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konsolosumuza 
- ··- • - A 

alındığını 

bildirdi 
Halk Partisi mümessillerinden doktor Abdur

rahman Sancak dahiliye müdürü olugor 
Ermeni ve bedeviler Hataydan çıkanlacak 

intihabata iştirak edemiyen Türkler için 
yeniden bürolar açıhyor 

Antakya, 1 (A'. A.) - Anadolu A- ( • 
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Delego Garo, Ankara'daki Fransız a
taıemiliteri albay Dükurson ve Berut
daki istihbarat şefi kumandan Bono ile 
birlikte, bugün saat 1 S de baş kon~
losu ziyaret etti. Bir buçuk saat süren 
görüşme esnasında, Hatayda ve bilhas
sa intihap anlarında asayişin ıüratlc te
mini kaybolan itimadın tekrar tc!Sisi ve 
sonra da beş gUn müddetle durdurulan 
intihabatın tanı bir serbestlik içinde ya
pılması için alınacak kati tedbirler de
lege Garo tarafından başkonsolosa bil
dirilmiştir. 

-- - ~--_.,..---....,.. 

Büyük Şefimiz 'Atatürk 'ün evvelki gün refakatinde 
Başvekil Celal Bayar olduğu halde yatı görmiye gi

derken alınmış bir resmi 

Edindiğim maHhnata göre halk par
t n m en doktor AbdOr
rahman Melek tam salfilıiyeti haiz ola
rak Sancak hükumetinin dahiliye mü
dürlüğüne tayin edilerek polis ve bil
hassa pclis ve jandarma eline verilecek 
ve idare makanizmasında ve bilhassa 
jandarmaı ve poliste esaslı değişiklikler 

Ba§Vekil Haıydarpaşada lngiliz sefirine uda edi~ " ~--

(Sonu: Sa. ,+. Sü. 3.) 

Millet Meclisin- IBone'nin sefirimize 
deki tezahürat d. \ııl • t . t 

llir müddet enci Baş,·ckll Celil ver ıgı emına 
Bayar ile Yunan Baş,·ekill Metaksa.
sm Atinada imzaladıkları Türk. Yu
nan munzam muahedesi evvelki gün 
Büyük MHlet Meclisinde tasdik edil
di; tasdik edilirken do Türk • Yu
nan dostluk vo kardeşlik münase
betlerinin yeni ve mesut neticesin
den dolayı heyecanlı tezahürat oldu. 
Fakat Büyük ~Iecltsin bu vesile ile 
izhar ettiği hissiyatı gerçekten 
takdir edebilmek için iki memleket 
ve millet arasındaki münasebetlerin 
hiç olmazsa beş, on yıllık tarihini 
kısaca hatll"lamak lAzmıdır. 

Bir Fransız gazetesi yazıyor : 

"fUrk Fransız dostluğu okadar sağlamdır ki,, 

"Londranın derpiş ettiği ingiliz 
tavassutuna ihtiyaç yoktur,, l . .. ----

Celôl Bayar kenaisini uğurlıyan1ar1a gara giri1j01'. 

Başvekil 
Dün akşamki trenle 

Ankaraya döndü 
MaHlmdur ki Türk· Yunan dost

luk münasebetleri iki memleket a
rasında maziye ait bütün hesapların 
topyekün tasfiyesi llo başlamıştır; 

ve ilk Türk - Yunan dostluk muahe
desi halk mübadelesi üzerine kuruJ
nıuş olan Lozan muahedesinin tatbi
katından miitevcllit bütün alacak, 
verecek pürüzlerini temizlemiştir; a
radan çok zaman geçmeden Türk -
Yunan dostluğu Balkanlarda hudut 
emniyetine <loğnı bir anlaşma hu
sulüne doğnı inkişaf etmiş, bu inki
şaf hamlesi Balkanlıır<lnkl miişterek 
hu<lndun karşılıklı olarak garantisi 
esasına dayanan bir anlaşmanın im
U&slyle neticelenmiştir. 

Celal Bagarı uğurlayanlar arasın
da ingiliz sefiri de vardı 

Türkiye ile Yunanistan arasında 

bu suretle <IC\·nm ve inkişaf gfistc
ren dostluk ve yakınlık münnscbct
lerinln hfr bariz \0nsfı ,·ardır ki o da 
bu münasebetlerin Bnlknnlarcla bu
lunan cıe,·lctlerdcn hiç biri alt·~·hinc 
rnnıevecclh olmnmnsı, hlllikfs h<>r iki 

ASIM US 
(Sonu Sa. 6 Sü. 5) 

Hartrı.1dan gelen Eti Türklerinin mitmcssilleri 
Başvekll CelA.l Bayar dün saat 

19.10 da eksprese bağlanan husust 
bir vagonla Ankaraya hareket et
miştir. 

Başvekll Kabataş rıhtımından be
raberinde Hariciye Vekill Doktor A· 
ras ve 1nglllz bUyUk elçisi sır Persr 

(Sonu Sa. 6 SU. 5) 
Paris, 2 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 
Salfilıiycttar mahafilde beyan olu. 

nuyor ki, Türkiyenin Paris büyük el. 
çisi . tarafından İskenderun sancağı 
hakkında yapılan teşebbüsler bazı 

gazete haberlerinin izafe etmek iste
dikleri ultimatum mahiyetini hiçbir 
zaman almamıştır. Bu teşebbüsler, 

.kayıt ınuamelelerinin uyandırdığı ga. 
fcyan sebebile önüne geçilmesine im. 
kA.n olmıyan mahalli hadiseler üzeri
ne fransız hükumetinin münhasıran 

nl1-:arı dikkatini celbetmeyi istihdaf 
eylemiştir. (Sonu Sa. 6 Sü. 4) 

1 Korku Yatağı 
ISÔyük zabıta romancıso Edgar VaOBasın bu 
şaheseri bugün beşlıncD sahifemizde başDadı 
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~BATAl(Lll(TAN 
.~iMPARATORiCELiGE 

No 50 \'uzan~ IY<adnırcaın 
- Teodorooın zindanlarından sağ

lam çıkan yokmuş; eğer kurtulurlarsa 
ya deli ya kör yahut başka yerlerinden 
aakat olurlarmış 1 Bazıları da baıtan 

bir örtü ile k<ıpalı olduğu ve zincire vu
ru1muı olduğu halde bir kayığa bin· 
!dirilir, bir tarafa sürgün edilir, orada 
cellatlar imparatoriçenin intikamını 

alır1armıJ 1 
Diye fısıltılarla konuşuluyordu. 
Bununla ber"ber Teodora kendisin

den yardım lstiyenlere de elden geleni 
yapıyordu. 

Genç ve namuslu bir kadın ona bir 
mektup yazdı. Bunda: 

"Sekiz sencdenberi evliyim. iyi ge
çindik. Uç tane de çocuğum var. Fakat 
1\mui kocam bana aldırmıyor. Başka 

bir kı:ıdını 'evi yor; onunla kalıyor ve 
evine bakmıyor. Gençliğimi onun uğ· 

runa harcadım ve hayatımı ona bağla
dığım halde şimdi beni yüzüstü bırak
ması doğru mudur? Sığınacak başka 
kimsem de ye k. Çocuklarımla sokak· 
larda sürüneceğim. Bizim gibi zavallı
ları ancak sizin büyük kalbiniz ve son
ıuz merhametiniz kurtarabilir. 

Dedikten sonra kocasının ve metre· 
ıinin adını, kendi adresini yazıyordu. 

Tcodora emir verdi: 
- Bu adama söyleyin, evine dönsün 

ve karısile çocukların~ iyi baksın 1 
Adam aldırmadı. O zaman saraya 

cetirtti. Bir sopa çekti ve metresini de 
uzak bir yere sürdü. Her şey yoluna 
ıirdi. 

Bu vaka hemen §ehre yayıldı. 

Sevgilileri tarafındtın bırakılan ni
pnlı kızlar, çeyizi olmayanlar, kocala
rıııın boşamak istedikleri ka-dınlar, hat 
ta yoksulluk yüzünden kötü ycla dilş· 
mliJ olanlar hep Teodorcııya sığınıyor
lar; muratlarına eriyorlardı. Teodora
nın emrine rağmen inat eden erkekler 
cezalandırılıyor: gene yola gelmezler
se 5ilrü1Uyor, hatta zindana atıhyorlaır
dı. Erkeksi~ kalan kadın veya kız da 
bnparatoriçe tarafından baıka birile, 
evlendiriliyoııdu. 

Teodora pzırayı çok seviyor ve dlln
yadaki biltün kuvvetlerin ancak güzel· 
lik ve paranın emrinde çtılıştığıru söy
lüyordu. Bunun için de günden gilne 
zenginleşiyordu. Şimdiden Anadolu 
ve Suriyenin birçok yerlerinde bliyük 
çiftlikleri varıdı . Birçok köyler ve ka
aa!::alar halkı onun köleleri gibi çalı· 

ııyorlardı. 

Yüstinyanos da karısı gibi dilJUnll-
70r, karısı gibi yapıy.ordu. 

Teodoranın gizlice ticaret yaptığını, 
para ve malını elde etmek için zengin
leri öldürdüğünü bile ıöylüyorlardı. 

Yilstinyanos için söylenen ıSzler daha 
ağırdı: Buğday ve halkın yiyecekleri 
llzerinde dalavere yapıyor; ipek alıt 
vcrışini yalnız kendi adamlarır.a alıko· 

yarak dil diği fiyatla sattmyormuı. 

!peğin nasıl elde edilip işlendiği hak
kında Çinden başka yerlerde hiçbir 
bilgi yoktu. Çin imparatorları bu iş• 
çok bilyiik bir sır halinde meşhur Çin 
dnv:ır}arının ar1mda saklıyorlardı. Yüs 
tinyanos henüz iki papas vasıtasile 

k~ış veya saçlarının arasına saklat
mak suretile ipek böceği tohumunu 
çaldırmış ve bütün dünyaya yayılma· 
ama sebep olmuı değildi. 
Bazıları daha ileri gidiyorlar, Yüs

tinyanosun bazı zenginlerin para ve 
mallt.rına konmak için sahte vasiyet
nameler yazdırdığını bile söylüyorlar· 
dı. 

Gerek Yüstinyanos ve gerek Teodcr 
ra. şatafat ve gurura tapan bir impara
torluk halkını hayran etmek için elden 
geleni esirgemiyorltırdı. Hipc-dromda 
o ramana kadar görülmemiş, derecede 
sengin oyunlar veriyorlardı. Saray hal· 
kının sayısı on bini buluyordu. Teodcr 
fa Bursaya kaplıcalara gittiği zaman 
yanında iki nazır, generaller, yüksek 
sabitler ve dört bin kadar köle, cariye, 
barem ağası ve UŞ'ık bulunuyordu. 

Saray muhaf ızların:n parlak clbiıc

leri, tsanın kabartma resimlerile ıUılU 
altın kolyeleri, kızıl işlemeli altın tol· 
galan, altın kılıflı uzun kılıçları, göz 
kamaştırryodu. Seyisler, dahC) zengin 
giyinirledi. İki ağızlı baltalannı omuz 
Jannda taşıyan cellatlar geçerken hiç 
bir ıea duyulmazdı. imparator bazan 

f 
eski bir Roma konsülü gibi, beyaz ve 
bUyUk bir yatak çarşafından farksız: 

olan togasına bürün tir: bayağı bir is
kemle üzerinde senatörleri kabul eder-
di. Fz.kat merasim günlerinde mücev· 
her işlemcJi tolga ve zırhlarını parlata
rak, halkın alkışları ve fırkaların şarkı
lan arasında altın z&ıfer arabasının üs
tünde saraydan Ayasofyaya yahut baş
ka yere gidc_,rdi. 

Böyle bir yortu akıamı Teodoraya 
haber verdiler: 

- Serkiyos baı mabeyinci Kalopcd
yosun konağında Uç saat kaldı. 

Verilen vadenin gelmesine birkaç 
gün kalmış ve eski vuli henilz bir altın 
bile vermemişti. 

Ertesi akşam Yüstinyanoı kansına 

dedi ki: 
-Scrkiyos valilikten atıldı, bütün 

paraıu ve malları elinden alındı. ihti· 
yarhkta kuru ekmeğe muhtaç kaldı ve 
dostlıınnın yardımile yaşayabiliyor. Bu 
kadar ceza yeter. Ne de olsa amcama 
yıll~rca hizmet etti. Borcunu bağışla· 
yıver. 

Bu bir rica değil, imparatorun da 
verdiği kararın bildirilmesiydi. 

Teodora: 
- Sizin arzunuz benim de arzum

dur. 
Dedi. Fakat ihtiyar valiyi bir türlil 

bağışlayamadığı gibi Kalopodyosu da 
mimlı:ı~i. öte tarafta Kalopodyos bunu 
Teodoraya atılan ilk ve sinsi çimdik 
sayıyordu. Serkiyos da bcrçtan kurtul· 
duğuna tilkredeceğt yerde yeniden 
bir valilik veya hakimlik alabileceğini 
umuyordu. Ona el altından cesaret ve
renler yok değildi. Fakat Yüstinyanoı 
kabul etmiyordu. 
Tcodoranın Barsimes adında bir dos

tu vardı. Vaktile sıkıntılı zamanda ona 
yardım eden bir sarraftı. Ayni zaman· 
da Serkiyoıu da tanıyordu. Serkiyos 
bir gün ona derdini tekrarladı. Barsi
mcs: 

·- ılmparatorlçe g~ckten iyi katb
!idir. Yalnız herkesin arzusunu d.Jğru· 
dan doğruya açmasını ister. Kendisine 
yalvar. Ancak bu sayede ~ki yerini 
Dlabilirsin 1 

Deıdt 

- Beni kabul eder mi? 
- Ben araya girerim. 

- Ah, bana o kadar büyUk iyilik 
etmiı olacaksınız ki? 

Serkiyoa Teodoranın kargısına çıka
madı. Fakat Prisküs ona anlattı ki 
eğer borcunu öderse imparatoriçe onu 
Pamfilyadan daha güzel ve zengin bir 
yere vali yapocaktır l 

Aıdamcağız Prisklise yalvaracak oldu. 
Fakat sözünü bitirmeye bile meydan 
kalmadan: 

- Mukaddes Vasilisa pZıZarlıktan 

hoıılanmazl 

Cevabını aM.ı. 

Derdini gene Baraimcse açtı. Sarraf 
ona akıl verdi: 

- Senin işin olmuı demektir. 

- Nasıl? 

- Parayı borç bulursun 1 Şimdiye 
kadt1r ilerisi için hiçbir ümit yok diy~ 
vermezlerdi, fakat çok geçmeden bir 
valilik alacağını öğrenenler para ver
mekten çekinmiyeceklerdir. Bu parayı 
sen zengin bir vilayette Uç bet ayda 
çıkarırsın t 

Serkiyos sarrafın ellerine sarıldı: 

- O k<dar iyi kalblisin ki.. Bu iyili· 
ği hiç unutmayacağım. Bu parayı sen
den ba~kasının vereceğini zaten ummu
yordum. 

- Ben mi? Fakat •. Bunu ne yazık ki 
yapamayacağım. Çünkil mukaddes Var 
silisa haber alırsa kendisine ka: şr hür
metsizlik sayar. Benim için iyi olmaz. 

ihtiyar adam s :ırardı. Sarraf bir iki 
dakika düşünür gibi yaptı: 

- Fakat yardım ederi!11. Geçenlerde 
yeni zenginler den biri gelmişti. Para
sını işletmek istiyormuıı. Yalnız faizini 
biraz çokça istiyor. Yüzde altmıı fil!n 
diyordu. Sonrad;ın görenler, hele kısa 
zamanda zengin olmuşlarsa, aç gözlü
lük cder1er. Belki hiraz daha indite
biliriz ama, bakalım 1 Yüzde elli de olsa 
kısa zt.o:nanda ödeyeceğin için çok tut
maz. 

(Arkası var) 

Napo~yonun .. . . """ , .. yuzugu 
Yüz sene sonra bulundu 

Napolyonun, yüz 
seneden fazla bir 
zam.ındanberi ne ol· 
duğu bilinmiyen kry 
metli bir yüzüğü bu 
gün Avusturyada 
bulunmuıtur. 

Napolyonun, im
parator olarak tak
dis esnasında par -

n~ğına taktığı bu "mukaddes,, ve ta-
rihi yüzük, 1811 ile 1820 seneleri ara
sında, kaybolmuştur. Sarayın kıymetli 

eşyalarının yazılı olduğu defterde, bu 
yüzüğe ait olan kısım yırtılmıştır. Bu 
suretle, yüzüğün hangi tarihte ortadan 
kaybolduğu ve nereye gittiği hakkında 
iz bırakılmamıştır. 

Bugün, yüzüğün Avusturyada bulun
muı olması tarihi aydınlatıyor: 

Napolyon ö1dilğü zaman, Mari 
Luiz, imparatorun bütün kıymetli eş

yasını, mücevherlerini, sofra takımı~ 
rrnı alarak Avusturyaya gitmişti. Ken· 
disi öldükten sonra da bunlar, mirds 
olarak, Arşidükler arasında taksim 
olunmuştu. 

Fakat, bütün diğer kıymetli eşya, 

Napolyona ait olduğu söylenerek, tari· 
hl bir vesika olarak saklanmış, yı.Imz 

yüzükten ne bir yerde hahsedilmiştir, 
ne de bir yerde görülmüştür. 

Bugün yüzüğü meydana çıkaran bir 
antikacıdır. Viyc:Gladaki bir kuyumcu 
da ıördilğü bu yüzüğün Napolyonun 
yüzüğü olduğunu anlamıı ve derhal 
almıttrr. Yüzüğün Napolyon müzesi 
tarafından alınması ve müzede teşhir 
edilmesi düşünülmektedir • 
Yüzüğün üzerinde büyük bir rilm· 

rUd vardır. Ustüııe Cermen Rom3 mu
kaddes imparatorluğunun arması işlen
miştir. Bu armadaki taç Şarlmanm ta
cıdır. Çünkü Napolyon Şarlmaru impa
ratorluğun banisi clarak saym:ıkta idi. 
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MAHK:::MELERDE 
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Ağırcezada gizli 

bir celse 
Arkadaşını tabanca ile ö!düren 
on beş yaşın ja Arif 

yatacak 
kaç sene 

Şubatın 22 inci gilnU akşamı, Ak. 
saraydaki bir kahvede oturan Re.. 
fik, Salt.haddin, Sabri, Nuri, Huan, 
ve Arif adında be3 a.rkadao bir sine
maya gitmeğe karar vermişler, kah. 
veden çıka.rak Beyn.zıta doğru yilrü.. 
meğe baola.mışlardır. 

Yolda Refik ve Nuri bir meseleden 
dolayı kavga.ya tutuaunca Hasan da. . 
kendilerini ayırmak Uz.ere araya gir
mek istemiştir • 

Bu sırada, Hasan ile ötedenberl 
iyi geçinemlyen Arif evvelce tedarik 
ettiği tabancasını çekmlo, Hasanın 
arkasından sol gözü üzerine bir kur. 
ıun patlatarak kafasını parçalamıg. 
tır. Hemen Cerrahpaea hastanesine 
kaldırılan Hasan, orada ölmUgtür. 
Arkadaıı Hasanı bu suretle taam

mlidcn öldilrmekten suçlu katil Ari. 
fin duruşmasına dUn öğleden sonra 
ağır ceza mahkemesinde baılandı. 

Arif hakkında ağır ceza mahkeme. 
sine verilen sorgu hlkimlif lnJn ka
rarnamesinde "maznunun itirafı ve 
ıahitlerfn i!adclerile suçu taa.mmilden 
1gle1iği sUbut derecesiııde gBrlUUyor. 
Ve Tilrk ceza kanununun 448 inci 
maddesine göre Y&§I gözönUnde tu. 
tulmak üzere cezalandınlması,, Jste. 
niyordu. 

Kararnamenin okunmasından aon
ra Arl!in yagı tetkilc edildi ve 15 ya.. 
§Int henUz bitirmediği anlqılmca, 

samiln salondan çıka.nlarak dllrU§ma. 
ya gizli bakıldı. 

birisi, karısı Hikmetten boşanmak U· 
4'.Cre hukuk mahkemesinde bir dava 
açmıı ve geçen celsede de Meliha ve 
diğer iki kadın tanıdığını §8.hit ola.. 
rak dinletmiıtir. 
Kocasından ayrılmak taraftarı ol. 

mıyan Hıkmet ise, mahkemede ko
cası lehine eahadette bulunan Hali. 
me ile diğer ikl kadın phide kin 
bağlamı§ ve diln öğleden aonra Şeb. 
zadeba.şından geçerken, Uç kadını bir 
likte yolda giderlerken görmüş, Uzer
lerlne atılmıotır. Cadde ortMında bir 
birlerine giren kadınlar, saç saça baş 
b&§a kavga ederlerken, Hikmet daha 
iri olduğundan Halimeyi dövmU~ ve 
oradaki bir manav dükkanından kap. 
tığı marul bıçağını, Hali.menin göğ. 
sUne aaplamak istemiştir. 
Kavgayı aeyredenler iein cinayete 

dökUlmesi ihtimali ile hemen atılarak 
Hikmetin elinden bıçağı kapmı§lar· 
dır. Hikmet, hakkında derhal bir za.. 
bıt tutularak öldUrmeğe te~bbüs su. 
çu •e <'ilrmU meşhut mahkemesine 
verilmi1Jtlr. 

4 Uncu wlye ceza mahkemesinde 
muhakeme olunan Hikmet kadın, Ha
limeye bıçak çekmekten bcraet etmiş, 
dövmekten de 25 lira para cezasına 
ça.rpılmı§tır. 

Otobüı Ücretlerinden 
Şikayet 

Kaçırılan çocuk Bir Buçuk Yatında Bir 
Ulil bulundu Çocuk Salıncak Jpi lle 

Şiılf - Fatih, MıLçka - Beyazıt, 
Fatih - Şfeli hatlarında feliyen oto
büs Ucretleri araamda fark oldufu 
belediyeye tiklyet edflmi§tfr. Beledi.. 
ye bu hususta tetkikler yapmaktadır. 

~~~~·~~~~~Boğuldu~~~~~ı 

Amerikan hay • 
dutları Lindbergin 
çocuğu gibi, bir 
çocuğu daha öldür-

• müşlerdir .• 
Levin ismindeki 

bir avukatın oğlu 

bundan bir ay k<r 

dar evvel birdenbi· 
re ortadan kaybolu 
yor. On, onbir ya
şındaki küçük Pe· 

tC'r o gün mektepten çıkmış, bir d<ıha 

görünmemiştir. Arkadaşları mektepten 
beraber çıktıklaınnı söylemişler, fakat 
çocuk eve gelınemiıtir. 

Küçük Peterin kaybolduğu günün 
ertesi sabahı avukat Levin bir mek
tup alıyor: 

''Yarın akııama kadar falanca yere 
on bin d.clar göndermezseniz çocuğu
nuzu ölmüş bilin .. ,, 

Mam derhc.ıl telaşa düşüyor. Bu gi· 
bi hallerde, polise mUraeaat etmenin 
de tehlikeli olduğunu biliyor, Hiç se
sini çıkarmıyor ve oğlunu kurtarmak 
için on bin dolan tedarik etmeye ko
yuluyor. 

Aradan iki gUn geçmif, fakat adam 
parayı hali göndermemittir. Uçüncü 
gün avukata oğlundan bir mektup ge
liyor. Çocuk, kendi el yazısı ile ıunları 
yazmıttır: 

Ortaköyde Çar§ıağzı sokaf:'lllda 20 
numarada oturan Baruhun oğlu bir 
buçuk yaşında Yasef, dün annesi o
dada yokken yatırıldığı salıncaktan 

aşağı inmek istemiş, salıncak birden • 
bire ters yüz olmuştur. 

Yasef, salıncaktan dil§memek için 
belinden salmrağa g~çirilen ku§ağa 

boynundan takılmış ve asılı kalarak 
feci bir şekilde ölmü§tür. 

Az sonra odaya giren annesi Re. 
beka çocuğunun ölmüş olduğunu gö
rUrggrmez çığlığı basmış, vaka poli. 
se haber verilmiştir. 

Yasefin cesedini adliye doktoru 
Salih Haşim muayene ederek defnine 
izin vermiştir. 
Diğer taraftan milddeiumumt Or

han Köni de hadisede ebeveynin ih. 
mali olup olmadığı etrafında tahkika. 
ta ba..slamıştır. 

Sahur Sami Hakkında 
Tahkikat Y apılmıt 

Asliye birinci ceza mahkemesinde 
otoblis d<?dikodusu etrafında kar§ı

hklı açılan tevhit olunmuş hakaret 
davalarına dUn de bakılmıştır. 

İstanbul belediyesindeki otobüs 

KORUN-
AUONH fAHIFl:iSJ 

~' lıltmll'ktı Mtmltktı 

trinde dı,ında 

Aylık 95 155 Krf. 
s ı&ylık 2lil) cıs • 8 il) lık C75 sıo • 
Yılhk 900 1600 • 

Tarifesınd'!n Oalkaıı BlrlıRi 1~1n aydu 
otuı kuru11 tlıı:>ıılur. Pusta hırlığıne 1111. 
mı yen )'etlere il.) ıJa yetrııı§ beşer kuru~ 
l1111111ıedılır. 

Abone kaydını blldıren mektup " 
ıelıcruf Qcrcıını. abone parasının postıı 

vey11 banka ile yollıuna ücretını idare 
kendı iJ7.erıne 11lır. 

1'ürkfytnfn htr poıta mtrkt:lnde 

1'l/ UIJN'a abone uuııtır. 

Adres dcAıştırıııe ucreıı 25 kuruştur 
L______ _ __ _J 

r·· .. ,-.... ; ............... ı ... ·c·~;~·~ ······c~·;~;;;~·;;· 
! H 1 U 1 nı S Haziran - 4 - ~a:ı:lran 
~ 6 ncı uy • r.ıırı 30 

: Rebiıilahir 1357 5 6 
İ Rumi Mayıs 1354 19 20 

Hızır günn 29 SO 
Gün doğusu 4.30 4.30 
Gün batısı 17.36 19.37 
Sabah namıızı 2.33 2.32 
Öğle ,. 12.12 12.12 
ikindi " 16.12 16.12 
Akşam ,, 19.36 19.37 ı 
Yatsı ,, 21.33 21.34 j 
lmsAk 2.15 2.16 

''Çabuk parayı gönder, baba 1 Haya
tını tehlikede I,, 

mf'..selesi etrafında tahkikat ve tet. 
kiklerde bulunan millkiye tefti§ he. 
yetine, Sabur Sami hakkında heyetçe 
tahkikat yapılıp yapılmadığına dair 
yazılan te?.kereye gelen cevap okun
muştur. ••N•••••••••••-•••••••ffe .. eeeee••••••••••---••••••eeeeal 

A·dam o gilnde uğraııryor, baş vur
m<ı:lrk yer bırakmıyor. Akşam parayı 
tedarik etmiştir. Oğlundan tekrar bir 
mektup geliyor: I 

''Haydutlar beni öldür.Uyorlar. Ça
buk para, baba!,, 

Adam ertesi sabah erkenden, parayı 
tayin edilen yere götürüyor. Fakowt al
maya geleceği bildirilen kimse ortada 
yoktur. Ertesi gün yine ayni yere gi
diyor, bekliyor. Yine kimse yok. Uç 
gün böyle geçiyor. Avukat Levin niha
yet, bir gazeteye şifreli ilSn veriyor. 
Ona da bir cevap gelmiyor. 

Çocuk •da ortada yek. 
Nihayet arrdan haftalar geçtikten 

sonra b!r giln bir balıkçı deniz kena
rında bir çocuk cesedi buluyor. Tahkik 
edilince bunun küçük Peter olduğu an-

Teftiş heyetinin tezkeresinde: "ls. 
tanbul belediyesindeki otobüs mesele. 
si gibi yolsuzluklardan bazılarına iş
tirakten dolayı Sabur Sami hakkında 
tahkikat yapılmıştır., deniliyordu. 

Müddehunumi cevap okunduktan 
sor.ra, evrakı tetkik edip mütaleasını 
söylemek üzere mühlet istedi. Mah. 
keme de bu talebi kabul ederek du. 
ruşmayı talik etti. 

Cadde Ortasında Saçsaça 
Bir Kavga 

Aksa.rayda oturan Ahmet adında 

!aşılıyor. 

Haydutlar, babasından para alc:r.na
yınca çocuğu ö!dilrmUşler ve denize at
mışlardır .. Bu hadise Amerika.da, Lind
berıgin çocuğu kaçınlurğı zamanki gibi, 
bUyUk bir hcyccon uyandırmıştır. 

Dünkü Hava 
Hava yurdun Doğu Anadolu ve Karade

nizin şark kıyılnrınıJıı çok bulutlu, Orta 
Anndolunun şark kısımlnrındn bulutlu, dl
ğer bölgelerde nçık geçmiş, rfi:ı:gtırl nr, ce
nubi Anndoludn garbi, dl~er yerlerde u
mumiyetle şimal\ lsllknmellen orta kuv
\•etle esmiştir. 

Dün lstnrıhulda hava açık geçmiş, rilz. 
"fır şimali lstikumetten 1 - 2 metre hı:ı:Ja 
esmi~lir. 

Sani 14 de hava tazyiki 767.7 mlllmet· 
re idi. Sühunet en yüksek 24.8 ,.e en düşük 
9.!I snnligl'Bt knydolunmuştur. 

15 Yıl Evvel Bugün~ 
Çatalca 1fam7arının ynrından fffbarert 

na~·li11e ba~lanmakfadır. l'arın Kalllmıtua· 

da ı'l r Tıüunk vapur lıulunacnk ve bu haııa· 

llnirı nı. mları bir haf ta irinde rıkartla· 

caktır. 

Çatalca vt haııallsindeki Rumların a. 
dedi 15 • 16 bin kadardır. 



Fikir ve hadiseler: 

Muharrir niçin 
Yetişmiyor? Davası 

Aşk yüzünden bir 
cinayet daha 

Yazan: Hakkı süha Gezgin 
Son günlerde birkaç arkada§, ''Biz· 

de niçin muharrir yetişmiyor?,, soru
•unu dillerine doladılar. Tamamile o~ 
jektif bir inceleyiş bekliyen bu konu, 
daha başlarken, yüksek bir heyecan 
Perdesile çınladı. 

Nizamettin Nazifin "KURUN., da 
Sıkan dünkU yazısı, bunlardan biridir. 
lieyecanınm temizliğine hak vermiyo· 
turn sanılmasın. Hayır, hatta bu parlo-
111! ve köpUrüşteki güzelliğe imreniyo· 
ruın, bile. Fakat davanın bu tarafı, şiir 
nni, zevk yönüdür. Yaşayan gerçek 
karşısında çabuk yı l:ılır. 

Ama sözüme ıunu da hemen katayım 
ki, M. Turhc:ın Tanın fikri ve fikrini 
tamamlayan fıkrası da hiç yerinde de · 
iil. 

Bana kalsa, ilk önce şu ''muharrir., 
l~fı üstünde biraz durmalıyız. Bununla 
kimi, hangi tipte, ne çapta, nasıl yara· 
dıbşta bir adamı kasdediyoruz? "Mu
harrir., in sınırları içine sanatkarlar da 
giriyor mu? Yoksa bu tabir yalnız ga· 
zetecilere mi mahsustur? Zihinlerde 
hir tasnif yapılmadan, bunlar, birbirin· 
den ayrılmadan yürütülecek fikirl~rin , 
Uzlaşması pek güç "lur. 

M. Turhan Tan, muharrir kıtlığını 
bu mesleğin verimsizliğine, ıksırlığına 
hağlıycr. Kazançsız bir iş, etrafına bil· 
Yiik bir zc 4ı 3 ve şahsiyet kalabalığı top· 
layamaz, d ::mek istiyor. Belki bu söy
leyişte, zamane gençl"rİnin yalçını zor
lamaktaki buruk lezzeti tatmadıklarına 
karşı bir sitem de var. Fakat davanın 
adı konmamıştır. Kalkıı noktasile, va
rılmak istenilen yükseklik, bütün açık
lığile belirtilmemiştir. 

İster gazeteci, ister sanatkAr muhar
rir olsun, bir adam, yazarken, bir bak· 
kal zihniyetile çalışmaz. Onun daha 
YUkııek duyguları, daha çapra§ık ve 
~ok daha ince bazlan vardır. 

!"cu cı, lı~p- ı,_ ı.".ı.' lU ~c•lıtln .. e 7 Q• 

rUr. Şu halde biltiln ruh ve beyin ma
kinasını, para benzinilc i~liyen bayağı 
bir motör gibi düşünmek, mesleğin 
biitün manevi hazlarını çamurlamaz 
nu? M. Turhan Tanın bizzat kendisi, 
bu hükmü çUrütecek varlıklardan biri· 
dir. 

Muharrir niçin yetiımiyor? sorusu· 
llun cevaplannı, bence para ve kazanç 
•ınırlarının dışında aramalıyız. Çünkü, 
insan, m. önce ~uharrir olur, sonra 
Para bu oluşun arkasından gelir. İtiraf 
ctıneliyiz, ki bizde de kendini mesleğe 
\termiş muharrirlerin kazancı, - yurd 
Piyasasına göre - azımsanacak bir de
leraizlikte değildir. Mesela, Turhan 
'l'an, bugün kalemile kazandığını, mu
tasarnflığında alıyor muydu? 

Muharrir niçin yetişmiyor? sözil, ilk 
kulağıma çalındığı gün, ben, sanmış
tını, ki vicdanlarda, kafa b~~luklanndan 
bir şikayet başlayacak. Gazete sütun· 
larınrn birer kürsU olduğu söylenecek. 
l l a bu kürsUlerden söz söyleyenler, 
0 Yerlere layik olmağa d.tvct edilecek. 
~u işin ancak kütüphane çarklarında 
bilenmiş zekalara ayrıldığı hildirilccek. 

Öyle olmadı. Ortaya muharrir yerine 
banknot maskeli bir soytarı çıkarıldı. 
liıılka bunlar mı yol gösterecek 1 Bun
~ar rru bir fırkanın kuvveti, bir

1 
idealin 

8Yrtığı , bir yurdun manevi ordusu 
0 lacak?., 

liayır, bilgisini, irfanını yakından 
~anıdığım, M. Turhan hiçbir vakit böy· 
e bir iddianın doğruluğuna inanacak, 

ttli.idafaasını yapacak adaırı değildir. 
l§in içinde galiba fena bir yanlışlık 

\tar. Zaten onun yazdığı fıkradan ve 
fıkrasına eklediği hikayccikten benim 

Hüştü t\ras geld• 
liariciye Vekilimiz Dr. Rfüıtü Ar'Z18 

d" :ı; 
b~n sabah Toros ekspresile saat on 
ırde şehrimize gelmıt ve istasyond3 

~a]i ve belediye reisi Muhiddin üstün
ağ, emniyet direktörü Salih Kılıç, 

ll:ıerkez kumandanı general İhsan, dığer 
~atı ar tarc:.fından karşılanmıştır. 

br. Aras, bir motörlc doğruca Dol
:abahçe sarayına giderek Bilyük Ön· 

er Atatürke saygılarını stınmu§ ve 
a~nra Başvekil B. Celfü Bayara mülaki 
0 Illuştur, 

çıkardığım mana da büsbütün ba§ka

dır. 
Arkadaşımızın o yazısı, bence, za. 

mane gençliğinin alınterine, göznu
runa, irade ve zeka savaşlarına muhtaç 
işleri göğüsleyemediğinden bir §İkayet
tir. Acı kinayeler ve t<)fizlerle dolu bir 
şikAyet. Gerçek şikayet ise, daima bir 
ıztırabın, bir gönül acısının izi gibi ka

bul edilebilir. 

k8rısını sevdiği Bir adam 
arkadaşını hile ile vurdu 

Şimdi yapılacak şey, hazır bu mev· 
zu açılmışken, davayı sarplara, çıkmaz-
1Dra sokmaıdan ayıklamaktır ... Muharrir 
niçin yetişmiyor?,, sualine cevap veri
lirken, belki "Nasıl yetişir?,, in de sır
lı düğümleri r;özülmü§ olur. 

Karabük inşaatı 
ilerliyor 

Ekonomik işler Müdürü 
Şehrimizde 

Şubat ayına kadar fabri· 
ka yükselmiş olacak 

Gümrük ve Inhisarlar Vekaleti e
konomik ielcri mUdUr muavini Bay 
lhsnn Pozan diln de gümrüklerde tet
kiklerine devam etmiş, öğleden son. 
ra gümrük haşmüdUrü Mustafa Nuri 
ile görUşerck idarenin umumi mua
melatı etrafında kendisinden izahat 
ve malumat almıştır. Bay Ihsan Po. 
zan bugün, İstanbul gümrUk başmü. 
dürlüğüne bağlı diğer eubelerde tet. 
kiklcr yapacaktır. 

Almanya ile Yapılacak 
Yeni Anlaşma 

Yakında Almanya ile yapılacak ye
ni ticaret anlaeınası için hazırlıklara 
geçilmişt:r. Türkofis istanbul şubesi 
direktörlliğU, İstanbul piyasasında 
bulunan Almanya ile büyUk mikyas. 
ta ihracat yapan tUccarlann yeni an. 
laşma yapılırken ne gibi istek ve di
leklerde bulunduklarını öğrenmek iL 
zere hepsinin miltalealarmı almış, bir 
rapor halinde hazırlıyarak İktisat 
Vekftlctine göndermi!ltir. 

Zahire Borsası 
Dün ticaret ve zahire borsasında 

Ziraat Bankası 5.28 den 75 ton yu. 
mu3Rk, 6 kuruştan 65 ton sert buğ
day satmıştır. 

Bundan başka t'iccar malı olarak 
5.20 • 5.29 dan 33 ton buğday satıl. 
mıştır. Piyasa istekli vaziyetini mu
hafaza etmektedir. 

Vapur Taı ifeleri Değişiyor 
Haziranın 15 şinden itibaren bütün 

devlet dairelerinin sabah saat 8 de 
başlayıp öğleden sonra saat 14 te pay 
dos yapmaları hakkında kararname 
dolayısile, Akay, Şirketi Hayriye ida 
releri yaz tarifelerini tekrar ele ala. 
rak buna göre tanzim edeceklerdir. 

Öğrendiğimize göre, g"rek Şirketi 

Hayriye ve gerekse Akay idaresi, A
dalarda ve Boğaziçinde oturan bUtün 
memurlara azami suhulet gösterecek 
bir tarife hazırlıyacaklardır. Bunun i. 
çin her iki idare işletme direktörleri 
lazım gelen tetkiklere başlamışlardır. 

Askerlik Kampları 
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da li. 

seleriu askeri kamplarının okul bina. 
larında yapılması uygun görülmUş

tUr. Evvelki yıllarda kurulan çadırlı 
kamp usulü kaldırılmıştır. Kamplar 
olgunluk imtihanlarından sonra yapı. 
lacaktır. 

K.arabUk fabrikalarmın inşaslle 
me§gul olan "Drr.ssert,. lngiliz şirke
ti direktörlerinden .B. Makenzi, inşa. 
at üzerinde yaptığl tetkikleri bitire
rek dün Karabükten şehrimize dön-
mUştilr. 

Buradan Londraya giderek inşaa.. 
tın vaziyeti hakkında idare merkezi. 
ne malilmat verecektir. 

Dün kcndisile Perapalas otelinde 
konuşan muharririmize B. Makenzi 
demiştir ki: 

"inşaat hararetle ilerliyor. 1ş hac
mi büyUmekte olduğundan gönderdL 
ğimiz mühendislerin sayısı şimdi yü
zü bulmaktadır ki, bu nisbet yüz el
liye kadar çıkacaktır. Şubat ayında 
siz giletecileri KarabUke davet ede
ceğiz. O zamana kadar Karabilk in. 
şaatı da hayli ilerlemlg olacağından 
fabrikaları kendi gözlerinizle görerek 
okuyucularınıza daha etraflı malft
mat verebilirsiniz. 

Karabük inşaatı şimdi doğum ağrı. 
lan içersindedir diyebilirim. Hararet 
ve faallyet devam ediyor. Yarın ora. 
da iri, sağlam ve gUrbilz bir çocuk 
doğacağına eminim.,, 

--o-

Orta Okul Öğretmenlik 
lmtiham 

Ortaokul öğretmenliği için ilkokul 
öğretmenleri arasında açılan mUsa. 
baka imtihanı hazırlıkları bitmiştir. 

Şimdiye kadar muhtelif ders grupla
rından imtihana girmek Uzere 73 ilk 
okul öğretmeni müracaat etmiştir. 

İlk imtihan 15 haziran çarşamba 
günU tUrkçeden olacaktır. 16 haz.Jran 
da tarih coğrafya, 17 de matamatik 
18 de de fizik kimya imtihanı yapı. 
lacaktır. 

lmtihanlarm yazılı kısmı vilayet 
kUltUr direktörlUklerinin tensip ede.. 
ceği llsclerde, şifahi kısım da Anka
rada olacaktır. 

---<>--

Otomobil Muayeneleri 
Haziran Sonunda Yapılacak 

OtobUs ve otomobillerin senelik 
muayenelerine bu ayın sonuna doğru 
başlanacaktır. Evvela otobllsler, son. 
ra taksiler muayeneden geçecek, Trip 
leks cam taktırmıyan taksilerle işle
mesinde fenni mahzur görülen oto. 
mobillerin plftkası alınarak seyrUse
ferlerine mUsaadc edilmiyecektir. 

Cigara 
yüzünden 

~ Beş yüz metre murabbaı 
1 kadar f un'dalık yandı 

Arkadaş1nı vuran Mehmet 
Trabzonlu Muhittin Adında bir 

gemici bir milcldet evvel bir kadınla 
evlenmişti. Fakat kansını arkadaşla. 
rmdan Mehmet adında birisi de eski. 
denberi sevdiğinden Muhittin ile Meh 
met arasında bir kin başgöstermişti. 

Muhittinln karısını çılgınca seven 
Mehmet, bu hayatına daha fazla ta
bammill edemiyeceğini anlamı3 ve 20 
gün kadar evvel bir tabanca satın a.. 
larak Muhittini öldürmek için fırsat 
kollaınağa başlamıştır. 

Yirmi gündenberi münasip bir fır. 
sat dUşUrcmiyen Mehmet, nihayet 
dlln gece, Arapcamide deniz kenarm
da bağlı duran Pendik motörilnde 
uyumakta olan Muhittine gitmiş, sa.. 
hilden: 

- Muhittin, kalk arkadaşlar, seni 
kahvede bekliyorlar! 

Diye bağırmıştır. Muhittin giyine.. 
rek motörden çıkmış iki arkadaş ka. 
ranlık eokakta ilerlemeğe ba~laınış. 
tardır. Bu sırada Mehmet, ayakka.. 
bısının bağını baglamak balıanesile 

geride kalmış, ve hemen tabancasını 
çekerek kendisinden bir iki adım ile
ride yUrüyen Muhittine doğru Uç el 
ateş etmiştir. 
Kurşunlardan biri Muhittinin ense 

sinden girerek gırtlağını parçalamış, 
çıkmıştır. 

Mehmet Muhittinin yere yıkıldığı. 
nı görUnce kaçmak istemiş, lakin sl. 
lah sesi:ı.i işitip vaka yerine gelen 
polisler tarafından yakalanmıştır. 

Beyoğlu hastanesine yatırılan Mu
hittin adliye doktoru Salih Haşim 
tarafından muayene olunmus yarası 
oldul ~a tehlikeli görülmUştUr. Eğer 
kurşun blr milimetre daha yukarısı. 
na isabet etmiş olsaydı, Muhittin der 
hal ölecekti. 

Suçlu Mehmet, taammüden öldilr. 
meğe teşebbüs suçundan adliyeye tes 
lim olunmuştur. 
Beyoğlunda kaymakam Reşatbey 

sokağında 1 numaralı evde oturan 

Resımue 
:?=Dad nseBer·: 

Çengelköyde Aşıkpaşa çiftliğinde 
oturan Trabzonlu Mustafa evvelki ak.. 
şam Çamlıcadan dönerken elindeki 
yanar çıgarayı yere atmıa, bu yUzden 
fundalar tutuşmuştur. 

Üsküdar itfaiyesi yetişmiş, 500 met 
re murabbaı kadar fundalık yandık.. 
tan sonra söndürillmliştür. Mustafa 
yakalanmıştır. 

Vagon Arasına Sıkışblar 
Haydarpaşada. tren hattı üzerinde 

çalışan Devlet Dcmiryollan amelesin
den Dursun ile Kerim vagonları el ile 
harelret ettirirlerken rampa ile vagon 
arasına sıkı§IIÜşlardır. 

Bunlardan Kerim sol kolundan, 
Dursun arkasından ağtr surette yara.. 
lanmışlar ve Haydarpaşa hastanesine 
kalclınlmıgla.rdtr. 

BEŞ EROlNCl YAKALANDI -
Silleynıaniyede Dökmecilerde 52 nu. 
maralı evde oturan marangoz Ahmet, 
Halit, Derviş, Battal ve lrak isminde 
beş klgl eroin alıp satarlarken yaka
lanmışlar, mahkemeye verilmişlerdir. 
ÇAMAŞIR ASARKEN DÜŞTÜ -

YUksekkal?Jrımda Tatarik soka~mda 
23 numaralı evde oturan ve sekiz ay. 
lık hamile 28 ya.şmda Roza dün evi. 
nin taraçasında çamaşır asarken düş 
milş, demir parmaklık karnma sap
lanarak ehemmiyetli surette yaralan. 
mıştır. Roza hastaneye kaldırılmı§.. 

tır. 
ÇÖP KAMYO!\'U ÇARPrl - Vat

man tbrahimin idaresindeki 18 nu. 
maralı tramvay arabası Kısıklıdan 

UskUdıuıı gelirken Tophnnell oğlun
da. 178 numaralı çöp kamyonuna çarp 
mış, tramvayın Uç camı kınlmıştır. 

Şoför Şevki tutulmuştur. 

--er-
Bizans Eserleri Mütehassısı 

Dün Geldi 
Sultanahmette Arasta. sokağında 

yapılmakta olan eski Bizans eserleri 
araştırmasına bu yıl da devam edi
leceğini yazmıgtık. Bu i!lle meşgul o.. 
lan profesör Bakster şehrimize gel. 
roiştir. 

muameleci Hüsnü evvelki gece Tarla. 
başı caddesinde dola.§Irken ayni ev 
sakinlerinden ve tanıftığı Katinayı 
eobacı tstratl ile birlikte gezerken 
görmUş buna fena halde kızarak Stra 
tinin üzerine atılmıe. sol böğUrilnden 
yaralamıştır. HUsnU vakadan sonra 
liaçmışsa. da yakalanmıştır. Yaralı a
dam hastaneye kaldırılmıştır. 

t - An7:arada bazt bayanlar '/\·azilli basmasından '}Jantı7darı elbiselerle. Elbiselerin en pa7ıalı.sı beş liraya' mal olıAa:ktadır. ! - On beşinci yılnıt dol. 
dura:ı Mulıaf ı :: Giiail geçit resmıııde. 
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ilk kurşun 
ihtifali yapıldı 

Yapılacak şey? 
Davld ()' Konnor; kesdlrlp attı: "81z1 tes
lim almağa teşebbüs ellikleri vakit, tes

tim olmak!,, 
'J'arilı, 10 1'cşri11isani 1915 saba-} 

Jııf?... Şircı=dcıki Biiyük Brilanya 
konsolosu JJavid O'Konnor, bir sa
bah sürpri::iylc karşılaştı; kon

ııolosharıc, /rantı candarnıalar tara
fırıdan kuşlılnııştı: 

İşin böylece müşkülleşmesi de -
Vilhelm Vasmusun işi bu kadar ince. 
den inceye hesaplayıp hesaplamadığı 
bir tarafa - netice itibariyle, onun 
işine yaramak taydı; "Almanların 

LihTensi ! ., nin ! 
David O'Konnor, dışarıda bağırıp 

çağıranları seyrederken, vaziyetin na
zikliğini bir derece daha kavradı; yer
liler, şu Alman tarafından lngilizler 
aleyhine tamamile tahrik edilerek, 
kat kat hararetlendirilmişlerdi. Al· 
man casusu, bunları ateşlemiş, ateşe 
de körükle gitmişti! 

Alman, İngiliz.in· cenubi lrandaki 
nüfuzunu yangına veriyordu; Umumi 
harbin bu en naz.ik zamanında, şark· 
tan cepheyi sarsarak, bu suretle garp. 
ten cephenin zaafa uğramasının önü. 
nil almak, o cepheyi kuvvetli bulun · 
durmak, nihai zaferi müttefikler le
hine .. ve hepsinden evvel Almanyanın 
lehine temin maksadile!? 

Büyük Britanyanın Şiraz konsolosu 
David O'Konnor, şimdi b~ vaziyette 
yapılabilecek şeyin ne olduğunu düşü· 
nerek pencerenin yanından ayrıldı ve 
çarçabuk giyindi; yapılacak şeyi 5 da
kika içerisinde kestirmişti, zile bastı. 
Sonra <!a adım, adım yandaki odanın 
kapısına gidip, tokmağı çevirdi; eşik
te bir an durup, odaya geçti!? .. 

Büyük Britanya konsolosu David 
O'Korunor, geçtiği yan odada başka. 
tiple karşılaştı ve onun baş selamına 
mukabeleden sonra, daha evvel söze 
başladı: 

- Beni görmek istemeniz.in sebe. 
bini tahmin etmek giiç değil; vaziyet, 
apaçık belli! 
Başkatip, bir baş hareketile bu tah

mindeki isabeti teyit etti; ve biran 
arada sükut .. 

Sonra başkatip, şöyle dedi: 
- Tahrandan da cevap gelmedi! 
Konsolos, bir el hareketi yaptı ve: 
- Gelse de, bundan sonra ne fay. 

dası var? 1 Onu şimdi bir tarafa bı. 
rakalım. Bu yeni vaziyet karşısında, 
ne yapılabilir? Bu müşkül vaziyetten 
sıyrılmak :için yapılması gerek olan 
nedir? Şimdi, iş bunu düşünmek saf
hasında! 

Başkatip, :başını salladı: 

- Evet; konsoloshaneden dışaıtıya 
çıkamıyacağız. Burada adeta mevkuf 
kalacağız! 

David O'Konnor, giilümsiyerek: 
- lş; dedi; o kadarla kalsa gene 

iyi! Fakat o kadarla kalacak değil, 
ki! 

-Ya? 
Başkatip, merakla kaşlarını kaldır. 

mıştı. Konsoloshane, taarruzdan ma.. 
sun kalacaktı her halde? Şu halde 
mevkuf kalmaktan başka ne gibi bir 
vaziyet bahis mevzuu olabilirdi? 

Konsolos, bunu izah etti: 

baledirler! Dolayısile bizi burada ab. 
luka altında uzun müddet bırakmıya
caklar, buradan dışarıya çıkaracak. 
!ardır! 

- Nasıl? Dışarıya mı çıkaracaklar 
dır? 

David O'Konnor, soğu.kkanlılı~a, 

vaziyeti daha açık anlattı: 
- Vilhelm. Vasmus, bizi burada 

askeri kuvvet gelinciye kadar bırak. 
mak istemez. Biz karargaha vaziyeti 
bildirmesek de, elbette vaziyetimiz 
oraya aksedecek ve oraca bizi bu va. 
ziyetten kurtarmak için harekete ge. 
çilecektir. "Almanların Lavrensi,, de. 
nilen adamın bunu hesaplamıyacak 
kadar az kurnaz olmadığından emi
nim! 

- Şu halde ne yapmak fikrindcsL 
niz? 

David O'Konnor, kenarına iliştiği 

yayvan ve rahat maruken koltukta, 
hiç değiştirmediği ayni poz.la, şunları 
söyledi: 

- Her halde kılıç, tüfek bir tara. 
fa; .. Üstelik mitralyözlü, toplu bir 
abluka kuvvetine içeriden ateşle kar
şı koymak gibi faydasız bir muka. 
vemet göstermek, yapmak fikrinde 
bulunduğum şey değil bu vaziyet 
karşısında! 

- Ve yapmak fikrinde bulundu. 
ğunuz şey? 

Büyük Britanya konsolosu David 
O'Konnor, kestirip attı: 

- Bizi teslim almağa teşebbüs et-
tikleri vakit, teslim olmak! 

- Nasıl? 

- Tabii önce protesto ederek 
- Fakat, .• 
- Fakat sonra, Büyük Britanya 

'askeri kuvveti, icap eden şeyi yapa.. 
~ak, Vasmusun ~imdi kazandığını o. 
na kaybettirmesini, bilecektir! 

Başkatip, sustu. Konsolos, giilüm
seyişle ona baktı!? ... 

- Arkası vardır -

İzmir (Hususi)' - Gördüğünüz abide, 
düşman izmire çıktıktan sonra İnönü 
Ödemişin cesur kahramanlarının ilk 
kurşunu sıktıkları yerdir. Bu ilk kur
şun, Türk milletinin vatarl uğrurida se
ferber olduğuna işaretti. 

Bu sene ilk kurşun ihtifali büyük bir 
tezahüratla yapıldı. Törene vali B. 
Fazlı Güleç riyaset ediyordu. ödemi
şin bütün halkı abideyi çelenklerle süs
lediler. 

Garo 
(Octarafı 1incide) 

yapılacak ve tazyik ve tethiş ve diğer 
mallım sebeplerden dolayı intihabata 
iştiıak edemiyen 1500 k~ar Türk ye
niden açılacak bürolrırda kaydolunacak 
}ardır. Bundan başka son zamanlarda 
Hı:ıtay !dışından getirilen Ermeni ve 
Bede ... iler sıkı bir kontrole tabi tutula
cak ve geri çevrileceklerdir. 

Bazı yerlerdeki bürolar tethişe mü
sait olmayan mıntakalara nakledilecek 
ve bazı yerlerde de yeniden bürolar 
açılacaktır. Hükumet bütün cemaat 

şeflerinin de iştirakile Hat2ıy halkını 

sükunete ve unsurlar arasında bir kı
tale müncer olmak tehlikesi gösteren 
vahşi mücadeleden vazgeçmeğe davet 
eden bir beyanname neşredecektir. 

Erkeklerin Başı Açık Dün vaziyetin gerginliği her tarafta 
birçok betbahtlarm ve bu vaziyette şu-

Gezmesİ Ayıp mı? urunu kaybedenlerin kontrolü imkan-
Son senelerde Avrupada erkeklerin siz haberler yaymalarına sebep olmuş

başı açık gezmeleri bir modadan. zi. • . tur .. Öyle ki köyde bulunan çocuğun-
yade artık bir Met haline gı·rmi(!tir. "' ~an, babasından veya akrabasından ha-
Fakat bundan zarar edenler varsa on ber alamayan ve usbecilerin azgınlık-
lar da her halde şapkacılardır. ları yüzünden köylerine de gidemiyen-
Şapka fabrikatörleri ilk defa ola- ler bu akrabalarının öldükleri şayiası-

rak Almanyada ve Fransada hareke. 
nı çıkarm~k suretile hükılmetin ken-

te geçmişlerdir. Almanyada şapka le. 
h

. dilerine muhafız terfik etmesini veya-
ınde büyük bir propaganda başla- hut hiç olmazsa resmi bir haber alın-
mıştır. Erkeklerin şapkasız sokag-a 

masını temin çarelerine baş vurmuşlar 
çıkmaları bir ayıp haline konulmak: • . dır. Kumandan Kole asayişin teminin-
ısteniyor. Şapka fabrikalarının yaptır 
dığı bu propagandalarda kadınlara den aciz kr.dmış olduğunu itirafa mün-

' cer olabilecek böyle bir ana baba günü 
şapkasız erkeklerle sokağa çıkma. 

al 
vaziyetinde mevsuk olsun olmasın her 

m arı tavsiye olunmakta, şapkasız 
müracaatı isaf lüzumunu hissetmiş, 

gezmenin bir erkek iç.in hem kibar. 
lıktan uzak, hem züğürtlüğüne ala- neticede bu şayiaların yüııde yetmişi· 
met olduğu, bundan başka, sıhhate nin uydurma şeyler olduğu sabit ol
muzır olduğu söylenmektedir. muştur. Ancak bu vaziyet bir taraftan 

- Başka vaziyetlerde öyle; ancak 
bu vaziyet farklı! 

Fransadaki şapka fabrikaları ise fikirlerdeki heyecanı ve telaşı artırmış, 
ticaret odası vasıtasile maarif neza. diğer taraftan da askeri kuvvetlerin 
retine müracaat etmişler ve talebe i . bu suretle dağılmaları yüzünden asayi
le muallimlerinin açık baş gezmele- şin teminini pek ziyade zorlaşarak em· 
rine mani olunmasını istemişlerdir. niyet ve itimat tamamen ortadan kalk-

, , 1 mıştır. O dereceı:le ki mahalleler ara.-

Al d 
' sında gidip gelme imkanı katiyen zail 

Ve bir lahza sükutla, sözlerine şun
ları kattı: 

- Bu, fevkalade bir vaziyettir! Ve 
şunu da gözönünde tutunuz, ki bizi 
saranlar, lran hükumetinin talimati. 
le hareket etmiyorlar; hükCtmetten 
aldıkları talimatla değil, Vilhelm 
Vasmusun tahrikile harekete geçmiş 

em ar Sineması olmuş ve bazı hallerde Fransız zabit· 
H ergün iki film leri dahi gidecekleri yerlere yalnız gi-

t - Korkusuz Kaptan dememek vaziyetinde kalmışlardır. 
2 - Parisli Şantöz 1 Mahtıllelerinde postane mevcut olma-
3 - Ali Babanın Ameri- ldığı için Türkler muhabere imkanın _ 

k d dan mahrum kalmışlar ve Türklere ge-
------a-•a•k•i•sıılıoıııiılılnl.m-a~ç;.1 __ ~ len telgraflar tevzi edilememiştir. Türk 

Ali Çetiılkaya 
Elektrik şirketi memurlarına 

mühim bir tamim gönderdi 
Şirketten neler devr alınıyor 

Elektrik şirketi hükfunetimize geç
miş olduğu için şirkette bugün çalı. 
şan memurlar da bundan sonra Nafia 
Vekiletine bağlı olarak çalışır vazi.. 
yettedirler. 

Bu münasebetle Nafia vekili Bay 
Ali Çetinkaya; şirketi teslim almakla 
meşgul olan Nafia Vekaleti heyeti 
reisi B. Şefik Örün vasıta.sile bugün 
şirkette çalışmakta olan 400 kadar 
memura bir emir tamim etmiştir. 

Güul bir disiplin ve milli vazüeye 
bağlılık örneği teşkil eden bu kıymet
li vekalet emrinin bir suretini aşağı. 
da neşrediyoruz: 

VEKALEr EMRl 
İstanbul Elektrik şirketinin satın 

alma mukavelenamesi 23 mayıs 1938 
tarihinde şirket murahhası Hanri Spe 
siya! ile aramızda imza ve teati edil. 
miştir. Mukavele hükümlerine göre, 
şirketin idaresi 1 haziran 1938 den i
tibaren filen teslim ve tesellüme ba§. 
lanmış olacaktır. 

İstanbul Elektrik işleri idaresi Na. 
fia Vekaletinin emir ve mUrak:abesi 
altında. hükmi şahsiyeti haiz bir u
mum mildilrlük tarafından idare o. 
lunması mukarrerdir. Bu hususta i. 
cap eden kanun projeleri ve talimat
nameler hazırlanmak üuredir. 

Elektrik şirketinin satın alınması 

Te milli idareye devrolunması, Tilrk 
milletinin ve Türk Gençliğinin fen ve 
sanat sahasındaki yapıcılık rüştünün 
ve kabiliyetinin şerefli bir iddiası ve 
ifadesidir. Bundan evvel ayni suretle 
ecnebi şirketlerinden imtiyazları satın 
alınan Demiryolları, Su ve Telef on 
gibi müesseselerin idareleri ele alın. 
dığı andanberi muhtaç oldukları ıs. 

lahatın fen ve zamana uygun esaslar 
dahilinde milli teknik ve idari un
surlarımız tarafından yapılmakta ve 
ida.rP. P.dilmekte olduiu gözönünde tu. 
tulduğu halde ve yeni satın aldığı. 
mız Elektrik şirketini de muvaffa
kıyetle tanz.im ve ıslah ederek işlete. 
ceğimize tam bir kanaatim vardır. 

Yine satın aldığımız diğer mUess&' 
selerde olduğu gibi bu şirketten devit 
alınacak bütün memur ve vatandaŞ
ların da vazife ve iş cihetinden olsJl 
kabiliyetlerine ehemmiyet ve kıyınet 
verileceği şüphesizdir. Kendilerinin de 
böyle milli bir dava mahiyetinde olsJl 
bir müessesenin maddi ve manevi \'9" 

zifcden mes'ulleri olduklarını naz.ati 
dikkate alarak daha ziyade dikkat ,., 
alaka ile çalışacaklarından eminİJlli 

Ayni zamanda elektrik işinin hükıl
met organları arasına giren ve Tilt" 
kiyenin en büyük ve en güzel şehit• 
!erinden biri olan lstanbulun funlllll 
hizmetinin en önemlisi olduğunu \'il 

lstanbul halkının iyilik ve huzuruJlS.. 
emniyet ve selametine hizmet edece
ğini daima hatırda bulundurmak dJ 
ayrıca bir vazifedir. 

İdareyi teslim almağa başlarke' 
küçük büyük alakadar olan yeni ar
kadaşlara. böyle bir tebliğin tamiınJ. 
ni lüzumlu ve faydalı gördüm. Mu.. 
vaff akıyetler dilerim. 

Nafia Vekili 
'.A. Çetinka:ya 

DEVİR MUAMELESİ DON DE 
DEVAMEITl 

Elektrik şirketinin devir ve tesliııı 
muamelesine, dün de ala.kadar mil· 
messiller tarafından devam edilmi!r 
tir. 
Şimdiki halde Silfilıtarağa anbarla

rmın tesellüm muamelesi devam et
mektedir. Öğrendiğimiz.e göre eıeıc. 
trik şirketinden milli idareye devro
lunacak: emval şunlardır: 

Yüksek tevettilrlil havat hatları 

52,891 metredir. Yeraltı kablola.tl 
349.941 metredir. Denizaltı kablola.tl 
12.210 metredir, alçak tevettUrlü şe
bekenin havai hatları 449.223 metre 
ve yeraltı kabloları 342.921 metre. 
dir. Pilot kabloları 25.392 metredir. 
301 muhavvile merkezi mevcuttur. 

Devir alman elektrik fabrikasm.Dl 
senelik istihsalatı, 121,145,565 kilo· 
vat saattir, 

takadan mıntak<)}'a telefonla celbedi- olmuş ve maktul Beyzade '.Ahmedin 
len adamlarla konsoloshaneye gelebil- kız kardeşi ide aklını kaybetmiştir. Mil· 
miştir. Türk köylerine çeteciler tara- tecavizlerden biri de ağır surette yara· 
fından yapılan baskınlara kurban olan- lanmıştır. Mütecavizlerden diğer biri .. 
tarın cesetleri gömülebilmek için asker si de hendekte yaralı olarak bulunmuş· 
muhafazasında celbcdilmiştir. Hulasa tur. Dün dört ayak mahallesinde Eti .. 
dünkü gün Antakya için tam bir deh- türk şeyhi Abdullah Galininin evi usbC 
şet içinide geçmiştir. ciler tarafından taşlanmıştır. Reyhani· 

Bu gece ve bugün bir hadise kayd- yede düne kadar fevkalade nazik bil' 
edilmemiştir. Vaziyette mahsus bir sa- şekil alan vaziyetin düzelmeğe yüz tut• 
lah görülmektedir. Bundan intihabatın tuğu ve dükkanların açıldığı haber ve-
beş gün için tehirinden ziyade yukarda rilmektedir. 
bildirdiğim tedbirlerin şimdiden halk Arap ajmsı bir Halep telgrafındJ 
arz.sında şayi olması ve askeri kıtaatın hududa yeniden Türk kıtaatı geldiğini 
Türk düşmanı canilerin takibine elle- bildiriyor. 
rinden geldiği ve miktarının yettiği Ayni ajans bir Antakya telgrafındJ 
kadar koşmağa başladıklarının bariz kayıt neticesini Antakyalda Türkler içiıı 
bir şekilde görülmesi müessir olmuş- yüzde 33, Arap ve taraftan için 67 ota· 
tur. Bu vaziyet şimdiye kadar !dökülen rak tahmin ediyor. 
kanlardan daha bidayette bu şeklide Diğer bir Antakya telgrafı neticeyi 
hareket etmiyenlerin mesul olduklarını aleyhlerinde gören Türklerin muayYeıı 
gösteren en güzel bir delildir. Bu defa bir emir altında mühim kanşıkhktat 
da bir kere daha a)danmıyorsam bun- çıkardıklarını, bu suretle kayıt muarrıe-
dan sonra geçecek her gün asayiş ve lelerini durdurduklarını, üçü Ermeni~ 
intizamın ve kayıt serbestliğinin en ikisi Arap olmak üzere ağır birço1' 
büyük nefine olar<•k geçecek ve unsur- yaralılar mevcut olduğunu, vaziyctilJ 
tar arasında sokulan fitne ve nifak bi- çok vahim bulunduğunu bildiriyor. 
raz zorlukla da olsa tedricen ortadan Diğer taraftan Ku!düs radyosu tarı• 
kalkacaktır. fından dün gece neşredilen bir telgraf· 

Süveydiye civarınd<ıki Zeytuniye is- ta evvelki gün dört ~yak mahallesinde 
lam köyünün iki üç gündür çetelerin patlayan bombanın Türkler tarafında!\ 
kordonu altınlda olduğu haber verili· atıldığı bildirilmektedir. H·•diseleri ta .. 
yor. Hükumet oraya bir müfreze gön- mamen tersine göstermeğe~ıcıtuf bul~ 
dermiştir. Dün gece bir Türkle annesi- nan bu haberlerin belki hiçbir kıytııe 
nin öldürülmesile neticelenen vaka yoktur. 
Düveyirde değil Bağdadiye köyünde Haıdise bildirdiğim gibi cereyan et· 

- - - - ---------------------------------------------------... ------~ miştir. Bomba usbeciler tarafından a .. tılmı~, yalnız ı Türk kadını yarataıı .. 

konsolosluğuna gelen bir telgraf mın· 

~·ocUJCT,AHA VEHİJ,EX 

lSt.MIJl~RE Dı\tR 

B İR HAFTALIK mecmuanın 
karilerlnden biri, yeni do

ğan kızına koyacak isim istemiş. O 
mecmua da, yarım dilzine kadar kız 

ismi vermiş. Bu isimlerden bir tane
si: "FİDE" .. 

"Fide" güzel bir isim. İnsan haya
tına da uygun bir şey. Zira insan, ha
kikaten ficleJikten büyüyerek bir a
ğaç olur. Sonra, kendi ömrüne göre 
uzar, yeşerir, yaşlanır, nihayet orta-

sından bir destek vurulacak derece
de yıllanır, göçer gider. 

Tabiatın kanunu böyle! 

Fakat bu isim, - şimdiki halde -
doğan sevimli kızcağızın çocukluğu 
göze alınarak secllmlşc benziyor. 
Kız, bUyUyUp yaşlandıktan, yüzünde 
çizgiler vo belinde hafi! bir bilkün
tU haşgöstcmlikten sonra, kendisinP, 
hl\ln. "Fide" nıiiyle hitap etmek bi
raz aykırı dilşmez ml? 

YJ<JXl DIR KADIN ŞAPKASI mıştır. 
"BO.MDARDIMAN tayyaresi takr- ._ _________ ..,.. __ ~, 

lr şapka", "Keloğlan takkeleri", 
"Değirmen blçlml çapka'' ve diğer 

tUrlU garip şekilde şapkalar icadedil
diktcn sonra şimdi de kadınlar için 
"Topaç şapkalar" moda olduğunu 

okuyoruz. 
Böyle bir şapka giyen bayan, ~U

nlin birinde "başım dönüyor" derse, 
hiç hayret etmeyiz, ~eğil mi? 

H1IBIET l\l. 

D' Doktm u • 

Necati PAK.Şı - .... Haatalannı bergun sabah 

10 dan akıam 19 a kadar kabu1 ede'· 

Salı ve cuma günleri saat 14 -
18 e kMlar parasızdır. 

Adres: Karaköy Tünel merd_.' 
Tersane caddesi batında No. ti!, 



Korku Yatağı 
Tifo ihtimaline 

karşı 
Sıhhat müdürlilğil ye
ni ve sıkı tedbir alıyor Yazan: Edgar Vallas Çeviren; H. M. 

No. 1 Geçen yıl birçok ailelerin feliketine 
sebep olan tüoya karşı sıhhat işleri 
direktörlüğü yeni ihtiyati tedbirler al 
mıştır. 

Deli olduklarına hükmedilen canile. 
re mahsus Brodmur timarhanesinin 
avlusunda, elleri arkasına bağlı ve çe
nesi göğsü üzerine düşmüş olarak do
laşan, kimseyle konuşmıyan, kendisile 
de pek az kimse kon~an, uzun boylu, 
zayıf ve yaşlıca bir adamı göstererek, 
herkes: 

- Bakın, bakın! derdi. Bu Flek'dir. 
Con Flek! ... Deli Con Flek. .. Sekiz ki
§inin katili! 

Con Flek'i geceleyin odasına koyup 
kilitliyen gardiyanlar, onu uyurken 
de gözlüyorlarsa da, Con Flek'den bü
yük bır şikayetleri yoktu. Çünkü Con 
Flek onlara zahmet vermiyordu. Oda· 
ya kapatıldığının altıncı senesi olma· 
sına rağmen, delilik buhranlarından 
hiç birine yakalanmamıştı. 
Zamanının büyük bir kısmını yaz . 

nıak ve okumakla geçiriyordu. Çünkü 
hayli güzel ve çabuk yazıyordu. Cina
yet mevzuu üzerinde yüzlerce yaprak 
doldurmuştu. 

Müessesenin müdürü ona bu mesa
isinde her türlü kolaylığı gösteriyor
du. Neticede meydana getirdiklerini, 
timarhanenin zaten enteresan olan 
ınüzesine ilave etmek niyetindeydi. 

Con Flek bir defa kitaplarından bi
rini timarhane müdürüne okuması i
çin vermişti, Müdür, okudu ve şaştı. 
Zira bu kitap "yalnız iki bekçinin bu
lunduğu bir bankanın kasasının nasıl 
soyulacağınr,, anlatan bir kitaptı. Hiç 
bir incelik ihmal edilmeden hazırlan. 
ınış bir kitap ... Dışarda bekliyen bek
~ uyuşturucu bir madde ile "hesa
bım görmeğe,, varıncaya kadar tas · 
Yir ediyor ve bu uyuşturucu maddenin, 
reçetesini de veriyordu. 

Timarhane müdürü hayretle Con 
Flek'ten sordu: 

- Bunun gibi başka kitaplar da 
Yazdın mı? 

Con Flek omuzlarını silkerek: 
- Bu mu, dedi. Ben bunu gönül eğ

lendirmek için yapıyorum. Hafızamın 
sağlamlığını t ecrübe etmek için ... Bu 
ınevzu üzerinde, şimdiye kadar altmış 
üç kitap yazdım. Artık onların üzeri
ne kitap yazılamaz. Burada bulundu
ğum altı sene içinde, eskiden kurm~ 
olduğum sistemlerin bir adım bile ile. 
risine gidebilmeğe imkan görmüyo • 
il'lmı. Son haddine varmışım. 

Müdür şaşıyordu. Acaba Con Flek 
aiay nu ediyordu? Bu söyledikleri, 
Brodmur timarhanesinde yatan bir 
delinin saçmaları mı idi? 

- Şu halde sen bir cinayet ansik
lopedisi vücuda getirmişsin; nerede 
bu? 

Corı Flek'in ince dudakları, karşı
sındakini küçülten bir gülümseyişle 
kıvrıldı. Fakat cevap vermedi. 
Aitmış üç tane el yazısı kitap, Con 

Flek'in hayatını temsil ediyordu. Con 
F'Iek bu kitapları vücuda getirebilmiş 
olmakla övünüyordu. 

Müdür, evvelce bu kitapların mev~ 
cut olduğuna inanmamıştı. Fakat Con 
Flek'le yaptığı konuşmadan sonra bu
na kanaat getirmişti. 

Skotland Yard'dan Başmüfettiş 
Sinıpson, bu işe memur edildi. Başmü. 
fettiş Simpson Con Flek ile kısa bir 
görüşme yaptı: 

- Kitapların, diyordu; senin meş
hur kitapların hakkında konuşmak is
tiyorum. Eğer bu kitaplar, arzu edil. 
llliyecek bir adamın eline düşerse pek 
fena c;'Jtr. Ravini'den aldığımız malıi
nıata e/Jre, senin bu cinsten yüz tane 
kitabın varmış ve bir yerde gizli imiş .. 

Con Flek dişlerini gösterircesine 
hiddetle sırıtarak: ' 

. - Ravini mi? Dedi,.. buraya bak 
Sınıpson ! ... Her halde siz beni bu kor
kunç yerde bütün hayatımca hapsede
cek değilsiniz ya? Eğer hapsedecek o. 
lursaruz, size bir sürpriz daha yapa-
c w 
3.ğnna emin olunuz. Bu gecelerden 

b•. 
ırınde kaçarım. l stersen bunu timar-

hanenin müdürüne haber ver. Ve kaç
tıktan sonra Ravini ile ben, biraz kar
§Ilıklı görüşür, hesaplaşırız. 

Con Flek'in sesi, şimdi yükselmiş 
Ve incelmişti. Başmüfettiş Simpson'un 
e'.""clce de gördüğü delice parıltı, ye
lliden Con Flck'in gözlerinde görül- 1 

meğe başlıyordu. Con Flek, haykıra. 
rak konuşuyordu: 

- Beni dinle Simpson! Sen hiç 
gündüz vakti ruya görür müsün? O -
turduğun yerde bazı hayaller, ümitler 
kurduğun oldu mu? Benim bu cin.sten 
üç tane var: Biri, bir milyon lira kal
dırıp kaçmak için hazırladığım bir u· 
sul etrafındadır. Fakat bu ehemmi -
yetli değil... !kinci hülyam, Rider'le 
karşılaşmaktır. İstersen gidip kendi
sine söyle: Benim bu hülyam, karan
lık, sisli, daha doğrusu, feryatlar işi. 
tildiği zaman nereden geldiği polisçe 
birdenbire kestirilemiyecek berbad bir 
gecede Rider'le yüz yüze gelmektir. 
üçüncü hülyam, Ravinidir. Corc Ravi
ni'nin benim elimden kurtulması için, 
ancak bir çare vardır. O da, ben bu. 
radan çıkmadan evvel eceli gelip öl · 
mesidir. 

Simpson, Con Flek'in bu sözleri kar-
şısında, sadece: 

- Sen delisin? dedi. 
Con Flek, bu sözü tasdik ederek: 
- Zaten beni de buraya neden ge-

tirmişler, diye cevap verdi. 
Con Flek"in, polis başmüfettişi 

Simpson ve timarhane müdüriyle yap. 
tığı bu konuşmalar, altı senelik malı. 
pusiyet hayatı içinde yaptığı en uzun 
konuşmalardı. 

Con Flek, yazı ile uğraşmadığı za· 
manlar, ekseriya elleri arkasında ke
netli ve cenesi göğsü üzerine düşmüş 
olarak avluda dolaşmakla vakit geçi
rirdi. 

Arada bir, avluyu kuşatan yüksek 
duvarın muayyen bir yerinde durur
du. Söylendiğine göre, buradan öte ya
na mektup atarmış. Fakat buna ihti
mal verilmiyordu. Con Flek belki de, 
birçok gizli mektuplarını dışarıya 

gönderecek ve oradan gelmesi bekle. 
nen tek heceli cevapları getirecek bir 
adam bulmuştu. 

Con Flek, kendisini gözliyen gardi· 
yanla çok iyi arkadaştı. lşte bu gar
diyan bir sabah gırtlağı kesilmiş ola
rak bulundu. Con Flek, bahsettiği 
meş'um hülyaları tahakkuk ettirmek 
üzere, Brodmur timaranesinden kaça,_ 
rak yeniden dünyaya kavuşmuştu. 

(Arloası var) 

Pamuk ipliği Ve 
Mensucat Makineleri 

Dün gümrük ve inhisarlar vekale. 
ti ekonomik işleri müdürlüğünden İs 
tanbul gümrükleri başmüdürlüğüne 

bir tamim gelmiş, 2 / 1115 gümrük ka. 
rarnamesi ile pamuk ipliği ve men
sucat makinelerinin memlekete gir. 
mesinin ancak İktisat Vekaletinin 
hususi bir müsaadesine vabeste oL 
duğu bildirilmiştir. Yalnız, hükfunet 
sermayesi ile çalışan Sümer Bank, 
Kayseri gibi fabrikaların ihtiyaç duy 
duklan zaman bu gibi makineleri 
müsaadesiz olarak getirebilmeleri ka 
bul edilmiştir. 

-0.-

y apağı Piyasası 
Sovyet Rusya tüccarları, piyasa. 

mızla alakadar olarak oğla.f ve Kas
tamonu mah yapağılar haklnnda ma. 
!Um.at istemişlerdir. 

Bu hususta istenilen malfunat ve. 
rildiğinden yakında mühim sipariş.. 

ler alınacağı umulmaktadır. llk ola. 
rak dün Sovyet Rusyaya kaba mal 
yapağıdan 50 balya satılmıştır. 

Dün bu mesele etrafında İstanbul 
sıhhat işleri direktörü Bay Ali Rıza 
kendisile görüşen bir yazıcımıza şun
ları söylemiştir: 

''- Tifo hastalığı memnuniyetle 
söyliyebilirim ki bu yıl yoktur. Tifo 
olduğu gibi sari hastalıklar da yok. 
tur. Bununla beraber ihtiyati tedbir. 
!erimizi ihmal etmiş değiliz. Birinci 
planda aşı, ikinci planda. da temizlik 
işlerini <'le aldık. Geçen yıl aşı olan
lara. bu yıl da aşı yapılacaktır. Bu 
arada hiç aşı o1mıyanları da göz.önün. 
de tutuyoruz. 

Temizlik işlerinde bostanların sıkı 
surette teftiş edilmesi ve yiyecek mad 
delerin kontrolü etrafında çok has. 
sas bir surette çalışmaktayız.,, 

-o-

( Kısa haberler ) ---• Dün Nazım vapuru ile Romanyadan 
1600 göçmen gelmiştir. Diğer gelecek 22 
bin göçmen nakliyatına bu ay başlanacak
tır. Gelen göçmenler Çanakkalede iskAn 
edileceklerdir. 

• Bankalar caddesindeki Okcumusa ca
miinin tamiri bitmiştir. 

• Şirketi Ilayriyenin kendi tezgahların
da yaptırdığı iki yeni geminiıı inşaatı bil
miştir. Bazı iç eksiklikleri tamamlandık
tan sonra sefere başlayacaktır. 

• Haliçteki havuzların tamir edilmesine 
başlanmıştır. Havuzlar sırasiyle iş gör!ir 
hale getirilecektir. 

• Avrupa demir karellerinden gelen 

haberlere göre, demir fiyatları ton başına 
yüzde 10 - 15 artmıştır. 

• İngiltere büyük elçisi Sir Persi Loren 
cumartesi günü iki ay mezuniyetle mem
leketine gidecektir. 

• Kırşehir felaketzedeleri için şimdiye 
kadar yapılan yardım miktarı 201.378 lira 
94 kuruşu bulmuştur. 

• Yeşilköyde, O.sm:ıniye telsiz istasyon
ları kablolıırı için 50 bin, cereyan verecek 
elektrik kablosu için de 10 bin lira sar
fedilerek takviye edilecektir. 

• Evkaf idaresi 126 bin lira mütedavil 
sermaye ile bir sular müdürlüğü kurmuş
tur. 

Vilayetlerde : 

• Gazianleple fıstık enstilüsünnü teme
li atılmıştır. 

• lğdir pamuklarını sulamak üzere Aras 
nehrinden akıtılacak kanal müteahhitlere 
ihale edilmiştir. 

• Sivas - Erzurum demiryolu Kemaliye. 
ye ulaştırılmıştır. 

• Rize telgraf ı;-:ıvuşl:ırından Cafer, tel
graf direğinden diişerek ölmüştür. 

• Balıkesirde Atike adında bir kadın 
sevgilisi Muradı bıç:ıkl:ı tehlikeli surette 
yaralamıştır. 

• Kas kazasının Kalkan nahiyesinde 
kadınlar, kendi ihtiyaçları için yapılmak-

ta olan yolun bir an önce bitirilmesi için 
çalışmaya başlamışlardır. 

• Adana ~u kanallarının inşası yakmda 

bitirilerek büyük barajın temeli atılacak
tır. 

130 Çeşme Açılıyor 
Sıhhat işleri direktörlüğıiniln su 

meselesi etrafında bazr dileklerde bu. 

lunduğu evvelce yazılmıştı. Belediye. 
ye yapılan müracaat kırkçcşme sula-

rının içilmesinin gayri sıhhi olduğu 

yoh.mdadır. 

Belediye bu vaziyet üzerine şehrin 
muhtelif semtlerinde yeniden terkos 
çeşmeleri vücuda getirmeğe başlamış. 

tır. Bu çe§melcrin sayısı 130 dur. Çeş 
meler pek yakında tamamlanacak. 
tır. 

·······-······· ························-···-· ·-···············································--···--··· 
l-Jergün bir fıkra: -MEDET 

Abdülhamit zamanında Fransada bulunan bir gazel meraklısı ak •• 
şamları evinin taraçasına çıkar: i : 

- Medet. . . : 
Diye başlıyarak okurmuş. i 
Bitişik evde oturan Fransız, bir gün gazelhanın tanıdıklarını bul.! 

muş ' 'e: i 
- Azizim demiş sizin arkadaşın galiba hayli borcu var (Medet,! 

fransızca borçlarım manasına gelir) bir çaresini bulup hiç olmazsa! 
bir kısmını ödesek. Adamcağız akşam taraçaya çıkıp yüksek sesle 1 

•• ağlıyor. ! i ...................................... -.... ----·-... ···-·-······-----·---·-·-----· 

Q ]cD il\\ 
.~ -~ 'il lif ----
ilkbahar atletizm 

müsabakaları 
Gelecek hafta canh bir atletizm 

haftası yaşayacağız 

Bu yılki lstanbul atletizm bayromınaa Necae'tin bir atlayışı 

Istanbul atletizm aj:ınlığt taratın. 
dan hazırlanmış olan ilkbahar müsa
bakaları ve lstanbul atletizm hayra.. 
mından sonra gelecek hafta da "Gök 
kupası,, ismi altında karşılaşmalar 
yapılacaktır. 

12 haziranda Fenerbahçe stadında 
eleminasyonları, 19 haziranda da 
final karşılaşmaları yapılacak olan 
"Gök kupası,, na, İstanbul harici 
mıntakalar sporcularile, Yunanistan.. 
dan davet edilecek tanmmrş atletler 
de iştirak edeceklerdir. 

Hariçten gelecek sporcular doğru

dan doğruya final müsabakalarında 

yer alacaklardır. 
Final müsabakaları Taksim stadın.. 

da olacaktır. Seçme karşılaşmaları ne 
ticesinde 50 ve 100 metre koşularda 

6,1 inci kategoride 200 metrede 5,400 
m. de 4,800 m. de 12,1500 metrede 
12,110, maniada 4, atma ve atı~~ 
6 kişi katt netice için çarpışacaktır. 

3 üncü kategori 400 ve 110 maniada 
5 er kişi finalde koşacaktır. 
Gökkupası müsabakalarının kayıtla

n 4 haziran cumartesi akşamına kadar 
devam edecektir. İstanbul mmtakası 
haricinde olup ta müsabakalara gir. 
mek istiyen sporcular bu tarihe ka
dar mmtaka atletizm monitörüne 
mektupla müracaat edebileceklerdir. 

Yapılacak müsabakalar şunlardır: 
1 - 4 üncü kategori: 50,100, gül. 

le, disk, yüksek atlamaı tek adım, 
4X 50 bayrak. 3 üncü kategori: 100, 
200, 400, 800, 110 mania, gülle, disk, 
cirit, tek adım, sırıkla yüksek atla. 
ma. (Yüksek atlama 1135 te başlar 
ve 5 er santim, sırıkla atlama 2,40 
ta başlar ve 10 ar santim arttırılır.) 

1 inci kategori: 100, 200, 400, 800, 
1500, 5000, 110 mania, 4 X 400 bay
rak, gülle, disk, cirit, tek adım, üç 
adım, sırıkla yüksek, yüksek atlama. 
Müsabaka günü sırık atlama 2.70 te, 
yüksek atlama 1.55 te başlıyacaktır. 

2 - Hiçbir müsabık ikiden fazla 
müsabakaya giremiyecektir. Bu ni. 
zamname bayrak yarışı haricinde 
muteberdir. 

3 - Bölge haricinden müsabakala,_ 
ra iştirak eden atletler aldıkları dere 
celere göre üçüncülüğe kadar müka
fat alırlarsa da puvan tasnifine da. 
bil edilmezler. Kendilerinden bir son. 
ra gelen adam puvanlardan istifade 

,v 

eder. Birinci 5, ikinci 3, üçilncü 1 pu. 
van kazanacaktır. 

4 - Kategori galibi takımlara bi. 
rer kupa, müsabaka. galiplerine 1938 
yılı altın gümüş ve bronz gil.l~ bay. 
rak. yarı§ı birinci ve ikincisine birer 
etandar, Tilrkiye rekoru kıran her 
atlete birer kupa, bayrak yarışında 
Tilrkiye rekoru kıran takıma da klü
bilne verilmek Uz.ere bir kupa verile. 
cektir. 

5 - 4X400 metre bayrakta. kogan 
ve birinci, ikinci, üçüncü gelen takım 
larm atletlerine diğer müsabakalarda 
olduğu gibi altın, gümüş ve bronz mü. 
kafat verilecektir. Her klüp arzu et
tiği kadar bayrak takımı çıkarmakta 
serbest ise de bu takımların. adedi ka. 
yıt anında bildirilecektir. 

Bugünkü maç 
Beşiktaş Romen ta
kımlle karşılaşıyor 
Şehrimizde yaptığı iki maçta, pa

zar günü Fenerbahçeye, salı giinü de 
Peraya mağ!Up olan Romen Tamşvar 
taknru, bugün saat 18 de Şeref 

stadında üçüncü maçını Beşiktaşla 

yapacaktır. 

Davis kupası 
Alman Macar karşılaşmaları 

çok heyecanlı olmuştur 
BELÇİKA - HİNDİSTAN 
Belçika • Hindistan davis tenis kar 

şılaşmasında Belçika 2 /1 galiptir. 
Çütıer arasındaki maçta Lakıı.ıa • 

Borman çüti Ga vsşahney çiftini 4 [6, 
3 /6, 6 / 3, 7 /5 mağlO.p etmiştir. -

YUGOSLAVYA. !SVEÇ 
Isveç. Yugoslavya davis tenis kar 

şılaşması dört saat süren bir müca. 
deleden sonra İsveçliler 1/0 galiptir
ler. Büyük bil'.' mücadele ve çok he. 
yecanlı geçen bu karşılaşmada Şrö. 

der, Paladayı 7 / 5, 1/6, 6j2, 6/8, 
6/ 3 mağlup etmiştir. 

ALMANYA - MACARİSTAN 
Almanya • Macaristan davis tenis 

karşılaşmaları ljl beraberlikle neti. 
celenmiştir. 

Gabori, Metaksayı 7L51 6L4, 4J.6, 
2/ 6, 6f.4 yenmiştir. 

:4. x 
Yunan Turing Klübünün teşebbüsü ile yapılan BalKanTar arası 

bil rallisi dün başladı. Şehrimizden iki otomobil bu müsabakaya girr • 
=~biller dün ak~ Taksimden kalkmışlardrr. Bu sabah Atina.~~ Y~\b&-



• • • • • Çankırıda ze'ze-
15 ıncı resım sargısı le devam ediyor 

dün Ankarada açıldı 
Sergiyi gezen 

eıbabının 

fikir ve san' at 
mütaleaları 

Ankara, 2 (Telefonla.) - Gllzel 
Sanatlar lllrllğl resim şubesinin on 
beşiİıcl resim sergisi buı;Un saat 16 
da Maarif Vekilinin blr nutku ile 
açıldı. Da vetlller arasında Mcclıa 

reisi, gilmrük ... e lnblsarlar vekllt, 
mebuslar, maarif erka.nı hazır bu
lundular. Sergide birçok tanınmış re
slnı Ustatlarının ve bu arada Şevket 
Dağ, Çallı İbrahim, General Halil, 
Hikmet Onat, Ayetüllab SUmerin e
serleri teşhir edilmektedir. Bu ara
da salonda. rastladığım bazı fikir ve 
sanat erbabının lntlbalarını sordum. 
Hüseyin Rnhml şöyle dedl: 

- Biz kalemle uğraşıyoruz, fırça
dan o kadar anlamıyoruz. En anla
madıklarıuıız en güzelleri olacak. 

Sallb Clmcoz: 
- Sergiyi objektif olmaktan zlya

Cle sübjektif buldum. Dimağa bltnp 
eden tarafları var. Resimlerde felse
fe ve şiirin ifadelerini gördüm. 

Şevket Dağ: 

- Sergi eskisinden tok zengin. 
Kemmlyet ve keyfiyet itibarile hep
elne faik. 

' Hayri Engin: 
- Ulus için çırpınmıyan ennata 

değ-er vermiyoruz. Bu sergide güzel 
aanatların her şubesinden tlham al
dığı kaynaklarla Türk estetiğinin 

yurdun her yönUnden fışkıran sesini 
duyuyorum. 

Ragıp Zonguldak: 
- Sergi hem adet ve hem de ka

lite itibariyle tok zengin. Bilhassa 
Çallıyı Ada ve Dolmabnhte eserle
rinde çok kuvvetli buluyorum. Gene
ral Hnltlln tablolarının muvaffakı
yetlni söylemeden setemlyeceğlm. 

Demek kl sanat muayyen bir yaşta 
bltmeyor. Yaş ne kadar Herleyorsı• 
eser de o kadar kuvvetli oluyor. Bu
na Genernl Halil bir misaldir. 

Rus ressamı Pcrov llhom S"natı 
na nnıaran tr.hassUs ve görüşlerin 

değişmesini cok iyi canlandırmıştır. 
Hasan An YUcel: 

- TUrtn tarın zevklerle tnblat ve. 
hayat gören sanatklı.rın gözlle var. 
Jıga. bakma.!: bnştıbaşına. bir zevk. 
Sergi bana bu zevki bol bol tattırdı. 

Kt~slk fırça yanında. ondan aı11rlar
ca ileri kaçan yeni hnttt\. mUstakbel 
dcncC'olc kadar bizden uzak duyuş YC 

görUşler serginin başlıbaşma bir 
serveti oluyor. Duygular gibi görilş-

lerln tenevvUUnde de mUkemmelllğe 
gitmenin Işıklarını buluyorum. Sa
no.t teerübelerln en gUcU, en nankörU 
takat kıvamını bulduğu anda en mü
essir ve en ölmezldlr. Sargl bu ba
kımdan kimyevi maddelerle canlı 

scınt yapmıya cahşan Alımlerln lA· 
boratuvarlarmı hatırlatıyor. 

Nurettin RUştU: 
Sergide ayrıca bir de mlnyatUr 

şubesi H'ızım. MlnyatUrcUlUk biz TUrk· 
terdo tok eskidir. Orta Asya TUrk
lertnde blle mevcuttu. 16 ncı asır 
mtnyatUrlerlmlz içinde binlerce Ura 
edenleri vardır. TUrklerln mtnyatUr
deki istidadı lranlılara faiktir. 

l\'laarlf Vekilinin 
sHzl!-1 rl 

Maarif vekili Saffet Arıkan sergi. 
yi açarken §U nutku aöylemiştir: 

"Güzel sanatı seven, a.z müntesip. 
lerimizi buraya teşrifinizle sevindi· 
ren yüksek heyetinizi hürmetle ııe. 
lamlar ve sizlere borçlu olduğumuz 
derin te§ekkilrli bu fırsatla da. arı.e.. 

derim. 
Bugiln göreceğiniz sergi, kabiliyet 

ve verim bakımından yurdumuzda 
ileri hamlelerini memnuniyetle müşa
hede ettiğimiz ressamlarımızın toplu 
olarak te.5hir ettikleri 2 inci sergidir. 

Bu birleşme hareketi, kendilerinin 
meşru yarı§malan için büyiik bir kuv 
vet unsuru olmakta, bizlere daha der 
li toplu bir mukayese yapmak ve da. 
ha kolay bir hüküm verebilmek fırsa.. 
tını bahşetmektedir. 

Maarif te iltifata tabidir. Türk 
inkilabınm ideolojisini ve realiteyi 
üade hususunda bu yıl daha. muvaf
fak eserlerle karşılaşacağımızı umuyo 
ruz. Ve bu gibi eserlere her yönden 
takdiilerini esirgemiyeceğinize kuv • 
vet!e kani bulunuyorı:ını. 

Atatürkiln güzel sanatlara verdiği 
bUyük ehemmiyetin derin manasını 

kavrıyarak bu şerefli vazüeyi de ba. 
şarmıya sava5an ar milnttsiplerimi-
7.e muvaffakıyetler dilerim ve bizi bu 
kUltlir çatısı altında §U anm heyecan 
verici saadetine erdlren o büyük te. 
fimi1.e sonsuz minnetlerimizi ve sar. 
sıJmaz bağMrjunızı arzcderinı.,. 

Sergiye, güzel sanatlar birliği re
sim şubesi 130 eserle müstakil res. 
sam ve heykeltraşlar 52, (d) grupu 
sanatkarları 17, serbest ressamlar da 
36 eserle iştirak etmektedir. 

Maaş kanununa müzeyyel 
kanun Meclise ver:ldi 

'Ank<l!'a 2 (Telefonla) - Maaş kanu
nuna milzeyyel kanun Uiyihası media 
ruznamesine alınmıştır. Layiha esasla
rına göre bir veklilet veya idarenin 
kadr9sunda gösterilen herhangi bir me
mur ve milstahdem kadroda muhoosas 
maaı veya Ucretle o vekalet veya ida
renin herhangi bir kıamına dahil ,•azi
felerde münhal olmasına bakılmaksızın 
fstibdı:ım olunabilecektir. Bu ıuretle 

ıistihdam edilenlere vekalet maaıı ve 
ikamet yevmiyesi verilmiyccektir. Yu
ltan derecedeki vazifeler maaşatı kar
ıılık gösterilmek suretile daha aşağı 

derecelerden memur tayini caiz görlll· 
mektodir. Asalet veya vek!let namile 
verilecek paranın mecmuu asalet ve 
vekalet aureti1e idare edilen memuri
yetlerden hangisi yUksek ise onun bir 
derece fevk:ndeki maaıı geçemiyecek 
ücretli vazifelerde de ücretin tekabül 
ettiği derece maaıları bu hükme esas 
ittihaz olun;,;aktır. Muallimler bu hilk· 
me tabi t11t11lmayacak ancak bir mual· 
lim dersin mahiyeti ne olursa olsun 
resmi ve hususi müesseselerde haftada 
24 aaatten fLı.!la ders deruhte edemiye
cektir. 

Bir Çek tayyaresi Alm3n 
hududunu ihlal etti 

Bertin 2 (A.A.) - Bugün ıaat 18,45 
ile 18,50 arasında bir Çek tayyilfeıi 

tekrar Alman hudutlarını ihlal etmiştir. 
Bu tayyare koyu mavi renkte olup Çe· 
koslovak işaretlerini ve O. K. harflerini 
taşımakta idi. 

·vare saat 18,45 de huduttan on 
·e fçerde VkSnivales ve saat 

de Barentin Uzerinden uçmug
C)yare Alman hududunu Aber· 
liii!J- yakınlarında terketmiş ve Ja· 
itad istikametinde uzakkışmıştır. 
T 

Berlni 2 (A.A.) - Havas ajansının 
muhabiri bildiriyor: 

Siyasi mahfeller, akalliyetler ıtatilaU 
hakkında Pro! hilkumetince derpiı ~i
len tasavvurlann SUdet Almanlarını 

tatmin edecek mahiyette olır.adığ.nı be· 
yan etmektedirler. Bununla beraber 

Berlinin evvel! kıımt bir muvaffakiyet· 
le iktifa edeceği zmnedilmektedir. fn. 
tihabattan acnra pek seri bir şekilde ve 
bUsbUtün başka bir istikamette inkişaf 
edebilecek olan vaziyetin dddt ihtirui 

15 ev yıkıldı 
Çankırı 2 (A.A.) - Son ytrml dört 

saat zarfında yedl defa daha zelzele 
oldu. Hasar yoktur. Yalnız llgaz ka
zasının seksen banell Dengi köyünde 
on beş kadar ev yıkılmış Uç adet de 
inek ölmüştür. Nüfusça zayiat yok· 
tur. 

Varşovada 
Blnlcllf:'rimJzln yeni 
bir muvaffak iyeli 

Vat§Ova 2 (A.A.) - Varıova bele
diye reisi mUkUatı enternasyonal birin 
cilik milaabakaaında, Polonyalı teğmen 
Pohoreski birinci, Türk yüzba~ı Gür· 

kan ikinci olınuıtur. YUzabıı öncU 
onuncudur. 

Kont Çiy an onun 
nutku 

Milan, 2 (A.A.) - Bugiln burada 
açılan harici siya~t konferansında 
bir nutuk sbyliyen Kont Ciano vazi
yeti aydmlatmak ve uzlaşmak yolun. 
daki mesailerinden dolayı Çemberli. 
yn ve Halifaks'dan sitayişkarane bir 
lisanla bahsetmiş ve ezcümle demi§
tir ki: 

''Geçici muvakkat anlaşmalar al. 
tmda ihtiras ve gizli emeller saklı. 
yan itillf lar kadar tehlikeli blrşey 

yoktur. ltalyanlaı· kimsenin menfaa. 
tine ve hele sulha hlç hizmet etmi. 
yen bu gibi siyasi kombinezonlara 
girmemiş!erdir. Tarih! vaziyetlerin 
mUtekabilen tanınması ve bunlara 
riayet edilmesine katiyyen karar ve. 
rilmig olması keyf iyetlerl İngiliz • t. 
talyan itila.tına kuvvet ve hayat ve. 
ren unsurlardır. Bu unsurları, bu iti. 
lMm ltalyanm arzu ve realizm ile 
takip ettiği A\TUpanm istikrar ve 
si.ikfınunu temine matuf ı;ayesinin 
ehemmiyetini tebarüz ettirmektedir
ler . ., 
Yapılan tahminler hil5.fma olarak 

Ciano, Çekoslovakya meselesinden 
bahsetmemiştir. Kont Ciano, Ro. 
ma • Berlin mihverinden medihkar 
bir Iisan!a bahı::ettikten sonra komü
nizmi tenkit etmi§tir. 

Başvekil 
(Ü.'$l tarafı 1 incide) 

Loren olduğu halde lnglliz bllyük 
elçtelnfn motörll lle Haydarpaşaya 

geçmiştir. Bnşvekll lstasyonda Hari
ciye Veklll Doktor Arae, Atattlrkün 
ktıtlbt umumisi ve başyaver!, şehri
mizdeki mebuslar, vali, tstanbul ko
mutanı. Emniyet Dlrektörll, mall ve 
lktı!'ladl müesseseler müdUrlerf ve er
kA.nr, matbuat mUmessllleri ve kala
balık bir halk kütlesi tarafından ha
raretle uğurlanmışlardır. 

--<>--

General Frankodan 
oıüşlerek bir istek 

Paris 2 (A.A.) - Fra:tsa hük:Cimeti 
Franko tayyarelerinin cumhuriyetçi İl· 
panyanın açık ıehirlerini bombardıman 

etmemelerini talep etmek Uzere Burgoı 
nezdinde müşterek bir teıebbüste bu
lunulmasın, tngiltre hükumetine teklif 
etmigtir. 

Vatikanın bu tetcbbüse igtirak ede
ceği ümit edilmektedir. 

Geçen salı günü Granollers gehrinin 
bombı:ırdımanı neticesinde ekseriyeti 
kadın ve çocu kolmak üzere 400 kiti· 
nin ölmesi Fransayı böyle bri teşebbüs· 
te bulunmağa sevketmiıtir. 

--o---
SOVYET FtLOSU LtMANIMIZI 

ZIY ARET EEDECEK 
Paris 2 (A.A.) - Lib .. ~·ta gazetesi 

Sovyet filosunun bu serie içinde fstan
bula, Baraelonaya Valensiyaya ziyaret 
ler yapacağmı yazmaktadır. 

kayıtlarla derpig edilmesi lazım gel
mektedir. 

Londra 2 (A.A.) - İyi m<ı!umat 
aaln İngiliz mahafilinde, yakında tek
rar Londraya gelecek olan Henlayn 
bu sefer İngiliz resmi mahafili ile de 
temaa edeceğine ihtimal verilmektedir. 

Yugoslavyadan 
ahnan tazminat 

Verem pavyonu yapılmak şarti!e 
Kızı:aya veriJiyor 

Ankara 2 (Telefonla) - Yugoslavya 
hükumetinden alınan tazminatın Kızıl· 
ay cemiyetine verilmesine dair kanun 
H~yihaıı ruznameye alınmıştır. Uyiha 
esaslarına göre, 2382 sayılı kanunla 
taadik cdilmit olan itilafname mucibin
ce Yugoslwya hükumeti tarafından ve· 
rilen tazminat teraküm eden faizile 
birlikte Heybeliatladaki verem sanator 

Bonenin 
beyanatı 

( lJ ctaraf ı 1incitk) 
DUn öğleden sonra Tfu·kiye büyük 

elçisi Suat Davasın yaptığı ziyaret 
dahi, iki Türkün ölümüpe sebebiyet 
veren son hadiseyi hariciye nazırına 
bildirmeyi istihdaf eyliyoı du. Bu gi. 
bi hadiselerin tekerrür etmemesi i.. 
çin Suriye Fransız ali komiserine ta
limat verilmiş b:.ılunuyor. Asayişi 
muhafazaya memur makamların va. 
zifesi, ellerinde bulunan kuvvetlerin 
azlığı ve intihabat muamelelerinin 
doğurduğu heyecan dolayısile pek 
güçleşmektedir. 

Fransız hükumeti. intihabat dev. 
resini sUkt1netle geçiştirmek için elin 
den geleni yapmıştır. Fransa ile Tür 
kiye arasındaki dostluk münasebetle 
ri ki bu münasebetler iki memleketin 
ayni gayeyi istihdaf eden umumi sl
yasetlcrile son seneler içinde kuvvet.. 
ıoı.ııpnaı.ııUJs nq L\l?sıra.Id · .m§!lmraı 
Hatay mese~esini dostça halletmek ça 
relerini araştırmaya sevketmektedir. 
Fakat TUrk matbuııtmın Paris kab!. 
nesine yaptığı haksız hilcumlarm, 
Fransız zimamda.rlarınca hararetle 
arzu edilen teskin işini hiç de kolay
la§tıracak mahiyette olmadığını mü. 
oahede etmek ldzımdrr. 

TUrkiye BUyUk Millet Meclislnd 
Rüştü Aras son nutkunda Fransız 
Kellogu Bonnenin ''bUyUk ve kıymet. 
li bir Türk dostu olduğunu,, söylemi§ 
ti. Binaenaleyh Bonnenin blitün gay. 
retlerinin atAkadar bUtUn taraftarları 
memnun edici şerefli bir tesviye tar. 
znu istihdaf etmekte olduğuna güve. 
n.ilebilir. 

Paris, 2 (A.A.) - Hariciye nazm 
Bonne, dün ak§am Türkiye büyük 
elçisini kabul ederek uzun mliddet 
görüşmüştür. Bonne, Suriye fevkala
de komiserine vaziyetteki gerginliğin 
süratle zail olması için herşeyi yap. 
ması hususunda emir vermiştir. 

FRAN'SIZ GAZETELERİN!N 
YAZILARI 

Paris, 2 (A.A.) - GaT.eteler bu. 
gUn Fransız - Tilı·k milnasebatından 
bahsederek Hatay hakkmdakl ihtilif 
tan dolayı bu mUnasebetıerin buhra. 
na kan_\ru§ gibi gözüktüğünü mü§a. 
hede ediyorlar. 

Pöti Pariziyen diyor ki: 
Hatayda çıkan son hadiseler Fran

sa ile Türkiye arasındaki münasebet_ 
leri ihlal edecek mahiyettedir. Bu 
hadiseler umumiyetle Kürtler, ermeni 
ler ve Tilrkler ara~mdaki çarpışmalar 
dır. Fransı~ makamatı bu ~arpışmala 
ra nihayet verdiler. Fakat vukuunun 
önüne geçemediler. 

Çarşamba akşamı hariciye nazın 
Bonne, Fransız ili komiserine Türk. 
lerin her tUrlil fena muameleye kar
şı himayeleri hususunda kati emirler 
verdiğini TUrkiye bUyUk elçisine te. 
min eylemf§tlr. 

Jurnal gu,etesi de B5 'le yazıyor: 
Fransanm arzusu, bugUnkü gergin. 

liğin Hatay meseleslle daha ziyade 
vahimleı;ımesine meydan vermemek. 
tedir. 

Fransa t:ırafından ivi niyet göste. 
rilmfştir. Fransız • TUrk dostluğu o 
kadar sağln.mdrr ki, Londranın mu
vakkaten derpiş etmiş olduğu ln~iliz 
tavassutuna ihtiyaç yoktur. 

li I R l 1 !Va ah11n11 olu· 
nuz ve edininiz 

yomu ve Haydarpap NUmune, bmir 
Emrazıaariye ve 1atilaiye hc.ıstahancle
rine mülhak olarak en çok yatak adedi 
temin etmek ıurctile vücuda getirile
cek verem pavyonu ve daireleri in~ası· 
na ve bu hususta icap eden ~isata 

sarfedilmek üzere Kızılay cemiyetine 
verilecektir. 

Cemiyet inıaat ve tesisab: vücuda 
getirdikten ıonra bunlan devlete dev· 
redecektir. Hükumet mucip sebepler 
layihasında ezcümle §Öyle demektedir: 

1ti1Unamenin akdinden evvel milra
caıat etmit olan 5575 vatandap ait be
yann<!meler hakkında Yugoslavya hil· 
kiimeti bir kısmınrn hiç malı bulunma
ıdığı bir kısmının mallannr satmıı ol
dukları ve miiteb~kisinin de fazla mal 
beyan ettikleri şeklinde miltalea beyan 
etmiıtir. Hangilerinin ne derecede vo 
ne kıymette bak sahibi olduklarını tea
bit etmeğe medar olacak vesaiki mev
cut olmayan 8783 milracaat sahibine 
eldeki 4 76 bin küsur liranın tevziine 
haklı bir ölçüye istinat edilemeyeceği 
ve hepsine müsavat dairesinde taksim 
yoluna gitmek de isabet olamayacağı 
~ikArdır. 

Esasen ekserisi memleket haricinden 
gelen muhacir ve mülteciler sırasında 
isk~na tabi tutulmuş olacaktan gibi 
heyeti umumiyesi memleket içinde yer· 
leşmiş ve birer iş eahibi clmuglardır. 
Binaenaleyh Yugoslavya hükCimeti ta
rafından verilen mevzuubahs tazmina
tın memleketin içtimai bünyesinde bü
tün fertlere şamil yüsek vazifeler de
ruhte etmiş bulunan ve her türlü feUl
ketler karşısında vatand<ışların yardı • 
mına koşan Kızılay kurumuna verilerek 
faydalı ve müsmir bir halde kulkınıl· 
ması için i~bu kanun layihası tanzim 
kılındı. 

Millet Meclisin
deki tezahürat 

,(lJctarafı 1inciM) 

memleket ke11cli aralarında Balkan 
hudutlarının cnınlyctini konuşuı·kcn 

diğer Halkan dcvlctlcrlle ulrleşmck 
\'O anla mak lmkAularını da dnlma 

dU".'UnnıUş rn araştırnuş olmalarıdır. 
Nltoklm Yugoslavyanın kurtarıcı ve 
birleştirici kralı müteveffa Kral A· 
lcksnn<lr'm tstanbula gelerek Dol· 
mnhn.hı;e sarayında AtatUrk'e misa
fir oluşıı bu uarlhlcre te!'iadUf ctml~ 
hu zfynret csnasnıd.aJd konuşmalar
dan da Balkan Antantı doğmuştur. 

Daha do~sn Atntllrk tle Kral Alck· 
l'lllncJrm Dolmnbnhı;cde dlktlklcrl 
Balkan Antantı a~acı Türk • Yunan 
do~tlnk köküne aşılanmıştır. Onun 
lçtn Balkan Ant:ıntJ lçlndc Türk • 
Yunan dostluğu busnsl bir mevkll 
halz<llr. 

Eğer Türk • Yunan dostluğunun 
sulh bııkınıınılan faydası Balkan An· 
tantı için ilk hazıl'lık veya ilk. ııdım 
olmağa mUnbasır kalsaydı gene in· 
sanlık tııl'lhJnde her vakit hayır ile 
anıla<'ak bir kıymet olurdu; halbuki 
her iki memleketin mukacldcratuu 
idare edenler aralanndald dostluk 
vo yakınlık teşebbUslerlnln verdiği 

mesut neticelerden kuvvet almışlar, 
bu kuvvet sayesinde yeni yeni ham
lelerle Türk. Yunan dostluğulu bir 
kardeşllk derecesine getirmişlerdir. 
işte iki gtın en-el DUyUk Millet Mec
lisi tnrafın<la.n tar,ı(ltk edilmiş olan 
Türk • Yunan munzam muahedesi 
iki mll1ct nrasm,la haşlayan hu kar· 
deşllk mUnaıscbctlcrlnin bir sembolll 
saytlnblllr. 

HUlfüıa Tllrk. Ynnnn <loııtln!nınnn 
na!!ıl başlnflığı vo no gibi safhnlar
ctn n getcrck hn~UnkU knr<foşllk mer
hal<-slne gel<ll~nt htl~nlcrdlr ki re
ni mnahed('nln tasdiki münaschctJy• 
le nuvnk 1\ff'rlls tarnfmclan ~Ö!'ıt<-rl· 
1""' tczahUratın manasını takdir cde
blllr. 

ASIM US 
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mbara keşideslode 
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ANKARA DA KAZANANLAR 
O.tman MUBtafa · Ataullah. 

ANKARADA KAZANAl'HıA.R 
l! eh met Reşit N iW.f er Eyüp 
iş Bankasının kumbara ke3idesin.. 

de ikramiye kazana.nlardan beşer yüz 
Ve iki yUz ellişer lira kazananların 
~~rnıerını diln yazmıştık. Bugün de 
dıger ikramiye kazananların isimleri. 
tli Yazıyoruz: 

Yür.er lira kazananlar: Ankarada: 
29056 Arif, 15318 Mehmed. İstanbul. 
da: 48511 doktor Ahmed, 77832 Hafı
ta, 57406 Ziya, 61245 Semahat, Be. 
Yoğlunda: n71Fatma,1zmirde: 6912 
Coya Suhami, 18005 Veysi, Adana.
da: 6961 Atmed, Akhisarda: 1oi3 ln.. 
tepe, Antalyada: 1877 Nazime, Balı. 
kesirde: 182 Naci, Bursada: 1435 
}.!estan Halil, Giresunda: 5778 Kat.e
l'ina, Karada: 1438 Fevzi, Manisada: 
1110 Erol, Mersinde: 2708 Mehmed 
'l'atıı, Samsunda: 4858 Hamdi Tecer, 
Sıvasta: 2027 Dervit, 

Ellişer lira kazananlar: 

ÇAPRAZ 
Kelime bulmacası 

Yenibulmac:amız 

123456789 
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Soldan sağa: 
ı - Gu~cı olmayan. 2 - h yapamıya. 

cak halde, asalını~ 3 - Husyanın en soğuk 
yeri. ' - Fakat, ummaklıın emir. 5 - Bu
luşruak üt.ere yer ve saat tayin etme. 6 -
bim, tavlada atılan. 7 - Eğri büğrü. 8 -
Arapça gaıcllerdc tekrar edilen bir söı, 
ku~ma. 9 - Bir hayvDn, sıcakta vücutla 
basıl olur, bir nota. · 

Yukarıdan a1uDı: 

1 - Romanyada bir ,eblr. 2 - Gnven
me, bir hayvan. S - Vücutta hasıl olan çO
rilme, memleket. 4 - Memleketi, çağırma. 
5 - Beraber. 6 - Çalışma. 7 - Bir pey. 
~omber, ırnk. 8 - lıin tersi, tuttuğunu ko
paran nıannsına. 9 - Para için oynanır, 
bir emir. 

DO?\Ktl RULMACAMlZIN HALLİ 
Soldnn :ıa{Ja: 
ı - Beşiktaş. 2 - lth, atik. S - Eri,. 

4 - Kışla. li - tı, 6 - Demir, 7 - Ayak, 
mark. 8 - Misak. 9 - Afacan. 

BORSA 
--- Ankara 1·6-938 --

lfünlnrınıtn vılrfız lşntt•ll olAnlAr, fite
zerlnılt' munmele ı:ıörl.'nlcrı1ir. Rnkam· 
lıır ~nnt 12 ,,e k:ıpnnıs sntıs rn·nllnrulır 

•----ÇEKLER 
• ı.oncfra ti 28 • Prd 4 875') 
• !'\evvork 125 9075 • l\tıı<lrld 7 6975 
• Pnriı 8 4 ~r;o • Varş0V1 28 iO 2. 
• MilAno 66250 • Ruilnııeste 24 9l 
• Ct'nevre 2i tiıi • Bük ret o 937 Fı 
• Amstrrdııntl9 4S7f'ı ' Retımıd 2 86 
• Uerlln 5 ı M7!\ • Yokcıhrım: Sfi 2 2i 

21 287ü • Stokholm 82 122~ • Rrükııel 
' Atin• 1 H • MMkno;a 23 7175 
• sorvn 1 ~375 Vh·nna 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınnlma Komls -
yonuodao: 

1 - Komisyonca satın alınması IAzımgelen eşya cins, miktar, tahmin bedell, alım tarih ve usulleri aşağıda 
yazılmıştJr. • 

2 - Şartnamesi parasız komisyon dan alınabllecek olan bu alımlara girmek isteyenlerin kapalı zarf eksllt
melerl için teminat ve vesikalı teklif mektuplarını ekslltme saatinden en az bir saat evvel komisyona vermelerı1 

Açık eksiltme ve n.A.!UU"lık için de teminat ve veslkalariyle tam vaktinde komisyonda bulunmaları. (2904) 
Mlktan Tahmin bedeli teminat lhale gün ve saat 

alım usultl 
1-2000 Klllm 850 Kuruş 625 Lira Kapalı zarf S/6/938 Pazartesi 10 
2-6300 Yem torbast 80 .. 878 " 

,, 6/6/938 15 ,. 
3- 400 Keçeli belleme 2 Lira 60 .. Pazarlık .'1 /6/938 Salt 10 
4-1200 Timar fırçası 125 Kurut 112,5 .. Açık ekslltme 7/6/938 .. 15 
6- 500 Gebre 15 .. 225 Kuruş Pazarlık 8/6/938 Çarşamba 10 
6-1250 Bez su kovası 110 .. 10315 .. Açık 8/6/938 .. 15 
7- 750 Zincir saplı şaplı yular 220 .. 12376 .. Açık .9/6/938 Perşembe 10 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma Komisyonundan: 
1 - Aşağıda miktarı, tahmin ve ilk teminat bedell yazılı çeşit eşya hl ıalarında gtssterllen gUn ve saatte sa

tın alınacaktır. 

2 - Bunlara alt şartname para sız olarak komisyondan alınablllr. 
8 - Ekalltme ve pazarlıklarına girmek isteyenlerin vaktinde şartnamede yazılı belge ve teminatı muhte

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

Eşya cins ve nıikta; 

1-2000 Liralık kundura. yağı 
2- 600 lp kolan 
3-3000 Arka çantası 
4- 800 Hayvan velensesl 
6- 32 Askı tertibatı arka tezke

resi 240 kablo bobini 

ŞEHZADEBAŞI r 
TURAN TiYATROSU 
Halk Sau'atkAn Na~it 

ve arkada~ları 

foni varyete No. Jarı .. 
f20 Çocuklu Adam) 

Komedi 3 perde 
D:ıns, Solo, Dilet, Var. 
yete... (l.oc:ılar 100; 
Her :rer 20 P:ıradl 10) 

nan 
Kasımpa,ada Camiikebir .!'\fektep soka

f!ındn ki 15 ve 8 numaralı mobilyacı ve 
koltukçu dükkAnlarımı vaziyetim dolay1-
siyle kapollım, hiç bir kimseye borcum 
olmnrlığını llAn ederim. - 15 ve 8 nama. 
ralı diikkdnların mnıtecirl llasan Suman. 

Tahmin llk teminatı Alıİn 
bedeli usultl Eksiltme vaktl Saat 
Kanış Lira Ku. 

65 Ktlo 150 A.Ekıntme 20/6/938 Pazartesi 9 
48 Tanesi 21 Pazarlık 20/6/938 Pazartesi 11 

450 .. 10 12,50 K. zarf . 21/6/938 Salı 10 
1100 .. 660 K. zarf 22/6/938 Çarşamba 10 

tOOO Tamamı 300 A. eksltlme 23/6/938 Perşembe 10 

_ Det1/et Dem1ryolla1ı ve Limanları işit-ime · 
·0 Umum idaresi ilanları 

15 Mayıs 988 tarihinden itibaren Pazar günleri Haydarpaşa - Adapa
zarı arasında gezinti trenleri seyrlsefere başlamıştır. Gezinti trenlerine 
Köprü gişesi ile Haydarpaşa ve İzmit istasyonlarından katarların hareket 
gUnUnden bir gQn evveline kadar bilet satılacağını ve trenin hareket gU

nU bilet satışının yapılmıyacağını sayın halka bir kere daha bildiririz. 
(3257) 

Ankara Valiliğin.den : 
Ankarada: 12698 Selçuk, 78.'-l87 Os

?nan, 18391 Sal~hattin, 77768 Rüş. 
tU. lstanbulda: 78845 Cafer, 38439 Jak, 
51457 Tahsin, 52717 Turhan, Kadı • 
köyde: 4526 .?o.1ebrure, 6674 Süleyman, 

lSUkrazıar Beyoğlunda: 10169 Ma.rl, İzmide ıı----
14347 İhsan, 9670 Özdemir, Avın:.lık- • rn:ı:ı l'. Uor 1 19 rn ı · Er~nnl istik. • • 

Keşif bedell (33679) llr& (20) kuruştan ibaret bulunan Polatlı Hay~ 
mana. yolunun 10 + 000 - 39 + 000 ktlometrelerl arasında şose tamiratı 
Ue taş ihzarnt lşl kapalı zarf usullyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
6 • 6 - 938 pazartesi gUnU sa.at 16 de Ankara VllAyet Daimt Encümeninde 
:yapılacaktır. fsteklller tcltllf mektupla•, Ticaret Odası vesikası, 2625 11· 
ra 94 kuruşluk muvakkat teminat mektubu veya makbuzlan ve Nafıa 
VekAletfnd.cn 38 takvim yılına mahsus olarak aldıkları müteahhitlik n
slkalariyle birlikte sözU gec:en gUnde saat U de kadar Encnmen Reisliği
ne vermeleri. 

ta 
,, ·~ ... .. .. il S. Enurum 

: 1052 Emine Nilsrct Coşan, Berga. •• .. •• 111 S. Erzurum 
u,ak A•ll11• HaJtaJc llolıkemulnden: 

?nada: 1030 Fuat, Edremltte: 1363 Ke. Efektifler verilmemiştir. Uşak'ın Hacıhıdır mahallesinden Sal
l:ıntı oğlu Kadir kızı ve Gedizin Çeltikçi 
köyünden ArH oaıu Şerif karısı Fatma ta
rnfındnn kocn~n Şerif aleyhine açılan bo
şanma dnva ında milddci aleyh Şerifin 
bulunduıtu mahal ve fkametstıhı mııl(inı 

rnaı Öz, Eskişehirde: 1G07 Nuran, 
ka.y~ride: 3206 Nuri Demirsoy, Kon 
Yada: 2957 Muhsine, Yeni~hirde 479 
liasan Hilmi Sunay. 

Yimtibe§er lira kaz.ananlar: 
Anknrada: 1263 Sevim, 4618 Ata • 

llllah, 30035 Nurettin, 9534 Fuat. 
27496 Muznffcr, 25064 Bedia, 26326 
~ki, 27185 Ragıb, 2462 Nilüfer, 344.8 
Stiheyıa, 16672 Ahmed, 17986 Ayşe, 
28931 Hayati, 30497 Mehmed, 1stan. 
bulda.: 53001 Şinasi, 7384.4 Akif, Sal
\'ator, 74311 Hazım, 59530 Dimitri, 
4906 Nihat, 56401 Emine, 59959 
~Vhcr, 68526 Zehra, 42311 Süheyl~. 
<l!l043 Şefika, 58284 Emine, 71687 Ay. 
da, Kadıköyde: 7606 Ömer, 7046 Fe. 
l'ib' a, 1573 Fikriye, 2220 Mehmed, Be· 
l'oğıunda: 16688 Mn.ri, 20300 İzzet, 
Qaıatada: 809 Tuna, Fehmi, Bayazıt. 
ta: 751 Hüseyin, Izmirdc: 8768 Fat. 
~a, 18160 Mehmcd, 6170 llbeyde, 
l. 09 Turgut, H372 Zişan, Afyonda: 
lt 402 Pekcan, Bafrada: 1021, Diyarba
a ıtda: 1788, Ahmed Çetin, Edirnede: 

66 Mustafa Salih, G. Antabde: 974 
llaif Bnşol, Mersinde: 2523 Zeki Kok. 
~l, Miliı.sta: 613 Süreyya ve Faruk · 
ll:· Ali Sodra, Samsundf\: 1397 Cemal 
ta Useyın, Trabzonda: 2215 Va.la Kar • 
ti l, lskenderiyedc: 2542 K1cr ishak 
~n. 
:--~~~~~~~~~~~~ 

R DVO 
~-Saat 18,30 pWtla dans musikisi, 18,45 
~tlay haftası: konferans: doktor KA,.. 

:ıxı l'llllall (barışta ktt1lay), 19 plakla 

~lltıs xnusikisl, 19.15 konferans: Ali KA
~ .A.kyQz( çocuk terbiyesi), 19,55 bor. 
" haberleri, 20 Muzaffer Ilkar ve &r

~ e halk ı,arkıları (saat ayarı). 21,45 or
b tıdaşları tarafından TUrk musikisi ve 
c, 111.k earlulo.n, 20,45 hava raporu, 20,48 

r .... r Rıza tarafından arapça söylev, 
et 

1 Parçalan, 22,50 son haberler ve 
t!tf 2 21. • 2,30 plll.kla. sololar, opera ve ope 
l'u t.liizeyyen ve arkadaşları tarafından 
il rıt rnusikisl ve halk ıarkıları (saat 
~"atı). 21,45 Orkestra: 1 - Gllnka: 

Uslan Stn o ludmlla uvertllr, 2 - Verdi: 
f.!~ing: O Prcntan, 22,15 ajans haber-

81 &ünün programı, 23 eon. 

KALKACAK VAPUm.An 
Keşif ve şartnamesi Nafıa MUdUrlUğUnde görilleblllr. (1427) (2828) 

Sant Vapurun adı Gitti~I uol 
16,30 Trak Mudanya 
19 Sc:r.rar Karabiga 
10 Duınlııpınnr Mersin 

GELECEK \'APURI .. \R 

olmadı~ından kendisi gazete ile ilanen da
vet olundu~u 25 • 4 • 1938 günü mahkeme Türk Hava Kurumu 

16.15 Uğur İzmit 
11.15 Tr:ık Mudanya 

0.30 t !gen Bandırma 
6 Seyyor Karablga 

RlRALIK EV 

ye gelmPdllU cihetle hııkkındn gıyap ka
rarı ittihaz edilerek işbu gıyap kararının 
d:ı lltııı(•n tebliltl lçfn muhııkeme 21 - 6 -
1!l38 ı;nlı günü ı;aot H de tolik edilmiş ol· 
<luflunılan bu karara beş giln içinde itiraz 
etmediği ve mu:ıllAk günde gelmedllti lnk
dirdc bir dnhn mahkemeye kabul cdilmi. 
ye<'cltl, H. U. M. K. nun 141 n 405 inci 
maddelerine tevfikan 11Anen tebliğ olu- ı 
nur. (3279) 

Büyük Piyangosu 
2. nci keşide 11 Haziran 938 dedir. 

Oç oda, tavan arası bahçe ve kuyusu 
nıevcııttur. Kumkapı Niennra Mühre 
sokak No. 5. içindekilere müracaat. Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 

Bizans lmpara· 
torluğunun 
Tarihi 

Bizans meuzım 

uzun yıllar 011rı 

ayrı tetkik tıe te· 
teb1JU edilmiş bir 
ıı.cu~u olduğu hal· 
de bugiln bile ay
dınl.atılmamı§ bir-

1 

çr;1; tarafl.arı var· 
dır. Tevfik Yetm-
tioğlıt tarafından • 
lisanım1za çeuri-
len Bizana f mpa· 
ratorluğrmun ta· 
riht a(ilı kita1ı 

bu aydınlatılma-

m1ş tarnflan fes· 
bit etmekte ''C bii· 
tiin Bizan., tarihi· 
ne temas ederek 
Şnrki A 1ıruprı im· 
paratorluğımım 

bin senelik uuJ.:u
atını hiMye et
mektedir. 

Fiyatı 

ruş 011171 

tapçıdrı 

Toptnn 
mah.alli: 

yüz 1.·11-
hcr 1d
bıılıınur. 

müracaat 
- fstan-

bul, Valdt Yurdu. 

'- KURU• 1\.0l kitap §eklinde roman tefrikası. -

~=======--c=ı ...... ıı=================-.....,,=-===-
Hakikaten, komiser Brodi, tanınacak bir hal

de değildi. Bununla beraber, Marlov dahn fazla. 
mUnnkaşaya meydan vermeksizin: 

- Biz znbıta memurlarıyız! dedi. 
- Dr. Despardlnin yUzU biraz gUlUmsemek Is· 

·~ôlyae de, gözleri bnmb:ışkn bir endişe ta~ryordu. 
- Zabıta memurları ha? dedi. 
- Evet. Nereye gidiyordunuz Dr. Despardi?. 

Burası sizin semte epey uzak da .•• 
Dr. Despardl duraklıyarak: 
- Ben mi ,dedt. Ben, bhlm garson Lukayı gö

recektim. Str Rubenin kızına alt gerdanlığın ça· 
hnması işiyle meşgul oluyorum da, Lukaclan bl· 
raz izahat alacaktım. Doğrusu çok esef edilecek 
bir va.ka. ... 

- Evet. Fa.knt o mesele lle şimdi zabıta meş
gul oluyor. Onun için sizin ayrıca karışmanızdnn 
bir fayda çıkacağını zannetmiyorum. Eğer söyle
yecclt başka bir sözUnUz varsa, mUdUrlyetc gelir, 
nJt olnn makama anlatırsınız. 

Marlov, nedense bu Dr. Despardi denen ada
tnn karşı içinde bir nefret duyma~a başlamıştı. 

Sert dananmn'ktan zevkahyordu. 
Dr. Despardl: 
- PeltAlA., öyleyse, dedi. Ben mildUrlyete gele· 

~·im. 

Milfettfş ve komiser. aralarında Karabatak 
Lcstcr olduğu hnlde tenha yolda yürilmese başla• 

GnnumnVF.N ~ 

Brodl, usul usul merdı venleri tırmandı. Dl
rlncl kata gelmişti. Buradan, erkek sesleri lşltme
ğc başladı. Birinci katta oturan bu adamlar, ya
vaş yavaş konuşuyorlardı. Fakat bu yavaşlık, "Ci
nayet arnştıl'ma bürosu" mensuplarından komiser 
Drodlnin kulağı için değildi. Onun keektn samla· 
sı, bu perdeden konuşulan esrarı, bütün vuzuhuyla 
anlıyabilirdl. Senelerce mumarese., onun kulak
larına emsalsiz bir hassasiyet vermişti. O kadar ki, 
Brodl bir kulo.ğlyle lçprlyl dinlerken, diğer kula· 
ğlyle merdivenlerin altından veya üstünden gele· 
cek birisinin ayak seslerini lşltmeğe hazır bulunu· 
yordu. 

tcerden ou sesler geliyordu: 
- Benim apladığım şu ki, zabıtaya ihbarda 

bulunan tlzayı, reis asla. sevmez. 
- Fakat be.n ihbarda bulunmadım ki ... 
Bu ikinci ses, "Knrabo.tak Lester" in - diğer 

ndlyle garson Luknnın - sesi fdl. Devam edi· 
yordu: 

- Gazetelerin yazdıkları hep yalan... Hele 
ben hiç bir şey söylemedim. 

- Fakat neden herkesten önce sen kuşkul&· 
nıp buraya kadar geldin? 

- Çeteye ne kadar "lAyık" bir unsur oldu. 

ğumu isbat etmek tein ... 
- Pck!lA., haydi öyle ise isbat et .. 
Burada bJr parça durdular. Brodl,. "Karaba· 



~~~A~v~c~1~13~r~3~~M~u.~.J~. d~-e-- •• ~~~~l ~oprak işleri ilanı 
! Türkiye BUyilk Millet Meclisi inşaat 

Komisyonu Relsllğlnden: 

Barut Fiatları Ucuzladı 
1 Haziran 1938 tarihinden itibaren tatbik edilmek üzere Kara Av Barutu satış 

fiyatlarında aşağıda yazılı tenzilat yapılmıştır. 
Kara Av Barutları inhisar bayileri tarafından memleketin her tarafında aşağı

daki fiyatlarda satılacaktır: 

Birinci nevi 
Av Barutu 

• • . . 
500 
250 

Gramlık . . 
kutu 

• • 

içinde •• 1 , 

Eski fiyat 
Kuruş 
115 
60 

Yeni fiyat 
Kuruş 

110 
55 

1 ı - 11-1-937 tarlhll ve 3090 numaralı kanun mucibince yapılacak 'l'~ 
B. M. M. Sarayı ile teferrüatının ve BaşvekAlet ile Hariciye :VekAietJ bl 

1 

ııalarının inşasına alt hafriyat ve lml~ işleri eksiltmeye ~ıkarılmıştır. 
2 - Keşi! bedeli 129.850 liradır. 

3 - Ekslltme ı 7-6-938 cuma gil nU saat 11 de T. B. M. M. inşaat k<>" 
misyonu odasında kapalı zarf usuliy le yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7742.50 liralık muvakkat 
teminat vermeleri lft.zımdır. 

6 - Müteahhidin bizzat yüksek mtihendls olması veya bir yüksek n:ıU~ 
hendisin mesuliyeti altında bu teahhU de girişmesi ve bir kalemde "yUz ell 
bin,, liralık bir teahhUt işini muvafta kıyetıe itmam etmiş bulunduğuna dair 
vesaik ibraz etmesi şarttır. 

1 
6 - Umumt ve fennt şartnameler, keşif ile plft.nlar ve hesap cet'\'el 

500 95 90 1 G.50 lira mukablllnde T. B. l\.L M. inşaat komisyonundan alınabfllr. 
250 : : 50 "45 7 - lstek111erin teklif mektuplarını 3 Uncu maddede yazılı saatten bir 

: : 100 : 22 .50 18 saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri ıa· 
İİl•••••••ı•••••••••••••••••••••••••••••l!l•••••••••lii zımdır. Posta ile gönderilecek teklltnameler teahhiltlU olmalıdır. Postnd& 

ikinci nevi 
Av Barutu Gramlık kutu içinde ••• 

• • . . 

vukubula<'a~; C:<'<'İkmc>lrr k:ıhnl Pdilııı 1"7.. ( 1lll7) c:n 85) 

l~llDl~BAtlıA ~cnclik ıınıhaıu

men kirası 
Uk temi· 
natı 

CAN KUQTAQlll Heybeliadada Ayyıldız sokağında (es-
ki Zabıta! Belediye kulübesi) baraka. 18 
Burgaz adasında Gezinti caddesinde 

1,86 

~ ... . - -... 

gazino. 
Köpril altında EmlnönU Haliç tarafın
da 10/29 N. oda. 

60 :f,60 

228 17,10 

Yukarda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olnn mahaller ayıi 
ayrı kiraya verilmek ilzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri l~ 

vazım mildürltiğünde görülebilir. lstek liler hiznlarında gösterilen ilk tenıi• 
nat makbuz veya. mektublyle beraber 16 - 6 - 938 perşembe gUnU saat ı• 
de Dalmt Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (3299) 

Esklşeblrde 
Yeni Doğan Kitabevi 

Açıldı 
Eski~chir - K öprü üzeri No. 14 
Yenidoğan Kitabevi: Kurun'un 

Eskişehir ve ha valisi umum bayiidir. 
Her nevi ll!n ve reklAm kabul eder. 

Yenidoğan Kitabevi - Yakıt mat
baasının çıkardığı (Dün ve Yarın) 
·tercUma kUlllyatının E'Aklşehlr ve 
ha.valisi satış merkezidir. Taksltle 
bu kitaplar a sahip olmak arzu eden
le r Yenldoğan Kitabevine müracaat 
.edebilirler . 

Tilrkçe ve ecnebi dillerde her nevi 
gazete, mecmua 't'e kitap .. 
- İntizam - Dürüstlük - Silr'at -

Y EXt DOGA...'f K1TAilEV1 

- - -------------
r::::::;::wc::: •• -:c:::::::::-:111:::::.-::::::::: 

~~ Ur. irfan Kayra ~ 
ii Röntken Mütehassısı il 
!! Hergün öğleden sonra saat 3 ten 7 !: 
ı· .. :i ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri- g .. .. 
ii conker sokakta Aslaner apartıman ii 
n No. 8-10 :: 
ı: -•c::::::::::::::=.-::::::mm n ••:::::::::::: 

__. ... ...._ ........ C"9••····-------··----
FAVDALI 
ADRESLER 

Çok mühimdir 

OKUYUNUZ 
-İdaremiz çok sayın mUşterlle

rlnden gördüğü bUyUk alAka ve 
rağbete gilvenerek Haber ve Ku
run gazeteleriyle yaptığı bir an
laşmada gerek mUşterllerlne bir 
hizmet ve gerek bu gazeteler o- } 
kuyuculnrına bir kolaylık olmak ! 
üzere 15 Hazirandan tuba.ren 
bu gazetelerin muayyen günle· 
rinde ve muayyen bir sayfasında 
(FAYDALI ADRESLER) sütunu 
açtıracak ve her türlü iş ve sanat 
erbabmm adreslerini neşretme

ğe ve kendllerinl halkla. tanıştır· 
mağa hizmet edecektir. 

Bütün bu hizmetler için gayet 
ucuz bir tarife tatbik edilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

-. KURUNunJtitaı> sekllııde roman tefrikasL _ ,r 

Doktorlar. Dişçiler. Sanatktır· 
lnr. Satılık evler. DUkkAnlar. 
Mağazalar. Eczahaneler. Küçük 
gazinolar. Küçük esnaflar. Tak· 
siler. Bahçeler. İş araynnlnr. lşçl 
isteyenler. Hizmetçi arayanlar. 
Hizmetçilik isteyenler. Oteller, 
pansiyonlar. Kiralık evler, dük· 
kl\nlar. Apartımanlar. Satılık o· 
tomobiller. Satılık eşyalar. Ka
dm ve erkek berberleri. Bakkal· 
lar. Kasaplar. Ders verenler. 
Ders almak isteyenler. KücUk 
terziler. Dlldş mektepleri. 

so GORUX~rtYEX ÇE TE 

tak Lcster" in, kendisine işkence eden adam kar
şısında şimdi nasıl sinmiş olduğunu dilşilntiyordu . 

Derken, Lesterin sesi tekrar duyuldu: 
- Acaba, diyordu. Reis, beni son işin taksi

minden hariç bırakır mı? 
- :Ne bileyim ben? .. Reisin kafasından neler 

gectiğinl ben ne blllrim ! Bildiğim bir şey varsa, 
o da, reisin, ihbarda bulunanlardan hoşlanma

dığıdır. lşte bu kadar ... Cehennem ol! 
Karabatak Lester, çıkacağına yakın, Komi

ser Brodl ilstknt merdivenlere fırladı. Görilnmeye
cek bir yere saklandı. Dışarı çıkan "Karaba
tak" ın yUzU kireç gibi bembeyazdı. 

Merdivenleri müthiş bir yorgunluk içinde 
iniyordu. ÇünkU bu eski yankesici, cete arasında 
cnlmlenmenin ne olduğunu biliyordu. İhbar eden
lerin hesabı görUlUrdü. İhbarda bulunmasına ihti
mal verllenlcrin dahi hesabı görülürdü. Çete kur
cnuş olanların en nişancı Azası tarafından bir gün 
!lir yerde temizleniverlrlerdi. 

"Karabatak Lester" dışarı çıkar çıkmaz ken-
11slni, polis milfettlşl Marlov çağırdı. 

Lester, Marlovu tanıdı. 
.... Buyurunuz, dedi. Ne istiyorsunuz? 
- Benimle müdilriyete kadar gel. 
Bu sırada Brodl, garaj tamircisi kıyafetiyle, 

Lcstcrin hemen nr dmcla duruyordu. L cstcr , he r
hangi bir kaçma ala.metl gösterecek olursa, derhal 

. - . -- ~ __;;;;,,_ - . 

Goıtm")IIYEN ÇETE n .1. 

yakalayacaktı! 

Fakat kaçmak nerde? "Karabatak Lestcr" 
polise rastlamaktan ve onlar tarafından çağırıl

maktan memnun görlinUyordu: 
- Allah sizden razı olsun, dedi. Beni birlrnç 

gece için içeri alırsanız daha memnun kalacağım. 
Müfettişle komiser , kendi arzuslyle gelen bu 

hırsızın iki yanına geçtiler. Yürürlerken, müfettiş 
Marlov, Lesterin söylediği bir iki cümleyi tahlile 
çalışıyordu . Demek ki Les•..er bir korku içindeydi. 
Bundan btr mana çıkardı. Lcsterin de mensup ol
duğu muhakkak bulunan "GörUnmiyen Çete" ga
yet iyi organize edilmiş olduğu kadar da merha
netslzdl. Marlov, karşısındaki düşmanları olduk
larından daha az tehllkeli görmek gibi bir hataya 
asla düşmezdi. O, her düşmanının kuvvet derece. 
Bini tam yerinde tahmin ederek işe girerdi... 

Üç adam giderken, karşılarına bir dördünce 
adam çıktı. Her halde, yakalanan yankesiciyi kur. 
tarmağ-. teşebbüs edecek b iriydi bu! 

Komiser Drocll, karşılarına çıkan adama doğ. 
ru cesaretle ilerledi. Sonra birdenbire: 

- 000 .. dedi. Gene muhterem Dr. Despardi 
ile knrı 1 

· • : • 1 uz. Sen bizi takip mi ediyorsun Al· 
lah • • ::: '{ 

nir an için, Dr. Despardi denen adamıJl ·"İl 

r.Unden, nz önceki gUlUmseyiş izleri slli ııdi : 

- Sizi tanımayorum, dedi. 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa ne§Te
dilen Bizans I m 
paratorluğu tari 
hi ile 66 cilt ta 
marn lanmıştır. 
Başlı başına v, 

biltün ilim seve11 
Zeri doyuracak cU • 
recede gil~el ola·: 
bu kütüphane "
çinde ikt1sadi, ,., . 

debi ve ilmi me--.,; 
wlar iizerine yo

zılmış en 1ıcm 1 •• 
tapları bıtlurs• ... 
nuz, Tercümeu .... 
Türk o7.ııyucu1 . 
nmn çok 11aT...~ ,.... 

dan tanıd1ğı ş~Jı,. 

siyetler tarafırı 

dan yapılm1şf'1". 

Kitapları taptı?~ 

ve muhtelif ~erik 
ri perakende c·la 
rak alanlara t on
zilıi t yapılır. MQ • 

raoaat yeri: Tll
tanbul - Vukl: 
l"urdıı. 

lltilAsa, herhangi bir ihtiyacı 

elan her vatandaş bu hizmetimiz· 
den derhal istifade edebiiir. 

Hor giln en serI vasıtalarla on 
binlerce okuyucunun eline geçen 
bu gazetelerden istifade ederek 
kendilerini tanıtarak işlerinde 

mu'Vaffak olrpak isteyenlere bun· 
dan daha mülrnmmel hJr fırsat 
olamaz. Yakit gcçlrmedcn derhal 
müra~aat ediniz. 

:!\fcktupla. m Uracn.a.t edenlere 
: cevap verebilmek için posta pulu 
~ gcSndC'rmel!dlrler. 
~ J\dresc •likknt: 
~ KemalC'ddln lren: İH\ncılılt 
i bürosu. Ankara caddesi N'o. 106 i 
S lstanbul. Telefon: 20335; Postıı ı· 
~ kutusu: 743 İstanbul. 
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