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Fransız askerleri bir köprü-iki Sudet AJ~a~. Y.ek!er 
.. . . tarafından olduruldu 

fillfl altına dınamıt koydular SlyasT mütalealara göre · 

Türk dostluğunu /eda etmekle 

Zarar görecek olan 
~ Fransadır * 
Atatürk Menine gitti. Oradaki askeri lutalan tcftlı ve takdir etti. Batayda yü. 

,,.ekler paralayıcı hidlseler kaJ'lısmda bh:e teselU ,·eren ICY Meninde göğüsleri. 
mkl kabartab bu manzarada. Fransız sömUrgeeUcrl Hatay lntlhabatmda istedikleri 
kadar caniyane müdahalelerine denm etsl•ler. isterlerse oradaki Türkleri bu 
müdahaleleri Ue azlıkta bırakmak gibi bir oldablttl vaziyeti \-ukua getirsinler 
Fransız sömürgecilerinin bu hareketleri Türklerin Milli da\-aemı tehlikeye dütü
remez. Olsa olsa hakikatin yükselmealnl blr kaç gllD veya bir kaç hafta gerllete. 
brJr. 

Yalnız galiba Parlatckl Fraaam Harf. 
clyeü IUDUD farkında deill ki türlll tez. 
vlrler.tuylk.ler ve mlldabalelerle Ha. 
tayda Türk da\·asma kartı mukavemet 
ıösterllmcal bütlla Frauum Türkiye. 
de olaq dostluk mevldllll kökünden aar
ıacaktır. lhtlaiAl ld Suriyooe ,.o Hatay. 
dal'ral& ...... - ............ -ja.i 
ptaMlmek tcaıa Türk d ....... a tMa t 

etmek kal'&l'I da verilecektlr. Fakat 
1 

Atatürk'.ün 
d v m 
ylldönümü 

Tilrk dostluğunu feda eden Fransıı hll- ı i ngiliz Kralından gelen 

:«:':.::b;=kl7;ı:~;,n ~:~ ı ... ___ •elgraf ve cevab.• __ _. 
mı! 

Vakıa bir :ıamaalar Fransız sermaye. 
darlarmna l'ürldyede Jtletmekte olduk. 
lan bllyük lmttyazlar buıtıa hemen kal
lllallllf pbldlr. Bir takan bntlyazh lir· 
ketler esuen de\'let eline geçmlıttr. 
Gafrl tabii meafaatlerla kalmaması re
jlmba tabii netlcealdlr. Fl'&llSızlar bu 
bUnn4u kaybedecek yeal bir takım 
meataatıer bahuunadıjmı dütöaeblllr. 

Jl'rUsız kWtilrilalln bakayaaı il.zerine 
Ttildyede mevkllae gelecek maneli za
rarlar da gözônUae almmrt oJablllr. Fa
kat lııagtba bu ttlrltt zararlar göze alm
lblf olsa bile la tatbikat sabuma girin. 
ce nazari surette ebemmlyetslz görü. 
nen mabnun.lyctlerin ne demek oldup. 
o vakit anlatılır. 

Fraasaya doet olan bir Tilrldyentn 
>'akm Şarktaki komfll)utu Ue Fransız 
d011tlalaaa itimadı kalmamıt olan bir 
Tilrldyenla komtalaju al'Ulllda mUblm 
bir fark vardır. itte Tllrldyea.ln dostlu. 

ASIM US 
(Sonu Sa. 6 Sil. 5) 

Ankara, 21 (A.A.) - Reisicumhur 
Atatilrk'Un doğumlarının yıldönUmU 
munaaebetlyle lnglltere Kralı ile a
şağıdaki telgraflar teati olunmuş-

tur: 
Türkiye Reisicumhuru 

A1'"'KARA 

Doğum lrllnünllzlln ytldönümil mu
ııasebeti7le ~ide ettiğim fırsattan 

büyük sevinçle istifade ederek siz 
euelansa en hararetJJ tebriklerimi 
ve saadet ve refahınız hakkındaki 

en iyi temcnnflerimJ sunarım. · 
KRAL CORC 

Majeste VI ncı Co~ 
LONDRA 

Doğumumun yıldönUmU münase· 
beUle majestenfzln vaki temennJle

rinden fevka1Ade mlltehassl.s olarak 
en hararetli teşekkürlerimle birlik· 
te şahsi saadetleri Te Jmparator)uk
larmm refahı hususundaki samtmı 
dileklerlmJn kabulünü rica ederim. 

K.ATATVRK 

Vaziyet vahim Hudut üzerin
deki köylerde 
Nufus ve hayvan- Prağ hükumeti askeri silah al-
An~!~ ~~r~~?r~d>iımı- tlna çağırdı. Harp tedbiri ahnd 1 

za göre Hatayda bulunan Fraııam me- (YGA!I 6 ttlOI ttt11y1fa,,,.,.) 

murları otomobWerle hudut UzerindeJd t-------------------------
bazı Hatay köyleri ile gene hudut llze-
rinde ve Hataya milcavir binek ve ko
gwn hayvanıan lle köylerin kadın ve 
erkek unsurlarını, eli sil&h tutabilecek 
erkeklerini ve bir harp vukuunda her 
köyün beıliyeblleceği kuvveti ayn ayn 
teııblt etmıeierdir. 

Dlier taraftaa, bir bölllk Fnuız u. 
kerl Sariye • Urklye hududu tize. 
rinde baluıaaa Me7daa1ekher dvamuJa., 

ki demir köptjtJI mu,ene ederek aL 
tına dinamit koJmQtv. 

Mersinde 
bayram 

Atatürkün önünde 
Büyük bir fener 
alayı yapıldı 

Mersin, 21 (A.A.) - DUn ıehrlmlze 
şeref veren Büyilk Şefimiz Atatürk ak
şamüstü denizde bir motör gezintisi 
yapmışlardır. Avdetlerinde idman yur. 
du deniz kolu iskelesinden gebre çık
DU§lar ve kendisini bekllyen bilyUk bir 
kalabalık tarafından hararetle alk11lan
mııılardır. 

Gece saat 21 de feneralayı tertip o
lunmuş, bUtiln şehir bqtan bap elek-

( Sonu Scı. 6 Sü. 5) 

Cenup illerimizde 
Gazetemiz adına bir 

dolaşma 
1.luharrlr arkadae

lardan Ali En
ver Toksoy Mersin 
ve Adana ile kazala.. 
rından bqlıyarak 

Gaziantep, Maral, 
Diyarbakır ve hava
llsinden geçip Mar
dinde bitecek bir tet
kik seyahatine çık
mı§br. Arkadqımız, 

bu seyahatinin lnti
balarmı yakında okurlarnnıza vermeğe 
bqlıyacattır. 

Dahiliye vekil.imiz 
Dün gazetecilerle uiun müqdet görÜştii 

Dahlllye VekUl ve C. H. P. Genel 
Sekreteri B. ŞUkrll Kaya, hususi iş
leri ıctn dUn sabah şehrimize gelmiş 
ve Perapalas oteline inmiştir. 

Bay ŞilkrU Kaya, akşamUstn otel
de İstanbul gazetecilerini kabul et-

mfş ve gazeteciler kendlılle muhte
lif bahisler üzerinde uzun mndctet 
konuşmuştur. 

Bay Vekil bu akşamki ekspreıle 
Ankaraya dönecektir, 

Dünkü Milli Küme maçında 

Beşiktaş Alsaneağı 
5 - O yendi 

Beşlktatlılar çok hAklm oynadllar, lzmlr 
takımı çok zayıf kaldı 

--- ~ ~ so - .. __. -

istanbulun 
imarına doğru 

Mtitehaıaıı Proıt'un BeşiktQflı'Zann /::mir kalesine attıkları gollerden biri 
raporu dolayıılle 

Betiktaş ve Galatasaray!& .karştlaş eğer dünkü maçta hakem Tank h.. 
SalAblyelll bir kale- mak er.ere §ehrimi:r.e gelen lmıirin mirli meslektaşlarına gü7ıel bir nü
mln tetkik yazıları Alsancak takımı dün ilk maçını Be- mune olacak bir milaffrperve.rlit 

şiktaşla. yaptı. Tank Ö:r.erenginin ida- göstermese idi İzmir takimı gbadın 
yarın Kurun resinde oynanan bu maçta Beşiktat- sok daha ağır bir sayı farkile mailOP "'o.._ nıllv...Uerlnln bir örnek boz renk s8-le't: lfJlllelerl hakkın. SÜ t Un 1 ar I n da War AYI farkının da göstenllği gibi olarak aynlabilir ve hatta mfll ]dl. 

~r berine .:azctemlzl satan~ara KURUN tarafından gömlek ve· katt ve münakap. kabul etmez bir ga- mede gol rekoru bile km1ablDnU. 
"- ...;...~~a, dllıı .ai.Ydlldert ~eni &ömleltlerle aazetemlsl 81taJ1 m.llves· ....... 1~.,._~ ..... - ..... __ ..._ ___ .,. _ _..._..._ ______ ..__...J libiyet kazandılar. -,...,..... , 
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No. 38 Vazan: Ka~nırcaıro KaifBı 
Vaailevs JUstinUs'ün Vaslllııa OfemJ 

f~n tutuğu yas gilnleri geçer gecmez 
JilatJnyaııoa gene o eak1 bah.sı nçtı. Am. 
cası gene çekiniyordu. Etnıfmdakiler. 

den bıwlannm sözlerine kapıldığı anla. 
ıılıyordu. Teodora: 

- Kaleyi içinden almak en kestirme 
yoldur. Ofeml gibi dllııllnenleri birer 
tarafa sllmıell; ileri giderlerse Vaalll.. 
aa.ıım yanma göndermeli! 

Diyordu. 
IhUyar imparator, genç ve dinç olan, 

Bisansm bUtiln kuvvetlerini bir tek va. 
reuıe dilediği tarafa çevirebilen Jlla. 
tinyanos'a hiç blr §ey s6yliyemJyordu. 
Çok geçmeden saray temizlendi ve im. 
parator yeni bir kanun yapmağa razı 

oldu. 
Bu kanuna göre prensler ve Blzansm 

Uerl gelenleri de her hangi bir kııdm 
veya kızla evlcneblllyorlardı. lmparato. 
run izini olmak prtfle evlenmJt olan 
erkek ve kadmlarm gUnahlannm he. 
men temizlendiği, Allah ve halk önUn. 
de namualu olduklan kabul olunuyor. 
da. 

JUstinyanoa Teodoranm kmnı da ev. 
lltııp alıyordu. 

Ne ordu, ne Senato, ne de klllse aes 
cıbrablldL 

Jld ıevgill bUyQk bir lhtipmla ve 
tam bir saadet içinde evlendiler. Teo. 
dora hemen o gün kocaamm 'Manılara. 
ya bakan Hormldu sarayına yerleıt1. 

Koca Bizana imparatorluğunun idare. 
al art.ık Hormldu uraymdan yapılıyor. 
du. Buraya eıld dansöı.ler, hipodromda 
Teodoraya yardım etmıo olanlar, orto. 
dokl pat.riflnln Papa Ue blrleıerek aUr. 
dtltU ve ltkence ettlğl papaalar girip çı. 
Jayorlardl. Teodora bunlan henUs mllm. 
ktıD olduiu kadar sUrWtWll olarak ta. 
bul etmiyordu ama bwıa rağmen ber. 
k• biliyordu. o kadar ki dllnkll blpod. 

rom danl&ünllıı u.rayclakl hayata " 
eehJrde çevtrdlıt entrikalar bakkmda 
ghndlden etaaneler uyduruluyordu. 

Dllpnllf kıdmlara, muhtag kızlara, Jı. 

kence görmüş olan keoi§lere olan yar. 
dmıı onun balkm göıUnde en iyi ln8an 
olarak tanmm .. mı sebep oluyordu. 

Şehlrde Venetolan çekeınlyen, Mono
flzlt papaalan boğmak lltiyenler çoktu. 
J'akat see çıltaranuyor'lardı. CllııkU 1111-
Unyanoa'un pek. iyi beılediğt ordu onun 
her emrini hemen yapmağa, hatıl Bt. 
zansı bir günde kW ve duman haline ge. 
tlrmeğe hazırdı. Teodora bu iyi kalpli 
ve biraz da zayıf ruhlu prense ıöyle di
yordu: 

- Dnamana acıyan sonra kendisine 
&CU'! 

Vaıılleva JilaUnlll yavq yavq ~lp. 
IeıtYor; yeğerılnJn parlaklığı kartmmda 
allinip gidiyordu. Teodora kend1ain.I Bi
l&DI tahtına glitUrmekte olan alyasetlnl 
ıtttikce daha ıert ve dikkaW olarak bf. 
ran bırakmıyordu. Narsea bu f§lerde 
bae roın oynuyordu. Jü.stinyanot'un ye. 

.t.i§tlrmesi olan Belizer ona yakın bir 
lhtleamla yükseliyordu. O kadar ki Te. 
odora bunu beğenmedL Kocasına: 

- Otuz yaemda ve böyle dinç, yakı. 
fI]dı, usta bir asker niçin burada tutu. 
luyor? Sen varken ona iı kalmıyor ki. 
Hudutlara göndermeli de ptaetn!. Bay. 
le olursa bahsederim Jd yannm en btl. 
71lk kumandanıdır. 

DedL 
Bellzer ertea1 gQn Tuna kiyI1arma 

lfttL 

Teodora Blzansta ne kadar atvrnmJı 
'ftl ileride kendlslne engel olmalan bek. 
lenen adam varsa birer bahaneyle u
saklqtınyordu. 

Bir ıeter u daha bOttın D.mJtlerlnJ 
kaybediyordu: 

JUstinyanoe fena halde hastalandı. 

Gtııılerce baygm kaldL Gen~ kadın onun 
bqmm ucundan aynlmryor; her ihtima
li dllıllnerek Venetolarla daha sJla gts. 
rllıUYordu. Teodora Ue Jllstinyanos'un 

dilşmanlan seviniyorlardı. Prensin has
Wrğı w:ndıkça onların doğrulduklan, 

ıehlrde.'d bUtnn işlere el attıkları g6rO
JUyordu. Teodora onlara karlı Vcneto-

lara gUvenJyor: onlan kuvvetlcndirf
J"OrdU. Teodoe Zlkka bu l§te baı rotu 
oynuyordu. 

O mrada Ayasofy:ıda Jllstlnyanoıı'un 

JnııtuJmam lçhı bllytlk bir lyin yapilı,... 

Birdenbire acı bir "Ahi,, duyuldu, gü
zel giylnınl§ bir adam fk1 kUrek temt. 
ğinuı ortasına blr hançer saplanmıo ol
duğu halde kanlar içinde yere yıkıldL 

Ortalık kan;,tı. Kilisede panik oldu ve 
bu laf kimin yaptJtı anla.§ılmadı. 

- Kim vuruldu? 
- Hipatyos .•• 
Bu adam Venetolarm reislerlndencll. 

Fakat son zamruilarda fırkaya pek ÇQk 
serserinin glrdlğtnl Deri sUrmll§, temlz.. 
ilk yapılmasmı, hak ve adaletin g&e. 
tilmesinl lstemlştL Fırkanın diğer reis
leri bu flk1rdo detfllerdl. 

- DU§mana kal'§t onun sUAhlle yUrQ. 

nllr! 
Diyorlardı. ÇilnkU Praslnolar da ken

di fırkalnrını kuvveUuıdirmek lçin ne 
kadar azgınlar, katiller vo serseriler 
varsa yüksek paralarla nyrutıyorlardı. 

Yeni reisleri Yoanls Vitalyanos korkunç 
bir adamdı. 

Vail Teodotis ıehlrdeltl karg8falık1a. 
rm sebeplerini hep Venetolan:la bulu. 
yor, fakat o zamana kadar bir ıey ya. 

pamıyordu. Jıı.ttnyanos'un hutaltimı 

fınıat bUdl. Zaten lyileıecelf de hiç bek. 
lenmtyordu. Kendi Uta.smda otanl&rla 
birlikte lmaparatora sokulablldL Hipat. 
yosun Venotolar tarafmdan kargaşalık 

çıkarmak için öldUrUldUğUnll söyledi; 
buna inandırdı. Halbuki diğer taraftan 
Venetolar da bu cinayetten dolayı 

Praalnolara hUcum ediyorlardı. 

lmparator ıehrin rahatı lçtn ne l&zım. 
ea yapılmumı emretti. 

Teodotis o gtın Venetolarm elebaşı. 
larmI birer lkifer yakalattJ. hapee at
tırdı. Bunlarm araamda Teodoe Zlkka 
da vardı. Teodora kendi calU8lan vası. 

tufle ve Indaro'nun bllytlk bir telAşla 
aaraya relmealnden evvel her ıeyt 
duymuttu, Vallye haber sfJnderdl: 

- mpatyOl'U öldürenler Prufnotar. 
dır. Venetolan mahk<Un etmek kendinı-
11 mabkba etmektir. 

- Bu it hipodromda s~bek atmağa 

bememez! ... 
Teodoranm adamı bu cevabı ona bil. 

cllrmeğe utaııdlğmı aöyled1. Genç kadm 
emretti: 

- Va.ztrenl yap! 

Oğrendiğt saman diıterlnl mktı ve 
homurdandı: 

- Görecektir! 

Teodora kocasmm lyUe§Dlesl lçln im
paratorluğun en bUyUk hekimlerini ge. 
tlrtiyor; papaslan saraya toptıya.rak ge. 

ce gtlndllz dua ettiriyor; klllaelerde A.
ylnler yaptınyor, hattA büyU çözdükle
ri ellylenen koc.-akanlara bqvuruyordu. 

Kend181 de liyahlar giyerek uattcrce 
ısa ve Meryemln reslınleri lSnUnde diz 
çökUyor, Allaha yalvarıyordu. CQnkU 
hayatmda her tnruı ,un&hJ lflemealne, 
amılımm yaparken Allah korkusunu 
hiç dU§Unmeml§ olmasına rağmen gW1 

kuvvetlere çok inanıyordu. 

Çok geçmeden bir mucize oldu. JUs
tinyanos iyiliğe yüz tuttu. Hermlda.e ~ 
rayında uaun zamandanberl ltlrea kor

kunç sesalzllk, 61gün hayat yavaş Y8V8§ 
canlanıyor, sesleniyor ve gQlUmseyordu. 
Ju.ttnyanoe karmmı bq ucunda glh'dllk
çe hayata olan bağlant.JJSı artıyordu. 

elmdl ellnl onun )'11DlUfÜ ve sıcak 
ellerine verfYor: ~zlerinl onun lrl kara 
s6zlerine dlldyor ve eaatlerce Gyle ta-

lı)'ordu. Teodoranm eUnJ c!udaklarma 
c6tUrdQğfl zaman ıenç kadm ytlztınU 

de uzatıyor, yanak yanala duruyorlar
dı. 

Huta tam mJ.nutle iyi oluncaya ka
dar Teodora hiç bir eey eöylemedL 

Şlmcll klllselerde onun kurtuluaundan 
dolayı Allaha f{lkUr için Ayinler yapılı
yordu. Halle aaraym &ıllnde toplanıyor 

alkıılıyordu. Teodora bunu da halin ka· 
wunak için fırsat bildi; kocasının iyi O· 

luıunu bahane ederek ıehrin fakir ma,. 

ballelcrine buğday ve kumat dağıttrrdı. 
Jllstinyanos artık ayağa kalkmıştt. 

Teodorn eliz getirerek: 

- Eğer kurtu!maaaydın bayram ya. 
pacak olanlar da varmıo ! 

DedL 
- Kimler? 
Teodora lllmlerlnl saydı. Ha.ataltlr il· 

rasuıda olup bitenleri anlattı. 

(Arktln 1.1GT) 

·-~---• 
ttpiCi't sergısı Sanat 

, ' • 

Dün Ankarada merasimle açıldı 
Maarif vekili bir nutuk söyledi. 
,Başvekil eserleri takdir etti 

Ankara 21 (Telefonla) - Kız en.s
titUleri ve sanat okullan sergisi bu 
gün Ba§vekilimlzin huzuru ile ve Ma
arif Veklll Saffet Arıkan tara!mdan 
bir nutukla açılmı§tır • 

Maarif Vekili söylediği nutukta bu 
ilk Ertik okulları sergisinin de cumhu 
riyet devrinin blr eseri olarak açıldı· 
ğmı i§aret etmf.o ve bu sahadaki lnki· 
şafı şöyle anlatmıştır: 

Ertik okullarımızın sayısı 'l30-931 
ders yılında 29 iken 937 yılında 49 a 
çıkmı§ ve talebe artması da yine 930 -
931 yılında 3028 iken 9~ 7 • 938 yılın· 
da. 14747 yi bulmuştur. 

"Yurdumuzdan inkişaf mı sevinçle 
gördUğUmOz f abrikalanmız çoğaldık· 
ça bu okulların ve talebelerinin sayı
sını da bu inkioaf a uyarak ve göre
cekleri l§lerl gCSz önUne alarak, arttır· 
mılk kara.mıdayız.., 

Maarif Vekilinin nutkundan sonra, 
Başvekil CeIAJ. Bayar sergiyi açmı§tlr. 

Başvekil Celal Bayar serghıin her 
taralmı gezmiş ve tetkiklerde bulun· 
mugtur. Yanında bulunan mesleld ted 
rlsat umum mUdUrU B. RUştUye muh
telif sualler sorarak maUımat alan 
Celal Bayar, sergi evinin ilk kattaki 
yatak, yemek ve çamaşır od.alan kıs
mında. bilhassa durmuş, bUyilk itina 
ile hazırlanan bu mefruşat dairesinde 
gördüğü değerll eserler önUnde tak· 
dirlerlni giZlememlştir. 

Bu areda kUc;Uk bir tq siltunu gö
ren Başvekil, bu taşın nerede bulundu 
ğunu eonntış, Mnnrlf Veklll de Bilecik 
ta§ı olduğunu söyleml§tlr. 

Cem Bayar yeni meclis bfnasmm 
lnşıısında bu taştan istifade edilebile
ftnl lpret etmiırtır. 

Başvekil Celal Bayar, gen~ tnzlan. 
mızın dlkkat ve meharetlerine bir de
m teŞkU eden nakış eserlerini çok be
ğenmiş, bu arada altm sırma ile işlen· 
mie 28 ki5UU: bir sofra. takımmı tet
kik etmiştir. 

Bu sofra takımı 850 lira :tpymetin
dedir. 

Serginin bu kısmında eski el işleri
nin zerafeti ve karakterini muhafaza 
ederek bugUnkU zevke uygun oekildo 
urileştirildiği görillınUettır. 

Sergi evinin ikinci kabnda muhte4 

lif ev itleri te&hlr olunuyordu. Bura
da erkek terziliği, şapkacılık, ipekçi· 
llk, yemek ve paata leleri il~ uğrapn 
genç kıilar çalışmakta. idi. 

Bir taraf ta da genç kızlarımumı ha-
zırladıklan çiçekler bulunuyordu. 
B8§Vekll: 
- Biz bunlan nattirel mnnedlyorduk. 
Meğer aldamyormu§UZI diyerek tak
dirlerini blldirmJelerdir • 

Maarif Veklll Saffet Arıkan bu kı
smılarm tetkikinden sonra &şvekile 
8.§ağı katta makine kısımla.rınm bu
lunduğunu haber verml§tir. Bqvekil 
bu kısma inince. yapılan illeri daha 
bariz bir alAka ile kartılamıştır. 

Bura.da makine parçalarmm, resim· 
terinden b~layarak, naaıl meydana 
geldiği gösterfllyordu. 

Bqvekil gençlere çallflıklan itler 
Uzerinde bf rçok sualler eonnuıtur. 

Her kumıda ivin mevzuatına dair 
kitaplar da bulunuyordu. Fizik, kim-

ya, riyaziye kitaplan arumda bir de 
edebiyat kitabı Başvekilin dikkatini 
celbetmi3 ve yanındakilere: 

- Ne iyi! Sanatk~lar, edebiyatla 
da u~ıyorla.r, demfotlr. 

Bu kısımda genç Tilrk sanat Webe
sinin motoruna kadar yaptıfı makap 
tezglhı işletilmiştir. 

CelAI Bayer bu muvaffaklyetll ese
ri tetkik ederken Saffet Ankana: 

- Maarit Vekili blr.e bir de motor 
fabrikam kursun! diye iltifatta bulu
narak mcmnunJyetini izhar eylemi§
tlt. 

Maarif Vekilimiz de: 
- Fabrikalara elemanlar yetişlirl

yon1%, oevabmı vermi§tlr, 

Yine bu kmmıda muvattakiyetle 
yapılmıg bir tayyare pervaneei bulu-

·~ Bapekil torna~ 

lnglltere ile yapılan 
anlaşmada 

italya kazanmış 
Eski /ngil~ Marlanndan 

Vinston Çörçil lngiliz • ltalyan 
anla§ma.sı ha1;kıne.a nctTettıği 
bir makalede iki devlet ara!tnda 
bir anlaşma yapılması için cski
denberi arzu bulunduğunu, hatta 
Edenin, fatifa~ınd.a.ı evvel, lta.l· 
ya ;u, milzakerelcro 00§1anmtf 
olduğunu i§arct ediyor t1C şöyle 

diyor: 
lngiltere ile İtal

yanın o kadar c;;ok 
müşterek menfaat. 
!eri vardır ki, Ak· 
denizdeki korsanlık 
lar ve fena hava bi· 
le anlaema için ya
pılan gayretlere ma 
nl olamamıştır. 

... Şunu teellm et· 
mek l~dır ki, bu 
nla.sma İtalyan 

\lınston Qiirçil diktatörü için bir 
muzafferiyettlr. İtalya, her ne kadar, 

Ankara Tıp fakOJtesl 
inşaatı 

Ankara., 21 (Telefonla) - lnşa e
dilecek olan Ankara tıb fakUlteslnln 
nazım projeleri hazırlanmıştır. 

Bu projeler Avrupa ve Amerika
nın bUyUk tıp fakUltelerlnl ve hnıta
hanolcrrnı inşa etmte mltlotler ara

sı şöhretlekl mimar ve mühendislere 
gösterilmiş ve fikirleri sorulmuştur. 

FakUlte binası ve fakUlte lle alfi· 
kalı olan binaların inşa ve tesisi f. 

cin 8,5 milyon lira harcanacaktır. 

Bu paranın 3 milyon 3 O bin lirası ile 
umum yatak sayısı 400 olan numune 

hastahanesinin 1000 yata~a cıkarıl-
81 kararlaştırılmıştır. En az 1200 ta-

• 
lebe l<;ln pansiyon binası, bu binanın 

cihazlanma masrafı olarak 180.000 

lira harcanacaktır. Numune hasta
hanesinde yeni pavyonlar ve poltk· 
UnJt binaları inşa edilecektir. 

8,6 milyon Uranın yarım mllyonu 
yeni bir lise binası tein Maarif Ve
kAletJne verllecektfr. 

fngiltereden mukayese kabul etmiye- GVMRVKLERİMİZDE KOLAYLIK 

cek derecede zayıf bir devlet ise de Gnmrnklerimlzde yolculara kareı 
müzakere edilen bUtun meselelerdo kolaylıklar gljsterllmesı gtlmrUk ve 

galebe onun tarafmd& kalmıttır· lnbfsnrlar vekAlcUnce cok aıkı bir 
İtalya Akdcnlzde bUyük Britanyaya surette llUzam edilmektedir. 

karşı tahkimat yapmış bulunuyor. Biz 
bu vaziyeti dostane bir eckilde kabul Diğer taraftan tarife kanunun 
ettik, hatta, Kıbrnn, Hayfayı, diğer yolcular hakkında daha mQsalt Tazı. 
tabiri ile söyledim, "haberdar .. edil· yette olması tein blr tadll projesi de 
mlo olmaksızın tahkim etmemek için hazırlanmaktadır. 

vaidde bulunduk. Yolcu ve seyyah muayenelerln-
Bu demektir ki, İngiltere anlaşma- de &UmrUklertmlzce •aamt JcolQlık· 

yı tamamen bozmaya hazır olmakm· Jar g6sterllmekte ve eşyalar ınzum 
zm bu tahkimatı yapamayacaktır. ı- olmadıkça açılmamaktadır. 

Makt.ıluinde A1nıaturya 1ıtıdi • (A. A.)' 
eelerinden sonra ltalyanın bulun 
du~u wziyetl gl5zden geçinm 
ÇiirçiZ Fransa ~ lngiltcre an1-

nndaki dostluğu. bir kere daM 
'kaydettikten 8onra §UtlÜm yazı

yor: 
Bu mesele (Akdeniztn bir harbe 

HVRlıNa abone olu
nuz ve edininiz 

kareı korunması) bizi Tuna havzası, 
KUçUk antant ve Balkan antantı dev- !"' 
Jetleri meselesi ka11ısma koyuyor. 

KURUN 
ABONE ?ARiFESi l 

llımlelcel 111.mlıtd 
Şilphesiz ki bu memleketler bUtnn 

Akdeniz devletlerinin Akdenizde sul· 
hu korumaya çahştıklannı gl5rerek 
memnun olacaklardır. 

İtalya ile Fransa ve fngı1terenfn, 
mUı,terek menfaatlerle birleştiklertnl 
g6rdüklerl zaman daha bUyUk mem· 
nunlyet duyacaklardır. 

Balatta iki Ev Yıkıldı 
Dlln Balatta tath mcn!:>a sokağında 

iki ev yıkılmıştır. Hadise şöyle olmut
tur: 

Saat 13 sulannda 46 ve 2-4 numaralı 
lhpp binalar ban tüpheU çatırdılar göı 
termiş hemen vuiyetten haberdar edi· 

1 
len zabıta evi bopltınrftrr. 

Boıaltıldıktan 10 dakika eonra da bir 
denblre lld bina çlSkmUı v: luamcn yı· 1 
kılmamıı taraflarını itfaiye kuvvetleri 
her hangi bir kazanın önilnU almak için 
yıknu§Ur. 

Orta Çağda Türk San'ab 
Fatih Halkevlnden: 
24 mayıs l&lr cQntl uat 20,JO 

da nlmlsde Oniversite d?Çcntlerlnden 
Galip GWteJdn t:ırafmdan (Orta çaf
da T<lrk tecim ve an•at hayatı • eenaf 
tqJdlatı) mev.Wu bir ko2•feıanı nri· 
l~ektlr. 

faaliyette bulunduğu k11ımd•Jd bir 
talebeye: 

- Sis bu muvaffaldyetll çalışma
nızda devanı edlnlz. Ben slr.ıe para bu
lup orta iş yaparız, dlye iltifatta bulun 

mUJtur. Genç 111J1&tklr bUyUk bir 
heyecan içinde ~ parlayarak: 

- Safol ı cevabım vermlftlı'. 
Sergiden, Başvekil, Maarif Vekili, 

mebuslarımız ve diğer davetliler bU· 
yUk bir muvaftakiyet ve bu içiDda 
aJ'J'llımlla.rdır. 

''""'• dııutdo 
lynt 
a aylık 
e a)'Iık 
)'ıllık • 

15 
280 
41' 
100 

U!Krf. 
cu • 
820 • 

1800 • 
I 

Tırlfcıladaa Balkan Blrllll lçla ayda 
otuz kuru• da,ıuor. Postı blrllllne ıır. 
mlyen yerlere ayda 1etml1 beşer kuruş 
zammedilir. 

Abone kaydını bildiren mektup ve 
telgraf Qcretlnl, abone parasının poSta 
nr• bank• ile 7ollamı OcreUAi idare 
kendi Oıerine alır. 

'l'ilrkl111nln her poato merkcılnu 
ll.UHUN'a aboM ,aıılu. 

Adnıa deltplrme Gereli 21 lnu'attar J 

Dünkü Hava 
Dlln hava yurdun Trakya. Eıo ve cenubi 

Anadolu 1>611elerinde buluUu ve yer yet 
NıflJ. diler b61plerlnde açık ıeçmi" 
ra.ırtar dola va cenup dotuaunda tloı•· 
il. dller rerlerde cenubl blikamettea ~ 
orta bnett• .... ı,ttr. 

htanbulda baft blmea bulutlu ,ecatlfl 
rtbdr tlmall btJbmıttea aaal)'ed• 6 ~ 1 

metre atıntle eaıiltfUr. 

S.ıt ı' dı bntı ta171kf 7588 mn.-t~ 
idi. SGhunet en 7Gbek 2S,t vı en dfttO 
!2,4 aantlgrat olarak bydolunnıuşhıt• 

15 Yıl Evvel Bugün: 
1
,_ 

Birkaç ıllndınberl lhtlldlcl Arnoo•1 ~,,.. 
ll11tlptn11tltrl lara(ından Ahm•I zo.ı;; /ıfç 
ltdmıti alı111ıln• açılan l•l/tUI hareki ,1ı .. 
bdl1.nllml11•c•lt bir marxı/f akr11ıtl• 11 

"'',_ eelerrmlıttr. TINin, gibi mlllılm bir r-" 
lruf l1t10l eden lhtlltflcller, hQlrttmt!,; ~it' 
nını flNira lePJar ıtmlılerdlr. Ba orou-_J 
met Zot10 dtı lmullnl aıtıtlrlıllı JılllP'". 
perd ltarı1aflo. laıpnrlfU'• 
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Fikir ve sanat meıeleleri : j Ağırceza mah_kemes~nde bir hadis'!_: 

Propaganda ve sanat 
YAZAN: Sadri Ertem 

Insan baekal&n ilz'erinde tesirli bir BUyUk ıanatkiırlann, büyük kahra.. 
telkin yapmak için iki kuvvetten istifa. manlarm ikna kabiliyeti, telkin kudreti, 
de eder: kUtleleri peıterine takınak muclıe!!l ta. 

1 - Oöıle ıörUnen elle hıtulan h&cll. blatlll t~ndl kendine yaptrtı tılere ben. 
senin kudretinden, ~ant intan mantığı 

1 
ıer. 

hUkmU altına almumdan. l Bu bakrmdan her eanatkAr bit' fikrin 
2 - Jııunda hakikat le~ ettiği propagandumr yapar. En devamlı ola-

ıeye karvı deruni bir a\Qa uyandırmak- nı da kendi kendini telkin yapan aanat. 
la, yani ya s8mpl,,tt, ya nefret hutı11le klnn tesiridir. 
getirmekle. Mevltnanın, Yunus Emreninı Neetmt. 

Jnsan Qiıf baellaamı lkna lçbı yalan nia eserleri, Bektaıt nefetlt!rl buna 
ıöylcd!li zamanda bile bu yalana yüzde gayet barfı bir mtaaldlr. 
)'ÜZ hakikatni11 hlaalnl v~r:meJı: tatar. Bu hareketin, bir inkılabın , bir fikrin 

ÇUnkU bugUnkU insanda reP.le ruhunu fethettiği eıınatlclr emsal!lz bir 
inanmak, onu gerçek Ue )•len ıtuaret olabilir. Telkin, ''e tebliğ li!13nt 
arasında. mlkyaa yapmak b l r olan sanat lla mUel!lııiriyetlni bir kat da-
itiyat ııatlnl almııtır. SAylımen ha arttırır. Bıu:an da telkin için böyle 
6ÖZ reel hlaslnl vermezse ondan mUhlm fU\Jrunun &1tın!1an goc;en cPreyanlarla 
blr netice beklememek t.abU gfüiHmo. olde edilmlı bUyillc satıatklrlar meyda. 
lidir.TRblat kanununa lnıınan mf'kteplt:'r- na ~ıkmazlar. O z.-ıman telkin vaıntaar-

de dctormlniııt t e rbiye nlan im;ıı.nier nnı k\,lndl kendini mıı.hvettneııl mum. 
için bir adamın ( Çııd) gölU kenarında kUndur. Çilnku hem lnanmryan, hem de 
yaaryıın ln!!anrn (reci) tel!kkisl bir ma- Mtıatklr olnııyıan adamm r.linde da\·a 
s..'\ldan b:ışka b\r , ey doği\dir . .Artık bu acemllikl~ ıırrtır. GUtUn~ olur. 
nun {}zerine btr bina kıırmanıu ihtimal ~n eJddl oeylerfn böylece imansızlık. 
yoktur. ac11mıu1t )11ıUnden muP:ara haline ılr. 

ÇilnkU onun mantıf'ı hunu nıılrikat diy" <ligl vakidir. 
kabul etmez. Mııntığmm , b11klkılt diye Dava bu hale ıcldf mi artık onu kur· 
kabul etmediği ıeyle~ de n lrılda't' o. tatmak için çok prestij bıı.reamafa lh-
hemmlyet verml!?.. tı~·aç haıııl olur. Propaganda kendi kPn. 

Propaganda bir baıkaııı ~·anmda e. diııo telkl.n yapabilen aanat.k!rdan aza.-
hcmmlyetslz olanı ehemmly~tlend,lr.. mi istifadeyi temin eder. Yahut insan 
mek, ehnınmlyetll ölanı icabın<!" f!hf!m. ruhunu ı zaptotmcıılni bilEın uE>talan 
mlyetten dU~Urmek de~tır. Fakat be'tlcr. Menfaatleri he.ııabma d::.lkavuk. 1 

ytlzde yUz hakikat ).~İni \•ermekle de luk yapanlar propagandada muvaffak o. 1 
i:s bit.mi~ dC'ğUdl~ ÇUnkU \'arltğmı tns- tıınıa:ı:lar. 1 
dik et.W'lmtı nice hakikatler 'ııırdit ki .Kaliteli ve eanatm kudrelini kendine j 
biz onl8"fn karşmmda clddl bir &!lka du. n\met.mlş blt propaganda dı:wa.mh olma-
Yll~}ız.. Yahut bal.iki mablyetlmlnf 
biltliğimfı: baldo hlsst hayatrmtzla onlar. 
la me~gul olmaktan, alak:ı dıwmaktan 

''U geçemeyiz. Meaell ~tmfz ııaıu·ak
larnı çarşıda satılan bez parı;alarmdan 

)"apıldığmı hlJ,ir1;. (altat hiç blrl-
mlı bu bu pa~mı bir kala-
balık 6nünd , yahut bir ~inanın ba
rı ı ıleunda aallanırkcn bir t(!cavüıe uğ. 
ra.ıa:, yah11~ bir adam nna hakaret nd ... r 
gibi tm- tavır alsa bu htdlte kartnmıda 
d..ııyduğumw; hieler ÇUfrda saWan bez
lerden her hangi blrlnlıı yere aWmaısı, 
ayakkabı ellinmesl, çiğnenmeel ile ha~tl 
olacak hisle mukayese edilemeı. ikisi 
arasında biç bir mllıwıebet yoktur. , 

Bu hal ıunu ispat eder : 
lnsanrn bir teyte allkadAr ol.ması i

çin o işe deruni bir t&kmı bağlarla bağ. 
lanmış ol.maaı llzmıdır. Hiddet, nefret, 
sevgi, sempati bayatnnııda dalma kapı
dan gitmektedir. Propaga.ndadt. bu iki 
nokta mantık ve hlı rabıtaları yerini 
takip etmektedir. 

Insanlann (reci) e k&11t WtaYit kal
dıklan ve mantıklarını objektif hUikat
ler değil, hayaller ve yalnııca deruni 
kıymetler te§kil ettiği zamand& bile 
halkın mutat eekiltle feliyen muhanile
st hudutları içinde itna hareketi yapı. 

lırdı. Çad ıöIU kenarmda Y*llYNl yeru. 
lerdc ruya ile nıya harici arumda hiç 
bir fark yoktur. 7.Jhlnleri bu marta glSre 
i§llyen ineanlar arasında mesafenin. ıa. 
tnarun rla mA.nıuıı yoktur. Bu sahada o. 
turan yabancıya milracaat eden yerlinin 

• P8fkolojll!ll dikkate !!yıktır. Levi BrUI 
bunu ne gilzel anlatıyor: Bir gün y~r
lilerden biri 300 kllometrellk bir mel'a.
feden kalkar gelir vo ~·abancıya çatar: 
"- Sen benim kabaltl&nmı çaldm, 

tazının ot ! 

Adam cevap verir: 

"- Sen nereden ıeUyöt1wı, ben 110. 

n.i lannnam.. Evin nerededir bll~em ! 
"- Ben seni bUirlm, seni ruyamda 

C~rdUm ... Kabakalanmı ~ldın . 
. Adam ısrar eder. Yabancı ııdamm se
lirdlği deUllerln etıphem hiç birili yer
ll!er tarafmdan kabul edllmemfttir. 

t &u tnüıalin her yere, her earta göre 
. atblkl ınUmkUndlir. Mant1k aahaanıda 
ll't1bat tasta edildikten aonra nefret ve
l"a se 1 bı ''K Yi atcalemefe geUr. Bu hldise 
aııtarar değildir. Ya kendi kendine ha
<l olur. Nasıl ki, ıel:eleler, tabiatın 

"" flrunı h:ıreketlerl boğazlan açar, bU
" "'k suı hı an blrbirlne ka\'UUturur yahut 
diaan ıekflsr ve emeği çalıp çalıp kerı
b& "ıuııtaıarile k&nallar açar denizleri 
._ btrtyıe blrleııthirler. Bir insan rubu-

'bıı ultrrrtek onda nefret veya ııevıt hls
lııbat ~ ve bunun tuurlu ıurette 
~ ... de bu tkt ıelde sere 

eter. 

ğa namzettir. Bu her zaman imansız ve 
beecrtıuıi.z kantlteyi yonecektiı . 

Tiftik Ve Yapağı Piya~ası 
Yeni )ıl tlftik mahsulü plyuıı.mıza 

ıelmefo baolamı~ttr. 

Mahsul. bu ııcne do bereketli oldu. 

ğundan yapılacak taleplere cevap ver. 
tnflntn mGmJitln olaoefı umulritaktadır. 

Sovyet Ruaya bu batta lçeriıılnde 
i 12.5 lruruttan ~ ton yeni mahsul tlf. 
i!t almıştır. 

Yapağı piyuası bu batta oldukça ha. 

rareUI aevam etmlşttt. 
Bllhasaa. lzıntrden mUblm miktarda si. 

parifler yapılmJG, en stın olarak ta 50-
52 kurun arasmda 100 ton kadar yapa~ 
tznılro göndcrllmiftJr. 

- - tJ -~ 

Mimarlann Kongresi 
Tilrk mimarlar cemiyeti !stımbul şu· 

besi ba9!<anlı~ın1an : 
Şubemiz yılhk konıreıi kati olarak 24 

5-938 salı gUnü saat 17.30 d~. Alay kÖf 
kilnde toplınaeağrndın annın teJriflt-n 

rica olunur. 
-o--

Bu~ Bay Sadettin için 
Mevlut Okunacak 

Va.zile kurbanı olan latanbul uliye 
birinci ceu resi Sadettinin ruhuna. it- ' 

he.f edilırıek üzere 22 ma)'ls 938 pua.r 
günU (bugiin) öğle namuını mütea
kip Sultana.hmette P'iruza.ğa camUn
de Ha.fıı Fahri ta.rafından mevlidi ne
bevi okunacaktır. Dost ve meslekta.'.}· 
lannın ve arzu edenlerin butunmıu:ı 

rica olunur. 
Merhum Sadettin 

cıileri 

Resımıa 
d-il&dıseıer ı 
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Bir suçlu hakim önünde bir 
şahidi dövdü 

Ortaokul 
öğretmenlikleri 
Bu yılkl 

Aayısı 

tallplerln 
iki bin 

Orta okul öfretmenl olmak istlyen 
ilkokul öğretmenlerine mahsus olmak 
üz.ere açdacak imtihan günleri tesbit 
edilmiştir. Türkçe 12 haziran çarşam 
ba, ta.rih coğrafya. 16 haziran perşem
be, matematik 17 haziran cuma, fizik 
kimya 18 haziran cumartesi gilnti ya
pılacakt1r. 

1mtihanlara sabah saat 9 da 'b~Ia
nacaktır. Sorular kapalı zarflarla 
kUltUr dircktörlUğUnden gönderilecek 
tir. 

Bu yıl orta okut öğret.menliği imtl· 
hanına gireceklerin ısayısı 2000 ka· 
dardf?'. 

Ekalliyet Okullarının 
Bütçesi 

Ecnebi ve ekalliyet okullarmin büt· 
çe i§ini tesbit etmek üzere okul direk 
törleri yakında kültür direktörlUğün· 
de bir toplantı yapacaklardır. 

Mesken Bedelleri 
Öğretmenlerin bütçe darlığı dolayı

sile §imdiye kadar \•erilemJyen m~· 
ken bedellerinin verilmesi etrafında 

tetkikler yapılmaktadır. 
Yeni bır formül bulunarak tediye 

çare!erl karar altına alınacaktır. 

ilkokullar için Kamp 
Bu yıl 11k okul talebeleri için açıla

cak kamplar 4 temmu~dan itibaren fa
a!iyete başlayacaktır. Kamplar 18 a
ğustosa kadar sürecektir. 

Kamplarda vazife görecek oğıet· 

meiler }·akmda bir hamlık kampına 
tabi tutularak ataj g6receklerdir. 

-o--
Gelenler, Gidenler 

Italyanın Selblk konsolosu B. Zu
moli ıehrimize gelerek Park otele in
miştir. B. Zumoll seyyah srfatile 
gelmiş bulunmaktadır. 

DUn şehrimizin ~ayanı dikkat yerle
rini sezmiştir. 

• Japonyanın Ankara ve Bükreş se
faretleri deniz atqeııl B. Zl Kava An
karadan şehrimize gelmiştir. Bir mUd 
det sonra Bilkre§e gidecektir. 

- o -

Değirmenciler Ankaraya 
Heyet Gönderdi 

Muamele vergisinde bazı tadilat ya
pılma.il talebinde bulunmak nıere ıeh· 
rlmiz değirmencilerinden bir heyet bu
gtlnlerde Ankaraya gidecektir. 

Bundan sonra blr kısım sana)icilerln 
de daha aynl mak&a.tla .Ankarayıı bir 
heyet göndererek muamele vergisinde 
bazı tadilnt yapılması hususunda talep. 
Ierde bulunacatı &aylenmektedir. Bil· 
tün sanaylcilorlmlzi bu te§ebbU!lere 
sevkeden eebep, muamele vergisinin 
yalnıa bUyUk aanayte deflt, kUçUklere 
de eamll olacatı hakkmda Ankaradan 
p)1 olan bir haberdir. 
Şayianm ne d"receye kadar dotru 

oldulu bt1 olarak anllfJ}machimdan 
allkadarlar arasındaki tereddUt zail 
olmanııtlrr. 

Dün ağır ceza mahkemesinde, adli- ı---------------
ye tarihimizde cıimdlye kadar tesadüf De " 
editmfyen bir hA.di!C vukubulmuş, ka tl1 n 1 z 
suçıusu bir maznun, suçlu parmaklıkla- yol· CUIU K. la r~ 
n Uzerlnden atlıyarak, hidiaede unhlt- • 
lik eden blr doktoru, mahkeme buzu. 
runda dlSfmli§tUr. Vapurlar daha rahat ve 

Bu dutuıma 4 ay kadar evvel Kadı- Slhbİ bir Şekle SOkUIUyOr 
köy iskelesinde, genç kanaı Behiceyi 
tabanca ile arkaamdan vurarak öldil· BUtUn deniz mUeaseaelerimW bir a. 
ren Kadık5y iskelesi b~ memuru Rifa- rada toplıyan Denfzbank idaresinin en 
tin duru§Maıııydı. mUbtm projelerinden biri de oimdiyn 

Su~lu Rlfat daha mahkeme huzu. kadar kötil ve gayri sıhht prtlarla ya-
•·• pılan deniz yolculuğuna son vererek, runa çıkt.Jğı 1.aman, çok sinirli. ve uau• 

seyahati zevkli ve eğlenceli bir hale görilnUyordu. 
Evvela şıı.hlt olarak, öJU Behiccnln kaymaktır. 

ablası Meliha dinlendi. Meliha ktzkar- Bunun için !ilmdiye kadar yapllmıe 

df'şl ne, Rifatln tanıomaJannı, evlen. tetkikler ikmal edilmek il%eredir, llk 
melerinl, aynlmalannı ve aralarmdakl olarak ite halen lıtinye aU>lyelerlnde 
kavgalan ırnudle ve tafsllltlte anlattık· tamlr edilen GUney Sudan bqlanması 

tan sonra şahit olduğu vakay1 şöyle karulaetmlmre, ve blr proje hazırl&n-
canlandırdı: mıetır. Gllneysuyun birinci me\•ki ka-

-0 gUn kocam doktor ŞerafetUn ve maralan kıç tarafında, ikl.ncJ ve ilçiln-
kızkardeıimle Samatyadaki blr akraba- cU mevki kamaralan vapurun ön kn-
mııa gitmiştik. Dönüşte vapurdan çrkm. mmda bulunmaktadır. 

ca kocamın bir arkadaşın~ tesadUf et- Halkın ekıerlai ikinci ve Uçüncü mev-
llk. Kocam arkadaıılle mUsteşan teııyie kilerde ııeyahat ettlğinden vapurun ön 
gideceğini söyllyerek "·apurla Haydar- tarafı seyir esnasmda batmakta ve kıç 
paşaya geçti. BiL de iskeleden ayrılır· kıemı da havada katarak pervane bo~ 
ken, birdenbire Rlfat karşıınıza çıktı. yere dönmektedir. 

hıko:ılede bir kaç ki§I ve bizden biraz ı. Hazırlanan projeye göre, evvel! 
leride de bir subay vardı. Güney Suyun !Onra diler vapurlanmt-

Behlce Rlfatı görünce ba§tnı çe,•irdi. zm Uçllncil mevki kamaralan kaldınla
Rifo.t kolundan tuttu, c;ekU. Behice: 

cak, yalnız ikhıci ilçilncll sınıf kamara
- Benim artık seninle bir alikam 

lan knlacaktır. Birlncl kamaralar npu-
yok, gtt buradan, dedi. Bunun ilzerlne run ön tarafında ikinci kamaralar da 

Rlfat, elini arka cebine atarak, taban. arka tarofında hallan sıhhatine aykın 
cruımı çıkardı ve Uç el ate"le Behiceyi 1 l k ta-.:ııa vcniden "'llPJl '"'k gc m yece 17-U ,, .. a.... -
yP.re serdi. 

Ben de korkumdan bayılarak yere 
dilşmU:ıUm. Sonra bizi orada duran su
bay kaldırdı. Beraberce Behice}i bir o. 

tomobile koyarak, Numune hıuıtahane

sine yatırdık. 
Katil Ri!at şahidin bu sözlerine ileri 

&'eri aözler aarfederelr ltlraa ettt. Ht
klm, kendisine ihtar ederek susturduk
tan ıonra, ikinci phlt Mellhanm koca. 
aı ve Rilatin bacanağı, Tıp talebe yur
du doktoru Şerafettlni çağırdı. Şerafet
tin dedi ki: 

- Bu adam bizim eve ayda on beş 
lira mutfak paruı vermek suretile gil
vey girdi. Fakat bir kaç gUn sonra Be. 
hlce ile gec;imsizliğe bqladı. Kendisini 
panw olduğunu sanarak aldığını, fakat 
meteliksiz çıktığını söylUyordu. • 

Nihayet ayrıldılar. Ben bopn, diyô 
kendisini zorladmı; reddetU. O gUn Sa. 
matradan dönmüştük. MUııteoan te,yfe 
gittim. istasyonda Behicenin wruldu. 
duğunu haber verdiler. 

Şahit sözlerinin bun.sına gelince, bir. 
den gözleri dönen nıaınun, yerinden 
kalktı. Basamağın illtUnden parmaklı · 

aUadr. Doktorun gırtlağına ıanlarak, 

arka arkaya yumruklar lndlnneğe ba1-

ladı. 

Şahit doktor, ıwh katilin elinden he
mrın yetişen polis Refik ve jandarma
lar tarafından gUçlUkle kurtanlablldl. 
Hiddetli hiddetli söylenerek yerine o

turdu. Şimdi etrafmr Uç jandarma çevlr

mlftl. 
MUddelumumtıık makammı teman e. 

den Sadrettln, 11uçlunun mahkeme hu. 
surunda p.blde yaptılt bu hareketten 
dolayı hakkında ıabtt tutularak, sorgu
ya çekilmesini ve suretinin mUddelumu. 

tır. 

nıiliğe \'erilmesini lıstedi. Sutlu vekili 
Mit.hat ta, mununun bu hareket ile de 
anlatılacağı üzere, akli muvazenesinin 
bllmüŞ&hedo tesbltine llizuın olduğunu 
Uerl .Urdü. Jddla m•Jremı 1-e buna lü
zum olınadıfmr, çUnkQ maznunun diğer 
phtuerl ılllrlınetle dinlediğini söyledi. 

Mahkeme, kuıa bir mtlıakere)'e çekil

dikten sonra, talep vcçhile suçlunun 
hakkmda ic:ıbcden takibat yapılmak U
zere, zabıt tutularak mUddefumumfllğe 

verilmesine '\.'El akıt vaziyetinin tesbiti 
için adliye tabibi tarafmdan muayene 
edilmesine karar vererek duruemayı 

talfk etti. 

Mehmet Akifin varisleri bir 
dava açb 

Inkrllp kitapevi pir Mehmet Akif, 
öldUkten sonra, ealrin ''Hayatı ve tl!ler
lcrl., adı altmda bir kitap çıkannıetı. 

Kitap Mehmet Aklfin hal tercUmesin

den sonra, batta Safahat, olmak ibare, 
diğer eserlerinin de birer kısmını ihti
va etmekteydi. 

Şairin damadı muharrir Omer Rıza 
ve diğer Varisler kitap çlktıktan aonra, 
p.lrln ıllrlerini basmanın hakkı telüc 
tabi oldıtğu lddiaııile, kttaphane sahibi 
aleyhine birinci asliye ceza mahkeme
sinde bir dava açınI§lardD'. 

DUn sabah bu davaya bakılmt§, kitap. 
hane sahibi, telif hakkına tecavüz et" 
mediğlnl. sadece oalrin hayatından bah
·ıettlflnt ve bu arada, kitabın sonuna 
bir kaç etlrlni eklediğini söyleml§tir. 
Mahkeme, evrakı tetkik etmek ilıere 

duru§?Da)'I bqka bir gilne bll'akml§ur. 
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Buşehre hücum! Eliza:bet Llyon 
ismindeki kadın tay 
yarecinin, hiçbir 
yere konmadan en 
uzun mesafe katet· 
mek rekorunu kır-

"Almanların LAvrensl,, oto tahrlklle Çeku
ta şeyhi HUseylnln atlıları, sabahleyin, 

yahokılıç akın ediyorlar ••• • dığmı yazınl§bk. 
,, Kadın tayyareci -

1915 seneılnde lranın cenubunda, 
B<Ura körf e:zl civarında "Almanla
rın Ldvr,ensr• Vilhdm Vasmuı, faa
lluelle bulunuuor. /ngili:zler aleuht. 
ne harekette bulunmak üzere ba:ı 
kabileleri ve en kuvvetli kablltler
aen biri olan Çekutn kabilesini Al
manya.dan tarafa oeririuor, kabile 
reisi Seuh llllseuinl ba:ı vaallarla 
ikna edertk, bu esasla anla~ıuorlar. 
Ve Va:luet bu ıaf haua Dtllncc: 

Tarih 9 EylQl 1915 ! ? 
Ortalık henüz ağarıyor ve sabah 

karanlığında harekete geçen Şeyh 

Hil.seyinin muharipleri, Buıehr üzeri
ne akın ediyorlar. Çekuta kabilesi a~ 
lılan, ya.im kılıç, tozu dumana. kata
.rak ilerliyorlar. Askerler, cenge hazır, 
Bu§ehre doğru at koştururken, bağı
rıp çağırıyorlar; cenk avazeleri ! 

Neden Buşehre akm ediyorlar? Bu, 
Vilhelm Vasmusun plftnıdır. Kendisi, 
Bueehrde konsolosken umumt harp 
kopunca Berline çağrılarak, orada 
şimdi daha mUhim. bir yer olan Şiraz 
konsolosluğuna tayin edildiği bildiri!· 
ml§, fakat ayni zamanda gizli vazüe 
olarak Buşehrdeki garnizonu tahrip 
etmek işi verilmişti. Bu suretle Ef ga
nistanla aradaki muvasala engeli orta 
dan kaldmlacak, bu memleketin de 
kaz.anılması kabil olacaktı. Berlinden 
bu husustaki talimatı alan Vilhelm 
Vasmus o zaman Almanyanm mütte
fiki Tilrkiyeden geçerken, lstanbulda 
da temaslar yapını§ ve lrana dönmilş
tU. Buşehrcdkl garnizonu tahrip i§ini 
el altından idare ederek, bu engeli or
tadan kaldırmak, Almanyanm Şiraz 
konsolosunun ilk işi olacaktı. Halbu
ki, !ngilizler tetik davranmıslar, gizli 
liareket idare edecek ~, Büyük 
Britanyaya taraftar olan Ferjeni Şey 

• hinin köyünde, onun evinde kurulan 
pusuya. düşünce, iş bozulmuştu. Gerçi 
oradan kaçmıştı, fakat İngilizlere der 
hal bir darbe indirecek halde değildi . 
artık! 

Kuvvetsiz ve vasıtasız kalan "Al· 
manlarm Uvreruıi,. o zaman bu p19.m 
tatbike giriımekten vazgeçmi§ti. Da
ha doğrusu, tehir etmeğe lüzum gör
mUştü. Ef ganistanla irtibat teminlni
ne başlıca. mani, iBuşherdeki garnizon
du. Orayı tahripten büsbütün vazgeç
mek mümkiln değildi. 

Aradan geçen zaman zarfında kuv· 
vet toplamağa kabileleri kandırıp ken 
di taraf roda çarpışmak üzere Jknaa 
uğraşan Vilhelm Vasmus, bir hayli 
uğr&§tıktan sonra, eninde sonunda 
kabilelerden bazılarını vaitlerle Al
manlar lehine imaleyi b8.§8.rm.1ş, Bas
ra körfezi civarında mühim bir kuv
vet teşkil eden Çekuta. ka.bilesint ta
ma.mile elde ederek, sadece kavlcn de
ğil, fiilen de müşterek hareket husu. 
sunda reisi Şeyh Hüse)'inle mutabık 
kalmıştı. Yazın bunaltıcı sıcak gUnUn 
de hurma gölgeliğinde Buşehre hü
cum planı konuşulmuş, sonraki temas 
larla. da plan !bütün teferruatile işlen
IBJI ve neticede 9 Eyl\ll 1915 sabahı 
alaca 'karanlıkta Buşhere hücum, ka.
rarlqtmlmI§b. 

Ve itte 9 Eylill sabahı! 

Garnizondakiler gaf il mi avlana
caklar? İngilizler, bu plfuım tatbikin
den vazgeçildi mi sanıyorlar? Hele bu 
sabah bir hücum beklemiyorlar da 
mışıl mı§ıl uyuyorlar mı? Tamamile 
boş mu bulunacaklar? 

Ne gezer! Kar§ı tarafın bütün ha· 
reketleıini takipten §~mayan Sör 
Persi Koks, bunu da çoktan öğren-

mişti bile! "EnteUcens Servis,, kendi
sini vaktinde ikaz etmi§ti. Ve Sör Per 
si Koksun konsolosu ibulunduğu Bu
§ehrdeki Büyük Britanya garnizonu 
yalnız müdafaa tertibatı almakla ikti
fa. etmemişti. lngilizler, hilcumu pUs-
kUrtmekle kalmak istemiyorlar; ayni 
zamanda mutearrızları imha edici bir 
darbe indirmek niyetindedirler. Onlar, 
son aylarda. Vilhelm Vasmusun aleyh· 
terine tahrik ettiği kabilelerin baskm
larile kafi derecede rahatsız edildikle
rinden, bu kabilelerden birini mahve
derek, diğerlerine ibret dersi vermek 
tasavvunındadırlar. Bu kabilenin han 
gisi olacağı da, kendiliğinden belli olu
veriyor. !ııte, Çekuta kabilesi bu hti
cumla lngilizleıin hı3ffimt kendi üze
rine çekiyor. Şimdi hakettiği akibcti, 
cezayı bulmakta gecikmiyecek. Bu 
suretle de öteki kabileler korkuya. ka-
pılacaklar, artık kendilerini azdırmak 
istiyen sabık Alman konsolosuna. yüz 
vermiyerek, onu yapayalnız bira.kacak 
lar. Art1k bundan sonra "Almanların · 
Uvreruıi,, ne türlü kıyafete girerse 
girsin, ne kadar dil öökerse ööksün, 
para etmiyecek; hele para. dökemeden 
dil <löktüğüne göre! 

Evet; bu, bütUn eenk heveslisi ka-

ter arasında. bu r&

kor Ameli ya Erhart 
.. isminde~ meşhur 

tayyareci kadında 
idi. Amellya Erhart 

maliim olduğu üzere, son defa çıktığı 
biiyUk lbir seferde kaybolmuştur. 

Bu kadının 932 '1e !kurduğu merha
lesiz en uzun mesafe rekorunu 'bugün 
Fransız kadın tayyareclsi Elizabet Ll· 
onun kırması üzerine, diğer bir tay
yareci kadın daha ayni rekoru öaha 
bilyUk farkla kırmaya girişti. 

Madam Düpcyron ismindeki bu tay 
yareci kadın da, Elizabet Lionun kat-
ettiği Fransa. - Irak hD:ttı Uz.erinde 
yola çıkmış, fa.kat araaan dört, beş 
giln geçtiği halde kendisinden h~i 

bir haber almamamıetır • 
Kendisinin, Ameliya Erhart gibi bir 

kazaya kurban gittiği zannediliyor. Bu 
gün, Fransız ve İtalyan tayyareleri 
müştereken tayyareciyi Akdenizde ve 
Filistin kıyılarında aramaktadırlar. 

Hamalların Kıyafeti 

Belediye hamallar için kabul ettiği 

göğüalUk üzerine numara konmasr ve 

yine bu numaraların ayni zamanda kas

ketlerine de eklenmesi haltkındaki ted
kiklerini yakında tamamlam.ık üze- · lir. 
Hamalların kıyafet işi teıb!! edildıı•tcn 

sonra kayıkçılar da ayni §:İ(ilde bir ki· 
yafetc tabi tutulacaklardır. 

Evlenme Töreni 
Sivas Mebusu Bay Rulm Bqaran'm 

kızı Bayan Sevim lle Bay ® Nuri ln-

cemen'Jn oğlu Bay Salp Incemen'in 

evlenmeleri töreni dlln akrıam Perapa
las salonlarında yapılımf ve bir çok ta
nınmış zatlarla aile dostlan neıell ve 
samlmt bir hava içinde geçen törende 

bulunarak yeni yuvayı kutlamıııtır. 
Gazetemiz de bu kutlamaya lıtırak 

eder. 

- TiFOBiL 
Dr. Ihsan Samil 
I"ifo ve paratifobutılıklanna tut 

ruamak içiıl alJzdan ılınaıı tlfo hap- 1 
landır. Hiç rahatsızlık nrmeı. Her 

kes alabilir. XutulU 55 Kr. 

bileler için ibir ibret dersi olarak, geri Alemdar Sineması 
kalan kabileler, Çekuta kabilesinin 'Her gün iki film t 

bozguna. uğramakla kalmayıp, artık Rahi 1 - Kızıl p. 
yerinde yeller estiğini hiç mi hiç akıl- 2 _ Volga mahk(Unlan. 
larmdan çıkaramayacaklar! lliveten Foks junıal. 

:<Arl«J.n var) ı~----------~ 

GününAliislerı 
DUDAK BOYALARINDAN 

ŞiKAYET 

Bazı Avrupa. memleketlerinde ye
ni çeşit bir sigara çıkardılar. Bu si
gara bllbassa, modern kadınların 

boyalı dudakları için icat edildi. Du
dakları boyalr olan bayanlar, bu si
garadan içtikleri zaman, dudakları
nın boyası, sigaranın ucu1ı1a "çıkma

yor", 
"Bu, nasıl bir şey?" diyeceksi

niz. 
Gayet basit: 
lcat edllen yeni signralarııı, ağıza 

sokulacak yeri kırmızı ipektendir. 
Dudağı boyalı kadın, bu sigarayı du
daklarının arasına sıkıştırdığı za
man, ağzındaki boya ne kadar bol 
vcyn fena cinsten olursn olsun, siga
ranın ucuna çıksa da belll olma-
7or. 

Netice itibarlyle, gayet giltel :ve 
cazip bulduğunuz kırmızı 'dudakla· 
rm, nihayet, bir sigara ucunda izle
rlnl görUp sun'l bir gUzelllk karşısın
da bulunduğunuzu anlayarak inki
sar& dUşmeyormuşsunuz! 

Bir nevi teselll ! ... 
Fakat teselU denen şeyin ayrıca 

bir zevk tarafı da var. Ayni usulun, 
şimdi de lokanta peçetelerine tatbik 
olunması; yani, kadınların kullana-
cağı peçetelerin bir köşesinin kırmı
zı renkte yapılması ve bu usullln, 

dünyanın bUtun lokantalarında tat· 
bik edilmesi beklenebilir ..• 

ESKİ Hllt ŞHRJN YENİ 
)IEDL "()'L 'O 

Abdülhak IUmldin bir mısraıdır 
ıanırım: 

Her Gün Bir llif!uiye 

Otobüste cinayet 

Karşıkl pencereyi delerek gecen 
bir kurşun hemen yanı başımda gö
mUldU. Demek ki az buçuk hareket 
etseymlşim, ben de gidecekmişim ... 

Fakat acele ediyorum değil mi?, 
Herşeyden evYel size, bUtUn bu faci
alara sebep olan vakayı anlatmalı
yım. 

Şehirde çalışıyor ve hafta sonları 
köyUme dönUyordum. Bu yolculuğu 
otobüsle yapıyorduk. İnsan devam
lı surette sey.a.hat etttğl vakit, bin
diği nakil vasıtalarında bazı ıtlyat
lar edinir. MeselA., dalma ayni yer
de, ayni köşede oturmak ister. Benl 
de, hafta sonları köyüme götllren o
tobUsUn, muayyen bir köşesi celbet
mlştl. Dalma oraya otururdum. 

Orası bir başkası tarafından işgal 
edilmiş olursa, canım sıkılırdı. 

Fakat bu h!dlsenin cereyan ettiği 
gece, fçerlmden bir ses oraya otur· 
makhğımın doğru olmıyacağını söy
ler gibi idi. Bu tuhaf sezişin del!le
tlyle her zamanki yerimi terkederek 
bir başka yere oturdum.. 

,Yola çıktık ... ,Yolcular yUksek HB· 

le konuşuyor, lAtifeler yapıyor. gUIU
şUyorlardı. Bazıları şehre inip geç 
vakte kadar kalmış, bazı delikanlı
lardı. 

Ben de, ailemle gecırecetlm me
sut lkl gUnU ta.hayyUl ediyordum. 
Onlara nakledecettm hlkl.yelerl ve 
orada cereyan etmiş vakalara anır 
bana verllecek havadlılerl tasarla.
yor; tekrar buluşacağım arkadaşla
rımı dUşUnUyordum. 

Fakat bUtUn bu tabtt dllşUncelere 
rağmen, fçerlm rahat değlldl. O ak
şam sanki bir şey olacaktı. 

Yolda bir başka köyde durduli. 
b'azı yolcular çıktılar. 

- '.Allaha. ısmarladık. 
- Gnıe gUle, geceniz hayır olsun. 
- Haftaya buluşalım. 
- '.Allaha ısmarladık. 
- Uğurlar olsun ... 
Bir müddet bu gibi konuşmalar 

yapıldıktan sonra birdenbire, gece
nin karanlığı iclnden doğru kanat
larını germiş olduğu halde öL'OM 
geldi. 

İki tabanca sesi ltlttlmiştl~ 
Benim her zaman oturduğun\' )'eri 

işgal etmiş olan gene kız, haykıra
rak lkl bllklüm bir halde yuvarlan
dı. Dışarrya çıkmak Uzere bulunan 
Uç kişi de yere kapaklandılar. Ka
dınlar, uzun çığlıklar koparıyorlar 

ve erkekler, onları gelecek herhangi 

"Sensiz ve eenlnle de yaşanmaz" 
der •• ~ 

BUyUli ve mudll aşkları göze aldı
ğımız zaman, şairin, bu mısra. ile ne 
demek lstedlğlnl kestirmek kabl1dlr. 
Fakat bence "Sensiz ve seninle de 
yaşanmaz" sözüyle hltaP. edilen şey 
GELlRdlr. 

Kim. "gelir" siz yaşayablllyor? Ve 
kimin "gelfr" 1 kendisine kifayet e
diyor?. 

GENE TABİAT SEVGiSiNE DAiR 

Sel!hattln Güngör, dün, benim do
kunduğum bir mevzuu, bayatta.nal
dığı bir misalle ne gUzel anlatıyor ... 
Ben, modern icatlar, lhtlralar ara
sında, tabiat ne meşgul olamadığı

mızdan bahsederek, güneşin :doğu

şunda tesadUfen gfü<lüğü bir gUzelll
ğl, '.Amerikayı yeniden keşfetmlş ka
dar heyecanla. anlatan bir tanıdığı
mın vaziyetini incelemiştim. 

Yaz mevsiminin girmesi dolayısl
le bir gOç manzarasını tasvir eden 
SelAhattln GllngOr şöyle C1l70r: 

bir liazaiian korumali tein ~m'U~ 
!arından bastırarak otobUsUn iı;:eriıl .. 
ne sinmelerini tavsiye edl1orduı 

• t . • 

Derken bir kurtun daha paUadıJ 
So'D.ra ortalık birdenbire sesslzleştl, 
Ben ıde, otobUsUn içine slnm1ttlm, 
Korkudan taş kesilmiş gibi idim; hl~ 
kımıldamayordum. 

öıum, çok yakınım'dan :ıecmlttf• 
Fakat Hlenlerln son cığltğı ve ıdller .. 
lertn feryadından kalan akisler, h'4 
IA. kulağımda vınlıyordu. Derken, Ge 
tobUsUn döşemesinden doğru kUçUlf 
blr kan ırmağının akarak bana dof .. 
ru gelmekte olduğunu gördllm. DG-o 
şemenln tozunu toprağını sUrUkleye .. 
rek ağır ağır gelen bu kan, blrkao 
.dakika evvel, klmbfllr na.ısıl blr ha .. 
yal Ue mesut glllUmseyen genç kızın 
kanıydı. 

Ne yapacağımı bllmeyordum. ~c .... 
ba gecenin karanlığı içinden gelen 
bu korkunç ölUmUn mansabı nere• 
deydi. Blzl toptan öldUrmete aımet
mlş gibi gölgelerin 1cerlıtne saklan· 
mıt ohm o&n&Tar klırı41Tı 

öıum, o kadar tabuk 'Te o ~a"dar. 
apansız gelmtşU ki, ınerede oldufu .. 
mu, ne zam.an içinde yaşaıdıtımı bil .. 
meyordum,. OtobUsUn içinde cereyan 
edenlerin hepsini bllemeyorum. F~ 
kat oradan, hastahaneye dofru yaP,4 
tıtımız beş kilometrelik seyahatllt 
dehtıet ve heyecanını naııledeblllrtm. 

Şoför, alabtıdlğine hızlı gidiyordu• 
.Yaralılar, otobUsUn döşemesi Uzerln• 
de fkt yana sallanıyorlardı. Derken 
birdenbire btr şangırtı oldu! 

'.Acaba neydi bu? İnsiyak! bir Jia.. 
reketle başlarımızı kıstık. Biraz ev .. 
vel, kurşun sıkan deli yeniden nıl 

harekete geçmtştı. Bizi takip ml edi
yordu? 

Sonra içimizden biri göğüs geglre-
rek: 

• - Merak etmeyin, nedi. Bu p.ıı-
gırtının sebebi, az evvel çatl&J:&D 
penceredir. Camlan dOştn. 

:Vakit bir tnrıu geçmiyor ve blı 

hastahaneye irlşemeyorduk. Ne ce
hennemt bir Azap içerisindeydik 7a• 
rabbl! 

Göztlm.e ilişen ev e.,rası arasmc!A 
988 modeli bir radyo da görUyonıJJl. 

İskelenin önünde arabacıya sor-
dum: 

- Bunlar, nereye g1dlr.or?!., 
- ,Çamlıcaya t. 
Yazık. .. BUlbUl diyarına, bttıbllllJI 

katlllnl do beraber götUrUyorıart'lJ· 
Zaten gülün kokusunu, şişelerin tçJ• 

ne hapsettJğlnıJz gilndeııbcrl, öı gtt• 
ilin kokusuna hnsret kalmıştık. Jl.,d• 

ro çıkalı da, bülbül sesini, kıs• cı-J• 
ga istasyonlarından dinliyoruz. 

Blnbir çiçek dolu bahc;:clc:riJn.lıt r 
partımruıların abrırJığı altında ~ 
birer ezilip glttJlcr. Oaz, :musiJdr' ..,., ... 
radyo, cazı ,.o lnmlarm hepsi b.-. 
ıu snstnrdul 

1 
.. 

Tabiata karşı iclmizdo bir da~u
la başlamışa. benziyor. Tablatldllıl" 
şUnmek, ve bUtUn bu gUriiıtUlU .tı• 
ya. içinde onun ıda. a.l!kn. payını ısı'' 
rabllmek, modernlzmt Snkl\r d~ıtf .. 
olm1yacağına. göre. haydi hayır 
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Dava, b ·ıı· 1? l ı .. 
Cinayeti maznunun fşledfğl lsbal edllemedf; 
şimdi Tavous ormanında hayalet dolaşıyor! 

Almanyada Tavnuı ormanında 31 
Teşrinievvel 1917 tarihinde, başko
r.ucu Blrkenaverin ceşedi bulunu
uor. l'olıan Vilhelm Niyger adlı biri 

·: 1 ·. ı~ '"Y .l l" I S ı• 
ı------- ---

1 ! 1:.,al_!~ada Y_ a~ala'!.'!..'!. ~!!..f e_b'!_ke_: _ 

Mücevher çalan 
kadınlar 

bu clna11elln faili olmak üzere mu
hakeme ediliyor. Hakikatte de, ka
til bu adamdır. Ancak, Köppern 
k611lillerl, ondan korkuyorlar. Bilen, 
bilmediğini şöylü11or: doğruyu ıö11-
liyeceklerlne yemin ettı'kleri hal-

Sokaklnrr kanal olan 1'tne(likte dşıkın 
fedakarlığı: 

Son günlerde, Londrada Satantınde, 
Amsterdamda ve Antuerpde büyük mü
cevher hırsızlıkları olmuştur. Bunlardan, 
bilhassa Satantm'daki çalınan mücev .. 
herler binlerce lira tutmakta idi. Bunlar. 
Londradan, Satantındaki bir kuyumcuya 
gönderilmekte idi ve trende kaybolmu:
tu. Mücevherler büyük bir sandık tuttu
ğu için, bu kadar büyük bir yükün, treillı 
den nasıl çalındığına hayret ediliyordu. 

de/? ....... . 

Evet, onların baba, oğul arada bir 
müsaadesiz olarak orman hayyanı av
ladıkları olabilirdi; baba, ava çıkar 

daha kilçük yaşta olan oğlu Vilhelm 
de kendisine yardım etmiş olabilirdi. 
iater istemez! Harp zamanı değil miy
di? Hem de umumi harp! Fakat baş
kaca bir şey bilmiyordu şahitler; ve 
orada söylediklerinin doğru olduğuna 

- Sevoilim, raııclcvunıa saclık kalabil· 
mck için uonc/ol bulamadım ve dalgıç tl· 
biusi oi11erek yayan geldim/ 

Hayatta muvaffak olmanın sırn 

Dost kazanmak 

Bu gibi mücevher hırsızlıklarının bil
hassa lngiltere ve Fransada tekerrür et
mesi üzerine bunların, bir şebeke tara
fından yapıldığı anlaşıhnıştır. Bundan 
sonra, Fransız emniyet teşkilatı ile !n
gilterenin Skotland Yard gizli polisi be
raber çalışmağa başlamışlar ve nihayet 
hırsızları meydana çıkarmışlardır .. 

ŞebeTieye llahil Jmaınldraan ikisi 
nan bir resim, onunla, diğer hırsızlar a .. 
rasında rabıta olduğunu isbat etmekte
dir. Bu, Antonio Torres isıninde bir ada
mın resmidir. Antonio Torres ise bugQn, 
Fransada, haydutluktan dolayı mahpus 
bulunuyor .• 

yemin de ediyorlardı!?.. ( Yohan Villıdıiı •fflt'tf, ~~as _orma. 
Baş korucunun katline yeter dere- 1111ıda baş1'orııru Hir.kcııavtrı oldur-

Hayutta. mu\·aftnk olmanın ~ırrı 
nedir? Her san'at ,.e nıcslck sahibi
nhı muhtaç olduğu bu sırn keşfeden 
klmso maddi vo manc\'i rctahm 
anahtarını da eldo etmiş olur. 
Meşhur Amerikan milyarderi Kar

necl hayatta. mm·ııffak olmanın en 
esaslı sırrım şöyle tarif etmiştir: 

Hırsızlardan ikisi Cezairde, Oran §eh
rinde yakalanmıştır. Bunlar cenubi A
merikalı Antonio Rodrige ile karısıdır. 

İçi altın külçeleri ve çalınmış mücev
herlerle dolu bir sandıkla beraber yaka
larunışlardır .. Bunlarm,mücevherleri Ce
zairdeki bir kuyumcudan çaldıkları ve 

Şebekenin, zanneöildiğinden geniı bir 
teşkilata sahip olduğu anlaşılmaktadır. 
İngiliz ve Fransız polis tahkikatına de
vam etmektedir. 

cede delil bulunamıyor Sabit olan mekten nıulıakeme edilirken. Maznun, 
" · . ·· · · d "X ı·şar•lile gösltrilmişlir. ---------~~~-----A vrupaya hareket etmek üzere bulun- Poliıte: §eyler, surcklı surette musaadesız av- resım e • " .. 

"İnsanı kendine dost yapmak". ctukları anlaşılmıştır. !anmak, mezuniyet almadan askeri 
kıtadan uzaklaşmak, askeri malzeme
den madut şey çalmak .. Harp divanı, 
topu topu 2 sene, 9 ay hapis cezası 
veriyor. 

Fakat 1918 teşrinisani ihtilfili, 1917 
teşrinicvvelinde başkonıcu Birkena
veri öldürdüğü noktasından tevkif olu 
narak, muhakeme neticesinde katilden 
beraetle yukarıda işaret olunan 3 ~ 
beple ma.hkflm edilen Yohan Vilhelm 
lıliygerin bu cezası üzerinden de bir 
sünger geçiriyor; bir umumi af, ce
zayı, daha hemen hemen başlangıcın
da bitiriyor! Satıveri?en Yohan Vil-
helm Miyger, Tavnusdaki küçük köyü 
ne dönfuror ve basından geçenin bahsi 
geçtikçe, bqmı sallıyor; böyle kendi-
si gibi akını, kendi halinde bir adamın 
başına böyle iş açmak! Geceyi gündü
ze katarak yalnız kendisi ve ailesi için 
alnının terile çalıştığı halde! 

Ve sanki hiçbir şey olmamış gibi, 
gene işi, gUcile meşgul olmağa baş
lıyor, §ahsını ve ailesini refaha kavll§
turmak yolunda, çalışıp çabalamağa 
devam ediyor. 
Yavaş yavaş, Tavnus tekrar sakin

le§iyor. Siyasi noktainazar ayrılıkla
rının dalgaları, toprağın bu parçasına 
hemen hemen çarpmadan geçiyor. 
Tavnsun küçUcük köylerindeki insan· 
lar, sakin sakin, kendi işleri, güçlerile 
meşgul yaşıyorlar. İşlerini görüyorlar, 
kar Ta,rzıus ormanları üzerine geniş 
beyaz örtüsilnil attığı zaman, küçücük 
kulübelerinde başbaşa veriyorlar, mut 
baklarmda bazı bazı kapağım tıkır 
tıkır hafifçe yerinden oynatan tence
relerin fıkırdamasmı dinliyorlar. 

Arada bir, odadakilerden biri, bir 
başkasına çekingenlikle soruyor: 

- Onu gördünüz mü gene? 
Ve diğeri, ürkek, başmı sallıyor sa

dece; evet, onu o da görmüştür! 
Kimi görmüştür o acaba? Bunu söy 

lcmiyor; yahut da bilmiyor ki, söyle
sin! Herhalde Tavnsudaki Köppern 
köyünde ve ormanlarda esrarengiz bir 
Şey, bir hayalet dolaşıyor gibi! 

Umumi harp olalı aradan 10 sene, 
hatta ay hesabile de daha fazla za
nıan geçmiş bulunuyor. O zamandan
heri bazı şeyler değişti. Bu arada o 
tanıandanberi herhangi bir şey bütün 
bu köyü baskısı altına alarak, tazyik
~~ bu.naıtıyor, eziyor. Erkek ,kadın, 
b ıç kımse bunu dille ifade edemiycrek, 
E una cesaret edemiyerek, susuyorlar. 
d n fazla cesaret gösterdikleri zaman 
k a "Sen onu gördün mü?,, demekle 
aıalıyorlar. Ve diğeri, kendisine bu su
la Borulan cevap olmak üzere, ihtiraz-

;asdik Y?llu bir ~aş işareti yapıyor. 
~k akat bır seferınde kocaman bir 
da otomobilinin, köyün sokaklann-

i n Paldır küldür gertig~i vaki oldu· 
~rj· ~ ' 

bu sınde de polisler vardı. Sonra, 
de 

0~mobilin ormana sapa bir yerin-
bır nıUddet du d ~ .. ··ıd·· M nıurı . r ugu goru u. e-

la?'e.k ar, genış bir cephe halinde dağr
tna ' ornıanda tarama şeklinde ara· 

Yapıyorlardı. Tabii korucular da 

~rabcrdi. Gene ne olduki ormanda, 
şeytan birini daha mı öldürdü? 

Ormanda birçok vaka oluyordu üst 
üste; birdenbire şurada bir .lrurşun 

sesi akis bırakıyor ve derken buradan 
da kur§un sıkılıyordu; bir şuradan, 

bir buradan .. Bazı bazı kırçıl sivri sa
kallı, uçkun benizli bir adamın şekli, 

duman gibi görünüp kayboluyordu 
derhal! Bu uçkun benizli bir canavar 

dı; ve canavar, hazan büyüktü, hazan 
da küçük! Bazı defa derin ve değişik 

tonlu bir f>CS, tehditle bağrış, şöyle: 
- Dikkat et, korucu, 2 tüf eğe karşı 

sen bir §eY yapamaz.sın! 
Bazı defa, f§ bu kadar kalmayarak, 

sıkxlan kurşun, av işlerine bakan or
man memurunun kafası yanından ıs
lık çalarak geçip gidiyordu. Bir defa
sında da, kendi halinde orada gezen 

bir adamın üzerine bir yabani tara
fından ateş edilerek, kurşun adamca
ğızın eline isabet etmişti! 

Sonra bir kere bir korucu ormanda 
bir heybe bulmuştu. Orman hayvanı 

etile tıklım tıkhm dolu bir heybe! lki 
geyik, daha başka hayvan etleri tıka 
basa doldurulmuş. Bunu bulan korucu, 

yere iğilmiş, iz araştırmıştı. Tam. o 
sırada ilk kurşun havada vızıldayarak, 
korucunun yanındaki ağaca saplanmış 

tı. Ve biri biri arkası sıra da beş, altı 
kurşun atılmıştı. Memur, kimin nere-

den attığını seçemiyordu; hiçbir şey! 
kulak vererek, kurşunların ne taraftan 

atıldığını kestirebiliyordu. Fakat bil
mukabele tam isabetle kurşun sıkmak 
için, bu kadarı kati değildi. Bundan 

başka, sanki yabani avcı bir değil de, 
iki kişiydi; silah seıderine göre, en az 

iki kişi! Dolayısile korucu, yavaş ya
vaş yavaş geriye çekilmeği tercih ede 
rek, polise koşuyor. 

işte bunun üzerine de Frankf urttan 
bir yük otomobilile zabıta memurları 

geliyor. İnceden inceye eleme yaptık
ları halde, hiçbir şey bulamıyorlar; 
hiçbir. şey! 

Zafnta memurları elleri boş döner
ken, Köppern köyündeki bir evde bü
tün bir geyik ateş üzerinde döndürüle 

döndürüle kızartılıyordu. Bunu tcsbit 
edebilselerdi, o zaman vaziyet değişe
cekti! 

(Arkası -var) 

Şüpho yoktur ki herhangi bir iş 
sahasında. çalışan bir adamın mu· 
,·affak olması için bir kero mensup 
olduğu sanat vo meslekte maharet 
ve iktl<lar sahibi bulunması ldzım

dır. Fakat sanat vo meslekte maha
ret Ye lkfülar sahibi olmak mutlAka 
insanı muvaffakıyete götürmez. Ay
ni zamanda bu adanun muhitindeki 
insanlnn kendine dost yapmak hu
susunda. da mahareti bulunmalıdır. 
Bu maharet Jso Jnsnnlarm idaresini 

bilmek demektir. Bir insanın ha· 
yatta murntfıık olmnsııun en büyük 

Am.111 do bu husustaki maharetim~ 
balbdır. Hem de bu maharet sanat 
ve mealel;e alt maharetten daha mil· 
hJmdlr. 

Bazı .khnsclcr dostluklarmı ka
zanmak ihtiyacım duydukları adam
ları methederek, yn.hut dalkanıkluk 
yoluna dökülerek maksatlarına nall 
olablleccklerlni zannederler. Halbu
ki bu zan pek yanlıştır. Yersiz medih 
\'O dalknyukhık denilen şey belki 
hakiki kıymetten mahrum olan a.
danılarm hoşuna ghlebiUr. F'akat se· 
elye sahibi insnnlar yanında bu tarz· 
dakl hareket tama.men aksi tesir hu· 
sula getirir. 

Bunun içhı haynttn insanları mu
vaffakıyet yolunn sevkedecek ,ıost· 
luklan knznmnıık meselesi Anıerl

kadR başlıbaşına bir ilim ,.e len ha
line gelmiştir. muhtelif meslek n 
sanat sahiplerine bu ilim ye !cruıl 

öğretmek için hususi dersler yerlllr. 
(l{urun) bu derslerden ilham ala

rak bugliıı<lcn itibnren sütunları f· 
çinde "bayatta muyaffak olmanın 

sırrı" başlığı altında bir yazı serlsi
no başlayncnktır. Bu yazılarda dl· 
Unıizin <löndüğü kadar basit bir ita.
do llo dost kazarunak yolundan mu· 
nffakıyet gayesine nasıl gldlleceğl 
anlatılacaktır. 

Bu süturılarc:la ncşro<lllccck yazı

lnr sonra toıılaıuhğı zaman bir neyi 
"pratik psikoloji" ilminin htilllsasını 
tc..şkil edecektir. 

-o---

Aygır Fatma 
Osman Cemalin en güzel eseri... Mcv 

zuu harikulade clenct.:ek kadar güzel ve 
orijinal olan bu roman bir kaç güne ka· 
dar çxkıyor. 

• ••••••• .. ••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••--•••••••• .... •••••-•••-••-••••••••• ......... --... 
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1 Hergün bir fıkra : ı· 
1 Bu evde sari hasi'ahk var 1 
ı Osman Cemal sılcıya geldi mi bir haf tada bir roman ya:xır. Fakat,. 
IC§i dostu çok olduğu için bir türlü ya~k yer bulama::. Ge~n sene 

Eski bir mesele 
yeniden alevlendi 

Gene o gün, Fransada da bir dansöz 
tevkif edilmiştir. MariaHid~lge isminde

ki bu kızdan alınan malfunat üzerine bir 
oyuncu kız daha tutulmuştur. Bundan 

Haydarda oturan Şerif aam& birisi sonra üçüncü hırsız ele geçmiştir. Ortez 
ismindeki bu adam da, evvelce, bilhassa dün fazla mikdarda rakı içmlf, yolda gi 
~Iadritte bu gibi işlerde sabıkası geçmiş derken arka.dap lbrahime rastlayınca, 
bir hırsızdır... aralanndaki eski bir mesele yeniden a-

Üçü kadın, ikisi erkek olan bu mil- levlenmiıtir. Şerif İbrahim:. bqından a 
cevher hırsızlarının bir şebeke t~kil et- · 
tikleri anlaşılmıştır. Esasen, uzun zaman 
danberi, çoğu İspanyol veya cenubt A

ğır surette yaralamııtır. 

Kendi baldınnı kesti - Beyoğlunda 

merikalr olan ve bütün dünyada kolları kunduracılık yapan Ziya, '1Un diikkinm 

bulunan bir mücevher hırsızlığı şebekesi
nin faaliyette olduğu anlaşılıyordu. 

Bu beş kisi ile, daha ienis teskil~tı o-
lan §Cbekenin tamamen ele geçeceli u
muluyor .. 

Fransada, dansöz kızın tevkif edildiği 
Nant şehrindeki evde birçok mücevher 
bulundu&ru gibi, yığın yığın sahte pasa
port da ele geçirilmi_stir. Bu şehrin Fran
sarun garp sahillerinde olması ve mücev
her hırsızlıklanrun da Fransa ile !ngil
terede görülmesi şebekeye mensup hır
sızların bir sahilden öbür sahile daima 
gidip geldiklerini göstermektedir. 

Bulunan sahte pasaportlar da bilhas
sa bu iki memleket ile Amerika arasın

dadır. 

Gene ayni dansöz kıım evinde bulu-

da bir ayakkabının topuğunu keserken, 

dizindeki tahta kayımı, kundura'.;ı bıca 

ğı sai .baldınna dallillfUr. 

Bir ubdullı yakalandı - Kumıpap

da bir çok evlerden eıya çalan sabıkalı 
hırsızlardan Kadri, nihayet a.in ele ıeç

miıtir. Üzeri aranınca bir kadın gömle

ği ve bir çok !kadın çoraplar: çıkmrıtır. 
Bir tramvay bir arabaya çarph - Boa 

tancxda oturan Kemal Görgöz.Uu idareıin 

deki tek beygirli arabaya Kadıköyline gi 

derken arkadan gelen 24 numaralı tram 
vay çarpltUJtır. 

:Vatman İsmail idaresinde bulunan 

tramvay arabayı parçaladığı gibi har. .. 

da yaralamış, tahkikata ba;:lanmııtır. 

Görüp düşündükçe : 

Bayramdan sonra vazife ı 
YAZAN: s. Gezgin 

Gençlik bayramının !filli tak\imde 
yer alı,ındaki derin \'e yük.sek manayı, 
bundan iince, bir yazonda bellrtmeğe 

~lı,mıştun. O yazı, bayram gününe rast .. 
Jadığı için glllcr yüzlil olmak zorunday. 

dı. 

Ba yüzdendir, ki o satırlarda yalnız 

de\·Jelin, ııade kanunun gençlik uğrun. 
da katlsnclığt .fedakirlıklan sayıp dök. 
mil!ö bu fcdakirhklara ka~ı gençliğin _, 
borçlarına, ancak §Öyle bir dokunup gcç
mi;,tim. 

Dün gazetelerde Ankara stadında Da
hlHye Vekili Şükrü Kayanm, gençliğe 

ka111 söylediği sözleri, okuyunca_ bay
ramın yalnız bir sc,·inç günü olmadığını 

duydam. Ge~ı. bu nutkun da protoplaz
mwır, scl'inçten yuğnılmo,tu. Fakat bu 
ce\·herin, bu öziin ~cncsinde ,·atan \·a
zifcslnln d~ gcniı bir yer aldığı göriilü 
yordu. 
Şükrü Kaya, bu ~k önemli noktayı 

keskin bir mantık çe~c,·esl Jçlnde or. 
taya koymuş: 

"Türk gencini, sağlam, gürbliz, neljeli, 
işe, sn,·a5a ckcrı,ıı, yüksek \'6 seçkin 
\'8sıfh yeti~tirmck için, Atatürk icap e
den direktifleri ''ermiştir.,, 

Cumhuriyet hlareslnin en büyük cö

mertliklcrle harcadığı emekler, ka111-
lık.~ız ~eyler dt-ğildlr. Kendisine ltlnala
rm, dlkkatıcrln, teragatlerin en büyük 
,.e en yükse~e hizmet edilen Ttlrk 
genci, mektep sıralarında, Unh'erıılte 
seminerlerinde, ,·azlfo başmda, smır bo 
ymıda \'O bayrak altında bapracağı tis
tlinliiklerlo .karı:ılamak zorundadır. 

Memleketin kendilerinden bana 
lstoo.lğl o nutukta açıkça aöylenmlıtir. 

Türldycdc bugüııkii. gençllk kadar n .. 
tana, dc,·Jcto minnettar hiç bir nesli 
yetişmedi. Hlç blr nesU, 'bugünkUJer ka
dar pUriiuUı bir toprak, gölgesiz bir 
tarih ve bulut8uı bir bayrak mlrasma 
konmamı,tr. 

BagilnkU çocuk \'e gençler, \·atanın 
yalnız nlmetUe, beslcnlyorlar, tarllıbı 
şerefiyle öiünüyorlar. Bu nimette, bu 
şerefte hiç bir emekleri yoktur. Fakat 
bundan sonra, lılzmct sırası onlarındır. 

il matbaaya: "Ha3tayım gclemiyeceğim.,, diye haber göndcrnıi§ ve yeni bit 1 
• roman yazma.ğa ba§lamıştı. Hastalığını duyan sabah ak§am demeden evij 
İ ne ak-ın edince güzel bir çare buldu. rı bir kaij'lda: "Bu evde sıari Jıas.

1 ıtalik var,. diye yazdı ve kapıya çiviledi. -······---····· ··---··-----··-·----·--------------
Bu, sözde hafif, pahada ağır bir kaç 

satır, bütün bir (le\'Jct proirammm m. 
namit gibi sıkı_ştınlımı bWisaauıdan 

batb bir teY aayılamu. 

Doğrusu şu, ki bugünlln bUyUklerl, 
bu kadar cömert ,·eri~ler karşmında 
kendilerine dilşen namus ,.c ,·atan bor

cnnu benimsemeyenler, bu borcu olgun 
kafalan, temlı licdanlan, asil yürekle. 
rilo ödemlyenlcr günahkirdırlar. Bu, 
öyle bir ııuçtur, kl hiç kimse tarafmdan 

ho, görtllCJnez, kimse tarafmd&n bairt
Jaoat:ıaz. 
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Çekoslovakyadan kaçan/ 
iki Sudet Alman Çekler 
tarafından öldürüldü 

Türk - İngiliz 
iş birliği 

Londra, 21 (A.A.) - Anadolu tA
janoının hususi muhabiri bildiriyor: 
17 Mayısta fırka lçtlmaında Başve

kil Celili Bayar tarafından yapılan 

beyanat bUtUn lnglliz gazeteler! ta
rafından alAka lle karşılanmıştır. 

Siyasi mütalealara göre 

Vaziyet vahtn 
Prnğ 21 (A.A.) - Bu sabah saat 

3,30 da Şeb'de bir hudut muhafızı üs· 
tünde iki kiti bulunan ve Almanyaya 
doğnı giden bir motosikleti durdur
aıak istemftıtir. Motosiklettekiler, ve
rilen emri dinlcmodiklerl için muhn· 
fız, nte§ ederek her ikisini de öldür
müştür. Bunların iki SUdet Almanı j 
olduktan anla§ılmıştır. 

vesinin camlarım kırmıştır . 
1NG1LTERE ENDiŞEDE 

Londra 21 (A.A.) - Südetlerin 
Prağ hUkumeti tarafından teklif edi
len müzakerelere girişmekten imtina 
e.tmelerl Ingfllz siyasi mahfellerinin 
cndi!lelerinl arttırmıştır. Henlayn Lon 
drayı ziyareti esnnsmda itidal ile ha
reket edeceği hakkında bir kanaat 
vermiş olduğu için bu son vaziyet kar· 
~ısında slynst mnlıfeJler hayret etmek 
ten kendilerini alnmamaktadırlar. 

t1LT1Pt!ATOM GôNDERILDl M/1 2 

Prağ 21 (A.A.) - HUkflmet ma· 
kamlan, Almanyanın Prnğ hUkfıme· 
tine bir ılUmatom gönderdiği haberi 
tekzip etmektedirler. 

Nıızrrlar meclisi Hodzanın riyase
tinde toplanarak vazıyet! tetkik et
miştir. 

Alman Südet partisi komisyonu 
toplanarak umumi vaziyet ve Eggar • 
Şeb hadiseleri hakkında mUmkerede 
bulunmuştur. 

SII,AH ALTINA ... 

Prağ 21 (A.A.) - Hilkfunet askeri 
ihtiyat tedbirleri almıştır. BUtUn köp
rüler ve biltiln resmi hlnalar muha
faza altındadır. Genç ihtiyat mbiUe
ri ile mtitehassıslıı.r ve ihtiyat teknik 
ciJer silfilı nltma davet edilmişlerdir. 

Taksiler ve kamyonlar ordu hizm~ 
tine alınmıştır. 
Prağ 21 (A.A.) - İlk ihtiyat kuv

vetlerinden bir sınıf ile ikinci ihtiyat 
kuvvetlerinden bir sınıfın teknikcfler 
le ikmal edilerek istisnai bir askeri 
hlzınet devresi için silah altına alm
dıklan resmt bir tebliğde bildirilmek
tedir. 

MUKA l'EMET EDECEKLE&. 

Prağ 21 (A.A.) - Hodzanm men
sup olduğu cumhuriyetçi köylU parti-
81 reisi Beran Havas ajansmm muha· 
birine demi§tlr ki: 

''Hududun herhangi bir noktasını 
geçmeğe teşebbUs edecek bir mUstev
li. te§kllatı mUltemmel, motörlU ve ha
rekete geçmeğe hazrr siliihlı bir kuv
\lletle knr§ılaşacaktır.,, 

"Şimdi bazı ecnebi mn.hfellerinde 
belki Almanların A vusturyada olduğu 
gibi, hiçbir mukavemete maruz kal
madan Südetlerle meskf.tn mıntakayı 
istila edebilecekleri zannedilmekte
dir. Halbuki Çekoslovakya, mevzu· 
bahs olunca iş değişir. Burada bütiln 
millet müstevliye karfı duracaktır. 
Ve bu vaziyette bir ihtilMın önüne 
geçmek kabil olmayacaktır. 

Çeklerle Slovaklar araaında görllş 
ihtillfı yo!:tur. Çekoslovakya halkı 

• nıUttehlt ordu ile müstevlilerin ka.rşı
ama. çıkacaktır. HHnka tarafından ida 
re edilen Slovak muhtariyet partJsl
nln bizimle tam bir tcsanUd halinde 
bulunduğunu temin edebUfrim.,, 

HALKIN GALEYANI 

Prağ 21 (A.A.) - Ostrnva • Mora
vskada halk "Alman evi,, ni muhasa
ra etmiştir. Polis halkı dağıtmak için 
güçlük çekmiştir. 

Brnoda polis bir alay tertip ederek 
mllıt marşlar söyliyen 5000 Çeki da
ğıtmağa teşebbUs ctml~tir. Alman kon 
soloshaneslle "Alman evi,, ve H<'n
layn partisinin merkezi polisle muha
faza altındadır. 

Pn~ 7i ı1ı A.t - "Alm:ın cvI,, nin 
öoı:ode Y1LPı!ao ol!mayışler esnasında 
bar~s bu:ı hadlsrler Cl'rcyan etrniŞ
tir Çc\r tuutronall~t ve sosyal demok
rn!.lar:ı: "Bızlın Slav Prağımıza uzun 
ömUrlcr dileriz,, diye baE;'lI'arak sokak 
lardan gcçmislerdir. Nümayişçiler bir 
keçiciyi yaralamışlardır. Polis halkı 
dağıtmak için sokaklan abloka etme
ğe te§ebbüs etmiştir. Nümayişler eece 
yarısı hAJa devam etmekte idi. 

Polis nümayişçilere sopalarla liU· 
cum etmiştir. Bir kaç kişi yaralanmıfr 
tır. 

Halk Almanya scfarethanesine ait 
bir binada bulunan "Beyaz haç,, ka.b- ı 

Bu mahf cller, bu ziyaretin İngiliz 
cfkô.rıumumlyesini aldatmağa matuf 
bir manevra mahiyetinde olmadığını 
ve Ing!Uz sefiri tarafından geçende 
Berlfnde yapılan teşebbUslerin SUdet
ler meselesinin mUslihane bir şekilde 
halline Ingilterenin ne derece ehem
miyet verdiğinin Almanya tarafmdan 
anlaşılmasına k!fi geleceğini Umit 
etmektedirler. 

Ayni mahfeller nihayet Berlinin Sü
detlere ihtiyatla hareket etmelerini 
tavsiye edeceği UmidJnl de izhar et
mektedirler. 
INGILTERE MAL'OMAT ISTEDl 

Berlin 21 (A.A.) - İngiltere sefiri 
Henderson öğleden sonra Hariciye ne
zaretine gitmiştir. Söylendiğine göre, 
sefir Almanyanm hudutta asker! ha
reketlerde bulunduğuna dair dolnşan 
şayialar hakkında izahat istemiştir. 

Kendisine anormal hiçbir askeri ha· 
reket yapılmadığı ceva.bmm verildiği 
zannedilmektedir. 

Bertin 21 (A.A.) - İngiliz sefiri bu 
gUn öğle vakti von Ribbentrop ile bir 
saat glSHlomUO\;Ur. Bu mutlkat hak
kında hf çbfr şey söylenmem.iş, yalnız 
sefirin, hudut civarında Alman kıta
lannm harekatı hakkında dün kendi
sine müsteşar taraf mdan verilen te
minatın von Ribbentrop tarafından 
teyidini istediği haber vcrllmiı.ıtir. 
ARABA ôKOZLERIN ôNlJN DE .• 

Londra 21 (A.A.). - Çckoslovakya
dald vaziyet dolnyısile Lord Halif aks 
bu sabah Oksforddnn Hariciye ncza· 
retlne dönmUştUr. Şimdi, hafta sonu 
tatili esnasında, Ba§vekil Jlo birlikte 
vaziyetin inkişafını dikkatle takip 
etmektedir. 

Kendilerine bazı teminat verUmedik 
çe mUıa.kercye girl~mek istemedikle
rini beyan eden Südetler müzakereye 
İngiltere hükiımeti, böyle bir vaziye
tin •'ök'.lzlcrin önüne arabayı koymak,, 
şeklinde tefsir edebilece~, çünkü ba 
teminatın ancak tek1if cdilcn müzake
reler neticesinde verilebileceği kana
atindedir . 

LEillST AN HUDUDUNDA 
HAREKET Mit 

Val"§ova 21 (A.A.) - Çekoslovakya 
hududunda Polonya kıtaatının hare
kAtta bulunduğuna ve m~al Smig
linin de hudut civarına ge!cliğine dair 
ecnebi memleketlerde bir takını şayi
alar çıktığından hUk<tmet Lonclra ıte 
Roma. clçllerlni bu eayialan katl ola
rak tekdbc memur etmi8tlr • 

ÇEK Cll»tHURREISININ NUTKU 

Prağ 21 (A.A.) - Çekoslovakya 
Reisicumhuru Bene~. Ta.borda söyle
dr~'i bir nutukta, bt:günkU vaziyetin 
Çkkosl•>vakya için harpten sonraki 
vazlyetlerin hepsinden daha vahim ol
duğunu söylemi5 ve fakat Çekoslo
vnkyarun her tUrlU ihtimallere knrşı 
hazır bulunduğunu nave etmi§tir. 

Beneş, A vusturyanm Almanya ile 
birleşmesi neticesinde Sildet Alman
larınm heyecana geldiğini kaydetmiş 
ve ekalliyetler meselesine mlitıivnssıt 
bir hal tarzı bulunmnsı lüzumun da ıs 
rar ctmi§tJr. 

ALMAN HARBi GôZE AL111Al'A· 
GAK ZANNEDiLiYOR 

Berlin 21 (A.A.) - Roytcr ajansı 
bildiriyor: 

Vaziyet çok ciddi olmakla beraber 
ümitsiz addedilmiyor, ~ası muhak· 

Gazetelerin bir kısmı lnglllz Türk 
dostluğu etrafında. mUtalealar ve 
tefsirler noşretmişlerdir. Bu cümle
den olarak Taymls.neşrettlğl bir ma
kalede TUrkiye hUkfımettnın Bal
kanlarda ve bUtUn yakın ~arkta bir 
sulh ve sUk!ln A.mlll olduğunu teba
rüz ettirdikten sonra Türkiye bllk{l
metino bu suretle mail bir yardımda 
bulunduğundan dolayı BUyilk Brl-

t nnya hUkOQmetfnJn hareketini takdir 
etmekte ve muvaffakıyetle netice· 
lenmiş olan bu mUzakerelerln tnsll· 
tere ile Tilrkfye nrnsındnkf tyf mU
nnnebctlerl bir knt daha kuwetlen
dlreco#lntn muhaklrnk bulundu~ıınu 
lldvc etmektedir. 

-----0..-

G eneral Mariç 
Jzmlre gitti 

Ankara, 21 (Husust) - Yugoslav
ya Harbiye vo Hariciye Nazırı Orge
neral Marlç bu akşam saat 21,30 da 
Kayscrlden Ankaraya gelmiş ve saat 
22 de Eskişehir vo tzmfre gitmek O· 
zere şehrimlzden ayrılmıştır. 

Milli Müdafaa Veklll KAzım Özalp 
ile bUytık erlct\nrhnrbfye ikinci reisi 
Orgeneral Asım GUndüz de Gcnernl 
Marlce refakat eylemokteydi. 

Ankara garında yarım saat süren 
tevakkuf esnasında Başvekil Cernı 

Bayar ile ı:nreşnl Fevzi Çakmak, 
1'Ulll Müdafaa Voltlll Ktı.zım Ozalp, 
Hariciye Veltlll TevfJk RUştU Aras, 
General Marlç ile gHrUşmUşlerdlr. 

Trenin hareketine yakın General 
Marlc resmi selAmı ifa etmekto olan 
askeri kıtayı tectlş etmiş ve muzlka 
Yugoslav ve TUrk milU marşlarını 
çalmıştır. 

Tren, TOrk, Yugoslav bayraklarf-
Je sDelonmlş ve tenvir edilmiş olan 
gardan t.am 22 de hareket etmiştir. 

kak ki, Almanya SUdet Almanlarına 

yardım için azaml derecede ileri git
mcğe karar vermietir. Maamafih bir 
harbi göze alacağı zannedilmiyor. 

İngiliz büyük elçisinin bugUn Al
man Hnriciye nazırı ile yaptığı mü
lakatlar enternasyonal endieeyi izale 
edecek neticeler vermemiştir. Alman 
siyasetinin maksadı, hariçte Alman -
yanm Südet Almanlarını mUdafaa için 
her şeye azmetmiş olduğu intibamı 

yaratmak olduğu merkezinde gibi g~ 
züküyor. 

Alman Hariciye nazın dUn müste· 
enr tarafından verilen teminatı tek
rarlamaktan başka bir eey yapmamı3-
tır. Bu teminat şudur: 
Kış kamplarından yaz kamplarına 

yapılan nakliyat haricinde fevkalade 
hiçbir askeri hareket yoktur. 

İngiliz elçisi. bu teminatın tatmin 
edici mahiyette olmadığım çUnkU kı
sa. mesafelerde olsa bile askeri hare
kat yapıldığı muhakkak olduğunu V'3 

çilnkil Avusturya hadiselerinde ayni 
mealde teminat verflmiı olduğunu Al
man Hariciye na7.lrma hatırlatmıştır. 

Hulilsn, Royter ajansının aldığı mn· 
lf1mata göre İngiliz büyük elçisi AJ. 
man Hariciye nazırının yanından şu 
intiba ile a~Tılmıştır: 

Almanya azimk!r hattı hareketini 
muhafaza etmekte ve müta.vassıt bir 
hal tarzını kabul etmemektedir. 

ITALYA l'AZIYETI VAHIM 
GôRlJYOR 

Roma 21 (A.A.) - Ak~aın gazete. 
leri Çckoslovakyada vukubulan vahim 
hadiseleri heyecanla mevzuubahis et· 
melttedirler. 

Giornalc d'İtalia, sık sık tekerrUr 
etmcğe ba~layan bu hadiselerin en cicl 
di endişelere yol açtığını yazmakta. 
dır. 

ALlJANY A PRAGI MESUL 
TllTUYOR 

Berlin 21 (A.A.) - Alman matbu. 
atı, Eggcr hadisesinde Almanlara kar
şı hazırlanmı~ bir suikast görmekte 
müttefik bulunuyor ve ''cinayet., su· 
retinde ta \"Sif eyledi ~i bu hadiseden 
doğrudan doğruya Prağ hükiimetint 
meeul tutmaktadır. 

Munzam 
tahsisatlar 

Ankara, 21 (Telefonla) - Bazı 

dairelerin bUtcelerfnin muayyen !a
sıllarına munzam ve fevkalAde tah
sisat konulmasına dair hUk!lmetin 
meclise vermiş olduğu muhtellt ka
nun Uıylhnları biltçe encUmenince 
tetkik edilmiş ve bunlar tek lAyJha 
halinde blrleştirJlmek suretiyle 
meclis umumi heyetine se,·kolun
muştur. 

Ruznameye alınan bu kanun ldyi
hasında bazı daire bütçelerinin mu
ayyen tertipleri arasında 801.854 IJ. 
rahk münakale yapılması. bazı dal· 
re bUtcelorlne de 4.291. 700 lira 
muntam tahsisat ve gene bazı dai
re bUtcelerinde acılan ~eni fasıllara 
3.023.800 lira fevkalAde tahsisat 
konması teklif edilmektedir. 

Maliye Vekilinin bütçe hakkında
ki izahatına nazaran 7.?15.600 lira
ya varan bu munzam ve fevkalAde 
tahsisatın karşılığı tahsfla.ttan elde 
edilecek varidat fazlalığı ile tcmln 
olunacaktır. 

?ılunzam ve fevkalAde tahsisatla
rın tevzi llsteslnde: Ankara şehri i
mar plAnının tatbiki için ya
pılmasına zaruret hasıl ola
cak fstlmldkler dolayısı ile tah
sil edilecek masrafları knrşıln· 

mak üzere 500 bln lira; İstanbul 

belediyesince satın alınacak bina
larla mUştemiltıtı ve saire bedeli o
larak 273.800 lira; Kırşehir hava
Jisfnde zelzeleden zarar gören vatan
dnşlnra yapılan yardıma karşılık o
larnk Kızılaya verilmek tizere 600 
bin lJra; celbedilecek yedek subay
ların hnrclrah istihknklarınm kar
şılığı olarak 500 lira; DarüşşaCnka
ya yardım içln 30.000 llrn: Balıklı 

hastahanes!nln mnsrarıa;mı karşıln
mak ilze e E'ı·kafa yardım olarak 35 
bin ltra; yatak adedi artırılan lley
bella.da sanatoryomunun yenl pa>
yonundakl teçhizatın ikmali için 
3000 lira; okul kitaplarını ''nktln· 
de yctlştlrcbllmek için De,·lct Ba
s1mcvıne satın alın k makineler 
için 10.000 ve ayni Ba.sımevlnln mn
tcdavll sermayesine fl!ve olmak U

zcre 20.000 liralık tahsisat vardır. 

lstanbul muhtelltl 
An"arada gallp 

Ankara 21 (A.A.) - iki maç yap
mak üzere ı;chrimize gelen İstanbulun 
Altılar muhteliti bugün ilk ka.rşılaş
ma.smı Şehir stadmda oldukça kala
balık bir meraklı karşısında Ankara 
§ampiyonu Harbiye ile yaptı ve 3·1 
kazandı. 

6 la.r muhteliti yarın MuhafızgUcU 
ile de bir kar5ılaşma yapacaktır. 

Blsi k let yarışı 
Çorlu 21 (Telefonla.) - Bisiklet ya

rışına isUrak eden 10 koşucu dlğerle
rlnden 4 dakika evvel geçerek lstan
bula. doğru süratlerine devam etmi§
tir. 

Bunlardan ikisini az sonra, ve Ca
hitle Nazmi de Kilçükçekmeccde baş 
plotonclan ayrıldılar. Bu suretle geri
ye yarıem en zinde en canlı 6 ko§ucu
su kalmıe oluyordu. 

Zarar görecek 
o:an Fransadır 

(Vat yanı birincide) 

ğunu Hatayda \"C Surlycdckl ihtira lan. 
na f(',da eden Fransızlar ondan sonra bu 
farkı pek iyi anlıyncaklardır. 

Uer halde Türkt,rcııln kendi hodutlıı

n dahlllndo :rahat yn::ıyabllmcsi itin cP.
nnp hudutlarından emniyete ihtiyarı 

\'"8.rchr. Tilrk do!'ltlnğunu fcdl\ eden bir 
Fransız manda idaresine kar!JI, elbette 
bu huclutlanmızda emniyet vcrecel• ted
birler isteriz.. 

Eugünc kadar cenup hudutlarımızda 

katakçıla.rı himaye eden, aoyı;uncu r:c
kın et cctelcrlubt ronlyanc fnaliy<'tlcrl
ne menfaat mukabllinde göz yuman hir 
manda idaresi \'ardı. Fakat buna multa
bll Tiirkty<'yc dost olan bir Fran<=a hü

kOmcti bulundu~11nu biliyorduk. Ortada
ki fenalıl,Jımn mutlnka tedrici surcUo 
tıısnye cdllcceğlnl dü~linüyorduk. 

Hatay l§indc Türk \'arlrğuıa auika!'it f. 
f;fn .SurlJ cdcld nuuıclncı idare ile clbfrll
ği eden bir Parfs hUklllııetı knroımna f:J· 
kacak olursa btlkbale alt btitün limitler 
bir anda sönmüş olar. Ondan sonra milli 
cmnJ~·ct lhU~ bh:t tamamen yenl bir 
takım ''Ulfolcr Ue ka~Ia tmnı, bulu
nur. 

Mersinde 
(Vırt tarafı 1 incide) 

triklerle, renkli fenerlerle donatılmı§, 
denizde \"C karada parlak tezahürat ya
pılmıştır. 

<ıOnde Halke ... i bandosu olduğu hal
de gençler ve partililerle coşkun bir eel 
halinde gelen bu alay bUyllk bir inti
zamla Reisfctlmhurum11%Un ikamet bu. 
yurduklan belediye parkının içindeki 
k6şkUn önUne gelmie ve oradan emsal
siz tczahUratta bulunmuGtur. 
Den~den ve karadan havai fi~ekler 

atılıyor, motörlcr dildUk çnlarak bu §"TI· 

tiklere heyecan ve hız veriyordu. 
"Yaşa, varol Atatilrk,, sesleri her 

tarafa akisler yapıyordu. Bu candan 
tezahürat devam ettiği sırada Ulu On
derimiz klS11ttın balkonuna s;ii~lat. 

halkı selAmhyarak iltifatta bulunmue
lardır. 

Büyük hıd!sk!rlarına ku-uşan ve 
kendisini neae içinde gören Me111inliler 
görlllmeml§ bir bayram ııe ... 1nci içinde 
bulunuyorlar. 

Muğiada alaya sun
cak verildi 

Muğla, 21 (A.A.) - Kahrnman 
dağ nlayma sancak verme töreni bu· 
gUn parlak bir şekilde yapılmıştır. 

Binlerce halk, mekteplller, asker 
cumhuriyet alanını doldurmuştu. 

Tören lstJklAI marşı ile nctlmış. 
bir kıta asker önlerinde bando mu
zlka olduğu halde sancağı getirmiş
lerdir. Orgeneral lzzettfn Çalışlar 
tok samimi bir nutuk irat ederek 

Reisicumhur ve mıuı kaha.raman Atn
tUrk namına sancağı kahraman da~ 
alayı komutanına vermiştir. Alay 
komutanı da bir nutuk söyllyerelr 
sancağı teslim almış ve askerle blr
Ilkte sancn~ın şeref ve şanını koru
mak lı;ln Uç dera and içmişlerdir. 

) Bunlar bUtün ga}Tetlerino rağmen ( 1\ 18U h (1 herler 
birbirini açamayarak muvn15alat yeri · \.. :-'.::'-:-'.~""""'.'"--------
olan Topkapıya kadar yanynna gel- • D:ıhlll;>e YeltAlctl mülki memurlanmıı 
diler. · arasında esaslı dc!Uşikl~kler :r:ıpacak bti-

Topkapıda yapılan son sprinf de yfık bir tayin kararnamesi hazırlıı· 
Kirkor (tstanbul) az farkla. birinci maktadır. \'eUlet ornl k:mırn:ıme ile ıncr 
geldi. kez te~kilAtındn da bazı drf;işiklikler çc 

tayinler yap:ıcaktır. 

l{adrlnln ölUmil 
ştıphell ı?ÖrU~dü 

Tavukpazarın•:la bir hı:.nrn odasında 
oturan Kadri isminde birisi evvelki gün 
yatağında ölü olarak bulun~~ıştu. 

Hudisc, dün müddcium•1-,1ihğc haber 
verilmiş, mü.ddciumcm! muavinlerinden 
Hikmet Sonel \•akad:ı bir cinavet olması 
ihtimalile tahkikata başlamıştr. 

Yedek Subay Yoklamaları 
Sanyer !Ubcsindcn: 
Yedek subayhrın seneli"~ yoklamala· 

rı haziranın birinci gün!Jnden 30 uncu 
gilnil ak~mma kadar yapı~·.:aktır. 

Bu müddetten evvel ve:r scmra biz 
zat veyahud yazı ile milrncaat eden!e
rin müracaatları muteber olma:lıfından 

• D:ılıilıye \"ekıilcti nüfus müdürlükle· 
rfoe lıJr tamim göndererek yaomı~ vc>ll 
ziyn:ı uğr:ırnış nüfus kütükleri fçin, sile 
rcl lcrlndcn crrndı ailesinin isiıulerl 'c 
medeni hnllerlnl ihtiva eden ,.c musodd:ık 
birer beyanname alın:ırak kütGklerln ) <'• 

nlden le isini emretml~tir. 
• Lise ,.e ortaokulhırdııki lisan muallfrı1i· 

ne olan ihti>'llC korşılıınmak fiıere, ınu01' 
Jim mr.ktcbl mezunlorınclnn liır;:ına istidll
dı olanlar ecnebi mekteplere de,·nrn etti· 
rJlcrek lisan muallimi ~·etıştirllcceklrrdit• 

• Ünh·enite ve ~·uksek mekteplerin o§
kerl kampları hozirnnın l irmfsinde sC"•· 
lacaktır. 

• Ki'' 1ür kurulu Oyeleriııdcn 1Jil;ntcflt1 
~ı.-80 lira o:rhklo lspektcrllkıc çalışması )"U 

ı1ek lasdika iktiran etmiştir. 

bu gibilerine de \076 sl.ıı!ı ı-anunun tS 

yin ettiği yulcaı rdaki mil foet .ıarfınd• 
milracaatları lbımdır. 



Dünkü Milli Küme maçmda ı-~eınıu~ -ı 
Beşiktaş Alsancağı ~t~.!~ 

~ o yen d 
1
• Saat: 18,30 Pltıkla dans musikisi. 19,35 t.J - Konferans: Prof. Salih l\furat (Radyo ders 

lerl). 20 Nihal ve arkadaşları tarafından 
Törk musikisi ve halk şarkıları. 20,45 Ha
va raporu. 20,48 Ömer Rıza tarafından a
rapka söylev. 21 Cemal I\tımil ve arkadaş
ları tarafından Türk musikisi ve halk şar
kıları. (Saat ayarı). 21,45 Orkestra: l -
Blavkenburg: Marş. 2 - Duvalödiyö: Ka
m dlS Baltdat uvertür. 3 - Morina: Tor
tajada, Vals. 4 - Translalör: Hohzayt zuk 
in Lilh>Ot. 5 - Nedbal: Vals Trist. 22,15 
Ajans haberleri. 22,30 PJAkla sololar, ope
ra ve operet parraları. 22,50 Son haberler 
ve erıe. .. ı günün programı. 23 Son. 

JV'st tarafı 1 bıdde) l gerek mtıdafaaya yardım hususunda, 
Bunu burada tebarüz etttrdlkten gerek forvedi bellemek huausunda a

sonra maçm tafsilAtına geçelim. Ta· yıf idiler. Fuad& pl.lnee, futbol oyu
kmılar: nunu tekme atmak, favul yapmaktan 

Beşiktaş: Mehmet AU - Hil.Mdi, Nu- ibaret faneden bu oyuncu bermutat 
ri - Bi/at, Feyzi, Fuad • Ba.yiilC, Mtb muvatfak olamadı. Forvet hattında en 
ooffer, Hakka, Şeref, E,.,e/. iyi çalıp.n Hakkı oldu. Bu sütunlarda 

AlMncak: Hilmi. CeMU, Ali. N~c- kasti sertliğinden, kabadayılığından 
mi, EntJ6r, Jletl&.i • ~,., Ba4m, tıyaa, ıik&yet ettljimi& Hakkı dUn sahanın 
B08f'i, HakJ..,,. en temis. en centilmen oyuncusu idi. 

İLK AKIN VE JLK GOL Millt takmımıızm kıymetli Hakkısm-
Oyu.na rüzgar altına dtlfen Betik- dan her zaman böyle temiz oyun bek

taşın akmile ba.şlandı. Sağdan inen leriz. Döi't gol atmasına rağmen Şe· 
siyah beyazlılar Muzafferin vole bir ref çekingen oynadı. Uzun mUddetten 
şUtlle oyunun 30 uncu saniyesinde ilk beri sahada gözUkmiyen Eşref vant- 1 
gollerini kazandılar. tr. Beşiktat forvedinin sağ tar&f ı 

Alsancakhla.r ilk dakikada, yedik - muvaffak olamadı. Umumiyet itiba
leri bu golle bozulduktan için bir mUd rile seşıktaş talmru dün mevsimin en 
det Beşiktaş sahada tek takım olarak bozuk oyununu çıkardı. Eğer karşısın 
oynadı. Yalnız Muzafferin fena. bir da Al8&11cak gibi milli kümenin en za
güntinde olması ve Şeref in çekiiıgetı yıf bir takımı bulunmasa idi sahadan 
dawanması ve buna haf hattmm bo- fena bir netice ile ayrılabilirlerdi. 
zuk oyununun inzimam etmesi yüziln· Alsancak: Kaleci Hilminin beş gol· 
den sayı çıkaramıyorlardı. Buna mu- de de hatası yoktu. Penillhyı iyi bir 
kabil yavq y&V&f keııdlııi toplamap aWıfla kurtardı. Mtıdafiler 1'ebir Ali 
muvaffak olan Alsancaklılar da s. ve Cemil çok eert bir oyun tarzI tut
§lktq kalesini ziyarete başladılar. Bir turdular. Alsaneak beklerinin rakip 
kaç hUcumlan Beşikt&Ş mtıc'!atauı aahada oyii&dıklan dün.kil oyunu a&-
tarafmdan kolayca defedildikten ao:n- dUkten BOlll'& t•tanbul talnmlarmm 
ra oyun gene lzmir taktmmm mnf lzınlrde aldı klan fena netJoelere hayret 
Ahuma intikal etti. etmiyoruz veyahut daha doğrusu bu 

21 inci dakikada Befiktqm Hakkı neticeleri nud alabildiklerine hayret 
vasıtuile stirilkledfği güzıel bir akm edfycruz. tzmfr takımmm ha! hattı ve 
esnasında Şerefin mükt't?Ullel bir şütU forvedi de iyi bir oyun tutturama.dı· 
İzmir kalesine girdi fse de hakem bu- Yalnız eoliç Basri sa.hanın Be§lktai· 
nu ofsayd addederek saymadı. Bir lı Hakkı lle beraber en iyi oyuncusu 
dakika llônr& lzmlr111er 110ldan tlerll- idi. Bundan baıka lzm.irliler Veha.bın 
yen Şerefi batalı bir ,ekilde durdur- karde§i SaimJ uğaçık oynatmamakla. 
dular. Verilen penaltıyı Şeref iyi ~ da bUyük bir bata ivlediler. Sağaçık 
kemedl, Hilmi de gilzıe1 bir plonjonla mevkiinde çok muvaffak olan Sa.im 
kalesini kurtardı. ortada bfr lı göremedi. Hakeme gelin 
BetUrta~ bariz haldmlyetl ancak ce Tank dUnktl maçı fazla misafir. 

38 inci dakikada eenıeresln1 verdi. pervarane idare etti. Sertliğe mUsa.. 
Haklrmm mükemmel bir pumı kap1ın maha etmesi ve kut! hareket ya· 
Şeref Zehir Aliyi atlattıktan eom.a panlan ~zalandırması aayesinde oyu
YB:kından mkı bir vurt11la Beşiktqın nun çılnndan gıkmasma mani oldu. 
iJriaei ;pıu-u papta. Dünld1 .madan tıOIU"& ~Uz 
il inci da.ktkada Hayadn!n arta.ıa- Lmır l4arell1eri ..,, • .._..., memnmı 

dığı topu kapan Şeref bir yeni bir ,oı l{aJdıklamıı maçı kaybetmelerine eebep 
daha yaptı 1ae de hakem bu goltl ele kuvvetlerini harcama)'arak Galatua· 
ofsayd addetti. Bir dakika sonra Hak raya. saldadıkl&nnı ve bugün lzmlrfn 
kmın sıkı bir ftltU direğe çarparak Gatatua.raya k1111 aldıkları neticenin 
avuta çıktı ve birinci devre ba 8Ul'et· normal olduğunu göst.ereceklerini aöy 
le Befiktqm 2-0 galibiyeti ile bitti. lediler. Galatasaraym İzmirdeki mağ· 

lKtNCl DEVRE lübiyetini çok tabit bulan İzmirliler 
İkinci devN<Je Betiktqtıl&r rllzgl- ayni zamanda Galatasaray kaptanı 

n da lehlerine alarak haldmlyetlerfni Va.hyinin beyanatmr da tekzip ede-
büsblltnn arttırarak tek kale şeklin- rek Galatasaray takımına karşı çok 
de oynadılar. Alaancafm bu devi'ede mJsafirperverane davrandıklannı da 
tektilk yaptığı akınlar Betiktae mu- ileri stırmektedirler. 
daf'aa!5ı için hiç tehlike tefkU etmedi, Son olarak bugUn İzmirlilerden te-

OçONCO, DöRDONCO VE miz ve f avulsu.z bir oyun oynamalannı 
BEŞJNCl GOLLEa temenni eder ve sporda mağlQbfyetl 

14 tincil dakikada Ali De Cemilin eOfuk kanlılıkla kabul etmenin ~k 
P&ylapmadıklan topu kapan Şeref bllyilk bir meziyet olduğunu da hatır-

ŞEHZADEBAŞI 
TURAN TİYATROSU 
Uolk San'atkArı Nlltlt 

ve arkadaşlan 
\!içe Pençef varyetesi 
BuAün sündfiz uat 

....... • 15 de Balayı 3 perde. 
ı;l:.l:E : sıınt 20,30 ıla (ESKi ADETLER) 
komedi 3 perde; Naşlt tarafından komik 
kanto; Dan-:, Solo, DOet ... 

HALK OPERETİ 
Pazartesi: Kadık&y 
Silreyyada (Perde ar
kası) Soh: Azakta (3 
''ıldız) Ça~amba Be
siktaş Suat Park. Per
~embe: Bakırköy MU
tiyadi, Cuma: PanpJ. 
tı Kurtuluşta (Perde 
arkası) operet 3 perde 

Hikaye 
Haykırmak, haykırmak lateyor

dum! 
Nihayet, hasta.haneye vardık. Dok
torlar ve hastabakıcılar, hAdlsenJn 
kurbanlarını muayene ettiler. Polis 
geldi. Sonra hepimiz karakola glt
meğe mecbur olduk. İfadeler alındı. 
Nihayet evlerimize gittik. 

Eve dönilp de &!lemi tekrar gör
düğüm zaman duydutum eevtncl u
la tarlt edemeyecettm. Bundan IOD

ra, muhakeme tuh bqladı ld, onun 
tatsfl!tını anlatmatı ınzumsuz gHrtı
yorum. 

• • • -
ADcalc PDU .ıt71J79ylm: Otobl

anm nse ku~uıı 11kan adam bir kı1-
kanghk buhranı geçiriyormuş. Ara
mızdaki )'olcular araamda nlşanlııı 
varmıf. Onun bir bqtasi1le eevtıtt
ltnl Otrendikten sonra. torkunc; bir 
intJkam plAnı hazırlamıt. Tabanca 
ile yolumuzda pusu kurmuş. Biz gl5· 
rilnUnce ateş etmiş. Ve işte netice
si! ... 

Adam, muhakemesi sonunda ida
ma mahktlm edildi. Sonra cezası mU
ebbet hapse c;evrlldl. Fakat o ka
ranlık gecenin başlangıcı içinde bize 
Yll$attıfı ölllm saatleri unutulur şey
lerden deftldlr. 

BORSA 
Ankar•21·15-938 

fflzaltınnda yıldız ı .. reu olanlar lbe
aerfnde muamele ıörenlerdir. Rakam
lar ... a 12 de kapanlf atıt flJ&Uandır. 

ÇEKLER 
• Partı 28 8273 • Madrfd 18 0780 
• NeTyork o 7922 • Derlln ı 9720 
• MIJAno 15 0590 • Varşova 4 20ö7 
• Brfiksel 4 7000 • Budapeşle 8 9872 
' Atlna 87 1610 • Bfikre, 106 22 
• Cenevre 8 4633 • Belgrad 84 7288 

• Sofya fı.118756 • Yokoham• 2 787~ 
• Am~terdnn 14812 • Stokholm 8098.& 
• Pral 22 7868 • Loodra 627 

Viyana • Moskova 2S 8225 
latlkr•zlar 

• J933 T. Sor J 19 80 ı · ErRanf İstik. Sı.'\ 
• • .. Jl S. El'%Ul'Um 
" .. .. m S. Erzunım 
Efektlher •erilmemişllr. 

Zahire Borsası 
at- e-eae 

Buldıy yumuşak 5 28 5 35 
Bulday sert 5 20 5 32 
Arpa Aoadol '22,5 --
Mııır beyaz 5 5 --
Mısır aarı 5 17 5 19 
Cudar 5 10 --
Kuıyeml Teklrdal 7 a --
Yapak Anadol 55- --
Kuzu )'OnO beyaz 70- --

Oelen Giden 
Bulday &49 Ton XUf)'eml 20 Ton 
Arpa S9 " TJntk 10,3/4 ,, 
Cndar 30 " B. peknlr 32 • Mısır 63 .. 
Un 53 • z.,., 13 .. 
Kuş3•eml 115 .. Nohut 9 .. 

/ ÇAPRAZ 
Kelime bulmacası 

l 2 ,.._-:':::ı;r.-*-~~:.ı_.;_;_;~..!.._.ı...;.__f 

3 ı,• 
4 
5 ı--:---~~ı.......:~B!!J..-...!_ 

6 
7 1-::--~um.1.-L-...1-L-!.-L._ 

8 1> IT_._!Aa~~~...L!!!L_I 

Soldan sağa: 

l - l\leşhur bir içme suyu. 2 _ Siddet
U Israr. 3 - Türk nuısikisinde bir fasıl, 
sahip. 4 - Artan, bir nota. 5 - Sıfat eda
tı, bir nota. 6 - Çok değil, oturmak. 7 -
Kannda bulunan bir uzuv, anın !ersi. 8 _ 
Uzak. 9 - Çapkın kadın. arka, 

Yukarıdan aşağı: 

l - Bir haramıs. 2 - Sakatlık. 3 _ Po
kerde hepsini. C - Sır. 5 - Edat, siyah. 
6 - Ö#OnmOf, hububat, su taşıyan. 7 -
Bir nota, işaret, akln tersi. 8 - Ayağın 
Her1 atılması, bo70n tenf. 9 - Bir nota 
kovmak. ' 

DO'NKO BULMACAMJZ 
Soldan ıağa: 

1 - Marul, tat. 2 - Si. 3 - Rahmetli. 
6 - Artezf11aı. $~Re, Radife. 6 - Ama, 
ek. 7 - icat. ı- Alicenap. 

l'itanbul Beledi \'esi ilanları 

Bebek-istinye Asfalt 
) Yolu inşası 

25 - 6 - 938 çarşamba gUnU saat 15 de lstanbul Vllft.yeti ve Belediyesi 
Daim! Encilmenlnde ( 400.000) lira muhammen bedeli Bebek • lstinye 
arasında yapılacak beton asfalt kaplamalr 701 ve teferruatı inşaatı kapalı 

zarf usuliyle ekılltmeye konulmuıtur. Mukavele, eksiltme, Bayındırlık tş
lerl genel şartnamesi, hususi ve fenni şartnameleri, proje, keşif hUlAsa
ılyle buna mnteferrl dtter evrak 1000 kuruş mukablllnde Nafıa dairesin
den verilecektir. Muvakkat teminat 19750 liradır. lsteklilerln tekllf mek· 
tupJarı Ye en as "1&0~000 J""'hk, Walt kaplamalı 701 J'&ptıfma dair YUlka 
ve Natra VekAletlnden aJmtt oJdutu Hl J"Jlma alt mlteahlaltllk vesfkasfy
ıe 938 yılına alt Ticaret Odası vestkalannr havi kapalı zarflarını 25-5-938 
gOnO saat 14 de kadar !stanbul TlllyeU "fe belediyesi Datmt Enctımenlne 

vermeleri. Bu saatten sonra Terileeelc zarflar kabul olunmaz. 
«t.r ·c2eıo) 

Haseki hastahanesine lllzumu olan 83 kalem ecza açık ekslltmeye ko
nulmu~tur. Bunlara 1655 Ura 97 kuruı bedel tahmin edllmlştfr; ıııtealyle 
şartnamesi Levazım MUdUrlUftlnde gör111eblllr. !ıteklUer 2490 numarab 
kanunda yazılı nılka ve 124 lira 19 kuruşluk Uk teminat makbuz Tep 
mektublyle beraber 31 - 5 - 938 salı gUnO saat 14 de Dalmt EnCUmend• 
bulunmalıdırlar. (B.) (2882) 

Ayni ınzergAh tızerlndekt otobUa haUarından bir kısmının tarifelerin
de ayni mıntata arasında alınacak ücretlerde görUlen cllz'I farklar bu 
ncretlerln azgarlsl kabul edilmek ıu reUyle tevhit edilmiş, yalnız Sirke
ci - Bakırkl5y, Sirkeci - RamJ, Emln~n11 • l!lmlrgln, Taksim - Yenimahalle 
hatlarının tarifeleri bundan hariç tutulmuftur. Keyfiyet ilin olunur. 

'(B.) (3008), aıb bir eütle Be§iktatııı Uçutıetı I')- Jatnu. 
1thıiı yapmafa muvaffak oldu. --------::::::=:::.-:::::::-:::-:;-:-;:;;:;;;~;;;;;;:;::::-::=::::;;:;;;=::===::::::;:;;;;:--~~ 

bir Bundan eonra oyun oldukça aıett ~ lm'Pt#a-·F;:c==~~= ı:; 1 
eereyan almafa ba1ladı. Bet za- torla'{/'._ ft"ft ran Ue Almanyaya 

lllanki oyunlatım tutturamadı'"~- ... Bulgar Kral va l(ralicesı ile Veliaht 
""··'- aau-ı or-ar,· • rde Almanya tıpkı • 
~akkak olmakla beraber kJa. bir 

1 
' B J K 

futbol oynamaktan çok uıa.k oJaıı AJ. Bwu rMVlllU r gibi bu karan bir u gar ralı 
lancekJılar ayı farkmm &rtmuile uıun yıUiır 0 3"" getirmek için aske- • 

... bile,erek zaten S8l't olan oyuııJan- oyn tetkfk ' w te-l ASIM US 
ili gittikçe sertleştirdiler. fd>b#J eclUtnff &fr • .. 
bbı 20 inci dakikada Şeref, Ette! kom· ,,...,_ oldtlf}u Ml- Sonu: Sa • .f. Su. 5) 

t e7.e>nunun çok gil.zel bir hı.ili Şen. de bMgflft inle ay. 

Türk - Bulgar dostluğunu 
teyit ett 
(Yazısı 4 iln.cll 8tly/ada) Tekirdağlı Şcrmam sıkııtırırken.. • 

O~du.Cidden mUkenımeJ bir f{ltile Sol dJnJatdmam., btr- n ya ya 
"°k lara/liln .,.,.. 

~ 27lncldakikada18 Uaerbıde verllen tlır. Tevt•k Yetttn- f 
dtnı frfklki Hakkı k~ye ~Jm1fyerek ffollu tara/tr14an 
dl. llrke bir vaziyette olan Şenle wr liaanamt.m çetni
be,ı Şerefin mükemmel bir ,Utile t.op in Biztnta lmpa-

B Qyü k e~ o ence- .. • ~ ____ <Y_a.ıwı_u-=-çu.-"ncil_""Y'..:.::.:ladtı~J 

ıı müsabakamız (j.İilfittiff peşi,H,ckn : 

clı. ilci defa Aln.nca.k ağlarına takıl- rt1torlatltmN11 ta-
riM a4lt 1ritap 

tfıı~kaç dakika eonra gene 18 thae- bu oyduılatıımo
"e:ı e \'erilen bir aerbeet VtırUfU bu »Uf taraftan tu
~ l:Ia.kkı kaleye çektJ ise de Hilmi bıt at?Mkte ~ bü-
~lr atılrşla topu kornere attı. tilN BU:axa tarilıi-
~ da kayde değer başka bir ha- M tmnas ederek 
~l olı:nadan bir müddet 11<>nra 5-0 Sar ki A 1'1'Upa im-

ktatnı gallbiyetlle bitti. pa.ratorluğunun 
NA.Sn, bin aenelik wku-

~ O'i"NADILAR! atım 1'fk4ye et. 
bir i eik~: Kalede Mehmet Aliye hiç PMktetlir. 
lıart! duşnıedi. MUda!aa.da HUmft bir 1'fyah Jti1z ku
latile e\'VeJkinden iyi olup uzun vtını1· "'I olup M7' 1"
~Ul-i knaz.a.n dikkati celbedlYofdu. tt1p9tda btduftıır. 
Sbe:endislne çok ıe d11pıemekle Topttı11 mil~ 
~s ~UVaffak olamadı. D0D Be- flNIMlU: - /dort· 
~1 h er ı&nwıki &ibi en aksayan btcl, Vakit Yurdv. 

af hattı oldu. Rif •t ve Feyzi 

,• 

iki ylldız birbirini Sigortacılıkta tarakkl 
arıyor Şu lngillzlcr hakikaten pratik adamlardır l' öl" · angm, um, dcnlz kaza. 

larr gibi tehlikeler hakkmda olduğu gibi torlstler'ln lıayal sükutuna 
ılgarta usoJü ihdas etml§ler. Bundan sonra İngilizlerin biri bl . k&rll 
Jewnek, ynJ da kal raz geup el-

a zaman asmı dlnlendfrmck lı;ln, seyahato ~lkmak iste 
yeni konılan sigorta ~lrketlne müracaat edecek: ne 

_ - Ben filin memlekete gideceğim. Şu tarzda bir seyahat ·a • 
Ea;er memnun kalmıyacak olursam seyahat m f - l pacapm. 

1 asra mm ödenmesba.l isterim.,, 
D yecek, ılrket tc muayyen bir Prim mukablllnde İnglllz 

lı:ıngl bir Jıayal sükutu ihtimaline karsı bu zaran "'d k 4...-~~tiaba lift 
ne alacak. o eme ~üdllnil· Dzerl-

m~ şüphe yok ki İngllizlerln iktisadi tescbbUs sahasmda açtiktan bu 
yeni ı;ıgır sigortacılık sanatmda mühim b" 11 1 ır er eme hamlesidir. Arlık bun-
dan 110nra lzdh·açlarda saadetten mahrumı 
ili ihdas ecllJdlifnJ yet tehlikesine karlı sigorta usa-
rlstl rl duyacak olursak hl~ hayret etmemeliyiz. JWrUrat,en hl· dok.:. n hayal sükuta madcli bir tazminat ile teıan edilmek lmkiaı 'bahm-

sonra e\'Jcnen bir adamrıı alle hayatından bekledljl saadetten lllÜ· 

ranıf7et tehlikesi DlfJn böyle algoria eclllm.ıa? 


