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Atatürkün, Hataylıların telgrafına cevabı • 
• 

. . -~ :_ - . . -- . . - - -- -

~ 

''Sizin için saadet ve refah dilerim,, 
- . •• _ 1 _ __ _ _ . - _ • ......ı.. r _._ ~- _ __ _ _ ~· • · _._ :__ · • 

Reisicumhur, vatandaşların sevinç ve heyecaı:ı Rüştü Aras ve Pon 
telgraflarına da şu cevabı verdi: sonun beyanatları 

Duyulan sevinç yerindedir 
İstanbul, 6 "A.A." - Reisicümhur Atatürk Hatay'dan aldıkları tazim ve te 

~ekkür telgraflarına aşağıdaki cevabı vermişlerdir: 

"Sizin için artan saadet ve refah dilerim." K.ATATORK 

lstanbul, 6 "A.A." - Reisicumhur Atatürk, yurdun her tarafından gelen ve 
vatandaşların sevinç ve heyecanını bildiren telgraflara aşağıdaki cevabın Ana
dolu Ajknsı vasıtasite İblağını emir buyurmuşlardır: 

"Hatay milli meselemizin dostça tedbirlerle müsbet neticeye ulaştırılmasın-
dan duyulan sevinç yerindedir." K.ATATORK 

Fransadaki 
değişi?<lik 

'l'uı·kiye ile Fraıısn nı•nı:.ııula Ha

tay ı.ıc.-.clc~iııiıı 'ıu·llığı güzel 'c fii
li aııla-;;ıııa lizcrlnc bütün 'l'ür~lcr 

l>ilJ"l'Aıu edeı·~ ı: ,. gelen 
l<TAnsu sazetelerJnin dillerini tama
tıı~ll \\,•ğl~mlş bulduk. O kadar ki bu 
gnzcto!crden hnzılnrmııı n11la~ıııa 

dolnl ı .• fylo ynzdıklnrı yıı..zılnrn luı

knrn\; Prnıısız cfl,ftrmmumiycsini 

<le tclı·ik etmek için içimizclc büyük 
bir nr Lu duychık. 

Hn :dknteıı 1"rırn:sız cfkfıı·ıunıuml

yc in~ tchrik etmek ycl'indc bir i';' 

olur. Zirn Ji'rnn<:ız ı:;nzetclcri nrtıl.: 

mantık sclfımctJui Lmlnıu':'lnı·dır. 

l•;\' ,'('kc hu gn•wfrh•rdcn bazıları 

llntı.y llll':sclcsiııtlc Tiiı·kiycnin ta

lcplcdııi ıııühnlal:\alı ,·c haksız ~i>s
terın 'k için hilhn:,<.:n ı;;iil·lc lliı' miilfı

haza Hcri~·c sUrii3·orlnı•dı: 
- Jlntny işinde 'l'ürkiycnin iste

diklerini J,nhul etmek Suı·iyelilcı·l, 
lıntt:1 lıütliıı lslfmı \ 'C ı\ı·np filemi fi. 

lıünllc ]i'rnm;nnın ınnne\'İ prestijini 
kıı·nr; Ji'rnıı a n~ nl znmıuula hlr ls
lt'lnı iınpnrntorlı;7•u olınnk itihariylc 
l>iil le bir netice): asin tnhamnıül c-
(1cınc7..'' · 

Bu tUı·lü 1 · ·ı·ı 1 ur miı a ınznııııı l'fiJI •~ 
olc.Jııl'"rı . • . 

"'•ıın ~üphc roktu. Bunuıılı\ be· 
ı·nbcr 1 • k • . 

ıı.ı :snt hukıkati aramak ol
ıııruıııo 1 1 1 "' 1: ıı hiziııı tarafııııu.d.un bu 
yaıılıs ıl" .. 
1.

1 
' u-;;uııccnıu tashihi için ~nrfc

< 1 Cll hüt•• 
uıı cnıcklı'r hep bosn ı:;idl-

yoı·lhı. o N ' 

. ı:;.ızı•tclcr dııimn ayni t('rn-
ncl i tckı·a . . 

S ' 1 cllıp dııruyordıı. 
• 1111 "ele 

• "' il ııo Canın "etirfliği Fran. 
sız gnzctcl ·i e 

• <'ı ise hn Yaıılıs ,.e garip 
mnııtı~ı ııih • • 
olmak ij· ayet en rnakiıl hir ı;;ckil 

• zcı·c şu tarza ko,.·mus,lnı·-
dır: · .. 

.,,.. 1 
- uı· -İ)c ile i'. 

Jlnta•· l 1 J ınıısa nrasııuln. 
" 1 ıı n"ııı ·ı ., • s1ııı11 · ı ı 

l:iııı mcnılckct 1 , • 'nın mnsı .__ 
. c ı·ı 'c ııı illet lcri iiı.e-

rınc rnııat•uğı i 1 
k 1 l tc~h· itibarirlc •le 

c;o - ınyll'l ı hl r is • 
• 11 • olnıu!;'hır. Zira 'l'iir-

kl~ c hll.ıfcu terk • . 
ctıııı':' lank hir dc,·-

lct olmnkln hcl'nb · 
. cr g('•ıe Müslüman 

hır mcml<'kctur , .... 
" miistnkil Is. 

lfını <lc\'lctlcrlııin <·n k 
•ti\ \'Ct lisitli r: 

hu noktadan hlitün ı 1• · 
.. " uııı fıl('ml iizc-

l'indc Turkh'cııin nüf 
·.. ıızu hü) üktür. 

Fransnııın hoylc bir d 1 e\· et ile ara-
sındaki lhtilıifı hnllc<lc k d 1 re ost o -
ma"ı f slfını fılctnirılrı ı~ • ı·nnsn:rn kar-
şı SC'mpn!lslnt tC'nıin Nlccck1 İr." 

Milli turihi miziıı 
zaferlerini çabuk 

unutmak 
Son Postanın dünkü başmakale. 

sinde şu satırları okuduk: 
"Hilal çıktığı yere giremez! Bu 

meşhur söz on sekizinci ve on do. 
kw:uncu asrı kendi elleri ne idare 
etmiş olanlar tarafından ortaya a. 
tılmış ve hatta Osmanlı lmpara. 
torluğu ile dostluk yaptıkları za. 
manlarda l•ile yine onlar tarafın.. 
dan değişmez bir düstur gibi tat_ 
bik edilmiş olan bu prensip, dün. 
denberi ilk defa olarak iptal edil. 
miş bulunuyor. Hilfıl o ezeli şan ve 
şcı efi ile, dalgalana dalgalana, 
Türk çocuklarının omuzlarında, si. 
yasi olduğu için kıymeti daha bü. 
yük bir muzafferiyet !le çıktığı ye. 
re tekrar girdi!,, 

Milli Mücadele içinde yapılan 

Franklen Buyyon muahedesi, Kars 
muahedesi, sonra ~ludanya müta. 
rekesi, daha sonra Lozan muahede. 
si hep hilali çıktığı yerlere götür. 
düğüne göre Hataya Türk askeri. 
nin girmesi ile bu hadiseyi ilk defa 
olmuş gibi göstermek milli tarihL 
mizin büyük zaferlerini pek çabuk 
unutmak değil midir? 

Hat;f~~s;ret de;.) 
rl tarihe karıştı ) 
Türk ordusunun Hatay ülkesine ~ 

giri§i bu vatan topraklarında öyle 
sevinç ve heyecan manzarası ya. 
ratmıştır ki, bunu görüp te in.sanın 
gözleri yaşarmaması mümkün de. 
ğildır. • 

U.tun yıllardanberi içinde yqa. 
dıkları esaret havasından kurtula. 
rak Türk bayrağına kavuşan Ha. 
tayhlar bir taraftan bu istiklal 
müjdecisini selamlıyorlar, bir ta. 
raftan kurbanlar kesiyorlardı; bir 
taraftan da süvarilerin atları önü. 
ne yatarak bu halde sevinçten can. 
!arını \'cnnek istiycnler görülüyor. 
du. 

On dokuz yıllık bir hasretten 
sonra ana\'atanm aslan askerlerini 
bağrına basan Türk Hatay artık 
hürriyet ve istiklaline kavuşmuş. 

tur. Esaret devri de bir daha geri 
dönmemek üzere tarihe karışmış_ 
tır. BWldnn sonra Hatay Türkleri 
müstakil bir Türk idaresi altında 
yaşayacaklardır ... --- ...... --

Jdari zabıtanın 
hududu 

(Eıı{/iin ilçilncü sayıfamızda) 

Kastellon işğal edildil\toıı sonra .. 

ispanyadaki yabancı muharipler 

Çekilirken çıkacakları 
limanlar teshil edildi 

Hariciye Vekil imiz diyor ki: 
"Anlaşmalar, bize iki devlet arasın'da yeni bir 

dostluk devresinin başlangıcı olacağını samimiyet• 
le ümit ettirecek mahiyettedir." 

Fransız Sefiri diyor ki: 
"Bu eserin tahakkuku bati gorunmüş olabilir. 

Fakat o eser, hakiki mevzuundan katiyen ayrılma
mış bir fikrin devamlılığı ile takip olunmuştur." 

Ankara, G (A.A.) 
- Hariciye Vekili 
Dr. TevCik llUştü 

Aras, dün, Harlcl
yo VektUoUnde a
jans ekonomik o n
nansiye'nln Anka
ra muhabirine n
şağıılakl beyanat
ta bulunmuştur: 

"Türk ve Fran
sız askert kun·et
lerlnln Hntnydn iş 

blrHtlne dair ge-ı· 
nel kurmaylnr n-
rasında Antnkya-
da akdolunan an- ı 

laşmnlnrın ertesi . ' • 
günü, neşredilmiş ~ l 
olmak haseblle bil. ~ 
diğlniz vesikaların t 
imzası. Türk-Fran
sız dostane müııa- ') 
scbetlcrl yolunda, Rii§tii A ros uc Bone im::aAan sonra yaııycuıa .. 
hiç şüphesiz yeni bir merhaleye Işa- neden gördüğümüz anlaşma fikri ve 
rettir. l"ransanın Ankara büyük elçisi BaJ: 

Hntay ihUHlfının izalesi için iki Ponsonun dostça elblrllği sayesinde 
tarafça sarfcdllen gayretlerin bu su- bertaraf edilmiştir. 
retle ııotlcelcnmesl, \'akla, bnzan en- Aktedllcn anlaşmaların heyeti U• 

gellcre tesadüf etmişse de bu engel- mumlycsi, bize, Fransa ile Türkiye 
lor iki hilkfımetin uzlaşma zihniyeti, nrnsmdn yeni bir dostluk devresinin 
mümtaz Fransız de\'let adamı B. B0- (Sonu: Sa. 4. Sü. 3.) 

Hayfa da 
Yahudilerin 

Araplarla 
muharebesi 

Her iki tarafın za1Jiatı var 
Hayfa, 6 (A.A.) - Bu akşam Hay. 

fanın en büyük caddesinde mühim 
bir hMlse çıkmış ve hakiki bir lhti
ııı.ı mahiyeti almıştır: 

Şehrin merkezinde çarşı içinde 
kalabalığın en fazla bulunduğu bir 
nndn bir bomba ı>atlamıştır. lnflllk. 

(Soııu: Sa. 4. Sü. U 

(j)ünfecin peşinden: 

Lütuf yüzünden kahır mı? 
l'nz fil hırı için uıcınurlurın .snlınhlc) in snııt sekiz<lc l~c l>nşla3 ıp 

öğleden som·a ikide 'nzifclcrindcn lllrılınnlnrı usulü tatbik cc.Jilnıcgo 
ha, in) men hunclnn h<"rkcsin ıııc ıumın oincngı rnlııııin edili) ordu. lla 
tnhnıirılcr duğru çıknındı. 

Hunun tüı·lü türlü scheplcı•i \tar. l\It~ elli bnzı memurlar işten ı,:ık. 
t ıktnn sonra akı:nma Jrndnr nn ıl \ 'nklt gcı,:irct·ckh•ı•ini bilcnıcyorlaı•. 

ınış. Bu arada lJilhnso;;a c\'li olan memurları nl{ıknlnııdırnıı hlı· sebep 
de şudur: J~skiclcn c\ 11 memurin ı·ın hnngl snnttc i-;.tcn ı,:ıkıp hangi 
anttc c' lcrbıc gittikleri bir nile mesele i olnmnz<tı. Halbuki şiımll 

bu cihet knduılnrm kontrolü altına giı·mi';'tlr. Çünkü snnt ikide işinden 
R) rıJıp lln tloğruca c,·Jcrinc gitm cycn mcmurlnrm n~şnınn kndnr ncre
Jcrile \'C ne şekilde \'akit gcı;-ir<lik lerinl g-ecelcri he np \'ermek gibi ntle
Jcr nrnsımln erkekler i~irı lJir yeni Ynzife mcy<lnna ı?;elıııi~tir! 

nu \'nzlyctr g4irc ıımııınlyrt Jo rncıııın·lnrn liitnf olmnk iizcrc ka
bul \'C tatbik edilen hu usul llc galiba C\'11 olanlar hiç de fnrkınn l"a. 

ASI)[ US rıhıınksızın bllllkis bir ne,•i kahır c<lllnıiş oluyor, <lcğil mi? 

~~ --__ ....... _________ <~S-on_u_:_s_a_. _4._S_u_·._s_.)~~~~~~~~~~~-----------------·<_Y_a_zü_ı_4_'_lln_c_tt_ı_a_1_racı __ a_l ____ ....., ____________ ~~~~~~~~~~~-H-A_s~·A...~KCMÇA~~ 



Z-KURUN 7 TEM'\'IUZ ld 

Yazan 
Fotyos adamlarını çoğalttı. Kilisenin 

ünlük hayatım gizlice tetkik etti. Son
ra şehirden çıktı. Piskopos onun inti
kamdan ümidini keserek uzaklaştığını 
samyordu. Artık rahatlamış ve birkaç 
gündenberi aldığı tedbirleri btrakmış
tı. 

üçüncü gün bir öğle sıcağında kili· 
senin kapısı çalındı. Karalar giymiş 

olan fakir görünüşlü bir adam diz çök
müş yalvarıyordu: 

- Trallisten geliyorum. tlç günden 
beri aç ve susuzum. Allah rızası için 
bu gece beni misafir ediniz ve bir lok
ma ekmek veriniz! 

Demir parmaklıklı küçük pencere
den bakan papas biraz sonra kapıyı aç
tr. Y.clcuyu içeriye aklı. Kapryı gene 
kapamak istedi. Fakat yolcu birdenbi
re doğruldu, bir elile onun boğazrnı 

yakaladı. Diğer elindeki hançeri de 
kalbinin üstüne dayadı. Papas en kü
çük bir gürültü bile çıkaramadı. Han
çerli adam ona homurtuya benziyen bir 
sesle çıkıştı: 

- Susarsan kalbine zarar gelmez. 
Fakat sesini çıkarırsan ölürsün 1 

Baştan ayağa kadar silahlı iri yarı 
adamlar eşikte yalın kıhç göründüler. 

Fotyos piskoposun odasını biliyor
du. Oraya doğru yürüdüler. Piskopos 
İncil okuyordu. Dürtülünce dcğruldu. 
ve şaşkın bir halde bakakaldı. Göğsilne 
bir hançer ıdayanmıştI ve karşısında 
yabn kılıç adamlar vardı. Fotyosun sert 
ıesi emretti: 

- Piskopos musun, pezevek misin? 
Çabuk Teodosyüsün yerini göster, yok
u geberirsin! 

- Fakat .• Allahın lanetinden kork ı 
- Ondan sen kork! Çabuk dediğimi 

yap diyorum. 
Fotyos keşişlerin odalanna giden 

koridoru tutturmuştu. 
Piskcpos inCtdı bırakmakta gecikme

di. Teodosyüsün bulunduğu yeri gös
terdi. Burası onun odasının on adım 

kadar ilerisinde, astl keşişlerden ayn 
bulunuyordu. Fotyos ayaklanmn ucu
na basarak oraya girdiği zaman pek 
güzel döşenmiş olduğunu gördü. Teo
dosyüs köşedeki yumuşak ve güzel 
ıedirde rahat bir uyku çekiyordu. Hc
ril kilisede bile prens gi~i yaşıyordu. 

Teodosyüs yalvanyordu: 
- Beni öldürmeyiniz. Benim suçum 

.. ru.ıpq O WnJOA!W~lS! U~g · ı~:.ı{ 
Beni zorla alıp götiirıdüler. imparato· 
run emri var, dediler. Allah aşkına 

Beni öldürme 1 Ben hayatımın sonuna 
kadar burada kalmak istiyorum. 

- Sözümü dinlersen sağ kalırsın, 
hayatının sonuna kadar bir köşede 
oturtacağım. Fakat orayı benden bas
kası bilmiyecek. Öyle ki artık Antani. 
na seni bulamayacak. Daha iyi değil 
mi, madem ki onu sevmiyorsun ve bu
luşmak istemiyordun, bunu yapmak 
.genin de iıine yaarr 1 

Teodosyüs kol"-kuyor, bir türlü kilise 
den çıkmaya razr olamıyordu. 

Fotyos, adamlarından en kuvvetli 
olan ikisine emretti : 

- Götürün! 
Teodosyiıs beraberinde olduğu halde 

o gün limandaki gemilcı4dcn birine gir
di ve denize açıldı. 

Bu sırada piskopos orada olup biten 
leri bir taraftan Teodoraya bir taraftan 
da Antaninaya yazıyor, Fotyostan §İ
kayet ediyordu. 
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Teodcra o günlerde gene çok cam 
sıkılmıştı. Çünkü Ystinyanos Kapadok 
yalının paralarnıdan bir krsmmı bağış
lamış, Sizik de uslu uslu oturmasına 
izin vermişti. Halk o kadar kötü bir 
fikir taşıyan bu adamın imparator ta
rafından himaye edilmesine şaşıyordu. 
Teodora kocasma bunun iyi olmadığı
nı anlatmağa çalrştı. Fakat bir fayda 
çıkmadı. O zaman gene fırsat gözetme
ye başladı. Elbet bir bahane bulacak, 
o alçak herifi süründürecekti. 

Efes piskoposunun mektubunu aldı
ğı zaman henüz krzgmlığı gcçmemi~ti. 
O kadar ki hırsını Fotyostan almak ih
tiyacını duydu. Fakat düşündü ki bu 
ltaber Antaninaya da gidecek, onu te
la~a uUşUrecekti. Hemen Belizerden 
aynlarak Bizansa döneceğini, crada 

No 81 
kendisine yalvaracağını gözlerile gör
müş gibi biliyordu. 

- Gelsin, yalvarsın ve ondan sonra 
Fotyosla suç ortaklarını cezalandıra

yım. Böylelikle Antanina büsbütün 
bana bağlanır ve general Belizeri bir 
köpek gibi kullanmakta devam ederim. 

Diyordu. 
Antanina haberi aldığı zaman deli 

gibi oldu. Generalin üstüne yürüdü: 
- O haytluda sen yüz veriyorsun! 
Diye haykırdı. Belizer susuyordu. 
Kadın hemen o saat kocasından ay-

rıldı, Bizansa yollandı. 
On gün kadar sonra solgun ve yor

gun bir halde imparatoriçenin ayakla· 
rına kapanmış, zavallr sevgilisine ya
pıJan fenalığı, onun belki öldürülıdüğü
nü söylüyor: 

- Onu kurtarınız! Ona ve bana 
acıyınız! Fotyosun yaptığı haydutluk 
cezasız kalmamalıdır. Ah, onu öldürü
nüz! 

Diye yalvarıyordu. 
Ayıcmın kızı sürücünün kızını elin

den tutarak kaldırdı. Sırtını okşadı: 
- Benim sevgili dostum 1 üzülme 1 

Haberim var ve lazım gelenleri yap
mak için emir bile verdim. 

Antanina yeniden Teodorarun ayak 
Iarma kapanarak şükranla öpüyor, göz 
yaşlan döküyordu. 

İmparatoriçenin emirlerini alanlar 
her tarafa dağıldılar; tutup getirmek 
üzere Foty~u aramağa başladılar. Bil· 
tün valilere mektuplar yazıldı, hemen 
tutulup görjierilmesi bildirildi. Bundan 
başka Efese giden bir müfreze asker 
bir sabah erkenden vali Senatör Teo· 
dosyüsü ve Fotyosa yardım edenleri 
yakaladılar. son hızla Bizansa döndil
ler. 

Fotyosu elleri ayaklan zincirli ola· 
rak mukaddes saraya getirdiler. Teo
dorarun karşısına çıkardrlar. İmpara

toriçe onun üstüne yürüıfü: 
- Kiliseden ~pegündilz adam kal

drran sensin, değil mi? 
- Kilisenin şerefini kurtat1dnn. 
- Kilisenin şeerfini mi? 
-Evet! Babamın ve benim §erefim 

le beraber kilisenin de şerefini kurtar
dım. 

Teodora gilldü: 
- Şeref ha .. Senin şerefin, Belizcrin 

şerefi 1 Oyic mi? 
Birdenbire değişti kaşlarım çatarak 

emretti: 
- Çabuk Teodosyüsün yerini söyle 1 

Onu nereye götürdün? Eğer öldürdün
se seni de öldüreceğim. 

- öldürmedim. Fakat ölünceye ka
dar benim koyduğum yerden çıkmaya
caktır. Ey Vasilisam, benim hakkım 

yok mu? Benimle herkes alay e'ıdiyor. 
Bize herkes las kıs gülüyor. Zaten Te
odosyüs de Antaninadan usanmıştır. 

Size yalvarırrm, annemin yaptığı ah
laksızlığı himaye etmeyiniz. Bize yar
dım ediniz. 

Teodora yeniden güldü: 
- Çocuklar annelerinin işlerine ka· 

rışamazlar f Çabuk söyle, Teodosyüs 
nerede? 

Fotyos susuyordu. 
Teodora uşaklara emretti: 

- Soyun şu edebsizi ! 

Soydular ve yalmz bir ıdon bıraktı· 
lar. Sonra bileklerine birer organ bağ
layarak iki taraftan iki keşiş tuttu. Ya· 
rr çıpl<'k bir cellat, kaim bir kırbaçla 
Fotyosun sırtına vurmağa başladı. Kır
bacın her inip kalkııımda delikanlının 
sırtında kzıla yakın mor ve benekli 
çizgiler beliriycr, bazan da kan sızı

yordu. 

Fotyos dişlerini sıkıyor, hiç bir şey 
söylemiyordu. 

O kadar dayak yedi ki dayanamadı 
ve düşüp bayıldı. Teodora: 

- Kaldrrm! 

Diyerek onu zindana attrrdı. 
Birkaç gün sonra telaşla geldiler: 
- Efendimiz, Fotyos kaçmrşl 

-Kaçmış mı? Çabuk onu bulun! 

Şehrin her tarafına adamlar koştu
ruldu. Casuslar en ıssız köşelere kadar 
sokuldular. Fotyosun Teotokos manas 
tırına sığındığı anlaşıldı. Tecdoranm 
adamları orayı sardılar ve yakaladlar. 

(Ar J«ı.n var) 

Türk - Fransız 
dostluğu Çin t3yyareleri 

imza edilen anlaşmaya · 

büyük siya~i. ehemmiyet yeniden dört Japon har 
verılıyor 

Paris, 6 (Fransızca !stanbul) -
Ankarada imza edilen Türk . Fran. 
sız dostluk anlasmasma çvk büyük 
bir siyasi ehemmiyet verilmektedir. 

gemisini batırdılar 
Her iki taraftan birlnfn diğerinin 

aleyhine olan siyası veya iktısadi her 
hangi bir anlaşmaya girmeyeceği hak. 
kındaki madde Türkiyenin Berlin • 
Roma Mihverine iştirak etinek imka. 
nına mani olacak mahiyette görül • 
mektedir. 

Bu anlaşmanın yapılmasına tngilte. 
renin kuvvetle müzaheret ettiği haber 
alınıyor. Çiinkil İngiltere bunu Türk 
lngiliz mali anlaşmasının bir mütem. 
mimi ve Akdenizde bir sükun unsuru 
saymaktadır. Türk • İngiliz mali an • 
!aşmasının gayesi de Almanyanın Ce. 
nubu Şarka doğru yayılmasına mani 
olmaktır. 

Hatırlatılan bir nokta vardır ki o 
da şudur: Almanya Tilrkiyedeki iktı. 
sadi, askeri ve kültür nUf uzunu mü • 
temadiyen inkişaf ettirmi~ir. Çünki.i 
Almanya Türkiyeyi, Balkanlara, Yu.. 
gosla vya ve Romanya ya yayılmak si. 
yaseti planına gere Asyada yapılacak 
faaliyetin yolu olarak görmekte idi. 

Diğer taraftan, Türkiye Balkan an. 
tantı azası olmak itibariyle de A vru. 
pada bir rol oynamaktadır. İtalya An. 
kara ile dostluk bağları tesisine ve 
Balkan antantı devletleri sahasında 
bir nUf us sahi !ı i olmaya çalışmıştır. 
Fakat Mil&nodaki Kont Ciano. Rüştü 
Aras mülakatı .neticesiz kalmıştır. 

Türk • Fransız anula~ması Türkiye 
ile Sovyetler birliği arasındaki bağ. 
ları da kuvvetlendirecek ve Rusyanm 
Fransa. ile bir anlaşması C>lduğuna gö. 
re, Rusyadan Atlas kıyılarına kadar 
olan Fransız dostluğu nizamIDl ta. 
mamlryacaktır. 

Tokyo, 6 (A.A.) - Bugün resmen 
bildirildiğine göre Japon kıtaları Han. 
keu sokaklarında. dolaşan son iÇnli 
müdafileri de imha ettikten sonra 
dün sabah merasimle şehre girmişler. 
dir. 

Tokyo, 6 (A.A.) - Japon kuvvetle. 
ri Poyang gölUnün methalinde bir ba. 
raj tesis ederek Çin harp gemileriyle 
birçok kayıkların çıkmasına mani ol. 
muşlardır. Otuz kadar kayığa binerek 
gölün sahiline doğru kaçmakta olan 
bin Çin askeri, Japonlar tarafından 
öldürülmüştür. 

Hankeu, 6 ( A.A.) - Çin e.jansı 

Santral Niyüz tarafından bildirildi • 
ğine göre, 11 Japon tayyaresi dün sa. 
balı Honan 'm şimali garbisinde kain 
90.000 nüfuslu bir şehir olan Loyan'ı 
bombardıman etmişler ve sivil ahali. 
den yüz kişinin ölümüne sebebiyet 
vermişlerdir. 

Tayyareciler ayni zamanda. risale. 
ler atarak §ehrin birkaç kere daha. 
bnmbardıman edileceğini bildirmişler. 

dir. 
Çin ajan.sının diğer taraftan bildir. 

diğine göre, Yauteu'nın tem.muzun bi. 
rinci ve ikinci günleri maruz kaldığı 
hava. bombardımanları neticesinde 
hepsi de sivil olmak üzere 120 kişi 
ölmüş ve 300 kişi yaralanmıştır. 

Santeu, şimdi bir harabeye dönmüş. 
tür. . 

TOKYO SERGİSİ GERİ KALDI 
Tokyo, 6 (A.A.) - Miyako gaze. 

tesinin öğrendiğine göre, 1940 senesi 
beynelmilel Tokyo sergisi için hazır. 
lık yapmağa memur olan komitenin 
reisi ve ikinci reisi, maliye nazırı ıle 
yaptıkları bir mülakattan sonra, bu 
sergiden vazgeçilmesine kati surette 

bilecek olan muhasamata 
bulunmasıdır. 

ALMAN MÜŞA VlRLER DöNDÜ 
Şa.nghay, 6 (A.A.) - Alınan aske 

ri müşavirleri tamamiyle Çin'i terk 
etmişlerdir. Çinde yalnız iman maki 
nist ve motörleri kalm!§tır. 

5000 ZAYİAT 
Hankeu, 6 (A.A.) - Tienshanda 

mu.kabil taarruza geçen Çin kıta.tarı 
düşman~n mukavemetini kırmışlar ve 
Japonlarr, çekilmeye mecbur etmiş 
Jerdir. ~idho ve Taohvapu, Çinlile ., 
rin eline geçmiştir. 

Ma.tantsen civarında da şiddetli 
muharebeler osnasmda, Çinli ve Ja 
pon 5000 kişi ölmüştür. 

Hankeu, 6 (A.A.) - Vaktiyle düş. 
manın tardedildiği Dahue ve Tsiens • 
han mmtakalarmda su seviyelerinin 
yillaıelmesi üzerine, her türlü nakli 
yat işleri durmuş ve bu sebepten do. 
layı bu mmtakada az çok bir stiktin 
devam etmekte bulunmuştur. 
MüTHIŞ HA VA MUHAREBELERİ 

Hankeu, 6 (A.A.) - Dün Ankin 
ve Nanşangda mühim hava muha 
heleri olmuş ve Çin avcı tayyareleri 
5 Japon tayyaresini düşürmüştür. 

Çin tayyarecileri dün, Japon gemi. 
!erinin bulunduğu Anking i.izeırinde 
yeni bir cevelan yapmışlar ve bida • 
yette üç düşman gemisini hasara uğ. 
rattıktan sonra aynı gün içinde akşam 
bir kere daha gelerek başka dört Ja . 
pon gemisini batırmaya muvaffak oL 
muşlardır. 

r KURUN-
AUONH l"AHf FESi 

ll~mlektt Jlemltkeı 

hl.Rlı~a abone olu· 

nuz ve edininiz 
karar vermi.jlerdir. ) 

Bunun sebebi Japonyanın gayri mu.. 
ayyen bir zamana kadar devam ede • 

Ayhk 
fclnd• 

9~ 

260 
4)$ 
900 

G-ONlJN AKİSLERİ 
Traş oimıyacaksak sakal bırakahm 

A RKADAŞIM (Va - Nü) bir 
pazar günü. tanıdıklarının 

israrı üzerine bir yere eğlenmeğe 

gitmiş. Anlatıyor, anlatıyor da. son
ra şöyle bir söz sar!ediyor: 

"O sırada garson geldi. Saçları 

karmakarışık, trıışı uzamış; tırnak. 

la.rı siyah ... Bir parmağı da aksi gi. 

bi. fasulye pilakisinin rn.na meylet. 
nıiş tabağma giriyor." 

* * ... 
Şimdi bu tasvirin fasulye pl

rnkislne taalluk eden tara fınr, gar. 
sonluk mesleğinin cerbezesiyle uğ. 
raşanlaı·a bırakalım da traş tarafına 
gelelim. 

Bizde sıhhat ve temizlikle alft.kası 
olan birçok cihetler ileri gittl, bal
kın itiyatları arasında yeretU de, şu 
traş maselesl nedense kökleşemedi. 

Sabahları hAlfl, uykulu gözlerin ~
ğrr ağrr açılıp kapandığı bazı yüz
lerde - bir karış değilse de - her 
halde birkaç milim saka1 uzamış 

oJduğu görülür. 

"' "' . 
Her glin traş olmak şimdilerde bi

zim için daha kolay değil mt? 
Yüzü traşh olan bir işsizle. kendi

ni traş t-emaftil ve imkAn bul
muş, sa(larmı taramış bir işsiz, bir 
daireye müra~aat ct.soler, ikincisinin 
oraya. alınması ihtimali daha çok. 
tur, sanrrıın. 

DUn, ekseriya berbere gitmek la
zımgelirdl. Dugiin evde, oturduğu
muz yerde kendi kendimizi traş et
mek kolay. Dundan başka muhtelit 
bcrbcırleı-le de bu mevzuu konuştu
ğum srrada. berberlerin, jilet bıçağı. 
nm temin ettiği ucuzluk derecesin
de - hiç olmazsa ona yakın şerait
le - Müşterilerini traş edecek abo
nemanlar ihdas edebileceklerini 
söylediklerini işitmişimdir. 

Traş güç gellyorsa, sakal bıraka
lım diyeceğim anıa, sakalı temizle
mek daha güçtür. Fakat traşlı bir 
yüz, sakallı bir sinıadan daha kor. 
kunç! 

Hele garsonlar! Garsonların traş.. 
lısma, saçı sakalr darmadağınık o. 
!anlarına hiç tahammül edllmeyor. 

Kabil olsa ela, çok p;ars-On kulJa. 
nan tıer müessese, garsonlarının u
cuzca. daima traş olııbllmesi için, ya 
dükkAna bir berber temin etse, ya
hut, rakın bir berber dllkkAniylc an. 

htşnıa ynpsa. 
ÇünkU bazan tuzlu gelen bir he

sabın yükü altından kalkmağa caır. 
şırken. bir de traşlr, berbat bir yüze 

tekrar tekrar bakmak zarureti işin 
içine bir daha tuz biber eklror. 

• • • 
Evet, hesapların ödenmesi üzerin

de bile, traşın tesiri olur diyebili
rim. 

Hani bazı lokantalar vardır; de
vamlı surette gidersiniz. Bu teveccU
hlinüziln sebebini sordukları zaman: 

- Vallahi, dersiniz. Burasınm ye
meği de o kadar iyi değil... Meseltı 
falanca ustanın yemeği ondan da.ha. 
iyi. Fakat dükkAnm manzarası kötü. 
servisi fena, garsonları kayıt.sızdır. 
Halbuki bu lokantada. insan hlç ol
mazsa, eli ayağr düzgün, temtz ve 
tendürüst bir adamın elinden ye
mek yiyor da, yUreği rahat ediyor. 

Bazr dükkft.nlar da kadın "garson" 
kullanmağa başlamıştır. Kimbilir, 
belki de temizUk ve intizam sebebl
le istihdam ediliyorlar. Çllnkil, ma.. 
mm ya - bazı garibeler müstesna 
olmak üzere-kadınların sakalr çık-
maz. 

R1IOlET MÜNİR 

3 ayh.k 
5 aylık 
Yıllık 

farHesrıuJen Balkan Hlrlılll fçln aydı 
i.>IUı kuruı duşülür. Poı.la birliğine sir
ıııiyen yerlere ayda yetrııiı beşer kurut 
ı ııırı ııı eılitir. 

"tıoııe kıı)·dıııı bildiı·eo nıeklup ve 
tt•lı.ıraf Qcrellrıl, ehone parasının posla 
v'e)·a banka ile yollama ücretini idare 
kentli Ozerıne alır. 

Tıirkiy~nfn fıtr poıılo metkt:lnde 

hl'/UJN'o a/tone uu:ılır. 

Aılres dt'ı?iştırıııe i.krt'll 25 kuru$1Ur 

L~--~~--- ____ _J ......................................................... 
1 

'1 ~ Perşenbe Cumn a ft u I nı Temmuz - 8 Temmuz 
7 nci ay - Gün 31 

-====a::o=======::::;;.= =-=--
Cemaziülen·eı 1357 9 1() 

Rumi Haziran 135-ı 22 23 
Hızır günü 62 63 
Gün doğuşu 4.36 4.37 
Gün batışı 19 . .U 19.43 
Sııh:ıh n:ımazı 2.36 2.37 
Öğle " 12.18 12.19 
lkincli 16.19 16.19 

J Akşam 19.H l!J..ı3 
ı ·rot~ı " 21.45 21.4.ı 1 i tnısnk 2.18 2.19 
1 .................. ....-..... •••••••••••-.•m••ıttlıtı••••ll·., 

Dünkü Hava 
YeşilICö.r meteoroloji ic;tnsyonund:ın :ılı

nan ınalfımnta söre, yurtta hava I<oc:ıeli 
bölgesi Jle Karadeniz kıyılanndn ve kıs
men ue Orta A nadoluda lmlutlu ve mevzii 
yağışlı, Trakya \'C Cenubi Anadoludn :ıı;ık, 
<lifler bölgelerde az bulutlu ı:ıeçmi-ı, rüz~ôr
lar Kocaeli '\"C Egede şimali, diğer höl(.{e
Jcrde unıumiyelle E{arbl istikametten orta 
kuvvette esmiştir. 

Dün htanbuldn han açık geçmiş, rüz. 
gar cenubi garlıidcn saniyede 2 - 3 metre 
hızla esmiştir. 

Snal. U de ha\·a lazyiki 260.4 milimetre 
idi. Sühunet en yüksek güneşte 58 8 gölı;:c. 
de 25.4 ve en düşük de 16.1 santigrat oln-
rak kaydedilmiştir. · 

15 Yıl Evvel Bugiln 
A~'K,tR.4 - lstanbulda akti içtima tdtn 

Jıukukıı. amme komisyonu, son tesbit et
tiği nıevat meyanında taaddüdü::evcal me. 

selesini hallelmişlir. Projenin 12 nci mad. 
desinde Türkiyede valıdetiiz:evce mese
lesinin a.sıl old11fju te.sbil olurın111~t11r. Bir 
:arurel takdirinde hakim tarafındall l::in 
verilmedikçe bir adamın ikinci defa i:di. 
vacı imkdnr kaldırılmrşlrr. 



Tetkikler: 

idari zabıtanın hududu 
Yazan : A. Galip Pekel ( fokat mebusu) 

İdare hukuku zabıtayı ikiye ayı~ 
rır: ldart zabıta ,.e - kazat mana. 
da - adlt zabıta. 

Bu ayrıhş yalnız idare kitapları
na inhisar etmiş olmayıp kanunlar
da da Yer almıştır. Bizim kanunla
rımızda da f Yer alan bu taksim tat-

> katta çok ehemmiyetli bir mevki tş-

b
gal eylemektedir. Bilhassa idari za
ıtanın id t ar makamlara. kazar za-

bıtanın da dl" . . a ı makamlara verılmış 
olması işi . . . · n eheınmıyet ve nezaketı-
nı artırlllaktadır. 

Devletin en büyük teşekkül ftmill 
~lan Zabıta işlerinin insan topluluk
art içinde hiç bir zaman ehemmiye. 

tklni kaybettığt vaki olmaz. Zabıta 
uvv t . e ve kudreti yalnrz cemiyet J. 

çınde Ya"' . · "amaz; o fertlerin 1çınde de 
Yasar· 0 d ~ . k · · ogrular için dalma gih·en 
aynağıdır, şerirler için de korku 

kaynağı. Korku dağları bekler. 
Bu kuvvet ve kudret jvi islediği 

Ve k J • 

alplere girdiği yerlerde ve za.-
manıarda herkeste huzur ve sükun. 
elll · 
1 

ın ve itimat artar: işlemesi ağır-
aştrğr Yerlerde ve zamanlarda bu 
suı •. 

l\Un ve itimat o nisbette azalır. 
Zabıta işleri idari ve adıt taksi

matı Yilzilnden tatbikatta, üzerinde 
ebenımiyetıe durulacak zorluklar ı. 
tinde kalmrştır. Bu zorluklar idari 
Zabıta ile adıt zabıta arasındaki hu
dudun kat't şekilde çl.zilmemiş olma
sından doğmaktadır. 

ldari zabıta "kanun Yeya nizamı 
hozan her hareketin ve umumt ni
zam ve emniyeti bozmağa müstait 
her fiilin önünü almak" suretiyle 
anlatılmaktadır. Herhangi bir fiil 
ve hareket ki bir kanun veya nizam 
hiikmünü bozmak üzeredir veya u
tnumi nizamı ihlA.l etmek yolunda
drr, bunun vukuagclmesini önlemek 
üzere alınacak tedbirler zabıta ted
birleri olur. 

Kaza[ zabıta da "kanun veya ni
zamı bozan her hareketin ve umumi 
nizam ve emniyeti bozan her fiilin 
failini zecir ve tenkil etmek işidir." 
Kazai zabıtada suç meydana gelmiş 
olmak şarttır. Suç meydana geldiği 
andan itibaren kazat zabıta faaliye
te başlar. 

Adli zabıtanın mihverini tahkikat 
teşkil eder: Suç nasıl, nerede, ne va
kit, ne şartlar içinde ve niçin mey
dana gelmiştir, yapan kimdir? Yar
·drnıcııarr var mıdır? Bunları nasıl 
cezaıandırmalıdır? gibi soruların 
ceVapJariyle meşgul olur. 

Adıt zabıta tamamen bir tahkikat 
tekniği işidir. Bu hiç bir zaman 
~uçJunun başka bir suç işlemesinin 
on·· ~nü kesecek tedbirler düşünmez. 

hlbuki suç işleyenler hiç suç 
Y;:mamrş olanlara nisbetle daha 
çlo Yenı suçlar Islemeg· e hazırdır-
ar· h · y ' Ya ut bütün halkta bu zan u-

nıanır. Bunlar hakkında hiç suç işle
eyenlere · . 

tedb' l nazaran daha çok manı 

ı ır er ittihaz olunur· ittihaz o-
unmasrnı bUt. ' 

BI Un cemiyet de ister. 

geleı~ ::: s:ukuagellnce: ilk hatıra 
ziyade suçlu~luyu cezalandırmaktan 
k b. un aynı suçu veya baş

a ır suçu Ye ld 
mektir s n en işlemesini önle. 
ta tedbiri u~ıu hakkında ldart zabı
bıta tedbi:~ ~lmak ihtiyacı adlt za
önce duyuluerı almak lüzumundan 

r. 
Demek ki bir 8 mekte idart uç meydana gel-

Zabıta tedbt 1 . 
ermiş olama. r erı sona 

lor. BllAki b t dbi 
ıerin ittihazı el h s u e r-

a a Şiddetle hissolu-
nuyor. 

Mesela: Silahlı beş k. . . ı ışt bir yolu 
kesıp ge en geçeni ao-.•sal 

d 
J u; ~nra 

şekavete evam etmek U ~ zere daga 
çıksalar. 

Bu misalde, bu silA.hl 
• 1 adanııarın 

yol ke~n:eilderıne nıani olmak idart 
zabıta ışı i. Alınan tedbi,.l · ere rağ. 
men çete kurulup Yol kesllm. t' 

w d ış ır. şu 
anda dagda. olaşan bu şak· 

ı çetesi 
hakkında idart zabıta tedb' 1 ır eri mi 
alrnacaktır. adlt zabıta tedbi 
mi? tlerl 

Diğer bir ifade ile: Bu t h k çe e a • 
kında fdarf makamlar mr tedbir a. 
Jacaklardır? Adli makamlar ., 

mı .. 

Başka bir tabirle de: Bu çete hak
kında zabıta kuvvetlerinin yapacağı 
takipler ldart zabıta işi midir? Adli 

zabıta işi mi? 

Burada bu meselenin halline ne
den ihtiyaç vardır? Bu iş zabıtanın 

ister idart işi olsun: ister adli işi ol
sun; yapacak hep ayni zabıta kuv
veti değil nll? Emri ister idareden 
alsın; ister adliyeden. Bundan ne 
çıkar! derneğe fmkıl.u yoktur. 

Mesele memleketin emniyet ve a
sayişinden hangi makam mesuldür; 
meselesine dayanmaktadır. 

Hiç şüphe yoktur ki memleketin 
hangi makamı emniyet ve asayişten 
ruesul ise ancak ve ancak o makam 
dağdaki bu çeteyi tutmak veya tut
turmakla rnükeller tutulabilir ve 
yalnız o makam bu hususta zabıta 

kuvetlerine emir vermek saltthiyeti. 
ne malik olabilir. 

Şunu burada ehemmiyetle kayde
delim ki: böyle çok nazik ve çok e
lıemmiyetll işlerde ve anlarda her
hangi gayri mesul bir makamıu her
hangi maksatla olursa olsun, işe ka
rışması alman biltiln tedbirleri alt
üst edeblllr. Bazan da bütün mesai
nin muhassalasını sıfıra lndireblUr. 

Şu halde memleketin emniyet ve 
asayişinden cnesul ı:nakamı tayin et
mek ve diğer makamları buna mü
dahaleden meneylemek meselesi 
karşısında bulunuyoruz. 

Emniyet ve asayişi koruma işi bir 
idare işi mi olmalı, yoksa bir adliye 
işi mi? Önümüzde 1dart ve adli diye 
iki makam bulunduğundan bu iki 
makamdan hangisinin bu koruma i
şinde daha ehil olduğunu ve olabile
ceğini araştırmak lAzımgeliyor. Di
ğer bir tabirle de bu işin idare tek
niğine giren işlerden mi, adliye tek
niğine giren işleı·den mi olduğunu 

inceleyip kestirmek iktiza ediyor. 
Emniyet ve asayişi koruma işinin 

bir idare işi olduğuna ve bunların i

dare tekniğile görillebileceğine kim
se şüphe edemez. Hiç bir zaman 
yoktur ki orada emniyet ve asayiş 
tahkikat tekniği ile, kazai zabıta 

tedbirleriyle temin edilebilmiş ol
sun. 

Emniyet ve asayişi koruma işi ta
mamen idare tekniğine muhtaç bir 
iş olduğundan her zaman ve her yer
de, bizde de idari makamlara veril
miş; ldart makamlar bu işten mesul 
tutulmuştur. 

Eşklyanın ve bütün suçlularm a
ranıp tutulması işi de emniyet ve a
sayişin temininde birinci numarayı 
teşkil eden işlerden bulunmakta -
dır. Arayıp tutma tamamen idare 
tekniğine muhtaç, emniyet ve asa -
yişten mesul makamların sırtına 

yüklenmiş bir iştir: Suçlunun hangi 
kuvvetlerle, ne kadar kuvvetle, ne 
zaman, neredelerde, ne yolda ve na
sıl takip edileceğini; eldeki zabıta 

kuvvetlerinin yetip yetmeyeceğini; 
lilzumunda nereden yardımcı kuvvet 
alrnacağmr; askere de ihtiyaç olup 
olmadığmı ve arayıp tutmanın di
ğer bUtün icaplarını tayin ve takdir: 
etmek işi tamamen bir idare tekni
ğidir; bir ldııre işidir. 

Suçun bilyilk veya küçük oluşu i
şin asla mahiyetini değiştirmez. 

Suç ve suçiu hakkındaki tahkikat 
lilzumu burada işin mahiyetine bir 
başkalık veremez. Tahkikatla mü

kellef adlt makamlar burada tahki. 
katın bütün iC'aplarrnı tatbik eder
ler. Bu tatbikat da asla idart tedbir
lere halel getiremez; müdahaleyi de 
ıcap ettiremez. Tahkikat makamla
rı nlhnyot suçluyu, talı kikatrn icap 
ett\;diP.:1 kimseleri isteyebilirler. Bu 
istemi-. de gene onlara idari tedbir
lere nıüdahale hakkını veremez. 

Ne şekilde olursa olsun bu iste -
mek tamamen adli adli zabıta ted
biri içine girer. Ancak istemenin 
bu mahiyeti isteneni arayıp tutma 
işinin ldart mahiyetini asla değişti
remez. Tamamen idart bir iş olan 
arayıp bulma, talep yüzünden. asla 
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Gazeteciler 
otel T ermalde 
Yalova silratle inki

şaf ediyor 

ı Köylerde açla
cak okuma 

odaları 

Denizbank Yalova kaplıcaları mü· 
dürlüğü, İstanbul gazetecileri için ev
velki akşarr. Akayın Kınalıada vapurile 
Yalovaya bir gezinti tertip etmiştir. 

Geziye ıdavetli . bulunan gazetelerin 
başmuharrirleri, fıkra muharrirleri ve 
gazetecilerden 35 kişilik bir kafile köp
rüden kalkan Kınaltada vapurile Yalo-

vaya gitmiş, Yalovada Otel Termalde 
20 saat kadar kaldıktan sonra klün ak
şam İstanbula dönmüşlerdir. 

Şehircilik mütehassısı bay Prostun 
hazırladığı projeye göre, Yalova kaplı
caları ileride modern bir su şehri ha
line getirilecektir. 

Bunun için her şe)ı1den evvel lüzum
lü görülen Etablisman Termal yapıla

caktır. Etablisman Termal yapıldıktan 
sonra birkaç misli fazla insan burada 
ya ta bilecektir. 

Bundan başka büyük bir gazino, hal
ka ucuz fiyatla verilecek oda oteller, 
pansiyonlar ve lokantalarda yapılacak
tır. 

Su şehri meydana geldikten sonra 
Yalova memleket içinıden ve drşından 

binlerce ki~inin uğrağı olan bir ufak 
seyyah şehri ve birçok hastalıklara de· 
va olan bir hayat kaynağı olacaktır. 

---<>-

Plaj tarifeleri 
indirildi 

Kahve fialı da azami 
40 kuruş teshil olundu 

Plaj tarifelerinin yüksekliğinden 
şikayet edilm.esi ijzerine b~ yerlerin 
tarifeleri yeniden tasdik edilmektedir. 
Son birkaç gün zarfında ona yakm 

plajın tarifesi gözden geçirilmiş, fiyat 
larla indirme yapılmıştır. Diğer plaj-

ların da fiyatları yakın bir zamanda 
indirilecektir. 

Belediye bundan başka gazino ve 
içkili yerleıldeki kahve fiyatlarını da 
indirmektedir. Azami kahve fiyatı 40 

kuruş olarak tesbit olunmuştur. Hal
bµki bir fincan kahvenin 7 5-80 kuru

şa satıldrğı yerler vardır. Bundan son
ra tarifeler buna göre tasdik edilecek· 

tir. 
--o--

Bir Ay İçerisinde 
Gönderilen Mallar 

Haziran ayı içersinde bu sene harice 
mühim miktaFda mal sevkedilmiştir. 

Bu arada Italyaya 16200, Çekoslo
vakyaya 11000, Yunanistana da 15000 
liralık mal gönderilmiştir. 

Hasan Paşanın Mezarı 
Kaldırılıyor 

Beşiktaşta Barbaros Hayrdddin tür
besi içinde eski Beşiktaş muhafızı Ha
san paşanın da mezarı vardır. Beledi-

ye tarihi hiçbir kıymeti olmayan bu 
mezarın kaldırılmasına karar vermişti. 
Keşif yapılmış, 200 liraya kaldırılacağı 
anlaşılmıştır. 

Hasan paşanın mezan Yahya efen
di mezarlrğına naklolunacaktır. Barba
rosun türbesinin etrafındaki mezarlar 
kaldırıldıktan sonra tanzim işine baş
lanacaktır. 

B. Asım Süreyya Geldi 
Vali ve belediye reisi bay Muhiddin 

Üstündağ ile birlikte Atinaya gitmiş 

olan belediye iktısat müdürü bay Asım 
Süreyya dün sabah İtalyan bandıralı 

Foskari vapurile §ehrimize dönmüştür. 

Zahire Borsasında 
Dün ticaret ve zahire b:ırsasında Zi

raat bankası 5,28 den 180 ton yumu-

şak, 5,20 den 160 sert buğ:lay satmış· 
tır. Bundan başka tüccar malı olarak 
dün zahire borsasında 5,30·6 dan yu

muşak, 5-5, 15 den 125 ton sert buğday 
satılmı§tır • 

1\ itaplar Bakanlık 
tarafından tesbit 

edilecek 
Kültür bakanlığı köylimün bilgi nok 

tasın:lan inkişaf etmesi için muhtelif 
kollardan çalışmalarına devam etmek

tedir. 
Bu arada birçok köylerde okuma 

odaları açılacaktır. Okuma odaların
da bulunacak kitaplar Bakanlık tara
fından tcsbit edilerek bütün köylere 

gönderilecektir. 
Okuma odaları işlerile bilhassa köy 

öğretmenleri yakmldan meşgul olacak

lardır. 
Ayrıca Bakanlıkta toplanacak bir 

komisyon köy neşriyatını hazırlayacak

tır. 

Bu neşriyat muhtelif mevzularda 

olacaktır. 

Oğretmenler için güzel 
bır klavuz 

ilk okul çocuklarına hayat bilgisi 
derslerinin müfredat programına göre 
verilmesi için öğretmenler tarafındatı 

derste geçen mevzulara dair yakm 
yurdda tetkikler yapılmaktadır. 

Yurd tetkiklerini yapmak istiyen 
öğretmenler için kültür direktörlüğü 

"İstanbul yakın yurd incelemeleri,, aldı 
bir kılavuz hazırlamıştır. 

Kılavuza talebeye öğretilecek bütün 

malümat konmuştur. 

Okullardaki Tahrir 
Müsabakası 

Cumhuriyet bayramının 15 inci yıl 
dönümü münasebetile a~ılan tahrir 
müsabakasına ait evrak kültür direk· 
törlüğünde ayrılan bir komisyon tara
fından tasnife başlanmıştır. 

Dün Türk özel okullarına ait vazi
feler tetkik edilmiştir. 

Ömerli Köyünde Yeni Bir 
Okul 

Yeni köy okulu için tesbit edilen 
tipte yapılmasına başlanan 30 köy oku 
!unun temelatma törenleri şehrimizde 
sırasile yapılmaktadır. Bugün de Bey
koz kazasının Ömerli köyü okulunun 
tcmelatma töreni yapılacaktır. 

-O--

Ankara belediyesinin 
bir kararı 

Esnaf bir saat öğle 
tatili yapacak 

Ankara belediyesi esnafların öğle 

tatili yapmaları hakkında bir karar 
vermiş, bu karar evvelki gündenberi 
tatbika başlannuştır. Hafta tatili kanu
nundan istifade eden esnaftan maada 
diğer bütün esnaf saat 12,30 dan 13,30 
za kadar bir saat öğle paydosu yapa
caklardır. Buna riayet etmiyenler ise 
cezalandırılacaktır. 

İstanbulda 1da böyle bir karar veril
mesi etrafında tetkikler yapılmaktadır. 
Vali ve belediye reisi bay Muhiddin 
Üstündağ Atinada iken bu hususta -
Atinada ldükkanlarm tatil saatleri hak
kında malumat da almıştır. 

Şehrimiz ticaret odası da inceleme
ler yapmaktadır. 

Yakında bir karar verilmesi muhte
meldir. 

-0-

T envirat Ve Diğer Vergiler 
Tenvirat: tanzifat ve arazi vergile

rinin taksit müddeti temmuz ayxdxr. 
Beleıdiye reisliği tarafmdan şubelere 

gönderilen bir tamimde taksitlerin za
manında toplanması bildirilmiştir. 

Şehir Tiyatrosu Sahnesi 
Tepebaşındaki Şehir tiyatrosu bina

sının sahnesi beton olarak yapılacaktı. 
Projesi hazırlanını§tı. Belediye 'bütçesi 
tasciikten gelince inşaata başlanacak
tır. 

1938 

Tarabyaya 
kurbağa yağdı 
Rasathane mUdUril 
sebebi izah ediyor 

Evvelki gün ya
ğan yağmurların 

şiddetinden şim::liye 

kadar emsaline en
der tesadiıf edilen 
bir hadise olmuş, 

Tarabyada Tokat -
Jiyan oteli ile kara
kol arasındaki saha 
ya mebzul miktarda 
kurbağa yağmıştır. 

Bu garip yağmur 
on dakika sürmÜ)tÜr. 
Yağan kurbağalar ceviz büyüklü 

ğünıdedir. Hadise etrafında Kandilli 
rasathanesi direktörü bay Fatin ken
disile görüşen bir arkadaşrmıza şunla
rı söylemiştir: 

"- Bu gibi hadiselere hemen he
men ekseriya tesadüf edilir. Bu, ka
sırga ile esen rüzgar esnasında herhan
gi bir hortum hadisesinden tevellüd 
eder. Ekseriya da göl bulunan yerler
de olur. 

Tarabyaya yağan kurbağalar bu cins 
ten ve bu şckil~c yağmış olan kurbağa
lardır.,, 

--o-

Otel ve 
Pansiyonlar 

Bir kanun hazırlanıyor, 
oteller beş sınıfa ayrılaca~ 

iktısat Vekaletine bağlı olarak 
kurulan turizm ofisi müdürlüğünden 

belediyeye gelen bir tezkerede İstan
bulda otelcilik hakkında esaslı malU
mat istenmiştir. Belediyece bu hususta 
senelerdenberi yapılmış incelemeler 
olduğundan istenen cevap yakın bir

0 

zamanda verilecektir. 
Turizm .ofisi beleJdiyelerden ve diğer 

alakadar yerlerden aldığı cevaplar üze
rine otel ve pansiyonlar hakkında bir 
kanun hazırlayacaktır. 

Bu kanuna göre oteller beş, pansi
yonlar üç sınıfa ayrılacak, her sınıfın 
sıhhi şartlan ayrı ayn tesbit edilecek
tir. 

-o---

Belediye Bütçesi Henüz 
Gelmedi 

Belediyenin 938 senesi bütçesi he
nüz tasdikten gelmemiştir. Bu itibarla 
bazı tayin ve tebeddüller yapı1amamak 
tadxr. Bütçenin bu ay zarfında gelece
ği anlaşılmaktadır. 

Darülaceze vergisinin kaldırılması 

münasebetile açıkta kalacak .elan kırk 
kadar ücretli memurlar da tercihen 
münhallere tayin olunabilecektir. 

Noter Dairelerinde 
Çalışma Saati 

İstanbul ve Beyoğlu noterleri tara-
fından bildirildiğine göre biJUmuın n'> 
ter daireleri temmuz 938 nihayetine 
kadar her gün saat 8 de açılıp 14 de 
kapanacaktır. lş sahiplerinin bu saat
ler zarfmda müracaatları rica olunu
yor. 

Türkkuşu Talebeleri 
Kampa Çıkıyor 

Türkkuşu talebelerinden ikinci bir 
kafile ayın 9 uncu günü İnönü kampı
na gideceklerdir. Kafile 58 kişiliktir. 

Deri Satışları 
Bu hafta deri satışı oldukça hara

retli geçmiştir, Oğlak derilerinden 
2000 adet 46,5 ıdan 8 balye koyun de
risi 150 den 16 balye, kuzu derisi 67 -
7 7 kuruştan satılmıştır. Ayrıca 120 
kuruştan 108 bal ye tiftik, 5atılmıştır. 

Dün arpa ihracat tüccarları iç tica
ret umum müdürü bay Mümtaz Rekin 
başkanlıgında toplanmış, arpa fiyatla
rı üzerinde çalışmalara devam edilmi~
tir. 

Bugün ide odada tekrar ve umumı 
bir toplantı yaptlacak, arpa için hazw 
lanan proje esaslı surette tetkik olu
nacaktır. 
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ispanyadaki yabancı muharipler Avusturyada 
200 den fazla 

cemiyet dağıtıldı Çekilirken çıkacakları 
limanlar teshil edildi 

Lonlra, 6 (A.A.) - Ademi müda.} 
hale komitesinde hasıl olan itilaf ü. 
zerine İngiltere, Fransa, Almanya ve 
İtalya hj.ik~etlcri, ilk yapılacak 

masrafların mukabili olmak üzere 12 
bin 500 er İngiliz lirası vermişlerdir. 
Komite, plan metninin iki İspanyol 
tarafına tevdi edildikten sonra neşre. 
dilmesini İngiltere hükumetinden is • 
temiştir. 

mm zaptetmişlerdir. Franko krtaları 
ileri hareketlerine devam ederek dUn 
öğleden sonra Nules civarına yaklaş. 
mı9lardır. Diğer bir kol da Villa. Vie. 
ja'ya taarruz etmektedir. Teruel cep. 
besinde Frankistler Tales'den denize 
ilerlemektedirler. 

Valans, 6 (A.A.) - General Miaja, 
Mürsi ve Alikante'ye yaptığı seyahat. 
ten sonra Madride dönmüştür. Gene. 
ral bu iki eyalette harbin idaresini a.. 
lakadar eden hususat hakkında aske. 
ri ve sivil makamlarla görüşmüştür. 

Londra, 6 (A.A.) - İspanyadaki 
gönüllülerin geri çekilmesi hakkında 
dün tasvip olunan plana göre, yaban. 
C! muharipler, Londra Hamburg, 
Ma.rsilya ve Cenova limanları il1.erine 
sevkedilecektir. 

Alınan gönüUUleıi Hamburga, ltal. 
yanlar Cenovaya, İngilizler Londraya 
ve Fransızlar Marsilyaya çıkarılacak. 
tır. 

İspanya Cumhuriyeti için harbeden 
Şimali Avrupa memleketleri gönüllü. 
leri, Londraya sevkedilecek ve oradan 
memleketlerine gönderUecektir. 
• Cenubi Avrupa memleketleri gönül. 
:Jülcri, Marsilyaya çıkarılacaktır. 

Franko kuvvetleri için harbeden 
Şimalt Avrupa memleketleri gönüllü. 
leri ise Hamburga ve cenubi Avrupa 
memleketleri gönüllüleri de Cenovaya 
sevkolunacaktır. 

Bu gönüllülerin mensup oldukları 

nlcr.ılekctlcrin bunları, ekser ahvalde, 
geri kabul edecekleri tahmin ve ümit 
'olunmaktadır. 

Aksi takdirde, bunların vaziyeti 
tabşit limanlarına yapılacak sevkiya. 
tın hitamını müteakip tesbit edilecek. 
ür. 

ALMAN MATBUATI ANLAŞ. 
MADAN ~ruN 

Berlin, 6 (A.A.) -Alman yarı ree. 
mi mahafili, ademi müdahale komite. 
sinde elde edilen anlaşmanın mühim 
bit merhale teşkil ettiğini ve çok iyi 
ufuklar açmakta olduğunu teyit eyle. 
ıiıektedir. 

Ezcümle .Angrift diyor ki: 
lngiliz planı üzerine husule gelen 

anla.şma, İspanyadaki harbi yalnız 1s. 
panyollar arasında bir muhasama ha. 
linde tahdit yolunda atılmış mühim 
bir adımdır. Birçok zama.ndanberi ilk 
defadır ki, dört büyüle Avrupa devle. 
ti, aralarında anlaşmış bulunuyorlar. 

Sovyetler Birliği hükiimetinin de 
tlelegesinin kabulünden sonra bu planı 
tasvip edeceği muhakkak addohmabL 
lir. 

Gönüllüler bahsinde büyük devlet. 
ler arasında elde edilen bu ittifakın 
sulbü tehdit eden diğer anlaşmazlık. 
lan da pek ya.kın zamanda şumulü 

dairesine anlamasını ümit ve temenni 
ederiz. 

lNGlLtz GAZETELERİNİN 
MüTALEALARI 

Londra, 6 (A.A.) - !ngiliz gaze. 
telerinin ekserisi lspanyadaki gönül. 
lülerin geri alınmasına dair olan İn. 
giliz planının dün ademi müdahale 
komitesince kabul edilmiş olmasını 
memnuniyclie karşılamaktadır. 

Taymis gazetesi ademi müdahale 
komitesinin dün ilk defa olarak e.sas. 
lı bir muvaffakiyct elde ettiğini yaz. 
maktadır. 

Deyli Telgraf gaz.etesi Frankonun 
kendisine yapılan tebliğata süratle 
cevap verecegı lieklenemiyeceğini 

kaydetm~kle beraber 1spanyol ihtila • 
fma münhasıran dahili bir harp ma. 
hiyetini veren işbu aruaşmanın mez. 
klır ihtilafın tasfiyesini kolaylaştıra. 
cağı mütaleasını ileri sürmektedir. 

Deyli Ekspres gazetesi ise İspanya. 
oan dönecek binlerce mültecinin 
memleketlerine avdet etmet~n evvel 
Ingilterede misafir kalacaklarmı ve 
bu yilzden de Avam Kamarasında 

şiddetli müzakereler olacağını tah • 
min eylemektedir. 

BURGOSUN BJR KARARI 
Burgos, 6 (A.A.) - Nazırlar mec. 

lisi, idam cezasının tekrar tatbik e • 
dilmesine dair olan kanunu tasdik 
ebni§tll'. 

Burgoe, 8 (A.A.) - Burgos radyo. 
su teblif ediyor: 

Galls'li kuvvetler Burriana ile lima. 

VALANS!YA BOMBARDIMAN 
EDİLDİ 

Valans, 6 (A.A.) - Evvelki gece 
saat 23 tc asi tayyareleri şehrin il. 
zerinde bir uçuş yaptıktan sonra ce. 
nuba. doğru giderek Suecayr mitral • 
yöz ateşine tutmuşlar ve birçok kim. 
selerin yaral11J1masına sebep olmuş • 
lardır. 

FRANKOCULARIN 
TAARRUZLARI 

Valans, 6 (A.A.) - Frankist bava 
.kuvvetleri diin şark cephesinde birka!; 
kasabayı bombardıman etmişlerdir: 

Almenarayı bombardıman eden 9 
Frnnko tayyaresi, 150 bomba atını§. 
tır. 

Şehrin ortasına düşen bu bombalar. 
dan birkaç ev yıkılmış, dört kişi öl. 
müş ve hemen hepsi çocuk olmak Uze. 
'te yirmi ki§i yarala.nmıştır. 

Chilchcs kasabası da hasara uğra • 
mıştır. Bu kasabaya 150 bomba atıl • 
mı§tır. Sagonte şehri de bombardı • 
man edilmiş ise de tayyareler hava 
toplarının ateşi karsısında kaçmağa 

mecbur kaldıkları için bombalar şeb • 
rin haricine düşmüştür. 

Tayyareler Los Valles üzerine yüz 
bombil atmışlar ve bu kasabayı mit • 
ralyöz ateşi altına almı§lardır. 

Barselon, 6 (A.A.) - Neşredilen 
resmi b1r tebliğae, Milislerin Kam • 
pillo mıntakasında düşmanı durdur. 
dukları bildirilmektedir. 

Talcs mıntakasında milisler taar • 
ruz eden Frankistleri Ayodar istika. 
metinde ricat etmeğe icbar etmişler. 
dir. 

Beki mıntakasmda düşman Villa 
Vieja'ya taarruz etmiş ise de durdu. 
rulmuştur. 

Frankist tayyareleri dün Barsclo. 
nu bombardıman etmişlerdir. 70 bina. 
harap olmuştur. 15 ölü, 25 yaralı var. 
dır. Frankistler diğer bazı kasabala. 
rı da bombardıman etmi~lerdir. 
HASARA UGRA YAN HOK"OMETçt 

GEMİLER 

Roma, 6 (A.A.) - Messagero ga. 
zetesine Saragoe'dan gelen bir habe. 
re göre, 17 Haziranda Kartajen lima. 
nmın bombardımanı neticesinde, Bar. 
selon hükumeti filosunun başlıca cü. 
zütamları ağır surette hasara uğra • 
mışlardır. 

Bu gazeteye göre, bombardıman 
Balear adalarından hareket eden "Şa. 
hinler,, hava filosuna mensup Lejyo. 
ner tayyareleri tarafından yapılmı~ • 
tır. 

Yaralanan gemiler Libertad ve Mi. 
gel de Servantes kruvazörleri ile AI. 
mirante Valtes kruvazörüdilr. Liber. 
tad ise hiç olmaZl!la temmuzun sonuna 
kadar havuı.da kalacaktır. 

Süvey§ Kanalı ftçileri 
Grey Yaptı 

Port. Salt, 6 (A.A.) - Süveyş ka
nalı milstahdemini dilndenberl grev 
hallncledir. İşçiler yevmiyelerinin 
artrrılmasını istemektedirler. 

Cereyan eden bazı hAdlseler Uze. 
rine polis grevcilere hUcuni ederek 
içlerinden birkaç tanesini yarala
mıştır. 

Bir Macar Neıyonal 
Soayalisti MahkUm 

Budapeşte, 6 (A.A.) - Budapeşte 

istinaf mahkemesi bu eabah Macar 
nasyonal • sosyalistlerinin şefi Za. 
lasslyl Uç sene müddetle kilrek ceza. 
ıına mahkllm etmiştir. 

Berlin, 6 (A.A.) - Havas Ajansının 
muhabiri bildirJyor: 

Alman makamları Avusturyanın 
Almanyaya iltihakını bir an evvel 
tamamlamak için bazı tedbirler it
tihaz etmişlerdir. Bu cümleden ola
rak 174 eski muharip cemiyeti ltLğ
vedllmiş ve bunların Azası bu cemi
yetlere tekabül eden nasyonal • sos
:-ı·allst teşekküllere alınmıştır. Bir. 
kaç kere kraliyet taraftarı olduğunu 
iıhar eden Absam ismindeki Tlrol 
a .. ış cemiyetinin emlA.kl müsadere e
Hlmiştlr. Bundan başka 37 AYUS· 
turya polis ve jandarma cemlynti 
JAğvorllmlş ve bunların Azası Alman 
remiyetlerine alınmıştır. Dinl mek
teplerin yerini tutmalı Uzere de nas. 
yonal - sosyalist mektepler a~ılmış. 
tır. 

Ziraat Enstitüsü 
talebeleri 

Bu yıl köylerde 
staj yapacaklar 
Ankara, 6 (Telefonla) - Söylenil. 

diğine göre Ziraat Enstitüsü talebesi 
bu yıl kamptan döndükten sonra ta. 
til yapmıyacak, profesörlerinin neza. 
rcti altında köylerde tatbikatla meş. 
gul olacaklardır. 

Bu suretle talebenin daha. mektebi 
ikmal etmeden böylece staj yap. 
mak suretiyle mensup olduğu şubede 
daha. kuvvetli bir eleman olmasına 

çalışacaktır. Diğer taraftan bir gnıp 
tal,benin de şark vilayetlerinde bir 
tetkik seyahati yapacağı bildirilmek. 
tedir. 

Pul Ve Kıymetli Evrak 
Hakkında Bir Taminı 

Ankara, 6 (Telefonla) - Sene ba. 
şmda tadat olunacak kıymetli evrak 
ve pullar hakkında Maliye Vekaleti 
&llkadarlara §U tamlıni göndermi~. 

tir: 
Pul ve kıymetli evrak talimatname. 

sinin 12 inci maddesi mucibince res. 
mi daireler bey memurları nezdinde 
bulunan pul ve kıymetli evrak mev. 
cudüniln her mali yılm birinci günü 
tadat heyetleri tarafından sayılması 
lazım.gelmekte ve bu husu.s her sene 
başından evvel Maliye Vekaletince 
yapılan tebliğlerle teyit edilmekte ol. 
masına göre herhangi vilayet ve kaza 
merkezlerindeki tadat heyetleri nü • 
fus müdür ve memurlarının ellerinde. 
ki pul ve kıymetli evrakı saymak ü. 
zere gelmedikleri takdirde bu heyet. 
Ierin vali ve kaymakamlar tarafından 
getirtilerek sayımın yaptırılması icap 
edecektir. 

o 

Rüştü Aras 
(Ü8ta yanı 1 inci.de) 

başlangıcı olacağını samimiyetle ü
mit ettirecek mahiyettedir." 

Fransız Sefirinin Beyanatı 
Diğer taraftan Fransız büyük el

çisi Bay Ponso da Ulus'a şu beya
natta bulunmuştur: 

"Memleketlerlmlzl birleştiren l!la

miml dostluğu tarsln eden bir mua. 
hcdeyl Tllrkiye Hariciye Vekili ile 
birlikte imzalamakla ne derece me. 
sut olduğumu diln söylemiştim. 1921 
de, yeni Türkiyenln ilk günlerinde, 
mUşterek faaliyetimize açık olan bu. 
tün sahalarda dostça bir elbfrllğinln 
temellerini atmış olan ilk Ankara an 
laşmasmı zihnimden çıkaramazdım. 
Fransa 1936 temmuzunda, dünyanın 
bu kısmında Türkiyeyi A.deta sulhun 
bekclsl yapan Boğazlar anlaşmasına 
memnuniyetle iştirak etmiştir. 

29 Mayıs 1937 anlaşmaları, ayni 
zihniyetle, Türkiye ile Suriye ara. 
sındakl hududun emniyetini temin 
etmiştir: Bu anlaşmaların Yakın 

Şarkta de,·amlı bir nizamın teessu. 
süne gene faydalı surette yardım et
miş oldukları anla~ılmakta geclkm1-
yecekUr. 

Bundan dolayıdır ki dün imzala
nan anlaşmaları, yani Fransız-Türk 
dostluk muahedesi ile müşterek be
yannameyi l 7 ıene evvel başlanmı' 

ispanyanın 40 ton 
altını Fransada 

par ay~ 
• 

Paris mahkemesi 
iki tarafa da vermıyor 

her 

Paris, 6 (A.A.) - Paris mahke
mesi 1931 de l\Iont. de. Marsan'da 
Fransız bankasının kasalarına yatı

rılan İspanya bankasına ait 40 ton 
altının, bankanın kasalarıl\da bıfze

dilmesine karar vermiştir. 
Durgos '"e Barselon makamları, 

kendi idareleri altında bulunan İs
panya bankasının hakiki yegtı.ne ts. 
panyol bankası olduğunu iddia e~ 
mekte ve Barselon cumhuriyet hU
k\lmetl, ·narselon İspanya bankası-

nın müdilrU vasıtasiyle bu paranın 
kendisine verllmesini istemektedir. 
Burgos hükümetl ise ayni şekilde 

müracaatta bulunmaktadır. HA.kim, 
bu işi halletmek saltı.hiyeUnl ken
dinde bulmadığı fcln Barselon hük\l. 
metinin mUracaatı Uzerlne mesela 
Faris mahkemesine aksetmiş ve 
mahlrnme de altınların Mont • de • 
Marsan'da kalmasına karar vermie
Ur. 

Hatay davasının halli münasebetlle 

matbuatı Türkiyeyi 
tebrik ediyor 

Alman 

Parls, 6 (A.A.) - Türk • Fransız 
dostluk muahedesini mevzuubahis 
eden Debats gazetesi diyor kl: 

Bu muahede gösteriyor ki Franıız 
siyaseti hem bizim için ve hem de 
sulhun tarslnl yolunda pek ziyade 1 
memnuniyet verici bir veçhe almış. 
tır. 

Temps gazetesi de şöyle yazıyor: 
Nazik bir safha arzetmiş olan bir 

işi hUsnU suretle neticelendirmiş ve 
mevzuubahis meşru menfaatleri an
lamak hususunda gösterdikleri rea
lizmden dolayı ve keza müzakereler
.de mülhem oldukları dostluk zihni
yeti için gerek Boneyi, gerek RUştU 
Arası tebrik etmek IAzımdır. Tilrkl
yenin Balkan Antantında oynadığı 

rolU, Yunanlstanla olan eski kavga
larını nasıl hallettiğini ve klyasetli 
siyaseti sayesinde Şarkt Akdenlzde 
nasıl bir muvazene kuvveti olduğu. 
nu herkes bilir. BUtUn bunlar TUrk 
dostluğuna lAylk olduğ"u haklkt kıy
meti verdirecek birer unsurdur. Hiç 
bir suttefehhüme meydan bırakmı
yacak bir şeklide bugUn Türk • Fran 
sız mukarenetlnln tıpkı TUrk. lngl. 
llz mukareneti gibi artık bir hakikat 
olmuş bulunması umumt vaziyette 
bir hercümerç vukubulduğu gUn, te. 
slrini göstermekten hali kalmıya
caktır. Fransız dlplomaslsint kiya. 
setli ve realist bir siyaset takip ede. 
rek bu neticeyi araştırmış olduğun
dan dolayı tebrik ederiz. 

Berlln, 6 ( A.A.) - Fol ki şer Beo
bahter gazete~f. "Fransa TUrklyenin 
metallbatmı kabul etti" başhğr al. 
tında yazdrğ1 bir makalede TUrk -

Haytada 
(Osta tara/ı 1 incide) 

Yahudilerden Uc Ye Araplardan beş 
kişinin ölümUne, Yahudilerden 18 ve 
Araplardan S 1clşlnin yaralanmasına 
sebep olmuştur. 

HA.dlse, hakiki bir muharebeye 
başlangıç teşktl eylemiş ve Araplar. 
la Yahudiler birlblrlerlne tabanca 
atmağa başlamıştır. Polis, meseleye 
müdahale etmiş ,.e bunun üzerine 
halkın hiddeti polislere dönmUştUr. 
Pollsler, taşlanmıştır. 

Gece dışarı çıkmak yasak edilmiş. 
tir. Sokaklarda devriyeler gezmek
tedir. 

olan eserin tetvlcJ telakki edebiliriz. 
Bu eserin tahakkuku bazı kimııele· 
re baU görünmüş olabilir. Fakat o 
eser, hakikt mevzuundan katlyen 
ayrılmamış bir fikrin devamlılığı ile 
takip olunmuştur. 

Bununla beraber vazifemizi he· 
nilz tamamlam'ş değiliz ve dost su. 
rlye n Lübnan da, samimi ve açık O· 

lan bu politikaya zamanında iştirak 
edeceklerdir. Hasılaları diln aynen 
neşredilmiş olan müzakereler ancak 
bu sahada cereyan etmiştir. 

Modern Türkfyenln mukadderatı
nı sevk ve idare eden ve eminim ki 
memleketimiz hakkındaki duygula. 
rı da memleketi lçln beslediğimiz 

sevgi ve yüksek saygı hislerinin ay. 
nl olan mümtaz Ş~fl şu esnada hür
metle anarım." 

Fransız dostluk muahedesinden bali 
sederek diyor ki: 

lskenderun Sancağı her zaman 
Türkfyeye alt bulunmuştur. Fakat 
Fransa Suriye ile bozuşmak istemi. 
Yordu. Ancak Akdeniz vaziyetinin 
gösterdiği Jnklşaf Fransayı TUrk 
dostluğunu elde etmeğe sevkettl. 
Hususiyle ki Hatayın Tilrklyenin e
Ilnde bulunması lngilterenin dem-en 
raau iktizasındandır. 

Börsen Zeltung ve umumiyetle di
ğer bUtUn Alman matbuatı TUrkire
yi tebrik etmekte ye Hatay lhtlllft. 
nın Türkiye lehinde olarak bu suret.. 
le halledllmlş olmasından dolayı 
memnuniyet göstermektedir. 

Fransadaki 
değişiklik 

(Vsta tarafı ı inci&!)' 

Enelce Tilrki ·eyi tatmin etılne

mek için mnhzul' diye iletiye Sürülen 

bir fikrin şimdi mesele Türkiye lehi· 

ne halledildikten sonra t•mameıa 

aksine çevrilmiş oım.ası gerçe~n 

Fransa efJcArmmumJyeslni tebrtJı:e 

değer bir mantık selametine &Tdet 

etmek değil :roidir? 

Fransız gareteleri Hat.af iflnbı 

halledilme&in.ie evvelce dü,tlntilen 

mahzurun Tmt olmadığını böylece 

itiraf ettlkton başka bu anıa.,mlldan 

daha hlrço" faydalar çıkacatnu da 

yazmaktat1ır. :Sitckim bu ciinıleden 

olarak Fransızca (Lö Tan) gazeıeıt

ntn 2 Temmuz tarihli başmakalesi

nin sonunda su sözler vardır: .. 
"Fransa ile Türkiye blrlblrlertne 

karşı hlr dostluk ınnabedesi ile bq. 
lanacaklarclır. Bu muahedenin kat'I 
surette imzası için Hariciye NaZil'I 

Jorj Bone gelecek Eylül &fl!lda res. 

men Ankarayı ziyaret edecektir. tkt 
mcmJcket ara..cıında yapılan mbake. 

relerin en mühim neticesi de bu ola

caktır. Zira bu dostluk muahedeal 

mucibince Ud memleket Akdeııb 

.,arkına alt menfaatlerini müşterek 

bilecekleri gibi bu mmtaka<Ja statı. 
koyu değiştirebilecek her '\"azlfette 

gene iki c1e,·let karşılıklı olarak ıstı. 
~are etmek teahhüdUnli alacaklar. 
dır. Bu da umumi sulh için en esu
Jı bir garanti teşkil edecektir. Bu ba
kandan Türk • Fransız dostlup, 
Türk - lnglliz dostluğu ile blı- kat da
ha kunetlennıJş olacağı için Akde
nfzfn en hassas olan bu köşesinde si. 
yasi mü\'azeneye büyük nisbette biz. 
met cylcyeccktlr.'' 

Fransız gazetelerinin dillerinde gö. 
rUlen bu değişiklik Fransız efkAmı. 
munıiyesinde husule gelen mllblm 
değlşikliie en kat'i bir delll oldup 
gibi Türk. Fransu; dostluk mllnaae. 
betlerinln de 7eniden mesut bir sat. 
haya glrditfni gösterir. Bundan do.. 
layı hissettlğfmiz memnuniyet bl· 
)ilk ve derindir. 

ABDI 'U8. 



Tarihte meş ____ __ 
Korku Yatağı 

Yazan: Edgar Yalla• 
Çeviren; H. M. 

No.a• ... ----------____ ..,.. __ .... _ _._... d ne de ilstUnde hiç bir toz yoktu. 

_Fakat onu yapan kimdi? ~tler onu açarak içeriye baktı. Ve 
Bu dakikada Rider öyle bir ba~ış. sordu: 

Okullarda 
birinciler 

boğaz düşkünle 
Dansöz bir kadının bir öğünlü 

yemeği yalnız 
la baktı ki, Margrit onun :~~~~1 

_ Bu kuyuya ne kadar yük taş a.. 
anladı. Öyle ya, bu kadar . çu • tılmıştı? . 
lakki edilen bir hadise Uzerınde dur. Margrit, kuyunun üzerindekı yazıyı 
mağa ne lüzum vardı. bL yüksek sesle okudu. 

Ride:r gözleriyle karşıdan gelen Rider 

rini işaret ederek: f ed ·yor - Y aaaa ! ! ! .. 
_ Genç arkadaşımız teşri 1 

• Dedikten sonra cebinden bir made. 
lar, dedi. bak ni para çıkanp ku~runun içine attı. 

Margrit, ipret edilen noktaya • Sonra dinlemeğe başladı. 
. d Para bı"r müddet uçtuktan sonra b. Olga gelıyor u. . 'ymişti 

Olga koyu gri bir elbıse gı . · ""in,. diye bir yere çarptı. 
' yah şapka yUzU. -s 

Başındaki bUytlk ai d" w• zaman Rider: ş· d" 
nü gölgelemişti. SelMI ver ıgı . dün - Tam dokuz saniye, dedi. ım ı 
dudaklarındaki yarı gUl:;~ir iz bwıdan kuyunun derinliğini meydana 
akşamki bidiııelerden çıkarın bakalım· . . 
bile belli etmiyordu. M'ster Ri. Sonra ayağa kalkarak dizler~nın 

- Sabahınız hayrolsun ı . tozlarını silkti. Kuyunun kapagını 
der, dedi. Bu gece yarısındanbe;~gw~i dikkatle tekrar yerine koydu. 
kinci defa olarak buluşuyoruz - Evet, diyordu. Taş var. ~ak~t su 

olmadığı da muhakkak... Şı~~ı, bu • ? 

mı.. ti ..... eden bir tavır takındı. 
Rıder, ı -
Ol a devam ediyordu: . 
- gDün gece olan biten şeyl.erı? ne 

olduğunu ıu dakikada bile bılmıyo. 

nı:~rgrft bu suretle, ~il.mediği bir 
şeyi öğrendi. Zira, kendısı. odasın • 
dan çıktığı dakikaya kadar cereya~ 
eden hldiselerden katiyyen haberı 
yoktu. 

Olga, kolunu sıyırarak Rider'e u. 

zattı: ld w 

- Sizin o kadar kuvvetli o ugunu. 
su tahmin etmemiştim· rı kın ne yap. 

mıpınız. bir leke 
Olga kolunda morarmıı 

gösterf~r ve Jltif e yollu gUIUyordu. 
Bir aralık Margrite dönerek: 

_ Mister Rlder'e otelin pek p.ya~ı 
dikkat olan civarını gösterdiniz mı? 
Bu sabah kendilerinin banyo yapmak 
tız,ere havuza kadar uzanacaklarını 

tahmin etmiştim. 
~ wn ceva.bını Rider verdi: 
~bir-• ..,~ 

nun farkmda bile delillm. ~,. 
isterseniz, diln geceki korkunç hlclilıe .. 
lerden sonra, bu güzel bina da bana 

··ru·· runegw e baıladı. öyle ki 
meşum go "dl 
ki hani kan banyosu ya.~ yen r. 

Fakat Rider'in bu sözlerı. OJgayı 
w d" kten ziyade korkutmuştu. 

eglen ırme . 
Kız adeta titredı: m ......... ı ol. 

' O rtici hayallerle ~'" 
- rpe kadar hoşlanıyorBUnuz. .. 

maktan ne 
Haydi yürüyelim... teklifindeki edayı 

Margrit,. O~~ll Olga bu eözlerl 
beg~ enınemışti. Çil . ı . .,., Fakat 
• emreder gibi söy em19w. 
adeta ·ımeğe mecbur oldu. 
onun yanı sıra gı den tamamen 
Rider de beraberdi ... :ga duraklıya • 
uzaklaştıktan sonra 

1. 1 · ... ,.t etti: 
rak e ıy e ıv- - görmelisiniz. 

- Buradaki kuyuyu_ . ali.kadar e. 
diyordu. Eski şeyler sızı 

der mi? 

Rider: de yeni şeylerle a.. 
- Ben daha ziya . insanlar be. 

lAkadarım, dedi. Ve yem 
ni cezbederler. . korkak ve 

Bu sırada Olga, yenı~en. 
çabuk gUJüınseyieiyle guldil. IZJD 

- şu halde, dedi. Siz, bayatın 
n .... anmrsunUZ. 

enteresan bir gilnOnY 3-r.r izin L 
Zira burada karşılaştıklarınız 8 

"-'--" 
ıd· Onlara ouu .... 

sin tamamen ye~ı 1_:.-4-tamıı değildf
nüzde bir kere bı e raaw 

niz. . . hAa 1 edecek 
Rider a tnmda çıciler 1 

• 

bir tarz1a kaılarmı kaldırarak~ 
- Evet, dedi. Bu otelde 

büsbiltiln doldurmak ıçın ne. 
kuyuyu d" w · · hesap adar .. k taı l&zımgel ıgını . 
!tmek ~erakı uyandı içimde. Gençlı. 

. ed d ·ma tam numara ğinde riyazıy en aı 
alan adam için, gUzel bir meşguliyet 
değil mi '! 1 cağını 

Olga. bundan sonra ayrı a 
gösterep bir tavır takınarak Margrfte 

döndU: . . ·n oeri kalan yerlerini 
- Arazımızı D 

M'ster Rlder'e siz gösteriniz. Ben yo. 
ıld Ve bu sözleri söyler söyle. 

ru um... ld RI 
k18& bir reveransla ayrı ı. • 

=~un ardından, gözlerinde takdire 
benzlyen bir panltı ile baktı. 

Kendi kendisine konuşurcasına: 
_ Dudak boyası bittabi büyük bir 

değişiklik yapar, diyordu. Faka.: ~ 
lerin kılığını değiştirmek pek guçtur. 
Bunu en mükemmel aktörler bile ya. 

pa.mıyorlar. 

Margrit birdenbire Rider'e baktı .. 
_ BuM. mı .töylüyonnınuz. diye ....... 
Rlder stUereJc: 
- Ba)'ll', dlye cevap verdi. Kendlme 

aöylUyorum. Benim yatımda olan kim. 
seler haa bir Met işte. Kendi kendi. 
ne konllflll&k ! 

- Fakat Mia Olga, asli dudak bo
yası kullanmaz. 

- Canım efendim. Böyle köy içe. 
risinde dudak boyası kim kullanır. 
(Bu sırada elindeki bastonla uçuru. 
mun kenarındaki duvara işaret ede -
rek) bu duvardan nereye gidiliyor. Bu 
duvarın ötesinde ne var. 

Margrit cevap verdi: 
_Apansız ölüm! 

(Devamt yann) 

İngiltere itfaiyeciliği 
y enibaıtan Kuruluyor 

lngilterenin bugün için ki.fi de.rece. 
de modern telAkki edilmeyen itfaiye 
teşkili.tınm, ıo.000.000. tste~~. sarfl. 

1 eniden organize edılmesı ıçın, tn. 
;niere Dahiliye nezaretinde mtthim 
toplantılar yapılmaktadır. 

Bu meyanda, harp esnaamda halkın 
mal ve mUJktlnU muhafaza etmek için 
bUk!lmetin hazırlamakta olduğu pll • 

dah. mUzakeresl muhtemeldir. 
nı~'Dl ~yofıl,, ga•tesi diyor ki: 

"F.ğer bu plan tahakkuk edecek o. 
ıursa. ehliyetsizliği dolayısiyle baza.ne! 

emWdn yanıp kUl olm~ mu P .o. 

odası g'""miş mahalli ıtfalye aıa. lan, m ~~ . 
tc ·ne son verilecek demektir. 
;~i plin, tngilterenin bütün itfa. 

8 . Rauf B. Emin 
937-38 ders yılı esnas.nda Pertev· 

niyal ı:sesi edebiyat kolundan 250 nu· 
maralı Rauf Aybey (sağda), fen ko
lunu 244 numaralı Emin Unsal (so~:la) 

birin:ilik!e bitirmişlerdir. 
Gençleri tebrik eder, hayatta muvaf

fak olmalar.nı temenni ederiz. 

Dört küçük hırsız 
Hır garajı soyduk'an 
sonra yttk~landıtar 

Zabıta memurları diln Beşiktaş pa
zarında -dört kiıçük hırsız yakalan:ışlar 
dır. Bunlar 12 yaıında Eylip, 12 yaıın
da Panı:ieli, 14 yaşında Sadettin, 13 

yaşında Hakkıdır. 

Bunlar 28 adet demir plakayı UCUZ· 

ca satarlarken tutulmuşlardır. Çocuk
ların ellerindeki plakalar ahnmıı, ken
dileri sorguya çekilince Beıi~aıta Za· 
fer milli garajından çaldıklannı itiraf 
etmiıterdir. Çocuklar velilerine teslim 
edilmiılerdir. 

KAYBOLAN PARALAR BULUN
DU - Unkaparunda Hasanın kahve· 
sinde yatıp kalkan HUseyin Çakar ev· 
velki gece kahvede sıcaktan bunatmıı, 
Tophaneye kadar yürüyerek orada ford 
fabrikasının bahçeıinde çimenler Uıtil
ne yatmııtır. 

Hüseyin Çakar sabahleyin kalkınca 
ceplerini yoklamıı 18 lirasının yerinde 
olmadığını görmüş, zabıtaya batyura
rak bahçenin diğer bir köşesinde yatan 
Arif Uykucu ile Musa Şamlıyı yaka
lattırmıgtır. Paralar bulunmU§, sahibi
ne ••rflmlttfr. 
BAŞINA ÇİÇEK SAKSISI DUŞ-

TU - Feneıide HMn&DU Muhiddin 
mabalteainde Hacı Rua sokağında 

.oturan 3 yatında Fatma bahçede oy
narken batına bilyilk bir çiçek aabıaı 
dütmilı, Fatma ağır surette yaralana
rak hastahaneye kaldırılmııtır. 

BEYGiR ISIRDI - Kurtuıu,ta Za
fer sokağında oturan Alleddin ldiln 
Arap camide Mahmudiye caddesinden 
geçerken temizlik ımelesinden Al*lul
lahın btyıiri omuzunu ısırmııtır. 

Alieddin hastahaneye kaldınlmıı· 

tır. 

HALK OPERETi 
Bu akşam Beykoz Is. 
kele tiyatrosunda, cu. 
rııa trünll ak,amı Be
bek Belediye bahçe. 
"lfnde, cumartesi ıllnO 
Akşamı Anadoluhlsa. 
rı ldmın Yurdu klil
bünde, pazar ıünll 

ak,amı Beylerbeyi ls. 
kele tiyatrosunda Bü. 
11Dk optrtl .T pudt ..• 

fyesini yeni bir esas üzerine teşkil eL 
meği istihdaf ediyor 

BiltUn bu itfaiyeyi Londradan bir 
merkez direktörü idare edecektir. 

Bütlln ganuııu itfaiye teşkllitı !Ağ. 
vedilerek demode itfaiye arabaları en 
modernleriyle değiştirilecektir. 
Yangın söndürmek için modern u • 

sullerden istifade edememek yüzün • 
den bütün tnıilterede her hafta bin. 
lerce liralık servet heba olmaktadır11• 

ğım iki kiti vı:· . mi' Beni evvelden 
_ Yalnız iki kıti · 

tanıyor muydun~rd? n- Fakat sizinle 
_ Evet, sizi gö ..-. 

-------'::"---:·":--.................. - ................................ 1 
Hergün bu fıkra: 1 

+ftou..-adJk. • ''"'"" 
~ eski kuyunun yanı ....-

Bu ma,da.rdf. Rider. kuyunun n.ıe • 
na gelmllle kudu. Ondan sonra 
rindeki kitabeyi ol taht& kapağı aya.. 
kuyunun aizmdak 
ğiyle yokladL 

Olp isah etti: . ---1.Aw 
- BuJ'&SI senelerdenberı k~-· 

(Sonra Rider'in bu kapağı açmak n. 
zere eğildiğini görUDce) aman= 
ılmdl de aÇmaP mı uğraP 
Açıp da ne yapacaksınız! Ka 

Fakat Rider kapalı kaldJrmıştI· • 
P8.im menteeelerlnln gbelce yallan. 

uyurken çalıyor! I 
du: Çocuk. oyuncak bir trompeleyi boyuna çalıyordu. Bir koDl§u, sor.

1

: 
- Onu sana kim. .. &Jdı ! 
- Doğduğum gUn için teyzem! 

1 

- Peki, ama baban çalıprken aen bu trompeteyle onu rahatsız et.I 
mfyor musun? 

-Hayır! 
- Öyleyse, lyl! ... 1. , 1.. 

1 

_ ~ ~peteyl 0 öl1en uykus:, çekerken ~yonun· -1 

Beş kilo kızarmış et, on iki ekmek 
altı kilo şarap •• 

Her devirde oldutu &ibi eski iman 1 
lar arasında da, galat tabirile piıboğaz 
dediğimiz, midesine dilf1rlin bir çok 
m· ·:~ır ıimalar vardır. 

Bunlardan bazılan alellde bir insa· 
nın bir lokantada ediği yemeğin on 
misli fazlasını hiç zorluk çekmeden ıi· 
lip ıüpUrürlcrdi. -

Bu tlirlli mefburlar arasında Aılaiı 
isimli cUzel bir danMSı kadın ile Suri
yeli diğer bir kadm vardır ki danMSz 
hadan iki yüz ıene evvel yapmııtır. 
Bir öY'Jnde bet kilo et, on ilci ekmek 
yiyen ve 6 kilo prap içen bu kadın vü· 
cudca aıın derecede ılıman değildi. 

Teodorlıin bahıettiği Suriyeli ka
dın iıe, her ıUn on bet piliç yediği 
halde hiç bir vakit midesinden fikA
yet etmemiıtir. 

Midesine dütkün erkekler aruında 
birinci derecede celen, imparator 
Klavgiydi. Bu imparator, bir kahvaltı
da on karpuz, dört !düzine midye, Uç 
kuzu butu, yUz teftali, yUz incir ve •ll· 
zUm yemittir. 
Meıhur atletlerden Milon da bir mü

abakadan ıonra g8ıU önünde kesilip 
pitirilen bütün bir buzağıyı yemittir. 

Aktor Fagon imparator Avreliyin ö· 
nllnde bir ıUn seksen bardak prap iç
mit. bir domuz ve sekiz okka ekmek 
yemiştir. 

Roma imparatoru Antoniy bir gün 
on kitilik misafiri için yemek hazırlan 
masını emretmiı. yemekler hazırla
nıp sofraya konulduktan sonra, otu· 
rup bütün yemekleri silip ıüpünnüt-

tur. <: 
Eski devirlerde yemeklerin güzellik 

:ve nefasetine .PC;k __ sok itina edilirdi. 
~.'lak .... ~- Jkl lilö se.
tld yemek yıptırmıftır. Heliopbel ise 
Devekuıu ve papafan beynini çok se
verdi. 

Franaıı kralı dördJncü Hanri pazar 
günleri biltün Fransız ailelerinin ta· 
vuk yemelerini emretmittir. 

Bu hUkQmdar da midesine pek faı:la 
dllıkilnmUı. Yaz günleri her kahvaltı
dan sonra altı, yedi karpuı: yemeli pek 
aevermiı. 

Onun kardeıi on dördar1'.:il Luinin 
de her gün küçUk kızartılmı§ bir do
muzu yalnız batına yediği söylenir. 

Sarayındaki bir prensin hatıralann· 
da şöyle yazılıdır: 

"Kral bir çok gün dörder tabak çor· 
ba, yarım hindi, büyük bir parça ıun
ka, beyaz ıovanla piıirilimi' keçi eti, 
bunların arkasından tatlılar yumurta 

. d " ve meyve yıyor u. 
Meıhur Balıak, kendi mideaile mü

tenasip olmiyacak derecede fazla yer
di. Oıtentten getirilen yil% iatirdye, 
on iki kotlet, bir kaı:, şarap, yemi.ı ve 
saire .... 

Viktor Huıonun midesi de çok aal
llm ve genifmiı· Portakalları kıbup 
ile yediği gibi, yemeiin nef uetine o 
kadar ehemmiyet vermeden bütün bir 
kuzuyu yediği de çok kere vaki olmut
tur. 

Almanyada en büyUk piaboiaz ola
rak tanınan zat Keılerdir. 

Kazandığı boğazına yetmiyen Ket
ler mideaini doldurabilmek için batkı· 
larile bahse tutuıurdv. Bir cUn tutut
tuğu bir bahiste, iki yüz tane papateı 
(on kilo ağırlığında) üç kaz yemiı ve 
bu yemeğin kifi ıelmediiini aöytemlr 
tir. 

Şimdiki insanlar, bu kadar çok y&o 
mek yenilebileceğine tabii inanmazlar. 
BugıJnkU ilim, tıp, inaanlan mideleri 
~akkında itidale davet ediyor. BUnye
ce kavi ve sıhhatli olabilmek için çok 
yemek yemete lüzum yoktur. Aa, as 
ve programlı yiyip içmek çok yapma
nın en birinci Amilidir. 

Şirketimldn pek muhterem n HT• 

gili meclisi idare reis velıciJi Nuri Aa. 
nm cenaze merasimine ceJmek slhme
tinde bulunan -.e prketfmlzl tul,.e ~ 
mek JQtfunu g8ateren muhterem zna
ta tqeklrilrll bir vazüe biliriz. 

Görüp düşündükçe : 
.--.--- ----

Kıyafetin avukatlıQı 
YAZAN: S. Gezgin 

Güz.el bir yUz. tabiatin bir tavsiye 
mektubudur. Bunu bilirdim. Fakat 
dilz.gtln, zarif bir elbisenin de bir kuv. 
vet olarak taşındığını yeni yeni öğ. 
renmeğe batlıyorum. 

Gerçi bunun çok eaki bir hakikat 
olduğunu "Nurettin,, in mqhur ktlrk 
hikayesi de anlatır. Ama, herk.es ken. 
dine, kendi inanııma göre hUkUm ver. 
diği için, ıu kılık meselesi benim na • 
zarımda bir tUrlU ehemmiyet kazanL 
maml§tı. 

Ne yaz.ık, ki diinya, adamın yalnız 
kendinden ibaret bir var~k değil. 
Onun genişliğine biu hoş görUnmiyen 
birçok aeyler daha sığıyor. 

Bana bu dersi, katiller verdi. Evet, 
evet katiller. 

Bunlar uumda, çekirdekten yetif
me ruhiyatçılar var, galiba! SUslU, za. 
rif bir kıyafetin yaratacağı hOI tesiri, 
kendilerine en tablt bir avukat yapma. 
ıım biliyorlar. 

Geçenlerde Dlzdariyede, girdiği bir 
evi soyarken. yakayı ele veren hlrms, 
yakalanmca, kunduracı bıçafiyle bir 
mvallı pollal gutlafından vurup m • 
dUrmUtttl Sokaklarda bekçileri de 
yaraladıktan sonra hapıe atduı bu 
mel'bun o :umankj resimleri. bDlı 
hSdiaenln bir imzam 1radar kirli, gir. 
kin n brmakanpktı. 

Onun bir ele mahkeme huzuruna 
çıktılı g(lnktl reemini görmUf ve 181-
nuwtma. a .. ıe kollebfJonlan» b • 

netırır ve bu iki resmi yanyana kor. 
sanız, siz de benim kadar f811ft1JUJL 
ÇlinkU arada ölçUlemlyecek derecede 
büyük bir fark vardır. 

Hlldmin k&r11SIDa çıkan katil, ilk 
hatıl züppe bir kıyafettedir. Bembe.. 
yaz yakalığında. kravatı, uzun emek. 
ler harcanarak zarif btıklllmlerle ı.c. 
lan2nıttı. Utınn pantolonu, b.lluk o. 
muzlu caketl kusunur.du. Kanlı elle. 
rine de beyaz eldivenler geçirmlftl. 

Muhakemesine bqlanan katil "ilan. 
sur,, da öyle yaplDlf. Tiyatrolar llal, 
hapishanelerin de ml kendilerine gh 
birer kıyafet odası var, ne! Manauru 
da giydirml§}er, .kuşatml§lar. sllale • 
mitler, pllalemftler. ltf dirhem bir ge. 
klrdek haline koymuglar. Sonra. 1na 
Mansur bir ay kadar evvel yakalan. 
dığı g11n palabıyıklı idi. DtlııkU ıw.. 
minde, onlar da uçunılmUf. 

Bunun sebebfnJ, muhakeme taf~ 
tmı okurken anladım. Keler itin I~ 
de bir yq meeeıe.ı de VU1DJ1. Ve 
Mamur genç g&1hımek, Yaf kllçllkJL 
jllntln bur bmmt nimetJerlnden Cim. 
lenmek için, bu çareye bqvurmq. 

TUrk neferinin. yaradıhftan aaker • 
Ut bblllyetiııi anlatmak için, .. Çarık. 
1ı erkAnıharp,, deriz. Bu. gi1E1 'bir teY 
cHr. ll'akat TUrk haphlbıneJerlnf birer 
ruhiyat llboratuvarı halinde g&-mek 
adama ayni Rvkf vermJyar. Adllyecf.. 
ler, elbette bu hale cllkkat etmltlerdlr. 





Cerrahi a'eminde bir harika 

Bir adamın beyninden 
bir parça çıkarıldı 

1- KURt... 7 ~M 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.....-..c ~ 

Fransada bir berber 

lngiliz gazetelerinde okunduğuna 
göre, eerrahi aleminde en büyük ha -
rikalardan biri vücuda gelmiştir. 

Londra hastahanelerinin birinde 
şayanı hayret bir ameliyat y~p~lar~k 
orta yaşlı bir adamın bcynının ~.u 
parçası çıkarılmış ve adam birkaç gun 
sonra kafası en sağlam adamlarla ya 
rış edercesine zeka eseri gösterebil • 

miştir. 
Beynin ön kısmından çıkarılan ~u 

parçanın, kafada bir arıza bırakaca~ı. 
hatta hamakat tevlit edileceği tahmın 
edilırken buna imkan verilmemiştir. 
Beyninin bir parrası c::ıkarılan adam, 

ağJr bir beyin hastalığından musta · 

r ip bulunuyordu. . 
Bir saat kadar siircn arnelıyatı es. 

nasında beynin ön c·ephesinden bir 
parça çılrn.rılmıştır. 

Ec\·nin bu kısmı en büyük zihni 
- dü~ü. vazifeyi görmektedir. Bilhassa :.-

nen kısımdır. 
Amelıyanın mühim ciheti, bu kad.ar 

nazık bir cephede zekaya halel getır. 
meksizin icap eden parçanın çıkarılı. 
şıdır. Hastalar, bu çeşit ameliyenin 
akabinde sıkı bir psikolojik imtihana 
tabi tutlduklnrı sırada gayet tatmin 
ediri <·evnplar \·rrmektedirler. 

--

1 bir pfsanP 
Tunuıılu Arııhhr nrııc;ınr n 

vardır \'t.> bu 'ü 1 '• h<'r sı n<' 'ıı;JPrcc 
kişi öliım" ı;iiıuld nı t.tPdir. 

Hindıstanda Na
zi alel} 'ztarlığz 

Şair Tagore <le aralarında 

İn"'ilizce "Di Piyıpıl., gazetesinde 
okuı:duöuna gere Hindistanın her ta • 

b • • 

rafında tanınmış Hintliler, .Nazı a -
leyhtarı yeni bir harekete geçmişler. 

dir. 
Bu tnnınmıııı Hintliler arasında meş. 

hıır şair Rnbindranat Tagore de bu. 
lunmakt.adır. 

Yeni hareket, .Nazilerin kullandık. 
\arı gamalı haç işaretine ait ırki bir 

iddiadır. 
Hintliler. "Gamalı haç,, işaretinin 

tamamiyle 1nclu • Arycn nişanesi ol. 
du<"Tunu sövlcmektedirler. b • 

İddialarına göre gamalı ha<: (Ari. 
!erin di\·arı) manasına gelen (Arya -
varta) }·1 tesis eden orduların bay -
raklarmda görülmekteydi. 

"Aryavaıta,, Hindistanın eski ismi.' 
dir. 

Hintlilerin bu yeni hareketi başlıca 
Ka:ktha ve Yeni Delhi şehirlerinde 

sezilmektedir. 
Şimdi münakaşa etmek üzere ol -

dukları ichet, aslen Hintlilere ait olan 
Gamalı Haç işaretinin Hitler Alman. 
ya:ı tnrafmdan kullanılması meselesi. 
dir. 

Ustura altında 
Bir Müşterisine Karısı ile 
Sevişti ğini itiraf ettirdi 

Fransar.ın Bonville kasabasında bir 
berber va~dır. İsmi de Adriano Lögre. 
dir. Berber kasabanın en güzeli deni. 
lecek kadar güzd bir kadına maliktir. 
Fakat Lögre, her öğle vaktini evine 
yemeğe gittiği zaman karısını bulamı. 

yordu. Derhal :Mascclden şüphelenen 
kocası bir sabah iı,ıine gitmiyerek ka. 
rısını takip ediyor; ve karısının pos. 
talıaneye girerek bir memurla kur 
yaptığını görüyor. Yalnız hiç aldırmı. 
yor. Çiinkü, nasıl olsa bir gün N'ivard 
onun önüne gelip: 

- Beni tıraş et! diyecekti. 
Genç memur J,,ogrenin daimi müş . 

terilerinden idi. Bir cumartesi günü 
diikkiı.na ,.,idcrck koltuklardan birine ,., 
oturuyor ve: 

- Adriyano ne haber; işler nasıl 
gidiyor'! rJıye soruyor. 

Berber pişkin bir tavırla: 
- Teşekkür ederim. Bizim işler fe. 

na değil. Ya sizin aşklar nasıl? 
Posta memuru, N'h·ard: 
- Hangi aşktan bah~ediyorsunuz. 

Ben nışanlanmak üzereyim. Yakında 
da evleneceğim!. 

Ve bu sözlerle berberin karısı ile o. 

lnn münasebetini inkar elmck isliyor. 
Fakat, berber karısiyle aylardanberf 
sevişmekte olan bu gencin boğazına 
kıldan inee ve keskin olan usturasını 
dayayarak: 

- Hakikati söylemediğin takdirde 
bugün son saatini yaşayacaksın di • 
yor. Genç delikanlı şaşırmış bir vazi. 
yette düşünüyor. 

Çünkü gırtlağına usturanın dayan. 

Yüzlerce kurban 
veren efsane: 

Cennete giden kestirme yo1 
}'~fsane şu: 

Güyıı pc) gambcr, Seyd Ebu Ele! da
ğındaki bir kayayı göstererek: "Buraya 
kim çıkarsa cennr·tlik olur... Cennette 

Uzel hurilerle dolu bir sarayda, en bil· 
g d . 
yiık zevk içinde yaşar ... ,, cmış. 

Kaya, çıkılamıyncak kadar sarptır, ve 
ok yüksektir. Buraya çıkmak için ö!Um 

~chlikcsini yüzde yüz göze almak lfızım. 
dır. Esasen, kayanın ti~ tepesine çıkıl-

b·ı,.. bir dtılıa aşağıya inmenin imkii· sa 1 l.: 

nı yoktur. Fakat, oraya çıktıktan sonra 
zaten ölmek ve doğrudan doğruya cen
nete gitmek hevesinde olan ..c\rablar, 
bunu düşünmüyorlar bile ... 

c::· ... . (' k ı .. ı ı.. . nin ' •' ~n..ıı.;ı bu 
'i ı mııı\ . 

kaya )İne lıütün Ambların ihtirasını 

harekete getirmekte ve cennete giden 
bu kestirme yola ulaşmaya birçok kişi 

teşebbüs etmektedir. 
Arablar, kayaya çıkamayıp yan yolda 

uçuruma yuvnrlananlara da evliya naza
riyle bakıyorlar ve onların da, cennette 
p<'ygamberin vandcttiği güzel hurili sa
rayda tUrlU zevklerle dolu bir hayata U· 

!aşmak değilse bile, günahlarından ııf· 

fı:>dileccğine inanıyorlar. 

Son defa yine Scyd Ebu Elci kayasına 
tırmanmak isti) en bir Arnbın filmi alın

mış ve kayalara tırmanışının her fını 

tesbit edilmiştir. Fakat Arab, daha yarı 
yola gelmeden uçuruma yuvarlanmıştır. 

iki perde arasında 
doğan kız ... 

Herhalde büyük bir 
yıldız olacaktı 

Olimp Branda bundan 18 sene ev. 
vel bu aylarda (12 Ağustosta) doğ. 

muştur. 1smi doğduğu yerden gelir: 
Olıınpiya. Yalnız, onun bugün bir yıl. 
dız olduğuna bakıp bunu, eski Yunan 
ilahlarının memleketi olan Mukaddes 
dağ zannetmeyin. Bununla beraber, 
Olimp Branda sinemaya yine pek u. 
zak olmıyan bir yerde doğmuştur: 

Olımpiya ismindeki bir tiyatroda ve 
iki perde arasındaki kısa bir zaman. 
da ... 

Olinıp'in babası da, anası da tiyatro 
artisti idiler. Yatıp kalktıkları yer ti. 
yatro 1di; çocukları da hayata gözleri. 
nı burada açmıştır. Tabü, böyle bir 
dekor içinde doğan çocuğun kaderi de 
buraya bağlı olacaktı. 

Olimp Brandanın babası tiyatroda, 
temsillerden başka, canbazlık gib. o • 
yunlar da \'erirdi. Bilhassa oynattığı 
marifetli köpeklere herkes bayılırdı. 

O, bu köpeklere boks etmesini öğret. 
mişti. Hayvanlar boksederken de O. 
limp - o zaman ailesinde ona verilen 
i:simle Henet - köpeklerin yanında 

durur, hakemlik ederdi... 
Ondan sonra kızı dans mektebine 

,·erdiler. 1929 da da - yani dokuz ya. 
şında - güzel bir dansöz olmuş ve 
temsiller vermeye başlamıştı. Bilhas. 
sa J,:>:zcfin Bckeri taklit eder numara. 
l~r yapardı. Çünkü onda da bu Zenci 
artiste benziycn bir esmer şirinliği 
vardır... , 

1930 da tam bif ff.rr~ ~~~R~ 9} • 
muştu. Danslarını saniye hesabı ile 
veriyor, halk kendisini sahnede alkış. 
layarak ne kadar tutarsa o kadar çok 
para alıyordu. Bu hesapta saniye ba. 
şıncı. kendisine 30 kuruş kadar bir pa. 

mış olduğunu aynadan da görüyor. Ve ı 
derhal şöyle itiraf ediyor: 

- Mascel her gün pastahaneye ge. 

lerek bir mektup atıyordu. Onunla ta. 
nıştık. Birkaç kere de e\·ine gittim. 

Birkaç gün de kendisini kır gezinti. 

lerinc götürdüm. Fakat, senin karın 
olduğunu ben bilmiyordum. Zira, ba. 

na kendisini bir yüzbaşı karısı iken 

dul kaldım, diye tanıtmıştı; dört ay • 

danberi münasebette bulunuyoruz, de. 

miştir. 

Çok soğukkanlı olan berber, gencin 

itiraflarını gayet lakayit bir vaziyetle 

dinlemiş; bilahara "Benim istediğim 

de bu kadarcık malumat idi!,, diyerek 

usturasını gırt1 1 1ından çekmiştir. 

Ustura önünde yarım saat ter dök. 

müş olan zavallı genç yerinden kalkar 

kalkmaz derhal postahane nezaretine 

telgrafla müracaat ederek başka bir 

yae naklini istemiş ve Bom·illc ka • 

sahasından uzaklaşmıştır. 

Adriyano ise, karısını boşamak üze. 
re mahkemeye müracaat etmiştir. 

Gil~l bir yaz kıyafeti., 

ra veriyorlardı ki, sahnede ekserlyat 
4 5 dakika kaldığına göre, her temsi. 
!inde bin liraya yakın para kazanıyor. 
du ... 

Fakat, bu kadar şöhret kaza.nan bir 
artisti bu devirde tiyatroda bırakır • 
lar mı! lki sene sonra onu ilk defa o. 
larak bir filmde görüyoruz. Bir facia 
filmi olan bu eserde Olimp Branda bir 
suçlu mevkiinde mahkemeye çıkmak.. 
tadır. Hali o kadar acınaklı olacaktır 
ki, muhakemeyi dinliyenler hıçkıra 

hıçkıra ağlıyacaklardır. 

O zamana kadar dans ve şarkı l. 
çinde canlı bir neşe olan bu kızın böy. 
le bir rolü pek beceremiyeceği zanne. 
dilir. Fakat Olimp Branda o kadar 
muvaffak olmuştur ki filmi SC)Tcden. 

1er nğlıımıştardır. 
Olimp Branda ondan sonraki fil • 

minde erkekleri deli eden bir meşum 
kadın rolündedir. Bunda da ümit e. 
dildiğinde.'l fazla muvaffak oluyor. 

Tiyatroda muvaffak olanı sinema 
çaldığı gibi Avrupa sinemalarında 

muvaffak olan artistleri de Holivut 
kaçırmaktadır. Bu "tabii,, kanun hük. 
münü Olimp Branda üzerinde de icra 
etmiştir. 

Amcriknya gittiği zamnn evvela Şi. 
kagoda oturan Olimp orasını o kadar 
yadırgamıştır ki Fransadaki hısımla. 
rma gönderdiği bir resmin arkasına 
şunları yazmıştır: 

"Fransız konsoloshanesi bir bina. 
nın 35 inci katında. Bizim oturdu. 
ğumuz apartıman da 45 katlı. A?. 
Ne biçim memleket bu böyle!,, 
Şikegoda cvvelfı varyete artisliği e. 

den Olim Branda bir müddet de Nev. 
yorkta yaşıyordu. Ondan sonra Holi. 
vuda giderek Amerikadaki ilk filmini 
orada çeviriyor. 

O zaman Olimp henüz kaç yaşında. 
dır biliyor musunuz? On beş yaşında. 
Çünkü bu bahsettiğimiz ı;eyler 1935 
oluyor. 

Bundan sonra ç:.evirdiği "Madride 
son tren,. filminde Amerikadaki si • 
nema hayatının ilk büyük şöhretini 

kazanıyor ve ondan sonra artık, yine 
Amerikan ölçüsiindc ''meşhur,, oluyor. 

Olimp Branda son filmlerinden 
"Deniz kurtları,, filminde Corc Raft, 
''Çalınan cennet.. filminde de Gene 
Reymord ile beraber oynamıstır. 

Gazete ve mecmua 
sahlplerlne 

lstanlml Basm Kurumundan: 
Yeni kabul edilen Basın Birliği ka. 

nunu mucibince gazete ve mecmuala. 
rın sahip, başmuharrir, umum miidür, 
yazı işleri müdürü, muharrir ve mü. 
tercim, muhabir, muhbir, musahhih. 
leriyle fotoğrafçı ve res:;amları Basın 
Birlij;,.ne aza kaydcdileccklerdir. 

l . 1nct1ıa1ı'w'" 1•e srı1oıulrı 7.-ı::1arnıclaıı miifc:!c]ddl or7~cs'ra .. Oazeffrilcı Onrl ~crma n « · w• h' .,1 'ke 
ı t "ıı'·ıtla n(.tt', ;ı, rc.1~ Bü.yükadada misa. fir edilen Gctıcral Tavsscııd; muhasa. rackı, mü®/aa cttıgı §C ır,~ ı · n ... 

Gazete ve mecmuaların, müessese. 
lerinde, ynkarıda yazılı vazifeleri gö. 
ren zevatın isimlerini bildiren bir lis. 
t<'yi <'n kısa bir zamanda hazırlayıp, 
bu malümntı Yekalet makamına tak. 
dim etmek emrini almış olan 'Kuru. 
mumuza göndermelerini rica. ederiz. 

Kütüuwırnarc dıi§td1'tcıı sonra s. .. v ~ • "' • 
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Gazianteq mektupları: 

eneral Tavnsend; 20 nisan 
bekleyip, o gün 5 general, 

ı 3)000 nefer le tesll m 

1916 ya "adar 
500 zabit ve 

Tütün 
kooperatifi 

Gaziantep, (Husust) - Hasankc
yl! tlitUnleri tarım satış kooperatifi 
ortaklarına kredi tevzline başlamış. 
tır. Tevzi cdJlen kredi parası tütUn 
ihracat birliği namına Türk Tütün 
Limited şirketi tarafından verllmek
tedtr. 

Ereğli de 
Zengin 

madeni 
bir denıir 
keşfedildi 

lranlı Şcy1ılc Alman casusu, 
aaba.Juı 1Mrşı kısa bir uyl:v:ya 
çekildiler ve bu arada kab11cler 
haberleştiler; sabah'lcyin erken -
den de gene, muhasarada.ki ye _ 
rin yolunu yardımcı 1.."Ut'Ctc ha.. 
patan faaliyet, ortalığın altını 

üstüne getirmcğe baş'ladı. •• 
l"e şimdi .•. 

Ve şimdi. ... 
1916 senesinin 5 Nisanında Kuttil. 

ammarede General Tavnsendle Binba. 
II Horlinson arasındaki konuşmadan. 
beri aradan 14 gün geçmişti. Kahire. 
den tayyare ile uçup gelen Binbaşı. 
nm, muhasaradakilerin yardımına 

gelmek üzere yola çıkarıldığını müj. 
delediği 20.000 kişilik Britanyalı • 
Hintli kuvvet, hali sökün etmediğin. 
4ten, General Tavnsend; muhasara e. 
den Tilrklere teslim oldu!? .. 

Binbaşı Horlinsona mevcut şartlar 
içerisinde aylarca mukavemet ettik • 
ten sonra, daha uzun müddet muka. 
vemet imkfulsızlığını katiyyetle anla. 
tan ve ancak yardım gC'ldiği takdirde 
mukavemeti uzatabileceğini, b!lki de 
C1aha lehte neticeler elde edebileceğini 
llÖyliyen KiitUlammare müdafii; Ce • 
nubi lran yolunu açıp da gelecek kuv. 
Yeti son dakikaya kadar beklemiş, lL 
mJt kalmadığını ve daha ziyade bek. 
Jenilemfyeceğini aklı kesince elinden 
gelen her şeyi yapmış bir kumandan 
olarak 20 Nisan 1916 da teslim olmak 
brarn tesbit edip yerine getirmişti. 
!l'eslim olanlar arasında kendisinden 
kşka 5 general 500 zabit ve 13.000 ne. 
fer vardı. 

1915 .I<~liilünde 20.000 kişilik bir 
orduyla Bağdat üzerine yürilyerek, 
Bağdada 18 kilometre kala, Teşrini. 
aani sonunda Türklerin galebesi üze.. 
rfne geriye çekilip 7 Kanunuevvelde 
l>iclenin sol sahilindeki Ktltülamma. 
reye kapanan frak ordusu başkuman. 
danı; aylarca süren mukavemete rağ. 
men yardrm gelmediğini görerek na • 
tar teslim olduktan sonra, İstanbula 1 
getirildi ve BUyUkadaya misafir edil. ı 
eti. Mütarekeye kadar orada kalan Ge. 1 
neral Tavnsend; o aralık lngiltereye 1 
dönmüş ve sonradan "İrak seferim., 
JafmU .kitabında, umumi harp esnasın. 
da o cephedeki askeri hareketlerini ve 
hltıralarını anlatmııhr. 

Ktltülammare düştü!? .. 
Yardımcı k\!vvete yolu kapatmaları 

lcin Cenubi İran yerlilerini harekete 
getirmekle ayaklandırdıklarını de. 
vamlı surette ayakta tutmakla bu ne. 
ticede kendisinin mühim hissesi bu • 
lunduğunu dUşünen Vilhelm Vasmus, 
~ sukutu taraf tar Iran Şeyhleriyle 
bsraber tesit ederken, bir yandan d& 
20.000 kişilik Britanyalı • Hintli kuv. 
Vetin şimdi hangi istikameti tutaca. 
imı düşünüyordu. 

Çok geçmeden, daha o günlerde va. 
zfyet anlaşıldı. İngilizler, Rutülamma.. 
reye faydası dokunmıyan bu kuvvetin 
Butehri takviyeye yarayacağını he • 
laplamışlar, orduyu oraya doğru ileri 
harekete geçirmişlerdi. Buna mani ol. 
JD&k için Vilhelm Vasmus mukabil 
harekete geçtiyse de, bu teşebbüsü a. 
kamete uğrayarak, kuvvet, Buşehre 
girip yerleşti!? ... 

Bununla beraber, Alman casusu, 
Cenubi !randa faaliyeti elden bırak. 
madı. Umumi harbin başındanberi is. 
tihdaf ettiği Buşehri ele geçirmek, o. 
radaki garnizonu bertaraf ederek Tür. 
'lrfye ile Ef ganistan arasındaki enge. 
U kaldırıp muva.~ala ve irtibat yolunu 
IA;lnak için, boyuna Buşchre saldırdı; 
fakat, şimdi kat kat daha müstahkem 
~ Buşehri yerinden oynatama. 
dan!? ... 

oıdu ••••• 
Buşehri cenubi !randa kat kat sağ. 

lam bir istinat merkezi yapmağa ya. 
rayan oradaki 20.000 kişilik yıpran • 
mamış l:uvvet, geniş ölçüde bir huruç 
hareketi yapmak gerek miydi art.ık? 
Bu toplu tüfekli, mitralyözlü, bombalı 
kuvvet, o .zaman şarkın o kısmı için 
mükemmel bir orduydu; bu ordu Bu. 
şehrden çıkıp da Vilhelm Vasmusun 
ve ona taraftar birtakım göçebelerin 
hakkından gelemez miydi sanki? Ve 
buna IUzum yok muydu?!. .. 

BüyUk Britanya, İmparatorluk Hin. 
distan tilkesi yakınında "Almanların 
Lllvre.nsi,. tarafından el altından yapı. 
lan tahrikatı, pek tabii olarak hoş • 
görmüyordu. Vilhclm Vnsmus, Bu. 
şehri yerinden oynatamayınca, Hin • 
distan hududu Uzcrine doğru faaliye. 
tini inkişaf ettirerek İngilizleri kuş . 
kulandırmıştı. Bunda bir mak:;at mı 
gerüyordu? Herhalde! Yoksa Hintli. 
leri yer yer İngilizler aleyhine ayak. 
landırmak mı? Ve yahut da bu suret. 
le Buşehrdeki orduyu oradan dışarıya 
uğratarak uzaklara çekmek ve fırsat. 
tan istifade, müdafaa kuvveti zayıfla. 
mış şehri çevirip sıkmak, sıkıştırmak 
mı?. 

Şu Ccngizin planını tatbik ederek! 
Bu Mongol da öyle yapmaz mıydı, ya? 
DilşllndilğU tarafı peşi sıra çekerek, 
istinat noktasından uzaklaştırdı mı, 
geriye dönüşle, çevirme hareketi ile, 
aldatıp zayıf bıraktırdığı nolttaya kı. 
yasıya yüklenirdi!? .. 

Hindistan üzerine sarkar gibi glJ • 
rünmesi, İngilizlere ilZ:lntü verse bile, 
onları aldatınağa ve gafil avlamağa 
yeter miydi? 

Hayret?! .. Verilen talimat Uzeriue 
20.000 ki~ilik kuvvetli ordu, Buşchr. 
den çıkarak Iran ortalarına doğru yü. 
rUdü. Bu orduya, mühim olan Hindis.. 
tanla irtibat hususunu emniyet altın. 
da bulundurması havale edilmi§ti!?. 

Bu ordu, son zamanlarda İran top. 
raklarrnda flerliyen en kuvvetli or • 
duydu. Bütün kuvvetiyle yürüyUş ha. 
linde ilerlerken, vardığı köyler, dam. 
aıtları boşalmış, ... kaleler de karşısın. 
da bomboş, metr\ık haldeydi. 

B~ehrden çıkan ordu, olduğu gibi 
bırakılmasını sonradan kendisi 
için zararlı gördüğü bazı şey. 
Jcri yakıp yıkıyordu. Fakat i. 
lerledikçc, arka tarafından ge. 
ne müşkülat çıkarılıyordu. İranlıların 
süratli at koşturnn binicileri, birden. 
bire, yer yer ortaya atılıyor, akınlar 
ynpıyor, eski Alman konsolosunun ha. 
raretli arzusu ile ateşlenerek ve sev ~ 
külceyş talimatına tabi olarak, 20.000 
kişilik orduyu arka tarafından sıkış • 
tırıyor, hırpalıyordu. 

Cephe gerisinin, ricat hattının ke • 
silmemesi için ihtiyati tedbirler ala • 
rak ilerliyen Britanyalı ve Hintliler • 
den mUtcşekkil ordu, bazı muvaffaki. 
yetler elde etmcs.:ne ve kar§ısında 
kayde değer bir mukavemet görme • 
mcsine rağmen, Cenubi tranda kendi. 
sine karşı düşmanca bir ternayUl teza. 
hürünün bariz surette farkına varıyor. 
du. lngiliz1er, oralarda kendilerinin 
rahat huzur içerisinde yaşamalarına 
müsait bir zem!n mevcut olmadığını, 
onJ3rın aleyhlerine içiniçin kaynaştı. 
ğını zaten biliyorlardı; bu tecrübeyle, 
kanaatleri bir kat daha kuvvetlendi. 
Hindistan yolunun emniyetini tam 
manasiyle temin mümkün olamıyor • 
du. 

Ordu, bir ara da ehemmiyetli olma. 
makla beraber, bazı muvaffr 1 iyetsiz. 
Iikler kaydetti. Ufak, tefek bazı mu. 
vaffakiyetsizlikler ... 

Bütün onları ayaklandırma • 
ğı iş, güç edinen Vilhem Vas • 
ınus, bUttin İngiUzlerin faaliyetini iş. 
kal eden hareketlerde doğrudan doğ. 
ruya veyahut da dolayısiyl.e rol oynu. 
yordu; muhitini boyuna ate§leyip kö. 
riiklemekJe m~"'Uldu; durup dinlen. 
medeu!? •.• 

( Arka.!ı var) 

Eregllde, Adil Ylrmlseklzoğlu ta
rafından zengin bir demir madeni 
keşfedilmiştir. Ayrıca yeni bir kö
mür damarı da bulunmuştur. 

madenin cok zengin olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Kredi te,·zlatı Türk Tütun Limited 
şirketi mümessili bay Abdullah ile 
bir hafta içinde şehrimize gelen Til
tün Limited şirketi Bayrak şubesi 

muhasebecisi bay Neşetin nezareti 
altında yapılmaktadır. 

Demir madeni, iki mevkide görtll
mUştUr. Biri: Eregllye 15 kilomet
re mesafededir. Bu maden tahlil et
tlrilerek yüzde 52,5 öz cevher bu. 
lunduğu ve demir damarının kalın
lığı da Uç metre olduğu anlaşılmış. 
tır. Buradan köyIUler birkaç ton 
demir bile çıkarmışlardır. 

Asıl dikkati celbeden cihet. demir 
madeninin, sayın Başbakanımız Ce
lı\l Da.yarın - Demir tclik fabrika
larını kurmak için - ilk olarak ta
san·ur ettikleri sahaya tesadüf et
mekte bulunmasıdır. 

Eregllde, gene Devrek şosesine ı 7 
kilometre kadar mesafede bir dağm 
üst toprağını yağmurlar \"C seller yır 
tıp acmış, burada. bir kömür mostra
sı meydana cıkmıştır. 3 metre kadar 
kalınlığı olan bu kömür tabaka.sının 
Ha,·znnın belli olan damarlarından 
ayrı ve yepyeni bir damar olduğu ve 
bu kömürUn Kandtlli - Çamlı kömUr
Jeı 1 ayarında bulunduğu anlaşılmak 
tadır. 

115 ortaktan ibaret olan tütün ko
operatifine yeniden 37 ortak girmiş 
\"e ortak adedi 152 yi bulmuştur. 

Tevziat krecU miktarı on bin liraya 
yakındır. Tevzi edilen krediden bu 
detaya mahsus olmak üzere faiz de 
alınmıyacaktır. 

Halkevi Resim Sergisi 
Açılan hall·evl resim sergisi tah

mlnln !evklnciıo rağbet kazanmıştır. 
Teşhir edilmek nzere gönderllen 
levhaların sayısı pek fazladır. A gu. 
rupunda amatör ressamların, B gu. 
rupunda lhıe ve orta okul talebesi
nin tabloları teşhir edilmektedir. 

Bir Kaza 
Belediye inşaatında çalışan taş 

hammalr Ahmet oğlu Veli yüklendi
ği taşı iskeleden ustaya verirken 
bastığı tahta kırılarak taşla birlik
te yere yuvarlanmış; başı iki taş a
rasında kalarak ezilmiştir. Dili diş. 
teri aras·ında kalarak kesilmiş ve 
kafatası fena halde ezllen Veli ağır 
yaralı •rak hastahaneye kaldırıl
mıştır. 

Kaçakçılık 
Şeyho oğlu .Musanın altın kaçak

çilı~ı ytLpblı antaıılaralt yakalanan 
sekiz altın ve 3 O lira. ile bir:Jikte fh. 
tisas mahkemesine sevkedilmlştlr. 

lbrahim oğlu Mehmet ve arkadaşı 

Ali iki yük kaçak eşya ile birlikte 
yakalanmıştır. 

Kacakcılığı itiyat edindiği sabit 
olan Glvur Eyüp de 'rllAyetçe ve ai
lesiyle blrıtktc Nlğdeye sUrUlmUştUr. 

lstatlstlklere nazaran kaçakçılı -
ğın azaldığı anlaşılmaktadır. Dil -
hassa kafile kaçakçılığın önüne he -
men tamamlyle geçilmiştir. 

--o--

Mardin Valiliği 
Mardin, (Husust) - Mardin Valisi 

Bay Fehmi Vural Sinop valiliğine 

tayin edilmiş ve yeni vazifesine ha
reket etmiştir. 

Mardin Yallll~lne tayin edilen 
Tunceli vali mua\•lnl ,.e eski Muğla 
valisi Bay Ömer Cevat Ökman bu
raya gelerek işine başlamıştır. 

---<>-
Balıkesirde 48 Saatte 

4 Yangın 
Balıkesir, (Hususi) - Son iki gün 

içinde şehrimizde dört yangın vaka
sr olmuştur: 

ı - lnönU mahallesinden Ahmet 
ile Aziziye mahallesinden Sabrl ve 
Esklkuyumcular mahallesinden Tev 
fi k adında Uç kişi, pazar günü saat 
16 sıralarında J')lnkciler mahalle
sindeki umumi evlere gitmişler ,.e 
Emsal adında bir kadının e\·lne gir
mişlerdir. 

Bu 3 kişinin içtikleri sigaralardan 
her nasılsa odanın perdeleri tutuş
muş. ateş oradan da tavan tahtala
rına geçmiştir. 

Yangın, büyümesine meydan \"e -

rllmedP.n söndUrUlmüştUr. Suçlular 
hakkında tahkikata başlanmıştır. 

2 - DUn de saat ı 6 sıralarında 
Yenice mahallesinden Hüseyin oğlu 
KAmflln urgan<'ı atelyeslnde yangın 
çıkmıştır. 

Yangın bUkfımet binasından g6 • 
rntmUş ve itfaiyeye haber verilmiş -
tir. 

YetlşPn itfaiye ateş alan kaplama 
tA.htalarlyJc gaçakları söndllrmUş -
tftr. 

3 - İzmirler mahallesinden Halt-

Diğer me\"kf, Eregllye 22,5 kilo
metre kadar uzakta ve Eregll - Dev
rek şosesine yakın bir yerdedir. Bu. 
rası 1800 hektar kadnr geniş ve 
dağlık arazidir. Beş yerde mostra 
halinde demir damarları görülmüş.. 
ttlr. Bu mostralar, bir metreden iki 
metreye kadar kalınlık arzetmette
dlr. Her iKi noktada tesadllf edilen 

Madenlerin bulunuşundan M. T. 
A. Ensütnsn haberdar edilmiştir. 

Konyada 
Türk kuşu mektebi için 
hazırlıklar ilerliyor 

Konya, (Hususi) - Konyada bir 
Türkkuşu okulu açılması için yapılan 
tcşebbiisler müsbet netice verince 
Türk Hava Kurumu Türkkuşuna Uye 
kaydına başlandığını ilfuı etmişti. 

Bunun üzerine kız öğretmen okulun. 
dan 15, liseden 67 ve orta okulu ik. 
mal edip tahsili bırakanlardan 5 kişi 
ki ooman 87 talebe üye kaydolmak i. 
-çin müracaat etmieti. 

Sıhhi muayene neticesmde buruar • 
dan beşi kız re y!rmi sekizi erkek ol. 
mak ÜZJ:'re 33 kişi Türkkuşuna ka.bul 
edilmişti. 

Bunlara, geçen sene Adana Tilrkku. 
§una iştirak edip A ve B brövesini al. 
mı.ş olan Konya kız muallim mektebi 
talebelerinden Bayan :Edibenin de il. 
tihakiyle talebe mevcudu otuz dördü 
bulmll'jtur. 
Türkkuşu genel direktörlüğünün 

yaptığı bir tamime gÇre, talebelerden 
lise 10 \ "C 11 ine! sınıflarda bulunan. 
tarın Türkkuşu knmpma gönderilme. 
leri icap etmiş, bu şeraiti haiz altı kız 
ve dokuz erkek olmak U1..ere 15 kişi 
lnönü kampına hareket etmiştir. 
Türkku~u talebeleri istasyonda u. 

ğurlanmışlardır. 
Aldığım bır habere göre bütün 

Türkkuşu üyc1eri Cumhuriyet hayra. 
mında Ankarada resmi geçide iştirak 
ettirilecckierdir. Hava Kurumu Konya 
şubesi de bu hususta hazırlıklarına 
başlamıg ve üyelerine beyaz kombine. 
zon, beyaz çorap, lastik ayakkabı, tu. 
lum yaptırmıştır. 

ÖnUmiizdeki tahsil devresinde Kon. 
yada da bir Türkku.§u mektebi açıl • 
ması için hazırlıklar ilerlemiştir. Ha. 
va Kurumu Konya şubesi kendi otur. 
duğu binanın tamamını mektep için 
kiralamıştır. 

Türkkuşu umum müdürlüğü mek . 
tep için gereken tnhsisatı Konya Ha. 
va Kurumu emrine göndermiştir. 

Mektep açılınca tatbikat için şehri. 
mize tayyare ve planörler de gönderi. 
lecektir. 

F elikete U irayanlara 
Yardım 

Zonguldakta, yersarsmtısı fel!ke. 

me adında bir kadının da e\·lnln 1-
cindekl otlar ve çalılar tutuşmuş, it
faiye tarafından söndUrUlmUştUr. 

UcUncü yangının yoldan geçen 
köylüler tarafından atılan bir slga. 1 
radan cıktığı tcsbit edilmiştir. 1 

4 - Orucgazl mahallesinden Ah
met adında biri e'rlnin avlusunda bi
riken otlara, temizlemek Uzere atcf 
vermiştir. Ateş bUyümüş. nihayet 
yoğurçu Cablrln evinin saç-ağına sı. 
rayet etmiş, daha fazla büylimeılne 
meydan verilmeden söndDrülmUştUr. 

tJne uğrayanlar için toplanan verlt
ler tutan (20.270) lirayı bulmuştur. 
Halk l"e maden işçileri, can atarca
sına yardım hizmetine koşmuşlar

dır. 

Zonguldakta Lise 
Zonguldak, (Husust) - KUltürse

vor teclmenlmlz .Mehmet Çellkel ta
rafından (60) bln Ura harcıı.narak 
yaptırılmakta olan llse kura 11: 
iki katı yükselmiştir. Yapının ağus

tos sonuna doğru biteceği anlaşıl -
maktadır. Knıtnr Bakanlığı, vlJAyete 
gönderdiği bir yazıda M. Çellkelln 
kUltUrseverıttl ,.e cömertliği takdir
le kaydedflerek gelecek ders yılın
da lisenin şimdlllk dokuzuncu sını
fının açılacağı bfldlrilmlştlr. Bu ha
ber Zonguldakta bUyUk bir sevinç 
uyandırmıştır. M. Çelikel, Kliltür 
Bakanlığına bir mektup göndererek 
Bakanlığın kararını bUyUk bir bah
tiyarlık hlsslyl" ve şUkranla karşıla
dığını bll(llrmfştlr. 

Arıcılık 
T ahsiti için 
Peşteye ikinci 
kafile de git ti 

Edirne (Husual) - Peşteye arıcılık 
kursuna gidecek olan ikinci heyeti 
teşkıl eden 7 kUltUr ve ziraat mualli. 
mi de F.Aiirne istasyonundan uğurlan. 
dr. 
Peştede Macar hükUmeti erkanı hu. 

zurunda Türk ve ecnebi arıcılarının 
şahadetnamelerinin verilmiş olduğu 
oradan bildirilmiştir. 

Kursu bitirmi§ olan birinci posta 
civnr köylerin köycülük işlerini, ko. 
operatiflerini, hayvancılık ve ziraat 
hareketlerini görecek ve bir haft.ı 
sonra yurdumuza dönmüş bulunacak. 
lardır. 

Kursa de,·am eden mua.llimlerimi • 
&in Macaristanda büyük kolaylıklar 
ve kardeşçe hislerle karşılandıkları ve 
çok faydalandıkları gelen mektuplar. 
dan anlaşılmaktadır. 

Muallimlerimiz tatbikat gördUkleri 
günlerde bazı çiftliklerle bUyUk zira. 
at mU7.eal ve hayvanların mü7.eaini, ta. 
vukçuluk mektebini de ziyaret ederek 
incelemelerde bulunmuşlardır. 

Yalnız Peşte civarındaki arıcılık 
çiftlik mektebinde (71) bin fenni ko. 
van, 31 bin sepet kovan bulunması ve 
937 de Macaristanın bal mahsulünün 
30.651 kental olup 74 \'agon bal ihraç 
tdilmiş olması bu memlekette arıcılı. 
ğa verilen önemi bal.irln-tğe ktfldir. 



O kadar çok değil, bekleye blllrslnlz 

12 sene sonra 
Dünya bolluk ve refaha 

kavuşacakmış 
Bolluk ve refah içinde yeni bir müjde 

Yeni ve sevinc;li bir haber karş,srnda
y12, Eğer 12 sene daha bekleyebilirse
niz, bu haber ve müjdeden pekala is
tifade edebilirsiniz. 

Filhakika tanmmrş iktısatçılardan 
Vagemann Avrupanın 950 senesinde 
b~lluk ve refah devrine gireceğini he
sap etmiş bulunuyor. 

Yıllardır beklenen bolluk. refah ve 
saadet Umitkrine öyle kolaylıkla ina
nacaklar aramızda o kadar vardır ki 
böyle bir haber veya iddia önünde bu
nun neye dayandığ nı sormak ve öğ· 
r~.nmek müşkül bi( zarurettir. Çok şü
kur ki bay Vagemann bunu söylemek· 
t h' e ıç de nazlı değil. 

Tantnm!ş iktısat alemi diyor ki: ik· 
tısadi b h . u ranlar ellişer sene fasda ıle 
yekdig· erı· . k' d y· . . . m ta ıp e er. ırmıncı asrın 

ılk devresi malum oldug· u şekilde srkr
cr b' ~ ır buhran icinde geçmekte oldu· 
guna ·· • gore bu asrın diğer yarısı bolluk 
ve refah d . . ı· d evresı olarak geçmesı azrm-
bır. Şim:Iiye kadar birkaç asır içinde 

u bakımdan yapılmış olan tetkiklerin 
Verd'·· 

ıgı netice, bu iddiayı takviye ede-
cek mahiyette ve kuvvettedir. 

i . Vaziyet böyle olunca: Avrupanın 
Çınde Yaşamakta olduğu iktrsadi sıkın-
tının belk' . . . k . 

1 gıttıkçe hafıfleme uzere 
950 sen es· k d .. - . . . 

ıne a ar surecegını ve nı· 

hayet bu tarihten itibaren refah dev
resinin başlayacağını düşünmek hiçbir 
§ey düşünmemekten daha teselli veri
ci bir keyfiyet değil midir? 

İktrsadi buhranların muayyen sene 
fasılalarla yekdiğerini takip ettiği da
vasını ilk defa öne süren bu Vagernann 
değildir. 

Vaktile Kısası Enbiya da okuduğu
rnuz ve yeo:li sene bolluk. yedi sene kıt
lık olacağr şeklinde tabir edi1diğini bil
diğimiz meşhur rüya ve bu rüyanın 
bu şekılC!e anlatılıtr da iktıaadi yazi
yetl~in muayyen fasıla larla vuku bul
duğu hakkrndaki görüşlerin tarihe in
tikal edebilmiş vakalarından biridir. 

Firavunun rüyasrnda gördüğü yedi 
semiz ve yedi zayıf öküzden zayıfla
rın semizleri yemiş c:lmasr değil, fakat 
bu rüyanın yedi bolluk senesini yedi 
kıtlık senesini takip edeceği yolunda 

anıaş·lışıdır ki bir ehemmiyeti h~iz~i~.' 
lktısadi buhranlar, hakikaten otçulu 

ve mahim fasılalarla 

eder mi ve ederse bu 
ldardrr? 

birbirini takip 
fasrlalar ne ka-

Şimdiye kadar bu bapta söz söyle· 
Yen ve noktai nazar bildiren iktısatçı
lar oldukça boldur. 

cekler arasında bizzat Vagemanmn da 
bulunacağrnr muhakkak saymak, aca· 
ba bu hususta aldanmak mıdır? 
Vagemannın iddiası, ortaya yeni ve 

dikkate değer bir mesele daha çıkarı-

yor: 
Hep dikkat edilmiştir ki bir aile için 

de baba ile evlat ye:tdiğerile pek o 
kadar anlaşamadrkları halde büyük ba
ba ile torun anlaşmakta zorluk çekmez 
ler 1 Büyük babalar belki kendi evlat
larından fazla evlatlarının çocuklarını 
yani t~runlanm daha fazla severler. 
Bu, birçokları tarafından böylece gö
rülmüş ve böylece tesbit olunmuş bir 

h;ı:lısedir. 

Hadise bu olunca, akla şu sual gelir: 
Bir evlat, daha yakın olduğu halde ba· 
basile niçin anlaşamaz. Torun büyük 
babasile daha iyi ve daha kolay anla· 

şabilir. : 
işin ruhi tarafları yok değildir. Fa

tutarak şöyle bir izah ile karşılaşmamız 
kat Vagemannrn noktai nazarını esas 

mü:ııkün olur: 

iktrsadi buhranlar, ellişer sene fasıla 
ile birbirini takip eder; bu yüzden bil· 
yük baba ile torun birbirine pek ben
ziyen iktrsadi şerait içinıde teşekkül et
mis olduklarından yekdiğerile kolaylık 
la .anlaşabilirler. Bunu daha iyi izah 
etmiş olmak için şöyle de söyleyebili· 

riz: 

Bir insan 60 yaşında torun sahibi 
olsun. Bu zat 7 5 yaşına geldiği vakit 
torunu bittabi 5 yaşında olacaktır. E
ğer büyük baba, bir iktısadi buhranın 
s:;nlarında doğmuş olursa hayatının 

ilk krsırnlannda yani teşekkül !devre
sinde bolJuk ve refah seneleri görecek, 
bunu 50 senelik bir sıkıntı devresi ta
kip edecek, fakat torunu da kendisi 
gibi yine iktrsadi bir buhranın sonla
rında doğmuı olacaktır. 

B üyilk baba ile torunun teşekkül 

tısadiye de geçirmeleri hayatı ayni za
devrelerini birbirine yakm şeraiti ik
viyeden görmelerini kolayıaştıracaıc 

ve bu da bunların yekdiğerlerile anlaş 
malarını mümkün kılacaktır. 

Büyük babaların torunları ile kolay
lıkla anlaşmalarını, anlaşalıilmelerim 

yalnız bu suretle izah etmek kafi mi? 
Belki, Vagemannrn ortaya koyduğu 

izah, bir hakikati ifade etmektedir. Fa
kat buna, yaş ilerledikçe çocuklaşan 
büyük baba ile çocuk olan torunun bir
birinden uzak olmayan ruhi yakınhk
larr izahmr da ilave etmek mürr.kün 
ve ihtimal o kadar az hatalı değildir. 

Siz ne dersiniz? 

NE 

•• uvey k ızını bı
çakhyan baba 
Ö~üme fazla kan kay

bet mek mi se 1ep 
oldu·! 

Kadıköyünde üvey km Reyhanı br
çaklayarak öldüren Cevadın duruşma· 
srnı bitiren ağır ceza mahkemesi dün 
verdıği kararı bildirecekti. Fakat Ce
vadın, kızını sadece yaralad ğmr ve 
Reyhanın 6 saat s:·nra hastahaneye 
kaldırıldığından fazla kan kaybederek 
öldüğü yolundaki iddiasını nazara ala
rak, bu hususun Hayarpaşa Nümune 
hastahanesinden sorulması için duruş
mayı 1 ağustos gününe bıraktı. 

Bir Hanendeye Tecavüz 
Edildi 

Kadıköy Kurbağalıdere gazinosund:ı 

hanendelik yapan Hatice Şenses1 ge
çen gece saat 11,5 vapurile köprüye 
gelmiş, fakat yokla pe§İne Murtaza v-: 
Şüt;rü adında iki sarhoş takılarak ken 
disini takibe başlamışlardır. 

Hat:ce Şenses Tahtakalcdeki evine 
gelmek üzere, Çakmakçılardan geçer
ken, iddiasına göre, bu iki sarhoş üs
tüne atıl:r.rş. birisi öpmeğc, diğeri de 
ötesini berisini hırpalamağa başlamış

lardır. 

Neticede feryat eden hanendenin 
im::laclına bekçiler yetişerek kendis1ni 
kurtarmıştrr. Murtaza ve Şükrüyü ı;le 

yakalayarak cürmü meşhut mahkeme· 
sine vermişlerdir. 
Muhakemeye dün bakılmış, fakat Ha

tice Şcnses, davasından feragat ettiğin 
den, suçlular hakl:ınıJa beraet kararı 

verilmistir. 

---0-

Mahmutpaşa Cami Ve 
Türbesindeki Tamir 

İstanbulun fethi devrinde yaprlan 
ve büyük tarihi değeri olan Mahmut 
paşa camiinin tamirine beş yıldanberi 
devam edilmekte idi. Camiin iç ve dr
şındaki yontma taşlar tamamen kal
dmlmrş ve düzeltilmiştir. 

Mahmutpa~aya ait türbenin moza· 
yikleri ~alındığından nıüa;eler idaresi. 
türbe etrafının çevrilmesi için Evkaf 
idaresine müracaat etmiştir. 

* Nişantaşm::la Teşvikiye camiinin 
tamirine devam edilmektedir. Camii11 
avlusu bir park haline getirilecektir. 

Adliyede Yaz Tatili 
Adliyenin yaz tatili 20 temmuzda 

başlayacaktır. 

Tatil eden mahkemelerin işine, sıra· 
sile şunlar bakacaklarjır: 

Ağrr ceza, asliye ücüncü ceza, asliye 
dördüncü ve b:şinci hukuk, asliye bi· 
rinci ticaret mahkemeleri. 

Sulh mahkemelerinden nöbetçi ka
lacakların listesi daha tesbit olunama
mıştır. 

Deniz 

E VET bu muhakkaktır ki deni. 
zin sonsuz enginlerinde hazan 

çok garip mahliıklara tesadüf edilir ... 
Vn.ktiyle gemicilikte cesur bir paL 

ron iken ~imdi mücehhizlik yapan 
Ycrman Lö Dii bu sözü söylerken, Şi_ 
li yolu üzerinde son seyahatini yap -
miş ve :\'ant'da çürüğe ~ıkarılmış o. 
lan ii~ direkli yelken gemisinin tayfa 
reisi de sözlerini teyit ediyordu: 

- Denizlerde rastlanan bu gibi 
şeylerin dörtte üçiinü söylesen. hemen 
yalan er damgasını yapıştırırlar. 
Küçüklüğündenberi gemiJe bulunan 

Kaptan Yv Kcrhir bunları dinlerken 
cğilm·ş başını sallıyor ve: 

- Doğru, deniz her zaman öyle şe. 
killer, öyle mahlfıklar, öyle hadiseler 
vücuda getirir ki dalgalar arasında 

yuvarlanmayanların bur.lan tasavvur 

etmesine imkim olamaz. Hemen de 
masal denebilecek olan bu garibeleri 
bize uzun uzun anlatacak. her halde, 

nramııda birden fazlası buluruıbilir· 
Bu bir te~l:ık iÇli. Mutlaka, Jı.:ıy;ıl 

malısulii den ilen bu hadiselerin anla
trlmasmr istiyordu. Fakat Yanua 
Baba söziinü kesti: 

- Deniz kızlarından mı bahsetmek 
istiyorı;unuz? Geç, yavrum geç! Bun_ 
lar hepsi masal! Ben tam oluz beş se_ 
ne denizde bulundum, her tarafa bur_ 
numu soktum. Eğer uydurma olmamış 
olsaydı. onları benim de görmekliğim 
lazım cleğil miydi'? 

Bıııııı s"ylcrkcn yumruğunu lrnv. 
"etle masnya \'urdu. Yctm:ş sekiz ya. 
şmda ki ihtiyarın Jıala gcncliktcki k\l\·
vctini. hcrkrsi korkutan, susturan cc_ 
ladetiııi yine göstermek istemesine 
kimse aldırmndı. 

G<>micilcrdC'n .Takop söz sırasının 

VA R, N E YOK ? 
Buhranlar arasında muayyen fasıla· 

ların kabulü umumidir. Fakat fastlala
r~n müddeti hakkındaki görüşler birbi
rınden fark etmektedir. 

~azıları, bu fasılalarrn yedi sene ol
du~unu söylemek suretile yedi öküzün 
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delalet· · d 1 ını teyid etmek yolunda ır ar. 

da:age~ann, Avrupanın son asrrlar-
1 vazıyetini .. .. ··nde tutarak bu 

fa 1 
goz onu 

sı ayı 50 ı · t b·· . Yt olarak tayın ve es h 
cdıyor. 

1914 denberi Avrupanrn yaşadığı 
seneler, yedi senelik devre iddiasm~ 
çoktan çürütmüoııt" 

50 '.'C ur. 
yıll k devre iddiasını hadiselerin 

kısalttlmasını · .. · · d" 
ı .. tıyeccklcr ve temennı e ~ 

( Ye;;;!\ e.4)rıyat " 
/ 

.. Ülkü 
Başvekılın B M M ı· · dekı· son · . ec ısın 

nutku, Orta zaman Türk • İslam dün-
yasında vezirler, profesör A. Mcz. çe
viren Cemal Köprülü, Beşer ırklarının 
etnoloji bakımından tarihi metodla tas· 
nifi üzerinde bazı görüşler, pı;ofesör Ş. 
A. Kansu. ihtiyar (şiir) s.tkı Akozan. 

Ahlaki düşüncenin dinamizmi, F. Ra
uf, çeviren Ziyaettin Fahri. Teselli 
(şiir) Kazım Erdin. Karakalpakların 

tarihine da:r materiyaller, P. P. iva· 
tıof, çe ... iren H. Ortekin. Beyboyrek 
hikayesi. P. N. Boratav. Köy eğitimi 
mesele:si, 1 .Hakkı Tonguç. Son eseri 
münasebctile Halit Fahrinin şiirleri 
hakkında birkaç söz, F. A. 938 devlet 
bütçesi, Kemal Unal. Halkevlerinde 
basit ıpor tcıislcri, Rahmi Apak. 

Hintliler!n Beyaz tlahı 
Hindistan tar :hin

de bir Avrupalının 
yerliler taraf ndan 
Allah olarak tanındı 
ğı görülmüştür. Con 
Nikolsao ismindeki 
bu İrlandalı gene-
ral, 19 uncu asrın 

ortalarına doğrn 

Hindistana gitmiı;, 

orada o kadar bü
yük bir cesaret gös-

is yerlilere karşı o kadar iyi mu-
term ·' . dl'l k :ı· . . mele etmiştir ki Hın ı er er.ı- ısır.ı 
a ı· hu"r-ctle saydıkları büyük bir cvev a ... 
adam mevkiine çıkarmışlar, sonra ge-
nelralin etrafında toplananlar adeta 

bir din teşkil etmişlerdir. 
Hindliler bu kadar benimsedikleri 

bu trıandalrnın ismini de k~nıdi dille
rine uydurarak ona Nikolson yerin;! 
Nikkul Seyn adım vermişledir. 

Nikkul Seyn öldükten sonra da onu 
Allah tan·mışlar ve ona tapanlar ka· 

tabahk, cemaat teşkil etmiştir. 

Şehirlerin Öğündüğü 
Hususiyetleri 

Her memleket kendi zenginlikleri 
ve hususiyeti ile öğünür. Amcrikada 

en yüksek binalar, İngilterede en ka
labalık şehir, İtalyada eğri kule var
dır.. Fransanın da şöhreti bilhassa en 
yüksek dağa sahip olma:;ıdır. 

Fakat Fransa. neşrettiği yeni bir iı.

tatistikle memleketteki hususiyetleri 

sayıyor. 

Avrupanın en yüksek dağı: Mon 
Blan (Akdağ) Fransadadır. En yü'<· 
sek dağ yolu Fransadadır. İseran bo· 
ğazında, 2769 metre yükseklikte. En 
fazla §ato Fransada bulunuyor: 761 
şato. En fazla kaplıca ve ılrca (120), 

en fazla plaj (900) hep Fransada imi~. 
Avrupanın en yüksek şehri de Fran

sada Briançondur (1326 metre) .. 

Dünyanın En Yaşlı Adamı 
Zaro ağa öldük

ten sonra dünyanm 
en yaşlı adamr un
vanı için birç.çk 

nemzetler ortaya 
çrktr. Fakat bunla
rın en yaş'ıs nın 

Mısırdaki şeyh R1· 
fai Rabai olduğu 

zan:'lediliyor. 
Şeyh Rafai Rabai 

kendis:nin 164 ya

şında olduğunu söylemektedir. Anlat
trğına göre, Napolyonun Mısıra geldi-

ğini ve yaptığı muharebeleri ~örmüş. 
Napolyonun Mısır seferi bundan 140 
sene kad:ır evvel olduğuna göre, o za
man Şeyh Rafai 24 yaşlarında varmış. 

164 yaşındaki bu deıJe çok sıhhatli 
ve dinçtir. A ğzıntda 32 dişi tamamdır! 

Kocaları Kör Olan Şehir 
Yugoslavyada erkekleri yalnız kör

lerden müteşekkil bir şehir vardır. Ba
zı kadınlar için burası, belki, ideal bir 
şehirdir. Fakat herhalde bütün kadın
lar öyle düsünmez. 

Vetrenik ismindeki bu kasaba Bil· 
yük Harpten s-::nra, kral Aleksandr ta· 
rafm:lan, muharebede kör olan malfıl

ler i~in yapılmıştır. Evleri, sokakları 
amaların kolayca yaşayabileceği tarz
da ınşa edilmiş bu şehre bütün ama 
mallıller toplanmıştır. Bunların hemen 
hepsi bekar olduğu için, onları evlen
dirmek düşünülmüş ve gazetelere ilan
lar verilerek kız aranmıştır. 

!yi kalpli harp kızlan da bu zaval· 
lılara şefkatle bakmak için derhal kör
ler şehrine koşmuş ve oradakilerden 
birile evlenro4'tir. 

Vetrenikada her yeni doğan çocuğa 
göbek adı olarak Aleksanl::lr ismi veril
mekte, bu suretle ama harp maliılleri
ne bu şehri tesis etmiş olan kralın is
mi şükranla anılmaktadır .. 

TBMMUZ 

kızı 

kendisine geldiğini görünce anlatma. 
ya başladı: 

- Eski gemilerin pruvalarr daima 
onlara benzer kabartmalarla, yarısı 

insan, yarısı balık 5ekilleriyle süslen. 
miştir. Bunu neden yapıyorlardı? EL 
bet bir hakikati vardı, değil mi? 

Assab limanından hareket cbniş • 
tlk. Ciddcyc doğru gidiyorduk. Ya • 
nımda. Obok'lu bir arap vardı. Bu, bir 
inci kaçakçısı idi. Kerhir buralarını 
pek iyi bilir. 

Uzatmıyalıın, gemimiz yol aldıkça 
etrafımızdaki dekorun vahşeti artma. 
ya başladı. Mercanlarla sarılı Bazalt 
kayalıklardan yapılmış adalarm ö~ 
nünde idik. Bu adalar. başbaşa mate_ 
mi bir renkte, denizcilerin siyah ce • 
hennemi idi. Yalnız denizin daimi be. 
yaz köpükleri etrafını yalıyor ve için.. 
de yaşıyan ktL<jların bıraktığı guano 
g\ibresi san bir tabaka teşkil ediyor. 

du. 
Sanki bir etüv makinesi içine atıl. 

mış gibi boğucu bir hava içinde gidi. 
yorduk. Buralarda yapılan inci tica. 
rctini anlatmak uzun sürer. Bu işten 
ben de istifade ediyordum. Neyse, 50. 
zün krsası, bir gün gemideki Somalılı 
tayfalardan biri yanıma geldi ve ya. 
vaş bir sesle dedi ki: 

- Eğer sendeki incilerin en güzel. 
lcrinden iki tanesini bana verir ve e. 
ınanet edeceğim sırrı. kimseye söyle. 
miyeceğinc dair Hazreti Muhammedin 
Allahı namına yemin edersen. seni 
"Kayalar kızları., nm bulunduğu ye. 
re götiirürüm. Bu kızlar denizde ya • 
ı:;arlar. 

Jaııua alay etti: 

- Desene ki balık kuyruklu olan 
bu kızlardan birini kendine metres e. 
dindin!. .. 

- Balık kuyruklu olduklarını kim 
söyledi? Onların da bizim gibi bacak. 
!arı vardı; yalmz bu bacaklar pullarla 
örtülmüştü.Hasılı, güya iyi su aramak 
vesilesile, Ali Hüseyin adındaki bu 
tayfanın gösterdiği pir kıyıya yanaş. 
tık. Hepimiz karaya çıkmıştık. Gece 
Ali Hüseyin ile ben yalnız gemiye 
döndük'. 1fösait bir rüzgar bizi arka. 

dan itiyordu. Somalılı Arabın kıla • 
vuzluğu ile iki mil kadar gittik. Ay 
doğmuş, oldukça da yükselmişti. Bil. 
tün yelkenleri açarak gemiye tam sür. 
atini vermiştik. 

:Nihayet, deniz seviyesiyle bir dene. 
cek alçaklıkta bulunan bir adanın ö. 
nüne geldik. Ali Hüseyin hemen yel. 
kenleri indirerek: 

- Burası, ded.i. Biraz bekle. onla. 
ra geldiğimizi haber vereyim. 

Yv bunları dinlerken sanki eski Aka 
kahramanlarından Ülis'in "Deniz kız. 

Jarı adası .. nda perilerle olan müla • 
katını anlattığını zannediyordu. Ya. 
but Ulis'in bu meşhur macerasını 

nakleden büyük Aka şairi Omer şek. 
lini değiştirmiş de Jakop suretine gir. 
miş ı;anıyordu. 

Jakop hikayesine devam etti: 
- Ali eline aldiğı bir boruyu üç 

defa bütün kuvvetiyle üfledi; sonra 
bana "İşte bak!,. dedi. 

Hakikaten ayın ziyaları altında, 

dört tane deniz kızı göriindü. Gemiye 
doğnı geliyorlardı. Uzun tuhaf kırmı

(Lut/en saytfayı feviriniz) 
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Ekonomi: idari zabıtanın hududu 
Haftalık piyasa 1 (Vçüncü sayıfadan devanı.) 

kazat bir mahiyet alamaz; tahkikat 
tekniği içine giremez. Bu isteme 
yüzünden idarl zabıta ku"lvetleri ad-
11 zabıta kuvvetleri rengini alamaz. 

luları cok kere sabıkalı namlyle eJ 
zanın ikmalfnden sonra da tedbtrıet 
altında bu

0

lundurur. 

Bu yıl mahsul çok bereketli Suçluyu adıt mal~amlara teslim 
etmek idari zabıta işlerine nihayet 
vermiş olmaz. Suçlunun ceza evle
rinde ve adıt makamlar nezdinde 
muhafaza edilmesi, nakil \"C se\'ko. 
lunması da idari tedbirleri istilzam 
eder. 

Adlt zabıta tedbirlerinin hududll 
kat'ı Ye muayyendir: Suç lşlennıek• 
le başlar; suçlu hakkında kat'l k8' 
rar verilmekle sona erer. 

Ankara (Hususi muhabirimizden) -
llkbaharda havaların serin ve yağışlı 
gitmesi, muhtelif mıntakalarda ekimle
rin müsait şartlar altında yapılmasına. 
bağ ve bahçe mahsullerinin neşvünü
masrna yardım etmiştir. Havalar bun. 
dan böyle de müsait surette ıdevam et· 
tiği takdirde, 938-39 sezonu mahsul
lerinin ekserisi §ayanı memnuniyet bir 
tarzda idrfık edilebilecektir. 

Muhtelif mıntakalardaki mahsul va
ziyeti hakkında elde cıdilen malumat 
(u suretle hutasa olunalı; lir: 

KURU UZUM: 
Haziran ayından itibaren Ege mınta

kasına yağmur düşmemiş olmakla bera 
ber toprağın kafi derecede ratıp bulun
lhası, bağlan, şimdilik kuraklık tehli· 
kesinden kurtarmaktadır. Bu sıralarda 
yağacak yağmurlann bağlar için faytd.ı 
:temin edeceği şüphesizdir. İlkbaharda 
!hüsait hava şartlan altında inkişaf et
~§ olan bağların hali hazırdaki görü
nüşe nazaran mahsul vaziyeti iyidir. 

937 sezonu rekoltesinin 42 bin ton
lan ibaret olduğu tahakkuk etmişti::. 

Revsim başlangıcmdan haziran 938 
sonuna kadar dış ülkelere 36,000 ton 
~ru üzüm ihraç edilmiştir. :Hundan 
tfS,ooo tonu Almanyaya, 6000 tonu tn
~tereye, 2500 tonu Holandaya, 1800 
tZnu Belçikaya, 1500 tonu İtalyaya ve .. 
ZI' bir renkte olan saçları omurJarı U. ..... 
7'0.rine dökülmüştü. Derileri siyah 
~ 

l
rmer gibi, gözleri ve dişler! mine 
ut fildişi gibi parlıyordu. 

~1.Herhalde Ali bunların ahe.:ıcu ve 
~ğazdan gelen dillerinden anla,ınış o. 

ktr ki, birkaç kelime söyl~i; on. 
ara iki tavuk ile bir torba pirinç gös. 

&di. Anlaşmışlar demekti; sonra ba. 
na döndü. 

- Şimdi istediğini seçebilirsin! 
ı!şin '.hıüŞkill tarafı da bu idi. Gözil

mUn önünde duran dört siyah güzel. 
aen hangısini seçebilirdim? Onlar da 
bunu bekliyerek sabırsızlıkla. suları 
cratgalandmyor; dalıyor, çıkıyor, tek. 
·rar dahyor, yüzüstü, sırtüstü, ne bile. 
~im, her çeşitten yüzüyorlardı. Efen. 
aisinin ayakları dibinde yaltaklanan 
kediler gibi.. 

IY{.:Artık ben de, içlerinde en genç zan. 
nettiğim blrlni belinden yakaladım, 
yukarıya kaldırıyordum. Ama, güç • 
lükle ! Hem ağır, hem de balık gibi 
~~ygan bir vücudil vardı. Nihayet ge. 
nuye alıp yere yatırdım. 

ll~Kayaların kızı, denizlerin vahşi Ve. 
~l'ısü. tatlı bir sesle inliyordu. Bu inle. 
me hafif bir rüzgarın sazlar arasından 

~
kardığı bir sese mi, koruların dem 
kmesine mi, neye benzediğini ben de 
lmiyordum. 

·~Bir milddet sonra ... Evet biraz son
, onun ne kadar güzel, ne kadar en. 

es olduğunu gördüm ve hissettim ... 
izlerin.deki pullar eiddetlice bir te -
as iJe dökülüveriyordu. Kendiı:ıine 

ı;:ediyelcr vererek yurdu olan denire 
!l)ıraktım ... ,, 

~ :Ji'anua baba imana gelmiş gibi hay. 
6\ıe dinliyordu: t ;- Peki, dedi, onları bir daha gör. 
mec!in mi? 

t .:-- Bir daha mı? Oralarda bulun • 
~uz müddetçe her gece! Onların 

ü de daima orada bulunuyor· , 
evuya tam~iyle riayet ediyor. 

~ . Ben de yıne dördünden birini 
~ek mecburiyetinde bulunuyor. 
~um. Tabii intihap ettiğim hep ayni 
~değildi. 

1800 tonu İtalya tarikile orta Avrupa 
memleketlerine gönderilmiştir. 

RAKiP MEMLEKETLERDE: 
Yunanistanrn bu seneye ait kuru 

üzüm istihsal vaziyeti hakkında son 
gelen haberler şu merkezdedir: 

tlkbaharlda 20,000 ton tahmin edilen 
Girid sultaniye rekoltesi, son zaman
larda bağlara arız olan mild~u hasta
lığı dolayısile zarara uğrayarak 11,500 
tona düşmüştür. Hastalık, Giritten ma
ada diğer mıntaka bağlarını da mütes
sir etmektedir. 

Şimdiki görünüşe nazaran Yunanis
tanrn 938 rekoltesinin mıntakalar iti
barile tahmin vaziyeti şöyledir: 

Girid adasr 
-Pelcponez 
Diğer mıntakalar 

Yekun 

Ton 
11,500 
8,000 

3,500 
23,000 

A vustralyamn nisan ayından itibaren 
itibaren ihracına ballanan 938 yıh Sul
tana rekoltesi 55 bin ton etrafında tah 
min ediliyor. Kalif.orniya rekoltesi hak 
kında henüz tahmini rakamlar mevcut 
olmamakla beraber mahsulün normal 
bir durumda olduğu haber verilmekte
dir. 

KURU tNCIR: 

İyi hava ve toprak şartları altında 
meyveleri teşekkül etmiş bulunan in
cir ağaçlarına son günlerde itekler asıl 
mıştır. tlek ameliyesinin hitamından 
sonra birinci tahminler yapılabilecek
tir. İncir ağaçlarının umumi vaziyeti 
normaldir. 

937 rekoltesi 34,000 ton olarak ta
hakkuk etmiştir. İstihsalin ekserisi dt~ 
ülkelere ihraç ve bir kısmı dahilde iı· 
tihlak edilmiştir. Müstahsil ve tüccar 
elinde stok kalmamış gibidir. 

FINDIK: 

Doğuş ve ilka vaziyeti dclayısite ül
kemizdeki fındık rekoltesinin normalin 
altında olacağı haber veriliyor. 93 7 yı
lı kabuklu fındık rekoltesinin 60,000 

tondan ibaret bulunduğu anlaşılmıştır. 
Hali hazırda müstahsil ve tüccar 

elinde mevcut kabuklu fındık ıtoku 
5000-5,500 ton arasındadır. ÖnümUz· 

deki sezon esnasındaki istihsal vaziye:' 
tini nazarı dikkate alan müstahsil ma
lını piyasaya sevkte çekingen davran
makta ve bu yüzden fiyatlar yilksek 
seyrini muhafaza ctmektc:idir. 

DtCER MOSTAHSIL 
MEMLEKETLERDE lhtiyar Kerhir Yv'in sönük gözleri 

_prlıyordu. Kurumuş dudaklarım di. 
lfy)e ıslatarak sordu: 

- Hepsinin bacaklarında pullar 
~ar mıydı? 

- Evet, hepsi ayni idi. Yalnız ba. 
ı1S1nınkiler daha büyükçe idi. 

!talyada, önümüzdeki rekolte tah
minleri hakkında henüz kati bir rakam 
verilmemekle beraber istihsal miktarı
nın normalden aşağr olacağı bildiril
mektcl:iir. 

İnanmak için büyük bir ihtiyaç 
~iseediyormuş gibi: 

- Doğr.ı söyle, sen deniz kızlarını 
gördün ve onlarla seviştin, öyle mi? 
-Şüphesiz. 

·Jr,.- Eh, deniz bu! Orada ne kadar 
~ip ~eyler olur ki işitenler masal der 
~ inanmazhı.r. 

İspanyada malUm hadiseler dolayısi
Je fındık rekoltesine ait tahminler ya
pılamamaktadır. 

PAMUK: 

Yeni mevsim pamuk ekimine Ameri 
kan cinslerine bilyük bir ehemmiyet 
verilerek Çukurova mıntakasrnda yüz 
de iO nisbetinde klevland Ege mınta· 

kasında yüzıde 80 nisbetinde akala to
humlarile zeriyat yapılmıştır. 

Ekim Çukur.ovada ve Egede nisan 
iptidasında, Iğdırda mayıs ortasında 

başlamı§, mahsul son günlere kadar 
normal hava şartları içinde inkişaf et
miştir. Ancak son bir kaç gün zarfın
~a Aandoluda devam eden yağmursuz 
luktan pamuklar biraz müteessir ol
muştur. 

Çukurova rekoltesi üzerinde henüz 
bir tahmin yapılamamakta ise de Ege 
pamuk rekoltesinin 70 bin balye fev
kinde olacağı ümit edilmektedir. 

Mevsim sonuna yaklaşması dolayısi
le geçen aylara nisbetle pamuk piyasa· 
larımızda mühim bir faaliyet görülme
mekte ve fiyatlar müstekar bir seyir 
takip etmektedir. 937-38 mahsulünden 
kalan stok yavaş yavaş erimekteı:iir. 

TiFTiK: 

Srcak mıntakalarda nisan ortaların
da başlayan tiftik kırkımı havaların 

müsait bulunması dolayısile süratle in
kiıaf etmiı ve bütün mıntakalarda ni
hayete ermiJ bulunmaktadır. 

Mahsul kalite itibarile geçen seneye 
nazaran yüksektir. 

Sovyet taleplerini karşılayan tüccar· 
lar piyasadan mübayaata devam ederek 
stoklarını tamamlamaktadır. 

YAPACI: 

İstihsal mmta~alarınldan iklimin da
ha mutedil bulunduğu Ege mıntakasr, 
Adana, Mersin ve Antalya havalisinde 
nisan içinde başlayan kırkım mayıs 

içinde diğer mıntakalara da intikal 
ederek umumiyetle haziran başınl:ia ta
mamlanmış ıelup yalnız bazı soğuk 

mıntakalarda hala devam etmektedir. 
Mahsul pıtraksız ve iyi vasıflıdrr. 

Yapağı piyasamızda dış talepler dur
gun iıe ide dahili fabrikalar mübayaatı 
bilhassa ince yapağılar üzerinde devam 
etmektedir. 

TOTON: 
Ege mıntakasrnda, zeriyat tamamen 
tona ermiş bazr istihsal merkezlerind~ 
kırma ve dizme ameliyesine başlanmış-
tır. 

Havalar kurak gitmekte olduöundan 
ilk tahminler hilafına rekoltenin daha 
noksan idrak cldileceği anla~dmakta
dır. 

MARMARA MINTAKASINDA: 

Tütün için hazırlanan tarlalara fide
olursa fideler tamamen dikılmiştir. Bü
yüme tabii bir seyir takip etmektedir. 
Bilhassa Bandırma havalisinde düşen 

!darı tedbirler suçlunun cezasını 
bitirip ceza eYinden çıkmnsiyle de 
sona ermiş olmamaktadır. f dare suç. 

yağmurlar çok fayıdatr olmuştur. 
KARADENiZ MINTAKASI NDA: 
Tütün içinhazırlanan tarlalara fide

lerin dikilmesine büyük bir faaliyetle 
devam edilmektedir. Son zamanlarda 
yağan yağmurlar dolaysile geciken di
kim işleri zürram sarfetmekte olduğu 
büyük gayretlerle sona erdirilmek üze
redir. 

HUBUBAT: 
Muhtelif istihsal mıntakalarımızda 

hava şartlarının müsait geçmesi yeni 
sene rekoltesinin bol ve iyi olacağı 

intibamı kuvvetlendirmektedir. 
Bilhassa, cenubi Anıdolu, Ege mın

takası, Trakya ve Marmara havzaların 
da mahsul bereketlidir. Orta Anadolu· 
da kışlık zeriyat ümit verici mahiyet· 
teldir. Karadeniz mmtakasında, Şark 

havalisinde de mahsul vaziyeti iyi bir 
durumdadır. 

Mevsim başından haziran sonuna 
kadar elan ihracat miktarı 54 bin tona 
baliğ olmakta ve bu miktar ihracat 3 
milyon 700 bin liraya tekabül etmekte
dir. 

Fiyatlar müstekardır. Haziran ayı 

içinıdc İstanbul borsasında sertler 5,5· 
6,1 O, ekstra yumu aklar 6,525·6,85, 
yumu~klar 5,45-5.875 kuruştan mua
mele görmüştür. 

ARPA: 
Ege mıntakasında atpa hasadı ta

mamlanmıı ve piyasalara yeni mahsul 
fazla miktarda arzedilmcğe ba§lanmrı
tır. 

!stanbulda arpa piyasası haziran ayı 
için nisbeten gev~ek ve durgun geç
migtir. Dıg memleketlerle olan muame
leler eski mallara inhisar etmektedir. 
Yeni mahsul üzerine kısmen alivre H· 

tı§lar yapılmıştır. 

Mevsim baıından haziran sonuna 
ka'.:iar yapılan ihracat 111,5 bin tona 
baliğ olmaktadır. Bu miktar ihracat 4 
milyon 800 bin liraya tekabül etmekte· 
dir. 

Yeni mahsulün idraki dolayısile fi. 
yatlarda hafifçe bir tenezzül kaydedil· 
mektedir. Haziran içinde İstanbul bc."
sasırida yemlik arpalar 3,75-b,80 ve 
biralrk arpalar 4,25-4,80 kuru§tan sa
tılmıştır. 

Kararın infazı daha ziyaee idarf 
bir tedbirdir. AdU tedbir itibar oıuıı
duğunda da k:ırnrın infazı sona. et• 
mekle adH zabıta tedbirleri de son• 
ermiş olur. 

Her tki takdirde de adll zabıta i
dari zabıta ile sarılmış g6rUlmektf' 
dir. Bunları birlbfrlnden ayıran ff• 
yalnız mahiyetlerldir. 

ldnrl tekniğe muhtaç, olan ted• 
blrlPr (idari zabıta); tahkikat te1'• 
niğloe siren tedbirler de (kazat zıı
bıta l işini teşkil etmektedir. 
~uçun Yukuunu önlemek; suclu1'1 

aramak, bulmak, tutmak, adil mıı.

kamlara teslfm etmek; adlı makatn• 
lara veyo.. başka yerlere nakil ve r.ef• 
kPtmck, ceza C\'lcrlnde muhataz• 
eylemek: cezanın ikmalinden fionr• 
da suçlu hakkında teyakkuz tedbir• 
Jeri almak ldarf zabıta tedblrlerinil1 
başlıcalarını teşkil eder. 

Toknt Mebu~tt 
A. Galip Pekel 

BORSA 
Anka .. a 6·7·938 

IHzalnrı nda yıldıt hareli olanlar, Qze• 
rinde muamele g6renlerdlr. Rakam

lar ~:ını 12 rle kııpıınıs !!alıs fintlarıdır. 
11----ÇEKLER 

• 1.ondra 623 • Prall 4 86:5 
• Nevvork 126 o 2.'i • Mndrld il 922 5 
• PQrfı 35025 • Varş0?a 23 68 
• Mil~no fi lil5 • Budapc$tf24 P2 
• Cenevre 28 815 • Bükreş o 937ô 
• Amstrrdıın69 1'ı 7ö • Rchırod 2 87 
• llerlin 50 1'4 • Yokohamı86 37 
• Bruk~l 21 33 • Stokholm :rı 1225 
• Atlna 1 1 1 • Moc;knvn 2.~ 72.5 
• Soh·a ı 5375 Viyana 

istlk .. azıa .. 
• 1933 T. Bor 1 lR 03 , • F.rıınnl istik. R ösO 

- .. _ il l S. F.rıunım 
.• .. .• il ı S. Erzurum 
Efektifler verilmemiştir. 

Zahıre Borsası 
8-7-9SB 

Buğday yumuşak 
BuAday sert 
Ca,·dar 
Yulaf 
Kuş)·cmi 

Keti kılı 
Pc~ nlr bel az: 
Pc~ nir koşar 
Yapak Trnkye 
Pamuk )aB 

Gelen 
Bıığ<lay 800 Ton 
Mısır 13 .. 
Yulaf so .. 
F:ısqlye 12 ,, 
nuıgur 45 " 

5 28 
5 15 
5-
4 18 
6 13 

51 -
2i 20 
53 -
62 -
37 -

5 30 
s 20 

31 4 

Giden 
Kuşyemi 45 
Nohut 20 

Toıı 

" 
• [crcimek 23,3/ 4 ,, 
Papak 16,3/4 ,, 
B. peynir 6, 1/ 2 ,, 

Tilrklye Cumhuriyet Merkez Haokası 

2 ı 7 ı 1938 vaziyeti 
; 

AKTiF ..... 
lJ UD ~ kllOfl"UI 17 163 165 
8ankuot. • • • 
Uf&kWr,, • • • 

Deblldgt llalLahltleı 1 

l'Urk l1ram: • • 
Bartvtek1 mahabtrıerı 

A.ltm l&f! ldlOIT&f 9 ü.5• flH 
~tma t&b'filf kabO Mrbut 
dOYi&lv. 

oı.ter dl<•tz.ıeı " borç.l\ı 
ıcıırtnr baklyeıen , , • • 

llu.IDe tabYtllertı 
'eTUhte 9dllen eYJ'ak:ı aaktıy. 

Kanunun 6 - 8 inci mad· 
delertne te'fftk&!I Razlııe tar• 
tuıııan Yakt ted1yat. 

8eaedıı.t e!ladaaıt 

Rube tıono!a.n. • • • 
l"'"U'I ıeaetıer • , • , • 
s.ham ft TalıYlllt ~anı: 

fDeruht• edfleıı eTT"ak:ı lllllı. 
' l tıyenlD lr&T'f?Jıtı uba.m .._ 

{ t&h"1llt •tttııaı1 lnymetıf 

ı 8erbefl Mham " tAhriJllt 
A.n.ııtllat: 

AJtm .. ctım ttııert:a. 

_, 

2-1.127.298,.tO 
16.078.251.-
ı.s2ı.ıo.ı . .ı5 

41 7 .88:'),26 

12. 786.088.38 
12.270,28 

9.758.189,05 

1.'."'8.748.568,-

15.057.04:9.-

3.600.000,-
~S.485.033,20 

39.568.608,48 

6.00lS.639, 78 

103.067,84 
9.297.745,87 

, ... 
ı Temmuz 1938 tarihinden itıbaren: 

Lira PAS 1 p' 

41.5:.?fl.653, 

llerm&,re • 

lbdyat ~ı 

8S AdJ " re.ıt&1td& 
Bu.IU 

• • 

• • • • 
• • 

417.885,'> 
l'edavWcıeıu B&ııJaıoUar: 

C>eru.bı. 8d.llen •"11.Jo a&Jctıye 

Kanunun 6-8 lnci madde-

22.rroı . .ı41,6 
ıertne tevıtk&rı oazl.ıı. taratm. 

11 dan va.k1 t.Oi,faL 
Derubte edllea en&lo aalııtJyeo 
bak.iyesi. 

148.690.614, 

57.03;'>.033",2 

46.474.248.2 ' 
~ 

0.400.812,71 
4.500.000, 

13.573.497,:5 

339.119.692, 
~ı 

50A 

K&l"fılıgı tamamen &Jmı olar&Jl 
U1veteo tedavQJe vuedUen 

Keukonr ırıukatıuı ua~eıe.rı ı:ecs 

•&MC1 

l'brk Urallı Hevcı-tı 

Uhb J'aaJabUdab: 

Altma tabTf.lı ıca tıfl dOvtzl•r 
Diler d!w• • r •t ala<-akl• 

ıc•tr1n~ na!dy.lert , • • .. 
• • • • • • 

İskonto haddi % 4 Altın üıt'rine aTans % 3 

2.712 .. ~3t,t ıl 
6.000.000,-

158. 748.&68,-

15.057.0.&9,-
148.600.614,-

10.000.000,-

1s.ooo.ooo.-

508,42 
88.740.040,45 

Llr.3 

ı:s.000.000.-

8.712.284,11 

175.600.614,-

22.812.676,.10 

38.7 46.552,81 

88.657.6US,4t9 

8.'l0.119.692,150 
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ra. tebliğ olunur. (4220) . . . . " . 

.. ~l$tanbıiI ·,._ Belediyesi Ilanlaı·ı 
J " .. • . • .. > - .. ~ ' 

• , , 't 

Köksu l{öprü altx bostanı namile ~aruf ve kozma ve pıplna ve saıre 
namlarına mukayyet bir numaralı bostanın vergi borcun~an. dolayı 8-7-
938 Cuma ·· ·· nt 14 de birinci ihalesi yapılacağı ııan edılruış Isede me-gunu s, .... 
sai ve çalışma saatlarmın değişmesi hasebile açık arttırmanın aynı ~unun 
saat on birinde yapılacağından Beykoz Belediyesi tahakkuk ve tahsıl şu. 
besi baş memurluğuna müracaatları llAn olunur. (B.) (4245) 

Nafıa VekaJetinden: 
16 Temmuz 938 cumartesi saat ll de Ankarada Nafia VekAJeti bina

sında malzeme ruUdürlUğü odasında. toplanan malzeme eksiltme komisyo. 
nunda cenıan 4500 lira muhaınınen bedelli vekA.Jet binasında istenildlkCf' 
tesıını şartıle 25000 litre benzinin aork eksiltmesi yapıiaraktır. Muvak· 

kat teminat 337.60 l\radTr. ' 
Ekslıtm~ şartname:>! ve teferrila tı An karada l'\afia Vekdleti malzeme 

mUclürlüğUnden pnraaız olarak alına h!Hr. 
lste l<lllerln muvakkat teminat YC ~artnamesinde yazılı Ycslkalarla 

bfriıkte ayni gün saat 11 de komisyon fla hazır bulunmaları rn.zrmdır .. 
(2092) (4019) 

Adalar molmüddrlUğünden : 
8. 7. 938 cuma günü saat H de satılacağr ilan olunan Heybeli ada es

ki cebel yeni akcakoca solrnğmda 5 s ayılt evin satışı ayni gün saat 11 de 
Yapılacağı iU\n olunur. (4187) 

Jandarma genel komutanhğı Ankara so
tınalma komisyonundan: 

l - Bir taneslne on bir Ura kıy met blcllen sekiz yUz hayvan velense. 
si kapalı zarf ekslltmeslnden pazarlığa tahvllen 18-7-938 pazartesi gtinü 

saat onda satın alrnacaktır. 

- ···-· -.:· . . ~r 
t:aıı ~:ına•rr ·~~ 
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TüRK TiCARET BANKASI A. Ş 
t . • <#; ••• t . . . 

MERKEZi: ANKARA 
HER NEVi BANKA MUAMELATI 

Her ay faizieri ödenen : 

Kuponla Vadeli 1'!evdaat 

ŞUBElL~~: 
ANKARA : ::;:~z~:· !~~:rk ~::!:bolu iSTANBUL 

Telefon: 2316 Bolu Esklş. hlr Tekirdağ Telefon: 22971 

Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardir. 

Umum 
MUdilrlOk 

TELGRAF ADRESi: 

: TüRKBANK şuheıer: Ticaret 
2 - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu pazarlı

ğa girmek istlyenlerin 660 liralık teminat ve şartnamede yazılı belgeler 

1 
ellnd~ bulunduğu halde tam vaktinde komisyona başvurmaları. 

(4101) (2153) 

1 
Kadıköy Sulh tcra Dairesinden: 

Gizli pamuk 
harbi 

Türkiye Cumhuriyeti 
Nafıa Vekaleti İstanbul 
Elektrik işi.eri Umum 
Müdürlüğünden: 

Bir borctan dolayı paraya çevril
mesine karar verflen bir reJs alacalı 

Değerll mütercim bay lh.wdt 
Varoğlunun Antuan Zlşkadan dl· 

Rumanra cinsi sağılır ineğin acık 

arttırma. suretile bilmüzayede ÜskU:
daJ'da at- pazartndl\ satıJacafrttdan 

tellAllye vo rusum resmi alrcıya alt 
olmak üzere ·ve satışın tesadüf eden 
8 Temmuz Cuma giinü saat 9 dan 12 
ve taliplerin mezkur tarih gtin ve ~:ı 

attR. mahalindo hazır bulundı•ruln
cak memuruna müracaatları ilan o
lunur. 

llwlze çevlrdlğ1 bu eser ~ugUnkU 
dUnya badlseJerlnln kaynakları

na varabilmek ıcın okunması eart 
olan başlica kitaplardan biridir. 

Dün ve Yarın tercUnıe kil.~llyatın
dao 66 incisi olarak çıktı. Her ki· 
tapçrda bulunur. --------_,. 

Hilkilmetce satın alman İstanbul Elektirfk Şirketinin muamelA.tı ı 
Temmuz 1938 tarihinden itibaren "İstanbul Elektrik İşleri Umum MUdilr
lUğü" tarafından fiilen işletilmektedir. Gerek Beyoğlunda Metro hanında
ki Umum MUdürlUğe ve gerek Beyazıt ve Kadıköy şubelerimize yazı ile vu-
ku bulacak müracaatlarda şirket kelimesi zlkredllmiyerek yukarda derce-

• ==~ 1 
OPERATOR 

Dr. Halit Ziya Konuralp 1 
dilen adresin aynen ayzılmasr muhterem mUşterllerimizden rica olunur. 

UMUM l\ftJDtmLt.JK 

(.U80 

~~z Helknmn 
l>r. ŞO" rU fı~rta n 

Tıp Fakültesi ikinci Cerrahi 
Kfüıigi Doçenti K Utahya Beledlyes1oden : 

Cağaloğlı.ı Nuruosmani7e cad. No. ~ 
Tet. 22556 ( Dr. Osmıır.ı Şerefettin 

apartımanı 

[stiklal Caddesi Elhamra Apar. 
tımanı No.; 1 (Sakarya Sineması) 
Mu,ayene saatleri: Pazardan maa

da hergün saat 15 - 19 kadar. 

Deledlyemlz elektirik santıralın m tak\"iyesi için 250 - 350 beygir kuv. 
retinde müstamel ve pek az kullanıl mrş olmak şartile bir adet buhar ma
klnas ı veya dizel motörü alınacaktır. Bu makineler .Alternatöril ile 220 _ 
380 volt 50 frekans akuple yukarıda. razrh beygir kuvvetıerile mütenasip 
olması tercih edntr. Bu evsafta satıl ık motörü Ye makineleri olanların Be-

Bizans /mpara· 
torluğunun 
Tarihi 

Biuıns mevzuu 
uzun yıllar ovrı 

ayrı tetldk ve fe· 
tebbiJ edilmı~ bir 
n.trozu '>lduğ11 hat· 
d~ bugün bile ay· 
lmlatılmamı~ bir
çr>k tarllflan t•ar· 
dır. Tevfik Yf.iün· 
lioğlu fıırafından 
lisı.ınım ı:;ıı çevri· 
len Bi::an.~ lmpa· 
mfor/11ğımım in· 
rih' ııdlı kılıqı 
bu 11yıJmlafı/mn· 
ml\I tııraflrırı ft-.~

:Jit r-fmrktr: ııe /Jii
tiin Bbm.~ tırrılıı · 

l!fı ff 'UUI·~ Pl'if 1('/( 

Şrırki A ııruııa mı-

rııffıı/ nr l 11 ğıı » ıı » 
bm <;ı • 111 I i k nı /.:ıt-
a t 1111 h ı/;n11f ,,,. 

mf'/;t P.dır . 

P'iyrıl1 

ru~ nlııp 

ta J1rı<1a 

ıııl:. ku
lıı'7 ki
h11lım11r. 

Tn]ıfrw nıiirrwrıal 

nıahalli: - lstnn· 
bul, Vakit Yurdu~ 

Telefon: .,,, - .9!1 
lediyemize hemen müracaatları. ( 4213) 

- KURUNun kita.P şeklinde roman tefrikası. -

48 ŞERTıOK HOT.~IES tŞBAŞISD."ıo. 
=====-==-= 
Lııluyorsunuz? .. 

Şerlok Holmesin cevabı pek şayanı hayret 
oldu . Öne doğru şahin gibi atıldı ve DükUn omu
zuna parmal1Jarlyle dokunarak: 

- Sizi suçlu buluyorum ve itham ediyorum. 
Çe ki lütfeder misiniz, şimdi? .. dedi. 

Dükün, iskemlesinden sıçrayarak , sanki uçu
nım:ı düşecekmiş gibi etrafına açılmak istermiş 

gibi takındığı tavırlnrı, ömrüm old~kça unutmaya
e;ağrm. Derken, müthiş bir cebrinefs ile yerine 
oturan Dük, elleriyle yüzünü kapadı. Aradan bir. 
kaç dakika geçtikten sonra söze başladı, haşrna 

kaldırmıyarak: 

- )lalümatınız ne denıceye kadardır Mister 
Hol mes, dedi?. 

- İkinizi bir ar'1-cln gördüm dün gece, Dük 
ccnnplarr. 

- Arkadaşrnızrlan maada kimse biliyor mu 
bunu? ... 

- Kimseye söylemiş değilim. 
Dül{, titrek ell eriyle kalemi aldı \"C çek d efte

rini açtı: 
- J\fJster Ilolmes, dedi. Sözüme sadık kal:ı

ca~ım. Size şimdi çeki yazıyorum ama, bana ver· 
mlş olduğunuz mnliımattan da aı:ıla memnun olmn. 
C:ığımr söyliycyim. Bu pnrayı ,·aat ettiğim zaman, 
l:;in bu derece sPrl bir şekilde meydana çıkacağını 
ummamıştım. Fakat gerek dostunuza, gerek size 
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- Fakat, DUk cenapları, dairelerinde bulu· 
ouyorla r. 

- O bnlde dairelerine giderim. Gitmeliyim. 
- Yataktan çıkmamış olduklarım sanryorum. 
- Beis yolc. Yatakta görürüm kendllerlni.. 
Holmesln bu inadını gören kıitip, onunla çene 

:; a rıştırınanrn bir faydası olamıyacağını anladı. 
- Peklıld Miste r Holmes, geldiğinizi haber 

Yereyirn, de di. 
Yarım saat lılr gecikmedeıı sonra, Dük cenap. 

l rırı a rzı ımdanı ettil e r . Yüzü uzanım , daha fazJa 
nhu sl nşınış, omuzl a n çökmüş, ftd cta 24 saat 1cln· 
ce on yaş ihtiyarlamış idi. Gene kendisine has 'e. 
karla, lıizl scldmladr. Geçti, masasına oturdu. Sa
kalı masanın üstünü süpürüyordu. 

- Gelişinizin se bebi ne olsa gerek Mister Hol
nıcs '.' .. . diye soran Düke. Holmcs, hlc ona bakma
da n, efendisinin yanında ayakta duran kO.tiblne 
gözlerini dikerek: 

- Dük c enapları, diyo cevap verdi. KAtlbintı 
Mister Yilcl cnln huzurunda istediğim gibi serbest.. 
çe konuş:ımıya cnğım. 

Khtip bir gömlek daha sarardı ve Holmeı 

hain bir bakışla silzdli, sonra Düke dönerek mı
rıldandı: 

- Dük cenaplarr, emrederlerse ... 

- Evet, fena olmaz Vilden, Mister Ho1mes bu. 
yurunuz, söyleyiniz .. 



ihtiyacınız olan mobilyallk ve perdelik 
ku naş ve tüllerle duvar kiğıtlarınızı 

at nazdan evvel bir kerrede 

Mağazasına uğrayıp 
fiatlarını öğrenseniz 

Adres ; Begoğlu 
"' 

malları görseniz, 
ne kaybedersiniz ~ 1 

istiklal caddesi Numara 
( Singer magazası yanında) Telefon 

353 
40345 

1 M. M. Vekaletinden lloktor 
Hafız Cemal 
LOKMAN HEKlM 

~, ..................................... ı~· 

1485 sayılı kanuna göre savaş sakatlariyle şehit öksUzlerlne alt 938 
yılı ikramtyelerlnin tevzline başlamak Uzere havaleler! Ziraat Bankasınca 
ikramiye tevzii komisyonları emrine gönderilmek üzeredir. Bu yıl savaş sa
katlarlyle şehit öksUzlerlııe isabet eden para miktarı aşağıda gösteril-

miştir. (4178) 

Derece Sııbny ER 
ı .. ıra Kn. Ura Ku. 

1 204 50 102 25 
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 

Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan ba~ka günlerde öğleden 

sonra ıaat (2,5 tan 6 ya) kadar 
tstanbuda Divanyounda (104) nu· 
maralı hususi kabinesn.:3e hastalannı 
kabul der. Sah, cumartesi günleri 
sabah "9,5 - 12,. saatleri hakiki 

fukaraya mahsustur. Muayenehane 

ve ev telefonu: 22398. 1 
................................. --

Şirketi Hayriyeden • 
• 

Önümüzdeki 9 Temmuz 1938 Cumartesi gü
nü oparlör tertibatı ve elektrik tenviratile hazır
lanan 71 ve 74 numaralı vapurlar mutat lüks te
nezzüh seferlerini yapacaklardır . 7 4 numara 
saat 14,30 da ve 71 numara saat 14,45 de Köp
rüden hareket edecektir. 74 numaralı vapurda 
en yüksek saz heyeti, 71 numaralı vapurda en 
yüksek salon ve caz orkestrası ... 

Fazla tafsilat cep tarifelerinde mevcuttur. 

19 81 Bir şehidin öksüzlerine Sahibi ASIM US ..................... ~~·------
Neşri)at müdüril Refik A. SevengU 

- KUHUNun kıtap şeklinde roman tefrikası. -
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Dostum, ki\tlıı odadan ç-ıkıııcurn ve lrnpıyı ka
ıı:ıyıncaya kadnr lıcklcdi \'C şUyle dedi: 

- Dilk cenapları, doktor Vatsoıı ile abdiClclz, 
doktor Hakstable'den bUyUk bir mat almış bulu. 
nuyoruz. llilcliseyi halletlcııc nakdi mtik{ıfat veri
lecekmiş. Hunun bizzat zatıi\lilcrl tarafındnıı bir 
lcre daha tevsik buyurulmasını rica edeceğim. 

- Buna emin olabilirsiniz, Mister Holmes. 
- Hatırımda kaldığına göre, oğlunuzun yeri-

ni blldirecok olana beş bin lngiliz lirası Yerilecek, 
ıanırım. 

-Tamam .. 
- V('!, onu meYkuf tutanların kim ,·cya kim· 

ler olduğunu söyleyene de ayrıca bin lngiliz lirası 
ayrılmış. 

-Tamam .. 
- Yani, mahdumunuzun bugünkU Yazlyetinde 

bulunmasına sebebiyet verenler de söylenecek o. 
lursa bu bin luglllz llrasınılan istifade edecek tle-
111 ml? .• 

Dük, sabırsızlandı ve sesini dikleştirdi: 
- E\·et, evet. Vazifenizi muvaffakıyetle yap. 

tığınız takdirde, hu hediyeden her halde memnun 
kahrsınıı, tlklyette bulunmazsınız, Mister $erlok 
Rolme>ı. 

Dostum, incecik ıınrmaklı ell('!rfnl keylCli ke
ylfll uğuşturdu ve: 

- Dük cenaplarının çek defterini masanın 
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üzel'indc görüyor gibi oluyorum .. dedi. Bana 6 ~in 
1 ııglllz liralık hl r çek yapa rsaııız ve hesabı carisl 
olanlar alacak diye de m~lüm işareti koyarsanız, 
ziyadesiyle memnun olacağım. Capitalx Corinttes 
bankasiyle iş görürüm, DUk cenapları. 
ınoChhii (üdlıtrdgilıklrny ğımız ,! c ın W yp pyfrf 

Dilk. iskemlesinde hasLon yutmuş gibi oturu. 
yordu. l Eıtlfinl bozmadan dostuma uzun uzun bak
tı ,·e: 

- Şaka mı t>diyorsunuz, Mister Holmes . .Me
selenin hlç de şakaya tahamınUlU yoktur, dedi. 

- Asla. ne münasebet Dük hazretleri. llnya
tını<la hiç bir zaman bu kadar ciddi olmuş dc>ğilim. 

- ·:-fo elemek istiyorsunuz, o halde? 
- MüklHatı kazandıf,ıını, hak ettiğimi sliyle. 

nıek. anetınek istiyorum. Oğlunuzun nerec1e ol
dn~unu ,.e nşnğı yukarı da onu kaldırıp hapisto 
tutanlnı·clan hazılnrının kim oldu~unu biliyorum. 

Dükün sakalının l\deta kıpkırmızı keRlldi~lnt, 
yU··ü2ıü11 de kirrç gilıi h0ınheyaz olduğunu farket
tinı. 

- Nc>.rl"de? .. diye fısıldn<lı. 
- Diln gece. park kapınızın 4 kilom~re Bte· 

ı::JndP. bulııııan <DU,·iiş<'n horoz) hanında bulunu. 
yor.fo. Til"lki <le> ılahn lıfılfl or:ıcladır. 

Dük, lskPml<'slnln arı~a ınn cloğ"ru yaslandı, 

l!ordu: 
- O lıaldc kimden şüpheleniyor. kimi suçlu 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa neşre
dilen Bizans im. 
paratorluğu tun 
lıi ile 66 cilt ta 
maml.anmıştır. 

Başlı başına v 
biitün ilim s<ııer. 

leri doyuracak dı. 
reccc' · o;; ~rı oür: 
bıl kütü7ıh-1nf! ,,. 
rinde ikt ısruli' , 
debi t:e ilmi ,,,,.. 
zıılar ilzcrintı 110 
::ılnıış en t/' m I 

toplan bıılurs .. 
nuz, Terciimeu • 
Türk okuv11rw 
rtnın ('Ok 1111k ''" 
dan tanıd1ğı şoh 

'liııctler tarafıo 

dan ya7nlmı~t 
l\itaphın to7ıfı. 

ve r>ıuhtelif <i:eTU.1 

1 Göz Hekimı 
Dr. Murat Rami Aydın 
Muayenehanesini Taksim-Talimane 

Tarlnbaşı Cad. URFA Apt. nına 

nakletmiştir. Tel: 41553 
Pazardan maada hcrgün: Öğleden 

sonra saat ikiden altıya kadar 

..................... 

-HO n •wu:=:•H•-HoHH-·••n·•ı••H--·-ı ~·-... ~ ) r ..... i;· f~·; K ~ y· .. ;;·-· 
~ . 
H Röntken Mütehassuu • 
!i 
:: 1 lergün öğleden sonrd saat 3 ten 7

1 
~~ ye kadaı Belediye, Hinhirdirek Nuri· 

:: conkeı sokakla Aslaneı apartıman 
~! No. 8-10 
·~:::::::::: :: : : : : : : : : : :::: :::::::: ::111::n11::1111111::• 

C<OKTOR 
t\ecattin Atasagun 

Her gUn sabahlan ıeklı buçuğa 
akşamlan 17 den 20 ye kadar l.lle 
U ·ayyare apartmrutlan ikiııci daire 

17 numarada haıtalanru kabul edeı. 
Cumartesi günleri 14 dCD 20 ye D 
dar hastalanm par;ı ~. Kurun. Ha 

ber okuyuculanru dakupon mub· 
b linrlt mıuıvene eder. r. , .. ,. 2:i~5~ 

ri perakende rla 
rak alanl.ara t .:m
~iUit 11apılır. ~Q

racaat yeri: Is- , 
tanbul - l'ukft 

Yurdu. liiııı•••••••••mıı•• 


