
CUMA 

27 
MAYIS teae 

YIL: 2t·3 

Sayı: 73t8·t4oe tST ANBUL - Ankara Caddesi 
Posta kutusu: 46 (lıtnnbul) • • 

Telgraf adresi: Kurun • TaWıöul 
Telef. 21413 (}'azı) 24370 (idare) 

ııavemızıe beraber 

Yarın 24 sayfa 

Sayısı heryerde 
100 para 

-----------------------------------------------------------------------------..... --------------.................. ._ ....... __ ........................................... .. 
Atatürk bugün şehrimizi şereflendiriyo .. r 

. - . ~:7a 
~ 

' . 

+ <" - ~ 

:4tatür'1l An'llaraya muvasalatı sırasınCla Relaicum1iur 'Atatür'Tl 'A.'ilanatla1ii geçitresm"inCle •• ~ 

Ankara, 26 <A.A) - Reisicumhur Atatürk bugün 
saat 18,30 da lstanbula hareket buyurmuılardır. 

Baıvekil Celal Bayar ile Vekiller Heyeti, ismet 
İnönü, mebuslar, büyük erki.nıharbiye ve Milli Mü
dafaa Vekaleti ile diğer vekaletler erkanı, daireler u
mum müdürleri, Büyük Şefi teşyi etmi§lerdir. 

Mim Müdafaa Vekili Meclis kürsüsünden temin ediyor 
"Ordumuzu, milletimizin 

ingilterenin Türk 
dostluğuna 

verdiği kıymet 

~.~.~::~nz~n?::~~ menfaat erıni koruyacak bir 
bakemeslne karar . 

, Geçen Şubattanbcrl Jş Bankası U· 
mum )llidüril Muammer Erlş'in baş
kanlığı altında JJOn<lrada tnglUz ma

lfyecllerl ile müzakerede bulunan 
Türk bankacıları \'azifelcrlnl mll\·af
fakıyetle bitirdiler; Türkiye hesabı- J 
na on altı milyon istcrlinllk bir kre
di açılması 1~1n hazırlanan mukave

verdi 
Ankara, 26 (Telefonla) - Dahili

ye VekAieti mUtettlşleri İstanbul be
lediyesinde yaptıkları son teftiş ne
ticesinde hazırladıkları raporda asrı 
mezarlık yerinin satın alınmasında 
bazı yolsuzluklar görmüşler ve ra
porda buna işaret eylemişlerdir. 

hale koymuş bulunuyoruz,, 

(Sonu Sa. 6, Sü. !) 

Ankara 26 (A".A.) - B. M. Meclisi
nin bugün toplantısında Milli Müdafaa 
Vekili Kazım önlp, Vekalet bütçesi
nin müzakeresine ba_§lanırken kürsüye 
gelerek §u beyanatta bulunmuıtur: 

______ ...,..._.,~-· Arkadaılar, 

leler birkaç güne kadar imza edile- --------------------------

cektJr. TaymJs gibi büyiik İngiliz D 
1 

G J ( 
gazetelerinin bu münnsebetle yaz- e ege aro ; 
dıldarı yazılar cumhuriyet hllkfıme· 
tlnln beynelmilel hayat sahasında 

Milli Mlidafaanın geçen seneki büt· 
çesile bu seneki arasında 15 milyon U
ra kadar bir faırk vardır. Bunun altı 

buçuk milyon lirası kara, deniz ve ha
va teıkilitımızın geniıtetilmeıi dola· 
yısile artacak olan masraflara karııhlı: 
otm.,Jc üzere bütçenin muhtelif fasıl

larına tevzi ve taksim edilmittir. Sem 
buçuk milyonu da Büyük Şefimiz Ata· 
türkün irade ve tasviplerile hazırlq.an 
yeni beş senelik silahlanma prograp
nın ilk senesi taksitleri karşılığıdır. 

kazandığı klymet ve itibar meddini 

:::-.:~=~rıncğ• yeni bir vesi•• •eş- Dü 0 Rey b 8 0 iye 
Çok arzn eclerclik ki J.ı07.an 'mlh H l k 

konferansında tngiltcreyt temsile- a evı· nı· bastı 
den TJOrd Kllrzon ~a~ olmalı idi; bü-
yük İngiliz gazetelt.'rlnln bngUnlerde 

ASIM US 
(Sonu: Sa. 6 8i1. 4) 

8Qyük eODence
ıı müsabakamız 

iki yaldız birbirini 
arıyor 

.30 

(Ya...~ 6 ıncı so.yı/ada) 

General Mariç 
Bu akşam memleketine 

avdet ediyor 
( ~ 

General Kazım ôzalp 

Arkadaılar, bildiğiniz gibi oüyilk, 
küçtik her millet ordulannın teJkilitı
nı genişletmekte ve bütün varhklarile 
haroe hazırlanmaktadırlar. Gerçi bey
nelmilel müesseseler •ulhu idame için 
insaniyetkarane gayretler sar!ediyor· 

(Sonu: Sa. 6 sa.~) 

Maarif Vekilinin beyanatı 

Mektep kitapları 
BuseneEyh1lde dağıtılmış 

bulunacaktır 
Ankara. 26 (A.A.) - Maarif Ve

ktlleti bütçesinin müzakeresi mUnase
betile Maarif Vekili Saffet Arıkan şu 
beyanatta bulunınu§tur: 
Sayın arkad&§lar, 
Bu sene bize verilen para yani zam

molunan paranın yckflnu 2.631.000 li
radır. 

2.631.000 liranın, 811 bin 1Jrumı 

ayrıca 410 bin lirası eğitmenlere, 299 
bin lirası kursa.. 231 bin lirası geçen 
senedeki tahsisata za.mimeten ihalesi 
yapılmış olan inşaata, 124 bin lirası 
leyli meccani talebenin 1500 e ibllğı· 
na tevzi edilmiş bulunuyor. 

İLK TEDRiSAT VAZhEl'l 

Dk tedrllat ~~S. 
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------BATAKLl~TA.N . 
iMPARATORICEUGE 

No.43 Yazan: !Ka<dlnırcan KafDı 

Birinci kısmın hulasası ; 
Bet yüz bet ıeneıinde Bizanıta 

vahşi hayv:ın oyunlarının ve ara· 
LA yrnılarının yapı:dıiı (bipod· 
rom) un nhrrlnrından birinde bir 
kaç ayı ve bir aile oturuyordu. 
Bu Rile reisi o!an Akaçyoı ayı 
ıardiyanlığı yapıyordu. Ufak te
fek kansı Mikrula hafif bir kadın· 
cb. Kocasının muavini Kaenyoıla 
pli münasebette bulunuyordu. 
Ksenyoıun gardlyanlıkta ~ozu 

nrdı. Mikrulnnın Komito, Tcodo 
ra ve Anastaıya adındaki üç kw 
almasa onunla evlenecektir. Hal
buki kadm da çocuklannı sevmekte 
dir. Aıığmın haleti ruhiyesini öi· 
renince ondan yüz çevirdi. Akaç
yoı o 11rada zehirlenerek üldü. 
Mikrula onun vaxif esini biz.zat yap 
mak istedi. Fııkat kabul edilmiye 
rek üç çocukla beraber sokağa 

abldı. Kadın bir danıöz olan inde· 
roya iltica etti. 

O ıırada Biz.anıta iki buyük 
fırka vardı. Mikrula kendi fıı-:bsı 
olan ( Prasino • yeıil) lerin reİ• 
alae bir yanı günü yahvdı. Alay 
ettiler. O zaman çocuklarile bera· 
.,_ batlannd;OO yetil küli.hlan 
7ere atb. "Veneto • mavi,, lere 
dönerek onlara yalvardı. Man kil· 
lah giydi. Maviler onlan himaye 
ettllu. 

Komlto ve Teoe!ora danlÖz oldu 
lar. Vücudunun dörtte üçü çıplak 
olarak sahneye çıkan iri kara göz
lü kara ıaçh Teodora büyük mu

vaffal;iyct kazandı. Maviler reiıi 
Pantlyı\koı onu birinci safta tu· 
tuyordu. Tcodora a§ıklara yüz ver 
rr.İyordu. Kendisini çok seven ye
ıi1lerin yan1ç111 Sirokkosu kan· 
dırdı. Kıyafeti dcğiıtirerek mavi· 
lcr hesabına aı·ııba sürdürdü; 7.afe
ri f1rka11na temin etti. Slrokkoı 

çıl<an kavgada yaralanarak bir ma
na::tara girdi, papas oldu. 

Teodora meıhur olmak, İmpara· 
tcwiçeliğe kadar 1ükaelmdr istiyor 
du. Hükümdarın yeğeni Yiıstin.
yanoıla tanııh. Fakat onun bllfka 
bir metresi vardı. 

Maviler reiıi T codorayı iğfal et· 
ti. Teodora kızdı, sahneyi bıraktı. 
Fal.at halk onu istiyordu. Maviler 
rclıi ölünce yeniden aahnede &Ö

rün dü. Önce Aleksiyoa adındaki 

bir gençten bir oğlu oldu. Fakat 
dostu Suriyeye tayin edilince &İt
medi ve oğlunu da ona bırakb. 

Sonra serbeıt yaf8dı. Bin türlü re
zalet çıkardı. Onu &Ören namuılu 
adamlar hemen yollıınnı değiıtirip 
kaçıyorlardı. Sonra Hekeboloı 
adında bir adamla tanııtı. Bir oğlu 
Ye bir kızı daha oldu. Bu adam 
Afrikaya vali olunca beraber aitti. 
Fakat aklı Blznnsta knlmıtb ve ua
lu durmuyordu. Dostu onu bir 
gün evinden kovdu. Teodora para
ıız ve malsız olarak hkenderiyeye 
düıtü. Bu ıehir o zaman birkaç 
yüz bin nıüfuılu ve zengindi. Yeni· 
den danıözlüğe batladı. Fakat has 
talandı. Anneıl çoktan ölmüt, en 
küçük kız kardeıi de yoksulluk 
içinde vaktlle can vermiıti. Büyük 
lrardeıi Bizanıta birisinin meh'eıi 
bulunuyordu. lakenderiyede vakti 
le annesini manastıra sokmak iı

tiyen papas Antlmosa raıtladı. Te
odorayı bir ziyafette görünce ma
nastıra girmeye teıvik etti. Hasta 
'Ye ümitıiz olen Teodora bunu ka
bul etti. Bernberce çöle daldılar. 
Fakat manastırdaki yoks•ılluğu, 
aefnlcti, bilhasaa bir sırtlan tnra
fındftn açılrnıı olan bir mezan gö
rürıce ki!çtJ. Papas kızmadı. Onu 
himaycd<- devam etti. hkenderiye 
patriği evlntlıfa aldı. O sırada 

ortodolulann muhalifi oLın Mo
nofizit pıııııaslar hep Mmra ıürül
mütlerdl. Eski mevkilerini almak 
için gizlice ç.alıfıyol'lardı, 1 

Tcodoraya bir mdttup \•ercrc!ı: \ 
Antakyaya gönderdiler. Teodora 
orada danaö-zlüğe yeniden baıladı ! 
O urada Bizans veliahtı Yüatinya 
-. Antakyaya seldi. Prensin -. 

Teodorayı OM tanıtbrdı. Veliaht 
ol'IB aıık oldu. htanbula getirdi. 
Mükellef bir ev tuttu. Metres edin 
di. Evlenmek İsteyince amcaıı o
lan imparatoru kandırdı. Fakat 
vaktile eılr puarmclan almımı bir 
cariye olan imparatoriçe razı ol· 
madı. Erteıi aene imperatoriçe 
ölünce mesele kalmadı. Asıl adam 
lann fakir ve danıözlerle evlenme 
ıini yasak eden kanunu defiıtir· 
dllu ve evlendiler. 

Teodoranın idareıi albnd&ki 
veliaht bütün de,·let kuvvetlerini 
ele aldı. imparator, ölmeden üç ay 
evvel, onu kendi yerine geçirdi. 
Teodora ile birlikte taç aiydiler. 
V aktile hipodromda Jan çıplak 

dans eden, rezalet •• ahlikıızhii
le meıhur olan kadın timdi bipocl. 
romun imparator locaamda impa
ralori~e olarak alkıtlmuJorda. 

ikinci kuan 

-1-
lş başında ... 

Bilyllk salonu ıeçerken ikl taraftaki 
devlet ve aaray adamlan ut ellerini 
kalplerinin U.tline koyuyorlar: impa· 
ratorla imparatoriçeyi ton defa Hllm
lıy.crlwdı. 

Dafne uraymuı kapıama ıeldikleri 
zaman Tcodora durdu. Kocumın kolu· 
na daha çok sokuldu, ba§ını onun omu· 
zuna koyarak iri kara gözlerinin bütün 
ıcytanlığile glilümsedl: 

- Sevgilim, seni bu ak,aaı bekle-
rim •• 

Dedi. 
Halbuki imparator ıimdidcn onun 

dairesine ıtrmek, onunla bafbap kal· 
mak, sevıuelc ve mesut oldueunu onun 
ağzından duymak istiyordu. 

Seıbt \le ıehntln t'nyana ıertmcH
ğU o bakıtlar imptırJltoru büyülemişti. 
Genç kadını kollarile sardı, dudaklarm 
dan 6ptU ve aordu : 

- Mesutsun, değil mi? 
- Hem, ne kadar 1. 
- Yemeği burada, beraber yiyelim 

mi? 

- Bunu aenden rica edecektim. 
- Emredersin, sevgilim 1 
Teodora bir de!a daha dudaklannı 

on" uzattı. Sonra oymalı bronz kapı

dan geçip gitti. Çok ıilslU giyinmlJ 
olan iki kadın, ufak boylu ve sevimli 

Naneı, yüı kadar cariye ve yirmi kadar 
barem a~aıı onu karııladılar. Teodora 
onların yaptıklan iki .. arasından ceç 
tikçe cnlar da arkasından yUrUyorlar
dI. 

Menekıe rengi örtüler ve hahlarla 
sUslU salonda boy aynalan vardı. Teo
dora onlann önlerinde bir dı.ıkika dur
du. Kendisini önden, yanlardan, hatta 
arkadan seyretti ve beğendi. 

Narıes onun mlicevherli mantoıunu 

ılırken :M:aredonya: 
- Hamam hazır •• 
Dedi. 
Teodora cUlilmeedi: 
- A klımdı*ini ne iyi bllirain t. 
Tacım, kolyelerini, küpelerini, bile· 

ziklerini çıkaııdılar. Battan bap altın 
ve mücevherle itlenmİJ olan elbiseden 
de sıyrılınca ince bir cömlek içinde ya
rı çıplak kaldı. Hemen arkaaına ipekli 
b1r burons verdiler ve Teodora filditi 
kakmalı bir k2'pıdan, çimen renginde 
mozaylk dö§cli bir koridordan ceçti. 
Fil dişi bir kapı daha açıldı. Mavi da
marlı beyaz mermerler üzerinde biran 
durdu. Ayni zamanda burons alındı. 
Gömlek, rıvaklarının dibine bir avuç 
tü gibi döltüElvcıdi . Beyaı. ipekten bir 
hav!uya bürünJ~. Zümrüd. inci ve 
elmasla işlcnmi3 olan san1allarınt, ayni 
zenginlikte bir çift nalınla değiştirdi. 
Hamama girdi. 

Kubbedeki camlı ve yuvarlr~t delik
lerden akıamın alaca ayd ·nlığı sızıyor

du .Her tarafa renk renk mermerle iJ
lenmiş, oyulmu~tu. Kubbenin aJt çev· 

resinde birçok kandiller yanıyo:-du. A
banoz renginde clört gözlü ve genç ca
riye yerlere kapandı. 

iran ve~iahdı 
Mısır Kralının kızkardeşi 

ile evlenecek 
Mısır kralı Fa

ruk'un kız kardeı· 
lerindtn en b:iyü
ğü olan prenses 
Fevziyenin İran 
vc:liahdi Muham
med Rıza ile evl-:· 
neceği haber veril
mektedir. 

Prenses Fevzi
ye 17 yaşındadır. 

Prens Muhammed 
Rıza ile .dıJgUnlerinin yakında yapı· 

lacağı tahmin olunuyor. 
Şarkın iki büyük lslam hükumeti 

olan Mısır ile İran saraylan arasın.la 
tesis olunacak bu akrabalığı Mmrlı· 

l&r çok iyi karşdamıılardır. 
Veliahtın Mısır prcnaeai ile nişan· 

lanması lranda da büyük bir ıevinç 

uyandırmııtır. Bunu iıaret eden bir 
Fransız gazetesi, İran veliahtmın ev • 
lenme&i ile İrandaki yeni bllkUmdu 
ailelinin kuvvetli bir hanedan olaca
iını aöylUyor ve Şah Pehleviııin ikti· 
dannı ıu aHzlerle kaydediyor: 
"Şah Pehlevi ile BUyUk Petro ara

mıda bir benzerlik vardır. Ruıyanm 

ilk imparatoru gibi Şah Pehlevı de ba· 
pramıyacaft bir it olmadıfma kani
dir. BUyUk Petro cibf Şah ta ubah
lan blitün vulrlerlnc!en evvel kalkar, 
mutfaktaki banrhklara bb:~t bakar, 
dairelerindeki itlere nezaret eder, or
dunun taliminde, dUJıerlerlnin çalıt· 
maaında bulunur, icap ederse onlaN 
yardım eder. 

Konan Doylun 
oğlu 

Meşhur masalcı Ander
senin yeğeni ile evlendi 

Edebiyat aleminde bUylik isim sahibi 
iki romancı ailesine menaup iki genç, 
geçen rün Londrada evlendiler. 

Bunlardan biri meıhur Şarlok Holmes 
hikayelerini yazan Konan Doylun oğlu 
diğeri de masallan ile meıhur Dani
markalı Andersenin yeğenidir. 

Adrian Konan Doyl ile Anna Ander
sen buıtın ikisi de 2? yaıındadır. Biri
birlerinJ ilk defa, İngiliz kralının taç 
giyme merasiminde tanımışlardır.Mera· 
simi ıeyretmek için kiraladıktan yer 
tesadüfen yan yana dUtmUı ve iki genç 
bir vesile ile tanışarak kim olduklarını 
anlamıılar ve derhal arkaclaı olmuşlar
dır. 

Adrian Konan Doyl btiyUk bir spor 
merakhııdır. Otomobil koşus:.ına da me 
raklıdır. Ve bir çok koıulara ittirak et
mittir. Fakat, Anna Anderaen kendisln 
den bu meraktan vu geçmuini iste~t 
kocası da otomobil yanıçılığım bırak· 
mı~tır. 

İlci gencin düğünleri Londrada yapıl 
mıştır. Bugün.Konan Doylun kötkün
de yaııyorlar. Yakında bcılayı seyahat
lerine çıkarak Danimarkaya, Ander
aenin hUlyab memleketine gidecekler· 
dir. 

Lik maçlan 
Eminönü l-Ialkcvinden: 
Evimize bağlı klüpler arasında tertip 

edilen lik mnçlannın üçüncü haftaaı 
29,5, 938 Pazar gUnU aıa&ıdaki ıelrilde 
yapılacaktır.: 

Rami Sahaamda, Rami, Llnga. 
Saha komiseri, Halit. Halcem: Faik 
B. 15, A. 17. HaJl.:ıcğlu Sa., Halıcı • 
oğlu, Yıldız. Saha Komiseri, Yekta. 
Hakem' Mustafa, B. 15, A. 17. Kara· 
gilmrUk Sa., Akınıpor, Bozkurt. Saha 
Kom!seri, Said Akyol Hakem: Ca· 
vid. B. 9., A. 13,30, Alemdar, Dem!r
apor. Hakem: Nuri TUrkuıı. B. ıo, 

r--~!!.!~mi~.s~~~~=----'.":':::9"=::::-.:::::::---::-::~~~~~·~'~k~ı~L· 

MAHK:::MELERDE _________ ....., _________________________ ~1-' ~ 

Topkapı haricinde teca
vüze uğrayan kız 

MuhakerT\e dün g&zli 
celse ile devanı etti bır 

Bir mUddet evvel bir gün İhsan a
dında bir genç, uzun zamandanberl 
tanıştığı Müyesser admdaki doatu ile 

birlikte Topkapı haricindeki Vellefendi 
çayırına gitmiı. orada geç vakte ka
dar eğlenmi§lerdir. Fakat tam. karan
lık bastıktan 80nra gitmeğe hazırla
nan iki gencin kareıama birdenbire 
Hüseyin, Ömer ve Basri isminde Uç ı 
kişi çıkmıı. çelimalz bir genç olan lh· 
ıaru dövdükten sonra, Mliyesseri ku
caklıyarak kJrlara doğru kaçırmışlar
dı 

Ostn bqı tamurlara bulanmıı ve 
yırtılmıı bir halde kendini karakola 
atan 1haan vaziyet! polislere anlatmıı 
ve kırlarda 2 saatlik bir aramadan 
aonra MUyesser bir hendeğin içinde 
berbat edilmio bir halde bulunmue. 
mUtecaviZler de civarda yakalınmtt· 
lardı. 

Mevkuf bulunan Bu.eyin, ömer ve 
Basrinln dUn ağıroeza mahkemesinde 
duruem&Iarma gizli celaede devam o
lurunq, plıltler dinlenmletır. 

Birgenç mücevher çalmaktan 
muhakeme ediljyor 

Befikta§ta 80 yapıda Hutbenin 
evinde kiracı oturan Kemal admda bi
risi, bir gUn evde kimse bnlunmadığı 
bir aırada, Haaibe kadının kahvesine 
zehir karııtırm11 ve kadıncağız uyu. 
duktan sonra sandığım kırarak için
de bulunan yüz lira ile mücevherleri-
ni çalmı§b. Kemal bilhara yakalanmıo 
fakat kefalete rapten tahliye olun
mu§tu. 

Ağtrceza mahkemesi dün bu dava· 
f&J>akarak, .{iasibe _l{admm kocası 90 
y~larında.. beyaz sakallı Aliyi §8.hit 
sıfatile dinledi. Ali defü ki: 

- O sabah dışan çıkarken, merdi
venlerde Kemale rastladım. Hayırola, 
ev~t acn fee gitmedin mJ daha! de
dim. Gittim, ama dedi, anahtarı unut· 
muşum onu almağa geldim, ben de hiç 
bir aeyden şUphelenmiyerek dışarı 
çıktım. Fakat akşam gelince bizim ka
dın, renkli birtakım sular kustu ve 
tam bir hafta sancılar içinde kıvran
dı. Kendini muayene eden belediye 
doktoru uhirlendlğinl söyleyince tel 
anladık; bununla beraber sandığın kı. 
rıldığmı içindeki paraların kayıplara 
kanştığını da farkettik. Ama ben gö
zUmle görmed~n. 

Mahkeme, diğer şahitleri çağırmak 
Uzere duruşmayı talik etti. 

Galata rıhtımı cinayetinde 
son safha 

Ağırcez:ı. mahkemesi dün öğleden 
sonra babasının katili Hasam, mev
kuf olarak Trabzondan getirildiği sı
rada Galata rıhtımında vapurdan çı· 
karken tabanca ile arkasından vura
rak öldUren 18 yaşlarında Halim ve 
amcazadesi Seferin duru§malarına 
baktı. 

DUnkU oelsede MUddeiumumt mil· 
taleumı serdedecekti. Fakat ehlihib
renin raporunda. sefere ait tabancanın 
namlusunda bir kurşun bulunduğunu, 
bunun atılmamıı olduğunu, dinlenen 

şahitlerin de Seferin bir kurşun at
tıktan sonra ikincisini atarken yaka
landığını söylediklerinden bu cihetin 
aydmlanmaıııı için emanet dairesinde 
bulunan tabanca üzerinde tekrar tet. 
kikat yapılmasını ileri silrdü. 

Mahkeme, iddia makamının bu ta
lebini kabul ederek, tabancayı tetkik 
eden ehlihibre Ahmedin gahit sıfatile 
dinlenmesi için duruımayİ başka bir 
güne bıraktı. 

nı almaksızın, sulh akdine, ferağ ve 
ferağ bedelinin, bazı kimselere tevzi· 
lne cllret gibi muamele ve suiistimal· 
ler dolayııiylc, Uç Foran kilisesi mil
tevelli heyeti aleyhine takibata giri. 
§llmfıtlr ... 

lstanbulda otobüs meselesi etrafın
da tetkikat ve tahkikat yapan mtllki
ye te!tle heyetine yazılan tezkereye 
gene cevap gelmemişti. Mahkeme, t~ 
kldine karar vererek dunıtma.yı talik 
etti. • 

Sahte evrakla ucuz upirto 
alanlar 

İnlılsarlar ambar memuru bulundu· 
fu 19L"ada GUlhane haatahıneı1l ve 
Tophane askeri satın alına komisyo
nunun resmi ~hklı kAğıtlan ile mil· 
hUrlerinJ taklit Buretile, evrak tanzim 
ederek resmt mU88SeSata ait tenzilat· 
la lnhisarlardan 8 bin ldlo sal ispirto 
alan mevkuf Abdullah, kolonyacı Di
mitri, arabacı Ahmet Ue gayri mev
kuf bulunan matbaacı ve mUhUrcU Ru. 
pen ve Yankonun duruemalarma dün 
ağırcezada devam olunarak iddia ma
kamı tarafından mUtalea aerdedllmi§
tlr. 

Müddeiumumi, iddiasında Abdul· 
lah, Dimltri ve ara.bacı Ahmedin Türk 
ceza kanununun 203 UnclJ mıu!a~ı 
göre tecvizlerinl ve Rupen fle Yanko
nun beraetlerini lıteml§tir. 

Mahkeme, evrakı tetkik edip veri• 
lecek kararı bildirmek üzere dtırllf" 
mayı başka bir gUne bırakmıştır. 

~ 

KURUN 
f"ı 

ABONE TARll-'ESI '· 
Mtmlektt Memlekeı 

lçl11d• dııındo 

Aylık 95 155 Krf. 
3 aylık 260 425 • 6 aylık 475 820 • Yıllık 900 1600 • 

Tarıresınden Balkan Hfrliği için ayda 
otuı kurut du$ülur. Posta bırllAine ıtr. 
miyen y1ırlere ayda yetmit beıer kurut 
ıammcdılir. 

Abone kaydını bildiren mektup te 
lehıral Ocretınl, al10ne parasının postıı 

Yeya banka ile yullaına Qcrellol idare 
kendı üzerine alır. 

TQrklutnln htr poıto merkezinde 

KUHUN'a abone uarıtır. 

Adres dcAlşlirme Ucrell 25 kuruştur. L _____ _ 
.................... -.................................. . 

Cuma Cumartul 
Tak vl m 27 Mauıı %8 Ma11ıa 

27 R. evvel 28 R. evvel 
GOn do#uşu 4,3• 4,33 

: Gün bııtışı ' 19,30 19,31 
: Sabah nnma:ı:ı 2,40 2,29 
İ Ö#le namnzı 12,U 12,ll 

l lkindi nama:ı:ı 16,10 18,10 
Akşam namnzı 19,30 19,31 
Yatsı namazı 21,25 21,27 

1 

fmsAk 2,22 2,21 
5 inci ay- Gün: 31 - Hı:ı:ır: 21 

Araht:1357- Rnmt:1354 - May:ıs:27 
...._ ......... ·-··· ......... wwcow o ·--

Dünkü Hava 
Hava yurdun cenup doğusu kısmında 

H bulu!lu, Doğu Anadolu, Akdeniz kı:fl" 
ları ve Esedc bulutlu, diğer bölgelerde çok 

bulutlu ve yer yer yağışlı geçmiş, rOzslr
lar Tnılryada şlmnll, diğer yerlerde ceod .. 
bt btikameltcn orln kuvvette esmiştir. 

Dün tsıanbuldıı hava ekscriyl'tle kap11• 
lı ve kısmen ya,i:iışlı geçmiş, rüzgAr J:nrbf 
tstikamelle saniyede 1-3 metre hızla 8'"' 
miştlr. 

Saat 14 de hnva tazyiki 755.7 mlllmcl,.. 
idi. Sühunet en yüksek 19.2 ve en dOşO~ 
16.0 s:ınllgrot kaydolunmuştur. 

15 Yıl Er.JrJel Bugün: 
içki memnuluell kaldırıldı kaldırıl';! 

ht.r gün Vt htr l/tCt /ıtanbul ıokaklarıfl /f 
OtobUs du·asma diln de asliye bi- 101 hoşlar 116rülmekledlr. Bunlardarı ~ .. 

rinci ceza mahkemesinde devam olun- kumı uılu uılu. fakat ıallann ıa1tana 
muş, Vakınar umum mUdUrlUğüne ya· derlerbn dlberlerl nıtro atarak, lJtnl' ~ 

rlye 6arktntılık yapmaktadır. 1Uiıtbtr11tl il 
zılan tezkereye gelen cevap okunmu1- na kusanlara ve ıapn ıokakta ıı:anlotO 

Otobüs davasına vakıflar 
müdürlüğünden elen cevap 

tur. ara ıııra teıadllf olunmakldır • ., ~ 
~pta ucllmte ~yle deniyordu: 1 Zbıta •arlıo,ıan 11akaltımtr1cla 11fl ~. 
''idare JUCJlalnln meznniy_et karan· "'1'Jltırmakl4 ,,...,. •ı.rcldedlr. 



Hadiseler karşısında 

Stadyum • • 
ışı 

Fakat lstanbuluo bir velodroma, sporllnf( 
palasa bir bUyOk sOral yarış sabasına da 

~htlyacı vardır 

Yazan: Nlzamettln Nazif 
!atanbul pllnmda bir ıtadyom yeri 

var. Prost ve kendisinden evvel dam-
11lan di~cr "ıehircilik mllteba111slan,, 
stadyom için en elveritli yer clarak hep 
Ycnibahçeyi g8stermiılcr. Şehri tanıyan 
lar ve Prost planının tatbikini fChlr 
için faydalı bulanlar stadyom için Yeni 
bahçeyi biçilmiı bir kaftan addediyor
lar. Vali ve belediye reisi Muhiddin 
Üstündağ tevazu göatcriyor. Şahıl bir 
mütalea yliriltmeğe kalkıfmıyor. 

Belediyedekiler, ''tebrin p11ıu yapıl· 
dı; plAn beğenildi, tatbike bqlarıuı bu
lunuyoruz.,, diyorlar. 

Ben de, ıt.ıhscn, atadyomun Yenibah· 
çede yapılmasını, hem de mümkün otur 
aa 50 bin kiıilik değil, iki ym bin kiıi· 
alacak büyüklükte yapıl~m doğru 

bulanlardanım. Zira tatanbul ıehri de-
nince hatmma utl Galatayı ve Beyoğ
lunu getirenlerden değilim. Benim bil
diiim, tanıdılmı, anladığım ve sevdi
ğim İstanbul, Avrupa yakasındaki ta
tanbuldur. 

B lcdiye hudulaıtı içinde yapyan nU· 
fuıun en kesif bulunduğu mıntakadır; 
bugün garip bir lAUbalilikle her tarafı· 
na birden tatanbul admı verdliimiz ıu 
ceniı bina yayıntısı içinde hakikaten 
İstanbul olan, asıl, bakild İltanbul olan 
yerdir. İsterim ki Şehir tiyatrosu na-
111 bu 11tanbutda yapılacaksa, stadr.m 
da bu lstanbuJda yaıpılun. 

G~elim. Maksadımız, ltadyomun 
yapılacafı yeri milnakqa etmek delil 
dfr. 

Esasen bunun bir münabpya mn
zu olmasını istiyenlerden olmadıfnnın 
yukardj) da açıkça söylemi§ bulunuyo
fuı. O halde mabadımu ne? Niçin ka
!emi ele aldık? 

Anlatalım: 

Biı, sporculuğumuzun uha ihtiya
cını sadece bir stadyomla tatbrk etmek 
mümkün olamayacapna kanii%. İstan· 
bul ıehrine bir değil, en az iki 6tadyom 
yapmak l!zımdır. Bu da kifi değil. İs
tanbul tchrinln bir V elodroma bir de 
Sporting palasa ihtiyacı vardır. Ve sa
nırım ki her ıcyi dü§UndUğü iddia olu
nan §ehircilik dr..hisi Proatun plinında 
ne bu Velodromdan, ne ıde bir Spor
tinı palaıtan eser vardır. Halbuki bu 
günün prtlan içinde bu iki mevkii 
ıehrin esaslı noktalan araıında say
mak doğru olur. Hele Sportinc palası 
da V dodromu da mutlaka belediyenin 
yaptırması llzım geldiği dilfünWecek 
olursa. Hatta bunlar da klfi delildir. 
ıstanbulun bir "büyUk sürat yanı sa
hası., na iht\yacı olduğunu da biran &T 

kıldan çıkarmMlak l!zımdır. 

Dağcılık ve Kayalcsporlarrna bi.ılde 

bir hayli emek sarfetıni§ otan Ustün
dağın, bilhassa, Sporting palası biran 
evvel §ehre hediye etmek iıtiyeceğini 

-.anmak mUmkilndilr. 

Zira paten bilmeden ayağına kayak 
Ceçiren vatı.ndaıtann bu eporda ilcr· 
liyebileceklerini sanmak mUmkUn de
lildir. Paten yapmadan bqlanan ka· 
)'ak pek acemi iti pc1t alarylı it olur. 
lıtanbullulann patene büyük bir me
taklan ve patinaja istidatları vardır. 

Son on beı yıl içinde ayağına paten ge
Çircnlere pek rastlanmamasının biricik 
•cbebi, ıehfrde patinaj yapacak yer bu
lunnıamasıdır. Osman bey gazinosunun 
)erinde aparttmanlar yükseldi. Beyoğ· 
lunun 'Skating., i sinema oldu. Mesele 
Catoı~ı. 

lfalbuki patenli sporlar kadar vücu
da ahenk veren, spor merak ve heye
canını l!yik olduğu kibarlığa ulaıtıran 
ile vardır? 
Şunu da unutmaldan söyliyelim ki 

~Porun futbola inhisar etmemcaine ça
•ıtnak bizde yavaı yavat bir memleket 
llleıclcsi halini almağa ba1lamı9tır. 

4 
Patenin kıymeti hakkında fula dil 

a:knı~e ihtiyaç yoktur. Son Bertin 
d ltnpıyadı yalnız ıporcular •aamda 
etfı spor ıubeleri araıında da apğı 

'1ılrarı bir aeçme yaplDIJ oldu. Paten, 
ü da, Cilrlfl de, lkotWan '" atlae 

malan ile blltiln atletizm cambazlıkla
rını ıda &ölgede bıraktı, adeta apor fU
belerinin pmpiyonu oldu. Sonya Heni
nin, olimpiyattan sonra Amerlkada pap 
tılJ muvaff akiyetli ıeyahate bir ıeref 
tumeai demek doğru olmaız mı? 

Nasıl olsa bir gün saplanıp kaldığı
mız bu futbol lptilaamdan bu berbat 
hastalıktan kurtulacağız. Bu muhak
kak. işte aüvarilerimizin Avrupa yant
larına kat'§t halkta g8r'.ilen alAka. En 
bol dayaic, kilfilr ve mecruh vaadeden 
futbol maçları bu al!kanın, bu '1>Utün 
bir millet alakası,, run yanındıı. solda 
sıfır kalır. Güreıe karşı da glln geçtik· 
çe ıittdeti artan bir merak ve alaka sez
mekteyi:r:. Bütün bunlar halkımızın ki
bar sporlara karıı olan tabii meyil ve 
istidadını bize açıkça cöeteriyor. Yir
mi yıl önce Jstanbul fChrinde ''patenli 
hokey" gibi çok güç bir ıube bile in· 
kiıa9ı halinde idi. Mükemmel timleri
mi.ı vardı. Ne ya.ıık ki timdi ayaiına 
doğru dürUıt paten geçirmesini bile 
beceren kalmadı. Gelin de ıporda ilcr
lediğimbi iddia edenlere beni inandı· 
rın. 

Sporting palas, yalnu: paten ee· 
anslanna, ı-imtilc patinaja, patenli ho
keye değil, ayni zamanda giirCf ve boka 
maçlarına da faydalı .olacaktır. Sorarım 
ıize. Stadyomda yapılan gUret maçla
nm dilrbilnıllz, hatta telcakopauz aey
retmek mlimkUn müdür? 

Muhtellf bisildet ve motoliklet an· 
trenman ve yanılan için İatanbula bir 
veledrom yaıpılmuı lbrm geleceğini 
uzun uzadıya iıbata !Uzum olmadığı 

kanaatindeyir .• "BUyUk .Urat yaıtıt sa
hası., m ise btr~ok batnmlardan, bllhaa
.. turlnc bakımından, asla fhmal etme
memb: lbnndır. 

Motör aannda birinci amıf bir mil
let, ve motosiklet yanılanna devamlı 
bir ehemmiyet vermeğe ve çok zaman 
ayırmağa mecburdur. İtalyanlar Trab
lua garpteld motörtn vasıta yartflanna 
birkaç yıl içinde ar11uluaaıl bir alika 
temin edebildiler. Marmara turinı ının 
takasmda böyle bir yanı aahuını tut· 
turmak elbette daha kolay olacaktır. 
Böyle bir teıebbüıllmüıün ıilrat me
raldılannı Maslakta param parça ol· 
maktan lrurtaracağmı da tahmin et· 
mek mUmkUndUr. 

Nizameddin Nazif 

Poliate: 

Motosikletle otomobil 
çarpııtı 

Müminin bindiği motosiklet dün 
Ha.cıosman bayırından çıkarken Mısır 

Sefaretine ait 455 numaralı otomobil· 
lo çarpı§mı§tır. Motosiklet hasara uğ
ramış, Mümin hafif surette yaralan· 
mıştır. 

ALACAK YOZONDEN YARALA· 
lılA - Ciballde Şair Beliğ sokağında 
oturan Muhittin ile MUBtaf a arasında 
alacak ytllUnden kavğa çıkm11. Mus
taf a sustalı çakı ile Muhittin! kolun
dan ağır wrette yaralamıştır. 

Yaralı Cerrahpa§a hastahanesine 
kaldırılm13, Mustafa yakalanmı3tJr. 

. ı 
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Kıskançlık yüzünden 
iki vak'a daha 

Bir adam hamile karısının karnına vurarak 
bayllmasına sebep oldu 

Taksimde Doğramacı sokağında °" I 
turan Hikmet Suna ile dostu Trabzon. 
lu HUseyin kavga etmişlerdir. Hüse
yin ekmek bıçağı ile metresini 2101 ko
lundan yaralamı§, yakalanmıştır. Ya· 
ralı tedavi altına alınmıştır. 

Belediqenin dikkatine: - -
Bundan başka Kızıltoprakta oturan 

30 yaşında Cemile ile kocası Hasan da 
kıskançlık yUzUndcn kavga etmi~ler, 
Hasan tekme ile karısının karnına. 
vurmuştur. 

Yoğurtlar neden 
tatsızlaştı ? 

Bu tekme U7.erine h!mile Cemile 
sancılanmış, baygın bir halde Zeynep
kim.Il hastahanesine kaldırılmıştır. 

Yoğurtçular hile 
yapmağa başladılar? 

Vapurlarda duman çıkar· Yenirken dikkat edilinıe piyaısada te- -Ne yapmazlar ki, krem& yağı de-
nekelerle satılan yoğurtlar bugünlerde nilen yağ yaparlar, kaymak yaparlar, 

mayan cihaz tatsızlaşmaya., eski lezr.ellerinl tamami- pastacılara, çikolatacılara satarlar. Hu· 
Şirketihayriyenln Almanyadan ge- le kaybetmeğe bqladıla.r. Bu yoğurtlar lAsa bundan bir mUddet önce ağznnır.a 

tirttiği duman çıkarmıyan cihazın ya· bu aynı batma kadar gayet leu.etll ve tıpkı bir kaymak çefllisi veren yoğurt· 
rm Hasköy f abrikasmda 68 sayılı va- yağlı idiler. lkincikanun sonlannda. pi- lanmızın bugün yavan, tatsız. bir çöke-
purda tecrübesi yapılacaktır. yasaya çıkan yoğurtlarda mayıs aynm lek haline gelmesine sebep olurlar. Ben 
lcra muhasebesi bet gün başma kadar bpkı bir kaymak çeşni ve ce sUtçUlere nasıl sulu, hileli ve kaymak 

kapalı kokusu vardı. Fakat onbeŞ yirmi gUn altı sut sattırmak yasak.sa yoğurtlarda. 
937 mali senesinln bitimi dolayısile var ki bu yoğurtlar tama.mile bozuldu· ki bu hileyi ka.Uyen yasak etmelidir. 

defterler ve kayıtların 938 senesine la.r, yağızl&.§bla.r, eski güzel çe§nilerlnl Yoksa her yıl mayıstan kışa kadar yi
devri için İstanbul tcra mesul muhıı- gittikçe kaybettiler. Halbuki inek sllt- ~mlz yoğurtlar hep böyle tatsız, 
&ipliğinde Mayısın 31 inci salı ve Ha.- lerinin olsun, koyun ve manda sütleri- tuzsuz oeyler olacaktır. 
ziranın birinci Çarpmba, ikinci per • nin olsun kıp, kış sonlarma ve bahar 
şenıbe, UçUncü cuma, dördüncü cu- iptidala.rma niabetle eimdi daha ziyade 
ma.rtesl günleri tahıdlAt ve tediyat ya- koyul&§Dlaları, yağlanmalan, lezzetlen-
pılmıyacakbr. meleri, yaz ortalarında büsbütün kalm-

General Seyfi laşmalan, bunun için de yoğurtların git 
Şehrimizde bulunan GUnui.ik muha· tikce daha iyileşmeleri lhımdır. Fakat 

f..- umum kumandam General Seyfi böyle olmuı li.zımgeldiji halde acaba 
yofm:Uar neden bomluyor? Dibi llu m .. 

yarın Ankaraya dönecektir. seleyi yofurt satanlardan bfrfslne sor-
Bay General bugün son defa olarak duk, kendisi bize eunu anlattı: 

şehrimizde muhafaza teşkilatının kol-
lan Urerinde teftişlerde bulunacaktır. -Bu hal birkaç yıldır böyle oluyor, 

sebebi de ~dur : Teneke yoğurtları ı. 
Artiv daire ikinclkanun sonlarmdıı ortaya çıktığı 

Bir müddettenberi tamir edilmekte zaman kilosu altmıştan filfuı başlar, tıon 
olan Sultanahmet camii areiv dairesi· ra bir müddet elliye, kırka satılır, gUn 
nin tamiri bitirilml§tir. geçtikçe otuz beşe, otuza ve bugUn ol· 

İstanbul Arşiv dairesi mUdUrlUğü duğu gibi yirmi beşe yirmiye kadar iner 
yakmda burada f aaliycte geçerek eski işte bu fiat f arlndır ki o canım yoğurt
tariht vesikaların tasnifine başlıya.. lan, asıl daha yağlı ve lezzetli olmaları 
caktır. lazımgcldlği zamanda böyle bozar. ber--
Profeıör Bakıter geliyor bat eder, bırakır. Teneke yoğurtlan ta. 

tanbula ilk gelmeğe başladıklan zaman 
Her yıl lstanbulda Sultanahmet ca- tar onlar !Utlerin kıremalan alınmadan 

miinin arkasında.ki Arasta &0kağında yapıldığı için gayet le=etli, yağlı ve 
tarihi ar~brmalarda bulunan İngiliz tıpkı kaymak gibidirler. Ukin mayIS 
Arkeoloji prof esörU M. Bakster bu yıl gelip te sUtler bollaştı ve tabiatlle yo
da ayni yerde hafriyatma devam ede. 
cektir. ~tlar ucuzlamaya başladı mı, b~er 

Prof .. Bak t b. k .... n..... süt ve yoğurt sahibleri işin hllesıne ka· 
esor . s er _ır ·ac b._ ~v- çar, yoğurt yapılacak çiy sütlerin 

vcl İstanbul MUr.eler ıda.resine gon- \kr • ··..:ı-u alıp altta kal 
d d'ğ' bir kt ta Ha.ziran ba 1 emnsmı .. yanı oz.wı an er ı ı me up ş a· . · b vı i k 

d h i izd bul 
w bild' su gibı sUtle, yanı lr ne ç y aymak 

nn a şe r m e unacagmı ır- . ifurt1 1 •şt• nlb denile:ı siltlo yo0 arı yapar ar. 
mıB ırltib 

1 
b rada. ,_A 

1 
. İşte bizim o caıınn kaymak gibi yoğurt-

• u ara u araıı.uwa. çın Ia.rımızm birkaç yıldır bu mevsimde bo 
ıcap eden hazırlıklara geçilmiş, Pro- 1 1 ti · ku e"-: kaybet-
f "rUn n-~-:- 1 . zu masına, ezzc m, \'V l.UlJ. 
eso arzu.su u.<Aalüe geçen yı aynı 1 be b d 
erd alı ;.,.11 h ber .. d .1 mes ne sc p u ur. 

y e ç ıan ~ ere a gon erı • B da k d' · rduk · · Ur ura en ısıne so . 
mıö§ ğr. ildiği .. • f .. b 

1 
- Peki :, .ı. o çiy sütlerden alman kre 

en ne gore, pro esor u yı -
1 1 , 

ki araştırmalarını daha gen.i§ bir ee- ma.Ban ned yapar ar b erdi .. 
kilde tutacaktır. una. a ıu ceva ı v • 

Profesör geçen yıl burada yaptığı müteaddit konferanslar verdiği gibi 
araşbrmalar &Onunda meydana çıkar- ayrıca bir de broşUr neşrederek muh. 
<lığı yeni eserler hakkında Jngilterede telif memleketlere göndermi§tlr. 

Y eniköy şulh mahkemesi 
lat.anbuZ MUddeiumumiliğinden: 
Şimdiye kadar Yeniköyde bulunan 

Yeniköy sulh mahkemesi, 1 Haziran 
938 den itibaren BUyUkdere vapur ia
keleal aıddml 331j333 No.h binada 
faaliyete geçecektir. 

Sanayi birliği \DDumi katibi 
Sanayi Birllif umumi ki.tıöl Halit 

Gfileryüz dUn DUz.ceye gitmıetir. Bay 
Halit orada birkac gjln kalarak ~ 
cenin sanayi vaziyetini tetkik edecek, 
dönU,te bir rapor hıu:ırlıyarak lktıaat 
Vekfiletine glSndereccktir. 

~EŞEKKOR 
Vefatım teeesUrle haber ,·erdiğimiz 

Doktor Ahmet Milgt.almı ölilmU dola
yıalyle gerek tahriren gerek elfahen 
taziyet lQtfund& bulunan doetlarma 
merhumun allesl tarafından tetekldlr 
edilmektedir. 

öLOM 
Mülkiye mektebi profesörlerinden 

İbrahim Ali ve Zirut bankası ıeflerin· 
den Cevadm babası İstatistik idareyi 
umumiyeai eski mildürü Melır.ct Be· 
hiç Erberk diln vcf at etmi~tir. 

Cenazesi bugün Maçkada Tqvikiye 
karakolu ittisalindeki a?a.rtmandan kal
dmlarak namazı Te§Vikiye camilnde 
Cuma namazı mUteakib kılındıktan 
sonra Be§iktaıdan saat 13 de har~ket 
edecek Şirketi Hayriye vapurile Bey
kozdaki aile kabristanına defin edile
cektir. 

Çiçek bedellerinin Ku:ılaya teber
ruu vasiyetnamesindeki ıi.:ast cümlesin• 
dendir. 



4-KURON ' MAYIS ım 

Ali Çetinkayanın sözleri 

Cumhuriyet bayramında 
Tren mutlak surette 
Erzincana girecektir 
Ankara, 26 (Telefonla) - Nafia 

Vek~leti bütçesinin müzakeresi esna
sında Nafia Vekili Ali Çetinkaya ile
ri sürülmüş olan mütalealara karşı. 

lık olarak beyenatta bulunarak ezcüm
le demiştir ki: 

- Nafia Vekaleti bütçesi geçen 
seneler gibi memleketin umran, 
terakki ve inkişafı hususundaki sey
rini takip etmek esasına müstenit o
larak tanzim edilmiştir. Tetkik bu· 
yurduğunuz, adi bütçemizde 8 milyon 
küsur lira vardır. Bunun üç milyon 
küsur lirası, diğer Vekaletlerin yap
tırmak istedikleri yapı işlerine ait bir 
paradır ve usulen Maliye Vekaletinin 
arzu ve tensibile bizim bütçemizde 
gösterilmektedir. 
Şu halde adi bütçemize ait olmak 

Uzere 5 milyon lira kadar bir paramız 
vardır. Bundan gayri olarak fevkala
de bütçede 24 milyon lira kadar bir 
tahsisatımız vardır. Bu da fevkalfıde 
olarak memleket dahilinde yapılmak
ta olan iman yükseltme işlerinin. şi
mendiferlerin su işlerinin masrafları 
nı karşılamak üzere konulmuştur. 

Yani Nafia Vekfüeti hizmetleri hü· 
kOmetçe de ehemmiyetle ve tabii sey· 
rinde düşünUlerek takip edilmektedir. 
Zannederim ki, yapılan ve yapılmakta 
olan işler yüksek heyetin ve memle· 
ketin arzularını tatmin edecek mahi
yettedir. Bununla tabii biz de vazife
mizi yaptığımıza kail olarak müsteri
hane çalışmamıza devam ediyoruz ve 
edeceğiz. 

Şimendifer işleri: 

Bu siyasete devam etmekteyiz. 1938 
senesi içinde Zonguldaga kadar git
tik. Ve bu hattı işletmeğe açtık. Si -
vas. Erzurum Uzerinde Çetinkaya.dan 
Malatyaya kadar olan iltisak hattmm 
da açıldığını biliyorsunuz. Ondan son. 
ra Divriğe kadar olan hattı işletme
ğe açtık. Bu sene teşrinlerde, Cumhu
riyet Bayramında Erzincana mutlak 
surette varacağız. (Bravo sesleri). 

Dün veyahut evvelki gün Ihçta ka
dar de.mir f erşiyatı bitmiştir. Kemaha 
yaklaşmak üı.ereyiz. Erzincana kadar 
olan toprak tesviyesi tamamen bit -
miştir. Demir köprülerin bazı aksamı 
kalmıştır, önümüz.deki günlerde ray 
f erşiyatma devam edilecektir. 

Erzincandan Erzuruma kadar olan 
kısım üzerinde ehemmiyetli tesviyei 
turabiye ve köprüler kısmen bitmiş ve 
kısmen bitmek üzeredir. Her halde 38 
senesi içerisinde demir f erşiyatına 
başlanacak 39 da da mutlak surette 
bitecektir. (Alkışlar). 

Büyük su işlerine ehemmiyetle baş· 
ladık. 31 milyon liralık bir tahsisat 
aldığımızı biliyorsunuz. Memleketin 
büyük su işleri üı.erinde her taraf ta 

• bilfiil çalışılmaktadır. Etüdler yapıl • 
mış ve her türlü hazırlıkları bitiril
mi§ olan yerlerde münakasalar koy
makta ve ihale etmekteyiz. Bir çok 
yerlerde ihaleler yapılmıştır. üç sene 
sonra sularr.a ameliyesine başlamıı o
lacağız. 

Asfalt yol i§i: 

Bu sene yalnız Lüleburgazdan öte 
tarafa devam etmek için bir milyon 
lira kadar bir tahsisat aldım. Bir ta. 
raftan da projeleri hazırlıyoruz, he
men az zamanda ise başltyacağız. İs
tanbul • Ankara meselesi de hatırı -
mızdan geçer. Ve garpten şarka doğ
ru bir otomobil yolunun da uzaması 
13.yaru arzudur. Yalnız bu büyük bir 
işdir. 

Şimendifer işi devam ederken bir 
taraftan da bahalı olan asfalt yol i· 
şine fazla para koymak teklifsizce bir 
hareket olur. ötekini bitirdikten son
ra sıra ile buna geçeceğiz. Yalnız bu
nun il7.erinde de uf ak bazı hareketler 
yapmaktayız. Tayyare meydanına ka
dar olan 9 kilometrelik bir kısmı yap. 
tık. Etimesuda kadar bu yol uzatıla
caktır ki bununla 19 kilometre ola -
aktır. Yaal ibmal etmiyoruz, hatın· 
mızdach!'. E8yte fırsat buldukça uf ak 
tefek yapmak istemekteyiz. 

P.o9ta • Telıraf blltçeei eldifl va· 

kit yine izahat vermek mümkündür. 
Şimdiden söyliyeyim ki, tasarruf san· 
dıkları üzerinde arkadaşımız durdu
lar. Bu sandıklar üzerinde esaslı tet
kikat yaptırmaktayız. Bunu her hal
de yapmak istiyoruz. Çünkü bizim 
memleketimizde kolay para yatırmak, 
kolay para almak i§i çok faydalı ne
ticeler verecektir. Bundan halk çok 
istifade edecektir. Buna kani olduğu
muz içindir ki, bu işi yapmak istiyo· 
ruz. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Gençlik parkı için; 300 bin lira koy
duk. Yakında bu parkı yapmaya baş· 
hyoruz. 

Ecnebi şirketler meselesi üzerine 
arkadaşım temas etti. Umumiyetle 
şırketleri millileştirmek prensibini 
vekil olduğum gündenberi takip et
mekteyim. Ve takip ediyoruz. (Alkı§
lar). 

Geçen sene vadettiğim gibi tevec
cühünüze ve itimadınıza mazhar ol • 
dukça bitireceğim dediğim bu işi Al. 
lalı nasip etti, bitirdik. İstanbul elek
trik şirketi işi hallolundu. (Sürekli al· 
kışlar ve bravo sesleri). Diğer üç şir
ket kalmıştır. Onlar da kolaylıkla hal
lolunuyor. 

Arkada.şlann başka arzusu ve sua
li varsa söyliyeyim. (Bravo sesleri ve 
alkışlar). 

Güzel sanatlar 
birliği 

Mimarların teşebbüsü ile 
yeni baştan kuruluyor 
Şehrimiz yüksek Mimarlar Birliği, 

evvelki akşamki senelik kongre
sinden sonra mühim bir karar itti
haz etmiş, vaktiyle Alayköşkünde ku
rulmuş olan "Güzel Sanatlar Birliği,, 
nin tekrar kurulmasına ~arar vermiş
tir. Birliğin merkezi yine Müzeler 
idaresine ait bulunan Alayköşkünde 

olacaktır. 

Mimarlar birliğinden görüştüğümüz 
bazr kimseler, birliğin tekrar kurul
ması için icap eden her türlü fedakar
lığa katlanmağa hazır olduklarını 
söylemişlerdir. 

Bu arada 500 e yakın azası olacağı 
umulan birliğin bütün azalannın bir 
arada toplanmasını temin için Alay. 
köşkü binasında binanın tarihi kıyme
tine halel gelmeden bazı tadilat da ya
pılması düşünülmektedir. 

Bu hususta sanatseverlerin de şah· 
si yardımda bulunacakları umuluyor. 

'UÇ ÇOCUK SAH1n1 OUIAK 

A B1D1N DA VER, nilfusumuzun 
artması için, her çiftin en a· 

şağı Uç çocuk meydana getirmesi lA.· 
zımgeldlğlnl söylüyor. Fakat çocuk
ların erkek mi, kız mı olması husu
sunda bir temennide bulunmayor. 

Abidin Daver bu suretle bugilnkU 
Türk cemiyetine bir komplimanda 
bulunmaktadır. DUnkU cemiyette i
se, "iki su bir ekmek yerini tutar" 
fehvasınca; iki, hattA. bazan Uç ka· 
dına bir erkek gözüyle bakılarak, er
kek dalma kadına tercih edilirdi. 

Şimdi böyle bir tercihin sebebini 
bulablllr miyiz? Muhasiplikten hA.· 
kimliğe, kA.tlpllkten doktorluğa va
rıncaya kadar her tilrlil mesleğe ka
dınlar da girerek, erkeklerden aşa
ltı kalır yerleri olmadığını gösterdi
ler. 

HattA. son zamanlarda kadınları
mız, asker olmak suretiyle gene er
keklrrfll yf'tfşmek lmklnınr bulnyor
lar. Böyle bir vaziyette hn aileye 
dolması beklenen ugart ne; çocuk-

-
M8arff Vekilinin beyanati 

(Sonu Sa. 4 Sü.1) 
yapmak imkanmı ve fırsatını bulaca
ğız, onu anedeceğim: 

Arkadaşlar, biz memleketin kültür 
ihtiyacını ou suretle mutalea ediyo
ruz. Bir kere eehir ve kasabalar 800 
nüfustan fazla olan 400 - 800 arasında 
nüfusu olan köyler vardır. Nüfwıu 
400 den aşağı olan köyler vardır. Bu 
suretle bir tasnif yapmak mümkün
dür. 

Bugün elimizde ilk tahsil ve ilk 
tedris muallimi olmak üzere 14: bin 
küsur kişi mevcutsa da nüfusu 800 
den fazla veya sekiz yüz ile 400 ara
sında olan köyler de dahil olmak Ur.e
re bütün kasabalara ve bütün bu ka
bil köylere vermek üzere daha 12 bin 
muallime ihtiyacımız vardır. Nüfu
su 400 den aşağı olan 32 bin köy 
bunlardan ayndır. Bunun için mevcut 
muallim mekteplerini takviye ederek 
mümkün olduğu kadar bu 12 bin mu. 
allimi az zaman zarfında yetiştirmek 
için bu sene aldığımız tedbirlerden 
biri de Muallim mektepleri talebesi a
desini çoğaltmak olmuştur. 

Bu sene de bunu tatbika başlıyaca.
ğız. Bundan başka geçen sene kanunu
nun bir fıkrasının tadilinden bilisti
fade Galat.asara ya leyli meccani tale
be vermiş bulunuyoruz. Bu miktarı 
bu sene elliye iblağ edeceğiz. Ve bun· 
lardan lisan hocası yetiştireceğiz. 

Leyli meccani talebenin yüzde yet
miş beşini mualim yetiştirmek üzere 
gelecek seneden itibaren Yüksek mu
allim mektebine alacağız. 

Yalnız memlekette fabrika, atölye 
inkiBafına mütenazır olarak talebe ye. 
tişiyor. Fakat adet itib~iyle kifayet 
etmiyor. Dün bir tahrirat aldım. Mil
li müdafaa Vekaletine merbut olan as
keri fabrikalar umum müdürlüğü bu 
sene için bizden muhtelif meslekte ol
mak üzere bu talebeden 450 tane isti
yor. Fakat maalesef bu sene çıkacak 
talebenin adedi bunun ancak yarısı
dır. 

UN1VERS1TE 
Üniversite işlerimiz; 
BUyUk Şefimiz Atatürk, yılbqı 

nutuklarında Üniversitelerimize haki
katen şerefli 'bir vazife tahmil buyur
dular: 

Bu vazife, memleket davalarınm i· 
deolojisini anlıyacak, anlatacak, ne • 
silden nesile yaşayacaktır. Fert ve 
kurumlar yaratmak gibi çok esaslı bir 
vazifedir. Bu hususta memleketin üç 
bölgeye ayrılmasını, garp bölgesi için 
Üniversitesinde başlamış olan islaha
ta radikal bir şekilde devam olunma
sını merkez bölgesi için, Ankarada bir 
Üniversite kurulmasını ve şark bölge
si için de Van gölü sahillerinde bir 
kültür şehri yaratılmasını irade bu • 
yuruyorlar. Bunlardan Istanbul Uni-

sonunda yalnız Iran kabilelerini de
ğil, Iran polisini de aleyhimize dön
müş göreceğim! 

(Arkası oor) 

tan hangisinin erkek veya kız olma
sı ıazımgeldlğlnl düşünmeğe, elbet
te ki lüzum yoktur. 

•• * 
FAKAT, Abidin Daver, her halde, 

yalnız evli bulunanlara hitap etme. 
yor. Evli olmayanları da Millt Aile 
Ordusuna karışarak çoluk çocuk sa
hibi olmağa davet ettiği şlipbesizdir. 
HattA. diyor ki: 

"Siz evlenin. En aşağı Uç çocuk 
sahibi olun. O vaziyete geldiğiniz 

zaman, belki, sizin vergilerinizden 
bir kısmını indirmek lmkA.nı da .dn
şünUleblllr." 

Fakat asıl iş o vaziyete gelebilmek
te ... Evlenip çoluk çocuk sahibi ol
duktan sonra bir maı:ırafın lne('eğlnl 
tahmin edebildiğimiz gibi, evlenir
ken kaısm<'rmızın artacağını da uma 
bilir miyiz? 

• • * 
ANCAK. bu da pek fazla ileriye 

r:ltmf'k, Pvlf'nmevl arflrzh~a hlr ve· 
sile f'tmck demek olmaz mı? 

veraiteıi normal inkiıa.fmı takip et
mektedir. 

Ankara Üniversitesi için, dil, tarih 
fakültesi esas teşkil eder. Gelecekse
ne 939 senesi mayıamda. bina hazır
dır. Bin yataklı bir pa.naiyon ve bin 
yataklı hastahanesile beraber Ankara 
Tıp fakültesi için vermiş olduğumuz 
kredi gelecek seneden itibaren kulla
nılmaya başlanacaktır. 

Şu halde Ankaradaki Üniversite bu 
suretle teessUse başlamış demektir. 

Van Üniversitesine gelince: 
Yalnız bu kış mevsiminde hava ra. 

satıarı ve etnografik yönünden tetki
kat esasını hazırlamıı bulunmaktayıi 
Yakında şehircilik mütehassısı mimar 
ve müktedir ilk ve orta tedrisat ele
manlariyle beraber bu sitenin nere
de kurulması lhımgeleceğini tetkike 
gideceğiz. 

NUf uslan 400 den aşağı olan köy
ler için 1936 senesinde yapmış oldu
ğumuz eğitmen kursu tecrübesi haki· 
katen muvaffakiyetle bitmiştir. Bu 
muva.ffakiyet ve tecrübenin faydalı ol 
duğuna kanaat getirerek, geçen sene 
600 küsur eğitmen yetiştirdik. 

ORTA TEDRiSAT 

Geçen sene ortamekteplerde ve lise. 
lerde mevcut talebelerimizin adedi, li
selerde 18.270, ortamekteplerde 71 bin 
küsur idi. Buna mukabil muallim art
ması geçen sene alman tedbirler de 
dahil 300 • 350 de kalmııtır. 

Gazi Terbiye Enstitüsünde açtığı. 

mız kursta yetişen muallimler bu se
ne yaptığımız müşahedelerde hakika
ten muvaffak olmuşlardır. 

Binaenaleyh bu kurslara memnuni
yetle ve atiyen büyük bir ümitle de
vam edeceğiz. Muallim adedini isteni· 
len hadde çıkarmak için bu kurstan 
büyük istifadelerimiz olacağını dilfil. 
nüyoruz. Bu sene demin arzettiğim 

811 bin lira maaş zammı ile orta mek
tepler için 410, muallim yani gerek 
yüksek mektepten, gerek Gazi Terbiye 
Enatitüsil ve ehliyetnamelilerden 410 
muallim geleceğini tahmin ediyoruz. 
Şu halde bu sene 2600 adedin4e bulu
nan orta tahsil muallim adedi 3000 e 
çıkmış olacaktır. 

Demin arkadqlardan bazıları bu
yurdular ki yatılı leylt meccanl tale
benin adedini geçen sene gösterilen 
arzuya tevfikan 1500 e çıkarmI§ l>u
lunuyoruz. Muallim yetiştirmek için 
bu sene aldığımız tedbirlerden birisi 
de Jisan muallimi için Galatasaray ve
ya İngiliz ve Alman mekteplerindeIJ 
herhangi birisinde tahsillerini bitir· 
miş gençlerden alıp bir sene lisan tah
sil ettirdikten sonra ve içerisinden 
muva.ff ak olanları bir sene müddetle 
Avrupaya gönderip okutmayı ve lisan 
hocası yapmayı düşündük· 

lstanbuldaki güzel sanatlar Akade
misi inkip.f seyrini takip etmektedir. 
Şu kadar arı.edeyim ki, bundan iki se
ne evvelki talebe mevcudu üç misli 
artmıştır. 

mı ne derler? Eğer muradın varsa, 
işini doğrultur, alleclğini kurar, as
gari Uç yavrunu peydahlar n keyif
ceğizlne bakarsın ... Yani, "borazan· 
cıbaşı" oldun glttl ! 

Yalnız şunu da unutmamalı ki, 
her şn:v" alacağın kadına bağlıdır. 

BI r çaçaron una rastlarsan, bUtUn hl· 
kimlyPt cihazına ot tıkanır, borunu 
öttilrcnıezsln. 

• • * 
2:S den 65 e KADAR 

ŞU SIRADA önüme "Haber" gaze
tesi geldi: ltalyada, 25 yaşından 65 
yaşına kadar memurların iki ay için
de evlenmedikleri takdirde vazlfele· 
rinden çıkarılacakları yazılıyor. Mu
sollnl tarafından kendilerine bu yol
da bir ültimatom verilmiş. 

Desenize bundan sonra, "ihtiyar
ladım" diye evlenmek derdinden 
kurtulduğunu zannetmek yok. Dinç
lik ve metanetin devam ettiği veh· 
molunduğu mUddetı;e, mutlA.ka 
bir hayat arkadaşı tedarikleyip dün· 
yanın gam ve kasavetinl paylaşmak 
zarureti var ... Artık o gam ve kasa
vet paylaşılır mr, yokıa toplanır bl
rl nl n sırtına mr yüklenir: oraın şim
diki halde çarçabuk evlenmek zoru
na dlltmUt, 25 lle 65 arasındaki ttal-

Burada, Ankarada konaervatuvar 
flarmonik orkestra inkipf halindedir. 
Tiyatro kısmında iki senedenheri t&· 
lebe mevcudu iki misli artmııtır. 48 • 
çıkmıştır. 

Neşriyat işlerine gelince, bu sene 
mektep kitaplarını Eylfilde mahaJleri
ne göndermek üı.ere tertibat aldık. U· 
muyoruz ki, buna muvaffak olacağız. 
Arkadaşlar diyorlar ki, kitap yazmak 
kolay bir i& değildir. Bu husus kitabi 
devletleştirmek ve iyisini intihap et
mek çok teknik ve tetebbua muhtaç 
bir iştir. Bu 'kitapları yeni kabul edil
miş olan Türkçe temrinlerle birlikte 
bu sene mekteplere dönderebileceği
mizi umuyoruz. 

İzin verirseniz hatip arkadaşların 
beyanatına geçiyorum. 

Nakiye Elgün arkadaşmım kinuıe
siz çocuklara bir yurt, bir melce, bir 
yuva yapılması hakkındaki mUtalea. 
lan hakikaten şayanı dikkattir. Hepi
mizin mustarip olduğu bir mevzudur. 
Bu etUd mevzuudur. !Kendilerini tat
min edici bir şekil bulmaya çalıpca
ğım. 

Fikri Mutlu arkadqnnm eergi hak. 
kında gösterdiği pek lUtufkl.r, cemi· 
leki.r sözlere bilhassa teşekkür ede
rim. Biz daha iyisini yapmaya çal11&
cağız. 

Hüsnü Kitapçı arkadaınn, Maarif 
matbaasından kitap ve programlardan 
bahsettiler. Arkadaşlar, burada anla
tamadığımız bir nokta vardır. Pro. 
gramlar esasen tesbit edilmi.§tir, bu 
esasa göre kitaplar yazılmIŞtır. 

Programlar bir sene önce evvell U
nivenite profesörleri tarafmdan ha· 
zırlandı. Sonra en iyi muallimlerimlz. 
den mürekkep bir komisyona havale 
edildi. O komisyon tarafmdan da tet
kik edilerek muvakkaten kabul olun
du. Bu hazırlıkları toplana.c&k olan 
Maarif Şfırası için yapıyoruz. Buıı1an 
mustahzar olarak Şfı.raya. vereceğiz. 

Şfı.ra burada program hazırlamakla, 

tercüme tetkikile vakit geçirmesin, 
hepsini hazır bulsunlar. 

Ortamektep birinci amdlumdan 
bahaettiler, bunların kaclromı.-vaktlle 
hazırlanarak bu sımflar için vaktinde 
açılmıyor, dediler. Arkadaşlar, geçen 
sene ilk mektep beşinci smıflarmd& 

M bin talebe vardı. Bunlardan 25 bf .. 
ninin orta mektebe gelmesi Ilzmıdt. 
Fakat tahminimiz hili.fma az çıknul-
tır. Bunu evvelden kestirmek kabil 
olmıyor ve olamaz. Bu sene smıflaıo .. 
da 58 bin talebe var. Bunun kaçmm 
geleceği malfun olmuyor. 'Açılacak, 

dersane en erken Eylfll ayında tekar. 
rur edecektir. Ondan evvel ne kadro
ları tesbit etmek ve ne çocuklara aç
mak kabil olmıyor. 

Sınıf geçme hususundaki tamfmler
den bahsettiler. Bu, kültür aileli ara
sında, mahremane yazılmıı bir ta· 
mimdi. Fakat maalesef gazeteye inti· 
kal ettiren zevat hakkında tahkikat 
yapılmaktadır. 

yan delikanlılarının şansına ballı• 
• • • 

FRA:SSIZ MUHARRİRLERİNB 
00RET1LECEK ŞEY 

"ULUS" da Toplulğne, ErcUmenC 
Ekremln bir fıkrasını esu tutara~ 
Fransız muharrirlerinden bazılatl"' 

nın TUrklyede birçok şeylerin delif" 
tlğlnl öğrenmemiş olarak hAI& p8'1 

ve çarşaf edebiyatı yapmaların• 
pek haklı surette sinirlendiğini gOI" 
teren bir fıkra yazdı. 

Bence Fransız muharrirleri, e~r 
lA, nerde bulunduklarını bllmeıot' 
lar. Zira, geçenlerde, onların blr ,_, 
zetesinde, "1stanbulda bir ötle .,.,. 
ti" adı altında Şamdan bir manıar' 
gösterildiğini ve bu manzara tçlncS' 
kavuklu, cUbbeU bir takım adaııtl" 
rm sıra sıra dizilmiş olduklannı ,ar 
mUştUm. cSf' 

O cahil muharrirler, Şama ı1 
yorlar da, acaba kendilerini tıı' 
btdda mı sanıyorlar!? ., 

Onların vapur, tren tarlfelerlııl ,._J 
14h etmeli ve coğrafya bUglle •' 
kuvvetlendirmelldtr ... Bir meııal ... .ı 
içinde cereyan eden fçtlmat, tSt;, 
lnkıllplar gibi, alallarmm ][01'7__;, 
kavrıyamayacafı yllksek ırıe~;~ 
sonraya bırakmalı ... 

"bDIET 



Kurt ~tromayer Numarası: 

Dirilen ··z·· I? o u .. 
Oğul, idama mahktlm olunca, katilin ken
disi olmayıp babası olduğuna dair ifşaata 

başlıyor •• 
1917 senesinde Tavnus ormanın

da boşkorucu Birkenaveri öldüren 
ve suçu isbat edilemiuerek beraet 
eden Miyger, 1937 senesinde de or
man av nıiif ettlşi llofmanı öldürü
uor ve oğlu Villıelml, bu ikinci suçu 
ü:erine almajja ikna ediyor. Şimdi 
ilıtiyar }ılfyger serbest, genç Miu
ger mevkuf: 

- Müttelıem: şimdi vol>anın na
•ıl olduğunu iyice anlatım:/ 

Frankfurt am Mayn mahkemesi 
karşısında solğun benizli bir delikan· 
lı, ayakta! Katil suçu işlemekle itti. 
ham edilen genç Miyger, yutkunarak, 
mUtereddit bir tavırla, 16 Nisan 1937 
tarihinde olup bitenleri şöyle anlatı. 

yor: 
- Ben, bu suçu tek başıma işledim. 

Bir karaca peşine düşmüştüm; Palya
ço, yani Hofman - Hofmana Kop
pernde bu ad takılmıştır; bu orman 
muhafaza memurundan bazan bu la
kapla ıbahsedcrler - evet, işte palya· 
ço, benim üzerime sıçradı, saldırdı ve 
"Sen! yakaladım işte sonunda, it!,, di
ye bağırdı. Ben süratle uzaklaşmak is· 
tedim, fakat ayağım taııa takılarak 
sendeledim, yere kapaklanmamak için 
muvazencmi temin yollu kımıldanrr -
kcn, tüf ek kendiliğinden ateş aldı. 

Kurşunun isabet edip etmediğini bil
miyorum. Sonra boğu§tuk ve ben, her. 
halde bıçak sapladım. Saplamış olabi
lirim. Ancak olan biteni bütün tefer
ruatile ve kati olmak üzere hatırlıya
mıyorum. 

Mahkeme reisi. tefcrruaıt araştırı· 
ı.auf.or.~i<Jyle soruyor: 
1ıJ.ı.4 ~u aralık babanız neredeydi? 

Maznun, uzun uzadıya dUşUnüyor, 

hesaplıyor. Mahkeme salonuna ürkek 
Urkek göz gezdiriyor ve tarafta baba
sının ta içe işliycn müthi~ bakışlı göz
lerini görUyorum, sanıyor. Ve sonun· 
da şu cevabı veriyor: 

- Dilmiyorum ... 
Sonra düşüncesini toplamış, teem

mülle biraz daha sarih olarak hatırla. 
mış gibi, ifadesine eu sözleri katıyor: 

- Biz, daha evvel biribirimizden 
ayrılmıştık. Evet, evet; biribirimizden 
ayrılmı§tık o vakit .. Ondan sonra da 
tekrar evde gördük biribirimizi ! 

- Yaa, demek öyle? 
Reis, inanmadığını gösterir bir 

tarz.da başını sallı yarak: 
- Babanız size; diyor; cesedi orta

dan kaldırmak hususunda yardım et
medi mi? MUttehim, düşününüz iyice; 
nasıl oldu? Babanızı çağırmadınız mı? 
O sonradan size yardım etmek ve ö
lUyU bir tarafa götürüp üstUnU çam 
parçalariyle örtmek için yanınıza gel· 
medi mi? 

Maznun, gene uzun uzadıya dilşiln
oeye vanp, sonra hemen hemen ener
jik bir sesle, §U neticede duruyor: 

- Tek ba.9ıma ben!?. Bu işi tek ba· 
eıma ben yaptım; yapan, yalnız be
nim! 

Fakat mahkeme reisi de işin iç yü. 
~il. doşdoğrusunu meydana çıkar -
llıak hususunda enerjik bir şekilde uğ
l"aşıyor. Hazırlık tahkikatı dosyalarını 

Yaprak yaprak evirip çevirerek, bu a
l"ada bazı bazı başını sallıyor. Buna 
Ve bütün gayretlere rağmen, Vilhclm 
ldiyger, hiç bir mantık ve hiç bir de
lille ilzam olunamıyor, üadesi hilafı· 
ll.a her ne ortaya sürülilrse sürülsün, 
o, ne söylediyse onda musır! 

Buna mukabil tahkikatı yapanlar. 
0nun yalan söylemekten cezalandırıl -
?nasını istiycbilirler. Çünkü genç Miy
~?1"· "Hofman benim üzerime atıldı .. 
~1Yor ve bu noktada da ısrar ediyor. 

1tka.t tahkikatı mahallinde yapan aıl · 
Yecıler, maktul av müfettişinin hü
~ vaziyetinde bulunmuş olmasının 
0trıkansızlığından bahsrıdiyorlar. Her 
lt l"tnancı memur, aşağı yukan av eti 
c:~~~çılarma karşı nasıl hareket ede. 
it tını, - hele onlar kendi ihtarına 

Ulak asmazlar la - bilir f arzolunu-

yor ve bu itibarla durup dururken ta
arruz, akla yakın görülmediği gibi, 
bu müdafaa, vaka yerine alt keşif ra
poriyle de merdut ve sümmettedarik 
sayılıyor. Diğer taraftan Hofman, u
mumi harpte ağır surette yaralanmış, 
sakatlanmıştı; dolayısiyle, boğuşma · 
da güçlük çekileceğinden, kendisinin 
bir mücadeleyi mütearrız vaziyetinde 
açmı3 olabileceği de hakikatten uz.ak 
bir iddiadır; keşif raporu ve tahkika
ta göre .. Kaldı ki, mütehassıs ehlivu
kuf, şu neticeye de varıyor: 

"Hofmanm ö!Umü, bıçak darbeleri 
ve boğazı sıkılarak boğulmak suretile 
vukua getirilmiştir!,, 

Vefayata sebebiyet veya tehevvüren 
katil mi? Nefsini müdafaa hali mi? 
Hayır, bu, taamütle cinayettir! Vil· 
helm Miyger, orman koruyucusu av 
miifcttişı Hofmam bu suretle öldür
mekten idama mahküm edildi. 

Babasının işlediği suçu üzerine alan 
delikanlının, celladın baltasiyle başı 
gö,·desinden ayrılacak, yakında!? •. 

Bu aralık başka bir ölü, diriliyor. 
Karda izler tekrar beliriyor. Bu diri
len ölü, Uzingen Başkorucusudur. O 
da şikayetçi yerine geçiyor. Kardaki 
izler, 31 Teşrinievvel 1917 tarihinde· 
ki izler, yeniden görünerek, ceza.sız 
kalan bir suça işaret ediyor. O zaman 
karda ycreden sert basmış ayaktaki 
ayakkabı kimindi? Genç Miygerin a
yakkabısı mı? Hayır, ona ait olamaz
dı; o zaman o, daha ancak 10 y~ın
daydı. Şu halde kime aitti? O vakit 
işlenen cinayetle şimdi 20 sene sonra 
işlenen cinayet arasında bir alaka var 
mı; her hangi bir noktadan bir alaka? 
Her iki ölü de, bir def asında Köppern 
yakınında ve"bir defasında bu yerden 
10 kilometre uzaktaki Uzingen civa. 
rmda tüyler ürpertici korkunç birer 
harekette bulunan ayni katili mi it
ham ediyorlar, ac:ıba? 

Vilhelm Miyger, oğul, hapishaneden 
karısına yazıyor: 

"Eğer 1917 de babamın akıbeti ta
ayyun etseydi, bütün bu şimdi olan 
şeyler ba§ımıza gelmiyecek, bütün 
bunlardan masun kalacaktık.,, 

Oğul, bununla ne demek istiyor7 
Uzingende katledileni mi murat edi
yor bununla? 

Artık oğul hakkında karar verildi; 
oğul idam hükmünü giydi. Fakat şim
di, kendi akıbeti bu suretle taayyun 
edince, genç Miyger, artık yakında. 

başı kesileceğini düşUnünce, babası

nın müthiş bakışlı gözlerinin üzerin· 
de icra ettiği korku tesiri, ansızın zail 
oluyor. Şimdi bu korkunun yerine ka
im olan, başka bir korkudur; dah:ı 

müthiş başka bir korku; ölüm cezası
na çarpılmak kararından gelme kor· 
ku! Ya.5amak arzusu, kendini gösteri. 
yor, kendi varlığını yer yüzünde mu
hafaza etmek arzusu, son demde ken
dini kuvvetle hissettiriyor; bu da şim
di genç Miygerin ruhunda beliren biı· 
iz! 

!dama mahkum! Halbuki babası ev .. 
velce ne demişti. "En fazla 5 sene hap· 
se mahkumiyet! Daha fazlasına çık· 
maz!,, 

(Arkası uar) 

- Ayrılmaya karar verdik. Eşya
larımı benim eve taşıdıkta.~ı acmra a· 
lcfkıamız kc:Jilccek ..• 

( Kısa haberler ) 

•Asma Altında şekerci Avni kaçak zaha
rin satarken cürmü m~hut halinde yaka
lanmıştır. Suclu ıaharini Mahmut, gene 
dükkiınında bulunan çakmakları Hasan 
adlarındaki kacakcılar<lan aldığını söyle
miş, hepsi ;)akalanmıştır. 

• Mütekait, eytam ve ernmllin üç aylık
ları lıaıiramıı ilk Jıarıasında verilecektir. 

• Romen tayyarecilik teşkilAtı reisi 
Prens DiLcsko lıugün şehrimize gelerek 
Ankarara gidecektir. 

• Marangozlar Cemiyeti umumt k!Hibl 
B. Fuat Tezel muamele ,·ergisi kanunu et
rafında teşcbbüsaııa bulunmak üzere yarın 
Ankaraya gidecektir. 

• İnhisarlar umum müdürü Milat Yenel 
Avrupa seyahati etrafındaki raporunu tak
<lim elmck üzere Ankaraya gitmiştir. 

• Kasımpaşa kanalizasyonu birkaç güne 
kadar bitirilerek kanalizasyon şirketi mu
amelesini tasriye edecektir. 

• Taksim kışlasının )'ıktırılarak dniml 
sergi binası yapılması için icap eden ha
zırlıklara başlanmıştır. Daıı istimlôkler 
ynpılılıktnn sonra inşaata ba~lanacaktır. 

• Beş bin liraya yakın lıir para ihtilas 
ettiği suçu ile mnhkcmcyc verilen Pendik 
veznedarı Hasan Hııanın ağır cezada g5-
rülen mulıııkcrncsl bilmiş, beş sene 10 ay 
hapse mahkQm edilmiştir. 

• Şehrimizde kurulan bir imalAlhane 
çok r.nrif düğmeler ynpm:ılia başlamıştır. 

• Görülen lüzum üzerine pamuk ipliği 
stokları artırılnc:ıktır. 

• Yalon kııplırnlarının yaı hazırlıkları 
bitmiş, olcllcr açılmıştır. 

• Taksilerin hlr renkle olması mecburi
yeti kaldırılacaktır. 

VIUlyetlerde : 

• Hendek tütün mfistahsillcri lnhisnr
ların aı ücrelle tütün aldığından şikAyet 
clmekledirler. 

• Hendekle çok sevilen bir kedinin do
~um gecesi komşular ciğer hediyeleri ile 
gelerek snb:ıh:ı kadar eğlence yapmışlar
dır. 

• Erıincanda iki lmduz köpek 16 co
cu~u birden ısınnış, çocuklar Erzuruma 
gönderilmiştir. 

• Kcmalp:ışanın Armutlu nahi:rcslne ~e
ten bir tiyatro hc~·eti aklrisllcrindcn :!\o
clye ornda kalmak istemi~. akrabalarından 
amele Alımcı flc aralarında çıkan bir kav
Jta nclİ<'csinrle ölı'lürülmü~ınr. 

Bir müezzin bir çocuğu 
tasalluttan tevkif e"dildi 
KaragümrUkte oturan ve müezzin

lik yapan Hıfzı adında ibirisi, ayni so
kakta oturan 9 yaşında Mustafa adın. 
da bit" çocuğu kandırarak evine almış 
ve orada kendisine tasallut etmiştir. 

Mustafa çocuğun berbat bir halde 
eve gelmesi ürerine iş anlaşılmış, mü
ezzin yakalanarak, birinci sorgu M
kimliğinde sorgusu yapılmış ve tevkif 
olunmuştur. 

...................................................................... _ .................... _____ ...__., 
H erg ün bir f zkra !. 1 

Hüner nerededir! i 
İskocyalı bir baba çocuğuna boş bir şişe vererek: 
- Git. demiş, bunu bira doldurup getir .. 
- Peki parayı ver. 
- Pnrayı verince herkes getirir. Hüner parasız getirmek. 

i Çocuk boş şişeyi alıp uzun mUddet dolaştıktan sonra. tekrar boş 
: şişe ile gelmiş. Babası: 

1 

•i R • - ira nerede?. 
i - Şişenin içinde bira olunca herkes içer. HUner boş §işeden biraf 
1 icmektir.. 1 
~~----------~--------~------
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Bergama okulunda 
Talebeler sene sonu münasebetile 
çok muvaffakıyetli bir temsil verdi 

f 

Fuar için 
Flllstln ve diğer mem
leketlerden müraca
atlar devam ediyor 

Izmir, (Hususi) - Çekoslovakya 
ve Romanya hükfımetleri, 938 İzmir 
Enternasyonal Fuar komitesine müra
caat ederek, bu yıl Fuara. iştirak ede
ceklerini bildirmi§ler ve pavyon inşa
sı için yer ayrılmasını istemişlerdir. 

Belediye ve Fuar komitesi reisi, Çe
koslovakyanın !mıir konsolosu ile 
görüşerek plan üzerinde birlikte tet· 
kiklerde bulunmu§ Ye istenilen yeri a
yırtmıştır. 

Filistinin birçok şehirlerinden res
mi Ye hususi müesseseler de bu yıl 
Fuara iı:tirak arzusunda olduklarım 
bildirmi§lerdir. Bu arada. Suriyeden 
de mUracaatler vardır. Filistin pana. 
yırı idarecilerinden mühendis B. Yafe 
Izmire gelerek Fuar komitesi ile tema.
sa gcçmi[i ve Filistinden gele<!ek firma 
lara ne gibi kolaylıklar gösterilcbile· 
ceğini, hangi yerlerde pavyon ayrıla
bileceğini tetkike başfamı~tır. 
Şimdıhk dört pavyon ayrılmıştır. 

Yakında buralarda arap tarzı imarl
sinde pavyonlar inşasına başlanacak
tır. 

Mühendis Yafe, bu sene Filistinden 
!zmire pek çok seyyah geleceğini, şim
diden hususi vapurlar temin edildiği
ni söylemiştir. 

Fuar komitesi, Paris beynelmilel 
sergisi tenvirat planını hazırlıyan Ho
landah B. Zili şehrimize davet etmiş; 
beynelmilel şöhrete sahip bulunan bu 
zat lzmire gelerek tetkiklere başla. 
mıştır. 

B. Zili, her tUrlü ziya oyunları için 
Fuar sahasını ve Kültürparkı çok mü
sait bulmuş, plfuımı hazırlamağa baş
lamıştır. Bu mütehassıs, 937 Ncvyork 

Bergama, (KU • 
• UN) - Orta oku
ın senelik milhmere. 

si Halkevinde 600 ki
uilik: kalabalık bir •e
}irci ka?'§ııımda veril
di. "Akın,, piyesi; f:S 
kişilik talebe koroıu, 
ıo kluillk zeybek gru. 
bu ve (Kırmw vahıt
Ier rak.aı) jle hakika
ten pek muva!fakı

yetll olarak temsil e
dilmi§tlr. 

Piyes, bir çok defa. 
lar, bir çok yerlerde 
seyrettiğimizden daha 

mUkemmel y~anıldI. Gerek dekor ve 
kostUmler, gerekse rol alanların vazife
lerini pek iyi başarmalan "Akın da 

" hiç bir kusur hlssettlrmemfıtlr. 
Sahnede Hakan çadırı halılarla b~· 

zenmiş, kıyafetler Aıı.karada Akının ilk 
temsilindeki kıyafetlere tamamen ben
zetilml11ti. 

Iatemihan roUlnU bizzat Uzerlne alan 
okulun tarih öğretmeni Tank Ziya, onu 
bihakkın yaşatmakla cidden muvaffakı
yet göstermi§tlr. Tarikin halinde, un 
bir Hakanın hllkim jeatleri, aeei, ızlırap 
ve elemi, sonra da neticesinden emin 
olunan emirler tamamen belirmiıtL 

Koro, az zamanda muallim Cahidin 
mesaisiyle mUkemmel bir hal aldı,imı 

Bergamnlılara göstermi§ olmakla ben.
ber yavrularımwn sahne hayatmda ne 
dereceye kadar kabiliyet gösterebile
cekleri baknnmdan da bir klymet tqı. 
mışur. Egenin zeybekler yuvasında 

"Zeybek,, oyununu alkıılatmak bir par
ça gUçtUr. 

Buralarda halle güzel ve muvaffak 
oyun görmezse takdir etmekte oldıikça 
mU.Stağni davranır. Fakat bu müsamere 
de çocukların oynadıkları zeybek oyun
ları dakikalarca alkıgla k&T1ılanmı1tır. 

(Kırmızı vah,Uer rakaı) da zeybek 
oyunları kadar muvaUalayetli geçmlı

tlr. 

MUsamerede kaymakam Vasfi Bağa
tur ile Maarif Vek!letinin iki umumi 
mUfettişi hazır bulunmuşlardır. 

Orta mektebin mUdUrU ile muallim 
Tnnk ve arkada§larını tebrik ederiz. 

• Dursada bu seneki ipek mahsulünün 
cok bereketli ve temiz olaca~ı umulmak
tadır. 

• Eskişehlrrlc Mediha isminde bir kadın 
iki boynuzlu ,.e orangolan :rüzlii ölü bir 
çocuk doğurmuştur. 

• \'andn jandarma elbhesl giyerek kıı
can İrfan isminde bir hırsız yakalanmış
tır. 

sergesi için de Amerikaya davet edil
miştir. 

Görüp düşündükçe: 
Bir iç yarası 

YAZAN: S. Gezgin 
Türkiyede 19000 suçludan 8000 bi

ninin adam öldürdükleri için hilkıüm 
giydiklerini, gazetelerde gördüm. 

Bu korkuns; başlık, bana altındaki 

yazı kalabalığını da okuttu. Anladım, 

ki bu mesele, Büyük Millet Meclisinde 
konuşulmuş, içine yalan katılmasına, 
sayım yanlışlıklarına uğramasına ihti
mal olmayan bir gerçekten doğmuştur. 

On dokuz bin mahkumdan sekiz bi
ninin katil oluşu karşısında, yalnız üzül 
mek, dizlerimizi döverek "Vah! Vahi,, 
demek yetmez. Bu kanlı ellerin arkasın 
da derin lbir cemiyet yarasının &ızısıru 
duymalıyız. 

Daha dün, Edirnekapı surlarının dı:. 

şrnda mini mini bir çocuğun arkadaşını 
öldüıidüğünü işittik. Müstantiklikteki 
sözlerine dikkat ettiyseniz, cinayetin 
nasıl incir çekirdeğini doldurmaz bir 
sebeple işlendiğini öğrenmişsinizdir. 

O yl)Jta bir çocuğa bıçak taşıtan kö
tü heves, nerede filizlendi? Hangi gö
renek, o ince çocuk pannaklanru, kanlı 
bir bıçağın sapına yapıştırdı? Memle
kette hala silahla oynamak, bıçak taşı
mak modası var. 

Cinayetlere ilk imkan sahasını hazır
layan itte bu .il1Jı tquna belbıc:lır. e-

birde, tuh haıstası bir takım manyak· 
lardan başka, hiç &imse, böyle bir ha
mallığa katlanmaz. Çünkü sebep yok
tur, Şu halde niçin 6Ik sık araıtırma· 
lar, yokla:nalar yaıpılmıyor? Niçin bu 
yasağa ka111 duranlar, kanunun demir 
§amarile uslandmlmıyor l 

Bu cinayetlerin gösterdiği ikinci bir 
nokta da, irade frenlerinin bozukluğu
dur. Sinirlerinin kölesi olarak her kı
zışta belind~ki bıçağa sarılan adam, di
siplinden mahrum bir teı.ıbiye eksikliği
ni de ortaya kor. 

Mekteplerimizin nizamnamelerlni bu 
bakımdan tetkik etmek faydasız bir uğ
raşma sayılamaz. Smıf ta sert ~ir disip
linle yetişen çocuklar, büyüdükçe ken· 
di kendilerine hakim olmanın sırnnı da 
öğrenirler. Bu hakimiyet, çok geçmeden 
bir hayat üstUnlüğü ve ruh zevki hali· 
ni alır. Disiplinin ıuursuz cinsine ta
raftarlık ediyorum, sanılmasın. Hayır 

öylesini istemiyorum. Fakat her göv
deye uğlam bir irade freninin mutlaka 
lilzumlu bulunduğuna kaniim. 

Cinayetler, katiller davanm sonuduı:
Başmı mektepte, evde, aile terbiynin• 
de, görenekler isinde arama1ıps. 



8-KURUN 27 M A Y 1 S 1938 

Japon kabinesinde 
mühim tadilat yapıldı 

Mil!i. ~üd~faa. ingilterenin Türk 
Vekıhnın sozlerı dostluğuna 

(t11t t.arafJ 1 hıclde) 

Dahiliye kadro
sunda değişiklik 

Ankara 26 (Telefonla) - Dahiliye 
VekAleU kadrolarmda. bazı değiıildik 
yapılmunıa dair layiha encUmenler
den geçerek Meclis ruzna.mesine alnı.. 
dı. 

Hankov üzerine 
harekat yapılmasına karar verdi 

Tokyo, 26 (A.A.) - Bu akşam Hallhazırda. beş mUhlm nezaret lH&l 
kabinede mUhim tadlllı.t yapılmış ol- etmektedirler ki, 9unla.rdır: 

Yeni kabine 

duğu haber verilmiştir. Hariciye Na-- Hariciye, dahiliye, harbiye, bahrl· 
zırı B. Hlrota'nın yerine General U- ye ve terbiye .• 
gaki getirilmiş ve mllll terbiye na- Cindeki idarenin tenslklne mnte
zırlığıoa General Uraki tayin edll- alllk olan noktal nazar lbtllUlarının 
mlşUr. lmpcrator, n. Hlrota lstlfa Japon kabinesindeki bu buhrana se
ettlği zaman General Ugaki'yi Baş- bebiyet vermiş olduğu zannedllmek
vekAlete getirmek isUyordu. Fakat tedir. 
•rdu, mumaileyhin ordudaki genç Tokyo, 26 (A.A.) - Kabinede ya
zabltlerln siyasi tahrikAtını şiddetle pılan değlştkllkler bUkumete blr 
tenkil etmesinden korktuğundan bir harp kabinesi mahiyetini vermekte
takım ıurazlarda bulunmuştur. dlr. Kablne Hankov Ozerlne harekA· 

Ordu ve donanma mUmessHleri. ta girişilmesine karar vermt~tlr. 

Alın 
' . 

ayyarelerı 
e a Çe 

hudu u da uçnıuşlar 
Prag, 26 (A.A.) - Neşredlten res

m! bir tebliğde son 5 gün içinde 17 
Alman tayyaresinin Çek toprakları ü
zerinde ve 16 tayyarenin de hudut bo
yunca uçtuğu teyit olunmaktadır. 

Londra, 26 (A.A.) - Çekoslovak
yanın Londrn. orta elçisi Masarlk'in 
Prnga. tayyare ile gitmig olmasına 

Londrada hususi bir ehemmlyet ve
rilmektedir. 

Prag, 26 (A.A.) - HUkftmet par-

tisi olan Cumhuriyet zUrra partisi re
isi Beran söylediği bir nutukta. demi§
tir ki: 
Şimdi yaşamakta oldu~uz anlar. 

dan daha vahim anlar yaşamağa hazır 
bulunmamız l!zımdır. Bugün bir as. 
kert ihtilafın çıkacağını zannetmiyo
rum. Fakat Cumhuriyete karşı yapı
lacak her hangi bir teşebbUsU akim 
bırakmak için tedbirli davranmamız 

icabeder. 

Umum Müdürlüğü Vakıflar 
bü çesi ec1ise verildi 

Ankara, 26 (Telefonla) - Vakıf
lar umum müdürlüğü 939 büt • 
çesi meclis ruznamesine alındı. Bu büt
çenin encümende Dldığı son §ekle göre, 
masraf kısmı 2,915,495, vaddat kısmı 
2,915,585 liradır. Kıdem ve hizmetleri
ne mukabil aldıktan Ucretler kifayetsiz 
görülenlere yeni bütçede zam temin 
edilmiş, Gureba hastahanesinde haeta
lara daha itin· ı bir tarzda bakılmasını 
temin maksadile kadroya kırk beş lira 
ücretli dört hastabakıcı hem§ire tah-

sisatı ilavelenmi~, ba~tabip tahsisatına 
ayda 25 lira zam yap:lmı~tır. Bundan 
başka bütçeye vakıfların gayesi içtimai 
muavenet olduğu cihetle çocul: esirge
me kurumunıda baktmlaı:ak kfü;ilkler 
masraf kar§ıhğı olarak iki bin lira İz
mir fuarında o;ıtacak vakıflar paviyo
nu masrafı için yirmi bin Eylipte ve 
Topkapı civarında yeniden yapılacak 
iki imaret için on bin lira tahsisat kon
muştur. 

e 
Antakya 25 (A.A.) - Anndolu ajan 

ıımın hususi muhabiri bildiriyor: 
Reyhaniyenin Ayrancı §arkı köylin

oe milliyetperver Araplardan birinin 
esrıırengiz bir surette öldürülmesi ve 
diğer birinin de ağır surette yaralana
rak hastahanede ölmesi bahLt:ıe edile
rek bu sabah bizzat Garo Reyhaniye 
Halkevini basmış, usbeciler jandarma 
ve asker himayesinde Türk evlerine 
girmiş ve Türkler tevkif edilmiş, tlövül 
müş ve yaralanmı§tır. Bunlardan biri· 
nin yarası ağırdır. 

Halkevi basılırken kapısı kınlmtf ve 
.zabıt tutulması gibi kanuni merasime 
lüzum görülmemiştir. 

ölen iki arap için Suriye bayrağı ör
tülü cenaze merasimi yapılmı§tır. Hzıl
bukl geçenlerde oldürülen Çakallı muh
tan daha nafiz bir Türk mllliyetperveri 
olduğu halde galeyana sebep olma· 
mak için Türkler mutantan merasim 
yapılmasındtl!l içtinap etmiı;;ler ve za
vallı büyük Türkiln cesedi bir hayvan 
gibi örtüldükten sonra maznun olarak 
da yine birkaç Türk tevpf edilmişti. 

Antakyadn Reyhaniy~e Türk çar
ıısı usbecilerin, jandarmanın ve aske
rin tethi§ hnt'eketleri yilzUnden kapalı 
bulunmaktadır. Türkler tamamen yu
va1anna çekilmiıJer, müdafaasız kapı
Jann arkasında geceyi na&ıl geçirecek
lerini düşünmekle meşgulqürler. 

TilrkUn ve Türk listesine yazylmak 
lstiyenlerin iştiraki bu suretle fiilen 
menedilmiş olmasına rağmen tescil mu
amelesine devam edilmektedir. Artık 

dUn,-anın bUtUn hilsnüniyetlerin, bita
nf denilen komisyon azalarının bu is
me Uyik olduklannı tuavvura imkan 
brnkmamılctıdır. Veyahut bu adamlar 
ltulaklıırının dibinde patlayan kur~un 

seslerini dahi Cluymayacak kadar aa
lırclır. Bir zamanlar Makedonyada 

olup bitenler §imdi Ha.tayda tekrar 
ediliyor. 

Fakat bir taraftan Garo, diğer taraf
tan komlıyon rei•i her lşin yolunda git
tiği hakkında beyanatta bulunuyor. 

ölen bir Arabr kimin öldilrdilğil ta
mamen meçhul olmakla beraber bunla· 
nn sen mebus olacaksın, ben mebus 
olacağım diye bi~birlerini öldUrdlikleri 
muhakkaktır. Onunla beraber delege 
Garo birkaç Türkü maznun olarak tev
kif ettimıi§tir. 

Antakya 25 (A.A.) - Anadolu ajan 
sının husust muhabiri bildiriyor: 

Dörtayaktaki Eti Tıirkleri komisyo
na milracaat ederek TUrk yazılmak is
tediklerini fak at tazyik edildiklerini 
bildirmi§ler ve reylerini serbest verebil
mek için kendilerinin Tilrk mıntakasın
dakl Şeyh Mehmet camii bürosuna kay
dedllmelerini istemişlerdir. 

Dev:et Şurası 
(Vat tarafı 1 incide) 

Devlet Şitrasında mesele tetkik edil
miş ve Şflra umuml heyeti vazifeyi 
suiistimal maddesinden Vali ve Be
lediye Reisi Muhiddin UstUndağın 
lUıumu muhakemesine karnr ver
miştir 

Bu kararın verilmesine A.mll olan 
kannat. nert mezarlık yerinin alış fi
yatının ta.ylnlnde görUlen yolsuzluk 
ve bedelin yükselt tutulmasında bir 
vatandaşın himayesi lle yilksek ka
zancını temin için dostane ınllnase
betln bu işte rot oynamıf olmasıdır. 
Ara7.l Eşref isimli birinden Te dönn
mn seksen liradan alınmıştır. Eşre
fin bu yeri kısn bfr mUddet eVTel o
tuz lira.dan satın aldığı tesblt edil· 
mı,ur. 

tar. Sonra devlet ı.damlan maruf ılya
at phıiyetler her yerde ıulhperverane 

nutuklar aCSyleniyor. Amma bir taraf· 
tan da alllhlanaıa ,...nıına çdamt olan 
milletler birbirlerine ceçmek için olanca 
kuvvetlerile çalışıyorlar, uğnııııyorlar. 
Bu haller, sulhun tehlikede olduğunu 
gösteren allmetlerdir. Biitün dilnya 
yı ate§e verecek ve blze de sirayet ede· 
bUecek olan bir harbin zuhur etmiye
ceğini hiç kimse iddia edemez. Ve bu
nun ne kadar yakın veya uzak olduğu 
da tahmin olunmaz. Böyle etunce her 
an her ihtimale kar§! ordum:.ızu hazır 
bulundur~ mecburiyetinde olduğu· 
ğumuzu söyle.meye hacet yoktur. 

Arkadaşlar, kabul buyurduğunuz ka
nunlarla, verdiğiniz isabetli kararlarh:ı 
ordumuzu en son sistem harp vasıtala
rile techiz ederek milletimizin yüksek 
menfaatlerini layıkile koruyacak bir ha· 
le koymuş bulunuyoruz. • Bravo sesleri 
tiddetli alıtıılar. Bu aayede bugün ci
han hudiaelerini sükilnetle takip etmek
te ve aleyhimfae vukubulabilecek ber 
hangi bir teşebbüs ve hareketi şiddet 
ve emniyetle karıılamaya Amade bulun
uıaktayız ... Bravo sesleri • ve §iddetli 
ve sürekli alkışlar. 

Kuvvetimizin en büyüğü ~üyük Şe
fünlzin yüksek kudreti ve her hususta 
yüksek kabiliyetini ıöıtermiş olan mil· 
letimizin fedaklrlığıdır • bravo ıesleri 
alkışlar • madı-dt ve manev1 kuvvetleri 
böyle iftihara değer bir derecede alan 
ordumuz AtatürkUn yüksek sevk ve 
idare ve kumandaıı altında ne kadar 
büyük işler başarabileceğini takdirinize 
bırakır, bUtçenin kabulünü rica ederim. 

- Bravo sesleri giddetli elkt§lar.· 

Bu beyanatı takiben Milli Müdafaa 
Vek!leti kara, deniz, bava bütçelerile 
askeri fabrikalar ve harita umum mU· 
dürlUğU bütçeleri kabul edltmittlr. 

Biltçelerin kabulünU takiben eı§ağt • 
daki iki takrir ittifakla ve &Urekli alkı~ 
tarla tasvip clunmuştur: 

Millt Mildafaa Vekilimlziıı bütUn 
milletin emniyet ve itimadını teyid eder 
beyanatı, münasebetile, cumhuriyetimi
zin kıymetli ve kudretli ordusuna yük
sek meclisin selam ve sevgisinin iblağını 
rica ederiz, 

Şükrü Koçak GI. KAzım 
Sevüktekin 

Milli müdc:ıfaa Veldletimizin bütçesi 
müzakere ve tasvip olunurken B. M. 
Meclisinin ordumuza olan sevgi ve hür

metinin Vekalet vasıtasile ot1dumuza 
ulaıtmlmaıını yüksek tasvibe sunanz. 

Antalya Erzurum 
Raıih Kaplan Am Ak:rürek 

General Mariç 
Dost Yugoslavyanın kıymetli Har

biye ve Bahriye Nazın General Ma.· 
riç, dün eabah "Kocatepe,, torpito 
muhribi ile Gölcükten fehrlmiı.e gel· 
mi§tlr. 

Sayın misafirimiz, torpidoya yana
§a.n hususi bir motorla. beraberinde 
Genelkurmay asbaşkanı General A
sım Gündilz, Donanma kumandanı A • 
mira! ŞUkUr Okan, mihmandar heye
ti başkanı General Remzi, olduğu hal
de, Tophane rıhtımına gelmiş ve ora
da, İstanbul Vali ve Belediye reisi 
Muhittin Üstündağ, Emniyet Dlrektö. 
rl1 Salih Kılıç, İstanbul kumandanı 
General Hallı, Merkez kumandanı Ge
neral İhean Yugoslav konsolosluğu 
erklru bir askeri milhw.e ve bando 
muzıka tarafından karşılanmıştır. 

General Marlç, kendisini ka.rşılıyan. 
larla görüştükten sonra askeri tef tig 
etmiş, ve tUrkçe olarak "Merhaba., 
demiş ve hep bir ağızdan "Sağol,, ~ 
va.hını almıştır. 

Tophane nhtmımı sayın misafiri
mizi görmeğe gelen kesi! bir halk ta· 
bakası do!durmuştu. General Mariç 
kendisi için huırlanan otomobile nl· 
kışlar arasında binmiştir. 

Perapalas otelinde misafir edllen 
sayın misafirimiz, bir müddet istira
hat ettikten sonra, öğle yemeğini ora
da yemiş, öğleden sonra saat 3 te mih. 
mandarlan ref akatlnde olarak Dol
mabahçe sarayını, Topkapı müzesini, 
.A.lıkerl ınUreyi gezmi~lerdir ... 

General Mariç akşam üzeri şehri

mizdeki Yugoslav koruıoloshanesini 

ziyaret etmiı ve §erefine bir ziya!et 

verdiği kıymet 
J U at taraftı 1. tncide) 

Türkl7e ile İngiltere arasmdald mü· 
nasebetlere dair 7azdıklan bu 7azı· 
lan okumalıfdı. hmet lnöntl .Lo
zanda Ttlrk17enJn lstlklAl davasını 

mlldafaa ederken söyledJif sözleri 
do bir kere hatırlamalı Jdl. 

Malfınıdur ki Lord KUrzon o va
kit Ttlrk be7etiıı1:o pek çok lstekle
rlnt kabul edi7ordu. Fakat istlklAl 
talebini doğru bulma.yordu. Nihayet 
Tnrklyentn malt. adil ve tdJırt 8aha
larda tam 1stlk1Al1 kabul edilmedik
çe sulhun aktlne lmkAn bulunmadı· 
~ anlaşıldı. Ancak ondan sonrn Lo
zan mnahcd~~tne fstiklAl kelimesi. 
manıısmm bUtttn şuıntlll ile kayde- • 
dildi. 

Bununla beraber İngiliz delegas· 
7onu reiai İsmet lnönü7e tö1le do· 
mlftj: 

- lstlklAJ fstlyorsunuz ve lsrar e
diyorsunuz. İstedJğlnJ.z1 bugün verl-
7oruz. Faknt bir de rnrmı düşünmek 
lAzmıdır. Memleketiniz UZ1lJl harp
lerden harap olmuştur; Sulhtan son
ra pnraya lbtlyacmız olacak. (Ceke· 
tinin iç cebini gi>stcrerek) Slztn muh
taç olduğunuz bu para Amerika ile 
İngiltereden başka bJç bir memle
kette 7oktur. Amerika TUrldyo70 
para vermez. f ngtltcroye, yanı bana 
geleccksinfz. O 'Vakit para.71 ancak 
bir şartla 'Vereceğim. Şimdi sulh mu
ahedesine yazılan bu malt 'Ve adlf ts
tlklAI Jl:fbl kelimelerin çıkanlması 

~t"ffyıe ... " 
t~o Lord Ktirwn İngiltero devleti 

n<lma olarak Tilrk:17e ilo sulh mua
hooestn.1 böyle bir flklr ve kanaat ile 
tmznlamtştı. 

O gündenbcrl on beş yıl gcçtl. Lord 
Ktlrzonun talımin ettiği gibi Türkler 
pıu-a almak için lngilteroye müra
caat etmc<u. Dununla beraber cwn
hurlyet bUkfımeti on beş yıldımbcri 
memleket.in imarı lle meşguldür. BU
ttln yapılan işler hop devlet Taridatı 
lle yapılıror. Fada olarak gene bu 
geçen zaman ~rfm<la imparatorluk 
devrine ait dtlyunnumum.iye hosap
Jnrı hile hl"men hemen tamamJyle 
tasfiye c<lllmtş gibidir. 

Bu defa lngllizlerden alman on 
altı milyon lstcrlinltk krediye gelin· 
ce, bu bir istikraz muamelesi değil· 
dlr. HükO.mettn be' senelik yeni bir 
imar ve sanaytle~e plAm var. Yapı· 
lacak fahrlknlarımrz. Umanlanmrz. 
diğer tttrltt imar müesseselerimiz 
l'ttr. Bunlar için hariçten gctlrcccğl
mtz bir k•~mı tesisatı, makineleri ve 
snlrcyf veresiye olarak tn~ltercden 
gctlrcooğtz. Sonra nakit olarak para 
vermJyccc?;lz. Momlekettmfzde Is· 
tthsnl edilen mallar ne. bilhas~ıı bn
Jrır, ln"om !Zihi mn~enler ne ödeyccc
ıtfz. Dnnıfo.n bn~ka bu tcdlyelerlmfzl 
d" uzun '\"ndclf taksitlere npnlrak 
yanncnlbz • 

Bu şartlar ile yapılan mali mua· 
mele ile lngiliero Tilrk11010 karşı is· 
tlkraz ,eklindo bir ~olaylıktan çok 
ileri bir yardan yapıyor demek· 
tir. Fazla olarak dltnyanm hiç bir ttl• 
rafında sllAh f!atm almak için buıJUn 
para vermek Met değil iken, lngl
lb:ler htlldhnot hesabma açtddan on 
altı mll7on lstcrUnUk krcdlntn btr 
klmnmı s11Ah1anmııı:ta sarledtte~
mlrl de kabul etmiştir. Bu ise Lord 
J{fl1"ZOn ,;amanm~n. Ttirkt:veye tAttk-
1A1 vertlme!!int el~ bulmayan tn
r'ilt"r~nln on h<'Ş sene sonl'a trahm

da bn fstfkl/\11 mMafan. t~ln Tül'kt• 
ycyo h"l' Tft.Sıtn. tl" rnrdıtn etmekten 
bac;lcn hfr ı:;cy cl<'!!il<llr. 

AC'aha tn<rt1tero cfovl<-tt nMn TUr
ldV<'\'C lstlklAlfnt ml'fl.:\fAA etmek f
dn bu ef'lldl<le bir yardım :rnnma~a 

veri.lmi~ir. 
Bugün mihmandarlan refakatinde 

olarak Harp Akademisini, sonra Atış 
mektebini ge7.ecek ve atış tecrUbele
rinde bulunacaktır. 

Muhterem misafirimiz General lia
tiç: bu akşam konvansiyonel , trenile j 
memleketine avdet ede<:ektlr. 

LAyiha esaalarma göre valilerin ter
fi imkAnlarını temin etmek mak.sadi
dile birinci, ikinci, üçüncü derece va
liler sayısı arttırılmakta, işi çok olan 
iki viUiyette vnll muavinliği ihdas e
dilmekte, mektupçu maaşları krrk li
nadaıı başlattırılmak:ta, İstanbul ve 
Ankara. mektupçularmm maaştan 

yetmiş liraya yükseltilmekte, nUfus 
mUdUrlcri mal!.§ları yirmi beş liradan 
be.şlatt.ırılma.kta., idnre heyeti ~an· 
nm dereoe ve maa§lan arttırılmakta· 
dtr. 

Uyihaya bağlı cetvelde birinci m
n.ıf va U adedi sekiz, ikinci sınıf vali 
on, UçUncU sınıf vali yirmi lbe~, dör. 
dUncü sınıf vali on sekiz olarak tesbit 
edilm~tır. 

Birinci smıf idare heyeti ualan al. 
tı adet olarak tcsbit edilnıi§, bunlar 
için doksan lira asır maaş konm~tur. 
Yedi adet ikinci sekiz adet. üçüncü 
sm.rf f dare heyeti azası için de seksen • 
ve yetmiş lira maaş tesbit e<lilmlştir. 

15 adet ikinci sınıf mektupçular ı .. 
çin 55 lira. 18 adet üçüncü smıf için 
45 lira, 27 adet dördüncü sınıf için 40 
lira, iki adet birinci sınıf nüfus mü
dürii için 55 lira., dört adet ikinci sı
n.ıf nüfua mildüril için 45 lira, :yodi a
det üçüncü sınıf nüfus mUdürU için 
40 lira, yedi adet dördüncü snııf için 
35 lira, 42 adet beşinci sınıf için 80 
lira asıı maaa tesbit edilıni§tir, 

KAzım Özalp gellyQr 
Ankara 26 (Telefonla) - Müdafaa 

Vekili Kazmı Öznlp bu sabah lzmirdcn 
geldi. Biltçeslni mctlistc mildafaa et
tikten sonra akşam ekspresle lstanbula 
hareket etti. Misafiri general Mariçc 
mülaki olacaktır, 

karar vermiştir? Çi1nkt1 on beş sene
lik bır tecrübeden sonra Tiir~iycfilii h 

lstikl411n1 sııdeco Yakın Şa.rıtta rt 

hun muhnfıızası yolunda kullanaca
ğına kanaat getJrmlştlr. 

Bu itlbal'la lnglltercnln Xllrklfe 
hesabına on altı milyon lstcrlinllk 
bir kredi açmnsı cumhuriyet hlUd'ı
mctlnin beynelmilel sulh sl~·nsctJno 
karşı verilmiş bir mUkAtat olıırnk 

tclAkkt odllcblllr. 
Şunu da ilAvo edelim ki CelAJ Da

)'ar kablneshıin takdir ve tcbrlko şa
yan bir muvaffakırct lle başardığı 
bu kredJ kombinezonu mlW lstth· 
sal baknnmdan da ayrı bir tayda da.
ha temin edecektir. Zira lngiltore
<len kredi ile alınacak foyler döviz 
ne dcğll, mal fle ödeneceğine göre 
bu on altı mll1on lsterllnllk alış ve• 
riş vesilesiyle İngiltere pazan bun• 
dan sonra TUrklyo ihracat mnllan I• 
çin 11ağlam bir müşteri olacaktır; ay· 
nt zamanda Türk • lngtUz Urt.1sadl 
münMcbetlorlnJn bu tarzda genişle• 
mest tk:i memleket arasındaki dOBt
lnk bağlnrmm da kuvvetlcnmestno 
hizmet odccektJr. 

Fikrlmtzce Tilrldyeyc <lostluk te
minatı veren herhangi blr <levlet.fıı 
bJsslratındald aamJmiyctt anlanııı1' 
tçtn btr tek mt1an -vardır. Bn da 
Türkiyenln knnctlenmeslni Te bet• 
nelmllol ha7ata hatı:n sayıln- bit 
devlet olarak tanınmasını, o devle
tin gcıı:ektcn istemestdJr. tşte, ln• 
gllfzler eon haroketlerl7le Tttrkif«'-
7e karşı d08tlnklarmın ve ıttnıatlJY 
rmm maddi bir dolillni gösternılş o
luyorlar. Dostlukta samtmJyete )tılf" 
ŞI arnt derecede samhniyet tse 'filt1' 
mllletlnln karakteri icabıdır. on11tı 
f<,in lngf llzlertn Türklere karşı ~~ 
tercllk1eri iyi duygu eserleri 'l'6r

1 );il -milletinin kalbinde karşılıksız 
nuyacaktır. 

ASIM US ,.. ---------------~ Alemdar Sineması 
H eı-gün iki Film 

1 - Saratoga lJll 
2 - Lorcn-Hardi HindfstıtJ1 

(Tilrkço Sözlü) f""""1"1 



Avcılara Müjde: 
i 

ı - ldarewiztn l'qababçe fabrikasında f&rtname ve proJeal mucibin
ce 7aptırılacak klrgır Te betonarme lltınat duTarJart7l• fllttra dalreıl 
IQf&atı 8 - V - 938 tartblnde ihale edllecettnden )'enlden kapalı zarf uıull
le eluılltme7e konmuttur. 

Barut Fiatları Ucuzladı 
il - Keşif bedeli 16730 lira 37 kurut ve munktat teminatı UH.78 

Uradır. 
ili - Bkılltmı 80 .. V. 938 tartblne rastlayan paıartest ctınO 1a&t 15 

de Kabataşta levazım ve mUbayaat ıubeetndekl alım komtıyonunda yapıla
caktır. 

1 Haziran 1938 tarihinden ibDuen tatbilC edilmek üzere Kara-~v Barufu ~lif 
fiyatlannda apiıda yazılı tenzilat yapılmqbr. 

Kara Av Barutlan lnhiaar bayileri tarafından memleketin her tarafında &f&iı· 
daki fiyatlarda aablacalctır: 

IV - Şartname Ye projeler U kurut bedel mukabUlnde lnblıarlar le
\'azım 1'8 mUbayaat şubeılyle Ankara ve lzmlr BaşmlldUrlUklerlnden alrna
bWr. 

V - Eksiltmeye fftlrat etınek fıteyenlerln fenni evrak Ye vesalkinl 
İnhisarlar İnşaat eubeılne lbraz ederek aynca veatka almaları llzımdır. 

Birinci nevi 
Av Barutu 500 

• • 
I hinci neoi 

• . 250 
Gramlıli kutu 

• • • • 
içintle •• , 

E•ki liyat · tt'.eni liyat 
Kuruı . Kuraı 

115 110 
60 

1 

55 
VI - Mnhnrın teklif mektubunu kanuni vesaik ile lntaat eubeslnden 

alınacak eb1lyet vesikası ve % 7,6 muvakkat gllvenme paraaı veya mek· 
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarını eksiltme g1lnD en g~ saat U de 
kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu ba~kanltğına makbuz mukabl
Unde verilmiş olması lA.zımdır. (2714) 

Av Barutu 500 GramlılC Jmtu içinde .... 95 90 

I - lzmirde şartname ve projesi mucibince yaptırılacak tUtün bakım 
ve işleme evinin temel kazıkları lşl 11 - iV - 938 tarihinde ihale edileme
dltlnden yeniden kapalı zarf usullyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 87265 lira 60 kuruş ve muvakkat teminatı 5613.27 
llradır. 

III - Eksiltme 20 - VI - 938 tarihine rastlayan pazartesi günU saat 16 
de Kabataşta Levazım ve MUbayaat şubesindeki Alım Komisyonunda ya
l>ılacaktır. Kapalı zarflar ayni gQnde en geç saat U de kadar adı gecen 
komisyon başkanlığına makbuz mukablllnde verilecektir. 

IV - Şartname ve projeler 4.36 lira bedel mukablllnde lnhlsarlar Le
l'azrm n Mllbayaat şubesiyle Ankara ve lzmlr DqmlldUrlUklerlnden alı

nablllr. 
V - Fenni şartnamesinde izah edilen eeaelar dairesinde yapılacak 

olan temel kazıklan işi Frankl, Rodlç, Stern, Slmples, Brecbtı, Abolo
l'enz, Miharlls, Mast vesalr firmaların usul ve sistemlerine veya bunlara 
bıQmasll sistemlere göre yapılacaktır. Eksiltmeye iştirak etmek isteyen 
firmaların fenni tekltflerlnl münakasa g1ln0nden 10 gUn evveline kadar 
letıdk edilmek Uzere tnhlsarlar Tnuın tflerl MlldUrlUlUne vermeleri IA
zımdır. 

vı - tsteklllerln bir mimar Teya mühendis olmaları veyahut bir mu
hendls veya mtmarl lnşaatm bttamına kadar daimi olarak it başında bu
lunduracağına. da!r aralarında teati edilmiş noterllk~e tudiklt bir teah
hnt kAğıdr ile Nafıa Veklletlnden ahnmtş bu gibi işleri yaptı'klannı göste
tfr mntcabhltllk vesikasını eksiltme gUnllnden en geç Uç gUn evveıtne ka
tlar tnhlsarlar Umum Mndnrlllğll tnşa at şubesine lbrnz ederek ayrıca vesi
ka almaları lAzımdır. 

VII - MUhUrltl teklif mektubunu, kanuni vesaik ile YI ıner madde
de yazrh eblltmeye lttlrak veltluunnr ve muvakkat teminat paraH veya 
tnettubunu thtlva e4ecet olan tapalı zarflar yukarda yazıldığı nzere ek
sııtme .gOnO en geo ıaat U .. kadar yukarda adı geçen Alım Komisyonu 
l3qkanlrlrna matbus nuakabllba4• l'erllmlt olması lAzımdır. (2578) 

I - 11 - JV - tll tarihinde eblltmesl tehir edilmiş olan şartname ve 
l>roJesl mucibince bmlrde 7aptınlacak tlltlln bakım ve işleme evl inşaatı 
~entden kapalı zart uaullyle eulltmeye konmuştur. 

• • 250 • • 
100 . • . • 

İstanbul Asliye U~Uncü Hukuk Mah· 
kem esinden: 

Galatada Yüksek kaldırımda 68 No 
da David Kibar tarafmdan kamı Ga
latada Salı puan Tatar bey 
sokağında Petragl han 8 No da 
David Badiı kın Sarina Ba
dis aleyhine mahkemenin 938/415 
No. lu doıyuUe haysiyetab bayata mülo
tenidcn açılan bote"ma davaamda mild.
deaaleyhanm lkameqlhmı terk eyle • 
diği ve yeniainin tebllpta mtıuit olma
dığı anlqddıiından H.U.M.K.nun 141 
ve 142 inci maddeleri mucibince illnen 
tebligat icraıma karar verilerek tahki
kat günil olarak 30,6,938 Perıembe 1&· 

at 10 tayin edllmifdir. Yevm ve aaatı 

mezkftrda m-1lakemede bl.uat nya bil· 
vekile buır bulunmuı akli takdirde 
hakkında gryab karan ittibu olunaca
ğı ilanen teblll olunur. 

'(25669) 

ZAYi 
Kadıkar MaJmQdllrlllJOnden 1133/uot 

Ta. ve No. ile oldıftım maaş cOıdanımı za
yi ettim. Yenisini alaca~ımd:ın hükmQ 
yolctur. - Jlahlllin ômer. '(254175) 

Wltili w 
l>r. lrfau Kayar 
Röntken Mütehamaı 

HeqQn aileden IODJ'a .. ı 3 ten 7 
ye kadar Belediye. Binbirdirek Nuri· 
oonker eokakta Aslaner apartımaD 

No. 8-10 
.. ı.nıuıa ı ' ' u:ı waacıa 

Z AY 1 

Saat 
18.30 
19 
lO 

11;20 
ıe.so 
8.30 

• 

.. 
• .. 
• 

• • r: • . . 
• : 

KALKACAK VAPURLAR 

Vapunın adı 
Trak 
Seyyar 
Sadıkzade 

Gllllll 1101 
lludanra 
Karablıa 

Jlenia 

GELECEK Y APUJ\LAI\ 

Trat Jladaara 
Tana: bmit 
Bursa Bandırma 
Seyyar, Jtarablp 

ERTUGRUL SADl 
TEK TiYATROSU 

(Bu ıece>, 
TEKtllDAG HALlt 

Sinemasında 

ŞEHZADEBAŞI 

< Tııraa Tl11alroıa } 
llnlk San'atUn Natll 

ft arkadqlan 
Miçe Pencef nrreteal 
PENDiK DONOSO 
Komedi 3 perde" 

DANS. SOLO, DUET 
Localar 100, Her rer 
20, Paradi 1G kuruş.. 

HALK 02EBE'l'l 
(Da aklQI)' 

ranpltı Kurtulut•da: 
PERDE ARKASI 

Pazartesi 
Kadık&r - Sllrenada 

Z AY l 

150 '45 , 
22.50 '18 

BORSA 
ı•--- Ank•ra28·5-938 ---• 

Rlulannda 71ldıı işareti olanlar ttıe
serfnde muamele 116renlerdir. Rİkam. 
lar uat 12 de kapan" satıı flraUandar. 

----ÇEKLER 
• Parla 28672!5 • Madrld 181115 
• Ne•J'Ort O 780180 • Bertin ı 97 
• Mlllno 115 Ol • Vaf1C)ft 4 2125 
• BrQhel 4 6938 • BudapqteS A9M 
' Atına 87406 • Bilkrq 106151715 
• Cenn,.. 8 4.7 • Be1'cnd 8' 8t80 

• Sor,. 6405'8 • Yokohamı 2 7415-~ 
• Amsterdan 1 '346 • Stokholm 81030 
• Pr.1 22 87 • Londra 626 21 

Viyana • MoskoYe 28 8H 
18tlkr•zl•r 

• 1933 T. Bor 1 ıs 90 ı · ErR&ftl lıtlk. fil 
" " " IJ S. Erzurum 
.. " .. 111 S. Erzurum 97 
Efektifler verilmemiştir. 

Zahire Borsası 
ae-a .. aaa 

Buitdny yumuşak 5 28 6 5 
Buğday sert ,5 20 '36 
Arpa Anadol ' 21 
Arpa yemlik 

' 32 
Çavdar 5 7 5 7,~ 

Tiftik mal J '107 20 --
Yapak luul 1 

1 65-
GQı yfinQ 1 ,3- 75 - • 
Peynir beyaı \ !022 38 ' Peynir kaşar 5-

Gelen Giden 
BuJday 640,1 /2 Ton Un &O To11 H - Keşi! bedeli 676.960 Ura 83 kuruş ve muvakkat teminatı 30.828 

lira 43 kuruştur. 
III - Eksiltme 20 - VI • 938 tarihine rastlayan pazartesi güntı saat 16 

d, Kabataşta Levazım Ye Mllbayaat şubesindeki Alım Komtsyonunda ya
l>ılacalitır. Kapalı zarfların aynl cllnde en geç saat 15 e kadar adı geçen 
lı:oınısyon başkanhğtoa makbuz maka bilinde verilecektir. 

Beratımı ve maat cllzdanımı kaybettim, 
yenisini çıkaracalımdao eşldıl muteber 
deAildir. 

Adresim: Kasımpaşa, Kulaksız Mektep 

Deniz Ticaret mfidilrlyeUnden almış ol
duilurn liman cOzdanımı zayi ettim. Yeni
sini çıkarocnilımdnn eskisinin hükmü ol
madıAını llAn ederim. - Kemal .. 

(25872) 

Ua 
Fasulye 
iç rındık 
Tiftik 
Peynir 

45 ,. Kepek 101 • 
43,3/4 ,, Yapak 5 • 
82 .. Ceviz K. 14,1 / 2 ,, 

2 ,, 
19 sokak 23 N. da Kadri K~pftrllr. (25678) .. 

IV - Şartname ve projeler U.86 lira bedel mukabilinde lnhlsarlar 
l..eTazım ve Mllbayaat eubealyle Ankara ve fımlr BatmUdUrlUklerJnden alı
"'blllr. 

Uç gün evveline kadar lnhlsarlar inşaat eubeslne ibraz ederek ayrıca ve
sika almalan llıımdır. 

Z AY 1 

V - !ıtek111erln mllhendlı ve1a mimar olmaları veyahut bir mühendis 
"'7a mimari lntaatın hitamına kadar dalmt olarak iş başında bulundura
ttlnıa datr aralannda teati edltmlt noterllkçe tasdikli bir teabhüt kOfı
dı ile Nafıa Veklletlnden ahnml'f asgari 200.000 liralık bu gibi inşaat 
)&»tıtıarını g~ıterlr bir mllteabhltllk veslknsrnı eksntıne gUnUnden en geç 

VI - MUhtırlll. teklif mektubunu kanuni vesaik lle 6 incl maddedo ya
zılı eksiltmeye lı,tirak l'e&lkasını ve muvakkat teminat parası veya mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların mUnakaaa gUnU en geo eaat 16 e 
kadar adı geçen Alım Komlsyonu Başkanlığına makbuz mukabfllnde veril-

Uıklldar em•alfnden U85 numarah eGı
danla aldıJım maaş senedi resmisini za)'i 

ettim. Yenisini alacalımdan uklılnhı hllk
mO yoktur. - Au,e SerJfe. (25870: 

ı~ADYO i ~Programı 
27 - MAYIS - 938 - CUMA 

ÖC1.1 NEŞRiYATI 
~ a..ı: 12,30 PJlıkla TQrk musikisi. 12,50 
l&~adla. 13,05 PIAkln Türk musikisi. 

O Muhtelif plHk neşriynlı. 1' Son. 

.\J(SAM NEŞR1YAT1 
~aat: 18,30 PIAkln dans musikisi. 19,15 
bit '•rans: Ali Kı\mi Akyüz (Çocuk ter
r.,. t;ı). 19,55 Dorsa haberleri. 20 Muza(. 
~.._ lkar ve erkndaşlan tarafından Türk 
bo llctat ve halk tarkJJarı. 20,45 Hna nı
~~ 20,48 Ömer Rıza tarafından arapca 
tı11d t•. 21 Müzeyen ve arkada$lnrı tara
(31 111 Türk muıılldal ve halk tarkılan. 

•t il f"td. Yarı). 21,45 ORKESTRA: t - Man-
)'1ı,' 'l'on,·eın. 2 - Str8\·s: Vlener ~hıt 
'

3 
- Glinka: La donle. 22,15 Ajan, 

ııJ>t .. tlerf, 22,30 Plôklo sololar, npcra \"e 
•tt rı tıı,11 nrçnlnrı . 2!,50 Son habr.rler n 

~lin programı. 23 Son. 

Bizans /mpara·ı 
torluiunan 
Tarihi 

Bizan.t mevzuu 1 

tt?Un yıllar oy"1 
ayrı tetkik ve te· 
tebba edilmf~ bir 
nıet7Z2C olduğu hal
~ 'bugUn bilB ay
dınlatılmamı~ bir
çok tcıraflan tıar
dır. Tevfik Yetim
liofflu tarafından 
lbanımıza çevri
len Bizana lmpa
rntorluhu11un ta-
rih« adlt kitap 
bu ayclmlahlma-

'"'~ tarafları tu
bit etmekte ~ bQ. 

tun BiMM tarihi
ne tcmaa ede-rek 

· Şnrkf A urupt1 fm

paratorlu!}unun 
bhı seMlik tnılnı-

ll, Göz he%!m atını hikdye ,,,. 

'« .. :Muı at RamiA ~llın mektedfr. 
-Yen l'iyatt yaı ku-
'l'.~ı ehanesinl Takslm-Tallmane 

"'"ab "'f olıt'P MF Jri-
aşı Cad. URl' A Apt. nma llak tapçıda 'bulunur. 

' letmıştir. Tel: 0553 Topta11 mDraoaat 
~ l'dan maada hergün: Öğleden malı.aut: _ /atan-
....,..."._ellıİa.ailİtlİl;mkl;;de;;n~a:ıtı:;:.y~a~k::ad::ar~~ l P>ul, Vakit l'urdlı. 

miş olması IAzımdır. (2577~ 

- KURUNwı kitap ,eklinde roman tefrikası. -

8 

llnlbukl, taracadakller, tekrar eve girmeden ön· 
ce, Uzerlertnı aratmağa razı oldular. Hiç btrlııde 
bir şey bulunamadı. Bence bu hA.dtıe flmdlye 
kadar önUmtıze çıkmış vakaların en esrarengiz o
lanıdır. CUnkU IDcl gerdanhtın bu feralt içinde na
sıl kaybolduğunu kimse kestlremeyor ... Bununla 
beraber, geceleyin orada bulunan duetlllerln he)' 
sinin adreslerini aldım. Bunlar arasında bilhassa 
l&ml "il" ne başlayanlara pek dikkat ediyorum. 
MaHım ya au altında dakikalarca duran mucize 
nevinden tllrlO htıelerl olan cambaz, hokkabaz Hu
dlnl'nin de lı!ımt "H" ile başlar. Da\'etlller arasın• 
da belki de o vardı. 

- Şüpheli birisini gördlln mtı! 
- Vallahf, davetliler arasında ştıphe edfler.ek 

Jdmcıeyl g8rmedfm. Aldı~ım adroslerdon Côl'unu 
l:endlm tanıyorum. Diz daha ziyade, gerdanlığın 

ka:vboldulu sırada taraçada bulananları ~öz al· 
tında tutmalıyız. Bina dahilinde dansedenlerln, dı 
şarı'ta kaybolan bir gerdanlıkla, ne aIAkalarr ola 
bilir? 

- Evet. doitnı slivlllvonıun. devam et! 
- Taracada bnlnnP.nlara l"f'llnce. Slr Rtıhen 

llfll ln~ı MRı'lt,,nl bir kere akıldan eıkarmalt· 

~17!. Zira Mtıı11enln, nvttıı bir k1ymetll hPı1fı-evt al• 
rh•tnd!'n 4'r.ha fkf Mıt.t 80'11"3. kA.vbetrrıP.k tstf>me·• 
ıııtnfll akıl ermfllz. Babasr fıe. bu t$1e aUUuu•Rr oıa .. 
eatrnı htcs sa11Htm 

• 
Madlenin nişanJuu i'rat, lııcl gerdaniıgı gö• 

den geçirdikten sonra, fiyatı hakkında kUçUk blr 
uUkte yaparak, Despardlye uzatmıştı. sır Rubeİı~ 
bu gerdanlığın Uç bin lnglllz lirasından fazla kıy
mette olduğunu söylUyordu. 

Despardt, inci gerdanlığı, pencerelerden ge
len ziyadan ayırıp romantik bir gölge içerisinde 
takdir ve heyecanla seyrettikten sonra, etrafında 
bulundukları masanın üzerine tekrar bıraktı. Ese
rini aeyretmeğe hazırlanan bir aanatkAr gibi geri 
ceklldl. Derken bir ayak ~arpması ve onun hemerı 
ardından bir şangırtı oldu. Arka taraftan gelen 
bu ses üzerine herkes, o yana baktı. Elinde, tepal 
ile buz getiren garson Luka, ayağı kayıp yere dUt
n;.UştU. Luka, dört kişinin bulunduğu masadan bet 
on adım kadar ilerde yuvarlanmıştı. Madlen, cır 
H.uben. Prat ve Despardl de, masadan Uç dört •· 
dım uzakta idiler. Masanın kendisi, taracanın 

parmaklığından yedi sekiz adım ötedeydi. 
Fakat t ekrar masanın nzerine baktıkları za

man, inci gerdanlığın oradan kaybolduğunu gör
düler. 

Bunun nzerlne Slr Ruben, tlddetll bir sesle: 
- Çok rica ederim, herkes olduğu yerden ln

mıldamaınn, dedi. 
Ve sonra eğtılp emekleyerek maaanın altına, 

etrafına Te taraeanm her ~uma baktı. llm 
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Bağdan Ka~·~~' 
Eskişehir Nafıa MftdUrlUğftnden: · 

Esktıehlr - Çifteler yolunun 3 ·+ 080 -13 + 000 kilometreler! araıın

da yapılacak 17597 lira 18 kuruş keşıt bedelli şose esaslı tamiratının ka
palı zart usullyle yapılan ekslltmelerlnde işe taUp zuhur etmedflinden 
2490 numaralı kanununun 40 ıncı maddesine tevfikan ve evvelce ilin edl· 
len şerait Uzerlnde 13 - 5 - 938 tarihinden 30 Mayıs 938 tarihine kadar pa
zarlıkla. ihalesi tekarrür etmiştir. İsteklflerJn evvelce llAn edlldllf t'ekllde 
Vil!yet Datmt EncUmenine mUracaatlarr. (2784) 

~IİSKET SARA.Dl 

200 .... 

tO ' 

S.OF.UA 

811. k l'ı ,, .. 

SA il A 1• 1 .. A il I 
1140 .. ,_ 

200 • 

ro • 

ıookr. 
Q> • 
31 • 

lstanbul Posta T· T. MDdUrlUğUnden: 
Zararı eski müteahhit nam ve hesabına. olmak Uzere İstanbul BUyUk 

Postahane binası idare depolarında mevcut tahminen 25 ton kadar eıkl 

harfll evrak ve koçanların satılması açık arttırmaya konulmuştur. Arttır· 
ma 30 - 6 - 938 pazartesi saat 15 de BUyUk Postahane binası birinci katta 
P. T. T. MUdilrlilğUnde milteşekkll alım satım komisyonunda yapılacak

tır. Beher tonunun muhammen bedeli 27 lira hepsinin 675 lira, muvakkat 
teminat 60 lira 63 kuruştur. Taliple rln şartnamesini görmek ve muvak
kat teminatlarını yatırmak Uzere çalışma gUnlerlnde mezkilr mUdUrlUk 1-
dart kalem levazım kısmına kAğıt numunelerini görmek Uzere de BilyUk 
Postahane altında idare levazım deposuna artırma gtın ve saatinde de ko
misyona mUracaatları. (2861) 

Eskişehir Nafıa MUdUrlUğUodeo: 
Eskişehir - Söğüt yolunun 9 + 50 O - 10 + 830 kllometreleri araaıncıa 

yapılacak 12837 lira 90 kuruş keşif bedelU şose esaslı tamiratının 9 - 6 -
938 tarihinde yapılan kapalı zart usullle eksiltmesinde talip zuhur etmedi
ğinden 2490 numaralı kanunun 40 ıncı maddesinin 1 incl fıkrasına göre 
13 - 6 - 938 tarihinden 30 - 5 - 938 tarihine mUSadlt pazartesi gUnU aaat 
16 e kadar temdit edilmiştir. Ekslltme kapalı zarf usulfyle olup vllAyet 
Dalmt EncUmenlnde yapılacaktır. Muvakkat teminat (962,84) liradır. 

Bu işe alt evrak: TafsllAt ve hilllsa keşl!lerl, grafik, sınat lmallt pro
jeleri, fennt ve eksiltme şartnameleri, mukavele projeleri her zaman Nafıa 
MUdürlüğUnde görilleblllr. lsteklllerln Nafıa Vek!letlnden alınmış mUteah
hltllk vesikasını ve ticaret odası vesikasını teklif mektuplarını eklemeleri 
şarttır. Teklif mektuplarının ısaat 14 e kadar makbuz mukabilinde Daim! 
Encümen riyasetine te\'dll IA.zım olup postada vaki olacak teahhUr nazan 
ltfhare ahnmaz. (2786) 

Eskişehir Nufıa MtıdllrlOğUnden: 
Sarıköy Mihalıççık yolunun -i + 400 - 13 + 450 kilometreleri araaın· 

da yapılacak 11571 Hra i9 kuruş keşif bedc111 yeni şose inşaatı kapalı 
zart usullyle eksiltmelerinde talip zuhur etmediğinden 24 90 numaralı ka
nunun 40 mcı maddesine tevfikan evvelce tlAn edilen şerait Uzerlnde 
13 - 5 - 938 tarihinden 30 Mayıs 938 tarihine kadar pazarlıkla ihalesi te
karrur etmiştir. lsteklllerin evvelce llAn edildiği şekilde :VilAyet Daimi 
Encümenine mUracaatlarr. (2785)1 

iMMiSAR SA.RAPLA.Al İstanbul Asliye 3. üncü Hukuk Mah· 
kemesinden: 

Hafize tarafından kocas;, Ortaköyde 
Dereboyunda Meyhane s?kağında 28 
No. lu evde oturan Kemal aleyhine 
mahkememizin 938/287 No.lu dosyası 

ile çılan boşanma davasında: ikametgi
hı mechul olan mumaileyh Kemale ka
ran mahkeme dairesinde ilanen daveti
ye tebliğ edildiği halde gelmemesi hase
bile hakkında gıyap kararı itt:haz ve 
ilanen tebliğine karar verilerek t"hki
kat 30 /6/938 Perşeır.be günü 1 O a ta
lik edilmiş olduğundan M. aleyh Kema
lin mezkGr gün ve saatte mahkemec!e 
hazır bulunması ve ya bir vekil ~önder
mesi aksi taktirde tahkikata gıyabında 
devam edilerek bir daha mahkemeye 
alınmayacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzre ilan olunur. 

Gebze Asliye Hukuk Hakimliğin- ı 
!en: 

ZAYİ 1 
335 aenes.inde Nazilli Mektebi İdadisi 

devreyi aliye ikinci sınıfından almıı ol
duğum 97 Nlu. tastiknameyi zayi ettim. 
Hükm:.i olmadığı ilan olunur. 

ZeyncHi.bidin Açıkdeniz. 
(V. P. 2458) 

lstanbul Dirincl lnas Memurluğundan: 

Galalada Pcrşemlıe pazarında Arslan 
hanındaki yıu:ıhıınesinde tülün ticaretiyle 
mfişlcRll iken 930 senesinde llllis eden A
laçamlı Hacı Hüseyin oğlu Kadir masası
na evvelce kn:rıı ,.c matlübatı kabul olunan 
ıılacııklılnnn 30 Mnyıs 938 pazartesi günü 
saat 10 da dairemde )'apılncnk toplanma
da hazır lmlunmaları ilıin olunur. 

(V. P. 2460) 

Sahibi ASIM US 

lstanbulda Çini Rıhtım H~ 2 No: 
da Pena Vekili İstanbul Avukatlarından 
M. Garip tarafından İstanbul Galatada 
Topçu Çıkmazı Sara ban 10 Noda Avus
turyalı Civano Pedoti veresesinden 0-
til) :> ve Hans ile Kadıköy yeldeğirmeni 
düz sokak 46 No:da Emelya Gali)eri 
aleyhlerine ikame olunan Meni Mü:a
hale ve muaraza davasından dolayı 

MıJddeialeyhler Otilyo, Hanr> ve Emel
ya Galiçeri namlarına çıkanlan dave
tiyelere ı::ıübaşir tarafından verilen meş
rubatta Müddeialeylılrrin ikametgahı 

hazıralan meçhul bulunduğu yazılmak
la tebliğat ifa kılınamamış olduğu cihet
le Mahkemece Müddealcyhlerin ika -

metgahlannın Meçhul bulunmasına 
mebni bu baptaki tebliğatın ilanen ya
pılmasına ve yevmi mııhakemenin de 
17.6. 938 Cuma günü Saat 10 na taliki
na karar verildiğinden yevmi mezkfırde 
Müddeialeyhlerin Gebze Asliye Hukuk 
Mahkemesinde hazır bulunrr.alarx veya 
bir vekili kanuni göndermeleri lüzumu 
ilan olunur. 

Bu toplnnmııya gelecek ııl:ıc:ıklılıırın ev
velce nlar.aklarının kayıt ve knlıul edilcliltl 
hnkkındnki vesaiki ,.e n•kil olanların da 
\•ckiiletnıımelerini birlikte getirmeleri lA-
7.ımchr. Tiıı '\"CSiknlnrı gelirmiyenler ve a
lıır.nklnrı hnkkındnkl ılclillcrl irnc elmi
''e,nlr.rlc torılıınmnya hiç gelm iyrnlrrin 
mütezıırrır olmıımıılıırı Jcin lıu hususa 
ehemmh·et vcrmrlcrl mcnfanllerl fcahın

cbnclır. Miinis fl,c toplıınmıııtıı hulunmnltn 
rnr.r}mrclnr. 

Neşr!)at mUdilrU Refik A. Sevengil 

6 GÖRÜXMİYE:s' ÇETE 

cU dikildi. Kimse ne dışarı çıkarılıyor, ne içeri so
kuluyordu. Sonra, taraçada bulunanların hepsi, 
evvela. bulundukları yerden başlıyarnk her yeri 
aramağa koyuldular. Ve bu arama, bittabi bahçe
ye kadar uzandı. 

Gece yarısından az ııonra, kapıyı bekleyen U· 

şak, hizmetçilerden birini çağırarak kulağına, 

emniyet direktörlUğUne telefon etmesini fısıldadı. 
On dakJka sonra, gayet hızlı bir otomobilin 

içerisinden komiser Brodl'nln lrl ve çevik cUssesl 
görUldil. 

Komiser Brodl, taracaya çıktığı zaman, etra
fına bakınarak: 

- Nedir bu tcl~şınız? dedi. BUtUn mesele, şu 
yavrunun kUçUk bir inci gerdanlığının kaybolma
sında mı? (Başını sallıyarak) O kUçUk yavru da, 
bu saatlere kadar danscdcceğine, yatacığında mı. 
şıl mışıl uyumuş olsaydı daha iyi ederdi ya ... 

Vaziyeti tesblt ettikten sonra, tekrar mUdUrl
yeto dönen komiser Brodlnln kaşları çatılmıştı. 

MUrernş Marlov'un yanına çıkarak: 
- Anlaşılması pek kolay olmıyan bir hır

sızlık karşısında bulunuyoruz, dedi. Arkadaşlara 
vaziyeti anlattım. Herkes hayret içinde. 

Gene olrnasınn ra~men mUfettlşllk mevkllne 
çıkmtş bulunan }farlov arkadaşlarınnı nz çok gıp
taamı uyandıran bir adamdı. Gayet şık ve temiz 

'171pqanJ 4• bD.U&A mealekctaflamu ca tendi· 

(2567) 

- KURUNun kitao seklinde roman tefrikası. -
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siyle meşgul ettirmcktcydi. Gayet iyi kesilmiş ve 
dikilmiş ceketinin üzerinde görülen bir sigara kü
lilnU tiskcledlkten sonra şunu dedi: 

L Fakat arkadaşlara ne anlattığından benim 
haberim yok. Sadece bir inci gerdanlığın çalınmış 
.Jlduğunu, bUtUn mUdUrlyette herkes bildiği gibi 
ben de biliyorum. Fakat nasıl olmuş, nereye git
miş bu? 

Komiser Brodi izahat verdi: 
- Hem de ne gerdanlık çalınmış bilseniz. Üç 

hin sterlinden ziyade kıymeti olduğunu söylUyor
lar. Bu gerdanlığı Slr Rubcn, kızına yirmi birinci 
yaşına girişinin bir hediyesi olarak vermiş. Gece
lcylnde, yirmi birinci yıldönilmil şerefine bir ziya
fet verilmiş. Herkes, o mesut hAdiseyi kutlamak
la mcşgulmUş. 

Komiser Drodl hundan sonra, 1ncl gerdanlı
ğın kaybolduğu sırada, taraca üzerinde bulunan
ların vaziyetlerini etrafiyle izah etmeğe başladı. 

- Eğer, diyordu. Bahçede başka birisi bulun
saydı, her halde taraçadakller görecekti. Gertl 
bahçenin, bahçlvan tarafnıdan kullanılan bir ka
pısı \'ardı. Fakat muayene ettiğimiz zaman üze
rinde örümcek ağları gördilk ve örümcek ağlarının 
bozulmamış olduğunu mUşahade ettik. Bundan da 
o kapının günlerdenberi açılmadığı anlaşılıyordu. 
Bu bakımdan, bahçeye glrllmest mUmkUn olan 
7eglne 7er, taraçaya bakan pencer elerdl, kapı tdl. 

--·-··. 

Dün Ve YCıTın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa n~e
dilen BiMM im 
paratorluğu tari 
hi ile 66 cilt ta 
mamlanmı~tır. 

BCl§lı baftna ,, . 
bütün ilim •eveR -
leri doyuracak fk,. 
reced/3 güzel ola~ 
bu kütüphane '
çi~ iktı.wuli, '-· 
debi ve ilmi met;. 
zul.ar üzerine yo
zılm~ en yeni J •• 

tapl.arı bıtlurs. 
nuz, Tercümeü.,. 
Türk okuyucuJ ., . 
nnın çok yak• 
dan tanıdığı ~ 

siyetler tarafı• 

dan yapılm1~ 

Kitapları toptr,. 
ve muhtelif 3erQe. 

ri perakende c'1a 
r ak alanlara t,... 
zı'ldt yapılır. Jfl-
raooo t yeri: 1 a-1 
tanbul - .Va1cft 
Yurdu. 


