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Ha taydaki mahut komisyon -d·ün 
tescil muamelatını tatil etti 

Fransız gazeteleri yazıyor 

i\nkara arasında Paris ile 
anlaşma elzemdir 

Zira, bir Türk - Fransız ihtilô.fııız 
istemiyoruz 

nazarıdikkate 
almak 

Yaz tenezzüh 
se fer: eri 

Her ulı:ıh llıılthu·ı.n':'adnu ::.ant 
dol.uztln knlJ.nl'nk Aııl.ıu·n;) n giden 
tı•cu n.ıt uıı i kiılc ::)apum·:ıl n 'un
) or. 1"nknt Snııanl'nyn 'nı·ıııl'll i ıı an 
buındnld gulun tnbii güzelliği knr~ı
fiUıda ZC\ k 'c nıcmnuııil et 3 erine ih
tı~ nr ız olnrnk 11.:l ııdcıı hiı· hüzün tlu. 
l u3 or. Zira tiırlü t.abii güzeliklcr l
tiııcle çcı·<,;cn~loııcn 'nıınn('n gülünün 
lıııgUn lili bn kını saz, 'n it ns11; \'C ipti-

Antakya 23 (A.A.) - Havas muha
biri bildiriyor: 

Türkiyenin Milletler Cemiyetine 
verdiği nota üzerine, Milletler Cemiye
ti komisyonu, Cenevre ile tcmı:ıs etmek 
üzere, tescil muamelatını tatil eyle
miştir. 

Paris 23 (A.A.) - Havas bildiri
yor: 

Türkiye hükumeti ile Sancaktaki 
Millt'tler Cemiyeti komisyonu arasmda 
vukua gelen son had!selerdcn ve Tür
~iyenin Milletler Cemiyeti genel sek
reterliğine tevdi eylediği notadan hah-

sedcn Marscl Rays, Ekselsiycr ı;azete
sinde diyor ki: 

(Sonu .a. 6 sit. 4) 
--0--

Vekiller heyeti
nin toplantısı 

Ankara, 23 {A.A.) - Bugün lcra 
Vekilleri Heyeti, Celal Bayarın reisli
ği altında toplanmış, muhtelif işler ü
zerinde görüşmelerde bulunmuş ve bu 
hususlara ait kararlar vermiştir. 
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ı·clu·indL'II hnl.nn yolculnrnı lrnfn ln-

~ı lçiııılc: Başve~i l Çemberlayna şiddetli 
- Acnbn nl<;lıı hu ı.ıular güzel O· 

lau hu yerler hıı lmdtll' ";'Cnliksiz knl- h Ü c um 1 ar yapı I d 1 
nıı-:;':" 
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do Hnydnrıınşnyn gelen giiııclüz trc
lll de snnt be. tc ı-;upıııu·ıulmı gcc;U 
ğinc giirc, yokıılnı· için hıı Hl ıtn il<• 
<lönıııck, bıı sıırcc le i stı111hııllııl11r i. 

~in hl<; olmm:sn 11:11.nr ı,.rUıılcri gfö•rl 
bir tren <') nlınti ynııınnk, ııyni 7.ll· 

nınnıln gol ynııııuln h<'':' nnt knılnı 

bir \nkit geçirmek imkanı bulunu 
Yor. Xilınyct ılc\ lct dcmiryolln rı clrı 

tren UcrctlC'rlııılc hii) ilk tcıı.t.iliıt yıı 

Pnrnk bu tüı•lü gidip gclmelcı·I n~n 
llıi clcrcccdc lcs"\ ik cıli) ur. Bnnn ı·n;!. 
itlen nenbn nlc:iıı gcc:cn :.cnclcr<lr 
bir nrnlık gazetelere lstnnlııılıın hlı 
:ınc lı•c i haline ı:<'h1ijl-iııılcn hnhsc. 
<l.ilcıı S. ptııH'rıcln ~cııı· hiı· fı•, ı.nliıtlc 
lik, lılr clcğişildil.: giirülınüy<)l'? 

Geçen ıı:ıznr ~tinii ~iirı<lı.b t t'{'lli ile 
Aııknrnyn ~!derken hnlınrın gUıır~li 

güzcllklf'ri ıc:Iııılı' ı:ırpııınn Sapnncn 
gölü knrşısnıcln zllinlm<lcn g-eçmı 
nıiılfthnzn bıı sıınlc rc,np nrnc;:tırnınk 
oldu. 

1'rnk \npıını tstnnhnhlnn l\ltıdnn· 
)"nyn ,hmliyc kndnr dfirt, <fört hıı 

tuk snnttc nhnnn deniz yolıınıı iki 
buçuk snntc lıullı'<li: nrtık lstnııhııl. 

lnlnrın pnznr ı:üıılrri nhnlılf')' İ ıı 

lluı· nyn gickrC'l nk':'nm ibtü ger i 
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( Snııu !ut. r. sii. 'i ) ~ 

~ 

J.JOndrn, 23 (A.A.) - lki İngiliz ge
misine dün yapılan bombardıman hak. 
kında bir beyanatta bulunmak üzere 
muhalefet mebusları tarafınd:ın ta1-

• yik edilen Başvekil B. Çemberlayn, A
vam kamarasında den.iftir ki: 

Jngiliz hükumeti, bu hücumlar hak
kında serian mnlfımat vermesini Bur
gos makamlarından talep etmiştir. 

Bu kısa beyanat üzerine, şiddetli 

hücumlar başlamış, muhalefet mebus. 
ları ve hattii. bazı muhafazakarlar ce
vap istcmişlerpir. 

Ezcümle Loyd Corç demiştir ki: 
"Bu bombardıman tayyarelerıle pi

lotlarının mensup olduğu hükumetle
re bir protesto yapılıp yapılmadığını 

(Sonu Sa. 6. SU. 5.) 

IQ) lQı n !}<{ lYı M al ç \taı 

Pera ire Yunan muhteliti 
2-2 berabere kaldılar 

1 t .' J 

• • • . • • • 1. :ı 

Şmeling nasıl yenildi ? 

Belkemiği çatlayan Şme· 
ling hastanede yatıyor 

ŞmeDD IFil~ ş@yoe <dled D 

''Luis ile üçüncü bir karşılaşma 
için elimden geleni yapacağım,, 

Galip ııc ma/iliıp 1ra1111rrnıı .. 

Nevyork, 23 (A, 
A.) - Şmellns . 
Luis dünya boks 
şampiyonası neti. 
celenmiştir. 

Mac başladıktan 
2 dakika 4 snniye 
sonra, zenci bok. 
sör, rakibi Şme. 

lingi mağlCıp et. 
mlştfr. Şmellng Lu 
ls'in nefes nldır . 

m ıyan hamleleri. 
nin tehlikesini tnk 
<lir edemlyerek, so. 
ğukRanıııIRıa. ırnıı. 

1 tre etmiye çnlış. 

• mıştır . • Bu arada böb. 
reklcrl Mzasmn 
bir kroşe yemiştir. 
Fena hnlde snrsı. 

la:\ Alman şnmpl. 
yonu sendelfyerek 
diz Ustu çökmUş hlr 
an için nyağa kalk 
mış, fakat derhal 
hücuma gecen Lu. 
(Somt sa. 6 sil. 3) 

izınlrde gene müessif bir 

Sınıfta kaları bir 
hadise oldu 

talebe 

Yolunu beklediği hoca
sına bıçakla saldırdı 

lımlr, 23 (Hususi) - Karşıyaka 

orlamel\tebl talebcsinclcn Dc<lelmşı 
köyü snklıılerinden Mehmet sınıfta 
kalmış. bundan mUteesslr olarak 

hocasının yolunu bekleyip tcca,·U. 
zc karar vermlştır. 

Mehmet bugUn ınektepden çıkan 
(Sonu: Sa. 6 Sü. 1) 

Toprak mahsulleri ofi
si hakkındaki kanun 

Meclis · ruznamesine alındı 

buğday ve Zıraat bankasının 
... sHoıar teş~i la ~ ı i.e uyuşturucu 

1 

Şe r lok 
1-lolmes·n yen 
bir mace rası 
Yaıın farına halinde 
veı ıneğe bn'\ lıyor uz 

~eril - Yunan maçından bir enstantane 

((l'a=ısı G ıncı sayı/ada) 

• 

maddeler teşki latı kalkıyor 
Ankara, 23 (Telefonla) - Top. ki 3460 sayılı kanun hUklimlerlne 

rak mahsulleri ofisl kanun H'ı~ lhası 
meclis ruznamesinc alınmıştır. Ln.. 
ylha esaslarında bUtçe encümeninin 
yaptığı son değişikliğe göre, ser. 
may<'sinln tamamı dc\'lct tarafın. 
<lan verilmek surctile kunılnn iktl. 
snclt dc\'let teşclcklillerinln tcşkil!ltı 
ilo idare ve mUrnkabelerl hakkında. 

tabi bulunmak ve mczkür kanuna 
göre, hükmi şahsiyeti haiz olmak U. 
zere blr (toprak ınalısullerl ofisi) 
kurulacaktır. 

nu ofis, Jktısat •eld\letine bnğh 
merlcezi Anknrncla olacaktır. Ofis 
şu şekilde buğday lşlerlle iştigal o. 

(Sonu. Sa. 6. Sil. 1.) 
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8 A•A'./Ll'./'AN 1 Bükreş ticaret 
. 1-\ı, ~ "" 1' • • .odası ikinc: re~si 

1 IMPARATQRICELIGE Ankaradan oehrlmiıe geldi 

Yazan: IKaıcdlDırcan Kaı'IFOı No. 69 
Bir defa ttalyada başlı başına kral 

olduktan sonra Bizans Uzerine yürü
mek, orayı da elde etmek kolay olacak 
tt. Zira Bizansta da Belizerin getirdiği 
hazineler göz kamaştırmış, onn ka· 
zandığı zafe. ler göğüsleri kabartınış

tı. 

Fakat Belizer bir diplomat, bir ma
cera adamı değildi. O tam manMile sa
dık ve doğru sözlü, açık kalpli bir as· 
kerdi. Bütün şerefleri kazanmak im
kanını imparatordan aldığını biran in
kar etmiyordu. 

Eğer Belizerden başkası olsaydı böy· 
le yapmazdı. 

Gerek Teodoranın ve gerek kocası
nın talihleri vardı. ÇUnkü Antanina da 
kraliçelik sevdasında değil kendi etinin 
ihtirastan ardında dolu dizgin koşuyor 
du. Hatta bu arzulanna yardım eden, 
hiç olmazsa bunlan hoı gören Teodo
ranın gözünden düşmeyi istemiyordu. 
Teodora onu k.O<:asına karşı koruyan 
değerli bir dosttu. 

Belizerin kral olmasını istedikleri 
hakkmıdaki haber kısa bir zamanda Te· 
odoraya ulaştı. Yüstinyanos Ayasofya 
kilisesinin yapılması işite uğraşıyordu. 
Bu uğurda akla hayale gelmiyecek 
emekler ve paralar harcıyordu. Halbu
ki hazinede bolluk yoktu. Bu kadarını 
da ancak Kapadokyah Yoanisin bece
rikli oluşuna borçlu bulunuyordu. 

Teodora korkunç haberi alır almaz 
kocasına koştu. 

- Sen uyuyor musun? Bir kilise yap 
tırmağa çalıştığın sırada tahtın yıkılı

yor ıda haberin yok 1 
- Ne oluyor? 
- Belizer İtalyaya kral oluyor. 
- ?!? ... 
- Hem de Ostrogotlann,dünkil dil§· 

manlarımızın arzuları üzerine .. 
- Fakat ... 
- Bu kadarla kalacak mı sanıyor

ıun? Yann bizim eline verdiğimiz or
dular üstümüze yürüyecek ve Bizans 
uhtma geçe~k 1 

- Bunu nereden hr.ber aldın sevgi
lim? Bir yanlışlık olmasın 1 

- Gene söylUyorum: Eğer Beliz er 
ftalyadD krallık kurmak için en küçük 
şüpheyi uyandıracak bir şey yaparsa 
hemen öldüreceksiniz. Herkes bilmeli· 
dir ki bizim elimiz her yere uzanır ve 
yükselenler, biz öyle olmalarını istedi
ğimiz için yükselmişlerdir. 

- Ba§Ü&tüne, mukaddes Vasilis~I 
Bellzer İtalyadan d8nmekte gecik

medi. Got, Vandal ve Afrikalılarla Cer-
menlerden mürekkep atlılannrn önünde 
ve at üstünde şehre girdi. Yolları dol
ları dolduran halk onu tekrar ve daha 
çılgınca alkışlıyordu. Herkesin yüzün
de ıev&i ve hayranlık parıltıları vartlı. 
Daha dört sene evvel Nika isyanını ne 
korkunç ve kanlı bir surette bastırdı
ğını bile unutmuşlardı. 

Fakat Teodoranın şüpheleri savuJtu
rulmuş değildi. Belizeri kenara atmak, 
hatt;oı yok etmek istiyordu. Halbuki im· 
parator onu feda edemiyordu. Bunda 
hakkı vardı. Teodorayı kin ve şüphele
rinden kurtnrmak için her şeye hazır
dı. Generali ikısi de tahtlarında otur· 
dukları sırada kabul etti. Belizer her 
za:nan olduğu gibi yerlere kapandı, 

kendisıne doğru itilen al ve menrkşe 

mantoların' eteklerini öptil. AncZJk im
paratorla imparatoriçenin izin vermele
rinden sonra doğruldu. 

Yüstinyanos herkesin önünde ona 
sordu: 

- Kral olmayı senin istediğini söy
lüyorlar? 

- Bu iftiradır. 

- Sözlerine inruımm. Fakat anlaşı
lıyor ki henüz inanmayanlar ve sana 
güvenemeyenler var. Mademki kendin 
istemedin ve bizlere gerçekten sadık 

bir köle gibi hizmet etmekten vazgeç
meyeceksin. Buna yemin et. Yemin et 
ki tahtta gözün yoktur ve ölünceye ka
dC)f sadık kalacaksın 1 

- Bunu yapmakta bir an bile tered
düt etmem. 

TDrk - Romen ticari 
münasebetlerinin 

lnk işafı yolunda atı
lan yeni adımlar 
Bükreşten sureti mahsusada Ankara 

ya gitmiş olan BUkrcf ticaret odası 

ikinci reisi ve Türk • Romen ticaret 
odası reisi Dr. Jorj A!dem dün Anka· 
radan şehrimize gclmi§, Perapr~as ote· 
line inmiştir. 
D~t ve müttefik memleket mümes

sili Türkiye ile Romanya arasındaki 

ticari münasebatın inki1afıru temin 
edecek çareler hakkında tetkikatta bu
lunmaktadır. 

Ank:ırada bulunduğu müddetçe, 
Türk - Romen ticaretinin daha ilerle· 
mesini temin edecek tediye kolaylıkları 
etrafrnıda alakadar makamlarımızla te
mas etmi§tir. 

Romanya, eskiden Türkiye ile 20 
milyon liralık kadZır iş yaptığı halde, 
bugün mevcut olan tediye zorlukları 

yüzünden bu miktar 4 milyona inmiş 

bulunmaktadır. • 
Tediye zorluklarını ortadan kaldır • 

ınak üzere iki komşu ve müttefik mem
leket arasında mübadele usulünü tat
bik etmek düşUnülmektcdir. 
Romany~ıian Türkiyeye benzin, pet· 

rol, kereste ve ziraat makineleri ver
mek; buna mukabil Tür ki yeden Ro
manya ya bakır, pamuk, kömür gibi 
maddeler götürmek suretile her iki 
memleketin yekdiğerinden muhtaç ol
duğu emtia Uzerinde bir mübadele sis
temi kurmak mümkün olabileceği tah
min ediliyor. 

Rcmanya bugün muhtaç olduğu 10 
bin ton bakırı Amerika gibi çok uzak 
memleketten temin etmekteyken, bunu 
mümkün olduğu kadar Tilrkiyeden ala 
bilecek vaziyettedir. 

Türkiyenin Romanyaya temin ede
bileceği diğer maddeleri de ayni suret
le mübadele mümkUn olabilecektir. 

Dr. Jorj Ademin Ankarndc.ki temııs· 
tarından hasıl olan neticeler müzakere 
edildikten sonra Romanyadan tehri-

Bir ı:oeuk düşürme 
davası g·örülüyor 

Hadiye beş buçuk ayhk çocU" 
ğunu dayaktanmı düşürdü 

Diln ağır ceza mahkemesinde bir 
çocuk düşürmeğe sebebiyet davasına 

bakılmıştır. Suçlular Mürüvvet ve Şefika 
adında iki kadmdır. İddiaya ıörc kom· 
şuları Hadiye kadını döverek ve tehdit 
ederek 5,5 aylık çocuğunun düşmesine 
sebep olmuşlardır. 

Suçlular verdikleri ifade de auçlan· 
nı tamamen inkar ederek, Hadiye kadı
nı dövmediklerini söylediler. 

Bundan ıonrı mahkeme f&hitlerln 
dinlenmesine geçerek kadın doktoru 
irfanı çDğırdı. Dr. trfan ifadesinde de
di ki: 

- 18·12-937 de Hadiye bana gele
rek, dövülilp tehdit edi):iiğini ve bu 
yüzden karnındaki çocuğunun oyna
dığını söyledi. Kendisini muayene et· 
tim; bir arıza bulamadım. Aradan 20 
giln geçtikten sonra yeniden geldi. Bu 
sefer bir hastahaneye yatmooının mu· 
vafık olacağını söyleıdim; gitti. 

Bir mUddet aonra bir gUn ebe Ce
mile bana bir ~damla yolladığı haberde 
Hadiyenin.. çocuk düşürdüğünü bildir
di. Eve gittim; Hadiye kadını muayene 
ettim, çocuk torba içinıde düşmüştü 

ve yarı mUtefessih bir halde idi. 5,S 
aylık kadar tahmin edebildim. 

Fakat çocuğun dövme veya tehdit· 
ten mi yoksa başka bir tesir yilzilnden 
mi düşmüş olduğunu anlayamadım. 

Hadiyeıden kan gelmeğe başlomıştr. 
Bunun üzerine kendisini Zeynep Ka
mil hastahanesine kaldırttım. 

Dr. irfandan sonra şahit polis Fehmi 
çağrıldı. Fehmi de şunları söyledi: 

- Hadiye ve hemşiresi bir gün ka
rakola gelerek, komşuları Şefika ve 
M ürvet t<:ırafrndan dövüldüklerini ve 
Hadiyenin muayeneye sevkeıdilmesini 

mizc bir heyetin gelmesi mukarrerdir. 
Müteakiben, ticari münasebatımızm 

genişletilmesi yolunda akdedilecektir. 

istediler. Ben zabıt tutarken, Şefika il~ 
Mürüvvet ve Şefikanın kocası da geldS. 
Mürüvvetin ağzında kan bulaşıkları gı>r 
dUm. 

''Bid Hadiye ile kardeşi dövdliletı 
fakat şimdi barıştık, ne biz, ne de onlar 
dcwacı değiliz,, dediler. 

Aradan bir buçuk ay geçince Hadiye 
yine geldi, o gUnkU kavga yüzünden 
çocuğunu düşUrdüğünü söyledi. Bunun 
tberine bla de bir zabıt tuttuk. 

Poliı Fehminin şehadeti bitince ıuç
lu kadınlar: 

- Bu Hadiye kadın her zaman ço
cuk dU1ürUr, bu seferki de öyle olacak 
herholde dediler. 

Mahkeme reisi bunu doktor trfan· 
dan sordu. Doktor Hadiyenin bundan 
U~ sene kadar evvel bir çocuk ıdüşUr
dUğünü ve kendisitti hastahaneye yol· 
ladığını söyledi. 

Mahkeme bundan sonra gelmlyen 
ıahitlerin çağrılması için duruşmayı 

bzışka bir güne bıraktı. 

iki heyet 
Halk şarkılarını top• 

lamaya çıkacak 
Ankara, 23 (Telefonla) - Mas. 

rlt vekhlctl tarafından ikl heyet 
memleketin muhtelif yerlerindeP 
halk şarkıları toplamak Uzere bil 
ayın 26 inde seyahate çıkacaklar. 

dır. Gruplardan biri İzmir, Manisa. 
Aydın, Kütahya, Balıkesir, ve çe.
nnkkaleyl dl~erl Adana, Maraş, .tı.n 
top, Urfa, Dlyarbakırı ziyaret ede .. 
cektlr. 

Teodora 1talyadan gelen mektuplan 
okudu. Bunlardan bir tanesi de Anta
ninadm geliyordu. Bunda: "Belizer 
krallığı kabul etmedi. Ona bunun bir 
al!:aklık olacağını anlattım. Beni dinle· 
di ve hak verdi. Eğer size başka türlü 
1eyler söylerlerse inanmaymız, mukad
des Vasilisrım. Ben ve kocam sizlerin 
en sadık kullarınız olarak ölmek istiyo
ruz!,, diye yazılıyordu. 

Patrik: ve Bizansm ·bUtUn bUyüklerl 
önünde yeminini yaptı. Yüstinyanos 
kansına baktı. Teodora artık bir şey 
aöyleycmiyor.du. Fakı.t bakışlarında, 

şüphelerinin büsbUtün öldüğünü anla
tan bir rahatlık yoktu. O zaten üzerin
de oturduğu tahtını kaybetmek korku
sunu her zaman duymuş, rr ·unan 
uyanık kıılmıştı. Bundan sonr, d öyle 
olacaktı. Bunun içindir ki Belizerin 
halk ve ordu karsısında bir yarım tan
rı gibi yükselmesine engel olmak iste· 
di. "Zafer alayı,, yapbrmaclı. 

GONON AK/J'LEQİ 

Garba gidecek heyet Hasan Fe. 
rit, Balll Bedi, Cevat Allar, vo Tah. 
sin Bankoğlundan, cenuba gidecek 
heyet Ulv! Cemal, Nurullah Şevket, 
fizikçi Arif, Sıvas lisesinden MU .. 
zatferden ibarettir. Seyahat bir bU. 

cuk ay sürecektir. 

Yüstinyanosun yüzünde ferahlık gö
rüldü. 

- Bundan anlaşılıyor ki Belizere if
tira ediyorlar. Onu çekemiycnler var. 

- Olabilir. Fakat ben Antminaya 
C!a yüzde yüz inanmam. Belizeri hiç 
vakit kaybetmeden geri çağırmalıdır. 

Onu 1talyada bırakmak korkuludur. Şu 
anda imparatorluğun bütün kuvvetleri 
onun elindedir ve asker tarafından ne 
kadar sevildiğini biliy.crsun. Kaldı ki 
halk da onu sever. Ordu ve halk yalnız 
bizi sevmeli, bütün kuvvetlerin ancak 
bizde toplandığım bilmelidir. Bunu öğ
renmek için de göstermek lazımdır. 

- Hakkın var. 
- O liı'llde hemen bir emir yazarak 

Belizeri çağırmalıyız. 
Yiıstinyanos mektubu yazdı. Bunda 

.ıeneralin kazandığı zaferler tebrik 
ediliyor; imparatorluğa yaptığı hiz
metler şükranla anılar~ ordunun bü
yilk bir kısmını orada bıraktıktan son
ra Bizansa dönmesi bildiriliyordu. 

Ayni zamanda Teodoranın bir mek
tubu da Antanint-;oa götürilhiyordu. 
Teodora. gerek generalin ve gerek ka
rısının kendısine ohın bağlılıklarından 

f Üphesi olmadığını, bunun mükafatını 
göreceklerini, onu özlediğini yazıyor

du. 
Mektupları götürenin ardından Teo

doranrn t'n çok güvendiği pek gözlü 
adamlar~an birkdçı da gizli emirlerle 
d8rt nala italyaya yollanryorhrdr. Bun 
lar Albaniden gemiye binecekler, İtal
yanın prk kıyrlarrna gemi ile geçecek· 
ler, en kısa zamandtJ Romaya varacak
lardı. 

Teodora cnlann ba~lannda bulunan 
MarküllUse belki üçüncü defa şöyle 

demiıti: 

• • • 

-14-
/\ Y ASOFY A YAPILIRKEN 

BizMsta ilk bazilikayı 325 senesin
de Kostantin yaptırdı. Ona "Ayasof
ya,, yani ''Hikmeti ilahiye,, adını ver· 
di. 

Kostantinin oğlu Kostansiyüs burayı 
genişletti. 404 yılında Hrisostomasın 

sürülmesi üzerine bir isyan çıktı ve Se
nato ile birlikte har<:tp oldu. 

41 S de ikinci Teodosyüs zamanında 
yeniden yapıldı. Nika ihtilalinde gene 
yığın haline geldi. Bu hesapça Yüstin
yan:>sun yaptırdığı Ayasofy~. Uçüncüsü 
oluyordu. 

Yüstinyanos o zamanın tarihçilerin
den birinin dediği gibi bu kilisenin 
''Adem peygamberdenberi görülmemiş 
ve görülmeyecek., derecede büyük ol
masını istiyordu. Buna karar vermiı 

temellerini karardan kırk gün sonra 
büyük merasimle atmıştı. Maksad·na 
ermek için kilisenin arsasını yenişlct

mek 15zımdı. Halbuk: etraft<ı.ki evler 
ve yerler başkal-ırınındı. Oraları elde 
etme'k için imparator birçok kurnazlık· 
lara ba§ vurmuştu. 

Dört yıldanberi çalışılıyordu. 
Yüstinyanosun talihi v;ırdr. Çünkü 

böyle bir eseri meydana getirmek için 
tazım olan iki büyük mimara sahipti : 
Trailisli Antemyos ve Miletli bidor .. 

Bu iki mimar çok biiyük ve güzel bir 
plan çizmişlerdi. 

Temeller mümkün olduğu kadar de
rin kazılmışb. Kaytılıklara kadar inil· 
miş. kesme taştan geniı ve büyük te
mellerin etrafında sarnıçlar yapılmı§tı. 

On bin i~çi durmadan çalrşıycrdu. 
( Ar~aı var) 

lNSAı"\;LARIN 1HT1YARLAM.ASI 
VE TAZE GÖNÜL 

• SMl!\1 söylemek istemediğim 

1 muharrirlerimizden biri, yetmiş 
yaşını bulmuş olduğu halde yirmi ya
şında. yazması makul görünebilecek 
bir yazı yazmış , bana hususi surette 
okudu. 

Yazı, bir genç sevgiliye hitap eder
ken kullanabileceğimiz cilmlelerle do
ludur. Serbest bir havası olmakla be. 
raber, genç bir aşık tarafından mek
tup halinde gönderildiği takdirde, 
aksi bir sevgiliyi yola • getirebilecek 
kuvvette! O kadar inandırıcı bir sami
miyeti, sokulgan bir renk ve hareketi 
var ... Pekala; gençlere layik gördilğU. 
mUz bu satırlar, ununu elemie ve ele
ğini asını§ olduğunu tahmin ettiğimiz 
çağda bir muharririn kaleminde ne a· 
rıyor? 

• • • 
Bu vaziyeti anlatan mısralar dili

mizde pek çoktur. 

Ağardı riyşi siyahım, divan 
arar gezerim. 

Ağ_ardı riyşi siyôsım, civanı 

arar gc ... erim,. 

Kttfttpfan ~'eıı11or1:a oidlp Dtltn bir 
Eskimo. kutupta revu dekorları kuruyor. 
muı. Es/..lmolar, dtrlleşfyorlar: 

- Manzarammn bütün gü:elliğl de~iıtll 

Tabii anlıyorsunuz değil mi? "Yeni 
bir olgunluk alemi açılmış olması 18.. 
zımgelen bir devirde ben hal!\ önUmU 
görmUyorum. Siyah sakalıma kar 
yağdığı halde, genç arayıp duruyo
rum,, diyor. 

Bir de şarkı vardır sanırım: 
"ihtiyar olsam da gönlüm ta::edir!,, 
Nihayet biltUn bu manevi hırçınlık-

lann en bUyUk tevbihi demek olan 
meşhur mısra hatıra gelir: 

''Usum oy dil ttslan artık. 
ihtiyar olmal;ta.sın!,, 

• • • 
BENCE yaşı ilerleml§ olduğu halde 

geçmiş günlerine yaraeabilecek hare. 
ketler ve hayallerle uğra~an adam, ha
kiki kemalini bulmamış insandır. 

Yaşlılık. uzunca bir hayat mesleğinin ı 
terfi ve terakki devresidir. O devTe· 
de insan, daha başka hakikatler ve va- I 
zifelcrle meşbu olmak gerekir. , 

Uzunca bir hayatın kazandırması 

Iazımgelen olgun bir manevi bütünlU 
ğiln icaph.>nnı bırakarak, maddeten 
dahi tevsika imkan olmayan birtakım 
mevsimsiz heYesler peşinde ötmek; 
haylazlık oldukta., ba8ka her ci • 
betten boşa gitmiş, hakkiyle geçirile
memiş bir ömrün hüsran işaretidir. 

1f • 
Frenklerin bir sözU vardır: "Genç. 

ler bilseydi; ihtiyarlar yapnbilseydi!., 
derler ... Bu suretle gençlerde ihtiyar
ların haiz olduğu tecrUbe ve bil -
gi bulunmadığını, ihtiyarlarda da 
gençlerin kudretinden eser kalmadığı
nı göstererek dilnyanın iki ucunun bir 
araya gitirilmediğini anlatmak isti. 
yorlar ... 

Ben, bugün ele aldığım m!sal karşı
sında, ihtiyarların da "bilmeğe" hiç 
olmazsa hayatın tabii gidişi ortasında 
"kendi mevkilerini bilmeğe.. muhtaç 
olduklarını söylemekten çekinmiyece
ğlm. 

HiKMET MONIR 

.-0--

Beynelmilel ticaret odaları 
kongresi 

Beynelmilel ticaret odtılan Tilrk 
milli komitesi önümüzıdeki pazartesi 
günU ticaret odasında senelik kongre• 
sini akdedecektir. 

KJJngrede, bu yıl komitenin sarfetti
ği faaliyeti gösterir rapor okunacak 
bunun üzerine konu~malar yapılacak· 

tır. Ayrıca beynelmilel istilah ilzerin· 
de hazırlanmıı olan bir ctUd de gözden 
geçirilecek ir. 

KURUN-, ( AllONH l'AHIFESı 

lıl tmltkeı ~ltmltktı 

#rinde dııındo 

Aylık 9!> J 55 l\rJ. 
3 aylık 2fi0 4'!~ • 
8 aylık 47~ 820 • 
Yıllık 900 lfiOCI • 

1 urıltmıdı•n Balkon Hır lığı için ıydıo 
ıtuı kuruş dtı~lılur. Posla hırlıAıne elr. 
ııı)'en )'erlere ıyda yetmiş beşer kuru~ 
uııııııedı lı r. 

'horıe kaydını bildiren nıeklup n 
ıelıırur Ocretını. abone J>Rresının posla 
veya banka ile yollama ücretini ıdare 

ı.: c ndı üıcrıne alır. 

Türklutnln lıeı posta mtrkt:lndt 

l<.l/llll'N'o abone ua:ılır. 

.\clre.~ cfrğıştlrrne Orrell <!5 kuruştur L _____ _ 

Dünkü Hava 
Havo: Koradcnlzin ş:ırk kıyıl::ırı ile do. 

Au Anadoluda bulutlu, d iğer bölseterin.. 
de umumiyetle az bulutlu geçmiş, riizgAr 
fimııl istlkametıcn Ege, Orln Anadohı, 

ve cenup doğusunda kuneıtiee, diğer 

bölgelerde orla kunelte esmiştir. 

Dün lsıanbulda ha,·a acık gecmiş, 
rüzgAr, şimali şarkiden saniyede 6 _ 8 
metre lıızln esmiştir. Saat l4 de ha,·ıı 
tazyiki 762,1 milimetre idi. Sulıunet en 
yüksek gOneşte 59,9, gölgede 28,S ''c en 
dilşilk 15,6 santigrat kaydedilmiştir. 



Fikirler ve hadiseler 1 

tilgıç kıhğı ile mi çahşacağız?I 
Yazan: Hakkı SUhçı Gezgin 

~ lneanhp övUndtlğtl bir ke. 
'- • Uzakları, ıfık hıztyle a. 

' bta Yeni makineyi bulduğumuz 
' ltklnım alkıılamıı, koltuklan

kabarta ka harta böbürlenmiş-

'-..'1ıcanm U. dibinde, kutupların 
~eri Uatilnde nefes alan bir 
~ IOluklannı duymak, belld bU. 
~ 'btr teydir. Gövdemizin güçsüzlU-

' llderecek çarelere her gUn biraz 
~ncmıız artıyor. 
~ , Mtır ve kör iDAD.lığı bir 
~ '- göz muclR8ine kavuşturdu. 
~hıldaD uzv! ekaikliğimizl tamam
' bir yandan da bedi! duygulan. 
""'-..beaııyor. Artık odalarımızda ya.. 
~'Ulız defillz. Bir düfıiıeye dokunu
\ ~e, klh Şikagoda, klh Londra
~ Viyanad& dolqıyoruz. Orta. 
~~ flnııniıı ideallerinden sayılan 
~~ lrlekln ve mllkaeefe radyo ve 
~ sayesinde, bUttln esrarlı 
.. ~~den sıyrılarak, çıplak birer 
~ilini aldılar. 
~.. a bir düğmeye basan ''lrlar
\ .: 1Ildırımı kibrit gibi kullanmıı 
hl..._ Antıı,. adalarındaki llmbalan 

~· ~~!-tıplardaki Moskof ilim heyetini, 
~ pençesinden de yine bu icat 
' ı. ÇUnkU orada fırtına çığlık
~ "~dat seslerini bofuyor, duvarla. 
~ '-!' Upilerl, helyostalarm ıimgek
~ SôndUrUyordu. Bu kıyamet, yal
'9;. l'adyoya dokunamadı. O, işliyor, 
~ llJıiye heyetin ne halde olduğunu 
' Ya bildiriyordu. Buz steplerini 
~ arayıcı kollarına, radyo, yol 
~ i. Ordular da onun minnetta. 
~ · Sırasına göre kumandaları kan
~ llleY<Janıara o, u1aıstmyor, o, easus-

edlyor, 

1ıı~et bunlann hepsi dofru. Fakat 
~niçin bu güzel, bu bUyllk, bu mu. 
~' el vasıta, bir iıkence Aleti olu-.. 
\ ~. pek o kadar şlklyetimiz yok. 
\ ltadyoeu olanların da, olmıyanm 
>t da ı>encereleri kapalı durduğu için 
~larmı duyınıyorduk. Ama, bir 
t.ı.- havalar ıammca, facia bUtUn 
~tile belirdi. 
~~il. mce çok mtlhim bir mesele 
'ıl....~~Upbanenize çekilmi§, mUraeaat 
~~ınb eeerlert masanıza indirmiı, 
~"1atnış, numarala·lDlıpmızdır. önü. 
fa ı._ not klfıUarmı diz.erek çalıtma • 

.. tlanmız. 

~ "ınız ve ruhunuz tam bir 11UkOne 
~taçtır. İçinizde güzel, derin bir ki-

' Yaklaşmaktan doğan o tatlı ve 
~ tli damar vuruelarmı duya duya 
\, ifelere iğilirsiniz. lete tam bu SIJ'L 

...._kareı evin pencerelerinden, bir 
t;ronun kopardığı Avaz, sizi yeriniz. 
~ı;ratır. Dtınyanm kim bilir nere. 
~ n alman bu yamyam bandOIU 
~ llrurken, aağmuda bir bqka pen. 
\t; &UrWUr bqka bir radyo, başka 
~akam ve bqka perdeden ulu • 
~ başlar. Kiminde bir Macar rap. 
~ i, kiminde Ttınıam tUrktıaU, ki -
"-ı!_e de sonu gelmez bir "Yaleyl., 
~söylenir. 

~1llılar, tek tek bile bir c;ift kulağı 
'11t~ etmefe yeter; hepsinin birden 
İt~mı arbk alz dUttıntın. 
lr ılgara yakar: 

11.:' Belki onlar da rahatsız olurlar, 
-'Carlar, kapatırlar! 

'l:>tye kendinizi avutmağa uğraşırsı
hL- P'akat ne gezer!... Usanan ve kU
'""Phanenizden kaçan siz olW"BUDuz. 
~ Cofunun ayarları da bozuktur. Sık 
'-..___ 'botanan parazit sağanakları, tene. 

tbliyetaiz tercümanlar ceza 
görüyor 

ltıııiyetlb tercümanlık ya18k olma
~ ratmen ıon hafta .ıarfmda dört 
ht Yablanımt. bunlardan yirmi be

lira para cuau ahnmııtır. 

Çöp kongresine ittirak 
etmiyoruz 

"1)'anada toplanacak beynelmilel 
lep konl"lfne tatanbul belediyeai de 
~t edUmlttL Toplııntıya lttirak et

>"ec:ellmfs lroncre bapanblma bll
ftlr. 

keler üstüne birer kova kum gibi d~ 
kUIQr. lnadma hepsi de makinenin en 
son hızı, en yüksek perdesile çahştın
lır. 

Öksürüğü gökgilrültUsil yapan bu 
gUrUlttl Yarıtı niçin?.. Niçin şu 
radyoları, doğru dUrUst çalmağı bece. 
remi yoruz? Kendi kafalarımız eğer 

duguauza, kulaklanmız sağırsa, 

herkesi ayni hale sokarak mı kusurla
rımudan kurtulacağımızı umuyoruz? .. 
Yoksa: 

- Hey mahalleli haberiniz olsun, ki 
benim radyom varl 

Demek için mi bu patırdıyı yapıyo
ruz. Bu görgUaUzlUk, daha doğrusu 
30nradan görmelere mahsus bu den
sizlik, benim sJnirlerime dokunuyor. 
Kendi rahatım kalktığı. çahı:ıamadı_ 

ğım için de değil ha!... Sırf efendi ya
radılııı soyuma bu pöhpöhçillilğU ya
kqtıramadığım için Uztililyorum. 

Galiba bu gidiıle çahımak için ka. 
falarımıza birer dalgıç tası giyeceğiz. 
Hadi biz buna katlanalım. Fakat bize 
bu azabı yükleyenler, bu işkence hak· 
kmı kimden ve nereden alıyorlar? 

Hani ya gUrUltU mücadelesi vardı? 

Boğulma hadi
selerini önle

mek için 
tler pliljda bir sandal 

bulunacak 
Plajlarda boğulma hadiselerini ön

lemek için, her plljda bir aandal bulun 
muı mecburi Jalmmııtır. Bu sandalda 
bir kazazedenin imdlldma kotulduğu 

zaman lüzumlu olan ilk mildavat mal· 
semesi bulunacak ve kazazede ıahile 

getirilmeden hemen sandala alınıp ha
yatının kurtanlmuıııa çahJilaçakw • 

Bundan batka plljlarda tehlilreU yer 
lerin iıaretlenmesi ıde bildirilmlttir. 

Orman kanunundaki tadilat 
marangozlan sevindirdi 
Ziraat Vekiletinin orman kanunun

da son defa y~tığı tadilat memleke
tin her köıesinde ve bilhassa maran
g.czlar arasında memnuniyetle karıdan 
mııtır. 

ÇUnkil piyasada iyi cins keresteler 
tim'liiye kadar çok pııhahya satılmakta. 
iyi mobilyalar da o nisbette pahalıya 

mal olmakta idi.Bu yüzden ean.J milt
teri bulamıyordu. 

Kanunda yapılmıı olan tadilit ma
rangozlara iyi keresteleri en ucuz fiyat 
la almak ve yapmak imklnını vermiıtir. 
Bu suretle mobilya fiyatlannm da 
ucuzlaması tabii bir netice olwak bek· 
lenmektedir. 

Basılan eroin 

inhisarlar istihbarat memurları tara
fından Arnavutköyde bir heroin imalat 
hanesinin meydana çıkarıldığını yaz
mııtık. Burayı itleten tsmııil Hakkının 
ortaklarından Bekirle, Artin ve laman 
Hakkının metresi Ane Nimet de ya
kalanmııtır. 

Ayte Nimetin Pangaltıdaki evini 
randevu mahalli olarak kullandığı ıö
tillmilf, içerde yak•nan üç kaldın 

emniyet mUdUrlUiiine getirilmiıtir. 

Bugün beşinci sınıf talebeler 
bir denemeye tôbl tutuluyor 
Deneme yerli ve yabancı ecnebi profesörler 

huzurunda oJacak 

Eğ!ence yerle
rinde ucuz uk 

dlr temınuzdan itiba
ren hemen tatbik 

edilecek 
tçk:li ve çalgılı eğlence yerlerinde 

fiyatlardto bir temmuzdan itibaren ten
zilat yapılacaktır. Beyoğlu kaymakamı 
bay Danitin baıkanhğmda bu gibi yer
lerin sahipleri ile yapılan toplantılar 

sena ermit, dün villyete bir rapor gön
derilmiftır. Buna göre, içkili ve çalgılı 
eğlence yerlerinde mezeler üzerinden 
yüzde 25, diğer meırubat üzerinde yüz
de 10, barlarda bütün mcırubat ilze
rinde yüzde 25 tenzillt yapılacaktır. 

Beyoğlu sinemaları haftada bir gUn 
çocuklara mahsuı ıeans tertip ederek 
eğlenceli ve terbiyevt filmler gCSatere
ceklerdir. 

Bunun duhuliyesi on kurut olacak
tır. Bundan batka bütün sinemalar cu
martesi ıilnleri saat bir ve iki buçukta 
pazar gilnleri on birle birde halk ma
tineleri tertip edeceklerdir. 

BUyUk ıinemalarda duhuliye Ucreti 
20-25 ikinci ımıf ıinemalarda 15-20 

üçilncU amıflarda 10-15 olacaktır. 
Bu tenzilit bir temmuzdan itibaren 

batlayacaktır. 

»41er Jrlı7niakamJ•r d• mmtalraJUm 
dald eflence yerleri sahiplerini topla
yarak birkaç gün içinde bir karar ve
receklerdir. 

Eliti yapanlar odaya davet 
edilecek 

bmir fuan İstanbul komitesi dün 
ticaret odasında bir saatten fazla devam 
eden bir toplantı yapmıfttr. 

Toplantıda el iti sanatlarının küçük 
sanayi araamda tethiri icap ettiği lü
zumundan bahsedilmit, tstanbuldaki 
bütün el itleri yapanlann odaya davet 
eı:iilerek bunun üzerinde görütülmesine 
karar verilmittir. 

Her yıl muvaffak sergiler hazırlayan 
Alqam kır sanat mektebi de bu daYet· 
liler arasmdadır. tnnir .ergiıinde el 
itleri için aynca paviyon yapılman da 
icap ettiği takdirde dUtUnOlecektir. 

imalathanesi 

ve metresi Ayte Nimet 

Kadınlar muayene sevk olunmuıtur. 
lsmail Hakkı ve arkadaılan mahke

meye verilmiılerdir. 
Emniyet kaçakçılık 1ubesi tarafın

dan Tahtakalede bir arsada gizlice he
roin çeken dokuz kip yakalaıımrıtır. 

Sabıkab kel CeW, Şerif, Mehmet, Sl1-
leyman, Salim, Yusuf, Ali, Abdullah, 
Mehmet Ali ismindeki heroinciler du
var dibinde çömelmiı vaziyette beroin 
çekerlerken tutulmUflardır. 

İlkokul talebesinin flkrl kablltye.ı 
tini ve çalışma neticelerini ötren. 
mek üzere bugün öğleden sonra be. 
şlncl sınıf talebeleri bir deneme 
yoklamasına tAbl tutulacaklardır. 

Yoklama Unlverslte konferans sa. 
lonunda tanınmı' yerll ve yabancı 
pedagoji profesörleri tarafından ya. 
pılacaktır. 

Yoklamaların neticesinden sonra 
talebenin tlkrl kablllyetl ve umu. 
mi çalışma durumu ölçülmüş olacak. 
tır. 

Çocuk bahçelerinde ça lıta· 
cak öğretmenler 

Çocuk bahçelerinde çalı,aca'k öt. 
retmenlerl bahçe çalı,malan hak. 
kında bilgilendirmek mak1&dlle ya. 
kında bir kul'I açılacaktır. 

Kursta çocuk oyunlan, çocuk •ar. 
kıları ölretllecektlr. 

iktisat fakültesinde 
imtihanlar 

iktisat fakllltealnln imtlhanlanna 
dtın ıon verllmlftlr. Netice yapıla. 

cak tasniften ıonra belll olacaktır. 

Deri tüccarlannın dünkü 
toplanbıı 

Dün tıtanbul Türkofilı direktörlil· 
tamun lttlrakile bir toplantı yapılmıt
ğünde ıehrimizde bütiln deri tüccar
tır. 

Toplantıda deri ihracatımızın bugün 
kil v,uiyeti üzerinde 1örU1U1mU1, aerl 
fllracatnmnn lntdpfr fçbr aliıtfball Jt
mn ıelen tedbirler teıbit edilmittir. 

Bu tedbirler, tilccarlann bazı dilek
lerini ihtiva eden bir rapor hazırlana
rak birlikte lktı18t Veklletine bildiril
Jecektir. 

Otel ve plij ücretleri pahalı 
bulundu 

Turizm of isi tarafından Ankaraıdan 
İlt&I\bula yddi giınlük bir ıeyahat ter

tibine karar verilmiıti. 
btanbul belediyesinden tehrimizde

ki lokanta, otel, plaj fiyattan baklanda 
mC)}ılmat iıtenmittir. Iatenen malOmat 
gönderilmit. fakat otel ve plij ücretle
ri çok pahalı bulunmuıtur • 

tktrsat Veldletinin tqebbüıü ile bun 
lann da fiyattan indirilecektir. 

Darphanede basılan paralar 
Darphane yeni kırk paralıkların 

basma l•lerlnl tamamlamıştır. Ya. 
kında 20 parahkların basılmasına 

başlanacaktır. 

önnmUzdekl te,rlnlevvele kadar 
be' kuruşluklar, 40 ve 20 paralık. 

tarın basılma işleri de tamamlan. 
mış olacaktır. 

Tifo qısına devam edilecek 
Sıhhat işleri direktörlUttl geçen 

yıl yapılan tifo ••ısından bu yıl çok 
iyi neticeler almJJtır. 

Yapılan araftırmalara göre haf. 
ta lçeralnde hemen hemen hiçbir ti. 
fo vakuına tesadllf edllmemı,ur. 

Tifoya karfı aşı olma işine bu yıl 
da devam edilmektedir. 

Hiç aşı olmıyanlara Uç aşı, geçen 
yıl aşı olanlara yarım santigram a. 
şı yapılmaktadır. 

Yağ çalan mahkUm oldu 
Tahtakelede yağcı Yorginin ~ilkk&

nından bir teneke doluıu yağ çalan u
bıkah hır11zlardan Galip, dün ikinci 
ıulh ceza mahkemesinde 1 ay haplı ce
zaıı yemiı ve derhal tevkif oJunmut
tur. 

Davet 
lstanbul mllddelumumllltfnden: 
HAktm namzeUerlnden Mehmet 

Rüstem Kitapçının acele memurt. 
yetlmlıe mtıracaat etmesı. 

Çiçekçilerin 
kazanç vergisi 
VOzde 
beşe mi 

beşten elli 
çıkarıl11cak 

Maiualannda çiçek IBtan satıcıla
rın kazanç vergilerinin yüzde bqten 
elli bete artırılması için Maliye Vekl· 
Jetinin bir karar ittihu ettiği yolunda-

ki bazı haberler çiçekçileri aon derece 
enditeye dilfilrmilttür. 

Çiçekçiler ve bahçivanlar cemiyeti 
bunun için derhal, idare heyetini cemi
yet merkezine çafmmt, fevkallde bir 
toplantı yaparak mesele etrafmda cö
rütmiltlerdir. 
Görüpn~ neticeıinde Ziraat Veka

letine cönderilmek üzere bir raıpor ha
zrrlanmıı ve diln alqam geç vakit An· 
karaya yollanmııtır. 

Çiçekçiler bu raporda, piyasada pyl 
olan bu haberden aon derece milteellir 
olc!uklannı a8ylemlıter, b6yle blr karw 
verildiği takdirde hazineye büyük bir 
m~nfaat temin edilemedifi gibi henüz 
inldıafa batlamıt olan çiçekliğin ve 
babçivanhğm da söneceğini ve bu züm
reye menıup eanafm mağdur olacağını 
illve etmiılerdir. 

Fmdık piyasası iyi 
aidİJ'or 

Bu hafta fındık ve ceviz aatııtan ol
dukça hararetli geçmiftir. Bu cilmle
den olarak kiloıu 10 kuruttan tıtanbul 
piyasasına 5500 kilo fmdrk gelmiı. 

hepsi eatılmqtır. Aynca akçekoca fm
ıdrklanndan 2640 kilo tombul, 47,5 ku
ruıtan, 5040 kilo iç fmdık da 51 kurut· 
tan satılrmıtır. 

Fatsadan piyasamıza 500, tzmitten 
de g 1 o kilo iç ceviz celmit, bunlar da 
alıcı bulmuıtur. 

Dahilde bıı kadar hararetli satıılar 

olduiu halde ihracat olmamııtır. Şeh· 
rimizde bugün S kabuklu ve S bin iç 
fındık stoku vardır. 

Y erlimallar aeraiıi 
Onuncu ve ıonuncu yerli mlıllar ser

gisi huırlıldanna devam olunmaktadır. 
Sergi itile daha yalandan alikadar ol· 
mak, paviyonlann vaziyetini ve yeni 
yaprlııcak müracaatlara yer bulmak 
için komite ve sanayi birliği temmusun 
ıekizinci cumartesi gilnU Galataaaraya 
ıapnacaktır. 

Se11gfde bu yıl ellence vesairenin 
zengin olması için tertibat abnmakt• 
dır. 

Aynca ıehrimlzde çok tanınmıı bir 
radyo müe11esesine de sergide televiz
yon teıisatı yaptırılacaktır. 
Bu hususta radyo müesaeaiyle temaı 

tara ve gHrilımelere geçilmittir. 

Sergiye timdiye kadar müracaat eden 
müesseseler araamda, Sümerbank, De
nizbank, Etibank, İf bankası, inhisar
lar idaresi ve Trakya umumi milfettiı
liğl bulunmaktadır. 

Bir zavallı babanın tikiyeti 
Diln öğleden sonra müddeiumumili

ğe gözleri yatlı bir baba kolundan tut
tuğu çocuğile gelmlt ve oğlunun daha 
13 yapnda eroin kullanmakta olduğunu 
bu hastalıktan kurtanlmur için bir 
hastüıaneye yatınlmauru iıtemiftir. 

Abdullah çocuk mUddeiumumilik ta
rafından haıtabtmm lptili derecesin
de ve kendisinin farild mümeyyiz olup 
olmadığının teabiti için adliye doktoru 
Enver Karana muayeneye ael'keclilm\t
tir, 
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Şeyhin adamları 
"SöylP diyorum sana ! ne yaptın Şeyhimize 

öldürdünse onu vay haline ! ,, 
Kendisine taraf tar bi'ldiğim 1-

ranlı Şeyhin sonradan hıgilizle
rin taraf ıııa geçtiği ve Ulvren.sle 
temas neticesinde kendisini ona 
teslim edeceği kanaatile, l'ilhclm 
Vasmus, ondan son bir fırsat is. 
tiyor. /\açıp kurtıılmağı tecriibc 
etmek üzere ve etraf sanldığm
dan, bu teşcbbii.siüıde muvaffak 
ohnası ihtimalinin ne Jccıdar zcı
yıf o'ldıığıma da işaretle, Şeyhten 
cevap bekliyor. Doğrudan doğru
ya cevap alamayınca, Şeyhin sö. 
zil uzatarak va1dt gcçirdi§ini hc
.<taptıyan "A lmankırtn Ltiıırımsi'', 
birdenbire yerinden kal/.."1p yere 
ayak bastı!f ... 

- Nereye gidiyorsun? 
- Buradan başka bir yere! 
- Gidemezsin! 
- Gitmcği tecrübe edeceğim. 
- Onu da yapamazsın! 
- Yapamaz mıyım? 
- Yapamazsın, Vasmus! 
- Görürsün, Şeyh! 
Vilhclm Vasmus, bir eline belindeki 

hançeri aldı, bir elinde de tabancası, 

fırladı dışarıya ve ... 
Hayret! 
Şeyhin adamları, Efendilerinin aşi

na. misafirini sclB.mladılar! Ve sonra 
da .... 

Onu öyle elinde hançerle ve taban. 
cayla görünce, şaşaladılar; bir ona, 
bir de biribirlerinc bakıetılar. 

Bu safha, böyle bir an sürdü! 

Aradan böyle bir an geçer geçmez, 
Şeyhin adamlarından birkaçı araların
da fısıldaştılar: 

- Birisini mi arıyor acaba? 
- İçeriden kimse çıkmadı, ki? 
- Dıııarıda onun böyle birdenbire 

aram ağa çıkacağı kimse yoktu, ki! 
- Hem niçin susuyor? Neden bize 

bir şey söylemiyor? 
- Yoksa çıldırdı mı? 

- Sahi! Sakın oynatıvcrmcsin? 
Ve birden, içlerinden biri, hatırlat· 

tı: 

- Ya Şeyh? .. Şeyh neden görünme
di arkasından? Sakın ona kıymış ol. 
masın? 

-Ne! 
- Aman! 
Ve adamlar, kendi kıyafetlerindeki 

bu tanıdık ecnebinin böyle bir şey 
yapmış olması ihtimalile gözleri döne
rek, Vilhelm Vasmusun üzerine doğru 
yürüdüler. 

O, bir adım geriledi. Gerilerken de 
bağırdı: 

- Savulun! 
Şeyhin adamları, üzerine silah çe

virdiler. 
- Yol verin! 

"Almanların La\Tensi,, nin bu ihta. 
nna karşı da, onun üzerine yürüyerek 
silah çevirenler, adım adım daha yak
laşmakla cevap verdiler. Şimdi pek 
yakından, Vasmusun etrafını çevrele
mişlerdi. Ve onu sarmıa vaziyetteki 
adamların çehreleri, karanlıktı. Ba
kışları husumetle dolu, emniyetsizlik. 
le parıldıyordu! 

Silahlar, ... Parıl parıl yanan gözler! 
Vasmus, müteredditti. Bir elinde ta

banca ve bir elinde hançer vardı, ama 
bu kadar kişiye karşı neye yarardı? 
Elleri silahlı bir kalabalıkla sarılmış
tı art.ık! 

Bununla beraber, neticesi ne olur. 
sa olsun bir hamle etmeği aklından 

geçiriyordu, ki Şeyhin adamlarından 
biri, boğuk sesle sordu: 

- Şeyhimize ne yaptın? Söyle! 
Ve sesini yükselterek, tehdit etti: 
- Söyle diyorum sıına! Ne yaptın 

Şeyhimize? Öldürdünse onu, vay ha
line! 
Şeyhe mi? O mu, Vasmus mu Şeyhe 

bir şey yapmış oluyordu? O Şeyhi öl· 
dürmüş oluyordu, ha? Eski konsolos, 
gördüklerine değil de, işittiklerine i
nanamıyordu Adeta ruya göriiyorum, 
yeni bir kllbus g<'ciriyorum, sanıyor. 
du. Nutku tutulmuf':tu. 

Ve tUfck namluları, göğsüne dayan-

mnk üzereydi. J{ılmç, hnnçer birkaç 
elden kesici aletler de cabası! 

Bu aralık, derinden, kuvctli bir ses 
aksetti: 

- Hey, ne oluyor, bakayım? Rnhat 
bırakın misafirimizi! 

cyhin adamları, sesin geldiği tara
fa bakarak, ürktiıler ve karmakarışık, 
geriye ~kildiler. Vılhelm Vasmus, ar. 
kasına döndü ve çıktığı yerin kapı eşi
ğinde, ... 

Şeyhi gördü! 
Demindenberi konuşup da daha he

nüz yanmdan ayrıldığı Şeyhi! 
Fırdolasıya sarıklı, kırçıl sakallı 

Şeyh, bol esvabı içerisinde tıknaz vü
cutlu görünüsü ile işte orada, arka. 
smdaydı ! Gözlerini hiddetle üzerlerin
de gezdirdiği adamları tamamile uza
ğa çekilince, Vasmusa bakıp, gülüm. 
scdi; gözlerine tehevvür yerine istih
za parıltısı gelmişti şimdi! 

- Ben, dedi, sana içeride "gide· 
mezsin, yapamazsın,, dememiş miy
dim?. Sen de bana "görürsün,. dedin 
,.e işte gördüm; sade ben değil, sen de! 
İkimiz de gördük! 

Ve mUtcbessim, el salladı: 
- Dön geri, Vasmus! Haydi, gel i. 

çeriye! Seninle konuşacaklarımız var 
daha! 

Vilhelm Vasmus, bu kısacık müd
det içerisindeki değişikliklerden adeta 
afallamıştı. Böyle olduğu halde, Şey
hin bu daveti üzerine irkilerek, ken. 
disini topladı. Dahn konuşacakları mı 
varmış? Olur şey değildi doğrusu! 

Sanki demindenberi konuştukları yet
memiş, vaziyet npaçık belli olmamış 
gibi! 

Şeyhe sert bir SC'sle, şöyle dedi: 
- Benimle oynadığın yeter artık! 

Gltiheğe bırakıyor m sun, yoksa he· 
menAmrada teslim almak fikrinde mi
sin? Sen çabuk onu söyle! 

Şeyh, hiç mi hiç istifini bozmadı· 
' gayetle sakin: 

- Gene acele; dedi; gene acele edL 
yorsun, Vasmus! Ah, siz garplılar yok 
musunuz! Hep böyle acele edersiniz· 
hem de lüzumundan fazla! Ve zararı; 
çıkarsınız! 

Ve parmağının ucuyla adamlarını 
işaret ederek: 

- Hem de; dedi; sen telafisi gayri
kabil surette zararlı ç;ıkacaktın bu se
fer! Malından, mülkünden, varından 
yoğundan değil de sade, canından o. 
lacaktın, canından! 

Ve §akacı tavurla, sözlerine şu 
cümleyi de kattı: 

- Tatlı canından!? ... 
Şeyhin bu sözlerine karşı, Vasmus, 

ısrarla durdu: 

(Arkası var) 

(_Y_e_n_i _/\_' e_ş_r_iy_a_ı _) 
Çocuklar 

Güzide muharrir Reşat Ekrem 
Koçunun hatıralar ve hikfiyelorinI 
ihtiva eden bu kitap Çığır kltaııevl 
tarafından neşredilmekte olan Tilrk 
muharrirleri serisinin ikinci klta. 
hıdır. Tavsiye ederiz. 

==Gürılük--· 

RADYO 
- Programı ==--==dı 

Öğle neşri) ntı: S.ıııt 12,30 Plakla Türk 
musıkisı. 12,!iO H,l\adıo;. 13,05 Pl:ıkla Türk 
musıkm. 13,30 l\lulıtclıf pliık neşrllatı. 

14 Son. 

Akş.1111 ııcşrhatı: S::ı.ıt ıs,:ıo Pliıkl:ı danı. 

musıkisı. 19,10> J\orıfcr:ırıs: Ali J\:ıml Ak
) UZ (Çocuk tcrlııle ı). 19,;ı5 Boısn hnlıer
lerı. 20 S.ı:ıt Dlnrı: Gıcmıc r.ı :ıthanesin. 

den nı:ıklen. 20,02 l\luzcn en 'c nrkııd:ış
ları t ır ıfındaıı Turk ıııuo;iki ı \C h.ılk şnr. 

kıl:ırı. 20,4j il ı\u r poru. :W,18 Oml·ı Hıza 
Uogrul tarafınd:ııı nr.ıpça SOllC\. 2ı l\hı

z:ıCCcr llk:ır 'c arkııdı:ışları t:ırafınclaıı Turk 
mıısıkl i ve h.ılk ş:ırkıl:ırı. 21,45 Orke trı:ı : 

I - l\lon·na • • lr:ıu fedcrn. 2 - C:ıl kO\ sk) 
\":ıl-; ele rıur. 3 - l\l:ırıfrcd: LC' piiti ~:ııııcn . 

22,1:1 \j n h:ılıc·rlt•rl. 22.30 l'J;ıı.ı::ı srılol::ır, 

onerıı ,.e oııcrct pnrçıılnrı. 22,50 Son lı.ı. 

herler ve ertesi sunün progranıı. 23 Son. 

Yunan muhteıiti 2 Pera 2 
misafirler rakibine ilk devreyi 1-2 galip bitiren 

ehemmiyet vermemenin cezasını ödediler 
Geçen pazar Fenerbahçeye 2-0 yeni

len Yunan muhtelit takımı şehrimizde
ki ikinci ımüsab<.ıkasmı da dün üç bini 
bulan bir seyirci kütlesi önünde Tak
sim stadında gayri federe klüplcrinden 
Pera ile yaptı. 

Şazi Tezcanın hakemliği ile oyna
nan bu müsabc:ı!taya takımlar şu kadro
larile çıkmışlardı: 

PERA: 
ruad - Civelek, Hristo · Çiçoviç, Et

yen, Çaçis - Cambaz, Mesinezi, Bodori 
Bambino, T odori. 

YUNAN KARIŞIGI: 
Papadopulos - Gaspariı, Rimbas -

Migakis, Sirkos, Kondiliı - lpofanidis, 
Baltazis, Canetiı, M.ovropulos, Hristo
dulos. 

Oyuna Peranm sağıdan yaptığı ve 
Yunan müdafaasının kolaylıkla kestiği 
bir hücumla başlandı. 

Topu kapan mis .. firler sağdan indi
ler ve Miyakisin fevkalade bir şekilde 
ortaladığı topu soliçleri çok güzel bir 
kafa vuruşu ile kaleye gönderdi ise de 
top kale direğini yalayarak avuta gitti. 
Arkasından yine bir Yunan hücumun
da soliçlerinin attığı sıkı bir şilt ayni 
akibete uğr•dı. 

Bunun akabinde Peralıların ortadan 
yaptıkları bir hücumda Budorinin cok 
güzel bir paı;ını Mesinezi topu ayağın
dan açmak surctile kaçırdı. Oyun çok 
zevkli oluyor. 

YUNANLILARIN iLK GOLU 

10 uncu dakikada soldan bir Yunan 
hücumunda soldan ortalanan topu Mi
yakis vole bir şiltle Pera ağlarına tak
tr. Peralılar kendilerinden beklenen o
yunu tutturamıyorlar. 

MiSAFiRLERiN iKiNCi GOLU 

16 ıncı dakikada sıkı bir Yunan hü
cumunda soliç nefis bir şütle 2 inci 
golü yaptı. Bu golle beraber Peralıla
rm canlanacağı ümit edilirken büsbü
tün bozuldular. Artık oyun tamamile 
'.lunanlıların baskısı altında oynanıyor. 
Bilhassa sağaçık Miyakis çok güzel oy
nuyor, bu arada Yunan sağiçinin sıkı 
bir şütü havadan dışarı gitti. Bambi
nonun bütün gayretlerine rağmen Pe
ralılar bir türlü oyunu açamıyorlar. 20 
inci dakikaya kadar bu şekilde devam 
eden maç bu dakikadan sonra müteva
zin bir şekil aldı. 

PERANIN iLK GOLO 

25 inci dakikada Bambincya yapılan 
favulden istifade eden Ferahlar Yunan 
kalc:cisinin topa vakitsiz çıkıp elinden 
kaçırması yüzünden Budurinin ayağile 
ilk gollerini boş kaleye attılar. 

Oyunun bundan sonraki kısmı Yu
nanlıların nisbi hakimiyetleri altında 

fakat netice değişmeden de .. am etti ve 
ilk devre Peranın 2-1 rr.ağliıbiyetile 
neticelendi. 

iKiNCi DEVRE 

Rüzgarı arkalarına almış olan Pera
lılar bu devreye çok sıkı başladılar ve 
daha ilk anlarda Yunan kalesini müş
ktil vaziyetlere soktular. 

Siyah sarılıların bu başlangıcı her 
keste vaziyeti kurtaracağı ümidini u
yandırmıştı. Hakikaten bu devrede • 

birinci kısma nazaran - güzel çalışıyorlar 
Yunvnlılar ise birinci haftaymdaki o
yunlarını gösteremiyorlardı. 

20 ind dakikada soldan bir Pera hiicu 
munda Bambinonun tehlikeli bir şütü
nii Yunan kalecisi güçlükle kurtardı. 

Bunun akabinde bir Yunan hücumu
nu Pera kalecisi çok güzel bir şekilde 
kesti ve çok alkışlandı. Oyun tekrr•r 
canlanmağa başladı. 

PERANIN iKiNCi GOLU 

30 uncu dakikada sağdan bir Pera 
hücumunda Buduri geriden aldığı to
pu güzel kullanarak ber~·berlik gclünü 
yaptı. 

Peralılar bu golqen sonra açıldılar. 

ve Yunan kalesine ciddi tehlikeler ge
çirttiler. Bunla11:lan 2 sini Yunan kale 
cisi güçlükle kurtardı. 

~- · I • /\ITf ( ffı' r? ff 
r , l 1tj ~ ~j-.ıı!~...; ........... -: 

i .......... \..... ,./ 

t " - • 

Pera - Yunan maçı 

Canlı ve süratli oynayan misafiri~ 
rin, cumartesi günü Gulatasarayla :ef Oyun çok heyecanlı çok seri oluyor 

top iki kale arnsında mekik dokuyor. 
35 inci dakikada sağdan bir Pera akı

nında kalecile karşı karşıya kalan Me
sinezi bu bulunmaz fırsatı hav21landır
mak suretile kaçırarak Yunanlıları mu
hakkak bir mağliıbiyetten kurtarmış 

oldu. 40 ıncı dakikada misafirler üç or
tanın güzel anlr.şmasile Pera kalesine 
getirdikleri topu sağiç avuta attı. Oyu
nun son dakikalarında iki taraf da can
la başla oynayarc:ık galibiyeti temine 
uğraşıyorlarsa da muvaffak olamadı

lar. 
Maç da böylece 2-2 berabere bitti. 

NASIL OYNADILAR? 
Yunan takımı Fenere k21rşı çıkardı

ğı müsabakadan bir parça daha iyi oy
nadı. Kaleci ve müdafiler vazifelerini 
hakkile bıoşardılar. 

pacakları maçta - sc:ın kırmızılıların 
0

• 

simi kapamış olmaları yüzünden • ~ 
trenmansız oldukları için Yunanlıl 
galip gelmeleri ihtimali vardır. 

1 
Dünkü müsabakayı da kaybetme~ 

rine sebep - 2-0 galip vaziyette ilcetl. 
hasmı küçük görmek hatooında bulııı' 
malarıdır. .1, 

Muhafızgücünün kaledsi Fuad ; 
takviye edilen Pera takımının ınüd•; 
asında Hristo ile Çaçis ve Etyen ,. 
h,ıyli aksadı. Başta Civelek olmak ilZ 
re Fuat ile Çiçoviç müdafaanın en ıııır 
vaHak olan oyunculanyıdı. 

Akıncılardan iki açık kabil oldııl" 
kadar fena idiler. Mesinezi tatl5Jll' 
Bambino gayretliydi, Buduri de y•; 
ladığt iki fırsattan da istifade etrn' r 
bilerek takımım mağlubiyetten I<urtl 
dı. 

Muavin hattında Kcndulis ile sağ 
açık Miyakis merkez. muhacim Canetis 
de kusursuz idiler. ti• Ş. 

-------------------------------------------------------------------------___..,/ 
Çoban Mehmetle yapacağı gUreş için 

Tekirdağlı ne diyor: 
Karşılaşma istediğim yerde tJB 

istediğim karar altında 
yaptlmahdır 

d ;; b" 1 d ....... ,~ Milli güreş takımımızın ağır sıklet 

güreşçisi Türkiye şampiycnu Çobm 
MehmeıJin profesyonel serbest güreşçi 
Tekirdağlı ile karşılaşmak istediğini ve 
bunun için de federasyondan müsaade 
almış oldugunu dün okuyucularımıza 

bildirmiştik. 

Çok kıymetli amatör güreşçilerimi

zin iştirak edemediği profesyonel peh
livanlar arasm. ıJki müsabakalarda Tür 
kiye başpehlivanı ilan eıdilen Tekirdağ
lının hakiki kıymetini ortaya çıkaracak 
olan bu karşılaşma hakkında Tekirdtığ
lı Hüseyindcn bugün bir mektup al
dık. 

Aşağıda neşrettiğimiz bu mektupta 
Çobanla çarpışmal:tan korkmadığını 

yazan Hüseyin ehemmiyetsiz gibi gö
rünen fak .. t bu müsabakayı yapmamak 
için mühim birer bahane olan bazı se
bepleri de ortaya atmaktadır: 

HOSEYININ MEKTUBU 

"Bursadan döner dönmez bazı gaze
telerde Çobanla maç yapac,ı~ım hakkın 
da yazılar ve Çobanın beni 10 .dakika
da yeneccgine dair tahminler gördüm. 
Ben güreşten kaçar bir pehlivan deği
lim. Ankarad •ki seçmelere girmek is· 
tedim. Avrupaya gitmiş pehlivan oldu
ğum için beni alma<lılar. Şimdi ortaya 
Çobanla çarpışmamı attılar. Ben de 
bunu bekliyorum. Lakin ben maişeti

mi bazu kuvvetile kazanır bir adamım. 
Çoban gibi aylıklı değilim. On\.ın için 
bu güreşi benim göstereceğim yerde 
ve tayin edeceğim unvan altında yap
mak isterim. 

Ben Coban Mchmetten, Şermandan, 
Kara Aliden korkarak bu şartı koymu~ 
değilim. Fakrıt ben bilek kuvvetile ka-

zan 16 m ır para yo un a yuruw 
mecburiyetindeyim. Yarın sakatlanır' 
sam bana atimi kimse temin etrt1'

1 

O sebeple darılmaya mahal de yolctıJ'" 
Kuvvetli ve teknik pehlivanı da ıııi"' 
der seçecektir. Ben bu güreşin ternrnıJ• 
başlarında olmasını isterim. 

Şild 

Türkiye Ba~pelılİ~ 
Tekirdağlı Hüıeyirsı 

nıaçı 
Fener Beşik taş blJ 

hafta karşılaşıyorl'' 
İstanbul spor maçlarının final J<8'' 

şılaşması bu pazar günü Kadııt61 
stadında Fenerbahçe ile Be§iktlJI 
klüpleri arasında oynanacaktır. 

Saat 5,::10 da başlanacak olan tııJ 
müsabakayı hakem Adnan Akın id•" 
re edecektir. 

Müsabaka beraberlikle neticeleildi· 
ği takdırdc onbC'şer dakikalık iki de~· 
re temdit edilecektir. 

e isi ki et 
Türkiye şamplyonlaJ' 
ğu müsabakaları 
Tüı kiye bisiklet birinciliği müsabl' 

kalarının 1stanbulda yapılması tekrar 
rUr etmiştir. 

15 ve 17 Temmuzdaki bu ehcrnı1l1' 
yctli ynrıslnrın ilkinde 100 metre!i1' 
sürat, ikincisinde de 150 kilometre 
muka\•cmct müsabakaları yapılacili'' 
tır. 



Korku Yatağı 
\'azan: Edgar Vallas Çeviren; H. M. ....., _________________ No.1s __________________ _ 

Alfred \'ıkluvar yakalanırken hiç 
tahınet vermedi. Yapılan ittihamm al· 
tından kolaylıkla kalkacağına emin 
gorünılyor; nazik ve seyyal bir lisan
la: 

- Azizim Mister Rider, diyordu. 
Yanılıyorsunuz. Hertford sokağından 
Çalındığından bahsettiğiniz inciler ça. 
lındığı sırada, ben, Fransanın Nis şch
tindcvdım . . 

\'ıktuvar bunları, karakola gider
ken s ylüyordu. 

Sonra üzerimi aradılar. Cebinde, 
belınde b:ızı sllahlar bulundu ise de, 
Viktuvar, bunların meydana çıkma. 
sından hiç telaşa düşmedi. Kendisini 
Lens bankasına girmek, gece bekçisi
ni öldürmek ve şimdi burada uzun 
boylu anlalmağa !Uzum görmediğimiz 
birkaç diğer suçla daha ilham etlik· 
lerı zaman yine aldırmadı ama, ewel
ki kadar ıtidalinl muhafaza edemi. 
Yordu. 

Viktuvarı hapse attılar. Oraya gi
derken. bir deli gibi çırpınıyor, hay
kırıyoı !ı.J. Rlder, kendisine birkaç na. 
Bihat vermek Jstediyse de, Viktuvar 
buna şiddetle mukabele etti. 

Bundan sonra Rider pek fazla Ü?.C· 

l'ine düşmeksizin: 
- Ya, d di. Demek ki hırsızlık ya· 

Prldı<rı sırada sen N'is'deydin öyle mi?. 
Sonra bir gün zabıta, Somers Tavn

da. alenen karısını dövmek suçiyle bi. 
lini yakaladı. l zerini aradıkları za
:tnan bir mektup parçası buldular. Bu 
llıektubu alakası dolayrnile Hider'e 
gönderdi! r. Mektupta eu ı:mtırJar oku
nuyordu: 

··~ceJeyin saat on bir sularında 
Vaythol caddC'sindc .. Rider, orta boy. 
lu, yaşlıca görüniişlü, kırçıl AAçlı ve 
favrıJi birıdir. Daima kolunda şcmsi
Ye taşır. l\cndisıni derhal tanm;m. A· 
~le E:tme ... Ve iş bittiği zaman .... , 

Bu mektup, Con Flck'in bilh:ıı:ısn 
RidC'r'e karşı ne kadar büyük bir düş
~anlık beslediğinin doğrudan doğruy;ı 
llk ışarcU idi. 

Deh Con ı;·ıck Brodmur timarhanc. 
~ine gönderildiği zaman, Rider şöyle 
!böyle memnun olmuştu. Fakat büsbü
tün m'-'mnun değildi. lşini bitirmiş bir 
llıimarın imtinanını duyuyor idiyse 
de daha kurulacak binalar vardı. Ve 
bu binaların, öncekilere nisbetle ancak 
§ekillcri. miktarı değişecekti. 

Bir şey katiyyen belli idi. O şey de, 
Con Flek'in kafasındaki projeler ne 
kadar çok ve nelerden ibaret olursa 
olsun, zihni faaliyetinin mühim bir 
kısmını Ridcr'e hasrediyordu. Bunu 
niçin yapıyordu. G<!çmişte vukuagel
llliş olan hi'ıdisclerin öcünü almak için 
ıni, yoksa gelecekteki çalışmalarına 
engel olmak için mi? Rider sadece 
tahı:ıinler yapıyordu. Fakat çok 
isabetli tahminler yapardı. 
Bulunduğu odanın uzak bir köşe. 

sinde bulunan telefonun zili çaldı. Ri
der yüzünü ekşiterek telefonu eline 
aldı. Santral, kendisinin Hor3am sem· 
tinden arandığını söylüyordu. Masası
nın üzerine bir not defteri çekerek 
bekledi. Sonra telefondan bir ses, ko. 
nuşmağa başladı. Bu ses, heniiz ilk 
kelimeleri telaffuz etmiş etmemişti ki, 
Rider derhal tanıdı. Çünkü Rider ses
leri asla unutmaz ve onların kime ait 
olduklarını hemen tanır. 

Telefondaki ses konuııtu: 

- Rider, sen misin? •.. Benim kim 
olduğumu blliyorswı değil mi? ... 

Muhakemesi yapıldığı sırada, teh· 
ditler savuran haydudun ayni ince se. 
si~ H"r sani! ede çağla ·an ayni küçük 
kahkaha! 

Ridcr, masasının üzerindeki zile 
bastı. Ve telefondan işittiklerini not 
defterine sUratle yazmağa h.,:ıa ~. 

Telefondald ses süratle konusuyor
du. 

- Kim olduğumu biliyorsun değil 
nıi? Seninle bahse girerim ki biliyor· 
sun... Benden kurtulduğunu sanıyor
dun değil mi? ı.~ukat kurtulamadın ... 
Buraya b:ık, Hider ... , Skotland Yard'a 
haber ver<>bıJirsin: Yt'niden fnaliyctc 
gectim. Onlnrn biiliin hayatlrırıncrı 

görmedikl"rİ en bUvük sUrprizi yr p1. 
cağım. Dcliyım ha? ... Onlara deli mi-

yim, değil miyim göstereceğim ... Ve 
senin de hesabını göreceğim, Rider! 

lçerıye biri girdi. Rider, yazdığı ka
ğıdı, not defterinin zımbasmdan kopa_ 
rarak ona verdi. Ve hemen gidip ha
ber vermesi için sUratle bil· işarette 
bulundu. 

Adam kağıdı okudu ve derhal oda· 
dan dışarı fırladı. 

Rider telefonla konuşmakta devam 
ediyordu. Gayet mutedil bir lisanla 
sordu: 

- Mr. Flekle mi teşerrüf ediyorum? 

- Mr. Flek mi buyurdunuz? Tered. 
düt mü ediyorsunuz? Seni gidi mürai 
seni! ... Gönderdiğim paketi aldın mı? .. 
Ne düşünüyorsun paket hakkında? 

- Paket mi? Ne paketi'? .. (Rider 
şimdi eskisinden dalın yumuşak bir 
sesle konuşuyor ve karşısındakinin 
cevap vermesine meydan bırakmadan 
devam ediyordu. ) Fakat biliyor mu. 
sun, burası müdeiumuminin dairesi. 
Müddeiumuminin dairesini esbabı me
salihtcn biri gibi aldatıp böyle tehdit 
savurduğuna çok pişman olacaksın. 

Sen deli Con Flek değilsin ... Ben onun 
sesini tanırım. Mister Flek'in taklit e
dilmesi mümkün olmıyan, bir şivesi 
vardır. Sonra Mister Flek şu dakika. 
da polisin elinde bulunuyor. 

Hidcr bu kışkırtıcı sözlerin Flek ü
zerinde tcsır yapncağını biliyordu. Ve 
bütün sözleri hiç renk venneden söy· 
!emişti. 

Fakat şimdi telefonun öbür tarafın
daki ses haykırıyordu: 

- Yalan söylUyorsun. Benim Flek 
olduğumu pck!ilıl biliyorsun da yalan 
söylüyorsun... Deli Flek dediğiniz a. 
dam olduğumu çok iyi biliyorsun ... 
Deli ihtiyar Con Plek !. .. Deliyim ha? 
Göstereceğim ben size ... Beni yer yü
zünde bir cehenneme soktun. Fakat 
ben sana, o mclCın ltalyana yaptığım
dan daha fenasını yapacağım. 

Bundan sonra ses, birdenbire kesil. 
di. Telefonun kapandığını anlatan çı
kırtı duyuldu. 

Hider bir müddet dinliyerek bekle· 
di. Fakat telefon bir daha çalmadı. 
Sonra ahizeyi, yerine koydu. Az evvel 
çıkan adam şimdi tekrar içeri girmiş
ti. 

- Derhal, diyordu. Derhal emretti. 

ğiniz gibi vnkadan zabıtayı haberdar 
ettim. Hoream mevkii postahanesine 
otomobille üç memur gönderdiler. 

Rider tavana doğru bakarak: 

- Maalesef. Dedi, geçiktiler. Zira 
rneııhur haydut, çoktan sıvışmıştır. 

(A rkculı var) 

Manlsada feci bir 
kaza oldu 

Manisa, 23 (Hususi) - Bu ak. 
şnm burada feci bir kaza oldu. Sa. 
nt on yedide Karaköy mahaJleslnde 
çıkan bir yangmdan dönen itfaiye 
nrazBzü bir virajı ılBnerlccıı devri l. 
miş, nltı itfaiye ncferlnclcıı lıiri öl. 
ınUş, heşl ynralnıımıştır. Kaza 2G 
yaşmda şoför M ustnfnnın ncemfll. 
ğlnden ileri gelmiştir. 

Alaşehir - Soma arasında 
otoray işliyor 

Manisa, 23 (Hususi) - lzmirle 
Alaşehir ve Soma arasında iki gUn. 
dilr otoray işlemektedir. 

Civar kasabnlnr halkı bundan 
son dcr<>ce memnundur. Akhisar, 
Kırkn~aç. Somn kaymaknmları Ma. 
nlsaya gelmişler ,.c Nafia Vektlleti. 
ne bir tcşckkilr telgrafı çekilmesi 
hususunda valiye rlradn bulunmuş. 
lnrclır. 
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Çöpçiiler, hasat mev imi yaklaştığı 

için birer birer işlc:rini bırakıp gitmeye 
baslamışlardır. Bu vaziyet karşısında 

çöpçiilerin aylık licretlerinin on beş li
radan yirmi liray ... çıkarılmasına karar 
verilmiştir. 

~ Ni~~~·f 
~ - f 1 

Seksen sene evvelki bir 
kraliçe 

Kraliçe Viktorya 

Fransa İngiliz 

kral ve kraliçesini 
karşılamaya hazır -
landığı bugünlerde, 
Londra s .. ırayı bir 
matemle karşılaştı: 

Kraliçenin anne 
si kontes Stratmor 
dün sabah saat 2 de 
öldü .. 

Bu ölüm kralla 
kraliçenin Paris se

yahatlerini geri bırakacak mı? Bu hu
susta henüz karar verilmemiştir. Fakat 
sey.mat geri bırakılırsa Fransa herhalde 
üzülecektir. Çünkü, Fransada 28 hazi
ran için ht•7ırhklar daha bir iki ay ev
velden lıaşldı.nştı. Çünkü, bu, kırk, el· 
li srneclenbcri ilk defa olarak bir İngi
liz kralının Fransayı ziyareti olacaktı. 
Hele bir 1ngi1iz kraliçesi seksen sene
<lenberi ilk defa olarak Parise aynk ba· 
sacaktı. 

En son olarak, 1855 de İngiliz kra
liçesi Viktcrya Parise gelmişti. İkinci 
imparatorluk devrindeki Fransada bu 
ziyareti büyük bir bı:ıyram şenliği ile 
karşılamıştı. 

Kraliçe Viktorya Parise geldiği za
man, arabasının içinde on dört yaşında 
bir de çocuk vardı. Bu yedinci Edvard· 
dı. Yani bugünkü kralın bab<ıSmm ba
bası .. 

O günkü şenlikleri hatırlayan bir 
Fransız va!"sa, kendi kendine herh~lde: 

- Günler ne çabuk geçiyor! diye
cektir .. 

20 yaşında koca katili 
Talih bu kızı 17 yaşında evlendir· 

miş .. 20 yaşında da koc() katili yap
mıştır. Elen Reno ismindeki bu kadın 
bir Fransızdır ve kocasını beş kurşunla 
vurarak öldürmüştür. 

Genç kadın mahkemede ağlıyor ve 
hıçkırıklar içinde anlatıyor: 

"Kocam beni mütemadiyen döverdi. 
Bir giın yine clöv<diikten sonra. : 
''- Seni öldüreceğim!,, diye bağı

.-..rak çıktı gitti. Gece eve geldiği za· 
rnan elinde tüf ek vardı. Odaya girdi ve 
beni kolumdan tutup yataktan çekti. 

"O zaman, beni vuracağını anladım 
ve yastığın altından aldığım tab<ıncayı 
üzerine boşalttım. Dört kurşun atmış
tım. Kocam yere yuvarlanmıştı .. Fakat 
ölüp ölmediğini bilmiyortdum. 

''Oda karanlıktı. Duvarlara tutuna 
tutuna aşağıya indim. Lambayı yaktım, 
aldım tekrar yukarı çıktım baktım : Ne
fes a1ıy.cr, daha ölmemiş .. O zaman 
içime bir korku girdi : Canlanacakmış 
da üzerime atılacakmış gibi geldi. Tek· 
rar t<ıuancayı aldım, kafasına bir kur
şun daha sıktım: Şimdi artık tamamile 
ölmüştü .. ,, 

Bu suretl~, genç kadının cinayeti en 
feci ve korkunç, şekilde işlenmiş olu
yor. llk hareketi, ken~isini müdafaa 
maksadile yaptığı kabul edi1ebilir, - o 
da eğer kocası ht1kikaten odaya "tü
fekle,, girdi ise. Fakat, kocasını ölmek 
üzere görüp tekrar ateş etmesi, cina
yeti istiyerek yaptığını gösterir. Bunu 
belki, kendisinin dediği gibi, korkudan 
düştüğü bir dehşet ani içinde yapmış· 
tır. Fakat, cinayet yine fecaatini mu
l•::foza etmektedir. 

E~en Renonun annesi Jl\i\hkemeode 
kızından çok ağlamış: 

- Evladımı bana bağışlayın! diye 
yal varmıştır. 

Fakat, kızın, kocasını nasıl öldürdü
ğünü anlattığı «nda salonda dinliyen· 
ler: 

K idamını isteriz 1 diye bağırmışlar
dır .. 

Karar henüz verilmemiştir. 

Dünyanın en büyük bayrağı 

Dünyanın en büyük bayrağı yakında 
Paristeki Eyfel kulesinin tepesine çe· 
kilecek. Fakat bu, Fransız bayrağı de· 
ğil, İngiliz bayrağıdır. Çünkü, bu da 
28 h ziranda Parise gelecek olan İngi
hz kral ve kraliçesine gösterilecek te
zahürat arasındadır .. 
Bayrağın genişliği 35 metre, boyu da 

50 metre ol •:aktır. Bu suretle, hayra· 
ğın tam 1500 metre murabbaı bir me
sahıtsı cluyor demektir .. 

Yalnız, düşünün l:i Eyfel kulesinin 
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Fatih Halkevinde 
Biçki derslerinden çok güzel 

neticeler ahndı 

i 
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Fatih H alkevinde 

42000 kız 
arasında 

Birinci gelen güzel 
kız işle bu 

lngiltcrPnin her tnrafında şubeleri 
olan bUyUk bır ticarethanenin kadın 

memurları arnsında bir gü?.ellik mü
sabakası yapılmı~. •12000 kişi içinde 
resmini gördüğüniiz kız birinciliği ka. 
zanmıştır. lsmi Corcinn Helen olan 
kız 37 yaşında hir annenin biricik kı
zıdır. Şimdiye kadar basından hiçbir 
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lnırs gl:Sren tAla'beler 

Fatih Halkevi (Halk dershaneleri 
ve kurslar) şubesinin dört aydanberi 
açtığı biçki dersleri çok istüadeli bir 
şekilde devam etmektedir. Haftada bir 
gün kıymetli muallimleri İsmail Ergi. 
nin verdiği dersler ve Halkevinin bas
tırarak talebelere her derste dağıttığı 
biçki modelleri sayesinde, talebeler bu 
kısa zaman zarfında her nevi elbisele
ri biçip dikmektedirler. 

Bir ay sonra imtihanları yapılacak 
olan talebelerin biçip diktikleri elbi. 
selerden mürekkep bir sergi açılacağı 
ve gelecek seneden itibaren biçki, di
kiş, nakış, şapkacılık, çiçekçilik, ve i
daresi, yemek ve çocuk bakımı için de 
kurslar açılacağı öğrenilmiştir. Bir 
sanat mektebi halinde derslerine de
vam eden Fatih Halkevinde biçki ders
hanesinde çahsan talebelerin resimle· 
rini görliyorsunuz. 

Orta tedrisat şube 
müdürlüğü 

Ankara, 23 (Telefonla) - Orta 
tedrisat şube mUdUrlerlnden Tezer 
Ağnoflu Ankarn. er.kek lisesi felse .. 
ta m uallimllğlne, Gazı lisesi felse. 
fc mualllmi Hamdi Akverdl orta 
tedrisat şube mUdUrlUğüne tayin e. 
dllmtşlerdlr. 

Akhisar yolunda bir kaza 
Akhisar, 23 (Hususi) - Akhisa. 

rn giden bir Manisa otobllsU ile kar 
şıdan gelen bir yolcu kamyonu çar. 
pışmıştır. G yolcu yaralandı. Bir kız 
çocuğunun kolu parçalandı. 

macera geçmediği de kaydedilmekte. 
dir. 

yabudi kadını Bir 
ortada kaldı 

Casusluk töhmetiyle ne Fransa 
nece ingiliere kabul etmiyor 

Fransa ve f ngilterc tarafından 

kabul edilmiyen kız 

sında gidip gelmekte ve hiçbıri taraf m
A vu tu11alı bir Yahudi olan Maria 

Sterk i minde bir kız, ıki hükfunet ara-

boyu da 300 metredir. Bayağı büyük
liikteki bir b:ıyrak bukadar yüksek bir 
kulenin tepesinde herhalde pek kolay 
kolay görülmez .. 

dan kabul edilmemektedir. 
Maria Stcrki memleketlerine sokmak 

istemiycn iki hük(lmet Fransa ile lngil. 
teredir. lngilterede Portsmat polisi kızı, 
bazı hareketlerinden dolayı §Üpheli gör
müş, tC\kif ederek tahkikata girişmiştir. 

Marianin bir ecnebi de\let hesabına 

ca u luk ettiği. delillerle isbat edilememiş 
) alnız. memleketten çıkarılmasına karar 
vrilmiştir. 

lngiltereden bir vapura konularak 
Fransnya gönderilen bu Avuc:turyah Ya
hudi kızını Fransa sahillerinden de içeri 
nlmamı.Jnrdır. Fransız polis.i de Maria 
StC'rki ı;iiipheli gönnüş \'C tekrar lngılte. 
reye iade etmiştir. 

l ngiltcrcye gerisin geriye gelen ve ca
, su olmaı::ı ihtimali kuvvetlenen genç kız, 

Niruhaven hapishanesine kapatılmıştır. 
Fakat Maria Sterk kendisinin suçsuz ol· 
du~runu, memleketine götürülmesini i le. 
mi tir. 

Bunun üzerine, Avuc:turyaya gitme i 
için, Fran aya gönderilmesine karar ve
rilmiştir. Maria Sterk şimdi gene bir va
pura bindirilmi~ ve Franı::a '3 gönderil. 
mi~tir. Fransanın bu Avu!>turyalı Yahu
di kızını memleketten içeri alıp almadığı 

henüz belli değildir. 



6-KURUN 24 HAZiRAN J93S 

İngiltere kraliç9sinilı 1B~Ikemiği çatlayan Şme· 
annesi vefat etti lıng hastanede yatıyor 

Bu güzden kral ve kraliçenin Paris 
seyahati 19 temmuza kaLdı 

(Uata tarafı 1 incide) l 
Is, sol bir kroşe ile Şmellngi tekrar 
yere yuvarlamıştır. Bunun Uzerlne 
Şmellnglu menecerl Max Machon 
ringin ortasına havlu atarak, hake. 
min saymasını bitlrmeğl bekleme. 
den mağlüblyeti kabul etmiş ve bu 
suretle Luis nakavt He galip gelmiş 
Ur. 

Zencinin bu 11Urekll ve korkunç 
yumruklarından sıyrılmak isterken, 
cok mUthlş olan solunu böbrekleri 
hizasına yedi. Bu anda, Şmellngin, 
birdenbire ringin halatlarına yas. 
landığını ve sendellyerek mukabe. 
leye çalıştığı fakat kendinde olma. 
dığı görUIUyordu. 

Londra 23 (A.A.) - Kraliçe Eliza
betin annesi Kontes dö Ştratmor, bu 
sabah Londrada Portman ikametga
hında bir kalb sektesinden vefat ctnıi§· 

tir. Kendisi birkaç gündcnberi bu has
talıktan muztarip bulunmt.'kta idi, Kon 
tes 76 yaşında idi. 

Kral ve kraliçe, Kontesin ıon daki
kalarında hazır bulunmu§lardır. Kral 
ve kraliçe, saat ikiy) biraz geçe Büking 
ham SDrayına d5nmüşlerdir. 

Bu matemin kral ve kraliçenin Pari
ae yapacaktan ziyaret üzerinde ne gi-

bl bir tesiri olacağı hakkında henüz 
resmi bir tebliğ neırcıdilmcmiıtir. 

Londra 23 (A.A.) - Kontes dö 
Ştratmorun ölümü dolayısile sarayda 
resmen matem tutulmayacaktır. 

Yalnız kral ile kraliçe sadece bir aile 
matemi tutacaklardır. 

Londra 23 (A.A.) - Kraliçenin val
tdesinin vefatı sc:bebilc kral ve kraliçe
nin Paris ziyaretlerinin 19 temmuza 
tehir edilmiı olduğu resmen bildiril
mektedir. 

Toprak mahsuller' kanunu 
(Vsta yanı 1 incide) 

.decektlr : 
a - Memlekette bUyük istihsal 

mmtakalarındo. istihsal edilen buğ. 
day fiyatlarının mUstahslllerln sa. 
tışlarmda normalin altına dUşmcsl. 
nl önlemek Icln Veklller kararlle 
tcsblt edilecek yerlerde tayin edile. 
cek fiyatların buğdny mubayaa. et. 
mek ve bu s uretle buğday piyasası. 
nı korumak ve tanzim etmek Ye 

stok bulundurmak, b - Buğday fi. 
yatlarının mUstehJlk halkı tazyik e. 
dccek derecede yUkselmeslne mahal 
bırakmamak ve dahili piyasaları tan 
zlm etmek Uzere lstlhlt\k yerlerinde 
vekllln tayin edeceği fiyatlarla buğ 
day satmak, c - Ofisin teşkil mak. 
satlarına uygun olmak Uzere mem. 
leket dahilinde yukarıkl bendler 
dışında diğer buğday alım ve satım 
işlerine ve bunlarla llglli her tUrlü 
muamelelere girişmek, d - Satın 

aldığı buğdayların dış piyasalarda 
sUrUmUnU temin için her tUrlU mun. 
melelerl yapmak Ye satmak, e -
Buğdayı nevtıere irca etmek ve tf. 
cart maksatlara göre standard tip. 
lere varabilmek için yetiştirilmiş o. 
lan buğdayları Ziraat Yok!Uctlntn 
tekllfl ve lcra Veklllerlnln kararı 

dahilinde fiyat tarklle satın almak 
Ofisin uyuşturucu maddeler işleri 

şunlardır: 

Satın aldığı afyonların ticari mu 
amclelcrlnl ve satış işlerini yapmak 
ve bu hususta faydalı göreceği her 
türlU taahhütlere girmek, satın ah. 
nacak afyonları tahlll etmek ve sa. 
tın alınan afyonlnrr l şlfyerek yeni. 
den tasnife tdbl tuf ~ak, afyon stan 
dardlzasyonu temin etmek ve bu hu. 
susta icap eden teşkilıltı yapmak ve 
fktısat vekl\.letlnfn tnsvlbl ile ıa.bo. 
ratuvarlar nçmnk, dahilde satın a. 
lacağı ham afyonun fiyatım beynel 
mfJel afyon plyasnlnrının flya t ha.. 
reketlerlnl ve mUstahslllerln men. 
fantlerlnl gözön Unde bulundurarak 
tcsblt etmek, ofis birisi umum mu. 
dür olmak Uzere beş klı::lden ibaret 
bir ldnrc meclisi mnrlfetlle idare o. 
lunacnktır. 

İdare mcc11slnfn reis ne bir azas1 

Müessif bir 
hadise 

(Outa yanı 1 incide) 
öğretmen Edibe ile Bay Osmana 
yaklaşmış, Bayan E dibeye hitaben: 

- Deni sınıfta sen bıraktın, di. 
yerek Uzerine hUcum etmiştir. Bn. 
yan Edibenin yanındaki arkadaşı 

Bay Osman talebenin bu teca,·nzu. 
ne mani olmak is teyince bu seter 
Mehmet Bny Osmnna şöyle demiş. 
tir: 

- Hocam çekil, seni de vuru. 
rum ... 

Gözü dönen talebe elindeki bı. 
cakla Bayan Edibenln üzerine atı. 

larak bıçnt;mr birkaç dcfn salla. 
mışsa da vuramamıştır. Etraftan 
yetişenler mlltecavlz t alebeyi tuta. 
rak hareketine mani olmuşlardır. 

Fakat Mehmet kollarının bırakıl 
dığı btr aırada kar.mağn muvafrnk 
olmuştur. Bu hfı.dfso tzmlrde yine 
derin bir teessür uyandırmıştır. 

1 

iktisat, bir azası maliye ve bir aza. 
sı da Ziraat Vekdletlnln inhası tize. 
rlne \ ekilcc tayin olunacaktır. 

Cmum mUdUr harlc olmak üzere 
r eis ve nzalarm hizmet mUddetlerı 
iki yıl olacak, bu mUddeUn hitamın. 
dn yeniden tnyfnlerl eniz olacaktır. 

arısın blr umum mUdürU ve lUzumu 
kadar umum mudur muavini bulu. 
nacnk. Ofisin umum muhasebe mu. 
dUrU, umum mUdUrUn tekHfl Uzerl. 
ne idare meclisi kararlle lktlsat 
Vekili tarafından tayJn olunacak. 
tır. 

Maliye, lktısat, Ziraat VekAletlerl. 
le Ziraat Bankası uyuşturucu mad. 
deler inhisar idaresi ve ofis tarafla. 
tından seçilmiş birer mUmesslller. 
den mürekkep bir devir komitesi 
kurulacaktır. Ziraat VekAletfle ZI. 
raat Bankasının buğday ve silola. 
ra alt teşkllAtı ile uyuşturucu mad. 
deler inhisarı idaresi teşkllA.tı ofis 
tarafından yeni teşklla.tı vUcuda ge. 
tfrlllp faaliyete başlayıncaya kadar 
eskisi gibi faaliyetlerine devam e • 
deceklardlr. 

Ati nada 
Wuhlddin Ustilndağın 

beyanatı 
Atina 23 (A.A.) - İstanbul valisi 

Muhiddin Ustündağ, Katimerini gaze
tesine apğıdaki beyanatta bulunmuı
tur: 

Sizin vasıtanızla Atinalılara hitap 
etmekten çok mesudum. Her gün bana 
karşı gösteren bu derece samimi kar
dc§lik tezahürleri karşısında heyeca
nımdan hissiyatımı bildirmek için ke
lime bulEımıyorum. Atinayı nasıl sev
mem? 

Atina, yüksek ve haşmetli mazisi ile 
bugünün zamanını birbirine ~k iyi 
adapte etmiştir. Bu keyfiyet, daimi 
müşahedclerimin ve takdirlerimin mev
zuunu teşkil eylemektedir. 

Her görüştüğüm insanda Atinalıla -
rın asaleti ve güzel ctvar.ı göze çarpı
yor. İstanbul& d5ndilğüm zaman, şah
sıma kar;ı gösterilen bu nezaketin İs
tanbul halkını istihdaf cylediğinden İl· 
tanbul halkını haberdar edeceğim. 

Vali Ustilndağ, Dclfi ve Mistrayı gez 
dikten sonra, pazartesi gUnü fstanbula 
dönmek Uzerc Atinooan hareket ede
cektir. 

Hamldlye Kıbrısta 
Magosa, 23 (A.A.) - Bugün Hami· 

diyede bir öğle yemeği verilmiştir. 
Hamldiye bu akşam saat 6 da Payas'a 
mUteveccihen buradan ayrılmııatır. 

Mektep gemimizin bu kısa ziyareti 
burada fevkalade iyi intibalar bırak
mış ve adada çıkan her dilden gazete. 
ler bu ziyaretten uzun yazılarla bah
setmekte ve bllhassa gemi komutan 
heyeti ile subay ve efratınm vekar ve 
ciddiyetini sitayi§le kaydetmektedir
ler. 

İngiltere ile olan anlaşma 
Ankara, 23 (Telefonla) - lngll. 

tere hUldimctl ile imza edilen mU. 
zeyyel klering anlaşması ve tesll. 
hat kredi anlaşmaları ile expof\t 
kredi garanti departmanı tle imza 
olunan anlaşmanın tasdiki hakkın. 

ı1akl lAylha bugUn lktlsat encUme. 
nlndc görtlşUldU ve tasvip edildi. 

BUtUn dünyayı aJAkadar eden bu 
maçta 80,000 kişl bulunmuştur. 

Maç biter bitmez, höcreslnde ken. 
dls!ni ziyaret eden gazetecllere Şme 
ling şu beyanatta bulunmuştur: 

''Daha maç başlar başlamaz bl:Sb. 
reklerimln hizasına müthiş bir yum. 
ruk yedim. Sancıdan saniyelerce 
kendime gelemedim. Yalnız, Lul. 
sin hemen vaziyeti kavradığını ve 
cok şiddetli kroşelerle bana hücum 
ettiğini hatırlıyorum. Mac neticesi. 
nin benimle Luls arasındaki kuvvet 
nlsbetlnln bir ifadesi olduğunu zan • 
netmtyorum. 

Luls ile UçUncU bir karşılaşmada 
bulunmak tein elimden geleni yapa. 
cağım. Bokstan cekllmeyl asla batı. 
rımdan geçirmiyorum.,, 

Mactan evvel yapılan tartıda Şme. 
llngln 97,f kilo, Lulsln 90,1 kllo a. 
ğırlığında olduğu tesbit edilmiştir. 
Buna nazaran her lkt boksörUn de 
nntremanlarda hfrkaç kilo kaybet. 
tikleri anlaşılmaktadır. 

Macı seyretmek için Avrupa ve 
Amerikanın muhtelff yerlerinden 
birçok meraklılar gelmiştir. (Ham. 
burg) transatlantiği ile Almanya_ 
dan 250 Alman gelmiş, (Kuin Me. 
rl) de spor meraklısı birçok ln. 
gillz ve Fransız getirmiştir. 

Bu maç mUnasebetlle Nevyorka 
30.000 yabancı gelmiştir. 

Nevyorkun zenci mahallesi olan 
Hnrlem bir bayram yerini andır. 

maktadır. Zenciler bu eşsiz muvaf. 
fakıyetten dolayı birbirlerini tebrik 
etmektedirler. 

faça sahne olan Yanke stadı, 

80.000 kişi ile ağzına kadar dolmuş 
tu. Saat 10 a doğru ringin etrafını 
çeviren tribUnlerde elektrikler sön. 
dUrUlmUş olduğundan, karanlıkta t. 
ellen binlerce sigaranın ışığından 

başka bir şey görUlmUyordu. 
Ringin etrafındaki koltuklarda 

meşhur sinema yıldızlarının yanın. 
da Nev Jersey, Nevyork, Paıısn,·an. 
ya \'aliler ve bunların arasında rln. 
ge doğru yaklaşmıya çalışan imza 
meraklıları görUIUyordu. 

Bir tarafta son hazırlıklar yapı. 
hrkcn diğer taraftan boksörlere el. 
dlvonlcrl geclrlllp bağlanıyordu. Du 
sırada Amerika boks sporunun bu. 
yükleri gl:SrUndUlcr. Ve Şarkeyl, To. 
nl Galetsiyl, Dempseyl, Brndoku. 
Tunneyl, bu maçın galibini kendisi 
ile maca davet eden Maks Ber'l ve 
İngiliz Farı hnlk şiddetle alkışlı. 
yordu. 

Her şey hazırdı. Hakem Şmellngl 
halka takdim edince kulakları çın. 
Jatnn bir alkış koptu. Ayni alkış 
Luls tein de tekrarlandı. Du sere. 
monlden sonra, Amerlkadakl bUtUn 
bUyUk maçları idare eden hakem 
Artur Donovan her iki boksöre de 
dilrUst bir mUcadelede bulunmaları. 
nı sUkflnetle hatırlattı. 

Seyirciler heyecan ve helecandan 
nefes bile alamıyorlardı. Ringin et. 

rafını çeviren 80,000 kişi derin bir sn. 
kfit içinde idi. 

Fakat bUyUk nınçın başladığını L 
lfın eden gong ile beraber mUthlş 

bir bağrışma ve bir haykırma kop. 
tu. 

llk dakikada maçın nasıl neticele 
neccğl hakkında hiç kimsede bir 
kanaat yoktu. Nihayet bugüne ka. 
dar görUlmUş olan boks maçlarının 
on sansasyonel! başladı. 

Bir iki saniye gezildikten sonra, 
Luls Almanın Uzerlne bir kaplan gf. 
bl atıldı. Kendini toplamıya vakit 
bulnmıyan Şmelfngl şiddetli bir yum 
ruk serisi altına aldı. Bu hUcuma 
karşı tabiyesini yapamıyan Şmelln. 
gin UsteUk bir de zencinin yumruk. 
larındakl dehşeti takdir etmemiş 

olduğu gl:SrUlUyordu. 

Şmclingin düşmüş olduğu feci vazi
yeti hemen kavrayan LuiT. var kuvveti 
ile hamlelerini yaparak kroşelerini göz
le görülemiyecek derece aüratle in
dirmeye devam ediyordu. Buna karıı 
Şmeling yarı baygın bir halde sadece 
mihaniki hareketlerle kontre ctmeğe 

çalıııyordu. Bu sırada Luiz müthit so
lunu tekrtc- tam olarak isabet ettirdi
ğinden Şmelin& yere çöktü. 80 bin ki
şinin alkıt ve sevinç gürültüsü tarif 
ediiemiyecek bir ölçüyü buldu. Hakem 
altıyı sayarken Şmeling kalktı, fakat 
hiUl kendine gelmediği belli idi. Luiz 
tekrar hücuma geçti. Henüz bir buçuk 
dakika olmamııtı ki, Alman şampiyonu 
yere yuvarlandı. Likin çöktüğü yer
den birdenbire fırladı. Luiz tekrar sal
dırdı. Onun saldırmasilc Şmcling, gene 
yere kapanması bir oldu. Bu andan 
itibaren Şmelingin köşesi maça devam 
etmenin artık manasız olduğunu an
la'dı ve Mac Machan ringin ortasına 

havluyu attı. Baıladıktan 2 dakika 4 
saniye sonra biltiln dilnyanın al!ka ile 
beklcıdiği maç nihayete erdi. . 

Dünya pmpiyonluğu kendilerinden 
alınamadığı için Amerikalılar Luizi çıl
gınca alkı§lıyorlar ve haykmyorlardı. 

Amerika sporunun matbuat erklnr, 
Şmelingin maçı yanlış tabiye yilzün
den kaybctmiı olduğu kanaatindedir. 

Luiz, maçtan sonra kendisi ile görU
tcn gazetecilere Şmclingin yumrukl• 
rından mütecasir olmadığını söylemit 
ve demiıtir ki: 

Bu kadar çabuk yeneceğimi hiç um
mamıştım. 

Duhuliye hasılatı bir milyon dolan 
bulmuıtur. 147 radyo istasyonu maçı 
nakletmiıtir. 

Nevyork 23 (A.A.) - Şmeling, ma
çı müteakip kendini tanınmıı mütehaa
aıslard&:ın bir hekime muayene cttirmiı
tir. Muayeneden sonra Alman boksö
rü bir hastahaneye yatınlmııtır. Rönt
gen ile alınan resimlerde Şmelingin böb 
reklcri ilzerinde bir darbe olduğu mU
ıahedc edilmiıtir. Bundan başka bu 
tıbbi muayene netic<:sinde bclkemiğin
deki iki halkanın da çatlamış olduğu 
anlaşılmıştır. 

Almrın boksöril muayenesine ve tedavi 
visine devam edilmek üzere bir müd
det hastahanede kalacaktır. 

Hataydaki 
komisyon 

(Vata tarafı 1 incide) 
Paris ile Ankara arasında anlaşma 

elzemdir. Milletler Cemiyeti komisyo
nu ile veyahut bu komisyonsuz, bu an
taımanın vukuu mümkündür ve bu an
Jaıma vukubulmalıdır. Zira, Türkiyeyi 
Milletler Cemiyetinden çekilmeye ic
bar etmemekte birine ialakadar, biz
zat Ccnevrodir. 

Repüplik diyor ki: 
tyi ki Fransa h!Ji or~dadır ve mu

hakkt•k Türkler ile Suriyelileri uzlaı
tıracaktır. Bu elzemdir. Zira, bir Fran
sız • Türk ihtilafı ihtimalini nazarı dik
kate almak istemiyoruz. 

Ft1!<at nasyonalist Suriye bu iste ba
zı zararlar ctmittir ve edecektir. Ptıris
te muahededen mesul olanlann muka
vemetine ve mancvralanna rağmen, 

Ingilizlerin Mısırda yaptıktan gibi bir 
hareket etmek hakkımız ve vazifemiz 
olup olmadığını bilmek bize düıer. SM 
cağı muhtemel olarak kurtarııcak usul 
budur. Suriye ve Fransa bir §ey kayb
etmiyecektir. 

Övr gazetesirlde bayan Tabuis diyor 
ki: 

Türkler, her şeyden evvel Sancak 
müzakereleri dolayısile Fransızlar ve 
İngilizler, üzerinde tesir icra etmek 
makaadile Milletler Cemiyetinden çe
kilmek istemektedir. Fakat vaktile bU
tUn dünya hariciyelcrinde fırtınalar ko
parabilecek olan bu sembclü jeste kar
§ı protesto eylemek için bugün insan 
artık fazla cesaret göremiyot. 

Yaz tenezzüh 
sefer:eri 

(Usta tarafı 1 inctOa> 
dönmeleri mUmkündllr. Bu vazırete 
göre, Dursa nasıl Marmara turiSJll 
mıntakasının bir parçası :ise Sa.,-0• 
ca gölü ,.o eh an da gcno bu mını-
kanm ildncl bir parçası olabllit• 
HattA bazılarının düşündüğü gibi bit 
gün Sapanca gölünden Karad~ 
knılar bir knnal nçıldıb"l takdirde 
buralru-ı da ayni mmtnka içerisine 
almabflir. 

}.,akat bu tarzdaki arzulann ı-

lıakkuk etme t için, öylo anlaşılı>'Of 
ki, bir şart ,·ardır. Bu şart da ıca
bında para fcdAkArlığı J'&pabııecc1' 
bir tcşkHAtın bir teşcbblis almasıdıf• 
MesclA Denizbank'm memleket ki>.._ 
larında ucuz ücretli l"e kombine bi· 
Jetli tenezzüh seferleri tertip edece
ğinden, tik seferin de temmuz orı-
lannda Karadeniz sahlIJerfnde 1.,. 
pılacağından bahsediliyor. Meınle
kette dahnt turizm hareketini uyaa
dırmak h;:ln hakikaten bu tarzda b., 

tcşebbllse ihtiyaç vardı. DenlzbankJll 
Marmara kıyılarında yapacaw bu tatl 
dakl tenezUh seferleri içerisine, öfle 
sanıyonız ld, Bnrsadan başka S.., 
panca gölü mıntAkasını da aıınak 
mınafık olur. \Te eğer Denlzbank 
Sapanca gölU ve civan He alllkndaf 
olmak istemezse diğer bir teşeldctl· 
ilin bu tcşebblisö benimsemesi 1A· 
umgclir. 

Fakat Marmara, yahut Karade
niz sahlllerlnde tenezzüh solertnc tt
tlrak edecekleri memnun etmek t~lll 
sadece ghtllccck Te gezllccek yerler• 
deki tnhll güzellikleri kAfJ dcğiJdfr. 
Buralardnkl tabii güzellikleri gör· 
meğe gillenlcrtn lstlrahatlerfnJ ucıd 
fiyatla tıemJn edecek ,·asrtalarm bd· 

lunınası gerektir. 
f ştc, meınlckcıtlmizdc turizm ıne

selc inin fnkl,afı nncnk bu sahad• 
mu,·affnkıyet temin ctmeğe bağlı
clır. 

ASIM US 

Avam 
kamarasında 

(Ü8ta tarafı 1 incide) 

bize söyliyebilir misiniz? Yoksa, bu 
tayyareler Alman ve ltalyan bükü. 
metleri taraf mdan verildiği halde, 
yalnız Franko nezdinde protestoda 
bulunmakla mı iktifa ettiniz? 

B. Çembcrlayn, eu cevabı vermi3ilr= 
''B. Loyd Çorç, hangi salahiyetle bu 

tayyarelerin Alman ve İtalyan hüklı· 
metlerine ait olduklarını iddia ediyor. 
Ben yalnız, bunların General Franko 
kuvvetlerine ait bulunduklarından ha .. 
berdarım. 

- Ben, bu tayyarelerin l tal yanlara 
ait olduğunu isbat edecek delilleri :S. 
Çemberlayna göstermeye hazırım. 
Başvekil B. Çcmbcrlayn'm her cüm

lesi, muhalefet.in ıslıkları ve şiddetli 
gürültüleri ile karşılannıı§tır. 

Muhalefet işçi mebuslarından Ven
gvud, baş\ekilc hitap ederek demiştir 
ki: 

- Başvekili, bombardıman edilen 
iki İngiliz gemisinin süvarisi ile gö
rUştUrmck isterim. Bunlar, Başvekile, 
mütecaviz tayyarelerin hangi memle
ket malı olduğu hakkında sarih ma
lfunrı t vereceklerdir. 

Nihayet B. Atli, bu hücumlar ve hU
kiıınetin müessir himaye tertibatı al. 
maktan imtinaı hakkında geniş bir 
milza!tere açacağını bildirmi§tir. 

Toplantının tatilinde, Başvekil, A
vam kamarasındaki dairesinde mebus 
Vengvudun bahsettiği iki süvariyi ka
bul etmi§tlr. 

Londra, 23 (A.A.) - Avam kama
rasında, İngiliz gemilerine karşı yapı. 
lan tecavUzler hakkındaki mUznkere· 
ler esnasında liberal mebus Sinkler 
demiştir ki: · 

"İngiliz gemilerino karşı yapılan bu 
hücumlar, korsanlıktan başka bir şey 
değildir. Frankonun her hUcumuna 
karşı bir nasyonalist harp gemisinJ, 
mukabelelbilmisil olarak, batırmalı· 
yız. Çekoslovakya bahsinde gösterilen 
sağlamlık, sulhU kurtarmıstır. Fakat 
lngilterc, İspanyol meselesinde hUku. 
metinin goste~i zaf ı çok pahalıya 
ödeyecektir~ 



"-----------------------------------------... ---==C'-----S un düğüm çözülemiyor 

Ali Rıza Bu1gar kızını 
öldürdü mü? 

~atil Cerrahp~şada tedavide 
iken hasta bakıcıya neler 

söylemiş 

HaıtlıMlacı lamail 

t~bend ve tp11ıla cinayetlerinde adı 
\l aanıın Bulıar km Yanola bü
"'ttı ltatnalara rağmen bili bulunama-

r, 

~biln Yanolanın Si.asta olduğu bak
lei da .. bir 13yia çıkmıı ise de Sivas po
\ ~Uteaddit araştırmalar yaptığı hal-
i! Yle bir kadın ele geçirememiştir. 

~ il •uretJe katil Ali Rızanın kansı 
~ ıııotayı öldürdUğil hakkında yUrUtü

~ ~hminler ıittikçe kuvvetlenmek-
r. 

t>·· 
'-

1
Cer taraftan Ali RJza tpaalada ci· 

""'ti işledikten ve kendisi de ölü ola
~ tle geçirildikten ıonra üzerinde 

\ rı §eyler arasında ilaç ve reçeteler 
hır htııunmuş, bunlardan Ali Rızanın 
tı. hastalııda mal\ıl olduğu anlaplmıg-

.\ı· ~ 1 Rıza bir milddet evvel devlet 
~ iryollarından bir tezkere ile Cer

h) J>aıa hastahaneıine gelmit ve dahi
t~ kovuşundf) yattığı müddetçe öf
~ en Salim adında biri ve hastaba

~ l~rnail ile arkadaıtık etmiı, bazı 
llsıyetlerini bu şahıslara açmıştır. 

fu liasta bakıcı Ismr41 polis mUdUrlU

~~e c;ağr:larak ifadesi alınmııtır. İs-
1-t ıJ J\lj Rıza ile arkadaşlığını ve ara
~1lldaki konuımalaın §Öylece anlat-

dır • 

~' 2~ mayıs pazartesi gfinil, her zaman 
~~bı. hastanede işlerimle meşguldüm. 
Ci ! bırisinin aradığım haber verdiler. 
btr dıp b~ktım. Yakışıklı temiz giyinmiş 

adam. 

' Beni mi aradınız, dedim. 

' Isınan siz misiniz? dh·e sordu. 
' Evet, dedim. 

~ ?lana tanıdıklardan birinin kartını ver 
~ Arkadaş bana Ali Rızayı tanıtıyor, 
la ta olduğunu ve muayene edilmesi için 

b ~"sut etmemi rica ediyordu. O gün A
tôt lZaya elimden geleni yaptım. Onu 
hitllrdürn, muayene ettirdim. Kendisine 

"'1iı l!çete verdiler ve kullanmasını söy. 

~· Gitti. 23 Qncü çarşamba günü 
~ geldi. Sancısı vardı. Tekrar mu. 
~tne yaptırdık. Müşahede için hasta. 

)a e ~'atması lüzumlu görüldü~ü için 
~ ttı. Rontgeni yapıldı ve midt'Sinde 

~ hastab~ı olduğu neticesine varıldı ve 
!fı önJiyecek şekilde tedavisine başlan-

Bana borcunu bu şekılde ôdedikten 
sonra bahçede otunıp konuştuk. Anlat
tıklarından normal olmadığını anlıyor. 

dum. 
- Ne yapıyorsun? - diye sordum. 
- Ne yapacağun, dedi. Gezip eğle-

niyorum. Beyoğlunda sarışın bir kız 

buldum. Onunla yaşayıp gidiyorum. 9 
liraya bir pansiyon tuttum. Senin anla. 
yacağın !lem yapıyorum. 

Takıldım: 
- Bad adresini ver de bu filemlerde 

biz de bulunalım, dedim. 
Güldü: 
- Adrese lüzum yok, birkaç gün sonra 

ıelip seni ahrun, dedi. 
- Hay hay, dedim. 

Sonra sordum: 
- izinin bıttiği zaman ne yapacaksın? 

Yaıık olmaz mı kadına? 
- Adam sen de o da dOşünillecek şey. 

mi? 
- Ne yaparsın? 
- Yapılacak ~ey basit.. Bir kurşun. 
- Demek adam oldUrmek bu kadar 

kolay. 
- Ne olacak sanki... Olc!Urmediğim 

şeymi ki.. 
- Sonunu düşünmüyor musun? 
- Neye dUşüneyım? Görmedığim, bil-

mediğim bir yere gidecek değilim ya? 

- Nasıl öldüreceksin? 
- Bir sandal... Açılırsın denize ... Te-

mizlersin isini ... Yapacağımı yaptıktan 
sonra ölmesini de bilirim. 

Onun böyle konuşması yalnız midesin

den değil aklından da hasta olduğunu 
gösteriyordu. 

- Se ... dedim. Vakit gcçimıeden iyi. 
ce muayene ol. Hastasın. 
- Muayeneyi geç. Burcı.da.n çıktıktan 

sonra bir Rum doktoruna da muayene 

oldum. O da akciğerimin üstünde bir il. 
tihaptan bahsetti.. Vazgeç artık muayf' 

nedeni 
Hastabakıcı tsmailin bu sözlerinden 

de anlatıldığına göre Ali Rıza san§:n 
bir kadını öt:iUrmeği kurmuş ve fazla 

olart•k öğretmen Salime hastahanede 
yattığı sırada kansını ve dostunu mut
lak surette öldüreceğini söylemiştir. 
Ali Rıza belki de dediğini yaptı. 

111 
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E:ı gJzel bir kitap 

Türk ikiz!eri 
• (.'ocuk ı-;sırgc.mıe Kurumunun 

,·aktlle hlr aile kUIUJıhnnrsl ola. 
rak ba10t ınlığı lkl~IN !O<•ri.slrute 

dUJ'<luğunu~ hu ekHikll,:'.rt bu gU. 
zel çe ro.•loıll lıil.) Uk hlkl\3•c kita
bı ile tlolclurulmuş hııluJ·nrua. 

KUllUr bakanlı~ı eseri tetkl' 

etmiş, ilk oku! çağırıdakt cocull. 
lar ıcın fayt1alı eser olrtuğunu ta .. 
dik etmiştir. 

• Ar.kara caddeıln'1e \'ak.t Kitap 

evinde arayınız: 1-'latı t;O kuruş: 

po11la ıctn 4 kuruo llAve erilntz. 

• 1 

""'liastaneye geldiği sırada 60 lira kad:tr •-• •••••••••••1!1-•I 
~ı vardı. Bunu hastane kasasına hı ı Ol'F.RA TÖH 

hu ştr. Ayın otuzuna kadar teda,·isinr Dr. Halil Ziya Konuralp 
kkilde devam edildi. O gün bana: 

r:<A' Ben artık burada kalmı}acağım Tıp Fakııllcsı IJ...-inct Cerrahi 
"ıtacağım. dedi. Klinigı Doçenti 
"'~endi ıne daha tedavisinin tamam ol. lı:ıtıi\lal Cnddesı Elhamra Apar. 
~"ldığınr. çıkmasımn df l!nı olmn ::ıca~1 tımanı No.: 1 (Hakarya Sineması) 
ı Si)rll'dim. Dinletemedim Muayene snatl.eri. /'azardan maa.

1 t l~·indi ve çıktr Cı'rn .. ken de haı;tal'I" 
c· M hi'T(]tln ııant 1fı • 1!I 1.·rır/(11. 1 

lllJ 7, ,, # 1 1 ~fı ,,,, 
'!a~na bıraktı~ı parayı memurun o -- ··-1:11·•·----· ~te. bulunmadıltı ic'İn alamadı. Bende"' 

~ lırı ödünç para aldı vt 3\'Tlho c:itti --------------..... 
llıı. 'ındarı iki gün sonra. bf>n hahçedP f ' 

.,hen b~c:t'l':fa huhır,,'fto~nm c:ı~d? 
ı..._ tatt<>ıını bahrcc:ine k:ıdnr Qelen hir n ! 
~'ll'l"l!-ıılden o indi. (;özunde c:h·ah bir ,,, ,_ 
1 "' l'lınrlo d,. h:ıc:fnn v;p·rlı Reni bas 
0~ le vıuım3 \alttrdt. C.ittim 

ına: 

...... Paramı aldım . dedı. Al srndel" 
dı~ım parayı .. 

Alemdar Sineması 

tKt FiLM 1 

1 - Cölde bir Türk genci il 

'Tür!u:e Sözlü> 
2 - Son caauslar j 

~ 
BUGÜN KALKAVAK VAPURLAR 

Saat 
18,30 
26,30 
19 
19 

16,15 
11,15 

6,80 
6 

'YAJ>Urun adı gittiği yol 
Kocaeli :Mudıın)·a 

Tayyar Mudanya 
Seyyar Karnblga 
Anafarta Mersin 

GELECEK VAPURLAR 

Ulur tzmit 
Trak Mudanya 
Seyyar Bandırma 

Tayyar Kıırııhiga 

Bu akşam Bebek De. 
lcdiye bahçesinde 
Cumartesi: Anııdolu 

hi :ır 

l'ıızıır: Beylerbeyi Is. 
kele bahçesinde 
Büyfik Operet 
Orkestra 

- Uirincı smıl Operatör -

~~:J~.!J:.~J.~i~r .. ~.~~ı 
cerrahisi mOtehassısı 

PARIS TIP FAKOLTESI S. 
ASiSTANI 

Erkek, kadın ameliyatlan, dimağ 
estetik .. yüz .. meme, karın buru~

lufu ve gençlik ameliyatı" 
(Nisaiye ve dotum mntehasmJ) 

Muayene sabahlan M e c c !I nen 
8 den 10 a kadar U 

1 Oğleden sonra Ocretlidir. Tel 4408G 
Hr,•oğlu Parmakkapr=eli han. l. 

Sullıınıılınıet birinci sulh hukuk mahke. 
mesinden: 

Kapriycl ve Mes'udun şayian ve müş. 
tereken mutasarrıf ol<luklnrı lstıınbul Ge. 
dikpaşııda Saraç ishak mahallesinde Esir 
Kemalettin sokııAında tiyatro caddesinde 
696 ada ,.e 17 parsel ,.e eski 16 mükerrer 
16 ve yeni 1/30 No. lu altında dilkkl'tnı 

bulunan Oç oda ve bir sora ve iki helA ve 
bir muthak ve bir tavan arası ve bir da. 
raça ve derununda elektrik ve terkos te. 
slsatını havi bir hap hıınenin izalei şü_ 
yuu zımnında füruhtu tekarrür ederek 

müzayedeye vıız olunmuştur. 
Heyeti umumlyeslnin kıymeti muham. 

minesi 1500 liradır: Birinci açık arttır. 

rnası 27.7.938 tarihine müsadif çarşam. 
bi' gfinU saat 14 den 16 ya knd r icra o. 
lunacaktır. Kıymeti muhammfneslnfn % 
75 şinl bulduğu taktirde o gün !halci 
katiyesi yııpılncaktır. Bulmııdıltı taktirde 
son nrllıronın tonhhfütn baki kalmak üze. 
re on heş gün mrıddetle temdit edilerek 
ikinci ocık nrttırmnsı l U!.938 tarihine 
müsndif çnrşnmba 11finll snat 14 ten 16 ya 
kndnr lcrıı kıhnııcok ve o sün «'n çok nrt. 
tırana ihale eclilecektlr. 

ipotek sahibi alacaklılarla diAer alAka. 
darlnrın işbu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını hmmsile fııiz ve mıısrafn dair 
olan lddlalnrını evrakı müsbitclerile ylr. 
mi gfin içinde bildirmeleri lllzımdır. Aksi 
halde hakları tııpu slclllerile sabit olma. 
dıkça satış heclelinln pnylnşmasınclnn hn. 
ric kolnroklnrdır. l\liitcroklm vergiler horc 
J:ırı nishellncle hlsc;eclıırlarıı ve delliillye 
ve vnkıflar knnun mucibince verilmesi 
Jlizım selen 20 senelik tnvlz bedeli ve iha. 
le pulu ve tnpu mnc;r:ınıırı müşteriye alt. 
tir . 

Arttırma şartnamesi işbu ilfln tarihin. 
rlen illharen mnhkeme d'"'rınhnnesine ta. 
lik kıhnmı~tır. Talip olnnlnrın kıymeti 
muh:ımnıfneslnin yüzde 7,5 nlsbetinrle 
pey akçesini hamilen o ı:;On ve saatte ls. 
tanhul Dh·nnyolun<'ln ilalrel moh-.us:ısın. 
ön Sullonahmct sulh hlrinci hukuk mnh. 
kemesi bıı~kitnh~line 931U5 !\o. ile mü. 
racııntlnrı llnn ohınur. C2!i!l59) 

ncşlkta, ikinci sulh hukuk hiikimliğin_ 
den: 

!\edime tnrnfınclan kocası Beşiktıışta 
Orııılıahce Dizi sokıık (j2 numıırah hıınede 
mukim yU:ıhası miitekııldl Abdullah oley. 
hine açılan nafaka dıı,·osı üz rıne ınüd. 
ckııalerhln haliha:ıır lkıımetgı'hı meç:ıuı 
oldu~unclnn dolnyı tebligııt ynpıJıımııdığı 
nııınınn l{oııderilen dıwctb enin arkasın. 
daki nt"şruh ıllnn \•e !ohılıı l"hklkıılındıın 
nnlıı5ılmış ,.e 11. U. M. K. 144 üncü mnd. 
clec;lne k\'rlkıın 15 gün müddetle fi/inen 
trlıllı:;nl lrrııo;ına knrnr verilmi'J ve muhıı. 
kcmco;i 14 temmuz 03R prr embe !{ünü 
saat 11 de hırııkılmı~ ol.hıı!unıtnn miicldc 
aleyhin ml•zkür Jliln "" c;aalle fi<'sil iM 
ikinci sulh hukuk f"nhkcmrc;lnrle hnzır 

hıılunınn"' liizumıı illin olunur. 
C\". P. 21\l3) 

z \ rt - Tapu dnlrt'~i pul bn1 ıliği \'e 
1858 sıril ?\o. lu haylhk tezkrreıni zayi 
elim. t hu lt'zkercnın kimseye 3ııramıra 
r. i!ını w• h 1 r hiılmın ırn le <'lmiyet'el;i. 
nl rnzr'<"tlı ll'lilr hilclirırim. 

F.~kı T.ıpu d:ıire f pul havil 
Arır Eryılmaz 

Z \ YI - 937 srnesine ait liman eü:ıda. 
nıını !aYİ ettim. Yenisini çıkarncnıtınıdan 
hükmü olın.ıdığını llt\n eclr.rim. 

Hacı Eşref Ef. 
Serdimci Hasan 

A\#i upa ve Amerika'ya Talebe 
Gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama EnstltOsU Genel 
Direk törlüğUodeo: 

I - Anupa ve Amcrlka'ya tahslıe gönderilmek Uzere müsabaka ile 
20 talebe seçilecektir. 

Bunlardan 12 si maden işleri veya maden endUstrllerl He ala.kadar 
muhtelif ihtisasları elde etmek Uzer1J mUlıendlsllğl ve 8 1 de jeolojik lllm. 
lerl tahsil edeceklerdir. 

II - lsteklflcrin aşağıdaki şart lnrı haiz olması IA.zımdır: 
a - TUrk olmak 

b - Madenlerde ,·eya saha. Uzerlnde calışnbilecck kabiliyette ve sıb. 
hali tam olmak "sıhhi muayene An karada yapılacaktır. . ., 

c - LAnkal lise veya kollej mezunu olup, olgunluk vesikasını haiz bu. 
lunmak. 

d - Yaşı 18 den aşağ1 ve 25 den yukarı olmamak. 

ili - Her istekli, MUhendlsllk veya Jeo1og1uk mesleklerinden hangi. 
sini seçtiğini vereceği istidada acıkça blldlrmeğe mecburdur. MUsaba.ka 

notlarının tasnifi, her iki mesleğin lmtlhanlarmn girilmiş olsa dahi, secL 
len mesleğe göre yapılacaktır. 

MUhendlsllk veya Jeologluk kaydını tnştm1ynn 1sUdalar kabul edilml. 

7ecektir. 
JV - MUsabaka şu derslerden yapılacaktır: 

a - Cebir Her iki meslek ıcın mecburi 
b - Hendese .. .. .. .. 
c - Fizik .. .. .. .. 
d - Kimya .. .. .. .. 
e - Ecnebi bir dil .. .. .. .. 
f - Nazari hesap Yalnız mUhendlsllk için mecburi 
g - Müsellesat .. .. .. " 
h - 'Mihanlk .. .. .. " 
1 - Jeoloji Yalnız Jeologlok için mecburi 
j - Zooloji .. .. .. .. 
k - Botanik ., ,. ,. ,, 

V - Açılacak mUsabakada llssU mizanı kazanmış olmakla beraber, 

gönderilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibarile, mUhendlslik için 
kazananların tık 12 si ve jeologluk için de, ilk 8 ı arasında bulunmaları 

şarttır. 

Ussu mizanın hesabında, ecnebi ıtsandan kazanılan numara çift sayı. 
lacaktır. Mühendlsllk müsabakasını kazanan 12 kişiden ilk 8 f, mühendis. 

llğln doğrudan doğruya teknik branşlarında tahsil ettirilecek ve 9 uncu. 

dan 12 inciye kadar olan • kişi de, maden işletmelerlle madent endüstri. 
lerln fc1art ve ticari vazifelerine hazırlanmak Uzere "Ticaret ve Organı. 

zasyon mUbendlsl,, olarak yetlştlrllecektır. 

VI - Tahsile gönderllecek olanlar ileride tahsil müddetleri kadar 
Devlet emrinde mecburi hizmete tA.bl olduklarından bu hususta mUkellefL 
yetlerlnl tevsik etmek üzere bir taahbUtname verecekler ve bunun lcln de 
muteber kefil göstereceklerdir. 

VII - MUsabaka imtihanları Ankara'da yapılacaktır. 

Tarih ve mUhlet şunlardır: 

a - M. T. A. Enstltllailne son müracaat tarihi: 24 Afuatos 1938 
b - Sıhht muayene tarihi: 26 Ağustos 1938 
c - Mllsabaka lmtlbanlan: 29 ve 30 Ağustos 1938 
VIII - Taliplerin, nUfus hüviyet cUzdanını, hUsnUhal varakasını, mek 

tep şahadetnameslnl veya bunların tasdikli birer suretlerini, • kıta fo. 
toğraf ve dilekçelerini, son milracaat tarihine kadar Ankara'da M. T. A. 
EnstltUsU Genel Dlrektarlilğilne göndermeleri Te sıhht muayeneleri için 
de tayin edilmiş olan gilnde öğleden en·el Bay Hasan apartımanındaltl 

Enstıtn Merkezinde bulunmaları 111.n olunur. (2007) (3822) 

Mekteplere Maaşh Askeri 
öğretmen aranıyor 

ı - Kırıkkale Asker! San'at Liıeslne riyaziye. Erzincan Asker! orta o. 
kuluna riyaziye, tabii ilimler. Konra Askeri orta <>,Kulu He Ankara Gedlll-
11 Erbaş hazırlama orta okuluna birer riyaziye öğretmeni alınacaktır. 

2 - leteklllerden: killtllr öğretmeni olanların veya öğretmenliğe k~ 
nunl chllyeU bulunan devlet memurlarının müktesep hakları gözOnUne alın
mak şartlle 30:40 lira asil maaş. 

Yüksek okul mezunlarından olup yeniden ilk memuriyete gececeklere 
de barem 12 dereceden maaş verllecektlr. 

3 - Öğretmenllk için bathca tartlar şunlardır: 

A) Öğretmenlik kanuni vasıf ve ehliyetini haiz olmak yani (Lise için, 

O'nlverılte riyaziye şubesinden, yüksek mühendis mektebinden veya yüksek 

öğretmen okulu riyaziye ıubeslnden mezun olmak.) 

Orta mektepler için: Yukarıda yazılı Uç yüksek okuldan veya orta 
öğretmen okulundan mezun bulunmak vo yahut Unlversltede imti-
han vererek ehliyetname almış olmak.) 

B) Yaşı 45 den yukarı olmamak ve emekli bulunmamak. 

C) Askeri okullarda en az uc sene hizmeti şartsız olarak kabul etmi• 
olmak. 

• - Yukarıda yazılı eartıarı tamamen taşıyanlardan istekli olanların 
dllcktelerlyle birlikte hal tercümesi, hUsnUhal varakası, nUfus tezkeresi 

sureti ve noterllkce musaddak diploma veya ehliyetname suretlerini An
. rnıln Askcı t I .. lseler MiltcttişJiğine göndereceklerdir. 

6 - OçUncu maddede yazılı evrak ve vesaik ve genel şartlara nazaran 
öğretmenliği uygun görülenlerden lüzumlu dlfer evrak sonradan istene
cektir. (8'i9) (3082) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

3. üncü keşide 11 1 emmuz 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır • 



..... 

24 HAZiRAN 1938 

DetJlf't Demıryolları ve Limanları iŞltit.'11e 
. . .. .Umuni . . idaresi iıanları~· : . ~ ·. . . · .. . . . . , . .' . . . . . . 

O uncu işletme Miııliil'lüğüııden: 

27 Haziran 1938 pnzartesl gUnU nden itibaren lG ve 21 numaralı ka. 
tarların ltinererlerl aşağıda tasrih edildfğl vcı;lılle t{ldil edilecektir: 

16 No. lt katar 21 No. lı katar 

lstanbul kalkış: 7,20 K. Çekmece ltalkış: 8,15 
Kum kapı .. 7,28 J<~ıoryn •• S,18 
Yeni kapı .. 7,31 Ycşllltöy varış: 8,24 
Samatya .. 7,35 kalkış: 8,25 
Yedlkule 

" 
7,39 

Balıklı .. 7,42 Bakırköy 
" 8,33 

Zeytinburnu .. 7,46 Yenimahalle .. 8,36 
Yenimahalle " 

7,50 Zeytinburnu 
" 8,40 

Bakırköy " 
7,53 Yedi kule .. S,45 

Yeşil köy varış: 8,00 Samatya .. 8,48 
kalkış 8,01 Yeni kapı 

" 8,52 
Florya " 

8,08 Kum kapı 
" 8,55 

K. Çekmece varış: 8,10 1STANBUL varış: 9,02 
Ayni tarihten itibaren 24 ve 31 numaralı lrntarlar da her gtin aşakl 

ltlnererl tl\kibcn Km. 24 e kadar uza lılacaklnrılır: 
24 No. lı katar 31 No. lı katar 

K. Çekmece 
Km. 24 

kalkış: 11,33 Km. 24 kalkış: 11,39 
varış: 11,36 K. Çekmece varış: 11,42 

Yeni cep tarifesi 
sı rica olunur. 

bastırılmıyaca ğından bu tashihlerin el ile yapılma. 
(3859) 

Muhammen bedeli 7600 lira olan 20.000 Kg. neft yağı 5. 7.1938 salı 
gUnU saat 16,45 de kapalı zarf usuıu ile Ankara.da idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek lstlyenlerln 570 liralık muvakkat temhıat ile kanu. 
nun tayin ettiği vesikaları ve Nafia mUtenhhltlik vesikası ve tekliflerini 
&yol gUn saat 14,45 e kadar komisyon rclsllğlnc vermeleri Hizımdır. 

Şartnameler parasız olarak An lrnrada Malzeme dairesinden, Hay. 
dnrpaşada 'feselllim vo Sevlc şefliğin den dağıtılmaktadır. (3693) 

Oaz~ontep Nafıa Müdürlüğünden: 
19646 lira 75 kuruş bedeli keşifli TahtnkBprü Gümrük karakolu in. 

şaatı kapalı zarf usullylo eksiltmeye çıkarılmış ise de talip zuhur etmedi. 
ğinden 24 90 sayılı kanunun lnrkıncı maddesi mucibince ve e\"velki şartlar 
dairesinde pazarlığa konulmuştur. 

Muvakkat teminatı % 7,5 hesabi ylo 1473 lira 55 kuruştur. 
İhalesi 6.7.1938 çarşamba günü saat lG da Gaziantep Nafia MUdUrlü. 

ğUnde toplanacak eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. Fazla iza. 
hat almak isttyenlerln Gaziantep Na fla MUdUrlUğllne müracaatları lll\.n o. 
lunur. 

21 Haziran 1938 tarihinde Kurun gazetesiyle neşredilen ill\.n hUkilm. 
sllzdUr. (3848) 

Cskıidar n~liye hukuk hakimliğinden: 

Oskilcl:ırcla Toptaşındn Camcı hanında 
sakin Adilenin kocnsı nyni lınnda sakin 
Esat o~lu S:ılih alel hine açtığı ihtar da. 
vao;ıodan dolayı miirldeinlcyhin ikamet. 
gahı meçhul olduğundan iliıncn tchlignt 
icrasına karnr \'erilerek dava nrzulıali 

sureti ile 21.9.938 tnrihlnde mahkemeye 

davell nmttıznmnnn da\'Clll e ''ntnkn ı 

mahkeme di~·anlıııncıı;inc üılik cdilmi~ ol. 
duğundnn il{ınrlnn itibaren 20 giin zar. 
frndn ıııüddciolel lı Snlilı dnrn islidnsınn 

CC\'OP \'ermek 'c ye~ mi mczkürdn mah. 
keıncl c gelmek üzere keyfiyet iliin olu. 
nur. (25960) 

~OlANT 

Sahibi ASIM US 

Neşriyat müdürü Refik A. Sevengil 

~------~------------------------------------------------------------------------------

11\\lUJll~UB>AilıA 
CAN KUQTAQl[l 

• -· . - -.. ~ 

Bayan 1.ıeyla yazıyor: 

HER SABAH 
Daha Genç Görünüyorum/ .. 

"Uyanır uyanmaz, hemen el a1· 
namı alıyor ... Ve kUçilk buruşukluk· 
lr:rımın :tt•· tamamen zail oluncaya 

dar günden gilne ertrlP 

..~, .. -~ 
Unynn JıCJ llinm 
hnkiki fotob'l'nrı 

"Ancak bir haftn suren 
bir tedaviden sonra bu 
derece gUzelleştlğlme şa
şıyorum ... Bütüa arkadaş 
larım böyle daha gene ''e 
daha güzel görünmem ı
cın neler yaptığımı soru
yorlar ve şayanı hayret 
bir şekil alan tenim tein 
iltifat ediyorlar.,, 

Yalnız bir hafta zar
fında binlerce kadın, ca
zip bir tene kavuşmuş, 

birkaç yaş gençleşmiş ve 
bUtUn buruşuklukları 

knybolmuştur. Alimler, 
buruşuklukların; lhtl
yarladığımızda cildin bcs 
leylcl \'e ihya edici bazı 

unsurlarını knybotmesln
den ileri geldiğini keş

fetmişlerdir. 

Bu kıymetli unsurları 

cilde iade ediniz. Yeni
den gençleşecek ve taze
Jeşecektlr. Jşte; Viyana 
Üniversitesi Profesöril 
Doktor Stejskal'ln keşfi 

bu derece ehemmiyetli 
ve <'azlptlr. Genç hayvan-

kaybolduğunu kemali baf· 
retle görüyordum!. .. ., 

Bnynn Iıcyll\'run ynlııı~ 

bir hnftnhk tedaviden 
sonra nlınnıış ve rötuş 

giirmcmiş hnkiki 
fotoğrnfı 

lnrdnn istihsale muvaf
fak olduğu ve "Blocel" 
tabir ettiği bu canlı hU
ceyrcler hUlO.sası, şimdi 

pembe rengindeki Toka
lon kremi terkibinde 
mevcuttur. Akşamları 

yatmazdan evvel tatbik 
ediniz. 

Siz uyurken, clldlnizl 
besleyecek ve gencleştl

recektl r. Bir hafta zar
fında bUtnn buruşukluk
larınız kaybolacak ve ı O 
yaş daha gene görUne
celtslnlz. GUndUz için 
(Yağsız) beyaz rengln
değl Tokalon kremini 
kullanınız. Blrkac gUn 
zarfında siyah benleri e
ritir, acık mesameleri 
sıklaştırır ve en çirkin 
ve en esmer bir cildi yu
muşatıp beyazlatır. 

Bayanların ft~ZHll Oi~~Hline: 
Sntın nldığınız 'Toknlon krcmJ vnzolnrının 

hü) ük bir kıymeti \'nrc.hr. Oıılnrı hnrlinize inde 
ett.iğiniztlc beheri için 5 knnış nlncnk, nynl zn
mnıula kıymettar ıııllkflrntınrı lıııltınnn Toknlorı 

mü~nbnknsmn. işUrnk hnkkmı yeren bir bilet 
tnkc.lim edecektir. 

--------------------~----------------~--~--------~~ 

mmıttlll!lmzıımıaraıriil 
Mulıaınll1 

er 

Semti ve mahallesi cadde veya sokağı No. su Cinsi ayııt' 
Lira 1''' 

Dahçckapıda 4 Uncu Vakıf hanın ns. 13 
makatında 

" " " .. .. " " " .. .. " 1 inci .. " " " 
" " " 4 üncli 

" " 
,, zemin 

.. 
" 
" .. 
" .. 

37 
40 
31 
37 
28 

9 

Balat, TTızırı;avuş Çorbacı çeşmc>sl 4 O 

Beyazıt, Sck'ıanbnşı Yaku1lağa Simit. 
cı 7.9 

l"nUlı, DUlgerzadc Nalbant 19 
Aksaray Haseki 
Sirkeci, Emirler Han l O 

Oda 30 oO 

15 oO 
" o O 
" 

lG o O .. 15 
oO 

" 
15 oO 

" 
15 

Mc>thnl YE.' heıt\ların o O 
arkasındaki mahal 7 

Ev 12 oO 

4 oO 
" oO <lUkkAn 5 

1marct mahnlll 30 o O 

Gülbenkyan hanı al. o O 
tında bodrum 60 

Müddeti icar: Teslimi tarihinden !)39 ser.esi Mayrs ronunn kadar 
1 scneJlğ _____ __.,. 

Yenllıabçe, Arpacminl hastahane önü MC"k{LD ve bost:ın ıoo ı.ıt• 
Müddeti icar: teslimi tarihinden 940 senesi Ağustos sonuna. kadar. 

Yuknrıdn yazılı mahaller pazarlıkln kiraya Ycrlleceğlnden istekliler 
1 Temmuz !)38 cuma güııU saat on bcıe kndar Ç nbcrlltn5tn İstanbul 1{~ 

kıflar llaşmUdllrlü,ğUnde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (3840; 

• 


