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Antakyada gene kanii bir hidise oldu 
Af 

ka nunu 
istifade edecek 

m ahkumlar 
ıJaz ı h a k l ~ ra geıu: 
-tahi p oıa n11yaca k 

Ankara, 25 ( l'cleıuııla) - Adlıy~ 

encümeni af kanunu uzcrindcki tet
kık!erini bitirmişt ... Encümen maz -
batası.:11 hazırlamış ve riyaset mev
kiınc takdim etmiştir. 
Proje Pazartcsı günü Meclis toplan

tısında müzakere olunacaktır. 
Layihanın son şekline göre aftan 

istifade edecekler şuııh.rdır: 
1 - Yüzelliliklcr; 

2 - Heyeti mahsusa kararı ile mah· 
kum olanlar, 

3 - İstiklal mahkemeleri mahküm 
ları. 

Adliye encümeninin projeye ilave 
ettiği kayıtlara göre mahkümlar mah
kumiyet müddetleri sırasında kendi
lerine memnu olan haklarından istüa
dc edemiyeceklcrdir. Bu arada yüzel
liliklerin, vatandaşlık hakkını koy • 
betmiş oldukları müddet zarfındaki 
mcmnuiyetlcrinin kalmasından mü • 
tcvcllit müktesep hakları kendilerine 
i::ı 1 ... edilmiyecektir4 Encümen maz • 
ba+asında affın yukarıdaki Uç tip 
mahkumlara münhasır kalmasında l 
bi'hassa ısrar edilmektedirler. 1 

in 3iıiz ~ ere Türk 
tü tün J satamaz 

mıyız? 
J ll"illcrc ile 'l'üı·kiyu ura mlln ) u. 

ıulaıı mnli n ııln:;;ııın hugüulcı·lle ilü· 
l tik Millet .Mcclbiııclc lllMlik edi le· 
cck, oııdnu oııı·n ıncrıyct me\· kiiııc 

giı·c<'cktir. Hu nıılnşııınııın mcıııte. 

ket lr;hı llC kndnr Jınyıı•lı bir 11111\ a(. 

fnkıyet ohluğuııu siıyleınej":e han~ı 

)"oktur. Zirn ıııcııılckct he~ahmn Jıı. 
giliz scrmnyc lyle ynpıhtcuk oıı altı 

milyon lirnlık iş ihrn<"nt ııınılılı•l"rı 

ile ödenecektir. ll em ınnden .,ekl in. 
el eki ihı·ncat t n ıı lııı';'l•ıı ııu·ı r, ıır.u ııı 

ynş ıııey\n, huğdny gihl mntı ... ullcl"i 
ınlz de snrfoluıınenktır. }'nlrıız. hlr 
mnhsulüınUz 'nr ki 1 ngillz pnznı·l n

ı·nula mutli\kn kıınPtli hir mmki 
nlmn ... ı lcnp cdel"keıı her rıe<lcn!'le b u 
nrndıı oııun ismine tc~aılüf cdileırn~
yor: Un mnh ııl Türk tiitünüılıir. 

Bizim bilıliğinıiı; l ııg i li.ılerin !-iRı·. 

tcttiklerl tütün \ 'irjinl ınnhsulüc.Iür. 
):'akat \·lrjiııl tUtUııü acı olduğundan 
JngllJzler bunıı Türk tUtünU ile hnr
man ederler; hu suretle lc;tiklcri tii
tUnc knrıo;;tırd.ık l nrı 'l'ürk tütününü ele 
Arııcırlkndnıı nlırlnr. 

lnglllzlcrln 'J'ürklyc ınnh:.ulil olnn 
tütünü Amcrikn)R gittikten sonı·n 0-

rnrlnn snt ın nlmnlnrı hlrdenhi rc in-
nna gcuip görünür. J•'nkııt hnkiknt 

bi)yledlr. lııglltcredc hu ltiynt lJmıı 

ıni Hnrptcıı sonrn tcc süs etmişt ir. 

Bıı hnl bii~ lct·e clc\n ın edi p git mek· 
tcdlr. ln;:iltcrecle tüti.in işi il e nıeş· 

J:UI olnıı mUcssc e l cı· tnhli olnı·nk bir 
kere nh,.mı. olcluklnrı bit· uırnlü kerı. 
ıUllklcrlııdcn hoznınzJnr. nunn he r 
Şe)<len eH·cl ltiyntlnrırın hnğh oJnn 
lıı;:;iliz knrnktcri mnnhllr. 

Şu kndnr 'nr ki hıglllzlcrin bugiiıı 
Aıncrikn ,.n.,ıtaslylc tc<lnrik e t tlklc
ı•l 'l'Urk tUHinUnii ı l ol:rı•ıııl n rı ılo:> ı·ıı.rıı 

ASJl\f l'S 

(Sonu sa. 6 su. 5) 

Usbeciler karakola hücum ettiler 
jandarmalar ateş açtı 

Mütecavizlerden ikisi öldü bir kadın yaralandı 
Jandarnıa askerden yardını istedi 

Aııtakya, .:5 lA.A.) - Aııatlolu A
jansıııııı lıususi muhabiri IJiJdlrlyor: 

Birkaç suçlu, Usbecinlıı te,·kifi ü
zerine Usbe<'i tahrikA.tçılar gene 200 
kadar katlın ve çocuğu önlerine ka
tarak ıııe,·kuflnrı Jandarmaların el· 
terinden alınağa teşebbüs etmişler
dir. iki Jandarma taşla başlarından 
yarnlarıınca i'.nbıtn sllAh istimaline 
mecbur kalmış ,.e ııUrııaylşçllerden 

bir kişi ölmüştür. Jandnrmnlar bu 
sureti~ yollarına de,·am e>dı:.rek me.,.. 
kufları karakola sokmağa mu.,.affak 
olmuşlarsa rla mliteca\"lzlı>r hu serer 
nı:. knr11koln hlil"ıım 1>ttlklf"rlnden 

Hariciye Genel sc1rrcteri B. ı\'uman 
ıl1 c11cmc11cioğlıı 

jandarma tekrar ateş etmeğe mec
bur kalmış ,.e Aııtakyadan asker ıs. 
tem iştir. 

Bu detnki ateşte mütccavlzlerdcn 
bir kişi daha l1lmüş ve IJlr kadın ya. 
ralanııııştır. Yetişen asker nıüteca
'"lzlerl dağıtınağa ve asayişi tekrar 
tesise muvaffak olmuş ve mevkuf. 
lar bu suretle Antakyaya se\·kedilc· 
bilmiştir. 

• • • 
Antakya. 24 (A.A.) - Anadolu A

jansının lıususr muhabiri bildiriyor: 

Dörtayak mahallesinde bir Alevi 
bir polis memurunu yaralamıştır. 

MUtccavlz kaçmağa muvaffak olmuş 
tur. 

SEÇl~I J\O)llSYOXUXU 
ı •nO'I'Eb1.'0 

Antakya, 24 (A.A.) - Anadolu A- , 
1 jansmm hususi muhabiri bildiriyor: 1 

Hatay Hnlkevi başkanı ve seçim 
bürolarındaki Türk cemaati mUmes· 
slllcrl tarafından Bcrutta fevkalAde 
komiserliğe, Antakyada seçim ko
misyonu rc1slil:;1ne, Cenevrcde Mil· 
Jetler Cemiyeti genel sekreterliğine, 
Orgeneral Asım Gündüze, Kolonel 
J{ole'ye ve Antakyada Türkiye Baş. 
konsolosluğuna aşağıdaki protesto. 
lar türkçe ve transızca olarak veril
miş ,.e gBnderllmiştlr: 

"Manda idaresi birkaç gün evve· 
llne kadar Türklere her türlfi meza. 

Almanya ile akdedilecek 
ticaret anlaşması 

He ıetimizin reis! Numan 
Menemenci oğlu dün geldi 

Ah.,aııya ile aramızda yeni aktedi
lecek ticaret ve klering anlaşması mü 
zakerclc:ınde memleketimizi temsil 
edecek olan ticaret heyetimizin reisi 
hariciye vekfılcti genel sekreteri Bay 
.Numan Mcııemcndoğlu dün Ankara
dan şehrimize gelmiştir. 

Bay Numan Mencmencioğlunu sa
bah istasyonda vali muavini, emniyet 
direktörü, iktisat vekaletine merbut 
dairelerden bir kısım amirler ve dost
ları karşılamışlardır. 

Bay Numan Mencmencioğlu, yarın 
akşam Almanyaya hareket edecektir. 
Heyete dahil iktisat vekaletinden Bay 

Burhan Zihni de yarın şehrimize gel
miş bulunacaktır. 

Heyet hareketinden evvel, Türk O
fisi ve Ticaret Odasında iki toplantı 
yapacak, Almanya ile ihracat yapan 
tüccarlarım1z davet edilerek kendile
riyle görüşülecek, dilekleri sorulacak
tır. 

Diğer taraftan tiftik ve yapağı tüc 
carları da ayrıca bir heyet halinde he 
yet reisi Bay Numan Mcncmencioğlu 
nu hareketinden evvel ziyaret ederek 
anlaşması etrafında bazı temenniler
de bulunacaklardır. 

t\li Hizanın karısını 
öldürdüğü sandal 

Limanda sahipsiz bulunan iki 
sandaldan biri mi? 

Uiğeı inde de &\alabalı k bir aileni n yiyeeeğl 
bir palamut do 1 nı as ı ç ı k fi .• 

Evvelki gece denizde sahipsiz iki 
sand<•I bulunmuştur. Bunlardan birisi 
Marmara açıklarında akıntı ile rastgele 
giderken "Tınaztepe11 torpito muhribi 
tarafırl:ian görülmüş ve güverteye alın 

mıştır. Sandalın içinde bir kro:iın çan
tası, bir de ipekli eşarp bulunmuştur. 
Sandalın numarası 4915 dir ve Azap· 
kapı iskelesine kayıtlıdır. 

'Somı 8<J. 7 sü. 3) 

liml re\'a, gördUğU, ölillerlmiz, yara
lılarımız ve dövUlenlerimlz ve adedi 
sayılamıyan tehdit görenlerimiz ve 
mücrimlerin hele bir ceza görmek 
şöyle dursun tevkif bile edllmeyişle
rl bu hakikati açık göstermektedir. 

"Miralay Kolcnln işleri biraz yo· 
htnn koymak için çalışmağa başla
ması bile cemiyeti ak.,.am komisyo
nunun TUrkler aleyhindeki faaliye
tini açığa vurmasına. sebep oldu. 
Tnlırllrntçıların hUkfımet konağına 

hilcum edenlerin başında her vakit 

komisyon rızası ve bilhassa reisi gö
rünUyor, binlerce Türklerin kayıt 

olunmaması için her turlu mlimana
atlar gösteriliyor, vesikaları alına

mıyor, alanlar için kayıt büroları 

vaktinden evvel kapatılıyordu. 
"llk günden bugüne kadar muhte

lif şekiller altında devam eden bu 
yolsuzlukların cihan efkArı önünde 
lsbatı icln icabında neşredebileceğl
mlz pek çok deliller ve vesikalara 
malik bulunmaktayız. Her gün sa-

(Somt sa. 6, su 5) 

Hatay meselesi 
Türkiye ile Suriye arasında 

bir an laşma olmadıkça 
halledilemez. 1'"'ransızca "Jurnal,, gazetesinin 

makalesi (Yazısı 2 incide) 

Gaıatasaray - Yunan Muhteliti 
Dün yaptıkları müsabakada berabere kaldılar 

bir hücumu .•• 
(l'a.:ısı 5 inci sayı/ada) 

fj)ünfuin peşinden : 

Merak 
Ilu defn ı\merika Cumhurrel i Jhız\eltin kUçUk oğlu Con Ruzyelt 

Jlo tonlu milyonerlerden blriııiıı kızı ile edendi. }'eni e\Jilel'in dUğünll 
no tonlu zeııghıln maliki\ııc ı ayılnıı Nnhnn ku)ünde ynııılmış. Bu 
mürıa cbctlc düğUrıU göı·ınck ir;ln Anıerlknmıı muhtelif yerlerinden 
burnyn bir hnlk nkını olmu. tur. O kndnr ki en ehlen yer bulınnk icin 
mürncnnt edenlerin snyı ı iki yüz bini ger;uıiştir. Ç-0ğunun i tekleri 
ı-ccldohınmuşt ur. 

Acaba bıı düğüne bu kaclnr bü) ük bir lınlk tehncüıııü niçin? Uuz.. 
Hıltin oğlu ile Uo:.tonlu kızın C\']enmclcri c n en Amerlknhlnr tein 
meraklı hir hfıdisc teı;-kil etmi5ti. Ji'ızın bnba ı cmnhuriyctçl partiye 
men ııp ,.c dcnıokrntlarm şefi olnn JhızycJtlıı lyn i düşmnm idi. 0-
nım lc:ln ıızıın zıımnn nuz\"elt oğ lıınun evlenme tasnn,ıı·unn muhnle
r<·t cıı i. Ji'nkııt nilın~·ı·t nşk lrnv\"etl si~ nsi reknbcto galebe c<lcrek izdl
Ynç knrnrı w~rihll. Bu nşk mnccrn 1 lınddizntmcln Amcr:lknlılnrın ıne

ı·nklnrını tahrik edecek bir .,cydir. 
J1'nknt hu merakı ikinci Jıir tcccsU im 1 bir knt <lnhn nrtırım~ 

tır. ~im hiitün dünyncn 13 rnknmı hiı· tnlih.;b.llk, bnznn hir fcU\kct 

1,:u·cıi glhl tcllikkl etllllr iken Utız\·eltin oğlu Jıilfıkl bu rnlmmm ken
disi için snndct ~etiı·cllğini l<hlin etmcktc<lir. Uuıulnn dolnyı da düj:."iln
dc te,rirntc;ılık hizmeti için 13 ~nr on intihnp etmiştir. İşte Xnhnn kö
yllnde ynpılnrnk dürtüne, m~mlekctln her tnrnrıIHlnn ~nı bin ziynrct
çiııin gitmesi <'il ziyndc hu 13 rn knmmın yeni kıırıılnn lJlr aile snn<'Jetl 
Uzcrindc ynp:ıcnrrı te)"lı•l nnlnmnk lı;lmllr! 

HAS.A.ı~ JUJMÇıl.l.'1 



BATAl([ll(TAN 
· İMPA~ATORICEL 

Yazan: Kadırcan Kaflı N o . 71 
Halk anamda ıMSylendiline cöre, 

mubafu kumandanı bir miktar aıkerle 
semiye bindi; Hri10kerum kartı ya
bala dolru açddı. Bu mada amma 
11rt bir rilzclr ntl ve gemiyi ecri at· 
tL Kumandan ıene açıldı. Bu tef er de 
tam karfıki kıyıya çıkacatı 11rada ak
pm karanlıiı içinde kocaman bir k• 
nltr belireli. Bir tekmede gemiyi açıp 
Ye diler ıemilerin arauna itti. Tayfa· 
lan korku almqtı. Kumandan onlsı 
sorladı; ıene ilerlediler. Yeniden ka
raya yanqtıldan mda ortalık anttan 
fimtek panltılarile doldu; bir yıldırım 
ıemJnJn keıptan köprilıUnil yıktı. Gerek 
kumandan, serek aıkerler ve tayfalar 
hemen kaçtılar. Olup bitenler fmpara. 
tora haber verildL Anthnoeun patrikli· 
il 1&ilamlaflllıt 18rUnllyordu. lloncfi
dtler: 

- Alllb da bblmle beraberdir. 
Diyorlardı. 

Papa Appit lti daha iyi idare etti. 
imparator Jma bir dOfDnOftm IOIU'a 

Antlmoeun yerine papaa Mena11 patrik 
Japtl. YOltlnyanot bu yolu Teodoranın 
ena1m1a ratmen tutmuıtu. ÇilnkO 
Bbamta ortodoblar ve btolilder pek 
goktu; imparatorluk tahtı ancak anla
ra daymdılı aman daha .. llain ve 
otmakb o1ablllrdi. 

Püat bir ay aonra papa Appit an· 
mm Bidil. llonofbitler onun Allah ta
nfmclan cenl1ndmfdıjnu, oı1ıodob
Jar da dQfmanlanmn libibulıklan ol· 
lılutmıu IByllyorludt 

lloaofbitler pmardılar. O kadar Jd 
t.koe Perw adında bir edam lmpa
ntonm bir reemhdn pterlni eopuile 
deldi; pldr bnttr. ,... ,. kavplar 
oldu. 

Patrik llenaa ppmadı. 538 ma71-
mnda A,aeofya JUUndakl bir JdUaede 
... lmlltlyan btlJGklerfnl topladı. 
Appltln da ..... fiJdrled ......... 
ctlnlerce bauplda. Toplantıya ıeJme. 
mit olaa Andmoela arbdaflan llllb
kOm Ye aforoa edildiler. 

Şimdi her tarafta on1an arıyorlardı. 
Bialeree UJk " ,.,.. '"*'klaıtda 

Jlhat AnJID htlnde balmyorlardı: 
- imparatora ve patrlfe 1UUD amar 

teri Antimot, 8everos .. Zoona Jbetl 
.ADaJam dtlpaalarma 11Det oJaan 1 Ya
ll'ID lmlatiJD fmparatonamut 

Teoılonmn sor....,,_. n1mea im· 
parator YUatlnJUOi. Is •J eoara Kaa 
lillıı kararlarmı tudik etti. Konoıw. 
Jeda Blnmta ve bGJ1k phirlerde ba
..... an .,..u edildi. Bu emri d!aJe. 
.. ,.... .um kalldL 

TMdora ba iller OJ1lllll lla7betmlf
tL l'alrat cloetlanm kurtardı: Aatlmo-
- _...,.... •klldı. Eter eJe PSlrmlt 
.... ODU parça parp edecekJeııılL 
BuluaamaJmca bir tarafa ~ 

lldQilnU aandılar. 8evwon llmra 
Jrapıt~ Zooru n llkenderlyedea ı• 
tlrllen patrik Teod0t,U. TrakJaya 11-
rlldtller. 

Bu iflcrin yapılınaunda en bilyük 
tıoltl papanın elçlai Pellı ı&milftü. 

Teodora fena b .. de Jmdı. İntikam 
!tılmak l;in yemin etti. Jtiliae yapmak 

de koc:umdan app blınemek 
~ftllllJ bile unutmuı ıörDnUyordu. 

t bu hal çolr ıilrmedi. Çlnldl Aya
_.nr.ın )'lhm moayfk n ıllaleri kal· 

Onan carmlyenlere anlatıldıp 
-.. 1111111 cfbl clrtlnen ı&nDlklert

ft bBJtUdtıtune berk• hayrandı. 
.. _. Antemyoa da artılr bot kabmt 
IJlld~yordu. 

Teodora flmdlkJ Fatih camfinin bu
ufu yere ubler JdliHabıiıı temel· 

bllyUk merulmle attırdı. Bunun 
JlllOfyadan •fllı kalmamaauu. f•t 

amanda ona bemememealnf .ay. 
U.,lelikle kendlllnln monoftdt

korumakla bcnber dimb olmadı· 
llbat edecekti. 

%aten llotıofidtleri bıralmq •e da
-.ımn ftSSepnlı deiildL Batta oo

•e oaJann daftlanna daha kunct
unlmqtr. 
A,a Serpyoe mana1tmnı kurtardı 
.... çr•••11D moaofidtler ba

,..,ablldller. Hrilo Kerum br
YAk-da bqlra 'r manastır yap

llqtlae lldenJerln de sitdll ,.. 

lerde'flhat etmeleri için elinden geleni 
elfrcemedL 

llemfiı plakopo1u Y oaniı Anameoe 
bu aırada blJilk bir ceuret ıalterdl. 
Teodoraya haber ıBnderdi ı 

-- Jtendiınf hekimlere cöıtereceiim 
Oraya ıelmeme izin verinb 1 

A yn1 samanda din kavplan baklan 
da fÖyle diyordu: 

- Bia Alla1ıın klliHlinin papulan· 
yız. Şimdi kurtlanD kunlan parçala
malarına bakmadan uslu UllU bekliye
lim, kendi yerimizde imanmu.da öle
lim. 

Bban .. ıelmek için yola çıktılı •· 
man dUfmanlan: 

- Y oanlı kendiıinl Mlan •lzma atı· 
yort 

Dedil•. Çilnldl Blzaııtta ve meydan 
da ıGrWcn monofbitlerin hayatlan bi
le tehUkeye ciri~u. 

Pakat ona ilifemediler. ÇUnktı Teo
doramn adamları •e onun tarafından 

miufır edilmlttl-
Bununl• benber ıilrıUndeJıd papu· 

lar onun uinyacatı fela&keti Teodora· 
ya hatırlattılar. tcap edene aorla Jll. 
sanltan uaklattm•ınaun• iatcdilcr. 
Teodora Yoanili çatırdı. Ona dlltUA· 
dUlderinl IÖJlecli. Pakat kabal ettire
medi. Çok •oılaymca papa 10Da rica 
etti: 

- Şehirden çıkanın. Pakat kırda 

otıu lark ata kalaJllL Çiln1d1 tiuta
Jllll. Yola ~ak halele delilim. 

-Peki.. 

Papa alttL Gla1lce AnadoluJ& ses
ti. Dtlencl lahpda Tanua kadar ber 
tarafta ,,..... yaparak dolaftı. 

BUD11 Ubtr alan ortodoblar tellp 
dllftlller. Bfanu lıaberler ıetilrerek 
pkl)'Ct ettiler. hpa11n arkumdaıı ... 
kerelr ghderUc11. O kadar aradılrlan 

halde ele "'wedlJcı. ~ .clder 
ve aorarlana: 

- Bu ubeh ıu tarafa &itti. 
Yüut: 
- Bira. Bnce fU yoldaıı anklaftı. 
Cevabau alıyorlardı. 
Yoımia 1aemen l1taabula dhdil. Te

odoraya pttl: 
- Usun nmandaaberi buta olclu

tum IPı sl.,.mlnln ıelemedlml 
Dedi. fqmldar. Birkas s\ba Bnce 

oaUA tkaaJlmc!en Heraldeye dolra 
kaçtıtım haber ftflDlt1erdL 

Hemea IOnlp IOn1ftUruldu. Papum 
maden plaudılı anlafddı ı 

sa,ıewrı. unld muclıe Ptermit ..,.,.. 
-ıs-

TEODORA VE PAPA 

Oatroptlu Biaımla ........... 
llllJOflar; YlldaJ'lllOIUD !talyadald 
otoritalnl llnlll.lk isin elden ıelaı her 
flyl yaPIJOllardı. 

Gene bat kaldırmıtlar, datmık hal
deki Blaan• ukerlerini 61dilrmilt veya 
clir etmlflercli. lmparlıtor oraya ıene 
Be1berl cWerdi. 

Teodora ldBM ltlerfle daha ilk ve 
yümdua plrqmayı biran bUakmıyor
du. Bfaaıta kaybettflini Romada elde 
etmek lttedf. Bunun iiçn de papalık tah
tını eknc1bhıe hbmet edecek ol..,Jardan 
birine vermekten daM 1-tirme bir yol 
)Oktu. 

Kuruçeşme 
kömür depoları 
Davası ne t lee lt-ndl 
Kuruçeım• kömtır depolarının 

yaptılı toı )'tlzUnden Kuruc8fnıell
ler tarafından ac:rlan dava aleyble
rlne netlcelenmltU. 

Da•a .. raıu tem1lzce de tasdik e
dllmlf, kabul edilen karar allkadar
lara teblll edllmlttir. 

Buna ıore, kömllr depolarının et
rafı 1'lbek duvarla cevrllecek, a7. 
nca tlatl iki metre kadar kapatıla
caktır. Bundan b&fka kömlrler de
po1a konurken ve botaltılırten ıııa
tılarak toa 1apmuıaın öntlne •eoll
mlt oJ&oüıır. 

Görnp, düt~ndo~ 'bir Fransız gazetesin:n makale: ...... ~ 
Ucuz eglence 

insan11k Hatay meseles 
hakkıdır 1 

Eilenceyi tıcualatmak, devlet vui· 
f eleri arasına clrlnce, bir bafka nokta 
da, kenclilipnden ~: 

-- Ellenme de, inun baldarmdan
wr. 

Bu hükme, belki d&adak bükecek. 
gillilmıiyecek adaml• bulunabilir. Fa
kat dava, biç de öyle delildir. 

HUkfimetin, etlenmek istiyen halln, 
bir takım inuf 11alara toydurmamala 
çalıpna11, çekiıtirmele delil, IC9inme· 
le deler. 

Buıiln. btanbulda en maıum geçi
rilen bir puar, blr aile baba11nın haf
talık bUtçealnde cenit bir yaradır· 

Biltiln hafta çahtan bir adam, bir 
teic cUn de mi eilenmealn 1 BUtUn cUn 
en lıiır kafa ve ıhde iflerile yıpranan 
bir intan alqam tlıtU bir bahçede uı
ak dinlenmesin, 10tuk bir teY içerek 
yorcunJutunu cldermelfn mil 

Fakat buıUn, beyle bir ite clriıme
nln 10nunda mutlaka pifmanlık beliri
yor. Ganon. tize yüklü bir heup puı
lall ıetirir. lçtilfnia bira, ter olarak 
almnudan dCSkWilr •e yediiinU tand· 
viç, fitil fitil bumunuzden ıelir. 

O uman bahçenin neden ıuız oldu· 
pnu, kedilerin niçin ııdizlerinbe tırman 
dıjuu daha iyi anlar ve oradan bçar 
ıibl maldafll'SIDU. 

Sinemalar da öyle. Bir IDcltukta bir 
... tlik bir miaafirlik için. 7 5 kurut 
abyorl•. 

.. Paruuıı seven &itmelin ı. demeye
lim. Bunlann medeni yapytfta ayn ay
n paylan var. 

Sırf ellence1e mahıuı yerleri töyle 
bir tarafa bmbJım. Pakat ya ıu lokan 
talardald acın pahahlıla ne diyece-

lbl 
Açlık. durmadan kendini ib .. ı eden 

bir belMır. llidealnde onun pen~ 
tapyan ad11n, mutlaka yiyecektir. 

Ba,le oldutu hald8 lokantaları bap 
bot bırakmak, lıtediklerl gı'bl lfıte yap
malanna bin vermek olur mal 

Ancak Türklerle Suriyeliler 
arasında bir uyuşma o:unca 

halledilebilir 
,,.. ... ·•J.....ı., smteeı 

Tirld,...a Hatay MÇim koo 
misyona ile alikaamı lreatiiini 
lııilclirdiktea ...... törl• di-

~andal 
kullananlar 

•or: 'l..A_.._ _._.-.ı. 
# Sandal kullanma 'Ve aunıa _..-

Bunun 1ebebi ceçen IOnbabardanbe- içbı ehliyetname almak lbmıdJr. -
rı' devam eden bir alay ihtillflarm ne- _,__ . . ___ ,....,.. 

umanJarda yapuau arae~
ticeaidir. Seçimleri huırlamala memur bul l&lld&l u.hiplerinde ehli,_.-
MWetler Ccml1etl komiqonunun ba· me olmadılı gartılmtıetnr. Bu ~ 
tmda evvelce, nkl Kolombo vallal B. riD l&Dda1 kulJanmaJan menedll 
Reld vardı. Aıbqkanı da Losan Uni· gibi aynca da cea J6receklerdir· 
venftni profnörlerinden B. Sekretan Bundan bqka hariçten tın. Ue -
idL Asalan da tunlardı: Baki Tilrk • dal tutaalann yanJarmda mub•"Jrd 
Bulıar muhaceret komilJODa ıeneJ IUl'ette ldlıü çekmeye ehUJet ~ 
llkreteri Belçlbb B. DacnnJ, Sar ... DUi olan l&lldalcı bulunacakbr. 
çimlerinde iapekterlik etmiı olan Ho- ı..:=:..=.:.....:.:..,,;__ __ ~~--
l1adab B. Van der Manclcr, niba.,et Zahire Bonau idare 
Sar ICÇlmlerlncle yübek mahkeme hl· Heyeti Deiifecek mi?• 
kimlerinden No"eçli B. Reinen. Bunla fltanbul ticaret ve Ahire bortdl 
rm hepsi bu Jı lçin çok ehliyet uhibl idare beyetl intihabı temaıua ~ 
ldmllclerdir. yapılacaktır. Şia!diden icap eden had' 

Komisyonun mfbaı 0ç kere deiif- lıklan baflanm1ftır. Soa defa bonlPt 
miftlr. Bunun da 1ebebi TOrkiyeain, .. uıc1ı1ı büle kaydeclilmlt muameıeıet 
komilyonun TUrkten ıayrilere taraf· yOzündeıı bir laırm uanm da iltifat' 
cirlik ettlli baklandaki itirulardır. mecbur edilecekleri töylenmekteclit• 
Batkanhk B. Reidden B. Sekretana Bu takdirde boru idare heyetinin yeol 
seçti; ondan da 1eçenlerde lnciJia A• andan llCÇilmni muhtemeldir. 

biti B. Nikola. 1 Jmanda Oturan Vapurlar 
Fakat itleı yolunda citm.:di. 1tanlı Evvelki &Un Umur yerinde lrara1' 

badilelerdea IODl'a HÇim Uatelerine oturan Norveç buıchrah Tonanıec 
JUılma1r lçln yapdan ha.arlık faaliyeti npuruaun lrartanlmuma devam cdtl-
ma111 tonunda birkq cOn tatil edildi. mekteıdir. 
O .aman komllyon Ccnevreye, 15 tem Vapurun üçte ikillne yalan yeri 
maada yapdlak eeçimlerin tebiri lçhl oturmut oldutundan kurtanlmMr iP 
mlrac:aat ettl. lneçll B. Vertauıam birbç drecektlr. 
hqkaalrpda toplanan •• bir Terk Diler tanftan Kara bumunda otu-
n bir J'naaıa andan mlltqekkil komi- nn tnpu. bandırah StaboJme npuru 
te Cenevrede bir •lapaya Yaramada. da kendi kendini lntttarmala ~ 
lısı'•'eda prl ........ ._ tlJt~ ~ la de llnlftffd: olaenaclrfmdan Den& 
edilmedi. bank cemi lnirtarma direkterlUfÔe 

itte Ttlrkltria son hareketine 1ebep mtıracaat etm1f, yardım lltemiftlr. 

~"=· N Bu hareketin neticai ne olabWrl K U R U -
Nuarl bir tekilde. biç.denebllir. ÇID-

......... ......... ,,,,.,,. d., ... 

ldl, llllletler Cem11etl komiaJommun 
TUrklerle iti yoktur. Komlayomm va
slfnt HÇlmleri ve ICÇil;n liatelerini lıa-
sırlamaktır. Bu, muhtariyet ıtatilail 

S. Gezgin tatbiatımn nk merbalelidir ve w tat-------------1 bikat mandater devlet olan Framamn 

OlrllUJOr ki t1tanbulda bu lflerle 
dddi IUl'Ctte alratmü lhımdır. Bu 
ıtınmu. batta •ilence için bile duyan 
hUJrtmet, elbette mellleyl kalrilnden 
budayacaktır. tman bakJannm paha
-. akla yalan nlabetler içinde olma· 
Ildır. 

A)'bll .. , .. . ., .. • ·~ ıt,. - 421 • ., . ... 
Bu Y d Hangi Yollar nearetl altmda .,apalmaktadır. Yallık ... ·- . Tamir Edilecek Umumi ..._. .ai,et ...... ..,. rartı.tadla Delkea Blrttll ·~· •Jd8 

dır. fraata ı-..-.. meMINini Jtul hrat .......... Pa1ta bll'tlllae lfr. 
Belediye "1gJ veu.ire lnfaab için ancak Tlrlderla Sari,.nl• uuaula ını,.. ,.....,. a)'d8 J'elmtı biter karat 

bll•--'- ....... ~ IJUYI' ..... _ 1'--'·.._ tah ·•mmldlllr. ~ a3u~ı uuı ""' ~aua. • bir UJ1lfllla t...m .Wclili tlıılalirde 
allatm nerelere l&l'fedilecetfni teBbit balledelııilir. Ba ••ama ı..- ..ın.- Abolle lraıdıaı blldlra mektap " 
etm~ &ellnl lentlal, aboae paruaaıa POll8 

• ...... ....... - tehJlreli ihtilaf- .,,,. ...... llıi rolluDa lcretlat idare Paranın mUhim bir k181Dıyla Ayna- .__ ,..'===--.ı.......ı Bir F...-.. Tirk 
..,. .,-_. ıceadt Cbtrtae alar. Jıceeme, Kmır ÇU'IJ8J, Yeni cami, ve iha.!111.a.. • ._1,mlı _._ .• Wr .___.__ 

'-- -. •• _. - - -..- TIUtllJClll• laa potlo •ıinladı 
Alemdar cadde91Ddekl Tallt pap av- idi.. Hetta TürldJ-aa MiDetlw C.. KUllUN'a elloM .,.,,,.,.. 
nap taraf1armdaki JOllar tamir edl- mi,.tmdea • .,,....... ibm..li .... 
lecek, buı binalar latlmllk ohm•eak- Adnl dlltıtlnae Gentl U lıurattar 

tJr. fatlmllk itine alt proje hamlan- ~düji illi. ......ı. çok cici- l~====:::=:;;;;;:::;;~J::ı 
llUltn'Bebek • latinye yolu F~IZ HARiCiYE NAZiRi AN- 11a1 ~ 1 L u1::.a.:::::. 

O zerinde Cami KARA YA GELECECINI SOYLEDI r ı neı.,,. Glln 10 

Paril 25 (Huıual) - Yabancı ıue- BebHUabtr 1357 18 it 
Nafia Bakanlığı tarafmdan yaptı • telere Fraa .. da kolaylık ca.termck Rumi Jlulran 1364 12 13 

nlmakta olan ı.tinye • Bebek yolu • lçln tqekldll eden "J'ranm kaqdama,. Huır llnll 12 N 
Dun lneuma devam edilmektedir. daireli, Hariciye nuın B. Bono ter• G8D doluta 4.30 4.ao 

Yolun ortuma rutıayan camUn fine bir kabul resml tertip etmlt ve Gla lıabfı 11•41 11•41 bldmlıp kaldınlmamuı etratmda Piri Sabab aamuı US UI 
KWttır Bakanlıjuıa yapılan müraca • bunda Baıvekilden batb, Çinin 1 O... • U.17 U.11 
ata cevap gelmiıtir. elçiü B. Vellincton Ku, alrl eJsiler it • 18.11 ıe.ıı 

Cami kaldmlmı·-........ yoJ camlln B. Franıu Piteri ve Bmll Borel bulma- • tt.'4 11.CI 
.T- - .. ·'··dır ll.41 il.et iki tarafından rec;ecektir. ......,... • • u 1.7 

- Babn, &a&al 
-Ne rİar1 
- Acaba dmrti "'""anı, ~Oıt 

lfulliM _,,,,,,,.,,,,, ,,,.,,, balablleca 
.ın .. 

Konutma eana1111da Hariciye namı, "=•=======~=:::::::::::::::'=:!' 
cyıalde Anlmraya gidecelini teJid et• ı; 

mittir. Bu 1eyahat Frama De Ttırldye Düaldt ffaY& 
araunda mevcut olan .. mtmt mtlııue- bua KaraCenbha f8rk kı)'l)ann-

• Trakıa. Dolu Anadolu ve c:e-batı parlak bir tekilde takviye edecek.. dala mamllıruıda u buluUu, dJler 
tir. Bup iki devletin mtlmellille enle amumlJel)e ıteık ıeeıaff, res.. 
lüenderunda bir d0ttluk anılapıwiJlg ; bltlln b6llelerde flmall llltbme&. 
mtlaakere etmektecllrler. Bu anlıllllllı6f· ı orta kunette esaılftlr. 
dan 10nra Fran.. • Tlirkfye • Suriy .D0n lıteftb1114a ban açıl PCmlt. rbo 
arasında bir üçler mltala ile bir erkt lir ıimall f&J'kl laUkaaıetten uııl7ede S.7 

buıa'~l.Ur. Sut H de bna tas. nıharp 1ınJapna11 yapılacaktır. 780.1 mUlmetre idi. SObunet en Jtllr.. 

T k t 1 1 ntffe n.ı dlsede 21.2 ve en dllfl' er 0 '4 es 88 101 aanttsnt briolan•attur. 
tetkik edecek ıs Yıl Enel Buaün 
mDlehassıslar .,.,,,. _.,,,,., .,.,IHM ~,,,., .. ,.,,, 

Terkoe IU tallatma tetkik ve ban IW• ••..,...alndı alr. ,,.,_ y...,. 
d a.1-...1 -·'- Uaer A elan ............. tdnmıl 'f"rfiopla ,,.,.,, 
e...,.._.er .,......,.. e vrupa ı ılllll haldı kendlılıaln tn(ldtn malt. 

celmemnl daıret edilen liri milbeadia ltalnHnı tıbabını Hfll'bı.ı Nıfltlttfin. 
aaUmOadıeJd saf1llllba ıtınli tehdmUe ., .,. ......,...,,., 1ı11q ,._ 
plecdderdlr. 



Edebiqat münakaşaları: 
................................................ 

iki edebiyatçı arasında 
bir tenkid 

Sadeddin Nüzhetten Tahir olğuna 
"Bakiye dair .. adlı eser mOnasebetlle 

-t-
lfttretmekte oldutu ··Tıırk pirleri,. 

lllaı 45 inci fasikWUnde bay Tahir 01-
hıaUQ çıkardıfı ''Bakiye dair., adlı 
ilet hakkında bazı tenkidi müllhazalar 
~ittim. 

llGeUif, "mecburi birkaç söz., unva
~ '1tzııda ve gene ayni kit••bın sonunda 
:""lll cevap vermektedir. Ben milellifin 
... hatasını bulmuıtum. Bunlardan bi
l\ "1unin "Karga" olmayıp da ''Kart ilde., olduğu için bay Tabirin ıaire 

l&Qbtan istidlll ederek .. gaga bu-

~·· demesinin yanlıı oldufu idi. 
lılr tbaeldrid, ihtimal ki bu hususta hiç 

cevap bulamadığından bu tcndiki 
'atı. brplayarak dif er tenkitlcrimc 
~ vermektedir. Bu cevaplara ben 
~- lllUbbil cevaplar vermcği fayı:ialı 
"lllUJorum : 
'-1 Tabir Olgun, eserinin sekizinci 

:!_r~da Baki hakkmd• fU cilmleyi 
... 111etmektedir : 

"Baki lstanbulun Fatih semtindeki 
~eterden birinde dünyaıya reldi.,, 
"1bukı hiçbir vesikada böyle bir kayıt 
~ut delildir. Bay Tahir Olgun iıe 
1ıQ CthnJeyi tahmini bir ıekilde yazma
' vesikaya müstenit bir hakikat ıi
~. tfSstermek istemlttir. tıeride Baki 
.._landa etüd yapmak istiyenleri p· 
lıttacak ve belki de, acaba bu müellif 
lıa,1, bir vesikayı nerede 18rdli dı 
~ ıöatermeden yazdı diye aylarca 
~la ıevkedecek olan bu ifadenin 
~ tenkidi llmndı. Bu itibarladır 
lıt TUrk pirlerinin ''Baki., maddesin
~ 1u töz aarfedilmittir: 

BAKI NEREDE DOGMUŞTU 
~Tahir Olpnun ''Bakiye,, daiT,, 
~de OllllD Fatih Mmtincltlri maba1 
~ ltirinde e1m.,.,. .. ldiiini SÖ7· 

• ~ ftSikaya müıtmit cleiil· 
~. Nihayet Wr hhminden n.r.ttir. 

8ay Tahir, buna verdili cevapta ilk 
hPtıtı yanlıthlt taabih ederek bu ri· -.,etin bir tahmin olduğunu itiraf 
.._buriyctinde kalıyor ve bu tahmi
lliıı delillerini ıu yolda ıösteriyor: 

"Bakinin babası, Fatih c:amiinin mü
~ icli. Nöbetçi oldaia zamnlar ilet 
~ camide bulunup ezan olmmak " 't ıetinnek mea.ari,.ıi vardı. Bö:r 
le har adamın vazifetine yakın bir :rer
.. otarmuı zararidir Çinldl meeell 
S-..1yac1a otunm lııir ldınHnin ıec:e 
,._,...ondan kaUap Fatihte a.a.h eza· 
...... okumak i~ :role çıkmak ....... 
tit.. katlanmayac:aiı tahiiclir. Böyle hir 
-...W. ftlika olmak için mahalle 
"idi ilmübüeri ..... 1mu ,.ı,, 

Bay Talıir Olıunun serddettili bu 
deliller, her noktadan çürUktUr ve ilmi 
defilclir. Evvetı Fatih &lbi büyük bir 
~e bir mUeuin bulunmaz. Miltead 
dit müezzinler vuif elerini nöbetle ifa 
ederler. Buı ıeceler münavebe ile ca
ltaide yatabilirler. Bu noktadan bir mU
~ıinın mutlaka vulf esine yalan bir 
)erde oturması icap etmez • Saniyen 
.. lttehmct efendi,, nin Fatih camii mli
tzıinl otduiunu ilk haber veren "Ata· 
>1., dlr. Fakat bu saıtm banp tarihte 
bıı YUffeye tayin edildiii belli delildir. 
~taba Baki dotdutu zaman, bu nt "•tih camil müezzini ml ldi, yoba fa
~ bir Atıcı mı idi? Bu cihetler bizce 
ilaeçhuıdnr. 

Belki de Bakinin "Karamanlı Meh· 
illet efendi,. ile veyahut "Kadızade,, ile 
~lı devirlerde ve onlardan birinin 
dellıeti ile bu vazifeye tayin edilmlt· 
tir. 

lıte bütlin bunlann vesikaya istinat 
tdtıek teabiti imkinuz olduiu için bay 
'l'llıirin iddian yerinde defildlr. Ve 
ıra.nasız bir tahminden ibaret kalmak
~. Ve ilmi bir kitapta herhangi bir 
~i veaaib mllltenit bir hakikat 
tıDl g8ıtermek en büyük hatadır. 

MUnekkid bu münasebetle benim 
)aptıltm tahminlerden de ıu yolda 
~ektedir: 
...... tahminime itim ile lüçllir 

.... ,. mGlhait .......... .c;p,.. 

._ ,.... .. ... .... 'ı -

pek çojunu ,....ikadan ~ a.hmine 
isnat etmekte, eacümle ll1nİ ....-in •J· 
ni madcleainde Bakinin otullanndan 
bahsederken küçük oilu AWünabman 
için., ,alna 995-1586 ela doian •i•· 
beyıi Şeyh Mebmeten bir veya iki Y•t 
küçük oldufana kuvvetle tahmin et'•· 
biliriz,, demektedir. Demek ki tahmini 
ben yapanam kakhat, kendiıi yapars• 
mahzi iaabeL Ya Abdürrahman, Şeyh 
Mebmetten bet alb tene ıonra cloidu 
ile?.,, 

Evet tahmin llzım ve zaruridir Şu 
var ki bay Tabir Otıun ıibi bu tahmi
ni bir vesikaya mUıtmitmit ıibi söyle· 
memek ve etrafh dütilnerck ileri sür
mek ıerektir. Münekkidin bu cümle
lerde beni tahtie etmesi, haksızlıktır. 
önce dotum keyfiyetinin ben tahmin 
olduğunu ileri ıUrmUt bulunuyorum. 
Sonra tahminim de eaa11ız değildir. 
Çünkü Bakinin bUyUk oğlu olduğunu 
Atayinin rivayetile lSlreindiğimiz Şeyh 
Mehmet, 15815 tarihinde dcğmuı ve 22 
yqında olduğu halde 1608 de mUlbım 
olmuıtur. AbdUrrahmanm mUllzimliği 
ise ond~ iki yıl ıonra, yani 1610 da
Atclyinin riv~etile &lrendiğimiz Şeyh 
Mchmetten bir veya iki yıl sonra doğ· 
muı olmaaı kuvvetle, hem de çok kuv
vetle tahmin olunabilir. 

Fakat bay Tahir ıibi "ya Abdtırrah
man Şeyh 'Mebmetten bet altı sene 
1<>nra dofdu ise "denilecek oluna Ab
dlirrahmanm 16 ,..tannda mnıhim ve 
mliderrlı oldutunu kabul etmek 1lnm 
cellr Jd lmklmudır. Ve bayle bir tah· 
min, Bakinin Fatihte doğdutunu söy
lemek kadar esassız olur. 

B.,. Tahir Olsun, IJdnd ve OçUndt 
tenkitlerimi nrurt çlarak kabul etmek 
mecburiyetinde kalıyor. Eserinin ilk 
tabmda f&irin Kanuniye yaJJdığı ilk 
kasideyi mevzuubahs ettikten sonra 
ıuntan slSylüyordu (S. 14): 

"Bu kaaicleain 962-1454 tarihinde 
yazılcbimı Ye o tarihte Nahcewn sefe
rinden selen Kanuni:re ftrilcliiini, bu· 
nun üzerine 983-1156 ela Bakinin bcb· 
lddR Halebe pnderilcliiini w huı ım
bakimcle naib menab olcluiana :yine 
Atayi bildiriyor. Elki uaulleri tetkik 
etmit olanlar llilirlw ki ilmiye mesle
kincle kadıMc, miclwrialikte ilerlemit 
olnl .... Yen1ircli. Bu uaale göre daha 
müderris hile obnamıt Bakinin hirclen
Wre Haltbüttehba kadısı olabilmesi 
mümkün cletildi. Yalım müteaddit 
mahkemei teri1ıai bulanan Wiyük ..
hm.in belılan tarafmclaa o mahke
melere naiWer ta)in edı1ircli ki hunlar 
bir ani kadı ftlrili elemekti. Yahut m 
Yİliyete kadı olup ela pdemiyen n:ra· 
hut sitme,_, kua vuifeaini tayin et• 
tiii w n.a. sötüriirdi; itte Bakinin 
Halebe sidiıi, bö:rle lııir vekilet içindi 
ki Ata:rinin ''1-zı mahakimcle nailt me
nalt oldular,, demeaile ele bunu anlat· 
maktadır." 

16 ıncı aayf ad• da Çaiatayca bir teı:· 
kerei ıuara yumıf olan "Sadık Kitap
dar., bir seyahati esnumda Halcbe ut
r&mlf, orada kadı bulunan Baki ile 
ciSrUımUt.. oldulu yuıh ldi. 

Gene 16 mcı sayfada ıu kayıt cörU
lüycrdu: 

•• Atayinin yullan:ra aaldettiiim,, 
Cenaı. mnlevi:re kuideai ıiiyelaini 

ibda etmitJercli,, ihueaiacleki "Ceaahl 
mevlni., ''Ebüseuucl eleneli ohmk li
mn ıelir, çünkü merlıum 952-1545 ten 
983-1&74 tarihine kadar meıibat .... 
kammcla balundaiu için o unda ş.,. 
hiilislam idi. Ukin Bakinin ..... cli
vamncla Ye Ebüıauael et.eli nafmcla 
bir "Kaside • i ıii:re,, yani ''Re.i,. ai 
"R.. harfi olan kaside yoktur. Meler 
ki yaama clivanlarcla a:rnca bir baide 
bulunup da matbuuna almmarmı .. 
,.hut Ata:ri ''1.lmi:re,. di,.cıelıtsen .. Ri-
1,.,. cl.mt ola.., 

Türk tairlerinin "Baki,. •"'ddelinde 
bu cümleleri ıu yolda tenkid etmittim : 

(DfftHIMI ycmti) 

Kanuna Muhalif iane 
Toplamaktan 

Bazı gençler 
polisçe yaka

randı 
Akbıyıkta Hamam sokağında otu

ran Burhan, Sultanahmette oturan A
li ve kardeşi Talat ile Kumkapıda o
turan Zeki ve daha bir kaç arkadaş
ları Sultanahmette, "Gençler birliği,, 
namı altında bir spor klübil açarak 
faa'iyete geçeceklerinden bahis ile 
Babıalide Tasarruf matbaasında yap
tırdıkları mUhür ve bastırdıkları kart 
ları m:t.halle aralarında ötekine beri • 
kine dağıtmak ıuretile kanuna mu -
halif para topladıkları görillmUş. 
kartları ve mUhllrleri ile beraber ya
kalanmışlardır. 

tçki Aleminde Tabanca 
Kullananlar Tutuldu 

Çemberlitqta v~ hanında otu • 
ran Piturllkyan ile arkada§ı Zeki GW 
bahçe lokantasında içki içerlerken ta
bancalarına sarılmıalar ve havaya 
doğru bir kr.ç el silah boşaltmıılardir. 

Halkı heyecana uğratan suçlular 
yakalanmıı. silAhları mUsadere edil· 
miştir. 

Su Çekerken Çocuğunu 
Dütürdü 

Kasım Gönanl mahallesinde oturan 
Cideli Sllleymanm kanıı Hamide, bir 
buçuk aylık hlmUe olduiu halde ku· 
yudan ıu çekerken beli lnclnmlı, ÇO'! 

cuğunu dUfUrmtı,ıtlr. 
Hamide kadm Huekl hutahaneal· 

ne yatmlmqtır. 

Sabık Bir Poıta Müdürii 
Deaize Düttü 

DUn aaat 10 da KöprOden ~ 
ye gelen vapur Salacak önlerinde iken 
yolculardan sabık Cide posta mtıdilrU 
50 yaşlarında Zeki gözleri karararak 

deni7.e düşmüş vapur yolcuları tarafm 
dan görUlerek kurtanlmıltır. 

Knnede ayni vapurla Kadıköye 

göttlrillerek Haydarpaşa hastahanesi· 
ne yatırılmıştır. 

BEŞ YAŞINDA BİR KIZ 
ÇlCNENDl 

Şoför Saminln idaresindeki 2754 nu 
maralı otomobil Telef on caddesinden 
Yoğurtçuya giderken, önUne çıkan 

bet yqmda Kiça kıza çarparak bir 
çok yerlerinden afır surette yarala • 
mıgtır. 

Yaralı kız hastahaneye kaldmlmıı, 
suçlu toför yakalanmıetır. 

Camilere Verilecek Terkoa 
Camilere verilecek olan terkoe BU· 

yu tesisatmm yapılmaama batlanm11 
tır. 
Tesisat camiin kapmma geldikten 

aonra kD'k çeeme ıulan kesilecektir. 
Camiln dahillndeki terkoe tesilatı ev· 
kaf tarafmdan yapılacaktD'. 

Otobüs Davaıında Dünkü 
Celse 

OtobUa davaaı geçen celaede Ahmet 
Eınin Yalmanın vekili Numi Nuri • 
nin müdafaa ve lddiaamı bamlamalı 
için dUne bırakılmıftı. 

DUn sabahki celaede Namıl Nuri 
yazılJ müdafaa ve lddiumı vermif, 
aynca izahatta da bulunmUfbır. 

Mahkeme, Ahmet Eminin Avni Ba· 
yerin ve Recai NUz.betin mlldaf aa ve 
lddialannı hazırlamalan için talik e
dilmiotfr. 

Belediyenin Getireceği 
Otobüsler 

Belediyenin A vrupadan getirtecıe -
ği otobUalere ait prtnamentn hasır· 
lıfma devam edilmektedir. 
Yalım otobüllerin benzinle l§leye

nt ml yoba havagul ile çahpnmı 
mı tercih edileeefl kat'! surette ka -
rarl&§bnlamamlfbr. 

Netice ancak iki &Y. aonra belli ola· 
caktır. 

Muamele vergi-Tramvay şirketinin 
yapması U\zımgelen Sinde yapılacak 

bir vazife 1 tadilat 
Şirket Hayriye, Akay ve UakUdar 1 E bab 

Kadıköy ıirketleri talebeye mektep Bazı Sanayi r ı 
zamanında mekteple ev araımdaki l Bakanlığa Bir Dilekçe tle 
vasıtalar için verdikleri pasoları, ya- ı Müracaat Ediyor 
zın her semte tepnil etmektedirler. Muamele verıiainde yapılan tadilatı 
Yani Kadıköyünde oturan bir talebe ı&ıterir llyilıanm meclise verilmesi 
mektep .zamanmda olduğu gibi tatil- haberi dün tehrimiz iktıaadi mabafilin 
de de paso al&biliyor ve bu paso ile de ve bilhassa aanayi mUesseaeleri ara
yalnız mekteple ev arasında değil, 0 ımda büyük bir sevinç ve alika ile 
idarenin her hattında istifade edebi- kartılanmııtır. 
liyor. Ralnız IAyilıanın 3 ve 4 sayılı mad-

Halbuki ayni pasoları mektep zama deleri ıekerlemecilerin ve bazılannın 
nında veren lıtanbul tramvay tirketl hoıuna citmemit, Veklletc bazı iti
tatilde bu pasolan diğer hatlanna razlarda bulunup liyiha meclisten 
teşmil şöyle dur1un tamamile geri al- çıkmadan evvel mUe11ir olmak üzere 
maktadır. bir rapor huırlanınuma karar veril· 

Diğer şirketler, bir aene ders oku· mittir. Bu mabatla dlin sanayi birliği
yan talebenin tatil müddetini latan- ne müracaat eden bu ı:limre bir toplantı 
bulun her semtinde gnerek ~enme- yapmıı. bur esaslar teıbft etmiıtir. 
terini temin için bu hayırlı fil yapar- Yann ikinci bir toplantı daha yapılarak 
tarken tramvay ıtrketinin yapamama- Vekllete 18nderllecek dilekçe tamam-
sı cidden acıdır. lanacaktır. 

Memleketin paraaı ile iı gören ve Uyihanın 3 sayılı maddesinde, mu-
kazanan ıtrketin Tllrk ~arma hiç barrik kuvveti bet beycir olan sanayi 
olIDUll& diğer tirketlere uymak IU!'e- (sabun. reçel ve ıckerJeme, alkolsüz 
tile vazifesi olan kolaylığı g&ltermek mqrubat, slit ve mamulltı, ayakkıtbr, 
lıtememeaini affedilmez bir suç AY• ıcba, harf, ppka, ispenciyari 

mak lhmıdır. mUıtahnrat meıin ve sahtiyan fabri· 
Allkadar makamların bu haklı dl- kalan ve imatıtbaneleri dondurmacılar 

tefi göaf)ntınde tutarak icap eden ted tut delirmenleri, eczahaneler, kuyum
birlerin alınması için llzmıgelen te- cular ve tenekeciler) mlieıseıelerinin 
eebbUIU yapmalan, binlerce TUrk ta- bir yılda yaptıldanna bakılarak yıl ver
lebesinln bir ihtlyacmı kareılıya - rfıi bafJanacaktır.,. denilmektedir. 
caktır. 

Zahire Boraaamcla 
Ziraat bankası 5,28 den 120 ton yumu 

pk, 5,20 den 45 ten aert butday At· 
mıftır. 

Yeni Mahsul ~rpa 
Trakya •e Bandırmadan ~mali· 

ıul arpa piyaAmıza gelmefe batlamıı 
tır. ilk olank dlin çuvallı gelen parti 
4,20 den alıcı bulmuıtur. 

Eıki arpalar iıe 4.10 dan muamele 
glSrmektcdir. Arpa mahsulü bu sene ol
dukça bol oldu~undan fiyatların bir 
miktar daha inmesi beklenmektedir. 
Bundan batka yine yeni mabıulden 15 
ton san mısır, 30 ton beyaz mı11r 1&• 

tılmııtrr. 

Tiftik Piyaaaıı 
Muhtelif yerlerden İstanbul piyan· 

una ıon birkaç ıUn z•fmda getirilen 
tiftikler hemen mUıteri butmuı ve der· 
bal aatılmııtır. Bu arada 50 ton tiftik 
102-108 lruruttan, 15 ton da deri tifti
ği 85 kuruıtan utılm11tır. 

Kereste Fiyatlan 
T eabit Edilecek 

Kereıte fiyatlannm ucmlatılma11 

için Ziraat Veklleti tarafmdan yııpılan 
tetkikler bir hayli ilerlemittir. 

Bu tetkilder IOftunda birçok madde· 
tenle oldup cibl kerestelere de bir fi
yat tesbit edilecek. BUtUn keresteciler 
mallarını bu fiyat tlzerinden utmafa 
mecbur tutulacaklardır. 

Şimdiki halde kerestelerin metre 
miklbı 52 liraya aatJlmaldadır. Bu fi. 
yat Vekaletçe çok futa g8rllldillilnden 
piyasada el birliii edip kerestelerin 8-
yatlannı yükseltenler baklanda fatan· 
buldaki aliklldarlaıt1an malOmat iate
nilmfttir. 

Ticaret Odasında Yann 
Yapılacak Toplanb 

Arpa, bulday, tiftik ve yapalı ih· 
racaıt mmdlerimbin kontrol ft ltandar 
dizesi için hanrlanacak yeni nlnama· 
meler tberinde konUflDÜ llzere y.-m 
ticaret odamda mUhlm bir toplantı 

yapılacalmı yumqtık. Oda din ide bu 
ifle meııuJ olmut. but hamtıklarda 
bulunmuıtur. 

ttk toplantıda baar bulunacak olan 
tktıat Veklleti iç ticaret mtldllrll bay 
Milmtazın buıOn sabah ebpreaile An. 
karadan ıelmea beklenmektedir. 

l11r toplantı, tamamUe lıtiprl mahi· 
yette olacaktır. Toplantıda oda ft 

TUrkofiı erktnı ile lktılat Vekaleti 
kontrol ıefl butr bulunacaktır • 

Bu zümre sanayii, bu formülü ken
dilerine uysun cörmemiılerdir. 

Çar Ferdinand Vapuru 
ile 300 Seyyah Geliyor 
BuıUn Vamadan limanımıza Bulgar 

balidrnh Çar Jl'erclinand adında büyük 
bir seyyah Yapuru ile 300 Ü mütecaviz 
aeyyah ıelecektir . 

Çar Ferdinand vapuru acentesi bu 
vapuru bundan ıonra yalnız Vama ile 
lıtanbul waunda ifletmeğe karar ver
miftir. 

Bu kırar lizerine Bulgariıtandan ve 
Romanyadan memleketimize bilhaua 
yu içinde bir hayli seyyah geleceği u
mulmaktadır. 

Kasaplık Hayvan Almak 
lıtiyen Bir Müessese 

Dün Pire kasaplar firketinden bir 
milmesail tehrimize ıelmit milli sana
yi biıliline utrayarak alAbdarlarla 
18rUtmlif. memleketimizden mtlhim 
miktarda kuaphlr hayvan almak iate
dilini bildirmiftir. 

Sanayi birliii mllmeatile icap eden 
kolaylıktan ıöttermiı, allkadarlarla 
temasa reçinniftir. 

Suadiye Kır Balosu 
Erenk5y 38 inci ilk okul yoksul ço

cuklarına yardım etmek tlrere 2 tem• 
muı: 938 cumarteıi üpmı Su.aıdiye 
pllj gazinosunda aanatklr bayan Safi. 
yenin teberrüken ittirakile ve zencin 
nryete numaralarile sabaha kadar de
vam etmek liı:ere parlak bir 1ar balosu 
verilecektir. 

KMalrö, 11a11e.--: 
Lbe •e orta okullardan ikmale kalan 

talebeler için kan açılacaiJDı!an, istek 
merin fJd resimle idareye milracaatla-
n. 

Viyana Sonbahar Sersiai 
931 Viyana IOllbahar serpil eylulün 

l 1 inci cUntınden 17 ind ctinilne ka· 
dar devam edecektir. 

Otobüs Muayenesi 
Temmuzda 

Otobüa ve otomobillerin ydhk mua. 
yene1erine &ılimUJdeld haftadan iti • 
buen b9flınae&ktır. 

Muayene iti Temmumn ilk hafta • 
smda tamımJanacakbr~ 
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- -·Galatasa ray -Yunan m uhteJilJ 
"Maazallah ya • •" Dün yaptıkları heyecanlı müsabakada Uçer 

Şeyh; kendisine ~ arşı çifte slldh çeken il b b k ld 1 
Vasmusa "seni demin kurtaran, benim QO e era ere a 1 ar 

mUda1talemdir, yoksa şimdi çoktan ·~ gayretıerne oynay2111 sarı kırıfllı~at 
topu rakip sahadan çıkarmıyorlar o~t1 

ahreti boylamıştıo!,, diyor GALATASARAYIN tKJNC1 G ti•• 
18 inci dakikada Basri sürüp 18 ·ıe 

tüne getirdiği topu, güzel bir ara pa~. 
Eşvaka geçirdi. O da piase vuruşla 

Kentlisine turu/tar bildiği de itibar gösterdiği ve en ziyade es
rar mahremi olmağa layık sayarak 
bir çok gizli şeyden kendisine bahis 
açtığı kabile reisi Şeyhti. Kendisini 
o nisbette de inkisara uğratan bu a
dam, harici görünüşünü de o derece
de değiştirmişti, ki! Adeta tanıya.mı
yacağı geliyordu. Gerçi zekasına uy -
gun bir nüktedanlığını arada sırada 
belirtirdi, fakat böyle devamlı surette 
alay etmek huyu sonradan eklenmiş-
t · ı ı. 

kımınm ikinci golünü attı. 
1 

J1( 
GALAT ASARA YIN BERABER• ... 

SAYISI tat 
Vaziyet 3-2 olunca sarı kırJlllZ: ı:i 

hızlarını büsbütün artırdıla.r. 27 111 

dakıkada Eşvakm şandelini Bülend ~;: 
fa ile üçüncü defa Yunan kalesine .g:te 
:dererek takımları berabere veaı'/ 
getirdi. ·~ 

lranlı Şeyhin sonradan lngiliz
lerin tarafına geçtiğini ve ken
di.~ini lıiivrense teslim edeceği
ni sanmı ''Almanların Lavren
si,, Vilhclm Vasmus, firara te
şebbüs safhasında, Şeyhin ihta
rına rağmen aklından geçirdi
ğini yaprnak iizereyken, Şe1jhin 
sesi, gene lwlaklannda ç-1,ıladı 

ve alcsi, kendisini yerinden kı
pırdmn.am,rığa zorladı. Hayret! 
N c uyanık, ne tetikte adamdı 

bu fronlı Şeyh; işte aklmdan 
geçe'' i gene ezbere okuyuver -
mişti! "Vasmus; vazgeç de gel 
uslıt uslu gir içeriye! Boşuna 

yorulma,..... Kendini boşuna 

tehlikeye atma! Tabancanı sok 
bclin.e, hançeri de öyle yap ta 
gel hele! 1 ... ,, diye sesleniyor
du: 

Bu huyu, son zamanlarda İngilizle
re yakınlaştığından onlardan almış ta 
olamazdı. İngilizler, ironi yaparlarsa 
da, böyle devamlı surette ve açıktan 
açığa alay etmek adetleri değildir. Bu 
Şeyhin böyle, bu derecede değişmesi? 
Akıl almaz şeydi doğrusu! 

Biilend, Galatasaroyın iiçiüır:ii guliinE atarken •• 

Oyunun bundan sonraki kısrnı .
1 

4 
tarafrn da beraberliği kendi leblerıtı 
l.ıozmak için uğraşması ile ç.ck heye~~ 
lı bir şekilde geçti. Hakemin düdıl 
müsabakı:ının sonunu bildirirken tat<ııı' 
lar üçer golle berabere olarak sabadall 
ayrıldılar. 

Vilhelm Vasmus, bu suretle tasav
vurunun çakıldığını anladı. Şeyhin 

sözlerini uzakça duran adamları da i
şitmişlerdi. Artık bu vaziyetten son
r a, aklından geçeni tatbike kalkışma

nın manası yoktu. Saldırdığı gibi çal
yaka edileceği besbelli bir şeydi! 

Hem, atını bağlr bıraktığı ağacın 

yanına kadar, akrobatik bir hamleyle 
varabilse bile, bakalım atı bıraktığı 

yerde bulabilecek miydi ! Şeyhin 

emriyle - veya onun emri olmadan -
adamları taraf mdan, ..... yahud da İn
gilizlerce atın oradan uzaklaştırılma.. 
dığı ne malumdu! 

Vasmus, Şeyhi kapı eşiğinde daha 
fazla bekletmemeyi akıl kari bula .. 
r ak, ister istemez döndü, ona doğru 
yürüdü. Bununla ber aber , bu sırada 
silahlarını elinde tutmayı t ercih et -
mişti. 

O, kapıya yaklaştığı sırada, Şeyh, 
silahlara gözucuyla bakarak, yeniden 
gi.ilmeğe koyuldu; kis kis: 

- Bakındı hele! Aman ne kadar da 
vesveselisin, Vasmuscuğum! Düşün 

bir kere; eğer senin canına kıymak 
isteseydim, hiç adamlarımı geriletir 
miydim? O kadar silaha karşı bu ka
dar silah, bir çok hançere, kılıca, ta
bancaya, tüfeğe karşı bir hançerle bir 
tabanca kaç para ederdi ? Koy onları 
yer li yerine koy! 

"Almanların Lavrensi,, , Iranın ce
nubunda kaç zamanda faaliyet göste
rirken, Şeyh olsun, Şeyh tevabiinden 
olaun, türlü türlü kimselerle düşüp 
kalkmıştr; saymadığı için kaç oldu -
ğunu bilmediği böyle bir çok kişi ile 
yakından tanışmıştı. Ferjeni Şeyhi 
bunlardan en hoşlanmadığı ve Çeku
tay Şeyhi de en hoşlandığı 2 kabile 
r eisiydi. Bu arada, bu ~imdi yanında 
bulunduğu Şeyh ise, hoşlanmakla kal
madığı adeta derin bir hayranlıkla 
emsalsizliğini takdir ederek en ziya-

"Almanların Lavrensi,, , onun peşi 
sıra içeriye girmesine rağmen, han -
çerle tabancasını yerine koymak tav
siyesine aldırış etmedi. Ve odada, or
ta yerde dikildi. 

Şeyh, pnbuçlarını düşürerek otur -
duğu yerde iyice yerleşti, şöyle rahat 
ça yangeldi ve tekrar yastık üzerin· 
deki sedef kaplı abanozdan enfiye ku
tusuna elatarken, orta yerde dikilen 
misafirini baştan aşağı süzdü. 

Arada kısa süren bir sükfıt ! 
- Otursan a, Vasmus! 
Ayni kısalıkta bir sükut safhası da

ha! 
Vilhelm Vasmus, ellerindeki silah -

ları yerlerine koymak tavsiyesine al
dırış etmediği gibi, oturmağa davete 
de icabet etmiyerek, yerinden kımıl
damadı. 

Bunun üzerine Şeyh, eliyle tekrar 
oturmasını işaret ederek: 

- Seninle konuşacaklarımız uzun 
süreceğine göre; dedi; böyle ayakta 
durman yakışık alır mı ya? Hem ra
hatsız olursun; dizlerin dermansızla -
şır. Sonra kaçmağa teşebbüs edince, 
nasıl koşarsın, ya?, 

Şeyhin alayı, bu sefer Vasmusun 
canına takdedi. Öfkeyle homurdana -
ra: 

- Yeter! dedi; esastan bir söyliye
ceğin varsa, söyle çabuk! Alayından, 
lakırdıyı ağzında gevelemenden, kar -
~ıımda ha bire geviş getirmenden bık
tnn, usandım artık! 
Şeyh, bu çıkışmaya ayni istihzalı sü 

kfınetle mukabeleden geri kalmrya -
rak: 

- Bakındı hele! "Dahleden dini
mize bari Müsülman olsa!,, gfıya ben 
alay ediyormuşum da sen etmiyor 
muşsun gibilerden! Bu muaheze yollu 
sözler in alay değilse ya nedir sanki? 
Hem de "alayi vaıa,, ! ? ... 

O aralık bir tutam enfiyeyi burnu
na çekmişti. Ustüste hepşür hepşür 
ederek, ayni zamanda da göğsünde 
kahkahalar fıkrrdadı: (Arkası var) 

Bir haftadc:.ınberi şehrimizde bulunan 
Yunanistanın Enosis ve Panatinaikos 
klüpleri muhteliti üçüncü müsabakala
rını da dün Taksim stadyomunda iki 
bin kadar meraklı önünde Galatasaray
la yaptı. 

Pera - Yum:ın muhteliti maçmıdan 

sonra yazdığımzz yazıda; Galatasaray 
için misafir takımın bir hayli tehlikeli 
bir n:ıkip olduğunu işaret etmiştik. 

Yugoslavyadaki mağlubiyetlerden 

kuvvei maneviyesi kırılan sarı kırmı

zılılar için, Yunanistanm en kuvvetli 
iki klübünün oldukça anlaşmış, sert, 
enerjik ve süraıtli muhteliti karşısında 
gerek bu maneviyat noksanlığı gerekse 
mevsim dolayısile antrenman eksikli
ği - yüzünden galibiyetin bir hayli 
müşkül olduğunu söylemiştik. 

Dünkü oyuna çıkan Galata.saray ta
kımmı Lütfüsüz, Süleymansız, Haşim
sız ve bilhassa N ecdetsiz görünce ye-

. nilmenin ~uhakkak olduğuna kani idik, 
Fak<)t san kırmızı takımın maçın üçte 
biri nisbetinldeki zaman içinde göster
diği faaliyet müsabakayı berabere bi
tirmelerine sebep oldu. 

Oyun Ahmet Alemin hakemliği ile 
saat altıya çeyrek kala başladığı 

zaman Galatasary şu şekilde dizilmiş
ti : 

Sacid - CemilJ Adnan - Mustafa, Sa
lim, Musa - Sabri, Eşvak, Gündüz, 
Basri, Bülend. 

Yunan takımı ise - ilk maçta görme
diğimiz - milli takım kaılecisi Siklavno
su da aralarına alarak : 

Sildavnos - Papaduplo, Gasparis -
Sirkus, Kondulis, Efunyadis - Miyakis, 
BaltazisJ Canet i, Mavropulos, Hristo· 
dulos. 
tertibinde idiler. 

Top kontrolünü müşkillleştiren rüz
garı arkalarına almış olan misafirlerin 
ilk akını Galatasaray kalesi için tehli
ke oldu. Sağaçığın sıkı sütünü Sacid 
yerinde bir yumrukla ancaık kornere 
atarak kurtardı. 

izmitte polisler arasında spor 
hareketleri 

Yunan takımının akınları onuncu 
dakikaya kadar birbirini takip etti, bu 
daokikaldan sonra Galatasaraylılar mu
kebele edebildiler. Bu sırada Eşvakrn 
çok güzel bir şütünü Siklavncs da kor
nerle kesebildi. 

Korner atışında topu müsait bir po
zisyonda yakalayan Gündüz yüzde yüz 
bir fırsat kaçırdı. 

fazla ehemmiyet 
poli~lerimiz bede-

YUNANLILARIN iLK GOLU 
16 ıncı dakike.da Galatasaray aley

hine favul.. Gasparis bu ceza vuruşunu 
çok güzel bir şiltle kalenin sol zaviye
sinden içeri attı. 
Mağ!Up vaziyete düşen Galatasaray

lılar bundeın sonra rüzgara rağmen -
açık bir hakimiyet kurdular; sağaçıkta 
Sabrinin solaçıkta da Bülendin hiç mu
vaffak olamamal<ırına rağmen Eşvakın 

gayretli, Gündüzün ağır fakat görerek 
oyunu yüzünden top misafirlerin saha
sında dolaşıyordu . 

28 inci dakikada soldan inen Gala
tasaraylılar büyük bir şanssızlık yüzün 
den yüzde yüz bir fırsat daha kaçırdı
lar : Karışan rakip kale önünde Eşv2t
kın ve Bülendin birbirini tamamlayan 
iki sıkı şütünün ilki müdafiin bacağına 
ikincisi de kalenin <iireğine çarparak 
geri geldi. 

YUNANLILARIN iKiNCi SAYISt 
Bu tehlikeyi savuşturan misafir mü

dafaasr topu uzun bir vuruşla sağaçık

larma kz.dar geçirdiler. Miyakis Adna
nz geçti ve topu kalecile karşı karşıya 
beklemekte olan Canetiye göniderdi. O 
da kolayca ikinci golü attı. 

Galatasaray takımında Salim müda
faaya Adnan merkez muavine geçiril
di. Oyun gittikçe yavaşlarken birinci 
haftaym nihayetlendi. 

IKlNCl DEVRE 
İkinci devreye iki takım da büyük 

hızla başladılar. Bu kısımda rüzgan ar
kalarına almış olan Galatasaraylılar ilk 
dakikadan itibaren hakim bir oyun tut 
turdu. 

GALATASARAYIN iLK GOLO 
Kaçan nihayetsiz fırsatlartdan sonra 

14 üncü dakikada Bülendin ortaladığı 
topu Basri güzel bir vole ile Yunan ka
lesine soktu. 
MtSAFIRLERIN UÇONCO GOLU 

Bu golden henüz iki dakika geçmişti 
ki Yunanlılar soldan seri bir akın yap
tılar. Hristodulonun .ortasını Sacid, -
yaptığı plonjona rağmen - bloke ede
medi. Sağiçleri yetişti ve üçüncü sayı
yı da çıkardı. 

Bu gol oyunun büsbütün süratli ve 
zevkli geçmesine sebep oldu. 

MağlCıbiyetten kurtulmak için bütün 

NASIL OYNADILAR? 
G 1 'd ·yı· bit a atasaray t<:•kımında Sacı ı jte 

gününde idi. Cemil düzgün vuruşlar 
nazari dikkati celbetti. Muavin batt: 
da Adnan ve Musa vasatte.n üstün 
oyun oymıdılar. Hücum hattınıda ıı;t· 
vak biraz asabi fakat faal, Gündüz a~ 
iki açıklarla sol muavin Mustafa ıcab U 
olduğu kadar beceriksiz idiler. ceııı 
·1 B · · 1. tı1d• ı e asrı yenı oynadıkları t~l\.ı 

istikbal vaadelden birer elemandılst• 
Basri bilhassa ikinci haftaymda - Y': 
nmdakilerle anlaşınca - iyi çalıştı. Si 
lim bermutat günün en iyi oyuncu•" 
idi. 
Takım itibarile en büyük hata o~ 

nu havadan oynamaları idi. 
Misafir taıkımda: Yunan milli ta1'l' 

mının kalecisi ile iki müdafi takırnlaı1' 
nm mağlubiyetten kurtulmasına seDt9. 
olan bir oyun oynadılar. Muavin ıı•"' 
tı - merkez muavin müstesna - vaııs•tı 
muhacimler ise İstanbuldaki maçta.ti' 
nın en muvaffakiyetlisini çıkardr. ~ıl 
hatta bilhassa Miyakis karşı taraf W11 

heran tehlikeler yaratabiliyordu. ,..J 

Hakem Ahmet Ademin 1daresi ır 
idi. 

O. M. Ku~ 

Yarınki şild final müsabakası 

Beşiktaş - Fenerbahçe 
Maçı ne netice verebilir ? 

Güneş takııııının şild maçlarından çe- tekrar klübiinc dönen Şerefi de aratarı11' 
kilıncsi Fencrb::ıhçc ve Beşiktaş gibi iki alarak tnın kaılrolariyle sahaya çıkacaııl" 
c;etin takımı karşı karşıya gelirmiş bulu- rı kabul edilirse hu kanaatimizin pek Y'~ 
nuyor. Bugün Sarıltıch-ert ve Siyalıbeya1. fış olnıaclığı kolayca anlaşılır ... 

f~rııı:ı.lı. oy_ıı~~~ıı~ar mevsimi~ ~on maçını, .. Filh~kik:ı: :ııeı~ınet Ali - Faruk, JI~~ 
şılıl hırıncılıgıııı p:ı) l:ışmak ıçın yapacak- nu - hını, Fcyzı, Rıf:ıt - Eşref, şert 
l:ırclır. ~Juz:ıffcr, Hakkı, Il:ı)nti şeklini alrllıı:ı 

Uir taraftan Giiııcşin üç gollük avanta. ıcnp eden Besikt:ış takımı cidden ku,.,·e 
• il' 

jını yirmi clakilrnlık enerji ile bertanıf e.. bir manzara :ılınış oluyor ... l.\lua>in hal 
1 

derek tasfiyeye uğrnm::ıktarı kurtulmuş, tam nın biraz z:ıyıf oltluğunu kahul etnıelı~ 
formunda bir Bcşiklaş onbil'i .. Diğer yan. beralJCr bu lııkımın Fikret, Şaban, NiYıı 
da nıi111 kiinıe m:ıçl:ırını terkelliği glinden- ve Y:ış:ır ~ihi en güzide dört elcmanınd9~ 
beri kendisini güslcrıııek için fırsat arı yan mahrum bulunan Fener bahçeyi yenıııV 
ve hazırlanan bir Fenerbahçe takımı Yar,. icap eder. 

llıı iki rakibin nıe\·simin bu son müs:ı - nıınunla beraber Fenerbahçe elinde Jııl' 
bakasında olsun yuv:ılnnna bir kup::ı. ka- Juıı:ııı elcın:ınlanlan nınkul lıir takım kur'' 
zanrlırıııak ve t:ıraftarların:ı kıymelli bir bilirse kunelli hasmını çok nıüşkül vıııl' 
galebe hediye etmek için biitün gayrelleri- yellere sıık:ılıilcccği gibi bütün bu rnıll' 
ni sarfedeceklcri şüphesiz olduğuııd:ın bu. rumiyctlere rağmen g:ılebe imkanJarı111 

günkü nıiis:ıh:ık:ının çok çetin olacağını U- asla ka) hctıniş olmaz sanırız. 

rnuyoruz... Bize giirc Fcnerbah~·enin Fikret, :rm"' 
Futhol mevsiminin zevkli bir oyunla. ka- · " d' 

zı, .;ıalı:ııı, ve Yaşar oynamadığı takt.lir . 
panm:ısıııı arzu eltiğinıizılen iki takım o- çık:ır:ır:.ığı en kıın-etli takım şu olabiW' 
yuncul:ırıııılan sportmence ç:ılt~malar le- IJiis:ıınettiıı _ Orlı:ın, F:ızıl _Reşat, ,,.ıı· 
menni ettikten sonra şild birinciliğinin gclidis, Es:ıt _Orhan, Bülent, Yaşar,!'_. 
h:ıngi tıır:ıf:ı rı:ısip ol:ırağı ııokt:ısınn gele- ~-ci, Kiiçük Fikret.. Dikkat edilecek oıur 
lim.. Ali Hız:ıyn lııı !nkııncln :\'er Yerilmemiştif• 

Geçen lıafln Yunan takımına karşı fam Çok iyi lıir merkez ııııı:ıvin oyuncusu ol" 
kaclrosiyle son lı:ızırlık m:ı~·ını ynpnn Fe- bilecek kalıiliycllc bulunan Ali Rıza şinıdV 
ncrh:ıhçc takımı ıırııunıiyet itibl"lriyle ktıv- ye k:ırl:ır lılr tlirHi hıı rnevkie konuJnı:ııi'' 
\'elli bir m:ınzaru arzetıııcktc ve Şalrnııl:ı ;.; r·• 

~ıııdan lıücırnı lı:ııtıncla bir türlü muvaf p 

Fikre! hillı:ıssa nazarıdikkati ccllıcyleınck- ol:ını:ıınış, ııilı:ıyct hir harta en·cl takıf11' 
le idiler. Anc:ık Y:ı5:ırın foııınsıııın hiilii 

ıl:ın çıknrılıııışl ır. 
çık:ırılaıııarııış olıııası.. Fikretle ~:ılı:ıııın 
1 1 il ı l N:ıciniıı in~:ı)·ıln :ılınmas·ı,·Je u-,. ort"ll1~ ı a s:ı rn :ınıııış o nı:ı :ırı hııgünkii maçın ·' J ' " 

neticesi iizt·rinıle Fcnerlı:ıhçe t:ıraftarları- cl:ıhn çalııık işlemesi miiıııkün olacak11(• 

nı iiıııitsizliı:le ılii5iirrrck k:ıcl:ır müessir 0 _ :-inci her ne kaıl:ır mükemmel bir ccn9~ 
l:ıbilccek :'ııııill<•rdir. oyuncusu ise de Ali Rız:ı gihi hali bir jll' 

Yaş:ırsız lıir nıiiıl:ıfa:ı. Fikret ve Sa- sn~·ılin yııııırıd:ı kendisinden i.s!if:ıt.le el-
lı:ınsız hır hiicıım h:ıtıi~·Jc Frnerin nc~ik- mek rn1:ılescf imk:in~ız olur. 

ln51 yrnııır~i iıııkfın~ı7. ılrğilsc ele çok nıii5- Kiir:iik Fikrrtin miic:ıılclrci olm:ıkll'ıl 
idil olur lrnna:ılinılcyiz.. uzak bir yarııılılıst:ı olması biivük Jıif 

Siyah hey:ızlıların G:ı lat:ıs:ırayla kiiçük m:ıhzııı· snyıl:ılıili~sc <le siirati, ,:ıırıışJıır1 ; 
b ir Orta Avrupa seyahati yaptıktan sonra \'c fc\•kalıldc güzel .(styli), ile müsait ,.,.. 
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Korku Yatağı 
Dünyanın en 
zengin kadını 

Karbara Hulton'un da 
Zenci Boksör 

Coe Luis Yaz:ııı Edgar Vallas Çeviren; H. M. 
... 

mı çocugunu 

-.-------- No.21 ---------
ka~ıraıcaklar 'l 

Beyazları dövmekle babasının 
intikamını ahyormuş 

liiç bir sabıkalı yoktur ki, Skotland 
Yard'ın kapısından içeri girerken yü
reği atmasın; heyecan duymasın. O
nun için Lu'nun, kapıdan içeri girer
ken soğukkanlılık göstermeğe çalı§ -
!nası gülünçtü. 

Simpson ile karşılaşınca sordu: 
- Niçin beni buraya getirdiniz? 

Ben bir şey yapmadım ki... 
Simpson, ona Ravini'nin nerede ol

duğunu sordu; Lu omuzlarını silke -
rek: 

- Ne bileyim ben, dedi. Ben Ra -
'ininin bekçisi miyim? Ben İtalyanlar 
hakkında bir şey bilmiyorum. Ravini 
için, benim arkadaşım bile demek 
caiz değildir. O kadar birbirimize ya
bancıyız. 

Riden itiraz ederek: 
- Fakat, dedi. Geçen perşembe gü

nU akşamı, onunla tam iki saat bera
berdiniz. Buna ne buyurulur? 

Rider'in bu işareti, Lu'yu biraz hay 
rete düşürmüştü. 

-Evet, dedi. ltiraf ederim, onunla 
bir küçük işim olmuştu. Onun için be
l'aberdim. Kira ile tutmak istediğim 
bir ev vardı da... • 

Sonra Lu'nun göileri birdenbire bir 
noktaya dikili kaldı. Ağzı açılmıştı. 
).fütemadiyen masanın üzerindeki Uç 
YÜzüğe bakıyordu. Yüzünü ekşitti. 
Sonra: 
- Bunlar nedir? dedi. Ravininin "U 
fur yüzükler i,, ne pek benziyor. 

Simpson: 
- Evet ,dedi. Ta kendileri... Sonra 

1U.zükleri ona uzatarak: 
- Bir sen bak bakalım. Onlar mı? 
Lu yüzüklerden birini eline aldı. 

Baktı. Yerine bıraktı. 
- Anlıyamıyorum; diyordu. Ravi

ninin bana söylediğine bakılırsa, o, 
bu yüzükleri hiç parmağından çıkar
Zftazmı§. Nasıl oluyor da? .. 

J' Sonra, bu yüzüklerin nasıl olup ta 
onun parma.ğmdan çıktığı hatınna 

gelmiş olacak ki, birdenbire: 
- Ne oldu? dedi. Ravini'ye ne ol

du. Yoksa onu .... 
Rider: 
- Maalesef, dedi. Maalesef Corci -

Yo Ravini artık aramızda bulunamı -
cak. 

Lu enikunu bağırarak: 
- Öldü mü? diye sordu. 
Yüzünün sapsarı rengi şimdi tebe

fir beyazına dönmil§tü. Kekeler gibi 
konuşuyor: "Kim? ... Nerede vurdu?,, 
eöyleniyordu. 

Simpson atılarak: 

- lşte, dedi. Bizim de öğrenmek 
istediğimiz şey de ibudur. Ravini'yi 
Kim, nerede vurdu. Haydi Lu ... Bil -
diklerini söyle. Ravini nerede? Ken
disi, Paıise gittiğini söylemişti. Bunu 
biliyorum. Fakat hakikatte Parise git 
ınedi. 

Lu'nun göileri, Rider'e dönerek: 
- Ravini o "Piliç,, in ardmdan git

Dıifti, dedl. Bütün bildiğimiz bundan 
ibaret. 

Simpson sordu: 
- Hangi piliç? 
Fakat Rider'in böyle bir ııual eor-

Zi)etlcrde alacağı topları istifadeli bir şek
le sokacağı şüphesizdir. 

Soliçe Bülendi lrn) m:ıklığımmn sebebi 
elde haşka muhaclmin me,·cut olmamasın. 
dan ibarcıtir. Yoksa Bülendin yeri artık 
tamaınt'n kesbi kati~ et e l mlştir. 

Fikrellc Snb:ının lnkımn girdiklerJ anda 
aütcnl Angclidisin yerini alacak Te hu su
retle Fenerb:ıhçe en normal şeklini bul
nıuş olacaktır. 

Bülfin bir sene zarfında gördük ki Be. 
fikıns }enilmcsi mlişkJil bir takımdır. Şu 
h:ıtılc hiilfı~n olarak iliHriliriz lci, Netice: 
Fenerin çıkar:ıcnjlı tnkuıııı ve gösterect>Ai 
o~ una lı:ığlıdır. Bütün lsıikrarsızlıhna rd
nıcrı Beşikla~ı gene ku\'\'elli kabul etmek 
ic,ıp eder. 

Ankara GUcU ırallp 
Ankara 25 (A.A.) - Şild final ma

çı b~ün Ankaragücü sahilSmda olduk 
Ça kalabalık bir meraklı kütlesi önün
de yapılmıştır. 

Ankaragücü il~ Gençlerbirliği ara
ıında y<•pılan bu karşılaıma, geçen 
hafta ol:luğu gibi bu hafta da 4. 3 An
kara2ücünün galibiyeti ile neticelen· 
dJ. 

maya ihtiyacı yoktu. Zira onun kim 
olduğunu biliyordu : 

- Mis Margriti takip ediyordu de
ğil mi 1 dedi. 

Lu tasdik makamında başını salla
dı. 

- Evet , diyordu. Tanıdığı bir kız.. 
Bu kız, memleket içinde bir otelde ka
tip olarak vazife almıştı. Kızın oraya 
istediğimiz şey budur Ravini'yi 
o kızla daha çok ahbap olmak istiyo
du. Onun için, kızın çalıştığı otele git 
ti. 

Rider derhal telefona sarıldı. Tiz 
perdeden konuşan bir ses kendisine ce 
vap verdi: 

- Ben Mister Daver'im ! ... Otelin 
sahibi.. Mis Margriti mi soruyorsu
nuz. Şimdi dıı;ıardadırlar. Bir kaç da
kikaya kadar gelecektir. Kiminle te
~rrüf ediyorum efendim? 

Rider, diplomatça cevap verdi. 
Corc Ravini muhabere etmek istedi
ğini söyledi. 
Mistır Daver, gayet şikayetli bir e

da ile: 
- Bu sabah erkenden gitmiş, dedi. 

Hatta hesabını da görmeden gitmiş
ler. 

Rider bunun üzerine. 

- Ben gelip o hesabını göreceğim, 
dedi. 

Telefonu kapattı. 

x 
Mister Daver anlatıyordu. 

- Bizim için alakayı calip mesele 
şu ki, Mr. Ravini, otelimizi, borcunu 
ödemeden bırakıp gitmiştir. Bugün te 
lefon eden bir arkadaşa da, ayni nok
tayı işaret ettim. Ravininin kaybolu
şunun en büyük esrarı işte bu .. Hesa
bını ödemeden ortadan kaybolmuş bu 
lunmasr .... 

Daver sandalyesinin arka.sına da -
yandı. Ve cevap verilmesine imkan ol 
mıyan bir mesele ortaya atını& bir a
dam tavriyle, Margrite baktı. Sözle
rine devam ediyordu : 

- Arkada bıraktığı pijamaların hiç 
bir kıymeti yok gibi. .. Sonra, bu pija
maları bırakışından da, otelimi~i çar
çabuk terkettiği anlaşılıyor. Sizce de 
öyle değil mi? Evet, siz de ayni şekil
de düşünüyorsunuz. Mr. Ravininin bu 
kadar çabuk hareket etmesinin sebe
bini bir türlU anlıyamıyorum. Siz, o
nun bir cant, bir haydut, hülasa na • 
mussuz bir adam olduğunu söylüyor
dunuz. Belki de, kendisinin polis tara 
fmdan takip edildiğini haber aldı. 

Margrit cevap verdi: 
- Fakat kendisini telefonla arı -

yan olmadı ki... Mektup ta gönderme
diler ... 

(Devamı yann) 

Bizan• lmpara· 
torluiunun 
Tarihi 

Çocuklarının kaçırılma tehlikesi zen
gin ana babalara rahat uyku uyutmu
ycr. 

Son olc.rak, "dünyanın en zengin ka
dını,, Barbara Hutton böyle bir tehdit 
altında kalmıştır. 

Bu milyoner kadının macerası ma
lumdur: 

Mister Feyu end Ten (yani bay Beş 
ve on) isminde bir milyonerin kızı olan 
Barbara, on yedi yaşında iken prens 
Aleksi Mdivani ile evlenmiı ve onunla 
dünyanın muhtelif memleketlerinde 
!aşmıştır. 

Çok geçmo:len ondan ayrılıyor ve 
Hautvitz Reventlon ile evleniyor. Bun· 
dan sonra kendisini daima Fransada 
ve 1ngilterede görüycrlm-. 

Barbaranın babası Mister ''Beş ve 
On,. Amerikada, tek fiyatla satıı usu
lünü çıkaran ilk adamdır. İsmini de, 
:nilyonlr.rını <la bu sayede :.azanmıştrr. 

Kendisi henüz sağdır ve ölürse bü
tün se rveti, tek kızına kalacak. Onun 
için Barbara Huttonu daha şimdiden 

dünyanın zengin kadını sayıyorlar. E
s~en babası kızına milyonlarının yarı
sını sağlığında vermiştir. 

Fakat, kadın bugün bu milyonların 
üzerinde bir ağırlık teşkil ettiğini his
sediyor. İki yaşındaki cocuğunu kaçıra 
cakları hakkında haydutlı-rdan aldığı 

mektup üzerine bugün dünyası zindan 
olmuştur. 

Lonidrada büyük bir koruluğun orta
sındaki köşkünde geniş muhafaza ter
tibatı almıı oliorak yaşamaktadır. Köş· 
kün etrafını gece gündüz silahlı kuv
vetler beklemektedir. 

Mister Fayu end Ten de, kızının ya
nına gelmek üzere Amerikadan hareket 
etmiştir. 

Lise Müdürünü Tehdit 
Edenler Ne Kadar Yatacak 

lzmir, (Hususi) - Bucada kültür 
lisesi müdürü B. Haydan tabancalar 
ve bıçakla tehdit eden Zeki, Ahmet ve 
Sabahattin ismindeki ü,. talebenin mu 
hakemeleri neticelenmiş, müddeiumu
mt iddianamesini serdederek müteca
viilerin ceza kanununun 188 inci mad 
desi ile iki seneden beş yıla kadar ha
pis edilmelerini istemiştir. 

Çocukların yaşlan nazarı dikkate 
alınarak cezanın tahfifi mümkündür. 
27 Haziranda suçlular müdafaalarını 
yapacaklardır. 

İzmir· Ankara· İstanbul 
Hava Postalan 

Izmir, (Hususi) - Izmir • Anka -
ra - İstanbul - Ankara arasında hava 
postalarının 15 Temmu7.da ba§hyaca -
ğı Nafia Vekaleti hava yolları müdür 
liiğilnden şehrimizdeki alakadarlara 
bildirilmiştir. 
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Coe Luis - Şmeling maçı, iki kuvvet- ı 
Ji boksörün çarpışmasından başka, be. 
yaz ve siyah ırk arasında bir müca
dele mahiyetini almıştır. 

Bu gün, Amerikadaki on milyon 
zenci bayram yapmaktadır. Çüııkü 

kendilerinden olan biri, bir beyazı 

mağlfıb etmiştir. 

Bu, onlnrca bir intikamdır. Çünkü, 
Jl'k<;ı milletler gibi Amerikalılar da 
zencileri kendilerinden aşağı görürler 
ve onları en ufak bir fırsatta döğme. 
ye kalkarlar. "linç kanunu" zencilere 
tatbik edilen en feci bir işkencedir. 

Coe Luis, bir beyazı ringde döğerek 
hem bütün ırkının intikamını almış 

oluyor, hem de babasının. Zenci bok
sör. bu intikamı esasen başka yerde a
lama7.dı. çünkü Amerikada bir zenci 
yumruğunu ancak ringde kullanabilir, 
o da yine sonradan linç edilmek teh. 
tikesi içinde. 

:Sundan yedi sene evvel, Amerika
daki Ford otomobil fabrikalarından 

birindt! çalışan baba oğul iki zenci 
vardı. Adam orta yaşlıydı, oğlu he • 
nüz 17 yaşındaydı ve güçlü kuvvetli 
bir delikanlıydı. 

Fabrikada onun bu kuvvetinden is
tifade etmesini bilmişlerdir: en ağır 
işleri Luis Cosef Barro ismindeki bu 
çocuğa gördürüyorlnrdı. Oğluna çek
tirilen bu eziyete babasının yüreği da. 
yanamıyordu. Nihayet, bir gün usta
başıya gidiyor, bu halden şikayet edi
yor. 

Ustabaşı: 

- Ne demek istiyorsun? diyor. Ne 
hakla şikayet ediyorsun? 

Barro baba: 
- Şikayet etmiyorum, diyor. Hiç 

olmazsa oğlumun ücretini t>iraz arL 
tırsamz. .. 

Bir zenci bu kadar büyük "küstah
lıkta., nasıl bulunabilir? ustabaşı kı. 
zıyor ve zavallı babanın suratına bir 
tokat indiriyor ... Luis Cosefin babası 
bu tokata mukabele edebilecek bir 
kuvvettedir. Fakat edemiyor, çünkü 
biliyor ki. beyaz bir adama vuracağı 
bir tokat onu ölür.ıe sürükliyecek ka
dar fena bir netice doğurabilir: fabri
kadaki bütün beyazlar on\{derhal linç 
ederler, öldürünceye kadar döğerler ... 

Yerde yatan \'e elini bile kaldıramı. 
lacaktır. Diğer kazalarda bu iki sene 
zarfında yeni yol yapılmıyacaktır. 
Yapılan hesaplara nazaran bu sene 

yeniden inşa edilecek yollara 507,45:3 
llra sarfolunacaktır. 

yan baba.sının halini Luis Cosef (ya
ni bugünkü Coe Luis) görüyor, derhal 

lki yıllık yol programiyle yapılacak 
olan şehit" yollarına ait tetkikler ne
ticelenmiş ve yollar müdürlüğü bu 
yeni yapılacak yollara ait projeyi ta
mamlamıştır. Hazırlanan programa 
göre, bu sene yeni asfalt ve beton as
falt yollar yalnız İstanbul ve Beyoğlu 
taraflarındaki kazalar dahilinde yapı. 
koşuyor ve ustabaşınııı üzerine atıl _ 
mak istiyor. 

Fakat babası tutuyor. Yalvaran bir 
sesle: 

- Yapma, oğlum, diyor. Adamı dô
ğersen seni linç ederler, öldürürler, ne 
şimdi, ne de sonra benim intikamımı 
almaya kalkma sakın ... 

Bu hadiseden sonra baba oğul fab
rikadan çıkarılıyor ve boşta kalıyor. 
lar. Coe Luis nihayc.t kendisine bir iş 
buluyor. Bu, yine vücudunun kuvveti. 
ni başkalarının hcsa bına iı;ıleterek ya. 
pacağı ağır bir iştir. 

Boksa çalşan amatör sporcular var. 
Bunlarla döğüı;ıecek ve onların yum
ruklarını yiyecek birisi lazım. Bu iş 
için genç zenci delikanlısından daha 
iyisini bulamazlar. 

Coe Luis boksa, işte böyle, boksör
lere tecrübe tahtası olarak başlıyor ve 
acemi boksörlerin yumruklarını yi • 
yor, kendisi de hafif tertib mukabele 
ediyor... Fakat bu, onu bir boksör 
yapmağa kafidir. Yumruk yiyerek 
boks öğrenen Coe Luis, o kadar iyi 
oynuyor ki bir gün kendisini bir boks 
antrenörü görüyor, hayran oluyor ve 
onu ortaya atmak istiyor. 

Bir zenciyi boksör yapmağa te§eb
büs etmek de hayli cesarete bağlı bir 
iştir. l<'"a'<at adam, aldırmıyor ve ilk 
defa olarak, Tim isminde bir boksör. 
le Coe Luis arasında bir maç tertib 
ediyor. Maçta kazanana beş dolar 
verilecektir. 

Tahmin edildiği gibi, maçı zenci 
kazanıyor, beş doları alıyor. Fakat, o 
nihayet bir sevin:( içindedir, çünkü, bir 
beyaz adamı döğerck babasının inti
kamını almıştır. 

Bundan sonraki maçlarında da, üç, 
dört sene gibi kısa bir zamanda, yir
miden fazla galibiyet kazanan Coe Lu. 
f!::ı nihayet bu gün, her kategoride 
dünya şampiyonu olarak son zaferini 
temin etmiş bulunuyor. 

Harbden evvel de diğer bir zenci 
boksör Cak Conson dünya §ampiyonu 
idi. Fakat zenciler kenaisini Coe Lu
is kadar sevmezlerdi. Bu da, zencile. 
rin Coe'ye, beyazlardan kendilerinin 
intikamını alan bir ırkdaşları olarak 
baktıklarını göstrrir ... 

' ERL-OK B OLMES İŞBAŞTh~A . 5 . 
uzun yıllar OY"" 
ayn tetkik . w te
t ebba edUm~ bir 
n~ olduğu Mı. 

de btıgUn bt"'kl ay
dınlatılmamıf bir
çok tara/Zan var
dır. Teufik Y etim
lioğlu tarafından 
1i.9anımtza çevri
len BizaM i mpa
ratorluğunun ta
rihi adlı kitap 
bu aydınlatılma

mı~ taraflan tea
bit etmekte ve bü
tün BizaM tarihi
ne te11143 ederek 
Şcırki Avrupa im-

bizzat kurduğum ve mlidürlüğünU yaptığım bir ilk 
mekteptir. (Horace'a dair dilşUnceler) isimli ese
ri hatırlarsınız. Aciz ismim de size yabancı gelmi
ycı·Pktir. (Dizim mektep) istisnasız, lngllterenln 
en iyi ve en birinci hazırlayıcı ilk mektebidir. 
Lord Lcvcrstoke, Lord Blacku,·nter. Slr Sooms ı:;t

bl şahsiyetler oğullarını (Bizim mektep) e gönde. 
rlyorlar. Bir mllddet C\'Vel, Holderness Duku kAtl

blni bana göndererek, biricik oğlu 10 yaşlarındaki 
Lord Saltlre'I idarem altına vereceğini blldtrdtğl 

zaman, müessesemin en ideal şöhretine kavuştu

ğuna inandım Ye bunun karşılaşacağım betbaht
lıklara, talihsizliklere bir mukaddeme olacağı hl<: 
ama hiç aklıma gelmedi baylar ... 

cağız çok erkenden yola çıkmış .. , 
Az sonra doktorun gözkapakları titredi, ağır 

ağır kalktı. Arasından bozkırları andıran iki göı 
aptal aptal bizi silzdU. Arkasından adamın bir. 
den ayağa fırladığını, ve utancından yUzilnün kıp. 
kırmızı keslldiğlnl gördük. 

- Affınızı dileyeceğim Mister Holmes, diye 
söze başladı ... Biraz fazlaca yorulmuşum zahir! ... 
LUUünUze teşekkürler. Bir bardak süt ile blrkao 
plskU,·i emrederseniz, kendime daha iyi geleceğim. 

Mister Holmes, buraya gelişimin sebebi var. Sizi 
de birlikte götüreceğim. Zira, hiçbir telgrafın size 
hA.disenln ne derece ehemmlyetll olduğunu, ne 
kadar acele hareket edilmek icap ettiğini an-

paratorluğunun 

bin senelik wku
atını hik4ye et
mektedir. 

Fiyatı yüz 'ku-
f'U.ş olup her ki-
tapçıda bulunur. 
Toptan müracaat 
mahalli: - l slan
bul. Vakit Yurdu. 

Bizde yaz devresi bir mayısta başlar. lşte o 
gün çocuk ilk defa olarak mektebe geldi. Çok se
\'lmll bir çocuktu. Hiç yadırgamadı bizi, ve çarça
buk muhitine alıştı, uydu. Patavatsızlık edeceğim 
nma. gene söyleyeyim ki çocuk eYinde, aile oca
ğında hiç de mC'sut dc>ğ"ildi. Dukun e\·lllik hayatı 

pek dağda~alıdır. Dunu herkes bilir ve gene ha
tırlnrsıııız ki. dukln knrısı. iki tarafın da isteğiyle 
ayrılmışlardır ve düşes Parlsln cenubunda otur .. 
maktadır. Bu ayrılık hAdisesl ise oldukça yenidir. 
Ço<'uğun da daha zlyncle annesini tuttu~u. onu sev
diğ'I malüm. Dolnyıslyle., nnnesl. kBşklPn ayrılın
<'a, ille onu h~tnim. diye tuttunnuş. Üzülmüş. Du
nu gören duk da çocuğunu, müesseseme gönder-

latamayacağından korktum .. . 
- Hele bir lylleşinlz de .. . 
- Hiç bir şeyim kalmadı. Nasıl oldu da bayıl-

dım, hayretteyim. Mister Holmes. çok rica edPrlm, 
Makletona birlikte dönelim .. 

Dostum, başını salladı: 
- Meslektaşım Doktor Vatson, bu sıralarda 

ne kadar meşgul olduğumuzu, Adeta başımızı kr.
şıyacak vakit bulamadığımızı size arzedebillr. 
Terreres vesikaları meselesiyle uğraşıyorum. A
bergavennl cinayetinin de muhakemesinde bulun. 
mnk H\zım. Onun tein, ancak gayet mühim bir hA
dlse beni Londradan uzaklaştırabilir, doktor .. 

- MUhlm hA.dlse mi? ··~ Misafirimiz ellerini 



Mussolini ingilterenin 
menfaatini koruyacak! 
ŞP.hlrlerln bombardımanı devam ederse 

Barselona tehlikeli bir muka
be!eye girişeceğini bild:rdi 

Londra, 25 (A.A.) - ispanyadaki 
Ingiliz gemilerinin bombardımanı mü 
nasebetile Deyli Meyl gautesinin Ro
madan alıp neşrettiği malftmata gö
re, Musolinf, Franko tayyarelerinin 
hücumlarile tehdit edilmiş olan İngi
liz menfaatlerini müdafaaya karar 
vermi~lr. Duçe, muhasamatta doğ • 
nıdan doğruya menfaati olmıyan İn
giliz vcsair tebaayı mutazzarnr ede
cek olan her tUrlU yeni hldiselerden 
çekiıvncsini Frankoya tavsiye etmi~ 
tir. 

1SPANYAN.U~ BiR TEHDiDi 
Londra, 25 (A.A.) - lspanyanm 

Londra sefiri B. Azcarate'm dUn lord 
Halif aks ile yaptığı bir mUllkat es
nasında Barselona hüklımetinin açık 
~irlerin bombardımanına nihayet 
vermek maksadiyle derhal ve şiddet
le mukabelebilmisil tedbirlerine mü • 

racaat niyetinde olduğunu tebliğ etti 
ği söylenmektedir. 

'Times,. gazetesinin verdiği malft
mata göre, bu mukabelebilmisiller 
Burgoe ve Salamankayı değil, fakat 
mUtearrızlann geldiği mmtakalan is
tihdaf edecektir. 

• • • 
Pari.8, 25 (Hususi) - lspanyanm 

Londraya olduğu gibi Parise de ayni 
tebliği yapması üzerine Fransa hilku
meti, derhal Barselona bükü.metine 
en kat'i eekilde ifade edilen ihtiyat 
nasibatlan vermiştir. Bu gibi mııka
belebilmiafller, toptan bir mukabele
ye sebebiyet vermek tehlikesini ar • 
zedecek ve İspanyol Cumhuriyetinin 
maruz bulunduğu mil§külatı arttıra • 
caktrr. Ayni zamanda bu mukabele
bilmisillerin beynelmilel vaziyetler fi. 
zerinde tesirleri olacaktır. 

Hava hücumlarına karşı 
Korunnıa kanunu 

Ankara, 25 (Telefonla) - Hava bil ) 
cumlarma kartı koruma hakkmdaki 
kanun layihası Meclis ruznamesine 
almmı§tır. Li.yiha esaslarına göre 
yurdda hava taamızlanna kargı ko • 
rwıma.k ve bu taarnızlarm tesirini a
zaltmak maksadiyle halk ve resmf, 
milli, hususi teşekkilller bu kanuna 
ve nizamnamelerine göre korunma ted 
birleri almağa ve teşkilAt vücuda ge
tirmeğe mecbur ·olacaklardır. Şehir 
ve kasabaların siyasi, sınat, haral, e
konomik, maddi, manevt ve askeri ba 
kmıdan, ehemmiyetlerinln derecesine 
mevki ve vaziyetlerine ve nUfua keea
f etlerine göre korunma mecburiyetle
rinin dereceleri Dahiliye Veklletlle ve 
lmme hizmetine mahsus resmt mlles
esse ve teşekkUllerden hangilerinin 
korunma mecburiyetlerine tabi tutu
lacaklan ve mecburiyetlerinin derece 
leri ilgili vekfiletlerle anlaşarak hava 
müdafaa genel komutanlığınca tesblt 
olunacaktır. 

Muva.zenei umumiyeye dahil veya 
mülhak ve hususi bütçelerle idare o
lunan dairelerle sermayesi devlete ait 
bulunan resmi teşekküller ve müesse-

ni almak ve tefti§ ettirmekle mükel • 
lef tutulmaktadırlar. 

15 yaşını bitiren ve 60 yaşını ikmal 
etmiyen bUtUn yurdda§lar n1zamna -
melerine göre havaya karşı korunma 
bilgisini edinmek ve icap edeıı tedbir
leri almakla mükellef olacaklardır. 

Bu yurddqlar yılda en çok otuz 
saat ders ve talim görmek mecburi • 
yetinde olacaklardır. 

"Paasif,. hava korunma tegekkülle
rine dahil olup ta bu kanunun hüküm· 
terine aykırı fiil ve hareketlerine te
eekkfillerde deruhte ettikleri vazife 
dolaywile muttali olduP, halde aall
hiyetli mercie haber vermeyenler 15 
liradan 50 liraya kadar ağrr para oo
zasile cezalandırılacaklardır. Bu bu • 
susta keııdisine verilen vazifeyi mak
bul bir muerete mUstenid olmaksı
zın yapmıyanlar on beş günden altı 
aya kadar hapisle cezalandırılacak -
tardır. Bu iee yarayan tesisatı kasten 
tahrip edenler veya hasara uğratan
lar iki seneden 8 seneye kadar ağır 
hapiale cealandınlacaklardır. Bu ka
nun neşri tarihinden itibaren 6 ay 
sonra mer'i olacaktır. 

seler her sene bütçelerine koyacakla- :ı--------------
n havaya kargı ''passif,. korunma tah 
aisatınm derecesine göre yapılacak nl 
zamnamelerine tevfikan bUtUn mem -
lekete ~il umumt yahut yalnız ken 
di müessese ve teşekküllerine mahaua 
husust havaya karşı ''passif,, korun
ma tcşekküllcrinl yapmak, tedbirleri-

• Bu ayın 21 inde l.ondrada toplanan 
OsmAnlı banknsı heyeti umumlyeslnde bu
lnnan Borsa Te Osmanlı Bankası komiseri 
thsan Rırat birkaç g(lne kadar şehrimize 
dönecek ve Ankaraya ıldecektfr. 

• Orgeneral Fahreddin Altay ısrarından 
Atatnrk adına Safranbohıdakl piyade ala. 
Ylfl• mera~lmle ~anrak \•erllmişllr. 

Spor teşkilatı 
Kanon muhtelit 

komitede gUrDşUldft 

Veni pasaport kanunu 
Mecliste 

Ankara, 25 (Telefonla) - Spor teş 
kil!tı kanun layihası ibugün Mecliste 
teşkil edilen muhtelit bir komite ta
rafından müzakere eclilmi§tir. 

Komite Erzurum mebusu Aziz Ak· 
YUrek'in başkanlığında. toplanmıştır. 

Dahiliye vekili ve Parti genel sekreteri 
B. Şükrü Kn.ya ve mebuslardan Naşit 
Hakkı, Ali.edelin Tiridoğlu, Fatma 
Memik, Nakiye Elgün, Rahmet Apak 
hazır bulunmuşlardır. 

B. Şükrü Kaya e\•vela layihanın 
maksatlarını ızah etmiJ ve daha son
ra maddelere geçilmiştir. 

I.Ayihaya göre Türkiyede spor iş
leri ile meşgul olmak üzere, "Spor iş
leri umum mi.idürlüğil,, adı ile bir u
ınum müdilrlük ihdas edılecek ve mev 
cut spor klüpleri gene bugünkü hal
leri Jle çalışmalarına devam edecek
lerdir. 

Bu faaliyeti memleketin her tara
fına tcgmil etmek ve memleket genç
liğinin sporun her ~ubesinde muvaf
fakıyete eriştirmek Için yeni ve esas
lı tedbirler alınacaktır. Layihanın bü
tün esasları kabul edilmiştir. 
Yarın (Bugün) komite tekrar top

lanarak hazırlanacak, bazı tadiller do
layısile metni müzakere edecektir. 

---vo-

Kese k Ağıdı henR"I 
kAğıttao yapılacak 

Ankara 25 (Telefonla) - Kese ka
ğıdı hakkındaki kanun layihası bu
gün Dahiliye encUmcninde görüşüJ • 
müştür. 

Layiha üzerinde bazı tadiller yapı
larak bugünlerde Meclisi umumi he
yetine sevkolunacaktır. 

Yapıl:ı.cak değişikliklen.· göre satı
cıların yazılı ve basılı kağıtları kul
lanmalan yasak edilecektir. 

Gazete ve mecmua kağıtları ile-;;. 
ğazalarm kendi namlarına yaptırdık
ları kağıtlar bu hükümden istisna o
lunacaktır. 

-no--

fenl matbuat kanununa göre 

in tihar vakaları 

Ankara 25 (Telefonla) - Pasaport 
kanunu 15yihası meclis ruznamesine 
alınmıştır. Layiha esaslarına göre Türk 
vatandaıJarı ve ecnebiler ancak hüJcQ. 
metçe tayin olunan yerlerden ve usu· 
lüne uygun ve muteber pasaport veya 
vesikalarla Türkiyeye girip çıkacak

latidır. Pasaportsuz, vesikasız veya u
sulüne uygun ve muteber olmayan pa
saport veya vesikalarla Türkiye cum
huriyeti hudutlarına gelen ecnebiler 
geriye çevrileceklerdir. 

Aşağıda gösterilen ecnebiler usulü
ne uygun pasaport ve vesıkalar ibraz 
etseler bile Türkiyeye giremiyccckler· 
dir. Dilenci ve serseri takımından olan 
lar, delilik veya bulaşık hastahklZtrla 
mallıl ol,ınlar; mücrimlerin iadesine 
ait mukavelelerle iadeye esas olarak 
kabul edilen suçlard:-ın birile mahkum 
ve maznun bulunanlar: Türkiyeden 
sınır dışı e-Jilmiş olup da avdetlerine 
müsaade edilmemiı bulunanlar: her· 
hangi bir suretle Türk vatand··)ığını 

kaybetmiş o:up da avdetlcrine müsaa
de edilmemiş bulunanlar; 1 ürk vatan 
da ılığından iıktot edilenler; Türkiye 
cumhuriyetinin emniyetini ve umumi 
nizamını bozmak niyctile veya bozmak 
istiyenlcre ve bozanlara iştirak ve 
yardım etmek maksaC:ilc geldiği sezi
lenler; fahişeler ile k-.:lınlan fuhşa 

ıevkederck geçinmeyi meslek edinen 
lcr: beyaz kadın ticareti yapan laır. 

Umuma mahsus pasaport almak is· 
tiycn Türk vatMdaşlarının: 

l) Bir istida ile müracaatta bulun
maları, 

2) Nüfus tezkere veya hüviyet cüz· 
danlarilc kendilerinin ve yanlarında 

götüreceklerinin hüviyetlerini isbat et
meleri, 

3) Bir tanesi pasaportun mahsus 
yerine yapıftırılmak üzere en çok isti
da tarihinden bir ay evvelki tarihte ıi
viJ elbise ile ve cepheden çckilmit 3,5 
x 4 ölçüsünde üç kıta mat vesika rc
toğrtıfını vermeleri lazım gelecektir. 

timi bir gaye ile veya sırf tenezzüh 
seyahat veya spor makaadilc toplu bir 
halde yolculuk etmek istiycn en az 10 
kitilik bir kafile teıkil eden kimse-lere 
istedikleri takdirde mÜ§terck pasaport 
verilecektir. 

Türkiyeden harice gitmek üzere alı-

Ankara 25 (Telefonla) - Matbuat 
kanununu değiıtircn layiha encümen· 
!erden geçerek meclis ruznameaine 
almmııtır. 

Lliyihtırun son ıcklindeki esaslara 
göre memleket dahil ve haricindeki in
tihar vakalan, intihar eidenlerin ve in
tihara tcıcbbüste bulunanlann vakaya 
t<'lillluk eden resimleri basılmayacaktrr. 

Yabancı bir memlekette çıkan gaze
telerden iktibas suretile intihar vaka
larınrn netri için de mezuniyet alınma-
11 lazım gelecektir. 

\ nrı:ı umuma mahsus pasaportlardan 25 
lira ve hariçte bulunanların konsolosluk 
llrımızdan alacakları pasaportların 3 
ıwhğından 400 ve bir sencliğinden 800 
kuruş harç alınacaktır. Türkitedcn ha. 
ricc gitmek üzere alınan bir pasapor
tun rcfakathanesinc kaydoluntcılardan 
hcrbirindcn pasaport hamilinden alına· 
cak 25 liradan ma·.:ıa 10 lira harç alı
n<•·aktır. 

Bu hükümlere riayet etmiyenlerden 
bir haftadt111 bir seneye kadar hafif ha
pis ve 25 liradan 200 liraya kadar hafif 
para cezası alınacaktır. 

Pasaportsuz gelip Türkiycyc girme-
lerine müsaade edilenlerden üç aylık 

1 
pasaport h-.-cı iki kat olarak alınacak· 
tır. Müşterek pasaportlardan adına pa
ıa~rt verilecek şahıs için tam ol2irak 

iştirak eden her şahıs için de 8 liri 
hcsabilc pasaport ha'rcr alınac2oktır. sırf 
teda·;i ve hava tebdili maksadile Tur· 
ldycnin hükumetçe tayin olunan sayff· 
ye ve banyo yerlerine ve hükCtmetin 

1 

mUsaadcsile sergiler, panayırlar "e 
milli şenliklere veyahut spor ıenlikle
rinc, beynelmilel konferanslara iştirak 
etmek üzere Türkiyeye r.elccek ve:Y" 
bu gibi kongre ve konfcran .. lara gitmek 
üzere Türkiyeden geçecek ccnebilcrıtı 
pasaJJOrtları parasız vize edilecektir. 

ing i~iz ere Türk 
tütünü salamaz 

mıyız? 
( l: duru} ı Jıııc trtt:} 

almalarında kcııdılcri lı:ln lıt<: bir 
nınh:ıur yokı ur. Bt>lkl nır·ııfanı 'ttr· 
ılır. 1'ürki) c h;hı 1. e hıı mcııfoat dıı· 

ha bUJ Uktür. Burııı Türkiye dosılu· 

lıtnna ehemmi.ret \"eren huı:ünkü tn· 
ıtlltereye anlatmak nıiimkün·lur ,e 
kolaydır. 

Bizim ahlıji;ımız mııluınatn ~cirr. 

lngllizlerhı bugün sarfrtUklf:'rl 1'ür1' 
tütününün miktarı on milyon llıaJ' 

hulnyormıı-:ı. nıı l'h<'mmtrf'tsl:ı ,ıtıl

rülnrcık hlr rnkn nı <leı:H<ll r. J;ff'ı I rı• 
Kllizler Türk UitUnünh AmC'rlkadR" 
ahnRk ltlyft.dını hfrdcnhlre ıcrk<'f· 

mnk IS1Ctll07.l('NC 1111 011 mlJron lfrll 

mlktnrmm hh: otma7.sa çnrıı;;ını 1 ur 
klyeıl<'n nlnbllfrlf'r. nıı <l:ı lr""" ınü· 
hlm hlr iştir. l\llhas-m m<'nılPk,.ttınl-
7.ln mnhtR<: olı1n~n dınb: haknnırt• 

ılnn hU,flk hlr rnJ'l:uhr. Bunun l~fr1 

n1Akah mRknmlnrm hu "'""'"'(' üıf"· 
rlntlP tllkkntlr. dnrmasrnı nrzn rttr
rlz. TUrk • ln"'lll7. mali a•ıla<:>n•a•.ı

nın tathl1uttı ıııf'n<'IC-M"t' !oôli1°<-<'«-~h1<' 

ıtiir~ hn \"olıln ,·arnlarnk f PŞ('hhu .. ıc-r• 
ıfon hıı Mene mU~h"t hlr n<'tirr. fthl'I· 
mnc;a hl1,. r."l<'t'Pk ,,nar irin 1~11ta<lf'I 
r<Hlr.hl11r. 

Antat<yada 
(ll11ta taraıı ı ıfü, idt') 

Jjlh ümidiyle katlandığımız l.Ju nh\fı· 
11 iyileşecek yerdo cemiyeti ak\ alll 
komisyonunun artık zahlrt korumrı· 
yı dahi dilşilnmiyen alcybtarane fı • -
Uyeti önünde daha ziyade sabır ,e 
tahnmmülün mlllctfmlzo ,.e adı.J<:lO 
karşı affolı.:nmaz bir cUrUm teşkil 

edeceğini görüyoruz. Bu endişe i
çinde mevcut komisyonda vazifeleri
mize devam lıukAnı bırnkılnıamışur. 

- KURUNun kitap ~klinde roman tefrikası. -

"'Bugünden Jtıbaren knyıt lşlerıu· 
de emniyetin tesis edtlecetl zamana 
kadar tesrii muamelAtına lştıuk c
dllmfyoccğlni \"e Sancak staıusuııe 

uymayan ve her tilrlU intihabatın Is· 
ttlzam etttğt asgari sUkiın \O emnl· 
yet şartları içinde yapılmayan ku· 
yudat ve muamelAtı keenlemyckfıP 
addettiğimizi beyan eder ve komis
yona karşı protestolarımızı illm ede· 
rtz." 

e ŞERLOK BOL.'IES İŞBAŞINDA 

havaya kaldırdı. Acaba Holderness dokunun blrt. 
clk oğlutıun kaçırıldığını duymadınız mı? .• 

- Ne, son kabinede nazırlık yapanın oğlunu 
mu? .. 

-,. TA kendisi. Haberin etrafa yayılmamasına, 
gazetelere aksetmemeslne çalıştık. Ama, dUnkU 
Globe gazetesinde birkaç sa.tırla yazmışlar. Kula
tınıza varmıştır, sandım. 

Holmes ince kollariyle havada bir kavla clz. 
dl. Sonra, hususl doayaıındakl ciltlerden birinin 
aayfalarını çevirerek (H) harfine baktı ve mırıl· 
danarak okudu: 

- Holderness .. Altıncı Duk. Ama da uzun ı. 
a!m .. Baron Beverley Earl ot Carston ... Ne Unvan 
)"ahu!.. 1955 denberl liallamshlre mUtevelllal. 
1888 de Slr Charles Appledore'un kızı Edltb He 
evlenmiştir. Bu lzdlvactan biricik oğlu ve varisi 
Lord Saltfre doğmuştur. Aşağı yukarı 250 bin dö
ııllmlUk arazisi vardır. Galde ve Lancashlre ma. 
denlerl mevcuttur. Adresi: Carlton Hause Terrace, 
Holderness Han, Hallamshlre .. 

Galde, Bangar'da Carston şatosu. l 872 de 
bahriye nazırlığı etmiştir .. Vay canına, mUbarek 
adam İngiltere imparatorluğunun en mUhtm 
tebaalarından biri... 

Misafir doktor söze karıştı: 
- E\"et, f'n bU)Uk. belki de en zengin vatan

dqlarımızdan biri Mister IIolmea. Uatad, sizin ga. 

ŞERi.OK BOJ~'IES tŞDAF;TNDA T 

yet vicdanlı, dUrilst bir zat olduğunuzu pek yıt.kın
dan biliyorum. tştnlzl herhangi maddi bir men. 
faat kaygusundan uzak bir sevgi ve alAka ile yap. 
tığınıza da vakıfım. Bununla beraber, gücenme. 
menlzl dileyerek arzedeylm ki, Duk cenapları, of. 
lunun nerede olduğunu bildirecek olan herhangi 
birisine 5 bin lnglliz liralık bir çek takdim ede. 
ceklerlnl bildirdiler. Sonra, yavrucuğu, kimin 
veya kimlerin çaldığını haber verene de 1000 ln
gtllz lirası ayırmışlardır. 

Holmes o alaycı tavrlyle konuştu. 
- Bu, hakikaten Duka !Ayık bir hediye Vat.

son, öyle sanıyorum ki, doktor Hakstable ile bir
likte Makletona gideceğiz ve siz Doktor Haks. 
table, sUtUnnzu bitirdikten sonra lütfen bana neler 
olup bittiğini, hAdlsenln nasıl olduğunu, ne zaman 
vukuageldiğlnl ve nihayet Makleton civarında 

(Bizim mektep) erkAnından Doktor Hakstable'ln 
bu işle ne dereceye kadar alAkalı olduğunu, ve ne
den bu hAdlsenln Uzerlnden uc gUn gectlkten sonra 
buraya gelerek - traşlı oluşunuz bunu lsbat edi
yor - benim Acizane yardımımı istediğini an. 
latınnnız. Olmaz mı! .. 

Misafirimiz plskUvllerlnl yedi. SUtUnn içti. 
Gözleri parlamış, yanakları al al olmuş, yUzUna 
renk gelmişti. Meraklı hlkAyeslnl anlatablllrdl, 
artık. 

'- Baylar, diye söze başladı, (Bizim mektep) 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

KOMİSYONUN tŞl KALllADI 
Cenevre, 25 (A.A.) - Anadolu A• 

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Hatayda ilk seçimler tein oraya 

Son defa ftef""& gönclerllcn MIJJetler Cemiyeti ko· 
dUen Bizana im misyonu ile Türkiye hUkQmeU arıı-
paratorluğu tari aında bundan bir müddet evvel ~ı-
1'1 ile 66 cilt ta kan thtllAf bllkuvve halledilmiştir. 
'"ıımlanmıttır. Bu baptaki mUşkUlA.tın doğrudan 
B~ı bafına " doğruya müzakerelerde bulunarak 

bataıa ilim ~ dostane bir şekilde halll hususunda 
teri doyuracak df,. TUrk ve Fransız hUkClmctlert arasın
recedı gü2~ı ola': da anlaşma hasıl olması üzerine ko· 
bu küti1p'lt.a1UI '- misyonun hikmeti vücudu kalmamış 
çinde Uctıaadl, '- B f l d 1 C i 
debi ve ilmi met:-

tır. unun ç n lr ki ::M lletler em • 
yetlnln doğrudan doğruya mUmt>s-

ıular üzerint9 YCJ. slll olan mezkQr komisyonun genel 
ıılmıf en 'l~ni J • aekreterlne vazlteslne nihayet vC'ı-
taplan bulur~ mesl tebliğ edilmiştir. Bizzat komfs. 
nu.a, TercOnıe'll~ yonun da derhal aynt suretle hare· 
Türk o'lı.-uyucui · ket ederek mesatstnt tatil edeceği 
nnın çok va1o • zannediliyor. 
dan tanıdığı fOA. Antakya, 24 (A.A.) -Anadolu A· 
riyetler tarafı,. jansının buaual muhabiri blJdlrlyor: 
elan yapılmt§t·'· Komisyon genel sekreteri Anker 
Kitııplan t07Jta:s Cenevreye hareket etmiştir. 
ve muhtelif ıerae. ı--------------
ri perakende c.ıo Mısır Bastvekill istifa etti 
rak alanl.aro tt!ft> Kahire 25 (A.A.J - Baıvckil Meh· 
rildt yapılır. ,,.. met Mahmud paızınrn istifa ettiği bi1-
raooat yeri: r~ dirilmektedir. Kral, kcnldisine bir milli 
tanbul - Vatft birlik hilkQmeti tctkili vazifesini tevdi 
Yurdu. etmittir. 



llakimler kanunu 
4d1iye encümenindeki değişik· 

liklerden sonra Meclis 
ruznamesine ahndı 

4.nkara, (Hususi mubablrlmlz
Qen) - HA.kimler kanununun bazı 
ltıaddelerinln tadlll hakkındaki ka
lıtın llylhası adliye encUmenlnde ba
ıı değişiklikler yapıldıktan sonra 
l(ecııs ruznamcsine alınmıştır. 

c\dUye encUmeni mazbatasında 
•tnen şöyle denilmektedir: 

'l'urktye hukuk fakUltelerinden 
btrınden diploma aldıktan sonra in-. 
•tllzce, almanca, fransızca veya t-
1.tıranca lisanlarından biri ile ders 
01tunuıan bir memleket hukuk fa -
lı:ıııtestnde ltsans, doktora veya hem 
1lıans ve doktora tabsfllnl ikmal et. 
ıı:ıı, olanlara namzetılk ve muavln-
11tte verilecek maaşlarla bu sınıf -
larda gerek şltaht imtihanda, ge -
l'e)[ ameıt vukuf ve kabntyet bakı -
tı:ıından ehliyet gösterdikleri tak -
dirde geçmeleri teklif olunan hl -
ltlnı)lk derecelerinin, kendileriyle 
beraber ayni senede Tilrk hukuk fa. 
lttııteslnden diploma alıp da derhal 
lllktnıUk mesleğine girenlerden tah
•lllerınt ikmal fle avdet ettikleri za
ltıan daha geri derecede kalmamala
rııır temin icln bir derece yukarıya 
tıltarılması enctımenlmlzce kabul e
dlJerek bazı maddeler ona göre dU
ZeJtJJmfştlr. 

llA.kimllk ve mUddelumumiUk meı 
1etınden vekftlet hizmetlerine ve 
Cez~ ve tevkif evleri mUdUrlUklerlne 
lhnanıarın ikinci sınfa ayrılabilme. 
lerı lcln beş sene bllfUl hAklm veya 
l'.n\lddeiumumtllk etmiş olmaları bak 
ltında yapılması teklif olunan de
tlşlklfk muvafık görUlmUştUr. An
caıt bu hUkUm neticesi halen beş se
tte tııu htlklm ve mUddelumumtuk
lerde hizmeti olmaksızın UcUocU sı
tı.ıfın son lkl dereceslue gelmiş olan
ları beş sene gibi uzun bir müddet 
terrı hakkından mahrum etmek do 
clotru görUlmeyerek bu glbllerin beş 
11eneye münhasır olmak Uzere terfi 
ettırııelıileceğlne dair muvakkat bir 
tıladde illi.ve olunmuştur. 

.Adliye encUmeniııin lAylha esasla
tı Uzerlndo yaptığı değişiklikleri ay. 
ilen bildiriyorum: 

Namzetler, hAklmllk \'C mUddelu
lllunıillk sınıf ve derecelorlne dahil 
0lınıyacnklnrdır. Bunlar!\; devlet 
l:nenıurları maaşatmm tevhit ve te
auuıu hakkındaki 1452 sayılt kanu
tıun 11 inci dereceye tahsis ettiği 
!naaş verllecektlr. 

'l'ürklye hukuk fakültelerinin bi
tinden doktora diploması alanların 
tıaınzetllkte geçirdikleri mUddet bir 
•ene olacaktır. 

l3tr TUrk hukuk fakültesinden çık 
ltıakıa beraber lngilizce, almanca, 
fransızca ,·eya ıtalyanca lisanların· 
<lan biri ile ders okunulan bir mem
leket hukuk fakültesinden lisans Ye
~a doktora tahsllinl ikmal etmiş o
lanlar bir sene namzetlik yaptıktan 
'<>nra muavinlik sınflarına yalnız şl
fahı imtihanları yapılarak kabul o
Jıırıacaklardır. 

l'ukarıdakl şartları haiz olanlar 
~Unvfnllk sınıflarında ameıt vukut 
"e kablllvot bakımından ehliyet gös

lernıtş oİdukları takdirde o sınıflar
<la bir seno hizmetten sonra UçUncU 
llınırıarın sekizinci derecesine ay. 
rııabııccoklcrdl r. 

llir Tiırk hukuk fakUltesindon çık
llıakıa beraber inglllzce. almanca, 
frnnsızta Yeya ltalyanca Jlsanların
<lan biriyle ders okunulan bir meın. 
1eicrt hukuk fakültesinde lisan tah. 
•llint ikmal ve ayrıca bunların bt • 
rıncıt- hukukt lılr mevzu liıcriııe dok. 
tor diploma \"0 Unvanını da almış o. 
la.nıttr munYinllk sınıflarında aıncıt 
"1ıkur , e kabiliyet bakımından eh. 
li3 et ı;östermlş oldul<ları takdirde o 
11111flarda hır sE>ne hizmetten sonrn 
Utııncu smıtıarm yedinci derecesine 
l\~·rılabı lecf'k lerd 1 r. 

Bu Yazılı şaı tıarı halı bulunan • 
1
lrdan mesleki vazlyeUerl itibariyle 

mezkur maddeler hUkilmlerlnden 
istifade edememiş olanların yabancı 
memleket hukuk fakUltcslnde geçir
miş oldukları mutat ve muayyen tah· 
sil mUddctl vaztredo geçmiş sayıla
rak kıdemlerine zammolunacaktır. 

HAklmllk ve mUdelumummk mes
leğinden nya bu meslekten sayılan 
vazifelerden '·ektllet hizmetlerine, 
ceza vo tevkif evleri müdUrlUklerine 
alınanların bu memuriyetlerde ge. 
çlreceklerl mUddetıer hft.kimllkte 
geçmiş sayılacaktır. 

Neşriyat, enak ve levazım mUdilr 
ve memurlarlyle kft.Up sınıfından 

olanlar birinci fıkra bUkmilnden is
tifade edemeyeceklerdir. 

Bu fıkrada yazılı olanlardan müs
teşar, UcilncU derecede maaş alan u
m um müdürler ve teftiş heyeti rei
sinden maadası derece ve sınıf terfi
lerinde tklncl babın ikinci ve UçUn
cü fasıllarında yazılı hlikümlere tev
fikan ayırma meclisi tetkikine t!bl 
tutulurlar. Şu kadar kl ayırma mec 
llslnhı tetkikine tabi olanların ikin
ci sınıfa nyrılahllmelerl lçln beş se
ne mUddetle bilfiil hft.klmllk veya 
müddeiumumilik etmiş olmaları lA
zımgelecektir. 

lnzlbat meclisi, temyiz mahkeme
si ikinci reislerinden Uç ve temyiz 
basından iki zat ile teftiş heyeti re
isi Ye ceza işleri umum mUdUrUnden 
teşekkUl edecek. Bundan başka, lü
zumu halinde heyeti tamamlamak U
zere temyiz h!klmlerlnde11 iki ihti
yar A.za da bulunacaktır. 

lnzlbat meclisine dahil olan tem. 
ylz hlklmleri iki senede bir adliye 
veklll tarafından intihap olunacak
tır. MUddetlnl dolduran Azanın ye. 
nlden intihabı caiz görülmektedir. 

Meclise, temyiz reislerinden en 
kıdemlisi reislik edecektir. 

fozibat meclisi, beş kişinin top • 

1anmaslyle karar verebilecek. ltli -
fak hasıl olmayan işler moclisiıı bU
tUn a.ıasiyle müzakere olunur ve ek
seriyetle karara bağlanacaktır. 

t nzlbat meclisi kararlarına, nı a
k adar hAklme tebliğinden itibaren 
otuz gUn içinde itiraz olunabilecek
tir. ltıraz temyiz birinci ve ikinci 
reislerinden müteşekkil heyet tara -
fından tetkik edilecek. Heyetin te
şekkül edebilmesi için en az dokuz 
kişinin bulunması şart olacaktır. 

Kararlar mürettep adedin Uçte iki 
ekseriyetiyle verilecek. 

Meslekten cıkarılmayı istilzam e
den işlerin ıtirazen tetkikinde müd. 
delumumlllk ,·azıresl baı;mUddeiu • 
mumt tarafından yapılacak. Muteriz 
isterse, müdafaasını bizzat hazır 

bulunarak veya vekil göndererek 
yapacaktır. 

Adliye vekill, inzibat meclisi ka
rarını birinci fıkrada yazılı müddet 
içinde umumi heyete tetkik ettfrebl
lecektlr. 

Meslekten cıkarma kararına iti • 
raz. lrnrarın infazını durdurmaya • 
caktır. 

Bu kanunun tatbiki dolayıslyle 

kadrolarda yapılması lA.zımgclen 

değişiklikleri kanunun neı;:rl tarı • 
hinden itibaren iki seno içinde ted
ricen ynpmağn. ad !iye \'ek ili salah\. 
yettar olacaktır. 

L 
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Ali Rızanın 
Karısını UldUrdUğtl 

sandal 
(V!t tarafı 1 inde) 

''Tınutepe,, süvarisi vuiyetten ge
ce telsizle polis ve liman reisliğini ha
berdaır etmif, alikadırlar ehemmiyetle 
tahkikata ba§lamıılarclır. 

Y ANOLA BU SANDALDA Ml 
öLDOROLDO? 

Derbend ve tpsalada iki feci cinayet 
iıledikten sonra kendisi de ölen katil 
Ali Rızanın, kansı Bulgar kızı sanırn 
Yanolayı öldürdüğü etrafındaki tah· 
minler, Yanolanın 20 ıUndenberi bü
tün memlekette yapılan arkı aramalara 
rağmen bulunamaması ile gittikçe kuv 
vet bulmaktadır. 

Evvelki glin zabıtı:ıca ifadesi alınan 
Cerrahpaşa hastahanesi hastabaktcıla

rmdan Ismail Ali Rızanın hastahanede 
tedavi olunurken lif arasında söylediği 
ıu sözleri de ilave etmiıti: 
''- Ali Rıza bana sanıın ve çok gil· 

zel bir kııtdınla beraber bir paınsiyonda 
oturduğunu ve gilnünU gün yapıp ya
ıadı!ını .söyledi. 

- Peki iznin bittiği zaman ne ya
pacaksın, kadına yazık olmaz mı? de
dim. 

- Adam sen de dil§ünülecek şeyi 
buldun 1 dedi. 

- Ne yaptorsın? 
- Yapılacak şey basit .. Bir kurşun. 
- Demek adam öldürmek bu kadar 

kolay. 
- Ne olacak sanki .. öldürmediğim 

şey mi ki.. 
- Sonunu dilşünmüyor musun? 
- Neye düŞ,,üncyim? Görmediğim, 

bilmediğim bir yere gidecek değilim 

ya? 
- Nasıl öldüreceksin? 
- Bir sandal .. Açılırsın denize .. Te-

mizlersin i§ini .. Yapacağımı yapttktan 
sonra ölmesini de bilirim.,, 

Cerrahpaşa hastahanesi hastabakıcı
sına Ali Rızanın söylediği bu sözler ve 
içinlde bir kadın çantası ile bir eıarp 

bulunan sandal, Yanolanın Ati Rıza 

tarafından öldürüldüğüne c;ok kuvvetli 
delillerdir. Yanolanın cesedinin ise her 
hangi bir kıyıdan tanınmu bir 1ekil· 
de çıkması da belki gecikmiyecektir. 
Şu halde, 3 erkek ve bir kadının öl

mesile biten kanlı aşk faciası etrafında 
yaprlan tahkikat esrar düğümlerini ta
mamile çözemeden kapanıp gidecek 
demektir. 

iKiNCi SANDAL 
ikinci meçhul sandal da, Galata rıh

tımı önlerinde demirli "İzmir,, vapu
runun yanına doğru devrilmiş vaziyet
te bulunmuştur. Bu sandal da numa
rası olmadıktan batka nereye ait oldu
ğuna dair de bir itarete rastlanmamıt
tır. 

Ters yüzüne kapanmış olan sanldal 
çevrildiği vakit içinde hazırlanmıı bir 
palamut dolması bulunmuştur. 

Palamut kayığın tahtalan arasına 

sıkışmıı ve denize düımemiştir. Bun
dan, ı:ece eğlentiye çıkan ~irkaç kiti· 
nin bir kazaya uğradıklan anlaşılmak
tadır. Polis derhal ehemmiyetle tahki
kata batlamıştır. Sandal rıhtıma çıka
rılmıştır. Rengi açık gridir. 

Birkaç kişinin yiyebileceği büyüklük 
te bir palamut dolmasmtn bulunması 

sandaldakilerin kalabalık olduğunu gös 
termektcdir. Kazanın limzıında vukubul 
ması muhtemel clduğu gibi başka bir 
tarafta da olup sandalın sularla nhtım 
önlerine kadar sürüklenmiş bulunmcı&ı 
da göz önünde tutularak tahkikat ya
pılmaktadır. 

KIZIN öLOMO ŞOPHELt 
GöROLDO 

Evvelki gün Karagümrükte oturan 
21 yaşında Htt:er Şerife adınl:la ıgenç 
bir kız sabah yatağında ölü olarak bu
lunmuştur. 

Hacerin ailesi kızlarının verem ol
duğunu ve bu yüzden öldüğünü iddia 
etmiş ise de, cesedi muayene eden be
lediye doktoru Hacerin vücudunda ba
zı şüpheli siyah lekeler bulmuı. va
ziyet müddeiumumiliğe bildirilmiştir. 

Dün Hacerin cesedini muayene eden 
adliye doktoru Enver Karan, Hacerin 
öliımünü şüpheli görmüş ve cesedi der
hal morga kaldırtmıştır. 

Tahkikata ehemmiyetle devrol olun
maktrdır. Hacerin ne şekilde öldüğü 

birkaç gün sonra verilecek morg rapo· 
rHe kati surette anlaşılacaktır. 

SABUN KAZANI KATiLi 
Kantarcılarda bir sabun fabrikasın· 

26 HAZiRAN 19.18 

Devi~ı · De.m·rrgoİia~ı ve Limanları iş/Ptme 
Umum idaresi ilô.n_ları 

O uncu işletme MUdtlrlüğtinden: 
21 Haziran 1938 pazartesi gilnUnden ıtlbaren 16 ve 21 numaralı ka. 

tarların ltlnererlerl aşağıda tasrih edildiği vechlle ta.dil edilecektir: 
16 No. h katar 21 No. lr katar 

İstanbul kalkış: 7,20 K. Çekmece I kalkıo: 8,15 
Kum kapı .. 7,28 Florya 

" 8,18 
Yeni kapı 

" 7,31 Yeşil köy varış: 8,24 
Samatya . 

" 
7,35 kalkış: 8,25 

1 

7,39 Yedi kule .. 
Balık it 

" 
7,U Bakırköy 

" 8,33 
Zeytinburnu 

" 
7,46 YenlmabaJie 

" 
8,36 

Yenimahalle' .. 7,50 ZeytlnburnQ .. 8,40 
Bakırköy ,. 

" 7,53 Yedikule ,, 8,·H 
YeşlJkOy varış: 8,00 Samatya .. 8,48 

kalktş 8,01 Yenlkapı ,, 8,53 
Florya 

" 8,08 Kum kapı .. 8,56 
K. Çekmece ,.,, varış: 8,10 lSTANBUG varış: 9,02 

Ayni tarihten itibaren 24 ve 31 numaralı katarlar da her gUn aşakl 
ltinorerl tAkiben Km. 24 e kadar uzatılacaklardır: 

24 No. lı katar 31 No. lı katar 

K. Çekmece 
Km. 2' 

kalkış: 11,33 Km. U kalkış: 11,39 
varış: 11,36 K. Çekmece varış: 11,42 

.Yeni cep tarifesi 
sı rica olunur. 

bastırılmıyacağından bu tashihlerin el ile yapılma. 
(3869) 

Muhammen bedeli 2362 lira 80 kuruş olan 6 kalem muhtelif eb'atta 
cam dilme ile -X· 800 demet 4 metre boyunda bağdadillk çam çıta 4 - 7 -
1938 pazartesi günU saat 10,30 da Ha ydarpaşada gar binası f~lndekl satın 
alma komisyonu tarafından a~ık eksi ltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe glrmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 171 Ura 21 
kuruşluk muvakkat temlnatlarlyle bi rllkte eksiltme gUnU saatine kadar 
komisyona müracaatları Uzımdır. 

Bu işe alt şartnameler Haydar paşada gar binası içindeki komisyon 
tarafından parasız olarak dağıtılmak tadır. (3895) 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı beş gurup 
malzeme ve eşya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere hizalarında yazılı 
gün ve saatlerde Haydarpaşada gar binası içindeki satınalma komisyonu 
tarafından açık eksiltme ile satın alı nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hizalarında 
yazılı muvakat temtnatıarlle birlikte eksiltme gUnU saatine kadar komls -
yon Reisliğine mUracaatıarı l!zımdı r. 

Bu işe ait şartnameler Haydarp aşadn gar blnası içindeki komisyon 
tarafından parasız olarak dağıtılmak tadır. 

1 - 660 adet muhtelit tip lokom otlfler için atefJ tuğlası, muhammen 
bedell 1872 lira muvakat teminatı 14 O lira 40 kuruş olup açık eksiltmesi 
6. 7. 1938 çarşamba gilnü s·aat ıo:3o da yapılacaktır. 

'2 - 50 adet mahyetolu masa telefonu muhammen bedeli 1400 lira 
muvakkat teminatı 105 lira olup açık eksiltmesi 6. 7. 1938 Çarşamba gU. 
nil saat 10,30 da yapılacaktır. 

3 - 200 adet bezden bUyük muhabere çantası, 200 adet kUcUk para 
çantası, 30 adet kahverengi 40 adette siyah renkli bUyilk ve kUçUk avukat 
çantası, 10 adet evrak veya para can tası torbası muhammen bedeli 1715 
lira 50 kuruş muvakkat teminatı 128 lira 67 kuruş olup acık eksiltmesi 
8. 7. 1938 Cuma gilnU saat 10, 30 da yapılacaktır. 

4 - Bir adet arabalı merdiven muhammen bedeli 1035 lira muvak -
kat teminatı 77 lira 63 kuruş olup acık eksiltmesi 8. 7. 1938 Cuma gUnil 
saat 10,30 da yapılacaktır. 

6 - 1000 adet gabyonl (takviye sepeti) muhammen bedeli 4250 lira 
muvakkat teminatı 318 lira 75 kuruş olup açık eksııtmasl 8. 7. 1938 Cuma 
gllnU saat 10,30 yapılacaktır. (3739), 

ltttanbul Beledi~esi ilanları 
Sacları hariç olmak Uzere hepsi ne 50 lira bedel tahmin edilen Kadı

köyllnde Modada Lorando-baf mahalli sokağındaki ahırın ankaıı satılmak 
Uzere acık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdUrlillünde 
görülebilir. istekliler 3 lira 76 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu
blyle beraber 13-7-938 carşamba gUnU saat 14 de Daimt Encumende bulun
malıdırlar. (B.) (3933)' 

Pazarlık osullle betonarme k lJ&Jr U inşaatı 
Nafta VckAlctl Samsun Su İşleri Sekizinci Şube Milhcndisliğlndcn: 

PAZARLIGA KONULAN lŞ: 
1 - Samsun Çarşamba şosesinin 17 ncl kilometresinde Hamzalı ba

taklıkları anakanalı ilzerinde yaptmla cak betonarme şose köprUsUnUn inşa&· 
tıdır. Keşif bedeli 16423.80 lira olan bu iş 16-6-938 tarihinden ftlbaren 
bir ay müddetle pazarlığa konulmuş tur. 

2 - Pazarlık 16-7-938 tarihine rastlayan cumartesi gUııU saat on bir
de Samsun su işleri sekizinci şube mu hendlsliğl binasında vahidi flat Uze. 
rlnden fora kılınacaktır. 

3 - tstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık iş
leri genel şartnamesi, !enn! şartname ve projeleri 78 kuruş mukablllnde 
Samsun su işleri sekizinci şube rnUhen dlsliğlnden alablllrlcr. 

4 - Paza~hğa girebilmek için isteklilerin 1156.79 liralık muvakkat 
teminat vermesi ve on bin liralık köprU işlerini taahhüt edip muvaffakı

yetle bitirdiğine ve bu kabil Nafıa lşlerJnl başarmakta kabiliyeti olduğu. 
na dalr Nafıa VekAletlnden alınmış mUteahblllik \'esikası ibraz etmesi 
Hizımdır. 

5 - lşl üzerine alan müteahhit Y liksek VekAletçe ihalenin lastik olun
duğu kendisine :razı ile tebliğ edlldlğl tarihten itibaren 15 gün içinde mu
vakkat teminatının knt'i teminata tb lAğa ''e ayni zamanda muka\'eleyl no. 
terlikten tescil ettlrmeğe mecburdur. (3924) 

da çalışan ve ayni fabrikanın gece bek
çisi Şevkiyi hırsızlığını yakalaır.ası Uze
dne boğup kazana at"'1 Mansurun sor
gusunun nihayetlcndiğini ve ölüm ce
zası ile mahkemeye sevkolunacağını 

yazmıştık. 

Mansur hakkındaki iddiaya y~ının 

kü~ük clduğunu ileri sürerek itiraz et
miş, fakat idam hükmünün infaz edile
ceği bir yaşta olduğu doktor raporilt 
sabit olmuştur. 

Mansur birkr•i güne kadar ağır ce
za:la muhakeme olunacak, ve ağlebi ih
timal idam cezasını yiyecektir. 
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lstanbııl 5 irıcl i cra Memıırlııi}ıından: 

938/2732 );ayılı dosyadan : Bir borçlan 
dolayı mıılıcuz olup paruyıı çevrilmesine 
kar ar verilen nııılıtelif renk ve desende 
yedisi erkek, kırk üc:ü kadın işi olınok ü
zere elli çHt ~larinos markalı i skarpini n 
ikinci artırma suretiyle 30 - G - 193.8 per
şemlıe günii saat dokuzda Çarşıkopıda A
yakkabıc ı lar Cemiyeti satış mahallinde sq
tılacaktır. İsteklilerin yazılı giin ve saatte 
m ahalli mezklırdaki satış memuruna mü
r acaatlan llı'in olunur. (2:l!l71i) 

Kütalıya Sullı llııkuk lltikimlijjinden: 

Ahımuslafa mahııllesinden Mevlevi oğlu 
ölü Ergun varisleri Sakıp, Hamdi vesaire
nin şayian mutasıırrır oldukları mahallel 
mezkürıla Kayıınrclı sokıı~ında kain hudut 
'Ye evsafı sairesi şartnamesinde yazılı 
1(1200) lira muhammen kıymetli ma müş
temiliıl hir lınnc ile 29!l metre rnurablıaın
d a lıulıııınn lıahçc kabili kısmet ol rııadı

iiınd.ın satılarak şuyuun izalesine <lair ve. 
rileı'ı k:ırarn binııcn 28 - 7 - 938 perşeınlıc 
günii saat 11 de ınalıkrnıe k:ılenıinde ıı~·ık 

arttırma sureli} le sııtılacaklır. Arttırma 

şartname i f> - 7 - 938 den itibaren herkes 
için açıktır. 

Almak isteyenler ~ on nisbetinıle temi. 
nat ''ermeye mecburclur. 

Muayyen ııiirıtle ıısulcn lıaltırllırıldıktarı 

sonra en çok arltırıının iizerinde bırakı
lır. Alıcı bir hafla zarfında p:ırnyı ,·ermez. 
se ihale bozularak 15 ı;ıiin rnüıldelle yeni
den arttırmaya çıkarılır. Du ikinci arıt ı r. 

mada en ziv:ırlc arllıranın iizerine ihalc 
ol unur. İ ki ih:ılc arasındaki f:ırk YC fnizi 
önce ıılnndıın tıılısil edilir. lşhıı ı;ın)Ti 

menkulün ilııılesine karlar birikmiş V<'rı.:i . 
belediye. rvkaf hor~·lariylc yirmi scnrlik 
taviz hrılcli ılcllıiliycsi ııl:ına aitti r . :'ıliiş

tcri şarlıı1tınede yazılı hiitün şeraiti kııhul 
ve illra7. hııkkını lskat etmiş sayılır. Faz. 
l a malıimat <'dinmek istr,_Yenler mahkeme 
k aleminclcn 938/19 rlowıı<lıı mevcut şart. 
nameyi okuyahllirlcr. (259i8) 

ltlRlı!Va abone olu-

nuz ve edininiz 

Buz parçorarı hemen ve ·zahmetsizce çıko rılır. 0
/ 0 20 nispetin

de fazla buz temin edilir. Man ivela yukarıya doğru kaldırıl

dığı vakıt, buz parçalari istenildiğı veçhile ikişer ikişer veya 

hepsi birden çıkarılır. 

Çekmece tamamile madeni (aluminium anodise) olduğun

dan, donma daha sür' atlı olur . 

Artık eski us ul kalkmıştır. Eski sistemlerde olduğu gibi artık 

buz parcsaları su musluğu altına konmayacak eller donmaya

cak. Bu tertibat YALNIZ FRIGIDAIRE' de bulunur. 

Kulpa dokunulur dokunulmaz. çekmece yerinden çıkarılabi

lir . Yalnız ~rigidaire 'in sahip olduğu bu otomatik sistemle. 

.. 
bir çekmeceyi yapıştığı höcereden 

söküp çıkarmak işten bile değildir. 

Bu tertibar her modelde mevcuttur 

ve yalnız Frigidaire · e münhasırd ır . 

--BOURLA 

Is ıoralı Her sobada ve Her ocakta 
En çok tutuşan, en çok ısıtan, en idarelı yanan, en sürekli 

TORK ANTRASiTiNi 
AL 

ARTIK BÜZ ~EKM~CEteRl 
Y~P.IŞM~ 

İstanbul - Ankara - İzm i r 

lslan t>uı - lzmır - Pire s~fer ~er . KIŞA BIRAKMA, YAZDAN 

Türk Antrasiti 
~ATIŞ re ER KEZ 

En ucuz maltrz 
k öm ürüdür. 

27 Haziran tarihinden itibaren İzmir hattına ilave bir posta kaldırı· 
lacaktır. Bıı postayı yap'1cak ol~n (Konya) vapuru her pazartesi günü ts
tan~rnldan <l-.::ğru İzmire hareket edecektir. Postanın 6eyir programı 

şudur. 

GI LKRIST VOKER ve Ksi Ltd. 
Galata, Yolcu salonu karşısında Tahir Hrtn 5 inci kat Tel. 44915 

Türk Hava Kururrıu 
Büyük Piyangosu 

3. Üncü keşide 17 1 emmuz 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 

GiDiŞ 
fstanbuldan hareket pazartesi 16.00 İzmire varış. Salı 18.00. 
İzmirden hareket çarşamba 14.00 P ireye varış. Perşembe 10.00. 

DONCJŞ 
Pireden hareket perşembe 16.00. İzmire vnrış cuma 11.30. 

1

. izmirdcn hareket cumartesi 10.00 İstanbula varış pazar 12.00. 

1 Navul ücretleri ve saire hakkında tafsilat almak için K<ıraköy acen
teliğine müracaat edilmesi. 

!'./"' 

ALBAYRAK 
Sahibi ASIM US 

• ! __.,,.. 

Neşriyat müdilıil Refik A. ~ 


