaktadır. 

Sil.det gönüllü k"ttakın t~ekkül etti 

Berlin, 18 (A.A.) - Alman istihba
rat bürosu Dresden'den aldığı telgrafa 
atfen Südet - Alman gönüllü kıtala
rmın şimdi artık tamamile teşekldil 
etmiş bulunduğunu ve bu kıt.alarm 4 
grupa ayrılmış 45 bin kişiden mürek· 
kep olduğunu bildirmektedir. 
Diğer cihetten Alman istihbarat bü· 

rosunun Beri inden bildirdiğine göre Al 
manyaya iltica ed~n Südetlerin mikta
rı 84 bin kişiyi bulmuştur. Bu iki tel
grafı birbirine yaklaştırırsak Alman
yaya iltica eden bütün eli silah tutan 
Sİ.idctlerin gönüllü kıta.larına alındığı· 
nı veya bu kıtaların Südet olmıyan a
nasırları d:ı ihtiva ettiğini istimzaç et
mek mümkündür. 

Neşrettiği üçüncü telgrafta Alman 
istihbarat bürosu Provolibu'da çıkan 

makale hakkında tefsirlerde bulunmak 
ta ve Çekoslovakyayı umum bir harp 
çıkarmak istemekle itham etmektedir. 

Lehleı'in dileği 

Varşova, 18 (A.A.) - Milli birlik 
komitesi kabul eWği bir karar sureti
le Çekoslovakyada yaşayan Polonyalı· 
lara milletle.rin kendi mukadderatları
na hakim olmaları hakkının temin e
dilmesini istemiştir. 

Londra, 18 (A.A.) - İngiliz kabi
nesi Fransız, İngiliz görli§melerinin ne 
ticeleri hakkında müzakerelerde bu
lunmak üzere yarın bir içtima aktede
cektir. 

Prag, 18 (A.A.) - Press Associa
tion tarafından bildirildiğine göre Çe
koslovakya hükümeti Londradaki se· 
faret vasıtasile başvekalette toplanmış 
olan İngiliz ve Fransız nazırlarına bir 
mesaj göndererek verilecek herhangi 
bir karardan evvel kendisine müracaat 
edilerek fikrinin alınması lazım gele
ceğini bildirmiştir. Çekoslovak hükfı • 
meti fikri alınmadan alınacak karar
lar dolayısile mesuliyet kabul etmiye· 
c gini ilave etmi§tir. 

Londra, 18 (A.A·) - Fransız nazır· 

lnrile mesai arkadaşları akı;am yeme· 
ğini Fransız sefarethanesinde yedik· 
ten sonra başvekAlete dönerek İngiliz 
meslektaşlarile müzakereye devam et
mişlerdir. 

Prag. 18 (A.A.) - İngiliz heyeti 

Lord Runcima.n ile Madam Pete'nin 
Londraya avdet ettiğini bildirmekte -
dir. Ingiliz konsolosbanesinin İngiliz 
tebaasına Pragı terketmeği tavsiye et· 
tiğine dair verilen haberler asılsız· 

dır. 
Çek - Alman hududu il.zerinde bu· 

lunan Şeb şehrinden telgraf çeken hu 
sust muhabirlerinden biri Karhıbad i
le hudut arasında sükunet hüküm sUr
düğtinU bildirmektedir. 

Yalnız bazı barikatlarm altma bom· 
balar konmuştur. 

Fakat bu rnıntakada ne askeri kıta
lar, ne de tanklar ve toplar göriilmek· 
tedir. 

Henlaynln 
beyannamesi 

Berlin, 18 (A.A.) - Alman istih-
barat bürosunun bildirdiğine gore, 
Henlayn bir beyanname neşretmiştir. 
Beyannamede bilhassa ıöyle denmek. 
tcdir: 

"Südet Almanları, Bol~evik dere. 
beylerinin zulmü henüz üstünuıdcn 

eksilmemiştir. Çek hükumet adamları 

mitralyözlerle, toplarla ve tanklarla 
Sildetlerin hürriyete kartı olan aıkla
rım söndürmek istiyorlar. 

Neticede tarif edilmez tztıraplara 

katlanmak lizımgeliyor. Fakat kurtul. 
ma saati yakla§mııtır. ümi.dinizi kes. 
meyiniz ve bu imtihandan muvaff akı· 
yetle çıl:ınız. 

Yüz binlerce Südet gönüllü kıtalan. 
na kaydedilmektedir ve memleketin 
Çek boyunduruğundan kurtulması için 
hayatlarını tehlikeye 'koymaktadır. 

lar.,, 

(Baı tar.afı 1 inci sayfamızda) 

sörltiyorlar. Çckoslol'aklar için kuT. 
ntli gfüiinen dhet ise tablf Almanlar 
i~ln blr uaf noktası oluyor. 

Almanya cenup hududunda harp. 
&iz olara.k kendi milU hu<lutlarma ka.. 
tJlmak tstiren yedi, sekiz milyonluk 
Avusturya Almanlan durnp durur. 
ken bir harp tehlikesini göze alarak 
Südct Almanlan Ue meşgul olamaz.. 
dı. Anşhıf tahakkuk et.tikten sonra 
Almanya mJIU mesele olarak Sildet. 
ler işine el atmıştır. Şimdi icap eder. 
se bunun i~ln harbi do göze almıştır. 

f şto İngiliz Ba..~e.ldli Çamberlayn 
mahiyeti itibarile böyle pek kanşık 
oln.n hir cla,·anm üz-erinde bulunuyor: 
Almanya bu da,·a için büyük kU\"Tet. 
ler seferber ettiği gibi Çe.koslo,·akya 
da. bütün mc,·cudlyeUle ona nıukabll 
scfcrbC'rllk halindedir. Fazla olarak 
}ı1ran~a ile So,·yct Jhısyn kendisinin 
bu da,·a.da müttcfiktdir. A,·nıpa lçin 
bir nc,·i harp tehlikesi demek olan bu 
,·a%.lyette tngiltel'enin ba.ngi tarafı tu. 
t.a<'.n~ı. yahut biribtrlne zıt görünen 
iki tarar aı•SL<:ında na~ıl bir anlaşma 
formülü bula<'a~ gc~ckt~n merak 
edllecck hlr şe;rdtr. Yalnn; Sttdetler 
da,·a..c;ı tle değtl, Orta Avnıpa ımlhH 
Uo n1:\knlı olnn bütün memleketler 
seferber hale gelmiş olmakla beraber 
sulhll mubafa7.a noktasmcl.an en bü. 
yük Umlt noktası. Almanya da dahil 
oldu~·u halde • hu memleketlerden 
hiçbirinin harbt anu etmemekte ol. 
ma!'ulır. Onun için her şeye rağmen 
harhtn önüne gec;iloceği tahmin olu. 

nablllr. 
ASIM US 

Ba.şvekll Celal Bayar, dün sabah Pe
rapalast.a beynelmilel ticaret odn3ı re
isi Vatson ile umumi katibi Pier Va· 
sörü beraberlerinde B. Galip Bahtiyar 
olduğu halde kabul etmi~ ve kendileri· 
le bir müddet görü§müştür. 

• • • 
Baıvdcil Celal Bayar dün 'Penıpalaıta 

Budapeıte elçiıi Behiç Ericin ve Tirana 
elçisi Huluıi Fuat Toğayw kabul etmit 
tir. 

--o- J 
Nafıa ve Zıraat Vekilleri 

geldiler 
Nafıa Vekili Ali Çetinkaya, Ziraat 

Vekili Faik Kurdoğlu ve Devlet Demir 
yolları umum mUdUrü Ali Rıza Erem 
diln sabahki Ankara ekspresile şehri· 
mize gelmişlerdir. Vekiller Haydarpa· 
şada vali ile mensup oldukları daife.. 
ler erkanı tarafından kar§ılanmışlaı
dır. 

Mussolini 
diyor ki: 

(Baş taraf ı 1 inci sayfamı:daJı 
dığı zaman, kabulü zaruri olan hal su· 
reti, en sade. en mantıki ve en cezri 
olan hal suretidir. 

Biz faşistler, bu hal suretine tota.· 
llter hal sureti eliyoruz. Hali hazırda 
Avrupayı tehyiç etmekte olan mesele
ye ait hal suretinin bir tek ismi var· 
dır: 

Bu beyanname, gönüllü kıtaları ====-============== t 
yüksek kumandanlığı mühürünü ta- do bir güna fedaka.rtık yapılamaz. Zl 

Plebisiti istiyen ve büyük Çekoslo· 
va.kya olmak isteyip de bugiln bünye· 
vi teşettütü meydana çıkmış olan 
memleket dahilinde kalmağa icbar e
dilmiş olan bütün milletler için pl~ 
bisit .. Fakat ba§ka bir şey daha söyle
mek lazımdır: 

§ımaktadır. Diğer cihetten Hess, bu. ra tam ve makul bir anlaşma temini 
gün hudut civarın.da bulunan birkaç ancak sUkfın ve inUnm sayesinde 
millteci kampını ziyaret etmiştir. mUmkilndllr. 

Öyle bir an gelir ki, hidisat bir çı
ğın baş döndürücü hareketine benziyen 
bir sürat alır. Binaenaleyh kargaşalık
lara meydan verilmemek iat.eııiliyorsa.. 
ne yapılacaksa çabuk yapılmalıdır. 

Hodzanın 
beyanatı 

S Prağ. 18 (A.A.) - Hodza dün rad 
yoda söylediği nutkunda ezcUmle eun 
lan demi§tir: 
"Dünyanın bazı ahvalde uzlaıma 

zihniyetimizi, bazı ahvalde de ~nerji. 
mizi takdir etmesi gerek dahilde, ge. 
relıc hariçte sağlam bir siyaset takip 
etrnekliğimizi mümkün lıcılmı§tır. 

Çekoslovakya kendisine düyen bütün 
vazifeleri yapıyor. Diğer memleketle. 
rin de onu taklit etmesi laıımdır. Çe'k.. 
lerle Almanlar arasındaki münasebet· 
ler yeni kavgalara mahal vermemeli. 
dir. 

Plebisit hiç birşeyi halletmez. Hepi. 
miz bu kanaatteyiz. Plebisit, fayda. 
lı olabileceği yerde yapılmııtır. Eğer 
Çekoılovakyada plebiıit yapılmasına 

• 
lüzum görülse idi, ıulh konferansı bu-
nu daha evvelden yapardı. 

Fakat plebisit Çekoslcvakyad.J kabul 
edilemez. Çünkü halihazırdakilerine ben 
zer birtakım yeni m"eseleler ibdaı ede. 
bilir. 

Çekoslovakya, timdiki gerginliğin 

içinde sulh uğrunc~a çatıımak isti
yor . ., 

intikam aiyaseti1 ~ i takip 
etmiyoruz 

Henlayu'nın milliyetler meselerıL 
nin halli için Çekoslovak hükümeti ile 
anlaşmaktan imtina etmesine n yap 
mış olduğu isyan teşebbüsüne rag. 
men devletin tamamtyetinl azimka.. 
rane mUdafaaya karar vermiş olan 
hükümct, şimdiye kadar muhtelif 
mlllotlcrlc \'e l.ıilhassa Stidct Alman. 
larla takip etmiş olduğu anlaşma si. 
yasetlni asla dcğlşttrmemlştir. 

Bu anlaşma içinde hüküınetln ne 
IIenlayne ne de firar halinde bulunan 
Südet ılmamdarlarına ihtiyacı var
dır, çUnkü memleketimizde vukua ıe~ 
len hAdisat ve isyan hareketinin a. 
kamete uğraması hUklımetin karşı. 
sında ekseriyeti milliyetler arasında 
anlat1ma ve uzlaşmayı arzu eden blr 
Stidet Alman kUtıeslnln mevcut ol. 
doğunun en iyi delilidir. HUktımet. bir 

gün intikam ve ltisaf slya.!elt takip 
etmlyecektlr. Maamaflh kanunun 
muhafazası ve kanuna riayet edilme 
si ve sUk<ın ve intizamın bozulmama11 
hususlarlte meşgul olması lcal' eder. 
Alayiş ve intizamı Amme meselesin 

Tarihi anlar yaşıyoruz 
"Hepiniz tarihimizin en reel anla. 

rınr yaşamakta oldulumuzu hissedi
yorsunuz. Mcm lokeUmlz yeniden çok 
tehlikoll surette tehdide mııruz kal. 

. mıştır. Sulbü kurtarmak için her şc. 
yl yapalım. 

Diğer memleketler için yalnız sul
bU kurtarmak me•;zubahstlr. Bizim 
için ise, ondan ba~ka memleketimize 
lAyık bir istikbal temin etmek mey .. 
zubahslrr. Dlzlm tarihimiz, Çeklerle 
Almanlar arasında blr anlaşma vU. 
cuda getirmeğl istihdaf eden bir me
ıat allsllesldir. Şimdi ,·aıifcmlz, bu 
anla!Jmayr tahakkuk sahasına laal eL 
mektir. 

Büttin A nupa, Almanlar yapmak
ta olduğumuz mUzakerclerin sebebi. 
ne vakıftır. Bütün dUnya, çok mUşkill 
müznkcrelerden sonra her iki tarafrn 
kabul edebileceği bir esası bulmuş 

olduğumuzu biliyor. Fakat birdenbi
re feci bir tebeddül bA.sıl oldu. tsyan 
başladı. Hükumet, çok enerjik hare. 
ket etmiş olmakla itham edildi. Bu 
ithamları bir tarafa bırakalım sn. 
dece vazifemizi ifa edeıtın. Hemen 
hemen tam bir feragat gösterecek de 
recede ileri gitmek surcllle hUsnllnl. 
yet gösterdik. Btr isyanın bastırılma... 
ar, bir Jtısaf değildir. Daha fena bir 
vaılyet tahaddUsUnün önüne ancak 
hususr örrt idare sayesinde gcçebıt. 
dik. Hükumet tarafından ittihaz edil
miş olan fevkalft.<Je tedbirler, zaruri 
göründükleri mUddetçe meriyct mev. 
kllnde kalacaktır. Hükumetin siya
seti Uzcrlne çöken iki nevi mesullyet 
vardır: ı - De"Vletin otoritesini temin 
etmek 14ıımdrr. 2 - Alman mesele. 
sinin halledilmesinden teYellUt ede. 
cek bUtun netaylcl idrak etmek muk
tezldlr. Bu sebepten dolayı mlizake. 
relerde bulunmak istiyoruz. 

•·uçak bir sulh elçisi,, gibi Londra
dan MUnihe gitmiş olan İngiliz baş· 
vekilinin bu ciheti nazarı itibara al
ması lazımdır, zira her teehhür mege. 
lenin hallini tacil etmez. Belki me§um 
müsademenin vukuuna sebebiyet ve. 
rir. 

Bahsettiğim sureti hal. Moskovanm 
mücadelesine rağmen Avrupa millet• 
lerinin kalbine nüfuz etmektedir. Bu 
son ıııaatlcrde muslihane bir hal sure
tine varılmasını temenni edelim. Yine 
temenni edelim ki, şayet bu cihet milin 
kün olmayacak ise, bari ihtilB.f mah· 
dut ve mevzii kalsın. Fakat böyle ol
m.ıyacak olur ve Pragın lehine veya a
leyhine cihanşümul mahiyette bir cep 
he teşekkül edecek olur ise, ltalyanm 
alacağı mevkiin şimdiden intihap edil 
mi§ olduğunu bilmek lazımdır. 

Söz.il Yahudi mese?esine nakleden 
Mussolini, icap eden tedbirleri alacağı· 
nı söylemiş ve İtalyannr bu meselede 
ecnebi memleketlerin telkinlerine itti
ba etmekte olduğwıu iddia eden kim· 
seleri hafü akıllı diye tavsif etmiw ve 
''c;ünkü Yahudilik 16 senedenberi bi· 
zim en bilyiik düşmanımızdır., demiş-
tir. 

Miraç gecesi 
İstanbul müftülüğünden: 
Eylulün yirmi birinci çarşamba 

günü Recep aynım yirmi altısına mil· 
sadif olmakla. mezkur ~arşa.roba ak&&· 
mı (pe~embe gecesi) leylei miraç ol· 
duğu ilan olunur. 

CLCM 
Mühendiş Faruk At.am·ın ve Ankara.da dahiliye mUtebassısı boktor Ad· 

nan Ata.m'ın babaları ve Sümerbank Bakırköy Bez Fabrikası İşletme Şefi 
Muzff er Sirmanın kaymbabalı Nazmi At.a.nı ve Işık lisesi muhasebecisi Edip 
Atamı'n kardqi latanbul ~mühendisliğinden müteka.it MÜHENDİS AVNt 
ATAM Nazillide Mkt.eikalpt.en vefat ctmietir. lsta.nbula getirilen cenar.esi 
bugün (puartesi) Bakırköyden 12,18 de kalkacak trenle Sirkeciye, 12,48 de 
vua.cak ve müteakıben Sirkeei nhtımmdan üsklidardaki aile kabristanına 
götürUlUp defnolunaca.ld?r. 

Allah rahmet eylesin 



... ~konoml 

üzüıııcülüğümüz 
Hlikfunetimiz bilhaıaa yaı Uzilm ibra· 

c:ına ıon derece ehemmiyet vermekte
dir. Alakadar bir zat, Uzü.ın vaziyeti ve 
ilzüm ilıraı;ı hakkında şu mallıınatı ver

miştir: 
"latatiıtik Umum MQdilr1UiUniln 

1933 yılında yaptığı bir hesapla Tür
kiyede 345,982 hektar ildim bağı mev 
cut olduğu teıbit edilmitti. Bu raka. 
mın bet sene içinde 400 bin hektara 
yükseldiği ta.~min edilmektedir. 

Hükmetin ciddi alikası ile gittikçe 
artmlacak olan Uzüm istihsali, yakın 
seneler.de ümidin fevkinde bir inkiJ&f 
bulacak ve bilhassa dıJ pazarlara mü
him miktarda kuru üzümle beraber 
yaş üzUm ihracatı da artırılacaktır. 

Türkiycmizde ıklim ıruntakalannın 

tenevvüü dolayısile haziran ayından ;. 
tibaren ik:nciteşrin ayına kadar muh. 
telif mıntakala.rda sofralık üzüm çeşitle · 

ri yetiştirilmektedir. 

Memleketin iktısadi politika~rnda yaş 
meyvaların da mlihim bir yer tuttuğu 
gözöntine alınarak üzüme de hakettiği 
mevki verilm1ştir. 1936 yılında iizüm 
mıntakalann ıl l mütehcıssıslara yaptırı

la:ak ttt kikler neticesinde Türkivenin 
mühim miktarda yaş üzüm ihraç edel.ıL 
leeeği netiee,,:ne varılmıştı. 1937 yılın
da sofrahk üı:üm ihracına baılannuş ve 
ç~k iyi n(ticeler alrnmıştı. Bu üzümle
rin ihracında limaniarın yakın olması i. 
cap ttti ğ"inclcn yaş üzüm ihraç iskele
leri İzm:r civarınC:.a Bahjova, Narlıde
re, Bornova, Buca, Karşıyaka. Urla 
kız1 ı, Karal:ı ırun kazası. Mani:a Dc
ncl~!.':öy ının :a!•alan muvafık görül 
mii~tür. 

Bunclan başka yaş üzüm ihracı için 
s:>ğukhava tesisatım havi vapurlara ih. 
t l-.•ac ol ·ug~ u < ibi üzümlerin önce.den 

J ~ C"• 

de k.:ınulrnasz ISırm olduğundan bmir 
mezba~a:ındaki soğu~dıava depo!arı bu 
işi yapmışlardır. 

Dış ülkelere ihracında yapılan tec. 
rübelercen sonra icap eden tedbirlerin 
a!mmnsr için 15zımgelen noksanlar da 
ikmal crJil:ni§tir. 1937 yılında ilk defa 
Londraya sevk::lilmiıt. ık:nci defa Se
Uinik yolu ile ancak dokuz günde yine 
Londraya gö:1derilmişti. üçüncü tec
rübede 14 günde Hamburga sekedilen 
üzümlerin hepsi çürümüştür. 

Fakat dediğimiz gibi bu çlirtiyüşün 
sebepleri araştırılarak izale edilmiı ve 
dördüncü defa Londraya aevkedilen ü
zümlerden fevkalade iyi neticeler a

lınmıştır. 
lngilt~rede çıkan Svening News ga. 

zetc:;i de Türk üzümleri için yazdığı bir 
yazıda şöyle demİ§tir: 

''Türkiyenin §imdiye kadar rnemle
kctbize gelmiyen yeşil ve siyah sofra
lık i.:zümleri ilk defa olarak Londrı yaı 
meyva haline gelmişti. 

Bunlar, semasmda, yılda yedi ay ek
ıik olmıyan güneşin, diğer üzüm yetlt
tiren memleketlerden iki üç ay evvel, 

Ben mi? dedim~ çıldınyoraun 

galıba! 

Bunu dedim, ama, müthiş fakat ha
kikaten pek yakın bir fikir z-ihnimden 
geçti. 

- Süzan! .. dı;dim, Hikeyin o men. 
de bor makinesini almadın ya? .. 

- Niçin almayacak mışım?.. Sen 
pe"kfil! almıştm ya .. Unuttuğuhu söy
liyerek Hikeyden onun nasıl işlediğini 
öğrendim ve bir yeni film de vermesL 
ni istedim. 

- Nasıl? .• Hikey bu münasebetsiz. 
liğe razı olsun ha?. Onu ilk gördüğüm 
gün, hakkın.da nder dütündüğümii söy. 
liyeceğim! 

Süzan sinirli ve sert bir kal)kaha at
tı: 

- Şu erkekler hakikaten pplacak 
mahl\1lclardır. Mesele, benim fikirleri
mi, çalmağa, mahremiyetimi bczmağa. 
düşüncelerimi kurcalamağa taallük et. 
tikçe, bütün bunlar mübah olur. Ta. 
bü olur, en merak verici birer ilmi 
tecrübe olur. 

Fakat, bir kadının, bir erkek zihni. 
ne girmeğe kalkıJmasr - ki bu zih
nin içinde hayvani iştihalardan batka 
birşcy de yoktur - en iğrenç bir ci
uyet olur. Ne derecelere 'kadar gü. 
lün!j olduğunu, bütfin erkeklerin ne 
kadar gilliinç olduklarını görmüyor, 
anlamıyor musun? •• 

Vaziyetim, öyle berbat, öyle müda. 

MilAnoda meraklı biı• ava 
Hayalet görünmesine ina

nan Sinyora Diyana 
Az kaldı, bir cinayete sebep oluyordu; kapıcı 

Giyuzeppe'ııin elindekisilah ateş a'ınca, 
apartıman sahibinin oğlu yere serildi!? ... 

G 
ı YUZEPPE, bir apartıman 

kupıcısıdır; ltalyada Mlldno 
ceza uıahkemesinde ıu uhakem e edi· 
ıenler sırasmda oturuyor; 2 yanında 
enerjik duruşlu 2 karablnlyer, .. on
ların arasında lJU adam, o kadar u· 
fak tefek kalıyor, kl! Tevkif edilin
ceye kadar, Korso Buenos Ayres de
nilen yerin tA. bir ucunda yeni yapı
lan bir apartıruandn k:ıpıt•ılılt eden 
Giyuzeppe, bu rnziyete neden sokul
muştu? Kadın yUzünden: boyuna ha
yaletler gören, ama onlnrı uzaklaş
tırmak. ya da bağlanı:ık Jazımgeldı 
ıni ccsaı·etıui knyl.>e~en kadın yüzün
den! Kadın ceı:ıaretini ka) l>edinc.:e, 
kinı ileriye atılacak? Tabii erkek! 

ve işte bu Uiyuzcppc de hayalete 
karşı rovelveri ateş alınca, kurşun 

bu ebedt varlıklardan birine rasth
yacak yerde. fani blr mahlukun ka
burta kemikleri aral;ındun gC'çmlş! 
Dund:ın dolayı mahkeme karşısmda. 
bundan dolayı ROrgu. cevap, .... bun
dan dolayı da ağncana bir ceınya 

c;;arpılmasını hekleyor. fş bu safha
ya gelinceye kadar olup bitenler de. 
kötü bir gazete romnnına menu o

labııtr! 

Kendisinin kapıcı sıfatiyle bulun
duğu evde haftalardanberi gece ya
rısına doğru bir takım se~ler işitlll
yor. Bu sesler. bodrum katından ak
sediyor ve sonra, sanki tepiniliyor
ınuş gibi boğuk boğuk Ak\sler ve bu 
arada devamlı surette de mode olmuş 
sesli film havalarından bazıl~rının 
uza;yıp giden gll-rllltQlll, ~tırdılı akl~ 
leri.. ... O apartımanda yatıp kalkan
lara, artık uyku haram! Hele kadın-

* lar hlç mi hiç gUzlerlnl kapıyamıyor· 
lar. Bodrumdan akhıler haşladı mı, 
onlar da baye.letlerl sindirmek için 
tedhlr alarak, gece vakti balı silki· 
yorlar. ellerinde sUpUrge v.s. ev ka
dmı sHA.hları. hepsi ayakta; Ustellk 
kapıcı Glyuzeppeye de sesleniyor, e· 

huiranda yarattığı İzmir üzUmleridir. 
Şimdiye 'kadar Türk üzümlerinin 

Lon.draya iyi bir vaziyette sevkine im
kan mevcut değildi. Fakat A!cder.ize se. 
fer açan hususi tertibatlı vapurlar buna 
imkan bahşetmiş ve 600 sandık yaş il 
ıüm partisi mükemmel şartlar altında 
ve gayet iyi bir vaziyette Londra piya. 
aasına dahil olmuştur. 

\"in rahat, huzurunu kaçıranlara kar
şı harekete geçmesi hususunda ısrar 
etmekle beraber. bu işin şakaya gel
nıcc.liğ ini, çilnkil insanlara kar~ı de· 
ğl 1 de hayaletlere karşı koyacağını 
sözlel'ine katıror ve gene de kendisi
ni Sinyor Anctreanrn şarap mahzeni· 
ne inmeğ'e, şişko fıçılar arasında ho
ra tel)en hayaletlerle orada karşıla
şıp boğıışma[;a zorluyorlar! 

Falrnt, kadınlar arasında bu işl en 
ziyade parmağına dolayan Sinyora 
Diyanatlrr; o, bu hayalet meselesini 
fevkallldc cl<.lc.liye alarak. bunu Hmi 
esasa lı·ca yollu tetkikat yapıyor. 

Gundüzleri bütün civardaki yaşlı ka
dınlarm kapılarını çalarak, içerisin
de oturdukları binanın tarihçesini 
tahkikle, bunlardan birisi ağzından 
şunları dlnleyor: 

- Bu arsada en·elce başka bJr ev 
vardı. Orada işler çok eğlenceli, çok 
ZC\"kll gidiyordu; ama güniln birinde 
güıcl biı· kız, klskanç Aşığı taratın
.dan o evde al kanlar lçerisınde yere 
s e rilcll; şlmdıkt apartımnn, işte o e
,·in temelleri üstüne yapılmıştır! 

Du lakırdıyı duyar duymaz, Sin
yora Djyana, .kat'i bir kanaat edini· 
yor: vaziyet apaçık meydanda! Btca· 
re kızla onun katlli delikanlının ruh
ları hayalet şeklinde mahzende kar
şılaşıyorlar; hatta. belki de kanll m
lln şahidi olan herkes, orada karşı 
lrnrşıya gelerek .... Evet, evet; işin 

içyUzü anlaşıldı işte! ve enerjik bir 
kadm oıan Oiyana, bu milsaa.deslz 
toplantıya lştlrak e:Qenlere karşı mer 
hametalzce bir mücadele ~ılmaaınJ 
lsUyorr 

Buna rağmen Gtyuzeppe mtıcad~ 
leyi göze aldıramayınca, Sluyora Dl· 
yana on:ı istihkar edici bir tavırla 
şöyle bir bakarak: 

- Korkak! diyor; korkak! Sen de 
erkek misin. sanki! 

Ve solurru apartıman sahibinin ya
nında alaraı~. bu yazlyete müdahale 
etmesi lUzumunda Israrla duruyor. 

Bunun üzerine, apartıınan sahibi, 
kapıcıyı çağırarak, şöyle diyor: 

- Bu gece yarısı hayaletlerle mu· 
harebeye başlıyacaksın. Haydi, ba
kalım! Göreyim senl! 

Tarassut yeri olmak üzere asansö-1 
rün içerisi gösteriliyor ve kapıcı, yol 
verilmek korkuslyle cepheye gitme-

ğe razı oluyor; cep renerinl ve rovel
verlnl eline alarak, asansöre sakla
nıyor. Diıımezden evvel de etrafında
kilerle bırlstiyan dinince hel4llaşr· 
yor; cepheden sağ döneceğinden ü

midi kesmiş halde; dehşetti korku
yor! 

Asansör içerisinde yilreği çarpa
rak bekleyen kapıcı, saat 1 suların· 
da ansızm ses, sada kesilince, irkili
yor. Ha şimdi; neredeyse ba.ynletıer 
sökünedecekler! Derken mahzenin 
kapısı açılarak. sönUk ışıklı &\"lU ara
lığını gecen bir gölge, eve giriyor. 
Islıkla bir şarkı söyUyerek ağır ağır 
merdh·en basamaklarını çıkıyor. Gl
yuzeppe, bu aralık, zemin katindeki 
yerini değiştirmiş, asansörle btrıncl 

kata cıkarak, teUk vaziyet almıştır. 
Biri merdiven aşağısındayken, Oteki 
asansör kapısından sıyrılarak, gelen 
meçhulil sofada karşılamağa hazır
lanıyor. Bir elde fener, bir elde de 
ı·oreh·er .. ve derken ....• 
Aralarında 3 basamaklık bir me

safe kalıyor. Kapıcı merdiYen başın
da, öteki de birinci kata 3 basamak 
kala adım atıyor. lhUyar Gi:ruzeppe, 
bUtün kuvetlnl toplamağa uğraşarak, 
avazı çıktığı kadar bağırıyor: 

- Kim var orada? 
LA kin, cevap almasına im kln yok; 

c;:ünkU bağırmasiyle beraber, parına.
ğmı tetiğinde bulundurduğu rovel
ver ateş aldığı glbl, baasmaktakl 
yuvarlanıyor ve basamaklarda. ya
tan hayalet falan değil, ..... bir deli· 
kanlıdır! 

Delikanlı, yattığı yerde hırıldadı
ğı sırada, bina.da gUrUltil, patırdı kı
yamet kopuyor. SilA.h sesi, mahzende 
de akis bırakmışttr. Mahzenin kapı
st ardına kadar dayanıyor. delikan
lılar, kızlar, kadın ,erkek bir kafile 
yukarıya fırlıyor ve yerde yatanı gö
rünce hayret ve dehşete uğrayorlar. 
Bu, zengin ev sahibinin oğludur; kcn 
diler) de ne hayalet, ne hırsız; ev sa
hibinin oğlunun ünlYerslto hukuk fa
kUltcslndon arkadaşları! 

Ev sahibinin oğlu, yerde benzi 
solmuş. yatıyor; hekime haber •.. haf
talarca. hastahanede teda\"1 ... ve ka
pıcının muhakemesi!... 

Gene;; talebe, babasının şarapları
nı tattırmak için arkadaşlarını ge
celeri mahzene davet ediyormuş ve 

Düşünceleri Okuqan ·Makine 
- -

Yazan: Andre Moruva 
faa edilemez bir hale girmişti, ki şa. 
rdım. Sakin olmağa çalışarak: 

fi _ Süzan, dedim; bağırmaktan n~ 
ıkar? .. Mahzende neler işittiğini, be. 
~im hangi suçum için hesap istediğini 
sıra ile ve açıkça anlat. Elimden gel. 
diği kadar cevap vermeğe. ç:ılış:rım. 

_ Senden hiçbir cevap ıst_emı.:ocrum. 

Ben, bana lazım olan cevapların en 
doğru ve riyasızıru aldım. Nasıl c.Jdu
ğunu mu öğrenmek istiyorsun? Pek 
basit hir surette .. Dün, öğleden sonra, 
Hikeyi ıiy:ırete gittim ve senin tara. 
fmdan onu ..• Nasıl diyordun?.. "Pis. 
koğra.f., ı istedim. Alıp geldim. Tabii 
onu, aenin bildiğin mecmuadan zarfm 
içinde bırakamazdım. Görür görmez 
tamyacaktrn. Fakat senin ne ka.tlar dal. 
gın olduğunu ve kitaptan ba~ka ıeyl~~ 
re asla dikkat etmediğini bildiğim içh, 
etekliklerimden birine sardım ve yata
ğının yanındaki masa üstüne yerlet

tirdim. 
O uğursuz eğlentiden dönünce, sen 

pardesilnil, flpkaru çiviye asarken, 
ben, çabucak yukarı çıktım ve aletin 
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düğmesine basarak ipettim. Bundan 
sonra, .sen de arkamdan gelerek yat
tın ve düşündün. 

- Peki, neler düşünmüşüm acaba? .. 
Yemin ederim, ki ben hiç birıey hatır
lamıyorum. 

- Ben de sana yemin ederim, ki 
bunlan ben, bütün ömrümce unutma.. 
yacağım. O kadını düşündün. Kendi 
kendine: "Muhakkak benden hoılanı. 
yor 1,, dedin. Bu ne kiı,;.r 1.. Onun ho. 
şuna giden sen d ~ ğil, şu küçücük mu. 
vaffakıyeti alkışlanan hatipliğindir .. 
Sonra yine: "O öpücük!..,. diye mırıl
<lanJ.ın. He:n nasıl bir sesle!.. Daha 
sonra Şikago seyahatine dair planlar 
kur.fon. "Müriyel Vilton,, a seninle 
bcra~er gitmesini tekli~ etmeği düşün. 
dün. Hatta bu arada beni de Fransa. 
ya göndermek aklından geçti. içinden: 
'"Burası Süzana yaramadı. Muhit ve 
iklime intibak edemedi. "Ruen,. e 
dönm!si çok daha iyi olacak. Uç ay son 
ra, yine kavuşuruz 1,. sözlerini geçir. 
din. "Araya bana ait bu söz;leri kan!
tırışın da, kendi kendine kaldıfın za. 

Çeviren: H. S. O. 
mantarda bile riyakar oluıundandır ..• 
İ§İn en gülünç., yahut en acı tarafı -
hangisini beğenirsen o olsun - bütün 
bunlara Şikagoda vereceğin konfe. 
ranslarının kanıması, araya "V eve. 
nar"k,, ve ''Paskal,. hakkındaki yük. 
sek faziletli akislerin giriyordu. ~ir a_ 

damın kafasının içi, ne <le gülünç şey. 
miş meğeri ... 

· Bu sefer de ben, hapıyutmuş, şas
kına dönmüştüm. Süzanın bahsetti:i 
düşüncelerimi şimdi, ben de hatırhygo. 
rum. O gece. çok yorgun dönmüştüm 
ve hemen uyuduğumu sanıyordum. 
M~ğer iş umduğum gibi çıkmaDll§ ... 
içme hayaller kanşa.n bir sis arkasın. 
dan şimdi o akşamki tah;ıyyülüm ve 
"Müriyel,. e rastlamağı beklediğim ve 
himden ibaret bir seyahat planı tasar. 
ladığım birbir aklıma geliyordu. 

Hiçbir zaman bu hWyaya bir hali. 
kıot değeri vermemiş, gerçefe alma. 
mıştım. 

Rüyalar, nasıl buan, ieimizde yqa
yan gayriıuuri bir arzunun hayali ta.. 
hakkuku ise, akp.mld ''teheyyüç,, Um de 

israfa tedbir 
Yazan Niyazi Ahmet 

Tarihin ibret ve hazan deh§et veren 
hadiselerini, iki devrin muayyen n. 
srflannı karşıla~tırdıktan sonra daha 
bariz olarak gözönünde canlandırabili. 
riz. 

Cümhuriyet hükumetinin iktısadi 
kalkınmaya. milletinin refahına verdi
ği ehe:nmiyetle bir de ayni mevzuun 
geçmişteki faaliyetini şöylece bir mu
kayese etmek cidden ibret ve dchıet 
verir. 

Abdülmecit devrinde yapılan Suru 
hümayunlarda her sultan için yüz 
kırk bin kese, yani yetmit milyon ku. 
ruş saıfedilirdi. Masraf o kadar art. 
mıştı, ki Köçe oğullan adındaki · Er. 
menilerin alman mücevherlere ait tut. 
tukları "Defterikebir., akılları durdu
racak rakamları ihtiva ediyordu. 

Bunun önüne ıeçmek lazımdı. Der
hal tedbirler düşünüldü ve alındı. 

lıte tedbirlerden birkaçı: 
1 - Mücevherli t.akımlı çubuk kut. 

tanıtmayacak.. 

2 - Memuriyet yerlerine gelen zi. 
yaretçilere ve erbabr mesalihe çubuk 
ve kahve getirtilmeyecek. 

3 - Rütbeibili ashabı ile daha yu. 
'karı mertebeler ashabı .eskisi gibi iki. 
şer beygirli arabaya binecekler, fakat 
yanlarında birçok hayvanlı maiyet 
ge.ı-0.irmeyip nihayet iki beygirli iki a
dam taşıyacaklar. 

4 - Rütbeibalidan apğt olanlar 
üç çifte kayığa ve arabaya binmeyip 
iki çifte kayığa binecekler. 

S - Bu rütbelerde bulunan mcmu. 
rin ve haremleri bir beygirli arabaya 
binecekler ve harem arabaları pek ziy. 
netli ve nümayi~li olmayrp haddi iti. 
dalde olaca'k. 

Ödenemiyceek kaaar borcun ilan
dan kalkılma.ıken alman teiiblrier 
bunlar. Tarihin bu bahsini yaran An. 
gelhard der 1d: 

"Mecit, bu tedbirleri ile hükUme
tin maharetsizliğini, memleketin feci 
halini resrnen ifta ettiği cihetle umu. 
mun nefretini arttırmıştı.,. 

mahzende 50 fıçı tUrln şarap bulu., 
duğun<1an, m!saftrlerin bu tatman 
ha!talarca sUrmüş. Hayaletler top. 
lantısmrn aslı, esası da 1~te bundan: 
ibaret! 

Kapıcı Glyuzeppe, yaralanmaya 
sebep olmaktan bir sene hapis ceza
sı yemiştir. Hayaletlere karşı harıw 
ilAn ederek bu hale dolayısiyle ıebeP, 
olan Sinyora Dlyana ise. mahkeme
ye bile Terilmemiştlr!? .. 

böyle mağrur ve hülyadan ibaret bir 
netice doğurmuştu. O kadar, ki ha. 
fızamda hi~ yeri kalmayan bu zihin 
hezeyaru, eğer şu mendebur saygıaıs 
film eb:dilC§tirmeseydi, benliğimde o
nun bir tek izine bile rastlınma.yac:ali. 
tı. 

- Pekali Süzan, dedim, aana bu 
.filmi kim okudtı? 

- Dostun Hikeyin ta fU kendiaL .. 
Benimle beraber li.boratuvara ıelea, 
ses makinesini iıleten o idi. 

- Bütün bunlan o da ititti mi? •. 
- Kelimesi kelimesine.. Gerçi u-

tancımdan kızarıyordum. Fakat suç 
benim değil senindi. 

- Süzan, sen pek ileri gidiyorsun.. 
Şimdi bu İngiliz, benim hakkımda 'kim 
bilir neler dü~ilnüyordur? .. 

- Senin bütün varlıpn, bütün hü
viyetin, bu cümlenin içinde itte •• Böy. 
Je birşey karşısında, asıl doğrudan 

doğruya §İddetle alakadar olan benim. 
ne düşündüğümil soracağın yerd .. 
bir yabancınırt, daha dUn tanqtıfm 
bir tngilizin, senin hakkında naaıl bir 
fikir besliyeceğini soruyorsun. Fakat 
ben sormam da beklemeden, s3yliye.. 
ceğim: Şu kanaatteyim, ki ıen, beni 
sevıniyorsun artık... Bcn&n kurtuL 
ma'k iıtiyomm. Bu prtlar içinde, ar. 
tık beraber yaıamağa çabımamır ma
na11z olur. 

"(Arkası vaıt,8 
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Askerlik bahisleri: 

lllılllliiıiiii ................. llllİİİlli-.ıi~·-~ Alman ya ile Çekoslovakya
Nakleden ~ t~~·am• Sedes fi}fi askefA.} kuvvetlerı• nedı•r?. 

Ertesi günU Katerlna avaz avaz ağ- Fransız düşmanlarının haleti ruhiye- 1 

ladı ..• 3 üncü Plycrln öldüğü halka lerl hakkında malümat veriyor, aynı 
bildirildi. zamanda da onun icraatını Avrupaya 

Ceset Uç gUn teşhir edildi. Ancak yayıyordu. 

efaretler erkAnı davet edılmedi. Bu-
na rağmen sefirler gizlice adamları
nı gönderdiler. Onların ifadelerine 
göre 3 üneU Plyerln ylizU mosmordu 
ve vücuJ unda bereler vardı. Adamın 
katledilJI;;1 derhal anlaşılıyordu. 

Fakat hiç kimse ağız açmadı. Ne 
Orlof, ne Tlepof, ne de muhafızlar 

sorguya çekildi; bUAkis terli ettiler. 

• • • 
Katerlna1 ın hararetli taraftarları 

onu bu lekeden kurtarmak için sütun 
sütun yazı yazdılar. Onlara göre 3Un
cll Plyer katledilmiştir. Ancak bu ci
nayette dahli, tesiri yoktur. Bu işi 
Orlof Katerlnaya sormadan yapmış
tır. Aleksi, bu cinayeti Katerlnaya 
aormadan, danışmadan yapabilecek, 
Kraliçesini Pıyer tehlikesinden kur
taracak kratta bir adamdı. Katerl
na cinayeti işlendikten sonra duy
du. 

Pakat bu lddlaları General Orlof 
birkaç sene sonra bizzat kendisi cer
hetU. 

1771 de Vlyanadan geçen General 
Orlof sc!arethanede yemek yiyordu. 

Ziyafet mükellefti, General ikram 
edHen nıubtellf şarapları içmiş, key
fe gelmiş, çenesi açılmıştı. 17 62 ih
UlAline alt hatıralarını nnlatıyordu. 

Bir aralık biri: 
- 3 Uncü Piyerin esrarengiz 61U

mnne ne dersiniz? •• diye sordu. 
Aleksi Orlot lclnl cektl: 

- Ben c;ok merhametli bir ada
mım, bana 'yap" denileni yaptım, 

buna çok milteesslflm! cevabını ver
di. 

Bu sözU herkes duydu ve herkes 
kanaat g9tlrdl kl, cinayet Katerina
nın emriyle işlenmiş ve Orlof işle

mişti •.• 

Katerlnanın bu tek cinayeti de
flldlr. 3 Uncu Piyerln ölümünden iki 
sene sonra. ŞUselburgda mahpus o
lan lvan katledildi. han bir gUn 
Rusya tahtına oturabilirdi: Bunu na
zarı dikkate alan Katerlna çocuğu 

katlettirmişti. Tehllkell bir rakip 
mevzuubahis olunca vücudunu orta
dan kaldırmakta tereddilt etmediği 

muhakkaktı. 

• • • 
Katerlllaya hayran olan taraftar

ları gene israr ediyorlardı. Diyorlar
~ ki: 

- Volter, Dldero, Alamber, Grim, 
!ılontesklö gibi edlb ve filozoflarla 
mektuplaşan, 3 Uncu Plyerln heyke
lini yaptırmak için Falkone gibi bir 
sanatklrı Sen - Petersburga getirten, 
snzel, zeki, münevver bir kadın adt 
bir katli olablllr mi? •• 

Hayır, buna manen lmkAn yoktur. 
Jtuhlyat bakımından buna ihtimal 
Yerilemez, itham çürUktUr. Filozof
larla dost Katerlna katil olamaz. 

Fransız müverrlhlerlne göre Kate
rtna katildi, filozoflarla dostluğu da 
kend!ne rekllm yapmak ve Fran
aada olup bitenleri öğrenmek içindi, 
etınkU Katerlna da 3 Uncu Plyerln 
»olltlkasını takip etmiş, 2 ncl Frede
rlkle anlaşmış, Fransaya ve Fransa 
llyasetine karşı cephe almıştı. 

1762 de, 3 UncU Piyerı katlettlr
dlkten beş, taklibi hükumetten do
kuz gUn sonra Dlderoya bir mektup 
yazıp onu Rusyaya davet etti: "Gell
ntz ve ansiklopediyi burada neşredl
nlz" demişti. Fransada bir emirle an
siklopedinin neşri yasak edilmişti. 

Alamber hayatından memnun de
lildi. Çağırdı: "Geliniz. BUyllk Duka
nın terbiye ve tahsilini deruhte edi
niz" dedi. Alamber kabul etmedi: 
.. Rusyada insan sancılanıp kolayca 
lSIUyor, gldemlyeceflm" dedi. 

Volterle uzun zaman mektuplae. 
•uı 1!a •ırf rekllmdı. O devirde Vol
ter "yer ytlzilndc eıı çok okunan mu_ 
harrlrdl. Katerlna için Voiter UraJı 
)1lbek bir gazeteydi Volter ona 

Bu hususta Grim'de Katerlnaya 
yardım ediyordu. Katerina ona ka.. 
zandığı muvaffakıyetlerl, yeniden in
şa ettiği şehirler!, çıkardığı kanunla.. 
rı liste halinde blldlrlyordu. Kısa bir 
zamanda Grime 942 liste gönderdi. 

Bu listelere göre Katerina l.U şe
hir inşa ettirmişti. Bunda biraz mil.. 
balAga vardı, daha doğrusu Katerl
nayı aldatıyorlardı. Bir şehirde yol, 
bu 'yollarda ev bulunmadığı halde 
Katerlna bu şehri yapılmış ve mes. 
kun sanıyordu. 

Kırıma glttlfl zaman vall boyalı 
dekorlarla ona. uzakta yent köyler 
gösterdi. Katerina uzaktan gördüğü 
dekorlara inandı. 

Halka: "Sizi öldilrUrUz,, tehdidini 
sa'lr·urarak korkutmuşlar, Katerioa
nın geçeceği yollara dizmişler, "ya.. 
şa,, diye haykırtmışlardı. Katerlna 
bu seyahatten dönüşte Grime: 

- Artık Rusyada zayıf lnsan kal
madı ! diye yazmıştı. 
Arkasından Volter müjde vermişti: 
- Rus köylUsü artık tavuk yiyor. 

Her pazar günU bir tavuk yemlyen 
köyJU kalmadı. HattA son zamanlar. 
da hindlyl tavuğa tercih etmlye baş. 
ladı. 

• • • 
Katerinanın en büyük muvaffakı.. 

7eti çalışkaodılı idi. 

Her sabah saat altıda kalkar, hiç 
fasılasız saat on bire kadar çalışırdı. 
Çalışırken köpeklerlle slncabını ya
nından ayırmazdı. Bunlardan başka 
sevlmll, zeki bir kedlstle bir de may_ 
munu vardı. 

On. birde sofraya oturur, vakit kay 
betmeden yemeğini yer ve yine tiyat. 
ro saatine kadar çalışırdı. işte bu 
mesat sayesindedir ki, binlerce mek. 
tup, emir, talimatname, tiyatro ese
ri, tamim, kanun projesi hazırlıyabll. 
dl. 

imparatoriçe muharrir ve tiyatro 
mllelltfl idi. Yazı yazmak onun için 
dinlenmekti. Tiyatro eserleri, basit 
şeylerdi. Günlerden bir gün gazeteci
llle me:-ak sardı. Plekarskl'nln gaze. 
tesinde yazı yazmağa başladı. Başka 
bir gazete ile münakaşaya girişti. 

MOnakaşadan galip çıkmak için öte
ki gazeteyi kapattı. 

Katerlna edebiyatın kırkambarıy. 
dı. 

Bundan başka zekleri de aşktı. Ko. 
casından kurtulduktan sonra er. 
kek kıtlığına uğramadı. Onun fc;ln 
seviye farkı g6zetmek yoktu. Güzel 
olan &ıer erkeği yanına alıyordu. Göz 
dellk A-deta bir "devlet mnessesesl,, 
hallnl almıştı. 

DUşllp kalktıfı erkeklerden sayısı 
belU deftldlr. Çabuk beğendiği ka.. 
dar çabuk bıkıyordu. Uzun zaman 
yanında alıkoyduklarına da lyl mll
klfat veriyordu. 

Bubren'I Kurband dUkası, Ponla.. 
tovskl'yl Polonya kralı yaptı. 

Cıvıyan, lAuballleşen Aşıkları da 
derhal kovar, nefyederdl. 

Bir gün bir baloda genç bir subayı 
ı;özUne kestirdi. Derhal doktor mua.. 
yene etti, uşaklar banyoya getirdi, 
hlzmetkA.rlar giydirdi, Katerlnanın 

dairesi yanındaki muhteşem odaya 
girdi. Masanın üstünde yllz bin ruble 
buldu ... Vazifeye her başlıyan evvelA 
bu parayı alırdı. 

Knterlna se\"dlklerlntn resimlerin_ 
den bir sergi vücude getirmişti. Mil
yonlarca kişiye hllkme~en bu lmpa.. 
ratorlce sevgililerine: "Nonoşum. 

şekerim, ruhum, blrlclğlm,, diye hi
tap ederdi. 

llUkOmdarlar eğlenlnce paraları 

millet verir. 
Katerinanın gözdeleri 

tok pahalıya mal oldu. 
Rusyaya 

"{Arkalı IHll'l, 

Avnıpada yaşıyan milletler bUyUk 
ha.rptenberi en tehlikeli günlerini ya· 
~ıyorlar. Almanya ile Çekoslovakya a· 
1 asında devam eden gerginlik millet· 
l~rı bir harbe kadar sUrüklemek isti· 
c'admı gösteriyor. 

Fransız askeri mütehassıslarına gö-
J e, Almanlar son bir kaç ay içinde 
Fransa hududunu tahkim etmek mak· 
~adile 600 bin ki§i kullanmı§lardır. 
Fransızlar garp hudutlarından kork .. 
:na.dıklarını söylüyorlar. Majino çelilt 
istihkfunlan içinde 100 bin Fransız 

.u kerinin emir beklediği ve muhtemel 
bir Alınan hücumunu istihkamlar i· 
~inde gizlenerek aylarla durdurabil&o 
cckleri iddia olunuyor. Fakat Majino 
karşısında Almanlar Zigfrit istihkam· 
larmı inşa ettiler Fransa hududunda· 
ki Alman orduları bu istihkamlar saye 
sinde kendini kolaylıkla müdafaa e
debilir. Merkezi Alman orduları da Çe
koslovakya üzerine bUyUk savletle sal· 
dırarak hazırlanan istill pllnmı bir-1 
kaç gün içinde tamamlayabilir Hatt! 
Sovyet Rusyanm Çekoslovakyayı kur
tarmak illere göndereceği kuvvetleri 
de Zigfrld istimkimlarmdan geri ala
cağı kıtaat ile durdurabilir. 

Fransız askeri mütehassıslar bu el
bete pek büyük ehemmiyet vermekte
dir. Almanyayı bu tehditkA.r vaziye
tinden alıkoyacak tek kuvvet Sovyet 
ordusudur. 

Versay muahedesi hUkUmlerine gö
re sulh zamanmda Almanyanm silah 
altında tutabileceği ordu kuvveti yUz 

Morls ŞUvalyenln 
Aşık olduğu kız 

Moris Şövalye iki sene evvel Lon. 
draya yaptığı bir seyahatte oradaki 
stüdyolardan birinde güzel bir kızı 
bcğenmiı, kendisine inıallah yine gö. 
rüıürüz dcmiıti. Bu kız bugün Paris
tcdir. An Leig ismindeki bu kız, Pa
riste bir filmin baırolünil yapmakta
dır. 

Moriı ŞlSvalye genç kın g8rmilf, ar. 
tiıte tngiltcreden Fransaya gelen ilk 
güzel kız sensin demiıtir. Mcris Şö

valyenin kıza iıık: olduiu IÖyleni.. 
yor .. 

Çekoslovakyadalci Südetli Almanlar ars lannda, Almanyada olduğu gibi tefkilat 
-riic:uda cetinniılemir. Bu ara da "lı kıtalan,, da vardır. 

bin askerden ibaretti. Yedi fırkadan 

müteşekkil olan bu kuvvet, 1933 yılın
da Bitlerin muahedenin askeri hilkü.m
lerini tanmııyacağma dair verdiği ka
rardan 80Dl'8. 400 bin kişiye ibHlğ e
dilmişti. O tarihten itibaren mUthig 
bir hızla silllılamp ordularmı tensik 
ve yeniden teşkil eden. Alman devleti
nin içinde bulunduğumuz sene batın· 
daki asker adedi 800 bin idi. Bu kuv. 
vetler 40 fırkaya ayrılmıştı. Fırkalar 
dan biri süvari, üçü ınotörlü ve zırhlı
dır. Bu miktara 250 bin talim görm.Ut 
amele taburlarmı da :ilive etmek icap 
eder. 

Yine Fransız mUtehassıslara göre, 
dünya yUzUnün en kuvvetli ve disip
linli ordusu hali hazırda. Alman ordu· 
sudur. BugUnkü Alman sulh durumu 
askeri kuvvetleri Avnıpadald bUtUn 
devletlerin kuvvetlerinden daha mU
kemmel ve daha kalabalıktir. Anşh..s
tan sonra mevcut 40 Alman fırkasına 
5 fırka Avusturyalı kıtaat ta katıldı. 
Bu kıtaat tatnamile Alınan disiplini l· 1 
çine almmıg bulunuyor. 

Beş, on gUn evvel bütün Avrupayı 
tela§& düşüren büyük Alman manev
ralarında silfilı altına iki milyon as

ker alındı. Oç mıntakada yapılan bu 
manevralar münasebetile derlenen 
kıtalar terhis edilmiş değildir. SUdet· 
ler meselesinin ortaya çıkışı bu iki 
milyon insanın harbe hazır bir halde 
bekletilınesini mucip olmuştur. 

Alman ordusunda manevralardan ev 
vel Uç cebel fırkası vardı. Yardımcı ve 
hafif iki fırka da yeni teşkil edilmişti. 
Bütün bu kuvvetler 1914 senesindeki 
Alman imparatorluk kuvvetlerinden 
daha çoktur. Maamafih, yine Fransız
lara göre, Alman ordusunun merkezi 
sıkletini hava kuvvetleri üzerinde te
kasüf ediyor. Hiç kim.senin meçhulil ol 
mıyan bir hakikattir ki, bugilnktl Al-

man hava kuvvetleri Avrupa.nm en 
kuvvetlisidir. Rusyanm da Almanya· 
dan belki daha kuvvetli olması muh
temeldir ama, Fransızlara göre Avru
panın ortasında toplu ve mütekasif 

bir halde olan Alman hava kuvvetleri 
bir çok korkunç ve yakıp yıkıcı bir 
dehşet arzetmektedir. İlk hamlede üç 
bin bombardıman ta)'Yaresini Alınan· 
lar hareket.e geçirebilirler ki, bu 700 O 
tayyare 234 bölüğe aynlmııııtır. 36 av
cı tayyare böltiğil, 36 istikşaf bölUğU, 
ı 06 hafif ve ağır bombardıman bölü
ğünden ibarettir. 

Bu tayyarelere 36 bölük olan bom· 
bardıman deniz tayyarelerini de ilAve 
etmek JAzmıdır. 

Maamafih, Avnıpa.nm diğer devlet
leri de Alman hazırlığı karşısında eli, 
kolu bağlı bir halde kalmamıştır. En 
küçilk devletlere kadar bütün millet
ler baştan tırnaffea kadar silihlanmq
tır. Almanlar seferberlik il&ıımı mü
teakip birkaç gün içinde 5 milyon as
ker, üç bin tayyare, 2600 hafif ve a
ğır tank ile nıiktan meçhul top ve di· 
ğer kuvvetleri ateş hattına sevkede
bilecektir ama, k&l'§ısmda bulacağı 

kuvvetlerin sayım da az defildlr At· 

manyaya nlsbetle kUçUk bir devlet o
lan on dört milyonluk Çekoslovak dev 
leti bile en son sistem sil&hlarla mU· 
cehhez kuvvetli orduya maliktir. Bu 
ordu hakkında gelecek yazımızda ma.
lUınat vereceğiz. 

Erkek aslanla dişi 
kaplan ..• 

lngilizler muhtelif cina hayvanlar 
arasında izdivaç tecrUbesine merak 
sarm11 bulunuyorlar. Henüz tavpnla 
kaplumbağanın kan koca olmalan ia.
tenıniyor, fakat belki bir gUn o da O" 

lacak. 
Şimdiye kadar yapılan bir tecrübe 

iyi netice vermi!J, Lond.ra hayvanı.t 

bahçesinde bir erkek kaplanla dili aa. 
lanın yavrusu elde edilmi§tlr. 

Tigu. ismi verdikleri yeni bir cm. 
bıyvan olan bu yavru yan as , y&· 
n kaplana benz.emekted.ir. 

Ayni tecrilbeyi timdi aksine yap • 
malt istiyorlar: Yeni ortaya çıkacak: 
mahlilkun babası aslan, anası kaplan 
olacak. Bunun için ilk teşebbUs muvaf
fakıyetsizlikle neticelenmlftir. lyi bir 
aile teşkil etmeleri için beraber, kafe. 
se konulan aslanla kaplan pençeleşuıL 
ye, mütemadiyen çarpışmaya ba.şl&• 

mışlardır. Pençeleri ve dişleri birbiri• 
ne geçen bu iki hayvan nihayet ayrıl• 
mış, ayn kafeslere konulmugtur. 

Bunuınla beraber, İngilizler bu fikir. 
den vazgeçmiş değillerdir, bir tecrllbe 
daha yapacaklardır. Çünkü onlara gö. 
re, bir çok mesut ailelerin hayatı ev
veli. böyle kavga, gUrilltU ile ba.şl&mlf 
tır. 

Beynelmilel Ticaret Odaıı 
Reisi 

Beynelmilel ticaret odası reisi M4 
v.·aston, ve Madam waston ve umumi 
katip Pierre Vasseur'den milre'kkep 
heyet, dün akpm Ankaraya hareket 
ctmi§tir. 

Beynelmilel ticaret heyeti, Ankara. 
da üç gün kadar kalarak muhtelif 
vekaletlerle temaslarda bulunacak, ba. 
zı iktisadi meseleler iizerinde alikadar
larla görilıecektir. 

OUn sabahki zelzele 
Rasathaneden verilen mallimata gö

re dün sabah saat beşi 51 dakika 55 
saniye geçe şiddetli bir zelzele kayde
dilmiştir. Merkez UstU Istanbuldan 
760 kilometre mesafede tahmin edil • 
mektedir. 

~ 
BUGÜN KALKACAK VAPURLAR 

(Trak .. 16 Mudanyaya) (Sus • 8,15 :Ba. 
dırmaya), (Konya .. 16 da lzmlre) kalka.. 
caktır • 

Gelecek T•Plll'lar 
(Karadeniz 12,10 Karadenlsden) <Ular 

tU5 lzmltten) Trat • 11.22 Mudanradan) 
(Sus _ 22,15 Bandırmadan) (Bursa .. fl,30 
da Bandırmadan) (Tayyar 6,30 da Bandır .. 
madaQ), (Kemal • 6 da Karabipdan1 ~ı.. 
n«Sntl ll,80 Menrtnden)# 



Muhitt in astQndaO 

Yüzme yarışları 
Çıkan ihtilaf yüzünden . müsabakalara yalnız 

Beykozlularla Beşiktaş küçükleri girdi 

Dtialdl ,...._... 1tlr söriinlt 

OrtaWS:r Şeref ıtadındaki yUzme ba
wnaun açılıt yıldönUmll mUnuebeti. 
le dOa burada .. Muhittin ttıtiindai 
Kupur,. namı altında yUzme yanıla
n tertip edilmiıtL 

Fakat mlltcaddit defalar gazetele.. ' . 
re c8nderilen tebliğlerle değiıtirilmit 
olan proıram, dün yUmıe Y_erinde de 
buı itirazlann doğmaıına ıebep ol
lllUf, 'ft neticede yanf1ara Beyk~ 
ldilbil ylizUcülcrile Betikt8fm küçükle.. 
dilden bapa kimle lttUak etmemiftir. 

Suporlan aJanhlı tarafından P
ntelere chderilmit 'ft bu cueteler 
tuafmdan nepcJ11mlt olan program. 
da, bayanlana iftlrak edecekleri yliL 
melerin puvana dabU edilmlyeceği a. 
sıkla ;ltDlüyordu. Hal bayle olduğu 
laalle, hakem heyeti - ulihiyeti ol. 
madı~ halde - programı de~jtirm!J 
'ft bıJ ıq~ ,._ • • 
~ 

Ortaya puvan vaziyeti çıkınca, yliz-
maye iftirak edecek diğer klllpler ytız. 
melerin ilin edilcllil tekilde yapdma
lllll iatemifler ve bu haklı dilekleri ka. 
bul edilmeyince, mlilabakalara ittiralt. 
ten iltinklf etmftlerclir. 

Bunan Userine, cınaya konulmut o. 
lan tllt - blltiln müsabakalan kazan. 
iDii olan - Beykozlulara verildi. 

"Muhittin ttıtilndağ kupası,, için 
ıapıbmt olan e:ıı:ıoo bayrak yanıma 
- punna dahil atmadığı için -

Galatasarayblar lıtira'k etmitler ve 1m. 
payı kazanmıtlardır. Yalnız, kupanın 
Uatilnde 11Muhittin ttıtUndai bayrak 
yarıp,, yazdmau icap ederken "Betı"k. -tat tixl 00 bayrak yanıı,. yUs1mıttı. 
Sonra, yarıp iki ekip iftirak ettiği L 
çin, hakemler arada bii kulu•an bot 
brralamtlardr. . -N~menin 33 flnctl madd-eıi aa-
rihtır ve buna rağmen Beykozlu ytL 
zilclller yanı eanaımda 'kuluvar deift
tirdi~eri halde, diskalifiye edilme. 
mitlerdir. 

itin en enteresan tarafı, 1dlçlJdar a.. 
rasmda yapılan 400 metre eerbeat yan.. 
pnda, bilytiklerclen da1m iyi derece a. 
lmnuı olmaaıchr. 

Gene puvana dahil olmayan ıutopu 
müsabakasında, vaziyet 3 - 2 Galata. 

•tdllltl1atn w lulktrıs oldulu Jta it. 
dilen bir Mbepten OrHtmı oyunclü 
çıkarılman &zerine G81ataaarayhlar 
mllsabakayr terke:ttiler. 

Galatasaray ybUcaıeri, bundan ev. 
ftl Bqi'ktq mlllabddaril• yaptıldaJı 
mU..büıaJı ı O - O kuanmıılardı. 
Beykozluların kupap alman için Be-
p~an da yenmeli limndr, Beıik
tq ikind müsabakaya girmediğindeıı 

gayrinluml bir ıeremoni ile kupa 
Beykozlulara verilcU. 

· Güreş birincilikleri neticelendi 
- _,,. 1- zut 2-1 %-- -~ 

Ankara birinci, lslan· 
bul ikinci oldu 

.Ankara, 18 (Telefonla) - Tilrkiye 
Greko BoDaen gllret birinciliklerine 
bugUn devam edildi. Büyük bir kala· 
balık vardi. Neticeler D(Syledir: 

156 KiLODA: 
BirlDcl Niyazi (Ankara). 
lklnci: Vahdettin Akmes (İstanbul) 
tJ'gU.nctt: Htıseyin Yalçmkaya (Kas-

tamonu). 
61KtLoDA: 
Birlncl: Mehmet Oktav <l,ıattbul) 
:ikinci: Mustafa Beton (AnkL"'IL) 
U~: .AbdWlalı E1Agl11.e1 (Aa· 

kara). 
66 KiLODA: 

Btrbıci: Fendun Akma! Clzmir) 
ikinci: e&dJk Sovancı (Ankara) 
'Oçtlnöl: İzlet Flliç (latanbul) 
72 KiLODA: 
BiriDcl: CeW Atik (Ankara) 
ilıdııci: Faik Büken (İstanbul) 
Vçilllctl: Beslen Kilenbay (Bursa) 

19 KlLODA: 
Bbinct lsmall Yılmu (Kastamonu) 
Wncl Rmıt O!ldemlr (tstanbul) 
1Jçtlncll Adil Yener (Ankara) 
87 KiLODA: 

İbrahim Toavur ~ 
..... »emlrkqa ~il) 

OçUncil Dursun Yılmaz (İstanbul) 
AGIJU>A: 
Birinci Murat Mert (Kastamonu) 
lklnct Şerif nnaı <Buna> 
OçUpctı Osman Duman (Ankara) 
Umumi tasnifte 12 puvınla Ankara 

birinci. 11 puvanla !stanbul lk.lııci. 9 
puvaııla KalWDODU flgtlncil. 6 puvaıı
la Buna dördUıncll. 4 puvaııla lzmir 
betlncl oJmqtul'. 

J4tllabakalarm aonunda Çobanla Şe-
rif nnaı 18l'belt gDret iöet.erJl1 yaptı_., 
ıar. Çok allallatıcblar· Adlire vekili 
tarafından kazananlara madal)'alar w 
rlldL 

Bakırkögdeki 
maçlaı 

BakırWS, Barutcjlçil ıabannda 4ftln 
iki futbol mUlablkalı yapdmııtır. 

Barutlflcll ıens takımı ile Selim. 
apor B tabm ~ karpJqma.. 
yı Gtl9lllel' 4 - 1 bıanmaja muvaf., 

fak olmuflarchr. 
Gene Barutgflcil B ve Alemdar B 

talamkrt aramdaki müsabaka da 2"-3 
beraberJikle- nlbayetleamlftit' 

Romanya futbol 
şampiyonu 

Taksimdeki futbol 
Oç maç yapmak üzere 

şehrimize geliyor 
maeıa·rı 

gsa aeıteal Romanya futbol birin. 
elli RlpeiLlia kltlbtl, ~ maç yapmak 
ilHre 6ntlmlbdekl hafta ~ tebri
mbe ıelecekdr. 

GDnDn en beklen11m:yen n~t lc•es1 GDnPş1a 
Aoado.ublsarı ile berabere kalmae.ıdır 

BaJbnJann en kuvvet1l futbol ta. 
lamlanndan birine ublp olan Ripen. 
•• 22 eyltıl peqembe pil ilk ma. 
çını yapacaktır. 

Bu maçın Fener veya Gilnq takım. 
lanndan biriaile olmaw muhtemeldir. 
ildnd maç 24 eyltıl cumartesi cinli 
gene bu iki kl\lpten maç yapmayanı 
ile, 25 eyltıl pazar gUnU de Galatua
rayla tıçtlncU maç yapılacaktır. 

Balkan atletizm 
oyunları bitti 

Yunanistan blrlncJ, 
Yuıoslavya ikinci 
Belcrat, 18 (A.A.) - Anactoıu a. 

janauun huıuıt muhabiri bildiriyor: 
Dokuzuncu Balkan atletik oyunla.. 

nDm IOD ciliıti sabayı OD bin kifi1lk 
bir hal1C 'kUtleal ~rçevelqti. 

Abnan tekilik neticeler ıunJardır: 

110 METRE MANULI SEÇMB 
ı inci. Ttırk ll'alk, lkind Yuc081a•. 

tiçUncU Yunan. 
110 llETRE MAHIAU ,s&ÇJılB 

1 ind Yanan. Udıacl.. Yupela•• L 
çllnctl Romen. 

110 METRE KaUUALt FJNAL 
ı ind An)apdvlg Y'uı~. z hıd 

Mandik._ Yunan; Ş Bncl1 ~ T6rk. 
Çok he,rec8nlı OJmı bu l .... tene. 

lerdenberi ll"kfll 

.., 
11~Y~-~~,_:: 
ı rnC:fTtDa ~...._ ~~~~t 

ltoiDen, 3 tlM"~ ~ 
YUNAN~ 
ı 1ııQ sota. Y....-. l<'Pf XlectY.a,. 

~··" Gncl ~ Y. ...... 
4 Dnç1 Kuro R~ 1 ~~ l'Joro-Ya. 
naaı.. 

Bpien. Yusuf ve Y.rm. ~-et. 
ti. Daece a1ımdı1ar, 

400 METRE SEÇllB 
1 mel 'YWl_ll\ 2 fİICi G8ren Tilik. 

s &.ıc'1 ao.m. 
400 14ETRE SltçMB 
l:.üaciYuFtln'~ 2~ Yuaa, a an.. 
ctı~ 

.-~~ .-U.e oJ. -400 llBTaJÇ 1l'llfAL 
. · ı • .,.. o::Tlrk, ('Yeni Ttlrld.Je 
HWta),; 3i .. .... yorgoe Yunan, 
3 UncQ Pl~ek Y•cıalav. 
. Çok gtlZet: bit i"OfU JBpall G6ten, 
taldplerlnl batll • 

1500 ~ 
1 IDCI O.ne YJ11otla.,., 2 inci .Kit 

Romen, 3 Unctl VeJ.kopuloa Yunan. 4 
Uncl ..Recep Tilr'k. 

o.tip aon. ~ fUl1I bırUtr. 
17(: ADİM ATQMA: 
1 lncl B.ıant:rotöf (Yunan) , l lncl 

Yo11.cevıo (YusOll4•>. ı aneo..Lam1t. 
ra~Jıs (Y11nan), 4 bel Yoneatu (1'0-
men), Sinci tcaltu (A.rııavut). 
cıatTATJU.: 
1 inci PopoJarJl;ro (YUll&ll), l IJJ.. 

el Vamanu (Romen). 3 tlnctı ArklUo 
(Yugoılav), 'tıncl Vetakıu (Yu. 

Dtın, Tablm atadında sabahtan ak
pma kadar ıtlren, futbol tnllsababla
n yapıbmttır. 

Federe ve federe olmayan muhtelif 
klllplerin iftirak ettill bu maçlar 
ubaya 3000 kadar bir seyirci topla. 
mııtı. . 

<lilnfln Dk maçı gayrifedereler pm. 
piyonu liılinin B takımı ile yeni te.. 
pkkiil etmft oba:n, Yahudilerin Bar. 
kohba klilbll B takımı araauıda idt 
Hayli enteresan olan ve - tahmin e. 
dilecell &ibi - hayli de gflrilltWtı o
lan bu maçı Şitlililer 1 - O kazandı. 
lar. 

Kurtuluı B ve Galatupor B takım. 
lan arumda'ld maçda da Galataaporlu. 
lar 4 - O kazandılar. 

ubôaı oJuı bu~ hüem ~ 
fefllln ld&realn.de yapıldı. KadroJar 
1U tekilde idi: 

Gelataa,raT: Fad-Ali, Adaan
Ali, E..,.ır, CeW - Sabri, MutUa, 
Mehmet Y.-., Bedri,, BiilaaL 

F......,.._: faruk - F .... Sa. 
dl - Hlmwt,, Mehmet. Murat - Re. 
fik. Emt,, AWurnhman, Cihat, Ek· ....... 

Rilzgln lehlerine Jrannan Galata. 
aarayWar oyunun batında. haflf bir 
illtUnlilk teminine muvaffak oldülar 
ve devrenin ortaıarma dotru ilk coL 
!erini atarak, birind devreyi 1 - O 
pllp bitirdiler. 

Bu kınmda Galatasaray htlcum hat. 
tı klStll bir oyun çıkardı. tkliıci devre.. 
de, bu 'kısmm ıene abamaaı 'ft Fener • 
yılmu ~cltllaDı feda1clraDe çaıq.. 
lllUI ıole ..... oluJofda. 
aı arada Fea~ bir Dd 

akını ..-.US kaldı 'ft o,mmn son. 
lanDa dolfa. BBJpdill cGzel bJr TOleli 
ikinci ıotı de taknnma kazanchrdı ve 
maç 2 - O San -~ lehine 
blttl. 

GALATASPOR • KURTULUŞ 
ŞuiTecnnmidareshı~~wma~ 

ta Galatuporlular ara1anna Vahabm 
kardetl Sabiıl, KurtulutJular da Vefa. 
h Ltltfl n Melımedi aralarına alımt
lardı. 

Boa aenelerde gayrifedereler arasm. 
da lyl b1f mevki kaıanmağa muvaffak 
olan Galatuporlular, 10 uncu dakika, 

da illı: ıoUerinl attılar. 15 inci dakika 
da bleclnlft hatasından istifade eden 
Zaven, beraberliği temin ettiyse de 
lld gol daha atmap muvaffak olan 

nan), .6 lacı Kovaoovto (Yagoalav). ==~========== 
Bizden Melih gftdl, derece alama.. Kll')'akldlı (Yunan), 3 tlnctl Sevtt 

dı. (Ttırk), 4 Unctı Selim (Ttlrk). 
BAYRAK 'xıoo Umumi puan vaıdveU: 
1 lncl Yunan takımı. 2 inci Yuıo.- Yunanb:taıı 

lav takımı, 8 tınctl Romen takımı, Yugoslavya 
f Uncl Tllrlc taamı. Romanya 

Blzlm takım: Rlillk, G&ren, nt. Tlrkl;re 
ret, irfan. Alban;ya 

KARA.TON. U kllometre tlzerln. 11tıaabaıı.t••lı8lrl110" 

Galatuporlular devreyi 3 - 1 Wtlr. 
diler. 

ikinci devredıı= bocalamağa bqlayaa 
Galatasporlular, bir gel yedilerse de 
Kurtuluıun hAkimiyeti altında map 
3 - 2 galip bitirdiler. 

GttNEŞ B - BOGAZIÇt 

Uk devrede hl1dni bir oyun çıkana 
Gtlnq, iki gol attı ile de, ~ dn. 
reae kendilerini toparlayan Boiazi-. 
!erde iki gol atarak maçı berabere bi
tirdiler. 

ŞiŞLi - BARKOHBA 

GUnUn en gtırilltOlll maçı olan 1nı 
kartıJatma, Tank özerenginin hakem. 
liği altında yapddı. 

0f'Ul8, 8-keh~ ud 1b. ..... 
la ~ ve ra1dP ..,,_ 1lillajl 
.............. w.r Beren bu uıı 
o:yua deftr4 etmedi ve Şifli oyunaa. 
lan mukabil hilcama geçtiler. 

tık devrenin 14, 25 ve 44 8actl da. 
JdJralannda ,ectilderi ~ gotıe 4em,l 
s - o mallQp bitiren Bvkohbaldar. 
Ddncl dnrede de vasiyeti. dlnltme-
1• muvaffak olamadıJar. 

Oyuncular ŞitJi llhaMa geçer ~ 
mu taraftarlan ortalığı yıkarcuma 

gtlrUltllye bOian Barkohbalılar, yedik. 
led Dd golden •oma 5 - O matlQp o. 
tarak maçı bitireli. 

GttNEŞ - ANADOLUHISAR 

den., \ BalJı•·••lfi:-M!tli!Mltci'lllll,_~1: _. __ .,,. 
1 lııcl Bosardoa ('!lmQ), ı 'Ullllllll~ ı 
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Içel vilayeti ve orrn anları ~c:>~~·~~============;=, · ;;;;;;;;;;;;;%.~=== 
Yauın: Ali Enver Toksoy Memleketten roporlajlar : 

lar da takriben bet bin hektardır. -- _, ~ lçel ve Seyhan illeri ormanları he
men umumiyetle ayni şekil ve evsafı 
gbstcrmcktcdır. Bu ormanlar Toros 
dağlan ve kollarında bir çok yilksek 
dağ ve yaylalarla yamaç ve eteklerin 
de yerleşmi§lerdir. 

Bu suretle vilayet ormanları 499 bin 
350 hektara baliğ olmakta ise de yan
gın ve yolsuz kat'iyat dolayısile kesa.. 
f etlerlnl kaybetmişlerdir. Bu şeraitte 
yüzde 75 ei muhafaza ormanı olup an. 
cak yilzde 25 l lglemeğe tahsis edilir 
haldedir. 

Güzel ve tariki Darende 
Arazi tc.~ekkUlllt itibarile üçlincü 

devre ait yüksek dağlar volkanik, ki. 
reçli kayalıklardır. Yükseklerden a. 
gağılara inildikçe ayni te~kkUlatm 

parçalanıp dağılmasından topraklan 
kireçli, az kumlu, taş ve çakıllarla 

yer yer bUyUk kaya kütleleri görillilr. 
Sahlllere. yaklaştıkça rUsubu mllmbit 
ovalarla neticelenir. 

B:ı.takhk ormanları ovalardan sonra 
az yüksek dağ ve yamaçlarda tutun· 
muşlardır. Sahilden uzaklaşıp yilksek 
dağlara çıkıldıkça koru ormanları bir
leşmektedir. Bataklık ormanlarını teş 

kil eden ağaçların cinsleri umumiyet 
itibarile meae. pırnal, sandal, kesme, 
defne. Filarya, gürgen ve pek az kayın 
vardır. 

Kunı ormanları kızıl, kara çam, 
yfikseklerde Akçam, katran, ardıç, su
lak yerlerde de köknar karışmaktadır. 
Osmaniye, Dörtyol kazalarında olduk. 
ça değerli geniş sahaları işgal eyliyen 
meşe koruları vardır. Silifke, Gölnar 
kazalarında me~. palamut koruları 
mevcuttur. 

Eskiden verilen mukavele ve lntJ!a 
kanununa göre köylillerin kendi köy. 
leri yakınlarındaki ormanlardan para· 
lı, parasız aldıkları ruhsatlarla balta· 
lık ormanları sUrekli ve aralıksız iş
letme gayesile yıllık verimleri nazarı 
itibara alınmaksızın kömUr ve oduna 
elveıigli olan ağaçlan seçme suretile 
sık sık ve parça parça kesilmiş olma. 
smdan düzensiz bir manzara göster • 
mektedJr. 

Herhangi bir ormana girilip bakıl· 
<lığında iulenmesi kolay yerlerde kör
leşmiş bir orman çalılığı, işlenmesi gUç 
olmasından dik deııe yamııçlıınnda ke
sime elveri§ll dere ve çaylara yakın 
koru ormanları gerek mukavele ve 
gerekse intüa kanununa göre verilen 
nıhsatlarla ve bilhassa kaçak kesim. 
ler dolayısile tahrip edilmiştir. 

Vilayet ormanları hakkında biraz 
tafsilat vermek ve usulü idareye izah 
ve te§kilô.tı mülkiyeye uydurmak üze.. 
re kazaların esas tutulmasına IUzum 
hasıl olmaktadır. 

Merain ktJ:::a.9-ı: 

Kısmen sahilden ve kısmen sahile 8 
kilometreden başlryarak ~imalde To· 
ros dağlarına doğru uzanır. Toros e
teklerinde baltalık halinde olup takri
ben 28,500 hektar bir sabayı işgal e. 
der. Yükseklerde koru halini alU'. Bun 
larm kapladığı saha 71.600 hektar ka. 
dardU'. Koruların eşçarı asliyesi yüzde 
90 kara çam olup yüule 8 de ak çam. 
ve yilzde 2 katranla tek tilk köknar 
mr. Merkezi Mer8in olan bir iklncl m
mf orman mUhendlsi ile Gözne, Kızıl. 
dere Aslanköy Kmdıkpman, Erçal, 
yatsıtaş, Köypman mevkilerinde ika. 
met eden eeklz muhafaza idare olunur. 

Taraus kazası: 

Deni7.e 30 kilometre mesafeden bq. 
lar. Evvela baltalık, B<>nra koru hali· 
ni alır. Koru aksamı merkez kazasın· 
da olduğu gibi Toros dağları üzerinde
dir. 50.00 hektarlık baltalık olmak U.. 
zere 110.700 hektar genişliktedir. En. 
vaı eeçar baltalıklarda değiememekte 
ise de korularda değişmektedir. 

BUi/ke kaaa.!ı: 

Toroe silsilesi üzerinde bulunan bu 
kaza ormanları 50.070 hektarı baltalık 
olmak üzere takriben 114.150 hektar 
vüsatindedir. Baltalık esçar deği§me· 
mektedir. 

Gölnar kazası: 

Takriben 70500 hektar genişliğinde 
olup 12000 hektarı baltalık, [l'lÜtebakt· 
sl korudur. Ormanlar Tarsus dağları
nın lmtidadı Uzerlndedlr. Baltalık eş. 
çan diğer kazalarda olduğu glbfd!r. 

Jl ut kazast: 

iki bl.n hektarlık baltalık olmak tı. 
zere 39.450 hektar genişliktedir. Bal· 
talık e§Ç&n tasdik edilmemiş mUna· 
zaalı 19 parça orman mevcut olup bun 

Evvelce mukaveleye bağlanmı3 Taı
BUS kazasmda Cehcn.nemdere ve Ka· 
dmcık ormanlarile muamelatı idariye. 
si Mersin orman direktörlliğilne bağlı 
Ermcnak kazası dahilinde lılozvadi ve 
Koçae devlet ormanlan mevcut olup 
heyeti umwnlyeslnden 11eırıelik itlba.rL 
le 11.416 metre mikAp katran, 177.562 
rnetre mlkAbı cam kerestesı istihsal e. 
dilmekte buna mukabil de yine heye
ti umwnlyeslnden senede 76.815 lira 
hasılat tcmln olunmaktadll'. 

Da.rende, (Hnsust) - Maıatyanıu 

güzel ve tarihi tzerlerle dolu kaBa.
balanndan btrtst de Darendedir. Da
rendentn kendine bUyUk bir kıymet 
veren eski tarthınt şa ~kilde hUlA.sn. 
edeblllrlz: 

HlU'lerln, A!örl'lertn, Romalı'la· 

rın, trantlerln, DanJşmendlerln, DL 
zanslıların, Kölemenlertn, Anadolu 
Selçuklarının zaman, zaman fstlJft.la. 
nna sahne olan Darende bu hllkflmet 
lerfn medeni varlıklarını koynunda 
saklayabllmtştlr. 

Bunların içerisinde en kuvvetlt 

HulAsa itibarile İçel villyetl ormanla ............. -.__. .. 1111111111111111111111m n• "'1n rmdan mukavele ve bedelll nıhlatıar-
Daren<1cntn nmnmt g8rttntlş'1.. 

ta 80.017 metre mlklp çam ve katran 
ve 12.398 kental k6mUr ve odun keell. 
mekte olup buna kareıhk senevt 88 bin 
217 lira 30 kurut tahıll edilmektedir. 

Başkalede · 
Zengin bir define bulundu 

Başkale, (Hususi) - Havası, nefiı 
ıulan ve 2442 metre yilkiekliğindeki 
yaylaılle Doğuda göhrct bulan Bagka. 
le Vanın gUzel bir kuaaıdır. 

Burada bilhassa yağ, peynir ve ko- · 
yun yeti§ir. Kasabamıza civar bir yer. 
de bir ılıca vardır. Bu su birçok hasta-
1.tklara iyi gelmektedir. 

Kirvaniı köyU yalanında mükemmel 
bir alçı daman vardır. Bu alçı fınna 

konur konmaz toz haline ıelmekte. 
dir. 

BUYUK DEFtNE 

§imdi Adanada bulunan ve Bqkale. 
1i olan Slileyman Kazmlrcl adında bir 
muıevi vatanda§, kazamıza gelmiı vo 

defino arama milaaadeıi almı§tır. 

Maliye, zabıta ve kültür memurlan. 
nın huzurile yapılan kazıda Baıkale -
nin mutasarrıflık olduiu devirde mıı
tasamf, Cevdet Paıanın oturduğu e
vin arsasın.da 35 bin altın lira değerin... 
de Tilrk, İngiliz, Fransız, Rus, lran 
altın liralarile 50 bin lran tUmeni ve 
mecidiye 20 bin lira değerinde altm ve 
gümilı takımlar ve elmas çıkanlmıt 

ve maliye vekaletine gönderilmiıtir. 

Kazımızda çıkan bu bUyUk define:' 
halk arasında pyi olur olmaz, birçok 
kimseler kaymakamlıla müracaat ede
rek define arama ruh.atı btemlıler • 
dir. 

HEKiM · 
e>~OTLERl 

Son öğUtlerde de yudığunı.ı gibi 
inkıbazlan marazi yani bir hastalığa 
bağlı olanlarla alışkmlık. yeme ve iı::

meye bağlı bulunanlar diye ikiye ayır. 
mamız icap eder. Sinirden ileri gelen· 
leri de alı§kınlrk, yeme ve içmeye bağ
lı bulunanlar arasına sokmaktan mak· 
sat bu gibi hastaların telkin ile alıt • 
kınhklannm değiftirilebllmeei, yeme 
ve içme tarzlarının dliJJeltilebilmeat 
neticesi tedavilerinin kısmen temin e. 
dllebllmesinden llerl gelmektedir. 1'te 
böyle (2, 5, 8) sayı ile göeterilen in· 
kıbazlar iki §('kilde giderilebilir: 

1 - muajlar, sporlar, ytırUyilşler, 
lft.\•manlar, su ve elektrik tedavileri, 

2 - Yem., ve içme tarzlarmm mev
simlere göre tanzimi. 

!nktbazlarm giderllmesl için yapıl
ması zaruri bulunan ve herkes tarafın 
dan tatbiki imkanı bulunan bazı ted. 
birleri söylemeden önce bir~ da yap. 
tıklan f enahklarmı dü.5Unmemiz fay
dalı olur. 

lnkıbazlar hazımsızlıktan Uerl gel· 
dikleri gibi kendileri de hamnsızlığı 
arttırabilirler. Yani bunlar birbirleri· 
ne bağlıdırlar. Sinir, a111kmlıktan i-

Mt-mleketten sesler: 

Geciknılş 

D'leklerden : 
Kusur aramak makaadile değil, cez. 

mek için ıf ttiğimb belediye bahçesi. 
nin AtatUrk bUstU önUnde birkax ar
kada~la oturduk; konuşuyorduk. Bir 
aralık gözilm bilstlln kaidesindeki Ata.
tilrkün gençli~e kal"§ı söylediği tarihi 
hitabeye ili§ti. Bir;ok imJ! hatalarile 
dolu levhadan birkaç misal alıyoruz: 

UçUncü satırda ( ... lıtiklilini TUrk 
cumh) olarak kesilip (urlyetini. .. ) tek
linde d6rdUncU Atıra geçiliyor. Bura.. 
da da ( •..• ilelebet muhafaza ... ) diye 
devam eden eüml~deki (muhafaza) ke
limeal (muh) diye çok çirkin bir ıe. 
kilde kesilerek (alaza) olarak yine 
satır bapna ıeçiliyor. 

Bu eöze çok çirkin bir tekilde ba
tan hatalara aıafıya doğnı hep raıt. 

lanmaktadrr. 

Esasen Lilleburgu için yapılmamıt 
ve Lüleburgaıın bugilnkü bUyilklUfll. 
ne uygun bir zeraf et ve yakıpklık ar -
zetmiyen bUıt ve kaideyi lcvbasilo bir
likte, bizce hemen kaldmp yerine mu. 
kemmel kaideli ve dikkatli yazılmıı 
levhalı bir büst konsa çok iyi olur. 

Zira bu yapılması geÇikmiı i§lw:len 
olduğu gibi, ( gecikınff dileklerden) 
dir d"'. Uzun yılların ibret gözüne ar
zedilecek olan lcaba bir kaide ve yanlı§
la delu bir levta, hepimizi mesut ede
cek kadar chemmiyetll kusurlardan 
olsa gerektir. 

"Ozdilek,, C. Arda 

blr eser halinde toplanabilen Senkl- ' 
par kalesinin burcıarı ve kapısıdır. 

Kale kapısındaki kitabede bazı 

cUmlelere tesadUf edilmektedir. Daha 
ziyade bu yapılış tarihini ve yapanın 

kim olduğunu ttade etmektedir. 

tımr arattırmalara göre Darende
ntn eski adı Tuyandartl'dlr. Bunun 
da. Uç yapraklı gül manasına geldiği 

söyleniyor. Gene diğer bir rivayete 
göre •Sonldı>ar kalesi mUselles şek -
linde yekpare kaya üzerinde oldu~u 
için Tuanto adını do. almıştır. 1262 
yılında kaza haline gelmiş ve Uk do-

fa Sivasa bağlanmıştır. Kasaba şar· 
kan Altdede, garban Hiytlt .dağları 
arasında, şimn.len Hopa.ya doğru 
Tobma ırmağı vadislndedlrA Kasaba 
heyeU umumiye lUbarlyle dağlık 

Te dalgalı araziden ibaret olmakla 
beraber ortasından akan Tohmo ır
mağından ancak memleketin ve ba
sı köylerin arazileri sulanma.ktadır. 
Arazı kısmen bn~lık bahçellktlr. 

Tohmo ırmağı kasabayı lklye ayı
rır. yeşil ağaçlıkların yeştlllklerl içe
risinde bezettiğl ve güzel bir hale ge
Urdlğl Daren(le gUzel bir manzara 
arzedar. 

Arazi her turın hububat, meyva ve 
afyon yetiştirmeye mUsalttlr. Kasa-

bada Tohmo ırmağından başka bir sa 
at yukarda Aşa.do köyünden ~ılc:ın 

bir ~ay vardır kl bu suyun membaı 
25 metre yUksekltktedfr ve mUhim 
bir şcl!le tcşkH eder. Sudan 17 
cephe ayrılmak suretfyle takriben 

15 kilometre bir sahayı işgal eder. 
Darende kaeabasmrn dörtte Uçnnn bu 

su lşıal eder. 

inkıbazlara karşı ne 
yapmalıdır ? 

lerl ıelen oekiller ha.zan apandieite ben 
z.lyebilirler. Blltiln inkıbazlarda gaz 
tazyikinden ileri gelen karın ıııieklnlL 
ği vardır. Bu karın ei3kinlikleri sfnir-

lllerde ka.rmlarmda b~y oynuyormua 
gibi anormal hisler verebilirler. Ba· 
zan bu his o kadar ileri gider ki, böyle 
sinirli bir hasta doktora başvurduğu 
zaman (karnmda yılan mı, kurbağa 
mı bir eey oynuyor) der \re ısrar e
der. Ayni zamanda lnkıbalızlarda ha. 

zfmsizlik neticesl karında ağırlıklar 
ve iştahsızbklar da görUlerek alma. 
cak gıda miktarı azalır, ekseriya za • 
yıflama bile başgösterir. 

Hele genel fenalıklarını incelegt.irir
sek büsbUtUn değ~ir. Normal olarak 
dışarı çıkmamak neticesi vücutte top
lanabilecek böyle 1.ebirli ve mızır mad. 
delerden ileri gelen zehirlenmeler, bu 
ytlzden kan devranında husule gelen 
bozukluklar, gıda mUbadele3inln bo. 
zulması hayat tize.rinde fena roller oy
nayabilir. ttıyadt lnkıbazla:rda alıgknı· 
lık dolayısile gençlik yıllarında saydı
ğunıs fenalıklar pek o kadar hlase • 
dilemezse de yaş ilerledikçe ara sıra 
kıvrandırıcı sancılar, ve basur me. 
melerinin verdiği ıstıraplarla kendile· 

rini gösterebilirler. lnkıbazlar, ha.zan 
da kay ile beraber vUrUrlerse o zaman 
da baş dönmelel. b~lantı1ar, renksiilik, 
ara sıra baygmlıklar görUlebllir. 
Şu halde hastalıklara bağlı değil di· 

ye zararsız gördUğUmUz bu inkıbatla
rm ilerlemesine meydan vermemek, 
gençlikte hemen tedavisini araştırarak 
gidermeğe uğraşmak doğru olsa ge. 
rektir. Bu kadar konuşmadan sonrıı ın. 
kıbazları, alman gıda maddelerinden 
faydasız ve muzır oldul:lart için seçi· 
Up atılan poealann uzun zaman vil· 
cutta kalmasile olan ve helaya gitme
nin seyrekliğile tavsif edilebilen bir 
lrı7.a diye dilşUmnemiz icap eder. O 
halde yukarda eaydığımız yaptığı fe. 
nahklara şunları da ilave edebiliriz: 
Baş ağrıları, ne§eSizlik, umumi d~. 
künlük, ağızda acılık, dilin kirli veya 
paslı olması .. Artık inkıbazlarm gi· 
dişleri, fenalıkları hakkında bu kadar 
izahat klff.. Bundan sonra da ilerle -
memeleıi, ve tedavileri için alınacak 

tedbirleri dU~Unmek doğru olur. Teda
vi ve tedbirleri de ikiye ayırmı§tık. 

Yarın birinci sayı lle gösterllen (ma • 
saj, spor) gibi fizik tedavilerden b&h. 
sedeceğiz. 

Dr. Necaettin ATASAGUN 

Tdıma Deren.denin birçok kCSylerin. 
den geçtikten sonra Malatya civann
da Fırata karıfır. 

Derendenin aalıaaı 2305 kilometre 
murabbaı olup. nüfusu 10 bindir. Ka. 
saba belediyesinin üzerinde uğraıtığt 

ve yaptı~t itleri de ıu tekilde topla. 
yabilirlz: 

Derende 1356 hane, 16 mahalleden 
ibarettir. Bugünkü halde çok dağınık 
bir vaziyettedir. 

Derende, Alipn arasındaki yol be .. 
lediye tarafından tanzim edilerek iyi 

bir hale konulmuıtur. Geçen yıl içer. 
sinde, belediye tarafından bir beton 
ve ıeldz ahpp köprü ile 13 küçük 
köprü yaptırılmıştır. 

Kasabada, belediye imar ve yapı it
leri Uzcrlndc icap eden çalışmalarla 

biltçesi nisbeti üzerinde iyi i§lcr bap

nlıyor. Dilkkin, bina, yaptınnak fen. 
ni kasap dilkkanlan açmak, su ihtiya. 

cını karfl)&maya çahımak. kaldırun 
ve yol i§lcrine ehemmiyet vermek gibi, 
esaslı iıler üzerinde uğrapnalar göa
termcktedir. 

Kasaba belediye itleri Uzerinde uğ. 
rıtan reis Taba Buyurkan da l!zımge. 
len çalıımalann batında yer almakta
dır. 

Bu yıl da belediyenin en milhim 
bir çatııması olarak elektrik işi Uze. 
rindeki uğraımasını da söylcyebiU. 
riz. 

Altı kilometre mesafedeki Ağadeğir. 
men tamir edilmiş, değirmen suyun. 
dan kasabanın yıllardanberi beklediği 
ııık ihtiyacını karıılamak için btan. 
bul yüksek milhendis me1rtebi muallim· 
lerinden mUhendis Şugana, elektrik 
projesi yaptınlmı§, tasdik edilmek U. 

zere Nafia Vekaletine cHnderllmit
tir. 

Du suretle gUzel Darende bol rıığ 
kavuımuı olacaktır. Belediye kasaba 
yollarının dar ve arızalı elan yerleri
ni düzene koymakta ve Sayfiye ve 

Bcybağı mahallelerindc'ld ilkokullann 
önlerine, mahallenin münasip yerleri. 
ne akıtılacak 9ulann da tahlillerini 
yaptırmıştır. 

Darende - Malatya yolu da Malat.. 
yanın çalışkan valisi Ehtcm Akıncının 
ar an çalışmalan ile iyi bir hale eeti
rilmiş; kamyon seferlerine batlanıl. 

mıştır. Bu da Darende tic.arl vaziyeti 
Uzerinde esaslı neticeler vermittir. 

Kasaba bir meyva köıeıidir. Civar 
kazaların meyva ihtiyaçlarını buraıı 

temin eder, yapağı, çekirdek, af. 

yon, halı, kilim itleri her tilrlil meyva 
yeti tir. 

Darende halkı, çalışkan, zeki, yurda 
bağlı insanlardır. Şimdiye kadar güzel 

Darende, birçok kıymetli memleket e. 

lemanlan yetiıtirmiı ve yetiıtirmek. 
tedir. 

Kasabanın bayındırlık:, kültür, 
köy işleri üzerinde canlı çalı§tllalann 

kuvvetli mabıulleri de her yerde &8-
ze çarpar. Darendenin ticarl vaziyeti 

iyidir. Bugiln piyasada it g8rebllen 

eanafm ve tUeearlann en bOy(lk di
lekleri ticaret itlerine kolaylık wre. 



Sözünde duran genç kız 
Müsabakayı kaybetmesine raQ
nıen sevgll isini gene bırakmadı 

~D~~~~~~l~l vo z .. ~ 
arkadaşları tar.ıhndan Türk musikisi ve 
halk şarkıları, 190,30 Dans musıkisi (pllk) 
19,55 Borsa haberleri, Grenvlç rasathane. 
sinden naklen, Hami) et '\: üceses Ye arka
da~ları tarafınd n turk musikisi \'e halk 
şarkı! rı. 20.rn "Jans haberleri, 2047 Omer 
Rıza Oo ul tar rından arabce SÖ) in, 21 
saat a.) rı: OrkPı;tra 

1 - Delıbes: J.akme, 2 - \'allenfer: vals 
3 - DerJc: Kmboy lıbe. 

'U.30 Faı.ıl saz he) elı: Oku) anlar: ibra 
him LHtun, Ali Bulbül, Bt"ııa. 22,10 Una 
raporu, 22,t 3 Sn as saati: Ömer 'e aşık Os_ 
man, ıı. S ırkıları, 22,50 Son haberler ,.e er. 
tesi sunun proAramı, 23 Saat O) arı, lstik
IAI marşı, Son. 

20 EyllU 938 Salı 
AKŞA ti '!\'FŞR/l' • .\ Ti: 

Saat 18 30 Dens mu5iklsi (pllk), 19 kon_ 
ferans: Eminönü H:ılke,·i namına, Naki 
Tezel lTıırk halk edebi)alı), 19,30 Keman 
konsel'i. Alı Sezin Konserntu,·ar profesör_ 
]erinden, pi)anoda Rana Se,en, 19,&& Bor. 
sa haberleri, 20 Saat u arı: Gren,·iç raııat. 
hanesmden naklen, Nıhal Aııım \8 arka_ 
daşl:ırı ıarahndan turk musikisi Ye halkı•r....~-------...;;Ziii..-oiiı.....,_., 
şarkıları, 20,40 Ajans haberleri, 20,47 0_ 
mer Rıza DoArul tarafından arabca söy. 
lev, 21 Saat a)an: Orkestra: 1 - Kalman 
Hollantıu.>ben, 2 - Buıık: ldıJ, 3- Linke 
B:ıbl _ P:ırat, 21,30 Cemal Kamil n arka_ 
daşları tarafından türk musikisi 'Ye halk 
şarkıları, 22,10 Hava r:ıporu, 22,13 Darüt_ 
talım musiki he) eli: Fahri ve arkadaşları 
tarafından, 22,&0 Son haberler ve ertesi 
giınün programı, 23 Saat ayarı: lsliklAI 
marşı, Son. 

Doris Şu isminde sevimli bir tngt
liz kızı, kendisini seven sporcu bir de. 
likanlryı: 

- Gelecek müubakıyı kazanırsan 

ıeninle evlenirim, diyor. 
Cek Kuin patinaj pmpiyonudur. 

Ve iki ıehir ırıaında yapılan büyük 
bir müsabakaya hazırlanmaktadır. Bu 

Hikaye 

patinaj müsabakası bu.1 üzerinde de. 
iU. fakat &Uzel bir asfalt yolda yapı
lacaktır. 

Milaabakaya birçok kiti ıiriyor ve 
sporculan takip eden hakeı,ı heyeti.. 
nin otomobiline Doria Şor da bini yer. 
Şüphesiz, Cekin üzerine ıözlerini dik. 
mit olan ve onu en büyük heyecanla 
takip eden bu kızdır. 

Fakat, ıporcu, bu müsabakada en 
ileri mevkii alamıyor ve gittikçe daha 
futa ceride kalmaktadır. Bunu ıören 
genç kız, bu müsabakada kuanamıya
ca&ını hiç ıkbna getirmemitti ve bi.. 
rinciliii alacatnıdan ~mip olduğu için 
ona evlenmek hususunda bu prtı kot
muttu .•• 

Celcin müsabakayı kazanamıyacağmı . 
anlayın Mis Doria, hemen ctomobilden 
atlıyor ve ıencin yanına giderek: 

- Cak, diyor, ben prtımı deiiı
tirdim. Müsabakanın sonuna kadar git
meye lüzum yok. Eğer Londraya ka.. 
dar böyle patinajl• kayarak lidersen 
seninle evlenirim .• 

Cak, tekrar bütUn hevcünl ba. 
cıklanna veriyor ve Londraya doğru 
bütiin •ilratile &itmeye batbyor. ÇUn.. 
kil Londra onun için büyük bir saadet 
saklamaktadır. 

Mis Doris Şor da kendisini batka bir 
otomobille takip ediyor ve nihayet 
Londraya ıeliyorlar. Cak, müsabaka
yı kaybetmiı, fakat sevgilisini ka. 
zanmııtır. 

ti EYLOI; 1911 

Londrada evlenenler arasında 
yeni bir adet başgösterdi 

Varvik 
Kontesi 
Amerikada yeni bir 

dedikodu mevzuu oldu 
Amerikada dedikodu mevzuu olan 

yeni bir kahraman: 
Varvik kontesi 25 yaıında gilzel bir 

Londrada evle. -
nenler arasında. 

yeni bir milli L 
det batgöstermit
tir. 

Evliler, nikihlL 
n yapıldıktan son
ra .. Meçhul asker., 
abidesine gidi • 
yor ve ellerindeki 
çiçek demctlerinı 

abidenin kaidesi. 
ne diz çökerek 
koyuyor ve orada 
bir müddet kalı
yorlar. Bu resim
d~, yeni bir gelin 
gü~yi. evlendık
ten scnra böyle 
bir hususi tören
de görüyorsunuz. 
Ayrıca, bu kızm 
babası Büyük 

Harpö: Kudüste 
ölmüıtU. 

kadındır. lnıiliz 'kontu ile evlendiği 
zaman aıla ve bayatı dillerde dola1-
mııtı. Fakat, konttan ayrılması da ay. 
ni tekilde gUrUltülU ve dedikodulu oL 
muıtur. 

Çünkü kontes, kocasından bir ban
gerin oğluyla evlenrmk üzere aynl. 
mııtır. 

Mister Fiske, mCJhur ve çok büyük 
bir bangerin oğludur. Fakat herhalde 
kontesi onunla evlenmeye aevkeden 
ter para delildir. Çünki1 kont da bO
yilk bir ıervet aalılbi adamdır. Amerikan ve Meksikah 

karmcalarm muharebesi 
Amerikada tabiat Aleminde fimdiye 

kadar g&rülmemit bir hldiM cereyan 
etmekte ve bir çok &Jimler bunu gör. 
mek için kOfJD&ktadu'lar. 

Opera viyolonisti ile satıcı kızı 
V arvik kontcal, kocasından aynhp, 

yeni aevgilisile evlerum~ üzere Ame. 
rikaya gittiği .zaman kocası da derhal 
pqinden onu takip etmiıtir. Birçokla
n orada eski kansının banger oğluy_ 
la evlenmesine mini olacağım sCSylU
yorlardı. 

Bu, hakikaten merak edilecek bir 
191dlr. Amerikanm kırmızı karmcala· 
n ile Meksikanın kara karıncaları mu· 
hare be "ebılllktedir. 

HarP f8yle bqlıyor: 
Bir gün Mekaikanm (dev karınca • 

lar) diye meşhur kara kanncalan ıL 
male doğru yUrUyorlar ve hududu ge. 
çerek Amerikan toprağına cmyorlar. 
Amerikanın kırmIZI kanncalan bu ya 
bancılan iyi kareılamıyorlar ve top • 
raklanndan kovmak için muharebeye 
bqlıyorlar. 

Evveli. kırmw kanncalarm mağ16p 
olacağı zannediliyor. Çlinkil karalar 
hem. daha kalabalıktır, hem daha kuv
vetli. Fakat, Amerikalı karıncaların 
Meksikalılarla harp ettiğini duyan ( ?) 

bUtUn diğer kırmızılar derhal seferber 
lik yapıyorlar ve vatandaşlannm im· 
dadına koşuyorlar. Bu gUn şimalt A
merikanın lndiana, Utah, Oregon ve 
Kanada gibi devletlerinden akın akın 
kırmızı kanncalar cenuba inmekte ve 
Amerika - Mekaika hududunda ka. 
ralarla çarpıp.n Amerikan karmcala· 
rma yardım gitmektedir. 

Muharebenin cereyan ettiği Aha ge
nle bir arazi teşkil etm~ktedir. Burada 
iki tarafa mensup alay alay karıncalar 
birbirile dövUıUyor ve bir çoklan yer· 
lere seriliyorm111. Alimler de bUıDu 

bunu bUyUk bir merakla tetkik ediyor. 
lar. Esasen hayvanları ayırmanın im. 
khı da yok ... 

bilecek bir banka ıubesinin açılmaaı.. 

dır. 
Kasabada, meyvacılıiJ ve bağcılığı 

ciaha esaslı bir tekle koymak ve ıslah 
etmek için, çi!.lıımalarm baılayacağı 

muhtemeldir. Bu da f>arindelilerin it 
ve çalqma kudretlerini arttırımı ola
caktır. 

Ayval nahiyesinin Bibi köyilmle 
100 dönümlük bir arazi üzerindeki 
bataklık da kurutulmuı ve istifade e
dilir bir hale ıetirilmittir. 

K8ylü, bundan çok memnun kalllllf
tır. Maliye ve idarei husuıiyc tahsi
llt kitesi de büyük çalrımanm tesiri i. 
le ç~li iyidir. Dırinde hallnnm kültU. 
re kartı çok artın bir allkaaı var
dır. 

Cümhuriyetimizln gllzel kCif'lerin.. 
\!en o1an l>arlnde, daha yakın yıllar
da blrç01r stbellikleri koynunda top
layac:almr. 

V ORUCU bir opera pruvaaından 
aonra, viyolonist Friydrihı VaL 

hurten, ıchir parkında. dinleniyordu. 
ÔllWr..,.. ........... Jm ~ 
Andel'left ıtınetleniyotdu. Xü, ll&ı'lfltt, 
narin ve mütenasip endambycb ve hem 
cü.ıel, hem sinde ifadeli yilsünde, u • 
nutmabeniçiçeii maviıi cazleri ciiret 
ve neıe parrltıaile yanıyordu. Pili.1 ve.. 
ren dallann incecik, tWUmsü peçesa 
arkaaından altın yatmuru pırıl pınl 

pırıldıyor ve yolun .ortasında komik 
bir piliç oynuyordu. Ufacık mahlQ'kuıı 
kıygııızca yeri etelemeai, her ikisini ; 
de eğlendiriyordu: satıcı kula viyolo. 
nist, ikisi de ıWUmsüyor, bakıtlan kar· 
tılaııyordu ve yıbancıbldanna hemen.. 
cecik ıtinılıkla k6pril kunnuılardı. 

Valhurten, konutma sıraırnda mea. 
leğini iftı edince, En"'ka, hayretle ıor. 
du: 

- Siz, operada keman mı çalıyonu. 
nuz? 

- Eveti 
Erikanın ıazleri ıpk saçtı. Kız, bu 

insanlara dair ne kadar ~o'k hikayeler 
dinlemiı. romanlarda onlardan bahte. 
dildiğini ne kadar aık olcumut ve bir 
sanatklrla tanıtmayı, konuımayı ne
kadar istemiıti. tıte pmdi viyolonist 
Valburtenin yanmda oturuyordu ve 
o alelade her insan cibi garilnüyor
d~. Hayır, koyu renkte gözl~rinde 
bir ıtet yanıyor ve kibar ifadeli çeh. 
resi, güzel rüyalar belittiyordu. Evet. 
timdi 1arüyordu itte .• 

Erika, uzun müddet kalamadı. Ne . 
den Her Valhurten bu kadar basit, 
bu 'kadar sade giyiniyor? Sualini ak
pm saatlerinde kendi kendine. tekrar. 
tardı. Kız kendisi, bir ınoda uc,retha.. 
nesinde satıcıydı ve erkeklere, ç.eb~.e
lerine ne uyıun cittiiini, ne tUrlU 1°~ 
leklerin, ne tara boyunbail•nn ken.dı. 
lerine yakıttıirnı aöylemeıini, taV11ye 
terde bulunmaaını biliyordu. Kendisi
nin bu husustaki sevkine ehemmiyet 
veriliyor, hürmet gatteriliyordu. Şu 
Her Valhurten de bir ıelae de satın 
alacalı ,eyleri kendisine aeçtincydi ! 
ona neler de neler ıösterece1r, neler de 
neler aöyliyecc'kti 1 

Satıcı kız, ona töyle diyecekti: 
- Siz, ıörUnütUnUze pek az itina 

gösteriyonunus, doğrusu! önce hele 
bir berbere cidiniz. Berber ıüzel, lL 
kin Damal edilmit saçlannııı biçimine 
bJaca1r, aolpn Ye be11l biçimde a. 

Yazan: 
A lman hlkiy'°ilerlnden. 
Ferdinand Kögl 
natklr çehrenize uyan tuvaleti yapa
cak. Saçlarımı: pkaklannısda bir par
ça ileriye doiru yer tutmalıdır. Kirpik. 
lerinis bir orman cibl karmakanpk 
ve artık kullanıla kııUında apnmıt bir 
.dit fırçasını andınyor. Jtoyu renkte 
ıözlerinizin tam teıirini deneyebil. 
mesi için, katlarnm düzeltilmelidir. 
Sonra su, açın koıtümlu ıiymiyorsu. 
nuz. Bunlardan batka koyu renkte ve 
kabanlc bir kravat takmalısınız; bunun 
kanatlan da hafifçe apfıyt dofru Jav. 
nlmalıdır, ki boynunuzun pzel inbi
naaı galgelenmeain 1 Tatlı bir renkte 
olması muvafık ppkanıs, melon olma. 
hchr; nılınelerle yapyaıı, dUfiinen, 
atlayan ve glllen bir sanatklnn bap 
üatilndeki taç cfbi 1 

Erteıi cUn. Erika, gene V alhurten. 
le buluıtu. Delikanlı, kendisine 'kartı 
pek nazik davrandı ve bundan cesaret. 
lenen kız, dUn dütünceainde kendisini 
ne g6rUnütte bir sanatklr biçimine 
aoktufunu açılı vurmalı cesaret 
etti. BUtUn bu ıeyleri ona CSyle tea. 
bir edici tarzda anlıtmaııru biliyordu.. 
ki 1 Sözleri Valhurteni pek mabzuz e. 
derek, oyunun ciddilllini dütünmek • 
sizin, ıöyle .dedi : • 

- Yaratı serbest kalabilir miıi.. 
niz? 

- Elbette! 
- Benim yarm pruvam yok, akp.. 

ma da keman çalmıyorum. Kendimi 
ıize memnuniyetle huredebilirim. Siz 
de beni -enteresan bir insan yapanı. 

ruz. Mutabık mıyız? Evet mi? 

En"lrı, haydi haydi mutabıktı. Er
tesi gUn Valhurtenle birlikte bir yere 
gitti, sonra mağaza mıiaza dolaıtılar 
ve akpmleyin opera Tiyoloniıti, kil
çüJC satıcı kızın karıısmda, onun k'tn. 
dilini rüyılannda gördüfü cibi duru. 
yordu! 

Akpm, nete içerainde geçirildi. Er. 
tesi sabah Valhurten itiyat tesirile ve 
rahathk dolayısile ıene 18ıe çarpma.. 
1111 clbWlal p,mek 

ancak, Erikaya verdiği sözü hatırladı 
ve bu sözü tuttu; kendi lehine sayma. 
malda beraber! 

Şİmdl lllltereaan olan --riyolonlat, 
9 ıece operada g8ze çarptı. MupnnL 
yeterin 18zleri ona baktikça aydmlanı. 
yordu. Onunla sohbete daldılar, hWL · 
aa, hayat bir derece daha zen&inl~ 
mitti ve o, bundan hOflanch. Müteakip 
cünlerde daiına daha sık olmak üze. 
re büyük muıanniye Arbe Ondacnle 
raıtlattı. Primadonna, artık onun yanın 

Fakat Varvik kontu Amerikan keu. 
dl iti için 1itml1tir. Usun ~ 
beri liııemaya bflyflk bir heveı bee!e. 
yen kont, karmndan aynldıktan aon. 
ra AmeriblJI cldip artist olmaya b.. 
rar vermiıtir. 

B1:11Un kont, Hollvutta iyl derece. 
de bir artisttir. Kontun eski 'bnaile 
Miıter Fiske de Nevyorkta yapmak. 
tadırlar. 

dan eskisi gibi fÖyle geçip gitmiyor, -,-u-ia-te_kt_e_b_ul_un_du_: ______ _ 

ıülüyor, nükteli sözler sCSyliyerek fi. _ Bana liltf cn aatıı daireli ıeflni 
kalıııyor, hatta onun kendisine refa. çatmmzl 

kat etmesini müsait karphyordu. Satıf dairesi tefi, vaziyeti f8yle izah 
Yaz ıelmitti; tatiller baııamak Uze.. etti: 

reydi ve Vılhurten, muganniyenin - Froylayn, ıon haftalar zarfmda 
temayülünün aatbl bir oyundan ibaret bir parça ihmalkir oldu. ihtimal ra. 
olmadığı kanaatini edindi. hataızdrr. Belki de ıebep batka bir 

- Ben, yuı aahi1 bir yerde ceçir. ıeydir. Kendisi artık burada çalıtmı· 
mek niyetindeyim. Orada birbirimizi yor. 
ıi5reetgimizi umuyorum! Valhurten, parladı: 

Valhurtenln cevabı, ıuydu: - Fakat bu imklnsrz ı o kız, sizin 
- Muhakkak! en mahir aatıcınızdı. Bana adresini 
O, baylı diyince, primadonna, du. verini.ı ı 

dak btlktl1: 
- Jtuhakkik, diyonunuz 1 Halbuki 

beni yarın unutmut bulunacafmuı 
'kıra gözlerinizden okuyorum. Bununla 
beraber bekliyorum. Tatili ıizinle bir. 
likte ı~çirmek isterdim. 

Valhurten, bazı bazı temsilden ıon.. 
ra opera karpsmdaki kaldırıma baksay
dı, orada bir ev kıpmnın gölgesinde, 
küçük satıcı ku Erilca Anderaeni sey
rek olmıyırak ıeçerdi. Kızın balatları 
kendisini takip ediyor, kız kendisi ba
n ban onun petisıra yürüyor ve ıon. 
rı mektepli bir kız &ibi. çılgıncasına 

tahayyüllere kapıldığından dolayı, ken. 
di kendiıine çıkıtıyordu. Buna mu'ka
bil erifilmez aanatkan sevdiğini de, 
muahczesiz olmak üzere, kendi kendL 
sine itiraftan ç~kinmiyordu. Ve için.. 
den, günün birinde evleneceğim, her 
hangi bir erkekle evleneceğim; diyordu, 
fakat it o raddeye gelinceye kadar, 
Valhurteni gizliden gizliye saymak, 
sevmek hevesine kendimi kaptmp bı
rakabilirim ı 

Yarım saat ıonra, viyoloniıt, Erib. 
nm küçük, fakat süslü odasına girdL 
Kızın bu sürpriz karııaında tdeta nut. 
ku tutulmuttu. Bu ziyareti aıla belde. 
miyordu. Benzi, uçkundu. Lakin 1a... 
leri daha güzelleımitti ı 

Valhurten, Uzüntüyle araıtırdı: 
- Neyiniz var, Erika? 
- Hiçi Hiç birıeyim yokl ~ 

yorum, pek seviniyorum 1 
Gözleri yapran im, bu ~slerl du

dakları titreyerek fıaıl~ Valbmten. 
onu muniı balatları. ıUzllyct"du. Ken. 
disi, bqka inaanlar;n ruhunu gartbi.,tvl 
len bir aanat'klr ieiil miydi, ya I N 
kadar da güse\n bu kızı Onun van'-WI 

da bütün kadzn4r nasıl da -aönUkkretetbl 
yorlardıl 

Kmn dar uzun ~ bi$İIDİ ıtıs4 "f&r41. G 
rini avuçlan arasına~ bir &4 .... 

- Erik&! dedi; beDi dinleyhüs. '4trln 
beni enteresan bir 1n1111 ,.aptum. 
Şımdi .de ben tisi enteresan bir kac1ID, 
benim entereun karım 71P1oruml 
Haydi 1 DOJdrta dOWn do1aplnn. Ve 
Gltelifr, daha bqka bhte7 ele. Brl
ka I 
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~~~~~~~~~~~~~Dö~t seneO~bif pli~ hazırlandı 

T e h 1 1• k e ~ (Baş tar.alı 1 inci SQJ,/farttr:daJ yş=difer nakil vasrtalarmm müba· 

su ve saire gibi mühim mevzular, bu 
Hükfunet merkezinde tahakkuk et· 

fazao: Sidney 1-torler -31- Çeviren: H. Münir 
planın haricindedir. 

Bu yeni program geçen sene il~ et· tirmeğe karar verdiğim.iz bir işte sıh· 
hi ~od-errt memur evleridir, Ankara· 

tiğimiz üç senelik maden programı • 

l 

dı. 

zeı 

vaı 

- Delikanlı! .. Ben buraya ahUk 1 
hakkındaki noktal nazarınızı öğren
mete gelmedim. 

Granston, tetıtlni bozmamıştı: 
- Eğer, dedi. Bu meseleler karş1-

11rnda ne hlseettlğimlzl açıkta açığa 
ısöylersem, birçok kimseleri hayret
ler içinde bırakırım. Fakat sözünüzü 
kestim... Rica ederim, başınızdan 
geçenleri bUtlin tafsll!tlyle anlatı

nız. 

Duk, vakayı tamamtyle anlattı ve 
sonunda: 

- Yirmi bin sterlln, dedi. Bu ka
dar vahşiyane bir talep ömrümde 
görmedim. 

- Evll bir kadının yüksek şerefini 
kurtarmak lçln yirmi bin sterlin ver
mez misiniz? 

- Beti Karsters'den mi bahsedi· 
yorsun uz. Onun şerefini mi? Vallahi 
bilmem ... Doğrusu ne diyeceğimi bil
miyorum. Ben kendisine karşı çok 
iyi davrandım. Elmaslar ve saire ... 
Hiç bir lUtfil kendisinden esirgeme
dim. tyl bir vakit geçirmesini temin 
ettım. Hiç bir şeyi lekelemedlm. Bun
dan başka, blUyorsunuz ki, bir ka
dtn kendi işlerini bozmak isterse, 
onu durdurmağa imk!n yoktur. 

- Size bir sual sorabilir miyim? 
- Hayhay .. 
- Karters dediğiniz kadın ne za-

man evlenmlşU? 
- Doğrusunu istersen, tam tarihi. 

ııl söyliyemom. Bugünlerde o kadar 
f&zla lnsan evleniyor, ki... Fakat 
ıanırsa.m nltı ay ev\'el evlenmişti! 

Neden soruyorsunuz? 
Granston'un verdiği cevap şu oldn: 
- Bu meselede yirmi btn sterlin 

vermek doğrusu biraz ağır bir ceza .. 
Fakat korkarım ki vermeğe mecbur 
ola.ca.ksınız ... 

DUk ayağa kalktı: 
- Ne demek istiyorsunuz? "Ver

meğe mecbur olacalrnmız,, ne demek 
·tır? Ben buraya yardtm istem eğe gel. 
dlm. 

- Ben de size istediğiniz yardım1 
vermeğe ca~ışryorum .Şimdi vaziyeti 
heyecana vermeden gözden geçire
lim. Son bir ay lçersinde, siz, bana 
ayni şlkrtyetle mUracaat edenlerin 
belk\ onuncusu oluyorsunuz. Hepsi 
de kendisine "tehlike,, adını veren 
ayni dolandırıcıdan şikeıyetçidirler. 

lstedtğl para, bin sterlinle, sizden is. 
tenen miktar arasındadır. 

- O zavallı insanlara yardım et
mek !mkAnını bulamadınız mı? 

- YapılablJccek her şeyi yaptım. 
M11mkün olan her şeyi yapmağ-a ha. 
zır olduğumu memnuniyetle söylü
yorum .Fakat aynı zamanda, bu ka. 
da.r paranın, ileride maruz kalacağı
ıuz tehditlere nlsbetle büyük bir ye
k6n olmadığını da hatırlatmağı vazi
·ıe blllrlm. 

- Niçin? 
- Şunun için ki , bu adamın iıini 

bulmak mümkün olmuyor. Ben her. 
gUn Skotland Yard ile temastayım. 

Fakat bugilne kadar "tehlike,, denen 
adamı yakalamak için harcanan e
mekler boşa çıktı. Ve kendisini ya. 
kalatmak Uzero bir çareye başvurdu. 
tumuı zaman, daha yilksek fiyatlara 
çıkıyor. MeselA. bin istedi ise, bu mik. 
tan tkl bine tblfığ ediyor. 

Leksenburo Duku, tekrar koltuğa 
ise ci oturarak, gene avukata biraz daha 

smyatlattı. 
- Yani ne demek istiyorsun mis

Tor~ Granston, dedi. Açıkça söyle! Ya.. 
aza 0 rntu dolandırıcının teklifine boyun 
lmak Uz..,ım ml demek istiyorsun. 

iVilsatindedV ı hl b ı ı . . d ı 
k 

. al a en s z n yerınız e o -
me tedır. 

. }' öyle yapardım . 

Gölnar kao~rusu blr müşteriye verilecek 
Takriben 'tlerin bundan daha kötüsü o. 

olup I200Q.z. 
•4 lı-"? - Evet, öyle görUJUyor ama, bu 

tan!ye, tatbik sahasında yapılmış tec 1 
rllbeye göre verilen bir tavsiyedir. [ 

- Tuhaf şey. Ha.yatımda böyle bir 
'faztyete htç ae düşmemi~tim . l 

Gene; avukat kA.ğıtlarını toplrya- 'ı 
!'ak; 

- Evet, dedf, müşterilerimden bir ı 
eotu böyle söylUyor. Fakat rnaalest'!f 

bu hayret, ve bu neYl hisler, vaziye. 
tin azıcık olsun kendi lehlerine inki
şaf etruestno yardım etmiyor. Bana 
gelince, bUtUn arzum, zabıtanın şu 

"tehllke,, denen menhusu yaka.lama. 
sıdır. Bu suretle ben de kendi mee_ 
!eğimde, karşıma. çıkan bUylik bir 
üzUntUden kurtulmuş olurum. 

mızı da, kısmen içine alarak geniilet· da. mesken meselesinin ehemmiyeti ve 1 
mektedir. Bilindiği üzere maden pro· hayat pahalılığında rolü malumdur. 
gramımızda başlıca ele alınan madde· Ceman dört yUz elli üç binalı iki yeni 

mahalle tesis edilecektir. lki, üç ve ler: Şark kromları, Ergani bakır ma. · 
deni, Murgul demir madeni, Ereğli dört od.ah ve her tUrlü konfor şeraiti· 

Lekse!1buro Duku, bir mUddet daha 
hayret içinde bocaladıktan sonra, a. 
sa blyetlc odadan çıktı. 

taş kömürü havzasında kömür istihsal ni haiz ola.cak olan bu binalar, kana· 
Ierini arttı:rına.k ve maliyetini dUşlir· Jizasyon, umumi bahçe, yol, gazino 
mek için tesisatın ıslah ve tevsii, Kil- gibi teferruatı da. ihtiva edecek ve el· 
tahya. linyit havzası işletmesi gibi iş- deki hesaplara göre 3.900.000 liraya 
leri istihdaf etmektedir. mal olacaktır. Bu iş emlik ve eytam 

Yeni programın tatbikile Nafıa, lk· bankasına tevdi edilmiştir. 

XIII 

Cimi Dln, en iyi gazetecilerden blrl 
idi. Cimi belli başlı bir gazetenin malı 
değildi. Kendi teşebbUsil ve lUbarlle 
havadisler elde edip gazetelere sa
tıyordu. Fakat ekseriya, onun hava. 
ıUslerl, gUniln gayet parlak ve muvaf 
fak gazetelerinden biri olan "Sabah 
Sesi,. nde çıkardı. 

tısa.t ve Ziraat vek!letleri ve bunlara .Antalya havalisinde jüt yetiştiril.nıe· 
bağlı olan şahsiyeti hUkmiyeyi haiz si Ziraat vekMetimizce tecrübe edil • 
devlet müesseseleri tavzif edilmişler· mişti. Mil.sbet netice alındığı için sa.na 

yil kurulacak, iplik, kanaviçe. ve çu • dir. 
Yapacağımız i~lerin mal ,kredileri, vallık dokunacaktır. 

hariçten, on sene müddetle tamamen .Ankara.da. bir ziraat lletleri f a.bri· 
tem.in edilmiş olduğundan. hemen fa· kası, Trabzonda et sanayii fabrika.la· 
aliyete geçmek im.kan dahilindedir ve n yapılacaktır. 
bundan dolayıdır ki, üç numaralı bu Bu ara.da bilhassa memleketin nı.uh 
yeni pt'ogramımız dört senelik olarak telif sahala.rmda vücude getirilmeleri 
tesbit edilmiştir. mukarrer bulunması itibarile meyva "Sabah Sesi .. gazetesinin yaşlı baş 

muharriri Kona Veyt, Cimi Din için 
otuz beş senelik mesaf hayatında 

gördüğü en iyi "muhbir.. olduğunu 

söylüyordu. 

Şimdi size yapacağımız işleri söy- ve domates usaresi, süt ve peynir sa.-
liyebilirim: na.yil, muhtelif sebze ve meyval~ 

Karadenizde J?1odem bir k(imür ve tasnif. ambalaj ve muhafazası tesisat 
demir limanı. ayrıca (Trabzon) lima.· ve sa.nayiini ve yeşil siloları da. ilave 

Cimi biltün şehri, kendi mahallesi 
imiş gibi baştanbaşa dolaşırdt. mil
yonlarca insanın hayatını, kalın 

camlı gözlüklerin ardından seyreder, 
sonra blitün müşahedelerini bir kah. 
venin köşesinde yazardı. 

Bu sabah Ctmı Din Londranın en 
kalbalık ve en fakir muhitinin gö
beğin de hulun an Sen K ristofer has. 
tanesinin sekreteri ile görüşüyordu. 

( .-trkcm var J 

nı, 

Bilhassa Karadenir.deki liman. (Ka
rabük) demir sanayiimizin. ihraç yolu 
vazifesini de göreceği için ehemmi• 
yeti haizdir ve en teknik t.eçhizatı ih
tiva edecektir. 

lstanbulda. Sirkeci - Haydarpa§a 
arasında bir feribot servisi. 

Maden programımız ikmal edildik· 
ten sonra şimendiferlerimizin nakliyat 
hacmi tabiatile artacağından, bunu 
karşılamak üzere, muhtaç olduğumuz 

Yüksek Ziraat Enistitüsü 
Rektörlüğünden 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü ziraat, veteriner, fakilltesine lın; 
ve erkek, orman fakültesine yalnız erkek parasız yatılı paralı yatılı ve ya
tısız talebe alınacaktır. Enstitüye ya :ıılabilmek için aşağıdaki şartlara uy· 

mak gerektir, 
ı - Türk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihanını vererek ba· 

kaloryasınr yapmış veya lise olgunluk diplomasını almı~ bulunmak lazımdır. 
2 - İstanbul üniversitesinin fen fakültesinden naklen gelecek olanlar 

lisenin fen kolundan pek iyi derece ile mezun ve fen fakültesinde muvaffak 
olmuşlarsa orada okudukları sömestrlerden ikisi kabul edilerek veterineT 
ziraat ve orman fakültesinin üçüncü sömestrlerine alınırlar. Ancak veteri
ner fakültesine girenlerin bu fakültenin birinci ve ikinci sömestresinde oku· 
nan anatomi dersine de ayrıca devam etmeleri ve ziraat fakültesine girenle
rin ziraat stajını yapmaları gerektir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 ten yukarı ola· 
maz. Nehari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız yalıh talebeden beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında 
tam teşekküllü bir hasta evi kurulunun raporu lazımdır. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde yeniden sağlık ve sağlamlık 
muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdiği beden ka.biliyetinJ 
gösterm.iycnlerin enstitüden ilişiği k-9 silir. 

6 - Ziraat fakültesine girecek tn lehe Ankarada. orman çütliğinde staj 
görmeğe mecburdur. Bu staj nihayetin de talebe imtihana. tabi tutulacaktır. 
Stajdan sonra talebenin enstitüde nıw ari derslere devam edebilmesi içi.v 
yapılacak bu ameliyat imtihanında IJ).UVaffak olmuı §&rttır. 

Staj müddetince talebeye 30 lira aylık verilir ve yatacak yer parasız o· 
larak çiftlikt.e sağlanır. "Stajyer ta.le benin yemesi ve içmesi de enstitüde 
sağlandığ·ı takdirde kendilerine bu 30 lira verilmez ... 

7 - Parasız yatılı talebesinden staj veya okuma devresi içinde her ne sw 
retle olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bırakanlardan veya. 

cezacn çıkarılanlardan hükfunetçe yapılan masrafları ödiyecekleri hakkında 
verilecek nlimuneye göre noterlikten tasdikli bir kefaletname almır. 

8 - Enstitüye girmek istiyenler yukarda yazılı rapordan ba§ka lise ve ol· 
gunluk diplomasını veya tasdikli sure tlerinl, nüfus kağıdını, polis veya 
uray!ardan alacakları uzgidim ve aşı kağıdını, orta mektep ve liselerde gör
müş oldukları sücl dersler hakkındaki ehliyet.nameleri iliştirilerek el ya.zılarile 
yazacaklnrr pullu bir dilekçe ile ve 6 tane fotoğrafla birlikte doğruca Anka· 
rada yüksek ziraat enstitüsü rektörfüğUne baş vururlar. 

Talipler dilekçelerinde hangi fakülteye kaydolunmak istediklerini bildir~ 

meli ve çiftçi veya arazi veya orman veya hayvan yetiştirme veya zirai sa· 
natlarla alakalı bir aile çocuğu bulunup bulunmadığını da bildirmelidir. 

9 - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan ve 8 inci maddede ya.
zıh kağıtların ilişik olmadığı dilekçeler gelmemiş sayılır. 

10 - Birinci ve sekizinci maddede yazılı vesikalarla. vaktinde baş vura.nlar 
arasından pek iyi veya iyi dereceli ve fen kolundan olanlar veya çiftçi ~ocu

ğu veya arazi sahibi veya hayvan veya orman ihtisa.sile alakalı yer ve tesisat 
sahibi veya sahibinin çocuğu olanlar tercih olunur. Edebiyat kolundan pek 
iyi ve iyi dereceliler kabul olunur. Kabul edilecek talebe diploma derecesine ve 
baş vurma tarihine göre seçilirler. 

11 - Zirai staj ve tahsil müddeti11 ce okutulan yabancı dil, almanca ve in· 
gilizcedir. Fakülteden mezun olan talebeye ziraat mühendisi, veteriner. hekim, 
orman mühendisi unvanları verilir. 

Talebe meslek imtihanına girmezden evvel yukarda ya.zılan yabancı diller
den imtihan edilir. Bu imtihanda iyj 1erecede muvaffak olmak şarttır. 

1. 2, 3. üncülükle mezun olan talebe ye mükifaten A vrupada bir tetkik se
yahati yaptırılır. 

12 - Ziraat fakültesine 40, veteriner fakültesine 40, ve orman fakültesi
ne 40 azami talebe alınacaktır. 

13 - Cevap istiyenler aynca pul gönd~rmelidirler. 
14 - Baş vurma x.amanı "22 ağustos 938 ten eyl!ılün 30 uncu günü a.k· 

§amma kadardrr. Bundan sonraki baş vurmalar kabul edUmez. (SU7) (56T7) 

etmeliyim. 
Kütahya ve Zon~dakta. büyük mm 

taka elektrik santralleri yapılacaktır. 
Zonguldak sa.n trali maden i.stihsallerin 
de fiya.tlan indirmek için rasyonel bir 
düşüncenin mahsulüdür. Küta.hyadaki 
santral Kütahyada.n tstanbula kadar 
olan viH\yetlere ve lstanbula. enerji 
ıtıakledecek ve bu sahanın ihtiyacını te· 
mm edecektir. Buna BW'sa ve Eski· 
şehlr vilayetleri de dahildir. 

Ev mahrukatı sanayii, Karabükte 
curuf çimentosu, soda sanayii, şam~t 
sanayii, Afyon sanayii, a.zot sana.~1 
ve Sıvasta bir çimento fabrikası tesıs 

olunacaktır. 

Kütahyadaki geniş linyit ha.vzasm· 
dan sentetik benzin istihsali için tesi· 
sat yapılacaktır. Sentetik benzinin 
memleketin müdafaasında rolünü te· 
ba.rUz ettinneğe ha.cet yoktur sanırım. 
tcabmda milli korunma ihtiyaçlarımı· 
zı teı~in edeceği gibi piyasanın ihtiya· 
cma da geniş mikyasta cevap vermi§ 
bulunacaktır. M. T. A. idaresinin de· 
vam etmekte ola.n ta.bit petrol arama· 
ları mUsbet netice vermediği veya. ve· 
remiyeceği ihtimali karşısında sentc· 
tik berız.in istihsalini, istediğimiz rad
deye çıkarmak imkanı mevcuttur. 

Iğdır pamuklarını işlemek için Er
zurumda iplik fabrikası, bir motör fab 
rikası, bir hafif maden (a.lüminyom 
mUrekkebatı) fabrikası kurulacaktır. 

Memleketin ~eker sarfiyatı artmak· 
tadır. Fiyatların ucuzlatılması ve mern 
leket istihllk kabiliyetinin artması 
şeker sarfiyatının Çoğalmasında en 
mühim amildir. Seker sanayiinin mem 
leketim.izde modern ziraatı yaydığı şüp 
he götürmez bir hakikattir. Bu sebep· 
le mevcutlara ilaveten yel'l.iden üç şe· 
ker fabrikasının kurulması takarrür 
etmiştir. 

Bımla.rdan bir ta.rtesi Balıkesir ile 
Bandırma. arasında intihap edilecek 
bir mevkide kurulacak ve btiylik fab· 
rika olacaktır. Diğer iki&i devam et· 
mekte olan ~tütlerin neticesine göre, 
şark vilayetlerimizde yapılacaktır. 
Programımızda ehemmiyetle Yet a

lan mevzulardan birir.i de deniz işleri
mizdir: 

Muhtelif tonajda yeniden 28 ge· 
mi daha inşa ettirilecektir. Ha.len ya· 
pılmakta olan gemilerimiz de geldik· 
ten sonra yani iki sene içinde ticaret 
filomuz tamamen yeni gemilerden mü 
rekkep, modern bir filo olacaktır. 

Bundan maada Haliçte ve İstinyede
ki havuz ve tersanelerin tamamen ıs· 
lah edilmMi ve büyük gemi inşa. ede· 
cek kabiliyete çıka.nlması kararlaştı
tılm ıştır. 

Yapacağımız i~lerin sadık bir ifade
P.i olan bu beyanatımı ikmal ederken 
bütün bu işlerin 80 küsur milyon lira· 
ya baliğ olacağını da söylemeliyim. 
Bunları dört senede bitireceğiz, on se· 
nede ödeyeceğiz. 

Hu13.sa. büyijk milletimiz. hükume· 
tinin etraflı, ahenkli ve dinamik inki· 
~flt yeni bir iş programı içinde oldu· 
ğunu görmektedir. Her adımrmızda, 

vatandaşla.nmızın refah ve ia hacmini 
arttırmak, yurdumuzun emniyet ·ve 1 
istikbalini genl§]etmek gayesi vardır. 

Çekoslovakya 
buhranı 

(Ust tarafı 2 incide ) 
ki müdafaa hattının, Silezyadan Bra· 
tislavaya kadar uzanmasını (yani böy
lece Çek devletinin kaybolmasını) is· 
tiyorlar. Praga gelin(!(', orası, anane· 
leri ve tarihi itibarile zaten bir Alman 
şehri!. 

• • * 
Böylece meselenin ruhuna geliyo· 

ruz ki şudur: Almanların Südet ekal· 
liyetine ve Südet toprağına ait talebi 
maaum bir talep değildir, onların ha· 
kiki maksatlarını örten \·e o maksadı 
daha kolayca elde etmeğe yarayacak 
bir perdedir. 

Reyiam usulünün kabul edildiğini 
farz.edelim, Hatta Südet arazisinin Al· 
mantara geçtiğini tasavvur eyliyelim, 
bununla bütün hadisenin biteceğini 

kim temin eder? O zaman, dığer ek al· 
liyetler, diğer talepler başgC:sterecek· 
tir. Ve bu hal Almanyanın Avrupada 
silahlı hakimiyet tesis etmesi yolun • 
da.ki hulyası tahakkuk edinceye ka • 
dar, yahut ta • ki bil.!lun vukuu pek 
muhtemeldir~ ileri sürülen yeni talep· 
lerden birisinin Avrupay'l harbe sü· 
rUklemesine kadar devam edecektir. 

Alman siyaset tekniğinin son za· 
ma.nlardaki tarihi bu olmu.~tur. Mu· 
vaff akıyetle neticelenen her hareket 
veya tecavüzün a...-..Umdan biri daha gel 
miştir. Binnetice, başka. vaziyetlerde 
tatbiki mümkün ola.n hal yolları bu 
şerait dahilinde gayrikabili kabul o
luyor. 

Südet meselesi için şimdiki halde 
reyiam hakikt bir hal sureti teşkil et· 
mez. Çekoslovakyadaki ekalliyet nıe· 
selesi, adaletle ve hay1rhah bir görüş· 
le Çekoslovakya devletinin bugünkü 
hudutları dahilinde halledilmelidir. 

Onun için İngiliz Başvekilinin ilk 
vazifesi, neticede Çekoslovak tama
miyeti mülkiyesini tahrip etmek ve
ya zayıflatmağı istihdaf eden teklif • 
!erle lngilterenin oyalanamıyacağını 
Almanyaya anlatmaktrr. Eğer Hltle!", 
lngiliz efkarının gerek müza.heretinl. 
gerekse bitarafh~t kaza.nacağı kaııa.· 
atlııe varırsa, binnetice Avrupayt har
be sürUkliyccck yollan itti,..am etmek 
arzusuna. kapılabilir. 

I ngiliz dı.!mokrasisi. Çekoslovakyayı 
bir demokrat devlet olarak yaratmak 
ve idame ettirmekte manevi mesuliy~ 
ti haiz olan devletlerden biridir. Bu 
sebeple !ngiltcre hükumeti, Ç'.ek ekal· 
liyeti meselesini halletmesi lazım ge• 
len şartları vuzuhla kavrayıp bu şaİt· 
ları t.emin ettikten sonra, Çek emni· 
yetini de müdafaa etmek tasavvurun· 
da olduğunu bildirmelidir. 
Eğer İngilizler, kendilerini n!re 

yakmamak C'ndiŞ€sile Çek demokra.si· 
sini feda etmeğe razı iseler. bunun ne
ticesi eıici surette ağrr ve o nisbette 
hakkedilmiş olur. 

Şışmanhk ve 
politika 

(Üst tarafı .2 inciıie) 
kınrla şefaat göstermesine rağmen, 
o kendinden, ayrp sayılan bedeninden, 
şişmanlığından, şişmanlığın gülünçlü. 
ğünden korkar, utanır ve hayatmı bu 
yüzden zehir eder. 

Muharrir, kültürlü ve esprilidir. KüL 
türünün kuvvetini, esprisinin inceli. 
ğini şişman adamm hayatına dekor 
yapıyor. 

Bu güzel eserin türkçcsi için ''Bir 
kanaviçenin tersidir,, diyemeyiz. Va. 
kıa bizde tercüm-::ler hakkında tanzi~ 
mat paşalarından birinin böyle bir mü· 
taleasr vardır. Ve zaman zaman or. 
taya atılan tercümelerde de bir 'ku.. 
maşın yüzilc tersi arasında değil, 

tarladaki pamukla bir arşm bez arasın. 
daki kadar bile münasebet bulmak 
imkapı olmuyor. 

Devlet adam1 olduğu kadar bir fi
kir ve kalem adamı olan Şük:ı:.i Kaya, Ma 
ita zindanında iken kitabı aslına yüzde 

yüz sadakatle tercüme etmiştir. Bu 
sadakatin en güzel verimi, güzel 
türkçenin medeni bir dili ve modem 
tefekkürden b:r parçayı olduğu gibi 
ifade etmesidir. Aslına yüzde yüz sa.. 
dak ... tl~ yapılan bu tercümede yüroc 
bir bile tercüme kokusu y.cktur. 

Bizim okuyucular bu güzel eseri o
kuduktan sonra eminim ki §İ§manlan 
biraz daha seveceklerdir. 

Sadri Ertem 
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: Dr. Necaeddin Atasagun inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

- .Muhammen bedelleri ile muvakkat t.emtnatlan qafıda yuı1ı ponelen ft 

zllccac! yemek uikımlan 1-11-938 alı gtlnft BU.t 15 de kapalı arf mnıltl 
ile Ankarada idare binasmda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin bu.alannda yazılı mun.kbt temfna.t ile kuıu· 
nun tayin ettiği veı!likaları ve tekliflerini ayni glkı aat H de kadar komtayon 
reisliğine vermeleri lAzımdrr. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire1fnden Haydarpqada 
tesellüm ve sevk şefliğinden dafrtılaoaktır. (6497) 

Muhammen bedel Muvt.kkat temlna.t 
Lira K. Lira K. 

Porselen yemek takımları 1 0000 750 
Zllcacl yemek takımlan 15000 1125 

Muhammen bedeli 58.000 lira olaıı 5 adet ıu tasfiye teeiaab 27-10-1938 
perşembe günü aaat 15.30 da kapalı l&J'f UIUIU ile Ankarada idare binum. 

da satın alınacakbr. 
Bu işe girmek islyenlerin 4150 liralık muvakkat teminat ile ~anunun _ta?'!~ 

ettiği vesikaları ve teklifierlni ayni gUn , 1&at ı t.30 a kadar komııyon reıslıgı· 
ne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 290 kuruşa Ankara ve Haydarpap veaıelerinde aatılma.ktadır. 
(6317) 

A · · · i ·w- · ile um-·-' beli etrafı gazino bah-nkara ııtuyonunda binnç , bmıçı peron WU& 

--s • • • bah · ö •· d k" tyade kaldmmtannın asfaltlanma iti ç..-.. ve ıdareı umumıye çeıı nun e ı P 
kıpah zarf usulile eksiltmeye konmuttur. 

1 - Bu işin ketif bedeli 13000 liradır. 
2 _ fstekliler p.rtname veaatr evrakı D. D. yollarının Ankara ve Sir 

ked ftmelerinden 65 kuruı mukabilinde allbilirter. 
S - Eksiltme 30-10-938 tarihinde pa.zart~ rUnU 1Ut ~~ Ankarada 

D. D. yotJarı yol dairesinde merkes birinci Jromııyonunda yap ·. 
4 - Ek 'it · b"l k 1°.ıoin isteklilerin teklif mektubu ile birlikte ıp· 

ıı me~ gıre ı me s-· . • • - . d' 
flda yazılı teminat ve vesaiki aynl IJÜD 11&t 10 a kadar komııyon re11lıgıne tev ı 
etınıı olmaları lhımdır. . 

A _ 2490 sayılı kanunun ahklmm& uygun 97 5 liralık muvakkat temınat. 

B - Bu kanunun tayin ettill .aiklJar. 
E- Nafıa Vekaletinden mu .. ddak tbllyet •nilralı• . . 
Ehi. 'k el-'i 1•..ın iıteklilerln hemen tahnren Nafıa Vekltetınc 

ıyet vesı a11 muam ,,... ~ 

milrat.;aaı etmeleri. (6443) 

N 3fıa Vekaletinden : 
4 jTeşrinisani/938 cuma günil aaat 15 de Ankarada Ve~Alet binasındaki M~l-

M .. d .. ı·· ~ ·· da nda toplanan malzeme ekailtn)e komıayonunda 17,300 lira seme u ı.:r ugu o ıı . 
muhammen bedelli 2 adet ıeyyar Taıkıraa•Jdneai ile 2 adet bi~~ tes~ ve 
pilıkilnne ~rtibatrnr hw kasan ta4il edilmit huıuat tartnameal dahılinde yemden 

kapalı zarf uıulile ekailtmetl yapılacaktır. 
Eksiltme prtnameal ve teferruatı bd~Jlia olarak Vekalet malıeme mUdilrUL 

ğilnden alınabilir. 
Muvakkat teminat 1297.SO lirada. 
!ateklilcrin teklif mektuptannı, şartnamesinde yazılı veaik ile birlikte aynı 

gUıı saat 14 e kadar makbuz mukabilinde mezkur komisyon Reisliğine vermeleri 

llmndır. (~711) ™fi> 
Oevıet Bıasımevl DlrektlrllltDnden ı 

Kültür Balcanlılı tarafından ortaoblllr için butınlan bUtUn derı kitapları
nın tama.men hazırlanarak b:ı ,ondell ltlbaren Çemberlltq'ta Oamanbey matbuı 
altındaki 4'Kültür Bakanlılt Yaymni.. nde .. tıflanna batJanmıı olduğu sayın ta.. 
lebc velilerine ve alakadar kitapçılara bildlrlJlr. (5524) 

s e l ı m i y e A 5 k e rl S <l t ı n a 1 rn ;ı 
Komisyonu ilanları 

Ma~kada ren tatbikat okuluna ithaa 
oluna~ bina tadilen tamir ettirile. 
cektir. Açık eksiltme ile ihalesi 30 ey
Ull 938 cuma gUntl saat 10,30 da ya. 
pılacakbr. Muhammen ketif bedeli 
866 Ura 97 kuruttur. tık teminatı 65 

ft rza 
Vavuz Sezen 

Partı Kadın. Erkek Terzilik 
Akademilerinden dlploruah. 

Berollu·Parmakkapı t 13 <Jay. 
ret apartımanı t. liradır. 1 

Şartnamesi 5 kuruo pıukabillnde ait •••-•••••-•• 
olduğu ıubeainden verilebilir. tstekll· 
Jerfnhı ilk teminat makbuz veya mek-
tuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve a 
tmctl maddelerinde ya.alı veeikalarile 
ft ihale gününden aeklz gt1n evvel na. 
fJa mildUrlUğilnden alacakları vesika· 
Jarlle beraber belll gün ve uatte Fm. 
clıklıda komutanlık aatm alma komit' -

Sat.hJın 8,30 a kadar ve akpm. 
tan 17,20 de Lücli Tayyare Apr. 
2 ncl dllre No. 17. Okuyuculan. 
amclan parı almaz. Tel: 23953 

fil 
• 

l - Şartname ve projeli mucibince Adanada yapurılacak tuz amba.tı w 
bqmlidt1rlllk apartmanı ineaatı Ju.p&lı zarf uaullle eksiltmeye kommıttar. 

II - Ketif bedeli 22917 lira 15 kurut ve muvakkat teminatı 1718,'79 Ura. 
dır. 

UJ - Ebiltme 19 9-9~ tarihine raatlıyan pazartesi günü saat ıı de 
Kabıtafta levazım ve mubayant ıubeıfndeki alım komisyr>nunda yapılacak· 
t.ır. 

IV - Şartname ve projeler 115 kunıt bedel nıukabllinde inhfarlar leva. 
am ve mubayaat 1Ubesile Ada.rıa ve A.nkar& bqmüd\lrl\lklerinden almablltr. 

V - Eksiltmeye iftinak etrnek latlyenl4•rin fennt evrak ve vesaikini iba. 
le gUnUnden liç gUn evveline kldar inhlaarlar umum mUdilrlitğU inpat ıubr 
sine ibraz ederek aynca ehU.,ff't vealkuı nlm&ları lbmıdır. 

VI - Milhllrlt1 teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci maddede yua. 
1I inşaat ıubemb.den alınacak Etlıliyet vaısika.u ve y\\zde 7 ,5 güvenme param 
makbuzu veya banka mektubwm ihtiva r.deet:k olan kapalı zarflan ebiltme 
gUnll en geç saat 10 a kadar yukarda adı geçen alım komisyonu bqkanııtma 

makbuz mukabilinde vermeleri lbım.dır. (60H> 
I - Şartname ve nümunesl mucibince satın alınacak 18000 .kflo bat ipi 

açık ekıiltmeye konmuştur. 

U - Muhammen bedeli beher kilosu 60 kunıo heaabile 108000 lira ve mu
vakkat temtnıb 810 liradır. 

m - Eksiltme 26-9-938 tarihine rutlıya.n pazartesi gtlntl aaat 10,31 
da Kabatqta levazım ve mubayyat 111 besindekll alım komisyonunda yapıla. 
caktır. 

IV - eartnameler paraaız olarak her glln aöztl geçen ıubeden alınabilir. 

V - Ktlhilrltl teklif mektubunu kanuni vesaik ile yt1zde 7.1 gllvenme Pl
ruı makbuzu veya banb teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapab arn.,. 
rmı eksiltme glinU en geç saat 10 a kadar yukarda adı geçen komilyon bq. 
lwılıfma makbas 11l11bbillnde verilmesi lllmıdJr. (6307) 

1 - Ş&rtnamelf mucibince •tin alınacak 100.000 adet 100 Ulk tua 111" 
valı Ju.palı arf usultl ile ebfltmeye konmuttur. 

II - Muhammen bedeli beheri 41 lrunlf hesablle 41.000 Ura Te muvakkat 
teminatı 3.705 liradır. 

m - ıı::uutme 21-9-938 tarlhtne ruUıyan çarpmba g0nı .. t ıı 411 
Kabatqta Jevunn ve mubayaat 111beıriııdeld alım komisyonunda yapılacaJr. 
br. 

iV - Şartnameler 2 lira bedel mukabilinde lnhiu.rlar levazun ve mU'bL 
ya.at ıube.ıle Ankara ve bmir bqmUdtlrlntUnden &lmablllr. 

V - KlihUrlU teklif mektubunu, kanuni vesaik ile ybde T ,s gttvemm 
pa.ruı makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva ed~ olan kaı-11 
u.rf1arm eksiltme gilnli en geç saat 10.30 r.a Ju.dar yukarda adı geçen ahm Jlot 
miayonu bl.okanhğma makbuz mukabilinde verllmeat tbnndJr. (6099) , 

l - ldarem1ım Çamaltı tuzlm iüeıe.lnde prtııame ve projemi mucDa. 
ce yaptmlacak tamirat ve lnp.at iti kapalı ll.l'f uullle eksiltmeye konulmur 
tur. 
il - Ketlf bedeli 15.3&1 Ura 67 kur111 ve muvakkat teminatı ll.M ~ 

m - Eksiltme 22 &-938 tarihine raathyaD peqembe gllntı saat 11 .. 
, Kabataeta levazım ve mubaya.at ıubeslndekl alım komlayonunda yapılacakblıt 

iV -;- Şartname ve projeler 76 kunıe bedel mukabllhıde tnbtı'!f!~ 
mn ve mutia,.U 111beiile hmlr ve Ankara BqmldarıtlklerfDdea • 

• 
1 

1 

v - Ekılltmeye lftlnk etmek latlyenlertn fenni evrak w ft8l.ik1 1oooa 
liralık bu gibi tıleri y&PIDII olduklanm ga.terlr veulJd ihale gllnllnden 1 
gUn evveline kadar inhisarlar lnpat pbellne fbnz ederek aynca femd ehJI. 
yet vesikası almaları lbımdJr. 

VI - Mllhtlrlll teklif mektubmıu kanuni ftlalk ile 15 lncl maddede yuıJı lal 
şut ıubemJz.den &lmacak ehliyet ft8lblı ve yU.se 'l.S c&venme paruı malt. 
buzu veya banka teminat mektubunu ihtiva eclecell: olan kapalı zaıflarmı elr. 
slltme gtlntl en geç 1aat 10 a kadar yukarda adı ~ komisyon bqkanbiJ8& 
makbuz mukablllnde verilmeal lbmıdır. (81M) 

1 ' 1 WQLAN~t~N~~,d-a-nb_u_ıa_n_ıv_e_n_ıte_s_ı_Re_k_tı-~-a-tn-a-de_a_ı_ 

i
l t u· . N 1 N.\ '. Uaivenitede Hukuk Fakültesinde Devletler Hukuku, denfs ve kara dcaretf. .V. iktıaat faldlltesinde ftletme lktrsadı, edebiyat falrilltellnde Arap, Para fiJoloji.a 

ve ilk samanlar tarihi doçentllklerl açıktır. TalimataUDlll maclblnce 17 llktetrlll 
lHI pettembe sGnll IUt 10 da imtihanları yapılacalrndan ilteklilerln fimdldta 
RektCSrlllğe bq vwmalan. ''5573 .• 

- IUJHUNaa kl&aD Mklbade romaa &elıtbal -

DöRDUNC1' MAHK1'M DÖRD'ONCU KAHKtnl 11 
70Duna gelmeleri. ( 6461) 

1-Selimiye •.ı:umen bi.rliklerile Ka· 
ndenis Boğazı birliklerinin mart 939 
aonuna kadar ihtiyaçları olan 15000 
kilo kuru soğan ile 30500 kilo patatee 
açık ekailtme ıureWe satm almacak
tır. 

N 
c -,;I. bilinin. Bana bir zarann dokunmaz. Peten artık 

beni yakn.Jıyamaz. 
Bununla beraber, Peten öntıııdekt umball IMIC 

defterine blrkac kelime yaımı,ıı. Yırtıp 'POll• .. lııır{l 

2 - Eksiltme ıUnU 28 eylUl 938 ça.r
pmba güntl olarak te&bit edilmi§tir. 
JJM>OO kilo kuru quıuı eksiltmesi Si.· 

&t 14 de ve 30500 kilo patatesin eksilt
meei de saat 15 de Selimlye TUmen 
ukerlik da.ireai binuındaki TUmen sa· 
tm•Jma komlayonunda yapılacaktır. 

3 - 15000 kilo kuru soğanın tahml· 
nl fiyab 1080 lira olup muvakkat te
minatı yU.r.de 7.5 dan 81 liradır. 30500 
kilo patatesin tahmini fiyatı 2287 U· 
ra :SO kuruş olup muvakkat teminatı 
111 Ura 87 kuruştur. Muvakkat temi· 
n&tlar eksiltme &&&tinden evvel Tümen 
mulıasebe veznesine yabnlmıt olacak· 
tir. 

• - Patates ve tolana ait prtname 
ve vaaıfıwneler her gUn komi8yonu• 
mu.!& l&'llleblllr. 

6 - lstekW.m bu itle meşgul ol· 
duklarma dair ft8ib ibraz etmelert 
prttr. (011) 
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- Beni, yüz sterlini bf r hlo uğruna ıokata a.. 
tabllecek bir budala mı sanıyonunT 

- Sen blllrsln. Babana ne tekilde yardım e. 
debileceğtni her halde sen benden daha iyi bl. 
llrRID. 

Flfnders bunun Uzerlne, ylne meyhanenin teı. 
glhına dolru yürlldll ve elinde reni bir Ttıki bar
daA ile masaya döndü' 

- Mls Marpley! diye fısıldadı. Bu :sarfın L 
tinde dinamit var. lJinamlt!.. Anlatab!ll7or ma
yum. Rlz bu zarfın içindeki mal6matı ölrenecek 
olursanız, bUtUn haklkatlerl bir dinamit gibi pat. 
Jatabllir, ve ortalıAı altllst ederalnlz. 

Con bunun üzerine: 
- Pek:llA. deci, şartlarını kabul ediyorum. 
Fllndcrs sanda.lyeslnl tım kızla karşı karşıya 

gelecek bir lıale getirdi. örte ki, bu şekilde otur
duğu zıur. an, meyhanede bulunan başka birisi de 
kendinin ne yaptığını göremiyordu. Fl!ndera et. 
rafı kapatmak Uzere ayrıca paltosunu de yayarak 
rahatta oturmustu. Masaya iyice sokuldu Te kı
ra: 

-Parayı dizimin Oıertne toy, dedi. 
C"n, para destesini tantuıudan cıkararalr 

etrafa 11e7.dlrmeden Fllndera'ln dizleri Uzertne koJ'. 
du. 

yeslnln eıtne vererek: 
- Bu klğıt, dedi. Sizin buraya tstedlllllla 

man ıerbestce girip çıkmanızı temin etmek toıall~Iİ 
mze bunu niçin verdilimi de bllml1orum ~ 
kat her halde, siz de yanlıt bir hareket 7ap1p 
rlmlzl karıştırmayınız ve kimsenin b .. au 
mayın. 

BU)11k bir slıara ısmartd. me7lıaııe te...._. 
nın ayak ucundaki toıJar aruına elifti. Gervl 
eonra kendisine gelecek para ile bir senet 
olabllecekae de, Fllnden eakl bir ltl;radııı '" 
eğlllp bu ızmarltl yarden aldı... Bu hareketbll 
Pançbovl meyhanealnln ıahibl aörmtıott. 

Meyhanede 1alnız bir mOşterl daha vardı. Q 
da, melon şapkalı, hantal elbiseli yaşlıca bir aelama 
dı ki, bir töfede kendi halinde oturu70r: derin ltlt 
dtıştınce lclnde görtlntırorda. 

Meyhane sahibi Fllndene uzanarak: 
- Bu nasıl it yalla? 4edl. lımarladrlm tokl

ıertn parumr Terma,orının T 
TezglJım tızertade, tclnd• uıcık k&lmıt b1J11 

blr Ttıld bardall sOrlHlrordu ft bu l'lllldentn • 
stın lolıı lotlll elable Tlıkllerln IOODclll 141. 

- 04e19C111m, eledi. 
- GOnllm bakatım, Ne k&4ar tutuJ'Ol'IUaf 
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Türkiye Pamuklu Dokuma ve Pamuk ipliği 
Fabrikaları A. Şirketinden : 

Cinsi 
ıtuzu eti 
Koyun eti 
Sıfır eti 

Miktan 
6000 kilo 
8000 kilo 

Tahmin bedeli 
2685.60 
!320.80 
3814.80 

Bakırköy ve Kayseri Fabrikalarımız kaput bezlerinin satıı fiyattan aşağıda gösterilmiştir. 
Bu fiatlar fabrikada teslim ve peıin tediye tartile muteberdir. 

Muvakkat teminatı 

ııooo kilo 
9821.20 735.55 Ura 

1 - Cinı, miktar, tafımin bedellerile muvakkat teminatı yukarda ya.ııh Uç ka· 
lem et 6-1. teırin-938 tarihine rastlayan perıembe günU saat 14,30 da kapalı 
•rfla alısmak üzere münakasaya konulmuıtur. 

Bir balyadan eksik satıılarda flaUara yUzde 2 zammolunur. 

KAYSERi FABRiKASI MAMULATI 
Tip : 14 Anahtar marka 75 santim bezin 36 metreli topu 640 Krf.. 
Tip : 14 Anahtar marka 85 santim bezin 36 metreli topu 704 Kq. 

BAKIRKÖY FABRiKASI MAMULATI 
Tip : 9 Kartal marka 85 satim bezin 36 metrelik topu 675 Krı. 
Tip : 9 Kartal marka 90 santim bezin 36 ır.etrelik topu 705 Krı. 

2 - Şartnamesi her gün komisyon!an parauz olarak alınabilir. 
3 - İsteklilerin 2490 uyılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 

bpalı teklif mektuplanru en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Kaıımpaşada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. (6537) 

AmbnlM ve nakıtye Ucret teri müştefiye aittir. ........................... .: .................................. . -- -

Cin al 
ıtuzu eti 
Koyun eti 
Sığır eti 

Miktan 
30.000 kilo 
'40.000 kilo 
50.000 kilo 

Tahmin bedeli 
13428.00 
16604.00 
17340.00 

47372.00 

l\fuvakkatteıninatı 

3552.90 Lira 

1 - Cins, miktar, tahmin bedellerile muvakkat teminatı yukarda yazılı Uç 
blcm et 6-1. teşrin-938 tarihine raslayan perıembe gUnü ~aat 11,30 da kapalı 
nrlla alınmak Uzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnamesi her gün komisyondan 237 kuruı bedel muka.'bilinde alınabi. 

lr. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tariratı dahilinde tanzim edecekleri ka

palı teklif mcktuplarru en ~ç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Ka. 
111Dpapda bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. (6538) 

M. M. V. Deniz Merkez Sabnalma Komiıyonu Reisliğindenı 
1 - Tahmin edilen bedeli 5000 lira olan 166 kalem tıbbı ecza ve malzeme 

l-10-938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 11 de Vekalet binasındaki ko. 
8dsyonumuzda kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - İlk teminatı 375 liradır. Şartnamesi parasız olarak her gtlln komlsyon-
hn atmır ve görillUr. 

3 - Eksiltmeye • · ·mek istiyenlerin o gUn belli saatten bir saat evveline ka.. 
dar kanuni belge ve tekliElcrini havi kapalı zarflarını makbuz mukabiHnde komis-
7on baıka.nlığına vermeleri. Postada vaki gtf.;ikmeler kabul edilmez:. (3762) 

(6545) 

1 - 8-9-93S terihinde kapalı zarfla yapılan mUnakasasmda istekli çıkma.. 
•aından 22-Eyl:il-938 tarihine rasthyan perıembe günü r.aat 11,30 da. pazar
hlda alınmak üzere münakasaya konulan 98770 kilo zeytinin tahmin edilen bedeli 

18390 lira 98 wruıtur. 
2 - Muvakkat teminatı 1379 lira 33 kurut olup prtnamesl her gUn komis.. 

randan parasıı: olarak alınabilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarl(atı dahilindeld vesikalarla birlikte 

JCumıpapda bulunan komisyona müracaattan. (6536) 

Bir eczacı aranıyor 

Kız 

Erkek 

Saraçhanebaşında Horhor 

AY 
Ana, ilk, orta, lise sınıflarile fen ve edebiyat kollarını havidir. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan 
_Arzu c'1cn.taJebe o1'uluıı hususi otol:t.üslerile naklolunur. Kayıt için her gün saat ıo dan 17 ye 

- ,ımsuı olunur. lstiyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 20530 

Direktörlüğünden 
t - ilk, orta ve lise kıımılanna yatılı n yabıız, kız ve erkek talebe kaydına beılanmııtır. 
2 - Jateyenlere mektCl'bin kayıt tutlannı bildiren tarifname paraıız aönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası .Telefon: 

• • 

KURUN lstanbul Defterdarlığından: 

ABONE TARll-"ESI 

lltmltkd lltmltkeı 

trlnd• dııındo 

Aylık H 15$ K11-
3 IJhk 260 •25 • 
1 •Yhk •75 820 • 
Yıllık 900 1600 • 

Tırlfeslodeo Balkan BlrllAI için •Yd• 
otuz kurut düşil1ür. Posta blrliAlne 11ır. 
mlyeo yerlere ıyd• yetmlı beşer kuruf 
ı.ammedillr. 

Cina ve mevkii 
Beıiktaıta Sinanpaşa mahallesinin Köp. 
.rübap aokağmda Dolma.bahçe sarayı ya. 
nında eski matbah dairesile erzak anhan 
ve müştemil!tı ( el~v:m tUtün deposu o
larak kullarulan daire) ı 

Edimekapı civarında Salmatomrukta Ha.. 
ticeıultan mahallesinin Salmatomruk cad. 
desinde eski 21 yeni 29 numaralı altı o
dalı k!gir evin dörtte Uç payı: 

Muhammen 
kirası 

Lira 

1200 

,7,SO 

22534 

• 
Senelik kira 

müddeti 

.. 
GölcUkte bulunan deniz fabrikalarında !atihdam edilmek Uz.ere Si Ura Uc. 

retle bir eczacıya ihtiyaç vardır. 
İsteklilerin 25-9-938 tarihine kadar Kasımp8.§ada bulunan komisyonu-

1a1uza. her gUn mU.racaatlan. (6381} 

Ahone kaydını bildiren mektup u 
telgraf ncrellol, abone parasının postı 
nya banka ile yollamı Qcrellnt 4dare 
kendi üzerine ahr. · 

Ti1rkl11tnln lıtr poıta mtritılnd• 

lCURUN"a abone pcudır. 

Yukanda cins ve mevkii yaııh gayrimenkuller hizalarmdaki kira ve bedeltet 
üzerinden açık artirma usulile ayrı ayn kiraya verilecektir. İsteklilerin ve tediye 
şeraiti ile diğer §artlannı öğrenmek istiyenlerin 22-9-938 perşembe gıünU saat 
on dörtte muhammen bedel ~rinden yüzde 7,5 pey akçalarile Milli EmWc MU.. 
dilrlüğünde toplanan komisyona mUraı.:aatlan (M.) (6194). 

BAŞ 

DİŞ, NEZLE 
r-..'EVRALJl 
ve BiltUn 

ağrılara karı:ıı 

~ ~ 
Ad~ drllJtlrme Dereli 25 kuru,tur. 1 

Alemdar Sineması 
Ereğli kömürleri işletmesinden: 
Devlet demiryolları 3 birinciteşrln 1938 tarihinden itibaren tahmil~t L 

çin istasyonlarda tüccar emrine verdiği vagonların 6 saat zarfında doldu· 
rulara.k iadesini, aksi takdirde 6 saatin geçmesinden itibaren her bir ııa
at için vagon b~ına 50 kuru§ ceza alacağını illn etml§tir. 

1 - Vals dalgası 
2 - Karanlıkta uçuı 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı. İstanbul 

Divanyolu. No. 104, Tel: 22398 

Buna nazaran: 
Çatalağzı, Kiremitli istasyonlarında devlet demiryolları vagonlarmda 
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teslim edilmek şartile yapılan satıglar için beher vagonun tahmi!inde ilk 
24 saat zarfmda devlet dcmiryollarma verilecek cezaların mU§1:erilerln 
faturalarına zam edileceği tamimen tebliğ olunur. 

- KURUNun k.lt.a.ı> ıck.llnde roman telrl.ksaı -

'U' DôRDUNCÜ MAHK'OM 

Fllnders saatine bakarak: 
- §lmdl saat, blrl lkl dakika geçiyor. ne dört 

Baklka sonra, ne kaıdar tuttuğumu görUrsUn? ce
"8bını ve11dl. 

- Uç dört dakika sonra mı? Korkarım ki Uç 
4Grt dakika sonra, sen, içtiğin viskilerin tesiriyle 
79rlere yuvarlanacaksın? 

Tam bu sırada, bir el Flindersln omuzuna do
bndu. Fllnders geri döndü ve neşeyle haykırdı: 

- Bravo! dedi. Tam zamanında geldin? 
Con meyhaneye gelmişti. Hayatında ilk defa. 

nlarak böyle bir yere geliyordu. Fllnders: 

- Siz gelinceye kadar bir iki bardak viski 
içeyim demiştim. ~lmdl verecek param yok, dedi. 

Con, hiç gUrültU etmeksizin çantasını açtı ve 
tçerRlnden blr sterllnllk banknot çıkararak Jı'lin. 

ders'e verdi. 
Fllnders de bu parayı meyhaneciye uzattı. 

Meyhaneci bozmak üzere çekmecesine doğru yUril
dn. 

Fllnders arkasından bağırarak: 

- Bana blr duble viski daha ver, dedi. (Son.. 
ra Con'a dönüp) siz ne içersiniz? 

- Ben şimdi bir şey istemem. 

Fıtnders, meyhanecinin yeni bir viski ile blr. 
llkte verdl~I bozuk parayı cebine indirdi. Birlik. 
t\ blr kUşeye gittiler ve oturdular. 

DÖRDtlNC'O MAHK'O'M "" 
.. 

Con, etrafına bakınarak, hoşlanmadığını gös. 
teren bir tavırla.: 

- Başka bir yere gldcllm, dedi. Burası benim 
11lnlrlme dokunuyor. 

Fl"iii'd'C"ra beraberinde getirdiği ,;lskl barda. 
tından bir yudum lçtlkten sonra: 

- Burası benim için çok iyi. diye cevap ver
ôl. Parayı getirdiniz mi? 

- Evet. Fakat sen de ne söyllyeceksen hay. 
dl söyle! 

- Hcyccanlanmağa ıuzum yok. Söylfyeccğlm 
şeylerin hepsini yazdım. Burada yanımda mühilr. 
Iü bir zarf var. (Şişkin bir halde duran göğüs ce.. 
bini göstererek) nah işte! Vereceğim ma!Umat bü
tün dellllerlyle birlikte bura.da saklı duruyor. 

- Vereceğiniz malrtmatın son defa yapılan 
cinayetle aU\kası var mı? 

- Yirmi sene en·cl cereyan etmiş bir mesele 
ile aHl.kası var. Bundan icap eden netJcelerl sen 
kendin cıkaracaksın! 

- Göreyim bakayım eu zarfın i~tnde ne var? 
Eğer yilz derllne değerse, parayı veririm. 

- Ya~ma yok. Zarfı olduğu gibi alırsın, ve 
yirmi dört snnt nçmıyacağına söz verirsin ... Sa. 
11ahlcyln c·cnubt AnıerJkaya giden bir vapur var. 
Hen ouıınln gidiyorum. Yarın bu vakitler, ben Ok
yanusun ortasında olacağım. O zaman zarfı aça. 
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