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Slovak 1 ara muhtariyet 
Beynelmilel 
siyasette 
şahıslar 

veriliyor 
Yeni :~:ı~tıerin Çekya ve S~ovakya 

tazan . Asım Us Beneş Pragdan agı ıldı 
§ahı.slarm beynelmilel siyaset üze

rinde tesiri ,·ar mıdır? Ilu suale men
tl Şekilde ce\·ap verenler çoktur. 
lfantıki olmak icap ederse hakika

tin de böyle olması hlzınıdır. Zira 
iki ın~mlekcl. arasmdaki mbnasc
betlcrin kaynağ'l o memleketlerin 
milli meııfaatleı·idfr. İşba•;;ındaki şn
hıslal'ın nızifesi de sadece l'Calitelc
l'in tesbit ettiği vaziyete uymaktır. 

l•'akat tarihhı kaydettiği bndiseleı 
bazım bn mantıki nıülUhazanın zıddı
nı, yani şahısların bilflkis beynelmi
lel .siyaset üzerinde büyük tesirleri 
Glduj!;ıınn ~österiyor. .. ~ 

1838 senesinden evvel ıncı;;hnr Al
nı.an Başvekili Ilismark ile Jtus~·a 

Başvekili Gor<;nkof şahsi dost l<li· 

lcr; bu saJede iki memleket biı'ibi
l'lııo yaklaşmıştı. }i'nkat giinün birin
de Bisnını·k ihtiyar Gorçakofun ken· 

Mfilılm knrnrlilrm veriMiği bir yer: Prnğ 
(l'a.:ıs ı 6 ncı Mırfamı:da) 

Doktor Funk Ankarada 
disine bir diplomat çırağı gibi mua- Ik t 1 sat 
nıeıo yapmasından sıkıldı \'C sll'f bu vekili tarafından 

şerefine bir ziyafet verildi 
JUzclen araları açılclı. Nilıayet iki 
ba"vekilin aralarmıı giren şahsi ge-., 
~imsizlik ~·üziinllcn Bismnrk - Goı·ça
kot • Andraşı anluşması bozulmuş· 

&u. 
p ı=nz ısa. 

Son defa A\·rupnyı harp teblike
mnden kuı·tnrım l\Iünilı konferansını 
da bugün iı:;başındnki hükumet reis
leri arasındaki ı:;ahsi dostlukların e
seri sayanlar haksız olıuasalar gerek· 

tir. 

"Başka milletlerle olan ekonomik iş birliğimizi 
sık/aştırmak istemekle diğer memleketlerin de sa
lim bir rekabetini bertaraf etmek veya bu iş birliği 
ile başka bir takım gayeler istihdaf eylemek gibi 
maksatlardan çok uzak bulunmaktayım." 

(Sonu: Sa. 6, Sil. 5) 
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üç renkli 
içinde 

bir k·apak 
çıkıyor 

.. ---.. 

Genç kız\arımız arasında bir anket 

Hangi sporları tercih 
edersiniz? 

A . . s··te"'man Büyük Harpte Suriye hatıralarına de-
yrıca cdıp Dr Cemıl U 1 • 

d. · . günün meselesı olan harpte ve sulhta gazete-
vam e ıyor. Sadri Erternın, · 

l 
'ligv e d . ve kadınlar mevzulu hır yazı ile Napolvonun 

cı aır tetkiki; Hitler · v • 

klarını . . .. . .de anlatan dıger hır yazı; Holivudda 4 Av. 
aş Yenı vesıkalar uzerın .. ı · · .. . · 
Upalı · Gr t 11 zı neler soy uyor? Guzel iki şiir· sihırh 

r • e a Garbonun yı , ı . ~ v • • - ' • 

·uvarlak. dil. ~ok hıkaye, saglık bahıslerı, kadın, kınk:?- ı 
} • nyada ne var ne ) ' v kl' · . 

'ır ve Uç renkı· k k ba k diger ren ı muhtelıf resımler. 
ı apa tan ş a 

s • ~ 

(Yazm 6 ıncıda) 

ingiliz 
kuvvetleri 

Arap köylerini tahrip etti 
Bağdat, 6 (A.A.) - Filistinin mü

dafaası komitesi, B. Çemberlayne bir 
telgraf çekerek Filistin meselelerinin 
hal ve faslı ile bizzat meşgul olmasını 
istemiştir. 

Hayfa, 6 (A.A.) - Yahudilere ait 
olan ve Suriyeden sebze nakletmekte 
bulunan üç kamyon, bir pusuya düş
müştür. lki şoför ölmüş ve kamyon. 
lar yakılmıştır. 

Kudüs, 6 (A.A.) - İngiliz kıtaati. 

le arap kıtaları arasında son günlerde 
vuku bulan kanlı çarpışmalar üze • 
rine, İngiliz kuvvetleri Tabarivede 
mukabelebilmis.il olmak üzere bir. çok 

arap evlerini sadırlarını ve hatta l:ir
çok arap köylerini tahrip etmişler. 

dir. 

.~,. 

YnU 'C"stiindağ abide clefterini imznlayor .. ~ .,.,.. .., (Yazısı 2 incide) 

Dün Ankarava giden 

Yeni Arnavut Elçisinin 
gazetemize beyanatı 

BUtUn tahsilini Türkiyede yapmış, 
rnt:nıleketimizi seven ve dilimizi bi
zim kadar g~zel konuşan Arna;ut
luk b:ışkonsolosu B. Asaf Caculi -
dünkü gazetelerde okuduğunuz gi
bi - Arnavutluk devletinin Ankara 
elçisi <Jld u . 

Diln yeni sıfatile .Ankaraya giden 
Arnavutluk mümessilini hareketinden 
evvel Taksimdeki konsolosluk blna
smcta ziyaret ettim. 

B. _\saf Caculi'nin resmine baktı
ğınız znman, uzun zamandanberl 
kibar Türk muhitlerinde sık sık te
sadtif E'tliğiniz bir sima olduğunu 

derhal hatırlıyacaksınız. Yanyanın 
- eskl tcşkiHlta göre - Leskovik 
kasabasında doğmuş ve tahsilini O· 

rada bnı;Iayıp lstanbulda bitirmiş O· 

lan bu münevver Arnavut genci, dip
lomatik mesleğine de gene TUrkiye
den başlamıştır. 

Sekiz, dokuz sene evvel dört, beş 
:rıl Ankarada Arnavutluk elçlllği 

(Sonu: Sa. 4, Sil. 2) 
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Yeni Arnavutluk Elçisi 
B. Asaf Caculi 

~i{H~~-=-~~ 
Sulhu kurtaran kim? 

Son <lefa Avrupayı hnrp telılikesinden kim kuı'tardı? Bitler mJ .. 
l\fusolini mi .. Çemberlayn mi? 

Bir l<'ransız gıızetecbi bn dedet ndn.mlnrından hiç birinin sulhun 
muhafazası bakımından hizmetini inkiir etmemekle beraber tanııı
men başka bir fikirdedir: Bu <lefa Avrupa sulhunıı telefon ile tayyare 
kurtarnııstn·. Hakikaten telefon Aleti olmasaydı, Musollni bir saat 
içinde na~ıl llitler ile konnşup anlaşabilirdi ,·c nasıl olur da ayni gün• 
de llitlcr Çembcı·layn ile Daladiyeyi Münlbe çnğırnbiliı-di? Sonra tay• 
yare olmasaydı da\'Ctltler bil'kaç saat i1:in<lc bir konferans masası e~ 
ı·nfm<la nasıl toJllanabrnrdi? 

nu itibarla. l\Iünilı kouferansınııı mu\·affak olmasında telefon ve 
tayyarenin rolü ~ok biiyük olmuştur. Bu takdirde dünya sulhunun 
muhafazasına yardım eden de\'lct adanılan gibi ayni yolda büyük biz· 
mcti dokunan ayni keşifler için do birer nnıt yaımıak ycriııde bir 

haksinaslıktır. 

. Fakat denilecek ki bugün l\Iünih konferansının muvaffakıyetine 
hizmet etlcı·ck ı:.nlha yarnynn telefon ye tayyare yarın bir bını> JIAnı
ııa , ·e hatta harp icrasına <la ''asıtn. olabilir. Gerçek bn müllihaza da 
l atılış değildir. Fakat hugfüı kendisine ~obel sullı mükftfatı verilen 
hir <lcvlet adamının yarın bil' lınrp ililn ctınlyeccğini kim temin ede
lıiltr'! HASAN :KUMQA'fi 



Okunan 

&e1yıenen 
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ve he~ an içinde •.• 
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Tevkilbaned ki 
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Cerh aletlerinin nasıl içerı 
okulduğu tahkik edltiyor 
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Kanunları nasıl 
anhyoruz ! .. 
Pazarhkınz aatı§, ayın birindcnbeti, 

bir kanun hükmüdür. Yurttaşların 
zamanını bo§una tüketen, aklını çelen, 
beyhude ümitlere dil§Urcn kötü usul, 
artık tarihe mal oldu. 

Bu meselenin devlet elite balledi· 
lişi, gelişigüzel bir hadise gibi düşÜ
nülınemeiidir. Çünkü pazarlık, denk 
olmayan §atlar içinde adaletsiz bir 
çarpışma idi. Bir malı, bin kere sa
tanla, ilk defa alan arasında nasıl 
bir müsavat kurulabilir?.. Paz:?rlık 
ağına düşenleri kurtarmak gerekti ve 
bu Yapıldı. 

Yalnız, hadisenin, fikirden hayata i
nerken, yanlış tefsirlere, dalaverelere 
kurban edilmemesi için sıkı bir ted
bir Çemberile çevrilmesi, elbette unu
tulrnamı§tır. Nitekim gazetelerde bu
na dair güzel haberler okuyoruz. 

Dün, Mahmutpaşadan aşağı iniyor. 
dum. Mahmutpaşa, malum ya, pazar
lığın panayır yeridir. Ne kapılaf3 dL 
:ilerek, yoldan geçenleri çeviren çı· 
gırtkaniar, ne kalabalrk ağızlı tezgah. 
tarlar var.dı. Bu yokuştan §ollrk pazar
larının oğultulu havası kalkmı~. eslı:L 
lik dar.1gası silinmişti. 

Bu hali, scvinerrk seyrettim. Yal
nız b:r~ey gördüm, ki hiç hoşuma git. 
nıe.Ji. Hemen her dük'dınrn camekan
ları üstünde, kapısm.:la, göze ı;arpa. 
c:ak herhangi bir yerinde birt:ıkım 

levhalar asılmış. "Burada pazarlıksız 
satış y1pılrr ı .. Ci.imlelerini t:ı.şıyan lev
halar ... 

Ne <lcmel< bu?.. Pazarlıksız <ıatıf, 

keyfe bağlı birşey. bir mağaza üstün. 
lüğü mildür, ki böyle levhalarla halka 
bildiriliyor? Pazarlıksız satış, şunun 
bunun isteğine bırakılmış olsaydı, 
dükkancılar. bu gibi levhalar as.makta 
hakir sayılrrlarclı. Fakat pazarlığın 

kaldırılışı bir kanun hükmüdfa. Hiç 
kimseyi hududunun dışında bırailma
yan, bir kanun ise, hususi ilinlara as. 
la muhtaç değildir. 

'lf• 
Devlet, verdiği kararı, meclisten 

geçirmiş, üstünde müzakereler yap
truş ve bütün bunları gazetelerle halka 
bildirmişti. Esnafı toplayarak kanunun 
nasıl tatbik edileceğini. ona aykırı bir 
yol tuta::akların hangi akibe~!nle 

karşılaşacaklarını da anlattı. Şu hal
de levhalara ne lüzum var? .• Belki: 

-" ı\dam sen de, şu düşündüğün 
şeye bak 1 işin mi yok senin? .. ,. 

Diyc-cekler bulunur. Hayır, mesele 
yalnız bir levhacık asmaktan ibaret 
birşcy değildir. Bunda kanun anlayı

tımn acı bir eksikliği var, ki jşte ben 

buna dayanamıyorum. Gözümde bUylL 
yor ve gücüme gidiyor. Pazarhğın 
kanunla yasak olduğu bir ülkede "Bu

ra.da pazarhkuz satı~ yapılır 1., le·.rha
Jarı, "Burada mal verilir para alınır!., 
levhaları kadar fazla, manasız ve 
gülünç birşeydir. 

-
GöZÜNDEN YARAL.A."\;DI - Hu 

kuk fakliltesindc ta.lehe İbrahim ev
velki gece saat 21 srralarında Türbe 
.... den gec;crke:ı 2876 numa.rah oto 
onun . k lm .. 
mobilin sadeınesıne maruz a ış. go-
zünden yaralanmıştır. 

TRAMVAY ÇARPTI - Samatya-

da Hacr İlyas mahallesinde oturan 70 
Ad'le Etyemez tramvay cad-

yaşında . 1 1 anından geçen tram-
desine giderke:1, Y d .. ·· .. 

Parak yere uşurmuş 
vay arabası çar " a yaralanmış 
tur. İhtiyar kadın agırc . ··tnruı ' 
tedavi için otomobille evıne go -
mUştür. 

A-.r1t.TANDI -
B!R ESRTRl{F,Ş Y ~· 

Çe be arabacı lakabı 
. m rlitaşta oturan ve dUn Beya 
ıle tanınan sabıkalı Kaztın• 'ld d 

t . . cıekı e o-
zr meydanında ~üphelı bır ') k 
laşmağa başlam~ı:ı. görc:ı polisler en 
disini Çevirmi~le;dir. m 
K!zımın Ustü aranmış ,.e 10 gra. 

1. eve 
esr::..r bulunmuı:1tur. Esrarke~ a.d ıy " 
teslim edllnıtştİr. 
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Güzel şe rimizi 
kurtuluşu 

Oün vatandaşların s e v inç 
gözyaşlarile kutland ı 

Güzel lstanbulumuzun dün, düşman 
işgalinden kurtulup kahraman orduya 
kavuştuğunun 16 ıncı yıldö:ımüydü. 

Bu münasebetle dün sabah daha er -
kenden her taraf l:>ayraklarla süslen
miş.halk bayramı büyük bir coşkunluk 
içerisinde kutlamıştır. 
Hazırlanan programa göre, saat do 

kuzda:ı itibaren bütün kıtaat ve okul· 
lıı.r Sultanahmet meydanında yer al -
mağa başlamışlardır. Saat 10 da Kol 
ordu kumandanı General Halis, Vali 
\'e Belediye Reisi Muhittin Üstündağ 
Sultanahmette birlc~en okul ve kıta
atı teftiş etmişlerdir. 

Saat 10.30 da Sultanahmetten atı
la:ı yirmi bir pare top l stanbula 
Türk ordusunun ayak bast.ğı dakika
yı selamlamış ve hürmeten bütUn halk 
asker ve okullar bir dakika oldukları 

yerde kımıldamadan dunnuşlardır. 

Bundan sonra geçit resmine başlan
mıştır. E::ı önde motosikletli polisler 
sırasUe askeri mızıka, Trbbiye okulu, 
deniz mızıkası. Kuleli mızıkası, Mal-

tepe mızıkası ve bu okulların talebe
leri. Harp Akademisi, askerler, polis 
ve itfaiye müfrezeleri, şehir bandosu, 

üniversite ve ytiksek okullar. liseler ve 
esnaf cemiyetleri geçmekte idi. 

Alay Sultanahmet. Sirkeci, Emin· 
önü, Karaköy, Şişhane yokuşu. Te-

pebaşı, Taksim tarikÜe abidenin önü:ı 
de sıralanmıştır. 

Burada hazır 1!,ulunan direğe me
rasimle bayrak çekilmiş. bütün genç
lik ve halk bandonun refakatlle bir 
ağızdan letiklal marşr.u söylemişler· 
dir. 

İstiklal marşından sonra şehir na
mına Refik Ahmet Sevengi1 ve genç-

lik namına da Enver Koralı bir söylev 
vermiştir. Enver Koral! söylevi:ıde ez 
cümle demiştir ki: 

Sevgili yurtto;lar1m. 
_ Bugün bir bayram ne~esi için~e 

bulunan yalnız biz değil. bütün bır 
vatandır. Bugün güzel lstanbulumu· 
zun kurtuluş y1Jdö:ıümü11ü tesit eder
ken, kalplerimizin Jrnrarmnsmı iste
meyiz. Fakat dünün acılarını. mazinin 
kara ~nlerini unutmamak lazımdır. 

Çil:ıkü maziyi unutmak yarını dü.'.;Ün
memck deme!dir ... 

Bay Enver. bundan sonra mazinin 
kara günlerinden bahsetmiş ve sözle
rini şöyle tamamlamıştır. 

"-Yurt ta9lar, hepinizin bayramı 

kutlu olsu:ı, kahraman orduya, Yüce 
Önder AtatUrke sonsuz saygılar .. , 

Ôğlcdeıı soııra 

Öğleden sonra da Şehir meclisi üye
lerinden, parti başkanlarından miirck 

kep bir heyet kumanda::lığa giderek, 
halkın orduya karşı minnet ve şük
ranlarmı arzetmişlerdir. 

Gece yapılan eğln1."eler 

Gece şehrin her tarafı renkli fener 
ve elektriklerle dona:ımıştı. Yine bü
tün halkevlerinde söylevler ve göste

riler yapılmış. Vall Muhittin Üstiin • 
dağ. perapalas otelinde parlak bir zi
yafet vermiştir. 

Çatalca Cinayeti Neticelendi 

Çatalcada yaptıkları bir kavga sıra
smda kendilerbi ayırmak istiyen muh 

tarı öldüren Muharrem. Ali. Mümin. 
Mustafanın ağır cezada yapılan mu -· 
hakemeleri bitmiştir. 

Muhtarı attığı bir kurşunla Cldüren 
Mustafa 6 sene bet,ı ay, Muharrem, Mü j 
mi:ı ve Ali de 6 şar ay hapse mahkum 
olmuşlardır. 1 

Geçit resmlnae 

Muhakeme edilen 
bir kadın 

Hôk fm önünde dava· 
c•ı n ın boğazına sarı l dı 

Dün, a.dlihde üçüncü sulh ceza malı 
kemesinde adliye tarihimizde şimdiye 
kadar tesadüf edilmiyen bir hadise ol
muştur; 

Vakanın kahrama:ıı kocasını ve kom 
şularmı birkaç defa döverek mahkfım 
olan Tahtakaleli Zeyneptir. Komşusu 
Refik ve karısr Hanımı dövmek suçun 
dan dün bu mahkemede muhakeme o
lunmu~ ve karar verilmek üzere halk 
dışarı çıkarılmıştır. 

Fakat bu sırada yine mahkum ola
cağını a:ılayan Zeynep. birdenbire ye
rinden fırlamış, Hanımın üstüne atıla 
rak kendisini yere yıkmı~tır. Zeynep, 
altındaki kadının boğazr.ıa sarılmış 

\'e sıkmağa başlamıştır. 
Kesik kesik seslerle boğulmak üze

re olan d:ıvncı kadın, mübaşir ve jan
darmalarla halk tarafından yetişilerek 
zorlukla kurtarrlmıştır. 

Hakim önünde bile taarruz etmek -
ten çekinmiye:l Zeynep hakkında i
kinci bir zabrt hazırlanmıştır. Bunlar 
birl~ştirilccektir. Zeynep mevkuf bu -
lunmaktadır. 

- - -o---
Bir Çocuk Ölü Olarak 

Doğdu 

Kasımpaşada Hacı Hüsrev sokağın· 
da otura!l 5evketin karısı Memnune 8 
aydanberi karnında taşıdığı çocuğu 
dtin ölü olarak doğurmuştur. 

1 

Çocuğu:ı cesedini muayene edep. l 
belediye doktoru ölümü şiipheli gör~ ı 
düğünden meseleyi adliyeye haber Yer 
mlş ve ceset küçUk bir paket yapılarak 
gönderilmiştir. AdJiye doktoru cesedi 
muayeneden sonra morga kaldırılma~ 
sına lüzum görmüştür. 

Müddeiumumilikçe tahkikata baş · 
lanmıştır. 

bahr!yelilcr t'G izciler 

icra işlerim iz 
Prof rsör LPy m an 
raporu nu gö nderd i 
Icra i§lerimizi ıslah etmek üzere 

memleketimize celbedilen İsviçreli pro 
fesör Leyman, memleketimiz icra 
dairelerinde yaptığı tetkikler sonunda 
1sviçreye dönmüş idi. 

profesör yazdığı raporunu gönder
mir::tir. Rapor, 100 sayfada:ı fazla ol
duğu için tercümesi biraz uzun sürecek 
bitirilince tabedilecektir. Raporlar a· 
lılkadnrlara dağıtılacak ve fikirleri a
lınacaktır. Bundan sonra kurulacak 
bir komisyon bu mUtaleaları tetkik e
decek. kati karar verecektir. 

-o---

Tetkike Giden Doçentlerimiz 
Döndü 

1 

Cenubi Anadoluda tetkikler yapmak 
üzere giden üniversite profesörlerb
den Mükrimin Halil ve felsefe doçent· 
lerinden Hilmi Ziya şehrimize gelmiş 
lerdir. Her iki profesör de Diyarıba
kıra kadar bütün ülkeleri dolaşmışlar 
dır. Mükrimin Halil, tetkikatını tarih 
bakımından, Hilmi Ziya da içtimai ba 
kımda::ı yapmışlardır. Tetkikler netice
lerini yakında bakaplığa bildirecekler 
dir. 

* Üniversite tarih şubesi yeni za
manlar doçenti, Enver Ziya Paris 
hazinevi evrakında eski Türklere ait 
eserler üzerinde tetkikler yapmak tize 
re Parise gitmişti. Bay Enver Ziya, 
dü:ı şehrimize dönmüştür. Oradaki tet 
kiklerini ikmal etmiş ve buna ait bir 
çok resimler getirmişir. 

- --o---
Tiftik Kontrolör Kursu 

Tiftik ve yapağı ihracat kontrolör
leri için açılmasına karar verilen kurs 
bu ayın 15 inde Bursa Merinos fabri
kasında açılacaktır. 

Kursa. me\·cut kontrolörlerden se· 
çilmi§ olan 12 kişi devam C'dcccktir. 

işacetlec : ........--.....-- ~ 
ı25 sene sonra .. 

Yazan Sadri Ertem 
Gazeteci arkadaşlardan biri yeni ~r 

.. bır 
anket mevzuu bulmuş. Her gun . 
Türk münevveri buna cevap venyor. 
25 ıene sonrayı tahayyül, 25 sene ev
velki günleri hatırlamaktan çok d~a 
caziptir. Bir defa gelecek günler. '.": 
sana içi kibritle dolu bir kutu hı~~ı~t 
verir. Kibritleri kutunun içinde duşun· 
mek, ve onları üst üste ve yanyana 

sıralanmış çöpler ve fosfor parçalan 
halinde tasavvur etmek de mümkün
dür. Fakat her kibritin mukadderatı y:ı. 
mz bir cigarayı tutu~turmaktan i'Jaret 
değildir. Kül olan bir kibritin tarihir.t 
yalnız kendi alevi ve kendi kül taba· 
kasile ölçülemez. Gelecek günler haf
taların, ayların, senelerin 'kutularında 
tıpkı birer kibrit gibi uyumaktadır. 

25 yıl sonra Türkiye nas.ıl olacak? 
Kibritlerin mukadderatını tayin gibi 
müşküldür. Fakat bugüne bakarak. 
hatalı da olsa, hakikati kabataslak ~iz. 
mek imkanr vardır. 

25 sene sonra Türkiyenin 35 mil. 
yonluk nüfusu, bilyUk şehirlerin fabri
ka ve atelye kesafeti ile hendesele -
şecek ve makinenin halkettiği yeni şe. 
birler coğrafyaya mal olacaktır. Tarla. 
lar bugünkünden daha kesif bir şekil· 
zirai kasabalar kadrosunu geni~lete -
tektir. 

Enc?Ustrilt-~miş, ziraati ileri teknikli 
bir Türkiye yeşile, suya, refaha süsa. 
yan bizler için ıdeal bir ülkedir. 

Kendini ileri teknik temposuna uy. 
duran bir il!kC'de ruhun 25 sene evvel
kinin ayni olmasına imkan yoktur. 

Tarlasınııı. mahsulü, atelyesinin işi 

gibi orijinal bir kültür, müzik aletle
rinden, kitanlardan, heykel gölgelerin. 
den, bina saçakla· mdan sızacaktır. 

Umit ediyorum ki, 25 sene sonra 
kafaları bir yarr müstemleke olan mÜ
nevverleri ancak milıede arayaca

ğız. 

Doğancılar Halkı 
tlkmektep istiyor 

'Osküdarda Doğancılarda oturan 
halk, bir mazbata hazırlıyarak kendi 
semtlerinde bir ilk okul açılmasını is· 
temişler, ve şimdiye kadar bu yü~en 
çocuklarını Bağlarbaşma. Kısıklıya. ka 
dar gitmek mecburiyetinde kaldıkları 
nı ileri sürmüşlerdir. 

KUltür direktörliiğü durumu dik· 
kate almış ve tetkiklere başlamıştır. 

Eğitmenler Kursuna 
Gidecek t spekterler 

KültUr Baka::ılığI. ilk tedrisat ispek· 
terlerinden on ispekterin Eskişebirde• 
ki eğitmenler kursunda tetkikler yap .. 

1 ,.azivetle--
malarım ve kursun ça ışma •. . 
rini gönnelerini istemiştir. Şehrımız, 
ilk tedrisat müfettişlerinden Nurullah. 
Nuretti:ı, Şevki Pulat. Tevfik Solmaz, 
Ahmet Hamdi, !zzet Koçak, :Mehmet 
Ali Pamir ve Muvaffak bu maksatla. 
bu akşam Eskişehire hareket edecek· 

lerdir. 
T"-. -o-----·· 

Çürük Çoraplar Hakkında 
Yeni Kararlar Alındı 

Çorap fabrikatörlerinden seçilmie 
olan koton çorap encümeni dün _öğle
den sonra saat 16 da milli sanayı bir
liğinde toplanmıştır. 

Urilk :Mü:ıakagah geçen toplantıda Ç 

i 1. \·ermek U-ve ince çorap ma ıne son . . • 
zere bundan evvel teşebbüs edılmış o 
lan formi.ilün üzerinde görüşülmüş, bu 

formü1Un filen tatbikine bu~n?e~ i
tibaren geçilmesine karar verılmıştır. 

Şehrimize gelerek çalr§mağa başla • 
vacak olan çorap mütehassısına ayda 

5oo lira kadar maaş verilmek UT.ere 
3500 liralık bir tahsisat ayrılmıştır. 
Alınan tedbirlere göre önUmUzdekl 

yılbaşında bUtün i:ıce ve çürük çor ap 

imaline tamamilc son verilmiş olacak, 
939 senesi ilk gilnünden itibaren piya 
sada hi<:bir suretle eski ve nizamname 
ye aykırı Fekildc çürük ipJiklerle ço
rap imaline imkfb \'erilmiyecektir. 



Tehlike 
Yazım: Sıdney Horler -41- Çevııen: H. Münir 

- Arkadaşımın Londrada şöhreti 
olan biriyle alAkalandığına kadar 
anlatmıştım değil nıi? Bana gönder
diği mektuptan anladığıma göre, bu 
Londralı ile tanışmaktan pek mem
nunmuş, mesutmuş. İşte bundan 
sonra mesele başlıyor. • 

- Ne gibi? Bir şantaj karşısında 
mı kalıyor? 

- Bir mechul mektup almış .• 
- Arkadaşın bu mektubu hemen 

yakıp imha etmeliydi. 
- Evet. Öyle yaptı. Fakat içeri

sinde yazılı olanlar onun canını sı
kıyordu. 

- Arkadaşın tanıştığı adama kar-
şı Itlmndı yok mudur? 

- Vardır. Tamamlyle ... 
- Şu halde? 
- J.<"'akat sen, kadınların erkekler-

den ne kadar farklı olduğunu blllr 
misin? Kadınlar, her şeyi öğrenmek 
ister. Hele bir erkekle al~kadar ol
dukları zaman, saadetlerin! halel
dar edecek herhangi bir maniadan 
asla hoşlanmazlar. lşlerlnln yolun
da gitmesini isterler. lşte benim ar
kadaşımın da mektubu yaktığı hal
de, hdlA da zihnen müsterih olama
yışı bundandır. 

- Benim bu meselede sana yar
dım etmekliğimi mi istiyorsun? 

- Evet, lütfedersen! 
- Öyle ise mektupta ne yazılı ol-

duğunu anlatman Hlzım. 
- Sadece birkaç kelime yazılı idl.. 

Diyordu ki: 'Ona sor. Dun akşam ne
redeydi?" ... Burada "O" ndan kimin 
kastedildiğini söylemlyeceğlm. 

- Ji'akat ben size söyliyeyim. O 
mektup; "Flllp Granstona sor. Ak
şam neredeydi?" diyordu değil mi? 

- E\·et. 
- Bu mektubu ne zaman aldın? 
- Salı sabahr. 
- Şu baldo mevzuubahis olan ak-

şam, pazartesi akşamı idi. 
- Öyle sanıyorum. 
- Ben de meçhul mektuplardan 

fena halde sinirlenirim ... Dur sana, 
arzu ettiğin malümatı vereyim ... 
.Vaktlns! 

Vaktlns, Granstonun hizmetçisinin 
adıydı. lçerl girdi. Granston sor
du: 

- Ben pazartesi akşamı neredey
dim. Ne yaptım? Söyliyebillr misin. 
Senin hafızan kuvvetlidir! 

- ~oylerlm efendim. Yazıhaneden 
saat altı buçukta geldiniz.. Banyo 
aldınız. Sonra elbisenizi değiştirerek 
yalnız başınıza yemek yediniz. Ye
mekten Eonra iki saat kadar oku
makla •akıt geçirdiniz. Sonra dışarı 
çıktınız ... Başınızın ağrısı, saat onda 
sizi yoklamıştı. 

- Mükemmel. .. Çok iyi anlattın. 
Meri söze karışarak: 
- Pardon, dedi. Bunu sormaklı-J 

ğım belki biraz haddi tecavUz etmek 
olacaktır ama, ka.tibin bana senin bir 
rahatsızlıkla malfıl olduğundan bah
setmişti ... O kadar müteessirim ki. .. 

Granston gUlmeğe calışarak: 
- Vaktlle bir kız seYmiştim, dedi. 

O dahi başka birine kaçtı. O sıralar
da bır kurşun yarası almıştım. Onun 
tesiri ... Bu suretle benim bir feltıke
thnl de öğrenmiş oluyorsun. Pazar
tesi akşamına gelince, emin ol Meri, 
l:;~n her şeyi etrafiyle lıatırlayama
yorum. Yüzlerce kişiye yüzlerce ha
rekette bulunmuş olabilirim .. Fakat 
hiç birinde seni Uzecek bir hal yok
tur. Şimdi mltslerihsin ya ... 

- Tamamiyle. 
Granston, Merlyi kolları arasına 

alarak: 
- Böyle bir endişe göstermek be

nı çok nıUtehassls etti Meri, dedi. 
Bundan sonra, senin içerinde her
hangi suretle şüphe uyandıracak her 
hangi hareketten katlyen sakınmıya
cağıın r söyler~em inanır mısın. Bu 
sözlerlm, meçhul mektuptan gelen 
ıstrabı karşılayor nıu? BIJiyorsun ki 
her !nsanın muhtelif düşmanları ola
bilir. 

.Meri: 
- .Blhatte, dedi. Ben biraz tazla 

saflı'.: E'ttinı. Kusura bakma. 
Ve c.onra gitmek üzere ayağa kalk

tı. 

Meri otele döndüğü zaman Stefan 
Brandel, hflla. kızını bekliyordu. Me
ri içeri g:rınce, önündeki gazeteden 
başını krıldırarak, ona dikkatle bak
tı: 

- Fevl:nlllde mesut bir gece geçir
mişe benzemiyorsun, dedi. Bir şey 
ınl o!cu. 

- Hayır baba .. Hiç bir şey olmadı
Sadece yorgunum. 

Meri babasını alnından öptU. Ve 
odasına geçti. 

Steran Ilrandel, derin bir göğUı:; 

gec;:rdi. Sonra başını iki yana salla
yarak, önündeki gazeteyi okumağa 
devam etti. 

(Arkası \'ar) 

Evin Bahçesine Gömülen 
Çocuk 

Balıkesir, - Sakarya mahallesinin 
Yeni Sokağında oturan Hasan kızı 

2ö yaşlarında Fatma adında bir l<n

dıııın birkaç gün önce bir c;ocuk dUn
yaya getirdiği •e eYinin bahçesine 
gömdUğil pol:se bildirilmiştir. Evin 
bahçesinde yapılan araştırma sonun
da çocuğun cesedi toprağa gömUlU 
bir halde bulunmuştur. 

Muayene neticesinde cesedin yedi 
aylık ölU olarak doğan bir erkek ço
cuğuna ait olduğu anlaşılmıştır. 

Müddeiumumilik kadın hakkında 
tahkikat yapmaktadır. 

Sivas Halkevi 120 çocuğu 
sünnet ettirdi 

Halkevinin sünnet ettirdiği çocukla~· 

Sivas, (Hususi) - Sosyal yardım J 
kolu tarafından 120 cocuğun sUnnet 
dUğUnleri Halkevinde bUyilk bir ka
labalık önünde ve bandonun da lştl
rakile, neşe içinde yapıldı. 

IIalkeYi tarafından kUçUk çocuk
lara entariler, mektep çağında olan
lara mektep levazımları, bu çağda ol
mayanlara da fındık, llzllın hediye 
ndlldf. Sivasın değerli belediye rei
si Adil Tarhıını sünnet olan yavrula-

dağıtılan hediyeleri ile beraber 

ra birer kutu şeker ikram etti. Bü
tün çocuklara muhtelif yemekler Ye-ı 
rildl. 

120 cocuğu iyi bir şekilde ve geç 
\'akitlere kadar sünnet etmek lütfiln
da bulunan numune hastahanesinin 
çalışkan ve kıymetli başhekimi Cev
det Gönenden, değerli hilkünıet dok
toru lhsan Özgeni talHllı·ıe karşıla. 

nıak H\zını~ellr .• 

Gümüş eşyası Dün Ankarava giden 
çahnırken ... 

0!~:n~=•d(ıF~l~~.~a~~:·~:k Yeni Arnavut Elçisinin 
garip bi rhAdise olmuş, "ölen" bir t • b t 
kadını~ dirilmesi bütUn şehri heye- gaze em ıze eyana l 
cana duşUrmUştUr: 

zengin, fakat cok hasis bir thtı- "Kralımı, devrin En Büyük İnkılapçısı nezdinde temsil 
yar kadın bir gUn komşularına uyu- d ~ · d b" "k b" f b h ' 
yor ve onlarla beraber bir sandal e ecegım en uyu ır seı e ve a tıyarlık duyuyorum,, 
gezintisi yapmağa çıkıyor. O sıra
da birdenbire bir fırtına koparak 
sandal devriliyor. İhtiyar kadın, 

yüzme bllmediğl lçln denizin dibine 
gidiyor. Etraftan yetişenler denize 
ılnlıp kadını çıkarıyorlar ve hayata 
iallo etmek mümktin olmayor. 

Kadın öldü diye evine getiriyorlar 
YA yatağına yatırıyorlar. Ertesi gUn 
de cenazesi kaldırılacak. İhtiyarın 

dilnyadn. kimsesi yoktur ve bir tek 
erkek hizmetçisi ile beraber yaşa
maktadır. 

Hitmetçl, kadının öldUğUnU haber 
alınca bir karar veriyor: Evi soyup 
kacacak ... Hemen o gece işe girişi
yor. Kadının, paralarını nereye sak
ladığını bulamayorsa da dolaptaki 
antika eşyaları, gUmUş takımlarını 
alıyor ve bir çuvala doldurup tam ev
den çıkacağı sırada .. Merdh·en ba
şmda çuyali omuzundan dUşUrü

yor ... 
Merdivenden aşağı düşen gümüş 

takımlarının ve diğer eşyanın cıkar
dığı gürültü üzerine "ölil" birdenbire 

. kendine geliyor ve oda kapısını açıp 
"ne oluyor?" diye dışarı bakıyor ... 

Oda kapısının açılıp kaarşısına "ö
ıu• 'niln çıktığını göre nhlzmctçl de 
"kadın hortladı!" diye aklı başından 
gidiyor ,.o çığlık çığlığa bağırarak, 
merdivenleri dörder dörder atlayor, 
sokağa fırlayor ... 
Adamın bağırması, çığlıkları üze

rine uyanan komşular da kadını ha
kikaten hortladığını zannediyorlar 
ve bUtiln mahalle ayağa kalkıyor .•. 

lhtiyar, kendisinin öldilkten son
ra tekrar canlandığını anlayınca 

cok seviniyor ve polisin tutup getir
diği hırsız hizmetçiyi aUederek gene 
yanına aliyor ... 

Doktorların mUta1easına göre, ih
tiyar, denize dUşilp kurtarıldıktan 

sonra uzun bir baygınlık ve uyuşuk
luk devresi geçirmiş, sonra gürtiltil 
Uzerine uyanmıştır. 

RADYO 
7 • T. Evvel • 938 - SALI 

AKŞAM Nf:ŞRIYATI: 

Saat 18,30 Dans musikisi (Plak) 
19 Konferans: Selim Sırrı Tarcan. 
19,30 Karışık musiki (Pliik). 19,55 
Borsa haberleri. 20 Saat ayıırı, Ve
dia Rıza ve arkadıışları tarafından 
Tiirk musikisi ,.e halk şarkıları. 20, 
.CO Ajans haberleri. 20,"7 Ömer Hı
za Doğrul tarafından arapça söy
lev. 21 Saat ayarı, 1 - İstanbul 
radyosu cazbandı. 2 - Çığan mu
sikisi. 21,30 Sadet ve arkadaşları 

tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 22,10 Hava raporu. 22,13 
Varüttalim musiki heyeti: Fahri 
Kopuz ve arkadnşları tarafından. 
22,50 Son haberler ve ertesi günün 
programı. 23 Saat ayarı, lstikliıl 
marşı, son. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

Opera ve uııfonik kQnserler: 
9.10 Dükreş: "J.n H:thcm" (pliik). 
9.10 Jlaıııhurg: "Senfoni fantastik" (Ocr

lioz). 
9,40 

10. 
10. 
10.15 
11. 

Prağ: "\'anda" (Dvorak). 
Brüksel 1: Dııpuis programı. 
Roma grupu: Pre\'itali. 
\'arşo\'a: Brahnıs, Bcetlıo' en. 
Strııslıurg: M:ıynr. 

Oda mıısil:isi : 

5. Jlilversuın 1: Kninlet (Frnnk); 
Kuartet ( :ııoınrt). 

7.10 Königsbcrg: Koro, org. 
9.10 Kolonya: Kliısiklerdcn. 

10.15 Frnnkrurt: Şarkılar (\"olf, Rrger). 
11.20 Knlurıdborg: ~:ırkılar. 

l ı.ı:; Lorıdrn (:\.): Bııgüııkii müsiklden. 

Piues ıır. ko11f erarı~lar: 
8. Ştutgrat: Piyesler. 
R.15 Sottcn': :\likroıııagnirı. 
!J.:ıo :\apoli grupıı: "il Br:ır<'i:ıllcllo". 

9.30 llodio Pııris: ":ıl:ıeterlink'iıı kohra-
m:ınlar" ( fngilizre). 

lfl. f:l·rliıı : Piyı·~. 

10.:!:i Jlcrnıııiiıı"ll'r: l'i,yr.,. 
10.30 Hndio Paris: "Cnnlcdor" c:-:cnıı). 

(Baş tarafı ı incide) 
başkA.ti bl, sonra maslahatgüzarı sı
fatiyle bulunmuştur. Oradan Yu-
goslavyaya başkonsolos olarak git
mişti. İki sene önce tekrar memleke
timize Arnavutluk başkonsolosu ola
rak gt:"lmiştir. 

Bazı bUtçe zaruretleri dolnyısiyle 
Arnavutluk, son üç senedenberl An
karaılaki sefaretini kap,amış bulunu
yordu. Bu müddet zarfında iki mem
leket arasındaki münasebatın inki
şafı 1çin büyük gayret sarf etmiş olan 
B. Asaf, bu defa bUtc;;enln ilk müsait 
fırsatır,da - Arnavutluğun yabancı 
memleketlerde açtığı elçilikler ara
sında cvvelA Ankarayı yenilemek 
imk1\nını temin . etmiştir. Ve ne 
hayırlı bir tesndUftUr ki, oraya TUr
klyenln kucağmga yetişmiş ve Tür
kiyeyi de kendi memlekl"ti gibi sev
mesi tabii olan bir genç diplomat 
tayin edilmiş oluyor • 

Yeni Arnavutıul.: elçisi Il. Asafın, 
memleketimiz haklundaki hislerini 
kendi ağzından dinlemek istedim. 
Dedi ki: 

"Arnavutluk Kralı Haşmetlfl Bi
rinci Zog Hazretlerini, çok sevdi
ğim ve cok lıUrmet ettiğim Tilrkiye
de temsil edeceğimden son derece 
memnun ve bahtiyarım. ltlmatname 
mi tal<dlm etmek Uzerc bu akşam 

Ankarayn. gldlyorum. Avdetimde si
zinle her hususta hiç şüphesiz ki et
raflıca görUşeceğiz. Benim Türkiye 
hakkındaki duygularım, iyi bir Türk 
vatanperverinln duygularından ka
tiyen farksızdır. Bunu bilhassa te
barüz ettirmenizi isterim. Bütün 
Arnavutlar gibi ben de, Büyilk Dahi 
Ataturke karşı en tazlmktl.r hislerle 
mUtehas lslm. Haşmeti& Kralımı, 

de\Tin en biiyük iDkıU\pçısı nezdinde 
tcmstl c«lcccğimden a)Tica lıüyiik bir 
şeref ,.o bnhtiynrhk hisscdiyonım." 

B. Asaf Caculiden bu sözlerini din
lerken, kendisinin samimi bir heye
can içinde bulunduğunu sezdim: 
"Türklyede kendini asla yabancı bul
madığını ve Türk mllletine olduğu 

kadar Türk irfanına karşı olan mu
habbeti dolayısiyle çocuğunu TUrl{ 
okullarında. yetiştirdiğini de" mem
nuniyetle na.ve etti. 

Yeni Arunavutluk elçisi filhakika, 
oğlunu Galatasaray okulunda. okut
maktadır. Kendisi sohbetinden dese
zileblleceğine göre Türk killtür •1U 

hazmetmiş ve edebiyatımıza devam
lı bir ilgi göstermiştir. Dil sahasın
da tetkiklerimiz ve yeniliklerimiz, 
kendisinin ehemmiyetli bir aU\.ka 
mevzuu olmuştur. 

Arnavutluk da son senler içinde 
dil sahasında bir hayli ilerlemeler 
kaydetmiş bulunuyor. BugUn bU
tün kitaplar ve ilmi eserler Arnavut 

lisaniyle gayet vazlh surette yazıl
makta ve gene Arnavut dlll bütUn 
resmi muamelelerde son derece iler
lemiş bulunmaktadır. 

Ôğrendlmize göre Arnavutlukta 
henUz Unl\·erslte olmamakla bera
ber, Tiran, Erkiri, lşkodra şehirle
rindeki liselerden ve bilhassa Görl
cede bizim Galatasaray sistemi üze
rine kurulmuş okuldan büyük i~ti
fadeler temin edilmektedir. Arnavut 
gençleri üniversite tnlısllini daha zi
yade Parlste, Romadn, Vlyanada ve 
kısmen İngiltere llo Amerikada 

kmdakl mallımatımızı tazelemenin 
faydalı olacağını zannedfyorum:ı 

Son yazıma göre 1.300.000 i mUteca.• 
''iz ııUfusu bulunan Arnavutluk, kUl• 
tur sacasına olduğu kadar memle• 
k ot ııafiasınn da ehemmiyet veriyor. 
~Iemleketin büyük bir kısmına mU
kemmel otomobil şoselerl döşenmiş• 
tir; nakliyat iyi bir şekilde yapıla
bllmektdeir. Başlıca derl, yapnğı, 

zeytin ve zeytinyağı, tutun, hayva .. 
nat fstlhsaleder. Memlekette ınzlbatr 
temin için Uç, dört bin derecesinde 
bir jandarma teşkllntı vardır. Bun• 
dan başka ".Milli mUdnfaa umum ku• 
mandanlığı" namı altında bir ordu 
mevcuttur. 
Arnavutluğun Kralı Majeste Zo· 

gun son defa bir Macar prensesiyle 
evlendiği malümdur. Memleketini 
ziyaretten yeni dönen B. Asaf Cacu• 
linin anlattığına göre, Arnavutlar a• 
rasında pelr sevilmiş olan yeni kra• 
liçe, ingillzce, fransızca, 1talyanca.
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almnncayı da kendi dili olan macar. 
ca kadar mükemmel konuşan kUıtur .. 
lU bir kadındır. 

Arnavutlar, Arnavutluk harlct sı .. 
yasetlnin, bütun komşularla dost ge .. 
çinmel{ ve sulhu korumak olduğunu 
söylüyorlar. Arnayutıuğun Balkan 
paktı manzumesi dışında kalmış oı .. 
ması meselesine gelince, Arna'tutın

rın "bütün arzularına rağmen, bu 
manzume dışında kaldıkları" tekrar .. 
la söylenmiş bir hakikattir. Bunun 
mahzurları da herkesçe malQmdur. 

HlKMET l\IÜN1R 

Kontrplak Sanayicilerinin 
Toplantısı 

l{ontrplii.k sanayicileri diln sabali 
milli sanayi blrliği:ıde fevkalade, il' • 

toplantı yapmışlardır. 
Saat 10 dan bire kada:r devam eden 

bu toplantıda ayın 13 ünde meriyet 
mevkiine girecek kontrplak nizamna· 
mesi üzeri:ıde esaslı surette görü§ül • 
müştür. 

Ayvalıkta Belediye Seçimi 
Ayvalık, (Husust) - Belediye inti

habı bütun halkın derin sempati ve 
aU\.kası ile yapılıp bitmiştir. Sccım .. 
de Cumhuriyet Jialk Partisinin gös• 
terdiği namzetler Ittifa~la beledi· 
ye meclisi 1\zalığıno. tefrik edilmiş .. 
lerdlr. 

Du yirmi dört asıl !'lzanın adları• 
nı bildiriyorum: 

Bayan Taban l'ılorsalı, Bayan Na
ciye Erkin, B. Alı Komu, Şeyket Os• 
man Karnen, D~ktor Fadıl Doğan~ 
Doktor Şemsettin, Mehmet Cevdet. 
Vacit Aseno. Fehmi Vuralı, Bilr .. 
han Erçin, :Niyazi Üke, Fehmi Sabun• 
cugll, Fahrcttln Katırın, Kenan A .. 
latur, Necdet Sağun, SUIUn Bayam, 
Hilmi Csnınnbaş, Beytullah Aslan
oğlu, Mehmet Ertem, Sakt Odabaşı, 
lhsan Eşsiz, Abdullah Mazhar El, 
Muharrem Onurlu, Padıl Yanyalı. 

yaı>maktadırlar. ----------------
Sırası gelmişken Arna,~utluk hak- 0Ü 0 k Ü ha VB 

KISA HİZMETLiLER 
HAKKINDA 

Fatih kaymakamlığından: 
1333 doğumlu ve bu doğumlularla 

muameleye tabi kısa hizmetlilerden 
yükse!< ehliyetn:ımesi olanlar n 1.11.9313 
gününde yedek subay okuluna sev
ked]ecekler :n ·e·ı bütün vesikalarile 
şimdiden ~ulJ::ye müracaatları ilan 
olun:.ır. 

JI:ıv:ı, :1 urclun Knrndeniz kıyılarında 
lıulutlu ,.e mc,·zii .r:ığışlı, Trakya ve Koca-
eli ile kı smen de I:gccle dotru ,.e orta Ana
clolıınun şirnnl ' ' C garp kmmlarında bulut
lu, diğer yPrlcrıle açık geçmiş, rlizgiırlnr 
ccrıuhi lwlgclcrindc garlı! , d iğer bölgelerde 
cenubi isl i kaıııetıcn, orla kuH ette esm iş
tir. 

ht:ınlıulcla hnYa az bulutlu geçmiş, rüz
gıir cenıılıl Harbiden 1-3 metre hızın esmiş
tir. S;ı:ıt 14 ıle h:ım t:ız~ il,i iGO.li milimcı
ı·r idi. Sııhıırırt rrı 'ul,sck gıınr'ite !'ı2.(i, 
E(ol •ı•ıll' 2::?8 'c en düsıık 11.i s.ıntigr:ıt kn.r
dccl lıııiştır. 



Bir konferans verilirk en öyle 
bir oyun oynandı, ki!? ... 

F lllVKALADE maharetle faall
)'et gösteren bir yankesici· 

~~r çetesi, uzun zaman beynelmilel 
Uks katarların emniyetini ih lAl e de· 

rek, Yolcuları adamakıllr soruyordu. 
En ustalıklı memurlar da bu çeteye 
karşr aciz kalıyordu. Bunun üzerine 
sırkat masası şefi, bu sahada beynel
milel meşhur olan bu şef, bu işle ken· 
dlsl meşgul olmak kararını verdi 
Kendisini kurban etmeğe teşebbüsle 
teşblssizllk gösteren iki yankesiciyi, 
Yaknlndr. 

Derke n, çok dcra olduğu gibi, bu 
vaziyette de polis rnstgele büttln çe
te n izi üzerine dUştti. Yakalanan 
iki hrrsızdan biri, daha işe yeni baş
lıyan toy bir delikanlı, bir yere teah
hUtıu bir m ektup göndermişti. Y:ı
ntndakt makbuzda, sosyetede tanın
mış ve sevilmiş bir şahsiyetin adresl 
}'aztiıydı; bu adam, en kibar villa
lar mahallesinde bUyUk bir evde o
turuyordu; en şık otomobile sahipti 
ve mUteaddlt yarrş atları da vardı . 

Araştırmalar, şaşırtıcı bir neticeye 
vardırdı; adresine mektup gönderi
len vllla sahibi, çetenin reisiydi: bu 
&Uc işe istidat gösteren gençleri , ken
dl tarafından buhınmuş ve tecrübe 
edilmiş bir m~toda göre yetiştiriyor, 
olgunlaştırıyordu: sonra da lrnzanc
tan hisse vererek, kendi hesabına ca
lıştırıyordu. Villasına daima husust 
otomobille d6nUyor, orada yaşıyor

du. 

Alman hikayecilerinden 

Yazan: Bernhart Reyze 
Jarı bir ltbza daha kendisini dinle
ı::ıelerl r lcaelyle sözlerini bağladı. ÇUn 
kU, mUtehassıa ağızdan çıkan bu tak
dire lAyık olduğunu isbat etmesi IA
zımd r. Bu yilksek toplantıdaki mu-

hataplarına, bir ciheti itiraf ıuzu. 

muna kani idi; konferansta ifşa et
tJkleri ve jestlerle tarif ettiği oyun
lar. metodunun sadece mUptedllere 
,.c çıraklara ait kısmına mUnhasırdı; 
kendi orijinal meslek motodunun, 

onlar tarafından tatbik olunan kıs
mına .. O, kendlst, bu işin en mütehns
sm, en ustası olmak itibariyle, yal
nız başına ve tamamlyle başka bir 
metoda göre faaldi; bunu meslek na-
musu icabı olmak Uzere, söylemeğe 

borçluydu. Ve bu hususta daha faz
la izahat verecek vaziyette de değil
di , maalesef: çUnkU, bunu da söyll
yecek olursa, gellrl azalır, zarara uğ
rardı. Bununla beraber, takdire t e
şekkUr yollu, yUksek içtimada hazır 
bulunanlara kendi hususi metodu
nun ne derecede mUesslr olduğuna 

dair alelftde bir misal göstermek ar
zusundaydı. 

Bunları söyler söylemez, cebine el 
nttı ''e polis müdtlrlilğü sırkat ma
sası şefine, manalı bir tebessümle al· 
tm bir saat, ba.şmUddelumumlye de 

SPOR 
Yarın Yapılacak Maçlar 
T. S. 1(. Futbol Ajanlığından: 

uı:ŞfKTAŞ STADI: 
Süleymanlye - Topkııpı B. takımları sn

at 14.30; hnkem Feridun Kılıç. 
9-10-938 Pa:ar yapılacak ma ar 

TAKSIM STADI: 
Süleyman!;> e - Hilal A takımları sııat 13, 

hakem Şazi Tezcnn. Ynn hakemleri: 7.iya 
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·: 1-.tanbııl Bel.ede" esi ·. 1 Jarıları · · 
,,,_ ... ,~ .:·.'' .~.: · ·.~·,:·. 

Belediye merkezile dairelerine Jilzu mu olan muhtelif boyda 400 tane bay· 
rak açık eksiltmeye konulmuştur. Hep sine 1360 lira. bedel tahmil edilmiştir. 
Listesile şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 

İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 102 liralık ilk teminat mak· 
buz veya mektubile beraber 11-10-938 salı gfuıü saat 14 buçukta daimi en· 
cümende bulunmalıdırlar. (6854) 

Kuyumlu, Rahmi. Galntns:ıray - Topkııpı ddesi 
A ıakımlnrı saııt 15, hakem Tarık Ozcrcn- Senelik muhammen kirası 200 lir n. olan Kağıthane Karaağaç ?8' 
sin. Ynn hakemleri Sevki Çanka, Samim sokağında ahır (İmrahor köşkü ahırla n) teslim tarihinden itibaren bır sen~ 
Talu. müddetle kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şart:ıamesı 
DEŞIKTAŞ STADI : levazım müdür!Uğünde görülebilir. 

\'ela • Beykoz A takımları saat 13, hn- İstekliler 15 lirıılık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 10-10-
kcm Kemal Halim. Yan hakemleri Halit 938 pazartesi günü saat H buçukta daimi encUmende bulunmalıdırlar. 
üzer, Halit özbnykal. Beşiktaş - İstanbul- (İ} (6773) 
sporA tııkımbrı saııt 1~hnkemAhmct~ ~-~~~~~~~~--~~~-~~~--~~-~~~~~~=~=~ 
dem Göğdüm. Yan hakemleri Cnhlt, Sedat. 

FENEROAHÇE STADI: 
Fenerb:ıhçe - Güneş B takımları, saat 

13, hakem Fahrettln Somer. Fenerb:ıhçe 
- Güneş A takımları, saat 15 hakem Ad
nan Akın. Yan lınkernleri Fnhreıtln Somer, 
Dahnıtin Uluöz. 
SOLE\'MA~t\'E STADI: 

Kayseri Cumhuriyet Halk Partisi llyHn• 
kurul başkanlığından: 

Eksiltmeye konulan Kayseri halke vi inşaatına talip çıkmadığından ayni 
§erait altında 3-10-938 den itibaren on gti..l sonra pazarlıkla ihale edileceği 
il~ olunur. (7160) 

P. T. T. J,evüzım müdUrlilğUnden: Knragümrllk - Eyüp B takımları, sanl 
9 45 hakem Nuri Ilosut. Doğnzlcispor - E-
:•/üp, A takımları, saat 11,30, hakem Nuri 1 - ldare ihtiyacı i~ eksiltme ile (100.000) metre tek nakilli sahra kablo-
Dosut. Ortaköy • Altınordu A takımları, su alınacaktır. 
snııt 13,15, hakem Necdet Gezen. Karagüm- 2 - Muhammen 1'edel (4900) muvakkat teminat (367 5) lira olup eksiltmc-
rlik - Yıldırım A tnkımlıırı, s:ınt 15, hn- • . . • .. .. , 
kem Halit G:ılip Ezsn. sı 15 - Teşnmsanı - 938 salı gunu saat 15 de Ankarada P. T. T. Umum mü-
--------------- düdük binasındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır .• 

Sfhir1iyatrosu 

111111111111111 
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""""' 

i-l0-938 cuma sıınn 3 - 1stek11ler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ve kanuni 
ı,şamı sant 20,30 da vesaiki ile baraber o gUn saat 15 de mezkQr komisyona müracaat e4eceklerdir. 
'A~LISLIKLAR 4 - Şartnameler, Ankara P. T. T. levazım Istanbul beyoğlunda P. T. T. 

KOMEDYASI ayniyat şube MD. lülelerinden parasız verilecektir. 
3 perde komedi 

ra.:an: v. Şekıplr 
ı ıırkce$f: Aoni Givda 

TURA!'l TiYATROSU 
Halk san'atkl'in Naşlt, 

Okuyucu: Semllıa 
Mişcl val')·etesi

FALCI KARI 
Komedi 3 perde 

1Jnn$, Solo, Varyete, 
Düet •• 

(3928) (6801) 

Nafıa Vekaleti istanbul elektrik 
işleri umum müdürlüğünden: 

lstanbul elektrik işleri umum mUd ürlilğU, bUtün şubelerinde, elektrikli ev 
aletlerinin tamirini kabul etmektedir. 

Alet tamiratı meccanen yapılır . .Ancak bir kısmı veya parça tebdili icap eder 
se bunu:ı bedeli tahsil olunur. (71 fü) 

bir para cUzdanı uzattı ve bu ikisi . 
gayri ihtiyarı ceplerini yoklayınca, 

Adetn ürkercesine irklldller: cepleri 

boşalmıştı ve hayretten hlc ağız aca
rnndan, koferans esnasında kendlJc· 

vakanın tahkikatını bizzat yUrUtttl akıl erdiremedikleri bir usulle usta 

İsta~bıd Komutanlığı 
1 s~tı~a·ı~a .K~isyonu ua.nıa_r1 . . . ' .. 

sırkat masası şefi, bu enteresan rinln ne suretle olduğuna şimdi dr. I 
Ustn hırs ız, meydana çıkan vaziyeti yankesicinin cebine giden malJarını !hale günü talibi çıkmadığından i-

Kiralık kapalı yUzme havuzu gazino 
ve müştemilatı 

Ankaranın kışlık eğlence yeri ihti yacını kaI'§ılayacak ola:ı. çocuk sarayı 

caddesinde çocuk esirgeme kurumu ta rafından inşa ettirilen 25 metre uzunluk 
9 metre genişlik ve 1,70 ilfı. 3,50 metre derinliğindeki kapalı yilzme havuzu 
gazino, ve müştemilatı kiraya verilecektir. 

focl telttkkl etmekten cok uzaktı, piş· geriye aldılar!?...... halesi 10 gün uzatılan 'Maçkada Fe:ı 
kin ~avrandı; ıayet nazik ve mUlte- BERNHART REYZE tatbikat okuluna ittihaz olunacak bina 

... /it ~lr halde, metodu hakkında arzu tadilen tamir ettirilecektir. Açık ek • 
edllen bUtUn maltımatı vermekten çe- - - ----------- -- siltme ile ihalesi 11 birinciteşrin 938 
klnmedi. Onun anlattıklarını dinle· _____________ , sair günü saat 11 de yapılacaktır. Mu-

yen sırkat masası şefinin aklına, bn f' ' hanı.men keşif bedeli 866 lira 97 ku -
adamdan bu sahada pek cok şey Oğ- Alemdar Sineması ruştur. nk teminatı 65 liradır. Şart-

!halesi 20-10-938 perşembe gUn U saat 15 te A:ıkarada çocuk esirgeme 
kurumu genel merkezinde yapılacaktır. Şartnamesini görmek ve daha fazla 
malilmat almak istiyenlerin kurum hesap İ§leri direktörlilğUne müracaat et
meleri. ( 7233) 

r enebilcceklcrl geldi. Dolayıslyle çe· iKt FiLM namesi 5 kuruıi mukabili:ıde ait oldu-
to r e is ine, bu n.la.ka uyandırıcı me - ğu r;ıubcsindcn verilebilir. 
todunu n nzart ve ameli olmak UzE're I - V atan hasreti.. isteklilerinin ilk teminat makbuz 

Türk Hava Kurumu 
bir mütehassıslar toplantısında kon- 2 _ Ben öldürmedim . veya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 
ferans ha linde izah edip ctmiyeceği- 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesikalarile 
nl sordu. Haydut. bu tekll!I kendls' -- ve ihale gUnUnde:ı sekiz gUn evvel na- BüYüK Pi YANGOSU 
içln bir tcveccilh eseri sardığını söy- ••••••• • ••-m•s: ••U fıa fen mUdürlUğünden alacaktan ve-
llyerek. mcmnunıyetıe razı olduğunu G ~ z H ekD m U sikatarne beraber bem gUn ve saatte 
bildlrrll. Ş U L ' l Fındıklıda komutanlık satın alma 

Or. il k r r, r a o komisyonuna gelmeleri. (1129) 
Polis mUdürlüğilııUn küçUk toplantı 

6 ıncı keşide: 11 3irinciteşrin 938 dedir 

Büyük ikramiye 200.000 liradır. 
Salonunda Seçkin bi r dinleyiciler 

grupu toplandı. sırkat işleri şubesi 
erkft.nından başka, bu kısım !miri 
tarafından fevkalmutat vaka hak
kında kendisine rapor verilen adliye 
n&zırı ve yüksek mertebede birçok 
n<11iyect ,..e devletin bUtUn tanınmış 
clnat kısımlar memurları. mUtebas-
sısları toplantıda hazırdılar. K on-
feransçı. bu bllglll ve anlayışlı dln
leylrllcr kUtlesinl, nazariyesi ve tat-~ 
blkatının kusursuzluğu, oyunlarını 
anlatırken jestlerinin göze çarpıcılığı 
ile tt•sblr etti. Poıts memurları, 

kc nılllcrlne en gUc hilelerin bu ka-ı 
dar kolaylıkla ifşa edllmcslnden 

Dun hararetle krmıldanıyorlar, 
mem • 
ağızları kulaklarına vararak, kulak 

tlyorıardı. JHlklmler de, bu 
kabar 
yenl öğrendiklerinden istifade ede· 

11 
roeınurlarının çok geçme

cek po s 
den karşılarına. knflle kaflle sıralı-

uçluları muhakemeye ha
yacakları s 

ıa.z1rogeldlğlnl zihinle -
r.ırlanmaları 1 gUiümseyorlar-
1 d ıre geç re, 

r n en geç d hu parlak kon-
d dil nazırı 3 • 1• A ye ldlğinrlcn dola-r fi' ı nklıııo. ge crans .u sırknt masn.Rı 

1 l ki kabaran ' ' 
yı {0 tn arı unda ayağa 
şefinin, kon fcransın so.n husuRlyetll 
kalkıp, lcUrsUde oturn•1 

1 t 
istintak r-afbası roovınıfuna. :ın da -
tıklarından ötUrU taltdlrlnl beyan ~n 
kendisini nlnmanıasınn ttarşı, ~asv P 

\' C i ştirak y ollu başını snllıror u. 

Usta hırsız. bu takdire ınısursuz 
bir eğtUşle mukabeleden sonra. sır-
k t sözleri

n masası şefinin dostane 
nln kıyın et ve chC'nı m;vetıni takdir 

. bit 
ettiğ ini eOyllyerek, konreransın -
nıesl Uzerinc dnğılmnğa hazırlanan· 

Cağaloğhı Nuruoımani1e cad. No ~ 
Trl. :?2566 (Dr. Osmıırı Şerefettin 

ZAYl 

•par tımanı 

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

93' senesinde l\Iocln ilkokulundan al<lı

ğun şclındctnnmemi zııyl ettim. Hükmü 
yoktur. - 380 No. 1ıı Mrhmd Bült!nl. 

Bundan başka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık ilcra· 
miyelerle (50.000 ve 200.000) liralık iki adet mükafat vardır • 
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tayyare meydanında bekliyordu. Hemen hareket 
etmek Uzere ..• Hem de modern icatların en mu. 
kemmel olanlarından biri... İçerisinde !ki kuvvetli 
ınotör ve iki tane de pilot bulunuyor. 

Kreyvin bu kadar ihtiyat tedbirlerinin alın
masını bilhassa istemişti. Tayyaresini en iyisinden 
seçtirmişti. Tamamlyle emin ol.mak istiyordu. 
Tayyarenın içinde kendisinden başka hl~ bir yol
cu bulunmıyacnktı. Hemen şimdi havalanacak 
sonra Budnpeşteye varacak ve ondan sonra nrtı~ 
scl!mete ermiş olacaktı. 

Tayyarenin yanında pllotlardan başka kimse 
yoktu. Otomobiller yanaştı. Durdu. 

Polis otomobillerinden on tane sivil memur 
çıktı ve derhal Rols Roys otomobilinin etrafını 
sardılar. 

Müfettiş H.cn itina ile sağa sola baktıktan son
ra otomobilden indi. Arkasından Ambros Kreyvi
nin drşarı çıkmasına yardım etti. Onun ardından 

da Mark Peters cıktı. Sonra böyle bir kalabalık 
halinde tayyareye doğru yUrildUler . 

Son dakikada Kreyvln sigara paketini istedi. 
lşte bu bir meseleydi. Zira Kreyvine parnşUt takı
mını giydirmiş bulunuyorlardı. Yeleğinin cebinde 
bulunan sigara paketini çıkarmak için pnraşUt el
bisesinin sökülmesi ltızımdı. 

Pllot bunu yapmaktan çekinmedi. Hattft. Us
telik Kreyvlnin paketlerinden bir de sigara çıka-
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Con pencereye doğru yürüdü. Dikkatle baktı. 
Sonra, gayet tedbirsiz bir hareket dabl olsa, her 
şeyi göze alarak pencereyi actı. Başını dışarı uza· 
tarak az öııco kendisine işaret eden adamı bütUla 

heyetiyle gördU. 
Bu adam, ornya kadar urmanarak çıkmış ve 

asılı duruyordu : Conun kalbi, şimdi kendini tıka
yacak derecede şiddetle çarpıyordu . 

Dışardakl adamdan şöyle bir ses geldi: 
- Con ! Yavrucuğum . Bana gel... Sana ihtiya-

cım \·ar .. . 
Con bir lAhzn dUşUndU. !cinden bir ses. bu d&

Yete icabet etmesini emrediyor gibiydi. Babası, bu 
kadar senelerden sonra kendisine gelmiş ve şimdi 
oı:a ihtiyacı olduğunu söylUyordu. "Gel" diyordu. 

Çarçabuk giyinerek pencereden dışarı sarktı 
ve balkondan balkona tutunup inerek aşağıya dof
ru yol nlmağa başladı. 

Kendisi indikçe, onu çağıran gölge do dah a 
aşağılara doğru iniyordu ve arada bir onun aya
ğını tutarak basması icap eden yerlere doğru uza
tıyordu. 

Nihayet sokağa indiler. Gölge ona bir işarette 
daha bulundu. Öyle bir lşnrct ki, aldırmamak mer
hametsizlik olacaktı. Derin bir ihtiyacın ihtiyar 
bir elin ucunda beliren daveti ... Birkaç adım yUrU· 
ycrek yau sokağa saptılar. Bu defa iki e l kendlıl· 
ne uzandı. Con glizleri yaşo.rarnk bu ellerin arUI• 
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SoQuk 

Ronıatiznıa 
Lunıbago 
Siyatik ve 

algınlıklarını iyi eder 

Kültür Bakanlığından: 
1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre ilk okul. 

ların 4 üncü ve 5 inci smıfları için iki ciltten müteşekkil bir aritmetik kita. 
bı yazılması müsabakaya konulmuştu:. 

2 - Müsabaka müddeti 27 teşrinievvel 938 de başlamak ve 26 nisan 939 
çarşamba günü akşamı bitmek üzere altı aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar verenler 26 kanunusani 939 perşembe gü. 
nü akşamına kadar bir dilekçe ile Kül tür Bakanlığına müracaat ederek bu 
müsabakaya girecekler defterine adlarını yazdırarak bir numara alacaklar. 
dır. 

4 - Müsabakada birinciliği kazanan kitap serisi üç yıl süre ile okullarda 
okutulacak ve müellifine her ytl için 1000 er lira telif hakkı verilecektir. t 
kinci çıkan kitap serisini yazana bir defaya mahsus olmak üzere birincinin 
müellifine verilenin bir yıllığı, üçüncü, dördüncü ve beşinci çıkanlara da bir 
defaya mahsus olmak üzere dörder yüz lira mükafat verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eser terini üçer nüsha olmak üzeFe makin:.ı 
ile ve kağıtların Yalnız birer yüzüne yazılmış olarak Kültür Bakanlığı ya. 
ym direktörülüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya. göndermeleri 13.. 
zımdır. Kitaba konulacak resim, şekil grafikler vesairenin asıllarının yaln12 
bu nüshalardan birine ve diğerlerine konulmuş bulunması kafidir. Müsaba. 
kaya basılmış bir kitapla girenler de kitabın Uç nüshasını verecek veya gön. 
dereceklerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerce eser mü sveddelerile birlikte eserleri kabul edil 
diği takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkı mukabilinde ve her türlü ta. 
sarruf hakkından vaz geçerek Kültür Bakanlığına üç yıllık bir devre için 
terkettiklerini ve kitabın o devre için deki her basılışının son tashihlerinin 
kendileri veya kendi mesuliyetleri al tında tayin edecekleri diğer bir zat ta. 
rafmdan yapılacağını gösterir noterlik ten tasdikli bir taahhüt senedi vcriL 
mesi de lazımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması 18.zımge len pedagojik ve teknik vasıfları gös. 
teren şartname ile noterliğe tasdik ettirilecek taahhüt senedinin formülü 
Kültür Bakanlığı yaym direktörlüğün den alınabilir. 

Mektupla isteyenlerin bir kuruşluk posta pulunu da birlikte göndermele. 
ri lazımdır. (3985) (6865) 

Ceniz · Levazım Satınalma 

Komisyonu ilanları 

1 - 4:-10-938 tarihinde pazarlık la yapılan eksiltmesine talip çıkmadı· 
ğından, 8-10-938 tarihine rasthyan cumartesi günü saat 11,30 da 494 70 a· \ 
det ampulün yeniden pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin teklif edecekleri fiyatlara göre kati teminatlarını mal· 
sandığına yatırarak mukabilinde alacakları makbuz veya mektuplarile belli 
gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına müracaatları. 

(7184) 

1 - Tahmin edilen bedeli 17232 lira 60 kuruş olan 154.000 kilo nohut 
l3 - Te§rlnevvel - 938 tarihine rastlayan perşembe günü saat 11.30 da kapa. 
ıı zarfla alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1292 lira 45 kuruş olup şartnamesi her gün ko. 
misyondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekle. 
ri kapalı teklif mektuplarını en geç b<>l li gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasımpaşada bulunan komisyon başka11 lığına vermeleri. (6788) 

Kurıun Kalem Fabrikaımda ht!r 
nevi kalem imal edilmektedir. 

Mümasil ecnebi kalemlerine çok 
faiktir. 

Fiatlan ecnebi kalemlerinden 
% 50 ucuzdur. 

Kurşun kalemler : 
Süperyör 
Timsahlı 

301 • 2 Mektepli 
1205 Altı derece sertlikte 
Not 

En iyi cins 

Dağdelen 15 dere .. e sertlikte 
1011 Marangoz kclemi 
99 Taşçı kalemi 

l\opya kalemleri: 
299 

701 - A 
701 - B 

Ulus 

Yumuşak 

Orta Sert 
701 - C Sert En iyi cins 
71 - A. B. C. Oç dereceli 
702 - A. B. C. D. E. Beş renkli 
702 - A. B. Mavi. kırmızı 
27 - A. B. C. D. E. Beş renkli 

iyi cins 

Pasteller 
1315 6 Renkli 
1325 12 Renkli 
1301 12 Renkli iyi cins 

24 Renkli iyi cins 
901 Kırmızı • Mavi 
Stabilli 12 Renkli iyi cins 

,, 24 Renkli iyi' cins 
Dermetograf üç renkli kalem 
311 Grafit ve renkli Minlen 
231 - 232 Kırmızı ve Mavi tebeşir 
Çe,itlerimizi her kırtasiyeciden 

istiyebilirainiz. 

Nurkalem Ltd. Şirketi 
latanbul1 Sirkeci 

Mühürdar zade Han No. 1 • 2. 

l8tanbul * üncil icra Memurluğundan: 

Menkul satış iltını: 

Bir borçtan dolayı satışına karar veri
len bir piyano ve iki kırisl:ıl camlı büfe 
ve taban hahsı ve beş parçadan ibaret kol-
tuk takımı ve iki orta mao;ası 15-10-938 
cumartesi gün il saat ondan itibaren Beyoğ
lu Osmanbeyde Raifp:ışa apartımanında 7 
N'o. lu dairede arttırma ile satış yapılacası 
ve bu birinci arllırmada teklif edilen be. 
del kafi görülmediği takdirde ikinci art
tırması 20-10-938 perşembe günü ayni sa
atte ve ayni mahalde satış yapılmak üze
re geri bırakılacağından müşterilerin sa
tış gününde mahallinde hazır bulunacak 
memuruna müracaatları ilun olunur. 

(2711) 

Sahibi: ASIM US 
Ne§rİyat Müdürü Refik A. Sevengil 

- KUl~UNun kitap şeklinde roman tefriksıu - . 
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T. c. Z RAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

... ermayest: 100.000.000 Türk Ltrası 

Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ,.e ticari her nevi banka muameleleri 

Para birıktirenlere28.8001ira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarrur hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
plAı.a göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4: Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira .. 500 ,, 4 2.000 •• 
4 

40 
100 
120 
160 

.. .. .. .. 
" 

250 
100 
50 
40 
20 

" .. .. .. 
" 

1.000 
4.000 
6.000 
4.800 
3.200 

.. .. .. 
,, .. 

DİUKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene lçln<le 50 Uraaan aşa_ 
ğı clüşmiyenlere ikramiye çıktığı tnkdirdo % 20 faztaslylo verile
r.ektir. 

Kur'alar senede 4 defa, ı Eylül, 1 BlrincikAnun, 1 :Mart ve 1 Ha
ziran tarihlerinde çekilecektir. 

I - İdaremizin Edirne başmüdürlüğüne bağlı Babaeskide şartname ve 
projesi mucibince yaptırılacak barut deposu ve bekçi evi inşaatı her iki iş 
birden açık eksiltmeye konmuştur. 

Il - Keşif bedeli barut deposunun 3142.27 lira ve bekçi evinin 2162.08 li· 
ra ki, ceman 5304.35 lira ve muvakkat teminatı 397.83 liradır. 

rn - Eksiltme 14-lo-938 tarihi ne rasthyan cuma günü saat 14 de Ka
bata~ta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacli.frtır. 

IV - Şartname ve projeler 27 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar umum 
müdürlüğü levazım ve mubayaat şube sile Edirne başmüdürlüğüuden ve Baba· 
eski memurluğundan alınabilir. 

V - İsteklilerin kanunen kendilerin den aranılan vesaik ,.e yilZde 7.5 güven· 
me paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen ~ ve saatte Yllkarda adı ge· 
çen komisyona gelmeleri ilan olunur. (6891) 

lstanbul * üncü icra Jlemurlıı{Jıından: 

Paraya çevrilmesine karar verilen 2!l 
:ıdct Şirketi Hayriye hisse senedi ile 31 

adet temettüh hisse senedinin 1 inci ac;ık 
arttırması 1:1-10-38 tarihine tcs:ıdü! eden'! 
perşembe giinii soal 10 don itibaren G:ıla
tadn Fernıenecilerde Şirketi Jlayriyenin 
merkez binasında yapılocnk ve kıymetin 

% jj ini lıulmndığı takdirde ikinci acık 
nrttırmanın 17-10-938 tnrihıne tesadüf e
den p:ı:r.artesi günü ayni mnhnl Ye ayni 
saatle yapılacağı ilan olunur. 

5~ 

Askeri Fabrikalar 
ilanları 

na kendisini attı. 
Fakat bu eller, onu bir baba şefkatiyle ku

caklıyacak yerde, gırtlağına sarıldı. Hem o kadar 
tabuk sarılmıştı ld, Con bağırmağa fırsat bulama
mıştı. Çelik gibi parmaklar, genç kızın boynunu 
aman vermez bir vahşetle sıkıyordu. 

Cereyan eden mnlüm ht\.diselerden sonra Con 
bittabi "Eko" gazetesinden ayrılmıştı. Lord Noel 
de ayni muameleye uğradı ve hemen ayni gün 
gazetelerde bir kişinin daha ölUmil ildn olundu. 
13u defa ölen Ambros Kreyvin'dl -

1320 lira muhammen bedel ile 600 

metre çekıne demir boru "3 parmak 
kutru dahilisinde" ve bu borulara 

mahsus 120 adet filan§ ll-lü-938 

salı günü sant 14 de Salıpazarında as. 

kcri fabrikalar Yollamasmdaki satın 

alma komisyonunda eksiltmeye konu. 
lacaktır. !steklilerin 99 lira muvak.. 
kat teminatı her hangi bir malmüdür. 

lüğüne yatırarak makbuzile beraber 
2490 numaralı kanunun emrettiği ve. 

saikle beraber mezkur gün ve saatte 

komisyonda bulunmaları. (6786). -
* * * 

54 7.5 lira muhammen bedel ile 800 
kilo soğan. 170 kilo taze bakla, 270 ki· 
lo ayşekadın fasulye, 1420 kilo patates 
270 kilo domates, 950 kilo lahana, 270 
kilo taze bamya, 600 adet patlıcan, 

1120 kilo ıspanak, 950 kilo pırasa açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. İstekli
lerin muvakkat teminatı olan 41.50 li

ranın her hangi bir malmüdürlüğüne 
yatırılarak alınacak makbuzla ihale gü 
nü olan 14-10-938 cuma günü saat 
14 de Salıpazarında askeri fabrikalar 
yollamasındaki satın alma komisyo· 
nunda bulunmaları, şartnameler her 
gün komisyonda görülebilir. (6945) 

Con az sonra kendini kaybetti ve dizleri kesi
lerek düştU. 

Con, kendisine geldiği zaman başucunda hala
sını gördU. Halası onu alnından okşayarak: 

- Merak etme yavrum, dirordu. Merak 
etme. Tehlike geçti. 

Con ter içinde yatağına uzanmış yatıyordu. 
- Demek, dedi. Benim gördüğüm rüya ıleı'.;il-

miş. Pekala. kendisi nerde? 
- Kim? 
- Babam! 
- Kaçtı yavrum. Ben geceleyin uyanıp ta se-

ni ortada göremeyince, pencereyi de açık bulun
ca hemen sokağa fırladım ve orada ı.:;enin uğradı
ğın felAkcti görür görmez yardımına koştum; b:ı.

ba.n kaçtı; seni alıp buraya getirdim ... Baban se
ni öldUrmP.k istiyordu. 

Con, hu;kırı~mı zor tutarak: 
- 7.nYallı bnhacığım, diye inledi. Kızını iil

dUrmP.k istiyor ... Fal<at onun ne günahı vaı•? Deli 
değil mi? 

Uç otomobil blribirine çok yakın olarak tay
yare meydanına geldi. Bunlardan birisi, lilks bir 
Rols Roys otomobill, diğer ikisi polis otomobilleri 
idi. Polis otomobilleri müsellah sivil memurlarla 
doluydu. BüyUk lüks otomobilin ise perdeleri inik
ti. İçerisinde Ambros Kreyvin, Mark Peters ve 
müfettiş Ren bulunmaktaydılar. 

Her ikisinin ortasında oturan Kroyvinin du
dal;.ları oynayorsa da bir şey söylemeyordu. O yal
nız kendisinin ölllm tarihini tesbit eden ve "Eko" 
gazetesinin provaları arasında bulunan cümleyi 
düşlinüyord u. 

Bu cUnıle şöyleydi: 
lfrey,·in: - Haziranın 20 sinde FHt caddesin

deki yazıhanesinde zelıil'leumek suretiyle ölecek· 
tfr. Yaşı 31... 

Bugün Haziranın 20 si idi. Fakat KreyYin 
Lusyos Marpleyi aldatmağı kararlaştırmıştı. Ôlllm
le randevulaşmış gibi yazıhanesinde oturup dur
mıyacaktı ve tam Haziranın 20 sinde hir tayyare 
ile Budapeşteye kaçacalitr. 

Kendisi iç:in bir tayyare hazırlanmıştı ve işte, 

1. 
RJ -Q. 
IO ..., . .. 

ZAY1 

Kız öğretmen okulundan nlmış olduğum 
lasd ikrıamemi zayi clli~imdcn :'.I cnisini ._ 
l:ırnğıınılnn cski~inin bir lıukrnii olıııaıtı

ğıııı il:iıı cılcrinı. - flalarkö11 Ceııi:lik 

,\fımctri svl:ak So. 19. ile/ika J\arakaya. 
(\'. P. 2i11)j 
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Eskı şarap.ar 
\'azan : Niyazı Ahmet 

Bir müddet ön 
· h kk · ce rakıların derecele-

n a mda Kam t 
rildi s u ayda bir karar ve. 
tırm~ 0~ ~yl~r~~ .şarap istihlakini art-

.. ça.e.erı duştinüldü. 
Turk r'lkı ve . 

h' tl ~ şaraplarının hakiki ma-
ıye eri hakk d k" 

k . m a ımsenin bir fikri 
yo . Çeşıt çeşit firmala d - ··1·· 
Yor u r oguyor, o u-

' nutuluyor B . ri ol . . · eynelmılel şöhretle. 
an ıçkı isı'ml . b·1· N .. 

b. en ı ıyoruz. ıçın 
ır de T .. k . . 
E . ur ıçkısi olmasın? 

1 
. vlıya Çelebi İstanbul meyhaneci 

erıne: 

''E snafı ınelunan, menhusam mez-
tnurnan 

yanı meyhaneciyan Kefere 
ve fece d' " 
d 

1 
re,, ıye küfre.derken, İstanbul-

a 060 tiy t b a ro ve 6000 meyhanecinin 
ulunduğunu kaydeder. 
En ente e . . . r sam rakı ve sarap nevıle-

rını say J 

masıdır. İstanbulda 35 tütün 
tneyhan · 
2 

esı, 6 nar şarabı, ı likör şara_ı;, 
dut Şarabı, 3 karpuz sarabı 1 kök. na J ' 

r Şarabı, 70 misket şarabı 80 nar-
denk • ' 
ba şa.abı satan meyhane, bundan 

şka 1 buzlu rakı 50 hardal rakısı, 
80 ' 

eınaye rakısı, 2 ihlamyr rakısı, 
lO anason rakısı ı karanfil rakrst, 
1 nar rakısı, 50 ~lma rakrsı, satan dük 
k" an varmış. 

.. Çelebi daha birçok anlayamadığım 
ıçın Yazmağa lüzum görmediğim isim· 
ler sayıyor. 

Çelebi içkileri saydıktan sonra, 
diyor ki: 

"istanbulda üç yüz kadar c!aha 
lllÜkeyyifat vardır. Herbirinin ayrı 
ayrı isimleri vardır. Fakat çok kimse 
Yerlerini bile bilmez. Buraya gidenler 
ınaııarmı beyhude berbat eder, mey
haneciler kar ederler. 

Çelebi şarabı güzel tarif etmiş: 
"Şarabın gerçi nassı katı ile katre. 

si haramdır. Ama hükema kavlince 
meluna (ruhu sani) demişler. Nuş e
den canların canına can verip bihayat
ken şirane cinsine merdane hareket et. 
meğe başlayıp bihicap olur.,, 
Yare yalvannağa lbir !kimse hicab etse 

heman 
Bir kadeh mey kişinin cümle hicabin · 

götürür 

Bunu tıil'l edenler "aslan sütü., de
miş~er. Hükema~·ı kudema "elma yi
yip akssab1h bir kase şarap içenin 
öldüğüne taaccüp ederik., demişl'!r.,, 

Bütün bunlardan anlıyoruz, ki şa

rap, taassubun en koyu zamanlarında 
bile varmış. Fakat Türk içkisi diye 
şöhret bulan ve şöhreti devam ettiren 
bir tek içki yok .. 

Fakat kimbilir niçin, karılarımız ev 
işlerini bitirip, çocukların eksiklerini 
tamamJadıktan sonra, bizimle birleşin
ce, ansızın herşey değişti. Acaba, ni-

çin karılarımızın yanında tutuşn:ağ;~ 

hazır bir hava içine giriyorduk? NL 
tekim be§ dakika sonra, "Briyan., la 
"Milletler Cemiyeti,, yüzünden birbiri
mize en sert sözleri söylemekten çe
kinmiyorduk. 

Bir aralık ben: 

- Sen muharebeye gitmiş dövüş
müş, bir adamsın. Harbin n; d'!mek 
olduğunu bilirsin .. Bütün b 1 -un ara rag-
men, sen ve senin giLilerin 1 1 k • çı gın ı -
larile uzlaşmaz inatları, bi.zi ye :.:ı n:.uen 
onun içine atacak! 

Dedim. Maksim: 

_ Yakm bir gelecekteki harbi, a
sri sen ve seninkiler kararsızlıklarınız 

' saf dillikleriniz, gevşeklikleriniz ve 
Cenevreye karşı beslediğ~niz münase
betsiz inıanımzla siz hazırlıyorsunuz .. 

Diye haykırdı. Ben: 

- "Milletler Cemiy:ti., • dünya bo_ 
ğazlaşmasını karşılayacak biricik r.ipe
rimizdir. 

Dedim. O: 

- O boiazlaşmayı plfuılaştıran ye~ 
desen daha iyi olur. Eğer Cenevredekı 
gevezelik araya gir.-neseydi, büyü!c 
milletler çoktan anlasacaklar.dı. 

Cevabını verdi. ~ 
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gtB>ırüşDeır : 

Amerika, tarihinin üçüncü 
bir buhranlı devresinde 

Sulh spor 
1. v. \? 

şen ıgı ..... 
Dörtler sporcularmm 
karşılaşması geri kalıyor 
Çt"koslova:::y~ meselesinin malünı 

hal ~tkline hığlanmasıdan sonra, Fran
sızlar bir sulh spor şenliği yapılma
sını ve müsabaka sahas1run da Turino 
şehrindeki Forum Mussolini olmasını 

teklif etmişlerdi. İtalyan olimpiya:l ko• 
mitesi reisi general Bakkaro, bu 
Fransız teklifine teşekkürle beraber, 
tasavvurun şimdiki halde yerine ge
tirilemiyeceğini, sahanın daha buna 
müsait olacak şekle gelmediğini, daha 
bazı eksikler bulunduğunu cevap ola
rak yazmıştır. 

Birleşik Devletlerin milletler arası siyasetten uzak 
kalması hem kabil değildir, hem de tehlikelidir 
Amerikanın dünya işlerin

den uzak kalması veya ka
rışması son senelerin en mü .. 
him meselesi olmuş, son buh .. 
ranlarda da Amerika düny4 
siyasetinde büyük bir amil O• 

larak kendini göstermiştir. 
Fransız enstitü azalarından 
F . R "P . " ırmen oz arısuar ga-
zetesinde neşrolunan bu ma
kalesinde Amerikanın bu si
yasetini tahlil ediyor: 

Son günlcrdeld hA.diseler arasında 
iki isim en başta geliyordu: Nevil 
Çcmberlayn ve Franklin Ruzvelt. 

Arka arkaya gönderdiği mektup
larla - bunlardan ikincisini Her Hit
lere göndermişti ve ilkinden daha 
şiddetli idi - Amerikan Cumhurre1sl 
sulhu kurtarmak hususunda İngiliz 
Başvekiline büylik yardımda bulun
muştur. 

Bugünkü siyasette Amerikanın bu 
rolünün ne kadar mlihim olduğunu 

anlamak için bilhassa şunu hatırla
mak Ifızımdrr ki, Amerika, mütare
keden sonra, daima bir ayrr kalma 
siyaseti tutmuştur ve bu siyaset Vil
sondan sonra gelenlerin: H arding'Ie
riıı, Kulic'lerin, lluver'lerin elinde 
düşmanlık derecesine vardırılmış

tır. 

Mister Franklin Ruzvelt, cumhur
rcisi olur olmaz, başka bir temayül 
gösterdi. Dünya işlerini büyük bir 
dikkatle takip eden bazı Amerikalı
lar gibi o da anlamıştı ki, Amerika
nın siyasette tek başına kalmasına 

im kiln yoktur, btitUn milletler ve 
bütün meseleler müşterek bir nizam 
içinde yürür, her milletin iktısadi 
kalkınması milletler arası düzenin 
kurulmasına bağlıdır, sulhu tesise 
muvaffak olunamazsa harbi kazan
manın hiçbir kıymeti yoktur. . .. . 

Maalesef, bu açık görür, irade sa
hibi şef bükümeti eline aldığı zaman 
memleket büyük bir <labili buhran 

iı:incle idi ve bütün gayretini anrak bu 
sahada sarfa mecbur oldu. Cumhur
reisi Ne\" Deal ismi ile tanınan ma
hut iktisacli "tecr!ibeyc" girişmişti 
ve bugün de hfilfi onunla meşguldllr. 

Fakat, 4 Mart 1933 denberi A
merikanın siyasetini ve dünya ile o
lan mlinasebatını yakından tetkik 

Çernberlayn 

etmiş olanlar hiç bir zaman şliphe 
etmemişlerdir ki, Amerikanın yeni 
cumhurreisi harici işleri ikinci plAn
da bırakmaya mecbur olmakla bera
ber garptaki bu büyük cumhuriyetin 
de dünya siyasetinde kendine mahsus 
bir yeri ve bir rolü bulunduğunu göz
den uzak tutmayordu. 
Amerikanın değerli hariciye nazı· 

rı Mister Kordel Hul, Cumhurrelsl 
ile tam bir fikir birliğinde olarak, 
bu husustaki hiç bir fırsatı kaçırma
yordu. 

Nitekim, gUnU gelip terazi sulhla 
harp arasında bocalamaya başladığı 
zaman Atlas Okyanusunun ötesinden 
kuvvetli bir ses işitildi: 

"Bütün milletlerin şunu unutma
maları lazımdır ki bütün medeni 
memleketler 1928 de Brlan - Kellog 
ınisak.ını iınzalanıı!;ilardır Bu misa
ka :ı;öı·c, bütiin milletlert aı·alarıncla· 
ki ihtili\flnrı sulh yolu ile haJli tcalı· 

hüt etmi!;ilCı'<llr ... " 

Kuvvete m..Uracaat tehlikeleri faz
lalaşıp, karşı taraf da kuvvete mU
racaata hazırlanınca Amerikanın se
si tekrar duyuldu (28 Nisan, saba
hın saat üçünde): 

"Şu anda milletin şefi meYkiimle 
bulunan bizden bütün dünya yüksek 
nızifcmizi Hayr bekleyor. Bu ,·azi
fe de milletler hakkındaki kararla
rın milyonlarca ,·atandaşm malüll
ycti l'C telefi mukabilinde verilmesi
ne mani olmaktır." 

Bu ses "yliz otuz milyon Amerika
lı namına ve insaniyet aşkına" yük
selmişti. Kendini dinletti de. 

• • • 
Amerikan hllkümet adamları, A

merilrnn efktlrıumumiyesinin en sa
Hi.hiyettar kimseleri tekrar tekrar 
söylemişlerdir: Amerika 1917 .de 

, 

Ruzvelt 

harbe hiç bir hodgllm dUşfince He gir 
memiştir ve harbe girmekteki mak
sadı sadece medeniyeti muhafaza i
çin esas olarak kabul ettiği umdele
ri müdafaa idi. 
Amerikanın sesi bu umdeler namı

na yükselmişti, Vilson mahut Millet
ler Cemiyeti misakını bu gaye ile 
düşUnmUştU ve bunun Versay mua-

Fransızların teklifi, Münib konuş. 

malanna iştirak eden milletler arasın, 
da büyük bir spor mücadelesi yapıl
ması merkezindeydi. Almanya, Fran
sa, Büyük Britanya, ltalyamn en iyi 
sporcuları, hafif atletizm, nişancılık, 

boks, basketbol, motosiklet sp<Jr şu .. 
belerinde boy ölçüşcceklerdi. Böyle 
Sp<Jr müsabakalarının tam.amile mü .. 
sait bir sahada yapılması Jazımgeldiği, 
halbuki Forum Mussolininin inşaatı 
bitmediği kaydile general Bakkaro 
tarafından itizarda bulunulması üze • 
rine, Fransızlar tarafından spor şen• 
liğinin başka bir memlekette yapılma. 
sı hususunda teşebbüse geçilip geçil. 
miyeceği belli değildir. 

hedesi ahkO.mm dan olar ak tes bitini =:::=:=:=:::=~::================:::::: 
istemişti. Rakipleri de onun bu usulünU Şid'.. 

Fakat, Amerika bu hususta Vilso- detıe tenkit etmişlerdir. 

~·· nu takip etmedi. l\Iuahede senatoda 
ekseriyet tarafrndan kabul olunma- 1918 denberi, bilhassa 1921 den• 

beri, Kuliç, Huver idareleri mlidde.. 
dı ve, bunun neticesi olarak, tasdik 
edilmedi. Bu suretle, itilAf devletle- Unce daima tekrar etmi~tir: Ame

rikanın dünya siyasetinden ayrı kal
rl, mli;tereken elde ettiklerini gene 

ması hem gayri kabildir, hem de teh-
kendileri bozuyorlardı. likelidir. 
Amerikanın ayrı kalma siyaseti 

Gecen asrın sonundanberl dünya 
gütmesi de o günden sonra başlamış-

mikyasrnda bir devlet olan Amerlka
tır. Daha ilk gününde Milletler Ce- nm önüne umumi harple tarihinin U
miyetini yıkan Amerika bununla, 

çUııcü bilyUlr buhranı çıkmrştı. On· 
muahcdedcki hataları tamiri imkan- dan evvclld ilk buhran İSTİKLAL 
sız krlıyordu. 

mlicadelesi idi ve o mUcadelenin bir 
Bunları Cumhurreisi Vilsonun si- kahramanı vardı: Vaşington. lkinci 

yascttckl mağlfıbiycti olarak saydı- M1LLI DİRLİK mücadelesi oldu ve 
lar ki bu bUyülr bir yanlışlıktı: Du onda da bir kahraman çıktı: Lin· 
Yilson siyasetinin değ·H, sulhun mağ- koln .. 
lübiyetl idi ve yirmi sene sonra dün- Vaşlngtonla Linkoln bugüne ka
ya gene bir harp tehlikesi ile bu yUz- dar her ikisi de, Amerikanın en bli
dcn karşılaşmıştır. ylfü iki şahsiyeti, dünya tarihinin en 

Mister Franklin Ruzveıte düşen büyUk şahsiyetlerinden ikisi olarak 
büyük vazife Vilsonun siyasetine tek- kalmıştır. 

rar başlamak ve tatbikine mani olan Umumi harpte daima üçüncil buh
lıatalan bertaraf ederek bu siyase- ranlı devresi ile karşılaştı. Ameri-
ti devam ettirmektir. knnnı milletler arası rolü .• 

Vilsonun fikri doğru idi: Ne olur- Yalnız, bu mücadele henüz kahra-
sa olsıın dUnyada sulhu temin etmek manrnr bekleyor. Bir an için bu 
H\zrındır. Bu da ancak Amerika Bir- kahraman "\~ilson zannedildi. Fakat 
leşik Devletlerinin fiill bir şekilde o, muvaffak olamadL Amerikanın 

dilnya siyasetine iştirak ile kabil- UçüııcU büyük cumhurreisf, devletin 
dir. başına geçtiği gUndenberi söylediğim 

Vilsonun hatası çok fazla şahsi ha- ve yazdığım gibi, Franklln Ruzveıt 
reket olan usullindcn ileri gelmiştir. o1abillr. 

. Düşüncele~i Okuqaiı . Makine 
vimli bir abenkleı bana: 

- Deni, denize girecek misin? 
Diye seslendi. 
- Evet, beş dakika sonra geliyo .. 

, .- . .. 

Yazan: t\ndre \1oruva 
- Küçükleri soymak için değil 
. ? 

mı .... 
Maksim: 
_ Bunlar laf... Hepsi laf! diye ba-

~ rrdı. Bu riyakarlıktan ilHillah artık .. 
~ütün tarihlerde küçük ve zayıf mil. 
Jetlerin harcanmasile büyük i~par.ator-
lukların kurulduklarını gormıyor 

musun? ... 
- Olabilir Maksim; fakat bunlar 

eski zamana ait şeyler ... 
- Sen, bugünle yeni bi.r dünyanın 

b ~ ı' nanıyorsun?.. A-
aşlayacagma mı A A 

. d" ada nasıl hala man yarabbı su uny 
bu kadar saf' ;e tehlikeli adamlar bu-
lunabiliyor? ... Ne ise .. işte Mari Klod 
etrafrnıızda dolaşmağa başladı.. Bura.. 
Ya b. b' · · · · · 1 dı·nnek için deır ırımızı sınır en 
ğil, biraz dinlenmek için geldik .. 
Süzanıa yalnız kalınca, uzun uzadı

ya sitemler etti: 
. -; Hani ya bana neler vaade4:mİŞ-

tın ... 

- Do t ~ 

k 
. 5 ve nıusamahakar olmagt 

cndı kendime . . ·· 
1 

'd· de vaadetmıştım .. oy-
e 1 ım de s· . ... ız gelmeden önce bır 

saat kadar hiç çatışmadan tatlı tatlı 

konuştuktu ... Fakat şu Maksim haki
katen çok fena kanaatte bir adam ... 
Dünyada kuvvetten başka hiç birşeye 
hürmeti yok .. Eğer ona uysak ... 

Süzar.: 

- Ooh yeter, dedi; yeter ... Bu r.ıü
nakaşalardan hiçbir şey anlamıyorum; 
fakat yalnız şunu biliyorum, ki ikiniz 
de sinirlisiniz... Amerikalılara imre. 
necek hale geldim... Onlar aras.nda 
siyast bir müna'kaşanm böyle kızgın 

bir ihtiras haline girdiğini hiç gördün 
.. ' mu ... 

- Evet bazı bazı onları da bu h:ı.lde 
gördüm ... Ama, sen bizi onlarla mu _ 
kayese etme ... Çünkü, Amerika tari
hen iki parçapa aynlrruş bir ülke de
ğildir. 

- Ne olursa olsun "Deni,, , Mak. 
sim, burada bizim misafirimizdir. Ona 
ilişme. Hatta bazan uygunsuz fikirlc
rile kar~ılaşsan l;ile sen, cevap ver
me L . 

Bu usul, akşam yemeğinin rahatını 
temin etti ama, konuşmaları da pek 

Çeviren: H. S. O. 
sönük bir hale koydu. ''Mari Klod,, un 
vitaminler ve çocukların gelişip serpil. 
meleri "Neşvünema,, hakkında verdiği 
nutuk, iyi, kötü bütün yemek zama -
mnı doldurmuştu. 

Sofradan kalkar kalkmaz, Süzan, 
te1aşa benzer bir acele ile hemen briç 
oynamamızı teklif etti. Bu teklif, yeni 
bir münakaşa ile durulan havanın tek.. 
rar e1cktrik1enmemesini temin içincii. 

Briç, benim nefret ettiğim bir oyun. 
dur. Çünkü ona hiç.bir zaman bütün 
dikkatimi veremem ve çıkan kağıtları 
da bir ti.irlü aklıinda tutamam. Bu ak
şam takdir ettim, ki briç, bizi gürül
tüsüz yaşatmak ve akşamı tatlı tatlı 

bitirebilmek için en mükemmel bir 
vasıtadır .. 

Ertesi gün, "Maksim,, in plaja gi
deceği zamanı, ne büyük bir sabırsız
lıkla beklediğimi tahmin edersiniz sa. 
nmm. Odasındaki psikoğrafr alabil. 
mem için, onun çıkıp gitmesi Jazl1.ldı. 
Nihayet, saat on bire doğru indiğini 

duydum. 
Maksim, uzaktan pek dost ve se-

rum. 
Dedim. Fakat ancak bir saat sonra 

onunla buluşabildim. Çünkü ilk i.';im, 
Maksimin odasına çıkmak ve makineyi 
alarak, içine hoparlörleri kurduğum ta
van arasında bacanağımm düşüncele • 
rini okumak olmuştu. 

ON AL TiNCi BöLOM 
SÜRPRİZ 

Hikayemin bu kısmına, edebi kıyme. 
ti belki hiç olmayan fakat hakiki 
bir şahadeti ihtiva ettiği için, ben~ p:k 
büyük hayretlere düşüren Maksımın 
düşüncelerini dercedeceğim. Psikoğ • 
raf makinelerile zaptedilmiş birçok 
düşünceler okumuştum. Ama hiç birL 
si, şu Maksiminkiler kadar, bende de
rin izler bırakmam.ıştır. 

Ben, ondan nefret edecek şeyler 
nefretimi haklı gösterecek deliJler bek· 
liyordum. Makine, bana onda yalms 
tasdik edilecek değil, beğenilecek, se
vilecek şeyler bulunduğunu gösterdi. 
Ben, Maksimi, hodhin, mağrur bir ~ 
dam sanırdım. Bu red ve inkarı kabil 
olmayan makinenin §-ahitliği gösterdi, 
ki o, benim tel5.kkilerimde olmasa bi
le. doğru, namuslu bir adamdır. 

(Arkası'Var)' 



Doktor Funk Ankarada 

Iktısat vekili tarafından 
şerefine bir ziyafet verildi 

Ankara, 6 (A.A.) - Alman lktısat 
nazırı ekselans doktor Funk, refikası 
ve mü§a\'irleri Knote ve Valter, Berlin 
büyük elçimiz Hamdi Arpağ ve nıilı

mandarlnrile birlikte bu sabah saat 
9.15 te eksprese bağlanan hu.eusi va
go:ıla eelırimire gclml§, Türk ve Al· 
man bayraklarilc donatılmıı; olan is· 
tasyonda, lktısat vekili Şakir Kesebir 
ve refikası, Almanya bilyUk elçisi Von 
Keller ve refikası, Ankara \•ali ve be
lediye reisi, Hariciye vekaleti umumt 
katip vekili, 1ktısat vekaleti müstcşa. 
rı, protokol dairesi reisi, TUrkofis rei 
si ve Hariciye vekaleti iktısat ve tica
ret dairesi umum müdilrü. Ankara 
merkez kumandanı ve emniyet direk· 
törU ve Almo.:ıya sofareti crkfinı ta -
raf mdan karşdanmıe, bir ihtiram kı
tası selam resmini üa etmfe, mızıka 
Alman ve Istiktaı mıwşlnrmı salım§
tır. 

İstasyon civarında biriken halk, 
misafirleri, ,,ıddetle alkıelamıııtJr. 

Ekselans Fu:ık, refikası ile refakat 
le.rindeki :.evat Ankarapalasta ihzar 
edilmiş olan dairelere inmielerdir. 

Nazırın ziyaretleri 

Alman İktısat nazırı ekselans dpk· 
tor Funk, refakati:ıde Almanya bü
yilk elçisi Keller bulunduğu halde sa 
at ıı de lktısat Vekili Şakir Kesebirl, 
saat 11.30 da Hariciye Vekili Tevfik 
Rü.5tü Arası ve saat 12 de Başvekil 
Celiı.1 Bayan ziyaret etmiş ve bu zi
yareUer Jade edilmi§tir. 

Bayan Funk da öğleden önce Ba
yan l{eseblri, ve &yan Celil.J Baya.rı 
ziyaret etmig ve iadei ziya.rette bulu· 
ııulmu~ur. 

Doktor Funk ve refikası öğle yemeği
ai maiyetindeki :.evat ile birlikte hu
susi surette yemi~lcr ve müteakıben 
Çubuk barajını gezmiglerdir. 

Ankara, 6 (A.A.) - İktısat Vekili 
Şakir Kesebir, verefikası tarafından 
:Alman İktısat nazın ekselans doktor 
Funk ''e refikası tıere!ine bu akşam 
bir di:ıe verilmiş ve dlneyi parlak bir 
BUvare takip etmiştir. 

Ziyafette nutuklar teati edilmiştir: 
Şakir Kesebir şu nutku söylemiştir: 

Şa.kir Kesebirin nutku 

Ekselans, 
Ekselansınızı Alman bükfımeti tk

bsat nazın olarak Ankarada görmek 
Türkiye cUnıhuriyeti hUkfuneti lçi.:ı 
hususi bir memnuniyet vesilesi olmu§ 
tur. 

İhtiyufettiğiniz bu zahmette mUn
(lemlç doStluk manasını tamamen tak 
Clir eden hilkumetimin samimi hisleri· 
ne tcrceman olurken şahse:ı duydu • 
ğum derin haz ve §erefi üadeye mU
saraat eyler ve kıymetli misafirlerimiz 
olarak sizleri hürmetle selamlarız. 

Memleketlerimiz arasında öteden
beri mevcut iyi mUnasebetler dalma 
mütekabil bir anlaama ve mUsaadekar 
lık esasları dahilinde kuvvet bulmuş
tur. Bu zihniyetten mülhem olarak iki 
tarafın karşılıklı eko:ıomik inkişafını 
ve menfaatlerinin en doğru ve dostnne 
eurette hal ve telifini istihdaf eyliyen 
çalışmaları bu vesile ile ve büyük bir 
memnuniyetle tebarUz ettirmek iste
rim. 

Ekselans, memleketlerimizin husu
siyetleri ve iktısadi bü:ıyelerindeki 
farklar esasen bunlar arasmdn öteden 
beri faal bir mübadele zemini ve im
kanlarını yaratmış ve iki milleti ik· 
tısadi menfaatleri bakımmdnn daima 
ibir irtibat haline koymuş bulunmak
tadır. 

Şimdiye kadar ı:ıormal bir seyir da
hilinde inkişafını memnuniyetle mü
şahade ettiğimiz iki memleket ticari 
ve iktısadi münasebetlerinin bundan 
sonra da ayni müsait hava. dahili:ıdc 
ve daha elverişli şartlar içinde cereyan 
edeceğinde şüphe yoktur. 

Tahakkuk ettirmeğe çah:::t;ığmıız e
konomik kalkınma işl rimlzde Alman 
sanayllnin hicısesini ve ynkı:ı alaknsı
m layikile takdir etmekte ve bu yolda 
ıktısadt münasebetlerimizin f eyizU bir 
surette yürüyeceğinden emin bulun -
makta olduğumu da aynca ifnde etme 
liyim. 
ler arası mUnasebetlerinln inkişafı hu-

Sayın Bay Vekll, zamanımızda millet 
susunda alakadar devlet adamlarmm 
§ahsi tanışıklık ve temaslarınm .ne 
kadar faydalı olduğu malumdur. Bu 
itibarla eksela:ısınızın memleketimizi 
lfıtfen ziyaret etmesi \'e yakından gör 
müş ve tanımış olması ticari ve lktı· 
sadi münasebetlerimiz Ur.eri.nde iyl 
tesirler yapacak ve mevcut dosUuk 
bağlarını takviye edecek mesut bir hA 
disedir. 
Ekselansınıza Ankara seyahatinde 

refakat etmek suretile bize büyUk bir 
haz ve şeref bahşet.mi§ olan çok muhte 
rem Madam Funka bu :lezaketlerlnden 
dolayı Bayan Kesebirle birlikte borç· 
lu olduğumuz minnettarlığı bilhassa 
arı.eylerim. 

Kadehimi Alınan devlet reisi ekse
lans Adolf Hitlcrln sıhhat ve saadet
lerine, Alm:ın mflJetinin refah ve tea· 
lisine ve Madam Fu:ık ile ckselruısını
zın sıhhat ve §eref ine kaldırıyorum. 

Doktor Funk da şu mukabelede bu· 
lunmuştur: 

Doktor Funkun cevabı 
Ekselans, 
Misafirsevcr yurdunuzda ve onun 

güzel iz bırakıcı merkezinde gördUğU
mUz samimi hUs:ıü kabulden ve ı;ok 
dostane sözlerinizden dolayı, ayni za
manda :.evcem namına da. samlmt ve 
derin şUranımı ifade etmekliğime mU· 
saade buyurunuz. 

Bilhassa biz Almanların, bugU:ı ken 
dislle dostane mUnasebetler ve ayni 
zamanda etraflı ve mUhlm menfaat 
bağları tesis etmek istediğimiz mem
leketi. velev birkao gUnlUk kısa bir 
ziyaret esnasında olsa dahi tanımak, 
meramlı oldut"U kadar nadir görillen 
bir muvaffakıyetle neticelenen gay
retlerile bugünkü Türkiyeyi cihanda 
çok muteber, kuvvetli ve iktısaden sağ 
lam bir devlet hali ne getiren siz, çok 
muhterem meslektaşlarımla ve bu 
memleketin diğer yilksek şahsiyetleri· 
le biu.at temas edebilmek için Türkiye 
hük1imetinb davetine icabet eylemek 
benim için bir arzunun da husulUdUr. 
Zira, ben, sizin gibi, Bay Vekil, böyle 
şahst tanışmanın faydalı olduğu hak
kındaki kanaatle meşbu bulu:ımakta
yım. 

Ekselans. memleketlerimiz arasın
daki ekonomik mllnasebetlerle memnu 
niyetinizi ifade buyurdunuz. Emin o
lunuz ki, Raylı hUklimetl de, memte
ketlerimiz arasında ananevt olan sa • 
lim temeller Ur.erinde taazzuv etmiş 
bulunan iş ve mübadele birliğini t\tide 
dahi elimden geldiği mertebe takviye 
etmeğe ve derfnleştirmeğe azmetmie 
bulunmaktadır. Cihan konjonktilrUnü 
bUtUn temevvUcatr:ıa muacclz para 
buhranlarına rağmen Tilrkiye ilel lk
trsadi iı birliği, 1933 tenberi ba.cmi Uç 
mislini geçen ve bu yıl içinde ise §im· 
diye kadar alman neticelere göre, oe 
man 1-4 milyar mark gibi muazzam 
bir yekü:ıa baliğ olacağı anlaJJt}an, mil 
temadiyen büyüyen bir emtea müba
delesine müncer olmuıttur - . 

Bu iş birliği böylelikle Almanyanın 
harici lktısat siyasetinin sağlam ve 
esaslı bir anım haline gelmiştir. Bu 
muvaffakıyeti cihan iktısadiyatna mal 
etmek içl:ı hiçbir sebep görmUyorum. 
Bu mucibi memnuniyeti inkişafı, ev
vel emirde memlcketlerimizin tabii ve 
ekonomik yapılarında milndemic; bir
birini tamamlama kabiliyetine ve mil
letlerimizin mUtekabll menfaatleri l· 
cabı olan teşriki mesai arzuları:ıa. mcd 
yun bulunmaktayız. 

Şüphe ve tereddüde mahal kalmaya 
cak surette anlaşılmışttr ki, sağlam bir 
milli ekonomiye dayanmak, dürf!st bir 
itimat ve geniş bir zihniyetle tatbik o
lunmak 5artlle yeni ve cüretki.rane me 
tatlarla dahi ki, bu metotlar ilk iti· 
matsızlık 7.ail olur o maz filhakika he
men bütU:ı memleketler tarafından ka 
bul edilmiştir. 

Verimli bir surette çnlıeılabillr. Bir 
mUddet evvel Berlinde, Türkiye sekre 
teri ekselans Menemcncioğlunun va
krfane ve mUcerrcp riynseti altında ce
reyan etmiş olan milzakernt sırasında 
Türkiye:ıin Almnnyaya müracaatına 

şimdiye kadar engel olan bUtUn tah· 

istatistik umum müdürü 

Ziraat müsteşarı 
oldu 

Ankara, 6 (Telefonla) - İatatistik 

umum müdürü Celal Aybann ziraat 
milateprlığına tayini karamames.i yük. 
sek tasdike iktiran etmiıtir. Eaki 
mUsteıar Naki baıka bi~ vazifeye 
getirilecektir. 

İltatistı1c umum müdUrlUğüne mua
vin Selim Sabitin getirileceği haber 
verilmektedir. 

Kız enstitü lerinde 
tayinler 

Ankara, 6 (Telefonla) - Konya 
Aktam lqs aanat okulu mUdllril MUrUv 
vet İlkiz İzmir cllmhurlyet kız enıtt. 
tUsUne, Edime akJa.m lıcu; aanat oku
lu müdürU Hayriye Onan Konya ak§am 
kız sanat oktiluna. Manita kız cnıti

tU.U mildilrU Neyyir Yetil Edirne 
1m enıtitilıUne, Istanbul Ak§am kt~ 
sanat okulu müdilril Hayriye Gizella 
Manisa kız enstitüsüne, Selçuk kız 
cnstitüsU muallimlerinden Belkis Se
vengil İstanbul akşam ktz sanat oku
luna, Ankara lamet Pap akgam kız 
sanat okulu mlldilr muavini Muzaffer 
Aklar İzmir akıam kız sanat okuluna 
nakledilmlıterdir. 

Trabzonda dlkllecek 
Abide 

Ankara, 6 (Telefonla) - Tra1>zon
da yapılacak Atatürk &bidesi için a
çılan müsabaka neticesi belli olmut
tur. 

29 eylülde akademide toplanan jürl 
heyeti ıönderilcn ackiz abide maket. 
!erini tetkik etmiı, birinciliği hcy
kcltraılanımzdan Nejad Sirel ve Ra· 
tip Acidöğenin müıtcrek projesi, i. 
kinciliği Nusret Sürünanin maketi 
kazanmı~r. 

Birinciliği kazanan projenin çok 
giizel olduğu s6ylenmektedir. 

Başvekil r eyini attı 
Ankara, 6 (Telefonla) - Ankarada 

belediye seçimi yarın akJam bite· 
cclrtir. Bu akpma kadat' !7«585 ki§i 
Reyini atmııtır. 
Baıvekil ö~leden evvel belediveye 

giderek reyini kullanmııtır. Öfle. 
den sonra da Adliye Vekili rey at. 
tı. 

Grizo iştiali 
1200 amelenin akıbetinden 

haber yek 
Tokyo, 6 (A.A.) - Domei ajansın

dan: 

Hokaido Pref e1Iği dahilinde kain 
Yubari madeninde bir grtzo i§tlali vu· 
kuagelmtetir. 100 kadar madc:ı ame
lesi, mahpus bulunmakta oldukları ga-
lerilerden vaktJle çıkarılmıglardır. Fa
kat maden dahilinde bulun.makta olan 
diğer 1200 maden amelesinin Akıbetin· 
den e:ıdlşe edilmektedir. 

didatm kalkmasına muvafakat etmek 
suretile §ilphe ve tereddüde mahal bı
rakmayacak surette anlatmıetmı ki. 
Alınan piyuası Türk ihracatım kabu
le vası mikyasta hazır olduğu gibi, Al 
man cmteaamm TUrkiyede satılışınr:ı 
artması da sizin memleketinizin dahi 
kendinden :nal satın alanr.ı müşterisi 
olmak istediğini ve her sahada ayni su 
rette verimli olan Alman sanayii mah 
sullerini f&ydalı bir surette kullanabil 
diğbf göstermektedir. Ba§ka milletler 
le olan ekonomik işbirliğimizi sıklaş
tırmak istemekle diğer memleketlerin 
de salim bir rekabetini bertaraf etmek 
veya bu Ş>irllği ile başka bir takmı 
gayeler istihdaf eylemek gibi maksat 
larda.n çok ur.ak bulunmaktayız. 

Zira, hilkitmetlmin en bir arzusu ve 
milletlerin ilmidi, başka memleketlerle 
ekonomik i~ birliklerinin bir haset ve 
itimatsızlık membaı ve mfi:ıruıebetle 
bir hi7.a ve siya.si ihtilaf tohumu ha.· 
Un~ gelmesine meydan vermek değil, 
bilakis bunları milletlere sulh, refah 
ve saadet getirmeye hb:ınet ettirmek
tir. 

Tilrkiyc devlet reisi ekselans Kemal 
AtatfirkUn sıhhatine, Türk milletinin ı 
inkişaf ve daima yükselm~ine. çok 
muhterem zevceniz baya:lm ve ekselan 
srnwn eeref ve sıhhatine kadehimi 
kaldmyonım. 

Çekoslovakya parçalandı 
Prağ~ 6 (A.A.) - Halkçılar ve ko. 

milnistler de dahil olmak üzere Zila
nada toplanmış olan biltUn Slovak 
fır'kalannın milmcssillerinden alınan 
haberlere göre; bu fırkalar, eski !bat
vckll B. Hodza tarafından tanzim e
dilmiı olan bir planı kabul hususunda 
mutabık l:almışlardır. 

Bu akşam kati bir itillf husule gel. 
mcıine intizar edilmektedir. Bu plin, 
bilhassa Slovak milletinin milli ferdi-
yetinin tanınmasını, Slovak lisanmın 
Slovaky&daki reımt lisan olara'k ka
bul edilmesini, bir tcırlt Slovak diye. 
ti ihdasını, muhtariyeti haiz bir Slo. 
vale hUkQmcti vilcuda getirilmcsirıt 

derpiı etmektedir. 
Bu hUk\ımetin ve bu diyetin aalihi· 

yetleri ve Prağ hUkQmeti ve parl!
mentosu ile münasebetleri bilahara 
tayin edilceektir. 
ANLAŞMA PARTiLERCE TASDIK 

EDtLtYOR 
Prağ, 6 (A.A.) - Zilinada topla

nan Slovak icra komitesi bu parti 
mümessillerile millt Slovak ve Çek 
ziraatçi partileri araSJnda Slo'w'"llkya • 
run idare muhtariyeti ha'kkmda yapıl. 
mı§ olan anlaırnayı kati olarak tasdik 
ctmiıtir. 

Bu anlafma mucibince Çekya ile 
Slovakya eaki A vuaturya • Macariı • 
tan ıeklinde birleıik bir devlet kur
muı oluyorlar. 

Prağ, 6 (A.A.) - Çek matbuatı 

bUroıu bildiriyor: 
Hilknmet, Slovak halk partisi ikin. 

el batkanı B. Fizoyu Slovakya i!leri 
bakanlığına tayin etnüıtir. 

Ayni zamanda, kati bir cureti tea
viyc bulununcaya kadar Slovakyayaı 

idare etmeye memur edilecek Sl:>vak 
phsiyetlerin isiırilcrini venneai B. 
Tizodan rica edilmlıtir. 

Prağ, 6 (A.A.) - Telgraf gazete.. 
ai, Slovaklarla mUzakerelere bu sabah 
Silleinde tekrar baılandığım bildiri
yor. 

Milzakerelerin bütün Slovakyanm 
muhtariyctile neticeleneceği ve an. 
laftnan!n pek yalanda tahakkuk e. 
deceğt zannedilmek edir. 

BENE§ PRAGDAN AYRILDI 
Prağ, 6 (A.A.) - Bay ve Bayan 

Beneı saat 1 G da Prağdan aynlmıt
lardır. 

REtStCUMHUR NAMZEDi 
Belgrad, 6 (A.A.) - Vremc gaze

tesinin Prağdan öğrendiğine göre, Çe. 
koslovak rcisicUnlhurluğuna, nam· 
zet olarak ziraatçiler partisi reisi Be
randın ismi ileri ailrülmektcdir. 

Maamafih, rei&icümhurluğa ordu 
mensuplarından birinin de seçilmesi 
muhtemeldir. 

SON TANKLARI YOLLARDA 
KALDI 

Fridlan, 6 (A.A.) - Rumburg, Var. 
nsdorf ve Fridland'i ihtiva eden ve 
Bobemyada Haida hattına kadar im· 
tidat eden ikinci mmtakanın itıali, 

birçok arızalara uğramıştır. 
Bunun ıebcbi, yollann çekilmekte 

olan çek kıtaatı, kamyonları ve tank
tan tarafından tıkalı olmasıdır. 

Çek lata.atında kati bir teıkilit bo. 
zukluğu vardır. Kamyonlar ve tank· 
lar benzinsizlik yilzUnden yollarda 
kalmıştır. 

Kunneradorf tan aynlan bin 'kadar 
Çek askeri, nakil vasıtası olmadığın -
dan tekrar bu yere dönmüıtür. Ayni 
.zamanda iki gündür aç bulunan Çek 
kıtaatı, Alman köylerini yağma etmek. 
tedir. 

Fakat, bu köyler iJgal mıntakası 

haricinde olduğundan hal'kın Alman • 
yadan istimdadına cevap verileme
mektedir. 
4 üNCO' MINTAKA TAHLİYE 

EDlLtYOR 

Prağ, 6 (A.A.) - "Çeteka ajansı 

resmen tebliğ ediyor:., 
Çekoslovak kıtaatı, timali Moravya. 

daki dördi.incü mıntakayı tahliyeye 
batlamıştır. Tahliye işi yarm da de
vam edecektir. 

Bu sabah Çekoslovak kıtalarr, eski 
hudutlar Uzerinde bulunan Loven 
Kope, Frivaldov Detrişov ve Albreh
tia arasında bir hattı işgal etmişler. 

di~ ı Alman milfrezeleri, bu sabah saat 
8 de csld hududu tecavüz etmiıler

dir. 

HiTLE~ IK1NCt 
MINTAKADA 

Berlln, 6 (A.A.) - B. Hitler, bu 
sabah hususi trenle prkt Saksın 

cenubunda iıgal edilmiı olan ikinci 
mmtakada kain SUdet memleketine 
gitmi§tir. 

Saat 8,13 te tren, Gocrliç istasyo
nunda durmuı ve saat 8,30 da hudut 
civarında klin Looboya dofru hare
ket etmiıtir. 

BudaJ>ette, 6 (A.A.) - Reiıicüm • 
bur Beneıin istifHı ve kabinede ya• 
pılan tadillt üzerine Çek htlk<tmcti 

taraf mdan müzakerelerin cumartcıiye 
bırakilmuı için yapılan teklifi Macar 
hükfuneti ~bul etmııtir. 

Nobel mtıkAfatı 
Beneşe verllmelidlr 

Paris, 6 (Huıust) - Popüler ga
zetesinde Bay Blilm, diyor ki: 

Bay Beneıin !iOk ağır, çok elemli 
olan ve ısa! bir heyecandan niıan veı. 
ren mesajı, bu zatın ne !iapta bir a.. 
dam olduğunu bilm!fCnlerc öğrctectlt
tir • 

Bu ıerıe'ld nobel ıulh mUklfatı an
cak Edvar Beneıe verilebilir, batkı • 
sına verilemez. 

Dilnyada aaf ve necip olarak kaL 
mıı olan bu mUkUatın ifade edece~i 
tebcil hissinin onu teselJi etmesini 
temenni edelim. 

Beynelmilel 
siyasette 
şahıslar 

(Baıtarafı 1 inci de) 
Hakikaten umu.mı harpte Alınan· 

ranm mttttcfild iken ayrılarak İn· 

gillz- Fransız ccphostne ilUbak eden 
ltruyayA karşı Alman milletinin kal
binde derin bir infial bulunduğu şUp
hea:bdlr. A.ral1Jl'S& bu WlalJn bugün 
dahi 1&lerine tesadt1t olunab r . 

Bununla beraber Bitler ile Muso
llııl arumda mevcut olan pbst sem• 
pati boJunmuı ba 1Jd memleketi bt• 
rlblrlne 7aklattırmıştır. 

V9 yıl evvel Alma.nyada tetkik se· 
:yahaU 1apan Türk gazetecllcrt Bit
lerin Münihteki parti merkezindeki 
çalışma odMJD& gezdikleri sırada bu· 
rada Mu oJini'nin kü~k bir bilstUnü 
görmüşlerdi. O vakit Habeş mese
lesi ortada bulunmadığı gibi, HltJcr 
ile Musollni arasında da hiç bir te
lllM olmaDllftL HJtJerin nıesat oda.
smda ttaıran başvekiline bByle mils
tesna bir ıııevki a)Tllmı, olması tkl 
bllk6met reisi arasmdakt ~abst sc.m
pattnln ancak bariz bir tezab6.rtl o
larak tetstr olunablltrdi. Bundan 
başka JiitJerln (Mayn Kampf) is
mindeki eserinde İtalyanın Almanya 
fçln möstakbel bir müttefik olarak 
sösterllmesl de bu tetslrt teyit eden 

bir nokta idl. İşte Habet mescleel 
orta1• çıkınca Fransa ile tngiltcre
den uzaklaşan İtalya tk1 hülr.""fı.met re. 
isi arasındaki sempatbıiıı taırt ile 
AJmanf&J& Y~~. HJUerin 
şahsi h.lssirat.ı 'o tclAkklratı da Ber
lln. Roma mihverinin kurulmasına 
hbmct etmişUr. A.lman7aıun Ant
lus barcket.I İtalyanın Orta Avrup~ 
da siyasi \"C iktısadl menfaatlerine 
mubaltf bulunnı.asına rağmc.n mih· 
ver ;rerlnde kalmıştır. Bu defa Çe
koslo,·akyaya karşı HJtıerln verdiği 
onıumt seferberlik kahrını geri a
larak Münib konferansını toplaması 
da şüphesiz Mu ollnl'nln şahsi tesl
rl)·le olmuştur. 

Nihayet fimdl blltfin bu şahsi rabı
talann tc iri 7en1 anlaşmalarla da
berlayn ne arasmdaki şahst donlo
ğun TC itimadın rolil lnkAr olun• 
maz. 

Nihayet şimdi bütlln bu şahts rabı
taların tesiri reni anlaşmalarlle da
ha ziyade genişleyecek gibi görilnft· 
yor. Çcko loTakya meselesi tasfiye 
edildikten sonra Almanyanm mlls· 
temleke ve ttaıyanm İspanya i~I de 
dahli ol<Utu halde bfittin pUrtizltl AT· 
nıpa mt>!llelclerlnfn halline doğru fil· 
rümek tarcleri aranıyor. 

ASIM US 



Ç<§lBDlf\\@lfil te:ş~k· KUR ,UN'un · . . 
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SUÇLU Patrik Havhi ha
kimin önünde ayağa kalktı. Der. 
hal meseleyi anlatmaya ba§lıya
cağmı gören hakim ona vakit br. 
>akmadan: 

- isminiz ne idi? diye sordu. 
- Patrik Havhi, efendim, 
- Anladım, öğrenmek iste. 

diğim siz nasıl telaffuz ediyorsu 
nuz bu ismi. 

Suçlu omuzlarını kaldırarak: 
- Bilmem, dedi. Şimdiye ka • 

dar ismimi kimseye söylemiş de 
ğilim ... 

Salondakiler güldüler: 
Katip bu ismin ''Havghy,, şek

linde yazıldığını söyledi. O zaman 
hakim: 

- öyle ise Avhi okunur, dedi. 
Kf.ttip: 
- Ekseriya Havhi şeklinde ta

laffuz ederler, dedi. 
Hakim yine: 
- Sakın Ohi olmasın, diye ila

ve etti. Bu isimde birçok 1:-landa 
kralları vardır. 

O zaman suçlu dayanamadı: 
- Beni Havhi ismi ile tevkif 

ettiler, efendim, dedi. 
.Bu sefer salondakiler daha uzun 

güldüler. Sonra suçlu meseleyi 
anlatmaya başladı: 

-- Bakın nasıl oldu hadic;e: Si 
yah bir dişi eşeğe bindim, Kilnak 
sanahan'dan Kilnamaramaragu. 
la gitmek üzere yola çıktım .. Yol
da cştğin arka ayaklaı;,mdaki nal. 
larcıan biri çıktı. Düşündüm: 

Hayvanı bu halde yürütmek ona 
:şk.r.ce etmek olacaktı. Sonra, 
hayva:ı!arı himaye kanunu ile be
ni mah1<l1m bile cciebilirlerdi. O 
s:rada yolda bir ?:-.::.şka eşek gör • 
düm. Dört nyaf!ın:l:ı da nalı var -
di. "Bu eşeği alır, yerine benim
kini bırakırım., :.:·ye düşündüm. 

Scnra, biliyor .n i.. n .. uz, benim e. 
şek ondan daha iyi l.ir cins hay · 
vandı. Zaten, köye ı,Eip geldik . 
ten sonra benim eşeği orada:ı alıp 
o eşeği yine yerine bırakacrıAtım. 

- Eşeği nerede buldunuz? 
- Ballifarnagaoran'da, den -

dim. 
- Tamam. Demek oluyor ki 

siz Balli bilmem nede bulduğunuz 
bir eşeği çalmış oluyorsunuz. 

- Hayır efendim. O eşeği çal· 
maclım, trampa ettim. "Biraz git. 
tikten sonra baktım karşıdan bir 
adam geli}or ... Yanında da bire. 
şek ... İhtiyar bir eşekti bu ... Ba§t 
öniinde, yavaş yavaş yürüyordu. 
Fakat dört ayağında da nal var
dı ... Adamla karşı harşı gelince 
selamlaştık, konuşmağa ba~ladık. 

Aclc>m: O eşeği bana ver, bu e;ie. 

Un<gDllD Cğ IFDISlyesı 
Htk ,ay e.li~ :r·r· · 

• . . 2 . '~ -·-· 

r.eviren : V İ R G Ü L ..... "Fakat, bir iki mil gittikten 
sonra eşek yere yıkılıvermez mi 1 

r~--------------------··-···ı Ölmemişti ama, yürüyecek hali 

ği de ben sana vereyim, de:!i. ü
zerine beş şiling de para veririm.,, 

"Bu eşeğin yerine ben daha i
yi bir eşek bıraktım,, diye düşün 
düm. Adamın dediğini kabul et. 
mezsem zararlı çıkmış olacaktım. 
Eşeği verip üzerine beş şiling da
ha alırsam takas tam olacaktı. 

Peki, dedim. öteki adamın eşeği. 
ni ona verdim, onunkini aldım ..• 

Hakim suçlunun sözünü kesti: 
- Hangi öteki adamın; dedi. 

Hani eşeği yolda bul.dum demişti
niz? 

Suçlu bir duraladı. Sonra kız -
mış gibi hiddetli hiddetli bir bak 
tt. Hakim: 

- Peki, dedi, devam edin. 
Adam hakimin sualine nihayet 

cevap bulmuştu: 
- O adamla öteki adamı hi • 

kayeye mukayese için soktum ... 
Salonda yine bir kahkahadır 

boşandı. .. Hakim dinleyicileri sü
kUta davet etti ve suçluya: 

- Öyle manasız şeyler !ste . 
rnem, dedi. Ve devam edin ... Ne
rede idik? 

- Ballimorgutteri'de cfer,1Jim. 

- Nerede olduğunuzu değil, 

hikayenin neresinde kald:ğınızı 

soruyorum ... 
- Ha 1 Evet ... İşte, adamdan 

o ihtiyar eşeği ve beş şiling alıp 
bendeki eşeği verdikten sonra 
tekrar yola düzüldüm. Baktım e
şekte yürüyecek hal yok, çok :hti 
yar, ama, üstüne beş şilin atdım 
diye düşünüyordum. Beş şilin, 

beş şilindir ... Sonra, eşek ölme • 
den geri dönebilirsem onu bıra -
kıp yine benim ,l$ki eşeği alabile 
cektim. 

Hikayenin 

yoktu. Neyse, kuyruğundan çek .. 
tim kaldırdım, bir mil kadar daha 
yürüttüm ... Nihayet Kilnamara .. 
maragul'a geldik. Oradaki bir tar~ 
lada otlayan bir eşek buldum. Ye
rine o ihtiyar hayvanı bırakıp o. 
nu aldım ve Kilmakşanahan'a 

geldim. Görüyorsunuz ya, yolda 
asıl benim eşeği buldum ve Kil• 
makşanahan'a da onlan geldim ... 

Burada Hakim suçlunun sözil
nü kesti: 

- Hangi eşekle? 
- Benim kendi eşeğimle. Fa. 

kat bunu elden çalınmış eşek dİr 
ye polis aldı. Görüyorsunuz ya. 
eşekle yola çıktım, eşeksiz dön• 
diirn ... 

- Peki ama, bu hayvanın si 4 

zin olduğuna, çaldığınız bir hay
van olmadığına nasıl kanaat geti. 
relim? Ya aldığınız ilk eşeğin ye• 
rine başka bir hayvan bırakma • 
dınızsa? 

Suçlu biraz düşündü, sonra: 
- Peki efendim, dedi. Bana 

!Jugün müsaade edin, gideyim o.. 
şeği bıraktığım yere, alayım onu4 
getireyim yarın sabah sizin eve .. 1 

olur mu? 
Salondakiler yine kahkaha ile 

gülmiye başladılar. Hakim, sil • 
kuneti iade ettikten sonra suçlu. 
ya döndü: 

- Yola çıktığınız zaman eliniz
de eşek bulunmadığı aşikar, dedi. 
Bütün bu eşek hikayeleri de malı. 
kemeyi işgal etmek için uyduru 4 

lan şeyler ... Sizi on dört gün ağır. 
hapse mahkum ediyoruz ... 

Patrik Havhi hakimin bu kara
rı üzerine: 

- Teşekkür ederim, efendim, 
dedi. Sonra ilave etti: Ama benim 
eşek ne Qlacak?... · 

Liam O!F.laherty 

Muharriri 
Liam O'Flaherty İrlandalı meşhur bir hikaye ve romancıdır. 

42 yaşında olan muharrir çok g ezmiş, çok görmüş bir adamdır. · 
Umumi harptenbed §İmali ve cenubi Amerikada, Rusyada ve 
Çinde yaşıyarak maden amcleliğ i, muallimlik, balıkçılık gi?i bi. 
ribirine zıt işlerde çalıştıktan sonra Avrupaya gelmiş ve 1922 de 
ilk eserlerini yazmıya başlamıştı r. "Enformer - muhbiri Sadık .. 
ismindeki romanı sinemaya alın mıştır. Diğer romanları arasında 

' "lki sene,, , ''Kara ruh,, ve komşunun karrsr,, vardır. 

• · , ... 
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Muğla bir orman ve meyva memleketidir 
Akdeniz kıyılarının en feyizli 

topraklarından bir kısmı da Muğ 
lada yatıyor. Bu hususiyet, Muğ. 
laya '"Bereket memleketi,, adını 
kazandırmıştır. Bundan başka 
Muğla bir orman ve :neyva 
memleketidir. 

J 
Akdenize doğru bakan Muğla 

oağlanm yemyeşil bir çam ta
ibakasr kaplamıştır. Deniz kıyı

lan dünyanın en girintili, çıkın. 
tılı yerleridir. Sayısız koylar, 
körfezler, tabii anz:ılar bu yem 

yeşil kıyıları bir dantela gibi 
süslemiştir .. 

Sahilden başlayarak iç tarafla. 
ra d~ğru tabaka tabaka yükselen 
dağların aralarında öyle vadiler 
vardır ki, insan ilk görüşte bu
raları bir başka aleme benzet
mekten kendini alamıyor. 

Dağlardaki kesif çam, meşe, 

palamut ve fundalıklar saatlerce 
imtidat etmektedir. Bu hususta 
iyi bir fikir verebilmek jçin şu 

rakamlara göz atmamız icap e
der: 

u ilave • 

Orman: 164 bin, ekilen arazi: 
27 bin hektar. 

Demek oluyor ki, Muğla vila.. 
yetinde ki arazinin (çıplak y<.rler 
müstesna) takribi olarak yüzde 
yetmişini ormanlıklar teşkil edi
yor. Bu büyük servetin büyük 
kıymetini düşünürsek her halde 
gözlerimiz büyüyecektir. 

Kuvvei inbatiyesi olan bütün 
arazinin yüzde yetmiş gibi mü
him bir kıs:nı ormana ayrılınca 

geriye kalan arazi, Muğlan:n ol. 
dukça kalabalık nüfusuna mu • 

hakkak ki azdır. Fakat Muğla

nın bu kısım toprai<lan baştan 

aşağı feyiz fışkırdığı için :kilen 
mahsul, başka yerlere nic;bctle 
bire karşı dolgun bir artış ile 
istihsal olunur. 

Bu yüzdendir ki, Muğlada top 
rak pahalı ve kıymetlidir. Dün. 
yanın en leziz portakal, limon, 
mandarin, muz ve çilekleri bu 
güzel vilayetin içinde yeti~iyor. 
Bu itibarla vilayette geniş ölçü. 
de meyvacılık faaliyeti belirmiş. 
tir. 

Güze Muğlaya ayı ı:m ıştır 
i'avemiz 16 savfadtr 
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Kalkınan Muğla 
VHavette umumi bir imar hareketi, bütün kaza,larda 
Muğla, büyük bir hareket ha.. 

:indedir. 
Herşeydcn evvel yoldan mah-

um bulunan viHiyctlerimizden 
biri Muğla idi. Son üç 6ene için. 
de Muğla en iyi yollara kavuş

::nuştur. 

Merkezden kazalara, kazalaı 
dan nahiyelere ve hatta 'köylere 
kadar güzel yollar uzatılnuş, 

en sarp yerlerden uzatılan yol i
le Muğla • Denizli muvasalası 

temin edilmiştir. Bu yollaröa ya· 
Jlllan yüzü mütecaviz menfez vr 
Uprü hep betonarmedir. 

Köyler iyi bakılnuıtır. Köylu 
ye gelir kaynakları icat etmekte 
büyük vukuf göaterilmif, maddi 
mbklara imkan vermeden bir 
~li varidat temin ve bu au
ntle bir yığın it intaç edilmi§
tlr. 

Mektepler, köy kon.akları, mi
İafirhancler, fidanlıklar, m1')'dan.. 
llklar, anıtlar, milftertk tarlaJar, 
akuma odaları, eu yollan, çqme 
Jen damızlık hayvanlar, cinslet
drilmit tavuklar, tam ağıllı dm 
anlar, fenni ka.anlar, daha bir 
dril eserler yapılmıp. 

Merkezde vikut buldurulan 

hakiki bir çahşma var 

Maila Atatürk amb 

tavuk .ıah ve an istasyonlan, 
aypr depolan, hOyük fıdanlı'k • 

1ar hep k&ylilnüa menfaatine 
mtltneccih biımnetlerin mahsu -
lildUr. 

Zirai Ye ticari inkipfın temini 
yolanc1a alman ciddi tedbirlerle 
dilnk6 Jıluğ1adan çolr unkbftı. 

nlan bugünkil Muğla, bakilratcn 
bir etBd menuudur. 

Btıtiln bzalann vuiyctindc 
hakiki bir aaWı belinnif, 'rillye
te umumi bir imar giırmiftir. 

lluğ1a merkezinde cazip 1ıir 
ıehrin vikut bulac:al_ma Gç .e
ne evvel kimse lnanmazmqr bo.. 

gUnkü Muğla bambaşka.dır: Gü.. 
zel bir bülvar, muazzam bir Ata~ 
türk anıtı, geniş bir meydM. ge
niş caddeler, halk evi ir.şası mo .. 
dern bir otel ihtiyacının düşü.. 

nülmüş olınası, parktan bahçe .. 
ler ve buna ben=er bir yığın ·başa 
nlar. 

Yukandanberi 63ydığımız J:>ü
tün bu eserlerin hepsi yal;ırz şu 
son üç yıl gibi kısa bir zamanın 
içine sığdınlmıştır. Ve bu t&er., 
ler, vilayetin sadece be§ yüz bin 
liralık mütevazı bUtçesile mey
da."la getirilmiıtir. 

Para az, eacı çok, muvaffakı • 
yet çok. Nasıl olur? tmkinaızblt 
içinde caer yaratmak sım.. lıto 
bunu, hwnı ve enerjisini Anka· 
ra1an alan bir dlmhuriyct val.~ 
si yapmıfbr: Recd Gtireli. 

Onun. içindir ki lluğlalıhr va.. 
lil .. mnl pek yerinde olarak, tl 
içttn gelen bir istekle seviyor
lar. 

J'iz lluğladaki btıyük n cid· 
dl artketi daha \UUD anlatım 4 

yac:.,!u. Bu, sahifelere eerpiıtir .. 
diğimia resimler buıtmkü cüm .. 
buri~t Jlullasmı anlatmağa ye
tt"C~ktir. · 

-~~ -----~ - _____ _, - --

Dalaman 
çiftiiği 

Vakti.le Hidiv Abbas Hilmi 
Pataya aitken ıimdi Türk Tica
ret Ye Sanayi Bankasına mal o. 
lan me§hur Dalaman çiftliğinden 
biru bahsetmeliyiz. Bu çift.. 
1ik (37.000) hektardır. 

Bir~ sene evvel eski Ziraat 
bakanı Muhlis Erkmen, Ege mın 
takasında bazı zirai' tetkiklerle 
meşgul bulunurken, Dalaman çift 
&r.ni de gönnilp kabiliyeti in. 
batiyeai, ormanı, suyu, mahsuli
tı hakkında etraflı malCimat iste
miıti. 

O zaman metruk bir hal::le bu
lunan Dalaman çiftliği dahflin • 
deki halk, bu tetkikler.den ümit
lendiler. 

Dalaman, bugün milli mücsse. 
ıelerimizden birinin idaresine 
geçmittir. Böylece, nüfusu on 
bini qan bir nuntakanın iş hac
mi gmiıletilmiıtir. 

Dalamanda oturan halkın mı"k
dan on bin olmakla bcrabe'r, sift 
Jikle VI tiftlifin muhite açtılı 

• -1h:J'Rmı.. lLl.VB.. 

itle Ye Ureketle alika1ı olanlan 
da heaaplanak burada haliha
nrda bennan nilfuaun · on beş 

bine yDbelmit olduğunu anla
nz. 

Dalaman, Türkiyenin en mün
bit topraklarma malik büyük çift 
liklcrdcn biridir. Geçende Anka. 
radan vekiletçc gönderilen mü • 
tebasııa bir grup, bunda tetkik. 
ler yapa:uf, bu toprakların pa
muk ve pirinç zerivatına f)'!lr e!. 

veritll olduğunu g~rmütlerdir. 
Heyc;te göre, pamuk zeriyatın-

da Dalaman çiftlip, ikin::i bir 
HÇukurova,. dır. 

Hayvan ve epkalipos a~acı ye. 
tittirmek, maden ocaklannda kul 
lanılmağa salih ağaçlann bura
dan iitibsalini milmkihı kılmak 

ıuretile Dalamandan pek büyük 
istifadeler elde edileceğini Muğ. 
lanın en salibiyettar ziraatçile
rindm dinledim. 

Muğlanın 

kap~ıcaları 
Muğlada şifalı kaplıcalar var .. 

Chr. Buralara civar riayet Te 

kazalardan hayli hatrtalar gelir• 
Son :z:amanlarda ilçekrde ,imdikl 
icaplara uygun tertibat aımm.
ğa batlanmqtır. 

Bozöyük ilçesinin sıcaklığı 35 
dir. Müzmin ciğer hastalıklan,e 
romatizmaya iyi gelir. Buraya 
yalan bulunan Gökbc1 maden sa 
yu hazım güçlüğü ve bağırsak 
hastalığını bertaraf edecek kuv. 
vettedir. 

1 Köyceğiz ilçesi: Bu ilçenia 
suyu 37 dcrecei hararettedir. 
Cilt bastalıklanna, romatizmaya 
tesiri olduğunu tecrübe etmişltl'm 

Mufla köy sezileri intLlanndm 
Vali Recai Güreli köylüler aranncla 

dir. 

38 dcrecei hararetli ve müzmin 

ciğer ve asabi hastablclara kaf1I 
çok iyi gelen Kaya Jcaphcası ile 

33 dttecei hararetli Gebeler kap 

hası cilt ile romatizmaya ç~ 

te91r ettiğinden bilhaaa rağbet 

bulmtlflardır. 

M .uğlada 
Hayvan 

bü 
yetiştirme sa'natı 

ük bir inkişaf 
halindedir 

Dörtte üçü Ege denizi ile çev
rili oıan Muğla vilSyeti ikliın ve 
tabii durum itibarile her nevi 
hayvan yetiıtirmek kabiliyetin.. 
dedir. 

Bol ormanları, mebzul akar su 
lan, mümbit ovalan, kışın mu • 
tedil meraları, yazın serin yayla. 
lan ihtiva etmesi ve dış memle
Jıcetlere hayvan ihracı için açık 

5 kapıya malik bulunmau, bu vi.. 
J.iyette kayvancılığın tez inldp
fına hizmet edecek vaziyette.. 
clir. 

KIJ mevsimınin soğuk ayların
a,. bile yqil ve taze çayır ota 

b.ılundurmak kabiliyetinde bulu.. 
nan Milisı Köyceğiz •e Bodrum 
çiftlik ve k11laklan klnunmani 
~c ıubat aylarında bsaphlıc ain' 
yctiıtirmek .e ihraç etmek pöi 
hiçbir memlekete nasip olma,aıı 
bir huauaiyet göstermektedir. 
Muğla vilayetinde yerli ADa

dolu ırkına mensup 15.988 at ve 
kısrak mevcuttur. Boyları 1,25, 
.1,38 arasındadır. Halbmmn ek
aeriai '"rahvan,, meraklısı c.ldu
lundan, fimdiye kadar hayvan 
aeçiminde yalnız bu vasıf aranaL 
IDlf, bafkaca evsafa ehamalyet 
wcrilmediği için, at cinsinin te

tckkillAtı ve ayaklan bcmılmat
tur. 
1 Milis ve Köyceğiz kua1armm 
buı yerlerinde az miktarda iyi 
dııılerine tesadüf edilmc:ktedir. 

Bqte dördü yerli kara olan 
::ağır mevcudu 100.863 tilr. 

Evsaf itibarile Milis, Köyce
ğiz ve Muğla merkezinin bazı 

köyleri .istisna edilirse, eberi.. 
yetle çok küçüktür. Tarihi ~ -
mi olan "'Mcnteıe .. :rrb cvafJ. 
ru gösteretilerc pek az tesadilf e
dilmektedir. Az miktarda -,,., ... 
ırk vardır. 

Bazı çiftliklerde merakhlar ta 
rafından gctirilmiı Simcntal ft 
Polonya boğalarından h..- ·le gel 
miş melezler mevcutsa da takip, 
kontrol ve bakım oknadığı:ıdaft 
txjenere olmuşlardır. 

otlannın yapağı üzerine vcrdiğı 
nefasetten ileri gelmektedir. Al· 
tı yapalığı merinos koyunlannın 
menşei Menderes kıyısından Bod 
roma kadarki sahada olduğuna 

dair tarihi rivayetlere bir det"e
ceyc kadar inanmak lazımdır. 

"'Karala],, ır'kma mensup l:eçi
lerin mevcudu diğer hayvanlara 
niabetle fazladır. Mevcudu 237 
bin 781 clir. Damızlık ae:;imine 
dıcmmlyet verilmediğinden ev
aaflan biraz bçzulmUflllr. Sahil 
kua halkı, tek tük llalta keçisi 
beıliyerek liitünden istifade et
mekte ise de miktar çok azdır. 

Bu keçiler uhil iklimile çok iyi 
Unaiyet etmiftir. 

Mektep mncudu 26.572 dir. 
Bodnıman Sırabonsı ile il uğ1a 
merkezinde çok iyi enaf göste
ren merkcplcr ~da, YilSye
tin diler tarafmdakilcr ıaJaha 

muhtaçtır. 

Aruinin dağbk olmam huebi. 
le estere çok ehemmiyet ftril
mcsi icap ederken, maa~ 
bu viliyette 2336 ester mucuL 
tur. Bal kaylerinin çok büyük 
ihtiyacı olan esteri yetiftinnek 
diğer haynnlar kadar ehemmi
yeti Wsdir • . . 

Kulla Tiliyetinde son iki yıl 
içinde beliren hayvancıhk me
rakı Ye vilayetin açtığı ıslah k
tuyonJan, celbedilen ayplar, 
haynnatın Dreme ve iyilc§ZDQİ
ni Jdmedilir derecede arttınmJ, 

binlerce Muğla yerli hayvanı 

cins döl aimııtır. 

Muğlanın cins aygırlan hny\"ancılık istasyonu:o:ıda 

~ - -

Eski eserler memleketi 

Muğla 
Tarih, burada, Karyahiardan 

enel hanp ırkın nya baıııi lrav 
min bumdıizm tesbit ~i
ii için llullanm eski aerler ba
bmmdan kıymetini Karya me -
deniyetine malcdiyorlar • 

Bunmıla beraber llaiJa aati.. 
kitderi arumda Etilen ait oL 
dufu •nlaplan wrlcre de tea • 
dili edilmektedir. Etiler banda 
muıı m&ddet bllkGm dr.dlkleri 
gibi. bir aıa da AIMsonJar ~ 
kBm •llrmGtJadir. 

llullanm ismi. llentqe otaL 
1anna celince,e kadar .. KarJa., 
di)"e .,,,........_ Ylldlmn Be,uıt 

zamanında Osman otuııanna ge
çince MoiuJJa adım aldı. 

B~gün 12,700 kilometre mu
rabbaı saha 8.zerinde otuAll 
Mutia Yiliyetinln nilfuaa 17 5 
bindir. Bazı tarihi kayıtlar, bun. 
dan bir medeniyet hce, bu diya
rın, bilba..a Akdıenizin içine doğ 

ru uzaıııvermiı baJunan Datça 
şibihceziresinin, nilfaa keafeti 
itiban1e dünyanın en saydı yer• 
Jerinden biri olduğunu anl8tıyor1 

Vıliyetin muhtelif yerlerinde 
tesadüf edilmekte olan eüi me.. 
dcniyetler enkazı Ye hususile p. 
yet büyük anftiatrlar da buaa 
isbat etmektedir. 

Vaktile Küçük Aayanm cen111 
uhillerindeki dmb ticarctçili • 
ğinin mühim biı mcrkai de llal 
la kıyılan imİf. Deniz ticared 
burada bilh•91a ihracat te1rlinde 
cereyan etmiJtir. 
Muğla beldesinde yetifm top. 

rak mahsW.leri, barice çokluk 
deniz yolundan sevkcdildili için. 
ban kıyılarda limana benzer tes. 
viyelmmit yerler glSze ÇUJ>'

yor. 
Jıluğla, Osmanlı tarihinin or • 

talanna kadar ümran ve rdah 1. 
çinde yapmııtır. Fakat 16 ma 
asırdan sonra bu güzel Türk be~ 
desi de diğer memJeketlerimis 
gibi ihmal edildiğind~, muhL 
tin yapyıJ vaziyeti mahrumiye.. 
tin bulunduğu istikamete döa
müıtür. 

lıte bunun içindir ki, cümhu
riyet bükOmetinin himayes!ne ea 
çok muhtaç olan viliyetlet'den 
birisi de burası idi. 

Koyunlan tamamile "Kara
man., dır. Mevcudu 113.937 dir. 
Milis ve Bodrum bnaliainde 
bulunan Karaman koymılarmm 

yapağıları Yiliyetiıı air yerle
rine niabetle daha ince ve iyl bir 
kalite göstermektedir. 

Eski Milh Ye Karaova eecc~ 
CJderinin §Öbretl buna iklim ve 

Muflm • A7m ,.... &wlsııde x.)'114 Upri 

Muğlaya bugün kısa bir isim 
vermek lazımgeline "'Kalkınan 

yurt parçası., şeklinde bir tahİll 

kullanmak icap edu. Muğla ha. 
kikaten climb~yetin feyideria
dcn en çok hiue alımt memle.. 
ketlerimizden biridir. Burql 
kalkıncbran hareketin bir hlUI 4 

IMllll 41iler ritunJarmmdan W. 
rincle ftneıeib-

H.C. 

~~ .... · 
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hl ile yeniden intilınba.t ynpılmnsını 
istiyor. 

Htıkiknt hnldo bn tnrz1 lınrckct tn
gillzlerln slynsi nn'nneslne tamamen 
ınuvafıl.."trr. lmpnrntorhıb'"lln bııyntı 

1 ~ min iblGğmı rica eder, cümle}" dai- ~ 
ma artan refah ve saadetler dile. 
rim.,, 

) 

(Marcşalın ve Dahiliye vekilinin tel.( 
graflan altıncı sahifemirdedir.) 

# - awwwz _,...~ ~ 

ile alnkndnr biiyül~ meseleler fızeıin· B. Hitler 
do tHdrlcr fhtilll.fn <liişilncc meclisin 
feshi ile fntihnbnta gidilir. Avam Bitler dördüncü mıntakaya girerken atılan 
unmnrası tcslıcdnmenıış oısny<1ı, gc- ıPiçek demetlerinden yüzünden yaralandı 
Iecek ene m'bdlsin knnnni lınyntı ııi- ~ 
ha)"et buluyordu. Tııhii olnrnk o zn- Macar ı· steklerı· bu·. yu·. k 
JDJ\ yeni lntilınbnt ynpılııc:ı'ktı. 

Çcmbcrlnyn tntiluıbntı tncll ct-
mcklo nyni znnınmln l>nşkanhk etti- • • k • • ı "' t d \ıl k ği n:onservntiir pnı1jslnin Jll<'nfnntl- muş u a oguraca 
nl do temin ctnılş olncnktır. Zlrn. Mü-
nlhtcn lıir A''J'lJptı ıuırbinl hcrtnraf Romanya, Yugoslavya iie bu hususta hemfikir 
ederek <lömlüğU için memleket cfkll- (Yıızısı 6 ncı sayfrunızda) 
~munı~csindc Bnşvckllin nüfn~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

artmıştır. Umumi knnnnte göre bu- d k •• h 1 b • 
gün ynpılncnl.:: hıtihnbntın neticesi a 1 oy a 1 nası 
meclisin tnhii müdıleti bittikten son-

ra. ynınlncnk hıtihnbntn ni hetle Jrnn- açılmalıdır 
dl pnrtlslnc clnhn mUsnit çıkncnktır. 

Bummla l>crnhcr Çemlıcrlnyn'in 

yeni lntihl>nt ynpmnğn. knrar ,·ermiş Eski Şehremı·n·ı operato·· r Emı·n 
olmnsındl\ diğer bir mnnR <lnha var-
dır. n .. nınnnyı dn Çekoslo-rnkya me- Erkul b ·· I d. 
eolesindcn ~mırıı A vrupR i7lcrino ,·c- oy e 1y0 r 
rilccek yeni 1 tlknnıctto nrnmnı- lfi· Kn.dıl{öy esnafının belediyeye mU-
zmıdil'. rncaat ederek orada bir hal açılnıa-

Nitcklın bu istiJrnmetl gösterecek smr, Operatör Bay Emin tarafından 
aIAmctler<lcn olmnk Uzerc, Tnymis bu maksatla. yaptırılan binadan lstl
pzetc t bir J}lnlrnle ynzmıı;ı. Dn mn- fade edilmesini istediklerini yazmış
kalcde Jngntcrcnin Romnc1nJ-i l>ii- tık. Belediyeden bir zat bu isteğin 
yük elçiliğine ttnlyn. Krnlı ve 11nbc- ycrindo bulunmadığını, bir şehirde, 

(Sonu: Sa. G, Sıi. 4) birden fnzla hf\l bulunamıyacnğınr 

;;;;;;;;;;;;:;;;.-------------
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Sinemamn ozu 
Yazan: 

İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Üçüncü sayfamızda 

}Jırı !! 
Yazılarım zevkle okuyup 
karikatürlerini neşe ile 
~y~d~ğiniz iiç rc?k li 
kapak içinde hil" n11ıalı 

- J.li!_v_çsi pj):oruz 

cevaben bildirmişti. 
Dlln eski şehremini Operatör Dny; _.,,6-.... ,., 

Emin Erkul'dan bir mektup aldık. 
Aynen koyuyoruz: 

"Hı\l Jıcl' memlekette bir 1.ımc ol· 
nınz. üç yc.•yn clnha ziyade lıitl olnn 
yerler çonur. Bn <ln tnbii o şchl'in 
ccsnmetinc lmğhclır. Ilinnbcrin mc
scın. Doğnziçindo; Adnlardn; Ycşil-
1.Cil ele YC Jleyoğlundn. (]nhi ]\:nıhkiiy 
hı'tii gibi hirknç tnnc hiıl ynpılnhit
mesi tcm<'nni cdilcı·ck şcylcr<lcııdiı·. 
J~ğcr me\ cnt olnıı l\n<lıkiiy hılliıulcn 
1 tlfnde cılilmeyc bnşlnnır~u hem bü· 
yiik lıir iht iyn<'I knı·':'ılnn117 olncnk, Operotör B. Emin Erkul 

lırın tlc <lnhn hir kac:ıııın ynpılmn ı 
inıkfınlnrı ehle ctlilıni':' ol:ıcal.:. Biiy- nc·ımnmnl· ıııiiıııkün değildir. Snyg1-

lc mühim Jıir tnlcl>in snyn dih;-me ine lnrlıı." 

1 

I 

1 
~·~·~wmıı ............ ~ ............... lii 

___ -' __ ._._ ___ ._ __ ~._--._._ __ ..,,-._ __ ._~..._-=-------cwa--

ingiltere 
10 bin gönüllünün derhal is
panyadan çekilmesini istiyor 
İtalya Fr nkonuo muzaffer olmasını iste· 
diğinden müzakerelerde müşkilUll çıktı 

(Yazısı 6 '1lCJ :sayfada), 

Bugün belediye intiha
bının son günüdür 

akşam on sekizine kadar atabilecekler• 

dir. 
Bugün belediye meclisine aza seçi

mi için rey atmanın son günüdür. Bu 
giln sandıkların hepsi kaymakamlık 

binalarında bulunacak ve günlerinde 
reylerini atmryanlar sabah sekizden 

Sandıklar bu saatten sonra mühür• 
lcnecek ve sonra i:ıtihap heyetleri ile 

'(Sonu: Sa. 6, Sü. 1), -

- Bunların ne yiyeceğini 
düşünmedin mi ? 

Eski medreselerde Jıocnclnn bir dcvnm k!i~"l<lı nlıp dn nskerliktCD 
kurtulınnk kolny ve bedınn. <lcğtlcli. Softn, lıcr köy dönü,Unde JJlüdcr
rls cfcııclJnin knrşısmn eli boş çıknnınzdı. J{nblliyctino göro bir sungu 

ile gelirdi. 
Çnnkırılı Şnlr Tnlflt nnlntıyor: 
O<ln J·ııpısmı bncnklnnndnn tuttuj;rıı ild hindi ile nçıp ıçcrlye gl· 

ren l\Iollfl. l\Iclımet, müderıi i ıınmnz scccatlcsindc buiınuş. Hoca. ıse• 
11\ın verdikten sonra göz ncu ile Iılndilcri yoklnyıp Mollaya teveccUh et;. 

ın1ş: 
- l\lollfi l\Ichnıct, demiş, hln<ll ınl getir<lin? lyi ctınlşsln cnmıc, 

hunlar Jıe yer diye hiç <lüc;;linnıedin ıni? Jfndi, snnn izin ''ereyim, gtt 
iki Jdle de nrpn getir! . . "' 

A\·n turya nlın<lıktnn, Çeko 1ovn1..j·n. Jmşıı bcnzetildllct.cn sonra, 
Jl ltlt"r, gene mii t.cmlcko isteyecek mi? diyenler mUclcrrislc MollA 

l\Jclıınc<ll Jmrşı1nştırmnlnlırlnr. 
Jlitler, <liin, sndece Almnııyn için müst.cnılclrn istiyordu. Şiındl ıs-

tcııcnlcre bir <le A,,ısturyn. ile Sllcletlller kntıldı. Kendisine iki hlndl 
g<-tircn Molla l\lelımeclc elbette <lnhn. hnkh olnrnl.::: 

- 11 i ettin emme, bıınlnr ııe yer diye hiç dii. iinmedin mt? <1cınl· 
ycccl.:: mi? 



Datça, dünyanın en güzel man 
zaralarına malik bir deniz mem. 
leketidir. Burası bir şibihcezire
dir. 

Vaktile bu şibihcezirede bü. 
yük bir medeniyet yaşar.uş ol
duğu, bulunan eski eserlerden 
anlaşılıyor. Datçaya yakın za. 
mana kadar hayat girmemiş. Na
sıl girsin ki, yoldan mahrumdu. 
Muğladan Datiaya kadar olan 
mesafe 136 kilometredir. Orta. 

Cümhuriyet devrinde güzelleşen Muğla 

DİRİLEN BİR KAZA MERKEZı 

DATÇA 
da bir kaza daha var: Marma
ris. Marmaris ile Datçanın ara • 
sı 76 kilometre tutuyor. Bu me. 
safenin dörtte üçü kayalıklar. 

dan müteşekkildir, işte Datçayı 

asırlarca yoldan mahrum bıra
kan bu kayalıklar idi. 

Eski idarenin ihmal ettiği bu 
kazaya cümhuriyet şefkat e;özib 
bakmıştır. İki sene evvel bix: bu-

çuk aylık bir mesai neticesi en 
sarp yerlerden geçmek suretile 
Marmaristcn Datçaya yol uz~ 

tılmıştır. Birçok kimse1er bu e,. 
meğin boşa gideceğini 2annedi .. 
yorlardı. Lakin enerji ve irade 
hepsini bertaraf etmiştir. 

Adınr, şimdiye kadar duyma• 
dığnruz Datçanın bundan sonra 
elde edeceği inkişafla Egenin 
mühim şehirlerinden biri haline 
gelmiyeceğini kim iddia edebilir?. 

Muğlanın sporcu gençliğini pek İyi idare eden veteriner Selim lı1uğlanm çalı§kan belediye 'reisi ile bir ar'atia alman ı-.esmirniz 

Muğlada S p o r 
Muğlada taazzuv etmiş bir 

spor gençliği göze çarpıyor. Bir 
kaç takımı bir anda çıkarabile • 
cek vaziyette bulunan Muğla 

klüpleri civar vilayetler sporcu. 
k.rile müteadd:t defalar temas
larda bulunarak iyi neticeler al-
mışlardır. , 

Futbol, voleybol, basktebol, 
eskrim, ve benzerleri sporlarda, 

~- ;.... XURUXun lLAVESl • 

atletizmde hayli inkişaf kaydet. 
miş olan Muğla çocukları, başla. 
rında veteriner Selim Yatağan 

olduğu halde senelerdenberi bir 
tesanüt ruhu içinde çalışmak 

suretile olgunluğa doğru yürü
yebilmişlerdir. 

Kafa ve fikir hareketi Muğla 
gençliğinin istikbali hakkında Ü· 

mitler uyandırmış vaziyettedir. 

Muğla 'sporcuları 

Muğlada Mektep 
Muğlada '111 okul ve 216 öğ· 

retmen vardır. Ayrıca vilayet 
merkezile Milas kazasında birer 
orta mektep bulunmaktadır. 

Vilayet dahilinde yeniden üç 
tane büyük yatı mektebi yapılı
yor. Bunların ikmalinden evvel 
beş mektebin daha inşasına baş
lanacaktır. • , -

Vilayette münferit mekteple" 
rin beşer sınıflı okullar haline 
getirilmesine büyük gayret gös.. 
teriliyor. Bu sene Milasta inşa 

edilen yeni bir ilk mektep maa.. 
rif ders kadrosuna girmiştir. 1 

Muğlada eskiden mektep pelC 
azdı. Hala mevcut 111 okulun 
doksan kadarı cümhuriyet idare
&indc yapılmıştır. 

Bodnım Belediyesi 

M .uğlada 
Hayvan yetiştirme sa'natı 

büyük bir inkişaf 
halindedir 

Dörtte üçü Ege denizi ile çev
rili oJan Muğla vilayeti iklim n 
tabii durum itibarile her nevi 
hayvan yetiştirmek kabiliyetin
dedir. 

Bol ormanları, mebzul akar su 
lan, mümbit ovalan, kışın mu • 
tedil meralan, yazın serin yayla.. 
lan ihtiva etmesi ve dış memle
ketlere hayvan ihracı için açık 

5 kapıya malik bulunması, bu vi. 
layctte kayvancılığın tez inkişa
fına hizmet edecek vaziyette. 
dir. 

Kış mevsimmin soğuk ayların
öa bile yeşil ve taze çayır otu 
bulundurmak kabiliyetinde bulu. 
nan Milası Köyceğiz ve Bodrum 
~iftlik ve kı~laklan klnunusani 
.ve şubat aylarında kasaplık sığır 
yetiştirmek ve ihraç etmek gıDi 

hiçbir memlekete nasip olmayan 
bir hususiyet göstermektedir. 
Muğla vilayetinde yerli Ana

dolu ırkına mensup 15.988 at ve 
kısrak mevcuttur. Boylan 1,25, 
1,38 ar~dadır. Halkmıızm ek. 
serisi ''rahvan., meraklısı c:.ldu
ğundan, §imdiye kadar hayvan 
·~iminde yalnız bu vasıf ararul. 
mış, başkaca evsafa ehcmmlyet 
•erilmediği için, at clnsini:ı te
ıekkillatı ve ayaklan bozulmuş. 

tur. 
1 Milas ve Köyceğiz ka.zalannm 
bazı yerlerin.de az; miktarda iyi 
:inslerine tesadüf edilmektedir. 

Be§te dördü yerli kara olan 
:,ığrr mevcudu 100.863 tür. 

Evsaf itibarile Milas, Köyce
ğiz ve Muğla merkezinin bazı 
köyleri istisna edilirse, ekseri. 
yetle çok küçüktür. Tarihi şöb -
reti olan "'Menteşe,, ırkı evsali. 
ru gösterenlere pek az tesadüf e
dilmektedir. Az miktarda -OOz,. 
ırk vardır. 

Bazı çiftliklerde meraklılar ta 
rafından getirilmiş Simental n 
Polonya boğalarından h•·- •1e gel 
miş melezler mevcutsa da takip, 
kontrol ve balam olmadığı:ıdarl 
aejenere olmuş!ardır. 

otlarının yapağı üzerine verdiğı 
nefasetten ileri gelmektedir. Al· 
tı yapalığı merinos koyunlarının 
menşei Menderes kıyısından Bod 
roma kadarki sahada olduğuna 

dair tarihi rivayetlere bir dere. 
ceye kadar inanmak lazımdır. 
' .,Karalul,, ulwıa mensup l:eçi
lerin mevcudu diğer hayvanlara 
nisbctle fazladır. Mevcudu 237 
bin 781 dir. Damızlık SC·iİminC 

ehemmiyet verilmediğinden ev. 
safları biraz bc.zulmuştur. Sahil 
kaza halkı, tek tük Malta keçisi 
besliyerek ıütündcn istifade et· 
melde ise de miktar çok azdır. 

Bu 'keçiler sahil iklimile çok iyi 
ünsiyet etmi§tir. 

Meetep mevcudu 26.572 dir. 
Bodrumun Sırahovası ile Muğla 
merkezinde çok iyi evsaf göste
ren merkepler vana da, rilayc
tin diğer tara!mdakilcr ıslaha 

muhtaçtır. 

Arazinin dağlık olması hasebi. 
le estere çok ehemmiyet veril
mesi icap ederken, maatt!"cssüf 
bu vilayette 2336 ester mevcut
tur. Bağ köylerinin çok büyük 
ihtiyacı olan esteri yetiştirmek 

diğer hayvanlar kadar ehemmi· 
yeti haizdir • . 

Muğla vilayetinde sıon iki yıl 

içinde beliren hayvancılık mc.. 
rakı ve vilayetin açtığı ıslah is
tasyonları, celbedilen aygrrlar, 
hayvanatm üreme ve iyile§mCSi. 
ni hisledilir derecede arttırım~ 

binlerce Muğla yerli hayvanı 

cins döl almıştır. 

Muğlanın cins aygırlan hnyYaneılık istasyonu".lda ---------·--- -
Eski eserler memleketi 

Muğla 
Tarih, burada, Karyalılardan 

evvel hangi ırkın veya hangi bv 
min barındığını tesbit edemedi
ği için Muğlanm eski eserler ba
kmundan kıymetini ~rya me -
dcniyctine malediyorlar • 

Bununla beraber Muğla anti. 
kiteleri arasında Etilere ait ol. 
duğu anlaplan nerlcre de tcsa • 
düf edilmektedir. Etiler burad.ı 

uzun müddet hüküm sürdükleri 
gibf, bir ara da Amazonlar hü.. 
küm aürmütlerdir. 

Muğlanm ismi, Mcntqe oğul. 
larına gelinceye kadar "Karya,, 
diye anıhm§tır. Yıldm:m Beyazıt 
zamanmda Osman oğullarma ge
çince Moğulla adını aldı. 

B1;1gün 12,700 kilometre mu
rabbaı saha Uzerinde oturan 
Muğla vilayetinin nüfusu 17 5 
bindir. Bazı tarihi kayıtlar, bun.. 
dan bir medeniyet önce, bu diya.. 
nn, bilhassa Ak&nizin içine doğ 

nı uzanıvcrmi~ bulunan Datça 
şibihceziresinin, nilfus kesafeti 
itibarile dünyanın en sayıh yer• 
lerinden biri olduğunu anlatıyor, 

Vilayetin muhtelif yerlerinde 
tesadüf edilmekte olan e&ki me.. 
deniyetler enkazı ve hususile ga. 
yet büyük anftiatrlar da bunu 
isbat etmektedir. 

Valrtile Küçük Asyanm ccnuP, 
sahillerindeki deniz ticarctçili • 
ğinin mühim biı merkezi de Muğ 
la kıyılan imiJ. Deniz ticareti 
burada bilhassa ihracat teklinde 
cereyan etmiştir. 

Muğla beldesinde yetişen top.. 
rak mahsulleri, harice çokluk 
deniz yolundan ıevkcdildiği isin. 
bazı kıyılarda limana benzCT tes. 
viyelenmiJ yerler göze çarpı

yor. 
Muğla, Osmanlı tarihinin or ~ 

talanna kadar ümran ve refah L 
çinde ya~ştır. Fakat 16 ınc:ı 

asırdan ıonra bu güzel Türk bel
desi de diğer memleketlerimiı 

gibi ihmal edildiğind~, muhi.. 
tin yaşayış vaziyeti mahrumiye.. 
tin bulunduğu istikamete dön
müştür. 

İşte bunun içindir ld, cümhu.. 
riyet hükumetinin himayes!nc en 
çok muhtaç olan vilayetlerden 
birisi de burası idi. ' 

Koyunları tamamile "Kara.. 
man,. dır. Mevcudu 113.937 cli.r. 
Milas ve Bodrum havalisinde 
bulunan Karaman koyunlannm 
yapağıları viliyetin sair yerle
rine nisbetle daha ince ve iyi bir 
kalite göstermektedir. 

Eski Milas ve Karaova secca. 
aeıerinin şöhreti buna iklim ve 

Muğla - :t.ydın ıyofa üze.inde Kaynfs •öprü 

Muğlaya bugün kısa bir isim 
vermek lizımgelirse "Kalkınan 

yurt parçası,, şeklinde bir ta.biı 

kullanmak icap eder. Muğla ha. 
kikaten cümhurlyetin feyizlcriıı

den en çok hisse alımı memlc.. 
ketlerimizden biridir. Burayı 

kalkındıran hareketin bir hüli"' 
saaııu diğer ıütunlammzdan m.. 
rinde vereceğiz. 

H.G. 
1 
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