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Yeni Alman tekliflerinin kabulü. içın Çeklere 

on gün mühlet verildi 
Alman teklifleri: 

• 

Südet mıntakalarını 
buraları A manlar 

Çekler tahliye edece'< 
tarafından işgal 

Alman ajan~ının bildirdiğine göre Son Dakika: 

Çekler Alman topr·a k- Linz: 24"A.A."- Almanajamıbilcliriyorı 
. Çekler Tetving'den budu du takiben Alman topraimda 

larlna ateş açtılar 
~ı:!:.~yünegiden yobmüzerinemitralyözle alet aço 

Bir Çek askeri tayyaresi ayni bölgede hududu atarak 
· Freiatadt'a kadar ilerlemiıtir. 

M S ])•Ol• Dünkü nutkunda Almanya ile ital- ~~ 
ll O yanın beraber çarpışacağını söyledi 

Stefanl Ajansı bildiriyor: \ Londra, U (Huıuıt) - Bapeldl} 
Padova, 24 (A.A.) - B. MU8sollnl Cemberlayn Almanya.dan. dönerek bu 

bu sabah bllyilk bir halk kütlesi önün gün buraya gelmle ve tayyareden i
de fasılasız alkışlar arasında söylediği nlnce bulunduğu bir beyan.atta ıun-
nutukta u.cilmle demi§tir ki: ları söylenUştir: 

Avrupa. vaziyeti bu sabah karanlık.. "Biltln alAb4arlarm Çekoalovak 
tı, fakat güneş görünebilirdi. Prağ meseleslnl musHhape bir 81U'ette bal 
tara.fmdan Fransız • lngiliz plinmm lçhı 1•11'8t sartma devam edecekleri· 
kabulü iizerin.e. meselenin neticeye ne itimatla ınam,oram. Zira MJDau
doğru yilriidüğll kanaatinde bulunula mızda bitin Avra:ı-banp bDa bal
bilirdL Fakat nihayet demokratik re- h dlr .. " 

ALMAN MUHTIRASINIH 
ESASLARI 

Godeıberc, 24 - HaftS ajanu bfl. 
diriyor: 

Slldet A1mm muhtnuımla mmtab.. 
lamı Çe'kotlovak 1ataJan tararmdan 
tabllynl ve Alman JataJanmil buraJan. 
nı igaJi lçbı on ıbJük IMr mflldet 
verllmiı ve ~ tea1:ılt edilen ta.. 
rihte tam•mlınmadılı takdir.de Alman.. 

(Soiıd: Sa. 1, Sil. t) 

jimlenle eberiya vaki olan normal eey 
vukubuldu. Bu pIAm kabul etmi§ olan 
hUkftmet bunu normal olarak tatbik 
.-ecburiyetinde iken istifa etti. Yerine Sovyetler çeklere 
-~~ kQmet geçti. 

Çeklerin Sildet toprakla.nnda kur
dukları tedhie rejimine inzimam edm 
bu vaka karşısında, Almanya yillaıek 
bir itidal gösterdi. Praga muhtıra gön 
derdi. Cevap için de 1 teorinievvele 
kadar bir mühlet verdi. Buna göre 
Prağ hUkO.meti bqmda bu111nanlarm 
kiyaset yolunu bulmalan için tam 6 
gibı vakit vardır. Zira sadece B. Bene
fin maJikAnesini idaıne maksadile miL 
yonlarca Avnıpalmm biribiri Ur.erine 
aaldırmam mlnasız ve hattA caniyane 
bir eey olur. 

Yardım etmiyecekler 
:MoskoTa, U - Df1ıı :Mllletler Ce

miyetinin CeneTredekl toplantıaında 
Hariciye Komiseri Lltvlnof Çek - Sov-
7et anıaeması hakkındaki yanlıf tef
sirlere cevap vererek demiştir kt: 

"SoV)'et • Fransız ve Sovyet - Çe
koslovak pakttan Almanyanın 'Ve 

Polonyanın da lttfraklnl istihdaf e
den mıntıkal'l ka!'fılıklı bir 7ardım. 
paktı lçln glrtoııen mtınkerelerln ue
tlcealdlr. 

Fakat Almanyanm bu aaburlu bat. Almanya ve Poloııyaımı böyle bir 
tıhareketlniıı yanbe bir surette tefsir pakta girmekten lmtlnaları tızerlne. 
edilmesi hatalı hem de çok hatalı ola- Franıa ve Çekoslovakya tek bir Sov· 
caktır. yet - Fransız· tekollovak paktı 7e-

Demokrasi rejimlerinde mesıilfyet. rtne ayrı ayn lkl taraflı iki pakt ya• 
aizlik hlkimdir. Zira herkes mesuliyetl pılmasını tercih etmltlerdlr. Sovyet 
mukabil veya en yalan tarafa atmafı .. Çekoılovak kartıhklı 7ardımmm 
dÜ§fhıUr. Frapsız yardımına miltevakkıt tutul- lovakyaya k&J'fJ J'apılacalt bir taar-
Şimdi milletlerin vicdanı önünde or. masmı lsrarla istemle Olan bizzat Çe.. ruza kartı J"r&DB& kayıtsız kalırsa 

taya çıkan mesele tam ve kat'! bir-. toslovakyadır. Binaenaleyh ,..·tos- (S Sa.~ s 
kilde h 

- 'lt'V onu: 111, il. 2) 

alledi1melldir. Bu tarzı hal için ----- - - ------ - ......... ----_.__.....;.._ 
&ıümbde mtlddet var. Fakat ihtillf 
mutlaka zuhur edecekse bunun mevzi.. 
Iqtirilmeai lmkAnlan mevcuttur. An. 
cak batı memleketlerinde hAkim olan 
lerle hesap görmek için müsait oldup 
kanaatinde bulunabilir. Bu takdirde 
temayilller amanmm totaliter dev. 
bu ~er kaqılarmda iki ayn 
memleket defil. bir tek blok tepiI e. 
den fkf memleket kartısmda buluna-

eaklanhr. FCer İtalya da, haset peeinde 
bulunan baylardan. manen burjuva L 

dmı verdiğim ldmselerden mevcut ı.e. 
bunlarm derhal milcadele edemiyecek 
hale konuJacağııu beyan ederim. 

Duçe, İtalyan ınillethıJ esuen göa. 
terdifi ıtlldiııeti muhafazaya davet 
suretiyle tahkir etmek istemediğini 
bildlrmlt doğrudan doğruya halka hl· 
taben illve etmi§tir: 

"Her tUrlU hAdiseyi kaqılamaya 
hazır bulunduğunuzu biliyorum.,. Balk 
buna mllttehit bir ''evet,, le cevap ver 
mil ve lluuolini Okyanus gibi muu. 

Pazarlıksız satış 
ODn beled rede bir toplantı yapıldı 

Yaıfyeti halka da iza'ı için 
bıoşürler dağıtı~acak 

zam olan bu sesin bütün dünya tara. -
fmdan loitlldJiini kaydetmiftlr. Ev..Ed toplantıla • W1e ikb• t mGdficll .. ,.......... .. .-IJreti izah .. ,.. J 

~om &ı.• Sa. IJ - Y ... 3 e.•tı ~ 

Mısır Maarif Nazırı : 
ile miillkat 

Yabancı kültür müesse$e'eri · 
Gencliğe «aşağılık hissi • vermekte ısrar eder 

Fakat daima 'ıür olan Türke bu 
usulü. kullanamamışlardır 

Tranailvanya, !akenderiye Dmanmm 

birbirinden güsel mendirekleri, sayımı 
igaret dubalan. fenerler, vinçler ve 
gemi yığmlan arasmdan geçerek u. 
hile yaklaprken. mimarisi garip fakat 

-

Yazan: Nizamettin Nazif 

Ters ne m·ras yeme 
Gen&liğinde bet §ilin ile ite bqla.dığı halde bayatmc1a jJ8rt defa mlL. 

yarder olan, dört defa mas eder., birkaç tene evvel llılrkmdA Ja;ra.a ... 
battan kaçarak btanbula kadar gelen, fakat aibayet burada ,m.11 elnera 
metlıur Amerikalı maliyec= Samüel bıaUl lllmtincleın aGlar& lıit ....,..,.... 
bırabuı. Bu vasiyetname açılmca borçlarmuı ~ ..-O.G80 ~ 
lirası tutuyormuı. Bütün bu borçlan idemek 'V'Uifelilll de oilana 11.k • 
liiyormuıl 

Samüel !nıül'ün otlu Ameri'bda p.Htecic1ir. Balılat&DUi ~ 1la. 
günkü kazancı ile. ademek lbnageline tim 600 ...... ıesecet ,.,.._. 
dan bir akçesini aarfetmebizin lleptlnl babfarıtm •milif• 'bnb1.ara ,.._ 
raeaktır. Ancak babaımdan mkaa olarak ~ laei'abı onc1a ma 
kapanacaktır ı. 

Babalanndan, ,.ııut alnbalermdaa. m1ru ollra1ı blJlk 1ıb' ..- a. 
lanlara Türkler (mirasyedi) clemitfk ~ .... .._. wdllıd.__ 
yolu ile intibl .tebilec;'!iinl dtitUmn4Jrterı iP km& ~ 1lt tdk 
b.slmap lilzum clrmemi'1er. Acaba blyJe tmoı'la olta Wll,.tll!lı ,_.. 
nan miratçdua, ,anı .. KiruyecliJere,. mubhlt ~ ... 
olar mu1 



Çek~slovakyanı n mukadderatını 
elinde bulunduran devlet adamları 
Dil bayramı 
Yarın bütün milletin 
i ~tirakile kutlanıyor 

1932 yılında ilk Türk Dil Kurulta. 
ymın toplandığı tarih olan 26 eylül 
günü, Dil Bayramı olarak, bundan ön
ceki yıllarda olduğu gibi, yarın da 
Türk Dil Kurumu üyeleri, halkevleri, 
yurdun bütiln clilıcvcderi arasında kut
lmıacaktır. 

Yarın saat 18 de Ankara ve İstan
bul radyoları Iatanbul radyo merke. 
zinde b;rteştirilecek ve Türk Dil Ku
rumu adına radyo ile bir söylev verile. 
cektir. 

Halkevleri, ıöylev saatinden 8nce 
veya sonra toplantılar yaparak .dil bay. 
ramını kutlayacaklar, dil Uzerine kon. 
feransıa.r, söylevler vermek, türler o. 
kutma'k yollu tezahUrlerde bulunacak
lardır. 

Saat 18 de radyosu olan halkevte. 
rl, radyo ile verilecek söylevleri de 
toplu olarak dinleyeceklerdir. 

Halkevlerinde bu bayram gUnünde 
ftrilm konferana ve söylevlerin bi
ıer kopyeli TUrk Dil Kurumu genel 
aekreterlitlne ıan.cterilecektir. 

B. Vatson 
Memleketimizden çok 
memnun olarak ayraldı 
Bir haftayı miltecavis bir zamandan.-

beri ıehrimizde ve Aııkarada tlcuet 
Ye ilrtnat mahafili ilo temasta bu!u
nan beynelmilel ticaret odaaı reili 
B. VatlOlı ile beraberindeki telcb Jd. 
tiUk be7et dilıı telırlmizaen aynlımf.. 
Jardır. 

B. Vataon heyeti, ticaret 
7Urkofiı er.klnı tarafmdaa 
mqtır. Kendileri Roman,. 
KCSıtenceyı gitmltJerdir. 

odalı ... 
uprlan. 
ftparDe 

Orada da temularda bulunduktan 
monra Ameribya döneceklerdir. 

B. Vatson, aynbrken umumiyet iti.. 
harile Türkiyede yaptığı temaslardan 
derin bir memnuniyet vo limitle dön. 
dillilni1 töylemiftlr. 

Beynelmilel ticaretin inkişafını temL 
ne hizmet edecek bilyük hüsnü niyet 
ve fiili teırikimesainin Tiitkiyede gös
terdiği ileri manzaradan fevkalade mil. 
tehassistir. Gerek Ankarada, gerek ı. .. 
tanbulda kendine ve arkadqlanna 
kar§ı gösterilen misafirperverliğe de 
aynca tetekldlr etmiıtir. 

Ankara radyosu 
temsn kolu 

önilmüzdcki ay ıonunda neıriyata 
yacak olan Ankara radyosu için 

_.ilslalr ilerlemiıtir. Haftanın mu. 
'IUııleriııde temsiller vermek U

*10.rde temsil kolu kadrosu hazır. 

Dr. Benes, General S?rovni, 
Krofta Londra ve 

elçreri kimlerdir ve nasıl 

Hariciye Nazırı 
Paris 
yetişmişlerd·r? 

B ugUn Orta A vrupada parçalanmak 
tehlikesinde bulunan Çekoslovakyayi 
idare edenlerin vazifesi hakikaten 
mü&kWdür. Nitekim evvelki gün Hodza 
kabinesi istifa etti ve harbiye nazırı 
General Sirovi yeni bir kabine kurdu. 
Memlekette heyecan devam ediyor; 
her gftn nUmayişler oluyor; millet. 
Çek topraklarından bir parça bile fe· 
da edilmesini istemiyor. 

Bu itibarla. Çekoslovakya hWdUne. 
tl bqmdakllerl ve bu mUhim. 11iyaal 
kavgada rolleri bulunanlan gözden 
geçirmek faydalı olacaktır. 

CUMBURRE1St BEN1!Ş 

Dr. Eduard Benet bugtın M yatm. 
dadJr. 191~ da. Amıpa harbin en ha. 
raretli l&fhumda bulunlD'ken AmerL 
kadan gelen doktor ~derhal Fran 
ıwya gitmif ve orada, Çekoalovakya 
için m1Ul bir htııdkmet kurmaya çalı. 
llD Muarik, Stefanlk ve Oauak1 ne 
birl"fJllfetlr, 

P&rlate Bona.part caddellnde eül bir 
binada toplanan bu dört adam, mem.. 
Jeketlerlnl lstlkWe kavufturmak, A· 
VU8turp ldarealnden kurtararak mllll. 
blrllk elde etmek arzusunda !diler. U. 

muml harbin neticesinde Versay muahe 
desl ne bu arzu tahakkuk ediyor ve 
Çekoslovakya Cumhuriyeti kuruluyor. 

Masarik yeni cumhuriyetin reisi olu
yor ve on beş sene mUddeUe Beneı de 
Çek hUkllmetinin hariciye nazırlığmı 
ifa ediyor. 

Orta boyla, oldukça zayıf nahlt ve 
aevimll bir adam olan Dr. BeneŞ çok 
iyi bir hatiptir. Benet yUksek tahsili. 
ni l'raD.lada Dijon 'üniversitesinde yap 
mlfbr. 

Cumhurrelsi Masarlk, devlet reilll· 
ğinden çekildiği güne kadar onu ken. 
dlaine bir mtlp.vlr yapml§. btltnn mt13 
kill meselelerde onunla beraber hare. 
ket etmiıtt. Avrupa devletleri arum
daki biltün konferanslar, Milletler Ce 
miyeti toplantılanna ltt1rak eden Be. 
neg Avrupanın en taıımmıg devlet a. 
damlarmdan biridir. Fransız Başvekili 
müteveffa Briand'ın da sevdiği bir ar
kadqı idL 

lırlasa.rik, ihtiyarlığı yilzilnden, ölü. 
münden bir sene evvel, Cumhurreisli. 
ğinden çekilmiş, yerini Benete vermi§-

ti. Eski hariciye nUın Masarikln ıJ. 
yasetine aynen devam et.mit, ondan ev 
vclki bUtUn dostluklara sadık kalmış. 
tır. 

Bene§, devlet riya.seti dairealnde her 
gün muta.zam bir tekilde çalıpr. Ka
nsı, onwı iştirak ettiği bit.tın nUmayiı 
lerde, toplantılarda bulunur. 

Cumhurreisi nutuk eöylerken onu 
canlrulağr Ue dinliyenlerin başında ka 
rısı vardır· Bayan Benef, k04llhı için 
çok değerli bjr ~alışma arkadaşıdır. 

BA.ŞVEK1L StROVİ 

Rus lht1Wbıe gönUlltl olarak yaz1. 
lan Çekler arasında Sirovi de bulunu
yordu. Karpatlardan toplanan bu gö. 
nilllUier Sibery.aya, oradan da Vladi. 
vostoka kadar gönderilmiıti. 

thtlWde yllzlbtden ağır llUl'ette ya
ralanan Sirovi tir g&Uııti kaybetmlt. 
tir ve o r.amand&nberl sağ gözll tme. 
rinde alyah bir bağ taşımaktadır. 

Çekoslovakyanm istikllli için açılan 
mUcadeleye kahraman bir asker olarak 
iştirak eden General Slrovi Pra.f kuV· 
vetleri kumandanı General Mittelhav. 
zer zamaıımda Genel kurmay bqkam 
idi. 

Son kabinede harbiye nazırı olarak 
bulunmuş olan General Sirovni memle 
ketin mllU heyecanla çalkandıfı bu 
gtlnlerde hUkhıetln bqma. geçmiştir. 

HARlctYE NAZIRI 

Hodza kabinesinde olclufu gibi yeni 
kabinede ele hariciye Jl8ZU'I bulunan 
Kamil Krofta blJgUn 62 y&fI!ldadır. 

VakWe u.e mualUmllji eden Rrofta 
1918 da Praf Cniveniteline profesör 
olmuş, 1920 de de Biyuete girmiştir. 

Vatikanda, Berlinde ve Viyanada 
Çekoslovakya elçili olarak bulunmuş, 
sonra Beııetin hariciye nazırlığı mma 
mnda onun huaua! klttbi olmuştur. 

Senet bu diplomatta bllyllk bir ehli. 
yet görmllı, kendisini hariciye nezare
ti mUstep.n yapmıştır. 1927 den 1935 
e kadar hariciye mfuıteşarlığmda bu. 
lunan Krofta, Doktor Beneş cumhur. 
reisi olduğu zaman, hariciye nazırı ola 
rak onun yerine geçmiştir. 

Kamil Krofta diplomasiyi 111 tekil· 
de tarlt etmektedir: 

''Diplomaal milletlerin hakları ve 
vazifeleri arasındaki bir muva.zenedir. 

LONDRA ELÇİSİ MASARİK 

Bugün Çekoslovakyanm siyasetinde 
cumhurreiıl ve başvekilden sonra mU. 
htm rol oynamak itibarile Londra ve 
Paris elçileri gelmektedir. 
Çekoalovakyanın Londra elçisi mem 

leketin ietikl8.lini temin etmiş olan 
ilk cumhurreiai Masarikin oğludur. 

18 yaşmda A.merikaya giden Jan 
Masarik orada kendi hayatını kr.ndi 
kaza,rıarak yaşamıı, her işi tecri\bp e
derek tam prat :k adam olara!.c yeti1-
ırıi&tir. 

Amerikada ş!gorta şirketinin &e)'yar 

memurluğunu, dökUmhane!c-rde ~e zl. 
raa.t işlerinde ieç!ik eden .. ! '.-tll Ma&arik 
sonra bir aigorta ıirketinin mtidUr~ 
01m111o umumi harpten biraz evve1 de 
Avrupaya gclmiıti. 

Umumi ha:? b-ışladığı zaD"an Avua
turyada bulunan Jan Masarik Avus. 
turya • Macaristan ordusunda çarpıt· 
maya mecbur olmq, memleketi baba. 
ımm çalışmalariyle istiklale k&V\lftuk 
tan aonra Çekostovakyaya gelmi§Ur. 

Jan Masarik 14 senedenberi Londra 
elçisi bulunmaktadır. Kendisinin siya
setten sonra iki büyük- sevgisi vardır: 
Biri kitap, diğeri de köpek .• 

PARts ELÇİSİ OSUSKl 

Maaa.rik ve Beneele beraber, yeni 
Çekoslovak httkfunetinin istikllllni te. 
mln yolunda Çalıfmlt olan Osuski bu 
gün elli yaşındadır. 

Aslen Slovak olan Osuski daha çok 
gençken milli harekete igtirak etmiş 
ve A vusturyaya kartı ıiyast mücade. 
lelere giritmiıtir. Avusturya hük<llne
tinin tazyikmdan kaçarak Amerikaya 
giden Osuskl, Şikago Univeniteıinde 
hukuk tahsil etmiı ve hukuk doktoru 
çıkarak Avrupaya gelml§tir. 

1919 da sulh konferansmda Çekoe. 
lovak cumhuriyetinin esaslan tesblt 
olunurken bUyük faaliyeti görillen O. 
suski 1921 de Paris elçiliğine tayin• 
dilm!ltir ve o zamandanberi bu vuf. 
f ededir. Çek • Fransız anlapıası nıtl· 
zakerelerinde de, Beneşin başkanlığın 
daki murahhas heyeti arasuıda bulun 
muştur. 

- Hin es davası 1 
duğunu, bu iki lımln ayni adama alt 
hulundutunu btlmeyor musun?•• de
di. 

Bu ıöı Uzerlne bir tuzata dllşmUt 
olduğumu anladım; fena halde sıkıl· 
dım. Hlnes tekrar yanıma gelerek 
bu işten bahıettlğl zaman kendisi
ne ters muamele ettim. Aldatılmı, 

olduğumdan dolayı ağır sözler eöy
ledlm" 

eylülün UçUne tesadüf ediyordu. Şu 
halde Dcvey - Hlnes 4avasının ba
şından beri tam Uç hafta geçmiş bulu
nuyordu. Bu Uç hafta içinde cinayet 
mahkemesinden gellp geçen birçok 
••bitlerin blrlbtrlnl teyit eden ifade
leri Hlnesln mabknı olacağında şüp
he bırakmıyordu. haftası 

·: iil!8.._.ıe ederek meselenin kapatıl
ma dostunun tazyikten kurta
rılmau idi. Karşımda söz söyleyen 
adam Hlnes olduğu için bu mtıraca-

aJW'DuW~ attan herhangi bir surette şUphe et
me~ mahal görmedim. Ben sadece 
utinin en yüksek blr ıahslyett olan 

JJtae e:'Jcvşı bir hizmet y;pmak is
te m. 

U'fnlll Ozerine bu l•te resmen sa-
1.hlyets eahlbt olan JorJ Medall'nln 

nezclW 1cot um. Ben Flegenbelmer 
le.anı tew.tfuz eder etmez muhata
.. mı )'Udme ha7,..U• balftt ve "Yok
sa benimle ala7 mı edlyonun? ..Sen. 
bu Flerırenhelmer tıml~d•ftl ada111m 
bir ~maralı dolandıtlel »at 81tlt ol· 

Tammany Hall'ln hukuk•lnaeı ta
rafından söylenen bu sözlere ne Hl
nes, ne de avukatı Strlker bir ce
,·ap vermedi. Make Stöyer gene gel
dlll &'lbl vekar ve ıllk6net lctnde ,a. 
hf tltk koltufunu terkedlp gtttl. Şid
detli bir mukabele bekleyen mahke
me refet Pekora mutlak bir ıllk6t 

ile kar,ılandı. 

Öyle görtınUyordu ki ltlneı artık 
hastalanmıştı; ve artık bu itin sonu 
hakkında tahminlerde bulunanlar: 

- Bu, sadece bir gün meselesi· 
dlr." 

Diyorlardı. 

Matı 8t&)'er'ln ifade verdiği gUn 

Maka Stöyer dinlendiği gUnUn ge
cesinde gizli löterya oyunları üzerin
de murakabe vazifesi gören zabıta 
JDemurları ta.rafından taharrlyat ve 
tevkif at )'apıldr. 

Deveyln emrinde olan za. 
bıta memurları Harlem mıntaksının 
sokaklarında bUtUn bir gece gizli 
lötaryacıları avlamakla meşgul ol
du. 

On kadar bankn - ki bunlar gizil 
löt'erya oyununun belllbatlr merkez
leri idi - en kUçUk bir rezalete mey
dan verilmeksizin taartye edildi 'lie 
on ilO zenci ldterya bankacısı - ki 
bunlardan bir tanesi henllz on Uç ya
şında bir çocuktu - tevkif olunarak 
~1aplsbanedeki arkadaşlarının yaıı-

Çek hududunda 
Bir lngiHz gazeteci 
gördüklerini anlatıyor 
(Niyuz Kronikl gazetesinin buıust 

muhabiri yuıyor:) 
Çe"k hududunda bulunan Nui köyle. 

rinden Rozeııtal, harp galeyanile dolup 
taşıyor. 

Ancak ahaliden bir!.;açı ıükçnetleri. 
ııi muhafaa edebiliyorlar. Bunlan da 
ıUkunete ıevkeden yeglne endiıe, e. 
fer bir harp oluna, köylerinin muha. 
rebe meydanına dönerek kendilerinin 
mahvolacağıdır. 

Fakat, burada bulunan yüzlerce a
dam bit' harp bekliyor. Onlann kanaati. 
ne göre, bu harp, hududunu Praga ka. 
dar uzatan bir aıkeri geçitresmi olacak. 
tır. Yani o kadar kr.ılaybkla hareket 
edileceğine zahiptlrler. 

Bunlar muntazam asker değildirler. 
Seferberlik esnasında yakalamp asker 
olmamak veya ıiyast tahrikitçı •ı • 
fatile tevkif edilmemek için Almanya. 
ya kaçan Su.det Almanlandır. Ve tim. 
di Südet Almanlannm .. ıerbest kıtala
rr,, na menıupturlar. 

Harp hakkındaki noktai nazarlan, 
kendilerinin tecrübesiz olduğunu gös. 
tennektedlr. 

Çekotlonkyanm tabii hududunu ya.. 
pan dağların Almanya tarafmda, mühiır 
tahkimat faaliyeti görülınektedir. Va. 
gonlara konulmuı hafif toplar, icabın. 
da vadilere inmek Uaere banr bulunu. 
yor. 

ileri gelen, mahalli nazilerden biri, 
icabında derhal kullanılabilecek mll. 
him miktarda zehirli ıaı levazımı 
bulunduğunu da aöylemlıtir. 

Çekoslovakya tarafında ıiyeceie milt• 
alllk birçok unayi mUe1Se1elerinin 
butundufu Eger fdırinde bir haftadan. 
beti hemen bUtiln dUktdnlar kapalı. 
dır. 

Bu hudut tehrlnde Çek aüeri de. 
miryolu istasyonunu muhafua altına 
almr~lardır. Sildet balkı tarafından 
demiryoluna h~rhangi bir sUikast tertf. 
binden korkuluyor. 

Praf Ja dolrudan dcfruya muvasala 
hattı o~n bu demiryolu, ıcaı.~Jıu. 
duda takviye 'kıtaatı ve yin$~ p. 
tirmek için ıevkulcent bir ehemmi
yeti haizdir. Bir harp esnuında bu 
tchri tutmanın ıtıç olacaf! da tayle • 
niyor. Zira Çek aakeriııin blsnt ahaU 
tarafmdan arkadan bUcuma uıra. 
mak tehliketi vardır. 

Sokaklarda 'kamyonlar doluıu aıker 
g8rU1mektedir. 

• • • 
Alman Ordusu Ve Eıki 

Bat kumandan 
BerUnden Nlyu• Kronik) ıuete.lne 

bildiriliyor ı 
Şimdi aerbeıt bulunan eabık bat'ku. 

mandan ıeneral Fon Friçin Alman or. 
duawıda y\lbek bir mevki almam L 
çin Hltler, ıeneral F9n Friçi Uma et. 
ınek üzere büyük gayret urfetmek
tıedir. 

BUtün gazetelerde husul! bir teb. 
rik mektubu nqredilmiıtir. Bu mek. 
tup Hitler tarafından imzalanmqtır. 
Ve general Forı Friçi, Alman ordusu. 
na giritinin kırkıncı yıld6nUmUnde-.ı 
dolayı kutlamaktadır. 

Jarına gönderlldl. Löterya bankala. 
nnın btırolannda binlerce bllet zapto
lundu. Bu hAdlıe cösterl7ordu kl Ht
neı davasının verdllt ibret ve inti
bah dersine ratmen, Ne'fJ'ortun 
sencUer mahallesinde gizil löte17&
cıhk faaliyeti bir ttırltl durmamı,tı. 

Devey - Hlneı muhakellleslnl gö
ren on lkl Jllrl lzuına cellnce detek
tf flerln murakabeal altında olarak 
hafta tatillerini yapmaksızın kapalı 
dairelerinde gazete okumakla vakit 
geolrlyorlar, btıhaaıa ali.kadar ol
d uklarr bu davanm gazete sUtunla· 
rına g~en kontrandUlerlnl bir kell· 
me atlamaksızın sllk6n ve ıUkQt ıotn
de dikkatle takip ediyorlardı. 

Bununla beraber lllneı aleyhlııde
kt şahitlerin benUz arkaıı alınma

mıttı. Batmllddelumaml Devey tara
fından verilecek renf bir isim ltateıl 
daba vardr ki bunların dlnlamesl
ntn daha bir hafta ıUrmesl tahmin 
olunuyordu. 



DUn gece, kudurmut glbl ,.rıert 
kazıyan yağmur ve tel ıtırWtWertne 
geç saa.tlerde tellelı mtıvel&l ..teri 
kanıtı: 

_ tkincl tabi! .• !kinci tabi!·. Yaa-

yor! .. 
GUn, tehlike dolu ihtimaller içinde 

kapanmeıtı. Slyaa&l ufuklar da, haki. 
ki ufuklar gibi yıldmm ve elmfek do. 
ıu bulutlarla 5rtWi1 idi. A7.(m lhtlru
larm çarpıştığı o lekelerden her daki· 
ka kıyamet koptuğunu bildiren haber 
ler gelebilırdi. Böyle yllrek çarpıntılan 
içinde evlerimir.e çekildiğimiz için: 

- Iknci tabı! .. Yazıyor! .. 

Ava:zelerl. beni uğursuz geylere yak 
ıqtırır gıbi oldu. Merdivenlerden yu. 
varlanırcasma hızla indim. Ialak bir 
gazete aldım. llk sayfayı baştanba§a 
kaplayan kocaman puntolara göz gez. 
dırdim. Tam ıim~ek aydınlığında o
kunacak habcrlerdı ... 

Sulh tehHkede. .. Harp yakın ... Hit. 
ler!e Çemberlayn, uz.lqamadılat .. Çe
koslovakya umumi seferberlik Uln 
etti ..• Ruslar. Lehıstan hudutlarına 
uker yağıyorlar ... Falan ... filan .. 

Hitler • Çemberlayn konuı;malarınm 
sarpa sardığı, zaten buradaki lngfllz 
don:ınma"tnın ansızın demir şlarak a
nafiloya ko~asınd3J1 belliydi. Eğer bu 
Çemberlayn'in "sulh tayyaresi .. derin 
bir çıkmaz batağına saplanmuaydı. 
Istanbuldaki donanma. program değie 
tirm"~c !Uzum görmezdi. 

~e tsc. bız nt> Maek. ne yapaak. n• 
tUrlU ç:ıb:ılasak hadiaelerin ak~şıncla. 
ki kru yct~emiyor. onları önleml
yoruz. lş olacağlna varacak. 

Bana öyle geliyor ki, bUtUn dünyayı 
çarpıntJlar fçinde b r ıkan. 11tmalı bir 
ateıle silfıhlanma yanıma at&n, mil· 
Jetleri c;ılgma döndtlren sebebin ully. 
le uğrqsaydrk. ortalık durulacak, kan 
-bulut~srr böyle ufuklarımızı kaplamı. 
yaeaktı. Fakat biz. uıı •bebi bifaksp 
.hldfseler peofnde kOfUyoru& Sulh .du
varındaki her gUn bir yenial açılan 
delikleri tıkama.fa çalıpyorw:. Halbu. 
ki asıl bozukluk, bu duvar arkaemdakl 
azgın selin yatafmdadlr. 

lngiltcrenln eski hariciye nazırı 
''Eden.. bu yaraya parmafmı koyr.ıuı 
ve: . 

_ DUnya, kanunsuz ve hürriyetı!lz 
idarelerle sulha kavuşamaı! 

Demittt. Bugün haklı haklız. hepi. 
mizl tellf, endiee ve heyecan içinde 
bırakan hadiselerin hemen hepsi. bu 
kanunsuzluk ve haksızlık yUıUnden ao
ğuyor. 

Dünyadan haraç lattyen birt&kım 
adamlar var, Tarihi, bunak bir ihtiyar 
kanunu, yaldızlı bir yular, hakkr, key. 
fin önUne çekilmiı paetı bir duvar g;. 
bi görüyorlar. Hiçbir oey umurlarında 
def il ... 

YeryUzUnll ı.ehirleıımtı bir vQcut ıt· 
bi ateşler içinde bırakan derdin a1Jl 
intan kaynağı bu inanıılardadır. Bu 
hwııı yıkılmadan klnuıe rahat yUaÜ 
görmlyecek. Bu karmakanıık arap 
s mı tarak defli, ustura dtlrıeltir. 

y ıldınınla v.,.ıdu 

Afyon, (Huull) - Suau.s Oama. 
niye köyünde ı•çen hafta bir yddınm. 
la aıUm vakası olmuıtur. 

Dört k8ylU bir odada otururken bir. 
denbire ocakta bUyUk bir ıUrWtU ol. 
muı. ıerare ve duman görUlmUıtUr. 
Neye ufradıklarını bllemiyerek dıta 
rıya fırlayan köytuler, içlerinden o. 
cağa en yakın oturan ihtiyar B. Os. 
manın eksik olduğunu ve içeride kal 
dığını farzedcrek tekrar odaya ıir. 
dikleri zaman onu ölü olarak bulmut
lardır. 

B. Osman, oturdugu yerde ölmlit
tü ve elinde tutmakta oldufu ctıara. 
• hill tUtUyordu. 

1htiyann cesedi tebrimiıc ıetiril
mit ve muayeneden ıonra defnine ruh. 
sat verUmlıtlr. 

Döviz 
kaçakçıhğı 

Rüşvet cürmümeşhudunu n 
davasına dün bakıldı 
Blrkaç ar eV\'el Karaköydekl To

katlı birahanesinde 'döviz kacakçılı· 
tı m&znunlarından LUsyon Juber, O· 
hanes, Slyum ve Salt. aleyhlerine 
yapılan rtışvet cUrmu meşhudunun 

davuı ıon celseden sonra cllrml1 
metbut ve kanunt çerçevesinden çı
karılarak umumi bllkllmlere göre 
muhakeme edilmesine karar verllmfş 
ve duruşma dUnkU gUne bırakılmış
tı. 

Asliye llCUncU ceza mabk~mesl dOn 
bu muhakemeye devam ederek sor
rluğu suallere gönderilen cevapları o
kudu, sl<'illl ticaretten gelen cevap
tn, göst<'rllen Um·anlarda LUsyon Jn
l•erln su şirketi, Safdln de sondaj şir
keti kayıtları bulunamadıtı ve Slyum 

ile Ohanesln Juber şirketinde me
mur oldukları, başka bir cevapta 
ls3 döviz ka~akçılığı tahkikatının 
bltlrllemedijl, Jube>r bulunamadığı 

l~ln işin uıadığı, şimdi ise. muba· 
raıa, maliye, kan1blyo. emniyet .me
murlarından teşkil Mllen bir bet 
yet tarafından tahldkatın de,·am et
tirildiği blldlrlJlyordu. 

Diğer bir cevapta da SUleyman 
nonnövorın gtımrUk muhafaza teş

kllAttnda itimat edilen bir memur 

olarak <:alrştırıldıt1 u Zonguldak 
mul\yon .. memurlu tundan da aıhbl 

vaziyeti dolayıslyle lıUfa ettiği yazı
hyordu. 

Cevapların okunmasından ıonra 

rtlq' ot ıutluJarının Tektnerl, mUek· 
klllerlııln duruşmadan '·areste tutul
r .• alarını istediler. Mahkeme bu ls-
tf!ltl yerinde bularak kabu lettl. Sa
idin veklll de. SUleyman Bonnöval 

hakkınd• verlleı:ı ceva.bı~ ktfl olma
aıtmr, ela.yanı• tnll1•ar1al' umum mu 
dUrlUIUnde buluıidutu ve orac!an so
rulmasını istedi. Juberln veldll ise: 

- SUleyman Bonnöval hakkında 

bir müracaatta bulunduk. Asliye be-
flOcl ceza mahkemesi "mUd4elumu
mllllln talebiyle Süleyman hallha· 
~rrda bu tahkikattan uzaklattırıl· 

mı~tır. Şimdi bizim yardımımızla tab 
klkat Te tetkikat devam ediyor. Ya· 
kında dosya mahkememize verile· 
<'ilktir" dedi. 

Bundan sonra mahkeme heyeti SU
teyma ıun inhisarlar umum mUdUrlU· 
hnd•n aorulmasını ve tahkikat ne· 
tlı'eslnln bildirilmesine kadar bekle
nnm~ıtn8 karar vererek muhakeme
yi ba,ka bir dne talik etti. 

Bay Kazım Nami 
Delerll pedagoji lllmlerimlzden 

Manfıa ıaylavı Bay Klzım Nami Du
ru, yarın Balkanlarda bir mllddet 
devam edecek olan blr seyahate çık· 
mak Uzere Flllbeye hareket edecek
tir. Bay Klzım Nami Duru muhtelif 

Balkan tehlrlerfnde pedagojik tet
kiklerde bulunacaktır. 

Etribk Seferlere Batlayor 
Ticaret filomuza yeni katılmıt o

lan ıı:trtıak vapuru ayın 27 ılne tesa
dllf eden salı gUntl Menin hattına lş
leoıel• bathracaktır. 

Bunun tçin Deııllbank idaresi ıt
zımgeJen bUtUn hazırlıkları ikmal et-

miştir. 

tık aeferde lzmlr ve Radosa utra
dıktan aonra ?deralne gidecek olan 

EtrUık için bir merasim yapılacak, 
hmlr ve Mersinde birer ziyafet veri-

lecektir. 
tık seferde, Denlzbank erkAnı ile 

flctııadt daire Amirleri hazır buluna
cak eyahat 16 gün sUrecektlr. 

-<>-

Prem Mehmet Ali 
Bir mUd4ettenberi tebrlmiıde bı.t • 

luMn M111r prcnli Mehmet Ali, dün 
mem1ehtfne dl:SnmUttUr. 

Pazarlıksız satış J ilk tedrisat teftiş 
Vaziyeti halka izah için mıntakaları 

broşürler dağıtılacak 
Pek yakında bqlayacak olan puar. 

lık11z satıı itleri hakkında cörilımek 
üzere Vali Muhittin Oıtilndatın rels. 
lifi altında dün belediyede bir toplantı 
yapılmııtır. 

Toplantıda kaza kaymakamlan, be
lediye müfettitleri, iktısat mlidilrlilğil 
mUrakipleri hazır bulurunuılardır. 

Toplantıyı vali Muhittin Ustündağ 

açmı§, toplantının maksadını izah et. 
mittir. 

Validen sonra, belediye iktısat itle.. 
teri direkti5rU Asım Süreyya, pazarlık
sız satıı haklcındaki kanunu .ckumuı, 

üzerinde anlatılmayan noktaları izah 
etmiıtir. 

Bundan aonra pazarlıksız satıı hak. 
kındaki kanunu tatbik etmeyen ve ay. 
!mı hareket eden esnaf hakkında ya. 
pılacak takibatın ne suretle yapılacağı 
ve ı.:mumi kontrol itleri görütülmüt
tilr. 

Kanuna aykırı olarak hareket eden. 
terden alınacak ceza belediyeye ait o
lacaktır. Ce•1 miktannı encümen ta. 
yin edecektir. 

Diğer t:uaftan halka kanun hakkınw 
da malumat verilD"Jesi de 'kararlaştı

rılmıttır. 

Bunun için 10 bin adet broıür ve a. 
fitler h3-:ırlan&rak llzım olan yerlere 
aulması tabr. Ur ttmiıtir. 

Bakk" :a: dükkanlarına maktu fiyat 
yerine ( J.llZ&dıksıı sabf yapılır) lev· 
haaıru asacaklardır. 

----o--

Suı Bir Kaza Geçirdi 
DUn saat 16 da Mudanyaya hare

ket etmesi lAzımgelen Sus vapuru, 
hareketi esnasında bir kaza geçir
miş, rıhtıma bağlI olan halatı çeker
ken pervanesine takılmıştır. Bu yUz
den vapur blr müddet aonra B•ndır
madan selen Trak vapuruna yolcu-
1 armı terketmlş ve Trak Mudanya
)'& hareket etmiştir. Sus nihayet ıa
at 23 de halatı pervaneden kurtar
mı,, o da Trak yerine Bandıruuıya 
hareket etmiştir. 

ihracat Maddelerimizin 
Yeni Yıl Rekolteleri 

BUtUn ihracat maddelerimizin ye
ni yıl son rekolte tahminleri şehrimiz 
a !Akad ar lktısadt dairelerine gelmiş
tir. Buna göre: buğday rekoltesi bu 
sene 3.619.559 ton, arpa 2.377.607 

ton, yulaf 338.634 ton, kuşyemi 15 
bin ton olacaktır. Bundan başka 
pamuk rekoltesi Çukurova 282.000 

balya, Eğdlrde 2.600.000 kilo tahmin 
olunmaktadır. Tiftik 7.498 ton, ya
pak 26.628 ton, gUlyağı 120 kilo, U
zum 73·7' bin ton, incir 37.000 ton. 
fındık kabuklu 24-26 bin ton, tutun 
62 mllyon kilo umulmaktadır. 

Buğday Piyataaı 
Bu hafta, muhtelif buğday yetişti

ren bölgelerimizden İstanbul piyasa
sına 1834 ton buğday gelmiştir. Bu 
malların kAfesl plyasaya arzedtlmlş 
ve tamamen satılmıştır. Toprak mah 
sulleri ofisinin piyasadan buğday al
ması da butday piyasasını canlan
dırmaktadır. 

Dlter taraftan bu hafta 558 ton 
arpa gelmlı,tlr Arpa fiyatları bu haf· 
ta bir miktar daha dU,mUştür. Buna 
sebep, dış plyualardan gelen talep
lerin birdenbire kesilmesidir. Vazı. 
yetin lnkltaf edecetl umuluyor. 

Konservatuvara Talebe 
Almıyor 

Konservatuvarın yeni talebe al
masına alt mtllabaka imtihanı ayın 
29 uncu gUnQ yapılacaktır. 

Bu yıl buraya 35 talebe alınacak

tır. 

Konserntuvarın halk şarkılarını 

pllla alma işine devam edtlmekte
dlr. Şimdiye kadar 130 muhtelif tar· 
kı plAta ahnmıetır. 

Bakanlıktan Kültür Direk
törlüğüne tebliğ edildi 
tatanbul ilk tedrisat lapekterlerl· 

nln bu yıl hangi mıntakalarda cali· 
şacakları ve teftiş edecekleri okul· 
lar tesblt edilerek tasdik itin bakan
lığa gönderilmişti. Bakanlık kadro
yu tetkik etmiş, neticeyi kUltUr dl
rektörlUğilne blldirmlştır. 

Gelen rapora göre lspekterlerln 
teftiş bölgeleri şunlardır: 

Jspekter Nurullah Ata: Şişli, Tak· 
sim nahiyeleri resmt okulları. SU
leyman Ahmet: Çatalca okulları. ?deh 
met Ali Pamir: YrJova ve Ada ilk 
okulları. Şevki Çek: Kartal kazası o
kulları. Bedri Akalın: EmlnönU ka· 
zası KüçUkpazar ve Beyazıt nahtye
Jerl. Zeki: Eminönü kazası Kum ka
pı ,.e Alem dar nahiyeleri. Şinasi: 

Fatih merkez ve Fener nahiyeleri. 
lzzet Koçak: Yatı okulları. Mehmet 
Aksu : Fatih merkez ve KaragilmrUk 
okulları. Tevfik Gtırel: Eyüp kaıaB: 
okulları. Ahmet Hamdi: Samatya 
nahiyesi okulları. Şefik: Beykoz o
l!ullarr. Tevfik Solmaz: t!sklldar ka
zası okulları. Mansur Tekin: Bakır
köy okulları. Muharrem: Şile okul
ları. Lem al: Kadıköy okulları. Stlle7-
man Edip: Beşiktaş okulları. Sell
hattln: Sarıyer okulları. Şevki Po
Ju·a: Şehremini ve Fatih 27-53 Uncu 
okullar. İsmail Hakkı Erkmen: Be
yoğlu kazası merkez Galata okulla
rı. Nazif: Taksim, Beşlkta' ve Şl91t 
nahiyeleri özel okulları. Recep: Si
livri ve BUyUkçekmece okullan. 

!spekterler kendi mıntakaların& 
rastlayan resmi okullardan başka &
zcl. yabnncı, azlık n diğer ktlltUr mtl
esseselcrinl de teftiş edeceklerdir. 

1lk tedrisat başlspekterllğlne de 
Nurettin Biriz tayln edilmiştir. 

Öğretmen Kadrolan 
Hakkında Bir Karar 

KUltUr Bakanlığı orta ve lise okul
ları ile hueuel okullar hakkında ye
niden bazı kararlar vermiştir. Bu 
kararlara göre öğretmen kadroları 

önUmUzdekl ders yılı başından ltlba· 
ren okulların açılmasından bir haf
ta evveline kadar tebliğ edilmiş bu
lunacaktır. Bakanlık yıl lçl~de ve ilk 
aylarında dahi nakil yapmıyacaktır. 

Dlğpr taraftan her okul direktörü 
tedrisatın bittiği mayıs sonunda o
kulun mevcut sınıf vaziyeti ile ge
çen yıl talebe miktarını ve gelecek 
yıl da açılması IAzım olan sınıf sa
yısını en geç temmuz basınn kadar 
bakanlığa gönderecektir. 

Bakanlık gerek öğretmen kadro
su, gerekse okulların sınıf vaziyetini 
eylUlUn 15 inci gilnUne kadar okulla
ra tebliğ etmiş bulunacaktır. 

Yabancı Ve Azlık 
llkokullan 

Yabancı ve azlık okullarının lise 
ve orta kısımlarında olduğu gibi ilk 
kısımlarında da. tUrkçe kUttUr del'Ble
rl öğretmenlerinden b'ri direktöre 
muavin olarak tayin edilecektir. Bu 
hususta tetkikler yapılmaktadır. 

Kıdem Zammı Alamayan 
tıpekterler 

İstanbul vllA.yetlnln teftiş kadrosu 
teblll edileli beş ay olduiu halde 
c!ört aydanberl Uç tapekfer makam 
tahılatına karşılık olmak t1zere Te
rilen birer kıdem zammını alama
mışlardır. lstanbul defterdarhlt bu 
v.ammı \·erecek tahllıatı olaıadıflnı 
tıerlye ı'Urmtıetllr. 

Dörl aydanberl maldur olan Tt 
Urretlerlnl alamayan lıpelrterltl" da· 
hntye veklleUne ve tllltllr batanlı
tına mtıracaat etmltlerdlr. 

işatetlu: 
- .. ~ -=---

Biten ve baş'ı· 
yan mevsim er 

Yazan: Sadri Ertem 
On bet ,un fasıla ile İstanbul& 

kavupn inaan hayretten hayrete dil
ter. Yapıura. tutulmuı blr yaz ka. 
filesinin yorrwılufa benseyen bir 
man&ara eehri kapıanuetır. 

GöslerJr.i göke çeviren tehir h&Ja 
bu tereddüt ve bir kararaırJık içln. 
dedir. ece~ri caddelerde Urpennlt ha.. 
yaletler dolaeıyormuı gibi hlıler Vel' 

mektedir. Yaz bahçeleri, kapılannda 
kilitleri ile I01nurtmakta, karanlık, 
bot bahçelerin ve afaçlatm alluetlerl, 
karanlıkta çömelmlt ve allk~ta puau 
kurmU§ devlerin kablettarihin; bq.. 
lan ile kuyrukları aruma. kilometre. 
lerl dağ sırtlarmı birer horkUç halin.. 
de yerleıtiren zahif elerinin ayak 11 •• "# 
rini gizler gibidir. 

Somurtan ve yalnız batma aerin. 
Uğe vUcudUnü çınlçıplak açan bu bah. 
çelerin yanmda sokaklar, btlyUk ça. 
tılarm. beton duvarların, heybetli 
potrellerin himayesinde ldeta eeh
rf n zevki. neeesi için istlhklmlatmıt 
lokallerde bir can srkmuı, bir 1&1-
kmlık. bir atız tatsızhtı var. 
Kıgm kalaba1ığmr toptıyan klSfeler 

kend iadammı bulamamaktan muzta. 
rip köşelere yulananlar oturdukları 
yerde yabancılıklarını hllledfyorJar. 

Bir eve yeni girmiş insanlann a. 
cemi haleti ruhlyesl gözlerde pmlda
maktadır. 

Sokaklarından itiyadı bozulmuı ln. 
sanların ayak sesleri gelen caddeler. 
den birinin UstUne açılan lokallerden 
birine · girdim, firma eski qinamdı. 

Fakat muaları dolduran insanları 
eöyle bir silzdilm. 
Eüeriıl evinde kanıı ile ka vp. 

etmemek için intikamı bira kadehle.. 
riııden alan kocalar ve kareılarmda 
kocalarmm gözlerinin içine balona.
mak için kadehlere dalan kadınlan 
idi. Milzik biten bir meVBimin fakat 
gelmiyen bir yeni mevsimin ıstırabı. 
nı anlatıyordu. 

Mahkemede Acıklı Bir itiraf 
Şirketi Hayrlyenln muhtelif vapur

larında yedi defa hrraızhk J'&pıp bir 
çok eşya çaldıktan sonra ele geçiri
len Nurl Benol, dDn adliyeye Be'Yk ... 
dilerek birinci sulh ceza mahkemeli 
huzuruna cıkarılmrıtır. 

Vapur hırsızı Benol, yakalanıılıfl 

zaman da ltlraf ettiği ıtbl, hlkla 
Reştdln suallerine hlc; bir ter aakı .. 

• madan dotru cevaplar vermt,, yap. 
tığı işleri 9öyle aıı.latmıtkr: 

- Paruız kaldıkça 32,5 kuruş ur
durur ve bir bilet alarak IJlrket T ... 

purlarından birine blnerdlm. Vapur 
blrkac iskelete uğradıktan ve adam
akıJlr dolduktan sonra, yavaşça aıc 
kata iner, yağcıların kamaralarına 

girerek elime geçlrdlllm e9yalarru 
bir paket yaparak calardım. Bu • 
yaları hemen dalma koıtukcu ŞI 
ile HUseylne sattım. Vapurla 
sırkatlarım 9-16 eylUl arasında 
muştur. Nihayet şlkA7et 

tahkikata başlayan pollslerdea 
beni yakaladı. Sorguy&,,aNu•· 
eeyl anlattım. Yann tU ,.ı 4 
Gittim. BugUn 'lle m-11*9r• 
derdiler. Ben namual9' t.cl~ 
Polise -, erdi dam B 
da yaptıkla nok 
anlatıyoru dt lı.w.tımll'lr 
pardım. 

TUi 
b 
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Tehlikeyi kraliçeye haber verdi-· 
ler. Kaçmasını söylediler. Asll bir ve-1 
karla: 1 

- Hayır, dedl. Eğer Parisliler be
ni gelip katledeceklerse, kralın ayağı 
dibinde katletsinler. Kaçmıyacağım! 

16 ncı Lut avdan döndü. Vaziyeti 
anlattılar. Bay Narbon ihtilA.lcilere 
sil!ı.hla mukabele etmek lA.zımgeldi
ğınl anlattı ve böyle yapılması için 
rlcıı etU. Kral reddetti. 

Şef ak sökerken sarayın demir par
maklıkları kırıldı, kapılar omuzlan
dı, halk saraya girdi. 

Yaralanan adamlardan blr ikisi: 
- Kraliçeyi kurtarınız! diye hay

kırıyorlardı. 

Kralfçe, gizli bir dehlizden kralın 
dairesine kaçtı. 

Oradan balkona çıktı ve halk tara
fından alkışlandı. 

Fakat ihtil!lcller kral ve ailesinin 
Parise nakledilmelerini istiyorlardı. 

Bir arabaya bindirdiler. Halk et
raflarında: 

- Yaşasın mllletl 
Diye haykırıyor, Marl AntuaneUn 

kucağında çocuğu: 

~ Ka.r.ıııIQ. t&J . 
Diye ağlayor: Marl Antuanet göz 

:raşlarını akıtmamak için dişlerini 

sıkıyordu. 

Senelerdenberi metrftk kalan Tul
JlJr! sarayına geldller. Küçük veliaht 
etrafa baktı: 

-Anne, burada her şey çirkin! de
di. 

Mart Antuanet boynunu bllktü: 
- 14 üncU Lul burada rahat rahat 

yaşıyordu; biz neye yaşamıyalım! ce
vabını verdi. 

6 Teşrinievvel gllnll hA.dlselerl Ava 
rupada top gibi patladı. 

Yabancı diyarlarda kendini müda
faa etmemiş olan 16 ncı Lulye kızı
yorlardı. Toskanya bUyük dukası hay 
ret ediyordu: 

"V ersay nasıl hücuma uğrar? •• tn-
aan ölür de teslim olmaz!.." 

Kral ve ailesi Tuilöride Adeta mah
pus gibi yaşıyorlardı. Bir gün Mari 
Aııtuanet Fersene şu birkaç kelimeyI 
yazıp gönderebildi: 

"Bizi merak etmeyiniz, hayatta
yız." 

••• 

,,,,, __ 

"Katmer mUtemadlyen sarayın et
rafında dolaşıyorlar. Bütün müdafaa
mız, bizi korumak için vücutlarını 

siper edecek birkaç kişiden ibaret. 
Artık kral ve ailesini imha edecek
lerini saklamıyorlar." 

10 Ağustos 1792 de kraliyete ni
hayet veren darbe vuruldu 

••• 
9 - 10 Al;ustos geoosl bUtUn. Parls 

kaynaşıyordu. 

Sarayda kral ve ailesi bütfin gece 
gUzlerini yummadılar... Miltemadi
yen dışarda olup bitenden haber al
mağa uğraşıyorlardı. 

Fırtına kAh durur gibi oluyor, klh 
gene başlayordu. 
Kralın etrafında bulunanların hep

si kralı ve kendilerlnl müdafaa için 
birer silA.h tedarik etmişlerdi. 

Sabaha karşı saat Uçte kllseler çan 
çaldı. Saraydakiler sııa.h başına geç
tiler. Her ne olursa olsun canlarını 

pahalıya satmağa karar vermişlerdi. 
Şefak sökünce müddeiumumi gel

di. Kral ve ailesine mecllse başvurup 
?Qecllsln himayesini talep etmelerini 
söyledi: 

- Mlllet bu anda yalnız meclise 
hürmet ediyor. 

Kraliçe reddetti: 

- Bizi öldürmek isteyenlere sığı
namayız ... Beni duvarlara çlvllesln
ler razıyım. 

Müddeiumumi tekrar etti: 
- Kendinizi mUdafaa edemezsiniz. 

Kral ile çocuklarınızı öldürtmek mi 
istiyorsunuz? Bir iki dakika sonra 
hayatlarınızın mesuliyetlnt kabul e
demem. 

Kraliçe ürperdi: 
-Ya çocuklarım! Onları bıçak al

tında bırakamam. 

Bunun üzerine mUddeiumumt ile 
beraber gltmeğl kabul etti. 

Önde kral yilrüyordu. 

Kraliçe, Roşfuko kontunun koluna 
girmiş ağlıyordu. 

Vellahtı subaylardan biri kucağı
na almıştı. En arkada Bayan Lambal 
lle Elizabet yürüyordu. 

Sabah saat sekiz buçuktu . 

Halk sokaklarda şarkı söyltiyordu. 
Kral ve ailesi erkA.nım görünce küf
retmeğe başladılar. 

Şişlide Havuzlubahçe aokağında 44 
üncü ilkokulun bahçesinde okul bat
öğretmeni Zihninin oturmasına tahsis 
edilen dört odalı 'kagir ev harap bir 
halde .clduğundan birkaç gündenberi 
tamir edilmeğe batlanmıştır. 

Fakat henüz tamiri bitmeyen ev, 
evvelki geceki yağmurların tcairile bir
denbire çökmüıtür. 

Ev daha evvel öğretmen tarafından 

tahliye edilmit ve çalııan ameleler de 
o sırada dışan çıkmıt olduklarından 
insanca zayiat olmamııtır. 

BiR SPORCUNUN BiLEGI 
KESiLDt 

Zeyrek caddesinde oturan 18 ya.. 
tında Abdi oğlu Nusret dün sabah e. 
vinde jimnastik yaparken pencere ile 
arasındaki mesafe az olduğundan sol 
kolunu yana doğru tiddctle açmıf, bu 
sırada camla bileği kesilmittir. 

Yaralı genç, tedavi altına almmıt-

tır. 

AMPUL ÇALAN YAKALANDI -

Galatadaki bir elektrik mağazasına 

ampul almak bahanesilc giren Nesim, 
adında biri, aatın aldığı ampulden baş
ka bir tane de 38 numaralı ampul çat. 
mı§, aavuıurken yakalanmıştır. 

Yapılan tahkikat sonunda Nesimin 
bu mağazadan birçok defalar ayni ıc. 
kilde ampul çaldığı ve buna mağazada 
çalışan Kostinin de yardım ettiği anJa,. 
şılım§, ikisi de yakalanmııtır. 

BiR ÇOCUK AGIR YARALANDI 

- Erenköyünde oturan süriicU Musta
fanın yük arabası ttsküdarda cturan 
Halilin kızı S yaıında Necmiycye 
çarparak birçok yerlerinden ağır •u.. 
1':tte yaralamııtır. 

Necmiye hastaneye kaldmlmı§, arL 
bacı yakatanmrıtrr. 

.Eter mllddebJı:qumt o~aydı, 
kralı derhal katidecekttfttll. Mttd
delumumt konuştu. anlaştı. yol ver
dller. 
Hk vpkA.ğllakrıpkabul cm fö yp py 

Kral sanki hlç blr tehlike yokmuş 
gibi yilrllyor, hiç bir şeye aldırış et
miyor, etrafına bakıyordu. Bir ara
lık başını kaldırdı, ağaçlara baktı: 

- Garip şey, dedi, bu sene yaprak
lar çabuk döklllUyor! 

Meclis Kral ve ailesini kanunun 
himayesine terketti ve zabıt kAtlple
rlntn dairesinde oturttu. 

Bu oda öyle basıktı ki, ayakta dur
mak tmkA.nsızdı. Nefes alınmıyacak 

kadar sıcaktı. 
Kral, karısı, çocukları bu vaziyet

te 17 saat orada kaldı. 
Meclis, tam bir kargaşalık içinde, 

feci hA.dlseler ortasında mnzakerele
rlne devam ediyordu. 

Kral ve kraliçe oturdukları yerde 
kanter lçlndeydller. Ter omuzlarına 
kadar çıkmıştı. Veliaht Bayan Tar
zelln kucağında uyuyakalmıştı. Ka
pılarındaki nöbetçller körkütük sar
hoş olmuşlardı. 

Sokaklar aydınlıktı. Kaldırımlar
da sarhoşlar ve cesetler yatıyordu. 

(Arkn!ı var) 

20 Haziran 1792 de Tullöri sara-
71na hucum başladı. Krala, kraliçeye, 
vellahta kirmızı killAh giydirdiler, 
hakaret ettiler. Sövüp saydılar, sara
yı yağma ettiler. Sirkeci garı 

On kere, yüz kere çocuklarının ya
JUnda oturan kraliçenin göğsilne bir 
kama, bir bıçak, bir mızrak saplan
mak tlz&re oldu. Suratına yumruk 
eıktllar ... Mart Antuanetln soğuk

kanlılığı, vekarı, hattA bir kere: 
- Ben size ne yaptım? Bent sev

diğiniz zaman mesuttum! 
Demesi halkı hürmete zorluyor

du. 
Nihayet silktln iade edlldt. Fakat 

K allçe te~Ukenfn her gUn biraz da
ha büyümekte olduğu~u hissediyor
du. 

. r· 

. " 

Tehlike 
Yazan: Sidn~y Horıer -33- Çeviren: H. Münir 

Meri vaz yetle alay ediyor gibi gö
rUnliyordu. Fakat içinden yarayı al
mıştı. Babasının Granstonun yanrn
da gördUğ.ü diğer kadından bahsedi
şi, Ledl tren Deyl'e karşı olan nef
retini yeniden uyandırmıştı. 

Babası bunu sezmemiştl. 
- Her ne olursa olsun kızım, di

yordu. Bundan sonra Granstona kar
şı vaziyetimizi değiştirmekliğimiz lA-
zım. Bilhassa senin. 

- Fakat baba, bu doğru olmaz. 
Hele senin böyle hareket edeceğine 
hlç ihtimal vermem. Haya.tında sana 
böyle binlerce meçhul imzalı mektup
lar gelmedi mi? 

- PekAlA., ne olacak? 
- Ne olacak, sana gelen diğer mek 

tuplara ehemmiyet vermiş miydin? 
-Hayır, onların bir çoğuna ehem

miyet vermedim. 
Meri bu suretle bahsi kazanmağa 

doğru yol aldığına hükmediyordu. Sö 
zlin arkasını kesme{ll: 

- Görüyorsunuz ya ... dedi. Demek 
ki meçhul biri tarafından gönderil
miş olan mektuba ehemmiyet verme
diğin de oluyor. Hakfkt bir insan o
lan adam, yazdığı mektubun altına 
imzasını da koyar. Bu adamın imza
sını koymadığına bakılırsa, dost, 
cesur ve namuskA.r bir adam değil ... 
Hele Filip Granston gibi bir şahsi
yetin elbette ki dUşmanlan vardır. 

Her halde onun düşmanlarından bi
risi bu mektubu yazdı. 

- lyi ama yavrucuğum, benim ho
şuma gltmeyor işte ... Sonra bu Grans 
ton denen adam biraz garip!... Bll
hassa geçen akşam, hiç de hakiki 
Granstona benzemiyordu. 

- Babacığım, sen bazı hakikatleri 
bilmiyorsun. Granston hastadır. 

- Hasta mıdır? Sen nerden billyor-
ıun? 

- Kendisi söyledi! 
-PekAlA., nesi varmış? 
- Birkaç sene evvel. başına bir 

kaba gelmiş, o yüzden arada bir hae-, 
talanıyor. ·Başına. ağn g.eliyor, 

- Ah, keşkl bu adam sana, 'Oka
dar cazip görünmeseydi. 

- Fakat sen de onu beğendiğini 
sörlemlştin. 

- Evet, söyledim ama, o zaman
lar, kendisini, bu sosyete kadını ile 
görmemiştim. tşte manzarayı bozan 
bu! Duman olduğu yerde ateş var

centilmen olarak .görllnmtışttl ki, Me
ri ondan daha iyi bir arkailaş, hattA. 
bir hayat arkadaşı bulamıyacağma 

hükmetmişti. 

Dalma cesaretle hareket eden Me
ri, şimdi de hakikati göğtlslemekten 
çekinmiyecektl. Fillp Granstonu ıe

viyordu. Ah, bu sevdiği adam da bir 
serseri mi çıkacaktı? Eğer böyle çı
karsa, babası artık onu alıp Parlse 
götürmeliydi. Parise gitmekle derdi
ni unutacağını zannetmiyordu. 
Avrupanın herhangi merkezine 

gitse onu unutamazdı ... Fakat hele 
bir vaziyeti tetkik etsin! Evet, her
hangi bir hükilm vermeden evvel, va
ziyeti bir gözden geçirmek, tahkikat 
yapmak IA.z,mdı. 

Onee mektubun nerden, ne suret
le geldiğini anlamak tızere otel mlla
tahdemlerlnl sıgaya çekti. Fa.kat blr 
şey öğrenemedi. Anlaşıldığına göre, 
zarfı, kapıcıya, postacı getirmişti. O 
dahlTrafalgar meyd.annıdakl tevzi 
yerinden aldığını söylüyordu. 

Meri artık tahkikatı bundan ileri 
götürmenin faydası olmadığını an
lamıştı. 

Eğer Merlnln kanında Braudel ai
lesinin inatçı hasleti olmasaydı, me
seleyi bırakıp giderdi. Fakat meç
hul mektuplar, onun da merak ve l
sablyetinl tahrik ediyordu. Meselenin 
tçyüzünll bütün esrarlyle öğrenmeğe 
azmetti. Sonuna kadar gidecekti. 

Dununla beraber Granstondan hl
ll ümidi kesmemişti. Babasının söz
lerini dinlemenin dalma doğru olaca
ğını tecrUbe ile öğrenmişken, bu ümi
de kapılmaktan kendini alamayor
du. Zihni yeniden karıştı. Bu mek
tubu kim göndermişti acaba? Niçin 
göndermişti. Oranstonun husuaı ah· 
vall hakkında neden onlara mektup 
gönderiyorlardı. Bir IA.hza dllşllndtı. 
Hayır, hayır ... Franstonun, - tahmin 
ettiğinden - başka bir adam çıkma
sı zamanına kadar Umldinden vaz
gecmlyecektl. Belki de Granstonun 
gizli bir tarafı vardı. Karakter sahi
bi ,,birçok adamların böyle glzll bir 
tarafları olurdu. Her ne hal ise, bil 
tun bunlar kendi hayatı için dahi bir 
değişiklik oluyordu. Amerlkadan bık 
mıştı. Amerlkada bıraktığı dellkan 
lılar da Amerikayı andırıyordu. Bu 
adam, başka bir adamdı. 

(Arkaıı var), 

dır. Umumiyet ltlbarlyle meçhul mek ---------------
tuplar, hoşa gitmeyen şeylerdir. 

- Aman, artık bu mevzuu bıraka
lım. Zira, uzadıkça fenalaşıyor. 

Meı-lnin sesindeki ifade kat't idi. 
Babası: 

- Peki .. dedi. Sen bildiğin gibi ha
reekt et. 

Stefan Brandel bu sözil söyledik
ten sonra, otelin barına doğru yürü-
dü. • 

Fakat arkasında bıraktığı kız, de
rin bir ıstırap içindeydi. Genç kız, ba
baslyle mlinakaşa ettiyse de, onun söy 
lediğl sözler, yüreğine zehir gibi 
işlemişti. Babasının söylediği gibi, 
ateş olmayan yerden duman çıkmaz
dı. 

Bu meçhul mektubun ardında her 
halde bir şey vardı. Eğer babası 
Granstonun kendi apartımanında Le
dl tren denen kadınla başbaşa kaldı
ğını söylememiş olsaydı, bu mektubu 
yırtıp atardı. Ve bir daha da bu me
seleyi düşünmezdi. 

Hiç şUphesiz ki, her beklr erkeğin 
bir takım kadın tanıdıkları olablllr-

BUGON KALKACAK VAPURLAR 
((Güneysu - 16 da Karadenlze), (Ular 

- 9.30 da bmite), (Trak - 8.30 da Mu
danyaya), (Sus -16 da Mudanyaya) (Ko
caeli - 9 da lmroza), (İzmir - 11 de iz. 
mire) kalkacaktır. 

GELECEK VAPURLAR 
(Sus -11.35 de Mudanyadan), (Trak-

20.0S de Mudanyadan), (Kemal - 8 de Ay
valıktan), (Konya - 18 de lzmirden) ıe
lecektir. 
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İ HAYAT MI BU! 
i Roman 
1 o-a. Rasim 
1 

us 
Kitap halinde pim. 

Fiaı 30 kuroı 
Tem yeri: Ankara cadd. VAKiT 

Yarda, V AK.tT Kitape9'. 
_______________________ ..;. ______ . 

df. Fakat bu mektup Granstonun, Le- p••ı•••••••••••
di tren denen kadına zannedildiğin- Dr. Necaeddin Atasagun 
den de daha dUşkUn ve bağlı oldu
ğunu gösteriyordu. 
.. Evet, her halde Granston çok iyi 
bir aktördU, mükemmel rol oynayor
du. Zira, kendlslle beraber geçirdiği 
akşamlarda, o kadar ksursuz bir 

Sabahlan 8,30 a kadar ve akpm. 
lan 17 ,20 de Lileli Tayyare Apr. 
2 nci daire No. 17. Okuyucuları-

mızdan para almaz. Tel: 23953 

• 
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iki m iyon al ın 
\'azan : Nıyazı Ahmet 

Osmanlı tarihinde padişahla vezl. 
rlnin daha çok menfaatle biribirle
rine bağlandıklarını görürüz. Bunun 
QC>k enteresan misalleri vardır. SaCL 
ra.zamlar, edindikleri serveti avuç a. 
vuç padişahın önüne serperler, bu su. 
reUe mevkilerini de gittikçe kuvvet
lendirirlerdi. 

Burada. gene Sulta.na.hmet meyda. 
mndaki lbrahim paşa sarayında ge.. 
çen tarihi bir hadiseyi kaydedeceğim: 

Sadrazam İbrahim Pa§a Arabıstan 
seferinden dönmüştü. Padişah bu se. 
fer dolayısile §U hediyeleri aldı. Altın
dan bir taht, kabı murassa iki Kuran, 
Uç kılıç. üç İran hançeri, Uç İran bı. 
çağı, Uç miğfer, 79 parça altından mü.. 
rekkep bir takım, 29 parça kadife, 
dokuz parşa kumaş, 109 parça Fran 
sız sateni, 109 parça diğer memleket. 
Jer satcni. bin tane kavuk yapmağa 
mahsus muslin, iki yük ala ve yüz beş 
yilk adi ipek, yüz beyaz delikanlı. on 
yedi zenci hadım, on beş cins ve ye
di beyaz, altmış yedi Arap atı, ki do. 
kuzunun eğerleri ve silfilıları altınla 

UslU idi. Bunlardan daha bir çok al. 
tın hediyeler vardı ve hepsinin kıy. 
meti iki milyon altın tahmin ediliyor
du. 
Padişah, bu hediyeleri aldıktan son 

ra esasen kızını İbrahim paşaya ver. 
meği kararlaştırmış olduğu için dü.. 
ğün hazırlıklarına başlandı. Kaptan 
Kılıçali paşa sağdıç tayin olunmuş. 
tu. Geline elli bin altın kıymetinde 
hediye verildi. Devlet ekabirine üç bin 
hil'at dağıtıldı. Dört gi1n bUtUn üme
raya ziyafetler verildi ve şimdiki ha. 
pisane binasının yerinde olduğu iddia 
edilen İbrahim paşa sarayında eğlen. 
celer tertip edildi. 

Gelin saraydan alınarak bUyUk bir 
alayla İbrahim paşa. sarayına getl. 
rildf. Alayın önünde on ikişer zira u
zunluğunda süslü iki ağaç vardı. SacL 
razam güzel bir at üstünde gelini ta.. 
kip ediyordu. Gelin kırmm atlastan 
bir cibinlik içinde idi. 

Barutgücü salıa;mda bu hafta 
yapılacak oıaçlar 

1 - Barutgilcil - Alemdar G. bir. 
liği A takımlan saat 16 da. 

2 - BarutgilcU - Alemdar G. bir-
liği B takımlan saat 14 te. • 

3 - Barutgücü - Alemdar G. bır. 
4 - Atletizm se!rmeleri saat 9 da. 

liği G. takımlan saat 12 de. 

Profesör Fili pin kansını tarurdnn
Beni hazan Fransız şairlerinden konu
pbilmek için çaya davet ederdi. Btı 
kadıncağız, sanatkar ge!rintnek heve. 
aipde bir mahlUktu. Şür, musiki, re. 
alın hakkında old.ı'k!ra zevki de vardı. 
FeUl.ket gu ki, Amerika gençliğinin, 
"Hemingvay,, , ''Picasso,, (Stravvins.. 
ley) den başka sanatkar tanmıadıkla.. 
n bir devirde, o, kendi çocukluğu 

samanının şahsiyetlerine bağlı i.di. 
iBu bağHığı, kıyafetine kadar sindir. 
mişti. 

Onun Vestmutta bir salona devana. 
aı gibi giri§i - çünkü bu kadm, Lu. 
vrdaki "Melpamt>ne., çapmda koca. 
man bir§:!'/•Ü - dudaklarda uçucu. 
eutilmsemeler uvandmrdı. 

O, bununla da kalmaz "Rafael,, in 
tablolanndaki kahramanlar gibi giyi. 
ııir. Tasvir edilmez bir inşat ile "Fran. 
coi!: Coppec,, den, "Sully Prudhome,, 
dan yahut ''Longfellovv,, dan man. 
zum parçalar okurdu. Bazan fakült~ 
profcsörlerilc kanlannı evine toplar, 
onlara kendi yazdıklarını dinletir ve 
bütün bunlan aa methedilmek, alkış.. 

lanmak i!rin yapardı. Universitede ge. 
çen yirmi be§ senelik bir ömür parça. 
smm ona bu hakkı verdiğine kanL 
di. 

Buraya geldiğim zaman, bu hadise. 
tere dair bana bir fıkra anlatmışlardı, 
ki epey dokunaklı bir hikayedir. "V est.. 

GOnOn m e s e leleri • 

zam rnedile n iki kuruş halkın 
derdini ha ledebildi m·? 

Et fiyatlan kilo başma 2 kuruı 
yükseldi. Belediye narh komisyonu, 
bu kararına ••§ehirde kıvırcık koyunu 
bulunmadığı için bu et narhsız, ser. 
bcst olarak satılacaktır,, gibi bir hU.. 
kilin ilave etmiştir. 

Kimbilir ne zamandanbcri "lavtt
cı'k,, ismi altında en yübek fiyata 
satılan etlerin kıvırcık olmadığını :ni. 
hayet narh komisyonu da anlamı§. 

Hal böyle iken, hemen bütün ka
saplarda "kzvtrcık,, ibaresi yazılı lev. 
hacıklann etler üzerinde aallandığını 

görürsün Uz. 
Komisyon et fiyatlannı, §U sebepten 

dolayı arttırmıştır: 

"Tesbit edilen narha rağmen celep. 
ler, kasaplara eti kiloda kırk para ve. 
yahut da hiç kar bırakmadan satıyor. 
tar. Zavallı kasaplar göz göre göre 
ziyan ediyor.,, 

Ccleplere sorarsanız, boyunlannı bU
kerek §U cevabı yapıştmyorlar: 

"Getirttiğimiz koyunlar bize de pa. 
halıya mal oluyor. Sermayesinden aşa. 
ğı mı verelim? Bu işi narh komisyonu 
halletmeli, biz ne yapabiliriz ki?.,, 

Dedikleri de oldu, kasapların halka 
et satmak hususunda gösterdikleri 
türlü maharet fiyatların çıkmasile ne. 
ticelcndi. • 

• • • 
Et almak, bugün için başlrbaşrna 

bir ihtisas meselesi halini almış bu. 
lunuyor. Eğer etten anlamıyorsanız, 

aldanacağmız yüzde yiizdür. Ho§, an. 
layanlar ne yapabiliyor ki. Fiyatlara 
yapılan zammı, kasaplar gene de az gö. 
rüyorlar. Eğer eti alan kadınsa, iste
diği tarafı kesmeden evvel §Öyle söy. 
Iendiğini işitirsiniz: 

- O taraftan iki kilodan u kes. 
mem, hem kilo başma yedi kuruJ faz. 
la alırım. 

- Canrm, ben tek baırmayım. Yaz 
gilnU iki kilo et alıp kokutaynn mı? 

Yamn kilo kes işte f Hem neden fu. 
la istiyorsun, narh var. 

- Nereden istersem oradan kese. 
yim, yarım kilo veririm; yoksa oL 
mazt 

Kadıncağız hangi kasaba git~ ay
ni cevapla karşılaşacağı için, kasabın 
canı istediği taraftan eti alıy.cr. Ama, 
bunun i!rinde sığır, keçi ve kimbilir 
daha ne eti karışıktır. Orası bahtına 
kalmış bir iş. 

Müşteri, üstü başı hallice - yani 
üç beş kuruş i!rin iki saat çene yorup 
mesele çıkarmıyacak takımdan - olur. 
sa, dert yanıyorlar: 

- Vallahi beyim zarar ediyoruz. 
Bakm şu faturalara; daha bir ay de~ 

vam edene dilkk!ru kapatacağız. O. 
nun için sizden üç bet kurut fazla a.. 
lıyoruz. Buna mukabil etin en iyi ta. 
rafından vereceğim.. 

Bu ağızlan, daha martta, narh ye
ni konulduğu zaman duymuştuk. Bu
güne kadar, elhamdülillah hi!rbir ka. 
sap dükkB.nırun kapandığı görülmedi. 
Artık, zarar edip etmediklerini vanıı 

hesap eyleyin.. 
Birçok kasaplar da, daim! mllşterl.. 

terine, eti diledikleri fiyattan sattı:kla.. 

n ixin aradabir çıkan alıctlan "ot yok., 
cevabile çeviriyorlar. 

Dükkana, et almak için bir çocuk 
göndermiye görün f Elinde bir yığın ke. 
mik ve 6inirle .dönüyor. Paketi hiddet. 
le elinize alıp dükkana damhyorsu. 
nuz. Cevap hazırdır: 

- Bunları satmayıp da atalım mı? 
Zaten kazandığumı: yok. Bu para~ 

bu kadar et olur. Beğenmiyorsanız bı
rakın. 

Geçende bir kasaptan et alıyordum. 

A~ırln~ı kadar 
aıtın edlyoi' 

Kendi ağırlığı 1w.ilar altın t-ıymefüı. 
M bir oyuncu. Bu geng lngilterenin 
Voolverhampton takımının gözbebeği 
Bryn Jons' dir. ArsenaZ takımı bu oyun 
cuyu kendi ekibine alabı1mek için tam 
V,,000 lngiliz lirası oormeğe razı ol
muş fakat Bryn Junu klübünden ay. 
nlmamak için kendi ağırlığından faz. 
ki tutan bu parayı f'eddetmek'te tered-
düt etmemiştir. 

Resmimiz bu geng otJUncuyu, en 80.n 

mıtrenmanlanndan birinde göstermek. 'i 
tedir. 

Yaılıca bir kadın da mUıteriler arasm. 
daydı ve kestirdiği yağsız et parçası. 
nı kıydırıyordu. Ameliye bitti, kasap 
kıyına.dan evvel tarttığı eti bir kere 
daha teraziye koydu, et bu sefer da. 
ha ağırdı. Bu hareketi, hile olmadığı. 
m göstermek için yapmı§ olmasına 
rağmen, etin daha ağır gelmesi üzerine 
paketi sarmağa başlarken de: 

- Bakın, dedi. Fazla fazla veriyo. 
biru kuanr gibi oldu ve aıntarak 
nım. 

Kadıncağız, kendiliğinden peyda o
lan bu fazlalıktan kuşkulanınca sanlı 
paketi a!rtı. İçinde bir dirhem yağ bu
lunmaması için dikkatle kestirdiği etin 
kıymasında bir süril yağ ve rengin. 
den başka bir hayvana ait okluğu an. 
!aşılan kıyma vardI. Tabii i!reride kt. 
zılca kıyamet koptu ve müşteriler kaç. 

tL 

• • • 
Marttan sonra peyda olan bu hal. 

ler, acaba kasapların iddiası ve!rhile za.. 
rar edildiğinden mi çıkıyor? Ycksa 
karları azaldı da ondan mı? 

Belki kasapların da haklı olduktan 
noktalar var. Fa'kat herhalde halle da 
haklı. Narh komisyonunun koyduğu 

2 kurut fark, bugiln i!rin birçok yerler
de neticeyi değiştimıiı değildir. Bunu 
herhalde <inlemek lazım. 

Istanbulluları kanşık et yemekten 
kurtaracak çarelerden biri de, kasap. 
tarın bir nevi et satmasıdır. Bazı -ri.. 
layet belediyelerin.de tatbik edilen bu 
usulden çok iyi neticeler alınmıştır. 

öküz, manda, dana eti satan kasap
lar, keçi satanlar ve koyun kasaptan 
ayn olursa, bir süril karışık et ye. 
mektcn- hiç olmazsa kısmen - kur. 
tutunmuş olur ve bu arada tesadüf et
tiğimiz "nallı kuzu,, hikıyeleri de a-
zalır. A. N. 

Son yağmurları n 

zararları 
Ankara, :.!J (Telef onla) - Buraya 

gelen haberlere göre, son yağan yağ. 
murlardan Urlada 20 bin lira değe.. 
rinde 2000 çuval razaki, üzümle 80 
bin lira değerinde 120 bin kilo tütün 
zarar görmüştür. Yozgadın Şefaatli 
nahiyesindeki seylap hakkında gelen 
malftmata göre de Nahiyenin Paşa. 
Kızılyar, Sorgun kaza.sının Peynirye. 
mez ve Caferli köylerinde 33300 kilo 
buğday, 8 bin kilo arpa, 30 bin kilo 
saman. 75 davar, 23 kuzu, beş eşek, 
7 inek, 4 öküz, 2 at, 31 bağ evi, 350 
dekar bağ ve bahçe, 10 kağnı 300 a. 
det kesilmi§ ağacı seller göturmüş. 
tür. 

Düşünceleri Okuqaq. ·Makine 
- . 

Yazan: Andre Moruva 
mut,, üniversitesi talebesinden, parlak 
zekalı ve !si ruhlu bir genç. tahsilini 
bitirdikten sonra, tutulan bir romancı 
olmuş. Eserlerinden birisinin kahra. 
manına ''Mistere Filip,, in karakterini, 
iç ve dı§ şekillerini vererek ona çok 
benzeyen bir §Shsiyct çizmiı. 

Universite ualanndan ilk olarak 
bu kitabı okuyan zat, pyet eser, "Mis
tcrs Filip,, in eline geçerse, i!rindeki 
zalim metinlerden ötürü zavallı kadı. 
nm duyacağı ıztırabı acnnadan dU.. 

ıünmemiı. 
Bu zat, hemen bUtUn fakülte arka.. 

daşlarını aef erber ederek ''Filip,. in 
rastlayabileceği yerlerden kitaptan kat 
dırmışlar. ehirdeki kitapçı.da bu eser. 
den ne kadar varsa, hepsi sabn alrn. 
mış. Universite kUtüpbanesindeki niis. 
ha da, romandan bahseden tenkitleri 
muhtevi mecmualar gibi daima ba§ka
lannda okunuyor gözüküy~du. 

Her türlil fena t esadüfleri kar§ılaya 
bilmek için, bütün fakültedekiler, on. 
dan asla bahsetmemeğe and içmişler. 
eli. Bu n:ı2.mvralar okadar muvaffa.. 

byetale bapnldı, ki Dizim buraya gel. 
diğimiz zaman, yani eserin çıktığından 
aşağı yukan on sene aonra, Misterı 

Filip, kendi öz karikatürünü tekrarla.-

dığrnın farkında olmayarak, hila. .. Ra. 
fa.el,, çağındaki kıyafetlere girmekte 
ve "Solli Prodom,, un tiirlerini oku.. 
makta idi. 

Ben: 
- işin i!rine biraz; masal mübal~ 

ğası kanşmı§ olacak! dedim; çünktl 
Misters Filipin kültürü biraz eskidir, 
fakat saçma değildir. Sonra o kadar 
iyi bir kadın ki ..•• 

- Evet, haklısınız azizim Dümulen, 
ama, insaf sız bir rakibin bu kü!rük 
kusurlardan ne yaman surette istifade 
edebileceğini bele bir düşünün ••• 

Onun dünyanın en iyi insanı oldu. 
ğunu hep biliri.z. Ve "Lakcviyev,, tah. 

tına çrkmca herkes tarafından sevile.. 
rek aayılacağma inanıyoruz... Fakat 

''Tröst,, erkanını bunun aksine inan.. 
dırmak da hayli kolaydır. Çünkü on
ların bilgileri hem çok e'ksik, hem de 

Çeviren: H. S. U. 
zek5.lannın cinsi V c;stmuttakilerden 
bambaşkadır. Sonra .... 

Bu sırada Misters Hikeyin oda hiz;. 

met!risi kapıyı açtı ve-: 

- Profesör Vindbag geldi efen. 
dimi 

Dedi. 

Ev sahibinden izin isteyerek kalktrm. 
Dehlizleri geçerken, yeni ziyaretçinin 
kuvvetli gövdesi ve eski Romalılan 

andıran yü.ıile ka11ılaştmı. 

ON iKiNCi BöLU.\t 
Tuzağa karıı tuzak 

Bu nevi şahsa münhasır pedagogun. 
Hikeye tnisafirliğe geldiğini görünce. 

herhangi bir bahane ile fizikçinin o.. 
nu davet ettiğini ve bu davetin de 

dilşilncelerini okumak için kurulmu§ 
bir tuzak olduğunu sezmekte gecik.. 

medim. Çilnkil biraz evvel, Hikey. bu 
Vindbag denilen adamdan uzun uza. 
dıya bahsetmişti 

Ertesi~ onlara uğrayıp da, 

ilahi baba 
·ndel araz1sın1o af il· 
nuısını leklı ediyor 

Amerika.nm meşhur bir "118.b.1 
bası,, vardır. Bütün Amerikalı zenci. 
leriıı peygamber, hatta Allah tanıdık· 
lan bu zenci bugün Avrupa l5ine de 
karışıyor: 

1Iaiıi baba Hitlere, İngiliz Başvekili 
Çemberlayn'a, Fransız Ba&veklli Da.. 
!ad.iyeye, Amerikan Cümhurreisi Rur.. 
velte birer telgraf gönderml6; Zenci· 
!erin peygamberi bunda, Çekoslovak.. 
ya meselesinin nasıl halledlleoeğinl 
söylilyormuş. 

Nevyorktan Fransız gazetelerine bil 
dirilen bu telgrafta Iıruıt baba §()yle 
demektedir: 

"Çekos1.ovaJcya.dan '8tenen maziyi 
niçin Almanlara p<ıra muJınbifüıde 
teldi/ etmiyorsunuzt MaMmki 8üdet. 
'Zer Almanyaya ilhak olunmak f.stiyot· 
'laT, bunun için para versinler. Bu U8Ul 
ittiha.z olunursa bütün harplerin önü.o 
ne geçilebCZir.,. 

A.merikadaki ttııcl peygamberin L 

razl satın almak hususundaki heves! 
düşünülürse bunun o dUşUnceden doğ
mua bir fikir olduğu kabul edilebilir. 
ÇUnkU 118.bt baba Amerikanm birçok 
yerlerinde kendi pa.ra.sı ile arazi almıu 
oralan Amerikadald zenciler için 
''cennet,, haline ge~. Buralarda 
zenciler istedikleri gibi yaşamakta ve 
Amerikalılarm linç kanunu gibi bazı 
Metlerinden kendilerini masun bulun 
durmaktadır. 

Bu yaz na.ııı baba Ha.ydpark clva. 
rmda tam Ruzveltin köşkUnUn yanıba
şmda bir arazi almış ve burasmı d 
''cennet., yapmıştır. Ruzveltle mııd 
peygamberinin kapı karşı kom§U ol. 
malan Amerikalıları bir hayli meşgul 
etmi§tir . .. 

Lokomotifte bir atliır 
Londra ile Birmingam uasmdald 

demiryolunun yiizilncil yüdönllmll mn. 
nasebctile yüz ıene evvelki lokomotif 
tekrar yol Uzcrine 'konulmuı ve bU: 
asır önceki gibi itletilmiıtir. 

Bu merasimde ~çiler de, makinist d4 
yilz sene evvelki kıyafette giyiruni19 
ter, hattA vagonlara eski kryaf etle 
birkaç yolcu da konulmuıturt 

"Lion,, ( A!Ian) ismindeki bu loko. 
motiften eonra ayni hatta bir de en. 
iyi lokomotif konulmuştur. "Gluçe 
ter dilşesi,, ismi verilmiş olan bu lo. 
komotif de ötekinin bir saatte gittiği 
yere on dakikada varmqtır. 

Londra • Bimıingam hattmm yilztın. 
cU yıldönilmU mUnasebctile bir de 
sergi açılmr§tır. Sergide yUz am zar
fında şimendiferciliğin ne gı"bi terak. 
ki geçirdiği gösterilmektedir. 

~lLDRUN'a Yazıhnız 
aılbor=oe Yazdırmız 

kan kocanm her ikisini de çok heye. 
canlı bir halde bulunca, tahminimde 
yanılmadığımı anladım. 

Beni görür görmez, Hikey: 
- Hah l dedi; işte dört gözle bek.. 

lediğimiz adam geldi... Azizim Dü.. 
mulen, Jerzotla Gerturde ben gayet 
mühim bir mesek üzerinde anlapnu. 
yoruz ... Uzlapmadığımız dava. mct
hur bir "Vindbag,, a dairdir .. Dün ak. 
tam çıkarken ona rastlamqtmu.. EL 
bette onun davet edili§indeki sebebi 
de ke§f etmişsiniz.dir ... Kanınla ben tek 
bir elli insanlar olduğumuz ve ve 102 
mesele hakkında birimiz müsbct. bi 
rimiz menfi rey verdiğimiz için, bir 
tUrlil işin içinden çıkamıyoruz. Sizin 
reyinizle dava halledilecek. 

- Davetin sebebini tahmin ediyo. 
rum fakat ... 

- Mb"'k:emmelt. §U Fran11zla.r hay. 
ran olunacak adamlardır vcsselim t .. 
Lep demeden leblebiyi hemen anlar. 
lar .•. Evet aziz prof«örü.m. bu 1efcı

psikoğraf madalyayı hakketti... Onun 
sayesinde bir dalavere tuza.ğnu ket
fettim. .. Kullandığım tabiyenin tcfcr. 
ruatile sizi yormıyacağmı... Gellıigilzel 
bir bahane ile Vindbagı aalonda bir 

çeyrek saat kadar yalnız bıraktım.. 

Tabit &Jetin tam menzili altmda. O. 
nun neler dü~ündilğü, ruhunun sesin! 
dinlemek ister misiniz? .. 



Çeklere 10 gftn 
mfthlet verildi 

(Oıt tarafı Birincide) 
yanın meıelenin aulhen halli huıuaun
da hiçbir tuJıhildo giremiyeceği de 
ayrıca taarib edilmittir. 

:Yeni Çekoslovak devletinin müstak.. 
bel hudutlan için Almanyanm hiç':rir 
taahhüde ciritmiyeceii de anlaıılmIJ. 

tır. 

Söylendiiine göre, Alman muhtıra
m, Çekoalovakyanın ahaliıi kısmen Al.. 
man ve kısmen Çek olan arazisi hak.. 
kında'ki tn~;ıliz • F .. ansrz p11nmm ban 
mühim noktalanıu tekrar etmekte· 
dir. Avrupa meselelerinin geniı bir 
pllnla halledilmesi meselesinin ild dev
let adamı araımda görüıülmediği an. 
laplmaktadır. 

tngilia baıvekillnden "büyük ve ce. 
•urane kararlar,, beklenmlı olmasma 

raimcn, Alman mabfelleri dUn'kU mü. 
Ukatm neticesinden memnun görUnmek 
edirler. Gelecek on gün sarfında Sil. 
det meselesinin ihtillta meydan ver
meden halledilip edilmtJ-eeetı anlapla. 
caktır. 

Bugtln cihana blk1m olan bulanık 
bava bu suretle hab edilmekte. 
dlr. 

TEXLIFLER KA Ti MAHtYETr'E 
Berlln, 24 (Havaı) - tyl haber a. 

lan Alman mahafilinde Alman teklif. 
!erinin kati mahiyette olduğu ve bun. 
1ann Almanya tarafından Praga yapı. 
Jaıı ıon bir eulh teklifi teWcki edilme-
11 ıtımıceleceii noktasında nrar edil
mektedir. 

Çe'kler, pyet Alman tekliflerini red. 
dedecek olurlaraa bütün neticelerin 
meıullyetinln kendilerine terettüp e. 
4eceği illve edilmektedir. 

PRAGA SON TEKLİF 
Pariı, 24 - Son aaatte Bn. Tabouia, 

Ceuvre gazetesinde 1öyle yazıyor: 
''Bitler ile yaptıiı ıon mUUkat es. 

nasında lnglllz bqvekilinin Alman 
devlet reiai ile Praga son bir teklifte 
bulunmafa karar verdiği Lon.dradan 
bildirilmektedir. 

Çek hUktUnetine SUdetlerle mC$kQn 

arazinin tahJrimıt sahasına dahil olm.L 
yan bir knmmı tahli7e etmeıi te'klif 
edilecektir. 

Bu kıamı, bu suretle memlekette 
'fthlm kargaplıklar ~xkmuının önUne 
geçilmek için, Alman ordusu tarafın. 

dan ıembolik bir ıekilde iteal edllo
eektir.,, 

Diğer cihetten Bn. Tabouiı, tu habe. 
il vermektedir: 

Hitler P'on Rtb'bentropa ıöyle de. 
mittir: 

•'tıtihkhıtar ellme geçmeden Çem. 
berlayn benim lmnmı alaımyaca'ktır. 

!•tedilim olduktan sonra imza edece. 
'ğlm metin hakkında bir karar verece .. 
'ifm.,. 

•'KAT'! AN GELlıllŞTIR!,, 

Paria, 2• CA.A.) - Benetiıı ÇekoL 
lovak ordusunun umumi seferberliğini 
Jllneden beyannamesi Çek, Macar, Ril 
t.m ve Slovak lisanlarında okunm111-
tar. Beyannamede askeri hizmete tAbi 
olaıılarm derhal ve en kısa bir zaman 
C1a m.Urettep mahallerine gitmeleri 
bydedllmektedir. Atlar, arabalar, o. 
tomobmer ve hususi tayyareler mil.la. 
4ere edllmlettr. Her türlU sivil hava 
ukllya.tı menedilmiştir. Askeri ha
berler tıb bir sansUre Ubi tutulmak. 
tadlr. 

ıtadyo ile ııeeredllen beyanname L 
ptldakl cttmıe ne bitmektedir: 

*Vat""4a§lar, Aut1 an gelmf§tır. Mu 
mffaktget 1ı•keıfn glJsterece~ f aa. 
Ji}'fJte ba{ihtltr. Berka bfıtfln Tcuooetı
ı. Mflftll 1Hnlet etnıelfdlr. Ouur w 
aadtk olunuı. Gtı'!/MYlb adalet w Jı.ilr. 
"'1ld f9ın m.Ucadele etmekffr. Ytl§GBm 
(}e'koaJotXi/cga!,, 

HENLAYN'IN BEYANN~t 
Berll, 24 (A.A.) - SUdet Alma.nJa. 

rma hitaben neerettift bir beyaımame 
de Benlayn, Prağ hWdmıetlniıı aefer
berlik :vapmık hUIU8Ullda verdijt ka. 
rara ftlıu ederek acUmle ,ayle de. 
mektecllr: 

''Hiçbir Alman bu leferberllk emri· 
ne itaat etmiyecektlr. Hiçbir Alınan, 
AJmanı Jwıvı, hiçbir Macar, llacan. 
~ h!çblr Polonyalı 'Polonyalıya 
brp lfWı bll~. Ye.km.. 
da lll"belt olaeaklmJz.,, 

ALMANYANIN TEKLİFLERİ 
BlLDlRtLDl 

Godesberg, 24 (A.A.) - Havaa A· 
jansmm muhabhi bildiriyor: 

Otele döndllğtl zaman Çemberlayn, 
deml§tlr ki: 

''Vaziyetin Umitalz oldufunu aöylL 
yecek değilim. Çekoslovak htlldhnetl. 
ne yeni teklifler yapılmıftır.,, 

Hitler, esas olarak İngilterenln IU· 

retl tesviye formWilııil kabul etmedifl 
için, İngiliz mahfellerinde, Çemberlay. 

nm Almanlarm teklifini Prag'a bildir· 
meyi kabul ettiği aöylenmekt.edir. Bu 
teklifte Almanya hiçbir teahhllde gir. 
meden çok daha geniı bir mmtakanm 
daha bilyük bir silratle kendisine ter· 
kedilmesini istemektedir. Bu teklifler, 
gece Pariae ve diğer hlUdUnet m.erkeL 
lerine bildirilmittlr. 

"KATİL SIROVl,, 
Bertin, 24 - Havaa: 
Völkiıcher Beobachter gueteai, tık 

1ayfumda Çekoslovakya Blf\Teldlinin 
btlyilk bir karikatilrllııil netretmekte 
ve altına •'Moskovanm adamı katil 
Sirovi,, ibaresini yazmaktadır. 

Potemkin'in Polonya maeJahatgll
zan neminde yaptığı tetebbUs Alman 
matbuatmı bilyilk bir eııdipye dütUr. 
müştür. 

Matbuat, Sovyetler Birliğinin bu ha 
reketinden infialle bahsetmektedir. 

MUHTIRA. TETKİK OLUNUYOR 
Prag H (A. A. Cekoslovak mat

buat bllro•unun yan resmt tebliğin
de, halk Hftler- Çemberlayn mOll
katı münasebetiyle ortaya çıkabile
cek her turıtı faraziye ve ıergtlzeftcl 
kombinezonlara kartı ihtiyatlı d&T
ranmaya davet edilmektedir. 

Teblillnde diyor ki: 
Alman muhtıraeı bu aktam Cek htı

k6metlne verUecektlr. A.Vl'tıp& bantı
nın mevıuubahlt oldutunu mMrik 
olan bu htı"met muhtrtayı ltl'lla ile 
tetkik edecektir. 

MussoJninin 
nutku 

(Oat tarafı Birincid~) 
Belluno, 2' (A.A.) - B. Jıluasolini 

mühim bir kalabalık ötri1nde 1&1.t 17 de 
söyledifi nutukta ezcUınle demlftb" Jd: 

BUtUn devirlerde Jayme~inf lsbat et 
m1f olan eski ve goll: klymetll bir 
D'ka mensup bulunuyonunuz. Buna 
blııaen tamamen f qist olmak için en 
iyi vaziyettuinl& Zira faolzm daim& 
vazife, feda.karlık hS.ıl ve tehJlkeyi 
iltlhfaf demektir. Alplarm ötealııde 
lılJI. •ki l4eolojllere bajlı olan muha 
smı1anmız blzl tammıyorlar ve tehlike 
ll oJamıyacak.kdar alalam:brlar. BmıJar 
en az Mrtt.e bir uırlık pride olduk
larım t.b&t etmlktedlrler. Bu 4örtt.e 
bir asır zarfında Itaıya dört harpte 
tecrilbe gördü. Bu, 1ebepledir ki mU. 
takbel harpleri de kaza.nacağız. 

Ve yine bu eebepledlr kl, Qe. 
nevrede elU 1Jd cSevlet CekOllo. 
vakyanm ıimdlkl Cumhur bqk&. 
nmm relallfinde ttaıyaya Jwotı Meri 
tedbirler kararlqtırmak üzere toplan 
dığı va.kit, İtalyan milletinin mu7.aff e 
riyet ve cesaretinden bir filphe etme
dim. Oza.man ıu ild gülünç şık oıt&<'a 
dönüyordu: 

Tereyağı veyahut t.op. Biz topu in. 
tihap ettik, fa.kat. lyt yapıhmş top. 
lan. İyi su verilmlı çelik, arkasmda 
aynı madenden f.Manlar ~masa hiçbir 
işe yaramaz. Bu insanlar mevcuttur. 
Alplardan Adalara, çöllere kadar bu 
hıM.nlar daima muharebeye humbr
lar. 

Sovyet - Cek 
(Bq tarafı birincide) 

Sovyet hUt6metı Cekoslovakyaya 
karşı her tUrltı taahhütten Azade bu
lunuyor. Bu takdirde Sovyet htıkii
meU Çeko11lovak7a1a ancak kendisi· 
nln gönül nzaslyle Terece fi bf r ka
rarla nya Mllletler Cemiyetinin bir 
karartyle yardım edeblltr. Hiç klm
M ondan bu 7ardımı lıte,-emez. llıa
ıen Çekoılovat,-a hUk6metı de Jalnıı 
bundan dolayı defll, fakat ameli ml
lAhaıalarla bizim 1ardımımııı Fran
sız yardunmdan a711 olarak lıteme
mlttlr." 

(Uıt tanıfı 1 incide) '. 
kamala UftlUl münevver bir Mnırlı 
bayana yaklaıtım; sordum: 

- Affedersiniz. Bu, herhalde Ra· 
ıtltdn arayı ol• gerek. 

Şakrak, ahenkli ve tatlı bir H91e 
ceftp verdi: 

- Hayır efendim. .• Bu bina UnL. 
venite Sen Mark'dır. 

- Milliyetperver Mwnn takende. 
riyede bir ilniveniteye Sen Mark adı 
vermeıini tuhaf bulmuyor muıunuz? 

- Bu Univerıiteyi biz açmadık ki 
adından mes'OJ olalım. Sen Mark hu.. 
ıuıt bir hıristiyan milesscacaidir. 

- Hakiki !tfısrrhlar da buraya ço. 
cuklannı gönderirler tni? 

- Tabii. Daha doğrusu yalım bi
.dmldler g8nderirler. Zfra yabancı ko. 
lonllerin çoculdan yüksek tahsillerini 
hemen daima memleketlerinde cörUr
ler. 

As ıonra Ramleden bindiğim eJek.. 
tri1dl tren, Kornitln birbirinden güzel 
evleri arasmdaıı yıldırım pbl geçerek 
beni Bukleye götitrllrken Sen Markm 
muazzam gövdesi ve kubbesi bir da. 
ha cCSzilme çarptı. O ı:aınan da; 

- Bu, Mıaırlı mllllyetperverin bil. 
yUk kibuatarmdan biri olsa gerek. .• 
.. diye dUtUndflm .. eğer yeni Mısır 
bu nevi kUltUr mUeueaeleriııe bir 
harp açmaml§la bayle bir !ıarbin mut
laka mukadder oldufuna inanmak il. 
zımdır. 

• • • 
Bukleye vannca ne maarif nezare

tini bulmakta gUçlük çektim, ne de 
maatif num ile konutmaJrta. Mıııınn, 
bilyli'k bir münevver olan maarif nuı .. 
n s. E. Mehmet Hilleylıı Heykel Pa. 
ta ile maiyed bqveklletle hariciyeye 
tahaiı edllmlt olan maTl boyalı JdSfke 
bitl1Uc Uç kath bir blnanm birkaç 
odunu ltpl ediyorlar. Aynl dairede 
maliye nearetl ile diler bir iki neza. 
retin bllrolanm bu1m&k da mUmkiln. 

Huıud kalım mU4Grll Numan Bey, 
bana bir kahve ikram ettl'kten aonra, 
llartmu k....._ 11Sttlr0nce nUll' be .. 
ni bir dakika bıldetmedtn kabul et.. 
mek neı:aketinl ıöıterdl. Ve mau.aı. 

nın yambapndaJd bir koltulu lpret 
ederken; 

- Yanılmıyorum tanıpcağız ıaU
ba. ••• dedi .. 

- Ev~t eksellns... - dedim • 
1927 do Mı11nn en ciddt gazetesi o. 
lan E11iyaaamn bapuharriri Mehmet 
Hilıeyin Heykel Beye gU.ıidc arkada
pm müellif Omer Rıza tarafından ta. 
nııtınldıinm naııl unutabilirim? 

Gazlerilı bir renkte bir kravatı var. 
c!ı. Zaman Açlarını da krrlaıtırarak 
ayni renge boyamakla hakikaten bU. 
yillc bir aan'at ıöstermJıti. 1927 nin 
Heykel Beyi ile 1938 ln Heykel Pap.. 
ıı arasmdaki fark hiç de pap.run aley
hinde cözilkmüyordu. ikram ettiği d.. 
ıuayı ,.kar yakmaz 10rdum: 

- Yeni M1111"1n kültür ısiyueti hale. 
Jaaa. ı..ı tmftıı .-mklnls? 

- Memleketteki biltiln JdlltUr mU. 
e11nelerlnl devlet kontrolu altma at. 
mü, ıUphı.U, en tabU he4eflmls ola.. 
ra'Jr 161tırilebillr. Fakat bU hedefe a.. 
ni bir inlallp ile varmak niyetin.de de
ğiliz. KapltUlAıyonlann ilgası bu ar. 
zumuza bizi tabit bir seyirle ulattırL 
c:aktır. Farua ıbe bir misal söyliye. 
yim. Biıde düne kadar bir çok genç.. 
ler, Kahire ve takenderiyedeki yaban.. 
er Univenitelerde hukuk tahsil eder • 
terdi. Simdi, vatan.daılann btkirnllk, 
avukatlık, hukuk mUpvlrlili ıibl mes
leklere intisap edebtlımleri için m1ltf 
mekteplerden diplomah .olmalan kaydı. 
nı koyduk. Bunun derhal tesiri giSrül. 
dG. Alacaktan df plomalann bayatta 
hiçbir faydası olmayacapru anlayan 
gençler yabancı mektepleri derhal ter. 
kettiler. Ve ne oldu bilir misiniz? Mı. 
ıınn en bilyUk yabancı ktUtUr mllea.. 
ıeaelerl bize birer birer mtlracaat edip 
.. devletle ltblrlilf yapına.la, kontrolu.. 
muz altında çabpıafa huıt bulunduk
lanru,, bildirdiler. Bunun ne mUhlm bir 
netice oldufunu izah etmek tgln ıi. 
ze ıunu Baylemellylm: Dilne kadar 
m bu mUeBHHlere "gelinis beraber 
çabfetım, programlamuıda ıu deJt. 
tlkllklcrl yapmıs, blıe f&7dalı olu. 
nus,, derdik •• derdimin bir tiirlU elin. 
Jttemeıdlk. 

Halayda al kanunu 
neşredildi 

Yüzlerce mahkum şenlik gapıgor 
Alltak7a, 2' (A.A.) - Htlk6met 

"Muvakkat af ve tecil kanunu" nu 
neşretmiş ve tatbike başlamıştır. Bu 
kanundan istifade edenler aerbeet bı
rakılmışlardır. Bu mtınaeebetle tah
liye meraılml yapılmıf, adliye veklll 
Cemil Yurtman Antakya haplıhane
tılnde kanunu ızah eden bir nutuk 
söylemiştir. Af ve tecilden yüzlerce 
mahk6m istifade etmı,, · eenllkler 
yapmışlardır. 

Kanunun metni şudur: 
ı - Hatay millet mecllstnln te· 

şekkül tarihi olan 2-9-938 tarihine 
kadar umumi ve husust kanun ve 
kararnamelerde yazılı kabahat efa
Unden maznun ve mahkiim olanlar 
affedllmlştlr. 

2 - Zimmet ve lhtllA.ı n a.dam Hl· 
dtlrmek ctırmUyle ahzı gaslp ve neh
bu garet ve adabı umumiye aleyhine 
işlenen cnrUmler mUstena olmak U· 
zere cunha ve cinayet efallnden maz
nun ve mUttehem veya mahk6m o
lanlar affedllmlttlr. 

3 - lklııcl maddede llkredllen a
dam Hldtırmek ctırmilyle ahıu culp 
'H nehbu garet ve adabı umumiye a
leyhine ltledlll cllrtımlerden maz
nun ve mtıttehem olanlar hakkında
ki takibat T• ctırtımlerden mahktm 1 
olanlar hakkındaki htıkmtııı infazı 

tecll edilml9tlr. 
.ı - 1JçUnc'1 mad~ ahkl.mınduı 

_ Mıtırda küçüklü bGyüldü ae ka.. 
dar ıy.hencı kültür ıniieSMMIİ vardır1 

- Sayı11nı tam olarak bilemiyorum. 
Fakat Uç yllsden fuladır sanının. Du. 
runuı:, timdi tam ra'Jwmnr 5ğreniriı:. 

Telefonu aldı. Huauıt kalem mUdil· 
rllne emretti t 

.._ lıtatiıtlk ıefinden, yabancı mek.. 
teplerin sayı1mı öğreniniz.,, 

Sonra bana dCSnerek c 
- Bu mektepler lçln tek kurtuluı 

çareai vardır: Bizim iatediğimb yolda 
çahımak. Akıl taktirde talebnizlik 
bunlan birer birer ıeddedecektlr. 

- Ya.hancı mtlstepleıin prosrmnla. 
rmda naaıI bir delitiklik yapıhmıamı 
iıti7onunwı? 

- HUkfunetln en husu oldufu ci.. 
bet bunlann gençliğe inferiorite ( __ a. 
ıaiılık) telkin etmek huıuıundaki ga. 
rip itiyatlarına avdet eaememeterini te. 
mtndlr. Yabancı mektepler llıaırlı 
gençlere 6yle bir tarih obfurlır ~. 
bu tarih !tfııınn. 6.000 yıllık hayatın
da asla müstakil yapmak istidadı ae. 
ı:llemediğinl 18ylemektedir. 

Bu aırada huıuıt '&lem mUdilrU 
pUıkUlilnU sallayarak, gt"I renkll ve 
zarif desenli papyon kravatım cmrelte. 
rek odaya cirmlıtl. 

- öirendlnls mi? • dedi • 
- Evet ıknlanı. Yalianeı mektep. 

lerin aayııı 372 dir. 
Heykel Pqanm 18s'bebetderlnı bakı

yordum. Bit an evvel atıp 'bTr s.W 
ile ,ıpldayarı bu g&zter, birdenblrt sn 
enpretcıe 'kartılqnuı bir inl&ftlll iti
ni 1aran endlte Ue dumantanır glbl 
olmuılardı. H'afif bir sesle devam et.. 
ti: 

_ Siz 00 yabancı mekteplerden bir 
hayli aıkıntı çekmlılhıbdir. F.UC.t yaban 
c:ılar Türk milletine ula ınilU haysiyeti 
rencide eder bir çdır• ıaıteremenıiıler 
dlr. Sis daima milıtakil kaldığınız i. 
çln, millt haysiyet TUrkte daima çok 
yilkselc bir derecede bulunduiu için 
yabancılar TUrldyede bu tabiyeyi kul
lanamamıf]archr. Şimdi gençlerimize 
haJa"bti ölretmek yolunu tuttuk. On.. 
lara yabanc:ılarm yalanlanndan ve lfti.. 
ralanndan 11ynlmıt bir M11ır ıöıteri. 
yonu. Bu Mısır birçok asırlar tam 
iıtikW kurarak yapmıı ve medeniye
te bUyU'k hizmetler etmiı, muhteıem 
eterler yaratnuı bir Mııırdır. 

Ve ıWümsiyerek bahıe baıka mec • 
ra verdi: 

- Tıpkı muhtelit mahlcemelerdeld 
hlkimler gibi bu mektepleri de birer 
birer eksilteceğiz ve urunm milli ve 
müıtakil Mısır kWtürilne tam olaralc 
ulatmak bulm için çok gtıç olmaya. 
taktır. 

- Gençlik tefldlltlan lte'dnn+W 
ffldrleriaür ne.&? 

tıUfa4• edenler tecıı mtı44eU lçlll
de ayni neviden ve7a daha afır bir 
ctlrtım tıledlklerl takdirde hakların· 
dakl tectı karan kalcbrıhr Te eald Ye 
yeni ctlrtımlerden dolayı haklarında 
um11mı h'1k0mler dalreahıde takibat 
yapılır. Ve mahtfkm olanların eski 
mahk6mlyet1 mtıddetlerlnln ba1d1e-
1l lnfaz edilir. 

5 - Ctırmllnden mtıtenmt huJuı· 
ku tahılye ve tazminata mtıteaııtk 
davalar l9bu kanunun. tumulll dalre
ıtne gtrmeı. 

6 - İşbu kanunun icrasına adliye 
ve dahiliye vekilleri memurdur. 

YOKSllK MAHKJDlılE KURULDU 
Antakya. U (A..A..) - YUtsek 

mahkemenin tetklll hakkındaki ka
nun 7Uksek taıdlkten oıkmıt ve mah
keme eu tekilde kurulmuttur: 

Relı Avukat A1as1an, Ba9mUddel· 
umumi Cemli Bahadırlı, Azalıklara 

Hikmet Çbıoln. ve All Rıza, l.za mua
vinltklerlne Rasim Amık, Ahmet Sır
n, Sunl A.ttar, :Mehmet Cerep ta7ln 
edil mitlerdir. 

DlDVL'llT RJDtSt TJDTKtK 
S'llYAHATlNDll 

:Antakya, 2f (A.A..) - DeTJet ıtelıt 
Ekselanı Sökmen, fevkal&de murah· 
has Cevat Acıkaltn'la birlikte Orıd11 
ve Keıep'te bir tetkik rezıaı 7apmq. 
tardır • 

- Gençliği zekl ve beden balamın.. 
dan teı1dlltlandırmaia çok ebemmL 
yet vedyonıs. Spor 'klilpleri, müzik ce. 
mlyetlerl, Jdltilpbaneler, edebt cemiyet. 
ter ardarda teeMU. edl,or. 

- Ya yan albrl (ıı:::: ...,...m. 
taire) tetkilitlara ne ._,........., 

- Yabancı akidelere bu nevi tept. 
lltlar kurmak imUıu bizde verilemez. 
V erilmiı olanlar ortadan tamamile kal. 
dınlmıflardır. Gençlik bizde ıev'ketlQ 

hUJcUmdanmıı:a ba)'tllllıJnan- • eidıiı 
'kuvvetle birlepnif ve blrlepıMle bv. 
vet1enmlft.lr. 

- Mmrc1a ......... '°" tul 
bir propqande••n ol.laiancllın ....._ 
ıdilir. 811 doina ...tar? 

- Fikir .,. iktıat bayatla& bntDUf 
bir italyan yığını vardır. ltalya ile 
mUnasebatmm iyidir. Alrıveriı cdi. 
y.oruı:, kredi abyor. kNdl verlyorur. 
Fakat Mılırdaki ltalyanları burada 
bize çok yabancı bir ırk topluluğu ha. 
linde görmek cSolru olmaz. Mııırdaki 
ttalyanlar Mıttthlatrnıtlardır. • • • 

MUlllr.&t bir hayli unmrıtı, Papya 
veda ederken &8ılerinı bir da1la dikkat. 
le batmm. Bu 16ılerdı mlllt kWtUrll 
Jcuıtarmala aıınetmlt bir mllnener 
lflldıyordu. Sen Kuk UnlnnltMlnln 
ve bilmem ne kolednin ldlntllerinden 
Mmr gençliii.ne artık lnferiorlte nbt. 
ri saçılarnıyac:afm.a inanmaJıdır. !tfıaı. 
nn münevver bünyesinde muunm 
bir istıhale var. Mıarr haldkt, fUUr. 
lu ve menfaatini mildrik bir nuyona. 
lizme dolru yUrUyor. 

Niwnettin Nazif 

Türk vatandaşhOından 
çıkarllanlar 

Ankara, 2' (Telefoal•> - ilamı .. 
ketlmlzde, dlter bir devlet nam ve 
hesabına ve dost bir devlet aleyhine 
proparau4a ve lbtllll teıtllltı kur· 
mak ve 41ler bir devlet lelılııe lıtth• 
baratta bulunmak auretl1le mımle
ketlmlıl yatak 1apmak tate4lklırl 
anlaşılan ömer ottu Alihan, Kande
mir, Mehmet oflu Halil, Demırrolla. 
rı 1tletmealn4• t•f Klrall, Abbu ot
lu Safer, Tallp otlu Kebmıt.TusaT, 
'l'Orklıtanm aabık cumhurretll o ... 
man Hocaollu. Klnm otlu Abbaı T• 
Oıman Kupa•ııın TUrk vatandqhtııı· 
da.u oıkanlmaları Veklller Hqetlnce 
kararlattrnlmıotır. 

Askerlerimiz manevradan 
dönüyorlor 

Samsun H (A.. A.) - B&fl&rında 
General Ltltftı Karapınar ol4uflı Jlal4ı 
maııaTr&4an b11"1Jl 40Jıen kab.nman 
aakırlerlml• binlerce h&Jkm -.,e
canıı teıahtrl•rl ile Jcutılandı. 
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KURUN-,... -
ARONH l"AHlfo"ESI - &ltmlekeı llemlekeı 

Uzunköprü_' de 
1193~ 

Resimli Hafta 
Be' kuruıla ılıi tam bir haf la meıgul 

edebilir, aunt :zamanda evinlı irin aldı· 
4ını:. yüksek f iyallı ev ifl mecmuaları· 
na ihtiyaç göstermeı. 

Alemdar Sineması 

iKi FiLM: 
1 - J stiklô.l Sava§ı •• 
2 - Üç Silah§örler .. 

Aylık 

3 Ohk 
1 aylık 

trtnrt• d11ında 

U:t 1:>5 Krt-
:rno •2~ • 
476 !!~O • 

Elektrik fabrikasının 
nıontajlarına başlandı RESiMLİ HAFTA 

Birinci sayıııınm bilyük bir rağbete 

mazhar olmMmı, tnm bir "ev mecmu
aıııı,, oıu,unıı borçludur. 

EGE T!YATROSU 
:\uri Genç ve arka
ı laşları 25 EylOl Pazar 
;ıksamı Yenl,ehir Aile 

Yıllık voo HiOO • 
farlleslat.leo Balkan lfülılil için a)'dt 

otua kuruı dil~ftlür. Postı birlijln• ıır. 
ml1eıa yerlere aydı retmlt beter kuru, 
ııımmecliJlr. 

Uzunköpril, (Huıuıi) - Uıunköp. 
rüde, buıüne kadar eşine rastlanma.. 
mı9 denecek kadar ehemmiyetli bir 
halk düğünü yapılmaktadır. 

Bu düğün, çalışkan U&un'köprü 
halkevi ve ç.ocuk esirgeme kurumlan. 
nın ve bütün bir halkın mil§terck gay. 
retlerilc yapılması katarlaştırdan sun. 
net düğünüdür. 

Uanlann yapıldığı günden bugüne 
kadar (750) socuk müracaatı vuku. 
bulmu§ ve bunların kaffesi kabul edi· 
!erek hazırlıklara giri§ilmi§tir. 

Her teşebbüsü olduğu gibi, bu ha. 
yırlı te§ebbüsU de yüksek himayelerin. 
de bulunduran .ayın gcneraHmiz ve 
umumi müfettişimiz Kazım Dirik, 
sünnet edilecek yavrulara bir cemile 
olmak üzere umumt müfettişlik seyyar 
sinemasının Uzunköprüde vazife al. 
masrnı emir buyurmu§lard.ır. 

Genel bir neşe içinde geçecek olan 
bu düğüne, yurdun Unlil pehlivahları 
davet edilmiı, onlar da daveti kabul 
ederek Uzunköprüye ıelmişlerdir. 

Uç gün sürecek ve pazartesi gUnU 
hitam bulaca'k olan dilğUne, dUnkU eu. 
ma giinü sabahından itibaren baJJan. 
mııtrr. Civar köy ve kaMbalardan L 

kın halinde gelen ziyaretçiler Uzun. 
köprüde mahşeri bir kalabalık halinde 
dalgalanmaktadır. 

Elektrik Fabrikaaı 
Uzunköprü belediyeliinin bina ve di

rekleri belediyeye ait olmak ilzcrc ( 31) 
bin liraya Sazmaz şirketine ihale etti. 
ğl elektrik fabrilcaaına ait cihazların 
mühim bir kısmile motör gelmiı ve 
monta.jlanna başlannugtır. 

Kti§at merasiminin cümhuriyet bay. 
rarmnda yapılması kararlaştınlan bu 
önemli ihtiyacın bertaraf cdilmlı ol .. 
rrıaaı Usunk8prU halkriıı ıerçcıkten ••· 
vindlrmektcdlr. 

Tarım Kredi 
Kooperatifleri 

tkisi Meriç k.uaıında. olmak Uzere 
Uıunköpril ve havaliıinde kurulan ta. 
rım kredi kooperatifi azami randrman· 
!arını vennek ıuretile çahınıaktadır. 

lar. 
Hakkı özburalan ile deterli arka. 

daşları tarafından idare edilen ve he. 
sapları titiz bir meslek eri .elan Fethi 
Calay tarafın.dan yUrütillen bu çah§
kan müessesemizin çlftçilerimlze tevzi 
ettikleri para yekOnu 180 bin lirayı 
bulmu~tur. 

M. Yeltepe 

İzmir· İstanbul Hava 
Seferleri 

bmir, (Huıuıt) - Cumaovau ıivil 
hava iıtaeyonunun telefon tertibatı ta. 
mamlanmıştxr. Telsiz istasyonu da ya. 
kında faaliyete geçecektir. 

Cumaovasr meydanı aafaltJandrktan 
ıonra sc!erlerc ilkbaharda baılanacı'k· 
trr. 

Devlet hava yolları idaresi bmirle 
İstanbul arastnda altı ihtiyat istasyon 
meydana get!rmcğe karar vermı, ve 
bu istasyonların yerleri seçilmittir. 
lhtiyat istasyon yerleri yakında tan. 
zim edilecektir. ihtiyat istasyonlarda 
da birer hangar meydana gctirilmeıi 
dcrpig edilmektedir. 

Kozakta Folklor Tetkikatı 
Bergama, (Husuıi) - Bergamanrn 

Kozak mıntakasında folklcr tetkikleri. 
yapmak ve köylUierimlzi faydalı bil. 
gilerle irşat etmek üzere İzmir halk. 
evi ilyelerindcn miltcşckkil bir heyet 
seyahate çıkmr,ıardrr. 

Kültür Müsteşarı 
tzmir, (Hususi) - Killtür Bakan. 

lığt müsteşarı Bay Rıdvan Nafizin lS. 
nUmüzdeki hafta içinde şehrimize gel
mesine intizar edilmekte.dit'. 

B. Rıdvan Nafü Edgüer şehrimiz. 

d. orta •.ahsil mileııaeıelerlnf ve tale. 
be vaziyetini tetkik edcccktır. 

Varidat Umum Müdürünün 
lzmirde T etl<ikleri Bitti 

lımir - Şehrimizin muamele vergi. 
si tatbikatı etrafında tetkikler ve te. 

mastarda bulunan Maliye Vekaletl va 
ridat umum müdürü B. İsmail Hakla 
1stanbula gitmiştir. 

Resimli Hafta 

Babçe~inde: 

01'ELLO 
(Büyük varyete) 

.lıhoue kl:rdanı bildiren ruelr.1up .,, 
lelar.r Oereııoı. ıbone perasınıo postı 
••1• banka ile 7ollımı Derelin! ldarı 
kendi Oıerlne ılır. 

Tnrkt11ınln heı poıta aıeıkeıtnd• 

KURUN'o abon• ua.tılır. 

B. lsmail Hakkı şehrimfadc muaınc. 
le vergisi mükeJleflerile ayn ayrı gö. 
rtişerek 'kanunun tatbikatı etrafında 
izahat vermiı, serdedilen dilekleri din 
lemit ve not etmiıtir. 

Adana Türkkuşu Binası 

S kuruşla ~(§) sayfayı 
dolduran güzel, renkti 
bir kapak içinde bir 

~~z Hek:nmn 
l>r. Şükrü Ertan 

Adres deftı,ttrme Ocrell " kuru~ıur L ______ _ 
1 

Dr. Hafız Cemal Adana, (Husuıi) - Şehrimizde 
inşasına başlanan Türkku§u binası. 

pe!< yakında bitmiı olacaktir. Şehrin 
en güzel bir semtinde ve asfalt yol il. 
ıerinde kurulan bu bina.da Adananın 
yetiştireceği bava gençliği okuyacak. 
tır. 

IHl A ~ n lNl lE 
dir. 

.. 1 ....................... . 

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 5 
Tel. 22566 (Dr. Osman Şcrefettln 

apartımanı 
Dahiliye mütehassısı. fstanbul 

Divan yolu. No. 104, Tel: 22398 ... .................................... . 
Binanın tuğla itleri ve elektrik te. 

sisatı ikmal edilmiştir. Keza kalorifer 
tesisatı da tamamlanmıştır. Birkaç 
güne kadar dahili ve harici tırva iti 
başlayacaktrr. Bu bina 36 bin Uraya 
mal olmaktadır. 

Bina cUmhuriyct bayramında, tama. 
men bitmiı ve açılmış olacaktır. 

Kur§un Kalemle Yaralanan 
Öldü 

Marmaracık - Yeni inşa edilmek. 
te olan Marmaracık köyUnde çalı§an 

amelelerin u1tabaır tbrahim mUteahhit 
Aı:b Ergüniln bakkalı !smail oğlu 
Fe;iduna gelerek 4 'kilo tUtün istemiş. 
Feridun da iıtcdiği kadar tütUn ver. 
n:ıck iatemcdiiinden aralartnda müna. 
zaa çıkarak kavgaya bag\amışlırdır. 

Bu sırada araya giren Feridunun 
b&baıı 60 Y•§ında lemail, tbrahim ta. 
rafrndan dövülerek bir kurşun kalemL 
le burnunun llstUnden hafif yarılar. 
rak ölmüştür. 

İbrahim derhal tevkif cdilmi§, ölil 
de morga gönderilmigtir. 

Muilada Gilretler 
Muğla, (Huıuıf) - Mutıamızın 

Karabal';larda bir aydanbert bekle
nen yaflı gUreş 18-9-938 tarihinde 
Heyit oturağı kahyo1ı1nde bütUn Muı?· 
la. llimtzln lştlro.kile yapılmrttır. 

Her tarafta. tanınmış olan Ye TUr· 
klyemlzin Yeştl Muğlaetnda ~·<ıtlşen 
pehlivanlar canla başla Muğla Yayla 
Spor klUbil menfaatine güreştiler Ye 
lclzımgeleıı hedlyelcrlni ·fazlaca aldt· 
hır. 

Bir taraftnn köylU zurnaları, bir 
taratt.an da Hnlkevi bandosu ~nın

rak Muğla hamını oğlendlrdller. 
BalıkC'slrll Mustafa Kırmızı hı

matJ lla ya~h gUreiJ yaptı ,.c berabere 
kalarak Ktrm1zının !small 20 lira 
hediyesin\ alıp çekildi. 
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tllclen daha bUyUk bir haydut olduğuna hllkmedi
yordu. Fakat Pcters bu kndar ba~ırıp çat!;ırmasr
na, bina içeriaindt aşa~ı yukarı dolaşıp herkese 
çıkışmasına rağmctı, aradığı adamın kim olduğu
nu bulamadı. 

Akşam karanlıkları basarken, Skotlnnd Yar
da gönderUmlş olan memur, revolver ve kurşunu 

tetkik eden miltohass1slarm raporlyle blrllktc gel· 
<ll. Hapor kal't ''e sn.rlhtl. Nigcl Parlrlc'i öldUron 
kurşunun, sekretere ait ol::ın çanta Jçcrlelnde bu
lunan sedet kabzalı revolverden çıktığını bildiri
yordu. 

Milfettiş Ren bu raporu okuduktan sonra aşa
ğıya, mevkuf sekreterin yanına lndl. 

Sekretere raporu gösterdi Ye buna ne diyece
ğini sordu. 

Sekı·eterln diyecek bir sözü yoktu. O sadece 
raporn, revolvere vo kurşuna, başı oynayan bir taş 
hehek gibi karasını iki yana sallıyarak "Hnyır, ha
yır!" demekle iktifa ediyordu. 

Sonra birdenbire coşarnk şu eözlerl aıralama
ğn başlamıştı: 

- Hayır .. Ben bu revolveri ömrümde görme
<lim. Ben ömrümde revolver görmedim. ömrilm· 
r}e bir revolver görmedim! ... Görmedim. 

MUtettltJ Ren hiddetlenerek: 

- Anlaşıldr, anla~rldt, diye bnğırdı. A~·nt şeyi 
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soktu ve kilçUk, sedef kabzalı bir revolver çıktırdr 
Muayene etti. Revolverdekl beş kurşundan biri, he
nUz atılmrştr. 

Operatör gelerek Partrlc'ln başından kurşu
nu !:Ikardı ve milfettfş Ron'e uzattt. 

Müfettiş Ren sordu: 
- Bu kurşunun ne kadar me!afedcn atılmıt 

ol(Juğunu tahmin eder misiniz?. 
Opera.tör c.:-vap yerdi: 
- lkl Uç metre kadar bir mesafeden. ÇUnkU 

yakından atılan kurşunun yarası etrafında yanık 

barut slyahhğı görülür. Halbuki, burada yok. Kur
~unun girdiği istikamete bakacak olursak, bunun 
kapı cihetinden atıldığı anlaşıliyor. 

Milfettiş Ren kendi kendine konuşur gibi: 
- Kapı da açık duruyordu, diye mırıldandı, 

Ve sekreter kapının hemen gerisinde hultınuyor
du. 

:Komiser Lit söze karışarak: 
- Fakat, ıdecll. Biz ele s<ıkreterin knr~ı~ında. o

turuyorduk. U!ak bir hnreket olsun yapsaydı, der
hal görürdük. canım bunların hepsini bir tarata 
btrakalım, bllhassa siz o sırada, icerdc de!U miydi
niz:' 

l\tu!etttt htddetıenmlttl: .. 
- Sus Allah aşkına .. Ben senin söylMlklcrırıt 

tahmin edemez miyim sanıyorsun? Tahklkatll ka
rısma! l 
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Ereğ i kömürleri işletmesi 
Genel DlrektUrlilğilndeo : 

Kinıyager aranıyor 
Kömür nümunelerini biu.at almak ve kömüre mUteallik bilfımum talı. 

!illeri yapmak üz.ere bir kimyager alınacakttr. Taliplerin muhtasar tercU. 
mei halleriyle ve talep ettikleri ücret zi.k{edilmek suretiyle Zongulda.kta iş
letmemire yazt ile müracaat etmeleri • 

......................................... l • . 

• - - •. _-""'f" ... --....... .__ .... 

Devlet . Demiryolları . ,;~ Limanları .. ·, 
. • i ., • . . . • 

~ işletme ... Umum ·idaresi · Ilanları ~ 
Muhammen bedeli 8140 lira olan 74.000 kilo muhtelif ebatta yuvarlak 

demir ile lama demiri 7-10-938 cuma günU saat 15 de Haydarpaşada gar 
binası içindeki satınalma komisyonu ta.rafından kapalı za.ıf usulü ile satm 
almaca.ktir. 

Bu i§e girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 610 lira 50 ku
ruşluk muvakkat teminatlarile teklif mektuplarını muhtevi zarflarını eksilt· 
me günü saat 14 de kadar komisyona vermeleri lfızımdır. 

Bu işe ait §artnameler Haydarpa5ada gar binasındaki komisyon tarafın
dan parasız olarak dağıtılmaktadır. (6624) 

lstiıiıb.ulVakıflarDirektör/üğü ilanları . 

lstanbul Vak"'tflar B~müdürlüğihzden: 
Semti ve mahallesi Cadde veya sokağı No. su Cinsi Muhammen aylığı 

Lira Kurug 
Bahçekapıda 4 neli Vakıf hanm asma ka. 
tmda 

31 oda. 15 00 

!l'ahtakalede Demirtaş Kantarcılar 1-1 Demirta§ camii ve 12 
odalar 

Müddeti icar: Teslimi tarihinden 939 senesi mayıs sonuna kadar 

00 

Seneliği 
Yenibahçe Arap Emini Hastane öntı MekAn ve bostan 150 oo 
Miiddcti ioar: Teslimi tarihinden 939 senesi ağustos sonuna kadar 

Eyüp Allpaşa bostan 24-19 Bostan ve dutluk 100 
Miiddeti icar: Teslimi tarihinden 941 senesi ağustos sonuna kadar 

Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek Uz.ere açık arttırmaya. çıkanlmış
Jstekliler 27-Eylill-938 salı gilntl saat on beşe kadar Çemberlitnşta !stan. 
Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine gelmeler!. (6539) 

1luln rk tiy MalmUdUrliJğUnden: 
urköy Osmaniye mahallesinde kA.in müflis Kurt çimento Türk Anonim 
n külliyetli miktardaki vergi borcundan dolayı tahsilat komisyonu kara. ' 
· altma. almıp 2~938 gilnünde satışı ilan olunan Kılinger ve çimen-

w ta§ile İngiliz Antrasit maden kömiirUnün müzayedesi 1-10-938 cumartesi 
günü saat 12 ye talik olunduğu iJAn olunur. (6735) 

' . y . 
. , - . . "' 

- .1 ' • I • • 1 '' jlo f , , • • ~ •t 

Tü it 
BüYüK 

Hava Kurumu 
PiYANGOSU 

6 ıncı ke§ide: 11 :Jirincite§rln 938 dedir 

üyük ikramiye 200.000 liradır 

ıstanbul Kornutanlıgı 
Satınalrna Komisyonu ilanları 

Harbiyede tesis cdiccek Orduevi bağ 
lı kcıif plin ve prtnamesi dahilinde 
yaptırılacağındaıı a~ık eksiltme ile 
ihalesi 29-9-938 per§embe günü sa 
at 11 de yapılacaktır. Muhammen kepf 
bedeli 4915 lira 81 kuru§tur. İlk temi. 
natı 369 liradır. Şartnamesi 25 kurug 
mukabilinde inşaat ıubesinden alına 

bilir. İsteklilerin ilk teı:Unat makbuz 
veya mektuplarile 2490 sayılı kanu.. 
nun 2 ve 3 Uncu maddelerinde yazılı 
vesikalarile ihale günilnden evvel 
İstanbul Nafia müdilrlüğünden al~ 

caklan vesikalarlle beraber belli gün 
ve saatte Fındıklıda komutanlık satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (6823) . ~ 

NURKALEM 
~ 

Kurıun Kalem Fabrikasında her 
nevi kalem imal edilmektedir. 

Mümasil ecnebi kalemlerine çok 
faiktir. 

Fiatlan ecnebi kalemlerinden 
% 50 ucuzdur. 

Kurşun kalemler : 
Süperyör 
Timsahlı 

301 • 2 Mektepli 
1205 Altı derece sertlikte 
Not 

En !yi cins 
Dağdelen 15 derece sertlikte 
1011 Marango% kalemi 
99 Ta§çı kalemi 

Kopya kalemleri: 
299 Ulus 
701 - A Yumuşak 

701 - B Orta Sert 
701 - C Sert Eniyiclna 
71 - A. B. C. Uç dereceli 
702 - A. B. C. D. E. Bet renkli 
702 - A. B. Mavi • kırmızx 
27 - A. B. C. D. E. Beg renkli 

iyi cins 

Pasteller 
1315 6 Renkli 
1325 
1301 

12 Renkli 
12 Renkli iyi clns 
24 Renkli iyi cin 

901 Kırmızı • Mavi 
Stabilll 12 Renkli iyi cins 

,, 24 Renkli iyi cins 
Dennetograf Uç renkli kalem 
311 Grafit ve renkli Minlen 

~o E i'(}(ek, ~ece o G ü n se 

Yuca ülkü liseleri 
Kayıt muamelesine başlanmıştır iste
yen lere i zah name gönderi li r. (Çarşıka

l 'lyatro caddesi, Telefon (20019) 

Teknik O ulu Müdürlüğünden 
Tahmin fiyatı lik f:emlnat 

Cins1 Lira Lira K. 
Fizik Aletleri 98 4889 866 63 
Kimya 8.letlerl 38 4:131 809 83 
Dolap, resim, masa ve taburesi 3 4990 874: 25 

Okulumuza satın alınacak olan yukarda yazılı malzeme n~ ayrı §8l"tna.me
de ihaleleri yapılmak ili.ere 26-9-938 tarihine rastlıyan pazartesi güntl sıra 
ile saat 14, H.30, 15 de açık eksiltmeye konacaktır. 

İsteklilerin eart.nameyl görmek ve ilk teminatlarım yatırmak ttr.ere eksilt. 
meden bir gün evveline kadar Yıldızda bulunan okulumuza ve eksiltme gUntl 
de 2490 sayılı kanun ile şartnamede yazılı belgeleri yanlarında bulundurmak 
suretile eksiltmenin yapılacağı Gümil§SUyu Yüksek mühendis mektebi muha... 
sebesindeki satınalma komisyonuna gelmeleri. (6277) 

Jandarma genel komut•nlığı Ank•ra 
salıa alma Komisyonundan: 

1 - Jandarma genel komutanlığı sıhhiye deposu ihtiyacı için 69 kalem tib
bt malzeme açık eksiltme usulü ile isteklilerine ihale edilecektir. Eksiltmesi 
0--10-938 perşembe gilnil saat 10 da yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyondan alınacak olan bu eksiltmeye girmek Istlyen• 
lerin 356 lira 25 kuruşluk ilk teminat ve şartnamede yazılı belgelerle birlikte 
tam vaktinde komisyona baş vurmalan. (6618) 

Jandarma' Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Müstakil ja.nda.rma taburu ihtiyacı için satın alınacak sığıl'Eti mlkta. 
n alım usulü ilk teminat ihale tarihi aşağıda gösterilmiştir. Bu alıma ait 
§8l1;naı:Ile parasız komisyondan alınabilir. 

2 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin kapalı zarf eksiltmesi için şartname
sinde yazılı belge ve ilk teminat makbuz veya. banka mektubu içinde bulun.. 
duracaktır. Teklif mektubuntr ' en geç vaktinden bir saat evvel komisyona ver• 
meleri. (3684) (6405) 

Sığıretl 

Tahmin bedeli tık teminat Miktarı 

kilo 
15000.25000 

kuruş Lira K. 
30 562 50 

Eksiltme İhale T. G4 

usulii Saati 
Kapalı r.a.rf 1- 10-938 

cumartesi saat 10 

Hepsine 60 lira bedel tahmin ed~~enDolmabahçede Gazhane yokuşunda eski 
24-6, 11-5 ve yeni 22-6 ve 13--5 numaralı binaların kiremit ve ah~ap anl:azı 
satılmak üzere açık artırmaya konulmu~ tur. Şaı·tnamesi levazmı mUcürlUğün 
de görillebilir. İstekliler 4 lira 50 kuruş ilk teminat makbuz veya. mektubile be
raber 27-9-938 salı günil saat 14 buç ukta Daimt Encümende bulunmalıdırlar. 

B-6323 
231 • 232 Kımuzı ve Mavi tebeşir 
Çe illerimizi her kırtaıiyeciden 

i tiyebilirıiniz. 

Ziraat Müdürlüğü için lüzumu olan ve hepsine 5000 lira. bedel tahmin ecU. 
len 30 tane tohum temizlemesinde kullanılmak üzere 4 Bis markalı çift parçalı 
Triyör kalbur makinesi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 5-10-

N u rka 1 em Ltd. Şirketi 938 çarşamba gilnil saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnamesi Leva. 
zım Müdürlüğünde görülebilir. !steklile r 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan 

lstanbul, Sirkeci başka Ticaret Odasından alacakları hüviyet varakasile 375 liralık ilk teminat Bundan ba§ka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık ikTa
miyelerle (50.000 ve 200.000) liralık iki adet mlikafat vardır. 

il 
Mühürdar zade Han No. 1 . 2. 1 makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarını havi k.a~alı zarflarını yukar

••••••••••••••- /da yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelıdırler. Bu saatten son. 
ra verilecek zarflar kabul olunmaz. (i) (6650) 

- KUU.UNllD kit.an seklinde roman tc.triksaı - ·-, · .• . ~ •.• ~ . , - :.ı~ ,a ı na a 
~ _Komısyonu ilanları · 
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Sonra, diğer bir memura dönerek, revolveri 
ve kurşunu verdi: 

- Derhal, dedi. Skotland Yarda koş. Mıitehas
ı;ısları bul. Kurşunu ve revolveri tetkik etsinler. 
Silr'atla raporlarını hazırlasınlar. Al, gel! 

Emri alan memur, sUr'atla ortadan kayboldu. 
tık heyecan safhası geçtikten sonra cinayetin 

ışlendiği odayı, birkaç salAhiyetli kimseden başka. 
herkes bırakıp gitmeğo mecbur olmuştu. tçcrde 
bulunmnğa mezun olanlardan biri de Mark Pe
ters'dl. 

Mark Petcrs polisin elde ettiği malumatı öğ
rendikten sonra, derhal müharrirlerln bulunduğ-u 
odaya koı::tu ve cinayetin nasıl olduğu hakkında 

bilyilk bir sayfa hazırlamalarını emretti: 
- Bil) ilk scrlcYhalnrln. gösterin, her biriniz 

bir tarafını yazın. diyordu. 
Eko gazetesinin muharrirleri derhal faallyete 

geçtiler. Hemen yirmiden ziyade kalem, hep bu va
knyı tebarüz ettirmek için işliyordu. Fakat bu sı
rada bir muhbir, teltışla içeri girdi. Elinde bir 
•tvning Dispeç'' gazetesi tutuyordu. 

Peters, gazete)li muhbirin elinden kaptı. "Dis
peç" gazetesi bir kere daha "Eko" gazetesini at
latmıştı. Nlgel Partrlc'in öldUrülmesi hA.dlsesl, bu 
rakip gazetenin sUtunlarını bnştanbaşa dolduru
yordu. 

HettA Partricln cesedinin blle resmi vardı, 
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Bir polisin, ceset Uzerine eğilmiş bir halde görUnen 
manzarası ayni ile tcsbit edilmiş ve Dlspec gaze
tesinin sütunlarında "Eko" dan evvel yer bul
muştu. 

Peters hiddetinden köpUrllyordu. Derhal tele
fona sarıldı ve "Dispeç" gazetesinin sekreterini ac
tı. Bu havadisi nerden aldıklarını sordu. 

Fakat telefonun öbUr ııcundan-gelen ·• cevap 
hlc de heyecanlı değildi. Bil~kls gayet sakin bir 
sos ona şöyle diyordu: 

- Benim de kendime mahsus havadis mem
balarım var. Söyllyemem. 

- Fakat bu havadisi size kaçıran adamın is
mini bana söylemeyecek olursanız, polise söyleme
ğe mecbur kalacaksınız. 

- Zannetmem. Dana havadisi getiren adamın 
hüviyeti, cinayetle katiyen al!kadar değildi.ı. Po
lis bunu öğrenmek icln pek büyük bir tazyik yap
mağa mecbur kalacaktır. Bunu da yapmaktan 
bir fayda umacaklarını zannctmlyorJ.Im. Nihayet 
matbuat serbesttir. Matbuatın serbest olduğuna 
dair daha siz, gecen gün bir başmakale yazmış 

değil miydiniz? Havadisim doğru mu, değil mt, siz 
o.na bakınız! 

Mark Peters, telefonu şiddetle yerine koydu. 
Koyarken de anlaşılmaz bir takım sesler çıkarmış, 
lıclld de küfretmişti ... "Dispeç" g:\zetcsine çalışıp 
ıia kendi gazetesini atlatan adamın, şimdi bir ka 

-1. 
tU -c. 
tO ., ·-~ 

1-Selimiye Tümen birliklerile Ka· 
radeniz Boğazı birliklerinin mart 939 
sonwıa kadar ihtiyaçları olan 15000 
kilo kuru soğan ile 30500 kilo patates 
açık eksiltme suret.ile satın alınacak· 
tır. 

2 - Eksiltme günü 28 eylfil 938 çar
şamba gilnü olarak tesbit edilmiştir. 

15000 kilo kuru soğanın eksiltmesi sa· 
at 14 de ve 30500 kilo patatesin eksilt· 
mesi de saat 15 de Selimiye Tümen 
askerlik dairesi binasındaki Tümen sa· 
tmalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - 15000 kilo kuru soğanın tahmi
ni fiyatı 1080 lira olup muvakkat te
minatı yüzde 7.5 dan 81 liradır. 30500 
kilo pat.atesin tahmini fiyatı 2287 li· 
ra 50 kurue olup muvakkat teminatı 
171 lira 87 kuruştur. Muvakkat temi· 
natlar eksiltme saatinden evvel Tümen 
muhasebe veznesine yatırılmış olacak
tır. 

4 - Patates ve soğana ait şartname 
ve vasıf nameler her gün komisyonu
muzda görülebilir. 
~ - İsteklilerin bu işle meşgul ol· 

duklarına dair vesika ibraz etmeleri 
şarttJr. (6271) 

Sahibi: ASIM US 
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