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Vedi Japon harp ge
misini hasara u{lrattı 

'.Japonoaron Naıntav adaso taaır

Dost ve müttefik milletin değerH Başvekili 
radyo ile bir mesajda bulundu ~ 

ruza muvaffak olamada "Eski medeniyete layık bir Yu
nanistan yaratmak için her saha 
da lüzumlu tedbirler alacağız_, 

Honkong 4 (A.A.) - Ja~~nya .. en 
iyi fırkalarını Yangtsc vadısıne gon
dermi!';tir. Tahmin edildiğine göre, bu 
~ephe~e beheri 26 bin kişiden m~re.k· 
kep 22 Japon fırkası tah!'jit cdilmıştır. 
Rus hudutları üzerindeki az mevcutlu 
garnizonlar müstesna olmak üzere Çin 
cephesine gönderilmek için elde pek 
az fırka kalmıştır. Hangşov ile Şang. 
hay arasında Çinlilerle Japonlar ara
sında şiddetli muharebeler devam et
mektedir. 

Tokyo 4 (A.A.) - Dom~i ajansı 
bildiriyor: 

Bahriye nezareti namına söz söyle. 
mcge salah1ycttar olan Kontramirııl 
Noda Japon tayyarelerinin dün sab~~ 
Hanköv ci"varındn elli Çiıı tayyarcsını 
takip ederek bunlardan 32 tanesi~i 
düşürdüklerini \'e yerde duran 7 Çın 
tay\'arcsinl de tahrip ettiklerini biL 
din1ncktcdir. Jnpon tayy:ırclcrinden 
2 si üslerine dönmemişlerdir. 

Kanton 1 (/ı. ./\.) - Jnpon bal~riye· 
sinın . 'anto,·adasına karşı yaptıgı son 
ta.arruz aldnı kalmıştır. Japonlardan 
bınden far.):ı bı:ıhrıyc sitah rnda7.I öl. 

müştür. 

Hong-k.ong 4 (A.A.) - ncsmcn biL 
dirildiğine göre, iki JapoA harp ge-

misilc b~ş ktiçiik Japon kruvazörü 
çarşımıbı s:ıbııhı Hankov ch·arında 

R~dyo gazetesi 
Jtadyo :nısıtıısınm haber işlerinde 

kullnnılın:ı ı yn,·aş yn\'lı.ş gazctcclll· 
ğln yeni bil• ihti as şubesini ın_~ytla
na ~ctlriyor. Ynzı gnzctcclligı ya· 
nmda bir de 1·n<lyo gnzctcriliği hn~· 

ltı.yor. 
:\sı·ımız ~ür'at nsrı. Jül Ycrn'in 

.son sistem nakliye ,·nsıtnlnl'ı ile an· 
cak seksen günde yaıulabileceğlnt 
düşUndliAU deniulenı sc)·nhati tay. 
nırc ile seksen snnte indfrlldiğl ~u 
~Tra.da insanlar bazı hil<liscleri H(;· 
rcnmek için alell•de gazctclerlıı ba· 
sıhp dağıt:ılmasmı bekleyemiyor. 
Hldisedcn sonra nihayet iki, Uç saat 
bile beklemek istemiyor. Hi<liseler 
daha olurken tıpl..-ı bAdlselerin ecre· 
yan ettiği yerde imJş gibi olup bite· 
nj bütün tafslJAtiyle nnlamağı arzu 
ediyor. lnsanlnrın bu arzusunu 

Asnrus 
( Soııu: Sn. r. Sıi. 4) 

-- - -
Yarınki ilavemiz: 

Hü~ lik Pı·ansız Jıikfı)"l'l'İSİ Han· 
rl Bordo'nun "Hu otclo bir ka:ıa 
lılznn !" isimli reni ,·c güzel bir 
hikAyesiylo hoğa dö,·üşçiisünün 
intikamı, yeni filmler. iklim ,.c 
hn,·anııı Yücucln faydaları etra· 
rın<la bir ~ağlık tetkiki, karika
tür \ c <liğcr hlrc;ok ynzıJnrln ln
tlı:nr ctllyor ... - -
1 fi ı nri yır n1ada ıv11sı 
C. 11. P. Genel Sekreterliğinden. 

Cümhuriyetin ı 5 inci yı!dönü · 
mü hatırası olarak, bir tarafında Bü. 
rük önderimiz A tatür:<ün kabart. 
ma bir resimleri ile Altıok, diğer ta. 
rafında cümhuriyetin 15 inci yılını 
tcsbit eden yazı bulunm:ık üzere 
partimizce bir madalya yaptırıla. 
c:aktır. Sanatkarlarımızın. açtığımız 
bu müsabakaya iştirakleri ve haz:ır • 
layacaklan numuneleri ağustosun 

· • Genel onuna kadar C. H. Partısı 
Sekreterliğine göndermeleri rica olu. 

nur. -

Çi11 as7:cr1cri mcı•ziclc 

bir ÇiD bomb,u dıman fil?su tarafın. 
dan ciddi hasara u~rntılm1şlardır. Ja. 
ponlnr, 1'\iukiang cephesine takviye 
ku,·vclucri göndermekte dcvı:ım edi
yorlar. Halen dört jlarp gcmisilc as. 
kcr dolu 47 Mll\'na rıehirdrn yukarı 

çıkmaktadırlar. 

RUS • JAPON İHTİLAFI 

"1 

Atina 4 (A.A,) - BütUn Yunanis
tan, bugün, Elen milleti için bir sa. 
adet devresi açmı 4 ağustos 936 tarı. 
hinin ikinci yıldönümünü büyük bir 
şevk \'C heyecan içinde kutlamakta
dır. 

Bayrama, sabah erken, halkın ıunu 
mi heyecan içinde, her şehir ve köyde 
başlanmıştır. Saat 10.da memlekette. 
ki bülün kiliseler' çanlarını çalmaya 
başlamış ve bütün kiliselerde ruhani 
ayinler yapılmıştır. 

Bayram bilhııssa Atinada çok par. 
lak olmuştur. Saat ll de başlarında 
matbuat ve turizm müsteşarı Nikolu
dis olduğu halde Alina büyük halk 
komitesi Bn§vekil Mctaksası ziyaret 
cfmiş ve kendini tebrik ederek bütün 
ınillC'lin s:mdetini bildirmiştir. 

Biitün dükkanlar, camekanlarını, 

4 ağustos başarılarını gösteren temsi. 
Tokyo 4 (A.l\..) - Saat 22,30 da li resimlerle süslemişlerdir. 

Şatsnoping ve Çang - Kufenge karşı Bayram, iki sene içinde hükfımetin 
yapılan taarruz gece yarısı bitmiştir. vücuda getirdiği milli eseri halkın 
Bu hücum ile ayni zamanda So\lyet kalbten tasvibinin beliğ bir ifadesi ha. 

(Somı Sa. 6 Sü. 4) lindc tecelli etmiatu-. 

Küçük sınai müesseselerin vergi meseleleri 
'7 ,,_,SWWWL - 2-2 - - --- - S-

Def ter tutmak gerine maktu 
vergi esası konugur 

Ankara, 4 (Telcfonl.a). ~ Muamele l 
vergisinin bazı maddeıennı yanlış an. 
lıyara'k harekete geçen küçük sanat 
erbabının makinelerini sökmek sureti. 
Je iptidai el tezgahlarına dönmeleri 
hadisesi üzerine maliye vekaletinde 
salahiyet sahibi bir zatla göriiştüm. 

Bana sunları söyledi: 
_ Ye~i çıkan kanunun ikinci mad. 

desine göre muharrik kuvveti beş bey 
giri geçmiyen ve bu defa vergi ile mü-
kellef tutulan sınai mUesseselerinin 
vergisini maktuiyete bağlamak için 
Maliye Vekaletine sal~hiyet verilmiş. 
tir. Maliye Vekaleti muhtelif sınai 
mUesseseleri maktu vergiye bağla -

mak için süratle tetkikat yapacaktır. 
Maktuiyet esasları tesbit ve mUes. 

sesclcrin senelik vergileri tayin olu • 
nunca kendilerinin artık defter tutma. 
sına ve m:ıliye ınemurlarma hesap ver. 
mesinc mahal kalmıyacak ve bu suret. 
le kiiçük müesseselerin bugün şildiyet
lcrini davet eden vaziyet de ortadan 
kalkmış olacaktır. 

KUçük sanat müesseselerini enıdişe. 
ye dUşüren nokta onların vergi ile 
mükellef tutulmaları değil, defter tut. 
mıya mecbur addedilmelcridir. Defter 
tutmak mecburiyetinden maktu vergi 
sayesinde azade kalınca, şikayetleri de 
ta bia tile kesilmiş olacaktır. 

Ckne,.Jı1 Mcfaksasın abide aeft~ini 
imzalaı·kcı• alınmıı bir -r68mi 

! 

Bütün eyaletlerden milli elbiseleri 
ile gelen grupların danslarını seyret
mek ve §nrkılar1nı dinlemek üzere öğ. 
leden sonra stndyomda yapılacak tö. 
reni görmeye, halk daha ~ok erkenden 
akın cbni§tir. 
GENERAL METAKSASIN MESAJI 

Atina 4 (A.A.) - Atina ajansı bil
diriyor: 

Tarihi 4 ağustos rejimin kuruluşu. 
nun ikinci yıldönümü münasebetile 
Başvekil Mctaksas, Elen milletine hi. 
tabcn radyo ile neşredilen mcsaj~da 
ezcümle demiştir ki: 
Halkın saıni Sevinci ve heyecanının 

son noktasını bulduzu an anın, Yuna
nistan için biri sulh enternasyonal un. 
suru olarak diğeri dahili nizam urum. 
ru olarak birer muvaffakiyet · te..~kil 
eden iki mühim harlise, ba§arılar bi
lançosuna ilave olunmuş bulunmakta. 
dır. 

Birinci muvaffakiyet, Balkan ant.an 
tının takviyesini tcyid eden Balkan 
antantı - Bulgaristan anlafitnasJdJr. 

(8ontı .._ 8,"" 6) 

Mısır ordusu .. Umumi Müfettişi 
Elmasri . Paşa · şehrimize geldi 
"Aramızda, · a.nlaşmaıarın teyi
dine lüzum göstermeyen derin 
ve sağlam dostluk ba~Oaro 

Ankaraya giden 

Ve·killerimiz 
Hariciye vekili Rüştü Aras, Nafia 

Vekili Ali Çetinkaya, Hariciye V.ekS.. 

Jeti umumi katibi Numan Menemenci 
oğlu dün akşamki trenle Ankaraya git. 
mitlerdir. 

Başvekil Celal Bayar kendilerin:: 

Haydarpaşaya kadar refakat etmiş, 

Şayanıdikkat bir istatistik rıhtımda ellerini sıkarak aynlmışur. 

f 1 h 
Evvelki gün şehrimizden aynlan 

Tu•• rkı•ye az a seyya ge• Dahiliye Vek{li Şükrü Kaya ile Mil. 
li Müdafaa Vekili Kazım Özalp te dün 

Ien~e~leketlerarasında_sa-~-h-An-ka_r~_a_n_rm_~_~_
1

r_. _____ ~-~-~-!~-~-~m_· s~~~~-~~; 
seyyah mıktan bu sene yüzde 

yüz nisbetinde fazla 
J!. 

ij>iiffluin peşinden : 

Köşekapmaca oyunu 
Uzak Şarktan gelen ha lıcrlerc göre nus • Japon hudut hAdl· 

tielcrl ya,·aş ;rava.ş bir mahalli lıtırp manzarasını almak üzeredir. Bu· 
radald arazi ihtIUlflarınm menşei tahlil edilince şu neticeye varılır: 
l\lançuri ile Siblryanın bu tnrııflanndakt hudutlar muayyen bey· 
nclmHel usuller dairesinde çl zllnılş değildir. İki tnrRt buralara 
alt hudut haritalarını kendi işlerine geldiği şekilde çfznıfşlerdlr. 
lföyle oldn~"ll için de gerek Ruslar, gerek Japonlar zaman zaman 
iste<llklcrl bir yeri i.,gal cdlyol'lnr. Kemli hnritaları içinde o ycrlcı·lıı 
kcmUleriııo nit olduğunu gören übUı· tıırnr ise bu i!;'galc karşı gc· 
11,rorlar. Ilu suretle hudut hl\ dl clerJnc tehlikeli blı· köşe kapmaca 
nınm·.al'ası \'ermiş oluyorlar. 

Acaba bu köşe kapmııca hurckctlcrl hir güıı >.ahiden bh· har)' 
!)eklini alacak mı? nn cihet artık lluslıır ile Jııponlardnn birinin 
harp yapmak niyetine bağlıdır. Eğer iki taraftan biri gerçekten 
bir harp tıkarmak fikrinde ise her ,·akit sebep hazırdır. Aksi tak· 
c11rde beynelmilel hayatta hoyccım arayanları hh• mUdd('t oyala· 
dıktım sonra gene bir anln';'ma formüHl lmlnn111'. 
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No.20 \'azan: Niyazi Ahmet 
- Kansını mı kaçmrız? Bu ne de

mek? .. 
- Sen istemezsen .. Bir gece dağda 

gezdirirsin sonra bırakırsın. Bu ona en 
büyük cezadır. Hem sen Türk olduğun 
için en büyük intikam almış olurum. 

- Cebrailin kamı var mı?. 
- iki kansı var. Biri on altı yaşın. 

da geçen sene aldı. Onun için hapse 
girmişti. Dört kişi öldürdü o karıaı i. 
çin. 

- Onu mu kaçıracağız Gülçubuk .. 
- Evet ya .. O yenidir. Onu Cebrail 

çok sever .• 
Adnan hayret içindeydi, bir türlü 

akıl erdiremiyordu. Gillçubuğun sözle. 
rinden birgeyler 6ezinliyordu ama, ak
lı almıyordu. Çünkü Gülçubuğu sevi. 
yoıidu. Bu sevgisini izhar da etmişti. 

§imdi sevgilisi ona kan teklif ediyor
du. 

- Giilçubuk dedi, ben yapamam o. 
nu .• Ben ecnden başkasıru sevmem .. 

Dersimli kız dudak büktü: 
- Haydi sen de mendebur .. Demek • istiyordu. 
Bu A'dnana ağır geldi: 
- :Amma, dedi sen istersen yapa • 

nm. 
- Ben istiyorum. Yapacağız. 
- Peki öyle ise kabul ediyorum. 
- Ben şimdi Cebraili Perteğe gön. 

Ciereceğim. O gittikten sonra biz de 
evine gideriz. 

- Gülçubuk, onu gönderiyorsun, 
ben de bir mektup yazıp adamlara ve. 
reyim. Doktor daha çabuk iyi eder. 

- Olur, yaz .. 

:Aldnan mektubun kimse tarafından 
kontrol edilmesine imkin olmadığım 
bildiği için istediğini yazabilirdi. Na. 
sılsa cebinde kalan kalın bir hatıra def
terinin kağıtlarına ince yazılarla uzun 
bir mektup yazdı. Başına gelen. 
leri anlattıktan sonra §Öyle diyordu: 

" İ§te böyle doktorcuğum. Şimdi 
Gülçubukla Cebrailin karısını avhya
cağız. Yani benim için dağa kaldıra
cağız. Tabii kız kaçırmakta -hele böyle 
Dersim gibi bir yerde· maharetim yok. 
Kendisi kaçıracak. Ben de yardım ede
ceğim. Kızın kızı nasıl kaçırdığını da 
Dersimde görmüş olacağım. Cebrailin 
karısı harikulade güzelmiş. Fakat, doğ 
rusunu istersen buna Gülçubuğun kor· 
kusundan razi oldum. Kzın hiç sağı so 
Iu yok. Dediğini öfüm bahasına da olsa 
yapmak istiyor. Bir dediği de bir dedi
ğine uymuyor. Gelirken köyde ya§ıya. 
cağım diyordu. Şimdi bilerin içinde 
intikam peşinde koşuyor. Bu hırs onda 
çok kuvvetli. Her Dersimli kadar ve 
hatti onlardan fazla. Bir sebebi olsa 
gerek. 

Doktorcuğum.. 

tediklerin olmıyacak. Onun da sırası 
var! .. 

Adnan da vaziyetini unutarak sinir
lendi: 

- Ben, dedi. Kadın aklı ile iş yap
mam. Evvela benim istediklerim olur, 
sonra senin. Ben çocuk değilim. Elin· 
den gelen ne ise yap. Hiç bir yere git
miyorum. Karşımdan çekil, git ... 

Genç delikanlı, mUthiş bir asabiyete 
kapılmış, sesinin bütUn kuvveti ile ba
ğırıyordu. 

Glilçubuk yumuşadı. 
Bakışlarını tatlılaştırdı. 

- Adnan bey, dedi. Ben sana fena 
bir şey mi 6Öy1Uyorum? Sana güzel bir 
kız kaçıracağım. Onunla dağda geze
ceksin, sonra bırakacaksın. 

- Ben başkasını istemiyordum, Gül 
çubuk. Seninle buraya kadar gelme
min sebebi böyle işler yapmak için de 
ğildi. Pertekde yalan söledin. 1 

- Yalan söylemedim, Adnan bey. 
Yine köye gideriz. Beraber otururu~. 
Ama benim işlerim bitsin. 

- Nedir bu işler, ne yapmak istiyor
sun? .. 

- Sonra öğrenirsin. Ne için inti· 
kam almak istediğimi sonra öğrenir
ein ?r .. 

- Peki, Cebrail geldikten 10nra iti 
duyarsa? .. 

- Duyacak elbet. Ben 6Öyliyece· 
ğim. 

- Seni öldürmez mi? 
- Nasıl öldürebilir? 
- Bir ıey söylemez mi? 

- İşi Seyi.de bırakır. Seyid halleder. 
- Anlamıyorum, Gülçubuk. Seyid 

n:yi halledecek? 

- Cebrail geldiği vakit Seyide gi
der, benim kanm kendisine ikin'.;i biı:: 

koca buldu der. Seyid de Cebrail ile ıe· 
ni çağrnr. Kızı da çağırır. Kıza ikinizi 
de gösterir. Hangisini istiyorsun diye 
sorar. 

- Kız ne der? 

- Seni istediğini ıöyliyecek. 
- Söyler mi hiç? Biz zorla kaçırı-

yoruz onu. 
- Öyle söyliyecek. Kız Cebraili is· 

temi yor. 

- Peki beni isteyince ne olacak .. 
- Bir şey olmaz Adnan bey o kadar 

sorma. Ben sana fena bir şey yaptır· 
mam. Haydi şimdi gi!delim. Vakit ge. 
çiyor. 

- Beni buradan bırakacaklar mı? 
- Burada kimseler yok. Toplanmr-

ya gelmişlerdi. Konuştular. 

- Seyid Riza nerede? .. 
- O Besi ile mağarasına gitti. 
GUlçubukla Adnan, Kutuderesinin 

gizli bir yolundan karanlıklara daldı· 
lar. MUthiş bir don damarları .donduru 
yordu. Boşluklarda rüzgar korkunç ses 
ler çıkararak inliyor, alt tarafta yalçın 

Şayanıdikkat bir istatistik l 
Türkiye fazla sey 
yah gelen mem/e,,,. 
ketler arasında 

Seyyah mikdaı ı bu sene 
yüzde yüz nisbetinde 

fazlalaşh 
Amerikan seyahat acentelerinin neı· 

.rettiği bir rapor bu sene diğer yıllara 
nisbeten seyyahların a.z veya çok gel. 
mesi cihetinden kazanan veya kaybe. 
den memleketleri göstermektedir. Bu 
raporda Türkiyenin geçen aenelere 
nispetle yüzl:ie yüz 'kazanan bir mem
leket olarak gösterilmesi hakikaten 
dikkate değer ve sevindirecek bir h~. 
disedir. 

Bu istatistik seyahate çıkan Ameri. 
kalılann hangi memleketlere gittiği 

noktasından teSbit edilmiştir. Fakat, 
Amerikalı, tngilizle beraber, seyyah 
kafilelerinin yüzde yetmişini tegkil et. 
,tiğine göre, rakamlara umumi nazari
le balalabilir. 

Raporun hülasasınr, geçen ıeneye 
nispetle kazanan ve kaybeden memle. 
ketler ve nispetleri aırasile apğıya 

naklediyoruz: 
KAZANANLAR 

Fransa .. 
Türkiye ••• 
Yunanistan • , • 
bveç, Norveç, 

Danimarka • , 1 

ywde 30 
100 
100 

100 
(Sovyetler Birliği de kaunan meın. 

leketler arasında bulunm.aktadir. Fa
kat ne nispette kazandiği raporda gös. 
terilmemiştir.) 

KAYBEDENLER 
Belçika • • • yüzde 6 
Yugoslavya • ı , 10 
İngiltere • • • 15 
ltalya 1 ı , 15 
Almanya - , • ı 20 
Portekiz • , , 20 
Macaristan • • , 33 
Çekoılovakya , • , 45 
Avu~turya , .. , 75 
ispanya • , , 98 

(Holanda ve Baltık memleketleri de 
kaybedenler arasındadır. Fakat niıbet 
teri tcsbit edilmemiştir.) 

Görülüyor ki dünyanın refah ve sa. 
adet havası içirl:ie bulunan Türkiye 
ve Balkan memleketleri seyyahların 

rahat nefes almak için tercih ettikleri 
tek yer haline gelmiştir. 

Buna mukabil bir harp içinde bulu
nan İspanya seyyah müşterilerini yüz. 
de yüze yakın bir nispette kaybetmi9, 
tehlikeli anlar geçiren orta Avrupa 
(Avusturya, Macaristan, Çekoslovak • 
ya) da seyyahların gözilnden yarı ya.. 
rıya düşmüştür. 

Kuruna abu ne 
olunuz ve edlnln1z 

Hapishane binası 
yıkılmalıdır 

Tamiri g~ze alonsa bl!e, sarf edl· 
oecek paıra Ad Diye Saırayı taDılslsa· 

tona kat kat aşacaktır 
Fatih, istanbulu fethettiği vakit Bi. 

zanı sarayını görmefe gitmiıti. Muaz • 
zam bir bina, göz kam~tıran bir §a -

şu ile kargılaşacağrnı umarken bir 
harabe görünce meşhur: 

Bum nevbet mi~nd der kümlbedi 
Efra.siyal> 

Peırdedari' mikünen.d der kam kayıer 
ankdııut 

Beytini 6Öylemekten kendini alama. 
mııtı. 

Büyük saray bah~eleri ile Aya.sofya 
ve Sultanahmet camileri önündeki sırt 
larda 400.000 metre murabbaı bir 
saha işgal ediyom1uş. 

Atmeydanı deldiğimiz Hipodrom, Ro 
ma imparatoru tarafından 370 metr~ 

uzunluğunda 180 metre genişliğinde 

100.000 kiti alacak büyüklükte yaptı. 
rılmıgtı. Maamafih bu ölçülere kati na 
zarile bakılamıyor. 

Tarihçiler arasmda da ihtilaf var
dır. 

Burada at meydanının Bizans dev • 
rini anlatacak değiliz. Oamanlı ldevrin. 
deki tariht hidiıeler de meytdanrn 8. 
nündeki hapisane binasının yıkılıp yı. 
kılmamaıında müessir değildir; sünkü 
meydan tarihi vekannı gene muhafaza 
etmektedir. 

Asıl mesele, meydanın önün!de adli. 
ye sarayı gibi büyilk bir binanın yapıl· 
maeı muvafık mıdır, değil midir? .. Me. 
tıelesidir. Sarayın yapılmasını muvafık 

bulan iatanbul müddeiumumisi: 

- Yaptırdığım tetkikler neticesin • 
de binanın tariht olmadığı neticesine 
vardık. Aksini iddia edenler iıpat et. 
melidirler .. 

Demektedir. 

Hiç gi.lphe yok, ki buna verilecek 
cevap udan bir cev p olamıy~aktrr. 
Bugün surların da her taşı bir tarih 
eseridir. Hapisane binası da eenelerce 
hattl yUz bukadar sene evvel yapılım~ 
olduğu için elbette tarihi bir eserdir. 
Fakat usta bir elle üstUste konan taş. 
ların asırlara mukavemet etmesi, bu • 

ranın üzerinde titrenecek bir eser ol
ması neticesini vermez. Binayı, hali 
aslisi ile muhafaza etmeğe karar ver • 
diğimiz vakit, tarih meraklılarma, sey. 
yahlara verebileceğimiz izahat ne ola. 
caktrr?. 

Ve sonra tarihi kısımlar, sanatkara . 
ne y11pılmı§ eserler varsa, birkaç par. 
ça şey olduğundan bunlan muhafaza 

etmek imkAnı da vardır. Bu arada §U

nu da dü§Unmemiz ve ileri aürmcmiz 

lazımdır ki, tstanbulun eanat kıymet. 
teri ölçUye vurulmuş, beynelmilel ilim 
atemince malQm öyle tarihi eserleri 

vardır, ki maalesef onlara icap eden 
ehemmiyeti veremiyor, tamir Odemiyo. 
ruz. 

Zaman zaman tarih meraklıları bu 
eserlerin acınacak hallerini ileri sUr. 
dükleri vakit aldıktan cevap: 

- Tahsisatımız yoktur .. oluyor. 
Binaenaleyh tarih bakımından üz:e • 

rinde meşgul olacağımız ve para bul • 
dukça yUzümüzil ağartacak hale geti· 
receğimiz hayli esere malikiz. Bunlar 
sıraya konsa, içlerinde çok uzun sene. 
ler ı'bekliyeeekler olaca'kt:Jr. 

O halde yapılacak i.ı; umumt hapi. 
aane binasının yerine ısaha ile müna -
ıip bir bina vücuda getirmektir. 

Fatihin, Bizans sarayı için söyledi. 
ğ! beyit, burası için söylense bile !n • 
san biraz teselli bulurdu. Fakat umu
mi hapisane binasının tamir edilecek 
tarafı yoktur denebilir. Eğer tamiri 
göze almsa bile, sarfd:iileıcek para bel. 
ki adliye sarayı tahsisatını qar. 

Tarihi eserleri muhafaza etmek isti.. 
yenler burası için "'yıkılmasın,, itirazmt 

ileri eUmıektense, yıkılsm fakat bir. 
kaç sütun, birkaç kemer de yerli ye. 
rinde kaldıktan onra saha boş olarak 
muhafaza edilsin diye bir temennide 
bulunabilirlerdi. Bu taktirde meydan, 
etrafı ile bir tarih sahası olarak muha. 
faza edilirdi. Ve en nihayet ıunu Jda 
düşünmek luımdır, ki !atanbula gele
cek yabancı seyyahlara lbunlan bir ha. 
rabe halinde gösterecek değiliz. Diki. 
U taşlann Hiyeroğliflerini cezbeye tu. 
tulan bir dervig gibi seyrederken onun 
kar§ısında da muazzam bir saray gör. 
&ünler. 

Bayan Saflyeye aleni . .._ ··-
eşe Ur . .ı ..... 

Matbaa /şçi"lmi Ba§ldcınlığındmı: 
6 ağustoe 938 cumartesi akşamı Sa. 

raybunıu parkı alafranga. kısmında. 
tertip ettiğimiz bilyUk müsamere ve 
gardenpartiye nezaketen i§tirak ede
ceğinden dolayı kendi!ine eimdiden 
tcşekkUrU bir borç biliriz. 

,--KURUN 
ABONB TARlFESl 

Mtmlehl llemldıı 
içinde dııında 

Ayhk O~ 155 KJ1. 
la~~ 2M 4~ • 
8 aylık '76 820 • 
Yıllık 900 lGOO • 

Tarlfufaden Bal.tan BlrJJAI ldn ayda 
ot&a kunq dOıntllJ'. Post. blrllAfoe lfr. 
mlyeo 7erlere ayda )'etmiş beşer kunıt 
ummedlllr. Cebraili sana getirc'.:eklcr. Ne ieab 

ediyorsa yaparsın. Hekim, kim olursa 
olsun hastasını iyi eder. Sen de ayni 
ıeyi yapacaksın. Fakat iyileştikten son 
ra hilknmet ensesinden yapışmalı. 

kayalarda parçalanarak akan dere u

ğulduyordu. Güneş yüzü görmemi} ıs
lak taşlar kayıyor, Gülçubukla Adnan 
bu yeraltı diyarında daha çok elle yü
~liyor gibi idiler. Çünkü her ikisi de 

PIAjların Bayanlara ihtarı 
Ahoııe kaydıaı bildiren mektup n 

telgraf OcreUnl, abone parasmıo posta 

Bunu yapmanı aynca rica edeceğim. 
Çünkü, ben nasıl olsa bu yakınlarda 
gelemiyeceğim. Eğer Cebrail bir daha 
buralara gelirse yandım demektir. Sa

na ne havadis var diye soramıyacağım. 
Ah, ne kadar isterdim ki bir satır ya
zını okumak saadetine mazhar olayım. 

Dersimliler tayyarelerimizden çok 
korkuyorlar, .düşürmek için tertibat a
lıyorlar. Ağabeyime sevgilerimi bildir. 

Cebrail Perteğe gönderildikten son
ra Gülçubuk Adnaru buldu: 

- Bu gece gidiyoruz, dedi. 
Zavallı Adnan bu işe tahammill ede· 

miyecek gibi idi. Erkekliğini Gülçubu
ğun emirleri ile unutuyordu. Dersimli 
kıza karşı beslediği hisler karmcalanr
yor. Çirkin bir intikama alet olmanın 
ileride doğurabileceği zararları dü _ 
şündü. iradesini topladı. Gülçubukla 
açık~ konuşacaktı : 

- Gülçubuk, dedi. Ben bu işe razi 
oldum amma, senden istediklerim var. 
Bilirsin ki senin her söylediğini yap
mak isterim. Seni kaçır'.mak için haya
tımı tehlikeye koydum. Buralara gel· 
dim. Sen beni Davaburanda bıraktın 
az kaldı öldürüyorlardı .da. Şimdi baş
ka Mr tlrafa çekiyorsun. Benim iste. 
diklerimi anlıyor musun? 

- Ne istiyorsun? Burada senin is-

iki a.dımda bir yuvarlanıyorlardı. 
- Gülçubuk, hep bu yoldan mr gi· 

deceğiz? 

- Çok az kaldı. 
(Ar~sı '001') 

K ken, kendilerine bir de vazife 
ken, kendilerine bir de vazfie 

yUklcndiğini f arkediyorlar mı acaba? 
Bu vazife, yalnız omuzlarına değil, 

vücutlarının her tarafına yükleniyor. 
Bilhassa kollanna, göğUslerine, bel
lerine ve bacaklarına .. 

Piaj, öyle bir yer ki, inanın her 

Çocukların dünkü gezintisi 

... 
Çocuk Esirgeme Kurumu bq yıl kampa iştirak etmiş olan çocuklara 

Basra vapurilc dün Boğazda bir gezinti yaptırmıgtır. Resimde vapura binen 
yavrular sevinç i~inde gözüküyor. 

kusurunu meydana vuruyor. Soyun. 
madan denize glrcmediğimiz.e göre, 
vücudumuzun bütün bfçimsizliklerini 
olduğu gibi te§hir ctmeğe mecburuz. 

Hele mayoların, vü löltla sıkı fıkı 
anla§maları moda olduğundan bu bi
çimsizlikler ısrarla kendilerini göste .. 
riyorlar. 
Şu halde ne yapmalı?. Bence, deni. 

ıe girmekle ve yüzmekle elde edilen 
az çok "sporcu knclm., vasfını. tama
mına çıkarmak için tam sporcu olma.. 
lıdır. 

Vilcudu bütün sarkıntılardan 

biçimsizliklerden, hulba hiç de bedif 
olmayan hantallıktan kurtarmak Uze. 
re, sporun her nevini yapmalıdır. KU

' çilklerimizi ona göre yetiştirmelidir. 
Çünkü yüzmek gibi tabiata yakın 

sporlar daima tabiatın taravetini is. 
ti yor. 

Nihayet nesillerimizi dinçle§tirmek, 
daha gUzclle§tirmck emelinde değil 
miyiz? Genç erkeklerimiz kadar tam 
kadınlarımızın da, sporu, her bakım. 
dan icra etmesi neticesind3 yarınki 

plAJları dik bir buğday tarlasına çevl-
11ebllirJz .. Plajlar, her yaz mevsiminde 
bir neslin beden gUzelliği, sıhhat ve 
enerji nisbetfni gösteren mükemmel 
bir geçit resmi haline giriyor. 

IIIKMET MÜNiR 

•eya banka ile )'otlama Geretfot idare 
kendi Orerloo ılır. 

Tü,.ktuınln hu poıta rnel'keıindı 
l!URUN'a abonı pcııılıt. 

Adru deJlştfrme OereU ~ kuruıtor. 
L ı 

·~---....._._ ... ____ , ____ _ 
4 Ağu~t~s • 5 Ağus;~:;·ı 
Cuma Cumartesi 
8 nci ay • Giln 31 

laiuım 
Cemnzlülnblr 1357 8 9 
Ruml Temmuz 1353 22 23 

1 Hızır günil 91 92 
GOa doAuşu 4,59 4,59 

1 • GOn batışı l9,23 19,23 . 
Sabah namazı 3,16 3,16 
oıııe • 12,20 12,20 
İkindi .. 16,14 16,14 
Akşam • 19,24 19,24 

i Yatsı • 21,12 21,12 

• tmısAk 2,58 2,58 
•••ocuw o $4 4 .... ...... ...,_,, AW 

15 Yıl Evvel Bugün: 

Büyük devletlerin Türkiye.de &ef irikebir. 
ler va.sıta&lyle mi yoksa orla elçilel'le mi 
temsil edilecekleri meselesinin lıdld mual. 
ldkta bulundubu maltlmdur. 

Gecen cuma günü Jfösuö Huuö ile Mfs. 
lt.r Çembulaun Parlste karşılaştıkları za· 
man bu meseleyi mev:ııubahis etmişlerdir. 
Karar henüz me,huldür. 



Çanakkale qolunda : 8 
Kcinii-desıanln en pirıak yaprağı 

An af artalar 
tazan: Hakkı Süha Gezgin 

maca karıı bir bulut gibi dli§man çök
miJştU. "Hurra,, larla koşuyorla~dı. 
Alayının yeti§mesine da.ha beş dakıka 
lazımdı· Hemen keskin sseile: 

A.rıburnunda.n sonra, yolu şaşırdık· l 
Atrak, Conk geride kaldı. Sağımız, 
pamuk tarlaları; solumuz, tel örgUle· 
rinin kangallaştığı kumsal. RUzgfır 
var. Fakat bu rüzgarda kızgın kayı. 
lar ve sararmış ovalarda buğu gibi 
yakıcı bir hal almış. Hiç esmese daha 
iyi olacak. 

Ansızın önUmUme afuılü, gUzel bir 
yol belirdi. lri taneli kumla döşenmiş. 
kıyılarını sel b~ıp bozmasın diye 
kocaman kesme taşlarla çevirmişler. 
Beş dakika sonra bir levha okuyo. 

ruz. Kara okun ucundr.. "İngiliz me· 
zarlı,.l{larmn gider!,. cümlesi var. 

_Manga süngü tak! Yere yat! 
Kumandasını verdi. 
lngilizler de, beklenmedik bir atee 

baskınına uğramamak için, yere yat
tılar. Ke~if müfrezeleri çıkardılar. 
Bu duruş gerideki alayın yetiemesine 
yetli. Ve tarihin altın eatırlarla yaz. 
dığı Büyük Anl\fartalar cengi ise de 
işte böyle ba§l&.mı§tı. 

Siperlerin çoğunu seller doldurmuş. 
Yalnız bostan kuyularına bemiyen 
bilyUk caplı güllelerin derin yaraları 
hUA kaapnmamı". Ayaklar altında 
boş kovanlar, süngü, kasatura parça
ları, makanlz.malara "tetik,, lere rut. 

!anıyor. 
Bir kasatura ile bir makanizmayı 

yadiglr olarak aldım. İkisinin de her 
tarafı pas içinde. Bana bu gezintide 
en ziyade dokunan şey, toprakta bul. 
duğum yaka numaraları oldu. E&ki 
yazile alay numaralarını zaman çti· 
rütmemiş. Bu numaraları yakaların.. 
da taşıyan koca erkeklerin eti dağıl. 
mış. kemikleri toz olmuş. Yalnız bu 
demir parçalarına eu znman denilen 
kahbe kıyamamış!. 

Zaten bu kara ok ve o etimle olma. 
sa da karşıda beliren zUmrUt duvarlar 
v~ güneş ışığında ayna gibi parlayan 
mermer kalabalığı, böyle bir yere var 
dığımızı bize anlatıyor. Bir hizada 
çırpılmış kalın şimşir duvarlar, öyle 
keskin şakullerle iniyor ki, uzaktan 
k~e porfir sanıyor!unuz. Sonrad~.n 
gezdiklerimin hepsinde de bunl~:ı g~r 
düm. Her mezarlık böyle bir zumrut 
duvarla çe\Tilmiş, Girilecek yerde bu 
duvarlardan iki yeşil sütun fışkm: 
yor. Arada geniş bronz menteşeJerı 
parıldayan iri halkalı maun kapılar 
yolu kesiyor. tçerde eerviler. yuııyu
varlak mazılar, yerlere kapanmış ye. 
şil kubbeleri andıran bir takım a.ğaç. 
lar sıra1anıvor. Sonra artık boy boy 
mezar taşla-rı. üstlerinde alay numa
raları yazılı kUçUk tabletler, tıpkı v~
z;if e başında olduğu gibi rütbe sırası. 

le dizilmişler. 
Hemen hepsinde elleri makaslı .bah· 

SasnUaca~ sev~ 

4U kuruşa satılan 
et4Se mi aiınıgo,. 

çivanlar çalışıyor. Buraları artezıyen. 
lerle sulanıyormu§. 

Ortada asıl Abide yükseliyor. Bu. 
nun üstünde büyük rütbelilerin adlan 
yazılı. Dikkat ettim, lngiliz mezarhk
larriida Frö8Uııarınlcilei' jibl nUma. 
yişli bir hal yok. Abidelerinde, altın. 
la "Vaterlo,, yu da yar.mamışlar. Yal. 
nız zengin israflarınm ağırlığile san. 
ki buralarım ezmek istemişler gibi bir 

eey seziyorum. . 
Yalcın tepelerden ta denıze kadar 

bu kıraç step toprağında bu kat kat 
yeşil çam çağlayanlar beni ilkin fış. 
kırtmak, sonra da yaşatmak için kim 
bilir neler harcamışlardı! 

Bir saat sonra Anaf arta sırtları gö. 
tündU. Düeman, "Seddülbahir,, i ken
dine dar bulmll§, Arıburnunda dalga. 
lı tepelerle karşılaşmıştı. Bur&da kı· 
yı süngülerle çakıldıkları için daha 
geniş bir yer aramışlar ve Anaf arta-

ları seçmiglerdi. 
Bunda da haklı idiler. ÇünkU A.na

fartalarda. kıyı sığ olduğu halde ba. 
taklık değildir. Sonra her yanı b~rde~ 
ateş altına alabilecek kadar diizdli. 
AY't'IZ bir gecenin kara.nlık pususuna. 
yatarak, fenerleri söndUrUlmilş na~
liye gemilerini kıyıya sürdüler. Çelık 
ealopeler, korsan kUreğiie seıııiz seda
sız kumlara oturtuldu. Bir eaf ak vak. 
ti binlerce askeri karaya döktüler. 
Leyman Fon Sanders, bunu tahmi_? 
etmemişti. Sonradan kendi de yazdıgı 
kitapta bu noktaları eUpheli bir sUkiıt 
ile geçiştirmişti. 

İlk günlerde "Kirte,, yi geçen düş· 
manı ta "Hisarlık,, tepelerine kadar 
süren genç kumandan. burada da hiç 
kimseden emir almadan alaymı koşar 
adım sürüp yetişti. Karabigalı köyü. 
nün ıssız, vasıtasız çukurunda dUşma. 
nın kaf aaından geçenleri görmüı ,.e 
akını durdurmak için emir beklemeği 
lüzumsuz bulmu11tu. Çünkü birkaç da
kikalık bir gecikme tstanbulun elden 
gitmesine yol açabilirdi. 

Nitekim kaymakam Mustafa Kemal 
tepeye çıktığı vakit, ricat eden bir ka. 
rakol mangasına rastlamıgtı. 

- Nereye? 
Dedi. 
- DU§man geliyor! 
- Diler ı · ;.·'1 kaçılmaz! 
Diye haykır h. Neferlerin kahra. 

miz yok! 
ma.n yüzlerinde bir pmar alevi yanıp 
91ı11r rf111 oldu. CzUlerek: 

_ 91s kaçmıyoruz efendi cephane· 

Oevabmı verdiler. 
Mustafa Kemal k~ 

Alakadar bir zat bu hu· 
susta ızahat verdi 

Et fiyatlarının yeniden indirilmesi 
tizerine bazı kasaplar mügterilerinc 
dert yanarak eti ilin edilen flya t Uzo. 
rinden verm~ek istemektedirler. 

Bu gibi kasaplar, mezbahada etin 
kilosunu 45 kuruşa aldıkları halde 
kendilerinin 40 kuruıa satmaya mec. 
bur edıldiklerini iddia ediyorlar. 

DUn belediyede salAhiyettar bir zat 
bize bu gibi şikayetler hakkında ıun
ları söylemiştir: 

- Biz perakende fiyatla birlikte 
toptan fıyatları ıia ilan ettik. Bu fi. 
yatların tetkikinden anlaşılacağı veç
hile kasaplara eskiııi gibi kar bırakıl
mıştır. M~bahaya toptancılar tara. 
fmdan kasaplık getirilip keeildiği gi. 
bi bel~diyenin hissedar bulunduğu 
§İrket de :kuaplık koyun getirip kee

tirmektcdir. 
Bazı kaaaplar, toptancılardan faz.. 

laya alıyorlarsa bu resmi muamele 
haricidir ve veresiyedir. Bu gibi mu. 
amelelerden haberdar olamadığımız 
dan ve ortada da şikayetçi bulunma. 
dığından toptancının f auaya satması 
na müdahale edememekteyiz. 
Eğer toptan et için koyduğumuz fi. 

yattan fazlaya et satan .birisi bize ih. 
bar edilirse derhal tahkıkat yapar ve 
kendisini cezalandırırız.,, 

_.o--

Asri Ekmek F abrikaıı 
Sovyetler namına lzmirde belediye

ye bir müracaat yapılmıı. asrl ekmek 
f abrikasınm inpınna talip olunmuş. 

tu. 
btanbul belediyesine böyle bir mü. 

racaat yapılmamı~tır· Halka ucuz ve 
temiz ekmek yedirmek hUkllmet me
selesidir; ve bu mesele allka.dar ve. 
klletçe tetkik olunmaktadır. Ekmek 
fabrikasının lstanbul belediyesi tara

fından yapılmasının daha muvafık ola 
cağı dil!!ünillmektedir. 

----o-

Sebze Ve Meyva Fiyatları 
Sebze ve meyvenin toptan ve pera. 

kende fiyatları aruındaki büyük fark 

birçok defalar şikayeti mucip olmak. 
tadır. Bu vaziyet karşll!lnda belediye 
yeniden incelemelere ba.tlamıetır. Bu 
arada hal ne dıprdaki satleların ne
lerden ileri geldiği tesbit edildikten 
sonra perakende için de azami fiyat 
konacaktir. Bu azami fiyattan fazla. 
A 1&tınlar ceaJındırıllıOl.ktır· 

Türk - ingiJiz 
ticaret anlaşması 
l>Un hUlUn lktısedi 
dairelere blldlrlldl 

Yeni Türk - lngiliz ticaret anlaşma. 
sının metni dün Türkofis ve diğer a. 
lakadar iktııadl dairelere tebliğ edil -
miştir. 

1 Temmuz tarihinden itibaren meri. 
yet mevkiine girmit olan bu anlaşma.. 
ya göre; bu tarihten itibaren bedelleri 
Klering yolile ödenece1c İngiliz malla. 
n, üçer aylık klering plUonları dahi. 
linde ithal olunacaktır. 

Bunun haricinde meri anlaşmalar 
hükümleri dahilinde hususi takas yo _ 
lile ithalat yapılabilecektir. 

Yeni anlaşmada eski anlatmaya na
zaran hususi takasa mevzu teşkil ede. 
bilecek Türk mallannı gösteren dört 
sayılı listede şu değişiklikler vardır: 

b listesinin 13 numarasında meyva 
ve selKe konserveleri listeden çıkarıl. 
mıştır. c listesinin 30 numarasına da 
hububat, ''buğdaydan maada hububat., 
ıekline kalbedilmiıtir. 

-ô--

ipekli çoraplar 
PJyasarlaki kontrol daha 

şiddetle yapılacak 

lstambul saooyi müfettişliğinde dü11 
yapıl.cm bi.r tetkik 

Sanayi umum mü'dilr muavini Bay 
Ta!ha Sabuncu, ipekli çorap ve kumaş 
tarın standardizasyon nizamnamesine 
göre: uygun yapılıp yapılmadıfı etra
fındaki tetkiklerine devam etmekte. 
dir. 

B. Talha Sabuncu, dün İatanbul aa. 
nayi birliğine gelmiı. sanayi müfetti§\ 
Danı§, B. Etem, ticaret oclaıı sanayi 
raportörü Sıtkı ve odanın eksperlerin. 1 
den Hakkının iıtirakile yapılan bir 
toplantıya riyaset ederek çorap iıtan • 
dar'db:aayonu ve yapılan tcftitler etra. 1 

fındı görüıülmüı, evvelce 11 f abrikı
dın alınan numuneler gözden geçiri . 
leıek nizamnameye uygun olup olma • 
dıklan tetkik edilmiıtir. 

Tetkikler neticeıinde bazı çoraplar 
da uf ak tefe'k bozukluklar bulunmug, 
ilmik kıçıklınna tendüf edilmiıtir. 

Bunun için piyıaada kontrolün daha 
ehemmiyetle yapılmasına karar veril . 
miştir. 

Şimdiye kadarki tcf tişlerde nizam • 
mı.nıeye .aykırı ç.~rap imal eden tstan. 
bulda ve Bunada iki firma hakkında 
zabıt tutulmuı. mah'kemeyc verilmi§ -
tir. 

Halbuki Bursada geçen yıl yapılmış 
olan teftiılerde yedi firma hakkında 

kanunt muamele yapılmııtı. Bu ıene 

btı suretle imalatın daha düzgün oldu. 
ğu anlatılmaktadır. 

Nizamname, az da olıa hataya ce • 
vaz vermediğinden bundan sonraki 
teftişler daha sıkı yapılacaktır. 

• Belediye lokantaları, berber dilkkıln
tariyle otelleri sınıflara ayırmak üzere tet
kikler yapmaktadır. Berber dükkanları
nın ile. lokantaların dört, otellerin ile sı. 
nıfa ayrılması dilşilnOlmektcdlr. Bu tas
nif i•l bitince tarifeler de bu esasa 16re 
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Çocuk kCJmpları 
Gelecek yıl Kızılaya 

devı edılecek 

Bu yıl açılan çocuk kampları on se
kiz ağustosta kapanacaktır. Kampla

rın verimi ilbay Muhiddin Üs:ı:.indağ 
tarafından bizzat tedkik edilmektedir. 

Gelecek ders y:h başından itibaren 
kaın-pın elemanları yine öğretmenler

den olmak üzere kızılay, çocuk esir
geme kurumu gibi cemiyetler tarafın
dan kurul~.:ak ve idare edilecektir. 

Bu suretle teşekküllerin vücuda ge

tireceği kamplar çok geniş mikyasta ve 
iyi bütce ile çalıtacaklardır. 

Kamplar muhtelif kısımhrdan mü

teşekkil olacak ayni zamanda orta o· 

kul çocukları için de kamp kurulacak· 
h~ • ş 

Çocuğunuzu hangı okula 
vereceksiniz? 

Orta oku:ıara 
girme şartları 
Reımt ortaokullar, talebesini !is: 

&ınıflarına ve orta meslek okullarm:ı 
hazırlar. Orta okullar üç sınıflıdır. 

Orta okullara girmek için lbım 
olan ıartlar ıunlardır: 

ı - Orta okulların birinci ııınıfr· 
na 12 ya§ından .küç:ik ve 16 yaını
dan büyük olmiyan talebe kabul e· 

dilir. ' 
2 - Orta okula girebilmek için 

beş sınıflı ilk okuldan mezun olmak 
lhımdır. 

3 - Orta okullara talebe nam
zed kay.dına ağustosta başlanır. Ka
yıdlar kapandıktan sonra talebe a
lınmaz. Ancak deraJere bqlandıktan 
bir ay ıonra milracaat edenlerin ka
bulleri kilittir direktörlilğUnlin mü
saadesile olur. Nakle gelen talebe 
kabul edilir. 

Okullara girmek üzere müracaat 
eden her talebe bir veli gö&termek 
mecburiyetindedir. 

5 - Okula yazılacak talebe aşa 
ğıdaki evrakı getirmek mecburiye· 
tiodcdir: 

a) İlk okul diploması, 
b) Hüviyet cüzdanı, 
ı..:) Çiçek aııııı raporu ile doktoru 

olan okulların okul doktorundan, ol
miyan okulların belediye doktorun· 
dan sıhhat raporu, 

d) 4,5x6 boyunda dört adet fo. 
toğraf. 

e) Kayıd beyannamesi. 
Her talebe okulun açık bulundu· 

ğu günlerin 3 de ikisine devam 
etmek mecburiyetindedir. De. 
vam etmiyen talebe aldığı kanaat 
notu ne oluna olıun ıınıfta kalır. 

Orta okulda bir sınıfta iki yıl üst 
üste kalan talebeye vesika verilerek 
okuldan çıkarılır. 

Bu talebe, ders yılı ıonunda kül
tür direktörlüğünün göstereceği 

h~r. hangi bir. okulda kaldığı sınıfın 
bütün derslerınden imtihan vermek 
mecburiyetinldedir. Muvaffak oldu. 
ğu takdirde yine bir üstün sınıfa 
devam edebilir. ö 

Orta okul imtihanlarına dııarı:.dan 
girmek istiyenler kabul edilir. 

Şehrimizde 27 ıi liselere ve 3g u 
da muıtakil, 11 i kız öğretmen oku
luna bağlı olmak üzere 77 orta o
kul vardır. Orta okula girmek iste
yen ilk okullar mezunlarının hangi 
orta okula girebileceği bir plinla 
tes~it ~d~Iıniı, plin gazetelerde neş
redılmıttır. KUltür direktörlüğUnde 
mevcuddur. 

Suı Vapuru 
TilJ ret filomuza. yeni katılan Sus 

vapuru bu aabalı saat 8,30 da Bandır. 

maya ilk eeferini yapacaktır. Sus va

purunun ilk seferi dolayısile hususi 

mahiyette gazetecilerden 13 kişilik 

bir katile de BandırmaJ.& götürlllecek 

Teraziclllk büyük bir 
k rlz geçiriyor 

Terazi fiyatları 
düştü 

ölçüler ve ayar kanunu tatbik mev. 
kiine konulduktan 21onra, memleketi _ 
mızde mühim bir inkişaf devresine gir. 
mi§ olan terazicilik sanatı son zaman. 
la ·da bir kriz geçirmeğe 4ba§lamı§tır. 

Kanunun ilk tatbik yılında kurul. 
muş olan birçok terazi fabrikaları bu. 
gün birer birer kapanmaktadır. Bir kı. 
sı'Jl fabrikalar da mevcut teşkilata rağ 
men ellerindeki işlerini ikmal etmek i. 
çin ısrarla çalışmakta'dır. 

Terazi fabrikatörlerini bu mütkül 
vaziyete düşüren sebeplerden biri ta _ 
leplerin azlığı yüzünden terazi fiyat -
lannın bir hayli düşmesidir. 

Nitekim geçen sene 14 liraya kadar 
satılan bir kiloluk teraziler bu sene 
4,5 liraya, 10 liraya satılan 3 kiloluk 
teraziler 5 liraya, 5 kilıJluk teraziler 
10 liradan 4,5 liraya, 12,5 liraya satı. 
lan 10 kiloluk teraziler 5 liraya, 13 li. 
raya satılan 15 kiloluk teraziler 5,5 li. 
raya dü§müştür. 

Bundan ba§ka 20, 25 ve 30 kiloluk 
teraziler de geçen seneki fiyatlara na. 
zaran yarıyanya inmiş olmasına rağ • 
men bir türlü müşteri bular;amaktadır. 
Bazı tc.razicilerin ichlialanna göre; 

bu vaziyet ölçü ve ayar kanununun 
menettiği terazilerin 1stanbulda ve di
ğer birçok yerlerde balfi kullanılmakta 
bulunmasından doğmaktadır. 

Bu cümleden olan cezayi mucip ola!l 
Roberval terazileri ile sarı pirinç ibre. 
1i terazilerden 'birçokl~rının birçok yer 
Çocrde kullanıldığı görülmüştür. 

Bundan macida her sene damgalan • 
ması lazım gelen birçok terazilerin de 
eski damgalarla kullanrldrğr iddi• edil. 
m~ktedir. 

Teraziciler vaziyetten lktisat Veka
letini haberdar etmek için bir istida i. 
le müracaata karar vermişlerdir. 

-0--

Berlin Gümrüklerinde T et
kikat Yapacak Müfettiıler 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti mü. 
fettişlerir"1en B. Süreyya Şirvan ile 
Bay Cezmi Şahingiray Bedin gümrük. 
terinde tetkikat yapmak üzere bu ayın 
<:n ikisinde hareket edeceklerdir. 

Bay Süreyya Şirvan, tarifeler tatbi. 
katı, B. Cezmi Şahingiray da gümrük 
rejimi mevzuları üzerinde tetkiklerde 
bulunacaklardır. 

-<>--
Kirli Kesekağıdı 

Beyoğlu belediye zabıtası dün Gala. 
ta ve Hasköy taraflarının bazı dük. 
kanlarında yaptığı tefti§lerde kirli 
kağıtlardan yapılmış kese kağıtları 

ile gayri sıhht ambalaj kağıtları bul. 
muş ve bunların kullanılması hakkın 
daki memnuniyeti ihtar ederek bu k&
bilden olan kağıtları istimalden kal~ 
dırtmıştır. 

Malumdur ki 15 temmuz 938 de neş
rolunan bir kanun ile kese klğıdı ve 
ya ambalajhk k ;ğıtları beyaz kağıt. 

lardan değil iseler yalnız dükki.nın 
hü·.-iyeti ile reklamını gösteren ibare-

ler basılmış veya gazete ve mecmua 
klğıtıarından yapılmı§ oldukça kulla. 
nılabilecektir. Bunların haricinde ya. 
pılan kağıtların sargı veya kese kağı
dı olarak kullanılmasında ceza var. 
dır. 

Hamam Ücretlerinde 
Tenzilat Yapılacak mı? 

Belediye eube müdürleri bazı yer-
lerin tarifelerini indirirken hamamla. 
rın da fiyatlarını indirmelerini iste. 
mitlerdir. 
Hamamcılar, terkoe suyuna fazla 

para verdiklerini, eskisine nazaran 
kAr değil belki zarar ettiklerini söyli
yerek ucuzluk yapamayacaklarını bil. 

dirmişler, belediyeye ilklyette bulun. 
muşlardır. Belediye hamamcılann 
müracaatlarını naza.n dikkate almıı
tır. Fiyatlar merkezce teebit olunaet/. 
m. 
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1nsnnlarm tayyarelerle, gökleri 
rethetmelerinden en fazla. ı;lkft.yetci 

Bir Ka~_ıaı Ta~areye Kazayı hangi şoför yaptı 
Hucum Ettı • 

Bu esnada, ynbanl koyunlar tcpo-ı 
yi tırmanmış, muntaznm asker saf
ları halinde sıralanmış olarak, bizi 
seyrediyorlardı. Bulunduğumuz u
zak mesafeden bile, adnleJi vUcutla
rını, şahane başlarım ve kuvvetli 
boynuzlarını acıkça. farkcdiyordunı. 

Avımızı topladık, başta giden !ılogo· 
la yetişerek yolumuza devam ettik. 
Yolda, birçok yerlerde, gırtlakları 

Ye vücutları parçalanmış koyun is· 
keletlcrinc tesadüf ettik. Mogolu
muz: 

- Kurtların eseri, dedi. Durnlar
da kurtlar, suru lıallndo bulunurlar. 

Bizi arkn.ua bırakıııcaya kadar 
hizam tz<lan koşan ve sonra dövüş 

horozlan gibi sıçraya sıçraya önll -
mUzdcn geçen, birı;ok ccyllin suru -
lerlne dalla rastladık. Hepsi de, iki 
yüz metre kadar, bu şekilde koştuk
tan sonra, sükunetle otlamalarına 

devam ediyorlardı. 
Bir deCnsında, deveme yarım \:ark 

yaptırdım ve derhal bUtUn sürünün 
bu meydan okuyuşu kabul ederek, 
kendilerine emin sörUneıı bir yere 
kadar bana mü,·azl olarak koştuk· 
tan sonra, ka1clırımlar nyaklarmı 

yakıyormuş gibi, yolun üzerinden 
sıçraya sıçraya geçtiklerini ve yeni 
baştan ıtıamalarma devam ettikleri
n! g6rdüm. 

Du oyunu, ayni suru ile, üç defa 
tekrarladım. Her defasında bu oyu
na aldandıklarını mUşahede ettim 
ve kahkahalarla güldüm. 

Bu vAdide çok fena bir gece geçir
dik. Donmuş bir su mecrası kena
rında konaklamıştık. Dağın yamacı 

blzl rUzgArdnn koruyordu. Sobamızı 
yaktık ve su kaynattık. Çadırımız 

sıcak ve rahattı. Sessiz sedasız din~ 
leulyor ve biraz sonra ycycceğlmlz 
güzel Ye sıcak akşam yemeğini dUşil
nUyorduk ki, ı;aclırımızın hemen ya· 
nından şeytani bir kahkaha ve bu
na, vAdinin öbür yakasından cevap 
veren uzun ve ncı ulumalar, işittik. 
Kılavuzumuz, sükunetle: 

- Kurtlar, dedl. 
Sonra tabancasını alarak, çadır

dan çıktı. Bir müddet dışarıda kal
.dı. Nihayet bir tabanca sesi jşfttik, 
biraz sonra da Mongolun çadıra av
det etti~lnl gördük. 

- Onları korkuttum, dedi. (Ada.
yır) ın kenarında, bir deve cesetinin 
etrafında toIJlanmışlardı. 

- Dcvelerlmize dokunmuşlar mı? 
diye sordum. 

- Çadırımızın arkasında bir ateş 
yakarız, bizi hiç rahatsız etmezler, 
cevabını verdi. 

diri yakalıyor ve kafalarına (Tac· 
hour) tesmiye olunan bambudan 
sopalarla vura vura öldürilyorlardı. 
Bir llus baytarı. onlara, kurtları ls
trilmlnle öldlirmcle rlnl tavsiye et
mişti. Fakat Mongollar, bu usulü, 
bedcYilerin en sadık dost YO mütto· 
fikl olan köpekler için de tehlikell 
bulduklarmdaıı, l\ısa bir zamanda 
terk etmişlerdi. Bununla beraber, 
Mongollar, kartal ve çaylaklara do
kunmazlar. Hattfı, onlara yeyecek 
bile verirler. Illr hnyvan öldilrdük
leri znınan, bizim köpeklere harnya 
şeker atarak yakalattığımız gibi, 
lHLYaya et parç:ılan atarlar, kartal 
'c çnylnkln r da lıunları, lınvnda iken 
yuknlnrlar, karlal \'C çaylaklar sığır 
Ye beygirlerin çok tclikell düşman
ları olan Ye onların sırtında en ufak 
bir yara. gördilkleri zaman, bUtUn 
kuHetleri ile bunları gagalayarak, 
tedavisi fmkllnsız yaralar açan kar
ga ve saksağanların baş düşmaıııdır
Jar Ye onları avlarlar. 

üJ,tJ)l Yu\· .u;ı 
Develerimiz, şimale doğru ağır, 

fakat muntazam aclımlarln. llerllyor
du. Gündcı, kırk - elli kllomctre yol 
alıyorduk. Bir müddet sonra, yolun 
sol yakasında bulunan, küçük bir 
manastıra. vasıl olduk. Burası, etra
fı yüksek bir tahta parmaklıkla çev
rilmiş, murabba bir bina idi. Par
maklığm her cephesinin ortasına i
sabet eden bir kapı, mabedin dört 
antresine gidiyordu. lç avlunun or
tasında, kırmızı ldkeden sütunları 

YO Çin tarzında çatısı ile, Lamala
rın alçak evlerl!le tepeden bakan, 
ınflbet binası bulunmakta idi. Yolun 
öbür yakasında, görünüşte bir kale
ye benziycn, fakat, hakikatte bir 
"dougpu.u" olq.~. bir bina qulpnuyor
d 11 . Çinlile r , bu "dougoun" lan dal
rnıı, bir lılrlnden bir kaç ayak ara
lıklc dıvarla veçrllmiş kaleler şek
linde inşa ederler, dlikkdn ve evle
rini hunların içerisine yaparlar. Bu
ralarda, her turlll ha.dise ·ve ihtimal- ı 
Jerc karşı ylrmı, otuz kişiden mlirçk
kep, birer granizon da tesis ederler. 
Lüzumu halinde, bu "dougoun" lar 
kale vazifesini görür ve uzun muhıı
sarnlar mukavemet edebilir. 

'(Arkası mr) 

olanlar her halde kuşlardır ... 
Fakat küçilk kuşlar, bu makineli 

tlcvlor karşısında, kanatlarını indire· 
rck kacişırkcn, şimdiye kadar Uzerle
rlnde daha uüyUk bir kuşun kanat ac· 
tığını görmlye alışık olmayan kartal· 
lar bu yeni rakibe kafa tutmaya cU· 
ret ediyorlar: 

Yeni Gineden haber ver1Ilyor: ~la
resby istasyonundan bir tayyare, 13 
yolcusu ile kalkmış Ye göklere yüksel
miş. 3000 metreye çıktıktan sonra, 
"kaza,, olmuş: 

Tayyarenin çarptığr bir kartaldır. 

Daha doğrusu kartal tayyareye çarpı· 
yor, lrnl'tuluyor. Fakat, asıl mücadele 
ondan sonra başlayor: 

Hnklbln "noııçeslnden,, kurtulan 
kartal onun "gözlerine,, lıilcum edi
yor: Pencerelerin camlarını kırıyor, 

içeriye giriyor: Pilotun üzerine atlı

yor, onu Ye daha ikl makinisti ağır 

surette yaralayor. 
O zaman, yolcular arasında bir te· 

li\ş bnşlnyor. Kaçmak isteyorlar, fa· 
knt nereye knf:acaklar? 

l)lğer taraftan, pllot ynralanrnca 
tayyarenin Idareşlnl bırakıyor. Tayya 
re müUılş bir süratıe inmeye başla
yor. Yolcular başlarmn. gelen fclft.keU 
anlnyorlar. Fakat gene ellerinden bir 
şey gelmiyor. 

Nihayet mnklnlstlerden biri karta
lııı başına ağır bir demir indiriyor, 
hayvanı ölıllirUyor. D u sırada diğer 
makinist de tayyarenin idaresini eli
ne alıyor, ,.o tayyareyi en yakın is
tasyona indiriyor. Burada yaralılar 
derhal hastahaneye kaldırılıyor. Kar· 
tal da hayvanat müzesine götürUlU· 
yor ... 

Prost Eylülde Geliyor 
Şehir mütehassısı Prost eylül ba

ııında gelerek kııtı burada geçirecek. 
tir. ıutehassıs lstımbul planının te-
ferruat projeleri, Kadıköyle Üsküda
rın esas projeleri iizcrinde <;alışacak
tır. 

--<>-
Sekiz Ağustosta Gelecek 

Seyyahlar 
Viktorya ismindeki büyük seyyah 

vapurile sekiz ağustosta şehrimize 
800 İngiliz seyyahı gelecektir. Seyyah 
lar !stanbulu ve Bursayı gemikten 
sonra Romanyaya gideceklerdir. 

Dolf us 'un karısı 
Londrada 

Yemekten sonra. hemen yattık. 

Fakat ben, ateşin çıtırdısından, de
''elerln soluk alışlarını ve uzaktan 
uzağa gelen kurt ulumalarını dlnll
yerek, uzun milddet uyanık kaldım. 
Nihayet, bUtUn bu gilrültülere rağ
men ben de uyumuşum. Ne kadar 
zaman uyuduğumu ullmiyorum, bir· 
denbiro, yan tarafıma yediğim şid
detli bir darbe ile uyandım. Çadırın 
tam kenarında yatıyordum. Dışarı

dan birisi, hiç bir merasime lüzum 
görmeksizin, beni şiddetle itmişti. 

Bunun, çadırbezinl ısırmağa çalışan 
develerden biri olmasını düşlindUm. 
Mavzcrlmi alarak, .dipçiği Bo kuv
vetli bir darbe :indirdim. Bunu acı 
bir feryatla, taşlar Uzerlnde suratla 
uzaklaşan ayak sesleri takip etti. 
Sabahleyin, çadırın ateş yanmıyan 

kısmına sokularak yeri oymağa 

ve çadırın içine bir yol açmağa ca· 
lışan, kurtların ayak izlerine tesa
düf ettim. Muhakkak, hırsızlardan 

biri kafasına tüfeğimin dipçiğini yl
yince, firar etmek mecburiyetinde 
kalmıştı. 

Kadının qersiz gurdsuz perişan bir 
vaziyette olduğu bildiriliyor 

Mongolun, bize büyük bir ciddiyet
le anlattıklarına nazaran, Kurt ve 
Kartallar, (Yagıştay) m en sadık 
hlzmetkılrlarıdır. Bununla beraber, 
bu, Mongolları kurt Ye kartal avın
dan vaz geçiremiyor. Bir defasında, 
.,. ... (B&JHJ) ln karargAhında bir 
kart avında hazır bulunmuştum. Se
ı·i atlara binen Mongol suyarilerl, 
kurtlarla yarıt ederek, onları dfrl 

Eski Avusturya başvekili Dolfusun 
Naziler tarafından öldürüldüğü günün 
yıklönümü ·geçenlerde, bugt~ artık 

Almanyaya ilhak olunan Avusturyada 

bir bayram gibi kutlandı. Çünkü, Dol· 
fı.sun öldürülmesi Avusturyanın ilha
kı içtn çalışan Nazilerin bu uğurdaki 
ilk zaferleri idi. Eski başvekili öldüren 

ve o zamanki Avusturya hükumeti ta
rafından idam edilen Planetta bugün 
Nazi Avusturyanın bir milli kahramanı 
sayılıyor ve sağ olan kansı büyük hür 
met görüyor. 

Buna mukabil Dolfusun karısı ve i
ki çct.:uğu unutulmuı .gibidir. Bugün 
verilen bir habere göre, bayan Dolfus 
çocukları ile beraber, Lon<lrada bulun 
maktadır. Ve buraya, bir iki gün evvel, 
İsviçrcdcn gelmiştir. 

A vusturyanın ilhakından sonra, bir 
müddet Viyanada 'kaldıktan sonra, 
D~lfusun 'karısı nihayet gizlice İsviçre 
ye geçmiştir. Şüphesiz ki bu hususta 
kendisine Berlin h:.ikumcti tarafından 
müsaade verilmiştir. 

Bununla beraber kadının sefil bir 
halde memleketi terkcttiği ve pek az 

kalan servetini bir kayığa yükleterek 
Tunadan geçtiği haber veriliyor. 

Bayan Dolfusun İngiltcredc kalıp 

l:almryacağına gelince; bu hususta ka
ti bir mahlmat yoktur. Londradaki ba-

Bayan Del{ us vo çocukfmı 

zr kimselerin kanaatine göre, Dolf u
sun karısı lngiltercdc bir m:.iddct ka

lıp istirahat ettikten sonra tekrar lı
viçreye dönecektir. Bazılaı ı da kadı· 

nın Londrada yerleşeceği ve çocukla
rını orada okutac .. ğını söylemektedir-
ler. g 

Hatta bayan Dclfusun eski Avustur. 

ya nazırlarından birinin dostu olan 
lord Londonderrinin evinde misafir O· 

lacağı da ilave edilmektedir 

Bayan Dolfus Avusturyadan İsviçre· 
ye ve bvi~reden Londraya kendini hiç 

tanıtmadan gelmiş. fakat Londrada hü· 
viyetini herkes anlamıştır. Bununla be-

raber, tehrin ncrırıinde bulunduğu ma 
lüm delildir. 

Vaka bir mankenle yerinde 
canlandırıldı 

üç gün evvel Fındıklıda vukubulan } 
bir kamyon kazasının muhakemesini 
yapan cürmümeşhut dördüncü asliye 
ceza mahkemesi, vakanın iki suçlusu 
hakkında kararını verememiş ve işi bir 
ehlivukufa havale etmiştir. 

Doğrudan doğruya suçlu olan Münev. 
vcrdir. 

Suçlunun sorgusundan sonra mah -
'keme, haJ;fise yerinde kcşü yapan ehli 
vukuf ile vakayı gören dört şahidi din· 
lcmiştir. 

Bir kişinin ölmesi ile neticelenen 
ve kararı verilcmiyen kaza şudur: 

Fındıkldda Necatibey caddesinin bir 
tarafından inhisarların şoförü Ali ida. 
resindeki kamyon, mukabil istikamet -
ten <le şoför Mustafarun idaresindeki 
kamyon gelmektedir. Jki kamyon bir • 
birlerine yaklaştı'klan sırada Salih oğ. 
hı Emin adında birisi Mustafanın kam 
yon unun önüne çıkmış ve kamyon E -
mine çarparak kendisini inhisarlar wa. 
resinin kamyonu altına fırlatmıştır. 

Neticede Emin ölmüş ve suçlu şo. 
förler yakalanmıştır. 

Ancak vaka bundan sonra çok cnte. 
resan bir safha almış, mahkemede mu
hakeme olunan şoför Mustafa: 

- Ben, demiştir, Emine sadece çar. 
tım ve 'kendisini yaraladım. Fakat öl -
dürmedim. Emin 1nhisarların kamyo -
nu altında can vermiştir. 

Halbuki şoför Ali de: 
- Ben bir cescldi çiğnedim, demiş. 

tir. Mustafa Emine çarptığı anda ken. 
disini öldürdü. Suçun tamamilc ona ait 
olması lazımgelmektedir. Benim suçum 
ancak cansız olan Emini çiğnememden 
ibarettir. 

.Mahkeme, bu vaziyet karşısında suç
luyu tayinde müşkülata ugramış ve 
cesedi yeniden muayene ettirmiştir. 

Muayene eden doktorun vcııdiği ra -
porda cesetteki yaralardan hangisinin 
kamyon tarafından yapıldığının anla • 
şılamıyacağı bildirilmiştir. 

Bunun Uzerinc hakim Fazılın riya -
seti altında tabibiadti Enver Karan, 
'belediye mühendislerin'dcn Tarık, müd 
deiumumi muavini Kemal Tandan teş. 
kil olunan 'bir ehlivukuf, dün vaka ma. 
halline giderek kamyonlar üzerind.: 
tetkiklerde bulunmuştur. 

Ehlivukuf vakayı tamamile canlan -
dırmak üzere, kazayı yapan her iki 
kamyonu da kaza zamanındaki istika . 
metlerden yürütmüş ve ortaya kcnu -
lan bir manken ide Salih oğlu Emin 
sayılarak vaka temsil olunmuştur. 

Ehlivukuf raporunu hazırlamaktadır. 
Mahkeme, raporu aldıktan sonra ka -
rarını verecektir. 

Altı Günlük Vatmanın 
Yaptığı Kaza da Mahkemede 

Geçenlerde Şişlide Yeni istasyonda 
feci bir tramvay kazası olmuş, doktor 
Meleğin evinde evlatlık bulunan 14 
yaşında M üncvver kız tramvayın tc • 
'kcrlckleri arasında parçalanarak can 
vermişti. 

Hadise tahkikatına el koyan nöbet. 
çi müddeiumumisi Orhan Köni, tahki
katı cürmümeşhut kanununa göre 
yürütmüş ve evvelki gün bitirerek suç 
luyu ağırccza mahkemesine vermiş. 
tir. 

Tahkikatın mcyı.iana çıkardığına gö. 
re, kaza 19 metrelik bir saha içinde 
olmuş ve çarpmayı müteakip tramva -
yın altına giren kızcağız, 1 O,S metre 
sürüklenerek parça parça olmuştur. 

Bu sürüklenme, mahallinde yapılan 
keşif sonunda yerde bulunan izlerden 
tcsbit edilmiştir. Diğer taraftan depo. 
ya çekilen tramvayın altından geçen 
el fren makarasında da Münevverin 
kanlı sa~larr ve lime lime elbiseleri bu 
Junmuştur. 

Kazayı yapan vatman Naim oğlu 
Hakkı henüz altı günlük bir vatman. 
dır. Kendisinin 35 kilometre süratle 
gitmesi ve M~nevveri 10,S metre sü • 
rüklemesi acemiliğine bir delil sayıl • 
maktadır. 

Ölüme sebebiyet vermek suçu ile, 
asliye birinci ceza mahkemesinin işle. 

rini gören ağır ceza mahkemesinde ev
velki akşam saat 7 de duruşması yapı. 
lan vatman Naim oğlu Hakkı, kendi
sinin hiç suçu olmadığını ileri süre. 
rek demiştir ki: 

- Tramvayı çok yavaş sürüyordum. 
Kaza benim yüzümden olmam .. trr. 

Söz alan müddeiumumi Orhan Kö. 
ni de iddiasını okuyarak vatman Hak. 
kının tedbirsizlik, nizama riayetsizlik, 
acemilik suçlarından Türk ecza kanu • 
nunun 455/ 1 maddesi ile tecziyesini 
istemiş, suçlu ise vekil tutacağını ileri 
sürerek davanın talilcini talep ctmiJ. 
tir . 

Neticede, mahkeme, vatman Hakkı. 
yı tevkif etmiş. müdafaasını yapması 

ve hakkında karar verilmesi için dunış 
mayı yarına bırakmıştır. 

Bir Beraet Kararı 
Geçenlerde Tepeüstündeki evlerden 

çöp almak için dolaşan belediye çöp 
ka:nycnlarından Hüseyinin idaresinde
ki 'kamyon, önüne çıkan 12 yaıınl:ia 
Yani adında bir çocuğu çiğnemiı, ço • 
cuk hastaneye kaldırılmış, kendisi de 
yakalanmıştı. 

Dün üçüncü asliye ceza mahkeme • 
sinde muhakeme olunan ıoför Hüıcyi. 
nin, duruşması sonunda hiçbir suçu 
görülmemiş hakkında bcract karan ve. 
rilerek serbest bırakılmııtır. 

Evden Kaçan Kızlar 
Ailelerine T eılim Edildi 
Zabıta memurları dün Şehzade ca • 

mii avlusunda ldolaıan iki 'küçük kıtı 

yakalamışlardır. 

Mualla ve Fikriye ismindeki bu kH; 

lar hakkında tahkikat yapılınca yirmi 
gün evvel evlerinden habersizce ka~ -
tıklan anlaşılmıştır. 

Mualla on be , Fikdye on *1tıi1~ 
dadır. Bunlar aitelerile müvacehc edil. 
dikleri zaman evden kaçmadıklannı, 

Kocamustafapaşada ve ldiğcr bazı tanı 
dıklarında misafir kaldıklarını söyle
mişlerdir. 1ki kız muayeneye sevkedil. 
dikten sonra ailelerine t~lim edilmi1 • 
lerdir. 

Küçükbakkal Köyünde 
Yangın 

Dün saat on dörtte Küçükbakkal kö· 
yünün muhtarı Kadıköy merkezine te. 
lcfonla köy civarındaki fun!dalıkların 

yanmakta olduğunu haber vermiJ, der. 
hal Kadıköy itfaiyesi yangın yerine 
gitmiştir. 

itfaiye gidinceye kadar 12 dönüm 
fundalık yanmıştır, yangının ayni köy 
den 13 yaşında Hüseyin tarafından ya. 
kılan ateşten zuhur ettiği anlaıılnnt -
tır. 

Bir Kadın Fotoğrafçıyı 
Sopa ı le Dövdü 

Feriköyünde Baruthane cait!dcıainde 
.oturan seyyar fotoğrafçı Hasan bir 
resim çıkartma meselesinden Vicdan 
ismindeki 'kadın tarafından sopa ile a
damakıllı dövülmüştür. 

Hasanın karakola §ikayeti üzerine 
Vicdan yakalanarak mahkemeye verit. 
miştir. 

BlR EROİNCİ YAKALAN Dl -

Ko~irgada Liman cad':icsinde 53 numa 
ralı evde oturan Yuvakim dün gece 

eroin satarken zabıta mcmurlan tara. 
fından görülmüştür. Yuvakim, yakala

nacagını anlayınca içinde altı pa'lcet e. 
roin ile dokuz parça esrar bulunan 
kibrit kutusunu yere atnuı. kaçmağa 

başlamışsa da tutulmuıtur. 

UÇONCU KATTAN DUŞTU -

Taksimde Ayaspaşada Bekirbey apar. 
tımanının üçüncü katında sıva yapan 
Ahmet usta, iskelenin yanlış çatılması 

yüzün:len altı metre yükseklikten ye
re düşmüş, ağır surette yaralanarak 
hastaneye 'kaldırılmıştır. 

BiRBiRLERINI DÖVDÜLER -

Taksimde Mustafanın mandıraunda ça. 
lışan Kazım ile Süleyman araamda it 
yüzünden kavga çıkını§, sopa ve kürek 
lcrle birbirlerini başlanndan yaralamış 
lardır. ikisi de hastaneye kaldınlmıt
tır. 
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Margrit bir müddet böyle. kaçt·ı·kt~.0 
ıonra durdu ve geriye baktı. Ilk gordu. 

iü ıJık, §imdi görünmüyoı1du. Ses 1.: 

yoktu. Oelen adamdan da iz görünmu 

yordu. 
Margrit bütün cesaretini toplıyara'ıc 

' . k 
t crsyilzü döndü ve geldiği yerlerı t e • 
rar y ürüye rek ilk hareket ettiği nok. 

taya doğru gelmeğe başladı. . . 
Elektriğini yakamıyordu. O nun ıçın 

kuyunun yerini tahminle bulmağa mec 

burıdu. 
Fakat karanlıkta orayı geçti. Şimdi 

Bril'in kendisini bıraktığı yerden bir 

hayli öteye geçmişti. 
· · .. , Ya~ 

Acaba Flek nereye gıtmıştı • · 
taraflarda hiçbir geçit görünmüyordu. 

k.. 1 var 
Yalnız bir takım çıkıntılar. oşe er • 

dı. 

Margrit, bu köşelerden birine yas. • 
lanmış dinlenirken. dayandığ ı ~erın 
krmrlda-d ığını gördü. Korkudan yure • 
ği ağzına geldi; denebilir .. Hemen ge . 

riye sıçradı. 
Kımıldayan yerden hafif bir ziya sı. 

zıyordu. Derken bu ziya. daha kalın 
· b'r kapı ol · la§tı. V c kımıldayan yenn ı • 

duğu meydana çıktı. 
içerden bir ses geliyordu : 

- Bu gece, sevgili kızım ... Bu -~e
. ·· cegını c e .. Bu gece gidip Daverı gorc . · 

Davers, beni çok düşündürüyor. içı~ 
• •• 1 .. yenemı de bir endişe var ki bır tur u _ • 

yorum. Kendine itimadım oldugunu 
söylemiştim. Ona karşı beslediğim bu 
itimadı ıı;arsacak hiç bir harekette bu 

lunmadığına emin misin? 
_ Evet baba .. Ne gibi bir harekette 

bulunabilir ki!?.. 
B irinci ses, ihtiyar Flekin sesi idi. 

İkincisi ise, Olganın sesi.. . Olga blr • 
şey daha söyledi amma. Matcrit anla. 

yamadı. Sonra. ihtiyar adamın güldü. 

• ünü lttl. 
_: Rider·mi diyordu. Rid er Londra. 

da gayet meşgul . Fakat bu gece ge. 

lecck. 
Sonra bir sual daha .. Margrit bu su. 

ali de anlamamıştı; yalnız cevabı işit. 

ti: 
_ Ceset henüz bulunamadı. Doğ · 

rusunu istersen, ben, kızcağızın canr. 

nı yakmak istemiyorum. Çünkü ~ kı.:, 
elimde bulunan en iyi kczdu. Rıder 1 

onunla yakalıyacaktım. Her şeyi ona 

göre hazırlamıştım. 

Bir sual daha ... 
- Belki de .. Deniz lıir hayli yü~. • 

tıclmişti. Her ne hal ise, ben, kendısı. 
n i düşer'ken gördüm. 

Margrit, kendisi hakkında ko~uşul ." 
dug~unu anlıyordu. Enteresan bır vazı. 

k h' y et. Fakat bu sırada yakalanma ıç 
de enteresan olmazdı. Gözünü açıp ken 
dini göstermemesi lazımdı. Yavaşça , 

daha geriye gitti. 

Saklanacak bir yer daha bulabilmek 

için is-inden dualar ediyordu. 

Derken aradığını buldu. Ve sokul · 

du. Tam zamanında oraya girmiş. ZL 
ra, a kabinde Flek dışarıya çıktı. Fa • 
kat kapıdan tamamen ayrılmamıştı. 

d.. ·· kızı ile Tam oracıkta geriye onmuş, 

konuşuyordu. 

- Pekala. diyordu. Kapıyı açık b~
rakacağım ... Sendeki de kuruntu dog. 

d bol var' rusu ... Burada hava an ne : 
K uyudan istediğiniz kadar hava gelı . 
y~r. Bu akşam yine geleceğim. 

Margrit, ihtiyar adamı etrafile gör. 

nı~ğe cesaret edemedi. Fakat adımla. 
rmın gittikçe uzaklaştığını hissediyor. 

d.ı. 

Kapı hala açıktı. Bu sırada Margrit. 

kapının t am karşısına düşen duv.~rda 
bir gölgenin belirdiğini gördü. Golge. 

gittikçe büyüyordu. 

d • u ya~ Bu. yavaş yavaş kapıya ogr 
lac; t ığı anlaşılan Olganın, kapı~ın. kar· 
sısındaki duvara vuran gölgesıydı. . 
• Derken derin tir "ah., sesi işitil~ı: 
ı~ ~ı. hiç şüphesiz ki Olganın iç çekı~ı 
idi. k .. 

Soııra duvardaki gölge yeniden u. 

.11U11 tmt-tt kayboldu. ,......... -; 1 da 
Yarabbi ne hayat' .. Yerin atın 

M 1 k ve kaçak ve 
bir genç kız. . •11 um 
deli bir babanın &arİp efkatine SliıO. 

Ah rekmek değil, oturup hıçkı. 
mış... :i 

hır kı ra ağlasa yeriydi 1 
ra :l d .. .. ı 

Margrit, olduğu yer e surunere:< 

ilerledi. Kapıya kadar yaklaştı. Kapı 

hala açık ... 
F akat ne tuhaf bir kapı bu!.. Dik • 

k le bakılacak olursa esrarı anlaşıla. 
at • 'b ·1 

b·ı· ordu. Kendisi, esas ıtı arı e sert 
1 ıy .. . 

ı. meseden yapılmış. Fakat uzenne 
uır • . . 

1 1 dan öyle örtü geçırmıs er ve ., 
taş ar . J • • 

1 ··yle bir ustalıkla ışlemışlerd! 
taş an o 
ki, bir bakıma duvardan fark olunmaz 
dı. Hele kapı kapandığı zaman asla ... 

B·rçok insanlarda tecessüs arzusu 

clay~nılamıyacak kadar kuvvetlidir. 
Margrit, bulunduğu tehlikeli vaziyete 
rağmen, F lek ailesinin, bu, kayadan 

. . 'ırerisini görmeği pr.k merak e. 
evının :l 

d. du Hareket ederek azami derece. 
ıyor . 

de ihtiyatla kapının bir yanından kafa. 
srnı uzatıp içeriye baktı. Fakat bak • 
masile şaşması bir olmuştu. Burası ne 
kadar ufak bir oda idi. Ve ne kadar 

fakir döşenmişti. 
Margrit bu yeraltı kaşanesinin, zen. 

gin halılarla ve hele duvarlarının at · 
laslarla döşeli olduğunu sanıyordu. 

Halbuki bu oaanın içersindc bir kü· 
ük masa vardı. Üzerinde bir lamba 

ç · · · ·1· ·a· görünüyordu. Yere lıır kılım sen ı ı ı. 
iki ~asır sandalye vardı. Bir de porta-

tif karyola... ? · 
Olga masanın yanında duruyor, e· 

lindc tuttuğu bir gazeteye göz geu:li· 

riyordu. !•. • 
Arkası dönüktü. Bu suretle Margnt 

onu daha iyi ve uzunboylu tetkik t . 

de biliyordu. 
Masanın yanında üç, dört tane ba

vul duruyordu. Bunların hepsi de bir 

seyahate hazırlanmış gibi kilidli ve Ü· 

zerine kayışlar sarılı idi. 
Portatif karyolanın üzerinde bir 

kürk vardı. Lüks eşya namına başka 
biı şey görünmüyordu. ,___ 

Fakat, odada bir kişi cfa}.a göze çar
pıyordu. Margri t dikkatle baktı. Bu 
görünen kimse misis Börtündü · • 

Margritin tecese:isü artmıştı. İçen· 
yi iy:•.:e görmek için bir adım daha at
tı. Fakat. nasılsa ayağı geriye doğru 
kayınca kapıyı ileriye doğı:.. itmiş bu

lundu. Kapı yarıya kadar kapandı. 
b. . t x !çerden ır ses. 

_ Kim o? Baba sen misin? 

Margritin kalbi yerinden oynarcası-

rpıyordu Bir saniye kadar felce na ça · 
- ranıış gibi oldugu yerde kaldı. Sonra 

ug • .• ·1d· M "t 
Olganın ayak seslen ışı~ ı. argrı 
derhal geriye dönerek, lambasını ya-

kıp koşmağa başladı. . ·~· 
Geçid içersinde alabıldıgıne koşu-

yordu. . . 
Nereye gittiğini bilmeden ılerliyor-

du. Nitekim yanlı§ bir yola ~ptı. Y ol 
. 'kçe aydınlanıyordu. Belkı de t ek

gıttıb .... k mag~araya ihtimal deli a da· 
rar uyu ' 

k Cag-ına dog-ru koşuyordu. mm u . . 
Arkasından hızlı ~ya.~. seslerı gelı· 

Margrit alabıldıgıne uzaklaşı
yor ve 

yordu. a· . .. 
Art:k aydınlık enikunu. ke~. ı.~ı gos· 

• baslamıs Margrıt buyuk materrr : ge ~ :.• . . 
- aranın kuytusuna gclmıştı. 
g . d h . 

Ortalıkta kimse yoktu. Bıraz a a ı· 

ledi. Karşısına çıkan yüksek bir mer 
ter d" .... k a""' 
d

. e tırmanmağı uşunur en, r-" 
ıvcn .. 

-ı.dan doğru bir ses işıttı. 
g Mahud motörde çalışanlar-

Baktı ... 
dan biri kendisini görm:iştü. . 

't ne yapacağını ııaıırmış hır 
Margrı 

bir kere daha olduğu yerde kal· 
halde, .. k a· . .. 

deli Con Flek ın en ısı go· 
mışken, 

ründü. .. .. •.. . . 
•t rüvasında gordugu çırkın 

Margrı • • A 

ha aletlerle karşılaşmış gibi bir lah~a 
on~ baka kal::ıı§tı. Con Flek oldugu 

d 
büyük bir hızla sıcrayarak Mar-

yer en _ • d 
. . Uıerine gelmege başla ı. 

gntin t•• .. 
• ~ ı't bundan sonra. tekrar •.ıtun 

l\ıar.;r • . • 
t . · tabanlarına verdı. Bır sanıyc kuvve ını 

.. d upuzun merdivenleri tırmanma-
ıçın e J 
ğa koyulmuştu. .. .. 

Çıktı, çıktı ... Donup ~~kas~na baka-

düşüncmiyor gozlerı sadece 
mı yor, • k 
yukarıya dönmüş olarak h~bre çı ı. 

yordu. . 
1 

.. ~ .. ·ı 1 
Soluğu tıkanıyordu. Kalbı gogsum 

parçalaı ccı:;ın:ı. çarpırordu. . . 

B . Iahze durup dinlenmek ıstedı. 
ı r ( A rlnls'ı 'l)(IT) 

- Yavrum, merak etme, sana uzun 
müddet yük olacak değilim. Şurada 

ne kadarcık ömrüm kaldi ki ! 

- lnıallah uzun müddet yük olur -
sun teyzeciğim... 1 

lzmir Belediye 
Relsi-nln ziyaretleri 

iımir belejiye reisi ve fuar 'komite 

si başkanı Behçet Uz. dün sabah is. 
tanbul Türkofis müdürlüğüne gelmiş. 
ofis müdürü B. Cemal Ziya ile ve bun 

dan sonra eda umumi k5tibi B. Cevat 
Nizami ile sergi işleri etrafında görüs 

müştlır. 

B. Behçet Uz, oda ve Türkofisteki 

bu temaslardan sonra beraberinde ofis 
müdürü Bay Cemal Ziya olduğu hal. 
de yer!imallar sergisine gitmiş, sergi. 

yi gezmiş, sanayi birliği umumi katibi 
ve sergi komitesi reisi Bay Halit Gü. 

leryüz ile İstanbul sanayicilerinin iz · 
mir fuarına iştirakleri için görüşmüş. 

ti.ir. 

Sanayicilerin lzmir fuarına iştirak • 
lcri kararlaştırılmıştır. 

İzmir fuarına, haJcn scrgi'de teşhir 

edilmekte olan cam adamın da götü • 
rülmesi kararlaştırılmıştır. 

Bay Behçet Uz, sergiden sonra vali 

ve belediye reisi Bay Muhittin 'Üstün. 

dağı vilayete giderek ziyaret ctmiı, 
kendisile bir m üddet gör Ülf'11Üttür. 

( - Yeni Neşriyat ) 

Maske 
lhın.} ıııın en lıü) iık lıil,ıilec!Jcriıı<ll'll .\. 

Cclıo\ 'un en guzcl lıikiiycll·rini hir :ır:ıyıı 
topl:ıy:m im eser, Remz.i Kilııbcvinin 
"Diiııya ınıılı:ırrirlcrinden tercümeler se· 
J"io;l'' niıı 26 ııcı kil:ıhı ol:ır:ık çıkmışlır. 

H:ır:ırl'lle tıl\· iye ederiz. 

Akdenizde Bir Yaz 
Gezintisi 

K·ın::ıal .Kilnlıc\'inln ııc~riııc lıa~luılıAı 
seyahat ynıı l nrı kütüphanesi serisinin ilk 
:;ayısını ı eşkil eden (Akclenizdc bir yıız gc
zintisı) ııdlı eser, kilııhı ~·ozıın Fııik Sııhri 
Durıın'ın bizznl yoplığı hir seyolıntin in
tlhnl:ırı<lır. 

Çok c:ızip bir uslup ile :\ oıılnıı hu cı>cr 

<;ok kıymelli \'e n:ıdlde rcı>imlcrle de tez. 
yin edilmiş ve lnlı'ıno son derece itina 
edilmiştir. 

EGE TlYATROSU 
~uri Genç ve arka. 
ıl.ışlnrı 5 Ağustos cu. 
ııın ukş:ıını Yenişehir 

Aile b:ılıçcsin<lc: 

IUı'A'UN ıWı\ -'l 1 
S:ı)ırlyc 'l'uksc" 

kun'icri 

5 • AGCSJ'OS • 038 Ct;l\IA 
or.ı.E l\L!)Hl Y \Ti : 

Snııt 14.30 Plıiklıı Tıirk ınusikisı. 14.50 
llıl\'adıs, 15.05 J>JUkla Turk musikisi 15.30 
l\luhtcli r plak neşri) :ılı, 1G.OO Son. 

,\ KŞA~I i'\EŞH l \'ATI: 
Saat 18.30 llnfü Mtizik: Tcpcbaşı Be. 

lediyc hnhçeslnden, 19.15 Viyolonist Ali 
Sl·zi ıı , Hl .!"ı5 Borsa hnlıcrlcri, 20.00 Sani n
~ nn : lorcn,·iç nısııtlıancsinılcn nnklcn. Mü· 
zı•\ycıı \C nrk:ıdaşl:ırı tnrahııdnıı Tiirk mu
sikisi \ "C h::ılk s:ırkılnrı, 20. ıo Havn rnpo. 
rıı, 20.-t:ı Onıcr Hım Doğrul tıırarındnn :ı
rnlıcn soylı•\. 21.00 S:ı,ıt ııy:ırı: OHKEST· 
it\ : 1 - J.ist; Jlnposodi No. 14. 2 - 1\k"
senc: Er dö bale. 3 - Selde: Fntimıı. 4 -
Drigo: Yestal. 21 .30 Tahsin Karakuş ,.e 
ork:ıd:ışlnrı tarafından Türk musikisi ve 
hnlk şnrkıları, 22.tO Plftkl:ı muhtelif par
•, 1 r. 22.:ıO Son Jı.ılırrlrr ,.e crlfosi günün 
proıır:ııııı, 23 00 S:ı:ıl R):ır ı : SON. 

.. 
1 -

. . . ... _, 

At yarışlarının 
üçüncü haftası 

Bu pazar yapılacak koşu1arın, 
geçen haftakilerden daha en
teresan oJacağına şüphe yoktur 

' .,..__ - --- .. ~- ~ 

-.· 
' 

• . ' 
~ .... ,. .. # 1.d .. 

Isliı.h ve yarış encilmeni tarafından 
tertip edilmiş olan yazlık İstanbul nt 
yarışlarının iiçüncü hıı!tası da bu pa. 
zar giinü Veli efendi koşu yerinde ya. • 
pılacak yarışlarla sona erecektir. 

Bundan ewel yapılan iki koşu ge
rek seyirci ve gerekse yarışlar itiba.. 

rile birbirinden üstün geçmişti. Önü. 
mUzdcki yarış ise aşağıya. koyduğu
muz progrRma nazaran evvelkilerden 
daha enteresan olacaktır. 

iki gün sonraki yarışların heyecan. 
lılarından biri mesela ikinci koşudur. 
Bu centilmen yarışında ~ipka, Sprin 
Boord, Samalop ve Paristc gibi tanın 
mış nUar1"'1tmatör cokeyler idare-ede. 
cckJe rdir . 

B u gibi centilmen koşularında co
kcylerin yapacağı tesir yüzde elli nis.. 
betindcdir. 

Üçüncü yarışta ise; prens Halimin 
Sağanağı. Celal Bayarm Bintepesi • 
ki bu ata bilet al:ınuar geçen hafta 
çifte bahiste iki lira ka?.anmışlardı -
ve Nazif Atnbnyın Mavzikası bu ko
şunun favorileridir. 

Son yarışı da Ceylan, 'Cnlü, Acele, 
Sarıkuş, Aldcrvi6len hangisinin kaza.. 
nacağını tahmin etmek pek kolay de
ğildir. 

Bu haftaki koşuların programı şu. 
dur: 

B1RlNC1 KOŞU: , 
Satış koşusu olan bu ilk yarışa 3 

yaşındaki yarım kan ve halis kan 
arap at ve kısraktan gireceklerdir. 

Mesafe: 1400 metre; ikramiyesi de 
190 liradır. 

İştirak e:decck atlar şunlardır: 
Fern:ı • Hikmet Yavuz 
Çelenk - ~"'ehmi Simsaroğlu 
Alagiyik _ Faik Gey 
Binnnz • Mustafa Turgut. 
Akın - Mccit Atlı 

Yılmaz • Vehbi Özbek 
lKINCl KOŞU: 
Kazanduı 1500 lirayı geçmiyen 3 

ve daha yukarı yaşta halis kan lngi. 
Jiz kısraklarına mahsus olan bu cen
tilmNı ko§usunda mesafe 2000 metre, 
ikramiye de 310 lirad ır. 

Bu yarişta Salih Temelin Sprin 
Booduna S. Akson, Asım Durğunun 
Samalopuna Süreyya Baras, F. Kara 
Osm:ınm Şipkasına Abduş Atçı, dok
tor Scmirofun Paristesine de bizzat 
kendileri bineceklerdir. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU: 
Üçüncil yarı{i Conkbayırı koşusu. 

dur, buna üg ve daha yukarı yaşta 
yerli yarını kan İngiliz at ve kısrak
ları girecektir. 

Bu koşuya. dört ve dal1a yu'Karı ya3. 
taki halis k:ı.n Arap at ve klsrakları 

girecektir. Mesafesi 2200 metre; ik. 
l'amiyc de 300 liradır. 

Bahtiyar - Şemsettin kilo 63 
Ünlü • Ahmet Geli§ kilo 58 
Oktay II . Fehmi Vural kilo 54 
Can . Sadık Balkıs kilo 52 
Aldcrviş - Fehmi Vural, kilo 51 
Musul • Salih Temel kilo 50 
Çetin - Ihsan Atlı kilo 48 
B~lNCl KOŞU: 

Günün son ko~usu olan bu yarışa 
dort ve daha. yukarı yaştaki yanm 
kan Arap ve ha1is kan Arap at ve kts. 
rakları girecektir. 

Mesafe.si 1800 metre, jkramıyesi de 
J 90 liradır. 

Aslan • Raşit Albat 
Llune - Kerim Koktcncn 
Ceylan • Tevfik Devrim 
Doğan - Ahmet Sağdıç 
Ünlü. Ahmet Geliş 
Ceylan VII - Recep Öz.çelik 
Acele - Emin Berksan 
Sarıkuş • Talat Çevik 
Ejder - Ahmet Kcsebir 
Keklik - İbrahim Nalçin 
Aldervi.ş - Fehmi Vural. 

Slavya Futbol Takımı 
Slavya futbol takımının lzrnir ve 

lstanbulda müsabakalar yapması ka_ 
rarlaşmışt:ır. 

Bundan başka amatör güreşçileri
mizle kar§ılaşmak üzere şehrimize 
gelecek olan Macar güreş takımmm 
kimlerden mürekkep olduğu da bildi. 
rilmiştir. 

Bunlar, Harvalt, Sijendi, Pinter, 
Vagl, Kitka Bulcs, Hegedüş, Polatos. 
tur. 

Hegedüs P~te şampiyonudur. Bu
les dünya birincisi, Polatos dünya 
iiçüncüsüdür. 

Beşikt.aş ;imn.astik kWJJil başJ.."Oınl1. 
ğ111tla11; 

l{lübümüzden istifa eden bir tek ar. 
kadar; yoktur, ve idare heyetimiz ek
"reriyctlc vazife b:ışındadır. Klübümüz 
mensuplarına tebliğ· olunur. 

Bulgaristandan Odun 
Kömür Geldi 

Bulgaristandan takas suretile odun 
kömürü getirilmesine başlanmıştır. 
Dün d~ limanımıı.a on beş gemi ve mo. 
törle yedi yüz bin kilo odun kömUrU 
getirilmiştir. Ancak alakadarlar ta
kas muamelelerini ayni gün ikmal et
mediklerinden kömürler gemi ve mo. 
törlerden dışarıya. çıkarılamamıştır. 

Mesafesi: 1600 metre: İkramiyesi ..,,. 1 k ti H I d 
de 620 liradır. 1 ') r e ayr ye en : 

Ayhan - Mecit Atlı Boğaziçinde mevsimin 
Bintepc . Celal Bayar 
Bora • Cevat Gürkan en parlak mehtap alemi 
Alceylan - Ibrahim Nalçın Ağustosun 9 uncu Salı gü. 
Sağanak. Prens H alim nü akpmı yapılacaktır. 
Mavzika _Nazif Atabay 
Revınç - Hüseyin Koru 1 T alsilatlı ilanı yCITınki 

1 DöRDüNCO KOŞU: nüahamıula okuyunuz. 
Dördüncü kotU handikap yaneıdır. lil•••••••••••ıii 
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Çek Reisicumhuru ve Başvekili 

Lord Runcimanı kabul 
ederek görüştüler 

Prağ, 4 (A.A.) - Lord Rünciman 
ıaat 17 de B. Hcnla}•ni kabul edecek. 
tir. 

B. Hodza, saat 11,30 da ve B. Benes 
12 de Lord Rüncimanı kabul etmişler
dir. 

Prağ, 4 (A.A.) - Alman Sü'tlet 
partisi Kundt'un beş sualine Hodza 
tarafından verilen cevapları neşretmek 
tedir: 

1 - Milliyetler statüsU ve lisanlar 
projesi ha'kkmda Südetlere tevdi edi -
len metinler eskisi gibi muteberdir. 

Bu metinler gerek meselenin esası ge
rekse Südetlerin 7 haziran tarihli pro. 
jel eri hakkında yapılacak müzakerele. 
rin esasını teşkil etmeğe devam elde • 
cektlr. 

2 - idari işlerde muhtariyet hak • 
kında Alman Südet partisine tevdi e. 
dilen metinler, son tanzim edildikleri 
tekle göre, cereyan edecek müzakere
lerde hUkOmetçe esas ittihaz edilecek. 
tir. 

3 - Parti tarafınldan 7 haziranda 
tevdi edilen proje ile bildirilen teklif. 
Ier hükOmct projelerinin çerçevesini 
aıtığı nisbette hükilmetçe yeni tekili. 

lcr yapılacaktır. Bu teklifler en geç , 
Südetlerin diğer projeleri tetkik edil. 
dikten sonra bildirilecektir. 

4 - <'üdet projelerinin heyeti umu 
miyesine 'karşı hükumetçe kati olarak 
ittihaz edilecek tavn hareket için de 
ayni usul takip edilecektir. 

5 - Şimdiye kadar hükumetle Sü. 
detler arasında yapılan müzakerelere 
devam edilecektir. 

Prağ, 4 (A.A.) - Bazı haberlere 
göre, B. Runciman Alman aosyal de
mokrat partisi delegelerini de kabul 
edecektir. 

Prağ, 4 (A.A.) - Rüneiman heyeti 
aşağıdaki tebliği neıretmiştir: 

Lord Runciman, reisicümhur B. 
Benes tarafından kabul edilmiıtir. 

" Loıid Runciman, baıve'kili, hariciye 
nazırını resmen ziyaret etmiı ve Hen. 
laynın delegeleri ile göril§mil§tür. 
Henlaynın delegeleri bu ziyareti iade 
etmi~lcrdir. 

Südet delegeleri bu gece Lord Run. 
cimanın sekreterlerile !buluşacaklar ve 
bunlara Südetlerin noktai nazarını bil. 
diren muhtıralar tevdi eyliyecekler
dir. 

ispanyada hükftmetçiler 
ilerlemeye başladı 

Ebre nehri mıntakasında hüku
metçilerin taarruzları akim kaldı 

Barselona, 4 (A.A.) - Frankiıtle -
rin beş tayyaresi dün saat 23 e doğru 
Barselonu bombardıman clderek §ehrin 
kalabalık mahallesinde birkaç evi tah. 
rip etmiştir. 

Ankaz arasından iki ölü, 31 yaralı 

çıkarılmıştır. 

Valans, 4 (A.A.) - Frankist tay. 
yareleri Grao, Cabana! ve Nazareth 
mahallelerini üs kere bombardıman et 
mişlerdir. 

Madtit, 4 '(A.'A.)' - Cümhuriyet. 
silerin dün Albarracinde ba§ladıkları 
hare'k!t muvaffakıyetle inkişaf etmek
tedir. 

Garpta faaliyete geçen yürüyüı kol. 
lan Guadalaviarı geride bıraktıktan 
sonra ıdü§??Ulnm toplanmasına vakit 
bırakmadan yürUyUşe geçerek Devil -
lar Del Cobo kasabasından dört kilo • 

metre kadar ileri gitmiılerdir. Friu 
mıntakaaında milisler albarracinroyu • 
ela yoluna kadar ilerlemişlerdir. Taar. 
ruz kar§ısında Frankistler diğer mın -
ta'kalarda faaliyette bulunan tayyare • 
terden birçoğunu silratle bu cepheye 
sevketmişle~ir. 

Valans, 4 (A.A.) - Dün Aguilasın 
bombardımanı neticesinde 36 kişi öl • 
müştür. 

Barselona, 4 (A.A.) - Resmi teb • 
liğ: Ebre nehri mıntakasında dü§ma. 
nın yaptığı bütün hücumlar tardedil. 
:miştir. Dilşman bir santim arazi ka • 
zanmadan ağır zayiata uğramııtır. 

Cümhuriyetçiler, Guadalaviar mın. 
takasında ileri hareketlerine devam e
derek Lato dö Las Hoces, Laeskulıida, 
Vertij, Canada • Alto, Delanora, Cer. 
ronorte mevkilerini zaptetmi§lerdir. 

Se anik anlaşması 
Romada büyük bir memnu

niyetle karşılandı 
Roma, 4 (A.A.) - Stefani Ajan· 

sı blldlrlyor: 
lnformatione diplomatlca aşağıda 

ki bendi noşretmoktcdlr: 

Roma mesul mahfellerinde, Bal· 
kan Antantı ile Bulgaristan arasın
da aktedflen anlaşma, bUylik bir 
memnuniyetle karşılanmıştır. 

Bilhassa B. Stoyadlnoviçln politl· 
kası sayesinde Balkanlarda bugün 
mevcut manevi ferah vaziyetini te· 
yit eden bu anlaşma, Nöyyi muahe
desini askeri bakımdan kendisine 
bir nevi madunluk '\'eren kısmından 
kurtulan Bulgarlstnna da meşru blr 
memnuniyet vermektedir. Uzlaşma 

yolu ile yapılan bu muahede tadili, 
''azlyeU hassaten nazik olmakta de
vam eden diğer Avrupa mıntakaları 
için bir örnek teşkil eylemektedir. 
Tunada ve Balkan havzasına birçok 
rnonfaatıerle bağlı bulunan ltalya, 

mllletıer arasındaki münasebetlerin 
1ylleşmesl suretiyle yeni bir tarihi 
devre başlangıc teşkil eden ve sul
ha ve Avrupanın islahma müessir 
bir yardımda bulunan her şeyi mem· 
n unlyetıe selO.mlamlaktadır. 

Üç Çek tayyaresi 
Prağ, 4 (A.A.) - Çeteka ajansı, 

aşağıdaki tebliği neşrediyor: 

3 ağustosta şarki Bohemyada bir Al
trenman esnasında üç Çek tayyaresi, 
yollarını şaşırmış ve Alman Kladsko 
şehri üzerinde uçmuşlardır. 

Dört ağustosta Almanyanın Prag el. 
çiliğı hariciye nezareti nezdinde bu hu
susta bir teşebbüste bulunmuştur. Ha • 
riciye nezareti, Alman elçiliğine teessür. 
!erini bildirmiştir. Hadiseye sebep o. 
lan tayyareciler cezalanclmlacaldaıldır. 

900 ingiliz 
tayyaresi 

Bu sa balı Şimal denizinde 
manevraya başlayacak 

Londra, 4 (A.A.) - Yarın saat 10 
da Şarki Jngiltercde ve Şimal Deni· 
zinde bUyUk hava manevralarına baş 
lanacaktır. Bu manevralara 900 
tayyare iştirak edecektir. Manevra 
sahası, Humber nehri ne Taymls 
nehri arasındadır. 

Amerikanın altın 
ihtiyatı yükseliyor 

Vaşington, 4 (A.A.) - Amerika 
altın ihtiyatı gittikçe yükselmekte
dir. lkl Ağustos tarihinde 13 milyar 
20.989.854 dolar kıymetini bulmuş· 
tur. Bu, Amerikan maliye tarihinde 
şlmdlyo kadar görlllmemlş bir rekor 
teşkll etmektedir. 

AlAkadar mahfiller, buna rağmen 
enflasyon korkularının pek yakın 

olmadığını bildirmektedir. Son al· 
tJ ay zarfında Amerikan ticaret 
muvazenesi Amerika Birleşik Dev
letleri lehine tecelll etmiştir. 

lnglllz Mısır 
gUrUşmelerl 

Londra, 4 (A.A.) - Hariciye neza. 
retinin, lngilu - Mısır görüımeleri 
hakkında bu akşam neşrettiği bir teb
liğde ezcümle deniliyor ki: 

Mısır ba§vekili, 1936 muahedesi as. 
keri kuvvetlerin ahkamr mucibince 
Mısıra düşen isk~n masraflarının bu 
muahedenin imzaıı esnasında yapılan 
tahminleri mühim miktarda tccavü~ 

ettiğini billdirmiıtir. 

Bugün bu husust.a parafe edilen bir 
antaımaya göre, İngiltere hlikUmeti, 
kara ve hava 'kuvvetlerinin iskAar için 

u ve elektrik getirmek için, muhtelif 

işler için ve bir nckahat kampı için ya 
pılacak in1aat masraflarının İngiltere· 
ye düşen payım, 1,5 a çıkarmayı kabul 
ctmittir. 

İngiliz kuvvetlerine refakat ede • 
eek sivil memurların masrafları da 
yarıyanya ödenecektir. 

Maden Arama Enıtitüaü Bir 
Köylü ile Mukavele Yaptı 
Ankara, 4 (Telefonla) - Maden 

tetkik ve arama enstitüıü Diyarbakır 
Mardin, Elazik, Malatya, Antep, Ur
fa, Maraş ve civarı vilayetleri arazi • 
sinde maden taharriyatında bulunmak 
üzere Malatyamn Haaançelebi nahiye -
sinden Hüseyin Vural adındaki bir 
köylü ile ıekiz aylık bir mukavele yap. 
mıştır. 

Hüseyin Vural, memleketimizin bit. 
bassa orta ve cenubi Anadolu mınta • 
kalarında maldenler üzerinde yaptığı 

hususi arama usullerile tanınmıı ve 
müıbet neticeler elde etmiş bir vatan. 
da§tır. 

Bu euretle maden tetkik ve arama 
enstitilsü ilk defa olarak ecnebi müte. 
haısıslardan baıka bir Türk köylüıil 
ile de maden taharrisi yclunda bir 
mukavele aktetmiş bulunmaktadır. 

Mukavele esasına göre, Hüseyin 
Vural, enstitüden her ay muayyen bir 
para alacak ke§f edeceği maldenin kıy
met ve ehemmiyetine göre de ayrıca 

bir ikramiye ile taltif edilecektir. 

Afetler Hakkında Malumat 
Verilmesi 

Ankara, 4 (Telefonla) - Yağmur 
kasırga veya her hangi bir tabii hldi. 
se neticesinde husule gelen tahrip ve 
zararların derecesi hakkında bundan 
sonra Nafia Vekaletinden maHlmat ve
rilmesinin usul ittihazı vilayetlere tcb. 
liğ , köylere ait davalar daıvCbf?iTc 
liğ edilmiştir. 

Köylere Ait Davalarda 
Ankara, 4 (Telefonla) - Köylüle. 

Radyo gazetesi 
(Vat !cnıt 1 ~J 

flmdJ. tatmin eden lse ınikro•dur. 
Mikro 8.öz gazeteclliğinln baskı 

mnldnesl hizmetini görüyor; radyo 
makineleri de söz gazetesi oluyor. 
Herkes keneli e\'Jnde, ralıat köşesin
de oturduğu halde büyük vakalan, 
b&diseleri radyodan gelen sesle gö
rüyor, takip ve seyrediyor. 

fngtuz Kral ve Kraliçesinin son do· 
fa Parlsl ziyaretleri esnasında. Kra
lln Ye kraliçcnın l>ütUn hareketleri, 
törenlerin bUtUn safhaları radyo ne 
neşredilmiştir. 

Yakın. mikronun ha,·adls ,·erme 
varJfeslni görmesi :reni bir şey de· 
ğildlr. HattA art.ık eskidir. Fakat 
ba dola J>nris radyosunda yapılan 

yenili~ bu yazif eyi görmek işinin 

gerçekten gazetecilik Aleminde llya. 
katleriyle tanınmış oJan adamlnra 
ha,·alc edilmiş olmasıdır. Bu suret .. 
lo herkes İngiliz J{ral ""e Kraliçesi
nin ı~aris ziyaretlerine alt hf\dlse· 
lcri derin bir ze,·k ile dinlemiştir. 

HAdtselcrl gazetecilik tekniği Jle 
anlatmakla alelAde bir şoklldo 

nakletmek arMmdaki farkı anla
mak için blulc Anadolu Ajansının 
radyo serrislylc Çeleblzade Saidln 
muhim spor maçlarını radyoda na.k
ledMni hatırlamak kAfldlr. İşte 

~ 

radyo gazeteciliği Çelcblzade Safdin 
spor işlerinde yaptığı vazifeyi diğer 
umunıt bAdlselere tatbik etmektir. 
Bizde de gazeteci arkadaşlar m-a.sm· 
da bu işi büyük muvaffakıyetle ba
şaracalc olanlar ,·ardır. 

Blzl bu mülAhnzaya sevkeden şey 
şudur: Ankara.da. yeni ve milkcm· 
mel bir rndyo istasyonu hazırlanı· 

yor. l'"akmda bu istasyon işlcmcğe 

açılaca.ktı:r. Şu halde başka memle
ketlerde yeni bnşlayan radyo gazr,
teclllğtnl biz de bu Ta.srta ile kendi 
memleketimizde tatbik edeblleccğtz 
demektir. 

Bilhassa bu ihtiyaç ön\imUzeleki 
Cumhuriyet bayramında şiddetle 
hissedUccektlr. İlktc,rlnin ytrmıl do
kuzundan itibaren ~Dllet )lecUstnln 

atıht gününe kadar Ankaranın umu
mi hayatını ve hAdlselerlni rad:yo tle 
ve bir aazetecl san•atkArhğı lle 
memlekeUn her taratma ne~retmek
te bUyUk tayda ,-ardır. 

ASIM US 

Çinliler 
(Üst yam 1 incide) 

topçusu Koje ve Fan adlı Kore ka. 
eabalarını sabahın saat 1 ine kadar 
bombardıman etmiştir. Bu kasabala.. 
rın Sovyet kuvvetlerine Japon üssill~ 
harekeleri telakki olunduğu anla§ıl. 

maktadır. Çarpı§tna hakkında hentiz 
tafsilat yoktur. Birçok Sovyet tayya 
resi hiçbir bombardıman yapmaksızın 
hudut üzerinde yüksek bir irtifadan 
uçmu§lardır. Japon tarassut mevkile
ri, sabahleyin birçok tank ve ağır 

topların ilk Sovyet hatlarına doğru 

gitmekte olduğunu mU§ahede etmie
lerdir. 

Tokyo 4 ( A.A.) - Harbiye nezare. 
ti, Sovyet kıtalarının saat 22,30 da 
tenvir fişeklerinin I§tğı altında Şatsa. 
opingin şimali garbisinde ve Çang -
Kufengin cenubu prkisinde ayni za. 
manda hticu.m ettiklerini bıldirmekte

dir. Muharebe neticesi bc.lli olmadan 
devam etmekle beraber harbiye neza· 
reti Sovyet hücumlarının pllskürtül. 
düğünü zannetmektedir. 

Tokyo 4 (A.A.) - Domei ajansı 
bildiriyor: 

Bu.gün saat 13,30 da harbiye neza.. 
rcti tarafından ne§redilen bir tebliğ
de Sovyet • Mançuko hududunda va. 

ziyctin nisbeten sükünet bulduğu bil
dirilmektedir. 

Japonların Sovyet kıtalannm hare
ketlerini tarassut ettikleri beyan edil. 
mektedir. 

-
Yunan~stanın 

bayramı 
(Ust ynm 1 incide) 

lkincl muvaffakiyet, maziden orta 
kalan bazı sefil tortuların çıkardığı 

isyandır ki, bu mazinin pis metodla· 
nnın 4 ağustos fikirleri ve faaliyeti 
çerçevesi dahilinde ne derece takbih 
edilmekte bulunduğunu isbat eylemi§ 
tir. Yunanistarun harici ve dahili ba. 
kımdan vaziyetini gösteren bu iki ka. 
rakteristik hadise, iki senelik tarihi 
bilançoyu kapamaktadır. 

Elen milleti, bu dakikada seninle 
temasa. geçerken ve fevkalade tehlike
li anlarda politik partilerin bize miras 
bITaktığI Yunanistanı dü§ünllrken, 
çok bUyük heyecan duymaktayım. 4 
ağustos 936 tarihinden bugüne kadar 
bana karşı gösterdiğin itimat ve bu 
iki sene içinde vücuda gelen bu derece 
büyük işleri gözümün önüne getirir. 
ken, Allaha, krala. ve, ey millet. sana, 
§likUr ediyorum. Sizler bana milleti 
kurtarmak kuvvetini verdiniz. o millet 
ki bugün hakiknten kurtulmuş ve in. 
tibah yoluna girmiştir. 

l§te bu sebepten dolayıdır ki, bu yıl 
dönümU kutlanırken, bütün Yunanis. 
tanda bu eene de heyecan, görülmemi§ 
derecede muazzamdır. Ve bu iki se. 
ne içinde kalkınma eserine yardım e. 
denler iftihar duymaktadırlar. 

J3a§vekil, 4 ağustos 936 tarihinden 
beri Yuna.nistanm kazançlarını say
dıktan sonra sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 

Her ıseyden evvel bizler, kendi ken. 
dimize karşı bir ihtilal yaptık ve bir 
inkılap vücuda getirdik. Bugün mazi
nin bütün felaketlerinden kendimizi 
katt olarak kurtarmış olduğumuzu 
söyleyebiliriz. Bugün, hep birlikte ye
ni bir hayata doğru yürüyoruz. Hiç 
bir şey, bizi arbk geriye döndürmeye. 
cektir. 

1912..1913 hamaset devresinden 
sonra, millet, uzun seneler politik ve 
moral buhraıı içinde çırpındı. Fel8.h. 
azmini, i~ bu buhran verdi. 4 ağus.. 
toaun hareket noktasını ve hedefini 
i§t.e bu .milU ve moral mecbµ,;iy~ ;We
kil etti. lşte ou sebepten do ayı -ı 
eserimiz., daha. bidayetinde halkın em. 
niyeine mazhar oldu. 

Milletin heyecanlı müzahereti ol
maksızın, bu derece çok güç mesele. 
lere hal suretleri bulunamazdı. Hü
kfunet, milletin bu itimadına dayana
rak ve Yunanistanm istikbaline emin 
olarak eeerine devam etmektedir. 

Başvekil, bundan sonra, maliye sa. 
hasında, gelirli !şler sahasında ve sos
yal faaliyet sahalarında elde edilen 
başarıları saymıg ve demiştir ki: 

Bu başarılan gördükçe, çizilen yol
da, gittikçe daha fazla bir kuvvet ve 
bir emniyetle yUriimekte devam ede. 
ceğiz ve Elen millelne gittikçe daha. 
fazla saadet veren bu esere dokunma. 
ya cesaret eden elleri kıracağız. 

Milletin mUdaf aa. kuvvetlerini it
mam iline de devam edeceğiz ve es. 
ki medeniyete layik. bir Yunanistan 
yaratmak için her sahada. lüzumlu 
bUtiln tedbirleri alacağız.. 

Elen milleti; 
Yunanistan için yapılan bu muka.d.. 

des savaşta silah arkadaşım olacak, 
seni. kalbim bu hialerle dolu, selfunla
rım. Eminim ki, dalına vatanına ve 
onun tarf hine 13.yik kalacaksın. 

Kısa harici haberler 
Nürenberg 4 - Nürcnberg beledi· 

ye meclisi eehrin yeni mimarl planı 
mucibince Sinagögun yıkılması ıazım 
geldiğine karar vermiştir. 

Bükreş 4 - Kral tarafından neşre
dilen kararname ile Rumen ekalliyet. 
lerin din ve matbuat sahalarında, şa
hıs ve i§ münasebetlerinde ve umumi 
içtimalarda ana lisanlarını kullanmak 
hürriyeti verilmi§tir. 

re ait dava duruşma saatlerinin köy. ·-----------------~----------

Rama 4. - Ffliist partisi genel sek.. 
reterliği, önümüzdeki cumartesi günü 
ilk nüshası çıkacak olan "ırk müdafa. 
ası,, mecmuasının geni§ miktarda ya
lımı için tedbirler alınması hakkında 
eyalet teşkilA.tına talimat göndermi§.. 
tir. 

terle mahkemeler arasındaki mcsaf e • 
ler nazara alınarak kolaylığı temin e. 
decek ve 1cendilerini i§lerinden alık.oy. 
mıyacak ıekilde tayini huıusunun u -
sul ittihazı lüzumunu adliye vekaleti 
alakadarlara tebliğ etm1ttir. 

Belediye Seçimi Hakkında 
Ankara, 4 (Telefonla) - Halk par

tisi genel 6ekreterliği belediye ve vi. 
layet umumi meclisleri seçimleri hak. 
kında hazırla!~ığı talimatnameyi bugün 
viliyetlere tel:-liğ etti. 

Prag 4 - Amerika birleşik devlet. 
lerinin Berlin büyük elçisi B. Hük 
Yilson bu sabah buraya gelmiştir. 
Kendisi bu hafta sonuna kadar bura
da kalacak ve cumartesi veyahut pa
zartesi günü Berline dönecektir, 



Ada~~· (Husuıi) .- Aldığım malu. ( vaziyet~ne de. hizmet etmit ola~ğıT.. 
mata gore, ldün ak•am ıohrimize ıelen Teferrliata aıt k11ımlarını da, muspet 
lstanbul - Adana ;oıta katarı, anımn karar alabilirsek, ıize aöyliycccğim.,, 
d.~~'.ryolu Uzerinc çıkan bir keçi ıürü. Uıkilide b.r cıoayel 
sunu ezmiştir. bmir, (Husuıt) - Dikilide mües. 

ıif bir cinayet itlendiği mahallinde!'l 
ıehrimiJJ;ieki alakadarlara bildirilmit • 

tir. Hidiıe ıudur: 

On bet yirmi kadar keçi parça par6 

Ça olmuıtur. 

. Kazaya ıebcp, ıürli çobanının 
ıhmalkirlığıdır. Çoban hakkında ka • 
nuni takibat ve hadise etrafında tah • 
kikata b11Janmıştrr. 

İzmirde Bir Çocuk 
Hastahanesi yapılıyor 

İzmir, (Hususi) - izmir şehrinin 
imar planını hazırlamak üzere valinin 
riyasetinde mühim bir toplantı yapd • 
mıı, şehir planı gözden geçirilmiştir. 

Gösıterilen lüzum üzerine bir tali ko.. 
misyon bu plin üzerinde çalıpcak ve 

•on şeklini verecektir. 
Vali ve parti baıkanı B. Fazlı Gü-

leç, şu izahatı vermiıtir: 
''- Vil!yetimizde nUfuı itine ehem 

rniyet vermeği belediyemizle beraber 
kararlaştırmıı bulunuyoruz. sunun i . 
çindir ki doğumevi Jcnmını da ihtiva 
etmek üzere belediye, vilayet ve temin 
edilen devlet yardımile bir çocuk has. 
tanesi yapılmak üzeredir. 

Buna zamimeten halkevi namına. ge. 
tirtmeğe teıcbbils ettiğimiz ıeyyar 
sinema makineıiyle bütün köylerimiz. 
de çocuk bakımı işini annelere 5ğret. 
mek kararındayız. Bu i§e belki bir iki 

ay &onra başlıyacağız. 
Bütiin bunların mUkemmeli olarak 

ta Bucada bir çocuk prevantoryomu 
yapmak istiyoruz. Bunun için meclisi 
umumi ile fevkallde içtimadan biliı • 
tifade, karflla§tıfımrz bir teklif üze. 

rinde konuıacağız. 
Müıbet karar alınca bunu vücuda 

getirmeğe çalııacağız. Birkaç ıene. 
denberi tccru"be ett!.ğimiz ıaif çocuklar 
~ h ıuı,,... mu.alt bit' ~rde" 

daimiye tahvilinden iıtifade edilecetl
ne kanaat getirdik. Bununla beraber, 
cemiyet bünyeıini takviye ve zaten 
artmakta bulunan nüfuıumuzun artun 

Dikilinin ismet Pı. mahallesinde o. 
turan Kanber oğlu bmailin harman 
yeri mevkiinde bir miktar hayvanı mev 
cuttu. Haıim iıminde biri bunları çal
ımı. Manisaya götürmek üzere yola 
çıkarmıt ve lımail tarafından çifte til. 
feğile öldürülmÜJtür. Suçlu yakalan. 
mı§ ve cürmünü itiraf etmiştir. 

Kemalpaşanın Yaka köyü mezarlı. 
ğında da bir ceset bulunmu§tUr. Bu ce. 
set Yaka köylü Bahtiyar Şahinin ya. 
nında çalıtan hizmetkirı 19 yaıınch 
Ali Canavara aittir. 

kurşunile 

mahiyetinin 
kaza olması 

bildirilmekte. 

Zavallı gencin tabanca 
öJdürüldüğU, hidiıenin 

henüz anlaıılamadığr, 
muhtemel bulunduğu 

dir. 

Bir Muhtara Suikaıt 
Yapıldı 

Adana, (Hususi) - Sugetçe köyü 
muhtarı Ahmet Öıtilrk, evvelki aabıh 
Mehmet Kocaoğlu Ahmedin tarlasına 
gitmekte iken köy civarında bir satı
lık arkasına pusu kurmuı olan o köy 
ahalisinden Hacı Hüseyin oğlu Hace 
Ali, karde§i Recep, AbdUrrahman oğ. 
lu Hacı Velinin attıklan Jcurıunla i!ci 
yerinden ağır ıurctte yaralanmıJ ve 
bu yaralann teıirile bir müddet aonr:ı 
ölmü§lür. 

• Hadiıeyi müteakip kaçan suçlular, 
Jandarmamızın tiddetli takibatından 

kurtulamıyarak yakalan?l'll§ ve hakla • 
rında tutulan tahkikat evrakile birlik. 
te adliyeye te.Um edilmftlerdlr. 

Muhtara yapılan bu auikaıtin •ebe. 
bi henüz belli delildir. Tahkikat ao. 
nurlda anlaırlacaktır. 

Mısır ordusu 
Ef masri Paşa 

Umumi Müfettişi 
şehrimize geldi 

"Aıramazda, anDaşmaııarın teyı
dDna uüzum göstermeyen derin 
ve saoıam dostluk ba~Oara var,, 

Mısır ordusu umuml müfettişi A· 
zlz Ali Elmasr1 Pa,a, eehrimlze gel· 
mlş, Perapalas oteline inmletir. 

Mısır, çok eski zamandanberl Türk· 
lerle kaynaşmış bir kardeş yurdu
dur. Aramızda, anlaşmaların bile 
teyidine lllzum göstermeyen derin 
ve sağlam dostluk bağları var. Biz 
Mısırlılar, size Byle bir gözle baka
rız ki, sanki siz bizsinlz. Sizin kay· 
dettlğlnlz terakkiler, bizi, kendimi· 
zin ımtş gibi memnun eder. Endişe
lerinize hassasiyetle iştirak ederiz. 
Tam bir kardeş muhabbeti ... Esasen 
bugilnlcr bizim. birlblrlmlzden gUzel 
örnekler alarak hep blrllkte lstlkba. 
le doğru azlmkAr adımlarla yUrU
mek taUhtne erdiren gUnlerdlr. Çok 
şilkUr, yetlştlrdlğJmlz neslller, bize 
istikbalden zerrece şUphe ettlrmlye· 
cek kadar iyi yetlşmlştlr, yetlıımek· 
tedtr. Ben gene neslllere, gençliğe 
inanan bir adamım. Onlara çok spor 
yapmak, çok okumak, tavsiye ede· 

Mısırlı General, ukerl tahsillnl 
memleketimizde yapmış, orduda. 
hizmet etmiş, tilrkçcyi bir Türk ka· 
dar iyi bilen, bundan başka ingUlz· 
ce, almanca, fransızca. dlllerinl mü· 
kemmel surette konuşan, şimdiki 
Mısırda cok sevilmiş bir şahsiyet· 
tir. 

Aziz Ali Elmasri Paşa, ordu mu· 
bitinde olduğu kadar, blltlin Mısır 
gençliği Uzertnde de bUylik tesiri O· 

lup, kendisine bir nevi "lider" gö
züyle bakılmaktadır. Son vakitlere 
kadar Almanyada iken, :Mısırın is· 
tlklA.llnf almasından sonra, memle· 
ketlue gelmek imk!nını elde etmiş 
ve orada, lnglllz umumi müfettişi 
Şplnks Paşanın yerine Mısır ordusu 
umumi mUfettlşllğlne tayin edilmiş· 
tir. 

Dolmabahce sarayına giderek Bil· 
yUk önderimiz AtatUrkUn ziyaret 
defterini imzalamış olan Munrlı kU· 
mandan. dUn Perapalae otelinde 
kendisiyle konuşan mubarrlrtmlze 

demiştir ki: 
- Ziyaretim hususi mahiyettedir. 

Hayatımın büyük bir kısmını. ben· 
ce ikinci bir ,·atan olan memleketi· 
nlzde geçirdiğim için, buraya gel· 
mek bana dalma yüksek bir zevk ve· 
rlr. Ayrıca, eski sllAh arkadaşları· 
mı görmek, onlarla konuşmaktan 
feYkalhad mütehassis olurum. Bu 
defa Amerlkada bulunan cocukları· 
mı görmek Uzere seyahate çıkmış· 
ken. bllbasaa bu yolu tercih ettim. ---

rlm.'' 
Mısır ordusu umum! mUfettişt bu 

akşam BUkreşe gidecek, oradan A

merlkaya hareket edecektir. 

BUGC?\ KAl.KACAK \'APURJ.AR 
Vapurun adı (;iftiğl yol 

Saat 
8.15 

1 t.30 
19 
ıo 

1615 
ıı.15 

6.30 
22.ıo 
8 

Sus Randırma 
Trık Mudanya 
Seyyar Karabiga 
Çanakkale Mersin 

GELECEK YAPURULAR 
lımit 

t;ğur 

Trak 
tiken 
Su§ 
senar 

Mudanya 
Bandırma 

Bandırma 

Jtanblp 

BORSA 
Ank•r• 4-8-938 __ _. 

Hizalarında yıldıı lıareU olanlar az .. 
rinde muamele ıOrenlerdlr. Rakam

lıır sası l 2 de kapanıı aatıt fı1atlındır. 
ÇEKLEH 

• l.ondra 617 • Pra• 4 1:185 
• NeY)'ork l2i 175 • Madrfd 617 
• Parfs 8 •6 • Vı"'°'• 28 505 
• Millno fi 6425 • Budapntı 2• ııs 
• Ce-ıevre ~ 827!'; • BOkree O 927~ 
• Amsterdam2s 4875 • Beland 2 8425 
• Berlln 5059j • Yokobanı.860.! 
• Brüksel 21 835 • Stokholm 31 tH 
• Ati na 1 18 • Mollkova 23 5575 
• Sofya 1 ~22:i Viyana 

tatlkrazlar 
• 1933 T. Bor 1 ıcı 1 !61 • Eraanl tsttk. 

., • • JJ ı S. Erınrum 

...... 111 S.Emırum 

Efektifler verilmemiştir. 

Zahire Borsası 
4-a-eaa 

Bu#day )'Umuşak 
,, sert 

Arpa :remllk 
Arpa Anadol 
B~lda 
Ça\'dar 
l\lısır sarı 

Yulaf 
Kuşyemi çuvallı 
Kuşyemi dökme 
Peynir beyaz 
Peynir kaşar 

O elan 
Buğday 

Arpa 
Tiftik 
Un 
Y:ıpak 
Mısır 

3!15 Ton 
27,1/2 " 
33 
69 
18 
18 

,, 
,. 

.. 

5 28 
5 8 
4 15 
' 7,5 
4 26 

' 20 ·-·-6 5 
5 25 

31 5 
52 -

6 4 
5 2o 
4 20 
4 10 

6 8 
5 26 

31 26 

O iden 
Razmol 150 
Kıl 

Ton 
9,112 .. 

Fasulye 15,1/2 ,. 
lç fındık 12,112 ,, 
Mercimek 9 " 

lstanbul Üçüncü icra Memurlu5undan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine karar 
,•erilen ve tamnmına yeminli ehlivukuf 
tarnfından iki bin fiç yüz l'elmiş beş lira 
kıymet takdir olunan Eyüpde Topcular. 
da Kışla ve Bahçe sokağında eski (46, 
48, 50) yeni (50/1, 50/1, 50/2, 50/2, 50/3, 
50/0 numaralarla murakkam, sa~ tarafı 
Çamurluhan arsası ile vakıf arsası n 
kısmen Tosknların tarl:ısı ve arka ciheti 
Toslı:alann ncirllk ve boilall mahalli ile 
Bahçe sokalı, sol tarafı Hftanil •e Galibin 
samanlık malazalırJyle Anasınsın mal•· 
zası Te Fatmanın hanesi, ön tarafı Kışla 
caddesiyle mahdut ot deposu ve hane ve 
bahce rasılaıını müştemil köşkün tamamı 
acık artırmaya koomUf olup 8 • 9 • 938 
tarihine mtısadlf perşembe günft saat 10 
dan 12 ye kadar dairemizde birinci açık 
artırması icra •e artırma bedelinin takdir 
edilen kıymetin % 75 ini bulduğu ve kay
dında mevcut ipotekten mütevellit borcun 
ifasına tekabül ettiği suretle alıcısı üzeri
ne ihalesi yapılacal,tır. Aksi hnlde son 
artıranın tenhhfidQ baki kalmak üzere ar. 
tırma on beş gün mfiddetlc temdit oluna
rak 23 • 9 • 938 tarihine mfisadif cuma 
giinü keza ayni saatte yapılacak olan ikin
ci açık artınnuında dahi yukarıda yazılı 
hedell\t elcle edilınedii}l takdirde satış 2280 
numaralı kanuna tevfikan geri bırakıla
caktır. Salış peşindir. Artırmııya girmek 
i teyenler mukadder kıymetin o/o 7 buçu. 
ğu nlshetinde pey akcesi ,·cya ulusal bir 
bankanın teminat mektubunu vermeleri 
liizımdır. 

Mezki\r gayri menkulün evsafı umumi. 
yesl: (Zemin katı) - Bir çimento d5şeli 
taşlık, bir kuyu, bir helo, bir merdiven 
altı, bodrumda kömürlük, bahçede bir 
kat mutfıık, bir kat taş samanlık, bir Jı:at 
ahır, bir kat diğer taş ahır, bir kuyu, ve 
servi, bir erik. incir, kızılcık Yesalr 
ağaçlar. (Asma kntta) - Ilir aralık, bir 
oda, fıst katta bir sofa, iki oda, bir bela. 
Bu kattaki iki, aşağı kalla bulunan bir o
dada, yUk, ve umumunda elektrik ve ter
kos tesisatı mevcuttur. B:ıhccnin etrafı 
du\'ardır. Bina ahşaptır. (Umum mesa
hası) - Üç yüz doksan dokuz metre mu
rabbaı olup lmndan (58) metre murabbaı 
e''• (30) metre murnbbaı mutfak, kalanı 
hahcc ''c salaş ve samanlık ve ahırlardır. 
MezkOr gayri menkuliln nefsinden dolan 
ıniıterakim bina, ,·akıf lcarcsi, tanzifiye, 
ve ten\'lrb•edcn mütevellit vergi mfikellc. 
riyclleri ile dcllallyc N'smi borçluya alt 
olmak üzere satış bedelinden istifa olu· 
nur. 20 senelik vakıf taviz bedeli ve tapu 
harçları alıcıya ailllr. Hakları tapu sicil· 
li:rle sabit olmayan ipotekli alacaklılarla 
diğer nliıkadarlann ve irtifak hakkı sahip· 
Jerinln bu hakları ve hususiyle faiz ve ma
sarlfe dair olan iddialarını ilAn tarihin.. 
den itibaren yirmi gün zarfında evrakı 

mlisbileleriyle birlikte dairemize bildir • 
~clerf lAıımdı~. Aksi halde hakları tapu 
sı.rillerh'le sabıt olmayanlar satış bedeli. 
nın pa)·laşmasından hariç kalırlar. Daha 
f:ııla mıllımat •lmak isteyenlerin 5 • 8 • 
938 den itibaren dairemize "Ve acık ve ası
lı bulundurulacak olan artırma şartnam 
sinin 93411571 sayılı dosyasına mürac e..t 
1 

. d • ıa. 
a ıcap e en ızahatı almış ve öğrenmiş o. 
lacakları llAn olunur. (26370) 
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Kapu_t bezi yeni Kôg bekçilerinin 
fıyatları silahları 

Ankara, 4 (A.A.) - İktisat VekAlelln· 
den: Adliye Vekaleti bunların 

353G sayılı kanun ile bazı maddelerin .. istihltık vergilerinde yapılan tadilAt üze- musadere edilemiyeceği-
rinc ve endüstri mamulAtm maliyet ve • b'Jd' d satış fiyatlannın kontrol ve tesblU hak- nı ı ır i 
kındaki S003 sayılı kanunun birinci mad· Ankara, 4 (Telefonla) - Adliye 
dc~inln '·erdiği saUhlycte istinaden 5/8/ Vekaleti köy bekSjilerinin istcldikleri a. 
1938 ııırlhlnden itibaren mer'i olmak üze. damı öldürme ve yaralama suçlarında 
re Tfirki)'t>de dokunan ve metre murab- kullandıkları devlete ait silahların mü. 
baları 125 • 300 sram arasındaki kaput 
bezi satış fiyatları fabrika teslimi ve ı>e· aadere edilemiycceğini alakadarlara bil 
~in satışlar için aşanıdaki ~ekilde teshil dirmittir. 
edilmiştir. Tamimde §Öyle denmektedir. 

Adnna ve Mersin VilA~·etleri dahilinde Bu gibi h~iselerde ıilihla;ın 
bulunan fabrikalar için: k' __ ,_ hl • 

Tip No. 

ı 

2 
3 

' 5 
6 
7 
8 
f) 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

75 sm. geniş· 
lilinde 3 
M. lik bir 
topun salış 

fiatı 
Krş, 

670 
630 
785 
575 
635 
fil O 
585 
640 
590 
555 
580 
590 
690 
650 
615 

Beher 5 sm. 
en farkı 

top başına 

farkı tiat 

Krş. 

37 
33 
40 
30 
31 
30 
29 
32 
\30 
28 
28 
29 , 
33 
33 
30 

ım ve .lll&Ukemelerce m''--d · '--- ereaıne 

karar verilerek ciheti askeriyeye tevdi 
edilmekte olduğu cari muhabereden 
anla§llmıJtır. Müsadereden maksat 
~uSilun~n ayni ıilahla ikinci bir auç 
ıılemcsıne mahal verilmemek üzere 
ıusta kullandığı silahındaki mUlkiyet 
hakkının nezinden ibarettir. Bu itibar· 
la müsaderenin bir nevi mali ceza ol. 
duğu. tebarüz eder. Halbuki tapdık • 
lan ailihlarda bekçilerin mülkiyet hak 
lan yoktur. . Çünkü bu silahlar köy 
kanunu mucibınce kendilerine devlet 
tarafından tevdi edilmiş ve binaenaleyh 
devletin malıdır. 

Devlet malı ise haciz ve müsadere 
olunamaz. Suçta lrullanılmı' olmal .. ~ an 
ıtıbarile köy bekSjilerinden zaptolunan 
devlete ait silihlann mahkemelerce 
vüctiduna lüzum görülmediği surette 

Adana Te Mersin "illyetleri 
bulunmıyan fabrikalar için: 

tiahilinde he~en ait olduğu jandarma daireleri. 
ne ıade ve tevdii icap eder. 

75 sm. genişliğinde beher 5 sm. en 
36 m. llk bir topun farkı icin top başına 

satııs fiatı farkı fiat 
Krş. Krş. 
710 39 
665 35 
820 41 
595 30 
660 33 
630 32 
605 30 
665 33 
615 30 
570 29 
595 29 
bOS 30 
705 33 
6i6 34 .. .... 

Toptan satışlar'da tnccar ve fabrikalann 
riayete mecbur tutulacakları hükümler: 

l - Fabrikalar fcin asgari bir: balya, 
ttıccar için asıarl bir top satıf, toptan sa
tış sayılır. 

Antalyadan Ankaraya 
.. Ankara, ~ (Telefonla) - Antalya 
oğretmenlerınden Fevri Taıkend ve l. 
ki ar'kada§ı spor kurumu namına An. 
talya - Burdur - Isparta _ Kara· 
ağaç - Konya y.olunu takiben 7 50 ki. 
lometrelik bir mesafeyi bisikletle ka. 
tedcrek bugün Ankaraya gelmiflerdir 
Dönü§lerln!de Ankara - Eski§ehir ~ 
Afyon - Burdur - Antalya yolunu 
takip edeceklerdir. 

-0--

Resmi Dairelerde Madeni 
SOba 

Ankara, 4 (Telefonla) - Resmi 
dairelerin hepıinin önümüzde'lci kıtta 
maden! ıdba ve taıkömilr kullanmala. 
nn.ı temin İSjin lizmıgeleo tedbirler a. 
bnmaktadır. 

Anca'k taıkömUrü tedarikine imkin 
olmıyan yerlerde aaç eoba lrullamlabi 
lecektir. • 

2 - Toptan satışlarda tnccarlar klr n 
masraf karşılığı olarak ilin edilen fiyat· 
lara azamt yüzde 3 fark iltıve edebilirler. 
Fnhrikacıdan perakendeciye kadar kaç 
elden geçerse ge~ln, toptan satışındaki bu 
fark cem'an yüzde 3 fi geçemez. --;-:;::--:--:-:----------

3 - Fabrikalar bnşka şehirlerde, satış· 8 Gerek tilcar ve gerek fabrikalar ma. 
lnrını satış mağazası veya büro acmak ıar. Aaza veya satış bürolarına, komisyon Te 
tiyle blııat )'aptıkları takdirde, o tthirler· masraflannnı ilheslyle tanzim edecekte 1 
de açacakları satış maliazası veya btıro bez satış fiyatlarını mahalli ticaret odr masrafı olarak fiyatlara azami yilzde 2 

1~1ıı:.1ıasdik ettirdikten sonra, umumu~ 
fark i!Ave edt>bllirler. 1 re ı. eceli şekilde ve nihayet tarihi ilAn. 

.C - tilin edilen fiyatlar aıaml oldu"un· dan itıbaren 15 gün zarfında talik etm ,. e mecburdurlar. eee 
dan fabrikalar teshil edilen fiyatlardan 
daha ucuz satış yaptıkları takdirde yukar- 9 - Fabri.kalar bir balyadan eksik ol· 
daki fıkralarda yazılı tücar kA.r ve masraf. m:ık üzere bırtopa kadar müşteri talebini 
Jannm azami fiyat ftıerinden hesap edil· ~c~~c:cmezler. Ancak bu takdirde l'Ukar· 
meyip fabrlkalann ucuz aatt"I fi•e .. ı'nden a iyatlara azami yüzde iki zam • v .. • · bilirler. lapa. 
hesap edilmesi meşruttur. 

5 - Fabrikanın bulundulu şehir bari- 10 ~ Fab~ikala~ _butün memleket veya 
clnd_cki satışlarda toptan fiyatlara ayrıca ~~htelıf şehırler ıcu~ inhisar halinde bir 
naklıye nereli zammedlllr. 'Cl :ı birkaç mfişteı iye salış bakk 

6 
mezler. 

1 
vere-

- AmbalAJ masrafı mfişteriye aittir 
AmbalAj masrafı hakiki masrafı tccavü; . ~nbrika. iplik veya bez satışında müşte-
edemez. Bu masraflar fabrikanın bulun· r~yı ken~ı mamu19.tlarından herhangi hl· 
duğu şe~lr ticaret ve sanayi odnsı tarafın. rınden hır miktar almağa mecbur edemez. 
dan tasvJp ,.e tasdik olunur. lcr. 

7 - Gerek tficcar ve gerekse fabrikalar 12 - Her pazartesi günü çıkacak ma. 
dlepola_:ında stok olduAu halde mübayaa i. ~alli gazeteler ile tesbit edilen azamı fi· 
ç n mııncaal eden müteşebbisi lnlları. geçmemek fızere fabrikalar kendi 
yapmaktan fstinküf edemezler eAre ksatış .satı, fıyatlnrını mahalli ve Ankara ve J ... 
t 1 l · • nca sa- tn b 1 " ı mış o an stoklar bu hükümden h i n u gazeteleriyle ilil.n edip birer sure. 

ar çlir:. retini lktı~at Vekületine yollıyac:ıklardır. 

Matbuat emekdarları 
B .!•ç:~erin hasta, maliil ve ihtiyarlan menfaatine 

uyuk Gardenparti ve Müsamere 
6 Ağustos 938 C rt • k gazinosu alafr umkı a eadı a tamı Sarayburnu park 

anga smın a 
c:!. sa:, kalmilli oyunlar, varyete numaraları, dana 

usa a arı ve :engin program 

"Matbaa ltçile . e· r ... ,, . b .. ittirak ed b ·ı !1. • ır ıp il u muaamereye berkesin 
_ . e. 1 meaı ıçın duhuliye ücretini l'&yet ucuz 

ya1ptıa:1 ~bı fevkalade ehven surette bir de büfe t • 
ey emııtır. emm 
Bu müsamereye Bayan Safiye iştirak ed k . 

Bllellcr CaAaloAlu yokuşunda Birlik mcrkc7 1nde aatılmakt d ece tır a ır. 
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, Şirketi Hayriyeden : 
Yarınki Cumartesi günü oparlör/Ü - elektrikli 

71 ve 7 4 numaralı vapurlarımız mutat lüks tenezzüh seferlerini yapacaklardır. 

Saat 14,30 da kalkan 74 de mükemmel alaturka Saz heyeti 
Saat 14,45 de kalkan 71 de de mükemmel salon ve Caz orkestrası 

vardır. Büfeler lokantacı maruf Pandeli ve Beyoğlu muhitinde tanınmı§ Glorya 
Pastahanesi tarafından deruhte edilmiştir. 

Her taraftııın gösterilen rağbet ve arzu üzerine 71 de danı yeri ıureti mahıuaada büyijtülmüttür. 

• • Bilet ücretleri her iki vapur ıçın 75 kuruştur 

Nafıa Vekaletinden: . )= ....................... - .................. . 

lzmir - Aydın hattının Selçuk ve Çamlık istasyonları arasında inşa • Küçük Yaşta Büyük 
olunacak takriben 7350 metre uzunluğunda bir \'aryant ile takriben on ki- Sinema Yıldızı 
lometre uzunluğunda ray ferşlyatı kapalı zarf usuıu ile eksiltmeye konul-
muştur. 

ı - Eksiltme 18·8-9!t8 tarihine tesadüf eden perşembe gUnU saat 1 t 
de Yekfllet binasında dcmiryollar inşaat dairesindeki ekslltme komisyonu 
odasında yapılacaktır. 

2 - Bu işlerin muhammen betle il beş yilz seksen sekiz bin liradır. 
3 - :Muvakkat teminntı 27270 liradır. 
4 - Eksiltme şartnamesi, muka vclo, projesi, bayındırlık işleri genel 

.artnamesi, fenııt şartname, Yahidi kıyasi fiat cetveli, takeometre plflnı, 

takeometre profili, ahşap traverslc ray •fcrşiyatı, talimatnamesi, çimen
to n ormu 9 1 B. numaralı kdrgfr inşaat tipinden mürekkep bir takım mü· 
nakasa evrnkı yirmi dokuz Jira kırk kuruş lrndcl mukabilinde dcmiryol· 
Jar inşaat dairesinden tedarik edilecektir. 

5 - Bu eksiltnıeye girmek iste yenler 2490 ııumaralı arttırma, ek· 
slltme ve ihale kanunu mucibince Yermeğe mecbur oldukları evrakı ve ve
slkalnrrnr 938 senesi için muteber her türlü nafıa işlerine veya deml ryollnr 
inşaat işlerine gireceklerine dair nafıa Yekfiletinden verilmiş mUteahhltllk 
vesikalarını muvakkat teminatlarını, Ye fiat teklifini havi kapalı Ye mühür· 
1il zarflarını mezkur kanunun ve ek siltmc şartnamesinin tar!Catı daire· 
6lndo hazırlıynrak lS-8-938 tar ihinde saat ona kadar makbuz mukabilinde 
Demiryollar !nşant Dair esindeki komisyon relsllğlno tcYdi edeceklerdir. 

(2749) C4Sn> 

istanbul Defterdarllğından : 
B'OYÜKÇARŞIDA: SahaClnr kapısın da kain yeni 23 sayılı 

dtikkft.n. 

Seneliği 

12 r ... ıra 

Yukarıda. yazılı dükktln 16 - 8 - 938 sah günü snaL 14 de ilıalc oluna· 
caktır. l{fra. bedeli dör t mUsa,·l t akaltte ve her taksit p C1Jlncn ,·crllccekUr. 
Ta.liplerln 'iO 7,6 pey akçelcrinl vakti muarrenind n evvel yatırarak yer· 
mi mezkurdn Defterdarlık Milli Em Utk MüdilrlUğilnde müteşekkil satış 

komisyonuna müracaatları. (M.) (5124) 

Meşhur . 
ŞBrOey TempU 

Türk Yavrularına 
Hayatını Anlatıyor 

Bol resim ve bol yazı ile 
Uç renkli bir kapak içerisinde 

Pek Yakında Birinci 
Forması Çıkıyor 

Bütün mUvez.zilerden isteyiniz. : 
! . .......................................................... . 

Z AY l . 

• ':'ol:ılmüdürlüğündcn nlmnkla eıldu~um 
ınnnşımın cüzdanını znyl eltim. Yenisini 
nlnc:ığımdnn eskisinin hükmü yoktur. 

/Jalıriye Kolağası 

Mahmut Akbcn 

Hizmetçi 
aranıyor 

Çocuksuz bir aile yanında çalrşacak 
orta yaşlı kimsesiz bir kadın aranıyor 
gazetemiz ilan servisine müracaat. 

SahibJ ASIM US 
Neşriyat mUdilrU Refik ~ Sevengf] 

'.ırALilMllii %LiillLEIU 
KARSI 

'CILllll SiiPER 

............................. 

1 

T. C. Ziraat Bankası 

Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası 
Şube ve ajans adedi 262 

Para biriktirenlere 28,800 llra 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tcuarrul 
hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 

defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana söre 
ikramiye dağı. tılacaktır: 

4 Aded 1,000 liralık 4,000 Lira 
4 '' 500 " 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,000 " 

'10 ,, 100 ,, 4,000 ,, 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 ,, 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralm bir sene iÇinCle 
50 LiRADAN AŞAG/ DüŞMIYENLERE ikramiye 
çıktığı takdirde o/o 20 FAZLASILE verilecektir. 

Kur'alar ıenede 4 defa, 1 Eylôl, 1 Birincikinun, 
1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde cekilecektir. 

f «;tanbul .Belediyesi ilanları 
, 

Cerrahpaşa hastahanesine lüzumu olnn Ye hepsine 8850 lira bedel 
talınıiıı edilen 220 knlenı ceza Jrnpalı zarfla ckslltmcyo konulmuştur. E k· 
slltıno 22 - 8 - 938 pazu rtesl gU n ü saat 11. de D afmt Encllmcnd&'w:aJH~ 

tır. lıist~slylo t<Rrlnamesi levazım mU dUrlüğUnde görülebilir. İst ıtllle~ 
N. h kanunda yazıh vesika ve G63 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz 
yeya mektul.ılyle l>eı·aber teklif mek tuplarnu havi kapalı zarflarını yu· 
karda yaz ı lı günde saat 10 a. kadar Daimi J<Jııcümeno vermelidirler. Bu 
saatten son1·a yerilecek zarflar kal.ıul olunmaz. (5133) 

::>enelik muhammen kirası 240 ll ra olan Kilçükpazarda .A:yazmakapı 

mahallesinin Kerestecller sokağında Hfı.ldc ardiycsfz G3 No. lI yazıhane üç 
sene mUddetle kiraya ,·erilmek Uzere açık artırmaya konulmuş ise de bel
li lhnle gUnlindc ,giren bulunmadığ'm uan pazarlığa çevrilmiştir. Şartname· 
sl lernzım müıltirlilğilnde görtilclılllr. ls teklllcr 54 Urnlık ilk teminat mak
buz Ycya mektublylc beraber 22 - S - 938 ı>nzartesl gUnU saat 11 de Daim! 
Encümende bulunmalıdırlar. (5136) 

c.---,.,, 

Beher metro nıurablıaıııu Uç bıı çul\'. Jlrn bedel tahmin ctlllen Cihangir 
yangın yeriııtlo J<.::klllekçlbaşı mahalle sinin Kadlrlcryokuşu sokağında 12 
inci adada 202-!!56-297-257 harita N.h arsalar arasında yüzsüz 31,60 metre 
murabbaı sahalı arsa. satılmak üzere aHUrndarları arasında. açık artırmaya 
konulmuştur. Şartnamesi levazım müdUrlüğilnde görüleblllr. İstekliler 8 
lira 29 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber 22 - 8. 938 
pazartesi gUnU saat 11 do Daimi En cilmcndc lrnlunmahdırlar. 

(B.) (6137). 

Karaağaç mtiossesatma ıuz:m: olnıı Ye hepsine U!JG lira t.ahmln edi· 
leıı 1100 kilo nmonyak açık ekslltıno ye konulmuştur. Şartnamesi Ievaıım 

mildilrlilğtinde görillcbilir. lsteli:Uler 24 90 N. h kanunda yazılı vesika ve 
112 lira. 20 kuruşluk ilk teminat mak buz Ycya mektublyle beraber 10 • 8 • 
938 çarşamba gilnü saat 11 de Daimi EncUmende bulunmalıdırlar. 

(4 786) 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden 
Tipo makinesiyle basılacak 57 X 82 l/lG kıt'asında iki okul kitabının 

biri 70.000 diğeri 60.000 sayı üzerin den basım ve cilt işi her kitap ayrı blr 
iş olarak pazarlıkla açık eksiltmeye konulmuştur. Kitabın kA.ğıt ve elit 
malzemesi basımeyimizce temin olun acaktıı·. Eksiltme Ye ihale 8 - 8 - 1938 
pazartesi günü saat 10 da. DeYlet Ba sımevl direktörlUğUnde biribirlnl mU
teakıp yapılacaktır. )fuhnmmen be dellerl birinin 1561.50 Ura ve diğeri
nin 1117.60 lira. ve muvakkat teminat miktarları da bu bedellerin % 7.6 
nisbettnde olup usulü dairesinde istek lilerln eksiltme zamanından bir saat 
evvel bu teminatları Devlet Dasımeyi Yezııeslne yatırmış olmaları IA.zımdır. 
Eksiltmeye lştlrnk edeceklerin 2259 sayılı kanunun 2 nci maddesi gereğin. 
cc Ja.z ımgelen teknik ehliyetlerini haiz bulunduklarına dair mahalll Ti· 
caret Odnsıudan alınmış bir mektup getirmeleri ve ekslltmeye konulan k t· 
tap nevinden bir okul kitabmı muvaf fakıyetıe basmış olduklarmı 1sbat e· 
den belge ve işleri de göstermeleri lft. zımdır. 

Genel şartname Devlet Basımcvl direktörlüğünde parasız olarak veri
lir. (5128) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. üncü keşide 11 Ağustos 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 


