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1Atatürk'ün sıhhi vaziyetlerr 
lBir hafta evvel zuhUr eden araz 
1 Tamamile geçmiştir 
% lstanbul, 22 (A.A.) - Riyaseticumhur Müdavi doktorlar: 
~Umumi Katipliğinden: 
~ 1 - Reisicumhur Atatürk'ün sıhhi vazi
~ yetleri hakkında müdavi ve müşavir tabip
~ leri tarafından bu akşam saat 20 de verilen 

Prof. Dr. Neşet Ömer frdelp 
Prof. Dr. M· Kemal Öke 
Dr. Nihat Reşat Belger 

~rapor ikinci maddededir. Müşavir doktorlar: 
~ 2 - Bir hafta evvel zuhur eden arazlar Prof. Dr. A kil Muhtar Ö zden 
~tamamiyle geçmiştir. Nabız: Muntazam, Prof. Dr· H ayrullah Diker 
~kuvvetli, 80; Teneffüs: 19; Hararet derece- Prof. Dr. Süreyya Hidayet Ser ter 
isi: 36·8 dir. Hastalık normal seyrine a vdet Dr. Abreva ya Marmaralı 
~etmiştir. Günlük tebliğ neşrine lüzum kal- Dr. Mehmet Kamil Berk ~ 
§mamıştır. ~ 
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'Atatürk'te 
Efgan ve Homen Kral~aı' 

ar.ı.,rn ıfaki 

Tebrik tel~ra l ar• 

· Rütenyada isyan 
büyü.yor 

(Yazısı 4 üncü de) 

Ka ntonun işqal i 
l aLUU ; Asım Us 

Uzak Şarktaki Çin· Japon harbi· 
ne dair gelen telgraflar Kanton'un 
Japonlar tarafmdan İşgal edildiğini, 
şehirdeki Çin müdafaa kuvvetlerinin 
Şimale doğru çekildiğini bildirdi. 
Hon~kong ile l\:anton arasmdaki mü
naka.ldt kesHdi. 

Bu hddise ile Çin - Japon harbi ye
ni bir safhaya giriyor. 

Japonlar şimalde Şanghay ile Nan
kin.t aldıktan sonra Çinlilerin muka· 
nnıeti kırılacağını ümit ediyorlardı. 
Bu ümit tahakkuk etmeyince Han· 
kon üzerine yürümeğe başladılar. 
Fakat aylardanbeıi devam eden bu 
hareketin daha haftalarca süreceği 
anlaşılıyor. Halbuki diğer taraftan 
Çinin bu taraflarında bazan kış pek 
erken gelir. Bu takdirde Hankeu Ü· 

zerine giden Japon kuvvetlerinin <la.
ha mühim zorluklara uğraması ihti· 
mali vardır. 

Onun için Tokyodaki askeri ma
kamlar miicadcleyi kısaltmak c;are
lerint aramış, bunu da Çunka.yşek 
1..-uvvetlerine mühimmat nakline Ya
sıta olan Kanton yolunu kesmekte 
bulmuştur. 

Bir aralık, Japon hariciye nazırı 

General Ugaki bu hareketin doğnt- 1 
dan doğruya Cenubi Çiııdeki İngiliz 
menfan.tlerini tahrip edeceğini dü
şünerek plarun tatbikine muhalefet 
etmiştir. 

Fakat Japon askeri partisinin taz-ı 
Yiki ile nihayet General Ugaki isti
faya mecbur olduktan sonra Hong · ! 
J{ong ile Sun. - Ten at•asmdaki Biy~ l 
limanına harp gemilerinin himayesi I; 

altında. otuz bin asker ~ıkarılmıştır. 
On, Oll ftd gt\11. devam eden harpten 
sonra şimdi bu kun·etlcrin lülntona 
girmekte olduğunu öğ'rcnirornz. 

Romanya hudutıa r1na da sirayet etti 

Rus - Çek misakı bozu luyor mu? 
Budapeşte, 22 (A.A.) - Macar a. 

jansı bildiriyor: Rutenya<laki isyan 
hareketi Romanya hucludundaki top. 
raklara da airay~ •ttıınwi<jtir. Asilerin 

bilhassa Bely - Tiyszaborkut demir -
y clu üzerinde sabotaj hareketleri yap
tıkları bildiriliyor. 

Revhely ile soslak arasındaki demir_ 
yolu muhtelif yerlerinden tahrip e
dilmiştir. Ung nehri üzerindeki 
köprü havaya atılmıştır. 

ÇEKLER İŞKENCE 
EDİYORLARMIŞ 

Budapeşte, 22 (A.A.) - Macar a· 
jansı bildiriyor: 

Huduttan gelen en son haberlere 
göre, Munkacs hapisanesindeki mev. 
kuflar Çekler tarafından emsali gcrüL 
medik işkencelere tabi tutuluyor -
lar. 

Bunların iniltileri ta uzaklardan hi-

1e işitilmektedir. Çekler mevkuflardan 
işlerine gelen itirafları koparmak için 
her türlü işkence vasıtalarına başvu.. 
uyvdar-

Bilhassa, harici izler bırak.mayan, 

fakat tahammül edilmez rztıraplar tev. 
lit eden şırıngalar yapılmaktadır. 

Çek telsiz istasyonları Rutenyada 
isyanın bastırıldığını onuncu defa<lır 

ki ilan etmektedir. Halbuki Polonya 
kaynaklarından alınan haberler dah1 
Macaristana bu haberleri teyit etmek
te ve Rutenyada isyanın gitgide bü
yümekte olduğunu göstermektedir. 

RUS - ÇEK MİSAKI 

Prag, 22 (A.A.) - Salahiyettar 
Çek.C6~ovak mahfellerin.de söylendiğine 
göre, Sovyet • Çekoslovak paktının 

feshedileceğine dair dolaşan haberler 
asılsızdır. 

(Sonu: Sa. Sü. Jıt 

La lelide dünkü cinayet 

Bir genç kalbinden 
vurulup öldüı·üldü 

(Yazısı 3 üncü sıayıfada) 

Fransa Kamerunu Al
manyaya verecek mi? 
Bir kısım Fransızlar buna taraftar 

Paris, 22 (A.A.) - Reuter ajan • ı 
sının muhabiri bildiriyor: 

Salahiyettar bir membadan bildiril
diğine göre, Almanya eski müstemle
kelerini istediğine dair Fransaya res
men hiçbir müracaatta bulunmamış -
tır. Müstemleke meselesi, şimdiye ka
dar mevzuubahsolmamıştır. 

Bununla beraber, Fransız devlet a. 
damları arasın.da bu hususta ihtilaf 
olduğu malfımdur. 

Nazır ve mebusların küçük bir kıs
mı Almanyarun yapması muhtemel o. 
lan müsteıtıleke taleplerini terviç et • 
mek taraftarı ise de ekseriyet, bu fi
kirde değildir. 

Kamerunun Alman a a terki Fran. 

sanın şerefi noktasından bir hata, sev. 
külceyş noktasın.dan da daha büyük 
bir hata telakki edilmektedir. 

İyi haber alan ma:r.feller, Fransanxn 
herhangi bir mandayı t erketmeden ev
vel Milletler Cemiyetinin reyini alma. 
sı lazım geleceğini beyan etmektedir. 
ler. 

Fransanın sosyalist partisinde ha
kim olan kanaate göre, müstemleke 
meselesini münferiden münakaşa et • 
mek doğru <leğildir. Bu meselenin Av. 
rupa ve müstemleice meselelerinin u
mumi surette ve tamamile halli için 
tanzim edilecek planın bir kısmını 
te~kil etmesi lazımdır. 

Atina ile Katina! 
Gizli randevu evi işleten ve harice para 

kaçıran kadının 

Beş suç ortağı sorguya çekildi 

~tiPanm suç orlaklarımil.an 
Z~.~i Katioo 

Bir'kaç gün evvel Beyoğlundaki e.. 

vi basılarak yakalanan ve altm ka
çakçılığı, randevuculuk, genç krz ve 
kadınlan fuhşa tqrik etmek. beyaz 
kadın ticareti yapmak wçlarmdan ad. 
liyeye teslim edilerek, dördüncil, is
tintak hakimliğince hakkında takı:'ba. 
ta ve tahkikata başlanan "Güzel Ati
na,. ile suç ortağı Katina, dün sabah 
da adliyeye getirilmişlerdir. 

Diğer taraftan dün, zabıta tarafm. 
dan adliyeye getirilen 5 kadın daha 
sorguya çekı1mişlerdir. Bunların suçu 

Madam Atinanrn tstanbuldaki faaliye
tine iştirak etmiş olmaktır. 

Bu kadınlar Eleni, Katina, Marika, 
Roksani ve Katinadır. 
Beş kadın müddeiumumiliktc ver • 

dikleri ifadelerinde hiçbir şeyden ha
berdar olmadıklarım ve Ma<lam A tina 
ile beraber çalışmadıklarını söylemiş. 
ler, suçlarını inkar etmişlerdir. 

Bu kadınlar da, Madam Atinanın 

verildiği dördüncü istintak hakimliği
ne teslim edilmişlerdir, 

'(Sonu: sa.5. sU..4) 

Türkiye başpehlivanlık 
müsabakaları başladı 

Tekirdağ lı Hüseyin, Pehlivanköyl · 
Mustafayı 5 buçuk dakikada yendi 

Ollreşlere bugUo devam edilecek 

Babaesk'Zli ibhıl~im i k Ma,,:saıı llalil 

(Yazısı .'> inci sayfada) 

ij)iinluin peşi.nelen- : 
... spns .-z ıa:ws~~-.. ~ - ,,,. -

D a yak T erb iyesi 
İngiliz mekteplerinde an'ane şeklinde clayağa ce,•n:.L. verildiğini bf 

liyoruz. Ilu defa ayni usul Almanyaya. da. sirayet etnı1ttir: Ahnruıy 
nın salfı.hiyettar makamlarınca verilen karar mucibince mekteplcrd 
muallimler giinde bir defayı: tecı:ı.ni.z et.memek şartiylc erkek talebcy 
dayak atabileceklerdir; yalnız öğretmenler Iı..ız talebeyi dönnek i 

terler, yahut erkek talebeye günde bir defa<lan fazla dayak atmak 1ü 
zumunu hissederlerse daha e\·yel mektep müdürlerinin müsa.n.<lesl 
nlacaklar<lır. 

Görülüyor ki cennetten çıkan dnyııı:,rı terbiye nazariyeciler! is 
dikleri kadar terbiye sabas m<lan dışanyn. atsınlar, o ı:;enc. pcncered 
atlln.n a<.1amm bacadan tekrar i<:el'iyc girmesi p; ihi bir tiil'lii umumi 
terbiye miicsscselerinden ııyrılınayor. HattJ1 m ektep talimntnamclerl 
terbiye l'asıt.ası olarak dayağa cenız ,·ermemi':' olan yerlerde bile gizli 

,gizli dayak usulü dcYam ediyor. Hülasa. Ziya lla-:nnm: 

Nus h ile yola g elmeyeni etmeli t ekdir 
T ekdir ile uslanmıyanın hakkı köte kdir 

Beyti ili" ifade ettii!;i terbiye sisteminin h~r ~akit n her y<-r i~hı 
biı' hakikat oldui'.'11 anlasılıyor. 
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Gçiırünen 
L 

o U<u nan 
~~vueıruen 
== 

lektrik şırketile ortak olan, fa. 

kat müstakil gibi çalışır görü-
ııen tramvay şirketi, birincisınin dev· 
lete intikalin.den sonra bocalamağa 

başladı. Karını az göstermek için def. 
terlerinde elektrik şirketine yüz uın. 

lerce liralık borç gösteren bu şirket, 

idarenin tebeddülü karşısında evvdce 
yapılan danışıklı muameleyi borcunu 
ödeyerek düzeltmek yolunu takip e
deceğine aksi bir yol tuttu. Alacak· 
!arını karşılık göstererek işi savaak.. 
la.malt istedi. Ve bir gün gördük. ki 
senelerdenberi ortağı elektrik şirketi. 

le birlikte İstanbul halkını oynatan 
tramvay şirketınin bütün bürolarının, 
yine kendi yaptıkları r..izaır..namo:oler

deki maddelere dayanılarak cereyan
ları kesildi. 

Kendilerinin lstanbul halkına k:ırşı 
bilimerhaınet tatbik ettikleri ve tat. 
bik hususun.da dakika kaçırmadıkıan 
bu usulün, tramvay şirketi üzerinde 
nasıl bir tesir yaptığını bilemeyiz, an. 
cak halkı~ elektrik idaresinin tram
vay şirketine karşı aldığı ve tatbik 
eylediği bu usulden fevkalade mem
nun olduğunu işaret edebiliriz. 

Elektrik şirketi evvelce aooneleri. 
ne, yilz binlerle lira kazandığı müş. 
tenlerine karşı çok şiddetli davranır, 

onları kırmızı ihbarnamelerle sıkıştı

rır, parayı vermeğe hazır bazı müşte

risini bu ihbarnamedeıt sonra kendi 
merkezine kadar koştururdu. Kırmızı 
kağıt alan müşteriler arasında yalnız 
parası kıt olanlar değil, parası l:Y..l o
lanlar da var.dı. 

Abonesini evde bulanuyan ıirkctin 
tahsildarı işin kolay tarafını bularak, 
kırmızı kağıdı kapmın altından atıyor 

ve çıkıp gidiyordu. Elektrik i-şlerinin 

devlete intikalin.den sonra bu müşteri. 
yi azap edici usulün de çok makul bir 
şekle sokulduğunu görüyonız. 

Şimdi kırmızı kağıt alan abone, 
yirmi dört saat içinde l:endisi.."le mü
racaat edecek tahsilclan bekliyor, ve 
parayı vererek işini daha kolaylıkla 
görmüş oluyor. Bunu sabık İstanbul 

elektrik şirketi de yapabilir ve müş-

terilerini memnun edebilirdi. Fakat 
prket, hernedem:e elindeki imtiyaz 
mukavelesini olduğu kadar, nizamna
meleri de daima lehine tefsir etmek 
ıeklini muvafık bulmuştu. Onun para 
iıinde hiç sabır ve tahammUiü yoktu. 
Varidatı bir giin evvel elde ctmeği 
ister, taahhütlerini yerine getirmez 
ve bu işin böylece devam edeceği ka. 
naatini taşırdı. Evdeki pazarın çarşı· 
ya uymadığını gör.dükten sonra hiç 
olmazsa elektriğin kardeşi olan tram
vay şirketinden daha musib ve daha 
makul bir yol takip edeceği ümit edHi-
7ordu. Halbuki görülüyor ki, bu tL 
mitler de doğru çıkmadı ve tramvay 
fl.rketi, borcunu vermemek huıus~n· 
.... binbir dereden su getirmeğe çalıt-
tı. 

Bu ıulann d1:ğirm~n döndürme1L 
tini idarenin ve i.clareye merbut tram. 
vay Jirketi binalarının elektrik cer~ 
yanlarınm kesilmiş olmasile gördük. 

Tramvay şirketi, ne kadar garirtir 
ki, mum yakmakla, asetilen lambaları 
kullanmakla elektrik idaresini alacağı· 
nı tahsil için emlakine haciz vaz'ma 
kadar sevke çalışıyor. 

Senelerce memleketimizde çalışan 

milyonlara yakın para kazanan bu şir. 
ketin bu tarzdaki hareketini yalnız 
bir hayretle karşılamak bilemeyiz kafi 
mi? 

KEF 

Evlenme 
.Kırklareli saylavı doktor Bay Fıtat 

Dmayın kızı Bayan Mübcşşerle İktı
aat Veka.leti sanayi elektrik heyeti 
azasından Kemal Saygunun evlenme 
tCSrenleri dün gece Ankarada Ankara 
palasta yapılmıştır. 

Gazetemiz, yeni yuvaya 
lı'klar diler. 

-<>---

bahtiyar. 

Mesut Bir Evlenme 
Bayan Safinaz Arişan ile E:~af Ce 

ıniyetleri memurlarından Neşet T•k. 
tikin e~ ~ dün akşam Fa
tihte P. H. C. Fevzipaşa ocağı salo. 
nunda icra edilmiştir. Yeni evlilere 
ıaadctler dileriz. 

Istanbul köylerini dolaşıyorum: 2 

Yeni tip okul binası 
ü~ büyük kazanç 

ve 

Saman il damlardan yeni evler€ geçiş - Marmaradan 
Kat adenize kadar uzanan duvar - Karamandereden 

aldığımız kazma 
Yazan: Refik Ahmet Sevengll 

Son zamanlarda İstanbul vilayeti 
köylerinde yaptığım gezJıtiler.den İs

tanbul - Kabakça araııındaki seyaha
te aıt hikayeyi gazetemizin dünkü sa. 
yısında anlatnujtım, Çatalca ile Ka. 
bakça arasındaki yolda söylenilıneden 
geçilınemeai lazım gelen bir küçük 
köy var: Gökçeli köyU. 

Bu köyün hususiyeti ilk bakı§ta es.
ki .ile yeniyi yanyana göstermekte ol
masıdır. Bir tarafta .damları samanla 
örtülü eski kulübeler, bir tarafta da 
yeni yapılan dı§ı beyaz badanalı maz. 
but, muntazam küçük evler kar<§ılıklı 
duruyor. Köylüyü bu samanların al. 
tından kurtarmak, temiz çatıların i
çinde yaşamağa alrştırmak l~ım ... 
Hem ucuz, hem sıhhi, hem kullanış

lı, hem güzel maıuaralı yeni bir köy 
evi tipi bulmalıyız. Köycülük faaliye. 
tinin meşgul olması icap eden işler.den 
biri •.. 

lstanbuldan çıkarken hedefimiz ta. 
tranca mıntakasındaki Karacaköye git
mekti. Kabakçadan sonra ctomobili
miz göze fevkalade hoı görünen a. 
ğaçlıklann arasından ilerliyerek, te. 

peler aşıp derelere doğru inerek Ka
ramandere yolunu tuttu. Kabakçadan 
itibaren uzayıp giden şose eski bir 
himmetin eseridir, bazı yerleri bozul
muştur, otomobil ehemmiyetli sarsın. 

tıla.:-la hoplayıp zıplıyor; fakat ne el. 
sa az bir tamirle dah::ı uzun müddet 
bu yoldan istifade etmek mümkiin
dür. 

Yolun bir tarafında boylu boyuna 
telgraf direkleri uzanıyor. Ormanın a
rasında epey devam eden kale hara. 
heleri dikkati çekiyor. Etrafını yeryer 
ağaçlar bilrümüş, koca koca ta~lar, 

kemerler, muntazam, düzgün, birbirL 
ne gayet ustalıkla işlenmiş kayalar 
bazı yerler.de iki adam boyu yüksel
mekte, bazı yerlerde daha fazla ..• 

Ağızdan ağıza, nesilden nesle gelen 
pyia harabelerin Bizanslılar zamanın· 
dan kalma, Marmaradan Karade:uze 
kadar uzanan Se.ddi Çin gibi bfr du.. 
var olduğu şeklinde~ir; fakat Marma. 

ra civarında hiç böyle bakiyelere rast 
gelinmediğine göre, şayianın tariht 
maliımatla teyit edilebileceğine pek 
ihtimal vermiyorum. 

Bu duvarlar, belki .de buralarda pek 
eski bir şehrin etrafını çevreliyordu; 
b!r aralık şose, kaleyi ikiye kesip ge
çiyor ve sağda kalan kısım, Karadc
nize doğru ormanın ıçinde uzanıp gi
diyor. 

Karamandere çukur.da, iki tepeni" 
arasındaki vauide küçük bir köydür. 
Tek katlı, gösterışsiz, eski tarz, el.ışı 

t~prak sıvalı küçük kulübeler bir yan. 
da sıralanıyor. Sağda, etrafı çitle çev
rilmiş gen:şçe bir meydanın öniir:de 
durduk. Otomobilimiz geçerken hav· 
layıp saldıran köpek sustu, çekildi. 
Çitin içindeki sahaya girip burada 
toprağın üstünde kazdmış bir plan 
gibi duran temel ve çukurlarını tet
kik etmeğe ba~ladığrınızı uzaktan gö. 
ren köylüler tek tük ortaya çıkarak 

gelip etrafımızı sardılar, batır sordu
lar. Arkadaşımız mimar Şemsettin 

Şeniz, temellerini tetkik ettiği.-niz 

müstakbel okul hi.-ıası için evvelce de 
buraya gelip gitmişti; o sebeple ken
disini, tanıyanlar vardı; bunlar he. 
men haber salmış olacaklar ki öğret. 
men koşup geldi. 

Karamandere köyünün mektebi şim
di es.ki bir ahşap çatıdan ibarettir: 
vilayetin birçok köylerinde olduğtı g!
bi burada da yeni okul binası yapılı. 
yer. Mektebin yerini köylü tedarik 
etmiştir, planını devlet mühendisleri 

çizmişlerdir, mimar gelip köylüye i. 
zahat venni~, binanın nasıl yapılaca· 

ğ.mı öğretmiştir, köy ihtiyar heyeti 

köy bütçesinden para ayırarak usta 
tutmı.;ştur, köyUi elbirliğile çalışıp ta!J 
getlrmektedir; yine köylü tarafından 

imece ile temeller atılmıştır; duvarlar 

çıkıldıktan sonra vilayete haber veri
lecek, vilayet bütçesinden aynlan pa
ra ile çatı örtülecektir. Böylece, köy 

ta§ yapr, güzel bir mektep kazanacak. 
tır. 

Köy okulları için kabul edilen ve 

Bir F·ransız aazetesine 

her tarafa yapılan tip pek botuma git
ti. Karamanderode olduğu gibi, ekse
riya orman kenarında, yahut oldukça 
ağaçlık, hava.dar bir yerde genişçe bir 
bahçe içinde yükselmekte olan bu ye. 
ni mektepler, altmış talebelik büyük 
bir dershaneyi, bir koddoru, öğretmen 
odasını, öğretmen ikametgahını ve 
yanıbaşında da köy ihtıyar heyeti i. 
çin toplanma ve çalış.ma odasını ihti
va ediyor. 

Bir bina ile köyün üç mühim Jıti
> acı birden karş.ı:lanmt§ cluyor: 

ı - Küçük, fakat mazbut, sağlam, 
sıhhi bir okul binası. 

2 - Köyde çok defa barınacak eü. 
zel ve sıhhi bir yer bulanuyan, o yfiz_ 

den sıkıntıya düşen, rahat etınt:diği 

için belki de köye ısınamıyan öğret

men için küçük, fakat rahat bir apar
tıman. 

3 - Köyün idaresinden mesul O

lanlar için düzgün, tertipli bir çalış. 

ma yeri. . 

Vilayetin köyleri biribirlerine tele
fonla bağlanmakta ol<luğu için köy 
heyeti odasına bir de telefon konu
lacak. Bunu başka köylerde gördüm, 
köy-Oen geçtiğimiz, yolda clduğumuz 
arkamızdan öteki köye telefonla 
haber verildiği için sade köy odasın. 
daki telefon makinesini .değil, telefo. 
nun faydasını da gördüm. 

Karamandere köyUnde okulun du

varlannm vakit geçirilm~den yapıl

ması i~ini konuştuk. KömilreiiIHkle 
geçinen köylüler, mallarını satıp pa. 
ralarım alır almaz okul meselesını (ta. 

ha ehemmiyetli olarak ele alacakları
nı söylediler. 

Otomobilimiz buradan ayrılırken 

yol arkadaşımız mimar Şemsettin Şe
niz, köylillerdcn iri bir kazma teda. 
rik ederek otomobile aldı ; yollan 
iyi bildiği için bu tedbire lilzum gör. 
müştii. Karaman.dere ilerisindeki güç
lükleri yenip yolumuza devam edebil
memiz acaba Ferhat gibi kWünk ile 
dağlar delip tepeler aşmamıza mı bağ. 
lı idi? 

Refik Ahmed Sevengil 

•• qore 

Bulgar - Yugoslav yakınlığı 
Ve 

Türkiye ile Yunan ist~ n 

Meşhur Yakut Lugatini 
Yazan 

Rus bilgini Pekars-
ki'nin 80 inci yılı 

26 ilkteşri:ı çar
çamba günü, meş
hur Yakut Luga· 
tini yazan Rus bil 
gini Pekarski'nin 
80 nci yıldönümü. 
dür. 

Yakut Dili Lfi • 
gati müellifi FA -
vard Pekarski, csa 
sen Lehli bir aile.. 

ye me:ısuptur. Pek genç yaşında iken 

o zamanki Çarlık Rusyasmda hüküm 
süren istibdadin da.I'belerine uğramış 
ve ihtilB.lci sosyalist grupuna mensup 
diye itham edilerek Sibiryaya sürül -
müştü. Genç sürgUn Yakut ülkesinin 
merkezi olan Yal:utsk'da kendi:ıi Ya-

kutlar ve Yakutla.şmış Ruslar arasm.. 
da buldu. Konuşulan dil Yakut türk
çesinden ibaret olduğundan bu dili 
öğrenmek ihtiyacım duydu ve papaz
ların Yakutçaya tercüme ettikleri mu.. 

kaddes kitap nilshala.n:ıdan Yakutça 
öğrenmeğe çalıştı. 

Yakut dilini epeyce öğrendiği sırada. 
Alman dildlerlnden Böthlizk'in Ya -
kutça hakkındaki eserini de gözden ge 
çirdi ve bu kitapta birtakım yanlışlar 
ve eksikler olduğunu gördü. 

lşte o zama.-ı, Avrupaca hemen bi· 
llıı.meınlş olan bu dil üzerinde daha 
geniş malUınat edinmek arzusuna dU.. 

şen Pekarski, yıllarca uğraşarak bu 
dilin yalnız konuşma lehçesini değil, 
ata sözlerini, halk masallarını, biltü:ı 

din ve folklor metaryallerini toplama
ğa koyuldu. 

Pekarskinln bu yoldak! çalışmalan, 
nihayet oralara gelen bir Rus tetkik 
heyetinin dikkatini çekerek, bu çalış
kan sürgünü:ı hozırlamağa başladığı 

lftgatin ilk f asikillü ort:ıya çıkarıldı. 
Bu fasikUl ve tetkik heyetinin rapor. 

ları, Rus İlim Akademisini de Pekars· 
kinin kurtarılması arzusuna dUşürdil. 
Akademinin müracaatı üzerine Pekars 
kl ıı.Ut:dlhll ve ıtu~y-d.y~ <lll'Ildil. 

Pekarski, elindeki materyellcrl Aka 
deminin seçtiği Türkoloji ve Mo~o -
llstik uzmanlariyle bir da.ha. gözden 
geçirerek Yakut Lilgatini başka Türk 
lehçeleri ve Mogol ve Ma:ıçu dilleri ile 

de mukayeseli bir eekle sokmakla be
raber, tetkikleri bitirmek üzere, yeni. 
de:ı • fakat bu defa sürgün değil, ilmt 
tetkik adamı saatiyle • Yakutistana. 
döndü. 

Pekarski, artık bir Yakutçu kesil -
mişti. Ne siyaset işleri, ne de başka. 
d~Unceler ona bir tesir yap!nryordu. 
Ömrünü bu işe vakfetti ve biltün yazı
lan, hep Yakutlar, Yakut inanları, Ya
kut hayatı, Yakut dili üzerinde top • 
landı. 

olabilir. ÇUnkU Belgrat ve Sotya hU

Pekarski, 1858 ytlmm 26 ilkte~inb 
de hayata gözlerini yumduğu zaman, 
ortada. mühim bir lügat birakmıştı. Bu 
10.gat flim akademisinin yüksek him
metiyle 13 fasikül olarak basıldı. Son 
yıllarda Türk Dil Kurumu, lOgati dili
mize tercUme ettirmiş ve basımına da. 
başlamıştır. Fransızca. "Parlsuıır" gazetc

Eılnin Sofyııya gidon bit muha
biri, Bulp_nr crkılnıharp reisi 
General Peefin uğradığı suikast 
nı ünnsebetiylc, bu hadisenin 
son A '\"nıpo. l!liyıısi vaziyeti ile 
olan alil.kasım gözden gcçircı·ek 

ktlmetlerl bu anda aralarındaki ye.- -=-=============-::=
kınlığı daha kuvvetlendirmek fstf. ( __ Y_P_n_ı_· _!\_'_e_ş_r_i_Y_a_ı __ ) 
yorlardı. 

Yugoslav BaşvekilJ B. Stoyadlno. y RLIK 

-:unları yazıyor: 

l)roumi harpten sonraki senelerde 
Makodonyada Yunanlılar ve Yugos
lavlal'la beraber bulun:ın Bulgarlar 
bu bUyiik s:::.haya kendileri sahip ol
mak arzusunu besleyorlardı. Make
donya tethişçilNinln bir ktsmı mem
le ketleriııc m uhtari~·et verilmesini 
istiyorlar 'e Bulgarların ilbnk siya
setlerine nıani olduklarını ileri sli· 
rliyorlardx. 

Geçen sene iki eski dUşman: Del
gratla Sofya, barıştılar ve ebedi bir 
dostluk misakı imzaladılar. Bunun 
üzerine, iki memleketi evvelce ayıran 
Makedonya meselesi unutuldu. 

l Fakat bugUn sorulablltr: Acaba 
Slovakva meselesi Makndonvablarda 

cer. ""il l reet 

muhtariyete kavuşmak arzusunu tek
rar uyandırmamış mıdır? Yugoslav· 
ya ile Bulgaristan arasında daha sı
kı bir mllnasebat tesisine mani oı. 

mak: İşte, son sullrnstın gayosi bu 

vlç bu ay sonunda Bulgaristana ge- A 
lecek ve, söylendiğine göre, yeni an· 
!aşmalar etrafında görüşecekti. Sui
kastçılar onu Sofya seyahatinin teh
llkelJ olduğunu dUşUndUrmlye sev
keLınek istemiş olacaklar. 

Fokat, bu ancnk bir faraziyedir. 
Mevzuubahis ettiğimiz yer, Şarktır. 
Şnrkta ise hiç bir şey basit değildir. 

Bazılarının söylediğine göre de, 
TUrktye ile Yunanistan, yanıbaşla

rmda bir Bulgar. Sırp, yani bir Slav 
lalrliği kurulmasına, bu iki grup a
rasında 1'1 sükönete rağmen, mem
nun olmamışlardır. 

Çekoslovakya faciasının derhal gö
züken neticelerine gelince: Bulga. 
rfstan Uc; şey tstlyor: Yukarda bah
settiğimiz Makedonya meselesinden 
başka, Bulgaristan Romenlerden 
Dobrucayı lstf or ve E 

15 Birincileşrln 1938 tarihli 127 nei sa
yısı Yaşar NnbJ, Muammer Necip Arda, 
T:ıEıt Mümt:ız Yaman, Il:ılil Fikret Kanat, 
Türker Acaroğlu, Naki Tezel, N. İlhan Berk 
Cahit Saffet, Şahap Sıtkı, Servet Dindoruk, 
N. Denli'nin mal<alc, hikAye ve şiirleriyll', 
ru!ıça ve fransııcndan tercllmelerle çık. 

mıştır. Okurlarımıza tavsiye cderiı. 

kendisine bir mahreç bulmak Uzcre 

Da.nzlg şekltnde bir koridor elde et

meyi dUşUnUyor. 

KURUN - Fransız gazetecisinin 
bu yazısına göre Sofya suikastı tle 
Balkan Antantını bombalamak iste
yen bir entrika vardır. Balkan An
tantına dahil olan memleketler ile 
beraber Bulgaristanın da bu turlü 
tahriklere ve entrikalara karşı dik· 
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Lalelide dünkü cinayet 

Bir genç kablinden 
vurulup öldürüldü Her sabahki f 

işkence! 
bi ~•tanbuıun. bitmeyen dertlerinden 

rı de, nakil vasıtaluıdır. FAkiaen 

Fakir üniversite- il Haftalık piyasa 1 . Türk - Yunan 
lifere yardım 1 tıcaret anlaşması 

DUn saat bir sıralarında Llleli 
caddesinde bir berber dtikkAnrndn 
cinayet işlenmiş, 16 ya mda blr Ar
na\'llt cocuğu k endinden dört yaş 

bUyUk arkadaşını kalbinden vurarak 
öldUrmUştUr. 

~alna tramvay ve vapur vardı. Şim. 
Otobüsler de bunların arasına .ka· 

rııtı. Her semtten kalkan bu otcııbüs.
lcr, daha işlcmcğc başlamadan önce, 
'anllUJtı.k, ki tramvay ve vapurların 
}'Ukü haiifiiyecc'k. Halk biraz ferahlı. 
Htak ve İstanbul içinde yolculuk bir 
1 

kence olmaktan çıkacak. 
Netice, hiç de bu umulan tekilde 

Ç•kınadı. Vapurlar, yine tıklım tıklım, 
tra::nvaylar, yine tavuk kafeslerinden, 
lardaıya fıçılanndan farksız. Şehre 
dt§ardan büyük göçmen akınlan dökül. 
llıcdiği için, bu azalmayan kalabalı· 
tın sırrını bir türlü çözemiyoruz. 

Sabahları, tramvay duraklarında 
ll1ahşerler kuruluyor. Bütün başfar 
d. oya kıvrılan karşıki köşeye çev
rııı. Cır araba telirdi mi, mahşer 'kö.. 
~Urü~:>r. Adaleler geriliyor, sıçrama. :a hazırla:uşlar başlıyor. Ortada tam 
•r rnahşer hali olduğu için herkes, 

}'alnız kendini dil§ünüyor. önünde ço· 
c:uır d 
1 

nıu var, ka m mı; çarpıp ıende-

tttiği insan, yer verilecek bir ihtL 
;ar ını, diye hiç aldırış etmeden kapı. 
ara atılıyorlar. Her tramvay kalkı
lında yırtılan bir kuma~. kopup dil
len duğme sesleri duyulabilir. 
f OtobUsler de böyle. Onlann daha 
cna. bir ba§ka halleri de var. Yolda 

l&ı1c ıık bozuluyorlar. Benzin süzgeç. 
e . 

1 
rı tıkanıyor. Hem çok rahatsız çcy. 

er. İnsan, cendereye girmi~ gibi olu
Y~. 

. Sabahları, her semt.in ışe, mektebe 
iıden adamları bellidir. Kumpanya da 
;lbette bunları bilir. Şu halde nıçın 
ıtzla araba çıkarıp bizi insanca ~tı
rnıyor? 

Birinci mevki arabalannda, oturan. 
:tdan çok ayakta adam göze çaq,ar. 
bu arabalar o kadar doludur, ki ilk 

1,-;a ta oturanlara mı, ayakta duran. 
ğ• a nu daha çok acunitk lazım 1ıeldi-

ı Pek kestlrllemez. 
ka Çunka oturanların bir kısmı, bat-

ı !arının kah çantalarına, kah kendi. c . 
tıne hamallık ederler. Hele b.letçıler 

gelip geçerken .. 

b Bilirim, Iıtanbul yollannm çok ara. 
aya dayanmadığını, manevra kaba 

:!ınadıgını söyliyccekler. Fakat bu id· 
. anın bir kere de belediye fen hevc-

tinee ·· d ·1 · Jt!- • • goz en geçın mesı .uımgelır, 

sartınm. Çünkü bu örümcek ağından 
bahane perdeleri, gerçeğı görmerr.ize 
engel olamıyor. Az elektrik, az iıçi ve 
~ Yolcu belki zengin bir bilinçonun 
f mühim unsurudur; ama bunun çok 
dcruı •• hatta suçlu bir sistem olduğuna 

a Şuphe edilemez. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

?tl!llA YE SI.NFONIK KONSERi.ER: 
.3o (ÖR!cdcn ene!) Harlio Paris: Kon. 

sen atU\ ar konseri. 
ı"-30 Londra (R.): "fügotelto'' (Verdi). 

O. Brüksel l: P.andel, Şumnn, Salnt 
Saens. 
Turıno: "Trlştan ile lsolda" (\'ııg. 
ner). 

ıo.so Paris PTT: "Hofman masalları" 
wrtcnbah). 0nA Mustrısı : 

:·? lstokholm: Pl)•ano konseri. 
720 Drfikscl 2: Keman ile şarkı. 

8
· Derlin: Trout kuintctl (Şu bert) . 

a' lludııpcşte: l.izzı. 
.40 Ilukrcş: Roman)'D şarkıları. 

1>lYEs VE l'ONFEHA!'\Sl.AH: 

1 ~· Sotteııs: "Le P:ıus" (7.. H. Bl:ınt'). 
10

• Homn gr.: "Glrusoli" (Kon tini). 

1 
.so Lıl: "Glsou" (l\lonıvolsinl. 

0.30 Radio Pari,: "J.a Vcritc'dan \'in". 
(Kollc). 

l2.tO Budapcşte: I.is:ıt programı. 

ıo. 

IL\FtF l\fl"SIKI : 

6 
2.15 ~adıo Parls; 5 Berlin, Frankfurt: 

,;30 Porıs <PTT>; 8 Brüksel (Tenor); 8.15 

0arşo\'a (Operet musikisi): 9 Oudapeşle 
l .char'1n bır opereti): 9.10 Berlin: Son
>ahar musikisi: 9.1 O Breslav: Muhtelif a
&ırlardaki daular; 10,30 Eyfel. 
VAJWE'ft ~ KA.1'A."~.ER: 

9.ts S.arhrllken: 10 Londra (N.): 11.tO 
lladıo "-ris. 
l>.\Ns ........... . 

Hamiyetli Vatandatların 
Yr:rdımı t~teniyor 

Universite:ie okuyan fakir talebe i· 
çin üniverr.itenın yakınrn<ia bir tale. 
be yurdu kurulacağını yazmıştık. Bu 
yurdda talebenin ihtiyaçtan temin e
dileceği gibi ayrıca üniversitede oku. 
yan gençlere muhtelif ihtiyaçlanna 
yardım için rektörlük burslar .da ter. 
tip edecektir. 

Bu bu~star hamiyetli ve zengin va. 
tan.da§lann yardımlarile teş1cil edile
cektir. 

üniversite gençliğine yardım için 
İş ve Ziraat Bankaları ilk olarak burs. 
lardan almaya karar vermişlerdir. 

Rektörlük bu hususta tetkiklerine 
devam etmektedir. 

ilk Tedrisat Müdür Muavini 
Kültür Bakanlığı ilk tedr:sat mü

dür muavinlerinden Bay Hıfzırrah. 
man Raşit şehrimiz.deki muhtelif kül
tlir müesseselerinin çalışma durumu 
etrafında tetkikler yapmaktadır. 

Ecnebi Ve Ekalliyet 
Kadroları 

Şehrimizdeki ec:nebi ve ekalliyet o. 
kullarının gerek ilk ve gerekse orta 
kısımlarına ait kadro tamamlanmıştır. 
Kadroda hiçbir açık öğretmenlik kat-
marruştır. 

tık ve orta tedrisata ait ka.drolar 
da Kültilr Bakanlığına gönderilmiş 

bulunmaktadır. 

Cerrahi Enstitüsü 
Univeraite Tıp fakültesine bağlı 

olarak yapılacak cerrahi enstitüsllnün 
yakında inşasına başlanacaktır. 

tcap eden projeler ve esaslar hazrt". 
lanmıştır. Cerrahi enstitUsU ünivenıi
tenln miihim bir ihtiyacını karşılamış 
bulunacaktır. 

Kıdem Zamları 
tik tedrisat öğretmenlerine yeniden 

verilmesi kararlaştırılan beş liralık kı. 

.d.:: Jı "a:nmı tahsisatı bütün cku1lnra 
bordrolara konması için emir veril
miştir. 

Öğretmenler yeni tahsisatlarını bu 
eski aylıklarile birlikte alaccklardır. 

Eski mesken tahsisatlnrı düyuna kal. 

Sergi komitesi 
toplanıyor 

ihracatımızı gösteren lev
halar hazır la nacak 

Ticaret odası Nevyork sergisi komitesi 

yann öğleden eonra ticarot odasında ınU· 
hiin bir toplantı yapacaktır. Bu toplantı-

da komiteye dahil olan blltiln azalar ha. 

zır bulunacak, Nevyork sergisine gönde
rilecek numuneler hakkında esaslı suret

te görUşUlecektir. Bu arada, lzmir ticaret 
odasının yaptığı gibi lstanbul ticaret oda. 

smın da sergiye göndermek üzere geniş 
mikyasta yabancı memleketlerle olan lk

tuıadt mtlnasebeUmlzl ihtlva eden tablo
lar ve grafiklerin hazırlnnmnsma karar 
verilecektir. 

o 

llOnkU hava 
Dün hava doğu Anadoluda bulutlu, 

diğer yerlerde çok bulutlu ve yeryer 
yağışlı geçmiş, rüzgar Trakya, Ko • 
caeli ve Ege bölgelerinde şimali isti· 
kametten kuvvetli, diğer bölgelerde 
umumiyetle cenubi istikamette or. 
ta kuvvette, Orta Anad:>luda kuvvet. 
.lıce, Karadeniz ve Ege denizinde §i
malden fırtına şeklinde esmiı:tir. 

lstanbulda hava kapalı ve yağışlı 
geçmiş, yirmi dört saat zarfındaki 

yağışın metre mikabına bıraktığı su 
mik.darı 21 ,2 kilogramdır. Rilzgar §İ
mali garbiden saniyede 7 - 9 metre 
süratle esmitt:r. Saat 1 7 de hava taz. 
yiki 727,2 idi. Suhunet en yüksek gü
neıte 27, gölgede 14.1 ve en dü§il'k 
hararet 10,7 santigrattı. 

MOnfh• 12.30 Londra (R.) · 

Du hafta .içersinde muhtelif yer-
lerden Istanbul piyasasına 3470 wn 
buğday, 130 ton arpa, 25 ton mnnr, 
20 ton çavdar, 23 ton tiftik, 100 ton 
yapak olmak üzere 3768 ton mahsul 
gelmiştir. 

BUGDAY: 
Hafta zarfında piyasaya gelen mal

lar c:insler!ne göre hemen hemen de. 
ğişmeyen fiyatlarla satılmıştır. Ra
mazan dolayısile ekstra ekstra beyaz 
mallar aranmağa başlannuştır. 

İhracat için talepler de va1ci olmak
tadır. 

Buğday fiyatlan §Öyledir: 
1 - 2 çavdarlı ekstra ekstra P~ 

latlı mallar: 6.05 - 6.10, 4 - 5 çav. 
darlı Ankara, Yerköy, ıeftali Yahıi

han malları: 5.25 - 5.30, 9 - 10 
çavdarlı, Konya, Kadmhan, ilgın. 

Akşehir malları: 5.05 - 5.07, 15 -16 
çavdarlı Eskişehir, Beylikalar mal • 
lan: 5 - 5.02, 20 - 21 çavdarlı Kü
tahya, Tavşanlı, Şarkkıtla mallan: 
4.30 - 4.35 kuruştur. 

1 - 2 çavdarlı ekstra Anadclu aert 
mallar; 5.05 - 5.10, 6 - 7 çavdarlı 
sıra Anadolu sert mallan: 5 - S.03, 
9 - 10 çavdarlı Tra'lcya sert mallan; 
4.35 - 5, 14 - 15 kızılca Anadclu 
ve Trakya maıtan: 5.1 S - 5.20 ku. 
ruştur. 

ARPA: 
Gelişatm azalmış oımuı geçen naf

ta olduğu gibi, bu hafta da talebi fu
lalaştırmıştır. Hafta sonlarına doğru, 
bilhassa yerli beylik arpalar çok a
ranmıştır. Piyasa istekli olarak kL 
panmııtır. 

ÇAVDAR: 
Müvaridat az olduğundan bu mala 

da istek fazla olmuştur. Bununla be
raber hiçbir tebeddül kaydedilmemi1-
tir, 

Ar~ Anadolu mallan: 4.03 - 4.05 
en;-nrpa a~ra, Trakya mallan: 

4.15 - 4.20 den, Çavdarlı Anadolu 
malları: 4.02 - 4.05 den, mısır sarı 
Bandınna, Karabiga, çuvallı mallar; 
4 - 4 den, san mısır Adapazarı, Ka· 
rabiga çuvallı: 3.30 dan, Arr nusrr, 
Adapazan çuvallı mallar: 3.30 dan, 
kuşyemi Trakya yeni çuvallı mallar; 
5.18 - 5.30 dan sisam yeni çift çu. 
vallı mallar iskele teslirnl; 17 - 1 7.05 
den, n~ut Bandırma, Karabiga dök
me tpp muamele olmamrıtır. Bakla 
Bandırma, Karabiga top 4.17 - 4.20 
<len satılmıştır. 

TiFT1K: 
Tiftik piyasasın.da bu hafta btr fe. 

rahlık görülmü§tÜr. Buna ıebep ihra
catın başlamasıdır. Yapılrru1 olan ih. 
rac:atm mikdan 800 balyaya yakın

laşmıştır. 

Bu mallar muhtelif yerlere aatıL 
nuştır. 

Tiftik fiyatları §Öyledir: Oğlak: 
127 - 128, Karahisar, Kütahya, Es-
kişehir, Yozgat: 115 - 117, Ankara, 
Bol-ladin, Polatlı, Beypazar: 112.115, 
Çc1'irgeı, Gerede, Bolu: 100 - 108, 
Kastamonu, Safranbolu: 115 - 118, 
Konya dağ malı ve ayarı mallar: 
115 - 116, Konya ova mab ve Sıvaı, 
Mardin ayarı mallar; 95 - 105, Çen
gelli; 105 - 110, muhtelif deri maL 
lan: 7 5 - 80 kuruıtur. 

YAPAK: 
Bilhassa Trakya gibi ince mallara 

talep Anad.:>lu mallarına nazaran .da
ha fazla olmaşı, bu malların fiyat se. 
viyclerini biraz yükseltmiştir. Hafta 
zarfında takriben 2050 balya kadar 
vapak :ihraç edilmiştir. 

Y:ıpak, Bandırma, Bursa, Karaca -
bey ayarı malları: 60 - 65, Çanak
kale, GeUbolu, lzmit, bmit ayarı mal

lan: 53 - 56, Karahisar, Kilt:ahya, 
Bolvadin, Eslj şehir, Yozgat malları: 

50 - 52, Ankara, Polatlı, Konya, 
Kırşehir ve saire gibi orta mallar; 
47 - 48, deri ve besi malları: 48-50, 
yıkanmış yün: 68 - 72, kirli yün: 
50 - 52 kuruştan satılnuttır. 

KEÇİ KILI: 
Bu hafta zarfında keçi kıh u.tl§la. 

n oldukça iyi gitmittir. İhracat ta· 
cirleri mühim miktar.da piyasadan mal 

Heyetimiz dün Atl
nayo hareket ett 1 
!kt.ısat Vck&lcti Tüıko!is baoknnı B. 

Burhan Zihıılııin rlya.setin<lekl tbırct he 

yetimiz dUn Ankaradan ıehrimize gelmlş, 

İtalyan bandıralı Çitadibori vapuıile sa
at 13 de Atinaya hareket etmiştir. 

Heyeti, Galata nhtımmda, lktmat dai

resi 9.mlrleri, TUrkoCis dlrektörU B. Ce. 
mal Ziya ve TUrkofüı erklnı teui et.nıi§
lerdir. 

Heyet başkanı hareketinden evvel la
tanbul Tilrkofisi direktörlilğilııe gelmiş, o. 
rada bir saatten !azla kalarak Yunanis· 
tanla iş yapan tilccarlarmuzm bir kısmını 

kabul ederek kendllerile hasbllhalde bu
lunmll§, aynca, bu.hususta ofisin hazırla. 
dığı etütleri inceden inceye tetkı"Jc etmiş, 
bazı raporları da yanma alm11tır. 

B. Burhan Zihni, Tilrko!iste bulundufu 

KUçUk bir alacak meselesi yUzUn
den çıkan cinayet acıklı Ye göz ya
~artıcıdır. Vaknnm tafslltl.tı şöyledir: 

Hasekide Hasekikndm soknğm
da 21 numarada oturan HUdnt adın
da 20 yaşlarında bir genç birkac gU

ne kadar askere gidecektir. Bu mu. 
nasebetle meşgul olduğu işten ayrıl
mış, hazırlanmağa başlamıştır. HU
dat, ynrın askere gideceği için hem 
arkadaşları ile vedalaşmak, hem de 
saçlarını kestirmek Uzere ağabeysi 

Azizle sabahleyin evden çıkmış, ekse-

riya toplandıkları Aksa.raydaki bir 
kahveye gitmiştir. HUda.tnlu arka
daşları arasında Pille llkablyle ma
ruf 16 yaşında sarı saçlı, ince uzuu 

boylu Sami adında bir Arnavut ço
cuğu da vardır ve HUdat buna borç
ludur. 

sırada kendisini ziyaret eden toprak mah • 

aulleri ofial umum müdUr muavini B. Şa

kir Turalı ile göril§milftllr. 

HUdalnln askere gideceğini duyan 

PiUç Sami, kendisini ıabahtanberi 

kahvede beklemektedir. Hüdat kah
veye girince Plliç Sami Uezrlne doğru 
yUrUmUş ve: 

Yunanl.stanla yapılacak yeni ticaret an
lqmaaı, Yunanistan De aramızdaki tfcarl 
mllnasebetimtzl arttıracaktır. Yunanistan 

la anlaşmadan sonra bilhassa mensucat 
ve balık satışımmn bir hayli artacağı n. 

mulmaktadır. 

15 inci yıl 
Yarından itibaren Öğleden 

Sonraki Dersler inkılaba 
T ahaia Ediliyor 

Önü.müaıdeld pazartcei gününden i
tibaren ıehrimiz.deki bütün lise ve or -
ta okullarla ilk okulların bir haftalık 
den mevzulan Türkiye cuöıhuriyeti 

ve Türk inlrılibı mevzuu etrafında 

toplanacaktır. 

Liae Te orta okullarda BIJeden .-on
ra da ders yerine konferanslar tertip 
edilecektir. Konferansların mevzuları 
kültilr direktörlüğü tarafından tesbit 
~ilmi§tir. Mevzular, inkılip, Atatilrk, 
istiklal savaşı ve buna ait hatıralar. 

drr. 

GENÇLER BtRLIGtNDE BAYRAM 

PROGRAMI 

Cumhuriyetimizin on beşinci yıldö

nümU mUnasebetile Kilçü'kpazar Genç

ler Birliği salonunda tören yapılac:ak
trr. 

Program ıu tekilde tanzim edilmiş. 
tir: 

28.10.1938 gece ıaat 21 de: 

1 - İltiklil marşı (koro) 

2 - Kan Borcu (millt piyes) 

3 - Şer'iye mahkemesi (kome<li). 

29.10.1938 gündüz saat 16 .da: 

Yeni tesis edilen kütüphanenin a· 

çılıt töreni. 

Gec:e saat 21 de : 

1 - btiklil martı (koro) 
2 - Söylev (Nec:ati Vôlkan) 
3 - Milli filrler, 
4 - Kan Borcu (milli piyes) 
5 - Şeriye mahkemesi (komedi). 
30.10.1938 gece saat 21 de: 
1 - İstiklil marıı (koro) 
2 - Monolog. 
3 - Kan Borcu (milll piyes) 
4 - Şeriye mahkemesi (komedi). 

talip mevcut değildir. Kırkım malla.. 

rının fiyatlan 50 - 51, dabak mal

larının ise 22 - 24 kuruı aralarında. 
dır. 

KEÇt DER!LERI: 

Gerek Dırac:at, gerekse yerli fabri

kalar için satı§lar olmu§tur. Piyasa 

çok isteklidir. Keçi derisi çifti nor. 

mailer; 165 - 180, oğlak derisi çü

ti: 110 - 125, kuzu .derisi aikktle. 

rine göre; 120 - 150, aığır derisi 

kuru kiloıu 65 - 75, aılır derisi ta· 

lamura kil:>su: 42 - 46, koyun hava 

kurumu: 50 - 55 ve koyun tuzlu 

kurusu 40 - 45 kurugtan eatılnuş. 

- Bana bak arkadaş, demiştir, as
kere gidiyorsun artık. Bana olan bor

cunu ne vakit ödeyeceksin T-
HUdat: 
- Askere gtdiyonak, sana borcu

muzu vermlyeceğlz, demedik, a! de
miş ve askerden dönünce ödeyeceği
ni ıOyllyerek, kendisini affetme.ini 
söyleIIıişttr. 

Pille Sami, buna muvafakat eder 
gOrUnmnş, iş bu kadarla kalmışur. 

Aradan biraz geçince, berbere git
mek isteyen HUdal kalkmış, bu sı

ra.de. Sami de beraber geleceğini söy
lemiş, ikisi kahveden çıkarak, az lle
:ideki 221 numaralı berber Vell Ero
zun dUkU.nma girmişlerdir. 

Bu sırada dükklnda berberin ot
ıu Cemal bulunmaktadır. Cemal de 
bu iki gençle arkadaştır. Beş daki
ka kadar öteden beriden konuşmuş
lardır. Cemal bir aralık kolonya b~ 
şaltmak için arkasını döndllğtı sıra
da Plllc Sami yerinden fırlamış, ce

binden çıkardığı kamayı Htıdatnln tl
ze!'ine doğru sallamıştır. Maksadı 

HUdatyl arkasından vurmaktır. Fa
kat Sa.minin hareketini gören HUdat 
de fırlamış ve bıçak bUtUn kuvvetiy
le gencin kalb.ne saplanmıştır. 

- Ooof!" diye bir çığlık atarak 
yerinde bir defa dönen HUdat iki 
bUklUm olmuş, kapıya kadar yUrtı
dUkten sonra yere yıkılmıştır. 

Az sonra gene kalkmış ve dışarı 
çıkarak on adım kadar atmış, yUztı 
koyun düşerek kanlar içinde kendin
den gecmlştir. 

Diğer taraftan kUçUk katil, ellnde 
bıçak bir mUddet durmuş, kcndialnl 
yakalamak isteyen berber Cemalin 
elinden kurtularak varkun·euıe Ak
saraya doğru koşmağa başlamıştır. 

fl "J'ber Cemal peşini bırakmamış, o 
da arkasından koşarak: 

- Katil kaçıyor, yakalayın, diye 

bağırarak kovalamağa başlamıştır. 

Kovalama Kumkapıya kadar atlr

nıUş, fakat Pllfç Sami kendisini ko
ı'alayan Cemalin ve halkın elinden. 
bırçok sokaklardan saparak kurtul

ı;ı :rştur. 

Az sonra vaka yerine yetişen polis-

ler mütemadiyen kan kaybeden HU
dafyl, çağırılan sıhht imdat otomobi
line lrnymuşlar, Cerrahpaşa hasta
hanesine yollamışlardır. Yolda HU
datnln ifadesini almağa uğraşan po
lls bir şey söylctememlş, nncak eon 
nefesini veren HUdat : 

- Beni Pille Sami vurdu, demiş ve 
ölmUştUr. 

Dun geç vakte kadar katil buluna
mamıştı. Kendisinin Kumkaptda 
kaybolduğuna göre, o eh-arda sak
landığını tahmin eden polls, sıkı bir 
aramaya girişmiştir. 

Diğer taraftan nöbetçi mUddelu
mumt Turgut, va.kaya el koymuş, 
tahkikata başlamıştır. PlUç Samlnln 
bugUn ele geçmesi kun etle umul-
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4 - KURUN 23 TEŞRtNtEVVEı.: l!m _./ 

Fransa sil8h imaline Karlfon·~~~~!ı A.tatürk'ıel18 . 
1 
•spanya~j a ~ 

h • Vaba.Japonask1ırı.tKantonüze- Efgan ve Romen Krnllnrı 1 r sveç - m 
iZ verı yor =..,.~·:~.=: 0~1 arasındaki I kavgası 

Bunun l·çı·n ı·şçı·ıer .fazla çalışt .. ırılacak bft7": devletlere bir nota "Vermişti Tebrik te!ıcralnrı 1 Oslo, 22 (A.A.) - Hambwı;d~ 
Bu notada askeri hareketlerin Cenu- · Norveç konsolos•·.,...un raporuna atf~. Ankara, 22 (A.A.) - Afganıstan ~ .... it 

Paris (Hususi) - Nazırlar Meclisi 
saat 9,30 da toplanmıştır. Müzakereler 
den so:ıra neşredilen resmi tebliğde ez. 

cümle şöyle denilmektedir: 
"Başvekil Daladye, memleketin ik

tmadi ve mali vaziyeti hakkında iza -
hatta bulunmuş ve kararnamelerle tat 

bik edilecek olan kalkınma planı hak
land& umumi maliımat vermiştir. 

Bone, harici vaziyet hakkında izahat 
vermiştir. !ş nazırı, Pomarenin teklifi 
üzeri:ıe Meclis, milli müdafaanın ne
fine olarak hükfımet tarafından fazla 

mesai saatleri hakkındaki talimat ye
rine getirilmediği takdirde derhal ce -
zai ahkamın tatbik edilmesini karar 
laştrrmıştır. 

Faz!& mesai hakkındaki talimat tat
bik edı1mediği takdirde cezai ahkamın 
tatbikma karar vermekle hükumet 
milli müdafaa. imalatına hız vermek 
hususundaki azmini göstermektedir. 

YEN! ELÇİLER 
Pa.r:m, 22 (A.A.) - Nazırlar Mecli

si, Fransa:ım Barsclona elçisi Erik La. 
bonu Tunus umumi valiliğine tayin et
meğe karar vermiştir. Şimdiki vali Gu
illon, bı18.hara. başka bir memuriyete 
tayin edilecektir. Fransanm Barselon 
elçiliğine hariciye nezareti kalemi 
mahsus müdürü Jül Hanri tayi:ı ediL 
miştir. Moskova elçiliğine de şimdi Çin 
de Fransa sefiri bulun.an Maggiar ge
tirilecektir. 

f 

lNGtt.TERE~lN SiLAHLANMA bt Çine teşmil edilmesi sadece Ça.n- kral.mm ıs birinciteşrin doğum günü bildirildiğine göre, ademi mudaıır-, 
PRCGRAl.ll knyşck askerlerine bu yoldan harp münasebetile 14.10.1938 .de reisL murnki1bi Jalcoson, ikinci mevki bir lıl 

Londra, 22 (A.A.) - Dün akşam mıılzcmcsi gitmesini menetmek mnk- cumhurumuz Atatürk tarafından çe • letle birin.cide seyahat ettiği için~~ 
Kardif'te bir nutuk söyliyen harbiye sn.<liyle yapıldır,rını, J'Oksa ecnebi dev- kilen tebrik telgrafile bu telgrafa disi:ıden fiyat farkı istiyen Alman rtJ, 
nazırı Hor Belisa, silahlanma progra... Jetlerin bu havAlldeld tkAri menfa- lS.l0.19J8 de alınan cevabi- telgraf murlarile kavga etmiştir. Neticede ~f. 
mmm tcsbit edilen zaman zarfında atlerlnc en kü~ük bir zarar getlrilm.1- rakip polise kn,...,ı şiddet gösterdigıw· lçı" 

kli suretleri aşağıdadır: . :.-
sürn tle ve fazla randma:ıla tatbiki için yecc.ltini bildirmiştir. Japon hü ad; Majeste Mohammed Zahir Han bir ay hapse mahkum edilmiştir. ]\of'. 
harp esnasındaki usule müracaat edil. metinin bu tcşebbiL4"indcn maks bü- Afganistan kralı veç konsolosu Jakobsenin serbest bJ!Sr 
mesi lazımgcldiğini kaydetmiştir. bilhru;sa Ilong - Kong civarında Kabil kılmasına çalışmaktadır. 

Bu usul, memleketin sila.h. ve cepha· yük iktı~adi menfaatleri bulunan..!; Majestelerinin doğwnlarmm yıl. BOMBARDIMAN 
ne ihtiyaçlarını diğer ihtiyaçlarından giltcrenin endişelerini teskin ede - dön.üımü münasebetile en derin tebrik. 
üstün tutmaktan ibarettir. mektl. 

Naz.ır. bir cephane :ıezaretinin mües 
sir olabilmesi için siparişleri tevzi, ip· 
tidai maddelerin tevziini murakabe 
ve mütehassıs işçileri icap eden yerle
re dağıtmak hususunda geniş salahi
yet sahibi olması 18.zımı;eldiğin.i teba
rüz ettirmiştir. 

Karada hava müdafaa tertibatının 

1ngiltere için bir Maji:ıo hattı mahiye 
tinde olduğunu ve müdafaa i5lcrinin 
ihtiyat ordusu tarafından yapılacağı. 
nı söyledikten sonra nazır, buhran es· 
nasında bu sivil ordu efradının 24 sa
at, hatta birçoklarını:ı 12 saat içinde 
vazifeleri başında bulunabilecekleri is 
bat edilmiş olduğunu ilave eylemiştir. 
MISIR ORDUSU KUVVE'I'LE!-.'İYOR 

Kahire, 22 (A.A.) - Röyter Ajan.. 
sının muhabiri bildiriyor: 

Gelecek seneler zarfında ordu kuv·e 
vetleri mühim miktarda arttırılacak
tır. Ordu mevcudu 100.000 kişiye çıka 
nlacak ve 1000 modern tayyare ile tez 
hiz edilecektir. 

Bununla beraber .Japon Başvektli 
Prens Konoye'nin bu teminatına rağ· 
men Knnton yolunun keeilmesilc Ce
nubi Çinclcki İngiliz menfaatlerinin 
büyük zararlara uğrayacağı da ta
biidir. Iln yüzden Uzak Şarktaki 

beynelmilel münasebetlerin nazik bir 
snrıu:ı..ya girmesi bu arada. İngiltere 
ile Japonya arnsmda siyasi münaka
şalnr çıkmn<:ı Jhtimal <lalıl11ndeclir. 

Şu kadar ,·ar ki beynelmilel mü
nn.schctlcrde itidal siya.cıetlnin yegl\.
ne miiılnfii olan Gencra.l Ugald'nin 
istifasından sonra Tokyo hükumeti
nin İngiltere tarntmdan gelebilecek 
biç bir tehdit karşısında geri çekil-

miyeceği de muhakkaktır. 

)erimle birlikte §3hsi saadetleri ve 
karele§ Afgan milletinin refahı haloon
daki tcmennilerimin kabulünü rica e
derim. 

K. Atatürk 

Ekselans Kemal Atatürk 
Türkiye cümhurbaşkaru 

Ankara 
Doğum yıldönüınüm dolayısile olan 

naziknne tebriklerinden dolayı ekse. 
Iansınıza teşekkür ederek şahsi saa. 
detleri ve kardeş ve dost milletin re
fahı hakkındaki en samimi temenni
lerimi arzeylerim. 

Afganistan kralı 
Mohammed Zahir 

••• 
Anka~ 22 (A.A.) - Romanya 

kralının 16 birinciteşrin doğum günü 
münasebetile 15.10.1938 tarihinde re.. 
isicumhurumuz Atatürk tarafından 

çekilen tebrik tclgrafile 16.10.1938 
de alınan cevabi telgraf suretleri aşa. 
ğıdadır: 

Valan.siya, 22(A.A.) - Saat 11, 
da Majorkadan gelen beş tayyare )ı{r 
lavarosa mahallesine 50 atmıstrr. ll 
milerin büyük bir kısmı denize diie 
müştür. Birkaç tanesi evlere isabet' 
miştir. 3 ev harap olmuş. fakat kiıJJSE. 
yaralanmamıştır. 

Ankara lik maçla~ 
Güneş: 3 Gençler: O 

Ankara, 22 (Hususi) -Lik maçları: 
;:ıa bugün de devam edilmiş ve Muha.f ~ 
gücü sahasında yapılan oyunlar~ 
heyecanlı geçmiştir. 1 

llk maç Güneş ile ~çlerbir~ 
B takımları arasında yapılmış ve JG~ 
ncş galip gelmiştir. 

Ondan so:ıra yapılan aynı klO.pl · 
A takımları maçı birinci devrede-1~ 
Güneşin galibiyetile bitmiş, ikinci ~ 
rede de Güneşliler iki gol daha ya? 
rak oyunu 3-0 kazanmıştır. 

Kantonun zapiı tehlıkesi önünde 

Şimdiki halde hakikat şudur: Ja
ponya Çimle başladı!'.,"I harbi sonuna. 
kadar gi>türmek için her şeyi göze 
nlmışt;ır. Ilir buçuk senedenberi <le
,.run eden hn Jıarptc her ne pahn.c:ımft. 
olursa olsun isrnr edecektir. Çinin 
on miihim beynelmilel tJcaret mer
kezi olan Şanghay evvelce ne olduy
sa, şimdi de Kanton aJ'lll Akıbete 
nnmzct bulnnuror. 

Ankaragücü sahasında yapılan B J 
kımlan maçında da. Harbiye DemirSFi 
xu 7-0 mğlup etmiştir. 

Iiıgiltere yerinden 
nicin kımıldamadı 
Çünkü mütareke ihtimali var 
ve lngiltere tavassut edecek ..• 

PaN, 22 (Hususi) - Ga:zeteler 
Kantonun Japonlar tarafından işgal.L 
Din ne gibi neticeleri olacağını göz_ 
den geçiriyorlar. Bu arada "Jurnal,, 
diyor ki: 

"'Japonlann Kantonu zaptetmelerin
den maksat, bir abluka tesis etmek, 
yani ticaret hayatını ö1dürmektir. 
Pek faal olan bu şehrin ticaret ha. 
yatı. yalnız Çinlilerin elinde değildir; 
beynelmileldir. Kanton körfezinde İn. 
giliz emperyalizminin uzak şarktaki 

euuıiyet anahtan olan Hong - Kong 
bulunmaktadır.,, . 

Figar.o da şunlan yazıyor: 
••Japonlar şimdi Çinin bütün işe 

yarayan kapılannr, faaliyetinin en biL 
yük kısmın~ urvetini ve terakkiye 
mütemayil halkını kontrol edecek va. 
ziyettedirler. 

Japonlarm, bilhassa askeri tedbir:' 
lerde gösterdikleri beceriksizlik yii. 
zünden kazandıklan zaferden uzun 
bir zaman geçmeden istifade edemi
yecekleri muhakkaktır. Almanyanın 
Uzak Şarkın yeniden taksimi için ya. 
kında meydana çıkaracağına şüphe 
yoktur • ., 

Pöpl gazetesi de diyor ki: 
"İngiltere yerinden kımıldamadı. 

Niçin? Çünkü İngiltere Japonlara yap. 
mak istediği bir tavassut teşebbüsü 
imkanını ortadan kaldırmak istemi
yor. Ve ancak Hanken ve Kanton düş
tükten sonra böyle bir teşebbüs ya. 
pılabileceği kanaatinde bulunuyor.,, 

MUT AREKE UMIDt 

Tı0kyo, 22 (A.A.) - Tokyodaki 
müşahitlerin zannettiğine göre, Çin -
Japon ihtilafının başlangıcındanberi 
Çin seferinin vüsatini tahdit etmek 
isteyen elemanlar, ilk defa olarak mü
essir olmak fırsatını elde edecekler. 
dir. 

Hankeunun zaptı ibu taktirde yeni
den mütareke ümitleri doğrurabile. 

cektir. Müzakereler esnasında Japon. 
yanı11 JU taleplet'de bulunması muh -
temelcUr: 

1 - Şimali, vasati ve cenubi Çinin 
POlitiJı:a sahasından mareşal Çang 

1 

Kay - Şekin kati surette uzaklaştml 
masr, 

2 - Moskova ile alakayı keserek 
Tokyo ile teşrikimesai.de bulunacak 
olan yeni bir Çin hükumetinin ve ye· 
ni bir kuomingtangın temeller.inin ku. 
rulmasr, 

3 - Yeni hükiimetle harp tazmi. 
natı istemiyen ve istikbalde Japon 
kıtalarının geri alınacağını vaadeden 

mutedil muahedeler imzası. 
Söylendiğine göre, askeri harekat, 

zaptedilen mıntakaların temizlen -
mesine belki .de Çinin uzak mıntaka_ 
la.nnda Çang ~ kay - Şek tarafından 
yapılacak mukavemete karşı tedip 
kuvvetleri gönderilmesine inhisar ede
cektir. 

KA.ı"\"TON 1ŞGAL EDİLDİ 

Ho:ıgkong, 22 (A.A.) - J aponlarm 
Kanton üzerine yürüyüşler gösterdik
leri sürat itibarile ha;Tet uyandırmış. 
trr. Japonlar dokuz günde 200 kilomet 
re ilerlemişlerdir. Kantona lfircn Ja· 
pon ordusunun mevcudu 30 bin ve mo 
törlü kıtnattan mürekkeptir. Çb ku -
mandanlığı bütün hükfımet dairelerini, 
esisatı ve köprüleri tahrip etmiş ve i
kinci derecedeki binalarda ateşe Ye 
verilmiş ve öyle çekilmiştir. 

Kanton, 22 (A.A.) - Japon ordusu 
bugün öğled(!n sonra şehir ve civarını_; 
işgalini tamamlamıstır. 

AMERİKAJ\'IJN V AZ1YET1 
Vaşil\,~on, 22 (A . .A.) - Kantonun 

Japonlar tarafından zaptı bu mmtaka 
daki Arnerika:ı menfaatleri için teahli 
keli addedilmekle beraber bu tehlike -
nin İngiliz menfaatlerini tehdit eden 
tehlikeden az olduğu kaydedilmekte • 
dir. 

Şimdiden Amerikan diplomatik mah 
!ellerinde Hong·Ko:ıgun ikinci bir 
Şanghay olacağı söylenmekte ve bu 
daha ziyade dahif~ bağlı olan ticareti
nin söneceği tahmin edilmektedir. Ja. 
ponJar Şnnghayda gösterdikleri faali
yetin çerçevesini aşmadıkları ve açık 
kapı siyaseti neticesi:ıde Amerikalıln 
ra verilen imtiyazlara riayet ettikleri 
takdirde Amerikanın diplomatikt bir 

ASIM US 

Mısır Habeştstanın 
fethini tanıyacak 
Kahire, 22 (A..A.) - öir'enildiğıne 

Balcret 
Majeı~lerin.in doğmn yıldönümü 

münasebetile, «ı aamimi tebriklerimle 
birlikte !fahsi ısaadetleri ve müttefik 
'ft .dost Romanyannı refahı için olan 
hararetli temennilerimin kabulünü ri
ca ıederim. 

Rütenyada isyarı 
(Üst tAratı ı incl dt 

göre, Mnııx: bükfuneti yak:nıQa Ha~= -····-~--
şistanın İtalya tarafından zaptıru ta-

K. 'Atntürk 
Kemal Atatürk 

Ankara 

Sovyetler Birliğinin Pra~ ~ ıd'. 
at 11 de Şvallrovski ile görnıeeekbt • 
N ezalı: eten yapılacak olan bti ziya 
ret hiç.bir siyasi dbemmiyeti haiz ol
mıyacaktır. 

nıyacak ve Adi.a _ Ababaya bir kon -
solos göndereeektir. 

Söylendiğine gôre, İtalya da Kıpti 
kifü>esi bakkmdaki ihtilafı Mı:smn ar· 
.zusuna muvafık bir şekilde hallede
cektir. 

müdahalede bulunacağı zannedilmek -
tedir. 

DtGER CEPHELERDE 

Tokyo, 22 (A.A.) - Resmen bildL 
rildiğinc göre, Hankovun 40 kilocet
re şarkında Yangtse nehrinin ce • 
nubunda bulunan Açeng Japon kuv
vetleri tarafından tamam.ile işgal o~ 

lunmuştur. 

Yangtsenin yine cenubunda Han
kovun 60 kilometre cenubu şarkisin. 

de bulunan Tayehin de işgal olundu
ğu resmen bildirilmektedir. . "' . 

Hankov, 22 (A.A.) - Çin ajansının 
bildirdiğine göre, bu sabah 27 Japon 
bombardıman tayyaresi Liukiamio is.. 
tasyonunu bombardnnan etmiştir 

30 kişi ölmüş, ~ 50 kişi de ağır 

surette yaralanmıştır. 

Japon tayyareleri, birçok mültecı -
lerin bulunduğu Sukiafeng Uçang is. 
tasyonlannı da bombardıman etmiştir. 
ölümden kurtulabilenler de hep ağır 
yaralıdır. 

* • • 

Gerelc ıah~mı ve gerek memleketim 
için olan temennilerinden dolayı ek
selanslarına çok samimi bir surette 
teşekkür ederim. 

Karo! IL 

OUoya şamplyoriluğu 
Viyana, 22 (A.A.) - Siklet ve 

gülle ikinci dünya şampiyonluğu mü

sabakaları dün akşam Kristal • Palas 

ta başlamıştır. Alınan Liebş, tüy siklet 
ve Amerikalı Terlazz.o, hafif siklet 
şampiyonu Unvanını muhafaza et -
mişler.dir. 

MACARİSTAN VE SLOVAJrı» 

Prag, 22 (A.A.) - Slovak nasy<> 
nalist teşekküllerinin reisi Sidor. di1tl 
Bratislavadan gelmiş ve Polonya ha' 
riciye nazın miralay Bek ile Varfl" 
vada yaptığı mülikatın neticesinde:SI 
memnun olduğunu söylemiştir. 

B. Sidor, Polonyarun, Macaristanll 
müşterek hudut meselesinde Sl~ 
lara karşı cephe almıyacağı kanaa
tinde bulunduğunu söylemiştir. 

MUZAKERELERE DEVAM 
EDILECEK 

Prağ, 22 (A.A.) - Slovak PopıJ" 

list partisinin resmi gazetesi olaJS 
"Slovak,. Macar - Slovak müzakere ; 

Alemdar sineması 1 lerinde ayın 24 üncü pazartesi günil 
İki film devam edileceğini zannettiğini y~ 

1 B maktadır. - ora.. . b 
Slovak başvekili Tıssonun u gaze-

iıl••2•-ı• -•M•e•f•r•e1İp•o•lı•" t•a•n•.•"••mii teyi idare ettiği maliimdur. 

,~-·nugun ~~~.~.~Y ~.;~:.~::=~ında -m11111 

Vicdan azabı 
VICTOR MAC • LAGLEN, 

JUNE LANG, PETER LORRE 

Gökten Düşen Kadın 
MYRNA LOY 

ROBERT MONTGOMMERY 
tarafından oynanmış Fransızca sözlü tarafından oynanmış Fransızca sözlü 

hissi ve müessir bir dram. eğlenceli bir komedi. 
Tokyo, 22 (A.A.) - Çinliler, Hi- il lla;•eten: PARAMUNT JURNAL son dünya haberleri. 

pe ve Homan vilayetlerinin garbinde- lllm•••••m Suvarc saat 8,30 da her iki film birden ••••••llllt 
ki mmtaka ile Beteluan ve Kueçov 
vilayetlerini müdafaa için ümitsiz gay· 
retler sarfetmektedir. 

Çinliler Humanda Hankov • Kan-

.............................. 
Milyonlara Mal Olmuş Büyük Bir Filim .. Büyük Bir Mevzu._ 

~:~{:::~:~::;~·~:::!: ~~~::: Bir Milletin istiklcili 
da getirmişlerdir. 1 J O E L M A C - G R E A ve F R A N C E S D E E 

Çin kuvvetleri Yangtse nehrinin şi- tarafından calibi dikkat bir tarzda yaratılan FRANSIZCA SOZLO 

~al cephesinde d.ünden~eri Han. inna- zingin miz~nsenli, SARAY sinemasında 
gt boyunca Şahşıye dogru çekılmek. fevkalade fılm. f 

tedir. 
Yangtsenin cenup cephesinde ise. 

Cin kuvvetleri Sieninihungden Yoşo 

ve Tungş.ene doğru Honan ve Hupe 
yolu boyunca çekilmeye başlamJŞtır. 

Büyük b!r muvaffakıyetle devam ediyor. 2000 figüranın iştirakile oyna· 
nan his ve heyecan filimi. iLA VETEN: FOKS JURNAL' da Yeni kIŞ 
modaları. Bugün saat 1 ve 2.5 da tenzilatlı HALK matineleri. ............... , .................. ~ 
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• Ati na ile Kat ina 
(Baş tarafı 1 lnclde) laplarla kaçırmamakta ve hatta evlen 

ler bile evine devam mecburiyetindı 
bırakmaktadır. Türkiye başpehlivanlık 

müsabakaları başladı 
Tekird a ğll Hüseyin, Pehlivanköylü 
Mustafayı 5 buçuk dakikada yendi 

Otıreşlere bugün devam edile(•ek 

lbrohim7e Mehmet 

Eminönü halkevi tarafmdan tertip 
edilen Türkıye başpehı:va::ıhk müsa. 
bakalanna dün öğleden sonra Taksim 
stadyomunda başlanmıştır. 

Saat on ikiye doğru hava bozmuş, 
biraz sonra da ş:ddetli bir yağmur 
başlamıştır. Yağmura rağmen stadyo
ma gelenler vardı. Saat on beşe kadar 
yagmur şiddetle devam ettiğinden 

güre§ler yapılamamış, sonra yagmur 
hafifleyince il'k olarak ringe İbrahim 
ile Meh:net çrkmrştır. 

lil ile Babaeskili İbrahim tutuştular. 

İbrahim birkaç ay evvel Taksimde 
Türkiye başpehlivanı Tek~rdağlı Hü
seyine meydan okumuş, bir saat sü.. 
ren müsabaka sonunda da Hüseyin 
Babaeskiliyi yenememişti. İbrahim bun 
dan cesaret alarak dün de Tekirdağ
lıya meydan okuyordu. 

Ringe çıkınca kendisinden daha 

reşmesi de bu suretle suya d~tü. Son 
.olarak Tekir.dağlı ile başaltı !birin
cisi Pehlivanköylü Mustafa güre~ti. 
Hüseyin birkaç dakika Mustafayr 
yokladı. Beş buçuk dakika sonunda da 
sırtını yere getirdi. 

Güreşlere bugün devam edilecektir. 
Hava yağmurlu olursa güreş minderL 
nin üzerine bir tente gerilecektir. 

Bu sene'k:i başpehlivanlık güreıııleri

ne Karaali kolunun yeni.den sancıma. 
ya başladığı ve ayni zamanda idman
SJZ olduğunu söyliyerek girmemiş, 

köyüne gitmiştir. 
Türkiye ikincisi Mülayim de Yu. 

coslavyadadır. Kendisi Yugoslav te
beasr olduğundan resmi bir mahiyet 
alan profesyonel güreşlere bu nokta
dan iştirak edememektedir. Dinarlı 

ise her zaman olduğu gibi Hüseyin
den kaçmaktadır. Tekirdağlr yeni ra. 
kiplerle güreşmektedir. 

:(. . :(. 

Bugünkü Konkuripik 
Sipahi ocağı tarafında:ı tertip edilip 

geçen hafta ilk müsabakaları yapılmış 
olan konkur ipiklere bugün de devam 
edilecektir. Karşılaşmalarda manialar 
yüksek olduğu için, evvelkilere nisbetle 
daha zor olacaktır, yine bugünkü mü
sabakalara fazla at girdiği için müsa
bakalar altıya iblağ edilmiş bulunmak.. 
tadır. 

Birinci ko§u 
(/ staınbul mükdfatı) 

Bu yarışa 20 at ~tirak edecektir. 
Favoriler arası:ıda Mısırlı Prenses Se
mihanm Komsası ile Doğan ve Sefer 
vardır. 

ikinci koşu 
(Yüzbaşı Avni m:ükfi/atı) 

15 atın gireceği günün ikinci yarı
şında favoriler şunlardır : LeY.la, Cüce, 
Bilal, ve Troysa.. 

Amıaınn ~rek kaçakçılık ve gerek 
randevuculuk işlerinde sağ kolu me
sabesinde olan kızı Zizi ise, bütün 
aramalara rağmen 'henüz ele geçirile
memiştir. 

Tahkikat sonunda, Zizinin hem 
Türk, hem de Yunan tabiiyetinde oL 
duğu meydana çıkmış, ayni zamanda 
iki nüfus kağıdı, iki pasaport taşıdı

ğı da anlaşılmıştır. 

Kendisinin birkaç güne kadar ele 
geçeceği sanılmaktadır. 

Diğer taraftan müddeiumumilik, işi 

meydana çıkarmış olan gümrük mu
hafaza tahkik bürosu şef vekili &ü
leyman Bonnövah ce}bederek ifatle . 
sine müracaat etmiştir. 

Maznunların kaçak gönderdikleri 
paralarla Yunanistanda dört ev satın 
aldıkları öğrenilmiştir. Buna ğöre, 

Madam Atina Yunanistana gidecek· 
terden Türk parası almakta, kendisL 
ne Yunanistandaki gelirlerinden drah
mi olarak ödemektedir. Ma.Cam 
Atina halen firarda bulunan sarraf 
Naum ve diğer bazı kaçakçılarla da 
teşrikimesai etmiştir. 

Madam Atinanın fuhşa teşvik etti_ 
ği kadınlar arasmda birtakım yüksek 
aile kadınları ve henüz mektep çağın· 
.da olan kızlar da vardır. Bunlann 
yekunu şimdiye kadar tesbit edildiğL 
ne göre, 63 tür. Bunların arasmda 
13 - 14 yaşındakiler bile vardır. Ma
dam Atina birçok usullerle pençesine 
düşür.düğü kız ve kadınları türlü do. 

fakıyetler kaza.nan ve bu sene Musolini 
kupası galibi olan subayların bindik. 
leri on bir at girecektir. Favoriler: 

Akıncı. (Cevat Gürkan), Yıldız (Ce 
vad Gürkan), Ok (Saim Pulatkan), 

Güçlü (Cevat Kula). 
B eşin.ci kıo§u 

'GüZEL ATINA,, 
KtMDiR? 

Şimdi tam 57 yaşında şişman, sar 
saçlı, orta boylu bir kadın olan Ati. 
na, daha Abdülhamit devrinde umum 
kadın olarak fuhuş hayatma 
ve kısa bir zamanda "Güzel 
olarak şöhret kazanmı~tır. 

Atinanın bu vaziyeti ancak iki se. 

ne kadar devam etmiş, sonra bu Run 
kızı padişah damatlarmdan Nureddir 
paşanın metresi olmuştur. 

Nurettin paşa, Atinayı o 
miş, o kadar yüz vermiştir ki, hun 
dan cesaret alan Atina, bazı devle1 
işlerine bile burnunu sokmaktan çe. 
k:nmemiş, hatta birkaç idam mahku 
munu Nurettin paşa vasıtasile ölüm· 
den kurtarmıştır. 

Atinanın hfunisi Nurettin paşa, 15 
liklerle beraber Nise kaçtığı zaman 
Atina da sevgilisini takip etmiştir. 

MÜTAREKE SENELERİNDE 

Mütareke ve işgal senelerinde fenc 

şöhretinin unutulduğuna kani olan ~ 
tinayı tekrar istanbula dönmüş bulu. 
yoruz. 

Bu sıralarda, Atinanm 
kardeş çocuğu olan 19 polis katq 
meşhur haydut Hrisantosa yataklı. 

yaptığı söylenmektedir. 

PANSIYONCU ATtNA 

Bu sırada Atinarun resmi işi 

siyonculuktur. Fakat hakikatte 
randevuculuk yapmaktadır. 

30 senelik fuhuş ve fuhuş yaptır 

ma hayatı olan bu kadın, Nisten telı 

rar buraya geldikten sonra, bundar Baş altrna güreşen bu iki pehlivan 
yarım saat itişmekle vakit geçirdiler. 
neticede Mehmet puvan hesa!;.ile ga· 
lip ilan ediltli. 

genç olan Manisalı Halil ile sıkı bir 
güreşe başladı. Fakat biraz sonra Ma. 
nisalı Halilin ke:ıdisini hayli sarstr
ğıru görünce, daha temkinli güreŞ

ti. 
Bunların da güreşleri yarım saat 

sürdü. Sonlara doğru Halil güzel bir 
kafakol kapmasile İbrahimi yere vur
du. Sırtını yere getiriverdi. İbrahim 
süratle d ö n erek tull!tan kurtuld u. Y a_ 

nm saat sonunda Manisalı HaJil pu
van hesabile galip ilan edildi. 

v Çüncü koşıı, (B'iımerbank mükafatı) beş sene evveline kadar ayni vaziyeti 

....._ İkinci olarak kL:çük Ibrahim ile Hil. 
-ı:- ..,. 

•(,;;... :nı sahaya çıktılar, bunlar da yarım 
saat kafa kol clleşmeklc valdt geçit-· 

diler. Yarım saat sonunda İbrahim 

sayı hesabile galip geldi. 

(Zin.ga1 mükdfabı.) 

Bu koşuya da 8 at iştirak etmeıne
dir. Bunlar aras:ı:ıda favoriler; Mu -
rad, Olga ve Efekızıdrr. 

Dördüncü ko§'ı' 

(Ordıu '1n/i.i.kfifatı) 

B 20 t 
. kt d' F te pansiyonculuk maskesi altında i. u yarışa a gırme e ır. avo-

riler: Mebruk, Olga ve Başkandır. 1 şine devam etmiş, fakat ~ sene ev . 

(Şampiyona milsabaTcası.> giden de kurtulmak istiyerek bu ma~ 
Günün son yarışma 20 at iştirak e- kesini de atmaktan çekinmemiş vd 

decektir. Bu müsabakanın favorileri doğrudan doğruya gizli randevu evi 
Başa güreş'Tie!;: üzere Manisalı Ha. Babaeskilinin başpehlivanla gii- Bu yarışa, Avrupada büyük muvaf-

Altıncı koşu 1 ve], pansiyonculuk için ver.diği ver-

de şunlardır: Savul, Ceylan ve Efe. işletmeğe başlamıştır. 

8R Z iNDANCI KAPTAN 

daha büyük bir gayretle geceleri bi
le uyumadan sabahlara kadar çalı
şıyordu. 

Bır gün Aygır kaptan damladı. 

Zava1 1ı adam gözlerine inanamıyor 
du. 

Ve bunlar ne vakit, nasıl odu? di
yor, hayret ve dehşetle açılan göz
lerini dolaştırıyordu .. 

- Buralar ölmüştU, bir daha diri
lenck tarafları kalmamıştı. 

Şahin cevap vermiyor. Yalnız cse
rrnl ~östermekle iktifa ediyordu. 

Aygı.r seyrede ede duyamayacağı
nı anlayınca kollarını açarak Şahini 
kucakladı: 

- Sen, dedi, ;ralnı~ buralart ce
ğil, !leni de dir:ıttin .. Ölmüş bir a
dnmdı;n .• I!ayai:ta hiç bir timlctl;n 
1.almam1ştı. Rahat rahat gözlerimi 
kapay:ıcnk yeri myoktu. 

Şahin, ihtiya"."m ne demek istndi
ğini anlamıştı. Hatta. bunu kendisi 
daha önce dUşilnmüş olduğundan o
na köşkte güzel bir köşe de hazır
lamıştı. 

Aygırı buraya götürdü: 
- İşte, dedi, sizin istirahatınrz i

çin hazırladığım köşe .. 

Zavallı ihtiyar, bu bir rüyayı an
dıran şc:ylere inanam1yordu. Sevinci
ni bnzan küfürler, bazau ağzını yü
zünü buruşturmak suretiyle izhar e
diyordu. 

- Allah, dedi, seni bahtiyar, . .etsin 
evladım .. 

Şahini alnından öptü: 

- Epey para serfettin .. Sana gene 
lf.zım talıii .. Yarın gel, beni gör .. 

Aygır, meyhaneyi çoktan satmış, 
lzabella ile bir köşeye çekilmişti: 

- Hayır, dedi, 

- Evet, evet, meyhanede bulacak
ı:ıın, cevabını verdi. 

• • • 
A.~·gır kaptan çiftlikten dönerken 

Şö) le düşündü: 
- Şahin bulunmaz yiğit, iyi kalp

li bir gençtir. Bir ayda harabeyi cen 
ncttı çevirdi. Dolores, kendi uydur
duğu masala kendisi inanarak dün
yanın bir ucuna gitti. Zavallı ka
dın, belki bir daha dönemiyecek .• 
KUir, h!lA. da güzelliğini muhafaza. 
ediyor. Ama bu güzellik ona pa
halrya mal olacak Yusufu bulayım, 
derken kendisini kaybedeceğini dll· 
şUnmedi. Yusuf sanki bulunmaz 
mata imiş gibi. Hem bir gözü de 
kör. 

Be.!'ı, o Dolorese bir oyun oynıya.
yını da görsün. Eğer sa·ğ kalır da ge
lirse, turp gibi bir de torun bulacak 
kendine .. 

lhUyar Aygır, böyle dtişlinürken, 
Şahinle İzabellayı evlendirmeğe ka
rar vermişti. Ne olursa olsun bunu 
yapacaktı. Bu suretle Şahini çiftli
ğe tamamiyle bağlamış olacaktı. 

Aygır kaptan, sattığı meyhanenin 
önünde genç delikanlıyı beklerken, 
ona bu fikrini nasıl açacağını düşli
ntiyor, bir turlü ka.·ar veremiyordu. 
f:.ahrn, lzabellanın Doloresle gittiği

n ı biliyordu. Şimdi burada görünce 
şüphelenecekti. O vakit bunun i

çin b'r yalan uydurmak lAzımdı. Ya
lan uydurulsa bile bunu tzabellanın 
da tasdik etmesi icap ediyordu. Hal~ 
buki Aygır, tzabellaya Şahinden hic; 
bahsetmemişti. 

Vaziyetin çok mtlşkUl olduğunu 

hissetmekle beraber, kararını ver
mişti. Her ne pahasına olursa olsun 
iki ge,µci evlendirecekU. ' 

ZİNDANCI KAPT Al' sa 

başka yerler memleketler, daha baş 
l:a insanlar görmliş olurum. 

- Sa.na bir teklifte bulunsam ka
b ul eder misin'!. 

- DtişUnürum .. 
- Denim bir çirnıgım var. ~ene_ 

lerdenberi kimse bakmıyor. 
Şahin güldü: 
- Benim dedi çiftliğe ihtiyacı'm • 

yok kı.. 

- Sizden yardım istiyorum .. Çift
liğe bakamadığımın sebebi düşman 
lardan korktuğum içindir. 

C' yüzden burada ekmek parası 

için kendimizi mahvediyoruz. 
Zehra. bunlan söylerken yüzüne 

bir hUzün çökmüştü. O, bu sözle 
Şahini, !stemediği, hatta sevmediği 
işe sevkedcceğ!nden emindi. Çünkü 
bir kadın bir erkekten kahramanlı
ğını göstermesini istemekte idi. 

Şahin: 

- · Kabul et.erim, dedi. Bütün 
iüşmanlarınızla mücadele edece_ 
ğim. 

Zebra memH.ır.::1u. Yüzüne, derin 
manalar taşıyan bir gönUI rahatlı
ğının huzuru çökmüştü. 

Zehra Aygır kaptam meyhanenin 
bir köşesinde arkasını şarap fıçısına 
dayamış, küs küs dllşünürken bul
du. Neşe ile yaklaştı. Bir çocuk gibi 
konuşuyordu: 

- Baba, baba .. 
- Ne var Dolorcs .. Art1l{ sana ba.. 

ba demek yaluşmıyor. Ben ihtlyar 
ladım, çöktüm, senin de tazeliğin 

geçti.. 
- Bırak şimdi bu HHları, seninle 

milbim bir şey konuşacağım .. 
- Mllhim mi'!. Gene ne var?. 
-- Hem çok mUhim .. 
- Sen zaten her va.kit rahatımt 

oozarsın böyle .. Bir dinleneyim de
miştim. Onu da çok gördün~ 

-------------------
- Dinlenecek vakit 

baba .. Şimdi beni dJnle .• 
- Söyle haydi.. 
- Ben gidiyorum artık •• 
İhtiyar kaptan, sahiden bir 

:{ibi böğürerek yerinden fırladı. Gö: 
leri yerinden fırlayacak gibi dönU 
yor, şişiyordu. 

- Nereye gidiyorsun?. 
Zehra gülüyordu.. Neşesini 

kaybetmemişti. İhtiyarın teıaşındaı 

memnun olmuş gibi: 
- Tun.usa .... 
Dedi.. 
- Sen delirdin mi?. 
- Hayır .. Kararım kattdir. 

lralka.cak gemi ile gideceğim. 

Zehra, bunları söylerken 
ca neşe ve sevinci bırakmış, cldd 

idi. Bu ciddiyetinin ihtiyar deni 
kurdunun kalbine bir korku verdi 
Kekeliyerek: 

- Beni, beni kime bırakıyorsun 7 
- İzabellay:ı: 

İhtiyar, hayretten hayrete düşü

yordu: 
-Anlamıyorum Dolores, dedi. Şey 

tanlar çarpsın ki bir şey anlamıyo· 
rum. Dilinin altmda bir şey var. SöJ 
le şunu. Beni hırpalama .. 

- Baba, dinle beni.. Burada bh 
çocuk gördUm .. On sekiz, yirmi ya 
şmda, o benim oğlum Denizdir .. 

- Ne oğlun Deniz mi?. Nereden 
biliyorsun?. 

- Şüpheleniyorum. , 

Zehra, geceki hadiseyi 
anlattı; 

- Şimdi anla.dm mı?. O senin 
ı:iftliğine razı oldu .. Orayı şenlendi.. 

rir .. Biraz para da vcrırız.. Sen 
meyhaneciliği bırak artık .. lhtiyar
ladm .. Paramız var .. Bir köşeye~ 
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Tasavvurda 
kalan projeler 

lazau. Niyazı Ahmet 

insanların tasavvurda kalan teşeb. 
büsleri yapılabilmiş olsaydı bugünkü 
dünya, rengi hayli değişmiş ch:c?.ktı. 

Bunu, Istanbul şehri için düşiinürsck 
belki bugün Prost bu <."Ski şehirde ya
pacak iş bulamıyacak ve İstanbul se -
nclerdenberi güzel b;r Avrupa şehri ha
line gelmiş olacaktı. 

Deniz altında tünel, Adalardan Ada
lara, Sarayburnundan kar~ıya köprüler 
mi düşünülmemişti? 

Manş tüneli mevzuu bahs iken İs . 
tanbul için gazetelerde şu havadis var
dı: 

"Avrupamn Asya ve Afrika hatkn. 
ru birleştirımğe vasıta olan Boğaziçi 
tüneli bakında henüz kat'i bir krrar 
yoktur. Fakat herhalde mesele ciddi 
bir surette tetkik edilmektedir. Pariste 
tünel meselelerine ait tetkikatta bulun. 

mak üzere İngiliz ve Fransız murah
haslarından mlırekkep olarak teşekkül 
eden komisyon Boğaziçi altından geç
mek üzere bir tünel yapılmasını esas 
itibarile tasvip etmiştir. Bu tünelin in

,ası gerek fenni ve gerek mali noktal 
nazardan müşkül bir gey olmıyacaktır. 
Manş denizi alt nda 32 mil tu1ünd~ bir 

t tünel yapılacağı bir sırada Istanbulda 
J bir kaç yüz metre uzunluğunda bir tü
' nel yapılması ehemmiyeli bir mesele tcş. 
c kil edemez. • 

Londra ve Nevyorkta birç~k sene -
terden beri Boğaziçi tiınelinden uzun 
denizaltı tünelleri mevcuttur. 

Manı tüneli beg senede ikmal edi. 
r leceğine göre Boğaziçi tüneli pek kısa 
Jl \,;,.. •D-nchı TÜ•udo E;Cthil,cıckti.r.,, 

[ 

1 

Fakat ne yazık, ki bu da bir tasav
vurdu ve kim bilir bir daha ne vakit 
ortaya çıkacak? 

- 7 .. Aksaray 
köylerinde 

Sivas abideleri 27 Okul Açtldı 
X. .Akaaray (HUBUSt) - Knımn 

çevrcsi::ıde 27 köyde modern okullar 
yapılmıştır. Bu yıl okulların hepsine 
de öğretmen atanarak tedrisata. baş· 
lanmıştır. Köylülerin Okullara karşı 
sevgileri sonsumur. S&zü aaf kalpli 
köylülerin en temiz ve çetin ifadeleri
dir. Bu yıl da okul inşaatına devam e. 
dilecektir. 

Şifaiye medresesi 
çok 

yapılan hafriyattan 
ed i 1 d i 

Sivas, (Hususi) - &ki Sivas, beğ
nnd~ Türk medeniyetinin ölmez e!!er. 
!erini barındırıyor. Anadolu Sclçukile. 
rin!n bıraktığı eserler Sivas çevresin. 
de büyük bir mebzuliyetle sıralaruı Bu 
yüksek medeniyetin hlila dipdiri duran 
eserleri Sivasın güzelliklerini tamam
lar. Onlar eski Sivasır. yaşıyan birer 
ifade::i hal:ndedir. Eski Türk medzni
yetinin sistematik ç:ıl şması lle otiji
nal denecek eserlerin meydana gelen. 
lerini bütün vasıflarını cümhuriyct ço
cuklarına nakleder. Bu kere Sivas 1.. 
bideleri üzerinde tetkikatta bulunmak 
üzere Kültür Bakanlığı tarafın.::lan gön. 
derilmiş olan kıymetli mimar Sedat 
Çetintaş yaptığı tetkiklerden aynca 
Şifaiye medreseı;inde de bir hafriya. 
tı ic?are etmiıit:r. T.ıkriben 400 metre 
bir sahaya inhisar eden hafriyat çok 
kıymetli neticeler v~rmiştir. Şifaiye 

medresesinin şimale d~ğru imti.dat e
den mUhim aksamının toprak altında 
kısmen moloz temel kısmen de kesme 
ta§, duvarlar halinde meydana çık
mıştır. Kendisi ile hafriyat salıasırıda 

görüşerek "Kurun,, için izahat istedim. 
Şunları söyledi: 

Şifaiye medresesi adı ile '1nılmak. 
ta olan bu bina 13 üncü asır ba~ında 

yapılmıı bir Selçuk hastanesidir. 
Sivasta bulunan beş tane Selçuk me

deniyeti şaheserleri arasında kronoloji 
itibarile en eskisidir. 1217 yılında Sel. 
çuk hükümdan İzzettin Keyknvüs bi • 
na ettirmiştir. Hastane, ve medrese 
kısımlarını ihtiva etmek üzere iki kı
sımlı bir kompozisyon olarak görülür. 
lzzettinden evvelki hilkUmdar Kıya· 
scttin'in Kayseride yaptırdığı daril§§i. 
fa da böyledir. Binaenaleyh bu hakikat 

karşısında Sivastakj §U mulıte~em bi. 
nanın da böyle tek bir binadan ibaret 
olmıyacağı geçen yılki ameliyat esna. 
smda tahmin ederek ar.ı§tırma yapmıt-

Va1i Nazmi 'T cher ve h:ı!-; i~ıuh idare \ 

edP.n mim:ır Scc:ıt Çctintoş eski 

bir abide önünde 

tnn. Bu tahminimi kuvvetlendiren vaki 
deliller bulmuştum. Mesela, Keykavüs 
tlirbesiain karşısında şimal cepheye çı
kan muhteşem bir p'"saj ile bu ceph~dc
bu pasajın ihtişamı ile mütenasip di. 
ğcr bir binanın mevcut olması 11zım 
gelirdi. Ayni zamanda birtakım husu. 
si meske-n ve bu meskenlerin bah~ 
leri ile işgal edilmiş olan bıu cephenin 
(bir cephe mimarisi) olmal:tan ziyade 
dahili mimari ifade eden tuğla, veya 
t.ış kan§ık cepheler arzctmesi. yine bu 
cephede bazı bölme duvarlar izleri 
görülmesi tahminimi bir kanaat haline 
getirmişti. Bu kanaatime göre bir mu
hayyel plan yapmıştım. İşte bugün yap. 
tıiım hafrikat bu pli.na tc-.riikan icra 

edilmiş ve hemen, hemen geçen yılki 
planın bu sahaya tekabül eden kıymeti 
aynen zuhur etmiştir. Hafriyatı Türk 
tarih 'kurumu na!lllna yaptım. Bu müs-

bet neticeyi lbmı cetdiği eibi kuruma 
arzedeceğim. Sondajın müsbct netice
ye varması ve gelecek yıl b3§ladıf mu. 
ııın daha vasi bir tekilde temadi ede. 
ceği memCildil. Şayanı dikkat bir 
nokta daha arzedeyim ki burada top
lu bir halde bulunan bu hastane 
ve kar)ısmdald çifte minare ile 
§İmal taraftaki Buruciye medresesi cep 
heleri bir metreden ziyade toprağa gö
ınillmilı bir haldedir. lşte Şifaiycnln 

ve Buruciyenin methallcrindeki toprak 
kazısı ile bu büyilk bir hakikattir. Şu 
halde Sivaa belediyesinin geniş bir par 
ka tahsis ettiği buralarda yapılacak 

müstakbel imar hareketleri bu kıymet· 
li 5.bidclerin sel5meti namına çok iyi 

· iyi bir hareket olacaktır. 
Ne. Na. Dumanlıoflu 

• • • 

Konya da 
odun fiatları 
Belediye Kış için Odun 

Depo Ediyor 
Konya (Hu.sual) - Son zamanlarda 

havanın yağışlı gitmesinden ma.b.nıkat 

§ Cumhuriyetin 15 bcl yıl dönfimü 
münasebetile Orta okul talebeleri 
'Tarih utandı,, piyesi temsili hazırla

maktadırlar. Bu ulusal piyes bununla 
birlikte kazamızda Uç dört defa temsil 
edilmi§ olacakUr. Orta okul gençleri -
nin diğer ulusal bir p!yes daha temsil 
etmeleri beklenmektedir. 

§Tarım bakanlığmda.n ka.ıa.mu.a. 
gönderilen ııelektörler içi:lı yapılmakta 
olan binalar bitmi§tlr. Pek yakında to. 
hum.lan ayıklama ameliyesine başla -
nacaktir. 

§ Selçuk san.atinin şaheseri olan ve 
tnucamide bulunan aıbanozda::ı mamul 
Minber yıllardanberi tozlar altında b':ı. 
lunmaktadır. Bu eşsiz eserin hiç olmaz 
sa haftada bir defa temizliğine özenil. 
mesi l&zundır. Oymacılık sanatinin bu 
şaheserinb pislikler ve tozlar altında 
mahvolma.masına dikkat cl.meliyiz. 
Yalnız bu Minber değil, Aksarayda bu
lunan Selçuk ve Karaman oğullarnım 
hemen bütün nmtlaıı bakımsız bir va
ziyettedir. Zinciriye medresesi, Kızıl • 
minare bu:tlnrdan başJıcatandır. 

fiatlannda epey bir yükselme olmuş, -------------
halk ta bu mevsimsiz yakacak pahalı- larmda fazla bir yiikseliş olmıyacak • 
lığından e::ıdiueye düşmüştü. Bir haf _ tır. Zira Orman idaresi köylilyc vak ... 
tadanberi havalar açık gittiği için pi. tinde külliyetli mıktarda makta ver
yasaya fazla mıktarda Odun ve kömür miş, halkın büyük bir kısmı kıalık o -
gelmeğe başlamış ve fiatlar düşmUş • dun, kömür ihtiyacmı yazdan temin 
tür. Bundan bir hafta evvel arabası on etmiştir. 
liraya satılan odun bugün 6. 7 liraya Diğer taraftan Belediye de halkm kı-
wr müşteri bulmaktadır. şm. mahrukat buhranına ve bunda.ı 

Alakadarlar muvakkat bir zamana mütevellit bir ihtikfu-a maruz kalma -
inhisar eden fiat yükselmesinde hava- ması için tedbirler almış. mühim mık
lar kadar halkın pekmez kaynatmak tarda Odun depo etmi§tir. 

için fazla odun istihlakınm da tesiri ol- Şehirdeki hususi mahntkat depola. 
duğunu söylemektedirler. rmda perakende satış fiatlan yüksel-

Yine al!Akadarlarca beyan olundu • liff:inl muhafaza etmektedir. Odunun 
ğuna göre. bu sene odun, kömUr fiat- kilosu, 2, kömürün 7 kuruştur. 
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geıınceye .kadar habellıı. 

Ue beraber oturursun •. 
- Niçin biz yalnız oturalım .• 
- ÇUnkU ben Şahine henüz hlç 

bir şey söylemedim .. Nasıl söyllye. 
ylm .. Onu nasıl inandırayım. Hem 
daha evYel kendimi inandırmak la
zım .. lçlmde öyle kuvvetli hisler var 
ki.. Denizimi kaçırdıltltı.rı vakit lkt 
yaşında idi.. Gözleri, yUzU tıpkı o .• 
Anlıyor musun, ona bir şey söyleme 
dlm .. Ben gelinceye kadar burada 
bulunmalı .. lzabcllanın da hemşlre
ıl olduğunu bllmtyor .. E~er beraber 
oturursanız .. 

lbtly:ı.r Aygır kaptan, meyhaneyi 
inleten bir kahkaha ottı: 

- Dolores, sen bunadın galiba, 
dedi. Nenelerden neler çıkarıyorsun. 
tspanya aşk memleketidir. Gene kı. 
zın rahipler gibi senelerdir hapse· 
diyorsun. Allah ona bir kısmet çı· 

kardı. Onu da sen belki kardeşidir 

diye eltnden alacak.sın .. 
Zehra sinirlenmişti: 
- Sus baba, böyle şeyler söyle

me .. Hem ben çok çabuk geleceğim. 
Tunusta birçok şeyler öğrcnecc~im .. 
Eğer Şahin benim oğlum değlls(>, 

tzabellayı cltmle \•eririm.. Ynlntz 
ben gclln"eye kadar Şahın lzabcl. 
layı ~örmemelt.. Sen nrnda bir gider. 
görUrsUn. Şahin lkJmtzln de tekrar 
dönmek Uzere seyahate çıktığımıza 

tnnnıt<'nk .. 

Zehra, bir tUccnr gemtslle Tunusa 
r•derkE-·: Şahlr. ntr şeyden habersiz. 
Aygır kaptanın ~e ·nlerdenberl met
rfık bir halile bnhıT>n n ~! ftliğlne gl
dlyorlardı. 

AJ'Sft' b)ltAll meybaneef olduktan 
sonra kaptanlığı unutulmuştu. Ona 

ı herkes Aygır diyordu ve bundan ken
disi memnun bile oluyordu. 

Aygır, Zonrauın hareketini doğru 
bulmamış, vazgeçirmek itin çok uğ
rc: şmıştı. Fakat muvaffak olamayın. 
ca katlanmak mecburiyetinde kal
mıştı. O, bir rüya ihtimali olamaya
cak 'bir masal gibi Zehradan dinle
diği şeylerın blr tanesine bile inan
mamıştı. Yalnız kaldığı vakit: 

- Zavallı kadın, yirmi senedir hep 
ayni şeyi dUşllnerek bunadı. diye dU
şUnUyor, Zebraya da hak veriyordu. 

Kendisinin istecllğl, lzabellnnın 

Şahin ıle evlendirilmesi ve gene kı
zrn yılJnrdır <:ektiği ıstıraba nihayet 
vcril.!lesl idi. 
Yoıca Şahinle uzun uzun konuştu

lar. ihtiyar Aygır onu sevmişti. ~a· 
hine sordu: 

- K~yr~e kalabilecek mtıln? 
Şahin: 

- Nl•;ln kalamayayım, dedi, yalnız 
bir aera ~örnıek ıa.zım. Eğer ben! btr 
baykuş yuvasına götürüyorsanız, e
linde kalamam .. 

- Ama Dolorese söz verdin .. 
- Sözümde duracağım tablt. Ba-

kalım dUşmanlar kimlermiş .. 
Aygır hayretle sordu: 
- Ne düşmanları? .• 

- • ·asıl ne dUşmanlnrı .. Dolore:ı 

tittılğf dUşmanlar yilzUnden bırak· 

tur Bize rahat \ermtyorlardı, dedi. 

.l.•·g·r, bir pot kırmak Uzere oldu
sunu çatuk nnlıyarak tevil etti: 

- Doğru. dedi, yalnız onlar ynpa
caklarmı ytt.ptılar. Heptmlzt nıal:ı\'et
tflcr. Artık yapacak işleri kalmadı. 

- DUşmnulnr nnlaşılmnz Aygır ba
ba .. Onlar bir yılan gibidir. Toprak 
altında uyur, izlerini belli etmezler. 
Fakat hiç umulmadığı bir anda zc· 
birlerini akıtırlar .. 

TccrUbell deniz kurdu, karşısın-

1nli'l delikanlıyı daha clddt blr tec
rilbeden ~eclrmek istedi: 

----------------------------------------------------------- Eğer, dedi, eski düşmanlarımız 
gt.ne faaliyete girerlerse onlarla m U
ca.dele etmek çok güç. Hakikaten 
bir yılan gibidirler. Ummadığınız 

anda sokarlar .• 

- Unutmayınız, ki her yılanın ba
fŞI bir gUn ezlllr. Onları yuvaların-• 
dan çıkarmak llzım .. 

- Çıkarabllecek misiniz? 

- Zannediyorum .. 
- Den hlc zannetmem .. 

- GörUşUrUz. Yalnız çiftliği gör-
dUkten sonra daha iyi konuşuruz. 

Çiftliğe yaklaşmışlardı. lhtlyar 
meyhaneci, atının UstUnde doğrula· 
r:ık bir tepeyi işaret etti: 

- Köşk, dedi, şu tepenin arkasın
da. YürUdUğUmUz toprak çiftliğe ait
tir. 

- Dem~K çok geniş .• 
- Hududunu bE-n bile bilmiyorum. 
Aygır bunları söylerken bıyık al

tından ~il!Uvordu. 

lhtJyar &.nrPLı senelerce burada 
yaşamış, bir gHn bile bir tek lnsa!l 
onu rahatsız et:ııuıdştl. 

Zebranın n!~ln töyle bir mas:ıl 

uydurduğuna aklı ~rmlyordu. Fakat 
mademki söylenı..:.ı!ı;, kendisi kat
merleştiriyordu. 

Tepcyt <;rnıyc.ı·l'ıı dı: 
- KUçl\k kardeşiı.•ı, dedi. çok ylgıt 

bir ço ;ulctu .Onu ôlıHJr,1Ukten soa!·a 
buraya ıuı.dar getirlp bıraknıışlarJı. 
Zavallı kardE-ştru .. 

- Du baplutlartn ı im oldukları
nı lıllıyor musunuz?. 

- ispanyada herkes haydut .. Bir 
yere dadandılar mı, arkasını bırak
maz, kuruturlar. 

Artık çiftlik görUnUyordu. Şahin 
merak ve heeycanla scyrcdlyor:!.ıı 

Bu t"'ılş ar.aılde ne yapacağını JU 
-şUnUyordu. 

Aygır, köşklerin her tarafını g~z
dirdi. O da senelerdir uğramamıştı 
buralara .. Dolaşırken çocukluğuııu, 
gençllğinl hatırlıyor, gözleri sulanı
yordu. 

Şahin çok memnundu. Her taratt 
gördUkten sonra: 

- Kış gelmeden, dedi, bUtU:ı işle
ri b:tlrmelL 

- Ne yapmak istiyorsun? .. 
- Çiftliği şenlendirmek.. Adam 

lıl.zım .. Kedi, köpek, tavuk doldurma
lı her tsrafı .. Birkaç at, bir hayU ~ 
kUz ve ınek .. Meyva bağlarını ıslah 
etmeli •. 

A.>·gır: 

- Hepsi, oeaı, oenım gmı vanvne~ 
mlşler .. Nasıl ki ben bir daha eski 
hallme gelemezsem, onlar da bir da
ha adam olamazlar .. 

- O, benim bileceğim iş .. 
Tekrar atlarına binerek şehre dön· 

dUler. 
Ayrılırken Şahin: 

- Bir ay sonra çiftlikte bekle
rim .. dedl. 

• • • 
Şahin, tlftllğl hummalı bir faalt. 

•etle imara başladı. Kurumuş ağaç. 
ıarı kestlrdt. Eski yolları dilzelttirdl. 
Havuzların içini açtırdı. Su yollnrı, 
bahçeler tamamlyle imar edildi. ÇU· 
rUmUş bir iki b:ı.raka yıktırılarak dl· 
ğerleri tamir edildi. 

Çiftlikte yirmi amele çahşıyordu. 
$1hln, burada oturacak aile ara.
makta da mUşkültLt çekmedi. O, kor
knd:-.n teklifini kimsenin kabul et
nı lyeceğlnl sanıyordu. Zannedlyor
ılu, ltt çittlllln şeameti her yere ya
:niıııt~tr .. 

Bir ay içinde bir mezardan farkı 
olmayan çiftlik c:enneto dönmUştU. 

Şahin, Aygmn gelmesi yaklaştıkça 
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tenrinıbbuda Osram-&J-ampa]a lddlamaıs. Osram-11-ampullannın ı~lrı 
mimlqi_Md cuikleri cıcn:yaua niabetle blırik11lededir. yani tıcuz riya 

Pertev çoçuk pudrası, §imdiye kadar hiçbir benzeri tarafından taklit 
edilmemiştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhnssa çocuk cildleri için 
ham-lan?I?I§ olması ve terkibinde tahr~ edici hiçbir madde bulunmama. 
stdD'. 

PERTEV ' temin ededer. 

Çocuk Pudrasını 
ŞiD1JW1 vUcudlu yqlı kim.aeler de kullanmaktadırlar. VUcudUn iltivala
rmda ve koltuk altmm pfşiklerine kar§r bundan daha milessfr bir pudra 
hentlz keşfedilmemlşt1r. 

Onu diğer adi (Talk pudra) larile karışhrmayımz -............................................ . 
Seyhan Nalla mlldUrlUğiloden : 
1 - Adana tayyare meydanı tesviye ameliyatı keşif tutarı olan 17116 lira · 

18 kuruşla ve kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 5-11-938 tarihine mU sa.dif cumartesi gUnil saat on birde Na

fıa daire9inde yaprla.caktır. 
3 - lstiyenler keşlt evrakım g5rmek tızere Natıa dairesine mnracaat 

edebilirler. 
4 - İsteldllerin 1238 lira 74 kuruş muvakkat teminat vermesi ve ihale.. 

den &ekiz g1b evvel vtta.yete müracaat la alınacak ehliyet vesikasının gösteril· 
mesi mecburidir. (7617) 

Münakasa ilanı 
l.tanbal Sular idaresinden: 

AMPULLARI 
Idaremi.zce nttmunesi veçhile yaptı nlacak olan 500 adet al5ldlm ljuşüle 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
1-Bu hWRIS& dair tanzim edilen şart.name hUküm.lerbe göre hazırlıya· 

caklan kapalı zarflarını 14-11.938 pazartesi günü saat 13 e kadar mildiriyete 
vermlf olmalan llmndır. (7730) 

AEG Torkiye Vekilleri: . Elektron 
Ttlrl ı\;onim El~ktrik Şirketi Umamfyesi Tllrlt Anonim ~irk.-• 

İSTANBUL P.K. 1449 ISTANBUL P. K. 1144,> 

!stalıbıd .K~uDU~~?llğı 
1

~ I $ehirTıgafl'llSll 23 - 10 - 133 Puar 
gündüz saat 15,30 da: Cinai 

YANLIŞLIKLAR 

Eksiltmenin 
Saati 

"hnalma ~omıgyonu ılanluı 

Fen Tatbikat okulunun Maçkada iş· 
gal ettiği bina.:ım bir tarafındaki nok
san denıtr parmaklıklar tamir ettirile
ceğinden açık eksiltme ile ihalesi 31-t teş._g3g pazartesi saat 10 da yapı· 
,~k muhammen keşüte bedeli Mı 
·~ 80 kuruftur. tık temlnatı ü ııra.. 

BUGÜN KALKACAK VAPL'RI.AR 111111mıınn KOMEDYASI Fıçı dip 554) " 13.457.50 M3 
~3 - 10 - 938 Paur ''bliyilk boy 

Muhammen bedeli Muvakkat 
beiıerl tutarı teminatı 

L. IK. L. K. L. K. 
45.- 1647.- 123.52 15.40 

(Marakaz - 16 Mudanyaya), (fzrnlr ·- 10. 
30 tzmlre), (I\ocaeli - 9 Jmroza) kalka- 111 

~iinü akşamı 20,30 da: 1':'I. d' '' 
YANLIŞLIKJJAR r ıÇI ya.:ı ıp 

KOMEDYASI kapak tahtası 
Yazan: V. Şekıplr "1dlçll.k boy., 

550 ,. 13.457. M3 50 100.- 1345.- 100.87 15.50 9.30(A~!:,~): ~~u~a~d8~~~z~~d~~~:ya) • 11111111 

caktır. mmm 
GELECEK VAPURLAR 

1'iirkreıi: Aımt Gl~da Fıçı tahtası 750 " 9.360 1.f3 100.- 93e.- 70.20 18 

dır. Şartnamesi ait olduğu inşaat fU· (Erzurum - 12.SO Karadenlzden), (Ma
he.ılnden görillebilir. isteklilerinin ilk rakaı - 11.30 Mudanyadan), (Sus - 25 
tenı Mudanyadıın), (Kemal - 8 Ayvalıktan) 

1 - SartnameJerine ekli lUrtelerde eb'at ve miırta.r:r yazılı ve yukarda De 
TURAN Ttr ATROSU gurupta g&rterilen fıçı tahtası ayn ayrı açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hfza.ları:ıda göst:.erilmlt
llnlk San'atkAn Nafit, Ur 

2 
inat makbuz veya mektuplarlle 1 gelecektir. 

4.90 sayılı kanu:ıun 2 ve 3 ncü mad.. ---------------

Okuyucu: SE~IHA . 
Mişel Varyetesi.. m - Eksiltme 7-Xl-938 tarihine rastlayan pazartesi gi.lnU hizalarmd& 
Buıün GQndü.z: yazı:lı saatlerde Kabaıa,ta Levazım ve MUba.yaat §Ubestndeki Alrm K~ .. delerinde yazılı veeikalarile ihaleden Zayi 

8 8iln evveline kadar Fen müdürlükle- Sahibi oldu~m 2397 No. lu çln yQk anı. GOLNlHAL mmda yapılacakt:Ir. . 

tinden alacaltlan vesikalarile beraber b:ısı pl:'ık:ımı zayi eltim. Yenisini cıkarn-

beııi cağımdan eskisinin hükmü olmadıAı ilôn 
gün ve saatte Fındıklıda Komu. 

t .. _, olunur, 

Piyes 5 perde 
Gece: ( Arı'fin hileıi) 

Operet 3 perde 

"IV - Şartname ve listeler parasız olarak her gUn söz1l geçen 15Ubeden alma 
bilir. 

-mık Satın alma komisyonuna gel· ADRES: Şehremini \'eledikarabnş 1\1 
:meler!. (7475) KOrtlerboslan So. No. 3 de Mehmet oğlu ---------------

• • • 

1 

Rıza Erciyer. (27141} HALK OPERETi 

V - hteklilerin eksiltme içb tayin edilen gUn ve saatlerde yilzde 7 ,5 gtl
verune paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona. gelmeleri ilan olumD'. 

(T79'): 
Çatalca mn.stahkem mevki komu - - -

ta:ııığı için 2841 kilo bakır hat ten 18 Dr. Necaeddm Atasagun 
kilo tavlanmış tel 34 kilo parötöner te Kiralık yazıhane li Sabahları 8,30 a kadar ve akıam. 

ve on adet rabıt borusu satm alma· 
cağından açık eksiltme ile ihalesi 31- lan 17,20 de Lftleli Tayyare Apr. 
l. T -938 rt 

. .. il t 
11 

d 2 nci daire No. 17. Okuyuculan. 
eş. paza esı gun saa e 

... 1 mrzdan para almaz. Tel: 23953 
".apılacaktır. Muhammen fiyatı 2592 illl•••••••••••••ıııii 
lh-a 39 kuruştur. nk teminat 195 lira.. 

Beyojllunda (Eski Cal
l:ıyan) Halk Operet 

Tiyatrosunda 
nüyük haıırlıklarla 
yakında ba,Iıyor .•• 

tr.K ESER 
il. Yeıarl ve 

Seyfettin Aıalrn 

Ankara caddesinde 99/1 numaralı ve müceddeden tamir edilen ADA.· 
LEl' hanı:ıda. her türlü konforu havi ferah kat ve odalar kiralıktır. G<Sr
mek istiyenlerin mezkfir hana; göıiişm ek istiycnlerin Ankara caddesinde 
105 numarada İlin Bürosuna müracaa tlan. 

dtr. Şartnamesi ihale güniinden maada. 
her gil:ı komisyonda görülebilir. ts
tekuıertnın llk teminat makbuzu veya 
!tıektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 
~ 3 ncU maddelerinde yazılı vesikaln-
rile beraber bl!lli gUn ve saatte Fındık 
tıda_!tomutanhk Sat.Jn Alma Komlsyo-
nu.:ıa gelmeleri. (7476) 

Zayi 
DOzce KöprOhaşı Ömeretendl köy{l ilk 

0kuıundan 927 senesinde aldıiıım şııh:ıdet
rı.arneml zayi ettim. Yenisini alaC'aftımdan 
CSklslnln hnkmCi yoktur. - Dü:ce: llükfı. 
nı1 et l:arırıında Mütekait Nazım yanında 
drfı. 

lıtanbal Asliye l Qncil llakak Mahkt
!Şlleıtnden: 

lılellha tarafından kocası olan ve Nişan. 
taşında elektrikli ekmek fırını yanında 4 
N. da inekti ve sOlçO Cemalin e'"inde mu
kim iken yeni fkımıclgi'ıhı meçhul olan Za
hit aleyhine mahkemenin 9371738 ~yılı 
do Yası ile iltame olunan boşanma dbva. 
sından dolayı i!Ancn arzıhal ~uretl tchll;t 
Cdllen M. aleyh, müddell geçlilti holde ce
vap vermemesi hasebiyle tahkikat gCinu o. 
!arak 3-J 1-938 perşembe gilnO saat J O a ta
rın olunduğundan mıımalleyh Zahidin 
1lezkOr gün ve sa:ıtte mahkemede h:ızır 
bulundurulması l'eya bir •ekil f!Öndermesi 
IOzumu llAn olunur. 

9M HEKtMt 
Dr. Jlurad Rami A l'DIN 

Tabım - Talimhane • Tarlnba~ı uddesf. 
No. 10. Urfa Apt. Tel: 41553 

--------------------------------~~-----------,----~-----------------------------------------------~--
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orada demirlemişti. 
Sağda ve solda karakol bekleyen nehir po

lislerinin motörleri görUIUyordu. Polis mllfettişl 

Ren teleskopla. sabtllerl tetkik etti. Görünen tar
lnlardn kuş bile uc;mnyordu. 

GUn böylece hO.dlsesiz geçti. Peters kamara
sında oturuyor, tUtr.n içiyor, kitap okuyordu. MU
fettiş Ren, güvertede aşağı yukarı yUrUyordu. 

Güneş battı. Ortalık gittikçe daha çok karar
mağa bnşladı. Ay çıktı. Projektörler yandı. Nehir 
polisinin motörleri vızır vızır işliyorlardı, 

Çok zaman geçmeden karanlıklar içinden bir 
kayık belirdi. 

Motörlcrden birl derhal ona. doğru ilerledi. Bir 
mUddet sonra kayıkla motör yanyana idiler. Su 
Uzerindc çnlknnıyorlardı. 

MUfcttiş Ren eline teleskopu alarak balttı. 

Knyığm içinde yalnız bir kişi vardı. 
MUfettiş Ren yanmdnklne: 
- Seni temin ederim ki bu Alaster Maknab

dır, dedi. 
Sonra parmaklığın Uzerinden doğru eğtıerek: 

- Getirin buraya! diye haykırdı. 
Polis motBrU, kayığı yedeğine alarak yata 

doğru çckmeğe başladı. Gittikçe yakınlaştı. Kayı~ 
ğın içindeki tek ndam g:erçekten Alaster Maknab 
ldl. İp merdivenle ya.tın gUverteslne çıktı: 

DORDUNCU MAIIKUJl 89 
Bir diğer sabah daha. Bir diğer ölUm tehdlcU 

daha .•. Bu defakt tehdit Mark Petersln lSltımtıne 

dnirdi. Nerden gelmişti. Nnsıl ortaya tıkmıtbt 

Kimse bir şey bilmiyordu. 
Yalnız, başmusnhhih kendisine getirilen pro

~alnrın arasında bir yazı görmUştU. Partrlcln onı
mUndenberl, tashih provalarının iki polis memU1'1l 
refakatinde olarak bir çocuk vnsıtaslylc Mark Pe
terse ve mUfettfş Rene gönderllmesi Adet olmut
tu. Bu sefer de göndermişlerdi. Muayene esnasında 
tashih prornlannın birinsinde bu ynzı çıkmıştı. 

Mnrk Petcrsln de, diğer ortakları gibi yazıha
nesinde öldllrlllcceğinl bildiriyordu. 

Mıırk Petcrs hlddotlc haykırdı: 
- Yanılıyor, dedi. Marpley yanılıyor. Belb 

öldUrUlcccğim. Fakat buradn, ynzıhnncmdc dcğlL 
Müfettiş Ren şaşırmış bir haldeydi: 
- Vallahi ne sByllyeceğlml ,ne ynpacağımı 

bilmiyorum, dedi. Partricin muhafazası için elim
:len geleni ynptım. Fnkat öldU. Keza Kreyvfn için 
elimden geleni yaptım. O dahi öldU. 

- üstelik ben de ölUrsem artık Mnrpleyin fev
kalbeşer bir kuvvet olduğunu llA.n edeblllrsints. 
Fakat ben kendimi ona öldUrtmemek için ellmden 
gelen mUşkUlMı çıkartacağım. Benim Tnymts neh
rinde bir yatım var. Onun, benim yatım olduğunu 
kimse bl1meyor. Bundan katlyen eminim. O yatı 
bundan birkaç ay evvel, ben başka bir isimle sa-
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Csküdar. - Kadıköy v~ havai isi 
Sümerbank umumi müdürlüğünden 

Müsalxıka imtihanında kazananlar: 
Avrupada mühendislik tahsili için bankamız tara

fından açılan müsabiıka imtihanlarında aşağıda nu
mara ve isimleri yazılı namzetler muvaffak olmuşlar
dır. K~dilerine ayrıca mufassal tebligat yapılacaktır. Halk Tramvayları 

No· isim 
134 Cihad Evren 
164 Hamid Geriş 

Türk Anonim Şirketinden 

ClUI lfifı1 Giı lUI rrü v et ü lfi1 
15 inci yıl dönümü münasebetile 

145 İsmail Tiner 
115 F ahrettin Ergiivenç 
140 Feyyaz inceer 
1 7 Niyazi Deliormanlı 

171 Ali Haydaroğlu 
167 Raşit Tolun 
125 Orhan Bayramgil 
170 Bahri Ersöz 

6 Salahattin Aykol 
135 Mahmut Erdoğan TENZILATLI TARiFE 

Cumhuriyetin 15 inci yıldönümü münasebetile 25 birinciteşrin 1938 gÜnÜ başla

mak ve 4 ikinciteşrin 1938 gününe kadar (dahil) devam etmek üzere tramvayları

mızda, mıntaka tevhidi sure tiyle tenzilat yapılmış ve mm takalar aşağıdaki şekli 

almışbr: 

17 4 Ali Seyfettin Güzey --·---Ga.yrimenkul satış ilanı 
ıstanbnl Emniyet Sandığı Müddrlüğllndeo: 

Hat sayrsı Hattın adı 

1 Üsküdar - Kısıklı 

Kadıköv - Üsküdar 

22' Kadıköy - Kısıklı 

~ Kadıköv - Bostana 

6 Kadıköy - Fenerbahçe 

8 Kadıköy - Gazhane 

lO Kadıköy - Moda 

Cumhuriyet Bayramı münasebetile 11 

f 1- Üsküdar - Bağlarbaşı 

l 2- Bağlarbaşı - Kısıklı 

{ 
1- Kadıköy - lbrahimağa 

2- lbrahimağa - Karacaahmet 
3- Karacaahmet - Üsküdar 

{ 
1 - Kadıköy - lbrahimağa 
2 - lbrahimağa - Karacaahmet 
3 - Karacaahmet - Bağlarbaşı 

4- Bağlarbaşı - Kısıklı 

J 1- Kadıköy - K.ızıltoprak 

2- KIZiltoprak - Erenköy 
l 3 - Erenköy - Bostancı 

' 1- Kadıköy - Kınltoprak 

\ 2- Kızıltoprak. - Fenerbahçe 

{ 1- Kadıköy - Gazhane 

{ 1- Kadıköy - Moda 

giln 
Bayan Ayşe Fevriyenil\ Sandığımız.dan 23946 hesap No. sile aldığı 2SOO 

liraya karşı birinci "derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemediği:ıdeD 

hakkında yapılan takip üzerine 3202 N o. lu kanunun 46 cı maddesinin matuf il 
olan 40 cı maddesine göre satılması ic abeden Bcyoğlunda '.Kamcrhatu:ı ma. , 
hallesinin eski Çakmak yeni T~labaşı caddesinde 427 ada 26 parsel 35-33 es· 

i 31 yeni kapı No. lu kagir bir apartın anın yarım hissesi bir buçuk ay müd
detle açık arttırmaya ckonmuştur. Sat L~ tapu sicil kaydına göre yapılmakta' 
dır. Arttırmaya girmek(,istiyen 660 lira pey akçesi verecektir. Milli bankal&' 
rımradan biri:ıin teminat mektubu da ,kabul olunur. Birikmiş bütün vergile!, 
le belediye resimleri ve vaktt icaresl ve taviz bedeli ve tellaliye rusumu borç· 
Iuya aittir. Arttırma şartnamesi 26- 10 - 938 tarihinden itibıı-
ren tetkik etmek istiyenlere Sandık hukuk işleri servisj.:ıde bulun· 
durulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta §artns· 
mcde ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bu;ılan tetki1' 
ederek satılığa. çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve iti: 
bar olunur. Birinci arttırma 13-12-938 tarihine müsadif salı günü Cağaıog 
!unda kain Sa::ıdığrmızda yapılacaktır. Mm akkat ihale yapılabilmesi için tele" 
lif edilecek bedelin tercihan alınması ic abcden gayrimenkul mükellefiyeti ne 
Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttrran1' 

Bu suretle, halen tatbik edilen tarifeye nazaran, vasati hesapla yüzde 24 nisbe-

taahhüdü baki kalmak şartile 29-12--938 tarihine müsadü perşembe günü aY' 
nr mahalde ve aynı saatte son arttmn ası yapılacald:rr. Bu arttırıp.ada gayri ' 
menkul en çok arttrranm üstu;de bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkI::ı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiS 
ve masarifc dair iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde evrala mi.i6 tinde tenzilat ya~ılmıştır. 

l•••••••••••••••••••••••••••••ı•••••••••••••ml!ll!ll••I bitclerile beraber dairemize bildirmeleri lii.zımdrr. Bu suretle haklarım bildir , memi3 olanlarla hakları tapu sicillerilerile sabit olmıya.:ılar satış l>e'd~l~ 

1 ü~ltülkD~D Dü~~~ü 
Direktörlüğünden: 

paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malOmat almak istiyenlerin 9&8/761 
dosya,nuınarasile Sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumU 
ilan olunur. 

DiKKAT 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alı:ıa:rı gayrimenkulü ipotek: göstermek'. isti ,. 

yenlere tahmin edilen kıymetin yansına. kadar ikraz yap:ı.rak usulüne göre ka-
laylık göstermektedir. (7787) 

1 • . . -- ' .. ' . .; "., · .;.ı . • 

1 - ilk, orta ve li~ kısımlarına )atılı ve yahsız, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - isteyenlere rnektObin kayıt şartla -ını bildiren tarifname paranz gönderilir. 1 

f" IstadbuF. Be~~diyesF: ~Jiiinlm·ı 
Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası .Telefon: 22534 

. r .·, Cillııı." ~ .~ • _. ... • • • 

Beher metre murabbaına 3 lira bedel tahmi:ı edilen Beyoğlunda Cihangir 
mahallesinde 922.897 numaralı arsalar arkasında 3,69 metremurabbaı ~üz 
arsa alakadarları arasında satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şart -
namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 83 kuruşluk ilk teminat 

Sahibi: :ASIM US 
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tın aldım. Taymis nehrinin emniyetiyle alAkadar 
olan zabıtayla teşrikimesai edersek Marpleyln 
karşısına cidden mühim bir mesele çıkarabiliriz. 

- Sizin cesaretinizi ne kadar tnkdir ediyo
rum bilseniz! 

- Eğer öleceksem, ah vnh etmenin faydası 
var mı? 

Bir saat sonra, Vcstminster'den Uç motör ha
reket etti. Du Uç moWrden ikisi polis memurlyle 
doluydu. :Mark Peters UçUncU motördeydi. Bera
berinde müfettiş Ren ve rıolis operatörU bulunu
yordu. 

l\lark Peters, bUyUk bir palto giymişti. Ağzın
dan kocaman bir yarak sıgarası sarkıyordu. 

Hava gayet güzeldi. Eğer bugün, Mark Petcr
sln son gUnU ise, hakikaten güzel bir gUnclc haya
ta veda etmiş olacaktı. 

Peters birdenbire cebinden bir kiiğıt parçası 

çıkararak, Fene verdi. 
- Buna ne dersin? dedi. 
Polis müfettişi kı1ğıdı okudu. Şöyle yazıyor-

du: 
"Seni yatında yalrnlıyacnğım ! LUsyos ::\larp

ley." 

l\füfcttlş Ren başım hayr<'tlo iki yana sall!~.;: 
rnk: 

- Olur ŞC'y cı .;n , ·'"di. O~ur fi<'Y clefil.. 
- Fakat size ;,'emin ederim ki benim yatımdan 

.,."' . ' ..... - . . 

Ne~riyat Müdürü Refik A. Sevengı1 fmakıbuz veya mektubile beraber 7-11-938 pazartesi günü saat 14 bm;ukta 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (7785) 

'"' KlJRU~un kitap şeklinde roman tcfri!isaı - ~ 
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kimsenin haberi yoktur. 
Pcters daha başka bir şey söylemedi. Motör

ler yata yaklaşmışlardı. Sadece: 
- Sizden bir ricam var, dedi. Ortalığı fazla 

gUrültUye vermek istemem ama, ben; içeri girme
den önce adamlarınız yatı, bir arastırsalar ... 

Müfettiş Ren: 
- Elbette, dedi. 
Fakat mcmurlarmrn yatta bir şey bulamıya

caklarına emindi. Du hti.dise başlayalrdnnberl ne 
bulmuşlardı ki! ... Çalışmaları hep boşuna gitme
ıniş miydi? 

Araştırma yapıldı. Yatın her köşesi, m U rcttfş 
Renin r:.ezareti altında aranıp taranmıştı. Fakat 
Lüsyos Marplcyden bir iz yoktu. 

Bunun ardından Mnrk Peterı:ı geldi. Kamara
sına girdi. Yanıncla müfettiş Ren bulunuyordu. 

Kllltll dolaplardan birini açtı ve içcrden nefis 
bir konyak çıkardı. 

Dışarda güvertede, birçok adamlar projektör 
tesisatı yapmakla meşguldüler. Akşam karanhlc 
olunca, herhangi bir sUrplrizle karşılaşmamak için 
müfettiş Ren tertibat alınmasını emretmişti. 

Bununla beraber, aldığı bütün bu tedbirlerin 
hoşuna olduğunu biliyordu. Lüsyos Marpley, son 
fntlkaınıııı almak için bu sC'ft'r de klmblllr ne es
rarengiz bir yol tutmuştu! 

Yat, Taymls nehrinin ortasına getirilmiş ve 
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Kütalıya Sıılh llııkızk lldkimlijjinden: 
Köprüviran köyünden Ay\•az oğulları 

İsmail \"e Hüseyin ve kızları Şerife, Emi
ne, Fatma Ayaz ve sairenin müştereken 
mutıısıırrıf oldukları mezkur köyde k:iin 
hudut ve evsafı sairesi Şartnamede yazılı 
(400) lira mıılıaııınıen kıymetli maa sa
manlık ıılıır lıir bap hane kabili tnksiın 

olın:ıdığınd:ın satılarak şuyuun izalesine 
dair \'erilen karıırn binaen 20-11-l!l38 per
şerııhc günü saat 14 de malıkeme kalemin
de nçık artırma ile s:ıtılacakıır. 
Artırma şartnamesi 20-10-1938 den iti

baren açıktır. 
Almak isleyenler % on nislJetinde lemi· 

n:ıt verııwğe ıııerhurdıır. ::\tuayyen günde 
usıılen lı:ı;ıırllırıldıklan sonra en çok artı
r:ıııın iizeriııde lıırakılır. Müşteri bir haf
ta nırfında parayı vermezse ihale bozula
raic (15) gün nıiiddetle yeniden ıırtırmayıı 
çık:ırılır. Bu ıkinci ıırtırm:ı<ln ela en ziya
de ortırıınııı ıiıerine ihale olunur. lki ih:ı· 
il' arasındaki fark ve faız önce olandan 
t: lı <> il cclilır. İşbu gayri menkuliin ilıolc· 
sine J,adar birikmiş borçlariyle dcllfıliyc 

:ıl:ına aittir. 
1\tiişteri şartnamede yazılı bütün şeraiti 

knhııl ve itiraz Jıakkın1 ıskat elmiş sayılır· 
Fazla malCım:ıt edinmek isteyenler başktitiP 
muavinine mürııcaatlıı 938/25 dosyadıı me" 
cut ş:ırlııameyi okuyabilirler. (27142) 

Zayi 
Türkiye Arap nll:ırı soy kiıtüğünün 72/1 

ele kayıtlı ~asip ndlı safkan Arap kısrıı
liıınn ait pNliı:!riyi knybt'llim. Yenisini çı• 
J,n ı taca ım<l:ııı esl,i siııiıı hükmü olmndığı. 

llulalya 62 Piyade alayı komızları mıraııirıi 
Yarbay Mustafa Mcf'incr 


