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ISTANBUL - Ankara Caddesi 
Postn kııtusu: (6 (lstnnbul) ... o 

Telgn! adresi: Kurun i Tsfanbuı 
Telef. 21413 (Yazı) 24370 (idare) 

1 Sayısı heryerde 
\ 100 pa Temmuz ıese 

VIL: 21- 3 

>ayı:73 73. t483 
_. .. ;:::::;:::;;,... _________________________________ ......,.. _________________________________ . ______________________________ ..., 

Tetkik seyahatine ait notlar : ~ Hataydaki Türk - Fransız mümessilleri 
Maden havzasında arasında vapııan mu~ak:reıer bitti 

yapılacak yeni işler Yarın Halayda yenıden kayı 
-

1 muamelesine başlanıyor 

Zongıı7dakta bir nwdtm ooağı 

lkt ı ... nt Vekili Şakir J(cscbir ile Şiııııllki hnlıle :lO mn<lcn clnmnrını 
biı-Iı .. ı c ~uııgııltlak ha' zusııuı giden ; .... ıc) cıı bü) ük ~iı•kctlcı· tek ddcıı i· 
gnz.ct.ccHcl'i IJillıussn memnun eden <İurc ile bü) ük btifudclcr temin e<li
l>ir nokta ~ udur: Bugün ııııcak sene. Jcn•ği ııoktlısındıı nıutal.Jık lml 1111• 

tle bir bıı~uk milyon ton oıiktnrmda ınnktntlır. Bıııılnrırı hnricindc kalım 
olnn ııı:ıdcıı kümüril lstihsnli\tmuzı .!;ılh"i lcşehhU lcre gelince, bir kı mı 
tedricen ıırtırarıık l.Jcş milyon ton tek elden ldıırc işi tahnkkuk cttik
<lcrecesiııc çıknmınk için ı:;aym Ve· ten mıra mutlilkn bu idare lle an· 
l\ilin mahallinde yaptığı tetkiklerin ln~rnnk mcchııl'iyetJııl dııya('nklnr
lınmcıı her safha 1111 l akından tnklıı dır. Zlrn kenıli hnşlarınıı hareket et

lınknnmı lrnlnıak. 
nn.r Şnldr J\cschir hiikümt>t ccp

h(' lııclcn bıı mnk ·ntln munn·cn ka· 

mcl•te hlr nıcııfnnt huhınmndıı;,rını 

onlar cln nnlıynrnklnrdır; ı:criyc ka
lnnhu· be csnsen i tfh,nllcri pek c

rarlııı·n \'nrııınk iı,:in c ... nscn Anknrn· hnıniyctsiz tcşchhiislcr<len ibnrct o
·1ı:u. --·oda• "'}'"'il ıtıfuUl..•·ii··---1~tta.llo'f ..,. ı.& - ı, il.\~ bq taı:.uJ -IJ :ek lr f.. 
ll:t.) kal, mıuıdıı irnştırnıa ensUtUsU melerf maksat 1l11erlnl10 mUeHtr ol· 
nılldiirU ncşlt Osman Gencer ' Eti- TIHJ'ft('ıtğı için kcndllcl"I scrhcst bıra
hanl< milrlürU llhı'hnl Xfıflz Pamir, , .e kılacaktır. 

mundııi BP-tlrl Hüsnii ı;ihl salAhlyet- Maden ha,·zıısırulnkl mnhtcllf o
cnk ldarclcl'i bir clıle to11lnndıktAn 

ASIM US 

(Sonu sa. 6 sil. 5) 

Kargaşalık çıkarmak isteyenler en şiddetli 
bir şekilde cezalandırılacak 

Suriye Hariciye Nazırı 
Parise çağırlldı 

Otobüs 
tal1kikatı 

Vali hakkında 
iü2 umu muhake
me kararı verildi 

Ankara, 20 (Telefonla) - Devlet 
Şürnsı mü! kiye dairesi otobüs işle-· 
rinde sullsUmal, llımaı 10 keyfi ha· 
N at a b auo un ur arı buluıui ve 
İstanbul Valfa! M'"ııhlddfn üatllndat. 
muavin Ekrem Sevencan, fen işler~ 
mUdUrU HUsnU, varidat mUdllrU Ne 
şet, emniyet 6 ncı şube mlldUrU Faflc 
haklarında IUzumumuhakeme kararı 
verilmiştir. AH\kalrlara bugUnlerde 
tcbllğat yapılmak Uzeredlr. 

Ocmil J/ardam .. 

Antakya, 20 (A.A.)' - ~na<1oln · 
jnıı mm hususi mulıablri bll<U 
yor: 

TUrk ve Fransız hUkümetıerl m 
mcsslllerl, aşağıdaki kararı 
lardır: 

1 numaralı karar: 

Fransız hUkü.meU 
mctl milmesslllerl, Temmuz 1938 t 
rihll bcynnnnmelerl mefadı muc 

blnce secim muamelfıtına devam 
karar vermiş olduklarından, aral 
rındn anlaşarak ve lskenderun Sa 
cağı teşkJl(ıtı esasiye kanununu 
Snncnğm muhtelif cemnntlnrmı 

hnkknnlyet Uzcrlne temslline mUt 
a111k l 5 inci maddesinden mUlhe 
olnrnlc, Snncnktn ilk scıçlmln ko 

(Sonu Sa. 6, SU 3) 

11 ihtisn 1-nhlplcrinl yanına almış 

1<11; Hn,·znya \nr<lıktnn sonra (ln o
rn·Jn Bekir Ychhl, Uısnn Soynk, Cc· 
nınl Zühdü, Nadir Jlnkkı gibi gerek 
fılttr<'cl, ~C'rck miilıf'nılls olnrnk c,:nlr. 
şnn hcllibnı;:lı ren nclnrnlnrını topln
dı. Bir gün snhnh snat sekizden IU· 

lınrcn nkşnııı ~ irmi bire kntlnr kesit 
hir uıüznkcrc ve nıiinnknşndn bulun
du. IGimür lst ilısulinl rn.syoncllC'Şlir. 
ınck, nıııcıc lşlerlııl tnn:drn etmek, 
j tihsnı ecUlcn kUınürU en kolay, en 
\:abuk, en ucuz surette nakil \'C tah· 
ııııı cdchihııck lc.;in 11akliyc Ynsıtala
ı-ı, lnHn:ll', limnıı tcsi atını ku\·\'ct· 
lendh·nıck c.;nrclcıi aı·anclı. Xilıayet 
J tlhsnlin rn yoııcllcştlr:ilınesl ve ma· 
liyct fil ntırmı n gari clercceyc lııcli
rHmesı ııokt nsıııdnn Hıı,·za dahiJln
dekl kömür ı ... ıcıımc ı ... ıcrlnin tek bir 
l<lı:ıı·ctJc toııtdıunn ı lüzumuna ka
naat getirildi. nu nuıksath tnhıık
kuk cttiı·chilrnck için de sür'at ile 
harckctt• geçilme i knrarı \ cril<U. 

Kral Jorj Pariste 

Bu knrarın ch<'nınıiyctinl gi;stcr
mck lc:lıı hirnz lznhnt \ 'ermek lfizım
dıı•: Bııg\in Zorıgulclnk kiimür ht\\Zft· 
~nula i~lcnıııcktc oları :ıo ııındc.n da
marı \l\rthr. J•'nknt bu damarlar 
muhtelif şnhıslnrın, yahut şirketle· 
J'ln cllııdc ollluğu için tııhii olarak 
lstlhsnl edilen kföııürJcrln 1-:lcıımcsi, 
~atılmn ı da~ınık olarak yapılıyor. 

Bıij·lc.• muhtelif lstlhı;;nl un<;ııı·larının 
• nyrı n) rı c;n1ışınnsı n<'t lcc i ola rnk 
bir tnkım kıınct isrnrtnrı Yukuhu
lııror. Mc clı\ :mo • öOO ton kihuürU 

:rıl•nııın!< 'c tt>ıııizlcııwk knhlliyctın
:ıc olnıı hlr IR\ ın nr kendi nhn ... ıııdn. 
ki iş kiıfi gclmcllijll l~ln nrnsırn boş 

<lurııyor. l>lğcı• tnrarta i e lnnn-nr 
olınndı~ı ic.;lıı küınUr) ıj:;ml:ıl'I i-:lo.nc
ıniyor. Soıım hilylik scnnııyc tnhsh,f· 
ne 11ıt1ynç gii t nen hnzı işler ı:cıı<' 

lstlh al kn\ Yellerinin dağınık olma. 
smdan dolayı ynııılnınıyor. I>nha ı;on
ra sC'ncnin lınzı nw,·shnl<'l'irulc l>n7.ı 

oraklnı· fnzln l"'I kun·PtlnP lhtiyftc; 

dnyunra nmPlerıln aı·alm'lııdn muza. 
yt"do nıntın hnllnc geldiği görülü
yor. 

Dün Meçhul Asker abidesine 
çelenk koydu 

Kral Corç Panolyomııı 

Paris, 20 (A.A.) - İngiltere kralı 
Altıcı Jorj, saat 9.45 te takızafcrc 

gitmek üzere Hariciye nezareti bina. 
sından ayrılmıştır. 

Saat 9.55 tc Kral, beraberinde Sir 
Erik Fips ile maiyeti erkanı bulun • 
duğu halde J;;tuval meydanına vasıl 

' 

bu yatağnıi~ yapma'ktadır •• 

olmuştur. Kendisi Fcld Mareşal üni. 
formasını giymiş idi. 

Muzika, lngiliz ve Fransız milli 
marşlarını çalmıştır. Tekaüt nazırı 
B. Şanpctiye dö Rib hükumet namı. 
na Kralı sc1fımlamıştır. Nazırlar , 

( Sonu sa. 6 sfı. 4) 

Sovyet - Japon kumandanları 
arasındaki görüşme 

Hiçbir netice vermedi 
Tokyo 20 (A.A.) - Haber. verildi

ğine göre Sovyet hükumeti Çankufeng 
de statukonun iadesine mütemayil ol-

mııdığından Sovyet ve Japon kuman
danları arasında yapılan müzakereler 
hiçbir netice vermemiştir. 

glirihıii~il.. 

lunanistanaQ şiddetiz 
zelzele oia;u 

20 ölü 100 yaralı var 
Atina 20 - Yunanistanda şimdiye 

kadar görülmemiş derecede şiddetli bir 
zelzele bu sabah bütün memleketi sars
mıştır. 

Zelzelenin merkezi sıkleti öbc ada
sıdır. Zelzele 35 saniye sürmüştür. 

Atinaja birçok evler yıkılmıştır. Ö· 

(Somt Sa. 6 Sü. f) 

Fransız - ln~iliz Nazırları 

Beynelmilel vaziye 
ti gözden geçirdiler 
ispanyol meselesinin kat'i olarak 

halline karar verHdi 
l{Ya&ı 6 ıncı 8!J,1J/(idfi). 



DE R~iMLi K iZ 
No.5 \'uzan: Niyazi Ahmet 
- Seyid Rızanın kaç karısı var?. 
-Çok .. 
Gül)ubukla yüzbaşı böyle konuşup 

ilerliyorlardı. Bir aralık Gülçubuk: 
- Şimdi deıdi ben atımı süreceğim. 

Yol çok dardır. Sen de koştur. Hiç 
durmadan gideli111. 

Dersimli kız atım dört nala sünneğe 
başlamıştı. Yüzbaşının yarası henüz 
geçmiıı değildi. Ağrıyor, kolunu hiç 
kımıldatamıyordu. Fakat Dersimli kız· 
dan geri kalamazdı. O ıda bütün süra· 
ti ile atını sürüyordu. Zaten bir yol 
üzerinden gitmiyorlardı. Gülçubuğun 

atı yolruı, iniş, çalı bakmıyor koşu

yordu ve Dersimli kız atına tam mana
sile hakim bulunuyordu. 

iki firari hava kararırken dinlen· 
mek. ldaha doğrusu atlarını dinlendir
mek için mola verdiler. Sarp kayalıklı 
bir yerde oturmuşlardı. Gülçubuk ilk 
önce etrafı, uzakları araştırdı. U ıun 
uzun baktı. Birini bekliyormuı gibi ba
kıyordu. 

- Takip ediyorlar mı diye bakıyor
sun? 

- Yola baktım .. Takip ederlerse za
ten göremeyiz. 

- Niçin göremeyizl 
- Düşman açıktan gelir mi? Önü-

müzü keserler. Yolumuzun önünde 
plenirler. 

- Biz geçerken de ateı ederler. 
- Oyle .. 
- Kahbece bir düşmanlık. 

- Sen ne biliyorsun .. Kim söyledi? 
- Sen söylemedin mi? 
- Ben söylemedim. 
- Rüy~ gördüm bu akşam .. Bana 

''Cebraili kurtar .. Senden bunu istiyo
ruın,, diyordun. 

Gülçubuk inanmıgtı. 
- Bu gece mi rüya gördün?. 
- Bu gece .. 
- Kurtaracak mısın?. 
- Benim elimde değil ki .. 
Dersimli kız, biran içinde saplanmak 

istiyen hançerin kınından çıkışı ve 
havada parıldayııı gibi yerinden ııç· 

rayarak geri çekildi. Kollarını gerdi. 
Yumruklarını sıktı. Bütün vikudu ge· 
rilm!şti. Şımdi kızlığının verdiği bü
tün canlılık yırtık, kirli elbiselerinin 
altında tecessüm ediyordu. Memeleri
nin kabarıklığı adalelerinin sertliği ve 
baştan ayağa kadar vücudunun tena
sübü onun bu asabi halinde Kazımın 

karşısında haykırıyor gibi idiler. 
Gülçubuk, Besi kadar giızel olma-

makla beraber kusursuz bir güzeldi. 
Kazım: 

- Kaç yagınd;ısın 1 
Diye sordu. 
Bu, hiç beklenmiyen bir aözdil. Gül 

çubuk hiddet içinde idi. Beklediği ce
vabın arzusuna taallCık edeceğini sa
nıyordu. 

- Söyle kurtaracak mıııın? 
Emreder gibi bağınyor, daha doğ

rusu emrediyor, hatta tehdit ediyor
du. 

Lüsyen Hamit 
dava edildi 
Davayı Büyük 
Şair1n kızı açtı 

Kısa bir zaman evvel aramızdan ay
rılan büyük şair Abdülhak Hamidin 
varisleri arasında mahkc::nt.yc kadar 
intikal eden bir ihtilif çıkmıştır. 

Hamid, intişar etmiş veya etmemiı 
bütün eserlerinin telif hakkını çok es
kiden noter senedile karısı bayan Lüs
yene bırakmıştı. 

Hal böyle iken merhum ıairin km 
bayan Emine, ilstadın kızı olması do
layısile eserlerin getireceği kazançta 
hissesi olduğunu iddia ederek, hak is
temektedir. 

Bu iddia ile Uçüncü hukuk mahke
mesine müracaat ecdn bayan Emine, 

Yedi yüz senelik 
müstakil şehir 

Frans~ i~e Franko hükumetı 
arasında bir ihtilaf mevzuu 

? o·acak mı 
İspanya ite Fran. 

sa arasında bir 
§ehir vardır ki 
burası iki memJe. 
ketten hiç birine 
ait değildir ve ye. 
di yüz seneye ya. 
km bir zaman. 
danberi muhtar 
bir idareye sahip. 
tir. 

Andora. 1278 
senesinde Fransa 
Kralı ile o zaman. 
ki İspanya ara. 
!rnda yapılan bir 
muahede ile serbest bir şehir haline ı 
konulmuş ve idaresi Fransız Kralı ıle 
lspanyadaki Urgel şehrinin başrahi. 
bine verilmiştir. 

mevzubahs noter senedinin de lptalinı 
istemiştir. 

Davacı vekili büyük üstadın son i1-
teklerini bildiren ve içinde alikayt cel
bcdici birçok mühim maddeler de bu
lunan vasiyetnamenin bir suretini mah 
kemeye vermiştir. 
Duruşmaya önümüzdeki eyliıl ayın. 

da başlanacaktır. 

• 

Andora müstakil bir hükfunet 
yılabilir. Şehir meclisi mukabili ol 
idare Amirleri meclisine ayni zam 
da parllmeııto ismi de verilebilir. 

Andora timdiye kadar bu ser 
idaresi ile yapmıştır. Yalnız, Uzer 
de Fransanm tesiri daha fazla olm 
tur. Ahalisi Fransızça konuşur, me 
lekette geçen para Fransız 

dır. 

Gillçubuk sustu. Gene etrafa bakını
yordu. Bir şeyden korkuyor, çekiniyor 
ıibi idi. Etrafı dola§tı. Yerlere baktı. 
b arıyordu. Birden: 

- Buradan geçmiıler .. ldedi. 

- Söyledim Gülçubuk .. Benim elim· 
de değildir. 

- Yalancı. 

Sert yilzün kelkin çizgileri timdi 
manalarını büsbütün değiıtirmişti. 

Dudaklarını geriyor, aç bir pars hırsı 
ile bembeyaz ditlerini gıeırdatıyordu. 

G-ONON AKIJLERL 

Andoranın gümrük işleri Fr 
ve İspanyollar ta.raf mdan idare 
lir. Orada bir miktar Fransız ask 

de vardır. Şehir, lapanya harbin 
IO!ll"& mühim bir mevki almış ve b 
çok iht.iliflara sahne olmuştur. 

Bunlardan biri, son zamanlar 
harpte bor.ğuna uğrayıp kaçan 

Cumhuriyetçi hUkfunete mensup k' 
selerin buraya tehacllmUdür. Bunl 
nn arasmdakt bazı ihtilllciler şe 

kendi idarelerine almak istemişl 
Fakat buna. Fransız askerleri .w.U 
llıı.'lc ı;;l.uıl~ ~ ~ 9c.::lu. ıu li~.I ııu uj.'.1~ 

- Demek düıman timdi yolumuzu 
kesti. 

- Keımiıtir. Yolumuzu değiıtire

ceğiz. Ben bilirim, Besi bO§ bırakmaz-
dı. • 

- Peki ama Gülçubuk bu Besi beni 
öldürmekten ne kazanacaktı? 

- 'Bir teY kazanmayacak. Siz düş
man değil misiniz. Düıman ölclürü
lür. 

- Hiç affetmezsiniz? 
- Bazan affedilir. Bir defa kendisi 

de puşusu ile kurtarmııtı. 
- Kimi? 
- Bir Türk zabitini. Öldilrecekler-

ldi. Önüne geçti. Puıusunu attı önüne. 
Sonra gece kaçırdı. 

- Bunu niçin yaptı? 
- Güzel, yakıtıklı bir delikanlı idi. 
- Yoksa, Besi onu sevmiı mi idi?. 
Gülçubuk dudak büktü. Hiçbir ce

vap vermedi. 
- Gidiyocuz, .dedi. Hava karardı. 
Çevik bir hareketle atına atladı ve 

ıUrdil. 

tki suvari karanlıklarda kayboldu
lar. 

• • • 
Yüzbaşı Kazım başına gelenleri an

lattıktan sonra yarası açıldı. Muayene 
edildi. Doktor : 1 

- Apse yapmıg. dedi. Ciddi tedavi 
Jhım .. 

Gül~ubuğu bir köy evine misafir et
ti. Kendisi de tedaviye baıladı. 

Dersimli kız, Kazımdan hali ne is
tediğini söylememiıti. Birkaç gün son
ra söylerim. diyordu. Bir gün izin is .. 
td::li: 

- Ellzığa kadar g idip geleceğim .. 
dedi. 
Kazım müsaade etti. Fakat arkasını 

da bot bırakmadı. Takip ettirdi. 
Dersimli kız Elazığda bir mevkufla 

cörUttil. Yüz bir seneye mahkum ola· 
cağı söylenen mevkuf Dersimli idi. 
Muhalefete iıtirak etmiyen yerlerde 
yaşarken üstüste cinayetler işlemiş, 

yolcuları soymuş, birkaçını öldürmıg, 

jandarmalanmızla müsademe etmişti. 
Gülçubukla ne konuştukları anlatıl

madı. Fakat kız tekrar Hozata Klzımın 
yanına döndüğü vakit neşeli idi. 

- İstediğimi yapacak mısın?. 
Dedi. 

Kazım derhal : 

- Cebraili mi kurtarmak istiyor
ıun ?. 

Cevabını verdi. 
GOlçubuk birden şaşırmıştı. Yüzü

nün rengi attı. Dudakları titremeğe 

batladr: 

Bilnıemenin zevki 
Klzım devam etti 

- Sen benim hayatımı kurtardın, 

biliyorum. Eğer ıen olmasaydın onlar 
beı\1 ö)düreceklcrdi. Sen1n sayende ya
pyorum. Ama sen bir adetinizden is
tifade ederek beni kurtardın. Halbuki 
bizim öyle adetimiz yoktur. Ama bü
yüklere ıenin söylediklerini söylemi
yeceğim. Bu kız beni kurtardı. Ben· 
den ide Cebraili istiyor verir misiniz 
diyeceğim. Eğer verirlerse alır, götil
rUraUn. Vermezlerse ne yapayım. Ge
ne beraber gideriz. Beni ağalara tes
lim edersin. 

Bu sözler Gülçubuğu şaşırttı. Der
hal biraz evvelki kudurmuş hali geçti. 
Yavaı yava1 lxı'kışları mülayimleşti. 

Yüzünün sert çizgileri yerlerini kay\>. 
ettiler: 

- Büyüklerin Cebraili verirler mi 
acaba?. 

- Vermezler .. 
- tyi biliyorsun?. 

- Biliyorum. ÇünkU bizde adet 
yoktur. 

Gülçubuk biraz dU1ilndü. Başını ye
re eğdi. Bir müddet sustuktan sonra: 

- Kaçıralım Cebraili .. dedi. 
( Arkaal var) 

BAZI yerlerde biz keyif edlyo· 
ruz. Pakat nasıl bir teşkUA.

tın çe~y~rl içinde bulund1,1ğu,rpqzl! 

hissetmiyoruz. Hunları hissetsek 
belki de keyfimiz kaçacak. Öyle ya .. 
insan aldığı zevklerin bazan mem
baını blle bilmemelidir. MeseJA, sı. 

cak bir havada yığılakaldığımız bir 
hasır koltuğun önünde duran, altı, 
yamalı ve ya~lı tahtalardan çatılmış 
fakat Uzerlne ukız gibi bir keten ör
tU serlll masaya getirilen bir kadeh 
dondurmanın nasıl hlr parmakla o 
kadeh lcerlslne sıkıştırıt<'lığrnı bll
merntz do~ru mu? 

Bunu tahayyül bile etmek isteme· 
ylz ... 

Ayni suretle bUyUk 
kahvede, her birimizin UstUste ko
yun gibi sayılarak bir alay garson 
arasında taksim edildiğimizi öğrP-n· 
mek de canımızı sıkar. 

• • • 
Geçen akşam. böyle bir bahçenin 

tam hararetli zamanı yaklaştığı sı

rada: garsonlara, şefleri tarafından 
bir tevziat yapıldığını gördüm. 

Her şeyden önce kur'a çeklltyor. 
Zira bahçenin ı~·ı yerleri var: fenn 

Belç!ka Kra:ı tatili • • ge ~Jrııor 

Belçika kralı dafcrlıfa olduiu tcadflr denlz sporlanna da menılllıdır. Bu 
yaz, vaktinin büyük bir kısmını dağlru da eeçirdikten aor.ı:-a timdi ltalyada Bol· 
zanoda bulunmaktadır. 

Resimde kral bir deni• basıyosuq dan .onN istirahat ederken söriilüyor. 

yerleri var. Yanl kaıantur mllşterl· 
lerln toplandığı yerıer bulunduğu 

,gibi, kılı kırka Yııtan plntllerln otur. 
duğu köşeler de mM'cut ve b(c; l>fr 
garson, o ptnlı köşelerde hizmet et· 
meğl istemiyor. Onun için kur'a te
klyorlar. 

Kur'a çektldlğl eır11da, bazı gar
Mnların. dua etmete benzer bil' bUs
nU niyetle dudal<IRrının kıpırdadı· 

ğlnı ve: "Aman yarabbi! Beni bu ak
şa.m olsun o berbat köşeye dllıJtlr· 

me! Biraz gözJerJm insan, avucurn 
bahşiş, yüreğim ferahlık ve ayakla.. 
rım rahat yUzU görsUn" de r gibi ol· 
duklarr yerde sallandıklarını his ·...,t

tim. 

devam eden muhtariyeti ve hürri 
muhafaza edilmiştir. 

Fransız hUkümetinin bu ite mu 
halesi meşru görülüyor. ÇünkU 
dora'nın muhtariyetini, 1278 d 
muahede mucibince, koruyacak o 

Fransız Kralı ile Urgel başrahibi i 
Fransız Kralının hakları bugUn 
sız Cumhuriyetine geçmiş bulunu 

(Sonu Sa. 7 SU. 

,-KURUN 
AHONt- l'AlllFl-:SI 

Yalnız bir garson bu kur'aya ya lltmıtluı tltmltkı• 
naşmıyordu. O, kendi nasibine razı trtnae ttııındo 

olmuş gibi btr köşede durmuş, boY- AYiı• g:, 
nuııu bUkınUş ve fakat, tam bil' gö· ı •Jhll ~60 
nUl ve vicdan istlrabaU lle, rllzgArın 1 •Ylık 4 7~ M<!O • 

beyaz masa örtülerinin kıvrımların- Yıllılı 900 lllOO • 

da yaptığı oyunları seyrediyordu ve ı•r•leaıuden Hlıllum HırJıtı •tıo • 
arada bir. yarım e~ndUrUlmUş bir si. ''"' ııuruı du-uıur. ı·~•• bırııaıne 
garanın ucunu tekrar ate~leyerP'k ıııycıı Yerlere ayda )'t"lııııt beşer ııu 

ıııııııedılır. 
pUfUrdAtlyordn. -. 

Bir fırsatını bularak ona sordum: O•oue aaydıııı blldıreo mektup-"' 
ıeııcret lkreı ııı ı , ahuııe paraı.ınıo Po"'"~ 

- Sen nlcln kur'aya dahil olma. ve>• lJ11111ıa ııe yollama Ocreıını ı~ 
yorsun? Yerinden memnun musun? ııenıl• u1erıne alır. 

- Memnunum, dedi. Gercl beniın fDrkluınln h'1 pt»lo mttkt:ındl 

yerim iyi bir yer değ-ildir. Çünkü bab IWHUN'o abone uazılu. 

cenin muzlkten. varyeteden. şık ve ~ılres dcQışıtrme Ocrell ~ 1ıun1tflll' 
gUzel bayanların oturduğu yerden L _/ 
en uzak köşedir. Buraya hep ses· -4 
sizliği ve dUşUnmeğl seven insanı ar -· ___ .. _PJ;iı-:ı-~ 

11 
gelir. Fakat sesslzllg-1, dUşünme~t Be- ' 1 ~ i u m H Temmuz· 22 TetlJ-
\"en insanların ço~unda da para bu- U 1 7 ncl ay - Gün~ 
lunmayor. Kendilerinden m(ltellk Cemazıülev~eı 1357 1 23 '~ 
çıkmaııı. Ruıu1Temmuz1353 6 11 

trklldlm. Zira ben de ayni yerde Hızır ııünll 76 ,,,5 
oturuyordum ... Fakat herhangi btr Glln doıtuşu 4.4o ıt,SI 

hl 1 f k
a Glin bshtı 19,36 e, .. , karar veya ese kapı mama m a.n #., 

Sabah namazı 2,53 2o 
bırakmaıiAn, garson sözlerini şöyle 1 OiU• " 12,20 t2. 
tamamlıvh: ikindi .. 16,18 16·: 

- Ancak bu yertn bir gUzel husu-
1 

Ak .. m .. 19,37 !~:sı 
ılyetl var. MUşterllert eU açık veya ji ~~~~tc '" 

2~:~ ~ 
para tutar insanlar değil ama, öbUr ........ .. ... 
kalabalık yerlerde bulunan bazı a· 
cıkgözler gibi de değil. Oralarda her 
Uc beş masada bir. cakasından geçll
mh·en bir grup, gözlekaş arasında, 
tctlklnf şevlerfn Jtıtnırnı vermeden 
Sr'\"ışırlıtr, !=ıonra ceremf:'sini biz çeke
riz ... t~te bura.da o yoktur. 

BtKMET MCNtR 

15 Yıl Evvel 8ugÜJI 

FrMnca1ncılar. Şthr.emantlinln 11~ 
ftOZcmnı lralırıl tlmfuertk f rronrora f 

d 
''""' 

nrn otuı hru~lan 11alılma"n ıı 4' 
mckledir. Bu uü:den frrancalacılat 
f ırancal/J çıltarmamıılardır. 



• 
Almanyanın sanayı 

hayatı ne halde? 
ağ, şeker ve e~_az ve·iık okul Geometr1 

nerak stok eaıııvor... kitabi 
Meçhul bir el 'Hastahanelerdeki 

Bir seyyar salıcının beş ınuayenevetedav 
l)uçuk linısını ahp götürdü ~ı b t 1 80

• 

l 

kurulmakta olan Herman Göring çe. 
Almanya sıkı bir programla san~- lik fabrikaları faaliyete geçtikten 

yiini kuvvetlendiriyor ve ıniltekasıf sonra ise bu istihsalat 15 milyon to. 
bir iş meydana getirmeye çalışıyor. na çıkacaktır. 

Miisa akada 
liazanu·n k ttaplar 

bugün helal o !acak 

Zülfikar hanında cturan seyyar sa- UZ 8 8SJ 0 may 
tıcı Hasan, dün, han h~lalanna girip lordan ücret 

Hitlerin iktidara geldiği seneden ev. Herman Göring çelik fab:-!'kalarını 
velki vaziyetle mukayese edilirse bu. kurmak için istikraz çıkarılmıştır. 
günkü artış derecesi hakikaten fazla. Sermaye bu suretle teşkil edilecektir. 
dır. 1937 senesi zarfında Almanyada 

aptest b~zmuş, bu sıra~a .~~i.~d.: 5~0 ahnma.ı"'.a başlandı 
kuruş parası bulunan onlugunu bir "' 

Hitlerden evvel Almanya.da 6 mil. 19.S00.000 ton çelik istihsal olunmuş. 
~o~ İŞSiz varken bugün ancak 423.000 tur. Bugün ise A vusturyanın çelik 
ışsız kalmıştır. Bunların da çoğu esa. fabrikaları istihsalatmı da buna ili. 
~.n çalışamıyacak vaziyette oldukları ve etmek 18.z.ımgelecektir. İki seneye 
ıçın işsizdir. 

kadar Almanyanın çelik ihtiyacının 
Faaliyeti gittikçe artan sanayı sa. · d dalı "ld t 

hasında adanıa o kadar ı'htiyaç ,·ar. yüzde elli beş nisbetin e. ı e~ e. 
dır k · min olunacağı tahmin edılmektedır. 1 

eskidell kadınlar çahştırılma-ı. Demir mürel~kebatından olmıyan 
ken bugün onlardan da muhtelif iş. h 
lerde istif d madenlerde Almanya harice mu . 

y · a eye başlan:nıştır. taçtır. Bunlar bilhassa bakır, kur . 
ıne bu ihtiyacı kar<::ııJamak için, ı d B nunla bera san · ',ı( şWl, çinko ve ka ay ır. u . -
ayı nıektebi talebesi gibi genç her mesela kilden aliminyumun istıh. 

s~natkarlar da ""lı<::ıtırılmaktadır. Bu. ı 1 b ·· 
gil A 'S"' ',ı( sall için çok btiyi.ik gayret er e ugun 
ı .n iman iı::."i ordu."'11na Avusturya. . t "h ı ış ·1 '$.,. '"' senede 127.000 ton aliminyum ıs ı -

çı er de iştirak etmiştir. Böyle ol. 
makla be b . 30 sal olunmaktadır. 
b . 1 ra er, Almanyada. yıne d · · b'lhassa İspanya 
1 
ın talyan, 5000 Holandah işçi ça • Almanya emırı ı . . 
ışmakta dan ve tspanY. ol müstemlekelerınden 

r ., 1 dır. !talvanlar, bilhassa. fab. 460 
Ha d • alma:-ı·tadır. 1932 de İspanyadan • '.

1
•ar a çalışmag-a ba<::ılayan ziraat u\ 

ış~ı er · · ~ bin ton demir alınmı§ken 1937 de bu 
~ •• 1, "nın Yerini tutmaktadır. rakam 1.381.000 e çıkmıştır. Mağne. 

1er i ~:~sat diktatörü,, Göringin, işçi. zit boksit. kurşun. krom, bakır, man... 

t Ukfımetin istediği işlerde çalış. · · · t de 
rrma ya d . 'h gancz, nikel, çinko ve pırınç e 

tiyaçta ·ıaır \'erdiği karar da bu ı . ayni artış vardır. Motorlarda yakıl~n 
1 n ı eri cielmektedir. Bazı saha. dd ı 

l
arda fazla işçi oldugu- halde dig-er iş. benzin petrol, gazoil gibi ma e e~ın 
erd ithalatında ise üç misli, hatt~ dort 

" <'alı'?:ıca k kimse bulunamaması. 
nın ö .. misli bir nrtış görülmektedir. . 

. nune bu suretle geçilecek ve d 
ı ıı ı ı Yakıcı maddeleri sun'i şekil e ıs. 
:.w z erin sa}'lsı da bu şekilde daha 

az ol tıhsal için de her gün daha fazla ça. 
b 

. acaktır. Bazı işsizler vardır ki, 
~ ı a tıl vaziyeti kendilerine meslek e.. iışmaktadır. Bu iş için geçen sene 

dı .. rn· 500 milyon mark sarfedilmiştir. 
. • ışlerdır ve iş olmadığmı bahane Otomobil sanayiinde çalışan 80.000 
~erek ~tururlar: şikayet ederler. fş. 
çı' · l" k işçi iki senede halka. mahsus ucuz o. J'ı U7umu olan sahada çalıştırma • 
l b tomobillerden 100.000 tane vücuda. a ilhassa bunlar ortadan kaldırıla. 
ca:rtır. getirmiştir. Bunlar 990 marka satıl. 

Sa nayi müessese!~rine işçi bulmak maktadır. 
hu~da vasıtalık e.den aairenin _u.munı.L Harbin Telierrürüıı-
başkanı bu sene muhtelif sahalara den Korkarak 
500.0oo işçi eksik geldiğim eöylilyor. Almanyada birçok şeylerin bulun. 
Bunun için yine sanat mektebi tale. madığı, kıtlık çekildiği söyleniyor. 
besinden ve mahsuplardan yardım is. Bunun asıl mahiyeti şudur: Alman . 
t enecektir. Bugün Almanyadaki 115 yada o maddeler yok değildir, stok 
bin hukuku Amme mahkU.munun 25 edilmiştir. 
binı ziraat işlerinde, 1500 ü yollarda, 

Bunun sebebi sorulduğu :o.aman Al. 
1300 ü ınaden iş1erinde, 5000 i ınuh. 

manlar, umumi harpte aldıkları dersi 
telif işlerde kullanılmaktadır. 

Işçi gibi miihendis cihetinden de henüz unutmamış olduklarını söylü. 

sıkınt.1 çekilmektedir. 1933 te Alman. yorlar. 
d Versay muahedesini imzalamış o • 

Y~ a G5000 mühendis boşta iken bu. Iş.nlardan Loyd Corç. o senelere ait 
g un 18000 mühendise daha. ihtiyaç 
vardır. hatıralarını neşretmeye başladı. Bu 

D arada, abloka meselesinden bahsede. 
ört Senelik Program rek şöyle diyordu: 

Almanyanın nıalU.m dört senelik "Almanyayı mağlup eden yalnız 

tık okul Geometri ve Aritmetil ki
tapları geçen yıla kldar tek kitap şek
line h : nır:amıştı. Bakanlık alakadar ilk 
okul ö~retmenlcri arasında bir müsa· 
ba'ka açarak kitap yazdırmış ve bu ki
tapları Ankarada bir komisyona hava
le ederek tetkik ettirmeğe başlamış

tır. 

Komisyon çalışmasım bugün tamam 
!ayarak kazanan kitabı Bakanlığ vere
cektir. Bu suretle Geometri ve Arit
metik kitaplarda tek kitap haline gel
miş olacaktır. Müsabakaya 100 kadat 
öğretmen iştirak etmiştir. 

Yeni kitaplar ayın sonuna kadar 
Devlet Basımevine verilerek basılma· 

ya başlanacaktır. 

Diğer taraftan alfabe için açılan 

mü~abaka yakında bitecektir. Bu kitap 
gelecek sene bsrlacak, bu yıl eski alfa
beler kullanacaktır . 

Kültür Müesseselerinin 
Kızı laya Yardımı 

Kırşehir felaketzedelerine yat1dım 

maksadile 1stanbulun ilk ve orta tah
sil müesseselerinde çalışan öğretmen 

ve talebelerin yaptıkları yardım mikta
rı; 12,522,21 kuruştur. 

Para Kızılay kurumuna teslim edil
miştir 

Kültür Y ardirektörlükleri 
Açık bulunan İstanbul kültür di· 

rektörlüğü iki yardirektörlüğüne Ba
kanlıkça bugünlerde tayin yapıla'3ık
tır. Buraya Şar'k vilayetlerinde çal:-ş· 

mtş ve muvaffakiycti görülmüş kültür 
direktörlüklerinden iki zat seçilmiştir. 
Tayinlerine ait muamele t:ımamlanmrı 
bulunmaktadır. 

Vekaleten vazife görmekte olan ilk 
tedrisat espekterleri de espekterlik va
zifelerine döneceklerdir. 

Yüksek Ticaret Okulu 
lktısat Bakanlığına bağlı olarak ça

lışan yiiksek ticaret okulu Kültür Ba
kanlığına devredilmiştir. 

Bakanlık bu okula ait talimatname ve 

müfredat prcgramı üzerinde tetkikler 
yapmaktadır. Tetkikler neticeS'lnde 
bazı değişmeler olacaktır. Öğretmen 

kadrosu da yakında hazırlanacaktır. 

Tamir Edilecek Okullar 
Tesbit Olundu sanayi programı her sahayı kontrol silah değildir, ayni zamanda abloka. 

al tında bulundurmaktadır. Bilhassa d 
. ır.,, İstanbul v.iliyetinin yeni ders yılı 
ıp ıdai maddeler stok edilmekte ve 

ı Müstakbel bir harpte ayni akıbete ilk tedrisat vaziyetile meşgul olunma-
ya nız, nıi!li menfaate hizmeti olan 
fabrikalara verilmektedir. Planda ev. uğramamak için Almanya bugün bu ğa başlanmıştır. 
vcla kışla in~aa•ma, askeri fabrika. dersi unutmıyarak hareket ediyor ve Bu yıl İstanbulun mevcut ilk okul-
1 idareli davranarak, yiyeceğinin bir larından tamire muhtaç olanları esaslı 
a_ra, tayYare istasyonlar)na, istih. kısmını da arttırıp saklıyor. surette tamir edilecektir. 

kamlnra lazım olan malzeme taksim 
edilmiştir. Şimdiye kadar Almanyada 40.000 Bu işle uğraşan komisyon faaliyeti· 

Al metre murabbaı Sog-uk h d ı b ni bitirrr.iş tamir edilecek okulları tes-manyada istihkam ve dig-er in. ava 0 a 1 

t Ve SOgu- k hava odası 153 000 sı·ıo ı'n bit etmi .. tir. Vilayet bütçesinde tamir §aatın ar tığını gösteren rakama çi. ' · şa :ı 
mento sarfiyatında tesadüf edilmek ~ edilmiştir. için 30 bin lira tahsisat ayrılmıştır. 
t edir. 1933 te memlekette 2 milyon Geçen kışın başında 500 milyon Bursa Öğretmenleri 
600 bin ton çimento satılmışken 1937 yumurta soğuk hava odalarına ko. Şehrimize gelen Bursa öğretmenle· 
de bu ral(am 11 milyon 600 bine çık. nulmuıı;tur. Bugün soğuk hava dolap. ri lı:Ji.in de muhtelif müesseseleri gez-
mıştır. larında bir milyon domuz eti bulun • mişlerdir. 

el uzanıp ası)dığr yerden çalmıştır. 
Bunu gören Hasan, birdenbire dışa

rı çıkamamış ve az sonra çıkınca da 
etrafta kimseyi bulamamıştır. 

Nihayet Süleyman adında Konyah 
bir manavdan şüphelenen Hasan ken
disini yakalatmıştır. 

Uçüncü sulh ceza mahkemesi, du
ruşma sonunda Süleymanm suçunu sa
bit göremiyerek hal.~~mda beraet ka· 
rarı vermiştir. 

Fakat 5 liras·nın ça!ı~dığını ilddia 
eden Basanın parası bulunamamıştır. 

Metresini Yaralayan Şevket 
Hakkında Karar Verildi 
Ağır ceza mahkemesi dün metresi 

Nimet kadını, Galatada sokak ortasın-
da kıskançlık yüzünden bıçaklayarak 

ağır surette yaralayan Şevket hakkın
da verdiği kararı bildirmiştir. 

Mahkeme, Şevketin hareketini "öl
dürmeğe tam tjerecede teşebbüs,, ma
hiyetinde görmüı ve kendisini 8 sene 
ağır hapse mahkum etmiştir. 

Bir Katil Daha Mahkiim 
Oldu 

Edirnekapr civarında oturan Abdül
vahap adında birisi, birkaç ay evvel 
karısına tecavüz ettiği zanni1e eniıte· 

sini öldürmÜ§tÜ. 
Ağır ceza mahkemesi cinayetin du

ruşmasını bitirmiş ve katili 18 seneden 
tenzilen 6 sene müddetle ağır hapis 
cezasına mahkum etmiştir. 

-0-

"Sus" Civarında Görülen 
Ceset Teşhis Edildi 

Evvelki sabah ''Sus,, vapuruna ya~ 
::ıapn ve morga ialdırılan cesedln hU· 
viyeti dün tesbit cıdilcbilmi§tir. 

Bu, 10 gün kadar evvel, "Trak,, va
purunun çarparak batırdığı Namık 

Kemal yelkenlisi tayfalarından Satı~ 

mışın cesedidir. 

-0--

Belediye Ve İtfaiyeye 
Alınacak Şoförler 

Belediyeye ve iUaiyeye alman şo. 
förler şimdiye kadar memurlar gibi 
hastahanelerde muayene ediliyordu. 
Bundan sonra yeniden vazifeye alma. 
cakların diğer bilumum ~förler gibi 
sıhhat komisyonunca sıkı bir muaye. 
neden geçirilmesi kararlaşmış, alô.. 
kadarlara tebliğat yapılmıştır. 

Çöp Arabaları 
Toplu Çıkmıyacak 

Şehl'in muhtelif yerlerindeki temiz.. 
lik ahırlarından sabahları grup halin. 
de çıkan çöp arabalarının her sabah 
ayni sokaktan geçtikleri ve çok fazla 
gUrUltü yaptıkları halkın §ikayetin • 
den anlaşılmıştır. 

Belediye reisliği tarafından şube. 

]ere gönderilen bir tamimde, araba. 
!arın ikişer, tiçer olarak çıkarılması 
ve ayrı ayrı sokaklardan geçmeleri 
bildirilmiştir. Bu sene Almanyada demir kıtlığı maktadır. Cenubi Amerikadan g etir. öğretmenler Tal:sim abidesne gide-

vardır. Bununla beraber , milli men. tilen donmuş sığır eti de gittikçe art. rek bir çelenk 'koymuşlar, ı;onra lstan- -o--

faate hizmet eder mahiyette olan fab. maktadrr. bulun mesıre yerlerini gezmişlerdir. Haliçte Kurulacak 
r ikalnra istedikleri kadar demir ve .. Ayni şekilde şeker ve yağ da stok Amerikadan Gelecek Tersane 
r ilrnc.;:tcdir . edilmektedir. Geçen sene soğuk hava 

1932 de Almanyada 8.703.000 ton dolaplarında 17.000 ton tereyağı sak. Seyyahlar Haliçte kurulmasına karar verilen 
m aden kömürü. 9 273.000 ton liğnit, lanmıştır. Amerikadan me~~"'k ilimizdeki ta • yeni Tersanenin projeleri Denizbank 

k k · t "h 1 d·ım· rı" h"ı e le · ·· k ·· 70 k" ·1·k İstanbul 6Ubesi direktörlu"gu-··nce tet. 1.647.000 o ıs ı sa e ı ışti. Bu Bu suretle, Almanyanın ticaret ve es r rı gorme uzere ışı ı 
senenin nisanında bu istihsal 14 mil. sanayiinde milli mtidafaası ile sıkı profesör ve talebe kafilesi geleceğini kike başlanmıştır. 

000 t d k"" UrU ya ı tık Haliçte modern bir tersane kurul. yon 495. on ma en om , 14 bir münasebet muhafaza ettiği görü. zm ş · 
milyon 666.000 liğnit, 3.487.000 ton lüyor. Almanların meşhur askeri mu. Resmi makamlara gelen malumata ması ötedenberi bir ihtiyaç .halinde 
kok olmak il.zere artmıştır. harriri Klavsevitz şöyle demişti: göre, profesörlerle talebeler Ağusto. bulunduğundan işin biran evvel ik. 

1932 de Almanyadan 18.000.000 ton "Alman tüccarının eunu bilmesi ıt. sun yedinci günü Yunan bandıralı mali için lazımgelen her şeyin yapıl. 
kömUr ihraç olunurken bugün bu ih. zımdır ki harp sanati ile ticaret birbi. Fokyon vapuriyle şehrimize gelecek. masına karar verilmiştir. 
racat 39.000.000 e çıkmıştır. riyle sıkı mUnasf'bettedir... lerdir. Ogün ve ertesi gUnU şehrimiz. Bu cümleden olarak şimdiden bazı 

1DJ2 de 112.000 ton demir istihsal (JtmuıZ'dan). deki abideler gezilecek, akşam üzeri ufak tefek inşaata başlanmıştır. 

Fakirlerden başka zenginlerin has
tahanelere baş vurup meccanen tedavi 
görmemelerini teminin Şehir meclisin· 
ce bir tarife tanzim edilmiş, tasdik için 
Sıhhat Vekaletine gönderilmişti. 

Bu tarife tasdik edilip geldiğinden 
birkaç gündenberi hastahanelerde mu-
ayene ve tedaviler para ile yapılmakta· 
dır. Fakir olanlar polisten ve nahiye 
miidürlüğünden fakruhal mazbatası 

getirdikleri takdirde ücret alınmamak· 
tadır. 

Klinik muayenesi 20 kuruştur. 

Birçok kimseler vaziyetten haberdar 
olmadıklarından muayene için gittikleri 
hastahanelet1de para istendiğini görün 
ce geri dönmektedirler. 

Dahiliye Vekili 
Birkaç gilndenberi şehrimizde bulu

nan Dahiliye Vekili B. Şükrü Kaya, 
dün akşamki ekspresle Ankaraya dön
müştür. 

Yugoslav Ve Romen Misafi 
Heyetleri Gitti 

Bir milddettenberi Yunan erkanı

harp subaylarile birlikte memleketi-
mizıdc misafir olarak bulunan Yugos
lav ve Romen erkanıharp heyetleri de 
dün memleketlerine dönmüşlerdir. 

Şirketi Hayriyenin Yeni 
Vapuru 

Şirketi Hayriyenin Hasköyde in 
edilen 76 numaralı vapuru ikmal edil 
miştir. 

Önümüzdeki Cumartesi günü müte 
hassıs bir heyet huzurunda vapuru 
tecrübeleri yapılacaktır. 

Tecrübelerden rnüsbet neticeler a 
bndığt takdirde vapurun derhal sefe 
re konulmasına müsaade olunacak 
tır. 

Tarifeler Komisyonu 
Toplandı 

Liman tarifeler komisyonu dün sa 
bah Deniz Ticaret müdürlüğünde lk 
tısat Vekaleti Tarifeler umum mil 
dilrü Bay Muhsin'in başkanlığınd 
toplanmıştır. 

Toplantıda Deniz Ticaret müdür" 
Bay MUfit Necdet, Denizyollan mü 
dürü Bay Raufi Manyas, liman işlet 
me direktörü Bay Hamit Saraçoğl 
hazır b\ıJunmuşlar, Denizyolları v 
F,enerler idaresi tarifeleri üzerind 
görlişınüşlerdir. 

.Bir Mayn Görüldü 
Dün Çanakkale liman reisliğinde 

İstanbul Deniz Ticaret müdürlUğün 
gelen bir t elg rafta Şile ile Kara 
arasında Alacalı mevkiinde büyük 
bir mayn görüldüğü bildirilmiştir. 

Mayn'in dolu olduğu sanıldığında 
bir kazaya meydan verilmemesi iç· 
yolda bulunan bütün merakibe ihti 
yatlı bulunmaları tavsiye edilmiştir. 

Balkan Demiryolları 
Konferansı 

Balkan Demiryollan konferansı gö. 
rUşmelerine dUn de devam olunmuş. 
tur. 

Dünkü toplantıda nakliye tarifele. 
ri üzerinde görüşülmüş, tarifelerin 
prensipleri üzerinde münakaşalar ya. 
pılmıştır. 

Maktu Fiyat Hakkındaki 
Kanun 

Maktu fiat kanununun bir Eylul • 
den itibaren tatbik edileceği malfun. 
dur. Kanun ilk olarak İstanbul, An • 
kara, ve lzmir vilayetlerinde tatbik 
edilecektir. Kanunun tatbikatına ait 
talimatname bildiri1Jnce belediye 
kontrol işi için icabeden tedbirleri a. 
lacaktır. 

edildiö'i halde bu sene 844.000 ton de. ayni vapurla Çanakkaleye gidilecek. -o---
Mir almmı13tır. O sene hariçten ah • Halkevi Spor Salonu tir. Seyyahlar Truva harabelerini Su tanklannın ikincisi de T E Ş E K K O R 

nan 288 000 ton demire mukabil bu EminönU Halkevi binasının yanın. gezdikten sonra Dikiliye, Bergama, Geldi Pederim Mehmet Solimin cenazesinde 
sene 1.921.000 ton ithal edilmiştir. da inşa edilecek spor ve konferans lzmir, Kuşadası ve Bodruma kadar Almanya tersane~rine ısmarlan.. huhınnn nrk:ıdnş ve nlıhnplarıma teşekkü-

BugUn senede 3 milyon ton demir salonu bir ev yüzünden yapılamıyor. gideceklerdir. mış olan su tanklarının ikincisi de rr tecssnruın ınnni olcluiJundan muhterem 
istihsal ed len Salzgitter maden ocak. du. Mahkeme vasıtasiyle burası da ~Bu ayın 28 inde Kraliçe Marya dün Jimanımu.a gelmiştir. "Liman gozctcnlz vnsıtasi.rle hepsine ayrı al rı 
]arından 1940 ta 10 milyon ton alma. istimlak edilerek yıktırıldığından bir vapuriyle §ehrimize 250 Yugoslav IV,. adını taşıyan bu su tankı da bun. minnetıorlıklarımı sunnrım. 
caktır. 400 mılyon mark sermaye..:i::.:le:....__h_af_ta....:y:....a_k_ad_a_r_in...:ş:....a_at:....a_:_ba::..:ş~Ja:..:n:..:a:.:cakt:..;.;;;;.;.;ır;.;.;.._..;.se;..:yy:.::..a_h_ı .:;g:...e_le_ce_k_t_ir_. ________ d_an_e_vv_e_ık_in_i_n_a..;;yn_id.ir_. __ ... _____________ M_ab_ <l_n_m_u_ T_ablr_ 



da ve iki ayağı da sakattır, ellerinde· 
ki bastonlarla zorla ve güçlükle yürü
yebilmektedir. 

İhtiyar Aksarayda Vartuhi adlı bir 
kadının evinde kiracı olarak oturmak
tadır. Ka.rısı birkaç hafta evvel mem
leketine gitmiş, yalnız kalan Hayri 
fırsattan istifade ederek, ayni evde 
kapı dibindeki odada oturan 55 ya~ın
da Lüsi ile karısını a):iatmağı kur
muştur. 

Fakat, ihtiyar Ermeni karısı Lüsi 
H:ı.yrinin sözlerine kanmamış ve ken
disine yüz vermemiştir. 

Nihayet dün gece yarısı sarhoş bir 
halde eve gelen ihtiyar topal, sokak 
kapısını açmış, Lüsinin oda kapısına 

yüklenerek: 

- Hey kadın, aç bakalım, kapıyı!. 
Bu gece beraber yatacağız, elimden 
kurtulamazsın,diye bağırmıştır. 

Kai:lın Hayrinin bu sözlerini işi

tince, korkudan ağlamağa ve, Hayriye 
kendisini rahat bırakması için yalvar
mağa başlamıştır. 

Fakat Hayri, ihtiyar kadının yalvar
malarına kulak asmadığı gibi, eline ge
çirdiği bir taşla da kapıyı kırmak iste
miştir. 

Kurtuluş yolu olmadığını gören LU
si feryadı basmış: 

- Yetişin !dostlar, namusum gidi
yor, diye bağırmıştır. 

İhtiyar kadının sözlerini o sırada 
herkes uyuduğu için işiten olmamış ve 
Hayri kapıyı kırarak içeriye dalmış

tır. 

Hayri kapıyı kırıp içeriye girdikten 
sonra, Lüsinin üstüne çullanmıı ve 
kadıncağıza z.~rla tasallut ederken, ye
tişenler tarafıııdan yakalanmıştır. 

Kısa boylu, tombul ve başı örtülü 
Lüsi mahkemede vakayı bu şekilde an
lattıktan sonra, Hayri ayağa kalktı: 

- Yalan, dedi, bana iftira atıyorlar. 
Bunlar karımla geçinemedikleri için 
beni evden atmak istiyorlar. 

Mahkeme bekçi ve komşuları şahit 
ııfatile !dinledikten sonra, Hayrinin 
suçunu sabit görerek kendisini iki ay 
müddetle hapse mahkum etti ve hemen 
tevkif olunan Hayri tevkifhaneye gön
derildi. 

Vazifelerine Nihayet 
Verilen Memurlar 

Sinema, tiyatrolardan Darülaceze 
vergisinin kaldırılması üzerine bu gi. 
bi yerlerin kapılarında kontrol me .. 

murluğu yapan 40 kadar ücretli me. 
murun vazifelerine 16 '.remmuzdan i. 
tibaren nihayet verildiği dün DarüHL 
ceze müdürlüğüne tebliğ edilmiştir. 

----<>---

Kırılmaz Camlar 
Belediyenin koyduğu mecburiyet 

üzerine bütUn otomobillere kırılmaz 

cam takılmıştı. Ancak bu camlardan 
bir kısmı kısa bir z.aman sonra sa. 
rarıp bozulduğundan şoförler beledi. 
yeye müracaat ederek iyi bir nevi 
cam nümunesinin bildirilmesini isti .. 
yeceklerdir. 

---<>--

Büfe Haline Getirilen 
Tekerlekli Arabalar 

Üstüne camekan konmak suretile 
büfe hatme getirilen ve Pazar günleri 
de §ehrin muhtelif yerlerinde dolaş • 
tırılan el ile müteharrik tekerlekli a. 
rabalann pn7~'lr ruhsatiyeRine tabi o. 
lup olamıyacağı Dahiliye Vekaletin. 
den sorulmustu. Vekalet bunlardan 
ruhsatiye aranmamasını bildirmiştir. 

1931 

betçi mahkemeler sırasile şunlardır: 
Ağır ceza mahkemesi, 3 üncü, 4 ün

cü, ve beşinci asliye ceza mahkemele
ri, SultanaPlmet sulh hukuk mahkeme
si, Sultanahmet 2 inci ve 3 üncü sulh 
ceza mahkemeleri, Fatih, Eyüp, Bakır 
köy, Beyoğlu, Beşiktaş, Yeniköy, Bey
koz, Usküdar, Kaıdıköy, Kartal, Adalar 
sulh hukuk ve ceza mahkemeleri, Bey 
oğlu cürmü meşhut sulh cezası mah
kemesi, üçüncü sulh ceza mahkemesi 
yalnız cürmü meşhut işlerine bakacak
tır. 

V l\lı ır l\lı ~ l\lı ş ır e k o ır 1UJ 
koıroOdo 

Stokholır.de İsveçli meşhur yürüyü
cü Michaelson 15 kilometreyi 1 saat 
6 dakika 41 saniye 8-10 da katederek 
yeni bir .dünya rekoru yapmıştır. 

Almanya-Yugo~lavya 
Almanya ile Yugoslavya milli fut

bol takımları ilk defa olarak birbirile 
karşılaşacaktır. 

Bu maç teşrinevvelin 
Belgradda yapılacaktır. 

--<>---

birinci günü 

BİBER DOLMASINDAN ZEHiR-
LEND!LER - Usküdarda ~eJ!mC 
deode mahalJesinde oturan demiryol me
murlarından Hayrullahın karısı Hayri
ye, kızı Hatice, oğlu Raşid, hizmetçi
leri Ayşe yedikleri biber dolmasından 
zehirlenmişler, hastahaneye kaldırıl

mışlarl::lır. 

tu. 

Samuel insul İngilizdir. 1859 da doğ· 
muştur. (79 yaşında bulunuyottlu). 
Genç yaşta Amerikaya gitmiş, orada 
Edisonla beraber çalışmış ve onun 
icatlarına para yatırarak bu büyük fen 
adamı ile mesai arkadaşlığı yapmıştı. 
Servetini de böyle kazanmıştır. 

Amerikada mahkumiyetini bitiren 
fnsul, Londraya, daha sonra Parise 
gelmiş ve orada yaşamaya başlamıştı. 

-o---

Hava yoUarı 
tarifesi 

Seferlerde yeniden 
tenzilat yapıldı 

Devlet demiryolları hava seferleri 
tarifesinde yeniden bazı değişiklikler 

yapılmı-ştır. Buna göre Ankara - lstan 
bul gidiş geliş bileti 36 liradan 29, 7 

liraya, yalniz gidiş 22 liraıdan 21 lira
ya, 3-4, 5-6 yaşındaki çocuklar için gi
diş geliş 15,46 liraya yalnız gitme 1O,79 
liraya, 1-2 yaşındaki çocuklar için git
me gelme 4 lira iki kuruşa. Yfllnız git-.,, 
me 6 liraya indirilmi9tir. 

Tayyare seferleri Ankara ve istan
buldan sabahları saat 8,5 da kalkmak
ta ve 10,20 ide meydanlara inmektedir. 
yalnız Ankaradan cumartesi günü ha
reket saat 16 dadır. 

Greta Garbo ile ev
lenmek ister misiniz? 

Bu suali bir Amerikan sinema mec. 
muası okuyucularına sormuştur. 

- Bunu sormaya ne lüzum var? 
Demeyin. Çünkü Amerikada Greta 
Garbo'nun Stokovski ile evlenmesi 
hayli dedikoduyu mucip oldu, hala 
da herkes bundan bahsediyor. 

~'akat asıl meseleye gelelim. 
Bu suale cevap verenlerin ancak 

yüzde 25 i: 
- Evlenirim, demiştir. 
Diğer yüzde yetmiş ekseriyet Gre. 

ta Garbo ile evlenmeyi istemediği yol. 
lu cevap vermiştir ... 

Ankete verilen cevaplar içinde çok 
tuhafları vardır: 

Mesela bir genç, Grcta Garbo ile ev. 
lenmeye razı olmadığını, fakat bcra.. 
ber yaşıyabileceğini söylüyor ... 

Diğerleri artisti ancak sinemada 
beğendiklerini, insana iyi bir karı ol. 
mıyacağını söylüyorlar. 

Fakat en tuhafı şu: 
Nevyorktaki sinema sahiplerinden 

biri: 

- Greta Garbo ile evlenmeye bir 
şartla razı olabilirim, diyor. O şart 
da şu: Benim sinemada kasadarlık 

etmeyi kabul ederse ... 

Sinema sahibinin bu "teklifinde., 
kendi menfaatini gözettiği anlaşılı. 

yor. Tabii, Greta Garbo onun sinema.. 
sında kasadarlık ederse, müşterilerin 
hepsi. kendisine karşı mahcup olma _ 
mak için, hep hususi koltuk veya loca 
bıleti alacaklar. 

Vaktiyle Balzak da böyle bir tavsi. 
yede bulunmuştu: Viktor Hugo ile 
Jorj San'a: "~iz ikini?. bir olun da bir 
bakkal dUkkanı açın, demişti. Epey 
kar edersiniz ..... 

Fransız romancısı bu sözleriyle, 

şairle romancı kadının , bir arada gü. 
zel bir çift le!':kil edeceklerini ve müş. 
terilerin kendilerinden çok fazla ak. 
sata yapacaklarını anlatmak istemiş. 
ti. .. 

Fransız romancısının Viktor Hugo 
ile Jorj San'm güzelliklerinden kendi. 
lerinin istifadesini istediği gibi, Ame. 
rikalı sinemacı da Greta Garbonun 
güzelliğinden kendisi ticarette istifa. 
de etmek arzusunu beslemektedir. 

Fakat, Greta Garbo ile böyle bir 1 
şart ileri sürerek bile evlenmek iste. 

miyenler nzdır. Amerikan erkeklerinin 
1 

yüzde yetmiş beşi artistle evlenmeye. 
ccğini açıkça söylüyor. 

Yalnız, Grctn Garbo çoktan evlen. 
miş olduğuna göre onunla evleniriz, 
evlenmeyiz diyenler, tam manasiyle, 
kendi kendine {gelin) giivey oluyor. 
lar, denebilir. 

Fransa turunun 
üçte biri bitti 

Frar.sa bisiklet turunun üçte biri ~ 
Fransa bisikletçilerinin ümitlerin tamamen aksine hiç muvaffakiyet ~ 
mediklcri bu müsabakalara, bütün Fransa matbuatı sayfalar tahıiı e~. 

Yukanki resim, bisikletçilerin müsabaka esnasında birbirlerine n•,.l 
ettiklerini göstermektedir. 

--------------------~----------------------------------------------------_..,./ 

Almanya - Macarista 
Vüznıe müsabakaıt) 

24 puvana karşı 16 puvanıa 
Almanıann lehinde bitti 

~~~~~~~--_/ Almanya ile Macaristan arasında 

yapıaln yüzme müsabakalarının ilk gün 
kü seçmelerini dün bildirmiş ve bu 
müsbakalarda Almanların 11 puvana 
lrlr J7 "°""'" lr:a•an•"'S okluklannı 
iJa ve etmi§tik. 

Karşılaşmaların ikinci ve son gün
leri de Almanların lehinde cereyan et
miş ve umumi neticede Almanlar 24 
puvanla yalnız 16 puvan kazanmış 

olan yüzme üstatları Macarları yen
meğe muvaffak clmuşlar ve büyük bir 
muvaffakiyet kazanmışlardır. 

ikinci günü yapılan karşılaşmaların 
galipleri şunlardır: 

1500 METRE: 
Graf (Macar) 20 dakika 12 S. 2-10 

(yeni Macaristan rekoru). 
1000 ,\ı1ETRE : 

Arendt (Macar) 13 dakika 8 S. 2-10 
100 METRE: 
1 - Scheffer (Alman) 1 !dakika 

4-10 
2 - Csik (Macar) 1 dakika 6-10. 
100 METRE SIRTOSTO: 
1 - Schals (Alman) 1 dakiKa 8 Sa. 

8-10 
2 - Erdely (Macar) 1 dakika 13 

saniye. 

Avusturyada 
Eski pı ofesyon~ller 

şimdi hep birer iş 
8ahibl oldular 

Anşlustan sonra Avusturyada da 
Almanya gibi profesyonel sporcu kal
madı. Fakat bu zamana kadar hayatla
rını yalnız futbol oynamakla kazanan o 
meşhur oyuncular ne oldular. İşte me
rak edilecek bir nokta! .. 

Bir Avrupalı gazeteci bunu tetkik 
etmiş ve şu tafsilatı veriyor: 
Meşhur profesyonellerden 47 tane· 

si Viyana belediye dairelerine yerleş
mişler. 

Ad<me 'c, Jcrusalem, Ja.ksck, Beka
rek, Pesser, Skanmal ve Shmaus'a gaz 
fabrikalarında iş verilmiştir. 

Andritz, Neumer, Stak, Zoehver, 
Binder, Kaburck, Hanreter, Hnhne
man, Sshall, Mak ve daha birçokları 
devletin idare işlerinde vazife almış

lardır. 

Viertl kardeşler bir birahanede çalış 
mağa başlamışlar ve meşhur Sesta ile 
Sındelar da bir kahve açmak için mü
saade almışlardır. 

Çekoslovs~ 
Milli takım1rıı~ 

lJ u !::> t::: ı ı e t\. ı ı ı ı cfY~ 
Çekoslovakya futbol fcıd~ 

önümüzdeki mevsim milli t:~ 
maçtan için şimdiden şu anıgaJP"' 
yapmıştır: 

7 ağust~ta 
takımile 28 ağustosta Zağrepte 
lav milli takımile .. 

22 kanunusani .939 da Pariste 
sa milli takımile.. ılİ, 

4 veya 7 mayısta Dublindeni/ 
milli takımile ve mayıs so 
Prai:ı1Cla İngiltere milli takırnile" 

Dikkat edilirse Çekoslovak>"" 
rasyonunun milli maçların çoi 
hancı memleketlerde yapmağı 
ettiği anlaşılmaktadır. 

--<>-

Chelse~ 
Meşhur ingilız takımmııı 

şampiyonu ile maçı~rttf 
1'.gilızlerin meşhur takırıı1 l 

sea gelecek mevsimin başında it 
şampiyonu Lugano takımını b 
için Londraya davet etmiştir· t 

İngiliz takımı da lsviçreye 
ora da bir maç yapacaktır. 

~ -Bir inglliz mebll~ 
Arsenal klübüne müdOr ~ 

lngilizlerin meşhur Arsenal e"I 
nü idare etmek, bir nezareti etııl 
dar güç ve yorucu bir iştir. . b' 

Bu khibün senelerdenberı 1, I 
bulunan Sir Frederik Valt fa.:ı -
yarlığıru ileri sürerek vazif esı ııJ. 
etmiş onun yerine de, toplanan JJ~ 
tarafından Dulvich saylavı :r.f •• 1~ 
vel Smith namında bir zat seçııJ 

Yeni müıdür ayni za~anda }.iti 
renin en büyük otelJerınden , 
Carltonnun da müdürü bulun 

dır. 

l?aırDs : P~~~ 
Dört kanunuevvelde, Pans 

Prağ şehirleri futbol taknnlal'J 

)aşacaklardır. i 
Bu maçın 939 ilk bahar nıevs-' 

Prağ şehrinde bir revanşı yapıltıı 
timali çok kuvvetlidir. 



Korku Yatağı 
y aıan Edgar Vallas 

No.4ı --------lı..,akat bu sırada aklına bir §ey ge~. 

Çeviren; H. M. 

. b'l arkasından açıla.hı. 
dı. Bu otomo ı, 

1 
El' 

lir körüklü cinsinden olmasın... ~-
k k .. ··gu··· otoınobı ni yukarı götürere oru • .. • 

lin tabanına bağlayan madenı surme. 
lerin bulunduğu yere baktı ... Tamam, 
dUğündüğü gibi... Sonra bütün kuvv~
tini kullanarak bu bağları gevş.etti: 
Körüğü biraz araladı. Oooh!. Şım~ı 
biraz hava geliyordu. Fakat Ma~ıt 
az sonra körüğün kendiliğinden bus. 
bütün açıldığını ve otomobilin ardı. 
na düştüğünü gördü. 

Kapalı otomobil şimdi açık otomo. 
bil olmuştu. 

Margrit bu vaziyet karşısında kay. 
bedilecek zaman olmadığını anladı. 
Otonıobil, saatte otuz kilometre gidi. 
Yor gibi idi. Fakat ne olursa olsun, 
Margrit her tehlikeyi göze alarak bu 
otonıobilden çıkmalıydı. 

Derhal körüğün üzerinden atlaya • 
rak otonıobilin kenarına yapıştı. Son. 
ra kendini yola bırakıverdi. 

Gerçi bu suretle bir taklak atmışsa 
da, hıç bir yerine bir zarar gelmemiş. 
ti. Mucize nevinden bir kurtuş ·· 

Margrit bundan sonra ayağa kalk. 
nııştı. Korkudan eli ayağı buz kesil. 
ntişti. Her yeri zanğır zanğır titriyor. 
du. Etrafına bakındı. Şimdi kaçacak 
bir Yer arıyordu. 

Sol taraftaki fundalık, geçilir bir 
Yer de~ildi. Sağ tarafta ise, bir odun 
Parnıaklı:~ vardı. Margrit bunun üze. 
tinden atladı. 

Tam bu sırada, otomobilin birden. 
bire frenlerini sıkıp durduğunu işitti. 

Margrit şimdi kaçıyordu. Fakat ka. 
Çarken, burapın ne biçim bir yer, na. 
sıı bir arazi olduğunu da düşünmek. 
teydi. Ekılmiş bir toprak değildi. Boş 
Yer gibi idi. tabanlarına sivri ve ham 
bir zeminin çarptığım hissediyor, ka. 
hn ralılar, vakit vakit onun fistanına 

i~p.Wı-iilıeM ailualerieiw..Uyor. 
!ardı. 

Bu sırada şförUn sesi işitildi. Şoför 
ala.bildiğine Margriti çağırıyor, fakat 
Margrit aldırmadan kaçıyordu. 

Her taraf karanlıktı. 
Fakat yakınlarda bir yerde deniz 

olduğu anlaşılıyordu. Margrit denizin 
kokusunu duyuyordu. Meseli bir ara. 
lık durup da nefes aldığı zaman hem 
tuzlu suyun havadaki tadını duymuş, 
hem de görülmiyen bir sahile dalga.. 
larm çarpıntısından hasıl olan gürül. 
tüyü işilnıişti. 

Margrit bu gUrilltüyil, kalbinin 
göğsünden fırlarcasına çarpışları a • 
rasında dinledi. 
Şoför Mli haykırıyordu: 
- Neredesin budala ... Buraya gel.. 

Ahmak! 
Adamın sesi, yaklaşmıştı. Çok sür. 

meden birkaç adım ötede bir karaltı 
göründU. Gırtlağına kadar yükselen 
bır çığlığı zor zaptetti. 

.Margrit ne yapacağını şaşırmıştı. 
Bırdenbire önünde gördüğü bir çalı. 
nın erkasına ccmcldi. Fakat az sor.ra 
karanlığın içinden ve o karaltının ya. 
nından doğru bir ışık sütununun fır. 
ladığı görüldü. 

Şoförün elinde bir elektrik lambası 
vardı. Şimdi o lambayı karanlık için. 
de yelpaze gibi sallayarak Margriti 
arıyordu. 

·Yakalanmak gayet tabii idi. Bu va. 
ztyette Margrit yerinden fırladı. Kaç. 
mağa başladı. Fakat kaçarken zikzak 
gidiyor, bu suretle arkasından gelen 
adamı şaşırtmağa uğraşıyordu. 

Bu sırada ayağının altındaki top. 
rağm bir yokuş halinde indiğini his. 
setti. Bu vaziyet, Marğritin koşuşun. 
daki hıza bir hıı daha katmıştı. 

.Margritin bu hıza ihtiyacı vardı. 

Çünkü arkadaki adam elektrik ışığı 
altında onun Pekiini görüyor. Ateş 
pü~kürerek, küfrederek gürültü ile so. 
!uyarak koşuyordu. 

Artık yakalanmak bir dakika me • 1 
selesi haline gelmişti. Adamın elleri. , 
ni omuzunda hisgediyor gibi idi. Mar. 
grit bn u1anan Pllerden kı rtulmak ii. ! 
zere on bir hamle yaptı. Sıçradı. Fa. , 
kat ayakları bu sefer'hiç bir yere değ. I 
memi§ti. Kendini toparlamağa imkan 

lıulamadan düşmeğe başladı. Düşü • 
yor, düşüyordu. 

Derken sık bir çalıya çarptı. Bu a. 
pansız çarpış ve duyduğu acı onu ba. 
yıltacak bir dereceye getirmişti. Mar. 
grit dik bir tepeden aşağıya yuvarla. 
nıyordu. Yuvarlandığı müddetçe, gör. 
düğü her şeye sarılmak istiyen elleri 
vakit vakit ağaç, kum, çimen, hülasa 
birçok şeyleri kavradıktan sonra, 
her şeyden tamamen ümidini kesmiş 
bir halde idi ki düz bir yerde yuvar. 
!anmakta olduğunu hissetti. 

(Devamı yanıt) 

Tayyareslz uçmak 
kabil olacak mı? 

Uçmak insanların ötcı:lenberi en bü
yük emelleridir. Fakat tayyarenin bu 
günkü terakkiyatı bile ~e~kes~. t.~tmi.n 
edemiyor. Çünkü uçmak ıçın buyuk bır 
makineye ihtiyaç var .. 

Romadan bildirildiğine göre bir İtal 
yan makinisti herkes için uçmağı müm 
kün kılabilecek bir keşifte bulunmuş· 
tur. Bu makine, tayyareye benzemek
tedir. Fakat pervanesi mctörle değil, 

bisiklet gibi, ayakla işlemektedir. 
Tayyareyi uçuran pervane olduğuna 

göre, bunu başka bir vasıta ile döndü
rünce de maksat hasıl olur. İtalyan 
mühendisinin icadında pedal, muhtelif 
makaralardan geçerek, pervaneyi da
kikada 1400 defa döndürmektedir. 

Tayyarenin kanatları istendiği za
man katlanacak ve insan sırtına alıp 
taşıyabilecektir. Bu icattan bilhassa 
muharebelerde askerlerin çok istifade 
edecekleri düşünülüyor. Yakın•:la tec· 
rübeelri yapılmaya başlanacaktır. 

-0-

PoDDste 
Anahtar Yüzünden Kavga 
Tahtakalede otdHtit' lUııııetfe Necati 

bir anahtar yUzUnden kavga etmişler
dir. Necati bıçakla Ahmedi başırnlan 
yaralamıştır. Ahmet Cerrahpaşa has
tahanesine kaldırılmıştır. 

Bundan baıka Eminönünde Demir
taş mahallesinde yoğurt satan Hasanla 
Mustafa arasında kavga çıkmış, birbir· 
lerini o:lunlarla adam akıllı dövüp ya
ralamışlardır. 

DEMiR PARMAKLIKTAN GE
ÇERKEN - Kumkapıda oturan orta 
mektep talebesinden 16 yaşında Aydın 
tdün tren yolu üzerindeki demir par
maklıktan geçerken düşmüş, demirler 
karnına saplanmıştır. Yaralı çccuk 
hastahaneye kaldırılmıştır. • 

OTOMOBtL ÇARPTI - Dolma· 

- Otomobil kulkındığımcbnberi ilk 
yapt1fjım lca:.ıld~r bu ..• 

- Ne .::nma.ndaınıtri otomobil k~ıl. 
l.anıyorsunuz1 

- Bu 8CJ.1nh tanberi. 
- Fransız karikatürü -

Nişanı Bozulan Kız 
Adliyeye .Başvurdu 

İzmir (Hususi) - A!liye ceza 
mahkemesi, şayanı dikkat bir dava
ya el koymuştur. 

Davanıu mevzuu, madde 
suretiyle hakarette bulunmak, ma. 
biyeli ise dedikodu yaparak bir kızı 
nişanlısından ayırmaktır. 

Da,•acı, nişanlısından ayrılan bir 
bir genç kızdır. Dava edilen Şark 

Hah fabrikasında bir ameledir. 
Karataşta bir a.Ile evinde oturan 

Leman isminde bir kızcağız bundan 
bir müddet evvel A. R. isminde bir 
gençle tanışıyor. Maksatları temiz 
ve sakin bir aile yuvası kurmak, ay· 
ni evin çatısı altında birleşmektir. 
lki genç birbirlerine ala.ka gösteri
yorlar. Kızın valdeslnln muvafaka. 
tiyle söz kesişiyorlar ve nişanlanı • 
yorlar. 

Aradan gUnler geçiyor, evlenme 
günleri yaklaşıyor. Fakat tam evle
necekleri sırada, A. R. fena bir ha· 
berle sarsılıyor. Haberi veren ame
le Halil lbrahlmdir. Halil lbrahimin 
eşi A. R'e iyilik yapmak maksadiy· 
le: 

- "Sana acıyorum" demiş. O kız. 

la neden evleniyorsun .. Kocam lkl 
sene evve) Hatıtırn banyolarıp4A o
da baft iken Lellianı hoşa gftmlyen 
bir vaziyette gördU. Yazık değil mi, 
kendine kıyacaksın? 

Delikanlı bu sözlere inanmak 111· 
tememlş. istememiş amma, bflA.hare 
inanmaktan kendisini alamamış .. Ni
şanlısını bulmuş: 

- Senin için böyle söyllyorlar .. 
Hele bir lsbat etsinler! .. 

nu suretle nişan bozulmuş .. BU
yUk bir teessilre kapılan Leman dUn 
mahkemede: 

- Bir dedikodu, hayatımı zehirle. 
dl .. Şu halde ispat etsinler .. Ben her 
şeye razlylm .. 

Mahkeme, kızın muayene ettiril • 
mPı:ıfne karar vermiştir. 

Alemdar Sineması 
bahçe sarayı telgraf müdürü Şevkete ,.~;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Sı'i; 
dün Kadıköyde Altıyol ağzından ge
çerken 2754 numaralı otomobil çarp· 
mış, yaraalnan mudür Haydarpaşa has
tahanesine kaldırılmıştır. 

BEŞ KUMARCI YAKALANDI -

Tahtakalede paçacı sokağında Dursu· 
nun kahvesinde Avni, Rifat, Hüseyin, 
Burhan, Ahmet isminde beş kişi zarla 
kumar oynarlarken yakalanmışlardır. 

SEYYAHLARIN CEPLERİNİ KA· 
RIŞTIRIRKEN - Dün Ayasofya mü
zesini gezen seyyahların yanına sabıka
lılardan Karakaş Mehmet yaklaşmış, 

seyyahların ceplerini karıştırırken ya

kalanmıştır. Mehmet cürmü meşhut 

mahkemesine verilmiştir. 

AYAGI HALIYA TAKILDI -
Bostanbaşın:la oturan mobilyeci Cemal 
dün evine girerken ayağı halıya takı

larak caır.lı kapının üzerine düşmüş 

sağ elinden ağır surette yaralanarak 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

tKt FiLM 
Şanghay 

Tehdit Mektupları 

llr. IHS~N SAMI 
GONOKOK AŞISI 

Belsoğukluğu ve ihtilatlarına karşı 
pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu 

Sultan Mahmut türbesi No. 113 

Holirntta yaşamış kadar olmak isti 
yor musunuz? 

1 lolivuda giden ilk Türk gazeteci 
Turan Aziz Beler'in "Yıldızlar ara 

smda .. kitabını okuyunuz. 

...................................................................................................... - ....... 1 
f-rer~ün bir fıkra : ı -Sözde durmak ı? 

Parkta bir dolaşma ve bir konuşma; delikanlı, kıza şöyle diyor: 
- Sizin bir üpiiciiğünüz için hayatımı verirdim ben! 
l\ız. bu lakırdıda fedak~rlığa karşı dudak bUktü: 1 
- SüzUnüzde duracağınızı bilseydim eğer!? ... 

---••••W•••••-·-------•--•••-•-•••••••••-•H-•wn_..._ ._. 

Erzin canda 
at yarışları 

Yarışlar ve cirit oyun· 
ları çok rağbet gördO 

Erzincan (Hususi) - Burada Hal· 
kevl adına at yarışları ve cirit oyun. 
ları yapılmıştır. Birinci koşu Uç ya
şındaki yerll yarımkan ve haliskan 
Arap taylarına mahsustu. Mesafe· 
si 1000 metre olan bu koşuda birin· 
elliği LfltfU Fıradın Ferhatlı, ikinci· 
llğl Abdurrahman Gülerln Alucu, 
UçilncillUğU Hakkı Toprağın Yılmazı 

kazanmıştır. İkinci koşu 4 ve daha 
yukarı yaştaki yerli yarımkan, halis 
kan Arap at ve kısraklara mahsus 
olup mesafesi 1800 metre ldl. 

Bunda da blrlncllfğl Eyüp Bezirci
nin Yıldızı. ikinciliği Ömer Elftaşın 
Çeliği, UçUncUIUğU Hakkı llterin Alu
cu kazanmıştır. 

~~çUnrü koşu 4 ve daha yukap y:ış. 
tiki :rerıt ya1'rmlraıı •~ baHslan A· 
rap at ve krsraklarma mallımsto 

Mesafesi 2600 metre olan bu koşuda 
da hfrfn<'lll~f Öm"rln Cellğf. ikinci. 
lfl!'f Rnzlr<'I EytıbUn Yıldızı. Uçftncn-

lliğii de Rıfkı Cankayanın Yıldırımı 
kazanmıştır. 

Memleket atlarının ıslahı ve katır 
yetlştirllmesl için bu sene vlllyett. 
mlzde llk defa yapılacağını evvelce 
bildirdiğim sun't tohumlama işleri 
ne başlanmıştır. 

VIIAyet veteriner mUdürU prezer
vatif usullyle yapılan bu tohumlam..., 
ların başında bizzat çalİşmaktadır. 

Daha ilk günlerde müracaatlar izdi
ham şeklini almıştır. Geçen seneler. 

de tabii sıfatlarla aygır mevcuduB& 
göre güııdo üç dört kısrak getirilir
ken bu seneki yeni usulun emnlye 
ve sağlamh!1ınr kavrayan halk her 

gün yir~j yirmi beş kısrağı sıfata 
arzetmekt~; bu -ıkaqar haıfvan da 
muayene edUerek tohumlanmakta. 
dır. Şu hale göre Hahta hayyan ye· 
tfştfrme hevesi günden güne artmak
tadır. 

E ir balo hasılatı ile 

Erzincanda bir çocuk 
bahçesi açıldı 

Erzincan, (Hususi} - Orgeneral ) 
KA.zım Urba.yın sayın reflkalarının 

yüksek himaye ve teşebbüsleri neti· 
cesl olarak Erzincanda bir çocuk 
bahçesi vücuda getirilmiştir. Bahçe. 
nln tanzimi için sarfedilen para sa
yın Urbayın güzel görüş ve tensiple. 
rlyle verilen balo ve müsamere hası

latından ve bilhassa sayın bayanın 

Halkevlnde açtığı şapkacılık kursu· 
na iştirak etmiş olan zengin kızla. 
rından alınmış beşer lira llo meyda
na getirilmiştir. 

Bahcenln bir kısmına çocukların 
eğlencelerine mahsus salıncak, atlı. 
karınca ve daha başka başka oyun· 
caklar konulmuş; diğer bir kısmın· 
da da halkın oturup istirahat etme

leri için sabit kanapeler vazedilmiş, 
çalgı yeri, dans mahalleri yapılmış

tır. Bu bahçenin tam ortasında da 
bUyUk bir havuz yaptırılmıştır. Ha. 
\'uzdan icabında yangınlarda arazöz

lere su verilebilecektir. Her gün ak
şamları yüzlerce halkın bir dinlen. 
me ve hava alma mahalll olan bah

çede haftada iki gUn de askeri ban. 
donun çalmasına müsaade edilmiş· 
tir • 

KA Y!St FİDAXLIGI 

diği haber alınmıştır. Kırk sekiz bin 
lira keşlfll olan binaların yapılma· 
sına pek yakında başlanacağı mem
nuniyetle öğrenllmlştlr. 

lllmizde açılan bu değerli mUesae
senin memleket iktısadiyatı UzerlJI.. 
de çok büyük bir fayda temin edece
ği daha şimdiden kestlrilmektedlr. 
Yaş ve kuru meyvalarımızın lslahly
le uğraşacak olan bu mUessesenlll 
Erzincan yemlşlerinln de hariç mem 
lcketlere kadar ihracına yardım et. 
mlş bulunacağı şüphesizdir. Bu y\11 .. 

den kalkınacak olan köylU çok bQ. 
yUk bir Umltle şimdiden seviniyor. 

ntn DEFİXE BULUNDU 

Erzincana bağlı Tercan kazan 
dahilinde Kötü~ köprüsü civarında 
Yıkık Kilise isimli mahalde çaltf
makta olan demlryolu 21 inci kısım 
ameleleri tarafından bir taş kovuğu• 
nun içinde bir kırık küp b;ınut: 
bu l{üpün içinde 29 adedi gUmilş ve 
bir tanesi de halis altın olmak Uzere 
otuz sikke çıkmıştır. Vak'adan ha. 
berdar edilen kaymakamla birlikte 
giden }leyet mahallinde tahkikat 

yapmış, bu hususta tanzim edilen ra
porla çıkan paralar YIIA.yete gönde
rilmiştir. Valf Fahri Özenle KUltUr 
DLrektl:SrU mahallinde tetkikat yap
mak için gitmiştir. Erzlncanın Hah köyünde hükQmet 

tarafından açılmış olan kaylsl fidan· 
lığında vnimlf çalışmalar devam et
mektedir. 

Fidanlıkta yapılacak olan Uç bina
nın proje ve keşlflerl Nafıa VekAle
tlnden tasdik edilerek 1ilA7ete gel· 

Kuruna Abune 
olunuz ve edininiz 



Sovyet mt,c/isinde tenkitler 

Ba"?ı Komiserliklerin 
icraa ına hücum edildi 

Moskova 20 (A.A.) - R. S. F. S. 
R. Sovyet meclisi divanı, seçildikten 
sonra meclis reisi J olanof, R. S. F. S. 
R. halk kom:serle'"i heyeti reisi Bulga
ninin istifasmx okumuştur. 

Mebus Ugarof, bu münasebetle söz 
alarak Bulganinin hükumetinin parti
sinin, Sovyet milletinin, Stalinin siya
setini tamamile tatbik ettiğini, binaen 
aleyh ona itimat edilmesini ve yeni 
kabinenin teşkiline yine Bulganinin 
memur edilmesini f:Öylemiş ve maama
fih bazı komiserliklerin bilhassa sıhhi· 
ye, kültür, endüstri ve ticaret komiser 
liklerinin icraatım tenkit ederek yeni 

hükumetin bu tenkitleri nazarı itibare 
alacağı ümidinde bulunmuştur. 

Sikiriatef de sihhiye ve ticaret ko· 
ıniserliklerini şiddetle tenkit etmiştir. 

Çerof, bilhassa ziraat ve sovkoz ko
miserliğine hücum etmi~tir. 

Endüstri ve kültür komiserlikleri 
Klozof ve Hossarefin de tenkitlerine 
uğramıştır. 

Nihayet R. S. F. S. R. Sovyet mec
lisi hilktimete itimat beyan etmit ve 
Bulganini tekrar kabinenin teşkiline 
ve hükO:met listesini meclisin tetkiki
kine arzetmeğe memur eylemiştir 

Fransız 
vaziyeti 

- ingiliz nazırları 
gözden geçirdiler 

Paris, 20 (A.A.) Bu sabah 
Fransız ve İngiliz Hariciye nazırları 
arasmda yapılan konuşmalara öğle 
yemeği münasebetile fasıla verilmiş 
ve yemekte Şotan, Herriot, Blum ve 
Fra.nsa.nm Londra büyük elçisi de ha. 
zır bulunmuştur. 

Yemekten sonra Fransız Başvekili 
ile iki memleket Harieiye nazırları 
tekrar müzakereye başlamışlar ve 
saat 16 ya kadar bu müzakerelere de.. 
vam etmişlerdir. 

Par is, 20 (A.A.) - Fransız Başve. 

kili ile Fransız ve İngiliz Hariciye 
nazırları arasında yapılan müzakere. 
lere dair bu akşam neşrolunan resmi 
tebliğde deniliyor ki: 

"İngiliz hükümdarlarmm Parisi 
ziyareti, Daladiye, Bonne ve Lord Ha. 
Iifaks'a enternasyonal vaziyetin he • 
yeti umumiyesini ve iki memleketi 
bilhassa. alakadar eden meseleleri 
tetkik fırsatını vermi§tir. 

Fransız • İngiliz mUnasebatma ha. 
kim olan kaı'şıhkh itimat zihniyeti 
içinde tereyaıı ~den bu konuşmalar. 
da nazırlar, teskin edici ve barıştırıcı 
gayretlerine devam hususundaki 
müşterek azimlerini bir kere daha. te. 
yit ederek geçen Nisanda Fransız na. 
zırlarının Londraya yıq>tıklan ziya. • 
ret esnasında tahakkuk ettirilen ka.tt 
noktai nazar mutabakatının tama.mi. 
le devam etmekte bulunduğunu mti. 
şahede eylemişlerdir. 

Paris, 20 (A.A.) - Akşam gazete. 
leri Fransız ve İngiliz nazırlarının 
müzakereleriyle meşgul olmakta ve 
mtittefikan şunu kaydetmektedir ki, 
ln.giliz ve Fransız nazırları bilhassa 
merkezt Avrupada sulhün idamesi 
ve İspanyol meselesinin halli için L 
cabeden tedbirleri tetkik etmişlerdir. 
Bu tarzı hareket Bcrlin ve Roma ile 
biran evvel tekrar müzakerelere ba.ş. 
lanmasmı temin edecek bir mahiyet. 
te olacaktır. 

Ç:tı ·Japon 
harbi 

Honkong, 20 (A.A.) - Şekiayi A· 
Jatm: 

Çin kuvvetleri Namoa adasının 

dünkll istirdadı esnasında Japonlar
dan birçok mühimmat ve istihkftm 
malzemesi iğtinam etmişler ve sekiz 
bllyilk depo zaptetmlşlerdlr. 

Bu depoların içinde mühim mik
tarda barut ve bomba vardır. 

Dün bir Japon tayyare filosu Kan· 
tonu bombardıman etmok teşobbU
sllnde bulunmuş ise de Çin avcı tay
yareleri derhal taarruza geçmişler. 
dlr. Cereyan eclon hava harbinde iki 
Japon bombardıman tayyaresi dU~U
rillmüş. di~erlerl ~açmı:;ıttr. 

Fronkong, 20 (A.A.) - Şeklayl A· 
janer: 

Lien dağı civarında yaptıkları ta· 
arruzda. btiytik zayiata uğrayan Ja
pon kuvvetleri beş kilometre geriye 
çekilmişler ve Çin movzil<'rini uzak
tlla W,ombar!!ıman etmişlerdir. Çin 
mevzıtert muvaffıtktyetle mukave
met etmiş ve blrr:o't r'\üşman tayya.
resfn! dUşill'müştUr. 

Londra 
grat'ta 

ve Bel
matem 

Kraliçenin cenaze 
merasiminde 

kimler bulunacak? 
Londra 20 (A.A.) - Romanya 

valde kraliçesi Marinin cenaze mera
siminde İngiltere kralını Dilk dö Kent 
temsil edecektir. 

Londra 20 (A.A.) - Kral sarayı 
nezaretinden tebliğ ediDdiğine göre, 
kral ikinci derece kuzini olan Roman
ya valde kraliçesi Marinin vefatı mil
nasebetile İngiltere sarayında, 23 tem
muzdan itibaren, iki hafta yas tutul
masını emretmiştir. 

Bü'kreş 20 (A.A.) - Müteveffa kra
liçe Marinin kızı Artildlişes ile ana ve 
zevci Arşidük Anton dö Habsbu.rg dlin 
Sinaiaya gelmiştir. 

l{~lı.tloıı}:ıuıusi emri • ı:mütevdfa t 

kralisenin arzuıu Uzeriue .ıaP.utu götü· ı... 
reeek olan tren ve istasyonlar, kardinal 
moru renginde kumaşlarla aUslenecek
tir. H uıusi tren, Sinaiadan perşembe 

sabahı saat sekizlde hareket edecektir. 
Belgrad 20 (A.A.) - Romanya val

de kraliçesinin ölümü münasebetile 
Yugoslavyada 18 temmuzdan 28 ağus
tosa kadar devam edecek olan altı haf· 
tahk bir matem ilan edilmiştir. Bunun 
üç haftası büyük matem olacaktır. 

Varşova 20 (A.A.) - Romanya val~ 
de kraliçesi Marinin cenaze töreninde 
Pclonya Reisicumhurunu Hariciye na
zır muavini Kont Czembek temsil ey
liyeccktir. 

Yunanistarıda 
zelze ~e 

(Üst tarafı biriıncid.e) 

tenler ve yaralananlar çoktur, fakat 
ıayıeı benllz tamamile tesbit edileme
miştir. Civar köylerde, Skala ve Or
posta da hasarat almuı, Orpoı hapis.. 
hanesi yıkılmıştır. 

Atina, 20 (Hususi) - Zelze
lede ölenlerin 20, yaralıların 100 kişi 
olduğu anlaşılmıştır. Orpot 4 a yıkılan 
hapishanede mahkum ve jandarmalar
dan olen ve yaralananlar varıdır. Ya· 
ralılar Atinaya getirilmişlerdir. 

ŞEHRiMiZDEKI ZELZELE 
İf!tanbul 20 (A.A.) - Rasathaneden 

bildirilmiştir: 

Bu !abah saat 2 yi 24 dakika 54 
saniye geçe şiddetli bir zelzele kayld
edilmi~tir. Bunun merkez Ustü lstan
buldan 570 kilometre mesafede tahmin 
edilmektedir. 

Erzurumda san'at 
okulu açılacak 
Erzurum, 20 (A.A.) - Maarif Ve

kilinin Erzurumu ziyaretleri müna
sebetiyle yeni yapılan öğretmen o
kulunun liseye tahsisi ile lise bina· ' 
sında bUyUk bir sanat okulunun a.
çrlmasına, eski vali konağına nakle
dilecok kız orta okulunun yeni bir 
ilk mektebe tahsisine ve mevcut kız 
sant\t okulunun kız enstitüsü haline 

Yarın Hatayda kayıtlara 
başlanıyor 

'(CJsta tarafı ı incide) 
trolline memur bir komisyon teşkili
ne karar vermişlerdir. 

Bu komisyon, Fransız hUkumeti 
mümessilinden, Türk hükumeti mü
messilinden, Sancak mutasarrıfın. 
dan ve Türk cemaatının bir mUmes
sllinden terekkilp edecek ve seçim t
çin kayıt m uamelMı yapılacak dal· 
relerde temsil edilen ccmaatıarın 

her birinden blr mUmessll bu komis
yona lltlhak eyıtyecektlr. Bu komis
yonun riyaseti, münavebe ile iki hU· 
kumet mtimesslleri tarafından temin 
olunacaktır. 

Milletler Cemiyeti konseyi komi· 
tesf tarafından takarrür ettirilmiş 

olan seçim nizamnamesi ruhuna rla. 
yeti ayni derece arzu etmekte bulu
nan fkf dost devlet mUmessillerl, yu
karda ismt geçen komisyon tarafın· 
dan başlanan seçim muameıa.tına 

devam esnasında, Sancakta ilk se
çim nizamnamesini yeni vn.ziyetin i
cap ettirdiği tadilA.tla tatbik eyleme
ğl de kararlaştırmışlardır. 

BEYA l\"N AMENİN l\IETXİ 
Beyannamenin metni şudur: 
İskenderun Sancağı llk seçim Mil

letler Cemiyeti komisyonunun kayıt 
muamelA.tım talik etmek ve Sancak 
arazisini terkeylemek hakklnda. 26 
Haziran 1938 tarthlt kararı ilzerlne 
Sancağın enternasyonal rejiminin 
zamini olan ve almış bulundukları 
taahhütlerden münbais işbirliği zlh· 
niyeti lle hareket etmekte bnlunan 
Fransız ve Türk hllktimetlnf, etatil· 
nUn ve teşkil!tr esasiye kanununun 
tatbikini temin ztmnında. Sancak
ta. ilk sP.çfm muameldtrnın kontro1U
nil birlikte deruhte etmeğe karar 
vermişlerdir. 

Dunun için, Fransız cumhuriyeti 
hUktimetl Fransız cumhuriyeti yük
sek komiserinin Sancaktaki delege 
muavini Albay Koleye M.zımgelen 

salAhiyeti vermiştir. Türkiye cum· 
hurlyetl.:Jıük{\meil de, fevkli\lAd.e.Qı~ 
ralihas olarak husus! vazife ne An. 
takyaya gelmiş bulunan orta elçi ek
selans Cevat Açıkalın'a IA.zımgelen 
saıa.htyetl vermiştir. 

lkl hUkfımet mUmesslllert. hUk{l. 
metlerinin kararı ve kendilerine ve· 
rllen salA.hiyet mucibince, 22 Tem· 
muz 1938 tarihinden itibaren ka.y1t 
muamelA.tına devama karar yermiş. 
lerdir. 

!ki dost devlet milmessillerl, han
gi ırk veya cemaate mensup olurlar
sa olsunlar Sancak vatandaşları a· 
rasındaki münasebatın esasını teşkil 

etmesi ıazımgelen birlik ve kardeş· 
lik zihniyetine dayanabileceklerin
den emindirler ve seçimin bu safha. 
sının memleketin yakında ayrı bir 
politik santiteye inkılAbrnın ica
bettlrdlği vekarh mahlyetll ik
tisap eyliyeceğinden şUphe etmemek 
tedlr. 

Bu suretle başlanacak muarnela.ta 
zarar verecek mahiyette bulunan en 
ufak kanunşiken hareket, lkl zarnin 
devlet tarafından deruhte edllen va· 
zlfeyi mUşki11eştlrcbllece~lnden. F • 
ranRıt ve TUrk hUkumetıerl mu -
meı:ısilleri, her türlü kargaşalığı men 

ve t""nkll P.ylemek VA vn.ıfyetf ı;ıahst 

menfnRtler lehine veyahut ~anra. 

Paraşüt kulesinde 
bir kaza 

. 

Ankara, 20 (Tolefonla) - Bu sa. 
bah 10,30 da Türkkuşu paraşüt ku· 
lesinde fect bir kaza oldll. Usklidıuli 
Hasan oğlu İsmail isminde birisi a
sansörle duvar arasına sıkışarak öl· 

dU. 
--0-

o~menh bor~ları 
an~aşması imzalandı 

Paris 20 (A.A.) - Fransa ile Tür
kiye Osmanlı borçlarının sureti tesvi
yesı hakkmda bir anla§ma imzalamı,
lardır. 

Bu anlaşmaya göre Türkiye bundan 
böyle Osmanlı borçlanrun yansını dö
viz olarak tediye etmeye mecbur de
ğildir. 

ifrağrna karar verildiği haber alın
mıştır. 

ğın hakikt politik menfaatlerine mu
gayir ideolojiler lehine istismara 
kalkışacak herkesi kanun huzurun
da takip etmek lçln en şiddetli ted
birleri almakta tereddüt etmiyecek
lerdlr. 

İMZA 

Albay Kole Cevat Açık.alın 
Bu suretle 22 Temmuz cuma gtinU 

başlıyacak olan kayı~ muamela.trnın 
on gUn kadar devam edeceği tahmin 
edilmektedir. Şimdiye kadar kayıt 

muamelesi hiç yapılmamış veya baş. 
layıp da ikmal edilmemiş olan sekiz 
yerde büro açrlacaktrr. 

CE~IİL l\IARDAM 
PARtSE ÇAGIRTLDI 

Şam, 20' (A.A.) - Suriye polttık 
mahfillerlndj söylendiğine göre, Su
riye hükOmeti, Fransa - Suriye mua
hedesi ve Fransa - Rıırtye mUnase
betierl hakkmdakt Rurl~·e notasına 
Fransa hariciye nazrrt B. Bon~'nin 
r.evabmı almıştır. B. Bone, Cemil 
M'ardamT kendisiyle görüşmek üzere 
Parise davet etmiştir. Marda.m A
J?:nı;toR bldın·etfnde Türkiye yolu ne 
Fransaya gidecektir. 

Kral Corc 
Pariste 

( l1a§ tarafı ·· l inci.de) 
Krala orada. ha.zır bulunan ceneralle. 
ri takdim etmiştir. Bundan sonra. 
Kral, Meçhul Askerin mezarına. ka. 
ranfillerden yapılmış bir çelenk koy .. 
muştur. Kral, hususi defteri imr.ala.. 
dıktan sonra eski muhariplerle uzun 
uzadiye görüşmilştür. 

Saat 10.50 de altıncı Jorj, Hariciye 
Nezareti bjnasına dönmüştür. 

Paris, 20 (A.A.) - Reisicümhur ve 
Madam Ubrön, İngiltere Kral ve 
Kraliçesini Muşle belediye dairesine 
götürmek üzere saat ıo.30 da Harici. 
ye nezareti binasına gitmişlerdir. 

Altıncı Jorj ile B. Löbrön birinci 
otomobile, Kraliçe ile Madam Löb.. 
ıön de ikinci otomobile binmişlerdir. 
Bu iki otomobili diğer 8 otomobil ta. 
kip ediyordu. Alay, bu suretle, iske. 
leye vasıl olmuştur. 

Burada Bahriye müfrezeleri selam 
resmini ifa etmiştir. Sen nehri sahil. 
leri boyunca askeri kıtaat sıralanmış. 
tı. Alay geçerken kıtaat selam resmi. 
ni ifa. etmiştir. Kralm bulunduğu Mu. 
şu Bahriye dairesinin 7 Muşu takip 
ediyordu. 

Saat 10.55 de alay, belediye daire. 
sinin iskelesine ve 11 de belediye dai. 
resine muvasalat etmiştir. 

Paris, 20 (A.A.) - Belediye mec. 
Jisi reisi, İngiltere Kral ve Kraliçesi. 
ni belediye dairesinde karşılamıştır. 

Altıncı J orj, belediyeye teşekkür eL 
miş ve şöyle demiştir: 

Gerek Kraliçe, gerek ben, dostane 
mahiyeti bizi bilhassa mütehassis eL 
miş olan reemikabulümüzün güzelli. 
ğinl ve zarafetini son derece takdir 
ediyoruz. Hepinize hara.ret ve min • 
nettarlıkla teşekkür ederim. 

Bundan sonra alay belediye salo. 
nuna geçmi!i ve orada Kral ve Krali. 
çeye hediyeler takdim edilmiştir. Mü. 
teakiben Kral ve Kraliçe muşa dön. 
müşlerdir. 

İngiltere Kral ve Kraliçesi, saat 
11,30 dan sonra Hariciye nezareti bi. 
nasına dönmilşlerdir. 

Paris, 20 (A.A.) - İngiliz Kral ve 
Kraliçesi öğle yemeğini !ngiliz elçili. 
ğinde yemişler ve yemekten sonra 
Reisicümhur ile Bayan Löbrön elçi. 
liğe gelerek misafirleri almı~lar ve 
Luvr müzesindeki İngiliz resim ser -
gisini gezdirmişlerdir. . 

Sergiyi ziyaretten sonra İngiliz 
hükümdarları şereflerine verilen 
Garden Partide bulunmak üzere Ba. 
gate!leye gitmişlerdir. 

Paris, 20 (A.A.) - Kral ve Krali. 
çe ile Reisicilmhur ve maiyetleri saat 
16.25 de Bagatelleye gelmişlerdir. Bu.. 
rada tertip edilen Garden Parti cid • 
den efsanevi bir şekilde cereyan et _ 
miştir. Ahenk, zarafet ve fantazi, su 
kenarında sıra ile antik. klmıik ve 
modern elbiselerle oynayan dansöz • 
lr·rin 1ı1riku1Me danslarında temer • 
küz ettirilmiştir . 

Hükümdarlar saat 17.40 da a}Tila
rak Hariciye nezaretine gitmişler ve 

TetKik seyaha 
( Ust taJ·aıı ı 1ncıoe 

sonı·a istihsali ı·asyoneueştiı·ınej 

im h.aıuJ.e<.le bugun bil' buçilK 
ton oJlln ıstitı.saı mikta.rnıı 2 
~vu.ooo e t;ıkaı·mak içın tıe~ 
kazmacı oıa.ı:ak ~u.ooo i~çiye ib 
h~ıl olacaktır. .(Bugünkü 
ıwktaı·ı ise ancak 15.000 kişidir·) 

lik pll:lnda bunların yarısını 
mileştırnıek için tesisat yapı 

başlanacaktır. Dallni amelenin ,.ıJ 
leri llo bil'likte oturmalarına m 
küçük bahçeli evler 7apıla. 

Buralarda oturacak olan amel 
ocaklarda çalıştıktan sonra boŞ 
laca.k zamanlarında evleriDJn 
!erinde topı·ak işleriyle uğra 

ceklerdir. Bu maksadı teoıJıı l 
de şimdiden 4.000 ev içiıı 6 
lira sarfına lüzum görUlmek 
Bundan ayn olarak muvakkat 
lenin barmmalarma mah$u koffl/ 
lann bugünkü mevcudu artırıl 
tır. 

Zonguld.a.ğa vardığmıız gün -111 
den işleriyle uğraşanları clddf ti 
endişe içinde bulduk. Bu endişeıP 
sebebi ocaklarda knllamlan di# 
rln kitayetsizliği idJ. Havzada.Jd ~ 
rek stokları o kadar eksilmiş ki rJJ,r 
sim kıl!' olsa. mutlAka bütün ocaJd' 
rm faaliyetlerini tatil etmeğe 'ffJel 
bur olacakları muha~ görtll" 
yordu. 

Şak1r K.eseblr bu mWıtm tbtt,.-d 
da tetkik etmlı, ve evvelce bu ~ 
sat için 300.000 lira sermaye fle ~ 
şekkül etmiş olan şlr~tin sür'~ 
faaliyete geçirilmesine karar -çtt' 

ıniştlr. İcap ederse hariçten de Mre' 
ithal edtlecektlr. nu suretle J{a~ 
nm senede 80.000 - 100.000 rnett' 
mikAbı olarak tahmin edilen dJıeJ 
thtlya.cı knt't surette temin oıuıı" 
cnktır. 

Hanada kömür nnkll ve tabııJ)J 
fşl istihsali artırmak bakım.ınd,ıı 
çok mühimdir. Zira Zonguldak Jill"' 
nındakl tnhmll ,·asıtalnrının bu'
kU kabiliyeti nihayet senede bir ;,,ıı· 
;yon tondur. Limana Uç vaputd'IJ 
fazla giremez. Geride kalan ,:IJ 

!arın açıkta nöbet beklemesi i~st' 81 

der. Bu nöbet müddeti hazan ba.ftl' 
larca sürer. Günün birinde lıa'f~ 
bozması vapurun açıkta tutunıJl,.sr 
nı JmkAnsu; kılar. Günlerce beı;le' 
dikten sonra kömür almadan döJlll, 
giden '"apurlar çoktur. 

işte bunun için Çatalıığzında 1-it' 
mi beş Yııpul'U içerisine alabilcct~ 
l'e sonede lıeş, altı milyon ton kÖ~ 
tahmiline kJlaJ'et edecek bir UrJJ,ıa 
yapmak fikri üzcriııde çalışılmııkt"' 
dır l"e nihayet üç buçuk sene s0ıır' 
bu limanın tıı.mttmlannuş ve fşleJJl~ 
a.çılnuş oldcl:',"Ullu görmek ttmitl1 

··"'1' pek kun-etlldir. Çatalağzmda bO~ 
bir Uman yapıldığı takdirde artıl' ~· 
reğllde aynen. bir kömür limanı y•Y' 
mağa hacet kalmıyncakt:rr. 

ıJJ' Sonra, bir taraftan bu Uman yap 
cak, diğer taraftan da J(ozlu ocııJPr 
rı şimendifer ile Zonguldağa bai1: 
nacaktır. Bu :suretle oca.klıırdaJI C • 
karılan kömUrlcrin mümkün o~ 
slir'atln piyasaya döldilmcsi tnı~1 

elde cdllm.Jş bulnnacnktır. 
tJAve edelim ki Çatalağzmda blt 

k<>müı- Umanı yapılması Zonguld~ 
llmanmm ihmal ve terkcdilıncsl <1~ 
mek olmrra<'nktır. Buradaki fl•b!
dnçler müteharrik vinçlere çel'fl 

rt•· mek sureth-lc tnbnıil kabiliyeti tJ 
• 1dı1'-

rılac ııktır. Çata]a~zı limanı yapt ,,,.. 
t.an sonra dahi mltmkUn ol<luA'U P 

tJlJ' dar Jr,ene buradaki Uman tesf<11ll 

dan fc;ttfade olnno<-nktrr. 

~Iha.yet, Çatn.lağzmda rııptlıı.caJı 
kömür limanından aJTI oıarıık 'f: 
ondan daha evvel bir de elck~ıı 
santralı ,·ücuda getlrllccektir. 
santra1m temin edeceği enerJfdeJI 
bU.tün maden lıa~zası dahilinde tstl

f ade ohınaca~ı ,,;ihl gene bo lllabııd::-
1 t•levkl şimendiferler <lo elektrik e ~ 

lecektir. 
ASDf ve 

saat 20 de oradan lngili~ elçiliğine 
gitmişlr;'dir. . unı-Bu akşam elçilikte lngiJiz hUk 
clarları Fransız ReisicUmhunı ile Ba-o 
yanı şerefine bllyilk bir ziy_afet ver
mi lerdlr. • 
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ra başlanmıştır. Yapılacak ziraat icin a. far ~aAt J~ rle kapenıt satış fıvatluu.lır. 
ı_nin. Projesi tesbıt edilmektedir. Ziraat ,-----\; ~ A l ~ •< 
ktehı koleje nııklolııııaraktır. • ı .uııılrH 6 O • Pral 'd55 

• ~~inıerbnnkın tngi.ltereye t~hsile ııön. ı ' :0-:t·vvoı k t:.6 lti!.5 • Maılrlc1 6 -;,ı 
errl ıgı lnh•lwni11 l<'fli<>i Kenıbrıç ve Lon . • l'arıs 1 48 • \'arso•• 2362 
ra Ünh·ersil<'lcrinin <'~ki türkçe profesörü • ~lıl~no "• 9ı5 • lhıılnnt'~I · 24 s ı 
mirli •ı · f> • ı · Cı .. wn,. 'L~ ljf:i:fi • ııı·ı·k ret 093·.ı.-, '' ı ll7:ıy:ı \'('rilmişlır . 
• Zir:ınt ,.rktıh·li ıarnfıntl:ın ,·erill.'n bir 

0 Anısterc.Jam6' 28 • llelr;ırad 2 8575 
ararıı RÖrr, şehrimizdeki :ı:ir:ı:ıt mörsse. ı • llerlin l>061 5 • Yokoh-111 1 8619f) 
_ıeri hir ıır:ı,;ı ıopl:ııın t'a k ve hir dairede • Jlrük•wl .ıı 112 15 • Stokholnı 11194n 
ır~~liril<'t'rktir .\tin• ı ısı • l\loo;kov ıı •867::5 . . 

Dnnannı:ı konııılanı amiral $ükrii O. • Sofu ı f,8 Viyana 
•n '.Hin rlrnb: tit':ır<''I miirlılrlfütilne gide. ••tlkrazlar 
k hm:ınl:ır ıınıum miirliirli Miifit Ntcdet. 
: ~?nra Sirkeli H:ı\'rive irlort medlııl re-
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sh:ıkJ:ı ·· .. ' · Rııru•rnü .. tu"r 

• t9:~:i 1 Bor 1 P6 . . .. "1 
. .. .. "' 
Efektifler 

' 

• F.rııant htık 
S. Erzurum 
S. Erzurum 

verilmemi~tir. 
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0 mah:ılıçe ~ar:ıvın:ı alt hinıılıırrlan ı··---------------ı 

rınrl~ tarihi ar:ıholıırı hir ara:'l'a toplayn 
r muıe viı ı · R n 
1 · r111 e r:ırlirilertklır. unu 
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1
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!1r· Sinon. Sıımc;un ,.e Trabıona ı:ri. 

err · ır. 

Müstakil şehir 
U <Baş tarafı 2 incı sayıfada) 

1 
rgel haşrahibi ise filen mevcut bu. 
~nmt~ığına göre, Andra'nm muhta. 
Tıye ını m ··a u afaa vazifesi yalnız Fran. 
tlaya kalmış b l 

Yal u unuyor. 
•eldiknl ız.. Frankocular buraya kadar 
• erı ,,,_ · b" 'h tilat -.uıan ortaya yenı ır ı . 

G 
ın çıkacağı zannediliyor. Acaba 

eneraı F k . 
yet· . ran o Andora'r.ın muhtarı. 

re ~nı tanıyacak mı, yoksa kendi ida_ 
sı altın nun . . a nı.ı almak istiyecek? Bu. 

m ıçın silaha müracaat ettiği za. 
an Fr 

rin . . a~sa da muahede icabı, şeh. 
nı ıstıklalini muhafaza için silahla 
· ~ nıukabelede bulunacak? 

kil u. hakikaten nazik bir nokta teş. 
AJ. debnektedir. Fakat, şimdiki halde 
k 1 ora İspanya harbinin ateşinden 

__ u_r_t_ulnıuş bulunmaktadır ... 

llr. irfan Ka;•;; *'1 
Röntken M üteha11111 Ü 
!-Je~g_ün,.. öğleden sonra saat 3 ten 7 e 

ye kadar Belediye. Binbirdiret Nwi·J 
COnk~ aokakta Aslaner aptp.rtıman 
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Göz Hekim• 

1 
Or. Murat Rami Aydın 
~luclyenehaııesini l'aksim-Tallmane 
Tarlaba.şı Cad. URFA Apt. oma 

nakletmiştir. Tel: U:sl53 
!'azardan maada hergUn: öğleden 

sonra saat ıkiden altıya kadar _: _____ .. 
GizU pamuk 

harbi 
Ueğerıı ıuUterclın bay H 11 uıdl 

\'aroğlunun Antuan Ztşkadan dl· 

llmtze ~ovtrdıtı bu eeer bugOnk8 
dünya hadiselerinin kaynakları
na varabllıııek için okunması ,art 
oları başlıca kitaplardan biridir. 

Dün ve Yarın tercunıe kU.:llyatın· 
dan 65 incisi olarak cıktı. Her ki 
tarıcıda bulunur. 

1 

1 

--~--_,ı 

il 1 
ÇOCUKLARINl7ıN 

E., '?Üzel bir kitap 

T .. k •1 • ~ • ur •~'ız,erı 

W (,'ocuk f<;ı;irgcıııe kuruaııunun 

faktile hlr olle kUtöı,harıcml ola. 

ra k hm.;t ıl'flJ~ı 1k17.t.-r ct"riııhul• 

dııyıhıftıııınz hu t•kıdklllrt bu ıcD· 

zeı \'C rı•"'trrıll hü)'ük hll.ft>·• ktla. 

bı ile dolılnrulıuuş huluyorua. 

l:\Ultilı bakanlığı eRerı tetktlı 

etııılış. ilk okul cağınriakl CO<"Uk 

Jar için rayclalı eser ol ıluğuııu tas. 

dik etııılştlr. 

[;r Ar.kRra rnrtrte~tnıle Vakit Kltaı:. 

e\ lrıı1e arH~ ırııı : 1-' iatı t.O kuruş. 

pojjta tein 4 kurue llAve edtnıa. 

Zahıre Borsası 
&O· 7 • &38 

Buğday sert 5 20 

" 
kızılca 5 28 

APpa Anadol 4 10 
Arpa yemlik 4 20 
Bakla 4 22 
l\lı:o;ır s:ırı 4 10 
Yulaf 4 2 
:"\oh ut 6 25 
Peynir heYaı: 30 22 32 8 
Z. ~·njf Y<'meklik 38 - 39 -

Gelen Olde~ 

Bu#day 168 Ton Kepek ~27 Ton 

Arpa 13 " 
Un 52 .. 

Un 31,t/4 " 
29,114 " 

K<'pek 15 Susam .. 
25 Yapak 

Tirtlk R .. .. 
Mercimek 29,l/4 .. 

:\fısır 27 .. 
'ı'ulnf 2R " 

Kütahya Sulh l/ukuk Hdkimli(Jindw: 
Meydan mahallesinden Hancı oğlu Mus

tafa Erdoğan ile Zehra Kahraman ve Ha
sibe Yılmazın müştereken mutasarrıf ol· 
dukları l\l<'cdiye mahallesinde kain hudut 
ve evsafı Miresi tartnamesinde yazılı 350 
lira muhammen kıymetli hane kabili tak. 
sim olmadılından satılarak ,uyuun izale
sine dair ,·erilen karara binaen 18 • 8 • 
938 perşembe günü saat 13 de mahkeme 
kaleminde açık artırma suretiyle satıla. 

caktır. 

Artırma f.8rfnamesi 25 - 7 • 938 dçn JU-
6aren açıktır. Almak isteyenler ~ on nls. 
betinde teminat verme#e mecburdur. Mu· 
ayyen !f{jnde mıulen nlrladan sonra en cok 
artıranın iizerinde bırakılır. Alıcı bir haf· 
ta zarfında parayı verml.'zse ihale boım
lar:ıık 15 gün miirlrletJe yenirlen artırmaya 
('ıkarılır. Bu ikinci artırmadıı <'ft ziyade 
artıranın Or.erlne ihale olunur. iki ihale 
aruınd:ıki fark ve fol7. önre afanrlan tııh. 
:o;fl edilir, hn ırıı'.\· rl mrnkuliln fbıılt>slne ka
rlar biril<mlA VPrpi, hrlerlive, evkaf borç· 
lıırlyle 20 "'rnf'lil' h1"İ7 he.teli ,.e ılPllftlivt
ı;I alana aiıtlr. \! ii<lrrl ıııırlnnmerfe y117.11ı 
bOtün şeraiti hhııl Vf' itiraz lı:ıkkını f<ökat 
etmiş ıın,·ılır. fn71R mııltimnt NlinmPk iste. 
yenler mnhkrmf' kıııı,..,,; nrlP1d ll~R • 22 do:o;-
kz81 J~~·ıüte~arŞlnukuüe21 

yada mc\'c.-Ut şartnameyi okuyahillrler. 
(2fi227) 

Eee Tiyatrosu Temsilleri 
~url Genç Te arkadaş· 

ları 21 Temmuz per
şembe akşamı Rüyük
rlere Aile hahçt'sinde: 
F'trmnnlı peli hn:r,tt. 
Itri ... Komtrli 3 perde 

DOKTOR 
~-ecattln Atasagun 

HtT ıtlln ubahlan tt\rlı buçuğa 

•k1amlan 17 d~n 20 ve kadın T JJ!e 
U ·anr-re ır,.,tman!arı flrfnef daire 

t 7 numarada hastalannı kabul edeı 

Cumartesi ~ilnlerf 14 den 20 '' ~ 
dar haatalaruu par" • Kurun. Hı 

oer otruvueulamu dakupoa mukl· 
~ ' '"""'• ..,,,.,.y,.n,. •tf.-r T" t ., f n•u :;• 

lloktor 
Hafız Cemal 
LOKMAN HEKtM 

l>ahltlye Milteb&ll!lllH 
Pazardan baıtlu ıünlerde öğleden 

aonrı aut ( 2,5 tın 6 ya) kadar 
letanbuda Divanyoundı (104) nu
maralı hllausi kabinesn ~e haatalannı 

kabul Jeı. Salı, cumartesi ıünleri 

sabah "9,5 - 12,. saatleri hakiki 
tukarayı mahıuıtur. Muayenehane 

vr ev telefonu: 22398. 

Cumhuriyet Merkez U.ı .a!' ı ,ı Türkiye 
16/7ı1988 vaziyeti 

s.uıkııot. 

UtaJı:hl&. 
• 

AKTiF 

• • 
24.130.582.06 
16.:S16.7M.-

1.346.872.41 

·==L=ır=.==-ı P A S 1 F 
..._,. ..... . 

IJIU7aı ~a 
4 l .008. 708.4 7 1 AdJ ._ revıwa. 

1 

Lir• 

ı :S.000.000.-

• • • 
Uab.Udt:IP llıllllaabl rteı • 

l'tlrll ıtram: • 
Barlu&ekl mubablrlerı 

~tuı 'Mitt ll1logrıu il c M 614 
A.ltma taıtı'l'tıt llabll eertıut 

daYl&ler. 

Ott•• Of ·tzıer " tıo1'Çhı 
11ıırtn1 hıı klyeıert , • 0 • 

llulne ıa.tıvtuerlı 
'eruhte edilen enalo ll&ktty. 

469.410.62 

12.736.088.33 
IS.082.38 

469.410.62
1 

9.188.796.86 21.{)24.917.87 

"~--···ta. 158.748.1>63.-

Kanunun 6 • 8 inci mad· 
~lerln• ı.evftkan Hazma t,ue. 

• • • 

tmr1ıuı .r11ıcı tedlyal 

~nl"dal Cb7.dan11 

Rıl7•1ne onnoıan 

''
1•'1r1 W"f'tler .... 

Eabam trf' l'ılhTllAI ~t: 

1 Deruh~ edlleo eTl'lllD 11.-. 
' I tlyentrı l<Ar,ılıf> Mhaııt ft 

{t&b91lllt •tfha1'1 ıuym.a. 

ı Serbest eahıurı " talJTU&t 
ıl't'IUUllArı 

l.Jtm ff ı1Lm bet1M 

ranYftllt ıı.ertne 

lllMedaıilu 

llalateUf 

15.057.949.- ı 48.600.614.-

4.200.000.-
5.'J.110.037.65 57.810.037.M 

39JU8.448.48 

6.005.639.73 46.424.088.2t 

101.241.82 
0.284.847.M 9.386.080.8fl 

4.000.000.-
12.407.ISl0.72 

• • • • 
Su.sual . • • • 

llM.WvWae.ıu tl&DJuwUar 1 
L>erubı. edilen • ırr&kı aa&u,. 

Kanunun 6-8 inci madde
ıertııe ı.evuıuuı ll&Zlııe ta.ratm. 
ııaıı "&Jd tec:i:i,-aı. 

2 .712.284.11 
6.000.000.-

lM.748.1\6.'J.-

llS.057 .940.-

8. 712.zs.&.11 

• 148.600.614.-
Karfllıtı tamameo altm oıaru 

U&•eteo tedaTU.te 9'Uedllea 

KeeallOlll IDWlabW '1&99 .. tıa6 ...... 
l'llrla Llruı llnclmaaı 

Dl'ris f'aall.böcla11ı 

A.ltma tab"1U ll&bU d°'1zler 
nı t@r 171\v< • • ~r " &JacıaJdı 

<llrtnı llllkt,.._. , • • • , 

llllla&elU • • . • • - • 

10.000.000.-

ıa.ooo.ooo.- 173.600.614.-

20.DSS.808.46 

83.2M.96t.39 M.2M.61'.81 

82.316.014.02 

~---
1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 

338.107.283.40 

İskonto haddi % 4 Altın fizerfne avans % 3 
888.107.285.40 

Diyarbakır lskAo mlldllrlOğilndeo: 
4 - 7 • 938 de kapalı zartla yapıl an münakasa neticesinde tallp ç_ıkma· 

<lığından dolayı bir ay müddetle paza rlığa alınan Diyarbakırın Karabaş kö
yünde (29143) Ura bedeli keşifli elll ev ile Bismil kazası merkezinde 
(52'191) llra 76 kuruş bedell keşlfll 7 5 evin şeraltl mukarrere dairesinde tn. 
şaslne talip olanların temlnatlarlle b lrllkte her gün Diyarbakır lskln Mü-
düriyetine müracaatları lllzumu tekr ar IIA.n olunur. ( 4594) 

Devlet meteoroloji işleri umum 
mUdOrlOğUoden: 

Umum MUdürlUğUmUz teşkllAtını n teknik veldarl kısımları kadroların· 
da münhal vazife bulunmadığından memuriyet talebinde bulunulmaması ve 
bu na.na ralmen istida ile vuku bulacak müracaatlara bu lllnımızın cevap 
telA.kkl edilmesi lüzumu na.n olunur. (2431) (4508) 

Nafıa ı~ ~v:ukftletindeu. 
VDksek mUbeodls ve len memurlarına 
Yüksek mühendis ve fen mektep lerlnden mezun olup da kanunen mO.

kellef bulunduktan mecburi hizmet lerlnl bltlrmeden evvel her ne suretle 
olursa olsun vazifelerini terketmiş o lanlarla bu hizmetlerini yapmak için 
şimdiye kadar mO.racaat etmemiş ve ya bu husustaki davete icabet etme-

miş yahut vekAletçe istenilen tazml natı vermemiş veya lkametglhlan 
meçhul kalmış olan yUkaek mühendis ve fen memurları 3467. aayılt kanu· 

nun muvakkat maddesi hllkmüne tev flkan 1 Ağustos 938 den ltlbaren tlç 

ay ıctnde yani Teşrinievvel 938 gaye sine kadar Nafıa VekAletlne mtıra

caatıa kanuni mtlkelleflyetlerlnl ifa etmeleri !Uzumu akıl takdirde mez. 

kflr 3467 sayılı kanun hükümleri haklarında tatbik edlleceğlnden alA.ka-
ı darların bilhassa 4 Uncll, 6 inci ve 6 n cı maddelerdeki müeyyideler Uzerlne 

tı..AN 

Diplomalı bir EBE ve Diplomalı 

bir HASTA BAKICI ile birde HADE
ME aranıyor. 

Talip olanlar her gUn sabahları 

Saat 9.30 a kadar Şişli meydanında 

201 numaralı ŞlŞLt cerrahikliniğl 

sahibi Operatör Dr. Cafcre milraca· 
atları. 

nazarıdl kkatlert celbolunur. ( 24 52) ( 4509) 

Jandarma G. K. Satınalma Komisyonundan 
ı - Bir taneılne (1235) Ura kıymet biçtlen eldeki vasıflarına 

uygun Uç etUv makinesi 22/7 /938 Cuma gUnU saat onda açık ekstltme u· 
sullle satın alınacaktır .. 

2 - Şartnamesi parasız olarak k omlsyondan alınabllecek bu eksiltme
ye girmek istlyenlerln şarnamede ya zıh belge lklyüz yetmiş sekiz liralık 

teminat mektupları Ue birlikte eksilt me gilnU saat ona kadar Komisyona 
baş vurmaları (2264) (4214) 

Jandarma Genel Komutanhtı Ankara 
satına ima komisyonundan ı 

1 - Bir tanesine bir Ura kıymet blctıen vasıf ve örneğine uygun on 
iki bin beş yUz ekmek torbası 2 • 8 • 938 sah gUnU saat onda kapalı zarf 
eksiltmesiyle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız olara~ komisyondan alınabilecektir. Bu ek· 
sUtmeye girmek isteyenlerin dokuz yüz otuz yedi buçuk llralık ilk temi· 

nat ve kanun ve şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarını 

belli gUn saat dokuza kadar kom:syo na vermiş olmaları. (2390 (4489) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

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

Bundan bqka: 15.000, 12.000, 10. 000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve 

20.000) liralık iki adet milk!fat vardır ... 
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l f Devlet ve lhulll 

i : =~=I~ 

ı Sa!o 
2 Aile çemberi 
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(Bu scr1yl birden alaalara 1 lira S8 f 
! 

kuru, ikram cdlllr, ve ı Ura S2 lı'urua '! 
pcıin alınarak kalanı ayda ı er Ura· g 
dan rnreslye bırakılır.) ! 

ı u Gono :::·""'ti 100 (ıMar kalı 
{ 12 Deliliğin paikolojlal 60 =-!==-=---

ampullerimizin miimessilliğ 

1/7 /988 tarihinden itibaren: 
- 13 lJkbahaı ıelleri '7f 
~ 14 Eng"'rek düğümU 6(1 

~ 1~ Kasln w '10 ~ 
s US SamlmJ saadet &o ' 

) ~ ~!''!"uaürt•nlor : [ 

J= = 19 Uim ve reı.efe 80 j 

1
20 CemJyetio aaıllan 100 ~ 

(Bu seriyi birden alanlara 1 Ura SO ~ 
kuraı ikram edilir, ve Z Ura 20 lnlnlı i 
peıla almarak kalam ayda 1 er Ura· ~ 

: dan veresiye bırakılır.) j 
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~ 8 VNCV SERi \ 

\ 21 Huıtumdaı millet 60 f Türk Anonim Elektrik Şirketi 
E 22 Yeni UmJ dholyet '7~ 

i 23 Kom11n1zm 60 j Umumiyesi 1 2• Glloilo iktıaad.l l§leı1 eo = . t b K 14 4 9 
ı: ~:::ret 1: ,~ıs an uı P. . 
i 27 Değiflfler T& 

28 Llokoa !O 

ve 
Türk Anonim 

Şirketi 

lstanbul P. K.1144 

' 2U Kapitalizm buhram llO \ 

I ;§~~!!=.~~~f Firınala~ına yer!11i~ .olduğumuzu beyan 
ı d• ... -:~:o-~·~~RJ ,sa,yın muşlerılerımızın badema yalnız bu 

Jakeoder 

Kadm ve sosyalizm 
Demokrit 
Dinler tarihi 

eo 
'o 
eo 

100 
25 

125 
~ 37 Filozon ve aaaat '° i 
:ı:: = 1 38 Etin 100 ~ 
: 39 Herakllt ~ ~ 
'I Ruht mucizeler 7~ E 

1
-40 

(Hu •eriyi birden alanlara t dra 4 ' 
kuruı ikram cdlllr, ve ı Ura S6 kuruı E 
peıla almarak kalanı ayda t er Ura· §_-_§ 

dan veretılye bırakılır.) 

\ GINCISERI \ 
il DeprofUndia 60 : 

t2 Gllnlln bukuld ve içtimai 75 i 
meaeleleı1 j 

:: ::•:rple• ~ :_=_== 

t~ Dlaraelloln hayati 100 G. m.b.H. Kommandifgesef fscha 
# 
i 
\ 

( 
:~ ~::r=:mnedlr 77~ =_==~_:_:==_: 
ıs Jrs.iyetio toalrlerl ~ 

49 Politika f~lsefesl '7~ 

~ Estet lk 2."' f (Bu .eriyi birden alanlara 1 llra 

f
•_- ::,:u:ı~"::.~~lrk:::ı ı!;d:81 k;1 

llradıın \'<'rrslye bırakılır.) 
6 scı SERi 

= 51 Emeiı ı ıo< Konya vllAyetlnden: ( 

1 E ~:::.:: haya!J ~ 1- Yapıla~~~.~ eksiltme ilan, 1 Keşif bedeli 992 llon 70 kuruş olan 1 t ııbul 38 inci mektebi• 

\ !56 Denıosten srı A _ 1500 lira keşif bedelli Ereğ· ilde Alan arkın tamiri. 1 nçık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakilc şartnamesi levazıtll n 
= 'l7 Çic;eroo ~ n _ 3000 Ura keşif bedelli Kara manda İbrala deresi. lUğünde görülebilir. lsteklller 2490 N. h kanunda yazılı vesikada eO 

( !\ıJ Hlpnotlzma ıoo c _ 3 GOO lira keşif bedclll Akşehirde Koçaş ve Eğrlgliz suları üzerin- en az 500 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıjl MüclürJUt;Und4 
'=-- 59 lnsan 50 ~ de yeniden açılacak kanal güzergı\hın ın tcsbit ve proje ve evrakı kcşCiycsi· slltmeden bir harta evvel alacaktır Fen chJlyct vcs lkasile 74 ı:~ı 

60 Yenı kadın 41 s i tanzimi işleridir ruşluk ilk teminat makbuz veya rnek tublle heraber 2 • 8 - 938 a ır. = : n n . t ) (fır 
i rnu ~eriyi blrdf'n alanlara 1 llra 26 ~ 2 - Bu işler 22 Ağustos Pazartesi gUnU saat ı 1 de eksiltmeye konul- saat ı 1 de Daimi Encümende bulunm nlıdırlnr. ( .. 

\ kuruş ikram edilir: ,.e ı 111'8 4 kurut~ muştur. • 
f peşin alınarak kalanı a3da l er lira· ~ 3 - Mektupla eHclce rnllracaat eden taliplere bu işlere aid şartname 
'!i dan verc~lye bırakılır.) ~ \'e krokiler gönderilmiştir. Yeniden şartname ve krokileri görmek iste -f 7 NCI SEHt ~ yenler ihale gününe kadar ViH\yet Su lşleri Bürosuna tahriren veya bizzat 1 · 8 - 938 Pazartesi gUnU saat 11 de Ankarada Nafıa VekA.letl :. 
'i 61 Vikontun ölilmU 30 ~ müracaat edebilirler. me Eksiltme komisyonunca cem'an 703G lira muhammen bedelli 
f 6~ Eneit D 100 ~ 4 - nu işler ayrı nyrı veya hepsi bir arada ihale edilebilir. telgraf teli ile 200 kilo bağ telinin kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 

1 

\ 83 ı~ıza 100 ~ !i - tsteklllerln ihale gtin ve saatinde Konya VllAyetl Daimi EncUrne· caktır. 
i 64 Evlilik 20 ~ nine l"I'" 7.5 teminat ,.e serbest dlplom a mühendis olduklarına dair vüslknla.

1 

MU\·akkat teminat 527.70 liradır. ı 
~ 6S r.ızıı pamuk harbi M ~ rlylf' rnllrnrant otmel<'rl llf'ın olunur. ( 4 G02) Eksiltme şartnamesi ve tefcrrUa tt An karada Nafıa VekUetl ?da 
f Satı°' Veri: ~ MUdUrlUğünden parasız olarak alınablllr. t 
~ - 1 '' k&1et • 'nkıırH r ırlılı·•I \.'' 1\rl 1-(flıılıı•\· t • İsteklilerin teklif mektuplarını talimatnamesine göre e 

Sahibi ASIM US Neşri} at mUdürU Refik A. Sevengf1 I lmmış malzeme mUteahhltllğl vesikası ne birlikte ayni gUn saat ıo 
dar komisyon reisliğine vermeleri IA.zımdır. (2370) ( 4488) 

Nafıa Vekaletinden: 


