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Sovvet .. Mançuko askerleri 
çarpıstılar dün Pôlifişanda 

Hatayda çevrilen dolBplar meydana çı ktı 
Reyhaniye Bürosunun kayıt 
muamelesi mefsuh addedildi 

, 

Meğer Hataylı olmayan bir çok Kürt v e Araplar 
us!llsüz olarak ka9dedilmiş 

Seçim bu sabah sekiz buçukta başladı 
Antakya zı (A.A.) - Anadolu ajan 

ıın n hususi muhabiri bildiriyor : 
Yarın sabah kayıt muamelesine 

aşa.,ıdaki sekiz biıroda tekrar batla. 
nacaktır: 

lsk nderun kazasında, İskenderun 

bürosu, Kırıkhan kazasında Reyhaniye 
ve Al:tepe biıroları, Antakya kazasın
ldfl An akya chrindckı Osmaniye büro 
•u ıh:, K<ııra , ltar-beyaz, Şeyhköy ve 
Ordu büroları. Her büroda bir reis ve 
bir aza ve Ur. katip bulunacaktır. 

Hususi mahkeme bir reis ve iki aza. 
dan mürekkeptir. tık intihap r.izamna. 
mesinin 16 ıncı maddesi tadil edilmış
tir. Bu tadile göre Hatay seçimi cet. 
vellerinde müseccel olan askerlerle, 
jandarma ve polislerin kayıtları iptal 
edilecektir. Bürolar saat sabah sekiz. 
den on ikiye kadar, ögleden sonra on 
be ten on ckize kadar açık buluna-
caittr. 

Antakya 21 (A.A.) - Anaddu 
ajansının husust muhabiri bildiriyor : 

Tetkık s e yahatine ait notlar: 4 

Seçim korrl'isyonu verdigi bir karar. 
da ezcümle dıyC'r ki : 

Türk ve Arap cemaatlerinin şika. 

yetleri üzerine yapılan tahkikat San· 
cak vatandaşlıgı sıfatını haiz olmayan 
birçok Arap ve Kütrlerin Reyhaniye 
bürosunda usulsuz olarak kaydedildik. 
lerini göstermiş olduğundan Reyhani. 
ye bürosunun seçim cetvelleri umumi 
bir kontrole tabi tutulacalstır. Bunun 
için Reyhaniye btiroıunda evvelce Jray. 
dedilenler altı gun zarfında evvelce al. 
dıkları kartlarla birlikte Reyhaniye 
bürosuna bizzat müracaat edecekler
dir. Bu müddet zarfında müracaat et. 

A m e I eni n iş r a n d 1 m a- ~tnl•rin ;,;mı.n ı;sı.den •Hinecck._ 

nını artırmak için Rüştü Aras 
Valde Kraliçenin cenaze 

Zoııgulılnktan <loneı·keıi Art\ imle· mn<len i~leı·lııln artık ııcenıi i (}eğil. 
ld J\:uurslıan bakır ııııulenini idıu·c dir. İşlerinde ihtisas kıızamlılaı·. 1- merasiminde 
cucn ıııülıcmlis Nulnı ile ' nııu .. da 
kar':ılnştık. Uısa bir mczııni.> et ilo 
htnııbııla gelmekte olan genç nıa· 
<lc.n mulıeııclisi ile e a en taııı-:tığı-

kinci umu knmııurnmı i>i doJınn ı huJunn1ak üzere 
~e:ı::~::ı.ııi guı;ıu kuncm 1ıısanıaro1- Yar!n torpito ile 

E' \elce madende çnlışan amele 

ASDI US Bükreşe gidiyor 

Rus tayyareleri 
Mançur! hududundaki 

şehirler üzerinde 
uçuyor 

Mançuko süvarileri 

T~ 2' (t.~~ - So97tdll' ile r Tokyo 21 (A.A.) - Docnei ı~ 
M~çulr.ov ar .. ıııda yapılmakta olan nın Hsinkingden aldığı bir habere ca. 

• ~U~~erclerin. inkıtaa uğradığı resmen re Mançurinin p.rkında Politip.n ci. 
bıldırılmektedır. varında yeni bir hudut hadisesi daU 

Diger taraftan ehemmiyetle kayd. olmuıtur. Birçok Sovyet askeri hudu-
edildigine göre, Sovyet kumandanile du geçerek Mançuko askerlerine hU. 
g~nişmek uzere Tabang Kutenge git. cum etmişlerdir. Mançukov askerleri 
rnış olan Japon ordusu mümessillerin· mukabele eylemiş bir Sovyet aa. 
den altmış saat oluyor ki hiçbir haber kerini esir almıştır. 
alınamamıştır. Mümessiller ortadan Mançu1cov hükumeti bütün hudut 
kay~olmuşlardır. boyunca karakolların takviyesini em-

N ıhayet Moskovadaki Japon bliyük retmiştir. 

elçisile Sovyet Hariciye komiseri ara. Tokyo 21 (A.A.) - Domei ajansı. 
sındaki müzakerelerin de inkıtaa uğra nın Hsinkingden aldığı bir habere ga. 
dığı haber alınmı§tır. re bu sabah fevkalade ır.lddetr ~ 

B .. ·· h b :s ı yagmur 
utun a erler Tokyoda ikinci bir lara rağmen otuzdan fazla So t ta 

harbin başlamak üzere clduğu hissini yaresi şarki Mançurinin hud;:e ~ 
veren fevkalade gergin bir hava ya. olan Tuming üzerinden uçmuştur: 
ratnuştır. 

ınız iı,:lıı lünnrshun madeninin bu· 
gun!..li 'nzi> <'ti hakknula bir mü<l<lct 
koıııı~tıık. Bu arada amele mesclc

lcrlndc tl'uın ettik. 
Un)~ alın nıııelcııln iş randmııını

nı uı t ırııınk ic;ln nldığı tedbirlerden 
balı cılcrkcn dl'<U ki: 

YerlisM~l
4

iar S(;~G;i .. ;İ) Kimya Enstitüsünde yin 
Bugün iktLsat Vekili tarafından bir yangın oldu - 1\ u' arshan madeni ycni<len açı· 

hu uk isi "ti lınc,> e haşla<lıktan sonra 
lılr nmdenlıı hlr günde çıkardığı 

nın·lcıı miktarı nıl<'nk 500 kilo i d i. 

liu miktar ~imdi H::o > l ge~~ll'!'tir. 
J>cıııck ki ı·nn<l ı ııınn > Uzde kırk de
rce<' imle artmış bu lunuyor. 

J:nndııııanııı hu suretle artmasın
da 1 ki tilrlü llmil \ardır. Diri IŞ(lle• 
rltntz ilk 7.nınanlnrdn olrlnj.l:u gibi 

tarınkı 
,.. A • 

llauem1z 
S.,dr: I;rt.nm \ e Sait Faik'in gü. 

zcl iki yazısından başka Halit Zi. 
yaya ait cdt'bi bir tetkik, Şimal 

Kutbu hakkında bir yazı, yarım 

asırda dünya .kaç defa dolaşıldı" 
Romanofların son günleri; Sarıyer 
kampında bir gece: güzellik zeval 
bulur mu, yıldızların benzerleri 

mlcr; Güneş banyo~u; ayrıca 

Kaytp Va!!ivetmtme is mli Alman. 
cıı n çevril iş g~i7.el bir hikaye .. 

saat 16 da açılıyor Bununla ~ir sene zarfındaki 
Vekil dün sergiyi g ezere k direktifler yangınlar dördü bulmuş oluqor 
verdi; g e lecek yıl için d ai mi sergi Cağaloğlunda kimya enstitüsünde 

dün saat 17 de bu sene dördüncü defa 
Saat 17 ,30 da kimya enıtitusilndo 

nöbetçi bulunan Ahmet oturduğu yer. 
den kesif b:r duman kokusunun geldi• 
ğini duymu§, biraz ıonra kulak zannı 

bi nası hazır l anıyor olarak bir yangınidaha olmu§, bu semt 
halkını korku ve heyecan içinde bırak 

Şakir Kesebir dün sergi haz1rl~nnı tetkik ederken 
:(Y aam 6 mcı sayfrM») 

mı§tır. (Sonu Scı. 6, sa 3) 

ij)üntuin peşinden: 
Dans haftası 

Fransızlar 14 Temmuz ınllJi bn)ı·ıunlaı·ı mUna cbetiyle bu RJID 
13, 14 l e lÖ lncl gün lerinde Ullltılllİ balolar tcrtl(I C<lerlcr; Ü~ gece 
blribirl arc:hsıra dansctnıcklo 'nklt geçirirler. Hu defa Jııgtliz Kra
Jilo KraH~cslnln Pnrisl zl)aretl<>ri mUna,..C'bC'tl)IC 1'cmmuzun 20 ncl 
gUnUn.Un gec;esl de dansc<lllc cl'kti: hu nıllh bn) rnm günll'rl ile 20 
Temmuz ıırıı.sında olan 4 gün ıl<'n hlı 1 <'nnrnrt <' l, fliğerl 'le pazar. 
günü<lilr. Jşte Parls beledi) esi hu 'nzl) eti gozonUne nlnı·ak geri ka
lan iki günde de umumi balo Jar t<'rtlp c<li1<'rck Tl'ıumuzun 13 ttıı· 
den 20 sine ka<lar Parlslllerhı dııo etıııcfoılnc hüküml't~c mU aade 
edllmcslnl ı tenılş, ve bn milsnadc l <'rllml"tlr; im sur<'tlc Fran~a ta
r ihinde ilk de-fa olarak bir dan~ hnft ns1 knhnl f'dllml. Ur. 

Bö7le yedi gtln yedi gece fa<;ılac;ız olnrak <lıınsetmek fırsatı bu· 
la n l'ransızlar artık uzun zaman <lnns ihtl3 ncmı <lu) masalar ge
rektir. HASAN XUMÇAYI 



DER5liMLi KIZ 
Çok çalışkan bir vilaqef merkezimiz Batan kotra 

M a n i 5 a içindekilerin hüviyeti 
. ll tesbi t edıldi 

No.6 \'azan: Nıyazı Ahmet 
V I • L • • I f K d f Evvelki giln Marmarada içinde a 1 Uı , ır arın evkala de \ kişi bulunan bir kotra batmış. ıç· - Nasıl kaçırırız? 

' 
Bir gün Kazım : 

bulunanlar da boğulmuşlardır. - Bir şey olmaz .. 
- Bizi de yakalarl;ır. Hapishaneye 1 

- Adnan dedi senin burada kalman 
doğru değil. Ben bugün burada yarın 
başka yerde.. Takdir edersin ki seni 
yanırr.da götüremem. Askeri esrar .. 
Onun için göreceğin kadar gördün .. 
Don artık İstanbula. 

mesaisi şeh ri tama meıı de ; ~ ş l irdi Kotraya Fenerbahçede oturan 
.::J n i isimli bir Jtalyanla Uç kadın ve insan gire bilir mi? 

- Girer.. Çok kolay kaçırırız. Sen 
bize yardım et, olur. 

- Bunu sana Cebrail mi söylo:ii? 
- O söyledi. Ben daha birkaç adam 

da bulurum. Bir gece basar, kaçırırız. 
- Bunu yapamam Gülçubuk. Bizim 

adetlerimiz çok fenadır. Sonar bana al
çak, namussuz derler. Bir daha arala
rına giremem. 

- Çok fena a . .ietleriniz var .. 
Kazım gülümsedi. . 
O günden sonra Gü!çubuk hapisha

neye sık sık gidip geldi, Cebrail ile 
buluşup kcnuştu ve bir gün Kazımın 
yanma onunla beraber döndüler. 

- lşte Cebrail.. dedi. 
Kazım biran şaşala:lı. 
- Nasıl dedi yoksa kaçırdın mı? 
- Yok .. Kaçırmadım. Biz artık si-

zinle olduk. Aşiretlere düşman olduk. 
- Hangi aşiretler?. 
- Bizim aşiretlere .. 
Cebrail söze karıştı : 
- Ben, deıdi, onların yüzünden hap

se girmiştim. Türk jandarmalarını öl
dürdüler, bana iftira ettiler. Zaten 
hepsinden intikam almak istiyordum. 
Şimdi bu fırsatı buldum. Hükumetimiz 
bana izin veI'di.. Onları mahvetmek 
için ne mümkünse yapacağım. 

Kazım meselenin çok ehemmiyetli 
olduğunu anlıyordu. Demek Gülçubuk 
hükumet namına çahşacaklarma inan
dırmıştı. Halbuki buna imkan yoktu. 
Hiçbir kuv.Ji!:t ve kudret asi Gülçubu
ğu ve hükümete karşı gelmiş Dersim
liyi fikrinden caydıramazdı. Kazım 
buna son hadiselerden sonra büsbütün 
inanmıştı. Bu onda değişmez hır kana
atti. 

Dersimli ağa ve seyyidin elinıden 

kurtulduktan sonra insanlığını biraz 
hissederdi, 

Fakat şöyle de düşündü: 

- Bizim hesabımıza çalışmasalar 
bile onlardan gene birçok ip uçları 
elde edebiliriz. 

Gülçubukla Cebrail bir gün kaldrk 
tan sonra gittiler. Giilçubuk ayrılır. 

ken: 
- Biz dedi kaçtık diye gideceğiz. 

Nerede olduklarım, ne yaptıklarını, 

kaç kişi olduklarını haber vereceğiz 
size ... 

YENi BtR MtSAFlR 

Kazım bir gün hiç beklemediği bir 
hadise ile karşrlaştı. Ka11:ieşi Adnan 
İstanbuldan kalkıp Dersime geliver. 
mişti. 

- Ne işin var burada .. Niçin gel
din?. diye sordu. 

- Geldim. Hem senin yaralandığı. 
nı haber aldık. Hem de buralarını gö. 
reyim diye .. 

- Hiç lüzum yoktu. 
-Yoksa tehlike mi var?. 
Kazım gülümsedi: 
- Ne tehlikesi.. Birkaç serseri ile 

uğraşıyoruz. Hiçbir mesele yok .. 
- Nasıl yok ağabey.. İstanbulu 

görsen neler söy)emiyorlar. Gece gün. 
düz harp oluyormuş. 

- İnandın mr? 
- Ne bileyim ben .. 

- Bir şey olmadığını göreceksin .. 
Kazımın canı sıkılmıştı. Adnan ka. 

bına sığamayan macera için canını fe. 
dadan çekinmiyen bir gençti. Kavgacı 
idi. Tıbbiyeyi yanda bırakarak 

İstikıal harbine iştirak etmiş, yaralan_ 
mış, 'birçok da yararlıklar göstermişti. 
Fakat Kazım bir türlü kardeşin:n haki 
ki veçhesini anlayamamıştı. Yalnız o_ 
nun milli davalarda son derece hassas 
olduğunu biliyordu. Fakat alela:ie ha. 
diselere girişmesi onu kızdırıyor, bu 

yüzden bir türlü onu sevemiyordu. 
- Şimdi burada da uygunsuz hare. 

ketler yapacak, başıma iş açacak .. <li. 
ye düşündü. Bunu münasip bir şekil
de anlatmak lazımdı. Ama nasıl ikna 
edecekti? Aradan birkaç gün geçti. 

Adnan Dersimlileri bulup onlarla konu 
ıuynr, köylülerucn Dersim hakl.rnda, 
Derıimliler hakkın:ia, ağalar, seyyid. 
ler, adetleri hakkında malCımat alıyor. 

Adnan ağabeysini kızdırmak i:>temi· 
yordu: 

- Döneceğim tabii .. dedi. Fakat bir 
müddet daha kalayım. Çok enteresan 
insanlar .. Gelmi~ken daha esaslı malu_ 
mat e:linirim. 

- Ama her gördüğün ile öyle sen. 
li benli olma. I~imin ne olduğunu bil-
.nezsin .. 

* ... 
Kazımla Adnan Mazgir:iin Ceviz. 

altr denen yegane gölgelik yerindf' 
oturuyorlardı. Bir kayanın eteğine yas 
!anmışlar, Istanbuldan konuşuyorlardı. 
Kazım kaç senedir görmediği akraba_ 
larınr, tanıdıldarı.nr soruyor, Adnan an. 
latıyordu. 

Pazar günleri kazanın bütün hüku
met memurları buraya gelir, günlerini 
geçirirlerdi. Mazgird, baş döndürücü 
bir kaya silsilesinin eteğin~ serpilmiş 
iki sıra evli bir kazadır. Şehirde on 
adımlık bir tek cadde, krrık usturalı 

bir berber, bir ekmekçi ve bir de si. 
gara, tütün satan dükkan vardır. Kay
makam, malmüdürü, hükumet dokto
ru, müddeiumumi ve diğer bütün me. 
murlar, İstanbulu bir veya iki sene ev. 
vel terketrniş gençlerdi. 

O kadar anlaşmışlar, o kadar birbir
lerine kaynaşmışlardı, ki.. Her gün 
yanyana, göz göze gibi idiler. Posta 
geldiği günler gazeteleri ilanlarına ka. 
dar okur, diğer bo1 vakitlerini §aka. 
taşarak, latifelerle geçirirlerdi. Pazar 
günü kendilerine ziyafet çekerlerdi. 
Cevizaltına giderler. Orada içki kul
lanmayanlar bir tarafa, içenler bir ta. 
rafa ayrılır. İki büyük ceviz ağacının 
altında 'karşrlıklı konuşurlardı. Rakı. 
cılar raktlarınr içerken öbür taraf ku_ 
zu kızartmasını yer, berikiler rakıyı 

bitirip kızartma yerken onlar bol bol 
ayran içerlerdi. Gramofon konserleri, 
tertip ederler. 

Bu vahşi tabiat parçasının kucağın. 
da gramofon plağında şakiyan kadın 

sesi, genç memurların içini hasretle 
titretirdi. İşte ~ vakti 1stanbulun plaj
larını. Boğaziçini, Adalan müminin 
cennetten bahsedişi gibi birbirlerine 
anlatır, hatıralannı tazeler, fakat bu 
iç tutuşma, bu hasret, gramofon başrn 
da ve ekseriya şakrak kadın şarkıların 
dan sonra olurdu. Gramcıfon dindikten 
sonra, kadın sesi sustuktan sonra Maz
girddc yarattıkları nc§eyi canlandırır. 
lardı. 

Kazrmla Adnan böyle bir gündoe 
karşı karşıya oturup istanbuldan bahs 
eJiyorlardı. 

Adnan o kadar memnundu, ki.. 

(Devamı var) 

Manisa (Hususi) - İki yıl evvel 
Manisadan tunire geçerken. şehir, is. 
tasyondan görüldüğü gibi iç taraftan 
da güzel ve mamur bir şehir zanne. 
derek içimde oraya yerleı,mek arzu. 
su uyanmıştı. Bu arzumu bir gün ta_ 
hakkuk ettirdim. Fakat birdenbire 
inkisarı hayale uğramıştım. Cadde. 
ler toprak, ta.ş yığınları içindeydı. 

Manisaya geldiğim gece ilimiz hal. 
kevinde bir konferans verilecekti. 
Konferansa gittim. Sönük bir ziya L 
çerisinde verilen konferansı dinledik. 
ten sonra kendimi dışarıya zor attım. 
Daha ilk günlerimde Manisaya geJi_ 
şim dolayısiyle üztilmeğe başlamış_ 
tım. Fakat burada birlesmek ve ça. 
hşmak için vermiş olduğum karar. 
dan da dönemezdim. 

İlbayımız Doktor Lutfi Kırdar 
Manisaya yeni geldiği sıralarda idi. 
Herkes memleketin muhtaç olduğu 
umran harekatının yapılmasını sa • 
hırsızlıkla bekliyordu. Gün geçtikçe 
halkın ağzında iyi sözler duyulmağa 
başlandı. 

Yeni gelen Cumhuriyet Valisi çalış. 
kan, halkçı ve imarcı imiş. Me>.mleke_ 
timiz inşallah sayesinde ihya edile • 
cek ! Bu söylenen sözler gün geçtikçe 
tahakkuk etmeğe başladı. Halkı, köy. 
lüsü. memuru. tüccarı, zürraı valiye 
ısmdr. Elbirliği ile çalrşmağa ve 
memleket bu sayede günden güne 
ilerlcmeğe başladı. 

937 yılında yapılınağa başlanan iş. 

M(f.ni.~"'llln dPğerli Vo7.isi 
IJ0;y Mustafa ti.ırdar 

hşmaktadrr. İlbayınıız bu onurlu ö • 
devle geceli gündüzlü meşguldür. Jü. 
ri heyetinın karariyle açılmış olan 
maket müsabakasına beş heykeltraş 
iştirak etmiştir. Bunlardan biri Türk 
diğer dcrdü ecnebidir. 

Alman heykeltraş olan Herber 
Garbe geçenlerde şehrimize gelmiş ve 
heykelin yapılacağı yer üzerinde tet. 
kiklerde bulunarak memleketine 
dönmUştür. 

Yap1lacak he>ykel 2.5 metre kaide 
üzerine, 3 metre uzunluğunda ola_ 
caktır. H~ykelin yeri şimdiki beledi. 

ye binasmm bulunduğu yerdir. 

ATATüRK CADDESt 
ler arasında başarılmış olanlar sayı. Hükfunetin yanı başından geçmek. 
sızdır. Halkevi binasının asri bir hale te olan ve Manisa dağının eteğinden 
ifrağr. 1?5 bin küsur liraya yakın pa. istıuıyona kadar bir hattı mfüı.takim 
ra sarfiyle mükemmel bir Kız Ensti. üz.erirıe uzayan on altı metre genişli. 
tüsü binası, Halk Partisi binası, şehir ğındeki c!ıdde asfalt olarak inşa o • 
klübü binası, 250 bin liraya çıkacak Iunmaktadır. 
ve Ankara stadından sonra ik'inci o. Bu cadde Ur.erinde mükemmel bina. 
larak gele~k bir stadyom inşası, şe. tar yiik11elmi!'}tir_ Kız Enet.itil binası 

hir çam.lığının park haline çevrilme. da Atatürk caddesinde in~a edilmiş. 
si, çocuk bahçesi, anayollarrn çamur tir. Yeni yaptırılacak olan çocuk do. 
ve toz halinden kurtarılarak modern ğum bakım evi binasının da burada 
yol haline çevrilmesi gibi birçok ye. yaptırılacağını öğrendim. l~ Bankası 
rinde işler bu aradadır. Bu işleri tarafından da Atatürk caddesinde 
müteakip şehir mükemmel bir hale Banka binası olarak bir bina inşa et. 
girmcğe yüz tutmuştur. Boş arsala . tirilmektedir. 
rın etrafları duYarlarla çevrilerek KÜLTüR 
yollar meydana çıkarılmıştır. 937 yılında kazalarda ve 

ATAT( RK HEYKELİ köylerde ilk okullar ve orta 
Bu yıl Ulu Önderimizin heykeli ya.. in~a ettirilmiştir. 

birçok 
okullar 

çocuk binmekte idi. 
lzoni kotraya evvelki gün saat 

da binmiş Marmaraya açılmıştı. 
Kazayı ilk görtip zabıtaya h 

veren Miço eunları söylemiştir: 
- Saa l iki sıralarında kotraın 

geziyordum. Kaşıkadası önleri 
birdenbire büyük bir kotranın baf 
makta olduğunu gördüm. Karşı 
gelen rüzgar yüztinden müşküJ • 
hadise )':erine gittiğim zaman ki 
yi bulamadan . ., 

Zabıta hadise tahkikatına dev 
etmektedir. 

katarı sayesinde ilimizin bir lise 
zanacağına ümidimiz artmıştır. 

Yol faaliyetine de hummalı bir 
rette devam olunmaktadır. Salihli 
Allahdeyen • Bozdağ yolu bitmiş 
yılabilir. Manisa _ Menemen yolu 
za bitmiştir. Kaza yolları munu 
man vilayet merkezine bağlanmı 
Köy yolları da ait olduğu merkezi 
bağlanmıştır. 

HUSUSt MUHASEBE BÜTÇESi 
Bu yıl hususi muhasebe bütçes· 

bir inkişaf görülmüştür. Geçen 
ra nazaran iyi tahsilU yapılın~ 
Halk kendi arzulariyle borçlarını 
ve seve ödemektedirler. 

Hususi muhasebe bütçesi ayıt 
tasdik edilmiştir. Bu yıl modern 
~inema binası yaptınlacaktır. Aytl~ 
ıld de bina yo.ptmlmaktadrr. 

Gerek hususi idare gelirini arttır• 
mak, gerekse memleketi sliBlemek 
çin yerinde yapılan bu işler Manisa 
o kadar değiştirmiştir ki şimdi 
değişiklikleri görmekle ben de bu 
lcrin ne zaman başarıldığına şaş,,4 
kallyorwn. ' 

Tam bir enerji sahibi olan ilbayı 
zaman ırörııel&i..Gaiıaa. DM§8'Uldür. 
yerinde dUşünUlerek yapılan i~e 
ötürü halkımız daima memnun ve 'tJ'
§e içerisindedir. En küçüğe kad 
herkes "Ne olurdu. bu Vali Mani9'
nrn üzUmU yüz kuruşa. satıldığı ıs ' 
man Manisamıza g~lmiş olsaydı. ş· 
di kimbilir memleketimiz ne kadat 
lerlemi~ olacaktı .. demektedir. 

Bu Vlr ilimize İlb~vımızın hinıııı 
tiyle doğum ve çocuk bakrmevi ka<itO' 

( Sonu: Sa. li. Sü. t) 
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Abdülhak HAmldf n edebi mlr n sı 

TALlIILİ bir krymetln kaybo. f 
luşu hemen nasıl anlaşıhr. \ 

Ardından kıyametler kopar ve bu
nun akisleri bazan ilAnlhaye stirer; 

yahut vakit vakit canlanır. 

'1 flllli!ki!I lli!mUkeı 

trmitı dıırndo 

Al·lılr IJ!ı 155 .Krt-
~ ıeylık :ı!fio ·~ • il il\ lılc •7b K:tO • 
Yıllık ilOU ltiOO • 

ı .. ı ıı.: .. ııııl,.n Haıı.1111 UırlıAı ıçın ayd• 
.>lıu kuru~ ılll!>lllur. Poı.ta bır lığine git• 
rıı•~t'ıı n•ı l .. re ayda yetmiş be~t'r kurııf 
•ııııırııl'ılılır 

Ameri kalı öğretnıen
ler şehrinıizde 

Abdülhak H~midin krymetindekl 
talihi sezmP.k için, onun E>debf mira
sını paylaşmak hususunda çıkan gü
rültüye de kulak vermemlz JA.zımdrr. 
Zira. nke sanatkarlarımız daha öl
müştür de. ardından böyle kıya.met 
kopmamıştır. 

Rı:ınatkı\rrn sağken. değerli eııer 

\Üt"tıda getirmrısi kAfl gPlmeyor. O 

"h1tııe kH' ılın ı hı lıl ı ren nıeklup ' ' 
lehırııl Orretrııı, ıılıoııe parasının po~I• 

Ve)-. tıııııkıı ile yollııııııı Ocretıni ıdıarf 
keıı.ıı Utt"rıne alır. 

1 urkıuuıln her po . .to merktzınıll 

1\1/ HUN'a abone uazııır. 

29 Arrıcrik:ılı öğretmenden mürek'-ep bir heyet ~ehrimize gelmiştir. 

Dünden itibaren Tilrk öğretmenlerin re!'akatindc şehrımizi ve Behrin kültür 
mehafilini geznıeğe başlamışlardır. Kendisiyle görüşen gazetecilere Amerika. 
lı öğretmenler kafilesinin reisi şunları demiştir: 

" - Ame:-ikada, Türkiyenin birdenbire büyük terakki 
memleket olduğunu biliyoru?.. Bu memleketin bu kadar bilyük 
nasıl vücuda et"rd" · · 

gösteren bir 
bir terakkiyi 

eserleri zamanrndı:ı okııtahilmek ve .. ı ı r 

L 
"' rl'!ı. ı Pğı~tırıne ücreti ~ kuru~:J 

bu suretle manevi olduğu kadar ~ 

- _..,,..er akçe lHçülerlne göre - mı:ırl- _.--:::: 

:~ ~: ~~~:~~;:·:~ ::':::p· ~d·.:.~~-·· r·nı .. ü·-m-···:~·~~:~~~~~~;;.~ 
AhdU1hak HA.mit. intişar etmiş veyn Ccrıııızıulevvel 1357 = 24 '1f"° 

DUnkU gazetemtıde okuyordum; 7 ncı ay - (jiln 3l 1 

Ptmemtş "SPTlPrlnln telif hakkrnr no- Humt Ternnıuz 1353 7 8 

t~r senedlle karısı Bayan LUsyen'e 
bırakmıı,. Şlmrll A bdU1bak HAmtrlln 
kızı Ba:van Emine de. bu f>serlertn 

S?etlrecP~I kazan~ta htı:ıse~f bulundu-
ğuntı tdrtlıı edPrek h~k IRtPmektev-

llııır ııiınü 77 78 1 
(;un doğuşu 4,46 4,47 
<ıi.ın bat ışı 19,35 19,35 
S:ıhah namazı 2,55 2,57 t 
Öğle ., 12,20 ı2,20 

Akşam ,, 19,36 19.35 
lkınııı .. 16,18 ıs.ıs 1 

mi~. Bn lrldln ile hııknk mahkemesi- ı : Vaı~ı ,, 21 ,32 21.3 
nP- başvurup mavzuubahl8 senedin •i ırn~ak 2,31 2,30 

iptalini lstt>mlş. :-···-·· .. ·--· ........... - ... -·-,,.... 

HA mit sağlığında bUtUn bu eserle
rin kazancını bir hayır mUesseseslne 
terketseydl nasıl olurdu acaba? ... 

HAmldln yakınlarına, o muhteşem 
adamın yakını olmak şerefi yetmez 

15 Yıl Evvel Bugün 11 A~'J(AR.4 - Buradaki Darülnıualllnı1 
talebeleri Maarif Vekilinin derse deııaP' 

· k greve etmeleri tavsiyuinl dlnlemıyere _,. 
arruı• 

di!vam etmek l1tlemi, iıeler de m 11 
kO

ka11 ı lla rr nın terkini ve mekteplt!rdtn rı l 
rılma"r.ı emretmesi ııe :abıtanın bu ~mr 



ırlkaıdaşımız TcthDr'Dn öOOmOne 
sebep onan 

Maslak faciasının 
....... uhakemesi başladı 

şoförün vekili Osman Suçlu 
Kemali itham 

, 
eazyor 

Geçen 23 Mart sabahı Büyükdere. 
dot_.,ru bir otomobil gczintisı yap. 
"n çıkan Tan gazetesi sekreteri 
hır, murettıp arkadaşlarından Şe. 

k, Haydar, Nihat ve Ekremin bin. 
lerı otomobıl Maslak asfalt yolun. 
siıratle ılerlerken karşısına çıkan 
ktrık idaresi müşteriler dairesi şe. 
Osman Kemalin hususi arabasına 

af ıl~ çarpmış, ve şoför ınane\·rayı 
mırak, 50 • 60 metre kadar zik . 

k bır şekilde gittikten sonra. bü • 
siıratiyle bir ağaca çarparak par. 

lanmıştı. 

Kaza neticesınde arkadaşımız Ta . 
r hastahanede olmüıs. kurtulanlar . 

an bır kısmı ise yarı sakat kalmış. 
dı. 

Kazdyı hafif yaralarla atlatabilen 
för Kemal bilahare yakalanmı§ ve 
rgusu sonunda suçlu görülerek tev. 
olunmuştu. 

Ş:>för Kemalin dün ağırceza mnh. 
emcsınde duruşmasına başlandı. Su. 

"Ölü 1 me sebebiyet vermek,, ıdi. 
Celse açıldıktan sonra; Kemal ja n. 

arma refakatınde suçlu yerine otur. 
ldu. 

:Merhum Tabirin karısı da gelmişti. 
hk meye lnr istida vererek, duruş. 

ayn dn\acı olarak ithalini ~.stetlL
hk<'me Ju., bir m zak r den son. 
muv:ıfıl. bularak kabul etti ve şo. 

• run sorgusuna geçildi. 
Ş for Kemal, hM\senin hala tesıri 

ltında olduğunu belli eder bir şekil. 
e tane, tane korkuııc kouyı şu şe . 
fld.:? anlattı: 

- Vaka gecesi otomobilim ile Tan 
~azcteııi..nin ilerisinde bekli~·ordum. 

at -ttG'.'l'm:,tıırrrıda idi galiba; -Ta 
ctesinden be5 kişi çıktı. Otomobi. 
gelerek bindiler \'e "Maslağa!,, 
rini verdiler. 

Ağacamiinin önUnden geçerken. a. 
bir dükkanda rakı şi!=eleri gören 

Uşteriler, durmamı söylediler. Dük. 
dan birkaç şişe rakı aldılar. Son. 
Zincirlıkuyuya doğru yola koyul. 

k. Zıncirlikuyuya gelince yine ara. 
yı durdurdular ,e Basrinin meyha. 
sınde oturarak rakı içtiler. 
Ben rakı kullanmam, onun için mü. , 
addıt tekliflere ret cevabı verdim. 

1 
r damla bile rakı içmedim. ı 
Bunlar arabama iki senedenbc.ri bi. 
rlerdi; kendilerini tanırım. 
Rakılarını bitirdikten sonra gazino. 
n çıktık. 30 kilometre süratle epey 
rledik: birdenbire karşımıza Os -

an Kemalin arabası çıktı. Birçok 
rna çaldım. Osman Kemal araba. 
1 sa~a alarak bana yol verdi. Fa. 

t ~·anından geçeceğim sırada. di • 
ksıyonu. tekrar Uzerime doğru kır. 
· Bu yüzden benim sağ çamurlu • 
m onun sol ~arnurluğuna çarptı. 
pışmanın şiddetinden direksiyonu. 

un volan'ı kırıldı; başım cama 
rptı: kf'ndimi kaybettim. Ondan 
nrasından haberim yok ... 
Suçlunun sl z.lerinden sonra zabıt 
akası ve ilk tahkikat evrakı o • 

ndu. Bunlarda ŞOför l\emalin _ 
ahkemede söyledığinin aksine _ 

• 80 kilometre hızla gittiği yazı. 
•ordu. A)Tıca kazaya sarhoş olma. 
nın scbccıyet 'erdığı de kaydcdili. 

rdu. 
Şoför Kemal ayağa kalkarak bu i. 

adelere itiraz etti: 
_ 80 kilometre süratle gitmiyor. 

ur.ı ve sarhoş da değildim, dedi. 
Yakadan sonra k<'şif yapan beledi. 

e fen heyetinden Tevfik İbrahim ça. 
rıl:lı. Tevfik lbrnhim dedi ki: 
- Ben vaka mahalline gittiğim za. 
an \'aralılar yoktu. Otomobil enkaz 
'!r ~ ağ:ıçların arasında duruyor • 

u. 
Den"e kazaya şoför Kemalin fazla 
ratı s b p olmuc;tur. Zabıt varaka. 
da söylf'dlği gibi ilk mUsademe8e 1 

st•ği patlamış olsaydı; otomobilin 
ıraktı;yı lzd n bu belli olurdu. Hal. 
uki, iz çok muntazamdı. 

Bu otomobil dört kişiliktir. Buna 
beş kişinin binmesi de şofcrün ma • 
nevrasına tesir etmiştir. 

Mahkeme bundan sonra., elektrik 
idaresi muşteriler dairesi şefi Osman 
Kemali çnğırdı. Osman Kemal ayrıca 
da\'acı olarak istida verdiğini ve şo • 
förden zarar ziyan istediğini se:y. 
ledi. Mııhkeme evvela şahit olarak 
dinlenilmesine karar verdi. Ve Os • 
man Kemal şunları söyle'di. 

_ 23 Mart sabahı da hemen her 
sa hah yaptığım otomobil gezintisine 

çıkmıştım. . 
Maslağa doğru bır haylı yol aldık. 

tan sonra artık donmeğe karar ver • 
dim. Yolda dönmeden evvel, dikiz ay. 
nasından baktım, dikiz aynası yolu 
arkadan 70 • O metre mesafeye ka. 
dar görebilir. Hıç bır otomobil yoktu. 
Direksiyonu kırdım. Fakat ancak i~i 
üç saniye geçmişti ki, arkamda bır 
hışırtı işfüim ,.e bir otomobil ~ol ~a. 
murluğuma çarparak hızla, ılerı_ye 
doğru gitti. 50 • 60 metre kadar zık. 
za k gittikten sonra sıra ağaçlardan 
birisine hızla çarptı. 

Ben evvela kendimi ölmilş veya ya. 
ralanmış zannettim. Bu hisle kısa bir 
zaman olduğuın :halde kaldıktan son. 
-a ırendimı yokladım; ve aşağı atla. 
dım. 

Paramparça olan otomobilime yak. 
laşlrm. Şoför J{cmal içerisinden sal • 
lana sallana çıktı. Ağzı rakı koku • 
yordu. 

Bana: 
- Korna çaldım. duymadın mı? di. 

ye bağırarak çattı; kavğa etmek is. 
tiyordu. Fakat yaralıları göstererek 

-kendisine vazifemizi hatırlattım. Bu 
sırada otomobilden !1lrrem ohfufunu 
öğrendiğim genç çıktı. O da sarhoştu. 
Yaralıları dışarı çıkardık. Bir otomo. 
bil geçiyordu. Kendisini durdurdum. 
Ve karakola haber vermesini söyle • 
dim. Ayrıca bir askeri kamyondan 
da ayni şeyleri rıca ettim.,, 

Osman Kemalin sözleri bitince suç. 
lu vekili söz olarak kalktı ve: 

- Kazanın asıl müsebbibi Osman 
Kemaldir, kendisi içtimai seviyesi sa. 
yesinde işleri istediği gibi tedvir etti. 
rebilmiştir. I<.,nkat. eahitlerin istima. 
mdan sonra, Osman Kemalin mesul 
olduğu anlaşılacak ve rıuçlu sandalye. 
sine oturtulacaktır, dedı. 

Osman Kemal, ocvap vermedi ve 
davacı yerinde oturan Tahirin karısı. 
nın yanına giderek oturdu. 

Bundan sonra kazada yaralanan 
mürettip Ekrem dinle •idi. 20 yaşla. 
rında kadar olan Ekrem. başların • 
dan ge;en kazayı §U suretle canlan. 
dırdı: 

- Tahir, Haydar, Şefik, Nihat ve 
ben matbaadan saat 4,5 te çıktık .. 
Beyoğlundan geçerken rakı aldık. 

Zincirlikuyuda Basrinin dükkanında 
oturup içtik. Saat 8 olmuştu. Kalk • 
tık ve BüyUkdereye gitmek ilze yola 
çıktık. Biraz sonra önilmUze hususi 
otomobil çıktı. Ondan hızlı gittiğimiz 
için korna çalarak kendisinden yol 
istedik. Evvela yol verir gibi oldu. 
Fakat 4 • 5 metre kadar yaklaştığı • 
mız sırada birdenbire bizim tarafa 
döndü ve çarpı!-ıtık. Bundan sonrasını 
hatırhyamıyorum.,. 

Mahkeme, gelmiyen diğer şahitle • 
rin çağırılması için duruşmayı başka 
bir güne talik etti. 

Deniz Ticaret Müdürlüğü
nün Bir Tamimi 

Deniz Ticaret MUdürlüğünden dün 
bütün vapur acentalarrna ve hususi 
vapur şirketlerine bir tamim yapıl • 
mış, Ecbek • lstinye arasındaki ~·o. 
lun geni!;!ctilmesi için belediyece ya. 
pılacak ameliye esnasında her gün 
saat 9, 12 ve 18 sularında lağım a. 
tılacağından bir kazaya mey. 
dan vermemek tlzere merakibin bu 
sahadan 200 metre açık geçmesi bil. 
dirllmiştir. 

Muarnele vergisı kanunu 14 yaşında Istanbul avcıları 
~athik edilirken bir çocuk şikayetçi 

Malıye n:ıemur~arı 9 yıış nda bir k ıza tecavüz B.,.~o, HV devanı ederse 

atolyele rı gezdıler sm;iyıe muayene edılıyor IUrkaç.sen e sonra 
Bir kısı n esna! mak l ıı elerl 
sö erek el ı e ça . ı şmai)a 

başladı 

Muamele vergisinde yapılan tadi· 
!atın bir kısım sanayicilerimizi mem. 
nun etmediği, yapılan şikayetlerden 

anlaşılmaktadır. 

Tadilat yapılmadan evvel, yalnız .S 
beygir kuvvetinden fazla motör işle. 

ten fabrikalar veya atelyeler muamele 
vergisi vermekte diğer 5 beygirden az 
kuvvette motör işleten atelyeler bun· 
dan muaf tutulmakta idi. 

Küçilk ve büyük sanayi arasında bu 
yüzden doğarak çirkin bir mahiyet 
alan rekabete bir son vermek üzere 
hülcumet bütün sanayii muamele vergi 
sine tabi tutarak kanunda tadilat yap. 
mak lüzumunu görmüştü. 

Bu vaziyet 5 beygiroen fazla motör 
işleten büyük sanayii son derece mem 
nun ettiği halde marangozlar, tera. 
ziciler, çikolatacılar ve küçük deri ıa
nayiini müşkUl vaziyete koymuştur. 

Bu zümrenin iddiasına göre; kanun· 
daki bu ta!dilat her şeyden evvel bu 
günkü küçük sanayiin randımanını 

azaltacaktır. 

Çünkü; vaktile bir motörle üç dört 
kişinin yapabileceği iş, bu defa motör 
kalktıktan sonra kol kuvvetine kala. 
cak, fazla amele çalıştırmak mecburL 
yeti hasıl olacağı gibi bunun mukabilin 
de randıman da bir hayli azalacaktır. 

Bundan başka, küçük esnaf kanun. 
daki yeni tadilat dolayısile muamele 
vergisi defterkrini tutmak için bir 
muhasebeci ve birkaç da yardımcı mc. 
~ur almak pıecburiyeti karşııı.ında 'ka· 
Jacaktır. Bu da bittabi fazla bir ka. 
zancı olmayan kilçük aanayi için bir 
zarar tegkil edecektir. 

ıctdiaya a:öre yeni vaziyet, satış fi. 
yatlarına da teıir edecek, bir kısım 
mamul eşyanın fiyatları bir hayli yük· 
aelecektir. 

DUn bu maksatla konuştuğumuz ba. 
zr sanayiciler muamele vergisinin bey. 
gir kuvvetine göre doğrudan doğruya 
maktu olarak alındığı takdirde bugün 
hasıl olan müıkül vaziyetin bertaraf 
olacağını söylemişlerdir. Sanayiicilerin 
bu hususta da ayrıca Vekalete bir ra· 
por hazırlayarak göndermeğe karar 
verdikleri öğrenilmiştir. 

DUn maliye memurları ıehrin muh. 
telif yerlerindeki atelyeleri gezerek 
muamele vergisi dolayısile her atelye. 
de ne kadar motör olduğunu tesbit et· 
mişlerdir. 

Bı:nu haber alanlardan bir kısmı 
Rl?törlerini sökerek eski iptidai şekil. 
le yani kol kuvvetıle çalışmağa baş. 
lamrşlardır. 

Bu noktaların nazarı itibare alına· 

rak, kanunun tekrar tetkik edileceği 
ve yeni bir formül bulunacağı umul. 
maktadır. 

Bursa Öğretmenlerinin 
Gezisi 

Şehrimizde misafir olarak bulunan 
Bursa vilayeti ilk tedrisat öğretmen. 
leri dün Yıldız Sarayını gezmişler. 
dir. Bugün Edirneyc hareltet edecek. 
lerdir. 

Altı Ayda Ne Kadar Ev Ve 
Dükkan Yapıldı 

Şehrimizde ikincikanundan itiba • 
ren Haziran sonuna kadar yapılan bi. 
na ve tamir işleri tesbit edilmiştir. 

lkincikftnunda; 13 ev, 8 apartıman, 
3 dUkk9...'l, 2 muhtelif, 138 de tamir, 

Şubatta; 14 ev, 7 apartıman, 2 dük. 
kfı.n, 133 tamir, Martta 38 ev, 15 a. 
partıman, 6 dükkan ve 240 tamir. 

Uisanda 24 ev, 12 apartıman, 5 
dilkkan; 6 muhtelif. 191 tamir. 

Mayısta 47 ev, 30 apartıman, 7 
dükkan, 311 tamir. 

Haziranda 33 ev, 15 apartıman, 2 
dükkan, 361 tamir yapılmıştır. 

Son zamanlarda adliyeye getinlen 
mücrimlerin birçoğunu çocuklar teş. 
kil etmektedir. Bunlardan bir yenisi 
daha dün bir polis refakatinde adli. 
yeye teslim edildi. Bu çocuk 14 yaşın. 
da Eyı.ip Sabridir. 

Beşiktaşta oturan Eyüp Snbrinin 
suçu kendisinden 5 yaş küçük Hediye 
adında bir kız çocuğuna tasallut et • 
mcktir. Eyüp Sabrinin iddiasma gö. 
re, Hediye ile güreş etmekte iken, He. 
diyenin annesi görmüş ve kızıma fe. 
nalık yapıyor, diye feryada başlamış. 
tır. 

Eyüp Sabri, feriki mümeyyiz olup 
olmadığının tesbiti için adliye dokto. 
runa muayene ettirilmiştir. Diğer ta. 
raftan Hediye kız da muayene olun. 
muştur. 

12 Yaşında Bir Hırsız 
Yakalandı 

Kuruçeşme kömür depolarından ge. 
ce kayıkla yaklaşarak kömür çalmak. 
ta olan Abdullah adında 12 yaşların. 
da bir çocuk gece bekçileri Nf yazi ve 
Ahmet tarafından yakalanmıştır. 

Abdullahm ötedenberi her gece 
gizlice kayığını yanaştırıp kömür çal. 
dığı anlaşılmış, hırsız çocuk polise 
\'erilmiştfr. 

--o-

Çocuk kamp/arz 
Alınacak neticeye göre her 
vilayete teşmil edilecek 

Her yıl lstanbulda açılmakta olan 
ilkokul çocuk kamplarının verdiği ne. 
ticeler ve bu kampların çalışma vazi. 
yeti etr"f,ında Kültür .Bakan.lığı ~ 
kından meşgul olmağa karar vermig 
ve tetkikler bqlamıgtır. 

Tetkik vaziyeti bir kaç ,hafta kadar 
sürecektir. Bu işe memur edilen kül. 
tür ve sağlık ispekterlcri kampları 
birer birer dolaşarak mahallinde göz. 
den geçireceklerdir. Tetkik neticesin. 
de elde edilen kanaatler rapor halinde 
Bakanlığa bildirilecektir. 

Bu tetkiklerden müsbet netice alın. 
dığı takdirde kamplar bütün vil§yet. 
lerc tcşmıl edilerek umumileştil'ile • 
cektir. 

Maktu fiat 
Plya~ada bugUnkU 

vaziyet teshil edlllyor 
Perakende satıBlarda maktu fiat 

usulUnün tatbik edilmesine ait emir 
lunir, Ankara ,.e lstanbul belediyele. 
rine gönderilmiştir. 

Yeni usul Eylfılden itibaren meri. 
yete geçecektir. Belediye bilhassa 
maktu fiatc tabi olacak yiyecekleri 
tesbit ile meşguldür. 

Bugünkü piyasa tesbit edildikten 
sonra vilayetlerden gelen yiyecek 
maddelerine ait fiatler de tetkik edi. 
lecek ve bir fint takdir olunacaktır. 

Ekmekçiler İçin El Arabası 
Ekm~k~iler aralarında ekmek nak. 

letmek ıçın bir el arabası şekli tesbit 
etmi.şlerdi. Belediye bu şekli tetkik 
etmış ve kabul etmemiştir. 

Ekmek nakliyatında kullanılmak 
istenilen arabaları serbest bırakmı§ • 
tır. 

Et Fiyatları 
Maktu ve perakende et fiatlerini 

tesbit etmek üzere ay başında bir ko. 
misyon toplancaktır. 

lstan bula en çok Ege bölgesinden 
kasaplık koyun gelmektedir. Ağus. 
tos sonuna doğru I<arndeniz rnmta • 
kasından da gelecektir. 

Ucuz Ve Temiz Süt Hikayesi 
1ktısat Bakanlığı halka ucuz ve te. 

miz süt içirmek üzere tetkikler yap. 
tınnaktadır. 'Bu hususta yeni bir ta. 
limatnamc hazırlanmıştır. Yakında a. 
Hikadarlara tebliğ edilecektir. 

Islanhulda a v h uy vanı 
kalına.vacak mı? 

Geçen yıl meriyet mevkiine giren 
avcılık lcnnunu mucibince her vilayet. 
te en büyiık mülkiye amirinin riyaseti 
altında orman ziraat ve baytar müdür· 
!erinin ve avcılık birliklerinden birer 
azanın iştirakile birer komis}'&>n teşkil 

edilmesi icap etmektedir. 

Bu komisyonların vazifesi her yıl 

muayyen mevsimlerde içtima ederek 
her mevsimin av hayvanlarını tesbit 
etmek ve inkıraza yüz tutmuş hayvan 
neslinin korunması için bazı kararlar 
ittihaz cdere1c avcılara bildirmektir. 

Birçok vilayetlerde ve kazalarda bu 
komisyonlar teşkil edildiği halde İL 
tanbulda henüz böyle bir komisyon 
kurulmadığı öğrenilmiştir. 

Bu yüzden şehrimizde bulunan bir 
çok avcılar vilayete müracaatla bu hu. 
susta kendilerini tenvir edecek bir 
kimseyi aramışlar ve bir cevap alama
mışlardır. 

İstanbul ve civarında aylarldanbcri 
gelişi güzel av avlanmağa baılanmış, 

olduğun':ian süğlün, tavşan, keklik gibi 
av hayvan neslinin 'kaybolduğu görül. 
mektedir. 

Bu böyle devam ettiği takdirde ıs. 
tanbul ve civarında bir iki sene sonra 
süğlün ve tavşan bulmağa imkan olma· 
yacağı söylenmektC'dir. 

Diğer taraftan üzüm incir ve sair 
bir kısım meyvelerle zirai mahsullere 
son derece zarar veren, yaban domuz. 

lan, kargalar, vesair bazı vahşi hay. 
vanların avlanmaması yüzünden bun· 
larm arttıfı ve bir kısrm bahçe ve tar. 
Jalara bir hayli zarar yaptığı da ıö. 
rülmügtür. 

Bu hayvanların avlanamamasına se· 
bep, ziraat odasının ve kazalarda olan 
şubelerinin vazifeleri dahilinde bulu. 
nan bu hayvanlan avlamamalarıdır. 

Şehrimizldeki avcılar fişek bulamadık. 

lanndan her aene avlamakta oldu'kları 
buhayvanları busene bir hayli ihmal et· 
mişlerdir. Bu sene muzır hayvanların 
ortada görülmesi de bundan ileri gel. 
miştir. 

Avcılar birliği, Dahiliye Vekaletin~ 
müracaat ederek bu hayvanlann itlafı 

için kendilerine fişek verildiği takldir· 
de sUrck avları tertip edeceklerini bil. 
dirmiştir. 

-<>-
Bebek Mezarlığındaki 

Tarihi Tatlar 
Bebek • 1stinye yolunun genişletil. 

mesine devam edilmektedir. Bebek 
mezarlığından çıkarılan taslar ara • 
sında rneshur bazı şahıslara ait olan. 
larma tesadüf edildiği Müzeler ida .. 
resince tesbit edilmiştir. 

Bu taşlar umumi taı:ılar arasına. ka. 
rıştırılmıyarak ayrı bir yerde topla. 
nacak ve bilahara müzeye nakledile. 

· cektir. 

---o-

Bir Kaçakçılık Şebekesi 
Yakalandı 

inhisarlar idaresi istihbarat bürosu 
memcrları bir kaçakçılık ıebekcsi ya. 
kalamışlar, bastrklan depoda mühim 
kaçak eşya bulmuşlardı. 

Basılan depo Asmaaltırlda Sabunci· 
yan hanında lza'k Kamhi adında bir 
museviye aittir. 

Bulunan kaçak eıya arasında 60 san. 
dık kaçak kibrit, 40 sandık kaçak 
muhtelif cins ıigara kağ~dı. 1 O bin yap. 
rak perakende sigara k&ğıdr vardır. 

Ardiye bekçisi Mehmedin isticva· 
bından Jzakın uzun müdıdettenberi ka. 
çakçılık yapmakta oldyuğu anlaşılmış. 
tır. 

Şebekenin daha başka depolarla da 
alakası oldugu tahmin edildiğinden 

tahkikata devam edilmektedir. iza:C 
Kam §İmdi Pariste bulunmaktadır. 
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1'"'ilhakika, Çeka mensuplarını, bü
tün ihtiyaçlarımızı temin etmeğe bu 
suretle ikna ediyorduk. Nitekim bu 
sefer de onlara, mmtakalarınm muh
teşem ve muazzam bir teşkilatlanma 
projesini takdim ettik. Bu plana göre, 
onlara, ( ukrayna) nm kerestesini, 
Sayan dağlarının altın ve demirini, 
Mongolistanm hayvan ve kürklerini 
ihraç etmelerine hizmet edecek yol ve 
köprüler inşa ediyorduk. Sovyetler 
hükumeti için bu yaratıcı teşebbüs ne 
büyük bir zaferdi! Bu §ariane methi
ye bir saat kadar sürdü. Bundan son-

ra, Çeka azaları cevikalarımızı tetkike 
lüzum görmeden, bize yeni binekler 
verdiler. Bagajlarımızı bir arabaya 
yüklediler ve açık tali direklerile b~z
leri uğurladılar. Bu vaka, Rus hudut
ları içinde geçirdiğimiz en son imti
handı. 

Muharrir bundan sonra Şey. 
!an Deresine gelinceye kadar 
teçirdiği bazı ehemmiyetsiz 
\'akaları kaydettikten sonra 
Şeytan Deresindeki macerası. 

bın en mühim safhalarına geç. 
mektedir: 

ŞEYTAN DERESİ 

(ulan taiga) ormanını ve (dark. 
hat ola) dağlarını geride bıraktık. 

Mongolistan ovaları burada başlıyor. 
du. Dağlık araziden kurtulduğumuz.. 

dan, süratle ilerliyebiliyorduk. Bazı 

mıntakalarda, kara çam kümelerine 
rastlanıyordu. Birçok sığ, fakat çok 
süratle akan, çaylardan geçtik. (dark. 
hat) ovasında iki günlük bir yolcuk. 
luktan sonra, ~imali garbiye, (orgark. 
ha ola) mıntakasına doğru sürülerini 
götüren (soyote) lara rastlamağa 

başladık. Bunlar, bize birçok fena ha. 
vadisler verdiler. 

Bu haberlere naz.aran, (irkoutsk) 
havalisindeki bolşevikler, MogoliStan 
hudutlarını geçerek, (kosogol) in ce. 
nub kıyısında kain (khatyl) deki Rus 
kolonisini esir aldıktan sonra, gölün 
doksan kilometre cenubunda büyük 
bir Lama manastırının yakininde bu. 
lunan (muren kurc) istikametine 
doğru harekete başlamışlardı. Mongol 
lar, (khaty]) ve (muren kure) arasın. 
da hiç bir Rus kuvveti bulunmadığı. 
nı bildirdiklerinden, daha şarkta bu. 
lunan (van kure) ye erişebilmek için, 
bu iki nokta arasından seyahat et • 
neyi kararlaştırdık. Zengin ormanları 
ve altın madenlerini ihtiva eden dağ_ 
ların arasına bir safir taşı gibi sıkış.. 
mış olan (kosogol) ün, muhuteşem 

manzara~unı, tepelerden seyrettik. 
Akşama doğru, binbir ihtiyatla 
(khatyl) e yaklaştık ve geceyi, (ko. 
sogol) den ayrılan (yaga) veya egin. 
gol) adını taşıyan çayın kenarında 

geçirdik. Bir Tatar, (khatyl) le (mu. 
ren kure) arasında bulunan emin bir 
yoldan, hizi, nehrin öbür yakasına ge. 
çirmeğe razı oldu. Sahil imtidadınca, 
her tarafta, nehir cinleri için rekzo. 
!unmuş, büyük (obo) lara tesadüf o. 
lunuyordu . Tatara: 

tüklerini ve su nebatlarını açıkça 

görmek mümkündü. Bunlara ilfıve • 
ten, nehrin suları, baş döndürücil bir 
süratle, köpükler s!lçarak, buz taba. 
kasının altından akıp gidiyordu. Bir. 
denbire ne olduJunu anlamadan sıç. 

radım \'e yerimde çakılmış gibi kal. 
dım. Nehrin sathında, bir top mer _ 
misinin infilakını andıran bir taraka 
koptu ve bunu bir ikinci ve üçüncüsü 
takip etti. ~longolumuz, eiiyle işaret 
ederek; 

- Daha çabuk, daha çabuk, diye 
bağırdı. 

Yeni bir taraka, hemen yanı başı. 
mızda işitildi ve buz ta.bakasını, bil • 
yük bir çatırdı ile göçertti. Beygir. 
ler şahlandılar ve birçokları, yere 
yuvarlanarak kafalarını buza çarptı. 
!ar. Bir saniye sonra, buzun üzerin. 
de iki a.vak genişliğinde büyük bir 
delik açıldığını ve geniş bir çatlağın 
uzayıp gittiğir.i gördük. Su, büyük 
bir şiddetle, açılan bu delikten fışkı. 
rıyordu. nehberimiz, 

- Acele edelim, acele edelim, diye 
tekrar bağırdı. 

Hayvanlarımızı bu delikten atlatıp 
yolumuuza devam edebilmek için çok 
zorluk çektik. Biçareler, korkuların. 
dan titrivor, emirlerimize itaat etmek .... 
istemiyor ve ancak kamçı zoru ile 
yürüyorlardı. 

Nehrin öbür yakasına sağsalim va. 
rıp ormanlar arasında, yeniden iler. 
!emeğe başladığımız vakit, klavuzu. 
muz, nehrin zaman zaman böyle es. 
rarengiz bir surette çatlayarak, bü • 
yük bir su kütlesinin akmasına mil • 
saade ettiğini anlattı. 

Böyle anlarda, nehrin üzerinde 
bulunan insan ve hayvanlar, soğuk ve 
seri akıntıya kapılarak buzların al. 
tına düşiiyor ve mahvoluyorlardı. 

Çatlama, -hazan bizzat hayvanın al • 
tında oluyor, o zaman, öbür tarafa 
atlamak isterken, hayvanın ayağı ka. 
yarak suyun içine düşüyor, buzdan 
kıskaç şiddetle kapanarak, zavallının 
iki ayağmı kökünden kesiyormuş. 

(kosogol) vadisi, sönmüş bir ya • 
nardağ definesidir. Garp yakasından, 
çevresini oolaşmak mümkündür. Mon 
golları adım başında ( obo) lar rekzi. 

ne ve mihraplara kurbanlar takdimi. 
ne mecbur eden cehennemi ve şeyta. 
ni kuvvet, burada da faaliyettedir. 
Bütün giinümüzü, Ruslara rastlama. 

mak ve hayvanlarımıza otlak bula • 
bilmek için şarka doğru kaçmakla ge. 

çirdik. Gecenin dokuzunua doğru, ol. 
dukça uz:1k bir mesafede gözüm tize 

bir ışık ilişti. Burasını bir Mongol 
yurtnsı ve geceyi geçirebileceğimiz 

bir yer 1...annedcr<:k, arkadaşımla be • 

raber, oraya doğru ilerledik. Yurta 
grubunu tamamiyle görebilinceye ka. 
dar, iki kilometreye yakın bir yol aL 
mamız icabetti. 

(Deuamı 1-'GT) 

Bulgar pehlivar:ı
ıarile karşılaşıyor 

Yerli hıçbir pehlivanla müsabaka 
yapmayıp Bulgaristandan getirdiği üç 
Bulgar pehlivanı ile Anadoluyu dola. 
şan Dinarlı Mehmet ve Bulgar pehli
vanları Istanbula dönmüşlerdir. Di. 
narh ile her yaptıkları müsabakada 
yenilen Bulgar pehlivanlarının bu ye
nilişi Bulgar Maarif nezaretinin naza. 
n dikkatini çekmiş, keyfiyeti kendile
rinden sormuştur. Bulgar pehlivanları 
da verdikleri cevapta para hatırı için 
yenildiklerini, yoksa ciddi güreş ya. 
parları;.a altta kalmayacaklarr cevabını 
vermişlerc1ir. 

Bunu duyan bazı pehlivanlar Emin
önü Halkcvine müracaat ederek Bul. 
garlarla Türk pehlivanları arasında bir 
.güreş müsabakası tertip edilmesini is. 
temişlerdir. 

Bu istek kabul edildiğill'den bu pa
zar günü Taksim stadyomunda güreş. 
ler yapılacaktır. 

Güreşecek Bulgar pehlivanları 105 
kiloda Kirof, 95 kiloda Kara Dimo, 90 
kiloda Yorgodur. Bunlarla Mülayim, 
Kara Ali, belki de Hüseyin karşılaşa. 
caktır. 

Bu müsabakalarda Bulgarların ala
cakları neticeler hakiki değerlerini 
gösterecektir. 

(~_K_ı_s_a_h_a_b_e_rJ_e_r~_) 
• lcrn \'ckillcri Heyeti tunıfıııılan tasdik 

edilen Meriç nehrinin iki ıarafıncıaı..ı :ıu 

işlerine dair Tiirk ·Elen ililiıfnnmcslnc ait 
protokol diin lstaıılıul gümrüklerine bildi
rilmiştir. 

• lktısnt \'ckiıleli 'fiirkofis Asbaşkanı B. 
Ccli"ıl ıliin Anknrnd:ın şehrimize gelmiştir. 
B. C:clül lktmıı \'ek:ileti lstnnhııl kontro
lürlüğüne ve Türkofhc uğrnşmış, nllikadar· 
larl:ı bir müdclct ı.ıörüşnıüştilr. 

• Hııd.ro idaresi müdürü Hayreddin şeh 
rinıizc gelerek Nafia vekili ile görüşmüş, 
Anknra isl~nyonu için talimat almıştır. 

lstnsyon cuma giinü hükumete teslim olu
nacaktır. 

• Polis mu:ımeHit memurlarının kıyafet_ 
leri deAlşmişlir. Yeni üniformada değişik 
lik ynlnız rcnlderdedir; Kasketin şeridi 
ve yakadaki pnrçn yeşildir. 

• Mııhnclr nakli için bir vapur şirketi 
ile muk::n-elc y:ıpılnııştır. Mukn,·ele tasdik 
edildiklen sonra nnkliyatn hnşlanncnklır. 
Hu sene fo;tnnhııl mınlnkn~ınıı muhncir 
)·crll'5I i ritm iye erki ir. 

• Dcnizhnnk fen muavini Horunun lınş. 
karılığında ve gemi • mühendislerinden 
miill•şckkil bir fen heyeti kunılınuşlur. 

I>cnizhnnkn b::ığlı di~cr müesı;eselerdeki 

fen hl'yetleri de lııı heycllc herıılıcr çnlışa. 
c:ıklır. 

• Almnnyncla 1\rnp miıo;scsenie Deniz_ 
lıank fnrnfınılan ıo;nınrlnnnn l"npıırlnrın 

i no;n hcclcllcri n in artı ı rı lınası husıısıındn 

falırikn t:ırnfınıl:ın miir:ırant y:ıpılılıı!ı a
sılo;ızrlır. fn~a mnlzcmcsi rrnhnlılnnıiığı 
hnlılc v:ıpnrl:ır t:ıahhüt cclilclikleri fiyn. 
t:ı y:ıpıl:ı<':ıklır. 

• Hav:ı f:ınrr111Jrırın:ı k:ırşı knrıınm:ı rr. 
mivcllrrl knrıılm:mn:ı knrar 'l"Crilmi')Iİr. 

htnnhııl "ıılıMİ iı:ln y:ıkınıl:ı hn11rlıifo 
hn~lnna<'nklır. 

• Siimrrhnnk ıımıım nınrliıriı 
Siirnrr o:rhriıııi:r.e ~rlmlştir • 

Nıırulkılı 

• nro;ikfn<;f:ı <:ırrı~an <>:ır:wı r:ıılılr~ı il. 
1rrinılrki. t:ırihi kıvmrli lı:ıl7. nl'y7:ıılr 

:'\f<'hmrf:ı"\n ı:c~nıcsinin lnmirinc knrnr "<'
rilmi~fir. 

- Niçin, bu kadar çok ( obo) var 
diye sorduk. 

- Burası, kalleş ve hilekar, şeytan 
deresidir, diye cevap verdi. iki gün 
oluyor, bir araba kafilesi buradan ge. 
çerken, buzlar kırıldı ve üç araba ile 
beş nefer buzların altında kaybol. 
dular. 

Bornova Biçki Dikiş Yurdu 
17 mezun verdi 

Çayı geçmeğe başladık. Buzun üze. 
rinde kar olmadığından, nehrin sathı 
bir cam tabakasını andırıyordu. 
Beygirlerimiz, bu şeffaf satıh üze 
rinde biiyük bir dikkatle ilerliyor _ 
tardı. İçlerinden bazısı ayağı kaya _ 
rak düşüyor, ve kalkıncaya kadar 
bir h:ıyli çabalıyorlardı. Hayvanları 

yedekte çekiyorduk. Hepsi de, ba~la. 
rı, önlerine eğik, korkudan açılmış 
gözleri buz tabakalarına dikilmiş, bü. 
tün vücutları ile titreyerek yürüyor_ 
!ardı. Korkularının sebebini merak e. 
derek, ben de yere baktım ve bunu ! .... 
derhal nnladım. Otuz santimetre ka. , · ~ .,. 
lmlığında olan şeffaf buz tabakasının *" .ı...... 

altından, nehrin dibi bir ayna gibi 1 lzmir, (Hususi) -. Bornova Birki Yurdundan bu ~ene 17 genç kız mezun 
görUnilyordu. A~ ışığ~nd.a, nehir, on lolmu~tu~. Kızl~rımı~, bir yı!lık ç.alı~mn lar.nda y:ıptıl:ları i~leri bir eergi aça. 
metreye yakın bır derınlıkte olması • rak teşhır etmışlerdır. Sergıde bılhassa çay takımları, gömlekler, sabahlıklar 
na·rağmen, dibindeki taşları, ağaç kü. çok beğenilmiş, takdir edilmiştir. 

Futbol .t ik maçla 
başhyor 

Futbol lik müsabakaları 11 E) Iül ta
rihinde başlayacaktır. 

On klüpten mUteı:ıekkil birinci kiltnc, 
on üç klüpten kurulan ikinci küme, bu 
tarihte ilk knrşılaşmalnrı yapncaklar ve 
müsabakalar iki de\Tede nihayetlene-
cektir. 1 

Birinci küme takımları şunlardır: Ga-
1 lntasaray, Beşiktaş, Güne§, Fcnerbahçe, 

Beykoz, Hilal, Vefa, 1stnnbul spor, Sü
leyrnaniye ve "Topknpıdır. 

İkinci küme ise; Altmordu, Anadolu, 
Anadoluhisar, Beylerbeyi, Davutpaşa, 

Bo~aziçi Doğanspor, Eyüp, Feneryılmnz, 
Galata gençler birliği, Karagümrük, Kn
sımpaşa, Ortaköy ve Sümer klüpleridir. 

Birinci kUme takımlarının maçları -
her sene olduğu gibi - bu sene de Tnk
sim, Şeref ve Kadıköy stadlarmda; ikin 
ci küme timlerinin kar§ıln§inaları da ye
ni yapılan Şehreminindeki Sülaymaniye 
klübil sahasında yapılacaktır. 

Fikstürü h'.ızırlamak üzere çekilecek 
olan kura için birinci küme klüplerinin 
murahhasları 25 Temmuz Pazartesi, i
kinci kUme klUplerinin murahhasları da 
26 .Temmuz Salı günU mıntaka merke
zinde toplanacaklardır. 

--0-

Futbol Ajanı 
Vazifesine devam 

edecek 
İstanbul mıntakasmın dğerli ve çah§

kan futbol Ajanı avukat Abdullah; lik, 
şild ve milli kllırıe mU-bakalarnuıt nt

hayetlenmesi ile vazifesinin <le tekem
müle erdiğini bildirerek ajanlıktan isti
fa etmişti. 

Mıntaka reisliği, bu kıymetli ajanın 

istifasını kabul etmemiştir. 

Gerek birinci küme, gerekse ikinci 
küme lik maçlarile, bir çok temsili mü
sabakaları şild ve milli kilme maçlarını 
- hiçbir sızııtıyıı meydan vermeden -
bUyUk bir intizam içinde tamamlamnğa 

- ilk defa -muvaffak olan ajanın bu va
zifeye devamı İstanbul futbo!U için ha
kiki bir kazançtır. 

-<>---

Festi va 1 eğlenceleri 
arasında 

Mısırlı futbolcularla 
karşı'aşacakmı yız '? 

Festival eğlenceleri meydanında ya
pılacak olan spor temaslarından biri de 
Mısırlı futbolcülerle İstanbul muhteliti 
arasındaki maçtı . 

Federasyonumuzca dost ve kardeş 

memleket federasyonuna müracant ile 
bu mühim futbol maçının tarihi de 23 
vo 24 Ağustos olarak tcsbit edilmiş ol
duğunu evvelce yazmıştık. 

Dünkil gazetelerden bazıları, 'Mısırlı

ların bu sene içinde memleketimize se
y:ıhat yapmak imkanları olmadığını bil
diren federasyon mektubunun, Türk 
futbol federasyonuna gelmi§ olduğu ve 
bu yüzden bu maçın yapılamıyacağmı 

yazmışlardır. 

Bizim yaptığımız tahkiknta göre; ar
kadaşlarımızın bu havadisleri tamama
men asılsızdır Mısır federasyonu, dün 
sabah festival komitesine gönderdiği 

bir telgrafta; Mısır - lstanbul muhtclit
leri müsabakasına iştirak edip etmiye
ceklerini nihayet 24 Temmuza kadar 
gönderecekleri başka bir telgrafta kati 
olarak yazacnklarını bildinnişlcrdir. 

Mil,U TAKDllMIZ :\'ASIL TEŞJ:K. 
Kt Jj ımı-.:C.EK 

Festival eğlenceleri münasebcti)'h:! 
tertip edilen ~por temaslarından İstan
bul - Mısır muhtelitleri maçına çıkncak 

f'kibimizin milli küme tnkımlnnndnn; 
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve 1 
Cilneş klupleri oyuncularından seçilme
si takarrür etmiştir. ~ 

Finlandi 
Oeltıcek olinıpl 
yupmağı tua 

ediyor! 
Brüksel, 21 (A.A.) - Be> 
limpiyat komitesi reisi kont 
tur Finlandiyanın 1940 oliıll 

larını Japonya yerine He ıs· 
tib etmeyi Finlandiyanın ka 

duğundan malümat almıştır· 
oyunları tertib edecek olan 
lılnr, an'anevi 
müsabakalarını tertib edece 
men üz rinde hokey ve bi 
b:ı.kalnrı yapılmıyacaktır. 

J\.UHt'X: 030 olimptyadJ 
toıllanan bc~,ıclmllcl kong 
limpil ııdmı ynııma,b'l zaten 
tcmlşti. ra!mt Japonya işi 

lekctiııc çc\ lrmck ir;ln çok 
buna niha.yct ufnk 

mu' affak olmustu. 
O zaman bütün 

(Türkiye de dahil) 
J-"111lanıliynda yapılması için 
lcr, faknt Amcı1ho. ,." As,·• 
ları Japonyayı tutmu)artlı: \ 
ek eriyctl höylc tcıııJn c 
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Galata sar 
Stadının loşJ 

başla~! 
Cümhuriyct Hnlk ParUst 

Gıllrıtasaray klübüne verilınil 
cidiyeköyünde likör fabrikasl 
arsanın bir stadyUm haline if 
bugünden itibaren ba§lanaca} 

Diğer taraftan Sarı -
Beyoğlunda Parmakkapıdaki 
de de büytik tadilat yaııılmağa 
rilmiştir. 

Binanın yanındaki gazoz {a 

tın alınmıştır. Burada idare b 

mama mahsus salonla, katiptiJ 
hasiplik büroları kurulacnktıt• 

Bugün ilk kazması vurulan 
köy stadında ilk iş olarak Y 
yesi yapılacak ve futbol snb 

tizm pisti tamamlandıktan so 
lerin inı:ıantına gec;ilcccktir. 

Galntasarayın MecidiyeköY 
lG bin seyirciyi rahatça isti 
şekilde vücuda gctirilecektit• 

D$1l:CD~~n ~ 
~ o d'Jı lQ) d'Jı !iil ® m s~ 
vaır~om yaP 
T~rk spor kurumu tarafı~ 

rimizin baş klüplerinden aal'o' 
eDşiktaş, Fcnerbahçe, Be)'lt dl 
neş klüplerine maddi yardı1" 

1 ·ı . <tC nu masına karar ven mı~ .,d 
klübe de beşer yüz lira g5 
tir. 

-0-

Şazlnlo oğltı o1, 
Değerli sp~r muharrirlcrinde_. 

·'n'/W Şazi Tezcanın bir oglu dU 
miştir. . 

Yavruya uzun ömür dilcriı:· _,/ 
~. 

Çekirge Kongr~s~, 
Gidecek HeyetuJ1 

Ankara, 21 (Telefonla) ..... dl 
müsteşarı .Nnkinin relslit~ 
heyet yakında Brilksele gi 

··1 ütıl8 kirge kongresinde hu t 
temsil edecektir. Heyette 

JJ) 

~elim, mücadele müclUril ne~ 
tıtüdeıı Revkcıt Rnşit ve J{er 
bulunac~ktır. Nakinin gnybll -mUstcşar vekal<'lini orman 
Hilsııil Yaman görecektir. 



• Korku Yatağı 
Konuşacak birşey' 

bulamiyan Krallar 
lngıliz kral ve kraliçesinin Parise 

gelmeleri münasebetile Fransızların 

hatırlattıkları bir fıkra var: y aı:ın . Edgar Vallas Çeviren; H. M. 

Burası bir yayla idi. Margrit git. 
tikçe yavaşlayıp, nihayet bir ay~ğı 
boşlukta sallanarak durdu. Aşagısı 
bir uçurumdu. Bereket versin ki or. 
talık henüz karanlık olduğundan, şa. 
fak sökünceye kadar, .Margrit ölüme 
ne kadar yakınlaşmış olduğunu sez · 
metli. 

dil . .bu mcyıl bır diğer yaylaya uza. 
nıyordu. 

1 
_________ _._ No.42 ---------• Şimal memleketlerinde yaşayanlar 

çok sükuti insanlar olmakla meşhur. 
dur. Hele kralları hemen hiç konuş
mazlarmış. (Mevzubahs olan şimal 
memleketleri İskandinavya devletleri. 
dir). 

Bu uçurumdan aı;ağısı deniz ve sa. 
rı kumdu. Margrit kendini güçlüklf' 
to_p:ırlıyarak afağıya doğru baktı. 
Hıç kimsecil•ler yoktu. 

Hiç kimsenin bulunmaması gayet 
tabii idi. Zira, orası ancak. deniz ta. 
rafından yaklaşılabilecek bir yere!;. 

. Margrit ş\iyle etrafına bir bakındı. 
Sıltböri ~ehrinin nereye düştüğünü 
tasarlamağa çalışıyordu. Altında bir 
uçurum, üstünde bir tepenin meyilli 
s~rtı... Margrit bu tepeye tırmana. 
bılece·i-ı"n· .. . 

.., 1 umıt ediyordu. 
k Düı;erken iskarpinlerinden birini 
aybetmişti. Biraz arac:tırdıktan son. 

ra b 'd ı ... u u. skarpinin teki uçurumun 
o kac1 k . ar enarına takılmıştı'lci, Mar. 
grıt l::unu alırken, az daha gözleri ka. 
rarıyordu. 

Bulu d -n ugu yayla 'l·arım ay seklin. 
deya· J • ı. Orasında burasında otlar ara. 
sına k ' 
1 

a uş yuvaları görülüyordu Bun. 
·ardan anlaf;t!dığına göre bura ya da 
ın"an - , . 
la; tır~agı bas~amıştı. Hatta dağ. 

' anmak ıtlyadında olan spor. 
cuların en az J J • 1 ı arı bıle bura1ara ka. 
kadar çıkamamıı;;tı. 

Margrit, otom~bilden atladı<:rı ver 
=~ gôrdliğil tahta parmaklı"ı~ ~ebe-
ıni r~mdi ar·lamıştı. Demek~ki b . 

sı tehlikeli b•r mıntakaydı. ura. 

. Hatta, şof"rün: "Budala nereye gi. 
dıyors;ın. Buı aya gel., diye haykırışı. 
nrn ıranasını anl&mıştı. 

Acaba Lnrıns oteli buradan ne ka 
dardı'? Fakat Mnrgrit sonra bu dil : 
şüncesine giil<lü. Şimdi ölümden ne 

kadar mcsaf ecle bulunduaunu düı::ün. 
ı:.....ı• b ':i .... • mee .... ,azımdı ! . 

Buradan kurtulmalı, uzaklaşmalıy. 
dı. Fakat nasıl.. Deniz tarafından bl. 
Ti tarafından görülmek suretiyle kur. 
tulmanın inıkanı vardı. Fakat kim 
görecek? 

Siltböri'den ,..ezinti için denize çı • 
h 

Bu ikinci yayla, gimdi üzerinde bu. 
lunduğu yayla kadar da geniş değil. 
di. Bununla beraber oraya kayarak 
inmek gayet kolaydı. Yalnız, kayar • 
ken, hesabı şaşırıp aşağıki yaylayı 

da kayarak ta a~ağılara kadar yu • 
varlanmamak ltizımdı. 

Büyük bir zahmetle gümrah bir ça. 
lının en kalın ve dayanıklı dalların. 
dan iki tane kopardı. 

Bunları elleriyle iki yanında tuta. 
rak tıpkı kar üı.erinde ski yaparmış 
gibi kontrollu bir ~ckilde kayarak i. 
necekti . 

Dfü;ündü~ü gibi yapmağa başladı. 
tık defa i.11 :in orasında, burasında 

görülen engellere dayanarak hesaplı 
surette inmek mümkün iken, sonra. 
d::ın hızın arttı~ını hissetti. 

Sonra rıiithiş bir helecan içinde şu. 
nu farketti: İnmekte olduğu yer. az 
önce yukardan ~ördüğü küçük yayla 
değilrli. Ne kadar uğraı:sa aksi türlü 
hareket etme'{e as•: muvaffak olama. 
ma!ısızın yaylanın soluna doğru gidi. 

yordu. 
Sağa s~ınmak i,.;n elinden geldiği 

kadar z')rladı. !"'1kansız ... 
Ve burası. yı karı lnsımlarda gö • 

rüldüğü r:'>i bir zemin değildi. Çıp. 
lu 'c bir yerdi. 

Marg-rit bıı"an ı;ac7a. hazan sola 
yıkılarak, br.tan öne doğru yuvarla. 
nır gibi olarak, fakat her adımda sür. 
ati oır n-:1 tar daha artarak kendini 
tutamamaksızın tehlikeli surette aşa. 
ğıya doğru gidiyordu. Elindeki değ. 
neklerin uçları süpürge gibi darmada. 
ğınık bir hale gelmişti. 

inmek istediği yayla, şimdi tepe • 
sinde kalmıştı. 
Der~en en tehlikeli safha başladı. 

Son bir hızla kendini tutamamaksı. 
ıın k~tuğu yerin iki yanından taş. 
lar da yuvarlan.,.... 8!~ r~ 
kat ediyordu. 

Sonra birdenbire ayaklarını bava. 
da buldu. Afağıda fC'vil bir şey görür 
gibi oldu. Bir saniye sonra, yüzünü 
tamamen su kaplamıştı. Ve bUyUk 
gayretle bu suyun yüzüne çıkmağa 
çabalıyordu. 

Bu meır.leketlerden birinde, kral, 
kraliçe ve ogullnrı tiyatrolara ~ider. 

!ermiş. Fakat halk, oyunun perde 

aralarında kralla kraliçenin hiç konuş· 
madıklarını görür, hayret edermiş .. 
Hatta misaf:r bir komşu kralı bulun. 
<luğu zaman bile hükümdarlar gene 
birbirlerile k~nuşmazlarmış .. 

Bu hal saraydakilerin kulağına ka
dar giJiyor ve krala, bu halin halk 
arasında "kralla kraliçe dargın., gibi 
bazı şayialara sebebiyet vereceği söy. 
leni yor .. 

Bunun üzerine kral karar veriyor: 
Bundan s:>nra tiyatr~da. perde arala. 
rında kralla kraliçe "konuşacakları.,, 

Fakat ne konuşacaklarını bilmiyor
lar .. Aralarında konuşacak bir şey bu. 
lamıyorlar. Lakin, halk onları konuşu
yor zannetsin diye, perde arasında 

kral, kraliçeye dönerek; 

- Bir, iki, üç, dört,beş .. diye sayı. 
yor. 

Kraliçe de sanki: ona cevap veri. 
yormuş gibi: 

- .... Altı , yedi, sekiz, dokuz, on .. 
diye devam ediyor. 

Kraliçenin bıraktığı yerden de cğ
lu alıyor ... 

Tabii bu oyun onların da tuhafına 
gidiyor ve gülüyorlar .. 

Halk, kralla kraliçenin böyle "gü. 
lüp söyleı:iiğini,, görünce memnun olu. 
yor.. • 

Hikaye bu kadar. Belki her hikaye 
gibi bunun ıda doğru bir tarafı vardır. 

Fakat herhalde İngiliz kralı ile Fran. 
sız Cumhurrcisi Pıtriste birbirlerile 

ko~tacak iCY bulacaklardn .• 

Rus güzeli 
seçildi 

kanların bu istikamete geldikleri va. 
(Devamı var) 

kıyısma ,;r-m.iiiiiiii;;miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİıı-iiiiiiii;;;~ ki değildi. 
Uçurumdan aşağı, deniz 

doğru baktı. Ne yazık ki, 
Yardım edecek tutunacak 

inmesine 
bir yer 

Yoktu. ' 
Karnı fena halde actı. Etrafında 

gördüğü kuş yuvaların; araştırdı. Fa. 
kat hiç birinde vumurta bulamadı. 

. Artık bu va;iyette. bulunduğu ye. 
rı adamakıllı dolaşmak ve kurtula • 
cak bir ba~ka yol aramaktan başka 
çare yoktu. 

Batı i~tiltametinde hiç bir ümit 
yoktu. Doğu tarafına döndü. Orada, 
aşa.>:.ıya doğru uzanan bir meyil gör. 

Man·s3 
(Baş tarafı 2 incide) 

ııu verilmiştir. 

Bu binanın c!a inı:asına başlanacak. 
tır. Şimdilik eski ~emleket hastaha. 
nesi binası tea·ıen bir müddet çalışı. 
lacak ve ineoaatın hitamında yeni bi. 
naya nak'e~il"cektir. 

HALKEVt FAALİYETİ 
Halkevi çok iyi neticeler verir de. 

recede <:alı~maktadır. Faal kolların • 
dan bek'enen randıman elde edilmek. 
tedir. Vücuda getirilen hoparlör teş. 
kilatı ile halita konferanslar dinle • 
tilmckte ve gündelik havadisler du. 
yurul-ua 'dadır. 

Gezi kolu muntazaman gezilerine 
devam etmektedir. Geçenlerde vali ve 
generalimiz bulunduğu halde Salihli 
kazası kaplıcalarına gidilmiş, dcnüşte 
Sart harabelerinde tarih tetkikleri 

yapılmıştır. 
Başkan Azmi yorulmaksızın çalış . 

maktadır. Tanınmış ressamlarımızın 

iştirakiyle evimiz salonlarında resim 
sergisi de açılmıştır. Açılan sergi çok 
rağbet görmü5tür. Horoz köyde açıl. 

m- olan ~ğftmenler kurc:unda memle. 
ketfmlzl tanıttırmak duygusiyle ve 
projek iyonla memleketin manzara • 
ları ve büyüklerimiz gösterilmiştir. 

Alemdar Sineması 

tKI FiLM 

Şanghay 

Tehdit M ektuplCıTı 

Ur. IHS.\N SAMI 
GONOKOK AŞISI 

Belsoğukluğu ve ihtilatlarına karşı 

pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. ı 13 

Lozan Zaferi Hakkında 
Konferans 

Şelıremiııi llalkeuinclerı : 
25·7·1938 Paznr ııiinü saat 21 de E' lıniz

cle J.ozan z:ıferi münasebetiyle öj:lrctmcn 
Yusuf Zi~a Yüriikan tarafından bir kon
fcranıı verilecek, ı;onra Evin alaturka 

musiki kolundan 15 kişilik bir grup kla· 

sik ve Anadolu eserlerinden mürekkep 
müntehap parçalar çalarak bir konser ve-

receklerdir. Davetiyeler Ev se,kreterliğin
cledir. 

Avrupa güzellik müsabakası için 
hazırlıklar devam ediyor. Geçen haf. 

ta .seçilen Fransız güzelinden sonra 
bu hafta da Fransadak'i Ruslar kendi 
güzellerini seçtiler. 

Rus güzeli olan Matmazel Daskeviç 
24 yaşındadır ve §imdiye kadar Paris. 
te bir terzinin yanında canlı modellik 
etmekte idi. 

Kuruna Abu ne 
olunuz ve edininiz 

························-····························· . 1-! er~ün bir . ·f~·k;~ .. -~ ................................ , 
......................... ~ ...... ~.. i 

Tımarhaneaen mi?! .• \ 
.Baz~. kirn~leri_r. ölmeden öldükleri yazılır. Tabii gazetelere derhaıl 

tekzı~ .?on~cr~lır. Ölmedikleri halde öldükleri yazılan kimseler, buradal 
d.a gorulmu15tur. Bazan da bir kimsenin öldüğünün, kendisi ölmeden! 
bırkaç defa yazıldığı vaki olur. i 

Bir a~am, bir sabah gazetede öldüğü haberini okudu. Bir dostuna 1 
telef on ettı: ! 

- Hallo ! Benim ölüm haberimi okudun mu? 1 
Öteki telefonda kekeledi: ı 
- E .. evet! Şey .. nereden telefon ediyorsun? Ahretten mi, yoksa!?. 

...... -... ···--------·-···········--·-· ··················-···-···· .... ····-·--= 

fuar ınşaatı son safhada 

Sun 'i qöle 10 afustosta 
su verilecek 

İzmir (Hususi) - Fuar sahasında 
faaliyet devam etmektedir. Muhtelif 
fav:yonlarda tezyinat işlerine bile baş 
lanmıştır. Vakıflar paviyonu ikmal 
edilmek üzeredir. 

Suni gölün betonu dökülmektedir. 
Kil tabakası tamamen döşenmiştir. 

Suni göle .on ağustosta su akıtılacak. 
tır. Gölün ortasında yükselen ve Uz
tepesi ismini alan küçük ada ağaçlan. 
makta!:iır. 

Bu seneki fuarda bir maskelenme 
paviyonu bulunacaktır. Bu paviyonda 
halka hava taarruzlarından korunma 
usulleri gösterilecek, muhtelif maske. 
ler teşhir edilecektir. 

Fuar komitesi açılma günü yaklaıtı
ğından haftanın üç gününde içtima et. 
me'lcte ve kararlar almaktadır. 

Paris, Londra ve Romadan birçok 
artistler fuar komitesine müracaatla 
İzmirc gelmek istediklerini ve fuarda 
numaralar yapmak arzusunda oldukla. 
rım bildirmişlerdir. Komite bu mürac;ı 
atları tetkik ile bazılarını kabul etmek
tedir. 

!" "' " ~ 

Adliy.e Y•lUl.iııiaJ1-i~e 
Verdiği Beyanat 

bmir (Huauai) - istirahat etmek 
üzere Gölcüğe giden Adliye Vekili B. 
Şükrü Saraçoğlu, ıehrimizden geçer. 
'lcen gazetecilere beyanatta bulunmuı 

ve İzmir Cezaevinin inşası hakkında 

şunları söylemiştir: 

''- İzmirin imar sahasında inşası 
kararlaştırılan modern cezaevi binasını 
bu sene içinde yaptırmak üzere tedbir 
almış bulunuyoruz. Belediyenin verdiği 
arsaya mukabil şimdiki cezaevini bü. 
tün enkaz ile İzmir belediyesine dev
retmekte Adliye Vekaleti bir mahzur 
görmemektedir. Maliye Vekaleti ile 
formalite meselesi sona ermiştir. • 

İzmir memleket hastahanesinde üç 
bin lira sarfile mahkum ve mevkufla. 
ra ait bir kovuş yaptırılması için ala. 
kadarlara emir verilmiştir.,, 

iktısat Vekili lzmire 
Geliyor 

İzmir (Hususi) - iktısat Vekili B. 
Şakir Kesebir, iktısadi tetkiklerde 

bulunmak üzere ağustos bidayetinde 
şehrimize gelecektir. Vekil burada bil· 
hassa standardtzasyon işleri üzerinıcle 

duracak; Ankaradan gelecek olan iç 
ticaret umum müdürü ile birlikte ta. 
cirlerlc temas ederek tatbik eldilen 
usul etrafında malumat alacaktır. 

Pazarlık Kanunu lzmirde 
Nasıl Tatbik Edilecek 

İzmir (Husust) - Pazarlığı yasak 
eden kanunun evveli latanbul, Ankara 
ve İzmirde tatbiki V ckiller Heyetince 
muvafık görülmüş, Dahiliye Vekile. 
tinden gelen bir tamimle vilayetin 
mütaleası sorulmuıtur. Parti mer'ke
zinde vali, belel:iiyc reisi, ticaret odası 
ve borsa reisleri bir toplantı yapmıf
lar, kanunun İzmirde tatbiki meselesi 
etrafında görüşmelerde bulunmu§lar. 
dır. 

Hamile iken Ölen 
Kadının Cesedi 

İzmir (Husu si) - Cumaovası nahi· 
yesinin Gölcükler köyünde hamile iken 
ölen Hacer 'isminde bir kf!dµ,un cesedi 
aıczardaq ~ıkanlm.ı§, e~~ dçin haıta. 
haneye geti ilmiıtir. Bunun sebebi, 
kocası B. Şükrü tarafından adliyeye 
yapılan ihbardır. Şükrü, kansının bL 
zı k:idınlar tarafından çocuğunun ldU· 
şürülmcıi için verilen ilaçlardan öldU. 
ğünü ve bu kadınların da muhtar ta. 
rafından himaye edildiğini bildirmittir. 
Otopsi neticesi bu iddiayı teyid edecek 
mahiyette görülmemiş ve kaidının da· 
bili uzuvları bir kavanoz içinde 1atan. 
~ul aıdli tıp müessesesine gönderilmi"' 
tır. 

Pamuk Rekoltesi 
10 Bin Balye 

İzmir (Hususi) - Ege mıntakası
nın bu seneki Menemen pamuk rckoL 
tesi 80 bin balyedir. Tütün rekoltesi. 
ni~ de ~rmi aekiz bin ton tutacağı talı 
mın edılmektedir. Pamuk geçen sene
den yirmi bin balye fazla, tütün iH 
çok noksandır. Maamafih bu sene k&. 
lite itibarile yüksek olan tütünlerin 
iyi fiyatla satılacağı ümit edilmekte. 
ldir. 

Sevgilisi Anjeli 
öldüren Rupen 
Dünkü muhakemesinde 

cinayetini inkar etti 
Aylarca peşinde koştuğu ve yüz 

alamadığı sevgilisi Anjeli bir akşam, 
Pangaltıda bir genç ile beraber görün
ce, kıskançlık hislerine kapılarak ya. 
nınldaki pastırma bıçağı ile 9 yerinden 
yaralayıp öldüren katil topal Rupen 
Seferin duruşmasına dün sabah ağır 

ceza mahkemesinde başlandı. 
Ufak tefek ve aksayarak yürüyen 

Rupenin gözleri kıpkırmızı idi. Suçlu 
yerine geçip oturdu. Gözleri bir nok
taya takılarak hareektsiz durdu. 

Son tahkikatın açılmasına ldair ka. 
rarname okunduktan sonra, reis Ru
pene Anjeli na11l ve niçin öldilrdüiü. 

nü aordu. 
Rupen: 
- Bilmiyorwn, dedi, nasıl yaptıiı· 

mı bilmiyorum. 
Bundan sonra, suçlunun yakalandıjı 

zaman poliste, müstantikliktc ve SuL 
tanahmet birinci aulh ceza mahkeme
sinde veridiği ifadeleri okundu. Rupen 
bu sözlerinde Anjeli öldürdüğünU itL 
raf ediyordu. 

Fakat mahkemede inkar ederek: 
- O zaman hadisenin şaşkınlığı ile 

neler söylediğimden haberim yok; hep
si yalandır. Demin de söyledim ya, 
nasıl yaptığımı bilmiyorum. 

Bunun üzerine mahkeme phitlerin 
dinlenilmesine geçti. Rupen §ahitle 
söylediklerine ne itiraz ne de bbul 
etti. Mahkeme gclmiyen tahitlerin 
çağrılması için duruıma~ batb bir 
gline bıraktı. 



Yerli Mallar Sergisi Rüşt~ Arasl Tetkık seya~atı~e aıt ııutl3r: 4 

B .. -k v k.. ValdeKralıçenincenaze Amelenın iŞ randıma agun ı tısat e ılı iaraf ından merasiminde 

saat 16 da açılıyor bulunmak ~zere • n 1n1 art 1 r m ak için 
Onuncu Yerli Mallar Sergisi bugün ağustos aylarında, İstanbul şehrinin, yar! n t 0 r p ~ t 0 ı I e (Üst tamfı birincide) 

saat 16 da Galatasaray mektebi avlu. her türlü endüstri metaını teşhire B • • k d • 
U reşe gl

. IYOf yiyeceklerini bakkaldan para ile a.. 
sunda lktısat Vekili Şakir Kesebırin müsait, esaslı bir sergi binasına ma. lıyorlanh. Pakat bu suretle amele· 
mtihim bir söyle\•iyle açılacaktır. lik ola cağı tahinin edilebilir. 

Sabahki ekspresle Ankaradan şeh. Dün, İnhisarlar Vekili :S. Ali R~na. 
rimize gelen lktısat Vekili B. Şakir Tarhan da Onuncu Yerli Mallar ser. 
Kesebir, dün öğleden sonra berabe • gisini gezmiştir. 
rinde İstanbul Vali ve Belediye Reisi Gümrük ve İnhisarlar Vekili, bil • 
B. Muhittin Üstündağ olduğu halde hassa İnhisarlar idaresinin hazırla • 
sergiyi gezmiş ve sergi komiseri B. dığı pavyonu gezerek alınan tertiba. 
Halit GUleryüzden izahat almıştır. tı memnuniyetle kargılamıştır. 

Sergi, her yıl. o müsaadesiz bina Onuncu Yerli MaJlar sergisi, bu • 
içinde gösterdiği azami tertip mu • gün saat on altıda. davetlilere göste. 
vaffakiyetine, bu yıl da mümkün o. rildikten bir saat kadar sonra bütün 
lan gayreti ili.ve eaerek cazip bir şe. halka açılacaktır. lktısat Vekili B. 
kilde tanzim edilmiş bulunuyordu. Şakir Kesebir, dünkü ziyareti esna. 

İktısat Vekili, pavyonların başlı • smda halkın serg iyi geurken herhan. 
calannr gezdikten sonra, bazı pavyon. gi bir müşkülata uğramaması için 
Jarm, teşhir ettiği endüstri çeşidine mUmkün olan her türlU intizam ted. 
nisbetle küçük düştüğüne işaret ede. birlerinin alınmasını tavsiye etmiştir. 
rek, gelecek seneden itibaren mu • Serginin bugünkU açılma törenin. 
hakkak surette temini Uizımgelen bU. de Vali ve Belediye reisi B. Muhittin 
yUk daimt sergi blnasr etrafında hu. Üstundağ, şehrimizde bulunan bü • 
sust görUşmelerde bulunmuştur. tun kadın ve erkek saylavlar, Parti, 

B. Şakir Kesebir bu aralık sergi Vilayet ve Belediye erkwı hazır bu! 
komiseri B. Halit GUleryüzden gele. lunacaktır. 
cek yıla kadar daimi sergi binasının MlLL! SANAY! BlRLl01NDEN 
yetişip yetişemiyeceğini sormuş ve Şehrimizde bulunan sayın saylavla. 
lll§aata hemen b~lanıldığı takdirde, rımızın hepsinin adresleri Birliğimiz. 
esasen sonbahar mevsiminde açılma. ce malfım olmadığından onuncu yerli 
BI mukarrer bulunan daimi serginin mallar sergisinin bugün saat 16 da 
açılabileceği cevabını almıştır. yapılacak açılış töreni için davetiye 

Bu bakımdan, sergi binasının yeri gönderilememiştir. Bu itibarla mez • 
katt surette kararlaştıktan sonra, he. ktı.r satte bugünkü törene şeref ver. 
men inşaata başlanacağı umulmakta. meleri sureti mahsusada rica olunur. 
dır. Bu takdirde gelecek yılm temmuz 

Rom ada neşrolunan resmi tebllğ 

ita/ya ile Macaristan arasında 
tam fikir mütabakatı var 

Roma 21 (A.A.) - Macar devlet 
adamlarının Romayı ziyareti sonunda 
apğıdaki tebliğ neşredilmiştir: 

Macaristan Ba§vekili B. İmredi ve 
Hariciye nazın :S. Kanya, İtalyaya 
yaptıkları reami ziyaret esnasında, 

Musolini ve Hariciye nazırı Kont Çi. 
ano ile, iki memleket arasındaki mü
nasebetlerin esas mahiyetinde mevcut 
aamimilikten ilham alan uzun görüş. 
melerde bulunmuşlardır. Bu görüşme. 
Jer esnasında İtalya ve Macaristarun 
ıcrek kendi aralannda ve gerek diğer 
devletlerle ve ezcümle Tuna havzası 

devletlcrile olan münasebetlerinin muh 
telif safhaları tafsilatile tetkik e.1ilmiş 

ve iki hükumetin tam fikir mutalJakati 
müşahede olunmuştur. İtalya v. Ma· 
ristan mümessilleri, Roma protokolla. 
rının iki devleti alakadar eden yolitik 
ve ekonomik tam muteberliği üzerinde 
mutabık kalmışlardır. İtalya ve Maca
ristanın, Roma • Bertin mihverinin 
hedeflerile ahenkli politikalarınıfı ilhak 
noktalarını teşkil eden sulh ve adalet 
hedefleri, enternasyonal sakada, nizam 
ve sulh eserini samimi surette istiyen
lere açık olan daha geniş ve daha se
mereli bir işbirliği için hakiki esaslar 
teşkil eylemektedir. 

--o-

Tiyatro Ve Sinemalardan 
AI.nacak Resimler 

Ankara, 21 (Telefonla) - Tiyat
ro YIJ sinemalardan devlet ve be le
diyelerce alınmakta 'Olan damga, 
tayyare ve belediye resimleriyle Da
rUlAceze hissesinin miktarına ve su. 
retl lstırasınn d air ola n kanunu n su· 
retl tatbiki hakkında maliye geniş 
bir lznhname hazırlamıştır. lzahna
meye g6re bu resim tiyatro ve sine
ma pulu nnm!yle yeniden bastırılıp 
malsnndıklarma gönderilecek olıın 

pulların biletlere yapıştırılması su
retiyle tahsil edilecektir. tstanbulda 
bu resmin tahsııt biletlere soğuk 

damga '"urulması suretiyle frra olu
nacaktır. 

SATILIK EVLER 

Ortaköy Boyacı sokağında cadde U. 
zerinde kargir, suyu ve elektriği havi, 
altışar odalı, altında birer dükkan 1 
'9 l 111Dl'lanh evler satılıktır. 

Talip olanların Kurun gazetesinde 
8. Kenan Hulusiye rnüracaatlerl, Te. 
lefon: 21418. 

ingiltere Krah 
Dün Versay'a 

giderek geçıtres
mini seyretti 

Faris 21 (Hususi) - İngiliz kral 
ve kraliçesi bugün 12,30 da Versaya. 
gitmişler, merasimle karşılanmışlardır. 
Buradaki sarayda büyük bir ziyafet 
verilmiştir. 

İngiliz hükümdarları, askerin geçit 
resminde hazır bulunduktan sonra Ver 
say şatosunun bahçesinde yapılan muh
telir şenlikleri seyretmişler ve saat 
16,50 de hususi trenle Parise dönmüş· 
terdir. 4 

Roma 21 (A.A.) - Havas: 
İtalyan matbuatı İngiliz kralının 

Farisi ziyaretine karşı tam ve mutlak 
bir kayıtsızlık göstermektedir. 

Tevere gazetesi bu münasebetle di· 
yor ki: 

İtalyan matbuatının İngiliz kralının 
Parisi ziyaretini sükiıtla geçi!tirmekte 
olması Fransada birçok tefsirlere 
yol açmı§tır. Fakat telaşa ve İtalyayı 
kabahatli göstermeğe çahımakta ma
na yoktur. 

Filhakika Macar Ba1vekili ile Hari· 
ciye nazm İtalyanın misafiri bulunu
yorlar. Neden italyan matbuatr, ken· 
di misafirleri dururken İtalyayı ataka· 
dar etmiyen bir ziyaretle meşgul ola
cakmış?,, 

---0--

Filistinde 
yeni hadiseler 

Kudüs 21 (A.A.) - Hayfa civarın. 
da kayin Kiriyat • Horos.het yahudi 
mıntakası yahudilerinden iki erkek, 
iki kadrn ve bir çocuk dün akşam asi
lerin şiddetli bir tecavüzü esnasında 

telef olmuşlardır. A,iJer, yangın çıka. 
rıcı bombalar atmışlar ve iki binayı 

tahrip etmişlerdir. Binalarda bulunan 
iki kişi kömür haline gelerek ölmü§
tür. 

Asilerin mühim zayiata uğramıı ol
dukları söylenmektedir. 

MaaırDff VekDDD 
geUDycır 

Trabzon 21 (Hususi) - Maarif Ve· 
kili Saffet Arıkan bugün Aksu vapuru 
ile lstanbula hareket etti. 

İstanbul, 21 (A. A.) Valde kra • 
liçe Marl'nin cenaze merasiminde 
hilkumetimizf temsll edecek olan he
yetimiz, Hariciye Vekilimiz Doktor 
RUştU Aras'm riyasetinde olmak U-
zere cumartesi günü torpito ile şeh· 
rimizden hareket edecektir. Bu he· 
yete Cumhurrelsllğl Yaveri de dahil
dir. 

İstanbul, 21 (A.A.) - Mezunen 
şehrimizde bulunmakta olan Bllkreş 
elçimiz Hamdullah Suphi Tanrıöver, 
Valde Kraliçe Mari'nln cenaze me-

ıdn iyi gıda almadığım gürdüm. Gı
dasızlık tahli olarnk iyi çalışmaları-

raslmlnde hazır bulunmak üzere ha- ı 

rekct edecektir. 

na mani oluyordu. Bunun için günde 
bir defa olmak üzere parasız yemek 
vermeği düşündüm. Illr ameleyi ada· 
makılh doyurmak için yedi kuruş. 

hık yemek kr.fi geldlj:,'1n1 tecrtibe ne 
anlayınca hunu daimi bir usul şek· 
Uno koydum. Şimdi Km·arshanda 
800 amele nin hep ine maden iclarcsl 
tarafından günde hlr defa parasız 

bol etli öğle ycmefct ,·erilir. Bunun 
harfdnıle nmclc paraları lle istedik· 
terini alıp yl~·cbiJir. Ilu U!l:Ufün en 

hü)·ük fa~·dası ameleyi madene hnğ
Ia.mak oldu. Amele keneli hllllne kn· Bükreş, 21 (A.A.) - Bu sabah Va

lide Kraliçe Marl'nln cenazesi Sina· 
ya'dan Bükreşe nakledilmiştir. Ce
sedi nakleden treni çekmekte olan 
lkl lokomotif bayraklarla örtUlmUş 
fdf. Cesedin bulunduğu furgon, mor 
ipekle rle örtUlmUş ufak bir klfse ha. 
ltne getirilmişti. Trenin her uğradı. 
ğr istasyonda papaslar tarafından 

dlnt A.ylnler yap1lm1ştır. Kotroaenl 
şatosunda ölU için ufak bir klfse vli
cuCl n getirilmiştir. Paytahtınm halkı 
bugün ikiden itibaren cesedi ziyaret 
edebilecektir. 

Kraliçe Mari'nin 
ruhu için 

Pazar günü şehrimizde 
ayin yapılıyor 

Birkaç gUn en·eı vefat eden Ro
manya Valde Kraliçesi Marl'nln ts. 

• tirabatl ruhu için Taksimdeki "Aya 
Trlnlte" ortodoks kilisesinde pazar 
gUnU saat 11,30 bir ayin yapllacak
trr. 

Bu Ayinde, vilAyet erklrıımızl• 

~omanya konsolosluğu mensupları, 

diğer diplomatlar, Türk ve ecnebl 
gazetecller ve şehrimizdeki Romen 
kolonisi bulunacaktır. 

Dünkü yangın 
(Vata tarafı 1 incide) 

patlatan bir taraka ititince derhal ye.. 
rinden fırlayarak sesin geldiği istika. 
rneti tayin için binayı aramağa koyul
muştur. 

İki üç dakika sonra birinci katta ki. 
tibin odasından gözleri yaşartıcr, b1c. 
sürtücü kesif dumanlann çıktığını gö
rünce !derhal kendini kapıdan dııarı 

atarak pclise ve oradan telefonla itfa. 
iyeye haber vermiıtir. 

Bir müddet ıonra kimya enstitüsü. 
nUn bir odasından çıkan dumanlar, 
kimya buharlan Cağaloğlunu ve Ba· 
milinin semasını kaplayarak ha.!kı 

evinden söklip sokaklara dökmüı, her. 
kesi aksırtmağa, öksürtmeğe baılatmıı 
tır. 

1 S dakika sonra Fatih itfaiyesi ta. 
mam kadrosu ile gelerek faaliyete geç
miş, iki buçuk saatten fazla devam eden 
bir mücadeleden sonra su ve kum dök 
mek suretilc yangın sön:dürülmüştür. 
ALAKADAR BtR ZAT NE DiYOR? 

Alakadar bir zat yangın hakkında 
ıunları söylemiştir: 

''- Bu gibi yangınlar çok korkutu. 
cudur. Çünkü e.cza i§i başka §eye ben
zemez. Zamanında tedbir alınmaz ise 
blitün bir semti hatta bir şehrin mühim 
bir kısmını zehirleyebilir. 

Yangının, birinci katta katibin ya. 
nında liboratuvar odasmm tavan ara. 
lıklarından çıktığını sanıyorum. Tec· 
rübemiz olmasa yani bu binadaki yan· 
gını bu sene dördüncü defa söndürme. 
ğe gelmemiş olsa idik bu kadar çabuk 
söndünneğe imkan mı vardı? 
PROFESöR M. GROŞ DtYOR Kt 
"- Kimya enstituterinde yangın ve 

patlama sık sık olan ıeylerdir. Geçen 
terde biliyorsunuz Almanyada böyle 
bir infilakta 300 kişi ölmüştü. Bundan 
bizim bunları tabii karşılamamız lazım 
gelir mana&ı çıkarılmasın? Elbetteki 
hayır! 

Yangmm açık brrakılmrı bir tiıedcn 

hnea para \'Cl'lp karnını doyurma. 
yor. Bunun nt"ticcsi olarak gittikçe 
kıı\'\'ctten dUşUyor. !\fndenrle lrf çn· 
lışnmıyor. Bundan başka amele)i ça. 
hşmağa teş,·lk h:ln mllkAfat usulü 
koydum. İyi çalışanlara paraSlz o
larak yemekten başka iş elbisesi ,.e 
~lzme l"Criyonım. Bu tftrzd.a mükflfat 
da amele başına nihayet ayda 3 - (S 

lirayı geçmiyor. Fakat bu mmliln de 
ameleyi fazla gayret göstermek nok. 
tasın<lan bUyUk faydası oluyor. llU
lAsa Jlk zıı.manlnrtla bizim maden ıs. 
tlhsalAtımız<la maUyet fiyatı bir ton 
bakır için 2:>0 kunış iken boglln iş 
randımanının artması neticesi ola· 
rak maliyet fiyatı 188 · 100 kuruş& 
ka.dar düştü." 

Bay Naim, böyle, Iim·arsban ba
kır madenindeki ameleye tatbik et
tiği çahştırma. sistemini anlat.ırken 
ben Zongnl<lak kömür havzasında 

gördüklerimi zihnimden geçiriyor
dum. Meselli Türkiş'ln 6.1 numaralı 

Amerika 
Hükumeti 

Sekiz sinema 
kumpanyasını 

mahkemeye verdı 
Nevyork 21 (A.A.) - Biıleıik A. 

merika hükumetleri trüst aleyhindeki 
kanuna istinaden başlıca sekiz Ameri. 
kan sinema kumpanyası aleyhin'de Nev 
york mahkemesi nezdinde dava açmı!· 
tır. 

Mezkur kumpanyaların büttin Ame. 
rika sinema endüstrisinin yuzde 65 ini 
ellerinde tuttukları iddia olunmakta. 
dır. 

Diğer taraftan .ayni kanuna istina· 
den mezkur kumpanyalara tabi 25 
milessese ile ayrıca 132 kiıi hakkında 
da takibatta bulunulması istenmekte. 
dir. Bu 1ahıslar arasın.da Mari Pikford 
Duglas Fairbankı, Çarli Çaplin de 
vardır. Hükumet bunların ya film yap. 
maktan yahut da sinema aalonlan üze· 
rindeki mülkiyet haklarından vargeç. 
melerini istemektedir. 

veyahut bir dolaptan sızan bur maıd· 
delerin başka maddelere karışmasından 
çıktığını sanıyorum. 

Universite tedris iıleri müdürü bay 
Niyazi de tunları söylemiıtir : 

''- Bana kalırsa bu defa artık bu 
İ§te kimin ihmali bulunduğu, kati ola. 
rak anlaıılması lbımdır. Aksi halde 
bu gibi sık sık yangınların devam ede
ceği anlaşılıyor. Nitekrm bu sene bu
nunla dörtlüncüdür. 

Ben yarın alakadarları çağırarak 

hepsini dinliyeceğim . 

SEMT HALK! ŞtKAYETÇI 
Sık sık vukua ıelen yangın dolayı. 

sile buradaki semt halkı çok şikayet 

etmektedir. 
Dün burada oturan bazı kimseler 

ıdert yanarak ıunları söylüyorlardı: 
''- Enstitünün burada olması biı:i 

çok korkutuyor. 
ZARAR 5000 URA 

Dünkü yangından üniversitenin yi. 
ne 5000 lira zarara girdiği tahmin edil· 
mektedir. 

Bu sene bu yüzden 30 bin lirayı 

mütecaviz zarar olduğu &öylenmekte. 
ldlr. 

ocağında aıncleye İ)i yemek ,· ernı 

itin mükemmel tesisat ,;.1cuda g 
rllnılş. Burada bir çorba ile iki 
bak yemek 7.~; beş tabak yemeş 
buçuk kunışa \'eriliyor. Amele 
) cmeklenlen son derecelerde me 
nundur. J.'akat adetleri az olm 
hernber bir kı~ım amele bu çok u 
ve iyi yemeği yeyemeyor. Bunun 
b cblni orduk. Bir ameleden: 

- Burada iki tahak yemekten 
aşağ'r, ne de fazla ,.erilmiyor. On 
için bazı ftmcle dışarıdan ylycee~ 
kcnc1i tedarik ediyor." 

Cc,·abını aldık. 

TUrklşln oeaklarmda çah~an 
amele (';abahlo;rin hfr çorba lc;er. ~ 
leyin iki tabak yemek, akşam t-'i 
tabak yemek yerse 12,5 kunış ,·er! 
Bununla beraber dört, heş kunış tİ.'l 
snrrııf l~ln amcl<'nfn çoğu beş tab 
yrmck yetine hir çorba ile iki ta 
) emeği tcı·clh etti~ri anlaşılıyor. Glll" 

de bc.ş tabak yemek yl~·cnler nadl 
dir. Ameledc ta!'larnıf dü~llncesl ~ 
katlar kun·etlldlr ki yemekten 
sarrufun hayattan hir parça ko 
mak demek ol<luğunu bile düşün~ 
yor. 

İşittiğimize göre, bazı askeri ,.,,, 
rlkalanmızda amelenin para ile k 
derece•lo yemek yemediklerlne dl~ 
kat 0<1ilmlş, ilı1h altındaki askeri" 
re na..'>rl sabah. i>ğle Ye akşam ycJJl 
ğl verilirse on tarzda parasız yc lll 
yedirilmek usulü tatbik edilfyoroı 
}lu u ulden hUyük faydalar da gö 

nıUş. 

ö~·lc sanıyoruz ki nskeri fahri 

Jardnn t ecrübe edilen bu usulün Z<1": 
gulrlak ha\•zasm<la dUşUnUlcn ısl 
arasmda tetkike , .e tatbike de 

<lE'rccecle ehemmiyeti ,·arclır. 

otnıa7.sa ıtündc bir defa bol ,·e p• 
ııırz yemek vermek bugtlnkü us 
r.ishetle dnha tayclah olneaktJr. 

Zon uldalita kö~·m amel 1111 

yeeek ve içecek ihtiyacı hakkin 
telAkkllorfnl anlatmak için şöyle 
fıkra naklediyorlar: 

Vaktlle iki köylü konnıı;m·orl,t' 
mış. Rirf sormuş: 

- Acaba padişah ne gibi yeoıe• 
ler :rer? 

Demiş. 'öteki ce\·ap vermiş: 
- Xe ;rlyocek? Elbette ı;;oğa 

cUcü~ril (içi ) ile pekm ezin koyu 
nu ..• 

- Ya biter d o gene <·anı ycJJl 

isterse? 
- Peze,·engin parası yok dc".-ıı 1": 

Gene soğanın cücüğü ile pekmC 

koyusunu ... 

Madenlerde çalışan amelenin.~ 
n1ek ihtiyacı bu kadar basit o~, 

biraz da bu ihtiyacın hayat lçln 
zanıret olduğunu takdir ctmcJJJ,, 
ten ileri geliyor. Bu za,·allı amele" 
11arnıf için yemekten fedakArl~ ~ 
derken hayatt bir ihtiyaçtan delil~ 
dece ha it hir ze,·kten fedakArl.
cllyormuş glhl hareket ediyor. 
m_,lcten, gıdadan yapılan tasa ...-.& 
hayattan hlr şey kaybetmek de_.,.. 

oldnA-unu anlayamı:ror.Amclenl11-; 
dlr etmediği bu ihtiyacı parasO ,P 
mck ile temin etmek en kesttroJ' 
yoldur. l'eraltlarmda günde --:: 
saat knzma snllayan )'lırt<laşlartıl , . ... ,, 
hayRtf fhth·açlnnm temin etme~ 
nf ı:amanda l5tthsa1fn randJlll ıJıJ 
artıracağı tçln maden tc1areıetl 
de menfaati icabıdır. tf 

Madenlerde ,.e tabrfkalard~ 
randnnanmm artması için en ırı~cı•• 
~rt amelenin sa~hğtdır. Zon1'1 pıJO' 
hana~nnda lllr amele ile konıtŞ dl 
Rmı lstllASJ esna~nncla !':arktan gel .. ~ 

' (P 
l"e o zamandanberl h8\·zad• blf 
h~an bu amelenin ağzında tele ,JV 
<llş kalmamıştı. l·Uziine bakınc• rd" 
mış yaşına yaklaşmı, görUniiY0 

1111~ 
Halbuki yaşını sonınca sı ı tıe'\'C " 

JU olduğunu sfiyledl. HenUz ıcır;..., 
yaşında olduğu halde aıtmrş 'f , 
yalclaşmı~ p;örUnen ooyle blr ad, 
dan ~alhJh yerinde. J[Uçlü kll'f°f ,. 
htr .,.,.., .. ,,.nln iş randrmanr naııııl ~ 
lenehtlir? 



ava taarruzlarına karşı 
halkı korumak için 

zm·rde hayarlı 
b]r cemiyet 

İzmir (Hususi) - Şehrimizde, hava 
arruzlanna karşı korunma cemiyeti,, 
amı altında bir kurum teşekkül etmek 

eredir. Bu cemiyet, Almanya. İngil. 
ere, Çekoslovakya ve ttalyada olduğu 
ibi yalnrz hava taarruzlarına karşı na
l korunabileceği. hakkında halkı ten-
ire çalışac'aktrr. 

Vilayetin ve diğer cemiyetlerin yar. 
mı terr:in edilecek ve cemiyet bu su
tle teşekkül edecektir. 

Türkiyede ifk defa olarak izmird'! 
şkili düşünülen ve teşebbüste bulu. 

ulan bu cemiyetin kurulması, mem. 
ekette hava taarruzlarına karşı korun 

~ususunda çok fay::lah olacaktır. 
Cemıyet kon[eranslar verdirecek, tec
libeler yaptıracak, ucuz maske temini 

itile de meşgul olarak halka satacak-

Valimiz B. Fazlı Güleç bu mesele 
llc yakından alakadar olm~ktadrr. 

İstanbul Ofis Müdürü 
İzmir (Hususi) - İstanbul Türk

f~s ~?dürlüğüne tayin edilen şehri .. 
z Tu_rkofis müdürU B. Cemal Ziya. 

.m. tay.~n emri gelmiştir. İhracat mev
mı munasebetile ofis m'"d" .. .. bir "dd u urunun 

pıu et daha bura::la kalması, sonra 
latanbula giderek · "f • b . yenı vazı esme aş. 

.'!lası muvafık görülmüştür. 

A lmanyaya Sipariş Edilen 
Tramposlar 

İzmir (Hususi) - Belediyenin Al. 
anyaya sipariş ettiği yeni trambüs-

erden altısı daha gelmiştir. Kordon 
ttma tahsis edilen bu trambüsler, 
Ikın şikayetini mucip olan tek ka_ 

ıh otobüslerden daha ,güzeldir. 

Yolda bulunan diğer dört trambüs 
a geldikten aonra Konak • Tepecik 
attına da belediye otobüsleri jşliye-
ek, Kordon otobüsleri Direk ve Fu. 

a r - G,ünldoğdu - Alsancak olarak iki 
t üz.erinden sefer yapacaktır. 

Bir Çay Parası Yüzünden 
İzmir (Hususi) - ş~hrimizde beş 
ruş çay parası yüzünden kanlı bir 
dıse olmuş, bir kahveci müşterisini 

ornavida ile ağır surette altı yerin. 
en yaralamıştır. Kavga, beş kuruş 

Y parasının Öi:lenip ödenmediği mü
akaşasmdan çıkmıştır. Kahvehanede 
Y içen Süleyman, "parayı verdim,, 
diasile kahvehaneden ayrılmış, kom. 

u manav ldülckanında otururken kah.. 
cci lsmailin tecavüzüne maruz kal
ştır. 

İsmail, kahvehanedeki münakaşayı 
atırlatmış ve beş kuruş çay parasım 
rmesini ihtar etmiş, kavga başlamış; 

"ndeki tornavidayı müşterisinin göğ. 
ne, kafasına saplamıstır. Civardan 
tişenler Süleymanı kurtarmışlardı::-. 
bıta İsmaili yakalayarak adliyeye 

l stanbul lJcuncü l t:'ra Jlemurluüundan: 

Mukaddema Bosuziçınıle Emirg:inrla 
uvakknlhane caddesinde 5R numaralı ha-
ede mukim ıken haleıı ikametgiıhı meç
ul bulunan Falına Rııhsııra : 

Bahı.ıeııin Belır;etfn 15·3·931i ıarihli iki 
ne vadeli bonara müsteniden ziınmeti
iıde nlacajtı olduğu iddia cylcrtiiji iki bin 
ranın mna foiz \·e m:ısarlf lemini tahsili 
jn d cı ircııı izc rnki nıür:ıcıı:ıt ve takibı Ü· 

rine bu suretle \C lcs"l\·l'i de~ ııi natık 
ımak üıcre tar:ıfınıza gönderilen ödeme 

ri ikıımctgnlıı h:ızırnnızın ınethuliycli 
ast>biyle tehlifı kılınonınrnış olmn~ınd ve 
u hıı~usta tehlıAi muktezi ödeme emrinin 
lr ay nıiiddcllc ilrınr.n lchliltine icra hiı
·mWtince k:ırıır \'C'rilınış hulıınmao;ına bi· 
1 1 . tarihi il:inılnn tılırırcıı nıezkıir miirl· 
aen 38 'l • "1 ı · · ef z:ırfındrı \'C I ~.Jol ( OS\ 3 llllnl:lrOı;J• 

e miıılrle:ıhih hrırrıııııırn ,·rnnr rliğinlt. ve 
a hor('llll ı:ını:ıır.ınıı ,·cnı lıir kı~rnın:ı ve 

h 1 1 (' .1 ı·ıırıın t:ıkilııır i rrnqınn kar"ı ,.e a tı n ·ı ~ ' 
r nlı 'ırini miist r.lziın olmnk iiwre 

cranın ' 
l) ·ır ilir111.1ln hıılıınm:ıılıAmıı ,.r 

:ınıınrn 

ine hıı nıii rlılrl 1ndınrla mııl hf'yanınrln 
ıılıı•mı :ııl•l! ı nız ,.c, ·:ı Jı:ı•; ilrntc nınh :ı lif hc· 
nn rl:ı hııhı n rlıı~11nu1 sıırclte ,·ıık:ırırla Y:ı
lı m iırlılclin hilnmını mııfcnkıp rehrl ic· 

a sur<'tirlc !rap rrlrn rnııa ntrle\'İ kanuni· 
te\·e c;ıll kılınıırııl.: ı nı:ı ltınııınm olm11\ 
~f! f"tftrfn•n t:ırnfın11:ı tı•lı li "i ın:ı· 

:ımınıı ',, ,.,, " t ' .,ı ii7rrc kt' ) fi) el ıl<'ınen 

' ı lliı olunur <262ı1) 

/slanbrıl ikinci icra Dairt.!inden: 

Dairemizin 37-3627 numaralı dosyasiyle 
bir borçtan dolayı haciz edilip paraya çev
rilme~ine karar ,·erilen fislii ,·aıolu cini 
soba, üç Avrupa halısı ve dunr saatinin 
25-7-38 t:ırihine ınüsadir pıızartesi günü 
sant 14 dl'n 15,5 a kadar Panl(altı Hamam 
Zafer apnrtıma ııııııl:ı birinci artırması ya· 

pılncııklır. 

o gün nıuhonıınen kıymetin yüzde yet
miş beşini bıılnındı~ı takdirde ikinci art
tırması 29·i·3!1 tarihine müs:ıdif cuma 
ııünil ayni mahal ve .s:ıalte icra edilerek 
en tozla hcclellc t'llip olunan üstünde hı· 
rakıl:ıcnktır Taliplerin yüzcle 7,5 pey ak
çesiyle mezkur gün ve saatlerde satış ye
rinde bulıınacrk ınemtırıını.ı mürac:ıalları 
ildn olunur: (\'. P. 2552) 

Sııllaııalımet Ririııci Sulh 1!11krık Mahkt· 

mcsinden: 

Fııtma Ruha! ile Em ine Firdevsin şayi an 
ve müşl erekrn mutıı sarrır oldukları İstan
bul Be\·azıl Camrıali mahallesinde Külhan 
sokof{ı;1da 10 nuıııar:ıtla heş oda ve bir 
sanclık odası ve iki helı.ı ve bir mutfağı 
h:ıvi 1800 Jlrı.ı kı~· metl muhammineli bir 
bap hanenin iıoleyi şuyuu zıınnında fu
ruhtıı takarriir ederek irra kılınan. açık 
arllırma nelice~inde: mczkOr hnnenın ta
mamı 1650 lira bedel mukabilinde milş· 
terisi hissedar Emine FirdeYs ııhtcsine 
kati ihalesinin icrasına karar verilmiş i:se 
de mii~leri mumııileyha bedeli ihaleyi tes~ 
liıni vezne etmemesi üzerine bu baptakı 
ihalenin feshiyle icra ve iflas kanununun 
133 iincü maddesine tevfikan on be~ sün 
müddetle atık artırmay:ı çıkarılmasına 
karar verilmişlir. 

Acık orıtırması 9-8-938 tarihine müsa· 
dif salı gilnii saat ondan on ikiye kadar 
icra kılı ıı ncak ve o gün en çok art1rona i
l)ale edilecektir. Artırma şartnamesi mu
hakeme divanhanesine talik kıhnmıştır. 
Talip olanların kıymeti m uhsmmenesin ln 
yüzrle yedi buçuğu nlsbet inde pey akçesi· 
ni hamilen o ııün ve sııntte lstanbul Divan
yolunda rlııireyi mahsu!\nsında Sultanah· 
mel hirlncl sulh hukuk mahkemesi başkA· 
liplijUne 938/8 numnrn ile milracaatları 
ilan olunur. (V. P. 2551) 

iLAN 
Diplomalı bir ebe ve bir 

hastabakıcı ile bir de hade
me kadın aranıyor. 

--- Ankara 21-7-939 ---

• Lorıdra 6 l 8 • Pra• 4 375 

• Nev:vork 126 5~ • Madrld 611;!:!5 

• Parıı ıı 4 a.; • \'arşo'!'a 23n:.:5 
• M ı lAno ti titi:!ö • lludaoe$lı 2-l 92 
• C!'•ıt!\· re :.!!:! 972J • llükre• O!l377ı 

• Am~terdarna ı 6 5 • Heh:rrıuf 287 

• J~erl 111 rıo 8'i71i • Yokotıııııı 36 37 

• Unıhel :.:ı 40 i5 • Slokholııı ::ı:.ı 12 

' Allna 1 ı• • l\lo~koı.'tı 23 7!175 

• Soh"• 1 f>37:\ Viyana 

l•tlkrazlar 

Zahire Borsası 
21· 7 - 938 

BuRüay ~· uınuş:ı.k 

" 
ııcrt 

Arpıı yemlik 
Arpa An:ıdol 
Bakla 
Mısır sarı 

Peynir beyaz 
Peynir kaşar 
Tiftik oğlak 
Yapak Anadol 
z. yağ yemeklik 

Gelen 
Duğd:ıy 201 Ton 
Arpa 17 .. 
Kepek 152 ,, 
Tırtik 33 •• 
Yular i5 " Un 45 ,, 
Yap:ık 33 •• 

5 34 

4 25 4 30 
4 10 
4 20 
4 6,5 4 10 

29 20 33 -

50 - 59 -
120 - 125 -

40 -
38 - 40 -

Giden 
Kuşyemi 30 Ton 
Jç badem 3 •• 
tc fındık 3,5 .. 
B. peynir 11 ,, 
Kaşar 12 " fç fındık ·s 

" 
EGE Tl YATROSU 

TEMSII.LERl 
Xuri Genç ve arka· 
<laşl:ırı 22 Temmuz 
Cuma akşamı Yenişe
hir Aile bahçesinde: 

TAŞ PARÇASI 
Piyes 2 perde 

KO~IEDl • YARYETE 

HALK OPERETİ 
llıı akşam Bebek Bele
diye bahçesinde, Cu
ııınrle!li Aünli akşamı: 

\ıı :J doluhl!lar lilman 
\'urd u bshceııin de, 

Pnznrtesl ı:ıünO: Paşa
hn hce Aile hnhçeıılnde 

Devlet Demıryolları ve Limon.tarı işit-ime 
Umum idaresi ilanları 

10.000 Metre Mflmur 

5.000 
10.000 

5.000 

.. 
•• 
•• 

.. 
Müstahdem 

.. 

elbisesi için kumaş 
paltosu 

elbisesi 
paltosu 

.. 
•• .. 

.. .. 
,, . ~ . 

Istanbul Belediyesi lliinlaı·ı 
' 

Belediye llaetn.nelorile Müesı;ese lerinc llizıımu o lan 2625 kilo terey cğ 

açık eksiltmeye konulmuştur. Bir kil o tereyağma 95 kuruş bedel tahmine

dllmlştir. Şartnamesi Jeyazım müdilrl ilğlinde görülebilir. İstekliler 2490 No. 

lu kanunda yazılı vesika ve 187 lira 3 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 

mektublle beraber 8 - 8 - 938 pazarte si günü saat 11 de Dalmt Encümende 

bulunmaltdrrlar. (t.) ( 4712) 

Senelik muhammen kirası 15 lira olan Şehremininde Ereğli mahalle· 

sinde Büyük saray meydanı sokağında 42 M2 2. arsa 939 senesi Mayıs so

nuna kadar kiraya verilmek Uzere aç ık arttrrmaya konulmuş isede hem 

ihale gününde isteklisi bulunmadığına an arttırma 1 - 8 - 938 Pazartesi gü

nüne uzatılmıştır. Şartnamesi Levazım MUdUrlUğUnde görillebilir. İstekli -

l er 1 lira 13 kuruşluk ilk teminat mq, kbuz veya mektubile beraber yukal'ı

da yazılı g ü n d e saat 11 d e Dafmf En~Umende bulunmalıdırlar. 

(B.) (4708) 

JLK DEFA B eher metre murabbaına 10 Ura kıymet biçilen Aksaray yangın ye. 
Salı: Allmtepe Aile rinde 62 inci adada 22 m etre 95 santl metre murabbaı sahalı 
hnhçe~inrlt>, C::ıırşıımba 

arsa satıl

mak üzere ac ı k arttırmaya konulmuş tur. Şartnamesi Jeyazım mUdiirlUğiln· 

de görülebilir. İstekliler 17 li r a 21 ku ruşluk ilk teminat makbuz veya mek

tublle beraber 8 - 8 - 938 pazartesi gil nU ~aat 11 de Daimt Encümende bu-

BÜY('KDERE 
Aile bahçesinde 

VAPURLAR 
BUGÜ~ KALKACAK YAPURLAR 

Saat l'apurıın adı ir.lfifji yol 
16.:rn Kocaeli 11.fudan:ra 
16.30 Tayyar Murlonya 

6.30 Se~;yar Korııbiga 

lunmalıdırlar. (B.) ( 4 710 ) 

Türk Hava Kurumu 
Talip olanlar her gün sabahları 

Saat 9.30 a kadar Şlı;ıll meydanında 

201 numaralı ŞfŞLl certahf kliniği 

1 
sahibi Operatör Dr. Cafer Tayya r 

Kankat'a milracaatlarr. 

10 

16.15 
11.15 
rı.~o 

il 

Erzurum 
GELEC:nK 

t'~ur 
Tr:ık 

'Rartın 

Sryyar 

Mersin 
YAPURLAR 

İzmit 
l\fudıınya 

Bond1rma 
Karahiıııı 

Büyük Piyangosu 
4. üncü keşide 77 Ağustos 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa ne~e
dilen Hizana i m. 
paratorluğu tan 
ki ile 66 r:ilt ta 
rnamlmımı~trr. 

Ba~lı ba.'11na v 
bütün ilim seveıı 
teri dny11rarx1k d~
,,,. ·r ' ,,;;~,./ otn·: 
l?ıı kiitiipkmıf'! ._ 
r;!nde iktısr11fi, ,. 

dehi ve ilmi m~ 
zuLar ÜZP.Tine yu 

~ılmı:s mı '"'"' J 

tapltJN b11f11Tth· 

n ıa, T r.rr.ii mrlA • 
1'ıirk olw1111r11ı 

l"t n 111 çnk !Jfl °k' • 
ti.rın tanulıqı şı,11 

<ıiw:tler t rr rafr· 

dan tıapıl m?şl 

Kitı11ıl11rı fnpfı 

ve muhl<'lif <;Prı1ı 

ri pernl:ende <·'n 
rrık rılanl11rrı · t •n 
tilrif tf'ı7ıılır . 1 ı; 

rn t•rın I Uert : 1 ·"· 
tmıbul - Vtı./ct: 

Yurdıt. 

- KURUNu n kitap ş~k.llnde roman tefriksaı -
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başucunda saatlerce oturur, o mağmum gözleriy

le ona bakar, zayıf ve kederll bir sesle daldan da

la konarak, şundan, bundan bahsederdi. Üstünden 

antiseptik olduğu muhakkak bulunan, fakat insa

nın hoşuna glden, benliğini saran tatlı bir koku 

i1e raylhalnndırrlmış gUzel bir lavanta kokusu go. 

liyordu. 

Mister Hutton hayretle duraladı: 

- Llbbard, bu saatte, sen burada?.. Karım 
hasta mı? .• 

Yumuşak. kederli ses cevap verdi: 

- Sizi daha evvel bulmaya çalıştık, aradık .. 

Consonlarda olduğ'unuzu söylemişlerdi. Fakat. on

lar da uğramachğınıı1 hlldlrm1şler .. 

- Evet .. Otomobilim pan yaptJ. Geciktim. 

Mister H11tton hiddetle cevap vermişti. !nı:;a-
nrn yalanr tutulmak fena şeydi doğrusu. 

- Karrnrz. ı:ılzl hemen g/'irmek tsteyordu. 

Miste r Hut ton: 

- PekAJıt çıkayım .. dedi Ye tnr>rclivenlne 
rloğru yürilriü . 

Doktor Libbard , elini. Hııttnnnn omuzuna 
koydu '\"e: 

- Geç k:ıldın1z, zannederim .. dedi. 

- Gec mi kalrlrm? .. 

Mister Hutton saatine bakmak istedi. tiğraş· 

tr. Saat bir türlü eehinden çıkmak bllmeyordu. 

JOKOXT GUl,tn"OR 21 

- Consonlarn s ö z verdim. Harp heykeli me
selesini konuşacağız ... 

- Gitmesen ne iyi olurdu? ... Burada kala· 

nıaı mısın? . . Evde guğuk gibi tek başıma bulun. 

mak is t e mi yorum ... Madam Button nerede ise ağ· 
l.ıya caktr. 

- Fakat söz verdim. Hem kaç hafta önce
clen ... 

Doğrusu , böyle göz göre göre yalan kıvırmak 
hlç de hoş kaçmayordu ama , ne yapsındı? .. Hut. 
ton kurtuluş çaresi arayarak: 

- Neyse, sen şimdi bir dinlen bele .. Ben de 

1\tis Spens'i yalnız bırakmayayım. dedi. Karısını 
alnından öperek bahçeye çıktı. Mis Spens onu, hld· 

elet ve şiddetle karşıladı ve birden köpUrdil: 

- Karrmz çok. ve mUthlş hasta ... 
- Fakat siz geldiniz diye , canlandı, neşelen-

di sanmıştım! 
_ Yok canım, ne milnasebet, bu tamamlyle 

Asabi bir haldi. Asabi bir bal. Ona çok yakından 
dikkat ettim. Böyle bir kalbi, midesi olan insana, 

hor ı:ıeyler gelebilir ... 
"_ Llbbard, sizin gibi dUşUnmeyor. Emtly'nln 

sıhhatinden o kadar bedbin görünmüyor, diyen 
Mister Hutton sokağa bakan kapıyı actı. Mts Spen· 

sin otomobili ön kapıda dururordu. Genç kadın. 

tekrar konuştu: 
- Libbard alelA.de bir köy doktorundan bat-
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Semti ve urn.lıallcsl Cadde veya sokağı No. :su ('in~l 

Kaılirge Dostan Ali I\:adlrgn Limanı 31 ])Ukki'm 

CAN V<UQTAQI~ 
Çarşıda 

Şehremini, Ereğli 

Perdahçılar 2 ı 
Saray meydanı 7 

Nısıf hisse dükkAn 
İsmail çelebi arsasınııJ 
blrkıs mı • 

, 
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• \hır kapı, lshak paşa Snrnchnne 1 Arsa 

Yukarıda yazılı mahaller toslimi tarihinden 939 senesi Marı• 
kadar pazarlıkla kiraya verileceğin den istekliler 26 / Temmuz 9 
günli saat on lılre kadar Çenberlitaşta İstanbul Vakıflar BaşmUdil 
Valnf akarlar Kalemine gelmelerl. ( 

KIZ L 
ıstanbul D e p o 
Direktörlüğünde 

1 - Satııı alınacak bir adet nontken cihazı ve teferrüatı 5 
938 tarihine rastlayan Cuma gunu saat on birde 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - nontken cihazı ve teferruatının es as şnrtıarllo fenni vasıf! 
vaziyet plAnını görmek \'e bu hu susta fazla izahat aınış 

isteklilerin yeni Postane civarın da Kızılay Hanıııda }{ıt:J 
tanbul Deposu DlrektörlUğUne müracaat etmeleri lldn o 
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Umumi cerrahi ve sinir, dimağ estetık 

cerrahisi mütehassısı 
PARIS T I P FAKOLTESJ S. 

AS1STJ\ı 'l 
Erkek. kadın ameliyattan, dimağ 

estetik ''yüz .. meme, kann buru~uk· 

tuğu ve gençlik ameliyatı., 
(Nisaiye ve doğum mütehas~ısı) 

~1\layrııe sahahları ile r r ~ n n n 
~den 10 a karlaı m "" u rı 

' 

Öğleden sonra ücretlidir. Tel 4408h 
Hr-,nğlıı PnrmHk~anı Humı:-li han. l -

l.Tla11aııt Dördüncü i cra Memurlu{ju11clan · 
Ayıı'iptı~nda Güınlişsııyn c:ııldesindc :\2 

No. lı enle iken lı:ılcn ikoınell:lılıı meçhul 
Bayan ı:inl Hıcrslcin. 

Dairemizin 38/2:l!l3 ":ıy ılı ılosyn<>ınıl n 

Yani ı .amhirorrnLo'nıın hir kıt'a kir:ı ııııı

ka \·clenaınc<ilne mii'ilenit zimrııetinlzıle 

kira heclelinrlcn aloeo~ı olan 245 liranın 
temini için rl:ıireınize nıürnrnntl:ı ıııerur 

dahilinıle lrnp<;i r~y;ı islcrııi5 Ye ı!:ıirrınl7.-

cc 3Sn:i!l3 sayılı dosya teşkil edilerek A
yaspa;ada Gürıılişsııyu cac.ldcslnde 32 nu
ınnrnlı :ıııarlıınanın Ci ?\o. Iı dairesinde 
eşyanız:ı hapsi <'ŞYO ):ıııılıııış ve biliıh:ıre 

rclınin paraya çcnilıncsi yolu ile 
ıarnfınıza giiııdcrilcn ödeme emri 
znlırınn verilen meşrulınll:ı mezkiır 

iknıııetgiılıı lerkcıtiğinizi Ye yeni i
kaıııclı::ihınl7.ın ılıı meçhul olılııj:tıın

ıl:ııı ıııczkiır ödrııır nıırinin ırırrri k:ırarı 

mucibince bir ay müddetle ill'ınen tebli
ğine karar verilmiş oldıı~ıınd:ın işl.ıu il!i
nın l:ırilıi neşrinden itibaren hir ııy lçin
ıl<'Midtı veva şifahen itirazınızı hilcl•rip 
heıla\":t vesikn alnı:ınız Inzıındır. nu miid· 
eki içinrle itiraz elrııez veya Jıorcu öıle
nıeıscnlz r<'hniıı sotıl:ıc:ıJh ödeme emri 
m::ıknmınn k::ıirn olm::ık ii;ı:ere il:ıncn tclıliğ 
olıınıır. (2fı2:l:i) 
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ka bir şey değil. Karıııızı bir mütehassısa göster
melisiniz .. 

Hu tton l~endini lll ta ın ıyarnk güldü: 
- Çok garipsiniz, ~1is Spens; ı:;lz Adeta müte· 

hassıs delisiniz .. dedi. 
.Mis Spcns itiraz ınakamııı<la elini havaya 

kaldırdı: 

- Yoo ... diye söylentli. Şaka bertaraf. Bakınız 
rıe kadar ciddiyim? .. Zavallı Eınlly~nin hallnl hiç 
beğenmiyorum. Allah göstermesin, her an, her 
dakika bir şey olması imkAııı vardır .. 

Mister Ilııtton, l\Ils Spoıısi otomolıiliııc hiıı

cllrdl ve kapısıııı <ln kapadı. Şoför, arabayı işlet

ti ve harel{et etıııeğe müheyya, lıekledi. 
Hutton konuşmak arzusunda <!eğildi. Onun 

için genç kadına: 

- naza hassın ııı ı? .. diye sordu. 
Mis Spcn!; öne doğru eğildi ve onu bir Jokont 

.süzüşüyle süzdü: 
- Beni gelip göm1eni lstcyorum, arıladııı mı? 

diye fısılclarlı. 
Adam, sırıttı. bir şeyler mırıldandı ve otomo

bil ileriye tloğru akıııca elini salladı. Oh .. Hele şU. 
kür, yalnız kalmıştı ve bu da ne büyük bir saa
detti? ... 

Ti irkaç dakika sonra da lcendisi otomobiliırn 
atl ad ı ve yola çıktı. D_oı1 i~. köşebaşıııda bekliyor
du. Arabaya aldı onu ve evinden 40 kilometre öte· 

- liU l~UX un k.itaı> ı;;ckllnde r om a n tcfrlksaı -
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de :'apa bir yolda bulunan bir otelde akşam yeme
ğini yediler. 

Yemek de yemekti hani. Ağza alınmıyacak 

kadar kötü idi. üstelik de pahalının pahalısı idi. 
Hutton kızacak oldu. Fakat Doris işi tatlıya bağ. 

ladr. 
- Aldırma bebeğim, dedi. Hoş gör .• 
Doris lıu gibi maceralara bayılırdı. Hani. .• 

Mister Huttonun canı ı;ıkıldıkça sıkıldı. Bu can . 
sıkıntısı ile de, pek de öyle ahım şahım olmayan 
şampanya ısmarlarken: 

- Hangi akla uydum da gelelim. Odamda ka· 
lam az mıyclım, sanld? .. diye clUşündU. 

Evo doğru yollandıkları ''akit, içkiyi az bu
çuk fazla kaçırmış olan Doris ele muhabbet hisle· 
ri ha.ehlinden artık lrnbarmıştı. Otonıohilin içi zi
firi lrnranlıktı. FaJrnt, şoförUn hareketsiz kalıbı

nın arlrnsından ileriye doğru bakınca, gecenin i
çinden elektrik lrtmbalarının yarattığı ışıklarla, 

dar, fakat parlak lıir renk ve şekil dünyası uzanı
}Or, fışlorıyordu. 

l\tistcr Hutton, "'''ine vardığı zaman saat on 
hiri gcc;iyordu. Salonda Doktor Libbard ile karşı· 
laştr. Doktor Lihharıl. ufak t"fok bir nclamdı. Na
rin elleri nnrlr. TTr>r hnl \'e taYrt, "rkekten ziyade 
J·adını andırıyorclu. Kahve> rengl gUzlnl koenman
dı.°tçlerinde lrncler dolu bir iCndo vardı. Hastasının 

Bizans 1 m para·' 
torluğunun 
T arihi 

Hizamı mevwu 
uzun yıllar '1!J" 
ayrı tel kik ve te
telJlıii edilmi.' öir 
rMvzu oldu{/11 hal
de tmgiin bile ay· 
1111Lalılmam1~ bir· 
çnk tarafbın tıar. 

dır. Tevfik Yrtim· 
linylu tarafından 

lisrını m ıza çevri • 
/P,n Bi::a »lf 1 nı pa-
rıı t nr luğu n ıı n ta-

rihi adlı kitap 

bu ayclınlatılma· 
mış tarafları tes
~it etmekte ve tJii
tiin llizans tarihi
ne tema., ederclc 
Şarki Avrupa im-

varalorlufiunun 
bin ~enelik vul.-u
rıtını hikaye et
mektedir. 

Fiyatı yilz ,.,,. 
~OlANT 

ruş olup heT ki-
trıpçırla bulunur. ~ 
T -~~-----
mahalli: - lstan- Sahibi ASIM US ~ 

n 71 tan müracaat J 

bul, Val.-it Yurdu. Neşri}at mUdürü Hcfık ~ 


