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Askerlerimiz bug ·· n Hatay' a giriyor. 
Muhtelif harp sınıflarına mensup 2500 kişilik bir~" 

kuvvetimiz Payastan hareket· etme •• o 
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Fransa 
Anlaşma hakkında 

ne düşünüyor? 
(} (l .... , (j ,,., 1 •:(lyfatf.'t) 
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Atatürk 
Dt!niz bnyrunıı rniiııasebelıle 

gönderı len telgraflara 

Teşekküıie1'ini 
bildiriyorlar 
t:üuıhur l>aşlmnlığı genel :sc·k . 

ı·ct crliğlndeıı: • 

Relslcüınhur Atatilrl{, kabotaj 
hakkının TUrk bayrağına geçti~ı 
gilniln yıldönümüııde, yurdun h(- ı 

Lnrafınclnn vnlandaşlnrın samiıı.ı 

duygu \'C yüksek sevinçlerini bıl 
üu·en blı'<:oı 'tt.'lgraııar :aımu-ı.ır 
el ır. Bundan pek mUtchassls oh· ı 
Atatürk, memnuniyet ,.e tcşek. 

~;ırlE'rlnin iblağına Anadolu A 
hrı-;ını tıH•nıur E'tmlşlPrdlr. 

ı· am Anoaşma 
Dün hu sütuıılnrdn Jlntny nıcse. 

lesinin son safhn~ııulını lmhsctler
Jrnn: "ı\ı·tık iıınııabiliriz.,, I>cıııiş. 

Ok; hııgüıı dünkü tnhıuiııiıniz fiili 

bir hnkilrnt olmıı~ttu·. Türkiye ile 
Ji'ransn. nı·nsmlln hem siynsi \"e hem 
ıı kc•ı·i hnkmulan tnm bir aıılnşma 

neticesine ,·nı·ılmıştır. Bundan son. 
ra })ntny 'l'ürklerinc zulüm ve te
gnllüp tarihi knt'i surette knpnrı. 

ııııştu; Hatny Ulkcsimle ynşıyan 

~üı·klerle beraber diğer nzlıklnr dn 
ltıes'ut biı· harnt sürecektir. Hiç şüı>
hc et ııılyorıız: uznk <lc'•il, yakın hir ' 
znuınıula Jlatny dediğimiz yerler 
'.l'üı·l\iyo ile J•'ı·uııs:ının mtl:;-terck cm. 
111Yot gnrnııtisi nltm<la <llirıyanm en 
t-nhnt bil' sulh diyarı haline glrc-
ceı· ~· '• dnlın cJ0°·rns11 hundan t'Oltl'n 

llntny lilkcsi Ynkm Sarkın ts,·l~·re-
si ' • 01ncuktn. 

ilntıı·nda (likknt etJnck icnp eden 
c ıct 1 
1 d' Ştıılıır kl Hntny meselesi hal-
e r..ılrnckıc ynJnız İskenderun snn- 1 
ca~•nd 
kn(] a ~·nşıynn 'l'üı·klerin şimcllye 
hnl·nı r lııki\r edilen milli 'fe fnsnııi 

' nrı l , . • • c ı·nıe getirilınic::: olmuyor: 
n3 nı ?.;t • 
nuı 

1 
· nınrıd" memleketimizin C<'· 

, ıuılutı 
cln 3•1ıı nı•ınclnki eınniyct knpısı 
mctı lnı·«Inrıberi cümlmriyct hiikiı-

11 l'nlınt • kn ....... n.. sız ccl<.>n lnr kargnı;;nhk 
,,., gı Olı k • 

nn ·tnn kurtuh13·01·. 
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1 ıki yıldız t>iribiı ini 
arıyor 

l3ir temmuzda bit 
ınızın mUddetı en ınnsabaka. 

resimlerden bir 
kısmını henUz ted ik ar edemlyen 
okuyucularımızın arz ., ' .usu Uzerlnı> 
ı .. Temmuz nl>R.amınn kadnr ıı 
zatıl mıştır. 

' 

• 

Hatay 
OrduıııuzH karşıla-= 
maya hazırlandı 
Ankara, 2 (Telefonla) - Şehrimiz

de kuvvetle dolaşan bir habere göre, 
yarın (bugün) öğleden sonra 2500 ki· 
şilik muhtelif harp sınıflarına mensup 
bir kuvvetimiz Payastan hududu ge -
çecck, Hatay topraklarına girecektir. 

Dörtyol - Payas ortluyu teşyie, Ha. 
tay da askerlerimizi karşılamaya ha • 
zırlanmaktadır. 

Hudut boyunda karşılama hazırlık • 
larına devam ediliyor. Yol boyunca 
her köyde ''Yaşasın Atatürk I~ , ''Ya
şasın Türk ordusu!,, levhalarını taşı • 
yan taklar kurulmaktadır. 

Halk büyük bir heyecan içindedir. 

Faris, 2 (A.A.) - Havas Ajansı bil· 
dinyor: 

Şanı.ı M7w·1orhn.iz bu.gün Tiir7c Hcıttı.y,rı biitihı heybetleri ile gi~·Lyor'lar .•• 

Aktedilmiş olan veyahut imzala .. 
m:ık uzcrc bu unan Tiırk - F ansıı er• 
kJnıharbiye anlaşmaları bakında dip -
lomtik mahfillerde tasrih edildiğine gö 
re, Türk hükumetinin, halen Sancak· 

Matbuat kanununun 
kabulünden sonra 

Şükrü Kaya 
gazeleciier arasında 

Dün gelen Dahili ~e Vekili ve Parti Genel Sek
reteri matbuat er kanı tarafından karşılandı ve 

Şerefine bir çay ziyafeti 
verilerek hasbıhal ·edildi 

~·Gazeteciye dıı " r eı~güıel ~özleri J}Atnlürkteıı dinledim. 1 
K.,ndisi yazı y;nmasmı se\"er. Sabahleyin kalktığı vakıl ı 

ıll< ~i !!lf7P t>leri o'nıınaklır.,, 

Şii1~til l(a!J<I. !stanbııl !J.1-:~f cc;z,..1'i arasmclt.ı .• ' 

(Yazısı üçüncü sayı/aaa) 

(Sonu Sa. 6° Sü. 2) 

Bas vekil Milli Müdafaa ve 
bugün 

... 
vekili geliyor 

Ankara, 2 (Telefonla) - Başvekil B. Celü.1 Bayar bu akşam 19.50 trenin 
bağlanan hususi vagonu ile lstanbula h arcket etmiş ve istasyonda vekiller, me. 
buslar, Ankara valisi B. Nevzat Tandoğan, vekfıletlcr erkanı ve daha birçok 
zevat tarafından uğurlanmıştır. 

Milli Müdafaa Vekilimiz General Kiızım Özalp da ekspresle lstanbula 
hareket etmiştir. 

Dünkü zelzele ' 
Şehir büyük bir 
tehlike atlattı 

Diln öğleden sonra saat 2,G da 
şehrimizde oldukça şiddetli hissedi
len zelzele yüzünden, Tan gazetesi 
idarehanesinin camlarından ucu kı
rılmış, insanca yaralanma vakası ol 
mnmıştır. 

Bundan başka Alemdarda Kt\.tip. 
sinnn cami duvarının bir kısmı yı -
kılmış diğer kısmı da yılu1mak tehll 
kesi göstermiştir. 

(Sonu sa. 6 SÜ· 4) 

lzmir limanında 

Bir motörde 
infila odu 

Kaptan kayıp iki 
ağır yaralı var 

lzmlr, 2 (Telefonla) -;- BugUı:: 

limanımızda büyük bir kaza olmu 
bir motör yanarak batmış, kaptan 
kaybolmuştur. Kaza şöyle olmuş. 

tur: 
lstanbul limanına mensup ve İne. 

'(Somı Sa. 6 Sil. 4) 

tj)ünfecin peşinden: 

asın birliğinin babası 
Dün İst.mıhul gnzetccileri ~C'hriııılzc gelen ])alıili) o '"ckJH '<. 

Parti Genel Sekreteri Şül~rü l\uynyı Hnydnrpn~nda toplu bir hal. 
de knrşıladılnr; iiğleclcıı son rn dn yine bu değerli tle\ lct adanı 

şcı·efine bir çay ziynfet i , ·er diler. Snmiıni SC\'gf YC aygı <hıygula . 

ı·mı gö-;t erdiler. 
Bay Şükrü J\'.n:rn, ']'ürk nn F-111 ailC'Sİ içinde her \'nkit cınpntilı 

olmuştur. l <'nknt bn eski cm pntl Bn"m Ilfl'liği knnmıu ile ku'' et. 
Jenerck yeni bit• mahiyet nl ını,tu·: Bıın•Lnn oıırn Şükrü J\n) s 
'I'ürk hasını içimle yııhıız hir Dnlılliyc Yckili, ynlıuz bir Pnı·t 
Genel Sekreteri dC'j:;.rildlr; O nı1ık yeni lmııuıı ile bir hnkiknt olnr 

(Türk Bnsm Birliğinin bn im ı) <hr. 
Zira Bnsm Birliği kanunu rııııı hnzırlnmnnsrn{ln, hnc;;nrıyn doğ 

1•11 S«'l lr '<.> tc>kilmilliinil ta ki p f"tmPsinılc \'C ıılhnyE't kamın hnIJrıc 

gclcı·<'k mcslC'ğl ciinılmrlyct in himaye i nltııın gc>tirın<.>~ln<lc biz 
:ra t. l'ükrü J\'.nyn.ıı ın müessir nlfıknsmı \ c nuıhnret 1i iclar<'sini ha~ u 
görliyonız. Hasan Kumı:ayı 





Matbuat kanununun 
kabulünden sonra 

l 
1 

Şükrü Kaya 
~ T 

gazel eciier arasınaa 
I1ahlllye vekili ye ParU Genel Sek 

rcterı B. ŞilkrU Kaya dün sabah An
katadan şchrlmtze gelmiştir. 

Dahiliye vekilimiz, istasyonda va
li ve belediye reisi B. Muhittin Os
tUndağ, Yali muavini B. HUdal Ka
rataban, emniyet direktörll Bay 
Sallh Kılıç, parti erkfını ve lstan • 
bul gaıetecilerl tarafından ırnrşılnn 
ınıştır. 

Son defa kamutayda tasvip edi
len "Basın Birliği kanunu .. nun ha
zırlanmasındaki emeği ve Türk mu
harrirleri ile ga:ıetecUeri bakkmdR 
söylediği çok gilzel sözler karşısın
da pek mlltcbassls bulunan gazete. 
el \"e muharrir arkadaşlarımız der
hal B. Şükrü Kayanın etrafını sar
dılar. 

Hilkümetlmlzin basın ailesine 
karşı gl)sterdlğt ala.kanın şükranı 

dahi sayılabilecek bu heyecan, 
Dahiliye YeklUnl ayol derecede mil
tehnssts etmiş ve tstnnbul Basın 

Kurumu başkanı B. Hakln Tarık 

Usun Istanbul gnzetccllerlntn teşek
kUrUnn blldlrme'stno karşılık sayın 
vekilimiz demiştir ki: 

"Muhnrrlr \"C gazeteci nrkadnşln
rımm noznketlne teşekkür ederim. 
l"apılnn knmm, PartJmirln esa lı 

prensiplerindendir. Gazctccllerlml • 
zln millet nnznrındald mevkileri \'o 
cUrnhnrlyctc olıın bağlılık ve hUr
mctlcrl benim söylediklerimden 3·Uk 
ektir. Bana karşı sa.rfedllcn bn 

ncznkctli sözleri, büyüklerimin ba • 

na \'Ct'<li~l ,·azlfeyi yapablldiJ;.>imln 

blr şnhldl diye tclAkkl ederim. 
Yoksa., hepimizin teşekkürlerlnln hü 
kfunete, hükumet reisine, BüyUk 
fili"" ~forllqna \"C benimizin ulu 

şefi Ata.tUrkc alt olduğunn biliriz. 
Göstcrdigtniz hl lerl, bn bOyUk 

mnknmlnra nrzetmoği şereru \"o 
zevkli b,lr Tn:ıife bilirim . ., 

GAZETEC1LERLE TOPLANTI 
B. ŞükrU Kaya, akşam üzeri saat 

beşte İstanbul gazetecllorlnln "Ser-
kl Dorynn,. da kendisi şerefine ver
dikleri cay ziyafetinde bulunmuş 
\'e gazeteclllk mesleğine mUtealUk 
mevzular nzerlnde arkadaşlarımız. 
la basblhal etmiştir. 

Bu ziyafette lstanbulda çıknn 
bilttin gazetelerin başmubarrlrlert, 
yazı şoflerl, mulıarrlrlerl \•e birçok 
muhabirler hazır bulunuyordu. 

Az sonra lstanbul Vali vo Bele
diye reisi B. Muhittin UstUndnğ da 
Ziyafete gelerek. gazeteci arkadaş. 
larnnızn gösterilen teveccilhe iştl-
ra.tt etmlşUr. · 

B :eu sırada Anknrada Başveklllmiz 
· Ceırıı Bnyar ile telefonla konu -

şran n. Şükril Kaya, B. Celtı.1 Baya. 
ın b· _ ıııoro scldmmı tebliğ etmiş. 

uıO\·c 
daha ut hassasiyet ve neşe bir kat 

nrtmrştır. 

B Al'A'l'tlRl\E ŞOl\RA.S' 

lant~~Iakkı Tarık Us, bu mesut top
Atatu~:ulunanların Büyük Şefimiz 
hill:ro ve saygılarını sunmnsını Da
.Aynı klllmlzden rica etmiştir. 

suratı D M111et M e nşvekllimlze, Bilyllk 
nın lsaıt ~lislno şükran duyguları
mlştır. .Qndlsinden istirham edtl-

NtZA. "'ı .. , 
n .r .. 'l'-TlN N AZb"'tN 

Muhnr Sözı~Ent 
rlrlı.ıı·ı . 

tin Nazif bU nıızdcn B. Nlıamet-
, tUn 

gayet snınırnt arkadaşlar nnmına 
nıuş \'e sn:rın bir hitabede bulun
tohnssls ctrnı tnlsafir!mizl cok mil-

Ştlr. 

Meslektaşımız .. 
genel sekreter Şukru l{aya, sayın 
yanlar. mesleı:tsn1rın lc;bakan. ba

aş ar! 
Tilrk gnzetcclllğl 

tının şeref mevkıİn~eşeli bir toplan 
rak busun. bir d ,1 ' ilk dera ola

e~ et adanuna bnh-
şotınekte de~lldtr n 

i ti ı · ununla bern
ber, ç ma bUnyemt d 

çisi ve mUmessllt olan gaıeteclliğl
mtzln, şu anda, beraberinde bulun
duğu şa.bslyotl, pek mümtaz bir tarz 
da onurladığını da söylemek l~zım
dır. 

ŞU~rll Kaya! Size diyebilirdim kl 
bu toplantı bir minneti do ifade et
mektedir ... Eğer cok iyi bildiğiniz 

mesleğimiz böyle bir duyguyu esa
sından reddeder olmasaydı ve biz,· 
mUnteslplerinio, kendilerini lrnlay 
kolay fllnt addcdeblldiklerl lınşka 

mesleklerden birinden olaydık ... 
Fikir hUrriyetinin. tenkit hakkı. 

nın mümcsslll ve efk{ırıumumiyc i
cat. tenvir ve mürakabeslnln ntızı

mı olan gnzotccl için, şahsında bir 
de hft.kim yaşatmak, bu hdklmi dal
ma lekesiz bir halde bulundurma~ 
bir znruret değil midir? Hdklml, 
sevgi ve hayranlığını zaman za
man minnet derecesine yükseltmek 
hakkından mahrum eden teHl.ldd
mlzde bizi haklı görünüz. Siz, Par
tinin ve HUkümetln müşterek arzu
sunu temsil ederek. kendilerine l
nananlarımızı bu inançlarında hak
lı gösteren ve kendılerloc inana
maz bir hal alanlarımızı tekrar 
kendilerine lnanmağa teş,·tk eden 
oldunuz. Bu demektir ki gazeteclll
ğlmlzo yeni bir hız veren ve mesle
ğimize mev'ud yeni ve mes'ut inki
şaf devresini miljdcllren oldunuz. 
Arkadaşlarım namına, şahsınızda 
bu bUvlyetl selft.mlamak isterim. 

Cümhuriyettn en son el uzattığı 
meslek gazetecilik oldu. Biz, "bu 
neden Myle oldu?,. demiyoruz ... 
"Elbette böyle olacaktı,. diyoruz. 
Zira bu mesleğin şiarı "feragat! 
daimn feragat! .. ve arması "her za
m.an dl,orkdm olmak,. de~ll midir? 
Biz her an son lsUm kuvvetllc çalış. 
mağn, azami randımana ve btnblr 
külfetle elde ettiğimiz bu randıma
nı n.çık yUrekle ve en büyük cömert
likle dn.ğıtmnğn, yaymağa, bahşet -
meğe alıştırılmışızdır. 

Bu mesleğin kendisine mahsus ne 
harlkulf\de ulvi ''e astı ablO.kı ol
duğu size meçhul değildir. Gazete
ciliğe umumun menfaatini ve dai -
ma milli olan menfaati korumnk 
ve elde etmek zevki ve şerefi için 
intisap edilir, para kn.znnma.k için 
değil. Bunun için dçğll midir ki 
bu mesleğe giren, askerliğin mu
kaddes Unlformasmı giymiş gibi 
bir şeref duyar ve yine bunun için 
değil midir ki bizzat stz ''e dünya
nın her tarafında birçok hilyUk 
devlet adamları, zaman zamnn, bu 

meslekte geçen yıllnrınızr hntırla

mnkla zcYlt ve ... belki de gurur duy
maktasınız. DUnyanm ne tarafımı 
baksak dovlet adamı hU,·tyetlnde 
clnlmn gazeteciyi bulmak milmkUn
dUr. OçUncU Fransız eUmhurlyeti 
Tiyorden bugUno kadar hi7.r hlrçok 
"sazctcci • do,·let adnmr .. numunesi 

vcrtnlştlr. 

Frossard, Blum. Tabri... !ngiltercde 
Loid Corç, Çorçil, Yugoslavyada Baş. 
vekil Stoyadinoviç ... 1talyada Musso. 

(Soıııt Sa. 6. Sü. 5.) 1 

Mühim bir eroin 
davası neticelendi 

t El çabukluğuna 
1 gefırilenbirküfe 

zeytin 
UnkBpanında sahhı ken 

hn sızlar yakalandı Dava edilenler en üçü 
çarpıldı, birl temize 

ceza 
çıktı 

a 

İrtanbul asliye 5 inci ceza hakye- ı 
rinde dün mUhim bir eroin dnva.sı ka. 

rara bağlanmıştır. 
Sultana ve Mahmut, Yusuf ve Kla. 

ra, duruşmnlan yapılanlardı. 

Davaya göre, bunlardan Sultana, 
ötedenberi eroin kaçnkçıhğı ile tanın· 

mıştır. Evi ba.sıldığı sırada, eroin bu. 
lundlıt'U gibi, laknos v.s. ile bunların 

ambnlajma yarayan birtakım şeyler 

de ele geçmiştir ki bunlar zaptı ve 

tahkikatı tevsik edici mahiyette ol. 

mnk üzere ileri sürtilmüştür. Ayni 

zamanda eroin tartmağa mahsus bir 

terazi de bu uyu.sturup zehirleyici 

maddeye bul~ık olarak bulunmuştur. 

Neticede, hakyerince Sultananın 

yaptığı iddia edilen suçu işlcdiji sa
bit görülerek, kendisi 1 sene 2 ay ha. 
pis cezasiylc 200 lira para cezası ye. 
mi§tir. Suçları sübut derecesinde gö
rUlen Mahmuda 6 ay müddetle hapis 
cezası, 100 lira para ceza~ıı. Klfıraya 

da 4 ay hapis, 66 lira 60 kuruş para 
cezası verilmiştir. 

Yusufa gelince, cebinde bulunan 
enjeksiyon bulaşık olmadığı ıçın, o.. 
nun hakkında da beraet karan 
verilmiştir. 

ilkokul 
öğretmenleri 

Vilayethususi idarelerin
den umumi bütçeye 

alınacak 
1!k tedrisat ispekterleri umumi mu

vazene bütçesine alındıktan sonra ilk 
okul öğretmenlerinin de vaziyeti gözö 

önüne alınmış, bunlar hakkında da tet 
kiklere başlanmıştır. 

öğrendiğimize göre, önümüıJdcki 

ders yılı senesi başından itibaren bu 

öğretmenlerin vilayet hususi idarele • 

rinden umumi bütçeye ahnmalan için 
bazı tedbirler ittihaz edilecektir. 

Bu iş tamamlandıktan s'lnra Barem 

dereceleri üzerinde değişmeler yapıla
caktır. 

Kız enstitüsü direktörlüğü 
Ankara lsmet Paşa kız enstitüsü 

öğretmen okulu direktörlüğüne lstan-

bul Beyoğlu Akşam kız sanat okulu 

direktörü Bayan Ayşe tayin edilmiş • 

tir. 

Öğretmen gezileri başlıyor 
Kültür direkt8rlilğü tarafından ter

tip edilen öğretmenler geziler"r e ör:ü· 

müzdeki Pazartesi gününden itibaren 

ba§lanacaktır. Geziler Eylulün on be

şine kadar sürecektir. 

11 çorapla
kontroJu 

Uç müess~se hakkın
da zabıt tutuldu 

!pekli çorapların standart nizamna. 
mesine uygun yapılıp yapılmadığı 
hakkında tetkiklerde bulunmak üzere 
birkaç gUn evvel Ankaradan gelen sa.. 
nayi müfettişlerinden Bay Etem fab. 
riknları teftişe başlam1ştır. 

Bay Etcme, Ticaret odası sanayi 
şubesi direktörü Bay Avni ve ikl 
raportör refakat etmektedir. 

Yapılan teftişlerde üçüncü kalite 
olması 18.zımgelen çorapların birinci 
kalite olarak satıldığı, bazı çorapların 
da damgalanmamış olduğu görillmUş. 
tur. 

Standart nizamnamesine aykırı o
rak bu şekilde hareket eden üç mU
esscse hakkında zabıt tutularak ka. 
nuni takibata geçilmiştir. Kontrolln
ra yarın da devam edilecektir. 

Arpa ihracat 
tüccarları 

Yarın toplantılara 
başlıyor 

Yarın arpa ihracat acirlcrl 1c; Ti
caret umum müdürü 'Bay Milmtaz Re
kin başkanlığında toplanmağa ba§lı • 
yacakt.ır. 

llk toplantıda arpa ihracat madde. 
miz için hnzırlanmı~ olan ön proje ile 
mümtaz ihracatçıların iştirakiyle te . 
şekkül ctmis olan komisyonun hazır. 
ladığı esaslar tetkik edilecektir. 

Bu toplantıda standardizasyon mU
dUrU Bay Faruk Sünter ile Iktısat 
Vekaleti İstanbul yumurta kontrol 
dairesi şefi Bay Hakkı Nezihi ve Oda 
umumi ktitibi Cevat Nizami hazır bu· 
lunacaklardır. 

' BUGDAY ÇALIŞMALARI B1TT1 

Buğdayın standardi.zooi için yapı • 
lan toplantılar sona ermiştir. Nizam. 
name projesi alakadar tüccarların 

hepsinin muvafakati ile aynen kabul 
edilmiştir. 

Proje birkaç güne kadar lktısat 
Vekaletine gönderilecektir. 

---0--

Bu gUn gelecek 
seyyahlar ••• 

B~n l.i~anımıza Akdenir.den Çar 
Ferdınan ısımli, Ye iki yUz elli yolcu. 
~:ı hfımil bir seyyah vapuru gelecek. 
tır. 

lil, Rlı!Va abone olu
n11z ''~ tJdininlz 

Henüz yaşlan pek kUçük olmasına 
rağmen muhtelif suçlardan sabıkal 

künyesine geçirilen 19 yaşında Musta
fa ile 17 yaşında Yusuf çocuk, dün ye· 
ni bir suçtan dolayı tekrar yakalan • 
mışlardır. 

Hırsız çocuklar Balıkpazanıtia yağ· 
cı Feralatyosun dalgınlığından istifade 
ederek dükkanın önünde duran koca 
bir küfe zeytini 51rtlamışlar -ve götü -
rüp Uukaparundaki evlere kilosu 
30 kuruştan satmışlardır. 

Az sonra dükkan önündeki küfenin 
yerinde yeller estiğini gören Feralat· 
yos, soluğu karakolda almış, sıkı bir 
takip sonunda küçük hırsızlar yakalan 
mışlardır. 

Hırsızlar suçlarını itiraf ettikten 
sonra mevcuden müddeiumumiliğe tes 
lim edilmiş,, zeytinler evlerden topla
narak sahibine geri verilmiştir. 

Namaz kılmak istiyen sar· 
hoş bir de cürüm işledi 
Kocamustafa paşada cturan balık~ 

Hüseyin oğlu İsmail, kendisini bilemi
yecek klerecede sarhoş olmuş, sonra da 
camie girip nemaz kılmak istemiştir. 

Sarhoş balıkçının camie girmek ü· 
zere olduğunu gören Hüsnü Ozçakır 
adında birisi mani olunca, sarhoş eli· 
ne .geçirdiği bir sopa ile Hüsnü özça
km sol gözü altından tehlikeli bir şe· 
kilde yaralamıştır. 

Balıkçı yakalanmıştır. 

Bir hasta otomobil altında 
kaldı 

Dün sabah köprüde bir otomobil 
kazası olmuş, Kadıköyünde Kuııbağalı 

caddesinde oturan İsmail oğlu Salık 
kar§I tarafa geçerken 1164 numaralı 
otomobil tarafından ezilmiştir. 
~rpma neticesinde Sadığın yeni a

melıyat ettirdiği fıtık dikişleri çözül • 
müş baygın bir halde Cerrahpaşa has

tahanesine kaldırılmıştır. 

Bir otobüs iki dükkana girdi 
bir çocuğu yaraladı 

Şoför Mehmedin idaresindeki ı 408 
numaralı Kurtuluş ·Beyazıt h::ıttında 

işliyen otobüs Yeniçeriler caddeı.inden 
geçerken Kumkapıda oturan Raçik 
kızı 9 yaşında Viktorya birdenbire 
önüne çıkmış, şoför Mehmet çocuğu 

ezmemek için direksiyonu yan tarafa 
kırmıştır. 

Fakat otobüs hızını alamadığından 
o sırada 114 ve 115 numaralı ldükkan
ların içine girmiştir. Viktorya otobüs· 
ten korkup kaçtığı sırada yere düşe
rek kalçasından yaralanmıştır. Şoför 

Mehmet yakalanmış, tahkikata başlan· 
mıştır. 

Otomobil altında ezilen 
ihtiyar öldü 

Ş.Cför A vninin idaresindeki otobüs 
Laicli camii önünden geçerken, 70 
yaşlnrında mütekait Mehmet önüne 
çıkmış, altına alarak ezmiştir. 
Baygın bir halde Cerrahpaşa hasta

hanesine kaldırılan ihtiyar orada öl • 
müştür. 

Şoför Avni 

temarUllcr gibi ~ ekt bUtiln iyi 
' en güzel Türk an 'n 

nm;I olan mtsafirp~rYetlf~i • 
- nn \'Qkllfmlz CclAl Bııynr ,.c Acll iye !le Maliye Yckilleıi Siynsnl Bil"" 1 Ok I d • t>• er 11 ım o talebe nra.sındn. 2 - 1\1 nnrlf \ 'CkiJI Saffet i\ı'ıknn Vnn 
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~~~~~~ 
L A e d t? a vrens, ıran a •••. 
"Şimdi lnglllzlerln en meşhur casu~o, Ara
blstandan ırana ge.;miş, cenup taraflarına 

ayak basmış •• ,, 

Mısırlı atletlerle dün ilk 
karşılaşma yapıldı 

Miisabakalarda dört geni rekur kırıldı 
Vilhelm Vasmusun step geoesin. Ve arkasından ilave etti: 

de kar§ıltıtJtığı esmer yerli, kendi. - Lavrens mi? 
aimn aHı'Las' tarafuubn kovalandı. - İşte o! 
ğını, takibin "Kutiilammareye var· Artık şüpheye yer kalmamıştı; de-
mak istiyen 20.000 ki§~llc Britan- mek demin yanından ayrıldığı Şeyhin 
!,tlllı. Hintli süuarilerden bir ke§-if. ikindiye doğru stepte görüp kendisi. 
kolu,, taro/md<Jn yapıldığını anla. ne benzettiği adam; Lavrensti; Bil • 
tınca, Lavrensin ağzın-Onn çıktını yük Britanyanın bu kurnaz casusu, 
B!lal: "Nasıl.1 ! •.• ,, Cenubi lrana ayak bastığı gibi, basar 

Vilhelm Vasmus, kendisinin Cenubi basmaz da faaliyet g~termeğe giriş
lran yerlilerini ayaklandırarak Kfıtül. mişti. Hem öyle bir faaliyet, ki... 
ammareye varmamasına çah§tığı 20 . İşte, bir Şeyhten bir Şeyhe kendi
bin kilik Britanyalı - Hintliden müte- sinin vüruduna aair haber gittiğini 
eekkıil kuvvetten bir keşifkolunun o. tam vaktinde haber alarak, götürücü. 
ralara doğru sokulabilmiş olması kar. nün peşinden bir keşifkolunun dörtna
ıısmda afalladı: la atkoşturmasmı çarçabuk temin e. 

- Bunların onlardan olduğuna e. divermişti; faaliyetinin türlü cephele. 
min misin? ri ise, henüz meçhuldü; hem de sade-

- Taroamiyle! Bir yandan kaçar. ce yerlilere, kabilelere, kabile Şeyhle· 
ken, bir yandan da ne kadar yaklaş- rine değil, Almanlar hesabına burada 
tıklartnı görebilmek üzere arada bir faaliyet gösteren başlıca casus Vas • 
arkama bakıyordum. musa bile! Llvrensin rakibi olmak Ü-

- Fakat, bu kafi ·değil; sen telaşla zere adı çıkan Va!!lmusa ! ? ... 
nasıl iyice seçmiş olabilirsin? 'Almanların La vrensi,, nin etekleri 

- Sonra daha iyi seçtim. Kendimi tutuştu; ne yapacağını şaşırmıştı. Bir 
attan atıp da yere yatınca, yerimden türlü kestiremiyordu; Lavrensin ora. 
geçerlerken de gözledim. Onlardan sü- larda faaliyete geçtiğini katiyyetle 
vari bir keşifkolu olduğu muhakkak! öğrendiği şu an, ne yapması gerekti?! 

Vilhelm Vasmus, tabancalı ve han. Şimdi, .. hemen .. ilk iş olarak?! .. 
çerli ellerini bir parça aşağıya indir. Zihni ke.~mekeş içerisinde, bir türlü 
mişti: kararsızlıktan kurtulamıyarak, silah. 

- Peki; dedi; ne diye senin peşine 
düştüler? Rastgele mi, yoksa ... 

Esmer yerli, ellerinin tozunu üstü. 
ne silerek: 

- Bilmem, ki! Dedi; ihtimal rast. 
geledir, ihtimal de değildir. Eğer be· 
nim ne maksatla yola çıktığımı bili. 
yorlarsa .... 

Alman casusu, merakla bu lakırdı
yı söyliyene göz dikti: 

-Ne "maksat,, la mı? 
- 'Öy)e ya; Çekutay Şeyhinden bir 

haber götürdüğüme göre,... eğer bu 
gizli vazifemi haber almışlarsa ... 

- "Gizli vazife,, mi? Götürdüğün 

haber o kadar mühim mi? 
- Mühim! 
-Nedir? 
Esmer yerli, biran sustu, karşısın. 

dakini gömen geçirdi. 
- Biliyorsun ki, ben bura yerlileri. 

Din dostu Vasmusuın; sizin Şeyh HU. 
.&eyinle aramın iyi olduğunu da bilmi. 
yor değilsin. Bana güvenerek, bunu 
saklamakta tereddüt etmiyebilirsin ! 

- Biliyorum, fakat ... 
- Ne "fakat,, ı? 
- Şeyh Hüseyin, "Sakm hiç kimse-

ye ifp. edeyim, deme!,, diye sıkı sıkı
ya tenbih etti de! 

- Bu SÖ7.e aldırma, canım! O sözil 
beni de hatırlıyarak söylememiştir, 

her halde l Eğer benim sana rastgele. 
bileceğimi aklına getirseydi, "Yalnız 
ona ifşa edebilirsin!,, de derdi! 

Esmer yerli, tereddüdünü yenmiş 

görünüyordu: 
- Peki, .• o halde ... 
- Evet; söyle haydi! Çabuk! 
- Lakin sonra sana söylediğimden 

dolayı başıma bir iş gelmesin? 
- Gelmez; merak etme! 
- Şeyh çıkışır da cezalandırmak is.. 

lı ellerini büsbütün sarkıttı. Sonra 
karşısında duran adama dalgın dal
gın bakarak: 

- Şeyhin Hüseyin; dedi ; yalnız 

Uvrensin geldiği haberini mi gönde
riyor? Buna karşı bir tedbir almak 
tavsiyesini, bu gönderdiği habere ili. 
ve etmiş değil mi ki? 

- Hayır; ancak .. bu haberi götü.. 
receğim Şeyh, galiba ne tedbir alma. 
cağım biliyor da, .. bizimki de galiba 
ondan tavsiyeye lüzum görmüyerek, 
alınacak tedbiri bildirmeği ona bı ~ 
rakmış! 

- Bunu nereden anlıyorsun 
- Çünkü; kendisine acele cevap ge-

tirmemi, cevap almadan dönmememi 
bana sıkı sıkı tenbih etti. Bundan an
lıyorum!. 

Tek 

(Arkası t.1tır) 

Hendese kitabı 
mUsabak ası 

Ankara, 2 (Telefonla) - Maarif 
VekAleti ilkokullarda okutulacak 
tek hendese kitabı hakkında bir 
müsabaka açmıştı. 

Müsabakaya 64 kişi iştirak etmiş. 

tir. İstanbul lisesi riyaziye öğret

menlerinden LCıtfinin riyasetinde 
ilk öğretim direktörü Hıfzırrahman 
Oyman, Galatasaray ilk kısım öğ

retmenlerinden Hidayet, Konya ilk 

okul öğretmenlerinden Suphi, Ya
lova maarif müdürü Tevfik ve lstan 

bul ilkokul öğretmenlerinden Hn: 
miden mürekkep komisyon eserleri 
tetkike başlamıştır. 

Eserlerin tetkikine bir buçuk ay 
kadar devam olunacaktır. 

Birkaç gün evvel memleketimize 
gelen kardeş Mısırın atletleriyle Türk 
sporcuları arasındaki karşılaşmalara 

dün Kadıköy stadında başlanıldı. llk 
günkü on bir müsabakadan beşine iş. 
tirak eden Mısır atletleri girdikleri 
bu yarı~ların hepsini kazandılar. 

Saat tam 4,30 da önde misafirler, 
arkada da 35 kişilik Türk atletizm 
ekibi olduğu halde müsabakalara gi. 
rccek bütün sporcular halkın alkış

ları arasında sahaya çıktılar. 
Mısırlı misafirler federasyonumuza 

bir çini tabak hediye ettiler, federas
yon reisi Vildan Aşir de misafir ta
kıma bir bayrak verdi. 
Kısa süren merasimden sonra 110 

metre manialı koşu ile müsabakalara 
başlanıldı. 

110 metre manialı koşu: 
ı - Flaik Galatasaray 15 2,10. yeni 

Türkiye rekoru. 
2 - Vasfi Haydarpaşa lisesi. 
3 - Yavru (Güneş). 
Eski rekor gene Faikte 15 6/10 ile 

idi. Bu müsabaka çok heyacanlı oldu. 
Faik bütün rakiplerini ilk anlarda ge
ride bırakarak, müsabakayı da bir 
mania evvel bitirerek haklı bir gali. 
biyet kazandı. Böyle ilk müsabaka. 
nm başında bize bir rekor kazandı
ran g-cnç atletimiz Faiki tebrik ede. 
riz. 

lOOMETRE: 
3 üncü kategori arasında icra edil. 

di. 
1 - Neriman (Haydarpaşa Lisesi) 

11 6/10 yeni İstanbul rekoru. 
2 - Cihat (Haydarpaşa Lisesi). 
3 - Bülend ,, ,, 
Genç atletler çok sinirli idi!er. 5 

defa fodeporndan sonra ancak müsa
bakaya başlanabildi, Bu müsabakaya 
5 atlet girdi. Gençlerin yanşı sonuna 
kadar çok heyecanlı geçti, Nerimanın 
almış olduğu derece çok iyidir; bil • 
hassa ikinci kategoride bu dereceyi 
az tutan atletler vardır. Genç atlet 
Nerimanı tebrik ederiz. 

100 METRE: 
Bu müsabakaya 3 Mısır ile 3 Türk 

atleti girdi. 

terse, sen beni siyanet edebilir misin? 
Sana söz veriyorum; seni cezadan 

kurtarabileceğime inan? Hem bilakis, 
Şeyhin seni cezalandırmağa kalkışını. 
yacak, mükifatlandıracaktır! 

Afyonda baQcı lar ha
linin temel i atıldı 

'Almanların Uvrensi", daha ziyade 
itimat vermek Uzere, sözlerine şunu 
da kattı: 

- Madem ki biz elbirliğiyle uğra. 
aıyoruz; ayrımız, gayrımız, birbiri • 
mizden gi7Ji kapaklı bir şeyimiz yok
tur! 

Ve mühim bir haber götürürken ta. 
kip edildiğini söyliyen, ı.töyle anlattı: 

- Şmdıi Ingilizlerin en meşhur ca. 
ausu, .Arabistandan Irana geçmiş, c.e. 
nup uraflatma ayak basmış .. 
-Nasıl? 

Vilhelm Vasmusun ağzından bu a. 
daınm karşısında ikinci defa çıkan 
"Nasıl?,, kelimesi, tonuyla demin çı
kaudan daha fazla heyecan aksetti
riyordu; heyecandan ihtizazlı bir ses. 
le, ikinci defa böyle bir sual. •• 

<.........,_ 
Afyon (Husust) - Afyonda Yağcılar haHııtn temelatma merasimi yapıl. 

'llıgtır. Merasimde Afyon Valisi ve Vi li.yetin ileri gelenleri bulunm111tur. 

evve1 mıer:.ısim yapılır•kcn .• 

1 - M. Ebeyd (Mısırlı) 11 3/ 10. 
2 - Halük (j}alatasaray). 
3 - M. Halvani (Mısırlı)· 
Bu müsabaka sonuna kadar güzel 

geçti, Ariveye gelinceye kadar Halük 
4 üncü vaziyette iken büyük bir effor 
sarfiylc iki rakibini, bilhassa Mısırlı. 
yı geride bırakarak 2 inci oıau. 1 inci 
gelen Mısırlı çok çevik, ince uzun 
boylu bir atlet idi. Almış olduğu de
rece iyi değildir. Biz bu yarışta daha 
sıkı bir müsabaka bekliyorduk. 

800 METRE: 
1 - Muskuris (Mısırlı. 1. 58. 5/10. 
2 - Galip (Ankara) ld. 
3 - Recep (Güneş) 

Verilen izahata göre Mısırlı atlet 
Muskuris bu mesafeyi son zamanlar
da hep 2 dakikada koşmakta imiş, 
bimen de Recep ve Galip bu mesafeyi 
son haf tal arda ayni derecede koştuk. 
!arından bu müsal;aka çok heyecanlı 
geçti. 

3 Mısır atleti ve 3 Türk atleti işti
rak eden bu koşunun ilk turunda 
Mısırlı Recep ile arka arkaya gidi. 
yor, ilk 400 metrede Recep en önde 
idi, 2 inci tura başladıkları vakit da 
Recep önde idi, 4 üncü giden Mısırlı 
yavaş yavaş öne geçmeğe başla.dıysa 
da 5 inci vaziyette bulunan Galip de 
birer birer rakiplerini asarak 2 inci. 
liğe kadar erişebildi. 

Mısırlının farkı Galipten iki buçuk 
metre kadardı, Galib ise Recepten 
beş, beş buçuk metre kadar ileride o
larak müsabakayı bitirdi. Bugüne ka. 
dar 1.58 lik netice ile biten 800 met. 
relik koşuyu acarların atletlerinde 
görmüş idik. 

UZUN ATLAMA: 
1 - Seyvan (Haydarpa§a lisesi) 

6 m. 05. 
2 - Istepan (Galatasaray). 
3 - Cemal (Fenerbahçe). 
Bu müsabakanın neticesi çok dü

şüktür. 

400 METRE: (3 üncü kategori). 
1 - Muzaffer (Haydarpaşa Lise. 

si). 56 3/10. 

2 - Merih (Bahriye). 
3 - Kizım (Kasımpaşa). 

1 
Bu mUsabaka da küçükler arasında 

çok heyecanlı geçti, yanŞill başından. 
beri önt1 kapan Muıaffer bütün rakip-

!erini geride bırakarak kolaylıkla 
rinciliği kazandı. 

400 METRE: 
ı - M. Ebeyd. (Mısırlı). 49 3 

yeni Mısır rekoru. 
2 - Gören (Güneş). 
3 - Andriadis (Mısırlı). 6 
Bu müsabakaya 2 Mısırlı ve 3 ~ 

atleti iştirak etti. 100 metreyi k 
nan M. Ebeyd ilk anda bütün rak' 
lerini aşarak ikinciliği kolaylıkla ~ 
dı. Türk Gören ancak bir göğüs fa 
kiyle üçüncülükten zorla kurtuld 
M. Ebeyd'in almış olduğu netice 
yanı takdirdi.r. Bilhassa yabancı 
sahada yeni bir Mısır rekoru yapab 
mek her halde kolay bir şey değildi. 
CİRİT ATMA: 
1 - Saiyed Katp. (Mısırlı) 54 m. 
2 - Rasim. (Tekirdağlı). 
3 - Şerif (Güneş). 

5000 METRE: 
1 - Abusbah (Mısır) 

2/ 10. 
2 - Artan (Beşiktaş) 16 d. 24 s~ 

niye. 2/ 10. 
3 - İbrahim (Galatasaray). 
1 Mısırlı ve 3 Türk atleti iştirak et 

ti. Iık anlarda İbrahim önde, MısırJ 
arkada. Onun biraz gerisinde de Ar 
tan geliyordu. 

Bu 3 üncü turun nihayetine kadaJ 
böyle devam etti. Bundan sonra Ar 
tan önde Mısırlı arkada, ondan sonı1 
da İbrahim geliyordu. 7 inci turda Ar. 
tan ile Mısırlı Hakkı.Ya birer tur bin 
dirdiler. 

2 tur kalıncaya kadar Artan b 
giderken, Mısırlı yavaş yavaş açm 
ğa başladı, ve son turda da Ibrahi 
bir tur bindirdi, Mısırlının finalı san 
ki bir 400 metre finalini bitiriyo 
muş gibi geldi ve Artanı elli altını 
metre kadar geride bırak~ak 1 in 
geldi. 

4X400 BAYRAK: 

ı - (Mısır) Malvani, Muskuris, E 
kenazi, M. Ebeyd. 3 dakika 28 saniy 
2 /10 yeni Mısır rekoru. 

2 - (Türk eki:bi) Gören, Faru 
Mehmet, İbrahim. 

İki ekip var• 1 Mısır, 1 Türk. 

tık turda bizden Gören koşuyor. 
Bayrağı berabere verdiler. 2 inci tur
da bizden Faruk ile Mısırlı Muskur· 
rakibini 10 metre kadar açtı, UçüncU 
turda biulen Mehmet girdi, bayrak 
almasını beceremiyerek yere düşürdü· 
Tabii rakibi mükemmelen mesafeyi 
açtı ve bizimkiler de diskalife edil. 
miş sayıldı. Böyle olmakla beraber 
Mısırlılar güzel bir koşudan. sonra 
2 inci bir Mısır rekoru kırdılar. 

SffiIKLA YÜKSEK ATLAMA: 

1-Haydar Galatasaray 3 m. 32. 
2 - Muhittin Galatasaray (Anka

ra). 3 m. 15. 
3 - Halit ve Münir 2 m. 82. 
Muhittin Ankara GalatasaraymdaD 

bu müsabakalara girn:ıek üzere l&
tanbula gelmiş idi. Güzel atlayışları 
ile ve yaptığı 3,15 derece ile Ankara 
rekorunu kırdı. 



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

----.... ..--..... _.. __ _.. ..... No.27-------------------ı 
. Misis Börtün, dediği gibi yaparak, 

hır bardak sütü kendi eliyle getirdi. 
Rider, evvelce hazırlanan masanın 

Üzerine, o geceki çalır:;masınm eseri 
olduğu hissini veren bir hayli müs.. 
vedde yığmıştı. Bu yazılar, iki ağır 
tomar halinde görünüyo:rdu. 
Kadının tepsisinden sütü aldı . .Ma. 

sasının üzerine koydu. Ve: 
- Güzel bir oteliniz var Misis Bör. 

tün, dedi. Çok güzel bir yer... Uzun 
zamandanberi burada mısınız? 

- Birkaç sencdenberi .. 
Kadın, bu sözleri söyledikten sonra 

çekilip gitmek istedi. Rider onun bu 
temayülünü sezmişti. Rider ayni za. 
manda onun geveze bir kadın olduğu
nu da anlamıştı. Otelin ufak tefek iş
lerine dair sualler sordu. Kadın cevap 
verıyordu: 

- Hayır efendim. Buraya çok müş
teri ~elmez. Mister Davcr müşterile. 
ri , bizzat seçip almak itiyndında bir 
adamdır. 

- Çoh doğru hareket ediyor ... O. 
nun odası hangi&idir Allahaşkma ! 

Kacın, kapıya dof,;rru yürüdü. Kori. 
dordan Daver'in odasım göstererek: 

- lşte, dedi, bulur! 
- Ha, hatırladım .. Bana da söyle-

nıişti ya ... Güzel bir oda seçmiş değil 
nıi? Bu akşam sizi oradan çıkarken 
görmüştüm. 

- Yanılmışsınız efendim. Ben o
nun odasına aslfL girmem. Siz belki 
<le ... (K:ıdrn burada duraklıyarak). 
Başka'3ını giirmüş olacaksınız ... 

Rider, kapıyı kadmın arkasından 

kapayıp, onun, koridoru geçerek mer. 
d ivenlerden ininceye kadar vakit geç. 
mesini bekledikten sonra, kapıyı ki. 
litledi. 

Pencerelerin yanma gelip perdeleri 
indirdi. Camları açık bıraktı. Masası
nı da perdelerin önüne çekerek, onla
Ja ın rüzgar tesiriyle uçmalarına ma. 

liii~Yi.~lldu. Defterle r inden ikisini de, alıp 
dıkine olarak litmbasmm önilne kapa. 
dı. Bu suretle, yatacağı yatak gölge. 
de kalıyor, belli olmıyordu. 

Bunu yapar yapmaz, derhal elbise. 
lerir.i giydim. Bavulunu açtı. lçerisin
den gayet kalın ve sert bir kauç~k 

parçası çıkardı; ki bu kauçuk usta 
bir adamın elinde bıcak kadar şiddet
li bir silah olabilirdi. Sonra tekrar 
bavuluna elini sokarak. ince bir las. 
tik kese çıkardı. Sonra bundan vaz. 
geçmiş gibi tekrar yerine koydu. Bir 
Brovnig tah:ınca çıkardı. :\ihayet 
içi boş bir kamış dcçÇnek çıkardı.,, 
Bundan bir tane daha vardı birbirine 
geçirince uzayordu. Kamışın ucuna 
bir elektrik feneri taktı. Fakat fene. 
rin yanmasını temin edecek düğme, 
kamışın içinden geçip sapma kadar 
uzanan bir iple tnhrik ediliyordu. 

Sütten şürhe ettiği icin içmedi. Ba. 
'VUlundan çıkardğı bir kamineto ile 
kendisi çay yapıp bisküvitle içti. 
.. sonra bu kaımş ı eline alıp Iambayı 

_ sonaurerek yatağm üzerine oturdu. 
l' Gündüz vakti olsnydi, Rider bu ha. 
1Yle pek gülünç bir vaziyctlı> buluna-
caktı D" .. .. b' k v t ~ t · Uf:unun ır ere: ı a agın or. 
asına elbisesiyle oturmu~ ve elinde 

uzun b ' 
ist ~r .kamı81a , adeta balık tutmak 
b' er Sıb o knmısı iki yana saJlayan 
ır adaın 
Rider b·.: 

turu nylcce yarım saat kadal' o. 
u"'~tp bekledi. Elindeki kamışı ileriye 

4Q rnış ·k· 
S • ı ı yana sallıyordu. 

onra h' nının .ı~denbire bir hava cereya. 
sına ı!Cldıgini hissetti. Kapı açılma. 
Jit aç 

1
nz:r bir şey işitmemiş, hele ki-

r dırrın h' t kapını 0 ı ıç duymamıştı. Faka , 
kaktı n ardına kadar açıldığı muhak-

Rider el ' 
şarısın . indeki kamışla. kapının dı. 

1 
,; 0 k 1ad K h' b' · ava t""' d" ı. amış ıç ır manı -

· "· a ıır Rid . etmiyordu. 
er, hıç 

dı . Ayak · se~ çıkarmaksızın dinle 

olan horultular ynpmağa başladı. 
Derken kamışın ucuna bir şey do. 

kundu. Hatta, kamışı bir tarafa çek. 
ti de ... Rider derhal elektrik fenerine 
bağlı ipi çekti. Lamba yanarak, kori. 
dorun karşıki duvarını aydınlattı. 

Kapı apaçıktı. Fakat ortada kimse 
yoktu. 

Bu sırada, - itiraf etmek lazımdır 
ki - bütün mukavemetine rağmen Ri• 
derin vücudundan bir korku ürperme
si geçti. Orada, muhakkak surette bi. 
ri gizleniyordu. Ve ... Elinde fener ta. 
şıdığım zannettikleri adamın çıkması. 
nı bekliyordu! 

Rider, kamışın, ucundaki feneri ko. 
ridoru gösterecek tarzda uzattığı sı
rada, bir şey kamışa vurdu. Lamba 
yere düştü. Adesesi yukarı geldiği i
çin koridorun tavanını aydınlatıyor. 

du. 
Zaten bir ayağı yataktan dışarı du. 

ran Rider. derhal sıçradı. Kapıya gel. 
di. 
Dışarda bir ölü sükimeti vardı. A. 

şağıdaki holde, büyük saatin tıkırdı
ları işitiliyordu. Derken o saat üçü 
vurdu. Fakat hala bir hareket yoktu. 
Yel'deki Him'banrn aydınlattığı saha i
çinde hiç bir şey görülmUyordu. Der. 

ken .... 
Derken, Ridcr, çarçabuk bir haya. 

lin belirdiğini gördü. Kireç gibi yüz, 
kirli beyaz sakal. sırıtarak ayrılmış 
kıl1ı dudaklar ... Ve pençeye benziyen 
bir <>l uzanarak, lflmbayı almağa sa • 
va.ştı. 

Rider süretle düşiindü: Tabancayı 

mı kullanmalıydı, yoksa elindeki kor. 
kunç lastik parçasını mı? 

Pençe gibi el, lambaya uzanır u -
zarunaz, Rider olanca hıziyle kavuçu
ğu indirdi. Vahşi bir hayvanın hırıl. 
<lamasına benzer bir ses işitti. Lamba 
sönmüştü. Çlinkü görünen gölge sen. 
deleyip gerilerken, lambanın bağlı 'oı. 
duğu ipi koparmıştJ. 

Koridor şimdi kapknranhk kalmış. 
tr. Rider eJindeki kavuçuğu bir daha 
savurdu. Fakat bu defa boşa gitti. 

lkinci defa kavuc:uğı.ı o kadar hızlı 
savurmuştu ki, müvazenesini kaybe
dip dizleri üzerine düştü . Canhavliyle 
elini uzattı. Ve bir kol yakaladı. 

Yakaladığı şeyi süratle içeri çekti. 

Odaya soktu. Yumuşak bir koldu bu ... 
Llimbayı yaktı. 

Ve karşısında Olganın soluk yüzü
nü gördii. Koridorda yakalayıp içeriye 
getirdiği kimse, "Larms otcl!nin,, es _ 
rarengiz kızı Olga imiş! ... 

(Devamı ~ırın) 

!LAN 
İstanbul Bankaları, kasa ve gişele. 

rinin atid0 gösterilen saatte açılıp 
kapanmasına müttehiden karar ver
diklerini, muhterem müşterilerine i
lan ile şeref kesbcder: 

Adi günler: Saat 8,1 2 den 12,1/ 2 
ye kadar. 

Cumartesi: Saat 8,1/ 2 den 11,1, 2 
ye kadar. 

Bu evkat 4 Temmuz 9:18 Pazartesi 
giinünden başlıyarak diğer bir iş'ara 
kadar mer'i olacaktır. , 

IKl FiLM 
1 - Ali Baba Hindistan

da "Türkçe Sözlü" 
2 - Şeytanlı Tren 

yordu z· SC'slerı İ8iteceğini Z..'lllnetmi. 

ri!iyJi. J~~~al"~IFarıda kalın halılar SC· Ko·. v Ü n y o J u 
mek güçt" ~ nefes alı":ları znptet . • 
gürültü . u.r. hec;kin kulağiyle öyle bir 

Sonra ı şıtec~~ini umuyordu. IHl n ~ caı " e o e ır 
keııdısınin pC>k f ı · 

hnrC'kl't "hiı-;· . : nz a sess~1 I (~11a ıı: Hef k A•ııned Se \~rngi' 1 
adnm inu ını, n·hnvC't ııvııyan hır 
hissedC'rekba.1 bı~akmak ı~ znngeldiği Fl\.ıa lı ~© l{u ; uş 
kuya daldı:cndısi yaşındakilerin uy_ 

ıo.I zaman çıkarması mutat 1 
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Suzan Lan g 1 an -.-.-----==-=:___ ___ :..=:.· 

hasta Dunyanın en zengi 
Kadın tenis şampiyonuna k d 

kan nakledildı a 1 o ı 
Meşhur kadın 

tenis şampiyonu 

SUznn Langlan son 
glinlerde bUtUn ta
nıdı klarmı endi
şeye dilşUrecck 

derecede tehlikeli 
bir hastalığa tu
tulmuştur. 

Fransız kadın 

t enisçisi bu hasta-
lık neticesinde öy. 

le zayıflamıştır ki, kansızlığa uğra
mış ve hayatı ancnk kan nakledil
diği taktirde kurtarılabile<'ek bir 
hale gelmiştir. 

Süzan Langlan'a nihayet kan 
nakledilmiş ve hasta bundan sonra 
biraz lyllı>şmlştır. Kendisine ikinci 
hir dcfn daha kan nakledilecek-
tir. 

Tıb kuru ltayı 
\' edinci kurultay için 
hazırhk lara başlandı 

Her iki senede bir Ankarada top -
!anmakta olan Milli Türk Tıb kurul -
tayının yedincisi, cumhuriyetimizin on 
beşinci yıldönümüne rastlıyan l 93S 

· senesine tehir edilmişti. 
önümüzdeki birinciteşrin ayının 

26-28 günlerinde Ankarada toplana -
cak olan bu kurultayın müzakere ve 
münakaşa edeceği süjeler arasında pek 
mühim ırk hıfzıssıhhası (Öjenik) var· 
dır. . 

Bu s~neki kurultayda her defasın -
dan fazla üye toplanacağı ahlaşılmak· 
ta ve şimdiden kongre hazırlıklarına 

başlanmaktadır. Kurultayın Ankara 
Halkevinin içtima salonunda toplana
cağı ve korid~Tlarla, diğer salonda es· 
kisi gibi bir de yerli tıb müstahzarat 
sergisi açılacağı haber ahn~ıştır. 

Sıhhat ve İçtimai Mua.venet Vekale 
ti bir tamim ile büttin vilayetlere ye
dinci milli tıb kurultayı toplanması 
hakkında malUmot vermiş, mUnakaşa 

edilecek süjclcrlc bu süjclerc ai:i ra· 
por sahiplerini bildirmiştir. Kurultaya 
ayrıca serbest tebligat da yapılacak-
tır. • 

Kurultayda başlıca iki süje müna
kaşa edilecek ve buna aid raporlar o
kunacaktır. 

Bunlardan birisi grip hastalığı, •di
ğeri de (Öjenik) ırk hıfzıssıhhasıdır. 

Moda vapurunda.o denize 
düşen adam bulunamadı 
Dün sabah 9,40 da Kadıköyden ha· 

reket eden Moda vapuru Kız kulesi a
çıklarına geldiği sırada 45 yaşlarında 

uzun boylu, açık renk elbiseli birisi 
kaza ile denize ldüşmüştür. 

Vapur hemen durmuş, kazazede de· 
nizde hayli aranmışsa da bulunama -
mış, yalnrz bastonu ile şapkası ele ge· 
çirilebilmiştir. .1 

Hüviyeti tesbit olunamamıştır. 

Y abancıdil kursları 
Yaz münasebetiyle Üniversitede a • 

çılan serbest yabancı diller kursları 

çok rağbet görmüştür. 
Kurslara talebelerden başka dışar -

dan bir çok kimseler de kaydedilmiş · 
tir. 

Tedrisat Eyh'.ile kadar sürecektir. 

Teşviki sanayi kanunundaki 
tadilat 

Teşviki sanayi kanununda yapılan 
son tadilat alakadarlar arasında son 
derece memnuniyetle karşılanmıştır. 

.. ~~ tad~lfı.t arasında küçük sanayiin 
küçulmcsıne mani olacak tedbirler de 
vardır. 

A~Tıca fe.rdi te~cbbüslerin daha 
mut<'bcr olabilecek şekilleri de aran. 
mış, bu hususta mühim bazı veni mad 
deler Hfıve edilmiştir. • • 

Bir ha ftada ihraç edilen 
maddeler 

Haziranın son haftasında İstanbul 
gümrüğünden muhtelif yabancı mem. 
leketlere yine mühim miktarda mal 
sevkedilmiştir. 

. Bu arada 164 bin liralık tiftik, 5!'l6fl 
l·rnlık yumurta, 78 bin liralık muhte. 
lif cins deriler. JOO bin liralık tütün 
kuru meyva, av derisi vesair malla; 
~hraç edilmiştir. 

Kocasından ayrılıyor, fakat ço
cuk kimin olacak! 

Daha bundan altı, yedi sene evvel ay-ı 
~a .bi~lerce lira kazanan bir sinema ar
tıstı: Ceymson Zomas geçenlerde Los An
celostaki bir hastanede sefalet içinde öL 
mü.tür. 

Ceymson Tomasın bilhassa kansının 
bir hastalığı esnasında on binlerce lira 
sarfctmesı ile tanınmıştır. 

Artist, kansının hayatım kurtarmak 
için bütün servetini feda etmekte haklı 
idi, çünkü ona bu serveti kansı Evelin 
Dudson temin etmişti. 

1925-26 senelerinde, Cey:mson !ngilte. 
rede artistliğe başladığı zaman, Evelin 
onun çalıştığı sinema şirketinin reklam 
şefiydi. Genç kız, bu artisti o kadar be
ğenmi~ti ki, onu meşhur etmek için bil. 
tün gayret \'e mehareti ile çalı5U ve eme· 
line muvaffak da oldu. Bir sene sonra 
Ceymson Tomas lngilterenin en meşhur 
artisti idi. Bilhassa ''Çu Çin Çou., ismin
deki filmi ile şöhret kazanmıştı. 

Biraz sonra Evelin ile Ceymson evlen. 
diler ve üç sene kadar çok mesut yaşadı· 
lar. 

Fakat, 1930 da kadın hastalandı. Has
talığı, lngilterede tedavi edilemiyecek ka. 
dar \'ahimdi. Bunun üzerine Ceymson 
Tomas, lngilteredeki bütün i~ini gücünü, 
kazancını ve istikbalini bırakarak, kan· 
sile beraber Amerikaya, Kaliforniyaya 
gitti. 

Holivud onu büyük bir sevinçle karşı. 
lamıştı. Fakat artist. çalışacak vaziyette 
değildi. Çünkü kansının hastalığı onu 
büyuk bir keder içine bo&rmuştu. 

Ceymson Tomas butün servetini kan. 
sını kurtarmak için sadetti. Fakat, za
vallı müteverrim kadını kurtannak ka· 
bil olmadı, Evelin Dudson, I<aliforniya. 
ya gittiklerinin senesinde öldü. 

Bugün kocası da ayni hastalıktan öl· 
müş bulunuyor. Karısının ölümünden 
sonra bir cfahn sinemaya dönmi}en eski 
artist, beş parasız kalarak, fakir bir ha. 
yat yaşamıştır. Geliri ancak, çalı~rken 

artist yardım sandığına verdiği tahsisa 
tan ibaretti. Zengin vaktinde sandığ 

fazla fazla vermiş olduğu bu parayı, işt 
çekildiği zaman ceste ceste alan artist 0 

nunla bugüne kadar ya~ştır. 
Son aylar zarf mda bü"bütün perişa 

bir hale düşmüş ve arkadaşları kendic:i 
meccani bir sanatoryoma kaldınnışlardı 

Ceymson Tomas burada, kansından 
sene sonra bugün ölmüş bulunuyor. 

Şirketihayriyenin 
tenezzüh postaları 

Şirketi Hnyriyenin yaz müddetine 
devam etmek üzere her Cumartesi gil. 
nü saat 14 te Köprüden BQğaza se • 
fer edecek tenezzüh postalarından 71 
ve 74 numaralı vapurlar donatılmış
tır. 

Birinde caz, birinde saz olan bu iki 
vapur tam mfı.nasiyle rağbet görerek! 
baştnnbaşa dolmuş bulunuyordu. 

Şirket Temmuzun 15 ine do .. 
mehtap seferleri de yapmağa 
vermiştir. 

-o-

Çikolata ve dericilerin 
teşekkürü 

Muamele ve istihlak kanunları b\1 
yük Millet Meclisinden geçmi§tir. B 
kanunlarda da yenide!l. yapılacak 
zı tadiller birçok sanayicilerimizi 
memnuniyetini mucip olmuştur. 

Bu arada, küçük sanayiden mad 
olan çikolatacılar ile dericiler m 
amele ve istihliik vergilerinde hük\ı 
metin gösterdiği yerinde ve isabeti 
himaye için hükümete bir telgraf gö 
dererek teşekkür etmeğe karar ver 
mişlerdir. 

it/, RlıNa abone olu· 
nuz ve edininiz 

Sütten iki kişi 
daha zehirlendi 

Bu gidiş1e 
kimse 

şehirde süt 
ka~mayacak 

• 
ıçen 

Dün şehrimizde siıt içmek bedbaht
lığında bulunan iki kişi daha zehirlen
mış, Haseki hastahanesine kaldırılmış
tır. 

Bunlar Kumkapıda Duroğlu soka
ğında 15 numaralı evde oturan 92 ya
şında Arşevik ile kızı 10 yaşında An· 
jeldir. 

Sabahleyin sokaktan geçen bir süt· 
çü:ien aldıkları yarım kilo südü pişir
mişler, içtikten kısa bir zaman sonra 
şiddetli sancılarla kıvranmaya başla
mışlardır. 

Polis hadise etrafında sıkı bir şekil
de tahkikata girişmiş, zehirli süt satan 
sütçü her şeye rağmen bulunamamış· 
tır. 

Artık bu son vakalar yüzünden is
tanbulda süt içen kimsenin kalmıyaca· 
ğı ve sütlerin bozulup atılacağı mu -
hakkak görülmektedir. 

Alakadarların bu hususta icap eden 
tedbirleri vakit geçirmd:ien almaları 

ve tabii bir hadise şeklinde polis ra· 
porlarına akseden bu gibi zehirlenme
lerin önüııe hemen geçmeleri lazım -
dır. 

-o"---

Türlciye iş Baıı7wıS111clan: 

Yaz saatlerinin tatbiki münasebeti. 
le 4 Temmuz 938 Pazartesi gününden 
itibaren İstanbul, Beyoğlu, Galata §U· 

belerimizle Beyazıt, lfodıköy ve Üs. 
kiidar njanslarınuzm gişeleri adi gün
lerde 8.30 _ 12.30 v~ Cumartesi gün. 
lc-ri 8 30 - 11.30 kadar sayın müşteri
lerimize açık bulunduğunu arzederiz. 

Darüşşafakaya talebe 
alınıyor 

Darüşşafaka direktörlüğünden: 

1 - Darüşşafakaya talebe kayıt mu
amelesi Temmuzun 15 inden Ağusto· 

sun 15 ine kadar devam eder ve 15 
Ağustosta kayıtlar kapanır, 

2 - Kabul şartları şunlari:iır: 
a. - Anadan babadan veya yalm.ıı: 

babadan mahrum ve muhtaç olmak, 

b. - Bu yıl ilkokulun dördüncü st
nrfına terfi etmi~ olmak (Tahsili dah1 
fazla olanlar veya geçen yıl dörde geç
miş bulunanlar boşuna gelmemelidir
ler.) 

c. - Yaşı ondan aşağı ve on üçten 
yukarı olmamak. 

d. - Bu şartları haiz olanlar ara • 
sında türkçe, kıraat, imla ve hesaptan 
yapılacak müsabaka imtihanını kazan
mak, 

e. - Müsabakayı kazananlar ara -
srn':ia çekilecek kurayı boş çekmemek, 

3 - İlk müracaatta nüfus, hüviyet 
cüzdanı, mektep karnesi, çiçek aşı ka-

ğıdı, sıhhat raporu ve bir vesika fotog 
rafı getirilecektir. 

4 - Kayıt günleri: Pazartesi, Çar
şamba, Cuma saat 17 ye kadar. 

-0--

Mısırlı talebeler geliyor 
Önümüzdeki hafta iç~rsinde Mısır • 

dan şehrimize 50 kişilik bir talebe ka
filesi misafir olarak gelecektir. Tale· 
beler şehrimiz leyli liselerinden birin
de misafir edileceklerdir. 
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Başvekil 
Ziraat eostitiileriol 

gezdl 
Ankara, 2 (Telefonla) - Başve

kil B. CeHU Bayar bugün, lstnnbula 
hareket etmeden evvel, ziraat ens. 
tltillerlni ziyaret etmiş ve yarımşar 
saat kadar kalmıştır. 
Başyekilin bu ziyaretlerinde ken

disine Ziraat Vekill B. Faik Kurt
oğlu, GilmrUk ve İnhisarlar Vekili 
B. Ali Rana. Tarhan, ziraat mUste
şarı B. Naki refakat etmekte ldl. 

B. Celft.l Bayar, hıfzıssıhha enstl
tUsUnde profesör B. Süreyya tara
fından yapılan imtihanda. bulun
muş, mikroskop muayeneleri ile a
IG.kadnr olmuştur. 

Hıfzıssıhha enstitüsünden sonra 

tohum ısI.a.h istasyonuna gccep baŞ
vekil, gerek enstitüde, gerek ıslah 
istasyonunda talebe ne hasbıhalde 
bulunmuştur. 

B. CelA.1 Bayar enstitillcro geliş 

ve gidişinde şiddetle alkışlanarak 

karş1lanmış ve oğurlanmıştır. 

10 yılhk neşri
yat sergisJ 

Ankara, 2 (Telefonla) - TUrk 
harf inkllftbmm onuncu yıldönUmü 
müııasebetile on yıllık Türk neşri -
yat sergisi, açılacağını bildirmiş. 

tik. 
Bu münasebetle başvek!ılet neş -

riyat nıücHı.rilniln başkanlığı altmda 
veıta.let neşriyat mütliı.rlerinin işti -
rakile bir komisyon kurulmuş ve 
hazırlıklara lmşlanm ıştır. 

Diğer taraftan, Dahiliye Vektııe
tl viHlyetlere gönderdiği bir tamim 
de .., il!yetlerdo basılan eserlerin 
nevi ve cinslerinin tesbltinl ve bi
rer nüshasının gönderilmesini iste
miştir. 

Ankara, 2 (Tele!onla) - Maarif 
:VekAletl, yayın direktörü B. Faik 
Reşit, mektep kitaplannın cenup 
ve şark vilayetlerinde vaktinde da
ğitılmnsını temin için Diyarbalurda 
bir devlet matbaası neşriyat depo
su tesisi maksadlle bugünlerde Di -
ynrbak1ra gidecektir. 

ingiltere -
A manya 

Hatay 
( Vsta yana 1 inotde) 

ta bulunan bir Fransn taburu ve her 
ne vaziyet olursa olsun esasen orada 
kalacak olan mahalli Milis kıtaları 

miktarının fazlası üzerinde "parite,, is 
tcyebileceği kararlaştmlmıştır. 

Fransız kıtalannm miktarı, 2500 ki
§iyi gcçmiyecektir ve bu miktar, San· 
cakta nizamın idamesi hususuna Türk 
İ§tiraki için tesbit edilen azami miktar 
dır. Türk kıtalasınm bulunacağı ma
haller, ahalisi arasında mühim miktar
da Türk bulunan mıntakalarda tesbit 
edilmiştir. 

Geçen pazartesi günü imzalanan u
mumi anlaşma, ihtimallerin her birin· 
de kumanda meselesini halletmeyi iki 
hükumete terkctmektedir. Halen mil· 
zakere edilmekte elan tatbik protoko -
lunda, Türk kıtası Fransız sisteminin 
içine ithal C'dilmemiş olmakla beraber, 
kumanda Fransız makamlarına ait bu
lunmaktadır. 

Diğer taraftan, belki de bugün An· 
karada parafe edilecek olan paktta, 
Fransa ve Tt\rkiye, dostluklarını teyit 
etmekte, menfaatlerinin pratik surette 
Şarki Akdeniz havzasına inhisar etti· 
ğini müşahede etmekte ve bu menfaat· 
lerin dünyanın bu m:ntakasmıda poli· 
tik istatukonun idamesini emrettiğini 

teyit eylemektedir. 
Fransa ve Türkiye, bu suretle tarif 

edilen menfaatlerinin muhtemel bir 
vaziyet ile mevzuudava olduğu haller· 
de birlikte müşavere etmeyi taahhüt 
etmektedir. 

Paris, 2 (A.A.) - Türk - Fransız 

anlaşmasını mevzuu bahseden Repüb 
lik gazetesi, "bugUn mesut bir habe. 
rl tebşir edeceğiz,, diye başladığı baş 
makalesinde Fransanın yakın şarkta 
emniyeti iç.in esas tanıdığı asırlar 
görmUş Tilrk _ Fransız dostluğunun 
ihya edilmiş olmasından dolayı mem
nuniyet beyan ediyor. 

Buna mukabil Fransız • Suriye 
muahedesinin tasdiki aleyhinde bir _ 
çok deliller ileri sUrüyor. 

Jurnd gazetesi, anlaşmanın yalnız 
esasları kararlaştırılmış olmakla be
raber, Türk • Fransız mUnasebe.tmın 
bu ilk merhalesinin de bilyUk bir tan 
tana ile teside değer mahiyette bu _ 
lunduğunu, çUnkü bu suretle şarki 

Akdenime sulhun emniyet altına a -
lındığını kaydcylİl'Or. 

Jur gazetesi, Hataya gitmiş olan 
Milletler Cemiyeti komisyonunun hat 
tı hareketini tenkit ederek bu komis. 
yona nazikane bir tarzda yol verilir 
verilmez müşkülatın bertaraf edilmiş 
olduğu hususunu şayanı dikkat görü
yor ve diyor ki: 

Berlin, 2 (A.A.) - Salahiyettar ma 
hafildcn bildirildiğine göre, mali ve 
iktisadi Alman - İngiliz anlaşması 
Avusturya borçlarına dair Alman .. 
yanın hukuki noktai nazarını tama. Bu mesele de göstermiştir ki ce -
mile mahfuz tutmaktadır. miycti akvam komisyonları gizlice 

Bununla beraber mezkur istikraz arzu edilen bir faaliyetsizliği örtmek 
için lngilterenin tediyatını garanti için ortaya atılmış bahanelerden baş 
.ettiği meblağ İngiliz harici ticareti ka bir ı;ey değildir. Türk - Fransız 
yüzünden hasıl olacak fazlalarla ka- dostluğunun bir an için tehlikeye düş 
patı1acaktır. mesi, Suriyelileri tatmin etmek isti. 

Diğer taraftan Da.vis ve Yung is. yen ve Türk ahaliyi hiç hesaba kat
tikrazlarile diğer hususi borçların fa mıynn 1936 Fransız - Suriye muahe. 
izleri de oldukça. indirilmiştir. desi yüzündendir. 

~ ., ~ ?vr gazetesi de Türk - İngiliz dost 

Lo d 2 (AA
• lugunun tarihte emsali görülm~mJcı. 

n ra, · .) - Matbuat ve si. '$ 

ıyasi mabafil mali ve iktisadi İngiliz ahenk ve samimiyet arzettiği bir sı. 
- Alman anlaemasmı memnuniyetle rada Fransa Türkiye ile yaptığı iti. 
karşılamaktadrr. lMtan dolayı sevinmekte tamamile 

haklıdır. 
Anlaşmanın neşrini müteakip Lem 

ıdra. borsasında Alman ve Avusturya TUrk ami.Ilnin birinci derecede rol 
kıymetleri ytlltselmiştir. oynadığı bugünki.1 yakın şark vnzi M 

---------------'' yetinde bu anlaşmadan dolayı Paris 
ne kadar memnunsa Londra da o de. 

nglltere Halkanlara 
kredi verecek 

Londra, 2 (A.A.) - Sundey Tay
p:ıis'in yardığına göre, Balkan devlet -
Jerinc iktısadi ve mali yardımı::Ia bulun 
ımak meselesi ticaret, hazine ve harici
l'fe nezaretleri memurlarından mürek -
kep bir komite tarafından tetkik edil
~ektedir. Bu mesele iki bakımdan mü
~lea ediliyor. Biri Balkan devletlerine 
~on İngiliz - Türk anlaşması esası da· 
ıhilinl:ie ihracat garantileri meselesi, 
diğeri de İngilterenin Balkan devlet
erinden yaptığı mübayaatın arttml -
ması imkanlarının bulunup bulunmadı· 
~ıdır. 

Paris, 2 (A.A.) - Hariciye nazm 
one bugün öğleden sonra İngiliz bil· 
ük elçisini kabul etmiştir. 
MüWcat bilhassa Türk - Fransa an· 

atw neticesinde yakın 

arkta hasıl olan yeni vaziyet etrafın· 
a 'Cereyan etmiştir. 

recede sevinç duymu§tur. 
Tan (Temps) gazetesi de başına. _ 

knlesinde, esasları §imdi hazırlanan 
Tilrk - Fransız dostluk muahedesinin 
eylülde Ankarayı ziyareti sırasında 
Bone, tarafından imza edileceğini ha.. 
tırlatarak diyor ki: Bugün neticele
nen müzakerelerin asıl mühim kıs_ 
mı işte bu muahededir. Çünkü mez _ 
kur muahedenin şarki Akdenizde 
TUrkiye ve Fransanm kati bir men
faat birliğini müşahede etmesi ve 
Fransa ile Türkiyenin bu denime 
statükoyu müteessir edebilecek ihti. 
rnaller halinde istişarede bulunmala 
rmı derpiş eylemesi umurnt sulh i. 
ç.in yeni bir garanti daha teşkil e -
der. 

Deba gazetesi diyor ki: Dünyanın 
bugünkü halinde İngiliz _ Türk mu. 
karenetinin de takviye ettiği Fran -
sız - Türk mukareneti ~ok hayırlı 

tesirler yapacaktır. Bu mukarenet 
§arkt Akdenizde şimdiki muvazene _ 

Fransa 
Paris, 2 (A.A.) - Havas Ajansı 

tebliğ ediyor: 
Gazeteler, Fransız·Tilrk itillfının 

imzası dolayısile müttefikan memnu -
niyetlerini beyan etmektedirler. 

Pöti Pariziyen gazetesinde Burg di· 
yor ki: 

"Fransa ile Türkiyenin Şarki Akde
zarnr olmaktaydı.Şimdl bu men~atle
ri telif edilmemeleri ~zilnden mUte -
arrız: olmaktaydı. Şimdi bu menfaatle· 
rin telif edilmesi her noktadan mem -
nuniyeti muciptir. 

Türkiye, Atatürk'ün dehaeiyle asri
leştirilmig büyük bir müılüman devle
tidir. Nüfuzu, bütün vasati Asyada his 
sedil:nekte olan bu devlet, Karadeniz 
ile Akdeniz arasında bir anahtar va -
ziyetinl:ledir. Fransa için daima büyük 
bir kıymeti olan bu devletin dc5tluğu 
'bugün, Almanyanrn mevzilerini şarka 
doğru ilerletti~i ve yeni bir Bağdat 
demiryolu tahayül ettiği bir sırada da· 
ha büyük bir kıymeti haizdir.,, 

Ekselsiyor gazetesinde Marsel Peyi 
şöyle yazıyor: 

"Bu itilafla muziç İskenderun San· 
cağı ihtilafı, sulhun idamesi ve Şarki 
Akdeniideterakki ve refahın inkişafile 
ayni suretle alakadar olan Türkiye ile 
Fransa arasında siyast ve askeri teşri
ki mesai, dostluk ve tesanüt tezahüra· 
tı şekline inkilap etmiştir. 

Bu hadisenin t!!hemmiyetini ölçmek 
için Türkiyeyi 1914 de orta Avrupa 
imparatorluklariyle ittifak etmeğe sev 
keden feci hatayı hatırlamak lazım -
dır.,. 

Epok gazetesinde Donadiyö §Öyle 
yazıyor: 

"Bir kaç asırlık Fransız: • Türk dost 
1uğu İskenderun işinin halleıdilınesi 

dolayısi1e kuvvetlenecektir. lngiltere
nin iktısadi ve mali sahalarda geçen
lerde Türkiye ile akdettiği itilaflardan 
sonra gelen bu itilaf yeni bir sulh un
suru mesabesindedir. Almanyanın bun 
dan sonra diğer Garp ijevletlerinin 
Avrupanın cenubu şarkisindeki men· 
faatlerini nazarı itibara almak lazım • 
dır.,, 

Ordr gazetesinde Givet ıöyle yazı • 
yor: 

''Muahede Şarki Akdenizde statü -
nün muhafaza edileceğine dair kat'ı 
bir taahhüidü ihtiva etmektedir .. Avru 
pada cereyan eden hadiseler ve impa· 
ratcrluğumuzun etrafında dolaşan ih
tiraslar karşısında bu itilafın yalnız 

§imdiki değil, ileride her ihtimale kar
şı koymak hususundaki kıymeti de ko
layca anlaşılabilir.,, 

Nihayet Popüler gazetesinıde Lcru 
şöye yazıyor: 

''Türkiye ile yapılan itilaf, Fran&ız· 
İngiliz işbirliğini de takviye etmekte
dir. Çünkü İngiltere son zamanlarda 
Ankarada büyük bir faaliy~t göster -
miştir. 

Şimdiki yapılacak iş, Suriye, ve Lüb 
nan ile aktedilen itilafları tasdik et -
mekten ibarettir. Bu, çok arzuya ıa -
yandır. Çünkü Fransa, bu suretle Tür
kiye ile arasındaki dostluğun Araplar
liı teşriki mesai siyasetine mani olma
dığını ispat imkanını elde edecektir. 

TUrk Dili Araştırma 
kurumu 

Ankara, 2 (Telefonla) - Türk 
~lli araştırma kurumu önilmUzdeltl 
günlerde tcşkllatmı tstanbuln nak. 
lcdecek ve faaliyetine yaz mildde
tf nce letanbuldn devam olunacak
tır. 

yi tarsin eyliyecektir. 
ANI.AŞMA BU SABAH t.YıZA 

EDiLiYOR 

Payaı, 2 (A.A.) - Anadolu Ajansı 
nın hususi muhabiri bildiriyor: 

Erkamharbiye anlaşmuı yarın sa -
hah saat 8 de imza edilecektir. Or -
general Asım Gündüz"ün reisliğinde 

ki murahhas heyetimiz saat 11 de An
takyadan ayrılarak saat 13 e doğru 

iskenderun'a muvasalat edecek ve öğ· 

le yemeğini İskenderun'da konsoloı -
luğumuzda yedikten sonra saat 15 de 
hususi trenle Ankaraya hareket edece· 
tir. Halk, heyeti uğurlamak için An
takyadan tskenldcrun'a kadar gayet 
zengin program hazırlamıştır. Orgene· 
ral Hutzinger'in batkanhğmdaki Fran 
sız murahhas heyeti de yarın Berut'a 
hareket edecektir. 

Tam arıkaŞ ... wıa \ 
( V:sta tarafı ı mcide) 

Türldyo Jlo İngiltere arasmdn. 
başlı}"!ln dostluk mUnıısebeti bun
dan sonra c.sk.l &a.nıiınlyetinl bulan 
Türk - Frıı.nsız dostluğu ile tamam
lanmış oluyor. Bu suretle Akdcııl. 

zfn şark mmtakası üçlll bir cmıılyot 
çerçeve 1 içerisine alınmış bulunu -
yor. 
Vakıa bu iyi neticenin tahakkuk 

et.mesi için daha yapdacak bazı iş -
ler, imzalanacak bazr \"esiknJnr ,·ıır
dır; fakat bu işletin bitmesi, o ve. 
slkaların imza.lıınnınsı nrtık bir for
malite mesclcsiclir. Zira Frnnsıı hil
kümeti uzun düşüncelerden, hattA 
zaman zaman tered<liitleı'<lon ı;onra 
nihayet IIntay mmtakasının cmni. 
yet tertlbatında Türkiycye Fransa 
ile müsavi bir askeri ve siyıısi mol"· 
ki \'ermek lüzumunu teslim etmiş. 
tir. 

Hatay meselesinde Türk tezi o 
kadar haklı idi ki bir gün mutlaka 
muzaffer olacağı şüphesizdi. Yal
nız açıktan açığa inkllr edildiği 
taktirde bir gün bu hakkın kendi 
kendine km·,·et şekline ~irnıesl ih
timo.11 de yok değildi. Fakat Türk 
tezinin bu şekilde bir zaferi cümhu
rlyct hükômctinln takip ettiği nzlnş
mn 6iyasctinln znfoıi olamıyacnğı 
için o znfcriıı güzelliği Türk - Fran
sız dostluğunun znrarı ile gölgelen
miş olacaktı. 

İşte Hatay me!>clesinin Türkiye i· 
le Fran o. arasında serbest ve açık 
kalpli bir konuşma ile iyi hir anlaş
ma neticesine ,·anmş olması bu nok 
tadan bütün mcmleltct cfk8mımn

miyoslni se\'indirmiştir. Varılan an
laşma Hatay Türklerinin haklnrı ile 
beraber Tih'k - :Prnn!';ız dost1ub'1tnll 
nmhakknk bir tehlikeden kurtnı·-

mıştır. 

Asını 'Cs 

• • 
ızmır limanında 

(Vsta ya>ıı 1 incide) 

bolulu Çolak Rasimin malı olan "Ti 
caretl Bahriye,, isimli motör kire -
mit ytiklü olarak tstanbula hareket 
etmek üzere idi Ye Mcnderekte bu

lunuyordu. 
Bu .sırada, motördckl mazotlar a.. 

teş almış, iki müthiş infllA.k olmuş

tur. 
Motör bu infiHi.klardan sonra bat 

mıştır. Etraftan derha l yetişilmiş, 
fakat motör ve kaptan nasim sula
rın içinde kaybolmuştur. 

Kaptanın oğlu Mustafa, makinist 
Nuri, gemici Hamdi kurtarılmıştır. 
Bunlardan ilk ikisinin yaraları ağır 
dır, yalnız Hnmdi hafif yaralr bu -
ıunmaktadır. 

Tayfada n Must afa iki arlrndaşını 
yanmaktan kurtarmnğa muvafiak 
olmuştur. 

1nfil~kın neden olduğu benüı bi
linmiyor. Yalnız, söylendiğine göre 
motöriln makinesinde bir bozukluk 
varmış ve kaza, bu bozukluktan ile

ri gelmiştir. 
Adliye kazanın tahkikine devam 

etmektedir. 

Zelzele 
( v.~ta tarafı 1 iııci<l.e) 

Yaka yerinde derhal tertibat alan 
zalnta camide oturan bir aileyi dı
şarı çıkarmış, ve bir bekçi ile cami
yi muhafaza altına almıştir. 

Kı.ndllll Rnsatbnnesiııdcn: 

Bugün saat 14 U 27 dakika ve 11 
saniye geçe şehrimizde herkes tara
fından hlssolunacak derPcede bir 
zelzele kaydedilmiştir. 

Bu zelzelenin merkez Ustil lstan. 
buldan 140 - 150 kilometre mesa
fede ve şarkı cenubi istikametinde 
olduğu tahmin edilmiştir. 

Tel<irdnğ, 2(A.A.) - Bugün saat 
2.30 da T. dağında şiddetli bir zelzc. 
le olmuş halk heyecana düşmüştUr. 
e ·asar yoktur. .. "" 

İzmit. 2 (A.A.) - Bugi.ln saat. 14 
U 27 dakika geçe iki saniye süren ha
fif bir z.elze!e 01.mufrtur. 

/i I Rl 1 fva aho11~ 0/11 .. 

n"z lJ11 edininiz 

-.~a~· uat · 
kanunu 

(BCI.§ tarafı 3 Ulncfld'dj 

lini, Sovyetlcrin banisi Lenin ... D;.t 
Yunan Başvekili General MetaksMm 
ve seleflerin Kondelisle Venizelosun 
ve daah birçoklarının mesleğimizde 
talihlerini denemiş oldukları maltlıiı.. 
G.ur. Bunun için hususi bir mecliste 
bi~ söylemekle ve sonra Büyük Mil
let Meclisi kürsiisünde tekrarladığı. 
nız gibi, dünyanın her tarafında dev· 
let adamının dnima bu mesleğe lnti. 
sap ile öğUnmekte hakkı va.rdrr. RUş
tU Arasın lzmirde lttihat gazetesinde 
başlıyan gazetecillği , günün birinde, 
Kemalizmin §ahsında. yarattığı dıplo. 
mata çok faydalı olmuştur. Montrö 
konferansının mesaisine iştirak etmiş 
olan Türk gazetecileri, onun, dUnya 
efkarıumumiyesinin bUtün dalgalanış
larını ne ile takip ettiğini ve gUndc 
muhtelif dıllerden altmış gazeteyi na. 
ıııl okuduğunu pek iyi bilirler. Birkaç 
68.at içinde altmış gazeteyi okuyabil
mek mucizesini bir diplomat ancak 
gazetecilik etmişse başarabilir. 

Meclis kürsüsUndekl nutkunuzda 
Büyük Şef Ata türkün gazetecilik mes. 
leğine şeref vermiş olduğundan bah. 
scttiniz. Bu bana 17 yıl evveli düşün.. 
mek fırsatını verdi. Gazeteciliğimizin 
bir hayli eski blr mensubu sıfatiyle 
söyliyebilirim kf, punto büyUklUğU
nUn, sayıfıı ve sUtun teşrif atmm ince. 
likleri etrafında. ilk fikri, gazetecilik 
taktiğine ait "notion,, lnrı ben, sana.. 
tımıza cidden mümtaz bir istidat gös
teren §efin, rahmetli meslektaşlarımız 
Mahmud Siird vasıtasile tebelluğ ettL 
ğim mulhtelü direktiflerinden almt.
gımdır. Esasen Şefin nutku gazeteci. 
1iğin en mtitekamil numunelerinden 
biri değil midir? Hadiseleri nakil, 
milnakaşa, ilzam, vesjkalara dayana
rak izah ve tahlil için polemik ve 
prevuvayans için bundan güzel numu. 
ne bulunabilir mi? 

Sayın Şükrü Kaya. 

Telemak'da Ülis'in oğluna nasihat 
veren Mintor'un şahsında ilah Mi. 
ncrv'in konu§tuğunu bilirsiniz. 

Telcmek ebedidir. Her devirpc ülis
Ier ve oğulları olacaktır. Yalnız ~UBü 
unutmamalıdır: Muasır Olis'lerin o. 
ğullanna fısıldayan Mintor'larm için
de ilah Minerv değil, sadece •nah ga
zeteci., konuşmaktadır. 

DAHllı1YE VEJC1Lll\11ZtN 

SÖZiıERİ 

B. ŞUkril K aya, arkadaşlarımrz

d:ııı ayrılnca~ma yakın şu sözleri 
s6ylemiştir: 

"Bnsın Birliği kanununun tasd.J -
ki ılolnpsilo li11mutaydnki nutkum. 
da söyledil,>inı gibi, biz, akan, ço. 
şa.n lnkıUip çağlnynm içinde biı'cr 

su zerre il iz. Güneş ziynısllc ara sı
ra pnrlıynn bu zcnelerin o büytlk 
~clftlcııln kUtlcsinc Jcntılıp gitmesi 
nıukıulclcrcllr. ]{un•ct \ 'C kuclrct, O 

küı;ük zel'rclerden doğnn çnğlıynn • 
dadıı·, millettedir. O şeref \'O eser, 
tamnmllo Türk tarihini ve inldlltbı. 
ru ynrntnn \'C yürüten Hüyük Ata. 
türkündür. 

"Gnzcteclliğe dnir en güzel sözle
ri Atntürktcn dinJcdlın. Kendisi 
yazı ynzmnyı sever. Subnhlcyln 
kıılktıgı zumnu ilk ı,ı gnzctclcrl o
kumn ı;:tır. Gazetecinin kudretine hu 
kadar innnnn bir insanın kurduğu 
prcn~ıp ic:Jndc gnzctC)1 )ilkscltnu•. 
m ck, hizo nit bir noksan olurdu, 
Bugün bıu·nyn gcJmcclcn, sizinle 
ynpncnğım hnsbihnlclen kendilerin~ 
bahsetmiştim. Hepimizin dny<'luğu 
snyı:;ı , ·c şınn·nn lllslerint - tckrnı 
si>ylUyornm - Jccndllcrine nrzctmc. 
ği şcrdll n~ zc1'kll bir YRzifo bili

rim.,. 
B. ŞUkrü Kara ayrıl ırken, Atn

tlirkUn büyük atlı ye niden anılmrş 

ve ziyafet snlonu bir müdde t alkış

larla inlemiştir. 

Japonlar bir şehir 
aldılar 

Tokyo, 2 (A.A.) - DomPy :ıjansı 

bildiriyor: 

Japonlar, Şantung eyaletinin co -
nubu şarklsindeki Tungaisicn şeb -
rini zaptede>rek Çinlileri cenuba, 
Tt:ngpci gölünün şark Sl!hlllne doğ. 
ru .DliskUrtmüşlerdir. 



izmir haberleri: - ~ f ~a11119Jnden: - ~ 

Hamile bir kadın ame
liyattan sonra öldü 

Mef ezçayda da bir genç boğuldu 

Ankara 2.7.939 
llizahmnde yıldız tprell olanlar, Oıe
rlnde muamele g4renlerdir. Rakam· 

lar saııı 12 de kapanı• aılıs flyallarıilır. 
ÇEKLEW 

• l.ondra 628 • PraJ 4 S 5 
• Ne•~·ork 12~ 6926 • Madrld ıi Y22i 
• Parfı S ~ 25 • Varşo~• ~ &J 
• Millno 6 tın • lludape~lt24 9~ 
• Cenene 2lj 8'25 • Dükret O U37i 
• Amııter<larıtSll58'> • Hel~rad ı b7 

VUAyct merkezine bağlı KıtırpJI • Yeni, KAbl ve Karabaş kö;vlerne 
Bismil kazası merkezinde ve Anbarc;nyı - Mehmetli mevkilnde ve Ergani 
Osmaniye kazası merkezinde ve Harbeto köyünde (298) göçmen evinin 

1 

toptan ve perakendeye ayr1larak ihalesi hakkındaki Sıhhat VekAletlnln e
ıntrlerlne dayanarak af&ğıda gösterilen köy Te grupların 19-12-936 tarih 
ve 2/3711 sayılı kararnanıeye tevfikan 20 Haziran 938 den itibaren (16) 

ı ıun müddetle münakasaya cıkarılmış olduğundan 4 Temmuz 938 tarihine 
mUsadlf pazarteal gUnU saat tam H de pazarlıkla ihale edilecektir. 

! 1 - Merkez - Kıtırpll - YenlkOyUnde (6) adet tek (9) tip kerpiç evle-
1 rln muhammen bedeli (3435) lira (48) kuruş, muvakkat teminat mlkta-lzrnir, (Hususi) - Turanda çok f 

feci bir hA.dlse cereyan etmiş, bete· 
cana dUşen gebe bir kadın, karnın. 
datı yavrunun ölUmU neticesinde 
hastalanmış, ölmüştür. 

Gene kadın, bilyUk oğlunun deni
ze dUştilğU haberini alınca fazla he
Yecanlanmış, bu teessür ve heyecan 
neticesi karnındaki ya\·ru ölmUş

tlir. Kadın derhal hastaneye kaldı
l'ılmış, kendisine ameliyat yapıla.. 

l'ak cocuk ahnmı,sa da, biçare genç 
~aşıyamamı,, bir mUddet sonra göz 
lcrlnl hayata kapamı,tır. 

Melezçayda bir genç 
boğuldu 

İzmir, (Hususi) - Her sene bir 
kaç yavruyu yutan Melez çayı, ye. 
nl senenin ilk kurbanını girdapla
rı arasına çekmiştir. Boğulan gene, 
17 yaşlarında Haşim o~lu Hasan. 
dır. Hasan, çaya yıkanmağa girmiş 
Te yüzerken birdenbire kaybolmuş. 
tur. Çocuğun cesedi dün sudan çı. 
karılmıştır. 

Alsancak iıtaayonu karşısın· 
da yapılacak park 

!zmlr, (Hususi) - Belediye, Al -
sancak ıatnsyonu karı,rsındakl mey. 
danı ıslah ve tanzim edecek, bura
da bir park vUcuda getirecektir. 

stnden ayrılan tahsisat ile bu ıenc 
Bozda# ve Focada çocuklar için iki 
kamp kurulacaktır. Kamplara, vl
l&yet dahilindeki kazalardan zayıf 
ve bakımsız çocuklar alınacak, iki 
kampta yUz çocuk bulunacaktır. 

Bir çiftlikte yangın çıktı 
lzmlr, (Husust) - Torbalının Trl

yanda çiftliğinde bir yangın cıkmış, 
buğday, arpa Ye yulaf harmanları 

ile iki samanlık yanmıştır. 
Yangın, harman makinesine sap 

taşıyan amele Mehmedtn attığı si. 
gnradan çıkmıştır. Zarar Uç, dört 
bin lira kadardır; Mehmet katmış
tır. 

Nazilli basma fabrikasına 
fazla aipariı var 

lzmir, (Husust) - Nazilli basma 
fabrikası milhlm siparişler almış. 

tır. Fabrikanın bUtün lğleri eylülde 
faaliyete geclrllecek Ye siparişler 

karşılanacaktır. 

Nazilli fabrikasının basmaları 

Yunanlstandn cok beğenlldfğinden 
oradan da bazı siparişler alınmış. 

tır. Nazflll kombinasının mamultıtı 
bundan Mrle Yunnnlstann da. lhrac 
cdilccoktlr. 

.. . 

1 

rı (257) llra (66) kuruştur. • 
• Uerlln fıO 8 1 ~ • Yokohaııı: 8ô 37 
• BrllkseJ 21 8125 • Slokholm 82 1:125 
• Atına ı J ı • Moskovıı 28 725 
• Sofya 1 ri875 Vlyanı 

2 - Merkez KAbl köyUnde (12) adet tek (9) tip kerpiç evlerin nıu-

ıatncrazlar 
1 

hammen bedeli (6870) Ura (96) turuf, muvakkat teminat miktarı (616) -----11 lira (32) kuruştur. 

" 111 s. Erzurum • 3 - Merkez Karabaş köyllnde ( 50) adet tek (9) tıp kerpiç evlerin • 19'.i3 T. Uor 1 19 Oö ı • Erıı1nnl lııtık ll6 

.. ııı s. Enunım muhammen bedeli (28629) lira, mu \"akkat teminat miktarı (2147) lira 
Efektifler verilmemlstir. (17) kuruştur. ----
~~~;.. 
Mliii-~~ 

BL'GCN KAT.KACAK l' APU RJ,AR 

S:ınt Yapımın adı ı;ıiıtl#i yol 
12 Cümhuriyct Karadeniz 
10,30 hmlr lımfr 
9,30 O#ur fımlt 
9 'fıın-:ır İmroz 
8,30 Trnk Mudanyı 

22,20 Trok Mudanya 

GEI.ECEK \'lıPlJRI,,1R 

8 Kcm:ıl Ayvalık 

12,30 B:ırtın l\fudanya 
21,50 Trok l\fudnnya 

ASKER 
Blrtok ıcknik yozılnr, muhnrrirlcrimi. 

zin asker nrknclaşlnrıno nrın:ığon ettiği 
hususi foloğr:ırı:ır, Metris tntbikntı ve 
s:ılre ile ii~ilncü snyısı cıkmışlır. 

4 - Ergani Osmaniye kazaaı merkezinde (21) adet tek (9) tip kerpto 
evlerin muhammen bedeli (12024) lira (18) kuruş, muTakkat teminat 
miktarı (901) lira (21) kuruetur. 

6 - Ergani Osmaniye kazası Harbeto köyünde (29) adet tek (9) tfp 
kerpiç evlerin muhammen bedeli (16604) lira (82) kuruş, muvakkat te.. 
mlnat miktarı (1245) lira (36) lı:uru9tur. 

6 - Bismil ~azası merkezinde ( 75) adet tek (9) tip kerpiç evlerin 
muhammen bedeli (42943) lira (50) kuruş, muvakkat teminat mtktan 
(3220) Ura (76) kuruştur. 

7 - Blsmll kazasının Anbarçayı - Mehmetli meTkllnde '(105) adet tek 
(9) tıp kerpiç evlerin muhammen bectell (60120) lira (90) kuruş, mu
Yakkat teminat miktarı (4509) lira (7) kuruştur. 

8 - Taliplerin plln, fenni ve idari şartnameleri görmek için tatil ıtın
lerlnden maada her gUn lstanbul - An kara, EIAziğ ve Samsun lskAn mOdOr
IUklerlne müracaat edeblllrler. 

9 - Yaptırılacak bu evlere muk tazı keresteler Diyarbakır lskln mtl
dUrlyctl an barından aynen verileceğinden bu kerestelerin bedeli ( 7) mın. 

takada s·aptırılacak (298) evin muhammen bedeli haricindedir. 

l.Jevlet Demtry~lları ve Lim onları i~lı-t1ne 
nlari 

10 - Pazarlığın son kararı Diyarbakır tskô.n mlldllriyetinde yapılaca.. 

ğından taliplerin alacakları evlerin bedeli keşlflerlnln mlktanna göre i
hale gUnilne kndar kanuni teminatlarını malsandığına. yatırarak ihaleye 
iştirak etmeleri ve ayrıca keşif, plln, fennt ve idari şartnameleri görmek 
isteyenlerin D. Bakır lskln mUdllrlUğilne Ergani ve Bismil kaymakamlıkla
rına müracaat edeblleceklerdlr. 

11 - 3, 4, 5, 6, ve 7 ncl maddelerde gösterilen evlerin ihalesi kapalı 

zarfladır. Talip (;tkmadığı takdirde ayni gUnde mezknr evlerin pazarlıkla · Umllm idaresi ila 
Alsancak - Konak otobilsleri bu 

parkın etrafında bir tur yaparak 
eef erlerine devam edeceklerdir. ı · 
kinci Kordonda, şehir gazinosunun 
arka kısmın~akl boşluk da park 
haline konaca]ıtır. 

Belediye otobüıleri 

ldaı·eııılz mesai ıııatıerınln değl,ıııesine binaen evvelce ilAn edilmiş 

olup aşağıda tarihleri yazılı eksiltmeler ayni günlerde ve fakat hlzaların. 
da yazrlı saatlerde yapılacaktır. Binaenaleyh teklif zarflarının bu saatler
den btr saat evveline kadar verilmesi IA.zım geldiği aM.kadarlara llAn olu-

toptan ve perakendeye ayrılmak suretiyle de ihale edilebileceği tahşlyen 

llAn olunur. (3714) 

• • 
Istanbul Belediyesi Ilanlaı~ı Belediyenin Almanyaya sipariş 

ettiği on trambUıı, temmuzun on 
dördünde buraya gelmlı buluna
caktır., 

Yeni otobaııer gelince, belediye 
Konak - Tepecik ıeferlerlnl de ken 
dl trambilftlcrllo idare edecektir. 

Fuar hazırlıkları 
Funr sahasında inşaat devam et.. 

moktedır. Fuar komitesi ihtiyacını 
karşıJıyacak çimento bulamadıtın -
dan Yllfıyet vasıtaslle lkt!sat Vekfl
letıne mUracaat etmiş Ye fuar inşa.. 
atında kullanılmak Uzere bin ton 
çimento ıstemlştlr. 

Belediye, fuar işlerinde çalı9tır -
mak uzere lstedil'l kadar aaıele ve 
usta bulamamaktadır. Yol ve pav
yon inşaatı ıcın fazla t9çlye ihtiyaç 
olduğundan muhtelif vlllyetlere 
mUracaat edilmiş, boş amelelerin 
ıönderllmesl lstenmlı,tlr. 

Vlyananın nıeohur dolabı. bu se
ne hmlr fuarında da görülecektir. 
lklter kltlllk kU~Uk dolaplardan i
baret olan ve (Boru) ısmlnl taşı. 
yan bu eğlencenin cok al!ka göre-

' celi sanılmaktadır. 
KilçUkler için ayrıca atlıkarınca-

lar setırttımek Uzeredlr. 

Karasulanmızda balık a V· 

lıyan balıkçılar 
lzmlr, ( IIusust) - Karaburun ci

varında karasularımız dablllnde ba 
hk avltyan Yunanlı beş balıkçının 
muhakemelerine başlanmıştır. Ge
mi kaptanı Vasll ifadesinde, kara
sularımıza girmediklerini, gUmı1ik 
motörtlne de ateı; açmadıklarını 
sövlemlşttr. 

Şnhit olarak dinlenen deniz su
baylarından ııusamettln lae. lkl ge
miyi de karasularımız dahilinde. 
hatt& memnu mıntaka içinde avla
nırken gördUklerlnl, bu motörlerden 
birinin kaçtığını, diğerinin yakalan 
drğms: gemilerden birinin motöre 

•ateş nqıncn mitralyözle mukabele 
edildiğini anlatmış, ancak ateş a
<:~D geminin kaçak mı. yoku yaka
ladıkları mı olduğunu karanlıkta, 

farl\edemedlklerlnt söylemiştir. 
l\hıhakeme başka bir güne bıra

kılmıştır. Sakızlı Vasll kaptan ""e 
arkadMları muhakemelerinin <:a
buk bitirilmesini rica ('tmlşlerdir. 

Çocukler İcin iki kamp 
bmlr, (Hususi) - VllA1et bOt~e-

nur. ( 4072) 

Eksiltme 

1 - Telgraf bandı 
2 - tJAçlar 
a - Neft yalı 
f - Meı,e kereste 
6 - Amyant klingrlt, cam, 

I.,noleom v. s. 
6 - tl'stUpU 
7 - l'IAn freze tezgAhı 
8 - Hamızıar, ubun, grafit, 

UstUbeç ves. 
9 - Ampuller 

10 - Krikolar 
t 1 - Otomobll ltıstfğl 
12 - Kasa 
13 - Tav ocakları 
tol - Bilet maklnaları 
tS - Dlnıll dellştlrme vereni 
16 - Muhtelif yay 
l 7 - Lokomotif yedekleri 
18 - l.ıAvaj toı:ılsatı 

Bizans /mpara· 
tor/usunun 
Tarihi 

Bizamt mevzuu 
uzun yıllar oyrt 
ayn tetkik ve te
tebbu edilmt!J bi1 
n.ev3u oldu~u ha~ 
cU1 buglln bile ay
dınlalllrruımı~ bir
çok taraflan var
dır. Teı·fik }'etim· 
lioğlıı tarn /ıncları 
lisanımıza çevri-
len Bi:mt3 lmpa-
ratorluyıııtım ta· 
rihi adlt ldtup 
bu aydmlatrlma-
mış tara/l1ın te3-
~ft etmekte JJe bii· 
tUn Hiztın.<ı tarilıı

ne fema11 erl<'rek 
Şarki A vrupn im-
paraforlu{Junım 

bin ~tm~lik vwk11-
atı111 hikdye fit. 
mektedfr. 

Fiyatı 11112 lm-
ru~ ôlıı p h"1 ki-
tafl<;ıdn hıılunıır. 

Tnpfan mDrat•aal 
maJ&.aUi: - ı~ıan
bul, Vakit Yurdu. 

Günll Saati Tarihi 
--

4/7/938 pa:r.arteısl 

6/7/988 Balı 

6/7/938 Salı 

5/7/938 Salı 

--
11 
11 
ıı.ıs 

11,30 

Dchcr metre murabbaına 10 lira kıymet biçilen Aksaray yangın ye
rinde 62 ncl adada 22 metre 95 santl metre murabbaı sahalı arsa satılmak 
bere acık artırm.Q'a )ionuliıl9-ftıır, Şartnameal levazım mUdUrlllfQnde gö
ruteblllr. İsteiı:Uıer 1 f'~ıra 21 kutu,ıu k llk teminat makbuz veya mektubtle 
beraber 13-7-938 çarşamba gUnil saat 11 de Dalmt Enctlmende bulunmalı-
dırlar. (3932) (B.) 

6/7/938 ';arşamba 11 

7/7/938 Perşembe 11 lstanbol P. T. T. MOdOrlOJlOnden: 
8/7/938 Cuma 

l3/7/928 Çar,amba 

11 

11 

Posta Motorbotlarında çalışmak lizere Dizel motorlarında ihtisas pey. 
da etml~ bir makiniste lbtlya~ vardır. Aylık altmış tlradır. tstekll olanlar 
bir hafta içinde mlldUrlllfUmUze müracaat etmelidirler .. (4138) 

11 15/7/918 
19/7/P38 
25/7/938 
26/7/938 

l/R/988 
1/8/988 

Cuma 
Sah 
Pazartesi 
Salı 

Pazartesi 
Puartesı 

11 
11 
11 
11 
11,15 

Türk Hava Kurumu 
Buyuk Piyangosu 

f/8/938 Perşembe 11 

l'l/8/938 carıamba 11 3. üncü keşide 11 Temmuz 938 dedir. 
ll/8/988 Pertembe 11 
12/8/938 Cuma 11 Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 

- KURUNun .kitap eekllnde roman tefrikası.-,!"-

32 ~ERJA'>K HOJ,)fES tŞBAfJINDA 

ııerı •tmek merltezlnde<11r. Zira o kadar QOk valtit 
kaylıetml~ bulunuyoru~ ki, bir eaaUmtzl daha he. 
eler etmek caiz değil. Diğer taraftan bu buluşumu
zu polise haber nrmek mecburiyetindeyiz, lr:l htç 
olmazsa zavallıyı hemen kaldırsınlar. 

- Vereceğiniz mektubu karakola götnrebl
lfrlm. 

- h•I ama, arkadaşlı!ına ve yardımına lhtf. 
yacım var dostum. Dur biraz. Bak orada bir renc
ber var. Git, onu çağır, kendisine meseleyi anlatı. 
rız. ,O da polise haber vertr. 

Rençberı aldım geldim ve Şerlok Holmes, kor
kudan eapır sapır titreyen zavallı köylUnUn eline 
bh klfıt tutuşturarak doktor Hakstable'ye yol. 
ladı. Sonra, bana döndü: 

- Vatson, dedi. Bu sabah iki ipucu elde ettlk. 
Dırlnclıl Palmer 1Astlkll bir bisiklettir. Bunun d-. 
ne gibi bir netice nrdlğlnl görüyoruz. Obur ipucu 
da Dunlop IAstlkll bisiklet. Onu arayıp bulmaya 
kalkışmadan önce, evvel& tunu teabit etmeliyiz: 
llAdlee hakkındaki malQmatımız nedir! •. Bu su. 
retle teferrUatla uğraşmaz, aslı gözlSnUnde tuta. 
rız. 

EnelA, sana bllhaasa tunu hatırlatayım Te 
ayni zamanda inan ki, çocuk sırf kendi arıu11tyle 
lraçmıt bulunuyor. Pencereden aşağıya indi ve 
yalnız başına olarak, belki de bııka blrlsl1le kaç. 
tı. Bu muhakkaktır. 

Bataklığın yumuşak kısmını sistematik blr 
şekilde taradık Ye sabır ve sebatımızın mllklfatı111 
da kazandık. Bataklığın tam aşağısında, çamurı 
bir yol vardı. Holmes buraya yaklaşırken, sevine. 
rek bağırdı. Bu yolun tam ortuından, aıafl7& 

doğru bir kUme telgraf telleri gibi, izler lnt1or411. 
Bu Ustadın biraz evvel babsettltl Palmers llstl.fl
nln izleri idi. 

Holmea böbilrlenerek sesini yUkselttı: 
- lşte Herr Heldegger cenaplarını kıstırdık. 

Muhakemem ~oğru imi,, Vatson .. dedi. 
- Tebrik ederim tıııtad .• 
- Ama, daha çok işimiz var doktor. 

yoldan çekilir misiniz?.. Şimdi hattı takip edelim. 
Fakat korkarım pek o kadar uzun snrmlyecek 
bu. 

ilerledikçe, yaylanın, çölUn bu kısmında yer 
yer, nemli pa~alara raııtladık. Her ne kadar ııt 
sık bisiklet izini kaybettlkse de, gene bir nokta. 
dan bulmaya munffak olduk. 

Holmes işaret etti: 

- Dikkat ediyor musun, Vatson, dedi. Blıft. 
Jete binen burada pedala kuvvet vermiş, bunda 
hlç şUphem yok. Bak, şu yola, bak.. Llstlklerln 
her lkiııl de besbelli. ön ve arka tekerleklerin tı.: 
lerl ayni derinlikte. Bu da tunu gösterir. Bislklett 
binen şahıs, slkleUnl ayni zamanda gidona Te~ 
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Mekteplere Maaşh Askeri 
öğretmen aranıyor 

ı - Kırıkkale Askeri Sau'at ı .. ıseslne riyaziye, Erzincan Askeri orta o_ 
kuluna riyaziye, tabii ilimler, Konya Askeri orta okulu ile Ankara Gedik
li Erbaş hazırlama orta okuluna lılrer riyaziye öğretmeni alınacaktır. 

2 - lsteklılcrdcn; kültür öğretw eni olanların rnya öğretmenliğe ka
aunt ehliyeti bulunan devlet memurlarının müktesep hakları gözönUne alın
mak şartilc 30:40 lira asli maaş. 

Yüksek okul mezunlarından olup yeniden ilk memuriyete geçeceklere 
de barem 12 dereceden maaş verilecektir. 

3 - Öğretmenlik lçlıı başlıca şartlar şunlardır: 

A) Oı;retmcnllk kanunt vnsır \'e ehliyetini haiz olmak yani (Lise için, 
üniversite riyaziye şubesinden, yüksek mühendis mektebinden veya yüksek 
öğretmen okulu riyaziye şubesinden mezun olmak.) 

Orta melctC'pler için: Yukarıda yazılı Uç ~Uksek okuldan veya orta 
öğretmen okulundan mezun bulunmak ve yahut Üniversitede imtı-

tıan vererek ehliyetname almış olmak.) 
ll) Yaşı 45 den yukarı olmamak ve emekli bulunmamak. 
O) Askeri okullarda en az Uç sene hizmeti şartsız olarak kabul etm\ş 

olmak. 
4 - Yukarıda yazılı şartları tamamen taşıyanlardan istekli olanların 

dilekçeleriyle birlikte hal tercilnıesi, hUsııUhal ,·arakası, nüfus tezkeresi 
sureti ve noterlikçe musaddak diploma veya ehliyetname suretlerini An

ra la A. k<'rt Lisel<'r i\Uf<•ttlşlii~ine göndarecelderdlr. 
5 - üçUncU ınad<lede yazılı CHak ve vesnik ve genel şartlara nazaran 

öğretm<.'nllğl uygun görülenlerden lilzumıu diğer evrnk sonradan istene
cek Ur. (87!l) (3082) 

Oazhınlep Nafıa Müdürlüğünden: 
19G4G lira 75 kuruş bedeli keşifli Tnhtnköpril Gümrilk karakolu in_ 

şaatı kapalı zarf usullyle eksiltmeye çıkarılmış ise de talip zuhur etmedi. 
,;inden 2490 sayılı kanunun kırkıncı maddesi mucibince ve evvelki şartlar 
iaircslndc pazarlığa konulmuştur. , 

Muvakkat teminatı % 7,6 hesabiyle 1473 lira 65 kuruştur. 
İhalesi 6_ 7_1938 çarşamba glinfi saat 16 da Gaziantep Nafia MUdürlU. 

ğünde toplanacak eksiltme komisyonu tarnfından yapılacaktır. Fazla lza. 
hat almak lstlyenlerin Gaziantep :Nafia MüdUrlilğilne müracaatları llft.n o. 
lunur. 

21 Haziran 1938 tarihinde Kurun gazetesiyle neşredllen IH'm bUkUm. 
süzdür. (3848) 

V A N T -i L A T O R L E A i (Q)01K1F©~ 
Necattin Atasagun 

Bouıhl ·Biraderler 

Her giln sabahlan 11eklı buçuğa 

ak~amlan 17 den 20 ye kadaı Ule 
U tayyare apartmanlan ikinci daire 

17 n umarada hastalannı kabul edez. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye !.a 
dar hastalanru parar l, Kurun. Ha 

ber olruyucularmı dalcupon muta. 
b lınıft' muııvene eder. i'••fpf · 'l:~ıı:ı:~ 

İstanbul -Ankara - İzmir 
!slnnbul asliye mahkemesi altıncı hu. 

kuk dairesinden: 

ı--·--ı--·---·--··--········· ........................... . .--· ..... ._. .............. -·····-··· ... ~ 1 
1 DOKTOR ~ 

BESİM RUŞEN KANATLI ir 

----ıııl OPERATöR 

Göz Hekim• Dr. Hali t Ziya Konuralp 
Dr. Murat Rami Aydın ı 

]ı ;.ılıiııı Konuk lnr:ıfındnn karısı o 
luıı halen iknmetgahı meçhul Ye mukııd

demn Samal;)nda Sancaklar Hayreddin 
mnlınllcsi emirler çeşmesi sokak 23 sa
yılı C\'de otur:ın Fatma Arzu nleyhine 

1 
Cerralıpaşa hastahanesi Dahiliye if 

lıI iUC1WS8181 ! ı 

Her gün öğleden sonra haslala- ii 

1 
rını kabul eder. :~·!::. 

Çar§ıkapı Tramvay durağı 
Ahunbey Apt. No. 2 ~ 

== ı· 

M uaycnchnncsini Tıiksim-Talimane 
Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nma 

naklctml§tir. Tel : 4155a 

Pazardan maada hergiln: Öğleden 

sonra saat ikiden altıya kadar 

Tıp Fa1:ültcsi ikinci Cerrahi 
Klinigi Doçenti 

Istiklal Caddesi Elhamra Apar. 
lımanı No.: ı (Sakarya Sineması) 
1J!uayc11e saatleri: Pazardan maa-

1 da hcrgiın saat 15 - 19 kadar. 
Telef on: s.ı; - 99 

nçılnn boşanma dıı,·a.sına nil nrzulınl su. 
reli ndı geçen Fatma Arzunun iknıııcl~il

lıınııı ıııc1:hııliyclindcn Jınhsilc inde kı
lınına~ına mebni 15 giin ıııüdclcllc llıincn 
tehlig:ıt ilamın knrnr \'crildiğindcıı 

nnulıııl sureli mnlıkcıııe dh·:ııılıancsiııe 
nc;ılan 938 - 1063 sayıda kayıtlı ınczkl'ır 

da\'nya on Jıiın zarfında ce,·np vcrınrc;i 
liızıımu lehli~ yerine geçmek fızcrc ilı'ın ·-·=-===-::aa ... .::::::::.-:::::::::== ......... 1 ............. ... 
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tniştlr. Yani ııcttallıu·a nsılnıı~tır. \ aşasııı, herif 
dlişmüş de .. 

Yolun birime metre berisinde, gayri munta
zam bir kavis dolanıyordu. Biraz dnha ilerisinde 
birkaç ayak izi görünüyor, nrkasıııdan gene bisll{
let lllstiğinlıı izleri başlayordu. 

- Bisiklet yann doğru patinaj yapmış .. de
dim. 

Holıncs yerden, daha yeni goncalanan bir 
katırtırnağı dalım aldı. Sarı !:Iı:eklerln, kırmızı 

lekelerle bulaıımış olduğunu hnşyetle fnrkettlm. 
Yerde, ve calıhklar nrasında da pıhtılaşmış knu 
lekeleri vardı. 

Holmcs: 
- Fena ... F'cna, diye söylendi. Çekil oradan 

Vatson .. Oldu~un yerde kal.. Şimdi anladığım şu: 
Adam, ynralnnmıştı. Yere düştü. Ayağa kalktı. 

Tekrar bisikletine bindi ve yoluna dc\'am etti. F'a
kat başka yol, iz de yok .. Yolun lıu tarafından sü
rüler gocmlş. l\leçhul adnmı, her halele bir boğa, 
yaban domuzu paralamış c! •ğlldir. Olamaz. Buııa 

lmkAn yok. Hem efendim, başka bir iz de görıne
yorum. Vatson, ilerlemeliyiz.. Madem ki ortnda 
kan lekeleri, yerde izler var. O halde herif eli
mlsden kurtu lamaz .. 

Aramamız çolt slirnıedl. Islak \'e ııarlal• yol
da, lttstlk lzkrinln garip garip şekille r çizcr<'k 
döndüklerini gördük. llcrlyc doğru bakıyordum 

olunur. (2G03:i) 

'- KUH.UNun kıtap §eklinde roman tefrikası. -
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Jn, birden sıli: katırtırnnklarıııııı, fuııdalıltl,ırıu 

nrasınclan ıınrlaynu bir madeni cisim gözlerimi al
dı. Hemen oraya koştuk ve ön tarafı müthiş su
rette kaıın bulanmış, bir pedala eğilmiş, Palmer 
lfıstikli bir bisikleti çekip çıkardık. Çalılıkların 

öbür tarnfmdan da bir nyakkabı görünüyordu. Ö
bür tarafa seğirttik ve orada, bisikletin betbaht 
sahibini yerele yntar bir vnzlyctte bulduk. Bu, sa
kallı, uzun boylu, gözlültlü, gl)zlük camlarından 

biri fırlamrn olnn bir adamdı. 
Ölnıüştil. Ölümil de, başına indirilen ve kafn

tnsııım bir kısmını parı:nlnynn darbeden ileri gel
ınL,ti. Adamın böyle bir dnrbe yedikten sonra, bu 
katlar yohmn devam edebilmesi, kendisinin cesa
ret ve ne derece enerji sahibi olı.Iuğunu gösteriyor 
du. Ayağmda çorapsız ayalckaplar vardı. Açık ce
ketinin altından da bir g<'celll\: görünüyordu. 

Bu, hiç şüphe yok ki, nrndığıınız Alman ho
canın tfı. kendisiydi... 

IIolnıes engin bir huşu ile cesedi çe\ irtli. 
Dil{!,, tle muayene etti. Sonra bir müddet oturdu
ğu ~erde derin derin düşün dil. YüzUnUn hatların

dan, kaşlarmın çatılışından bu kanlı keşfimizin 

hiç do işe yaraynC'rık bir ipucu vermiş olmadığım 
aııl'.tdım. 

Nihayet. Ynt<-on dedi, n!'\ yapacağımızı kestir. 
m ek biraz giıççe glhi gfü ünUyor. BC'nlm şahsi kn
ı:aatlm, tabl,ikatımızı lıirnz daha derinleştirmek, 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa neşro. 
dilen Bizans im 
paratorluğu tari 
hi ile 66 cilt ta 
mamlanmıştır. 

Başlı başı11fl 11 

bütün ilim seve11 
leri doyuracak d{._ 
rccccJ~ gifael ola • 
bıı kütiiphmıe ,_ 
("inde i1.tısıuli ,. 

debi ve ilmi me'! 
~ular ifaerine yo. 
zılmtş en 1ırni J 

topları bıılurs .... 
nuz, Tercii 111clı · 
1'tirk okuyucu .. 
rznın çok 1107~ r~ 
dan tanıdığı şr1]&,. 
siyetler tarafı•• 
~n yapılm1~1 
K ita plan toptı. 

ve muhtelif serik 
ri perakende c•'4 
ral• alanlara t ..,.. 
~il<it vrıpı1ır. 1 '11· 
raoarı t yeri: ı ,. 
taııbul - Vııld~ 
Yurdu .• 
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