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Atatürk'ün sıhhati 
Asabi araz tamamen geçti, 

artmaktadır 
.. 

umumi salah 
Birinci tebliğ 

l '"'• latanbul, 20 (A.A.) - Riyaseticumhur Umumi Katip
ıgınden: 

1 - Reisicumhur Atatürk'ün sıhhi vaziyetleri hakkında 
lllüdavi ve müşavir tabipleri tarafından bugün saat 10 da 
\'erilen rapor ikinci maddededir: 

2 - Geceyi çok rahat geçirdiler· Asabi arazlar zail ol
rnalc derecesinde azalmıştır. Umumi hal daha iyi. Nabız 
llluntazam, 102, teneffüs 20, hararet derecesi 36.8 dir. 

l kincİ tebiiğ 
Sağdan ltibn.ren: Mcclfq Reisi, Ilnşvcldl, Dah:ıliye, A<lll1c, Maliye, M'aa rff Vekilleri { 

lstanbul, 20 (A.A.) - Riyaseticumhur Umumi Katip
liğinden: 

1 - Reisicumhur Atatürk'ün sıhhi vaziyetleri hakkında 
rnüdavi ve müşavir tabipleri tarafından bu akşam saat 20 
de verilen rapor ikinci maddededir: 

2 - Asabi arazlar tamamen geçmiştir. Umumi salah 
artmaktadır. Nabız muntazam, 94; teneffüs 20; hararet 
derecesi 37.1 dir. 

Vekiller Heyeti dün Dolma
bahçe sarayında içtima etti 

Ruznameye dahil işler görüşüldü 
Hayırlı bir 
teşebbüs 

Adliye Vekili 
Muhtelif Adli Meseleler 
Hakkında Gazetemize 

Beyanatta Bulundu 

lktısat ve Ziraat vekilleri d~n akşam Ankaraya 
döndüler, diğerleri de bugün gidiyorlar 

• u.1.a•• ~ As·m Us 
Ankı\ı·n llıılke\·i bu seneki faaliyet Dün sabah Ankaradan şehrimize ge-

ılrogrnnımn çok hnyırlı bir madde len Vekiller arasında sayın Adliye Ve
'.lfiyc etmiş: Anknra külleri ile kalı- kilimiz B. Şükrü Saraçoğlu da bulunu. 

Diln sabahki eksprese 'bağlanan hu
susi vagonlarla şehrimize Kamu
tay başkanı B. Abdülhalik Renda, Na
fia Vekili B. Ali Çetinkaya, Adli~ Ve. 
kili B. Şükrü S~raço~lu, r•i!!i J.!i1da· 
faa Vekili General Kazım Özalp, Maa

(Sonu: Sa. •. Sii.. 4) (Sonu: Sa. 4, Sil. 2) 

\'Chane glUI halk toplnntı yerlerine yordu. 
birer kiitiipharıo kona<-nkrnrş. Hatta ... 

bu~birtn n\nınla da kalmanıı~ ~--~-~~-~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~
füllyata hile geçmiş. tık olarak Ce
becide nllc lıahçcsl ka~ısıncla Balui 
Ça,·uşun knh\'e ine böyle bir kütüp

hane yerleştirilmiş. Uu kütüııhane
llin üzerinde: "in nnhi::.'ln birinci ~ar
tı okumak \'C (iğrenmek" ibnre.sl yn

EskiK Ü~ 
Zih imiş. 

Asiler tarafından 
işgal edildi 

1 n g i 1 iz asker 1 eri · ş eh r i m u h a sara etti . 
ŞD<dl<dle~ın çaır~aŞ)mauar olll!ıJly@ır İzciler Anka rnyn gidiyor ... , 

Ankara llalkcvinJn bn teşebbüsü
nü dünkü gazetelerde görünce çok 
se\'indik: c,:Unkii An karada başlayan 
bn hareketin lstn.nbul ile beraber 
d.J~er villlyctlcrdeki biitün Halkevlc
li tarafından bcnimscneccğinde şüp
he Ctm<'.dlğimlz için m<'.rnlckctin kül
tür hayatına hü.> ük bir Jnkişaf ham
lesi vercccl;,-inl düşündiik. 

- Şehirlerde l"e kasabalardaki 
kahwhanelcrln lçtimni rolü neclir? 

Cümhuriyet bayramında Ankaradaki geçit resminde lbulunacalt olan fstanbul 
mekteplerinden seçilmiş izcilerden bir kısmı dün AnkaraY"l gitmişlerdir. Di. 

---~...., ~ ğerleri de bugün gideceklerdir. 

Bu sual bir çoklarunızın zaman, 
2anın.n fikirlerini işgal etmi';'tir ,-c bu
:raJarda her giin toplanan kimscle· 
:rln sabahtan nk-:a.nıa kadar kıymetli 
saatıeıinl iş lz Ye güçsiiz geçlrdlkle
l'ini, yahut hayat sıkmtısınclan ken
dilerini tiirlü oyunlara ,·erdiklerin! 
görtlükçc: 

- Acaba ~u knh\"C~hancler bir ka· 
!lun He yasak eclilse olmaz mı?" 

Gibi hir diişüncc nrn ~ıra hatırımı
%.a gelnılştJr. 

Halbuki Ankara Hnlke\ inin teşeb
büsü fiiliyat sahnsındn tahakkuk et
tiği, yani Ş<'hlr 'e knsnhnlnrdtıki halk 
kahvclerhıdc birer kiiçük kiitüphane 
,.iicuda geldiği ' 'akit bugün hlr çok
lal"Illlızın knlplcrimlzde itdeta içtimai 
bir yara gibi sızlayan manzaralar 
birdenbire değişecektir; şimdi kah
Vchanclcrdo ta,·ln, dama, şatranç, o
Yun knğrc.Iı ,.e nlrc ile vnkit gcçireıı 
insanlar yerine cllcrinde faydalı bir 

kitap ile kafa .. -.1111 tcrbıyc eden yurt
taşlnr geçecektir. 

Hiililsa, her hir·i birer t<'mbelham• 
gibi güze çnrpan kahl'(~lıanel<'r ond.an 
onra Hnlke,·lcrinin fulcta birer şıı

hesl nınn7..nrnsmı alncnktır; yavaş ya
\"&ş halk tııhaknları ara ında oJ..ıı

hlak zevki yerleşecektir. 
Şüphe yok ki memleketimizde 

hart iabl&bı oku) uı> yazma i~ini ta. 
an'llr edilemez <lcrcceclc J.;olnylu':-

tıl'dı . .A.rav harfleri zanıa.nma nisbet-

ISonu: Sa. 6, Sü. 5) 

YARIN 
Kurun bugünkü sayısı il~ neşriyat hayatının 22 inci senesini bitirdi: 

yarın yeni bir seneye basıyor Okuyucularımıza, geçen her sene içinde ol· 
duğu gibi, daima milli rn~nfaatin icap ettirdiği istikametler<len önümüzde
ki seneler içinde de a:r,rıı:rnyacağımızı tekrarlarken yeni hamlelere hazır
lanchğımızı müjdeler ve !:'lk yakın bir zamanda bu arzumuzu fiil haline ge. 
tir~ccğimizi ilave ederiz. i3u münasebetle gazetemizin yarınki ilavesini 
"V AKIT - KURUN" da şimdiye ka.dar çalışmış olan ar'kadaşlann hatı
ralarile yazılarına ayırö:k. Okuyucular, yarınki i!avemiz<le Reşat Nuri, 
Vali\ Nurettin, Enis Tahsin, 3elım Ragıp, Ali Ekrem Uşaklıgil, Reşat Enis, 
Osman Cemal, Kadircan I~aflr, Hikmet Münir. Vahdet Gültekin, Hakkı 
Sühl, Sadri Ertem, Meh:r.ct Sf"lim ve Nizamettin Nazifin makale, fıkra, 
hatıra, ihtisas ve hikayelerini bulacaklardır. 

Leh Hariciye nazırı Bükreşten 
eli boş döndü 

Romanya Lehistanın 
tekliflerini kabul etmedi 
Rütenyada tezahürat ve çarpışmalar gittikçe artıyor 

(Yazısı 6 ıncı sayfada) 

ij>iinluin peşincluı-.· 
--- -- ,_., ~ --= .-, ..... ~ -

Bilgi müsabakaları 
Gazeteci arkadaşların Üniversiteyi ziyaret ettiği zaman öğrendik ki bu 

İrfan ocağına en iyi talebe yetiştiren mekteplerden biri Galatasaray Lisesi, 
diğeri de İzmir lisesidir. 

Acaba Galatasaray lisesi iie İzmir lisesinden çıkan gençler niçin diğer 
liselerde yetişen gençlerden maliimatça daha yüksek oluyor? 

Fikrimizce bu mesele ciddiyetle tetkike ve tahlile değer bir hadisedir. Zi
ra Galatasaray lisesi ile _zıdr lisesinde okuyan gençlerle diğer liselerde 
okuyan gençler arasında uzvi teşekkül, zeka, çalışkanlık -gibi noktalardan 
hiçbir fark olmadığı rnuha"kkaktır. Bu talebeler aralarında ilmi bir seviye 
farkını ~USU}e getiren amili sadece idarelerde, tedris heyetler:n.dc, müra. 
kabe usullerinde aramak lazımdır. 

Medeni hayatta her terakkinin başı taklittir. Terakki yolunda taklit ise 
iyinin daha iyiye doğru gitm~i demektir. Spor hayatında klüpler arasın
da müsabakalar oluyor. Mağ!Up olanlar kusurlarını <> vakit görüyor ve ça
lışark eksiklerini tamamlıyor. Neden dolayı ilim hayatında muhtelif okul
lar arasında müoı;.abakalar yapı.lmasuı? J 
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Amerikalılar ve Avrupa sıyaseti Kutahta Ba!ıkesir hattın 

Amerika halkı Avrupa siyaseti 
Bir adamla iki 

öküz parçaland 
Balıkesir, - Kütahya ile febr 

:ıraaındaki tren hattının ilk istasyon 
da feci bir tren kazası olmuf, bir 
damla iki öküz parçalanmıştır. 

G "ırünen 
Okunan 

Sgyuenen 

G Qndelik Bursa refikimizden yak
laımakta olan büyük bayram 

münasebetile çerçeve içinde yazdığı 
bir fıkrayı nakle.diyorum: 

"Cümburiyet gibi meıut bir idue
nin bayram sevincini her sahada gös
termek hakkımır,dır, 

Sayın Bursalı, büyük güne hazır
lanan evmi dükkanını bayraklarla 
yeşilliklerle, ışıklarla süsle!,, 

Diin, \'illyet matbaasının mUdUrli 
ile Bursa gazetesinin heyeti tahriri 
ye mUdflrUnU burada gördtlğüm lıal 
de kendiJerine söyliyeme::Jim, bu sa 
tırlarla söylemek ist: üklerimi bildi-
riyorum: 

• • • 
l ki gUıı evvel, caddemizde, bir 

• arabaya arzu olunan nefaset
~ ve iyi bir •urette basılamamıt bir 
talanı renkli resimler yilklemekte 
ldiler. Bunlardan bir kaç tanesini gör 
dilm, BilyUk Atamızın, Başvekilimi
zin, Genelkurmay başkanımızın bil
yUltUlmUı resimleri. Bunlar, bayram
larda evlere, dükkA.nlara talik edilmek 
üzere hazırlanmıştır. Şimdiden de 
Babılli caddesinde bazı dükkanların 

vitrinlerinde satıp arzediJmiı bulu
nuyor. 

Arabaya yilklenen resiıLler de vi
JAyetleıe aevkedilmek üzere vapura 
götfu1l1Uyordu. 

• • • y efil Bursayı, çok g{l%el 8'119-

lenm!t gôrnıP.k IRtiyen. Bur
a refikimizden, evlı?rlııi ve dUkkln
l&mu •tM~yeıılere ~U~lerim.lzln bu 
raimleri yerine daha temb Ye iyileri. 
nJ tedarik etmelerini ve bunlara il· 
tif at etmemeleri tavsiyesinde bulunmuı
m dileriz. Ancak bu IW'etledir ki fır
eat dil§kUnlerinin, bundan aonra hal
kın bUY.Wderine k8l'fl olan sevgilerini 
bu eekilde iatiamara devam eylemele 
rfne mani olabiliriz. 

• • • 
Bayrama bUyUklerimizin resim 

!erini talik sureWe iştirak et 
rnek iatiyen bUtUn vatandqlara bu 
l&3 baskısı resimlere iltifat etmeme 
lerini tavsiye ederken bunlann tabı 
ve naşirlerine de bu l§in yalnız bir 
ticaret meselesi olmadığını hatırlat. 
mak isteriz. 

KEF 

Su Haftaki Atlı Müsabakalar 

1 
: 

Gecen hatta yapılan Konkor iplik
lere halkın pek fazla rağbet ettiğini 
gören Sipahi Ocağı bu haftaki mUsa
bakaları daha ly1 terti petmlş, yer-

leri daha muntazam hazırlamış ve 
bilhassa bahsi müşterekler için yer-
ler ayırmıştır. Bu haftaki konkor !
pikler gecen haftadan ziyade olduğu 

ıctn saat bir buçukta baı,lan"cak
tır. 
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'.ema kongresi, lıilüf et Jıakkında ittiha: et. 
'i~i bir kararda hali/derin, tHtml lsldmın 
•• milyonlarca müslüman hayatının :iuaı
na sebebiyet verdiklerini ııe emperyalist 
ievlellerin elinde bir tıarel dlttl oldukla. 
rını kaydeylemlıtir. 

Ruıua mi1slümantarı, Türkluede hildf e
!ln lôğvından dolauı i:Jıarı nıtmnunl11et 
~tmlılerdir. 

Zindancı Kaptan 

Tefrikamıaı yann ilAvemlzln için
de vermekte devam edeceğiz .. 

hakkında ne düşünüyor? 
firatçılann bir taraftan infiratçılığı dl 
ğer taraftan sulhperverliği vardır. 

Kaza ıöyle olmuıtur: Son Avrupa buhranı esnMm. 
da en ziyade dikkati çeke:ı hl· 
diselerden biri de Amerikadan 
gelen sesti. Reisicümhur R:ız
veltin Alınan devlet reisi Hit
lere gönderdiği mektuplar -,,e 
iltizam ettiği sulh siya.seti her. 
kesin malfunudur. 

Bu münasebetle Amerika hal
kınm Avrupa siya.seti k&l'§ısm. 
da dü.şUndUkleri:ıi öğrenmek 

faydalı olacaktır. 

Meşhur Amerikan radyo kon 
feransçısı Sving, bunu açık bir 
tekilde hulba ederek diyor ki: 

"Dnnyada hiçbir demokrat memle
ket Amerika kadar f aşlst aleyhtan 
değildir. Fakat bu aleyhtarlık, kor· 
kudan olduğu kadar nefretten mi ileri 
geliyor. Eğer böyle ise. bu nefretin A
merikanı:ı harici siyaseUne mUhim su. 
rette .tesir etmesi liz.ım gelir. 
Eğer memleket dahilinde faşizme 

doğru bir temayül başgöstereeeğinden 
korkuluyorsa harict siyasete o kadar 
tesir etmez. Fakat daima gayri mütte
hit olan Amerikalıların umumiyet 1. 
tibarile Almanya ve İtalya aleyhinde 
olduklarını B<Sylemek caif.dlr. Fakat 
hiçbir memleket, Amerika kadar da 
kendini emin hissetmez. İnfiratçılığı 
da bittabi bu emniyet hissbden geU· 
yor. Dilnya ahvali Amerik& menafiiM 
hissedilecek derecede tesir etmedlk~e. 
Amerikanın lnsiyakt olarak düşUnceei 
sadece emin kalmak olur ki. bu da ih
tillflara kan§1Ilamak demektir. 

Bu itibarla bir fikir etrafında bir
le§memiş olan Amerikalılar, Avrupa. 

Rıızveıt 

nın bugünkil tehlikeleri::ıden uzak ka1-
mak hususunda hep birdirler. 

Avrupa işleri karşısm1a Amerika 
için ileri siirillecek iki temayül he. 

men hemen bunlardan ibarettir. Faşist 
aleyhtarı olması ve bir de infirat siya· 
seti takip etmesi. 

Hiç şüphe yok ki, bu iki temayül 
birbirini nak~er haldedir. Zira, Av-
rupa yakın bir istikbalde harbe gire
cek olursa, "faşistler.. bir tarafta, 

"demokrasi,. ler de diğer tarafta ola. 
caktıt'. Amerika dahi bittabi demok· 
ras!Jer tarafı:ıda yer alacaktır. Bu 
dahi, infirat siyasetinin tama.mile a. 
leyhinde bir hareket olacaktır. 

O zaman Amerika efkarında bir ih
tilif göstermiş bulunur. Böyle bir ih-
tilA!tan sıyrılıp çıkmak imkanını bu
la:ıa aşk olaun. 
Amerikanın 'infiratçı, , olmumdan 

anlaşılan mAna ikiye bölünebilir. tn.. 

Bir dlplomatın hatıraları: 
---~-----------.-------------------------------

Hakiki Amerikan i:ıfiratçısı yabancı 
aleyhtarıdır ve harp aleyhtarıdır. A. 
merika uğruna bir harbe istiyerek iş· 
tirak ederler. Fakat başkalan hesa
bına harbetmek başkalannın harbini 
yapmak istemezler. 

Onlar. müşterek emniyet sistemi
ne de muhaliftirler. Bu sistemde, bq. 
kalannın kendi gayelerini kazanmak 
içi:ı Amerikayı kendi aralarına sok -
mak gayesinin gildUldilğUnü vehme. 
derler. Hakiki Amerika infiratçılan, 

beynelmilel dille konu§lllazlar. Onlar, 
sulhun yegane garantisini, Amerika 
haklarını kimsenin ihlale cesaret ede
miyecek kadar kuvvetli olmakta bu· 
lurlar. 

Bu sebepte:ı başka mllletlerin yan
lış veya doğru mücadelelerile alaka. 
dar olmamak gibi bir yol tutarlar. 

Yalnız şu gayeyi gUderler: Ameri
kayı bir yabancı harbiı:den koınımak. 
Bu sebeple harbe sevkeden meseleler. 
den hiçbirini iltizam etmezler. 

Bu suretle Amerikalı "infiratçı,, bll
tiln harict siyasetlere karşı itimat e
demez bir halde bulunur. 

Onlara göre, yakm Amerikan tari
hinde işle:ımiş en bUyUk bata, AmerL 

• kanm harbı umumiye girmiş olmUt• 
dır. Bunu bir daha asta tekrar etmek 
istemezler. 

Zira harbi umumt, onlarm indinde 
bir idealizm hareketi idi ki, hiç de ide. 
alist şekilde bitmemiş olan en felaket 
amb: bir sulhe müncer olmuştur ... 

Balıklı köyünden İsmail oğlu Ka 
adında bir adam, toprak dolu arabasi 
le Çandır köyü tarafından köyüne 
derken Balıkesirden hareket eden 30 
numaralı katardan öküzler iirkmi.:sl 
birdenbire rastgele koşmağa başlaın 
tardır. 

Kadir, hayvanları durdurmağa ç 
mıpa da muvaffa.K olamamış, ürk 
hayvanlar yoldan batta çıkmışlardıf 
Bu sırada tren arabaya çarpmış ve ft' 
ci kaza böylece meydana gelmiştir· 
Kadirle, hayvanlar aldıkları yaranın 
ıirile hemen ölmüşlerdir. Araba da ~af' 
çalanmııtır. Makinist, treniğ kaza rna· 
hallinden 200 metre kadar üzakta dtıf• 
dunnu1tur. 

Müddeiumumi muavini B. Azmi Al
tan, kaza mahalline ıiderek ilk tahld· 
katı yapmı§tır. Buna nazaran KadiriJ\ 
köye gitmekte olc:uğu bir sırada treniıt 
gUrWtüsünden o1cüzlerin Urktüklcri .,e 

hayvanlar arasında kalan Kadrinin de 
trenin altında yukanda yazdığımız jC" 

kilde parçalandığı anlqıimııtır. Trd 
bir müddet tevakkuf tan sonra r.oluıı' 
devam etmiıtir. 

Bir kamyon 
kazası 

Bilmediği ite Karıtan Adali' 
Beş Kişiyi Yaraladı 

bmir, (Huausi) - Trenin &kiobl 
köyünde feci bir kamyon kazası olmut' 
tur. Hadise ıudur: 

Istanbuldan Ankaraya 
Recep isminde bir §Oför, köyde kanı

yonuna tUtiln yilklemif, bir kahveyıt- 111 

içmete gitmiıtir. Bu 11rada direksiyo
na g~n toför muavini Recep Aka, °" 
tomobili harekete geti~ kam;rnuıs 
iplerine ·..e kenarlarına asdaft çoeukla
n görmemiıtir. 

l'ethi Bey, eu nokta Uzerinde ısrar •• .... •a••••••••• ı=ın•==•==:::·:=:==• =11• 
YAZAS: eder: Memleketi idare edenlerle ancak 

Ankarada görilfebillninlz. Tercihan 
orada otunın. FAuen orası dilnyanm 
bir ucu değil. Ben Ankaraya daha 
tre:ı bile işlemezken gittim de o uzun 
tüylU Ankara kedilerinden bir tane 
aldım, sepete koyup Monparnasa ka
dar getirdim! Bu kedi tUrkçe mınlda. 
nıyordu. Fakat birbirimizle çok iyi an
laşıyorduk. Geceleri o yeşil gözleri ile 
odamı aydınlatırdı. 

Paristen lstan bula gelinci ye kadar 
bu tavsiyeler Uzerinde JUşünmeğe ve 
ke:ıdime bir program çizmeğe vakit 
buldum. 

Halledilemeden kalan bir ihtilif M. 
Alber Saronuu muvaffakıyetle başla

dığı müzakereleri inkıtaa uğratmıştı. 
Nusaybinin ilerisine geçmesine itiraz 
edilen hududu tayine Danimarkalı bir 
Generalin b:ışka.:ıhğındaki bir Tilrk -
Frarunz heyeti memur edilmişti. Fakat 
bu komisyon da bir anlnEmaya vara
mamıştı. Ankara hükıimetinin başm· 
da bulunanlar da komisyonun kararla. 
nnı ta:ıımıyorlardı. Dört senedenberi 
herkes olduğu yerde kalmıştı. Zaman. 
ihtilatı azaltacak yerde, bilakis şiddet. 
lendiriyordu. 

Ben şimdi ihtilMı dostça nasıl hal
ledeceğimi diişUrunekle meşguldum. 

Yukarı Elcezire eskidenberi şarkın 
en mü..TDbit yerlerinden biri, hatta, ef
sanelere göre, cennetb kapısı değil 

miydi? Tarihin yUkilnü sırtında ta.,ı
yan bu topraklarda ne çok hatıralar da 
gömülü idi! lskender, kendisine cihan 
imparatorluğunun kapıscıı açan Ar
bel muharebesine g;derken bu balçıklı 
sahil erden ve Dicleden geçmişti. Ro. 
ma Triumviı i Krassua askerleri ile be. 
raber bizim "ördek gagası .. ismini ver
di0imiz bu topraklarda öldUrUlmilşti\. 

Oradan oraya giden, ailesinden ve 
memleketinden uzakta kalan diploma
tr:ı, vaz.ifcsini kendi gözünde yükselt
mesi lazımdır. Bu vazif eyj icraya bU
tiin iradesi !le ~ri3ti.Yi zaman. rtizglr 
gibi daima değişen efl:An umumiye yi. 
ne bir rilzg!r gibi eser ve onun bUtiln 
eserleri unutulur gider. 

Şimdiki ha!de yalnız hakiki men. 
f aatleri bizim menf aatlerimizle birle-

Fransantn eski Ankara elçisi 

Şanbrön 
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11a .. ıwaı ııau ::::::::::ı:a.-:s n:::::::::: 
şen Tfukleri anlaşmaya getirebilecek 
yaraları c'iü~Unmekle meşguldUm. Mu
vaffakıyeti:ı ilk şartı karşılıklı anla.s
ma değil midir? Kendilerine getirmek 
vazifesini Uzerimde taşıd;ğım dostluk 
lehine olarak, aradaki ihtilifı hallettik 
ten sonra. mazideki bağları tekrar 
bağlayacak ve muinin bıraktıklarını 
muhafaza ederek istikbal için it birlik· 
lerl h8.ZD'layacaktmı. 

Bu fikri maddi ve manevi servet 
membamda.n Türkler ke:ıdllerine men. 
faat temin etmemlfler mi idi? Bütün 
bunlarm hara.blslne göz yumulabilir 
mi tdtT 

Her eey, bir adamm elinde idi. Bu 
da milletin taptığı tahslyettl. O, mil. 
letı lstiklAle kavuşturmuştu. Şimdi d~ 
garp medeniyetine doğru götUrUyordu. 
Kendisi demokrat ve cumhuriyetçi 
~ipler taraftan olduğunu bildiri
yordu. 

Garüglerinl, bizim görü.şlerimizle 

birleştirmek maksadı ile. öğrenmek a
caba naaıl kabil olacaktı ? lstanbulda 
idarelerin değişmesine rağmen, uzun 
zamandanberi h!klm olan Fransız men 
faatleri ile kabili telif mi idi acaba? 

Mesele a.-ıcak geniş bir anlaşma için· 
de halledilebilirdi. Harpten galip çı· 
kan Fransa ile Atatürk TUrkiyesi ara. 
smdaki bir dostluk anlaşması şarkta 
öyle büyük bir akis uyandıracaktı ki, 
Yunanistan, harpteki ziyanlarını unu. 
tarak Tilrkiyeye yaklaşmakta gecik
miyecektl. 

Milletler cemiyeti de bunu:ıla hiç 
beklenilmiyen bir aza daha kazanını' 
olmryacak mı idi? 

Bunları dil§Unmeye dalmıştım. BU. 
tU:ı tahakkuk ettirilen şeyler de hep 
düştınceden doğmamış mıdır? Bu sı
rada tren birdenbire Sirkeci garına 

gireli. Garda büyük bir kalabalık var-
dı. Fransız işgüder! M. Briljer ile. İ!l. 

tanbulda bulu:ımıyan klise murahha
mu teıulldenllar Caartno kal&bal~ 

arasından çıkıp beni karşıladılar. Ka. 
vaslar da k()§arak ~a geldiler. Be
ni tekrar bulduklan için çok memnun· 
dular. 

Ne kadar çok tebessüm, ne kadar 
çok selamlarla karşılaştım! Şark gil. 
7.el adetlerbi kaybetmemişti. Beni kar. 
şılayanların çoğunu hatırlayarak, U• 

zatılan samimi elleri sıkıyorum. 1n • 
sanın ilk karşıl~tığı nazik hareketler 
daima zevk verir. Fakat sonra derhal 
alışılır. 

Şehir ne kadar değişmiş! Galata nh 
tmıında kalabalığı teşkil eden halkın 
elbiselerd~kialacah bulacahlık kaybol. 
muş. Her tarafta e:ı fazla kurluni el
biseler gtiR çarpıyor. Cumbaların ar
tık hiçbir işi kalmam11. Harem dai. 
resinin kafesleri açılmıı. peçeler kalk· 
mi§.. Kadınlar aşka ve gUnete doğru. 
dan doğruya bakabiliyorlar. Eskiden 

Ehliyeti bulunmıyan ve makine kuL 
1anmumı da pek iyi bilmiyen Recep 
Aka, kamyonu 'kahvehanenin duvarını 
çarptınmt, kenarda takılı bulunan ço
cuklardan betinin ezilerek yaralanma
sına •ebebiyet vermiştir. Çocuklardan 
birinin kolu ömuzundan kopmu~ di· 
ğerleri baglanndan, yüzlerinden, muh
telif yıerlerinden yaralanrnı~ardır. 

Bir Sinema Kurbanı Daha 
bmir, (Huıuıi) - Buradaki oteller .. 

den birinde, korkulu ve garip bir hl. 
dise geçmiıtir, Gece, geç vakit otelde 
kalmak üzere Mustafa isminde biıiıi 

gelmif, otel katibinden bir oda iıte • 
mittir. Kitip. yeni müşterisini pcıine 
takıp cduzna çıkarını§, içeri girdikleri 
zaman cebinden bir bıçak sıyıran Mus
tafa: 

duvarlan görUlen niyet balfan, eerar· - Odama gelenleri öldiircıceğim l 
engiz hayaletler neredesiniz? Cadde- Diye bağırmağa batlam.rıtır. K4tip 
lerde ppkalar, çiçekli roblar... korkudan kaçmıf, polisler otele gele-

MusWa Kemal: "Bqladıfmıız inkı. rek, ellnde bıçak oda.da dolapn adamı 
llp bir Wıza durmryacaktrr ... demişti. gUçlUJde yakalamI§lardır. Bir ay ev
Başlardan fesleri kaldmyor, köb:ıe fi- vel Balarköy haataneıinden çıktığı anla
kirleri siliyordu. BUyUk Petrodan son. t plan Tireli Mustafa, zabıtada ıu ifa. 
ra böyle bUyUk bir değieiklik görtllm~ deyi vermiştir: 
mişti. - bmirdeki sinemalardan birinde 

Harem ağalan, artık muhafaza ede- (GCSrünmiyen adam) filmini seyretmit
oek cariyeler kalmadığı için, Boğaziçi tim. Bu görilnmiyen &dam beni talcibe 
sahillerinde olta ile balık tutuyorlardı. ve rahatsız ctmeğe ba§ladı. Peşimclen 
Minarelerde müezzin!cr, mt.bninleri hiç aynlmlyordu. Zati Sungurla bunun 
namaza çağırıyorlardı, Fakat pek faz. milnaıebeti olduğunu sanıyorum. Otele 
la gUrilltU ile değil. girdiğim sırada da beni takibe başladı. 

Altın kllre Sultan Selim ca· Bıçağımı çekip onu öldüreceğimi söy .. 
m1sini:ı arkasında kaybolurken artık Jedim. 
Müslümanların tozlara kapandığı 16-
rillmUyordu. TaMSup ortadan katkı • 
yor. Milli rengin yerini yeni Adetlerle 
mim ruhtaki terakki alıyordu. 

Sefarethanenin tat merdive:ılerlnf 
çıkar çıkmaz itfmatnamemi takdim et-ı 
mek hususundaki ilk gllçlu.klerle kar
şılaştım. ŞUpbesiz ki diplomasi, buı. 
larmrn zannettf ({i gibi milf!ktll!tı art
tırmak için değil, halletmek için icat 
edilmiştir. Esasen, dünyada halledih 
cek mesele olmasa bizim diplomat ar. 
kada.şlara :ıe iş kalır? Yapacaktan, 
hayali telgraflar uydurup odalarında 
esnemekle vakit Jıeçirmektir. 

(Dmı"" .,.,. ) 

Bir Haftalık ihracatımız 

Son hafta zarfında btanbul gUm. 
rUğilnden ekseriyeti Yunanistan, İtal
ya, Mııır, Filistin, Romany~ Alman
ya, Fransa, İsviçre, Danimarkaya ol
mak üzere 103,387 liralık ihracat ya.. 

pdmııtır. 

thracat emtialarının en mühim kıs.. 
mını, tue ft tuzlu palamutla. palamut 
lakerdaaı, fındı1c içi, yumurta, yün, ha. 
h, kuıyemi, kemik dakilntUaU te..ıril 

etmektedir4 



Kahvelerde 
kütüphane 

Ankara halkevinlıı güzel ve fayda
lı bir işe giriştiğini öğTendik. Kahve
lerde birer kütüphane kurulacak, is
tiyenler onı.larda vakit öldürmek ci
nayetinden kurtulacaklarmış. 

"Vakit nakittir., diyen zengin ka
falı atalardan geldiğimJz halde, son
ralan ruh kuvvetimiz tükenince, "va
kit öldilrmek,, l Met..". bir kahraman 
lık saymağa. başladık. 

Her birimiz kaç kere: 
- Yahu, burada boşu bGşuna otur 

maktan ne zevk alıyorsun? 
Diye sormamış ve yine her birimiz 

kim bilir kaç kere: 
- Ah, sorma azizim, vakit öldU 

rilyonım! 

Cevabını alınışıdır. Şunu bilelim 
ki: ''Vakit öldilrmek" i bir kahramanlık 
değil bUtUn öteki kıyalar gibi bir ci
nayet saydığımız gün, ancak manevi 
refahımız tam olaeaktır. 

Bugün kahvelerde zevk 11amına rad 
yodan, gramofondan bir cit elden ele 
dolaşa dola.~a okunacak hali kalma
mış hir kaç gazeteden ba~ka hiç bir 
şey yoktur. 

Oraya gidenler, ya tıryakileşnıiş 
kimw::ılcrJir, yahut birini bulmak, bi
rini beklemek için u~nyanlardır. Her 
iki cins adam için de kitap. en iyi 
yoldaş olur. 

Kirli tavla pullarından. pis piket, 
prafa kağıtlarından, tozlu şatranç 

taştarınd~n bugün ı. 'l'1gimiz ı;ikayet
çi değiliz? 

Dostlarla bulu§mak içın, kahveler 
ne yazık. ki çok defa bir birleşme 
yeri vazifesini görUr. Ayn ayn ev
lerine gitmektense orada topuna bir 
den kavuşmak dahn çok hoşumuza 
gidiyor. 

Her itiyat gibi, bu da bir alışma 
meselesidir. Ne yazık insanlar, en fe .. 
na, en zararlı zehirlere bile alışmak 
istidadında mahlUklardır. 

Kahvelerde kurulacak kütUphane 
lerih yu~lan alim yapmıyacağı 
na, hatta ilim zevki vermiyeccğine 
ffiiphe yok. Fakr.t §U saydığım zarar
lann bir kısmını olsun ortadan kaldı
nrsa yine klrlı çıkana. 

Eskller, "'kıraathane,, lere çıkarlar 
ve gerçekten ho§ ve faydalı vakit ge. 
çirirlcrdi. Ben, küçilklilğümde bu gi
bi yerlerin önünden geçtikçe, imre
nerek baktığımı hatırlarım. Yeşil çu
ha örtülü masalarda altın gözlüklü, 
redingotlu, aksakallı zarif adamlar 
oturur; camlan parpar yanan dolap
larda. yaldızlı ciltler sıralanırdı. B•ı 
salonlann kendilerine mahsus kibar 
ve sevimli; fakat ayni zamanda çok 
vekarlı bir havası vardı. Bu havayı, 
saygısız bir öksUrUk bile sarsmazdı. 

Ankara halkevinin ba~ladığı bu 
~in hayırlı bir sirayetle yurdun her 
tarafını dolaşmasını candan dilerim. 

Suvat V e.puru 
Ka.dıköy ve Yalova için Deniz-

bank tarafından Almanya<lan getiril
mi~ elan Suvat vapuru Cümhuriyet 
Bayramın.dan itibaren seferlere ba~lı
yacaktır. 

Bu hususa ait hazırlıklara g~ilıni~ 
tir. Bundan evvel yazdığımız gibi va. 
purun sürati 14,5 mil olduğundan köp. 
rü adalar mesafesi bu suretle kısalmış 
bulunacaktır. 

Oku vucuJnrımızdan.. 1 

Bebek · f stinye Yolu 
H. lmznslyle: 
Bebek - htırı)c nrnsındn ııçılnn yeni YO· 

lu gördunıı:r. rııu? Ucıı bugün oradan scc
tim: flnltn limıınında 3, Emirgiında 3, ili. 
sar mcznrlığı önünde 7-8 kl~i çıılışıyor. Bu 
Jtidlşle hu yol acılır: fakat on senede ... 
Halbuki bu nmcliyot mevcut geçidi de ka. 
pnmış s:ıyıhıhilir. Hususiyle önümüz öe 
kış ... Bchpk - lsıinye :rolnnun Bo;!rıza Yl'nl 
hir cnn gclirecc/;lni bilerek, SC\'İnmeyenl
ınlz, lınşlayanlımı dun etmeyenimiz yok; 
belki yolu hlr gün enl•I oçılm ış görmek 
arzusunun şiddetinden olncnk, müıenhhidi 
n~ır buluyor ve alôknclurlnrın bir göz at. 
mac;ıııı lstcyoruz. 

Eğitme 
ne 

rsundan iyi 
a ndı 

işacdlec: 

Haber 
Yazan : Sadri Hrte 

Pedagoji profesörü Hrfzrrtahman Raşit teftişleri 
etrafında izahat veriyor 

insanlar tanırım, Okyanuslann ö 
sindeki kıtalar haklonda taze taze h 
be.rler verirler. Bu haberleri radyod 
dinlemezler, çünkü ne radyo böyle 
şey söylemiştir, ne de kendilerinin r 
yo dinlemeğe tah.lmmülü vardır. 
len yabancı postalarda da buna bcnz 
haberler yoktur. Fakat onlar mütem 
diyen harikula.deli!c rekorunu kırma 
kar§llarmdaki adamları hayret için 
bırakmak isterler. 

lzmirde açılan gerek erkek, gerek
se kız eğitmen kurslarındaki faaıt
yetl yakından tetkik etmek üzere tz
mlre giden Gazi Terbiye EnsUtUsü 
pedagoji profesörü Bay Hıfzırrah
man Raşlt Bakanlık, köy eğitim iş
leriyle yakından meşgul olmuştur. 

Değerli pr!esör dlin kendisiyle gö
rUşen bir arkadaşımıza şunlan söyle
miştir: 

.. _ tzmir Amerikan kolleJt bina-
sında açılnn köy öğretmen okuluyla 
binnnın bahçesinde açılan köy eğit
men kursu ve Manlsaııın Horos kö
yünde acılan dtğer köy eğitmen kurs 
ıarmm çalışma durumu etrafında 

tetkikler yapmak Uzere lzmire ı;it
mlştlm. Jznılrdekl kursu diğer vlHl.-

Nevıork ser9isi 
nümuneleti 

Sergi Komiserliğinin 
Başkanlığındaki Heyet 

Döndü 
Bir müddettenberi Nevyoık dünya 

sergisin.de bulunmakta olan sergi ko
miseri B. Suat Şakirin ba§karılığında. 
ki heyetimiz şehrimize ôônmilştür. 

Aldığımız malumata göre; Türk sa· 
natkarlan tarafından yapılmış olan pav 
yonlanmızın pl!nlan alakadarlar tara
fından ~n derece beğenilnt:f, Ameri. 
kan matbuatı tarafından da sanatkar. 

ianmızın muvaffakıyetinden liitayişle 

bahseden bir çok yazılar yazılmıştır. 
Nevyork sergisine iki mühim mak

satla i~tlrak etmekteyir. Bunlardan bi· 
ri iktısadi, diğeri milli ve ~iyasidir. 

Amerika. Almanyadan sonra ihracat 
mallanmıza en ziyade alaka gösteren 
bir memlekettir. 

Bilhassa tütün mahsulümüze Ameri. 
kanın son derece rağbeti vardır. Yapı· 
lan bir hesaba göre; Samsun ve İzmiı 
limanlarından Amerikaya senede 30 
milyon libre tütün satılmak~a.dır. bmi
rin incir ve üzümleri de a\it1i derece 
Amerikalılar tarafından çok fazla beğe. 
nilen ve mühim miktarda ithal ediler 
mallarımızdandır. Nevyork <>ergisine iş. 
tirakimiz bu gibi ve buna mümasil m~ 
lanmızın daha ziyade satılmasını temir. 
edecektir. 

!kinci maksadımız milli ve ı.iyasidir. 
Amerikacla bizi maalesef çotr yanlış ta
nıdıkları öğrenilmektedir. Bu sergiye' 
iştirakimizle de kendimizi, m:m varlığı· 
mızı inkılaplarımızı tanıtacağız. 

Bu maksatla sergide memleketimiz 
için iki pavyon yapılacaktır. Bunlarc!an 
biri, devlet pavyonu olacak, diğeri 

(Türk Şehri) a.dı altınca Lir ~stirahat 

salonu, bir lokanta, bir bahie ve bir bi. 
rahaneyi ihtiva edecektir. 

Sergi komiseri B. Suat Şakir bu mak 
satla JChrimizde tetkikler yapmağa baş
lamı~tır. 

o 

Dövizlerin Çek Fiyatları 
Onümüzdeki ayın birinden itil:aıen 

muteb~r olmak üzere Maliye Vekaleti 
ecnebi dövizlerin vasati çek fiyatlarını 
tesbit etmiştir. Buna göre bir isterlin; 
606.50, dolar; yüz hcsabile 12608. 7 5, 
Fransız frangı: 339.875, liret: 663 75, 
İsviçre frangı; 2852.50, florin; 6807. 7 5, 
Rayımark: 5043, Eelga: 2130.50. drah
mi; 110.87 5, leva: 149.87 8, Çekoslovak
ya kronu: 433.25, pezcta: 606.50, Zlo
ti; 23.66, pengü: 2404.50, ley: 91, 
Dinar: 283.50, yen: 35b0.25. İs7CÇ 

kronu: 3126.25, ruble: 2362.625 ku
ruştur. 

--<>

Ramazan 
tstanhul )Jüftülüf;ündcn: 
Blrlnclte~rinin yirmi beşinci Sahi 

gUnU Ramazanı şerfCln iptidası oldu
ğu ila.n olunur. 

yetlcrde açılan on bir kurstan ayıra
cak iki hususiyet mevcuttur. 

Birinci hususiyet burada erkek ve 
kadın eğitmenlerin müştereken ders 
görmüş olmaları, diğer hususiyet de 
burada altı aylık faaliyet yerine bir 
yıl devam eden bir çalışma bulun· 
masıdır. 

Kadın eğitmenler arasında karı 

koca olarak kursa gelmiş ve bir ara
da çalışarak yetişmiş eğitmenler var
dır. Kadın eğitmenler erkeklerle 
birliltte okuma, yazma, hesap, yurt 
bllglsl gibi derslerden başka köy 
sağlığı, çocuk bakımı, ev işleri, dlklş 
nakış işleri bakımından kusursuz 
olarak yetiştirilmişlerdir. 

Kursa devam edenler Bergama ve 

Ziynet altınları 
Müsabakaya Gönderilen 
Nümuneler Beğenilmedi 
Darphane yüz, elli ve yirmi beş ku-

ruşluk gilmüş paraların basılmasını ik.. 
mal etmiş olduğundan on, beş, iki bu
çuk ve bir kuruşluk nikel paraları bas-
mak üzere faaliyete geçmiştir. B!lll -
ların basılması bir buçuk sene kadar 
devam ed~ek, bu suretle piyasanın ih. 
ti yacı karşılanmış olacaktır. Aynca yeni 
harflerle basılacak ziynet altınları ha
zırlıklarına da devam olunmaktadır. Bu 
husustn çılmış olan müsabakaya iştirak 
edenlerin jüri heyetine verdikleri eser
lerin hiçbiri beğenilmemiştir. 

Bu itibarla darphan idaresi bizzat 
kendisi yeni bir kalıp hazırlamağa 'ka. 
rar vermiş, bu hususta faaliyete geçmit
tir. öğrendiğimize göre; ziyr.et altrn
lan 500, 250, 1001 50 ve 25 kuruşluk 
olmak üzere beş çeşit olacaktır. Bun
lan yalnız bankalar Ucretini vermek 
suretile bastırabileceklerdir. ' -. 

---o---
Vapur Bacalan 

Denizb:ınkın vapur bacalarının ~:-k
lini değiştirmeğe \tarar verdiğini yaz
mıştık. 

Bu husustaki hazırlıklara başlanmış.. 
tır. Ilk tecrübe yeni alınmış olan Suvat 
vapurun.da yapılacr.ktır. Denizbank i~ 
ret ohırak (D. B.) remzini kabul et
miştir. Bu remiz bacalara kcnulacak. 
tır. 

~@DDst~ 

Kuruçeşmedeki Yangın 
En·elld nkşnm Kuruçeşmede Ra

şlt, Levi ve IInrun adında. Uç kişiye 
alt bulunan bJrboya ve yUn kumaş 
fabrilcnsındn yangın çıkmıştır. 

Tilrdcnblrc her tarafı saran ateşi 
ittn1ye, ancak Uç saatlik bir çalışma
dan sonrn söndUrebilmiştir. Bina ve 
ambarların bir kısmı yanmıştır. 

Yapılan tahkikatta fabrikadaki 
eşyaların muhtelif sigorta şirketleri
ne 50 bin liraya sigortalı olduğu an
laşılmıştır. 

Kasttan şüphe eden za.hıta bu ka
naatini takviye edici bazı deliller ele 
geçirmiş ve tahkikatını genişletmiş
tir. 

Ycınl'ktcn z hlrlcndi - Kumkapı
da oturan ..-e Dllberzaıle fabrikasın. 
da çalışan 16 y~şında :Manok kızı 

Haylrnnoş, dlin fabrikada çalışırken 
birdenbire snncılanmış, bayılmıştır. 

Hemen IInsekf hastahanesine kal
dırılan Haykanoşun evinde yediği ye
mekt.ı n zehirlendiği anlaşılmıştır. 

Jfünl makineye knptrrdı - Beşik

tac;ta Dolmabahçedc Mehmet ve Hn
lldln marangoz fabrikasında ~alışan, 
Ognak, dUn bıçkı makinesine elini 
Jcaptırmıştrr. Makine amelenin baş 

ve kllçUk. pnrmakJanm dibinden kes 
miştir. Yaralı tedavi altma alınmış
tır. 

Çeşme ilçelerine giderek, Halkevle- . 
rinde bUyük bir alAka uyandıran, 

müsamereler vermişler ve kursta 
öğrendikleri mandolinlerle halk şar
kıları okumu9lar, muhtelif parçalar 
çalmışlardır. 

lnsan zekasının icat ettiği yalan 
hakikate nazaran tuhaf bir cazipli 
de yok değildir. Piş:niş bir tcprak k 
ba su koyarak bülbül seslerini taklit 
den ve bunu hakiki bülbüle tercilı 
den insanlar Oskar Vayldin fonla 
gömeden ormanda yeşil ~lı perile 
den bahseden köylüsüne pek benzerle 
Hayal onu heyecanlandırdığı gibi, d' 
Jiyenlere de tatlı bir neşe vennektedi 
Oskar Vayldin köylüsü ormanda 
kiki fonu gördüğü gün .dili tutuluyo 
ve meseleyi sadece bir hakikati an 

Kursların tedrisatı Teşrlnlevvelln 

on beşinde sona ermiştir. Eğitmenler 
yeni işlerine başlamak Uzere Berga
ma ve Çeşme köylerine dönmUşler
dir. Eğitmenler davetlilerin huzu
runda yaptıkları ders tatblkatlnrın
da bUytik bir muvaffakı:ret kazan
mışlardır. 

BUtUn eğitmen kurslarından me
zun olan 1500 eğitmen Cumhuriyet 
bayrnmmdan sonra köylerinde çalış
malarına başhyacaklardır." 

Türk- Yunan 
ticaret anlaşması 

Heyetimiz Y ann Atina}•a 
Gidiyor 

Yunanistanla aramızda yapılacak ye
ni ticaret ve klering anla~ması için A
tinaya gidecek ticaret heyetimiz ynrm 
sabah şehrimire gelerek ak~am Ati:ia
ya hareket edecektir. 

Heyet, reis, Türkofis başkanı B. Bur
han Zihni, ofisten B. Hüsnü Zeki, Mer
kez Bankas.1 ıeflerinden B. Nadirden 
teıekül etmektedir. 

lstanbul Türkofıs direktörlüğü ti. 
caret heyetimize verilmek ürere bir ra. 
por hazırlamı~tır. Bu raporda Yw1a
nistanla ihracat yapan tüccarlanmızm 
miltalca ve istekleri bulunmaktadır. 

Randevu Evi işleten 
iki Kadın Yakalandı 

Beyoğlunda muhtelif randevu ev
leri {şleten ·ve bazı genç kız ve er
kekleri !uhuşn teşvik eden Madnm 
Atımı ile Katinn adında iki Rum ka
dını, zalııtal ahlAklye tarafından ya
kalnnmıştır. 

Suçlu kadınlar dUn akşam adliye
ye sevkedilmlşler, birinci sulh ceza 
mahkemesinde sorguya çekilmişler
dir. Her ikisi de inkAr etmişler, fa
kat bQ.klm Reşit kendilerini tevkif 
etmiştir. 

Diğer taraftan tahkikatla meşgul 
olan müddeiumumilik, Atına ile Kn
tlnanm suçlarının sadece bundan i

tır gibi anlatıyor. 
Ne köylüde heyecan vardır, ne 

dinliyenlerde .. Saman alevine ben 
yen bu hayal mahsullerinin tesirle 
kısa bir zaman sürse de söyliyen v 
dinliyen için Ilık ve nJlıa yakın bir 
raf r vardır. 

• • • 
Uydurma haberi söyliycnin bunda 

edeceği istifade nedir? 
Yalanı hakikat yerine koyarak on 

brr hakikat gibi istismar edenler, ya 
ru bir apartrman gibi ldralıyarak, • 
gemi gibi navlun keserek, bir tarla ~· 
bi işleterek kendilerine klr temin 
derler. Fakat yalanı apartıman gibi 
ralamıyan, bir gemi gibi navlun kes 
miyen, bir tarla gibi işletmiyen .in.sar! 
niçin yalan haber vermekten hoşlanır 
Yine onun ka~sında oturup ta bu ya 
lan haberi hiç bir maksadı olmaksızn:J 
dinliyen adam niçin duyduklarından 

zevk alır? Bu iki adanı da dikkatEl 
yık bir sahibidirler. Her iki adamın • 
ribirine benziyen tarafları Yaıdrr. İki 
de Acizdir. ikisi.de içlerinde lbir t 
ümitler beslerler. 

Haberi veren adam, içinden g~ 
şeyleri bir hakikat haline &<>kar, on~ 1 

olmuş gibi söyler. 
Dinliycn adamın da beklediği bir fC3'! 

vardır. Dinlediği sözlerle onu hakikat 
l:!şmiş, canlarımı~ dünyaya ayak ba 
nuş farzeder. Dedikodu ekseriYı!l böyle; 
ce bir ruh izdiyacının mahsulüdür. 

Aciz bir uydurucu, yine aciz bir din.
leyiciye beklediği ;eyleri hatırlatır. 

Bu nevi dediko<lııiann, baben:iliğin 
en kötüsünü kudretten mahrum, ha~ 
ki istihbarat imkfuun.dan, haberleri u. 
zaktan dedikoduculanndan dinliyen 
politika meraklılan yaparlar. 

Aksiyona geçemiyen politikacmm da 
aczinin, gözyaşma benzi~n tek tescL 
Jisi budur. 

baret olmadığı neticesine varmıştır. ----------------ı 
Bu iki kadın bir taraftan randevu- Bir na m us dava s 
cululı: ynpnrken, bir taraftan da Yu-

nanfstana. geniş mikyasta döviz ka- netice 1 endi 
cakçılığı yapmaktadırlar. Müddeiu-
mumilik kaçakçılık sucu hakkında Kızkardeşini Kirleten Bet 
tahkikat yapılmak Uzere evrakları Seneye Mahkiim Oldu 
asllye beşinci ihtisas mahkemesi DUn nğrr ceza mahkemesinde bl 
mUddelumumlllğlne yollayacaktır. ırz davası bitirilerek, suçlusu hapı 

Berlin Ticaret Ata§emiz 
Yeni Berlin ticaret ataşemiz B. Sa. 

it Rauf yeni vazifesine başlamak Uze. 
re dün Berline hareket etmiştir. 

B. Sait Rauf Almanyaya gider git. 
mez derhal buradaki alakadarlardan aJ. 
dığı direktifler dahilinde bazı mühim 
teşebbüslerde bulunacaktır. 

Diğer taraftan Almanyadan alacaklı 
olan tacirlerimizin alacaklarının veril
mesi için Merkez :aankasmda hazırlık
lara başlanmıştır. Bu vaziyetten haber
dar olan alakadar tüccarlar scın derece 
memnun olmuşladır. 

Doktora İmtihanı 
Unlversltenln muhtelif fakUltele

rlnden mezun olan ve doktora ver
mek isteyen genelerin doktora im
tihanları 24 Teşrinievvel pazartesi 
gUnU Unlrnrsitedc profesör ve dekan
lardan mUrckkep bir komisyon tara
fından yaprlacaktır. 

mahknm edilmiştir. 
Bu ırz düşmanı ÜskUdardn otur 

Abbas adında birisidir. 
Birkaç ay evvel bir gUn evde yal 

nız kaldığı öz kızkardeşi 9 yaşınd 

Hayrilnnisaya tecavüz etmiş: bu ka
darla da. kalmamış ve kUçük kard 
şine mUptelA bulunduğu belsoğuklu 
ğu haatahğmı da aşılamış, zavallt 
yavruyu daha 9 yaşında bu hastalık· 
la mal(ll etmiştir. 

Mahkeme, Abbasın hareketlnl, ela• 
ruşması sonunda kızkardeşinln Irzı• 
na tesaddt mahiyetinde görmüş TII 

suçluyn 5 sene müddetle nğır hapse 
mahkQm etmiştir. 

Rezalet çıko.ran sarhoş - Vahit .,..1 
dında birisi dUn, Kazhçeşmede ra~ 
Jçlp sarhoş olmuş, birçok rezalet yap. 
tıklan sonra, kendisini yakalayan. 
polislere hakarette bulunmuştur. 

Yakalanan sarhoş dördUncU aslf41 
ye ceza mahkemesinde sarhoşluk 
bir lira para cezasına, polislere h 
karetten de 1 ay hapse 9 lira para 

~ 
cezasına çarpılmıştır~ 
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• 
T iMDE 
GIR YAPRr'K 

ihtilas 
tazao: Niynzı Ahmet 

Bir belediye memuru bilmem kaç li
rayı .zimmetine geçirdiği için işinden 
çıkarılmış ve mahkemeye verilmiş. 

Cümhuriyet hükfunetiin millet parası 
üzerindeki hassasiyetini biliyoruz. Beş 
kuruş bile olsa zimmete geçirmek bir 
suçtur. Bu havadisi okurken eski bir 
hadiseyi hatırladım. 

1stanbulu müthiş bir kolera kasıp 

kavuruyordu. Günde yüzlerce insaı'ı bu 
hastalığın kurbanı olarak gidiyıvrdu. 

Şehirde, hastalığın önünü almak için bir 
çok tedbirler alınmıştı. Bu arada şeh
remaneti sokaklara kireç döktürmüştü. 

Kireçlerin caddenin iki tarafına di
kilen ağaçlara da sürülmüş olduğunu 
gören bir zat, işini gücünü bırakıp şeb. 
remanctine gitmiş ve: 

- Şehreminini görmek istiyorum .. 
konup cağım.. 
Demiş .. 
Şehreminini buluncaya kadar şeb. 

remanetinin erkarundan bir tanıdığı ile 
karplaşmca, ona dert yarumş: 

- Azizim, .demiş, şehreminini gör
meğe geldim. Hayırlı bir iş yaprldığı
ru gördüm. Sokaklara kireç dökülmüş. 
Fakat ameleler kireçli caddelerin iki 
tarafındaki ağaçların da ko1clerine dök
müşler. Halbuki kireç ağaçlan derhal 
kurutacak .. 

Belediye erkanından olan zat gül
müş: 

- Merak etmeyiniz efendim demiş, 
ağaçlara bir şey olmaz. 

- Nasıl olmaz lıahu .. kirec hu.. hı-
rutur. 

Öbürü ısrcı.r etmiı :' 
- Sen üzülme .. 
Ve izah etmiş : 
- Onlar kireç değil, Malta mernıe. 

ridir. 

Hadisenin garip ta.rafını anladınız 
tabii. Şehremini kireç için 600 !bu ka. 
dar altxn lira tahsisat aldıktan sonra 
bir kaç lira ile çok ucuZ' ne zarar ne 
de hastalığa fay.dası olan Malta mer
meri tozunu sokaklara serptirmiş ve 
altmlan CC'bi hümayununa atmış. 

( Kısa haberler ) ---
• Ankaradan şehrimiıe gelen Ziraat Ve

kili 1stanbul Türkolis direktörlüğüne uğ
rayarak. muhtelif meseleler hakkında Tür
kofis direktörü B. Cemal Ziya ile bir müd
det görüşmüştür. 

Ziraat Vekili, ziraat kongresi için yapıl
makta olan son tetkikleri de gfüden ge
çirmiştir. 

• Son defa lktısat \'e]ialeli kontrol dai
resi lararından bazı ihracat tüccarları hak
kında yapılmış olan kanuni takibatın çok 
müsbet neticeleri görülmeğe başlanmıştır. 

Bu cümleden olarak bir kısım fındık ih
racat tacirleri fındık nizamnamesini bü-1 
yük bir dik~atle gözönünde tutarak kon-1 
trole ehemıtıye!le hazırlanmaktadır. I 

Iltt, şunu isbat eder, ki insanlar, 
'kendilerini biribirlerinden ayıran şey. 
leri hayatın bir Iazimesi sayıyorlar ve 
anlaşmamazlrğr tabii buluyc~lar. Bu 
zihniyıet iledir k~ birleştirici vasıtala
ra düşman gözü ile bakıyorlar. 

Kim bilir, belki de hakları vardır. 
Belki de yalnız kuvvetli, inatçı ve şuur 
suz inanışlardır ki tesirli işleri doğu. 
rurlar. Hangisi olursa olsun, ben, müp 
hem bir ideal uğrunda kendimi feda 
e.decek bir yaradılışta olmadığım için 
dünyayı uzlaştırmak fikrinden çabuk 
vazgeçtim. Çünkü bu, pek nankör bir 
fikirdi. Bizim talihsiz aletim.izde böy. 
lece bir maniaya daha çarpmış oldu. 

Bunları öğrenince, başına sardığım 

bu beHih işin, "Maloney' 'deki asıl kendi 
tezgahlarım sarsıp sarsmadığını ser. 
dum. Hiçbir zarar görmediği ve hafta
da ancak bir kaç saatini Paristeki psi. 
koğraf kttmpanyasmrn şubesinde ge
çirdiğini söyledi. Fabrika meselesine 
gelince, satışlar o kadar az.dı, ki düşün· 

"Entelicens Servis,,in glzlit8raflari 
Teşkilat nasıl kurulup nasıl büyüdü? 

Ingilterenin a.11kerl, siyasi ve iktmadi 
muvaffa.kıyeti için casus teşkilatınm oen 
lüzumlu müesseselerden biri olduğu 
kanaatini İngilizler on altıncı asrrdan
l.ıe. i C:.li;na m_:ı:ıfaz<i ctmckt~:rlcr. Ger 
memleketin her c.ıcvirde kendine göre 
hususi gizli teşkilatı v<r. dı. Bu teşki
latlar her zaman hareket halinde b..ı.

lunmuştur. Çünkü her memleket kom
şusunun hazırlıklarım öğrenmek ve o. 
na göre hazırlıklı bulunmak istemiş ve 
istemektedir. On altmcı asra doğru ha. 
şımızı çevirerek yaşanılan devirlere ba
kacak olursak İngilterede ilk casus 
teşkilatnın sekizinci Henrih zamanın
da bir papaz tarafından kurulduğunu 
görürüz. Volsey adında olan bu papaz 
hükümdarın mutemedi idi; Henrih bu 
papas vasıtasile dostunu, düşmanını 
öğrenmiş, bu suretle entellicens servi
sin ilk temeli atılmıştrr. Daha sonra
ları kraliçe Elizabetin' idare yılların. 

da gizli istihbarat teşkilatına tayin etli. 
len memurlara "muhbir" namı veril. 
miştir. "Muhbir' lere tam manasile 
itimat edilmemekte idi. Çünkü bunlar 
topladıkları malumatı en çcJ~ para ve
rene satmaya alıştınlmışlardı. Bu de
virde entrika, münafıklık, ahlaksızlık. 
alıp yürümüştü. Casuslar müthiş. bir 
faaliyet gösteriyordu, bilhassa kraliçe 
Elizabetle Mari Stuart arasındaki re
kabet yüzünden mürtetler çoğalmıştı. 
İki imparatoriçe biribirinin rasnu ca.. 
nı olduğundan yalan yanlış yapılan ha. 
fiyelikler, Osmanlı idaresinin sultan 
Hamit devrine benziyordu. Mari Std. 
art bir köşeye atılıp ,Wruzlık içinde öm
rünün en kıymetli mihnetli günlerim 
yaşamıya ve canıru, sarsılmaz katolik 
imanı uğruna feda edinceye kadar bu 
alçaklıklar devam etti. Maamafi.h, ya
pılan hafiyeli'kler, jurnalcılıklar o za
mana kadar yalnız dahill işlere mün.. 
hasırdı. Entellicens servis merkeziyet 
~kli vererek dahili ve.harici bütün iş. 
Iere şümullü bir ~c verenler üç ki. 
şi olup isimleri Vilyam Sesil, Lcrd 
Burlan~ ve Sir Fransis Valsingaldir. 
Bunlar, casusların topladığı lüzumlu 
lüzumsuz bütün maHlmatı, yabancı dev 
!etlerden getirilen haberleri, Londrada
ki gizli odaya biriktiriyorlardı. 

Bu üç sima kendilerine üzumlu o
lan malUmatı dercedecek şayanı Wmat 
memurları bul.dular ve vatan için ica
bında ölmeği göze alacak fedaileri de 
seçtiler. Bu casuslar arasında aslen İ
talyalı bir avantürist olan Delbıona is. 
minde birisi vardı, ki Burlang ile Val. 
aingal bu adama bütün mevcudiyetleri
le inanmrşlaırdı. Bir gün, bu avantü
riste ç.ck mühim bir iş tevdi edil.eli. 
Fransız düşmanı bir yabancı diploma
tın elinde lngiltereye ait bir çok gizli 
ve kötü evrak vardı. Delbona, kendisi
ne bu mühim vazife vıerilmezden önce, 
ayni evrak için yapılan ve fakat mu
vaffak olunamıyan tecrübeleri yendi. 
Amirlerinin arzusunu yerine getirdi, 
bir çok manialardan geçerek ecnebi 
diplomata sokuldu, şu teklifte bulunarak 

matın mensup olduğu devleti kirleten 
bir çok mektupları da Delb'-.Ala ecnebi 
diplomata teslim edecekti. 

Diplomat lbuna ~ oldu, Delbona, 
ar'>aı.!aşlan ile birlilcte mektuplan mu
hafaza eden İngiliz lordunu soydu ve 
çaldığı mektuplan diplomata teslim e
derek İngiltereye lazım olan evrakı al
dı. Entellicens servis vatan için bir mu. 
vaffakıyet kazanmıştı. 

KA TOLIK - PROTESTAN 
MüCADEESt 

Jifar isminde ihtiyar bir papaz var. 
dı, bu papaz büyük katolik ailelelerini 
casuslara haber veriyordu. Kendisine 
gösterilen itimadı suiistimal ederek 
protestanlara suikastler hazrrlıyan bir 
kumpanyaya sokuldu ve bunları ele 
verdi. Bu kumpanya efradı idam edil
di. Ondan sonra protestanlrğı himaye 
maksadile bu ihtiyar papazın yaptığr 

kötülükler, öldürttüğü insanlar pek 
çoktur. Maamafih, Delbona bu papazın 
ne kadar kirli maksatlarla hareket etti
ğini öğrendi, papaz yakalandı ve idam 
olundu. 

Tomas Filips isminde entellicens ser
visin itimadını haiz .başka bir casus ta 
vardı ki, o devre ait kanlı hadiselerin 
hepsinde gölgesi görülür. Bu adam, 
yaptığı kötülükleri hizmet diye devle
te satarak bir çok paralar alırken diğer 
taraftan fenalık ettiği aileleri de dolan
dırmıştır. Bu suretle kötü nıhlu bir ca_ 
susun ne kadar büyük fenalıklar ya. 
pa·bileceğini entellijen servise öğıet
miştir. 

Diğer taraftan istihbarat işlerinden 

Rişelo'nun ne kadar faydalanmış ol.du
ğunu öğrenen Kromvel, kendi mevki
inin tahkimi maksadile, gerek dahilde, 
gerek hariçteki istihbarat memurlan 
arasında geniş bir temizleme ameliye
sine girişti. Bütün Avrupa hakkında 

güttüğü emperyalist siyasetinin mu
vafakıyetini temin için faaliyete geçti. 
İntihap ettiği casuslara verdiği talimat. 
larda ahlaksızlıktan sakınmaları ve bir 
plan .dahilinde kendilerine tevdi edilen 
iş1erden maadasına kanşmamalar emre. 
dildi. 

Bütün memurlar çok dikkatle seçil
mişti. Kendi aleyhine yapılacak her
hangi bir casusluğa mani olabilmek i
çin şüphelendigi kimseleri derhal im
ha ediyordu. Bazılarını da para ile sa
tın alarak işe yaramaz bir halıei koyu. 
yordu. İstihbarat teşkilatınm başına 

getirdiği adam asil bir adamdı. Ona 
büıtün mevcudiyetile inanıyordu. De. 
nenmiş adamları Avusturya, Holan.da, 
Fransa ve İspanyaya gönderdi. Esasen 
zengin olan bu casuslara bol, bol pa-

ra vererek daha çok zenginleştirdi ve 
hiç bir veçhile para ile satın almamı
yacak bir dereceyıe getirdi. Kromvel bu 
suretle casus teşkilat makinesini t!kır, 
tıkır işler bir hale koydu. Bu sayede
dir ki, zamanın her şeyinde:ı ha!."ıeri 

olan bir şahsiyet oldu. Bütün dünyada 
olup biten işlerden günü gününe ha
berdar ediliyordu. Münevver bir zat 
olduğu için tecrübeli iradesile her ar
zusunu yerine getirmeğe başlamıştı. 

Bu itibarla entellicens servisin banisi 
Kromvel addediliyor. 

RADYO 
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AKŞAM NEŞRİYATI : 
Sat 18,30 Dans musikisi, (plak), 19 Kon_ 

ferans: Selim Sırrı Tarcan, 19,30 Karışık 
musiki (pliik), 19,55 Borsa halıerleri, 20 
Vedia Rııa ve arkadaşları tarııfından türk 
musikisi ve halk şarkıları, 20,40 Ajans h:ı. 

berleri, 20,47 Ömer Hıza Doğnıl tarafın
dan arapça söylev, 21 Saat a~:arı, 21,30 
Ahıskan ve arkadaşları tararından türk 
musikisi ve halk şarkıları, 22, 10 Hava rıı
poru, 22,13 Darültalimi musiki heyeti: Fah 
ri Kopuz ve arkadaşlar ıtıırarından, 22,50 
Son haberler ve ertesi günün programı, 23 
S:ı.at ayan, İstiklal marşı, Son. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

OPERA VE SENFONİK KO~SERLER: 
6. Oslo: Çaykovski: 4 üncü senfoni vs. 
8.30 Hamburg: Mozart, Brahrns. 
9. Sottens: Suman, D'lndi. 
9.10 Viyana: Vagner programı. 

11.45 Londra (N.): "Judilh" ( Goossens). 
1. Radio Paris, Strasburg: Frank, Dc-

büssi. 
ODA MUS1K1S1: 

7.10 Hilversum 2: Org. 
8. Bükreş: Sonata patetik (Beethoven) 
9. Oslo: Org (Balı). 

9.10 Kalundborg: Duettolar (Şarkı). 
PİYES VE KONFERANSLAR: 

6.15 Paris PTT: Jerom K. Jerom'dan 

8.15 
9.10 
9.30 

10.30 
11.10 

parçaların okunması. 

Soltens: Mikromagazin. 
Berumünstee: "Fırtına". 
Radio Paris: "Maeterlink'in kadın 

kahramanlara". 
Radio Par is: "Berlioı". 
Strasburg: "Vavvek". 

HAFİF MUS1K1: 
4.30 Paris (PTT); 5 Berlin (Operetler); 

6 Breslav (Rapsodiler); 7 Saarbrüken; 8.30 
Varşova; 10 Roma; 10 Turino (il. Yentag
lio); 10.30 lstokholın (Polpurri). 
YARYETE VE KABARELER: 

10.15 Napo!i gr; 10.30 Eyfcl; 10.40 Hil
versum 2. 
DANS l\fUSlKtSI: 

8 Königberg; 9 Brüksel 2; 12 K::ılund
borg; 12.10 Brüksel 2, nudapeşte; 12.15 
Roma, Turino; 12.25 Londra (R.); 1.15 
Londra (X). 

ı~-•Jugü:,;?,~~;~~~~.!~:: .. ~~sında--•ıı 
Vicdan azabı Gökten dilen kadın ı 
ViCTOR MAC • LAGLEN, 

JUNE LAN~ PETER LORRE 
MYRNA LOY 1 

ROBERT MONTG01Vı'1ERY ı 
pazarhğa girişti. tarafından oynanmış Fransızca sözlü tarafından oynanmış Fransızca sözlü l 

Ecnebi diplorm.t İr.giltere aleyhin. hissi ve müessir bir dram. eğlenceli bir komedi. 

deki evrakı verecek olursa, bir Fran. !"••••••• lla·.'etcn: PARAMUNT JURNAL son dünya haberleri. 
srz nazınmn nüfuzlu bir İngiliz Lor- U - Suvare saat 8,30 da her iki film birden ••••••ra• 
duna yazıp gönderdiği ve ecnebi diplo-

Yazan: Aodre ı'1oruva 
celeri okuyan makineleri Fransada yap. 
tırmaktan vazgeçmişti. "Baltimor" da
ki tezgahlar, ona "Psikoğraf,, lan par
ça parça gönderiyordu. 

İşte böylece, pek parlak neticeler ve. 
receğini umduğum bu iş, nihayet basit 
ve kısır bir dereceye düşmüş. 'bulu
nuyordu. 

"Vestmut" ta iken hayalimi doldu
ran ümitler, yıkılmış ve Pariste an-:ak 
zaman zaman çiçek götürdüğüm bir 
mezarla bir binanın üçüncü katında 
tozlu bir daire ve makinesi b:ı§mda 

uyuk!ryan ümitsiz bir daktilo knlmış. 
tı. 

Ben bu satırları "Düşünceleri oku-

yan makinelerin keşfinden on sene 
scnra yazıyorum. Onun unutulmasına 
on senelik zaman yetti. ş:mdi psikoğ· 
rafı hiç kimse hatırlamıyor bile. Bazan 
Sorbondaki arkadaşlar.dan birinin evi
ne gittiğim vakit bir ocak üstünde, 
yarı kırılmış oyuncaklar, kullanılmak
tan vazgeçilmiş eşyalar arasında mev· 
cut aletlerden birini görürüm. Psikoğ. 
rafların bu biçare halleri, bana büyük 
"Svvif" i andırır. O adam, ki insanla
ra ruhlarındaki fenalığın ve münase· 
betsizliğin en sert hicvini "Giiliverin se. 
yahati" eserile verm:şti. 

Fakat bugün başını kaldırıp asrımı
za bakacak olsa, müthiş kitabını an· 

Çeviren: H. S. O. 
cak çocukların kütüphanelerinde 1:u. 
la bilecek. 

Her sene, ilkkanunun sonlarına doğ 
ru, "Hikey" den bir noel tebriki alı

rız. "J ertrüt,, tarafındarı j>a.Zılan bu 
kartlarda şimdiye kadar alelade saa
det temennilerinden başka hiç bir şey 
bulunmazken, bu yıl gelende ilk defa 
olarak dahi dostumuzun karınca ayak. 
larını andıran yazısını gör<lüm ve bin 
müşkülatla şunları okuyabildim: 

"iç konu§malanmızda da, elfilemle 
k'.;nuşmalanmrz kadar ya1an vardır. Bu 
yalanların biri bizi başkalarından, ö
teki de kendimizden muhafaza eder.,. 

Vestınutu, bir maç ününde ve n:l-

Sivasta 
iki Okulun Daha Temeli 

Abldı 

Sivas, (Hususi) - Sivas Orta A
nadolu yaylasının kllltürel sahada 
yıldan yıla büyük faaliyetle çalışma
sını gösteren bir şehirdir. Geçen yıl
ki vila.yet btitçesinden ayrılan tah• 
sisatla 51 bin liraya merkezde mo
dern teşkila.tıı bir Atatürk tlkolu 
yapııtış, sonra bu yılki biltçct.en ay
rılan tahsisatla da ayni mahalde 
Cumhuriyet ve tstikla.l ilkokulları
nın temelleri Sivasın çalışkan ve 
kıymetli valisi ve C. H. P. başkanı 
B. Nazmi Takerin uğurlu eli ile bli• 
yük bir kalabalık önünde temelatma 
töreni yapılmıştır. 

Törende kıymetli söylevler verildi, 
toplananlara çay, pasta ikram olun

du, 

Sanlık Bataklığı 
Kurutuluyor 

Sam.sun, - Alaçama 7 kilometre u
zaklıkta Yenice köyünden geçen Sa.. · 
nlık çayının denize varmadan bazı ba.. 
taktıklar husule getirme-si yüzünden 
sıtmanın önü alınamamakta, daha ileri
de Bedeş çayının da ayni tah
ribatı vücude getirmekte olduğu 
malfun bulunmaktadır. Bunlan nazarı 
dikkate alan Sıhhiye Ve'kaleti srtma mü. 
cadelesi delaletile bu bölgede tetkik.a
tım yaptırmış, hastalık müvellidi olan 
bataklıklann kurutulması başlangıcı o
larak Sarılık çayı kanalı faaliyetine ge.. 
çen perşembe günü Bafra kaymakamı, 
sıtma mücadele reisi memurlar ve halk 
buzurile başlanmıştır. Halkm para ya. 
hut bedeni yardımile de açılacak elan 
bu kanalm daha çabuk ve muntazam 
olması için Hamzalı bataklığında ça=' 
lı§an eksokuvatörün harikulade i§ gör
mesi gözümün önünde canlandı. 

Gümenüzden ünyeye k-.dar geniş bir 
sahile, akan iki büyük müteaddit kü
çük ırmaklann deltalarile husule gelen 
su birikintilerile de e'hemmiyetlice ba
taklrkları bulunan ilimize iki, hiç ol .. 
mazsa bir 'ane olsun bu kanal açan ma. 
kineden lazımdır. 

DUnkft hava 
Yurtta bava Trakya, Kocaeli, Ege bölge

leri ile Karadenizin ve Orta Anadolunun 
garp kısmında kısmen bulutlu, diğe~ böl
gelerde çok bulutlu ve yer yer yağışlı geç
miş, rüzgfırlar Trakya, Ege, Kocaeli böl
gelerinde şimali, Karadeniz kıyılarında ce
nuhi, diğer bölgelerde umumiyetle garbi 
islikamelten orta kuvvette esmiştir. 

lstanbulda hava az bulutlu geçmiş, rilı
gar cenubugarbiden 2-·i metre hızla esmiş.o 

tir. Saat 14 de hava tazyiki 757.7 milimetre 
idi. Sühunet en yi.iksek güneşte 51,8, göl
ged~ 20, ve en düşük 10.5 snntigral kay. 
dedilmiştir. 

dızlı yapraklar içinde gösteren kartı 

Suzana uzattım ve: 
- işte Amerikadan gelen bir kart, 

ki bizim zifikçinin filozof olduğunu bil. 
diriyor. 

Dedim. 
Karım kartı aldı, içindeki manza .. 

raya baktr. Yazıları okumağa bile ça· 
lışmadan iade etti: 

- Bu adamdan hiçbir zaman hoş.. 
lanmamıştım... dedi; bir hiç 
için ne büyük bir kıyamet koparmıt-
tı ... 

Dedi. 

Bir hiç için mi?.. Suzan bun-
ları söyleyince o büyük keşfi hiçe in. 
diren hükmü, bana haşin ve adaletsiz 
görünmüştü. Fakat kim bilir belki de 
hakkı vardı. 

ı BiTTT 
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l'dihnetin ne demek olduğunu 
l?n:ihanıa a:ılıyanlardan, hiç 
değilse bir nöbet de imtihanla 
anııyanlardan bir! de, Gretadır! 
D~a.ınatik tiyatronun cephesi 
grı renkte büyük binası, Stok
holrnün elegan bir piyasa cad. 
~et!hldeydi. Strandvege:l deni. 
en Yerde .. Binanın yan tarafın 

d.aki bir giri~ yericdcn, bir çok 
tıyatro heveskarı gibi bu gün 
de Creta Gustafsson girmi§ti, 
orac:ıan girildi mi. tiyatro mek
tebine gidilirdi. Mektepte her 
~:ıe toplanan tecrübeli, vukuf
u ınuallimlerdcn. aktörlerden 
llıüteŞeJckiJ komisyon. bu sabah 
onu da imtihan edecekti. gk. 
~ellikle ekmek parasını cı
kll?'tnağa ~alı~an erkek kardeşi 
S?en Gustufsson kız karde"ini 
d?B&rda bckliyord~.... -

ili Erkek kardeş, kızkardeşir. işi. 
Unıursamazlık!a karşıla mı; or . 

du; birk' • a ıs ... 
~u işin ehcmm:yetini rnine 
d kavnyama:;a bile, s;tnc 
c az, çok çakıyordu!. 

Mulıakk;:ı.k olan bir şey nır
~ o da, bugünün Gust~fsson 
~esi için m:ihim bir gün oldu. 
tul 

MUhim bir giir. ! ? .•• 

Silrdiiğfu)ıeıen ja!la uzun sür· 
clU. gibi ge!en znman ! 

İırıtihan! 
.\caba şimdi imtihan salonun 

aa Greta ne haldeydi? Kendi::ıi 
t.opıanıı§, iradesine hakinı ve
rilen rolü heyet karşısında' mu. 
"a.ffakıyetıe yapabilecek miy
di? 

Yapıyor muydu'! 
Yapmış mıydı? 

Piyasa caddesinde bir aşağı 
bir Yllkarı dolaşırken başlıca bu 
aYni esastan. fakat üç safhalı 
Sorgu zihnini nöbet nöbet kur. 
calıyan Sve;ı Gustafsson, bir 
ara kızkard~inin fazlaca gecik 

- Nasıl? Bayıldr:ı mı? 
faıta? 

Neden acaba? 
Fakat imtihan bu, belki de o· 

na verilen imtihan rolü tekrar 
ettiriliyordu da! 

Greta kısmen kusurlu rol yap 
bysa, daha başarılı oynasın, di
Ye! Tekrarla ke:ıdisinc bu im
kan veriliyordu. İhtimal! 

Bekliyen erkek kardeş, bu fa. 
l'atiye ile zihin yorarken Greta 
göründü. Geriden daha başka
~~rı da.. Ancak kızkardeşi en 
0nde, süratle yUrüdü. erkek kar 
deşin durduğu yerden tarafa 
doğruı 

Sevinçten uçuyormuşçasına 
bir geliş miydi bu? 

Yok, bir kaçışmışcasoa! 

Greta. kendini erkek karde. 
§inin göğsüne atarcasına bir 
hızıa gelip, onun kolunu tuttu 
Ve kapıda ayırılmadan olduğu 
&'ibi, yine elcle, bir an öyle kal· 
dılar. 

- Greta, nen var? 
Kız, kahkülü rüzgarla karı

§ırke:ı, başını salladı: 
- Sven, dedi, çok sinirliyim! 

Sahneye çıkıp da dört bir taraf· 
taıı Uzerime tutulmuş ışıkla ka. 
tnaşan gczlerim, bu arada sah
'le aşağısı karanlıkta. seyircile. 

Hayatı Roman Olan Kadın: 
~ ~ - ---. -
B .. . t•h f? ugun, .. ım ı an .. 

Bir gariP aClet daha 

Ağaç üstünde evlenenler 

O, sanki mağarada bir ifrit 
kar§ısında kalmıştı ... 

Greta G-arbo, düşüncc1i 'bir ha1dc ... 

rin kımıldanışını ~inıce, ken· 
cimi kaybettim! 

Sven, tel8.şland.ı: 
- Nasıl? Ba~ ldm mı? 
Durdukları yer, kalabalıkla-

şıyordu, içerden çıkanlar ve za
ten piyasa caddesinden gelip gi. 
denler, hep bir arada o noktada 
anaiorlaşırcasma ... 

Filipin adalarına film çevir
meğe giden bir heyet çok garip 
bir takım evlenme adetleri tcs .. 
bit etmiştir. 

Fili pin adası sa.kinleri:ıde:ı 

bir kızla bir oğlan sev~ip ya
kml~tıktan sonra, aileleri ya. 
hut velilerile birllkte bir dağa 
gidiyorlarmış, ağaçlar arasında 

uzun ve dümdüz iki palmiye ağa 
er aranıp ~ulunurmuş. Yanya
na olacak bu iki ağacın tepesi:ıe 
kızla oğlan tırmanır. oğlan da

ha yukarılarda, kız aşağıda a. 
ğaç üstünde iken, oğlan dudak
larını kıza uzatır, kız da ya=ıa. 
ğını yakınlaştırrrmrş, bu su • 
retle ağaç üstünde yere düşme
den öpüşmeğe muvaffak olabi
lirlerse bu çift evle:ımiş adde. 
1ilirmiş. 

Ankara 

Bir Şehir Meydana 
Çıkarıldı 

Viyanada 30 kilometre bir ya 
kınlıkta büyük bir şehir hara
besi meydana çıkarıldı. İsadan 
dört ası sonraya ait olduğu an
laşılan bu şehri:ı 250 bin nüfus
lu ve Pompeiden 12 kere daha 
büyük olduğu anlaşılmıştır. 

Muntazam cadde, kaim du. 
var, mozayıklarla işlenmiş bina 
ve kiliseleri olan şehir harabe
lerinde. boyalı mobilyalar. Ro. 
ma paralan, cam ziynet eşyası 
meydana çıkmıştır. Tuna sahi· 
!ine yakın ola:ı harabe halinde
ki şehir iki kısma a)Tilmış olup 
bir kısmı sivillerin, diğer kısmı 
da askerlerin ikametine mah
sustur. 

Birisi Tuna sahilinde, diğeri 

harabeler orta.smda iki tiyatro 
harabesinde imparatora ma.h.. 
sus loca, vahşi hayvanlar için 
demir kfesler bulunmuştur. 

Bina ve caddelerde kullanı • 
la:ı taşlar o kadar güzel işlen. 
miştir ki, civar kasaba!ardaki 
insanlar bu işleri örnek olarak 
kullnmağa başlamıştır. Kazıla· 

ra devam olunuyor. 
--0--

Kanın Muhteviyatı ~ 

Bir milimetre kanda iki mil· 
yon küreyvat vardır. Yaşlı bir 
insanın damarlarındaki kanda 
bu küreyvatrn sayısı 25 tiril. 
yondur. Kanı teşkil eden bu ta
necikleri yanyana koyarsak 175 
bi:ı kilometrelik bir uzunluk teş
kil eder ki, 1925 metre murab
baı bir açıklığı kapayabilir. 

kedileri moda 

Greta Gustafsson, o anki ru
hi haletine rağmen, bunu:ı far. 
kına vardı ve içini dökmeği ke· 
serek, Sven Gustafssonun ko
luna girdi: 

O tesirden silkinmek gayre· 
tile göz krrpan Greta, fertlerin 
kütleleşmek suretile dehşetli 

bir varlığı tecessüm ettirir gi
bi oldukları imtihan salonu:ıda, 
kendini mafevkattaialığı kor
kunç bir ifritin mağarasında, 

cehennem! alevler arasında o. 
nun iştahını kabartmış vaziyet
te, oburlukla kemirilerek çiğni. 
yerek yutulacak, ona ziyafette 
bir lokma olacak, midesi:ıe ini· 
verip tarafından kolaycacık haz 
medilecek ve sonunda yokolacak 
aciz, küçük bir mahlfı.k gibi his
le ezilmiş, tutuklaşmış, gerisin 
geri dönmek aksülameline kapıl 
mak üzereyken, .• 

Garp sergilerinde çek beğenilerek birinci derecede ~/at 'Verilen Anmra kıedilerinaen üça .•• 

- Yürüyelim, dedi, yolda an
latırım. daha iyi! 

Kız ve erkek iki kardeş, Göt. 
ga tandan geçerek Södermalme 
doğru yürüdükleri sırada kız: 

- Sandığın gibi ke:ıdini kay
betmek değil, diyordu, kendi i. 
çimde kendimi kaybettim ve bu 
yüzden mektebe alınmak imka
nını da galiba! Sahne üstünde 
ne yapacağımı şaşırdım, sinir
lenerek, adeta kendimde:ı geçe
rek sendeler gibi oldum. daha 
rol yapmağı tecrübe bile etmek 
lizin, sahn~den kaçmağı aklını.. 
dan geçirdim, yok, böyle yap -
mak çaresizliğini hissettim, ta 
içimden: 

- Sonra? Rol yapamadın mı 
hiç? 

- Dur, Sven, anlatıyonım iş. 
te ! Şaşırtma beni! 

So:ı derece sinirli bir hare· 
ketle, erkek kardeşinin kolun
da kendi kolunu çekiştiren kız 
kardeş, derin derin solurcasına 
nefes alıp, sustu. sonra devam
la: 

- Rolümü yaptım, dedi, 18... 
kin nasıl? Asabını gerilerek, bil 
tün varlığımı ürperişler kapla
mış, ürkek ve bende:. daha kuv 
vetli bir başka varlık tarafın. 
dan kavranıp ta sürüklenircesi· 
ne, görünmı>z sert bir elin sev
kine tabi olarak! 

Greta, gözkapaklarmı ındire 
rek hafif sesle: 

- Ah, dedi. o aşırı aydınlık. 
taki karanlık kımıldanı§lar, o 
seyirciler yeri:ıdeki aktörlerle 
muallimler. 

- Aktörlerle muallimler mi? 
- Yani imtihan komisyonu! 

İmtihan ederken, oldukları gibi 
görünmüyorlar d3ı insana. ifri
te dönüyorlar hepsi birlikte öy. 
le! 

A:ıkara kedilerine karşı cs
kidenberi Avrupa ve Amerika. 
da beslenen merak günden gü. 
ne fazlalaşıyor. Bu kedilerden 
ne fazlalaşıyor. Son zamanlarda 

Amerikanın şılı'. bayanları timı~ 

dan bir tane edi:ımeyi moda hali 
ne getimiştir. Fakat kediler 
hem az ve hem de çok pabalı
dır. Amerika gazetelerinin yaz-

clığma göre, liedi ticareti yap8.h 
bir çok simsarlar A:ıkara ke
disi bulmak üzere Amerikadan 
yola çıkmr§tır. 

Son lahzada dönmemişti de, 
işte kardeşine anlattığı gibi 
yapmıştı, ama imtihanda dön
müştü, galiba? 

(Arkası var) 29 gündür uyuyan çocuk ' • ~~r --

Yeni Bir icat 
Topn benziyen ve bir İıarp silfıhr gibi görünen bu alet bir 

fotoğraf makbesinden başka bir şey değildir. Fakat tayyare· 
den resim almak için icat edilmış bir fotoğraf makinesi ... 

Yugoslavyarun Novokoviç kö 
yü:ıde Marko La.stra isminde 5 
yaşında bir çocuk 29 gündür u. 
yanmadan dalgın bir uyku ha
lindedir. Bir akşam mutat olan 
saatte sıhhati yerinde olarak 
uyuyan çocuk bir daha uyan
mamıştır. Çocuğun annesi aç
lıktan ölmemesi içi:ı yavruyu 
suni olarak sütle beslemekte 
ve çocuk nı)rmal şekilde ..Yasa
maktadır. 

Kalbin Kuvveti 

Kalp, çok kuvvet sarfeden 
, bir cihazdır. 24 saat zarfında 

kalbin sarf ettiği enerji 77 bin 
kilogrametredir. Bu enerji bir 
araya toplanacak olsa 75 kilo. 
luk bir ağırlığı 100 metre yük
sekliğe kaldırabilir. 

--0--

Yanm Saatte Bir Ev 

lngilterenin meşhur kaşifle. 
rinden İjaferi Het, karısı ile 
birlikte Af:-!kanm Nigeriye mm 
takasında uzun müddet otur • 
muştur. Geçenlerde Lo:ıdraya 

dönen kişif, çok meraklı hik5.
ycler naklediyor. 

Bu inanılmıyacak hikayeler
den birisi d~. zencilerin yarım 
saat zarfında .zarif evler yap
tıklanna ve evlerde mükemme
len yaşanılabildiğine dairdir. 

lY eni Paratütler 
Tayyarecilere mahsus olarali 

yapılan pa~c;ütler her gün bir 
parça daha tekemmüle doğru 

götürülüyor. Kazaya uğrayan 

bir tayyarenin rakiplerini sali. 
men yere bdirebilmek uğrun
da yeni icatlar meydana çıkı .. 
yor. Amerikada yeni yapılan 

üçüzlü bir paraşüt tekniğin en 
son modeli olarak kabul olun

muştur. Bu paraşütün içinde 
daha iki par~üt vardır. Miha. 
nik bir aletle ihtiyat paraşütler 
açıldıktan so:ıra esas paraşüt 

havayı içeriye alıyor ve hava 
boşluğunda muvazeneyi temin 
daha kolay olabiliyor. Bu saye
de de paraşütçü hiç bir tchli. 
keye maruz kalmadan salimen 
yere in~biliyor. 

Bir kilo alüminyom 

Almanyada teknik ve ilmt 
bazı maksatlar için gayet ince 
ve alüminyomdan yapılmış tel· 
ler kullanılıyor. Bu teller kıl· 

dan daha incedir. Oon santimi 
bir marka satıla:ı bu alümin
yom ellerden, bir kilo alümin· 
yomdan 100 bin kilometre yapı· 
lıyor ki, on santimi bir mark ol· 
duğuna göre, bir kilosu bir mil
ynr mnrka satılıyor demektir. 
Bu kılı yapabilmek için ne ka
dar hassas aletler kullanıldığını 
tahmin etmek mr-değildir. 
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Leh Hariciye nazırı Bükreşten vekiller Heyeti dün Dolma
eli boş döndü 

Romanya Lehistanın bahçe sarayında içtima etti 
tekliflerini kabul etmedi Ruznameye dahil işler görüşüldü 
Rütenyada tezahürat ve çarpışmalar gittikçe artıyor 
Bükreş, 20 (A.A.) - Havaıı a;ansı tığı konuşmaların ııeticestnden mem 

nuhabirinden: nun olduğunu söylemiştir. 
B. Bek, gece yarısını 45 dakika ge~ Maliım olduğu üzere bu konuşma.-

renle Kalastan Varşovaya hareket et. lar ll.Iacar - Slovak hududunun tes-
niştir. biti hakkında idi. 

Kalas görüşmeleri sonunda Romen Budapeşte, 20 (A.A.) - Macar a-
:natbuat idaresi, aşağıdaki tebliği neş- jansı bildiriyor: Rutenyada politik 
~etmiştir: tezahilrat ve galeyan gi ttlkçe art-

B. Bck'in Romanyayı ziyareti müna- ır.aktadır. Zabıta birkaç tezahUrll 
ıebetile kendisi ve Romanya hariciye bastırmışsa da müsademeler ekseri-
rıazın, itimat esasına mü.,tenit ve cJos- ya a.silerin zaferiyle neticelenmekte-
tane bir .zihniyet dahilinde, halihazır- dir. Kassa şehrinde büyük bir yiye-
da iki memleketi alaka.dar etmel;te oıan cek buhranı vardır. Macar ve Çek 
beynelmilel meseleler hakkında noktai talebesi arasrnda ~arpışmalar olmuş. 
nazar teatisinde bulunmuşlardır. B. tur. Yaralılar vardır. 
Bek, kral tarafından kabul edilmi~tir. 

Bu kısa tebliğ karşısında salahiyet
tar mahafil, Polonyanm Rütenyaya mü. 
teallik tekliflerini kralın nazarı dik. 
kate alınmağa şayan görmemiş oldu
ğu mütaleasmda bulunmaktadır. 

ROMANY ANIN NOKTA! NAZARI 

Bükreş, 20 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabiri bildiriyor: 
Romanyanın emin mahaf ilinde Bük

reş hükfuneti tarafından Rütenya ni~ 
selesinde Polonyanın tekliflerine karşı 
gösterilen muhteriz vaziyet şu sebepler. 
le izah olunmaktadır: 

1 - Çekoslovakyaya kartı ıadakat, 
2 - Romanya ile Çekoslovakya ara

sında siyasi ve ikttsadi teşriki mesai 
için doğrudan doğruya teması idame 
etmek, 

3 - Macaristanın vaziyetini fevkal!. 
de kuvvetlendirmek, 

4 - Transilvanya hakkındaki Ma. 
:ar teminatına itimat edememe~ 

5 - Almanyaya karşı hasmane te
' ·,kki edilebilecek bir kombinezona gir
_ıemelc. 

Romanya hükfuneti, Rüteny:anın Ma
:ar idaresine geçişini Polonya için olan 
!hemmiyetini tamamiyle takdir etmek. 
e beraber Rütenyaya yerleşecek olan 
t.facaristanın Transilvanya ve Bukovin-
1anm müdafaasxnı fevkalade güçleştire. 
:ek mühim sevkülceyş noktaları elde 
~tm!ş olacağını da göz önünde bulun. 
k J ıak. zaruri.dir. 

Paris, 20 (A.A.) - Havas bildiri-
17or: 

Bu sabah Romanya elçisi Fransız 
hariciye nazın Bonne'yi ziyaret etır.iş
tir. 

Salahiyettar mahafilin intibaına göre, 
Romanya hükfuneti müşterek Macar 
- Polonya hududu projesine pek taraf
tar değildir. 

Budapeşte, 20 (A.A.) - Macaris
tan ile Polonya arasında mÜ§terek bir 
hudut kurulması müzakereleri bu
rada faallyetle devam etmektedir. 
Polonyanın Belgrat elçisi de buraya 
gelmiştir. 

n~ov AK MEBUSLARI VARŞOV ADA 

Varşova, 20 (A.A.) - DUndenberi 
Varşovada bulunmakta olan Slovak 
mebuslardan ve mim Slovak komi
tesi reisi B. Karı Sldor, gazetecilere 
beyanatta bulunarak seyahatinin ga
yesi münhasıran Slovak meselesinde 
Polonyanın hattı hareketi ne oldu
ğunu öğrenmekten ibaret bulundu
ğunu beyan etmiştir. 

B. Sidor, Slovaklı:ı.rla Macarlar a
rasında cereyan etmekte olan mU
zakerelerin bir ihtildf zuhuruna ma
ni olmağa medar olacak btr itilıı.ra 

müncer olacağı mtitaleasmdadır. 
B. Sldorun Polonyalıların Spiz ve 

Orava mıntakalarma Polonya ne 
31oval,ya arasında yapılacak bir iti· 
hH ile halledileceği merkezindedir. 

D. Bek, avdetinden sonra B. Stdo
·u kabul edecek ve B. Sidor, mtitca
obon Bratlslavaya gidecektir. 

ALMANYADAK1MEBUSLAR 

PRAGA DÖNDÜ 
Prağ, 20 (A.A.) - Slovak heyeti 

.tJUnihten bugUn Prağa dtinmilş ,.e 
tayyare lle Bratislava'ya hareket et
miştir. 

Heyet reisi ve Slovakya bnş\ ektll 
:..ısso gazetecilere beyanatında, sa
:tmiyettar Alman ms.kamatı ile yap-

ispanyada 
Cephelerde şiddetli mu 

hareoeler oJmU'/Or 
Burgos, 20 (A.A.) - Franko hülrQ_ 

metinin hariciye nazın B. Jardana dün 
İtalya 'büyük elçisini kabul edere ken
disiyle uzun müddet görüfD1Uştilr. 

Salamanka, 20 (A.A.) - Naayona. 
list resmi tebliği: Cephelerde kayda 
değer yeni hiç.bir hldiae olmamıştır. 

Barselon, 20 (A.A.) -Bir tebliğ, bU. 
tlln cephelerde hiçbir faaliyet olmadı
ğıru ve Barselonarun dün 10 tayyare 
tarafından bombardımanı neticesinde 
birkaç kişinin ölmüş ve yaralanmı§ ol
duğunu bi]4irmektedir. 

Burgos. 20 (A.A.) - Frankiatler ta
rafından esir cdilmit olan 100 İngiliz 
gönüllüsü, yarın !ngiltereye hareket c.. 
deccklerdir. Bu esirler, hUkQmetçile
rin elinde bulunan İtalyan e~rleri ile 
mulbadele edilmiştir. 

Barselona, 20 (A.A.) - Diln'kü ha. 
va cevelanı esnasında Uke - Halvil 
ve Afrikan Eksplorer adındaki iki tn. 
giliz vapuruna bombalar isab::t etmit
tir. 

Doktorlar arasmda 
Ankara, 19 (Telefonla) - Muğla 

M. hastahanesi röntgen mUtehassısı 
CelA.l Kamar Mersin memleket 
hastahanesi röntgen mUtehasssıelığı-
na; Ankara N. hastahanesi kulak a-
sistanı Hamit Ataman Manisa mem-
leket hastahanesi kulak mUtehassıs
lığma; İstanbul B. mudur muavini 
Haydar Bulak Eyüp belediye dispan
seri tabibliğine; Ttp fakültesi 1937 
mezunlarından Naci Demircloğlu 

Lapseki H. tabipliğine; Manisa sıt· 
ma mUcadele reisi Şevket Balıkesir 

sıtma mücadele reisliğine; Balıkesir 
sıtma mücadele reisi Halil Manisa 
sıtma mücadele reisliğine tayin edil
mişlerdir. 

Menemencioğlu geliyor 
Ankara, 20 (Telefonla) - Nuınan 

Menomencioğlu 19,15 trenile istanbula 
hareket etti. Hariciye ileri gelenleri ta 
rafından uğurlandı. 

Efgan elçisinin pederi 
vefat etti 

Ankara, 20 (A.A.) - Efgan büyük 
elçisi Ekselans Ahmed Hanın peder
leri Serdar Şir Ahmed Hanın KAbll
do vefat ettiği teessürle haber alın
mıştır. Bu mUnasebetle Efgan bU· 
yUlt elçisine bu sabah Majeste Efgan 
Kralından ve vU keU.dan taziyet tel-
graflarr gelmiştir. 

Yeni bir sigara ç•l~ ı.vor 
Öğrendiğimize göre İnhisarlar t

daresı lzmir adiyle yeni bir sigara 
çıkaracaktır. 

Ele·ktrik idart>Sİ mürlürü 
İstanbul elektrik idaresi· genel di

rektörü B. Kadri dun öğleden sonra 
Nafıa Vekili B. All Çotinkayayı zi
yaret ederek idare ile al!kadar işler 
etrafmda kendisiyle görUşmilş, dl· 
rektifler almıştır. 

Prens Bi besko 
üc gUndenberl şehrimizde bulu

nan beynelmilel hava kurumu reisi 
Prens Blbesko, bu akşam BUkreşe 

dönecektır. 

(Baş tarafı 1 incide) 
rü Vekili B. S:..ffet Arıkan, iktısat Ve-

1
1 

kili B. Şakit. Kesebir, Gümri.i.'k ve İrJıL 
&arlar Vekili B. Ali Rana Tarhan, Zi
raat Vekili B. Faik Kurdoğlu gelmit
lerdir. 

vekiller heyetinin içtimaı için vekil ar. 
kadaşlannı lstanbula çağırmış olduğu. 
nu ve öğleden evvel bu toplantının Dol
mabahçe e;arayında vukubularak ruz
nameye dahil itler görüşüldüğünü. , bil
dirmittir. 

l iktısat Vekilinin beyanatı 
iktısat Vekili B. Şakir Kesobir, mem· 

leket dahilinde yapması mukarrer t•lan 

Tedavi için Avrupad.J bulunan Mali. 
ye Vekili B. Fuat Ağralı da dün şa. 
bahki ekspresle şehrimize gelmi§ bu
lunuyorlardı. 

Kamutay başkanı v: vekillerimiz 
Atatürkün rahatsızlığı dolayısile §ebri
mizde bulunan Başvc.kil B. Celil Bayar, 
Dahiliye Vekili B. Şükrü Kaya, Harici
ye Vekili Dr. Aras şehrimi.:r.deki say· 
lavlar, vali ve belediye reisi B. Muhit. 
tin Üstün.dağ, kumandan general Bıyık. 
tay, emniyet direktörü B. Salih Kılıç, 
deniz kumandanı albay Mehmet, Par
ti ve belediye erk.anı ve diğer zatlar tara. 
fmdan karşılanmıştır. 

Kamutay başkam ve vekiller, motör
le Tophaneye geçerek Perapalaa oteli. 
ne inmişler, az sonra Dolmabahçe sa
rayına gitmişlerdir. 

DUn öğleden sonra neşredilen ajans 
haberi, Başvekil Celfil Bayarm "mutat 

Ba§vekil, Dahiliye Vekili, Hariciye 
Vekilinden maada Sıhhat VekiH de la.. 
tanbulda bulunduğuna göre Ankaradan 
şehrimizi teşrif edenlerle birlikte tam 
bir kabine toplantısı yapılmış bulun· 
makta.dır. 

Kamutay başkanı B. Renda Ba1vc. 
kil B. Celfil Bayar ve diğer vekillerin 
ekserisi öğle yemeklerini Perapalas o. 
telinde ycmi§lerdir. 

Başvekil B. Celal Bayar, öğl~den son
ra tekrar Dolmabahçe sarayına gitmit
tir. 

İktısat Vekili Şakir Kese-birle, Zira
at Vekili B. Faik Kurdoğlu, dün akşant
ki eksprese bağlanan hususi vagonla 
Ankaraya dönmüşlerdir. 

Diğer vekillerin de bir kısmı bugün 
öğle trenile, bir kısmı da akşam trenile 
hükfimet merkezine döne~klerdir. 

Eski Kudüs1 

Asiler tarafından 
işgal edildi 

lngiliz askerleri şehri muhasara etti 
şn~©Jetın çaır~oşmauar oıı~~oır 

KudUs, 20 (A.A.) - Fecir vakti 
eski KudUste askert hareka.t tekrar 
başlamıştır. Biı askeri kordon, !
silerin firarına mani olmak için mUs 
tahkem mahalleyi sıkı bir çember i
çine almıştır. Bir takım müfrezeler 
de yer altlannda ve Mab~dt Stileyma
nın taşlıklarında araştırmalar yap
maktadırlar. İnglllz kıtaatı. Camii 
ömer•e sığınmış olan a.sııerin hariçle 
mUnaseb:ıtta bulunmalarına mani 
olmağa çalışmaktadır. Geceleyin bil
hassa Kudtısün şimalinde kA.in Mon
tetior adındaki Yahudi varoşunda 

blr takım tecavUzler yapılmıştır. Za
bıta, mütecavizleri ağır zayiata uğ-

Hayfa.da blr Yahudi oteli ateşe ve
rllmiştlr. 

KudUs, 20 (A.A.) - 2000 kişiden 
mUrekkep olan İngillz kıtaatı, şeh
rin eski mahallesindeki ileri hare-
ketlerlne devam etmişlerdir. 

DUn tayyareler tarafından atılmış 
olan beyannamelerde tebliğa.ta ria
yet edilmemiş olduğundan kıtaat, si

, ıa.h istimali mecburiyetinde kalmış-

tır. 

Dokuz kişinin öldüğU ve dört kişi
nin ağır surette yara.land 1ftı söylen
mektedir. 

seyahat ve diğer cart meseleler etra. 
fmda kendisile görüşen ı;;azetecilere de
miştir ki: 

••- Seyahatimi işlerimin çokluğun· 
dan dolayı gelecek seneye tehir ettim. 
Daimi sergi yeri meselesini soruyorsu -
nuz. Bu mesele hakkında kat'i bir ka-
rar verilmiş değildir. Tetkik ediyoruz. 
(Sanayi birliği) umumi katibi B. Ha
lit Gülcryüz de, halen Ankarada bu iş
le meşgul bulunmaktadır. Daimi sergj 
meselesi pek yakında halledilecektir . ., 

Ajansın tebliği 
1atanbul, 20 (A.A.) - Atatürkün ra.. 

hatsızlıklan dolayISile 1stanbulda bu. 

lunm.akta oLın Başbakan Celfil Bayar, 

mutat heyeti veki1e içtimaı için Vekil 

arkadaşlarım İstanbula çağırmış ve 

bugün öğleden evvel Dol:n- bahçe sara

yında toplanılarak ruznameye dahil it
ler görüşülmüştür. 

Amerikadaki casusluk 
davası 

Nevyork, 20 (A.A.) - Casusluk 
davasının UçUncU gUnUnde Rümrth., 
bir takım izahat vermiştir. Bu iza
hattan anlaşıldığına göre öropa v&
purunda bir posta çantası, Sklueter 
tarafından açılmıştır. Sklueter, bu 
suret.le Botun Stil ile Amtorg Tro
ding Korporeşin ar:ıunda aktedll· 
miş olan konturatonun f-0toğrafisinJ 
alınağa muvaf!alt olmuştur. Bu son 
humpanya, AmerL.:a hesabına mU
hm. miktarda mUbayaatta bulunma
ğa. memur edilmiş idi. 

Vaşington, 20 (A.A.) - Nevyorkta 
görülmekte olan casusluk davası es-
nasında bazı Alman diplomatlarının 
faaliyeti hakkında yapılmış olan if
şaat, Amerlkan diplomasi mahafilln-
de büyük bir heyecan uyandırmış

tır. Maamafih bu mahafil, Almanya 
ile Amerika arasındaki mUnasebat 
üzerinde bir takım akisler hasıl ede-
cek oetayiç istihracından evvel fe
derasyon müddeiumumisinin iddia-
namesini ve davanın sonunu bekle
mek zarurt olduğunu beyan etmek
tedirler. 

ratmıştır. 

Devriyeler tarafrndan muhafaza 
edilmekte olan Kudüs • TeIA.viv yo-ı 
lunda mtlnaknlA.t norD ıı.ldJr. ----------------

Kudüs, 20 (A.A.) - Esklşehrln ln-ı 
glllz kuvv:tıeri tarafından işgali, 
halka karşı asgart şiddet gösteril
mek suretiyle devam etmektedir. 

Kudüs, 20 (A.A.) - Evvelki gece 
tüfek ve mitralyöz ateşi fasılasız su
rette deTam etmiş Te KudUs ahalisi 
korku ve endişe içinde evlerinde ka
palı kalmıştır. Asllerin reisi Mamad 
Madavi'nin Eskişehrl tamamtyle ele 
geçirmek ve oradan şehre karşı umu
mt bir taarruza geçmek tasavvurun
da olduğu zannedilmektedir. PlA.nı
nın ikinci kısmı, muvaftakryetıe tat· 
blk edilememiştir. ÇUnkU zabıta, 

şehrin bUtUn kapılarını kapatmış, 

geceleri sokağa çıkılmasını ve ışık 

yakılmasını yasak etmiştir. Bu su
retle a.sııer, Eskişehlrde mahsur bir 
halde kalmışlardır. Fecir vakti, U
çUncU muhafız taburu, KudUsün es
ki mahallelerinin tathirl ameliyesine 
başlamıştır. Norsllmberland sUA.h
endazları lle İngiliz zabıta kuvvetle
ri, teşrfklmesat etmişlerdir. Bu sı
rada tayyareler, mıntaka üzerinde 
cevelanlar yapmışlar ve kendilerine 
karşı açılan ateşe rağmen en dar so
kaklara varıncaya kadar şehrin her 
tarafına, halka ve ~stlere hitp eden 
beyannameler atmışlardır. 

Şehrin blltun mahreçleri, karakol
lar tarafından ve mitralyözlerle mu
hafaza edilmektedir. Esklşehrin tat
hiri ameliyesi, müşkUlA.tla llerlo
mektedir. Zira birçok cadde ve so
kaklara varıncaya kadar şehrin her. 

. hallcsine göturmekte olan caddede 
barikatlar vUcuda getirmişlerdir. 

Yafa, 20 (A.A.) - Acami mahal
lesinde yeniden kargaşalıklar çık

mıştır. Asll~rin adamlarından biri 
bir Ermeniyi öldUrmUştUr. 

Adliye v~k ili 
(Baştararı ı inci de) 

Bay Vekil akşam saat beşe doğru be· 
raberinde kalemi mahsus müdürü oldu. 
ğu halde Adliyeye gelmiş, İstanbul 

müddeiumumisi Hikmet Onat ve bazı 
adliyıecilerle muhtelif adli meseleler ü. 
zerinde görüşmüş, direktifler vermiş -
tir. 

B. Şükril Sara;oğlu gideceğine ya
km, kendisini görmek istiyen İstanbul 
gazetecilerini de kabul etmiş, !-cendıle
ri ile konuşarak sordukları suallere ce. 
vaplar vermiştir. Adliye Vekilimizin 
gazetecilere verdiği beyanat şudur: 
"- icra işlerimi.ı üzerinde yapmak 

istediğimiz ıslahat için bir kaç ay ev • 
vel tsviçreden profesör Leyman adm. 
da bir mütehassıs celbettiğimiz malfun. 
dur. Profesör tetkikatı sonunda mem
leketinde hazrrla.dığı raporu gönder
miştir. Bunu tercüme ettirdik ve şim
di tabettirmek üzereyiz. 

Raporun }::rasılmış nüshalarını alaka. 
dar dairelere gönderip kendilerinin mü
talealarından istifade etmek ffkrindeyiz. 
Bundan sonra toplanacak komisyon hem 
raporu hem bu mütaleaları tetkik ede. 
rek kat'i karar verilecektir . 

"Adli tebliğatın posta ile yapılması. 
na karar vermiş, bunu layiha ile Mec
lise göndermiştik. Layiha encümenler
den geçmiş heyeti umumiyeye gönde
rilmi§tir. Meclisin bu seneki içtimaxn-

Hayırlı Lir 
teşebbüs 

(üst tarafı 1 lnd de) 
le bugiinkil Türk harfleri ile mem
lekette okumak bilenlerin nlsbeU 
yüzdo bin derecesinde arttı. Neşri· 

yat ha.ya.tında <la tabil olarak bir in
kişaf oldu. l?ako.t şunu da itiraf et
mek ldzmıdır ki neşriyat hayatında 
görülen bu inkişaf yeni harfler saye
ısinde oknma.nın halka temin ettiği 

kolaylık ve okuyanların miktan nJs
betinde artmış değildir. TfuolJye on 
seldz milyon nüfuslu bil' memleket 
olduğu halde memleketim.izdeki neş
rjyı:ıt hareketi beniiz Balkanlardaki 
beş, altı milyon ıalifnslu bir m<'mle
ket dere<'e5in1 biJe bulamamıştır. 

İşte Ankara. Jf alkeviniıı giriştiği 

hayırlı teşebbüsü kfiltür hayatımız· 

da.ki bu biiyük eksiği izale etmek 
noktasından en müessir bir yol gibi 
görüyoruz. Bunun Jçln köy odaların
da ve kah,·ehnneleı·de birer kütüp
hane vücndA getirmek yolundo.ld te
şebbüsiin memlE'ketln her tarafında 
ve ayni zamanda milli bir hareket 
haline gctirilıncsinl dileyoruz. 

ASIM US 

da bunun da heyeti umumiyedcn çrka
cağınx umuyorum. 

Ağır cürümlerin cürmü meşhut ka. 
nunu içerisine alınması şimdiye ka • 
dar aldığımız sonuçlara göre muvaf
faktır, ancak bu hususta kat'i bir ka
rar verebilmcmi% için, kısa bir tecrübe 
zamanı daha geçirmemiz llzımdrr .,, 
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Para birıktirenlere28,800ııra ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa c;ektlecek kur'a lle aşağıdaki 
plc1ı.a ı,:Bre Ik ramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1 .000 Liralık 4.000 Ltra 

• .. 600 H 2.000 " 
4 •• 250 H 1.000 .. 

-4 o .. 100 H 4.000 •• 
100 .. 60 .. 6.000 •• 
120 .. 40 .. 4.800 " 
160 .. 20 " 3.200 " 

DlJfKAT: HesaplarmdakJ paralar bir sene içinde 50 OrMan aşa.. 
ğı dtişmJyenlere lkramJ7e çıktığı takdJrde % 20 fazlaslyle verlle

''ektlr. 

Kur'alar senede 4 defa, ı EyJUl, 1 BtrlnctkA.nun, 1 Mart ve 1 Ha
ziran tarihlerinde ~ekHecektlr. 

tliıı 

Em,ak ve Eytam Bankasından: 
BEYKOZDAKA1N TOKAT Çiftliğindeki değirmen binasın.da. mevcut taş 

duvar, kiremit, kiriş ve üst kısmın a.h ı,,ap kaplaması açık arttırma usulü ile 
ve hali hazır vaziyetile satılacaktır. 

Yıkma işi alıcıya aittir. İhale 7-11-938 pazartesi giinü saat ondadır. Ti. 
lipleri:ı 33 lira pey akçesi ile .birlikte mahalli mezktlrda bildirilen gün ve sa
atte hazır bulunmalan. 

r Sovyet Rusya Vapurları Acentalığı 
1 Teşrinisani 1938 den itibaren aşağıdaki Firmaya intikal etmiştir. 

Ali Rıza Bozkurt · Hakkı Cemal O çer 1 Galatada Gümrük binası ka~ısında 6 ncı Vakıf han 4 üncü kat 
i ......................... 1111 ........ rııım!lll .. lımıı44il111 .. m:a•maeaı:ı .. .I: 

Orman Koruma Genel Komutanlığından: 

Ornıa:ı koruma genel komutanlık talimgahı eratı ihtiyacı ıçın piyasa 
pazarlığı ile 24000 kilo yataklık ot sa tın alınacaktır. 24 birinci teşrin 938 pa
zartesi günU saat 10 a kadar e\"Saf ve şeraiti Ga.latada Topçular caddesinde 
176 No. da orman konınıa genel komutanlık teçhizat ambarında görülebilir. 
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!l - 10 - 938 Cuma 
günü akşamı 
saat 20,30 da 

' \XLIŞLIKLAR 
KO:\fEDYASI 

l'a:an: V. Şeksplr 
r·ıirkçesl: Avni Giuda 

(7714) 
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~ 
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BUGÜN KALKACAK VAPURLAR 
(Gilneysu - 10 J{aradenizc), (Trok -

16 Mudnnyaya), (Sus - 8.15 Bandırmaya) 
(Saadet - 19 K:ırabigııya), (Çanakkale -
10 ~!ersine) kallrncaktır. 

GELECEK VAPURLAR 
(l.: ::l ıır - 16.la lzmitten), (Trak - 11.35 

i\lu<lanradan), (Saadet - 6.30 Ilandırına
dnn) , (Sus - 22.15 nandırmadnn), (Koca
eli - 6 Knrnbisnd:ın) gelecektir . 

,f- KURUN 

Nafıa Bakanhğından: 
Diyarbakır - Cizre h&ttmı:ı Y.i1.z altmcı kilometresiyle yüz otuz 

kilometresi aralJJDdald altmcı kıaım inp.at ve ra.y ferşiyatı kapab zarf usu!i 
münakasaya konulmuatur. 

1- MU.nakasa oo bir ildnclteşrin 938 tarihine müsadif cuma günü saa: 
a:ı beşte vilayetimiz demiry<>llar inşaat dairesindeki münakasa. komisyonu 
dasında yapıla.cakb:r. 

2 - Bu işin. muhammen bedeli bir milyon sekiz yUz bin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı altmıu yedi lbin yedi yUz elli liradır. 
4: - Mukavele projesi, eksiltm.e prtnamesi, baymdırlık işleri genel eart 

namesi, feonl şartname, vahidi kryasii fiyat cetveli, ahşap traversle ferşiya: 

talimatnBJIJ.esi, çimento normu, t.elgraf hattı şartnaınes.i, plan ve profilde 
mürekkep 'bir takım münakasa evrakı elli lira mukabilinde demiryollat' inşa.a 
dairesinden tedarik oluna.bı1ir. 

5 - Taliplerlıı bir defada e:ı; az ilç yUz bin liralık bir yol ve yahut 
miryol işin.1 müteahhit sıfatlle yapmış olmaları. 

Bu işe girmek istiyenler referans ve diğer vesikalarını bir istldaya bağ 

hyarak münakasa tarihinden en az sekiz gün evvel VekA.lete vermek suretil 
bu iş için ehliyet vesikası istiyecekler ve bu ehliyet vesikasını münakasa 
misya:ıuna ibraz edeceklerdir. MUnakasa tarihinden sek::lz gün evvel yapılma 
mış olan müracaatlar nazarı itibara almmıyaea.ktır. 

6 -MUn.akasaya iştirak edecekler, 2490 numat'alı arttırma. eksiltme 
ihale kanunu mucibince ibrazına. mecbur oldukları evrak ve vesaiki muva.k 
kat teminatlarını ve fiyat tekliflerini havı kapalı ve mühllrlü zarfl~ m 
kO.r kanunun ve eksiltme şartna.meslıı in tarifatr dairesinde ha.ztrhyarak 
11-938 tarihinde saat on dörde kadar numaralı makbuz mukabilinde demi 
ları i:ışaat dairesi münakasa komisyonu reisliğine teslim etmiş olma.lan 
znndır. (4374) (7629) 

Hacız kararı 
Piyade 40. Alay 2. 'lb. 6. Bl erlerin den olup mtlteaddlt defa firar etm 

suçlu olarak Balıkesir merkez K. lığı tevkifhanesinde mevkııf iken 16.17 tem 
muz 938 gecesi tevkifhaneden. firar eden ve hakkında huku.lruimme da: 
açılmış bulunan kayıp Ulukışlanı::ı. ömerli köyünden Mehmet oğlu 327 Gôit'llll~ 
lu kaçak Mustafanm yapılan bir çok ara.şfırmalara rağmen bu güne kadar eJe 
geçirilemediğinden Askeri ceza. mahkemeleri usulü kanunun 216 mcı maddeai: 
ol değiştiren 2861 sayılı kanunun 5 inci maddesi mucibince Tiirkiye dalı· · 
deki mallarmm haciz edilmesi~ ve bu haciz kararının Ulukışla C. M. umumi 
liğin.ce infaz ettirilmesine 28 EY.ifil 93 8 çarşamba gtinü karar verdim.. (7612) 

As. Ad. Haklın 
Srtkı Kalay 

Balıkesir 1I Kor K. !Korgn. 
Kemal Doğan 

Münakasa ilanı 
lstanbul Salar idaresinden: 
İdaremizce nümunesi veçhile yaptı nla.cali olan 500 adet cn>ımm 

ka.pah zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
1-Bu hususa. dair tanzim edilen şartname hükümlerbe göre hazırlrya

caklan kapalı zarflarını 14-11.938 pazartesi gilnii saat 13 e kadar müdiriyete 
vermiş ol.malan laznndır. (7730) 

Kasımpaşa Ortaokulu Satınalma Komisyonundan: 
Okulumuz binasında şartnamesi mucibince 999 lira 15 kuruş keşif içinde. 

ki tamirat 7-1L938 pazartesi günü saat on birde İstanbul kültür direktörltl
ğü binasında liseler muhasebeciliğinde toplanan okul komisyonUı:ıda açık eıt. 
siltm.e yapılacaktır. 

Bu işe ait eksiltme şartnamesi ve keşif evrakı okulda görülüp öğrenilir. 

75 liradan ibaret muvakkat teminat ihale saatinden evvel liseler muhaaebe 
veznesine yatırılacaktır. 

İsteklilerin en az 500 liralık bu işe benzer iş yaptıklarnıa dair ihale gUıı1ln.. 
den sekiz gün evvel lstanbul nafıa müdürlüğünden ve ticaret odasından a1..ı 
dıkları vesikalar veya teminat makbuzlarile belli gün ve saatte komisyona ger. 
meleri. (7723) 

Belediye Sular idaresinden: 
Bir ameliye dolayısile 23-10.938 pazar akşamı saat zı cıen ıtıbaren 15 saa 

kadar Kuşdili köprüsünden başlamak U7.ere Göztepe, Erenköy, Bostru:ıcı veba 
valisinde Elmalı sularının kesilmek mecburiyeti hasıl olduğunu sayın halka 
bildiririz. (T110) 

• KURUNun kfüıı, şelı..llnde roman telrlksaı -::. 
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mmm 
TURAN TİYATROSU 
Halk san'atklin Naşil, 

Okuyucu: SEMiHA 

N - - nın gözü önünde elindeki paketi açtı. İçerisindeki 
süpürgeyi göstereli. 

Mlifettiş Ren, pencereye yakın duruyordu •• 
Komiser Lit de kapıdaydı. Her ikisinin de gözleri 
telefoncıaydı. Maknab, komiser Lite daha fazla 
yaklaştı. Sonra elindeki telefonu kordonundan ko
p&.rarak: Litln Uzerino attı. ,, Koç 3 Kemiksiz 

Kızlar tarafın dan 
\krobat numaraları 
YIKILAN YUVA 

3 perde 
DANS, SOLO, DÜET ... 

/.,fanbul Asliye 5 inci Ilukıık Mahktmt
tlnde.n: 
Annnnın .Sofyıı ve Andon aleyhlerinl' i

kame eylediği alacak davasmdıın dolay1 
ınüddcialeylılcrden Anclonun ikamet eyle
di~i Büyukad:ıd:ı Bahcıvan sokağında 6 
'So. 1u lıanesıne gönderilen dava arzuhali 
kendisinin grjster•fcn adresten ctkıp bir 
ııemti meçhule gittigi ve elyevm nerede ol
dui?ımu hılerı l.Julıınrı.arfığı beyaniyle hil~ 
lehliq in le kılıııd j4ı ır.i.a~~·~ir şerhindeıı 
anla~ılmı~ ve ~epkı·ıl .. ı• talep veçhile bu :-r
zuhalin ilanen tl'l.ıl j;nt'. ve tabkikı\hn 
~ 12 - e:ıs tarihine ı .:;kine tahkikat hA
kimliğınce karar verilmiş ve işbu arzuhal 
~ureli mahkeme di\'anhnnesine asılmı~ ol
duğundan müdcleinleyhlerdcn Andon bu 
müddet zarfında mezkOr arımhale cevap 
\·ermcdiai takrltrdP hakındn mmıme)ei ka
nuniye YRJlllBl'nğı mıılCımu olmak Ozere 
keyfiyet H. U. !\I. r~. nın 14 ı; ı 12 nd rnad
drlı•ri ınncibint'e ilıin olunur. (2i12Ci) 

-c --... 
tO -Q. 
m .... ·-

Polis memurları, onun bir elektrik sUpUrgesl 
olduğuna emniyet getirdikten sonra, Partricin o
dasından çılrnn hah Uzorlnde tecrllbeye girişti. 

Delıkanlı bundan sonra halıyı sararak yerine 
koydu. Makinesinin diğer marifetlerini göstermek 
Uzere bir takım kağıtlar serpti, süpllrgeyi açtı, 1-
çl ndeki sUıırllntüleri çıkardı, kapadı, fakat polis
ler ,daha fazlasına talıammUI edemiyorlardı. Deli
kanlr yerdeld sli1'rlintüleri tamamen toplayıp bir 
paket yaptıktan sonra, süpürgesini bırakıp "gece
niz hayır olsun" dedi ve çekllip gitti. 

Bu genç adam az sonra Londranın pek işlek 
bir semtinde küçük bir binanın merdivenlerini 
çıktı. Bir kapmın önünde durarak tiç defa vurdu. 
Sonra gene vurdu. Fakat bu defa iki defa vurmuş
tu. 

Kapı açıldr. Delikanlı içeri girdi. Elindeki sup. 
rtlntU paketini masanın üzerine koydu: 

- Bunları getirmek o kadar kolaymış ki, de-
dl. 

lçerde Alaster Maknab oturuyordu. Sordu: 
- Aradığımız halının o halı olduğuna emin 

misin? 
'- Katiyen eminim! 

' Bravo delikanlı .. 

Bu vaziyette komiser Litln yapabileceği Uç ş97 
vardı: Ya telefonu olduğu gibi karşılayıp kendisine 
çarptırmak, ya. bir yana kaçmak, yahut yakala
mak. 

Komiser Lit inslyakt bir hareketle telefonu 
yakaladı. 

Fakat komiser, telefonu yakalamak üzere el
lerini uzattığı sırada, Maknab onun ayağına ge
riden doğru bir çelme takarak yere dli~meslne se
bep oldu. Mtif.ettlş Ren atıldı. Fakat ayağına ar
kadaşı takılarak o da dUştlL Maknab odadan dı
şarı fırlamıştı. Kapırı derhal kapadı. Kilitledi. 
Sonra, dış odanın yazı masası Uzerine oturarak, 
yazı makinesinde bir şeyler yazmağa başladı. 

O kadar sUratle yazıyordu ki, bir aralık par
makları görilnmez olmuştu. 

Yazdı ve altına kendisine alt olmayan bir 1-
s!m koydu. Dışarı çıktı. O kapıyı da kapadı. Ko
ridordan geçerek merdivenleri indi... 

Alaster Maknab hiç kimseye aldlrmaksıznı 

binadan çıktı. 

Çıkarken kapıdaki memur kendini durdur
mak istedivse de Maknab ona mUfetti. R nin 
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Nen 
Muhammbedeli 

Miktarı Beheri bıtan 
Lira K.. Lira K. 

lstanbul başmüdürlüğü 

biruymım kaldmm ta• 

Muvakkat 
teminat 
Lira K. 

Eksiltmesi 

Şekli Saati Halk TramvaYları 
miri işi l185.65 89.03 Pua.lm U. -

Türk Anonim Şirketinden 
Etil etet 300 kilo 1.1~ 342.- 27.65 A. Elmilt. U.30 
Eczayı tıbbiye 46 kalem -.- 936.19 70.21 A. eksilt. 15.-
Çember raptiyesi 3000 kilo -.31 930.- 69.75 A. eksilt. 15.30 
lmHi makinesi 2 adet 800.- 1600.- 120.- A. eksilt. 16.-

I - İdaremizin lstanıbul ba.şmüdürl üğü binasının kaldırım tamiri işi şart. 
:ıamesi mucibince satın alınacak 300 kilo Etil Eter, cins ve miktarı listesinde 
yazılı 46 kalem eczayı tıbbiye nümunesi.ne uygun olmak şartile satın almacak 
3000 kilo çember raptiyesi ve taahhüdünü üa etmiyen müteahhit hesabına 

şartnamesi mucibince yaptmlacak 2 adet imla makinesi yukarda hizalan:ı· 
da yazılı usullerle ayı-ı ayrı eksiltmeye konm~tur. 

<Cuı llifil llıl uı rrü v et n n 
15 inci yıl dönümü münasebetile 

II - Keşif ve muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalannda 
gösterilmiştir. TENZILATLI TARiFE 

ill - Eksiltme 9.11-938 tarihine rastlıyan çarşamba günü hizalarında 
yazılı saatlerde Kabataşta lcvzım ve mubayaat şubesindeki almı komisyonun 
da yapılacaktır. 

IV - Keşif şartname ve listeler parasız olarak her gün ~ geçe."l şube. 
den alınabileceği gibi çember raptiye nümunesi de görülebilir. 

V - İstekliler eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7,5 gil· 
venme paralarile birlikte yukarda adı g~n komisyona gelmeleri ilin olunur. 

(7733) 

Cumhuriyetin 15 inci yıldönümü münasebetile 25 birinciteşrin 1938 günü başla

mak ve 4 ikinci teşrin 1938 günün~ kadar (dahil) devam etmek üzere tramvaylan
mızda, mıntaka tevhidi sure tiyle tenzilat yapılmış ve mm takalar aşağıdaki şekli 

almısbr: 

• • • 
I - Şartnamesi mucibince satm alınacak 12500 kilo nişasta kola 17-10. 

938 tarihinde ihale edilemediğL-ıden açık eksiltmesi 10 gUn temdit edilmiştir. 
II - Muhammen bedeli beher kilosu 16.65 kuruş hcsabile 2081.25 lira ve 

muvakkat teminatı 156.10 liradır. 
fil - Eksiltme 27·10.938 tarihine rastlıy~ perşembe günü saa.t 14 de Ka.. 

bata.şta levazım ve mubayaat şubesindeki alını komisyonunda. yapılacaktll'. 
IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alma.bilir. 
V - lsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güven-

1J1.e paralarile birlikte yukarda adı geçe:ı komisyooa gelmeleri ilan olunur. 
:(7732) 

••• 
I - Şartname ve nümuneei mucibince satın alınacak 400 kilo mavi otoma

tik mürekkep açık eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedeli Sif İstanbul 1 lira hesabile 400 lira ve muvakkat 

teminatı 30 liradır. 
m - Eksiltme 4-11-938 tarihine rastııyan cuma güntl saat 14. de Ka.. 

bat.aşta. levazım ve mübayaat şubesiüdeki alını komisyonunda. ya.pıla.caktır. 
iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilece

ği gı'bi nfiınune de görülebilir. 

Hat sayım 

1 

12 

~ 

4 

6 

8 

20 

Hattın adı 

Üsküdar - Kısıklı 

Kadıköy - Üsküdar 

Kadıköy - Kısıklı 

Kadıköy - Bostancı 

Kadıköy - Fenerbahçe 

Kadıköy - Guhane 

Kadıköy - Moda 

Cumhuriyet Bayramı münasebetile 11 gün 

( 1 - Üsküdar - Bağlarbaşı 
{t 2 - Bağlarbaşı - Kısıklı 

r 1 - Kadıköy - lbrahiınağa 
2 - lbrahimağa - Karacaahmet l 3 - Karacaahmet - Üsküdar 

{ 

1 - Kadıköy - İbrahimağa 

2 - lbrahimağa - Karacaahmet 
3 - Karacaahrnet - Bağlarbaşı 
4 - Bağlarbaşı - Kısıklı 

{ 

1 - Kadıköy - Kızıltoprak 
2 - Kızıltoprak - Erenköy 
3 - Erenköy - Bostancı 

f 1 - Kadıköy - Kızıltoprak 
ı 2 - Kızıltoprak - Fenerbahçe 

: 1 - Kadıköy - Gazhane 

~ 1 - Kadıköy - Moda 

V - istekliler eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüme 7,5 güvenme 
paralarile birlikte yukarda adr geçe:> komisyona gelmeleri i~ olunur. (7 532) Bu suretle, halen tatbik edilen tarifeye nazaran, vasati liesapla yüzde 24 niahe-

• • • 
lluhammen Be. Muvakkat Ebiltmenin 

tinde tenzilat yapılmışbr. ~· 

Cinsi M'ktan Deh eri tutan teminatı şekli Saati 
1 ................................................ . 

L. K. L. K. 
660X700 m/m 25000 !rop 2.08 52000 •• 
Wrikli verje 
sigara kağıdı 

24 .5 m/m velin 750 Bobin;;:.. 341. 78 
bobin sigara. 
klğıdr 

L. K. 
3850. • Kapalı 

zarf 

24.64 Açık 

eksiltme 

15 

15.30 

lktısat FakDltesl Dekanlığından 
Fakültemize elli lir& ilcretle ~daktilo alınacaktır. Makine ilo ~ok iyi 

yazmak, almanca. fransızca, ingilizce dillerinden birini bir dereceye kadar oL 
su::ı bilmek şarttır. 

Ist.eklilef'in her· gün saat 10-12 arasında fakült.cmiz iktı.sat ve içtimaiyat 
enstitüsü kalemine mft.racaatıan ilan olunur. (7665) 

I - Şart:ıameleri mucibince satm almaca.K yukarda cins ve miktarı yazılı 
25 000 top sigara kağıdı kapalı zarf usulile ve 750 bobin sigara kağıdı açık ek
siltmeye konmuştur. 

maların teklü edecekleri eb'a.dı ihale günü:lden bir hafta evveline kadar !nhi -
sarlar tütün fabrikalar şubesine bildirmeleri ve münakasaya iştirak vesikası 

al.malan Ia.zmıdrr. 
II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları yukarda gösterilmiştir. 
IlI - Eksiltme 8-XI-938 tarihine rastlayan salı günü hizalarında yazılı 

111.atıarda Kabataşta levazım ve mubayaat §ubesindeki alım komisyonu:ıda ya.. 
pılacaktır. 

IV - Şartnameler 2.60 lira bedel mukabilinde inhisarlar levazmı ve muba
yaat şubesile Ankara ve 1zmir baş müdürlüklerinden alınabilir. 

VI - Açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin eksiltme için tayin edi • 
len gün ve saatte % 7.5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komisyo:ıa gel • 
mcleri, kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek istiyenlcrin de mühürlü teklif 
mektubunu kanuni vesaik ile %7.5 güvenme parası makbuzu veya banka mek· 
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları eksiltme günü e:ı geç saat 14,30 a 
kadar alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri Iazımdır. 

V - Eksiltmeye girmek isteyip te bu eb'adta kağıt vermeyecek olan fir • 
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zasını havi bir vesika gösterdi. Daha doğrusu Re
nin imzasına tamamen benzeyen bir imzayı haiz 
vesika ... 

Bundan sonra Londra yeniden aranıp taran
dı. Fakat Alaster 1\faknab bir kere daha sırra ka
dem basmıştı. 

O akşam gazete makinelerinin durduğu ve 
"Eko" işçilerinin bir çoğu evlerine gittiği zaman, 
bir spor otomobili Eko binasının önüne yaklaştı ve 
içinden gayet şık bir delikanlı dışarıya. çıktı. 

Kapıcıya, kendisinin yeni moda elektrik sU
'pUrgelcri satan bir mUessesenin komisyoncusu oı. 
duğunu söyledi. Mark Petersdcn randevu almış. 

Ona, bu yeni sUpUrgelerin nasıl çalıştığını göste
recekmiş! 

Onun kapıcı lle konuştuğunu gören iki polis 
memuru yaklaştı. Ve delikanlı iki memura da ken· 
dl kartından birer tane verdi. 

Blr diğer kart da kapıcıya uzattı. 
Kapıcı, kartvizite bir mtiddet baktıktan 

sonra: 
- Fakat bana bir şey söyleyen olmadı, dedi. 

Hem Mister Peters gitmiştir. Onunla beraber bir
;ok diğer memurlar da gittiler. 

- Şu halde ben elektrik sUpUrgesinl bıraktı.· 

yım, sabahleyin gelip tecrllbeslni yaparım. 
- Sen bilirsin. Fakat ben hiç bir eeyln mesu

ll7etlnl Uzer me almam. Çalınırsa kanşmam9 / 

- KURU.Nun .k.ltap şeklinde roman tetriksaı -
.. J 
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Delikanlı otomobilden elektrik sUpUrgesini 
ihtiva eden paketi alıp içeriye giriyordu. Sordu: 

- Acaba işleyip işlemediğini anlamak Uzere 
bir halı üzerinde çalıştıramaz mıyım. Şöyle bir gö
reyim. Yanlış bir süpürge getirmiş olmıyayım. 

- Yukarı çıkamazsın. Elinde imzalı vesika 
olmadıkça yukarı kimse çıkamaz. BütUn halılar 
da yukarı katlarda döşelidir. 

Bu sırada memurlardan biri söze karışarak: 
- Durun, dedi. Bumda katlanmış bir halı 

var. Arka koridorda duruyor. 
Kapıcı cevap verdi: 
- Evet ... O halı Mister Partric'in odasından 

çıkarıldı. 

Delikanlı: 

- Şu halde sUpUrgcyl o halının uzcnnac ~cc
rllbe edebllirim değil mi? 

Polis memuru: 
- Elbette edebilirsin. Bizim o halı ile işimiz 

kalmadı. Cinayetin Yukubulduğu glin, aşağıya in
dirip muayene etmiştik ... }'akat bir kere senin e
lindeki elektrik süpUrgesl midir. Onu gözden ge. 
çlrelim. Belki de bomba getirdin. 

Kapıcı canı sıkılmış bir halde polislere: 
- !stedlğlnlz gibi hareket edin, dedi. Ben me· 

suliyet kabul etmem. 
Otomobl 

(6720) 

Askeri Fabrikalar 
ilanları 

305 kx:ılem 'ITl4kkıap, Eğe, T~ere, 
Freze, Erkek 'Ve pafta almıacak. 

Tahmin edilen bedell 92.967 Dra 
olan yukarda miktarı ve clnsl ,-azılr 
malzeme Askeri Fabrikalar Umum 
MUdUrlüğU merkez satın alma komla 
yonunca. 5-12-938 pazartesi gttntı 

saat 15 de kapalı zarfla ihale edtle.. 
cektlr. Şartname 4 lira 65 kuruş mu.. 
kabilinde komiı:ıyondan verııır. 

Talipl&rin muvakkat teminat olan. 
5897 lira 85 kuruş tekllf mektupla. 
rını mezkflr gUnde saat U de kadar 
komisyona vermeleri ve kendllerlııln. 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
Uncu maddelerindeki vesaikle mez.. 
kfır gUn saatte komisyona müracaat• 
ları. (7388) 

• • • 
3400 lira muhammen bedel ile Ba. 

kırköyündeki erlere ait 34000 kilo ek. 
mek 1-il-938 sah gü:ıü saat 14 de SL 
Iıpazarmda askeri fabrikalar yollama. 
sındaki satın alma komisyonunda açık 
eksiltmeye konulacaktır. 

İsteklilerin yüzde 7,5 muvakkat te.. 
minatı olan 255 lirayı herhangi bir mal 
müdürlüğüne yatırarak alacağı mak
buzla birlikte 2490 No. lu kanunun 2 
ve 3 ü:ıcü maddelerindeki vesaikle bir~ 
likte mezkur gün ve saatte komisyon. 
da bulunmaları. Buna müteallik şart. 
name her gün komisyonda görülebilir. 

(7447) 

İstanbul Komutanlığı 
SRtınalma Komİgvonu il:\ntv· 

İstanbul komutanlığı birliklerinin 
erat için 3000 kilo kuru üzüm 3000 
kilo zerdali 3000 kilo kuru erik evsafı 
dahilinde satr:ı alınacağından pazarlı .. 
ğı 22 birinıciteşrin 938 cumartesi günü. 
saat 11 de komutanlık satın alma ko. 
misyonunda yapılacaktrr. 

lstck1ilerinin belli gün ve saatte k°" 
misyona gelmeleri. (7728) 

Sahibi: IASIM US 


