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Antakyada 80.000 Hataylının önündeki geçit 

resmi görülmemiş derecede muhteşem oldu 

Hatay büyük 
bayramını yapıyor 

Hataydaki kızlar, artık siyah 
elbiselerini çıkardılar 

Blr ma1i tedbir 
l'.)uu :t.aıııau lanla l•'ı·ansadu biı'ı;ok 

ıııali ı:-.lahat tcılblrlcrl alındı. Uu u
ı·aıla J•'ı·aıısı:.ı: de~ lct lııınl~a ... 111111 kft-
~ t •• 
gı para çıknrmuk salfihiycti de gc· 
ııi~lct i itli. • 

l•'ı·aıısn lıniıkr~ ının ·':'imıliyc kadnr 
nh:nnuınıncsi ile kullanılığı knnuni 
sallHıiyetlcr şunlnrdan ibaret idi: 
Altın b'tokııııu knrı-ılık gf'i ... terl!rck 
l - - . 
rngıt ı1aı·n çıkarmak, iskonto işleri 
:rnrıııınk, ııc, Jete nit csh:un ,.e tnll\'i
lfıt Uzcı·inc n\nııslnı•cla bulunınnk, 
ırıı•\'cut lınzı knnunlnr ile muayyen 
şnrtlnr daire inde de\ lct hnzinc~iııe 
quuıslar ,·crıuck ... 

Şimdi Jl'ran11a bank-• ba uyll11q 
••muncl<'lerdca bask• 'J'MI bir ka
nun ile yeni hlr salAhlyct daha tllmı':' 
hııhrnlll or ki hu ıln "Open Market", 
ynni "Serbest pa7.ar" <l<'nil<'n banka 
nuıaınclcsldir; Frnn n lJ:uıknı:.ı lrn 

yeni snh1lıiycti ile de' lctc ait dnlgn
h lıorçlnr ile tknrct senctlcı·i üz<'ri. 
ne de pnrn ,·crPhilN'ı·ktir: yani im 

türlil senet )eri icnbıncln. J>il ns:ulım 
satın nlıu'ak. knhııı<la f>İ) n ... nl n !.l\· 

tacnktır. nıı ~ıırctlc lınnka nltm ye
rine adi clıtlJ!;R lı horc: ,·c~·a til'n r<'t s<'

n<'tlcrinl knr::-ılık ~·npnJ"nk piyn~rn 
p:ırn '.'ıknrahilcrcj!;i Ailıi plrn~nıla im 

şckilılo tı•ıln,iilc <;ıkarılan pnra Uıti· 
Ynı;tını fnzln ı:t"lıli'd tnkclirıle ınln· 
rı tophrnhllec<'ktlr. 

Frnnc;ız lı:rnknc;nıın hi;ylc nhp ı;;nt-
ınar:a m<.'zıın nl<lu.:::!'ıı c;('n<'tlC'r hnr .. n· 

ASIM US 
(Sonu Sa. 6 Sil. 5) 

Varın ki 
ilavem!z 

Sadri Ertem, Osman Ce~al ve Hik· 
met Münirin yerli yazı!arından tıaşka 
Alman edebiyatından çevrilmiş fevka
lade alakalı bir hikaye, denize ve gü -
neşe ıit mevsim yazıları, şiir, karika
tür, ıinema ve diğer yazılarla zengin 
bir mündericatı havi clarak çıkıyor. 

Türk askeri ve 

Beylan, 7 (A.A.) - Türk kıtaatı 

dün akşam buraya gelmiş ve içten ge. 
len yüksek bir tczahürle karşılarunış. 
tır. Bu münasebetle şehitler :ibidrei. 

Ttirk sancn~ı Halayda 

ne merasimle büyük bir çelenk kon • 
ffiUŞ VO abide Önünde kurbanlar kesil. 
miştir. 

(Scmu &ı. 6 SU. 4) 

Çin -,Japon harbinin yıl dönümü münasebetile 

Japon imparatoru bir 
mesaj neşretti 

Japonların qenz bir taarruzu başladı 
(Yazısı 2 inci sayfada) 

Usltüdar ve Karagümrükte iki vaka 

Bir sebzeci metresini 
' 

,aiti yerinden yaraladı 
Bir hallaç da kıskançlık güzünden 

metresini beş gerınden vurdu 
(Yazısı S iindü sayıfamızda) 

Türkiye - Suriye arasında 

Dostluk muahedesi müzakerelerin 
Ankarada başlandı 

Şam hükumetinin garip bir tebliğ 
Ankara 7 (A.A.) - Bu sabah saat 

ı ı de, Türkiye ile Suriye arasında ak
ti tekarrür etmiş olan dostluk ve iyi 
komşuluk muahedesini müzakere ve 
ihzar için, tarafeyn murahhasları ha -
riciye vekili Dr. Tevfik Rüştü Arasın 
reisliği altında toplanmışlardır. 

Fransız heyeti B. Ponsotnun riya -
setinde olup yüce komiserlikten gön
derilmiş olan Halep delegesi B. David, 
kumandan Bonot, B. Waslet, Ankara 
Fransa büyük elçiliği başkatibi B. 
Roux ve elçilik katiplerinden B. Bop
pe'dcn müteşekkildi. 

Suriye hükumeti Ankara mümeıaill e 
Emir Adil Arslan da hazır bulunuyor. 0 

du. 
Türk heyeti de hariciye vekaleti kt" 

tibi umumi muavini Nebil Batı, sıh 
hiye müsteşarı Asım Arar, güm~ 
muhafaza komutanı general Seyfi, em 
niyet umum mü~ürü Şükrü Sökmen .. 
siler, hariciye vekaleti birinci daire U. 
müdürü Cevat Açıkalın, adliye vekl 
leti hukuk müşavirlerinden Şinasi D 
rim, Nafia Vekaletinden Namık Ce 
Ziraat Vekaletinden U. Müdür Sad 

(Sonu Sa. 6 Su. !) 

Fransızca biliyor mu sunıız? Diyerek 

italyan fabrikatörünün cüzdanı 
çalan sabıkah yakalandı 

Dofgun gördüğü cüzdandan iki ellilik çekip 
ağizlıkçıya heJiye etınişti 

Tanınmış İtalyan fabrikatörlerinden 
Armando birkaç gün evvel ltalyadan 
şehrimize gelmiş, Perapalas oteline 
inmiştir. 

Evvelki gece otelde akşam yemeği
ni yiyen Armando, saat on buçuğa 
doğru otelden çıkmış, Tepebaşına doğ
ru yürümiye başlamıştır. 

Gardenbarın köşesini dönerken kar
şıdan gelen bir adam hemen kendisine 
doğru atılmış, fransızca hitap ederek; 

- Fransızca biliy.c:r musunuz? de
miştir. 

Bunu takiben beni tanıdınız mı? di
yen adam, fabrikatörün elini sıkmış, 

sonra uzaklaşıp gitmiştir. 
Fabrikatör, buna bir mana vereme -

miş, kafası dumanlı bir adamın sözle
ri telakki ederek yoluna devam etmiş, 
bir müddet sonra da ötele dönmüş
tür. 

Armando, soyunurken ceketinin iç 
cebindeki cüzdanının yerinde olmadı • 

ğını görmüş, hemen Beyoğlu merke 
ne giderek başına geleni anlatJı)Iıtır. 

Vakadan ertesi günü emniyet i 
ci şube müdürlüğü haberdar edil 

(Sonu: Sa. 6 sa. 3) 

ij)ünkcin peşinden : 

Çemberlaynin şapkası 
Çt.>mberlayn'in Musoliııi ile nıılaşıU"ak Akdcnlzde bir milv 

bulmak için ı>ck çok çahştıj;ı nıa lümdut'; lngiltere<le birtakım 
lcr bu bil n eti şiddetle tenkit o dcrek: 

- Znrnllı ndnm ! l\lusolinl kc ndi ini aldatıyor da farkımla değil •• 
demektedir. 

lngiliz Bn,,ckill hh·knç gün cn·el bir ziyafet csnasmda si;yı 
bir nutukta ınuhııliCleriııiıı bu tü ı·lü tenkitlerine: 

- Eğ-er bir gün hen l\lusoli niye aldanacak olursam şaı>kamı 1 
ı·iın." 

J>iyc ccrnp ,·ermiştir. 
İııgilizecclc "Şapkamı yc:>rlm." (lcntck, türkçe<le "Ben kendimi 

tırırım." ycı·iııc kullanılır bir ta hh·ı'llr; hu suretle Çemberlarn H 
linl tarafmılan bir gün al<lntıhlı ğı sabit olursa n ılmnğa razı o 

ğmı lifin etmiş oluyor. 
l<'aknt bize kalırsa muhterem İngiliz llnşvckill dikkat edip 

aldnnnıamağn. bakmalıdır. Zira lngiHz imparatorluğu gibi bil7Uk 
de,·JcUo bir hllkümet reisinin al dnnnıası milyonlarca insanm ası.lllM-ı 

<lemcktir. nu kmlnr mil;> onlnrm nrnsııııln. - hUkfımet r<'isi olsa 
hl - bir adamın fazla l"t'ya nok an asılmış olma~ı netice üzerine 

csslr değildir. HASAN KUMÇA 
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~8ATAKLll2TAN 
~İMPARATORİCELİG6: 

/ Çin-Japon harbinin yıl dönümü münasebetile 

Fotyos gene kaçtı ve Ayasofyaya 
gındr. Bu sefer kurtulacağını sanı

yordu. Fakat Teodoranın karşısında 

kim boyun eğmiyordu? Bu kadın hiç 
bir kanun ve adet tanımıyor; kendi 
emirlerinin her şeyden üstün olduğu
nu her defasında gösteriyordu. 

Ayasofya başpapazı: 
- Veremem! 
Diye kestirip atmadı. Suçlunun ki

ıscye bağışlanmasını rica etti. Teodo
ra belki buna razı oluxtdu, fakat Fotyos 
henüz emrini yapmış, Teodosyüsün 

erini bildirmiş değildi. Bunun için 
Ayasofya başp:ıpazma gönderdiği adam 
lara: 

- Onu size teslim etsin; yoksa ken
di bilir 1 

Dedi. 
Başpapas korktu. Fotyosu impara

toriçenin adamlanna veıidi. 
Delikanlı yeniden sarayın zindanla

rına atıldı. 

Efeste onunla beraber baskın ya. 
pan adamlar ve Senatör Teodosyüs 
sorguya çekildiler. Teodosyüsün Kilik 
yada bir §atoya hapsedildiği öğrenil
di. Onu, istesin istemesin, getirmek 
uzere adamlar gönderildi. 

Bu sırada Fotyosun arka<!aşlarma 
dayak atılıyor, zindanlara kapatılıyor, 
akrabalan da birer tarafa sürülliyor
laxtdı. İçlerinden birçoğu ortadan kay
boldular ve ne oldukları, neye uğradık 
an anlaşılamadı. 

Senator Teodosyüs imparatoriçenin 
arşısına çıkarıldığı zaman şu sözlerle 

karşılandı : · 

- Seni oraya haydutlara yardım et
mek ve kiliselerin güpegündüz bası1-
masına göz yummak için mi gönder
miştik?. 

Teodosyüs boynunu büktü, bu işte 
suçu olmadığını söyledi. Fakat şahit-

1cr bunun aksini isbat ettiler. 
Teodora cellatlarına emretti: 
- Sahibinin düşmanımı yaltaklanan 

bu köpeğin boynuna bir tasma geçi
·n, yeraltındaki zindan1arın en (ena
ma koyun. Zinciri duvardaki halka

lardan birine bağlayacaksınız ki hep 
ayakta kalacaktır. 

Dediği gibi yapıldı. 
~damcağmn blitün parası ve malı 

ımparatoriçenin hazinesine alınını~ 

karısı ve çocuklarile yakın akrabaır 

beş parasız bırakılmış, sürülmüştü. 

Ona ölmeyecek kadar yiyecek veri
liycrdu. Uykusu geliyor, fakat biraz 
çöktüğü zaman, zincir kısa olduğu için 
boynundan asılmış gibi oluyor, doğru
luyordu. Bu hal ona o kadar ıztırap ve
riyordu ki çok geçmeden ıdelirdi. Teo
dora: 

- Madem ki onu feUikete sUrükli
yen o kötü akıldan kurtulmuş, artık 
bırakın, dilediği yere gitsin 1 

Dedi. Sahverdiler. Çok geçmcltlen 
oldü. 

Sevgilisini kaybettiği için yas tutan 
Antanina bir gün imparatoriçe tarafın
dan saraya çağrıldı. 

Teodora onu güler yüzle karşıladı: 
- Benim sevgili ve aziz dostum, 

dün elime çok değerli bir mücevher 
geçti. Böylesini eminim ki hiç kimse 
görmemiştir. Eğer onu görmek ister
sen ben de göstermekten büyük bir 
haz duyacağım. 

Dedi. 
O şimdi, mücevherleri filfuı düşün

miyordu. Neredeyse Teo::losyüsten bir 
haber olup olmadığını soracaktı. Fakat 
madem ki Teodora da bu mücevheri 
göstermekten haz duyacaktr, ilgili gö
rünmesi lazım gelirdi. 

- Elbet görmek isterim: sevgili 
mukal:ides Vasilisam 1 

Tcodoranın o şakacı halini görenler, 
bu kadının bağrında bir canavar yüre
!inin yattığına hiçbir zaman inana· 
mazlardı. 

Teodora hadımların dairesine doğru 
yıiriı:lü. Kapıyı açtı ve bir işaret yap
tı. Kendisi geriye çekilince eşikte Te
odo yüs göründü. 

Antaninamd birkaç saniye ağzı 

çık kaldı. Sonra gülümsiyerek ona 
b kan imparatoriçeye şükran !ıislerile 

rlayan bakışlar attı. 
- Sevgilim!. Sevgili Teodosyüs 1 
Diye koştu. 

No. 82 
Sesinde §ehvet titriyordu. Kollarını 

genç adamın boynuna dolamış, öpüyor, 
öpüyor, öpüyordu. Teodora onu hep 
ayni gülümseyişle seyrediyor; bu ha
lile, köpeğine dünkü veya yarınki hiz
metler karşılığı olarak yağlı bir kemik 
atan bir avcıyı andırıyordu. 

Antanina imparatoriçenin ayakları

na kapanarak birçok defalar onun en 
mesut bir cariyesi olduğunu söyledik
ten sonra sevgilisile beraber saraydan 
aynldı. 

Belizer, Efcs ve Bizansta olup ge
çenlerin hepsini öğrenmişti. Projesinin 
bu kadar fena neticeler vermesi onun 
çok canım sıkmıştı. Zavalb Fotyosun, 
Scnator Teodosyüsün ve daha birçok
lannın felaketlerine sebep olmuş, üs
telik hiçbir şey yapamadığı gibi Teo
doranın bir kat daha düşmanlığını ka
zanmış bulunuyordu. Eğer Antaninıı 

kocasının fenalığını isterse Teodora 
bu arzuyu yerine getirmekten biran 
bile çekinmezdi. 

Kafası sanki yerinde değildi. Ordu
yu idare edemiyor; aylardanberi hudut 
ta olduğu halde belli başlı bir iş yapa
mıyordu. Bu hal imparatorun da gö
züne çarpıyoridu. Bu sırada bir emir 
aldı: Bütün parasını Tcodoranın bir 
harem ağasına teslim ettikten ve ken
disine ait muhafızları da orduda bırak
tıktan sonra hemen Bizansa gelmesi 
bildiriliyordu. 

Büyük general Bclizer kalbi kcrlru
dan titriyerek yola çıktı. Bizansta im
parator ve imparatoriçe tarafından so
ğuk kargılanıdı. Dostları ondan yüz 
!iCvirmişlcrdi. Herkes Belizerin büyük 
bir felakete uğrayacağını sanıyor, on· 
dan kaçıyordu. Belizer de canından 
korkuyordu. Sanıyordu ki her tarafta 
Teodoranın birer celladı gizlenmi,, cna 
pusu kurmuşlardır. 

Halbuki Tco::lora onu yoketınek fik
rinde değildi. Kansile barıştırmayı ve 
böylelikle her zaman elinin altında 
tutınayı daha doğru buluyordu. 

Teodosyüs bir ordu kumandarvığına 
gön'derilmck üzereydi. Fakat ogünler
de dizanteriye tutuldu ve birkaç gUn 
i!Sinde gÖ!iÜP gitti. Antanina ağladı, 
çırpındı ve bir taraftan da kocasını bı
raktığına pişman oldu. On yıldanberi o 
kadar gürültülU ve heyecanlı olarak de
vam eden bu aşk macerası böyle bir· 
denbire ve bu kadar kolaylıkla nasıl 

sona ermişti? 
Tcodora bu fırsatı kaçırmadı. Beli

zere: 

- Sen Antanina yanında bulunma· 
dığı zamanlarda gerçekten boş ve tem· 
bel bir adam oluyorsun. Onun ~eğeri
ni takdir etmemekle kendi değerini 

düşürüyorsun 1 
Dedi. 
Bir senedenberi ayn yaşayan karı 

koca o günden sonra yeniden ayni ça
tı altına girdiler. Fakat Belizcr Tcod.o
radan o kadar ~ekinmesine, hatta kork 
masına rağmen karısını bir türlü affe
demiyor, ona sokulamıyordu. Ayni ça
tı altında ve çok zaman karşı karşıya 
fakat iki yabancı gibi yaşıyorlardı. 

Antanina yaptığı rezaletleri düıüne
rek, Belizer de Teodoranın kinini büs· 
bütün şahlandırmamak için bu hayata 
katlanıyorlardı. 

Kapadokyalı Yoanisin Sizik de şa
tafatlı ve pek rahat bir ömür sürdüğü 
haber veriliyordu. Teodora bunları 

duydukça kendini zor tutuyordu. Ah, 
bir fırsat çıksa! .. Bu fırsat ne zaman 
ele geçecek 1 

Sizil: de ösebos adında bir metropo
lid vardı. Halka çok fenalık yapıyordu. 
Fakat sarayın adamıydı. Yapılan şika

yetler bu yüzl::len cevapsız kalıyordu. 
İmparator ona: 

- Kapadokyalıya göz kulak ol 1 
Diye haber gönderdiği için eski na

zın da ikide bir rahatsız ediyor. çeki
şiyorlardı. 

Zulümden usanan halk bir gün şeh
rin meydanında metropolidin üstüne 
hücum etti ve öldürdüler. Askerler ye
tişerek kalabalığı dağıttılar. 

Bu haber Bizansa geldiği zaman 
Teod~ranın kalbi sevintle çarptı. Eski 
nazırın rnetropolidle arasının iyi olma
dığını biliyordu. Hemen hükmünü ver
fü: 

Mersinde temeli atılan ilk 
umumi mHğoza münasebelile 

CelaJ Bayarın 
bir telgrafı 

Ankara, 7 (Telefonla) - Mersinde 
ilk umumi mağazanın temel atma me
rasimi münasebctile umumi mağaza -
lar umum müdürü Bay Fahri Atamar 
tarafından Başvekile çekilen telgrafa 
Celal Bayar şöyle cevap vermiştir: 

''ilk umumi mağazamızın temel at • 
ma merasiminin icrası vesilesile çekti
ğiniz telgrafınızı, son zamanlardaki 
büyük ve fazla meşguliyetim dolayısi
le ancak bugün okudum. Kredinin u
cuzlaması ve tevdinin inzibat altına 

alınması hususuntda cümhuriyet hüku
metinin gösterdiği gayretin yanıbaşın 
da umumi mağazaların memleketimiz
de de kurulmasına büyük ehemmiyet 
verdiğim malumdur. Temel atma me
rasimine iştirak etmek isterdim; fakat 
bu arzumu küşat merasi~ine bırakı -
yorum. 

Memleketimizde hükumetin de iş -
tlrakile büyük bankalara vazife olarak 
verdığimiz bu işin kısa bir zamanda 
teessüs etmesini ve muvaffakıyetli ne
ticeler elde edilmesini çok yakın bir 
alaka ile beklemekte ve temenni cylc
mcytcyim. 

Telgrafınıza te~ekkürler ederim.,, 

Meriyetten Kaldınlan 
Bir Kararname 

Ankara, 7 (Telefonla} - 1938 lz. 
mir enternasyonal fuarına iştirak e
deceklere , ·erilecek döviz müsaadesi 
hakkındaki 2/8430 sayılı kararna
me Uo fuarın acık bulunduğu mUd
detce fuara yabancı memleketlerden 
getirilecek eşyanın ithal esasları 

hakkındaki 2/8601 sayılı kararna
me esas ltlbarlyle ayni hUkümlerl 
ihtiva. etmekte olduğu anlaşıldığın. 
dan nyrıcn fuara. getirilecek malla
rın teşhir ve ithal vaziyetlerini de 

tanzim etmekte olan 2/8601 sayı;ıı 

kararnamenin mertyettc bırakıla -
rak 2/8430 sayılı kararname hUk -
mUnUn ortadan kaldırılması Vekil -
ler Heyetince kararlaştırılmıştır. 

Japon imparatoru bir 
mesaj neşretti 

Japonların qeni bir taarruzu başladı 
Tokyo, 7 (A.A.) - Japon kuvvet

lerinin Şansinin cenubunda umumi ta
arruza geçtikleri, neşredilen bir teb • 
!iğde bildirilmektedir. 

Tebliğde bildirildiğine göre, bir top 
çu düellosu esnasında Çinliler boğucu 
gazlı obüsler kullancuşlar ise de bu 
gazlar Japonlardan ziyade Çinliler a • 
rasında telef atı mucip olmuştur. 

Tebliğde netice olarak bu taarruzun 
6 marttanberi bu havalide hareketsiz 
duran Japon kıtalarının tekrar faali • 
yete geçmesine bir başlangıç olduğu 

kaydcidilmektedir. 
Tokyo, 7 (A.A.) - Çin - Japon 

ihtilafının yıldönümü münasebetile 
bütün Japonyada öğle zamanı bir da
kika sükut edilmiştir. 

imparator, prens Kcnoye tarafın -
dan bir mesaj neşrcttirerek askerleri
nin kahramanlıkları sayesinde Çinde 
husule gelen vaziyet hakkında mem • 
nuniyetini bil:lirmiştir. 

Mesajda imparator bilhassa Japon
ya ile Çin arasında devamlı ve sağlam 
bir teşrikimesai tesis edilerek her tür
lü ihtilaf imkanlarına mani olmak 11 -
zım geldiğini tebarüz ettirmiş ve bu 
maksatla milletin bütün servetinin cm 
re amade bulundurulmasını istcmi§tir. 

Su mesaja cevap veren prens Ko -
noye, Çindeki Japon aleyhtan bolşe
vik rejimin ezilmesi ve Çin ne Japon
ya arasında bir teşriki mesai husule 
gelmesi sayesinde uzak §arkta nizam 
ve asayişin teessüs edeceğini ve neti
cede dünya sulhuna da hizmet edil
miş olacağını beyan etmiştir. 

SUIKASTLER 

Şcnghay, 7 (A.A.) - Mubasama -
tın yıldönümü günü sabahleyin, tet
hişçilcr, bomba veya tabanca kullan -
mak surctile yedi suikast tertip etm!ı 
lerdir. 

B'unlar, Japonlarla ''Çine hiyanet 
edenlere,, karşı tevcih edi•miştir. Sui
kastler beynelmilel mıntaka ile Japon
ların iggali altında bulunan mıntaka -
nın muhtelif noktalarında yapılmıştır. 

l ölenlerden bazılarının hüviyetleri tes
bit edilememiştir. 

ÇIN BOYUN EGMIYECEK 
Hankeu, 7 (A.A.) - Çin ajansı 

Santral Niylız bildiriyor: 
Şankayşck söylediği bir nutukta, 

Japonları Çin topraklarından kovmak 
azminde olduğunu kaydetmiş, ve bU -
tün vatandaşların rnilzaheretinden ve 
Çinin dostu olan devletlerin teşvikin
den mahrum kalmadıkça boyun eğıni • 
yeccğini ilave eylemiştir. 

f RANSANIN PROTESTOSU 

Tokyo, 7 (A.A.) - Hariciye müı • 
teşarı Horinuıi, bugün öğleden sonra 
Fransa sefiri Arsene Henry'yi kabul 
ederek parascl adalannın işgalinden 

dolayı Japonyanın protestosunun hü • 
kfunetinc bildirilmesini kendisinden ri 
ca etmiştir. 

Bu ak;ıam hariciye nezaretince bu 
hususta bir nota neşre~lecektir. 

Paris, 7 (A.A.) - Çinin Paris Mi
yUk elçisi Vellington Ko hariciye na
zın Boneyi ziyaret ederek Paracel a -
dnlannın Çine ait olduğunu kaydettik 
ten sonra mezkOr adalara Annamlı 

jandarma müfrezelerinin gönderilmiş 
olması hakkında izahat talep etmiı • 
tir. 

Bone verdiği cevapta, mezkOr mın
takanın seyriscfain için tabiaten çok 
tehlikeli bulunduğunu, binaenaleyh bil 
tün memleketlerin vapurları için cm • 
niyet tertibatı vücU'da getirmek Uze -
re orada telsiz istasyonu meteoroloji 
mUessesesi ve fen erler vücuda get~

rilmesi .zaruretini tebarüz ettirdikten 
sonra jandannalann mezkür mllessese
lere ait memurlan ve mezkur milessc
selcri korumak için gönderildiğini bil
dirmiştir. 

r 
ABONE fARtJ-'ESl 

lltmlekeı Memlekeı 
trlnde dıJındo 

Aylık 9~ l~S Kfl. 
3 oylılı 260 425 • 

0-0NON AKiSLERi 
8 aylık 475 8:l0 • 
Yıllık 900 1600 • 

farlfeshıden Halkan Hlrlığl için a)•dı 
otuz kuruş dOşOlür. Posta birliğine gir. 
mlyen yerlere ayda yetmiş beşer kuruş 
uımmedıllr. Ayıb 

Şu ekmekleri kfiğ1da aanp da sat
tırmak usulünü ihdas edenlere, yalnır: 
sıhhatı korur bir tedbir ortaya koy· 
duklarından değil, insan tabiatının bo 
bazı taraflarını da tatmine fırsat ver
dikleri için ne kadar teşekkür d:lilse 
azdır. Yarın, öbürgün maydanoz, la
hana, soğan, karpuz vesaire yiyecekle 
ri de ayni §ekilde satmağa rr:ecbur et· 
seler, çok kişinin hayır duasını ala
caklarına şüphe yoktur. 

• • • 
Ekmek taşımayı ayıp sayanlara te • 

sadüf ettiniz mi?. Elbette ettiniz .. Bel
ki aranızda vakit vakit böyle lüzum
suz bir endişeye kapılanlar da var. 
Köşe bakkalın'dan iki "okkalık ekme • 
ği,, koltuklayıp, komş\\ pencerelerinin 
önünden geçerek eve getirinceye ka
dar ter döken nice adamlar bilirim. 

- Niçin bu kadar çok kederli görü. 
nüyorsunuz? 

- Merak ettin izse söyliyeyim ! Ko. 
medi artistiyim; biraz dinleniyorum 
da .• 

Onlar bilhassa genç kızlar ve er· 
kcklerdir. Yaş ilerledikçe bu gibi ma
nasız kuruntular insanı bırakıyor, o 
ekmeği kazanmaktan duyduğunuı; ne· 
cip hazzın enerjisi içinde, hiçbir il
züntüye kulak asmıyorsunuz. 

••• 
Dün Ankara caddesinde elinde ka 

ğıda sarılı bir ltilo ekmek taşıyan bir 
delikanlı gördüm. Fakat bu ekmeği 
nasıl tutuyordu bilseniz 1 Adeta, bir 
buket gibi... üzerindeki kağıdı da, 
orasından burasından kabartarak o 
pakete mümkün olduğu kadar şık bir 
manzara verip, eve - ekmekten baş
ka birşey; - bir vazo, bir porselen 
heykelcik, yahut - ne bileyim - en 
nefis cinsinden bir kutu pasta götü • 
rüyormuş gibi bir tavır takınmıştı. 

O paketin içindekinin ekmek olduğu 

anlaşılmasın diye her türlü zahmete 
katlanıyordu... Ekmekleri kağıtla tak
dim etmek usulünü ihdas edenleri bil· 
hassa bu bakımdan ne kadar takdi:
ettimse, kendi karnını doyuran şeyden 
bu derece utanmak manasızlığına dü
şen delikanlıya ôa o kadar acıdım. 

* •• 
"Ayıp., nedir ncaba? 
Ekmeği herkes içinde taşımak mı? 
Bana kalırsa, ona görülmemiş bir 

İ,§tiha ile ihtiyacınız olduğu halde, 
görünüşte bu kadar hor bakıp, sonra 
kapalı bir yerde başına oturarak iki 

elinizle kurt gibi saldırmak ve her 
lokmasını çiğnemeden yutarcasına 

gövdeye indirirken çıkardığınız gürül
tünün afakı tutmasıdır... Ayıp olan 
budurl 

Hikmet MONIR 

Ahone kaydını bildiren mektup n 
telgror Ocrctinl, abone pıırosının posta 
veya bonko ile yolloını Ocretinl idare 
kendi üzerine alır. • 

Tı1rklotnln lıer posta rntrktılndt. 
KIJ/WN'o abone ua:ılır. 

Adre! değiştirme ücreti 25 kunı$tur L ______ _____ _ 
. ......................................... -............... _ 
: Cuma Cuı:.nrlesi 
! 1 ~ ~ U 1 nı 8 Temmuz. 9'.lemmuz1 
: U ft 7 ncı ny - Gün 31 1 

ı •. • Cemnzifj)evvel 1357 10 ıı 

: Rumi Haziran 1354 23 24 5 
~ G3 i Hızır glinü 64 ; 

Gün doğuşu 4.37 4.37 ı 

Gfin batışı 19.43 10.43 E 
Sobalı nıımozı 2.87 2.88 E 
Otııe ,, 12.10 12.19 ı

1
· 

ikindi ,, 16.19 16.19 
Ak~nm ,, 10.43 19.43 
Yatsı ,, 21.44 21.43 f 

• lmsAk 2.19 2.20 1 : ......................................... -............. .... 
Dünkü Hava 

Yurtta hn\"n Karadenlzln şnrk kısmındo 
bulutlu \e mevzii )'a~ışlı, Doğu Anodoludn 
nz bulutlu, dlRer bölgelerde tr.numl)·etıe 
tı('ık setmiş, rfizgl\rlnr şimali istikametten 
Ege kıyılnrındn km•vetll, dl~er bölgelerde 
orta kuvvette esmiştir. 

lstnnbulda hnvo oçık geçmiş, rfizgllr ş!. 
mıılt şnrkldcn snnl:rede 5 - 7 metre hızla 
esmlşlfr. 

Sant 14 de h:mı tazyiki 763.6 milimetre 
idi. Siihunet en yfik ek güneşte G2, göl
gede 80.5 ve en düşük 16.5 snntlgrnt koy. 
dolunmu~tur. 

15 Yıl Evvel Bugün 
Şehremaneti Camhurluetln tarllıl ilanı. 

na le.sadüf eden Tcırtnlıaninin birinci oi1-
nündc lıtanbulda uapılacak merasim ve 
şenliklerin programını ilı:ar elmt/jc baJ
lamııllr. 

Merasimin rok mükemmel olması için 
her tnrrn tertibat alınacaktır. 



Edebiqat aleminde: 

Son münakaşalar 
Yazan : Hakkı SUha Gezgin 

UskOdar ve KaragDmrDkte iki vaka Son hafta içinde, "Kurun", iki de. ranlıkları var. Bu yolda çalıpnlar, Arpa ihracatçılan-
ğerll adamm münakaplarma yer ver. birbirlerini siWı arkac1atları gibi sev. } B • b • 1 • • 

di.Gerekbevzuunun••metdyattarihi,, meli deiil mi. Dojruaunu söylemek nın top antısı 1 r se zecı m e resı n 
ne dokunqu, gerekse çarpışanları ya. lbımgellrse, bu münakqa, olgun fi. 
kından tanıyıBım, bana 0 yazıları dik. kirlerin çarpı§lnasından fstlfade bek. ()Un bazı esaslar it • d 1 d 
katle okutturdu. Jlka~erlnya~~:rıı. ni incitmekten bat- te sblt edildi a 1 yer 1 n en ya r a a 

"Ta.bir Olgun", kendi köteSinde bir ..-.1 raııuM1 
an aabrt ve bir kelebek zevldyle ça. . HAKKI SOBA GEZGiN Pa.zartell gllnUndenberl encümen 8 • h li d k k l 1_ " •• d 
lışan bir kıymettir. :Eekıi edebiyatı, ha!inde toplanmakta olan arpa lhra. ır a a~ a ıs anç llC guzun en 
Divan Çe§Dilinin btıtun huausiyeUe. G o z e 1 b 1 r catçılan dUn de lç ticaret umum m'1. y 

rile kavramıştır. Bu edebtya.tm san.at ::nıum~~~t~p·~:ın::pmlı~ .. · metresini be~~ yerinden vurdu 
"'~arc,, mı teşkil eden (Fıkıh), (Tef. teş e bb.l''la s .,- "I 
~~r), <Tasavvuf) davalarını, bir nevi M lardır. 
•s.llnı! mitoloji,, cllyebU-'"""-;.• - Me l d h Toplantıda encümenlerde tekarrUr. ~-~- m eket ışına seyya ed 1 sr...n .. nımn.. J ki ınanış'arı, kadtm kimyanın aya, gU. en esaa ar gunı9.. "9• pro eye IOD 

neıe ki göndermek işi tanzinı tekıl verilmek tlare btltiln noktalar 
iri b' 11 ızlara izafe ettiği kudretleri, ~Aen •_eçlrilml•+ir. 
l' Uir. "Ummet .... .ı..,, mızda yetıeen d'l ... _. r şairi .,...... e 1 ıyor Nizamnamenin IOD pkli önümtıı.de. 

le . erbı, bunlarla yoğurdukları şiir. ki S&lı günU öfleden sonra yapılacak 
V ıı, pek iyi anlar. HA.fızası zengindir. Bugllne kadar bilbuaa memleketi. bir toplantıda bir daha gör.den •eçlrL 

e bUttııı bunları bir akar çe§Dle cö. mlze 11eyyah getirmek itiyle meegul • 
mertıiğf ı h k olan yerli H'"'ah acentaları, bundan lecek, tllccarlar mutabık kaldıkları 
f"1 Y e er eee açık tutar. Çetre. u takdirde imzalan alınacaktır. 1 bir kallide neaibine, ka.n.nlık bir eonra memleket dJ1111a aeyyi.h gönder. 
raı.eı beyti t k 1 1 k 1 -J..ı. de +--bblla edecektir. DünkU görilpıelerck teabit edilen 
1 ne a ı an ara var uvvet y. _...... ......., esaslar şunlardır: 
e Yardım eder. önce yakm memleketlere yapılması 

Son Yiiiar lçhıde edebiyat tarihi a. dtıetıntllen aeyahatlerden sonra eko • Ecnebi mevaddı yUsde betten faz. 
l'a§tırmalan yapmap ba&IadI. Bu yo. nomik fiyatlarla daha uzak mem.le. la olan arpalarm ihracı menedil. 
l'Ucu işten hiç bir mUkAfat beldemi. ketlere kadar grup halinde seyyahlar mektedir. Bu asgari vasfı havi arpa. 
Yordu. CUnktl Tahir, olgun kafası ve göndermek ioJ tanzim edilecektir. lanmız nevilerine, terklplerine, renk.. 
?lrun ruhiyle bilir, ki dtl§Unen bir bat Şimdiki halde, bazı kumpanyalar lerine bakılarak muhtelif smıf ve de. 
ıçin ilim .. .ıc-. da t l • b' aralannda t-... ikimesal ederek topla. recelere ayrılmak suretiyle kıymetlen. 
d ' "'6~ un er emış ır alın. ...,,,.. dirilmektedir. . 
~a.lıa gtlzel taç yoktur. dıklan Türk seyyah gruplannı birlet- Biralık evsafı haiz arpalar ise ay. 

bel nzum edebiyat tarihi yazıomı, tirip yola çıkarmaktadırlar. rıca birtakım analizlere tutulmak ıar. 
ki bir r&rtertı merakına verenler Seyahat programı, aeyya.Jım her 

:ur. Fakat bence, Tahir Olgµna, bu türlü ihtiyacmı k&r§ılıyacak bir 149 • tiyle f.hraç ol~tır:_ 
bllr ~olda, böyle kUçUk zev~er deiil, kilde tanzim edilmektedir. 

Ylik ve hayırlı bir euur ıpk tut • Verilecek hafif bir toplu paraya 
muştur. mukabil, buradan vapur veya trene 

O, namını, hlfıza Uatilnde derin binen Tllrk seyyahı, program tamam. 
izler bıraktıfuıı bilir. F.debfyat ta.rL lamp da tekrar memlekete dönünceye 
hl, bir terkip hedef'ine yUrUse de ni. kadar otel, otomobil, yemek, tercll • 
hayet bir hlfıza itidir. man ve her tUrltl nakil vasıtası ücreti 

Eskiden bazı getrefU riyaziye ve ile meggul olmıyacak, bımlann hapsi 
heyet dUsturlannı bile, kolay ezber • kafileye refakat edecek acenta mü • 
letm.~k !Çin manzum hale BOkarlardı. meseilleri tarafından tedvir edilecek. 

Böyle uğurlu bir emek, gayesine ttr. 

va;.~ı 0 lsa
0 

da, hiç kötlllenlr ml !.. Bundan bqka, memleket dahilinde 
ye alr,, tar·JJıt~lbr:mal ve tehir dahjlin4~ ~ J. 

~._,•r• ~JI 1~"4! .. , ... , 
netle bah.ee~ ~lr~. 

Bu tetkikin bence en delerlf tarafı, 
"Şikayetname,, Din muhatabı "Nip.n. 
cı Mehmet Pap.,, cllye körtl k&-Une 
bellediğimiz p.h8iyetbl, Şiklyetname, 
yazılmadan elll yıl ance öldilfllnU ve 
841 tarihinde ''Telyalı ~ zade 
Mustafa Çelebi,, nln nlpncı mevldin. 
de bulundutunu, Şl.klyetnamenfn de 
ona yazıldıfını ortaya koymUJdir. 

Son çıkan •'Bakiye Dair,, rilalesbı.. 
de de yine edebiyat tarihçllertmiz için 
Yeni sayılacak malOmat var. Şu halde 
bGyıe bir emek maJısuHl kartısnıda 
lthıtlltere tik dllfen duygu. taktllr ol • 
l!ıak llzımgellr. 

Bu takdir hissi, elbette ondaki yan. 
htlara göz yumulmUIDJ icap ettirmez. 
llatadan yaradıJrttanberi biç bir in • 
~ıı lrurttlımadI. Bir mevzu Ustünde 
'kenıaı., e, ancak birblrbıl deetekllyen 
~inlerce zeklıun didinmesiyle kavueu
ur. 

··sadettin Nqmet,, 1 de genç bir 
Jnil~tebbr di~ tanınm. Bu kabiliye. 
t!lli Yiikaeltecek muhitlere de kaVUl
DıU§tur. 

l'l •-:'>Pkapı,, ve ''Revan,, kOtUphanele. 

1 
g bi herkeee açık oJmıyan harJneler 

çlnde C&lltIYor Kmnetll monografi. 
leri ,,._._ · • mfdn 
h . -"""· "Edebiyat Tarihi,, 
k enı Divan, hem Halk pirlerhıl tet. 

ik ebntı, eaer vermittlr. 
''TUrk Şairleri,, Din yalm& ".Ahmet 

Pqa,, f 0tınuı bile bafhbapıa bir 
kıymet BaYIJaa, yerlclfr. 

Böyle iken, acaba ntom JU 8bJl ma. 
kalelerinde o acı dili kallandı! JJu, e. 
ğer "Baki'ye Dair, de.ti ·~ l>Jr. 
kaç söz,, Un karttl;,ı lae, hakb "" ye. 
rinde değU. • 

Bence ilmiıı çştsk frMJı -oıueUndan 
daha çirkin; ~ 1dt 1l1r l9Y 10k. 
tur. llim, .......... 1'sk ııuıl ... 
atz, ~.,,.,. .ederie, mm• 
*6nUJ ve k#f. ~ Byle arar. 

NeteJr.a..,...., ba efdcletll mable. 
.. ~...,. - eliD8 bol bol 

........... teftm1l bU1lk1D ••:••--iilmfl -- * .. '*lılt~ 
~!llVJll!lı.i ......... 

Oçüncil Umumi Müfettit 
Erzurum da 

Trab.ıon, (Huıusl) - Geçen sOn 
Rl.ıe ve Hopaya kadar bir tetkik Ye 

teftit Hyahati }'Bptddarmı haber ver
dilfm Uç Um. mOletd.f "tahıin U.ıer 
Rbeden tehrimbe ıelmJt ve puarte
li cUnU beraberlerinde kWtOr mtlpvl
ri Rqit Tarakçıotıu, maliye mOpvlrl 
Hayrettin Ziya Taluy, vet~dner d• 
pviri Muıtafa ve beledi'e -~ 
doktor Cemal Turfan oldaju ~ a 
zuruma hareket etmiflerdir. 

Uç. Um. mUfettit GUmüpne ve J1ev 
burtta birer gece kalmqlardır. 

-o-

Trak Vapurunun Perdeleri 
Çalındı 

Bursa hattında itliyen Trak vapu· 
runda bir hınızhk olmuı, bazı kama. 
ralaqn pe~eleri çahnım1t fakat yapı· 

lan ıda bir arattırma ile hınu yaka
lanarak hakkında kanunt takı'bat bat • 
tamıftır. 

Arcutada Yeni Mozayıklar 
Bulunuyor 

SuJtaııahmette Arasta sokağında ya. 
prhnakta olan eaki Blsını eserleri •· 
rqmmaıma devam edilmektedir. Son 
iki g1ııdenberi hafriyat oldukça ilerle· 

miftir. 
MU.eler umum mildtirU Bay A.ıb 

dün hafriyat yerine giderek yeni bu • 
ıunan mouyiklerle eıki mouyiklerin 
vasfım tetkik etmipir. 

Hafriyatı yapan proleıGr Babter 
tcendillne iıahıt •ermiıtir. 

önUmttsdtkl hafta içeriainde yeni 
mosayilderin mqdana planau bek· 

temnekteclir. 

Düzelbne 

Mektep kitapları 
Talebelerin ders yı h 

başında kitapsız kalmama
larına çalışılıyor 

tık ve orta okul kitap ihtiyacım 

&imdiden temin etmek ve okulların a. 
çıldığı vakit talebeyi kitapsız bırak • 
ma.mak için icap eden bütün tedbirler 
alıDmlf bulunmaktadır. 

~~~-W;.ffi'if1C 
al~.ilı# .. ~~: 
balnimaama flmdiden ball•naoaktlr. 

Fen bilgili, fizik, kimya. ve riyaziye 
kit4plan yeni terimleri tamamlandık. 
tan sonra buılacakbr. 

Kitaplara, terimleri koymak Uzere 
Ankarada bir komieyon çalıpnakta. • 
dır. 

Diğer taraftan ilk okı,lar için baaı. 
lan alfabe bu yıl yeniden bi.adacaktlr. 
BakulıJc >alftkadar öfretmenler ara • 
_. idi' mile&bak& açmıttJr. Mtlaa • 
baka lletl•t J&kmda almacaktır. 
~ f edriaat Kadrosu 

Hazırlanıyor 
Ottf,ı.Wrtut kadrosunun hazırlık. 

lanlla-laflamıııftır. Bu tııe orta ted. 
ftl&t clltektörll Bay A vninlıı başkan. 
lığı altmda bir heyet çalışmaktadır. 

Bay Avni §Eılırimizin oııta tedrisat 
itlei'i etrafında allkadarlarla görif • 
mek UT.ere yakında uehrimize gelecek. 
tir. 

Kadıköy Ve Oıküclarda 
Okul ihtiyacı 

Kadıköy ve 'Oak11dar aemtfnln okul 
ihtiyacını tetkik etm~k bere d1ln ldlL 
tttr cllrektarlilftbide bir toplantı )'& • 
pıJımttır. 

Toplantıda bu yıl ilk okullara Olve 
edilecek tubeler teeblt edlJmJftlr. 

Yazı Müaahaba 
KtUWr Bakanhfmm Cumhutl)'ltln 

on betine! yıl d&ıtlmtı mtlnuebetlyle 
açtılı gUzel yazı mtuıamkuma relllll 
ilk okullardan gelen cevaplarm tunlf 
iflne dtın batlammfbr. 

Puart.eef gUnilnden lUbaren ecnebi 
ve ekalll,et okullanna alt kt.fıtlar 
tunJf edilecektir. 

--o-

lzmir • Pire Hatbncla 
Tenzilat 

Memnuniyetle &lrenlldilfne g3re, 
bmir - Pire hattmcı. da, llendn 
hattmda oldufu pbi vapur nnlua t1c
retlerlnde mt1bim temUlt yapdmaana 
~ ndJmltdr • 

Yalanda yeni bir tarife huırlana-

rak - edilecektir. Yeni tarlfenln tat
Wldn4ea aoara bmlrden Pireye, Pire-

-~ slıUp ~ * ı.,. • 

Diln biri VüOdarda, dllerl Kara- ı 
gümrükte iki yaralama vakuı olmutı 
yaralı kadınlar haıtaneye kalc!ınbmt - 1 
lardır. 

Uıküdardaki vaka J6yle ı~ı 

Hamallar 
meselesinde 

tir: 
UıkUdarda Tabaklar mahallellnde 

Balcıbeba yokuıunda 3 numarah evde 
20 yaımda seyyar ıebaeci Haun otlu 
Sami ile metreli 30 yapıda HUaniye 
oturmaktadır. 

Asım Süreyya ve arkad~ 
ları men'i muhakeme 

Saminin kuancı u oldupndarı Hilı 
niye öteye beriye çamapr yıkaımya el· 
derek biru para kazanmakta, kocası· 

nm it yapamadıfı ıUn ıeçlnlp cltmek
tedirler. 

DUn 11bah HUımiye bir cUn ene
linden çatınldıfı bir yere ptmek O.ze
re hazırlanırken, Sami uyanmıı, para 
lıtemlıtir. Kadın yamnda para olma· 
dıfııu MSyleyince aralannda kavga 
çıkmıf, bir müddet sonra da HUıniye 
ıilratle evden çıkıp gltmiftir. 

Hiilniye Zeynepklmil haıtaneainin 

CSnUnden reçerken doatu Sami arka· 
aından yetitmit. yine kavıaya tutut
muı, kızınca da bıçağmı çekerek HU.
niyenin Uıerine atılarak altı yerine 
ıokup çıb.rmııtır. 

Bıçak darbelerini yiyen kadm yere 
ıerilince Sami kaçınuı. Hüsniye bir o
tomobille Haydarpaıa numune haıta· 
nesine kaldırılmıttır. Sami bir uat 
ıonra yakalanmııtır. -== ı .. ı ... ~-Jl&lf1f 
de otufan ~ Ahmet diln kanlı 30 
yqrnda- Sahne ile kıakançhk ytldn
den kavga etmlt, bet yerinden yara. 
lamııtır. Saime Haseki butanetlne kal 
dmlmtf, hallaç Ahmet yakalanmq
tır. 

BAKIRKOYDEKI VAKA 

Bakttköyde Cevizlik maballelİnde 

Hamam aolcapnda 6 numaralı nde o
turan 15 yapndı Recep ile Yenipla
hallede oturan SaWıattin bir kadın 
yU.ünden kavcı etmitlerdir. 

Recep bıçakla SaWıattinl tutından 
yaralamıı, tevkif olunmuttur. 

OLDURMEK iSTEDi 

Beflktatta Yenih•maım IObluıda 
17 numaralı cHUdrlnda berber HalAJl 
Fahrettin, Hayrilnniaa ilminde bir ka· 
dmdan Uç ay enel aynlaqtır. Huan 
Fahrettin kadını evvelki ,gün köprü 
UıtOnde ıısrmot, peflne tüılmıt, Ka
dıkCSy vapuruna blnmialerdir. 

Hasan ll'ahrettln, vapurda kadınla 
Jronupllk llteJlnce Hayrtlnnla ken -
dlatnclm uqlrJ•pnıtır. 

• .. iman Berber tabanca11n1 seke· 
rek Us el atet etmlftir. K.urpnıar bo-
11 altmlftlr. 

BAHÇEDE, UYUllDN 1000 
LIRASI ÇA.LINDI 

Acıbademde Çamlıca caddealnde H 
numaralı evde oturan odan tGccan Ze
ki dün poUae müracaat ederek f811e 
demiftir: 

••- Geceleyin ucak oldupndan 
bahçeye karyola kurdum, yattım. Sa
bahleyin kalktılnn saman karyolanm 
ayakucundaki demire utıtım yeletln 
cebindeki blr uat ile ild adet bet Jk 
liralıim yerinde olmadıjmı g6rdilm.,. 

Bu iddia fberine sabıta memurlan 
tahkikata el koymutJar, Ali. Wmiade 
biriatnl tutmUflardır. Paralan bamuı 
çaldılı anJaplmq, hepli me:yclana p-
bnJarak Ablblne •erilmlttir· 

o 

kararı aldı 
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ALMANlARIN LAVR[NSİ ·~ 
~~~'1.-~~~ 

Harp sonu? 
Bu mUcadele böyle sürüp giderken, 1918 

senesinin "ışı gelip çatta; siperlere 
kara haberler aksetti! 

Kıttükımmarc 20 i\'isaıı 1916 
da diı§tiiktcn sonra, Cenubi lran. 
dan gcır;ip de oraya vaktinde ye. 
tişcmiycn 20.000 ki.,.~tilc ordu, 
Buşchrc yerleşti. Vilhclm Vas. 
nıus, Hindistan ya1mıU:n"'l.1ıda tah. 
ri1:at 1a bulunduğundan, Buşchrc 
yerleşen Britanyalı • lliııtli as. 
1.:cri kuvtıet, fraıı ortalarına yü. 
r üdii. Bütan yerlileri aycıklandır. 
mağı iş, giiç c.dincn "Almanların 
Lavrcıısi", lngiUzlcrin faaliyeti. 
ni işkal yoUu 11ğraşıyorılu; ·lıı. 

rup di.ıılcnmcdon!1 .. 
Vilhelm Vasmus, İranlılara, Büyük 

Britanya tazyiki diye anlattığı vazi. 
yete karsı ayaklanmayı, boyuna istik. 
lal muharebesi olarak hissetımeği tel. 
kinle, bu suretle bu ayaklanmaya git. 
gide başka kabilelerin de iltihakını 

t emine gnyret ediyordu. Daha bir 
hayli kabilenin iltihakını temine mu. 
vaff ak da oldu. Bu sırada dilinden 
düşürmediği lilkırdı, ieet şuydu: 

- Sulhlc beraber zafer de temin o. 
lundu mu, Kayzcr sizleri mükafatlan. 
dıracaktır! 

Şeyhlere kendisinin ancak kuru ku. 
ru vaadi vardı; eğer lran kabile reis. 
lerinden biri, İngilizlerin teşvikine al. 
dırış edecek ve onu şıkır şıkır altın. 
lar mukabilinde kendilerine teslim eL 

lran steplerinin ıssızlığına Avrupa • 
dan kara haberler aksetti; Almanya, 
aman dilemişti, artık orada Kayzer 
yoktu. Kendisi için kara mı kara olan 
bu haber akisleri üzerine, Alman ca • 
susu, yüzünü ekşitti, düşünceye daldı. 
Bu akıbete inanamıyordu; fakat 29 
Teşrinisanide müttefiklerin mağlübi • 
yeti tahakkuk etti. Gelen tamim, mn. 
lfımat, ilk akseden haberin hakiki va. 
ziyeti gt>sterdisini teyit yolluydu. 
Artık umumi harp bitmişti. Alman. 

ya ve müttefikleri, harbi kaybet.mi§ 
bulunuyorlardı. Artık Vilhelm Vas • 
mus da teslimiyet gösterebillrdi. U _ 
mumi netice aleyhte çıktığına ve ka. 
tilcştiğine göre, burada, Cenubi 1ran. 
da kendisi mevzii olarak uğraşabilse 
bile, bu faaliyet ne fayda verebilirdi 
ki? 

.Nihai zafer beklenirken, nihai mağ. 
lbiyct ! ? .• Vilhelm Vasmus, bütün o 
zamana kadarki emeğinin boşuna giL 
tiğini düşünerek, yerindi; çenelerini 
bıçak açmıyor, "Şimdi ne yapacağım, 
ne yapmalıyım?,, diye düşünüp duru. 
yordu!? .. 

( Arkc.sı var) 

( ~ ==--====="== = 
Kısa haberler ) 
~--

meğe karar verecek olsaydı, " Alman. • Teıı,·Iraı, tanzifat ,.e :ırnzf vergileri. 
nin t:ıksit müddeti hu oy bitmektedir. Belarm Uvrensi", buna mani olamazdı ; lediyc şulıelcre gunderdiği bir tebliğde tak 

gerçi bir taraftan Şeyhlerin bir kısmı sitlcrin zamanında toplıınmosını lıildir. 
tarafından korunacaktı, ama !ngiliz. miştlr. 
lerle anlaşan bir Şeyhin, onu kurnaz.. • Tepcb:ışı şehir tiyatrosunun beton o. 
ca pusuya düşürmesi, istediğini yap. Iıırak Yıırıılnınsı kıır:ırlaştırılnn sahnesi i-
masına kafiydi; vaktiyle Ferjeni Şey. tin ıu ole h:ızırlannıış ve belediye bütçesi 
hinin tuzağına düşmemiş m iydi? o_ tnsdik cdlldlktcn sonra fnş:ınlıı lı:ışlıınac:ık 

tır. 

n un elinden kurtulmuş olması, başka • • TOrkku 11 tnlcheslnılen 58 kişilik ı. 
bir Şeyhin elinden de kurtulabileceği. kinci bir knfile ayın dokıızundo 1nönü 
ne ihtimal verdirse bile, bu sefer aksi kampına ı::idereklir. 
d e varid olabilirdi; hele o Şeyhin elfo. • Turizm ofisi tarafından otel \'e rı:ın
den firarı, bütün kabile Şeyhlerince slyonl:ır hakkında bir knnun lııı:ı:ırlonma. 

sı dü,iiniilrııeklcdir. J~anuntı göre olcJler 
malfım olduğuna göre!?... beş, pansi~onl:ır iiç sınıfa nnılacak ,.e 

Ancak Almanların bu eski konsola. heııo;inin sıhhl ş:ırll:ırı nyrı ayrı lcsbit o. 
su, lranı sevdiğinden bahsediyor, yer. hın:ıcııktır. 
lileri buna inandırmasını biliyor ve • Köy okuma odııl:ırında buhınncak ki. 
step cengaverlerinin sevgisile muka • tnplıır m:ı:ırif n·külctincc tnsdlk edilecek, 
bele görüyordu. Hal ve tavru ile mağ. bir komisyon da yeni IJ:ml:ıcak kllııpları 

lı:ızı rlıyııc:ıklı r. rur ve müstakil, hür düşünüşlü, duy. 
• Zir:ıal cnstitüc;fi talche'ii hu sene kanıp 

gulu olduğu intibamı uyandıran Vil - ton döndüktr.n sonrn, ıırııfcsörleri ile he. 
h elm Vasmus, ikna kabiliyetini de ha. rolıcr kii.rlc'rdc tııtlıikat ynrı:ır:ıktır. 
iz olduğundan, kar§ısma aldıklarına ,,. Mnlıınutrıaş:ı camisinin hcş "l'netlcn
tesir icra ederek, onları istediği gibi heri rlr.,•:ım eden tnıııirl lıitnıek iiıcreılir. 
kullanıyordu. İranlılar, bu natuk ada. Tıirhcnin mozn~ lkleri ç:ılın<lı/:!ı için et. 

rnfınıı dffnr C'e\·rilmcsi ıllişünntmeklrdir. m a itimat ediyorlardı. Dolayısiyle o • 
Nişanlnşınd:ıki Tc~\'İkiyc c:ınılslnin de :ıv. 

nunla beraber, onun peşi sıra müca . hmı bir park hııllnc ı:eılrileccı.ıir. 
deleyc atılıyorlar, bu vaziyet karşı • ,,. l\nr:ılıüke ı:ilnıck üzere on iki fngiliz 
sında da Büyük Britanya harp erkanı, marlcn mühenrfo;I şehrimize ge1mi~tir. 
diş gıcırdatıyor ve Şarkta b u sebeple :f. l nı:ili7. C.ilrs şirketi Drnlzlı:ınkn mii-
de bir ordu bulundurmak lüzumunu r:ıc:ınt rricrck tr~:ınenln kurulması işini 

Sokollar 

Dünyanın en büyük spor ve gençlik 
hareketini teşkil eden, Çekoslovakya 
Sokollar bayramı, Prağda yapıldı ve 
dün nihayetlendi. 

Bütün milletlerin yakından alakadar 
oldukları bu muazzam tezahürün ne 
kadar mükemmel olduğunu anlamak 
için Sokollar bayramında kadınların 

jimnastik hareketlerini gösteren yukar 
ki resme bir kere bakmak kafidir sa-
nırız. 

---o.-

~<dl a ırın e cdl e 
Futbol maçları 

Edirnede futbol lik müsabakaları • 
nın son karşılaşması geçen hafta Ka. 
raağaçla Uzunköprü takımları arasın. 
da yapılmıştır. 

İki saatlik bir yol yolculuğwıdan 
sonra Edirneyc varan Uzunköprülü • 

ler kısa bir istirahatten sonra oyuna 
çıkmıştır. 

Hakem Ahmedin idaresinde oyna • 
nan bu müsabakada her iki taraf da 
cidden güzel ve temiz bir oyun çıkar. 
mağa muvaffak olmuşlardır. 

Uzunköprülüler iki açıklariylc mü • 
tcmadıycn hücum etmek fırsatı bul _ 
mu3lar ise de Karaağaç müdafaasının 
canlı oyunu yüzünden gol çıkarama. 
mışlar ve maç golsüz olarak beraber. 
Jikle neticelenmiştir. 

üzerine nlınnyı teklif etmiştir. 
* Fransız tayyarccisi J\osl dün nkşanı 

Aııknrnyn gitmiştir. 

• Siı·kccl ıııe)cl:ınının ııçılması dc,·nm 
elmekledlr. Dün g::ır loknnıa~ının l •kıl
mnsına hnşl:ınrnıştır. 

lf. Yunonl tanla ~eni lılr tieareı nnlaş_ 

mac;ı yapmak için, Brrlin miiznkerclerin. 
den ıliinen he) etimiz ayın soıııınıla Ati
nnyn gi<lcceklir. 

h~diyordu;h~buki,buordu~ba~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ka bir yerde bulundurabilmesi, müree. 
cahdı. Garp cephesinde, mesela Flan. 
~forn cephesinde bu ordu el0ctte işine 
dah a ziyade yarardı. 

Bu mücadele böyle sürüp giderken, 
1918 senesi kışı gelip çattr. 1918 se. 
n esinin Teşrinisani ortalarına doğru, 

Kelime bulmacası 
12 :l 4a6 7X ~ 

ı 

'ı '* I 2 
3 , ... 
4 1 1 1 1 
5 , .. , ,. 
6 1 1 l I• 
7 • 8 
g • . , SOi.DAN' S \CA: 

l - lstanlıulun bir meydanı. 2 - Şid
detli isrnr. 3 - Arnkalların cemiyeti. 4 -
Tcessilr. 5 - Ha~ ret sesi. G - Bir meyvn, 
bir nota. 7 - Zaman, se\en. 8 - Bir er
kek adı, ozın ter 1. 9 - Sı~ınak, sanat. 
YCKARIDAN ASACI: 

1 - c... cıoeak- a - lkk lenıııedcn. 
1 - hanm:ılc. 4 - Yntorkcn fırlüliir • .f -
Garip. 5 - İzin tersi, YnzHe. G - Knlının 
aksi, istek. 7 - Atın tersi, dahi, insanı Ü

~ütcn. 9 - Bir millet. 

Menemende sıcak[ar fazla 

Menemen, (Kurun) - Sıcakların 

şidrlet göstcrmcğc başladığı bugün • 

lerde kazanın bütün halkı pazar gün • 
!erini Gcdizin bol sularında banyo al. 
mak guretiyle geçirmektedirler. 

Gcdi?.in birçok yerleri tabii bir plfıj 
halinde bulunduğu ve iki tarafı koyu 
yeşil ağaçlarla kaplı olduğu için te. 
hacüm nrlr t:ş ve belediye bazı terti. 
i.ıat almak lüzumunu hissetmiştir. 

Buı aya yalnız Menemenin içinden 
değil, civar nahiye ve köylerden de 
birçok kimseler banyo için gelmekte. 
dir. 

Pazarcıkta Sıtma Mücadele 
Teşkilatı 

Pazarcık (Hususi) - Sıtma mU
cadele teşkileıtının Maraş vilfiyetine 
de teşmil edilcliğf ve 'IH'ı.yetlınlzln 

Islnhiyo ve Pazarcık lrnznlarınm da 
bu teşkllllta bnğlanncağr haber alın
mıştır. lslahlyede esasen mevcut o
lan sıtma mUcadclesi Seyhan .milca
dele teşkilfitınn bağlı idi. Pazarcık 

kazasında ise mUraclelc teşki!Atı yok 
idi. Pazarcığın da sıtma nıürnd<>le 

teşkllAtma girmesi bu ltnza halkını 
<:ok sevindirmiştir. 

bayramı 

I Pentatlon 
Bugün Kadıköyde 

yapılacak 

. ı 
1 
1 

T. S. J(. lstanbul Bölgesi Atlcti=m 
Ajanlığından: 

1938 yılı lstanbul Pentatlon birinci. 
liği 8 . 7. 1938 Cuma günü ak§amı 

saat 17.30 da Fenerbahçe stadında ya. 
pılacaktır. 

Kayıt sahada kapanır. 

Yüzme 
müsabakaları 

Tehir edildi 
T. S. Ji. lstanbul Bölgesi Su Sporll

rı Aja11Zığ ndan: 
10 • 7 • 1938 tarihinde lzmitte yapı. 

lacak olan büyük Deniz Festivalini 
Bölgemiz denizcilerin i§tirakini teo 
min maksadiyle 9 • 7 • 1938 Cumarte.. 
si güııü şehrimizde yapılacak olan be· 
şınci yüzme teşvik müsabakası tehif 
olunmuştur. 

Yüzme yan~la ı ı 
Denizcilik Bayramı münasebetiyl• 

Bandırmada büyük yüzme yarışlart 
yapılmıetır. Büyük bir kalabalık ö • 
nünde ve çok muntazam bir şekild• 
yapılmış olan bu müsabakaların neti
celeri şunlardır: 

50 M1';r'RE SERBEST (küçükler) 
1 - Süleyman (İdman Yurdu) 
2 - Mehmet (Doğanspor) 
100 Ml!ı"TRE SERBEST: 
1 - Hakkı (Doğanspor) 

2 - Fethi (ldmanyurdu) 
200 METRE SERBEST: 
1 - Halil (İdmanyurdu). 
2 - Hakkı (Doğanspor) 

400 METRE SERBEST: 
1 - İrfan (İdman~rdu)' 
2 - Hakkı ,, 
100 METRE SIRTüSTü: 
1 - Hakkı (Doğanspor) 
2 - Mahmut ,, 
200 METRE RURBAGALAMA: 
1 - Ali (İdman~rdu). 
2-Fahir 

" 

Afyon sporcularının 
Uşaktaki maçı 

Uşak, (Hususi) - Dün kısaca bil- ! 
dirdiğimiz gibi Afyon spor bölgesinin 1 
karışık futbol takımı birisi Uşak genç
ler birliğile, diğeri de Turan İdman 
yurduyla olmak üzere iki maç yapmak 
için 2 temmuz 938 cumartesi günü şeh
rimize gelmiştir. Sayın misafirlerimiz 
istasy.cnda spor ve gençlik mümessil 
ve üyeleri tarafından hararetle karşı

lanmış, kökleşmiş bir sevginin yeni ve 
taze tezahürleri görülmüştür. 

Misafirlerimiz ilk karşılaşmalannı 

2 temmuz 938 cumartesi günü şehir 

stadyomumuzda Gençlerbirliği takımı
mızla iki bini mütecaviz bir seyirci 
önünde yapmıştır. Gençlerin hakim ve 
teknik oyunu karşısında Afyonlu mi
safirlerin enerjik ve atılgan oyunları 

dikkati çekiyordu. Oyun başından 

sonuna kadar alaka ve heyecanla devam 
etmiş neticede Uşak Gençlerbirliği 4-2 

ile ve kolaylıkla galip gelmiştir. 

Afyonlu sporcular ikinci maçlarını 

3 temmuz pazar günü dört bine yakın 
bir seyircinin önünde Turan idman 
yurduyla yapmıştır. Oyun büyük bir 
alaka ve heyecan içinde devam etmiş

tir. Birinci devre misafirlerimiz iki, 
Turan İdman yurdu da bir sayı yap
mıştır. İkinci .dovrenin kırk dakikası 

tamamen Turanın hakimiyeti ve tazyi
kı altında devam etmiş, buna rağmen 

misafirlerimizin çok şanslı oldukları an 
laşılmıştır. Bütün çalışmalara rağmen 
sayı yapılamamış ve misafirlerimiz 2-1 

oyunu bitirmişlerdir. 

Gelişte olduğu gibi dönüşte de kar
de'l Afyonun değerli sporcuları hara
retle uğurlanmışlartdır. 

F, Yener 

lstu11lıul Trmıway Şirkctlfülen: 
1938 ) ılının Haziran n),nda Tnım,·:ıy 

nrab.ılarında lmlunnn eşyanın müfredatlı 
il lesi: 

luhtelir cins çantal:ır 
Muhtelif cins çamaşırl:ır 
Çift 'e tek b:ı;) :ın 'e hay eldivenleri 
M:ınto ,.c rop kemerleri 
!\adın ve erkek çift çornrı 
Kadın ,.c erkek şcrn i)cleri 
B:ıslonlar 

llırdn\·nt 

1\tımnş pnrçııları 

Yemek knplnrı 
Kitnp, kMıt. defler ve e\'rakl:ır 
lıözluk 

ADET 
58 
42 
69 
8 
5 

16 

' 80 
2 

u 
35 
12 

Bn~ an ntkısı 3 
B:ışörlu'iii 3 
Bny ve çocuk için ceket \"e pantalon 16 
Kııdın 'e erkek için bere, şapka ""e 
knc;ketlcr 23 
Deniz m:ıyo'5u 4 
l\ulııkh radyo 1 
Dolmıı kalem 1 
Te hlh l 
Il:ıynn terliği "çift" 2 
Kadın ve erkek ayakkabısı "çift" 7 
Eri.ek kol n:ıli 1 
Giimüş lıllezlk l 
Cep saoli l 
Mns:ı snntl 1 
Gıornobll saııti 1 
Keman 1 
Yh ccek madılder 20 

nu e~\ a s:ıhlpleri Gal:ıtnda. Tünel arka
sında, H:ı\ ncm:ın hanında Trnm\"ay Şir
krti Hnrekcl I>:ılrcsine nıür:ıraatlıırı. 

DlREKTÖRLt'K 

• Çankırının llgazdan Kurşunlı>. .fi ahiye. 
sine kodar olan sah:ılarda 120 1'öy kurak
lık içinde kalmıştır. 

• Y01:ııat kö,·lrrin<le iskiin edilen göç. 
menlrr mii-;tnhsll \'tıziyetine geçmişlerılir. 

• Düz<'enin Kışla nahiyesi elektrlAc ka· 
vu~uştur. 



Korku Yatağı 
Okullarda 
birinciler : 

Yawıı t:.dgar Vallas Çeviren; H. M. 

---------- No.30 ----------• 
Hır c,:cyı ek saat kadar du\'ara daya. 

nıp aşağıya doğru baktılar. Deniz ke. 
narındaki mağaralar ve onun içerisi. 
ne doğru uzanan sular IUder'in dik -
katini cclbetti. Suyun derinliğini sor. 
du . .Margrit suyun o taraflarda pek 
sığ olduğunu söylediyse de Rider o 
fikirde değildi. 

- .Mağazalar romantik yerlerdir. 
Şurayı bir görsem ... Aşağıya nereden 
inılir acaba? 

Rider sağa sola baktı: 
- Bugün öğleden sonra, biraz yü. 

rUyüş yapnıaklığım iyi olacak, dedi. 
Yürümek bana daima zindelik nrir. 

Otele uöııerlerken, birdenbire havu. 
zu hatırlıyarak sordı\. 

- Burada yakında ... Doğrusunu is. 
terseniz, Mister Daver'in bu havuzu 
niçin kurutmadığının sebebini bir tür. 
lü anlayamadım. Kendisi de kullanmı. 
yor. 

- Bu havuz ne vakit yapılmış ... 
- On iki sene evvel.. Yani yüzme 

havuzları. bu havalide henüz işitilme. 
mişken. 

Havuzun kenarına geldikleri zaman, 
onun bir tarafı, hususi surette çini. 
~erle dö~nmiş olduğunu gördüler. Di. 
ger tarafı tabii kaya idi. Bir kenarın. 
da görülen büyük kubbe şeklinde bir 
taş, atlama ta.sı vazifesini görmektey. 
di. Rider, havuzu çepeçevre dolaştı 
Bir yandan da suya bakıyordu. Su, 
kayalık tarafta daha derindi. Rideı 
burada daha fazla durdu. Suyun bir 
kısmını iyiden iyiye gözden geçirdi 

Havuzun dibinde, büyük bir kaya. 
nın, asılı durduğu hissini veren bir 
boşluk vardı. 

Rider: 

. - Çok enteresan bir şey, dedi. Şim. 
dı otele dönüp mayomu almalı, sonra 
buraya gelerek bir yıkanınalıyım .. Ne 
iyi akıl etmişim de, mayomu berabe • 

• rimde getirmişim. 
Marpit ırtHümai~ 
- Sizin bir yüzgeç olduğunuzu, su. 

dan ho~landığınızı bilmiyordum. 

Otele döndükleri zaman Rider doğ. 
ruca odasına gitti. Soyundu. Mayosu. 
nu giydi. üzerin~ de paltosunu giyin. 

di. 
Olga ile Daver Silböri'ye gitmişler. 

di. Rider onları götüren arabanın, 
yokuştan' aşağıya doğru ihtiyatla in-

diğini görmüştü. . 
Ridcr havuzun kenarına gelıp suya 

atlamak üzere paltosunu sırtından çı. 
kardıö'I zaman vaziyeti pek vahşice i. 
di. Zi;a, mayosunun belin:, kılıfı içe. 
risinde olarak bir av bıçagı takmışt~. 
Bundan başka bir su geçmez torba ~
çerisinde, daima beraberinde taşıdıgr 
küçük el lambalarından bulunuyordu. 

Rider suya atladı. Dibine doğru i~
di. Bilhassa az önce, yukarıdan aksı. 
ni gördüğü ;·arığa doğru gidiyordu. 

Oraya gelince hiç vakit kaybetme. 
den ta§a tutund~ ve altına girdi. Şim. 
di Uzeri bu taşla kapalı olduğu halde 
ilerliyordu. Fakat çok sürmede~ bu 
taş taban nihavetine erdi. Ve Rıder, 
Yeniden suyun ·üzerine çıktığını his • 
Betti. 

Burası, geniş bir oda gibi idi. Daha 
doğrusu, az önce yukarda su!'a atla. 
tnak için tahsis edilmiş oldugu anla. 
~ılan kubbe şeklindeki kayanm altı 
ldi. 

Rider. bunu, su geçmez torbasından 
çıkardığı elektrik fenerini yakarak 
görrnü"t" ~ u. 

Odanın iJeriki köşesinde bir delik 
daha görüniiyordu. Yaklaştı. Aşağı. 
Ya doğru giden kayadan bir geçit. O. 
tuz kırk metre kadar bu geçitten iler. 
ledi. 

Bu geçit, esas itibariyle bir vakitler 
tahtelarz su yolu olduğu anlaşılan, ta. 
bii bir kanal ise de. insan eliyle de 
hayli açılmış ve kolaylıkla geçilebilir 
bir hale uetirilmişti. o . 

Rıder, ayni yolu takip ederek gerı 
döndü ve tekrar suya geldi. Lambası. 
nı söndürüp su gec;mez torbasına koy. 

du. 
DlliD btr nef'ee larak suya daldı. 

Kannhk deJi~e {!irrrek. knynnın öbür 
ucundan çıktı. Yukarıya doğru hızla.. 
narak havuzun iistüne fırladı. 

Çıkar çıkmaz şaşa kalnuştı. Zira, 
havuzun kenarında gözleri korku. 
dan büyümüş bir halde Margrit duru. 
yordu. 

Margrit: 
- Aman Mister Rider, diye haykır. 

dı. Beni korkuttunuz. Gelip sizi buı a. 
da bulamayınca endişeye düşmüştüm. 
NeredeydiıW. Bütün bu zaman zarfın. 
da suyun altmda değildiniz ya ..• 

(Devamı yarın) 

Kız kaçıran 
prensler 

Düğün yakında olacak 

Kliim... 

Bir pazar gilnU Budapeştede 15, lG 
yaşlarında iki kız, gezmeye çıkıyorlar. 

Bunlardan biri Klaradır, diğeri de Mar· 
ya. Giderlerken Maryanın ::ınnesi: 

- Sakın geç kalmayın, diye tenbih 

Bayan Hala Bayan Fa1z,anıct 
Boğaziı;i lisckri kız talebe kısmın. 

dan Fen kolunu, lOG numaralı Faha. 
met Bursa (sağda) Edebiyat kolunu 
Hale Taylan (solda) bu sene birinci. 
hkle bitirmiş'erdir. KI7..larımızı tebrik 
eder, hayatta muvaffak olmalarını 

dileriz. 

Dün gece bir 
balkon çöktü 
Hir ha JB üç kızı ile 
9 metreden düştü 
Küçükpazarda Yavuz Ersinan ma · 

1 
hallesinde yoğurtçu Nuri sokağında 

ı numaralı evde oturan 66 yaşında 

Arif Çavuş ile kızı 17 yaşında Fatma, 
9 yaşında· Neriman, 8 yaşında Şadan 
dün gece serinlemek üzere evin bal -
konuna çıkıp oturmuşlardır. 

Saat dokuza doğru balkon büyük 
bir çatırdı ile çökmüş, üç kız ve baba
ları dokuz metreden aşağıya taşlar ü
zerine düşmüşlerdir. Fakat hiçbirine 
birşey olmamıştır. Yalnız Fatma biraz 
sancılandıgından Haseki hastanesine 
kaldırılmıştır. 

---o-

Arşiv dairesinin 
kadrosu 

Ankara, 7 (Telefonla) - Ücretleri 
umumi muvazene kanununun beşinci 
maddesi muclbince 1938 mali yılı büt
çesine konulan tahsisattan verilmek ü ediyor, 

.Marya: • zere 1atanbu1 Baıvckalct arıfv daire -
- Kalma)ız, diyor, dokuza kadar mu- sinde arşiv tasnif işlerinde çalıştırıla-

hakkak geliriz. cakların kadrosunun 1-6-1938 den mu 
Akşam oluyor, karanlık basıyor, saat teber olması tasdik edilmiştir. 

dokuzu gcçıyor. Kızlar gelmi)orlar. An· Başvekalet arşiv dairesi müdürlü • 
neleri sabaha kadar bcldiyorlar. Gene ğünde kurulan arşiv tasnif heyetinin 
gelen yok. Daha bö)lo bir hafta bekli- 938 mali yılı kadr,-su da şöyle tesbit 
yeccklerdir. Polis te kızların ne olduğu- edilmiştir: 
na dair mnlümntı ancak o gün alacak • 300 kuruş gündelikli 14 şef, 2 50 
tır. 

kuruş gündelikli 13 memur, 200 kuruş 
Ertesi pazar, Maryadan annesine bir gündelikli sekiz memur ve dört mü-

mektup geliyor: 
cellit, bundan başka dört müvezzi, i

"Sc, ı;-111 llDD<'ciğlm; 
"S k ki mücellit çırağı, iki odacı bulunacak 
• a ın merak etııw. Ui7. güzel 

bir atoda) ı:t.: Bir ıırcns şatosu. Bah 

çcdo t;içcklcr nır, hii~ ük bir ha\'Uz 
mr. Rahatça çok l~l; çok mcsu • 
du:1. .. ,, 

Kızlar hangi prensin şatosundalar? 

Mektubun nereden vc>rlldiğino bakarak 
bunu bulmak kabil. Fakat buna lüzum 
kalmadan ertesi gün Marya geliyor. 

- Klara nerede? 
- O şatoda kaldı. Ben geldim. Gene 

gideceğim .. Yol parasını prens verdi.... 
Şato, prens ... Kız bir peri masalı ya. 

şar vaziyettedir .. Biraz kendine geldiği 
vakit anlatıyor: 

Pazar günil gittikleri bir adada kar· 
ııılanna iki genç çıkmış. Onlarla tanış _ 
mışlar, konuşmuşlar, gençler kızları be· 
raber bir deniz gezintisine davet etmiş
ler ve kotralarına alarak §aloya götür
mU§ler. 

Ziyafetler, türlil hediyeler, eğlence • 
ler ..... Kızlar ancak bir kaç gün sonra 
ruyalanndan uyanmıı;lar ve evlerini dil· 
şilnmcğe ba lamı§lar. Fakat pek te en
dişe duymamaktadırlar. Çünkü iki gen· 
cin kim olduğunu öğrenmi§lcrdir: 

Bunlardan biri - şatonun S!lhibi · Ro 
manyanın prensi Odeskalki'dir, diğeri 

de Çckosl0vnkyalı prens Anton ... 
.Marya gelip annesine meseleyi anla· 

tınca Klaranın babası kalkıp §atoya gi
·"vor vo prenslerle kavga ctmeğc ha • 

zırlanıyor. 

Fakat, prens Odaknlki mUstakb!'l ka
yın prdcı ini bil) tık bir hürmetle karşı· 

Iayor ve: 
- Kızınızla evlenmek arzusundayım, 

diyor. 
Bu sırada diğ!'r pr<'ns hastalanarak 

yatmıştır. HnstnlıJına srbep, arkadaşı 

kadar zrngln olmadıJı için Marya ile 

tır. 

Bu kadrodaki memurların ücretle • 
rinden yapılacak tasarruflar karşılık 

gösterilerek icabında 10 lira gündelik
le ecnebi mütehassıs kimyager istih • 
damı caiz görülmektedir. 

-o--

Otobüs Tahkikatı 
Aııl,ara, 7 (Te lefonla) - lstaııbul 

otobüs işleri lıakıııda Dahiliye MU
fcttl ı.leri tarcı fmdan hazırlanıp Dev
l<'t Şürnsııın sevi.olunan fezleke mUI 
klyo dalrcsiııdo tetkik edilmekte \'C 
lıu t<'tklkntın bir haftaya lrndar nc
ticelNıcc<'ği Jıalıer verilmektedir. 

Zahire Borsası 
8-7·938 

füığd.ı) ) UlllUŞ.ık 
,. ı;ert 

,. kız ılc:ı 

Ç:ı' dnr 
l\lısır he) az 

,. s:ırı 

Keçi kılı 

Yııp:ık \nııdol 
Y:ıp:ık Tr:ık)n 

P<'\nir lıc\:tZ 
J>e) nir k.ı~:ır 
z. ) :ıii 

5 28 
5 11 
5 32 
4 20 
4 15 
4 20 
5-

45 -
!'ıS 20 
33 2 
5-

3G 20 

5 20 

52 20 
4(j -

fil -

38 -

Gir: en Gelen 
llu ~d .ıy 31:; 
l\ll'n cıni 20 

Ton l\tı~yerni 20 Ton 

i'\olıııt 11 
Mmr 12 
l'ıı 

Knşar 

8 
lO 

.. 
" 
" .. .. 

H:ızınol 50 .. 
Y.ıpnk 13 

" Tiftik 2 
" B. PCl nir 12 
" 

mesıne de bunun için müsaade etmiştir. 
Fakat, prrns Odakalki Klara ile evle • 
nirkC'n nrkndn mm da Marya ile <'vlen· 
mesinl isliyor ve paraca ona yardıma 

evlenememesidir. Kızların ptodan git- karar veriyor. 
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izrnir valisinin 
gazetemize beyanatı 

Vilayet dahilinde ne işler yapılıyor neler yapılacak~ 
fzmir, (Hususi muhabirimiz':ien) } 

- Valimiz Bay Fazlı Güleç, vilayetin 
muhtelif işleri etrafında (KURUN) a 
şu beyana.ta bulunmuştur: 

- Vilayetin bu seneki bütçesi 2,5 
milyon liradır ve bu miktar üzerinden 
tasdik edilmiştir. Bu bütçenin maarif 
işlerine ayrılan tahsisatla Seferihisar, 
Ar:n ... tlu ve merkezde birer mektep 
) apılacak, muhtelif mektepler ve köy 
mekteplet i ı'.: ce yardımd.ı bulunulacak 
tır. Bunlar haricin:de temin edilecek 
tasarruflardan Foçada bir mektep in
şası meclisi umuminin kararı iktiza· 
sındand:r. Bu mektebe de başlanmış

tır. Bir iki aya kadar ikmaline çalrşıl
maktadır. 

Diğer mekteplerin de inşasına baş

lanmak üzeredir. 
COLBAHÇE-KARABURUN 

YOLU 
Bu sene içinde Gülbahçe - Kara

burun yolunun bakiyesi ve Ödemiş -
Çatal yolunun 9 kilometrelik kısmı, 

Bayındırın Tire yoluna bağlanması 

keza bu senenin istikrazı ile temin e
dilecek işlerdendir. 

Bu istikrazın yapılması için teşeb

büslere başlanmıştır. 

DlGER YAPILACAK YOLLAR 
Yine bu sene içinde bitirilmesi icap 

eden Subaşı - Selçuk yolu turistik 
yollar arasına girdiğinden onlarla be
raber yapılacaktır. 

Muhtelif belediyelere yapılan yar
dımlar arasında hassaten Fuara 20 bin 
lira ve geçen sene istimlak edilerek 
belediyece tanzimi mukarrer Atatür -
kün valdelerinin mezarı yanındaki sa
hanın tanzimi için l S bin lira ve ç.o • 
cuk hastanesine yardım olarak on bin 
lira mevzudur. Bunlar tamamen bele
diye ve fuar komitesine verilecek
tir. 

Verem hastanesinde yapılan pavyo
nun mütebaki kısmı için konulan ıs 
bin liraya tekabül eden miktarı müna
kasaya çıkarılmıştır. ikmaline mukta
zi daha dört bin lira kadar tahsisat da 
temin olunarak cilmhuriyet bayramın 
t:lan evvel ikmali azmindeyiz. 

HALKEVI VE HASTANE 
Yeni halkevi için vilayet ve beledi

ye bütçelerine mevzu tahsisatlarla bu 
sene içinde planları yetiştirilecek, 

cümhuriyet meydanında temel atıla

caktır. Halkevi, cümhuriyet meyda
nında olacaktır. 

Memleket hastanesinin tevsii için 
yanındaki binalardan bir kısmını is -
timlak ettik. Projenin ikmalinden son 

- ra icap eden tahsisat temin olunacak, 
hastane tevsi ve kadrosu fazlalaştırı
lacaktır. 

Ote:ienberi hastane içinde yaptırı
lan ve ayak tedavisine tabi tutulan 
kuduz şüphelileri için hariçte yer te
min edilmiş, noksanları ikmal olun
muştur. Bu suretle hastaneden otuz 
yatak tasarruf ve diğ:r ihtiyaçlara talı 
sis edilmiştir. 

KÖYLERDE FAALiYET 
Vilayet dahilinde zirai işlerde bü

tün kuvvetimizi dağ köylerine ve bil
hassa geçinmeden mahrum olan ve bu 
sai~a ile. ormanlara zarar veren köy
lerın terfıhi gayesi üzerinde teksif et· 
miş bulunuyoruz. 

Geçirdiğimiz mevsim esnasında vi
l~yetin kendi temin ettiği diğer husu
s~ vasıtalarla 40 bin kadar yabani zey
tı~ aşılanmıştır. Şimdi de celbettiği
mız aşı kalemlcrile armut, kayısı, an
tcp fıstığı aşılama işleri üzerindeyiz. 

Ankara armutlarından 3 bin, Antep 
fıstıklarından beş bin danuzlık kalem 
getirttik. Bunlan ziraat memurlarımı
zın nezareti altında muhtaç köyleri
mize tevzi etmekte ve memurların gö
zü önünde aşılatmaktayız. 

Bu mevsimde, tevzi edilen 120 bin 
asma fidanı tamamen dikilmiş ve tut
muştur. Bu mesai, ihraç edilecek yaş 
meyva stckunu büyültmek suretile 
devletçe alınan tedbirlere uygun git· 
mek hedefini de kendi hedefimizle te
lif etmekteyiz. 

Bu programlı çalışma ile en çok 
beş senede dağ köylerinde meyvacılı
ğı ihyaya muvaffak olacağız. 

Geçen sene vilayet tarafından getir
tilen ve köylülere verilen Akal cin
sinden pamuk tohumu iyi neticeler 

verdiginden, bu sene 20 ton fazlasi!e 
elde edilen miktar tekrar tevzi edil· 
miş, zeriyat iki mislinden fazlaya çı· 

kanlmıştır. 

lZMtRDE ŞlDDETLt SICAKLAR 
izmir, (Hususi) - Şehrimizde bir 

haftadır şiddetli sıcaklar hüküm sür. 
mektedir. Mevsimin en sıcak &iınü 

evvelki gün geçmiş, hararet derecesi 
gölgede 39 a kadar yükselmiştir. Ci· 
var kaza ve vilayetlerden gelen malu· 
mata göre orala~da da sıcaklar artmıt
tır. 

Manisanın Turgutlu kazasında ar. 
caktan bir ölüm vakası kaydedilmiı, 

belediye baştabibi B. Asım ölmüıtür. 
B. Asım, Organlı kaplıcalarında tcftiıe 
çıkmış ve orada hastalanmıştı. 
BiR KADIN KUYUDA BOCULDU 

İzmir, (Hususi) - Bornovada bir 
kaza olmuş, bir kadın kuyuya düıe
rek boğulmuştur. 

Kaza su çekerken vukua gelmiıtir, 
Zeynep ismindeki genç kaldın, koca· 
sile öğle yemeğini yemiş, o gittikten 
sonra kuyudan biraz su çekmek iıte • 
miş, muvazenesini kaybederek düı

müş, kimse görmediğinden kurtarıla. 
mıyarak boğulmuştur. 

FUARDA KOLTOR PAVYONU 
İzmir, (Hususi) - Kültür Bakan. 

lığının 938 İzmir enternasyonel fua
rındaki kültür pavyonuna ait planlar 
ve 24 bin liralık tahsisat gelmiştir. 

Pavyonun her tarafı camdan ola• 
cak, cümhuriyct devrinin kültürel faa. 
liyeti canlı bir surette tebarüz ettiri
lecektir. 

Fuar sahasında elektrik tesisatı da 
'değiştirilmiş ve toprak altına alınmıı
tır. Tenvirat bu yıl bambaşka olacak 
tır. Bazı mahallere gayet yüksek di
rekler dikilmiştir. 

llk inşa ettiğimiz tayyarenin te§hir 
edileceği pavyonda tayyarecilerimizilı 
memleket dahilinde ve memleket ha· 
ricinde yaptıkları büyük seyahatlere 
ait fotoğraflar da yer alacaktır. 
400,000 KUTU UZUM SATILDI 
İzmir, (Hususi) - Üzüm ihracat. 

çılan, Türkofiste bir toplantı yapmıl" 
lar, mevsim yaklaıtığından vaziyeti 
tetkik etmişler, görüşmelerde bulun. 
muşlardır. 

Müzakerede önümüzdeki ihraca~ 
mevsiminde tacirlerle üzüm kurumu 
arasında tam bir teşriki mesai yapıl. 
ması hususunda mutabık kalınmış, il. 
züm fiyatlannın tesbiti meselesine de 
temas edilerek bazc noktai nazarlar f,. 
leri sürülmüştür. 

. u:~m k~rumunun kuru mevyacılar 
bırlıgıne gırmesi teklifi memnuniyetle 
kabul edilmiştir. 

Ayva, üzüm satışları da artmalı 
başlamıştır. Ağustos, eylül, birincitq
rin vadeli satışlar fazladır. İhracatçı• 
l~r zarardan çekindikleri için kiüıWE 
fıyatlarla taahhütlere girişmemektcdir· 
ler. 

Şimdiye kadar dört yüz bin kutu 
al!vre kuru üzüm satışı yapılmııtır. 
Fıyatlar continant olmak üzere g 
numara 17, 10 numara 20, 11 numara 
23,5 kuruştur. Son hafta satışlanndaa 
bir kuruşluk tereffü clmuştur. Bunun 
sebebi, fazla tahmin edilen rekoltenin 
noksanlığıdır, 

izmitte bir cinayet 
lzmit, (Hususi) - Bugün burada 

bütün lzmiti meşgul eden bir cinayet 
işlenmiş, Servetiyye köyünde Muhtar 
Kftzım, Emin isimli birisini tabanca 
kurşuniyle öldürmüştür. 

Hadiseye sebep Eminin kızlarım 

başkasına vermek istemesidir. 
• Trnkyanın 14 merkezinde fakir ve kinı 

sesiz cocuklnrın bakılması için obalar acıl
mışlır. 

• Hendekle bigalı Hilscyiııln idaresinde. 
ki lıir olobus dc,Tilmiş, 12 kişi yaralan. 
mıstır. 

Yerli Mallar Sergisinde 
Hazırlık 

Y erlimallar sergısı komitesi dila 
Sanayi Birliğinde bütün çikolata fab
rikatörlerinin iştirakile bir toplantı 

yapmış, sergi İ§leri etrafında &örüı· 
müştür. 

Sergi bürosu bugün sabahtan itiba
ren pavyonlann tanzimine başlıyacak· 
tır. 



Maden kUmtirü 
hraeatını himaye 

Reddirüsum ve tenzilirüsum 
kar.arnameleri bir sene daha 

muteber olacak 
Aıalıan. 7 (Telefonla) - Zımrar• 

çinko cibi but maden cevher· 
maden kömürlerinin hari;e im • 
temin etmek mabadile kabule 
reddi rüsum ve tenzili rüsum u-

kllnin 1938 takvim yılı içinde de 
cdllmesi kararlqtırılmıttır. Bu 

ranmme eaaslanna ıöre, 1938 tak· 
senesi içinıde Zonculdak Jd5milr 

da bulunan kömür madeni 
lillerinin imrar edecekleri sa. 
için tabi olduklan yüzde 3 ril· 

nilbiye haddi O.erinden relim 
olunacaktır. 

çok yüzde 20 •ini ihrakiye olarak ve
recektir. 

İhraldyenin bu miktan tecavüz eden 
kıamı iç piyasaya satılımı addoluna· 
caktır. Zonıuldak ldSmUr havaasmc:la
ki kömür madeni mü•tahllillerinden i
ki veya daha liyadeainin ecnebi mem
leketlere kömür Atıtı itinde birleıtik· 
terini ve bu ıuretle birJctik olarak yu
karda cöıteriJen miktarlardan atalı 

olmamak üzere ecnebi memleketlere 
kömilr aatacaklarını tuhhi\t ettikleri
ni itbu kararnamenin neıri tarihinden 
itibaren bir ay içinde iktisat veklleti
ne )'UJ ile bildirmeleri takdirinde ve· 
kllet bu ıuretle birleten maden kömO
rü milıtahsillerinin niabi relim tedi • 
yatından emanete alınacak mebl!fla • 
nmn birteıtirilmesine reddiyatuı ken
dilerine bu birleıtirilmit meblliın ya
pılmaaına karar verecektir. 
Zımpara madeninin niıbt reami 1938 

takvim aeneıi zarfmda bu madenler • 
den ecnebi memleketlere yapılacak lm
rarlarda yüzde 1 üzerinden tahakkuk 
ve tahlil olunacaktır. 

1938 takvim aeneai zarfında kurtun 
ve çinko cevheri milltahaillerinin ec • 
nebi memleketlere lmrar edecekleri 
cevherler için imtiyu mukavelename· 
lerinde yudı niabl reaimleriD azami 
hadleri Gserinden rilaum tahlil 
olunacak, bu auretle tahlil olunan re
ıimlerden kanunen up.rt haddi tqldl 
eden yilsde birleri bd olarak buine
ye irat kaydedilerek m6tebaJdleri mUa 
tah.Wer namına emanete alınacak -
tır. 

Türkiye - Suriye ..arasanda 
(D.,_./llfllcWe) 

fYli- c.-ı ... 'l'lrbla 
11l'.'C>lllblalOD..a1a 1111-..k • 

ispanyadaki 
harp 

SaJant•nh, 7 (A.A.) l'ruıJr.o ka • 
rarglhmm h&11> tebllfhıde deniliyor 
ki: 

Terael cepb•lnde Puebla mmtaka. 
amda lutaatmm ileri yilrllyilfilne de. 
vam ederek dflemanm birçok mtlhlm 
mevzilerini ele geçirmiftlr. Dllpumm 
zayiatı çok atmfır. Son llç gOn Jçln. 
de binlerce 6Hl vermlttfr. 1300 ealr 
aldık. 

Kutellon cepheainde dOlmanm bir 
çok mukabil taamızıarmı tardettik. 
ten llODJ'a yent mevziler ele geçirdik. 
Yalmz bfr tek mmtakada dOpnan 100 
ölü ve 86 eelr kaybet.mittir. 

Banıelon, 1 (A.A.) - Müdafaa ne. 
aretl teblil ediyor: 
Şark cepheelncle clUpıanm taamlL 

ları geri püaktlrtillmtlştilr. Bir hava 
muharebeal emıasmda iki Franklat 
tayyaresi dtltilrillınUftUr. 

Prağdaki görüşm eler 
Praf, 1 (A.A.) - Dün öğleden 8CJl1.. 

ra Bodza, tlç stıdet mebuaunu kabul 
etmiftjr. Mebuslar kendfaiyle mllU • 
yetler meeeleei !rlkkında görll;mtlo
lercllr. 

Yankesici 
Hüseyin 

(Oata Yfllll ı ~) 

Uçilncil kıaım tefi •e aıemurlan he
men tahkikata baflamıtlarthr. 

P'abrlkatarln cebindeki cU.clanmı 

plabilecelr olan aablkalılar arumda 
akla celen mqbur yankeaicilerden Çeı 
memeydanlı Hilleyin emniyet mildilr
lilillne getirilmif, çalınJan fabrikatar 
le mtıncehe edilmJttir. Armando kar
pma eli depekll, Uatilbap pejmürde 
iki bllklUm bir halde çıbn1an yanke
lidyl çok dikkatli bir aurette ıöaden 
ıeçlrmi" fakat ıece kendisine hitap 
edenin yibUne iyice bakmadıfı için 
... adam balrkmda Ws ~ 
diy eceğini söylcmi§tir. 
Klla 11& 71alrnlliaia ba oldutunu. 
Jalll • H'"'Dda nedceyl haber Te

receJlal .. ,....... 
Anltando, tercllilan ftsıta6: 
- r-· , cellr mi? Diyerek oteHne 

8amtlt*4 
AnL ya &ltaiiedea enet .. ce

np •erilmittir: 
·- Tlrk polld pdenl ptlrlr . ., 
Memurlar mla bir ıurette tahJdq. 

ta ıirifadtler, buı methur yaaknld
leri torcuya sılmftler, neticede HBM
Jlnln enelce onlarda dolqtıfı ••bir 
"1Y&r utıcrya para •erdlli tesilt .. 
.uımit. bazı mataceJaeler tonunda Ar
wdoiıua celllndea ctlsdanW a1amıl H...,._ ta bndlti oldulu ....,._. 
s"•"ım. 

Hayfadaki kanh h8di 
selerin bilançosu 

K.udüa, 7 (A.A.) - Resmen bildi • ı müıtür. Yirmi kadar da yaralı vu
rildifine ıöre, dllnkü Hayfa htdiaeJe- dır. 
rinde 20 kiti llmOf ve 38 i alır olmak Londra. 7 (A.A.) - Hayfadan bi-
bere 100 kiti yaralanmıftır. dirildiiine ıöre, dün tchrin merked-

Hayfa, 7 (A.A.) - Dün akfamki ne atılan bombadan ikiıi ağır olmak 
fthim bldiaelerden 10nra bir lnciliz Uzere yalnu altı kiti yaralanmıı, fakat 
polia müfrezesinin buraya gelmeai, Jdmae ölmemiştir. 
ıUkCineti iaıde etmiftir. Araplu, protesto makammda ma • 

Birçok tevkifat yapdm ıtır. Olenler iualarmı kapam:ıJardır. Hayfadalri a-
için bu ubah cenue alaylan tertip e- raplar, nilmayiı yapmak teıebbilıUn • 
dilmiftir. de bulunmuılardır. Maiazalar kapan-

Londra, 7 (A.A.) - RByter ajansı mııtır. 

bildiriyor: Hayfa, 1 (A.A.) - NUmayiı yapuı 

Hayfadan bildirilditine cCSre, teh - Araplar, sokaktan geçen bet YahudL 
riD merkwde atılan bir bombadan yl yaral8JDJflardır 
dördü yahUdi olmak bere 22 kip al- Loııdra, 7 (A.A.) - Filiatinde hL 

Antakya da 
(Vata ltlf'a/ı l üeoMie) 

ANTAKYADAXI GEÇlT BESlll 
Antakya, T (A.A.) - Bitin An • 

t&kya levinchıdeın geceyi ayakta p • 
çirdi DUıı köylerden )'llslerce bflle 
halinde milU kıyafetlerle AntakyaJ& 
geJ.en halk eehrhı 8811eD kalabalık o. 
lan ntlfuauna bir kat daha btıbmf, 
sengin tenvirat altında pml pm1 ya. 
nan 11e>kaJdu iine atılsa yere du,mL 
yecet hale gelmittf. 

Bu memul harici .blabalık lqe ifL 
n1 ve gerek aantraı, gerek f8beb te. 
ldaatı hesaba katılmım11 olan bu ke. 
sif tenviratta elektrik ldareeinl lm • 
klnaulık içine 11e>JmıUftar. 

Davul SU1'Dalar eababa kadar çalm. 
Dllf, milli oyunlar oynanm11. ve fuı. 
Ium hava fifeklert atdmtfbr. 

Aal kenarlarında ve hllkbıet cac1. 
de.tle bOtUn ÇU'llda bayrak ve am • 
pulden gök ybl1 görillmez hale geL 
mittir. 

Aakerln Mat 10 da tehre girmesi 
mukarrer olduiu halde ıataatm gele. 
cefl Antakya • Topbofuı JO}a altı 
kilometre meeafeye kadar daha glln 
dninlaOu k..at I* bqıılap:ı kit. 
eBl&edc>1-lttır.;.: 

Şehrın methalinde Asi köprilsU ya. 
mnda kurulmue oWı tribllnlerm et. 
rafı 11a&t e da tamamea dolm111. d&. 
lla lllr:Jdll:::--ııı.k:IW..JMllfıilL' D,..,_ ~ İIİlllllfJ 
Wtldlal .... ...,....,. ....... 
nUk JGI ...... blrlkm ..... 
DUi bin Jdtl alarak taJnalnfwle -· 1 
mtıtteflktlr. Bu mlkıan ..._ 
kiti olarak ~ıqla edenler ele u & 
jilcftıo. 

Alker tam IUt anda trMDlerlll a. 
D~ ....... PM cllmdlll: .... 
'l'llrk T9 l'ramls kumandanJan lelim. 

"· Trlblhılerde Alltatp ......... JGn. ı.u.tenm Kouoıoea, Balk Par. 
tlal BaeJraaı, VaU. Ka11111kem. Bele. 
diye Reial ft Parti ve Btlk6met erki. 
Dile memleketin ileri geleDlerl bltb 
eemaatıer mtlmwilleri w l'raw 
mluflrler baJUDUJOl'du. 

TrlblDJerba karflmncla ... ,. .. .... 
au ile çor kltlblbdba ...... Jll' 
almJtt,ı. Alllwl ....,...., llma. 
San ela ba,..ıdarla idil .. ,., 1 .... 
ld 1ett1r111 mlellaltlJiiıl. ..., .,..,... ....... .................. : ........... 
118111.:lla .... -il·:n--~··-:J 
........ ~k:~ini·~~ ... tlltlı .. 
=I~ -··lf;"•llll• ·-L .... 

di8elerin fulalqmuı dolaymfyle, 
IODbahar bidayetinde buraya yeniden 
bJr fD'ka gönderilmesi tekarrilr et. 
mittir. Bu auretle Fillatinde İngiliz 
ukerlerinhı miktan Uç fırkaya çıka. 
nlmıf olacaktJr. 

Kudtll, 1 (A.A.) - Dl1ıı bir mGIL 
deme emıumda mtılelllh çeteler alır 
zayiata uframıılarchr. Devriye, bir 
petrol borusunu tahrip etmekte olan 
tedhlfçilere atee ederek içlerinden do. 
bmnu öJdUrmu,tUr. 

Bir mali tedbir 
(Vata tarafı ı W:tde). 

1• kote ed1lmlt k!Jmetler olmaflP. 
sadece badne tarafından ~ 
Jma vadeli adi bonolar ne m1lll mi. 
dafaa bonoları, bir de lüonto edile. 
bWr ticaret .eentlerl olacaktır. 
Praıwslann devlet baakalanaa 

1na tanda 1en1 bir kanun ile alta 
karflhlı o•m•k•mn para çıkarmak 
ul&bl7eU vermeleri bankapm ...._ 

lamadaki altın stoklaruun ptdqe 
ert,erek m1lll mldataa haddini ~ 
kil eden U mll7ar transa 1nm1f ol. 
ma .. dan Deri pll7or. Zira- Praa· 
... Ol'daa Genel Kanaap dnle& 
.... -. ........... 'llald altın 8t.ok-
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T.' C. Ziraat Bankası f) uncu lşlctmo )Iüdürlüğiindcıı: 

Yeni mesat saatleri münascbetlle ve 11-7-1938 günlinden ltibaren yeni 
bir lş'ara kadar 15 numaralı katar Ye şilköyden her sabah saat 7,25 yerine 
saat 7,13 de kalkacak ve tstanbula saat 7,50 de varacaktır. 

1 Gene ayni tarihten itibaren 32 n umarnlr katar tstanbuldan her gün 
saat H,00 yerine 14,15 de kalkacak ve K. Çekmeceye 14,48 yerine 15,03 
de varacaktır. 

ı 39 numaralı katar da K. Çekmeceden her gün saat 15,05 yerine 15,1 O 
da kalkacak ve 1stanbula saat 15,57 de varacaktır. 

j Yeni cep tarifesi bastırılmıyacağ mdan elde bulunan Banllyö katarları 
1 
rep tarıreıerinln bu tadilat dahU!nde taRhihi rlca olunur. ('i283) 

Muhammen bedell 17.160 lira olan ı:rn ton telgraf teli ile 2 ton bağ 
toll 1 - 8 - 1938 pazartesi gilnil saat 11 de kapalı zart usulü ile Ankarada 
:'\afra VekAleti binasında satın alınacaktır. 

Bu \şe girmek isteyenlerin 1287 liralık muvakkat teminat lle kanu
nun tayin ettiği ''esikaları ve Nafra müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 
ayni gUn saat 10 a kadar idaremiz malzeme dairesinde komisyon reisliği
ne vermeleri H\zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara.da. Malzeme Dairesinden, Haydar
pnşada TesellUm ve Sevk Şefliğinden dağıtr1maktadır. (4148) 

;. . 1-it.anbul. :_Beledivesi · ilanları . 
' ' . 

ı Süleymaniyede Samanviran sanı ma
hallesinde Hamam sokağrnda 8 N. 
MillAzimler medresesi (depo olarak 
kul lanılacaktrr.) 

Senelik ınnhrunmen 
kirası 

120 

İlk teminatı 

Para birikt i renlere 2 8 ,800 j Arnavutköyünde LUtfiye mahallesin
de Etçi sokağında 67 /29 N. Ev. 48 3,60 

lira ikramiye verece k 
Yukarda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller ayrı 

ayrr kiraya verilmek üzere açık artır maya konulmuştur. Şartnameleri Je
rnztm mUdilrlliğUnde görülebillr. !ste k1i1er hizalarında gösterilen ilk teml-

1 nat makbuz veya mektubiyle beraber 21-7. 938 perşembe günü saat 11 de 
Dalmt Encilmende bu1unma1ıdrrlar. (B.) (4288) 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız. tasarruf hesapJarında 
'Julunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre 
hlacaktır: 

en az 50 lirası 
ikramiye dağı-

Türk Huva K. satınalma komisyonundan: 
4 Aded 1,000 liralık 4,000 Lira 26 ncı tertip piyango biletleri iç in 140.000 türkçe, 10.000 fransızca el 

plA.nlyle 10.000 reslmll afiş bastırılacaktır. Temmuzun 11 tncl pazartesi 
gilnll açık eksiltme ile münakasa ya pılacağmdan istekli olanların şartna
mesini görmek Uzere Piyango Direk törlüğU muhasebesine milracaatları. 

4 " 500 " 2,000 " 
4 ,, 250 " 1,000 " 

40 ,, 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " (4096) 

120 " 40 ,, 4,800 
160 " 20 " 3,200 

,, 
M. M. Vekaletinden ,, 

DiKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 LiRADAN A.ŞAGI DOŞ. 
.'YIIYENLERE ikramiye ~ıktığı takdirde% 20 FAZ LASILE verilecektir. 

1485 sayılı kanuna göre savaş sakatlariyle şehit öksUzlerine ait 938 
yılı ikramiyelerinin tevzline başlamalt Uzere hn.valel~ri Ziraat Bankasınca 
JkramJye t evzlJ komisyonları emrine gönderJlmek Uzcredir. Du yıl savaş sa. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, l Birincikanun, 1 Mart v e 1 H aziran 

1 
katıarJyle şehit öksilzlerfne isabet eden para miktarı aşağıda gösteril
miştir. (4178), r,"' r.P.kiJecektir. 

Is lan bul 3 iiııcii icra .ll emurlrığıwda11: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine karar 1 
verilen ve tamamına 43-i lira kıymet tak

dir edilen Büyiikada Yalı ınah:ıllesinrlen 
C! 1 . "0 ,·eni '> Xo. !arla 
,ıalcı sokağında es a " ., "' 

R 0ıııu Necip j ınurnkkam ve sa~ı Hasan ıza "' 

Zebuya ait 5G No. lı hane solu 46 • 48 - 5~ 
No. lı Dimilri oğulları Andunnki ~r:ınc.ıl 
haneleri, :ırkası Yordnn, Muc;tafa Azizin 

52 ~o. lı di~cr hııneleri, önü Şalcı sok::ığı 
·ı k · ı bah,.eli ldi-1 e Çenilmi-ı olan ve '3) ren ~ 
· · ı vnzivelc na-sır hııne ve ımıhallen yapı an • 

:zaran iki giiz ahır ve tavansız bir odadan 

ibaret ve hahçeyi ihtin eden gayrl men

knlün 40 hisc;ede 28 hissesi açık artırma
ya konınuş olup 10 - 8 - 938 tarihine mil

sactir çarşamba günü saat 10 dan 12 ye ~a
dar dairemlzcte birinci açık arttırması ıc.-
ra ve arttırma bedeli mezk~r gayri men· 

kulün trıınanı ın:ı t:ıkdir olunan knmete na

zaran satıhRn çıkarılan hissei musip kıY-

ntctin % 75 ini bulmak suretiyle en çok 

artıran llhtesinc ihalesi yapılacaktır. Ak· 

si halde ~on artıranın taahhüdü tıaki kal

mak iizere artırma on beş RÜn m!irldellc 

temdit edilerek 23 - 8 - 938 tarihine mii· 

sadif Perşembe günü ayni saatte dairemiz

de Yapılacak olan ikinci açık artırmasın-

BU Al\Ş.Ut: 

• wk :-.incması yazlık 
ıılıçesinde halk sa· 
ıtkfirı Naşi! ve arkıı
ı\hın, ;\lacor vıırye- ' 

·~·i, "/\ııdrel lıelı•a.H,. 
\'oclvil 3 prrdc 

ıı.\i\S, SOLO, Ut'ET. 

JJ.\l.K OPEHETI 
Hu :ık~am lkhrk Be
•tlin• hahc;ec;in<le. cu-
1:11:tesi :ıksnını lrimnn 
ıırılıınıl:ı. pa1nr ak
ııııı Bı•ylerheyi f<;kr
. li .rntrosundıı pn:ır. 

't•'>i 11k'):ım1 Sıınrliye 

''nn~·ol<f:ı . !'hh ı::ünfl 
:ık~rınıı fir<likpn')A A-

ı:ık hahçrsinı1~ ... 

Derece Su bay E R 

dn ııwzkiır gayri menkul lıissesi en ço!\ 
artıran üstünde bırakılacaktır. Satış ı ıc
şin para iledir. 

ı 

2 

3 
4 
5 
6 

Lira Ku. Lira Ku. 
204 50 102 25 
184 05 81 80 
143 15 61 35 
122 70 40 90 
102 25 20 45 
81 80 20 25 

19 81 Bir şehidin öksüzlerine 

Arllırma)·n girml'k isleyenler mukadıkr 
kıymetten satışa v:ızolunan hisseye is~!ıe t 

eden kıymetin % i bu~uğu nislıetintlc Jl<'Y 
akçesi veya ulusal bir banknnın teminat 
mektubunu n•rmcleri J:hınıdır. Hakları ta
pu sicilleriyle snbil olıno~·aıı ipotekli nln
cuklı lnrla diller nJ;\kaılnrlar ve irtifak 
sıılıiplcrinin bu hnklarrnı ,.c hususiyle raiz 
ve nınsnrife dair olnn id ıliııl:ırını iltın tıı
rihindl>n itilıan•n 20 Aiin zarfında evnıkı 
nıüslıilelrriylc birlikte dnirrmiıe bildir _ 
meleri Hiııınılır. Aksi hııi<le lvıkl ::ı r1 tapu 
sicilleriyle sahil olm:ıyımlar !ini ış hcdell
nin paylaşmıısıncl:ın hariç kalırlar. 

kul zemin kat iki gö,; :ıhın.lır. üst kal ta
\' ansız bir odadan ibaret olup uınuın me
sahası 182 metre murabbaı ve bundan 46 
metre murabbaı bina sathıdır. l\lezkür 
gayri menkul kagir ve bahçeli etrafı du
varla ıııııh:ıl ve içinde iki selvi ağacı mev
cuttur. Satılığa cıkarılan gayri menkulün 
nefsinıkn doğan bilcümle vergi mükelle
fiyeti ile delltıli)·e resmi borcluya ait ol
mak üzere Mlış hedelinden istifa Ye 20 se
nelik Yakır tadz IJedeli nlıcıya aittir. Da
ha f:ızln mnH'ıın:ıl :ılmnk istiyenler 11 - 7 -
938 tarihiıııkıı ilihorcn dairemizin m11:ır· 
yen nıahnllin<lc asıh bulundurulacak olan 
:ırtırına ş:ırtnıımesi ve 31/2951 No. lu dos
yny:ı nıiiracnatla ic:ıp eden malüm:ıt ve i
whntı almış ve öitrenmiş olacakları itan 
olunur. (\'. r. 2512) 

O uncu İşletme Müdürlilğünd en: 

Muhammen bedeli 2341, 60 lira olan 21 kalem muhtelif elektirik toll 
açık ekslltme usullle 18/7 / 938 Paza rtesl gUnU saat 11 de SJrkecide 9 un
cu lşletme binasında satın alınacak trr. 

Bu işe girmek lstlyenlerln %7,5 nisbettndc teminat ve nizami vesika. 
Jariyle beraber komisyona. mUracatıa rt 11\zımdır. Şartnameler parasız ola· 

EY$ \Fi C\It::'\ltYE: ~le1kur ı::ayri men- rak komisyondan verilmektedir. (4133) 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa neşre. 
dilen Bizans / m. 
paralorlılğu tıırı 

hi ile 66 d it ta 
mnmlanmı~t ır. 

Haşir brı111 ruı " 
bütün ilim severı 

teri dmıuraco k dt • 
rucd· f'lii~r.1 0111·: 

bu kiitüph ın~ •· 
rinde iktısmii, , 

debi ı:e ilmi meı 
~ular ii::erine 110 
:ılm ı.~ en ııı nı J 

fı171lıırı hıılrır~to.,. 
~ '/'Nf'İİ••ırf~ · il'(-.. 

7'ıİTH ()f\Ul/Uf'll 

rınoıı çnk il'' k · 
rfırn ırımdı(Jı şf!h 

'fi 1/fl f in fı1r11 fı · 

dıırt ı11111ılmışı 
,. .. ıh ,,ııırı ,,,,,,, 
re 'f>l llh iPii/ '<PT 1I# 

rı /lf't (( kf'lltft' tıll) 

r ·ık 11lnnl11m t n 
zıfıU tJrıp1!11 . I ;j 

rn rrvı I u eri · 1 ~-
1 mı bul - VtdN: 

l'urdrt. 

- KURUNun kitap §eklinde roman tefrikası. -
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ltt.dııuu. baktım. Babası olduğumu etrafa söyllye
medim. Bune. rağmen kendisini okuttum. Rilşt o. 
hınca da, yanıma aldım. Kfıtip gibl kullanmaya 
başladım. Fakat oğlum Ceymis. Benim bu yazlye. 
timden istifade etmek istedi. GönlU dilese skandal 
çıkaracağrnı blldlği için şantajla beni tehdit etti. 
Herkesten sakladığım sırrı etrafa yaydı. Bundan 
btUrti de, ikinci defa evlenip de karımın benden 
ayrılmasındaki sebeplerden biri de işte onun bu 
densizlikleri oldu. üstelik, hakiki ,.e meşru ~o
r.nğu mdan da daha ilk günden nefret etmc[;e , kıs
kanmaya başladı . 

~imdi bana sorncaksınız: Bütün bunları bil. 
c!iğiniz haldo, nasıl olur da Ceymis ile ayni dnm 
altında yaşadınız ,.e yaşamaktasınız ... diye. 

Sebebin! hemen söyleyeyim; çünkii Ceyrnis 
tıpkı annesine b enzeyoı·du. Asla unutamadığım 

ve gittikçe daha artan bir aşkla sevdiğim annesi
nin hatırı için bu ıstıraplara kallandım. Onu kova
madım. Fakat Artura, yani meşru oğlum LorLl 
Saltire bir fenalık yap::ır diye korktuğum için de 
ouu Doktor Hakstahle'nin mektebine yolladım, 

dalın doğrusu aı;:ırclım. Ccymis. yani katibim. kiı·a. 

(.tm bulunan menhus Heys ile tanıştt. Tanışması
na St'bep de, ldracılarla Yelöll umurum sıfatiyle 

barolrnt etmesiydi. Heyse asla itimat edemedim. 
Daha llk gtinllndon ne mal olduğunu anl:ı.dım. Fa· 
kat Ceymls, - nasıl oldu anlayamadım - onunla 
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itimat edebilir miyim acaba? .. 
- Ne demek istediğinizi 

Dük cenapları. 
kavrayamayorum 

- Daha aç ık anlatayım. Madem ki bu mese
leyi yalnız ikiniz bilıyorsunuz, o halde daha fazla
sını kurcalamaya lüzum yok. Size 12 bin tnglliz li· 
rası borçluyum, değil mi? .. 

Holınes gillümscdi ve başını sallıyarak: 
- Fakat Dilk cenapları, dedi. İşlerin böyle 

kolaylıkla bir netice vermesi pek enderdir. Orta. 
da bir ölüm hi\dlsesi, Alman hocasının ölümU var • 
Bunu da düşlinmcli, hesaba katmalıyız. 

- Fakat kıl.tibimln bundan zerrece haberi 
yok. Du yüzden onu mesul tutamazsınız. Bunu ya

pan şu Allahın hödüğü heriftir. 
- Yalnız bir nokta var Dük ccnaplarr. Dir ci

nayete ismi knrışan bir insan, , ·ukuagelecek dl
ğ·er cinayetle rden de manen mesuldür. 

- :Manen, şüphesiz .. Bunda haklısınız Mister 
Holmes. Fakat kanun nazarında bu böyle değil_ 
ılir .Ilir insan kendisinin hazır bulunmadığı birci
lH.yctten dolayı mahkum edilemez. Hele bu lAnet 
f'.'ttiğl ,.e delışetll surette irkildiği bir ha.dise olur
sa .. Kendisi, hfi.diseyi duyar duymaz, bana geldi, 
hepsıni anlattı . Znvaııı adamcağız, müthiş bir kor· 
kuya uğramış, vicdan Azabı çekiyordu .. Allahını. 
zı "l verseniz onu kurtarınız, onu kurtarınız Mls
t'.!r Holmes .. 

... 
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Şirketi Hayriyeden: Sıtıırli 
Onürnüzdeki 9 Temmuz 1938 Cumartesi günü Hoparlör tertibatı ve elektrik 

tenviratı ile hazırlanan Pudra renklerind 

Mııtat 

71 ve 74 

lüks tenezzüh 
numaralı vapurlar 

seferlerini yapacaklardır. 
inkilip yaptı 

14 aaat 14,30 ela, 11 aaat 14,45 ele Köprüden kalkacaklarclır. 
74 numaralı vapurda en yüksek SAZ HEYETi ve 71 numaralı vapurda en 

yüksek SALON ve CAZ ORKESTRASI vardır. 

Fazla tafsilat cep tarifelerinde mevcuttur. 
Boğaziçinde mukim aayın yolculanmızdan tenezzüh vapurlanna Köprüden 

binmek ve avdetlerinde Köprüye kadar gelmek isteyenler iskelelerinden alacak· 
lan tenezzüh biletile başka ücret vermeksizin posta vapurlanndan istifade edebile
ceklerdir. 

IK\llDIM118>ADA 
CAN KUQTAlllll. 

Bu yeai" 

On kadm da dokuzu tenlerine uy
nuyan bir renkte pudra kullanırlar ~ 
yüzleri sun! "makyaj ı&mot.. bir _. 
kil aldıkları &ibl yapanndan fazla 
ıhtiyariamJI 10riln0rler. Yeni icat • 
dilen pyam hayret •'Oıromolcope.. 

makinesi, pudra renklerinde bir bıkı
ıap yaptJlı libi sihirli bir 161. mev
cudiyetinden bile pıpbe edec:elinia 
nisbette pudra renkleri arasındaki a-

l hengi ifp etmietir, ki, bu, Tokalan 
müessesesi kimyaaerlerine bir çok ta. 
bit renkleri esaslı bir tarzda mezc:et. 
mele tmkAnmJ ftrlllitür. Artık yQz(l
nilıde pllkalar halinde yapqan acl 
pudralara niha)'fl vmniz 9f bug(ln-

Arhi ıizi 1aıımıdan loıla U.. 
tiyarlannı ,,,,,,,,, "' ,aıfbıilıdı 
"Pl4bltn., bWt JONtns adi 
1N41alan lmahnu n bir ,auıa 
tdtebauvnn tüdiilfrini oh-

den Tokalon pudrasmı lihramiz renk• 
lerfnl tecrQbe ediniZ. YOzOırilzQn bir 
taratma bir renk ft diler tarafına da 
batka renk bir pudra sOrllnQz ft dl· 
diniJe hangisi daha uygun aeldilinf 
CôrilnQz. Bu yeni pudrayı kullanarak, 
cazip, eehhar ve adeta tabir bir ıo
Rllik temin edinfı. 
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BAYANLARIN 
nazan dikkatine: 

Sabn aldıiuuz Tokalon kremi vazolanmn 
&ürik bir kıymeti Yardır.Onlan bayiinize 

llll-•I iade ettiiinizde beheri için 5 kurut alacak, l•-
api ••anda kınaettar mükifatlan bu
IUllP Tofralan ~-
fc1n1 veren bir bilet takdim edecektir. .....,........__~ 
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il 1 
ÇOCUKLARIN1ZıN 

En liizel bir kitap 

Türk ikizleri 
• Çocuk Elalrpme kurumunu 

T&ktlle bir aile kUtlpbanflld ol• 
rak huUrdllJ lklaler 1erl11lnd• 
durdutunaa ba ekalkllll bu ICM
ael ve reelmU bl7Uk hlkA1e kll• 
bı ile doldarulmuı hulu1orua. 

KUltUr bakanlltı nerı tetkllı 

etmlf, lllr olr'ııl çafıodalrl eocu1ı. 
lar için fa7dalı eaer oldutunu taa. 
dik etmııtır. 

• Aıalrara caddealnde Vakit Kitap 
Hinde ara71nıı: FlatJ 60 lluruı: 
poata için f kuruı llAve edtntL 

Külahya Sulh Hukuk Ildklmllllnden: 

Haalne maliye De Meydan mahallesi 
den Cemıı Rıza Ostilrt Te Seydl Gazi 
Sandıldlaünde Rafit Yorgunun şayian m 
lalarrıf olduktan Meydan mahallesin 
klin hudut Te evsafı aaireal tarlnam 
de yazılı 600 Jira muhammen kıymetli ı 
metre murııbbaında bahçe ve müıtlemilA 
salreyi muhtevi hanenin kabili taksim o 
madıAındıın satılarak şuyuun izRleı;lne da 
Jr vrrilen karara binaen 9 • 1 - 938 u 
ııünü saat 12 de mahkeme kaleminde aç 
artırma ile Mtılanktır. Artırma ,arın 

mesi 15 • 7 931 den ilibaren açıklır, 
mak lııteyenler o/c on nisbellnde temini 
vermeite mecburdur. MezkOr «Onde us 
len nidadan sonra en eok artıranın üzeri
ne bırakılır. 

--------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~--~------------·--------~~~--

Alıt>ı bir harta zarfında parayı venn 
ihale bozularak 15 lfin müddelle yenldeD 
arlınna)a (ıkarıtır. Bu ikinci artınnada 
en ziyade arlıranın üzerine ihale olunur. 
hd ihale arasındaki fark ve falı 6nce .. 
landan tahsil edilir. Bu ıayrl menkulllD 
lhaleıllne kadar blrlkml, vergi, belediye, 
evkaf, borçlan ve 20 senelik taviz bedeU 
ve dellAllyesl alana aittir. MüJlerl .. rt. 
nRmede )RZılı bütün •eraill knbul ,.. ttlraı 
hakkını lskal etmı, sayılır. Fazla malt\mıt 
edinmek lııle)enler mahkeme kaleminde 
931 • 21 do:mıda mevcut ,artnameyt oka
yabJUrter. (26074) 

- KURUNun kitap teklinde roman tefrikuı. -

IO 'ERIAlK ROJ,'HES 1$BA$1NDA 

Dük o eski yukarıdan bakan tavrını bırakmış, 
bitkin, aapsarı )'tlzll ile yumruklarını havada sal
b7arak odada dolaşıyordu. Nihayet kendine &eldi 
•tekrar muasına geçti: 

- Başka birisine meseleyi açmadan evvel 
-:hııa geldiğinizden dolayı tebrik ederim, Mister 
Holmes. Hiç olmazsa bu çirkin lskandall lle suret
le örtbas edeceğimizi konuşuruz. dedi. 

Holmes, cevap verdi: 
- Evet, evet Dllk cenapları. Bu lşln mllzake

nal, ve hal ve fasledllmesl için de azam! hllsnu
:pl7et lAzımdır ve bu da sizinle benim aramdaki 
tam ve kat'l bir açık görüşmeye bağlıdır. Dük ce
naplarına elimden gelen yardımı eslrgemeyecetl
ml arzedebillrlm. Fakat şu halde de, meseleyi bü
tan teferruatına, en ince noktasına kadar bllmenı 
lbım. Efendim, kAtlblnlz Mister Ceymls Vllderln 
latll olmadığını söylediniz, değil mi? 

- Evet, katil o değildir ve katil kaçmıştır. 
Şerlok Holmeı mağrur, mağrur gUlllmsedl: 
- Dtık cenaplannın, aciz şöhretimden bir ncb. 

n olaan. haberdar bulunduklarını sanıyorum. 

:!oba katilin elimden kaçıp kurtulacağı kanaati
ni belle1emesdlnlz. Mister RlJben He19, dUn gece 

ıı te tl'8ftm lserlne Çesterflld'de tevkif e
•ııdltır. B11 ••bah mektebi terketmeden evvel, 

UI PolN ~bmlıe$den. bir telgraf aldım, de. 
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Dük, oturduğu iskemleden öne doğru eğile

rek engin bir hayretle dostuma baktı: 
- lns'n tıstll kuvvet ve kudrete malik oldu

ğunuza inanacağım geliyor, Mister Holmes. De. 
mek Röben Heys tevkif edildi ha. Bundan ziya. 
desiyle memnunum. Fakat Allah vere de Ceymlsln 
başına bir iş çıkarmasa ... 

- KAtlbinlzden mi bahsediyorsunuz? .. 
- Hayır, ollumdan? .. • 
Bu s f<'r de alık alık Düklln suratına bakan 

Holmes oldu: 
- Doğrusu, bunu ilk defa sizden duyuyorum, 

Dük cenapları. Llltfen izah eder misiniz? .. 
- Sizden hiç bir şey saklamayaca~ım Mister 

IIolmee. Beni ne kadar Uzerse Uzsnn, ıstırap için· 
de bırakırsa bıraksın, perde arkasında yUrllmek
t~nse hakikati söylemenin en fyf yol olacafına ı. 
nanıyorum. Hiç olmazsa Ceymlsln deliliği, ve kıs. 
kançhğı yüzünden bulundu~umuz vaziyeti kavra. 
mış olursunuz .. Dinleyiniz Mister Holmes. 

Genç iken hayatta nadir rastlanır bir aşk ile, 
<lellce sevmiştim. Sevdiğim kadına evlenme tek. 
lif ettim. Kariyerimi bozacak, mesleğimde beni 
llert tmeyecek diye bu teklifimi reddetti. Eter 
-:oktan Tnnrınnı rahmr.tlnn kavu~mamış olsaydı, 

hiç llphe yok ki dl er hlr kadınla ula evlenmes
dlm. Sevgilim, gQnlln birinde Gldl Te bu eocul1i 
bıraktı. Si ).wa -. 

Bizana impara
torluğunun 
Tarihi 

Bfzana mevııııı 

uı'Uft yıllat' oV'1 
ayn tfltkilc w te
tebbıı edflmff btt' 
lhewtı oldup lal
de bugare bile ay. 
.fınlatılmamtf bir· 
~k tanıflan .,.,.. 
dır. f'ftfilc YeH111· 
linğl11 tarafnuln 
lfaa11ıftltm ~ 
len Bi.ıau ,.,,.,,._ 
ratMluğKn11rt la
riAt adlt kitap 
bu aydınlatdmo-

mtf tara/lan te•· 
~it etmekte ve bQ
tare Bfaıatu tarUıi
ne tema ederek 
Ştırkl A ""'fHI f rn. 

JN1ratorlMl11n1111 
bfn tenelik VMh· 
ah111 1ıik4ye et. 
rrıektedir. 

U,ak A•llue llukuk Mahkemeıinden: 

U rn Bozkurt mahallesinden Sallantı 
otlu Kadir kızı Falmanın kocası Manisa. 
da kız lisesinde marangoz iken 
halen mahalli ikameli meçhul Ge
dızın Çeltikçi köyünden Arif ot
lu Serif aleyhinde Utak asli)e hukut
mahkem~inde açtılı botanma davasının 
davetiye ve ıuyap karannın illnı suretiyle 
) apılan tellllnta ralmen ıetmeyen müd
deaaleyhln ıı> rlunda icra kılınan tahld. 
kat , e alent mahkeme sonunda: Sabit olan 
sebeplere ve kanunu medeninin 134 llncl 
maddesine istinaden iki tarafın bopnmı· 
lanna ve masarifi mahkeme n illm har
cının mUddeaaleyhe yiildetllmeslne ve ka
rının hOkllm tarihinden itibaren 300 IO• 
milflelle bafkasile evlenmemesine kabili 
temyiz olmak llzere 21-6-HI tarihinde kL 
rar TerildiAI ve lkametaAhı meçhul olan 
müddea leyhe ait lllmın mahkeme dlnn. 
hane ine yapı,ıırılmak nretfyle teblll .. 
dildili bilinmek llzere lUn olanar. 

(f251) 

Piyatt !fİll hl· 
"'f olu11 Ut' H
tapçıda bullıtulr. 
TOJ1ttn1 •• ,._,,------------------------..,. .. : - , ..... , 
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