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Çekoslovakya Südet mıntakasının 
Ahnanyaya ilhakını kabule mecbur kaldı 
Çemberlal}n ile Hitler buqün Godesberqde qörüşecekler 
Buna rağmen Çek - Alman hududunda 

gerginlik vahim bir safhaya girdi 
Çek hududunda 22 Alman fırkası toplandı 
Çekoslovakyada nümayişler başladı 

Askeri diktatörlük isteniyor 
Tezahüratçılar dün gece_ 
Benesin ikametgahına 

taarruz ettiler 
Prag, 21 (A.A.) - Hükftmet bir teb· 

llğ neşrederek Fransız ve İngiliz te
eebbüsleri üzerine ç.ekoslovak mesele
ainin bu htikftmetler tarafmdan teklü 
edilen tekilde hallini kabule mecbur 
kaldığını bildirmiştir. 

lngiliz gemileri 
Aldıkları emir üzerine dün 

olarak hareket etti.er 

A 

anı 

Bugln tıekrar görl!~ecelr olan Hltler • ÇemberlaJ1l 

Sözlerin aeaaleti 
Yazan: Asım Us 

Eski edebiyat üslAilları söWe gü
zelliği ikiye apı·ll'l.ar: Biri tebaluıt, 
öteki be!Ugat. I<'csahat, sözü teşkil 

eden kelimelel'iıı sentaks ve ahenk 
.kaidelerine uygllll olması \'e muha
taba. göre kolayca anlaşılır şek.il ve 
mahifette söyleıunlş bulunmasıdır. 
Dil ve ıislUp .kaidelerini bilen herkes 
bu tarzda fasih söz söyliyebllir. Fa
kat sözde asıl güzellik bu debril, belA
sa.t denilen ha.ssadır .ki bo da liÖZtln 

makam ile mütenasip oı:ması ve ha
Un muktczasına. uygun bulunması
du. Her güzel söz söyleyen için bu 
dhetl temin etmek kolay değildir. 

Başvekil Cel&l Bay arın dört sene
lik tıçüncil plana dair gazetelerde ÇJ· 

karı beyanatını okuduğum zaman es
ki edebiyatçıların belAgat bakkmda
kl bu tarifleri hatırıma geldi. 

Anupa milletleri bugün tarihleri· 
n1n en mühim dakikalarım 7aşayor. 

HAdi.selcr hassas bir terazinin dili 
gibi en küçük bir sebep ve tesirle 
•ulhtan harp taratma meyledebilir. 
Tllrkiyenin ha.yat ve mukadderatı J.sc 
da.ima Avrupada cerefan eden btlyilk 
h.Adiselerle alAkadar ol.muştur. 

Bay CelAI Bayarm bö7le bir sırada 
dört Jillık imar ve sanayileşme plA
nından bahsetmesi belki garip görll· 
nlir. Halbuki Avrupanın bugünkü hA· 
dlselcrt karşısında TUrklyenin kendi· 
ne mahsus bir movkll vardır Jd o da 
aulh ve sükun manzarasıdır. HattA 
Hatay meselesi halledildikten sonra 
artık diyebiliriz ki Yeni Türkiye ta
rihe dojtduğu gündenbcri şimcllld ka
dar sulh ve sükftna karşı itimat için· 
de )"ft<;ar bir gttntl olmamış.tll'. 

Bu noktadan Başvekilin sözlerJ 
hakikaten beliğdir. O sözlerin dol· 
rudan doğruya ihtiva ettiği ımar, in
şa projelerinden başka bfttiln cihana 
kaJ'ŞJ ifade ettiği mUhlm bir ~iyasi 
mana daha vardır. O 8Özler ayni za.. 
ma.ıu'la knlaklarnmza ve kalplerfmJ. 
ze şöyle diyor: 

- Evet, dllnya hAdfselerl bngftn e
'{,Somı: Sa. f . Sil. 3). 

Budapeştede dün mu
azzam bir miting yapıldı 

Macar BaşvekDDI s©>yDlYıycr: 

Çekoslovakyada yaşayan 
Macarları kurtaracağız! 

Buda.peşte, 21 (A.A.) - Bu sabah 
burada Kahramanlar meydanında 

muazzam bir miting yapılmıştır. 

Mitlngln ruhu 'udur: Hudutların ta
dtu. 

Bu mttlngde btıtlln Macar milleti
nin tek bir kütle teşkil ettiği ve bu 
husustaki metallbatta. da mUttehıt 
bulunduğu ll!n olunmuştur. 

Budapeşte. 21 (A.A.) - Macar 

Başvekil lmredi, Berhştesgaden zi
yareti hakkında gazetelere yaptığı 

beyanatta, Hltler ve Alman hariciye 
nazırı Ue görUşmUş olduğunu söyle
miş ve demiştir ki: 

Bu mUl!katın asıl ehemmiyeti 
noktainazar teatilerinin devamedece
ğtndedlr. DilnkU konuşmalarımız, 

Çekoslovakya meselesine inhisar et-
miştir. (Sonll: Sa • ... Sa. 3) 

Varşovadan bir gôrftno, ••• 

Çekoslova kyada 
Polonyalılara yapılan 

zulüm artık yeter 
ro·onya 200.000 ırkdaşıoı kurtarmak için 

Kuvvete müracaate azmetmiş 
.(Yuıaa 4 ncü aayf•rmvla). 

·-Llmannmzc'lan ayrılan (Yazısı 3 üncU ayıfada) 

Cemıl Mardam - Bone 
qörüşmeleri akim kaldı 

Antakya. 21 (A.A.) - Ana.dolu A- 1 - bkenderund& teşekkül eden 
Jansının husus! muhabiri bildiriyor: yeni hUkf1metl kat'! surette tanımak. 
Şamda çıkan "Eko de Syrl" gaze- J - Cezirede Suriye Te FraD.1anI11. 

test, Parliten aldığı şu hususi haberi lştlra.klyle muhtelit bir idare kur-
neşretmektedlr: mak. 

Parlste Cemil Mardam'la Bonnet 1 - Muahedenln deT&m edecett 
arasında konuşmaların akim kaldı- yirmi beş ıene müddetince, Surlyede 
ğı haber vertlmektedlr. ÇUnkU Fran- Fransız ordusunun lşgallnt tanımak. 
sa hUktimett Suriye - Fransa muahe- f - Alevt mmtakasında Fransıs 
desinin tasdtkl lcln aşağıdaki dört ordusunun lstJhkAm inşaatını kabul 
şartın kabulUnU lleri sUrmüştUr: etmek. 

q>ünlecin peşincieffr.: 
-~~ .-,,_, 7# 

Nezle ilacı 
Uç, dört gündenberi bozuk giden ha,Taıar artık sonbabarm nem

lerini getlrm.eğe başladı. Bun dan sonra eczahanelerde nezlere kar
tı kullanılmak için hazır 1lAç aatışmm revacı gti.n geçtikçe arta.

caktl!'. 

l<'akat Amerlkanm Boston şehrinden Dr. Bok isminde bir mnte
hassıs Amerikan doktorlarının senelik kongrelerinin 27 ncl toplantı. 
aınd.a 900 doktor öniinde blltiin nezle Utiçlarınm faydumdan z1Jade 
zararı olduğnnu 8'70 haı;ta ttze rinde yaptığı tecrübeye dayanarak td .. 
dla ve isbat etmJştir. Dr. Bok'a göre, nezle için bir tek llAç vardır. Ba 
da hiçbir nezle llAcı k.ullannıAIIl aktır. Sadece hastanın yatağa girerek 
rahatça yatması: ve vücudunu sıcak tutması lAzmıdır. Asri tababetta 
babası sayılan Htpokrat'm da ild bin rıI evvel tavsiye ettlll teclayt 

111ı1ulll budur. 
mc şüphe 70k k1 tababet ıı.asta.hklarm teşhlsl baknnmdan ~ 

Ueriledl. Fakat ba.<;;tahkların en basiti sayılan nezlenin tedavisin.de 
lkl bin yıldanberi bir adım lleri gldJleımemt'> olması garip Mitil mlctirt 
Anlaşılıyor ki ttlrlU hast.ahkla ı-a karşı en mtthim kimya.hane gene tn
ıanlarm kendi vttcntlarr içinde tllr. Yttlmz bn ldmyabanedekt ldınya
gerlerin çalışabilmeleri için bastaıı.m rahat döşeğine girerek tstf
rabat ouae.ıae llıtlzaç vardır. ,, BASAN ıaJKQAU 
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Tarih münakaşalan: 2 Sadri ERTEM in fikir ve san'at meseleleri 
üzerinde münekkit Nurullah Ataca bir cevabı 

Şair ve kitlenin takdiri 
neye bağlıdır? 

Kültür ailes·n1n 
bir kayıbı 

Genel ispekterlerden 
8. Bedri vefat etti 

Kültür Bakan.. 
hğı genel iapek. 
terlerinden Bay 
Bedri, dUn Kırgc
hirde zelzele mü.. 
nasebctile yıkılan 

okul binası etra.. 
fmda tetkikler ya.. 
parken vazife ba.. 
gında ölmügtilr. 

"Bahriye,, kitabını 
Piri Reis yazmıştır 

- - - - - ZCLa2 ----

"Vuzuha, ibhama dair" Kurunda çıkan bir makalem ze
kasından ve zevkinden dalına emin olduğum dostum Nurul· 
lah Ataçın güzel nükteler yapmasına ve zeki buluşlannı gÜ• 
zel bir söz mimarisi halinde izbeler arasına yerleştirmesi
ne vesile ve~·rn:ş. Güzel konuşan bir ağzı ve güzel yazan 
bir kalemi h u çkete getirmek sanırım ki on iki saatlik ömrü 
olan bir makale için iyi bir taBh sayılmalıdır. Ayni zaman
da zeki dostuma iki cihetten de teşekkür etmek İsterim. 
---- ----------------··--... ______ 2-2 ________________ ,. _______ _ 

S ırincisi, yazısına başlarken gös· 
terdiği toleranstır, çünkü bizde bilhas· 
sa fikir ve sanat bahislerinde müea· 
maha göstermek diyebilırinı ki, adet 
değildır. 

Muharrir, ya bir fikri beğenmez, o· 
D& karşı gözlerini kapar, kulaklarını 
tıkar, onu söylenmemiş farzeder. Bu 
suretle muharrirler arasmda birbirle" 
rinin yazılan denize frrlatılmı~ bir 
çakıl parçasından farklı değildir. En 
ehemmiyetlilcri kocaman denizin üs
tünde küçük, kUçUk daireler resmeder, 
aonra hiçbir §ey olmamı§ gibi deniz es
ki halini alır. Çakıl, suların altında ar 
tık bir meçhuldür, 

Yahut muharrir, bir fikri kendi dU
eQııcelerine aykırı bulur. Alır eline ka
lemi, yazar aklına geleni! Kalem ar
tık onun elinde hiddetinin derecesine 
göre bir giyotindir. Kelle kesen bir 
paladrr. Gövdeyi ikiye bölen bir zUlfr 
kardır. Vilcudün ötesine, berisine ya· 
talar açan bir ka.madır. 

Fikirleri kendi kanaatine uygun gel
mlyen muharrir, mabette gizlenmiş bir 
Wir gibi yakalanır ve bir canı gibi 
htıkU.m giyer. 

Dostum, yazısile toleransa giizel bir 
örnek veriyor. 

İkincisi, fikirlerimi yeniden 17.8.h et
mek imkfuıını verdiği için de kendisi
ne müteşekkirim.. 

• • • 

''Deniz güzeldir.,, sözU ile "deniz 
tuzlu sudur,. hükmü arasındaki fark 
şairle mühendis veya hekim arasmda· 
ki ayrılığı izah eder. 

C - Şair yukarda izah ettiğim se
beplerin neticesi olarak bir kütlenin 
iştiyaklarını, arzularını, emellerini di· 
le getirmektedir. Bu kütle az olur, çok 
olur; kesif bir kalabalık halini alır, 
yahut anlayan bir kaç kişiden ibaret 
kalır. Şair, bir sosyete içinde iştiyak
larm, emellerin, arzuların dile gelmlş 
oir sembolü olduğu gibi kütlesi de 
sembolik bir mahiyet alabilir. Bazan 
bir sanatkarı en geniş manasile bir 
kütle anlar, takdir eder. Baza.n bu 
sanatkarı kalabalık anlamaz, ona kar 
ş1 süktıt eder. Fkat kütle üzerine mü
essir olan bir iki adam anlar. Maksat 
hasıl olmuştur. Çünkü bu iki adam kUt 
lenin sembolüdür ve kiltleye doğru 
şiiri yaymaktadırlar. 

Her sanatkarın kütle tasavvuru ken
disinin dünya anlayışı ile hudutlamr. 
Fakat tek ba.~ına kalmayı istiyen, an
la.~tlmaktan hoşlanmıyan tek sanat a· 
damı yoktur. "Kaliteli bir kaç anla· 
yıcı,, taraimdan takdir edilmeyi !ste- ı 

mek, sanatte bir taktik meselesinden 
başka bir şey değildir. Bu sözü başka 
bir tabirle ifade edelim: Şairi politika 
oyunlarına düşmüş gibi görmek bile 
insana kötU geliyor. Onun için kaliteli 
bir kaç anlayıcı tarafından takdir e-

Bilirim, her izaha. bir izahla, her dilmesi istenen eanatk!rm ruhunu 
tae bir antitezle, her Jddiaya muka- tab.111 gayet kolaydır. 
bil bir iddia ile hattA bir çok iddia!~ o, dünyanın maalesef kalitesizlerle 
la k&r§t çıkılabilir. Fakat, bütün hl- dolu olduğuna, bilhassa kiltlenln kesif 
cliseleri, hiç olmazsa tetkik mevzuu bir karanlık ve kabalık ifade ettiğine 
olan bA.diseyi bir sisteme göre tetkik kanidir. Bunların içinde kendinin hiç 
im.kanını bulanlar için tezatlar müm- olmazsa birkaç kişi tarafından takdir 
kU.n olduğu kadar azalmıştır. Böyle edilmesini ister. Eğer dünya tasavvur 
bir zaviyeden bakarak mevzuuma dö· ettiği kalitede olsaydı onun bu takdir 
nilyonım. den kaçması için sebep yoktu. Sanat-

N unıllah Ataç, birinci makalesinde: kan tik~lndiren kalabalık değil, kill
A - Şairin mühendisten veya he· ttlrsüzlUk, seviyesizlik. kabalıktır. 

kimden farkh sayılmasını insanların Sanatkarın beşeri bayat içinde bed-
hatası sayıyor. hince söylediği sözleri kati ve ezeli 

B - Şairin kiltleden alkış beklediği- düsturlar haline koymak imkansIZlık 
ııl mübalağalı buluyor. olur. 

Merhum Mer. 
Merhum Bedri can ve Darü§§a

faka müdürü Bay Ali Rızanın mabdıı
mu olup 1884 tarihinde 1stanbulda 
doğmuı ve Galatasaray sultanisinde 
tahsil etmiıtir. 

Mumaileyh, Galatasa.rayın 1903-1904 
senesi mezunlarındandır. 

Mektepten §<lhadetname aldıktan 

sonra mektebi Hukuka devam etmiJ 
ve bir müddet Adliye Nezareti muka.. 
velat muharrirliği mütercimliğinde bu. 
lunmu§tur. Pederinin 1907 (1323) de 
vefatı iızerine maarife intisap etınit 

olan Bay Bedri Darüşşafaka müdür 
muavinliğine tayin olunmuştur. Ora
dan İstanbul maarif idaresi kitabetir.e 
nakli memuriyet etmiş, bitaahara Us.. 
kildar ve Kabataı aultanilerine mual. 

tim olmuıtur, 
Bir müddet bu mualllmlilderde bu

lunduktan sonra bizzat kendisinin te. 
sis ettiği Ni§antaşı nlimune mektebi. 
nin ilk mildUrlüğünU ve fransızca mu. 
allimliğini yapmış, bu vazifeyi mtite .. 
akip kısa bir zaman Galatasaray lise. 
si ikinci müdür vekilliğinde bulunmut
tur. B. Bedri buradan İstanbul lisesi.. 
ne ikinci müdür tayin edilmiıtir. 

Ondan sonra da, Maarif Nezareti 
müşavirlik kalemine, Bursa maarif 
müdürlüğüne, ve 1924 tarihinde de 
umum müfettişlik kadrosuna ahmmı. 
tır ki, elyevm bu vazifede bulunmak.. 
ta idl 

Bay Be4rinin ölümü kültür muhitin. 
de büyllk teessllrle kargılanmıştır. Ce. 
nazesi K.ırşehirden istanbula getirile
rek aile kabrlatanına defnedilecektir. 
Ailesine taziyetlerimizi sunarız. 

var ola.bilir. Şiirde kUtle ise, şiirin ef· 
kin umumiyesini yapan insanlardan 
terekküp eder. 

Bunun için kütle sözUntl mahalle 
arasında ayı oynarken biriken kala • 
balık, yahut tramvaydaki halk biri • 
klntisi mukabilinde kullanmıyorum. 

Hatta burada politik ta.ndanslar ifade 
eden toplulukları bile kastetmiyorum. 
Vakıa bu tarif biraz sUbjektif görü
nebilir, fakat kelimelerimiz. sosyete· 
n1n olduğu kadar ona mümessil olan 
insan hayatmm da parı;alan değil mi· 
dlr? Sadri Ertem Şairin mühendisten, hekimden fark- Kütle, ancak efkan umumiyesi ile 

11 bir hüviyet sahibi oluşu, insan ha· --------------------------~~--
yatmı kaplayan ezeli problemlerden 
birinin za.rwi neticesidir, Çemberlaynın 

telgrafını Hitier 
nasll aldı? 

Yazan: Fevzi 
On beşinci asrın son ve on altmcı 
asrın ilk yarımında Türk denizcileri
nin ön safında bulunan Kemal reisin 
biraderza.desi olan Piri reis amcasile 
beraber Akdenizi bucak bucak gezerek 
düşman harp ve ticaret gemilerile mu
harebe ve mücadele ettiği esnada bir 
deniz kılavuzu yazmak ihtiyacını duy
muş ve bu maksatla gördüğü ve öğ
rendiği bilgileri toplayarak kitabını 

yazmıştır. 

Pirt reis, bahriye kitabmda denizci
ler için lbmı olan malümatm haritala 
ra konulmıyacağmı ve bir deniz kıla· 
vuzuna ihtiyaç olduğunu şu satırlarla 
söylüyor: 

"Zira Tı.'i bıı zikrolutıan kaziyeZer 1ıar 
ta içinde korydolunma.k kabil ve mii.ycs
ser değildir. (haritalar) gayetle niha
yettp, mücmeldıir .. , dedikten sonra: 

" ... Bu. itibar ii.zcre anm gibi mı.ı1ı.aJ,.. 
Zerde vaki o'l<ın lcen.arların ve cezirele" 
rin mamurl.arı ııe harapl.arı 1Je limnn· 
1.arı ve suları t'e denizde olan to.§1.an 
oo sığkırı mezkUr limanların hangi ca· 
tıibinde idüğü ve rüzgara muvafık ve 
1ıangi.<;ine muhalif idflğU vfl.oııatt oo dar
lığı ve ne miktar gemiye mütehammil 
idüğU dahi bunun gibi nice kaziyeler 
harta içinde kıaydolunma.ğa kıiı.biliyet 

fhtimıali muhaldir. Eğer hart'l bir nioe 
deriye yazılmak caiz değil mi, de.ni· 
lirse meğer ol deri §Ol miktar büyUr 
yektm anı gemilerde hülmetlfmmek 
kabil olmaya ol sebepten ü.stcul/.ar anı 
bir deriye yazarlar, onunZa deryamn 
ud.si olan kenarl.armda ve azim cezire. 
Zerinde amel edebilirler. Lt1kin 1JÜ8ıat 
olmayan yerlerde bila §tık kı1.auuza Oı,· 
~yaçları olmak mukarrerdir .• ., 

Bu suretle topladığı malzemeyi 927 
hicride bir kitap haline koyarak oı
taya çıkardı ki, bunun bir tak~ kop-
yaları İstanbul kütüphanelerinde bu~ 
!un.maktadır. Fakat 930 yılında vezi· 
rl A.z&nı İbrahim Paş:.ı.1 on be§ ~ırı
den müteşekkil bir · filo ile Mısıra git· 
mek Uzere Geliboluya uğİ-adığında Pi
ri reis, Mısıra kadar kılavuzluk yap· 
mak vazifesile İbrahim Paşanın ka
dirgasma bindi. Yolda. bir bahane bu· 
tarak kitabını İbrahim Paşaya tanıt· 
tırdı. İbrahim Paşa, şimdiye kadar 
bir eşi bulunmayan bu Akdeniz kıla· 
vuzunun kıymetini takdir etti ve pa • 
dişaha takdim edilmek ~ bazı ta· 
dilat yapılmasmı tavsiye etti. 

Piri reie, Mısır seferinden dön~te 

kitabını süslemek ve o devirde mutat 
olduğu üzere nazım kısımlar ilave et· 
mek istedi ve bu hususun temini için 
(Muradt) ye müracaat etti. Kendisi· 
nin yapmış olduğu dünya harjta.eım 

Şairi sicil, mektep, teşekkül izah et
mediği gibi hüviyetini de tayin etmez. 
Mühendis ve hekim, bir sosyete için
de ancak ''realite., hükümlerini ifade 
eder. mıtalık, çıraklık, mektep, şaha· 
detname, ve bir teşekküle dahil olmak 
ve şah.si ceht ile böyle bir '"titr,, elde 
etmek mUmkUndilr. 

Realite hUkUmlerinin ifadesi olan 
teknik işler, cemiyet içinde muayyen 
reçetelere irca olunmuştur. 

Bir teknik müessesede çalışan adam
muayyen imtihanları geçirmek sureti· 
le bir şahadetname ile uir mesleğe mal 

Çenıberlaynm Hitlerle görüşmeye 

gitmesi yarın tarihte serlevha teşkil 
edecek büyük bir hadise olarak kay- i : 
dolunacaktrr. Hakikaten de İngiliz f 
Başvekilinin Alman devlet reisi ile 
görüşmesi mühim bir tarihi vakadrr. 

r ve notlarını gösterdi. Muradi de Pirt 
reisin verdiği malümatı nazmı haline 
koydu bu sureUe bahriye kitabmın 
932 tarihli nüshası meydana geldi. 
Şimdiye kadar bu nazımların da Piri 
reis tara.fmdan yapıldığını zannedi· 
yorduk. Halbuki Muradi (Gazavatı 

Hayrettin Paşa) a.dlı eserinde: 

Bundan evvel ben de ya:dım bir kitap 
Eyledim telif ve kıldım f aslll bab 
Fadlı hadi eyledim tarih ana 
Ol kitap ile uidilnr her uana 
Turku bahri anda tayin eyledim 
Harlanın ilmini tebyin eyledim 

edilir. 
Halbuki "şair,, bir cemiyetin deruni 

kıymetlerini, "kıymet hüklimlerini,, 
dile getirmektedir.Binaenaleyh.müben 
dl! veya hekimden bu itibarla tama
men ayn bir hüviyet muhafaza et
mektedir. Bunun içindir ki, 

"- Ben şairimi, denmez.,. 
'"-Sen şairsin., denir! 
"Ben şairim,, diyen adam bu sözü 

~cak kendisinin arkasmda bir şiir 
etkin umumiyesi bulunduğuna inan· 
dığı zaman kuvvetle söyler. 

Şair, bir arzu ve bir iştiyakı ifade 
ettiği için kendini daima şiirin efkarı 
umumiyesile takviye etmek ister. 

Halbuki hekim ve milhendis için 
böyle bir şeye ihtiyaç yoktur. Çünkü 
onlar maddenin bizatihi mevcudiyetin· 
de var olan şeyleri ifade ederler. tf a
de ettikleri hakikatler kendi varlık
tarmm delilidir. 

Bu tarihi vakanın nasıl cereyan et
tiğini öğrenmek ister misiniz ? 

Çemberla.yn Hitlerle görüşmeye ka
rar verdiği zaman ona şöyle bir telgraf 
gönderiyor: 

"Sizinle Çekoslovakya meselesi 
hakkında gelip görüşmek istiyo· 
rum. Lfıtfen derhal ne zamını ve 
nerede beni kabul edeceğinizi bil· 
dirmenizi rica ede.dm.,, 

Çc-mberlayn bu telgrafı Berhtesga· 
dene gönderiyor. Malüm ya, Bitler son 
gün1erde onıda oturmaktadır, Fakat, 
tesadüfen o glin Hitler Münibe inmiş
ti ve Münibe her inişinde gittiği Naip 
Prens caddesindeki 8 numaralı apart· 
manında oturuyordu. 

Çembcrlaynden Hitlere gelen telgra
fı, onun namına alan Almanyanm Lon 
dra elçisi Ribbentrop oluyor. Telgrafı 
alınca derhal Hitleri bulmaya koşuyor. 
Fa.kat, yine aksi tesadüf, Hitler o an· 
da apartmandan çrkmış, lokantaya 
gitmiş. 

Hitleri evinde bula.mı:yan ve lokanta· 

ya gittiğini haber alan Robbentrop, he 
• men oraya koşuyor. 

- Şimdi çıktı! diyorlar. 
Ondan sonra eski Hariciye n2.Zll'1', 

Bitleri bütiln Milnihte aramaya başlr 
yor. Nihayet müzede olduğunu öğre· 
niyor. Müzeye giriyor ve: 

- Bitlerle yalnız görüşmek istiyo
rum, diyor. 

Haber gönderiyorlar. Alman devlet 
reisi: 

- Gelsin, diyor ve kendisini müze
nin bfr odasına alıyor. Ribbentrop kim 
se olmayan, yalı~ yeni Alman sana· 
tinin eserleri ile dolu bulunan bu oda
da Bitlere: 

- Efendim, diyor. Size Çemberlayn 
den bir telgraf var .. 

Hitler. derhal telgrafı alıyor, merak 
la a~ıyor. Okuduktan sonra derhal c~ 
vabınt gcsteriyor ve görüşmek üzere 
hemeın ertesi gUnli ( 15 eylfil perşem
be) gUnUnU tayin ediyor. 

llem pusula ilmlrıl kıldım ayan 
ilmi bahri ettim anda hep beyan 
Bahlrname dimegle oldu yad 
Llukl Piri ktıihudanın oldu ad 

&yitlerile Piri re.isin (KitabUl·Bah
riye) sini kendi yazdığını söylemekte
dir. Bir insanın denizcilik hususunda 
Um! bir eser vUcude getirebilmek için 
o mesleğin içinden yetişmesi, Yani na
zariyat ve ameliyatını bılmesi lazım
dır. Halbuki Mura.dt bir denizci değil· 
d!r. Nasıl ki, bir satrr aşağıda bunu 
kısmen ikrar ederek: 

"l'akla deryayı ol evvel ge:zllp 
Gezdügl arayı hep bir. bir ua.::up 
Komuş epter bulmayup bir ehli dil 
Cemedemeuıip yalurmuı bunca yıl., 

Demektedir. 
Muradi fazla iddiada bulunarak: 

"Pes anu cemedüp tttüm bir kitap 
Bilür anı bir nice yü.% şeyhü ~ab,, 
Diyeceği yerde bahriye kitabmın 

manzum yerlerini kendi nazmettiğiiıi 

1 
söyleseydi daha doğru yapardı. Mura· 
dinin denizcilikle Ul!etl Piri reisin 

Kurtoğfu 

bahriyesinin manzumelerini meyda.na 
getirdikten sonra başlar ve bunu ken
disi de §U beyitlerle itiraf eder: 
"Cünkii ya:dım bundan evvel bir kitap 
Bu oc·ağa kıldun andan intisap., 

Bir sayfa evvel Prevez.e muharebe
sinde bulunduğunu anlatırken de; 
Yani bir baştardaya girmiı idim 
Bu kıtali uarubun görmüş idim 
Ger sual olsa klmindür ol gemi 
K'eyledün anın içinde çok demi 
Pes reisine anın dirlu Dur.ak 
ilmi bahr için nice çekml1 firak,. 

Beyitlerile kendisinin bir gemi ko· 
mutanı olmayıp Durak reisin gemisin
de bulunduğunu tasvir etmektedir. 

O halde Muradi kimdir? Bunu bul
ma.k için kütüphanelerdeki yazma nüs 
haları, nadir vesikaları aramağa lü
zum yoktur. Hammerin Osmanlı tari· 
hine göz atmak kafidir. Muradt, Piri 
reisin kitabındaki nazım kısımlan yap 
tıkta.n sonra Pirl reisin himmetile ter
sane çavuşu oldu ve asü adryla Sinan 
Çavuş, Barbaros Hayrettin Paşanın 
İstanbuJa gelmesi için yazılan fermam 
Ceu..yire götürdü ve bu vesile ile Bar
baros ile de tanıetı. Bu suretle Gazava.
tı :Hayrettin Paşanın gerek nazım ve 
gerekse nesir kısımlarını yu.dı. Hat
t! bu lclta.pları veziriA.zlm Rüstem Pa· 
şa. ile diğer vezirlere ve onlar vasrta
sile Kanun SUleymana takdim ettik
ten sonra şimdiye kadar deniz seferle· 
rint yazdm, bu defa da padişah ile bir' 
tikte kara seferlerine iştirak ederek o
nu yaz denildi ve bunmı üzerinedir ki. 
Hammerin kUtüphanesinde bulunan 
ve Pa.riste Biblioth~que National'de 
75 numarada. birer nüshası bulunan 
(Fetihna.mei 1stont Belgra.d ve Ester
gom) adlı eserini yazdı. Bu kitabm bir 
nüshası İstanbul kütüphaneleri yazma 
lan ara.smda da varclır. Şimdiye ka
dar vermiş olduğum izahat Kitabül· 
bahriyenin Pirf reis tarafından tell.f 
edlldlS'init Mu.rad!n:lıı ya.lnU> s2 '"'" 
nllshasmdaki naz.mı krsmılarmı, o da 
l!znn gelen llmt ve fennt malO:ma.t Pl
rl reis tanı.fmdan verilmek şartile vtl· 
cude getirildiğini isbata kifayet ede
ceğini Umit ederim. 

Muradf ha.kik! adıyla. Sinan Çavu
şun, Bahriye kitabmm manzum kısım
larmı vtlcude getirmesi kendisi için 
bir şeref teşkil etmekle beraber Pirt 
reisin şerfini eksiltmez. 

Denf.z lisesi tarih ö{rretmeni 
FEVZİ KURTOC.LU 

Orta tedrisatta 
Yerleri değiştirilen diğer 

öğretmenler 
Osktidar üçlincü orta okulu tabll· 

ye yardmıcı öğretmenliğine Nejat, Fa.· 
tih orta. okulu ingilizce yardımcı öğ
retmenliğine Fikret, İstanbul kız öğ
retmen okulu yardımcı fizik öğret • 
menliğlne Belkis, yUksek mühendis o
kulu doçenti Seniha, cümhuriyet orta 
okulu kimya öğretmenliğine Beyoğlu 
orta okulu riyaziye yardımcı öğret • 
menliğine Nilüfer, Üskildar UçUncü or 
ta okulu tabiiye öğretmeni Mihrinnisa 
Nişanta.şı orta okuluna., Eren.köy kız 
lisesi ilk kısım öğretmeni Seher Eren· 
köy kız lisesi yardımcı riyaziye öğret· 
menliğine, Ciba.li orta okulu beden öğ
retmeni Mediha Erenköy kız lisesine, 
Üsküdar üçüncil orta okulu k~tibi Sa· 
ra Çamlıca onaya, Samsun lisesi bat 
yardirektörü bedeniye öğretmeni Ce. 
vat Davutpa.şa ortaya, Ankara kız ll· 
sesi felsefe öğretmeni Sadiye Eren· 
köy kız lisesi fransızca öğretmnliği· 
ne, Davutpa.şa. orta okulu tarih, coğ
rafya öğretmenliğine Meliha, Kastamo 
nu lisesi yardımcı öğretmeni Şaziye, 

köy kız lisesi fransız.ca öğretmenliği· 
ne, Fatih orta okulu tabiiye yardmıcr 
öğretmenJiğine Belkis, Vefa lisesi mm 
sızc . .ı yardımcı öğretmeni Kemal ayni 
okul fransızca öğretmen stajyerliğine, 
Yenlka.pı orta okul doktorluğuna Ta· 
hir, Nişantaşı orta okul doktorluğuna. 
Kemal. Pertevniyal lisesi baş yardi· 
rektörü Fazılla Vefa lisesi baş yardi· 
rektörü Nimetin maaşlarına zam ya· 
pılmı§tır •• 
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Çekoslovakya 
Südet mıntakasının Almanyaya 
ilhakını kabu~e mecbur kaldı 

Sözlerin delaleti 
(tJat tarafı 111ıciU) 

mln bir ıulh Te 18tlkrar \"azlrett göı· 
termJror. Esasen şurada, burada 
me,·cut olan harpler yenJ yeni telıll· 
kelerle lbtllAt edeblllr. lnsanlıtı vo 
medeniyeti tahrip eden herhangi bir 
Afet gibi Orta Avnıpada çıkabilecek 
bir harp elimdJr. Fakat bu ihtimal
ler Tilrklycnln sulh ve sUkilna daya
nan vaziyetini değiştiremez. Biz bn· 
glin ktndl memleketimize alt sulhtan 
t'lmin bulunuyoruz. Btmdan başka 

Türkiyenln imar ve inşa Nl7asetf hiç 
bir '11.kit umumi emniyet tedhlrlcrlnt 
ihmal ettirmemiştir. Herhangi muh
temel bir harbe karşı her gttn hazır· 
lrklı bulunmak cumhuriyt't htikQm~ 
tinin hiç değişmeyen bir dil~turudur. 
Bu ltibllrla nmumi emniyetin kap et
tiği, ml11i mlldafaanrn lüzum gö. ter
dJği terlblrJer her ttirlll imar ve inşa 
plAnlarnnızdan 11.yn olarak devam et· 
mektecllr. Dalma da de\·am edecck· 
tfr." 

ZUrlh tarihi lllmler konjlreslnde 
- _2-,,_,, - - • -~1-2 ıc:wwws ı._a -

Fuat Köprülü ve Hamit Koşay 
birer konferans verdiler 

l s tanbul, 21 (A.A. ) - 26 Ağustos 
19438 don EylUl 1938 e kadar ZUrih
de toplanan sekizinci beynelmllcl ta
rihi ilimler kongresine Cumhuriyet 
Hükumeti ve Türk Tarih Kurumu a
dına, 'l'lirk Tarih Kurumu üyelerin
den Profesör Fuııt KöprUlU ile gene 
Kurum Uyelcrlnden KilltUr Bakanlığı 
?ıtuzeler Dairesi Direktörü Dr. Htmlt 
Koşay iştirak etmiştir. Profesör Fu
at Köprülü, BrUkselde toplanan Or
yantalistler kongresine iştirak et
mek üzere ZUrihten Brüksele hare
ket etmiştir. 

Anadoluda ki Firikya ile olan rabı
tasını çok bariz bir surette belll edi
yor. Bu hafriyatı kongreye bildirmek 
tarihin karinlık bir köşesinin aydın· 
ıatılıoış olduğunu tebarüz ettirmek 
demekti. 

(Üst tarafı 1 incide) 
Londra, 21 (A.A.) - Çemberlayn, 
~mbe günü saat 15 te Godesberg· 
de yeniden Hitlere mülaki olacaktır. 

Bu sefer de İngiliz başvekiline Vilson 
ile Strang refakat edeceklerdir. 

Berlin, 21 (A.A.) - Hitlerin yarın 
ak§am Godesbergde bir nutuk söyle· 
meai muhtemeldir. Mallımdur ki, Hit
ler - Çemberlayn mülakatı yarın öğ
leden sonra bu şehirde vuku bulacak' 
tır. 

Godesberg. 21 (A.A.) - Godesber· 
gin karşısında Renin öbür kıyısında 

Petersberg tepesinde bütün Ren mın
takasmın en meşhur oteli Kur Hotel 
bulunmaktadır. İşte Çemberlayn bu 
otelde ikamet edecektir. Kendisine ve 
maiyetine burada apartmanlar hazır
lanmıştır. Müzakere bu otelin karşısın· 
daki Dressen otelinde yarın öğleden 
sonra başlayacaktır. 

Alakadar mahfillerde Çek hududun
da vaziyetin dündenberi vahimleştiği 
kaydediliyor. 

Neler görilşulecek1 
Godesberg. 21 (A.A.) - Hava.s a· 

ja.ıw muhabirinden: 
Bitler ile Çemberlayn arasında vu· 

kubulacak ikinci görüşmenin arifesin· 
de siyuıt Alman mahafili, bundan böy
le .sulhUn temin edilmi§ olduğu muta· 
leasındadırlar, yalnız şerait hakkında 
ve bilhassa Südet arazisinin tahdidi 
meselesinde pek anut davranmakta • 
dırlar. 

Almanca konuşan bir çok ufak te· 
fek camiaların Çeklerle meskfuı arazi
nin orta yerlerinde bulurunalarma bi· 
naen Çekoslovakyadaki bütUn Alman· 
lan, Almanyaya vermenin aşikar olan 
imkinsızlığı k8l1ısmda bu mahfil, 
Türk • Yunan mübadelesi tarzında bir 
ahali mübadelesini derpiş etmektedir
ler. 

Godesbergde Avrupaya ait daha u· 
mumt bir uzlaşmanm taslağmı vücu· 
de getirmelc lüzumundan bahSedilmek
tedir. Fakat Avrupaya müteallik me
selelerin umumt bir tasfiyesi yapılmak 
üzere Godesberg görüşmelerinin tem· 
didl bahsinde henüz pek ketum davra· 
mlmaktadır. Yalnız bir hava misakı 
akdi ileri sürülmekle iktifa edilmekte
dir. İngilizlerle Almanlar arasındaki 
iki taraflı konferaruım Fransız ve İtal
yan devlet adamlarının iştirakile yapı
laca.k daha geniş bir toplantı ile ikmal 
edilmesi ihtimallerine de telmih edil· 
mektedir. 

Çcmbcrlayn bu :~abah onda 
ayrılacak 

Londra, 21 (A.A.) - Çemberlayn, 
Almanyaya yarın sabah saat 10 da 
Hoston tayyare meydanından hareket 
edecektir. Yanında geçen defa birlik· 
te gitmiş olan Horace Vilson ve Villi· 
am Strange ile hariciye hukuk müşa· 
viri Villiam Malkin ve hususi katibi 
bulunacaktır. 

lngiliz kabincsi11de 
Londra, 21 (A.A.) - Kabine toplan 

tmı saat 15 ten 17 ye kadar sürmüştür. 
Alman maHimata göre, kabine beyne}· 
milel vaziyeti tekrar tetkik etmiştir., 
Başvekil Almanyada iki Uç gUn kala· 
cağını zaMetmektedir. Parlamentonun 
topJa.nmağa davetı hakkındaki 'karar 
başvekilin dönmesine talik edilmiştir. 

Lord Halifaks, hariciyeye giderek 
Lehistan bUyUk elçisini kabul etmiş
tir. Macar ve Leh hükümetlerinin SU· 
det - Alman meselesinin halli karşr 
smda kendi isteklerini bildirmiş olduk 
lan sal~hlyettar kaynaktan teyit edil
mektedir. 

HUDUTTA VAZIYET VAHİM 
Berlfn, 21 (A.A.) - D. N. B. Ajan

sı bJldlrlyor: Çek kıtaatının Çekos· 
lovakyadnn kacmakta olan SUdetlere 
karşı yaptığı sllthlı tecavlızler üzeri
ne Alman - ÇekosloYak hududunda 
gerginlik vablmleşmfştir. 

SevkDlceyş sebeplerden Alman ma 
kamatı hudut 1lzerlndekl e'·lerı tab
liye ettirmişler ve Alman muhafız. 
lan mevzi almışlardır. 

3 NOTA VERlLDf 
Parlı. 21 (AA.) - Havas Ajansı, 

•lı dd tıaat 14 <!enberi Fransa ve 
tngl!terenln Prağ hUkQmetine Uc no
ta nrmı, olduklarını tebarüz ettfr
matte4lr, 

Berlln, 21 (A.A.) - Prağdakl Al
man sefaretinin Saydenberg ve Şmt
derberg Mdtselerl rnilnıısebetfyle Çe
koslovak hükumeti nezdinde protes
toda bulunmak Uzere tallmat almış 
olduğu hnbcr verilmektedir. 

ÇEK KITALARI:\IN HAZIRLIGI 

Albendorf, 21 (A.A.) - D . N. B. 
bildiriyor: 

Hududa ancak 200 metre mesafe
de bulunan Albendorf köyUnden Çek 
askeri hazırlıkları acık bir surette 
görünmektedir. SUdet toprakların
da beton siperler yapılmakta, mitral
yözler yerleştirilmekte ve blltUn 
bu işler hararetli bir şekil ve sUratle 
görülmektedir. Ji .. evkalft.de seri tank 
ve kamyonlarla mücehhez kıtaat ka· 
cakları tutmak için hudut boyunca 
deHlye geziyorlar. DUn gece köyUn 
mc halinde şiddetli bir müsademe vu
kubu lmuştur. Çek muhafızları tara
fından yakalanan Uç Alman mülteci
si kacmnğa muvaffak olmuştur. Çek· 
Jer köyiln üzerine ateş açmışlardır. 

Londra, 21 (A.A.) - BugUn gaz&

telerln ekserisinde bir hf<!.det hissi 
görUlmekted\r. Çünkü sulhun fiyatı, 
bunun pek pahalr olarak ödenflmest

işte Bay Rayann son ~yanatını o. 
kuyan herke!!! satırlar arasmdan hu 
manayı da anlamı~tır ve memleket 
için ı;;ulh lçlnd<ı dört senelik imar \'e 

inşa fııallyett hazırlandığını gören 
her Türkün kalbinde derin minnet vo 
ştikrnıı duyguları yükselmiştir. 

Bir hükumet reisi için meml~ket f· 
darestnde sarfettitf emeklerin böyle 
mu,·affakıyctll e..c;erlerlnl görmek ne 
gth:cl bir mazhart7et.tJr. 

lkl gün evvel şehrimize dönen Dr. 
Ha.mit Koşay, kongre hakkında Türk 
Tarih Kurumuna. şlfaht izahat vere
rek AlacahöyUkto Kurum adına yap
makta olduğu hııfriyatm başrna dön· 
mUştür. 

Tilrk Tarih Kurumu Uyelerlnln ZU
rlh kongresine yaptıkları her iki teb· 
llğ kongre Azası tarafından derin bir 
alAka ile dinlenmiş ve g6sterllen ar
zu üzerine murahhaslarımız tarafın
dan mUtcmmlm malfımat verilmiş· 

tir. 

Ali Çetinkaya 
Balık~slrde 

ASIM es 
ne hazırlanılnıakta olduğu bir 111rada ---------------

Zilrlh kongresine 40 mlllete men
sup 300 e yakın Aza iştirak etmiştir. 
Kongre tarih ve tarihle ilglll 111mle
re alt 14 sekslyona ayrılarak çallş
mıştır. Kongrede, Profesör Fuat Köp· 
rillU "Ortazaman Türk • tsJ!m feoda
lizmi'' hakkında ve Dr. HA mit Koşay 
da "Tilrk Tarih Kurumu tarafından 
Pazarlı'da yapılan hafriyatın netice
leri"' hakkında birer konferans ver
mişlerdır. Dr. HAmlt Koşay ayrıca 
projeksiyonla hafriyata alt resimleri 
göstermiş ve daha mufassal bir su
rette !stanbulda. tabedtlen raporu A
zalara dağıtmıştır. 

Balıkesir, 21 (A. A.) - Nafıa Ve· 
kili B. All Çetin kaya bugUn saat 16,30 
-da Kütahya yolu ile şehrimize gelmlt 
ve istasyonda kalabalık halk tarafın· 
dan karşılanmıştır. Vekil AtatUrk 
parkında belediyenin verdiği çay zl· 
yafetinde bulunauktan sonra parkı 

dolaşmış, yapılmakta olan bUyUk yUz
me havuzu inşaatını gudikten sonra 
şehir içinde btr gezinti yaparak yapı
lan ve yapılmakta olan işler üzerin
de V&llnln ve Belediye reisinin ver • 
diğl izahatı dinlemiştir. 

Bay All Çetınkaya bu arada Balı
kestrde yeni ve modern bir istasyon 
yapılmı(l"J hususunda tetkiklerde bu
lunması ic;in alA.ka.darlara emir ,·er
miştir. B. Ali Çetlnkaya. şerefine ge· 
ce pa.rtf tarafından şehir kulUbUnde 
blr ılyafet verilmiştir. 

yükselmektedir. B udapeştedek i 
Tlmes diyor ki: 

"Harekete geçmeğe Amade olan m • t• n g 1 er 
22 Alman fırkası, Çek hududunda 1 1 l Türk Tarih Kurumunun haftrlerln· 

den biri olan Pazarlı son zamanlar
da. yapılan tarlht keşlflerln en mU
hfmlcrlndendlr. 

tahşld edilmiştir.'' 

ALMANYA BAŞKA EMELLER DE 
Ml TAŞIYOR 

Berlln, 21 (A.A.) - Yarı reıımt kay 
naktan aşağıdaki tebllğat yapılmak
tadır: 

Bir Fransız ajansı, Romanya poıt
tfk mahfillerinde guya bazı telAkkl
ler mevcut olduğu hakkında bir ha
ber yaymıştır. Berlln politik mahfil· 
leri bu haberin Çek meseleBlnde ln
glltere tarafından barış teşebbUsUnt 

bozmak için çıkarıldığı bildirilmek
tedir. 

Fransız ajansı , Çek hakimiyetinin 
sarsılmasının cenup doğu Avrupasrn
da çok Yahlm neticeler do~urabilece
ğint, Çekosıo,·akyadan sonra ilk teh· 
likcye girecek mflleUn Romanya ol
duğunu Ye Almanyanın Romanya 
petrol ve buğdayını istemekten hali 
kalmıyacağını "C bu yayılmanın Le
histan ,.e Yugoslavyayı da tehdit e
deceğini kaydetmiştir. 

Şimdi, nasyonel sosyalist Almanya 
Çekoslovakya hUkflmetlntn hattı ha· 
reketlnden sonra iki memleket mUna
sebetlerln hakkındaki dUşUnceslni hiç 
bir zaman gizlemediği gibi Avrupa
nrn diğer doğu ,.e doğu-cenup dev
letleri hakkındaki dostluk hislerini 
de gizlememiştir. 

Parte, 21 (A.A.) - Havas ajansı 
Çek cevabının saat 17 de FranBız ve 
lnglllz orta elçilerine verfldlllnl 
Prağdan bildiriyor. 

Jyl malQmat alan mahfillerde ce
vabın ihtirazı bir kayıt olmaksızın 
tam bir kabulü tazammun ettiği bll· 
dirilmektedir. 

Prağ, 21 (A.A.) - Radyo spikeri, 
hükumetin meseleyi beynelmilel ha
keme ,·ermek hakkındaki teklifi red
dedildikten ve lnglltz, Fransız bUkfl
metlyle btr harbin mesuliyetlnl Uzer
lerine alamıyacaklarını kat'l surette 
bildirdikten sonra bu tekliflerini ka· 
bule mecbur kaldığını söylemiştir. 

Prağ, 21 (A.A. ) - Hilkumet tara
fından aşağıdaki metin neşredilmiş· 
tir: 

ÇekoBlo,·ak hükumeti Londra. ve 
Parla hUkQmetıerlnin mukavemet e
dilmez tazyikleri altında kalmış ve 
Londrada hazırlanan tekliflerini bU
yUk bir acı ile kabule mecbur olmuş· 
tur. 

Prağ, 21 (A.A.) - Saat 2 de on 
beş bin kişi Alman eltiliği clvannı 

işgal etmişlerdir. Etçilik polis tara
fından muhafaza edilmektedir. Ya
kın Kışladaki asker dışarı ~ıkmamak 
için emir almıştır. Elçlllğe karşı biç 
bir fena söz sarfedilmemekte, halk 
yalnız ıslık ~almakla iktifa etmekte· 
dlr. TezabUrattılar Benesin ,atoauna 
girmek için pollıl allA.htan tecride ea
lıtl70rlar. Her tarafta &7nl teıler J 

( tJ st tarafı 1 incid') 
Bundan birkaç gUn evYel, Çekos

lovakyada yaşayan Macarların salA· 
hlyettar mUmesslllerl, oradaki Ma
carlar için kendi mukadderatlarına, 
kendilerinin sahip olmaları bakkınr 
talep etmişlerdir. Bu talep bUtün Ma
carlstanda şiddetli bir makes bulmuo 
tur. Macar bUktimett, elimdeki bUtUn 
vesaitle bu talebe müzaheret etmek 
ve bu talebi sUratıe tahakkuk ettir
mek olan va-ılfeslnl tamamlyle mUd
rlktlr. 

Londra, 21 (A.A.) - Londr:ı. gaze
teleri, Hltlerln dUn Macar başvekill 
ve Macar hariciye nazırı tle yaptıf,ı 
mUIA.kat etrafındaki haberleri tly'ik 
bir alA.ka ile mevzuubahis etmekte
dir. 

Ga,zeteler, Berhştesgaden'de Ç k 
meselesi etra!ında Polonyamn da 
dahil oldufu mUttehlt bir cephe tc
şekkUl ettiğini kaydediyorlar. 

Londra, 21 (A.A.} - Macar orta 
elçisi, hariciye bakanlığı nezdinde 
yaptrğı teşebbilste, Çek haritasının 

tekrar tanzimi takdirinde Macarista
nm kendisinden Trlanon mua.hedesl
lc ayrılarak ve Çekoslovakyaya veri
len topraklar hakkmdakl tsteklcrln
de israr ettiğini kaydeylemlştlr. 

Macaristan, bu Macar toprakları

nın Macaristan arazisine dahil bulun
duğunu Ye Çek meselesinde kendisi
nin iştirak ve herhangi bir tarzıhal
ıtn meBullyetinl kabul etmlyeccğlnl 

bildirmektedir. 
Leh hUkQmett de pekaz zaman ön· 

ce buna benzer btr teşebbUste bulun
muştur. 

Ftlmlerln gDmrOk 
resmi indiriliyor 

Ankara, 21 (Telefonla) - Halkın 
seviyesini yükseltmekte büyük tesirle· 
ri bulunan sinemaların daha vasi mik· 
yasta halkın hizmetine tahaia edilme· 
sini temin etmek makaa.dile hariçten 
getirilen filmlerin dolusunun kilosun· 
dan alınmakta olan on beş lira gUmrUk 
resmi ile botunun kilosuı1dan alınmak· 

ta olan iki lira gümrük resminin yüz· 
de yetmiı beş nisbetinde indirilmesi 
Vekiller heyetince kararlaştınlmıştır. 

ytıkselmektedir. 

Praf, 21 (A.A.) - Propaganda 
nazırı, halkı bA.dlselere karşr hazır
lamak fcln radyoda bir hitabede bu-

Bu netice Mtken kUltürnnun Orta 
Vekil, ynrın lzmlr'e hareket ede· 

cektlr. 

Çekoslovakya da 
Polonyalılara yapılan 
zulünı artık yet___.e~r~_ 

Var§Ova, 21 (A.A) - HükWrıet pa.r
tisinin idaresi altında yarın Vargova
da Çekoslovakyadaki Polonyalılar le· 
hinde muazzam bir miting yapılacak
tır. Parti, neşrettiği beyannamede ez· 
cümle diyor ki : 

Oradaki kardeşlerimiz bilsinler ki, 
blitün Polonya onların arkasındadır. 

Polonyalılara karşı orada yapılan zu
lümler artık yeter. Bütün dünya. Po· 
lonya. hilkekmet merkezinden yükselen 
§U SC!i işitsin: Polonya suni hududun 
ortadan kaldmlmMı yolundaki mUca.· 
delesine zafere kadar devam edecektir. 

Var§Ova. 21 (A.A.) - Pat ajansı, 

30 bin kişinin salı günU Siyezin hu • 
dudunda nUmayiş yaparak ~koslovak 
yadaki Polonyalı ekalliyetin Polonya
ya ilhakını istemi~ olduklarını haber 
vermektedir. 

Nüm.ayi~çiler pazartesi günU Kato· 
vicde kabul edilmiş olan karar sureti
ne mUm.a.sil bir karar sureti kabul et· 
mişlerdir. 

Polonyalılar harbe ha..."'ırlanıyor 
Varşova, 21 (A.A.) - Gazeteler •• 

radyolar, lejiyonerler, eski muharipler 
ve milli birlik tarafından tertip edilen 
nıütea.ddit içtimalar, efkarı umumiye
yi Polonyalılarla mezkün arazinin Po· 
lonyaya raptedılmcsi için başvurula
cak bUtUn tedbirlerin tesirsiz kaldığı 
gi1n Siyezin Sllezyasını zapt için as
keri bir sefer Jcrası fikrini hazırla· 
maktadır. 

Mevzuubahis arazide, Polonya ista· 
tistiklerine nazaran, 200 bin, Çeklere 
göre 30 bin Polonyalı sakin bulunmak
tadır. Bu arazi eimalen Eder ile gar
ben Ostraviça ırmağı ile, cenuben Slo· 
vakya hududu ve şarken şimdiki Po· 
lonya - Çekoslovak hududu ite mah· 
duttur. Bu arazi dahilinde Freystat, 
Buhumin. Karavina. Jablonkov, Fri
dek ve Moravska - Ostrava şehirleri 
vardır. 

Sosyalist f ırkasmm organları mua· 
t.esna. olmak Uzere. hemen hemen bU· 
tün gazetelerin bu mücadeleye i§tirak 
etmesi askeri bır seferberlik icrasının 
halkça. mergup görünmeğe salahiyet· 
tar olan kımseler, bu arazinin 1919 66-

ncsinde ~koslovak ordulan tara.fm • 
dan Polonyadan cebren gasbedilmiı 
olduğunu, Çekoslovakyanm her zaman 
plebisite mUracaatten imtina etmiş bu· 
lunduğunu hatırlatarak kuvvet istima.· 
linin muhik Ye bu arazinin hini hacet
te kuvvete müracaatla Polonyaya il· 
halk edilmesinin doğru olacağmı §iın· 
diden iddia etmektedir. 

Bu sabahki gazeteler, Siyezin'de ya
pılmış olan tezahürata ait haberleri ge 
niş mikyasta iktibas etmekte ve Po .. 
Ionya sefirinin Berbtesgadendeki ka • 
bulünün ehemmiyetini tebarüz ettir • 
mektcdir. 

Yarı resmi gazetenin makal&i 
Varşova, 21 (A.A.) - Yarı resmJ 

(lskara) Çekoslovak meselesi hakkın· 
da diyor ki: 

Bugünkü tarihi anda Polonya mil
leti müttehit ve azimMr bulunuyor. 
Metalibatımız haklıdır. Her Polonyalı 
biliyor ki, onun ordusu, Polonyaya ait 
olanı temine muktedirdir ve icap eder
se yüriiınekte katiyen tereddüt et
miyecektir. Polonya - Litvanya mU· 
nascbatınm normalle§tirilmeai hldise
sinde de Polonya. orduaunu ileri sür
müştür. Bugün de ayni ~yi yapacak" 
tır. 

Eğer İngiltere ''e Fransa Macaris· 
tan ve Polonyaya yeni Çekoslovakya • 
nm garantisini isterlerse, Polonya ken 
di hesabına daha şimdiden şunu beyan 
eder: Polonya metallbatı kabul edil· 
mez ve Olsa mmtakast Polonyaya il· 
bak edilmezse Polon.ya, böyle bir ga
ranti veremez. Polonya iki 
yüz bin ırkdqını icap ederse kuvvete 
müracaatla kurtarmağa azmetmiştir. 

lunarak hükümetln Fransız - lngillzı••••••••••• 8 U G Ü N 1 
arzusuna uygun olarak ve kanlı bir SAKARYA sı·nemasında sahnenin önUne geçmek makaadlyle 
toprak fedaktrhfında bulunma~a 1 l 
karar verdiğini s~yUyerek: ki güzel fUm birden 

"Hazreti lsa beşeriyetin sellmetl ÇAR 1 N VA VER 1 1 B O L lE A O 
ltln atır ıstıraplara katlandığı r;f- ı 
bl, Çekoelovakya da Avrupanın ma- VER.\ KORENE CAROLE LOMBARD 
bodl uııtllnde kendtıını feda etti." de- P. RlCHARO WlLLM 1 GEORGE RAFT 
mittir. 
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gıı >'M'Mlf 
Atmeydant 

razaa ı Nlyast Alıme~ 
Hapilae binuı mttnakaptr eoaa er. 

nıecll. Binanın tarihi olııp .-ılı 
bit tOrll kati olarak tedit tdllemiJOr. 
Yeni bulunan bul ftllhw, lbrl1dm 
Pmt- ..,.,_. hapllla• bin,...,dan 
ayn yenle IDp edllmlt ol4upua me:r
duıa ~. 

Bir ,._da bu mnıu ettafmctald 
4Dt11nceml yuaran ·ttır~cecle bir a.. 
daJet wayr 1'\JrM'ecelr.. deadft'tiL 
Meydanı ae 9'ld& leıuat9 _.ıet 

mefhumunun kanla yo~tu ete. 
vtrlerl hatırlarım. Blnnı ...-. ol4u
lu ctbl, Oımanlı devri c1t b,u :aaltada en 
kanlı ıUıaiertnl yapnuftır. 

Blzansm yetU ve mavi fatki.lan k
rada bolula~rlar.dı. Y eftiçetUer de ka 
zanlaruu kalchnrlardı. Mepur Nika 
ihtillli burada olmuıtu. ikinci Mah· 
mut devri ia,anı da yine butade ol. 
du. 

Nika ihtilalinde ..,.sanı mubaSad 
eden Belizer, 40.000 Aliyi öyle b1t eh 
Jet içinde öldtirtmiltttl, ld Uadlate 
yıldan bu binlerce 618. ,.rm de il
mini deiifdrdi • Nelua. J'lftl .,ötW.ı: 
kapıaı,, •clı verildi. 

ıııa ,..._. wyan: eden ,.ıcenıt. .. 
den cu•• c•len lldnd ........ , dq. 
nanmt efıachmn yardımı le _.,dam 
multan~ etmit ve otUJ bin kiflrl bir 
etinde mahvetmlfti 

Atmey~dls buııJaat Udat ol_. 
ma?da bıııraber, tadlda bet ~ 
Jra.-ıtı bidlaeter c.,.,_--. • •·oıa. 
ler bpı11" 4.,U. ·~ ~" 
ıctmabak~ 

BunulılJ tıtUa-. A ..... •Şell • 
rin ka~ ~ awke~ 
idf.. llntf ta~ ~att derin uy. 
kulunda u,.,,.an bu meydan ldmbilir 
"e .akit u ~an1ca1r. 

GalatuaraY ıpor kHlbll blfbnkfıL ... 
ı7.D.t31 tarfblnde topllank olan 

yllb8lt nitlrabbe heyetlmlsin .,.., 
atelldıt ~ eberlyet olmüılmdaft 
to~. 

tfbtntdiaeldn 25 inci mactckll 
tm1C11üce Mı hrre 24.9.9SI cumarte-
11 ıanı .... ıs te k!llp merbdncle 

~ --wrilmlftir· S.na ~._ hqetl uaft'JIPD 
,evm 'f't ~......,. ldlblmlll mer. 
lrulne ~ allı ml,..ıt riO olu. 
nur. 

Daha kıt ıtldl denemlyecek bir sa. 
manda, bir s•kl edan 380 kurup ... 
tllıyor. Ktsmilr, yani odun kömüril fi
yadaı'ı da aGn ıeçtiqe p1hah11 ... k 
tada. Daha tlmdlden bir ~ odun 
310 ~ oluna. kıpn ne olacak? 

Palwkh'k. uculü. mU.teblilder çok. 
ıutusaws muanen bir mmncla bndl 
muraf bU*8i bakamadan "' kadar 
kurut olabilir diye heaapladılı bir 
teJi daha ytllnek • .,.. daha ebik pa 
ra ile tedarik mecburiyethıcle JralmL. 
111U ifade eder. Heplmla IDeieJl odu. 
DWI sefdainl 2,5 tan, 3 tea alacalıı 
dlye beklerken bwıu ytıbelailt bu
lunca •• buna mukabil kendi &ellrimL 
li ba dbette arttırmak elimbde ol. 
mayınca veya arttumü blWda zaru. 
Jı olunca ortaya bir muvuenemlik 
çıJan.1k ve bunun unmtımıı çekmek 
tabii olur. tıte IOD ıtınletde, n ıe. 
çlndirealeri dUtilndUren meselelerden 
blri de budur. 

Aca.,_ bu yıl c.clun yine neden pa. 
haya çıktı? Bu çıkıt tabii 18rülecek 
bir icapta mı? Sonra bu pabahlık 

ne runaııa kadar ıUrUp gldecekt 
Bllt&n bu meaeleler bakkmcla blt: fl. 

kir edinmek hem kendi IFbe ,arar, 
bem bir mwl•bt lfinl ~~ ,.... 
nm ayduııatır. 
Nı bdar odun ve ~r ~ 

rud 
Her ıeyclen eneJ YPl~ t& 

bit lbtl)W:l -*l bu da. kadar o. 
dun " w.tr JÜUI- ._1edr. 

inin ... bir ... ~ o. 
•• mlWUt - • ftkl1ı ~
sadece k&alr dedlllmls ailç ldSmtırll 
urftya~ da 41 milyon ldJodur. Yerli 
ko'k khıUrlnGn ydbk 1Ufiyatı ıs 

bin tona varmıftır. Bundan bqka 20 
biti Tilrk antrasiti, 5 bira toa da -c.-

Ancak bu artıt ıaae çarpar l:tlr 
rakam delildir: tıtanbuldald ~u ar. 
tııı yanında hiçbir ehemmiyet arset. 
mu. Yine odun" 'tamllr <•lat Jd5. 
milrll) etki l•tlbllk mikdanni aluha. 
fua ediyor ve yuclılzmu p"bl, tmn.. 
bul, eberlyet itibarile. odun ve •iaç 
kBmtırtl kullanıyor. Ortada maden 1dL 
mtlrU urflyatı artmıf 4a oc1u8I n •
l•ç k8m6ti1 bu ~den bir bahl'U\ ıe. 
çirmeye bqlamıwtır demeye ma1ia1 
yoktur. 

Odun yerine maden ldhnUtl?. 
Odun yerine maden k8mlri yak· 

malı mahrukat polltikimmn ana hat
tını teıkU etmektedir 1 yurd orman.. 
lanmın korumak l~.. Bir cman 
mUtehaı•ıamm dedll,i pbl, Tlrldye4e 
bir hamam, bir ormana IDal obnakta
dır. 
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AA i ANTUVANE TJ-
Nakleden : Senamı Sedes 

~12-

ıe ncı Lnl cntngfr ate1ye!lln«1e., 

Mart Antuanet yaramaz, haşarı, 

&ez dinlemez bir kadındı. Sarayda ı 
kabul merasimi olduğu zaman, ken
din! hürmetle 11elft.mlaya.nların tar
tı11nda katılarak gülüyor, onlarla a
l y ediyordu. 

Bu haller nihayet Mart Terezln 
kulağına gıttl. Kızına bir mektup 
yazdı: 

.. Fena yapıyorsun, bir g1ln gelir 
bu yaptıklarının cezasını tekerstn. 
Aklını başına topla. Bir prenses ağır 
başlı olmalıdır!' 

16 inci Lut de Mart Antuanetln i
leri gtttlğlnl görüyordu. Gene; ka
<tının etrafını gençler sarmıştı. Ma
rt Antuanetln etrafında pervane gibi 
dönUyorlardı. Bu, dedikodulara ıe
bep oluyordu. Usteltk de vellahtın 

Mart Antuanetfn eözde kocası oldu
ğunu söyleyenler vardı. 

Çar 3 Uncu Plyer gibi, ıs ncı Lut 
de karısını eevmekte hayli tembel 
davrandı. 

Belki de Mart Antuanetln ~ılgın

lıklarının asıl sebebi buydu. tein i
çin UzUlUyor, halk içine çıkınca der
dini belll etmemek için lllzumundan 
fazla şuhlaşıyordu. Operaya, tiyat
roya, ava gidiyor, eabahlara kadar 

umar oynuyordu. 
Her gittiği yere gençler de geli

yordu. Bu gençlerin başında Artur 
kontu vardı. Bu kont serseriliği, 

<;apkınhğr, ahltlksızlığı Ue tanınmış
tJ. 

Mart '.Antuanet dedikodulara ku
lak asmayor, key!lnde geziyor. Av
da, kendi ylyeceklerlııt etrafındaki 

enclere dağıtıyor; onun bu hali ga
rip görUlllyor. dedlkudular artıyor

jdu. 

Fakat Mart Antuanetln kredisi 1&

rayda bozuluyordu ama, halk arasın
. a bllyUyordu. 

Yetim kalan bir köyUl çocuğunu 

lmış, sarayda okutuyor, onunla blz
t kendi meşgul oluyordu. 
Bir gUn avda uşaklarından birini 

bir geyik yaralayınca, adamın yara-
ını eliyle sarmış, ona çantasında ne 

Yarsa vermiş, hastahaneye kendi 
arabaslyle yollamış, arabasının dön
mesini ormanda blr eaat beklemişti. 

Sokağa çıktığı zaman halk onu 
candan gelen tezahüratla alkışlıyor
du. 

• • • 
!O Nisan 1774 de 15 inci Lainin 

çiçek hastalığına yakalandığı duyul
du. Hayatı tehlikedeydi. 

Kral on iki gUn ölümle pençeıeo
tl. 

Ziyafetlere, balolara l).lhayet ve
rilmişti. Mart Antuanet saraydan çık
mıyor, kimseyi görmüyordu. Onun 
bu tarzıharekellni herkes tasvip edi
yordu. Halkın blr kere daha takdiri
ni kazanmıştı. 

Geceleri yüzlerce kişi sarayın önU
ne birikiyor, kralın penceresini göz
lüyordu. 

Dlr gece bir mırıltı, bir homurtu 
oldu. Kralın odasındaki ışık ıön

mUştll. 

15 inci Lut son nefesini verdi. 
Mum söner sönmez bir feryat yUk· 

Beldi: 
- Kral öldU! Yaşasın kral! 
Ve halk 16 ncl Luinln etrafında 

l6plandr.. 

Marl Antuanet heyecan içinde ko
casının boynuna sarıldı T• ağlıya

rak: 
- Cok gene h0k1lmdar olduk! de

di. 
Mart Antuanet yirmi yaeındaydı. 

Hayatın tebe sUmUnden bafka hiç bir 
eey görmemişti. 

Her ,eye n herkese h!klm olmak 
arzusunu besliyordu, fakat tecrübe
si, iradesi yoktu. Çok zekl ldl, fakat 
politikanın ne olduğunu bilmiyordu. 

Hiç düşünmeden, tlerlslnl, gerisini 
vermeden savurduğu emirler, güzel 
bir genç kadın arzularından başka 
bir şey değildi. 
Hükümdarlık onun için her eeyden 

evvel lzzetl nefsini tatmin etmek de
mektl; bunu da bol bol tatmin edi
yordu. 

16 ncı Lut de karısına söz geçire
cek, onu IUdale davet edecek kabtll
yette bir erkek değtldl. 

16 ncı Lut zeki, okumut. rahatına 
dOşkOn blr adamdı .... !şl gttcU çilin
girlik, doğramacılıktı. BütUn gUn a
telyeslnde uğraşıp dururken karısı 

onun yerine hOkmedtyordu. Onune 
geleni yüksek makamlara çıkarı

yor, kumarda etek dolusu paralar 
kaybediyor, nazırları azlediyor, se
firleri dama. taşı gibi değiştiriyor, 

üstelik eğlencesinden başka bir şey 
dUşUnmUyordu. 

Sarayın belllbaşlı işi eğlenceydi. 

16 ncı Lulnln aczi meydandaydı. 

Hele karısına karşı tamamlyle aciz
di. Fransa tahtını benlmeemcslne, 
telerl kavrayıp eline almasına lmkAn 
yoktu. Marl Antuanetln ealrlydl. 

BütUn çılgınlıklarına rağmen, Ma
rt Antuanet, populer olmuştu. Hal
kın sevgisi her gün biraz daha artı
yordu. Hiç bir Fransa kraliçesi onun 
vardığı mertebeye varamamıştı. 

Operaya gtttlğt zaman halk ayağa 
kalkıyor, kraliçesini dakikalarca al
kışlıyordu. 

tfljenl oynanırken, eanatkAr, onu:.ı 
locasına dönUyor "Krallçemtzl takdis 
edelim" şarkısını eöylUyordu. Bu şar
kı söylenirken halk ayağa kalkıyor: 
"Yaşasın Kraliçe!" diye haykırıyor
du. 

Kral kansına KUçUk Trlanon sara
yını hediye etmişti. Bir giln: 

- Versa.yın gUrUltüsünden uzakla
ııp kaçmak, bir an kraliçelikten çık
mak istiyorum, demişti. 

Kral bu söz Uzerlne: 
- KllçUk Trlanon senin olsun! de

mişti. 

Sonra tlAve etmişti: 
- O saray dalma kral gözdeleri

nin malı olmuştur; bu ttlbarla esa
aen senin malın demektir. 

Trlanon'u Bayan Pompa.dur yaptır
mıştı. Ondan sonra Dü Bari oturdu. 
Fakat asıl şöhretini bu saraya Mart 
Antnanet verdi. Bugün hft.IA "Mart 
Antuanetln Trlanonu" diye anılır. 

Mart Antuanet o sarayda yarı köy
ltı hayatı sllrerdl. Yanında. Pollnyak, 
Git düşesi, Lam bal prensesi, Polas
tron vlkontesl, kaygısız, serba.t bir 
hayat sUrer, geniş nefes alır: 

- Oh, burada k.rallçe değtllm, be
nimi derdi. 

Akdeniz nasıl kur tulur? 
Bir Alınan mUhen.dlai Akdenizl tu· 

rutmak sevdasına düşmüş! Onun file· 
rince, SUvey§, Cebelittarik Boğazlarım 

kapatır, Okyonuslardan Akdenize giren 
sularm önü alınacak olursa çok geç• 
mez, koca Akdeniz lruruyuverirmiş. .. 

Öyle ya, dı§al'J denizlerden uzun m· 
man su gelmezse Akdeni.zin kendi su• 
yu bir yandan güneşle buhar ola ola, 
bir yandan da onu toprak çeke çeke ' 
bir de ba.ka.rsmız ki, günün birinde 
Akdeniz kupkuru. gepgeniş ve depd8" 
rin bir çukurdan ibaret kalıvermiş! 

Yazan: Osman Cemar 

iyi &m& o uçsuz, bucaksız. depderin ~.,.ın.1,,.Jlf'M~ .. ,, 
çukur ne ile doldurulacak ta eski .,... 
hillerin yüksek eeviyeleru. birlefti· 
rllecek? 

Onun da kolayı var: Bu dünya ya· 
ratılışta zaten ndenae, dilzgiln bir 
oekilde yaratılmayıp kimi yeri düz, ki· 
m1 yeri çukur, kimi yeri yUkaek. ki
mi yeri yamn yumru bir Qekilde ya· 
ratıldığı için yakından veya uzaktan 
man7.8ra&ı gözlere pek hoş görünme• 
mektedir. Onun için. ha.zır bir ~la 1• 
ki kuş vurmak kabilinden bir yandan 
Akdeniz kurur, bir yandan da Hima • 
laya gibi en yüksek dağlar kazmalar~ 
küreklerle kazılarak topraklan küfe, 
küfe, yahut kamyon kamyon getirile· 
rek rahmetli Akdenimen kalan çuku
ra doldurularak bu yeni krtanm top
rak tesviyesi de yapılmif olur! 

Ama diyeceksiniz ki, Himalaya gi
bL dUnyada eşi, menendi olmıYan bir 
dağ, yahut dağlar azmanı kazma, kü· 
rekle nasıl kazılır. ve onun hesaba, ki· 
taba sığmaz taşı, toprağı, molozu Ak· 
denizin çukuruna ne ile taşınır? 
İnsan oğlunun azmi, gayreti, seba

tı, neler yapmağa. kadir defil ki. bunu 
yapamasın? 

Vaktile bir ''Şirin kız.,m aşkı için teli 
baf.lma koskoca Amasya dağmı hem de 
bir külUnkle bu:, buz edi» Amasya §eh 
rini suya boğan Ferhadı unuttunuz 
mu! 

Eskiden bir tek Ferhat, bir tek kar 
ma., kürekle bu işi başarırsa bugUnUn 
binlerce, milyonlarca Ferhadı asrın bu 
kadar makinelerile Himalayayı ne için 
yerinden kaldırıp Akdenizin çukuruna 
aktarmaem? 
Şimdi gelelim Himalaya gibi bir 

dağlar azmanının biltUn taşını, topra • 
ğmı, molozunu, kerpiçinl, rahmetll 
Akdenlzden kalkacak ~ tama· 
mile alabilecek m1? Tamamlle alamaz. 
sa ne ziyanı var sa.nki ! 

Artanını da ilerde kurutulacak olan 
başka denlzler için saklarlar! 

Sulh için dualar, adaklar 
İngiltere. Yunanistan kiliselerinde 

ve Fransadaki Musevi alnagonlarmda 
sulh için hanl hanl dualar ediliyor
muş. Son gelen ajanslardan öğreniyo
ruz ki, Groenland yerlileri sulh için 
kendi tanrılarına bir balina balığı ada.· 
mışlardır. 

Eğer 1938 yılı eonuna kadar bir 
harp çıkmaz ve dilnya 1939 yılına 
aulhle g'iderek olursa. Groenland
hlar yeni yılın birinci günil merasimle 
bir balina balığı kurban kesecekler
miş! 

- Ne1 Yanlış mı1 Demek yıkılacak e• 
hu ev dcltildi1 Tcvckl,cli ıll-ğil: iı~t kııllo

kl bunn~ın snbııhtonbcridir müthiş suret
te sövüp aa)'DlUlllın sebebini timdi anlı
:r.oruml 

- Nfşnnlıııı ken"df~l'tıcr~ yfb:revlrellbcrt, 
artık motosiklette kız )'erine, buldok otur
tuyorl -

- Batian kaç yaşıni!d 
- 381 
- PektııA; ben de bundan sonra senltl 

evde hazırladığın vozirelcre, onun ya§ına 
göre numara vereceğim 1 

Yumurtalar Nerede ? 

( 

- K!ltnphaneye hırsız IJlrmfş, Mösyö 
lö Bnronl 

- Yaa, Ölle mi?. .. E, ne okuyor2 

- O ımın bnyln ndnm mı nr::ııfokl dOt'l
lo me-;:ır<'sini ôl\ccck'? Fl·ıı::ı dl'ğıl; geniş 

adım atar do mesafe uzar. kurşun isabeti 
ihtimali azalır! 

J 

nnınn ihtiyati tcdblrlerl almnıtı ~1\7.efen 
itfaiyeci, sevdiği kızı annesinden istemeğe 
bazırlıınıyorl 

--.-.--~ 

Meşhur ~amcılardan dayı MihaJ. 
pazar akşamı geç vakit eve gelince 
bayanı Eleniçe: 

- Hani yumurtalar, dedi? Böreğe 
kırmak için saatlerden beri yumurta 
bekliyorum! 
Dayı Mihal: 
- Ha.zır! 
Deyip bir elin1 ıceblne daldırdı ve o 

cebinde bir şey bulamayınca öteki e
lini öteki cebine soktu. Fakat orada 
da yumurtaya benzer bir eeyler yok
tu. Kansı kıyameti koparmağa ba§l&· 
dı: 

- RakıdSıll aklın başında değil kil 
Kimbilir aldığın yumurtaları nerede 
bıraktın, nerede düşürdün. 

Ncacn =-u 015.:aıı-uort;Dt!.i: ı ) ~ 
murtasız olarak hazırlandı, sofra ku· 

nıldu ve dayı Mihalin getirmiş olduğu 
Uç kiloluk koca bir kavun bıçakla or
tadan ikiye yarıldı. Yarıldı ama o za• 
manda yemek odasında bir kahkaha· 
dır koptu. ÇünkU ortasından ikiye aY." 
rılan kocaman kavunun içinden Uç ta
ne yumurta çıkmıştı. 

• • • 
Meseleyi anladınız değil m1? Dayı 

Mihal akşam meyhanede kafayı çeker 
ken arabadan alnuı:J olduğu Uç kiloluk 
koca bir kavunun tatlı olup olmadığını 
anlamak için onun bir tarafından dört 

köşe bir kapak açtırmış ve sonra d 
cebindeki Uç yumurtayı yolda kırıl • 

masın diye bu açılan kapaktan kavu• 
nun içine yerleştirmişti. 

O.C.K. 

Gideceği yeri unutmuş! 

Nurullah Ataç, geçen gUn bir iş için 
Çapaya gidecekti. Sultanahmette tram 

vay bekliyordu. Fakat beklerken zihni 

pek meşgul oldugu için gideceği yerin 
adını unutuverdi. Biraz sonra tramvay 
da biletçi kendisine sordu: 

- Nereye bayım? 

Nurullah bir hayli dUşlindükten 
sonra: 

- Paçaya! 
Dedi. Biletçi ~aşırdı: 
- Ne paçasına. kuzu paçasına mı! 
Bu sefer gideceği yeri hatırlayarak 

biletçiden özUr diledi: 

- Pardon, pardon, paçanın tersine! 

- Bu SÜ7.el elmaları sııtın alınn:, nldnn
mazsınız! B::ıkın, tıpkı tıpkısınıı Lıenim ya- • 
nokl::ırıın::ı hcnziyorl Kndın berberi, sayfiye yerinde dolnşır

ken, çayırda gördii~ü bir alın ku:rnıııun 
fiyongolar takmıştı; kendisi berberlik 

aden id. du.rmın.ıl bil: aa ....... ...,._., 
- Yıınaklarmıza mı! 
- Ha, affedersiniz; suratınıza iyi bak-

llMIDll c1- aW delikanlı aa.nmııtıml 



lllm hare• tlerl 

Yenı ağaç nesil
leri ye .şt·riliyor Greta Garbo 

,_ itOitO!I 

llefhur Rua aHml " tmlılat •111-
dddll lftn vıadlmlroftç lliçariAla 
llDmUndenbed 6' Jd ıeçmitdr• 

Miçurin, btltiln hayatım. eolula ta. 
lwnmtll edebilecek yUbek nndıman. 
il yeni yeni ,.ut ataçlan enftl 1'tft.. 
tlrmele baıreylemiftl. Btrsok ~be 
Nnelerinden 80Dl8. Jllsuria, Jml a. 
taç cinsleri elde eylemek için en lJl 
aıulUn baıka neviler arumc1a qı1•ma 
oldulu kanaat ve hakikatine ftnmt
tır. 

ile oynatılan milyoner karıs 

Bu hedefe nımak lslD. lllprla, 
,.ım. ayn dnae deliJ, fakat llattl 
a,.U faullara ait yemit fldınJan ara-
1mda çiftlqtirme yapauttır. 

Bu sansasyonel işin içyüzü açığa vurunca, bir el ateş 
etti ve rej:sör Hanneri vurdu; Ho·ivu 1 yıldızları Şjkaaoja 

başllyacak muha:,emeyi takibe hazırlanJy or ı?.. . 

Mlçurin, 60 eenelik ilmi faaliyet ha. 
yatında, 300 den fazla yeni me1ft a. 
tacı Jantmıttn'· Bundan bqka, Mi. 
prin, meyva ağacı yetiftirme mmta. 
kalannm hududunu tub ft fimll• 
doğru da mühim miktarda cenlflet. 
miıtir. 

Miçurinık tehrinde'ki Mlçurin mer
kez llboratuvannda, bUyilk lllmin tel. 
mizlerl, Miçuriniıı ölümUndenberl, tec
rtlte ve ara1tırmalan devam ettirerek 
muazzam faaliyette butunmutiardır· 

Bu müddet sarfında bilhUU yeni 
nevi fazla randımanlı elma ve armut 
•taçlan yctiıtirilmlftlr. DUnyanm her 
tarafından, Uzak Şarktan, Cenubi ve 
Şimali Avrupadan, Şimali ve uir yer. 
terden ıetirilen muhtelif cirıı ~bani 
ııyriyıbant armut fidanJanmD bırbir. 
lerine aplanmaıundan, bu liboratuvar. 
ıs yeni cinı armut .Ucuda ıetirmit
dr. 

DUnyada ilk defa olarak armut ve 
elma ağaçlanndan melez bir •i•ç vü

cuda cetirilmlıtir. 
BilyUk ve lezzetli meJValar ftl'e'D 

ı yeni nevi klru ve vip kOltilril ya. 
pdmqtır. Daha lkind veya tıçUncll 
aeaeslnde meyn veren kıla boylu 
bynr n erik ataçlan yetiıtirmek hu. 
••unda enteresan tecrl!beler icra o. 
Junmaktadır. 

Bu cins ağa tar, mal mmtabmı. 
• 

H ANNl:ll fllm tlrbtl, etmcU,. 
kadar ftJd olmq bir hldi9e 

De beraber adı bu hafta igeri.mde p· 
.... aık aık pçen bir Amerikan 
mm lirketidir. Şikagoda kurulmue o
lan bu lirket. Amerikahlan fimdiye 
kadar görmediklerl bir film 1&118U)'O

DUDUD RyircUI vaziyetine ptlrmlftlr. 
Bu film tirketiııin bu sa.nsasymıu ha 

mrlıyan. adann, taDIDDlJI bir ad taor 
yor; Luia Loyd Hanner. Organizatör 
Mister Banner, U yıl Bolivutta faa· 
llyet g!)stermiftir. Kendisi filin salı&• 
amda rekllm eefiydi, demek ki, tem.. 
den anlar bir adam! Garbi Amerika 
film llJlayiine yeni veçhe verebilecek 
kabiliyette bir adam olmak bere, pJı 
amdan aitayiıle bahsediliyordu. 

Geçen yıl ilkba.lıarmda, bu fllm lir' 
keti, ehelDJD4retli bir ile tetebbOa .. 
derek, tirket namma Mister Bama• 
Kaliforniyalı milyoner Klpemln 119 
Rl ve tabii zengin kanama gidip, IÖ)'· 
1e IÖyledi: 

- Bazı bl1yflk yılchzlarm mtınadr 
aile filmde yeni bir tarz icat ediyorda, 
meşhur yıldızlarm kaqıama yeni, bu 
Ahad& hiç harekete geçirihılemtı .,. 
yıprablmamJf tipler çıkarıyor, buııla· 
ra onlarla bir arada oynamak lmklm
m ftriyoruz. Eter ala de bu harekete 
letirak etmek latenenla, bfa mali yar 
dmıda bulımmahamz! Bu lf, çok ehem 
mlyetll bir fftir. 

Henüz 23 yaşmda olan Misla Kipem 
kendisine anlablan li.nı fevJWAde .. 

yetittirilen bu nm melez ıfaçlann bkça, milyoner karım hararetlendi. 
bir kısmı, 8nDmllzdekl sene ilk defa Bir film çevrilecekti. Bu filmde bir çok 
olırak meyva vereceklerdir. methur yıldız kendiaile birlikte görfl-

Miçurinin biltUn hayatı mOddetin. neceklerdl. Gret& Garbo, Marlen Diyt.. 
ce idealini, Sovyetler Blrlifinln mer- trihf, Mert Pikford, Con Kroford, 
kez mıntakasındald ıerait içinde mu. Cin.cer Racera VL va. .. 
nffakıyetle meyva verecek teftali Je- Bunu kendisi için emsalsiz bir 118.D· 

tiıtirmek tqkil eyleıniftl. euyoa sayan Misis Kipena. parayı e· 
Miçurln, bu isteğini sona erdirme. airgemedi, bol bol p&l'8t vermekten çe-

te nkit bulamamııtı. BOyllk nebL kinmedl. Ancak bu cöinertllğlnf bir 
tatçmm faaliyetine devam eden Miçu. l8l't& bağlıyordu, töhretll yıldizlar, 
rln llboratuvan balellt bldem De tef· çevrilen filmde mutlaka rol alaeaklaı-
tali •tacından, ~rik De teftali •tacın- dl, geleeekler, oynayacaklardı! Ukte beyaz perde berhıae g8rllnmek a1ineyl oynach. itte hakikat, otdula 
dan ve nihayet Amerikan kiran ile Kiater Hamıer, batım Alladı: lateğile yanıp tutuprak, bu teoebbll· gibi, cören eözler önUndel 
teftali ılacından meles ataçJar vUcu.. -1stedltinia gibi olacapıdan tip- • kWliyetli para tahaia etmeli me- Hazır bulunan kadmlar, meahm 
da getlrmlftlr. h919 hlc aebep JOkl Yabım. ben de Mledm bile saymıyorlardı. halde, bu aalmeyl 1eyre dılm11lardı. 

Nihayet, 8sllm nnl Userinde de çok aizln prtnma mukabil bir pıt ileri Geçen MMDID eon lnmnmda faali· Derken ma kendilerine geldi. Biri der 
muvaffakıyetli neticeler elde edDmit- ~ Bu yllbek yıldJzlarm fihne yet bqladı. Senaryolar blltUn teferru- ken bir &Pri Greta GaboJla beraber 
tir. lft1rakl gizli tutulacak. abi tak~ atl1e yazılmıttı. Atelyeler hazırlanm11 ayni sahnede do}8fb, durdu! 

Geçen sene, muhtelif moeneseJer, bunlar diler tirketlerle fhtlllfa dU,. tı. elektrik llmballl'I J11k açıyordu; Mil~ baftalarda Con Krolord 
Miçurln ltboratuvarmdan yeni yaratı- ıü mupm mevkide kahrlarl lllater Hınnerle meal arbdqlan m.. ve anceır Racen. birer ubnede oynr 
lan nevilerden 50.170 fidan ve ay. - PeJd, bu pıt ta bence makbul! mi QeVlrme itine el atmakta gecllmw yarak. ..ı devam etti. Demek ki, Mia-
nca muhtelif yemiı apcı tobumlanD- - O halde uılqtık! cUler. Bir aralık meehurl&rdan Greta t.er Lafa oJd Han,,,,., vaadlnf ,e-
dan 3.150 muhtelif dmaDcllk aJmıt- Dlpr taraftan. bu anat fu.llyettne Garbcmmı geceleyin geldllf Ye etındl rJne ptireD it adamlarından biriydi. 
!ardır. hem para koyarak, hem de çevrilecek de prdropta wo:ymıup giyinmekle 11111 l,ıe vulyet vaatlerine uygundu. Gerçi 

Bu tene içinde, RulJlda ba muu- filmde rol alarak itthüe davet edilen, gul oldufu bildirildi. bul bul, bdmlar tereddütle bakıyor. 
nm .. ~~ enterean llboratuvan w yahm bu gbel milyoner kansı de- 8anlUyon heyecanmdan en barla tflpheleniyorlardı ama organizatör, on 
tecrilbe bahçelerini, 5.000 den fuJa fildi. Sanat hevesllal olan. yıldudıfa ilk u.fha, Greta Garbo, filinin qevr11. 1anD emnlyetatzliğlnl gidermesini bl· 
eeylrci .-mittir. (T .. ) can atan 21 bdm, o meehurlarta bir- cUtt abaya glrdl. aenaryoc1a yu:dı Uyordu. Ne gibi bir emniyetsizlik? Ka· 

~-----------:-:---------------.:.....- dmlar, meeell bir ma.gUtn mecmuada, 

Kad M .... veya bir guetede. o aralık Hamıerln 
1 n ve o~ a dct,oemıda çahean falan .. ftlAn 

Zarif bir kazak 
Şapka ye diier bwalet nevileri deiifeduraun; biç bir 

vakit demode olmıyacak hir kadın elhiaeai vana ıüpheaiz 
ki el ile yapılan, &enklerin Sveter, bizi de Kazak decliii· 
miz çefitJerdjr. 

Resimde Parisin en lüka moda maiazalannda tethir e
dilen bir kazak nümuneai görüyorsunuz. Bu niinJune belki 
yalnız timdiye kadar tesadüf ettiklerinizin belki de en zarif 
ve en süZeli olsa gerek... Hemen selmek üzere olan uzun 
kıt pcelerinde Yakitlerini mı"I P.eÇireceklerini diitünen ha. 
yanlanınıza hundan daha gü~el ı,·r mesg-ale ol ı,·ur mi?. 
Ei-beiendinizse hemen başlıyabilirainiz; zayıf Ye toplu 
ller cim vücut için de çok pzel duracağında ıüpbe etme-

• . 
)'Um. 

yıldmn Bollvutta genJt ölçOde ..ıu.
ler çevirdlflni veya tam o aralık _. 
Jllıatte bulmıdufmıu olruyorlanb. Bu 
cihetlere ip.ret edilince, Mister Han • 
ner. esrarengiz bir gUJtımeeylole 

-Bu gibi haberlere, diyordu. ne de
receye kadar inanmak caiz olduğunu 
ben mden daha iyi bilirim her halde! 

l'akat bir mtlddet 10Dn ldctl bir 
keeifte bulunuldu. lliater Bannere en 
aem derecede inanan Kalifomt,.ıı mil 
JODel' karnn Miafa QmnJ Ktpem. cma 
kuvveuı sermaye ahfbl bir ooiı kfll• 
ilin Y&rdDllllll tmılD eden bil ntlfulu 
kadın. fllmln 91k11eD Jaammı l&'met 
lltecU. Onun mvJı lat.ellne nlmm 
Miat.er Ranner. kemlrtlm ederek ya
c;lalyontu. Ba.bllttln fllpbeım,D mil
yoner bnll, aı.ı,e,t g&den pelldf 
ft film alma mülnelerlne takılı Jmr ...... .,_ ~ t!IJI-



Dünvanın en garip kocası 
-=-=,_. ı::wwwz -2 - ........ ~-- -2-- ,,,-p ~ 

Komşu evinden karısını 
gözetleyen adam ! 

On yedi sene ortadan kaybolan Con 
meğerse kadının yanıbaşında imiş 

KendJsinden dilnyanın en garip 
ocası ısmi verilerek bahsedilen ln
Uz, hakikaten esrarengiz bir adam-

nış ..• 17123 senesi ağustoımnda bir 
balı Con Hov karısına: 
- Ben daireye gidiyorum, diyor. 
Karısı Meri biraz şaşırıyor: 
- Daha saat yedi, diyor, erken de
l ml? Biraz otur, elbiselerini UtU
ylm ... 
Fakat, her sabah saat sekizde ev

~en çıkan Con o gUn böyle erkenden 
pkmakta. acele ediyor ..• 

Conun her gUn öğle yemeğine eve 
reımest de Adetidir. O gün de karısı 
~&leye doğru sotrayı hazırla.ınakla. 

laeşguldUr, blr mektup alıyor. 
Mektup kocasından. Con şöyle ya.-

111or: 
••sevgW Mert; 
.. BJr 4im çıktı. Holandaya gldlyo

Merak etme. Bir aya kadar ge-

Kocan: Con." 
Kadın, bir an lclnde, büyük bir fe

Jlkete uğradığını anlar gibi oluyor. 
IJ'akat sonra, kocasının hakikaten cid 
idi bir işi cıkmış olacağmı dUşllnUyor. 
ptlnkQ, seı,ız senellk evllllk hayatla.. 
:rında Con ne bir gece evinden hul>er
,.ıı bir yerde kalmıştır, ne de böy. 
~:ya.hat bahaneleriyle evinden u-

laşmıştır. 

Bir ay çabuk geçer. Geçiyor. Fa
kat Mertnln kocasından hAlA blr ha
J>er yok. Hattalar geçiyor, iki ay, Uç 
ay oluyor. Condan ne bir haber var, 
ae kendisi geliyor. 

Kocası kaybolduktan Uç ay sonra 
Jıferl polise mura.caat ediyor. tngtuz 
tollsl Coııo araştırıyor. Holandaya 
IOruluyor. Fakat oraya bu isimde 
:bir adamın gltmedlğl anlaşılıyor. 

O zaman MerJnin merakı artıyor. 
BlR C1NA YET Mt? 

Con Hov blr cinayete mi kurban 
ıtttt: cinayet, acaba adamın ilk kay
l>olduğu glln mu işlendi; o mektubu 
haydutlar mı yazdı? 

BUtlln bunlar ihtimal dahlllnde 
aörülebilir. Fakat Conu niçin öldUr
•Unlcr? Zengin bir adam değil ... Bil
:Jük bir serveti yok ..• Kadın macera
larına karışmaz ki kıskançlık mese
lesi diyelim ..• 

hkta uzaktan bir glHgenln bellrdtğlnl 
görilyor. Biraz korkuyor. Fakat yak
laşınca tereddlidU geçiyor. ÇünkU a· 
dam ona doğru gayet samimi bir ha
reketle gelmektedir. 
Karşı karşıya geUnce kadın koca,. 

ınnı tanıyor! 

Hakikaten, bu, Merlnln on yedi 
eene evvel kaybolan kocası Con'dur .. 

Adam, karısının boynuna sarılıyor 
ve onu yanakJarından öperken: 

-Sevgill karıcığım, diyor, beni af
fet ... 

Yirmi beş senelik karı koca ve ka
dının ağabeysi, hep beraber dönüp 
evlerine geliyorlar ve Con ora.da bil
tün macerasını anlatmaya başla.yor ••. 

Conun hlkAyesl o kadar tuhaftır 
kl karısı evvelA inanmak istemiyor. 
Fakat adam anlattıklarının doğru 

olduğuna yemfn ederek kendisini i
nandırmak istediği zaman Meri ko
casınn:ı aklından şUphe etme.re baş
layor. 

Hakikaten, Conun yapt[ğı pek a
kıllı işi değfldlr! 

Con, bu on yedf sene zartında ne 
Holandaya gitmiştir, ne de Londra. 
dan dr~arı çıkmıştır. Hatta. adam, bu 
on yedi sene iclnde karısın m bulun
duğu evin yanıbaşındaki evde yaşa
mıştır! 

Daha garibi, on yedi sene, hemen 
her gUn \"e her saat adam karısını 

görmüş, fakat kadın, uzaklarda kay-

bolmut veya ölmllş olduğunu zannet
tiği kocasının lkl aıdım ötede oldu
funu anlıyamamıştır .•• 

KOMSU EVİNDEN KARISINI 
GÖZETLİYOR! 

C'on, o sabah evden cıktıktan son
ra. dairesinin yolunu tutuyor. Sonra 
başka tarafa gidiyor ve kıyafetini 

tebdil ederek Londranın kenar set
lerınden Urlnr\ekl bir kahveye glrt
yor. Burada bir adamla ahbap olu
yor: 

t - Londr&.ya yeni geldim, diyor. le 
arayorum. Yatacak yerim de yok. Q. 

teller de çok pahalı. Bir ev tutayım 
dedlm, çok para istiyorlar. Ne yapa. 
cağımı şaşırdım. 

('onun a!lba.p olduğu adam da Lon
draya iş aramağa gelmiş bir yaban
cıdır: 

- O evf beraber tutalım, diyor. 
Yarı kirasını ben verlrtm, yarı kira· 
aını sen. 

Olur mu. olur. 

Con, baktığı o evi ( !) tartt ediyor. 
Bu, kendi evinin yanındııkl evdir: 

- Sen git bak ve tut, diyor. 

ÇUnkU ben ev sahibi lle evvelce ko
nuştum. Benden fazla !fyat istedi. 
Qlmdt beni tekrar görünce gene ayni 
fiyatı ister. Halbuki yeni bir mllşte
rlden, eski fiyata tutan olmadığını 
dllşllnerek, daha aşağı bir kira iste
yecektir. 

A.dam pekl diyor ve eve gellyor. 
Pazarlık ediyor ve kendi namına tu
tuyor. Akşama da Con geıtyor ve 
kendisini, tabii başka blr Jstmle ta
nıtıyor. 

Arkadaşı Salt tıs bulmuş, takat 
Con hA.lA açıktadır. Evde bazı lşJer 
yapmaktadır ve arkadaşı lle gönde
rerek sattırmakta; bu suretle geçin
mektedir. Bir mUddet sonra: 

- Ayaklarıma romatizma geldi, 
dlyor ve hiç evden çıkmaz oluyor. 

Salt, eve geldiği zaman Conu ha
zan cllrUm üzerinde yakalamaktadır: 
Adam, bltlşlk evle onların odası ara
sındaki kapının aralığından arka ta-ı 
rafı gözetlemektedir! Bu kapı \"aktl-

(Devamı 10 uncuda) 

.. 

Akhisar 
• • 
Uzüm ve tütüncülüğü ile meş· 

merkezimiz hur bir kaza 

Akhiıarda Tayyare sinen.sa 

Manisa, (Hususi) - Akhisar ka
zası vllayetlmlztn en zengin ve ma.
mur kasabaJarından· biridir. Bu ka
zada yetişen tütün, llzüm vesatr mah
suıa.t kazayı gittikçe genişletmiş, 

halkını da o derece zenglnleştlrmış
tir. 

VUlyettn şlmallne bakan ytlzll Ue 
lzmtr - Manisa demtryolunun Uzerln
de olan Akhisar 1265 kilometre bir 
ıahayı işgal eder. 

Şimali şarklsinde Katırcı, şarkın

da Gördes dağlarına. kadar uzaya
rak, cenuba doğru Karadağ sırUan 
haricinde geniş blr ova ile Manisa o
vasının şimal kısımlartyle birleşir. 

Kaza, aşağı yukarı 200 kilometre 
murabbaı bir ova. üzerinde bulun -
maktadır. Kocaçay, Görenes, llıca 

suyu gibi akar suları ve diğer bazı 
sularla beslenen kazanın bu arazisi 
çok feyizli ve zengindir. Meşhur 

Marmara gölU bu kaza dahtunde o
lup bir ayak vaatt(lslyle Gediz ile de 
irtibatı vardır. 

ZİRA:A'f' lŞI;ERt~ ııt .. 

Arazisi her nevi mahsul yetlşttr
meğe musalttlr. Halkı muti ve ça
lışkandır. Yetlştlrllen mahsuller a
rasında en başta buğday, arpa, mı
sır, burçak, afyon, pamuk, bakla ge
Ur. Uzumu ve bllhassa tütiinü bUtlln 
Türkiye mahsula.tı arasında Un almış 
ve birinci mevkle geçmtştfr. 

Du meyanda zeytinc1llk de ileride
dir. Narları pek meşhurdur. Kazanın 

zlrat durumu çok iyidir. Hubu
bat işi tle meşgul olan ahali aynı za
manda bakliyat, tütiln, pamuk, o-

zllm gibi mahsuIAtı yetfşttrmeğe de 
çalışır ve muvaffak olur. Bu çalışma 
sayesinde on binlerce Ura kazaya gi
rer. 

RumeUden kasabaya yerleşmiş o
lan Drama mUhactrlerl ttttlln yetle
tlrme sahasında çok llert gitmişler
dir. 
lMAR lŞLERt: 

Kazada imar hareketleri cok tıerl• 
dedir. Her tarafta bUyttk bir faaliyet 
görUIUyor. Doktor Lfttfi Kırdarın 

her alanda gösterdiği faaliyet bu k a
za.da da görtllmUştilr. Halkın se"fnç 
dugulartyle karşılanan llbay, kaza
da da aranı1an inkişafı göstermiştir. 
Yapılan yollarla, kazandırılan mek
tepler sayısızdır. 
BELEDİYE tŞLERl: 

Belejlyentn fennt btr mezbahası 

vardır. Ayrıca tenviratı temin eden 
elektrik tesisatı da mAvcuttur. 

Memleket haberieri: 

Gaziantepte 
'1eleorolojl istasyonu 

kuruluyor 
Gaziantep (Huıusi) - Meteoroloji U 

mum müdürlüğilnee §Chrimizde ikinci 
sınıf bir meteoroloji istasyonu açıl
ması kararlaıuntmıı ve istasyon mc· 
muru tayin edilerek şehrimize gönde
rilmiştir. 

Hillba, Connn kaybolması esrar
lrfz blr hA.dlse olarak kalıyor ve ka
dın artık kocasrndan Umldlnl kesiyor. 
Dnu ölmüş sayıyor. 

Meri genç yaşta kocasız kalmış
tır. Fakat tekrar evlenmeye razı ol
ınayor. lkt kUçUk çocuğu vardır. On
ları bllyUtmeğe uğraşıyor. 

~HEKiM 
elGOTLERI 

Peklik çekenlerde 
gıda ve ilôc 

Şehrimizdeki mcteorcloji mcr'kezinin 
Atatilrk bulvarında Kırkayak bahçesi· 
nin tukındaki boıtanlarda kurulması
na başlanmıştır. 

İstasyon, 1ehrinıizdeki yağı§ mikta 
rile auhunet, rütubct derecelerini, rll.r 
garların estiği cihetleri tesbit wcrek 
Ankara merkezine bildirecektir. -• Damızlık teke almıyor 

Kocasından bir miktar maaş bağ
marorlar. Kadının da oldukça hall 
yaktı yerinde bir ağabeysi vardır, o
nunla beraber yaşamaya başlayor. 

Aradan tam on yedi sene geçmiş
tir. 

Kısa fasılalarla kadının lkl çocu
Ju da ölUyor ... 

Kadın da kırk yaşını bulmuştur. 
Bir akşam bir ı;ocuk .M.cr1ye bir 

mektup getiriyor ve: 
- Bunu bir adam g8nderdl, diyor. 

Kendisi köşebaşında bekllyor. Sizin
le görllşmek istiyormuş. 
Kadın mektubu alıp açıyor ve oku

yor: 
Tanımadığı birisi kendisiyle gö -

rUşmeyl rica ediyor ve bunu ısrarla 
tstıyordu. 

Kadın, mektubu ağabeysine göste
rerek gülüyor: 

- Bu yaştan sonra, diyor, bana A
tıklar da çıkıyor ... Gideyim göreyim 
nasıl adam ..• 

Mcrinln ağabeysi kardeşinin blr 
tuzağa dlişUrUlmeslnden korkuyor ve 
onu uzaktan takibe başlayor ..• 

AŞIK: KOCASI f 

Kadın, mektubu getiren çocuğun 
larlf ettiği kOşeye yaklaşınca karan-

l\faka<la tatbik olu.nruı tltlller: Ta
babette Şat adiyle kullanılan bu fi
tiller pek biiyUk taydaJar temin eder. 
Bu fitillerin UAçh \'eya llA~sız yapı
lanları vardır. llAçlı olanları basur 
memeleri gibi bazı hastalıklarda 

kullanılır. Bunları ancak hastahkla
rın şokllno göre doktorlar tavsiye e· 
debllir. Fakat il!çsız olarak yalnız 

gliserin veya kakaodan yapılmış o
lanları lnkıbazlılar kullanablllr. Bun 

lar da bağırsakların hareketini artı
rarak lnkıbazı giderebilirler. Gerek 
çocuk ve gerek bllyUklerde lyl mu
vaffakıyetler temin ederler. 

-g-::. Muhtelif sporlar: Sporlarda 
muhtell! hareketler de faydalıdır. 
Bağırsakların hareketini artırır, ln-

kıbazlara karşı faydalı olurlar. Ev
lerde sabahları tatbiki mUmkün o
lan bıı çeşit sporları da ihmal etme
melldfr. 

9 - Her gün muayyen saatlerde 
helaya gitmeği itiyat edinmelidir: 
Bu saatleri tesblt etmelt, ihtiyaç ol
sun, ihtiyaç olmasın bu saatlerde git
mek bağırsak hareketlerini uyandı-

rır. Hele günde iki defa olmak üzere 
akşam yatarken, sabah da kalkınca 
gfdiltrse daha faydalı olur. Bunlarla 

beraber tıft.ç ve tedavi ststemtnl de u. 
nutmamalıdır. 

11Aç ted~wtıd: Bu çeşit tlAçlar ıctn 
mekanik tesirler yapan birçok 1-
l!çlar hazırlanmıştır. Bunları ancak 
doktorlar tavsiyeye salA.htyettar ol-

dukları için adlarını yazmağa lilzum 
görmUyoruz. Yalnız ııa.ç gibi tesir 
yapan '\"e hazım yoluyla mekanik te
sir <;den bazı tecrübeleri kısaca an
latmağı faydalı buluyoruz. Bazıları 

sellülozlan bol ola n esmer okmekl 

rfn yenilmesini uygun buluyorıar. 

'1u e'·mcl:ler1 n sc!:Ulnzl "' rı hağırsak

ları harekete getiriyor vo yumuşatıcı 

bir l!pa gibi tesir ederek çıkacak 

maddelerin ilerlemesini kolaylaştırı
yor. Bun un iclndlr ki köyllller dalma 

esmer ekmek yediklerinden arala
rında inkıbazdan şlkA.yet edenlere 
pek az tesadüf edllmektedlr. 

Bazıları da sabahları aç karmna 
bir bardak soğuk su veyahut sut 1~
meyl, bazıları da ilzllm suyu veya sut 
kUrUne devam etmeyi faydalı bulu
yorlar. Hele sabahları aç karnrna bir 

elma veya mUlA.yemet verici mey
~ atar yenmesini, bir bardak havuç 
suyu içllmeslni tavsiye edenler de 
vardır. Bu işlere böyJc l:Snem vermek-

le beraber gıda sistemini de gOz6nUn
de bulundurmalıdır. 

lnkıbazhların alablleceklerl gıda· 
lar: SecUecek yiyecekler bol posa bı
rakabllmeu, bağırsak hareketlerini 
\'e hazma yardım eden lfraz vaılfe
lerini artırabllmeU ve şunları yeme
lldlr: 

Öğle ve akşam sebze çorbaları, ye
şil sebzeler, kuru sebzeler ve unları, 
etleri, ıskara ve kebap balfnde öğle 
ve akşam az miktarda, balıklar, be
yaz tereyağı, çavdar ekmeği, blskUvi, 
esmer ekmek, pestiller, yerclınası. 

mercimek, şalgam, havuç, terP.yağla 
pişirilmiş nonut veya pilresı; çok ye
şil sebzeler, yeşll salata, ıspanak, e
rik veya kayısı recellert, incir, kuru 
üzüm, erik, ceviz, badem, bal, hurma, 
kavun, karpuz. şeftali, muhtelif kom 

~ 

postalar. 

Yenmesi ve lcllmesl caiz olmıyan 
yemekler de şunlardır: 

Kesif caylar, tanenll şaraplar, çi
kolata. bayatlamış et ve balıklar, do· 
muz eti, eski peynirler, et veya pey
nirli börekler, yer mantarlan, llkör
ler, tefessüh yapan g[dalar, ptrtnc. 
her çeşit baharlar, ayva, kızılcık . 

Bu bahsa devam edeceğiz. 
Dr. Xccaettin Atasagun 

Konya - Köy 1ı:allanma programla· 
nna göre, vilayetimize Eskiıehit Çif· 
telcr harasından 100 damızlık teke a· 
hnması kararlaımıt, bunlann teslim 
ve ıevk işine viliyct veterinerlerinden 
MUnim Oskay memur edilmi§tir. 

M Unim Oskay, tekeleri almak llzc· 
re Eskişehire gitmigtir. 

Karamanda tarihi bir eser 
bulundu 

Konya - Başlrbagına basılacak o
lan Şikad tarihine yapılacak ilbeler 
için dö1cüır.an toplamak üzere geçeıı 

salı günU, Karamana gidip gelen hal'r 
evi dil, tarih, edebiyat komitesi baıka
ru Bay Koman, §imdiye kadar malum 
bulunmayan 855 tarihli Karaınanoğlu 

İbrahim Beye alt mühim bir Darül· 
huffaz kitabesi bulmuttur. 

Bu eserle gene bu devre ait bir çeı
me ve mezar kitabesi de bulunmu.
tur. 

Ressam Saim 
CUmhuriyet Halk Partisi genel mer· 

kezince memleketin gUzclliklerini teı· 
bit için Anadoluya g5nderilen ressam· 
lardan B. Saim Konyaya gelmig, halk· 
evinde kendisine tahıla clunan bir aa· 
londa çahımafa batJamııtır, 



festivalini Milletler Cemiyeti 
Bru-no Valter idare edecek 
-----------------;.Aslen Yahudi olduğu için Alman. 

RAOVO 
22 EYLÜL 1938 Perşembe 

Saat 18,30 Dans musikisi (plAn) 19 Kon_ 
lerans: Selirn Sırrı Tarcan (Gençle!'de ka
rakter terbiyesi), 19,30 Dan'I musikisi, ~9 
55 Borsa lıaherlcri, 20 Saat ayarı: GrenYıç 
rasathanesinden n:ıklcn, \'cdia Rıza ve ar. 

y · h Ik kaıfa~lar ıtıır:ırınılan türk mmı ·.ısı ve_ a 
,arkıları, 20,IO Aj:ıns hal.ıerlerı, 20,4 ı .. Ö
mer H11~ı Doğrul t:ırarından arapça soy_ 
lev 21 Saat ııyarı: Orkestra: 1 - Siede: 
Ma~ş. 2 - Djou~: Geischa, 3 - Dirigo: Po. 
lonez, 21,30 Settar Kürrnükçü ve saz eser· 
!eri: Trınhuri Hcfik Şemsettin ve arlrnrl~:~
ları, 22,10 Jlıl\·a raporu, 22,13 J\adıkoy 
Halkc,·i n:ııııına: l\tanrlolin ko,·arlcrt kon. 
seri Ziya A~«lın l\:ın iıl:ırcsinı\c, 22,50 Son 
balı~rler·,.c.r.rlcsi ı.ıüniln programı, 23 Sa
at a)nrı, lslikJ;U m:ırşı, son. 

Y a.bancı radyolardan 
seçilmiş parçalar 

Opera, senfoni konserleri: 
9.10 Kalundborıı: Malko, Bodanya. 
~.10 Königsberg: Dobnanyi; Brükner. 
9.15 Londra (~aş.): Pronıenad. 
9.30 Sol teııs: f1ugiinkü Fransız musiki-

si nıllfl. 
10 Brü:ı:sel 1: Du~iin kü musikiden. 
10 Roma grupu, \'arşova: "Arlesiana" 

(Silca). 

Otla musikisi: 
6.10 Jlllvcrsum: Org. . 
6.IO Prag: lltoravya halk şarkıları. 
7.IO Budapeşte: Kilise orgu. 
7.10 Varşova: Keman. 
7.30 Rerlin: Piyano. 
7 .:ıo Paris PTT: Org. 

10.15 Etraslıurg: Org. 
10.30 Mclnik: Kuartet (Haydn). 
11.20 Kalunclborg: Eskimo şarkıları. 

Piyuler, konf eranılar : 
6. Radio Paris: "Don Juıın" (Molyer). 
8• Stutgart: "Swııbinn Wine". 
O.SO Paris PTT: İrlanda piyesleri. 

ıo. Turiııo: Pirandellodan bir piyes. 
ıo.ıo Beromünstcr: Kristor Kolomb. 
10.45 Strasburg: Renard'dan bir piyes. 

Hafif mutılkf: 
t.20 Ra<.lio Parle; 3.30 Kalundborg; 7 

Berlin; 7 1slokholm; 7.15 Dr(lkscl 1; 720 
Prağ; 7.20 Londra (Rec.); 8.30 Yar~o:a; 

9 Brüksel 2; 9.10 llamburg; 9.10 l\lunıb: 
"Giudilta" (Lehar); 9.10 Yi:ran.~: Halk mu-
'k' . . 9 15 Frakfurl; 9.20 Bukreş; 11.30 

sı ısı, . .k .. 
Al . t ..-onları: Halk musı ·ısı. man ısa .. ., 

Kabare, varyete: 

8 K ... b g· 9 Brüksel 1; 10 Soltens; 
onıgs er , 

11.30 Turino. 

Dans musl/.:l!l: 
1 :.15 Deromünstcr; 11.10 Brüksel., 2; 

11.30 Napoli; 11.30 Londra (Rec.): ı ... 10 
Budapeşte; 12.15 Roma; 12.20 Londra 
(N'ıış.). 

Dünkü hava 

Hava yurdun Ege mıntakasında açık, 
Akdeniz kıyılarınıla bulullu, Trakya, Koca
eli ve cenubun doğu kısmında bulullu \'e 
mevzii yağışlı, diğer böl~clerde umumiyet
le bulutlu ve ~·er ) er yağışlı ~eçmiş, rüz
garlnr garp bölı;ıclcrindc şimali, di~er böl
gelerde garbi istikamcllcn orta kuneıte 
esmiştir. 

Dün İstnnbulda hava ekı;criyclle bulullıı 
geçmiş, rüzı;ıflr garp istikamette saniyede 
1-2 metre hızla esmiştir. Sırnl 14 de ha\'a 
tazyiki 760 milimctı·e idi. Sühunet en yiik
sck güneşte fı0.5 FıiilRcdc 27.2 ve en düşük 
10 santigrat kayclcdilnıişlir. 

AHONE l'ABlt-~I 

&ltnılektı Slemltktı 

trfnde dıırndo 

Aylılı g!ı 155 KS'J. 
:ı ıylılı ,60 '25 • 5 aylık 475 820 • 
Ylllı" gou lGOO • 

farifeslnden Halkan Birlıı}i için aydı 

otuz kurut dfişülür. Posta birliğine ıır. 
mi yen yerlere aytlıı yetnı 1$ beşer kuru' 
zammedlllr. 

Ahone kaydını bildiren mektup " 
telıırar Qcretlnl, ılıuııe parasının pO!lla 

veyı bankı ile yoltaıııı Ocrellnl lıfıırt1 
kendi üzerine alır. 

Tı1rkluenfn htr poıto mukezlndt 

Kllllll ~"o abnne unrılrr. 

Adres drAiştirm~ lkrr!i ı!i kuru~ıur 

L _J 

yadan çıkarılan meJhur orke~tra tefi 
Bruno Valter, Fransız tabiiyetine geç. 
mi~ ve bu Fransız vatandaşlığına kabu. 
lil resmi gazete ile ilan edilmiştir, 

Orkestra şefinin asd ismi Şlezin-
gcr<lir ve 15 eylül 1876 da Berlinde 
d.,ğmuştur. Bu hesapla, bugtin 68 ya. 
şında bulunuyor. 

1901 den 1912 r.cnesine kadar Vi
yanada saray operası orkestra şefliğini 
yapan Bruno Valtcr, 1913 te Münih 
operasına geçiyor. 

1922 de Münih opera müdürlüğün. 
den istifa eden Bruno, bir müddet Lon. 
drada çalışıyor, oradaki bey!1elmilcl 
musiki haftasında Nevyork orkestrası
nı idare ediyor. Sonra, tekrar Alman. 
yaya dönerek Salzburg festivallerini 
idareye başhyor ve Tcskanini ile be. 
raber, büyük bir şöhret kazanıyor. 

1934 te Alman yadan çıkan Bruno 
Valter, İngiltcrcde ve Frat"sada çalış. 
mıştır. Bir aralık, Amerikan tabii. 
yetine geçeceği söylenmişti. Çünkü 
en çok para veren orkestralar Ameri
kadadır. 

Fakat Bruno Valter, Fransada kal. 
mayı tercih etmiş ve Fransız tabiiye. 
tine geçmiştir. Bu da Fransızları se. 
vindirmiş ve onun bir tabiiyete geçer. 
ken kendisine en çok para verecek 
tnil1eti tercih etmeyişini takdirle karşı
lamışlardır. 

Bruno Valter, yakında Cenevreye 
giderek Milletler Cemiyetinin açıL 
ması münasebetile verilecek büyük 
bir festivali idare edecektir. 

Hiktige 1 

lnnilferl'rfe unrır1nn '/.:nrnmıal ~enlildufn de ftfl.ç nrrr'fınrn Rr111d knrnrwal krnlı'ce.si 
secilnıişlir. IS y11şınd11ki /Ju gcnp kı:a "Rra liçclik" tacını sinema arlisllcrinclen Mis Çili 
Buşye giyılirnıişlir. 

Yazan: 

Alman Hikayecilerinden 
Robert Leo Baraniyecki 

Ti betten gelen mektup ve 
100,000 rakamlı siparişler!? •. 

T.AClR Villibald Şnak, "Şnak 

ve oğulları, her türlli musJkJ 
atat ve edeY~tı" firmasının sahibi o
lan bu adam, ticarethanesine ayak 
basınca, gözlerini son derecede hay
retle açtı. Tezgahdar, daktilo ve çı
rak, teıgAha dirsek dayamışlar, cöz
lcrlni bir şey tizerine dikmişlerdi. 

H · ·.,.,k derin clcrin soludukt· 
sonra, a tcş püskürdü: 
-- Noluyor bura ela? Ne diye öyle 

' -pinlz bir arada duruyorsunuz ora
da? 

Tczgühtar, daktilo ·.-e çırak ürke
rek durdukları yerden ayrıldılar. 

Tezgfth+:ır k~~:cledl : 
- Her Şnak, bir mektup ... Blr mek 

tup ... Dir Mekt;ıp!.. 
- E, peki, ·1e olmuş sanki? öm.il

niizde şimdiye kadar blr mektup gör
mediniz mi siz? 

- Gördük, ama böylesini hiç gör
memiştik! Bu mektup...... Tibetten 

geliyor! 
Villibald Şnak, birkaç defa yut-

kundu: 
_ Benimle alay ediyorsunuz, gaU-

ba? Ha? Nasıl olur da bana Tibettcn 

mektup gelir? 
Böyle demekle beraber, ı..,zgAha 

ealdırdr, mektubu eline aldı. Önce 
pula baktı, sonra damgaya .... sonra da 
zarfı tersine çerYirerek, gonderenln 
isim ve adresini okuyunca, başını sal-

ladı: 
_Olur şey değil doğrusu! Sahiden 

mektup Tibetten. Bir, ..... dur baka-
lım, adı nedir herifin? .... Ha, Lassa-
Iı nana. Saga Hum isminde birin-

den! 
Tczg~htar, sordu: 
_ Ne yazıyor acaba? 

Vllllbad Şnak, başını tekrar eallı-
yarak, düşUnr.eli halde tekrarladı: 

- Evet: ne yazıyor acaba? 

Daktilo, şöyle dedi: 

- Mektubu açsanız naı:;ıl olur? 
Villlbald Şnak, ona dehşetli bir ba-

kışla, homurdandı: 

- Kapah bir mektubun okunanıı· 
yacağını siz kendi kendinize mi dü-

şUndünUz, yoksa size bunu biri ml if
şa etti? 

Villlbald Şnak, bir kere daha me
murlarını gözden geçirerek, mektup 
zarfını yırttı ve içerisinden mektubu 
çıkardı. Yazılanları okurken, satır

lardan göz ayırmaması uzun, pek u
zun sUrdU ve nihayet, Villlbald Şnak, 
tczgıl.htnra döndü: 

- Siz ecnebi dillerden çakar mısı-
nız? 

- Evet! 
- Hangilerinden? 
- lngllizce, ltalyanca, transızca, 

lehçe, rusça, ispanyolca, l~tince bi
lirim! 

- Ilepsl bu kadar mı? 
- Evet! 
- Ye tibetçeden anlamazsrnı:ı, tiy-

le mi? 
- Nasıl? 

- Tibetçeden anlamazsınız! 
- Maalesef... Hayır ... 
Villibald Şnak, daktiloya döne

rek: 
- Ya siz? dedi; siz lıaugl lisanı 

konuşur!iunuz? 

I<rz, fısıldadı: 
-Almnnca! 
- Amnn yarabbi! Şimdi çat diye 

çatııyacağım ortamdan! Hangi ecne
bi lisanı? 

- Hiç birini bilmem! 
Villihald Şııak, şöyle bir çırağa da 

bal\.ınca, o, kendisine sual sorulma
dan, atıldı: 

- Şaşaca ksrnız; lakin ben de da
ha öğrenmiş de~ilim ! 

Şnal\, bağırdı: 

- Fakat bu mektup tercüme edil
melidir! Bu mektup, külllyctll sipa
rişlerle doludur, her halde! Bakın he
le; 100.000 rakamı ne kadar sık te
kerrür ediyor! Bu mektubun bizim 
için ne kadar elıeııımiyctli olabilece
ğinin farkında mrsınız? Tibet... Şim
di Tibctte ne var? Hiç 1.ıir şey! ve bir
denbire oraya medeniyet giriyor! ve 
elbette musiki de beraber! ve tabit 
açıkg1iz bir iş adamı herhan~i bir 
yerden benim adresimi elde ederek, ... 
bana ehemmlyetıf bir siparişte bulu-

nuyor ve tabii bu mektubun derlıııl 
tercUmesi !Azım! 

Şnak, daktiloya seslendi: 
- Bir tercüme biirosuna telefon e

derek, Tibetçeden bir mektup tercU
mesinin kaça yapılacağını sorunuz! 

Daktilo, telefon etmeğe gitti. Ara
dan 10 dakika geçince gelerek, şu 

neticeyi blld irdi: 
- 8 tercüme bürosuna telefon et

tim; ıa.ırın lılç birinde tlbetçe bilen 
yokmuş! 

Şnak, haykırdı: 

- :B'akot bu rnelüubun tercilmcsi 
ıa.zım ! Lt\zım da 19.zım ! Ben, bu de
recede ehemmiyeti haiz bir siparişin 
ellerimin arasından kayıp gitmesine 
razı olamam! Bakın işte,.~ burada, 
bakın ... Bu adam, sipariş ettiği her 
şeyi 100.000 kere sipariş ediyor! Ya
ni, 100.000 rakamJyle! Bir daha tele
fon ediniz; haydi çabuk! 

Daktilo, gene telefon etmcğe yol
landı. Gene aradan 10 dakika geçti. 
Geriye dönünce, şöyle söyledi: 

- Bir tercüme bürosu, bana bu iş 
lçln bir linlvorsite profesörünü tavsi
ye etti, ama, tercümeyi yapmak için 
peJ{ çok ııara. isteyeceğini de tavsiye
sine katlı! 

Şnak. bağH"tp çağırıyordu: 

- Hatta. bir ser\'etc do mal olsa, 
mektup tercüme edilmelidir, muhak
lrnk! Muhakkak da muhakkak! Ben 
demin saydım, mektupta 100.000 ra
kamı tam 5 lrnre yazılı ..... Bunun na
sıl bir sipariş demek olduğunun far
kında mısınız?! Bu sinariş, koskoca 
bir gemiyi doldurabilir! Koskoca hir 
gemi lıamulcsi! 

Villibald 6nak, vezne yan.ntlaki 
lrnsayı açıp, aldığı bUyükçe mebHl.ğ 
değerinde bir bttnknotu mektupla 
birlikte çırağa uzattı; çırak, bunları 
alır almaz üniversite profesörünü a.
ramağa l:oştu. Bir saat sonra geri
ye gelerek, mektubun tercümesini şe
fine uzatırken, sırıttı ve Villibald 
Şnak, okumağn ba~ladı. 

Lassalr nana Saga Hum, şunları 

yazmıştı: 

"Saygr değer, yabancı adam! Ba-

Radyodan Demiryo1larında 
İstifade Ediliyor 

Şimendifer 'kazalarının en ~ok vuku 
bulduğu yerler dörtyolağzı, şose ve 
geçit yerleridir. 

Rampa, mania, çan ve sair işaret. 
lc,re rağmen bu kazaların önüne geç
menin kolayı bir türlü bulunamamıştı. 
Fransızlar yeni bir usul bularak bu ka. 
zalara mani olmak istemişlerdir. 

Yapılan hususi radyo makineleri tre. 
nin geçeceği zaman kaza çıkması muh. 
temel olan yerlerde insanlan korun. 
maya davet ediyor. 1000 metreye ka. 
dar yakınlaşan trenin geldiğini geçit 
yerindeki i.1:i radyo makinesi yolcula
ra itan etmekle kazaların azaldığı gö. 
rülmüştür. 

Bu usul, diğer memleketlerde de 
tatbike başlanmak Uzeredir. 

İngiliz Kadınları 
İngiliz kadınlarının en lüks tarafı 

on dördüncü asra kadar korsa]arz idi. 
Korsasız bir kadın çıplak sokağa çık.. 
mış kadar ayıplanırdı. 

On dördüncii asırda zengin bir fn.. 
giliz kadını, bir gece baloya korsa. 
sız gitmiş, fa'kat baloda hazır bulunan 
hütün erkekler kadının bu hareketine 

; kızarak o zamanl:i kral Yedinci Ed. 
' varda bir şikayet mektubu göndermiş 
1 Kral mektubu yazanları davet ede. 

rek kadınlara bedenlerine hakim oL 
mak hakkının verilmesi muvafık ola. 
cağını söylemiştir. Maamafih, :tngiliz 
muhafazakarlarından bazıları bugüne 
kadar hala korsasrz gezen kadınlan 
ayıplamakta .devam etmektedirler. 

Amcril:acla biilıin milyonerleri peşinden 
siiriil.lcmi_ş olaıı bi rkadın vardır: Mis Jı,'f. 

na .. ~ülıreti dillere destan olan bu kadın 
son posfCI ile uelcn lıaberlerc güre odasın
da iilıl olarak bulunmuştur. Resimde Jl.•ina 
ile son kocası tayyare ile bal ayı seyahat
lerini yaparken oüriilüyor,. 

na senin muhteşem sarayının yerini 
söyllyen yabancı seyyaha 100.000 ke
re şlil{ran ! Den fakir bir adamım ve 
karımla, 8 küçük çocuğumla birlikte 
fakir ve zarure t lç:erisin<le yaşarım; 
her ne katlar ulvı Dalay Lamaya bizi 
zengin etmesi için 100.000 kere ve 
daha fazla. yalvardıkca da, duamız 
müstc~ap olmadı. Benim 8 kilçlik ço
cuğum, ..... 100.000 lyi ruh onları ko
rusun .••.•• çın çın edEn gürültü, pntır
dıdnn hoşlanıyor ve lrnndill"ri ele böy
le gürültü patırdı etmeğe hevesleni
yorlar. Eı.;er ben faldre ses çıkaran 
dcynek parçasından 8 tan cik hediye 
edecek olursanız, stze 100.000 kere 
teşekl{lir ederim. Fakir bir babadan, 
fakir bir anneden, 8 küçük çocuktan 
size 100.000 Eclfı.m ...... " 

Yani besbedavadan 8 tanecik ağız 

armoniği:? ...... 
Yilllbald Şnak, mektubu elinden 

düşürdü, mendiliyle alnına biriken 
ter damlalarını sildi ve çırağa sorup 

araştırdı: 
- Tercilmc kaça mal oldu? 
- 30 marka! 

şnak, koltuğuna yıkıldı ve mırıl
dadı: 

- Parlalc bir iş yaptım doğrusu! •• 
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Bıçaklı aşık 
blln sorgudan sonra 
1 tevkif edlldl 

S&ma.tyada uzun zamandanberi Vir 
jfn adında bir kızı seven Muşe, müte· 
addlt evlenme ısrarlarına rağmen kı
zm ağabeylsl Agobun mUmanaatı yü· 
zU.nden muvaffak olamamış ve dün be
llıı.e BOktuğu bir bıçakla. ktzm evine 
,trerek ağabeysi Agoba: 

- Ya Virjini vereceksin. yahut da 
hem aenl, hem Virjinl öld~, de
mı;tır. Gllrilltüyil işiten Agobun anne. 
al Sofya koşmu§, Muşenin elindeki br 
çalı kapmak istcml§tir. Bu 21.ırada 
Muee Sofyayı kolundan ha.füçe yara· 
ıamııtır. 

:!'akalamp ikinci sulh ceza mahke-
meelne getirilen bıçaklı aşık sorgusu 
.onunda tevkif olunarak. tevkifha.ne
ye g8nderllmiştlr. 

iple Adam Boğanların 
Muhakemesi Bitti 

Geçen sene bu vakitler Beyoğlunda 
Kumbaracı yokuşundan geçen bir kaç 
kiti kepenkleri kapalı duran bir ek· 
mekçi dUkkanrndan boğuk mırıltılar 
işitmişler, kapryı kırarak ne olup bit· 
tiğin! anlamak istemişlerdi. Bunların 
k~ılaştıkları manzara cidden kor
kunçtu. DükkAnda Ustil karma • karı

p bir rakı masası, yerde boğazına 
ince bir lp geçirilmiB, can çekişen bir 
adam ve ipin uçlarından yakalamış 
bir vaziyette ekmekçi Ömer ve arka· 
daş Saka Bekir bulunuyordu. ÖldUrü· 
len adam ise Tophane ve civarında ha· 
raççı namile tanmmı§ sabıkalılardan 

Abdullah idi. 
Ağır ceza mahkemesine taammüden 

ada.m öldürme suçu ile verilen bu so
ğukkanlı katillerin görülen muhake • 
meleri dün bitirilmiş, haklarında ve· 
rJlm karar bildirilmiştir. 

Maktulun, muhakeme sl1"8.-'mda ö
merbı iddia ettiği gibi baba.smm öl
i!tırnlmesinde alakası görtırem~. fa 
ka.t cinayette taammUt olduğu netice· 
afne de varılamamt~ır. 

Bu suretle hareketlerine uyan 448 in 
tl maddeye göre her iki katil 18 er se· 
ne mUddetle ağır hapse mahkfun edil· 
ın!fler, ta.kat Abdullahm para istemek 
auretne tahriki gözönUnde tutularak 
t:ezanm Uçte biri tenzU edilerek 12 şer 
ıımneye mahkfun. edilmi§lerdir. Bekir 
21 yaşmı iJanal etmediği için müddeti 
10 seneye indirilmiştir. 

Katiller aynca mUebbeden lmme 
blzmetlerindcn de mahrum brrakılmış
I&rdır. 

Komiser İsmail Hakkıyı 
Öldürenler 

FeriköyUnde eskt komiser 1smail 
Hakkıyı bt~a.kla karnını deşip öldü· 
ren katli lsmall ve Remzinin diln ağır 
ceza mahkemesinde duruşması görüle· 
rek haklarındaki karar bildirilmiştir. 

Duru§llla sonunda lsmailin dostu 
JnUyesseTln evinde lsmail Hakkıyı gö 
rilııce lmdığı ve bir bıçak tedarik e· 
<Jerek arkadaşı Remziye verdiği onu 
<Sldürmeğe azmettirdiği, Remzinin de 
lsman Hakkıyı öldürdüğü sabit olmuş. 
vuran Remzi 18 seneye, İsmail de 15 
sene 34 güne mahkum edilmiştir. 

Suçlular a)Tica ölünün veresesinc 
bin lira tazminat verecekler ve mUeb
beden Amme hizmetlerinden mahrum 
olacaklardır. 

Katil Hüseyin 12 Sene 
Yatacak 

Şilenin Ahmetler köyünden !ı.fusta· 
fayı bir giln yolda kansile giderken 
fundalıklar arasında pusu kurarak 
çitte ile yaralayıp öldüren katil Hüse
yin Filizin de ağır cezada görülen mu 
ha.kemesi bitirilmiştir. 

Verilen karaı·a göre HUseyin Filiz 
~ sene yatacak ve mUebbeden Amme 
hizmetlerinden mahrum olacaktır. 

Trampa Edilen Saat 
Demirkapıda bir Jastik fabrikasın

aa çalışan Raşcl, muslukta ellerini yı· 
karken çıkardığı kol sa.atini unutmuş, 
biraz sonra arayınca bulamamıştır. 

Aradan bir kaç gün geçm~, fabrika. 
l.Dleleelnden iki kişi Bitpazarmda d~ 
l&§Irken yine ameleden A \Tamı orada. 
Raşelin saatini birine iki liraya satar· 
ken görmüşler. kendisini yakalatmış· 
lardır. 

Birinci ımlh ceza mahkemesinde sor 
pya çekilen A vram saati çalmadığnn, 
bir kadından, bir altın y\iz\lkle saati 

1 s t ı 
Satır.alma Komısyonu ilanları 

33. Tüm birliklerile Haydarpaşa 1 
hasta.nesi için 32400 kilo koyun eti aa· 
tın alınacaktır. Kapalı zarfla lhal~t 12 
ilkteşrin 938 çarşamba günü saat 
10,50 de yapılacaktır. Muhammen tu· 
tarı 14094: liradır. İlk teminatı 1058 li· 
radır. 

;'ırtnam~i her gün komisyonda gö· 
rülebilir. !stcklilerinin ilk teminat malt 
buz veya mekluplarlle 2490 sa.yılı ka
nunun 2, 3 U.nCü maddelerinde yazılı ve
sikalarlle beraber ihale günü ihale aa· 
tinden en az bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıda komu· 
tanlık satm alma komisyonuna verme
leri. (6717) 

• • • 
Karadeniz boğazındaki birlikler ı· 

çin 10000 kilo koyun eti aatm · alın&· 
caktır. Açı}t eksiltme ile ihalesi i2 ilk 
teşrin 938 çarşamba günU saat 11.10 
da yapılacaktu-. Muhammen tutarı 
4350 liradır. tık teminatı 327 liradır. 
Şartnamesi her gUn komisyonda gö· 
riilebilir. 

İsteklilerinin iik teminat makbuz ve· 
ya mcktuplarile 2490 sayılı kanunun 
2. 3 maddelerinde yazılı vesikalarile 
beraber belli giln ve saatte Fındıklıda 
komutanlık satm alma komisyonuna 
gelmeleri. (6718) 

• • • 
Çatalca mUstahdem mevki komutan· 

lığı birlikleri için 680 O kilo koyun eti 
satın alınacaktır. Açık eksiltme ile ı· 
halesi 12 ilırteşrin 938 çarşamba gü
nü saat 11,30 da yapılacaktır. Muham· 
men tutarı 2482 liradır. İlk teminatı 
187 liradır. Şartnamesi her gün komis 
yonda görülebilir. 

İsteklilerinin ilk teminıı.t makbuz ve· 
ya mektuplarile 2490 sayılr kanunun 
2 ve 3 maddelerinde yazılı vcsikalarile 
beraber belli giln ve saatte Fındıklıda 
komutanlık satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (6719) 

.y. • • 

Çatalca müstahkem mevki komutan· 
lığına bağlı birlikler hayvanatı için 
45.000 kilo yulaf satın alınacaktır. A· 
çık eksiltme ile ihalesi 7 birinciteşrin 
938 cuma gilnil saat 10 da yapılacak· 
tır. Muhammen tutarı 2250 lira.du-. İlk 
teminatı 169 liradır • .Şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. 

lstekliterinin ilk teminat makbuz ve 
ya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3. maddelerinde yazılı vcsikalari
le beraber belli giln ve saatte Fındıklr 
da komutanlık satın alma komisyonu· 
na gelmeleri. (6714) 

lf. •• 

3 :4,5 to:q. safi yük taşıyabilecek ve 
motör Blok silindir, müteharrik kUlu· 
lı, yağlama ve !Oğutması tazyikli olan 
ve altı silindirli 4 ileri ve bir geri vi· 
testi arka tekerlekleri çift Fayreeton 
marka. Balon lat!tildi olan bir kamyon 
satın alınacaktır. Açık eksiltme ile i· 
halesi 7 birinclteşrln 938 cuma gUnU 
saat 10.30 da yapılacaktır. Muhammen 
tutan 2850 liradır. İlk teminatı 214 li· 
radır. Şartnamesi her gün komisyon• 
da görülebilir. 

İsteklilerinin ilk teminat makbuz ve 
ya vesikalarilc beraber Fmdıklıda ko
mutanlık satınalma komisyonuna geJ· 
mcleri. (6715) 

• • • 
lsta:nbul komufanltğma bağlı birlik· 

ler GUmUşsuyu hastanesi için 50000 
kilo koyun eti satm alınacaktır. Ka· 
palı zarfla ihalesi 12 birinciteFjn 938 
çarşamba günü saat 10,30 da yapıla· 

caktır. Muhammen tutarı 21750 ura· 
dır. İlk teminatı 1632 liradır. Şartııa· 
mesi her gün komisyonunda görillebi· 
lir. 

İsteklilerinin ilk teminat mP ··'uz ve 
ya mektuplarile beraber 2490 sayılı ka 
nunun 2 ve 3. maddelerinde ya.zıh ve
sikalarile beraber ihale gUnU ihale aa.· 
atlndcn en az bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıda komu· 
tanlık satmalma komisyonuna verme· 
lcri. (6716) 

trampa ettiğini iddia etmiş, fakat hl· 
kim Reşit, kendisini tevkif etnli§tir. 

Sultanahmet f kinci Sulh 
Ceza Hakimliği 

Üsküdar sulh ceza h!kimlerinden 
B. Tahsin İstanbullu, Sultanahmet i· 
kinci sulh ceza mahkemeşi hakimliği· 
ne naklen tayin edilmiş, dnnden iU • 
baren yeni vazifesine başlamı§tu-. 

Dünyanın en 
gar~p kocası 

( Kısa haberi~~-) Bu da bir iStatistik 
Saatte kaç kilo sebze, ne 
kadar şeker, kaç milyon (Baştarafı 8 inci de) 

• Cumhuriyet molörü kaplanı Te' rik. 
dün ı;umrlik resmine tabi 5 varil maden 
ydını kaı;ırmak isterken, sümrük muha
faza teşkilAlı men ırları tarafınıfan yaka

le aı;;ıhrmrş, fakat şimdi kapalı bu- lanmış, maden ynğı dolu varıllcr milı.adcre 
lunmaktadır. edilmiş, hakkında kanuni takibat )'ııınlmış-

Salt, arkadaşının bu hareketini tır; Belediye Kasımpaşa iskelesi civarın· 
gülerek karşılayor: da bir umumt hela yaptırmaya brar ,·er-

- Bitişik evdeki kadın galiba çok mi$lir. Belediye kanununa göre, bütün ka
ho,una gidiyor. ıdermto. lsteraen aa- !abalık yerlerde birer umumi hela yapıl-
na alayım onu. Dul bir kadın... ması lazımdır. 

Con, fşln bu clddt tarafına htc ya- • Ziraat kongreıılnln te~rlni~anide top-
lanmasına karar verilmiş ve şimdiden ha. 

na.şmaz ve mütemadiyen, odasında ıırhklara başlanmıştır. 
meşgul olarak, yalnız kaldığı zaman- • Birkııc gündcnbcrl gümrük muhafaza 
larda karıııın.\ gözetlermte... teşkillltı memurları tırrafından takip edil· 

mekte olan kuyumcu Hasnn Ahmedln dük· 

Bu böyle tam on 7edl sene devam kAnında diln bir ara~tırm:ı yapılmış, Türk 
parasını koruma kanununa muhalif olarak 

edlyor. Con bu mUddet zaa.rfında 1500 lira altın, 6 yümüş sikke n muhtelir 
ha.ft&da bir, ayda bir - o da geoele- beşi bir yerde. tek altın ve saire para hu
rt - ıokala çıkıyor ... Kimse ile gl5- !unmuş, derhal müsadere edilerek defter
rUşmeyor ... Salt da onu Londranın darh~a teslim edilmiş, Hasan Ahmet hnk
yabancıar olarak tanıdıfı lcln klm· Jund:ı zahll tutularak mahkemeye verllmi~ 
ıeye bahsetmek ıuzumunu görmeyor. lir; Sanayi umum müdürü B. Reşat diln ak
Esaıen bu adamın Merlnln kocası o- t•m Ankaraya hareket etmiştir. 
lacatını klm dUştlneblUr?. • Şehrimiıde bulunan gümrük ve inhi-

sarlar vekili B. Ali Rana Tarhan dün de 
tetkiklerine devam elmiş, inhisarlar idare
sine gelerek idarenin muhtelif işleri ile ÇOCUKLARI ÖLUNcm .•• 

Adam, komşu evindeki kapının &· meşgul olmuştur. 
ra.Iıtından karısının odasını gece gün • Lüleburgaz - Edirne araııında şoför 
düz gözetlemekte ve orada ne olup Homdinln idaresinde n fclnde 22 }·olcu 
btttlğinl takip etmektedir. bulunan bir otobü~ devrilml,, yolcıılardnn 

Con kil,.Uk y .. t& bıraktı~ı "OCUk Meclt ~tmOş, dl~crlerl yaralanmı,ıardır. 
~ ~ & 11 - • İstanbul sıhhiye müdürü Ali Rızanın, 

tarının blrtbirlerlyle oynadıklarını, 6i yaşını geçmiş olmuına ra~men, yeni
mektebe gitmeye başladıktan sonra den tekaütlilğünün bir sene, tehirine karar 
beraber calıetıklarını. ıonra lşe gl- nrilmiş YC bu karar Sıhhiye Vckületindcn 
dip gelmelerini bura.dan seyrediyor. Yllö.yetc bildirilmiştir. 

• Küçük sanntl:ır kanununa ait haurlık-
J(arıaının gUnden gUne ihttyarla.dığı- hıra şimdiden başlanmıştır. ~feclisln bu 
nı, gUzelUğlntn solduğunu, belinin devreııintlc tıkacak olan kanunun kalfa ve 
cöktUğünU, meşakkat içinde zayıfla- çırak kurslarına dnir olan kısmı Mııaril 
dığını gene buradan görüyor. ve lktıssıt Vekaleti müştereken tatbik ede-

Bu garip koca, sevdiği ve kendisi- cekterdir. 

nl seven karııı.nın btitUn kederlerine ;~;:;:;;;;;;;:;;;;;;::::;~p;:~~:;_===;n 
bu kapının aralığından şahit oluyor, ~ 
onun pek ender olan neşeli d~kika-
1arını buradan görilyor, fakat, iki IWGCN KAl.KACAK VAPURLAR 
adım atarak, evin kapısını çalıp: (Karndenlı -12 Karadenlıe), (Cğur -

- Ben senin kocan! işte geldim! 9.30 tzmile), (Sus - 16 Mudanynya), (tz. 
mir - ıı lzmlre) kalkao::ıktır • 

demiyor, 'Ve bu tereddUt tam on yedi GELECEK VAPURLAR 
sene devam ediyor. (Sus - 11.35 Mudnnyad:ın) gelecektir. 

Belki Con, dünyanın bu en garip•--------------

kocası, bu acaip ve delice komedya- •••• •••••••••••••• •••••• •• •• • 

ınna daha senelerce devam edecek_ •• ! 19 3 a :.• 
ti. Fakat, çocuklarının birtblrl arka • • 
sına ölmesine dayanamamış. artık_ := Res·ımı·ı Haf ta .: 
yeryüzünde daha fazla yalnız ve bl 
kes kalmış olan karısına acımıo '"e : Mecmuaeım aldınız mı ? : 
onn artık gidip bulmaya karıır "er- : BU : 
mlştır. : mecmua : • • 

Yalnız, buna birdenbire cesarete- : Ucuz ve tam manasile : 
dememiştir. günkU kendisini bir kn· • • 
ut vaztyetınde görmekte, karısına 5 Bir "EV ! 
karşı ıon derece büyük 11uclu hisset- • • 
mektedlr. Onu, bir yabancı glbl ça- 5 fileCffill8Sl,, dır 5 
ğırmış, fakat Merinln, kendisini U· • s· k ak k" • _,_ . . • 
nutmadı~mı, ona karşı kin besle· • lze 0 um zev ını vereco:a ve sızı • 

6 • • • • • ld x. • L.. • • 

medlğlnt görUnce boynuna aarıltnıc • evımz ıçm a •aınız ev ıııcn mecmu· • 
ve at dllemlştl. : alanna yüksek para vermekten kur. : 

: taracak ve elinizde her zaman takip : 
Con on yedi sene suren bu acıklı 

komedyayı niçin oynaını~t1r? Bunu 
kendisi de bllmlyordu. Adam deli 
miydi? 

: edebileceğiniz kendi kendinize öğre. : • • • nebileceğiniz ltalyanoa derılerinin • • • : bulunmaıına yanyacaktn- : ... , ........................ . 
Ha.d.lscden sonra kendisini muaye-

ne eden doktorlar deli olmadı~mn •••••••••••••••• 
hUktim vermişler.dır . .Acaba bu ınac • 
raya giriştiği anda mı üzerine deli · 
llk gelmişti ve bu deıtlik on yedi sc:· 

ne devam mı etmlıttt ! 
Buna -da ihtimal verllmlyor. ÇUn 

kU kendisi Salt'la olan mUnasebatın
da tamamlyle aklı başında bir adını: 
gibi hrcket ediyordu. 

Sonra, on yedi sene içinde olup hi· 

tenleri karııına anlatırken de deli 
olmadığını lsbat etmiştir. 

ırnu.sa, on sckizincl aııırda yaşa· 
mış olan bu adam, tarihe 1ımlni 
"DUnyanın en ıarip kocası" olarak 
bırakmıştır. 

Bir Şehrin 
Ruhu 

Küçük hikayeler -
Yazan: Sadri Ertem 

Veni çıkt1 

Konservatuvar yatı kısmı 
dlrektUrlUğUnden: 

Konservatuvar yatı kısmına bu sen c için talebe alınacaktır. Okul yatılr ve 
meccan.idir. (Musiki ve orta tahsil öğretilir ... Müracaat edeceklerin ilk mek
tep mezunu bulunması l&zımdır. Diier §eraiti öğrenmek için Pazartesi, Çarşam 
ba ve cuma. günleri saat dokuzdan on ikiye kadar Beşiktaş Kılıcalide okul 
müdürlüğüne başvurmaları. (6651) 

m ... ;s·a tına ı ma 
ilanları 

Deniz · Levazı 
Komisyonu 

kilo et yiyoruz? 
İngiltere istatistik dairesinin neı. 

rettigi bir rapora göre, dünyada saat. 
te 5400 kişi doğuycr, 4600 ki§i ölü.. 
yormuş .. Bu da dünyada nüfusun git
tikçe çoğalmakta olduğunu 'östcren 
diğer bir delil. 

Yine ayni istatistikten §Unlan öfre 
niyoruz: 

Bir aaat zarfında bütün dünya.da 
insanlar 25 milyon kilo patateı, 10 
milyon lrilo eebzc, 3,5 milyon kilo 
et, 3 milyon yumurta, 3 milyon balık 
ve 30 milyon kilo da §eker yiyorlar. 

Saatte bütiln dünyada 180 bin ton 
cigara, 7 500 . yeni otomobil yapılıyor, 
115 bin telgraf, bir milyardan !azla 
mektup veya posta kartı gönderili. 
yor. 

Yine bir aaat zarfında mahkemelerdt 
198 bin kişi hakkında ceza veriliyor. 
Gökten yeryfü::Une 400 bin ta§ (bateri 
acmavt) dli§Uyor, 1800 kere §imtck 
çakıyormu§ ..• 

Fransız istatistik dairesinin de ncı
rcttiği rapora göre Fransada dcğumla ö 
lilm arasındaki fark bir senede iki 
misli artmıgtır. 

Geçen senenin ilk üç ayında 164.695 
çocuk doğmuJ, 177.671 çccuk ölmüJ. 
tür. Bu senenin ilk Uç ayında ise do. 
ğanların sayısı 164.057 dir, fakat bu. 
na mukabil 192.937 çocuk ölmliıtUr. 

Geçen sene çocuk doğumu ile ölü. 
mü arasındaki fark 19.066 iken, bu se· 
ne bu rakam 35.684 c ~kmrıtır. 

Yine ayni istatistiğe göre, geçen 
senenin ilk üç ayında 55.001 'kiti ev. 
lcnmi~, 5.2~ 6 kişi boşannuştir. Bu ıe. 
ne ise evlenenler 54.639, bopnanlar 
da 5.281 dir. 

Afyonda yapılan nakiller 
Afyon, (Kurun) - Defterdar Mu· 

hittin Balkan, Malatya defterdarlığına, 
lise müdürü Sar.1i Trabzon lisesi mü· 
düdüğüne, lise müdilr muavini Fch • 
mi Bergama ortarne'ktep müdürlUğUne, 
Mu mektupçuluğuna tayin edilerek 
vekaletçe maarif bakanlığı emrine ve· 
rilen Afyon mektupçusu Aziz; Uçok, 
Kastamonu lisesi tarih öğretmenliği" 
ne, binbaıı Bay Hüsnünün tekaüde 
çıkma.sile boıalan vilayet jandarma 
kumandanlığına jandarma umum ku· 
mandanlığrndan binba~ı Feridun Ann, 
inhisarlar müdürü Şaban Amasya inhi· 
sarlar müdürlüğüne, Emir.dağ ziraat 
bankası memuru Aydın Ziraat Banka· 
sı mubasebcdtiğine, emniyet ikinci ko· 
miıeri Osman Samsun başkomiserliğin• 
naklen tayin edilmiılerdir. 

• Vilayet emniyet amiri HulQsi Sa· 
yiner terfian Ankara emniyet umum 
müdürtuk emrine verilmi§, mumaileyh 
yeni vazifesine b .. şlamak üzere bura • 
dan ayrılmıştır. 

• Vilayete cit batı işleri alakadar 
vekiletlerle .onuımak üzere Niğde va· 
lisi Faik tlstün ~ehrimize gelmiştir. 
Faik Ustün burada iki gün 'kaldıktan 
ıorıra Niğdeye dönecektir. 

Sinema 
(8aşlarafı 1 incide), 

bet, tamdı. Mister Hanner, yere eeril· 
di. Kurşunu yer yemez ÖlınUft,U. 

Bir yandan •erikleri sahtekarlık \'e 
dolandırıcılıktan tevkif edilerek kilit 
altına alınırken, bir yandan da Misis 
Kipens tevkifhanede bir höcreye götU· 
rUldil, onun da Ustline demir kapı ki· 
litlendi, tehevvürle adam öldürmekten 
hakkında takibata girişilmek üzere! 

Hadisenin dedikodusu ile Holivut 
m'iıhiti bilhassa çalkanmış. yıldızlar, 
biltlin başka. meşguliyetlerine rağmen, 
mevzua alfıkalnnmı§lardır, hattA bir 
kısmı bu dolandırıcılık ve sahtekarlık 
ve ayni zamanda cinayet davalarının 
muhakeme celselerinde hazır bulun • 
mak arzneunu gösterecek derecede ..• .. ............... .. 

ı t_1 rzı 

Yavuz Sezen 
Parla Kadın, Erkek Terımk 

Akademllerinden diplomalı. 

Muh lif 
--•~ 600 Beyoğlu·Parmakkapı 113 Gay. 

te z=lA"e 1 metre Şali pazarlıkla alınacaktır. İsteklilerin 26 ey· 
ı'·l 938 tarih" tJ ret apartımanı ı. 
u ıne raa ıyaıı:ı. pazartesi gilnU sa.at 14 de Kasımpa§ada bulunan k~ ---••••••••• .. 

misyona mOncaatlan. (6696) 



: ,J,.~~nbu~ 4: Beledivesi ilanları .· · .. i . . ' 

Alemdar Sinemaıı 
tKl FiLM: 

1 - istiklal Sava§ı .. 
2 - O ç Silahför .. Keo1! bedeli 1767 Ura M kunıl olan Dawtpqada yapt.Irılaca.k çöp iskfr 

ıeat açık eksiltmeye konulmuatur. Keşif evrakile p.rtınamesl levazım mUdUrlü- ~------------.· 
ğilnde görillebilir. M r .. t fı d 

· tstekliler 2490 sayılı kanunda yuılı vesikadan bafka !en itleri mtıdUrlü·. emu Ve mus a em. 
ğUnden alacak.lan fen ehliyet vesika.sile 132 lira 57 kuruttuk ilk teminat mak· ı aranıyor 

buz veya mektublle beraber 7-10-9~S cuma günU saat a buçukta daimi en· Bir mubuib, bir d.akillo, bir depo me. 1 

cUmende bulunmalıdırlar. (B) <672 ') muru, blr telefoncu ve bir bllro garao-

Cinsi Beherinin muhammen bedeli 

1 
nuna ihUyag vardır, laUyenlerln mub-

Adet 26 kurut war tercUmeihallerl, tahsil derecele-
500 ~ ~ba :oruau 26 kuruş rt. ve bir adet fotoğraflıı.rlle latanbul 
30 ırse dj--'"' 30 kurul 743 posta kutusuna müracaatları. 1 
600 Deve boynu ~ -•••••• 
150 Soba tabla.il l:SO kurut 
180 Ma§a 35 kurut 

180 Kürek 25 lrurul 
ilk okullar için lüzumu olan yukarda miktarları yazılı b~lu~~ -~ba mal

zemesi açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi levazım mUdUrlüğünde gö· 

rUlebilir. ı "k 141 ı· 83 k İstekliler 2490 sayılı kanunda yazı 1 vesı a ve ıra .. . uruşluk ilk te-
minat makbuz veya mektubile beraber 7-l0-938 cuma gunü saat 14 buçuk 
ta daimi encUmende bulunmalıdırlar. · (İ) (6795) 

Karaağaç müessesatma ıUzumu olan ve hepsin~ 999 lira bedel tahmin edilen 
tuzruhu. çeliktel, ip halat, çimento, ı~stik ve pık madeni hort~, sUpUrge 
ve " :ıire gibi 52 kalem malıeme açık ~ksıltmeye konulmuştur. Listesıle şartna-
me. kv·azım mUdürlUğünde görülebilir. 

ı t kl'ler 2490 sayılı munda yazılı vesika ve 74 lira 93 kuruşluk ilk te-
m.in~ ~:kbuz veya mektubile beraber 7-10-938 cuma günü saat 14 buçukta 
daimt encümende bulunmalıdırlar. (6726) 

inhisarlar umum MUdUrlOğUoden: 

imtihanla memur a:ınacaktır 
idaremiz mUihaka.tmda a.çık ve a.çı Iacak memuriyetlere imtihanla memur 

alınacaktır. İmtihan tstanbulda 3-10-938 pazartesi gUnU saat 13 de Sirke
cide inhisarlar memurin kursu bina.Sın da yapılacaktır. 

imtihana girmek istiyenlerln aşağıdaki evsaf ve eeraiti haiz olmaları ge· 

rektir. 
ı - Lbkal orta mektep tahsilin.İ. bitirmiş olmak. 
2 - Askerliğini fiili veya kısa ltizmetli yapmlŞ olmak. 
3 _ Yirmi bir yaşından aşağı: ve otuz yaşından yukarı olmamak. 
4 _ S.thhatli olmak ve vazife ifası na mani bir rahatsızlığı bulunmamak. 

::> - İyi ahlAk sahibi olmak. 
Bu beş maddedeki eartıann muhakkak tevsiki gerektir. 

tMT!HAN MEVZUU ŞUNLARDIR 
ı _Hesap: Taksimi gurema. tenasüp, faiz, iskonto 
2 _ H~ndese: Satıhlar ve hacimler 
3 - Coğrafya: Umumt TUrkiye 
4 - Kitabet. 
15 - Muhasebe: Usul defteri lhtlyarldir. 
NOT: 
A - İmtihana girmek istlyenler el mdl:den bir dilek~ ile. evrakı mUsbitelerl 

ve Uç adet fotoğraflan ile birlikte en geç 30-9--938 cuma gttnU eaa.t 17 ye 
kadar idaremiz memurin mUdUrlüğilne müracaat etmeleri. 

B _ İmtihan neticesinde ayni derecede muvaffak olanlar arasında. ecnebi 
Usanma vflkıf bulunanlarla muhasebe usullerine doğru cevap verenler tercih 

~. (6584) 

lstanbul defterdarlığından: 
Beyoğlunda HUseyinağa mahallesinin eski İmam, yeni İmam Adnan soka· 

ğında iain 318 ada 23 parsel eski 23 yeni 21 kapı No. lı Beş katta on oda, 
beş sofa bir matb~h, iki bela vesair müştemilatı terkos, elektrik tesisatını 
havi ka~rr ev, parası peşin verilmek ve yirmi senelik evkaf icaresile sair ma
sarifi alıcrya alt olmak p.rtile altı bin lil"& mubamm<-t bedel Uzcrinden kapalı 
zarf usulile satılacaktır. 
İsteklilerin 450 liralık muvakkat teminat akçesi makbuilarile tekliflerini 3-

10-938 pazartesi günü saat on n~ kadar milli emlak mtidUrliiğünde toplanan 
komisyon başkanlığına vermeleri ve sa.at on dörtte de zarflar açılırken hazn' 

bulunmaları (M.) (6532) 

Askeri Fabrikalar 
ilanları 

17 Kalem çelik alınacak 
Tahmin edilen bedeli 100.000 lire. o

lan 17 kalem çelik askeri fabrikalar u· 
mwn müdürlüğü merkez satm alına 
komisyonunca 31-10-938 pazartesi 
günü saat 15 de kapalı zarfla ihale e
dilecektir. Şartname 5 lira mukabilin· 
de komisyondan verilir. Taliplerin mu 
vakkat teminat olan 6250 lirayı havi 
teklif mektuplarını mezkfır günde sa· 
at 14 de kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 Uncu maddelerin<!elri vesa.ikle 
mezk\ır gUn ve saatte komisyona. mü· 
racaatla.rı. (6449) 

• • • 
200 Ton yerU kUkUrt alnıa.cak 
Tahmin edilen bedeli (182000) lira 

olan 200 ton yerli kükürt askeri fa.b· 
rikala.r umum mUdUrlüğil merkez sa
tm alma komisyonunca 7-10-1938 
cuma günU saat 15 de kapalı zarfla ı
hale edilecektir. Şartname parasız o· 
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (1380) lirayı 

havi teklif mektuplarını mezkftr gUn· 
de saat 14 de kadar komisyona. ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numa· 
ralI kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
ve.saikle mezkftr gün ve saatte komis
yona mtlraeaatları. (6620) 

• • • 
Kırıkkale ve KU~ Ymgatta yapı~ 

lacak inşaat: 
Keşif bedeli (466.358) Ura (34) ku

MIŞ olan Krnkkale ve KiiçUk Yozgatta 
yaptırılacak inşaat askeri fabrikalar 
umum miidilrlüğU merkez satm. alma 
komisyonunca 10-10-1938 pazartesi 
günü saat 15 te kapalı zarfla ihale e· 
dilecektir. Şartname (23) lira (32) 
kUI'UŞ mukabilinde komisyondan veri· 
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(22.404) lira (34) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezkftr günde saat 14 de 
kadar komisyona vermeleri ve kendi· 
lerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
maddelerinde yazılı ve.saikle muayyen 
gUn ve saatte komisyona müracaatla-
"· (6698) • 

Jnhis~rlar u. Müdürlµğün(Jen: 
Muhammen bedeli Muvakkat Eksiltmenlıı 

Cinsi Mikt.&n Beheri Tutan bmılnatı §ekli gfuıü BU.ti 
L.K.S. L K. L. K. 

Kalm makine klğTdı 2MO top 1.18.90 2972.50 222.93 Açık Ek.7·1()-938 

Ta.kr:lrlik kA.ğrt 1500 top - .90.- 1350.-

Teskerellk k~ğrt 750 top - 75.- M2.50 

Beyaz mektupluk 400.000 adet --.39 1'560.-
zart No. 5 
Tampon sünger 20000 ta.b. 1.97 393.96 

kD.fıdı 600 kilo 65.66 

101.25 

'2.19 

117.-

29.55 

H.-
Açık Ek,7-lo-938 

H.SO 
Açık Ek.7-10-938 

14 . .a 
Açık Ek.7·10-938 

15.
Açık Ek.7·10·938 

15.30 

Sfya.h kurşun ){alem 20000 adet 1.ım 235.:SO 17.66 Par.arlrk 7-10-938 

ıs.-
Küçük karbon k!ğıdı 2500 kutu -.00.- 22'50.- 168.75 Açık Ek.10-10·938 

14.-
lUğıt zımba makinesi 500 adet -.30- 150.- 11.25 Pazarlık 10-10-938 

14.30 
KlA.sör 3000 adet -.62- 1860.- 139.!50 Açrk Ek.10·10-938 

115.
I - Şartname ve nUmunelerl mucibince eatm alınacak yukarda ciM ve 

miktarı yazılı 9 kalem kl:rtasiye levazmu hlzalarm.da. gösterilen usullerle 
ayn ayrı eksiltmeye konmuştur. 

n - Muhammen bedellerlle muvaka.t tem.inattan h.lzalarmda ptertı. 

miştir. 

m - Eksiltme yukarda yazılı gUn ve .ıı.aatlerde Kabataşta levazım ve rntt· 
baya.at şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gUn 8Özl\ geçen ru.bedeıı a.l.mabllece
ği gibi nUmuneler de görUlebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve Matlerde ytlzde 7,'5 gtt
venme parala.rile birlikte adı geçen komisyona. gelmeleri llln olunm. (6721)' 

1 -16-9-938 tarihinde ihale edileceği llln edilen 1000 adet portatif 
içki sandığmm muhammen fiatı ve bedeli ll~arda yanlıe yazıl.mıftD'. 

U - Beherinin muhammen fiatı 263,41 kuruş hesabile mecmuu muham.. 
men bedeli 2634,10 lira ve muvakkat teminatı 197,56 liradır. 

m - Muhammen bedeldeki tashihat dolayıslle açık eksiltmesi 29-9-938 
tarihine rastlıyan p&ec::ınbe günU saat 11 e talik edilmiştir. 

IV - Şartname ve listeler her gün SÖZÜ geı;en eubeden al.mabileceif 
gibi isteklilerin eksiltme için tayin edilen gUn ve sa.att.P yüzde 7,5 güvenme 
paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona müracaatları illıı. olunur. 

(6421) 

lstanbol P. T. T. MOdUrlUğUnden: 
Muhabere ve posta memuru yetiştirmek tlzere stajyer a.lma.cak ve bunun 

için de 10-10-938 tarihinde saat 10 da imtihan yapıla.ca.ktn-. Şerait postane
lerde 118.n edilmi§tir. 

O eartlan haiz olaalarm ist.eııilen vesaikle 5-lo-938 aktamına kadar ı.
tanbul P.T.T. müdilrlllğU ldarl kalemine mUracaathı.rı. (6694) 

Devlet Demiryolları ~E Limanları 
• • • • 

işletme Umum idaresi Danları 
Muhammen bedeli 2395 lira olan 9 kalem muhtelif cins ve ebatta kofre 

ile toprak kablosu 29-9-1938 pef§embe gUnll saat 10.30 da Hayda.rpaea.d& 
gar binasındaki satın alma komisyonu tara!mdan açık eksiltme ile satın alt• 
nacaktır. 

Bu i§e girmek iistiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 179 Ura 63 kurut· 
luk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme giinU saatine kadar komisyona. 
müracaatları 18.z.ımdır. 

Bu işe ait §artnameler Ha.ydarp~ada gar binasındaki komisyon tara.fm. 
dan parasız olarak dağıtrlm::ktadrr. (6282) 

- KURUNu.n .kJtap ,eklinde roman tefrlkaaı -

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mUtehassm. İstanbul 

Divanyolu. No. 104, Tel: 22398 

İstanbul Asliye !\tahkemcsi Altıncı Hu
kuk Dairesinden: 

Haslp kızı Sadiye tarafından Samatya 
Çınar caddeı;f Tiltüncü sokak 5 No. la ev
de oturmakta iken balen ikametgahı meç
hul Hüseyin Avni aleyhine açılan eklin 
tescili davasının icra kılınmakta olan tah
Jclkatıııda: 

Mürldcıaleyhin yerinin belll olmaması 
hasebiyle davetiyenin 15 gün müddetle i
lanen tebliğine n tahkikatın 15 - 10 - 938 
cumartesi s:ı:ıt 11 e bırakılm:ısına \'e da
'\'eli~·enin nfüıhal saniyesinin mahkeme di
vanhanesine talikine karar verildiğinden 
adı geçen Hüseyin Avninln mezkör gün ve 
saatte mahkememizde hazır bulunması lü
rumu tebliğ yerine geçmek fizcrc ilan olu
nur. (V. P. 2G:.!Gl 

İstanbul Aıııllye Mahkemesi İkinci Tica
ret D:ıircsindcn: 

Mikael $aluıryıın tarafından Beyazıt So
/ıanaRa m:ıhnlleı;f D:ıllabnn yokuşu Çoban
ç:ıvuş ~fedrcse sokak 2 N'o. da Tahir Bakır 
aleyhine lkome olunan da\•anın t'ereyan e
den tahkikatı sırasında: 

!ıHld<la:ılcybin ikametgahının meçhullye
tine binaen illnen tebligat icrasına ve 
tahkikatın 25 - 10 - 938 tarihine mii5adif 
salı ıünO 5aııt H de talikine karar veril
miştir. TebliA makamına kaim olmak üze
r P. k~yfl:y<!t ll~n olunur. (V. P. 2R25) 

-... 
m -a. 
m 
rU ·-
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- Fakat o kAğrt buraya girip, çıkmak Jçln de
ğildir. Buraya kimse giremez. Haydi. .. 

Bu sözler, hnsust polis hafiyesini gene yetse 
dUşilrmemlştl: 

- PekA.lA, dedi ve sepetini masa üzerinden a
l arak odadan dışarıya cıktı. O dışarıya çıktığı za
man sekreter, komiser Lltin yUzllne bakarak: 

- Bu sepetin içinde yemeğini taşıyordu, dedi. 
J<'nkat bu defa ellmle dokundum. İçerisinde bir şey 
oynadı. Yomeğlni canlı canlı mı yiyor acaba!? 

Komiser Lit bir müddet taaccüp içinde baktı. 
Eekreter Israr ediyordu: · 

- Evet. Sepetin içinde bir şey oyna.yordu . " . . . . . . . . . 
- P(·kAIA., öyle olsun. Demek kl öğle yemeği 

canlt .. BJze ne; Bu, onun bfleceğl iş. Zaten herif, 
garip blr adam. Canlı yomek yiyorsa, benim Uzerl
me vazife mi'! Denim buraclaki vazifem , bu adamı 
Partrlc'ln odasına sokmamaktır. 

Sonra birdenbire yerinden kalkarak, kapıda 

söriinon Mark Petersl selA.mlayıp: 
- Buyurun Mister Pcters, dedi. 
Mark Potersfn, ağzından kocaman blr yaprak 

sigarası sarkıyordu. Sordu: 
- Nasıl, işler yolunda. gidiyor mu! 
- Milkemmel! 
Derken, içerik! odadan Patric'in sesi işitildi: 
- Mark. buraya gel! 
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dakika. kadar, tashih pruvasını gözden geçirdi. E
lindeki parmak izleriyle mukayese ettl. 

Sonra: 

- Bu tashih provo.smm üzerinde on Uçe tane 
)arma.k izi var, dedi. Dört tanesi tashih yapan ada~ 
na aittir. Diğerleri LUsyon Marpley'tndtr. 

Komiser Llt bunu söyleyince, odanın 1cfne bir 
~Iü sUkfı.netl sindi. Deş adam, blribfrlerlne baktı
kn.Imışlardı. Sonra mUfetUş Ren bu sUkOnetl bo
ıarak: 

- Görtllmcmiş şey, değil mi, dJyeblldl. 

Komiser Llt şunu diyordu: 
- Marpleyln bu binaya girmesine imkln yok

ı. ur. Giremez. ÇUnkU son kırk sekiz saat tclnde, bu 
binayı biz, baştanbaşa kordon altına almıştık. 

Partric A.sabfyete kapılmıştı: 
- PekdlA., mademki içeri girmesine 1mkln. 

yoktur. Nasıl olmuş da bu tashih provasını tstekl
ler arasına koymuş? Eğer bu işi, sizin kordonu· 
nuza rağmen yaparsa, benim kafama bir kureun 
sıkmaktan onu kim ruenedeblifr? 

Müfettiş Ren: 
- Yirmi dakika içinde, dedi. Size ellt sh11 me

mur göndereceğim. Bunların hepsi bfnanm dahi
linde vazlfe atacaklardır. Bu tertibatı aldıktan 

sonra artık Marpleye beton duvarları delip gfr-
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Kapalı zarf usullyle eksiltme llAnı 

Yozgad Nafıa Müdürlüğünden: 
ı - Yozgat vtlAyet merkeılnde tne& edilece hüknmet konağının 

U.!00 liralık kısmı kapalı zarf usullyle eksiltmeye cıkarılmrştır. 
2 - 129.312 Ura 19 kuruş keşit tutarlı hükumet konağı inşaatından 

kstltmeye çıkarılan 48.500 liralık kısmının 18500 lirası 938 senesi ve 30000 
Ur ası 93 9 aencsl tahsisatından verile cektlr. 

ü~itül!<O~D Oü~<e}~Ü 
Direktörlüğünden : 

- Bu işe ait eartname ve evrak eunıardır:. 
A - Eksiltme eartnamesl. 
B - Mukavele projeıt. 
C - Yapı işleri fenni eartnameel. 
D - Nafıa işleri genel ıartnamesl. 

E - Husuet şartname. 
F - Projeler: metraj; keşif hUltaa11. 

1 - ilk, orta ve liM laıımlarma yabb " yabıız, kız •e erkek talebe kaydına betlanmııtır. 

1 
2 - lateyenlere mektflbin kayıt fU'llarmı bildiren tarifname paraıa gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası .Telefon: 22534 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 17 ı 9 ı 1938 vaziyeti 
lsteklller bu şartnameler lle evr&kı 26 Ura mukabtllnde Nafıa Mtıdtır

l!fQnden verlleblllr. 

A K T 1 F 

1 

Lira P A S 1 F I Lir• 

Al:.-:. ~ 17 167 6()1 24.183.808.04 ..,_,. ı • ı ı ı t 18.000.000.-
4 - Eksiltme 10-10-938 pazartesi aa t U de Nafıa dairesinde ~Ute

.. kkll komisyon tarafından yapılacaktır. 
... !ree&. • • • 26.037.621.- OaU,..ı aJqıelılı 1 H!!.J ı ı' 
Ufaklm., • • • l .202.0US.32 ISt.462.DS!.SO ~dl n feYIW&dıe. • • • • 

2. 712.2s.t.ııl 
6.000.000.-6 - Eksiltmeye glrebflmek tc1n lsteklllerin 8637 Ura 60 kuruş mu

Y&kkat teminat akçesi vermesi ve bu işe mahsus olmak Uzcre ekstltmenln 
7apılacağı günden IA.akal sekiz gUn evvel tarlhll bir istida ile Nafra VekA
lıtlnden Yerilecek fennt ehliyet vesikasını ibraz etmesi şarttır. 

Uallilddd ıalııaMn. 1 

• • 
llaı1oteld ıau.bablrtera 

.Altm utı kllu~ 9 OM 6H 
A.ltma tahTtlJ ~tıll eutıMt 

dl"ris&C. 

814.628.04 

12. 786.038.33 
15073.00 

814.628.0.J 
Eita.IU9! • • • • 

1 edaYG.ldeJd llaalmotSar 1 
Oenıbte edil .. enaıo ııaau,. 

Kanunun 6-8 inci madde-
ıerın• tevfikan b.&Z1n• taratı. 

8.712.::34.11 

158. 7 48.563.-
6 -Teklif mektupları 4 Uncu maddede yazılı saatten bir evveline kadar 

komisyon reisine makbuz mukabllln de verllecektlr. 
Posta lle gönderilecek mektupların nlbayet 4 Uncu maddede yazılı saa

te adar gelmiş olması ve dış zarfının milhilr mumu ne iyice kaı,>atılmış ol
ması lft.zımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (6490 

Dit• 15r 1sler " ...,...... 

ldlriDI b&ldyeıert • ' • • 

10.8-U-.2SO.OR 2S.~05.S·12.!0 cwı nld teciıira&. ı5.o:n.o.ıu.-

Denıbte edil• enU:ı .UtQıeo 

.......... .w .... baklyMI&, • • • • 
Karfılıfı t&m&mee alım alarall 

148.690.614.-

~ttte edilell prÜJ MkUJıl 
NIŞANTAŞINDA ~-----· 1r~~~·'ı"-

US8.748.IS63.-
U&Yetd ted&'rill• ftJl&G• 

HMakoaı mıık&bW u&n&m e.& 

19.000.000,-

IŞIK LiSESi Kanunun 6 - 8 tnct mad
oel•rtna tarlUt&D e.um. ~ 
tmdAll nJııJ c.ctt:raL US.057.0,10.- 143.600.614.-

..... 
11lrll Llnaı lln._• 
Olrill J'a&llllUda•ı 

S4 .000.000.- 100.ftOO.ftH.-
16.550.820.23 

----· tıllsdMl1 Ra!:!Da boDol&n. • • • (Eski Feyzlye) Vat ısız Yatılı 
ı.ıoo.ooo.-

6~..tDP.377.oı 66.500.377.0J 

Altına tabTtU u b1l dOftz!er 
Diler dlJv' .... " aluakb 

1.121.78 

r•rıut .aı•tl• • • • • • • 41.820.714.SU 41.830.836.79 
Memleketimizin en eski hususi lisesidir. Resmt liselere muadeleti tasdik 

edilmiştir. Ana, ilk, orta ve lise kısıınlari le fen ve edebiyat kollan vardır. Li
san tedrisatına hususi ehemmiyet verilir. Yeni yapılan paviyonla mektep as
ri bir §ekle ifrağ edilmiştir. Kıı ve erkek talebe için ayrı daireler vardır. Ta
lebe kaydı için hergün ondan on altıya kadar müracaat edilebilir. Fazla ma
lfunat için tarifname isteyiniz. Telefon: 44039 

.... "~ ........... ------
'o.runıa edil• .-nam ~ 

\ l ..,_. DrJ11lCJ .... .. 
(tu.t!At ttlbelt ~ 

J llen.t ......... tu.aat 
4._,.ıarı 

89.M0.6-18.48 

fl.864.608.14 

Hazlnere kısa vadcll avam '2'.107.'500.00 

46.215.St6.0. 

l'ıllr1~ N ~IJ at , o ı • 

HllllWU ı ı t 1 • 
85.915.414.83 

~ Y~N i. J.[SliMAl 
irMüMABEALE~iMiZ 

' 

Alım ... dtril aun. 228.882.65 

Tüftllt........ 9.260.651.01 .......,.. 
H ,..., ..... 

t Temmuz ıt!ll tulhlnden ltlbareaı 

16.IS02.0S3.ü6 
4.500.000.

ı 1.738.648.80 
864.708.DlU.80 

bkonto haddi % ' Altın Bıerfnı nanı ~ • 

364. 708.919.89 

• tm:.-:7":--:::::::.-:::==·--·--==:::x::r.=- E k 1 F i ti c:._.:nn--------·------··--=· --=== • ::::::::::::::=:::::::::::::====·--··:::.:::::::::a ~s ey z a r-··············-············ .. ··-··----··:;::::::: 
:ix iEff 

il~ Ano~•~h~~•~•~·~~!?!~~~~B k••~!~d~~~~~~m~S~" ~ 
mi lise ıınıflan Amavutköyünde tramvay caddesirwle Çifte Saraylarda laz ve erkekler i~in ayn d irclerde. Her sün •• 
İHi saat 10 dıtn 17 ye kadar yeni talebe kaydı için Çifte Saraylarda mektep idareıin e müracaat edilebilir. isteyenlere H; 
···ıı·····················ı··,..·············· ·r .. d ·1· 36 210 T ı f c::-· .......... -...... !11!• .. x•·!l!-···~:!il !!!::i!:iii!iiii:!::g:;:::S!::w:Si:Sii!Sil!il tarı name ıon en ır. . e e on. a::.:iiiiimiiii:Eiiii t=iii::iiru:E:i:::· 

lstanbul Asliye Mahkemesi Altıncı Hu
lmk Dairesinden: 
İbrahim Konuk tarafından lı:ar1sı olup 

mukaddema Samatyada Sancaktar Hayret
tin mahallesi Emirlerceşmesl sokak 23 sa
yılı evde oturmakla iken halen fkametgAhı 
meçhul Fatma Arzu aleyhine açılan boşan
ma davasının icra kılınmakta olan tahki
katında: 

Müddeialeyhin ikametgAhının meçhuli
yetl hasebiyle tahkikat için tayin kılınan 
20 • 10 - 938 perşembe saat 10 un, on beş i iltih ı 
ınn milddelle ilanına •e davetiyenin mah- Her turıu yanıkh...r, kan çıbanları. trq yaraları, meme ap an ,.. 
keme dh•anhnnesine asılmasına karar n- çatlakları, koltuk altı çıbanları, dolama, akneler, çocukların V bUyUk.. 
rilmiş olduğundan ada geçen Patma Arzu- lerin her türlil deri iltihaplan. 
nun yeYmi mezkürda mahkememizde hazır ,-VtROZA en çabuk ve en emin blr surette tedavi edet". ~~ 
bulunmn~ı liizumu tehliğ yerine ıecmek I ımmmıımll!ll'lrnm 

RANK-UNi NY. 
flzere lll'ın olunur. (V. P. 2397). 

'" KUU.UNwı k.ltap şok.1.1.ııde roman telriluıaı -
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mek dUşer. Bu da, zannederim ki, herhangi bir 
lıısanın yapabileceği iş değildir. 

1 • • • • • • • , • • • • • 

O gün öğleden sonra, tam saat biri on geçe, 
rant Fllndere'in tavsiyesi mucibince, yirmi dört 
••at sonra, Con, kendisine verilen zarfı açtı. Şu 

meşhur yüz liraya satın aldığı zarfı ... ve 1ctnden 
i>lr takım beyaz ktı.ğıt parçaları çrktı. . . . ~ . . . . . . . . . . 

Sivtl polts memurları mevkilerini almışlardı. 
°'Eko" binasının en üst katında Nlgel Partrfc, ken-
41 odasında oturuyordu. Bu oda, şimdi İngiltere 
bankasının kasa dairesi kadar muhkem ve nUfuz 
edtımez bir hale gelmişti. 

Pencerelere, kurşun işlemez kepenkler takıl
mıştı. Tavan ve duvarlar betondan olduğu için 
mahzur yoktu. 

Yalnız açık olarak bir yer vardı. O da, Part· 
ırtc'ln sekreterinin bulunduğu yere geçilen kapı 

idi. Burada da komiser Lit ve diğer memurlar bu
lunuyorlardı. 

Zabrta, bu odanın içerisine herhangi bir su
retle otomatik bir ellAh yerleştfrllmesl ihtimalini 
de göze alarak her tarafı güzelce bir arattırmıştı. 
Bu araştırma, mütehassıs blrl tarafından yapılmış, 
:ve bir şey bulunamamıştı. 

Partrlc'ln bulunduğu odanın kapısı açıktı. Fa
l ~olla memurlarmm bulunduj"u odadan ıecm .. 
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den Partrlcin odasına ne girlleblllyor; ne de or&
dan çıkılabiliyordu. 

Ayrıca, kendllerlnden şUphe etmek değil, eU~ 
beye ihtimal veren hiç bir kimse içeri giremiyor
du. 

Drşardaki koridorlar dahi "Cinayet tahkl• 
at bilrosu" memurlarlyle doluydu. 

Saat Uçte, husust polis hafiyesi Alaster Mek· 
nah JcerJye girdi. Bir buçuk gün içinde Alaster 
Mek~ab "Eko" gazetesi binasında tanınmıe bir 
ıahsiyet olmuştu. · 

Girmediği dcllk yoktu ve her nereye gittiyse, 
yUzünde munis bir gülümseyiş ve dudaklarında bir 
cok sualler taşırdı. Sual sormaktan asla yorulma
yordu. Sorduğu suallerden bir kısmı da, tamamen 
manasrz gibi görünüyordu. 

Alaster Meknab polis memurlarının yanın& 

geldiği zaman komiser Llt kendisinden sordu: 

- Ne istiyorsun? Buraya hiç bir kimsenin gir 
meslne müsaade edllmedlğlnl bilmiyor musun! 

Alaster Meknab, yUzünde gene ayni gülUms .. 
ylşle, komiser Lltın sualini anlamamış gibi görlin
dU ve elindeki yemek sepetini, sekreterin mal{Sal!lı 
Uzertne koyduktan sonra ceplerini araştırmağa 
başladı: 

- Bende Mister Petcrsln Yerdiği bir kltğıt ola
cak. Onun üzerinde benim bu bina dahilinde her 
rere glrlp çıkabllecellm Y.azılıd:ır .. .... 

~ • idi 1., .,, '" 1 
.. : 1 '· ı,ı,. •.: 1 • • .• '• ~' • 1 1 .. 'rl . . • 

~!I;·" 1 . '· !ı ' .. t11uıf!••·~ pq~ ....... ,1. ·''ı' l.'" ,.. 1 • • " ' , .. - l. • 

-N -- -c -... 
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Dr. Necaeddin Atasagun 
Sabahlan 8,30 a kadar ve aqam. 
lan 17,20 de Ll.leli Tayyare Apr. 
2 nci daire No. 17. Okuyuculan-
mızdan para almaz. Tel: 23953 -ZAYİ 

A•uııturya tebeasından Marla'ya ait 
31/11943 sayılı ikamet teskereml r.ayi et .. 
tJm. Yenisini aldığımdan eskisinin hükmll 
yoktur. - Harla 

• • • 
'Oskildar emnllnden alacaRım yetim 

maaşına alt 2806 sıra numıırah resmt sene
dimi zayi ettim. Yenisini çıknracnğımdıın. 
bükmil yoktur. - Zeliha. .(V. P. 2611). 

• • • 
Arabanın 1925 No. lu plAkasını 1&yi et

tim. Yenisini alacnAıından eskisinin bük· 
mil yoktur. - Aynallreşme Çekiç So. No. 1 
l'uvaki Dinıitro. 

• • • 
1923 de Darülmualllmat rOştlye Jı:ısmın.. 

dan almış oldu~um 75 numarnlı tasdikna
memi zayi ettim. Yenisini lacağımdan 
hfikmfi yoktur. - Zeliha. (V. P. 2623)~ 

• • • 
Tatbik milhilrfim knyboldu. Yenisini 

yaptırdım. Eski61nin hükmü yoktur. - lla. 
nl/e Tengiz. (V. P. 2622~ 

• • • 
Nane Rum ilk okulundan 920 aenesindı 

almış oldu~um şphadetnameml r.ayl ettim. 
Yenisini alacağımdan hilkmil yoktur. -
&farika Arslanldu. (V. P. 2620) 

Sahibi: ASIM US 

NeJriyat MüdUrll Renk~ Sevcıı&i! 


