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Arap çeteleri, Yahudi köylerine 
mütemadiyen baskınlar yapıyor 

Akka camiikebir imamı öldürüldü 
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istanbul adliye 

binası 
. G:'liba latanbul adliye yaniınının be

tın~ı yıldönümü çoktan eeçti. Yeni bir 
~dlıye binaaı yapmak için bet yüz bin 
lira da hazırdı. Fakat hali adliye bina· 
11~ temel tatı elimizde duruyor! 

n defa olarak Sultanabmette u· 
nıumı hap'ah . . l 
k 

1 anepın yerıne yapı maaı 
ararla .. t ı 'k 

• " 11'1 mıı ı en bundan da vaz 
ıeç1hliain · .. - . . . • ı ogrenıyoruz · umuma bapta· 
haneni · d ' n Yerın e aadnazim İbrahim pa-

hfa~ın konatı vannıı da, tarihi kıymeti 
aız eteri . 
1 enn muhafazaaına memur 

o an kom· . 11Yon adlıye binaaanın burada 
yapılrnaaını rn af k .. .. . uv 1 eormuyormuı. 

binA~:~.binaaı Yapmak için bet yüz 

de L _ • ır tarafta dururken bet aene
nucn h·ı· 

. a a terneı ablacak bale ıeli· 
ncmemı! olmaaı yüzünden büyük pos
tahanenın üıt ile' 1__ • w b 
a . . 1 -bnda bir ıısm 

v zıyetande çalıtan, böyle çabımaia 
~~:rv: lstanbu} adliyeıi kadar, 
.. d:. .. llau.a atı lllU....,.b llir...,. 

.. tınuıtiir. 
ilk zamanlarda, 

ınevcud ik . • her türlü vuıta 
1 en Yenı bır adliye mnaıınm 

yapı •rnamaıından dl' • . 
ıul 

1 
.... 1.. a ıye velcileti me-
oru uyordu F ,__ _ı_!ı: 

Saraçoilu Ü .: .. a":'t, adliye v~ 
.. ı . Ş krunun adeta aflar ıibı 

aoz erı eazet 1 
l'tt-•-· .• erde çıkbktan sonra bu 

-• ıneauhy tin' • 
tayind ıı.~ _ e kime aid oldufunu 

e e,.._... uın • b ki'-
tırmııtı B' urnıye a •• ten ta· 

· ~· ır kere umumi bapiıbane-
nın Yerınde · b' 
mani olacak Ye~ı. ır bina yapılmaaına 

. tanhı bir aebep var mıdır 1 
oı .. bile u, h' 
söylenen . ra un P8taya aid oldufu 

k L- bınayı ·taılannı nmnaralaya· 
l'a • ua•L b' 

b. "a ır tarafa nakletmelı: imkin· 
arz ır ıey 'd' 
b• rnı ır? Sonra yeni adliye 
ınaaını uın • 

yaprnalc urnı hapiaJıanenin yerinde 
•• de dofru değilse, koca latanbul 
ıçın artık bu ınak .. .ı- 1 • li b' ar 
aa bulun ... e venı ır 
let mal ~z ını? ilk babra ıelen dev· 

• .. 
1

• ır arsa: Meaeli eıki Babıili· 
nın uzermd bul 
bi k" . e unduiu eeniı aabanın 

r oıeaıne adlı'.... b" k •----
? rw ınaıı uru-

mı. 

Hatınınızda k ld _ .. • 
ha . !ı a ıgına ıore umumı 

Pı• •nenin · _, 1 _,_. Ba 
b • 1" b' Yerınuen evve •-• • 
ıa ı ınasının b 1 d • • --Ldah T d . u un ugu ıenıı ....., 1 ı:ı e bır Parçanın adliye binaaı için 

ayrılmaıını teklif edenler olmuttu. O 
zaır.-ın eılci Tomruk dairesi yani Po
ı:ı müdürlüğü verleri düıün"lcl:.iğü İ· 
çın cadde Üstün.de bazı iıtiml&kJerde dü 

" .. , .. 
ıunu.muı fakat bir rivayete göre adli. 

ASIM US 

(Sonu Sa. 6. Sıi. 5) 

Vaıron~n DIAvamDz 

N iznmctthı ~az.ll'iıı musiki ih· 

ti) acıııııza clnir lıir makalesinden 

başka "a) fi) el erden edcceğlnılz 

istifade et ı·afııula Doktor Atasa· 

t:nnıın bir) ıızısı, kndırı okıı) m•u. 

ı arınıı1.ı re, knlıhlc ııliıkaclnr C· 

den , c "I~' lcucccğinlz erkekleri 

hangi tipi cıı lrıtlhnı> edeceksiniz" 

me\Zulu tliğer bir 3azı He güzel 

bir J erli hl ka) e, sıhhat 'e sağlık 

bahillleri, karlkntlir, ı.ln('ma \C 

dl"-er mııhtl'llf rl'portajlar ... 

~,..., 

Ara o/arla lngiliz kuvvetlerinin 
çarpışmasında Araplar ağır 

zayiata uğradılar 

ffayfada bir yahudi mahal lesini bekliyen lnıiliz kuvvetleri 
(Ya.::'lsı 5 inci aayıfıada) 

.v 8·18n iyaya 
Dün 115 bomba atıldı 

•• ' 
üstte: KumaJıdbn t1bideyt çelenk JCorkıen. Altta: Şerefine vmiletı ziyafette. 

Mısırın bahriye 
kunıandanı dün 

Abideye çelenk koydu 
Belediye tarafından Tarabgada 
şeref ine öğle ziya/ eti verildi 

Mııır Bahriye Nazın ve Majeste latanbul Vali ve Belediye Reial Mu· 
Kral Hazretlerinin yaveri Mahmut bittin OıtUndağ ve e§l tarafından Tayyareler bir İngiliz vapurunu Hamza Paşanın Majeste Kral Faru. dün Tarabyada Tokatliyan otelinde 
kun hususi yatı Elmahruse ile gehri. Mahmut Hamza Pap eerefine bir öğ. hasara ug"' rattılar mize geldiğini ve merasimle kargılan. le .ziyafeti verilmiştir. 
dığmı yazmıştık. ( Bonu aa. 6 aa. U 

Gemideki beynel- lvuman Menemencioflu 
milel müşahit öldü dün Almanqadan döndü 

Valansiya, 28 (A.A.) - 12 tayyare 
bugün saat 14,30 da liman ve civarı. 
nı bombardıman etmiştir. 115 bomba 
atılmıştır. İnsanca miktarı malllnı ol. 
mamakla beraber oldukça mühim za. 
yiat vardır. 

Tayyareler, limanda bulunan ve 
beynelmilel kontrolün mUsaadesile 
şeker ve kahveden ibaret hamulesini 
çıkarmış olan İngiliz bandıralı (Kel. 
vin) vapuruna bilhassa hUcum ede • 
rek hasara uğratmıştır. Bu gemide 
bulunan birkaç tayfa ile beynelmilel 
kontrol müşahidi ölmUştilr. 

Barselona, 28 (A.A.) - Havas A. 
(Sonu Sa. 6. Sil. ~) - -

15 inci yıl 
madalyası 

C. H. P. Genel Sekreterliğinden: 

Cumhuriyetin 15 inci yıldönilmU 
hatırası olarak, bir tarafında Bil. 
yük Önderimiz AtatUrkiln kabart. 
ma bir resimleri ile Altıok, diğer 
tarafında Cumhuriyetin 15 inci yı. 
lını tcsbit eden yazı bulunmak üze. 

.. 

re Partim'zce bir mad .. lya yaptırı· 
lacaktır. Sanatkarlarımızın. açtı. J 
ğımız bu mUsabak:ıya i§tirak1eri 
ve hazırhyacakları nümuneleri A. ) 
ğustosun onuna kadar C. H. Parti. ( 
si Genel Sekreterliğine g· nderme. ( 
leri rica olumır. 

~ ---- - ,,_, - -

( Y o.mı 6 ınos aayıfada) 

Çinlilerin büyük muvaffakıyetleri 
Japonlar 15000 ölü ve 

yaralı verdiler 
11 Çin tayyaresi Hankov limanındaki Japon harp 

gemilerini bombaladı lar 
Birçoğu hattı ve yandı 

llongkong, 28 (A.A.) - "Ajans 
Şeklat": 

Llon dağlarına yaptıkları mUte
madl hUcumlar neticesinde Yerdikle
ri mUhlm zayiat ,.c mütemadi bezi· 
metler doltl) ı lylo n Poyang gBIU· 
ne girme tc.cbblislerlnln akim kal
ması Uzcrlııc Japon deniz Ye kara 
kunetlcrl tak\lye kıtaatı gelmeden 
enel llerlemeğe cesaret etmemekte. 
cllr. Yangt 'nln şimal snhlllndckl 
Japon kıtalnrının 8 len hırn · Tallıu
dakl 48 kilometrelik Çin cephesine 
bir müddettir yaptıkları zorlama te. 

(B°"" Bo. 6, Bil S) 
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DE R~iMLi K iZ 
No.12 \'ozan: Niyazi Ahmet 

Onunla karşı karşıya gelen, mahdut 
bir mevzu üzerinde konuşabilir. Duyuı 
Jannı, hislerini anlatamazdı. 

Ne olursa olsun, eksiklerinden ç.ok 
fazla her kızda bulunamayacak üstün
lükleri, hususiyetleri vardı. Dersimli 
oluşu bile bir hususiyetti. Adnan, onun 
la evlenebiliı:ıdi. 

Yalnız genç delikanlının is;inde kal· 
bini bir pençe gibi sıkan :sıkıntı var
dı. Ağabeysini düşünüyordu. Kazım 

Gülçubuğu herhalde seviyordu. Belki 
Gülçubuk da bu hissi biran için !duy
muştu. Ama bu ne ifade edebilirdi? 

Yüzbaşı Kazımın Güls;ubukla evlen· 
mesine imkan yoktu. O kadar, ki böy
le bir ihtimal mevcut olsa bile onu 
bizzat Kazım yoketmiş, Gülçubuğun 

aleyhinde hakikatlerin bir nebzesini 
bile gizlemeden rapor vermişti. O hal
de? 

Evet o halde Adnan Gülçubukla ev· 
lenebilirdi. Bunun için de ilk önce 
Dersimli kızı kaçırmak lazımdı. 

Adnan, timdi nereden ve nasıl ka
çacaklannı düşünüyor, bunun çaresini 
anyordu. Her ıeyi göze almıştı. Gül· 
çubukla gidecekti: 

- Tabii bu ımcsele halledilecek. 
Dersimde asi diye bir şey kalmayacak. 
O vakit Dersimliler de anlayacaklar ki 
asırlardır çektikleri azap çok manasız 
mıı. Ben de Gülçubuğu alıp İstanbula 
götürürüm. Zeki kızdır. Az zamanlda 
her şeye alışır. 

Böyle düşünen A.ldnan garip bir he· 
lecanm tesiri altında idi. Erkenden 
odasına gitti. Fakat şiddetli sıcak, ker
piç duvarları o kadar kızarmıştı ki, 
oturamadı. Tekrar dışarı çıktı. Gülçu· 
buğun odasına girdi. 

Dersimli kız: 
- Sahi benimle gelecek misiniz? 
Diye sordu. 
- Geleceğim Gülçubuk ama, nasıl 

kaçacağız. Çok tehlikeli. Buradan çı· 
kamayız. 

- Biz kaçmağa karar verelim. Ko
layca gideriz. 

- Nereye gideceğiz? 
- Buradan cvveHi Harputa gideriz. 

Harput yakındır. Benim tanıdıklarım 

var. Gizleniriz birkaç gün. Ccbraili ça· 
ğırmz oraya. O her yolu bilir. 

- Fakat Cebrail bize yardım eder 
mi? 

- Etmez clur mu? 
- Bana öyle söylemişti. Sana an-

latmadım. Ben hükumet adamı oldum. 
Gülçubukla konuşamam.. dedi. 

Gülçubuk omuz silkti: 
- Gelmezse biz gideriz. Adamları

mız var. Ben de o yolları bilirim. Ceb· 
rail gelmezse kendisi zarar görür. 

- Ne zaran?. 
- Onu ben bilirim .• 

Adnan bu bahsi üstelemedi, ama Gül 
çubuk hakkında yeniden şüpheler içi
ni kurcalamağa başlamıştı: 

- Biz kaçtıktan sonra gene asilere 
iltihak etmek istiyecek mi 1. acaba di
ye düşündü. O takdirde bütün planları 
suya düşecekti. Gülçubuğa malik ola · 
mayacağı gibi hayatı da tehlikeye gi· 
rccekti. Fakat fenası cayamazdı da. Ger 
çi kimse mecbur etmiyordu. Yalnız 

Adnan aklına geleni yapan ve yapını~ 
bir adamdı, her zaman: 

- Hayatta bu işi niçin yapmamış· 
tım diye içimde bir ukde kalmasını is
temem.. derdi. Onun için Gü}çubukla 
kaçacaktı. 

- Peki Gülçubuk dedi. llk fr·satta, 
bir iki güne kadar kaçacağız. Ben çare 
aramağa başlayacağım. Bir gece çıkar 
gideriz. 

- Eğer iki at bulursak çok iyi olur. 
O vakit Murad suyunu da atla geçe· 
riz. Birkaç saate kadar Harputa varmış 
oluruz. 

Adnan tekrar odasına girdi. Gezin· 
mcğe, düşünmeğe başladı. Heyecanlı 

bir macera başlayacaktı. Onun için ara
makla bulunmazdı. Hatta bu macera
nın biraz tehlikeli olmasını da istemi· 
yor değildi. İçine çocukça fikirleT ge
liyordu: 

- Sonra İstanbula döndüğümüz va
kit neler çektiğimi anlatınm. Herkes 
hayret eder .. diyordu. 

Dı13n çıkıp ıöyle bir hissettirme· 
den tanıdıklarının ağızlarını aramağa, 

1 

1 

kaçma planını hazırlamaya karar ver
di. Gülçubuğun oda kapısından geçer
ken bir acı duydu. Fevkalade güzel, 
tannan bir kadın ıesi. Yanık bir şarkı 
söylüyordu. 

Kulak verdi. Gillçubuktu. 
Hiç yÜzüm yok karlı .dağı terkecbn, 
Gönlüm yoktur nazlı yan taicedem .. 
Karlı dağlar beri gel, ben gel, beri 

gel! •• 
Adnanın gözleri parladı. Bir çocuk 

gibi seviniyordu. Gülçubuğun yeri git· 
tikçe genişliyordu. Nefes almadan din
liyordu. 
Karlı .dağlar neye kestin aramı? 
Göz göz ettin sinemdeki yaı-amı. 
Karlı dağlar beri gel, beri gel, ben 

gell .. 
İlk defa bir Deraimlinin 13rkı söyle

diğini duyuyordu. Sonra Gülçubuğun 

ne güzel sesi vardı. 
Süratlc ıdışan çıktı: 

- Vakit geçirmek de olmaz. Bir ak· 
silik çıkarsa kaçamayız da .. diye ıöy
lendi. 

Kapının önUnde doktorla karıılaıtı. 
Doktor &ordu: 
- Hasta nasıl?. 

-Çok iyi doktorcuğum. Bir ıeyi 
kalmamış gibi. 

- Talihi varmrı. Bu kadar derin 
yaradan kurtulmasına mucizeıdiyeceğim 
geliyor. 

- Çok mukavim vilcutları var, şu 
Dcrsimlilerin. 

- O da doğru .• 

Ayrılıyorlardı. Şimşek sürati ile 
Adnanın kafasından bir fikir geçti, 
sordu: 

- Doktorcuğum, nekahat devresine 
girmit olduğuna göre §Öyle arada bir 
hava alması dcğru olmaz mı? 

- Çok iyi olur. Hatta ihtiyacrdır 
da. 

- Emretseniz de gezdirseler.. Ma
amafih bendeniz de bu i~i yaparım, 

Doktor manalı maıtah Adn;ınm yu
züne baktı. Gülümsüyor: 

- Seni çapkın seni .. demek istiyor
du. 

Adnan bu §ekilde bir mana çıkarıl
masından adeta memnun oldu. Başka 

suretle §Üphelenmesinler de ne derler
se desinler. Hem doktor da pişkin bir 
gençti. 

- Lüzum gösteririm, olur. 
"" .. 

İkinci günü Adnanla Gülçubuk yan 
yana es'ki Perteğe doğru uzayan iki 
tarafı yeşillikli yoldan yavaş yavaş 

yürüyorlardı. Bir aralık büyük bir dut 
ağacının gölgesinde oturldular. Her iki· 
si de seviniyordu. Adnan ellerini çır· 
parak: 

- işler yolunda Gülçubuk .. dedi. 
Benden hiç şüphelenmiyorlar. Kaçaca
ğnnızı akıllarına getirmezler. 

- Ama ne vakit kaçacağız? 
- Daha at bulamadım .. 
- Bulamazsan da kaçalım. Ayakla 

gideriz. 

- Fakat Murad ıuyunu nasıl ge
çeriz. Pertek köprüsünde asker dolu. 

- Dolu olsun .. Ben köylü diye ge· 
çerim. Ayrı ayrı gideriz. 

- Bakalım. Hayvan bulamazsak 
öyle yaparız. lgin kolay tarafı varken 
tehlikesine girmiyelim. 

Gülçubuk da inanmıştı, ki Adnan 
kaçmak istiyordu. Ne yapıp yapacak 
kendisini kaçıracaktı. Onun için fazla 
üstelemedi. Yalnız neşesini ıaklaya

mıyor. Bazan, Adnanın boynuna atılı· 
yor. Sarsıyordu .cnu. Yalnız genç de· 
likanlı bu hareketlerin manasını anla
yamıyordu. Kendisini seviyor mu idi, 
sevmiyor mu idi?. Kaçmadan evvel 
Gülçubuğa ilanı aşk etmek lazım mı 

idi değil mi?. Bir türlü karar veremi· 
yordu. 

- 1stanbulda olsa idi.m ıimdiye ka· 
dar İl çoktan pişmiıti. Fakat burada 
muhit beni de deği§tiıidi .. diyordu. 

Bütün korkuıu reddcdilmekti. Böy
le bir şey olurıa macerası da yarıda 

kalacaktı. 

Hava kararırken Perteie döndüler. 
Yolda doktorla, kaymakamla ka1'§ıla1-
tılar. Her ikisi Gül_çubuğu dikkatle 
sUZ'dü. Her ikili de: 

( .Arl«ı.tı oor) 

izmille su 
ihtiyacı 

Belediye yakında 
llataban suyunu da 

ı.telh lyor 

Allı a'J ceza qiqen bir uanke 
Eıler1 kelepçeıı olduğu haıd 

!zmit, (Hususi) - İzmit bol su L 
çinde susuz kalmış bir şehirdir .. Şeh· 
rin şaynnı hayret bir şekilde artan 
nüfusu karşısında, su ihtiyacı, olanca 
şiddetiyle kendisini gösteriyor. Ve 
bilhassa bu ihtivaç, böyle kavurucu, 
yaz günlerinde bir dert halini alıyor. 

Halk arasından 
kaçmak istedi 

Şehrimizde (Paşa ve (Çene) sula· 
rı fenni tesis:ı.t ile isale edilmi!f ve lz. 
mit dünyanın en nefis bir içme suyu. 
na kavuşarak bahtiyar olmuştur. 

(Paşa) suyu da, §ehrin susuzluk 
vaziyetine bir nihayet vermiş \'e lzmit 
bol bir hayat menbaına kavuşmuştur. 

Fakat zaman geçip de şehrin iktı. 
sadi ve sınai hayatı bamb~ka bir ;,e. 
kil ve renk alınca, getirilen sular bu. 
günkü ihtiyacı karşılayamaz olmu§ · 
tur. O kadar ki bazı semtlerdeki mU.8. 
luklara münavebe ile su vermek za. 
rureti hasıl olmaktadır. 

Belediye, (Balaban) ismindeki bir 
suyu da şehre getirerek mevcut sıkın. 
tıyı bu suretle önliyecektir. Fiiliyat 
sahasına da konmak üzere olduğu 

haber veriliyor. 
Paşa suyu depolarında, bazı su yol. 

cularının, mahalle halkına depodan su 
verdikleri ve kirli, pis bakır kapları 
bu suya daldırdıkla.rı müşahede edil. 
mektedir. 

Diğer taraftan, bir kısım su yolcu. 
!arının bu depolar başında (rakı i· 
lemleri) yaptıkları da görUlmUştür. 

ötedenberl devam ettiği söylenen 
ve halkın sağlığı ile alakadar olan bu 
çirkin vakaları kontrol etmek, müeeb. 
biblerini şiddetle cezalandırmak Ja. 
zımdır. 

--0--

fzmlrde mUvezzlllk 
yapan genç bir kız 

Dün, adliyede 6 ay hapis eczası yi
yen bir yankesici elleri kelepçeli oldu· 
ğu halde bir sürü halk ve polislerin 
arasmdan kaçmak istemiş, fakat 50-60 
adım kadar gittikten sonra etrafı çevri
lerek yakalanmıştır. 

Namık Cesur adındaki bu yankesici, 
dün hal kapısı önW'tde bir hemşerisinı 
ziyarete gelen Şibinkahisarlı Kazımı 

çarpmıı ve yeleğinin cebindeki 14 ku· 
ruş 30 parasını torbası ile birlıkte çal· 
mıştır. Namık Cesur polis kcndisinı 

yakalayacağı sırada torbayı atmıştır. 

ikinci sulh .:eza mahkemesınde du· 
ruşması sonunda hakim Salahaddin 
Demirelli, Namık Cesurun suçunu sa· 
bit görmüş ve 6 ay müddetle hapis ve 
o kadar da nezaret altıncı. bulunmalt 
cezası vermiştir. 

Karardan sonra, Namık Cesur haki· 
me karşı ileri geri söylenmeğe başla
mıı. hakim de kend.si.'1e kararı tem· 
yiz ettirebileceğini söylemiştir. Fakat 
Namık Cesur sesini kesmeyince de 
kendisini dışarı attırmıştır. 
Namık Cesur dııarıda da bağırıp 

çağırmağa ba§lamıı, ve birdenbire fır
layarak kaçmak istemiştir. 

Yakalanıp aşağıya götürülen Namık 
Cesur, polislere: 

- Bırakın beni pencerd:ien atlayıp 
kaçacağım, bıktım bu hayattan, diye 
bağırıp duruycrdu. 

Ağırcezada Bir İdam Talebi 
Dün ağır ceza mahkemesinde mlid· 

deiumumi tarafından bir katil suçlusu
nun idam cezasına çarptırılması isten· 
mi§ tir. 

İbrahim Çetin adında olan bu katil 
Samatyada eniştesinden para almak 
için gidiyor, fal:at ken:disini bulamayın 
ca bir kayığa binerek, açıkta demirli 
bulunan Ar::ın Kı-~l .o Aonn.ıa i .. 2r.1'ı:ı. 

daşının kömür kayığına giderek ken· 
disine lazım olan parayı vermesini söy· 
lüyor. 

Arap Kemalin vermemesi üzerine de 
eline geçirdiği bir odun parçası ile ba
şına vurmak surctile bayıltıyor ve ce· 
bindeki bir lirayı aldıktan sonra Arao 
Kemali denize atarak boğuyor. Katil 
cinayetinden sonra yegane şahit muço 
Ahmet çocuğu da kimseye bır şey söy· 
lememesi için ölümle tehdit ediyor ve 
sandalı sahile çekerek kaçıyor. 

Müddeiumumi vakayı bu tekilde 
izah ettikten sonra, dinlenen şahitler 

ve delillerle ibrahi.m Çetinin cinayeti 
taammüden işlediğinin sabit olduğunu 
söylemiıt ve kendisinin 450 inci mad
-dcnin 9 uncu fıkrasına göre öiüm ce· 
zasma mahkum edilmesini istemiştir. 

Ciğerci Recebin Muhake
mesi Devam Ediyor 

Karagümrükte Yahyayı b.ç .. klayara'lt 
öld:.:rcn ciğerci P.e:ebin duruşmasına 
dün de ağır ceza mahkemesinde bakıl,
mış, yeni şahitler dinlcnilrr.iştir. 

İlk şahit Cihad demiştir ki: 

yctte gördüm, sonra Recep 
kaçtı. Ama bıçağı hangisinİJJ 
vel çıkardığını görmedim.,. 

Bandan sonra komiser ısı 

dullah dinlenildi; ve evvelki 
lcnen şahitlerden Salahaddİll 
bacı Ahmet çağrılıp hepsi 
edildiler. Arabacı Ahmet 
diği ifadesinde, Recebin tolca 
ra yere yuvarlandığını ve bI 
kip vurduğunu, Yahyanın 
çektığini, ancak vurmağa fı 
madığını söylemişti. 

Halbuki mahkemedeki 
Yahyanın Recep yere düşf' 
bıçağmı çektiğini fakat Re 
evvel davranarak vurduğunu 
ıdu. 

Reis ifadelerinin bangiıiniıl 
olduğunu scrd ·ı. Ahmet: 

- Recep tokatı yeyince 1 
gibi oldu. Fakat düşmedi; 

sapladıktan sonra kaçtı; bı~a 
sinin evvel çektiğini hatırla 

dedi. 
Bunun üzerine müddeium 

Saka Cihat ile arabacı Ahm 
yı mahkeme önünde gördiikl 
canlandırmalarını söyledi. Ci 
ya, Ahmet de Recep rolünU 

Kısa bir müzakereye ~ekiletl 
me, dinlenilmesine lüzum görd 
tice kadının çağnlması için 
meyi bugün saat 12 ye bıraktı· 

16 Yaşında.ki Katil S 
itiraf Etti 

Geçenlerde Valde hanında ~ 
tasallut etmek istiyen Cevad 
birisini, bıçakla yaralayarak 
16 yaşında Cahi~ dün adli)·er' 
edilerek dördüncü sorgu haki 
teslim edilmiştir. 

r~hi'1l,.. a'Uli u::a..-s ......... ..ı- --
sizlik görüldüğü için kendisi 
doktoruna muayene ettirilmiş, 
sonunda da tevkif olunmuştur· 

Cahit müddeiumumilikte 
ifadesinde suçunu itiraf etmif. 
yapacak başka bir çare göre 
öldürdüğünü söylemiştir. 

,-KURU 
1 

AllO~E l'Allll-"ESI 

A,· lık 

3 o~•ık 
8 8) lık 

\ ıllık 

lltmltktı 

trfnft• 

9!ı 
2fi0 
4i5 
ıwo 

J'arı le<iııı•l"n Balk arı Birllıll tel' 
oluz kıııu, clıı~ıllıır. ı•osta tıtr11R1 

lll l )t'n ~ ı•ı lere 11) da )'etınlı brşer 
ımıııııt!ıl ılır. 

~hnrıe kll\'ılını bllıllrrn mekl 
lf'lıırnf iirrt-lltıl ııluıııf' ıınrn~ırııll 

'-'Plll tı:uıkıı ile )'• •il ııııa Oı· reıınl 
kı•ııılı 1111•1 ıııe alır. 

7 nrlifutnfn htr pMla 

10/ Ul/A"o abone ua:ılrt• 

Aılre• <.lt-Qıştırıııe ücreti ı:ı ıııı 

İzmir (Hususi) - Genç bir kız İ:"l· 

rada gazete müvezziliğine başhmıştır. 
Kendisile konuıtum 1 Hayatla mücade· 
le sahasında yenilmemek için yapılma· 
yacak iş olmadığını söyledi. Bu resim 
milvezzi kız Inciraltı plajında gazete 
satarken alınmıştır. 

- Bahçede otururken bir gürültü 
i~ittim. Bakınca Recep ve Yahyayı bir· 
birlerine karşılıklı bıçak çckmiı vazi. 

L--------:: 
·------··-----29-T;;,;;~·;:;o 1 

(j)ünlecin peşinden : 

Sükun ihtiyacı 
YnlO\nrln Otd Tt"rmnl glhi nıücssc clcı· yn btlrnhnt, yahut te

da,•i için giden insanların yeridir. tstJrahat da tooa,·inin bir şekil 
oldnl'.,"11.ndan buralaı'fla herkesin siıkün \ 'C süklıt.n ihtiyacı \ar <le· 

mcktlr. Bunun için rııhıın gıılası !'nrılan musiki bile 1 tirahat \ ' C tc· 
davı ycrlN·indc ancnk munyy<'n snntlcrclc \'Crilh·. Gene bunun için 
Otel Tcrrnal'<la hizmetçileri ,.e garsonları çnğlrmağa mahsus olan 
gürültülll zll1t"ıfo kaldırılmasiyle büyük isabet gösterilmiştir. Şu haJ. 
de buralarda hizmet ,·azitt"slni üzerlerlne almış olanların, yahut mı. 
ı;aflr olarak buhmanların en ziyade dikkat etmeleri ikUza eden 
kaide dnhl misafirlerin sükun ,.o huzur ihtiyacına alAka güstermek 
olmalıdır: Bir ıııaat sonraya tehiri mümkün iken banyodan sonra o
dasında ter döken hlr adama hesap pusulası jtetlriıl imza ettirmek, 
yahut hizmet esnasında oda kaıu,.ını açık bırakıp giderek mtişterlyl 
yatağm<lan kalknıağa mecbur ~tmek: fliğer taraftan otel idarcsln· 
elen kendi huzur \'e silk&nları na riayet .edilmesini isteyen misafir. 
JeNlen bazılarmın da yüksek sesle hlznıetçJleri paylamak, yahut ço. l 
luk çocuklarının koridorlarda gttrUltU ne oynamalarına müsaade il 
~e nihayet oda kapılarını etraftaki komşularını rahatsız edecek su. 
rette şiddetle kapamak gibi haller gfirUlmemelidir. 1 

BASAN KUMÇA l.'1 

1 a ~ u 1 m ,c~~aay • goıı 
Cemazlülahir l35i 
Huml J'eınmuz 1353 
Hızır günu 
Gün doğuşu 
Gün t alışı 
S::ıh:ılı naıııaıı 

Öğle ., 
lı.ındl 

" 

2 
16 
85 

4,53 
l!l,28 
3,08 

12,20 
16,l i 

Akşam ,. 

1 

lô,W 
Yat"ı " 21,22 
lnısAk 2,4 7 

·················-·· ........ ··········· ........ 15 Yıl Evvel Bugiiıl' 
Jlünhasrran hükkdm sınıfrnd0 

me:unları yeliıtirmek ü:ere ıt 
bir hükkô.m nıektr.bi tc&ls ediltC 

olması ü:erine kendisine soran 
Jırırrlrlmi:e, cina11et müddeiumııtrt1 
duh bey dcnılıtlr ki: 

- Bu haberi gazetelerde oımd 
huıulla reımf bir malılmatım il" 
kat mcmlt/.:elin ihtiyacına tekabıJl 
derecede hdklm vcliştirmck irin 
mi:i hukuk tahsili hususunda 1 
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Çanak kalenin kur
tuluş bayramı 

vazan: Hakkı Süha Gezgin 

ÇmınkkaLednı güzel bir göri,i,ııü.ş .• 

:ürtc kılıçlarının Boğaza hikim ol· 
dugu tarihi ·· · T k . • ıun heaabile bilmeyız. 

a vımlerimiz.de bu fethi kutlulayan 
aırmalı y k apra lar yoktur. Şimdi Bula· 
)'t~. tepelerinde yatan "Süleyman Pa· 
~l nın'. sallarla karıı kıyılara geçi§i 
"' e, tarıhten · d · zıya e efsaneye ben.zı· r.:n k~'zak bir hatıradu. "yedi" de, 

ır da uğurlu bir kutulbk dene· 
" en atalarımı "R . .. z, umeh ya,taaın a 
yapılan akını da k k k" ·ı· b.. f ola le .• ır ı§ı ık ır ae er 

ra goıterirler 
Bir şair d b . 

(K c u sallı geçi§i: 
eramet .... t . 

.,oı crıp halka ıuya ıecca· 

(Ya?:ası R . . de salmıpın l 
n urnelının desti takvala al· 

'beytile hafızaıua f'.ak ; • .ın) 
ır mzştır. 

Evet, bu fethe . 
n§t • hal eaatıri mcnkibeler ka· 

. ıgı de, tarih~ilerimiz vazifeleri· 
nı unutmuıtlar b' 

• • :r ' ız.: ıilnünü ıöyleme· 
n.ışlerdır. Halbukı ( Godf d"" Buy· 

.,.y.ı..ı:ı,, .01.ı;-..,~~ ruva o 
-.1 _, , ı '- ... .,, .• u .. b. • .,.. .. ..ı ... 6,_ı;eu 1rvn. 

ır çarpıınıanı h . J le 
fotografını alınıı hn, em k~lime er t! 
aün için.d . • em de gün, bat 

e vak:t bildirmekten geri kal· 
mamıştı. 

Ne iıe, fetih t .h. 
i arı ıni unutmuı oldu· 

umuz bu (Vat • 
yeniden sün .. , a? ~apısı) nrn bugün 

Yıl """ı gwenrnızle açılııını, her .... yoruz. 
(21 tenunu ) 

bö le v z un Türk takviminde 
y ugurlu bir -.hah 
Bir .. ı var. 

dı ı- tglun evvelden hazırlıklar batla· 
· .. ı a ar c.. h 

yapılacak t~r u~ ~riyet anıtı önünd~ 
çen gün 

1 
en ıçı:t, sıca!dığı el!·· i r.e· 

l 
eı er altında çalrııp durdu· 

ar. 

da~flaldda beraber çıdırlarm ravakları 
{;a an r. Te 1 ad y-

1 
pe erde borular çınl ı. 

Ü 
.. lmad" çGard~ asker kaynaımaları gö-

r u. ellliler d . 
da . . onandı. Şehir, bayraıe· 

n gelınlığini giy.eli. 
Bando ·· d la . on e, arkada jandarma alay· 
rı, pıya~, to,ı>çı.;, muhabere, atlı kı· 

taları geçıyor y·· .. .. la d"" .. . · uruyu9, sağa, so o· 
nuılerdekı keskin b. ı·k • olmi· 

1 
ır ı , u.cer 

yan. ara da gurur verecek bir mUkem· 
melıyette idi. Kumandalar ukere ı:,:. 
rer :r-entcte gibi geçiyor ve manıalar, 
hiç çöküntil, kanbur vermeden ';apı ka· 
nadlan gibi dönUyorl:ı • . 

Genç bir subay olan yetenim Udbi· 
ye, bu geçiıin bende hıraktığı tesiri 
söyledim. Gü~:imsiyerek: 

- Bunlar giyineli .daha Ü!. ay olma
dı; acemt sayılırlar. 

Deyince ıaıtım. 
Türk. yaradılıştan aı~erdir; fakat 

ç:.ğımız n bir n,.ferden iatedilf o ka· 
dar çok şey var ki, bütün bı:nJ- ı üç 
ay:ı ;; :ıırmak, bana olamu Jibi gel· 

I!l~şti. 
'fören. şc'1ri!1 cümhuriyet alanındJ 

yzpıL:lı. Bayram şenliği, orduda en ge· 
ni manasını buluyordu. Mekteblerin 

' d v .. 1 tl şı tatil bulun ugu gun ere ras ayı • 
memleket gençliğinin, bu bayramda 
b:itün varlığı il~ görünmesine meydan 

vermedi. 
G·• .enin zevl:ini C:t y:ne askerler çı· 

kardıl"'r. Kurtulu~u. kurtaranlar daha 
iyi anlıyorlar demek. Akpm. ortalık 
kararırken, mahfelin bahçesi pınlc1a· 
da. Karpda (Kilitbahfr) in yaslandı· 
iı dağlar tutuıtu. Gemiler, ışıktan çiz· 
ailede resimlerini sulara ôügürdiiler. 
Çimenlik, Mecidiye, Seddilbahir tab
yaJarm4a ıpHaklar yandı. P.erlık ıpk 

oluklarıı dağları günctten taraklarla ta
r.-mağa b:l.şladılar. Bu r.urdan tarağın 
dişleri, biribirini keı~p biç~r.ek havada 
kararsız hen.desi tekıller çızıyorlar. 

Bu akpm hem askeri mahfelde, he~ 
B•lediye bahcesinde balo var. Önu· 
mUzden ıüılü kadınlar, giyimli erke'k-

ler geçiyor. Mahfelin cazı, semtin ı,.a. 
tün radyolarına ot tıkadı. Oynak, fıkır 
fıkır parçalar çalı}·or. Hele Haıtahane 
bayırındaki wncionun kaaa.b hav~ı, 
hepsinden güzeldi. Arada sırada mıl
yonluk kut sürülerinin kanat ıakırtı· 
tarını andıran alkıtlar kopUfor. Anla
tılıyor ki, orada zevk ağdalanmıf, ke~f 
maya!anmııtır. Candan eğlenenlerın 
hali batkadır. Duyduktan r.eıe. çabuk 

sirayet eder. 
Benim bile hayalimde bir kırmızı 

mendil 11vrularak uçtu. Bunu &allıya
rak oynıyan zemberek baldırlı yağız 

bir yeğitin ıen hayalini görür gibi ol-

(Kilid) ve (Mıy.doı) ıırtlarında da 
felekten gün ç.ılanlar çok. Oralardan 
da mesafelerin yumupttığı ıevinç ıes· 
kri geliyor. Tutupn halkalar, ampul 
zincirleri ve göklerde çözüle çözüle a
kan bir klipdan yumağı gibi hava fi
ıenkJeri var. Bunluın altın fiskiyeJerin 
den renk ve ııık salkımları dağılıyor . 
Baıımızrn •Jstünde o kadar çok yıldız 
var ki, göklerin de bayramımızı paylaı· 
tığına inanacağımız geliyor. 

Belediye, Halk için, Bedava 
Hamam Kuracak 

Deledfye, halk için meccant deniz 
hamamları tesis etmeğe karar ver
miş bulunmaktadır. 

Hamam yerleri Marmara sahllln
dfl Kumkapr ve Ycnlkapıda tesis e
dlJı:ıt'ektlr. 

Fen işleri mlldUrU B. HUsnU ile I· 
mar mUdUrU B. Ziya bu hususta tet
kikata başlamışlardır. Rapor, vali 
\"e belediye reisi Muhiddin V'stUnda
ğa verildikten sonra tesisata başla
nacaktır. 

Sergi Takdir Madalyalan 
için Müsabaka Açıldı 

Onuncu yerli mallar sergisinde bu 
sene dahi geçen sene olduğu gibi. 
teşhirclllk ve dekorculukta en zl· 
yade muvaffak olanlara tak. 
dfr madalyaları verileceği için, bir 
müsabaka açılması kararlaşmıştır. 

DUn yerli mallar serglıdnl, Jlma· 
nımızda misafir bulunan Elmahrus 
yatı mürettebatı gezmiştir. 

Sayın misafirimiz Mısır Bahriye 
Başkumandanı Mahmut Paşanın da 
bugUnlcrde sergiyi gezmesi muhte
meldir. 

Çimento Fabrikaları 
Hükumetin neşrettiği bir kararna· 

me ile çimento fabrikaları Etlbanka 
devredilecektir. Çimento şirketleri 
on iki ağustosta fevkalAde bir beye- j 
ti umumiye içtimaı yaparak deylr ve 
ferağ hususunda karar verecekler -
dlr. 

Memur ahn1yor 
• tnhlsarlar umum mUdilrlüğU taş· 

ra tcşkllAtında açılacak olan muha· 
kemat şubeleri Amir ve memurluk
larına imtihanla ıoemur alacaktır. 

Ecnebi ve ekal
liyet okullarında 
Resmi pı ogram eksiksiz 
olarak tatbik edılecek 
Kültür Bakanlığı bazı ecnebi ve 

.!:.alliyet okullarında tatbike batlanan 
.L ürkçe tedrisatın çok iyi neticeler ver
diği ve gün geçtikçe bunlardan daha 
fazla randıman alınabileceği kanaatine 
vannııtır. Bazı ermeni ve muscvi okul
larının bütün derslerini Türkçe ver
mek arzuları geçen yıldan itibaren tat· 
bike ba§lanmııtır. Fakat bu okullarda 
tatbik edilen Tilrkçe tedriaatınrn tam 
surette müfredat programı maddeleri
ne uygun otmadığr da görUlme'ktedir. 
Çünkü bu okulların çoğunda Fransrz· 
ca ve ibranice de ilive olarak okutul· 
maktaı:lır. 

önümüzdeki den yılı bapndın iti
baren okullar kendi arzularile bu ders
leri kaldırarak resmi ilk okul progra· 
mını ekıiksiz tatbik edeceklerdir. 

Diğer taraftan Galatasaray liaeai ilk 
kısım programını tatbik etmek iııtiyen 
muaevi okullarının da vaziyeti özel okul 
direktörlüğünce tetkik, edilmektedir. 

Bu yıldan itibaren bu okulların müt

terek talimatnamelerindeki okulun açıl 
ma ve kapanma zamanlanna ait madde 
vil!yet ilk tedrisat meclisinin verdiği 
karara uyacaktır. 

Bu suretle gerek ekalliyet ve gerek· 
se ecnebi okullar bu kayda göre haro
ket edeceklerdir. 

Bazı Rum ilkokulları da önümüzde
ki ders yılı batından itibaren Türkçe 
tedrisat yapacaklardır. 

Musiki, beden terbiyesi dersleri 
Türkçe olacak ve bu öğretmenliklere 
ihtisas uhibi öğretmenler tayin edile

cektir. 

Kültür Bakanı 
Birkaç gilndenberl tehrimisde bulu

nan Kültilr Bakını bay Saffet Anka
run bu akJ8m Ankarayı dönmesi muh
temeldir. Bay Bakan Ankarayı döner 

dönmeı: talim terbiye ve diğer maarif 
menıuptarmın ittirakile bir toplantı 
yapacaktır. Toplantıda Doğuda kültür 
hareketleri göriltillecektir. 

Muaiki Öğretmen Okulu 
Ankarada bulunan musiki öğretme

ni okulu binası ve teıkilatı Ga.zi Ter
biye EnıtitüıUne bağlanacaktır. Bu 

suretle 'kurulan musiki öf retmen oku
lu daha ı;eniı bir mikyuta çalııacak· 
tır. Bunların programlarında icap eden 
tadilit da yapılacaktır. 

Köy Kütüphanelerinde 
Bulunacak Kitaplar 

Köylünün ve klSy çocuğunun okuya 
cağı kitap aayısınr çoğaltmak malrsa
dile Kültlir Bakanlığı faaliyete geç· 
mittir. önümüzdeki dera acnesi ba§m· 

dan itibaren Devlet matbaası köy ki· 
tapları basmağa batlayacak ve bu ki· 
taplar yine Bakanlığın açacağı bir mil· 
ubakada teabit edilerek bastırılacak
tır. 

Her köyiin en apfı (1000) cildlik 
bir kütüphanesi olacaktır. Kütüphane· 
lerde eğitmenlere lüzumlu olan terbi· 
yevi esetler de bulunacaktır. 

o 

Yeni Liman Tarifesi Teıbit 
Edildi 

Liman tarifeler komisyonu dün de· 
niz ticaret mildürlüğünde lktıısad ve
kaleti tarifeler umum müdüril B. Mub 
sinin baıkanlığında ıon bir toplaııtı 

yapmıı. eldeki bütün tarifelerin ted
kiki iti tamamen bitmiştir. 

Toplantı ı::onuı. c'a liman tarifelerin
den yalnız Akay idareainin tarileltrin· 
C:e bazı ta.dilit yapılnug, diğerlerinde 
bc:.zı sebeblere binaen eskiye niıbetle 
hemen hiç bir dc.ğişi!dik yavılmal!U§tır. 

Tarifeler umum müdlirü B. Muhıin 
bugün akpm müzakerelerin neticeleri
ni gösteren raporları alarak Ankaraya 
gidecektir. B. Muhsin tarifeler hakkın· 
da fktrsad vekaletine izahat verecek, 
bundan ı~nra tarif eler halka ilin edi· 
lecektir. 

Nevyork 
sergisi 

dUtUn J(BZttle beşmu· 
harrlrierl rUrkof .ste 

toplanacak 
Nevyork dünya sergisine iştirak eL 

memiz tekarrUr ettiğindenbu husus. 
ta esaslı hazırlıklara başlanmıştır. 

Nevycrk sergisinde TUrk pavyonu. 
nun hazırlanması i~ine memur edilen 

B. Suat Şakir memleketimizin muhte. 
lif yerlerindeki alakadarlara tetkikler 
yaptırmağa başlamıştır. 

Bu arada dUn kendisi de Evkaf ve 
Askert milzeleri ge;ızrek TUrk sitesi
ni dikkati çeker bir hale getirmeğe 

yarayacak bazı eeerleri tesbit etmiş.. 
tir. Diğer taraftan İstanbul gazetele. 
ri başmuharrirleri bugün Türkofise 
çağmlmışlardır. 

Amerikalılar da memleketimizi 
temsil edecek pavyona büyük ehem • 
miyet vermektedirler. Öğrenildiğine 

göre; TUrk sitesi için sergide 2500 
metremurabbalık yer ayrılml§tır. 

Türk sitesinde TUrk içkileri sata· 
cak bir gazino, TUrk yemeklerini bu. 
lunduracak bir lokanta ve bir de kah. 

ve yapılacaktır. Burulan başka bir de 
kUtilphane kurulaca.k, memleketimi .. 
zin muhtelif v'-dide yazılın!§ eserleri 
burada neşrolunacaktır. 

Sanayi Umum Müdür 
Muavini 

İktrsad vekileti sanayi umum mü
dür muavini B. Talha dün Ankara.dan 
ıehrimize gelmiıtir. 

Sanayi umum müdür muavini veka
letten ipekli mensucatın standardizcsi-

ne aid nizamnamede yapılması mukar
rer tadilat için şehrimizde esaslı ted
ldklerde bulunacak, İıtanbu\ Ticafet 
odur sanayi 1ubeıi direktlSrU B. Avni 
ve sanayi müfettifi B. Danit ile birfik.. 
te piyasayı gezerek alikadarlarla gö-
rJıecek, nizamnamede yapılacak tadi
lat hususunda tiid.:arların dileklerini ao 
rarak tesbit edecektir. 

Bu Sene Terfi Edecek 
Hakimler 

936 seneslndenberl şimdiye kadar 
terfi etmeyen ve bu sene terftlerl 

gelen hdklmlrlmlzln listesi hazır

lanmış, vekdletce yüksek tasdike ar· 
zedllmiştlr. 

Çocuğunuzu hangi 
okula vereceksiniz 
ilkokul mezunlarının 

glrebl leepk lerl 
okullar 

Beı sınıflı ilk okul mezunlarınm gi. 
rebilecekleri okulları sıraaiyle yazıyo. 
ruz: 

A - Erkek sanat okullanna (yal. 
ruz erkek çocuklar.) 

B - Kız sanat okullarına (yalnız 
kız çocuklar) 

C - Ortaokul ve liselerin birinci 
devrelerine. 

Ç - Orta derecedeki ticaret okulla
rına. 

D - Ankara, İstanbul ticaret lise. 
!erinin birinci devresine. 

E - Tahsili orta derecede olan Ge. 
dikli hazırlama okulun&. 

F - Ankara inp.a.t, usta okuluna. 
l - İstanbul erkek terzilik okulu.. 

na. 

H - Kırıkkale sanat lisesinin orta 
kısmına. 

J - Askeri liselerin birinci devre. 
!eriyle askeri orta okullara. 

K - lstanbul yüksek lktıaat ve ti. 
caret okuluna (kUçUk ticaret okulu 
kısmına). 

L - Polis okuluna. 

Yen1 yapllacak 
adljye sara~ı 

Dün Valinin riyasetinde 
bir komisyon toplandı 
Yeni yapılacak olan Adliye sarayı 

yerinde bulunan umumi hapishane bi • 
nasının tarihi olup olmadığını tesbit 
etmek Uzere diln Vali ve Belediye Re. 
isi Muhittin Ostilndağm başkanlığı 
altında bir komisyon toplanmıştır. 

Komisyon birkaç toplantı daha ya.. 
parak hakiki vaziyeti tesbit edecek • 
tir. Adliye sarayının inşası işi kati 
surette ancak o zaman meydana çıka. 
caktır. 
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Maretal Fevzi Çakmak 
Ankaraya Döndü 

Muhtelif vil4yetlerlmlzdekt tefti.,. 
lcrinden sonra şehrimize gelerek 
teftişinin netlcelerlnt AtatUrke arze
den Genel Kurmay Başkanımız Ma
reşal Fevzi Çakmak, Ankaraya dön· 
mUştUr. 

~ 

Maktu Fiyat 
Eylfılden itibaren tatıbik edilmeğe 

başlanacak olan maktu fiat etrafında 
yapılan hazırlıklara devam edilmek. 
tedir. Bütün yiyecek maddelerine ette 
olduğu gibi aza.mi fiat teebit edilecek· 
tir. 

Kon4ervatuvar Projesi 
Şehzadebaşında yaptırılacak olan 

Konservatuar binasının projesi gilzel 
sanatler akademisi mimarlarından A. 
rif Müfit, tarafından vUcuda getiril. 
mektedir. Proje tamamlandıktan son. 
ra Nafia Bakanlığına gönderilecek. 
tir. 

Taksim Stadyumu 
Taksim stadyomunun bugün bulun.. 

duğu yerden kaldmlmaaı etrafında 
tetkJ.klere bqlanmı§tır. Burada yapı. 
lacak yeni inşaatla, bqka bir yerde 
yapılacak stadyom binaam& ait pro. 
jeler hazırlanmaktadır. Yakında ali. 
kadarlar& gönderilerek tetkik ettiri. 
lecektir. 

Boğaza Çöp Dökülmiyecek 
Liman idaresi ige yaramayan inea.. 

at malzemesi ve çöplerin Boğa.ziçine 
atılmaamı yasak etmiştir. Bu gibi in.. 
pat ancak Boğaziçh:ıden uzaklaştık • 
tan sonra denbe atılabilecektir. 

istimlak Kanununda 
Yapılacak Tadilat 

İstimlak i61erinin erken intaç edil. 
mesi için belediye Nafi& Bakanlığın. 
d~n ait olduğu kanunun tadilini iste. 
mışti. Bakanlık kanunda tadilA.t yap. 
mayı kabul etmiştir. Tadil ıekli 
hazırlanarak Kamutaya verilecektir. 

Tarauata içme Suyu 
Dahiliye Vekaleti belediyeler imar 

heyeti tarafından yaptırılmakta. olan 
Tarsus içme suyu tesisatında i§let· 
mesi çok pahalı olan filtre yerine yer. 
altı sularından istifade edilmek Urıere 
sondaj yaptmlmış ve sondaj netice • 
sinde 210 metre derinlikte art.ez.iyen 
bulunmuş ve su kendi tazyikiyle r.e.. 
min Uzerine fıekırmıştır. 

Bu suretle tabii ve tazyikli bir ee
kilde toprak altında elde edilen su az 
bir işletme masrafiyle Tanua kua.. 
basına isale ve tevzi olunacaktır. 

Eyüplü Halit Tevkif Edildi 
Agop isminde bir Ermeniyi öldil

rUp 15 seneye mabkQm olan ve ge. 
c;enlerde müddetini bitirerek hapis
ten çıkan meşhur kadın avcısı Jllytlp
lU Halit, aradan bir ay geçmeden 
ikinci bir auc daha işllyerek ;yaka. 
lanmıştı. 

Halldln yeni suçu, MelAbat adın
da bir kızı "Seni yanıma kltlbe ala· 
cafım" diye Aksaray :yolunda llfa 
tutup fırsatını dUşUrUnce, çantuını 
çalmıştır. 

Halit. dUn adliyeye getirilerek l· 
kinci sulh ceza mahkemesinde sor. 
gu:ya çekilmiş ve tevkif olunma.,. 
tur. 

Halit mahkemede suçunu lnttr 
etmle ve Mellhatl enelce tamdılmı 
I07lemltur. 
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olunan bir koyun budu haşlamasını 

yuvarlıyor ve derhal yatıyordu. Bu şe. 
kilde günde bir kere yemek yiyor ve 
beş defa çay içiyordu. (beren) do. 
kuz günlük yolculuğunu işte bu min. 
val üzere geçirmişti. 
Soğuk bir kış sabahı, Bolşevik kıta. 

larmın ( oulankom) a girdikleri ve 
Çinlllerin şehirdeki bütün Avrupalı • 
ları bunlara teslim ettikleri hakkın • 
daki cansıkıcı haberlerin sızdığı ve 
(ouliassoutai) den takriben beş yüz 
kilometre uzaklıkta bulunan, (kobdo) 
ya doğru, böyle bir rehberle yola çık. 
tık. (dzaphin) nin buzlan üzerinden 
geçtik. (<lzaphin), yatağı kaygan ve 
batak bir tabaka ile örtülü ve yazın 
birçok deve, beygir ve insanların içi. 
ne gömüldüğü, çok tehlikeli bir çay. 
dır. 

Oradan conra, dolambaçlı uzun bir 
vadiye girdik. Vadiyi çerçeveliJ·en 
dağlar kalın bir kar tabakası ile ör. 
tülüydü ve şurada burada tek tük çam 
kümeleri görünüyordu. (kobdo) yolu. 
nun ortasında, küçük (baga • nor) 
gölünün kenarında, bir çoban yurta. 
sına rastladık. Akşama doğru çıkan 

kar fırtınası ve karanlığın bastırma.. 
sı, bizi, geceyi burada geçirmeğe mec. 
bur etti. Yurtanın yanında, üzerine 
gümüş ve mercan işlemeli süslU bir 
eğer vurulmuş, güzel, dohu bir at 
duruyordu. 

Yoldan ayrılarak, yurtaya doğru 

saptığımız zaman, çadırdan tel~şlı te. 
18.şlı iki Mongolun çık\ığıru gördük. 
Bunlardan biri, ata atlıyarak, derhal, 
karlı tepelere doğru vadinin içinde 

kayboldu. Yalnız, kaputunun altından 
elbisesinin sarı kıvrımları ile, yeşil 
kemerine asılı fildişinden bir kamayı 
görebildik. 

Diğer adam yurtanırı sahibi idi, ve 
yerli prenslerden (novontziran) nın 
sürülerine bakıyordu. Bizi büyük bir 

sevinçle karşıladı ve yurtasma kabul 
etti. Ona: 

- Doru ata binen süvari kimdi? 
diye sordum. 

Ka.ybolmuş 
iki kardeş 

Ancak S7 sene sonru 
buluştular 

Hldiseye ingilız Kraliçesinin 
Par isi zi yaretı vesile oldu 

lngiliz kraliçesinin Parisi ziyareti, kırk 
seneye yakın bir zamandanberi görüş
miyen iki kardeşin biribirini bulmasına 

vesile olmuştur. Bunlardan biri 76 yaşın
da ihtiyar bir kadındır. Diğeri de onun 
80 yaşındaki ağabeyisi... 

Hadise şöyle oluyor: 
Kraliçe Elizabet Pariste kaldığı müd

det zarfında şehirdeki birçok İngiliz mü. 
essesclerini gezmiş, bu arada lngiliz has

tanesini de ziyaret etmişti. Kraliçe ora
da hastaların birer birer hatırını sormuş 
ve onlarla görüşmüştü. Bu arada seksen

lik bir ihti~·arla da görüşüyor. Con ston 
ismindeki bu adam uzun müddettenberi 
hastanededir ve adeta yatalak olmuştur. 
Fakat, kraliçe gelince ayağa kalkmak is. 

tiyor. Tabii mani oluyorlar. Adamın bu 
hareketi hoşuna gittiği için kraliçe onun
la daha fazla konuşuyor ve gönlünü 
alacak sözler söylüyor. 

Bu sırada, kraliçenin hastaneyi ziya
retini tesbit için onu takip eden fotoğ
rafçılardan biri kraliçe hastanın yatağı 

37 smeden sonra biribirlerini bulan iki 
ihtiyar kardeş sarmaş dolaş olııyarlar 

Matbuat takımının 
haftaki maçı hakkın 

.. 
Matbuat taknnınrn geçen haftaki maçmdan bir enstanta~ •• 

Gazetecilerden mürekkep futbol ta
kımı, hani geçen aene Galatasaray, 
evvelki hafta da 1stanbulsporun teka
ütlerini mağlCıp ediveren Matbuat fut
bolcuları bu pazar günü de J3eykozlu
larla karşılaşacaklardır. 

Ekserisi; yazıları ve haklı tenkitleri 
kadar futbolün saha ilzerinldeki tatbi
katını bildiklerini galibiyetlerile isbat 
eden spor muharrirlerinden kurulan 
Matbuat•futbol ekibi, her kuzu ziyafe
ti çeken klübün emekli takımile çar
pışmağa bazrr bir vaziyettedir. 

Geçen haf ta verdikleri ziyafete 
Beykoz klübü reisini de davet ederek 
Matbuat takımına ikinci bir ziyafeti 
ve maçı hazırlayan Anadoluhisarlı bay 
Fuada teşekkür ederken, bu hafta lda 
Beykoz zifcifetine mesela Hilal klü-

tanını çağırmayı unutmamasını Beykoz 
başkanı Hüseyine hatxrlatmz !. 
iŞmdiye kadar her gittiği yetide 

don gömlek veyahut ayakkabı tedariki 
ile uğraşan spcrcularımızın bu yorucu 
işten sonra kendilerinden beklenen 
oyunu çikaramadıklan nazarı itibare 
alınarak ve daimi galibiyetler yüzün· 

tü 

Matbuat takımı kap 
1 - Matbuat takımı 31 

pazar günü Beykoz apor ld 
lerile bir maç yapacaktır. 

Aşağıda isimleri yazılı 

pazar günü saat 11 de köp 
cak vapurla Beykoza har 
terdir: 

Ercümenet Rifat, Namılı. 
biddin, Ercüment Kemal, 
yaban, Ahmet Adem, 
Salahaddin (foto), Ali ( 
Ömer Besim, Ulvi Ziya, 
Hikmet FerKlun, Naci 
Galip, Sabahaddin, Enver, 
nir, A. Fuad ve Naki. 

2 - Matbuat takımı as 
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Tiftik cem~yeti 
çiftliğinde Fuar mevsiminde 

Yü~_bi~1e _y~kın_ a~aç yan_dı izmire Romanya ve diaer memleket-Korku Yatağı 
Yaııın I 

Çeviren; H. M. t:.dgar Vallas 

---------No.48 . . ı 
Bri!, yeniden dinledi: Olganın sesındekı cesaret biraz kı- ı 
- Asıl merak etliğim nokta, bura.. rılmışa benziyordu. Biraz yeis vardı 

Turkıye tırtık cemıyetı, Lalahan ıs. J - b 
tasy~nundaki çiftliğinin civarında \"C erden mühim seyyah 
demıryolu güzergahında bulunan bir • • 

te~e~·i, badem ağaçlariyle teşçir ettir· kafileleri aeiecek 
mıştı. h 

~a nasıl inobildikleridir? Yani, Daver ifadesinde ... Fakat her halde ihtiyar 
ıle o iht·ıy 1 · · Fl k b . "l . · ar şeytan buraya nası ını. e u mce .ı ıengı sezmemışti: 
yorlar? - Sen, diyordu. &>n, en mükemmel 

Kız Yeniden heyacana düştü: bir kocaya sahip olacaksın. Prensesle-
- 1hti · d ~ · · 

d
. , Yar şevtandan maksadın ne. rın gıpta e ecegı bır evin olacak. Be. 
ır · · · Flek · • ? d d l ı d E ı demek istiyorsunuz. yaz mermer en uvar arı ve atın an 

b - d ""'et! Flek henüz bir saat evvel kubbeleri bulunacak ve senin sevdi _ 
urad aydı. l<"'aka t bu mağaranın içine ğin ! Sen, memleketin en zengin kadı· 

nere en indi All h ld nı olacaksın Olc-a... Ben timarhane_ 
b

. . k 'I a bilir? .. Her ha e ~ 
ızım ı er t 1. d b · · k t G :> • • o e ı tuttular! en unun ıçın aç ım. ece gündüz. 
- 1 olıs mi? durmaksızın. kendi kendime: "Çık _ 
- E\·et L. l Ol . . t sinin k ... ~rms otcli'nin Flck çe. ma ıyım \'e ganın ıstıkbalini temin 

e d ~ -~rargahı olduö-unu biliyorsu· etmeliyim .. diyordum. lşte bunun için 
n.u~ e~1·: mi? Arna b~lki de bilmez. çıktım. Yalııız bunun için ... Bütün ha_ 
sınız... ~n si· b" t b n· · · 1 t 

I 
R'der'in ·

1 
zc titün bunhırı Mister ya mıca ense ın ıçın ça ış ım. 

1 an attığını s d - Annem diyor ki... 
Brıl, olcl k anıyor um. u ca gl'\ b" d d - Bırak, bırak şu anneni... Zerrece 

B
"'tiln ba - •eze ır a am ı. 
u şıntlan "'C 

1 
· hayal kudreti olmayan taş gibi bir 

yaşam k ~ c;en erden sonra yı-
~~n.iyet d~y ta oluşundan fazla mcm- kadın .. Onda ancak, işte bir otel kah. 
nuniyet'c f 11.>

1
'0 r gibi idi. Ve bu mem- yasının ruhu rnr. Ben yokken sana 

aza kon d Sö. .. iyi baktı mı bari ... alfı ... iyi yapmış da 
devam ederek·. uşuyor u. z.une bakını!; I<;ğer seni ihmal etmi~ olsay_ 

- Harikulade b" . . dı. onu asla affetmezdim. Ya Daver?. 
ibtivar kurd ır teşkılatı \'ar şu · un! Alt Da ver nıısıl harrket etti? ~ana liı.zım-
nun yolunu k . ın taşıyan kamyo. 
bu s::ıbah Fle~sıp nasıl götürdüklerini 

ıatıvordu !•' ' kızına tafsitatiyle an. 
.; . .,ın tuh f 

ıunmarlığı halde ~- ':. Flek orada bu-
ınu,·affn kiyctı ' butun plan tam bir 
Jıırsızlar, kati~e;a!'ıarılmış, rn azıh 
o menhus i~ t Flek i~in çalışıyor. 
kalılar Flck;l e bulunan en usta saht-

e elnle v . ,. 
tan Ye""ane d ... ermış. ft'lek ı sa-

• b a arn I 
- Ravini' ' lavini oldu. 

nuz? Ye ne oldu biliyor musu. 

- Her halde . .. .. .. • 
ranın içinde b ~!duruldu. Bu maga. 

k enım gö a· -· b. ço · şeyler v rme ıgım ır _ ar. 
Derken, BriJ . 

te de susrnas .Y~nı_den sustu. Margri-
dcn kauay· 

1 ıçın ışaret verdi. YenL 
J< a Yası 

sesler iı:;itili . andılar. Birtakım 
~ yor ve b . .k 

daha yakın . u sesler gıttı çe 
a gclıyord d ğar:ının göz .. u. Belki e ma. 

aksiseda onl goz odalarındaki tuhaf 

1 ara bu s 1 . b d ya nn hissett' . es erı u ka ar 
ırıyordu 

O kadar kı' · sank' konuşuyorla d _ı omuz başlarında 
ince sesini t r ı. Brıl ihtiyar Flck'in 
du: anıdı. Bu ses şöyle diyor-

gelen hiirmeti gösterdi mi? Sana bü
tiin istediğin parayı verdi mi? 

(Deııamı yarın) 

Ressamlarıınızın 

i\nadolu seyahati 
Bugün (lüzel Sanatlar 

Ak<ıdem =s· nde 

topıanta var-
Cumhuriyet Halk Partisi umumi i. 

dare heyetinin ressamlarımız için ver. 
diği kadar, şehrimizdeki ressamlar a. 
rasında fevkalade bir alfıka ile karşı. 
lanmıştır. Bugün güzel sanatlar aka· 
demisinde Parti mümessillerinin de 
iştiraki ile bir toplantı yapılacaktır. 
Güzel sanatler akademisi direktörü 

B. Burhan Toprağın başkanlığı altın. 
da ve bütün Akademi ressamlarının 
iştiraki ile yapılacak bu toplantıda 
ressamların seyahatleri programı 

kati olarak tcsbit edilecektir. . - Bir Şey var H .. . 
bır şey var k · er halde muthış 
ne oldu? ızırn; Olga ... Söylesene Tanınmış bir ressamımız bu seya. 

_ Hiç b' hat hakkındaki fikrini şöyle anlat 
ır şey t Mar"'rit d Yok baba! mış ır: 

sesi oldur"rune, ~u ikinci sesin Olganm - Sanatkar kendini sanate vermiş 
ediyordu 7 u anıdı. Konuşma devam insandır. En büyük üzüntüsü arzu et. 

tiği şekilde sanatinde çalrşamaması. 

sa.bre~~:. i~ h~rcket ettin. Ve çok dır. Sergilerimizdc görüyorsunuz. 

ırm ... Seni ö ~rın benim sevgili kı. Bütün sanatkarlar mütemadiyen tS: 
tikbalinle 

0 
.. \•yl e seviyorum, senin is • tanbul manzaralarının tablolarını ya. 
.; e aVk · lıayatta seni .. a adar oluyorum ki, parlar. Anadolu bızim için tamamile 

bir halde Yerf 0 Y1: dörtbaşı mamur bakir ve orojinal bir mevzudur. Fa -
olmasaydı, crnt~mış görmek endişem kat ondan uzağız. Bir ressamın Ana. 
nıazdım. Hep b"0~. hapishaneden kaç- doluya seyahate çıkması imkansızdı. 
çin yaptırn S ~tun bunları senin i. Bu yüzden memleket güı.ellikleri san. 
Olga! · enı çok düşünüyorum at çerçeves.i dışında kalırordu. Hülil. 

Bir lahza sük. t metin yardımı ile yapılacak bu seya. 

- Anlat, bab~.~. Sonra: batin vereceği neticeler tahmininTev. 
kiqde olacaktır.,, 

Fmliln•I J ~Ha yaptf Hcak 
o ı rnpiyada 

J ıpontur da l~tlrak 
Pdece < 

Tokyo (AA) 
k 't . . · · - Japon olimpiyat 
• ~1 esının dagılmadan evvel, temmuz 
ıç.ımaının son cels . d _ . .. . esın c aldıgı bır ka-
rar uzerıne Jap . . . • on atletlerı, mühım 
mıktarda olarak H 1 . k. 1. . e sıns ı o ımpıyat-
lanna iştirak edecektir. 
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Dolmabahçedeki Rıhtım 
Dolmnbnhçe Eaut kulesinin altında. l 

ki sahanın rıhtım seviyesinde yüksek 
oldd·u görülmü~ ve nhtımla bir hL 
zıty.1 getirilmesi için çalışılmağa baş· 

lanmıştır. 

-o--
Festivalin Birinci Günü 

1 

Bu yıl fcstiral prnı; raııııııda tem

sil numnraları r;ol\ zcııgfnrlir. Fcsti
Yalln biriııd gUnil .Ağustos akşamı ' 
sa t (9l el L EıniııüııU Hnlkeri tems il 
şubesi taraf111daıı Hcynzıt meyda
ıldltb Mnlvf"rfn ( f)d,tınzlıl\) plyC'si 
oyn nu a · ır. Elel;:trlk ,.e hoparlör 
tertibatı şimdiılcıı lıazırlaıımakta -
dır. 

Sonlınlı:wn moıln c::nhac::mcla hnzır- 1 
lık; to:ıs soııhahnrrnıla, J,nılınlnr, 1 
<tıırlak hnrnlnrmııı yal'lmııı• ılnmlıı· I 
lnrmn lrn ı·ışıp nl:mıunmn f~lıı, yüzle-

rhıo bir nC\ 1 dudak :-.lpcrl takacak-1 
Jnrmış?? ....... 

Bir marşandiz treninin bacasından 
çıkan kıvılcımlar, buradaki kuru ot.. 
ları tutuşturmuş, ateş rüzgarın da te
siriyle büyüyerek ı 00.000 e yakın ba. 
dem ağaçlarmdan bir kısmı .yan.mağa 
başlamıştır. 

Lalahan istasyon memuru, hadiseyi 
derhal demiryolları idaresine haber 
vermiş ve idare, ateşi önlemek için 
amele ile bir de heyet göndermiştir. 

Diğer taraftan \'aziyetten haberdar 
edilen tiftik cemiyeti reisi ve Yozğat 
mebusu B. Siileyman Sırrı İçöz, An. 
kara Valisi B. :-\evzat Tandoğan'a 

mürar:ıat f•lmi~tir. 

B. Nevzat Tandoğan derhal lazım. 
gelen emirleri vererek hadise yerine 
belediye muavinlerinden B. Halit'le, 
bir subay kumandasında bir jandar. 
ma müfrezesi ve bir kamyonla yangın 
söndürme ftlat ve edevatı göndermiş
tir. Ancak. yerin uzaklığı dolayısiyle 
ateş tesirini yapmış ,.e ateş ağaçla. 

rın dörtte biri yandıktan sonra sön. 
duriilmiiştür. 

-0--

Filistinde kanlı 
hadiseler 

Kudüs, 28 (A.A.) - 150 tethlşçl
dcn mürekkep l.ılr çete, Pillstinin şl
malinde kilin ufak bir kasabaya ta
arruz etmiştir. Asller, üç polis öl. 
dürmüşler ,.e postayı yağma etmiş
lerdir. Diğer bir çeto do Hayfa ya. 
kınında bulunan Yolcena kolonisine 
hUcum etmiştir. Koloniler, fişekler 
atmak sııretlylo zabıta Ye asker kuv
Yetlerinl_I mclntlarınn çağırmışlardır. 
Tanrruz, püskUrtülmüştilr. Asiler, 
ağır zayiata uğramtşlardır. 

Amman'da müsclH'th bir çete, Ma. 
Yernyi Şerianm şlmnlinde !rbid'de 
kamp kurıı;ııış olnn bir bedevi kabJ
lcyo tnarruz clmlştlr. J\IUtenrrızlar, 

haymnnt sUrillcrlni, mUccvhernt Ye 
lrndınları alıp kaı,:mışlardır. Bunla
rın takibine gönderilen kıtaat, llay
dutıarr tc,·klf etmişler ve ı,:ahnan 

malları geri almışlardır. 

Kudüs, 28 (A.A.) - Hnyfada Arap 
ahali, Yahudilerin mnğazalarındn 

yangın çıkarmakta, Yahudi mahal
lelerinde bomba ntmaktn ve yollar
dan geçen Yahudllere fena muamele 
etmekte lıerdeyamclır. Yollar, ge
çilemez bir haldedir. Nnblustnn Ku
clüse glılım yol Araplar tarafından 8 
kilometre boyunca. tahrip edilmiştir. 
Dün Teııl.vlvden Kııılüse giden yolda 
münakall\t mUtoaddlt defalar lnkı· 
taa uğramış \'O otonıobi11ere tecavüz 
edllmiştir. nır Yahudi otobüsilnlin 
yolcusu nemle aclındakl Arap şeh· 
rinde bir bomun ntınnğa hazırlanır
ken yakalanmıştır. 

l\IllU Yahudi meclisi, bir sh·JI mu
hafız heyeti teşkil etmek maksadi· 
le ~önüllU kuvvetleri Telll\·lvde top· 
lanmağa ılnvet eden lılr beyanname 
neşretmiştir. 

DP-yrut, 28 (A.A.) - Akkl\rlan Uğ
renlldlğlnc gl~rn. Akkıt camii kebiri 
imamı Şeyh Ilüseyln Ahdilrrablm 
suikast llc lildürUlnıilştUr. Bu, Fills
tiııcle ırıüslümnn cllnt şeflere kar~ı 

~ 

yapılan ikinci suikasttır. 

Birkaç znman enel KudUstc . ca· 
mil Oıncr imamı dn lııı suretle 5ldU. 
rülmüştu. 

Hindistan da 
Müslümanlarla 

Budistler çarrnştı 
Rangun 28 (A.A.) - Budist rahip-

1erle miis1limanlar arasınd;:ı çıkan bid 
kavga ile bu ayın 26 sında baş1amı'.} 

olan dini kargaşalıklar, bugün en nazik 
dereceyi bulmuştur. Birçok katil ha
diseleri ve paniğe sebebiyet vermiş 

olan tüfek muharebeleri kaydeldilmiş
tir. Askeri kıtaat, zal11ta kuvvetlerinin 
imdııdına koşmuştur. Ticarethane1er 

kapanmıştır. Miinakal§t durmuştur. 

Uç ölü ve otuz yaralı tesbit olunmuş· 
tur. 

İzmir, (hususi) - Fuar sezonunda 
hariçten lzmire mühim mikd~rda sej
yah gelecektir. Romanyadan hususi bir 
vapurla beş yüz kişilik bir kafilenin 
Fuarı ziyaret edeceği komiteye bildiril 
miştir. Bunlar arasında Rumen müzi
siyenleri de bulunacak, Fuarda bir kaç 
gün konser vereceklerdir. Matbuat 
Türk·Rumen ticaret odasının İzmir F~ 
arına iştirake karar vermesini iyi karşr 
lamış, bu vesile ile memleketimiz hak
kında neşriyat yapmıştır. 

Denizbank umum müdürlüğü, ağus
tosun ilk haftasından itibaren, izmir
İstanbul seferlerini haftada ikiye çıka
ra1.;ak, tenzilatlı bilet satışlarına da baş 
lıyacaktır. 

Fuar komitesi, mehtablı gecelerde 
körfezde deniz gezintileri de tertib e
decektir. Dcnizbank şubesine müra
caatla, yeni gelecek Efes ve Sur vapur
l~rının bu gezintilere tahsisini ıstemiş· 
tır. ~uarın açık bulund'.lğu müddetçe, 
şehrın muhtelif yerlerind!; renkli ışık
lar bulundurulacaktır. Kaskanlt Ya· 

manlar tepesinde, Para~üt kulesinde 
ve sair yüksek yerlerde mcı;aleler ya~ 
kılacaktır. Av.nıpaya ve irı';isarlar u
mu.m mü~ürlüğüne bir çok hava iişek
lerı ve saır malzeme sipariş edilmiştir. 

Üzüm Ve İncir Fiyatları 
Yükseldi 

İzmir, (hususi) - Türk-Alman tica
ret muahedesinin Berlinde imzalandığı 

işaretler: 

t 

ve yeni anlaşmanın on be§ ağustosta 
meriyete gire<:cği haberi, piyasada 
çok müsaid tesir husule getirmiş, ihra· 
•.;atçılarr sevindirmiştir. 

Bilhassa albura incir ve üzüm aa· 
trşlarmda fiyat farkı birdenbire görül
müştür. Geçen yıllara nazaran durğun 
geçen albura satışlarında hareket baş
lamıştır. Berlin ve Hamburgdan tel

grafla yeni siparişler almmı.ştrr. 

Pazarlık Yasağı Hakkında 
İzmi_r Vilayeti Ne düşünüyor 

İzmır; (hususi) - Pazarlığın kaldı
nlması maktu fiyatlarla satış usulü
nün tatbi-ki hakkında dahiliye vekale
tinin tamimine vilayetin m:.italeası bil 
dirilmiş ve bu usulün lzmirde derhal 
tatbiki mümkün olduğu yazılmıştır. 

Bu mesele ıhakkmda vilayet namına 
söz söylemeğe saHihiycttar bir zat şu 
beyanatta bulunmuştur: 

" - Pazarlığın ilğası usulü peraken· 
de satışlara tatbik edilecek ve her hal
de biiyiik faydalar temin olunacaktır. 
Pazarlık yasağının sonradan toptan sa
tı§lara da teşmili d üşünıül!11ektedir. 

Dahiliye Vekaletinin bizden mUtalea 
n sorması üzerine İzmirde pazarlıkuz 
satış usulüniin derhal tatbiki mümkün 
o~duğu cevabını verdik. Satışlar sıkı şe
kılde kontrol edilecektir.'' 

Sekiz Bin Lira Sıroldu 
İzmir; (hususi) ı _ İzmir yün 

(J.Uttcn sayfayı tOl'lrlnlz) 

Sergiler ve nıevsimler 
Yazan: Saı<QlırD ıe:ırtem 

Türkiye bir bakımdan yeni mahsul. 
!er memleketidir. 

Yeni hayatı yeni bir hendese, yeni 
bir zevk ve örneği bizim eski fikir 
ve iş piyasasında bulunmayan mesc. 
leler karakterlendirmektedir. 

Size diizünelcrle iş sayabilirim ki 
bunları on bes sene evvel ya pek müp
hem bir şekilde hatırlardık, yahut da 
bu işler bizim için tamamen meçhul. 
dü. 

"Sergi,, bunlardan biridir. Çünkü 
onu ya R:ımazanlnrı cami kubbeleri 
ile çınar dalları arasında uzanıp gi • 
?,en kakuleli, iarçmh, hacryağlı bir 

pazar,, yahut da çalgısı; ananesi 
\'e ruhu ile kurunuvusta edebiyatına 
mal olan (eski panayır) sanırdık. 
Mahy~l~rın ışığı altında uyuyan, ezan 
sesl~rı ı_le gözünü açan bu pazarlarla 
endustr1leşme.nin zaruri kıldığı sergi 
arasında ne müUıis mesafeler vardır. 

Bu mesafeyi işaret etmekten mak 
s~d~m bir -~·en iyi anlatmak, ve bu ye: 
nının hcnuz nccmiliklen kurtulama 
mı~ olduğunu hatırlatmaktır. -

Sergi ve pnnnyır niçin açılır? 
Şunun için: 

• • • 
Yeni insanın ihUyaçlarını anlat. 

ı~ak, bu ihtiyacı ona cazip ve sihirli 
bır şekilde göstermek için. 

Vitrinlerin, renklerin, boyaların. 
h.at_lnrm, rndyolarm: ilanların. ışık 
sıhırbnzlıklarmm mfması sadC'ce in _ 
sanı ikna ederek ya iraıJa ya mal 
almaya mecbur ~tnıektir. 

İnsan ihtiyacını artınnnğr her m!i. 
nada ferahlık içinde düşUnebilir. 

Manevi şartlar kadar ışığın, intiza. 
mm Ye rahntlığın da bu işte hariku. 
lade denebilecek bir tesiri vardır. 

• • • 
Manevi şartlar bertaraf, fakat biz· 

d~ ~crgilerin iklim eartmdan şikayet.. 
çıyını. 

Biz sergileri tcrmomelrolarda cıva. 
1~~ın otu1.dan yukarıya fırladıkları, 
guıwşln erimiş bir bakır levha halini 
aldığı zamanlarda açıyoruz. 

Damlardan binaların zeminine doğ. 
ru alev siilunlarının aktığı, buz maki. 
nelerinin bile harareti teksife imkan 

bulamadığı, bardaklardaki suların 
buhar halinde uçuştukları mevsimler. 
de seyirciyi bir fırına sokar gibi sa. _ 
lonlarına sevketmek korkunç bir ha
yaldir. Fakat biz her zaman bu haya. 
li hakikat yaparız. 

Sıcak insan nefesinin, ter kokusu. 
nun, nemli ve tuzlu gezzi yakan kala· 
balık havanın içinde adam oğlunun 
neler görebileceğini siz tasavvur edin. 

Vürudü ile elbisesi arasıııda sıcak 
bir zeytinyağı ta bakasının dolaştığı. 

nı hisseder gibi olan \'C bu hisle ya _ 
şamak, sevmek, alilkadar olnıak arzu· 
suııdnn teccrrilt eden insan ter koku. 
sundnn bilfiblıktnn baı-ka ne hisseder? 

Bütün halis emeller, hUsnüniyetli 
calışmnlar, efendice ga.}Tetler bir 
me,·simin yiizUnden heba olup gidi. 
yor. 

Eğer bir Scrgisarnyı olsaydı sergi. 
!er mekteplerin kampa çıkma devrini 
bekl<?mezlerılL 



A. M · "l M kt 1- t Valansiyayı ıvuman enemencıoq u a · u ıa b b d 
••Evvela gıda maddelerine Om ar iman 

istanouJ a 
binası d .. Al J J •• d (U t ta I birincide) un manqauan uon u tatbik edilecek jansının bir muha~iri,~~ cephesin- ( tJ strı tCJf'O. 

ye vekaleti istimlak ıbedeliılİ 
mek istemediği, bir rivayet 1/1. 

Ankara. 28 (Telefonla) - Ekono· de Gandeza. mıntakasına gitmiştir. 
" Bu·. t u·. n T Ürk m a il ar 1 hiç b' r kay 1 t mi Bakanlığı, bir Eylülde tatbikine Nehri mütemadiyen bombardıman et. 

• başlanacak olan maktu satış kanunu. mekte olan Frankist tayyarelerin fa. temel vaziyeti fazla masrafla 
çin Sultanahmeddeki hapİ 
düıünülmüştür. Bizim I 
göre Sultanahmedde de 
timlak yapılacaktı; temel 

t h d • d t t • b • 1 k nun hazırlıklarına başlamış bulun. aliyeti, Cumhuriyetçilerin sağ sahili ve a 1 a a a 1 o m a Si ZI n maktadır. Bakanlık, maktu satışın ellerine geçirmelerine mani olama. • 
• • • muhtelif maddelere tedricen teşmili. maktadtr. 

Alman uaya ıhraç edılecektır ne karar vermi~ ~e ilk.olarak maktu 
7 5' satış kanunu hUkumlerınin gıda mad. 

Almanya ile ticaret anlaşması ak· ı 
dine memur Türk heyeti reisi, h arici. 
ye vekAleti umumi katibi Numan 
Menemencloğlu dün sabah 7.26 de 

Tilrk - Alman tediye vaziyeti ih- delerinde tatbik edilmesini derpiş et. · 
racatımıza konulan kontenjanların miştir. 

hiç değilse tevali !mka.nını bahşede· Kanunun yurdun büttin mmtakala· 
cek kadar müsait bir manzara arze· rmda birden tatbika geçilmesinin her 

ekspresle Berlinden şehrimize gel· diyordu. Şu kadar kl Almanlar bu hangi bir yolsuzluğa ve kargaşalığa 
miş ve istasyonda Başvekil namına 
husust kalem müdürü Baki Sedes, 
Almanya büyük elçisi, hariciye vekA· 
leti mensubini, matbuat mlimessille-
ri tarafından karşılanmıştır. 

Numan Menemencioğlu, şehrimi· 
ze muvasalatını müteakıp kabul et
tiği Anadolu Ajansı muharririne şu 
beyanatta bulunmuştur: 

"Berlin müzakerelerinin esasını 

teşkil eden meselelerden en mühim
mi Türk - Alman mubadelelerinin 
hangi rejime uthl olacağı işi idi. Bi
liyorsunuz ki 1936 seneqlnde altmış 

milyon ltrayı bulan Türk ihracatı 

ayni sene içinde Alnıanyanın muadil 
bir ihraç lmkt'tn ve kabiliyeti bula
maması yüzünden Türkiyenin külll
yetll miktarda alacağı kalması gibi 
bir muvazenesizlik tevlit etmiş ve 
hlikfrn:ıet Türkiye ekonomisini koru
mak gayesiyle Almanyaya vaki ola· 
cak ihracat hacmini daraltmak zaru. 
retinde kalmış idi. Geçen sene Al· 
manyaya giden heyetimiz, Almanya 
heyetiyle ae tam bir mutabakat da
hfllnde bu gayeyi temin için Türk 

tevessUU arzu ve kabul ettikler! hal- meydan vermesi ihtimalini de gözö. 
de ihracatımızı bUsbiltiln serbest bı· nUne alan Bakanlık, kanun hükmUnUn 
rakmayı, son zamanlarda ittihaz et· ilk defa büyük şehirlerde başarılma. 
tikleri umum! tedbirlere nazaran, sına karar vermiştir. 
muvafık bulmuyorlardı. Müzakere- Bu hususun temini için Ankara, İs.. 
lerin esasını bu nokta teşkil etmiş tanbul ve İzmir belediyeleriyle ticaret 
ve neticede biltun Tilrk mallarının odalarından gıda maddeleriyle maktu 
hiç bir takyit ve tahdide t!bl olmak- satış kanununun tatbiki hakkındaki 

sızın Almanyaya ihraç edllebllmesl mütalealarmı sormuştur. 
temin olunmuştur. Almanların son Alınacak cevaplardan sonra bu Uç 
sene zarfında gösterdikleri ihraç şehrimizde gıda. maddelerinin maktu 
kahiliyeti de önümüzdeki sene i~in· satış fiat1eri hakkında bir kararname 
do TUrk ihracatının karşılanabilece- projesi hazırlanacak ve Bakanlar He. 
ği ve tediye muvazenelerinin bir ta- yetinin tasvibine arwlunacaktır. 
raf leh veya aleyhine olarak ihlA.l o- -o---

lunmıyacağı Umldl kavisini vermek· Çinli~erin 
tedir. Türkorts, yakında yaptığı· 

mız anlaşmalar hakkında icabeden · f f k t• 
etraflı mal\ımatı gazetelerimize ve- m u·va a ıye 1 
recektir. Ben, Şeflerime malilmat 
arzetmeden daha fazla tafsllAta gi
remem. Şu kadarını HA.ve edeyim 
ki, ticaret itila.tından başka bu de· 
fa bankalar yerine hUkftmetıer tara
fından imza olunan bir klering an
laşması, bir de Avusturyantn Alman 
ya ile birleşmesinden mlitevellit va

emtiasının Almanyada kontenjana ziyetleri derpiş eden bir hususi pro· 

(Vst tarafı ı incide) 
şebbüsleri hiç bir netice vermemiş
tir. Vukubulan muharebe netice· 
sinde Japonlar 15.000 yaralı ve ölü 
vermişlerdir. On bir tayyareden mü
rekkep bir Çin hava fllosu Hankov
daki Japon harp gemilerini bombar
dıman etmiş ve bu bombardıman ne
ticesinde bu gemilerden bir çokları 
batmış ve yanmıştır. tAbl olmasını bfnnetice ihracat ye- tokol Berlin müzakereleri neticesin· 

kftnunun bir hayli azalmasını icap de imza olunan vesaiki teşkil etmek· 
ettiren bir mukaveleyi müzakere ve 
imza etmişti. Aldığı vazife bu su
retle pek de zevkli olmayan Türk 
murahhas heyeti 1937 müzakerele
rinde tam bir muvaffakıyet elde et· ı 
miş ve bu sene bize daha zevkli bir 
müzakere imka.nmr hazırlamıştır. 

tedir. BUtun bu veslka1ar mUmkUn 
olduğu kadar sadeleştlrtımtş ve 
Tilrk • Alman mUbadel!tıntn esas 
vasfını teşkil eden tabifl!ğe ve nor
malUğ-e uygun metinler haline ge-
tlrllwl~tir." 

Ecnebi vapur kumpanyaları 
ihraç mallarımız hakkında tenziU\th tarife 

tatbik etmeğl kabul ettiler 
Ankara, 28 (Telefonla) - ihraç 

mevsimine girmeğe başladığımız sı -
rada ihraç mallarımıza tatbik edilen 
navlunların arzettiği ehemmiyet na· 
zarı itibare alınarak 1zmirdeki ecne. 
bi vapur kumpanyaları acentalarınm 
iştira.kile bir toplantı yapılmış ve 
görüşmeler neticesinde tenzilatlı bir 
tarife tesbiti kabil olmuştur. 

Geçen sene incir ve üzüm için ton 
başına 48 ve bil!hara 45,5 şilin U7.e .. 
rinden tatbik edilen tarüeye mukabil 
posta kantinan limanlarına 40 şilin ü-

zerinden navlun alınması ve bundan ay 
nca yüzde 10 r!stum tenzilatı yapıl. 
ması temin edilmiştir. Diğer madde. 
1er için de mühim tenzilat yapılmış· 
t:rr. 

Lord Halifaks'ın beyanatı 

tngiltere ile Fransanın arası 
hiçbir zaman bozulamaz 

Londra, 28 (A.A.) - Lord Hali. 
faks, evvelki gün Ş. Çemberlay'in A
vam Kamarasında İngiliz • ltalyan 
itilafı hakkındaki beyanatını tekrar 
ederek şöyle demiştir: 

"'İtilafın imza edilmesinin Fransa 
ile ltalya arasındaki münasebatm sa. 
ıaıu üzerinde derhal bir tesir hasıl 
etmemesinden ne kadar müteessif ol
duğumuzu hiçbir zaman gizlemedik. 

ltalya ile Fransa arasındaki mlina· 

mensucat şirketinde mühim bir hırsız
lık olmuştur. Şirket işçilerinden E
ğirdirli Süleyman, bir bankadan alına
rak şirket müdürlüğüne götfümek Ü· 

zere kendisine verilen sekiz bin yüz el
li lirayı cebine indirmiş ve kaybolmuş
tur. 

Şirket hadiseden zabıtayı haberdar 
etmiı. işçi Süleymanxn yakalanmasını 
istemiştir. Müdürlerinin emniyet ve i
timadını kazanmrş olan S:.ileyman, ban
kadan para alınacağı gün mutemed ile 
birlikte daireden ayrılmış, bankaya git 
miş: ameleye lazım c · ~n paranın bir 
an evvel yetiştirilmesi için mutemed
den evvel yola çıkmış, bir daha da gö
rünmemiştir. Kırk, kırk beş yaşlannda 

bulunu Süleymanm bir kaç kadınla 
ıtlka peyda ettiği anlaşdmr~, evinde 
ve dostlarınm yanında aranmışsa . da 
bulunamamıştır. 

sebat dostane bir mahiyet iktisap et. 
medikçe itilafın gayesi elde edilmiş 
addedılemez. Bazı ma.hafil, itila.f m 
hedefi Fransa ile İngiltereyi birbi • 
rinden ayırmak olduğunu iddia et. 
mektedir. Roma ile Berlinin arasını 
bozmak için yapılacak olan her türlü 
teşebbüs nasıl akamete rnahkfun ise 
Londra ile Parisin arasını bozı.nak 

için yapılacak olan her türlü teşeb. 
bils de ayni veçhile muvaffakiyetsiz.. 
liğe mahkfundur.,, 

Lard Halifaks, Çekoslovakya. mese
lesinden bahsederek demiştir ki: 

"Prag hükfunetinden 8.licenabane 
ve uzlaşma zihniyeti ile hareket et • 
mesini istiyoruz. Almanyadan da bu 
kabil nasihatler vermesini itimad ile 
bekliyoruz. İngiliz efkfu-ıumumiyesi, 

makul bir uzlaşmaya mani olacak her 
tiırlü harekete düşman olacaktır. Ni. 
hayet Lord Halifaks, Fransa ile 1n. 
giltere arasındaki askert itil8.fların 
tamamile tedafüi mahiyette olduğunu 
beyan etmiştir. 

lngiltere Kral ve kraliçesi~in Paris 
ziyaretlerinden bahseden hatip e7.. 
cümle şöyle demiştir: 

"Fransızların yapmış oldukları is. 
tikbal, bana Fransız milletinin bizim 
tıpkı kendisi gibi ferdt hakkın kıyme
ti ne olduğunu hlmetmekte bulundu. 

Hongkong, 28 (A.A.) - "Ajans 
Şekial": 

Ecnebi askert mahafillnden ah • 
nan haberlere göre, Çin ordusu Ho
nanın şlmaliude ve Anvhei'nin cenu
bu garbtsinde mühim kuvvetler tek· 
sit etmekte ve hlimmalı bir taaııret
le umumi bir mukabil taarruz hazır. 
lamaktadır. Japon arazisi dahilin
de Klfeng ve Lanfeng arasındaki 

mahalll tamamiyle su fstllA. etmiş 

olduğundan Japon kıtaatmın hare • 
kAtına. mani olmaktadır. Hopey 
.. Peyping" eyaletindeki Çin kıtaları 
faaliyetlerine devam etmektedirler. 
Japonlar tarafından işgal edilmiş 

bulunan Peyping • Hankov tren hat
tı kısmı işlememektedir. Japonlar 
çok mUşklll bir mevkide bulunuyor· 
lar. Çin çeteleri, Japon mUtearrız
Iarma Pefplngin cenubundıiki Pao. 
tingin cenubu garbislnde mütemadi· 
yen taarruz etmektedirler. ttç defa 
düşmanı hezimete uğratarak mUhim 
miktarda cephane, trenl-eri zaptet -
mtşlerdfr. Çfnlller Paoting demlr
yollarının mUhlm bir kısmını da ele 
geçirmiş bulunuyorlar. 

Honkong, 28 (A.A.) - "Şekiai A.. 
jansı bildiriyor . ., 

Nankin civarında Lontende de şid. 
detli muharebeler cereyan etmekte • 
dir. 

Y angt?.e cephesinde mühim bir de. 
ğişiklik yoktur. Dün Çin tayyareleri 
Anking - Hukov arasında bulunan 
düşman gemilerini dört defa bombar. 
dıman etmişlerdir. Neticede Japonla. 
rın bir kruvazörü, dört topçekeri, iki 
nakliye gemisi ve dört gambotu batL 
nlmış, bir harp gemisi ile üç gambotu 
tahrip edilmiştir. 

Çin tayyareleri Japonlann Nankin 
cephesindeki kuvvetlerini bombardı • 
man etmişler, düşmana 3()1) kadar za.. 
yiat verdirmişlerdir. Lisue civarında· 
ki Çin milisleri faaliyetlerine devam 
etmektedirler. 

Yangtzenin şimal sahilin.deki Çin 
kuvvetleri ansızın Sioçiden hücum et. 
miş!erclir. Japonlar 800 kadar zayiat 
vererek şimalişarkiye ricat etmişler_ 
dir. 

ğumuzu ve hayatı tenvir eden ve zen. 
ğinleştiren bu daimi kuvvetlere bizim 
de kendisi kadar imanımız olduğu ka.. 
naatini beslemekte bulunduğunu gös.. 
termiı=Jtir. İki memleket arasındaki 
dostluk, kağıt parçalarına bağlı değil
dir. 

Lardlar Kamarası, nazırm beyana. 
tını hep birden alkışlamı ardır. 

Nehir üzerine atılan ve tahrip edi. 
len köprüler derakap yeniden yapıl -
maktadır. 

Cumhuriyetçiler, hiç bir mukave. 
mete maruz kalmak.sı2'1n 20 kilomet. 
reden fazla ilerlemişlerdir. Gandeza 
önünde temas tesis edilmiştir. Burada 
düşman şiddetli bir mukavemet gös. 
termektedir. Cumhuriyetçiler, Gande. 

ha da farkh değildi. iı · • 
gelse, biraz temeli derini 
İcab etse bugün bu projeye 
ti doğru buluyoruz: O 
nin Tomruk dairesine c· 
Hye binasmı kurma ~ 
bin lira istimlak bedeli • 
zamanda mali ilıtisaıını 
diğimiz Saraçoğlu için, bir za şehrine doğru üç istikametten iler-

lemişlerdir. li mesele olmiyacağı gıDİ • 
• b- ve adliye binasını Babıali ,il' 

Salamanka, 28 (A.A.) - Resmı te 1 arihi. du.. •- dar 
U .. d Eb tak d F M un t ol gu ıı;;a en g e r mın asın a ayon ve e. bUtün 11 etrah t 
kinenza arasında nehri geçmiş olan . d yo an ~ ol 
düşman kıtalarının tathiri hareketi • ier e ~ ı;;cib ·Tdlll~• 
ne devam edilmekte olduğu beyan e. an temın ~ 1

_ e te 
dilmektedir. Sahil mrntakası tama • cek paraya da ustunde d 
mile tathir edilmiştir yekun diye balolamaz. 

B.. 28 AA · Derin temel istiyor diye 
urgos,... ~ · .) - Radyo nas_ larmı bö le bırakacak değil 

yonal teb1ıg edıyor: . Y • • alı 
Ebr t k d F nk. t k t t sa hapıahane yerhnnı bah mm a asın a ra ıs ı aa , 

düşmanı ağır zayiata uğratmıştır. daki in~aatı yine ucuza 
mümkündür ve hesap bir 11 Tayyareler, hil.kfunetçiler tarafın • 

dan kurulm~ olan köprüleri tahribe kar. Zira adliye binası buoıdl 
devam etnıi~lerdir. Hüklımetçiler, bil· fma yapıldığı takdirde bir 
tUn nehir boyunca hakiki bir bezi. çok barab vaziyette bul 
mete uğramışlardır. ler imar yoluna gİrmif o 

Mısırın bahriye 
kumandanı 

(Ust tarafı birincide) 
MaJım.ut Hamza Paşa ve maiyeti 

erkbından başka Mısır hükfunetinin 
Ankara elçisi Bay Cezayirli ve eşi, 
Mısır hükfunetinin B~auat elçisi olup 
yazı geçirmek üzere şehrimize gelmiş 
olan Bay Azzam ve eşi, Mısır hükU. 
metinin İstanbul başkonsolosu Bay 
Hafız .Amir, İstanbul komutanı Gene
ral Halis Bıyıktay, Deniz Komutanı 
Ma.lımut Gökbora, beledi~ reis mua. 
vini Bay Rauf Demirtaş, belediye da. 
imi encümeni azasından Bayan Hak. 
kiye Emin Koral, Bay Suphi Artel, 
Emniyet direktörü Bay Salih Kılıç, 
misafirlerimizin mihmandarı Deniz 
Binbaşısı Rifat Özd~, Sarıyer tlçeba· 
yı Hüsnü, Belediye yazı işleri müdürü 
Bay Necati Çiller, İktısat müdürü A.. 
sım Süreyya, Mısır elçiliği ve İstanbul 
belediyesi mensuplarından diğer ba.zr 
zevat bu ziyafet'te hazır bulun.muşlar. 
dır. 

Ziyafet samimi bir hava içinde geç. 
miş, Vali ve Belediye reisi Muhittin 
Üstündağ, misafirimiz Hamza Paşa. 
mn, Mısır hükıimetinin ve Majeste 
Kral Farukun şerefine kadehini kal. 
dırmış, Hamza Paf.8. Muhittin üstün. 
dağın, Türk milletinin ve Cumhurrei
simiz Atatilrkün şerefine kadehini 
kaldırmak suretiyle mukabelede bu .. 
lunmuştur. 

Misafirlerimiz dün ziyafetten son..; 
ra, şehri gezmişler, akşam yemeğini 
Büyükadada. Yatklüpte yemişlerdir. 
Bugün Bebekte Mısır elçiliği yazlık 
binasında Mısır sefiri Bay Cezayirli 
tarafından bir öğle ziyafeti verilecek. 
tir. 

Elınahruse yatı akşam üstü limanı. 
mızdan ayrılarak Mahmut Hamza Pa. 
şa ve maiyetini doğru 1skenderiyeye 
götürecektir. 

MAHMUT HAMZA PAŞANIN 
BEYANATI 

Mahmut Hamza Paşa dün Türk 
gaz.etecilerinin muhtelif suallerine 
ka.I"§I şu beyanatta bulunmuştur: 

- Türkiyeyi ziyaret etmek fırsatı· 
nı kazandığım için çok memnunum. 
Memleketinime Vali ve Belediye reisi 
Muhittin Üstilndağdan, kara ve deniz 
kumandanlarından gördüğüm hüsnU. 
kabul beni pek mütehassis etmiştir. 

Mısırlılar ve Türkler kardeştir, bu iki 
milletin münasebeti pek eskidenberi 
muhadenet esaslarına istinat etmekte. 
dir; İstanbul dünyanın en güzel şehir. 
terinden biridir; umumi harp sene le. 
rinde .Mahruse yatı ile birlikte İstan. 
bulda bulunuyordum, onun için bu se
ferki ziyaretim memleketinize ikinci 
gelişimdir; iki seyahatim arasındaki 
zaman içinde Türkiyenin pek büyük 
bir er · w 

ra lıtanbulda umumi h~ 
aeleri bir noktada top 
cakbr. Halk hükUmette o 
görmek 'İçin mahalleden 
1emtten semte kotmak 
den kurtulacaktır. 

Y enicami meydanı açıl 
İstanbulun iman bakımrndaJI 
c:ak ilk it elbette buradan 
mede kadar olan genit bir ca 
olacaktır. Eski Babıali biııst' 
denin isti.kametine düşen bir 
duğundan yeni adliye bina 
da yapılması şehir dahilinde 
nmın tatbikini de kolayla§ 

Geçen gün, lstanbulda 
aüilıı: yaratmak imkanlan •· 
nup.n bir otelci Ebussuud 
halinden babsederl;:en f(>yle 

- Avrupadan lstanbula 
•İn diyoruz. Ben müıteri ol 
aiıud caddesinde bulunan bir 
lip kalmak için çok dütün ·· 
dar kötü bir yoldan geçip 
müıteri ertesi sabah penç .. ..J 
ca, mahallenin o peritan haJJP' 
ce hemen hesabını kapayıp 
kat bit' hafta midesi bul 
mek yiyebiliyor mu, onu Ji 
· Yeni adliye binası eski 

.amın bir köıeıine kurulu~ 
Söğüd tarafından açılacak 
pı lstanbulun en kesif yeri 
olduğu halde 'bakımsrzlıktall 
bir hale gelen bu gibi yerlerİll 
istemez canlanmaıma yardıdl 
tir. Bu itibarla adliye sara 
maıı yalnız lstanbulun adli 
sizlikten lrurtarmıt olmakla 
cak, ayni zamanda ıehir inıaf 
ilk safhasını tahakkuk etti..J 
rayacaktır. 

Ai\iERtKADAKJ TAL 
MOFETTIŞI 

Ankara 28 (Telefonla) -
daki talebe müfetti~i Ragıp 

Ege V ckaletçe Ankaraya ldö 
vet edilmiştir. 

---o
FiNLANDiYA GOREŞ 1 

GELiYOR 

Ankara 28 (Telefonla) -
ya güre~ takımrnm eylUldc 
mize gelmesi ve üç eylUlde ı 
ilk maçını yapması kararla~ 

nuniyetle gördüm. Seyahati~ 
men hususi mahiyettedir. 'fJ 
kinelerini, efradını ve yohJ 
maksadiyle seyahat ettik; 
miz gayet iyi bir şekilde cere 
ti. 

MAJESTE KRAL NE 
GİDİYOR? 

Mısır Kralı Majeste F 
ğustos içinde eehriınire gel 
türkü ziyaret edeceği habel" 
yüt etmek üzere olduğu arı 
tadır . .Majeste Kralın Elın 



Bir delinin hikayesi~ .. 

SORSA 
--- Ankare28·7·9 31---111 

fflıalarınd• nldnı ı .. reu ol.nlar, 1s .. 
rinde ma•mele 16renlerdfr. Raklm· 

tar saat 12 de kapanıt aatıs rı,.ııar~d,r. 
.----ÇEl<LEtf 

• l.ond,.. 822115 • Pnı 4 875 
• NHYC>rlı 12l 15'J • lladrtd 6 ~,15 
• Parfı 8 '9715 • v.....,,. 28 7215 
• Mlllno fi fl9 • Bud•ı>eıh 2' 91 

Yavuz Sezen 
Dlplom tarzı 

Yazan: Yunus KAzım KUnl • r.f!.,e•n 28 88715 • Bllln'Q O 9871i 
• AmsterdameıJ 6M • Bebrrad 2 87 

DUnyanm beWbqh moda merkui olan Pariıte bdm •• erkek 
teuillk akademilerinde aan'atm bUtUn yeniliklerini tekemmül ettirerek 
ıeret madalyaaiyle taltif dilen ve gene Pariıin en büyük kadın ve er· 
kek terzihanelerinde bliyük muvaffakıyetler le çahımıı olan· Yavm Se· 
sen ilk mütebauıı tersi olarak memleketimize dönmüı, Beyoilu Par· 
makbpı 113 numarab Gayret aparttmanmdald atelyeainde sayın müı· 
terilerlni kabul etmele bqlamYftır. 

(Diinkla aoyımtııdan ~) 
u meçhuldür. Bu delinin ruhi I.· 
i buzlu kutup sahraları kadar 
anlık, uçsuz bucaksız düz ve ao
tur. Anneatne kartı besleditl 
ıevgtyl ••ki hayatının ıtllk bir 
esi farzetmet mtımkün oldutu 
• sonradan bu yedi senelik hae

k hayatında bir köpettn sahibine 
ması nevinden bir şey tanımak 
mUmkUndur. Belki bu ikinci th· 
al daha llıtUndür. Anneıl yata· 
olmuş ve altı ay kadar yatatın· 
kıpırdayamamıştı. 
Uneşıt bir bahar günll ylyecefln
keserek bir takıl tuttu ve kızı
olaşmata Cittl. Hastanın anne
gördUfU zaman geçirdiği t•tkın· 
sonra onun kollarına atılarak 
ırması lnsant olmaktan ziyade, 
ant bir hassasiyetin unsurl bir 

t Dcln acısı ldl. Anne' bütUn zah· 
lerının bu en bQyUlr:, mük&ratını 

ekle mesut kızlyle earmao dolaş 
UIJtu. Bu ha t . 
bl d B a kadın hayatının 

• : evrtnde, en nazlı günlerinde 
u kadar lt;ten bir 1evgl gör· 

işti ve annesi de hayatının hiç 
lilnllnde, ne evlltıarına ne ko-
ına, hilllı b ' k a UtUn dünyaya karşı 
. ~~ar karşılıksız, böyle teallml
ı r sevgi duymamıttı. 
121 anlamadıfı halde ona neler-

• nelerden b h 
ızc a •ediyordu. Kızı 

a kendtne mahıuı bir gOlUfle 
1or, ıözlerta1 kırpIŞtınyordu. 
anın dllhıtn ucuna ilk defa ola· 
Hkl blr tartı seldi. Bunu llk 

çllk çaflannda ook ıeverclt, n-
anlarında bıkmadan tekrarlar-

nnesl gittikten ıonra stınlerce bu 
locllyt altı, yedi Yaşındaki blr ço-
7arıın1ııı lle mınldandı. dur4u. 

harla yapraklanır, yazla gölgelenir· • Berfin 508!71~ • Yokobanı 8686t5 
• HrQkael l!I 4015 • Stokholm 82 t 75 

dl. Hastanın ruhunda ise artık hiç • Atin• 1 1' • Mosko\·ıı 28 7776 
bir se•;lnc flllıl ınrmeyecekU. Yer- • Sofya ı 158715 vı:ran• 
ynzünde onu arayan, aoran, ıeven ,..,___ ••tlkrazler 
hıc kimse kalmamıttı. Ne bir sevgi • 1933 T. Bor ı P6 

1 
• Er11ant fıtık 

çiçt'jl, ne bir merhamet gölgesi!.. • • • 111 S. Enunım 
Hutahaneye girdltlnln on seki- " .. " 111 S. Enurum 

ılncl yılında taburcu edildi. Erkek 
1 
___ E_r_e_k_u_r_ıe_r_v_e_r_il_m_e_m_ı,_t.ır_._ ... , 

kardetl aaldı, ve timdi İstanbul civa. 
rında bir kazada idi. Oldukça hayat •--------------
darlığı çekiyordu. Kızkardeşlnl. &il• Zah 1 re Borsası 
nesi, babası glbl ölmllş sanıyor, ara-

88
_ 

7 
• 
938 da sırada hatırlayordu. Hastahane

nin damgasını taşıyan mektubu o
kuduğu zaman ne sevindi, ne üzUldQ. 
Fakat aktam karısına meseleyi bl· 
raz uznıe Uzüle açtı. Kızkardeştnln 
başka gidecek yeri olmadığını söyJe
dltl zaman karısı isyan etti, çocuk· 
tarının bir deli hala lle yaşamaktan 
korkacaklannı söyledi. Fakat öteki 
yalvarır gibi şunları söyledi: 

_ Karıcığım, göraen senin de )11· 

relin parçalanır. Onun hiç kimseye 
zararı yokmuş. Ne yapalım, ona 
bodrum katındaki oda11 veririz, bl· 
zlmle sofraya oturmasın. Bulaşıtı· 
mızı yıkar, 0 da bizim aramızda ba· 
rınır, ılder. Zaten kaç günlUk ömrtl 
var ki. Sevaptır. 

Kadın. bu "sevaptır!" söıll nzerl
ne Allahm sevgisini kazanmak için 
görilmceslne bodrum katında çar
şalsıı, kirli bir yatak eerdl. Kadm· 
cağız, şimdi oradadır. Günde Uç öğün 
bulatık yıkıyor, ve mutfatı siUp sil· 
ptlrtlyordu. Onların oturdutu katta 
hlc görilnmerordu. Yalnız bazan 
güneşli günlerde baboe duvarına çö
meliyor ve alabefllnln kllçtlkU1ğilnl 
andıran kUçllk yeleni Demiri yal ko
kan kucağına alıp annesinden gizli 
gizll seviyor ve böyle günlerin gece· 
!erinde serin rOyalar glSrerek ı-ahilt, 
rabat uyuyordu l T ....... . 

-SON-

Butı.Jay yumuşak 5 35 6 8 .. sert 5 12 6 5 

•• kızılca 5 25 
Arpa yemlik ' 20 ' 25 
Dnkla ' 25 '27,5 
Kuşyemi 6 16 6 17,5 
Yulaf s 25 
Darı l\lersin 5 25 
Yapak kızıl 50-
Beyaz peynir 27 20 32 sı 
Peynir kaşar 50 -

Gelen Giden 
Bulday 15 Ton Kepek ıoı Ton 
Çavdar 15 .. lç badem 7 • Arpa 75 " Mısır 81 .. Kapr s • 
Un 54 .. Yapak 2 .. 

TASHiH 
Merk'eı Bankasının dOnkO nllsbamııda 

çıkan haftalık vuiyet Ulnının aktif kıs
mında altın mlktannı ıöateren rakam 
(altın un klloıram (9.054.814 teldfade 
olması llıımıelirken (6.054.61') oluak 
cıkmıştır. Tashih olunur. 

GClnlük 

~~.!~ 
OGLE NEŞRİYATI: 

Saat: 14,30 PlAkla Tlirk musikisi. 14,5() 
Haftdi& 16,"0lt'PJttıa Tark mtlSftilfe-16,te 
Mubtelff pJAk Defl'fl'8b. 18 Soa. 
AQAK NBŞRIYATI: 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

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

< ı~tanbul Belediyesi ilanları 
' 

Kadıköy Kaymakamlıtı ve Bele diye şubesi MüdUrlüğünclen: Marl ve 
Sofyanın altıda iki hl18eılne mutasarrıf oldukları Raslmpqa mahallesinin 
Halltağa sokağında 25 numaralı ar sa müterakim vergi borçlanmn temi
ni lstlfası tein satılıfa çıkarılmıştı. thale günll olarak llAn edilen 16 • '1 • 
938 gtınll talip zuhur etmemesine bina en tarihi llAnından itibaren thalel ev
vellyenln on gtııı daha temclldlne karar verilmiş oldufu llAn olunur. 

(_K_ı_sa_h_abe_rı_er __ ) 
1 

• Bir aydanberf fehrlmlıde bulanan iç 
ticaret umum mlldllril bay Mllmtaz Bek 
diln Gllneysu vapurlyle Karadeniıe hare
ket etmJştlr. 

• İzmir enternasyonal fuarında tethir 
edilmek üzere tehrimlı tiltlln inhisar tda. 
resi hususi surette nerıs sfpralar hazır
lamaktadır. 

• Şehrimizde bulunan ıllmriik Te inhl
ıular vekili B. Ali RAnA Tarhan birkaç 
tflne kadar !zmire ıidecektir. 

• lstanbul Tilrkoriı direktörlillllne ta
Jln edilmiş olan İzmir TQrkoris müdürü 
B. Cemal Ziya diln tebrimize ((elmittir. 

• Bio de Janelro ticaret atafemiz Bay 
Cemil Conk'un bu hafta içerisinde şehri
mize ıelmesi beklenmektedir. 

EGE TİYATROSU 
TEMStLLERl 

Nuri Genç Ye arb
daflara it Temm1111 
cuma akpmı Yenı..,. 
bir Aile babçealnde: 

(B.) (4882) 

Gizli pamuk 
harbi 

Detırll mütercim ba7 ilamdı 
Varotlunun Antuan Ztşkadarı dl· 

llmtze çntrdltt ba eaer buCUnkO 
dtınya hadlıelerlnla kıJDaklan. 

ııa varabilmek tçtn okunmuı tart 
olan başlıca kitaplardan btrldtr.° 

Dt1n •e Yanıı terctıme ta:ıt1atın. 
dan 85 lnclıl olarak çıktı. Her lı:t
tapçıda bulunur. 

- lloktor 
Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

... 
llllnltıları dlııle7en hademeler 
amn arkasından gUluttıyorlarcb. 
a kadın karyolasının demlrlal fiiiiiiiiiiiiiiiiii•••••ıiiiiii~ 

bat okşar Slbl nazlı naslı okta· 
ve kendi kendine 1 ..... ı..1 -•1m-

SHt: 18,SO PJüla ctau musikisi. ıt,ıs 
Settar KGnnllkctı ve arkadaflan tardın· 
dan Ttırlı: muılklsl: (Raıt, Nlltrls, Kllrdlll, 
Uplr). 19,55 Borsa haberleri. 20 Grenvlç 
rasathanesinden nalden aut ayan, llOıey
yen Senar ve arkadaılan tarafından Tllrk 
musikisi: (Uşak, HQseynl, Ktlrdill, Eviç). 
20,40 Han raponı. 20,4S Ömer Rtıa Dol
rul ı.raftndan ırapca a&yln. tı. Saat 
•Yan. Orkestra: ı - Suppe • Poet e pey· 
ıan. 2 - Frfml - Ta bu,. S - Betoven • 
Monftet. 21,30 Muzaffer tllrar .., •rbda:s-

ctL VEI KADER 
Sabriye Tokses'in 
lnymeW konseri 

Dablllye MOtebaa11aı 
Puardaa betim ıtlnlerde öjleden 
eoma aMt (2,5 tan e ,a) bdu 
lttanbuda Dlvanyounda (104) ıı.a
maralı hwaUll kabintlllde huta1anm 
kabul der. Sah, cumarteat &Gnleri 
Abah .. 9,5 - 12,. aaatlerJ bakQd 

Göz Hakimi 
ordu. lt6&& ".n •ııu Dr. Murat Rami Aydın Vapurlar 
edl ıenellk blr UJ'kudan aoua 
run haftf bir kıplJ'da71tı mı b&f
rdu. Kıt aylarında tatlar gibi 
k duraıı &taç köklerlıılJı llJle
aıcaklıtını, topratın al~ndan 

M uayenebanealnl Takllm-Tallmane 
Tarlabl.lı Cad. U R/I' A ApL ama 

nakletml•tir. Tel: 41553 
PaurdaD maadl bergiln: Öğleden 

eonra aaat ikiden altıya kadar 

BUGON KALKACAK VAPURLAR 
fukaraya mabıuıtur. Muayenehane 
ve n telefonu: 22398. 

etmeye batladıkları glbl bu tu· 
1 beden de böyle ince bl~ husa· 

tJe, damarıannda J'••I bir dotu· 
aevtıat tadıyordu. l'akat bu· 
rJ\ylemet lcln kelimeden malı
~u. Yalnız o melodi; o monoton 

•••••••••••••• .. j lan tarafından Tilrk musikisi: (Ktlrdllf, 
HlcazlcAr). 22,10 Viyolonsel solo: Muhil-

1-<uruna abune 
olunuz ve edininiz 

den. t - Hendet: Konterto in ıol mln8r. 
t - Şopen Glaıunoff: EtOd. S - Haba
nen: Morfs Ravel. 4 - Aleıro Apazyona· 
ta: Sen • SaenK. 22.50 Son haberler ve er
teKf riniln pl'Ofn'amı. 23 Saat ayan. Son. 

SHt 
18.30 
18.30 
19 
18 

16.15 
11.15 
8.30 
8 

Vapunın adı 

Kocaeli 
Ta37ar 
Sayyar 
Anafarta 

Gittili yol 
lludanya 
Mudanya 
Kvablıa 

Mersin 

GELECEK VAPURLAR 

Ul11r 
Trak 
Çanakkale 
Seyyar 

!zmit 
Mudanya 
Bandırma 
Karabhıa 

ÖPJDRA.TÖR 

Dr. Fuat Ozpay 
Zeynep KAmU baatabaneal dolum •• 

kadın hastalıkl•n mQtehassıaı 

Bettkt•f Tramny duralında 
Erip •P•rlımnnı. Telefon: 49386 ~ocut mınldanıtı. itte hu. 

bütün ifade •uıtuı bu1da. 
ea1 seldllt diller 7ata1Jn bir u· 

a btızülm&ı. aıın.eatn.den göslerl· 
-a71rmabızın bu 7•nm prk171 tek 

-------------~------------------------:~~~----------------------~-:=-------------------------------------- .KUBUNan ld.taıt ıe•r1•nde romaa &efıtkaaı -

tekrar ona otur, kactııını ıaa· 
ten &özleri 1atanr 'H kendi ıos
Jarını unutarak evl&dmm ıösle· 
ıllerdl. l'akat bu ıaa4et ltlr 

rup neşeıldlr. Olen bir tuanın 
demi muhakkak ki böyle bir ıa
tttr. Kllnat bizden en blJ1lk nl-
u. caoı alırken. bu uaareyl. bu 
ulu nakleden blılert b&J'le an· 

Del 1 ve anneıi artık blrlbtrlerlDI 
rrolyecekleııdlr. Huta kadm hay· 
nt bir alıtkanlıkla gQnllnl belledi· 
ziyaretlerin arkuı keelllnce tarif 
nemez bir meli.le dllftl. tik lı•f· 
ıar gene yemek 1•meı. uyuyamaz 

ııııu5tu Doktorlar aueatnln Oldi1· 
ne bilkmettller. l"akat bunu ona 

asıl fl~yıtyeblllrlerdl, acaba öJUmU 

ıllyor mu)·du! 

0 ıa.t anlamaz bir çocuk tsrarlyle 
nn~slni bekJeyor. onu özleyordu. 

k Vrusu alınmış blr koyunu1t 
ıp ı ya 

BistıMlmpara
torlaianan 
Tarilai 

BUalll tMVnll 
....,,. f/llJar OV" 
ayn tetlrilı Ot ,. 

tebbi Nflnrif bff 

,,.enu "''""' W de btlgllre bDe ay. 
Jaalotalman111 bft'· 

p>i '"""""" .,.,.. 
dlr. TllVffk Yetım-
liofl11 tranıfwlaft 

u. ..... - ~ 
ı.. Bbau lmpa-
ratorlul11n11tt I•· 
raaı adlt lritap 
bu aydırelattlma· 

nuf tamflon tn· 
!IU etmr.kte ,,. bQ· 
tan BiZllM t11nht-
ne temaA ederP.k 
Şnrkf Avrupa tm· 
paratorlu~u""" 

bin ıtnelik """"'· k 1 k gecesindeki bakı,larlyle 
ayrı ı rt ö t 

ranryor, herkesi ve her ye 1 ze • atun 1'fk4ve 
yor, gözetliyordu. m.ektedir. 

ffl. 

Beş, altı ay ıonra bu aranmadan 1'ıyatt VIU kv· 
artık eıer kalmamıştı. Hasta bils- t'uf olup her ki-

...... otrklDletınlf. bltmlftl. tapçıdo buluftur. 
a ttundan aonrakt bayatı tbtlyar ı Toptan rnDrnrnat 

r ••ata ha1atından bile bluiı· mah.oai: - lıtan· 
~ b•ldlf• atao ıevdeıı ba- bııZ, Vakit Yurth&. 

11 

işe elko71Du,tu. Ceset, mesardan cıkanlmıf, fethi· 
meyt ,..aprlmıt. ıorgular blrlblrlnl takip etmlf, 
mtıtehaasısların ıahadetl dlnlenmlt, mllddelumu. 
mi gayet atetll. heyecanlı bir iddianame okumut. 
n sonunda da bllktlm nrllmlttl. 

Gazeteler. bu kadar karıtık, bu kadar m•· 
raklı bir bldlaeyl, gQnlerce ıuren bir zabıta ziya
feti teklinde okurlarına ıunmaya elbette kl hak· 
ları vardı. 

Şahadetlne mQracaat edilmek tlzere İtalya. 

dan çağınldığı vakit, Mister Huttonun duydulu 
ilk hlı, derin bir infial oldu. Adliyenin, polisin, 
bu kadar teni, bu kadar alçakça uydurulmut bir 
dedikoduyu, iftirayı ciddi tellkkl etmesi çok tu
haftı. Hele tahkikat bitsin, hAdlae aydınlıta çık
ım, "görtlrdU onlar ..• Hemen mesuUer aleyhine da
va açacak, Spens karısını mahkemeye verecekti. 

Tahkikat başladı. ve ortaya öyle f&yler çık
tı ki, duyanlar parmaklarını ısırdılar. Mtlteha11ıı· 
ıar cesedi muayene etmleler ve vncutta arsenik 
zehrinin izlerini bulmuşlardı Madam Hutton'un 
arsenikle zehirlenerek öldüttl veya öldürUldUlil ka· 
naatı etrafa kök saldı. 

Arsenikle zehlrJ.enme mt'l .. Demek EmUy ar. 
eentkle zehirlenerek ölmtıştll ha!... Hayret, hay
ret .. Mister Huttonun bir tUrlU aklı, havsalası al
mayordu bunu .• Mister Hutton, Serinde bir ordu· 
711 bile sehlrll1ecek kadar aneu.lt.. bulun.dutunu 

JOKONT GttLttYOR 

har, atalı tabakadan lnaan, ceaedl daha meıann· 
da soğumamış iken .•• gibi tabirler birer ok clbl 
gözlerine batıyordu. Sabırsızlandı. .Adeta ılntr. 
lentr gibi oldu. Mektubu 11rtacat11 paroa Paro& 
edeceği sırada. ıözlerl Uc;tıncU aayfaıım tam IO" 

nunda bir cllmleye takıldı. Okurken. kalbi 7erln· 
den kopacakmıt gibi carpmaya batladı. 

Bu mtıthlttl. Feciydi? ••• Oanet Spena her slt. 
tlll yerde, kendisinin Dorls ile evlenmek lotn ka
nsını zehlrledlllnl, söylüyor, ya711ordu ha ... 
Ne alçakça bir iftira idi bu .. Hiç kıımak ldetl ol· 
mayan Mister Hutton, hiddetinden tlrtlr tltrem• 
le başladı ve Bpense ısöverek. ona tUrll tllrltl lala
ler takarak ferahlar gibi oldu. Çocuk~ blr 8"lllc 
duydu. 

Derken vaziyetin güUlncltlltlntl, komlkllllnl 
hatırladı. Farkettl. Oyle ya •• Ne bale glrml•tlf •• 
Dorls ne evlenmek ıctn, adam bile öldtıreblleeek 
anları olmamış mıydı! •• Ah bllıeler .lcllll cene
ler, ne kadar, ne kadar utırap oetlyor, mtıthl• ltlr 
rurette canı ııkıyordu. Zavallı Canetclk! ••• l'eııa. 
hk etmele o•lıtmıftl ama .. Aptallrtını ortaya ko,. 
mattan baeka bir teY 7apamamıttı. 

Kulalma selen ayak ıeılerl lle 4olnl4 .. 
Etrafma bakındı. Atalıda, bahçede hlsmetçl Jm 
çlçe~ vermekteydi. Bu kız, clnılntn tam bir ntall
••l, ataltlık nomuneslndındl. KOt, upaoık 1o. 

tapına beueten bir )'Od vardı. "hllnde, ı., 
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ıf AlbiHMll>ii ZliilllLIU 
KARSI , 

Cllbllll/ SiiPER 

·-T. C. Ziraat 

J· 
bırıktırenlere 28,800 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız t 
hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara seti 

defa çehilecek kur'a ile aşağıdaki plana I 
ikramiye dağıtılacaktır: 

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

40 " 100 ,, 4,000 ,, 
100 " 50 " 5,000 ,, 

T 

s 

120 ,, 40 ,, 4,soo ,, B 
160 " 20 " 3,200 " 

• 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene i 

50 LiRADAN AŞAGI DOŞMIYENLERE i Ç 
çıktığı takdirde o/o 20 FAZLASI LE verilecektir• 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birinci 
1 Mart ve 1 Haziran tarihlerin de cekilecektir . ........................ 

1 OPERATÖR 

Dr. Halit Ziya Konuralp 
Tıp Fakültesi ikinci Cerrahi 

Klinigi Doçenti 

Dev,et Basımevi 
lüğünden: 

Direktör- il 1 
ÇOCUKLARINlZ.ıN 

En güzel bir kitap 

istiklal Caddesi Elhrunra Apar. 
tımanı No.: ı (Sakarya Sineması) 
Muayene saatleri: Pazardan maa

da hergün aaat 15 • 19 kıuia'I'. 

Telef nn: 3f> • 99 

Türk ikizleri 

ICOKirO~ 
~ecattln Atasal)un 

Tipo makinesiyle basılacak 68 X 100 1/lG kıt'asında biri II diğeri 10 
formalık iki okul kitabının biri 130. 000 sayı diğeri 90.000 sayı üzerinden 
basım ,.e cilt işi her kitap ayrı bir iş olaralc pazarlıkla ac,:ılc eksiltmeye ko
nulmuştur. Kitabın kflğıt ve cilt mal zerucsl basıınevlmizco temin oluna
caktır. Eksiltme ye ihale 1.8.938 Paz nrtcsl gUnü sant 10 da Devlet Dasıme
YI DirektörlliğUncle birbirini mUtcaklp yapılacaktır. Muhammen bedelleri 
birinin 5600 lira ve diğerinin 3600 lira ye muvakkat teminat mılctarları 
da bu bedellerin ':O 7,5 olup usulli dal resinde isteklflcrln eksiltme zamanın· 
dan bir saat cn·eı bu teminatları Devlet Basımevl veznesine yatırmış ol-

' . 
maları 11izımdır. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2259 sayılı lrnnuııun 2 n-
e! maddesi gereğince Hlzımı;eleıı tek ıılk ehliyeti haiz bulunduklarına dair 
mahalli ticaret odasrnılan alınmış bir mektup getirmeleri vo eksiltmeye 
konulan kitap ne.,.lnden bir okul klta bını munıffakıyetlc basmış oldukları· 
nı lsbat eclen belı:;-e ve işleri ele göster meler! lı\zımdır. 

Çocuk J<~slrgeme Kurumunun 

nktlle hlr aile kUtUrıhonesl ola. 

rnk hast ırılığı lklzlcr ıertslnıle ı 
duyr1uğunuz hu eksikliği bu gtı. 

zcl ı'e resimli hUyUk hlkllye klta. 

bı ile doMurulnıuş buluyoruz. 

KUltUr bakanlığı eseri tetkik 

etmiş, ilk okul c;ağındakl çocuk. ! 
lar tein faydalı eser olduğunu taa. 

dik etmiştir, 

• Ar.kara caddesinde Vakit Kitap 
evinde arayınız: Fiatı 60 kuruş; 

Her giln sabahlan ııekiz buçuğa 

akşamlan 17 den 20 ve kadar 1.filc 
U •ayyare ıpartmanlan ikinci dairr 

17 numarada hastalannı kabul edeı. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye ~ 
dar bastalanru para 7, Kurun. Ha 
ber okuyuculanru dalrupoo cnuka· 
b lindt mua ven" edtr r. ı •. ı .,.,. :> 

Genel şartname Dc,·ıet Bnsımevi Direktörlilğilııden parasız olarak alı· 
nabillr. (4418) 

posta lc;ln 4 kuruş llhe edtnıı, 

46 ,JOKOXT <:t'ı.t•yon 

bir beltl.hntiıı ifaılesi okunuyordu. En gUzol yeri 
de ağzı idi. 

Tablatin, o mutena ell, bu ağzı, çizerken bil· 
tun hünerini göstermiş, rn aksi bir huyun her tür
lil .nntcı lzlt>rlnl al>fslcııdirmiştl. 

ııı:stcr Huttoıı, l<alın, kaba cllılselcrin altın· 

dn, gurlJ:.ız, okkalı bir \ücudun hatlarını buldu. 
önceleri, ı.adıııa, müphem bir aHika ve merak ile 
bakmıştı. Fakat bu merak bugün, bir arzu, is· 
tek, şelıc,·ı istek şeklinde !Cndelenmlş, adcselen· 
nıl ti. Bu lrndııı, bu kalın giyim, kaba kadın meş· 
hur ·rı.c o~ı itus'un tam istediği malılüktu. Ama, 
ne yazılc ki kendisi \'Olkanlı tepelerdeki coban 
dc;,ıı.ıı. Ona scslmıtli: 

- Arıııida! ... 
Kadın gülümse~ erek başını kaldırdı. Bu hali 

o kadar c:a;;ırıcı, gUlumsemesl o lrnddr tahrik edi
ci, kandırıcı 'e Ş<'lıevl leli ki, Mister Hutton ürktü. 
Ncr de) ı;c yenidC'n bl r maceraya atılacak ldi. U· 
curunıun kcm.ırıııa gelmişti i'tdeta .. A111nıı, zamanı 
}oktu. ll<'meıı kendini toplamalı, çekmeli, bu be· 
ld.dan, f.fettcıı bır an evvel kurtulmalıydı. 

Kadm ,l:tlıR hAIA, başıııı yukarıya kaldırmış, 
gülümseyerek kendisine bakıyordu. 

NlbRyet sorclu: 
- Hn çlyamato? .. 
Mantığın, düşlincenln sırası değildi şlmcU., 

rn ter llutton, gayri ihtiyarı: 

- KUJUJ1'"uu .kltnı> şeklimle roman telriksaı -

JOKOXT Gtrr.tJYOR 

- Scendo! .. diye cevap verdi ve tarastan bah
cc ye ulaşan 12 ayak merdivenden, basamakları 

sayarak innıeğc başladı. İnerken de, bir cchcn· 
Lemden öbürüne alcaldığını, kasırgalarla dolu ka
ranlıktan yuvarlana yuvarlana, gitgide koyulaşan 
lı&Jçıklı bir uçuruma düştilğilnü görilr gibi oldu. 

Huttoıı vakası gilnlerce gazetelerin tık say· 
falarını kapladı. Yedinci karısını sıcak banyoda 
boğan ve Ll.deta dünya harbinin dağdağalnrım bir 
müddPt için gölgede bırakan George Smlth mel'u
nunun muhakemeslndenheri, bu l\nA. kadar bu de· 
rece heyecanlı l.ıir cinayet muhakemesi görülme
mişti. Halk yepyeni bir merale kasırgası ile, he· 
yccan fırtınası ile sarsılıyordu. İşte bir cinayet ki, 
üzerinden aylarca zaman geçtikten sonra mcyela
na çıkıyordu. Bu da 111\ht adaletin bir neticesi 
idi. Ne de olsa mazlumun ahı hiç bir vakit yerele 
kalmazdı. Zalim, kan içici hır adam, kara ihtirası, 
şehvC'ti uğrunda karısını UlclUrUyordu, da aylarca 
fCrnh, fahur, ellerini. kollarını sallıya sallıya do· 
laşıyor. Adaletin karşısında kasıklarını tuta tutn 
gUlmeğe yelteniyordu. Ama, zalim herif, kendi 
lrnzdığı kuyuya gene kendisi dilşmüştil. Gazete o
kuyucuları adaletin, dolnyıslyle Allahın görün
mez, foknt o nlsbC'ttc lrndrc>tıi elinin her hnrc>kelf· 
nl noktası noktaı:ıına tnklp etmişlerdi. llk öncele
ri ortalıkta mUphc>m bir dedikodu başgöstermf~lf. 
Bu dcc.llkodular, gitgide kntilctmlş, sonunda polis 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa neşre. 
dilen Bizaru 1 m 
paratorluğu tan 
hi ile 66 cilt ta 
mamlanmıt1tır. 

Başlı başına v 
bütün ilim seve?! 
leri doyuracak d(• 

re,•cd nibıl ota-: 
bu klltüphı.ıne ., 
rinM iktumni, ~ 

~ıtll.ır iizerintı vo· 
zılmı~ en w·n; 1 • 
ta1ıları bulura.~ 

nuz, Terdimcu'T 
Turk oku1111cu. 
nnın çok 11a1-. .. ,.. 
dan tanıdığı şoJı,. 

siyetlcr tarafı" 
dan yapılmışt~r. 1 Kitaplan tnpfı: .. 

ve muhtelif ,era~ 
ri perakende cı1a 

rak alanlara t n
tildt yapılır. r.ra. 
raow:ıt yeri: la

tanbul - Vakit 
Yurdu. 

~OLANT5~ 
UNiNY. 
Sahibi ASIM US 
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