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SAYISI HER YERDf 

1QQPARA 

Çekoslovakqa, Südet arazısının Almanqaqa ilhakı 
hakkındaki noktainazarını Londraqa bildirdı 

Çek jandarnıalariyle Alma 
hudut muhafızları çarpıştı 

17 Alman askeri yaralandı 
AOmanyca<dlcak.D Sl\lı<dletoer Çek 
toprakDarona lhll\lı<elb!lnil ettöDer 

Macar Başvekili ile Harieiy 
Nazırı Almanyaya giderek 

Çekotlovakyada lekalliyetlerle meskun olan yerleri ~öateren harita 

Ataıar,· 

J o r j arasında 
Ankara, ZO (A.A.) - Prens 1 

Connaught'un vefatı mUnasebe-' 
tiyle, Relstcumhur Atatürk ile 
lngutere Kralı Altıncı George 
arasında aşağıdaki telgraflar te-
ati edllmlşUr: 

Maj~ste Altıncı George 
J..ONDRA 

)fajestenlzln prens Arthur de 
Connaugbt'un şahsında uğradığı 
zfyaı büyük bir teessürle haber al• 
dun. l\latemlerine bütlln samtml· 
yetimle iştirak etmekte olduğu· 
ma inanmalarını ve en derin tazl· : 
yelerimln itadeslnl kabul buyur-1 
malarını Majestelertnclen rica 1 
e<lerlm. 

K.ATATfJRK 

TllrJdye Rclslcu.mhunı 
A'S'KARA 

Prens Artbur de Connaoght'nn 
mllesslf vefatı mtlnascbetlyfe gön• 
derll~n teesstlr mesajmızdan fev• 
kalAde m8teha.ssls olarak, llltof· 
kAr tazlyclerlnlze blittln samimi· 
yetimle teşekktlr ederim. 

GEORGE 

............... ·------···--··-···--·---
Et Fiatleri 
yüksel1i 

Kıvırcığa konan azami 
fiat kaldınldı 

Kasapların belediyeye vaki olan mil· 
racaatlan lktısat mUdürlüğil tarafın
dan esaslı bir surette tetkik edilmiş. , 
et fiyatları üz.erinde değişiklikler ya· 
pılmasına lilzum. görülmüştür. 

Dağlıcm toptan azamt fiyatı 35 
ten 37 ye, karamanm 33 olan toptan 
fiyatı 35 e ~ıkanlmıştır. 
Dağlıcın perakende olarak azamt fi

yatı 40 kuruştu bu 42 kuruşa. Ka.ra
Sonu: Sa. 6, SiL 1) 

••. . ı· . . 4tlu.ıssn ınırun 

dünkü nutku 
ltalya şimdi kendf

slnden korkulmasını 

Tercih ediyor 
Roma, 20 (A.A.) - Stefani ajansı 

bildiriyor: 
Gorizia'dan gelen ve büyük harpte 

birçok muharobelerin cereyan ettiği 

ımntakamn gehir ve kasabalarından hal. 
kın alkrılan arasında geçen Musolini, 
Udine gelmiı ve gebremanetinin bal. 
konundan bir nutuk söylemiştir. 

İtalyan başvekili on altı sene evvel 
ltoma Uzerine yilrüyüı ipretini bura. 
dan verdiğini hatırlattıktan aonra. 

(Sonu: Sa 6, SD. 3) 

Nafıa Vekili 
Ali Çetinkaya 

Memleket dahilinde büyük 
bir tetkik seyahatine çıktı 

Hitlefle görüştüler 
Macaristanın Almanya ile birlikt 

hareket ettiği anlaşılıyor 
...... * i4WWW 

Bir Çek askeri 

Prag, 20 (A.A.) - Çeteka ajansı 
bildiriyor: 

~olonva Sefiri 
Hitlerle görüştü 
Çekoslovakyada Lehli.er.e 

meskun olan ciezin arazisin·n 

Lehistan 
ilhakını istedi 

Polonqalı qönüllüler 
Çek hududunda toplandı 

Dün gece Almanyadan gelen silihlı Varşova, 20 (A.A.) - Ga.7.eteler hu- Varşova, 20 (A.A.) -Pat ajans 
çeteler Çekoslovak hudutlarına ta.ar susi nüshalar çıkartarak, Polonyalı gö bildirdiğine göre, Katovicede bee 
nız etmi§lerdir. Çeteler evvel! gümrü· nüllil müfrezelerin hududu işgal etti· nUmayi§çi bir miting yaparak """'k 
ğe sonra postaya saldırmışlar, niha- ğini yazıyorlar. lovakyadaki Polonyalıların bul~u 
yet nahiye binH.Smı işgal etmeğe teşeb Kurjer Poranny, bu tedbire Çekler c· · takas 
büs etmişlerdir. ıezın mın mın Polonya.ya ilh 

Çe
k! tarafından hudutta yapılan askeri ha- m istemişlerdir. 

er bir zırhlı otomobilin himaye- zırlıklar üzerine müracaat edildiğini v 
sinde hareket eden bir J"andarma müf· . ar§Ova, 20 {A.A.) - Pat aj tasrih eylemektedir. 
rezesi, bir bölük asker ve polis kuv (Sonu: Sa. 6. sa. 
vetlerile muharebeye iştirak etmişler- --:=::----:------------~----=-~::J 
dir.A.c;kerıerdenvemallyememurıa.rm Yenı• den 19 bu•• yu•• k 
dan 6 ki§i yaralanmıştır. Mütecaviz· Ü 
!erden de bir kaç kişi yaralanmı§ ise 

de yaralılar Alman arazisine nakledil- ş ı· ı e p 1 mişlerdir. Mütecavizlerin Südet AI· 1 s m a r a D) l." o r 
man lejyonuna mensup olduklan an- J 
!aşılmıştır. Hali hazırda nahiyede sü· - -
kfınet hilküm sürmektedir. Jandarma 
takviye kıtalarile askeri müfrezeler 
siperler kazmışlardı. Ayni gece zar-
fında dördüncü bir taarruz daha vır
kubulmuş ur. Marchendorf mmtaka· 
smda K1einenupa gümrük binasına a
teş verilmiştir. 

(Son11. Sn. 6, sn. 1) 

izmir fuc rı 
kapandı 

Gezenlerin yekunu bir 
milyonu geçti 

(Yazıaı 6 ıacıda) 
Etrliık wpuru ( 

{Yamı 7 inci 8GJ/fti411J 
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Avrupanın istikbali için 
2-KURUN 21 EYLOL 

işacetlec: 
....._..,, - WWWi -...... 

Harp 
Yazan: Sudrl Ertem büyük bir tehl i ke • • 

insanların her vak:t korktuklarım 

.Syfo<li1:1cri, fal;:ıt dillerinin i:Cr~ına 

ra~r.1e:ı zo.man z:ır:ı:ın çetin bir şevk· 
le yoluna hayatlarını verdikleri harp 
endişesi günlcn.iir Avrupa krtasıncla 
bir hayalet gibi .dolaşıyor. 

Her memlekette ekalliyetler istiklal isterlerss Avrupanın 
haritasını yeni baştan yapmak icap edecek 

Büyük harbin fac:alarını t-ıtmış o· 
tanlar b:ıbalarım. çocuklz.nnı, kardeş
lerini. yaşadıkları yerleri, harap o~an 

ıehirlc ri, kaybecl:len kıyr..lctleri bir 
korkulu rüya e ibi hatırlıyo.l:1r. 

Kab:.ısların birbiri ard•nca raksetti· 
ği Av: t!pa h::rit.."'.SI ceh!i: t :çincledir. 

Kcr:.unun mantığı clınaz. Eiihassa 
sinirler: bozuk, hayatı nizar.-::ız bir 
dünyacia 'korkunun panik halini alına· 
ıı ela da ima mümkündür. 

tnsa::ı korkuya tutulduğu zaman bu· 
nun G::beplcrini manhkla tahlil ede· 
mez. ral:at korkuya 8ebcp olan hadi" 
ıe aklı:dim için daima bir t etl;ik r.ıcv· 
ıuudur. 

Avrupa.da korkunç hayaleti hudut· 
fardan hudutlara haber veriyorlar. O, 
kfill Tum kenarında gözül:üyor, kah 
Ren boylarında ... Fakat Asyada Mavi 
nehi::- boylarında bir hakikat olan harp 
Avrup~ :la bir rliyadan daha başka bir 
ıey değildir. 

Harp. bir vakıadır ve bir hakikattir. 
Bir hakikatin ortaya çrlana5r, suyun 
buz elması, odl.lnun kiil olmasr gibi 
birtakım sebeplere, şartlara bağlıdır. 

Harp büyük amai stokların hudut
tan arkasından inmesi ve hudutlann 
destildyetini kaybetmesile patlar. Ya· 
but açların mesut ülkelere göz diktr.e-
1.eri ile hararetlenir, büyük bir iştiyak 
halini alır. 

Fakat ne hudutların elastikiyetinin 
ppuvermesi, ne de gözlerin saadet 
Dlkelerine çevrilmesi .durup dururke.1 
~akkuk edemez. 

Harp para ite, 
1 Orda ile, 
, Haın madde ile, 

Stok harp sanavii ile vaoıhr. 
Bunlara sahip olmayanların harpten 

bahsetmeleri ancak edebiyattır. 
Esasen harbin sık sık konuşulduğu 

rrlerde harp olmaz. 

Sadri Ertem 

Misafir bahriyeliler abideye 
çelenk koydu 

Limanımızda misafir bulunan lngi
!lz filosu amirali dün bir ·deniz krtasi· 
le birlikte Ciimhuriyct abidesine ge 
lerek meraeimle çelenk koymuştur. 
Akşam Ustil, lngiliz maslahatgüzarı 

~. M:;rgan tarafından amiral ve subay
lar şerefine Beyoğlundaki İngiliz ~
~faret binasında bir çay ziyafeti ve· 
tilmiştir. 

Jıı Bt ziyafette §ehrlmizdeki İngiliz ko· 
!onisi de davetli bulunuyordu. 

Dün İngiliz gemilerini birçok kişiler 
ryaret etmiştir. 

Fransız:ca Parisuar gazetesinden: 

Bitlerin ne istediği hakkında ya4 

va.§ yavaş fikir edinmiye başlıyoruz.. 

Hitler . tabii evvela Südetlerdeki ta· 
mamile Alman olan kısımların Alman· 
yaya illıakını, geri kalanlar için de 
milld!er arası kontrol ı . altında bir re
yiam yapılmasını istiyor. Buna mu· 
kabil, beş devlet, Almanya, Fransa., 
lııgiltere, ltalya ve Rusya yeni hudut· r 
ları teminatları altına alacaklar. ~. · <ı;~ i/J·. 

DrJıa doğrusu, Çekoslovakya artık . · 
sadece bir seroost hükumet olacak. Ya :.· · 
ni, Çekoslovakyanın kendine mahsus · 
bir hariri siyaseti olmıyacak, Rus;:ya • 
ve Fransa ile olan iltifaklarmı boza
cak, küçük anta:nottaki rolünü terkede
cek. 

Bunun ne neticeler vereceği l§ikRr, 
Almanya. sadece vaziyeti icabı ile, or- 1ltl/u ııl' kafrmrıa 5.00() .!/erlin ttnatfl'ılilı>n 
ta ve şarki Avrupanm anahtarını elin· lle11la1111 lıir konuşmadan sonra yanyana •• 

de tutacak. Çünkü daha şimdiden A· 
vusturyaya yerleşmiş bulunuyor. nıonya kazanmasına razı olamıyorlar. 

!!itler, bu taleplerine sebep olarak, 
Çeklerin Bohemyadakl Almanlara tat 
bik ettiklerini. onların da bilhassa. 
Henla.ynın son beyannamesi üzerine 
Alma.nyaya ilhak edilmek istediklerini 
ileri sürüyor. 

Fakat bu vaziyetlerden kurtulmak 
kabil değil mi? Buna kimse inamnak 
istemiyor gibi. Yalnız Mister Çember
layn orada müzakereye girişiyor. MU· 
zakereye giri§thni de anlaşma imkanı 
vardır. 

Bu mUza.kerelerin iyi bir netiooye 
varması için de Paris ve Londra.nm 
elele yürümesi lazım. 
Fakat Londra Parise müracaat etme-

den evvel Parisin, ne yapmak istedi· 
ğini bilmesi lazımdır. Aksi takdirde 
yine zararlı çıkarız. 

Fakat bu iddia acaba tamamile sağ
lam mı? Hiç zannetmeyiz. Bugün öğ
rendiğimize göre Südet Almanlarının 
şefleri arasında ihtilat varmış, bazı
ları ilhak istiyorlarmış, bazıları d& 
mesela. senato azasından Fraınk gibi 
Çekoslovakyadan ayrılmak arzusunda 
değillermiş. 

Hitler taleplerini hak ve adalet na· ÇÖRÇİL NE DİYOR! 
mma. ileri sürüyor. Fakat adaletin i· İngiliz siyasilerinden Vinston 
ca.plarmdan biri de biltiln fikirleri göz Çörçil de ayni gaz.etede neşrolu• 
önünde bulundurmaktır. na.n bir makalesinde Almanya.nm 

3Ul.lt:ıc. Aiınıı.nlarınaan sonra ışte şım· son cıerece silö.hlanmrş bulunma .. 
di de Lehler ve Macarlar ayağa kal· sının vaziyeti blliıbütün vahim bir 
kıyorlar. Vareova gazeteleri Tesende- şekle soktuğunu söyliyerek diyor 
ki ekalliyetler için kendi idarelerine 
kendileri sahip olmak hakkını istiyor
lar. Budapeştcde Macar ekalliyetler! 
için ayni hakları istiyor. 

Demek Çekoslovak hükfuneti tama
mile parçalanmak tehlikesi karşxsm

da bulunuyor. 
Kim bilir bu parçalanmadan sonra 

daha nerelerde ayni vaziyet husule ge· 
lccek ! Ekalliyetler yalnız Çekoslovak· 
yada değil kit 

O zaman bütün Avrupa haritasmm 
yeni baştan yapılması lazım gelecek! 

Bu, istikbal için büyük bir tehlike 
teşkil ediyor. Bugün heAes kendi va
ziyetini mlldafaaya bakıyor. Almanya 
bunu kendi::ıe bir nüfuz ve itibar me
sele3i yapıyor. Pra,.,. kendi kendisinin 
ölümüne karar vermek istemiyor. Di· 
ğer devletlerden Almanyanm hege-

ki: 
Almanya büyük mikyasta seferber 

edilmiş bulunuyor. Donanma seferber 
edilmiştir, hava kuvvetleri hazır va· 
ziyettedir, kara ordusunun da Uçte i• 
kisi harbe hazır bulunuyor. 

Memleketteki iktısacll ve sttıal vazi. 
yet te harp vaziyetine çok benzemek· 
tedir. Nasyonal sosyalist ida.re şefleri 
memleketlerine bir takım za.rurdleri 
kabul ettirdiler. Bunlar, sulh zamanm· 
da hiç görUlmemiş geylerdir. 

Bu hld şeraitin daha uiUn müddet 
devam edeeeği zannolunamaz. Bu va· 
ziyetin ya bir netice vermesi veya or
tadan kaldırılması l~dır. Kış geli· 
yor. Teşrinievvelin on beşinden sonra 
havaların çok fena gitmesi ihtimalı 
vardır. Binaenaleyh, bu hazırlanrr.ış 
kuvvetlerin bir harbe atılmaları veya 

ı·nevey- Hines davası 1 
Ba.~Uddeiumu.minin bu sözleri din· 

leyiciler arasında bUyük bir tasvip 
hareketi ile karşılandı ve bu tasvip ha
reketi o kadar gUrUltUlU oldu ki. mah· 
keme reisi. Pekora sUk\ltu iade etmek 
için müdahaleye mecbur kaldı. Bu sı· 
rada Devey ile Striker arasındaki mü
nakaşa adeta bir kavga şeklini almış· 
tı ... 

c:::::s 9 -

Çok garip bir ben-
zerlik iddiası! 

Şimdiye kadar Deveyin Hines aley· 
de mahkeme huzuruna. çıkardİğı 
itler hemen umumiyeee Nevyork 

sözlerine itimat edilemiyeceğini 
·ye silrerek mildafaatta bulundu. 

mukabil Devey, maznunlardan 
:~ ııahitlerin, bilhassa Veinbergin 
~ea ile Duç ~ulç arasında sıkı bir 
'l'&brta bulunduguna dair söz!erini he· 
'iap defterlerindeki kayıtlar il~ tatbik 

ek iddialarını teyit eylemi§ti. 
Bundan sonra sahneye Jon Kürl 
~- Jon KUrf, Nevyorkta Demokrat 
Partlsl teşkilAtmm Hineateıı sonra 
plen yllksek gahsiyetlerinden biri i
jtl ki, 193f eeneslnde istifa ederek bu 
:nzlfeslndeıı çekilmi§ti. Şahsı Nev
fDrkta. iyi ta.nmm13 insanlardan bulu· 

nan J on Küri de Hines aleyhinde şa
hadette bulundu. 

Jorj Veinbergin hiçbir me.suliyet 
tehlikesine maruz kalmaksızın polisler . 
ile giderek suç şeriklerinin tahliyesi 
için kendileri ile pazarlık ettiğini an· 
lattı. 

Jon Küri tarafından yapılan bu şa· 
hadetler Hines tarafından yine şiddet
le reddedildi. Avukat Strikcr dedi ki: 

- Jon Ktirinin Hines aleyhindeki 
şahadeti makul olamaz. ÇUnkil kendi· 
sinin parti içinde düşmesine, vazife
ainden çekilmesine sebep olmuştur.,. 

Devey bu itiraza cevap verdi: 
- Jon KUrinin şahsiyeti asla tenkit 

olunamaz. Bitaraflığı bütün Nevyork
ça malümdur. HUsnUniyetinden en kU· 
çille bir ~pbe bile edilemez.,, 

Bundan sonra Binesin tesiri altında 
olarak sekiz detektifin işlerinden uzak 
laştırılmış oldukları meselesi mevzuu· 
bahis oldu. Nevyork zabıta memurla
rı:ndan Gray ile Stiller, sonra yüzbaşı 
Vilyam Benetin ifadeleri alındı. Bu so 
nuncu ~ahit loterya oyunu Uz.erinde 
zabıta vazifesi görmekte olan on altı 
memurdan on tanesinin sırf namuska • 
rane ve dikkatli olmalarından dolayı 
bu işten alınmış olduklarını, uzun za· 
mandan beri bu memurların f aaliyetsiz 
kaldıklarını söyledi. 

Vilyam Benct dedi ki: 
- Bu sekiz detektif, hakikaten çok 

muktedir arkadaşlardan idi. Bunların 
offisten çekilmeleri hakkında komiser 
&lon tarafından verilen emri kendi· 
lerlne ben tebliğ ettim. Komi· 
ser Bolonun Hlıles ile olan mil· 
nasebeti mah\nıdur. Bununla beraber 
ben aek?z det.ektif e bu işten çekilme· 

l'arf h ml1nnkaş'·lları : 

Piri Reise dair 
FevzD 

Kurunun 13 eyltil 1938 tarihli nUı· 
hasında (Bahriye kitabını Piri Reis 
yazmad•) başlığı altında yazılan yazı · 

da bahsin ilim m~vı:uundan çıkarılarak 
şahsiyete döküldüğünü., saym arka.da· 
şım merhum Haydar Alpagut'un şere· 
fini ihlal edecek bir hale konduğunu 

ve ilmi hakikatin tahrif edildiğini gör· 
düğilı:n iç:.n şu satırlan yazmak mec
buriyetini duydum: 

1 - Konyalı Bay thrahim, kendisile 
ilk defa Beyazıtta görü~tüğümü aöy
lilyor. Evet, bir glin Beyazıt camii 
yanındaki Bay Mustafa Türkmenin 

evlerine gönderilmeleri ic;in müddei 
kısadır. 

Bu ltuvvetler eğer elle tutulur bir 
zafer ks.zamnadan dağıtıla.cak o1ursa, 
esasen :iı ba gimdiden tenkit eı!ılmek· 
te olan Nasyonal sosyalist idaresi is· 
tikbaline tesir edecek bir mağlftbiye· 
te uğramış olacaktır. 

Sözlerine inanılİr kimselerin söyle· 
diğine göre, bütün hazırlıklar evvelce 
tesbit edilen bir program mucibince, 
birer birer yapılmaktadır. Hudutlarda 
ki asker harekatı da. bu aym sonuna 
kadar tatbik mevkiine konulacak bir 
plan cUmlesinden sayılabilir. 

Çek cUmhuriyetinlıı kalbinde hayat 
ve hürriyet uğrunda çarpışmak için 
kati blr arzu bulunuyor. BiltUn hudut· 
lar, hatta Avusturia. hududu bile, e· 
min bir surette tahkim edilmiştir, kuv 
vetli ve sadık bir ordunun muhafazası 
altındadır. 

Naziler, hudutlardaki Çek müdafaa 
hatlarından içeri sokabilecekleri mo
törlü k1talarla, Pragı ve Çekoslovak
yanm diğer eski şehirlerini havadan 
bombardımanla, Çeklerin bütUn kuv
vet maneviye1erini bir iki gün içinde 
kırabileceklerini zannediyorlar. Fa
kat eğer hakikaten böyle dü&üntiyor-
1arsa. aldanıyorlar. 

Meçhulü tahmine çalışmak tehlike· 
11 bir iştir. Fakat eunu söyliyebiliriz 
ki, eğer Çeklerin manevi kuvvetleri 
tazyik ve glirilltU arasmda bozulmaz. 
sa muharebe düşmana zaman ba.kımm 
dan en aşağı Uç dört haftaya, zayiat 
bakımından en aşağı üç dört bin cana 
mal olacaktır. 

lerini bildirmezden evvel bu karara 
şiddetle itiraz ettim. Adamların hepsi 
nin de vazifelerinde ehil ve çok dik
katli olduklarını komiser Bolona. söy· 
ledim. Fakat fayda vermedi.., 

Muhakemede Hinesi Duç Şulç ile 
birlikte görmeğe şahadet etmiş olan 
adamlar da vardı. Avukat Striker bu, 
ıahitlerin yanıldıklarmı iddia etti: 

- Hlnes, hiçbir zaman Duç Şulç ile 
beraber göıiilınemiştir. Gördüm di· 
yenler başka bir kimse görmüşlerdir 
ki, bu da Larri Karneydir.,, 

Dedi. 
Binesin avukatı bu iddiasuu isbat 

etmek için eahısların tayinine ııa.hadet 
eden şahitlere sordu: 

- Larri KarneY diye bir adamı ta
nır mısmız?,, 

Bir otel direktörü, bir bokaör, bir 
metrdotel, bir seyis ile karnımdan lba· 
ret olan bu şahitlerin hepsi: 

- Hayır!,. 
Diye ceva.p verdiler. Bunun üzerine 

Striker, muzaffer bir tavır takınarak 
ve mahkeme azasına dönerek bağırdı: 

- Zannediyorum ki, muhterem a.za, 
siz dahi bu Larri Karneyi biç tanımı· 
yorsunuz! Fakat bilir misiniz, bu a
dam kimdir 1 Bu adam baş gangster 
Duç ŞulçUn muhafızıdır ki, asla ya· 

kitapçı dükk!nına uğradığımda Son 
poata muharrirlerinden İbrahim atlında 
bir .zatın ce;:J tarihimiz hakkında 

bazı noktalan öğrenmek istediğini ve 
bu hususta ona beni tavsiye ettiğini 

ve ne zaman tekrar görüşebileceğini sor. 
du. Bunun üzerine bir gün tayin ettim 
o gUn :aay İbrahim ile görüştüğüm 

vakit, Kemal Reia ve Piri Reis hak· 
landa tetkikat yaptığnu; Hammerin 
ve on<lan nakleden bazı muharrirlerin 
ıöylediği gibi Kemal Reisin bir dön
me değil i halis Türk olduğunu Ali ta· 
rihinin sayfalarında ilk defa olarak 
keşfettiğini s<syledi ve başka memb.ı 

sordu. 
Kendisine verdiiim cevapta Kemal 

Reisin Türk olduğunu ilk defa Bay 
Ali Rıza Seyfinin ortaya 'koyduğunu 

benim de (Türklerin deniz muharebe
leri) adlı eserimde bundan bahsettiği" 
mi söyledim. 

Böyle ilmi bir mevzu ilzerinde ça· 
Ir;ıan bir zata yardım etmeği sevdiğim 
için ricası üzerine Bay Ali Rıza Sey" 
finin Kemal Reis adlı kitabı ile bu hu
sustaki notlarır:u ıhtiva eden iki def· 
terimi bir haita sonra kendisine ver• 
dim. Fakat bunlan bana on beş güne 
kadar iade edeceğine ıö% verdiği hat· 
de ancak iki yd aonra g'ti aldım. 

Ben kendisinden hiçbir yazı. kitap 
velhasıl birşey almaduri: 

2 - Bu mevzu Uzerlnde bu ka.dar 
emek dök:nüşken, hatta bu hususta 
yazdığı eseri Külttlr Bakanlığına gön
dermişken: ben onun mesaisinden isti" 
fade ederek; hatta Kültür Bakanlığına 
gönderdiği eseri de görüp bundan da 
istifa.de ederek onun emeklerini önle
yecek surette bir kitap yazdığımı ve 
bu hususta mühim bir teşekkülün de 
yardımını kabul ve ne§rettiğimi ııöylU· 
yor. 

Bu sözlerin hiçbiri doğru değildir. 
Ben İbrahim Hakkıdan hiçbir yazı ve 
kitap almadığım ve onun yazdıklarını 
görmediğim gibi, Kültilr Bakanlığı da 
bana tbrahlm Hakknun gönder.eliği c· 
seri ne vermiş ve ne ~ göstermiştir. 
Ben bu mevzu üzerinde bir kitap yaz· 
mak için ne bir kimseye müracaat et· 
tim, ne de böyle bir te~bbil~te bulun 
dum. Fakat Uyesi bulunmakla iftihar 

(Devamı 7 ncide) 

mmda nayrılmaz!Buna(Deaon) diyo~ 
lar. Bu §ahit!erin Hines diye gördük· 
leri işte budur. Çünkü Larri Karney 
öyle bir adamdır ki, Hinese tamamile 
benzer. Maıt\mdur ki, bayatta her ada· 
mın bir ikinci betı7.erl vardır. Larri 
Ka.rney de Hineıdn benzeridir. BUtün 
bu dava Binesin böyle tesadüften 
mütevellit nefret Uzerine istinat edi· 
yor. Bunu b!Z isbat edeceğiz.,, 

Strikerin ortaya attığı bu benzer
lik iddiası her tarafta umumi bir hay
ret uyandırdL Zira müvekkili Hinesi 
şüpheden kurtarmak için ileri sürdüğU 
bu iddia bilAkis daha ziyade §ilphele· 
ri arttırdı. 

Devey, bu benzerlik iddiasına karw 
tsa.dece omuz silkmekle iktifa etti. Ce· 
vap vermeğe Uzum görmeksizin J on 
Kürinin miltemmlm bir isticvap için 
bir kere daha dinlenmesini istedi. 

Tekrar dinlenen Jon Küri de Nev
york zenciler ınmtakasmda (Harlem) 
geniş mikyasta. yapılan bir vurgundan 
sonra çok vazifeşinas görUnen sekiz 
detektifin Hlnee tesirlle vazifelerinden 
uzaklaştınlmq olduklarım teyit etti. 
Bundan sonra 1JU sözleri ilAve ettl: 

- Mllşahedeterime istinaden IUDU 
temin ederim ki, Hines gel\'ekten 
Duc~ Şulçun hlmlsfdir.,, (Arkası ~! 
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Dişi ile 
hükümdarın farkı! 

Sellml baet Sedet, "Jturwı.. da 
"lldnd Katerinan ilı .. Mari Antuva· 
net,, in bayatlanDI, bir a.nat ıilsı .. 
cinden ıeçirerek yasıyor. Gerçi bun· 
Jar, pok muhtuar teJlerdir; fak~t her 
Ud tarihi varhizn, karakterlenndekl 
anasbciled belirtecek btcliseleri atla· 
mımak amma da ermiflerdir. 

.. Katerina,, için verilen hUkümler, 
bula okudutum yine böyle bir etüdü 
hatırlattı. ŞUphesis, Selimi tuet de, 
bu ip batlarken, onu görmUıtUr. Ama 
nedense, benim pek karakteristik bul· 
duğum bir nckta ~tünde durmuyor. 

.,Ruı,. Ulkesinde, Deli Petrodan ıon· 
ra en derin ve en hayırlı izleri bırakan 
ba eliti hükümdar, bir balamdan çap
lan bir kadın gibi d~ıilnillobilir. 

Aitmıı Uç ya1ına girdiği gUn, ıon 
lpkmı aeçnı:ıti. Altmıt Uç yılhk blr 
kadmin vücudunda bili istek, hAli 
aık tqıyabilmeai, onun gelifigilzel 
bir yaradılq mahıulil olmadıfmı is
bata yeter. 

Hem altmrt Uç yaıında, hem bir ti· 
mal kadını, di~lik ihtirasının bir ph
eser:nden baıka ncclli?. O vakitler, ne 
bir "Voronof., doğmuf, ne de asnn 
kimyası, bugiınk!l atk ve kudret tez· 
ıihlarınr kurmuılar.dı. 

.. Katerina,, ean bütün tarihçiler 
çokça bahsetmi~ı.:rdir. Fakat eğer ya· 
ntlmıyorsam, onun gizli ~ a93yı§ın n 
sahifeler arasındaki da.,ınık izl~rini 
topfayarak bir "kül , yapan "M ~r:ı 
Paleoloğ,, oldu. Eveli sene galiba, 
"Konfcransiya., mecmuasında çıkan 
bu etild, K.aterlnanın, - bir devlet 
vı taht adamı olarak - seciyesindelri 
kuvveti de ortaya koymuıtu. 

Kendisine elli milyon ruble gibi 
muuıam bit para verdlll, Potemldn, 
Katerinanm en çok sevdilı bir ıözc!e 
ldL 

Fakat bu htlkUmdar, ditilik ve !· 
tıkhkla, bir milletin baıında bulunmak 

mut
Bir aık geceainin en kaynak bir 

deminde, Potem'kin, titreye titreye: 
- tıte, demif, biltUn imparatorlufu 

Jnıcafımda tutuyerum. 
tmparatoriçe o halinde bile Atılana 

ıu cevabt vermekten çekinmemiı: 
- Hayır imparatorluğu defil, yal

m• kadm Kıterin&ıyi ! 
Bu lı:UçilcUk hatırlafltımla Selimi 

bzete kUçUk bir yardımda bulun· 
dwma bana ne mutlu 1 

-Jç ticaret umum müdürü 
!o ticaret umum mUdUrll B Müm

taz Rek'ln bugün veyi\ yarın şehri
mize gelmesi beklenmektedir. 

B. MOmtaz Ret tıtanbulda 15 gün 
den fazla kalarak paıarhksıı satış 

mevzuu etrafında caaalı tetkiklerde 
bulunacaktır. Bu maksatla ayın 26 
aında ticaret o~asında da bir toplan
tı yapılacak, bOtOn alA.kadar tktr· 
eadl daire Amirlerinin hazır buluna
caklan bu toplantıda pazarlıksız sa
tıt hakkında mUhlm kararlar ittihaz 
olunacaktır. 

B. Jıltlmtaı Ret Uo birlikte latan· 
dardJzaıyon mQdUrtı D. Faruk SOnte· 
rln de gelmesi muhtemeldir. 

o 

Eaki dubalar 
ır.tl Unkapam köprllstl Eyüp ilke • 

leld civarına çekilDıfetf Kfprfl dubala· 
n gilnden glhıe suya batt ğmdan bele 
diyece bu dubalarm sökWUp aatılma· 
ama karar verllmttttr. Dubaların ile 
yarar taraflarmdan istifade edlleeek· 
tir. 

Nitanlanma 
Emniyet. Saııdıtının eski ve tanıa

:nı9 memurlarından Bay Fuat .Ar u 
nun kızı Bayan Nevin Argun ile 
ccao denlı SUb81'l&rımızdan Bay Ca· 
bit GllrtıD ntıanlanma töreni lJay AP 
suaua Bakırkftr Y nim h Uee nd 
iri nlerJ 

Karaden·z 
vapurunda 

Fırtına esnasmda yolcuları 
soyanlar tevkif edildi 

Son defa Karaden:z sclerini yapan 
Karadeniz vapuru, ı.d.: ... tli fırtma yü· 
zünden Zonguldak limanına yanap
mamıı ve bir hayli bocaladıktan sonra, 
doğru Istanbula gelmittir. 

Vapurda bulunan 150 Zonpldak yel 
cusu dün buradan Zonguldağa gönde· 
rilmiılerclir. 
Diğer taraf tan vapurda bu müddet 

.zarfında enteresan bir hadiıe cereyan 
etmiştir: 

Dalgalann tesiri.le bir oyuncak pbi 
çalkalanan vapurdaki yolculann hemen 
hepsini deniz tutmuı; deniz tutmayan· 
lar ise, cesaret bulmak için kuvveti iç· 
kiye v:rmişlcrdir. Bu suretle biraz aon 
ra güv rtenin listU kendinden geçerek 
b"rer 'köıeye yıgılmıt yolcularla dolmuı 
tur. 

Bunu mükemmel bir fırsat sayan 
Me:1met Ulukaya, Dursun ve yine Men· 
met isminde üç açı' goz hepsi birer 
koldan giıvert .. yi taramaya başlamııtar 
s:ıat ve saire bir ıiırU eıyayı ceplerine 
d:>ldurmuşlardır 

Ancaıc vapur, btanbula yaklapp da 
fırt na .dinince, yolcular kendilerine 
gelmışler, hepsi eeplcrini yoklayınca 
birer feryat kopararak sol:.ığu kaptanın 
vanrnda almı•lardrr. 

H men tahkikata giriıen kaptan, hır 
sızları teıı.b't edere'k yakalanuı, ıelir 

gelmez de p~liıe t alim etmiıtir. 
Dün Sultanahmet birinci ıulh ce· 

za mahkemesi huzuruna çıkardan Meh· 
met Ulukaya, Durmuı ve Mehmet ıu· 
çu birbirlerinin Ustüne atauşlar, fakat 
hakim Reıit, kendilerini tevkif ederek 
evıakı milddeiumumiligc göndermiı • 
tir. 

e 
Meıhur aabıkablardan Vitali, dün 

Unkapan n.da i ledifı yeni bir hınızhk 
suçile yakalaıuııq, tekrar hapee mah· 
kOm edilmittir. 

Vitali, Unkapanmda gezinen 16 ya· 
ıında Viktoryanın el çantasını kız dal
gın bulunurken kapmıf, kaçmağa bat 
Jamııtır. 

Viktorya, içinde 4 5 lira bulunan çan 
ta.sının calınma ile b ra~er var kuvve 
tile baıınp çağırdığındln halk da hır· 
sızın pe§inden k~arak kendisini yaka· 
lamağa savapııtır. Uzun süren bu 
heyecanlı takip te Asm:ıaltrna kadar 
sürmUt.-. bir koıeye ııkıttınlan Vitali 
talebe Ahmet tar~fından yakalanmıı
tıt. 

Vitali, üçüncü sulh ceza mahkeme· 
sinde ~uçunu inkAr ederek demittir lc1: 

- Son zamanlarda havaların bo.z
muile benim midem de bozuldu. Bıı· 
nun netice.al yolda yürürken birdenbi 
re sıl:rıtım ve ellerimle üç'lrurlarmu 
tutarak yüz numaraya koımaıa baıta
dım. Bu sı. ada i e hırsızın pcpr.den 
kopnlar beni zannederek: yakaladı 

tar .. 
Hakim B. KAmil, Vitaliyi evveli 

altı aya mahkılm etmiı, fakat aablbaı 
clduğundan buna ilç ay daha ilbe e
derek g ay hapaioe karu vermiıtir. 

Antropometrik tetkikab 
ş br mini Halk vlnd n: 
Ankara Dil, Tarih, Co#rafya Fa

kUlteeinden Muine Ataaayan Topka
pı ve Sebremlnl cevreslnde oturan 
TUr ali ı rl tızerln e antropometrtk 
tet lkat yapmak nz re 21-9-1938 
ç rş ıııba günll ıaat 14 de li:Tlmlı sa
lonunda bir toplantı yapılaca«-ı HAD 
olunur. 

-o--
Baaın Kurumu kongreai 

fıt a. lUI R m Konıınundnn: 
fit nbul B ın Kurumu r vkatld6 

kon re f, ha rrlanma ta olan Daııo 
Blrll l T<anunu nlz mnamc proJ si· 
nin t tkiklnl ikmal etmek üzere ıon 
defa olarak 22 EylUl 1938 perşembe 

Unll e at 13.30 da topl n ktır. Ar-
tte b bemehal Ku-

r
Barbarosun 
babası? 

Tilrbeslnln açılması, Babaroa'u 
gUnUn bahsi haline getirdi: Dlln· 
kü sabah gazetelerinden birinde 
de ( Barbarosun babasının meza
rını Çardakta bulduk) diye bir 
yazı var • 

Du yazıya göre Barbarosun ba
bası (Ece Yakup) tur! 

Filvaki Barbarosun babasının 
adı Yakuptur: Vardar Yenlcealn
den bir slpahldlr ... Fakat Çardak
taki bu mezann yeri ve btr (Ece) 
ye alt olutu bizde bir fUphe uyan
dırdı: 

Sakın bu mezar, Orhan Gazinin 
o~ıu SUleyman pata yanında Ru
meliye geçen kahramanlardan 
Ece Beye alt olmasınT 

MAzar, Jrendl geçltlertnln ba
şında! 

Barbarosun babasınm a4r Ya· 
kuptur, (Ece) si yoktur: methur 
(Ece Bey) in adında da (Yakup) 
bilmiyoruz. 

Nevyork Sergisi 
Türk pavyonunun 
inşasına başlandı 

Gönderilecek eserler 
tesbit ediliyor 

Beynelmilel Nevyork aerglalndetl 
~vyonumuzda bir kitap köteal yapıl· 
masma karar verlldiğiııl yumqtJk. 
Bu kögede harf lnlollbJ ile elde edl· 
len muvaffakıyetler tebarilz ettirllr 
cektir. Dün de yazdığmıız gibi aerglde 
bulunacak eserleri açnek ür.ere, bir 
heyet teşekkUl etmiıtir. 

Heyet, dün öğleden sonra Topkapı 

ihale edilen ufalt yollar 
Bir mUteahhlde ibate ec:Ulen asfalt 

)'ollarm inşasına buatınlerde bqla
nacaktır. Belediyece telefon, elektrik 
idareleri ile havagaıı tlrkeUne teb· 
Jlgat yapılmıt. asfaltlanacak yolla
rın bir listesi 'Yerilerek buralarda I· 
cap eden tellsatın bir an enet yapıl
ması lstenmlttlr. 

Şair Himidin 
mirası 

Bayan Lüsyenle kızı ara
sındaki davaya dün bakıldı 

Geçen aeııe ölen büyük pir AbdW
hak Blmlt, 6lmeden evvel tanzim et· 
tiğl vaalyetnameaine baflı bir noter 
1e11edlle btıtUn ma1mı ve bu arada ba· 
ıılmıf veya buılacak bUtUn eeerleri· 
Din telif hakkmı karim Bayan LUI· 
yene bJrakmıttı. 

Bayan LUayen de pir öldükten son
ra aeoede göre kanuni tekilde mirasa 
vaz'ıyet etmlttJ. Fakat aradan kısa 

bir Zaman geçince. AbdWhak Hlmldin f 
kızı Bayan Emine Bimide ile pirin 
kendinden evvel ölen oğl1111un lki kr 
&1 kendilerinin mlrutaıı mahrum bı • 
rakılmalanm dolru bulmamıılar ve 
noter aenedinln feehedlmesl ile Bayan 
LUsym de dahil olmak ü.r.ere mirasm 
aralarmda kanuni bir tekilde taksimi· 
nı ileriye atırerek Bayan Lüsyen aler 
hine aallye ilçilncll hukuk mahkeme· 
sinde blr dava açmıı1ardı. 

Muhakemeye dUn bu mahkemede 
başlamrıqtır. Durupnada Bayan LUa· 
yenin vekili avukatı Nurullah ve Ba· 
yan Emine Blmldenin vekili avukat 
Ahmet Nur hazır bulunmuelardır. 

Mahkeme heyeti iddiayı tetkik et
miı ve Beyoğlu sulh hukuk mahlce
mesl abklmı phalye k181Dmda bulu· 
nan tereke doayumm celbine karar 
vererek duruemayı batka bir güne 
bıralmıJfbr, 

o 
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Günün Aklsle 
- --- ~i&EZ 

"Hayat mı bu' 
Büyük Tllrk nasiri ve romanem 

kup Kadri, bir mUlAkat emıumcla 
na demifti kl: 

·•Prof eayonel 
hanirllk. geno 
ea.ııatklr için 
keli bir yolclur. 
yolda yıpranan 
çok genç ehli 
gördllm·••n 
işte önllmllme 

sima var kl, m 
rirllfi kendine JD 

H fJ3fltı Raai m lek edtnm 
her gUn ıU 

boyunca yazı yazmak ve prof 
muharrlrllğin • velev gazete çık 
suretlle olsun - tUrltı cefalarına k 
lanmak yolunu ihtiyar etmltken, 
natklr hUviyetinden zerre ka 
yor. "Haber,, arkadaşmuzm sahip 
muharriri Hasan Rasim Uı, "Ha 
mı bu!., (1) adıyla çlkardıfl bir 
manmda bu istisnai hali ehliyetle 
termektedir. 

.. Hayat mı bu!., lnaan ıatırabmm 
hld devrede, insan tahammUIU lle 
pıpıumı gösteren bir romandır. 
lerinln nurunu kaybetmek fellle 
uğrayan bir zavallının, tekrar g&I 
runa kavuştuktan sonra. hayatın 
dine anettlft daha kirli ve k 
fecaatler karpamda ne kadar 
bedbaht oldufuııu anlatır. 

Hasan Rasim. böyle bir çetin 
zuun, bUtUın karakterlerlle birlikte 
malıter kaynaşmasmı andıran 
ve eeyrlni, kalemile hem çlzmft, 
de boyamllbr. Çllnkil ben onu, bir 
harrir oldufu kadar da, fillen bir 
sam olmak bahtiyarlığına ennlf 
defa sanatklr., tanrrım. 
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.MARt ANTUA !\ETiN HA YATI 

Fransada ilk geceyi geçirdiği sa-· 
:rayda mükellef bir akşam ziyafeti, 
ziyafeti müteakıp muhteşem bir ba~ 
o verildi. 

Ertesi gun, S mayısta, Strazburc 
katedralinin eşiğinde büyük mera
sim yapıldı. Kilisenin kapıları açıl
mıştı. Sırmalar, elmaslar, güzel ko
kular içinde, Lui dö Uoan AntuaneU 
takdis etti. 

Strazburgdan Kompiyenye kad&I' 
debdebeli, tantanalı bir alay uzandı. 
Yol iıstilıic.le her yer süslenmhıti. Her 
köyde giıl ve zambaklardan birer tak 
kurulmuştu. Halk gönltinden kopaa 
samimt bir nida ile yaaşsm diye ba
ğırıyordu. 

Kompiyene yaklaşırken, karşıdan 
başka bir alay göründü. 15 fncl Lut 
ile veliaht Marl Antuanete karşıcı 
geliyordu. 

Gen<; prenses kralın ayaklarına 

kapandı. Kral gelinini derhal kal
dı!"dI. Arabasında yaıpna oturttu. 
J\:arşılarında veliaht lla Noay konte
si vardı. 

I~ompiyen şatosunda vellahtm iki 
kardeşi Artua ve Provans kontları, 
prensler, Orlean, Şartr, Burbon du
kaları, Konde prensi, Marş kohtu, 
Pantien dukası He gUzel prenses 
Laınbel geliyordu. 

Mari .Antuanet on beş yaşmdaydı, 
hiç tanımadığı bu yüzlerce kişi ara
sında gözleri, bu genç, dul kadının 
iri ma' i gözlerine takıldı. Prenses 
Lamhcle sokulmak ihtiyacını duy
du ve dostlukları o gün başladı. 

Komı.ıiyenden Versaya gittiler. 16 
mayısta dü~ünleri yapıldı. 

Veliaht kolunda karısiyle görü
nünce herkes prensesin gUzelllğlne 

hayran oldu. Mart Antuanete geUn 
elbisesi çok yaraşmıştı. 

15 inci Lut bile bu manzara kar
şısında a.deta gençleşti. Her günkU 
yorgun, bitkin halinden eser kalma
mıştr. Biıtün gün saray erkAnınm, 

yilksek memurların, süferanın tebrik 
-!erini kabul etti. 

Ertesi \"e daha ertesi gece eğlen
celer devam etti. Operada gala mü
sameresi yapıldı, sarayda balo veril· 
dl. BütUn Versay donandı. 

Mari Antuanet halk tizerlnde fev· 
kalade bir intiba bırakmıştı. 

Paris de onu iyi karşıladı. Yolla
ra binlerce halk birikmişti. Brlssak 
<luk:ı.sı Marl Antuanete kalabalığı 

göstererek: 
- Madam işte burada lkl yUz bin 

'Aşığmız var! dodl. 
l\fari Antuanet de annesine yazdı· 

fı mektupta diyordu ki: 
''Bize gösterilen muhabbet ve şef

katin derecesini anlatamam anneci· 
ğlm. Halka elimizle selAm Yerdik, bu 
onların c;ok hoşuna gitti. Bizim vazı. 
yetimizde olan insanların halkın mu
habbetini bu kadar kolay akazanmış 
alm ak saadet '\'eriyor. Halkın mu
habbetini kazanmaktan daha kıy

mcıtll h~c; bir şey olamaz, bunu his· 
settiru, unutmıyacağım.ı• 

• • * 
Marl Antuanete karşı beslenen 

muhabbet pek çabuk söndü. Hafiften 

Marl • .\nhıanct'le 16 ncı Lut 
\'ersay parknula 

nükteler başladı, nükteler fiskos, de
dikodu, çekiştirme oldu. Nihayet ka
ba saba ithamlar yapıldı. Kin bes
leyor lardı. 

Mari .Antuanet scviUrken, ne yap
mıştı da bu sevginin yerine klnl ika· 
me etmişti? 

Hiç. Bir zamanlar kendini sevdi
ren halleri, bir zaman sonra husu
met celbetmi:;;ti. 

On beş yaşındaki prenseste hoş gö
rilnen haller, Fransa kraliçesine ya
kıştırılamamıştı. 

M.arl Antuanet şımarık bir kadın· 
dı. Aklına geleni yapardı. Bir za
manlar herkesin beğendiği çlcanhk
larını bir zaman sonra tenkit edebi
leceklerini düşünmemişti. 

Mart Antuanet Mari Terezln sara
yında büyümiiştil. O saray namuslu 
bir muhittl, fakat fazla etiket kay
gısı yoktu. Halbuki 15 inci Luinin 
sarayında etiket namusla atbaşı be
raber yürüyordu. llk şart, asıl şart 
ze11ahiri lforumaktr. 

Mari Antuanetln içinde kötlililk 
yoktu. Fenahk etmediğine kani ol
duğundan etikete riayeti lüzumsuz 
görüyor, serbest ahvaliyle tehlikeli 
bir oyun oynuyordu. Beyinsiz, uçarı 
bir kadındı, keyfine bakıyor, "ne der
ler?" diye düşünmüyordu. An'anele
ri çiğneyor, etiketle alay ediyordu. 

Bir g\in 15 inci Lulye dedi ki: 
- Ben eşeğe binmek istiyorum! 
15 inci Lui izin verdi. Mari Antua-

net eşeğe biniyor, eşeği koşturuyor
du. Bir gün eşek fazla koştu, Mari 
Antuanet yere düştü. 

Kahkaha He gülüyor: 
- Bana N'oay konteslnl çağırınız, 

eşekten düşen bir prensesi düştüğü 

yerden etikete riayet ederek nasıl 

kalkmalıdır, bana öğretsin! diyor
du. 

Bayan Noay, 1\farl Antuanetln ter
biyesine memur edilmişti. Mari An
tuanet mürebbiyesinin a.dını "Bayan 
Etiket' 'koymuştu. 

:Mart Terez de, .A ntuanete lAzım

g<>len ö~ütlcrl n•rsıı:ı. diye Mersi -
ArJanto kontunu gcindermlşti. Kont
la Kontes!n Yerdikleri öğütler Marl 
.ı\ntua.!letln bir kulağından girip ö-
bıir' kulağından <;ıkısordu. 

Kral Borl1ı l11' lfrnrtre Pariste lıul11n dız6u ırrnrar l'ranırı Reisicumhuru tarafından 
'- ırirıt ı·~rılt ·iv<rf'-tf"rı. sonra. 

Nafıa Vekili Ali T h I . k 
1 Çetinkaya e 1 e 
Memleket dahilinde büyük 
bir tetkik seyahatine çıktı Yazarı: Sıdney Horler - 32- Çeviren : H . Münir 

Birkaç gündenberl şehrimizde, 

tramvay şirketinin vaziyetini gözden 
geçiren komisyonun raporiyle meş

gul olan Nafıa Vekilimiz B. Ali Çe
Unkaya, dünkü ekspresle memleket 
dahilinde b;t tetkik seyahatine çık
mıştır. 

B. Ali Çetlnkayanın llk uğrayaca

ğı mevki Eskişehirdir. Orada, ken
disine, Nafıa VekA.letl "Şoseler Reisi" 
'' Sular U m u m M il d ü r il ,, 
"Devlet Demlryolları hareket ve yol 
reisleri" mülA.ki olacak ve B. Alt Çe
tlnkaya, oradaD Kütahya yoluyla. Ba.· 
Iıkesir ve Bandırma.ya. gidecek, son
ra tzmlre geçecektir. 

Nafıa Vekilimizin bu seyahatinden 
maksat, demoryolla.rını, su işlerini, 

turistik yollan ve memleket dahilin· 
de yapılan yeni nafıa. inşaatını göz
den geçirmektir. Menemen, Ala
şehir, Bakır~ay, Büyük Menderes, 
Kllc;Uk :Menderes mıntakalarındal:l 
su işleri, tzmir tıırlstlk yolları ve Ay
dın yolu üzerinde inşa edilen "Aziziye 
tüneli" Vekilin meşgul olacağı başlı
ca mevzulardandır. 

B. Alt Çetinkaya Aydından Afyo
na, oradan da .Adana, Stllfke ve Mer
sine giderek su işlerini tetkik etmek
te devam edecektir. On gün sürecek 
olan bu seyahatten sonra, Nafıa Ve
kilimiz Anka.raya dönecektir. 

Tramvay şirketinin satın alma işi 
Uzerindekl tetkikler kemale gelmiş 
olduğundan şirket murahhaslariyle 
Teşrin aylarında Ankarada müzake
reye girişileceği tahmin edilmekte
dir. 

ŞEHRİMİZDE BUL"CNAN 
VEKİLLER 

ŞehI"fmize gelmiş olan gilmrUk ve 
inhisarlar veklli B . .All Rana Tarhan, 
dün inhisarlar idaresinde meşgul ol· 
muştur. 

ZİRAAT VEKİLİ 
• Vek!lete ait meseleler üzerinde 

tetkikler yapan Ziraat Vekili B. Faik 
Kurdoğlu birkaç gUn daha şeh,rimlz· 
de !tafaca'ktlr-. 

MALİYE VEKİLİ 
Mezunen A vrupaya. gitmiş olan 

Maliye Veklllmlz B. Fuat Ağralı, 

Fransanın cenubunda bir müddet is
tirahat edecektir. 

B. ŞAK lR KESEBtRtN 

SEYAHATİ 
tktısat Vekilimiz B. Şakir Kese

btr, Tcşrintevvelin onuncu gUnü Doğu 

memleketlerinde bir seyahate çıka

cak, bu seyahati esnasında kendisine 
banka umum müdilrleri ve vekAlet 
mütehassısları refakat edecektir. Ve
ktı lkinciteşrlnln başında Anka.raya 
dönecektir. 

RADYO 
21EYLUL193.S Çarşamba 

Saat 18,30 Dans musikisi (pUnk), 19 
Spor mmababeleri, Eşref Şefik tarafından, 
19,30 Dans musikisi, (plak), 19,55 Borsa 
haberleri, 20 Saat ayan; Grenviç rasatha_ 
nesinden naklen, Belma ve arkadaşları ta. 
rafından tiirk musikisi ve halk şarkıları, 
20,40 Ajans haberleri, 20,47 Omer Rıza Do[t 
rul tarafından arapça söyle-v, 21 San: Ma. 
car artistlerinden Kato _ Lezay, Stüdyo or
kestrn~ı refakatile, 121,30 Rifal ve arkadaş 
Jarı tarafından türk musikisi ve halk şarkı.. 
ları, 22,10 Hava raporu, 22,13 Darüıtalim 
musiki he~ eti: Fahri ve arkadaşları, 22,50 1 

Son hnberkr ve ertesi günün proğramı, 23 
Saat ayarı İstiklal marşı, son. 

22 EYLtlL 1938 Per~embe 
Saat 18,30 Dans musikisi (plan) 19 Kon. 

fcrans: Selim Sırrı Tarcan (Gençlerde ka
rakter terbiyesi), 19,30 Dans musikisi, 19 
55 Borsa haberleri, 20 Saat ayarı: Grenviç 
rasathanesinden naklen, \'crlia Rıza ve nr_ 
kaılaşlar ıtarafın<lan türk musikisi ve halk 
şarkıları, 2 l,40 Ajans haberleri, 20,4 7 Ö
mer Rıza lJoilrul tarafından arapça söy_ 
leY, 21 Saat ayarı: Orkesıra: 1 - Siede: 
M:.ırş, 2 - Djous: Geischa, 3 - Dirigo: Po
lonez, 21,30 Settar Körmükçü ve saz eser. 
leri: tanhuri Refik Şemsettin n arkadaş
ları, 22,10 Hava raporu, 22,13 Kadıkö:r 
Ilalkevi namına: l\tan<lolin kovarlert kon_ 
seri, Ziya Aydın Kan idaresinde, 22,50 Son 
haberler ve ertesi günün programı, 23 Sa
at ayarı , l~tikliil marşı, son. 

Eminönü meydanı 1 
Eminönü meydanmm açılması işi 

devam ediyor, Yenicami meydanına 

bakan eski kundura.et dükkanlarının 

dün yıkılmasına başlanmıştır. Evvel
ce boşaltılmış, olan bir han da yakm· 
da yıkılacaktır. 

Son zamanlarda hastanenin "ka-1 
panmak mecburiyetinde,, kaldığı ha. 
vadlsleri yayılmıştı. Kendi kendini ı. 
dare edemiyecek bir vaziyette oluşu 
yüzlerce zavallıya bakılmak imka.nı 
ortada:ı kalkacağı şayidl. Londralı. 

tarın kalbinin yumuşak taraflarına 
dokundunuz mu, derhal milsbet ce
vap alırsınız. Hele, birçok seneler. 
denberl büyük hizmetler görmüş öy
le bir meşhur bir hastanenin kapa. 
nacağı şayiası karşısında yüreği pek 
yufkalaşır. Bunun üzerine az çok, he
men her keseden, Senkrhıtofer has. 
tanesi için ianeler yağmağa başla. 

mrştı. 

Hastahanenin sekreteri Artur 
Vayli, Cimi Din'I şahsan severdi. Çün
ktt o da, kendisi gibi insan! hizmet
lere, insaniyete Aşıktı. Bu suretle 
her ikisi de ayni yolda birleşiyorlar
dı. Onun ic;in, ondan herhangi blr en
teresan havadisi de saklamazdı. 

Cimi sordu: 
- Ne haber ... Bir lş var mı? 
Cimi bu hastahaneye hemen her 

hafta uğrayarak böyle bir sual sorar
dı. Büyük bir hastahanenin, dalma 
iyi ve büyük bir havadisin membaı 

' olabileceğini tecrübe lle bllttordu. 
Sessiz kahramanlıklar hfkAyeleri, 
tıp dilnyasında yapılan harikulA.de 
keşltler ve kartın cesaretini bu mUş
kül zamanlarda artırmağa yaraya
cak hA.diseler hep buradan c;ıkabilir
df. Bazan garip ve eğlencen vakala
ra da tesadlif edilirdi. Bütün bu ha· 
vadislerl, Cimi, hastahanenin sekre
teri Artur Vayllnin ağzından işitir
di. 

Clmlnln mutat suall karşısında 

sekreter gülümsedi: 
- Evet, dedi. Bu sabah senin için 

gilzel bir havadisim var. 
- Öyleyse alalım şu havadisi! 
Sekreter, gözlerinde soruşturucu 

bir parıltı yanarak, genç gazetecinin 
gözlerine baktı. Sonra: 

- Cimi, dedi. Bir aabah gl:Sz U.aç
tığm zaman, masanın Uzerlnde içeri
si beş bin sterlin dolu bir zarf bulur
san ne yaparsın? 

- Bu hakikat mi? 
- Evet. Bu sabahki teahhütlü mek 

tupların arasında içerisine yüz lira
lıklardan em banknot konulmuş blr 

zarf buldum. 
- Kimmiş bunu gönderen? 
- Bilmiyorum. Gönderen adam, 

imzası yerine bir "x,, harfi koymuş. 
Yazı makinesiyle yazılmış bir kdğı
dm üzerinde şu cümleler vardı: 

"Azizim size 5000 sterlin gönde
riyorum. Eğer bu paraların nerden 
geldiğini araştırmağa kalkacak olur
sanız, bundan sonra yapabileceğim 

muavenet başka bir müesseseye ola· 
caktır. - imza X,. 

Cimi, hastahane sekreterinin uzat
tığı kAğıda bakarak: 

- Miikemmel, dedi. Bu mükemmel 
bir gazete havadisi. Yazabilir mi
yim? 

Sekreter bir müddet düşündükten 
sonra: 

- Paraların nerden geldiğini a
raştırmağa kalkma.dığımıza göre ya
zabiliriz sanıyorum. HAdlsenin aynen 
gazetelere geçmesinde bu meçhul 
"Mister x .. ln de itiraz edeceğini 
zannetmem. Bundan başka, bu hare
ketimiz hastahanenin lehine olacak
tır. Yalnız şunu da unutma ki, para
yı gönderen adamın hUviyeti ne ka
dar saklı olursa olsun, biz, kendisi
ne nihayet!;lz derecede müteşekkiriz. 
Bunu da yazar mısın? 

- Elbette! 
Aradan bir saat geçtikten sonra, 

Mi~ter Artur Yayli, para ile beraber 
gelen mektubun ortada olmadığını 

gfüdü. İhtimal, gazeteci onu yanlış-

!ıkla cebine koymuştu. Fakat ne za
rar1 var ... Diğer taraftan Cimi, der
hal harekete geçmişti. Çünkü bu ka
dar iyi bir havadisin işlenmesi IA.
zıındı. Onun için bu mevzu Ue alA· 
ka<lar birçok tafsila.t topladı. Öğle

den sonra saat üçte "Sabah sesi" ga· 
zetesinin idarehanesine geldiği za
man, r,ondradaki hastahanelerin he
men hepsine uğramış bulunuyordu. 

Korntveyt, kendisine her yarım sa
atte hiı getirilen çaylardan onuncu
sunu henüz içiyordu ki, odasına Cimi 
D'!n girdi. 

- Ne var, btr havadis yakalıyabll
din mi? 

Cimi Din elinde bir havadis olduğu 
zaman kendisine sorulan suale cevap 
vermez, manalı bir güIUmseyiş

den sonra derhal masası başına geçe
rek notlarını yayar, ve kısa bir za
man içinde yazısını çıkarır. Bu se
fer de öyle yaptı. On dakika sonra. 
yazıı:1ı hazırdı. Son kAğıdr yazı ma
kinesinden çekerek hepsini bir araya 
getirdi. Ve Korntveytln önüne koy
du. 

-Nedir bu? 
- Oku da, görfisün? 
Korntveyt, gözlüklerin! taktı ve o

kumağa başladı: 

X !{İMDİR? 
Bu esrarengiz hayırpen·er binler

ce lira verdi. 
Londra hastahanesln\n açılan tali

hi. 
(Sabah Sesi husust muhabiri yazı-

yor.) 
"X kimdir? Şu dakikada bUtun 

Londra hastahanelerinde hemen he
men bu sual soruluyor. Dün, "Sabah 
Sesi" hususi muhabiri, Sen Kristcr 
fer hastahanesine uğradığı sırada, 

hastahane sekreterinden gayet me
raklı blr M.dise dinlemiştir. Sekreter 
hüviyetini "X .. harfi altında gizleyen 
bir hayırperverln hastahaneye 5000 
tnglllz lirası gönderdlğlnlJJAylemiş-

tlr. 
Sekreter Mister Artur Vayll diyor 

kl: 

·Bir üfürükçü 
Yakalandı 

Hasta bir çocuğu üfürükle 
tedavi edecekmiş 

Fatihte garadeniz caddesinde Ah
met Ihsan sokağında oturan demirci 
Alım.edin çocuğu 8 yaşında Fevzi, u· 
zun zaınandanberi hastadır. 

l{uyucudede sokağında oturan Os
man isminde birisi bu çocuğu okumak· 
la tedavi edeceğini söylemiştir. 

Bunun üzerine keyfiyet zabıtaya ih
bar edilmiş, dün bir cürmü meşhut ya· 
pılarak Osman, muskalarla birlikte 
yakalanmıştır. 

OTOMOBİL ÇARPI'I - Çemberli
taşta Alibaba türbesi sokağında otu
ran beş yaşındaki Şahabeddine 541 
numaralı hususi otomobil çarpmış, ya 
ralamıştır. Otomobil şoförü vakadan 
sonra kaçmıştır. Yaralı çocuk, hasta· 
neye kaldırılmıştır. 

SUDAN HAŞLANDI - Fatihte 
Kırkçeşmede oturan öğretmen Tahsi
nin oğlu üç yaşında Osman dün içinde 
kaynar su bulunan tencereyi devirmiş, 
bacaklarından haşlanmı§tır. Çocuk 
hastaneye kaldırılmıştır. 

AYACI KAYDI - Vatman Mehme
din idaresindeki 207 numaralı tram
vay, dün Yedikuleye giderken motTis
te bulunan Sürpik isminde bir kadın, 
Llı.lelide tramvay durmadan inmek is
temiş, ayağı kayarak düşmüştür. Ka
dın vücudünün muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralanmış, hastaneye 
kaldırılmıştır. 

•SAKARYA Sinemasınd2• 
Güzel ve müntehap bir program 

Azgın Sevdalı lar Bir B a lo Hatırası 
GABY MORLAY MARtE BELL, H. BAUR, 

MARtE GLORY P. R. WlLLM, RAtMU 
ANDRE LUGUET P.BLANCHARD 

tarafından emsalsiz film • ve saire tarafından oynanmı§ film. 
Tenzilatlı fiatlar : Localar 150, hususi 35, , balkon ve birinci mevki 25 kuru§. 



GUnUn m~sPleterl ı 
Şarkh Sultanı 
es:r eden kız 

Onu peşinden 
Avrupaya kadar 
nası ı sUrilk ledl ! 

Havagazı aboneleri şikayetçi 
Şirket, giderayak halka etmediğini bırdkmı~or 

Holivudlu yıldızlara !şık olan Johor 
•ultanmın hikayesini biliyorsunuz· 

dur: 
Cava adaların· 

.dan birinin bu 
Müslüman sulta
nı, bir gün Do· 
roti Lamurun bir 
filmini görliycr. 
Yarı çıplak bir 
halde ve yarı vah
şi memleketleri· 
nin kadınlarını 

temsil eden bu ar
tist, sultanın çok 

ho:·ı · :ı :::cli:·or ve bu kadını bulup 
on n:.'.l cv:cnr.:clc istediğini aöyJil· 
yo:-. 

Fa! at a.1· · lırı: 
- l'Jlüm· . .:..ı değil, ıultanmı, diyor-

la:r. 
- Ni:;in? 
- O l.adm1a evlenemenlnls, çtın· 

kil k::n : i evlidir •.• 
Fa'...~t ~e· şetli Atık olan 'kralı tesel

li etmek de adamlannm vazifesidir: 
- Size o kadına benzeyen birini bu· 

1alım. diyorlaf. Bu, bekit olur, sizin-

ıe evlenir ... 
Kral: 
- Peki, diyor ve adamlan Holivuda 

Sayın Nafia Vekili Bay Ali Çetinka· 
yanın himmetile, İstanbul elektrik şir 
ketinin hUkCimete devri, bu vekalet 
tarafmdan baıanlan diğer hayırlı i§leı: 
kadar İstanbulluları sevindirmişti. 

Vekaletin, ayni şekilde taahhütleri
ne riayette daima kaçamak yollar ara· 
yan ve eski İstanbul elektrik şirketi 

sermayedarları tarafından tesis edilmiı 
bulunan İstanbul hava gazı şirketini 

de satın alacağı haberi herke.sin bir 
kere daha yüzünü güldürdü. 
Tıamvay şirketinin de ayni mutlu 

akibete uğrayacağı günü ise, sabırsız
likla bekliyoruz. 

İstanbul hava gazı şirketi ile "ts· 
tanbul teıebbüsatI sınaiye ve elektrik 
Türk anonim şirketi,, nin birbirinden 
ayrılması üzerine bava gazı ~rketin

de abonelere karşı gösterilen lakaydi 
eskisini gölgede bırakacak derecede art· 
mııtır. Bilhassa, hava gazı şirketinin 

de hüktlmetçe satın alınacağı yolunda
ki haberlerin intişarındanberi bu hal 
azami hadde çıkmış bulunuyor. 

Son günlerde - nedense - ocak· 
lara gelen hava gazı, adeta bir kibrit 
alevinden farksız yanmağa başladı. 

1 Bu hal, bavagazı kullanmak mecburi
( yetinde olan birçok müesseseleri zara· 

ra soktuğu gibi, evlerde ve matbaa iş-
lerinde de bir sürü aksaklıkları, fazla 
sarfiyatı mucip olmaktadır. 

&iderck sultan için bir yıldız aramaya 
ba!hyorlar. Yalnız, bu yıldızın Dcroti 
Lamur'a benzemesi prt... kızıdır. Lidya Hil, aultanın çok b~-

Nihayet, bu benzerliği taşıyan Olimp şuna gidiyor. Bu İngiliz km Johor'da 
Branda ismindeki artisti buluyorlar. annesile beraber bulunmaktadır ve yi· 
Bekardır da. Fakat Olimp, Holivudun ne annesi ile beraber blr gün saraya 
en namuslu genç km olarak tanınmış" kralla görüşmeye geliyor. 
tır. Araya başkaların girdiği bu iw- Ondan sonra Liclya, Sultanın misafi· 
vaç işini nefretle karşılıyor. Esasen ri olarak sarayda kalıyor. Sultanla ev" 
prklı bir sultanla evlenmek Olimp leneceği .de kati bir haber olarak do-
Brandanın pek kabul edeceği birıey taşmaya başlıyor. 

d vildi Fakat, birdenbire Lidya Hil'in Av· eg r ..• 
Bunun üzerine, Jobor sultanının a· nıpaya geldiği görülüyor. Ne cldu? 

damları, aradıklarını bulamıyarak mem· Kavga mı ettiler? Darıldılar mı? Ha-

leketlerine dönüyorlar. Fakat S::..::u:l=tann::=..,..--'-yı~rL, .... M..,i~s!i".!H~i~l_: -;;m,..,~f==~""" 
ım-ema auttyasmcıalii yudızbrain blrt - Eiiifi"n innntma ar'Jalid~lfYrtiii 
ile evlenmeyi aklına koymuştur. A • başka bir rabıta yoktu, diyor. 
damları dönüp gelince, sultan bizzat Bir iki hafta sonra, Johor sultanı· 
kendisi kalkıp Kalifomiyaya gidiyor nın da Avrupaya geldiği görülüyor. 
ve orada keneli sevgilisini kendisi ara- Hem de, İngiliz kızının bir mile.det is· 
mağa başlıyor. tirahat için bulunduğu Cenovaya. 

Fakat, Kalifcrniyada kalbine §İfa Bugün, Mis Lidya ile Johor sultanı· 
bulamadıktan başka iklimle de arası nın evlenecekleri yine ortaya çıktı. 
iyi gitmiyor ve hastalanıyor, derhal Bununla beraber, sultanın katibi bu-
memleketine dönmeye mecbur oluyor. lunduğu bir beyanatta şöyle demekte· 

tıte, hikayenin son ve en meraklı dir: 
kısmı bundan sonra başlıyor: - Sultan Avrupaya gelince hasta-

Sultan Jobor'a gelir gelmez sanki landı. Kendisini Kaliforniya dönüşü 
kendisini saadet perisi kollarını açmıı tedavi ve iyi eden Mis Li.dya Hil de 
bir halde beklemektedir.: Memleketin· yine ona bakmaktadır. 
de sıhhatini tekrar elde eden sultan, Bu suretle, güzel Lidya ıarklı sulta-
ayni zamanda beklediği sevgiliyi de nın ilacı mahiyetini almış bulunuycr. 
buluyor: Fakat bu, evlenmelerine mani mi-

Bu, Lidya Hil isminde bir İngiliz dir? 

Şirketin memurlarından bazılarile, 

bu işten anlayanlar ayni iddiayı ileri 
ıüriiyorlar: 

.. _ Malum olduğu Uzere, bavagazı 

maden kömüründen istihsal olunur. 
Şirket, herhalde istihsal ettiği madde· 
nin maliyetini daha ucuza indirmek ve 
bu suretle. fazla kar elde etmek dü
§Üncesile maden kömürünün fena ve 
ucuzunu almıştır. Gaz, bu yüzden az 
alevli ve haruri kudreti daha az ota· 
rak intişar eder.,, 

Şirketin, abonelerin müracaatında 

verdiği cevap ise şudur: 
''- Efendim, bugünlerd~ hava yağ

murlu gittiği için lböyle oluyor. Yağış 
dinince işler düzelecektir.,, 

Önümüz kış; aylarca müddet İstan· 
bul yağmur altmda kalacak. Şirketin 
verdiği cevaba göre, gaz kullanmak 
mecburiyetinde olanlar için havaların 
günlük güneşlik gitmesi•ni ;emin mak-

Yel crtaısanda 
kadın oarna 

öpltlışen paıpaz 

Bir papazla bir xa<hn a.rasrndaki bu 
öpüşme sahnesi İngilterenin en muha
fazakar bir kasabasında geçmiş, fa
kat kimse bunu ahlaka mugayir bul
mamıştır. Herkesin çok sevdiği papaz 
Parker on ~ senedenberi Londra ci
varındaki bir kasabanın papazıdır. A· 
hali kendisini çok sevmektedir, Rahip 
artık ihtiyarlayıp kiliseden çekilirken 
sebreci kadınlar boynuna sarılarak 

kendisini öpmüşlerdir. 

sadile - yağmur duasına çıkar gibi -
güneı duasına çıkmaktan gayri çare 
kalmıyor. 

Eğer hakikaten şirket fazla kar ed'!· 
yim diye fena kömür kullanarak aba· 
nelerini zarara sokuyorsa, bu vaziye· 
tin önüne derhal geçilmelidir. 

Bugün, havagazı kullanan matbaa 
makineleri işlemez hale gelmiş, sütçü 
<iükkanları, berberler müşkül vaziyete 
düşmüşlerdir. Evvelce hava gazında 

yarını saatte pişen bir yemek, şimdi 

45 - 50 dakikada pişiyor. 
Şirketin diğer ve üstelik kanunu alet 

ittihaz ederek yaptığı yolsuzluklardan 
biri de şu: 

Resmi mesai saatleri haricinde ya
ni akşamüstü, gece, cumartesi öğleden 
sonra ve pazar günü havagazınız bo 
zuldu değil mi, bir adam gön.dermeleri 
için şirkete kadar gidiyor veya tele
fon ediyorsunuz. Verilen cevap şu· 

dur: 
"- Efendim, iş kanunu tesbit edi

len mesai saatleri haricinde memur 
çalıştırmağı menediyor. Binaenaleyh, 
arzunuzu is'af edemiyeceğimiz.den mü 
teessiriz. Yarın birisini göndeririz. Ka· 
bahat bizde değil!,, 

Ciörüyorsunaz ki, kanunu tahrif e· 
derek yalan söylüyorlar. tş kanunu, 
mesai saatleri haricinde - çalıştırılan 

adama fazla iş için de ücret verilme
si şartile - işçi çalıştırmağa mesağ 

vermiştir. 

İşte bütün mesele bu fazla ücret yil· 
zünden doğuycr. Kanun meriyete gir
meden evvel şirket mevcut adamları· 
nı ıSıra ile nöbete koyarak bu gibi acil 
müracaatları is'af ederdi. Halbuki, şim
di fazla mesai yaptıracağı adama üc· 
ret vereceği için nöbet işinden vazgeç· 
miştir. 

Alakadar olunacak: en mühim mese· 
lelerden birisi de budur. Bir elektrik 
saati bozulduğu, tesisatta bir aksak
lık vukubulduğu zaman elektrik şir· 
.ıcetıne yaptcağmrz bir milracaat cfer-
hal müsbet netice verirken, ayni u· 
sulü kanundan evvel tatbik eden hava 
gazı şirketi, şimdi bunu kendi lehine 
tefsir ederek tatmine mecbur oldu
ğu ihtiyacınızı karşılamıyor. 

A. N. 

Dilnkil hava 
IIava yurdun Trakya, Kocaeli, ve Ege 

bölgeleriyle cenubun doğu kısmında bulut
lu, di~cr bölgelerinde tok bulutlu ve mev
zii yağışlı setmiş, rüzglirlar şimall is!ika
mettcn Ege kıyılarında orta, di~er yerler
de hafif kuvvette esmiştir. 

lstanbulda hava ekseriyetle bulullu es
miş ve rüzgAr şimalden 3-5 metre hızla 

esmiştir. Saat 14 de hava tazyiki 758.3 
metre idi. Sühunet en yüksek güneşte 54, 
gölıtede 20.6 ve en düşük 9.7 santigrat kay
dedilmiştir. 

Hikey bu itham ve sistemlerimi so. 
fukkanlılıkla, hatta gülümsiyerek din. 
ledi. 

Sonra: 
Düşünceleri Oku1Jan Makine 

- Size eza vermi§ olduğum için pek 
müteessirim... Fakat görüyorsunuz ki 
blitiln bunlar büyük, ehemmiyetli bir 
netice doğurmadı ..• 

Dedi. 
- Hayır, Hikey, ben, hiç de böyle 

düşünmüyorum. Siz, çok ince olması 

muhtemel bulunan bir mesuliyet karşr~ 
smda pek laubali davraniyorsunuz. 

Eğer karımla ben, biribirine kuvvetli 
bağlarla perçinlenmiı iki varlrk olma
saydık, siz, bizi bo§<ltlmaya kadar sü· 
rilkleye bilirdiniz. 

Bir aileyi böyle bir felakete sürükle~ 
meğe ise, sizin elbette hakkınız yok. 
tur. Faraziyeleriniz mükemmel, icadı. 

nxz, pek ince ... Siz büyük bir alimsiniz .. 
dehadan nasibinizi almışsınız .. Bu nok~ 
talarda bütün dünya müttefiktir. Fakat 
deha haklanrun da hudutsuz oldukları. 
na ben, hiçbir zaman inanmamışımdır .• 
Sizin için daha az zalim tecrübeler yap· 
mak, pek kolaydı ... Bunda bir ahlak me 
selesi var, ki siz, onu diled:ğiniz gibi 
iıinize geldiği gibi tefsir ediyorsunuz. 
Bana öyle geliyor, ki bir alim, ilim 
menfaatleri namına bile olsa, hemcin>
lerinin ne hisleri, ne de duyguları ile 
oynıva.mu •• Hulasa azizim Hikey siı 

Yazan: Andre Moruva 

eğer bekim olsay.dmız ..• 
Fizikçi, neşeli haliyle: 
_ Eğer hekim olsaydım ... Hiç tered

.dütsüz, hastanelere düşen zavallı malı. 
1Uldar üstünde, neticeleri şüpheli bat. 
ta hazan öldürücü tedavilere girişecek.. 
tim ..• Şayet romancı olsaydım, kitapla
rımın, onlar üzerinde bırakacağı tesir
leri hiç düşünmeden, dostlarımın ma~ 
ceralarıru ve karakterlerini kendime 
mevzu yapacaktım ..• Elverir, ki eserle. 
rim güzel olsun.... Mesela: 

Sizin ''Balzak,, rnız, kahramanlannı 
yaratırken, metreslerinin kendisine aç. 
tıklan sırlan ve vak'aları kullanmakta 
tereddüt etmiş miydi? .• Hadi hadi azi
zim Dümulen scmurtmayınız .•• Niha
yet bu tecrübelerimizden ne gibi, f ela
ket çıktı? Yoksa karınızla bozuştunuz 
mu? 

- Bozuımak mı!.. Hayır, çok şükiir 
böyle bir şeye uğramadık ... Ama, karım 
b::ına isr.at et!iğin bazı düşünceler yü. 
zündcn biraz sarsıldı .•• 

Hike • 
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- bnat mı dtiğim? •• Ama garip §CY 

haf... 
Demekten kendisini alamadı .• 
- Bereket versin, ki karım bütün 

hemmiyet vermemek laznngeldiğini id. 
bunlara uyanık bir rüyadan fazla e
rak edecek kabiliyettedir. 

Fizik alimi: 
- O halde, ne diye şikayet edip du .. 

ruyorsunuz? •• 
Dedi. 
- Yok! ..• dedim böyle düşünmeyi

niz ... Biribirimize karşı sevgimiz, eğer 
bu kadar sağlam ...• Karım bu kadar se
lametle düşünür bir kadın olmasaydı ... 
Yahut benim filme geçen deruni iti
raflarım daha açık saçık şeyler olsaydı, 
tecrübeniz pek fena neticeler verebilir. 
di. 

Hi'~ey: 

- C·.ret, dedi. Gerçi öyle olurdu. Fa. 
kat o zaman da, ben, böyle bir tecrü
beye girişmezdim. 

Bana bu işe girişmek cesaretini ve-

Çeviren: H. S. G. 
birinize bağlı olduğunuzu görmem ol. 
du. Bu yüzdendir, ki sizi kendime mev 
zu yaptım... Bazı kan koca arasında 
müşahedeciyi aldatmıyan derin bir sa. 
mimiyet vardır. Bunun Fransızlar ara.. 
sın.da hayli kalabalık örnekleri bulun
duğunu da pek iyi bilirim .•• Sizin üze
rinizde yapacağım tecrübelerin ağır bir 
netice vermiyeceğinden emindim. Son
ra şunu da söyliyeyi~ ki azizim Dü.. 
mulen, madamın getirdiği filmi, bne 
kendim okuttum. Elimi makinenin işlet. 
me kolundan ayırmıyordum. Şayet, dü.. 
şünceleriniz, tehlikeli bir vadiye sapar· 
sa, manivelaya basarak ~eryaru kese· 
cektim. Madama herhangi bir arızaya uğ 
radığnruzr söylemekten kolay ne var~ 
dı? .. Şükür ki karınızla beraber dinle. 
diniz, pek masum teylerdi ... 

Bu cüm1e. gi:.nlerdir iç~m,.e ta•ub. 
fnn vicdan ağırlığını kaldırdı. Çlinkil 
Süzan bana filimdeki ıeylerin hepsini 
söylemekten çekinmiıti. 

- Sahi mi liikey? ..• Neler dilgünmü.. 

t:s.r dar.-: ımase 
1870 harbi başlamadan önce ye 

sene kadar evvel yarı resmi bir 1' 
sız gaz.etesi, Fransanın şarkta ge 
mek ıztırarında olduğunu tebarüz 
tiriyor, buna karar verildi~ini, t 
ne suretle hareket edileceğinin h 
malum olmadığını yazıyordu. 

Bu havadise istinat eden bazı dip 
matlar şöyle diyorlardı: 
"Bu havadis doğru ise ehemmlye 

derecesi ilerde belli olur. Zira şimdi 
kadar Avusturya ve Prusya devlet: 
arasındaki muharebeler Alınan 
meclisi riya.seti esası Uzeriııe kur 
muş dahili bir mesele iken 
memleketini genişletmek iste 
Prusya Dukuna, belki umum Alman 
hükümdarlarına harici bir yara 
caktrr. Çünkü Fransanm memleke · 
içine almak istediği yerler Alınan 
raklarıdır.,. 

Harp başladrğr vakit Avrupa da 
nşmıştı. Avusturya ile İtalya anlat 
mışlardı. Avusturya devleti Lomba 
ya hududunda bulunan kaleleri 
ye etmiş, bütün mühimmatı harbiy 
Viyan.aya nakletmişti. 

Prusyalılar Harpte hayli muvaff 
yet kazanmışlardı. Yine o v 
bir gazetesi Prusya ordu.su için e 
n yazıyordu: 

"Prusyalıların bu defa kazanlıkl 
nam ve ~an ''alet işler, el övünür .• 
selince iğneli tüfek yüzündendir. S 
lendiğine göre, iğneli tüfeğin çok fa 
dası varmış ve bu tüfeği kullanan b 
nefer, diğer si18.hlan kullanan ne! 
lerin altısına bedel imiş.,. 

Bugün de A vnıpanm ayni mın 
kalan tehlikede.. Fakat söylenen 
simler bamba.~ka: İğneli tüfek yeri 
şimşek~Urati ile harekete ~eeecek 
dilrücü narp aletlerinden konuşu]uvo 

Asıl "Alet işler, el övünür,, sözü c 
di söylenmeli. 

BUGÜN KALKACAK VAPURLAR 
(Ülgen - 18 de Bartına), (Sus - t6 

l\ludany:ıya), (Trak - 8.15 de Bandımı 
ya), (Bursa - 20 de Bandırmaya), (K 
mnl - 15 de Ayvalıla) kal~acaktır. 

GELECEK VAPURLAR 
(Güneysu - 12.30 da Karadenlzdt'n) 

(U~ur -16.15 de lzmitten), (Sus - 11. 
de l\lurl:ınyad:ın), (Trak - 22.10 da BaQ 
dırmadan), (Saadet - 17.30 da Ayvalık.: 
t:ın), (İzmir - 16 da bmirden) gel 
ceklir. 

Alim: 
- Azizim Dilmulen filim, hlla llbo

ratuvardadır. İstersen gen de dinleye. 
bilirsin. 

Cevabını verdi ve ıonra: 
-Tetkik et ve dilersen yakl 
Sözlerini ilave etti. 
Düşünceleri dinlemek, insanda ga 

bir intıba bırakıyor. Herkesin birer 
koğra{ a1etine sahip olduğu gttnder.b 
ri, gerçi bu garabet ualmıltır. ÇW:! 
bugün en aşağı hepbnis birer kere ı:z 
iç nutuklanmızı. öz dil§üncelerimid, 
kendi kulakiammzla dinlemitizdir ve 
çağdaılamnu: ırrasmda bu ilet artık ba. 
yağılaımıştır. 

Fakat ben, o gün, makinelerden llr?'ft 

iç sesim devam ettiği müddetçe hayli 
fenah'ldar geçirmiştim. 

Bununla beraber, bir bakımdan da 
bu dinleyiş, benim içimi ferahlattı. Çün. 
kü düşüncelerimin, tahmin ettiğimr1eıı 
de daha az günahkar olduğunu göste
riyor, ''Moriyel ve Milton,, a dair olaıı 
kısmında da mutlak bir fı1dr vettcek 
bir kat'iyet olmadığım anlatıyordu. 

zıınimden P'eçenleri., ancak bir İri!, 
m-e çek=1~b:1m:şti. 'E~ verl~ri"'d.e ,_ 
lctin eksi' liği yüzUn1en. tefe-,·kiH•rf. 
min bir kısmı da yalnız bana ait kaL 
mıştt. 

Tabii bu noktayı Hikeye aöylemeclim. 
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,A1mg anslılndeıı iki kere taamr diyordu. de K.aııya aruında wkubulaa ıBrtlt-
bltntmıttır. Saat 3.30 da bqlayan Londra, 20 (A.A.) - Resm! tqt.. melercle Fon Ribbentrop da ham bu. 
taarra takriben bir saat ıUrmUf' lb mahafıli öileye kadar Franau • ln- lunmuttur• 
Saat f de ikinci bir taarruz daha ıillı tekliflerine Çek hUkOmetinin ce. Ayni haberde tudh edildillne ı&re, 

• bulm1Jltur. Bu taarruzlar da vabını hentu resmen almamııtı. Obenalzberıde Bitler, lmredl • .,• 4e 
9t1un lejyonu tarafmdan tertip edil· Maamafih, Londraya ıelen malO. K.aııya aruırada yapılan noktaıauar 

iki Çek maliye memuru yaralan mata göre, Praı hllkOmeti, Pranarz • tn. teatili mıaımda Çüo.lonk mnele. 
llınıll:IP. Şehirde timdi .Ukillıet hüküm ci1iz anlaflDUI elUlannda mllukere. llnden bahledilmlttir• 

yi 'kabul etmiıtir. Siya! mahfeller Çeko.tonk motele.. 

Bu4ııfft1iki11.ddiH 

Bertin, 20 (A.A.) - D. N. B. ajan· 
Alman - Çek hududunda Ud hl· 
oldufuııu bildirmektedir. 

Saat içte Sldeııberg clvarmda Al· 
yaya iltica etmek lstlyen bir gru-

takip ederek Alman topraklarına 
b1r Çek jandarma mUfıueaile 

hudut muhafızlan arumda bir • •teme olmut w t 7 Alman hudut 
9'1llll.flım yaralanmJŞtır. 

8-at 4.30 da Schmledeberg'de Çek 
111vvı..tlerfle tınlformalı ve alllhlı Ell· 

ukerlerl arumda eereyaa eden 
mlademeden aonra. Alman top • 

!llkllınna iltica eden bu SUdetler arka 
ft Alman topraklan latikame
mltral~ ateet açılmJftJr. 

Vergi grevi 

Pras. 20 (A.A.) - Sildet Almanla· 
hllkbıetl protesto için vergi grevi 

etmlflerdlr. 
lloheınberg, 20 (A.A.) - Alman -

hududunun kapalı olmaama ?ak 
SUdet AJmanlarmm lltlcuı de
etmektedfr, 

iltica edenlerin eklerlal llllh altma 
..,ll'WıLDlardır ve tızerlerlnde prag 
atlkOmtıtl tarafmdan gönderilen ar 

... PMtılik emirleri vardır. 

Pefollya ,.... 1mpflllc:lt 

Kato9lee. 20 (A.A.) - Çekoelovak 
Dllkilıme1tl. Polonya ile hududu kapa • 

99 bu hudut berinde mtınıkalltı 
Dlıenet:mlftlr. 

ZlnlYald. 20 (A.A.) - Bir Çek ar 
tanarnt aat 14,45 te Zlıınvald 
md• Re ıtlh+ Jl'f1z mHr. JPf11r1111!1r

Almn topraklan 1liieı'lııde uç-

Or/CW... 

Prq, 20 (A.A.) - Om idare .ım· 
ili Bohem18DJD fimallndekl hemen he
._ bltUn Slldetler mmtıkumı tef
Jldl edllmtı balmımaktadır. 

Vl.J'I09ao 20 (A.A.) - Son Ud glbı 
Jclnde Slovak ve Kaear bir çok uker 
tlrari8i Çe~ POlonyaya 
ertmmıttJr. 

HUDUTLARIN TASHtH! 

Lon4ra. 20 (A.A.) - iyi malQmat 
.._ mabaflldea itrenlldiline ıöre, 
~ada plebillt yapılm11mdan 
wapsllm•ı n Pral hUkOmet:lne ya· 
Jdasa teklifte hudutlarm tashihi e1a1 

~. 
Pns, 20 (A.A.) - "Pncer TaıeL 

iyi blr membadan aldıp habere 
dea, Çekoliovak hilkOmetinin 

aaıa. • lnpıia plbmı Prq, Pariı 
Lcadra JaUkOmetleri aramda ileri. 
Japrlacak ~Oaakerata ew olarak 
._. m,etlncle oldutunu )'in. .... 

ÇSKOILOV AXY A PLANI 
KABUL BDlYOR 

IAadra, 20 (A.A.) - Reuter bildi. 

Diğer taraftan ildncl Hltler • Çan. aln1n SUdet Alman ve Macar eblU.. 
berlayn mWlkatı için henlla ramen yetl baJmnmdan tetkik edildllhü taı· 
kati bir tarih teebit cdllmemiı olmak. rih eylcmektedirler. 
la beraber, tnailb baıvekillnln yana Macar devlet ~1ın dlln 1abah 
sabP Gode1ber1• hareketi beklenl. uat 10,30 da PreUuatnı dftnnda 
yor. Jrtin Einrinıe ıelmltler ve uat 11 de 

BENES lSTlPA EDiYOR MU1 Hltler tarafmdan Bile 7eme1ine da. 
· Yet edilmitlerdir. 

Londra, 20 (A.A.) - Daily ltb.. 
pres ıuetell, Çekoalonkya reiaicum. 
huru Benesin iltlfa etmek Uaere ol. 
dutunu yasıyor. 

Prag, ZO (A.A.) - Prq kabine. 
llnln vereceği kararlara bili lntbar 
edilmektedir. Jyl haber a1aıı muhtelif 
membalardan alınan ve biııblrlnt tutan 
haberlerden hud olan intibaa ıöre, 

Çekotlovakya hilkQmetlnin karan, 
pyrl muntazır lhtiWlar hariç olmak 
llzere, itfrazlan ve lhtlrut kayıtlan 

ihtiva eden bir mutavaat teklinde te
celli edecektir, 

Çekoı'ovakyanın 
eevabı Londra1a 

bUdlrlldl 
Prag. 20 (A.A.) - APiıdül tebUI 

neeredilmlftlr: 
Çekolllovakya htlkOmetlnhı Londra 

ve Parialn tekliflerine cevabı Pragda· 
ki Jııgilh ve l'ranm elçllerine tevdi 
edllmlff.lr. 

Nota teklinde vsllmll olan ba flff 
vapta hilkbıetüı tn,ntere ve l'ranla 
htlkftmetleri tarafmclan kendJabıe tn• 
dl edilen projeler hakkmdald noktal 

öiledeıa aoara Macar bqveldll L 
le hariciye nuın tanue ile Budapef. 
teye d811111llflerdlr. 

Vaqon. 20 (A.A.} - Slyut malt.. 
filler Bekin naip Horth7 •• marepl 
Gariııa ile 18rilflllck Uaere rJmıda 
fimaU Pruıjaya, Domlnterne pdeceil 
hakkmdakl haberleri ne teyit, ne de 
tcbip etmektedirler. 

Xacariltanm Varpa elçlllnln bu. 
gUn Beck tarafından bbal edilmesi 
llyul mahfillerde bu haberleri teyit 
eden blr ipret mahiyetinde tıeWdd 
edilmektedir. 

LONDRADA ENDiŞE 
Londra, 20 (A.A.) - ÇekOl!onlı: 

meteleslııde llacarlttan .,. PoJcnya ta. 
rafm4an lttlhas •dlleıa battı banket 
ln,W. mabfelJeriDc!e endlp tnUt 
etmlktedlr. BqOa ,apdan seratmeJer, 
llacarlatanm Almanya ile birlikte ha· 
nbıt ettlll bnaatlnl tttllt etmlftlr. 

Harekete ıesmek tüclkUncı.n 11,._ 
de prensip itibarile bir cephe mlhl.. 
yetinde ola Poloayama tara llanlEe. 
ti Beck Ue Garlns arumda JÜmda 
yapdacalı llylealD mlllbta ...... 
endlfe ile brp)amaktadlr. 

::-" ~o~~.:°:1: MussoJin:nin 
mD&D bıhar etmekt8ll prl 4urma4rll nu le u 
uzlqtmcı bir slhnlyetle diplomatik 
müzakerelere devam ecHJmeli merke • (Vd ,_./ı 1. iılofiN) 
sindedir. habis bir auJb netk:ellDde ltalJIDID 

Londra, 20 (A.A.) - U)'terln &I° 1922 MDeainde lstlrap isinde bulan. 
rendiftne göre Çekoelovat notıamm dulunu IGylemftdr. 
metııl pek uzmı oldufu için bu akpm Mucllnl, ltaı,um busGn bGtlln 
lngillz nazırlan tarafmdaıı tetkik e- prurlle ı,aita durclutunu .,. bir ün. 
dllemi,ecektlr. Namlar nota11 yarın paratorlu'k oldulanu lraydetmlftlr. 
11.bah tetkik edeceklerdir. Halk busOD dnletln bir parçasıdır 

Resmi mabft1ler notamn metni hak- .,. dmct 19ncle ful bir rol 01Dadılı 
kmda hentla malOmat atımımıtJarcbr. m hllletmekteclir. Jl'qllt lhtUIHnln 

Macar Ba•veklllyle cıer1n manaa da buclur. 
Y Jlmollnl, 1G MM içinde yapılan tef· 

har 1 el ye nazırı ıer1 anlattıktan IODl'I, ıtaı,amn 11111a 

Hitlerle görüştü !:4::=.;:.u~~ a:· 
Berlln, 20 (A.A.) - D. N. B. Ajan• diplomatik mnelelerba hıJledDmlı ol. 

m bildiriyor: clutwıu tebarlla ettlrmlftlr. 
Macar bqvekW !mred1 ile harlclye ltalya, denbde, karada ve lınada 

DUll'I Kanya, bu ubah BerlıtteiP&r lıiçblr zaman tlmclikl kadar kunctll 

ne plmleler ve Alman haıiciye DUi• delildi. 
n Fon Ribbeatrop 4a hasır bulunduju Muaollnt bundan IOftQ., ltalyan mD. 
halde mtıerıe sör'Dlmtltlerdlr. tetlnln mannt lttlbıdmm tlt&Jltle 

Jıltlnfh, 2) (A.A.) - JlacaıiltaD bal blhletmlt .,. ecnebilerin mutarlp oL 
vekili lmredi ile Kanyanm Bitlerin hu duklan haltahktan tlfayap o1malın L 
aut tanuwble blDeıü mumalle)'hlD sin bu aUmaylflerde ilam buhmmala. 
davetine la.bet ettlklerl ~ nm latedlllnl 18Jlemlttlr· 
dlr. l>Onya11 elltndiren ttalya, timdi 

Diler cilıettm .e1Jendfllne göre. yoktur. Şimdi ttalya kendisinden kcr. 
naip Horthy henU. llU'ld Prulyada bu· lnılm11ım tercih etmektedir. Bapala· 
lunmakta 99 G&ins ile birlikte ava nnm tar11 hareketlerini de nuan ltL 
CJkmlktadJr. bara almamaktadır. 

Korepl Garbıg ile Maear devlet Xu10linl, 1CS senelik fa~i8t rejlmf.. 
re1si arumda yapılan bir g&1lpneyl nln telirlerinl bucOn ltalyan milleti. 
mlltealap mt1erfn lmre~y ile de Kan· nin takdire pyan tara hareketinde 
ya71 nesdine davet etti1f aöylemnet- g3rdUIUnU 18ylemlftlr. 
tedlr. Evvelce Polonya ile ltaıyanm Avrupada buı milletler buhran hat. 
mtlalıerethıl temin etmlt olan Macar ti terör içinded!rler. Fakat ltalyan 
hllkflmeti timdi de mtızakerelere gir- mll1etl ~etlnl muhafaza etmlftlr, 
mec1en evvel AJmanyuım mD.laheretl· Hattl kendiline ıofukbnlıhlı tavaf. 
Dl temin etmJt bulumnaktadır. ye etmek lüzumu bile basıl olmamıt-

Berllıı, 10 (A.A.) - Berhtteeıa tır. 
dende Macar bqvekUlnl't, lıartct1e ÇOnktl, yirmi Mne dren muharebe
ııutrmm Hltlerle yapbfl kon1111D& lerden, çarıqmalardan n ilıtlWlerden 
hıkkmda D. N. B. ajlnmım atyaal aoma ltalyanlarm ruhu bir celik par. 
mahfilden lSlrendlltne g&oe. bu mı· çua halinl almqtır. 
Wıatta, Çekoslovak mMeıe.I prek Stı MuoUnl, ıonuna dofru nutlruna bir 
det Almanlan balnmmdan. pret Ma- muhaYere tekil •ennlt .,. halk yGlr. 
car ekalliyetlerl Mkmnlldan mftabn 1ek leSle hır zamandan ziyade mB.. 
edilmlftir. cadeleye hazır bulundupna dair ye. 
._ DUD'lln, Bf!e J'eDlelhd Hlt- mln etmiftlr. 

lerle J-lfler ve ak1am llmrl tekrar XUIOllnl, bundan IOllr& yGrOyUfh 
Budapeeteve d&ımDllerdlr. bltmedil:al •e hiç 1dmtenln onu dur. 

BerUn, 20 (AA) - JCcnebl a.m!e- dar&mlJK&lmz .a,lemlttlr. 
kctltre taJa.ıa ..U. bir Alma 11&. Kut.:lma bldfl ,.W. btl1'k tul. 

Pazarlılımz salı• •ananan tatbikatı 
etrafında glrnııımek lzere 

Pazartesi günü ticaret odasında 
büyük b!r toplantı yapılacak 
Izahname vilayetlere gönderildi 
Ankara, 2> (Telefoala) - Paarbk- f umum mDdllrll Kllmtu Bek, bir~ 

m l&tlf lwıununım 1 t.epinlevvel cu- gtı:ne kadir ı.tanbula hareket edecek· 
martelll gU.ııllnden itibaren Aüara, ta tir. 
taııı>u1 ve hmir eehfrlerlnde tatblldu Kanunun tatbik ohmı.calı lmürden 
blı•uıcaktlr. Bu ununun u auntıe de ba toplantılara mbna'ller calml 
tatDik edilecefine dair Vekiller heye- lllJftU',Tatblkatın lnttamtı. Ti anul• 
tlnce kabul edilen kararname ile bu tımı cereyanı allbdırlarm tmYlrl 1· 
kararnameye alt bir lghname de AJı. çln bUtU:ı:ı lbım olan teclblrler almnnı 
kara, latanbul ve lmıir villyetlerim Ug vlllyete g&lderUen IMhnımede 
gönderUmlttlr. tatbik taranıame.mdeld blthoa ..... 

Tatbikatın tam bir lntil&m lQ81'1ahr lar gm1f tanda lllhlıumütadr· A .. 
de cereJa11J için ay bqmdan evvel lr llkadarJarla yapı1aalr t.emulardaJl 
tanbulda mUhim toplantılar yapıl& • IOIU'a tavamıh edeclk VUlyete göre 
caktır. Bu toplantılarm birinclai 26 ey· mtuılm veya noban aMlen noktalan 
ıaı ı-arteat gtlnll latanbul Ticaret ve aynca tawlh edJlecektlr. 
San&JI odumda olacak ft bu toplantı Kararname tatblbtısıdan aJmıcat 
ya t.tanbulun alüadar da1relerlnlD ve neticelere g&ıe, karanıame htıktlmlerl 
matbuatın mtım..Wert ile kanunun nlıı halen puarlıkm aatq kanunu ah· 
kenclllerlne tUmulll olaa tl1ecar w er klmı haricinde kalan mUeueselere ve 
naf mlbnwillerl lftlrak edeeelderdlr. ya •tll maddelerine de tlıfmili yahut 
Bu ilk umumi toplantıdan IODrt. mUte da halen kararname hWdlmlert dahi· 
akıp gllnlerde bu katıununun kendileri· llne alman mUeaıeaeler ve 11.tıt madde 
ne teemn edildifi ticaret eubelertnln imi 8-inde yapılmuı lUzumlu tellk
mllmealllerl de ayn ayn toplanarak ki e4llen ta4l11er lıakkmdaki mUtale&• 
kendilerine lahat verlleoektlr. Bu iç- ı ıarm da lıel& vekAlete blldlrilmeat * 
tlma1arda bulunmak naın iç ticaret ll,etlerden !steDmltth'. , 

lzmlr fuarı kapandı 
Fuarı gezenlerin bir milyonu 

geçtiği tesbit edildi 
ı.tr, 20 (Telefonla) - Seldshıcl ~ verdllfnl, her Jd teki.mil.~ 

bmir tun poe ya.namdan IODI'& Ud· llnl llJ1ed1. Ebpoaıılardan latanbul 
de kapuuh. l'uar komlteal ebpoıaDlar T1cant odumdaıı AYDI, lı Bankuı 
la veda ziyafeti verdi. lımlr tuba mlldllrll Baki cevap verdi· 

lılebUllar donanma mevki tuman • Jer. Şehir mecUal ldma avukat MUnlr 
dllılan. davetliler bu111114u. BeledlJe IGylecll, Vali l'uh GQleg de bir nutuk 
ReiBl kapanı nutkunda fuara lttlnk IGyledL 
eden ecnebilere teoekkOr etti. Gece fuarda balo verllcl1, çok kal&· 
BUkbıetln yUbek mllalıaretfle fu. balıktı. Tutulan Jatatlatlp göı"e fuar 

arm plecek ,.ı daha mWrenımel olaca a1IDda hmiN plealer 1873ı59 dut. Fu 
lmı- wıaaı taaıııete ....-.ıı ..,. m ~..._ .. de~ mlQOn bul
hklara başJanacağnu, fuarın fzmlre muttur· 

Polonya sefiri Hitlerle görüştü 
(Vat ttn/ı ı Moldı) 1 b01te bulam.nk icap ectea ihtarı ,ap 

Polonya hllk6metln1D cumarteal sUnll 1 DIJltlr. 
Parla ve Lolldrad& ÇekOllovakyadakl aıaantll PolonJUUD llmdl llUrakl 
Polonyalı ekalliyet 1ehlne tlıtebbtlate ohn•lrmm brarlqbrdaeü bir .. ,... 
bulunmut oldutunu teyit etmektedir. Mte ilet olacatmı faa1lm'•• vahim 

Polonya hllkOmetl verdlll DOtac1a. bir hataıa clftteceJderlld ,. bu hata· 
Polonya ekalllyetlert davumm 8tldet ma mtlcelerlal eok püalı 6deyecet. 
AJmaalan davumm ayni oldup ve lerlnl bllmelerl llmmdır. 
qnt nretıe ha1ledllme.ı icap ettJllnl Berlln. 20 (A.A.> - BlrJetik Po· 
turlh eylemektedir. Jon)'a mahftDerbıde llSJJeadıtme ı&-e. 

BerllncWd Polonya leflrlniD Berchtw 
V&r10va, 20 (A.A.) - Pat ajan pdende Bltleıi ziyaretine mllvul ola 

tebllt edlyar: rat Vuwcmdan Yerilen taltmıt tı.rt· 
"Kurjer Porranl,, guetell, ÇMor ne bir bre daha ulıplmam tctn Pa

Jovak meaeleld balrlrmda hariciye• r11, Leadra ve Roma neldlnde tete1r 
aretinden mlllhem olarak yaalJlı bir bDaJerde bulunmlllbır. 
makalede, buıtlütl vulyetl intaç eda Diler cihetten BltJer ne Polonya 
ve ilerde de ayni netleelerl verecek o- llflrlD1n bu meeelede .AJmıDJ& De Pa
lan eül hataıarm ft fma maDer1n tek lonyanm tttlhu eclecekJtri tanı haN
rar edllmemell lUmmun11 llerl lllrU1'GI' ket hakkmda giSrOfttlJdert muhakblr 
w diyor kl: addedilmektedir. ı 

1919 ft ıno de mtl'bll ,Amapa 1alr 
mUatemleke muamelellne ufn&. ııa· __ E_t_f_ı·y-8-11-oartatanm ulra<blı hıbnldr. bugBD • 
Jdl buhranı dofm'mUI ve tlQ mil,on Al 
mama Çekoeloftkyaya ftri1llleel de bu 
gtla phlt olclutumu IDfiWa lntac et
mletlr. 

193) Spı konferanm. Poloayalı •• 
blliyetıeriıı Polonya de\'lttl ile blrlet 
mek hak1anm nuan ltlbu'a almam .. 

tir. 
O zaman kmıılan bu lllltem, 20 lll!lle 

llODI'& iflb 1311 bulUllU)'Of. Halbuki 
bul kimseler g&tlyom ki. m•mln 
hatalarmı mUmull yeni hatalarla ta· 
mir etmek latlyorlar.Yenlclen Parbı w 
Londra Amıpanm bu klllmnda bir 
mu.tamleke mevsuubahla oluyormue-

(tld ftlra/t ı "'°"'' mamn 88 kurut olan &111111 f!Jatı 40 
brqa Qlbnlmıetır. 

Kmrmk mtlvarfdatı llemtm yok p· 
bldlr. Bir gok kuaplarm b.raJBb de
nilen 'bir nevi eti halka kmrcık diye 
•ttıklan ı&'DJdQbden ba laaUn a. 
llbe pçllmek lçln kmredr etine ko
nan asam! fiyat kaJdırıbmlbr. Bu et 
geldikçe fiyatı rekabet •Jellfnde teala 
edllecettlr. 

Dana. inek, manda etleri berhı~ 
fiyatlarda bir temenllç JOktur. Bu 11-
yatlar bu lababtan mute'berdlr. 

cuma Jıareket etmektedir. Bu mmta· -----------
bnm mentaat ve ıht1yaçıan, hlg hr Talebelerin tren 
saba katılmıyor. Jl'4er lflb etmlt bu· b! let l•rl 
lunan ve btlttbı Avrupayı de!qetll bir ~ 

IU'IDltı tehlikesi ka1118Dlda bırakan Ankara, ., ( Telefcmla ) -
bu uaullere yeniden mllracaat oJununa Talebe ve mualJlmtwm 1atm ala • 
netice yine ayni olaoa.ktır. Yalım Ilı caJdan lidle d&ıUt f:r9ll bUetleriDe fo· 
farkla ki, ylrml aeneden daha ima 'bir f totraf ~ btar kala • 
zamanda patlak verecektir. c!oktılr ve memurları bu blktlerl ta· 

1920 ile buglln arumd&ld fark. o tarlarda ,olca• .ıJncte Waan fo
kadar tarihtir Jd, bu ciheti g6rmemele toli'&tlı ft8ika Ue kaıatrol )Jtmeıerl mu 
imkln yoktur. Polon:ya lalldbnetl. Po- ftfık gM!mtlt ve ra tebll· 
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1- iCOKOll 

Romatizma 
Lumbago 
Siyatik ve 

soauk algınllklannı iyi eder 

Deniz ·Levazım Satınalma 
Komisyonu ilanları 

ı - 15--9-938 tarihinde açık eksiltme suretile yapılan münakasa.sına 
talip çıkmadığından 26-9-938 tarihine rasthyan pazartesi günU saat 11,30 
da pazarlıkla almmak üzere mUnakasaya konulıın 22000 kilo muhtelif cins 
1.8§ sebzenin tahmin edilen bedeli 1493 lira 50 kuru§tur. 

2 - Muvakkat teminatı 112 lir& 01 kuru§ olup şartmamesl her gUn ko
misyondan paıuız olarak ~mabilir. 

3 - '.tsteklilerin belli gün ve 88&tte Kammpaşada bulunan komisyon baf
ftnlığm.& mUraeaatla.rr. (6660) 

Bir eczacı aranıyor 
Gölclllde tiulunan (!eniz fabrikalannda istihdam edilmek üzere 84 lir& ne. 

retle bil" e~ya ihtiyaç vaidır. 
lsteklilefüı 25-9-938 tarihine kadar Kasımpa§ad.a bulunan komisyonu

mum her gun mtıracaatla.n •. (6381) 

1 - Tahmin edilen bedeli 55.lOf lira. 50 kunıe olan 55000 kilo sade ya~ı 
1 llkr 938 tarihine i-astııyan cumartesi gUnll saat ] 1,30 da kapalı zarfla 
alınmak fü:~ ·e mfinakwya konulmuştur. 
~- Mftvakk~,!einfıia~4.00~,.lira 23 kuru§ olup 6artnamesl her gUn ko

misyondan 276 JCunıe mulCabilliide aı;fi'a.bilir. 
3:.. lsteklilerin 2490 sa.yılı kanunun ta.rifab dahilinde tanzim edeoekleri 

bpalı tekiil meJttuplannı en g~ belli gUıı ve saatten bir saat evveline kadar 
Ka:sımpaşada. biılunin komfSYon b~kanlığma vermeleri. (6338) 

~nhisarlar U. Müdürlüğünden: 
-· 

Muhammen be. 
Cf.Del Jıllkt&n Beheri futan Muvakkat t.& Eksiltmenin 

L. K. L. K. L. K. tekli saati 
Mua T adet -- 264.-
Sın. 
" 

l4 adet --
Elbise dolabı 10 adet 307.50 42.86 Pazarlık 1-4 

571°50 
Su tesisatı malze- 12 kalem 800 60.00 Açık eksilt· 
mesi me 15 
Sandık raptiyesl 600 kilo 1.15 890.- :';1.75 Açık eksilt· 

'150.000 adet me16 

1 - Numune resim ve §Srl;nameleri muclbinoe satm alınacak yukarda 
cins ve miktarı yazılı 5 kalem muhtelü malzeme hizalarında yazılı usullerle 
eksiltmeye konulmu§tur. 

II - Mtilıammen bedellerile muva.kka.t temin.atlan hizalannda gösteril-
ml~~ ı 

İ1I - Eksiltme 6-10-938 tarihine rastlıyan perşembe günil yukarda 
Ypilı saatlerde Kabata§ta levazım ve mUbayaat §Ubesindeki alım komisyonun 
da yapılacaktır. · • 

IV - Şart.nameler her gUn paraeız olarak sözti geçen §ubeden almabile· 
Ceğl gibi resim ve nümuneleri de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7,5 gü· 
venme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (6682) 

Bursa Nafıa MUdOrlOğUnden: 
1-Eksiltmeye konula.n Io: Blll'!a ziraat mektebi methalinde hangar, an· 

- ı MEMUR ve MÜSTAHDEM 
ARANIYOR 

Bir muhasip, bir d&ktllo, bir depo 
mem~ bir telefoncu ve büro gar
aonuııa. ihtiyaç vardır. fatiyenlerin 
muhtasar tercümei halleri. tahsil de· 
receleri ve bir adet fotoğraflarile 1=743 post.. kutumma m:I 

S r ' · rı~ : Y (' '\ <: t.- ~ ri S 1~ır;ı1 m 
;\omi~Jcnu ilaıilc:aı 

1 - Haydarpaşa ukert hastanesin
den Selimlye kıelasmdald birliklerin 
bulunduklan yerlere kadar yükleme 
ve bo~altması nakliyecisine alt olmak 
Ur.ere 418 ton kömUrUn 19-9-938 gU
nli yapılan pazarhğmda verilen fiyat 
pahalı görüldüğünden mezktlı- kömü
rün nakli yeniden pazarlıkla. yaptınla · 
caktır. 1 

2 - Pazarlık 26-9-938 pazartesi 
gt.iınU saat 14 de Selimlye askerlik da
iresi binasındaki tilmen satm alma 
komisyonunda yapılacaktır. 1 
3-Pazarlık BOnunda % 15 teminat 

derhal Tümen muhasebe veznesine ya· 
tınlacaktır. (6676). 

• NURKALEM 

'* Kurıun Kalem Fabrikaıında lıer 

nevi kalem imal edi~. 
Mümuil etnd>i kalanlerine çok 

faiktir. 

FjatJan ecndli kalemlerinden 
% 50 ucuzdur. 

Kurşun kalemler : 
Süperyör 
Timsahlı 

301 • 2 Mektepli 
1205 Alu derece aertlikte 
Not 

En iyi clna 

Dağdelen 15 derece sertlikte , 
1011 Marangoz kalemi 
99 T•Jsı kalemi 

Kopya kalemlerJ : 
299 Utuı 

701 - 'A' Yumuflk 
701 - B Orta Sert 
'101 - C Sert En iyi cina 
71 - A. B. C. 'Oç dereceli 
'102 - A. B. C. D. E. Beı renkli 
'102 - A. B. Mavi • kırmızı 
27 - A. B. C. D. E. Beı renkli 

iyi cinı 

1315 
1325 
1301 

Pasteller 
6 Renkli 

12 Renkli 
12 Ren'kU fyi cinı 
24 Renkli iyi cina 

901 Kmnu:r • Mavi 
Stabilli 12 Renkli iyi cin, 

" 24 Renkli iyi cins 
Dermetograf Uç renkli kalem 
311 Grafit ve renkli Minlen 
231 - 232 Kırmızı ve Mavi tebe§ir 
Çeıitlerimizi her lortaıiyeciden 

iıtiyehilirıiniz. 

ERKEKLERi 
TESHiR EDEREK 

NASDIL 

MEŞHUR 
OLDUM •• 

Artık 

DUoya benimdir! 

C tLDtM, hemen yan ölmüı gibi İ· 
di, yilzil buruıuklarla dolu, cil. 

di solmuı ve ihtiyarlaauıtr, fakat karak. 
terim daima gençtı", dans, eğlentiyi •!. 
verdim. 

Fakat klmıe beni dansa davet ettni 
yordu. Bugünün erkekleri gençliği arı. 
yorlar. Nihayet bir cild miltehassısı ile 
istipre ettim. Cildimin genç ve 
tutan laymetll bir cevher olan 

1 Biocel'e ihtiyacı olduğunu aöy .. 
ledi. Fen, con zamanlarda bu 
Biocel cevherini, genç hayvanla.. 

nn cild hilceyrelerindeıı istihsale 
muvaffak olmuştur. Bu cevherde 
bizzat sizin cildinizdeki bayat! 
unsurlar mevcuttur. Biocel tim
di; cildinizin beslenmesi ve genç. 
lcımeai i!jin ihtiyacı olan tam 
nisbct dairesinde Tokalon kre. 

Bayan Anzara Rais'in 
yukanki hakiki f otoğrafi.. 

terine bakınız ve gayet basit 
olan tedavi prtlannr tatbik 
eden bir kadının edineceği 

cazip güztlliği nazarı iti
bare alınız. 

minin terkibine kartıtırılmııtır. Bu kremi her akşam yatmazdan evvel kulla. 
ıunm ve gayet muvaffakıyetli semereler elde ettim. Diğer taraftan her s.a
bah da beyaı: renkli Tokalorı 'kremini kullandım, bu siyah bcnlerimi eritti, 
açık mesamelerimi ııklaıtmh ve esmer ve sert cildimi beyazlatıp yumuptt:. 

M O H l M : Cild unsuru olan meıhur Tokalon kremleri her yerde sa-
tır. v ff r ri ranti\'dir. Ak i taktir~c para iade ce!llir. 

1 

DeVlet derniryollarmca. eksiltmeye çıkarılan Ankara istasyonu Asfalt işi• 
ne alt 17, 19-9-938 tarihli ntisbalarımızds. çıkan ilanda eksiltme tarihi seh· 
ven 30-lo-938 gösterilmiştir. Eksiltmenin 3-10-938 tarihinde yapılacağı 
tashihen ilan olunur. 

Ankara istasyonunda birinci, ikinci peron ile umumi hela etrafı gazino bah· 
çesi ve idarei umumiye bahçesi ö,nündeki piyade kaldınmlanrun asfaltlanma işi 
kapalı zarf usulilc eksilt~yc konmuştur. 

1 - Bu İ!in ke~if bedeli 13000 liradır, 
2 - İstekliler şartname vesair evrakı D. D. yollarının Ankara ve Sir 

keci veznelerinden 65 kuruı mukabilinde alabilirler. 
~ Eksiltme 3-10-938 tarihinde ~ pazartesi gı:.inil saat ı 1 de Ankarada 

D. D. yoUarı yol dairesinde merkez birinci komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek i~n isteklilerin teklif mektubu ile birlikte aşa· 

ğıds. yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 10 a kadar komisyon reisliğine tevdi 
ctmiı olmalan lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun ahk!mına uygun 97 S liralık muvakkat teminat. 
B - Bu kanunun tayin ettiği veMkalar. 
E - Nafıa ~kaletinden musaddak ehliyet vesikası, Nurkalem Ltd. Şirketi 

IatanbuJ. Sitked 
Mühürdar zade Han No. t • 2. bar ve ahır i11§88.tıdır. 1 

Keşif bedeli 22.718 lira 9{ kuruştur. . 
2 - Eksiltme 5-1(}-i)38 Ç&r§amba günU saat 16 da Bursa Nafıa mUdiirlU. _____ , _______ • 

Ehliyet vesikası mua:nelcsi için isteklilerin hemen tahriren Nafıa Vekaletine 
mUrct:aat etmeleri. (6443) 

Muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları aşağıda yazılı porselen vo 
zUccact yemek takımları 1-11-938 salı günü saat 15 de kapalı zarf usuıu 
ile Ankarada idare binasında satm alınacaktır. itinde eksiltme komisyonu odasmda kapalr zarf usulil ile yapılacaktır. 

3-Bu işe ait metraj keşif, proje, fenni ve hususi bayındırlık genel, yapı 
i§leri umumi ve fenni, kapalı zarf usulü ile eksiltme eatnamelcri mukavele 
~rojesl nafıa dairesinde görüleceği gibi istiyenler 114 kuruş mukabilinde bi. 
i1er ntlshalarmı alabilirler. 
• 4: - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1703 lira 92 kuruş muvak .. 
bt teminat vermeleri, üçüncü maddedeyazılı evrakı kabul ve imza etmeleri bu 
inşaatı yapabileceklerine dair ehliyet vesikasını (Bu vesika eksiltmenin' ya· 
pılacağr gilnden en az sekiz gün evvel bir ~tida ile Nafıa vekaletine müracaat 
edilerek almacak, teklif evrakile birlikte Verilecektir.) Talipler §irket olursa 
2-i90 sayılı kanunun üçüncü maddesinin (A) ve (B) fıkrasında yazılı vesaiki 
ve 938 yılında almmı§ ticaret odası belgesini göstermeleri lazımdır. 

5 - isteklilerin dış zarfı mühür mumu ile iyi kapatılmı§ teklif mektupla.. 
~ 5-ll>-938 çar§amba gilnU saat on beşe kadar komisyon reisliğine mak. 
buz mukabilinde vermeleri icap eder. Postada vukubulacak gecikmeler kabul 
~ilmez. (6495) 

Jstanbul tlolvrseltesl RektUrlUğUnden ı 
'Onivenitede Hukuk Fakültesinde Devletler Hukuku deniz ve kara ticareti 

lktısat fakültesin.de i§letme iktraadı, edebiyat fakültesın'd~ Arap, Fara filolojisi 
ve ilk zamanlar tarihi doçentliklcri açıktır. Talimatnamesi mucibince 17 ilkteşrin 
ıiiC~be günü saat ıo da imtihanları yapılacağından isteklilerin ıimdiden 
R bat vurmaları.. ••6.573,, 

Z A Y•l 

Davutpaşa 25 inci ilkokuldan aldı~ım 
diplomamı zayi ettim. Hükmü yol.tur .. 

RAUF. 

Alemdar Sineması 
tKI FJLM: 

1 - istiklal Sava§ı •• 
2 - O ç Silah§ör .• 

Dr. Necaeddin Atasagun 
Sabahlan 8,30 a kadar ve akıam. 
lan 17,20 de Uleli Tayyare Apr. 
2 nci daire Ne. 17. Okuyuculan. 
mrzdan para almaz. Tel: 23953 

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

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

Porselen yemek takımları 
Zilcaci yemek takımları 

Muhammen bedel 
Lira K. 
10000 
15000 

Muvakkat temınat 
Lira l{. 

750 
1125 

FRANSIZCA Y~ Ç AB U K 
VE KOLAY ÖGRETiRiM 

Oyalanmak istiyenler değil, .Fraıısızcayr mutlak surette öğrenmek ve 
konuşmak istiyenler bu metodun temin ettiği kolaylıktan asla milstağn! 
kaJamatlar. 1 klavuz, 1 konuşma ve 6 kitap ciltsiz: 135, ciltli 160 ku-

.. ___________ 1111 ruştur, Cknel satış yeri öGRETMEN FUAT GÜCüYEl\TER'in (ANA· 

Sahibi: ASIM US DOLU TÜRK KİTAP DEPOSU) dur: Yeni Postahane karşısında Mcy-
_danc.ılt. haıun<l!b .. 

Ne~riya'- Müdüril Refik A. Scvcngil 11•••••••••••••••••••'-:lm ______ • 


