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8ataydaki 1"ürk vali Kahraman süvarilerimiz dün 
beyanatta bulundu büyük tezahüratla karşılandılar 
Kumandan KoJe yeni Valiyi lstanbul Komutanı General Halis bir nutuk 
makamında ziyaret etti söyliyerek Atatürkün selamını müjdeledi 

Beledı"ye reı·sıı· gw ı"ne Bütün m.e~urlar.ın bu zi~ıniyetle ha- \ Cevad G ~ ırkaını şöyle ded n : 
reketlerını lstcrım • .Aksıne hareket imtihan SUallerini eVVtl-

Ba y Münir getirildi ~~:.~l•r d•rhnl c••ala•dırılacaklar- den öğrenenıer "Biz milli vazi/emizi vaptık,, 
Antnkya, 8 (A.A.) - Anadolu A- Parls, 9 (A.A.) - Hariciye Nazı- v kalet a lan 

fansınrn hususi muhabiri bilıliriyor: rı B. Bonne, bu sabah Türkiye bü- e çe y pı 
Vali Abdürrnhman Atayolu ga- yilk elçisi B. Suad Davazı kabul et- hk' k t b"tt• 

Zetcsine beyanatında, "Prensipleri- ıniş ve kendisi ile Sancak meselesi ta } a } } 
llllzden hiç bir şey feda etmeksizin hakkında görüşmilştür. 
bunların tatbikat sahasında tahak
kukuna çalışmak maksadlyle va

Ankara 9 (A.A.) - Haber aldığımı-
Antakya, 9 (A.A.) - Havas mu-

liliği kabul ettiğini, bildirdikten son· lıabirl bildiriyor: 
ra, ekalliyet unsurlarını ekseriyet Suriye yüksek komiserinin San
unsurlarlyle sUkün ve huzur içinde 

1 

caktaki delegesi kumandan Kole, 
eının ve müsterih olarak kardeşlik n . .Müniri Antakya belediye meclisi 

za göre, bu yılın ikinci sınav soruların· 
dan bir kısmının sınavdan önce tal~be 
tarafından öğrenildiğinin anlaşılması 

üzerine Bakanlık müfettişlerine yaptı
rılan tahkik()t neticelenmiş ve eorula
rın basılma ve okullara gönderilmesi 
işile alakadar olanlardan mesuliyetleri 
tahakkuk edenler hakkında icap eden 
kanuni muamele yapılmıştır. 

hissiyle yaşamaya davet etmekte ve reisliğine tayin etmiştir. 
SUkün ve asayişi bozanların ceza- Sancakta örfi idare hAlA. mer'i bu-
landırılacaklarını söylemektedir. lunmakta vo sükun hüküm siirmek-

Vallyi vazifesi başında ziyaret e- tedir. 
den kunınııdan Kole, orada bulunan ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lnemurlara bir nutuk söyleyerek ez- T u· · r k m a den 0 ca k I a r 1 cümle demiştir ki: 
"Her yerde memleketi ekseriyet 

Unsuru idare ediyor. Ekalliyetler m a k ı· n e 1 e şt ,· r ı· ı ı· y o r. 
buna tt'tbl olurlar. Türk • Fransız 
dostluğunun her türlü halelden vı. 

_k_a~_·cs_i _ıc_ın_b_ut_un_ic_ra_at_ı _Y!1_P_ac_ağ_ız_. B u tesisatı kurmağa ta/ip inği/iz 
inğilterede mec- şirketinin, dün şehrimize gelen mü

Quri askerlik messillerinin Kurun'a beyanatı 
nıı.-kaç gün Q\"\·cı lntriliı ~ Ka

nıarasında mecburi ukorllk mesele
si lizerinde chcnııııiyctH münakaşa
lar olmuştur. Diğer memleketlerde 
ol<luğu gibi lngiltcrenin de mecburi 
askerlik usufünü kabul etmesini is· 
teyonlere karşı Çcmberlayn, harp 
ihtımnlindc bu uımlün tatbiki lc;ln 
icap cılcn hazırlıkların yapılmış ol
du{.•11 ce,·nhını vcrmişUr. 

İngiliz haş,·ckllinln bu suretle siiz 
siiylcmesl her tnrnfta lnglltcrcnln 
de mcchuri nsk<'rlik sistemi knhul 
etmek üzere hulum1ntrı.ı kanaatini 
uyan<lırmıştır. 

Hakikaten bUyiik harp tecrlibcı:.l 

lngllizlerin nıcmlcketlcri ve.hürriyet
leri için icnbmı.Ia kanlarını dökmek
ten asla çeklumcz bir nılllet olduğu
nu gfisterdl. Bununla beraber lngi
Uz karakteri ütedenlıcrl mecburi as· 
kerllk usulü ile uyuşamnmıştır. U
nıumt sulh olur olmaz lngUizler ge
ne ordularını clağ"Itmış ve askerlik 
usulleri de Jtenc eski sisteme dön
müştür .. Acaba A\·rupadakl son hd· 
d!seler İngilizleri de nihayet mecbu
ri askerlik usulünü kabule sc\·kc
(lecek midir? İngiliz milletinin ha
yatmda bu bakımdan içtimai bir ln
kılAp vnkua gelecek midir? 

llaı suale şimdilik (e,·et) diye ce
l'AI> \'ermekte acele etmek doğru de
ğildir. Zira bir An·upa harbi ihtima
line kar~ı İngilizler askeri kadrola
rını l1aima Almııııya ile l•'rıuısaıun 

ordaı ,·ııziyetlerine gi.tre tanzim et
mişlerdir. llu hususta takip edilen e
saslı düşünce de şudur: Almanya ile 
'lt'ransa arasınd.n bir hurp çıktı~ı ,.e 
İngiltere bu hurbe kıırı':"mnğa mec
bur oltluğu t~k(lirde lllll\'afrak ol· 
mnk için Jn~iltercye km·,·ctli bir 
deniz harp filosu ,·e hüyük bir ha
\ '& ortlıısu kilfi ~<'llr. lngiltcrenln 
kara orllıısn ~ok zayıf oldıı~undnn 

l\iiyle ordu ile ,\\·rupa harp ceı,he· 
sine müdahnlc etmesinden müc.<;sir 
bir netice ehle cı1ileınez. ()tedcnhc
li lnglltreııhı milli nıüılafna t<>şklli\
tına hllkim olan anaslynsct lnulnr. 

Fn.kat Ron R<-nclcr znrtınıl.n fn~i
•1erdckl bn zihniyet fld::ı-;tl. C:c· 

A5 1 'A US 
(Sona+ Sq. 6. Bil. 5.) 

(Yazısı 3 üncU sayı/ada) 

Japonya 
Çine 1,300,000 asker 

ihraç etmiş 
Protestolar sehirlerin bombar-

• 

dımanını durduramayacak 

Jaııpon tanklarından biri .• 

Hankeu 9 (A.A.) - Yarı resmi Çin 
membalanndan bildirildiğine göre, ma
ymn on beşinden haziranın üçüne ka
dr.r muhtelif cephelere gönderilen Ja
pon takviye kıtalarının mecmuu beş 

yüz bine varmıştır. Çin harbiye neza
retinin hususi istatistiklerine göre, bu 
ana kadar Çine ihraç edilen Japon as
keri miktan bir milyon 300 bini geç
mektedir. 

Şanghay 9 (A.A.) - Hankovdan 
bildirildiğine göre, son hafta zarfında 
Mlunghai <lemiryolu b~yunca ilerliycn 
Japon kuvvetlerinin ileri hareketi ye
ni bir mania ile karşılanmıştır. Geriye 

çekilmekte olan Çin kuvvetleri 3 ha
zirandt.ı Çengçue ve Çungvu arasındaki 
muhtelif setleri dinamitle atmışlar ve 
bu suretle etrafı suya boğmuşlardır. 
Şanghay 9 (A.A.) - Hankeudan 

bildirildiğine göre, Çin kuvvetleri dün 
akşam Çengçueyu tahliye etmişlerdir. 

Mareşal Ç.•:ı Kay Şek gazetecilerin 
.. uallerine tahriren verdiği cevapta ez
cümle demiştir ki: 

Sevkülceyş bakımından lüzumlu olan 
her şeyi yapacak ve harekatı icap etti
ğ· tarzı:la id<•re eyliyccek vaziyetteyim. 

Japonların Çin şehirlerine yaptıkları 

(Sonu: Sa. 6 Sü. 5) 
~~-~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

Af teşebbüsünün teşmili m ~s ~lesi 
Ankaradan dUn ge:en bir zat d iyor ki •• ! 

l"Cl.NI 6 

Vstte: Kahraman süvarileri getiren vapur rıhtıma ~na§ırken. Ortada: 
Aurupada büyük muvaffakiyetler kazanan binicilerimiz. Altta: Bir süvarİmiz 
omuzlar üstünde.. (Yazısı 4'llnctl sayfada) 

C,üntuüı peşiH.deH. : 

uyutucu kit:aplar 
Ilirnılogam'da '.l'omas Kosley lsnılnde bir adamın bir kütllphane

sl \'aruıış. Bay Kosley bu kütüphaneyi otantik surette cansılocı olılıı 
kitaplardan teşkil etmiş. Illr kitabın otantik suFctte cansıkıcı olma
sının şartı da cansıkıcı olmadığını iddia edecek bir tek kimse bile bu· 
hınnıamıısı imiş . Bn. şekilde toplanan kJtapların ycküou bugün on bi
ni buluyormuş. 

Herhangi bir kimse tarafından itiraz edilenılyecek derecede bir 
kitabın cansıkıcı olması bir meziyet değilse de menfi bir hususiyet ol
duğunda hl~ şüphe yoktur. ihtimal ki geceleri yatağa girdikten son· 
ra kolayca uyuyabilmek için cansıkıcı bir kitaba ihtiyacı bulunanlara 
faydnsı da olabilir ,.e sadece b()yle uyku llAcı yerinde kullanmak için 
halk arasm<la rağhet gilren kıtaı>lar da bulunabilir. Bununla beraber 
lskoçyah bir İngiliz muharriri .kitaı>larından birinin Tomas Koslef 
kütUı>haneslne girmiş oJduğnnu haber alınca derhal protesto etmiş ve 
hu hi\dlso lnglllz eğlence gazetelerinde gülünç fıkralar neşrine \'esile 
olmuştur. 

Anc.ak hıı hAcllse ayni zamanda şu hakikatin anlaşılmasına da 
hlznıet ctml~tlr ki Torna!'! KoRl<>y klitllphaneslmlekl on binlerce kitap. 
lnr<lnn hlc: hlrl otnntlk snr<'ttc cnnsıkıcı d«>All<Jir. Zirn h<'ı·hangi bir ki· 
tnbın <"nmııkı<"ı olchı~un<la bütün dUn)·a müttefik olsa hile gene onun 
muharriri bu sıfatı kabul edememektedir. 



No. 56 
- Hep sizi bekliyen ve özliyen sev

gili karınıza gelmediniz de .. 
Yüstinyc:ırı:s gözlerini kapıya çevir

di. Kıvırcık ve yüksek kalpağı, renk 
renk çizgili uzun ve ipek kaftanile 
eşikte görünen elçiye bakarak dargın 
ve şikayetçi bir sesle cevap verdi: 

- Orada 'bazı zamanlar eski ve fena 
hatıralar canlanıyor lda .. 

Teodora bu yüzsüz oğul yüzünden 
tahtını mı kaybedecekti? Zaten onu çe
kemeyenler imparatorun etrafını al
mış bulunuyorlar ve hergün onun ku
yusunu kazmaya çalışmıyorlar mıydı? 

O akşamdrın sonra "i" oanis görünmez 
oldu, bir daha hiç meydana çıkmadı. 

Bir zindanda mı çUrüdU? ölldürttü mü7 
Yoksa uzak bir manastıra gönderip ·de 
zorla keşiş elbisesi giydirdi ve oraya mı 
kapadı? Bunu bilen yoktur. 
Teodoranın dayısı Teodor senatör 

rciıliğini 'V'C her ~u·n yüzlerce fakirin 
karnını doyurup giylfilrdiği koca kona
lı bıralct1. Birdenbire ba§ını tepesini 
traı ettirerek kıldan keıiı elbisesini 
aırtına ıcçirdi, Hora rnanastınna ka
pandı. 

Teodora kızı Ödeksiyayı oraya al
mağa mecbur oldu. Bu da Teodor gibi 
'ok terbiyeli, iyi kalbli ve dine bağlı 
bir adamın yı:ınını:la yıllarca bulunrMaı
na rağmen Yoaniıin batka bir modeliy
di, 

Yilstinyaıwıun bulutlanan yUzU Yo
anisJn ortadan kaybolml!ISile beraber 
açık bir gök gibi aydınlanmı9tt. Şimdi 
yenidep karardı. 

Çok ge&meden ödekslya da kayıpla
n kanıtı. 

Teodora herhalde yeni bir çocuk do
ğurmalıydı. imparator bunun hasretini 
çekiyordu. Eğer bir erkek çocuğu olur 
ve imparatorluk tahtına veliaht kazan
dırırsa, bu impantorun en buyuk ua· 
deti olacaktı. Teodora da o zaamn ko
casile kendiıi arasındaki kUı;yk fakat 
mUhlm boıluğu dolduracak, her şeyi 
yUıde yUz garanti ddecekti. 

Bunun i'in !hor &areyc baı vurmuı
tu. mucize yaptıklannı aöyleyen nice 
keti5lerin, nice psikopoıların önUnde 
dize itclmiıti. YUzterce binlerce defa 
dua ed11miıti. 

O sırada Filiıtindc Sabaa adrrVd.a bir 
pap11 vardı. Hastaları iyi etmek, sakat 
Jarı aaö1am yapmak, kııır kadınları do
iurtmakla tanınmııtt. Hele 10nuncuıun 
da onun bk eıi daha olınadığı ıöylenl
yor ve miaaJJerile blrllkte bUtUn hırlı
tiyın dUnyuına yayılıyordu. 

Bu aıdam 530 da Koıtantinopllye eel
mtk i&in yola çıktı. Teodcn o kadar 
uzaktan yolu ve zahmeti göze alarak 
k•fitin ayağına kadar gitmeyi bile ta-
11rlıınrıtı. Onun ııeliıinin kendisine 
Allıhın bir inayeti olduğuna inandı. 

Bu pa~ı Monoflzit değildi. Teodc>ra 
bu nokta Uzerlnde hiç dunnuyoıldu. 
ÇünkU pa~, kendisinden tifa istiyen 
lerin mezheplerini sormuyordu. Bun
lclan baıka killtenln de en l>llyljk reiıi 
olan Yüstinyanosun arzusunu yapmak
tan ~ekineceğine şüphe edilemezdi. 
Karı koca Filistinli keşişi karşılamak 
için büyük bir hazırlık yaptılar. Onu 
sarayda 'bir kral gibi kabul ettiler. Son
ra onu nönünde sed;ieye vardıhır: 

- Bizi takdis et l 
Diye yalvardılar. 
Keşiş bunu esirgemedi. Gerek impa

rator ve gerek Teodora çok sevinmiş
lerdi. 

Birkaç gün sonra Teodora onu ziya
ret etti: 

- Ey mukaddes adam! Bütün ümit· 
lerim sende! Allahc:ı dut et ide çocuk
larım olsun 1 

Keşi~in kaştan çatıldr. Başını sağa 
sola salladı: 

- Hayır! Hayır .. Bunu hiçbir zaman 
yapamam! 

- Fakat niçin? 
- Bilmiyorum. Yapamam diyorum. 

O kadar .. 
Teodora dizlerinin üstünde güçlükle 

doğruluyor; avuçlarını göğsünün üs
tün~ birbirine y::pı~tırmış orduğu hal
de gözleri dehşetle büyüyor; solgun 
dudaktan moranyordu. Kirpikler:nde 
birer damla yaş asılı oldufu halde tit
rek bir sesle : 

- Allah qlmıa 1 

Ka'iFDu 
Diyordu. 
Fakat papas o anda ldünyc:cıın en 

zavallı insanı haline gelen, görünüşte 
bütün ihtiraslarını silkip attığı sanılan 
bu kaclma ocımadı: 

- Hayır!. 

Ve bır kölesini çiğneyip geçen impa
rator gibi çıkıp gitti. 

imparatoriçenin emrindeki kadınlar 
hemen koştular. Onu kollanndan tuta
rak kaldırdılar. 

Teodoraı günlerce, haftalarca kapalı 
kaldı. Hayatının en sefil ve atılmış za
manlannda bile bu derece ıztırap çek
tiğini hatırlayamryorıdu. Genç kadın bu 
parlak ve eşsiz evliliğin yemişsiz ka
lrşındtın doğan üzilntUyU hiç uyutama
dı. Fakat bu iizUntU hiçbir . aman onun 
herkesten Ustün olmak hırtı,, ru zerre 
kadar sarsmadı. 
Aya Sabasa sordular: 

- Niçin dua etmedin? 
- Çünkü bu kadındı:ın ancak bir ki-

lise düımanı doğar 1 
531 ıenesinde !randa Kubadın ye

rine Nuşirevan aeçmifti. Yunanlılzır· 
ona Khos~oeı derler. Pehlevi dillndeki 
aslı AnüshirUndUr. Ölmez ruh demek
tir. 

Şarkta olduju kadar gırpte de 
zekA ve adaletile tanııumı olan bu bU
yUk adam, babaaınm Blıanıhlara lrarır 
uRratdılı boziunun <SclinU almak iste
di, Hududu geçti. Gen~. anlayııtı. cetur 
vı yılmaz BeHıer yeniden ve baıku
mandan oltırak fl!rka gitti. lm~rator
luk hudutlarından dütmanı çıkarmak 
için çetin bir harbe baıtadı. 

ispanyada bir 
prens 

Bizans tahtına vera
set iddia ediyor 

lspanyadn, General Franko tarafın
da çarpışan Prens Laskaris Komnen 
ism•~dc bir Yunnıtlr, kendisinin Bizans 
ve Yunau tahtına varis olduğunu iddia 
etmektedir. 

Kendisinin söylediğine göre, Prens 
Laskaris son Bizans imparatorunun 
ahfadmdandır. lstruJbul Türkler ta
rafından alındıktan sonra, impa-
rator ailesi Avnıpanın her ta.rafına 
yayılmış, muhtelif devirlerde muhtelif 
yerlerde yaşamıslardır. Prens Laskaris 
bu ailenin son ahfadmdandır ve bugün, 
ecdadı gibi, "hala Bizans tahtından vaz
geçmiş debrildir.,, 

Son defa, Yunanistanda cumhuriyet 
ilga edilip memlekete kral getirilmek is. 
tendiği zaman, prens Laskaris Komnen 
kendisinin kral yapılmasını istemiş ve 
eski Bizans- Yunan imparatorluğu ahfa. 
dmdan olduğunu hatırlatmıştır. Fakat, 
bu talebi cevapsız kalmıstır. 

Prens Laskarisle beraber, oğlu da bu.. 
gün Franko askerleri arasında, lspan. 
ya cumhuriyetçilerine karşı harbetmek
tedir. Harpten evvel Saragosda bulunu. 
yordu ve avukatlık ediyordu. 

Prens Laskaris son Bizans imparato.. 
runa kadar olan ecdadının listesini çı. 
kardığı gibi, imparatordan daha evvel
ki ecdadını da birer birer saymakta ve 
ta. Eneaya kadar çıkmaktadır. 

Çörçilin bir makalesi - ~ - -- - -· - -
Çinliler mukavemet 

ettiği takdirde •• 
Japonyanın yıkıcı bir hamlesi 

ile karşılaşacaklarmış 
Vüıston Çörçil Çin - Jap<:m 

1uırbi hukkında ne§T'eitiği bir 
ma1«1.kde, Japonyamn Çinde 
krJ.r §tla~tığı mukıaı:emeti ve 
mü§küldtı işaretle bıum §öyle 
izah ediyor: 

Farredin ki Çine bir milyon Japon 
askeri gönderildi ve siz de altı ay son
ra kalkıp bu askerleri arama.ya gidi. 
yorsunuz. Onları bulmak pek kolay 
olmıyacaktır. İrtibat yolları uzadıkça 
memleketi işgal edenin karşılaştığı 
müşkülat çoğalıyor. Bütün bu Japon 
askerlerine her gün kendi memleket. 
lerindekinden daha fazla para vermek 
lazım.geliyor. Bundan başka, her giln 
sarf olunan ve çok pahalı bulunan harp 
mühimmatı bir mtihim bir masraf teş. 
kil etmektedir. 

Japonya Çini nasıl iegal edecek su
·aune ce,·ap vermek zordur. Elverir ki 
Çinliler kendileri teslim olsunlar. Ja
ponyada herkes böyle olacak zannedi
yordu. Çinlilerin teslim olmamaları 
Tokyoda "tarihimizdeki en büyük fe. 
la.ket,, şeklinde tavsif edilmektedir. 
Birçoklarının düşündüğüne göre, Çin. 
liler biraz daha mukavemet ederlerae, 
Japonyanın, yıkıcı şekilde büyük bir 
hamlesi ile karşılaşacaklardır. 

Çindeki "hldise,, den başka, Rusya 
taraf mdan gelen endişeyi göz önünde 
tutmak 18.znndır. Mevcudu bir mUyo. 
na yakm olan birçok Rus orduları, o. 

he gizli bir harp sahnesidir. 
Bu tehditkar ağır kuvvete karşı Ja

ponya en iyi krtalarmdan müteşekkil 
yarını milyon kadar bir kuvvet çıkaT· 
maya mecburdur. Fakat, Rusyanııı 

oirdenbire yapacağı bir hücuma kaı11 

bu müddetin kafi olduğunu kiıru5e SÖY· 
liyemez. 
. Fakat Japonyannı, bir eli ile o kos. 
koca Çini boğazlarken diğer eli ile Rus 
kütlelerine karşı koymaya kalkışması 
herhalde cUretak!rca bir teşebbüs o
lacaktır. Bir tarafta homurdayan bira-
yı, öbür taraf ta zehirli iğneleri ile bir 
canavar. 

HUI!sa, esasen kuvvetsiz kalmış ve 
çok feragat sahibi bir millet için bU, 
tehlikeli bir hareket olacaktır. Japon
ya Çinde parçalanmıştır; Rusya ise şi
malde faaliyete geçmeye hazır dunı -
yor. Japonyarun tabiri ile, •'bir badi. 
ıse,, şeklinde Rus tayyareleri Tokyoyu 
ve diğer Japon şehirlerini, gecenin 
birinde, bombardıman edebilir. 

Burada, Rusyanın, Japon ordusu • 
nun en kuvvetli kısmmı kendi hudut. 
larmda tutarak, Uzak Şarkta lngilte
reye ve Amerikayn bulunduğu himıeti 
işaret etmek 18.znndır. Diğer taraftan, 
Tilrkistandan geçen büyük bir otom~ 
bil Yolu ile, Çin ordularına mütemadi 
bir surette Rus sili.hları taşınmakta
dır. Bunlar, kendi memleketlerin! mU. 
daf aa eden kimselerin eline verilmek. 
tedir. 

radaki silah ve mühimmat fabrika.lan Bu nakliyata mani olmak her halde 
ile takviye edilmiş bir halde Sibirya ne BUyük Britanyanın, ne de dilnya 
hududu boyunca uzakta bulunuyorlar. sulhUnUn menfaatine değildir. 
Daha doğrusu, Sibirya hududunda de- --------------
ğil, Sibirya cephesinde. ÇünkU bu cep-

Bu 11rada glSrUnUıe aldananlar Kot
tantfnoplide her ıeyin yolunda gittiği 
ni aanıyorlardı: ÇilnkU killaelır dolup 
taııyor, manaatırl.tr da ıittilrçe ıeniı
llyordu. ötede umumt evlırln, meyha
nelerin, ti)'Mrolann taıırdılr kahkaha
lar, salcılar ve prkılar da bütün Blzan
ırn ayni yaıı:yııta oldujunu sannettfri
yordu. Her taraftan gclmiı olllll i;siz
Jerin, ıeraerilerin ve hırsııların hant· 
Jaq,yaptıklan dedik.dduları da tıyrı bir 
dünya yaratıyordu, A• ,ok okumuı 
altınların mecliılerinde uzun uıun ıi
yaset, doktorluk ve hukuk davalan 
mUnakaıa cdiliyordu.MeaellfUoıof ve 
dokwr Oranyoı, Nuıireyanın mektubu
nu herkcıe göıteriyor, omm dottluiile 
l:ivünUyordu. 

O-ONLJN AKiSLERİ 
{ 

1 

KURUN11 

ABONH fARJl:&SJ 

llımlıkeı Memlıhı 

Bazı kimseler kayıptan haberler verir 
lerdf. Halkın bir kıımı lda bunl11rı köril 
k<SrUne inanırlardı. Mttıll hipodrom
daki kocaman vı tunçtan ökUı acı acı 
baiırmıı ı Ayni yerdeki bilyWc bir hey
kelin Uıtunde eıraru yasalar ıörlilmüı 
ve bunlrır yakındı ıehrin bUyUk bir fe
lA,ıte ujrayıcılını blldirlyormuı ı Fo
rilmdekl bir mermcf' direlin Uıerinde 
bir&ok resimler bellrmit ve bunlar ya
rmın aırlarını açıla vuruyormuı I Bü
yük bir arıtrom;m olan Tyanıll Apoll 
onyils orada yarınki lmpıroıorların is 
imlerini olrnmu9 I 

İmparator bu gibi dedikoduları ya· 
panları aratıyor, bulduruyor ve en ağır 
c~zalan veriyordu. Fakat bunaı rağmen 
arkasr .alınamtyordu. (Arkası var) 

·'ZiHNI HESAP MAKiNESi,, Nt 
FiLME ALMALI! 

Z lHNl hesap makinesi,, diye o~
tada bir adam dolaşıyor. Emın 

olunuz ki, bugün bürolarda kullanılım 
hakiki "hesap makineleri., nden daha 
az gürültülü. üstelik enteresan da .. Ha
ni filme alınacak bir ad<.m. 

Ben ''İpekçi kardeşler,. in yerinde 
olsam bu adamın, mü§kül bir riyazi , 
mesele halldderken takındığı çok p.ya
nı dikkat tavırları gösteren beş dııkika
lık bir film çeviririm. 

• • • 
Herhangi meseleyi verirseniz veri

niz, bu adam, k1sa bir yolculuğa çıkar
mış gibi derhal toparlaruycr. Gözlerile 
havaya bakıyor. Bir zekaya delalet 
ettiğine hiç §Üphe olın:lyan sivri uclu 
burnunu bir iki defa "Miki Mavs,. üs
lubu üzere oynattıktan sonra başlıyor 
hesaplamağa .. 

- Ay My?esfnf de glJrmedim. Bu kı: danscderke>ı ne yapıyor lJyle! 
- Roman okuyor e/endim. Kcndi8i öaima öyledir. Bir romana ba§ladı mı 

hiç ara vermeden bitirmek iater. 

( Verdiği cevaıplar da, ekseriya dof-
rudur. 

* • * 
"Zihni hesap makinesi,, denen adam, 

pek yakışıklı bir alına değil.. Allah 
herkesi bir yaratmaz ya .. Fakat ''dü-

şünce,, denen ıeyin insana, nasıl se
vimlilik, - hiç olm.."lZsa mana - verdiğini, 

o adamın alelade çehresinde görebili-
yorsun uz. 

lçlndı dıırndo 

Aylık 96 J~ Kfl. 
. 

3 a7h1ı 260 •25 • e aylık '75 820 • Yıllık DOO 1600 • 
farlfesındeo Balkan Ulrhll için ayda 

otuz kuruş düşülür. Posta Lirllline slr. 
mlyeo yerlere ayda yetmiş beşer kuruı 
zammedilir. 

Abone kaydını bildiren mektup n 
telgraf Oeretlnl, abone parasının postıı 

Yeya banka ile yollama Ocretlnl ldarı 
ke11dt Ozerlne alu·. 

Tnrkturntn h11 pa.ıo mırlteıtndı 1 
KUHUN'a abone uaıılır. ı 

Adres dellıtırme Ocretl 25 kunı,ıur. 

Kafasını işletmeğe başladığı .zaman 
yüzü, çarçabuk bıkılmayacak meraklı 

bir sahne htıline giriyor. Alaka ile mü- 1 
talca cdebiliy~rsunuz. Onun için flinıi '--'-------

__ _J 

çevrilsin dedim. 

Bu adamı 'dün gece büyük bir bah
çeli kahvede gördüm. Sırtındaki laci-

vert ceketin arka yanında ''Zihni hesap 
makinesi,. diye yazıyor .. Ayrıca kolun· 
da böyle bir damga var. 

Vakit vakit kalabalık bir grup, onu 
arasına oturtuyor; birçok kimseler 
kendi kısa akıllarının, en tabii tahsil 

ıeraiti içinde bile halledemediği mc· 
seleleri ona yııptırmak hırsile rakamla
nn yüzünü alıp binini ileri sürüyordu. 

Ve o, bunların hepsine, gözlerini ha
vaya kaldırıp, burnunu "Miki Mavs., 
gibi oynatarak, sevimli bir çizgi kar-

gaşalığı içinde yüzmeğe başlayan alnı
nı arada bir oğuşturmak suretile ce
·ıaplar veriyor. 

Sonra onu takdir ettiklerini gösteren 
bir alkış tufanıdır kopuyor. 

Yahut da: 
- Yanıldın, diyorlar. 

- Hayır yanılmadım. Senin hesabın 
yanlış .• 

işittiğime göre, geçenlerde hesabı 

kitabı pek yerinde olmakla beraber, 

nedense işin kol~ına varmak istiyen 
birkaç ticarethane katibi bir araya ge

lerek, ertesi günkü hesaplarından mü

him bir kısmını, mesele halinde '' Zih
ni hesap makinesi,. ne hallettirerek işin 
içinden çıkrvermiıler. 

HiKMET MUNIR 

...·-··-··--..... ·------··· .. ·-··--· ..... -----· 
laiuım 

Cuma Cumartesi 
10 Haziran - 6 Haziran 

6 ncı oy - Gün 30 

Hcbiillnhir 1357 
. Rumi Moyıs 1354 
Hu:ır gOnn 
Giln doğuşu 
Gün batışı 
Sabah namazı 
ÖIUe " 
ikindi ,, 
Ak~am ,, 
Yatsı " 
lmsAk 

= 
12 
27 
36 

4.29 
19.42 
2.27 

12.13 
16.13 
19.39 
21.40 
2.10 

13 
28 
37 

4.30 
19.+3 
2.28 

12.14 
16.15 
19.40 
21.42 

2.09 ................................... -... .._ .. ····-····· 
Dünkü Hava 

Ha\"a; yurdun doğu, karedeniz kıyıla. 
rı ve Orta Anadolu bölgelerinde bulutla 
ve mevzii yaltışh, Trakyada az bulutlu, di-
ller böhıelerde açık geçmiş, rOzııArlar; Do
ğu Anadoluda ve Karadeniz kıyılarında 

garbi, diijer bölgelerde umumiyetle şlmall 
i~tiknmctten esmiştir. 

Diln İstanbulda hava; kısmen bulutJu 
geçmiş, rüzgAr ,şlmalt şnrkidea saniyede 
4 - 6 metre hızla esmiştir. Saat 14 de bava 
tnzyikl 762.1 mfllmetre idi. SOhunet en 
yüksek 25.3 ve en düşük ıs.o santigrat 
kaydolunmuştur. 

On beş yıl evvel bugün: 
ADANA - Fransı:lorın lskenderun mu. 

la!lorrıf ı me,hur Türk dü,manı Rıılt Ta11-
yare oecen cumarteıl günü ansızın haıta
lanarak ölmü,tür. 1/alk Tayyarenin bu su• 
retle zlllmQnden kurtuldukları için vefa
tından menuuua olmaılardır. 



MAHK:5:MELERDE 

Ş~i;-c~.;ab-Şatı;.. 
bellinin kızı 

Gözünden yaralanan Şivezat 
ist iyor tazminat 

C Bakrrköyünde oturan merhum edip 
,_ enap Şahabeddinin kızı Şivezat, bir· 
~a~ a 

~ Y evvel sokaktan geçcrlcen, bir 
C\>ın birinci katında meçhul birisi ta
rafında n atılan tüfekle yaralanmış, Şi-
\'czatın ·· ·· gozu sakat kalmıştır. 

1'iibkikat sonunda tilf eği atanın Per-
tc1rni l 11 . Ya '"'! ıalcbcsındcn 15 yaşında 
A.hllkt oldu~ ve askcrlık ıdersine ha
zırlan k t ma Uurc babasın:n satın aldı-

1 tüfctilc: oynarken aılahın kazaen 
ı>at\&dJQı anıa,ılmııtır. 
. Şivtıb\, g~zilnUn sakat kalması üze
tınc birinci asliye ceza mahkemesine 
ntiıröeaat ctmi~. Ahmet aleyhine bir 
tazın· ınat davası açmıştır. 

.:au davaya dün bakılmış, suçlu de
rtıı!tir ki: 

- Tüfekle birkaç defa kuş avına çık
rtı~ş. sonr21 bir tarafa atmıştım. Bir gün 
aklıma onu temizlemek geldi. Namluyu 
~Okağa doğru tutarak tetiği tcmizler-

cn, için1e nasılsa unuttuğum saçma 
ateş aldı, ve §İmdiye kroar tanımadı
ğım bayanı yaraladı. 
. Mahkeme, şahitleri çağırıp dinlemek 
Uzere dnpuşmayı talik etmiştir. 

Açıkgöz tki Müşteri 
Evvelki gün Yeni postah~,ede kır

tasiyecilik yapan Emine Kınalının dük
kanına, Sami ve Onnik admı:!a iki ki§İ 
gelmiş, 120 kuruşluk defter kalem al
dıktan sonra Emine Kını:ı!ıya: 

- On liranın üstünü ver demişlcr-
d:~ I 

880 kuruşu Samiye veren dükkan
cı kadın 10 lir::ıyı bekleıkcn Sami ve 
~.nnik birdenbi e ·.apıya koşarak, bü
tun kuvvctlerile kn:;:n ş! " c1ır. 

Hemen p~!ise başvurc:.tt Emine Kı
lllh, hırsızların eşlcalini :ıarif ctmiı. 
Polisçe aranmalarına baş1 ... ,mı§tır. 

Diğer taraftan suçlu Sami, ga.zete
lerıle ••akıııyı ve ararldıklanm okuyunca 
korkmuş ve 1 O lira bula?'&k, öğleden 
sonra dükkanda kimse olmadığı bir 
sırada girmiş, parayı kzt3aya atarak 
tekrar kaçmıştır. 

Nihayet akşama &ğru yakalanan hır
sızlar, adliyeye getirilere\< üçüncü ce
za mahkemesine verilmişlerdir. 

Koyun me•e esinden çıkan 
cınayt-t 

Çatalczının Yeniköyünde koyun me
selesi yüzünden akrabası Abidini ta
banca ile vuranık ~tı1ürcn mandıra sa
hi'>' Recep Koçcrin duruşmasına dün 
ağır cezada başlmdı. 

Suçlu Recep Koçer cinayetini şöyle 
anlattı: 

- Bu Abidin, bir gün bizim mandı· 
ray3 gizlice girerek koyunlarımı Çitl
mak istedi. Kendisiniy~alayınca elin
ıdeki sopa ile iızerime hücum ederek 
L:ni dövmcğe kalktı. Gırtlağımı sıktı. 
t(cndimi kurtarmak maksadilc tabM· 
cc:mı çekerek ateş ettim .. ,, 
•. Ma~keme, vakanın 13 şahidini de 
cı~nle~ıkten sonra, gelmiyen diğer şa
hıtlerı çağırmak üzere duruşmayı b.:"l§ka 
bir gilne bıraktı. 

Tövbe Eden Suçlu 
Beş Ay Yatacak 

Çemberlitaşta tütüncülük yapan Sü
leyman, diln öğle vakti fınndan ekmek 
alrnak Uzere dışarı çıkmış, dükkanın 
kısa bir müddet boş kald:ğını gören 
gtızete müvezzilerinden Muhiddin, he
m~n i~eri. dala~ak ~ckmecedeki 20 gü
tnuı lıra ıle bır altın yüzüğü çalmış 
kaçmağa başlamıştır. 
. . Dükkana gelip çekmecenin açık ve 
1~.ındcki paraların yerinde yeller cstiği-
nı .. s··1 ı;:oren u eyman polise haber ver-
miş, az sonra da MuMddin yakalan
mıştır. 

Cürmü meşhut üçilncü sulh ceza 
?1.ahkemcsine verilen Muhiddin, su~unu 
ıtıraf ederek: 

r: -:--- 20 liradan kalan on beş lira işte. 
u lırasını harcettim. Bundan sonra bir 
daha para çalmam, demiştir. 

IUkim, Kimil Muhiddini 5 ay on 
be.ş gOn müddetle hapse m:okilm ~t· 
rn.ş, tevkifhaneye yollamııtı r. 

Bir Erkek Karısını 
Yabancı Ue Yakaladı 

Kilçükpazat'da oturan Yakubun ka
rısı Ayşe, dün kocası işte iken sevişip 
bir türlü buluşmağa fırsat bulamadığı 

cıevgilisi İzmir vapurunda ateşçi Hüseyi
nı evine almış, bunu gören bir arkadaşı 
da vaziyeti Yakuba anlatmıştır. 

Polislerle birlikte eve gidilmit ve 
aşıklar zina htolinde yakalanarak üçün
cü sulh ceza mahkemesine verilmişler
dir. 

Sarhoş Bir Macuncu Dün 
Neler Yapmadı? 

Seyyar macunculuk yapan Şerafet

tin adında birisi, dün adam akıllı kafa
yı çekerek kendisini bilıniyecek bir ha-

le gelmiş, sokakta zurnasını rastgele 
öttürerek, gürültü patırdı yapmağa 

başlamıştır. 

Şcrafettin işi büsbütün aızıtınca, ev
lerdeki halk tarafından yakapaça edile

rek karakola teslim olunmuş, oradan da 
cürmümeşhut üçüncü sulh ceza maıh
kcmesine verilmiştir. 

Otobüs Davası 
Asliye birinci ceza mahkemesi oto

büs davasına dün de bakmış. müddei
umumi Hakkı Şükrü iddiasını hazırla

yamadığından, duruşma gelecek hafta 
ayni güne talik olunmuştur. 

Bir Ayrılma Da vaamda 
Hadise Çıktı 

Kocamustafa pa~da Yedişehitler 

caddesinde 41 numaralı evde oturan 
Lütfi Çakır bir sene evvel evlendiği 

karısı Gülfcmle geçinememİ§, dokuz 
ay sonra ayrı yaşamaya başlamışlar

dır. 

Dün karıbctı:un Fatih sulh mahke
mesinde ayrılma davalarına bakılaca

ğından ikisi de sabahleyin mahkemeye 
gitmişlerdir. 

Bu sırada Gülfemle münakaşaya baş
layan Lütfi Çakır kızınca cebinde ta-

şıdığı jiletini çı1'armış, ansızın karısı
nın üzerine atılarak sol kolundan ehem 

miyetli surette yar.:.Jamıştır. Gülfem 
Haseki hastahanesine kaldmlmış, Lüt
fi Çakır yakaJanmıştır. 

--0-

Katil Mahmut 
tevkif edildi 

Alemdağına hava teb
diline gitmiş 

Geçenlerde dört gün beraber yaşa
dığı sevgilisi Haticenin tekrar eski 

metresinin yanına gitmesi üzerine, 
kendisini kulübesinin kapısını kırıp i. 

çeri girerek 8 yerinden vurup öldüren 
katil Mahmudun, Alemdağında fun • 

dalıklar arasında uyumakta iken ya_ 
kaln.ndığını yazmı§tık. 

Katil Mahmut dün geç vakit adli. 
yeye sevkcdilerek, ikinci sulh ceza 
mahkemesinde sorguya çekilmi§tir. 

Mahmut gayet halsiz ve bedbin gö
rünüyordu. Ozerinde yakalandığı za -

ımı.nki neşesi yoktu. Hakim Saiahat -
tin Demirellinin: 

- Bu kadını neye öldürdün, anlat 
bakalım? Suali üzerine irkilerek, he • 
men inkara saptı . 

- Hangi kadını? Onu ben vurma • 
dım ki. İftira ediyorlar. 

- Peki klm vurdu öyle ise? 
- Ne bileyim ben, orada değildim 

ki. 

- Öyle ise neye kaçtın? 
- 13<-n mi? Ben hiç bir zaman knç. 

madım. Hasta idim. Tebdil hava al _ 
mak için, Alemdağına gittim. Oranın 
havası bana daima iyi gelir. 

Hakim snH\hattin Demirelli katilin 
tevkifine karar vererek kendisini tev
kifhaneye yolladı. 
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Tramvaycliara Türk maden ocakları 
yazıktır 

~~~~:a:1ı~j::r~:~~:U~~~ maki ne 1eştiri1 i yor 
Artık sıcaklar adamakıllı bastı, her- Bu tesisatı kurmağa talip inğiliz 

kes sokaklarda yaı.lıkla.rla dolaşmaya • k , • •• • • 
b~ladı. ~~tta plaj~ara koşuşanlar bi. şır elının, dun şehrımızegelen m ü-
le var. Böyle oldugu halde tramvay. 
cıla.r hali kışlık, kalın elbiseler içinde messillerinin Kurun' a beyanatı 
şakır şakır ter döküp duruyorlar. 

türk kömür madenleri Dün idarchanemize gelip bize dert 
yanan birkaç vatman ve biletçi dedL Türkiyede kömür ocaklarını maki. 
ler ki: neleştirmek ve bu suretle istihsalatı 

- Acaba bizim yazltk elbiselerimi.. arttınnak için mühim bir teşebbüse 
::::i vermek için daha ne bekliyorlar. girişilmiş bulunmaktadır . 
Bizler lmn?.arı yazın giymeyip de soıı- Karadeniz sahilinde işlettiği kömür 
baharda mı giyeccğiz1 Bu S"loakta he· ocaklarınm makineleştirilmesine dair 
Le çok kallıbaltk arabaların içinde bu "Ticaret Türk Anonim şirketi,, nin, 
kaph"altn, aba elbiseler'le deh.,.~tli pi.1i- büyük bir İngiliz "maden mühendisliği., 
ycrr, terden sır8'ıklak kesiliyoruz. şirketi ile yaptığı görüşmelerde anl~-

Bu. hwtu.!fa ~rketin rıazan dikka. ma hasıl olduğundan dün şehrimize 
tini çek:ip, biz'i, bu dayanılmaz "halden bir İngiliz mütehassıs heyeti gelmiş. 
h."'ltrlarsanız! tir. 

!şte biz onların bu çok haklı dilek_ Bu İngiliz heyeti aşağıki zatlardan 
lerini yazdık. Artık şirket de bizim ya. mürekkeptir. Şirketin Paris direktörü 
zımızı gözönUne alarak adamcağızları Donald Gurray, maden ocakları müdU
bu halden kurtararak onlann yazlık. rü D. T. Barclay ve mütehassıs mü. 
lnrmı giydirir. hendislerden Y. R. Jenkins'dir. 

-o---

Kim vurdu? 
Gizli yaşayan bir kad1nlg 

bir erkek öldürüldü 
İzmit (Hususi) - Döşeme köyünde 

çifte bir cinayet işlendi. Nuri ye isminde 
3 çocuk ı.nncsi genç ve güzel bir ka
dınla, Mehmet Celal adında evli bir 
adam parabellum tabzıncasile katledil
diler. 

Facianın hazin bir hikayesi vardır: 
Nuriye ile Celal akrc:ıba çocuklarıdır. 

Yine bir akraba çocuğu da Nuriycnin 
kocuıdır. Ve askerdir. Celal. genç ka
dını her gün sık sık. görerek ona bir 
Leyla - Mecnun masalı anlatmış ve 
Nuriye de buna inanmış, kocası.mker
de iken serbest serbest buluşmaları de· 
vam etmiş. Küçük köyün içi bu hadise
nin dcl:likodusu ile sarsılmış ve asker 
olan kocaya da haber yollanmış. Ver
diği cevap şu olmuş: 

- Ben köyüme hc:ıngi yüzle döne
rim? 

Bu mektup köyün büyüklerini deli 
gibi etmiş. V c Cclalı çağırarak nasihat 
etmek, söz söylemek istemişler; sevdalı 
adam bir şey dinlememiş ve Nuriyeyi 
ahp başka tarafa kaçm."k istemiş. Bu 
esnada kimin tarafından atıldığı henüz 
tesbit cdilemiyen birkaç kurşun iki 
sevdalıyı da yere sermiştir. Her ikisi
nin de cesetleri muayene edilmiş ve 
adliye tahkikata başlamıştır. 

İngiliz mühendisler, dün sabah Sir
keci garında, Ankaradan hususi su • 
rette gelen ''Ticaret TUrk Anonim şir
keti,. şeflerinden !bra.him Ethem Te- ı 
mizkan ve diğer nl@.kadar zatlar tara. 
fından karşılanmıştır. 

İngiliz mühendisleri, Ereğli, Koı.lu 
vesair kömUr havzalarımızda tetki
katta bulunmak üzere şehrimizden ay
rılmazdan önce, dün Park Otelinde 
kendilerile konuşan "Kurun,, muhar -
ririne şöyle beyanatta bulunmuşlar • 
dır: 

" - Türkiyeye, Karadeniz sahilin. 
deki kömür ocaklarını makineleştir -
mek suretile istihsalatmı arttırmak i . 
çin tetkikat yapmak Ur.ere geliyoruz. 

"Türkiye, bizim için, itimada çok 
layik ve teşriki mesai imkanlan mev
cut olan bir memlekettir. İngiltere ile 
Türkiye arasında yapılan son anlaş
madan sonra, İngiliz iş mehafili, Tür
ldyeye bilhassa gözlerini çevirnıie bu. 
lunmaktadır. Zira, son kredi anlaşma. 
sı, tediye zorluklarını da ortadan kal. 
dırmış oluyor ki, bu, her iki tarafın 
da teşriki mesaiyi muvnffaltiyetle ba. 
şarmasmda büytik bir amil teşkil et
mektedir. 

"Heyetimiz, !ngilterenin Vorı:ester 
şehrinde kain, (MECO) adile tanın -
mış büyük bir "Maden Mühendisliği 
Limited şirketi ,, ni temsil etmektedir. 
Bugün Türkiye maden sahalarında 

tatbik etmek için tetkikat yapacağı -
mız (Matlcn ocaklarını makineleştir • 
me usulü) nü, dünyanın birçok ileri 
gelen memleketlerinde tatbik etmiş 
bulunuyoruz. Bunların başında Fran _ 
sa, Belçika, Holanda, İspanya geldiği 

gibi, bittabi Britanya İmparatorluğu. 
nun her yanındn tesisatımız kurul _ 
m~tur. 

"Her sahada, diğer dünya memle -
ketıcrinden geri kalmadığını göster -
miş olan Türkiyenin, madencilik saha
sında da, ayni tekemmülü temin ede
ceğine imanımız vardır. Seri adnnlar. 
la. sanayile13mektc olan Tü.rkiyede, ye. 
ni kurulan fabrikalarda büyük bir li. 
yakat gösteren Türk işçisinin, maki -
neleştirilecek Tilrk maden ocakçılı -
ı';'lllda da ayni ihtisas ve kabiliyeti 
göstereceği muhakkaktır. 

''Bu mevzuda yakın bir fikir edin
mek Uzcre derhal Ereğli, Koı.lu ve 
Zonguldak havalisindeki kömür hav. 
za.sına gidiyoruz. Orada kömür işçile. 
ri için bir de mektep. kurulduğunu 

memnuniyetle öğrendik. Mahallinde 
tetkikntlarnnw bitirdikten sonra An. 
karaya gideceğiz. Bir müddet de ora. 
da kalıp alakadar müesseselerle fikir 
mildavelesinde bulunduktan sonra, 
raporumuzu vermek Uzere Londraya 
döneceğiz. 

"Fakat bu dönüş kati olmıyacaktır. 
Az bir müddet sonra derhal işlerimize 
başlamak üzere yine geleceğiz. 

"Başka memleketlerde muvaffaki -
ketle tatbik edilerek, iyi neticeler a -
lınmı§ olan (Kömür ocaklarını maki
neleştirme) usulüniln Tü.rkiyede, ayni 
neticeleri elde etmek üzere tatbik e. 
diJmesine hiç bir mani yoktur. Bu se. 
bcp1e, bUyUk bir nikbinlik ile i§e ba§. 
lıyoruz. 11 

iki Azlık Okulu 
Kapatılacak 

Talebe az.lığı dolayısiyle Rumelihi. 
san ve Kmalıada Ermeni okulları ö. 
nUmüzdeki ders senesi b~mdan itiba. 
ren okullarını kapayacaklarını kUltUr 
direktörlüğüne bildirmişlerdir. 

Altı Yeni Ortaokul 
Daha Açılıyor 

Orta okul ihtiyacını karşılamak U. 
zere şimdiden KUltUr Bakanlığı tet • 
kiklere başlaznışt.'?'. 

Açılması kararlaştırılan orta okul
lardan başkıtyuıiden Şehremininde; 
Yenikapıda, Bomontide, Y~ilköyde, 

Zeyrekte ve Kartalda altı orta okulu 
daha açılacaktır. 

Alman bu tedbirler sayesinde orta 
okul ihtiyacı tar.amlanmLS olacaktır. 

Adapazarı jandarma karakol gomu
tanını öldüren firarı idam mahkumların 
dan kel Hasan yt&alanmış ve adaletin 
pençesine teslim d:lilmiştir. Diğer ar
kadaşı da şiddetle takip edilmektedir. 
Vilayet jandarma komutanı Kenan 
Sökmen bizzat vaka yerinde, şakinin 

iz:i üzerindedir. 

~esnman lhladnseoeır 

• Ankarada bulunan vali ve parti 
başkanımız bay Hamrd Oıkay şehrimi

ze dönmüştür. 
• Bahkçılrk mütchass111ı B. Kemı~ 

şehrimize gelmiş ve lrmit körfezinde 
tetkiklerde bulunmuştur. tzmitte bahk
çıhğın ihyasına viliyet kıymet ve ehem 
miyct vermektedir. Yakında Ankaraya 
canlı balık gönderilmeye başlanacak
tır. 

Su yalağında 
Bir buçuk yaşında 

bir kız boğ1:1ldu 
Anadoluhisannda Göksu çayırında 

hayvanlar için yapılmış olan su yala. 
ğma bir buçuk yaşında Fatma. ismin. 
de bir kız girmiş, boğulmuştur. Çocu. 
ğu yalnız sokağa. bırakan ebeveyni 
h:ıkkmda tahkikat yapılmaktadır. 

lilıRlı/+ta ahonP olu
nuz v11 edininiz 

._ ,,_, - --..._..-. - - -== .-. --

M~ ilet er arası 1 avacıhk serğisi -

Belgrad, 9 (Hususi) - Geçen ayın 1 
28 inde Yugoslav Kral Naibi Prens 
Pavle tarafından nçılan 'Milletlerarası \ 
Ha~.cılık sergisi her gün binlerce ki
şi tarnfından ziyaret olunmaktadır. 
Sergi ayın 14 üne kadar açık buluna
caktır. Ayni zamanda Yugoslav hava 

Klübü Başkanı olan Kral Naibi Prens 
Pavle'nin teşviki ile kurulan sergi, bu
günkU havacılık wekkiyatmm en 
canlı numunesini de teşkil etmektedir. 
Yugoslav Havacılığındaki terakki de 
bunlar arasında biiyük bir yer almak. 
tadır. 
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Kahraman süvarilerimiz dün döndüler Galata 
rıhtımında büyük tezahüratla karşılandılar 

Bir müddettenberi Avrupanın muh
telif merkezlerinde muvaffakiyetli ne-
ticeler kazanan k<ıhraman süvarilerimiz 
dün memleketimize dönmüşlerdir. Git
tikleri yerlerde herkesin takdirini ka
zanıp Türk bayrağını yabancı memle
ket alanlarında şerefli bir şekilde ve 
bütün bayrakl<:ırın üzerinde dalgalan
dıran binicilerimiz için, şerefleri ile 
mütenasip parlak bir merasim yapıl

mıştır. 

Süvarilerimizin geleceğini gazeteler 
bir gün evvel haber vermekte bulundu
ğundan, halk sabahtan itiba·en vapu
run geleceği saate kadar, mütemadiyen 
artmak suretile rıhtımda toplanmağa 

b:ıjlamıştr. 

Rıhtımın köprü başından Tophaneye 
kadar olan krsmr yekpare bir insan küt
lesi tarafından kaplanmış bulunuyor
du. 

Bu insan dalgası ''rasında İstanbul 

vali ve belediye reisi Muhiddin tlstün 

bayraklarla donanrruş olan Polonya 
vapuru, rıhtıma yanaşıyordu. Emniyet 
beşinci şubenin bütün polisleri ve di
ğer merkezlerden getirilen polisler hal 
kın izdihamına meydan vermemek için 
tertibat almışl<•rdı. Fakat taşkın heye
canlarım bir türlü teskin edemiyen, 
ve süvarilerimizi görmek, alkışlamak 

için çırpınan halk mütemadiyen sahile 
doğru akıyordu. 

Yüz binlerce insan mütemadiyen 
tek bir insan kalbi gibi bu mutlu gü
nü bir bayram gibi kutlamak istiyor
du ve avaz avaz: 
"- Yaşa! Varol! Aslanlar!.. 
''- At<ıtürk çocukları!. Varolunuz 

diye haykmyordu. 
Vapurun güvertesinde görülen su

baylarımız, bu parlak tezahürata ç.ck 
mütevazi bir şekilde sadece, ellerinde 
taşıd•kları mendilleri sallamak ve res
mi selam v.ıziyeti almakla mukabele 
ediyorlardı. 

üstte: Bir sUvarimlz omtmla ta şııııyor. Altla: RıTıtımılaki kala. 
balıktan b ir görünüş .. 

dağ, Korgeneral Halis, Atatürk namı
na yaverleri Cevdet, İstanbul merkez 
komutanı İhsan İlgaz, Harp akademisi 
komutam Ali Fuad, İstanbul komutan 
vekili Cemil Cahid, general Osman Tu
fan, Muhafız alayı kıomutanı İsmail 

Hakkı, süvari fırkası komutanlarından 
Mürsel ve Mustafa Sabri, Şehir meclisi 
azalan hazır bulunuyorlardı. 

Bunlardan başka askeri mektep ko
mutanları, Kuleli ve Maltepe askeri li
seleri, Darüşşefaka, Galatasaray lisesi 
talebeleri, Galatasaray ve diğer klüp 
mensubu sporcular, esnaf teşekkülleri, 
üÇ müfreze polis kıtası, İstanbuldaki 
kız ve erkek liselerinden birçok tulebe
ler ve matbuat erkanı da yerlerini al-

mışlardı. ' I 
Saat 15,30 a doğru süvarilerimizi ge

tirecek olan Polonya vapuru, uzaktan 
görününce herkesin göğsü kabardr, 
zııferlerle dönen süvarilerimizi .-lkışla
mak ve kucaklamak arzusu zaptedil
mez bir heyecan haline geldi. 

Vapur evvela, Denizbankın bir mo
törü Büyülddere açıklarında karşılamış 
ve süvarilerimize ilk büket verilmişti. 
Bundzın sonra vapur, Büyükdere sahili 
srhhiye idaresine yanaşarak liman mu
amelesini yaptrrmış, bu sırada sahil 
sıhhiye idaresi tarafından süvarilerimi
ze ikinci ve büyük bir büket verilmiş
tir. 

Polonya vapuru Büyükdereden ayrı
lıp limana ıdoğru hareket ederken Bey
kozdan, Beykez klübü gençleri on iki 
futa ile vapura yanaşmışlar, bunlar da 
üçüncü bir büket takdim etmişleıı:fü. 
Boğaziçi lisesi talebeleri sahilin bir 
yerine dizilerek bayraklarla süvarileri
mbl eetlm1amr~1ardrr. 

Vapur Yanaşıyor 
Saat 16 a akla rken ba tanbaşa 

Bir aralık, vapurun Polonyalı müret
tebatı ve yolculardan bir kısmı, yeni 
öğrendikleri anlaşrlan şu cümlerle me
rasime iştirak etmek istediklerini gös
teriyorlardr: 

''- Varol!. Sağoll. 

Birkzç dakika sonra vapur tamamen 
rıhtıma yanaşmıştı. Evvelci Musolini 
tarafından subaylarımıza verilen ku
payı muhafazaya memur üstteğmen 

Hamdi merdivenden inmeğe başlttdı. 

Şehir bandosu evvela selam marşını 

sonra da Cumhuriyet marşını çaldı. 

Marş bittikten sonra: 

"- Yaşa aslanlar, varol çocuklc:.r .. 

Diye tekrar avazeler yükseldi .• 

tlstteğmen Hamdiden sonra Cevad 
· Gürkan, arkasından Eyüp Öncü, Ce

VZ•d Polatkan, Kudret, Avni, İhsan ve 
diğe: biniciler sırasile merdivenden in
diler. 

Atatürk'ün Selamı 
İstanbul komutanı general Halis 

kahraman binicilerimize hitaben kisa 
bir söylevle şunları söylemiştir: 
"- Arkadaılar, Büyük önder Ata

türkün başarılarımızdan memnun olduk 
larını ve ıize ıeliımını müjdelemekle 
b:ıhtiyanm. Bu büyük iltifat, sizlere 
yarınki ba~arılar için lazımgelen kud
reti verecektir.,, 

Yüz binlerce halkın dinmeyen alkrş
ları ile biten bu kısa söylevden scnra 
vali Muhiddin Üstündağ, bütün Ist<a
bulluların selam ve tebriklerini süvari-
!erimize bildirmiş ve herbirhıin 
ayrı ellerini srkmıştrr. 

ayrı 

Cevat Gürkan'ın Söylevi 
Bu sırada süvari ekibimizin şefi Cı>

vad Gürkan halka ve komutanlara hi
taben büyük bir dikkat ve zevkle din
lenen şu nutku vermiştir: 

"- Sayın lıüyüklcrimiz, se,·gili karclcş
Jerinıiz, lıııgün lıize gösterdiğiniz candan 
se\•gi eserine nıısıl leşckür cılcccğinıizi bi
lemiyoruı .. Biıi b1iyle yiik~l·k bir sevgi ile 
k:ırşılıırnııııız. sevgili nıcrıılckeliınize kn
\'uşııınktıın ~elen sevinçlerimizi çok ıırlır
dı. Arkadnşlnrla lıerııber minnet Ye teşek
lı:ürlerirnizi .sunarız. 

Gazetelerimizin, hizim için yıızdıklnrı 
Ftiizel yazıları yabancı memleketlerde oku
dukça, lıi!seniz ne kadıır se,·iniyorduk. Hu 
sevinç, bizim azmimizi, milli vıızifcleri
nıizi ifnya, gayretimizi bilseniz neknılar 

ıırtırıyorıhı. Vıır olunuz .• 

~ 
/ 

Kıırıte,lcrimiz; lıiz büyük bir şey yap
mış değiliz, yaptığımız iş, biiyiik eccladı
mızın yaptıAı işlerin hinde biri olamaz. 
Ancak, uzun süren atalet devrinin yaptı. 
j::ı Eıerilemeden sonra, o şererH cellerin snf 
kanlnrının hiıta damarlarımızda hulun
duf:lıınu gösterdik ise ne mutlu bize! .. 

Karşılaşma<lmt bir saf /ı.a •. 

A vrııpanın yükselmiş hi rçok mille ile. 
rinin giizide subayları ile karşılaştık. Dün
:yanın bizi en çok geri zannetıiği bu işte 
1ıeri kalın:ulığımızı islıat ctıiğimizi zanne
diyoruz. 

nıınu, neye horçlu ol<lu~umuzu bilir -
misiniz? Spor ıUsinlinine. Disiplini bize 
veren spor ş:ılısiyetlerine. Biz meydana 
('tkarken h:ıkkile miilehassıs olan amir öit
retmenlerimizin her türlü tnvsiyelerinl 
dinleıltkten sonra onları lı:ıkkile y:ıpmnğa 
çalıştık. 

Yüksek hnkumetimiz, sayın büyükleri
miz bize karşı lütüfklir olmuşlnrdır. On. 
lnrın bu lütufları ki bizi tam hazırlamış, 
lıugünkii şerefi kazanmamıza sebep olmuş
tur. Kendilerine ebedi minnell:ırlığıınızı 
lıugiin karşınızda tekrar etmek fırs:ıtını 
lıulduğumm:dan dolayı bahtiyarız. 
Arkodnşlar; 

Size Avrııpanın en büyiik mükafatı olan 
Musolini'nin altın kupasını gelirdik. Hu 
altın kııp:ı, milletimiz nnmın:ı bize tevdi 
etlilmiştir. Çok ileriye giılen lt:ılyan mil
letinin lıiiyük milletimize scliımını da ta
şıyoruz. 

Samimi ve camlan bir tebrik .• 

Bu kupa, :ıyni zamanda (Birlik kuv ... et
tir) söziiniin ltalyanca sernlıolü olan içiçe 
geçirilmiş keskin c.lört bolla üzerine otur
tulmııştıır. 

Duna karşı bizim scınlıoliimüz nedir. Bi
liyor musunuz?.. Atntürk'ün parmağı .• 
O lıii)ük parın:ıklır, ki hize gideccğiıniz 
yolu siistermiştir; gösteriyor ve cl:ıima 

göslcrccektir. O Jıüyiik pnrmak hence. 
kcskin Jıallalnrd:ın, keskin siliilılarılnn çok 
daha lıesldnılir. Yaşasın Iliiyük Atatürk, 
y:ı~:ıcıın Türk milleti." 

Cc,·nt C.iirkıının her C'iiınlec;i hir nlkış lıı
f:ını ile kesilen <;iiylevi bittikten sonra 
halk Jıiishiilün l'oşmuşlıı .. 

Süvariler El Üstünde 
Gençler, rıhtıma inen süvarilerimizi 

kucaklıyarak omuzlarına aldılar .. 
" - Yaşasın aslanlar,, 
Diye bağırmak suretile büyük ve 

ta~km bir heyecan göstererek onları 

kendilerine ayrılan hususi otomobille. 
re kadar taşıyarak götürdüler .. 

Oto:.nobiller ::ıüvari polislerimizin a. 
rasında halkın doya doya görebileceği 
bir yavaşlıkla Karaköy, Bankalar cad. 
desi, Tepebaşı yolu ile okula geldiler. 

Bütün yol boyu geçmez derecede 
kalabalık ve yol üzerindeki apartı

manlarm pencereleri, taraçaları hm -
cahınç dolmuştu. Otomobillere kon -
fetler serpiliyordu. Salonda başhyan 
alkış dinmeder bütün yol boylarınca 
devam ediyordu. 

Okulda 
Süvarilerimizi rıhtımda karşılama. 

ğa ve uzun müddettir çektikleri has. 
rcti dindirmeğe gelen anaları, babala_ 
rr, eşleri ve kardeşleri, onları ancak 
okulda kucaklayıp öpebil tler. 

Okuldaki bütün süvariler de konuş
ma fırsatını burada bulabilmişlerdi. 

Süvarilcrimizin okula girişleri mit
ralyöz ateşi ile karşılandı. 

t Orgeneralin ihtisasları 
Burada kendisini görüp ihtisasları

nı soran bir muharririmize Orgeneral 
Fahrettin Altay şunbrı söy!emiştir: 

t 

J 

- 7'Urk cl.:ibiııiıı zaferi, bıt ekibi 
teşkil cdeıı Tür!.: siirnri. su1ıaylarınm 
f<mıyatle çalışmalrırıııın tabii bir hak_ 
kı ve en haklı bir zaferidir.,, 

Süvariler, karşılamaya gelen akra. 
baları ve genç subaylar okulun üst ka. 
tındaki salona alınarak hazırlanmış o
lan biif e<lc ağırlandılar. 

Mektep Komutanının 
Söylevi 

Burada Binicilik Mektebi Komutanı 
Yarbay Mahmut J{ayel şu söylevi 
verdi: 

yıınla dönen ekipiıniıi okul naınınn ~c

ltirıılnınnkln lıahtiynrım. Hu dakikada l.ıize 

zaferler, şaıılıır getiren arkadaşlarımızı n
raıııızcln ı;:ürıııekle büyük bir se\'inç ve he· 
yecnn içindeyim .• Bu sevincin ilahi dere· 
ccsiııi ölçmek ınürııkun değile.lir. 

Arkııılıışlar; ekiplnıiı.in kıızandığı zafe
rin hüyükliiğü hakkında burada söz söylc
ıneği zait görürüm. Bıı zafer okadar hfi· 
yüktür, ki lııınu bıırııda fılçme/;e ,.e anlal
ııı:ıg:ı iınkiin yoktur. Ekipimizin rakipleri 
dfınyanın en hil~ili. en kııv\'etli, en zen
gin nıilletleridir. Bunların kimler oldukla
rını \'e nnsıl ç:ılıştıklarını hepiniz hiliyor
sıınıız. Gene bizim \'tısıt:ıl:ırıınızı dn hepi· 
niz biliyorsıınıız. Bütün aradaki fıırka rağ
ıııen ekipiıııiz, hasımlarını kendi :l'urtltı• 
rınd:ı, kt'nıli yufalarırııla, kendi ı.nlıaların
d:ı topyekun yenmiştir. Bununla Jıeraher 
rakiplerle snvnş henliz bitmemiştir. Dnlııı 
lıirçok seneler ıle,·am edecektir. Devam e· 
clel'ek hu s:ıvaşta Tiirk ekipinln gece gün
diiz çalı~mnk suretiyle Ü'llünlüğünfi iılnme 
eclcccğiııc hepimiz eminiz. 

Arknılnşl:ır; hillrsinlı., ki Cumhuriretln 
kurulduğu günden itih:ıren Türk yurdun• 
cln Atatürk Türkircslnde her sahada bir 
sn,•:ış lınşlnmışlır. Bu s:ı,·nş, Türkün tarih· 
teki yiik<;ck ıne,·kilnl tekrar elde etmek 
sarn'iıılır. Bütiin hu sa\'aşlardn Türkün ir
Hl'Ç lwr snlıada şeref mevkiini tekrar işgal 
eırııckte grrikmiyeceıti şüphe~izdir. 

Ilıınıın ilk lıeliren nliımelleri işte arkn
r!nşlar, ekiı>inıizin bu z:ıferidir. Bu zafer 
birçok 1nferin h:ışlanı;ııcı olacaktır. 13tI 
ha~lan.ıucı elıle etmek Tiirk süvari ekipl 
için büyiik bir şeref ve hiiyük bir bahti
yarlıktır. Bııntlnn dolayı ekipimizi okul 
n:ınıına, ıırkndnşlnrım namına, şah5ım na· 
mına l'ıınılan tehrik \'e teşekkürü bir ,·a· 
zire :ıılclederim. 

Eklplmiz mesleğine olan sevgisini de is
hal etmiştir. Ynş:ıc;ın Atatürk, yaşasın Bil
yük Türk Milleti." 

Emekli Bir Albayın 
Sözleri 

Bundan sonra Emekli Albay Şeref 
Batır şunları söylemiştir: 

( .(j(MllM 1 inci -~,...-



Korku Yatağı 
Yaıan: Edgar Vallas Çeviren; H. M. 

·-------------------No. a --------------------• tirmek lazımgelm~tir.,, 1 Bu konuşma, Daver'in z~lminde e~iı 
konu yer etmiş olacak kı, Margrıt 
-:- artık yorulmuş olduğu için, yatmak 
Ü1.ere - kendi yazıhanesinden yatak 
Odasına gitmeğe hazırlanırken, kapısı 
vuruıau. Az sonra, Daver, göründü. 

- Flek çetesi hakkında mevcut ka. 
Yıtlara bakmakla meşguldüm. Şayanı 
aaYrettir lci bu adamlar hakkında pek 
az rnalfımat var. Bu arada, elimde bir 
gazeteden kesilmiş ufak bir havadis 
bulunuyor. Bu havadis, Con Flek'in 
Öldüğünü bildirmektedir. Con Flek, 
Brodmur hapishanesin~e bulunan a
damdır. Hakikaten öldü mü! 

Ma.rgrit, }>9yle bir şey bilmediğini 
anıatan bir ·şaretle, yalan söyliyerek: 

- Ne bileyim, dedi. Benim Con Flek 
hakkında bildiklerim tesadüfen işitil. 
llıiş birkaç sözden ibaret 

Margrıt, bu kuyunun başında dura. 
rak, senelerce evvel buracıkta yalına
yak köylülerin su doldurduklarını dü. 
şüncrek zevkli hülyalara dalıyordu. 

Etrafı çalılıklarla dolu olan bu yerden 
ayrıldığı zaman, otelin, soluk yüzlü 
müşterisi genç kız ·01ga Keru'ya rast-

ladı. 1 
Margrit, otel müşterilerinden ne pa-

pazla, ne de albayla konuşmamıştı. Ya 
onlar Margritle konuşmaktan kaçın _ 
mıştı. Yahut da Margrit onlarla ko _ 
nuşmak istememişti. Olga Keru'ya ge. 
lince, onu ise, ilk defa gördüğünden 
başka hiç görmemişti. Şimdi de sıvış
mak istedise de, Olga onun önünü kes. 
ti: 

- Siz, otelin yeni katibisiniz değil 
mi ? diye sordu. 

Bu kızın sesi, muzikal, tatlı bir ses
ti. 

(Arkası var) 

Daver, ;yµvarlak çenesini kaşıdı: 
- Ben, dedi. Si,ze her hangi bir 

kimsenin Flek'ler hakkında malumat 
\renniş olduğunu ta~min ediyorum. 
:Mesela, size söylerler, siz ehemmiyet _P_o_l_i_s_te_:_ 
Vermezsiniz. Fakat o malumatın, ben. 
ce.. •. Kı- :".\k Bir Katil 

Yakalandı 
Daver, burada hafifçe durakladı. 
Margrit kestirme olarak: Yalovanın Çınarcık nahiyesine bağ. 
- işte, biitün bildiklerim, bundan h Kocadere köyünde oturan Mehmet 

ibaret Mister Daver, dedi. bir sene evvel İsmail isminde biri ta-
Margrit 0 gece deliksiz bir uyku u- rafından tabanca ile vurularak öldü

Yudu. Sahili ağır ağır yalayan dalga. rülmüştü. 
ların uzaktan gelen !jırıltısı ona bir Katilin son zamanlarda !stanbula 
ninni gibi g-elmişti. gelip Aksarayda Sineklibakkal çıkma-

lşi, kahvSıltı zamanından evvel baş. zında oturan karısı Fatmanın yanın. 
laınıyordu. Kendi yazıhanesinde çalL da saklandığı haber alınmıştır, evvel. 
§ıyordu. Fazla bir işi de yQ.ktu. Ayda ki giln yakalanmıştır. 
bir hesapları toplayacaktı. Başlıca ... 1sm~.ildA~al :al.ova müddeiumumili. 
P>;nd ı·k · · t 1 1 k · t' ·· gınc gon en mıştır. 
0

"'"-. e 1 ışı, o e ege me ıs ıye~ m~ş: MOTOSİKLET ÇARPTI - Orta. 
terııerle mektuplaşmaktı. Şımdıkı .. . 
iıald kt "k'""' k f zl ·aı· • koyden ~ıktaşa gelen Kemalin ida-e, me up mı wı.rı pe a a ı . . . . 
Bu .. k a· . . . 1 t . ld v resındekı 84 numaralı motosıklet te -gun en ısının J!jga e mış o ugu . . 
nıevk· h" ..:ı k t 140 k" . .. mızlık amelesinden 50 yaşında Meh • 

ıe sa ıp wara am ışı mu. • 
l'acaat etmi~ti. Onlara cevap verilmek me_t Allameye çarpmış, amelenin sol a-
lazımdı. Bundan başka, "Larms oteli,. yagı kırılmıştır. 

~efe oturmak istiyen müatıe~~ln OR:AGININ BAŞINI YARDI -
Tektupları vardı ErenkoY\!e Ethem Efudi caddeainde 

M .. t ·ı · :. d d·-· kt l demirci Bolulu Tahsin ile ortağı Meh. 
uş erı erın g-0n er ıgı mc up arı .. . 

"•v ·· k a·· · .. t k 1• met Okur para yuzünden kavgaya tu. .u,. er ın en ısme gos erme azım. . . _ 
:r;,elı"yo d D b 1 .. tl .. tuşmuşlar, Tahsm demırle ortagının 
c r u. aver, un arı sura e goz- . 
den ge,.ı·rı·r h h""kilml . . başını yarmıştır. Tahsm yakalanmış. " ve emen u erını ve. t 
rirdi. Mesela şöyle derdi: ır. 
- Papaz Can Keııton mu? Olmaz, ol. BEYGiR TARAFINDAN ISIRI-
ınaz. Biz.de bir tane papaz var. o kada. LAN ÇOCUK - Beşiktaşta Sinanpa
:rı yetişir. Kendisine bir oda vereme. şa mahallesinde 31 numaralı evde o
diğimize ?11Üteess,ir olduğumuzu yazı- turan 8 yaşırda Necati sokakta oynar. 
nız: ''Otelimiz dolu, deyiniz. Misis ken Süleymanın beygiri tarafından ı. 
Begli isimli bir kadın, küçük kızını da sırılmış, çocuk hastahaneye kaldırıl • 

beraber mi getirmek istiyor. Olmaz. mıştır. 
İKİ KIZ ARASI:--:DAK1 KAVGA -asla olmaz! .. Çocuk gürültüsüne kat _ 

iyyen tahammül edemem. Beni işim -
den alıkor ... Siz de öyle değil misiniz? 
Görüyorum ki siz de öylesiniz ... Ya bu 
nıektubu yazan kadın kim? ... "Dinlen
nıek suretile kendini tedavi etmek .. 
llli istiyor? Demek hasta ... Burası sa. 
natoryom mudur canım .. Kendilerine 
Yazınız ki, gelecek Noele kadar hiç bir 
bo~ odamız olmıyacaktır. Noelden 
sonra gelebilirler. Çünkü o zaman ben 
dışarıya gideceğim. 
Akşamları Margrit tamamen ser. 

bestti. Eğer isterse, otelin civarını do. 
laşabilir, hatta sahile kadar inerdi. O
rada iki sinema vardı. Davcr, otelin 
otomobilini, Margritin emrine vermiş. 
ti. Fakat Margrit, yürüyerek gezme

Kocamustafapaşada oturan Yasefin 
kızı Vartohi ile komşularından Kirko. 
run kızı Silva kavga etmişlerdir. 

Vartohi taşla Silvanın başını yar -
mıştır. 

MOTOSİKLET DEVRiLİNCE -
Tarlabaşından Tepcba!3ına gelmekte 
olan 33 numaralı motosiklet Kalyon -
cu köşesini dönerken devrilmiş, sepet
te oturan Haralambo başından yara. 
lanmıştır. Yaralı hastahaneye kaldı • 
rılmıştır. 

BİR TRAMVAY YOLDAN ÇIK. 
Ti - Vatman Şükrünün idaresindeki 
38 numaralı tramvay Sirkeciden ge. 
çerken Mehmet Enverin ta5 yüklü 
kamyonu ile ~arpışmış, müsademenin 
şiddetinden tramvay yoldan çıkmış-ği tercih ediyordu. 

Otele ait arazi genişti. Arka taraf- tır. 
ta üç çeyrek kilometre kadar arazi 0 _ Tramvayın ön sahanlığı hasara uğ
nunmuş. Sağ yanında ise, bir uçurum ramıştır. On dakika sonra tramvay 
bulunuyordu. Bu uçurumun kenarına yola konmuştur. 
duvar çekilmişti. Çünkü a~ağısı çok --o--
derindi. 

Bununla beraber. bir yerinde, top _ 
rağın kayması yüzünden duvarın bir 
kısmı uçmuştu. Orasını tahtadan bir 
kafesle muvakkaten kapatmıştılar. 

Çekoslovakya Genel 
Konsolosu 

Çekoslovakyanın İstanbul genel kon. 
solosu Dcktor Kvctoslav Gregor, me. 
zunıyetle memleketine gitmiştir. Ken
disi bulunmadığı esnafa yerine askon
sol B. Mayn Harting ve!calet edecek-

Margrit bir dığer istikamette dola. 
şırken, eski bir kuyuya rastladı. Bu 
kuyunun etrafını çeviren tuğla yapı 
h 

tir. 
ir harabe halindeydi. Kuyunun ken-

disi de doldurulmuştu. 
Üzerine çıkırık takılan ahşap kıs _ 

mına ise, ziyaretçileri tenvir için şöy- Geç-enlerde bir otomobil kazasııın 
le bir levha asılmıştı: kurban giden gazcted Tahirin rcfl-

''Bu h.·uyu 985 senesinden 1794 kası, en-elkl gün bir kız ı:ocuğu dün-

aencsine kadar 'kııllamlm1ştır. Kııyu, yaya getirmiştir. 
... ~ ffmdiki !tnhi1ıi tarafındaıı Yavruya. Tahlrln R::ığlığıncln hc-

-0--

Tahirin Çc.cuğu 

1914 senesi mayısıncl'ı dolclıırulmuş- ljcıutıgı Ceyll\n adı verilmiştir. 
tur. Bu kuyuyu doldurmak için yüz o. Babasının mahrum ka1dığı saa-
tuz be§ araba aoluau tq ve kum ge. detl kendisine ve ailesine dileriz. 

1 - XURUN. 

• 
Atletizm federasyonu 
Bir gazetenin asılsız neşriya

tına cevap veriyor 
T. S. K. atletizm federasyonundan: Şehir mü~abak4ıları bu yıl 37 şehir 
Istanbulda çıkan bir sabah gazetesi- çalıştırmasında ve müsabaka etrafınıda 

nin 2-6-938 tarihli nüshta:iının spor sü- toplanmaktadır. Bu 37 şehir 7 merkez-
tununda (son vaveyla) başlıklı yazı tav- .de karşılaşmuktadırlar. 

zihe muhtaç görülmüştür. Ne bu şehirlerin hazırlık idmanları-
Bu yazıda (sporumuzun en geri kal- nın ne de bu deplasmanlann teşvik 

mış şubesi) clarak gösterilen atletiz- adımı ve terbiye edici kıymetleri üze-
min yurdd;:, her gün biraz daha gerile- rinde durmağa lüzum görmemekteyiz. 
mekte olduğu iddia edilmekte ve bu Balkan oyunları neticelerine gelince: 
iddia şu ıdüşüncelere istinat ettirilmek- En cahil ol<mlar bile birinci sınıf atlet 

tedir: dt-niien kıymetin bir yılda yetişemiye-
1 - "Rekorlar düşmektedir,.. ceğini pekala bilirler. Bu oyunlarda 
936 yılı mayısından 938 yılı mayısı- daha yükrck rekorlara rağmen 28 pu-

na kadar atletizmin muhtelif bn.nşları van alan milli takınır T. s. K. devral-
üzerinde 16 Türkiye rekoru kırılmış 

ı.:lığı ~cı;1.l1 odan seçerek hazırlamıştı. Bü
ve ik; tanesi de eg<.•le edilmiştir. 

tün yurdda yapılan atlet kadre5unun 
Bu on altı rekor içinde Karakaşın 

sayısı o zaman 40-50 yi geçmediğini 
Amerikada tesis ettiği cirid rekoru da-

kendileri bizden daha iyi bilirler. 
hil değildir. 

Ayni resmi rekor listesinde 934 den Türkiye kır koşusu birinciliklerine 
936 yılı rr.ayısına kadar göze çarpan gelince: Bu da T. S. K. nın başarma· 
rı:ı!<am 15 dir. ğa muvaffak olduğu işlerdendir. 935 

Rekor denilen azami kıymetin yük- yılında yalnız tstanbulda birkaç koşu-
seldikçe daha güç elde edilen bir mu- cuya inhisar eden çalışma bugün yur-
vaffakiyet olduğunu bilenler yeni de- da şamil bir harekettir. 
recelerin ifade ettikleri manayı anla- 6 - Türk atletizminin en parlak ha-
makta güçlük çekmezler. Son dört se- reketi olarak gösterilen İst<mbul atle-
nelik rekor listesini alakr.ılılar T. s. K. tizm bayramı, daha eskiden de olduğu 
spor dergisinde mukayese edebilirler. gibi atletizm federasyonunun parası ne 

2 - "Atletizm merakı ve hev~i t, knik yardımı ile yapılmaktadır. Son 
sönmek üzeredir.,, iki yıl müsabakalru-ını evvelkinden ar-

Atletizm müsabakalarına iştirak eden tıran bariz vasıf ise, bu müsabakalara 
lerin sayısını resmi cetvellerden alarak fderasyonca yurdun birçok yerlerinden 
aşr.ğı dercediyoruz: atletlerin iştirak ettirilmiş olmasıdır. 

936 yılında 33 müsabaka yapılmış, Diğer tar<:Jftan bu hareketin İzmir -
ve bunlara 736 atlet girmiştir. 937 yı- İstanbul - Ankara birinciliklerile ne 
hnda 222 .müsabaka yapılmış ve bunla- teknik randıman ne de kütlelerin gös-
ra 3234 atlet girmiştir. terdiği alaka bakımından mukayesesine 

938 yılı mevsimin başında olmamıza imkan olmadığı gündelik neşriyattan 

rağmen muhtelif mıntakakırımızda 20 dahi anlamc:tk mümkündür. Bu gazete 
den fazla müsabaka yapılmış ve bun- bunu havadis olarak sütunlarına alma· 

u ..-... ..,.,._ _ .. , -

lardan İstanbul ile Ankarada yapılanı- iı ~.:._ bakmuD\f~ fay~ llif~ 
nın en az rağbet görenine 170 atlet i9- aa t'afta'hat 11t~e'C!eflı~~ 
tirak etmiştir. Bu yekunlara maraton 7 - ''Müsabakalarda seyirci adedi 
tecrübesi olarak yapılan uzun kO§ular azıılmaktadır.,, 

dahil değildir. Bir atletin, bir müsabakada hem se-
Diğer taraftan atletleri kendi kabili- ··:-ci, hem müsabık, hem kronometreci, 

yet ve yaşlc:ırına göre muhtelif katago- ve hem de hakem olarak kullanıldığını 
rilere ayırmak ve müsabakalar tertip unutanlar mesela Uşakta beş şe-hir mü-
etmek artan isteğin ve tekniğin ortaya sabıı.'<alarını seyre koşan 7000 vatan-
koyduğu bir zarurettir ki bu da mevzu daşın sayısını az bulmakta haklıidırlar. 
bahs makale-de tıtletizmin öldüğüne -<>-
garip bir delil olarak gösterilmektedir. 

Galatasaray 
Dün akşam Yugoslavyaya 

hareket etti 
Bu senenin milli küme üçüncüsü ve 

Türkiyenin en eski klübü olan Galata

saray, birinci takım futbolcuları dün 
akşamki konvansiyonel trenile - evvel

ce davet edildikleri - Yugoslavya ya ha
reket etmiştir. 

Dost memleketin üniversite klübü 
olan ''Yugoslavya,, bundan iki ay evvel 

şehrimize gelmiş ve Galatasarayla kar
şılaşmış ve golsüz ol<ırak berabere kal
mışlardı. 

Yugoslavlar sarı kırmızılıları kendi 
klüplerinin bayramı münasebetile 1'2 , 
13 ve 16 haziranda Belgratta yapılacc:tk 

olan beynelmilel futbol turnuvasına 

davet ettiler. 

Dün akşam hareket eden Galatrıısa

raylılann iştirak edeceği beynelmilel 

turnuvaya; Macaristan şampiyonu Fe
renşvaroş, İtalya ikincisi Ambrosyaua, 

Yugoslavya şampiyonu Beogradski ve 
bayramı tesit edilen ''Yugoslavya,, 
klilpleri dahildirler. 

Bu kuvvetli ekipler arasıdda yapıla
cz,'k olan enteresan futbol müsabakala
rından başka yine bayram dolayııile 

hendbol, atletizm, voleybol, basketbol, 
güreş, tenis ve boks maçları da yapıla
caktır. 

Yugoslavya klüıbü spor lxryramından 
sonra Galatasaraylılar Barova gide
rek meşhur ayakkabı fabrikası &ıtanın 

kuvvetli futbol takımile çarpıpcaktır. 
Diğer taraftan bir Türk klübünün 

memleketlerine geleceğini duyan bir-

çok Yugoslav klüpleri de sarı kırmızı
lılara müracaat ederek müsabakalar 

yapmak istemişlerdir. Bu müracaatlar 
anlaşma ile neticelenirse milli küme 

üçüncümüz dost memle~ctte bir ay 
kadar kalacaktır. ' 

JOüb~ntlldluml katibi Aldil Yurd<ıku
lun riyaset ettiği Galatasaray futbol-

cuları şu sporculardan mütcıekkildir: 
Sacid, Necmi, Adnan, Salim, Tur-

han, Etvak, Nubar, Suavi, Halil, Muı
tafa, Necdet, Gündüz, Süleyman, Ha
tim, Şeref ve Bülend. 

Sporcularımıza güzel seyahat ve mu
vaffakiyetli müsabakr-tar temenni ede
riz. 

--0--T. S. K. ı~tanbul bölgesi futbol ajan-
3 - "Nizami pist yapılmamı§tır.,, J bl 
T. S. K. mn 19 vilayette birden stat lığından: f opb&Oe genç er r• 

yaptırma işlerile geceli gündüzlü çalış- 12-6-938 PAZAR GUNU YAPI- Jlğl KUçllk gUnel!J 
makta olduğunu efldirıumumiye kadar LACAK MAÇLAR 

B "kt tad Tophane Genderbirliği A. takımı ile 
spor muharrirleri de bilmektedirler. e,ı aı s ı: ::ı 

G.. B 'kt ( "ld marı) saat Kasımpaşa kürük Güneş A. takımı Bu 19 sahadan: Afyon, Konya, Bursa, uneş - eşı aş şı ::ı ::ı 
17 30 h k Ad Ak hakem arasındaki karşılaşmada Gençlerbirliği Kocaeli, Adana, Aydın, Kastamoni, ' a em nrın ın, yan -
1 · Ş k" Ça a Fahrettı'n Somer 2-1 g<•lip gelmiştir. 

Içarta, ~rhlmcli~~a~ ba~~~ş _e_rı~_ev_ı~_n_g~·-------·-------~=====-----
bulunmaktadır. 

Bunların •dışında Uşak ve Edremitin 
tam nizami evsaftaki atletizm sahaları 
şehir atletizm müsabakaları müna
sebetile kazanılmış iftihar edilecek 
eserlerdir. 

4 - ''Kurumda atlet tescili yoktur.,, 
T. S. K. yeni talimatına göre yurd 

sporculuının tescilini yeniden yaptır
maktadır. Bugüne kadar 2054 futbolcu 
ve 1914 at:ete lisrıns verilmiş bulun
maktadır. Henüz yarılanmamış bulu
nan bu tescil muamelesi içinde 25 sene 
evvelki tekaüt spcrcuların isimlerine 
r<ıStlamak mümkün değildir. 

5 - ''Tüı kiye birincilikleri yapılma
m:·'~tadır.,, 

Atletik spor hakkında en iptidai bir 
fikre sahip olanların da anlayacağı gibi 
bu sporda henüz emekleme çağında 

olanları yetişkin (As) larla karşılaştır
manın ne bu sporun teşviki, ne teknik 
değerinin artması, ve ne de propagan
dası bJkımından bir fayda yoktur. 

Türlı:iyc birincilikleri bu sebeple ya
pılamamakt:-ı:iır. Ve yine bu sebeple de 
yapılmayacaktır. 

An:ak buna mukabil birbirlerile 
mmtaka ve şehir!erde yapılan ve an
;ı:ıesi tesise çalışılan 3·5 şehir müsaba
kaları yüz güldüren neticeler vermek
tc<l:,. • 

Bu müsabakalarda elde edilen neti
celeri bir yıl evvelisi ile mukayese et
"ll~k hu ileri adımın değerini anlamağa 
kafidir. 

Görüp düşündükçe .~. 

Atll Jarımızuı zaferleri 1 
YAZAN : S. Gezgin 

Türk atlıları, Niste, Romada ve 
Varşovada zaferlere zaferler katarak 
bütün dünyaya alkış tutturdular. Ro
mada, Duçenin öz elinden altın kupa
yı aldılar. 

. Lehistanda, başka hiç bir mil
lete nasip olmıyan bir ~anla yükseldi. 
ler. Roma<laki zafer, beni kanatlarına 
alarak bin beş yüz yıllık bir zaman 

yığınının üstünden aşırdı. "Apenin,, 
lcri çiğniyerek geçen, tunç mızraklı 

Atila ordularını gördüm. Bu yeni mu. 
zafferler, işte o eski kahramanların 

torunları olduklarını isbat ettiler. 
''At, avrat, "pusat, ,Türkün iman ar· 

masma kazılmış üç varlıktır. Tanzi
mata kadar, bütün ananesile bu inanış 
yaşadı. 

"At,, ın en eski dostu bizdik. Ye
leleri dağ rüzgirlariyle savrulan, nal. 
larının ardında iniltili çakıl sağanak. 
!arı uğuldayan dinç atlara ilk gemi 
biz vurduk. Hayvanların en asili olan 
bu mahlCıkun, yer yüzünde tanıdığı ilk 

1 

efendi bizdik. O, bizi efendi diye tanı. 
dı; fakat biz ona dost bir yürekle sarıl
dık. Parlak, cesur gözlerinden öptük. 
Uatünde duygulu ürpermeler kot1uı11&11o 

mağrur boynunu okşadık. Barış gün• 
!erinde kendilerine ettiğimiz hizmeti, 
uğurlarında harcadığımız emeği, sa • 
vaş meydanlarında kat kat ödediler. 
Binicileri, vurulup düşünce, gövdele • 
rini onlara siper ettiler; koklaya kok. 
laya baygın sahiplerini ayılttılar. Rüz. 
garlara gerilmiş birer anteni andıran 
hassas kulakları, bizim yardımcımız. 
dır. Tehlikeyi insandan çok evel sezer. 
ler. Kişnemelerinde bir lisan zenginli
ği vardır. Dikkatli bir binici onları 
dinleyerek atının meramını anlar. 

Eski çağlarda zaferin yalnız kanlı 

olanlarını onların sırtında kazanmış

tık. Bugün bizi başka bir zafere yine 
onlar uçurdular. Önümüzde göğsümü

zü kabartacak hesap ve mantık işleri 
de var. Bizim atlarımız, o koşuya gi. 
ren başka. milletlerinkilere nisbet~ da. 
ha acemi, daha ucuz §eylerdir. 

Fakat neticenin parlaklığı karşısın. 
da bütün kaidelerin altüst olduğunu 
görüyoruz. Çünkü genç zabitlerimizin 
iradeleri, dizginlerden atların gövdele. 
rine bir elektrik akışı gibi girmişti. 
Her zorlu işte, Tilrkün bu değeri öl-
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ispanyada 
Teruel cephesinde harp 

yeniden şiddetlendi 
Salamanka, 9 (A.A.) - Franko ( 

umumi karargdhının resmi tebliği 
Frankocuların Adzenata•yı işgal et
tiğini ve Teruel cephesinde Uzeras 
ve Kamerena istikametinde ilerle
mekte olduklarını teyit eylemekte
dir. Kamerena civarında mühim mev 
zller ve dağlar ele geclrilmiştir. Bu 
muharebelerde düşman 700 ölU ver
miştir. Düşmanın 11 tayyaresi de 
dUşürUlmilştilr. 

Kastcllon, 9 (A.A.) - Tcrucı ve 
Kastellon cepheslndo Frnnklstlerln 
hücumu dün çok şiddetli bir surette 
devam etmiştir. Bu taarruz geniş 

bir surette ve çok kuvvetli maddi 
vasıtalarla yapılmaktadır. Bununla 
beraber, hUkCımotc;iler kahramanca 
mukabele ederek hUcumu durdur
maya muvaffak olmuşlardır. 

Bazı noktalarda Franklstler, hiç 
ileri gidememişlerdir. 

Franklstler, Teruclln 22 kilomet
re şarkında. ve cumhuriyetc;ilerin e
lindeki mevzilerin kontrolfi altında 
bulunan Uagante yolu üzerinde Pe
ubla Dela Verda köyüne taarruz et
mişlerdir. Birkaç sant süren muka
vemetten sonra, hUkumetc;ller geri 
çekilmişlerdir. Du mıntakada Fran
kistler Valenslya ve Kuenka. eya-

ıetıerine 16 kilometre mesafede bu
l unmnktadır. 

Moskurel mıntakasında. hilkme~i· 
ler, uzun mliddet Riolinares vadi
sinde düşmanın ilerlemesine mani 
olduktan sonra, mevzilerini Linares
demoranın cenup garbislnde Loma
delassensoda tesis eylemişlerdir. 

Terucl clYnrında mUcadele şiddet
lonmiştlr. Ynziyet hUkumetc;ilerin 
Lehtndedir. 

Pnris, 9 (A.A.) - Flgaro gazetesi 
Kastelgond Ofto'dan almış olduğu 
bir telgrafı neşrctmektedir. Bu tel
grafta bilhassa şöyle denilmektedir: 
"Papa, Kardinal Pacelli'yi General 
Frnnkoya bir mesaj göndererek ge
çenkl hava bombardımanları dola
yıstyte teessüflerini beyana memur 
etmiştir. 

Londra, 9 (A.A.) - tnı;ntz diplo
masi mahaflli, İngiltere hUkumeU
nln 1spanyadnkl slvll ahaHnin bom
bardıman edllmclerlno bir nihayet 
vermek mnksadiyle Niyon donlz ka
rakolları sisteminde bir hava kara
kolu sistemi ihdas etmek tasavvu
runda olduğuna dntr olarak gazete
lerde intişar etmiş olan haberlerin 
asılsız olduğunu beyan etmektedir. 

Küçük işçilerle kadınların 

Gece işlerinde bir sene daha 
çahştırllmalarına izin verildi 

Bu izin, ayni hükme istinaden 17 
haziran 939 tarlhirtc'1t'adar de-vam et• 
mek üzere bır yıl ôaha uzatılmıştır. 

Ankara 8 (A.A.) - tş l:anununun 
3 üncü maddesi mucibince ~yiden 
sayılan itlerle ötedenberi gecel~yin ça
lıştırılmakta bulunan 17-18 ya~annda
ki kız ve erkek çocuklar ile her ya,taki 
kadın işçilerin bir sene müıddetlc eskisi 
gibi gece işlerindv çalıştırılmalarına, 50 
inci maddenin ikinci bendi hüktnüne 
tevfikan umumi izin verilmiş ve keyfi
yet, Anadolu ajansı vasıtasile 17 hazi
ı-mı 937 tarihli tarihli gazetelerde "res
mi tebliğ,, suretinde neşredilmiş idi. 

l~bu umumi izin 1ktısat Vekaleti ta
rafındtın görülecek lüzum üzerine bazı 
işyerlerinden bir ay evvel tebliğ edile
rek geri alınabilir. 

İhtar: 
16 ve daha aşağı ya~ındaki kız ve 

erkek işçilerin her ne tarzda olursa ol
sun sanayi işlerinde gece çalı§trnlma
ları mutlak surette yasaktır. 

Pamuk ipliği sanayii hakkında 
yeni bir kararname 

Ankara,9 (Telefonla) - Memleket. 
te tesis edilecek pamuk ipliği ve men
sucati sanayii hakkındaki 1356 sayılı 
kararnamenin ilgasile kanun yerine 
konulmak Uzere yeniden hazırlanan 

bir kararnamenin meriyete konulma • 
sı ve ~evlet f abrikalarmm da 20 bin 
iğ nisbetinde tesisat yapmalarına izin 
verilmesı Vekiller Heyetince kararlaş. 
mırıt1r. 

Yeni kararname esaslarını bildiri -
yorum: 

1 - Hususi müteşebbisler tarafın
dan kurulacak pamuk ipliği fabrika. 
lan için laum olan iplik makinelerin _ 
den sabit ve seyyar vargellerinin iUıali 
lktısat Vekaletinin mUsaadesine tabi. 
dir. 

2 - 10.000 iğden noksan ve 25.000 
iğden fazla tesisat vücuda getirmiye. 

ooklcrine müsaade tarihinden altı ay 
za.rf ında tesisata başlayıp nihayet iki 
seneye kadar faaliyete geçeceklerine 
dair muteber teminat verenlere bu 
müsaade verilir. 
3- Mevcut pamuk ipliği imal eden 

fabrikaların ancak 25.000 iğe kadar 
tesisat yapmaları igin lazımgelen ma
kinelerin iUıaline müsaade edilir. 

4 - Mevcut iplik imal eden fabri
kalardan eskimiş olan birinci maddede 
zikredilen ipllk makinelerini tecdit et
mek istiyeııler eskilerini lktısat ve 
GUmrük ve İnhisarlar Vekaletlerinin 
mUrakabcsi altında memleket dışına 
çıkarmak veya kullamlmıyacak hale 
getirmek şartile bu makinelerin iğ 
miktarınca yenilerinin ithaline müsa -
ade olunur. 

Amerikada kaçırılan çocuğun 
cesedi bulundu 

Mlami, 9 (A.A.) - Küc;ük Jimmi 
Cashin cesedi Prence'den bir kilo-
metre mesafede c;nlrlar arasında bu
lunmuştur. Halbuki bundan bir haf. 
ta evvel buraları bUyUk btr itina ile 
polis tarafından taranmıştı. 

Tahkikat bilrosu şefi Hover cese
din nasıl bulunduğuna dair izahat 
vermek istememlşt)r. 

Kamyon şoförU. fidyel necat iste
,.. mektubu kendisinin yazdığını 

Ye bunun ıcın de on bin dolar aldı
ğını itiraf etmişse de çocuğun kac;ı
rrlmuına ve öldUrUlmeslne iştirak 

1 

etmediğini sBylemiştir. 

Verilen fidye! necatın tamamı 

Prcnceton meyva bahcesindeki yer
de olduğu gibi bulunmuştur. 

Mlyaml, 9 (A.A.) - KUçUk Skigi 
Kaş'ın cesedi bulunduğu zaman ol
dukça ilerlemiş tefessüh halinde idi. 
Doktor, ölümUn sebebınl tayin etme
nin lmkdnsıı olduğunu söylemiştir. 
Ancak hlc bir cebir \'e şiddet eseri 
görUlmemiştlr. 

Mlyaml. 9 (A.A.) - Çiftc;ller tara
fından kamyon şoförU olarak istih
dam edilmekte olan Mak Kol adın-

Yer sarsıntısından 
harap olan köylerin 

imarı 
Ankara, 9 (Telefonla.) - Yer sar. 

smtısından harap olan köyler hakkın.. 
da. Vekiller Heyeti yeni kararlar itti. 
haz etmiştir. 

Bu kararlara göre inşaata laznn o. 
lan kerestelerin ve inşa malzemesinin 
imaline lüzumlu mahrukat civar or
manlardan meccanen verilecektir. 

Hernevi in.saat malzemesi her §eye 
tercihan devlet nakil vasıtalariyle 
meccanen nakledilecektir. 

Alelumum inşaat işlerinde çalışacak 
ustalar tamamen mahallinden tem.in 
edilmediği takdirde orduda bulunan 
bu kabil ustaların in§aat mahallinde 
çalışmalarına müsaade edilecektir. 
Kısmen hasara uğrayan köylerdeki 

evlerin sahipleri tarafından §imdiden 
tamir in§asına başlanması hususun -
da Dahiliye Vekaleti alakadarlara 
tebliğat yapacaktır. 

Askeri ceza kanunu-
nun bir maddesi 

değlştirlllyor 
Ankara, 9 (Telefonla.) - Askeri 

ceza kanununun 39 uncu maddesini şu 
şekilde değiştirilmesi hakkında hükü. 
met Meclise bir rnyiha göndermi§tlr: 

1 - Subaylara askeri memurlar 
hakkında tard ve ihracı mucip olmı. 
yan ceza hUkUmlcri askeri okurların 
mekteplerinden kayıtlarının silinmesi. 
ni icap ettiren ceza hükümleri eratın 
askere girdikten sonra işledikleri suç
lardan dolayı 6 ay veya daha az ceza 
hükümleri. 

2 - Resmt bir kıyafet taşıyan rüt
beli veya rütbesiz askeri §ahıslar hak
kında mahkeme taraf mdan verilen 
tevkif müzekkereleri askeri tevkifha. 
nede infaz olunacaktır. 

A~keri ;,ahıslar hakkındaki cezalar 
umu.mi ceza evlerinde çektirilirken u. 
zerlerinden askerlik alametleri kaldı. 
rılacakt.rr. 

Cezaları biten erat geri kalan M. 

kerlik hizmetleri tamamlanmak üzere 
ciheti askeriyeye teslim olunacaktır. 

Hariçteki talebelere 
verilecek para 
mık tarları 

Ankara, 9 (Telefonla) - Htikfunet 
hesabına yabancı memleketlerde tah
silde bulunan talebelere 1938 mali yı
lında verilecek tahsisat miktarları Ve. 
killer Heyetince §Öyle tesbit edilmi§ • 
tir: 

Almanya, (eski Avusturya dahil) 
ve Belçika 94,50, Çekoslovakya, Ma. 
carlstan, Fransa 105, Paris, İtalya 

115.50, İngiltere 147, İsviçre 126, Rus
ya 199.50, Amerika. 115.50, Amerika 
nm bir kısmı için 147 Türk lirasıdır. 

Rüştü Aras geliyor 
Ankara 9 {Telefonla) - Hariciye 

Vekili Bay Rüştü Aras ak§am trenile 
lstanbula hareket etmJ§tir. 

13 fransız harp 
gemisi Beruta 

geldi 
Berut, 9 (A.A.) - Fransız Akdeniz 

füosuna mensup 7 kruyazör, 6 torplto 
muhribi ve 6 deniz tayyaresi bir haf
talık bir ziyarette bulunmak Uzere bu
raya gelmiştir. Filo Fransız fevka
IAde komiseri ve Lübnan hükumeti 
mümessilleri tarafından limanda se
lAmlanmıştır. 

Bu filo, Lübnan sahlllerlnin ne de
rece müessir bir tarzda müdafaa edi
lebileceğini tesbit etmek üzere yapı
lacak muhtelit mnnenalara iştirak e
decek ve yeni Berut limanının küşat 
resminde bulunacaktır. 

daki adam tevkif edilmiştir. 
Mak Kol, karısının da iştiraklle 

Sklgl Kaş'ı kaçırmış olmakla it
ham edilmektedir. Karı koca, iki 
sene mUddet çocuğun babası olan 
Ceymis Kaşın hizmetinde bulun
muşlardır. 

• 
Af teşebbüsünün teşmili meselesı 

Ankaradan dftn gelen bir zat diyor ki •• ! 
Yüz elliliklerden kalanların bazı ka- rılığı olamaz. Unutmamalı ki bir taraf. 

yıt altında affile yeniden Türk tabiiye- tan ytlzellilllderin falan affı dil~~· 
tine kabulleri hakkında Bilyük Millet türken, öte yandan rejimi koruma ıçitt 
meclisinde müzakere edilmekte olan yeniden yeniye kanuni tedbirler atını· 
l!yihanın ne §ekil aldığı daha belli ol· yor. Kanunlann falıo veren tarana:ı 
mamııtrr. düzeltiliyor. Netekim fikirleri neıır 

Belli olan taraf ıuldur: Bu afta, yüz mesleğine ehliyetıizlcrin burun toka: 
elliliklerden başka, tati.klll mahkemesi maması için matbuat kanununa eıki 
mahkClmları ile geçen 19 ma}'?Sa kadar yeni bazı talcyitler il!veai de bundall 
siyasi auçlarldan mah~m veya mamun ileri geliyor. ôyle ki inaa.nm §U raııat 
olanların hepsi beraberdir. Yalnız ai- rahat dolaııp durduğumuz, kapnnııı 
yast mahkt1mlardan suçlan 141 ve 142 açıp ferah ferah yattığımız bir yere 
nici maddeye mevzu olanl;,r bu aftan kendi elimizle bağlbdığıımız bir talaın. 
müstesna tutulmaktadır. Ankara muha- uygunsuzları yine kendi elimizle aah-
birimi.ıin adliye encümeninden geçen vermek neden, yeniden yeniye bu 
~ekil olmak ilzere bildiraiği bu hudut takyitlere baıvurmak neden? diyeceii 
içinde bir aftır. Affın il!ru için Cum- geliyor. 
huriyetin 15 inci yılı da beklenecek Mesel! af eıbabı mueibeainin. bir ye-
değiJdir. M celisin yaz tatilinden evvel ri hiç de varid görtllmUyor: Mallıırı· 
kanunun neşri tasarlanmııtrr. dur ki bu esbabı mucibede yilzelliliklc· 

Bu variyeten ba~ affm teşmili yo- rin memleket içindeki hramı akrabası 
lunda mecliste bir takım cereyanlar ol- böyle bir leke tll§ımaktan eza duyuycr 
duğu haberleri henilz filiyat ile teey- denilmiıti. Kim oluna olıun onun itle· 
yüd etmiş bulunmuyor. Filvaki hapis- ldiği suçtan akrabası elbette Uzillebilit; 
hanelerden ve tevkifhanelerden, vatan fakat bu üzilntil al için sebep olacaksa. 
hainleri olar<:ık bildiklerimizin affı af çerçevesinden dıpnda kalan.lann 
yanında suçlan bununla kıyas edileme- UzilntUsU de yine vatandat U.ZtıntUıU 
mek lazım gelen bir takım mahkQm ve olduğuna göre, bu esbabı mucibe ile 
maznunların aftan istifade etmemeei affın hududunu dar tutmak telif edile-
hazin olur kabilinden dilekler gelmek- memek l!zrm gelir. 
tel:iir. Mecliste de buna mlilayim olan, Mebus, gayri mebus, hasbihal su-
ve hele siyasi mahkQmlann affında is- retinde böyle konuıaınlar vardrr. Mu· 
tisna kaydına muaru: bulunan m~bus· zakere meclis heyeti umumiyesine in• 
lar vardır. Ancak böyle olanların ya- tikal ettiği .zaman uzun boylu mütale· 
nında affa büsbütün aleyhtar olanlar alar göreceğimize hUkmeldebillriz; an.-
olduğu da unutulmamalıdır. Daha cak ekseriyet kazanacak alfm hududu 
genit bir af ilanının üzerinden bet yıl bugUn yukarıdaki ihtimaller ile çizile· 
bile geçmemittir. O uıman İ>o§almı§ bilir. Bu ihtimaıterde defitiklik olmak 
sayılması laznn gelen ceza evlerile tev- da imkansız ıörülmemelidir. 
kifhaneleri bu kısa müddette dolduran İşte bizim de dUn Ankaradan gelen 
yalnız kanunların veya usullerin ayla· bir zattan öğrendiğimiz bunlardır. 

• 

inğilterede mecburi askerlik 
(Vat yanı 1 inciU) 

rck parlAmentoda, gerek ordu içeri
sinde ba~layan yeni f lkir cere)'anına 
göre tngtltercnln yalnız kuvvetli bir 
harp filosu ve kuneW bir ha"\·a or
dusu ile muhtemel bir harpte mu
vafafkıtyenlbv ?kcmlöy p cmtöyp p 
1\luzatteriyet için ayni zamanda kuv
t'etll bir kara ordusu da bulunması 
icap eder. 

Zira Almanya I<'ransaya karşı harp 
haUnde sür'atli bir netice almak is
teyecektir. Bunun ic;in kısa bir müd· 
det içinde harp cephesine çok bttytlk 

miktarda nskcr ve harp malzemesi 
scvk~Jeccktfr. Fransız ordusu Ma· 
jlno hattına dayanmakla beraber, 
tek başına kalınca ,ı\lmanyanm bu 
büyUk taarruzuna karşı mukavemet 

edemlyecektir. Bu takdirde İngll
teronin Fransız ordusuna bUyUk bir 
kuYvet ve azamt sür'at tle yardmı et. 
mcsl lAznngcllr. nu yardım da ancak 
mecburi askerlik usulü ile temin o
lunablllr. 

Ancak şunu da kaydedelim ki bu
gün İngiliz parlAmentosunda ve or• 
dusunda mühim bir cereyan halinde 
olan bu flkir henüz İngiliz bükQme
tlno mal edilmiş değildir. Bugünkü 
lngillz hilkfimetlnin kabul ettiği mil· 
U mttdaf aa usulll yukanda tarif et. 

tlğimlz iki zıd ıslstem arasında orta 
sayJlabllecek bir şekildir. Bu da ŞU· 
dur: İngiltere esas müdafaa kuvve· 
tini eskiden oldotn gibi gene deniz 
harp fllolanna verecektir. Bundan 
başka hava ordusunu da Avropanın 
en bttytlk bir hava kuvveti haline ge
tirecektir. Fakat bu hava ordusu· 
nun bir kısmı harp halinde A'TUpa 
krtasma geçeceği cihetle bunun üs· 

Jerlni muhafaza için kara kuvvetine 
ihtiyaç hasıl olacaktır. Bu kara kuv. 
veti a<lctçe çok değil, fakat n1ekanl
ze bir kuvvet olmalıdır. Harp uzadı· 
ğı takdirde miktarı da artırılmalı· 

<lrr. 

Görillilyor ki bu tertip mecburi as
kerlik usulünün derhal kabulünü ı. 
cap ctınlyecektJr. M~cburi askerlik 
11fsteml ne adam toplamak yerine 

şlnıclllik makine k1n'\·et1 ikame edi
lecektir. Fakat Fransızlar bu usulü 
tenkit ediyorlar. Zahirde cazibeli o
lan bu rejimin hakikatte bir tcm
bclJik mmlli olduj'..'llnu ileriye sürll

)'orlar. Diler taraftan lngtlteredckl 
mecburi ukerUk 81stem1 taraftarla-

rı da bu tenkide daha şiddetle lttl
rak edi7orlar. 

HülAsa mecburi askerlik eaasma 
mttstenit olarak hazırlanmıt bir ka
nun projesi 1929 senesindenberl tn-

rt gllla parlAmentosunda bekleme~ 
dlr. Memlekette bu usule taraftar 'CJ-

0 

lanlar da vardır. Fakat henttz mec• 
borl askerlik slııteml sadece harp 
vukuu halinde tatbik edilmek ttzere 
bahse mevzu edilmektedir. 

ASIM US 

Japonya 
(Vst yanı 1 incide) 

bombardımanlar nihai zaferden emin 
olarak sonuna kadar hacp etmeye a.ı

metmig bulunan 450 milyon Çinlinin 
gayiz ve nefretini mucip olmuıtur. 

Tokyo 9 (A.A.) - Dömei ajansı 

bildiriyor: 
Hainafngda hareldtta bulunan Ja

pcn krt218t? bu tehrln timalinde on ki
lometre kadar ilerllyerek San nehrin 
cenubunda bulunan Lluankovu itgal et· 
miştir. 

Japon kuvvetleri keza eıki Nankin -
Pekin yolu üzerinde birkaç noktayi 
işgal etmek suretile San nehir üzerinde 
Japon mUnc:ıkalatını kolaylaıtırmıılar

dır. 
On bin Çin askeri Haifeng üzerine 

mukabil taarruzda bulunmuııa da a~ır 
zayiatla püskilrtülmilştür. Çinliler iki 
bin öIU bırakmıtlardır. 

Tokyo 9 (A.A.) - Jaıpon donanma
aı r.amına IÖ% söyleyen amiral Noda, 
gazetecilere yaptıiı beyanatta ecnebi 
devletlerin proteıtolan Kantonun bom
bardımanmı durduramayacağnu töyle
miştir. 

Dün de Hariciye nezareti müme•ili 
böyle beyanatta bulunmuıtu. öyle an
la§ılıyor ki, Japonya, eğer ecn~bi dev
letleri teskine muvaffak olamazsa as
keri zaruretleri diplomatik mütaleala
ra takaddüm ettirecektir. 

C Yeni Neşriyat ~ _____ ) 
"Aygır Fatma,, Çıktı! 

Osman Cemal Kaygıh'nın en beiıenilen 
bir eseridir. Se,·ginin muhtellf islihalele
rini ve kadın cesaretinin en umulmaz ta
rarıarını gayet canlı olnrak gösteren bu 
roman Semih UUrt'nfn ucuz. romanlar se
risinden olup fiyatı (25) lrurtlflur. Tel"zl 
yeri: Sllhulet KltabeTldfr. 
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Süvarilerimiz BORSA 
--- Ankara 9-8-938 

. D~tJlet_ pemıry_olları ve Limanları- işlPt.-nr 
' .. ' ' . f .- ''4 . • /& •• _,, ... _,. •• .. • 

·:·,..~- ~ ·~·"'''W ... ".....,r.U"!JJ'1ı~.id~r~$i .. ilanları ,.-~::_· ~ .... ~ 
,, (B(I_ .. taraf 4 ü ...:ı f .:3-) 1 Küçük yaştanberi at üstünde büyü -
-y ·~ ı """'sayı a™-6 d'' O · · b bil ··k zaf nı eryüzfinde cenneti at sırtında bilen um. nun ıçm u yu er atla 

l'a~ nic~ bes:ılet ve bahadırlorı ile dlinya- k:ı.zantlmış olduğundan biraz da gurur 
endılerı· i ·· d • •taıa n at sırtında tanıtan şehsuvor u~ uyon.ım.,, 

Hlz:ılarında yıldıı hareli olanlar, Qre
zerinde muamele gbrenlerdir. Rakam
lar saat 12 de kapanış satış !lyatlerıdır. 

•----ÇEKLER 
• l.ondra il 28 • Praı. 4 S725 
• Nevyork 1258125 • Madrid 7 5975 

Metre mik'Abı muhammen bedeli 45 lira olnn takriben 6316,478 met· 
re mik'Abı çam kereste 27-6-1938 pazartesi gUnU saat 15,30 da kapalı 

zart usulil ile Ankarada İdare binasında. satın alınacaktır. 
rı ,~unızın koçylğit torunlarından süYa- Eyüp Öncünün karısı.. Bayan Ayşe 
da, Le~~larımıı bu kere Frnnsoda, ltalyn- Öncü eunları söylemiştir: 

• Paris S 44-'iO • Varşova 23·!51 
• MilAno 662~5 • Bud:ıpestc 2t87 

Bu lşe girmek isteyenlerin 15.199,66 llralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekltflerinl 
ayni glin saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri l!zımdır. 

!erde ü standa yapılan çetin konkurlpik- - Görüyorsunuz, ki çok mesudum. 
lür'· ,_ nlü rakipleri ile knrşıla~tılar. Sırt O k' 1 k Ca d .1 

• Cenevre 23 66 • Rilkreş O 987i 
• Amsterdan ti9 587!5 • Belıırad 2 86 ıı. ıı.an 1 " n se ız ayı yavrum n an ı e za 

faıı1ı s • uı himmet ''e yıldırım varışlle .. .. _ .. .. .. • • 13erlin 5 ı 5475 • Yokoh:ınıı 86 2925 Şartnameler 1421 kuruşa. Ankara, Eskişehir, Izmtr ve Haydarpaşa 
lk . ancağımızı yüceltlller. Yüzümüzü ferden donen babasına gogsumuzu ve 
llü ~~lıler. Yüzleri ak olsun. Bundan ötürü Türk milletinin göğsünü kabartacak 
de Jl' k. Atatürkü ,.e bu koç korları sinesin- haberlerle kavuştuk. 

• Brüksel 21 27ri • Slokholm 321225 veznelerinde satılmaktadır. (3358) 9. lŞTıETME J\.f"ÜDttRU 
• Atına 1 1' • Moskovo 23 76 

Okuı etıştircn ulu orduya silvari Ye binici y i t 1 1 k 
u u komutanına ve okul ö.:rctıncnkrlne en 8 8 r a ıaca 

• Sofya l 5375 Viyana 
ıatlkrazlar ----11 

• 1933 T. Uor 1 19 19 '• Erı:nnl htik. '• 

9 uncu İşletme MüdUrlltğünden: 
, Alpullu - Kırklareli arasında işleyen 106 numaralı ve Kırklareli. Al

pullu arasında işleyen 105 numaralı otoray sen·Islerl 15 Haziran 1938 ta
rihinden itibaren H'tğvedilecektir. lstanbuldan 14 Haziran 1938 gilnü kal
kan 6 numaralı katarla, Edirneden geno ayni tarihte 5 numaralı katar
ların otoray irtibatı bulunmıyacaktır. (3420) 

tstıı b 
lesı 

1 
Ucaksız saygılarımı sunar Ye cüm-

tiıı·n n sıhhat ve ariyet ve muvoffokıyetle-
1 Cenahıhaktan dilerim." 

~~ba~Ianmızın ihtisasları 
eu ~n ~uvarilerimizle ayrı ayrı görü· 
kap ıhtisaslarmı sorduk. Cevat Gür -

n §Ullları söylemiştir: 
ı· 7"" İki kupa kazandık. Biri Musso
llıı d" ~ :p ' ıgeri Polonya ordusu kupasıdır. 
be~kt:- kupasını da bir puvanla kay. 
da tik, ~kinci olduk. Ayrıca Varşo·,a.. 
~a bır ekip üçüncülüğü kazandık. 

ııı·· Ussolini kupası dünyanın en güç 
kiu~a~akalarmdandır. Bu kupayı dört 
ıe §~nı.n ahnteri ile aldık. Mussolini, bi. 
li Upayı verirken çok mütebessimdi. 
2i epbnizi tebrik etti. Ayn ayn üze -
d ~de kendi rölyefi bulunan altın ma
tta Yaları bizzat eliyle göğsümüze tak-
6 · Bu müsabaka iki manştı. Birincide 
bir~U'Van, ikincide bir puvan fazla ile 

ınciliği kazandık . ., 

t . Saiın Polatkan da şunları söylemiş. 
ır: 

Çe "":'"" ~füsabakalarm en heyecanlısı ve 
b tını Mussolini kupası idi. Bu müsa. 
i ~kaya dünyanın en kuvvetli ekipleri 
~11rak etmişlerdi. Evvelki kupaya 
aa:anıar üstüste üç defa kazanarak 
ını 1P olmufjlardı. Bizim aldığı. 
8o z kupayı da bir defa İtalyanlar, 

nra Fransızlar, gene İtalyanlar ka
;:nnuşıardı. Bu sene de biz kazandık. 
k er tnilllet bilhassa İtalyanlar kupayı 

1 
llza.nınak için çok çalıetılar. Alman • 

llrın on iki kuvvetli atı vardı. Bizim 
~~ altı attan ancak dördü iştirak ede. 
ılrnişti .• 
lta1yan gazeteler! mUsaba.ka. ba§la _ 

llı~dan evvel Mussolini kupasını ki • 
l'lıın ka1.anacağı hakkında tahminler 
Yapıyorlardı. İtalyanların kazanacağı
ıtı .. 

\ltnit etmekle beraber "Almanlar ve 
~enç Türk ekiplerinin elinden almak 
b?l~y olmıyncak. Bilhnssa Türk eki -
k~ın .. rnüh.im bir rol oynaması müm-
~dur,, dıyorlardı. Bu tahminleri ye. 

rınde oldu. 

. l\upayı gelecek sene dt kazanmak i. 
!1n tnümkUn olduğu kadar çalışaca
gJz. 

F.:yüp Öncü §U sözleri söylemiştir: 
la - !'\iste ynptığımız ilk müsabaka. 

1 
r altı senedir muntaznman çalışma -
~~mızın iyi bir semere vereceğini 
~oStermişti. Bu müsabaka bizim için 
~ bir tecrübe oldu ve kanaatimizi 

UVyetJcndirdi. 
b l3irinciliklerden başka diğer müsa -
il akalarda aldığımız 32 derece ikinci 

e Yedincilik arasındadır. Hükıimeti • 
:i~cn her türlü yardımı görüyoruz. 
d akıplerimizin ne kadar kuvvetli ol _ 
1t Uklarını düşünerek her müsabakada 
a..ıanmak için sarfa mecbur olduğu • 

l'rıuz enerjiyi hiç bir zaman elden bJ. 
t -.krınya cağız. 

Süvarilerimizin Aileleri 
Ne Diyor? 

SUvarilerimizin aileleri ile de görü. 
~Up ihtisaslarını sorduk. Cevat Gürka. 
llın karısı Bayan Fazilet aunları söyle
ltıietir 

- Kocamın kazandığı zaferden çok 
ll'ıenuıünum. Çok sevindim. Çok heye
canlıyım. Bu heyecanım arasında size 
ııe söyliyeyim. Kalbim gururla çarpı
~or. 

Cevat Kulanın annesi Bayan Hcdi. 
lle §Unları söylemiştir: 
ı-· - Heyecandan ağlatl.ım. Oğlum Pa. 
bJse gi:n1iş. Onu kucaklayıp bağrıma 
k asacagımı sanıyordum. Bir iş için 
bı~~mış. Arkad9.Bları beni oğlumu gör. 

1 
Uş kadar sevindirdiler. Hepsini Al • 

.;: bağışlasın. Hepsi sağ olsunlar. 
1bettc Cevada ela kavuşacağun. 

ld Saim Polatkanm kız.kardeşi Bayan 
Cliha da hislerini şöyle anlatmıştır: 

ta - Ağabeyimin kazandığı zafer beni 
I!' rft <'dcmlyeccğlm derecede mtitehas_ 1 
ç 15 

<:tti. Ula~ılmaz bir hazla kalbim ·ı 
!!.tpıyor. Ben de biniciliğe hevesliyim. 

Binicilik Okulu Komutanı Albay 
Cevdet Bilgişin, Yüzbaşı Cevat Kula 
ve mUtehassıs B. Taton Fransada kal
mışlardır. Orada cins ve yarış atları 
milbayaa edeceklerdir. 

Süvarilerimizin atları beraberlerin _ 
de getirilmemi§tir. Atlar, ayın üçünde 
hareket edecek vapurla §ehrimize ge
tirilecektir. 

Balo ve Ziyafetler 
Süvarilcrimiz şerefine bu akşam \'e 

yarın akşam ziyafetler verilecektir. 
Bu ziyafetin yerleri bugün tayin edil
miş olacaktır. 

Ayrıca önümüzdeki cumartesi gecesi 
Sipahiocağı ı·enimahalledeki yazlık 
merkezinde bir balo verecektir. 

( i\ısa haberler ) ı 
• Hi_r T~nırnuz kabotaj hakkının tanın-1 

dığı sundur. Bu sene on beşinci yıldönü
ınü büyük merosiıııle kullanaraktır. 

• Cniversitedc konferans ~:llonu ve eli. 
. ~er in,a:ıllar h:ıkkınrlo bir proje hazırlan. 

makin dır. 
• t'niverslte rcklörfı Cemil Bilse!, ve. 

kfileıle trmos etmek üzere Anknnıya sil
miştir. 

• Ylyanalı doktor Otopürgoz Ankar:ı 

nilmune h:ıstahanesi eınrlne alınmıştır. 

Kendisi beynelmilel şöhreti olan dahiliyt• 
millelıassıslarındandır. 

• Denizbnnk 125 milyonluk hisse senet
leri çıknrocaktır. 

.. .. .. 11 S. Erzurum 
" .. •• 111 S. Erzurum 
Efektifler verilmemiştir. 

Zahire Borsası 
9-6·938 

OuMay yumuşak 
Buğday ııert 

Arpa Anndol 
Yulaf fop pay:ıs 
Susanı 

tc rınrlık 
Yapak Anadol ince 
Peynir bc:rıız 
Snnsıır derisi 
\'nrşnk derisi 
Kurt derisi 
Çakal 

5 28 
5 20 
5 25 
3 38 

16 ~5 
50 -
50 -

31 !:!6 
1600 - 1 

1200 -
500 -
165 -

5 35 
5 38 

34 17 
2300 -

Gelen 
Duğdny 

Dulgıır 

Arpn 
Un 
Kepek 
Mı~ır 

Nohut 
Ki'ışyeıni 
Yulaf 
Pe~·nir 

666 
15 

Ton .. 
17,1/4 " 
25,3/4 ,, 

175,1/4 JI 

100 
" 4,1 /2 " 

120 •• 
120 

" 55 " 
ŞEHZADEBAŞI 

TURAN' TiYATROSU 
llnlk Son'otkilrı ~oşit 

ve arkntlnşları 

'leni varyete numar:ı
ları. İki oyun birden .. 
Birinci oyun: (Aşkın 

ölümü) dram 1 perde. 
lkinci oyun: ı Sonsuz sev1ıi) komedi 2 

prrrle .. Dans, Solo, Düet, Ynryete ... 
Localar 100; Hcrycr 20; Parodi 10 kuruş. 

• Dahiliye Vekllleti, muhtelif vilayet
lerden vekalet emrine alınmış memurlar 
yeni vazifelere lnyin edilmeden hariçten 
başka memur ait n m a m n sın ı a 1 il k:ı darlara il liiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİıİııİİİİİiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ!iİİ~:iisiı 
bilrlirnıiştir. 8 h 

• Devlet DcmlryoHarı mcyva ve ~ebzc a ç 1 Van 
nakli için yirmi '':ıı;on nlmıştır. Ayrıca 12 
soğuk ha,·n tertibatlı ''ogon alınacaktır. Rablndranth Tagoro 

• Yıkılrıcak olan İstanbul hapishanesin- I ÇEVlREN: 
deki Jnndarınn bölü~ü eski Viluyet karşı . ı ib h • H • 
sındaki eski İkinci Şube müılürlü;;ü binn- ra ım oyı 
sına taşınoc:ıktır. Bilyilk Hint şalrlnln en güzel 

Vi lnyetlerde : aşk şilrlerini toplayan bu eserin 
terclimcsl bir Ud güne kadar 
çıkıyor. 

• l\astnmonuda yeni bir köy 
kursu kurulocaklır. 

muaıı. rrı 

• Kastamonıınıın Taşpınnr köyündl·ıı 

Muhiddin, Kedi Bnyrnm, JJ:ıs:ın ve di
~er iki kişi Fııtma ndınıla lıir knrlını k:ı

çırmışlnrdır. 

• Trahzonda '.\laçkarl:ı 60 y:ışlnrında bir 
köylü bir nyı tıırafınrlnn parçalanarak öl. 
dürülmiişlür. 

lilJRlıf\ra 11htJn1> olu
nuz ''" edininiz 

,-
Alemdar Sineması 

IKl FiLM 

1 - Romeo Jülyet 
2 - Lüi: Sütçü, Boksör 

Hekim ah nacak 
De\'let Demtryolları işletmelerlude ve muhtelit yerlerde acık bulunan 

heklmliklere tayin edllmek Uzere 8 hekim tle Eskişehirde bulunan idare 
hastahanesi için bir röntgen miltehassısr alınacaktır. Taliplerin doğum ve 
mektepten çıkış tarihlerini ve şimdiye kadar çalıştıkları yerleri lılldlrlr 

bir tercllmel hal varakası ve bir fotoğrafı lstidalarına bağlı olarak Ankara
da Znt işleri mUdUrlUğUno müracaatları. (1722) (3360) 

Devlet Demiryolları Yol, Cer, Ticaret ve Hnsılll.t Hareket, Muhasebe, 
Malzeme serYlsleri için Ankarada ve İşletmelerde çalışmak üzere müsaba
ka ile memur alınacaktır. 

Alınacak memurlar Yüksek, Lise, Orta mektep mezunu olabllir. 
YUksek mektep mezunlarına 113 lira ve bunlardan lisan bilenlere 130 

lira, lise mektep mezunlarına 74 lira ve bunlardan lisan bilenlere 83 li
ra, orta mektep mezunlarına 61 Ura ve bunlardan lisan bilenlere 67 lira 
Ucret verilecektir. 

Ankarada istihdam edileceklere ayrıca 15 lira mesken tahsisatı veri
lir. Taliplerin 35 yaşını geçmemiş olmaları vo memurin talimatnamesin
deki memurluk evsafını haiz olmaları şarttır. Her tahsil derecesine göre 
ayrı ayrı imtihan ac;:ılacaktır. Sorulacak sualler, umumt malflmat riyazi
ye ve muhasebeden ibaret olup ayrıca ihtiyarı her hangi bir lisandan da 
yazı yazdırılacaktır. İmtihanlar Ankara, Haydarpaşa. ve lzmlr, Ada.nada 
işletme mUdUrlUklerinde yapılacaktır. 

lmtlhan 20 Haziran 938 pazartesi günü saat 13 de başhyacaktır. Ta
lip olanların ellerindeki vesaik ne işletmelere müracaat etmeleri ve ta
lepnamelerinde hangi servise intihap ettlklerJnl mı.ve etmeleri imtihan
dan evvel idare Doktorunn muayene olmaları lUzumu ilı\n olunur. 

(1717) (3339) 

12 - 6 - 938 tarihinden itibaren Tuzla içmeleri işletmiye açılmıştır. Han-
g! trenlerin içmelere gideceği istasyonlara tebliğ edilmiştir. Fazla t<isilat için 
istasyonlarımıza müracaat edilmesi ilan olunur. (3383) 

1939 Nev York sergisi 
De orasiyon müsabakası: 

1 -1939 Nev York Dünya Sergisinde inşa edilmiş olan Türkiye Pad
yonu dahm dekorasyonu için b!r müsabaka açılmıştır. 

2 - Müsabakaya girecek resimler lktisat Vekdletinin tayin edeceği 
bir JUrl heyetince tetkik edilecektir. 

3 - Mlisnbakaya ı;irecek resimlerin nihayet 16-7-938 tarihine ka
dar Ankarada İktisat Vekfi.letlnde New York Dünya Sergisi Türkiye ko· 
mlserliğine makbuz mukabilinde tevdi edilmiş olması şarttır. 

4 - Müsabakayı kazanan san'ntkftra 1000 llra mUkdfat verilecektir. 
6 - Müsabakaya girip te kaznnamıyan san'atkArlara nid eserlerden 

istifade edilen kısımlar için verilecek bedel Jüri hey'etince ayrıca takdir 
edlleccktir. 

6 - MUsahakaya gönderilecek resimlerin evsafı, menuu ve saire 
hakkmdnld şartname, Türk Paviyonu pla.niyle maktaları ,.e bu hususta 
l!zım gelen izahat Ankarada İktisat Vekft.leU dabllinde sergi komiserli-
ğinden alınabilir. (1720) (3341) 

- KURUNun kitap §eklinde roman tefrikası. -

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa neşre
dilen Bizaıı3 im 
paratorluğu turi 
hi ile 66 cilt ta 
maıtılanmtştır. 

Başlı hrışıııa v 
bii.tii.n ilim seve11 
Zeri doyuracak d' • 
rcccclc gii.:cl ola: 
bu kütiiph:ıne "' 
finde iktıscırli, ı 

debi ve ilmi nıc, 

zutar iizcrine yo· 
zılm ış en vcnı J 
taptarı bulurs·.-
nuz, Tercüme/~ • 
Türk okuyucw 
rınm çok wık
rlan taıııdığı şoh 

~iyetler tarııf ı• 

dan yapılmı~ı 
Kitapları toptı. 

ve muhtelif <ıerO.t. 
ri pcraı:cnde c.Ja 

rak alanlara t ·n 
zilıit t;apılır. 1 11 
raoaat yeri: 's· 
taııhııl - l' 11kH 
l'urdu. 

60 GöRt!NMİYE~ ÇETE 

pek hoşlanmadım. Sabahın saat ikisinde ona kim 
telefon ediyordu. 

- Hiç kimse. HattA telefonla konuştu daht 
cllyemem. Her halde, telefonun kulaklığı devril
miş ve bu suretle açılmış olacak. Ben çın! diye 
bir ses işitince bir yeri arıyorlar, zannederek ge
celik entarlmle snntırala koştum ve hangi numa
ı ayı istediklerini sordum. Hiç bir cevap gelmedi. 
l>inlemeğe başladım. Arada bir de kadın sesi var
dı E.rkeğin o kadına söylediklerini işitiyordum. 
Kadına kur yapıyordu. Tıpkı hikA.yelerde okudu
ğum gibi ve öyle tuhaf konuşuyordu ki, aşağı yu
karı her kelimesi hatırımda: "Siz çok caılp bir 
kızsınız, Mis Mndten. Sizi buraya fena bir fikirle 
getirdiğimizi zannetmeyiniz" gibi kompllmanlar 
sıralayordu. 

- Kızın adı ne? Bir dnha söyler misin? 

- l\Indlen! ... Bir ecnebi ismine benzeyor de-
ğil mi? öteki adını da işittim: Goring... Madlen 
Gorlnı; . 

Polıs memuru: 

- Ya! dedi. 
Fakat, bununla bir şey anlamış olduğunu ifn

cic etmiy'lrdu. Londradan gelen mektupları aldı; 
köye döndil. 

Getirdiği mektupları birer birer açıyordu. 

Bunlardan bir tanesi kaybolup da aranan kimse-

GORttNMIYRN ÇETE 57 
-=-o-====,_,,.--==~=-=-

yiş birdenbire slllndl. ÇUnkli Dr. Despardi, bu kızı 
Jrnçırmanın zamanı olmadığını seziyor ve pek a
cele davranmakla bir hnta işlemiş olduğunu tak
dir ediyordu. Çünkü bu suretle, Pratı susturmak 
kabil olsa dahi, Pratın ifşa etmek Uzere bulundu
ğu sırrı saklamak için acaba bu kadnr şiddetli 

tedbirler almağa ıuzum varmıydı. 
Dr. Despardl, mUdilrlyette bulunduğu sırada 

o kadar telAşa kapılmıştı ki çarcabuk karar ver
mişti. Tnblt çarçabuk verilen kararların coğu he
sapsız kararlar olur. Bunun neticesinde işle, bir 
de kız knçırmış oluyorlardı ki, faaliyetlerinin en 
nazik bir zamanında bir do onu muhafazaya mec
hur olmak ayrıca bir yUktu. 

Du esnada, iyi ki Mndlen Dr. Despardinln ak
lından geçenleri bllmeyordu. Zira Dr. Despardi, 
onu bir zımnn olarak tutmakla mı, yoksa vUcudu
mı ortadan kaldırmakla mı daha uygun hareket 
etmiş olacağını dUşUnmekle meşguldü. 

Despnrdl, bir kadınla konuştuğunu unutmı

yan blr adam, intibaı bırakmnk tein mUmkUn oldu
ğu kadar ynvnş ve tatlı konuşmağn çalışıyordu: 

- Siz çok cazip bir kızsınız, diyordu. Gerçi 
ben sizi buraya getirttim. Fakat bUtUn güzelliği

nize rağmen hakkınızda fena bir fikir beslediğimi 
zannetmeyiniz. Maksadım, sizinle evlenmek iste
yen delikanlı Pratı korkutmaktı. Çünkü o dellkan
h , Uzerine vazife olmayan işlere burnunu sokma-



8- KURUN 10 HAZiRAN 1938 

IslanbulVakıflarDirektörlüğü ilanları _. ŞiŞMAN YANKO -~ 
Muhammen ayhf:ı 

Semti ve mahnllcsi Cntlılc \ ' l'Yll ~okağ;1 1\o. su Cin!>l l.ılra. }{uru~ 

Hoca paşa Ankara 96 Dükka.n ve üstünde 50 00 
odalar. 

Fatih, Dülger zade Nalbant 23,25 Mağaza eski garaj 56 50 

Gedlkpaşa, Divan Ali Gedik paşa 65 Dükkıln 20 00 

J3abıA.Ji, Lala Hayrettin Beşir ağa 7 Beşirağa tekkesi 18 00 

Çelebi oğlu AHleddin Yenicami avlusu 39-109 DükkAn 17 50 

Balat, Karabaş Vapur iskelesi 15 " 
10 00 

Tavşan taşı lbrahlmııaşa yolrnşu 4 Kepenekçi camii 4 00 

Çarşıda l'UskUlcülerde 13 Dükkt'ln 4 00 

Fatih. Kirınasti Küçük Karaman 51 Baraka dükkA.n 4 00 

Çarşıda Reis oğlu 34,39 DükkA.n 3 50 

Clball, Sefcrikoz Yapur iskelesi Sefcrikoz camii avlusu 3 00 

Aksaray, Baba Hasan Alemi Cami 1-1 Cami içinde (2) oda 2 00 

Çarşamba Beyceğiz 5 Düklcan 2 00 

EyUp, Kızıl mescit Dibağhane 47 " 
1 50 

~lüdcletl lcnr: 
Teslimi tarihinden 939 senesi Mayıs sonuna kadar. 
Yeni bahçede Vakıf fidanlık cıva rında yetişmiş olan otlar (mevsiminde blc:in kaldırmak üzere "40" lira)· 
Yulcarıda yazılı mahaller paznrlrlcla kiraya verilereğln<len istekliler 14 Haziı·an 938 salı günU saat on be-

şe kadar Çemberlitaşta lstanbul Vakıflar Başmürlürlüğünde \'akıf Akarlar Kalemine gelmeleri. (3418) 

AIIE:-.:K VE MANDOLlN ALl\IAK lÇlN 1 1 
Ahenk Mucidi SUleyman Suat Musiki Ticarethanesi 

Adresine mUracaat ediniz 
Eskişehir. 1 

------ l\femnun kalırsınız _, ___ _ 

Nafıa Vekaletinden~ 
16 Temmuz 938 cumartesi günü saat 11 de An karada Nafıa VekAlcU 

binasında .Malzeme Eksiltme Komisyonu odasında cem'an 33i5 lira muham
men bedelli Haydarpaşada Sif teslim şnrtiyle 25 ton lama demirinin açık 

eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 253.13 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrUa tı Ankarada Nafıa VekAletl Malzeme 
Müdürlüğünden parasız olarak alınabl lir. 

İsteklilerin Muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla 
birlikte ayni gün saat 11 de komisyon da hazır bulunmaları lAzımdır. 

(3182) 

lstanbul ~mnlyel Sandığı Direktörlilğilodeo 
937/261 

Emniyet Sandığına borçlu ölü Bayan Suplıiye varislerine ilAn yollyle 
tebliğ: 

Hayrullah kızı Bayan Suphiye Sara~hane Dülgerzade mahallesi eski 
Haffaflıane sokak yeni Kıztaşı caddesi eski 79 yeni 58 numaralı kAglr bir 
evin tamamını birinci derecede ipotek göstererek 27-2-934 tarihinde 18258 
hesap numarasiyle Sandığımızdan aldığı 4 00 ltra lıorcu 28-12-937 tarihine 
kadar ödemediğinden faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç 495 lira 
45 kuruşa varmıştır. Bu sebeple 320:! numaraJı kanun mucibince halrkın
da icra takibi başlanmak Uzerc tanzim olunan ihbarname borçlunun 
mukavelenamede gösterdiği ilrnmetgA.hınn gönderilmiş ise de borçlu Bayan 
Supblye Fatihte Karaman DUl~erza ae 30 numarada öldüğü anlaşılmış ve 
tebliğ yapılamamıştır. Mezkur kaııu nun 45 inci maddesi vefat halinde 
tebligatın iH'ın suretiyle yapılmasını t\mirdir, borçlu ölü Suııhiye mirasçıla
rı işbu llAn tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığ°ımıza müracaat
la murislerlnln borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir iti
razları var ise bildirmeleri Ja.zımrlrr. :\ıtrası;:ılar ipoteği kurtarınazlar ve
yahut başlıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli g(l.yri men
kul mezkflr kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler al{ıkndarlarca 
bilinip ona göre hareket edilmek ve her birine ayrı ayrı ihbarname tebliğ 
makamına kaim olmak Uzere · keyfiyet na.n olunur. (3410) 

Sahibi ASIM US Neşri)at mlidiirii Hf•fik A. &>vengU 

- KUHUNun kitap şeklinde 

58 GOHU:\'~flYES ÇETI<; 

Kolaylık Evi 
Umum emHl.k ve arazi alım satım 

kiralama ve idaresi 

Cezbi Çetintaş 
Sabık Kadastro ve Kartal Tapu 

memuru Kartal Hilkümet caddesi 

No. 3/1 

OPERATÖR 

Dr. Halit Ziya Konuralp 
Tıp Fakiiltesi ikinci Cerrahi 

Klinigi Doçenti 
İstiklal Caddesi Elhamra Apar_ 

tımanı No.: 1 (Sakarya Sineması) 
Muayene saatleri: Pazardan maa

da hergüıı sa.at 15 - 19 kadar. ı 
Telefon: .'15 - 99 

il 1 
ÇOCUKLARINlZıN 

En güzel bir kitap 
• 

Türk ikizleri 
• Çocuk Esirgeme Kurumunun 

vaktlle bir aile kUtUı•hanesl ola. 

rak bast mlığı İkizler serisinde 

cluyfluğunuz hu eksikli~ bu gü
zel ve rcslnılJ hüyilk hll.l\ye kita-

bı ile doldurulmuş buluyoruz. 

• Kültür bakanlığı eseri tetkik 

etmiş, tık okul çağındaki cocuk. 

Jar için faydalı eser olduğunu tas. 
dik etmiştir. 

• Ar.kara caddesinde Vakit Kitap 

evinde arayınız: Flatı 60 kuruş; 
posta için 4 kuruş tlAve ediniz. 

roman tefrikası. -

GORt XMIYF.S ÇF.TE 

İstanbul Y enipostane cad. 39 

Son moda yünlü, ipekli 
ve pamuklu kumaşlar 

Ketenl~rin envaı, her cins patiska, havlu ve. çarşaflık· 
lar, her nevi sofra ve cihaz takımları. 

Tuhafiye dairesinde: En zengin çeşid. Hazır ve ölçii 
üzerine gömlek, pijama ve rob dö şambrlar. 

Şık - Sağlam - Ucuz 
Kayser• Valiliğinden: eO 

ı - Kayseri merl{eı kazasına bağlı l<'elAhiye nahiyesinde mubaınlll 66 
bedeli 894 lira 69 kuruştan ibaret 6, Bünyan kazasında keşi! bedeli 8 

1 
k 1 9 26ıır lira bir kuruş olan 58, Pınarbaşı kazasında dört mınta aya ayrı an ruf 

90 kuruş muhammen bedelli 352 ve Develi kazasında 917 lira beş kU 
muhammen bedelli 184 göçmen evi inşası açık eksiltmeye konııl' 
muştur. 

0
• 

2 - Eksiltme, 16 - 6 . 938 perşembe günU saat H de VilAyet kond1 

da toplanacak komiı;yonda yapılacaktır. ır 

3 - Viltlyet dahilinde yaptırılacak olan 600 evin toptan inşasına 
1
, 

tekli zuhur etmediği takdirde kaza veya köy üzerinde talibine ihale ed 

lecektir. ıa· 
4 - Du işe alt pl(ın, şartname ve diğer evrak VilAyet lskA.n MUdUf 

ğünde görUiebilir. 1' 
5 - lsteklllerin sBzU geçen günde Malsandığına. yatırılacakları 

7,5 muvakkat teminat makbuzlarlyle tsk~n Komisyonuna. mUracaatJarl 
llftn olunur. (3248) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·--~~------

Mü-Askeri Müze 
dürlüğünden: 

Yeni kanuna göre Haziran başın dan itibaren genel tatil gUnlerınd• 
Askeri Müzo giriş biletleri (5) kuruştur. (13) (3365) 

Eskişehir Asli11c II11k11k llıildrıılijjirıılerı: [ 
Eskişehir tayyure fabrllrnsınılıı tesviye

ci lliisnü oğlu ~ekip tar:ıfından lstaııhul 
Ilalıç oğlu mahnlksinılc Topçu nakliye 
mcktelıintle ınülfızim Süleyman Dönmezin 
yanında Safiye aleyhine açılan lıoşaııma 

davasın ııı ıııuhakcıııcsiıııle: :ıını1<1ci:ıle.r
hin ik:ırııctg1'ıhı meçhul olduğunılan ilfmen 
da\'etiye ve islld:ı suretinin tebliğine ve 
molıkcıııeııiıı 11 - 7 - 9:18 paznrlcsi saat 
ona bırakılmasına kıırar verilmiş ve da
ncı ela istiıln~ındn müdıleialeyh 500 lira
lık eşyalarını alıp kendisi vazifcıle iken 
hanci zcvclyeti terketıuiş ve yaptığı da
vetler üzerine J.:clıneıniş, hu suretle hir 
huç•ık seneılir ayrı ya5anıakla lıııluıırııuş 

ve geçinmek ihtinıall de kalmamış olılu
ıi{ııııılun lıoş:ııırıınl:ırını iılıliıı eylemiş olılu

j!ıı cihetle miidılelalcyhln işlıu il:ın tari
hinden itibaren 10 J.:iin i~·iııde d:l\·nya c;c
vnp vernll'si ve ııııılı:ıkl'ıncııin rııııallnk lıu
lıınıluğu 11 Teınınıız !138 pnzurlcsi saat 10 
cin Eskişehir asliye lıukıık m:ıhkeınMine 

J.lelıııesi i~tiıln sureli ve ıla\'l•ti~·e tclıtiği 
makamına kaim olmak ihcrc il:m olunur. 

z ,\ y ı 

332 senesinde tcrhi<> cdildiiliın nskerli
~irni lıildiren Kılıçalıpaşa ~u!H'sinrlen ve
rilen teri.is tezkeremi lılr hırsızlık esna-

sında knyhetıiııı. Yenisini nlnrağıınclan 
k:ıyholaııın hiikrııii yoktur. - Ri:e11in Sa
ray ldi11ii l:ırri11csirıılcn Mi Uı::a f)e.ııi:. 

59 

(23831) 

Bizans lmpara· 
torluğunun 
Tarihi 

Bizans mevzuu 

/Jc11o[jlıı Dördüncü Sııllı Ilııkıık llakltJI• 

li[ji11clerı: 
Kasıınp:ışndn llncı Hfisrev mnhallcsind• 

f ıııaın lıahçe sokak 13 ::\o. dil oturan sa· 
Ciye tarafından l\asımpaşnıla Jlncı Hüsref 
mahallesi lnınm bahçe sokak 13 ~o. dil o
turan kocası ;\khınet aleyhine ikame elli• 
len Sulh tcşebiıüsfi davasının muhakenı~ 
si csnasııııla: :'lluh:ıkeıne giınü da,·acı ge· 
liı> dıwu. edilenin ikııınelgfıhı mii!w~ir.V' 
ıııe~ruhatın(lan meçhul olduğu a"lın~mtı~ 
l:ı füıncn tehliğnt icrasına kanır \'erilnı•Ş 
olduğunılan muhakeme günü olan 5 - 7 " 
!!38 tarihine ınüsodir salı gfinü saat 11 de 
Be:\"OJ:ılıı clörılüncü sulh hukuk mahkeme
sinde hazır hu!ıınması telıliğnt maknmınll 
kaim olmak iizc,re ilan olunur. (25830) 

t LAN 
Bmhi11et Samlriir Miidiirlii{iürıderı: 
Cerrnhpnşa Kiirkçü ~okak 10 No. lu e, .• 

de Bay Sadık Müran 30 :'l!nyıs 938 tarihin• 
ılc S:ıntlığıınıza hırnktığı para için verilen 
9G55fi numaralı cii:ı:cl:mı kllylıettiğini söY· 
lcınişlir. Yenisi verileceğinden eskisinin 
hlikrııü olını::nıru~ı iH\n olunur. 

(\'. P. 24i7) 

flııl;ırkiiy icra Memıırlu{iıınclurı: 

938/131 bir 
;\!ahcuz olup satışına karar verllen 

inek ve lıir ılii\'C Ye 20 sağmal koyunun 
2 nci nrlırına ı;ıünü olan 14 - 6 - 938 sııll 
giinü saat 10 d:ı Ycşilkôyde flııdcmli balı• 
~·cıle satılacağıııılnn talip olanların mc~küt 
giin ve saatte ho7.ır huhınncnk olan ınc• 

murn ıniirncaatları ilan olunur. 
(V. P. 2476) 

ta başladı. Kendisinin benim işlerimi karıştıra

cak bir harekette bulunmasına ihtimal vermiştim. 
Fakat şimdi, - sizin llatırmız için - aklını başına 

toplıyac~ğını zannederim. 

cak olursan, J..ıil, ki, l'ıladlen seni öldürUrüru ... Sanı, 
al bunu götür ... Dışarıdakilere de söyle acele et
sinler. 

u:::ım yıllar mırı 

ayrı tetkik ve te
tcl>bii edilmiş bir 
ıııt tı:::ıı o/r/ugıı hal
de bugün bile ay
dınlat ılmam1~ bir
çok taraf /.arı t'ar
dır. Tevfik Yetim
lioğlıı tarafından 

Esklşehlrde 
Yeni i>oğan Kitabevi 

Açıldı 
Eskl!;iehlr - Ii.öı>rU Uzcri No. U 

Yenidoğan Kitabevi: Kurun•uıı 

Eskişehir ve havallsl umum bayiidir· 
Her ne\·l itıin ve rekla.m kabul eder. 

Dr. Despardi bir Hıhza durdu. Sonra kolunda
ki saate baktı: 

- O, dedi, vakit ne kadar geç. yahut ne ka
dar erkon ! Nerede ise şefak sökecek ve yarın o 
kadar da !azla işimiz var ki, onun için biraz din
lenmeliyiz ve siz de, ::\lis Madlen, bu uzun ve ra
hatsız yolculuktan sonra her halde yorulmuşsu

nuzdur. Dinlenıneğo ihtiyacınız vardır. Size baş
ka şeyler de söyliyeceğiın. Fakat henüz zamanı 
gelmedi. Sam size yatak odamzı göstereeektir. O
nunla birlikte gidiniz. Odanızda hoşunuza gitme
yecek herhangi bir şey görürseniz, bana bildiri
niz. 

Bu sırada, Madlenln hemen yanıbnşında bu
lunan tcle!ondan bir ses işitildi. 

Çın! 

Bu sesi işitir işitmez Dr. Despardlnln yüzün
deki yumuşaklık silinıll. Gözlerinde endişe ve hid

det parıldayarak yerinden fırladı. Telefonun ya
nma gitti. Onu eline aldı. Bir iki saniye sonra 
tekrar yerine koytlu ve teldonln Mndlenln eli n
raaındakl blrkac; parmaltlık mesafeye nı:ınblyctle 

baktıktan sonra l\tadlene döııUrı: 
- Eğer bana karşı herhangi bir hile yapa-

Vl 

Köy karakol memuru Şerlngam her sabah, 
kasabaya inerek, Londraclan gelen resmt postayı 
alır ve köye dönmeden evvel de postahanedeki me
mur kadınla biraz gevezelik ederdi. Bu kadın, mü
tecessis ve biraz da dedikoducu idi. Bütün yeni 
lıaberlor, hop ondan yayılırdı. işte nitekim, gene 
dumanı üstünde bir haber veriyordu: 

- Şu, sizin köydeki eve taşınan 
ıııu? Dedikleri gibi bekflr değil o. 

- Kimden bahsediyorsun? 

adam yolc 

- Canım şu profesör mü, nedir? Sizin köyün 
az ilerisinde fundalıklar arasındaki enle oturan 
adam. Jla.tırlıyorsun ya. Kendisini muharrir ola
rak tanıtmıştı ve geçen glin kitapları ilo e\' eşya
sını almak üzere Londraya gitmişti. 

- Bek(tr olmadığını ııereden biliyorsun? Sa
na mektup mu ya:ulı? 

- Sen de ama safsın. ha! IIerif gene geri gel
eli. Her hnlılo dün ge<'e gelmiş olacal< ki, bu sn
ha.h. saat iki suları idi, telefonunun çnlıııdığını 

işittim. 

- Sana bir şey söyllycyim mi, ben o adamdan 

lisıımmıza çeuri-
lcıı Ri:::ıımr lmpd-
ratorlu{Jımım ta-
rihi adlı kitap 
bu aytlrnlattlma-
nıış tarafları les
bit etmelcte ve bii
tiilı Bizan.<J tarihi
ne tema.<r ederek 
Şarki Avrupa im-
parutorluriımun 

bin .<ıenclik vuku
ntını hil;tiye et· 

Yenldoğan Kitabevi - Yakıt mat
baasıııın çıkardığı (Dün '\'e Yarın) 
:ercüme külliyatının E"ldşeblr ve 
havallsl satış merkezidiT. Taksitle 
bu kitaplara sahip olmak arzu eden· 
ler Yeııidoğan Kitabevine mUracaat 

edebilirler. 
Türkçe \o'e ecnebi dillerde her nevl 

gazete, mecmu~ ve kitap .. 
- lnttzam - l>ilrUstlUk - Silr'at -

\'l<~SIDOGAS KITAREVl -·-·-··=·--.............. ~-===·n;. .. ı;·;; ~-t{;y-~-; 1 
:: 

mcl:tcdir. Si Röntken Mütehassısı 
Fiyatı yıfa ku- •• 

ru.~ nl 11 p her ki- Ü Hergün öğleden sonra saat 3 ten 71 
tapçıda hıılunur. ii }"e karlar Helcdiye, Binbirdirek Nuri· 
Toptan miiroraat ii conkeı c;okakla Aslaneı a~rtıman 
mahalli: - lstaıı-155 No. 8-10 
bııl, Vakit Yurdu. !!.. ....... -·---::·:-=:- •"' #IJ 
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