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Türk Askeri yakında Hatayda olacak·! 

KURUN'un hususi haberleri -- - - - -
Resmi ve müşterek 
bir tebliğ bekleniyor: 

Askerf heyetimiz dün gece 
Ankaradan haıeket etli 

Fran;ız kuvvetleri ile işbirliği .. 

Türk kuvvetlerinden bir kıta 
Hataydaki vazifelerini alacaklar 

An takyada Fransız heyeti ile kat'i 
Kurnıav anlaşması yapılacak 

Hatayı yeni rejimine kavu§turu noaya kadrır mahalli a.w.yi~ ve emııiyc · 
ti muhafazada Fransa ile birlikte vazife sahibi kılınm1.ş olan Türkiye, hu· 
su.si istihbarlarımtza göre pek ya kında bu 1:azif eye davet rılırnocak t'< 

Türk askeri teşkilôtından ayrıZac ak bir iıızıbat kuvveti Hataya gcçe,.el 
Fransız k1lvvctleritıe iltir..ak edecek tir. 

Komisyonun tarafgir hareketini 
şiddetle protesto ettik 

Fran8<l Jıüh.--ıımeti ile oZan müza 1Gere1erin neticesi yalmıiLa ne§Ti belde. 

?ıen resmi ve müşterek tebliğden an~Zaoaktır. 
Bu, tebliğ de Fransa ile aktedeceğimiz yeni clostlıtk rnıuıhedesi vesair< 

mii:n}cerelerin devam e';mekte olduğunu bilclireccldir. 

Kö y kültür 
yolunda 

muvaffakıyetler 
Atatürk Tüı·kiycslniıı ilim "e irfan 

tal'ihi yazılırken Saffet A 1·Tlnuıı:n a

<h ~·ut K küylüslinü bilgisizlikten kur 
tarnıak i<;in c;alı:;;ruı kültür Hakanla· 
T/.11 başmda gelecektir. Zira Saffet 
.A,...ı.. ... -uıı ld~ ~IJ.iUıü~·ı.ıuıı..yMa.!tılıia ...... 

munffakıyetleri umumi tııaliyetl~

rinln birinci planını teşkil ediyor. 

Ankara 11 (Telefonla) - Askeri 
heyetimiz Hataya bu akşam saat 20,30 
da hususi bir trenle hareket etmiştir. 

Heyet genel kurmay ikinci başkam· 
Orgeneral Asım Gündüzün reisli
ğinldedir ve Hariciye birinci daire şefi 
Cevat Açıkahn, kurmay albay Fevzi, 
yüzbaşı Nureddinden mürekkeptir. 

Heyet istasyonda Hariciye genel sek 

IIacı osman hayirında işlenen cinayetin katili 
İkl yıl enel Bay Saffet Arıkan 

kiiltür bnkanlığma tayin edildiği z:ı 
man bunu zekilsından ve c;ahşkanh· 
ğmdan emin olduğ'umnz her arka· 
(}aş ~ibi memnuniyetle karŞ"Iladık; 

öyle hatırlıyoruz ki bn memmıniye· 
tlmlzi ,!.!t-ne bu sütunlarda açık<;a 

knr<lctml';'tik. Iluıula.n sonra iş üzc
rinrle mu\'affn k1yethıt 11:örmek için 
bekledik. Sarm Bnkan Saffet Arı

kan i';' üzerinde tevazu ile sessiz, se· 
<la!'ız çalı7aıı, hatta bıı hali ile biraz 
dn çalP;ıınaz ~ibi ~örünen, fakat ha
kikatte plan dairesinde muayyen 
maksatlara doi!;ru durmadan yürü
yen bir devlet adamıdır. 

Huduttan kaçarken bir 
adam daha öldürdü 

Onun için i)o başladıktan sonı·a 

ilk faaliyet deninde kendisini bir 
gazeteci ı-ıfatiyle de rahatsız etme
dik. Böylece aradan epeyce bir za
man geçti. nır gün gördük ki mem . 
leketimizin kültür lıahc;eslııde şimdi
ye kadar hiç görmediğimiz ve bil
mediğimiz yepyeni bir ağaç belir
miştir; hem im aıa-aç ilk meyvalarm ı 
da vermiştir: Yani bir tecı·übe mahi
yetinde olarak Eskişehir<lc kurulan 
Köy Üğretınenleri Kursu altı ay için. 
<le çanı!;'lar<lan köy muallimleri ye
tiştirmiştir. Hu~ün memleketin m u h 
telit dürt, beş mmtakasında köy öğ
retmen mektepleri \·ardır. Bu mek
teı>ler sayesinde bütün köylerimiz I 
çok uzak olnııyan bir istikbalde bi
rer mektep \'e öğretmen kazan acak-

ı 

tı;affct Arıkaıı köylülcl'imizi aydın- ! 
latmak için tesis ettiği köy öğret

men yetiştirme müesscsc leı·ini bir 
taraftan ~oğ;altırkcn <li~er tarafta» 
bu suretle yetiştiı-ilen öğretmenle

l'in vnzirclerindc tıunamiyle mm·af 
fak olabilmeleri için ellerine iki 

ASDI l:S 1 

1 Soııu Sa. 6 Sii. 5) 

Yanındaki Sarışın Kadın yakalandı 

Katil cezasını buldu 
(Yazısı Vçiıncü sayı/ada) 

Üsküdar ve Ameri
kan koleclerinde 

diploma tevzii merasimi yapıld ı 
- .fi 

Amavııtlwy Amerikan Kız Ifollejinde diploma alan kızlarımız ... 
(\.'a~ısı 6 ıncı sayıfr:ıda) 

reteri B. Numan Menemencioğlu, Ha
riciye genel kurmay ve milli müdafaa 
erkanımız tarafından uğurlanmıştır. 

Bu heyetin vazifesi, geçenlerde An
karayı ziyaret eden Fransa, şark ordu
ları kumandanı general Hotzingerin 
ziyaretini iade ve bu vesile ile arada 
mevcut ihtilafları hallederek kati kur
may anlaşmasını imzalamaktadır. 

Patis 11 (A.A.) - Havas ajansı 

Antakya.fan bildiriyor: 
Türk erkanıharbiye heyeti yarın An

takyaya varacak ve orada Fransız he
yeti ile buluşacaktır. Görüşmeler, 29-
5-937 Cenevre muahedesi mucibince 

kendisini 

Sancağın tamamiyeti mülkiyeıini ga
ranti eden Fransız • Türk muahodeıi· 
nin tatbikatını tasrih eden erkanıhar
biye anlaşmalarının teferruatını tesbit 
etmeyi istihdaf etmektedir. 

Antakya 11 (A.A.) - Anadolu ajan 
sının hususi muhabiri bildiriy.or: 

Seçim komisyonu · tarafından alaka
darlara tebliğ edilen 14 nur-·-:o.ralı t eb
liğde sekiz gündenberi bir: krsim halkın 
tazyik ve tehdide ma·ruz 'kaldığını ve 
tesbit edildiği bildiribaektddir. K~rke
sin hangi cemaati istiy~ru.: k~dil· 
mekte katiyen ser&est olduğu batıda-

. (Sonu: Sa:G S'il.:IJ'~. 

karşılıyanlar arasrnda ... 

Başvekil dün 
şehrimize geldi . 

.&aş\'ekil B. Celal Bayar dün öğle
ye doğru Ankaradan şehrimize gel
miş, istasyonda Vali ve Belediye 
Reisi B. Muhiddin Üstündağ, Emni
ye t Direktörü B. Salih Kılıç, Istan- I 
bul Kumandam General Halis, Mer-

kez Kumandanı General İhsan, ve 
diğer zatlar tarafmdan karşılanmış
tır. 

Başvekilimiz, kendisine tahsis e
dilen "Acar,, motöriyle doğruca. 

Dolmabahçe sarayına glt!l)iftlr. 

(ı.ünkcin peşinden : 
Neye h ayret etme~i? 

Fransız ~azetclerjnden biri Hatay meselesi üzerinde iki senedeıi
beri Türkiye ile Fransa arasında cerey;m o,len müzakere ve mü
ıınka~alaruı bfrdenbirc aldığı sür 'at manzarası karşısında hayret izhar 
ediyor 'c 1'ürklyenin Paris büyük elçisi Suat Da\'az ile Fransız hariciye 
nazırı Bone nrnsında yapılan son mül:lkatı diplomasi tarihinde emsali 
buhııırııa)·an bir hadise gibi gösteri yor. Bu gazetenin. ifadesine göre 
geçen hafta perşembe günü l•'rnn sız hariciye nazırı Hatay meselesi hat
kırnla Tiirkiyenin şikdyetlerini, protestolarını ihtfr& eden evrak dos· 
ynı;;ım eline alarak tetkike başln mış. Ertesi cuma gUntt Fransız hUkfk· 
metinin cevabı Anknraya bildiri! miş. Onrnaı•tesl gün~ de Suat Davas 
Tjirkiyenin ccnıbım l:.'ransız haıi ciyesino tebliğ etmlş. 

Bize kalırsa Fı·ausızlar ic;Jn ha~Tet edilecek şey Ankara ve Parls 
arasmdn. birer .c;iin fnsıJa ile mu habere edi1miş olması değildir; şimdi 
birkaç gün içimle hallediJmek de reccsine getirilen Hatay mesel esi gibi 
hir i<:-i Fransnnın tam on yedi sc ne sa,·saklanuş, sürü~e;r~bll.miş· ol
masıdır. 

HASAN KIDIÇA1."l 
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-------BATAKLli'TAN 
İMDARATORİCELiGE 

No.58 \'azan : KadDrcan Kaflı 
Gene güpcglindüz Prasinolardan bir 

çok kimseler yakalanıp g6tUrUlmUştU. 
Bunlar ya hapiste çurüyecelder yahut 
da g6a boıyımaktan ~ka bir ldoğcri 

olmayan bir muhakemeden ıonra öldli
rüleceklerdi. 

Prasinolann reisleri, başmabeyinci 

Kalopodyos vaaıtaıile imparatora fikl· 
yet ettiler. Fakat hiçbir netice alama
dılar. Onlara: 

- imparator işi tahkik ettirecek! 
Denilmişti. 

Ne zam~ yapacak? imparatora ger
çekten söylendi mi, yoksa onlan gene 
atlatıyorlar mıydı? 

Hapsedilenler araaında araba yanı· 
larmda ve oyunlı:ırda rol alacak olanlar 
da bulunuyordu. Praıinolann balkın ve 
imparatorun gözünden büspütün düş

meli için böyle yıpıldıi;ını aöyliyenlere 
hak vermemek elden gelmiyordu. 

Elebaşılar birinci reis Vitalyanosun 
konağında gizli bir toplantı yaptılar. 

Oyun günü imparatordan adalet iste
m~ye, eğer istediklerini yaptıramazlar
P hipodromdan çıkmaya karar veridi· 
ler. 

Ktnunusaninin on birinci puar rU· 
nUydU. Hava güzeldi ve hlpodrotnun 
bütün basamaktan dolmuıtu. İki fırka 
adamları kaf!ılıklı otunnutlardı. Fakat 
Praainolann ve bir kısım hallan ara· 
unda bUyUJc bir gürUltU oluyordu. Kı
• Jab(.arlı aopalarm her zamandan 
~ olduğu gö.ıe çarpıyordu. BaSlm&k
lar anımdı birkaç da 81U yatıyordu. 

imparator Jcuıl mantosunu giyıniJ 

olduğu halde Katizmadaki locuma 
geldi. Vaaillaa da her zamanki gibi Scnt 
Etyen kilisesinin kafesli penceresi 
ardında, ptafatlı elbiıesile, sar.aııy ka· 
dınlarmdan büyük bir kalabahk önün· 
ide, oturmuıtu. 

Buna ratıueıı cUrWtU bir tilrlU ke
ıilmlyordu. Her kafadan bir '" çıkı· 
yor, aık sık imparbtor locuına döne· 
relc ellerini untı)'ıorlardı. 

lmparator yanındakilere eordu: 
- Ne oluyor? Niçin ıuıuyorlar? 
Poliı vuif ealnl g8ren atkerler halka 

IUlmalannı n oturmalannı taylUyor .. 
lar. F.lıkat dinletemiyorlardı. 

!mparator onların hallerinden, bir 
ft1 !stcdiklerinl anladr. Kalopodyou 
ld8ndU: 

- Ne iniy.orlar? 
Pıulnolar maksatlannı anlıtm&ıık 

için en iyi söz aayliyen ve cesur olanlar 
arasından birkaç kitl g8nderdiler. Elçi
ler loc:aıına daha yolun olma.le için uf· 
tar arasından ayrılırken bütUn ıealer 

kesilmişti. Herkes büyük bir merak ve 
heyecanla bu itin ıonunu beklijorda. 

Elçiler imparatora kendilerinin ufra· 
dıkları h~ktıızlıklarx birer birer döktü
ler. Ona kartı derin bir eaygı beelcdilır· 
lerini, fıtrat buna raflııen timdiye ka
ldar devlet adamlarından hiç merhamet 
görmedikleri için onu rahatsu etmeye 
mecbur olduklarını söylediler. Son defa 
yakalanan günahsızlann aerbest bıra
kılmaaını rica ettiler. İmparator onlara 
itin aalını anlayacağını söyledi. Fakat 
el9ler buna kanmadılır: 

- Size her §eyi yanlı§ anlatıyorlar 1 
Sizi aldatıyorlar ı 

içlerinden biri bir adım ileri attı ve 
~mabeyinciyi göıtererelr bağırdı: 

- Birimle mukaddes imparatorumu
~n arasını açan, sizi bbJdcn ıualdaıtı-
1'111 adam Kalcpodyostur. O bir cellat
tır J Fakat Allahın adaleti bize de fır
At vcre<:ektir. 

imparator kızdı : 

- Siı bunya oyun aeyretmek için 
deiiJ, kavea çıkar.mak ve hüklımete 
brıı koymak için eelmipinit. 

Dedi ve iki tarufına bakındı. 
Yaverler bunun manasının "ıunlan 

kovun r,, demek olduiunu anlarnıılardı. 
Birinci yaver dertlerini anlatmak ve 
imparatoru merhamete ıetirmek için 
çalııan elçilerin üıtüne <lofnı yUrU. 
dil: 

- Susunuz f Çıfıtlzıt" 1 Din!izler 1 Def 
olun oradan, yoksa kafalarınızı ke!'.e· 
rim! 

pürdli. Bağmp küfretmeye ba§ladılar. 
OUr auli iri yarı bir adamm sesi hep· 
sinin ilstUnide yükseliyor, imparator le>
cattndan kolaybkla anlaplıyordu: 

- Bizim rengimizi yasak etrnek, YQk 
etmek, istiywlilr' vo adalet, kollanru 
bağlamıt duruyor 1 

V enetolann o günlerde tildürdiiklcri 
Praainolann leıterini locarun önil.ne 
götürdüler: 

- Ey imparator 1 Bizi öldürmelerine 
göz yumuyoraun, sonra da cezalandı
rılmamu: için ~ir veriyorsun 1 

O zamana kaıdc:ır seyirci kalan mağ
rur venetolar ortaya atıldılar: 

- İpten kazıktan kaçan herifler 1 
KUfilrbazlar 1 Allahın düşmanları 1 Yay
garanızı keameyece.k misiniı? 

Hipodrom, vakit vakit kaynaşıyc-r; 

aonra bu Uç taraflı ıöz düellosunu duy
mak için bir arılık ıusuyordu. 

Praslnolr.rm artık ürr.itleri kalmam•
tı. Ellerini uzatarak haykırıyorlardı: 

- Ey imparator, sen emrediyorsan 
biz susuyoruz. Uç defa susuyoruz. 

- btcr istemez ıusuyoruz 1 
- Hepsini 6ğrendik. Sen de i!lttfo! 
Son ıe. hopeim:!cn gür ve UstündU. 

Devam ediyordu: 
- Pekit!, bu ıuaalım 1 Tünaydın 1 

Ey adalet sen artık ölmilısUn 1 
Kolunu K.aıtizmanın boyunca sağdan 

aola, soldan aaf a gezdirdi: 
- Hepinize ttlnaydrn 1 Blz gidelim; 

yahudi olalım! Veneto olmaktansa puta 
tapanların aral.-ına kanımak ıdaha iyi
dir! 

Bir ıcl halinde basamaklardan akarak 
kapılara gittiler; hlpodromdM çıkma
ya batladılar. 

tmparatora karlı bundan daha ağır 

ve büyilk haluıret olamudı. 
Uaütılı halk yılını hlpodrcaıdan bo

plırak aokakla.n ve ıneydanlın doldu
ru}'«du. V cnetolar onlara yuha çeki
yorlardı. Artcat.rııdan cidcrelc yahut 
ıralanna kanp.~k aaldıranlar da •u· 
dr. Bunlardan bir kramr Praslnolarla bir 
lilite d.İJlrr çıkıriişludı. BofUpnlar, 
dövilfenler gittikç• artıyo~u. 

Pr~inolarrn artık e8ıleri hlçblr teY 
c8rmllyordu. Saraya hUcum etmeyi, 
ıehre atef vermeyi taaarlıyorlııırdı. Ma
dem ki imparator onlann haklarını ver
miyor, hayatlarım korumuyordu, ıili

hı aanlmalıydı. 
• 

Onlan datıtrmık, yollan açmak iıti-
yen pollılere ıövüyorlai, gürilltü çıka· 
nyorlırdı. Sopalar, kılıçlar, bıçaklar ve 
yumruklar havada sallanıyor: 

-tntik"In 1 
Sesleri uğulduyordu. 

İmparator te1Aı etmlyort:iu: V eneto
lar bu sefer de kargaıalığı yatııtıracak 
lardı. 

YUıtinyanos bunu iyi karııladı. On· 
lara: 

Vali Ödemıniı hemen bUtlin kuvvet
lerini o tarafa topladı. Yblın kılıç iler
llyen saflar karıısındı halk yrfını ce· 
riledi. Fakat en çok gilrUltü yapanlar
dan bir Jrısmı çember içinde kalmııtı. 

Vali adalet g8stermek için, ba~ka 

fırsat yokmuı gibi. yakalananlann ve
neto voya Prasino fırkalımndan olup 
olmadı&ına bakmıyordu. 

(Arkası var) 

1 Gemilerine taarruza mukabil 

ingilizler bir İspanyol limanının boın· 
bardıman edilmesini istiyorlar 

• 
Lond ra hükumeti bombardımanların kasden 

yapıldığına artık kanaat getirdi 
Londra, 11 (Hususi) - (Gazete· 

ler, ecnebl bayrağı altında seyrü
sefer etmekte olan gemilerin son za
manlarda uğradığı hava taarrumların
dan bahsederek buna b:.· nihayet ve
rilmesini istemektedir. 

"Niyıu: Kronikl,, ga::etesinin bildir
dtgin.o gtire, kabine gelecek pazartesi 
gihıil toplan.orak tak.'ip edilecek siya
set hcıkkıtıda bir karar verecektir. Ka
n tedbirler ittihaz etmek cereyanı 

h-67 gii.n kuvvetlenmektedir. Çünkü 
taarrıalonn ka..'tcn yap1ldırjma gü;ı 

geçtikçe şiiphe knlmanuıktadır. 
Ayni gızeteyo göre QUı eksperler, 

Kadiksin bombardıman edilrneaini tek 
lif etmektedirler. Bu takdirde şehri 
tahliye etmesi için sivil halk haber· 
dar edilecektir. 

Milli denizciler birlif5i ~mumi kati
bi Spence, matbuata apğıdaki beya· 
natta bulunmuştur: 

"Bir çok gemicilerden mürekkep 
bir grup birliğimize bir istida ile m~:
ra.cant ederek l~iliz tk~ c:t gemileri
nin batırdma.!ına bir mukabeleibilmi
eil olmak tizere İngiliz C:onanmasının 
bir frankist limanını ve tercihan Ka
diı( bombardıman etmesini istemiş

tir.,. 

'Taymia., gueteai tapanya ile tica· 
ret yapan gemileri Uç ıınıf a ayırmak· 
tadır: 

ı - Eaklden kurulmuo olan kum
panyalara a.it yUk ıemilerl,. Bu kum· 
panyalarm bUyUk bir knmu harbe ral 
men eeyrtlee!crlerine devam etmekte· 
dtrler. Bu kumpanyalara a~t ~miler 
tu.mııa uframa.mıflardır. 

2 - Gemi kiralarmın yüksekliğine 
tama ederek btıyUk klrlar temin et· 
mek tıınldlyle hareket eden diğer 1n-
~JU kumpıuıyaluı. Bu kUm.Panyalar 
pek meoru bir tarzda ticaret yapmak· 
ta olduktan için bunlara ait gemilerin 
beynelmilel kanunda dtrplı edilen hl· 
mayeden lsti!a.de etmeleri lazımdır. 

3 - Mürettebatı daima İngiliz ol
me.maıma rağmen zahiren İngiliz ser
mayesile aon zamaruarda kurulan kum 
panyalara alt gemiler. Bu karışık bir 
mesele ise de hUkumct denizde me§nı 
lngi11z ticaretini himaye etmek pren
siplnden müşkUllt karşısında var.geç
memelidir. 

FRANSIZ GEZETELER.1 
NE DlYOR? 

Parle. 11 (A..A.) - Millrit sağ ee· 
nahın organı Le Jour gazetesi, şöyle 
yazmaktadır: 

''Son zamanlarda yapılan l"ransız 

ve tnıiliz ticaret ıeınilerinin bombar· 
dımuıları neticeşlnde ölenler ve yara 
lananlar vardır. Bu bombardımanlar 
İngiltere ve Fransa gibi büyük devlet· 
lerin tnetrU gururları hakkında bir 
endi§e tevlit etmektedir. Salamanka 
hükumeti bunun farkında olmuyor 
mu? 
Sağ cenahı temsil eden Figaro ga

zetesi diyor ki: 
"Haklı veya hakeus olarak Fransa, 

İtalyan - Alman müdahalesinin ideo- f 
loji perdesi altındı fr;atıkiıtlerin le
hinde olmaktan ziyade belki kendi a
leyhine müteveccih bir hareket ola
rak telAkki ediyor. Böyle düşünmekle 
mUballğa mı edllml§ oluyor"? Belki. 
Bununla beraber Fransa büyük bir 
devlettir ve lspnnya.ya karşı takip et
tiği resmi ~iyaacti tenkit edenler bile 
onun tehdit edilm~sinı kabul edemez
ler! 

Sosyalistlerin organı olan PopuJalrE 
gaıewıl oöyle yazıyor: 

''Totalittr devletler gell)i torpilleme 
ve Fra.ıı.sız topraklarını bombardıın:ı11 
etme hadiselerini çoğaltmakla Yran· 
sayı korkutmak ve Pirene hududun• 
süratle beynelmilel, bir kontrol tesi• 
ettirmek gayesini güdüyorlar. oaıa
dler'nin bu ıantaja sonuna kadnr ınıJ· 
kavemet edeeeğini ümit ediyoruz.,, 

Fransannı her şeydetı evvel 
orduya ihtiyac1 var 

Pariıı 11 (A.A.) - Parlamentonun 
maliye encUmeni sıfıra ve sosyalistler·· 
le komünistlerin 15 müstenkif re) ine 
kar§ı 24 rey ile radikal - sosyalistlerin 
hUkCımete itimat beynn eden takrirle
rini kabul etmiştir. 

Takrir mucibince aşağıdaki hususat 
hakkında hü~C.mete itimat edilmekte· 
tedir: 

1 - Memur maa~larınrn ı&lihı. 

2 - İhtiyar işçilere tekaküt maafı 

bilğlanması, 

3 - Aile tahsisatının zirac.tç:lara da 
te9mili, 

4 - Zirıt f ellketlerc yardım. 
Dıtlıdier, bu ısl4hatm 10 milyar 

franga baliC olıcıiını beyan etmiıtir. 
Baıvclril cncUmen uasına hitap ede~ 
rek dcmiıtlr ki: 

''Göılerini bize çcvirmlt olı:n Avru
payı blr demaaoji numunesi oluraanız, 
ıiıe karıı bir m•Uttefik ve dott ... ıfatile 
barolcet edeceğime ıöı veremem. 

''Biılm her 9eydcn evvel ku·1Vctli bir 
orduya ve •aJlaım bir maliyeye lhtly•· 
c:ımıı vardır. Avrupanın hali hazırda
ki variyetini unutmamanız lazımdır.,. 

Napoli Kralı Ermeni imiş! 
Almırıcı "Doyçe Algemanyne.. ga· 

zctesinde çıkan bir yazıda, Napoli kra
lı joachim Murat'ın Frınıız değil, Er
meni olduğu ileri ıürülmoktcdir. 

Gümrük Başmüdürü 
Ankaradan Döndü 

Bir mtiddet evvel Ankara) a gitmİ1 
olan İstanbul gUmrükleri başmüdürü 

bay Mustafa Nuri diln şehrimize dön• 
mUştilr 

Ray Mustafa Nuri Vek~lete, istan· 
bul gümrüklerinin 938 yılı bütçe ve 
kadrosu hakkında izıthat ve ma!U· 
mat vermiş, ayrıca Derince gürn
rüklerindc yaptı~ı tetkikler etrafında 
hazırladığı raporu da ar.zetmiştir. 

--<>--

Tenzilatlı Bilet Kaçakçılığı 
Yapanlar mı Var 

Devlet dPmi~·olları. Anadoluda teın 
ail verecek tiyatro gruplarına yllırlc 
75 ten~ilA.tla bilet \'ermekf edir. Bazı 

kimseleri, uydurroa hüviyetlerle \'e ti
yat.roculukla hio alakalar1 olmadıkla· 
rı halde bu tenzilatlı 'bll,.tll}l'lc -Ana.
doluya sevkeden bir kaç kişi hşkkın
da takibfıtn .e~ıla.nmı;tır. 

Turfanda Karpuz 
Her sene turfanda karpuz Tem· 

mu.ada gelirdi. Bu sene bir ay ewel 
gelmiştir. 

lki parti olarak Halaydan gelen 
karpuzlar halde iyi bir fiyatla satıl

mıst1r. 

Yazıya göre ''kralın asıl iımi Ovakim 
Muratyarı., dır. 1777 de, Karadaiın bir 
villyeti olan Suşakta doğmu~tur Genç r 
yaşında Macar olan babası ile beraber 
evvell Almanyaya &onrıı Fransayı git
miştir. 

KURUN-, 

Franaada Cizvitlerin mc.ktebinde oku
mut ve orada, 16 yatında iken, kendi
sine Joachim Murat ismi verilmiştir. 

Bundan eonra, Fransıı ordusuna &ir· 
miş ve bir iki senı tonra ıeneral olmuı· 
tur.,, 

Aylık 

1 ıylılr 

ı aylık 
Yıllık 

'1ttıı/fl.tl ,,, ,,,,, 
it!> 
~110 

'7~ 
900 

lltmltktı 

dı11nda 

t5:ı l\rt. 
•2~ • 
8:10 • 

1600 • 

l'arthj)lllllt:ıı naı1<1111 Hlrtılı lçın uda 
.Jtııı kurut ılü~uliir. Pusta birlillne ıır. 
ııııyen yerlere ıyd11 yetmiş beşer kuru~ 
1.nııı rııeıl t lır. 

Abone ıuıydıııı blldıren mektup n 
lelıırııf üerelınl, ıhune paruının poı;tıı 

HY• bımkı ile yollanıı flcretını lıiare 

kendı Oıerine alır. 

Tılrkluıııln her poııo nıuıt.ıinll• 

K.IJIWN'a abon• unıılıt. 

Adrea deAışlirıne iirr .. 11 'l!ı kuruştur . 

1 

Ma!Umdur ki, Jcachim Murat Napol~ 
yonun eniştesi ve Karolin Bonapartın 
lcocaaıdır. Napolyon zamanında 1808 
den 1815 e kadar Napoli kra1l•ğt etmi~
tir. 1815 de tahtını terke mecbur edil
mif, o raman kendisi harple, tahtım 

tekrar eline geçirmeye çalışmıştır. Fa
kat bü mücadele esnasında esir olmuş 
ve kurıuna ıdiıilcrek <SldUrülmilştür. L ______ _ 

----·' Dünkü Hava, 
Havı Yurdun Karadeni:ı kıyılarında Ye 

q~men de Orta Ann\toluda hulutlu Ye 
ıııenil yağışlı, dolu Ye cenubt Anadolu 
lılH&clerlnde açık, dl~cr bölgelerinde aı 
bulutlu ıeçmlş, rüııırıor umuml:retle şi
malt lıllklmelte, Trakya ve Egede kunct· 
liçe, diAer yerlerde orta kuvvelte esmiş
tir. 

Dlln tstanbulda hna kısmen bulutlu 
geçmiş, rOzııAr ~iman şarklden ıııanl)•ede 
7 _ O metre hııh esmlşlir. Saat 1' de ha
va tuyikl 782.1 milimetre idi. SDhunet en 
yüksek ~U ve en dütük 13.9 aantıırat 
kaydolun muştur. 

On beı yıl evvel bugün: 

Etçiler büyük bir ümitsizlik içinde 
çılgma döndUler. Yavere kırıı yumruk 
sallayarak haykırdılar: 

- YUda f. Cellat! Katil! .. 

1931 EulıiJllr.M Seldnik'te açılcın beynelmil6l panayırdaki Tiirk pat'1Jonunda te~hfr edilen Mat1mat Umum Alfülür
liit}U fotoğraf servisinfu /otoğraflleri panayır fü.ri heytıtincc fevlvaldde beğen !lmtş ııe Gramı pri:r:-Htıra Concoımı mU· 
kdf atı verilmiştir. 

Brezilyada mevkii iktidarda bulunarı 
hlJldınıetin icraatı taraf taraf halkı mem• 
nun edemedl(Jl tein bu ho,nutsu:lulun te
&lrl yüzünden memlekette büyük bir lhti
ldl çıkmı,tır. llılllalln ilk &af hasına vaki 
mQ,adematta !000 ki,t ölmi1ı. bir okadar 
<la mcrruh an,mü,ıür. 

lhlildl &üralle bütün memlekete :sira11el 
etmektedir, Binlerce kı:ıdın ve erkek birden kö- Bu mü.k4/ata ait madalya ve diploma mezkür Umum Miidür1ii1Je gelm~tir. 



Resimli olacak konferanslarda Türk as:<erJiğinin 
üstünlüğü anlatılacak 

Otuz köy mek
tebi yapıllyor 

\'erleri tesblt edlldl 
Viliyet hududu içinde yeniden otuz 

köy mektebi yapılacaktır. Bunların 

yerleri ıudur: 

Silivride: Bekirli ve SinekU, Beyce
ğiz, Sayalar, Eyüp~: Çittalan, Kısır 
Mandıra.. ~e: Bahgeköy, Kar
tal<!&: Yeni Kariye. YaJovada: Elma
lı, KJrulı, TqköprU. 

Beykoma: Ali Bahadır. Eaenceli, 
Mucurlu, Paşa Mandıra, Huanpmar, 
Bakırköyde: Yeni Bostan, Çatalcada: 
Kmlca Sivu, Şilede: Hlciy KlimUr
lUk. Gökgablı, Alacaköy, Haçılh. 

Maarif mtıf ettlşi, tzzet, mimar Şem-
1ettln, doktor Enver bu mekteplerbı 
temelatma meruhninl yapmaktadır
lar. 

Bu heyet Bakırköy, Siliwl, Yalova 
kazalarını ı dolaşmış. oradaki mektep 
binalannnı temelini atmı~rr. Heyet 
bugün de Şileye Ridecektlr. 

Poli•te: 
Sinernaya Parası~ Gimtek 

1.teyen Sarhoı 



~f.fA8l:~.EJıNLAVEır::~Si~ , 
~~~-2'~~-~ 
20,000 kişi yolda? 

"Yetmez mi? Sizin ellnlzde de 18,000 kişi
lik bir kuvvet var, topyektln ss~ooo kişilik 

bir &$kert kuvvet .. .,,. 
Tarih 5 Niaan 1916!1 .•• Irak, 

Kütülammare,, dört'bir taraf,· 
blınaltıcs derecede aıcak. Kıl· 

tiilammaredeki beyaz cepheli 
bir 'binada, makamında oturan 
BU.yük Britanyanın Irak cephe
ai ordu ba§kumandanı general 
Tatmaend; Kahireden hava yo
luyıa ge'lfm lngiZiz tayı1are Bin· 
bafıas HorliMon'UJ görüşüyor. 

Bir aralık föyle diyor: 
- Sizi temin ederim, ki Bü

yük Britanya, burada muha8a· 
m edilen orduauna takviye e-
4ici kuvvet göndermekte bu 
kadar gecikmesinin mrarlı te
airitti,, aeneleroe hwedecek, 
aonradan bu kadar gecikmesin· 
(len dolays pipı.anlık duyacak .• 
fakat; .... Artık o zaman ~iş
ten geçmif bulunacaktır! 1 ..• 

Tayyare binbaşmı, bu sözlere karşı 
IÖ~ diyor: 
~.Ne kadar milekül bir vaziyet i

teriSinde bulunduğunuzu tamamile 
anlıyorum. Vaziyetinizin bütün güçlil
fllnü kavrıyorum. Gerek Lordrada 
gerek Kahirede bulunanlar, bu vaziye~ 

~barıcışıdırlar, ne de bigi.nesi ! 
!iadem ki öyledir ... 

1 
- Milsaadenizi rica ederim gene-

ral' , 

:ıVll.SeDd, Qmuz silkti ve sustu· 
tayyare .binbqısı devam etti: ' 

Lıonclı'a ve Kahire, vaziyetinizde
kl zorluğu, tamamile ihata etmiŞ bu· 
luıımaktadır ve bu itibarladır, ki si7.e 
a.reı beslenen takdir ve .. itimat tah· 
miniııizden kat kat fazladır. Ve bu 
..takdiri& itimadın, gUn geçtikçe arttı· 
ima da emin olunuz, muhterem gene
ral ! 

TaWR!ld, bu sözler üzerine şöyle 
"8cli: 1 

- Gilzel ! Tekrar tefekkür ederim. 
~ kvecciih, 1aeni .elbette mütehassis 
eclv. Ancak, buna yakın şeyleri gali
ba cı.DJJn de söylemiştiniz! Ben, size 
!bundan .aonra daha başka şeyler söy
liyerek,nıukavemete devam edebilmek 
lljim için kuvvete ihtiyacım bulundu
P.llfl iıtarel etmiştim; mevcut olan 
~~ı:andıkça yıpranan muhasarada
~~VVE:ti tazeliyecek yeni kuvvete! 
~ız .bu ~u.sta bir şey demiyor, gene 
~ t.ekrarla iktifaediyorsu
nuz, muhterem binbaşı! 

9-!neralm bu sözü karşısmdan, bin· 
-ı: 

-r Tamaınile söylemekliğine mU-

kil ederek; askeri vaziyet harita Uz.e.. 
rinde uzun uzadıya, inceden inceye 
gömen geçirilerek, fikirler teati olun
muştur. 

İrak cephesi başkumandanı, yorgun 
bir tebessümle, sordu: 

- Netice?. Neye karar verildi? Ba
na ondan bahsediniz! Hem de biran 
evvel; rica ederim! 

Tayyare binbaşısı, generale müjde
ledi: 

- Size kuvvet gönderilmesi karar
laştırıldı! 

- Peki, hani ya? Nerede? 
- Yola çıkmışlardır; hem de çok-

tan! Kiti derecede bir kuvvet; Hintli 
ve Britanyalı askerlerden müteşekkil 
20,000 kişilik bir kuvvet! Yetmez mi? 
Sizin eliniule de 13,000 kişilik bir kuv 
vet var; topyekun 33,000 kişilik bir 
askeri kuvvet, mühim bir kuvvettir! 

Tavnsend, masa yanında, tavrını 
değiştirmeden: 

- Evet; dedi: mühim bir kuvvet
tir, fakat 20,000 kişi 13,000 kişiye il
tihak edince 33,000 kişilik bir kuvvet 
olur! Harita üzerinde tetkik, kağıt ü
zerinde karar ..•• 

Binbaşı, tekrar tasrih etti: 
- Yola çıkarılmışlardır; hem de 

çoktan beri! 
- O halde neden daha gelmediler? 

Aylar var, ki burada muhasaradayım 
ve bu malfundu, dolayısile çoktan yo
la çıkarılmış olan askerler, çoktan bu 
rada bulunmalıydılar! Bulunmaları 
gerekti! 
Muhatabı, esefle başını salladı: 
- Haklısınız; gerekti! Bu kuvvet, 

İran yoluyla buraya yollanmıştı. ee. 
nubi lrandan geçerek, KfltUlammare
ye varacak, muhasara hattını yara.. 
cak, siz içeriden, onlar dıp.ndan bu
rasını muhasaradan klırtarmak iüere 
çarpışacaktı! Lakin ...•..• 

'i'ılvnsend, susup dalgınlaşan binba
eıya bakıyordu: 

Tayyare Piyangosunun dünkü keşidesinde 
kazanan numarala~ 

Listede kazanan numaraların ikramiyelerini Eminönünde 

1ekkollu Cemal gişesi derhal ödeyecektir. 
NO. LlRA NO. LiRA NO. LiRA NO. LiRA NO. LiRA NO. LlBAJNO. ~ 

20 30 596 200 648 30 470 200 235 200 643 30 716 

46 30 649 30 688 30 529 30 321 30 677 30 891 ıo • JO 
66 50 677 60 864 30 535 50 363 60 724 100 953 • 181 80 691 30 911 30 679 30 455 30 989 200 982 ıo 

310 500 697 600 12085 60 583 60 627 50 30067 60 36018 ıo 

375 30 721 50 154 30 745 30 719 30 124 30 28 ıo 

558 30 790 30 429 50 845 30 846 30 141 30 91 ıo 

646 30 863 30 517 30 920 60 882 30 268 30 319 ıo 

820 200 860 30 541 30 998 30 951 100 552 50 34 
., 

889 30 853 30 617 30 18038 30 25036 30 561 30 346 ıo 

906 30 860 30 657 30 59 60 96 50 691 30 '27 ıo 

971 30 865 30 681 30 64 30 151 30 709 30 685 ıo 

985 50 952 50 744 30 313 50 152 30 711 30 802 1 

1106 50 980 60 841 30 426 30 345 30 757 60 3701( 6 

222 30 6076 30 857 30 717 50 504 30[31147 30 43 ' s 
407 50 154 30 13033 30 426 30 531 30 317 50 128 ıoo 

462 100 269 2001 
42 30 717 60 717 50 388 100 345 so 

458 30 299 50 97 50 800 30 848 30 432 30 414 ıo 

650 30 533 50 174 50 874 60 849 50 500 100 441 
., 

649 30 731 2001 194 50 895 30 950 30 553 50 4H , 
., 

650 100 755 30 219 50 19153 30 26000 50 611 30 638 
., 

796 100 894 50 3R!l :rn 283 30, 15 30 728 30 646 ~ &O 

K67 60 912 30 406 50 319 30 1 57 30 803 60 671 ıooc 

935 30 960 100 442 100 447 30
1 75 30 829 30 767 so 

988 100 7059 30 40 30 471 30 309 30 867 60 766 ıo 

2207 30 90 30 584 30 504 30 489 30 911 30 798 ao 
342 30 92 60 593 30 560 30 ö03 60 926 10000 840 &O 

448 30 169 30 626 50 677 50 5?7 30 980 30 847 so 
616 60 158 30 682 60 696 60 550 30 984 50 919 so 
631 100 184 30 749 200 720 30 664 30 32006 100 956· ıo 

753 200 371 100 932 30 815 50 684 30 70 30 38085 60 

3024 30 517 30 14005 30 866 30 989 30 149 50 88 ıo 

36 30 578 100 143 50 895 30 27134 30 252 45000 223 ıo 

176 50 618 • 60 2~ 50 925 50 153 30 236 30 235 6 

257 30' 706 50 331 30 982 30 222 30 277 30 432 ıoo 

302 30 808 30 356 50 20027 36 239 30 488 30 455 so 
336 30 8061 50 540 30 133 50 370 30 628 30 620 6 

364 30 87 30 628 50 285 100 377 30 639 60 623 8 

420 60 94 30 764 50 333 30 476 60 655 30 628 &O 

428 60 154 30 815 200 342 60 460 60 934 30 660 so 
435 50 300 60 819 30 415 50 578 30 961 30 671 60 

480 30 512 30 903 30 486 50 608 30 975 30 770 &O 

492 200 641 30 933 50 707 50 617 30 33295 50 879 50 

494 30 9082 30 15012 50 764 30 771 30 342 30 39003 ıo 

738 
501 

178 30 39 200 21040 30 865 50 364 30 161 8 

810 60 207 50 156 100 114 30 890 30 412 100 157 8 

998 30 
274 50 198 30 249 12000 971 30 484 30 415 so 

986 30 
317 30 323 30 278 50 28105 30 699 100 590 60 

998 30 
576 50 599 30 324 60 221; 60 701 30 700 6 

4059 
621 100 616 500 G22 500 270 50 738 30 712 s 

30 877 50 675 50 618 60 298 60 809 60 793 60 
127 30 1011)8 50 715 50 670 100 303 30 34007 30 817 3 
ıu 50 219 -&-e .,., 60 eııa 210 ıg 9.3 ~00 838 ., 
194 30 320 30 ~41 :rn 818 50 .;1ı :?11 50 ~'!::S ' 275 60 365 50 ~50 30 !f60 30 74 30 228 30 918 

,. 
6 

4294 50 4%2 30 915 30 851 30 752 30 316 30 
308 30 468 50 933 l>O 22027 100 ~78 30 345 30 
320 200 482 30 16146 50 107 30 ~9'i 30 360 30 
481 50 503 50 1811 30 126 200 9:) 1 50 510 200 
487 200 1>56 200 207 100 227 30 !167 60 504 50 
Ei76 r,o 620 30 232 ıon 311 30 29086 50 506 30 
591 50 7116 50 235 30 332 50 174 50 672 50 
670 200 ~·.1 30 409 50 388 100 201 30 686 30 
844 50 903 100 n20 lln 640 50 292 200 777 30 
R!'14 200 930 50 610 30 834 50 296 50 799 30 
938 50 11045 50 728 30 969 200 300 50 907 ıon 

5009 50 20:> 50 736 30 23071 50 319 30 35081 30 
113 30 202 2nn 832 200 291 30 !HiO 30 104 50 
162 30 3fl3 30 849 50 420 50 397 30 173 30 
206 501 436 50 996 1on 775 50 402 30 362 fiO 
305 30 436 30 17215 30 961 200 444 50 424 1000 
444 500 460 100 231 30 994 50 478 30 642 100 
4R3 100 549 50 298 30124193 o O 484 50 R80 30 
487 50 608 30 403 50 202 200 601 50 682 50 

• ...a. ederseniz; dedi; dediklerimi tek 
rar1't iktifa etmediğimi göreceksiniz! 

Taynsend, masaya dayandı, çizmeli 
~ Ustüste getirerek, dirsek· 
lerüıi göğsünde kavuşturdu; ve gü
Jfh~aedi: 

- Lakin E, sonra? Neden sustu
nuz?.. Söyleyip bitiriniz!.. Bu kadarı 
da benim kulaklarım için yeni bir şey 
değil doğrusu! Haftalardanberi işitti
ğim şeydir! Kutillammareye yardım 
g:leceği, gelmek üzere olduğu müjde
sı, kuvvet gözükmeden haftalarca ev
vel aksetti buraya; lakin, aksi, boş· 
luklarda çınladı ve çınlamakta; daha 
hali. bir aksisada ile avunmaktayız! 
~in? .. E, sonra? Sonrası yok! Hep 
böyl~! ~e kadar dedindi? Britanyalı 
ve Hıntlı 20,000 kişi! Mükemmel! Bu
rad~Jd vaziyetimizi mükemmelleştir
mege bol bol yetecek geniş ölçüde bir 
ordu bu! Fakat, burada görünmek ear 

ti~~~eral Tavnsend, kısa, sert akisli B U R D U R D A 
bır kahkaha attı: RADYo------1 

- Sizi dinliyorum! 
Tanare binbqıaı, sesinde derin 

lıfJrmet ifade eden bir tonla, sözlerine 
töyle-devam etti: 

- Bil4lğime göre, Harbiye Nazın 
olan Lord Cenapları ve bütün başka 
makamlar, sizin buradaki kahramanca 
~Ui&vemetinizllı ehemmiyetini de 
mildrildirler. Burada gösterdiğiniz 
~amanca mukavemetin, ıırf kahra 
manca bir hareket olarak askerlik ta
rfhl llyfalarma geçmelle kalacağmı 
dilfUnüycrlar da bunun devamınm ve 
devam etmemesinin ne gibi neticeler 
doğUraeafmı dUlilnmüyorlar değil! 
BUnun ehemmi_yetini tam tümuliyle 
gözleri önünde tuttuklanndan şüphe 
etmeyiniL Sizin demin işaret ettiğiniz 
gibi, KQtillamınare dayanmalıdır; da· 
yanama•, bu, prkta, hiç değilse 
limdiki llalde !terenin zafiyetine 
alimet ayı , bizim vaziyetimizi 
Al'llm~ ağratabilir; geçici de olsa! 
Ve bu itibarla, alAkadar ve sallhiyet
taı! makamlar, sizi burada bakıyye 
~e tek başına. yardımsız bı. 
rakmak gibi bir ihmalde de bulunmu· 
JIQliar,. Burumı takviye etmek husu
au BtlyOk Brftanya harp erklnı Mec
lilllnde aaatıeree müzakere mevzuu tet 

- Neden gelmiyorlar? Niçin gö-
rünmediler daha? Onları gelmekten G Ü z e 1 bir s e r g i 
meneden kim? Engel nedir'! Evet; Mi 

ii:=,=== Programı ===-=-
- 12 llaziran 938 PAZAR -

Olle Neşriyatı: Saat 12,30 PlAkla Tllr• 
musikisi. 12,50 Havadis. 13,05 PJAJda Tnri' 
musikisi. 13,30 Muhtelif plAk neıriyaU. ı4 
Son. 

ni olan kim? 

- Arka.!ı 'Vm'dtr -

Dük Şirketinin Y apbracağı 
Yol 

lstinye dok şirketinin mukavelesi
ne göre, fabrika arkasmclan Tokmak 
burnuna kadar olan sahildeki yolu u
f alt yapması llzmıdı. 

Şirket ·bunu yapmamıştır. Belediye, 
Bebek - lstinye yolunun ihalesi esna· 
smda bu taahhüdün yerine getirilme
diğini görmüştür. 

Tesisatı hilkfunetçe satmalman bu 
§irketten, bu taahhüdün mukabili o
lan 48 bin lira istenecek, eğer verme~ 
se İl mahkemeye intikal edecektir. 

Fatih Ortaokulunda 
Sergi 

Fatih orta okulunda çocukların bir 
yıllık yazı faaliyetini gösteren bir ıer
gi açılmııtır. Sergiyi hazırlayan Türk
çe öfretmeni bay Celil Alnigenlt ser
gide bilha11a talebenin ıene baımdan 
ıene sonuna kadar yazıda •öıterdiği 

ilerlemenin canlı bir surette tethirine 
dikkat etmiıtir. Serginin çok muvaffa· 
kiyet kazanacaiı muhakkaktır. · 

1MBnl8imde buZunan ilbay ve halktan bir grup •• • 

Akşam Neşriyatı: Saat 18,30 Pllkla daııl 
musikisi. 19,15 Konferans: Prof. Salih )10-
rat (Rıtdyo dersleri). 20 Grenviç rasatld"' 
nesindt'n naklen saat ayan. 20,02 Nihal .
arkadaşları tarafından Türk musikisi ~ 
halk şarkıl:m. 20,45 Hava raponı. 20.4 ı 
Omer Rıza tarafından aral>(a slJyleT. ' 
Klasik Türk mmdklsi: Nuri Halil ve arkr 
daşları tarafından. 21,45 ORKESTRA::; 
'Moret: Marş. 2 - Strauss: Tu Vtyen }.tlJ 
3 - Azzunl: Melodi. 4 - Aylenberı: t. 
mnlbah. 5 - Stolz: Marşen der Y'IP11 

22,15 Alııns haberleri. 22,30 Pllkla sol°; 
lar, opeT& ve operet partalan. 22,50 So 
haberler ve ertesi IJilnOn pro,raoıı. 
23 Son. --
-------------------------~ 
,------~ 

Alemdar Sineması 

iKi FiLM 

Burdur, (Hususi) - 8 Haziran Çarşamba günü saat 17,30 da merkez okul

ları sergisi merasimle açıldı. Bütün merkez okulları ile köy okullarının talebe 
işleri Gazl okulunda kenc:ileri için ayrılmış bir odada tasnif edilmiş bulunuyor

du. 

Merasime lıtiklil m&l'file başlandı; KWtUr direktörU sergi hakkında bUzel 1 - Romeo Jülyet 2 - Lw··· •• Su""tçu··, Bo'--~r 
bir söylev verdi; ve llbay kordellyı kesti. • \ı•·---------aau--~ 
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Korku Yatağı 
Yazan: Edgar Vallas Çeviren; H. M. 

No. 9 ---------· 
- Evet. Benim adım Mis Margrit! \ 
Olga: "Teşerrüf ettik,, manasına 

gelen bir baş eğmeden sonra: 
- Benim adımı her halde biliyor 

ıunuz değil mi? 
Olga ... Olga Keru .. Burada canınız 

sıkılmıyacak mı? 
Margrit, gülümsiyerek cevap ver

di: 
- Hiç zannetmiyorum. Çok güzel 

bir yer ... 
Olga, bu söz üzerine etrafındaki 

nıanzaraya şöyle alıcı gözile bir baktı. 
- Evet ... Güzelliğine güzel, dedi. 

Fakat bir kaç sene ayni şeyi görünce 
insan güzellikten de bıkıyor. 

Margrit, şimdi hayret içinde dinli
yordu. Sordu: 

- Uzun zamandanberi burada mısı
nız? 

- Ben, çocukluğumdanberi burada 
yaşarım, diyebilirim. Bunu size ihti
yar Conun söylediğini sanıyordum. 

ÇünkU öyl.:: bir dedikoducudur ki ... 
- Co da kim? .. 
- Canım arabacı Co .. Hani sizi bu-

raya getiren adam. Co, hem arabacı, 
hem haber toplayıcı, hem de haber ya
yıcıdır. 

Olga bundan sonra, bir müddet dü
§Ünceli gözlerle otele baktı ve: 

- Buranın asıl adı ne olduğunu bi
liyor musunuz?. 

- Hayır. 

- Buraya ''Göz yaşları evi,, denir-
di. 

- Neden acaba. 
Olga, güzel omuzlarını silkerek: 
- Kimbilir, dedi. Her halde bir ef-

' sanesi olacak ... lçerdeki zindanları bir 
görmelisiniz. .• 

- Yok canım. Burada zindan var 
nıı? 

Eğer zindanları, zindan duvarların
daki zincirleri ve halkaları ve çıplak 
ayakların aşındırdığı taş döşemeleri 

görürseniz, buraya niçin göz yaşları 
evi •• dandijini belld tahmin ederaiııiz. 

Margrit, bu sözler üzerine yeniden 
otele 'baktı. Otelin arkasında güneş 

batıyordu. Kırmızı gün ışıklarının ö
nünde şimdi kapkaranlık yükselen bi
na, Margrite de meşum bir yığın ha
linde görünüyordu. 

- Of, dedi. Hiç hoşuma gitmiyor, 
Vücudundan bir ürperme geçti. 

Olga gülüyordu. 
- Hele bir uçurumları görseniz. .. 

dedi. 
Sonra birlikte uçurumun kenarına 

gittiler. Duvara dirseklerile dayana
rak bir çe)'Tek saat kadar derin karan 
lıklara bakarak durdular. 

Olga anlatıyordu. 

Siice bu uçurumun etrafını deniz
den yana kayıkla dolaşıp görmelisiniz. 
Arı peteği gibi çepçevre mağaralarla 
doludur. Hele bunlardan bir tanesi de 
nizle oteli birbirine bağlar. Otelin al
tından girdiğiniz zaman, oradan çıkar 
smız. Ve bittabi bunu, deniz yüksel
mediği zamanlar yapabilirsiniz ... Da· 
ver, acaba bu mağaralar hakkında 

da bir kitap yazmıyor mu? Meşhur 

kitaplar muharriri Daver! 

Bu sözleri söylerken, Olganın sesin
de, bir istihza vardı. Margrit bu ince 
noktayı seziyordu. Uçurumun dibinde 
gördüğü ve mağaralardan birine doğ· 
ru girdaplar yaparak sokulan bir su 
büküntilsünü göstererek: 

- Her halde, mağaranın ağzı bu
rası, dedi. 

- Evet ... Fakat deniz yükseldiği 

zaman bütün oralar su altında kalır. 
Ve bu hareketi göremezsiniz. 

Olga bundan rnnra birdenbire dö
nerek, Margritten sordu: 

- Yüzme havuzunu gördünüz mu? 
- Hayır. 

Birlikte yürüdüler. Az ileride, 
fundalıklar arasında, içerisi mavi çi
ni döşeli temiz ve güzel bir havuz 
gördüler. Olga: 

- Bu havuzu benden başka kimse 
kullanmaz, dedi. 

o:~a, Daver'den bahsederken, dai
ma istihkar edici bir tavır takmıyor, 
otelin diğer müşterileri hakında da 
ayni duyguyu gösteriyordu. 

Otele yaklaştıkları sırada: 

- Heu sızin yerinizde olsam, Da
ver'le fazla konuşmam, dedi. Bırakın 
o konuşsun ... O, kendisi konuşmaktan 
hoşlanır. 

MaFgrit ı;ıaşkınlık ve düşünce için
de: 

- Ne demek istiyorsunuz, diye sor 
du. 

Fakat o dakikada Olga, ona "Alla
haısmarladık,, bile demeksizin, yanın 
dan ayrılmış, ileride, onların ikisini 
de, dişleri arasında bir yaprak siga
rası olduğu halde seyredip duran Al
bay'a doğru ilerlemeğe başlamıştı. 

GôZ Y AŞIJARI EV/ 
.Margrit, o gece yatağa girmeden 

önce soyunurken, bu ismi hatırladı. 
\'e kendisine gayet hakim bir kız ol
maklığına rağmen, vücudunu bir tit· 
reme yokladı. 

v 
Gece, sabaha karşı saat üç! ... Benet 

sokağının başında nokta duran üni
formalı zaLıta memuru, polis hafiye
si Rider'in sarı ışık yanan penceresin
den başka bütün evlerin gece istira
hatine dalmış olduğunu ve herkesin 
uyuduğunu görüyor. 

Gece okadar sessiz ki, en ufak bir 
tıkırdı bile işitiliyor. Nitekim, bir a
nahtarın bir kilit içersinde döndüğü
nü duyar duymaz, hemen arkasında 

bir kapı açılacağını zannederek oraya 
döndü. Fakat hayır... beş ev öteden 
bir kapı açıldı. Ve bir kadın belirdi. 
Bu kadın: 

- Polis! diye hafifçe seslendi. 
Polis memuru, hızlı adımlarla ona 

doğru yürüdü. Ve sordu: 
- Hayırola, ne var? 
- Bilmiyorum, dedi. Evde yalnı· 

zım .. Ve bir gürültü işittim gibi geldi. 
• Kadın, her iki üç kelimede bir ne

fes alıyordu. Belli ki korkuyordu. 
- Evinizde hizmetçi yok mu? 
Polis memuru da biraz hayrete düş

müştü, Kadın: 

- Hayır, diyordu. Bu gece, gece 
yansında Partısten getdlm."Btl eYt ~ 

lece döşeli olarak almıştık. Ev için 
angaje edilmiş olan hizmetçiler de 
her halde benim geldiğim tarihi unut
muş olacaklar ki. meydanda görünme· 
diler. Ben Misis Granvil Fornes'im. 

(Devamı yann) 

Şiddetli bir zel
zele hissedi 4di 

İstanbul rasathanesinden bi)diril-
miştir: . 

10·6-938 cuma günü saat 12 yi 5 da
kika 42 saniye geçe şiddetli bir zelzele 
kaydedilmiştir. 

Merkez üstünün Istanbuldan 8700 
kilometre mesafede olduğu tahmin edil 
mektedir. 

Brüksel 11 (A.A.) - Saat 11,58 ıcle 
şiddeli bir zelzele hissedilmiştir. Sis
mograf aletleri zelzelenin şiddetinden 
kullanılamayacak hale gelmiştir. Belçi
kada birçok duvarlar ve ocaklar yıkıl
mıştır. 

L~ndra 11 (A.A.) - Londrada 
V eıt - Bronviç rasathanesi saat 11,09 
'<la bir zelzele kaydetmiştir. 

Rasathane neşrettiği bir tebliğde, 

bu zelzeleyi ''in.giliz adalarında şiddet
li zelzele .. Merkez üstü rasathaneden 
200 mil uzakta,, diye kaydetmiştir. Sal 
lantı, Londranın Volviç mahallesinde 
sarahaten hissedilmiştir. Tersanenin 
önünde duran otomobiller mahsus de
recede kımıldamışlar ve sıralandıkları 

kaldırıma yaklaşmışlardır. 

Parla. 11 (A.A.) - Sen - Mor ra
sathanesi. l.iğle tizerl, on dakika ka
dar süren şiddetli bir zelzele kaydet
miştir. Zelzele "Lit" Rube ve Tur
kuan'da da hlssedlJmiştir. 

Turkuancla panik hasıl olmuş, 

birçok evlerde insanlar sarsıntıdan 
yere dUşmüş ve bazı kimseler yara
lanmıştır. 

Ruhcde hC'rkes, ICPndlsiııl havaya 
doğru fırlatıyor gibi hissetmiştir. 

Brüksel, 11 (A.A.) - Butün sahil 
hoyunca, ezcümle Astanda şiddc>lll 

bir zelz!'!l~ hlsseıllln iştir, nrnj'de d(• 

sarsıntı şlddetll olrıınştıır. Halk, he
yecana dUşmUş ve e,·Jer çatlamıştır. 

Manastırdan kovulan kız Ay altı saniye 
geç -kaldı 

HAdlse ali mi erce 
tetkik ediliyor 

Artist olmak hevesinde ! 
Ay geç kalmış ! 
Bunun farkına her halde ay aydın

lığında gezmeğe çıkan aşıklar varma
mışlardır. Bunu size, Grinviç rasatha· 
nesi müdürü meşhur İngiliz filimi 
Spenscr Cons haber veriyor. 

Ay bugünlerde yolunda biraz gecik
miş ve bizi görmeğe 6 saniye geç gel
miştir ... 

Bunun sebebi ne? Acaba gençlik he 
vcsine kapılıp bir yerde eğlenceye mi 
daldı yoksa bilakis ihtiyarlıktan do
layı yavaş yavaş mı yürümeğe başla

dı! 

Buna bir aşk macerası da denebilir. 
Çünkü onun geçtiği yollarda, bizim 
ak saçlı dünya anamızdan çok daha 
güzel yıldızlar var. Mesela venüs. 

Sakın Aydede Venlisün cazibesine 
kapılmış olmasın! Belki. 

Ay dededen böyle bir şey ümit edi· 
lir mi? Diyeceksiniz. Fakat hatırlata· 
Iım ki, bu hadisenin farkına biz bu
gün varıyoruz ama, en aşağı yüz mil
yonlarca sene evvel olmu5tur. Her 
halde o zaman ay henüz gençti... 

Hakikaten, ayın ziyası bize yüz 
milvonlarca sene sonra geldiği ıçın, 

blz onun geç kaldığını bugün farke· 
diyoruz. Halbuki ayın bu 6 saniyelik 
gecikmesi o kadar eski bir tarihte ol
muştur ..• 

I 

Bu garib hadi
se lngilterede ol
muştur. Kızın ko. 
ğulduğu mektep 
bir manastırdır. 

Mirabel ismindeki 
kızın kabahati de 
bir müsamerede 
bedii raksetmesi 
ve bunun için bir 
az çıplak bir kıya
fette sahneye çık. 
masıdır. 

Mirabel Müller, 
dini tedrisat ya -
pan ve bir manas
tıra bağlı bir mek_ 
tepte okumakta
dır. 18 yaşlarında, 

-.:. • ...ı güzel bir kızdır. 
Kızın annesi, çocuk küçük yaştayken 
ölmüş ve ölürken kocasına: 

- Evladımı manastıra yazdır, ora. 
da okusun, bUyüsün, diye vasiyette bu 
lunmuştur. 

Mirabel'in babası beden terbiyesi 
muallimidir. Kızını bir sporcu olarak 
yetiştirmek hevesindedir. Fakat, çok 
sevdiği karısının vasiyetine riayet e. 
diyor ve Mirabel'i manastıra yazdın-
yor. 

İşaretler: 

Bununla beraber, kızını, mümkün 
olduğu nispette, yine kendisinin iste
diği gibi yetiştirmeye çalışıyor. Mi. 
rabel, tatil günlerinde, baba.sının yanı· 
na geldiği zaman, Mister MilllePJ kt. 
zına beden hareketleri, bedit takuslar 
öğretmektedir. Kızın vücudu, bu id • 
man ve hareketlerle gayet endamlı ve 
sağlam olarak inkişaf etmiştir. 

Kızı, o müsameredeki role çıkaran 

da yine babasıdır. Bir hayır müesse
sesi tarafından tertib edilen bu mUsa. 
merede mister Muller oyunları tanzim 
vazifesini üzerine almı§tır. Temıil e· 
dilecek şarkılı ve danslı bir oyundaki 
rolü de kızına vermekten kendiıini 

menedemiyor. Mirabel'in de o sırada 

birkaç günlük izni vardır. Bu müddet 
zarfında babası kızına, oynıyacağı o • 
yunu öğretiyor. 

Müsamere gilnU Mita.bel, hakikaten 
rolüne yakışır bir tekilde sahneye çı· 
kıyar ve oyunda çok muvattak olu • 
yor. 

Ertesi gUn, Mirabel mektebe gitmek 
üzere hazırlanırken, babasına bir mek. 
tup geliyor. 

Mektup, manastır müdürlüğünden 

ve şu şekilde yazılmıştır: 
"Kızınız, mektebimiz ôdab w ddd

(Lütfen aa.yfays 9f"'irimz) 

Bununla beraber, bunun yıldız A
limlerince büyük ehemmiyeti var. 
Çüünkü onlar hesaplarını daima, bu 
rakamlara göre yaparlar. Ayın bu 6 
saniye gecikmesi hesaba katılmadığı 
için, gökyüzünde bundan sonra olacak 
yıldız seyahatleri hakkındaki hesap
lar altüst olmuş demektir ... 

Fakat, bir mesele daha var: 

Berber aynasının 
ardındaki düny~ 

Acaba geciken ay mı, yoksa bizim 
arz mı, Bunu bizim anlamamızın im
kanı yoktur. İkisi de hareket halinde 
olan iki şeyden hangisinin yavaşladı
ğını, onların farketmcsine imkan yok
tur ..• 

Şimdi alimler bu meseleyi tetkik 
etmekle meşguldürler. 

• 
Hikmet Feridun yeni dünyadan es· 

ki dünyaya iç tdenizlerden Okyanuslara 
geçti. Buzlu denizlerden aştı, İstiva 

boylarında dclaştı, gratsiyellerden 
çıkıp izbelere girdi. 

En ileri teknik ile en geri medeniyet 
· izleri ~ık.:&ünler .ızccirdi. .lklimle-

~~==---~~=~=:-::;::::=:::t";.~~.- rin, renklerin, ko ulann ve l:i.atırala-

1• z mı· r de rın izlerini hala gözlerinde muhafaza 
eden arkadaşımız iki noktayı daima 
memleketimizle mukayese ediyor. Mu-Sevd iğin j yara- kayese noktalarının biri başa. biri aya
ğa dairdir. Hikmet Feridun geı.!diği layan genç yerlerde başların fena traş edılişinden, 
ayakkablarının kötü boyanışından şi-

M u hakeme ye dUn kayetçidir. Bilhassa Almanya ve Ame· 
başlandı rikada berber ve boyacı ihtisasını 

kaybetmiş birer avare haline girmekte
dir. 1zmir 11 (Telefonla) - İzmirin tn

ciraltı plajında, kız muallim mektebi 
talebesinden 20 yaşında Senihayı bı-

çakla yaralayan kültür lisesi talebesin
den Kemalin ağır ceza mahkemesinde 
muhakemesine bugün başlanmıştır. 

Davacı mevkiindeki Seniha bugünkü 
muhakeme esnasında şöyle demiştir: 
- Kemal ile sevişiyorduk. Fakat anam 

babam beni ona vermiyorlardı. Teessür 
esnasında kendimi yaraladmı. Kemalin 
suçu yoktur.,, 

Kemal ide, plajda konyak içtiklerini 
bir aralık ayrılıp tekrar kızın yanına 
gittiği zaman onu yaralanmış bulduğu
nu söylemiştir. 

Bundan sonra, tahkikat evrakı okun
muştur. Buna göre, Kemal sevdiği kızın 
kendisile evlenmesine müsaade edilme
diğini öğrenince onu öldürmek kasti 
ile yaralamıştır. Bundan sonra yara
lıyı bir otomobile koyarak izmire ge
tirmiştir. Kemal kendisini polise teslim 
ederek~ 

''Ben Senihayı yaralaıdım., demişti. 
Senihanın yarası göğsünün sağ tara

fında bulunuyordu. 
Bugünkü muhakeme, gelmiyen şa

hitlerin getirilmesine karar verilerek 
talik edilmiştir. 

' 
Süvarilerimize Bin Lira • 

Verildi 
Halk partisi tarafından süvarilerimi

ze verileceğini yazdığl'Illız 1000 lira, 
Korgeneral Halis Bıyıktay tarafından 

verılmiştir. 

Yeni hayvan satın almak için Pari· 
se gitmiş bulunan ekip komutanı albay 
Cevdet Bilgisin ile Cevat Kula ve mii
tehassıs Totan ayın yirmisinden sonra 
Paristen hareket edeceklerdir. 

Berberin 'Ve kundura boyacısının biz
de henüz itibarda oluşu sebepsiz de-
ğildir. , 

Tekniğin fazla kesafet peyda ettiği 

yerlerde sürat, ve zaman mefhumu in
sanın kıyafetini, zevkini, ve mesleğini 
tayin eden en kuvvetli amildir. 

iş hayatına giren kadın saçlarını 

kesti. Çünkü sabahlan uyanan iş sahibi 
kadının uzun saçlarını taramaya, onları 
örmeğe, ve itinalı bir saç tuvaleti yap
masına imkan yoktur. Makas uzun. 
büklüm büklüm, örgülü saçların üstün· 
•den böylece bir silindir gibi geçti. 

Sürat, iş ycrfie koşa koşa giden ka
dının saçları gibi eteklerini de kısalt-
tı. 

Zamanın saniyelerle ölçüldüğü ve 
her saniyenin bir kıymet ifade ettiği 

yerlerde insanın tuvaleti, için sarfede· 
ceğı zaman hemen hemen sıfıra inmek
tedir. En kısa zaman.da en basit, en 
temiz bir tuvalet zaQıanmuzm istandard 
düstürlarmdan biridir. 

Berberde uzun uzadıya ayna karşı
sında saatleri harcamaya kimin zamanı 
vardır. 

Kibarlık boş zaman demektir. Boş 

zamanı çok elan insan eskiidenberi bir 
nevi aristokrat sayılır. Boş zamanı bir 
kısım insanlar bir oya gibi işlerler. Saç, 
baş, yüz, vücut ise tuvaletleri böylece 
günün mühim bir zamanını zapteder. 
Boyun bağına gösterilen aksülamel de 
boş zamana sahip olmamanın ne büyük 
hissesi vardır. Z<>'113n makinesi insanın 
zevkini, hissini. k•vafetini, ::endi ka
lıplarına göre döküyor. 

* • * 
B'zde, zamanın saniyesini dakika ile 

ölçülmesi henüz mutat değildir. ''Sa-

YAZAN: Sadri Ertem 
a4, de preaizyon aramak henils tehir· 
}erimizde bile itiyat halini almamııtır • 
Şehirlerin muhtelif kötelerirideld ıaat
ler daima birbirlerinden ya ileri, ya· 
but geridirler. Bu ilerilik gerilik bi· 
zi hiç de yadırgayan bir bata sayılmaz. 
Clin~i.Uıenüs dakikalar iaraf ediletbilir 
bir metadır. Nüfusunun yüzde altmıt 

ikisi mesleksiz olan bir memlekette 
berberin sayı11 karıııında bir ıaat otu
rarak traş olmak, yahut bir ıUnünü 

hamamda göbek taıınida ovunarak ıe
çirmek hiç de gayri tabit defildir. 

Boş zamanı iyi kullanmak için bir 
kısım sanatlar kendiliğinden inkipf 
etmiştir. Berberlik hamamcılık ıibi .• 

"Tizi reftar olanın payine dameıı 

dolaşır,, sözü henüz birçoklarmuzm 
rubunda rehavetin, hareketsizliğin tur
fanda lezzeti halinde kenldini hi11ettir
mektedir. 

Bizim hayatımızda yeralmIJ olan bir 
kısım meslekler bütün soaycteye naza
ran genişlemiş gayri tabii bir it bölil
münün sonunu iıaret eder. 

Kundura boyacılığı, hama~nn tür
lü, türlü işçileri bunlann arumdaclır. 
Kundura boyacılığı veya hamam biz. 
metleri arasında öyle bir it bölümü ha· 
sıl olmuştur ki, insan bu aynlığa hay· 
ret eder. Ayakkabı boyayacak kadar ih· 
tisas peyda eden, yahut insanın ayatı
na soğuk su dökecek derecede aynlan 
işe bakınca, akla büyük ihtiaa1& uhip 
mühendisler, büyük ihtisasın birbirin
den ayırdığı bir sürü it uhipleri ıelir. 
Halbuki mühendisle mimarın budutiu 
bizim aramızda yüzde yüz ayrılmıt de
ğilidir. Tababetin hurda teferruatı bu 
aşağı seviyedeki iş bölümüne nazaran 
çok geridir. 

Bu acaip bir manzaradır. Sebebi ne
dir? 

Sebebini 19 uncu asrın Türkiye ve 
Avrupa münasebetlerime aramalıdır. 

19 uncu asırda fabrikanın Anadolu
daki fütuhatı köylerden ve tehirlerden 
bir sürü insanı büyük şehirlere ıevk
etmiştir. Şehirlere akın Osmanlı impa
ratorluğunun sen yüz senesinin karak
teristik hadiselerinden biridir. Büyüle 
bir binanın yıkınnsı eınaamda enkas 
altından kurtulmak istiyenler uhillere, 
büyük denizlere hücum etmişlerdir. 

Bunlar büyük tehirlerin kadrosu 
içinde boyacılık, hamam hizmetleri ıi· 
bi işleri de tutmuşlardır. 

Biz henüz hayatı bu keaafetin orta
sından ve berber dükklrunın ayna11n
dan seyrediycxw:. 



Türk askeri yakında 
Halayda olacak 

( V st ya ııı 1 incide) 
tılıMkta ve bu tazyik devam ederse 
kayıt muamelesinin derhal tatil edile· 
ccği ilave edilmektedir. 

Bugün vaziyette tek bir :değişiklik 
vana o da türklcrin tehdit edilmeleri· 
ne artık müsaade edilmemesidir. Bu 
hal karşısında gülmek mi, ağlamak mı 
tazım tayin edilemez. Türke kartı taz. 
yik ve tehdit kcı.ildiği gün komisyon 
tazyikın başladığmı ilan ediyor. Türk 
listesine yazılanlar ayni gec~ öıdilıU· 

lürken nefes almayan komiayonuo ha
yatiyet göstermesi için tilrkün yüzü
nün biraz gUlmcai lazımdı. Bu 
gün bir tek vaka kaydedil • 
miıtir ki, o da Reyhaniyede eıki rejim 
den kalma milis ve istihbarat zabitinin 
gözü önünde bir türkün dövfilmesidir. 
Komisyonun telmih ettiği tazyik ise, 
biç JÜphesiz bu değil, tethişlerlne de· 
vam etmek istiyen usbeciler hakkında 
yapılan takib'attır. Komiıyonun bugü
ne kadar türkler aleyhindeki hattı ha
reketi müdafaasına teşctlbüı dahi ede
miyeceği kadar açıktır. Bu tebliğ ile 
tarafgirliğini isbat eden delilllero bir 
tane daha katmış .çluyor. 

Anadolu aja.naının notu: 
istihbaratımıza g8re, Türkiye hükG

mcti, komisyonun bu tarzdaki icraatım 
Milletler Cemiyeti nezdinde §iddctle 
protesto etmiştir. 
HATAY MESELESİ CENEVRE

DE GöRUŞüLDü 
Cenevre, 11 (A.A.) - Hatay inti· 

habatı işine memur Konsey komitesi 
bugün Londradan ve Parlşten gelen 
İngiliz, Fransız ve Türkiye delegesi
nin de iştirakile, İsveç murahhasmm 
reisliği altında toplandı ve Hatayda
kl intihabat kontrolU komiayonu ta-

. rafmdan vaki bazı talep ve mütalea
Ian tetkik etti. 
1SKENDERUNDA TESCiL İŞLER! 

B1TTt 
İskenderun, 11 (A.A.) - Anadolu 

Ajansırun husu.si muhabiri bildiri· 
yor: 

!kinci defa olarak açılan Yenişehir 
tc.acll bilrosu. ınesaislnJ bitinni~. 

''23 Türkün milra.caah büro tarafın
dan ellerinde k!fi vesika buluruna.dığı 
bahanesile reddedilmiştir. 

Pazartesi günü bir Etitürk Usbed
lerin tecaviizüne uğramıştır. Bu mü
tecaviz tevkif edilmiştir . ., 

D:Eliı;EGE VE V ALlNJN 
TETKİKLERİ 

Antakya 11 (A.A.) - Anadolu A
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

BUtUn kayıt büroları tekrar faali
yetlerine başJa.m.rşlardır. 

Delege kumandan Kole ile vali Ab· 
durrahman Melek evvelki gün nahi
yeleri dolaşarak asaııiş ve kayıt ser· 
bestliği için alman tedbirlerin tatbi
kini teftiş etmişlerdir. 
Bağdadiye köyünde canavarca öldü· 

ttna mugayir bir şekikle oyun oyııa. 
mı§tır. Bundan dolayı, mektepten kay
dım si!nıc1c mecburiyeti. karıtıSında bu
lunuy?ruz.,, 

Mister Muller mektubu derhal kızı. 
na g~steriyor. Mirabel, mUteessir olu
yor. Çünkü, oyunu ve sahneyi sev. 
mekle beraber, mektebine kar~ı da bir 
sevgi beslemektedir. Senelerdenberi 
orada yetişmiş, bUyUmüşttl.r. 

Fakat, babası bu hadiseden dolayı 
bilakis çok memnundur. Çilnkü şimdi 
artık krzmı kendi istediği şekilde ye· 
tiştirebilecektir. 

Mirabel de, baba.sının sözleri Uzeri· 
ne, bu vaziyetin hakikaten kendi le.. 
hinde olduğunu teslim etmiştir. Esa· 
sen sanate karşı olan sevgisine ma • 
nastırm mini olduğunu anlıyarak mü· 
teessir bulunuyordu. 
/ Mirabel bugün, sinema artisti olmak 
arzusundadır. Bulunduğu bir beyanat
ta diyor ki: 

''- Sinema beni daima me§gul et. 
mişUr. Benim gibi, arkada§larım da, 
hep sinemayı severiz ve artist olmak 
isteriz. Ben, bugün bu neticede1ı mem
nunum. ônümde b;ıyük bir istikbal a. 
çı1.dığını görüyorum.,, 
Manastır hayatından kurtularak si

nema artisti olmuş birçok genç kızlar 
vardır. Bunların arasına yakında Mi
rabel'in de katılacağı anlaşılıyor. Bel. 
ki bir gün Mirabel Muller ismi en meş
hur artistler arasında yer alacaktır. 

rülen beyzade Ahmetle anasının kat
linden suçlu olarak bir çok tevküat 
yapılmış ve bir çok kimseler de neza
ret altına almmışbr. 

Harbiye ru..hiyeslnde yapılan araş· 
trrmalarda yedi kişi evlerinde silAh 
bulunduğu için tevkif edilmiştir. 

Reyba.niyenin bazı köylerinde em
niyetin henüz tam mft.nasile teessüs 
etmediğini öğrendim. Köylerde bede
vt y & ğ m a s ı n ı n tevlit ettiği 

Türk zararının pek ml\him biryekfına 
baliğ olduğu anlaşılmaktadır. Bu hu
susta bir kaç gtine kadar ta.kribt bir 
rakam verebileğini z.a.nnediyorum. 

TEBLlG GERİ ALINDI 

Antakya, 11 (A.A.) - Kumandan 
Kole, seçim komi,syonunun evvelki 
gUn neşrettiği tebliği protesto etmiş 
ve komisyon tebliği geri almıştır. 

GENE TAHRİKAT YAPMAK 

1STED1LER 
SUveydiye, 11 (A.A.) - Anadolu 

AJansmm hususi muhabiri bildiri· 
yor: 
Kayıt bilrosu açılır açılmaz bazı 

muhalü Aleviler Ermenilerin teşvikile 
tahrik§.t yapmalı: istemi!!'lerdir. Jan
darma dört ta.hrikatçı tevkü etmiştir. 
Fakat biraz şpnra Milislerle gelen jan 
daw.a lmm•anı mevkuflan ._'lhliye 
ettiginden bu hal asayişi bozanları 

teşci ve teşvik etmJ5 ve bu vaziyet 
kar11smda Türk cemaati mümessille
ri büroyu terke mecbur kalmışlardır. 

REYHA.N!YE SEÇ!M DAİRESİ 
AÇILMADI 

Reyhaniye, 111 (A.A.) - Anadolu 
Aja.nsmm husus! muhabiri bildiri
yor: 

Garo tarafından Reyhaniye Halke
vine yapılan baskında lskenderuna gö 
tü.rülen evrak henüz iade edilmediğin
den Türk mümessilleri Reyhaniye bü
rosunun açılmasını tehir talebinde bu 
lunm.uşlardır. Reyhaniye bilrosu bu
gün açılmam.ıştır. 

1STtFA EDEN İSTİHBARAT 
ŞEF1 AYRILIRKEN .. -Antakya, 11 (A.A.) - Anadolu 

Ajansının husust muhabiri bildiri
yor: 

Istifa eden istihbarat §efİ Ua.ru An
takya. ve İskenderun konsoloslarmıızı 
ziyaret ederek veda etmiştir. 
Başkonsolos valinin ziyaretini res

men iade etmiş ve belediye dairesinde 
merasimle karşılanmıştır. 

CENEVRE MURAHHASIMIZIN 

SöZLERI 

Cenevre 11 (A.A.) - Anadolu ajan· 
ıının hususi muhabiri bildiriyor: 

Hatay 1intihabatına memur konsey 
komitesi bugün tekrat toplandı. 

Bu içtimada Türkiye murahhası Nec 
melddin Sadık, Hataydaki intihabatı 

kontrol komisyonunun hareket tarzını 

~tddetle tenkit etmiı ve Milletler cemi 
yeti otoritesine dayanan bu komisyon 
tarafından tutulan yolun Türkiye ve 
Fransa arasında teessüııe başlayan ha
yırlı dostluğu bczacak ve halkı tilrkler 
aleyhine tahrik edecek mahiyette oldu
ğunu söyliyerek demiştir ki: 

"Dikkat ediniz ki bu vahim mesuU
yet Milletler cemiyetine kaldar sıçra
masın. 

''Eğer Hatayda bu tahrikat yiizUn
den türk kanı dökülürse Türkiye cum· 
huriyeti bunun rnesullerini bulmakta 
bir lahza tereddilt etmez.,. 

"Komite intihabat mühletinin uza
tılması talebini de tetkik etmiştir. Nec
mcdd.in Sadık, mühletin uzatılmasına 

hükumetinin ve vaziyetin vehameti 
dolayısilc asla razı oımaıdığrru beyan 
etmıı ve zaruri olan ittifak hasıl olma
dığından komite bu uzatıma talebini 
kabul etmemiştir. 

Hemfdlye bugün 
iskender yede 

Kahire, 11 Anadolu Ajan~nın hu. 
muıi muhabiri bil4iriyor: 

Hamidiye yarın öğlE' ti.zeri İskende
riyeye varacaktrr. 

Türk Kolonisi, Türk mektep ı:-emi

sini hararetli bir s~lte istikbal için j 
hazırlan.maktadır." ' 

Fransa -ispanya 
hududunda 

Bir çarpışma oldu 
Parie, 11 (A.A.} - İspanyol hUkt\

me~ı kuvvetlerine mensup 200 as
ker kaçağı Katalonya hududundan 
Franeaya geçmek isterken ispanya 
hudut muhafızları tarafından görU· 
lerek Uzerlerine ateş açılmış ve bun
lardan 21 ı öldUrUlmU~tur. 80 klı,1 

yakalanmış ve divanıharbe verilmek 
Uzere dahile sevkolunmuştur. Geri 
kalanla.rı dağlara kaçmağa muvaf
fak olmuştur. Bunlardan 24 U dUn 
Osseja gelmeğe muvaffak olmuş ve 
bu geçen hA.dfeeyl anlatmıştır. 

Burgos, 11 (A.A.) - Romanyanın 

Salamanka hUkQmetl nezdlndekt a
janı, bugün General Frankoya iti
mat mektubunu vermiştir. 

Prag, 11 (A.A.) - İspanyanın 

Prag elçisi, Çekoslovakyanın Fran
kfst makamlar nezdlne bir ajan gön 
dermesinl protesto eden bir notayı 

bugün hariciye nazırı Kroftaya ver
miştir. 

FRA..1"'SA TEDBİR AJ.ı.,IATI 
KABUL E'ITl Mİ 

Londra, 11 (Hususi) - RöyterA
jansr, Fransanın İspanyaya bitaraf 
komisyonlar gitmeden e.fvel de Pi
rene hudutlarında kontroliln tesisi 
için tcabed(;n tedbirleri almayı ka
bul etmiş bulundu~unu bildiriyor. 
Bununla beraber, bugUn Parlste bu 
haber resmen tekzip edilmtştlr. 

SİLAll KAÇIRAN GEMİ 

Londra., 11 (A.A.) - Stanglof ln
'giliz vapurunun kaptanı aleyhine a. 
çılan sfl!h kaçakçılığı davası diln 
CebelUttarık mahkemesinde başla

mıştır. Maınm olduğu üzere gemi 
kaptanı hUkametçl İspanyaya sllAh 
kaçırırken bir İnglllz harp gemisi 
tarafından yakalanmış ve CebelUt
tarık'a götUrUlmUştU. Gemi Cebelilt
tarrk'a vardığı zaman içinde 9 san
dık tayyare edevatı ile 17 sandık 

kurşun, 16 sandık da mermi hartu
cu bulunmuştu. 

Yeni demir 
madeni bulundu 

Ankara, 11 (Telefonla) - Divrt
kiye yakın olan Hasancelebi'de De
mlrda.ğ kadar mllhlm ve kalite ltl
bariyle daha yüksek bir demir ·cev
heri bulunmuştur. Demirin miktarı 
20 mllyon ton tahmin edilmektedir. 

Madenden alınan numuneler An
karaya getlrllmlştfr. Yapılacak tah
liller yeni demir madenimizin kıy

meti hakkında. kıı.t'l bir fikir vere
cektir. 

Diğer taraftan, Keskin civarında
ki Mokden madeninin işletilmesi i
çin de Maden Tetkik ve Arama Ens
titllsll mahallinde tesisat yapmakta
dır. Umum MUdUr B. Reşit Gençer 
önUmUzdekt hafta ora.ya giderek tet
kiklerde bulunacaktır. 

l'"EXJ TİOARET ANLAŞMASlYLE 

Almanyadan Harp 
Malzemesi Alacağız 

Ankara, 11 (Telefonla) -Alman. 
ya lle aramızda yapılacak olan ti
caret görüşmelerinin esasını Türk 
blokaj'ının tasfiyesi ve ayni zaman
da. yeni blokaj terakUmtine mani O· 

Iacak bir zemin temini teşkil ede
cektir. 

Almanya. Türk mallarının hemen 
hemen her cinsine talip olduğundan, 
buna mukabil de Almanya.dan alı

nan mallar ihracatımıza nlsbetle 
mahdut bulunduğundan yeni anlaş. 
mada bu husust vaziyet de gözöniln
de bulundurulacaktır. 

Hususi surette öğrendiğime gö
r e, blokajrmızın erimesi tein de Al
manya.dan harp malzemeleri ve mti
hlmmat alınacaktır. 

Bir Profesörün Vazifesine 
Nihayet Verildi 

Ankara, 11 (Telefonla) - Yüksek 
Ziraat Enstitüsü profesörlerinden 
Litz'in. izinsiz olarak lstanbula git
miş olması dolayıs;lyle, Ziraat Vekn.. 
letl tarafından vazifesine nihayet 
verilmiştir. 

"Çe kler insanda n 
daha aşağı" 

Bunu bir Alman gazetesi sUytilyor 
Berlin, 11 (A.A.) -Alman gazetele-) fından 8 haziranda B. Hodzayn veri· 

ri, Çekler aleyhinde, harp esnasında ı len muhtıranın Henlayncııar j}e 
dUşman arasında. kullanılmamış de- müzakerelerde esas olarak alınma.
recede şiddetU bir Usan kullanarak sı hakkındaki hllkflmet kararını ka.· 
hUcum etmektedir. ti surette teyit etmiştir. 

Börsen Zeitung gazetesi ''İtham • Müzakerelerin salı gUnü başıauıa· 
1 

lar" başlığı altında neşrettiği bir sı pek muhtemeldir. 
makalede ezcümle diyor ki: Diğer taraftan bUkQmet, muliyet· 

İnce bir medeniyet verniğinln al- ler meselesini müzakere ı~ın, geJe
trnda, barbar, iptidai Çekin, insan- cek hafta, Polonya ve Macar milli• 
dan aşağı denilebilecek Çekin haki- yetleri mümessillerini görüşmeye 

kt yiızü meydana cıkmıştır. Bu it- çağırmıştır. 

hamı. bUtün Alman milleti yapmak- Slt~Çfl\1 BUGUN 
tadır. Berlin, 11 ( A.A.) - Çekosıovaı:= 

MÜZAKERELER BAŞLIYOR yada yarın yapılacak olan nahi~·a 

Prag, 11 (A.A.) - Bugün topla- Jntihabatının son safhası mtinaseh•'· 
1 

nan nazırlar meclisi, hUkfimet tara. tiyle Alman matbuatı mUttefiknn 
fmdan vücuda getirilen milliyetler Prag hilkümetlne karşı şiddetli net;ı· 
statüsll ile Henlayncı mebuslar tara- riyatta bulunmaktadır. 

Af kanunu 
Haber verildiğine göre on beş se

neye mahkum olan Şa1r NA.ıım Hik
met'ln de a.f kanunu hUkUmlerlnden 
istifade etmesi lçln BUyUk Mfllet 
Meclisine müracaat edilmiştir. 

Diğer taraftan Ankaradan gelen 
haberlere göre Munzur isyanına iş
tJrak ederek mahkQm olanlar af ka
nunundan istifade edemlyecekler
dlr. 

Çinde artık 
herkes asker 
Hankov 11 (A.A.) - Bundan son

ra askere alınacak olanların ailele
rinin içtimai mevkii, nUfuz yeya zen
ginliği nazarı itibara alınmıyacağı 

harbiye nezaretinden bildirilmekte-
dir. • 

Çlı:ı tarihinde şimdiye kadar böy. 
le bir prensip konulduğu görUlme
mfştlr. 

Askere yazılma muamelesi niltuıı 
miktarı esasına müsteniden müsavi 
surette memleketin bUtün kısımları
na. teşmll edilecektir. 

Londra, 11 (A.A.} - Çin hava 
kuvvetlerinin Amerika.dan 60 avcı 
tayyaresi aldığı Hongkook'dan bU
diril mektedlr. 
Şanghay, 11 (A.A.) - Japon de

ni~ makamlarının bildirdiğine göre, 
Haııkovu zaptetmck üzere Yangtse 
uzunluğunda harekata. geçilmiştir. 

Bütün e<:nebi ticaret ve harp gemile
r! Vuhu ile Hukov arasındaki anha
yı tc>rketmeğe da,·et edilmişlerdir. 

Fe 1Ake1zede1 er e 
yardım 

Zonguldak 11 (A.A.) - Kır§ehir ve 
havalisinde yer deprenmesinden felake
te uğrayan yurdda§lanmıza yandım ol
mak il.zere Zonguldak vilayet merke· 
zinde toplanan 13 bin lira Kızılay ge
nel merkezine gönderilmiıtir. Bundan 
ba:Jka Ereğli kazasında 3.380 lira, Saf
ranboluda 2600 lira, Bartmda 703 lir
ve Devrekte 164 Ura toplanmıştır. Hal
kımızın alaka ve yardımı devam etmek
tedir. 

Köy kültür 
yolunda 

muvaffakıyetler 
(Vst yanı ı inci.de) 

ciltten mürekkep birer öğretnıcıı 

klanızu da vermiş, daha sonra, ki.i)' 
mekteplerinde okuracak tocnklarıı. 
mahsus olmak üzere o.yrıca ders ld· 
taplan vücuda getirmiştir. 

Fakat Saffet Arıkanm asıl hedefi 
memleketimizin her köyüne sadece 

bir mektep ve bir öğretmen vernıd' 
değil, bu mekteplerde okuyacak olıın 
köy çocuklarını bayatıannda daha 
verimli birer miistahsll yapacak 
hale getirmektir. Bu suretle Tilr1' 
köylerini ilim ,-e irfan yolu ile yük"' 
seltm.~ktir. Onun için Kültür Baktı· 
nmıız köy öğretmenlerine mahsıı~ 

klaTIIzlar ve köy mektep çocuklıır•· 
na mahsus ders ltltaplarmdan başt~o. 
okuyup yazma bilen köylüler, köY 
mekteplerinden çıkan gençler için 
ziraat lstlhsal hayatında fay<lalı olı:ı·, 

"' ' cak, emeklerinJn semeresini ıırtırıı· 
Cak bilgi vasıtaları, köy ldtaplnı·ı dıı 
hazırlanmıştır. Her biri ktic;Uk bi· 
rer broşilr'den ibaret olan bu kitap
lar ağaçlandrnna, sebzecWk, bağcı
lık, meyv&cıbk, stitçUIHk, tavukçu• 
luk, arıcılık, ipekçilik, tarla ziraatı. 
konservecflik gibi mevzuları köylü
lerin anbyo.blle"oklerl şekilde tzııh 
etmektedir. 

Hülasa memleketimizde artık köf 
kültür meselesi el.iye ötedenberl zi· 
hfnlerlm.lz.l meşgul eden mü~kttl tn11"" 

nmma bngtln hallecUbnekyoluna gtr .. 
mlştir; bngt\n ı:tUzcl nctl<."el~ıinl 
mC'mnunlyetle gördiil?,ümUz semere· 
it çalışınalıırın yarın için vaaclctti
~ muvaffa.kı)'etleri em.niyet ,.-e 
vicdan tsttrahııti ile bckleyebilhi:r.. 

ASIVI US ' 

Nafıa Vek lll 
Derincede 

Ankara, 11 (Telefonla) - Nafia. 
vekili Ali Çetinka.ya, devlet demiryol
lan umum müdilrU Ali Rıza ve !'~afia. 
erkiı.nmdan bazı fertlerle beraber bu 
a.kşam 19,10 treni ile Derinceye hare
ket etmiştir. 

Üsküdar ve Ame,ri
·ka n koleclerinde 

diploma tevzii merasimi yaplldı 
Dün ttsküdar 'Ve Arnavutköyüııldeki Arnavutköy Amerikan lisesinde de 

Amerikan kız liselerinde bu sene mek- merasime tstikta.1 marşı ile başlanmış 
tebi bitirmiş olanlara diplomalan me
rasimle verilmiştir. ttsküdar Amerikan 
kız lisesinde merasime istiklal marşile 
başlanmış, mezunlardan Muazzez ve 
Mülhime tarafmdan Türkçe ve İngiliz
ce hitabeler irat olunmu~tur. Diploma 
tevzii merasiminde söz söylemek üzere 
davet edilen muallim Ahmet Halid 
Yaşaroğlu Türk kadınlığı mevzuu üze
rirıl::le verdiği ve alaka ile dinlenen kon· 
feransını:fan sonra rr.üdür Martim yeni 
mezunlara cliplomalarmı vermiştir. 

Mektepten 22 talebe mezun olmuştur. 

toplantıda söz söylemek üzere davet 
edilen daimt encümen azasından ve 
gazetemiz neşriyat müdürü Refik Ah· 
met Sevengil tilrkçc olarak; Amerika 
Birleşik devletleri sefiri Mac MurraY 
İngilizce olarak birer hitabe irat et
mişlerı:fü. Mektebin müdürü doktor 
Vright mezunlara diplomalarını vernıiŞ 
ve kendilerine muvaffakiyet dilemiş· 
tir. 

Bu sene mektebi muvaffakiyetle Bi· 
tiren gensleri kutlular, memlekete fay
dalı olmalarını dileriz .•• 



ÇAPRAZ 
Kelime bulmacası 

Y eai bul.macuna 
,, 

D.?lllet Demıryoliarı ve Limanları işl11t .?1.e 

Umun1 . . idar.esi ilan/a,.ı 

Güneş - Beşiktaş 
llugün şilt maçı için karşılaıacak 

123456789 

l 1 1 1 1 • 

2 ı••I •ı•_ı 

Hekim alınacak 
Devlet Demiryolları işletmelerinde ve muhtelit yerlerde açık bulunan 

heklmllklere tayin edilmek üzere 8 hekim tıe Esklşehirde bulunan idare 
hastahanesi için bir röntgen mütehassısı alınacaktır. Tallplerln doğum ve 
mektepten çıkış tarihlerini ve şimdiye kadar çnlıştıklnrı yerleri bildirir 
bir tercUmel hal varakası ve bir fotoğrafı istidalarına bağlı olarak Ankara
da Zat işleri rnUdUrlUğ{lne müracaatları. (1722) (3360) 

1'1ilU kUmenln birinciıl Güneı ile 
~~likin ikincisi Beşikta§ klüplerinin 
~ tı l takımları, bugün saat bcı buçuk 
~ stanbul şild pmpiyonluiu kartılL'lf· 
~atının kardöEinalini oynayacaklar

tiln utbo1 mevsiminin kapanacağı ıu 
-~erde •enenin en ehemmiyetli mü· 
OUn kularından biri olan Beşiktat • 
boı eı ınaçının, Şeref ıtadını yine fut· 
lenı •evenlerle !dolduracağına §Üphe edi· 

ez. 

~?.!illi küme müsabakalarının birinde 
, Cfilctatla berabere ulan diğerinde 
:~ tek fırsattan iıtifade ederek bir gol 
:ı 1~. sahayı galip olarak terkeden Gil· 

0~11Icrin, futbol ıezonunun ilerlemit 
k· ası yüzünden bu&:Un • bir ay evvel
,L ~1dar • canlı bir takım kuracıklan 
-ııt edilemez. 
tt Geçen haf ta Galatasarayın ekailt ta· 

llızna karıı • bilhasaa ikinci devrenin 
C>ttasından sonra • çok bozuk bir oyun 
~ran GUneıliler, Nn lormmlılann 
d Çlrdığı namütenahi fırsatlar NYC9İn· 
e lniisabakayı kazanmıılardı. 
~Ugüıı iıe beceriksiz Galataıaray 

lrıuhacimlerile kıyas edilmiyecek kadar 
~~~en siyah beyaz akıncıları karşmnda 
~neşlilcr yine maçı kazanabilecekler 

!ılı, B' b h' . ~I . ız unu ıç ummuyoruz. Şerefın 
iibunden istifa ederek Galatasarayla 

( li ısa ha herler ) -----il • De!cdlyc teşkilatındaki ~förler maki-
d e "e sanayi mlldürl!lAllne, biilün mUstah
b eınin de temizlik lflerl mlldllrllllllne 
8Alanmı,ıardır. . \' b eni lrıımvoy tarifesi tatbik edilmeAe 
aşlnnmıştır. 

1 • l>cnizbnnk Koro ,.c Akdenlıc seyahat
ıer terUp ettneAe karar vermiş, sahll ka
•bııa-r 11el(IC,tfJ1ıleti 11• ...... ·~·••r. 

• 939 Nevyork sergisindeki Tllrk pav-
l'oııu için Türk sannlkArlan arasında bir 
~llsabııka açılmıştır. Birlnclllll kazanan 
100o> lira alacaktır. 
• y 

1 
eni satın ahnan bakır ve demir şl. 

1'ı>lerl ilk seferlerini fngiltereyl' yapacak
•rdır. 

• Maarif \'ekAlell yazı mfisobakosındon 
'<>ııra bir de modelcilik milsabakosı tertip 
tdeccklir. 
Vtt.A YETi.ERDE: 

• Botıke~ire bağlı Burhani}'ede ıjevket 
:dında birinin evinden 6 bin lira lnyme
lr:deki heşlblryerrlesl çalınmıştır. 
• Bu sene rıursada 85 hin koyuna aşı 

l'aııılnrak l\fprJnosa tahvil edill'ceklerdlr. 
• Diyıırbnkmi:ın Tibfüe sltm~kte olan 

~lr kamyon devrilmiş, on kişi ôlmilş, on 
lr kişi yaralanmıştır. 
• Bursa ziraat mektebi talebeleri mu

•llinılerl ile blrtlkte Trak)'ıda bir tetkik 
leıısıne çıkmışlardır. 

• Corluya ballı Murotlıdo Huan adlı bir 
\&y10, ikinci kansını ağır surette yarala
llıı,tır. 

BUGÜN KAl.KACAK VAPURJ.AR 
Saat Vaprırrın adı Gltti~l yol 
&.30 Trak Mudanya 
9 Tayyar lmroı 
0.30 Uğur İzmit 

10.ao Jzmir hmir 
12 
22.20 

En:unırn 

Tralc 
Karadeniz 

Mudanya 

GELECEK VAPURLAR 
Kemal Ayvalık 

tııen Mudanya 
Trak Mudanya 

lloktor 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKiM 

Oahillye MUtehassısı 

Pazardan baıka günlerde öileden 
IOnra aut (2,5 tan 6 ya) kadar 
latan buda Divanyound3 ( 104) nu· 
rtıaralı bl\iUIİ kabinesnJe hastalarını 
lcabul der. Sah, cumartesi ~ünleri 
labah "9,5 - 12,, saatleri hakiki 
fukaraya mahıuıtur. Muaveonchaneo 
"e tv telefonu: 22398. 

-----------------------

beraber YUJotlavyaya gitmeaile bir 
hayli zayıf düşen Beşiktaş hücum hat· 
tı, Hakkının gayreti sayesinde bu ek· 
.ıifini telafi edebilir. Fakat Hakkının 

ilerde çalışması ve bu suretle Güneı 

müdafaası ve kalesi için daimi surette 
tehlikeler yaratabilmesi için Bcşiktaı 

muavin hattının aksamaması ve bilhas
sa merkez muavin - bu mevkide yer 
atacağını andığımız Feyzi - keıilme

den ve yorulmadan dokaan dakikayı 

tamamlaması lllzımdır. Bu auretle ge
rideki arkadaflanna yardım için mer
kez muavin veyahut müdafi yerine ka
dar gerilemiyecek olan Hakkı takımı· 
nın galibiyetine sebep olabilecektir. 

Binaenaleyh bugünkü Beşiktaş -
Gilneş maçmın neticesi üzerinde tesir 
yapacak yegane hat, Beıiktaş muavin 
hattıdır. 

mzim tahminimiz, senenin son ve 
en ehemmiyetli maçını yapacak olan 
bu iki güzide klübün temiz ve kardeıçe 
bir mUsabaka yapmalandır. 

Tariht bir sporumuz canlanıyor 

Okspor klübü azaları bu 
gün Okmeydanında atış 

talimleri yapacaklar 
Bundan bir mUddct evvel kurulmuı 

olan Okspor klüb menıuplan, bugUn 
Okmeydanında ilk atıf talimlerine baı
layacaklardır. 

Cidden enteresan bir spor- hareketi 
olan bu talimler hakkında klUp idare 
heyetinden §U tamimi aldık: 
Kunın ıueteıi yazı iıleri müdürlü· 

ğüne: 

Ulusal ıporlanmızın ataıı ve milli 
bünyemize en uygun sporumuz olan 
okçuluğumuzu yurdumuzda uyandır -
malr •e yaymak IÇtn 1nıruı9n ısuı attsil 

muz ilk atıJ çalışmalanna 12·6-938 
paıar günü başlayacaktır. 

Uluaal varlığımızın ihyasında batlı 

batına bir kuvvet kaynağı olan matbu
atımızın ecdadının atıcılıklannı ahfadı

na aşılamağa uğratan kurumumuz ve 
yadı milliye dayanan bu en es.ki spo
rumuza candan bir ilgi gl:Sstcreccğine 
inancımız tamdır. 

Atıtlar istanbulun en eski bir •tadı 
ve tarihsel bir varlığı olan Okmeyda
nında yapılacaktır. 

12-6·938 de Kasımpaşada Zincirli
kuyuda yeni Turan cczahanesinde saat 
13 de kurumun reisi eczacı Vasıf Erk
manla umumi k!tibi Safi Nüzhet Tok
söz misafirleri atıı mahalline götUrmck 
üzere intizarda bulunacaktlr. 

3 1 1 •ı 
4 •-~"'-___ I ...;.I _ı ___ I ----
5 1 1111 ~~..:...........,, 

6 '~ •• 
7 1111 
8 
9 

SOLDAN SACA: 

ı - Erkeklerin belden aşalı giydikleri. 
2 - Zarif, bir emir. ( - Sözü dinleyerek 
uyan kimse. 5 - LIOer, ırlam:ınm ilk he
cesi. 6 - Arapça alfabenin blrinrJsf. 7 -
E:.kek, isim. 8 - Hısım. 9 - Deynek, bü
~ultün bir it yaptırmak için söylediği 
söz. 
YUKARIDAN AŞA('H: 

1 - Evin dıtarı bakan yeri. 2 - Bir 
millet. 3 - Bir kadın adı. ( - Bir Akde. 
niz milleti. 5 - Faydalı. 8 - Bir uzuv 
kendisinin ndı. - 7 Evin Qıt kısımların= 
dan biri. 8 - Amiral, farsça yok demek. 
9 - Yüz sene, bol deAll. 
9 - Yüz sene, yol del11. 

Zahire Borsası 
u-•-eae 

Bultday yumutak 
Buğday sert 
Çavdar 
Mısır beyaz 
~lerclmek 

Peynir beyaı 
Peynir kaşar 
Zeyllnyalt ı. el 
Güz :rünil 

Gelen 

Buf day 442 
Çavdar 16 
Arpa 30 
Tiftik 23 112 
8. peynir 17 
Kuşyemi 45 

& 28 
5 20 
5 7,5 
' 20 
9-

5 38 

30 22 30.23 
58 - flO -
40 - 42 20 
75 - 83 -

Biden 

Kun•emf 30 
Afyon 1 1/4 
!pek ı 1/( 
Koza 8 1/2 

Un 42 
Z. ya~ 42 

Kolaylık Evi 
Umum emlA.k ve arazı alım satım 

kiralama ve idaresi 

Cezbi Çeti ntaş 
Sabık Kadastro ve Kartal Tapu 

memuru Kartal HUkfımet caddesi 

No. 3/1 

w:::u wııaım waıa:m 

n 1 ı: llr. irfan Kayra : 
~. Röntken Mütehaaa111 i· n Hergün öf leden 90nr3 saat 3 lerl 7 H 1 
İ ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri-ı 

1 eonker sokakta Aslaner apartıman 
No. 8-10 • ,. 

'tmlll:ft.IUA&:&:Zawa:m -=~ı 

12 • 6 • 938 tarihinden itibaren Tuzla içmeleri işletıniye a)ılmtttır. Han· 
&i trenlerin içmelere gideceği istasyonlara tebliğ edilmiştir. Fazla taf6ilit için 
iıtasyonlarımrza müracaat edilmesi ilan olunur .. (3383) 

Askeri Mekteplere Maaşh 
aranıyor öğretmen 

ı - Kırıkkale Askeri San'at lisesine riyaziye, Erzincan Aakerı orta 
okuluna riyaziye, tabii illmler, Konya Askeri orta okulu ile Ankara Gedik
li Erbaı Hazırlama orta okuluna birer riyaziye öğretmeni alınacaktır. 

2 - lstekJHerden kültür öğretme nl olanların veya öğretmenliğe kanu
nt ehliyeti bulunan devlet memurlarının müktesep hakları gözönUne alın
mak şarUyle 30:40 llra asli maaf. 

YUksek okul mezunlarından olup yeniden ilk memuriyete geçeceklere 
de barem 13 dereceden maaş ver\lece ktlr. 

3 - Öğretmenllk için başlıca eart lnr şunlardır: 
A) Öğretmenlik kanuni vaaıf ve ehltyetlnl halı olmak yani (Lhıe için, 

Unlversite riyaziye şubesinden, yUkse k mUhendiıs mektebinden veya yUksek 
öğretmen okulu riyaziye IJUbeslnden mezun olmak). 

Orta mektepler ıcın: Yukarıda yazılı ne yUksek okuldan veya orta. öğ
retmen okulundan mezun bulunmak ve yahut Unlverıttede imtihan 'fere
rek ehliyetname almış olmak.) 

B) - Ya.şı 45 den yukarı olmam ak ve emekli bulunmamak. 
C) Askeri okullarda en az Ut ıene hizmeti şartsız olarak kabul etmiş 

olmak. 
f - Yukarıda yazılı şartları tamamen taşıyanlarftan istekli olanların 

dlrekçelerlyle birlikte hal tercümesi, hUsnUhal varakası, nüfus tezkeresi 
sureti ve noterıtkçe mnsaddak dlplo ma veya ehliyetname suretlerini An
karada Askeri Liseler Müfettişliğine göndereceklerdir. 

5 - UcuncU maddede yazılı evrak ve vesaik ve genel şartlara nazaran 
öğretmenliği uygun görülenlerden ıu zumlu diğer evrak sonradan istene
cektir. (879) (3082) 

Bakırköy ıulh hukuk hakimliğin

den: 
Yeşilköyde Şevketiye mahallesinin 

Saadetli sokağında 32 No. da mukim 
iken 7-5-938 tarihinde aten Simon oğ-

--jl• .a...tokyvtıpaS'K ""'A'HCH'!ıfh"--'ttrCXCSiııc 

mahkememizce el konulduğundan ta· 
rih ilandan itibaren alacaklı ve borç· 
lulann kanunu medenin 56ı inci mad
desine tevfikan bir ay zarimda alacak 
ve borçlannı defteri diyuna kayıt d

tinneleri için mahkemeye müracaatları 
ve yine ölü Evdokyosa iddiayı veraset 
edenlerin kanunu medenin 534 üncü 
maddesi mucibince 3 ay zarfında isba
tı verasetle mahkemeye gelmeleri aksi 
takdirde terekenin hazineye dvrdike· 
ği alakadaranın malUmu olmak üzere 
ilan olunur. (V. P. 25858) 

Oçüncü icra memurluğundan: 

Mahcuz olup satılmasına karar veri· 
len bir at ile.. arabanın ilk açık artırma
sının '22·6-938 çarşamba günü saat 10 

- Birincı sınıf Operatör -

ı~~:Jc!~~!~!~est~i~ı 
cerrahisi mütehassıaı 

P.-\Rİ~ T.,ZP PAK0L'l5GJ $, 

ASİSTANI 
Erkek, kadın ameliyattan, dimağ 

estetik ''yüz., meme, kann buru~uk
lu~ ve gençlik ameliyatı,. 

(Nisaiye ve doğum miltehassısı). 

Muayene sabahlan M e c , 1 n e n 
8 den 10 a kadar il U 
Öğleden sonra Ocretlidir. Tel 44086 

Brvo~lu Pannak!\apı . Rumeli han. 1. ................... 
dan 11 e kadar Fatih Çarşaml>a at pa
:annda yapılacağı muhammen kıyme
tinin % 7 S ni bulmadığı tak!dirde ikin· 
ci artırmasının 29-6-938 gUnU ayni sa
at ve yerde yapılacağı ilan ()lunur. 

(V. P. 25854) 

- KURUNun kitap teklinde roman tefrikası. -

Bizans lmpara. 
torluğunun 
Tarihi 

Bizans ~zuu 

uzun yıllar O.!J"'I 
ayn tetkik ve te
tebbü edilm~ bir 
n.evzu olduğu hal
th bugün bile ay
dınZatılmam~ bir· 
çok taraf/mı var
dır. Tevfik Yetim· 
lioğlu tarafından 

li.,anımı.ıa çevri
len BizaM lmpa
ratorluğunım ta
rihi adlı kitap 
bu aydınlatılma-

mıf tara{üın ft~

bit etmekte ue bü
tan Rizan~ tarihi-

"" tema.• ederek 
Şflrkf A tnı1pa im-
ptırtıforluğunıın 

bfN M-nr.lik Vtt1rıt• 

atını 1ıikc1ye et
mektedir. 

Fil/fiti ıtllz ku
rı~ nlup her ki
tapçıda bulunur. 
Toptan müracaat 
mah.allf: - latcın
bul. Vakit Yurdu. 

64 
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mıyordu. Açıimıştı ve içerisinden bir kız görüne
rek elini Hllamağa başlamıştı: 

Marlov heyecanla: 

- Bir kız görtıyorum, dedi. Elfnl sallayor. 
Prat, derhal dflrbOnU Marlovun elinden ala· 

·ak bnktı. 
- Madlen, dedi . Bu Madlendir. 

Pakat hunu söylemesiyle, penceredeki kızıp 
~ayholmHı bir olmuşta. Besbelli. kızı tcerden çek
mişlerdi. 

Ve bu sırada başlarının üzerindeki ha,·a &al· 
landı "vız!" diye bir kurşun geçti. OçU de derhal 
yere climeldiler ve öylece llerlemeğe başladılar. 

Haydutların attıkları kurşunlar blrlblrlnl ta .. 
k1p ediyordu. Fakat yrıre çömelerek gidenlere u .. 
znk bir mesafeden kurşun isabet etUrrnek hlraz 
7.ordnr. 

Marlov bir ftrsntla yeniden dilrbfinU gözlerine 
J:nvtln. nlklrntlA hnkmağa başladı. 

GORUNMtYEN ÇETlt 61 

lerin listesine llQve edilecek, yeni kayıpları gös
teren mektuptu. Bu mektuba kırmızı bir kAğıUa 
şu satırlar eklenmişti: 

"Kayıplar listesine şu ismi ,.o eşkflli de HA.ve 
ediniz. 21 yaşında ?.!adlen Goring isimli bir kız 
akşam, saat 11 de Londradnn otomobille kacırıl
mıştır. Bunun hakkında herhangi bir malumat 
alırsanız, 11212 numarada müfettiş Marlova ÇAR
ÇABUK telefon ediniz." 

Memur Şerlngnnı bu satırları okuyup bitir
dikten sonra, birden elini alnına götl.lrdU ve: 

- Evet, dedi, tA. kendisi. Madlen Goring .. , 

• • 1 • l • 1 ~ , 1 • 1 1 1 ' 

Anlaşıldığına göre Madlenin Dr. Despardi ile 
&örUşUrken gözle kaş arasında telefonun kulak
lığın ı kaldırması, Dr. Despardlnln dikkatini ~ek
memiş , .e bUtün ltonuşulanlar, postahancdekt me
mur kadın tarafından, işitilmişti. 

Madlen bu hnrekctl ile gecenin o beklenme· 
dik saatinde telefon memurunun merakını uya.n
dırmağa muvaffak olmuştu. 

Müfettiş Marlm·, Madlenin bulunduğu yeri 
haber aldığı sırada kahvaltmnı yemekle meşgul-



12 HA.!IRAN 1938 .............................. ,, 
Denizbank 

lstanbul şubesi müdilrlUğUnden lr\lUJll~H~AttıA 
CAN KUQTAQ.lrl. 

lstanbul Liman İşletmesi Mumhane antreposu için pazarlıkla 3 
adet elektrikli yilk arabasr, 4 adet tek erlekH el arabası, 4 adet eiek
trlkH istif arnbasr, satın alınacaktır. Malzemenin evsafına ait şart· 
name bankamız Materyel dairesinden parasız olarak alınabilir. Tek· 
ıırıerln en geç 28 Haziran Sah gUnU nkşamrna. kadar Matcryel dal· 
resine verilmiş bulunması lAzımdır. 

-.... 

,, 
Denizbank 

lstanbul şubesi müdürltığllnden 
Hali lnş,aatta bulunan İstanbul Liman lşletmesl Mumhane ant

reposu binasında, pazarlrkla lkl katın havai palangasile 2 elektrikJl 
yük asansörü yaptırılacaktır .. Bu tesl satn alt kroki ve plft.nlarla şart
nameler bankamız mnterycl dairesin den parasız olarak alınabilir. 
Tnliplerln en geç 28 Haziran Salı gUnU akşamımı. kadar Materyel 
<lalreslne verilmiş bulunması ınzrm dır. -
Akhisar Cumhuriyet Halk 

Partisi Başkanlığından : 
Akhisar parti ve halkevi binası inşa atma ait bundan evvel mUna.kas!YJ 

konmu§ olan plan ve projeler değiştirilmiş ve yeniden yaptırılan proje Uz.erine 
keşif tutarı (54494} lira olan yeni inşaat vahit fint Uzerinden ve blr ay ınild
detle kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe çıkarılmıştır. 

!hale 1-7-938 cuma günü saat 16 da parti binasında yapılacaktır. !steklf· 
ler plA.n, şartname ve keşlfnameyl 5 lira mukabilinde parti başkanlığındall 
alabilirler. (3483) 

E:::::::::: AA~~~ ~ucl:ı~ül~"Il~n~ ~u~~ I ~usl~ll ~!~hain~!ı O J 
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Münakasa durdurulması : 
Kayseri Valiliğinden 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma Komls -
yonundao: 

Viltlyetimlz dahilinde yaptırılacağı flıln edilen ( 600) gBcmen evtııfO 
ihalesinden sarfınazar edilmiş olduğu 110.n olunur. (3490) 

Usküdar Hukuk Hakimliğinden: 

ı - Aşağıda miktarı, tahmin ve ilk teminat bedeli yazılı çeşit eşya hl zalarında. gösterilen gUn ve saatte sa
tın lınacaktır. 

Yusuf Ziya vekili avukat Kfuni Na
zım Dilman tarafından Maçkada Bayır 
sokağında Mitat bey apartımanında 3 

üncü katta sakin Mevhibe aleyhine açı

lan boşanma davasının cari tahkikatın· 
da müddealeyhanın hanei zevciyeti 

2 - Bunlara aft şartname parasız olarak komisyondan alınabUlr. 
3 - Eksiltme ve pazarlıklarına girmek isteyenlerin '\"aktinde şartnamede yazılı belge ve teminatı muh~cı· 

vi teklif mektuplarını komisyona ver melerl ve açık eksiltme ve pazarlık için de bunları komisyona ibraz et
meleri. (3269) 

Tahmin 

Eşya cins \"C mlktan be<leli 
Kuruş 

1-2000 Liralık kundura yağı 65 Kilo 
2- "600 lp kolan 48 Tanesi 
3-3000 Arka çantası 450 " 
4- 800 llayvnn velensesl 1100 " 

tık teminatı Alım 

usul il 
ı .. tra Kn. 

150 . A.Ekslltme 
21 Pazarlık 

10 12,50 K. zarf 
660 K. zarf 

Eksiltme '\"&ktf 

20/6/938 Pazartesi 

20/6/938 Pazartesi 

21/6/938 Salı 
22/6/938 Çarşamba 

Saat 

9 
11 
10 
10 

haklı bir sebep olmaksızın terk ettiği 
sabit olarak medeni kanunun 132 inci 

maddesi mucibince tarafeynin boşan -

malarına 23-5-938 tarihinde karar ve

rilmiı ve müd!:lealeyhanın ikametgahı

nın meçhuliyeti hasebile ilam suretinin 
tebliği kabil olamamış bulunmakla 

fi- 32 Askı tertibatı arka tezke- 4000 Tamamı 300 A. eksitlme 23/6/938 Perşembe 10 mahkemece de ilanen tebliğine karar 
verilip ilam sureti mahkeme divanhane-resi 240 kablo bobini 

Sahibi ASIM US 
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dil. Derhal fırladı. Emirler verdi. Bir milddet son
ra bir otomobil içerisinde Brodi ve 1'"errls ile bir
likte yola çıktılar. 

Tarif edilen istikamete doğru ilerliyorlardı. 
Hemen arknlarmdan da, Madlenln nişanlısı 

Prat, kendi husust otomoblll ile geliyordu. 

Her şeyden evvel, kızın hayatta olduğunu ba
basına blldlrmek lAzımgeldlğlnden Prat bu işi 

yaptıktan sonra, derhal polis kafilesine iltihak 
etmişti. 

Dahlrlle nezareti, bu işin bilhassa Marlov ta
rafından idaresini mUnaslp görmüştü. ÇilnkU ma
hut köyevinde profesör tinvnniyle oturun adamın 
Despardl olup olmadığını teşhis edebilecek başlıca 
Amir o idi. 

Köy karakolundaki memur Şeringam, Amir
lerini, kendi küçük evinin önilnden karşıladı ve 
bir sel!m çaktrktan sonra: 

- Mahut eve giden yol, pek iyi değildir. Ya
yan gitsek daha iyi olacak, dedi. 

Marlov onun bu teklifini gayet yerinde bul
du ve: 

- Eğer, dedi. Bu adamlar bizim, aradığımız 
adamlarsa, gözUpek kimselerdir. Derhal ateş eder
ler. Ootomobll ise, mükemmel bir hedef teşktı e
der. Yayan gidelim daha fyl. .. 

Neşriyat müdürU Refik A. Sevengil 

sine asıldığı gibi keyfiyet tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ayrıca gazete 
ile de ilan olunur. (V. P. 25857) 

- KURUNun kitao seklinde roman tefrikası. -
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Bu sırada Pratın otomubili de gelmişti. 
Marlov ona da vaziyeti anlattı. Bunun Uzeri

ne Prat arku cebinden bir otomatik tabanca çıka
rıp göstererek: 

- Bunu taşımak için mUsaade aldım, dedi. 
Şimdi kullanacak fırsatı bekleyorum. Fakat kork
mayın. Yalnız mildafaainefls için kullanacağım. 

Marlov tecrUbeli bir adam sıfatiyle: 

- Heyecana kapılma, dedi. Her şeyin zama
nı var. 

Otomobilleri Şerlngam'ın evinin önüne bıra
kıp, onunla birlikte, mahut ev istikametinde Her
lemeğe başladılar. Y"klnştıkları zaman Mnrlov 
dürbünüyle baktı. Sonra talimat verdi: 

- Brodi ve Ferrls ... Siz ikiniz, eve doğru lki 
yandan gidiniz. Şerlngam ve Prat! Sizler de be
nimle beraber kalınız. 

Bu suretle, kafllc Uce ayrılmıştı. 
Marlov ve arkadaşları, gayet ihtiyatlı adım

larla llerleyorlardı. 
Derken Marlov birdenbire durdu ve dilrbünU 

tekrar gözUne yaklaştırdı. 
Evin, az e\-veı gördUkleri dürt penceresi, şim

di Uç taneydi. Yani, az önce, camları Uzerlne akse
den gUneş zlyalarlyle pırıl pırıl yanan dört pence
reden biri. şimdi öyle güz kamaştıracak gibi yan-
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