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ahraman Türk Ordusu 
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n de di 
Izmir Fuvarı açıldı 

Başvekil mühim hir nutuk SÖlJledi 
"Sanayi kuvvettir. Milli ekonomi 
hayattır. Türk milleti yaşayacak 

ve şerefle payidar olacaktır,, 
ikinci beş senelik sanayi planı 

bugünlerde ilön edilecektir · 

.. ... 

Knhrnmnn orclnmuz E<lirnc cnddclcrlndo 

Galjri askeri mıntaka 
Dün kuvvetlerimiz tarafından 

işgal edildi Edirneye giren 
askerımiz 

Dün sabah 'J.'ürk n kcri J.;dirncyc 
girdi. Un münasebetle bütün J~dlrne
Jiler hayranı yııptı. Hami) etli Edlr
no halkı kalu·ıuıııın lUehmctcikleri 

heyecanla bnğl'ma bnsu. 

4 

Edirrie büyük bir bay

Eılinıcde yapılan bu bayram bil· 
tün Türk nıUictlnc, bütün Türk "'ta
nına alt bir bnyrıundır. Türk n keri· 
nln Edlrncye girlşi J;0znn unuılıcdc
siylo burada tn)in edilmiş olan gny· 
rt ft!ltkcri nımt.nkıınm kalkma ı, Trok 

yadıtkl gnrp huclutlnrımızm milli 
,,;.a..u.ı••: " unıunttt ............. ,n~• • "" ..:a•ilii•lli•,...ıı..:; 
m&stahkem ,mevktlnln rttrk toplan 
ile tahkim olunması dernektir. Da-
ha doj:,"Tu~u iki yıl cn·cl l\lont rfi mu
kavele IJ le Boğnzlnı·dnki gn.) ri as

keri mınt.nkanın knlılırılnrnk tnh· 
kim cıUlmcsi ne i c, bu dcfn Scli'ı
niktc iıııznJıınnn ~lctnk ns • li•bch'n
nor anla.,.nuısı ile Ediı•ııcdcld gnyri 
a~kı·ı·i :ıınıtııknnnı knhlırılınn ı c
hcınnıiyctçc değilse !Jile nuıhly<·tçc 
ondan fnrkh hir şey clcf;ildir. Oıınn 
için Edirne Tüı•k nskcrinln gll'i., i 
knr~ısııula Edimclilcrin gfisteı dik
leri umuıni se\ inç \'C miJlj hn n iyct 

tamamen yerindedir. 
Bof:azlnr<laki gayri a ... kcri ınmta

kanm kaldırılarak Mhkim cclilmec;I 
Karadeniz ,.0 Akclenlz emniyeti) le 
aUlknsı olan bir mc ele idi. Onun 
için hükiımet T.ozan muahede ini inı· 
zalnynn de,·letlcrl :\lontri> konferan
sına ifa' et ctmi-;;tl. Halbuki J.ı0znn 
muahcclesi.) le 'J'rakynda Türk - Bul· 

gnr • Yunan hndntlnn nı·a mdA n)'· 
rdmış olan gayri askeri mmtnkıının 
tahkimi hü.)ük <lC\ ıetıcr<len ziyade 
Bnlknn de,·lctleri ara mdn hnlloltı· 
narak bir mesele nınhiyctlnı1c gfüiil
müştür. Onun için bu gnyri nskcri 
mmt.nknnın kal<lırılması Jşinde Bnl· 
kan .Ant.ant ma dnhiJ (lc\"lctJcr fJc 
Bnlgarlstnn ıırnsmdıı bir nnln.mB 
vtıknn kftfl giirUlmUştUr. 

nnnunla hcrnbcr :rukancln işaret 
ASll\I US 

(Snnu Sa. 6 Sil. 5) 
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1 1 Eylil j 
1 -::ete:tln ~·cn~ne:ı,,ıa l 
~ g<'nlş bir kadro 'e giizcl bir § l pn•ı:nunb bn<h)nMğ< tarih i 

( il 

1 
TafsllAh salı gUnU ~ 
çıkan suyımızd ı-ı 

buloca 'sın•z 

ıta,u~tn. I fft.fr n1Jtımınthı 
(Yazısı 2 inci sayfamı?.da) 

~r.·-=·-=- Atatürk' le ıı::ı:======~ 
rı.,,ı Başvekil arasında ·=.1.==! 

Sergı rnünasebetile telgraflar .. ................ . ~ .......... -.... 11:.-:ın:unu:r 

İzmir, ~O (A.A.) - Bugü .: .scki.zinci İzmir fuarının açılı§mı yapmış 
olan Ba§veltıl Cem Bayar, ı~mmn büyük kurtarıcısı Büyük öndere aşağı
daki telgrafı çekmiştir: 

Atatürkün yüksek huzurlanna; 
Bugün scf.,izinci bmir enternasyonal fuarını açbm. Fuar ıseneden sene.. 

ye ayn ve takdire ıay11.n bir terakki eseri göstennekt~ir. tzmir lıalla ıve .di. 
ğeı mahallerden gefon vatandaşlar Atatürke §Ükran La"lılık ve minneti : , .. er .• 
nin ar.zJnı 'büyük bir heye<".an ile !benden talep ettiler. Sonsuz tazimlerim!e 
an:eder, ellerinizden öperim. 

Ba§vekil 
Celal Bayar 

İstanbul, 20 (A.A.) - Atatürk, Başvekil Celal Bayarın İzmir fuarının 
açıh!i töreni hakkındaki telgrafına a§ağıdaki tel yazısı ile mukabele etmiştir: 

Başvekil Celal Bayar - lzmir _ 
Sekizinci lzmir enternasyonal fuannr açtığınızı ve halkın hakkımdaki 

du)"gulannı ıbildırcn telgrafınızı aldım. Bilhassa fuann seneden seneye ay. 
n bir terakki eseri göstertliğine c!aiır olan iı'armızdan çok memnun oldum. 
Vazifodarlnra takdirlerimin ve sayın halka te§Cld<Ür ve sevgilerimin ?'.Jlağını 

diler, gözleriniz:den öpcırinı. 
K. Atatürk 

Başvekil tüccarlarla mühim bir 
görüşmede bulundu 

'Daima daha iyi, daha 
güze.e doğru,, 

Cumhuriyet rejiminin gayesidir 
!zmir, 20 (Hususi muhabirimizden te· } 

ıefonla) - Ba§vckil öğleden e\•vcl 10.30 
da Ticaret Odnsında ihracatçılar, sanayi. 
ciler ve lstnnbul tacirlerinden bir he. 
yetin bulunduğu içtimaa riyaset etmiş-

tir. 
Toplantıda iktısadt mevzular üzerinde 

g rü Ulmüş, mnhsullcrimlzin satıs işleri 
ve tutularnk hattı hareket hakkında Bnş. 

u beyanatta bulunmuştur· 

lktıaat Vekili 

daşlnrımızln, zi~ arct ederek memleketin 
umumi ticaret vaziyetini konuıımayı bir 
\azüO bildik. 

"HUkiımetin harici ticaret politikasın· 
da bir değişiklik yoktur. 1ktısadi hadise. 
leri çok ~akın takip ediyoruz. İstihsal 
vaziyetimizi biliyorsunuz. Hukümctin ta. 
kip ettiği harici ticaret politikaları, biz
zat t crilb C'lmiş olarak, belki bizden 
iyi tam r unuz. Bu sene devl tin harf. 

ram sev·nci içinde 

Askı-rll"riıniz tnk nltımlnn geçerken 

)Yazısı 6 mcı sayfamızda( 

-
Boğaziçi 

Unscıı Esref Uı 1.ı 
çl ne ftsık ola~ı s ın3 ~ n, leni bir c er neşretti: Boğn.zicl .•• Boğazi-
ıcrj d k

. a) 111 e ip bu e cıinclc İstanbuluıı bu öm al iz kö .... 
il e n t.n bii .. m '- ~-

i d 
guzc klC'rl terennüm etmek i temiş Bu fildr ilz""-

r n e on cııo ğ l\ • ...-•. 
1 

11 n-aşmış. luhtellf zamanlarda yıızdııor. pa ..... a pa ..... a 
l azı arı bir yc:rc t 1 k !fo• &.,. ·.,. 

I
> OJ> ıynra - 148 R) fıılık bir cseı· 'ücnda getJrmiştir 
\.llSCJl }.' f U • 

i i 
... ..şrc nn) <luı'm u lUp bahsindeki tltJzliğlnJ bilenler 

ç n c erin )ilk ek 1 b~ b h e< e ı kıymetini So) lcmeğc hacet yoktur. Bununla 

1 
~rn ,;r o, keııcli l buna kani (]eğil. KJt.n hının basma l nzdı~"J uzun 

> r ( nce) içinde Jlof,'"tlzlçi hakkındaki duJgıılnrını J te<Uği gibi tas 
'lr e<lcmt'mektcn mUten•lllt ıstırnplnrını nnlatmaX-n. "n.IISJ"'Or un- -
gnziçl" ı ı .,, " ' J • .a;>Vd ıı ne ece tul'fancla bir yemiş sayıyor , e "bu yemiş kckrece 

0 olsa mc, iminde gelecek ol"'untınun bir ilk tadını verirse 
mutlu!" diyor. • ne 

Biz Ruşen Eşref gibi bir uslQp üst.aclının Boğaziçlnln gü llik 
ıc, hal~rı karşısında şikA3 et <'t'l~ri Jfn.cle kl:tayctslzliğinl dfnlcd~n 
sonru ıfade kahili) eti bakımın lan <lilll in 1 dil-ı 1 u ri an arm ,,.z erden pek 

c de olmadıkları kanaatine vardık Bllm • • eyoruz, J'anlıt mı dtlşU-



Izmir Fuvarı açıldı. Başvekil Celil Bayar 
çok mühim bir nutuk söyledi 

Türk-Romen el işleri 

• • • 
Fuar kupa• maçlan 

bmlr, (8811111) - Puar mlmle. 
betDe futbol fe4er•JOD11 tarafmclan 
tertip edilen (1'mr kupuı maçları) 

na, 27 .... cmnan-1 clntl batla
nacütsr. 

Putbcl aJahlı, 'ba mmçJarm flb -
tllrtlntl huJr1aauttlr. MlılabUaya h -
tanbuJ, Ankara. TnkJa, bmlr mub -
teUtteri lftlrak edeee1derdlr. 

tık maç 27 •tanosta tsam • TtaL 
,,. ,,.. Ankara - letanbul ta1mnlan •· 
nıllftda yapılacaktır. 

tamir - Trakya maçını 11tanbullıı 
hakem Nuri Bosut, Ankara - tawıbul 
maçını da lsmlrll hakem Haan YL 
mk idare ec1eceldlrdlr. 

21 alaetoata Aalma - Trakya, b -
mir .. latanbul: so ....... tmdr • 
Trakya 1wplapcakJarcbr. 
Ktıublb1ar aetlceaiDde en fula 

puvm alan takım fuar pmplyonu oıp.ı 
cak: fuar kupMIDI atacaktrr. PaTm 
mDlavatı taktirlacle Ud takma ara-. 
daJd ıot farla DUlft cBldrate alma· 
cütır. 



Süleymaniyedeki 
cinayet 

. d kaçan karası· TenDel çocuk-
Bir koca evın en d ıarla mücadele 

nı yedi yerinden bıçakla ı 

Yeni yollar 
Kartal-Maltepe yolu 

ilk tahsil 
müddeti 

Dün aabah Süleymaniyede kıskanç
lık yüzünden bir vaka olmUf, bir koca 
evinden kaçan karısını 7 yerinden bı
çaklayarak ağır aurette yaraıumı· 
tır. 

Süleymaniyede Dökmecilerde oturan 
seyyar satıcı Nazi{, bir kaç ıene evvel 
Vasf;ye, diğer adı ile Safiye adında 
bir kadınla evlenmit ve zamanla bet 

çocukları olmuıtur. 

Evveli mesut yaşayan karı kocanın, 
nedense ıon r:amanlarda aralarında ba
zı geçimsizlikler baıgösterınit. ve sık 
&ık ka~ga etmeğe başlamı1lardır. 

Vasfiye oldukça güzel bir kadındır. 
Y<ıiı da henüz 25 i geçmemiıtir. Ka • 
rısının bu şiklyetlerinden esasen kıs
kanç olan Nazif, §ÜphelenmiJ ve sık 
sık Vasfiyeyi dövmeye başlamııtır. 

Fa~cıt Vaafiyenin vaziyetinde son 
aünlerde büsbütün değipkJilder O~-• . r elbi· 
muştur. Kadın koca.:>ından gız ı 

• k k ıiyı·nıneye seler yaptırmaga ve ıı ıı 

batla:nııtır. a 
Banları gören Nazifin her ıorıuıun 

Vasfiye bu elbiseleri muhtelif tanı
dık ve akraba.sının yardıınile yaptığını 
ıöylemi•tir. Fakat bUtün bunlara rağ. 

s · bütün art. men Nazifin ıüphelen bllı 
b. urette taras

mıı ve karısını sıkı ır 1 

suda giri~ittir. .. 
Bu tara&ıutlar ve ahbaplarının ıo:· 

!edikleri kerdiainde ıüpbelerinin bat ~
'kat oldug·u kanaatini uyandırınıılı . 

• o an 
Kendisine Vaafiyenin zengınce ~ .. 

ba 
. b' de-a metreslik yaptı•ı ıoy. 

şıı:a ıra ..-
lenilmittir. 

Bu vaziyet karıııında artık aabre -
. N 'f bu sabah gene karısı-

demıyen azı • k 
nın giyinerek evden erkence çıkma 

_ ...... ··-·-- ... ~· • ı. 

aarh .. oldulu icia V..S~ llUıden· 
bire Uzerine hücum etmlftlr. Bu 91~ 
da kaıdın kaçmak iatemipe de Nuıf: 

. . k h hali 0 adamla ko. "Seni gıdı a pe, ' .. 
k ha" Şimdi de ona gıdıyor. 

nutacöa ılın ~n seni göndereyim de 
ıun. y eyse . kama çı 

•• t d' rek belinden bır • 
gor " ıye burasına 
karmıt ve karısının .craaına, 

uplamağa batlamıttır. 
ti•enler Vaı· Kadının feryatlarına ye s 

. d ağır yaralı o-fiyeyi s - 6 yenn en 
• • ~.:ı baygın bir bal larak kanlar ıçıuue ve 

irndat otomo . 
d: yerde bulmuglar ve dır 
biliylc hastaneye kaldırınıtlar · 

Müddeiumumi muavinlerinden Rem
zi hadise tahkikatına elkoymuı ve ~e
yazıt mrkezinde h!diıeden eonra e 

1~: 
ide kanlı kamasile yakalanan N.az~ 1 

ve vaka tahitlerlni sorguya çekmıttır. 
Adliye tabibi Salih Hatim de baıta • 
neye giderek yaralı kadını muayene 

etmi~t:r. 

Mün~vver kızı öldüren 
vatman 

On gün kadar evvel Şitlide Oeman 
beyde bir tramvay kuHı olmuf, MU. 
nevver adında on Us yapııda bir kız 
tramvay altmda 'kalarak 10,5 me~re 
sürüklendikten sonra parçalanarak öl-

milttU. 
Kazayı yapan vatman. Hakkının 

ağır ceza mahkemesinde yapılan du -
ruıması dün bitirilmit, kendisi 8 ay 
müddetle hapis, 20 lira para cezasına 
ve Münevver kızın · ailcı~ne de 400 
lira tazminat vermeğe mahkQm edil· 

mittir. 

lkiıi de mehkUm oldu 
Evvelki gün köprilde babk tutan 

balıkçılara dalgın bir halde bakan a~ 
çı çtrağı Şerafettinin cebindeki bet.~
rayı, kendisini lafa tutarak yankesıcı
lik sure-tile çalan sabıkalılardan Sıtkt. 
ve arkadatı bmailin üçüncü ıulh ceza 
mahkemesinde durupnaları yapılniJf, 
ve hapis cezaaına çarptınlmıtlarclır. 

Sıtkı, evveli kendiainin o .aatte 
adliyede bulunduğunu iddia etınit ise 
de yapılan tahkikat sonunda ıuçu 

• 4 ~ ıaat 12 de itlediği ve ... t 1 t• 
adliyeye getirildiii anlatılnutuı'ku ay 

Sıtkı dokuz ay, ltmail de tt flU· 

poııste 

Bir amele yolda tecavüze 
uğradı . 

k 
'd A•irefendi caddesınde bet 

Sir ecı e s al us 
al 'kravat f abrikaıında Ç ıpn 

numar ı · d f b · ka. 1 dün gece aaat bir e a rı 
ta Cema , 'k' eç 

k ak evine ciderken ı 1 m • 
dan çı ar • 
bul şahı• tarafından hücuma ugraınış. 

tır. . · ha r bo C al mütecavızlerle bır y ı -
eın 'fakat bunlardan birili bıça • 

ğUfDlUf, ı.:ı. a. 
• k rek kendisini ıırtm;.,.n yar 
gını çe e • . 
taınıı. kanlar içinde yere ıdaermı~~tr. 

1 tahkikat s:;nun mu eca • 
Yapıan . d 

. . . fabrika amelelerın en 
vızlerın aynı 

af ·1 Hasan olduğu ar.laıılmtf, Must a ı e . . 
yakalanarak adliyeye teslim edılmıJ • 

lerdir. UNAN 
HAL KENARINDA BUL 

CESET - Dün gece yemişte bal ke. 

da bı. r ceset bulunmuıtur. 
narın 

la tahkikat 90nunda bunun 
Yapı n 

. ka atin evvel Haliç vapurunun kıç 
bır Ç •- büvi etl 
tarafından denize dilfen ve Y • 

bul adama ait olduğu ve peynır 
::isyonculuğu yapan tamail Hak'kt 

olduğu anlqılmııtır. 
Ceıet tab:bi adli tarafından m~a~e

ne cdilmiJ. ıömülmcaine izin venlmıt-

tir. CA Bil 
ECZALAR ATEŞ ALIN - . 

ükdere kibrit fabrikaaın:da çalııan 
~asan Korkmaz, dün fabrikada kib. 
rit kutularını istif ederken CC:zalar 
ateş almıı, yüzünden ve cllerınden 
ağır surette yanmıttır. 

Hasan Korkmaz, fabrikanın otomo
bili ile hemen hastaneye götürülmüı· 

tiir y~ n: 
Nlpntatında ocuraa AJdf admda biri.. 
ıi, O•manbeyde Katinanm oturdufu 
evin bahçe kapısını kırarak içeri &it. 
mit ve çaldığı eıyalan torbuına dol
durup kaçarken yakalanmııtır. 

Akifin asliye birinci ceza mahkeme. 
•ince yapılan duruımuı bitirilıı:ıiı, 4 
ay yirmi gün hapiı cezasına çarptı • 

rılmııtır. 
F.V SOY AN HIRSIZ - Galata, 

Kocamustafapaıa ve civarındaki ev • 
lerden bir çoğunu geceleyin soyarak 
bir hayli eıya çalan aabıkalı hırsızlar. 
dan Hasan yeniden ele geçmit ve dör 
düncü asliye ceza mahkemesinde yapı
lan duruıması aonurrla iki ıene dört 
ay on gün müddetle hapis cezasına 

mahldlm otmuıtur. 
YOLUNU MU KESMiŞLER -

Fenerde Muttafabey mahallninde otu-

Ja._ adında bir mueevi dün poll· 
ran •· 
ae müracaat ederek, Mustafa Ye Rem-

si adın:!• Ud kl~ ı~e yamı yolu. 
kestiklerini ve U.ttıne kama ile nu 

1 
•• 

bu m ettiklerini tay emıınr. cu . . , __ ,_ 
polis, Mustafa ile. Rem.ıı~ yaacua-

kamalan ile birlıkte adlıyeye tes. 
nuı. 

liın etmittir. 
KUYUDA BULUNAN CESET -

. Un eVYel Uıkildarda Sultan 
Bırk:Ç dl 25 metre derinliğindeki ıu· 
tepe n e bulunan kadın cesedi 
ıus kuyuda 1.11.-... bi ı ·1 • ııakJari:la yapılan taba...-1. t n mıı, 

cami ıoJıatında 14 numarada 
bunun lbaanın tamı 25 yaıında Eml. 
oturan 

ld ili antqılnuttır. 
ne o .u nin dolatırken kuyuyu cörmi. 

Eaune d'l kt ._ i i e düıtüiil ıanne ı me e. 
yere• Ç n 

Bakanhk vaziyetle 
yakından alAkadar 

olacak 

tamamlanmak Ozere Sekiz yıla çıkarılması 
Kartal • Maltepe araamda Nafıa ta. 1 1 l tklkl d m 

Kültür Bakanlığı ilk, orta ve yiiksek 
tahsil talebesinin okul haricinde geçir· 
dikleri zamamn ne suretle geçtiğini tet· 
klk ve kontrol etmek, ayni zamanda 

gençlere yeni bazı tqekküllerle iyi va. 
kit geçirtmek imklnlarmı temin~ ça. 
lı§maktadır. 

ttk pllnda her yıl yapılan orta tahlil 
çocuklarmm okuldan kaçmamalannı ve 

kahvelerde oyun oynamamalarını temin· 
dir. Bu iı)e bu yıl başka bir çal13ma pll. 

nr tatbik edilecektir. 
YUksek tahsil talebesi için Halkevi 

teoekkUllerl faaliyete geçecek gençleri 
kendi aralarmda çalıştıracaktır. Yine ilk 
okul çocukları için kUtllpbaneler, ve ter. 

biyevl sinemalar tesis edilecektir. Sine· 

malar ekseriya okul ve Halkevleri aa. 
lonlarmda verilecektir. 

Gençlfiln dıp.rdJı '1 vaziyetlle meıgul 

olmak Uzere ötret.P -,nlerden mütetekldl 
bir heyet calıeacaktı ... 

--0--

Salı günü verilecek orta 
oyunu 

latan bul festi vali ıenliklerine dahil 
edilen orta oyunu, salı günil akpmı 

Giilhane parkındaki Saraybumu gazi· 

noıunda, oynanal.:aktır. 

B=lediye, gazinodan tramvay yoluna 
kadar olan yol için otobüsler temin et-

rafından yaptmlmakta olan 6 ldlomet. ç o e er ev a 
relik yolun 2 kilometresi tamamlanml§. ediyor 
trr. llk tahsil müddetiııin bet yıldan aekiz 
Yakında Paeabahçe - Beykoz arasın. 

ls yıla çıkarılmaaı etraı .ıı.da Kültllr Bakan. 
dakl yolun da inpsma başlanacaktır. • 

lığı tetkiklerine devam etmektedir. Mec· 
tinye . Bebek arasında açılan yol üzerin· buri tahsil aekiı yıla çıktıktan sonra bu 
deki 35 bina sahibine tebligat yapılarak okullardan mezun olacak gençler muhte. 
evleri için takdir olunan kıymetler ken. lif meslek okullarına girebileceklerdir. 
dilerine bildirilmi§tir. Bu yoldaki istim· Yüksek tahBile devanı etmek istiyen. 
lak edilecek bütün evlerin azami 315 bin ler de pedagoji enatitllatl mari!etile tab· 
lira kıymetinde olduğu yapılan hesaplar aile dev\M etme kablliyt Ueri ölçWdtlk. 
neticesinde anlaeılm13tır. ten aonra daha yUkaek tahall mUeueae. 

Belediye yakm bir zamanda Baltali. terine kabul olunacaklardır. 
manında da yolun inp.ııma bqlıyacak, :tık tahsil aeklz yıla Cfktıktan sonra 
bunu müteakip lstinyeden Emirglne ka. mllfredat proğramlan \lıerinde de bazı 
dar uzanan kısmı da yapılarak Eminö- değişmeler yapılacaktır. 
nllnden Yenimahalleye kadar sahili ta. Mllfredat proğramlarma diğer bazı na· 
kiben giden yol bitml!t olacaktır. zart ve ameıt bilgiler de ili.ve edilecek. - - ~ ,r tir. 

Çocuğunuzu hangi okula 
vereceksiniz? 

Yüksek iktisat 
ve ticaret okulu 

Okul Sultanahmettedir. Telefon 21523 

tür. 
YUksek tktmat ye Ticaret okulu, 

memleketimizin t!ı:SIM<li ve ticari iııki· 
ıaf ve terakkisini temin için iktıııat ve 
ticaret mUtehaasıalan yetigtirmiye çalı. 
şır. Talebe ticarl, mali, sınai bir mlles. 
seseyi idareye 'muktedir bir hale geti· 
rilmekte ve memleketimizde gUnden 
güne çoğalmakta olan ticaret okullarına 

Bu arada en mUhim mesele ilk tahlil 
mUeueaelerİnde çalıptı öğretmenlerin 
kurslara tlbl olarak yetiftlrilmeal lfidir. 

Bakanlık bu hueusta tetkiklerine de. 
vam etmektedir. 

Aaıl vaziyet ilk tedriaat umum mlldu· 
rtınlln Avrupa eeyahatinden avdetinde 
göıilfUlecektir. 

Talim terbiye heyeti ilk taheill tekiz 
yıla çıkanlma iti etrafmda araştırmala. 
mu bu yıl tonuna kadar ikmal ederek 
gelecek yıldan itibaren tatbik mevkilne 
koyacaktrr. 

Yüksek tedrisat müdürü 
Ytlksek tedrisat umum mUdUrtl Bay 

Cevat dün Ankaradan §ebrimize gelmif. 
tir. 

-o-- öğretmen yetiştirmektedir. Son amtf 
Macar gijre§çİlerİ (bıuı.lut. :ıigortıı, TT\uho.aebP, matematik, 

Bay Cevat şehrimizde birkaç gUn ka· 
dar kalacak, Üniversite ve yüksek okul. 

JanD yea.l yıl Auırlddan etrafmda ali. 
bdarlarJa gGrtlpcektfr. 

-- - ~-~ -- -~· ~- '• teollD .. ~ ....... 
:ş.M'nıl it - - - ~ ellıcıDcım-

, .. tlval Jıomltnf taralmdaa dant e4il· ıe pbelere aynlır. 
mit bulanan Macar cBreıçileri bu 1&· Taball mOddetl 8ç yıldır. 
bab saat onda konvansiyonel trenile Okul paraaız ve yatısızdır. talebeden 
ıehrimbe geleceklerdir. GüreıçiJer ilk kayit ücreti ve imtihan masraftan ola. 
müsabakalannı yann akşam Taksim rak Uç senede 525 kunq Ucret alnıır. 

ıtadında yapacaklardır. Taeradan gelen talebenin talebe yurt· 
- larma yatınlmalan temin edtldiği gibi 

Yeni kurulacak iktıaat muhtelif talebeye parasız kitap ve pek 
odalan ziyade fakir olanlarma da harçlık veri. 

Memleketimizdeki lktıaadl teokilltı lir. 
yeniden kurmak veya takviye etmek U. 

zere hazırlanmıt olan kanun projesi B. 
Millet Meclisinin bu devreki toplantısm· 
da görilgUlecektir. 

Bu kanunla, Ticaret Odalarının llğve. 
dilerek yerlerine daha gentı teıkilitı bu. 
lunacak lktmat Odalan ve aanayt fede· 

ruyonları teoldl edilmeli mevsubahatır. 
Kanun projesi Meclllten çıkıncaya ka. 

dar icap eden biltUn hazırlıklar ikmal 

edilmlt bulunacaktır. SöyleııcUttne göre 
bUttln TUrkiyede 28 tane lktıaat Odası 

Okula girmek için: 
1 - Llaeden ve ticaret lisesinden, tJ. 

caret lisesi derecesinde bir okuldan me

zun olmak veya Universite müdavimi bu. 
Junmak Jlzımdır. 

2 - Ticaret lisesi derecesinde olan 
yabancı ticaret okullarmm mezunlariyle 
yabancı yüksek okul müdavimleri bu o. 

kula ~edilebilmeleri için tllrkçeden 
imtihana tlbi tutulurlar. 

Getirilecek vesikalar diler okulda is· 
tenen veeikalarm aynidir. 

kurulacaktrr. ıı-.......... ,,,.-.................. _ 
--0-

(D) GURUPU 

DeterU arkadqlarla kadrosunu geoit. 
leten (D) gnıpu eyltl ayı içinde Güzel 

Sanatlar Akademlalnde bir sergi aça· 
caktır. 

Bu eergide Arif Dino, Arif Bedii, Bed. 
rt Rahmi, Cemal Tullu, Elit Naci, Eyüp 
otlu Eeref, Halil Dlkcen, H1d1 Yara, 

lmnlf Fehim, Nurullah Berk, Salih Vu. 
raJ, Zeki Faik, Zühtü MUritotlu, eser-

lerini teıhir edeceklerdir. Bu serst için 
g\lıel bir kllıat resmi tertip edllmlgtir . 

Estonqa ile 
tıcaret anlJ.şması 
, Bir heyet şehrimiz
den geçerek Ankara-

) a gitti 
F.etonya ile aramızdaki yeni bir ticaret 

muka veleııi imzalamak U7.ere Eııtonyadan 
Ankaraya bir heyet gelmiftir. 

Kltr direktör 
KUltUr direktörU Bay Tevfik Kut 8nU· 

mllzdeki pazartesi gllnllnden itibaren 

senelik mezuniyetlnl kullanmağa batlı. 
yacaktrr. Yerine yar direktör Bay RUıttı 
vekllet edecektir • 

Zavallı Çlçl 
Hayvancağızı bir 
köpek par~aladı 
Beı on gUn 6nce (Çiçt) lalmll gayet 

güzel ve çok yavnı dUıkUntl bir kediden 
bahsetml.§, bu kedinin pek aevdllt ve 

herkesten kıakandıfı yavnılarmı karan. 
lık mezar kovu'klarma doğurup oralarda 

bUyUttUkten sonra meydana çıka~ğmı 
yazm11tık. 

Şimdi haber alıyoruz ki zavallı Çlçl 
birkaç akşam önce yavrularmm bulun. 

duğu karanlık mezar bqmda bir köpek 
tarafından öldllrtllmllftUr. Kezann için· 
de kedi yavrulan olduğunu an1ıyaıı bu 

köpek, bu yavrulan yemek için mearm 
bqma gelip ön ayak.lariyle kovuğu ge. 
nl.§letmiye çalıeırken içeride yavrularım 

emzirmekte olan Çtçi birdenbire hiddet. 
le dı§anya fırlar ve keskin pençeleriyle 
köpeğin üzerine atılır. Fakat bu kedinin 

di~ENDEOE YUVARLANDI - ( ) 
e ittaıta SilAhhane cadde.bide ha • Kısa haberler 

B t firketl tarafından açılan Uç -----------

DUn lstanbulda altıkadar tllccarlan· 
mrz araamda duyulmuı olan bu haber 
son derece allka ve memnuniyetle kar. 
şılanmıt, bu buauata hazırlıklara geçil. 
migtir. 

vaktiyle böyle birçok köpekleri bir iki 
pençede acı acı bağırtarak kaçırtma.ama 
rağmen bu defaki kocaman aç köpek iri 

dl§leriyle Çlçiyi boğazından, kanımdan 
ve daha birkaç yerinden delıfetle Dlll'a· 

rak hayvancağm oraya canaıs olarat 
serer. 

Karanlık mezarda aç auns kalan yav. 
rular lBe an~ Uç. dört gllD 80Dra orada 

yarı ölil bir halde bulunurlar ve bunla da 
yirmi dört aaat eonra birer birer ölllrler. 

:::: derinlitindeki hendeğin yanın • 
dan ıeçen Rafit, ka11ıdan cclen tram 
vayın çarpmuile hendeğe yuvarlan • 

ba•ından ağır surette yaralan. 
ımıf. s h Jd GUm .. 
nuıtır. Ratit baygın bir a e uı 
suyu hastahanesine yatınlmtJtır. 

KURUNA 
AbuMa olunuz 

ve edininiz 

• tzmlr enternn~yonııl fuarının nçılma 
töreninde h zır bulunmak üz.ere gitmiş o
lan Nevyork ıfünya ser.elsi Türk pavyon. 
Jarı komiseri B. Suat Şakir y:ırın şehrimi
ze dönecektir. 

• Şoförler cemi~cti idnre heyeti ayın 24 
Oncü Rününe tesadüf eden tnrşamba sfinü 
Beyotlundakl merkezinde fevkalAde ola. 
rak bir içtima yapacaktır. Bu içtimada 
nizamnamede baıı tadllAt yapılması etra
fında sörilşüleceklir. 

• Meninden Almanyaya mühim nıJktar. 
dı~~·tmet~ 

Eatonya Ue iktısadl milnaaebetimiz pek 
yeni olmamakla beraber Baltık devlet· 
leri arasında en fada olanıdır. En aon 
olarak geçen tene F.etonya Ue aramızda 
lmzalanmif olan ticaret anl&fDlaaı Uç yıl 

müddetle muteberdi, ıimdlld halde Es. 
tonyadan bathca; klflt, pamuk lplJii, 
Yelken besl, çadır besi ft telefon maki. 

(_Y_e_nı_N_eı_r_ıu_a_ı_) 
KALEJıl 

Aylık sanat ve edebiyat mecmuuı olan 
"KAi.EM" in altıncı sayısı da çıkmııtır. 
Bu sayıda Falih Rıfkı Atayın .. Tuna kıyı. 
lan"; Ali Yficelin "Alfou DocW' müa-
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- Kureyşanlı bir Seyit gelmiş .• 
Köyün her Dersimlisinin ağzında bu 

cümle dolaşıyordu. Hem seviniyorlar, 
hem de çekiniyorlardı. Çünkü Seyidin 
uğrayacağı ev takdis edileceği gibi 
lanetlenebilirdi de. 

Gelmesinden korktuktan halde: 
- Ah bizim eve uğrasa .. deyip baş 

larmı uzatanlar lda yok değildi. 
Gülçubuk, ayni köyde idi. Babası • 

nın ahbaplarından birinin evine misa -
fir olmuştu. Birkaç gün kalacaktı. Der 
simli kız Adnanm kaçmasından sonra 
çok düşünceli idi. Kimse ile konuşmu. 
yor, kalabalıktan uzaklaşmak istiyor • 
du. 

Seyit, bu küçük köyün hiç bir evini 
beğenmemiş olacak buraya, Gülçubu -
ğun misafiri bulunduğu Kekinin evine 
geliyordu. 

Keki sevinç içinde idi. Evi, kendisi 
takdis edilecekti. 

Seyit kapıdan girer girmez ellerini, 
ayaklarını öptüler. Onu en baş sedir~ 
oturttular. Hazırlık başladı. Yemek 
iç:r.ek, üste de verilecek hediyeler ha. 
zırlanmağa başlandı. Fakat Keki kö -
yün orta hallilerinden idi. Verebilecek 
hediye olsa olsa bir keçi, biraz peynir 
olabilirdi. 

Kureyşanlı Seyit geceyi o evde geçir 
di. öbürgün sabahleyin hediye yerine 
eline bir keçi tutuşturulunca bütün ge 
ce yüzlerine güldüğü adamlara sert 
ıert baktı. Sonra dışarda birşey arayor 
gibi bakındı. Yavaş yavaş ilerledi, bil 
yük bir taşı iki clile yerinden kımıl • 
ldatmağa başlamıştı, ki Kekinin evinde 
müthiş bir çığlık koptu. 

Bir kadın Se5i avaz avaz bağırıyor. 
du. Bu, Kekinin karısı idi. Gülçubuk 
kadını teskin etmeğe çalıştı. Muvaffak 
olamayınca taşı sürüklemekle uğraşan 
Seyid:n yanına koştu. Ayaklarına kapa 
narak yalvardı: 

- Affet .. Keki fakirdir. 

- İnsan bu kadar fakir olamaz .. Fa. 
kirlik tanımam ben. 

- Başka bir vakit daha gelirsen Ke-
ki çok hediye saklar .. 

- Bir daha gelmem. Bu köyü 1de .. 
- Seyit, yalvarıyoruz .. 
- Olmaz .. Çekil sen llarşımdan .. 

Sen kimsin? 
- Ben Danaburan köyündenim. 
Seyit kahkaha ile güldü: 
- Orada da bir evi lanetledim .. 
- Oradada mı?. Kimin evini?. 
- Seydo ağanın .. 
Şimdi çığlık sırası Gülçubuğa gel -

mişti. Ellerini saçlanna götürüp çek • 
meğe, ağlar gibi haykırmağa başla. 

dı. 

Seyit, vaziyetini hiç bozmadan yerin 
den oynattığı taşı yavaş yavaş yuvarlı 
yor, müthiş bir intikamı kolaylıkla a -
lan insanlara mahsus bir gülümseyişle 
Kekinin evine doğru yaklaşıyordu. 

- Lanetlemeyin bu evi.. 
- Çekil karşımdan .. 

Gülçubuk, Seyidin kollarından ya -
kaladı. Kuvvetle itmek istedi. Fakat 
istC'diği hediyeleri alamamaktan müte. 
vellit büyük bir hırsla göğsü kabar. 
makta idi. Gülçubuğu §iddetle itti ve 
yere yuvarladı. 

Gülçubuk, düşer düşmez kalktı. 

Yerden kaldırdığı bir taş parçasını bü. 
tün kuvvetile Seyidin kafasına fır _ 
Jattı. 

Seyit, bir öküz gibi böğürerek: 
- Alçaklar .. ıdiye bağırdı. 
Gülçubuk: . 
- Git buradan .. 

de ... 
Durma bu köy-

Diy~rdu. 

Seyit, tekrar kaya parçasını Kekinin 
evini lanetlemek için yuvarlamak ister 

ken alnından sıcak bir şeyin sızdığını 
hissetti. Elini götürdü. Ovdu. Yaralan 
m ştı. 

Şimdi Gülçubuk da yerinde titriyor. 
::lu. Yüzü sapsarı olmuştu . 

Seyide yaklaşmak istiyor, fakat adım 
atamıyordu. Yakın kulübelerden dışarı 
fırlayanlar meydan::la toplanmışlar • 
dı. 

Keki. Seyidi evine götürmek istedi. 
Fakat kanı gö Ukten fen:ıl;ış 

- Hepinizi lanetleyeceğim .. diye ba. 
ğırdı. 

Köylüler korku ile Seyide bakıyor -
tardı. Korku ile bakışıyorlardı ve kor 
ku ile nefes alıyorlardı. 

Dersimli, Seyide hediye vermek için 
komşusunu öldürmeği mubah sayar. 
dı. Esasen Seyit, kendisine verilen her 
hangi bir hediye için sahibinin bütün 
günahlarını affederdi. Fakat bir de la. 
netledi mi?. Artık o Dersimli, herke • 
sin menfuru clurdu. 

Şimdi: 

- Hepinizi lanetleyeceğim. diyor. 
du. 

Bunun önüne geçmek köylüler için 
imkansız gibi idi. 

Danaburandaki evi lanetlenen Gül -
çubuk, bu mukaddes Seyide karşı müt 
hiş bir kin duyuyordu. Ne olursa oL 
sun mani olacaktı. 

Köylülere döndü: 
- Bu adam, dedi Kureyşanlı değil. 

dir. Yülan söylüyor, bizi soymaya gel. 
miş. 

Alnından akan kanları yüzünde pıhtı 
laşan Seyit şaşırmıştı. 

- Şeyt2n, diye Gülçubuğun yüzün• 
doğru haykır::lı, fakat Gülçubuk sözr 
başlamıştı : 

- Yalan söylüyor, dedi. Ben onu 
tanırım. Seyit değildir. Bizi korkutu • 
yor. Bizi lanetleyerek hediye toplaya· 
cak. Kovalım onu bu köyden .. 

Dersimliler bakıştılar. Seyit lanetle. 
yeceğini söylüy:;'fdu. Gülçubuk onları 
kurtarıyordu. Hangisini dinle:rek la . 
zımdı? 

Dersimli kız, köylülerin tereddüdünü 
anlamış, olacak yaralı Seyitle yaklaş • 
tı: 

- Bu kadarla kurtulmak istiyorsan, 
hiç durmadan köyümüzden çık .. Yok. 
sa seni parçalarız burada. 

Seyit vaziyetini hiç bozmadan yavaş 
yava1 2erilC'Jdi. Sonra kövliit-r,. dön
dü: 

- M unzurun başı için ben Seyidim, 
Bu kadın §eytandır. Onu öldürmek 
lazımdır. 

- Baba Munzurun, Dujik babanın. 
Zel'in, Düzgünün gönlünü yapar .. Sizi 
lanetlemiyeceğim. Hepinizi affettim. 
Bütün günahları bu şeytan ka:lının 

kalbine aaçtım .. 
Seyit, böyle diyerek ellerile Gülçu -

buğun üzerine birşey serper gibi ha • 
reketler yaptı. 

- Kovun bu şeytanı köyünüzden .. 
Yoksa hepinizi lanetleyeceğim .. 

(Arkası var) 

te yalnız ben gittim. Size temin edebi· 
lirim ki, bu düğün hafızamda, yaşadığım 
bütUn milddetçe bir hatıra olarak kala. 
caktrr. 

Esasen biz Amerikalılar, kendimiz gö. 
rillmiyc değer bir sos yet eydik;· erkekle· 
rimiz daha az, ....• ÇünkU onlar sadece 
fraklarını giymişlerdi; fakat, biz kadın. 
lar gözahcı moda örnekleri temaşa· 

sına imkan hazırlamıştık. Bununla bera· 
ber, biz heplmiz Prensin akrabası ve 
dostlarının yanında hiçbir şey değildik; 
gölgede kalıyorduk. Prensin akrabası ve 
dostları, Unüormalarmı giymişler, ni. 
şanlarını takıp takıştırmışlardı; kar gibi 
beyaz Unüormalar, apal ceketler, dol. 
mantar, ... hatta bu arada mızraklar da. 
seçtim. Hepsi de yanları sıra kılıç şakır
datıyordu v~ parıl parıl hamailler, göv. 
delerini kuşatıyordu; gümüşten mah. 
muzları şıkır gıkırdr, apuletleri, krvılcnn 
)anıyor, yanıyordu. 

Güvey, harikulade bir üniformayı l&
bisti; Barbara, sahiden ihtişamlı gelin. 
Iik esvap giymiş olmasına rağmen, onun 
yanında adeta fakirane, sönük giyinmiş 
gibi geliyordu. 

Merasim başlayınca, rahipler, şaşaalı 

kıyafetleriyle ortaya çıktılar. Işıklar şim 
şekleniyor, mumlar pırıl pırıl uzuyor, Rus 
koroları teganni ediyordu. Derken sağ 
taraftan boylu boslu, gösterişli ve bol 
libas giymiş bir adam, elinde altından bir 
taçla ilerledi; ve sol taraftan da, belki. 
de ondan daha iri yarı ve gene bol ll· 

baslı bir adam, o da elinde altından bir 
taçla... Korolar tekrar teganni edı:ırken 

muhteşem ünüormah güvey ve dantP. 
'"'er pırlantalar lçcrisindP. kımıldanan 

tekrAr mihrabın etrafında 

Eflllnide kadın yüzünden 
bir cinayet 

19 yaşında bir genç sarhoş edildikten sonra 
beş kurşunla öldürüldü 

Eflani (Hususi) - Ağustosun doku. 
zuncu sah gUnU öğle üzeri Eflaninin Kı. 
ran köyünde çok feci bir cinayet işlen
miş, bu köyden Sefer Bey oğlu Abdullah 
isminde on dokuz yaşlarındaki bir genç 
kafasının muhtelif yerlerine beş el kur· 
şun ~ıkılmak suretile öldürülmü§tür. 
Feci vakaya ait bütün tafsilatı aşağıya 
yazıyorum: 

Maktul Abdullahın Sefer Bey oğlu E. 
min i!lminde bir amcazadesi vardır. Bu 
adam 1stanbulda kurabiyecilik ne meş-

Avrupa güzeli 
. k ? o.aca mı. 

Avrupa memleketleri birer birer 
güzellerini seçiyorlar ve Kopenhaga 
gönderiyorlar. Son defa olarak İsviç. 
re 1938 güzeli de seçildi. Bu, resmini 
gördüğünifz matmazel Marta Brun • 
dur. Kopenhagda yapılacak müsaba -
kada Avrupa güzeli ismini alacak kız 
seçilecektir. Ondn sonra Amerikanın 
da iştiraki ile ldünya güzeli müsaba -

/ kası yapılacak. 

Yazan: Ceın Ren 

guldilr. Epey bir zaman lstanbulda ça· 
Jıştıktan sonra yirmi beş gün evvel ev. 
lcnmek üzere köyüne gelen Emin Efla· 
ninin pazar glinünc tesadüf eden sekiz 
ağustos pazartesi günU bir bayiden dört 
şişe rakı alıyor ve Abdullah ile buluşu
yor. Akşam üzeri pazar dağıldıktan son 
ra maktul Abdullah ile katil Fakiler 
köyilne gidiyorlar; önce Kulaksız Meh. 
ınedin evinde Abdullahın ötedenberi ya· 
nında bulundurduğu (Samancı) namile 
maruf Hatice isminde bir fahişeyi oy· 
natryorlar ve içiyorlar. Gece sabaha ka. 
dar eğlenip yine sabaha karşı Fakiler 
köyilnU terkeden iki amca oğulları güneş 
doğarken kendi köylerine geliyorlar; 
Abdullah yatmak üzere evine gidiyor, 
Emin de Emirler köyilne gidip orada 
Ramazan isminde bir delikanlıyı buluyor 
ve buna birlikte Alaçat köytine gitme· 
!erini teklü ediyor. İküıi birden Alaçat 
köyüne gitmek üzere Emirlerden çıktık
tan sonra Emin yolda programı değişti. 
riyor. Ramazana elbisesini değiştirece· 
ğinden bahisle köye dönmek istediğini 

binaenaleyh Ramazanın kendisini Alaçat 
köyl.inde beklemesini söylüyorsa da Ra· 
mazan: 

- Madr?mkl öyledir, o halde ben de 
seninle beraber sizin köye gideyim. 1. 
şin bittikten sonra Alaçata ikimiz bera· 
ber gideriz. 

Diyor. B<'raberce Eminin köyU olan 
Kıran köyüne dönüyorlar. Emin misafi
rini evının yanıbaşmda bulunan 
köy odasına ycrlf'ştirdikten sonra Abdul. 
lahı da. oravıı.. l'Aı!'ırhvnı" hor ilall hl .. Uk... 
le tekrar rakı masasının başına otura· 
r:ık muhabbete başlıyorlar, Alaçat kö. 
.} üne gitmeyi geceye bırakıyorlar. Ak· 
şam üzerine doğru kafaları tamamiyle 
çekmiş bulunan üç arkadaş Alaçata git
miyo hazırlanıyorlarsa da bu sırada Ra. 
mazan: 

- Şimdi harman zamanı ben yalnızım 
köye dönmem laznn. 

Diyerek bunlardan ayrılmak isteyor. 
Diğerleri razı olmuyorlar, Hep birlikte 
gitmekte ısrar ediyorlar. Muhakkak su· 
rette köyüne dönmiye karar vermiş o
lan Ramazan bir kolayını bulup Eminin 
evini terkcdiyor; köyü olan Emirlere 

Tefrika ~o. 1 l 
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dönüp dolaştılar. Onların pcşisıra. elle. 
rinde altından taçlar bulunan adamlar 
yürüyor ve taçları gilveyle gelinin baş· 

ları Uzerinde tutuyorlardı. Sonra, evle. 

nen çüt gene mihrabın önünde durur. 
ken, erganun derin derin sarsıntılar ge. 
çirir ve korolar cıvıl cıvıl öterken, rahip 
dua ederken, taçları ellerinde tutanlar 
arıuında el hareketleri oldu, taçlar d • 

ftiştiı ildi \'0 nihayet evlenenlerin başla. 
rma konuldu. 

Her ikisi de, Prens de Prenses de, baş· 

larmda taçla birer harikaydılar; kilise. 
nin iç avlusunda bütün Ruslar ikisini de 
öptüler ve biz Amerikalılar da her ikisi
nin ellerini sıktık. Sonra otelde bir gala 
dine verildi, ki bu zıyafet, mübalagası:r. 
Holivuttaki emsa1inden farksızdı. Her 

dönüyor. Bu sırada Abdullah çok sarhog 
• 

bir vaziyettedir. Emili -- 'ullahm bu ha. 
lini görünce ayni zamanda rakının da 
bıtmiş olması hasebilc Abdullahı yıkılın· 
caya kadar sarhoş etmek istiyor ve ma· 
saya bal getiriyor. Dumanlı kafa ile ba. 
lı da adamakıllı yiyen Abdullahm artık 
kolay kolay uyanmıyacağını kestiren E. 

min yüzüne bir havlu örttilkten sonra 
tabancasını çekiyor ve Abdullahm ka· 
fasma boşaltarak onu öldürmeyi miltc. 
akip evin önUnde bulunan harmana gi. 
derck orada çalışmakta olan ayni köy· 
den KB.mil ve Şevki isimlerindeki adam. 
lara §Öyle diyor: 

- Ben Abdullahı öldürdüm. Muhtara 
haber verin; eve de çoluk çocuğu sok. 
mayın! .• 

Kamil ve Şevki Eminin bu sözleri il· 
zerine afallıyorlar; keyfiyeti muhtara 
haber vermek üzere gittikleri sırada E. 
min de ortadan kayboluyor. 

Hadiseye bu suretle muttali olan muh 
tar, kendisi eve gitmekle beraber der. 
hal keyfiyetten Eflani jandarma kara
kolunu gönderdiği blr adam vasrtasile 
haberdar ediyor. Bunun üzerine kara. 
kol komutam Mehmet onbaşı hemen el. 
nayetin işlendiği Kıran köyüne hareket 
ediyor ve Eminin evine girdiği zaman 
Abdullahı minder Uzerlnde sol tarafına 
yatmış bir vaziyette görüyor, vakayı hu· 
1§.sa ve tesbit ettikten sonra derhal ka. 
til hakkında takibata başlıyarak onun 
Çukurviran köyUnde eniştesi nezdine 
kaçtığını anlıyor ve katili orada yakalı. 

darma olan Mehmet onbaşıya · yerdiği 
llk üadede: 

- Evde oturuyordum. Abdullah geldi 
benden elli Ura haraç istedi Param yok 
dedimse de dinlemiyerek bıçağını çekip 
üzerime saldırdı, ben de canımı kurtar. 
mak için onu vurdum. 

Demiştir. Fakat bu gibi işlerde derin 
bilgi ve tecrübesi olan Mehmet onbaşı 
bu söze inanmıyor; derinleştirdiği tah. 
kikat sonunda cinayetin sebebini şu su• 
retle tesbitc muvaffak oluyor. 

Emin bundan bir muddet evvel Ala. 
çat köyünden Latif oğlu İbrahlmin kı. 

, Sonu Sa. 6 Sü. 5) 

şey eon derecede muntazam ve müdeb
debti ve benim memlcketlilerimden ço. 
ğu, böyle bir alemde yaşamış olmaktan 
son derecede mesrurdular. Hepimiz de 
hatıra olmak üzere hediyeler aldık; bun 
!arın üzerinde evlenen çiftin asalet ar. 
ması mahkiıktu. Ve hulasa, bunun tam 
manasile müstesna bir düğün olduğu 
mülahazamda haklı bulunduğumu kabul 
etmelisiniz! 

- Fevkalade! dedim, yalnız siz, bu 
düğünü anlatırken bir gey unuttunuz! 

- Sofrada ne gibi yemeklerin bulun· 
duğunu da mı anlatmalıyım? 

- Hayır, bunu değil! Yalnız siz bana, 
bu düğünUn Amerika milyonerleri sos. 
yetcsi hesabına neden tipik olduğunu 

söylemeği vaat etmiştiniz? 
- ÇünkU, birçok erkeğin başında bo. 

şanına skandallerlnin kasırgası vardı ve 
birçok kadın, evlendikleri erkeklere son· 
radan boşanmaya razı etmek için kül. 
liyetli para ödemek zaruretinde kalmış. 
lardı. Eğer bu şeyler hakkında bir kitap 
yazılmak istenilse, yalnız bu düğüne da· 
vet edilmiş olan misafirlerin '1-ıu kfıhll 

maceraları hakkında bir kitap, :ıu, .... -ı.. 

geniş ölçUde bir skandal kroniki teşkil 
ederdi. 

Sustum. İki hemŞireden büyUğU, doğ. 
ruldu ve çocuklarını bir nöbet yoklamak 
üzere içeri odaya gitti. 

Ben, dcmindenberi oturduğumuz Çin 
tarzında döşenmiş odada gezinerek, pen 
cereden dışarıyı gözledim; bu aralık ..... 
bu pencerenin demir parmaklıklı olma. 
dığmm farkına vardım ve buna ...... doğ· 
ı'Usu adeta şaştım' 

Mis D., bana ıtö) le dedi: 
( Arka11 var) 

c 
• 
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aanon mesel teri: 

ızmır panayırı 
Yazan: s. Gezgin 
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Venıçarııer 
ıstanbulda veaır. 
sarayını bastı 

1551 ydı 21 atmto- pi, 117 
aene enci buıOn. lıtanbulda Jıoıb8' 

Dilnkil pzeteler, bmir panayınnm 
•~imi '" bu pe1 iti. kendi eliyle 
baprmak için, Bqvekiliıı Korclonboyır 
na çıktıimı yuddar. 

Bu tilrlU aerper, memleket unayli
nl, yurt itçiliğini kıyıda JdSp!e kal
maktan kurtardığı, latidatlann Oltilnl 
örten meçhulün kapa' '"nm kaldırdılı 
kadar, deferleri de 111""' kantarlara 

On paralık buhranı, otuz paraya içeceğimiz 
suyu bize kırk paraya içir yor 

bir iayan koptu. 
Jatanbal4a, tllel'lnde darulacak} dedikodusu yapılan bu ıı de - ıen• ı 

meselelerin en mtıhlmlerlnden biri- belediyenin sıkı mtıdahaleıl 1a1e
ll de ıu ye buna benser alkollb ıo- ılnde - halledUmlı nuart1ıe bakıla
kller teokll eder. blllr. Bakılablllr dlyoraı; zira her 

gQn bazı kasapların Terilen kararla
ra riayet etmedikleri Ye narhtan on, 
on beı kuruı fazla1a kadar et aat
tıklannı du70yor, batı& gözlerimiz. 

sucular bardağını )'lrml paraya ıab
yorlar ve fllpheslz kl klr da edl7or
lar. Bu, ytızde ytız farkın ıebebl net 
Ya )'lrml paraya utanların aulan 
hlleU, yahut da ötekilerin fl1atı fa
hlı! Bunların hangisinde kabahat 
vana önlemell. 

Yüalerce yeniçeri bainPrak UdDcl 
vezir Mustafa Papam arayma kop. 
yordu. 

Mustafa Pap kola,ca 

vurur. 
Bunlar. birer imtihandır.. Sıra sıra 

disilen payYOalarda binlerce aha. aaJa
yıcı ıös uzun ann duracak, aıtttsra
c:ak. i:ı:C.'ayı-cek. 

Böyle bir imtihan meydamll& çıkalr 
lar, elbette kendilerini yokJaımtJar, 
nıhlanndald pyret ~enberelderinl bil· 
tün buile çahıtırm·~lardır. 

Pana)'ll' yaJnıs unatkirlar, •de tl· 
caret adamlan ara11nda kahmt otuycb 
bile, bu dikkat yine barcanacaktı. BB 
buld bmir panayırı. bucOn ıeJillıUsel 
bir atakadarlar ulıjmm eaeri delllr 
utıımda dnlet emelinin camertçe ~ 
candıp bir memleket bldlaesidir. 

Eliınde rnmt kaynaldarm "•yım,. 
lan olmadığı için rakam '8yllyemiye
celim: fakat ıörilnen köye kdavus il
tenmedifi gibi, bu itteki dnlet emeli· 
nl aezmek için de phlde lbum yoktur· 

Eskiler: 
- lıtanbul ~. bmir yapar: ama 

tlmir yan•. lıtanbul yapamul 
Derlt;rdi. Akdeniz lnc:lal olan bu sil· 

zd vatan parçaaı için, balkın verditl 
hlllır3mde genlı bir iktisadi ı8rllt P
Udlr, sanırım. 'O.dlmiln en neftıinl, in· 
clrin en ballmnı, ttıtilnOn en gU.zel ko
kuJuıunu, halmm en ..wnl yetiftlren 
bu topraklann, altın toz1111dan daha 
delerli oldutuna Jdm: 

- Eveti 
Demez? Bayle ,uadd..,.. senıbl 

yerin, bu tiirlU .. rpıer, .. uypn mer 
danını bulaat oJarJU'. Bu ftibarJa tz
mirde her yıl panayırm Jnırulutu hem 
fa7daJı, hem ıUzel bir ittir. 

.-...., Bqvekil eliyle yapılıp ise, 
.. -ddes~e~ devletçe verilen bü -,.., .... ..-1 ....... ~s.;~~ 

Eflanide 

Sayın Başvekilimiz Cel&I Bayar, 
bir mtıddet enel, lıa,atı ucullatma 
buaa1unda alınan tedbirleri izah •· 
derken tehrlmls için de ıunlan 11G1-

1111ordu: 
16ı.t&nbalc1a aeuJaınum• " hal

line çal"'1.,..,. meeelelerla bafmda 
ekJ"ek, et ve 811 lndan•J'OI'•" 

Bunlardan ekmek me1elesl, bentli 
ııtenJlen derece)'l bulmut delllcllr. 
Belediye bu tıte tızerlne dlşen kon. 
trol vazlfe1lnl yapıyor. Şlmcll orta
lıkta eıklll kadar çiy Ye hamur ek
mek bulmak o kadar kolay detti. 

Nokaan ekmek ıatanlar ara ııra. ya
kal&AJYOrea da bu glbl b&dlaeler 
mtınferlt vakalardan ibaret ve eaa
aen meydana çıkarılmaları da bu I~ 
te ııtı bir kontrol bulundutunu Is. 
bat ecllyor. 

Geçen sene tıtanbulda belediye 
tarafından bllytlk ekmek fabrakala
rı kuruıacaıı. 4lter fınn uhlplert
nln de blrleflrek bir firkat hallnde 
ye a7nl tekilde hareket edecekleri 
ıöylendl. Sonradan fınncılar ara
ıında lbUlaf çıktılı duyuldu ve bu 
b&41M kapandı gtttl. Bu tekllde btı
ytık mtl8188181er tarafından orgaıılze 
edilecek etmek meıeleıl, halkın bu 
en mlblm lhUyacını şimdikinden da. 
ha ucuz ve her halde daha temiz bir 
tekilde temine yarayacaktır. ihti
mal ki belediye de bu işten ya tah
slaatı olmadıtı için veyahut da ba~ 
ka eebepler yilzUnden şimdilik vaz
ge~tl. Gelecek sene veya daha tıe-

le gOrtı10ruz. ı 

BJJDlann içinde henb el konul • 
mayan ve dllerlerl kadar mtıhlm ol
duklarında hiç fllphe gOttırmeyenl de 
ıu ve diler alkolıtız içkiler meıeleıı. 
dlr. Senelerdir ytızlerce defa yazıldı 
çlslldl. Bir bardak ıuyun kırk para
J& aablmuının bir lhUklr oldulu 
.Oylendl. Bu huıuıta yapılan tetkik· 
ler netlceılnde bu miktar 80 paraya 
indirildi. Kırk paraya aatanlann ce. 
saya earptlacatı ıöylendl. Fakat bu 
on para meseleıl - tramvaylarda 
oldutu ıtbl - gUçlfl-kler doturdu, 
nedense piyasada on paralık buhranı 
başgneterdl ve suları rene kırk para. 
ya lçmele ba,ıadık. Halbuki, bazı 

Sonra. - 1uak olmasma rat
men - bllhaua seyyar ıucularda 

buzların su içine konarak aatıldılı 
da ıorWnyor. 

Bir lokantaya gideniniz. ılze lçl 
bir bardak ıu alan bir fişe geUrlr
ler ve mukablllnde beı lturuı alır

lar. Bqka bir 7erc!e bunun iki misli 
bllytlkltılllnde bir tloe için de ödedi· 
tini• para aJDlcllr. DtıttınCln bir ke
re, tıç bardak 111 içecek olıanıs U 
kuruı. Ah ... Dotruıu biraz luafl 

Diler metrubat da. terbetler, ıu
ruplar. limonatalar da pahalı dol
rusu. Sermayesi 60 parayı geçmeyen 
bir neıne nuıl ytısde iki ytıs k&rla 
aatılır ve buna nuıl mtllaade edlllrt 
Bu 11cak gtınlerc!e, aabahtan akfama 
kadar bardak bardak Tltne ,urubu, 
limonata, daha bilmem hangi terbet. 
lerl içmek soruııda kalan T&tandq. 
lan da biraz dtlftlnmek llzım. Sonra, 
bu gibi terleri ıatan dtıkklnlann & 

kı blr kontrole tabl oldutunu blll7or 
Ye görllyoruz. Bana ratmen arada 
bir - bllhuaa limonata içerken -
luanın genzi 7an17or, tuhaf ve ber
bat bir koku mldeılnJ bulandın7or. 
Bu her halde içindeki boyadan ola-
cak. Eter eerbet tltenln dibinde ka. 
lan kısımdanaa artık haliniz yaman
dır. 

Sarayı bqtanbqa Yaima edlldiktm 
aonra Her1ek Ahmet Papam ..,.,._ 
na pdlldL Benek daha kumu da'f'
raadı, upn yenlserilere: 

- Kotunu, a'f'UÇlarmm açmu •• 
Diye batırarak avuç a~ altm serp 

mele bqladı. 
Para c&ilnce biltlln 1un1an yatı • 

pn yeniçeriler hançerled11l 1m1Janaa 
10kuyodardı. Fakat bu da maakbt
tl. Diler Tulr 1&r&Jlanmn ,alma e. 
dilmellne mani otl!Mdr. 

Bu tayanm aebe'bl pçecek yeni 
padlphm intihabı iti idi. Padlph Be.. 
yuıdm otlu pbude Ahmet tehre 
yaklapycmlu. lkbıcl ftdr lluata"fa 
Pap, yeni padiphı karpJamak tlzere 
Uaküdara ıeçmiıti. Halbuki yeniçeri .. 
ler, tahtm Beyuıdm bllytl'k ollu Se. 
limin hakkı oldutunu lcldla ediyor,. 
larclr. 
Şemade tıtanbuldald bnpldıtı ha. 

ber ahr almu, ıeri &indi. Konya,a 
cMerek mubuara etti. 

Babam olluna bir eJsl c&ıderdL 
Serkqllkten YUCCÇmealnl tftalye ecL 
yor, tehri iade etmnlni emredi,... 
da. 

Ahmet, elçinin kuJa1darmr, bumu 
na kelmelde babuma cevap Termit o. 
luyordu. 

Beyazıt, her ıeye ratmen tüt& 
nrla yapmak iıtcdili ollunmı bu 11&. 
reketinl ne ıuretle takbih e4ecellal 
anlayamıyordu. Selim taraftarlan: 

- itte diyorlardı, babama bq1 
&elen bir tehnlde. Ona biz Nflım•A 
uaı1 padtph yapabiliriz? 

~Pl'!ellt!l~lll"f•NiBjulliiaıile i dftam-ettt .. ~ 
sin .,,..,.. lmMnlan ham._. oı
tlla. 

h 1 i k ,-KUR ........... (Jlattanfl49-lde) 

..... talip olmuttar· Fakat lbrablm km
m Bmlne ftl'lllek niyetlDcl• olmıdwls L Yaata : Bldney Horlar - 8 - Çeviren: Hikmet MQnlr ,,, .. ..... 
•= - Kmmm daba ]rocalık llllWll gel - Yok canım. O kadar ela haddi 
medl. Diyerek BmlJal ı.tmdlla •VDUI· &fDllf bir adam mı idi. Babaaı 1e
tır. JÇmtntn, Alaçatlı JbrabJmiD Jmmı rinde olq:ıakla beraber, benim kısı· 
lltedftbıl duyan ve fakat aettce bak. ma tartı da wrgun bir hail oldutu· 
Jmıda 8IUlı maıamat a1am1J1D maktU1 nu aeslyordam. Demek ki ••• 
Abdullah bundan y1ım1 sDn ene1 Ala. - BYet. Bter Slr MeUyu bucBD 
çat muhtan Omerln dUIDDUDd• aartıOI ıal ollayclı, twnm ondan dalma u• 
o1daP llalde stya: sak tutmanın tam1e ederdlpa. 

- Emine km yerecek ıdemm bfl8IDI - 'fa. .. e• haJf.e fli'Ddl e tehU)e 
patlatnım- ortadan kalkmıt bulunuyor. Kızım 

Demlt ve bu 611 1Pten JDmbı de tb- Meri Slr lle'tlJUDUD Oltlmlllil. lfltln, 
rahimden ret cevabı aımema Abcl1111L ce, hiç tuphe1ls kl mllteeulr oldu; 
hm iN tehdidi v81fle oldulu sanm De o. hayrete dOtttl. Fakat bu 4aypıu, 
DU &dtlrmlye karar vererek ,aılP Ud8C8 fnsmı! bir allkadan ibaretti. 

19kltde claayetlnl lelellllltlr· tıte, o tadar. 
ikinci bir mayete a1ıe de ntD B- OeDO anut b11 •ra4a ellnl usa. 

mlnle maktul Ahdullahm araJarllUD açıL tarak muaamdaıı slll çaldı Bran· 

•ısmı 1ebep Abdn"ıhm asım mtıdclet.. dele hitaben: 
teaberi )'UUllda bulmuhardaiu (SllDID• - Bent affecllDlı, eledi. J'akat cll-
lı) Battcentn, SIDlla tarafmdaD ,AbduL ter mllfterllerlmJe de sGl'Ufmele 

labtu ••lren+eıeıhr. v ... ,mı katD mecb111'11JL 
ba cihetlere lala ,......,.- tıhJdb.ta - sıbftU. m1tetta •• Lütn bir p. 
el ım,a 11afnabo1s ..,...hı•-11bıe ce ... mi• w knfmla Hraber ak. 
dairi llelalpet Olille..,. alylıılll f81dld• pm ıemell ~ ltUU4a b.ıu
clndlll Mini .....,..,... Talt....,. de. mas ...,... llWer Gramton. 
ftlB ec111mektedir • .,...., ..... lıatll• - ..... .....,..,... .. , 
alt enak ,...... .......- alır eea - aıem ,..,ıe oamm •• S•TOJ' ote-
,..... .. ı•IDe atf11ded19oekf'!ı düe Sllt• .,.eellnls •er•aast 
==========::::;==I a--. J*lm lcfıa 41• m11Tafık ab 

Zahire Borsası ., . 
Ç!- ,amltlek 

• sert 
,,, luııJca 

Kutyeml çuvalll 
KUfyemi d6kme 
Susam 
Y.. )'tkaamıf 
Z. Na ,.mek.Uk 

-··· 111 6 ti 
1 1 ıo 
61' 611 
6 ıa --
'325 1 1 
ti S5 

" 28 
36 20 ··-

Bld• 
8 'Toa 

..-aır ba•ettmlll muhakkak la-
b11l ........ taterhD· 

- Çok aastblllll. Bir iti dil IOlle 

ra oJia oııau aıf 
- BaJ1a•1· K&tlplertnlsclen biri 

'bana telefon etaln .• 
- Al&. •• 
Brandel a7al& kalktı. Ellnl usat. 

tı· 
- Sisini• tanrttıtıma hakikaten 

memnun oldum MJıter Oraneton, dl· 
7orc!u tnpllab tekrar bulutu1'11s. 

- Çok metsuHım. Fakat her hal
llllel• oalrtaeatım Amerika 

adar eder Gelip alslnle 

Geldlllm saman Jalnıs bu slbl t•1- Stefan Brandel tam dlf&rl oıkı70r· 
ler konaflllaklıtım sise belki pek clu ki, klUp içeri girerek: 
parlak selmes. Fakat ne rapayım. - lllı Brandel llsl sormek l8tqor 

Ben ciddi tabiatlı bir adamım. ef endlm T dedi. 
- Size l&)'lk oldutunuı mlıaflrper Banu larbıe Stefan Brandel 11-

verllll göstermek tçln elimden se- lerek: 
leni :rapa ..... Kmm da beraber- - Ha, decll. Knım Mert gelmlf •• 
.Allaha -aJ!ladıJc... Tuhaf .. , delil mi • .Aclıllı .Oylt17or

dum. Kartımıu çıktı. Fakat timdi 
hatırladım. Beni almak tlsere bura-
7a utra1acaktı. Balb ölle 7emell· 
nJ Blts'de TIT9C&tts. Korkanm als 
reıemealnJı .•• 

Orauton bqmı 1all17arak: 

·- . ... .... ••rllk • •• • 
laıbk .,. .. • 
YaU* IOO llOI • 

Tart ............. BlrUll .. .,. 
olaa lnlrut dlfllOr ...... blrllll• •• 
m1,.. ,... ..... Qde ,... ....... ..... 
-medlllr. 

~lloae b'4ım btJdlnD -.ltap 
111"'1 Dcntlal. abone PM'MllUD ,.... 
..,. ... ıu ... ,.,. ...... leredlll .... 
tendi llerlne ılll'. 

nrlrl11•nt• ,,_ ,,.,. ... tat• 
ICVRUN'o .... ....... 

AdNI deltttlnne eer.u 11 lnmlıll• 
- lla&leHf, decll. Baab fena hal

de metPlllm. Daha ı:rtat. BaYoyda ------------.Jf\'.I 
bir aktam 19mell T11ellm. 

- Pekli&, pekli& ... tstedlllnlı za- ı--~~~~~·-••İıılllıİlll 
man tetrlf edlnlı. 

Geno awkat bundan aonra t&tt- T A K V 1 M 
bine dGndl. 21 Aituatoı • n Ataato. 

-1118 Brandell lçertre alınız, Stlm Pazar PazartNI 
BOD, dedi. 

Fakat kltlp bu emrt Japmak llze- .-~-S_n_cı_•.:,Y_·_O~;.;D;;n;...:1:,:1~-
re dıtan çıkmadan kapı açıldı ve Cem.ab r 1857 
geno kıs içeri daldı. Rumi Tem.tS58 

.. Daldı" tabiri, onun bu hareketi H 
için tam yerindedir. Zira lıllı Bran. tZlr ıtlntl 
del lçert7e tam ctıretıe ılrmlıtl. Fa- OOo dop1u 
kat gQzeıuttnden kaybetmeyen bir Ollo bahta 
ctıret! 8Hbab namaa 

Mis Mert Brandel lçert slrdlkten öile 
sonra takdime ltızum kalmadı. Dof. ık ndl 
ruca Granstona hitap edip: Alı am 

" 
" - Demet. dedi. Biz l'lllp Grans- Y•tm • 

• 
' 108 

&Hı .... ... •• 
1117 

•• 
1910 

ton unuz öyle mit Sizi cGrtır sör- mak 
mez tanıyor insan. Bu hafta Prat\er l~~-----------•~I mecmuasındaki resminiz pek dlkka- ------------;;;;;;;;;~• 
te çarpıyordu. Hele beıı o reame ba. 
ka baka blr hal oldum. 

Genç krım 8ı8ılert ita T&dlpe 4G
kllltlnee baban 
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Kahraman Türk 
ordusu Edirnede 

GalJri askeri mıntaka 
Dün kuvvetlerimiz tarafından 

işgal ,edildi 

Ed"rne büyük bir bay-
• • içinde ram sev ncı 

Edirne, 20 (Hususi muhabirimiz. 
den, telefonla) - Kahraman ordumuz 
bugün tam sekizde Edimeye girdi 

Motörlü kıtalarunızm uzun yıllardan 
sonra Edimeye girişi halkın bugüııe 

kadar eşine pek ;µ rastlanmış olan 
candan tezahüratına sebebiyet ver
miş, ufuklaroa derin akisler yapan 
uğultu çelik, motör, nal ve alkış ses. 
lerine candan kopan heyecanlı hrçkı • 
riklar karış.mıştır. 

Sabahın alaca karanlıklarında kah • 
raman ordumuzun giriş noktası olan 
'.Ayşekadın semti ile civanndaki tepc:
lere, evlerin balkon ve pencerelı-..rine 

yerleşmiş olan müştak ve mi.neh<ıssir 
bütün bir halk dakikadan dakikaya 
kesafetini arttıran büyük ve muhteşem 
bir kalabalık halinde İstanbul yolunun 
Abacılarbaşmın, üçşerefeli önü ile hU
kQmet konağı caddesinin Sarayiçine 
kadar uzanan sağlı sollu iki tarafını 

tutmuş, her köşebaşına halkın, parti. 
nirı, ticaret ve sanayi erbabının, hu • 
susi ve resınl müesseselerin coşkun 

saygılarına ve gönülden şükranlarına 

tercüman olan çiçeklerle, şimşirlerle 

vt bayraklarla süslenmiş taklar kurul
muştu. 

Trakya umumi müfettişi general 
Kazım Dirik, yanlarında kahraman Of'. 

aumuzun değerli komutanı, Ku:dce • 
be, Edime saylavları, müşavirleri, 

Edirne valisi ile vilayet erkanı, parti 
ve belediye başkanlan mevcut bulun
tluğu halde, Ayşekadına vamuşlar ve 
orada silah arkadaşlarını karşılamağa 
gelen garp hudut tuğbayı ile jandarma 
kıtalan, polis bölükleri tarafından se. 
limlanmışlardır. 

Kahraman kıtalarımızm sınıf sırasi
le Edirneye girişi, gerçekten engin te. 
zahürata vesile olmuş, adım başında 
yükselen .'Yaşa .. va.rol .. Yaşasın A
tatürk ordusu!., sesleri fasılasız bir 
sağanak tufanı halinde iki saat sür -
müştür. 

GEÇITRESMt 
Hükllmet konağı caddesindeki tri -

bünde yer alan sayın büyüklerini 
ve tüm komutanlannı saygı ile ıelam 
layan kahraman, kıtalanmrzın şe. 

.relli bayraklarıiıı padak süngüleri 
arasında dalgalandırarak sert adımla
rı ve keskin bakışlarile ısarayiçi istika. 
metine doğrn yürüyüşü anlatılamaz 

heyecanlann yeniden şahlanmasına se 
bep olmuş, piyadelerimizi müteakip 
sırasile geçen süva.rilerimiz, mızrak 
1ı alaylarımız, bindirilmiş kıtalarımız, 

tanklarımız.. yediden yetmişe kadar 
bütün bir balkın gözyaşları arasın. 

da yükselen candan alkışlanm topla. 
ıruştır. 

Kahraman omuzlan, balkonlarldan, 
pencerelerden, sağdan ve soldan çi • 
çeklerle, konfetilerle, selam ve saygı 
şeritlerile bezene bezene yürüyen 
şerefli kıtalanmızldan sonra sıra ile 
şehre giren karıılayıcı otomobilleri i. 
le arabaları muhtelif teşekküllerimi. 
zin bir çok büyük çelenkleri, 
Trakyanın virnyctin her yanından 
gelen karşılama heyetlerini saatlerce 
taşımıştır. 

Edirneliler, uzun yıllardanberi kah
raman bakıtlanna, sert adımlanna ve 
yüksek alınlarının mukaddes terlerine 
müştak ve mütehassir bulunduk. 
lan büyük cümhuriyet ordusuna ka • 
vuşmanın emsalsiz sevinci içinde 
biribirlerini tebrik ederek şehir 

sokaklarında mahşeri bir kalabalık 
halinde şen, mesut ve bahtiyar dolaşr. 
yorlar, şehir fidanlığında başlarında 

sevimli umumi müfettişleri olduğu 
halde bayram yapıyorlar. 

Kahraman kumandanlarla ordu er • 
k!nı şerefine öğle ve ak§am ziyafet. 
teri verilıni§, gece büyük bir fener a. 
layx yapılmıştır. 

Halk, kahraman atalarına ve onun 
vefalı arkadaşlarına kartı ıduyduklan 

' ebedi şükran ve bağlılık duygularlle 
en mutlu bayramlanndan birini da. 
hay~o~ 

UMUM MOFETrlŞIN 

BEYANATI 
Trakya umum müfettişi general 

Kazım Dirik, Edirnenin dünkü bay • 
raıru münasebetile bulunduğu bir 
beyanatta şöyle demiştir: 

••- Fevkalade bir heyecan ve neşe 
içindeyiz. Şanlı ordunun at nallarının 
şakırtısını ve kıtaların motör seslerini 
zevk ve ferah içinde duyuyoruz. Bu 
manzarayı seyreden halk, refahın ve 
barışın zevkini de tatmakta ve duy. 
maktadır. Harmanlarını bırakarak 

akınlar halinde şehre gelen köylülerin 
ve şehirlinin bu uğultusu, Büyük 
Şefe hayranlığımızın yeni bir ifadesi-
dir.,. 

• * ııı 

YUNAN ASKERLERİ 

Atina, ZO (A.A.) - Lozan muahe
desinin askeri kuyudatını ilga eden 
Selanik anlaşması mucibince, Elen 
kıta!arı, vaktile gayriaskeri olan E. 
ros • Meriç mmtakasına girmiş ve bii
yük heyecanla kar§ılanm.ıştır. 

Aleksandrupoluis (eıoki Deldeağaç) 

kolordu merkezi ittihaz olunmuş-

tur. 

Menderes bafakhğın
daki su 

Bir barajla panıuk tar
lalarına akıtılacak 

Çivrll, (Hususi) - Buraya bağlı 
Işıklı ile Homa nahiyeleri arasında 

70 bin dekar genişliğinde korkunç 
bir sazlık ve bataklık vardır. Bu ba

taklık Menderes nehrinden hasıl ol
muştur. Hükumet, umumt sıhhati 

tehdit ve muhitte dehşetlf sıtma has-

ceği söylenmektedir. Tetkikatı mü
teakıp burada bir "Baraj'' inşa olu
nacak, böyle 70 bin dekar arazi ü
zerinde oturmuş olan yüz binlerce 
ton miktarındaki su, Denizlinin E
geye bakan sırtlarına doğru pamuk 
tarlalarına akıttlacaktır. 

MENDERESTE YENİ BİR KÖPRti 
talığı yapan bu Afetin, zararlı va- Çivrll, (Husus!) _ Kaymakam B. 
ziyetten çrkarılarak, hatta. faydalı Nurettln Akkoyunlunun himmetiyle 
bir hale getirilmesi için teşebbüsler
de bulunmuş ve Aydından su işleri 

mühendislerinden milrekkep bir he-

geçen sone Menderes nehri üzerinde 
Çavdir isimli bilyUk bir köprü yapıl~ 
mış, bunun için halkın yardımlyle 

-Vakıflar-M-üdürü ~ 

izmirde 
Başvekil 

( U st yanı 1 incide) 

el ticaret politikasmda lehte denilebile. 
cek farklar va.rdır. Her sene daha iyiye, 
daha güzele doğru gitmek: Cüınhurlyet 
rejim.inin gayesi zaten budur. 'ı)aima i· 
yiye, daixna iyiye. 

S yılda Evkaf neler 
yapacak? 

!zmlr, (Hususi) - Evkaf umum 
mUdUrü B. Fahri Kiper, ,.HA.yet ev
kaf j§leri.ni tetkik, bu arada !zmir 
fuarındaki ~a.kıflar pavyonunu gör
mek uzere şehrimize gelmiştir. Va.
k.ıflar umum müdürlüğünün yeni yıl 
çalışma programı ve yapılacak işler 
etrafında umum müdür gazetecilere 
şu beyaı.ı.atta. bulunmuştur: 

- Vakıf işleri hazırlanan prog. 
ramla yürüyor. Abidelertmizin ta
mir ve inşası program, üç senelik o
larak hazırlanmıştır. Bu program 
muntazaman takip edilmektedir. 1.iç 
yıl içinde memleketimizdeki en mtt
hlm vakıf abidatrmız tamir ve ihya 
edilecektir. BugUn tamir görmekte 
olan eserler, !stanbnlda SUleymanl
ye, Edirnede Sultansellm camileri· 
dir. Evvelce tamir edlllrken, hatala
ra düşülen ve berbat edilen eserler 
tekrar ıslaha çalişılmaktadır. Kılıç 
Ali, Fethiye, Meslhpaşa, Mahmut
paşa, Fethiye, Teşvikiye camileri 
tamir edilenler arasındadır. Diğer 
vila.yetlerde de bircok camiler tamir 
edilmektedir. Evkafın en mühim iş
lerinden ikisi de lsta.nbulda 140 bin 
Ura aarfile inşa edilecek Valdehanr 
ve Ankara.da yaptırılacak mağazalar 
borsa binası ve apartımanlardır. An
karadakl inşaata bu yıl, hatta. çok 
yakın bir zamanda başlanacaktır. 

SU Ş1RKET1N1N ALDIGI 
FAZLA PARA 

tzmır, (Hususi) - Halkapınar su 
şirketinin halktan fazla olarak tah
sil ettiği paraların derhal gerl veril
mesi Nafıa VekUetlnden alAkadar
lara bUdlrllmlş, bu hususta şirkete 
de tebliğat yapılmıştır. 

Su şirketi, bir kAnunusanl 938 de 
tarife komisyonunun 12 kuruş ola
rak tesblt ve Nafıa. VekAletlnin de 
tasdik ettiği tarifeyi dinlememiş ve 
son zamana kadar eski tarife 1ize
rinden,..,.ta.hsi1Ata devam Ue.J>u arada 
Vekft.lete muhtel zamaôlaraa MU
racaatıarda bulunmuştur. Son ola
rak geHm blr emirde, vek!Uetin 
böyle müracaatları nazarı dikkate a
lamıyacağı, şirketin paraları geri 
vermesi lüzumu bUdlrllmiştir. Sekiz 
aydan beri halktan alınan fazla para, 
mühim blr yekuna baliğ olmaktadır. 

SÖKE MERİNOS MINTAKASI 
YAPILACAK 

lzmlr, (Hususi) - VUa.yet dahi
linde Merinos koyunu yetlştlrllmesi 
için bir müddettenberi devam eden 
tetkikat neticelenmiştir. Merinoscu. 
luğa en müsait olarak Kuşadası • 
Söke mıntakası görUlmU.ştllr. Bura
da Hllmlbey çiftliğinden istifade e
dilecek, tohumlama ve üretme içln 
Karacabey barasından 5 koç getlrtl
ıecekttr. Söke, zamanla Merinos 
mıntakası olacaktır. 

tl'ZtiM VE tNC!R PİYASASI 

"lzmlr mm takası Egenin ilr tısadi ha. 
yatında en büyük varlıklardan biridir. 
İhracat maddelerinin birçoi;u burada. 
yetişmekte ve buradan ilıraç edilmekte. 
<lir. 

"Toplantımızdan mak.sa.t sizlerin ve 
i.hr&..,.,t işleri hakkındaki dileklerinizi 
dinlemek. öğrenmek ve lbımgelen ted· 
birleri almakt:Ir. Bu seneyi refahlı bir 
sene olarak hazırlamak emeli ile neler 
yapılmalıdır? Fikirlerinizi madde tasrlhi 
ile, birer birer anlatmanızı rica ederim. 

"Burada görll3tüğümüz mevzu akade. 
mik değildir. Arzularınızm, kabili icra L 
eeler, derhal yapılacağına emin olabilir
siniz. 

"Ben iş Uzerinde sizinle görüşmekten 
bUyük bir zevk duyuyorum. ÇUnkU he. 
pinizi tanıyorum. 

"Her devletle ticaret işlerine büyük 
ehemmiyet veriyoruz. Ehemmiyet ver. 
cllğimiz maddelerden biri de Cenubi A· 
merika ticaretini bize açmaktır. 

Cenubt Amerikanın bize açılmasını 

memleketin ekonomik hayatı için yeni 
bir inkişaf olarak anyonız.,, 

Bundan sonra tüccarlarmıızdan bazı. 
lan söz almışlar, Amerikan tüccarları. 
nm bu sene Ege ınmtakasmdan mahmı
Iat çektiğini, alacaklarını hükilmetin ted. 

biribirlerile aldıklarIDJ, üzüm, incir, pamuk 
ve diğer mahsullerimizin kA.milen satıl. 

dığını söylemişler, hükfunete olan şük
ranlarını tekrar etmişlerdir. 

Toplantıda bulunan lktısat Vekili pa. 
zartesi günü Uzüm ihracatçıları ile ya
pacağı toplantıda bilhassa ihracat mal. 
la.rmı:n istandartlaştıİılması üzerinde gö-
rii§ecektir. 

Afyonda 
yeni tayinler 

Afyon, (Husust) - Mülkiye ve ad
nye mm.ı.ı uı ııın zırın3rmıa. ıson yapının 
nakUler münasebetiyle burada. da 
bazı değişiklikler olmuştur. 

Mektupçu B. Aziz Üçok Muş mek
tupçuluğ'una, sıhhiye müdiirU Rem
zi Başkam Mardin sıhhiye müdürllt
ğüne, Emirdağ kaymakamı Hasan 
Pabuççuoğlu HakkAri mektupculu
funa, hususi hesaplar müdürü Harun 
Ergin Amasya müdürlüğüne, dahill
ye vekA.letl kefalet sandığı muhase
becisi Rauf Afyon muhasebe! husu

siye müdürlüğüne, mliddetumumt mu 
avini Gallp Parlas Viranşehir müd
deiumumiliğine, ağır ceza basından 
CelU Elmalı ceza h!kimllğine, vl
l!yet jandarma bölük K. yüzbaşı 

Fahri Eşme kazası kumandanlığına, 
Eşme yüzbaşısı Hulftsi Afyona nakil 
ve tayin edilmişlerdir. 

'Edirneye giren 
askerimiz 

(Ust tarafı 1 incide) 

ettlklmJz veçhilc beynelmilel bir kon. 
ferans kumlmadan, devJctler ııra

smda gtlrttlttlltt notalar teati edilme
den Edirneye Türk askerinin girmiş 
olması, harpsiz ve sil4hsız elde edi· 
len bu siyast zaferin ktyınetlnl hafif
letemez. 

Mühim olan cihet şudur ki Tilrk 
askeri Edirneye girerek Yunan hu
duduna bakınca karşısında kendisi-

ne bir karde!J eli uzatan Yunanlıla
n buluyor; ve onlarm da kendi hu· 
dutları dahillndeki ga~ri askeri mm.-

takanın kalkmış olınıa.smdan dolayı 
bayram yaptıklarım görmekle ger
çekten bahtiyarlık duyuyor. BuJgar 
hudutlarına gelince, orada da artık 
Türk ve Yunan askerlerine karşı diş 
bileyen bir Bnlgar ordusu değil, bi-
11\.kls Türk ve Bulgarlar Ue dostça 
eJ uzatmağa haZll'lanmış blr Bulgar 
ordusu bulunuyor. Onun için Edlr
neye Türk askerinin girmesi bn gtt. 
zel günleri bize gösteren, böyle sf. 
lılhsız zaferler kazandırarak mem· 
leketi maddeten ve manen yükselten 
Atatü.rkün Balkan Birliği ideali yo
lunda 7ent bir muvaffakıyet merha
lesi teşkil edJyoı•. 

Trakya hududumuzda. gayri aske
ri mmtaka Lozan sulhunun milleti· 
mize temin ettiği hudutsuz istfkUilln 
bir köşesini karartan küçük bir gö}ke 
idi. Atatürk güneşinin yüksek varlı· 
ğmdan ilham alan cumhuriyet hükQ. 
metinin basiretli siyasetiyle nihayet 
bn gölge de orta.dan kalkmış bulunu
yor. Millet ve memleket bundan do· 
layı sevinmekte get"Çekten hakbdır. 

ASDI US 

Bu sabahki 
yangın 

Bu sabah saat 3,5 sıralarmda Tophane. 
de bir yangın çıkmış, birkaç ev yanm~ 

Yangın Tophanede Htllleciler cadde. 
sindeki ara sokakta 21, 23 ve 24 numara.. 
lı evlerden çıkmış, ve bunlar tamamen 
yanmıştır. Yangının sabaha karşı olması 
civar halk.mı yataklarından dehşetle kal 
dırmış, ve halk sokaklara dökülmll3tllr. 

Yanan evler ah§ap ve ikisi iki katli. 
diğeri de Uç katlıdır. Ateşin neden çık
tığı anlaşılamamış, içlerinde oturanlar 
sorgu altma almmıştardır. 

Hemen yetişen itfaiye gayretli bir §e. 
kilde, gazetemizi makineye verdiğimiz 

ana. kadar bütün şiddetiyle devam eden 
ve etrafa krvılcnnlar saçan yangını ııön. 
dUrmiye çaJI§ryordu. 

KlUJ~UNA 

AblYlne CO>ll lYlnuz 
ve ednnınn~ 

bmir, (Hususi) - Borsada yapı
lan bir toplantıda, nznm ve incir pl
yasalannın acılma tarlhlerl tesbit 
olunmuş ve mahsultın durumu tet
kikedilmigtlr. 

Bay Şakir Kesebir 

Oğrenlldiğine göre muhtelif mın
takalardaki sergllerden şimdiye ka
dar kaldırılan ve lzmire getirilen U
zllm miktarı ancak 200 çuvaldır. Blr 
kaç gün içinde bunun beş bin çuvalı 
bulacağı tahmin edllmektedlr. Beş 
bin çuval toplanınca piyasanın acıl
masmda da bir mahzur görülmemek· 
tedir. Toplantıda üzüm piyasasının 

2 5 ağustosta acrlması kar!ırlaştırıl
mıştır. o gün satıcı ve alıcıların iş
tirakile, valinin riyasetinde borsada 
toplantı yapılacak ve her yıl olduğu 
gibi piyasa merasimle acılacaktır. 

incir vaziyeti de, piyasanm birkaç 
güne kadar açılmasına müsait görül
müştür. tnclr mıntakaeından 25 a
ğustosta husust trenle 7 bin çuval 
incir getirilecek ve 2 6 ağustosta in
cir piyasası da ayni .merasimle açı-

Iacaktır. 

inşa edilmektedir. 
llçebay köprüyü sık sık teftiş et

mekte ve işin bir an evvel ve kış bas
madan bitmesine gayret eylemekte-

lzmlrde lk tısadi tetkikler yapıyor 
• ;;;t-i7 

lklısat Vekili, 1lendisinJ 

İzmir, (Hususi) - iktisat vekili 
B. Şakir Kesebir ve iç ticaret umum 
müdürü şehrim.izde bulunmaktadır. 

Vekil, burada bilhassa istandartlaştır. 
ma işleri ile ihracat vaziyeti üzerinde 
tetkiklerde bulunmaktadır. 

Bay Şakir Kesebir, ticaret odasın -
ıda ve Türkofiste, tacirlerin i§tirakile 
apılan toplantılarda bulunarak hubu. 

kar#ılouanlar nr<mnda .. 

rı dinlemiştir. -
İktısat vekili, şehrimizde yaş Uzlim 

ihracı meselesini de ehemmiyetle tet
kik etmiştir. Uzüm kurumunun yaş 
üzüm ihracında ambalaj usullerini 
tetkik eden B. Şakir Kesebir, işletme 
hanlarını da gezmi§ ve izahat alnu§ • 
tır. 

Vekil, 23 ağustosa kadar şehrimiz. 



Yüzme şampiyonaSı başladı 
1 - tıdaremizin Pqabahçe fabrikası tamiratı mütemadiyeai itlerinde kulla • 

aılmak Uzere prtnameıli mucibince 200 çuval çimento, 7 5 metre mikabı kum, 
50 metre mlktbı çakıl 'ft 5000 kilo kireç açık eksiltme unlile satın alınacaktır. 

ll - Heyeti umumiye.ınin muhammen bedeli 514 lira muvakkat teminatı 
38.55 liradır. 

Dünkü yarışların sonund? Begko~lular 80 
anla birinci vazıgete geçtıler 

llI - Ebiltm.e «S.9 .. 938 tarihine rastlayan alı gilntl aaat 10 da Kabataf
ta levazım ve mUbayut tubesindekl alım komisyonunda yapılacaktır. 

puv d"I k Yar1şlara bugün de devam e ı ece 
IV - Şartnameler parma olarak her gün sözil geçen tubeden alınabilir. 
V - lste'klilerin eksiltme için tayin edilen gün ve aaatta % 7,5 güvenme 

paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri illn olunur. 
'(5654>: 

1938 aeneal iatanbul ytı.ıme pm • 
piyoauına dün Moda yi1zme havuzla

rında batlandı. 
Liaanslanru vaktinde çıkartmıt ol • 

madıklarından dolayı, ıeçmelerde Ga • 
latasarayın aynlan 18 atletine kartı 
Beykoz ıampiyonaya 32 mUsabı'kla İt· 
tlrak etti, altıncıya kadar puvan alma 
ıı da Beykoz için bir avantaj teşkil e· 

diyordu. 
Dünkü müsabakalar büyükler ve 

·· '"kl rin küçükler arasında yapıldı. Buyu .. e .. k 
müsabakalanna (G. S.) Beykoz: k~çu 
lerin1rine de G. S., Beykoz, Bcşıktaş 
klüpleri girdiler. . . 

Yalnız Beşiktaşlılar bazı alctlerının 
klüplerinden istifa edip yeni teıekkü~ 
edecek olan Şeref klübüne girme~erı 
dolayısile bütün müsabakalara gıre.. 
mediler. 

BDyDkler 
100 M. serbest: d .. 
Bu yanıa biri Galatasaraydan, or • 

k ·· e bet atlet dti Beykozdan olına uz:er . . 
girdi. Yukarıda da yazdığımız gıbi, 

· T '' ki e re Galatasaray bu mesafenın ur Y • 
kortmeni olan yüzilcüsil Orhanın 1i ." 

da gelmedı-sans seçır.eler 111rasın . 
.. bakaya ışğinden dolayı o zaman musa 

. ak d. ~· d .umpiyonaya da tır etme ıgın en s-

90kamadı. Neticede: 
1 - Mahmut (G. S.) 1•3•2 

Z - Vedat (Beykoz) 1,6,2 

3 _ Ali (Beykoz) 1,10,8 
4 - tskender (Beykoz) 

5 _Fuat (Beykoz) 
Galatasaraylı Orhan müsabaka ha • 

rici yilzetek 1,6 ıderece yaptı..~~ 
.. t . or ki Orhan yalnız yüz ği1 gos erıy la 

halde nizami vaziyette yapı n yantm 

ik. . . d daha iyı· bir derece yap • 
ıncısın en 

mıştır. 

200 M. KURBAGALAMA 
Bu müsabakaya tsmail, Saffan, 

Mekin (B) Semih (G. S.) girdiler. 

Sonunda: 
1 - İsmail (Beykoz) 3,lfi,l 

2 - Saffan (Beykoz) 3•21•2 

3 - Mekin (Beykoz) 3•26 

4 _ Semih (G. S.) oldular. 

400 M. SERBEST . l ve 
Bu yanıa da ikisi Galatasaray ~-

k .. bet ınuaa-üç ü Beykozlu olma uzere 

bık ittirak etti. M'" 
Yanı güzel ve zevkli oldu. u • 

aabaka neticesinde, sanki geçen hafta 
Moda yarıflarında kendisini ıeçen kar 

de!f Mahmuttan o ~n ac~ı 
çıkarmak ister gibi, Halil hemen e.. 
men kırk metre farkla Mahmudu geçe. 

rek ve 5,41 ile birinci, Ati 
Mahmut (G. S.) 5,53 ikinci, .. 

(Beykoz) 6,25,3 üçüncü, Bülent dar. 
düncü tskender beşinci oldular. 

' 
4x200 BAYRAK 
Galatasaraylılar yine bu yarışa da 

bazı sebepler dolayrsile rayrf bir u.. 
lamla çıktılar. 

tlk 200 metreyi Beykozun tecrübeli 
yüzücüail Saf fana kartı Galatasaray • 
dan genç atlet Vedat yüzdü ve gayet 
tabii olarak geriıde kaldı. tkinci 200 
metreyi Beykozlu Vedat ile Galataea
ra ylı Orhan çekiıtiler. Orhan mı:~~: 
yi kapamağa muvaffak oldu. Oçuncu 
Beykozdan Bülent, Galatasaraydan 
Şamil yarııtılar. Son 200 metre yapı: 
Jırken Beykozlular rakiplerini tam elh 

metre açmıpardt. . 
Galatasaraydan Halil bu mesafeyı 

·ndirmeg~ e muvaffak ol. 20 metreye ı 

d d Yarıı:ıı kazanamadı. Ve ne-
uysa a " ·1 Bil 

ticede Beykozun Vedat, tsmaı . 
·· kkep takııır.ı lent, Saffandan mure · 

10,35,1 derece yaparak Galatasara~m 
Şamil, Orhan, Halil ve Vedattan müte. 

ıekkil takımını geçtiler. 

M~~=:~~ S.) 1,15,4 1 ~ki!~~:: me:!=~ 
2 _ K. Kemal (G. S.) 1,17,1 ve son yüz metresi de serbest olarak 

3 - Serldai (Beykoz) 1,19 yapıbr. 

4 _ Şecaattin (G. S.) oldular. Yanı gilzel ve zevkli oldu. Mllaaba. 

100 M. SIRT USTU: 
ka ı10nunda: 

Beykoz (Serkisi, Musa, Kemal) 
4,25 ile birinci, Galatasaray (Khmi, 

1 ta'krm yeni rakı klifeısi 

1 " lyl " .. 
1 ,, 

" 
,. 

25 Cl. lik 3 renkli 

25 " 3 ... • 
50 H J tC 

50X70 eb'admda 
50X70 

. 50X70 
• 

I - Şartnamesi mucibince yapt:mlacatı: yukarda yazılı S takma pılılç kBte 
açık eksiltmeye konmuıtur. 

II - Muhammen bedeli beher takımI 210 lira heeabile 630 lira ve muvak. 
Bu müsabakaya, Beykoz, Galataaa. 

ray ve Betiktat atletleri girdi. Ya.nt 

sonunda: 
Eftal, Mehmet) 4,29 ile ikinci, Begik- kat teminatr 47.25 liradır. 

1 _ Kemal (Beykoz) 1,33 

2 _ P. Kemal (G. S.) 1,40 
3 _ Necati (Betiktaf) 1,41,4 

4 - Aıdnan (Btıiktat) 

5 - Gültekin (G. S.) 

6 _ Zeki (Beykoz) oldular. 

400 M. SERBEST : 
Bu yarışa da üç klübün dört müsa.. 

bıkı girdi. Yanı nihayetinde Beyko~
lu Küçük lbrahim (6,12,04) ile blnn 

ci, 
2 _ N. Kemal (G. S.) 6,54,1 

3 _ t. Kemal (G. S.) 7,7 

4 _ Allettin (BeıiJrtq) oldular. 

3:d00 TURK BAYRAK : 
Bu mUsabakaya üç klübiln takımı 

tat (Necati, Hikmet, Seldat) 4,37,8 III - Eksiltme 5-IX.938 tarihine raıtlayan pazartesi gllnil aaat 13 de Ka. 
ile üçüncü oldular. bataşta Levamn ve Mubayaat Şubesinde ki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

Diln1dl y&nJlann neticcıeinde, bü. iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 9ubelden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gil.n ve saatte % 7 ,5 güvenme yükler arasmda Beykozlular rakiple • 

paruile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. (5653) 
rinl 27 puvan geçerek 80 puvanla bi. ·-------------------------------
rinci, Galatasaraylılar da 53 puvanla •••••••••••••••••••••••••••••• 
ikinci oldular. 

Bu netice bize bu sene Beykozun 
büyükler arasındaki yüzmelerde Tilr. 
kiye gampiyonu olacağını göstermek. 
tedir. 

Kilçilkler arasında yapılan yarqlar • 
da Galatasaray 63 puvanla gilniln bi • 
rincisi, Beykoz 58 puvanla ikinci ve 
Befiktat da 21 puvanla üçüncü olmuf. 
lardır. 

T. K. D. 

T. c. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Ttlrk Lirası 

Şube Te ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi b&n.kia muameleleri 

1 

I 

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

Y~N i T~SUMAT 
iLMüf.IABERLERiMiZ 

' -

DAl-IA YUKSG:k. 
rAiZ, DAl-IA EYi 

ŞARTLA~ T[MiN rom 

UOLANTSI;: QANK-UNi NY. 

Paıa biriktirenlere2S,B00Jira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasmda Kumbaralı Te ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 60 lirası bulunanlara eenede 4 defa çekilecek kur'a ile &f&ltdak 
pll~a göre ikramiye dalıtllacaktır: 

" Adet ı.ooo Llrabk 
4 .. 600 " 
4 .. 250 .. 

40 ,. 100 .. 
100 •• 
120 •• 
160 .. 

60 
40 
20 

.. 
•• 

4.000 Ltra 
2.000 " 
1.000 •• 
4.000 •• 
6.000 .. 
4.800 •• 
3.200 .. 

.Ot.KKAT: Besaplarmdaki paralar bir sene itinde M lfracl&n af&. 
ğl dUşmJ7en1ere ikramiye çıktığı takdirde % :o fazlasl7le verlle
cektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylUI, ı BlrtncfkA.nun, ı Mart Te ı Ha
ziran tarihlerinde çekilecektir. 
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8-KURUN 21 ACUSTOS 1938 

Kız ve 
Erkek 

Beyoğlu - TUnelbaşı • Y nlyol 

ALMAN LiSESi ve Ticaret 
Okulu 

Yeaı bir teazııat daba 
Tam devreli Lise, Ticaret mektebi 

Almanca öğretmek için ihzari sınıflar 
Derslere 16 eylül cuma günU başlanacaktır. Kayıt muamelesi 9 

<•yllllden itibaren her gün saat 8 den 12 ye kadar: NUfus tezkeresi 
veya ikamet tezkeresi: Ma.haııt hükQmet doktorluğunca tasdikli sıh
lıat raporu, clçek aşısı kAğıdı ve tifo kAğıdı; altı fotoğraf ve mektep 
tasdiknamesi veya. diplomasiyle yapılır. Fazla marnmat için 49486 
ya telefon edilmesi. Kayıtlar 15 eylUI perşembe günü saat 12 ye ka
dar devam edecektir. 

-
AVCOLARA a 

D 

-

1 lstanbulVakıflarDirektörlüğü ilanları 

1 Eylül 938 tarihinden itibaren 
938-939 av nıevsinıi için 

saçma ve kurşununun 
av Semti ve mahallesi Cadde veya soka ğı No. su 

8-12 
12 

Muhammen 
aylığı 

Lira Kr. 
6 00 
1 00 

Cinsi 
Ev 

dilkkan 
Bekirpaşa 

Cerrahpaşa Hobyar Tulumba 
Çarşıda Kahvehane 
Davutpaşa Kasab Davutpaşa iskelesi 

kilosunun fiatı 
tlyas 

Sultanahmet Cankurtaran 36 
cami arsası 

müfrez 
arsa 

10 00 
1 00 

Müddeti icar : 

4 u • iRil .. Teslimi tarihinden 939 senesi May:s sonuna kadar. 

1 1 Kantarc11arda 75-I 

• 
Sarı Demir 

camii heıa.. 41 50 - - - - _ ... 
..... -- - - - lan 

Müddeti icar : ' 
Bu fiyat üzerinden muayyen iskon~o ile bayilere verilecek saçma ve kurşunların 
depolardan mahallerine kadar nakliye masrafları da idarece temin edileceğinden 
bayiler, memleketin her tarafında av saçma ve kurşununun 

Teslimi tarihinden 940 senesi Mayıs sonuna 'kadar. 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkanlmrş. 
tır. İstekliler 23 Ağustos 938 salı günü saat on beşe kadar Çenberlitaşta İstan.. 

Bir kiloluk 
Kutusunu 

.4 ve yarım 
kiloluk 

kutusunu 
'20 }{uruşa sa-

bul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf akarlar kalemine gelmeleri. (5372) 

tacaklardır Osmanh, Ziraat ve Türkiye iş 
Bankalarından : 

Fazla fiyat istenilmesi halinde inhisar 
memurlarına haber verilmesi gerektir. 

1 Eylül 1938 tarihinden itibaren tasarruf hesaplarına tatbik edilmek
te olan falz hadlerinin aşağıdaki şekilde tadil edildiğini sayın müşterilere 

bildiririz. 

939 .. 940 ao mevsiminde sert saçma satılması mukarrer olduğundan bu cins saçma 
kullanmak istiyen avcdarın ve avcı birliklerinin dileklerini ve takriben ne miktar 
sarf edeceklerini birer posta kartı ile " inhisarlar Umum Müdürlüğü Barut Şubesi,, 
adresine bildirmeleri rica olunur. 

TASARRUF TEVDİATI 

İbrazında küçük carı hesaplar 
(Kumbaralı ve kumbaras1z) 

6 3 ay vadell veya preavill 

- Bir sene vadeli veya preavlli 

6000 
r 
, Liraya kadar 

2 1 / 2 

3 
3 1 / 2 
4 1/ 2 

6000 
Liradan fazla 

2 

2 1/2 
3 
4 ~~~~~~~~"~~~~~~!!!!~~=~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,,~ 6 ay vadeli veya preavili 
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1 
BOGAZtç t LİSELERİ D1RE KTÖRLüGUNDE X : veya preavili 5 -
Orta~ll~kra~lannın~n ınndWilln~meınna~annal~llil ~filğHınnaıuınbüill~emesma~ ~,•••••••• .... -• .. ••••••••••••••~~ 

larına 4 eylUlde başlanacaktır. AIAkadarların mektebe müracaatla programları öğrenmeleri.. Slit lUlistah silleri • Sütçüler Cemi' etinden: 

.................................................. .__a ... 1m11~J 

EGE TlYATROSU I" 
Nuri Gene ve arka-
daşları 22 pazartesi 
~ünü akşamı Beyler
heyi iskele th·atro
sunda: (Cellat Kara 
Mustafa), Sabriye Tok 

Fi LM 

Gönül Dedikoduları 

Dilediğim Gibi Ya§anm 

Nizamnamemize bir fıkra ilavesine dair idare heyetince arzolu
nacak teklif hakkında bir karar verilmek üzere umumt heyetimizin 
~4 - ~ _ 938 çarşamba günti saat 14 de Belediye civarrndakt esnaf ce
miyet~eri birleşik merkezinde topla narağmı bildirir ve mukayyet 
l.\zasınm iştirakini rica ederiz. 

ses konseri... 

İstanbul 5 inci İcra Memurluğundan: 
istanbul, Bursa, lzmir, Adana Ziraat 

Mekteplerine talebe alınacak 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup satıl

masına karar verilen 105 ağaç incir mah

sulü 22 - 8 - 938 tarihine müsadif pazar. 
tesi günü saat 15 de açık artırma suretiyle 

Etyemezde Havuzlu bahçede toptan satı

lacaktır. Almak isteyenlerin mezkur gün 
Ye saatle hazır bulunmaları ildn olunur. 

(26512) 

TAN\SA REVÜSÜ 

80 artist, 40 balet .•• Ağustos 22 den 28 e 
kadar her akşam bahçemizdedir. J\ta5afarı
nızı işgnl ediniz .. 

11 Eylfilde açılacak olan bu mekteplerden birine girmek istiyen orta 
mektep mezunlarının vilayet veya mektep müdürlüklerine acele müracaat
ları ilan olunur. (3151) (5514) 

30 ŞEYTA.XIN KUKLALARI 

tesell1 yoluna sapmak istedi: 
- Belki Hardimenin öltimünden evvel bulun. 

duğu yerdedirler, diyordu. Belki de kendilerine 
hiç bir şey olmamıştır. 

Müfettiş Bad bu sözleri söylüyordu ama, ken
disi asla inanmıyordu. Ayni suretle Sir David de 
inanmayordu. Nitekim Sir David başını iki yana 
sallıyarak: 

- Keşki hakikat söylediğiniz gibi olsaydı, de· 
dl. Fakat korkarım ki öyle değil ... Korkuyorum ki 
IJenlm oğlumla beraber diğer iki kişi de öldürül
müştür. 

Sir David sükunetle, fakat büyük bir zahmet
le konuşuyordu. 

Derken, kütüphanedeki diğer adam; bir daha 
söze karışarak: 

- lşln daima karanlık tarafmı düşünme Da
vld amca! dedl. Belki de müfettişin ileriye sürdüğü 
tahmin doğrudur. Yani, sağdırlar. 

Sir David bir daha müfettiş Dada dönerek: 
- Siz bu esrarengiz mesele hakkında ne düşti

nüyorsunuz, diye sordu. Bunun membaı nerede? 
Kim ne yapıyor? 

Şişman müfettiş: 

- Şu dakikada. h iç bir fi k rim yok, diye cevap 
\'e rdi. Hatt! düşünmeğe blle başlamadım. Çiinkil 

::-_ J\. UR UNun kitap ş~klinde ı·oman tefriksaı -

ŞEYTA!\~S KmU,AlıARI 

dair enikonu malumat sahibi olmam lhımdır. 
Başmemur araya girerek: 
- Siz de bizim kadar biliyorsunuz, dedi. 
Müfettiş Bad: 

31 

- Hayır, işte burada yanılıyorsunuz, cevabrnt 
verdi. Mazur görünüz ama, hakikat budur. Ben 
sizin kadar bilmeyorum. Mesela. kaybolanların ak
rabalarını, ailevi münasebetlerini ve onlar hakkın
da hiç bir şey bilmiyorum. Ancak bunları öğren
dikten sonradrr ki, nazariyelerlmi kurmağa başla

yabillrm. 
Sir David, bu şişman ve uykulu gözlti müfet

tişten pek çok şeyler ummayormuş gibi bir ta
vırla: 

- Pekn.IA, dedi. Nazariyelerlnizi ne vakit kur
mağa başlıyacaksınız? 

Müfettiş Bad canlanarak: 
- Zannettiğinizden daha çabuk bir zaman i

çinde Sir David, dedi. Ben, muhite karşı pek has
sasımdır. Evet, pek hassasım. (Bu arada bir de
fa daha esniyerek) Ancak, müsaade ederseniz, bir 
iki sual soracağım. 

- Sorun, ne isterseniz sorunuz. Size yardımı 
olabileceği ni tahmin ettiğim her cevabı vermeğe 

hazırım. Fakat bu vadide size bilyük bir yardı· 

mım olamıyacağmdan korkuyorum. Yeğ"a.ne endi-
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1 OPERA TOR 

Dr. H. Ziya Konuralp 
Tıp Fakültesi ikinci Cerrahi 

Kliniği Doçenti 

İstik.ifil Caddesi Elhamra Apar. 
tıınarn No. 15ı19 Telefon: 35-99 

, ................... ... 
l'erzi 

Vavuz Sezen 
Paris Kadın, Erkek Terzillk 

Akademilerinden diplomalr. 
Beyoğlu-Parmakkapı 113 Gay

ret apartımanı ı. 


