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ÇemberlalJn b'!f~'!.!_~!!:_e. A_lmanqaqa 

Çelkosnovalkyaıdla ıreyöatm 
ya(P>nDm~s;o mu k.alblUJD <ecdlöDdô 

qidiııor 
llllllflllll NJllNlltıııUJll 111111 !il 1 1 111118 

Çekoslovakya yalnız başına da kalsa 
topraklarını müdafaaya karar verdi 

Henlaynin başını getirene 
80000 lira mükafat vadedildi 
Alman hududunda toplanan SUdetlcr taarruza geçtllersede ... 

Yahudiler tr-enler dolusu kaçıqor 

Çifte plan ile 
icraata giriş 

Cela Bayarın mütevazi, fakat 
metin ifadeli beyanatı 

Bu çifte planı memleket efkarı 
umumigesine müjdeledi 

Yazan: Asım Us 
tlç sene fçfnde biteceğini öl;,~nfyoruz. 

Dört senellk ilçilncll sanayileşme 

plAnına gelince, bunda da şu mühim 

Macarlar 
Mukadderatlarına 

hakim olmak 
istiyorlar 

Budapeşte, 19 (A.A.) - Macar tel
graf ajan.sı bildiriyor: 
~oslo ıhran! ha..kkmd:-.. 
lllSyledifi bir nutukta nazır Ant&J. Jııfa 
car milletinin lıAdiselerl bUyUk bir SÜ· 
kfuıet ile, fakat ayni zamanda azim· 
kar ve kati blr zihniyetle takip etti· 
ğini kaydettikten sonra D()yle demi§-
tir: 

(Sonu: Sa.. 10, sn 1) 

I 

Çembertarn'le mtıer'ln görU melerlnden bir intiba 

(Y .... .. hca aay/tJtJo) 

Hitler söqliqor: 
..._, ............................. . 

Eğer Henıavn tevkif edilmişse 
Südetlerin liderliğini 

Bay CelAl Da.yar Büyük Şet Atatllr
kU:n 1038 lkincitcşrlni bıışında Bil· 
7i1k Millet ıecllslni acarken kendi· 
alne venllğl dirck"'titler üzerinde mu· 
;yattakıyetle rUıilror; AtatUrkiln -
alyasl edebiyatta, şedö\Til olarak ka
lacak olan _ 0 zamanki dlrektitlerl 
J>ir program nutkundan ibaret idi ki 
110nra Bıış'fekil kendi tarafından taf· 
ıllAtlı bir iş programı ile onu nasıl 
anladığını gene Millet Meclisi buzu· 
runda izah etmişti. 

teşebbüslerin yer aldığını görüyoruz: 

1 - Karadenfzde bir kömttr ve de
mir limanı ile Trabzon llmam. 

2 - Sirkeci ·Haydarpaşa feribotu. 

8 - An.karada dört yüz elll yataklı 
yeni fkl mahalle inşası. 

flik~k':iıarda , Ben deruhde edeceğim! 
g 1~entei .Y~pılan tayinıe,rin ı Henes daha nekadar mDddet kararname 

Şimdi muhterem hUkUınet relsi· 
mlz geçen seneki iş prograJJUJU bir 
tarafta Uç senelik bir maden işletme 
planı, dJğc.r tarafta döı't senelik il· 
çUnctı sanayileşme ı>lılnı haline getir
miş bulunu> or. Dunkü gnzeteleı-de c;ı· 
kaıı ınütc\azı, fııknt metin ifadeli be· 
ranat bu çitte plilnı memleket efktl· 
rıumunıJyesiııc mUjdcledJ. 

Bir program elde cclilchilccck ,·n· 
aıta ve imkfinlnra göre bir takım iş
leri \aa<ledcr. lllr ııH\n ise sözden 1· 
baret \'aut clcğilillr; bu \antların ta· 
hakkuku için icaı) eden nınd<li ,·ası· 

ta ve inıkAnları hazırlayarak artık 

teşebbüs saha.sına koymaktır. }>Jlin 

hallne getiriJmiş bir program düşü
nülen işlcrlıı ) arısı olmuş, dalıa doğ
rusu hükmen tamnmlannıış bulun
ması elemektir. 

Onun için llay CcHU Bnrarm gaze
telere \Cr<liğl beyanatı nıcmlcketın 

hn> ır ve sıındeti namma büyük se
vinçler ile .karşılıı.ıuıcak bir hAdise 
teşkU eder. 

Bir müddet evvel Zonguldak ha,·
zasında ynııtığım tetkik seyalıatln

dcıı sonra hilkümetln maden işlet· 

me ı>rogranu hakkıncla bu sütunlar· 
da malwnat 'ermiştim. Şark krom· 
lal'ı, Ergani bakır nıa«Jcni, J{nmbiik 1 

demir madeni, l\Iurgl bakır made· 
n1 l~letmelcrinin temini Ue Ereğli kö
mür havzasında tstlhsalAtın rasyo
nelleştlrtlmcsl ve malJyt-t fiyatları· 

nın dll~drülml'!i!I sureti) le hUI!i a e
dilebilecek olan bu programın şimdi 

-' - Meyvalann muhafazasına Ye 

(Sonu: Sa • .t, Sü. 5) 
1 

ıs sıoı onuncu say a-
mızda okuyunuz çıkarmakta devam edecek 

== acaam m Londra, 19 (A.A.) - Nord Brays, rma batmlmış bulunan Çekoslovakya· 
--------------------------- Hitler ile yapmış olduğu bir mUIAkatı nm mevcudiyetidir. Benim bu hareke· 

Dost İngiliz gem·ııeri geldi Bertesgadenden Deyli Meyl gazetesi· tim, evveıa Fransanm ve mUteakıben 

Dlln gelen İnglllz Amirali ve Do\·enşayır kı'th azlMI. •• 

LYazua 4 lndide). 

ne göndermiştir. lngiltercnin kendi hava kuvvetlerini 
Bu mUlakatta Hitler, Çeklerin ple- arttırmalarına sebebiyet vermiştir. 

bisite ka.reı gelmek hususundaki ar • (Sonu: Sa. 10, su 1) 
zulan aleyhinde bulunmakta ve 
çUnkU plebisitin k8.nunusanide derpiş 
edilmiş olduğunu söyledikten sonra §11 

sözleri ilave etmiştir: 
''Çemberlaynm samimiyetine ve hlis 

nUniyetine kaniim. Beni müthiş bir 
hava kuvveti ihdasına mecbur eden 
keyfiyet, Sovyet Rusyanm müttefiki 
olan ve bir keski gibi Almanyanm bağ 

Otobüs 

Yarınki sayımızda 
Piri Reise dair 

Yazan· 
Deniz lisesi tarih öh-etmenl 

.L" e 
r evzi ~ urtoğlu 

varışları 
İstanbul sokaklarında işle >en otobusler bilhassa durak J erlerine 

7aklaşırken aralarında. yarış Jnıııyorlar. l"arışın 21ebebi durak )eri• 
ne rakibinden eV\·cl 'arnrak bir iki müşteri fazla almak KA> retldir. 
Fakat bu yanşlar bir gUn en fe cl bir çarpışma kazası ile gazeı e slltan
lanna geçerse hayret etmemeli <lir. Gureo göz için kıla' uza hacet ul• 
mııdığına göre mesclA Fatih Ue Şişli arasında bir otoblb ae) &bati 
herkese bu kanaati vermeğe kA fi gelir. 

Acaba. bu şimdiden görü nllr kftzalarm önttne geçmek mlmJdla 
değil midir? 

Bize kalırsa bundan daha basit bir tedbir olamaz: Poll• ve emnt-
7et memurlarını sıkı bir emir ile harekete getirmek. birinci defada 
para cezasından mütenebbih ol mayan otobüslerden lldnd defada HJ'• 
rlsefcr mllsaadesinl almak? 

Birkaç lmmş lcazanmalr için tqıı'hklan mttşterllertn bayatla". 
m hl( dllştlnmeyen otohDsl rln fstanhulnn ka1ahalılr 90kaklanncta 
11e,..Uefer mtlaaadul iatemele hakkı olmam•lıdır. 

QASAN KUllgA.U 



Pi' 1 

işacet€ee: 
.......... --~ıewwws~ 

iki genç şairle 
hasbıhal 

fazan: Sadri Ertem 

Fransa 
ilan e 

seferberlik 
de bilir mi? 

Recep Aydan ve Nedim Okan adın
da iki genç şair •'Dikensiz Güller,, a
dın.da bir §iir mecmuası neşretmişler. 
48 sahife içinde bir hayli manzume. 
lcr adeta üstüste istif edilmiş, iki, üç 
hatta daha fazla şairlerin bir araya 
gelerek manzumelerini bir cilt altında 
neşretmeleri "Yedi Meşale,, cilerden 
ıonra mutat halini aldı. Birbirlerine 
yaklaşamıyan sanat amatörlerinin ka. 
lıt ve matbaa zaruretleri önünde yan.. 
yana gelmeleri ve bir cildin mesuli. 
yetini müştereken kabul etmiş oL 
malarr gözden kaçmayacak bir nokta
dır. 

Ben "Dikensiz Güller,, in yaprak
Jannı açarken içimde fazla Effemnie 
hislerle karıılaşmak kcrkusu vardı. 
Gülün bile dikenzisini arayan müfrit 
hassasiyet merakıru yadırgar gibi oL 
j!um. 

Fakat Dikensiz Güller adındaki e
ıer isminin zıddına olarak fazlaca di. 

1 
kentidir. Bir defa kitabın mühim bir 
Jaımıru vatan, asker~k, muharebe, ö. 
1Um hatıralan te~kil etmektedir. 

Henliz askerlik çağlanna bile gel
~ğini eanmadığım şairler, mevzuları. 

ru içlerindeki hassasiyetten, ıztıraptan 
almışlardır, Halbuki en güzel, en öl
mez §iirler yaşanmış ıztırabı duyuL 
ınuı ve iştiyakı insan kafasında bir 
Hallüsinasyon halini almıt meseleler 
le birlikte doğar. İstiarenin, teşbihin, 
gUıel cümlenin altında ışıklı bir dil11-
ya vardır ki, biz şiirde bu dünyanın 

•ydınlıklarını seyrederiz. 

Şail'ler vatanperverane parçalardan 
ıonra bazan da hakimane fikirler ilen 
ıUrilyorlar. Şiirde hakimane mütalea 
ıiirin en gUç tarafıdır denebilir. Çiln
kU, ~ir ·kendisini gUndelik bir fikri 
a6ylemeğe memur farzedecek olur. 
a yolunu şaşınmı olur. Şair yaşan. 

mıı bayatın, yahut iıtiyaklan insana 
hakiki cihana benzer bir cihan hissini 
Yeren bir hülya !Ieminın alev dilli 
mahICıkudur. 

Gündelik fikirleri söylemek ıçın 

sıesrin ve gazetenin dili kafidir. Man. 
.l'Um mantık kitabı, manzum tarih, 
manzum nasihat birbirinden farklı de. 
jildir. 

Hakimane fikirler şairin ruhunda al~v 
C!en geçtikten sonra, çok kuvvetli bir 
fiir unsuru olabilir. 

Bu mertebeye gelen şairde, şiir ve 
fikir artık hudutlarını kaybetmişler
öir. Şiir unsuru fikirleşmiı fikir un. 
suru şiirleşmiştir. Mesela Mevlanada 
fikri, rubun alevi halinde görmek 
mümkün d ilr. 

Şüphesiz "Dikensiz Giiller,. şairleri 
bu ilk eserleri ile yarın için bir vaad 
olduklarını söylemek istiyorlar. Hayat 
ınlitemadiyen akrp gider ve daha i
yiye, daha güzele kavuşmak heyeca. 
niyle güzelleşir. 

Genç şairlerin 48 sahifenin ortasın
«!a gömülüp olgunluk iddia edecekte. 
rini hiç zannetmem. Onlar yarın daha 
ıtlzeli f etbetmek için ba§larmı arka
ya bile çevirmiyeceklerdir. 

IF ransızlar vaziyetin vahametini 
artık anlamış bulunuyorlar. l{endileri· 
ni, gayet hazırlıksız bulundukları bir 
sırada harbe silrüklennıek tehlikesin· 
de görüyorlar. Halbuki şimdiye kadar 
Çekoslovakya devletinde ortaya ~ıkan 
karışıklıkları ciddi telakki etmemiş· 

!erdi. • 

Birkaç haftadanberl, Fransız hUk\ı
metini müşkül vaziyete düşürmemek 
için, hadiseler hakkında hiçbir müta
leada bulunmıya kendimi zorlamadım. 
Daha 1937 kanunevvelinde haber \'er
diğim d.Cnüm noktasına geliyorduk. 
Ben o zaman, Berlinde eahfd mahiyet· 
te bir tetkikatta bulunmuş, FraMaya 
gelmiştim. Matbuata verdiğım bir te'b
liğde şöyle diyordum: . 

•'Başlıca siyasi meseleler üzerinde-
ki Fransız - Alman mUnasebatı hak
kında bulunduğum temaslardan e.dinil· 
miş bir kanaat olarak, şunu söyliyebi
lirim ki, bugünkü fikir ayrılık.lan çok 
büyüktür. Vaziyeti ciddi bir şekilde 

gözden geçirmek, sulh uğrunda. giri
§ilecek veya girişilmlyecek fedakarlık
ları te.sbit etmek Alman ve FransTz 
hUkUm.etinin ve milletinin vazifesidir.,. 

Bu beyanatıma başvekilin ve har
biye nezaretinin sUkfuıet dolu binala
rında. gunu ilave etmiştim: Üç aya ka
dar Avusturya meselesi ortaya ~ıka • 
cak, Çekoslovakya işi de belki yazın 
mevzuu bahis olacak .. , 

Hakikaten, üç ay sonra Avusturya 
Almanyaya ilhak olundu. Yazın de· 
vam ettiği bugünlerde de Çekoslovak 
meselesi en hararetli safhasına gelmlt 
bulunuyor. 

• • • 
Bu dokuz ay zarfmda, da.ha o zaman 

muhakkak görülen tehlikelere karşı 

.. edbir alınmamış olmasına tessüf nt.• 
memck kabil değil. 

Fakat bazı Mdiselerin vuku bulnu· 
yacağını iddia etmek ve sonra netice-
lerine razı olmak aiyaseti daha no ka· 
dar devam edecek? 

Burada B. Nevil Çcmberlaynm se
yahatin! işaret etmek isteriz. Belki 
bununla, ortaya eser koyucu l>ir saf
haya giriyoruz. 

Hilkftmet adamı ismine layık her 
adam şunu bilir ki, ınsan tutacağı si
yasette ordusuna. ve menfaatlerine bağ 
hdll'. Ordu, yani millt müdafaa demek 
te, bugünkü harp usullerinin şümulü 
karşısında, milletin bütUn maddi ve 
manevt kuvveti demektir. 

- Ben bunu kabul etmiyorum, §U" 

nu yapacağım! dedi mi mukavemet et
mesi ve dediğini yapması l!zmıdır. A· 
td bir siyafet tutarak harbe hazırla· 
nılmaz. Milletin muvafakat edeceğini 
bilmeden evvel harp tehlikesine atılm
maz. 

Ne garip şeyler! Demokrat idare 
devletinin idaresini milletin arzusuna 
göre t.emin eder, ÇünkU millet mebus· 
!arı vasıtasile fikrini söyler, diyorlar. 

I_ ___ D_e_v_ey_-H_· _i n_e_s_d_a_v_a_sı_I 
-a-

Davey muvaffaı<ıyete doğru 
Geolafliy lakabı ile anılan Veinberg 

kıyafeti, hali ve tavrı ile gerek mah· 
keme ve gerek dinleyiciler üzerinde en 
fena tesir yapan bir adam·dı. Fakat şa
hitler arasında Hinese karşı en kuv 
vetli itham yapan da o oldu. Hines ki, 
yıllardanberi Nevyorktaki fakirlere 
muavenet müesseselerinin hamisi idi. 
Bu noktadan bir ço;c kimseler indin
de insanlıktan biraz daha yüksek yara· 
tılmış bir mahlfık gibi teltkki edilirdi: 
Velnberg'iıı şahadetinden sonra her
kese garip bir şeytani çehre ile gö
rllnmeğe başladı. Çünkü bütün bu iyi
lltlert intihap zamanlarında muhtaç 
olan halk tabakalarmm reylerini ken· 
dl taratma kazanmak için yaptıktan 

başka kendi kesesinden, yahut parti -

sinden sarf ediyormuş gibi göst.erdiği 
paraları da kanlı katil gangsterlerin 
türlü hileler, türlü oyun dolapları, sah 
tekarlıklar ve hatta cinayetler ile soy
gunlardan tedarik ettiğini, nihayet 
gangsterlerden aldığı bu türlü menfa
atlere mukabil onların en çirkin kö
tfüüklerini, cinayetlerini örtbas et
mek için nüfuzunu kullandığı Nevyork 
adliyesine intihap ettirdiği başmüddei 
umumiyi de kendilerine bu işlerde şe
rik bulduğu a.nlaşıldı. 

Mesela Veinberg şahadeti arasında 
şöyle bir fıkra nakletti: 

1933 senesinde Tanksginving Day 
zamanında Alderman Morton Moses 
isminde kendisine bir kasap mliracaat 
etmişti. Bu adam: 

Yamnı 

Eski Fransız Başvekili 

Flanden 

Buna. mukabil mesel! yarm hUkftmet 
seferberlik ilan edebilir. Halbuki me. 

Hükfunetimlzin ba.şmdakiler eunu 
bilmelidirler ki, Fransız demokrasisi, 
umdelerine sadık kalmak niyetindedir 
ve kendi hakkında kendisi karar ver~ 
mek, kendi hayati menfaatleri ve mü
esseleri çerçevsi dahilinde kalmak is
tiyor. Fransa, kendi hakkında sulh ve 
ya. harbe karar vermek hakkını hiç· 
bir cemiyete, hiçbir klübe, hiç bir bir
liğe vermiş değildir. 

busan ve ft.yan meclisleri üç ayda.n~ ----------------------------
ri ka.palıdır ve meclisler harici siyaset 
hakkında münakaşaya giri§ilmesin di· 
ye tatil edilmiştir! 

Demokrasi gizli diplomasiye niha· 
yet verir, diyorlar: Harp veya sulhe 
dair olan biltün muahedeler pa.rllmen
tonun tasdikinden geçer. Halbuki, 
Fransa. bugün muahedelerden hariç o· 
larak bazı hiikillnetlerin bazı devlet -
lere şifahen verdikleri söz veya temi
natlara bağlı bulunuyormuş! 

Bu iki garip şeyi maalesef kabul e
demiyorum. 

• • • 
Umumt veya umumiye benzer bir 

seferberlik teşebbUsUnU şiddetle pro· 
testo ediyorum ve bunu devletin en 
büyük adamlarına da söyledim. Çün
kü böyle bir teşebbüs, ne denilirse de
nilsin, insanı bUyilk bir harp tehlike
sine silrilkler. Seferberlik iJfun için 
her iki meclisin de toplanması, ka
rarın meclislerce ve halk arasındalti 

münakaşa ve reyle kararlaştırılması 

ve devletin askeri bir mUdahalesin1 bü 
tiln millet mebuslarmm kabul etmesi 
l!z:ımdır. 

Hük\imetin seferberlik kararı ver
miye hakla yoktur, demiyorum. İtiraz 
ettiğim, Fransa.ya hücum edilmediği 

halde, onu harbe sUrUkliyebilecek bir 
seferberliğe karar vermesidir. Esasen. 
anayasanın 9 uncu maddesi mucibince, 
harp her iki meclisin tasvibi olmaksı
zm il!n edilemez. 

Şiddetle itiraz ettiğim bir §eY daha 
varsa o da. bazı milletler arası mahiA 
yetteki ihti!Mlan birer dahili ihtilaf 
haline getirmektir. Bunlar öyle ihtilaf 
lar ki, milletler cemiyeti misakında 

tayin edilmiş değildir. 
Fransanm bazı hayatı menf aatlerl 

vardır. Bunları müdafaa için biltUD 
Fransızlar bir araya geleceklerdir. Fa.• 
kat, kimsenin bazı menfaatleri Fran· 
sanın hayati menfaatleri diye göstermi 
ye hakkı yoktur. 

• • • 
Bugün bir çok Fransızların zihnini 

meşgul eden Hitler aleyhtarlığı veyı\ 
faşistlik aleyhtarlığı CUmhurreisi vu .. 
sonun o cömert mefkiireciliği ile te
zat teşkil etmektedir. Bu mefklıre mil· 
letler arası umdelerin başında gelmek· 
tedir ve bunu Fransız siyaseti kendi .. 
sine gaye edinmiştir. Milletlerin ken· 
dl kendilerine hAkim olmaları .• 

Hattft, bir millet gittiği yolda yanılA 
mış olsa, yolunu seçmekte serbest kal
malıdır. 

- Ben siz.e Hine& tarafından gell· 
yorum. Sizin bin tane hindi satın ala
cağınızı söyledi. Emri veçhile bin ta· 
ne hindiyi Kazugadaki demokratlar 
klUbUne götürdüm. Orada bu hayvan
ları teslim alabilirsiniz. lete faturası 
da budur.,, 

Diyerek, bin hindinin bedelini iste· 
mişti. Veinberg Nevyork gangsterleri
nin başı ola.n Duç Şulçu t.elefon ile bul· 
du. Müracaati anlatınca Duç Şulç ip· 
tida şiddetle itiraz ettiği halde sonra 
muvafakat göstermiş: 

- Pekala kasabın istediği yarayı 

ver, ben bu paraları ondan çıkartırım. 
DemigtL 

Tanksginving Day gUnü bu bin hin
di hayırsever Hines tarafmdan Nev
yorkun fakir müntehiplerine dağıtıldı. 
Bu hindilerin nasıl dağıtıldığını bil • 
tün gazeteler büyük bir insani mua
venet vakası geklinde yazmış ve Hi
nesin fotoğrafını da methüsenalar a
rasında basmışlardı. 

Fakat Veinbergin bu tUrlft ithamla· 
n Binesin avukatı Strikeri fevkalade 

Bulgar Kıralı 
Londrada 6 milyonluk istikraz 
imza:adıktan sonra Parise geldi 

Kral ııc 

Bulgar Kral ve Kraliçası Lond· 
ra seyahatlerinden dönerek Parise 
geldiler. Bu münasebetle, Fı·ansız. 
ca "Entransijan,, gıazıeteıi Kral Bo. 
riı ve Kraliçe Y oa.nna hakkında 

bir yazı yaoı:nıfbr. Bunu aynen a. 
lıyoruz: 

Geniş alınlı, uzun boylu, esmer bir 
bay ile güzel bir kostüm giymiş, kum.. 
ral saçları iyi tuvaletli güzel bir bayan. 

Dün saat 20 de Paristeki büyük otel
lerden birine girdiler. Kendilerini bir 
metrdctel karşıladı. Genç kadın parma
ğı ile listeden bir şey gösterdi. Adam 
eğildi baktı ve gülümsedL 

O an için onlar, bir masaya oturmu~, 
bir çiftten başka bir şey değillerdi. 

Biraz sonra. yemeklerini bitirip mey 
valarım yerlerken • birisi yavaş sesle: 

- A 1 Bulgar Kralı bu 1 diyor. öteki 
de Kraliçe ... 

Kral III neli Boris bunu işitti galL 
ha. Kraliçe biraz başını kaldırdr, ha. 
fifçe güldü. Sonra sükut ettiler. 

Geceyi, diğer .. bir çiftle beraber, ti-

kızdırarak: 

- Sen sahte şahistin!,, 
Diye bağırt.tığı gibi bizzat Hlnes te 

hiddetlenmiş, o da: 
- Yalan! Yalan!,. 
Diye bağırmıştı. 
Mahkeme reisi Pekora, gllrültUyU 

susturmak için beyhude yere zilini ça
lıyordu. O da kendisini tutamadı: 

- Veinberg, sana emrediyorum. İt
ham ettiğin adama, dikkatle bak, gö• 
zünU hiç ayırmaksızın onun yüzUne 
bakarak ifadeni ver.,, 

Dedi. 
O vakit Veinberg gülerek Hinese 

döndil. Şahitlere mal1sus olan koltuğa 
dayanarak tekrar söze ba§ladı. Hines 
aleyhind~ki bellibaşlı itham noktala· 
rmı tekrar etti. Bu noktaların Duç Şul 
çun tuttuğu hesap defterleri ilzerinde
ki kayıtlar ile mutabakatini gösterdi. 
Mahkeme reisi Pekora başını iki elle
ri arasına alarak dinliyordu. Hinesin 
bu ithamı karşısında bir şey yapama· 
dığı için hiddetinden yUzU sararmış, 

dudakları titriyordu. Devey de muzaf-

yatrolardan bil.nde geçirdiler. Geceya
rısı apartmanlarma gitmişlerdi. Bu sa

bah da, erkenden • saat 8 de • Kral ve 
Kraliçe Pariste dola§mrya çıkmadan ev. 
vcl basit bir kahvaltı ediyorlardı. 
Maliımdur ki Bulgar Kral ve Krali

çesi Lon.dradan geliyorlar. Kral orada 
memleketinin ziraatini ve silahlarını 

artırmaya sarfetmek üzere 6 milyon is
terlinlik bir i~tikraz aktetti. 

DEBDEBE ve TANTANASIZ 
BİR KRAL 

MAKtNlST KRAL 

Ona demokrat Kral ismini veriyor
lar. Kral bu ismi beyeniyor ve bunu if· 
tiharla 'kabul ediyor. Kral köylüleri ıe. 
VC)", toprak işlerinden anlar. Tarlalar. 
da, köylü ile beraber, dola~ır. şurada, 
burada <lurur, köylülerle konuşur, mah. 
sulat hakkında mallımat alır. Makinele-

(Devamı 10 uncuda) 

f eriyetten mağrur olarak gUlUyordu. 
Nihayet Veinberg tekrar etti: 
- İşte bi.ltün bildiklerimi söyledim. 

Vaziyeti olduğu gibi söyledim. Buna 
yemin ederim!,. 

Dedi. 
Veinberg, Nevyork gangsterlerinin 

en azılılarından biri idi. Bunu herkes 
biliyordu. Esasen bunu anlamak için 
isbat, şahit aramağa bile !Uzum yok
tu. Bu adamın bir kere yüzüne bakmak 
onun haydutluğuna kanaat getirmeğe 
kfifi gelirdi. Fakat mahkeme huzurun· 
da Nevyork demokrat partisi reisi Hi· 
ncs aleyhindeki ithamlan o kadar a
çık. o kadar kati, hadiseler ile o kadar 
uygun, f azia olarak Duç Şulçun, De
vey tarafmdan elde edilml§ olan hesap 
defterlerindeki kayıtlar ile o kadar 
mutabık idi )d, dinleyiciler Uzerinde 
büyüle bir tesir husule getirmişti. 

Veinbergin bu §8.hadetinden sonra, 
bütUn Nevyork gaµteleri Deveyin 
Hinese karşı muzafferlyetlnden bah· 
setmeğe başladı. 

'(Arkası yarın). 
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Bazen 

felaketin de ... 
Slıl p enel "KURUN,, da filrlyet. 

U !ıir yuma çdamttı. Ben, kendi .derdi. 
mi ıuetelere d&kmekten botlanan bir 
adam delili& Nitekim o pklyet de, 
umumi menfaatlere dokunan bir mem
leket mneleli olduju için, yuılmııtı. 

Hldlaede, dn-let eline ıesmit bir mil. 
••enin deierinl lekeliyecek bir bal 
ftl'dı. Onun ortadan kalkmau için bu 

701& ıirmiftim. 
Yuun, cumarteti pil çıktı. Diln 1& 

bah uat aekhde evimin önünde bir o.. 
tomobil durdu. Kapım çalındı. Ben de 
saten itime ptınek üzere merdivenler. 
den iniyordum. Kendim açtım. 

Ruh ·n kafa olıunlutunun imam 
kucakhyan bir bava çerçeveal vardır. 
tıte bu iki sat, böyle bir ban ile mu. 
bat olanlardandı. 

- Biz elektrik müfettiıiyiz. likL 
yetinizi tahkike ıeldik. 

Dediler. HAdiaeyi çıkaranı da birlik• 
te getirmiılerdi. Oturduk, konuıtuk. 
Anlattık. 

Ben, daha mürekkebi kurumamıt bir 
yumm, bu kadar ciddi ve keakin bir ta.. 
ldbt mubar olacajuu ummazdım. Bu 
kadar hızı, bir dairenin Jmtast hudutlL 
nna aıtdıramudım. liklyet, ne •akit 
okundu? Mıntaka Amirleri, ne saman o.. 
1Unkil memurları aicaya çeldp auçluyu 
buldular? DUtündUkçe içimi sevinçli bir 
hayret dolduruyor, dctruau. Daha• 
nr: 

Elektrik idareli wına de•let elinde 
bit ittir. Kafamızda, ruhumusda memur 
siluılyeti diye bir pyler de yerleftDİt
tlr. 

Ben, bu aabah bu slhnlyetln de ye. 
rindı yeller eıtiibd 16rdUm. MUftttlt' 
lmlea biriz 

- Bls, eneli mlfterlmlsln kınlan 
sh!BnG tamire aeldilr. t4ad nsifelerl
mbl de aynca yapacaıu. 

DemlftL Bu bir tek cUmlede defiten 
rallua bUtOn buıuıl renii, gilzel anla. 
1!11 Hıiliyordu. Bir gün önce hldise, 
bana ~ lıir .. , .. tlhlvvll wr • 
mitti· Şlmdl ,,.. hlcUeeJl ...na.rek -
yorum. Çilnkil onun sebebiyle, &6n10mll 
kabartan, memleket a•mma 8rin6lecek 
bir mllkemmelh'1r 16rmek naalp oldu. 
ccçauDgtthava.rxb 

~· ..... , . 
Dün aabahki tramvay 

kazaaı 

Sabah uat 11 Alarmda Şehlade
bqmda "feci bir tramvay kUUI olmUI 
w lür tramvay arabuı 70 yaeıarmda 
bir ihtiyarı çljmyerek bir ayatmm kr 
nJmyma ve vilcudüntln muhtelif yerle 
rillln de atırca yaraJanmamıa aebep 
olmuetur. 
Kalayı yapan 1181 numaralı vat· 

aan EyllbUn idaresindeki 61 numaralı 
Btlllktq - Fatih tramvayıdır. Araba 
Beyuıttan kallmııt ve virajı dönerek 
dratle ŞehzadGbaıma doinı ilerle • 
mlltlr. Fakat bu mada yolun bir ta· 
rafmdan öbOr tarafına geçmek 1ltl • 
yen bir adam birdenbire kartmma çr 
bil tramvayın önUnclen kaçamam11, 
vatman d& .uratıı arabayı durdura • 
madıfl için adamcafıs tramvayın al
~ yuvarlanmlftlr. 

Zavallı ihtiyarın birkaç metre atı· 
rWdemnetlııden IOnr& durabilen tram 
vaym etrafmı l8raDl&r yara1mm bir 
bacatmm ezilerek JanldJtmı ve vilcu· 
dunun her tarafmdan kanlar aktıfmı 
ı&rmlltler ve lmclat otomobilile c.er
rabpqa hutaneelne kaldmlınqtır. 

YaraJmm 70 yqlarmda KevU~t 11-
mlnde birbli oldufu anlqılmqtır. Pcr 
Ua w allddeiumumillk tahkikata bar 
lamll vtt tramvay arabuı muayeneye 
~. 

Tak.İm • Dolmabahçe yola 
Dolmab:ı1.ıçe ile Taksim aruında

kl 70Jun parke olarak lntuma bat
lanmıttır. Burada Dolmabahçı tram
T&7 70111 &zerine dOten blytılt bir ta
• lltlaak edilmek osere-
dıı: ~na ltaldmldıktan BOnra '/O-
lu alt aa 7eal bir lıtlkamet 
ftdleODUr. 

IO D'tOC llSI 

Günün Aklslerl 
------- ~------------,-,-----"t:wa.-..... 

Sır o!an 
2000 lira 

Tekamül 
kursları 

Küçük sanatları 
korumak için 

Kimin çaldığı henüz 
tesbit edilemedi 

DOn muhtelif doktor- Esnafm takasüf ettiği 
lar takrirde bulundu yerlerde kurslar yapılacak 

Guinoculuk unatile metcul B. Ç&. 
kır Mehmet ilimli biri ıeçenlerde bir 
arkadatile beraber Mıaırçarpuna ıit
miı oradaki ıekercilerden birine ıirerek 
teker almak iıtemiftir. Bu sırada Meb
mecliıı arabaya bıraktılı ceketi birisi 
tarafından çalmmııtır. 

Ceketin içinde 2000 lira para ve altın 
...t ile evraklar bulunuyordu. Çakır 
Mehmedin arkadatı hırsızı dilkklndan 
ancak yan olarak cörebilmit ve Enıni.. 
yet Direktörlüiünde ıöıterilen resim
lerden bunun Süleyman olduiu anlapl-

mıttır• 
Yakalanan Silleyman birinci ıulb c:e. 

za mahkemesinde aorıuya çekilmittlr. 
Ancak klfi delil olmadıitndan ıubest 
bırakılmıttır. 

Bu muhakemeye dUn denm. edilmiı 
ve p.hitler dinlenilmittir. Duruıma ka
rar için talik çlunmuıtur. 

Hıraızlıia tövbe edrn 
Birçok bırıızbktan hapianeye sık 

11k ciriP çıkan ubıkah Ali nihayet bu 
l&D&ta veda etınefi kurmuı ve dün Ko. 
camııttafapap camilne pderek namu 
kılıp Allahtan cUnahlannı affetmeıinl 

iatemlttir. Fakat AB camiye clderken 
bir meyhaneye ufrayıp adama'kıllı ka.. 
fayı çekmeli de ihmal etmemif, l&rhoı 
bir halde camiye ıirmiıtir. 

Fakat t6vbeklr hını• buna racmen 
Jlnl lfledlfi hımzbk ıuçile birinci ıulh 
mahkemesinde tekrar auıl liri yola up 
tıp f8yle anlatmııtır: 

- Nunu kılıp AIWatan Ufnm iL 
tadiktea sonra idi, lci '-fnm •clüriin· 
ce Wr çift 7eai a,.Idrahl ıörime iliıti. 
Banlar • apiı IMıı lira ederdi. Nasıl 
olsa IMr defa affedildik, dedim ve ayak. 
kabdan c:ıelcetimin kolları hoyunca ~ 
)alp kalkbm. Fakat llapıdaa ~ 
... o-... ,, ............ .. 
....... 791tbm; ~ ..-tılr Wr.., 
phm)racakbm.,. 

Hlkim Rept, ıuçu mununun i'krari
le de sabit cörerek kendillnl ild ay on 
cGn müddetle hapse mahkQm etmit ve 
derhal tevkif ettirmittir. 

Rakı aleminden sonra çıkan 
bidiae mahkemede 

Geçen ıene Edirnekapı haricindeki 
ıurlardan birinin üatilnde yaptıktan bir 
rakı llemi sonunda arkadatlanndan Mil 
kerremi bıçakla yarabyarak öldüren ve 
afırcesada muhakeme olunan ıuçlu 

Kuuöz Niyazi ile Çamur Huanm dün 
kil durupnalarmda müddeiumumi tara. 
fmdan mUtalb serdedilerek cesalandı. 
nlmalan iıtenmiıtir. 

Müddeiumumi mUtallaaında, auçlu. 
1aml her ne kadar suçu biribirilerinin 
Userine atmıılaru da MUkerremi vura. 
nm Niyul oldufunun tabit olduğunu 
.aylemiı ve kendisinin 448 inci mad
deye ıöre mahk<Un edilmesini iltemit
tlr. Mahkeme, ıuçlulann müdafaala. 
nm yapmalan için bqka bir ıUnc bıra.. 
Ialmıttır. 

BlR KAÇAK TEVKiF OLUNDU 1 
Uzun mUddettenberi Emniyeti Umu. 1 
iye nezaretinden kaçan ubrkahlardan I 

~ar Haun diln yakalanmıt ve birinci 1 
ıulh ceza mebkemeünde tevkif olun-

Unlverslte tarafından Uk def& ola
rak Tıb FakUltesinde tertip edllen 
doktorlar tekAmUl kursu derslerine 
dUn sabah saat 9 dan itibaren bat
lanmıştır. 

İlk ders FakUltenln muhtelif sene
ler mezunlarından bir~olt doktorları
nı ihtiva eden bir dinleyici klltlesl 
huzurunda dahli! tababet aktllallte
ler mevzuu nzerlnde profesör Neşet 
Ömer tarafından verllmiştlr. 

Bu dersi mUteakıp gene bir aaat 
devam etmek nzere profesör Ahmet 
Kemal Atalı "'Cerrahide aktnallte· 
ler" mevzuu nzerlnde dlfer bir ders 
vermiş, bunu da Mazhar Osmanın 
"'Akıt emrazlde aktUallteler" mevzu
lu dersi takip etmiştir. 

Öğleden sonra da Aktı Muhtar öz
den ve profesör Osman Cevdet tara
fından birer ders verilmiştir. 

Kurslara devam eden doktorlarm 
aayııı 128 dlr. 

Bayan Afet 
Üniversitede yapılan tez 
müdafaalarında bulundu 

TUrk Tarih Kurumu Asbatkanı 

Profesör Bayan Afet dtın öfleden 
sonra nnıverslteye gitmiş, rektör Ce
mil Bllıel ile görUşmOştnr. 

Bayan Afet ayni zamanda tlıılver· 
siteyi gezip ve Edebiyat F&kUltesln· 
de yapılan tez mtıdafaalarınd& ha
zır bulunmuştur. Tez ve doktora 'Ye• 

ren talebelerin izahatını dikkatle 
dinlemiş ve profesör ve dekanlarla 
da bir mUddet görUşmUştUr. 

Yeni Ta.,.. U•• Mlklf.ttO 
Tapu ve kadutro umum mtıdUrttf 

ğUne tayin edilen ı.t.anbpl defterdan 
Klzım, dün aqamld Ankara ekspresi· 
le yeni vazifesine hareket etml§. defter 
darlık ıube mildür ve memurlarile bir· 
çok maliye memurlan ve dostian tara.· 
fmdan uğurlanmıp. Kendis&ıe yeni 
vazifesinde de muvaffakıyetler dileriz. 

Etten zehirlenen öldü 
Kumkapıda ye(li kifilik bir aile 

yedikleri atten zehirlenerek Framm 
hastanesine kaldırılmJelardı. 

Aile reiııi Uzunköprülü ttlccar H&· 
aa.n '!'ahain dün akgam hastanede ya· 
pılan bütün tedavilere rağmen ölmilf
tUr. Yedi kitilik aileden diğer bazılan
nm ıuhha.tleri heııtız dtl7.elmemlttir. 
Adliye doktoru, Baaan Tabstnin ce· 
IJedini otopal için morga kaldırmqbr. 
Otopsiden llOIU'& hldleenln k&tl aebebi 
anlqılacaktır. 

Ticaret anlaımaıı 
müzakereleri 

Türk - ltalyan ticaret anlapnası 
müzakerelerine dün de saat 11 de Top· 
hane köıkUnde devam olunmU§tur. 

DilnkU toplantıda her iki heyetin 
bütün azası hazır bulunm111, tlU ko
mite1erfn, Uç dört gUn zarfmda hazır
ladıkları etütler tet!ıik edilmlgtir. 

KUltUr Bakanlıtı lktısat VekAletl 
ile mtıştereken !Uzum görUlen yerler
de daha doğrusu kUçUk sanat erba· 
bının ve esnafın tekA.sUf ettiği ma
hallerde lUzumu kadar usta, kalfa ve 
çırak yetiştiren kurslar veya mek
tepler açmaya karar vermiştir. 

Bu mekteplerde okutulacak ders
ler, tedris şe:merl ve okuma mUdde
tl btlA.hare lktısat ve knıtnr bakan· 
lığının mUşterek olarak hazırhyacak 
ları bir nizamname tıe tesblt oluna
caktır. 

Bundan başka ticaret odası, bele
diyeler, husust idareler, husust şahıs
lar ve sanat blrllklerl de kendi nam
lanna bir kurs açabileceklerdir. Yal· 
nız bu kurslarda lktısat ve kUJtUr ba
kanlıklarının tayin ve teRblt edece
tı esaslar dah11lnde ders gösterecek
lerdir. 

Diğer taraftan kllc11k sanatlar ka
nunu çerçevesi dahtılnde yapılacak 

bu işlerden başka kanunun ikinci 
olarak kUçUk sanat mnnteslplerl için 
temin ettiği dlfer bir fayda da ihti
yaç halinde ya nakten veya kredi ile 
yardımda bulunacak kooperatlfierln 
tesisi meselesidir. lktısat vekA.letl 
kooperatiflerin bu maksada lA.yrkly
le hizmet etmelerini temin tein esas
lı şekilde dllşllnmektedlr. 

Şehir Meclisi 
intihabatın sekiz 
gOnde yapılmasına 

karar verdi 
Şehir Meclisi dUn saat on dörtte 

blrlncl reis veklli Bay Necip Serden
seatl'nlD l>afkanııtmda feTkalAde 
bir "'tôPtan& 7apm1Şbr. 

Celse açılınca makamdan belediye 
intihabat gtııılerlnln tesbltlne dair o
lan tekllf okundu. Bunda lstanbulun 
pek genit olması dolayıslyle intiha
batın sekiz günde yapılmasına karar 
isteniyordu. 

Bu teklif kabul olundu. Seçim bir 
Teşrlnlevvelde başlayıp sekiz Teşri
nievvel akşamı nihayete erecektir. 

lstlmlA.k işleri lle uğraşmak üzere 
bir bOro tesis lle lstlmllk edilen bina
lardan çıkacak enkazın ıatışından 

elde olunacak varidatın fevkall.de 
btıtçeye varidat kaydı hakkmda bUt
çe kararnamesine bir madde UA.va· 
al hakkında gene makam teklifleri 
okunıdu. BUtçe encllmenlne havale 
edildi. Celseye on dakika ara veril-
di. 

lklncl celsede de blltçe encllmenl-
nln kararları tasdik olunarak lçtl
maa ıon verildi. 

Ziraat Vekilinin dünkü 
tetkikleri 

Evve1ld giln Ankaradan tehrimize 
gelmlı olan Ziraat vekili B. Faik Kur
doflu muhtelif zirai mevzular üzerin
deki tetkiklerine dün başlamıştır. Ve· 
kil. burada bir kaç gün kalarak ziraat 
kongresi etrafında hazırlaınmıı olan 
etütleri gözden geçirecek, ali.kadarla· 
ra bu hususta icap eden direktifleri 
verecektir. 

--o---·· 

Et fiyatlan 
Kasaplar cemiyeti namına bir he

yeti et fiyatları Uzerlnde yeni dilek
lerde bulunmak Uzcre belediyeye bal}
vurduğunu yazmıştık. 

Kasaplar heyeti dUn belediyede 
lktısat bürosu şeflerinden biri tıe te
masa gelmiştir. Bugllnlerde dlfer a
lA.kadarlarla da görOşUlecektlr. 

Kasaplar, belediyenin dertlerine 
~are bulacağı ümidini taşımaktadır
lar. 

Şehir mUtehaııısı 
Birkaç ctııı evvel Kar&btlke sltmlt 

olan şehir mlteh Prot~ arm 

··~~- .... ~-

Yaz mevsiminde 
harp 

''Alma.nya harbedebilir mi?,, adı 
altında lngilizce bir makale okuyol"t 
dum. Almanların, ancak yaz meval • 
minde harp etmeğe başaldıklarmı bil" 
hassa tebarUz ettiren bu makalede, 
.&\iman stratejisi hakkında da ıöyle 
malfunat verilıyor: 

''Almanyaıun stratejisi, (kısa w 
keskin bir harp) y,apmak nazariyesi. 
ne müstenittir. Bugünkü vasıtalarla 
böyle bir harp, ancak, hava açık ve 
kuru olursa muvaffak olur. Hücum 
eden ordu, hafif ve ağır tanklan tam 
manasile kullanabilmelidir. Yiyece& 
levaznnı ve mühimmat getirebılmell• 
dir. Askerler, derhal siperlerini kaza• 
bilmelidir. Hava, tayyareler için mtl• 
sait bir açıklıkta olmalıdır. Bunlardan 
çoğu ufak eeyler gibi görUnUr. Fakat 
değildir.,. 

Bu yazıdan anla.şıldığma. göre, bll
hassa yaz mevsiminde harbe bqlama,.ı 
ğı ve onu kendi stratejilerine göre, k:r 
sa bir zamanda bitirmeği kuran Al• 
manlar, belki de kı§m dinlenmeği dit" 
ştm.Uyorlar! Heyhat.. Zaman ve hl.dl~ 
seler, öyle cilveler doğuruyor ki .. 191' 
bUyUk harbinde de, Almanlar, Afur 
tosun ilk gUnlerinde hücuma başlaq 
lardr. Tam dört kış evlere dönmek na· 
sip olmadı .• Ve bir çok kimaelere &t 
hiç dönmek nasip olmadı. 

Harp, bir başlamaya görailn! 

• • • 
Turist avı 

Cemal Nadirin dünkü karikatilr11 
beynelmilel sporlardan "turist avı,. m 
yer bir çok avcı görünüyor. Hepsi tt. 
tüfeklerini, havada serseriyane uçan 
pipolu, kasketli, fotoğraflı ve elinde
ki çantadan avuç avuç para taean bir 
adama tutmuşlar. Bu adam. seyyali 
denen "acayip kuş,. tur. Bütün avcılar, 
bu acayip k111u kendi bölgelerine dtl • 
şürmek için uğraşıyorlar. 

Tüf eklerden çıkan dumanların lge: 
tisini okudum: Her bir avcı aeyya,R 
clillUrmek içkı töyle fieekler kullaır 
JDJf: Xfm1 -"kaplıca,, fifeğl atıym:; kt
ml "'spor,, vaadediyor, kimi ''eski eeer .. 
uzatıyor; ldmi "eğlence,. takdim edl" 
yor; kimi ''konfor", kimi ''dağ,.; kJm1 
"Jdlr,, temin edeceğini anlatıyor. 

Sonra bunla.rm hepsine birden glSa 
gezdirdim. Bizim memleketimizde bir 
seyyah için lfür.ım ol n k l c 
eser, daf, kilr. az çok spor ve her 1187," 
yahm kendi telakki ıne gore, b ı a· 
bilecek biraz mahalll eflenoe var. Şu 
halde gen ıne kalıyor? Seyyaha gl)a.. 
terebileceğimiz her mmta.kada yi17.de 
yUz konfor mu? Canını o kadar mtır 
.killpesent olmıyalmı. Elbette o dahi 
bulunacaktır. 

• • • • • • • • • 
Ben, kendi hesabıma, eeyyahlan ol" 

duğu kadar, kendimizi de dlllUnmell: 
yolunu tutmak merakhsıymı.Hattl er 
veıa kendim.izi... Y aşamağI her hancl 
yerde hakiki bir zevk haline getirebilıl 
mek için muhtaç olduğumuz konfon1 
kendi evlerimiT.de temin eylemeğe _.. 
riştik. .. -

Umidimce bu o kadar ileri sld~ 
tir ki, günün birinde memleketimlllf: 
dolacak seyyahlar, otellerde yw bafat 
madıklan zaman, kendilerine açacait' 
mız h~rhangi bir Türk evinin ~ 
smdan ·dünyanın en rahat otel ...... 
bulunabilecek konforun .. putla 4611" 
ğine,. dalıyormuşcaama-.ew 1199 llre 
cektir .. Ve tabii, Ueretleıinl &leyerek... 
Misafirperverliği~ onlardan ala

cağımız icarın ehvenılifinde g&sterirlmi 

B1KKET MUNIR 

Gazi köprüsü 
Oaıl köp nn her lkl t raftan i

nen yolların açılma ına b lanmak 
tı redir. latımlAk l 1 rl p derpeı: 
llerlem 'kt dlr. KöprOnlln ortuma 
kona k mat barrlk dub& da bir .. 
kadar yerine konacaktır. 

Düzeltme 
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Çekoslovakyada reyiAm Dost lngiliz gemileri 
limanımızda Paris, 19 (A.A.) - B. I>alndier ve 

Bonnet saat S.20 de Kroydondan ha
reket ederek saat 9,40 da Lö Bour
getyc ,•armışlnrdır. 

B. Daladier hemen harbiye bakan
lığına gitmiştir. 

FRANSIZ KABlNl!:Sl 
TOPLANDI 

Parla, ır (A.A.) - Bu sabah snnt 
10.3 de Reisicumhurun riyasetinde 
toplanan kabine, liğlcyln dağılmış

tır. 

Kabine lçUmaındnn sonra dahiliye 
nazrrı matbuata aşağıdaki tebll~I o
kumuştur: 

BnşvekfJ Dalndler ve hariciye na
zırı Don net, Londrada yaptıkları mu
za kerelert ve bliyük Brltanya hilkCi
mstlyle ne gibi şartlar altında anlaş
ma hasıl olduğunu ımlatmışlardır. 

Nazırlar mecllsi, bu izahatı, baş
vekilln battı hareketini ve tnglliz hu
kümetiylo mutabık olarak tekllf edi
len sureti halleri ittlCakla tasvip ey
lemiştir. 

ÇEKOSLOV AK SEF1Rt ÇOK 
MtiTEESSl RD! 

Parla, 19 (A.A.) - Hariciye nazırı 
Bonnct, Çekoslovakya orta elçisi 0-
zuskl'yl kabul etmiştir . 

lyt .malumat alan mnhafilden öğ
renildiğine gDre, bu müllkattan son
ra hariciye nezaretinden ayrılırken 

Çekoslovakya elçtst pek müteheyyiç 
ve müteessir görünüyordu. 

tNGlI,tZ KAillNES1NlN lÇTlMAI 
Londra, 19 (A.A.) - Saat 11 de 

toplanan tngillz kabinesi, saat 13 den 
blra.z sonra dağılmıştır. lnglliz na
zırlar, dOokli Fransız - 1ngillz müza
kerelerinin neticesini tas,·ip eylemlş
lerdlr. 

ÇEK KABİNESiNDE 
Pra.ğ, 19 (A.A.) - Çekoslovak lrn

binesl bugiln saat 11 de Reisicumhur 
Benesin riyaseti altmda toplanmış
tır. 

MalOm olduğu ü.zere kabine ancak 
fevkalAde ve lsUsnaı ahvalde Reisi
cumhurun rJyaseU altmda toplanır. 
!ttlmaın uzun süreceği tahmin edl
llyor. Hükumet şimdiki vaziyeti ve 
bu vaziyetten mütevellit hldlsatı tet
kik etmektedir. 

Londra, 19 (A.A.) - Grandi, öğle
den sonra hariciye nezaretinde kabul 
edllmlşUr. Lord Uallfaks o esnada 
nezarette bulunmaktaydı. 

lTlLAFIN MAHİYET! GlZLt 
Parls, 19 (A.A.) - Neden ibaret 

olduğu pek gizli tutulmakta olan tn
gtılz - Fransız itllAfının muhteviyatı 
Prağ hükumetine tebliğ edilmiştir. D. 
Cemberlayn, yarın tayyare ile Alman 
yaya giderek Hitlerle müzakereleri
ne devam edecek ve mUmkUn olduğu 
takdirde merlcezt Avrupa meselesini 
muslihane halledecektir. 

Bu takdirde Avrupanın huzur ve 
aUkftnunu umumi surette temin mak
ıadiyle daha geniş müzakereler lcra-
11 itin saha hazırlanmış olacaktır. 
Prağ •. 19 (A.A.) - Fransız elcisi 

Delacroı lle lngillz elçisi Nyüton öğle
den sonra birlikte Benes tarafından 
kabul edilmişlerdir. Tahmin edlldl
ttne göre, eltiler bu ziyaret esnasın
da Londra hQkCımetinln tekliflerini 
bildirmişlerdir. Nazırlar meclisi bu 
diplomatik ziyaretten evvel dağılmış
tı. Saat 16 da bütUn Kbalisyon parti
lerinin milmesslllerlni ihtiva eden 
ı>arlAmcntonun daimi encümeni, 
Hodzanın riyasetinde toplanarak, 
BaşvekU tarafından vaziyet hakkın
da verilen izahatı dinlemiştir. 

Parls, 19 (A.A.) - Hariciye Nazırı 
Bonnet, öğleden sonra Amerika se
firini knbul etmiştir. 

DALADlYE - HODZA MULAKATI 
OLMIYACAK 

Parls 19 (A.A.) -Bir gazete, Baş
~ekil Daladlcr ile Bonnct'nin Prağa 
giderek Reisicumhur Ben es 'c Baş
TekU Hodu ile görUşeceklerlnl yaz
mışsa da, bu haberin asılsız olduğu 
öğrenllmlştlr. 

81 YASI GÖRÜŞMELER 
Pr&t, 19 (A.A.) - Nazırlar mecli

lllabı ictlmaı A&t 20 de nihayet bul
muştur. Hodza ile nazırlar Denesin 
ltamet,gft.hına gitmişlerdir. 

Roma, l9 (AA.) - Kont Ciano ln
glltere maslahatgüzarını kabul et-

mişllr. Zanncdildiğine göre, lngiliz 
diplomatı ltalyan hariciye na7.Irına 
Çekoslovakya meselesi hakkında Lon 
dranm nol.tni nazarını bildirmiştir. 

Londra, 19 (A.A.) - Grandi'nln 
harlciy.:ı ııczarC'lini ziyareti esnasın
da Lord llaliraks ile görüşUiğü tas
rih edilmektedir. 

Y \HUDlLEH. KAÇI YOR 
Prns. ırı (A.A.) - Yahudilerin, 

Südet - Alman bölgelerinden firarla
rı de\ anı ediyor. Bu bölgelerden ge
len biıtün trenler, knçak Yahudiler
le dolu<lur. Bu bölgelerin birçok 
Y<'ılerinde mağazalar kapalıdır. 

Prağ. 19 (A. \.) - Prağ makam
ları, Çekoslovnkyada umumi sefer
bt'rlik ho ı, krndak 1 haberleri dün dnlıi 
yalanlamış olmalarına rağmen. cu
martesi glıııü g0ce ynrısınclan itiba· 
ren Çek budununun memleketi ter
kc:tmek ı te~ en elli yaşına kaclar er
kf'klere lrnıuıtılmış olc!ui;unu kaydet
melt tcabC'dcr. Bu tedbir, halka teb-
11~ edilmeksizin lntbik edilmiştir. 

MACAR ŞEFl YAKA LANDI 
Budapeştc. 19 (A.A.) - Presburg. 

dıın alınan bir habere göre, Çekos
lo,·altyadaki Macar partisinin reisi 
Kont Esterhazy, Çek - Macar hudu
dunu geçmel{ isterken tevkif edilmiş-
tir. 

HENLE1N'1N KELLESiNE 
VERlI~ECEK PARA 

Londrn, 19 (A.A.) - Gazetelerin 
hnbE'r aldığmn r;öre, Prağ hükumeti, 
Henlein'ln başını getirene beş bin 
lngllız lirası mükftfat vaadetmiştir. 

ALMAN MEMUHLARI KAÇIYOR 
Prağ, 19 (A.A.) - D. N. B. Ajan

sının islihharmn göre, Çekoslovak 
hUkOmetl .Alman memurlarına, Hen
Jeln in bcynnnamcslnl reddettikleri
ne dair blrer beyanname imza ettir
mektedir. Dunu imzadan imtina e
denlerin işlerine nihayet verileceği 

kendilerine bildirilmiştir. 
Idemuriardan bir çoğu doğrudan 

doğruya reddetmiş ve diğer bir kıs
mı ise mUhlet istemiş veya harice 
kaçmıştır. 

KADINLARA ATE~! 
Zlttau, 19 (A.A.) - Ekserisi ka

dın ve çocuk olmak üzere Alman top
rağına kaçmak isteyen bir Südet Al
manlar kafilesi, Çek askerlerinin tü
fek ateşine uğrrımış ve Çekler bun
lardan bir kısmı Alman topraklarına 
r:eçtikten sonra. da ateşe devam et
miştir. 

Alman toprnkl:ı.rında bulunan Ul
lersdorf istasyonuna birkaç mermi 
isabet etmiştir. İki kadın ve üç ço
cuk ynrnlnnmıştır. 

Dudapcşte, 19 (A.A.) - Çckoslo
vakyada clll bin kadar Macar mülte
cisi Mncnr topraklarına geçmiştir. İl
ticalar de\•am ediyor. Bunlar arasm
da ordudan kaçan birçok Slovak, Po
lonyalı \ e .Alman \•ardır. 

10.0•)0 SUDET ALMANY ADA 
B('rlin, 19 (A.A.) - Şimdiye ka

dar takriben yü.z bin Südet Almanı 

Almanya topraklarına iltica etmiş· 

tir. 
Derlin. 19 (A • .A.) - Almanyada 

tcşktl edilen Siluet gBııüllU kıtası ta
rafından neşredilen bir tebliğde, ha
zırlık işlerlnln bittiği ve gönüllil kay
dına başlanabileceği bildirilmekte
dir. Gönüllüler mmtaka sıraslle kay
dedilecektir. 

Prağ. 19 (A.A.) - Alınan istlsnat 
tedbirler cümlesinden olaıak, gaze
teler bu akşamdan iUbaren lhtıynU 

bir snnsörc Uibl tutulmuştur. Bütün 
gazeteler nilshalarını satışa çılrnrnıa
dan iki saat cv,·el sansüre tevdi ede
ceklerdir. 

Dresd, 19, (A.A.) - Dresd sergi sa. 
rayında Sü.dctler bir nümayiş tertip et
mişlerdir. Partinin bir memuru saraya 
toplanmış olan bir kaç mülteciye Hen. 
layn'ın selamını getirmiş ve demiştir ki: 

"Vatana siliihlarla ve muzafferen dö· 
neceJiz ... 

SODETLER HUDUDU 
GEÇECEKLERDİ 

Prag, 19 ( A.A.) - Nicdcr Albendori 
civarında, Alman;·ada toplanan Südct 
tahrikçilerinden mürekkep lir grup Çe
koslovak arazisine geçmek istemişse de 
Alman polisleri tarafından muhasara e
dilrrek götürülmüşlerdir. 

HtlKUMETiN BEYANNAMESİ 
Prağ, 19 (A.A.) - Prağ hü'kiımeti, 

millete hitaben bir beyanname neşre. 
derek memleket cfkarıumumiycsini 

Fransız • lngiliz görüşmeleri hakkında 
gelecek haberleri sükun ve itminan ile 
karşılamağa davet etmektedir. 
Çekcslovak devlet reisinin, hükfımetin 
ve mebusların dost hükiımetlerle temas 
halinde bulunmakta olduklannı hatırla
tan beyanname, Çekoslovakya hükiıme. 
tinin vaziyeti ve Fransız - İngiliz mü
zakerelerinin neticesini Çekoslovak dev 
Jetinin hayati zaruretlerini ve menfaat
leri zaviyesinden tetkik edeceğini kay· 
detmektcdir. 

Bugün amiral Cumhuriyet 
abidesine çelenk koyacak 

Beyannamede şöyle deniliyor: 
Bütün vatandaşları, devletin ve mil. 

Jetin menfaatine tam bir vifak ve tama. 
mile vicdani bir surette çalışmakta olan 
mesul unsurlara tamamiyle itimat et
miye davet ediyoruz. Bu unsurlar dev. ' 
Jetin istikbalini de Reisicumhurun ve 
hükumet reisinin son günlerdeki beya. 
natlarında göstermiş olan istikamette 
garantı etmeğ.e gayret etmektedirler. 

1NGiLtZ MATBUATI REYIAM 
TA VSiYESiNE BAŞLADI 

Londra 19 (A.A.) - Bütün matbu
at bugün, Çekosfovakyada Südet A!. 
manlarma ve diğer milliyetlere plebisit 
yapmak imkanının verilip verilmeme. 
siyle meşgul olmaktadır. 

Bilhassa ekseriyeti Alman, Polonya
II veya Macar olan kısımların kendi a... 
navatanlarına avdeti meselesini tetkik 
eden gazeteler, hatta daha düne 'ka.dıır 
mütereddit olanlar da dahil olmak üzere 
plebisit lehinde bulunuyorlar ve plebisit 
yapılıncaya kadar da her türlü zorbalık 
hareketinden ictinap edilmesi lüzumunu 
ileri sürüyorlar. 

Observer diyor ki; 
Bugün şerait öyle bir hale gelmittir 

ki, zaferle bitecek bir muharebe bile Çe. 
koslovakyayı bugünkü şeklinde artık 

tutamaz. Şurası iddia .el una bilir ki, harp 
yolu ile olsun sulh yolu ile olsun Südet 
mınta'kalarının Çekoslovakyadan ayrıl· 
ması, zaruri bir hal almıştır. 

Timcs, şöyle yazıyor: 
lbtililin müslihane bir şekilde halli 

lıususundaki kararları, herkes sempa. 
ti ile karşılayacaktır. Bu ihtilafın bu 
ş~kilde hallinde bütün devlet adamları 
mutabık bulunduklarını ilan ettiler. An. 
cak herhangi bir sureti hal adil, namus 
kar olmalıdır. 

Dün sabah limanımıza lngiltcrenin 
Akdeniz filosuna mensup Devonşa~T 
kruvazörü ile Afridi ve Kossak muh • 
ripleri gelmiştir. 

İngiliz gemileri Selimiye açıklarına 
geldıklcri sırada topla şehri, müteakı
ben Dolmabahçc önünde 21 atım top· 
la Büyiik Şefimiz Atatürkü sclfımla
nuşlnrdır. 

Bu sırada Dolrnabahçe açıklarında 

bulunıın Hamidlye kruvazörlimüz de 
ayni su.etle filoya mukabele etmiştir. 

lngiliz gemileri kumandanı saat on 
birde DoJmabahçe rıhtımına çıkarak, 
mızıka ve bir deniz kıtası tarafından 
sel!mlanmı§tır. 

İngiliz kumandanı, müteakıben Vali 
B. Muhittin Üstündağı. deniz ve ka
ra kumandanlarını ziyaret etmiş, bir 
müddet ionra vali ve kumandanlar zi· 
yarcti iade etmişler, geliş, gidiş es· 
nasında gemilerden top atılmıştır. 

Saat 13 buçukta İstanbul Valisi B. 
Muhittin Üstündağ, Parkotclde İngiliz 

Beynelmllel t'caret 
odası reisini 

lktısat Vekili 
kabul etti 

Ankara, 19 (Telefonla) - Beynelmi 
lel ticaret odası reisi Vatson, umumi 
katibi Pierre Vasseur, eehrimize gel
diler. Iktısat Vekaleti namına bir he
yet tarafından kar§ılandılar. 

Misafirleri öğleden evvel 1ktısat ve
kili makamında kabul etmiştir. Ken· 
diler! ile muhtelif meseleler etrafında 
görüşmüştür. 

Öğleden sonra lktısat müsteşarı 
Halit Naz;mi, tarafından şereflerine 
Çuouk barajında bir çay ziyafeti ve· 
rilmiştir. Misafirler çarşamba akşamı 
Parise döneceklerdir. 
Yarın Ankarapalasta Ticaret odası 

bir öğle yemeği verecektir. 

DiJ bayramı 
Sol cenah muhalefetinin gazetesi olan 

People bile plebisit lehinde bulunuyor 
ve diyor ki: 

fki tara{tan birisini tercih etmek ıa
zımgelirse, ağır fedakarlıklar iltizam e. 
den tarzr halleri Çekcslovakyanın büs
bütün izmihlalini mucip olacak bir har 
be tercih etmek icap eder. Çekoslovak· 
ya hudutlanrun yeniden çizilmesi zaru
reti ba~ göstermiştir. 

26 ey illide bUyUk m e· 
raslmle kutlanacak 

Çekoslovakya hükumeti, uzun sene. 
lcr Südet Almanlannı yalnız istihfafa 
müstenit bir muameleye tabi tutmakla 
lı:almamıf hatta vaidlerini tutmakta en 
son haddi bile aşnuştır. Lord Runci
manın süratlc hareket edilmesi hakkın. 
daki bütün tavsiyelerine rağmen Prağ 
hükumeti, tavizlerini kısmakta ısrar 

etmiştir. Son tavizleri ise çok geç kaL 
mış ve artık kıymetini kaybetmiştir. 

Musollnl Yugoslav 
topraklarında 

Belgrad, 19 (A.A.) - Mussolini, 
Trieste civarında yaptığı seyahat es· 
nasında bugün saat 11 de ilk defa o· 
larak Yugoslavya topraklarına girmi§ 
ve bir çeyrek kadar Postunıia civarm
da Planinacb kalmıştır. 

Bir ukerl müfreze selam resmini 
yapmııtır. Mussolini kendisini ka...'"lda 
mağa. gelen La.iban valisi, ve general 
Lukoviç ile görii§mü§lür. 

Sallı.hiyettar rrlahafilde bu hususta 
§U nokta kaydediliylir ki, Mussolininın 
bu hareketi siyasi ehemmiyeti olmıyan 
ve bugünkü enternasyonal hadiselerle 
hiçbir alakası bulunmıyan sırf dostça 
bir hareketten ~ka bir şey değildir. 

Triestc. 19 (A.A.) - 'MuE&>lini, Re
dipuglia asken mezarlığının Sacra· 
rium'nı açmış \'e Monfalcone Barl is
t.ihkimlarmı gezmi§tir. 

Bundan BOIU'a Triesteye dönerek U· 

keri bir geçit resminde hazır bulun
muştur. 

1932 yılmda ilk Tilrk dil kurultayı
nın toplantığı 26 eylUI gilnü. dil bay
ramı olarak, bundan önceki yıllarda, 
olduğu gibi bu yıl da TUik Dil Kuru
mu üyeleri. halkevlcri, gazeteler ve 
yurdun dilseverleri arasında kutlana· 
c:ıktır. 

26 eyllıl paurtesi günüsaat 18 de 
Ankara ve İstanbul radyoları. lstanbul 
radyo merkezinde birlegtirilecek ve 
Tilrk Dil Kurumu adına radyo ile bir 
söylev verilecektir. 

Halkevleri, kendi bölgclerinin duru
muna göre. söylev saatinden önce ve· 
ya., sonra toplantılar yaparak dil bay
rammı kutlnyacak':ır, dil üzerinde kon 
feranslar, söylevl"r vermek. §İirler o· 
kumak yollu tezahUrlerde bulunacak
lardır. Saat 18 de radyosu olan halkev 
leri radyo ile verilecek söylevi de top
lu olarak dinliyeceklerdir. 

All Çctlnkaya 
Nafıa Vekili Ali Çctinkaya dün E

lektrik idaresine gelerek Tramvay §ir
ketinin satın alınma işini tetkik eden 
komisyona riyaset etmiştir. Vekil, bu 
günlerde lzmire giderek Aziziye iline· 
linin açılma.sına riyaset edecektir· 

Başvekil ve l>ahlUye 
Veklll \'alovada 

Ba§vekil C.Clal Bayarla. Dahiliye Ve
kili Şükrü Kaya. dün Yalovaya gitmie· 
lerdir. Bir müddet istirahat edecekler 
dir. 

Bulgar elçisi geldi 
Temmuzdanberi mezunen memleke· 

tinde bulunan Bulgaristan orta elçisi 
Doktor Hristoff, şehrimize gelmi§lir. 

Elçf, birkaç zUnc kadar Anka.rnya 
gidecektir. 

misafirler şerefine bir ziyafet vermif-" 
tir. 

Bugün saat onda İngiliz anıirali, 
Cümhurıyct fı.'J'desine ~tlenk koyacak
tır. Yarın İstanbul kumandanı gene· 
ral Halis Bıyıktay tarafından Tarab
yada İngiliz amirali şerefine ziyafet 
verıleccktir. 

Dün öğleden sonra İngiliz geınıleri 
mürettebatı şehrimizi gezmi§lerdir. 

Hamidiyc subaylarımızdan mürekk· 
kep bir mihmandar heyeti, İngiliz su· 
baylarma refakat etmişlerdir. 

Yarın İngiliz amirali tarafından a
miral gemisinde vilayet ve kumandan
lık erklim şerefine bir ziyafet verile
cektir. lngiliz gemilerinden Devonı;;ayr 

kruvazörü buS"iln. Afridi ''e Kossak 
muhripleri de öbür günkü per§embe 
gilnil saat 14,30 dan 18 ze kadar her
kes tarafından serbestçe gezilecektir. 
Ancak, rıhtnndan gemilere kadar nak· 
Uye tedarikinin ziyaretçiler tarafından 
temini rica edilmektedir. 

Çifte plan ile 
icraata giriş 

(Başlara/ı 7 incide), ' 
ambn.lAjma mahsus t~ lsat vo yeşil 
sllolnrı. 

5 - :Küt.ıı.lı;radn elektrik sn.ntralı 
vo sentetik benzin istlhsaU. 

G - )~\' mnhrulrntı snna3ii. 
7 - J{aı·abükte muhtelif demir ma

mulı"Ullo bcrnl>cr cunıf, çimento, so. 
d.n, nzot nnnyli. 

8 - Sh'astn çimento fabrikası. 
O - Erzunım<la iplik fabrikası Te 

motiir fabrikası. 
1 O - l3il'l nah kesir ilo Bcndınna 

al'asmd:ı. garpta~ ikisi şark dl4yetle
l'indo olmak üzere yeniden iç ışoker 

fabrikası tesisi. 
J 1 - Yeniden ynpılac:ı.k 28 gemi 

Uo 'lcnlz ticaret fllomuzun tamamen 
ycııilC'ştirilmesl ve tamnmlanması. 

12- Hnlic ve 1stinyc<lcki haraz ve 
torsnnclf'rin ı lahı ve bUyülı: gemi fn• 
şasmıı eh-erişli bir ha.le getirilmesi. 

Bütün bu işlcıin itn.ılo ettiği şty1 
birinci dcr·coo<lc Atatürk Türkiye f .. 
nln bf'rnrbnllel lın nt içinde keneli· 
no mnhsus ınedont ve srnııi ,·nsıta.. 

larla clhnzlnnınnsıdır. Bu dhnzlann 
birinci ,.o lldnc:i p1Anlarln yapılan te
sisatlara t1 \'Csi ile en csaah milli fh· 
tiyıv;lamnız tamamlanmış olacaktır. 

İkinci dcr~cm1e bahse mevzu olan 
teşehhllslerln yckfınn 80 mllron liralık 
bir Jştfr. Un işleıin dilrt ene itin• 
do ) npıhnnsı memlekette fş hacmini 
\"O uuıumi refahı art1l'acnkt1r. Zira 
80 milyon lfrnnm doğnulnn dol;,'TU• 
ra dahilde snrrohııuıcak kıı;;mındaıı 

mudıı ı da hariçten mo.l ne mUbade· 
le cclflnıck urcUyle tcclnrlk cc1iİecck· 
tir. Ve mUH f tlhsali artırma:-.R hiz
met edecektir. 

t;t.-Uııc8 derecede gerek üt senelik 
mn.ı1<'n işlctnıc plfuıımrı, gerek döl't 
senelik yeni snnny:llc-;nıt' pllin:uun tat
biki ncticc<ıindc rucmJekr.tfc hal nt u· 
cuzln ·nc.nkhr. Bu ctimlcdcn olarak 
şimdi tstnnbuldn kJIO\ atı on beş ku· 
J·ıı~n t<><lıtrik cclilcn clc-khik flJntı i· 
kt, il~ lrnnış."ı l.tıd:ır inecektir. JCömtır 
ffyııtları mühim nfsbt'tte clü5ccektlr. 
Ulr<:ok sann3 ide tahrik ı.un ett olnn 
~lcktrJk iln J;ömlir fi;, nURrmın düş• 

me!'lt tabii olnrn1' <1Jğcı· bil'ço'k ınad• 
rlrl<'ı-hı mnliyctlcrl ü:ı:crinC' tesir ede• 
cckfir. 

ASIM US 

Alman iktisat nazırı 
geliyor 

Berlin. 19 (A.A.) - Alman milll 
iktısat nazırı Fınık, dün akşam Türk 
hükfuneti erkanını üyaret etmek üz.e
re Ankaraya hareket etmiştir. 

Kendieini istasyonda Türkyie Bü • 
yük elçisi ile Bulgar ve Yugo!lav ort.& 
elçileri uğurlamıştrr. 
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Cpüşme 

\'azan ı Nıyazı Ahmet 
Doktorlar .zaman .zaman ortaya atar. 

lar: 
- öpmek muzırdır. Hatti el bile ö. 

pillmemeli.dir. Diğer taraftan binbir ö· 
püş şekli bulmakla şöhret alan sinema 
artistleri beyaz perdeden bütün seyirci. 
leri bu harekete davet etmekte ve ha. 
zırlamaktadırlar. 

Doktorlar öpiışün tehlikeli ve fena 
olduğunu iddia ededursunlar; mcnedil. 
mek istenen şeylere karşı insanın fıtri 

tchali.ikü gibi bunun da kıymeti ve ~ 
hemmiyeti gittikçe artıyor. 

Ben, tarihi b:rkaç öpü~ü kaydederek 
gene tarih bakımından doğurdukları ne 
ticeleri anlatacağım. 

Eski Yahudilerde Allaha ibadet ö 
püşle olurdu. Göğe bakar ve kendi el. 
)erini öperek dualarını etmiş olurlardı. 
Birıbirlerini :;evcnlcr de yolda öpüşür. 
lerdi. Davudun kumandanlarından Yu. 
alı ço;k kıskanmakta olduğu Amazcyi 
bir gün yolda öpmek ister gibi kendi
sine çekti ve öperken de öbür eli ile 
hançerini barsaklarına saplıyarak kar 
nını deldi. 

Havarilerden Yuda İsayı düşmanları 
na tanıtacağı vakit: 

- Kimi öpersem !sa odur .. 
Demişti. 

Ve Isayı gördüğU vakit: 
- Ya muallim, ya: ahbi.. diyerek öp. 

müş, f,,an•n duşmanları da onu derhal 
y;ıkalamışlardı. 

Plotark. Rum imparatoruna yapılan 
suikastin de gene öpme vesilesile yanı. 
na gidenler tarafından ika edildiğini ya. 
zar. 
Meşhur Agrıkola seferden döndUğü 

vakit imparator ona bir teY söyleme. 
mit ve soğuk bir öpüşle mukabele et
miıti. 

15 yıl evvel bugün 
Mecllıl umumil vild11et /ıtanbulda beı 

nümune mektebi binaır yapılmasına karar 
Vt'rilnılıli. Bunlardan Bt11a:ıfla yapıl-

ması kararlaıan lıirl11cl!lnln dıln ltmtll 
mtra!lmle atılmııtır. Mtkftpltrin iılmltrl 
daha konmamııtır. 

Benim Fransaya dönmemi istiyor
dun. Ben de batka ıey yapacak deği. 
lim. Gidip bopnmamızın kanuni se. 
beplc:rini hazırlayacatım ... 

Söz bu acı noktaya dayanınca ona 
da tesir eden gerçelt bir heyecanla: 

- Sonra pi§man olacağın delice 
liflar s8yleme ... Seni sevdifimi, ıenin 
de beni sevdiğini pek iyi bilirsin. 

BugUn senin, geçen giln de benim 
ele geçirdiğimiz dimağ aırlan, kök
süz, kuvvetsiz ve asla gerçek olma. 
yan zihin kuruntularıdır. Yann, se. 
ninle birlikte bu memleketten çıkıp 

gidebilirim ve Milriyeli bir daha gör. 
memek Uzere buradan uıaklatabilirim. 
Bu ayrılıkların ikisi de, bende hiçbir 
teessür uyandıramaz, 

Karım: 

- Onu öptUğUn vakit herhalde bay. 
le konuımuy~dun sanırım. 

Dedi. 
- Hayır Silzan, ben onu öpme. 

dim .. Sen, Adriyenin metresi olmağı 
nası. stemezscn, benim de böyle bir
r-Y aklımdan geçmez.. Hayatta sadık 
ve uslu olduğumuz halde, hillyalarL 
mıza bunların fevkinde ıeyler kanıı
yor. 

Sanm, 1"I lh1ertml iptince, onda 
nfpnlı oldufumuz gilnlerdenberi g8r. 
mecliğtm ateıll bfr ihtirasla: 

- Sahi mi?. Sahi mi? .. diye sordu .. 

llf m hahlslerl: -S e Il 0 e h r İ 0 İ 0 S ll Y ll , Poligami ve 
· Monogami 

gençli~ ik~i_ri olmuş! Po~=~.c:::.z:::~:ihal· 
'6o~n'Ç k~dınh;;,n-gUze"i11it, sızii cazi'beiızin ya;"ıoda sojğunlaeja: :ı:;~~=~~:'::~~~~1~~ı:~;:;~: 
caktır', .. t 1 Anına aldanan yaşla kadınlar, Sofi Sonjo llnçedeceklerdl bat vermeti münasip ıördnm. 
- --- - _ .... ..._ - --- - - --- - - - - - - Yunanca (poli) ile (gamoı) kelime. 

S.r müddet evvel bir Fransız gaze. 
tesinde çıkan bir llA.n, bilhassa kadın. 
lar arasında te.,·kaldde alG.ka uyan
dırmıştı. Bu ııtını veren Sofi Sonj , 
yaşlıca .,.0 hattA. yaşlı bütün kadınla. 
ra hitap ederek, kendilerine tazelik 
yolunu g<;steroıe vaadtııcle bulunu. 
yordu. tllrn. şu mealde idi. 

.. Bül Uk anneler! .Nlnon do Lanklo, 
aşı 80 ı geçtiği halde daha hA.IG. er. 

~eklerı teshir edebili) ordu. Bu 80 lik 
kadııı, ı S yuşmda bir kızın ruhuna 
ve vücuduna sahipti. Yaşı ılerlemiş. 
ken bile tam kıvamında bir güzeldi. 
32 yaşında bir delikanlı olan torunu 
onun kendi ine büyük anneden baş. 
ka bir şey olanııyacağı üzüntüsile 
sayfı) esinin bahçesinde dolaşırken 

yelse k.wııarak birdenbire düşüp öl
dU. Tabiatın bu nevi şalısa mahsus 
harikası. Nlnon dö Lanklon'un ebedt 
gençliğin esrarını bilmesinden ileri 
geliyordu. Büyük anneler! Ben şim. 
dl Nlnon dö Lanklon'un gençlik lk. 
ılrlnl keşfettim! Size bahtiyarlık bah 
şetmeğe hazırım. Bu suretle genç 
kadınlarm guzclliğl, sizin C"azlbenizln 
yanında solgunlnşac•aktır!,. 

Tarihi hakikati, tarih bilgisizliği 

ne, doğruya yalanla karıştıran So
fi sonJ. hcsnbında yanılmamıştı . Pa
risll bıi>·ilk annelerden pek çoğu ken. 
dlalne müracaatla, avuç dolusu para 
verdi. ,.e gflya ebedi gençlik satın 
aldı. TUrlU bUyUk anneler gelip glttL 
Jer; boylu boslu, ufak terek yapılı; 
dimdik duruşlu. iki bUklUm olmuş; 
gözU görmez, kanbur, sağır kötu. 
rUm .... Hepsi hepsi ona baş vurdular; 
çUnkU hepsi de gene genç ve gUzel ol. 
m'k lstekllslydller: bu suretle de de. 
Jlkaııh1arın yeniden kendileri için ya 
DTP tutuşmasını, hattA sevdayla deıt, 
dh•ane olarak hayata veda etmesini 
temine hazırlık yapmış oluyorlardı! 

Sofi SonJ , gelenlere büyUk bir şişe 
uzatıyordu. Bu şişe, bulanık btr ma. 
ylle dolu~·du: bu da güya Nlnon de 
Lanklon'un gençlik tl<slrlydi. Mayi. 
nln fiyatı 70 franktır. Eğer garanti 
olunan tesir husule gelirse, çok para 
sayılamazdı! 

Diğer taraftan ... Hatta. kısmen oL 
sun llAcın tesiri görülUrse, Parlsln 
genç kadınlarının lşl bitikti. Erkek. 
ler, gençleşen yaşlı kadınların peşin. 
de koşacaklar, kendilerini yüzüstü 
bırakacaklardı 1 

Fakat, tehlike çarçabuk atlatıldı. 

Gedcl büyük anneler, ... bu arada bir
kaç da kadinne, ... kollartle ytlzlerlnl 
tarlfnameye göre bu mucize tesiri 
gösterecek suyla yıkadılar, bu suyla 
lıanyo ettiler, hattfl güzelliğe bilhas. 
Ba susamış olanlar, Ustellk birer bar. 
dak içtiler ... LAkln, faydasız! Buru. 
şuklar azalmadı, vücut mUtenaslpleş. 
medl ve tek erkek, bu Nlnon de.Lank 
lo gençlik iksirini kullanan bUytlk 
annelerden biri için bJle hayatını fe
daya katlanmadı: hayatını fedaya 
katlanmak mı? Ne gezer; hattA. onla. 
ra azıcık olsun rneclflblyetle güler yüz 
göstermeğe bile yanaşmadılar! 

Eh, hukndarı ela fazlaydı, buka. 
darına dn tahnmmuı edilemezdi doğ. 
rusu. bU~ Uk anne leden birkaçı, Pa. 

Eın gOızeı ayaklı! 
kadın · 

r 

Danıcderlcen yGzOndıen daha çok a. 
yaklarına bakılan bir varyete artKti 
Boatriı Kent, dünyanın en ıüzel •>'*· 
b kadını telikki edilme&ıtedir. 

rls mahkemelerin.den birinde Sofi 
SonJ aleyhine dava açtılar. 1 •.:. :' 

Bununla beraber, mucizeler yara. 
tacak ıu, hiçbir tesir göstermemiş de 
değlldl; bUyUk annelerle kadınnlne

Jerl, ilaha canlı, daha hareketli vazı. 
yete getlrmete yaramıştı. Dava et. 
tikleri kadını ıemslyelerlyle llncet. 
mele kalkışacak kadar! Mahkeme 
salonuna gelip giderken dayak ye. 
mesln diye, adllyece tertibat alına. 
rak, adliye polisleri Sofi Sonju mu
hafaza için yanıaıra yUrUdUlcr, yanı. 
sıra durdular ... 

Hele bAklm ehlivukuf kimyagerle. 
rln raporunu okuyunca, davacılardan 
bazıları baygınlık geçirdiler; çUnkU 
Nlnon -dö Lanklo geçlik iksirinin 
menbaı, Sen nehri olduğu tahlille 

anlaşılmıştı! Yaşlı kadınlardan bazı
ları bu suyla yıkanmakl:ı kalmamış, 
tesiri daha ziyade olsun diye suyun 
bir kısmını da içmiş bulunduklann. 
dan .... Sofi SonJ, mahkemede kendisi. 
nl müdafaa yollu şöyle söyledi: 

- Gazetedeki ilAn, bit şakadan 1-
barettl; neticenin kaka olması, lldnı 
ciddiye alıp da bana akın edenler yn. 
zündendlr! Öyle ya; ben do!lrusu yer 
yüzünde bu kadar akılsızlık hüküm 

ıUrdUtUnU sanmıyordum. Ancak bir 
çok kadın müracaat ettikten sonra. 
dır, ki bu budalalık .... Pardon, akıl-
sızhktan para kazanmak aklıma geL 
dl; daha evvel hiç de böyle bir şey 
dUşUnmemişUm ! 

Sotl Sonj, dolandırıcılık maddesin. 
den 8 ay hapis kararlle cezalandırıl
mıştır. 

Dllnkll hava 
Han yurdun Karadeniz kıyılan De Do

lu Anadoluda k:ıpnh ve )·er yer yaJtışlı, ce
nup bölgeleri ile kısmen de Egede bulutlu, 
dlAer balgf'lerde bulutlu ve mevzii yafışh 
geçmı,, rfizgl\rlar K:ırıutenlz kıyılan ile 
Doğu Anadoludn cenubt, dlA~r yerlerde şi
mall lstlkamet•e orta kuvvette esmiştir. 

Diln htanbulda hnn ekseriyetle bulutlu 
gcçmlt, rilzıAr şimali istikamette saniye
de 5-7 metre hızla esmiştir. Sfthunet en 

yüksek !Jilneştc 57.5, 11ölgede 20.2 ve en 
düşük 11.7 santigrat kaydedilmiştir. 

Diler taraftan Karadenlzden fstanbul tf. 
corct mMilrlülJiine fırtına hakkında yeni 
haherler ıclmiştlr. 

Bu arada EreiUide B. Ahmede alt Bartın 
!imanına halılı Tan adında bir motöriln 
fırtına yUzünden Karadeniz Erejlisl clva
nnda Galarya önlerinde karaya düşüp par-

Düşünceleri Okuqan Makine 
Yazan: Andre Moruva 
Bana sadık kaldığın sahi mi? .. Evlen. 
din evleneli beni aldatmadın değil 

mi? .. 
_ Asla, Slizan aala ! .. Bunu nasıl 

yapabilirdim?. ''Kaen., deki yaşayııı. 
mızda bulutlu bir nokta var mı? .. 

_ Hanriyeti de canın hiç çekmedi 

mi? •• 
_ Kız kardeıin Hanriyeti mi?. Bu 

nalll söz?. Yokıa ıu okuttuğun film
de ondan da mı bahis vardı? .. 

_ Hayır ... Hiç böyle birşey yok ... 
Fakat bazan böyle bir ihtimal beni 

korkuturdu. 

- Ne çılgınlık karıcığım.. . Hanri. 
yetin güzelliğine bir sanat eseri gibi 
bakar, bu hisle takdir ederim.. Seni, 
yalnız seni ne kadar sevdiğimi bilsen ... 
Bu ıevginin, sana en kızdığım, senden 
nefret ettiğim zamanlarda bile kuvve. 
ti eksilmez. 

Silzan, cevap vermedi. Ona doğru 

giderek, ayaklan dibine oturdum, başı. 

mı dizlerine koydum. Hiç sesini çıkar. 
madı. •• 
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MUCiDE SITL\f 

Hemen ıunu söylemtk istiyorum, 
ki diltUnceleri okuyan makine bizim 
yuvamızı yıkıma doğru sUrWd~medi. 

Hatta bir bakıma ıöre, bunun tam 
tersi bir teıiri oldu. 

Bu ıon kavca sahneıi de, bir evvel. 
ki gibi 1cfkat dolu bir uzlaımaya var_ 
dı. !kimiz de, yalnız kendimize mah. 
ıuı hiçbir gizli dlltiln«nin aramıza 
girmediğini ıönnekten doğan bir gö. 
nUl rahatına kavuımuıtuk. 

Birbirlerinin yanında yapyan var. 
lıklar ıçin - biltiln evlller arasında da 
bu, böyledir - söylenmemiı ıeyler a
ğır durur ve ömrU zehirler. 

DilşUnceleri okuyan makine, bizim 
aramızdaki bu tUrlU gizlilikleri silip 
süpünnüttil. İlk zamanlann heyecanı 
içinde birbirimize kartı bir daha bU 
uğunuz makineyi kullanmamağa and 
içmiıtik. Sonralan bu ilk anddan vu 
geçerek zaman zaman yine bundan iL 
tifade cdebileceiimizi, ancak, zihni 

Çeviren: H. S. O. 
nrlıtını kontrol edeeefimize namus. 
klrane bir ıurette haber vermeği ka. 
rarlaıbrdık. 

Bu ıuretle, bir irade kuvveti harca. 
narak zihin cereyanlarını tetkik et
menin, belki de onu verimU bir bale 
koymanın mOmkUn olduğu neticesine 
vardık. tlk ba11an11ç gUnlerinde, kon.. 
trol altına ahndığtmı bildiğim hal. 
de on on bet dakı"lca sonra, hülyaları.. 
mı bqıbOf bırakıyor, iıtecliği yerler. 
de, dilediii mevzular Uıtünde gezip 
to.zmasına irademle engel clamıyor. 

dum. Fakat sonralan yavaı yavq bu 
tehlikeli gevezeliklere de yular taktım 
Bu suretle, A.deta "paikoğraf,. a karp 
bir müdafaa lleti de keıfetmiı olu
yor ve ıayet, dUşUncelerimizin, bize 
rağmen tehlikeli bir yola ıfrdiğinl 16-
rüraek hemen bunun yardımma 11tuu
yorduk. 

Bu tecrUbe, Katolik ldlllellnbı ba.. 
zı '.kanunlannı da yepyeni bir qılda 
aydinlatmıı ve onlann ftdyetlndeld 
derin, hıJrimane ılrllte Jrarıı içimde 
eıkiden pek ele aüip ohıwtp bir 

ıi~den teıekkUl eden bu kelime tUrkçe 
nu.zde çok aevccli diye tercilme edilir. 
Yani bir erkelin müteaddit ditilerle 
cinsi mUnaıebette bulunmaıı demektir. 
Monoıami ise bir erkeğin yalnu bir di. 
tiyle münasebette bulunmasıdır. Ma. 
amafih bazı mUelliflcr pçliıami yerine 
(polijini) tabirini de kullanıyorlar. Hay 
vanlann bir kısmı poligam, bir kıımı ise 
monoıam yı,arlar: kutlardan kaz ve 

ördekl~r horozlar ve bazı yırtıcı kutlar 
tamamıyle poligamdır. Mesel! ardekler· 
de bir erkek altı ditiyi ve bir horoz iH 
on tane tavuğu idare edebilir. Buna mu 
kabil güvercin ve leylekler de monc. 
gam ol~rak geçinirler. Memeli hayvan. 
lann bır kısmında dahi poligam vardır. 
Koyun, keçi ve atlarda 'bu hana pek 
'kuvvetlidir. Bir koç bir buçuk ay içinde 
yilz tane diıi koyunu tellcihe muktedir. 
dir. Bazı müelliflerin ifadelerine elSre 

Merinos koçlannın bir gecede elli tane 
dişi koyunla cinst münasebette bulun
duğu görülmüıtür, Bunun gibi bir er. 
kele keçi (teke) yine müelliflerin ifade 
lerine &öre, bir ay .zarfında 250 dip keç~ 
ile cinsi münasebette bulunmuı ve he 
. . lkih • p. 

sını te etmııtir. 

İnsanlara &~lince, insanlar hayatta 
hem monogam hem de poligam .clarak 
yaprlar. Umumiyetle sıcak memleket. 

terdeki insanlarda daha ziyade poligam 

vardır. Zira orada insanlar çabuk ol
gun hale gelirler ve §ebvet hisleri daha 
siyadedir. Ekseriyetle sıcak memleket
lerde erkekler 12 yaımda kızlar da 11 

yaıında baliğ olurlar. Buna sebep de 
ıklimin cinsiyet hisleri, kuvvei bahiye 

U~rine olan münebbih tesiridir. Bun. 
dan dolayı bu gibi yerlerde yaııyan 

in1anlınn mOteaddit zevceleri vardır. 

Halbuki mutedil ve ıofuk memleket. 
lerde yaııyan insanlarda ise daha ziya
de monogami vardır. Pcligam yapma. 

ğa lüzum yoktur. Memleketimiz de mu 
tcclil ılwme malik olduğu için bia de 
monoıam olarak yapnz çUnkil mali va. 
ziyetimiz ancak monogam geçinmete 

müsaade ediyor. Bun.dan batka aile sa.. 
adeti monogam yaıryan insanlarda po. 
ligam yaııyan insanlardan daha ziyade 
oldufu görUlmektedir. 

çalınarak battılı blldlrllmlıttr. Motörde 
bulunan beş tayfadan dördü tahlisiye teş
kılatı tarafından kurtarılmış, biri bolul
muştur. Kazazedeler, lstanbula ıönderil
ml~lerdir. 

hOrmet uyandınmıtı. 
Topyekfin muhakeme edilir •e bir· 

kaç uygunsuz hacliae istim& ecliline, 
"DUtilnceleri okuyan maki.ne,. bizim 
hayatımızda mükemmel bir tetir yap. 
mııtı, denilebilir. 

Fakat ketif 'karpaındald bu phll 
telakki ve bu fahıi mazhariyet, onım 
hakkındaki diltUncelerimi, btltUn a. 
çıklığı, bütün doğrulufu ile elimden. 
geldiği kadar söylemekten beni ma.
deme.ı. 

Şimdi, fU ''MUriyel Vilton,, bldlie
sine dönüyorum. 

Ertesi gün, tahmin edecejinls cibi 
ilk yaptığım teY. ''Hikey,, i siyaret 
etmek oldu. Ona karp, pek haklı blr 
hiddet içindeydim. Oerçi, Suzarun da 
dediği gibi, Hikey, kanmm dUıOnce.. 
terindeki aım, bana 8ğretirkm, ne 1ıra. 
dar ıuçlu ise, benimldlerini kanma o. 
kuturken de ancak o kadar .uçlu idi. 
Fr.kat bu aletin ne oğunm ve tehlike. 
li bir ıey olduğunu bana bidnciden sL 
yade, ıu ikinci tecrübe anJatımttı. 

Ama. ben "'Hikey., in erkeklik na
mına benden yana çdmıunu istiyor ft 
ilk kqnupnatanmum, aramrscla am. 
nr bir ortaklık yarattılma hıamJOfdam. 
Bu adamı, itte bu noktalarda me~ 
hareket etmekle wçlu ,are,ontum. Ba. 
na kartı fena davrandılı lpa ona hlltGn 
diltOndUkleriml apap IBJledlm. 

lhhıı .-ı 
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~ K ATERiNA i1.E ( 
'MAAi ANTUVANE-n 

Nakleden= ~aD~ma Sed<e!S 
-tO-

MARl ANTUA NETlN HAY ATI 

Mart Antnanet dev rln<1o Trlıınon sarar. 

Hesap ettller, Katerlnanın belll
başlı Aşıklarına verdiği paranın mik
tarı 92.500.000 ruble idi. Aşk piyan
gosunun bilyUk ikramiye kazananla
rı şunlardı: 

Orlof kardeşler, beş kişi : 17 mll
::von. 

Potemkln, tek başına: 60 milyon. 
Bu parayı verdikten sonra biri 

kralice, ihtiyar ve çirkin de olsa: Er
kekler beni, benim için seviyorlar! 
diye iddia edebilir • 

Katerlna aşk hastasiydı. Altmış ne 
:yaşındayken Platon Subofu çılgınca 
eeYdl. Samimt dostlarından birinin i
tirazına uğrayınca dudak bükerdi: 

- Ben istidatlı gençleri terbiye e
derek imparatorluğa hizmet ediyo
rum. 

Sevdiklerinden biri bulaşık bir 
hastalığa yakalandı. Katerlna başı
nın ucundan ayrılmadı, hastabakıcı 
gibi ona baktı. 

Adam ölünce Katerlna matem tut
tu. 

SeflhtJ, ahln.ksızdı, fakat ağız ~a
kasma, açık saçık şakaya tahammU
ın yoktu, böyle lAUballliklere cevap 
vermezdi. 

Katertna fena yürekll bir anneydi. 
Oğlu Büyük Duka Poldan, gayri
meşru çocuğu Bobrlnskiden nefrete
diyordu. Buna mukabil torunlarına 
düşkündü. 

• • • 
Adam öldürerek tahta oturan bu 

sefih, nefsine düşkün, ahlAksız Al
man prensesinin devrinde Rusya çok 
kalkındı, çok gellşU. Rusya onun na
mına blr A.blde ıdlkti. 

6 BlrinclkAnun 1873 de lbldentn 
açılma törenine binlerce klşl iştirak 
etti. · 

2 net Katerlna btr cinayetle tah
ta çıktıktan sonra arkasında kazan
dığı muvaffakıyetlerle bUyUk blr 
nam bırakan hUkllmdardır. 

Marl Antuanet masum, beyinsiz, 
uçaı:ı bir kraliçedir. Tallh uzun za
man yüzüne gUlmUş ve tam tatlı blr 

a içindeyken tahtından yuvarlan
blçare bir kadın .•• 
u lkl kadın arasında mukayese 

)'aparaak şunu görürüz: 
Katerlna zorla yükseldi, zorla tu

tundu, bln bir dalavere cevirdi, mer
hametsiz davrandı, kimseye aman 
vermedi. 

Antuanetln elinde gUzelllğlnden 

alımhhğından, zerafetlnden, uçarılı
ğından başka kuvvet yoktu. 

İkisinin de evlenmesi bir siyaset 
oyunu idi. Her ikisine de siyaset bi
rer koca ayırdı ve her lklsl de mem
leketlerinden çıktılar, yabancı bir 
diyarda evlendiler. 

Ancak llk seyahatleri kablll kıyas 
değildir. Alman Prenses Sofi An
halt, kış gUnU, bln bir mUşkUlAt için
de hor yoksuzluğa katlanarak Al
manyadan Rusyaya gitti. 

lmparatorlce Marl Terez'ln gözbe
beğl kızı Marl Antuanetln şerefine 

:Vlyanada eğlenceler tertip edildi. Ar
tldllk Mart Antuanet d'Otrl~. herke
sin gözU olan bir tahtın kraliçesi ol
mak Ozere debdebe ve tantana ile 
Fransaya glttl. 
Sofi. Anhaıt.1 kaderin ıevklne kaplı 

mış. sonu mec;:hul bir maceraya atı
lıyordu. 

Marl Antuanet kralleellğe esasen 
namzetti. Fransa kraliçesi olmağı ta
blt görüyordu. 

• • • 
Arşldüka Mart hakkında Dutor 

marklslnden malUmat istediler. Vl
yanaya şu mektubu yazdı: 

"Hem ruhu, hem yüzll gilzel, ek
mel bir prensestir. Kalbi ne kadar 
lyl ise, gönlU o kadar şendir. Nazik
tir, zekidir, mütevazıdır." 

Bu mektup üzerine 16 lncl Lulnln 
ressamını Viyanaya gönderdiler, Ma
rl Antuanetin blr portresini yaptı. 

Resim mektuba uygundu. 

• • • 
Resmen nişanlandılar. 

Gene Prenses Fransaya doğru yo
la çıktı. 

7 Mayısta arabası Ren sahillerine 
gel dl. 

Orada Prensesi arabadan indirdi
ler. Bir anane vardı. Fransa top
rağına ayak basmadan önce Prenses 
üstündeki yabancı malları çıkarma
lıydı. 

Bu müstakbel krallçenln mllllyet 
değiştirmesinin llk aldmetlydl. 

Strazburgun karşısında, bitaraf 
bir adadaki küçilk bir kijşkte Marl 
Antuanet soyundu ve Fransız malı, 

Fransız modası elbiseler giydi. 
Strazburgda, belediye relst alman

ca hitap edince: 
- Bugünden ftlbaren benimle al

manca konuşmayınız, ben Fransı

zım ! dedi. 
(Arlam 11ar) 

( __ K_ıs_a_ha_b_e_r_ıe_r __ ) 
• h dairesi reisi B. Enis Behiç diln An

karndan ,ehrimlze gelmi,, İstanbul iş 
dairesine uğrayarak, başmilfettı, HalOk ile 
bir müddet görilşmüştilr. 

• İktısat Vekili B. Şakir Kesebir önilmilz
iieki nyın 15 ine doğru Doğu viUlyetleri
mizde esaslı bir tetkikat yapmak üzere se
yahate çıkacaktır. lktısat Vekiline, vekA
letin bütiln umum mildilrleriyle vekMet 
mütehassısları refakat ecfeceklerdlr. 

• Gilmrilk ve inhisar Vekili B. Ali Rana 
Tarhan diln Ankaradan şehrimize gelml9-
tir. B. Vekil sabahtan öğleye kadar kendi 
husust işleriyle me,gul olmuş, öğleden son
ra inhisarlar idaresine gelerek idarenin 
muhteıır fşltrl etrafında tetkiklerde bulun
muştur. 

• Macaristan hilkOmell, sonbahar mev-
. alml l('erlslnde Türkiye ve Yunanlstanla 

yeni ticaret anlaşmalan yapmak ilzere lc:a
rar vermiş bulunmaktadır. Bu maksatla ya
kında Mncarlstandn memleketimize bir ti
caret heyetinin gelmesi beklenmektedir. 

• Şehrimizde bulunan Nafia Vekilimiz B. 
All Çetlnkaya diln de tetkiklerine devam 
etmiş, elektrik şirketine gelerek orada bir 
milddet me~gul olmuştur. 

• Şehrimiz kaptan ve makinistler cemi
yeti önilmilzdeld cumartesi ,nnn umumt 
heyet topl!lntısı yapacaktır. 

• İktısat ''ekAletl umumi matazalar umum 
müdilril B. Fahri dDn tzmtrden şehrimize 
gelmiştir. 

• Toprak mnhc;ullerl devir komitesi, fs
tanbul afyon lnhlsan mndllr muavini B. 
Şnldr Kuralımın başkanlığında olarak fı:
mlnıı hareket etmiştir. De~fr komitesi, b-
mlrde de •:vnl suretle Ziraat Bankasının 
bulıdny işlerini tTevralııcaktır. 

• Reynelmilcl tfcnret odası heyeti 8nft
milzdekl perşembe gflnQ Ankaradan şeCri
ml• CIGnecekUr. 

' Pra4 harblue nt:arefinde ordu umıımf mfif ettlşl General Sirovl a~kert 11a::fyetl tetkik edluor De Seb • Eger'de Ce.lc 
. Pallı lerl Südetll nDnıauişçlleri dağıtmaya çalııı uor-

Bir Alman taarruzu karşısında 1--- - ı._a~- ızwwwa - ~ 

Çekoslovakya kendini nasıl 
müdafaa edebilir? .. 

Almanya lle Çekoslovakya arasın
da l.ıir barp başlıyacak olursa Al· 
nıauyaya ııisbetle c;:ok küçük olan 
Çek ordusu .Alman ordusuna karşı 
koymaya nasıl çalışacaktır? •• 

Çekoslovak erkAnıharblyeslnden 

Albay Bster, müttefiklerden ilk yar
dım gelinceye kadar Çekoslovak or
dusuu uıı Alman oroularını durdura
bileceğini iddia ediyor. 

Çekoslovakları en çok dü~Undüren 
cihet coğrarl vaziyetlerinin Alman 
ordusunun hücumuna çok milsait ve 
elverişli. bulunmasıdır. Çekoslovak 
toprakları bir insan dlll glbl Alman 
toprakları içine uzanmıştır. Bir in
san dilinin alt ve üst çeneler bir a
raya getirilerek koparılJvermesl gi
bi, şarki ve garbi Çekoslovakyayı da 
Alman ordusu bir kıskaç gibi içine 
alabilir. Bu itibarla Rusya ve Fran
sadan yardım gelinceye kadar Çe
koslovaklar asker! ve siyasi bakım
dan kablllyetll müdafaa tertibatı 

meydana getirmiş olmalıdır. Alman 
tayyarelerine karŞı alınacak müda
faa tertibatı müttefiklerden yardım 
geltnceye kadar geçecek günler zar
fında Çekleri mUşkUl günler yaşama
ya mecbur edecektir. 
Kara orduları ise Alman ordusunun 
yapacağı mlithlş tazyik karşısında 

çok kahramanca hareket etmeğe mec 
burdur. Eğer bu mUddet zarfında Çek 
ordusu lnhllAI ederek firara mecbur 
olmazsa Fransız ve Rus ordularının 
Alman hudutlarından içeri girerek 
harekdta başlaması Alman erkAnı

harblyeslnl kuvayı kUlllye lle diğer 

hudutları müdafaaya mecbur ede
cek ve Çek ordusunun yUkll haflfie
yecektlr~ 

Ecnebi mUtehassıslara g6re Alman 
- Çek muharebesl başladıktan Uç, 
dört hafta sonraya kadar Fransız • 
Alman hududundaki Ren nehri bo
yunda ordular clddl muharebelere 
tutuşmuş olacaktır. Bu takdirde Çe
koslovak cepheslndekl muharebeler 
kuvvetlnl kaybederek ikinci derece
ye inecektir. 

Çek Albayı Estere gtsre Alman er
kAnıharblyesl motörleştlrllmlş ordu
ları sür'atli baskınlarla ve hava 
kuvvetlerinin yardım1yle Çek ordu
sunun üzerine hücum ettirerek mUs
tahkem mevkUerl belki daha kısa bir 

zamanda zaptedeblllr. Fakat har
bin neticesi Uzerlne bunun kat'ı bir 
tesiri olamaz. ÇUnkll Almanlar, blr 
ay içinde, garpta, Fransa, farkta 
nusya vo Çekoslovakya ne tutuşa-

rak ordularını iki cepheye taksime 
mecbur olacaktır. Tayyarelerdekl 

bllyük tekemmül!t Almanlara Şllfen 
pllnını tatbike lmkAn vermtyecektlr. 
Eskiden olduğu gibi Alman orduları 
farkta müdafaa vaziyetine geçerek 

garpta htıcum edemtyecektlr. Eğer 

tayyareler olmasaydı, tark cephesi 
Almanya için bir tehlike olamazdı. 

ÇUnkn Çekoslovakya ktıçtık, Ruıya 1-
H rlzaktı. Fakat tayyareler mesafe
leri çok lmıaltmrıstrr. Gene Çek mtı
tehasıneına glSre balthnzır vazlyetly
le Çekoslovakya toprakları geniş blr 

Çekoılovakyada ekalliuelltrln memle kete dağılıı ıeklinl göıter.lr harlta-

Çek Almanları 
meselesi 

lngilizce "Kontemporeri Rivyu,, 
mecmuası, Alman ekalliyeti me8elesi· 
tıi hal için Çekos'lovakyayı lsviçTe gi· 
bi kantonlara ayırmak aistemiııin 
mahzurlu. olduğunu anlatarak diyor 
ki: 

Çekoslovakya meselesi, kelimenin 
bUtUn manasile bir Avrupa meselesi
dir. Zira bu mesele, Avrupada siys5t 
ve askeıi başlıca bir mevkiin, - evv~la 

kısmen, sonra tamamen - nasyonal sos 
yalizmin eline g~ip ge1:miyeceği etra
fında bir meseledir. 

Bu başlıca mevki, Bohemya arazisi
dir. Hemen tamanıen dağlarla ve ta
bü, suni tahkimatla muhat olan Bo
hemya arazisi .•• 

Bu dağların eteğinde ve Çekoslovak 
tahkimatının kuşağı içinde, nasyol'!al 
sosyalist ideolojisini tamamen değilse 
bile, büyük bir ekseriyet halinde be
nimsemiş Almanlar bulunuyor. 

Bu ideoloji, onları, Çekoslovakyada
ki biltün Alınanların lideri halinde gö
rülen Konrad Henlayn vasıtasile, Na
zi Almanyasma siyaseten birleşmeğe 
mecbur ediyor. 

Çekoslovakyanm hakikt Henlayn 
meselesi, ayni zamanda, Avrupa sul
h Un il ve civar mmtakalar için gayet 
mlihim olan tahkimat çemberinin Çek 

demokrasisinin elinde mi kalmasını, 
yoksa Nazi Almanyasının elinde mi 
bulunması laztm geldiği m~vzuuna da 
t.eınas ediyor. 
Eğer Alınanlar, bu blklm Bohem

ya mevkiini ele geçirecek olurlarsa, 
yalnız A vrupanın cenubu şarkisine 
doğru yol açılmı§ olmakla kalmaz, ay
ni zamanda, Akdenize doğru da bir 
tazyik, yapılmı§ olur. Ayni zamanda 
Lchistana ve Baltık denizine, nihayet 
Rusyaya ~ol açılır. 

Avrupa. sulhU için çok mUhiın olan 
Çekoslovakyadaki Alman meselesinin, 
İsviçre gibi bir kanton sistemi tatbik 
etmekle hallolunacağını zannetmek te 
yanlıştır. 

Karışık SUdet Almanlan meselesi 
İsviçre, İrlanda yahut ta Transuval gi
bi uygunsuz misaller getirerek halle 

1 havacılık istasyonuna benzer. Ba 
topraklar Alman toprakları içine blr 
çivi glbi sokulmuş olup her an pat
lamaya müheyya bomba ve hava ü&o 
leri ile doludur. 

Bundan dolayı Alman erk!nıhar• 
blyesl blr dakika evvel bu hava üs
lerini imhaya çalışmalıdır. Çek deT• 
letlnln garp kısımlan eğer Alman
lar tarafından sUratle tşgall tına 

alınmıyacak olursa vaziyet bllsbUtUn 
başka blr şekle glreblllr. Çek erkl-
nıharblyesl hava hücumlarını kısmea. 
ıdurdurmağa muvaffak olablllrse va• 
kit kazanacak ve müttefik tayyar .. 
ler imdada geldikten sonra Alman• 
lar müşkül bir duruma girecektir, 
Bunlardan başka Çekler, .Alman hu· 
dut boyunda çok mUhkem kaleler in
şa etnıfşlerdlr. Bu kaleler sayesin
de seferberliğin hitamı ile toplana· 
cak kuvvetlerin mürettep olduklan 
yerlere gönderlldlklerl güne kadar 
cellk kaleler içlndekl Çek kuvvetleri 
Alman hücumlarına karşı koymağa 
çalışacaktır. 

Bu gayret boş dahl olsa, vakit ka
zandıracaktır. 1914 yılında Madrit 
muharebeleri olurken Fransız hudu· 
dundaki tahkimat sayesinde şark 
cephesindeki kuvvetler nasıl vakit 
kazandıysa, Mora\·yadakl asker! 
tahkimatlar şarki Çekoslovakyada
kl celik siperler de garptan gelecek 
darbeden Çek ordusunu korumaya 
yarıyacaktır. 

eavaşmak, fevkalhA.d tehlikelidir. 1 
Vuiyetl anlayan herhangi bir 

Jdınse, böyle bir Akıbetin lSnUne, kan· 
ton sistemi ile dahi geçllemlyeceğini 
<_;ok iyi bilir. 

Albay Estere göre bu plAnın e
sas itibariyle sakat görilnen bir tara
fı vardır. O da, seferberllk uzndığı 

takdirde düşman, şimal ve cenuptan 
anı ve mUtblş hücumlarla şarkla 

garp Çekoslovakyasını dar bir hat n
zerlnden makas gibi ikiye ayırabilir. 
Bu ciheti Çek erkAnıharblyesl dü· 
şilnmUş ve şarkla garbın birlblrln
den ayrılmnruası için müdafaanın 

merkez slkletlni buraya vermeğl ka
rarlaştırmıştır. Bu maksatıadır, ki 
Moravynnın şimal ve cenup hudutları 
demirden kalelerle örUlmUştUr. Çek 
mütehassısına göre bu kaleler dllt
manın ölllm saçacak hücumlarını Uç, 
nihayet dl\rt harta durdurabilecek
tir. Esas ttlbarlyle bütün müdafaa 
şartları içinde Çekoslovak ordusunun 
lkl mllhlm hedefi olacaktır. Birinci 
hedef varkuvvetle hudutıan müd&• 
faaya <;alışmak! İkinci hedef düşma

nın muhasarası altına girmemek t
ein manevra kablllyetlnl muhafaza 
etmek .. Bu tkl gayenin tahakkukuna 
hudut arazisinin dağlık olması ylll'
dım edecektir~ 



Yakmci4 yedi )'Us aene oı.cak, Fran. 
• Kralı DokusuncU Lui M-.ır Sultam 
fapnte1 Dor'a .. dOpıDt vı bapte-

dilmittL 
Kral Lui Altma Haçlı ederine çıkan 

bmk1anD 1-tmda olarak Milin delta
_. a-mt w pa1ye1er Dimyata p
Jlll kolayldda eDeriM ıeçirmiflerdi, 
JılilllllmaD nltanı Nimetini Eyubinin 
Mkerlerinl takip ederek Manıure teb
dne dolru iniyorlardı. 

Ricat eenaamda Mnır Sultam 61ml1t. 
JıltalOman orduaunun ve bükQmetin i. 
daftllD1 kamı Şacaretel Dor eline al. 
mıftl. Çllnldl oğlu benila saltanat ya. 
Fi& ıelmemittL 

Sultan Şacaretel Dor askerlerinin 0-
Mrinde büyük bir nufuza sahipti ve bu· 
aa Kral Lul Ue Haçblan tMdik etme'k

tıl ıecilanediler: 
Mwrlılarm mahirane bir manevra11 

bıJıaında kalıp ppran Haçlılar der. 
hal ıeri kaçmaca bqladılar ve Fransa 
Kralı llilalUmanlanıı eline esir dUıtU. 

Jtn1 Lui, aerbeat bırakılması için 
fidyeinecat vermi" fakat htlniyetine 
Jravuıuncaya kadar ManıurCde bir ev. 
de blmıpr. Manıurenin en giizel ff't

lerinden biri olan bu bina bili mevcut
tur. Ev, yan piımiı kerpiçlerle yapd-
11111 olmasına rağmen bugüne kadar 
dayanmqtır. 1829 da bina tamir edil
mittir .e o zamandanberi Arap unati 
eserlerini koruma teıe'lddllU tarafmdan 
muhafua edilmektedir. Ev, bugUn 1250 
de Fransa Kralının g6rdUğtl tekilde 
bulunmaktadır. 

Kral Lui burada o eene 6 nisandan 
7 mayıta kadar bir ay oturmuıtur. 

Evin iki ktlçUk ocla11 vardır. Ve oda. 
lardald duvarlarda hllA o .samıntri esir. 
lerin kucbklan liWı yerleri ıarillmek-
tedir. 

Bqiln Mım bUldlmeti tarafmdan 
Manıuredeki "Sen Lui evi,, nin bir 
Haçlılar müzesi haline konulması karar 

dair yazılan eserler e do u 
ne de bulunacaktır. 

• Buld:ıy, arpa ve diler hububatın kon
trolO için lktısat Yekftleti iç ticaret umum 
mftdDrlııtil tarafından Almanyaya umar
lanmı, olan en son sistem alAt ve edevat, 
Almanyadan gelmiş, vekAlelin bütün kon
trol dairesi olan yerlere ve bu arada ls
tanbula gönderilmiştir. 

• Londra Tilrkoris raportörlüAilne tayin 
edilmiş olan B. Enver Yelkenci diln Anka
ndan !}ehrimlze gelmiştir. 

• inhisarlar idaresi, iş hacminin artmak
ta oldutunu ıözönilnde tutarak lise mezunu 
10 ek!lper daha almala karar vermiştir. 
Bu gençler, evvelA tntnn hannanlannda bi
rer amele gibi çalı,tınlarak ıntnniln ıeçir
dlli sarahat gösterilecek, bundan sonra 
~pılacak imtihanda muvarrak olanlar eks
perliJe ta)'fa edlleceklerdlr. 

• Ttlttla yetlştlrea b6lgelerlmlıde wehri
mll:dekl allkadar fktısadl dairelere plen 
maltmata ı&re; bu sene titan rekoltesi 82 
mll7011 kilo olacaktır. 

Bu miktar ıeten yıla nazaran blraı aok· 
an ,&rtllmektedlr. 

Yugoslavya Mektubu 

Türk ·ıerin seneli 
spor şenlikleri 

Bir nevi Ollmplyat olan bu oyu nıarda cır ı 
oyunları, at koşuları vs. yapıl ır 

yup11&vyada, "SulcaJr,. ta B _. 
oen1n muayyen lir güntınde bOJUk 
halk topJantılan, milli 19"Hkler tertip 
ecWmektedll'· Bu 18Dliklere bt1tOn San· 
cak halkı iftlrak eder, TUrk ve Ama· 
vut gençliğinJn oyuıılanm •JN D 
ıuıur. 

Bu oyunlar bir .aevi olimpiyada ben 
_. ve Sancakta &eo yUa eenıedmbeın 
her eme tertip edilir. 

Oyunlar Sancağm gt1zel bir vadlahı 
c1e yapılıJOr. Oyun aaııaaı ctenım.ın 
bin metre irtifamda Laçevçi kuabaaı· 
nm civarında bulunuyor. 

Bu aıwıevt TUrk oyunlarmı herkea 
ve bilh11sa gençler, her aene dört göz. 
le bekler, ihtiyar, genç, herkes bu o
yunlardan haz duyuyor. 

Oyun sahası çok genie ve gayet gtı· 
r.eldir, etrafım yllksek çam ağaçları 
bır çember içine almı§tır. Bu oyunla· 
n görmek için t& uzaklardan gelenleı 
vardır, batıl bir çok seyyahlar da 
bu fırsab kaçırmamaktadır. 

Herkea bu meraklı oyunlan görmek, 
gUzel Tllrk earkılarmı dinlemek, bu 
CIVarm ea güzel, en kuvvetli. en gür
btls delilllUılılarmm oyuıılanm eer 
retmek için, can atar. 

Oyunlarm yapılacalı gUıı, ClVU' 

köylerden binlerce halk gelir. Daha 
gUıDet doğmadan evvel, kafile kafile. 
mUslUman kadmlar, güzel milli kıya• 
fetlerile genç kızlar ve lleUkanhJar gö
zllkmeğe bql&r. Günet altm palan 
ile sa.hayı aydmlattığı zaman, p.rkı
lar söyleyip eğlenmeğe başlarlar. 

O gün de çam koruları:un e~ğin. 

de halılarını, seccadelerini sermiı, yıak-

19ye o ue ve 
n hep bir atıztıan prkılar aöyltlyorlar 
dJ. Onlar oyun ubuma lmnfyor, çar
pflarma bilrilmnUt. kendi Aleminde 
eğleniyorlardı. Zavallılar, bizzat elle
nenlere i§tirak etmek için hentls hak
larını kamnmarnıılardır. Onlar her za
man olduğu gibi bugün de kalabalık 
arasına karışmak, oyunJara iftirak et
mek hakkım henüz tqımıyorlar. 

• • • 
Ben etrafı seyrederken tabayı 

bir erkek kalabalıfı doldurmuetu. Sa· 
hanm ortasında bUyttk kilimlerin üze
rinde sofralar kurulmuo, etrafında dö
eelder eeri1mlt bulunuyordu. 

Yiğitler yiyor, içiyor, eflenlyordu.. 
Biru ilerde genç Karadağlı im w ... 
llkanlılar mi1U oyunlanm OJIUl)orda. 
Bul fhtlyarlar da COill)Ot. lleVbıeln
den nAra abyorlardı. Daha Derde atet 
11 Tllrk cleltJranldan, eum ça1dJlı '"Ru 
meli kaqdqma.. "bap hava,, larma 
uyarak yonılmtelJ& kadar oyDUJordu. 

itte prada bqka bir grup daire ha· 

llnde baldae lrurm1JI, llete1i bir OJUD• 
la meegul. Sola bakanan lkl dellkanh 
gayet gtbe1 ~andalı ve bqka bir 
çift de rıeybek oynuyor. 

Hep grup grup eğJenl)'Ol'lanh. Et • 
rafL civar köylerden gelen hı:riatlyan 
halla çevlrmlftl. Ajızları bir kant a· 
çık, dellkaablarm bu kahraman oyun· 
lanm seyrediyorlardı. 

Her taraftan ut, ney, keman eeıle
rl yUkaellyordu. Herkes nete içinde l· 
eli. 

• • • 
Bu oymılara en fazla haarlananlar 

at l&hlpleridlr. Her biri yarqta bndl 
atmm bW'mamm ister. Yarllta galip 
gelmek burada blyllk bir eeref AJI'° 
lır, o adam g11ntln bhramam olur. 

Bundan dolayı lleDghı at lahiplerl 
atJanm " lleyi81erini blltln eme ema· 
lmda talime t&bl tutar. 

Sancakldar 1Dll1IDl1yet1e atı got 1e-

Kadın ve moda - - - - - -
Sonbahar için 

Güzel bir 
şapka 

modeli 

verler. iyi bir at tçJn can atarlar. 
Oyun g11nUnden bir müddet evvel, 

kofulara iftirak etmek istiyenler ara. 
8IDda bir gün bir tecrllbe kOfU8U ,.. 
parlar. Bu koeuda galip gelen tıç atı 
ayınrlar, oD1an tekrar büyük oyunlar
da koetururlar. Bunlar yanştarda en 
çok rağbet görenlerdir. Diğer atlar 
aon koıuya girmez. O gi1n öileyin halk 
Y&rII sa.hasmı yavq yavq doldurma
ğa baeJa-mqb. Kalabalık gitgide btlyll• 
yordu. 

Nihayet at berinde tlç narin deli· 
kanlı, üç Türk gea.cl sa.haya ÇlktJJ&r. 
Atıar çok ,ıl.r.ıel, çevik. tUylerl parlak
tı. Bu tıç pmç allvarl TUrk alrmcılan· 
DID tonmlanJdL Dede1eriDden hiç 
geri kaJmı1orlardl. Ballan yWmette 
atlar tlltllnde heybetli, bJftr heykel P.. 
bi dQııourlardı. 

Bqlarma ipek mrpue batJenm11ı i
pek mtntanlanaı lieJdn bazul•n, ka· 
bank, çelik ıöp.leri dolduruyordu. 

Bacaklarma dla kapağına kadar ~ 
tur geçtrmlt1erdl. ayaldarmda çarık 
vardi. Çıplak ve adaleli kollar, mintan
lann aıvaJı yenlerinden çıkmıı. atın 

dbıgln1erfDl tutlı1ordu. GOınetteıı yan• 

Y•llCMlaYJ8'1a,.._ 
pdao MDellk .. ~ 
feDliklerbıdıe ~l'lidE 
orwaıan_ 

, -

a.rDlllb. llerkea lrendtnl telırllr .,. 
gibıUn kabramaımu gGrmek latl~ 

Atm ahlbl KAmn ZiJa. ll8YiDçtm 
Jejen1 YUDU8UD alnmdan ~. cma 
tebrik ediyordu. YuaU81111 da 8eYIDcl
DiD llODU yoktu. Sevinmemek dl kabil 
delildi! Sancak yanalarmı JreppmıJr. 
oranın en bahtiyar idamı olmU, • 
gllzel, en leVlmll km almak demektir. 

At yarlflarmdan IODI'& cltPr mtıaa
bakalara pçilmiatl. Omadan tat de 
mak, clrlt atmak, uzun mesafeler kor 
mak. marlfalan atlaınü, Dilan a~ 
bllttın bun.lir Sancakta çok 8eVllm • 
)'UDl&rdır. Bi1ttlD pnçler ba ~ 
lftir&k ederler. 

Dili kaJm bacak ft baldırlar 88.Dkl -------....-ı.-li 
tunctan lmJt gibi, tlzerlerlne dayanı • 
JQl"du. Bu asil delikanlıların altmda, 
atlan he~dan yerinde duramıyor
du. At, llllvarllinl bulmuotu. 
Şimdi hep beraber koşu aahaamm 

muanen bir yerine atlarım koaturu
JQl'lar. Bin metreye kotacaklar. Ber
a. heyecandan nefesini kemnif. sil· 
ftrllere, atlarına bakıyordu. Kalaba· 
hktan bir TUrk genci fırlamıe. tabam
DI atarak koeunun bqlaınaama learet 
ftl'Dllotir. 

O anda aankl kıyamet koptu. Berkell 
avazı çıkbfl kadar baimyor, bahlle 
girlftlğt ata llllvarlmnl tetvlk e4i10I"' 
du. 

- Ha ..,.. BaUI. ha PJNtl 
- Kot. 11-. aman. ftl'!De! Gaym 

et! 
-Aferl:a Yalla! Y• J11it Yllllll8! 
............ ~ 6 



Tarihe, harbe ve s~yasilere dair: 

Klemanso Zalıarofa 
akıl danışınca ... 

Korsan:ıktan milyoner oJan adam ona bir 
kirem!t hikayesi anlatmıştı 1 

A .vrupa siyasetinin pek endişeli gUn· 
ler yqadığı, harpten bahsolunduğu bu 
günlerde tarihe, harbe ve siyasilere da· 
Jr bazı fıkraların hatırlanması fayda· 
dan uzak değıldir. 

Meseli 1918 de, yani bundan tam 
yirmi sene evvel. dünya için felaket o· 
lan büyük harbin sonrasında Fransız 
Bafvekili Klemansouıın mevkiinde ka· 
lıp ka.lmıyacağı mevzuubahis oluyor· 
du. 

O zamanlar başvekiller; istikraz me-
11elelerini mUnakap eden Oktav Hom· 
berg, bugün neşretmekte olduğu hatr 
ralarında e~an anlatıyor: 

"Mütareke olur olmaz Klemansonun 
bazı arkadqlan kendisine derhal çe
kilmesini tavsiye etWer. Çünkü. bat
vekil ıimdiye kadar hiçbir Fransızm 
Jrauınmadığı bir muvaffakıyet ka • 
•nmı§tl ve onun daha fazla bekleme
den çekilmesi kendJsl için faydalı ola
caktı. 

Klemansonun diğer b&.ZJ arkadqla
n da, bilAkis, memleketin menf aatinl 
gözönUnde bulundurarak başvekruette 
kalmasını tavsiye ediyorlardı ÇilnkU 
Fransanm lehine bir sulh muahedesi 
temin etmek için itillf devletleri üze
rinde rol oynıyabilecek biri varsa o da 
Klemanso idi. 

Klemanso tereddüt eder gibi görün· 
meğe çalışıyordu. Fakat kendisi kara· 
rmı çoktan vermişti. Bu ihtiyar, ikti· 
dar mevkitnde kalmasını çok seviyor
du. Bqvekll olarak kalmak arzusun· 
aa ıdl. 

Klemamo, Zaharofia mkı mUnase • 
bette bulunuyordu. Zaharof, bayata 
korsan olarak atılan, nihayet lngilte
renin bütün aaalet unvanını kazanan, 
ftktile genç bir yüzbaşı iken kendisini 
geminin direğine astırmak kararım 

veren İngiliz amiralini sonradan ken· 
eli masası bqma kabul eden bu esrar
engiz adam, bir gUn geliyor. Klemanso 
De uzun uzu konuşuyor. 

Bu görüşme esnasmda K1emanso 
Zaharofa, kendisini çok meşgul eden 
meseleyi açıyor ve onun bu husustaki 
fikrini soruyor. Zaharof hiçbir cevap 
vermiyor, başvekil de buna çok kızı· 
70r, konuşmayı kısa kesiyor ve misa· 
flrini kapıya doğru götürüyor. 

Nihayet Zaharof, kapının eflğlnde 
JDemansoya: 

- Siz.e çocukluğumda geçen bir va· 

. ' 
f mıfnde bir tetkik eeerl neere&m, 
Fra.naız muharrirlerinden Ernest Dot· 
riv ıu hog fıkrayı anlatıyor: 

Napcılya.ıı zamanında kara kabine 
(muharririn bununla kastettiği, hUka
metler ara.smdaki gizli muhabereler 
dir) elinde aefarethaneterin gerek 
Fransadaki, gerek asıl memleketlerin
deki resmf milhilrlerinin birer kopye-
8inl bulunduruyordu. Bu hususta an· 
latıldığma göre • bilmem doğnı mu • 
Metternih Pa.ri8te elçi olarak bulun • 
duğu eanada, A vusturyadan gelen 
mektuplarmm, kendisine verilmeden 
açıldığını ve sonra tekrar balmumu i· 
le milhilrlendiğini farketmig. 
Bwıun üzerine Metternih Viyana.ya 

yazıyor ve kendiaie gönnderilen mek· 
tuplarm değişik bir :mü.hürle damga • 
lanmasmı istiyor. Fakat, Fransız bil· 
kfuneti işin farkında değildir. Metter
nihe gelen mektupları açıyor ve ken· 
disindekl mUhUrle kapatarak gönderi· 
yor. 

Metternlh, bu 8Ul"etle, mektuplan· 
nm açıldığına kanaat blsıl edince &· 

ııl mUhrU Viyanada.n getirtiyor ve bu
nu Fransız posta mUdUrUne göndere
rek şunlan yazıyor: 

''MUhrUmUr.de maalesef bir kar.a ne· 
tlcesl şu değişiklik olmuştur. Yine hiç 
farkında olmamam lçln }(ltf en sizdeki 
mUhtırde de ayni §ekllde değişiklik ya 
pılması hususunda alakadarlara emir 
verflmealnl rie& eder, hUrmetlerimf 
8Unanm.,. 

Harpte tWfen to!/Ytlf'elere 9'Jf'8 bulan 
adam 

Sinemanın mucidi olarak Fraıwz lll· 
mi Lut LUmier göaterillr. Franaızlar, 
kendilerinin icadı olan bir eeyi Ame
rlkalılarm mal etmelerinden. dalma aı· 
Jdyetçidirler. 

Geçen sene ölmtlt ôlan Lui Lilmler, 
hakkında neeredilen bir kitapta lllm 
hakkında ıu fıkra anlatılıyor: 

1915-16 aeneel kıtmda btlttln mil· 
Jetler hava harblnin aldJiı tekilden en 
dioe duyuyorlardı. Çll!nkll. tayyareler. 
birer birer havada bozuluyor ve dlltU· 
yordu. DillDl&n hatlarmm Uaerlnde 
bozulup yere inince gerek tayyarenb:ı 
gerek pilotun mahvmı mucip olan bu 
kazaların bir çoğu tayyaredekt 1811&· 
rm borular içinde donmumdan Deri 
geliyordu. lyi yağlanamıyan mot&-ler 
de ikide bir duruyordu. 

Bu vaziyete bir çare bulmak bere 
Lut LUmlere müracaat edlliyor ve don 
nuyan bir Yal bulmak kabil olup ol· 
mıyacağı soruluyor. 

Alim, llboratuvarma kapanıyor ve 
donmıyacak yağ bulamayınca. tayya
rede harareti daima muhafaz edecek 
bir makine icat ediyor. Tayyareye yer 
legtlrilen bu makine yağların domnasr 
na manJ oluyor. 

Luf LUmier, orduya bu makineleri 
yetiştirmek için bir atelye kuruyor ve 
yaptığı makineleri hU.kfuııete yalnIJ1 
maliyet fiyatıına satıyor. 

Fakat harp bittikten sonra Lu1 Ul· 
mler bir hl"S&p yapıyor. O zaman ga. 
rUIOyor ki. makineler kendisine, hll· 
kO.mete eaıtıtı fiyattan bir iki frank 
daha eksiğe mal olmuş \'e ikf yüz bin 
frank kAr etmiştir. Alim, hemen bu 
parayı derhal hUkiimete iade etmek 
istiyor. O aman Adeta hUldlınetie Lul 
LUmler arumda bir mücadele baıh
yor. HUicamet bu paranın lllmde kal· 
muım latJyor. O iadede ısrar ediyor. 
Nihayet hUkmet parayı kabul ediyor 
ve Lul LOmfer'ln çekini alıyor. 

Yalnız. l.llm çekini hllldbnete tes
lim ettikten sonra kendisine bir th • 
bamame geliyor: BlltUn bu muamele
lerin masrafı olarak ondan kırk frank 
kadar para istenmekte ve bunun "hl· 
il mühlet, ,tedl~i llzmı geldifl il&· 
ve edilmektedir. 

Fakat Lul LUmier, buna kIZJYor ve 
bu masraf panaıı vermiyor. 

lzmlr ve Mersinde iki elnayet 

Bir genç 
kız kardeşiiıi vuı·du 
Dlğer biri de karısnin kafasını 

taşla ezerek öldürdü 
hmlr. (Hususi) - Karantinada, 197 

ncl aokakta 24 numaralı evde bir aile 
faciası olmuı; Kahraman adında bit 
genç kızkardeti Huriyeyi tabanca ve bı· 
çak1a afır ıurette yaralamııtır. Hidiae.. 

nin ıebcbi, namuı meselesidir. Carib, 
25 yaıındaki kızkardeı:ni yaraladıktan 
kanlar için.de yere serdikten scmra 1Jci,. 
çeımelik polis karakoluna gitmiJ, tes. 
lim olmuıtur. 

Müddeiumumiliğin yaptığı tahkikata 
e6re hldisenin sebebi ıudur: 

Huriye, sekiz sene evvel gümrük ko. 
mlsyonculanndan birinin yanında katip 
olarak çalışan Mille isminde biriyle ev
lenmiı. bir de kız çocuğu dünyaya gel · 
tirmiıtir. Bet senelik evlilik hayatın. 

dan sonra geçimsizlik baılamıı, iki se
ne evvel de kan koca ayn yapmağa 

bqlamıılardır • 

Malt vaziyeti bozuk olduğundan Hu. 
riye bir tiltiln kumpanyasına amele o. 
larak girmek mecburiyetinde kalmıı, 

burada ckiıper Ha1an Fahri ile tanıt-

Kulıardeıini yaralıyan Kahraman 

mıf, aralanndaki mUnasebet hayli iler· 
lemiıtir. Fakat Klmilin teşebblisil üze. 
rine karı koca tekrar barışarak, Dam
lacık mahallesinde bir eve tqınnuıtar 
dır. 

Huriye, kocasile banıtıktan sonra da 
tütün eksperi ile görüımekte devam et. 
mit, onu~ Karantinada 192 ncl ıokak.. 
ta tuttuğu eve eelmesi hakkındaki tek
lifini kabul etmiı, bir aabah bUtiln eıya. 
Iannı bir arabaya yükleterek kocasın. 

dan kaçmrı, aevgiliıinln evine cftmlt
tir. 

Ktmit, kanıınm Karantinadaki evini 
bulmuı. neden kaçtığını aomıuı ve ıu 
cevabı almııtır: 

- Ben Fahri ilo 1ıevi1iyorum. Evle. 
ri~ceğiz. Bu evi de o tuttu. Senden ay. 
nlacağım, onunla yatıyacağım. 

Kamil, bu vaziyet karıısında doğru.. 
ca kızın kardegi Kahramana mllracaat 
etmif, vaziyeti anlattmıtır. K!mil ve 
Kahraman birlikte Karantinaya gelrr;,
ler; Kimit, kainbiraderine evi göıter. 
mig ve çekilip gitmiıtir. 

Kahraman, bir elinde tabanca, diğe
rinde bıçak oldufu halde kapıyı çalmıı, 
açılır açılmaz kızkardeıini karıt$mda 

bulmuı ve bir tekme ile kapıyı Itmiı, 
kardeıinin : 

- Ağabey yapma! 
Diye feryadına aldmt etmeden tL 

bancayı ateıtemiıtir. Gözleri kanlanan 
Kahraman, kapı CSnilne yığılan karde§i. 
nin vllcuduna d8rt de bıçak darbesi in. • 
dirmi§ ve kop kota karakola giderek: 

- Ben, namusumu temizlemek için 
ktzk:ırdetiml vurdum; itte bıçak ve ta• 

bancamf 
Diye testim otmuıtur. Katil tevkife. 

dilmiıtir. Huriye hastanede ölınek Uze
redir. 

Yamper köyündeki vak'a ·1 
1 

M eraln - M<Cninln Yampar k8yiln. 
den Durmuı oflu Muhittin admda bL 
risi aalı günU akf8D1ı jandarıııa merkes 
karakoluna mllracaat ederek: 

.. _ Ben kanın Cenneti öldilrdUm. 
Kanuni muameleyi )'aparak beni tevkif 
,.flinir. •. ,:ı,.rniş+i.. · 

Muhittinln bu itirafı dertıal Cumhu.. 
riyet müddeiumumiliğine bildirilmit ve 
tahkikata baıtanmııtrr. 

Cesedin merkeze getirilerek yapılan 
muayenesi neticesinde Cennetin enell 
kaf uma tatla vurularak yaralandığı ve 
ıonra da iple boğuldutu anlaıtJmıtttr. 
Suçlu Muhittin adliyeye verdiği ifade
sinde: 

- Kanın Cennetin bana ihanet ettL 
ğinden ıilpbeleniyordum. Bu tilpbemi 
kendisine söylediğim zaman yilzilme 
kar§ı itirafta bulundu. Y-erden bir tat 
alarak kafasına vurdum. On.dan ıonra 
ne yaptım bilmiyorum, Kanm öldll de. 
mittir· 

byı anlatayım, diyor. Bir gUn ba· ----------------------------------------

HEKiM lnkıbazda 
e~ OTLER) alabileceği 

herkesin 
tedbir 

Muhitin derhal aorgu blkimlifine 
ıevkedilerek sorgusu yapıldıktan ıonra 
tevkif edilmiıtir. Tahkikat devam edi
yor. 

• • • 
Kısa memleket haberleri 

bamla beraber İzmirde Rıhtımboyunda 
dol&§ıyordum. Bir yerde çocuklar top
lanmışlar, ellelnde bir kiremit parça· 
81, atıp bir delikten içeri sokmağa ça· 
Jıpyorlar. Hiçbiri de sokamıyor. Bu· 
mm ilmine, çocuklardan biri bana gel· 
i1L "Sen de bir tecrübe et bakalım,, de· 
iL Ya·an ı Dr. Necaettln Atasagun 

• Mersin beledi)·esl snt toculu muaye
ne ve müşahede evi mfitehassıslıAına İs
tanbul Haseki hastahanesi sabık (ocuk 
hastalıklan asistanlarından Bn. Safiye Sa· 
yın tayin edilmi~Ur. il~ kiremit parçasını ve bir a· 

~ delikten içeri soktum. Çocuklar 
'8tladılar beni alkıtlamağa ve: "Hadi 
lir kere daha yap b!dım!,, diye tut· 
turdular. 

Kiremidi tekrar alıp ayni tecrUbe
yi yapmağa çalışacaktım. Fakat bu sı
rada babam beni kolumdan tuttu: 

- Abdallık etme. dedi. insan bllyle 
nıtltkill bir eeyde bir kere muvaffak 
oldu mu bir daha tekrar tecrllbeye 
kalkmaz! 

Hadi Allahaımnarladrk Başvekilim! 

Km'ERNlH ve TAKLiT EDiLEN 
MUHOR 

Geçen asırda Avusturyanm ve Av
rupanm en milhim siyasi çehrelerin· 
den biri olan Metternıh, bilhassa Fran 
11& tarihinde büyük bir rol oynar. Marl 
Luizin Napolyonla evlenmesi mUza· 
kerelerde bulunan prens, imparat orlu· 
ğun IUkutundan sonra, ''Mukaddes l· 
tilAf,. m bqma geçmq ve Avrupayı 
idarey9 bqlam$, 
Kettemnı hakkmda "kara kabine., 

1 lk g~e çarpan mekanik ve flzikole. 
rapik tedbirlerdir. Bu tedbirlerin ne de. 
mek olduğunu töyle anlatabillrü: 

Masaj, beden terbiyesinde daha 
ziyade kann hareketleri, yilriiyU§ler, 
ekzersizler, ıun't elektrik tedavileri. 
IAvmanlar, makada tatbı"'k olunan fitil. 
ler. muhtelif ıporlar, her cnıı muayyen 
saatlerde haliya cltmek gibi berbangl 
bir tekilde banaklann hareketini temin 
etmektir. 

Bunlann bir intizam içinde tatbilrila 
banaklar harekete ahtır, bu inkıbazlık 
derdi de ortadan kalkmıı olur. inkıbaz~ 
lılann çok i§lerine yarıyabilen ve her· 
kes tarafından tatbik edilebilen bu it
leri birer birer gCSzden geçirmek fayda. 
lıdır. 

1 - Masajlar: Bildiğimiz kann mL 
aajlarından bir ıey olmamakla beraber 
usulilne göre yapılması doğru olur. Ilk 
6nce1eri göbeğin altından ba1tanarak 
yumupk, hafif ve sathi oğulur. Sonra
lan yavaı yavaı derine dcğru yapılır. 
Derhal yemek llzerine yapılnı1mabdır. 
Yemeklerden biibs IUt tonra yapıl· 

malıdır. Lüzumundan fula basarak bar 
saklan e.ımemeğe çalıımalıdır. Her gün 
beıer dakika yapmalı, 4 - 6 hafta de. 
Yam etmelidir. Bundan daha ziyade bar. 
aak tenbelliklerinde istifade edilir. Ma. 
sajlan blbillme vakalarmda yapmaktan 
çeldnmell, fnkıbazlann bir butahfa 
bağlı olmadıfına tıbbi bir kanaat olma
dıkça yapılmamalıdır. 

2 - Karın hareketleri: Karın hare. 
ketleri baraaklann çalıımuma yardım 
ederler. Bunu da ihmal etmemelidir. 

3 - Yürüyüg ve muhtelif ekzersiz
ler: Aynı suretle banakların hareketini 
temin ederek inkıbazın geçmeıine yar. 
dım ederler. Uzun boylu yapılan tetki
kat, inlabazın daha ziyade atıl kimso
lerle uykusuz kalanlarda göriildüğünü 
meydana çı'lcarmıttir. 

4 - Su tedavili: Bu tedavi daha zt. 
yade sinire bağlı olan inkıbazlılarda tat
bik olunur. Bu da (35) derecelik su ile 
kann üzerine dut yapmak veya bu de. 
recedekl 11cak ıu ile dolu tiıeleri tatbik 
etmekten ibarettir. Masajlardan sonra 
yapılan bOyUk banyolar da faydalıdır. , 

S - Elektrik tedavisi: Makattan ka.. 
nna doğru tatbik olunan elektrik tc~
vileri de faydalı ise de herkes tarafın. 
dan yapılmasına imkin yoktur. 

6 - Lavmanlar: Dayanılabilecek bir 
ucakhkta yapılabllen bildiğimiz lav. 
mantardan batka bir fOY delildir. Lav. 
manın nasıl yapılabilecelhü berlceı bi. 
lir. Lavman yapılacak su yUlnek dere· 
cede fıkıf fıkır kaynadıktan sonra daya. 
nılabilecek dereceye kadar soğutulur. 
Lavmanlar, papatyalı sularla yapılsa 
bu suyun bir kilcsuna da elli gram gli. 
ıerin konulsa daha iyi olur. 

B8yle suyu a11nacak papatya toz 
ve topraktan korunmak için, kay. 
natilması icap eden suyun içine bir 
tüJbende bağlanank atılır; kaynatılır. 
Tıpkı ıu lavmanlan derecesine kadar 
ıoğutulur. Kilo başına elli gram glise. 
rin atılarak lavman yapılır. İşte böyle 
ce lavmanlar da bir hastalığa bağlı ol
mıyan inkıbazlarda pek büyük fayda
lar temin ederler. Yann da fitillerle 
sair tedbirler ve gıdadan bahaedecefiz. 

Dr. Neeati ATASAGUN 

• Adliye VekAJetlnce Bor ceza hAkıml B. 
Bedrettlne, hlklm B. Maıhar Okçunun ra
batsızhlına binaen ona ait işleri görmek 
ve atır ceza mahkemesinde Aza sıfatfyle 

bulunmak llzere ulAhlyet verllmlt ve mu
maileyh Menine ıelerek yeni nzifesiM 
baılamııtır. 

• latanbulda açılacak olan itfaiye kur
sunda dokuz a7 den 16mıek Dzere Menin 
ltfalye!linden bir nefer ı&nderllmeılne Mer 
ıln belediye encDmenince karar Terllmiş
Ur. 

• Mersin Yallıt Rüneddln Nuubl ottu 
Adanaya ıelmlı, Vali Tevfik Hadi Baysal 
ile bir milddet ıısrn,tnkten sonra Menine 
dönmllşlfir. 

• Adana 5 KAnunusanl ilkokul blnaıının 
bu yıl okul binasına elveritU olup olma
dılı bir fen heyeti tarafından tetkik edile
cektir. Maamaflb bu okulda tlmdlllk tale
be kayıt ve kabuJQne batlanmlfhr. 

• SOn l{lnlerde havaların yalıtlı litme
sJ ve dolayısiyle biraz serinlemesi yOzlln
den bal ve yaylalarda bulunan halk yna, 
ynat Adanaya dönmele baflıdılı ı&rOl
mOttllr. 

• binli olarak lstanbulda bulunan Ada
na TlllyeU tapu mOdOril Fevıt Oıln bin 
mllddtUnl doldurarak ıelmJ• Te ite bqla
mııhr. 
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filme 
istediler 

R uzveltin hayatını 
almak 

RADYO 
AKSAM .,.FŞRIYATI : 

Saat 18 30 Denıı muııikisi (pllk), 19 kon. 
ferans: Eminönn Halkevi namına, Naki 
Tezel (Tiirk halk eclebi)•atı), 19,30 Keman 
kon~eri: Ali Sezin Konııernlunr profesör. 
!erinden, pi)ınodı Rana Seven, 19,Sa Bor. 
ııa haberleri, 20 Saal 3~·ırı: Grenviç rasat. 
hant'~iııden naklen, Nihal Aııım Te ırkı. 
dışları ı:ırarında.n tnrk mu,ikisi ve halk 
şarkıları, 20,40 Ajans haherleri, 20,47 0. 
mer RııA Doi!rul tarafından arahca ıöy_ 
lev, 21 Saat ayarı: Orkeıııra: 1 - Kalman 
Holland\"ayben, 2 - Ruıık: ldil, 3- Linke 
Babi • Para!, 21,30 Cemal Kamil ve arkı. 
daşları tarafından türk muııiki!ıi Te halk 
,ar~ıl:ırı, 22,10 Ha\A raporu, 22,13 Darül. 
talim mu!'>iki he.yeli: Fahri n arkıda~ları 
IJJ"afından, 22,50 Son haberler n erteııl 
günün programı, ~3 Saat ayarı: İsliklAI 
marşı, Son. 

20 EYLUL 1938 Sah 
Saat 18,30 Danıı muııikisl (plAnk), 19 

Türk musikhl (pllk), 19,30 eKman konııe
rl Orhan flornr, pi)ano refakalile, 19,55 
Borsa h:ıhcrleri, 20 Saat ayarı: Grenviç rı. 
11ıhınesindcn naklen, Nezihe Uyar n ar
kadaşları tarafından türk musikisi Te halk 
'ıtrkıları, 2040 Ajans haberleri, 20,47 Omer 
Rıza Dojtnıl tarafındın arapça ıö)·lev, 21 
Bedriye Tüıün tan slüd)'O orkestrası re. 
fakalile, 21,30 Necdet ve arkadttlın tara
fından Hirk muııikid ve halk tarkıları, 21 
lO Ha,·a raporu. 21,13 Yi3•olonııel konııerf, 
Muhittin Sadak, Piyano refakatile, 212,50 
Son haberler ve erleııl ıllnün proıramı, 23 
Saat ayarı lstiklAI marşı, ıoıı. 

Reisicümhur oğlu- vasıtas~le 
kat'i ret cevabı verdi 

Meıhur sinema aermayedan Golduin zenginliği saye
sinde her ıeyi yapabileceğine kani muannit bir İt adamıdır. 
Geçenlerde Ruzvelte bir mektup gönderen Golduin Reisi
cumhuru gerek siyasi, gerekse aile hayatında filme aldır
mak istediği buna mukabil kendisine ne kadar mükafat ver
meAi münasip olacağını sormu§tur. 

Bu müracaata Ruzveltin canı çok sıkılmış, hususi katibi 
olan küçük oğluna yazdırdığı §U cevabı Golduin' e gönder
miıtir: 

"Babamın profesyonel ıi nema yıldızlarile rekabete 
kalkışmaya niyeti yoktur. Eski resimlerinin filim gazetele
rinde basılarak film kombinalarının maksadına hizmete a
made de değildir. Bunun içind;r ki Holivut, Ruzveltin sine
ma yıldızı olabileceğine dair hevesten vazgeçse çok daha 
iyi olur ,, 

Yazan: 

Kalifornivada yapılan bir festivalde resmini rördüğünüa 
Margrit ViJey isimli genç kız üziim knWçesi seçildi. 

Fen dünyasında: 

1Hik/ıge1 Kadın Alman Hikayecilerinden 

Hattı üstüva ilim 
heyeti döndü 

EDze IBüdlng 

Bir Gençlik Hatırası! Sovytclcr Birliği llim Akadcmiıinln 
stratosferde kozmik şualar üzerinde tet 
kikat yapmak için bir petrol gemisi ile 

A CA YlP bir rastgeliftl bu. Bir layışma göre bir parça eaki moda bir nıtturmadan bir fincan koyu kahve hattı üstüva mıntakasına giden ilmi he. 
yabancı r•dyolardan zamanki mektep arkadaşları hikayedir, ama... ve bir kadeh te konyak getirip. deli- yeti, sekiz ay süren bir 6eyahatten son. 

aeçilmit parçalar Münihli Kriıtiyan Bendfeldle, Viya- İki eski arkadaş, siga.ralanm tue- kanlıyı her ikisini de 'içmeğe zorladı. ra Moskovaya avdet ctmi§tir. 
Obe h ı ce son· led"l K d hl · · d ldurd Masanın UstUnde asabi hareketlerle Od d vı Opt'ft 111 ıen/onl konur,ltrl: nalı Hana r avzın, sene er ı er. a e erını tekrar o u- csa an adivostoka kadar, yol 

96.41 Bükreş: Radyo orkestrası. ra lnAbrukdan geçerken karşılaşmala- lar, oturdukları rahat klüp koltukla· kımıldanan elleri ve avuçlar arasında üzerinde, bu heyet manyetik hattı üstü 
DO.- Londra (Rec.) Promenad, SibeJiua. rı .• Her ikisi de başlı başına iş, güç rına keyifli keyifli yaslandılar. karmakarışık OlmlJI saçlan tekrar vaya yakın noktalardan stratosfere ba-
90.10 Berlin: "Sonbah•r'' (Haydn). sahibi, hUr ve her ikisi de iyi vaziyet- tekrar okşadı, kederli genci sakinleş· lonlar uçurarak aon.daj ameliyelerinde 
90.30 E)'fel: Strauss. i in - Viyananın kibarlar mahallesin- tinneğe çalıştı. Etrafındaki sükfuı ve 

10.15 Aerlin: Deethonn, Mozart. te .• İkisinin de Ylfl&n erkek ç en den ötede "talebe yurdu,, isimli küçük bulunmu§tur. Stratosfer<: kadar çıkan-
11.35 l.ondra (N•a•.) Senfoni (Perrl). müaait y .... Tekrar tekrar buluşma- k Martinin nüvazişkar yakınlığı genç lan filctlcrln vcrdig-i io:.aretlcr, a..:a<nda 

y - kahve bulunuyordu. Bu kahvecik o a- :1 :r-a.· 
Odtı mııı:kisl, konttrltr: lan üzerine gösterdikleri sevinç, yap· adamın ayaklanınış sinirlerini yatı§· gemide bulunan ahize makinesi vasıta. dar saklı bir vaziyetteydi ki, ihtimal 

8.30 PraiJ: Trio <Brahmıı). macık değildi, bu tekrar buluşma gU- tırdı .. Ve ondan sonra, Martin, deli- sile ve aynı zamanda korifon sistemin. 
ı.ıo l\öniıı~tıerır: Piyanoda Kuintet önünden geçenlerden çok ki5inin göz· kanlmm bütün bahtsızlıgıru- ögrv endi. 

(@1Brabnaa=~iml"il'n0j;-1ittdl!lt:'...!.....--hn~ün~il~, ~bir~a~~am~e~-~le~n~tis~i~~ı·le~,~a~d~a.m~a.~-'-1~1-'l>t~~~=r~=~~~~~~~~~~~'.'!!~~~~~~t'difc~bliiri&&mrdamofo11 vaaıtasilc kaydedilmit-
sv.Tır- r. t ve 0111 lllMdJrletlndettıdldütf at&' 
ıo.- o,.ıo: Sopen. kıllı tMlt etmeli kararl~. lki· kahve rengi boyalı bir kapıdan Pil• !anan. artık ne yapacıfnu keetfrem.l· ler, Alkım halln•e yanyana ıeıtirilmlt 
10.11 Viyana: Şubert. 1qıldı ve aat 8 de yemek alonunda yen bir lnsanm maccmsaıydl. ıeklz bul!ulc balon tarafından hava-

B hm JılarU. ---'- __ ,_... dl mi, kahve19 ayak buWrdı. Burada ~ , _ 
U. Varşo.a: n 1, bul....- tlRl'e ~,.. ... er. çıkarılmqtır. Bu lletler, hem irtifaı aı•-
Baflf mualkl: Yemek•- aonra otelin holUndeld, bilha•a nefla kahve ve bilh.,_ lesiz -"·h .,... 

ı.20 .. adio Parla; s Kolonya; S Va110- r- çikolata huırlamrdı. Her ild8i de •-- Bullam, clellkaplı korku lçerialnde -... em de aynı zamanda kozmik ıua· 
.. p 1 lçtncle odunlann çatır çatır yandığı btl· -r ---,__ .a-~ larm '---~-ır .__ d . •ı,· ı Jbdlo Parla; 7 Berlln; 7.20. ra ; alye .wc.. .. riell, aüslil .. n.ıu -Ieetiril· ~ken, yardım için babaaile uua..· auvn1.1111 -Y etmiıtir. Sondaj._ 

d 1 ı 30 l arşo- yt1k ~minenin önünde kahve, likör ve •--- ı-- " - u lerind be 7.30 Viyanıı, 8.20 Bu apeş e; · mit olarak mua UatUne koauldu mu, lqan bir phsa bq vurmuş, halbuki me ye e en yü k irtifa olara 
n; IO.- Londra (. aş.); to.ı~ Frankfurt; aeçme aip.ralar içe içe, otunıyorlardı. o falua, kendisile ma)rul ve dostça ko- 20.000 metreye balon çıkanhmıtır. 
t.30 Paris PTT; ı 1.30 Alman lıtas70nlın. Dıp.rda hava berbattı. Bir kar fırtı- hemen daima burada oyalanan genç· nupcağı, kendiaini koruyacağı yerde Bu tecrilbeler neticeıinde sabit oldu. 
Kabare ue IHU'lltltltr: DUi 10kaklarm a1tmı tıstUne getirerek lik, bunlan lttah1a. neeeyle ele alırdı ~.... 

8 
ik 

1.n Lelpıif; ıo.15 Strasburs; 11.30 klh f&l'ln aöyletmek, kah inletmek su· tabii; çUııktl buraya gelip giden deli· derhal üniversite rektörüne yollanm11, •- c re,manyeti hattı Ultilvaya ,._ 
Patı Pırlıien; 11.30 floma. klh kanlılardan ""&.için kahvaltı '\ıe defa soluğu onun yenmda alıp bu mahvol- km mmtablarda ıtratc.ferde koanlk 

retJle töminede tesir deniyordu; ~""6"' muş iD8an hakkında ıiddeW, hatt& ce· ıualann kuvveti, Lenincrad ıeviyealn. 

lzmir fuarı bu 
gün kapanıyor 
gelecek fuar bazn·· 
lıklarına hemen 

ba lanaeak 
hmlr. 19 (Telefonla) - 938 lzmir 
111~&1 fuan, )'&l'lll <bulb> 
poe yanamdan IOlll'& saat 2 de kapa
nacaktır. Beled!Je ve fuar komitesi 
reill Doktor B. Uz, A&t 17 de fuar p· 
lll.aol1mda ekapanlara bir ziyafet ve" 
recek, kapa:lllt nutkunu da burada, i
rat edecektir· 

l'uarda; cumart.ı ahf1 ak .. m• Ku
pdıldar gecesi tertip edil.mittir. Ada· 
ldar, 1&bahleyin lmiire plmltler, par 
tiyl siya.ret etmleJer, AtatilrJdin hey
keline çelmk koymuelardJr. Gece, A· 
dalı efeler fuar palnonnda muhtelif 
milU oyunlar "1'Dllller. Ada kltlbfl or
keatrumm koalerlerl •vkle dinlen • 
mittir. 

Puar pee111 de ftlanta KmJay cn
n1 Jmtlannufbr. Kmlay sec-ı atırpri& 
lerle dolu pçmif, mehtap efleaceleri, 
ma.abakalar yapdmlf, piyangolar ter
Up edUm~ 

938 fuarı, lnlr için çok latifadeli 
ıecmiltfr. Henllz kati rakamlar teabit 
ectnmemtı olmatla beraber, fuar ml
mıiııebetlle tamire ~ mll)'OD lira lraclar 
rtrdttl tt.hmin edilmektedir. Bu 1ene 
Pl'ek nwnlebt dahilinden. gerekle 
memleket haricinden fuarı slyaret et
mek ve bmlri ı&'mek thıen gelenler, 
............ buçuk mJalidlr. 

öf1e, klh bayle, keyfine göre! kahvaltı, ayni zamanda öğle ve akpm hennemi sözler savurarak, at.et pUs· de olduiundan dört misli ve Karadenls 
Senelerce aonra bulUflllayı mtıtea· yemeği, demekti .• Kahvede ye• de- kUrmtıettı. Tart cezasınm tehdidi bal- mmtakaıı seviyesinde bulunduğunda 

kıp ilk safhada duydukları yabl.ncılr recede gazete ve mecmua vardı. Yazın göatermigti. Sade bu tehlike değil, ay- iki misli azdır. Kozmik tua1ar ile ara 
it çarçabuk silkip atmqlardı, ıimdi, modern olmıyan beyaz ıakaılar içeri· nı zamanda kendisi hakkında dostça dereceleri arumdaki bu münasebet, bu 
m"•terek mektep amaımıın ileri ham· sinde eski moda sayılan çiçekler açar d"'"iln .;t .. ı ..ı.-"w d m himave· .... ıann dünyanın manyetı"k --'---mcıa .., '"9 ece6 w.. aan'""'6a a am _l ., ..... ..u-. 
le ve zorlama devrelerine ait habraları dı. Fakat ula 80lmut bir yaprak ve- den imtinaı, delikanlıyı 0 deftcede ke- fiddetle inkisar etmesinden dolmaJD. 
eanlandınyorlardı. Şarap kadehleri bl ya kurum ut bir çiçek sarkm&ldı. Şef- dere uğratmıetı ki, yeryilzi1ndeld ilini tadır. Bu da atratoef erdeki kozmik fU• 
ribirl arkaaı ma bopltılıyordu.Biribir kaW bir et. on1an gözetir, oalarla uğ- bitirmek, kendi kendiafne kıymak la- alann elektrikle dolu zerrecikler kalin. 
leriDe parıl panl ıözlerle bakıyorlardı; rqırdı. Sonra JUID kapı ardma kadar tiyordu.. de bulundufunu göatermektedlr. Koa.. 
ve birbirlerini hiç defilmemil gibi bu· açık durur, nefla kahve kokusu !çerden _Ya KartlnT J1artin ne yaptı? mile ıuatar tansiyonu da, ıo milyar volt 
luyorlardı. ldeta! dJp.nya yayılırdı. Kıtm da bu kahve· - Evet. lırlartin ne yaptı! Martin, olarak teıbit edilmiıtir. Bu heyetin b. 

- Gllneete ne kadar da )'IDJDJllDI. 

Kristiyan! 
- Evet.. laviçre Jilnell yaptı bU I· 

11 •• laviçre kan •• can sıkıcı bir grip do
laymile hekimim beni oraya gönderdi. 
)ı(aloyaya gidip, yer ytlsilnUn bu tes
hir edici parçuma k&rll ötedeııberl 
duyduium Jaureti giderdim. Sepnti· 
n1 yollarmda dolqtml ve bir reaam 
olmak u.adetin.i. blr kere aaha h1a • 
eettim. Skl De yalms bafmıa yaptJjJm 
turlarda bltmes. ttlkenmes reelm mn
zuu edindim. içim, beni geıiain geri i· 
time eevk ve tahrik ediyor, yine! 

- o halde demek hlJ1 ft9İlll ana· 
tile bflJfllemnit nrJıkaıD. hal Ta ta
lebelik amanmda oldufu Jibi ayni he
yecan, ayni atılpnlık! 

- Ya HD, Hana? Ya Mil nereden p· 
Uyor veya nereye gidlyonulı T 

- s., ulz cıo.t, bir tedfin mera· 
ılmlnden pllyorum. 

- Atfet •• B8yle bir py hiç de gel
melllilti aklıma.. ıı:.et ettim dofruau .. 

Hana Oberhavzm gözlertnde iyilik 
~Urtl olan btr IWilmseyif bel1ri· 
yordu: 

- Ben buglln bir. diyelim. dostluk 
...... , ifadan dıfSDUyorum. Eğer 

eamm •kmar.aa aana kileilk bir hl· 

eilr, llcak ve Adeta hıaana kendi evi rektörle görllpıek Ur.ere yola çıktı. ıifleri atom nüvesinin fizik mabiyetinba 
slbl gelir, anfmll bir yer olurdu. Ko- Bu basit iaunm munis, kalbe kul<ıl e- tetkikinde bUyilk bir ehemmiyeti hala. 
cama, ka~ bir toba, hararetinl den tatlı aö&1eri deJikBDhyı müdafaa dir. 
laraf edereealne hareardı; eamlarda. yollu alellde, fakat sözl~ iı:abe 
buz parçalan pınl pnıl çiçeklendikçe tine kanaat getirtici, ilzam ve 1kua c
aob& Jmar, kapkara gartbıtltUl dıe cl- dici tarzı, ihtimal ötekin4fe kendi genç 
heij koyu JanmzılqtınrdJ. BlltUıı bun· lik zamanmm tiziı.ntU. ve mruretlerlni 
lara rajmen bu kahveciğiıı ballıca tt· hatırlatan tesir bıraktı ~t. d~ceye 
pi ve çekid kuvveti, bqganon Martin daldı, neticede de rektör miilcl;>:emeUe 
Taornigd.i. KendiaJ, l&dece Martin di· rareketl tercih etu. 
ye çajmlırdı. lılartin, bu kahvenin ru· - E peki, ya senin bahsettiğin ~d-
hu mesabesindeydi. O, genç mtl§terile- fm merasimi? 

rinden her birini tanırdı. Onların - Doğup b · vUdilğü le \de hıından 
rıevklerinl de bilirdi. Ayni zamanda o, •V rt gil:ı evvel gözler~ . · biisbütUn ka· 
tlzilntülerini, zaruretlerini de .. Bayatm pıyan ihtıyar, doksanlık Martının ted 
btıtUn ilcalarına karp bir akıl öjreten· fin meraaımiydi .• ve kendisine her şe
di.. Hiçbir zaman yüksünmez, umur- yi borçlu olan talebe de.. o.. bendim, 
11.mazlıt etmemi. Martin, gençllfi ae- lete ! 
verdi ve en hld felAket amanlarmda - Ne iyi ettin de anlattın bunu ba-
kaç defa kurtarıcım olmuetu onun.. na, Hans! Evet, bugünün gençlerin· 

Ollnthı birinde, hiç te mutat olmıyan de, çoğunun da böyle bir Martine lh 
bir saatte kapı hızla açıldı. Defterle· tiyaçlan var, muhakkak.. Hele bugJID, 
rİni koltuhnun altına sıkıttırmıı bir kıyasıya bir hayat mücadeleainln, bil
haylaz içeriye saldırdı. Martin, deli· tün ağırlığı ile ezici devreelnde. .. 
kanlıyı hayretle aeliml&dı. Pek miyop 
olan Martin, J>&rbyan gözlük camları 
arkasından araştıran bakıılarla geleni 
BilzdU. Delikanlı, yeis içerisinde başı
m elteri arasma alarak, Jııiii~ 
belli eden hıçkmklarla, olfuıD ~ 
artma .abetiııe t."~"'"'"" 

har komltell. '938 fuarı bpudljr 
tm ... snaa dlrlaal topllnaeü 
ve939t-.lcla~lltl&· 
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Macarlar 
(Baı tar.atı 1 inci 3uyfamı:.da) 

"Buhranın muslihane bir şekilde 
halli Macaristan.da sevinçle karşılana
ca.ktır. Bmıunla beraber hiç bir hadi· 
118 Macaristanı tarih! vazifesini yap 
maktan menedemiyecektir. Macaris· 
tan için kabul edilemiyecek yegane hal 
~li, Macar eke.lliyetinin diğer ekalli
yetler derecesinde mukadderatına h8 · 
kim olmak hakkını vermiyen bir hal 
eeklidir. Orta A \TUpada devamlı bir 
ıulh a.nca.k yirmi sene evvel mantıksu. 
bir §ek.ilde, kendi mukadderatlarına 

blkim olmak hakkı alınmış olan bü • 
tün milletlere bu haklar iade edildiği 
takdirde tesis edilebilir.,, 

Varşova. 19 (A.A.) - Pat ajansı 
Polonya gazetelerinde çıkan makalele· 

· rin metinlerini vermektedir. Gazeteler 
Çekoalo\'akyada bulunan Polonyalıla

rm mukadderatına karşı büyük bira
. llka göstermektedirler. 

Kurjer Pora.nny gazetesi şöyle ya· 
zryor; 

•'Cie8%YD'm ruJlt sekenesi olan Po -
lmıyalılarm bu tarihi saatle unutulmii,
ama. imk8.n yoktur. Bu mıntakat:aki 

Polonyalılar kati iradelerile serbest~u 
haklarma ve istikballerine tesahüp et· 
mek azminde bulunduklarını göster · 
m1§lerdir. 

Bu gazete, netice olarak Çekoslovak 
yada Almanların mukadderatı ne ;e· 
kilde halledilirse edilsin, bu memleket
teki Polonyalılarm da ayni haklara ma 
Iik olmaları ltzmı geldiğini kaydetmek 
ttdir. 

SUdet ve Karpat Almanları partile· 
rhıln mebusan ve ayan parlamento 
rrupları bugün, yaptıkları bir toplan· 
bdan sonra, mebusan reisi Malypetrc 
bir mektup tevdi ederek parlamento 
daimi komisyonunun bu gün yapmağa 
davet edildiği içtimaa iştirak edemi· 
yeeeklerlni bildirmişlerdir. Bu mek • 
tupta ezcllmle deniyor ki: 
, A vrupanm vaziyeti dolayısile, Ber
cbt~gadende başlanan müzakereler 
nihayet bulmadıkça ve Südet Alman 
luile Avrupa sulhünün mukadderatı 
taayyün etmedikçe, parlamento komi· 
tali tara!mdan yapılacak herhangi be· 
ya.natı veya ittihaz olunacak kararı 

. mUnasebetsiz addederiz. 
Budapeşte, 19 (A.A.) - Salahiyet· 

tar mahfiller, Macar partisi tarafın· 

dan Presburgda neşredilen beyannr...· 
~ye da.ir şu malumatı veriyodar; 

Çekoslovakyadaki Macar etnik gru· 
punun salilıiyettar milmessilleri tarn
fmdan ileri sürülen fikir, bütün Mae!l.
carlar için kendi mukadderatlarını !ten 
dtlerhı.in tayin etmesi hakkını istiyor. 
V~va. 19 (A.A.) - Lehistan mat 

bua.t:r, Çekoslovakyadaki Lehlilerin 
keırıdi mukadderatlarına kendilerinin 
Ulum olmaları hakkım şiddetle mü· 
daf aaya devam etmektedir. 

Ekspres Poranny gazetesi diyor ki: 
Şimdiki şekille Çekoslovakya hak" 

landaki hüküm artık verilmiştir. Diin· 
ya, bu suru teşekkülün hudutlarını mü 
dafa.a. için harp etmek istemiyor. Ha
dleelerin seyrini ve menfaatlriınizi bü· 
yi1k bir dikkatle takip etmeliyiz. Çe
kcalovakyada ikamet eden bütün nas
yonalistler meselesi ayni tarzda halle
dilmelidir. 

Dobby Vleczor gazetesi de, ayni mü· 
taleada bulunmakta ve Çekoslovakya.
da buJunan milletlerin kendi mukadde· 
ıratlarma kendilerinin hakim olması 
flkrin.in batı ef'kln umumiyesinde 
._hatta Fransız matbuatmda yer ka· 
andığını kaydetmektedir. 

Hltler söylfyor 
(Baş tarafı 1 inci ıay{anmıla, 

Bitler. sözüne devamla şöyle demiş
tir: 

.. Eğer Henlayn tevkif edilmişse Sü· 
det Almanların liderliğini bizzat ben 
taahhlı.t edeceğim. O zaman doktor Be· 
ne§in daha ne kadar müddet. kararna· 
melerinl neşre devam edebileceği gö
rülecektir- Acaba benim hakkımda da 
bir tevkif müzekkeresi isdar edecek 
m1dır?., 

istimlak bürosu 
Belediye.de yeni tesis edilecek is

tlııılllt btırosu harita müdUrlüğüne 

bağlı bulunacaktır. BUro yak.m bir 
zamanda teşekkül ederek faaliyete 
ıreçecektlr. 
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ilkokullarda 
't' eni yapılan nakillerin listesi dün geldi 

Şehrimizin ilkokullarına ait kadro 
Kültür Bakanlığı tarafından tasdik e· 
dilerek direktörlüğe bildirilmiştir. 

Bu yıl yapılan nakıller öğretmenlerin 
kendi arzularile yapılmıştır. Bundan 
başka bazı okullar S"Inıf öğretmenleri 

diğer bir okula sınıflarile b:rlikte nak. 
!edilmişlerdir. 

Yapıfan .değişmeler şunlardır: 

Baş öğretmenler arasrnda: 
Üsküdar 42 nci okul başöğretmeni 

Mehmet Ali İstanbul 5 nci okul başöğ
retmenliğine, İstanbul 59 ncu okul ba. 
şöğretmeni Şükrüye İstanbul 42 nci c. 
kul başöğretmenliğine, Beykoz 33 ncü 
okul başöğretmeni Kemal İstanbul 59 
ncu okul başöretmcnliğine, Beyoğlu 13 
ncü okul başöğretmeni Ali Rıza Beyoğ 
lu 33 ncü okul başöğretmenliğine, Üs~ 
küdar 45 nci ckul başögretmeni Hacı 
Eyüp 35 nci okul b~öğretmenliğine, 

Beykoz 42 nci okul başöğretmeni Nu
rettin Atasayar Üsküdar 45 nci okul 
başöğretmenliğine, Büyükçekmece yatı 
okulu başöğretmeni Veysi Beykoz 42 
nci okul başöğretmenliğine, Beşikta~ 

1 nci okul yardire'lttörü Sabri Çatalca 
Büyükçekmece yatı okulu başöğretmen 
liğine, Dumlupınar yatı okulu öğret. 
menlerinden Muammer Silivri Kültür 
işyarlığına, İstanbul 38 nci okul başöğ
retmeni Niyazi ~yoğlu 31 nci okul 
başöğretmenliğine, Eyüp 36 nci okul. 
dan Avni Eyüp 38 nci okul başöğreL 
ınenliğine, İstanbul 34 ncü okul başöğ. 
retmeni Pakize lstanbul 45 nci okul 
başöğretmenliğine, Beyoğlu 1 nci ckul 
başöğretmeni Sabit İstanbul 34 ncü o
kul başöğretmenligine, Çatalca kültür 
işyar Hilmi Beyoğlu 1 nci okul başöğ. 
retmenliğine, Silivri kültür işyan Cudi 
Çatalca kültür işyarlığma, Teke yatı 
okulu başmuallimi Sait Sarıyer 33 ncü 
mektep başmuaUimliğine, Dumlupınar 

yatı okulu muallimlerinden Zeki Te
ke köyü yatı okulu başmuallimliğine, 

Şile Yaylalıköy mektebi baş:nuallimi 
• 

Sami Tekeköy yatı okulu yar baş mu-
allimliğine, Beşiktaş birinci yatı mekte. 
bi başmuallim muavini Bahtiyar Siliv
ri 2 nci ilkmektep başmuallimliğine, İs
tanbul 44 ten ihsan Üsküdar 29 ncu 
mektep muallimliğine, Sarıyer 33 ncii 
mektep başmuallimi Numan Sarıyer 40 
ncı mektep başmuallimliğine, Sarıyer 

41 nci mektep başmuallimi Tahir Ru
melifeneri köy mektebi başmuallimliği
ne, Çatalca Çakılıköy mektebi başmu
allimi Ali Rıza Beykoz Buzhane yatı 

mektebi yar başmuallimliğine, Silivri 
Çantaköy mektebi başmuallimi Sadık 

Silivri Korfah köy mektebi başmuallim 
liğine, Beşiktaş Dumlupınar yatı mek
tebi başmuallimi Halil Kağıthane köy 
mektebi başmuallim1iğine, Kuzguncuk 
45 nci mektep muatıimi Fahri Sarıyer 
36 ncx mektep başmualHmliğine, Sarı
yer 36 ncı mektep başmua11imi Vasfi 
Demirel Beykoz 36 ncı mektep başmu
al1imliğine, Çatalca Mimarsinan köy 
mektebi başmuallimi Abidin ayni mek
tep başmuallimliğine, Dumlupınar yati 
mektebi muallimi Osman Mimarsinin 
ba§muallimliğine, Beykoz Ömerler köy 
başmuelllimi Nazmi Şile Kömürllık köy 
.nuallimliğine, Şile Ağva köy başmual. 
limi Akif Beykcz Ömerler köy başmual· 
limliğine, Dumlupınar yatı mektebi mu • 
a!limi ihsan biıinci yatr mektebi yar 
başmuallimliğine, İstanbul 45 nci mek
tep muallimi İhsan İstanbul 29 ncu mck 
tep başmualiimliğine, K<ıdıköy 7 nci 
mektep başmuallimi Zeki Kadıköy 6 
ncı mektep başmuallimliğine, Üsküdar 
23 ncü mektep başmuallimi İbrahim Ka 
drköy 7 nci mektep başmuallimliğine, 
İstinye 40 ncı mektep başmuallimi Ham 
di Üsküdar 46 ncı mektep başmuallim
liğine, Üsküdar 25 nci mektep muallimi 
İsmail Hakkı Istinye 40 ncı mektep 
başmuallimliğine. Usküdar 29 ncu mek. 
tep başmuallimi İbrahim Şevki Üsküdar 
23 ncü mektep başmuallimliğine, Ca
talca Sazlıbostan köy mektebi muallimi 
Şükrü aynı mektep başmuallimliğine, 

Dumlupınar yatı mektebi mualimi Ham 
di aynı mektep yardirektörlüğüne, Ça. 
atlca Belgrat köyü mektebi başmuallimi 
Muhittin Büyükçekmecc yatı mektebi 
başmua:Ilim muavinliğine, tisküdar 25 
nci mektep muallimlerinden Refika Be
yoğlu 9 ncu mektep muallimliğine. 

Öğretmenler arasında: 

Üsküdar 32 den Nedim Sarıyer 41 e 
Üsküdar 27 den Doğan Üsküdar 32 ye, · 
t.isküdar 28 den HulUsi Beykoz 37 ye, 
Sarıyer 41 den Samiye Beykoz 50 ye, 
Sarıyer 41 den Muammer Beykoz 42 )C, 

Büyükçekmece yatı mektebinden Hay. 
riye Sarıyer 41 e, Maltepe 1 den Emin 
Pendik 2 ye, Kartal Sarıgazi köyünden 
Perihan Kartal Soğanlı köyüne, Bakır
köy l den Faika BaAıtköy 3 e, Şişli 
merkezden Saffet Beykoz Ömerli köyü
ne, Şile merkezden Leman Beykoz Ö

merliye, Kağıthaneden Necati Eyüp 
Alib: y köyüne, Şile Oruçoğlu köyün
.len Salih Şakir Eyüp Yukanağaçlr köy 
mektebine, Silivri merkez 1 den Vahit 
Şile merkez 1 e, Beykoz Cumhuriyet 
köyünden Fetahat Beykoz Buzhane kö. 
yüne, Topkapı 34 ten Feyziye Bakırköy 
4 e, Bakırköy Nifcs köyü başmuallimi 
Bedia Kartal Dolayoba köyü başmual.. 
limliğine, Bakırköy Çifitburgazdan Za
hit Bakırköy Nifus köyüne, Beykoz 
Kılınçlı köyünden Serveriye Beykoz 
Hüseyinli köyüne, İstanbul 59 .dan Le 
man İstanbul 47 ye, İstanbul 59 dan 
Selma İstanbul 47 ye, İstanbul 59 dan 
Mua1li İstanbul 47 ye, İstanbul 5 ten 
Ali lstaubul 41 e, İstanbul 42 den Rah. 
şende lstanbul 10 a, İstanbul 6 dan Gö. 
nül İstanbul 10 a, İstanbul 9 dan Hay. 
riye İstanbul 10 a, İstanbul 27 den Ha~ 

rettin Fatih 40 a. btanbul 40 tan Rah~ 
mi Beyoğlu 9 a, lstanhul 15 ten Nezihe 
İstanbul 40 a, İstanbul 11 den Naci İs· 
tanbul 63 e, İstanbul 16 dan Rana fstan. 
bul 20 ye, İstanbul 18 den ~4ünevver 
Beyoğlu 12 ye, İstanbul 19 dan Nüvey. 
re İstanbul 63 e, İstanbul 21 den Sr.dika 

İstanbul 25 e, İstanbul 26 dan Melahat 
lstanbul 25 e, İstanbul 29 dan Fatma 
Zehra İstanbul 28 c, İstanbul 29 dan 
Nüzhet İstanbul 28 c, İstanbul 29 dan 
Ganimet Beşikta~ yatı mektebine, is. 
tanbul 30 dan Asım lstanbul 50 ye, Be
şiktaş 38 den Turgut Beşilı:ta§ 50 ye, 
S.ınyer Rumclifeneri köyünden Kamer 
Çatalca Yeniköye, Kadıköy 31 den Ma. 
hir Kadıköy 16 ya, Kadıköy 4 den Me
lahat Kadıköy 3 ncüye, Kadıköy 5 ten 
Hikmet İstanbul 32 ye, Kadıköy 7 den 
Mersiye Kadıköy 12 ye, Kadıköy 12 
den Semiha Kadıköy 9 a, Kadı'köy 8 
den Melahat tlskii.dar 25 e, Kadıköy 10 
dan Hürmüz Kadıköy 3 e, Kadıköy 2 
ye, Üsküdar 14 ten Dürhıas U&küdar 
30 ncu okula. 
-t~ Meliha Kadıköy 3 c, Kadıköy 10 

dan Niırı;t Kadıköy 2 ye, Osküdar 14 
ten Dürrinas Usküdar 30 a, Us.küdar 14 
ten İbrahim U.sküdar 30 a, Usküdar 21 

den Ratip Us'küdar 22 yaröğretmenli
ğine, Pendik 2 den Hatice Beykoz 
Dumlupınar köyüne, t!skildar 22 den 
Ali Kartal Pendik 2 nci okula, Usküdar 
46 ncıdan thsan tisküdar 1 S e, Uskiida:: 
46 dan Tevfik Usküdar 15 e, 1.tsküdar 
46 darı Raif tisküdar 15 e, U4ildar 

23 ten Sıtkı Beyoğlu 21 e, İstanbul 55 
ten Saliha İstanbul 28 e, İstanbul 6-l 

ten Bedriye İstanbul 45 e, İstanbul 64 
ten Safiye İstanbul 45 e, İstanbul 64 
ten Aliye İstanbul 45 e, İstanbul 64 ten 
Sami Üsküdar 15 e, istanbul 64 den 
Bedia İstanbul 45 e, İstanbul 64 den 
Cavit İstanbul 45 e, İstanbul 64 den 
Saniye İstanbul 45 e, İstanbul 54 ten 
ihsan Beşiktaş 24 e, İstanbul 64 den 
Kudsiye İstanbul 54 e, lıtanbul 3 ten 
Nihal Beşiktaş 50 ye, İstanbul 42 <len 
Meliha İstanbul 4 7 ye, İstanbul 5 ten 
Bedriye İstanbul 3 e, Istanbul 6 dan 
Nezihe Beşiktaş 16 ya, İstanbul 42 den 
Atıfet İstanbul 6 ya, Eyüp 36 dan Nuri 
Eyüp 37 ye, Eyüp 36 dan Şayegan E. 
yüp 39 a, İstanbul 36 dan Rahim Eyüp 
37 ye, İstanbul 36 dan Hikmet Eyüp 
37 ye, Eyüp 36 dan Saliha Eyüp 37 ye, 
Beyoğlu 1 den Vahit Eyüp 37 ye, Be
yoğlu 2 den Zahide İstanbul 32 ye, Be
yoğlu 2 den Behice Beyoğlu 21 e, Ça· 
ta!ca 2 den Hidayet Beyoğlu 2 ye, Be
yoğlu 12 den Lutfiye Beyoğlu 31 c, 
Beyoğlu 17 den Adile Beyoğlu 44 e, 
Beyoğlu 17 den Nazıme Kasımpaşa 5 e, 
Beyoğlu 17 den Milrvet Beyoğlu 44 e, 
Beyoğlu 35 ten Safiye Eyüp 37 ye, Be. 
yoğlu 42 den Zehra Beyoğlu 44 e, Be. 
yoğlu 42 den Sadık Beşiktaş 46 ye, Be
yoğlu 47 den Hamza Beyoğlu 9 a, İs
tanbul 1 nci yatı mektebinden Ulviye 
Beyoğlu 32 ye, İstanbul birinci yatr 
mektebinden Safvet Beyoğlu 2 ye, 'Us-

küdar 3 dan Şerife Beşiktaş 39 a, tJs. 
küdar 23 ten Meziyet üskiı<lar 30 a, is. 
tanbul birinci yatı mektebinden Meliha 
İstanbul 56 ya, Beşiktaşta:ı Hüsnüye 
Beşiktaş 18 e, Beşiktaş 23 ten Kerim 
Beşikta~ 39 a, Beşiktaş 34 den 'Bedri. 
ye Beyoğlu 29 a, Beşiktaş·38 den Ada
let Beşiktaş 19 a, 'Usküdar 46 dan Ne. 
riman Beşiktaş 50 ye, Yalova Çınarcık 

köyünden Kadriye Kağıthane köyüne, 
Silivri birinciden Refika Çatalca 2 ye, 
Çatalca 2 den Karruran Çatalca birin· 
ciye Silini 2 den Zaim Silivri hirinl'İJ•• 
Silivri Celalye köyünden Huriser Bü
yükçekmece yatı mektebine, Büyüka

dadan Mukadder Beyoğlu 2 a, Heybeli 
adadan Safiye Blyükatlaya, Şile Mc~
rutiyet köyün.den Zühtü Şile Tckekö· 
yüne, Çatalca Mimarsinandan Süley. 
man Çatalca Abmediyeye, Üsküdar 46 
ncı mektep başmuallimi Hüseyin Be. 
şikta~ 50 nci ~ktep başmuallimliğine, 
Beyoğlu 12 den Nezahat Beşiktaş 20 
ye, Beyoğlu 48 den Ayşe Beyoğlu 29 
ncu mektep muallimliğine nakil ve terfi 
edilmişlerdir. 

llkokullarda kayıt 

tık okullarda yeni talebe kaydma 
dilnden itibaren başJaruruştır. Kayıt 
tedrisat müddetine kadar devam ede· 
cektir. 

Sonbahar yüzme 
milsabaka ları 

Beyoğlu halke\•inden: 
Spor şubemizin federe ve ga;yri fe· 

dere klübler arasında tertip eylediği 

sonbahar yüzme müsabakası 25-9--
938 pazar günii saat 14 de Heybcliada 
havuzunda yapılacaktır. 

PROGRlU-l: 
Erkekler için yüzmeler üç kata.gori 

üzerinden yapılacaktır. 
1 - 14 yaşına kadc.r (1.j dahil) 
50 metre serbest, 50 metre sırtüs

tü. 50 mctdc kurbağlruna. 4 x 50 bay
rak yarışı. 

2 - ıı, - 11 ya.Jına kadar (17 da· 
kil) 

100 ve 200 metre S€rbest. 100 met· 
re s1rtüstıi, 100 metre kurbağlama, 
·1 100 bayrak yarışı. 

ATLA.MA: 
Umumi üç metre tr:ımplan 
BAYANLAR 1Ç1N: 
1 - 14 yaşına kadar: 
50 metre serbest, 50 metre sırtu.stü, 
50 metre serbest, 50 metre sırtüstlı, 

50 metre kurbağlama. 
2 - 14 tem yukarı: 
100 metre sebcst, 100 metre srrtUs· 

tü, 100 metre kurbağlama. 4 x 100. 
3 - ı 7 ycışmclan yıı1.,"(1.rı: 
100, 200. 400 metre serbest, 100 nıct 

re srrtüstü, 200 metre kurbağlama., 

4 x 200 bayrak. 
ATLAMA: 
Üç metre tramplan. 
Müsabakaya girme serbe.sttlr. Arzu 

edenler 24-9-938 cumartesi akşamı· 
na kadar halkevı spor §ubesine veya. 
Heybeliada plfıjına müracaat ederek 
kaydolunmalarnu rica ederiz. 

Kazananlara 1, 2, 3 üncülere Halke· 
vinclcn diploma ve en faz.la puvan alan 
takıma kupa verilecektir. 

Bir müsabık bayrak ve atlamadan 
başka ancak iki yarışa iştirak edebilir, 

Çürük çorap imalile 
mücadele 

Çürük !;'.Orap imaline son vermek Ü" 
zere başlanmt§ olan çalışmalara ehem
miyetle devam olunmaktadır. 

Dün öğleden sonra milli sanayi bir
liğinde bütün çorapçıların iştirakile 
fpgpkld il t>rl tm lrntrnı .,,.,,.;ı,.,,.,.,; ;ı,.,.,,.; 

bir toplantı daha yapmıştı. 
Bu toplantıda sanayi umum müdürü 

B. Reşat, birlik umumi katibi B. Ho: 
lit Güleryüz, sanayi müfettişlerinden 
bir kaçı hazır bulunmuşlardır. 

İki saatten fazla süren bu toplantı· 
da. çürük çorap imaline bir an evvel 
nihayet verilmek için alınmış olan ka
rarların derhal tatbike geçilmesi Ur.e
rinde görüşi.ilmUş. çürük kadın çorap· 
ları almak surctile erkeklerin bUtçele· 
rinı sarsan bu vaziyetin önline geçil -
mesi için bazr müesseselerin zararına 
da olsa yeni tedbirler alınması karar
lıiştırılmıştır. 

ll:{oton encümeni. bu hafta içinde 
tekrar toplanacakt~. 

Siyasi görüşler 
(Baş tarafı ,2 de) 

ri çok sever. Kral Borisin bir lokome>o 
tif idare cttigini işitmeyen kaldı mı? 

Kralm şöhreti kadar Kraliçe Covan
na (Bulgarların verdiği isimle Yoanna) 
da halk :-ırasında meşhurdur. Kraliçe 
Covanna İtal) an Kralı HI ncü Vittcre 
Emmucl'in dördüncii çocuğu.dur. 

Covanna Kralla 20 teşrinie,rvel 1930 
da evlenmiştir. 1933 de bir kız çocuk.. 
lan dünyaya geliyor ~e daha o sene ço. 
cugu Sofya p:ı.rklannda herkes görü.. 
yor: Tatlı halli, dikkatli bir bay, içinde 
küçük bir çocuk bulunan küçük araba
yı sürmektedir. 

Yine o zaman Kralın bir gün Krali
çe Covannadan bahsederken sadece 
"karım,. dediğini duymuşlardır. Kralın 

'kans:ndan böyle sade bir şekilde bah
setmesinde, halka yaklaşmak =çin ya. 
pılmış sun' bir hareket yoktur. Kralın 
böyle deyişi, kendisini herkes gibi bir 
adam görmek zevkidir. 

Kral Bcris çok dil bilen bir adamdır. 
Bilhassa fransızcayı çok iyi konu§ma. 
sı herkesi biraz hayrete düşürür. Kral 
bunu bizzat şöyle izah ediyor: 

- Halkın hayatına tahsis ettiğim za. 
manlar haricinde en fazla fransu:ca ko. 
nuşıuum da ondan ... 

Biz Fransızlar buna hayret ctmiyo· 
ruz. Çünkü Bulgar Kralı III ncil Boriı 
bir Fran!lrz Kralının torununun oğlu 

l değil midir?. Balmının annesi Kral Lui 
a Filip'in kızı prenses Klemantin idi. 





- -
lnhisçırlar U. Müdürlüğünden: 

I - Çeşitleri şartnamesine ekli listede yazılı ve klğıt ilzerine baatlmıı ya· 
•ve harf nUmunelerine uygun elmak prtile satm almacağı ve 11-8-938 
tarihinde ihale edileceği .iiln edilen 350 kilo harfin muhammen bedeli de
ltlfuildiğinden yeniden açık eksiltme ye konmUftur. 

II - Yeni tesbit edilen muhammen bedeli beher kilosu 2SO lrunJI heablle 
m lira ve muvakkat teminatı 65.63 liradır. 

m- Eksiltme 5-10-938 tarihine rastlıyan çarpmba gUntl eaat H te 
Ka.bataşta levazım ve mübayaat oubesindekl almı komisyonunda yapılacak 

tır. 
IV - Şartnameler paruız olarak her gtın llıÖztl geçen 1t1beden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gUn ve saatte ytlzde 7.5 güven· 

me paralarile birlikte yukarda e.dI geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. 
(6642) 

I - şartnamesi mucibince Eski§ehir başmUdilrlUk binasmda yaptmla
eak kalorifer tesisatı işi 1-9-938 tarihinde ihale edilemediğiaden yeniden ve 
pazarlık l"'"·!ile eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 2833.49 lira ve muvakkat teminatı 213 liradır. 
III - Pamrlık 23-9-938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 10 da Ka· 

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

Ye mubayaat ş-qbesile Eskişehir başmüdürlüğünden alınabilir. 
V - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 gUven· 

me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(6183) 

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

E!Jkteırin/938 tarihine rasthyan cumartesi g\inil saat 11,30 da kapalı zarfla ah1!· 
bak Uzere münakasaya konulmuftur. 

2 - Muvakkat teminatı 4007 lira 23 kuruı olup prtnamesi her gilıı komi8· 
f'Olldan 276 kurut mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayıh kanunun tarifatı dahili.İıde tanzim edecekleri ka· 
falı teklif moktuplarıru en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Ka· 
tmıı>aıada bulunan komisyiln baıkanhğı ru. vermeleri. (6338) 

l - Şartname ve projesi mucibince Gaziantep barut deposunda yaptırıla· 
ealt bekçi evi inşaatı ve depo arazisinin tel örgU ile çevrilmesi iti 25-8-938 
tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ve pazarlık usulile eksiltmeye kon. 
mUftur. 

ll - Keşif bedeli bekçi evinin 1864. 96 lira tel örgU işinin 248.26 lira ki, oe.. 
man 2113,22 lira ve muvakkat teminatı 158.49 liradır. 

m - Eksiltme 24-9-938 tarihine rastlıyan cumartesi gUntl 1&1.t 11 de 
Kabataşta levazım ve mubayaat ıubesi alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 11 kurut bedel mukabilinde inhisarlar leva· 
IDll ve mubayaat ıubesile Gaziantep bqmUdilrlilğllnden almabillr. 

V - isteklilerin pazarlık için tayin edilen giln ve 1&&tte yüzde 7,5 gllven· 
me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona. lstanbula gelemfyecek 
taliplerin de Gaziantep BqmUdürlUğünde mtltepkkll komisyona mtıracaatl&. 
n ilin olunur. (6246) r 

D ... :vtec De1n1ryo/.·arı ve Limanları iş/pf-nt' 

L'murn idaresı ilfı,,/orr 

24 saatten fazla devam edecek nakliyatta tam vagon hamulesine tAbi hay• 
van vagonlan mal 88.hiplerinin talebi üzerine Yerköy istasyonunda hayvan· 

Jarm dinlendirilmesi için katarlardan ıfesilebilir. Mola şartlan için istasyonlara 
müracaat edilmelidir. (3783) (6617) 

Muhammen bedeli 8140 lira olan 74.000 kilo muhtelif ebatta yuvarlak 
demir ile lama demiri 7-10-938 cuma giintı saat 15 de Haydarpaşada gar 
binası içindeki satınalma komisyonu tarafından kapalı zarf usulü ile satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istlyenlerln kanunun tayin ettiği vesaik ve 610 lira 50 ku
ru.şluk muvakkat teminatlarile teklif mektuplarını muhtevi zarflarını eksilt· 
me gUnn saat 14: de kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait eartnameler Haydarpqada gar binasındaki komisyon tarafın· 

dan p&ırasız olarak dağıtılmaktadır. (6624) 

Alemdar Sin ... a11 

1 - Vala dalgmı 
2 - Karanlıkta uçuı 

"KURTULUŞ,, 
Biçki ve Dikiş dersanesi 

Mildireal: Mm. Papuyan 

Haftanm 4 cUnUnil 'kadınlara cUnde 
flçer aut Franıu: uauliyle biçki ve dikit 
dersi tedris edilir ve 4 ayda Maarüçe 
muaaddak diploma verir. Ferik8y Te
peilstil 116 No. Papuyan apartımanı. 

Istanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisvonu itinluı 

Birinci muhabere alayındaki muha· 
bere malzemesinin bakım ve tamiri l· 
çin !Uzumu olan sabun, bez, pamuklu, 
bez, neft, kaol vesaireden ibaret olan 
13 çeşit tathir malzemesi satm alma.
cağından pazarlığı 21 eyltll 938 çar
pmba günü saat 14 de Fındıklıda ko· 
mutanlık satın alına komisyonunda ya 
pılacaktır. İsteklilerinin belli gün ve 
saatte gelmeleri. (6625) 

• • • 

Yalmz evinizde deill 

Cebinizde bile 

BiR ŞiŞE 

NERViN 
BULUNMALI 

Uyln1111zlak - Sinir afnlan - A..W 
Olrıiiriikler - S.ygmbk - Batdönme
si - Çarpmtı n sinirden ileri gelen 

bütiin nhataızLldan 

iyi eder 

ihale gUntt talibi çıkmayan Haydar-

paşa hastanesinin senelik ihtiyacı o. Teknik Oku 1 u 
lan 12775 tane yumurtanın pazarlık· Müdürlüğünden : 
la ihalesi 24 eylfıl 938 cum&rteii gilnil Tahmin fiyatı ilk teminat 
saat 9.30 da yapılacaktu-. Muhammen Cin8l Lira Lira K. 
tutan 319 lira 38 kuru§tur. tık temi. Flzlk lletlert 98 •889 366 63 
natı 24 liradır· Kimya lletlerl 38 4131 809 83 
Şartnamesi her gUn komisyonda Dolap, resim, masa ve ta.burell 3 4990 374' 25 

görillebilir. isteklilerinin ilk teminat Okulumuza satm alınacak olan yukarda yazılı malzeme Uc ayn prt.ııamr 
milbuz veya mektupla.rile 2490 sayılı de ihaleleri yapılmak Uz.ere 2&---&-938 tarihine raatlıyan pazartesi gQnU ma 
kanunun 2 ve 3 ünctı maddelerinde ya· ile saat 14, 14.30, 15 de açık eksiltmeye konacaktır. 
zıh vesikalarile beraber belli gUn ve isteklilerin p.rtııameyi görmek ve ilk teminatla.mu yatırmak tızere ekallt. 
saatte Fmdıklıda komutanlık satın al· meden bir gün evveline kadar Yıldızda bulunan okulumuza ve eksiltme gtıntl 
ma komisyonuna gelmeleri. (6458) de 2490 sayılı kanun ile eartnamede yazılı belgeleri yamlarmda bul~dmmak 

• • • suretile eksiltmenin yapılacafı GUm.U,suyu Yüksek mühendis mektebi muha.. 
thale gflntl talibi çıkmayan Gtlmfte. sebesindekl satmalma komisyonuna gelmeleri. (6277) 

suyu hastanesinin 11enellk ihtiyacı o- ·--------------------------
la.ı 17000 tane yumurtanın pazarlıkla 
ihalesi 24 eyl& 938 cumartesi gUntı 
saat 10 da yapılacaktır. Muhammen 
tutan 425 liradır. tık teminat! 32 ll· 
radır. . 
Şartnamesi her gfln komisyonda F 

rtllebilir. lısUklilerinin ilk teminat 
makbuz veya mektuplarile 2490 sayı
lı kanunun 2 ve 3 Uncll maddelerinde 
nm1ı ~ beraber be1U gb 
ve saatte Fmdıklıda komutanlık satın 
alma komilyoİıuna gelmeleri. (6459) 

• • • 

Jandarma Genel Komotanlılı Ankara 
Satınalma Komisyonundan ı 

1 - M:Ustaldl j&nda.rma tabunı ihtiyacı için satın alınacak aıtıretı mikta. 
n alım usulil ilk ttm>inat ibate tarihi apğıda gösterilmigt1r. Bu alıma alt 
p.rtname parasız komisyondan alınabilir. 

2 - Eksiltmeye girmek iatlyenlerin kapalı zarf ekalltmesl için p.ıtnamr 
sinde yazılı belge ve ilk Wrıinat makbuz veya banka mektubu içinde bulun. 
duracaktır. Teklif mektubunu. en PO vaktinden bir saat nvel komJ8)'0ııa ver
mel~ (3684:) (6f05). 

TahmJn bedeli lDc tendnat Elmlltme ihale T. O. 
multı Saatt 

ihale g11ntl talibi çıkmayan CataL Sığıretl 
ca müstahkem mevki komutanlığı bir-

kilo 
15000.25000 

kurut Lira K. 
30 1562 so Kapalı art 1-10-038 

eumarteıd aat 10 
likleri ihtiyacı olan 7500 kilo kuru so. 
ğanm pazarlıkla ihalesi 24 eyliil 938 
cumartesi saat 10.30 da yapılacaktır. 
Muhammen tutan 525 liradır. 

nk teminatı 40 liradır. Şartnamesi 
her gün komisyonda görülebilir. İstek· 
lilerinin ilk teminat makbuz veya mek· 
tuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı vesikalarile 
beraber belli gtın ve saatte Fmdıklıda 
komutanlık ıatm alma komisyonuna 
gelmeleri. (6460) 

Orman Koruma Genel Komutanlığından: 
İstanbulda Sirkecide yaptmlacak olan Ormaiı koruma ambar binası in. 

patı yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 2581' 
lira 58 kuruş ve ilk teminatı 1936 liradır. Eksiltme ve ihalesi 23 eylf11 938 
cuma günü saat on birde İstanbulda Tophanede 176 numarada Orman koru· 
ma genel K. amban binasmdaki satmalına komisyonu tarafından yapılacak.. 
tır. Buna ait keşif, plan ve ıartname ler Ankarada orman koruma genel 
komutanlığı ile lstanbulda mezkllr ambardaki satmalma koınisyonunda. 
dır. İsteklilerin 2490 sayılı kanun& tevfikan teklif mektuplarını ihale. saatin· 
den bir saat eweline kadar komisyona vermelerl (3536) (6129) 

• KURUNun kitap f"kllnde roman tefrlk&al - ......................... q 
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Dr. Necaeddin Atasagun 
Sabahlan 8,30 a kadar Ye akpm. 
lan 17 ,20 de Uleli Tayyare Apr. 
2 nci daire No. 17. Okuyucuları-

------ mızdan para almaz. Tel: 23953 
temel herhangi blr itirafı tesblt etmek tızere Con 
:l'rim'in dairesinde bulunan bir dlktafona mlkro
lon raptederek tertibat aldı. 

• • • 
Nlgel Pratrlç, kapana kısılmış bir hayvan gt

~t Uç aşağı, beş yukan odasında dolaşıp duruyor
du. Bir yumruğunu öteki avucu içine vuruyor, hır
llndan ne yapacağını bllmeyordu. Yazı masasın-

4an başını kaldırmayan Mark Peters şu tavsiyede 
bulundu: 

- Allah aşkına sUkftnetlnl muhafaza et! 
Pratrlç bir IA.hza durdu ve ortağının yüzüne 

dik dik baktıktan sonra: 
- SUkfınetlml muhafaza edeyim. Bunun söy

lenmesi kolay. Elimden geldiği kadar sükftnetimt 
muhafaza etmeğe çalışıyorum. Fakat kolay değil. 

Pratrlç bundan sonra kapıya doğru gitti. Ka
pıyı ac;tı. Dışarı baktı. 

Dışarda bekleyen sivil memurlardan birine 
bir şey söyledi. Kapıyı kapadı ve tekrar yazı ma
sasına doğru yUrUdU: 

- Ha.IA. neden gelmediler? diye sordu. 
Peters saatine bakarak: 
-Canım o kadar acele etme! Skotland Yard'a 

telefon edeli henuz ıeklz dakika oluyor. 
- Kreyvlnin bundan haberi var mı? 
- Hayır, kendisine söylemedim. Ona söyleyip 

de alntrlenmeslnl ve btıtUn dlln7a71 altüst etmeıf· 

nt hlc; sevmeyorum. Onun yilzündeki korku, zaten 
kendine yetiyor, bize disiplin llzım. Onu herhangi 
bir şey pahasına bozmak istemem. 

- Haklısın! Sen zaten dalma haklısın! 
Pratiç bu söztı söyledikten sonra, tekrar aşa

ğı yukarı dolaşmağa başladı. 

Pencereye geldiği zaman karşıkl duvarda bir 
gazete UA.nı görülüyordu. UA.nın başlıca kelimeleri 
şunlardı: 

DELİ KAÇAK HALA YAKALANMADI. 

Pratrlc; uzun zaman bu na.na baktı. Sonra, or
tağına dönerek sesinde, hiç tablt olmayan bir çeşni 
Ue: 

- Bu adam insan değil, dedi. 
Bu sırada kapı vuruldu ve Mark Petersln sek· 

reteri icerl glrdl. 
- Müfettiş Ren Ue komiser Llt geldiler. 
- Buyursunlar. 
Peters, polis Amirlerine yer gösterdi. Sonra, 

parmak izi bırakmamak üzere önündeki kft.ğıt ma
taslyle bir tashih provasını aldı ve polis mUfetlşlne 
uzattı. 

Polis mtıfettişi bu klğıdı alarak dikkatle bak• 
tı. Bu kllıt, Eko gazetesinde çıkacak havadisle
rin, basılmasından evvel, musahhihler tarafından 
c:ıkunan provalarındaa biriydi. 

'Ozetlnde eu c11mleler okunuyordu· 

-,_ 
ftl -a. 
ıa .... ·-~ 

latanbul Asliye Mahkemesi Altuıeı Ha• 
kuk Dairesinden: 

Arşagül tarafından Samatyada Yalı te. 
narında Kumsal sokak 7 sayılı evde otur
makta iken halen ikametgAhı meçhul Yu
van aleyhinde açılan neseb davasının icra 
kılınmakta olan tahkikatında: müddaley
hln ikametgAhının meçhuliyetlne binaen 
tahkikat için tayin kılınan lfinfin on hef 
lfin müddetle ilAnma ve davetiyenin mah
keme divanhanesine talikine karar verile
rek tahkikat da 20-10-938 perşembe saat 
9,30 a bırakıldılından adı ıeçen Yuvanın 
yevmi mezkörda mahkememizde hazır bu
lunması lüzumu tebliit yerine gt'lçmek üze
re llAn olunur. (V. P. 2613) 

• ~rzı 
Vavuz Sezen 

Parla Kadın, Erkek Terzilik 
Ak adem ilerinden diplomalı. 

Beyotlu-Parmakkapr 113 Ga,.. 
ret apartımanı 1. 

Sahibi: ASIM US 
Neıriyat Müdilrli Refik A. SevencU 


