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Konuş yerlerini seçecek ilk müfrezelerimiz 
Dün akşam Hataya girdiler 

'As7:cr1crimfzi kıarşılıyatt me1ı:tep1i1cr ve 1M11C •• , 

Harici9e vekaletinde 
qapılan Büyük Kurtartcı 

• 
merasım 

Dostluk. mual 

Dr. Aras ve Ponso dos
tane sözler söqlediler 

1 e diğ_, Artık 
sevi en biliriz 

Jl:ıtlly meselesi hnkkında Ankaı·n
<lnn, .lntnkyadnn \'C Pnristen gelen 
lıal>crlcl'l okmlukça, hele on sekiz 
seııcdcııbcı·1 yal>nncı l>ir tazyik ida
l'CSi ultuu]a inle.) en yüz binlerce 
1.'ürkün askerlerimize, Atntüı·kün bu 
knlll'nıııan c,·rnt lnl'ınn milli bnyrımı 
tczuhürleı-1 içimle kın·u"":t uk lnrrnı clü. 

şürulükçc giiğsüınü:.G lrnh:u·ıyor; kal

bimiz sc\ inç \ 'C iftihar hislcrilc do

luıı taşıyor. · 

vesi itala imza edildi 

Hatay Türklel'ini kurtarmak Uü
l'iik Önder Alntürkün millete lrnı·şı 
\'eı•diğ'i bir siiz iıll; bu !oOilz m u tlaka 
)'erine gclcc<'kti, 'c İ!;ilC nihnyet gel
di. IJatay ülkesi onun bil.) ilk eserle
rinden biri olarak tarihte kcmline 
1Anıc me,·kil ahlı Artık bugünden 
itibaren Hatay T~ı·klerl kurtulmuş
tur. Çtbıku :Atatüı·kün kahraman c,·. 
lAUal'tnın himayesine gh·mlştlr. 

Şimd.lre knclnr yııhırncı bir tnkrnı 
suikast .. 

""'ılarıu Batak Tül'klcrini esil' 
olaı·ak 
1 tutm~ 1.,;lıı müı·acaat ettik· 
eri hlnu~ 'k 

- .. "'lll o silahlı ,.e silahsız tnzyı 
vaeıt.aı•- . 

-• kökünden yc>kolmuştur. 
Hata" bir k. " me elmd memleketimizin 

ötesinde kan"'ren olmuş yara 
gibi rnııu e 
. cınnl)ctlmizl mütemad1-

Jen tehdit 
ne l<'ra edJp duı'Uyordu; Türkiye 
mez bi IUia arasınlla böyle halledilc
dumuz r lllcHole oluşu ccnuıı budu· 

u bir lakı 
ların taaıı nı korkunç mikrop. 

ml"'ti. b >et merkezi hallne getir-
·~ • Undan S • 

llsl oldu.. ancagın Türk aha-
gu kadar l d 

zarar g'·ııo1ı me:n ckctlnıiz c 
o ... )'Ol'du H 

Türk askc 1 • atay illkeslne 
r girtnekıe . h d t,. 

lıırımızdan nıuıı cenup 11 u 
le ·en bütün b cmnıyetlmlzl zehir-

> 11 mlkropJarın tehlikeli 
tesirleri de ortadan k lk 

a •<'aktar. 
Hatay meselesinin ....... 

..... n safhasın. 
da )IUlcUer Cemiyetinin 

aradan kal
karak doğrudan doğru"a,..,.. 

" .aurldye ile 
Fransa arasında hnlle<1nnı 

1 es ne ge. 
lince, bu cihet Türk Fran • sız möna-
~nl• letlkbaU bnkrınından 
a,n bir mu\ntfnkıyet olmuştur. Ak-

ASI)f US ı 
(Sonu: sa. .J. sa. IJ 

Fı•a.n~tz aef iıri Pcmao 

Ankara, 4 (A.A.) - Bugün Hari
ciye VekA.letlnde, Türk - Fransız 

dostluk muahedesiyle merbutatı o. 
lan müşterek beyannameler ve pro
tokolün imzası merasiminde Harici
ye Vekili ve Fransız Büyük Elçi
sinden maada hariciye genel sekre
ter muavini Nebil Batı, orta el<;i Ce
vat Açıkalm ve diğer hariciye erkA
nı ne Fransız bUyilk elçiliği ataşemi
Uterl Albay de Courson ve büyük el• 
çilik sekreteri B. Roux ve- gazeteci
ler bulunmuştur. 

tmzada. Suriye mümessili Emir 
Arslan da hazır bulunmuştur. 

Vesikaların imzasından sonra, Dr. 
Tevfik Rüştü Aras Fransız büyük el- . 
çisine hitaben, bu mühim veslkala- '' 
rın mesut bir surette aktedilmiş ol
masından dolayı memnuniyetini bll
dlrmlş ve bu vesikaların, Fransız • 
TUrk münasebetlerinde yeni bir dost 
luk devresine hareket noktası teşkil 
eylediğini llAve eylemiştir. 

Dr. Tevfik RUşttı Aru, bllAhare 

DoTctor Rii§tiı Arm 

Framıa Hen r ciye tıaztn Bone ve 
Paris scfhimi: S1'6d Davaz 

Emir Arslan'a dönerek; bu münase
betle, memleketinin Suriye hakkın. 
dakl ıempattsinl beyan etmiştir. 

(SOM Sa.~ Bil. J) ~ 

·-Resmi tebliğ----. 
Ankara, 4 A.A. - Resmi Tebliğ: 
1 - Bugün saat 18 de Hariciye Vekaletinde Hari

ciye Vekili Dr. Aras ile F ransı.z büyük elçisi M. H enri 
Ponsot arasında dün "3 Temmuz1938,, üurlerincle 
mutabakat hasıl olan vesikalar im.zalanml§tlT. i mzala
nan bütün vesikaların: dostluk muahedesi, müıterek 
beyanname ve merbut protokolün derhal ne§Ti karar· 
laştırılml§tlT. 

2 - A ntakyacla 3 Temmuz farilainde imza etlilen 
~enel kurmaylar anlaşmqlarına tevfikan Sancalıta 
Fransız kuvvetlerile tevikimesai edecek olan TürA 
kuvvetlerinin kendilerine tahsis edilen menatıkta ~ 
nuı yerlerini intihap etmek üzere konuı mü/rezeleri 
bu akşam "4 Temmuz 1938" de Hataya girece/ılerdit. 
Türk kuıJVetleri yarın "5Temmuz 1938,, de giintliis 
gireceklerdir. 

ij)üntuin p~Kdeff : 

Si lBhsızları himay 
lnglltcrc hllk&meti harpleri da ha insani bir şeklo ko)'DL!lk J\"111 

şıyor. nu cümleden olarak lspan yada olduğu gibi Uzak Şarkta Çla • 
Japon harblııdc de a<;ık şehirlerin bombardıman edllmenıesh:il, ~ 
lann ,.e HllAhsız halkın himaye olunmasını istiyor. Bu huMta tefe 
büsler şimdiye kadar iyi bir neti cere varmamıştır. Hatt& bu 
Japon hilldimeti lngiltcrenln tefe bblislerlne reci cevabı bile vermlftir. 

l<'akat şimdi bazı Avrupa gaze ~lerl haber veriyor ki tspanra 
Aı ller detılse de Japon btlktme ti ntba7et bir der6ceye kadar akıl 
insaf yoluna gtri7ormuş. Bunun delill de bu hafta içinde Loınara.11 

Japon büytikelçlslnln balina balı klarmı avcdara k&l'fl bbnaye 
l~ln İngiltere hWdimetl ile bir mukavele imza etmesi imiş! Bun 
sonra bazı deniz mmtakalarında ki balina balıklan avlanm17·aeUtı~M 

Orle ya.. Japon hüklmeti hail na balıklarını avcılara karşı hlnıa 
etme~o karar vermişse bir tttln belki bombardonan tayyarele 
karşı Ç1nlllerln çocuklal'ID& ve kadmlarma merhamet edeblllr ... 

Baeım K.llDltGJl!lll~ 



1 TEMMUZ tm 

BATAK(fl(TAN 
·.~·

1

İMDARATORİCELİGB: 
~---
\'azan! KaıdDırcaın KariFDa No. 79 

- Kararımızı çabuk versek! 
Dedi. 
Konuşmalarına devam ettiler. 

Onları dinliyen Narses'le Markül
lils'iln artık hiç bir şüpheleri kalma -
nuştı. Ansızın ikisi birden yalın kılıç 

ortaya çıktılar. Narseı nazıra: 
- Teslim ol, alçak 1 imparator em

rediyor! 
Dedi. 
Nazırın şaıkınlığı ancak bir iki sa· 

niye sürdü. Sonra birdenbire topar -
landı. Antoninaya bakarak kaba bir kil 
für savurdu ve yolunu kesenlere: 

- Savulun! 
Diye bağırdı. Kapıya doğru yürü -

yüp gitmek istedi. Marküllüs onu ön
ledi: 

- Teslim olmazsan öldürürüz. İm· 
paratorun emridir 1 

- Sen kim oluyorsun, aptal? 
Kılıcını çekti ve ıaldı~dı. Ayni za -

manda adamlannı yardıma çağırdı. 
Kotup geldiler. 
Naraeı de m ~hafızları çağırmıştı. 

Karanlıkta ve çiçek tarhtan arasında 
kılıç panltılan görüldü. Çeliklerin bir
birine çarpmasından çıkan sesler ve 
aert homurtular birbime karıştı. 

- Al sanal .• 
-Ooooofl .. 
Marküllils inliyerek yere düştü: Ya 

nlanmıştı. . 
Joaniı kapıya giden en kısa yolu a· 

dan hiç umulmıyan bir çeviklikle o ta 
çık gcSrldü. Ağır ve 1işman vücudun -
rafa koftu. Biraz önce geldiği yollan 
bGyilk bir hızla, ıoluk soluğa geçti. 
Gemiye bindi ve Bizansa geçti. 
Dil§tüğü tuzağın büyüklilğünü pek 

iyi anlıyordu. Artık bundan kurtuluı 
70ktu. Şimdi ne yapabilirdi? Sarayına 
gitse, hatta sabah olmadan, gelip ya
blıyacaklardı. Şimdi-den orayı kuşat· 
mıı elmaları bile uzak bir ihtimal de
ğUdi. 

Teodoraya yenildiğine fÜpheai kal· 
mamıştı. Darağacı, yağlı ip, cellat, bal 
ta ve zindan gibi korkunç !}eyler göz
lerinin önilnde canlanıyor; boğazı tı· 
'kanıyor, tüyleri diken diken oluyor, 
bapnın biranda gövdesinden ayrılarak 
ayaklarının dibine yuvarlandığını sa • 
nıyor, örümcekli tavanlarla nemli du
varlar arasınlda havasızlıl.tan öleceğini 
dilıünüyordu. 

Kurtuluı için hiçbir ümidi yoktu 
Çiinkü Teodorayr belki herkesten dah:ı 
1yi tanıyordu. 

Korku ve gaşkınlık onun kafasını 

felce uğratmıştı. Yerini kaybetmemek 
için hiçbir kurnazlık !düşünemiyordu. 
Eğer dosdoğru imparatora giderek: 
- Beni aldattılar ve tuzağa düıür

dUler. 
Deseydi inandırması ve kurtulması 

ihtimali ~ok uzak !değildi, fakat bunu 
da yapamadı. O da diğerleri gibi Aya-
10fyaya koştu: 

- Ben Allahın upkları arasına ka
tılmak istiyorum, içeri alınız! Canım 
aize emanettir. 

Dedi. 

Ayaaofya 'başpapazı onu biıyük bir 
sevinçle karııladr. Çünkü oraya sığı
llanlann canlan kurtuluyordu ama mal 
lan hazan kiliseye kalmıyorıdu. O anda 
Ayuofya kilisesi belki dünyanın en 
büyük hazinelerinden birini kazanmış 
bulunuyordu. 

Hemen Yoanisin başı traş edildi. Şa
tafatlı ve ipekli nazır elbisesi çıkarıl
dı ve kaba saba bir papas elbisesi giy
dirildi 

Ayasofya bq papazı Kapadokyalının 
lıuyunu pek iyi bildiği icin bir aralrk 
kulağına !doğru uzanmış, şöyle fıaılda
ımıtı: 

- Ellerim, uğurludu. Bugün bu 
mukaddes elbiseleri giydiriyorum. Ya
kın bir zamanda size imparatorluk el
bisesini ve tacını da giydireceğim. 

Yoaniı kaçmak ve papas elbisesi giy 
melde suçunu kabul etmiı, meydanı 
Teodoraya bırakmıı oluyordu. 

Sababm ilk ıpklarıile beraber bu ha
ber ıebre !dağılırken bütün yüzler gü
liyor; sevinçten birb:rlerinin boyunla
rına atılanlar, vaktile uğradıklan hak
mhklan birbirine anlatarak dit gıcır· 
dataıılarl pek çoktu. 

- Yaşasın sevgili ve adil Vasilisa
mız ! Gebersin Kapadokyah ~ellat !. 

• • • 
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FOTYOS VE BELIZERIN ŞEREFi.. 

Antaninanıl'\ gözlerinin içi saadetten 
parıldıyordu. Bu hal Belizerin hoıuna 
gidiyordu. Onun gene kendisile bera
ber geleceğini sanıyordu. Fakat tam 
yola çıkılacağı gün karısını çok durgun 

"buldu, batı çatkılı ve yüzü asıktı 

- Nen var karıcığım! 
- Hastayım. Başım çok ağrıyor. 

Yolda artarsa diye korkuyorum. 
Belizer karısını kucakladı. Elini o

nun alnına koyarak birkaç saniye dur
du. Ora::la her zamandan çok sıcaklık 

buluyordu. Antanina: 

- - Pek o kadar ateşim yok, değil mi? 
Fakat bilsen, başım çatlayacak gibi. 
Sicilya ve Revende iken ayni hal ol
muştu. Pek iyi hatırlıyorum. 

Diyordu. 
Eğer hastalık bir kaç gün istirahat

ten sonra geçecekse bu o kadar mühim 
bir ıey değildi. Antanina daha sonra 
yola çıkar ve kocasına kolaylıkla yeti
ıebilirtdi Çilnkü ordu hiçbir zaman o
nun kadar çabuk yol alamazdı. 

Belizer bunu söyledi. Kamı onun et
lerini avuçlarına alarak öptü: 

- Umarım ki geçer.. Geçmese de 
hasta hasta yola çıkarım. Seni yalnız 
bırakamam. 

- Hayır sevgilim, hastalığın geç
meden yola çıkma 1 Bunu ben de iste
mem. Sonra, Allah esirgesin, sana bir 
ıey olursa!. 

- O kadar iyi kalblisin ki .. 
General Belizer gitti. Biraz sonra 

Antaninanın yüzündeki somurtkanlrk
tan iz bile kalmamış; çok şen ve mesut\ 
bir halde aynanın karşısına geçmiş, tu
valetini yapıyorldu 

Bclizer henüz Nikomedyaya varmıt
tı ki arkadan gelen bir atlı hemen onu 
görmek istediğini bildirdi. Bu onun en 
sadık uşaklarından biriydi. Generale: 

Karınız siz gittikten sonra .. 
Diye soluk soluğa söze başladı. Be

lizer merakla sordu: 
- Hastahğı c-.rttı mı? 

- Hayır efendimiz, hastalığı filan 
yok. Zaten yoktu, size öyle görüwdü. 

- Peki ne oldu? 
- Teodosyüsle buluştu ve beraber 

yaşıyorlar 1 
- To::>dosyüsla buluştu ha .. 

• Belizer dişlerini sıktı ve yerinden 
kalkarak bir aşağı bir yukan sert adım 
tarla dolaşmağa baıladı. Birkaç defa 
böyle gidip geldikteh sonra birfdenbire 
uşağın önünde durdu: 

- Şimdi onlar nerede? 
- Halkedondaki köşkte. 

\ - Peki .. Çık dışarı .. 
Uıak çıkarken kapıda Fotyos görün

idil. Son bazırlıklann bittiğini söyleye
cek ve ordunun yola devamı için emir 
alacaktı. Uvey babasını çok düşünceli 
ve kızgın gördü. Uşağı görünce onun 
kötü bir haber getirdiğini hemen se.zdi 
ve ona baktı. Fakat uıak başını eğerek 
kapıdan sıktı. 

General Belizer üvey oğluna döndil, 
Gözlerinin içinde yardrm ıdilenen bir 
hal vardı Fakat söyleyemiyordu. Fot
yos ona yaklaştı: 

- Baba! Nen var?. 
General Bclizer elini onun omuzuna 

koydu ve içini çekerek: 
-Annen .. 
Dedi. Sözüne devam edemedi. 
- Anneme bir şey mi olmuş? 
- Hayır, her zamandan daha iyidir, 

daha sağlam ve şend:r. Fakat ben bit
kin bir haldeyim. Artık dostlarımın 
değil ya, askerlerimin bile karşısına 
çıkmağa yüzüm yok. 

- Neden? Yoksa gene Teodosyüsle 
mi? 

- Evet, bulutmuı ve Halkedondaki 
köşkte yaşıyorlarmıı. Biz or2idan ayrı
lırken hasta görünmesi bunun içinmiş 1 - . . . . . - . . . . . 

Şimdi Fotyos da dişlerini aıkıyor, 
yumruklannr sıkıyor ve içinden küfre
dip duruyordu. Birdenbire doğruldu ; 
sert bir sesle generale ıunlan söyledi : 

Hatay anlaşma
sından Fransa 

memnun ... 
Eyltllde imza edılecek o:an dost
luk anlaşması ile Şarkt Akdenız 
muvazenesı de temin edılmiş 

o acak 
Hatay meselesinde anla§maya varıl

ması Fransız matbuatında da büyük 
bir memnuniyetle karşılanmıştır. 

''Parisuar,, gazetesinde siyasi mu
harrirlerden Jül Sauervein yazdığı bir 
yazıya şöyle baılıyor: 

Bucünkü tarihin yanma beyaz bir 
darp iıareti konulabilir. Haber vErilen 
dostluk ve erkanıharp anlapnalan ile, 
Fransa ve Türkiye arasındaki dostluk 
münasebab sağlam bir surette muha
faza edilmiı oluyor. hkenderundaki 
idue ıekli ile ortaya çıkmıı olan ihti
laflar c!a bundan sonıa artık büyük bir 
ahenk içinde tetkik ve halledilecektir. 
Hiç olmazsa bir ihtilaf ortadan kalkmış 
bulunuyor. 

Muharrir, Hatay itinin lSl? 1 den beri 
ıeçlrdlii ıafhaları da kı11ca anlattıktan 
ıonrı ıon &Unletde meselenin aldılı 

clddf tekli i11ret ediyor ve halledilen 
ııyln hılrilı:aten mUtkUl blr me11le ol
dutıınu ıl:SylUyor. Son antııımı ttlrlinl 
de fBylı t11blt ediyor ı 

Fnnta bUtGn uulde Mayii kune
tlal kendi elinde tutacalcbr. Y.W., bil· 
ha11a Türk ..... lala wlundulıa 1•ler
de TUıfc alker lmnetlerlnin fıulunma• 
11nı knul etniektadir. 

Huicl1e numıun eylGlde Ankaradı 
ima edecıfi dostluk muahed .. ine se• 
Uncıeı bu ıauaheclenln PJ••l 1alma Ud 
memleket ....,mdald müna.-tın in· 
klıafı delil, •Jlll umuda tutıf AWe· 
nlzcle mU•ueneri muhtıfuadır. 

Şunu ua.. etme,. lilaum yclırtur ki, 
Fruıanın hkenclerun m11eleıinde sik 
terdili bant~ IİJaMt ahaliıi lıllm olan 
Mitin m&ıteinlekelerlmiadı çolr iri tak 
cllr edilecektir. 

--.uo-

Elektrik m0hendls1e
rl Ankaraya dUndOler 

SllAhtarağadakl elektrik fabrika
sının tevsii ve şebekenin ıslahı 

hakkında verııen karar üzerine ma
hallinde tetkikat yapmak Uzere şeh
rimize gelen Nafıa VekA.letı mühen
disleri tetkiklerini bitirmiş olduk • 
)arından dün akşam Ankaraya dön -
mUşlerdlr. 

Hükflmet merkezine varır varmaz, 
fabrika bakında yaptıkları tetkik 
neticesinde hazırlamış oldukları ra
poru VekAlete vereceklerdir. 

Resmi Gazetede 
çıkan kanunlar 

Ankara 4 (Telefonla) - Meclisin 
tatilinden evvel kabul edilen kanunlar 
ırra ile resmi gazetede neırolunarak 
meriyet mevkiine konmaktadır. Bugiin 
kü resmi gazetede neıredilen §unlar
dır: 

Yüksek mühendis ve teknik okulla
n mezunlarının mecburt hizmetlerine 
dair kanun pul ve kıymetli kağıtları
nın bayiler ve memurlar vasıtasile sat• 
trrılmasına ve bunlara satış aidatı ve
rilmesine dair kanun, vakıflar teşkilatı 
hakkında kanun. 

Ankaradtı yant(ın 
Ankara 4 (Telefonla) - Bugün sa

at 13 de Samanpazarında bir fotoğraf
hanede yangın çıkrnıı bitişiğinde bu
lunan bir berber ve ayakkabıcı dükkan 
larile iki ev tamamen yanmıştır. Yan
gının neden çıktığı henüz malum de
ğildir. İtfaiye yangını .saat üçte ıön
dünnüıtür. Tahkikata devam olunmak 
tadır. 

MUESStF İRTİHAL 
İstanbul Kasabları Türk Anonim 

Şirketi meclisi idare reis veklll Nu
ri Aka dün vefat etmiştir. Cenazesi 
bugün saat 11 de, Aksar aydaki evin
den kaldırılacak, namazı Aksaray 
Valide camllnde kılındıktan sonra, 
Topkapıdakl şehitliğe defnedilecek -
tir. 

Nuri Aka. ticaret hayatında dU
rUstlUğU ve namusu ile tanınmrş, 

herkesin hUrmet ve muhabbetini ka
zanmış çok halQk, çok temiz bir zat-

Elli milyonluk borç 
Fransa paralJı ispanyadaki hangi 

hükumete verecek 

lspa-nya :\ı 1tha7yan tay1f'M"ecı1eri 

Bu.gün Fransız milli bankasından 

hem Valensiya, hem de Burgos hll .. 
kOmeti bizim paramızla elli milyon 
lira kadar tutar bir para istemekte.. 
dir. 

BUyil..k bir maU Jhtilif çıkmasına 
Be'beb olan bu parayı Fransa banka
ıı, İspanya dahilt harbi çıkmadan 
evvel, ispanya milli bankasına borç
luydu. Bu para, mali muvazeneyi te
min için, ihtiyat akçesi altm olarak' 
1931 de Fransaya ödünç verilmigti. 

O zaman mukaveleyi ispanya hU
kfuneti namına, bankanın ikinci mü
dürü olan Don Pedro Gomez imzala. 
mııtı. 

1936 da, dahili harb başlamadan 
bir müddet evvel, Gomez istifa etmiş, 
bankanın mUdilr.JUğlme de Don Niko
lau d'Olver gelmi§tlr. hyan bqla
dıktan eonra da Gomez Franko tara. 

fma geçmi 1tir ve bugün Burgos mer
kez bankasının müdürüdür. 

1936 da, harb başladıktan bir miid
det sonra Fransa bankası, İspanya 
milli bankasına haber göndererek 
paranın hazır olduğunu ve aldırnıala. 
nnı bıldiriyor. 

İspanyol hükumeti o sırada acele 
etmi§ ve Franeadan alacağını almış 
olsaydı ortaya bu günkü m~ele çık
mıyacaktı. 

Fakat general Franko Fransanın 
borcunu Valensiya hükflmetine vere
ceğini haber alınca, derhal Parise mü. 
racaat ediyor ve bu paraya kendisi
nin hakkı olduğunu ileri sürüyor. 
Diğer taraf!an da Valensiya hüku

meti derhal parayı almak için Parise 
adam göndermek üzeredir. 

Fakat Fransa, bu parayı hem Va. 
lcnsiya, hem Burgos hükfunetine ver
meye mecbur olmaktan korkarak, i
kisine de borcunu henüz ödiyemiye. 
ceğini söylüyor. 

Cumhuriyetçi hükumet, eskiden ot• 
duğu gibi §İmdi de milli bankanın 
kendisine ait olduğunu, binaenaleyh, 
Fransanın, borcunu yine kendisine 
vermesi lazmıgeldiğini iddia ediyor. 
Bundan başka, Fransanm, alacakla
rını aldırması için bankanın cumhu. 
riyet hi.ıkfurıeti müdürüne mektup 
göndermiş olması da bu paraya Va. 
lensiya hükumetinin hakkı olduğuna. 
bir delil sayılıyor. 

Franko hükflmetiyse, bu gün, la -
panyol milli bankasının şubeleri bu • 
Junan şehirlerden çoğunu.o kendi ida· 
resi altında bulunduğunu, binaena
leyh bankanın Franko hilki'ımetine a. 
it sayılması ve Fransanm da parayı o
na vermesi lazımgeldiğini ileri l!lilrU -
yor. 

Bugün Par iste Valensiya ve Bur. 
goe hükfuneti mümessilleri, Fransa 
bankasıyla bu hususta temasta bu
lunmaktadırlar. Fransa henüz karan· 
de benzemiyor. 

nı vermiş değildir ve henüz vereceğe 
de benzemhor. 

tı. Kederli ailesi efradlle ticaret ve 
iş ailesi olan Kasablar Şirketi erkA
nına taziyetıerlmizl beyan ederiz. 

Kati zaruı et olmayınca 

Bu sene orta 
mektep 

açılmayacak 
Ankara, 4 (Telefonla) - Maarif 

Vekaletinden haber verildiğine göre 
bu yıl orta 'llekteplerde yirmi ila yir 
mi beş bin talebenin baş vuracağı 

tahmin olunmaktadır. 
Halbuki bu sene ktiltür kadrosuna 

gelecek öğretmen adedi geçen yılki 

boşlukları ve bu yıl açılacak şubeleri 
doldurmaya bile kifayet etmiyecek· 
tir. Bu mUnasebetle bu yıl yalnız Hl
zumlu görülen yerlerde mevcut mek
teplere şube açmakla ve mevcutları 

takviye etmektle iktifa edilecek ve 
kat't zanı'"et olmadıkça orta mektep, 
açılmıyacaktır. 

Bazı yerlerde şube açmak imkinı 
elde edilmiş olsa bile talebe fazlalığı 
olan yerlerde çifte tedrisat tatbik e
dileceğinden şimdiden ~özönünde bu
lundurulması icin, vekalet alakadar
lara tebligatta bulunmuştur. 

Liman memurlarının 
gece yevmlyelerl 
Ankara. • (Telefonla) - Gece me

saisi ücretleri tahsisatının liman me
murlarına sureti tevziine dair tali · 
matnameyi vekiller heyeti şu suret
le kabul etmiştir: 
Şube amirleriyle Istanbul ve lzmir 

liman reislerine ve vekillerine her 
nöbetçi kaldığı gece için 100, inziba
tı temine ve kontrole memur olanla
ra fen memurlarına ve mülhakat 11-
man reislerine ve vekillerine 75 mUs
tnkil limıip. memurlarma ve vekille
ruıe 60 l~ ~~larıat "l'llUnakl
nistlere '~~ vekillerine 4.0 tn~~a .ıveı 
odacılara 30 ar kuruş verilecektir. 

r KURUN-
AHONP. fAHll-"ESJ 

Mtmltktı Mtmltbı 

f~fnd• dı,ındo 

Aylık 96 rn5 Kfl. 
a aylık 2110 4:!5 • 
8 aylık 475 8:!0 • 
Yıllık 900 lliOU • 

fırııesıııden Halkan Uirllğı için aydı 
..1ıuı kuru, dfı~ilHır. l'osıa bırlığine 5ir. 
ıııiyen yerlere ayıla Yetmiş beşer kuruş 
'" ıııırıedı il r. 

~hone kaydını bildiren mektup n 
tt"IQrııf Ocrellnl, ehone parasının posta 

veya banka ile )'ollaına Qcretınl idare 
krndt Ozerlne alır. 

Tnrklytnln hu posla mtrktıfndt 

KIJIWN'a abone ua:rlır. 

Adres değıştlrme nereli 25 kuruştur L, ____ _ 

·- --· .. --...-.. ·--·-··· .. · .. -···-· i 
1 

! Salı Çarşanba 1 
' 1 i v m 5 Temmuz.il Temmuz 1 : U 1 7 nci ay • Gün 31 
1 • 
! C:emnziiilcvYel 135 7 7 8 1 
i Ruınl IJnziran 135.f 20 21 ı 

Hızır gilnfi 61 62 
Giln doğuşu 4 .34 4.35 • 
Gfin batışı 19.44 19.44 1 
Sabah namazı 2.34 2.35 1 
Öğle " 12.18 12.18 
lkındi " 16.18 16.19 

1 Akşnm '' 19.H 19.44 1 
Yntsı •• 21.46 21.25 j" 

L .•. ~:::.~ ...................... ;;~.~ .... ... ::!~. 
15 Yıl Evvel Bugün 

Sıhhiye Mildürii. Bıırhaneftin, ve polis 
mlldilr muavini K6nıil beyin Florya deniz 
hamamlarında yaptıkları tetkikat sonunda 
tanzim edilen talimatnameye göre: 

1 - Hamamların dahilinde yalnız ka. 
dınlara mahsus olmak 0.:ere bir kısım tll/• 
rılacaklır,. Bu kısmın müstakil bir mtlhall 
bulunacak ve her tarafı tahta ptrdtltrlı 
aıkı bir surette kapanacaktır. 

ı - Kadınlara mahsus kısımdan maada 
erkek ve kadınlara mahsus olmak Qure 
umumi kııımlar da tesis olunabilir. 

J - Adabı umumiyeye muhalif harekel 
edenler ce:a kanununun 202 nci maddeal 
ile tecziye tdiltctkludir. Banyo mahalle. 
rinde müskirat kullanılamaz. Banyolar tu. 
lı1uııema ile beraber arıtacak ve guruptan 
bir ıaat sonra ıeddcdllecekllr. 



- -Edebiyat münakaşaları : 
...._.........__, ~ ~ -
''B k. a ı,, etrahnda 

Bay Sadettin Erguna cevap 
il 

YHzan: Tall'iıDır OOguın 

(Bcı§tarafı dünıkiı. roMımıı.zdcı) ''Be . .,. 
§, altı sene sonra doğdu denile.. 

cek olursa Abdurrahmanın 61 Ya.§
larmda müliı.zim ve müderris olduğu. 
nu kabul eylemek ıtı.z:ımgelir ki im. 
k~ıZdır ve böyle bir tahmin, Baki'· 
nın Fatihte doğduğunu söylemek ka. 
dar esassız olur,, diyor. 

Muhterem müverrihc soruyorum: 
Bak· .. ı 933 de doğmuş, ancak 971 de 
~~derris olabilmişti ki 38 yaşlarında 1 
ıd~: Kendi bu kadar geçkin bir yaşta 
lnlldcrrisliğe nail olduğu halde nasıl 
0 ldu da büyük oğlu 22, küçüğü 20 ya. 
§Inda o dereceye çıkabildi? 

(Z8.clcgiuu ilmiye) den oldukları ve 
Eadıasker cvliı.dı bulundukları icin 
değil mi? • 

Eskiden bir müderris olabilmek için 
Senelerce çalışmak ve imtihanlarda 
kazanmak lazımgeldiği halde sonra • 
ları müderrislik rüüsünün nazar takı
mı gibi hoca zadelerin beşiklerine a. 
sıldığı, oğlu doğduğunu "Bir müder
risiniz diinyaya geldi!., diye haber ve. 
ren şcyhislam:ı. yeniçeriağasmm: E. 
fendi hazretleri; anasının karnı SU • 
leymaniye medresesi mi? Diye sordu. 
ğu şüphesiz Bay Sadettinin de malü. 
mudur. 

Ben, şu suali bir tahmin değil, mü
verrihin tahminine karşı bir ihtimal 
olarak irat etmiştim. Mademki bu 
Bakinin Fatih semtinde doğduğun~ 
tahmin etmek gibi imiş. O haJde 0 

tahmin esassız değil, pek esaslı ol • 
nı~k lazımgelir. Çünkü (za.deganı il. 
nııye) nin pek küçükten müderris ve 
o~umadan alim! oldukları tarihi ha. 
kıka tlcrdendir. 

Yine muhterem edebiyat müverrihi 
"Ba~ Ta~ir Olgun ikinci ve ilçüncü 
tenk1tlerımi zarurf olarak kabul et 
mek m~cburiyetinde kalıyor,. diye bi; 
zafer mda.sı salıveriyor. 

Atayi'nin (Şekayik Zeyli) nde ve 
Bakinin tercümei halinde şu satırlar 
münderiçtir: 

" • • Badehu Kru:l1:xr.de Efmıdinin 
SiUmJnumiyede yf1ıi cemiyet!crine d'ı. 
kil ve 001" hal krd. email 01-ıp 62 ta:ri.
hinac Nahçcvan sc/crf.naen loa/ld. es. 
'mıa-ö·ınc;\ı nı.J..:abı pıa<li!:ahiyc re/ etmc
"leri: 

01 zaman kim birini medresei ali. 
yenin 

EYJcdin liıtf edüp Ahmet Çelebiye 

.A. • ihsan 
rsaı bahse girüp cevherimiz arz. 
. ettim 

'l'ıg \·eş herbirimiz şimdi kaluptur 

ne uryan 
!(·revadır fudahi kain kıbab altında 

ıın görübtür ki ala bahri habab 

(Ne . içre nihan 
~'-" "1.r) aıtnıı.J İiy scneö1Ud'3 Hal.c.p 
'1'iik6.p v~dıtkla.rmi!ıa dcı•let gibi hom 
ntip old ~J.<ı..--ı ·nıahnki'lndc 11aibi me-

lluur l bejj;. liıtbr,ı · o tarihte llalep beyler-
Ze,...~ ue c <l 'P<l..Jcıya lflmiyyi 1ıilôJi!te· 
20.tye/a-;n °11?b-ı M ovlevi~ 1.nsi"tfesi 

lşte bu sa ~l ihda etmişlerdi .• ,, 
okurken ib arı dalgın bir zamanımda 

. areaek· "bh ~ı Ytıka:rıda 1 . 1 am dolayısiyle 
lırken "63 nberı Bakiden bahscdi. 
d sen<>s· d uklarında . ın c Halep kadm ol. 
kad " cürnıes· d ısı olduğu ın en şairin Halep 
den o vakit ı;renu ve (Cenabı Mevlevi) 

sud efendiyi anıYhlslam bulunan Ebus. 
Sonra tekrar "8.trı11J .ve öyle yazmıştım 
Halebe kadı ole dıkkatli okuyunca 

. Cen b anın c~· ,{ a. ı Mevlevi) d o.adı zade) ve 
duğunu anladım en maksat da o ol 
göre basrlmı~ 88

1;;veıki anla~,şıma 
ettirdim. ala.rı Yeniden tab-

Bay S:ıdetUn, ma1t . 
çin - bugün o risalea zab benı techil f. 
bu hitabeyi temcit pil~v~~n?uyan -
layıp duruyor. Ayni ib gı~ı tekrar. 
rafmds. Bakl'nin Konya~nın alt ta • 

ğ1 Şam kadısı Ebu~ud a ~ rıu:ıtgeldi. 
Çelebiye kaside verip bir~ e ~ehmet 
ald ~ lıdır 'VBıyena.me 

ı~. yazı • Garibi şu ki b 
Bay Sadettin, nedense 

8 
unu da 

'7e Meiımet Çelebiy· K Y nhş anlamış 
nııı. ı onya kadısı YRP-ı 

Xeııdisi bu eehvi için .. Ba.y Tabir 

OlgWl bcn;m de Baki maddesinde bir 
yanlışımı bulmuştur. Buna müteşek
kirim. Çünkü itirafiyle sabit olduğu. 
na göre yanlışsız eser yazmak hiç.bir 
müeJlife nasip olmamıştır,. diye insaf 
gösterdikten sonra şunları ilave edi. 
yor: 

"Jilalj'.lt bıı ym1l1ş Bay TıaHlin yap. 
tığı gibıi yedi 80lı."İ:: sarytfOltJı yeıııillen 

lxısttnrwyı iro11 cttircook şekilde ile . 
ğildir. Benim hat.alı c.!iimkm §il idi: 
(Yolda Kony<ıya 11ğradıklrın esııa<la 
on.ufa Kadı oırm Elnıssuıul zade Meh
met Çele'tt ile göriişeırek .. ) Mehmet 
Çc3cbi Konya loadt81 olmarmştır, Şam 

kadısıdır. Şu halde bu cümlC1Ji o şe-
1..·flde tashih etnY.>k ioop eder. Çünkü 

gaye, tarihi bir ha.lı.°iA"'.1.tin tezaJıürü. 

dilr ve mal..·sat ilmıc hi...-mcttfr .. ,, 
Evet, maksat ve gaye budur. Onun 

için benim yanlışlarım düzeltilmiş, 
fa~at Ilay Sadrettin eserinde olduğu gi 
bı kalmıştır. İkimiz de bir eseri okur. 
ken yanılmışız. Eğer 5u hal, kendisin. 
de dalgınlıktan ileri gelmişse - ki 
öyle olduğundan şüphe etmem - ben
de de öyle olmu~tur. Yok, ben cehlim. 
den anlayamamışsam onda da öyle ol. 
mak lazımgelmez ıni? 

O halde benim yanlışım bir cümle. 
den ibar-.-1.tir, onunki yedi sekiz sayı. 
fa tutmuştur diye hatayı bile balapcr. 
vazane itiraf etmenin manası nedir? 
Yanlışın uzunu, kısası olacağını da 
bilmezdim! Acaba "Yaptığım yanlıE
lara karşı vücuda getirilen tenkitleri 
kaçamaklı cümlelerle kapatmağa ça. 
lışan,, hıı.ngimiz oluyoruz? 

Baki'~in mezar taşı hakkında yan_ 
lı.§ malumat verdiğimi yazan müver. 
rı.h, E~liya Çelebi'den naklen (Hadi) 
nın §aır hakkındaki vefat tarihi kr. 
tas~nı teebit ediyor. BirincJ mısraı 
v~_neiz olan bu kıtayı benim de gör_ 
duğilm~, fakat vezinsiz olduğu içln 
almadıgımı söyleyişime cevap vermi _ 
yor. Müdekkik müverrihin onu aynen 
yazdıktan sonra doğrusunu bulup 
yazması icap etmez mi idi? 

~aki'nin çoluğu çocuğu olup olma. 
d~gına d~ir bir yerde kayıt göreme. 
d~m de~ıştim. Bay Sadettin bunu ten. 
~ıt ett.ı. ".Mecburi birkaç söz., de bu 
ıbareyı naklederken (olup) kelimesini 
unutmuşum. 

Muhterem müverrih bunu d . . , a ga-
yet ehemmıyetlı buluyor ve be . 
tah ·r ·1 . . nım 

rı ı e ışın içinden sıyrılmak . t d·-· . .r ıse. 
~gımı anlatıyor. Bilmem ki o kelime 

nın bulunup bulunmayış.iyle mana ne 
k~~a.: ?eğişecek. "Maksadım Bakinin 
~ı.cıllını ve silsilenamesini yazmak de
gıldi,, deyişime de "o halde şairin b" 
na eminliğinden, Haleb naibliğinde~
Mekke kndıhğından, hatta karısı Tu~ 
tu ka~ınd.nn bahsctmeğe ne lüzum 
vardı." ?ıye soruyor. Cevap vereyim: 

Şairin zatına dair ve benim bildik
lerim oldukları, hele Bina eminliği, 
yahut nazırlığı şimdiye kadar edebi. 
yat tarihlerine geçmediği için bahset
tim. Bay Sadettin, Baki Divanını ye. 
ni harflerle bastırdığı sırada bunu o. 
kumuş ve öğrenmiş olduğunu söylü. 
yor. Yeni bir buluş demek olan bu va. 
zifcyi acaba o vakit niçin Han etmedi 
de benim o yanlış iki formamın mü. 
taleasından sonra kitabına geçirdi? 

Bay Sadettin, benim (Bakiye dair) 
risalesinde muhtelif mevzulardan 
bahsettiğim halde Baki"nin ancak iki 
eserine dair maliımat ,·erdiğimi, di
ğerlerinin müellifleri i&mini bile bil. 
mediğim iı;:in onh:.ra dulr söz söyle • 
mediğimi ileri sürliyor. O terciimele. 
rin isimleri de müellifleri de CŞeka. 

yik Zeyli> nde ya1..ılıdır. Ben, ikisin. 
den maadar.mı görmediğim için bah· 
setmedim. 

Bay Sadettin, Kanuni'nin Baki'ye 
verdiği kJtaplardan birinin ad;nı . 
(Keşfi Keşşaf) diye yazmıştı. Ben 
bunwı doğru olmadığını söyledim. 
Çünkü verilen kitaplar fıkıh ve usulU 
fıkha dair olduğu için bu (keşif) in 
(Ke§fi Yemev:i) olacağını za.nnedi -
yorum. 

(Ke§§&f) i8e ma.litm olduğu üzere 

Eğlence yerlerin
deki ucuzluk 

lki yüzden fazla müesse
senın tarifelerı tasdik edildi 

Eğlence ve içkili yerlerdeki ucuz
luğu temin için vedlen kararın her 
tıelediye mmtakasında. tatbikine e -
hemmiyetle devam edilmektedir. 

Bir Jrnç gün icinde iki yüzden faz. 
la müessesenin tarif el eri bu şekilde 
belediye tarafından tasdik edilmiş • 
tir. 

Kaymakamlar mıntakalarındaki 
lokanta \'C ahçılan da davet ederek 
yemek ücretlerinde tenzilat yapma
larını temin etmektedirler. 

--<>--

Üniversitenin Yeni 
Astronomi Profesörü 

Geldi 
Uinversite astronomi profesörlüğü

ne tayin edilen Alman üniversitesi 
profesörlerinden Rozenbak dün §eh· 
rimize gelmi§tir. Burada profesörler 
ve üniversite idaresi tarafından karı 
§ılanmış, kendisine üniversite gemi· 
rilmiş, çalışacağı işler bakında iza
hat verilmiştir. Profesör Universite 
teşkilatından çok memnun olduğnu 
söylemiştir. 

--o--
Bir Doçentimizin 
l\1uvaffakıyeti 

Üniversite edebiyat fakültesi do • 
çentlerinden Cafer oğlu Ahmet Leh is 
tan ilim akademisi azalığına seçil • 
miııtir. Keyfiyet dün kegndisine bil
dirilmiştir. 

ilkokul Kampları 
İlkokul çocukları için kurulan 

kamplar dünden itibaren faaileyte 
geçmiştir. Kamplar Florya, Yeşilköy, 
Kızıltoprak, Erenköy ve Sarıyerde ol 
mak ilzere beş okuldadır. 

J{nmp kadrosa 400 kişilikitir. 

Mısırlı Seyyah Talebeleri 
Mısır üni\'crsitesi talebelerinden 

50 kişilik bir kafile bugün öğleden 
evvel tıehrimize misafir gelecekler -
dir. 

Mısırlı talebeler üniversite "Misa
fir kareılama,, bürosu tarafından is
tikbal edileceklerdir. Talebeler şeb -
rimizde kaldıkları müddet zarfında 
Galatasaray lisesinde ika.met edeck -
Ier ve Istanbulun belli başlı yerlerini 
gezeceklerdir. 

EVKAF UMUM MÜDÜRC GELDl 
Evkaf umum miidürU Bay Fahri 

Kiper şehrimize gelmiştir. 

bir tefsir kitabıdır. Muhter~m rnüver. 
rih, buna verdiği cevapta ikimizin de 
Atayiden naklettiğimiz ru yanlış ri. 
vnyet, ikimize de ait olacağını, Ata
yi'nin ibaresini benim de aynen risa. 
leme geçirdiğimi söyliiyor. Evet, ben 
de naklettim ama o1duğu gibi bırak. 
tım. Çünki.i Atayi'nin (Keşif) c neden 
dolayı (Kcş..5af) sıfatını taktığını bil. 
miyordum. Fakat Bay müverrih, A • 
tayi'nin ifadcsi,ni nakletmiyor, kendi. 
si kati bir lisan ile beyan ediyor. 

Bizim (Baki'ye Dair) risalesinde 
Bay Sadettinin zikretme<;e lüzum 
görmediği - fakat zikrint'le~ geri kal
madığı - daha bazı yanlışlar do. var. 

mış .. ,''~1es<'la Atayi'nin nakline göre 
Ba~ı nın Medineden lstanbula geldiği 
tarıh 990 Cemnzi~iila.:hırasındadır • 
Halbuki Bay Tahir bu avdeti bir yıl 
önce göskrmekte,, imiş. 

Ben, Atayi'nin ibaresini şöyle hü. 
lfısa etmişim: "Baki _ 987 _ 1579 
da Mekkc ve 1580 • 988 de Medine ka_ 
<iılığına gönderildi. 1581 • 989 da azl
clunup lstanbula geldi.,. 

Şu hüliısa dikkatle mlitalea huyu _ 
nılsun. Gösterdiğim 989 rakamı, Ba. 
ki'nin azlini mi mü.ş'irdir, lstanbula 
gelişini mi? 989 Şevvali içerisinde 
Medineden azlolunan bir kadının top. 
lanıp kalkması ve Hicazdan lstanbu. 
la kadar otura, kalka gelmesi için 
epeyce müddet Jftzımdır. O müddetin 
hitamında 990 senesi girmi§ olur. 
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Tramvay c ı la r ( 
kebap oluyor! ( 

Gcçoıdc bir daha y.-ı...-rn1.ştık. 

Ş11uli bıı cZchşctli, vo daya:ııılmıı:: 
::ıuııl=larclı. bir da1ıa ya:::ıyoruz: 

Tııamı,ay l>;Zctçi, vatman ve 
kontrol memuri"arı 81caktan i7ı.ıi 

ka:vrulnıu.J 1:-cbap oluyorw. Va
kt!ı, gcçe1U..i ya....~mız<b ti.zerine 
tmmooy şiırkl;ti kendi1ı:rinden yaz 
l1k. clbiselcrirııi VC'1'nıişsıe cıc dört 
be§ yıl önce yapı1nıı§ olan mı cm 
adi cinsten cibisdlcrıi?ı artik giyi
lecek ycrTcri 1calnuımıı.ş, oıı1ar es
m biner çuva1dan beter 1uiıe gel
m·i.şhrdir. 

Bımları. tromu':ıylt7rdıa, he'lıe mcv 
ki tmnıw'ljlal'dıa lnı adamlm- ar
kalaruıa na8ıl gitJe:r de miişteNle
riaı aralrın.nda d.o'U:ış':ıbüirltır1 0-
nwı için tromvaycılann çoğu bu 
swcakta yanıp, kıcıvmlu,p 1:ebap o
lııyurTar. 

Şirket, yalnız yem tc.krir edilen 
tramvaycılcura ya::lik olhise ver -
nı.ekte, eski ada.nı.l:ırmıa ise oor • 
mcmckfcdir. Bıı ciJıeti lGzım ge-
7enkrln 1ıa.::ıan dik1Mtiııc koyııyo-
rıız. 
~ .. ,,_., - -
Vapura bağ1a

nan sandal 
lçindek iler denize 

döküldü 
Haliçte tamirde bulunan Ankara 

vapuru gemicilerinden Ahmet ile Sa
lih Tophaneden kumanya alarak va
pura dönerlerken sandalı Amasra va
purunun arkasına bağlamak istetlik
leri sırada sandal de\Tilmiş, içinde 
bulunanlar denize düşmüşlerdir. Her 
iki tayfa denizden çıkarılıiııştır. Bun 
lardan Salih bacağından yaralandığın 
dan hastahaneye kaldırılmıştır. 

Dünkü Yaralanmalar 
Şehzade basından Beyazıda doğru 

gelen 3066 numaralı §Oför Ramaza. 
nın idaresindeki otomobille Dolara 
isminde birisinin bindiği motosiklet 
Beyazıd elektrik. idaresi önünde c,;ar
pışmışlardır. Motosiklet devrilmi§, ar 
kasında oturan İs\'iÇre tebaasından 
Hanri muhtelif yerlerinden y&ralan
mıştır. 

Bundnn başka Harbiyede vatman 
lsmailin idaresindeki Şişli - Kurtuluş 
tramvayı He Rcşidin 195 numaralı 
tramvayı çarpışmış, ikisi de hasara 
uğramışlardır. 

V1NCIN DEM1R1YLE YARALAN
DI - Csküdarda Valde camiinde o
turan devlet demiryolları amelesin-

dcn Dursun Haydarpaşaya yanaşmış 
bulunan Alman bandıralı Yalova va
purundan eı:;ya çıkarırken vincin de-

121iri baı;ına isabet etmiş, Dursun a
gır surette yaralanarak tedavi altına 
alınmıştır. 

Bir Çifte, Bir Ölüme 
Sebep Oldu 

Şişli süvari polis karakolunda se
);suk. yapan Süleyman, dün hayvan
ları tımar ederken azgın bir at çifte 
atmış, Süleymanın dalağını parçala
mıştır. 

Hastahaneye kaldırılan Süleyman 
az s~nra ölmüştür. 

Altıncı Kattan Dü§en 
Çocuk Öldü 

Mukallit odında 13 yaşlarında bir 
çocuk, Bcyoğlunda Ba~Tam sokağın· 
daki apartımanın altıncı kat taraça
sından köşe kapmaca oynarken, bir
denbire muvazenesini kaybederek 
dü~ü~, parçalanarak ölmüştür. 

Cesede defin mi.isaadesi verilmiş -
tir. 

ÇARPIŞTILAR - Dün akşam yedi 
buçukta Sirke<:i istasyonunda duran 
3418 numaralı (Beşikta§ -Fatih) oto
büsUnc, 81 numaralı Beşiktaş - Fatih 
tramvayı çarpmıo ve bir müddet için 

Adiiyede yaz 
mesaisi 

Bazı n1ahkemeter mutat 
çalışmayı teı cih ediyor 

Bir Temmuzdan itibaren adliyede 
tatbik edilmek istenen yaz mesai sa
atleri için mahkeme reisliklerine na
sıl çalışmayı arzu ettikleri sorulmus 
bunlardan bir kısmı ikiye kadar, bu'. 
kısmı ise her günkü gibi çalışmak ıs
tediklerini söylemişlerdir. 

Bu hal, karşısında bazı mahkeme
Ter saat ikide tatil etmekte, bazıları 
da geç vakte kadar çalışmaktadır. 

Saat ikide tatil eden mahkemeler 
o giine mUtenlHk davaların hemed 
yarıya yakın kısmını görememekte· 
dirler. 
yaziye~ bu. §ekilde devam <>ttiği 

mudetçe ıslerm teraküm edeceği ta
bii addedilmektedir. 

Müddeiumumilik icap eden tedbir
leri almak üzeredir. 

-o--

Öğretmenlerin Tetkik 
Gezileri Başladı 

Ders yılı tatilinde yapılmak tizcre 
k.ül.tur d.irektö~IU~ on öğretmen ge
zısı tertıp etmıştır .. Geziler dünden 
itibaren bşlamış bulunmaktad-ır. 

llk geziye i§tirak eden 150 öğret
men dün sabah İstanbu1 5 inci ilk<>
kulda toplanmışlardır. 

Saat dokuma okuldan hareket edi
lerek Türk islam eserleri müzesi ve 
Süleymaniye camii; öğleden sonra da 
Ycrabatnn ve Binbirdirek sarayları 
gezilmiştir. 

İkinci gezi, 7 Temmuz Pel'§embc 
günü olacaktır. 

--<>-
ilkokul Başöğretmenleri 

Dün Toplandı 
İlkokul baş öğretmenleri dün kül . 

tur direktörlüğünde bay Tevfik Ku
tun başkanlığında bir toplantı yap _ 
mışlardır. Toplantıda okulların bu 
yılki sınıf ve şube adetleri et.rafında 
görü§Ulmüş ve okulun kaç sınıflı ola
cağı tesbit edilmiştir • 

Sınıf vaziyetleri tcsbit edildikten 
sonra okulun ala.bileceği talebe kad· 
rosu da vücuda getirilmiş olacaktır. 

Kadrodan sonra kültür direktörlü
ğü semt haritası vücuda getirecek • 
tir. 

Semt haritasında ayni semtte otu
ran çocuğun hangi ilkokula gircbıle
ceği gösterilecektir. 

--0-

Erenköy Kız Lisesinde Çay 
Ercnköy kız lisesi mezunları 11 

Temmuz Pazartesi günü saat on beş
te okulda bir çay ziyafeti verecekler
dir. Ziyafette bütün okul öğretmenle
ri ve şimdiye kadar mezun olanlar 
davet edilmiştir. 

Okul Müzik Terbiyesi 
Değerli öğretmenlerden Remz.i J3o.. 

rantel (Okul müzik terbiyesi) adlı 

bir eser neşretmiştir • 
ntap, Şakımanın okul hayatında 

ve öi;renim.indc rolü, müzik ve kabi
liyet gibi kısımlara ayrılmış her biri 
hakkında esaslı malfunat verilmiştir. 
Tavsiye ederiz. 

Ekmek Fiyatları 
Belediye narh komisyonu dün top

fanmış. francala ve ekmek fiyatlarını 
ipka etmiştir. 

seyrüsefer durmuştur. 
Otobüs ve tramvay yolcu ile dolu 

olduğu halde çarprnmanın hafif geç. 
mcsi <lolayısile kimse zarar görme • 
mistlr. 

ScyrUsefer memurları vaziyeti tes· 
bit ettikten sonra yol açılmıştır. 

AYAGI KAYARAK DÜŞTt -
Liı.ngada Musalla caddesinde 27 nu
maralı evde oturan 21 yaşında soba· 
cı Andon dün sabah mutfaktan bah
çeye çıkarken ayağı kayarak dUsnıUş 
yaralanmış, Cerrahpa.şa hastahanesi
ne kaldınlnu§'lır. 



4-KUBON I TEMMUZ 1,. .. , 

Askerimiz Hmtayda 
(Uata tarafı 1 incide) 1 

Fransız bUyUk elçisi B. Ponsot da 
birkaç söz stlyliyerek, elde edilen an
laşmaları imza edebildiğinden dola
yı derin bir sevinç duyduğunu kay
dettikten sonra, Arasın imzası yanı
na UçüncU defadır ki imza. koymak 
bahtiyarlığına nan bulunduğunu ve 
bunların Montrö Boğazlar mukave
lesi, 1937 Cenevre anlaşmaları T"e 
nihayet bugUn imzalanan vesikalar 
olduğunu söylemiştir. 

B. Ponsot, bugün imza edilen vesi
kalar münasebetiyle, ::Montr6 Boğaz
lar mukavelesinin Akdeniz havza
sında emniyet hissinin husul bulma
sına mUcsslr bir tarzda hizmet eyle
diğini hatırlatmıı, ve bugUn imza e
dilen mukavelelerin Tllrklye - Fran
sa Te Suriye arasında tumada mUste
nlt dostluk mUnasebetlerl tesis ede
cett hususundaki ümit ve kanaatini 
fıbar eylemiştir. 

'.Ankara 4 (A.A.) - Hatayda genel 
kurmay müzakerelerini idare etmi§ 
olan genel kurmay ikinci reisi Korge
neral Aamı Gündüzün riyaseti altında
ki Türk heyeti bu.gün hususi trenle 
saat 12,35 de Ankaraya dönmüı ve is
taayoıida Hariciye, Milli Müdafaa ve 
Genel kurmay ileri gelenlerile, vali, 
merkez kumandanı, ve emniyet müdü
rü tarafından karplanmııtır. Bir aske
ri müfreze ve bando aelim resmini ifa 
etmi§tir. 
~nkara 4 (A.A.) - B~ün Hariciye 

Yeklletiııde Hariciye Y ekili doktor 
Tevfik Rilttü Araa ile Fransa büyük 
elçisi B. Ponsot araamda imza edilen 
metinler ıunlardır: 

TORKIYE JLE FRANSA :ARASINDA 
DOSTLUK MUAHEDESi 

Türkiye cumhuriyeti reisi ve Fransa 
cumhuriyeti reisi, 

İki memleketin mü§terek menfaatleri 
ufrumla samimi bir dostluğun bağları
nı aağlamlattırmak arzusunu güderek, 

Bir dostluk muahedesi akdine kar&r 
venniıler ve murahhas olarak. 

Türkiye cumhuriyeti reisi, 
İzmir mebuau Hariciye Vekili dok

tor Tevfik Rüıtü Arası, 
Fransa cumhuriyet reiai, 
Türkiycldeki Fransa büyük elçisi B. 

Hcnri Ponsot'yu murahhas tayin et
miılerdir. 

Bu murahaslar usul ve nizama uygun 
ıörülmüt olan salahiyetnameleriııi yek
diğerine tevdi ettikten sonra qağıdaki 
buıualan kararlqtınıqlardrr: 

Madde 1 - Yükek nkit taraflar iç
lerinden birine karıı müteveccih 11iyasi 
veya ikbaadl hiçbir anlqmaya ve hiç 
bir kombinezona dahil olmamayı taah
hüt clderler. 

Madde 2 - Yüksek akit taraflardan 
biri, müsalemetkirane vaziyetine rağ
men bir veya müteaddit devlet tarafın
dan taarruza uğrana diğer taraf, ihti
llfm devamr müddetince, mütecavize 
veya mütecavizlere ne vaziyette otuna 
ollWl hiçbir yardım ve muavenette bu
lunmayacaktır. 

Madde 3 - Umumi sulhun "Ve prld 
~kdenizde emniyetüı muhafazasına ay
ni derecede merbut bulunan yilklek 
akit taraftar, inkiıafr, 29 mayıa 937 ta
rihli San~ağın tamamiyeti mülkiyetıini 
tekeffül muahedesiriden kendilerine te
rettüp eden garanti taahhüdilnün tat· 
bikini icap ettirebilecek mahiyette her 
nziyet karııaında taahhütlerinin ifası
m temin ve bu hususta mütekabilen 
birbirlerine muktazi kolayhklan bah
ıeyekleme için istiprede bulunacaklar
dır. 

Madde 4 - Umumi tahkim senedi iı· 
ttu muabeldenin imzuı anmda, iki yük
eek akit taraf arasında meri olduğu nis
bette ve bu muahede meriyctte bulun
duğu müddetçe aralarındaki ihtillf ve 
anla§mamazlıkların halli usullerini tes
bitte devam edecektir. 
Mad~e S - tıbu muahede, iki yUk

aek akit taraf arasmda, bazı ihttllftar 
hakkında, hususi 'bir bal sureti teeblt 
eden ahklm ile tearilz etmez. 

Madde G - tıbu muahede, Milletler 
Cemiyetine dllıen vulfeyi tahdit veya 
Milletler Cemiyeti paktı dolayılile 
yü.bek akit taraflara terettüp elden ve 
caibe halel wrecek fekflde tehir edi
lıemlyecektir. 

Madde 7 - t,bu muahtle tatdik 
ec;ıp ve ta._-diJcn...W mftmkBn 

olan aüratle teati olunacak, tudilma- 1 için bir ikamet mukavelesini yakın bir 
melerin teatisi anından itibaren meri- z:ımanda mUzal:ere etmek hususunda 
yete girecektir. Müddeti on 8Cne ola- ı mutaLik lwt'llrı1 ı.rn•r. 
cak ve müddetin hitamından altı ay İ 1ki nil,ha ol"' ak Ankarada 4 temmuz 
evvel, fesholunmadiğı takdirde her 
defasında 5 senelik yeni bir müddet 
için kenldiliğinden yenilenmit addolu
nacaktır. 

Tasdiken bilmakal yukanda ilim· 
leri geçen murahhular iıbu muahede
yi imza ve mühürleri ile tahdim eyle
mi§leridir. 

Ankarada, iki nüsha olarak 4 tem
muz 938 de tanzim kılınmııtır. 

MOŞTEREK BEYANNAME 
Türkiye ve Fransa hükfunetleri, 
Türkiye ile Fransa araamda mev

cut 3 ıubat 930 tarihli doetluk, uzlaı
ma ve hakem muahedesinin yerine ka
im olmak üzere, bugün imza olunan 
dostluk muahedesini nazan itibare 
alarak, 

İfbu müıterelı: beyanname ile apf ı
daki hususat hakkında mutabakatlannı 
müphede etmiılerldir: 

1 - 29 mayıs 937 tarihinde Millet· 
ler Cemiyeti konseyi tarafından kabul 
edilmiş olan İskenderun Sancalı ıta
tü ve anayasasının meriyete vazı ve 
tatbikine Sancakta Türk elemanının 

tefevvukunu tanımak auretile TUrldye 
hük\.imetine kendi tarafmdan Sancak 
meselesinin Türkiye için bir ıran me
selesi olmadığını teyide sevk ctmit olan 
20 ilktc§rin 921 tarihli Ankara itı1if

namesi mefhumu dairesinde ıdevam et
mek. 

2 - Manda rejimi altında. 80 ma· 
yıs 1936 tarihli Ankara mukavelena
mesiyle Türkiye ile Suriye ve Lüb
nan arasında teessüs etmiı dostluk 
ve iyi kom§uluk mlinasebetlerini mu
hafaza etmek, 

Ve bu mukavelenin ve onu tamam
lıyan itilif namelerin vadelerinin ka
bulll dolayısile bu münasebetlerde 
wkua gelebilecek her türlU lnkıtaa 
mini olmak için, bunların merJyetf
ni bir senelik bir :milddet için tem
dit etmek, 
Şu kadar ki bu anlaşınalann otlak 

ve mer'a haklarına milteallik ahklmı 
bugUnden itibaren mUlgadır. 

3 - Türkiye ile Fransa arasında 
ki 3 Şubat 1930 tarihli dostluk, uz· 
laşma ve hakem muahedesine mer
but protokol ile müesses Tlirklye lle 
Fransa Cumhuriyeti otoritesi altına 
konulmuş olan memleketler arasmda
ki mlasma. ve hakem usullerini ayni 
müddet için meriyete bırakmak, 

4: - Türkiye Hariciye vekili ile 
Fransa. bUyilk elçisi arumda 29 ma,. 
yıs 1937 tarihinde t.eati olunan mek· 
tuplarm birinci f ıkruı yerine kalın 
olacak bir yeni protokol ile optanlar 
meselesinin halli lçin aon usulleri 
tesbit etmek, 

İşbu beyannamenin imzası günUn· 
den itibaren buna merbut olan bu 
protokolün merlyete girmesi mukar· 
rcTdir. 

5 - Türk tebaasını Suriye ve lAlb
nan'da, Suriye ve LUbnan tebaasını 
Türkiycde ika.met hukuk ve oeraiti 
ve bilhassa adil salMıiyet hususunda 
en ziyade müsaadeye mJlzhar millet 
muameleısinden istifade ıettlrmek, 

6 - İki hüki'1met, Suriye hükOmeti 
yapabilecek mevkide olunca, İ§bu be· 
yannamenin ikinci fıkrasında tasrih 
cdilmi§ olan ıcrait dairesinde meriyet
te ipka edilmiı olan bugünkll iyi kom~ 
tuluk mukaveleıini, mandanın inkip
f ınm yeni ıeraitine uydurarak Türkiye 
Suriye ve Fransa arasında üç taraflı 
bir dostluk muahedesine kalb ve itmam 
etmeği kararlaştırmrıtır. 

7 - 30 mayıs 926 tarihli dostluk ve 
iyi komşuluk mukavelesi Türkiye hU
ki'1meti ile Suriye ve Lübnan üzerinde 
beynelmilel sen.etlerle kendisine tanıp
nuı olan salihiyetlere tevfikan hareket 
eden Fransa cumhuriyeti hük<lmeti 
arumda akldedilmiı olduğundan, ah
klmınm LUbnanr alakadar edenlerinin 
zamanı geldiğinde hususi bir anlafUUl 
mev.zuunu teıkil edeceii mukarrerdir. 

Diğer taraftan ıu da mukarrerdir ki: 
İmkSn haaıt olunca Türkiye Suriye 

ve Lübnan aralarındaki ticari milnase
betterin lnkitafmı teminen mQ.zalrent 
ı~lacaktır. 

S - Nihayet TUrk ve P'ran111 hnka 
metleri, Tllr1derin Frentada ~e P'ran
mlarm TUrldyedekl ~ telblt 

938 de yapılmıştır. 

Optanlara mfttedalr 
protokol 

Lozan muahedesinin 31 inci mad
desinin tatbiki dolayıslyle Türkiye 
lehine hakkı blyarlarını istimal et
miş olan kimseler ile 30 mayıs l 926 
arlhli Ankara mukavelenameslnln 

..; Uncu maddesi abkA.mına tevfikan 
Juriye ve Lübnan lehine hakkı hı

yarlarını istimal eden kimselerden 
l>lr taraftan Türkiye, diğer taraftan 
;:)urlye ve LUbnana lkametgAhlarını 
henüz nakletmemiş olanlar aşağıda 
mezkClr eerait dairesinde hakkı l.ı.1-

yarlarının istlmallnln temin ettiği 

mennfil kat'! surette kaybedecekler 
ve resen bir taraftan Suriye veya 
Lübnan tabiiyetini diğer taraftan 
Türkiye tabflyetlnt iktisap edecek-
lerdir. 1 

ı - Eğer gelecek ağustosun 6 ln-

:::d;::1~"~:11:eh~::~;ş ::~~;::~ 1 
hfyar beyanlarını teyit etmezlerse, 1 

2 -Veya eğer, derpiş edilen müh
let zarfında htyar beyanlarını usu- 1 
len teyit ettikleri halde, lkametgft.lı
larını 16 kA.nunusanl 1939 tarihin
den evvel hfyarlarını lehine kullan
dıkları memlekete nakletmezlerse, 

lkametgft.h nakli şarUle hlyarın 

temin ettiği menafll muhafaza ede
bilmek f~ln muktazl beyanlar Tilrk 
optanları lcln Surl~e ve Lübnandalcl 
Tilrktye konsolosluk makamatı nez
dinde Suriye ve LUban optanları için 
Türkiyode Fransız konsolosluk ma
kamatı nezdinde yapılacaktır. 

Gelecek 15 ağustos tarihinde ka
panacak olan listeler diğer tarafa 
ı eylillden evvel blldlrllecektlr. 

Lehine hakkı hlyarlarını lstlmal 
ettikleri memlekete Uı:ametglblan
nı nakledecek olan optanlara em,~l 
ve emllklne nihayet gelecek eylillUn 
birinci gUnnnden itıbaren serbestçe 
tasarruf edebtlmelert fctn ldar! ve 
nlzamt klfl tedablr ittihaz olunn
caktır. 

Ba eşhas Türkiye \"eya Suriye \"e
ya Lübnan arazisinde mutasarrıf ol
dukları emvali gayri menkuleyl mu
hafazada serbest olacaklardır. 

Bunlar her tllrlil em,·aıı menkule
Ierinl beraber götilrebllecekler ve 
bundan dolayı kendilerine giriş ve
ya çıkışları için bfr gCına vergi ve rc
ıtm tahmil edilmlyecektlr. 

Maruzzlklr ahkAmın tatbikine 
mtıtedalr kAffel hususata evli kadın
lar kocalarının ve 18 yaşmdan kUçUk 
çocuklar ebeveynlerinin t!bl olduk
hırı şeraite tlbldlr. 

lkl nUsha olnrak An karada 4 tem
muz 1!138 de yapılmıştır. 

KabotaJ yıl diSnDmft mUna· 
sebetile telgraflara 

Başvekilin cevabı 
lstanbul, 4 (A.A.) - Kabotajın 

yıldönUmn mllnasebetııo çekilen tel
ıratıara Başvekllimtz tarafınclan a
şağıdaki cevapla mukabele edilmiş. 
tir: 

"Kabotajın pldönlimtl mUnıısooo
üJe izhar olunan derin duygulara 
muhabbetle tetekkiir ederim." 

Ba,lckil 
CelAI Bar•r 

Ademi müdahale ko1ni
ttsinin toplantısı 

Parl•. 4 (A.A.) - Parla mabaflll
nln kanaatine göre, yarın Londrada 
toplanacak olan bpanya işlerine a
demi müdahale komitesinin bu top
lant111 ltat'! bir neticeye varacaktır. 
Bertaraf edllmosl icabeden nygA.ne 
mUşkill fspanyol limanlarında enter
nasyonal kontrolün te,killtına alt 

Sov7et itirazlarıdır. 

Romanyada sıcaktan 
lofllAk oldu 

Bllkreo. 4 (A.A..) - DUn öğle za.. 
ınanı D•Jitahtın clTarındald ka.leler
den birinde bfr lnfll&k bastl olmut
man7&4a htlk1lm •Unm 1144etll ıı-

Fuad Umay'ın konferansı 

Keçiörende bir çocu 
bakırnevi yapılacak 

Ankara 4 (Telefonla) - Çocuk esir 
geme kurum başkanı Fuad Umay bu
yun saat 11 de kurum binasında bir 
konferans vermiştir. Fuad Umay bu 
konferansında Alnianyada iştirak etti
ği çocuk esirgeme kongresi hakkında
ki intibalarını anlatmıı ve Avrupanm 
birçok yerlerinde çocuk malam evle
rinin bir devlet işi haline geldiğini 

cidl:ii çalışmanın ve tasarrufa riayetin 
bu gibi işler Uzerindcki bariz tesirleri 

1 

olduğunu izah etmiıtir. Bundan 
aldığım mal\ımata göre KeçHSrendı 
pılacak olan çocuk esirgeme ıbalmııset 
binasının inpsına yakm bir zamıanı191 
baıtanacaktır. Bina 300 yatağı ve 
türlü modern konforu ihtiva edece 
Keçiörendeki bu geniı saha ilzeri 
çocuk ve çok çocuklu annelerin · 
yeai için icap eden ve açık havada m 
cudiyeti zarurl görülen her tilrlO t 

kili.tın inp11na çalııılacaktır. 

h aşvekil bu akşam 
Ankaraya gidiyor 

Şehrimizde bulunan Başvekil B. 
CelAl Bayar'ın, bu akşnm Ankaraya 
dönmesi muhtemeldir, 

Daşveklllmlz, Fransa ile yapılan 
son anlaşmanın parafe edilmesi ışı. 
le meşgul olacağı gibi, bu anlaşma-

nın Hataydakl tatbikatına mlltea 
dlrektlflerl tesblt edecektir. 

Şehrimizde bulunan Dahfllye ~ 
kili ŞUkrQ Kaya'nın da bu akoam Aa
karaya hareketi 1bUmal dahllln4e. 
dlr. 

Japon imparatoru saray 
masraflarını azalttı 

Tokyo 4 (A.A.) - Prens Konoye f 
ve maliye nazırı tarafmdan imparator
luğun iktısadi vaziyeti hakkmlda veri
len malumattan fidedtlc müteessir olan 
imparator, bir misal teşkil etmek Uze
re saray masraflarında tasarruf yapıl

masr için tedbirler almaga karar ver
miştir. 

lmparatorun masasında ecnebi mem
leketlerden ithal edilen i~dlerin yerine 
meşrubat olarak milll sakc kullanıla
cak, Mısır tütünleri yerine sarayda 
Fonn:)il adasında yetiıtirilen tutünler 
içilecektir. Nihayet uray nazın tara
fından verilen talimat mucibince saray 
dan veya saraya verilecek olan hediye
ler bundan sonra kıymetli madenden 
olmayacaktır. 

iŞGAL EDiLEN ADA 
Tokyo 4 (A.A.) - Domci njansr, 

Fransa hükumetinin Hainan adnmın 

cenubu şarkisinde Çinlilere ait olan 
Hrasel adalarını İfgal ettirildiğini İn

giltere bükfunetine bildirditine dair 
Londradan aldığı bir tel,rafı nqret
mektedir. Domei aj~ Tokyoya ge
len bir haberde bu adalar~ birine 
geçenl\rde bir miktar Annamlı jındar 
D'.a ihraç edildiği bildirilmekte olduğu 
nu yazmaktadır. Bu adada yirmi kadar 
Japon askeri maden i§lerile meşgul ol
m •_.tadır. 

-0-

ispanyada 
Bombardıman devam 

ediyor 
Banselon, 4 (A.A.) - Müdafaa. ne

zareti taraf ında.n nc.şredilcn bir teb
hğdc, Beki mıntakıısında. ı;ranko 
kuvvetlerinm Pla de Olla.'ya ikı kere 
şıddetle taar z ettikleri bildirllmek
tedır. Fakat bu J uvvetler her defa • 
sında da taınamile geri pil.skUrtUl -
mUşrledır. Franl:ist'lcr ağır zayiat 
vermiı lerdir. 

Sn.rngos, 4 (A.A.) - Havas Ajan
sının muhnbiri bildiriyor: 

Puebla de Valverde mıntnknsında 
Frankistler taan-uzlıırmm ikinci gü· 
nUnUn akşamında Tenıcl'den Sagon
te'ye giden ) olun cenubu barbisinde-
15 l<llomctre1ik bir cephede 12 kilo
metre kadar Uerlemlelerdir. 

Valnns, 4 (A.A.) - Gece yarısı 
şehri bombudıman etmeğe t~ebblls 
eden dii{man tayyarlerl, ha.va topla
rının ate§i karşısında uzaklaamafa 
mecbur olm~lardır. 

Alikllnt"', 4 (A.A.) - Yedi Fra.n· 
kist tayynresi Ciuda.d.Jardln mahal· 
leıııni bombardıman etmiştir. Bom -
bardımanda Wcnlerin rniktan malftm 
değildir. 

Barsclon, 4 (A.A.) - Bu sabah bet 
Frankist deniz; tayyaresi Banıclon'un 
18 kilomcu-e cenubunda kUn Gava. 
kasabasını bombardıman et.mittir. 
Facia kurbanlarının adedi çok oldu
ğu söylenmektedir. • 

tur. Bunun gebebl on gUndenberl 
caklardır. O'ç piyade cephane depo.. 
su har p olmu tur. Facia kurbanı~ 
rmın adedi hentız malam delUdlr., 

1 

1 
1 

Artık 
sevienbiliriz 

(Vata tarafı 1 incitı.) 

denizin şarkıncia dalma siyasi ve ... 
kcri alAkasmı muhafaza etmek m-. 
burfyctinde bulunan Fransa DMll9a 

lenin bu tekilde balledllmeabıla .. 
hemmiyetlnl asıl bnnda.n sonra .. 
laracaktır. 

Zira Hatay Wkeshıf mttnhauma 
keneli aü:erJ Jfgall altında tutan * 
Fran5ara Sen muahedesinin KUllDıA 
7a hakk.rndnki ma<ldelerlnl hiç W. 
•man unut.muma lhtlm&l bul~ 
7aa 'ftrlEI .. .-ıerı lrep.b btr 

mat ile bakamazlardı. Fransa ısa. 

tay tllkennln emniyeti için kendllıl 
taratmdan aJmacak askeri t~ 
lere Tlirk ordusunu tttf ralt etUrmeJr,. 
le, daha dotrma Tirit mlllettnın il. 
ztlne itJmat etmekle kalplertmfıde 

kendiline karşı beşledl~miz ttpı.. 
leri hAldk! bir emnt3 et d117~ 
çevtrmfştir; bu suretle Alı:denı.ıla 
prk mmtakuında gerçekten 1llır 

!l'Urk - Fransız işbirliği, serteldla 
bir Jşbirllf,rin<' müstenit bir Türk , 
Frangız dostlutu blnaeı kuralm ... 
na hJzınct ctmJştJr. Frnnsa, TldE 
d09tJutuııa itimat edenlerin hlc; 1111' 
zaman zarar görm.Jycceklertnl ... 
kere daha tecrübe etmlı, olacaırtnt. 

Tlrki)·e ile Fransa arMJ.Dda Mat 
Hatay anlaşmamazhiı bulun=•= 
her iki mcmlekeUn mutterek ~ 
lan lng1Itereye kartı olan wa. 
ZI) etleri üzerinde de iyi tesir yap. 
mayordu. Bu anl~qııamazbğm e91ıa 
b 'Ve kat•ı bir ı,eldlde ortadan k.a.. 
mı,, olması bu iç memleket aranıMl9 
bc711eJmllcl sulh l~lerinde daha ... 
niş t"bh'Hğt imkAnlann.a 701 ~ 
ttr. 

Hiillsa: Hatay meNiemıta ..... 
iz netice, Ttir.ldy(t ·ve Frama :için tllr 
siyası mu' atfaluret oldap ka4l9 
mtllctlcr arası ıulhunun da &lal lllw 
zaferidir. O muvaffalaret Ue ba .. 
ferin yaratıcısı olan Atatirke k.11111 
minnet Te ,ukranlanmm ~ 
ken, Türk milletinin artık rahat 
bumr içtnae ve kurtuhıf ba~ 
7apan Hatay 'l'llrkleri ile blıttlsllıe 

barram edeblteceltnl eö1ll1ebllbtllr 
AfJDI 

Yalova yolunda hl 
otobOs devrildi 

DUn ak§am Ur.eri Sunadan Y 
vaya. gelen bir kaptı kaçt.I Y.alova 

kmlarmda devrilmll. içinde lnıl .. 
sekiz yolcu9an bir kmmı )'U'&,J.aullllıt.: 

phriınil'ıe getirilerek teıı!&Yi 

almımt1aıdJr. 

Bunlar arann4a. mıae,tn oltu 
:nanın yaruı hafif oldu'1mdu 



Korku Yatağı 
Yazan: Edgar Vallas • Çeviren; H. M. 

•-..... -.__..._ __ _.._ No.27 --------·• 
Davcr, yUzünU ekşiterek: 
- Biraz acele giyinmiştim de, de

di. 

Rider cevap verdi: 
- Öyleyse hemen acele olarak so

yununuz. Zira, yatağa kolalı yakalar
la g{ren adamlar, bazan boğulur ö
lilrler .... 

Daver bir şeyl~r söylemek istedi. 
Sonra birdenbire çekildi. Kapıyı ka
padı. 

Alargrit, Rider'e bakıyordu. 
- Nedir bu Allah aşkına? dedi. 

Hakikaten bir hırsız göründü mü? 
Çok rica ederim hakikati söyleyiniz. 
Sôylemez.c:cniz dclf olacağım. 

Rider, gözleri parhyarak: 
- Hakikat, dedi. Aşağı yukarı o 

garip adamın söylediğine yakındır. 

~ve birisi girmişti. Yani bu evde bu
lurunağa hakkı olmıyan birisi. Fakat 
sanırım ki, giren adam çıktı gitti. O
nun için siz de odanıza dönüp rahat
ça uyuyabilirsiniz. 

Margrit, tuhaf bir hal takınmıştı: 
- Siz de odanıza dönüp yatacak 

ınısınız? 

Rider neşeyle: 
- Elbette, dedi. Hemen bir kaç da

kika içinde .... 
Margrit elini uzattı. Rider, o güzel 

eli, iki eliyle birden kavradı. 
Margrit: 
- Sen benim, hayatımın meleği -

sin, dedi. 
Neşesini muhafazaya çalışıyordu. 

Fakat hakikatte, ağlamak ilzereydi. 
Rider, istifini bozmıyarak: 

ti. Mektebe en aşağı dört sene kadar 
devam etmiş olacaktı. Yani on sene -
nin dört senesi de oraya gitsin ..... 

Rider, bütün bu mülahazalardan 
sonra, gene de, meseleyi halledeme
miş olarak şüphe ve tereddüt içinde 
başını iki yana salladı. 

Sonra yatağına uzandı. Çünkü, or. 
talık yeniden kararıncaya kadar bir 1 
şey olmıyacağını tahmin ediyordu. 
Uykuya daldı. 
Eğer hizmetçi kapı vurarak kendi· 

sine sabah kahvaltısını getirmiş ol- 1 

duğunu bildirmeseydi, daha da uyu- I 
yacaktı. 

Kapıdan içeri, kahvaltı tepsi!>i ile 
giren hizmetçi, yuvarlak burunlu ve 
kaba şiveyle konuşan bir köylü ka -
dındı. 

Rider'i görünce hayretle: 
- A, dedi, soyunmnmışsınız? 
Rider, yatakta doğrularak: 
- Ben, dedi. Yatağa girerken, pek 

seyrek soyunurum. Bence soyunmak 
vakit kaybetmektir. Çünkü elbisenizi 
çıkardığınız bir sırada hemen tekrar 
giyinmekliğiniz icap ediyor. 

Kadrn buna gözlerini dikmiş bakı
yordu. Fakat Rider ne gillilmsedi, ne 
de her hangi bir ma.naya gelecek ha
rekette bulundu. 
Kadın yeniden söylendi: 
- Siz, polis hafiyesisiniz, değil 

mi? ... e 

Burada herkes, sizin polis hafiyesi 
olduğunuzu biliyor. Buraya niçin gel
diniz? ... 

(Devamı yarın) 

· - Sıyanet meleği mi, dedi. Ben, 
benim gibi böyle faYrileri olan b:..r 
hayatın meleği mevcut olduğunu zan- • 
nebniyordum. 

Ayrıldılar. 

Xll 
Rider, odasının kapısını kapadı. I

şıkları yaktı. Ve bu kapının nasıl açı
lıpv kapandğmı tetkike koyuldu .. Ya• 
tagına girmeden önce, bu kapının 
r~zcslni sürmUş, anahtarı kilit içer _ 
sınde çevirmişti. Anahtar hala kilit 
içinde duruyordu. 

Rider anahtarı bir daha çevirdi. 
Bir şey dikkatini celbetti. Bu kadar 
sessizc:e açılan bir kilit ömrilnde gör
memişti. Sürme, yuvası içinde ne ka
dar kolaylıkla dönüyordu. 

Kilit henüz yağlanmamıştr. 
Kapıyı ndamalnllı gözden geçirdik

ten sonra. bütün bu esrarengiz M -
dieenin inceliğini buldu. 

Bu kapı, sekiz kasadan ibaretti. Ki 
lidin hemen üzerine isabet eden kasa 
açılıyordu. Fakat Rider, bunun nasıl lhahmn-rrn hu1ıtn tayyar.cci1i:.lz Sabiha 
açıldığını keşfedinceye kadar hayli Gökçe 1ı :n son EaU:rı..ıı tımı sı; ll~·mda 
Vakit geçti. Bclgrad.da a.lnıAp lngiv.zcc Sphere ga-
1 ~cticede bir düğme bulmuştu. Giz· ootemndc nc.şrıed-tlen yeni bir resmi 
bi bir noktada bulunan bu düğmeye 
~sınca, kilidin hemen üzerine isabet 

: en bu kasa açılıyor ve bittabi dı
k~;.~~an elini sokan birisi, içerdeki 
~ 1 kolaylıkla çeviriyordu. 

Harp Malulleri ile Şehit 
Yetimleri Çağırılıyor 

Kn<hkliy Askerlik Şubesin<lcn: 
Harp mulUllcrl ile şehit yetimle

rinin tUtün paraları sclmlştlr 8 -
Temmuz 938 den ltlbnrcn tevzlata 

rast~ <:eşit tertibata bir çok otellerde 
Her ~r.ır ~i, pek tabii bir tedbirdir. 
bazı tangı bir hadise göze alınarak 
a"ınaok el <>dalarının kilidini dışardan Kadıköy hlikfımot binasının evlen • 

'l<Rid usulleri mevcuttur. me salonunda başlayacaktır. 
Margr~t §irndi düşünüyordu. Acaba Cumn ve Salı gilnlerl şehit yellm-

tertib t Odasının kapısında da ayni lerlne: 
R'd a var mıydı? Cumartesi ve Çarşanba gllnleride 

1 er, tetkikler· · b"ti d.v. d harp malUllerlne dn~ıtılacaktır. ortalık a d ını ı r ıgı srra a, h 

perdeleri~· ınlanmıştı . Odasının siyah Para dağıtma zamanı sabahları 
bir sandalı açtı. Ve pencerenin önüne saat 9 dan 12 ye kadar devam ede -
bildih'i kale çekerek gözünün göre- cektlr. 
du. ar nra?.iyi tetkike koyul - Temmuz G - 7 gUnlcrl numro al -
Rider'i dUşUndUr . . .. mak ic;tn şubeye mUrncaat edilecek. 
dı. Eğer "L en ıkı uç nokta var- Ur. 
karargahı 1a;;ıns oteli., Flek çetesinin Resmt senet, maaş cUıdanr, nUfus 
ne şekilde ve ~se. Olga adındaki kız, cilzdanr. ve üçer adet fotoğraf bera-
kulmuştu? e Sebeple bu çeteye so- bcr getirilecektir. 

Olgarun Yaer 1 daydı. ' Y rrni dört suların -

Otelde devamlı su 
bile, sık sık bulunan ~~t~e oturmasa 
on sencdcnberi b .. 1 ırıydi ve bu hal 

. . oy e devam edegel 
mıştı. -
Şu halde çocuk yacınd be . 

l 1 b be . ~ an rı bun-
ar a era rdı. Halbuki R"d 

dut çetelerinin 0 yaşta " 
1 

ker, hay
tfhd ,._ d. ~ocu lan ls

am ewue ıklerinl bilirdi O 
nın. her hangi euretlc b' · lga -
d • ır mektebe 

e devam etmıe olduguv nu .. v 1 ogrenmi§-

ilhan Tarus'un 
Küçük hikaqeleri 
O oktc r 
Monro'nun 

M e k t ubu 
- \'akında çık ıyor ---

Okullarda 
birinciler 

l<'erlclnn Serin M. Cüneyt C'anse,·er 

937 - 38 ders yılını birincilikle bi
tiren gençle;rln resimlerini neşret

mekle de\'nm ediyoruz. 
Kabataş llseısl edebiyat kolundan 

10 numarnh M. CUneyt Cansever 
(sağda) ve fen kolundan 4~0 numa
ralı KA.ıım Feridun Serin (solda) o
kullarını birincilikle bitlrmlşlcırdlr. 
Tl'brlk e1er: hnyntta muvaffak ol
mıılnrını t emenni ederiz. 

( _ _ l<ıs_a_tı_a_h_e_rl_e_r_) 
• Şc·hır plüıııııu gore, Kopulı~·arşı asri ve 

tem i ı lıır şekle sokulııcak, clrorını.Ja genış 

l oll:ır 'c mc.) ı.Jnnlıır ııçJJacaktır. Gsküclıır 
ve Kadıkö) uııdc de apnrtınıan ) npılmıya. 
cak, .)alnız küçük e\'ler lmlunncaktır. 

• Atatürk köprüsünün temeli ve dulın
larının inşaatı ilerlemektedir. Köprü, ge
lecek senenin eylülüne kadar tnınnmlana.. 
cak \'e 29 tc~rinienel 1939 da Cumhuri
yet bayramı günü açılacaktır. 

• 'J'raınvny şirketi işleri Norıa Vekftle
tlne müracnat eılerek şirket hüklimetce sa J 
tın nlınrlıih 7.:ıman haklarının korunması

nı \'C lııı nradn, şirkete verdikleri ceza pa
rııl:ırının ne şekilde kullanılncn~ının tes.. 
bitini istemişlerdir. 

• Elektrik id:ıresl tesisatının ıslah ve 
genişletilmek icln tetkiklerde bulunan Na
fın mühendisleri projeyi hazırlnmak üze
re Anknrnyn gitmişlerdir. Proje Vekalet 
tnrııfından tnsdik edildikten sonra derhaJ 
tnt hikine bnşlanılncnktır. 

• Yerli mnllıır sergisinde teşhir edilecek 
olan "Canı ndnm" ile serginin Lunn Parkı 
iı,: in icap eden malzemeyi nlmnk üz.ere Ro
monynya hlr heyet gitmiştir. 

• fıiilhane hastnh:ınesi proreı;ör ,.e dok. 
torlarınclan mürekkep 68 kişilik lıir kafile 
Rurs:ıyn gitmiş \ 'C Uhıdnı;da bir sece ge. 
çirdiklen sonrıı ıliln hareket etmişlerdir. 

• l'nl\·erıılteıle bOtiln imtihanlar bitmiş 
ve ncti<"clcr tnlclıcyc blldlrllıııiştir. l\luh. 
IC'llf Cnküllelcrdekl talebeden bir kı~mının 
bıı lınlihanlnrn gfrmt"cli{ti görülmektedir. 

• Sirkeli Hoyrlyenln Hnsköy fnbrlka
sıncln biri yolcu, diğeri nrah:ı ,·apuru oln
rnk Jnsn edilen yeni '"npurlar 25 temmuz. 
cin denize inclirilcC'ektir. 

• Gnzino \"e kııll\'elt"rde ta"ln, dııma gibi 
orunl:ırdan nlııı:ın rr!\lmlerin helecli~·cye 

clc,•rl knrarlaşlırılmıştır. 
• Hlıkimlerin yeni terfi listesi hazırlan. 

ınıştır ve bir iki gline k3dnr tebliğ edile
cektir. 

• lcrn i~leri ü7.erinde tetkikat iı,:in cnA
rılıııış olan ls\'İçrcli profesör Leyman 
nıcnıleketlnc dönmüş \'e orada rnporunu 
hazırl:ımnyn h:ışlnmıştır. 

• Balıkçı Hüseyin oğlu hmail zilzurna 
sarhoş olduAu halde SilmbülcCendi camii
ne ~lrmiş, mnni olmak isteyen Hlisnfiyü 
dövmüştür. lsmail yakalanmıştır. 

• Maarır \'cktileti pdagoJi enstillisfinil 
genişlctmcl;e karar ,·ermiştir. Enstllil gene 
lerln zcktı \'C istidnllarını ölçerek la\'siye
lerde bulunncnktşr. 

• Orta tedrisat umum mildüril B. A\·ni 
Anknradan Kırşehirc gitmiştir. 

• Yaz mDnn elıetiylc dondurma, ~erbet 
ve limonata gibi solluk içkilerin kontrolü
ne h:ışlnıınıı~tır. 

• Schirl'ilik ıııiilclıassısı B. Prosl Devlet 
mahallesi hakkındııki projesini hazırlama. 
~:ı h:ı~lamışlır. 

• Hiıldc yapılacak solluk lıa,·a depoları 

h:ıkkıntl:ı belediyece tctklknt yopılmakta
rlır. 

• Fener Rum patrikh:ınesinden çalındı. 
~ını yazmış olduğumuz 12 ncl asra alt çok 
kıymetli lncillcr bulunmuştur. Bu kitap.. 
lor, çnlnnlnr tnrafındnn b:ıhçeye getirilip 
konmuştur. 

• Otelcilll;in inkişafını temin için bir 
otelciler mcktchi nçılnC'nk ve yeni açılacak 
otr.llcrclen iki sene Yergi :ılınm:ı~·a<'nktır. 

Başka v ilayet f erde 
• Verilen bir kararla Burs:ıdn herkes is

lcdil;i yerin fotoğrafını alıp satamıyacak
tır. 

• lzınir - Somn arasında her gün oto
rayl:ır işlcmcğe başlamıştır. 

• Geyveli lıir Türk \'Rlnndaş Tlirk halı
larını sürnllc dokuyabilmek lcin ilme ya. 
pan bir makine keşfetmiştir. 

• Trakya umumi müretılşl, Trakyanın 

tadil bir haritasını yaptınnnğa karar ver. 
mi şiir. 

• Muşun Ha\"adcnik köyünden muhtar 
Ömer ~·nrah bir ayının hücumuna mnnız 
kalmış, ayı Omcri pnrı,:alama~a hazırlan
mış, fakn l yetişen diğer &\'Cl lar ayıyı öldü
rüp arkadaşlarını kurtarmışlardır. 

1938 

Sabun kazanı 
cinayetine başlandı 
Katil Mansu r b ütün 
isnatları r et ediyo r 
Ağırceza mahkemesi dUn sabah, 

bir ay kadar e\'vel, Kantarcılarda 

çalıştığı sabun fabrikasının bekçisi
ni 120 tonluk ve 100 derece! hara
rette kaynayan sabun hamuru içine 
atarak eriten katil Mansurun duruŞ
masına başladı. 

Maktul bekçi Şevkinin oğlu Mus
tafa davacı mevkilnde avukat ile blr
lfkte yer almıştır. Manıurun ylyece
~ı eczadan başka tazminat olarak ıo 
bin lira verilmesini tsteyordu. 

Mansur, yakalandığı zaman üze
rinde bulunan elbiseler yeniydi. Te
miz bir kostUm ve kırmızı kravat ta
kınmıştı. Babasrnın adı Mustafa • 
kendi adının Mansur ve evlf olup ManS'Ur mah7renı.e h1teılnmd'n. .. 
Devecloğlu yokuşunda oturduğunu lmam dedi ki: 
söyledikten sonra kararnamenin 0 • - Saat 1 de paydos ettik. Kahvede 
kunmasına geçildi. Kararnamede, idim. Mansur da kahvede bir saat 
l\fansurun hırsızlık tein fabrikayı oturdu. Sonra gitti. Tekrar geldiğim 
girdiğini, bu sırada karşılaşt.ığı 64 zaman yoktu. Biraz sonra fabrlka.
yeşında bekçi Şevkiyi kendisine mu- dan çağırdılar. Gittim. 
manaat etmesi Uzerlne sabun kaza- Mansurun vekill burada şahide: 
nınn atlığı yazılıyor ,.e katilin 460 fabrikanın kapanmasından sonra 
inci maddenin 4 Uncu bendine göre bir amele içeri girmek istese bıra.
tdamla tecziyesi isteniyordu. Hazır- kırlar mı, diye sordu. Şahit: 
lık ve ilk tahklknt mllddelumumt - Mansurda zaten anahtar vardı. 
muavini Orhanın huzurunda alınan İstediği zaman içeri glrebllfrdl. 
ifade, sulh h~kiml Reşldln aldığı ı- Vekil: 
fadeler, doktor raporları ve zabıt - Mansur gibi ufak tefek bir 8 • 

varakaları okundu. dam, 100 kilo ağırlığında bekçi Şev-
Kaznnm muayenesi sonunda tutu- kiyi llst kata çıkarıp kazana atab\llr 

Jan zabıt varakasında kazan içinde mt 1 

en·cla. bir ayakkabı H\stiğt çıktığı - Tahmin edemem. 
ve elbiseleri hayvanı kısımları ta- Davacı '\"ekili de şahide, Mansurun 
mamen eriyip nebatt kısmları kaldı- fabrikada ağır yük kaldıran bir şöh-
ğı, çakı, anahtar, deUer '\"e ayak ke- reti olup olmadığını sordu: 
mlklerinln bulunduğu yazılıyordu. Şahit: 

Hırsızlık tahkikatı sırasında Man- - Öyle derlerdi, dedi. 
surun alınan ifadesi şöyle tdl: 6 ncı şahit olarak sabunhaneye bl-

"Fabrlkada 8 senedir çalışırım. tlşlk Kepenekçi medresesinde otu. 
Bu mUcldet içinde 6 sene namusumla ran GUlsUm çağırıldı. GUlsUm, ştSyle 
yaşadım. Ancak bundan 2 sene ev. ifade verdi: 
vel tıtcberl talip satmağa başladım. - Medrese bahçesinde gezlntyor-
Ahmedln yeğeni Ali fabrikadan te- dum. Birden fabrikadan amelelerin 
darlk ettiği sabun kmklarım pence- "Muzlr" diye çağırdıkları Mansurun 
remden atar, cilmle kapısından çıka- sesini işittim. 
rarak lbrahlm vasıtaslyle sattırırdı. - Bana bak, diyordu. Ahmet bey 
Bir giln bu hali, fabrika sahibine an- de kim oluyormuş, çekil önUmden 
lttıklarmı duydum. Ahmet pek kız- yoksa seni tuttuğum gibi kazana a-
madı. Den de bundan sonra çalmağa tıp öldUrUrUm." ondan sonra sesler 
başladım. Şimdiye kadar aşırdığım kesildi. 
mallar 12 - 13 teneke zeytinyağıdır. Bu şahidi mUteakıp fabrika sahibi 

Reis, katil Mansura, cinayeti na.- Ahmet Nural çağırıldı. Ahmet Nural 
sıl ve niçin işlediğini sordu. Mansur, da şunları söyledi: 
telAşla ayağa kalkarak: - Cumartesi gUnU saat 12 .de fab-

- Yalan, dedi, ben kimseyi öldUr- rlkadan çıktım, Bekçi Şevki içeride 
medlm. Şimdiye kadar söyledlkle- fdf. Saat 17,20 de tekrar geldim. 
rlm hep yalandır. Şaşırmıştım. Uç Şevki meydanda yoktu. Karakola 
giln karakolda beni tazyik ettiler. haber verdik. Ertesi gUnU kazanda 

Bakın, şimdi doğrusunu anlata- bir cuval 1çlnde yarı erimiş bir hal-
yım: de bulundu." 

Cumartesi gUnU ldl. Saat ı de fab- Bazı şahitler gelmemişti. Tekrar 
rfkada paralarımızı aldık. Ben has- çağırılıp dinlenmeleri için duruşma 
ta olduğumdan Yemişte doktor Fer- başka bir gUne bırakıldı. 
manoğluna giderek muayene oldum. 
Aldığım reçeteyi Yemlştekl eczaha
nede yaptırdım. sonra, Kantarcılar
da Bakinin kah\'eslne giderek arka
daşım Erzincanlı Hilseyln ile buluŞ
tuk; gezmeğo başladık. Fabrikanın 
yolundan geçtiğim sırada fabrika 
sahibi Ahmede rastgeldim. Ahmet: 

- Şevki meydanda yok, pollse ha
ber verelim mi, dedi. Ben de kara
kola giderek, Şevkinin ortadan kay
bolduğunu söyledim. Polisler geldi. 
Fabrikada yaptıkları araştırma so
nunda 12 teneke zeytin yağının ek
sik olduğunu gördUler. Akşam ol
muş, Şevki hAU. bulunamamıştı. Ko
misere yaklaşarak, bir defa da sa
bun kazanını arayalım, dedim. Bil
diğiniz gibi Şevki; erlmeyen kısım
larlyle bir çuval içerisinde kazanın 
içinden çıktı, benim hiç bir alAkam 
yoktur. 

NUtus kAğıdına bakıldı. 1334 te
velJUUU fdi. Tablbladllnln muayene 
sonunda Yerdiği raporda ise, dişleri
nin ve vUcudunun inkişafına göre 23 
yaşında olduğu bildiriliyordu. Man
sur itiraz etti: 

- -Katiycn; yaşım tam 20 dtr, 
dedi. 

Bundan sonra şahitlerin dinlımtı
melerine geçildi. Fabrikada amele 

Zeyrekte İ§lenen Cinayetin 
Muhakemesi de Başladı 
Ağırccza mahkemesi dUn katli 

Mnnsurun duruşmasından sonra, bir 
mUddet eYvel Zeyrckde işlenen bir 
cinayetin duruşmasına daha baktı. 

Suçlu tesviyeci Mehmet oğlu Sa.. 
kir, Zeyrekte Gazeteci sokağında 7 
numarada. kira ile oturduğu Nazmı. 

nln eYlnc metresi MelA.hatl getirmiş, 
bunun Uzerlne Nazmi ne aralarında 
kavga çıkmıştır. 

Kavga sonunda bıçağını ceken 
Şakir, Nazmiyi kanlar içinde yere 
sererek öldUrmUştUr. Dünkü muha.. 
kemede Şakir, suçunu lnkt\ra saptı 
ve: 

- Nazmi metresim MelAhnte ha-
karet etmiş, neye yaptığını sorunca: 

- Sen de kafa mı tutacaksın, dı. 
yerek ellne geçirdiği sandalya ile 
Uzerlme hllcuma başladı. Bu sırada 
elinde bir de bıçak Yardı; bizi ayır. 
dılar. Ertc:sl gUnU ise bir bekçi gele
rek beni yakaladı. Güya ben Nazmi
yi bıçakhyarak öldUrmUşUm? 

Halbuki Nazmiyi ben vurmadım, 
iftira atıyorlar." 

Mahkeme, Yaktın gecikmesi dola
yıslyle duruşmayı başka bir gUne bı
raktı. 
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P.yer Bıra;o 

Po!ıs hafiyesi Morkan içeri girdi
ği zaınan, komiser düşünceli görünü
yordu. 

- Bir şey düşünüyorsun galib a! 
- Evet Morkan. Düşünülmiyecek 

§ey değil ki. Hayatımda bu kadar ka
rışık bir mesele karşısında kalmış de· 
ğilirn. Bak anlatayım: 

"bün gece, saat ona doğru, iki hay 
dut lstiklfü caddesindeki bir lokanta
nın öniinde duran bir otomobili alıp 
kaçıyorlar .. 

Otomobil sahibinin bağırması üze
rine ocivardaki polis memuru hemen 
koşt•yor, bir taksiye atlıyor. Otomo
bili takibe başlıyor. 

F'akat takibe uzun müddet devam 
edemiyor. Bir dönemeçte, otomobili 
kaçıran haydutlardan biri, yani freni 
kullanmayanı, otomobilin penceresin
den ateş ediyor. Taksideki polis ölü
yor, şoför ağır surette yaralanıyor. 

Hadise her tarafa haber verilmiş 
ve otomobilin şekli bütün karakolla
ra bildirilmiştir. Bu arada mühim bir 
nokta da vardır: 

Otomobilin tekerleklerinden birin
deki bozukluk yüzünden yerde derhal 
:farkedilecck bir iz kalması Hlzımdır. 
O akşam yağmur yağmış olduğu için 
yerlerde de bu izler her halde gayet 
belli olarak kalacaktır ... 

Hakikaten öyle olmuştur. Bir bu • 
çuk saat sonra jandarmalar Belgrad 
onnanlarmın ağzında otomobilin te -
kerlek izlerine rast geliyor. 
- Jandarmalar, ellerinde kuvvetli e
lektrik lfımbaları ile, izleri takip edi
oyrlar. İki kilometre sonra da otomo
bili yolun kenarında buluyorlar. Oto
mobil bozulmuş, yarı yolda kalmış -
tır .... ,, 

I\omiscr burada durdu v e çizmi§ 
olduğu bir planı gösterdi. 

- lşte, burada otomobilin takip 
ettiği yol görülüyor. 

"Neyse, devam edelim. Orman der
hal her koldan aranıyor ve çok geç -
rneden iki haydut bulunup tutuluyor. 

Bunlardan biri bir İngilizdir: Con 
Fcrguson. Dün fstanbuln gelmiştir ve 
İngiliz polisi tcvh;fi için bize müra -
caat etmiştir. Diğeri de Ömer Marti.. 
Şu bizim meşhur haydut. 

"Gi>rüyorsnuz ya, iki azılı haydudu 
ele geçirmiş bulunuyoruz. 

- O halde', sevin de kimseye söy -
leınc. Bunda düıo:iinecek ne var? 

- Acele etme! Asıl mesele şimdi 
başlıyor. Polisi öldüren ve !30förü ya
:ralıyan bunlardan hangisidir? Ken -
dilerindcn sorduk. Hrpsi: 

'Otomobili ben sürüyordum,, , di • 
;?r ve ikisi de cinayeti ötekinin üze
ıne atıyor. 
- Tabancayı muayene ettiniz mi? ' 

t
- Tabanca ol'tada yok ki! Yolda 

a mışlar 

.; Ya!'"ö halde elimizde başka ne 
gı ~ bir ek) il var? 

h.oınisC'r . 
- nı ... , a·. 

d "· ıyerek omuzlarını kaldır-
t . 

~nra devnın etti: 
Otoınob'l' k ~ .. ı ın açırıldıgını goren -

kim? 
· .. \J -

lerin söyledikleri de başka başka. Ba 
zıları diyorlar ki, otomobili süren 
ı<'erguson imiş. Bazıları da Marti idi 
diyorlar .... 

Sonra, plan da, jandarmaların ra -
poru da burada. Fakat tabanca orta
da yok. 

_ :Morkan: 
- Bakalım bir, dedi ve plii.nı eline 

aldı. 

Daha göz atar atmaz şöyle bir dur
du. Sonra raporlara bir baktı, bırak
tı. 

Komiser: 
- Okuyacak mısın? diye sordu. 
- Rapcrları okumaya ne lüzum 

var! dedi. Plana bakınca bütün mese
le anlaşılıyor. 

- Nasıl? 

- Evet, pHln katilin kim olduğunu 
pekala gösteriyor. Biraz düşünü, siz 
de bulacaksınız. 

Katil kimdi? Polis hafiyesi bunu 
nasıl anlamıştı? 

Siz de düşünü. Bulamazsanız me -
selenin halli işte! 

IUT1L MART! 
Polis hafiyesi Morkan izah etti: 
- Resme bak, dostum. Otomobil 

yolun hangi tarafından gidiyormuş? 
Sol tarafından. Halbuki, bilirsin, biz
de nakil vasıtaları sağdan gider. Hal ... 
buki !ngiltercde soldan gitmek adet
tir. 

"Demek ki, otomobili süren İngiliz 
hayduttur. lngiltcrede alıştığı için 
burada da yolun solundan gitmiştir. 

"OtomobiJi Con "kul l and ığına gö -
re, t aksiye Ömer Marti ateıı etmiş -
tir .. ,, 

Büyük lskenderin Mezarı 
Bulundu mu? 

Ötedenberi söylendiğine göre, bil -
yük lskcndcrin mezarı 1skenderiye -
de, bir camiin nltındadır. 

Şinıdiye kadar Mısır hükumeti, ka
zı yapılıp mezarın aranmasını cami 
için dinen mahzurlu bulur ve müsaa
de etmezdi. Bir müddet evvel bu araş 
tırmalara izin verilmiş ve hafriyata 
başlanmıştı. 

!skcndcrin mezarını bulmak için 
yalnız camiin civarı kazılmamış, baş
ka taraflar da araştırılmıştır. Çünkü 
bir çok tarih alimleri de mezarın baş
ka yerde olduğunu iddia ediyorlardı. 

Bugün Kahireden bildirildiğine gö
re, Mısırlı bir profesör: Ahmet Ka -
mil bey, Kav Asu vadisinde yaptığı 
hafriyatta l skenderin mezannı bul -
muştur. Mısır hükumeti, kazının iler
letilmesi için profesöre tahsisat ver
miştir. 

• Bursndıı dört hin senelik bir clcfiııeyi 
cıknrmrık Uzcrc Atin:ırlan bir heyet gelerek 
lıafrly:ı t yapmışlnr, f:ıknt hlr şey hulnııın. 
dnn dönmii<~lcrdlr. 

• Mnrdindc Yusuf nclınfln biri iki metre 
uztınlıııtıınıln hir Yılıın iitd[irıniiştiir. 

Napolgonun de
vesi Parise 

gel~~or 

Pariste, Tüileri sarayında, yakında 
bir Napolyon müzesi açılacak. Bura
da görülecek olan şeylerin en dikka
te değerini her halde bir deve teşkil 

ed e<:e kti r ... 
Bu "tarihi,, deve 140 yaşındadır ve 

Napolyonun hatırasını taşımaktadır. 
Şüpheı:;iz ki. bugün müzedeki deve, 
hundan 140 sene ewclki devenin yal
nız derisidir. 

Deve öldüken sonra içini emizleyip 
doldurmuşlar ve mumya gibi sakla -
mışlardır. 

Şimdiye kadar Fransada daha kü
çük bir müzede duran ve bugün Pari-

es getirilecek olan bu deve sırtında bir 
vakitler büyük bir hükümdarı taşı • 
mıştı. Napolyonun bu deve ile Mısır 
çöllerinden geçerken, sanki denizde 
imiş te sallanıyormuş gibi başı dön
düğünü, fakat onu gene çok sevdiğini 
söylerler. 

-O--

Çoban ve Musf a-
f a idmanlara 
başladılar 

Güneş ve Galatasaray güreşçileri 

arasında tertip edilen güreş müsabaka 
tarının günü yaklaştığından her iki ta
raf müsabıkları sıkı bir çalışma devre
sine girmişlerdir. 

26 temmuzda yapılacak bu müsaba
kalarda Çoban Mehmet ile Büyük Mus 
tafa da karşılaşacaktır. 
Malfım olduğu üzere Çoban ağrr sık

lette, Mustafa da 87 kiloda güreşmck
tedirler . 

Mustafa bir müddet evvel Çobana 
meydan okumuş, ağır sıklet gürc§Çimiz 
de kendisinden bir sıklet aşağısındaki 
bir pehlivan ile güreşmeyi kabul etmiş
ti. 

Şimdi Çoban 108 kilo'dan düşmeye, 

Mustafa da yüz kiloya çıkmaya çalış

maktadır. Bu şekilde ikisinin sıkletleri 
ayni olacaktır. Bu iki amatör güreşçi

nin bu müsabakaları merakla beklen
mektedir. 

- o--

Aksarayda kin yü
zünden bir cinayet 

Aksaray (Hususi) - :S-6-938 günü 
gecesi, Aksarayın Kümbet köyünde iki 
kişinin hayatına mal olan kanlı ve feci 
bir cinayet işlenmiştir. 

Kümbet köyünden ve köy ihtiyar 
meclisi azasından Kamber, tahsilat için 
gelen tahsildarın vazifesini yapmasını 
tabii olarak kolaylaştırmıştır. Fakat 
köyden Ali oğlu İsmail Gürünle Kadir 
Giirün bunidan hiç memnun olmamış

lar, vazifesini yapan Kambere şiddetle 
içerlemişlerdir 

Nihayet gece, Kamberi ve geHni Ah
met kızı Pembeyi tabanca ile ateş ede
rek öldürmüşlerdir. 

• :-ı~:-:·:·:" ....... . . . . . . . . ·:·:·:·:·:·:· 
.::::::::-
·:·:·:·:· ·:·:·:·:· ·:-:-:·:·.-;-. . . . . . . . .... ·.·.·.·.·.: ....... 

···•·•··•·•···· .·.······~·-·· 

Stat ilôhları nasıl 
yaratıldı? 

"Hilterin sevgilisi,, Amazonlar 
kraliçesi olacak .•• 

"Stad ilahları,, meshur Alman ka
dın artist ve sinemacısı Leni Rifenş
tal tarafından yapılan filmin adıdır. 

1936 Olimpiyad oyunları üzerine 
yapılmış olan bu film ancak bugün 
gösterilebiliyor. Çünkü üzerinde çok 
uğraşılmıştır. 

"Bitlerin sevgilisi,, ismi verilen bu 
kadın artist, bu film için nasıl çalış
tığını şöyle anlatıyor: 

"Bu film benim hayatımın tam iki 
senesini aldı. lki sene evvel, bana bu 
filmi yapmak vazifesi verildiği za -
man, büyük bir arzu ile kabul etmiş
tim. 

"Filmi üç tarzda yapabilirdim: 
"Olimpiyadlarda yapılan sporları 

filme almak ve bunları arka arkaya 
sıralayıp göstermek: Bu, en kolay ve 
basit bir usuldü. Derhal vazgeçtim. 

"!kincisi, tamamile bedii bir eser 
yaratmaktı. Fakat, güzel bir film yap 
mak1a beraber seyredenlere vesikaya 
müstenit bir şey vermek te vardı. 

"!şte, bu son iki usulü en iyi bul
dum ve filmi o yoldan yürüyerek yap 
tım. Bunda da filmin seyirciyi daima 
aiakadar edecek bir şekilde olmasına 
çalıştım. Meselfı, şu sahne pek güzel 
değil mi, hemen onun ses tarafına 
daha fazla kuvvet verdim. Şu sah
nenin ses tarafı mı zayıf, ona ışık ve 
görünüş itibarile bir üstünlük temi -
nine çalıştım. 

"Bu filmi ortaya çıkarmak için, 
tam iki sene çalışacağımı da evvel -
den kestinıiştim. O za:man ba'rla ba
zıları: 

"- Olimpiyadlar 1936 da oldu. 
1938 de bunun filmini kim seyreder? 
demişlerdi. 

"Fakat, bugün filmin gene ayni n
Jaka ile karşılanacağına eminim ... 

"Bununla beraber henüz işim bit
miş değil... lki senelik işim daha var. 
Şimdiki halde filmin almanca aslı ile 
fransızcası bitti. 

Bunun bir de ingilizcesini ve ital
yancasını yapacağım. Bu çevirme -
!erdeki değişiklik yalnız ses değildir. 
Hepsinde a)TI ayrı tadilat yapılma· 
sı 13.zım geliyor. 

"lki sene sonra başlıyacağım baş
lfa bir film var. lsmi "Pentiselea,, . 
Bu eser, büyük Alman edibi Haynrih 
foıı Klayst'ındır. Mevzuu onun eserin 
den alacağım, fakat senaryöyü ben 

yapacağım, ona göre dekorları hazırla 
tacağım, artistleri seçeceğim. Baş ro 
lli, yani Pentiselea rolünü de ben ala
cağım. 

"J.~ki Yunan devirlerini yaşatan ve 
kadın süvarilerin maceraları üzerine ( 
dayanan bu filmde ben, onların ba
şında yer alarak, amazonlar kraliçesi 
oluyorum .... ,, 

En İyi Giyinen Erkek : 
Eddi Cantor 

Burada gösterilen bir kaç filmiy-

Hitlet'i·n sevgilisi Leni Rif c,l§taı 

le tanınan ve hosa giden film artisti 
Eddi Kantor; Amerika Birle§ik hü· 
kfunetleri hudutları içersinde en iyi 
giyinen erkeklerden biri sayılmakta
dır. Bunun böyle olduğunu ilk orta. 
ya atan da, Nevyork moda enstitüsü
nün erkekler kısmı reisi Mister Rus
scldir. 

Russel, komik rollerde görünen ve 
ayni zamanda şarkı söyleyip danse
den Eddi Kantoru Amerikanın en iyi 
giyinen erkeklerinden biri olmak ü
zere gösterdikten sonra, erkeklere 
bazı tavsiyelerde bulunuyor·: 

"Şık girinmi3 olmayı gözetiyorsa -
mz, pnntnlonupuzun ceplerine hiç bir 
şey koymamağa bilhassa dikkat et
melisiniz. Eğer <:eplerini?.de bir şey 
koymak esasına ısrarla riayet eder
seniz, terziler, pek yakında erkek el· 
biselerine cep yapmaktan vazgeçe -
ceklerdir. Ben, önümümeki mevsim -
de cepsiz kostümlerle gezileceğini 
kuvvetle sanıyorum. Ve eğer muhte
lif şeyleri beraberinizde bulundurma
nız icap ediyorsa, kadınları takilt e
diniz; siz de bir el çantası taşıyınız, 
hatta biri evrak, biri mendil v.s. için 
olmak üzere 1 yerine 2 çanta da ta
§ımanız, mümkün ve her halde cep
lerinize öteberi doldurmanı?.dansa J 

1 değil, 2 kat tercihe şayandır! Gele-
cek mevsim, bu yeniliğin erkeklerin 
hoşuna gidip gitmiyeceği anlaşıla • 
caktır!,, 

Ve ilave olarak da, erkeklerin taeı· 
yacakları çantaların kadınlarınkin • 
den daha sade olması 18.zımgeldiğini 
tasrihe lüzum görüyor!? ... _ 

Afyona Gelen Mebuslar 
Afyon (Hususi) - Kurultayın yaz 

tatili münasebetile intihap dairelerinde 
tetkik için seyahate çıkan mebuslan
mızdan Edirne mebusu ıdoktor bayan 
Fatma Memik, Afyon mebuslanmız

dan bayan Mcbrürc Gönenç. bay Türk 
er şehrimize gelmişler; Parti ve Halk 
evi ve belediye tarafından misafir edil
mişler ve şereflerine muhtelif ziyafet
ler verilmiştir. Misafirlerimiz şehrimi
zin muhtelif müesseselerini ziyaret ve 
tetkik etmektedirler. Halkevinde halk 
ile muhtelif mevzulara ait konuşmalar

da bulunmaktadırlar. 

l\IUSlKl HEYETi ŞEHRJ"11ZDE 

Maarif Vekaleti namına memleket 
ve mahalli musiki eserlerini toplamakta 
olan heyet Afyona gelmişlerdir. Halk 
evinde tetkikler yapmaktadır. Halk
cvinin muvasalatından evvel hazırladı
ğı mahalli türküleri plağa almağa baş
lamışlardır. 

HALKEVI DERSHANELERi 

1- '1.kn'lt"J1.-tcp mua1t 'm1Miıu7en illltt şe1ıfr cla1ıfüııde bir (Pl]. J'c gl':::sı yaıwıı 200 ldşilil: 7.r:ıfilr... . 
2 - Bir Jıc.f tadanbct i sıoo.1. hr / stt"ınl>ıılıı lıın.sıp 1.cıvw :l'yor. IJcııim gir1rihJcnlcr scriıılc1nal: için clonclurmı't<h-n ba§lca !Ur.G bulamıyorlar ... • 

Az veya hiç okuyup yazma bilmiycn 
yurddaşlar için Halkevi bir kurs aç
mıştır. 23 mayıs 938 de açılan bti kuı:
sa 158 yurddaş dev:mı etmektedir. 



~ AV ..... ~ 
~,;;-..... ~:~ ., 

rolA •• LAvİ-ens!? Ce_yhanda yenil Zonguldak Halkev 
' bır erkek kız r•J il... k.. , . ,,, 

r.llti-IF-1 •ParolA, - Vasma• • detlldltJ •eri!,, Garsonlukla geçinen c ıtgosa uır og gezısı ı•pıı 
ı nee LAvrensln ismini veren Vasmus, Anna yanında bir kadın 
ekrar Şeyhin makarrına frlreblldl?I... taşıyor 

~ (Huaml) - 15 ~cım.. 
beri CeJUu nereden ıeJcUli heab 
tnbit ec1llmlyen w yalms elincle bulu
~ nOful dlsdlmndan Tuncell Na 
laıuamdın 322 ctotumı11 Molla HO
eeyka 1mı Ama& olduiu anlqılan ve 
namı milltcan ile Ali sabıtayı bul 
balleri1e tophelendirdili için ıkW· 
ne almmq: yapılan tahkikat ne~ 
de ele Alinin erkek olmayıp kac1m oklu 
ıu mqdana sıJaınhmttır· Alına dil• 
illllıil• Ali bwıdan evvel Elbıl, lılmt• 
ya, D&rtyol ve b1r mllcldet de latanıbul
da dolqmıf. gittlii yerlerde de birçok 
kahfthanelerde, ıUino ve lokantalarda 
ganonluk yaPJlllltlr. 

Bu meçhul ve eararenp pnomm 
yanında bir de 1~ kadın bulunmat
tur Bu ıda kim? 

Hal ve et.anadan tam bir 1dllban· 
beJi takınan Ali benim ve komiserin 
~da eli arkamda liyah dlJll 
pplaıamm ..-liperlnl ,ana çnirmit 
.. Jaalde ~ ..... ile fU ce
ftplan verdi& 

- Bu )'IDDldakl kadnı kimdir? 
- Teyzemin kur, koc:uile ıeçlne-

mecU, kimleli obmılclılmdan bunu da 
yanıma aldım. 

- Okur JU&f mmnl 
- H&fll' fakat teyıremln km okur 

yuar, Ben çabpyorum, lesJniP &idfJo-

idilde yeni bir 
kasaba kuruluyor 

Sokaklar açılıp Devlet mahal 
lesinın teme · atıldı 

..,,_.,. 1tadfle1aır ... 

Z~ (Huıust.) - Zonpldlk 
Halkevi • Haziran 9sS puar ghl ··n,,.,. ..-tatrama i8)'0k blf ~ 
caW,, • "k6yltl Wtıaabif. tertip it
ti. 

Bqta vali ve parti bapanı Ra1lct 
Aboy olduiu halde HalkM bqlram 
üm K,iraofaa " diler ileri ..-ıer 
puar sena ll&t 9 da Pllyoea lmektt 
ettiler. Trende salnhlara pırl ve bıl1· 
ram prolfllllt datmldı. Bir buçuk u
at aoma. tren Pll1oa iataayonunda du· 
runca. yblerce 1laJbı ve Hyllbıtm ... 
vinç " ı6tterilerl ve a1Jat1iarlle kartı· 
JuıdıJar. Trende inen ..U ve putl 
baıum .-. lfalke9i pap1an. dolna 
parti Jmratma. pttller. Parti Gyuetla 
de k6;tlUJer milaflrlerlne ayram ikram 
ettiler. Buradan. Pnca, kalabakk; alan 
akm, ..,. 1'h'ldU. -ııu,.,. 116 
(tncikam) adı verilen pllf'bahçed, tMI' 
liln battan bap )'qiUilcler '" ~ 
llrla bir dltaa ıed tibi ..a.m 1c1t 
~ ._ ız ,. DJar ı...., 

e'*4t Mü*ıi Uti!elmtlillMIUMitlDllitıaa.·iftidll.._ 

pıaplan, kayHl aaflan arasına btddl
Jar. Klfltlletdenve okullarda okuyan 
~ 580 Jdtiye HaJkevi adına 
çocak w,. ft mauJJan ne tlrlü so
ca kitap ve dergileri ~~ KaylO. 
Jer " k1J delikaahJan )erli havalar 
llJJedDer, OJUD]ar oJDWddar. 

Akpm ..u 21.ıs de, Halkm saın; 
ll1anm tapyan tren. k6yllnla ...... 
n aramda, Zoaguldafa tRtadl. Buctlll 
1ttltGa l'UJOI mmtlkaa. tievlaç COtkml 
l'11dan l~de bUyUk ve hakiki bir JdSy. 
lfl bayramr ,....&. 

Zoplclak Halkmnin 
YaÇalqmalan 

;z••'~Slatl+41i'~ erle'k ve Mline tac1Uitı bittikten~._ 
yilsleree keyta blhgeye alan ett; ıt~ ma ltJemeye ~. 
1iUer ~dakh ~ -- Zaaguldak HaJkeoriDID huır1Dm 
" reak ...ır ~ ı.teıedDet. J't!ll yat bltçealne<..... .... cealt x.m..-. s..,;a ka,_., tk ~ 1"11" b'lllr saı..... ilnretine prmeJt 
ne ıeNi: JOlaac1ac1ır. Balkeft. köy guilerfae •k 

Vail ve Parti bltlraaı B. AJmo,an ilk deftlll ~ ıeırilerden llmaa 
ba~ Hllkevm.rln n,.. _.n ıwo,arlede ~ktir. 
gelmelerinden llalkın duJdııiu lftiacl &Rrıvt tuafaada Karablik, Çanları 
belirtti ve lramma adına tetekkUr 6ttl. ft Aabraya bdar tnn1e &aiJer yapıl 

88yleYlertnden tonra, drenle _,.. - tuarllnmaktadsr. JQfyJerde ft 

~kildi. Bayrak yUbeUrken, _..... açık 7eflerde konferana ve ıamter, tem 
htlk181 aıartı pııyoıtıu. 'htenclen 10D- .U ~ bere Halkm tarafından 
ra, vali ve Plrti bafka• w Halkm 1eyyar bir .... yaptmlacaktlr. 

Yahyalıda kiraz 
ha 

Kay 



Meşum servet 
Bir idam mahk1lmu mu
kaddes bir şahsiyet oldu 

Yahudilerin bek· 
Ortada 75 bin l'ra var, kimse 

almak istemiyor 
lediği kurtarıcı 

Son Filistin kaneıklıklarmdan eon
ra İngilizler tarafından Salomon ben 
Jozef (Yahut Süleyman bin 'YW!uf) 
isminde bir yahudi idama mahktlln e
dildi. Bu haber blltUn yahudl Alemini 
heyecana dUşUrmüt ve kurtarılması 

için teşebbilalerde bulunulmuştu. Fa
kat, yahudinin cezası hafifletilme • 
dl de, idam edfldf. 

!1 tftım paıt.Jntt1 km'oon1af"rtldan 
A.lbert Barta 

Masalları andıran takat, en ufak 
teferruatına kadar hakikat olan bir 
taka. 
H&dlıe bundan otuz iki sene ev· 

"fel bafllyor. Aleksandr Bergman 
fBDlindekl Transılvanya'lı bir genç 
1906 da memleketinden ayrılıyor. 

Tranıılvanya o zaman Macariıtana 
t&bldl, bugtln ise Romanyanındır. 

1906 aenelerinde daha bir çok 
gençler, Alekaandr Bercman gibi, 
memleketlerladen çıkıp AT1'11pada 
ve Amerikada talihlerini denemeye 
gf tmfl}lerdlr. Fakat, hiç birinin ba
•ına bu Tranıılvanyall gencin ba
•rna gelenler gelmemlftlr. 

Alekaandr Amerlkaya gitmek tl· 
zere memleketinden ayrılırken, ar
tasında anasını, babasını, kızkar· 
deşlnt ve bir de 17 yaşındaki ya • 
vuklusunu bırakmaktadır. 

Magda ismindeki bu genç tıı, A
leksandr'ı Amerlkadan geUnce7e ka -............. -J-- ,...... :A.lebandr ona 71111Us: 

- Zengin olarak dönenem 1enln
Je evlenirim, diye yarım atız bir 
vaatte bulunmuştur ...• 

Madga ıevglllılnln vetasızlıfına 
bir iki sene sonra tamamlJe kanaat 
getiriyor. Alekıandr gitti gideli o. 
na bir mektup bile göndermemiş -
tir. 

Beş sene sonra Magda batka bl -
l'lslyle resmen nı,anlanİnış bulun -
lllaktadır. ÇtlnkU artık Alekıandr 

:bergman'dan ümidini tamamtle keı 
llılştt r. 

Bundan sonra Jozet yahudilerin 
nazarında mukaddes bir §Bhsiyet ha 
lini aldı. ÇUnkU, 'bir efsane ile bu hl
diee birbirine aon derece tetabuk edi
yordu. 

Efsane ıudtll': 
Yahudileri esaretten kurtarmak U

zere f ki Mesih geolecektlr. Bunlardan 
biri Süleyman bin Yusuf, diğeri de 
Davudun oğludur. nk Mesih SUley • 
man. bin YUiJuf, Armelus tarafından 

KMık()M 
• öldUıillecektlr. Bundan sonra, aml 

Mesih yani Davudun oğlu gelecek ve 
yalıudileri kurtaracaktır. 

Bugfuı, yahudner, bin seneden faz. 
Bunun nzerlne, kocasını babası- la bir mmandanberi bekledikleri bu 

na mektup yazıyor. Aleksandr'ın ba
bası da esasen kUrkçlldllr. Ona: "Gel 
işleri sen idare et,, diyor. 

MEŞUM PARAt 
ihtiyar Bergman. oğlunun Ame

rlkada yarım kalan işleri ile utrq
mak Uzere derhal kalkıp Nevyorka 
gidiyor. Mağazayı idareye başlıyor. 
işler oldukça iyi gidiyor. Zavallı 

genç dul Magda ile kaynatası ora • 
da beraber yaşıyorlar. 

1918 de Amerika harbe lttirak 
ettftf zaman, memlekete hariçten 
gelmlt kimseler meselesi ortaya çık 
mwttı. Amerikalılar, bunlann mem -
Jeketten dışarı çıkarılmasını isti • 
yorlardı . Bunun için, mltlngler ya
pıyorlar. yabancıları tahkir edtyor· 
lar, onlarla tarpışıyorlardı. 

Avusturya • Macaristan ta.bilye -
tinde olan ihtiyar Bergman da, ay· 
nl işle uğraşan Rus ve İtalyanlar gl 
1a1 Wba ......_... .,. taıa••ıt• 
11fra7orcl•. 

Bir stın de blr llllUnc unum.da 
aclamcatuıı bıçakladılar Te nrtrn • 
dan aldılı alır bir yara neticesin
de öldn ...• 

UçVNctt BlR FACfAf 
Babasının ölllmll tızerlne, Berg • 

man'ın kızı Marta: 
- Şeamet parada, diyor. Ağabe

yim bu para yüzünden verem oldu, 
öldn •. " Babam da ayni meşum para. 
ya el ıllrer ıUrmez gözlerini haya
ta yumdu. Yengemin yapacafı ı,, 

Mesihln gelmek Uz.ere olduğuna inaı
myorlar. ÇUnld1 bu iki Meaihin birin
cisi Süleyman bin Yusuf, efsanenin 
dediği gibi dünyaya gelml1, fakat bir 
düşman tarafından öldilıillmUştU.r. 

Yarı11 doğnı çıkan efsanenin bun • 
dan eonra tamamlle tahakkuk edece
ğine inanan yahu'd'iler ıimdf kurtan
cılarnu bekliyorlar ... 

mağazayı terkedlp memleketine 
gelmesidir.,, 

Magda, görtlmcestnln tavılyeıtnl 
dinliyor ve mağazayı satarak Tran
sllvanyaya geliyor. Tablll. mağaza • 
nın satıldığı paradan, Aleksandr'ın 
kız kardeşi olmak dolayıslle, Marta 
da bir hak alıyor. Bu parayı da, ko
casının boyacı ve lekeci dükklnını 

genişletmek için kullanıyor. Onlar 
da Amerlkaya gidip bir boyacı atel
yesl açıyorlar. 

Xarianni kooüı JCeıaae. a.tkii 
TU17eUnl dtlselUTor Te ffler de b~ 
denblre btl)'tlk bir inkişaf g«SrtlltlJ'or, 
tar bir kaç misline eıklyor. 

Fakat, Bergman alleıl gibi Ken
de alleıtnln bu saadeti de çok uzun 
etırmll;ror. 1926 da, Kende, kendisi
nin bulduğu yeni bir boya uıuınnn 
tecrübe ederken, elindeki bir ecza 
şişesi dUfilp tnfllAk ediyor. Adam 
derhal öltıyor, karısı da glSılerinden 
ve yüzllnden alır surette yaralanı

yor. 
'(Sonu 10 tmCU 8tJYfatla) 

H ·kiki m"cPra hıkAveıeı f No 9 

B ir Amerikan kızının 
''Yıldız,, lık hulyası 

B ANA DAHA ziyade yaklaşa. 
rak ve gözlerimin içine dik 

katle bakara: 
- Haftaya evleniyormuşsunuz 

diye ltlttim, dedi. 
Sesi yumu,ak ve ahenkliydi. Si

yah ve dalgalı saçları vardı. Gözle· 
rl iri ve panl parıldı. 

- Evet, dedim. Kim söyledi? 
Manidar bir tarzda geniş omuzla· 

rını ıtıkeltyerek: 

- Biz ll}ltlrlz, dedi. 
Bir takat otomoblJI içindeydik. 
Bent bir ziyafete götilrtıyordu. 

Hafta7a evleneceflml ona kimin 
aöyledltfnl btuyordum. Beraberce 
ayni revUde çalıttıtmı dansöz kız -
lardı. Onlardan zaten bir •e7 ıakla. 
namazdı ki ... 

Dillerinin altında da bakla ıslan
maz. Ne duysalar, hemen yettşUrir
lerf 

Bu adamla, bir kaç g11n evvel ta· 
nıtmıştım. Nevyorkun en gUzet o • 
tellnde oturuyordu. Kendisinin çok 
zengin oldutu ve ıermayestnt bir re
Til işine tahıla edecett söyleniyor • 
du. 

Benim şimdi çalrştıtım tiyatroda 
revnmtızU idare eden baş dansör, o
nun pe,ını bırakma, demişti. 

Uzun zamandanberi meşhur bir 
yıldız olmak merakına kapılm1ttrn. 
Bu adam da, yeni bir revtı te,kll et 
mek lstedlftnl söylilyor. Belki, böy
lece arzuna eritir, meşhur bir dan· 
söz olursun. 

Nltanhm Londradaydı. Böyle ay

•,...... • .,,.."*" '"~ ... 
•at lfe170r1r& setecefjaaı " artık 
evlenmemiz icap ettltlnl Bn7temlt
tl. itte tam ba ıırada, bu adam be
urmı, bulunuyordu. 

Çalıl}tıfımız Uyatroda ne Taklt 
prova yapsak, bot sanclalyelerin bi
rinde onu görtıyordum. Dalma bizi, 
bilhassa beni seyrediyordu. Fakat 
ben, kendisine asla cesaret Terme
mll}tim. 

• • • 
Takıl otomoblllnde giderken sor

du: 

- Sizinle evlenecek olan tallhlf 
adam, acaba kimdir? • 

Nt,anlım hak:tmda kendisine ma-.: 
16mat verdim: 

- Demek ki, dedi. M'.eohur bir 111 
dız olmak istidadı sizde varken bö,. 
le erkence evlenip sahneden c;ekl 
lecekslntz Oyle ml'l 

Hayret ediyorum. Bu kadar kabf.o 
llyf'tlt bir kız, mesletlnln muTaff~ 
k17etinl elde etmeden çarçabuk u.
sıl her ıeyt feda edeblllyor. 

- Fakat, dedim. Siz nlşamhmm 
nasıl bir erkek olduğunu bllmlyorr. 
sunuz .... Onun meziyetleri o kadar 
yftksektir ki, onunla yaşamayı her 
19ye tercih ederim. 

- Yok canım, dedi. Yoksa nı,an. 
1rnız ikinci bir Klark Geybl mi! 

- Hayır, dedim. Size blr tek 
Umede hUlA.sa edivereyim. Onu 
'riyorum. 

Otomoblltıı pencereılnden dış 

•aktı. 

Fakat, g'3DÇ kız, nltanlandıktan 
bir llltlddet sonra Amerikadan bir 
:ektup alıyor: Aleksanlr, Ameri -

•7a vardıktan bir sene sonra o 
liln •rtıt bUyllk bir ı, sahibi ve mil· 
7011er oldutunu haber vert1or ve: 

NE VAR, NE YOK ? 

- Yanılmlfllll, dedi. Beııae. al 
bll)'lk blr ıanat aşkı Tar zannedl 
dam. O cihetten allkadar olma7 
bqlamıştım ••••• (Bir l&hza durduk 
tan sonra) Bent dlııleytntz. Sise ti 
diye kadar açıkça aö:rlemedl 
Hakkımda belki bir çok 197ler 111\.'J 
tiniz. Doğruaunu anlatayım. Bellf' 
bllytlk bir fllm kumpanyası heabl.; 
na seyahat yapıyorum. lstldath 
genç kız arıyorum. Kendisini k 
panyaya alıp yüksek bir Ucretle m 
kavele yapacağız. Yeni bir " 
Kravford,, , yeni bir "Greta Gar 
yetiştireceğiz. İşinize gellr mlT 

İnsanlık bu! Biraz duralı:lamı 

;·aentnııe evlenmek istenen gel. 
ev ~ııeunı •• diyor. 

1&nd~Cda 9lmdl nı,anlr11 ile Alek -
nı •raaıııda kalmıştır. Nlşanlıaı· 
ge:e;;nıettedlr, Fakat bu, fakir bir 
aldJ~, ~~ .A.letıır,ndr tıe eıkl aevglll
.,.9 kendı&'llıı bir milyoner olmuttur 
dlr. llne lıdlvaç teklif etmekte· 

Hanıtatnı? 
Tercth •d 

dllşllnnıtı eeet? Genç kız fazla 
yor. 7or, IDIJyoneri tercih edl • 

114)[ kURBAN 
Fakat, Nev 

yük bir h forıta gider l'ltmez bO 
Alekaandr •1bal l ıututuna uırayor: 

• r kere dtr. Yalnıı 111 • milyoner delil· 
bir kllrkçQ ~ ..... bir ı, sahibi olmut: 

........ 1 ... t' So ra, beş sene btlnk -"mıt ır. n· 
de yaşadıtı lçtıı OOk bir ıefalet için· 
çökmllş ve Adeta sayıflamı,, çok 
Uyarlamıştır. :au.:S~on bet yaf th
mı bir hutahta d b-.'ka. tlf a· 

a tutulmuttar 
Bununla beraber Macd • 

aandr'la Hlenı:ror. Fakat& ve AJek· 
.. u S&adetle-

rl usun •urmllyor: Adım bt 
• r aene aonra veremden ölUyor. 

Kagdaya bin, iki bin dol 
tindeki bir ktlrkçQ ma•a ar kı)"ID.e

• ıuı tat. 
•lfttr. Pa1fat kendlat .a9 L 

u aOCaaını 

9rflt!lyen baatahta tutulmut oldu· 
hl\ciaa, matua ltlertnt idare -

.. -e-

_____ _, ___ ,_, ____ _,...., __________ _,_~ ___ _,..__.._._ __ _, ________ _, ________ _ 

Bir Fransız Kontunu Dava 
Eden Premea •• 

Umumi harpten 
ve Rua ihtiWinden 
sonra Avrupa ''Rua 
prenıealerl,, ile dol
muıtur. 

Bunlardan biri de: 
prenıes Nadeca Şer 
batof b"Ciln PariJte 
t ekrar aahneye çık· 
mııtır; hem de bir 
mahkemede.. 

Jlreıısea kendisi
nin bir Ruı mare· 
p1mın kın olduiu
nu 18y1Uyor. Mare
pl prenı Nikolaıun 
emirberi imit. Bun
dan bqlca, prenaes, 
Romanoflann yeri
ne geçecek olan ha
nedanm mUe11isi 
Rurikin de abfadm
dandır •. 

Prenlelin dava ettiii bir Fnn11z 
Kontu: Lui de Branteatlr. Premea bir 
Rua Kontu: Stenbok FennQx ile evli 
iken bu Fnnm kontu gelmif. onu kan 
dınnq. Ruı kontu ile lıtanbWda evlen 
ID1' olan prenses bunun herine koca· 
undan aynbyor ve Franaıı kontunun 
pefinden Avrupaya gidiyor. 

Fakat. Pranuda sukutu 1-yaJe al· 
rllllJlbf • Kont onunJa eTlenmi,.,r. O. 
ita 11oıra. evlealilek- iltiJDr, füat do: 

lesi, bilhaua anneai buna fiddetle iti
ru ediyor. 

Kont bundan eonra Hinldi Çiniye 
gidiyor. Fakat prenaee onu orada da 
bulmakta gecikmiyor. ÇUnldl yalanda 
kontun bir çocuğuna anne olacağını 
hissetmektedir. 

934 de prenseı dünyaya blr kız ço
cuiu eetiriyor. Bu sırada kont da tn
gilb bir lmı ile evlenmiıtlr. Fakat ev
lilllderi çok ıUrmUyor, bofamyorlar. 

BucUn prenseı Şerbatof kontu dava 
ediyor, kendiıine bir milyon franklık 

arar ziyan vermeüni, kuma da ayda 
ısoo frank maaı bailanmaamı istiyor. 

Evlenmekte Niçin Acele 
Ettiler? 

Haziranın ıon gilnü Amerikada bü-
tün evlenme daireleri bilyük bir hücu
ma uğramıt. nipnhımı koluna takan 
evlenme daireıine koımuıtur. O gün, 
biltiln ıehirlerde, her zamankinin iki, 
Uç misli evlenme muamelesi görülmiiı· 
tilr. 

Amerikalılar acaba huiranın 30 un
da evlenmek için neye bu kadar acele 
etmitJerdir? Bunun ıebebi. ne onlarda 
ekseriya cörülen batıl bir itikattır. ne 
de bir para meselesi. 

Buna sebep bir kanundur. Kanun 
ıu: 

1 temmuzdan itibaren, evlenmek ı~ 
tiyen her Ameriblr, evlenme dairesine 
llhhat raporundan batka bir de kan 
muayeneaine dair rapor getirmeye 

~ ... tlplleals ki,"~ 

terin adıhati için lttihu edilmit bir 
karardır. Fakat, kan muayene ettirip 
rapor almak ne de olsa bir ittir. 

tıte, bu tulf eten kaçınmak iıtiyen 
Amerikalılar, haziranda evlenmifler; 
aon ıüne kalanlar da bilyilk bir teha
cUmle evlenme dairelerine koımuılar
dır .. 

Evereat Gene Galip! .• 
8888 metrelik boyu Ue cihana bakim 

bir bat olan dilnyanm en büyük tepe
ıi Evereat ueıt diltmanıru bir kere 
daha mağlup etti: 

Adem oğlu, bu bqı ayağının altına 
almaya muvaffak olamadan, öni1ne ba
ka baka geri yine geri dönüyor. 

Evereıt tepesine çıkmağa tepbbiiı 
edip geri dönen ıon heyet bir İngiliz 
heyetidir. Oldukça yUbek bir noktaya 
kadar çıknuı olan bu dağcılar da niha
yet geri dönmeye mecbur oldular. 

Şimdiye kadar tepenin 8572 metre
ıine kadar çılalmııtır. Buraya çıkmak 
924 de bir heyete naıip olınuıtur. On
dan evvel de 922 de 8190 metreye çı· 
kılmıttı. Onadn sonra da 933 de 8520 
metreye kadar çrkabilc:liler. 

936 da dağın zirvesine çıkmak için 
yola koyulan bir Pran1JS heyeti 7020 
metrede d&nmeye mecbur oldu. 

Bu 1enekl heyet evveJA, 14 nisanda 
5590 metreye. ıuunm eonwıda 6405 
metreye Yal"IDlftl. En eon olarak da 
8190 inci metreye çılmqlardı. Bu IU· 

retle rekor 924 de eritDm noktaya 
lrümt .,., 

şım. Adam, bundan harekete 
rek: 

- Fakat, dedi. Siz artık haya 
nızı değiştirmek nzereılntz. Olabl 
Ur mi? 

Bu sözler, beni daha ziyade 41 
şllndnrmeğe başlamıştı. tçtmd 
şeytan durmaksızın dllrtlfl 
geııçltk hutyamı tahakkuk ettirin 
için, önnme çıkmış olan bu ' 
tan istifade etmete kalkmanın 
ru olup olmıyacağı Uzerinde d'G 
yordum. 

• • • 
O gece ziyafette ikram 

tampanyalar bu dtlşOnceml daha 
rinleştlrdl. Daha çok heTese ka 
drm. tsmtml mepur bir yıldrs el 
bllytlk tıAnlarla dnnyanm her yeri 
de glSrmete bqladım. Kendimi 
bedlyordum. Kendtalntn bUyOk 
sinema kumpanyası namma har 
ket ettiğini ı«Syllyen adam da d 
maksızın aöylOyordu: 

- Buraya bak kızım. Kumpan 
yam, bana azami sallhlyet verm 
tlr. eZvklme, vereceğim bUkme b 
yOk ttlmatıan vardır. Ben ne BG:r 
lenem olur kimi gösterirsem 4 
hal ızerinde utrqmaya baetarl 
Ne dersin? Dllşlln bir kere .. Am& 
yf dGtun. Yann akşama kadar 
mOhtet. .• Cevabını ver! Razı old• 
tun takdirde hemen Parlse har 
ederis. Seni oradaki atndyolanm 
da yeUşttrece1tı. 

ZIJ&fetten sonra eve gittim 

el!! .... ,.., eeutl'lllıl 
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Fikir ve sanat 
(Altıncı sayı/adan devam) 

sayabilirdi. Çilnkil kulaklar asırlar
danberl hasret taktiği sözü matbu 
bir halde işitiyor; gözler anadilinin 
imla.srnı ilk defa matbu olarak görU
yordu. TUrkU (vav) 1ı veya (vavsız) 
yazmak kavgası bir lmHI. meselesi ol
maktan daha başım bir şeydi, Meta 
o, bir tablo vo resim münakaşası idi. 
Hatta. daha ileri gicleblllrlz: Bu bir 
estetik ve ideal ka,·gası halini al
mıştı. 

TUrkce hikA.ye, tUrkce roman, tlirk 
te manzume sadece dlllerl dolayısly
le bir kıymet halini alıyordu. 

Bugtin bize bunlar o kadar tabll 
geliyor ki; bunları bir eserin ham 
maddesi sayıyoruz. Halbuki sana~ 
kAr ham maddeyi beşeri mikyasta 
işleyen insandır. 

Bu bakımdan bir tasfiye devrine 
zaruri olarak girmiş bulunuyoruz. 

SADRİ ERTEM 

7amadım. Sabahleyin ilk işim vazl
::yetl bUUln ta!sllAtlyle anneme nn -
Iatmak oldu. Annem tereddilt için
deydi. Fakat her halde nişanlıma 

haber vermekllğlm, la.zımgeldtğlnf, 
evlenme gUnümUzU tehir etmek 
mtlmkün olup olamıyacağı hakkın
Cfa onun fikrini almaklığımı istiyor 
öu. 

HUlAsa ona danışmadan hiç bir 
işe girişmek doğru olmıyacağını söy 
JUyordu. Ve bunda haklıydı. 

Nişanlıma bir telgraf çektim. 

lşte o dakikadan itibaren işler do 
fişti. Nişanlımın, dehşetli heyecan 
içinde olduğu anla~ıhyordu. Lon -
dradan transatlantik telefonu acıp 
benimle konuşmağa başladı: 

- Nasıl yaparsın bunu? diyordu. 
Biltiln bir aşkımızı, hayatımızı, fa • 

tlkballmizl ayaklar altına alarak 
alnema yıldızı olmağa mı çıkacak -
sın? Kimdir bu adam. Adı nedir?, 

Nişanlım, beni sinema yıldızlığı -
:na teşvik eden adamın mutlaka a
C:lını öğrenmek istiyordu. 

'.Akslliğe bakın ki, biz de, o ada
ma sadece "Nikl,, derdik. Hakiki 
adının ne olduğunu öğrenmemiş, 

öfrenmeğe ihtiyaç ta duymamıştık. 

Erkek Kız 
(~ iııci sayıfaadtı devam) • 

musumu ancak bu kıyafete girmek su
retile yazanıyorum. 

Taşova Bölgesinde 
Tütün Satı§lan 

Erbaa (Hususi) - Tütün satı~lan 

gayri tabii ~utlar iç_inde devam etmek 
tedir. Bölgeyi temsil eden Erbaa mın· 
takasında piyasa bir iki ay evvelki 
durgun vaziyetler göre yüzde be on 
gibi nisbi bir yükseli§ göstermekte· 
Niksar ve Tokat mıntakalarında eski 
durgunluğunu muhafaza eylemektedir. 

- Hiç evlenmedin mi? 
- Evet 1stanbulda Ferit adında bir 

delikanlr ile evlendim (diyerek İiini 

çekti ve bir §ey arar gibi etrafına ba
kmdr). Talih onu bana yar etmedi. 

Bu iki meçhul hakkında yapılmakta 
olan tahkikat neticesini ayrıca bildire-
ccğim. 

t. Oğuz Yiğitbaşoğlu 

Meşum servet 
(9 uncu sayfadan devam) 

l\IİUAS PEŞİNDE 

Bir sen kadar süren bir tedavi • 
den sonra, Marta kısmen iyi oluyor, 
fakat ne eski güzelliği kalmıştır, ne 
gencllğl. ne de sıhhati. Kazada ya
ralanmış olan gözleri yak(nda ta -
mamllo kör olmak tchllkeslndedir. 

Fakat, bu felAkete kalmıyor, l\lar 
ta 1D2 9 dn, başka bir kısa hastalık· 
tan sonra öIUyor ... 

Martanın ölUmUnden sonra, ka • 
lan servetini dağıtmak tein miras
cııarr arıyorlar. Anası babası olma
dığı gibi, uzak, yakın hic bir akra
bası da meydana çıkmıyor. 

Nihayet Martanın sen·ctine tek 
varisin Albert Barta isminde blr 
genç olduğu anlaşılıyor. Marta ile 
uzaktan dayı çocuğu gibi bir hısım· 
lığı olan bu genç Transılvanyada -
dır ve bu servete varis olduğunu 

haber alınca, 1.şlni gUcUnU bırakıp 

derhal Amerikaya koşuyor. 
YANLIŞ OLMUŞl 

Bu paranın uğursuzluğuna uğra
yanlardan bir de bu Albert Barta' -
dır. 

Amerlkaya ayak basıp Adeta ko
şa koşa Nevyorka gittiği zaman, es
ki kUrkçU ve daha sonraki boyacı 

dUkkAnlarmrn servetini başka biri
sinin kendisinden daha evvel ele 
geclrmlş olduğunu g6rUyor. Bu, 
Martanın daha yakın bir hısımı: Da 
yısmın oğlu olan ?.ilhan Bartadır. 

Albert'e: 
- Affodersinlz, yanlışlık olmuş! 

diyorlar. Asıl varis Mihall'dir. Sizin 
mirasa hiç bir hakkınız yok! 

Memleketinde bUtUn işini gücünil 
terkederek gelmiş olan zavallı & -

dam orada büyUk bir sefalete dilşU· 
yor ve nihayet aklını kaybediyor. 
Buglin, tımarhanede hala.: 

Alıcılar: Erbaa mıntakasında başta 
idare olmak üzere Ostro - Türk, Fele
menk - Türk, Şahin oğulları, Hakim 
oğullan ve yerli firmalardır. Niksar 
ve Tok:ıtta id.lre ile Ostro - Türk şir
ketinden başka alıcı yoktur. 

Ge;en sene bu mmtakalardaki en 
ehemmiyetli alıcılardan Nemli Mitat 
ve Tilrk tütün limited firmaları bu 
sene mübayaaya iştirak etmemişler

dir. 

Bölgede ıderanbar haziran sonuna 
kadardır. Muhitin teamülü ve~hile alı
cının milraca;ıtı üzerine bu müddet 
on 'bı:ş glın veya bir ay uzatılır. Bu 
sene de müc!1etin uzatılacağı tabiidir. 
bu temdit karıısında Erbaada beş bin 
alıcı Niksar ve Tokatta yarıdan çok 
alıcı birdenbire sıkışacak. Kapanda 
mahsul bollanacak ve birdenbire aksü
lamel yapacaktır. Bu fırsattan derhal 
mahdut alıcılar istifade edeceklerdir; 
fiyatları dü§Üreceklerdir. 

O zaman alıcı elindeki malı yok ba
hasına aatmağa mecbur kalacaktır; 
çünkü borçludur. 

İnhisarlar bu vaziyet karşısında der
hal tedbir almalr, bunun için de her üç 
mıntakadaki nazrmlığını kuvvetli bir 
alıcı vaziyetine ısokmalıdır. Şimdilik 

başka çare yoktur. 
B. C. 

Suzan Langlen öldü 
Paris, 4 (A.A.) - Tenis oyuncu

su Bayan Süzan Langlen, vefat et
miştir. 

Paris, 4 (A.A.) - Süzan Lenglcn 
1899 senesinde Parlste doğmuştur. 
1914 de çift kadınlar ve muhtellt 
çtrtler dUnya şampiyonu Unvanlarını 
a,lmı~tır. Anversde yapılan ollmı;ıtk 
oyunlarda şampiyonluğu ka.zanan 
Lenglen, bir mUddct sonra BrUksel
de tek kadınlar, muhtelit çiftler ve 
çift kadınlar şampiyonluklarım ka
zanmıştır. 1927 de profesyonel ol
muş ve iki sene evvel de tenis mek
tebi tesis etmişti. 

lva a, 
rn 

Kudüs, Teıavide 
inı hadiseler 

Tel - A\IV, 4 (A.A.) - Birkaç gi.'11-
denbPri deYaın edım sukunetten son
ra hemhudut ol 'l Yafa ve Tel-A\ iv 
ç.ehlrlerlnln hallu tekrar biribirlerl
no lrmlşlt'\rdlr. Arapların ilzerlne 
ate>ş edilmiş, çılrnn mermilerden bir 
ki,, ölmüş ve iki kişi ağır surette ya
ralnnmıetır. fnfllt\k eden Uç bomba
dan dört kişi a.~ır surette yaralan
mıştır. lki şrhlr arasında milnaka
lfl.t ke> ilmi.,tir. 

Kudüs, 4 (A A.) - Kudilsün Ya-

hudt mahallelerinin birinde blr A,. 

rap otoblisUne karşı bir bomba atıl· 
mıştır. Bombanın fnflll\.kından Uç 

kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştır. 
DUn akşam şimal mıntakasında 

Araplara. karşı birçok taarruzlar ya.
pılmıştır. Bu mıntakada sllAhlı ce.. 
teler kilçUk gruplar halinde faaliyet
lerine devam etmektedirler. Dlln ye
di kişini yaralandığı haber alınmıt
trr. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Nafıa Vekaleti İstanbul 
Elektrik işleri Umum 

Müdürlüğünden: 
Hükllmr-tçe satın alınan İstanbul Elektirik Şirketinin muamelAh ı 

Temmuz 1!138 tarihinden itibaren "İstanbul Elektrik İşleri Umum MUdilr· 
lilğü'' tarafından t1llen lşletllmektedl r. Gerek Beyoğlunda Metro hanında.. 
ki Umum MUdürlUğe ve gerek Beyazıt ve Kadıköy şubelerimize yazı lle vu
ku bulnrnk mUracnntlarda şirket keli mest ztkredllmtyerek yukarda derce
dHen adresin aynen ayzılması muhterem mUşterflerlmizden rica olunur. 

(4184) 

UMUM MUDtJRLUK 

istanbul P. T. 'f. MUdUrlUğünden: 
Posta Motorhotlnrında çalışmak lizere Dizel motorlarında ihtisas pey. 

da etmiş bir makiniste ihtiyaç vardır. Aylık altmış liradır. lstekli olanlar 
bir hafta içinde mlldürlüğümüze mfira rant etmelidirler .. ( 4138) 

M. M. Vekaletinden 
1485 sayılı kanuna göre savaş sakatlarb le şehit öksüzlerine alt 938 

yılı ikramiyelerinin tevziine başlamak Uzere havaleleri Ziraat Bankasınca 
Jkramfy tevzii komisyonları emrine ~önderilmek Uzcrcdir. Bu yıl savat sa.. 

katıariyle ŞC'hıt öksüzlerine isabet eden pnra miktarı aşağıda gösterlJ,. 
mlştlr. (4178) 

D('rcco Sn bay ER 
Lira Xn. Lira Ku. 

1 204 50 102 "2 
2 184 05 81 80 
3 143 15 61 35 
4 122 70 40 90 
5 102 25 20 45 
6 81 80 20 25 

19 81 Bir şehidin 8ksnZierlne~ Doğruca adamın oturduğu otele 
gittim. Fakat şayanı hayrettir kl, 
adam orada yoktu. Hemen o sabah 
)'ola çıktığını söylediler. 

!l'lyatroya döndüm. Karşılaştığım 
kızlara sorduğum ve hAdiseyl ken -
)erine anlattığım zaman gülUşerek: 

"Servetimi çaldılar!., diye söy -
lenmekteymlş. 

lUEŞUM PAitAl\-ıN SON KURBAl\"l 
Kimseye ha yır etmlyen Ye herke

sin başına tela.ket getiren bu para
ya en nihayet Mlhall Barta da kur
ban gitmiştir. 

lr\lUJ1pr1n~AirJ!~ 
- Ha dedller. Anladık. Mister 

Nlkl'den mi bahsediyorsun. Bizi de, 
1 
i4Unyanın en meşhur yıldızlarından 
J>1r1 yapacağını, her birimizi birer • .,Con Gravford,, , birer "Greta Gar-
Jio,. yetiştireceğini söyledi ama, biz 
İ~yle senin glbl yaş tahtaya basma • 
rız. 

1 

Aman yarebbl! .. Ne demek isti -
yorlardı acaba!? Nasıl bir hileye 
kurban gitmek Uzere iken kurtul -
muetum. Bir tUrlU anlıyamıyordum. 

" " 
.Fakat çok geçmeden onu da öğ

rendim. Annemin ihtarı üzerine Ni· 
ld'nln eşkA.llnl zabıtaya tarif etti • 
;ti~ ve kendisi hakkında tahkikat 
)'apmalarmı söylediğim zaman, za
mntanm bana verdiği cevap şu oldu: 

- Gecmlş olsun. Tesadüf, sizi bll
)'Uk bir felA.ketten kurtarmış. Zira 
İNlki denen adamın beynelmilel 
1"Beyaz kadın ticareti,, şebekesinin 
)a:nl Amerikadan Avrupaya, oradan 

Bir mUddet mesut bir hayat yaşı. 
yan Mlhail de nihayet !ect bir te -
kllde ölliyor: 

Ayni isimde başka birisine karşı 
uzun zamandanberl kin beslemekte 
olan bir İtalyan, bir gece, içip içip, 
Mihall Barta'nm karşısına. çıkıyor 

vo bir kurşunda 6dlilrUyor .••. 
Şimdi bundan otuz sene evvel A -

merlkada başhyan bu blktLyenln 
son safhasında bulunuyoruz. Bun -
dan sonra başka bir meşum ha.dlıe 
olacağa pek ihtimal verllmiyor: ÇUn 
kil, ortada kalan 70 bin lira. kadar 
bir paraya hiç bir varis çıkmıyor ... 
1ıUhnfl Barta'nın servetine resmen 
varis bazı kimseler vardır. Fakat, 
hiç biri bu "M<'şum,., paraya eıtnf 

sUrmelt istemiyor ... 

BORSA 
~a uzak memleketlere kadın kacı· •--- Ankara 4 7-938 
ran teşkllAtın en aztlı azasından bl- Hıznlarındu \•ılılı1 harıotl olanlnr. Oıe-

rındt" ınıınınt"le ~·•renlcrrlir. Rakam. l1 olduğunu öğrendik. Şehir içersin- l:ır ., ... nı 12 <le knnıınıs saııs r"·ıııtıırıılır. 
'de sizin gibi daha bir kaç gene kıza ııs----- ç E ~ L ~ k ----·ıı 
böyle yüksek tekliflerle yanaşmış, • ı nnr1ra 6 ?8 • Prıılt 4 3 fı 
etıphe uyandırmış, bize haber verdi- • N,.v,·ork 12-'i 70 • Mııclri<I " n22\ 

ler. Fakat merak etmeyin, kacaca- • Parı~ 86 2:> • Varsc'!a 23 6li 
• Milı'ıno llH'ı • Ru<ianr~h249l tına yakın kendisini yakaladık. Ha 
• Crnr,·rf' ~ 8~ • Rllkres O R371"l 

ptshanemtzdedir, arzu ederseniz, • Am~lf'rrlnrıtı» 58 • Belıır"d 2 87 

aösterellm. • Jterlln fiO 8 • Yokohanı 86 87 
• Hruksel <!1 81 • Stokholm 32 t22S '.Aman artık, onun yüzUnU kim 
• Ati na 1 1 ' • \!r.c;k11,.,. 2.'l 725 

a&rmek isterdi. 'Onun yüzünü? şey- • Sofvn ı 5373 Vlvana 
tanlar görsün,, diyerek, nişanlıma ısUkrezlar 

hlr telgraf dP.ba çekip kollarımın • 1933 T. nor ı 9R 50 ' • F.r~:ınl İstik 
• dudaklarımın kendisini bekledi- _ .. .. 111 S. Ermnım 
ltnl blldlrdim. .. •• .. 111 S. Erzurum 

Jngillzceden çeviren: Efektifler verilmemiştir. 
lltKMET HtiNtB 

CAN KUQTAQIQ 



T. C. Ziraat Bankası 
Mahallesi 

A)'lık ldruı 
Sokağı No: su CinS\ Lira Kr. 

Galata Arapcaml. Alacamescld 38 Ev 04.00 .. Sultan Mumhane 6-mcı 29 Oda. 6-mcı kat 6.00 
Vakıf

0

han .. .. ,, ., 28 .. " 6.00 .. " .. .. 27 .. 6.00 .. .. .. .. 26 lki oda,. 12.00 

" .. .. " 
25 .. .. 14.oo .. ,, .. ,, 24 Oda. .. 7.00 .. " " .. 23 .. .. 7.00 .. " .. 22 .. .. 7.00 .. .. .. 21 .. .. 6.00 .. .. .. 21 Oda 5-lncl kat 7.00 .. .. .. .. 22 .. • • 7.00 .. " " .. 23 ,, .. 7.00 .. .. .. 25 lki oda,. 15.00 .. .. .. .. 26 ,, .. 12.00 

•• .. ,, .. 27 Oda .. 6.00 .. .. .. .. 28 .. .. 6.00 .. .. .. .. 29 .. .. 6.00 .. .. .. .. 18,17 lki oda 4-Uncn kat 16.00 .. .. Mehmet Ali paşa 58 Oda 12.00 
han üst kat 

Beyoğlu HUseylnağn. Hava 8 Dllkkft.n 8.00 
Gnolatndn Şahkulu. Knranm 22 .. 20.00 
Kabataş Ömer Avni. Dolmabahı:e 221 / 223 .. 8.00 

Caddesi 
Tophane, Knrabaş. Topçular 305 DllkkAn maa oda 16.00 
Galata Sultan Mum hani! 10 6-mcı vakıf han 7.60 

Para b i ri k t i ren lere 2 8,800 
lira ikranıiye verece k 

4-llncU kat .. .. " ., 20 .. H •• 6.50 

Yukarıda yazılı vakıt mallar 31 - 5 - 939 sonuna kadar kiraya. verilme
leri açık arttırmaya konulmuştur. thnlcsi 6 - 7 - 938 çarşamba gUnn yapıla
caktır. tsteklllerln Beyoğlu Vakıflar MUdUrlUğU Akarat Şubesine gelme
leri. (3980) 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız. tasarruf hesaplarında en aı: 50 lirası 
"nılunanlara senede 4 de fa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağı
!ılacaktır: 

Aka~ işletmesi MUdUrlUğUnden: 4 Aded 1 ,000 liralık 4,000 Lira 
4 ,, 500 " 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,000 " 

AKAY lsletmc~i yaz tarifesinin Pa~nrclan başka günler kı mında 
6 • 7 - 038 Çarşamba gtinündcn itibaren nşnğıdnki değişiklikler fapd
mıştır: 40 ,, 100 " 4,000 ,, 

100 ,, 50 " 5,000 " Kadıköy - Haydarpaşa hattında: 

120 " 40 " 4,800 ,, Haydarpaşadan 7,38 de kalkan \'apur 7,20 de kaldırılacak ve Köprtı
ye 7,40 da varacaktır. 

160 " 20 " 3,200 " Kadıköyden 7,30 da kalkan vapur doğru KöprUye gelecektir. 
KöprUden 14,30 da, 15,20 de Haydarpaşa Ye KadıköyUne kalkan va

purlar onar dakika en·ele alınmıştır. 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 LiRADAN ·AŞAôl DOŞ. 

MIYENLERE ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 FAZLASILE verilecektir. 
Adalar Ye Anadolu hattında: K ur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birinciki.nun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerin

.. ı'° rel<i1ecektir. 
1 03 No. lu seter Burgazdan 6,40 • Kınalıadadan 6,55 de kalkarak Köp. 

ruye 7,40 da varacaktır. 

(8) Temmuz 938 Cu. 
ma gilnü akşamı 
S:ınatklir Nıışit n 

nrkad:ışlnrı 
Türl< Hava Kurumu 

105 No. lu sefer Heybeliden 5,40 - BflyUkadadan 5,50. Maıtepeden 6,10 
- Bostancıdan 6,30 - Suadlyeden 6,40 - Caddebostanından 6,50 • Kalamıştan 
7,10 - Modadan 7,20 - KöprUye varış 7,45. 

107 No. lu seter Pendlkten 5,46 - Kartaldan 6,05 - BUyUkadadan 6,30 
Heybeliden 6.4 O Köprüye varış 7 ,4 O. 144 No. lu sefer Köprüden 14,45 

\ zak sineması yıızlık 
h:ı hçesinde ilk temsili 

hekleyiniz 1 
B üyüJ-t ~iyangosu 

• Kınalıdan 16,25 - Burgazdan 15,40 Heybeliden 15,56 • BUyUkadaya vartt 
16,10. 

~<O>K'f'O~ 

11 Temmuz 938 dedir. 3. Üncü keşide 

Büyük ikramiye 50.0J O Liradır. 

136 ,.e 14 5 No. lu seferler: Yalnız cumartesi günleri yapılacaktır. 
142 Ye 153 No. Ju seterler pazardan ma:ıda her gün yapılacaktır. 

(4186) 

Adalar mal mUdUrlUğUnden: f 'ecaHln Atasagun Bundan bı:.şka: 15.000, 12.000, 10.00 O liralı~ ikramiyelerle (1 0.000 ve 

Her giln sabahlan ııekiı buçuğa 

ak~amlan 17 den 20 ve kadar l ..ilc 
U ·ayyare apartmımlan ikinci daire 

l 7 numarada bastalanru kabul edez. 
Cuınartcsi günleri J 4 den 20 ye ~ 
dar haıtalanru pa ı .ı , • Kurun. Ha 
ber olnıyur.ulanru dakupon multa· 
'1ılinrl" rrıııııvtııt eder r. lpf .,:~<ı:i:' 

20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 
Şimôiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya i~tirak etmek surc

tilc siz de talihinizi •·deneyiniz •• 

8 - 7 - 938 Cuma gUnU saat 14 de satılacağı iltm olunan Heybelia.da 
eski Cebel yeni Akçakoca sokağında 5 snyıh eyin satışı ayni gUn saat ıt 
de yapılacağı ilAn olunur. (4187) 

il 1 

Bizans I mpara· 
torluğunun 
Tarihi 

Bizan~ meıızuu 

" OCUKLAHINll ıN uzıtn yıllar o!""' 

En güzel bir kitap ayrı teO.:ik oe te-
f .. k l • tebbi1 edilmt~ bir 

Ur ikiz erı n.evzu oıaut;u haı. 
[JI f.:OCuk b . •· ·7 k l~ıdrgcme K urumunun d8 ugim ul e ay-

Tak Ule h tr a ile ktltUııha rıeıd o la. dın/.atılmamı~ bır
r n h1tRt l 
d 

.... ı ğe ikizler ~rl!'lrı<l t> çok taraftan tıar· 
ııyılur. 

,,,u ı111 z. hu t·k~ lk l ijlt hu gtt. dır. Tevfik l'etim· 
zcJ ,.e ,. ı 

h 
ON 11111 hUyUk hll. l\yt' k lfa. lioğlu tarafından 

ı ile doı ıı . 
KUltUr ıırul nı ıı ş hu luyoruz. lisanımıza çeun-

bakanlığı eseri tetkt'll len Bizamı lmpa· 
etmiş, ilk ok f l r. ta 
lar için fa uı c;:nğınrtakl cocuk. ra nr ııyımım . 

Yr1alı eRer olı1u~unu tas. rihi adlı kıtu1ı 
dik etmiştir. bu 11ydmlnfılmn · 

8 Ackatn Cad<testn<te Ve kit Ki tap mı~ taraftan fPS· 

evl~c1e arayın ı ı: 1-'latı 60 ktı r11e . :ıit etmr/:IF ııı; l>ii· 
po-aırı lcln 4 kıır fiin Hızmı.<ı trırıht· 

-----··-''~Ş-l!ı'h .... ,,, ,.,,, 
1 Göz 

mHe~ı--
1 116 

tl'mn.~ n/nrk 
~ • • 

1 
Şnrki A ıınqın İm· 

M 11aratnrl11riımıtr1 
Ur. unı t f<cın1 i Ay<iın bin <ıPnPUk uu1.-u-

~ı uayent•han<!slni l'aksın 1' 
1 

rıtını h i1:n1ıt-- f'f • 
ı- a ımaııe rn.nktedi1. 

Tarla başı Cad. URFA A t 
p • nına Pivah 11ıh. kıı-

na kletmiştir. Tel : 4155~ ru~ olup her ,._.,. 

Pazardan maada hergu·· ö ~ 1 d taprıda hulun ur. n: g e en \ 
sonrıt saat lkı"d 1 To7ıtan müracaat 

Prı a tıva kadar 
•••••:• J mahalli: - lstan-

-------.ı bul, Vakit Yurdu. 

- KURUNun kitap şeklinde roman tefrikası. -

40 Ş'ERUlK HOJ.~IES tŞHAŞIXDA 

muş .. Eski nallar ama, çivileri yeni.. Bu cidden en. 
tercsan. Haydi nalbant dUkkdnına gidelim. 

Oğlan bize bakmadan işine devam ediyordu. 
Holmcs, g<:ızlerlyle yerdeki demir, tahta parçala
rını araştırıyordu . Birden arkamızdan bir ayak 
S('Si seldi ve hancı hlddeUnden mosmor kesllmlş 

\ "C yüzü, yuvalarından Uğramış gözleri, Ve tatılmış 
knşlarlyle karşımıza dikildi. Elinde tuttuğu ma
deni başlı kısa bastonunu sallıyarak Uzerlmizo 
doğru yUrürkcm, cebimdeki tabancayı yoklamak
tnn kendimi alamndım. 

Herif: 
- Sizi mel'un casuelar sizi, diye haykırdı, 

Burada i şiniz ne ? .. 
Holmes yavaştan aldı: 
- A ilah Allah. Mister Röben Heys... tnsan, 

neredeyse burada bir şeyler bulup çıkaraı'ağımız. 
dan korktuğunuzu sanacak .. dedi. 

Adam, gilçhal ile kendisini tuttu ,.e zoraki 
bir gUIUmseme dudaklarında çeYrelendl. Bu ı:lllUşU 
deminki gazaplı halinden daha cok korkunç !dl: 

- Dllkk:'tnırnda istediğiniz kadar araştırma

lar yapabilirsiniz. Fakat şunu da söyllyeylm ki, 
iznim olmadan buralara burun kosulmasına ta. 

hnmmuı edemem. Onun için, borcunuzu ödeyip, na 
kadar çabuk gidişinizi görsem daha çok memnun 
olu"rum .. dedi. 

Holmes cevabı yapıştırdı: 
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ruz. 
- ÇUnkU kaybolan oğlundan haber getlrlyo-

Hancının yüzü apaçık bir surette değişti: 
- Ne o?. lztnl buldunuz mu? .. 
- LiYerpulda olduğunu anlamışlar. Her sa-

at yakalanacağını umuyorlar. 
Adamın traşh yUzilnde gene seri bir değişik

lik oldu, canlandı. Piposunu ağzından çekerek 
konuştu: 

- Delki tuhafınıza gidecek ama, dllkü her ha. 
tırlayışımda aklıma bana yaptıklrıa geldiği için. 
dalma şeytan azapta gerek derim. Vaktiyle ara. 
bacı başılığını yapmıştım. Öyle fena muameleler. 
de bulunmuştu ki ..• Hele, durup dururken beni 
kovması çok gUcUme gitmişti. Fakat Lord Sal • 
tlre'ln Llverpolde bulunduğu hoşuma gitti. Onun 
için şatoya varmantza yardım edeceğim ... 

Holmes teşekkilr ederek: 
- llkönce biraz yemek yesek daha iyi olacak. 

Ondan sonra bisikleti getirirsin .. dedi, 
Adam aksi aksi cevap verdi: 
- Bende bisiklet yok. 
Holmes bir sterllngl gösterdi. 
Adam gene homurdandı: 
- Yahu sana bisikletim olmadığını sByJUyo. 

rum. Şatoya varmak için size iki at bulabillrlm. 
- AlA, Yemeğimizi yiyelim de görilşUrUz ... de-

di. Holme8. 



l)ev•et ı\'leteoroıoji işleri Umum 
Müdürlüğünden: 

irketi Hayriyeden • 
Mesai saatlerinin son değişme kararından dolayı Temmuzun altıncı 

çarşamba sabahınclan itibaren iliive edilen yeni postalarla mevcut pctıta
larda yapılan tadiller aşağıda gösterilrniştir: 

1 - Sabahlan Boğaziçinden Köprüye inen 31-33-39 numaralı sefer 
!er tarifede gösterilen hareket vaktinden (15) dakika evvel kalkacaktır. 

2 - Cumartesiden başka günlerde: 

A) Köprüden 14,25 de bir vapur hareketle Yeniköy, Tarabya, Kireç
burnu, Büyükdere, Sarıyer, Yenimahalle ve Rumeli kavağrna uğrayarak 
ı~ '1r:ırlolu kavağına gidecektir. 

B) Köprütlen 14,20 de bir vapur hareketle Kuzguncuk, Beylerbeyi, 
ve Çengelköyüne uğrayarak Vanıköyüne gidecektir. 

Tarifede (130) numarada kayıtlı ve Köprüden saat (15) d& kalka
cat;ı yazılı postayı hoparlör tertibatile mücehhez (71) numaralı vapuru
muz yapacaktır. Bu vapur Beşiktaş, Yeniköydcn Altmkuma ve Altınkum
Ja:ı Ycniköy ve Anadoluhisarına uğrayarak tlsküdardan Köprüye döne
cektir. 

Yaz mevsiminin en sıcak günlerini Boğazın temiz havasını alarak ge
~iı mck is ti yenlerin bu postayı tercihen evlerine dönebilecekleri ve istiyen
k rin hamil oldukları kartlar ve gidip gelme adi biletlerle azimet ve avdet 
~ııtetile uzun müddet Boğaz tenczzühünden istifade edebilecekleri ilan 
>lunur. 

Temmuzun on birinden itibaren meriyet mevkiine girecek olan fev
Kalade tenzilli aylık kart ahonemanlarımızın şimdiden satılığa çıkanldığı 
nı.;hterem yolcularımıza bildirilir .. 

islantıul Deniz Ticareti ıVlüdürlüğüoden: 
Kumk:ı.pı mendireği lçln taş. kum, çakıl, beton demiri, kereste, çivi, 

vesnire almacaktır. 1stekliler % 7,5 teminatı muvakkalelerlyle 5 • 7 _ 938 
salı günü snat 11 de Galatada Deniz Ticareti Müdürlüğil satın alma ko
misyoııuna müracaatları ilan olunur. (4047) 

lslarıbııl rhli11c !ıİalıkcmesi Mtıncı llu
kıık IJ11irc~i11<len: 

Ar:,nı:ül tnr:ıfıııılnn S:ıınalya Yalı kenn. 
ı ınd:ı h'.ıınıs:ıl sokak 7 sayılı E'Yde otur. 
ınakl:ı iken halen ikametgahı meçhul Yu
\'an nle~ hinue nı:ıl:ın ncselı rl:ıv:ısın:ı ait 
duvn nrzuh:ıli sureti mürlılalc) hin ik::ımel
g:ilıının meçhu!iy('tirıclcn Jı:ıhsile lıiJfi f('lı. 

liğ iade kılııııııa<:ı iizcrinc mezkur arzulıa. 
lin ııınlıkeınc ılinınh:ınc~iııc t:ılikine ve 15 
~lin ıııiiıldt•llc 10 ,ı.ıiin iı;iıırlc c:c,·ııp wrıııek 
iizcrc il:iıııııa kar:ır YCrilr!ij:liııden arlı sc
ı:cn Yıt\'rtl\lll ın:ılıl,cım•ıniziıı !l3R/!J23 nıı

lurasııııl:ı k:ıyıllı mcık iır cJ;ıynya on ~iin 
içinrle cc\'np vcrnıc~i Jiizıımu tchliit yeri. 
ne ı;:rı:ınck üzere ilfın olunur. (2()059) 

/stu11l111l Oı;iirıcıi lcrn Jlemıırlıığıırıdan: 
93S/1 i:l2 

ı:ıı · lııırı:t:ııı dolnyı rıı:ılıruz ,.e pıırııyıı 

çc,-rilıııcsi mukarrer ııllı parç:ıd:ın ih:ırct 
oılıı tokıını ''C bir :ıılcl hiirc "e s:ıir e~):ı 
[i - 7 - n:ıs tarihine nıiis:ıılif !':ılı ı,:iinil s:ı:ıı 

= ....... wc-.. ::::::::::::::•••r.111::::-:::::::::::: 9 dan 10 n k:utar Şi~lidc l!a\;af sokn~ındn 
:; 1) f K :: 33 ııııın:ıralı han('ııin iinünıle :ıçık nrllır. :: r. lr an o.ura ::, , ı •• ·' ::

1 
ınıı surrliylc snlıl:ırııl!ınıl:ııı t ıılip o :ın :ırın .. .. 

Su rııı:ıat işlerinde münhal 150 Jlra aylık ücretli rasat şeflJğinde çalış. 
tırılmak üzere iki fen memuru alınacaktır. 

:: k M h .. Y<'nnii ııwzkiırıl:ı mah:ıllinılc lı:ııır lııılıına. :: Rönt en üte assısı ii l k · mn •• •• r:ı · ıııcınur:ı ıııiirııc:ı:ıt C''lcml'lcrı ı o. 
~ " J 

~= Hergün öğleden sonı'°d saat 3 ten 1 :;ı lııııur. 
isteklilerden en az Nafıa Fen M ektebindcn mezun olup memurin ka· 

nunuuun icabcttirdiğl umumi vasıfları haiz bulunanların en son bulunduk
ları vazifelere ait vesika suretlerini lstidalarrna iliştirerek Temmuz 938 
gayesine kadar Umum Müdürlü~e müracaat etmeleri ilan olunur. 

n ye kadar Belediye, Binhirdirek Nuri- 1ı1. -11
-,-.-

1
-
1
-
1
-, /V_a_a_h_o_n_e_O_/_ll __ _ 

:: conker sokakta Aslaneı apartıman 
ii No. 8-10 U • • ·m:::::::::::::::::::::::::::::::::;wr.mımm:w.mc n uz ,, f: ~din l n l z 

(2185) (411V) 

- KURUNuu kitap şeklinde roman tefrikası. -

Taş yemek odasıııda yalııız kaldığımız zaman, 

Jlolmesin artık topallanıadı~ını hayretle gördüm. 
Üslacl, gene nıuuıll hilelcrlnclen birini kullanmış. 

tı. Neredeyse gece bastıracaktı. Sabahtan beri do 

agzıııııza bir lolona koymuş cleğildik. Onun i<;iıı 

hemen sofraya çülüük. Yemekten sonra, llolrnE'S 
derin bir <lüşünc·e.re dalmıştı. Bir iki clefa penee

rcye doğru yürüdü, Ye dikkatli dikkatli dışarıya 

haktı. Bu ııcııcerc kirli bir avluya açılıyordu. Av
lunun uzağında içinde kirli pasaklı hir çocu~ıın 
çalri':tığını gi5rclüğünıüz lıir nalbant dükkAııı rnrılr. 

I-ıeri ynııda da ahırlar ı:örünüyorrlu. Bu gezinti • 
lerderı lıiı·iııılcn soııra oturmuş olan Jiolmcs. lıir

den iskcmleılen s1<:radı ve yüksek SC'Sle: 
Ynlsoıı, rliye lıağırclı. Ynllah, billtHı Lıılılum, 

~akalaclım. l<~vct. ~hıhakkak ki böyle olmuı;tıır. 

Bugün, bir takım öküz ayakları izlerine rasllatlı
ğımızı hatırlıyor musun? ... 

- Evet iyice görmüştün. 
- Ncreıle? .. 
- Ne bileyim, her )'C'r<le. O bataklıkta ,·:uılr. 

Yolda Yardı, ha ... Bir ele zavallı Alınan hocasınııı 
öldU,rülmüş ol<lu~u yerde varclı . 

- Tamam. Şimdi, orada kaç tane öküz gördük. 
- Bir tane hile gördüğümü hatırlnınıyorııın. 

- T uhat.. Yolda bütün izlerine, ayak izl~rine 
rRstlıynlım da l:lkiizün kendisini görmüyc>linı. ;.;a. 
rlp değil ml V n.tson, ne dersin dostum? •• 

- Citltlen gaı·ip. 
- O halde lıira7. davran \'atsoıı .. Şöyle lıir dü-

ı;;üıı Jıakalıın. ilu izlere yolda gördüğünü hntıı:lıya
bilir misin? 

- Evet. 
IIolnıcs ufak 11 fak kopardığı ckmelr par<,:aları

nı dizerek: 

- O halde hu izlerin lıazaıı lıu ŞC'kilde: 
: - 13azaıı da şUyle: 
- , arada sırada da: 

- Biiylc oldukları aklına 

mu? .. 
- IInyır, gt>lııılyor. 

gcJiynr 

- Anıa lırııiın geliyor. lluna ela yemin cdclıl -
Hı im .• l\1aaıııafilı hoş yt~re zaııı:ııııuıızda !Juıııı 1et.

l\ik etmek l:i.7.ıııı. Amma da aptalıuışsını clo:-;tuın 

ki, bunlarr gördüğüııı halde bir hüküm çıkaraına
<l Jlll. 

- llükıııüııüz nedir üstacl? .. 
- Hükmüm şurlur: Bu şayanı dikkat üküz. yü-

riiror, rahvanlnşıyor ve clilrt nala eidlyor ... Cftık 

nydınlaıınııştır Vatsoncuğum. Ama, şu oğlanı da 
lıarlde<len geçirmek lilzım. Gidelim bakalım kar
şımıza ne çılrnral•? .. 

.\hım lıı<lik. Alııra daha tııııarlnıımamış iki 
?t hağlarıııııştı. llolııws bir tanesinin arka ayağı
nı lrnlUırdı vr lıiı· lrnlıkıılıa attı: 

- Eski nallar bunlar. Ama daha yeni vurul-

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa nc~'Te
dilcn Bizan3 f m 
paratorluğu turi 
hi ile 66 cilt ta 
mamla1tm1şt1r. 
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bütün ilim SPVen 
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rN'C 1 

,., ii ~r.l oür: 
bu 1-:iitiiph.1 ne , .. 
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