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Bugün 12 sayfa 

1 Sayısı heryerde 
j 100 para 

Kıtaatımız dün sabah iki koldan Hataya girdi 
ingilterede bir 

parlamento 
hadisesi 

Birkaç gün enci telgraflar lngi
}jz pal'li\meııtosunda mebus olan A
zn.dıuı birinin sözleri milli müdafaıı 
esrarını 11-:-n mahiyetinde görüldü. 
i:;Unılcıı 'c hakkında t.akihata teşeb
büs oluruluğundan hnhscttller. A\·ru· 
pa postnsım1a giirdüj:i,ünıüz tafsilata 
güre, bu hit<lise, ı\ ,·nm lüunarasmd.n 
gcr~·ektcn dikkate değer hir mesele 
ııınlıiyctini almıştır. 

l nı:;illz il aı·bi~·c :\'nzırı Hor Rclisa-
11111 kil\ retli rnkiplcı•inrlcn Yinston 
Çorçil'ln llımıaılı ~cnç melms Dukan 
8an(Jlsnava ,ın.Udatauına mabınu e
lan to11tann klta;retabllttnl ileriye 
sU1°t'rck hükümcttcn bir lıııtlzah yap. 

mn)k:.. !rnr:ır H'rıniş. Hor Ilellsa'ya 
hitn'>cn bir mektup ynzurnk hu hu
sııstn. bazı nuıllımnt istemiş. l•'akat 
İngiliz hıll'hiye nazırı bu mektupta 
hahsr:lllcn h:ı,·a taarruzlanna karşı 
müllnraa topları hnkkımlnki hazı rn. 
kanılar ,·c mnlüınnt İngiliz ordusun
dn niha)·ct hf'Ş kl';'i arasında kalma
sı tcnı• eden mühim askeri esrardan 
olrluğu hal<lc ıınsıl olup da bir me
busa verilmiş lmlunduj'bımı hayret 
Uo knrşılnnıış \C hundan c1oln;rı <la 
bu mektubu nliikadar makamlara 

. 

iskenderunda r11uaz-
zanı geçit resnıi yapıldı 

Dörtyol, 5 (Hu
susi) - Payastan 
yürüyen askerleri -
miz saat 12 de ls
kenderunn, Islahl
yeden yürüyen as
kerlerimiz saat l 
de Bulgurtepeye 

varmışlardır. Halk 

heyecanla bayram 

yapmaktadır. 

HASSADAS 

YVRVYE KOL 

NASfI, GtRDI? 

Kırıkhan, 5 (A. 
A.) - Anadolu A
jansının hususr mu 
hablri bildiriyor: 

Hassadan gelen 
Türk kıtaatı hudu. 
du saat alhda geç. 
rniştlr. 

Antakya halkı • 
nm bir kısmı ile 
bütün J\:ırıkhan ve 
el var köylerin hal
kı otomobiller. knmyonlar daha ge
kı otomobiller, kamyonlarla daha ge 
ceyi uykusuz geçirmiştir. 

muahedesi A11karada Rii.Jfü Aras ta. 
rafından imzalanırken .• 

Asker, hudutta, halkevl mümessil. 
lerl, Kırıkhan kaymakamı ve belc
ıye -reı~ı ve Ak tepe nahiye mildilrü 

tarafından ra~landı. 

Asker bando ile muntazam J'lrtl· 
yilşle ilerledi. 

Hududa 12 kilometre mesafedeki 
Aktepeye gelinceye kadar halk cıl
grn bir halde orduyu alkışlayor, bir 
çokları sUvarinln önnne yatıyordu. 

Aktepede Antakya başkonsolosu 

Celdl Karasavan, Albay Feyzi Men
glç. tolua1 Kolo ve yaveri kıtaatı 
eellml«lılar. Burada alayın Jrumaıı

(BOttU &ıı. j 81.1) 

AQercezada bır hAdlse 

Karısını ve ka1Jınpedeıini 
öldüren garson. 

e en bır·oi 
1 

I 

Sancaklaıı, askerleri Öpen, atla• 
rın önüne yatan Hataglılar 

Mehnı etçik l ere şerbet 
ve ayran ikram ettiler ,,..... 

i>üaleeüt P~K: 
Vatıua terin M 
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''Baki,, etrahnda 
Bay Sadettin Erguna cevap 

111 
Yazım: ıralhl Dr on <SJU n 

B. Sadetitn (Türk Edebiyatı Tarihi} 
ni Yazdığı sırada benden istifade et. 
tiğini söylemek tavazuunu göstermek. 
le beraber benim de kendisinden müs. 
tefit olduğumu "beyhude bir mesai 
mahsulü olarak 19 uncu asır zihniye. 
tiyle,, kaleme aldığım "Manzum 
Muhtıra) yı "Baştan sona kadar ek. 
seriyetıe,, onun kitabından hulasa et • 
tiğimi, fakat menba göstermediğimi 
lllÜftehirane söylüyor (Manzum .Muh. 
tıra.) bir edebiyat tarihi olmak üzere 
Yazılmıştı. (Beyhude) yahut (Pürfa. 
ide) bir sa'yin mahsulü olması hükmü 
okuyanlara aittir. 
İçinde: Nef'inin hayatı tetkik eder. 

sek. 
Cç şeydir: övünmek, Ö\'lllCk, ve 

sövmek ... 
Gibi hülasalar vardır ki bunun mc. 

ali, benden işitilmek suretiyle Bay 
Sadcttınin tarihine ''övünmüş, övmüş, 
\ ' c sövmüş,, cümlesiyle geçmiş, men. 
baı da gösterilmemiştir. 

Muhterem müverrih (Manzum muh. 
tıra) nın hem kendi eserinden hülasa 
edilmiş, hem de 19 uncu asır zihniye. 
tiyle yazılmıe olduğunu iddia ediyor. 
O halde (Türk Edebiyatı Tarihi) de 
o zihniyetle yazılmış olmak liızımgel. 
mez mi? 

(Manzum Muhtıra) bir edebiyat ta
rihi idi. Onu yazarken Bay Sadettinin 
de,, Bay Agfilı Sırrının da kitabına, 

hatta başka eserlere müracaat ettim. 
Öyle sanırım ki umumi malumat için 
mehaz göstermeğc lüzum yoktur. 
"Namütenılhi eksikleri olan ((Ede. 

biyat Liıgatı) ,ndaki Halk edebiyatına 
ait maddeleri de,. kendi kitaplarından 
aldığım halde bermutat mehaz gös. 
tcrrncmişim. 

(Edobıyn t Lügati) nin baş t..arafında 
şöyle bir fıkra vardır "11im ve kalem 
sahiplerinden biri eserimin noksanla. 
rını tamamlamak liıtfunda bulunur. 
sa yurdumuza değerli bir hizmet et . 
miş olur.,, 

Demek ki onun eksik bulunduğunu 
ve ikmale muhtaç olduğunu ben de 
soylemişim. Şu da var ki o lügat, e -
debiyat okuyan talebeye faydası olur 
zanniyle yazılmıştı. Bu itibarla fazla. 
sı fa.zla olacaktı. 

Yine o kitapta. (agıt) gclimesinin 
"(ozan) !arca (sago) Divan şairlerince 
(mersiye) dcnile,r; nazın olduğu roy • 
lenildikten sonra "Bay Sadettinin 
Clialk Şairleri) kitabında münderiç 
ve Konyalı Emineyc ait agıttan bir 
P~rr;:a,, diye aldığım yeri göstermi • 
!>ıın. 

d ~aki'nin mühür beytini Atayi yaz. 
.ıgı halde benim ~aci'den nakledi. 
~: de bir kabahat imiş. Demek ki 
r·h~ Sadctlinin (Türk Edebiyatı Ta. 
ı, ı) nd . . . l" z en bır ıbare nakledılmek a. 

yınıgelse l<öpriilüzade daha evvel 
m:1!ştır, onun kitabına bakalım de. 

ıcabcdecnk ı y· .... 
''T ın? tnııhterem münekkide göre ben 

anzırnat . 
fikirle . . §aırlerinden Ziya Paşanın 

rını 17. . .. .h 
frleri d ıncı asır muverrı ve şa. 
ı:::ım '!,en Atayi'yc tasdik,, ettirmi. 
ti • <iJVCt z· 
Mukadd ' _ıya Pl4}anın (Harabat 

cnıesı) nd K ., . Bak" ye olan ·ıt· e anunı nın ı -
yazdıktaı ıfatıarından bahis iki beyti 
tayI da tn Sd~nra Paeanın dediğini A. 

a ık ...:ı d .. 
dedikleri Ata ~~r emışım. Paşanın 
bettir de~i. Yı'nı? ~zleriyle de müs. 
Jurdu. ş olsa ıdım daha doğru o. 

Muhterem ın .. 
mat.sız bir ad uverrih, bana maliı. 
böyle bir idd·a: demek istemediğini, 
saklamak de ıa ka bulunmak, hakikati 
nezaketini g"ı:ıte .olacağım söylemek 

• oS erıyor. 
Yıne ~nim met 

öam olduğum odsuz çalışan bir a. 
metod sahibi ~: 1:11.at Köprülü gibi 

. ır alınıin ya d . nun dırektifi altı nm a \:e o. 
nda eser ·va~c.-avdnn memleket için d J ...., J 

da fü\ve ediyor. aha faydalı olacağımı 
Bay Sadettuun ıu sözleri (?.emme 

mllşabih meth) olınakJ be 
§ kkil ed . a raber te. 
: .. r erım. Ben, kendisi gibi ali 

bır mektepte ve irfan b 11 • 
d d -·ı k . o ugu arasın. 
a egı , endı kendine yetişmi§ bir 

adamım. Üstat Köprülünün dersinde 
bulunup istif adc ctmeği ben de ister • 
dim. Fakat benim gençliğimde ne Da. 
rülfünun vardı, ne Iföprülü gibi bir 
üstat. Şimdi ise o istifa.deye sinnim 
ve sıhhatim müsait değil. Netekim şu 
satırları bile bir sancının ıstırapları 
arasında karalıyorum. 

Derme çatma bildiğim ve bugün bi. 
!enlerin pek azaldığını gördüğüm §ey. 
lerin kaybolup gitmemesi ve yetişen. 
lerin büsbütün yabancı kalmaması i. 
çin onları anlatmaya çalışıyor, yazı. 
tarımda münasebet düştükçe fazla ma. 
lumat vermeye uğraşıyorum. Bu me • 
todsuz çahşmanın bazılarına az çok 
faydası dokunuyor. Nctekim bizzat 
Bay Sadettin (Türk Edebiyatı Tarihi) 
nde "Edebi metinlerin hallinde de Ta. 
hir Bf. den azami derecede istifade 
ettim,, demek tenczztilünde bulunmuş. 
tu. 

Şimdi ise (Baki'ye Dair) risalesi. 
nin mündericatını sıralıyor, onlara 

(Haşviyyat) tabir ediyor ve risaleye 
- muhtelif bahisleri havi olduğu L 
çin - (Dağarcık) adını veriyor. Ona 
da teşekkür ederim. Çünkü Dağarcık. 
ta lüzumlu ve faydalı pek çok şey bu. 
lunabilir. Buna karşı ben de onun 
(Türk Şairleri) için (KeşkUI) diye. 
cek olursam canı sıkılmamalıdır. Çün. 
kü mUndericattan pek çoğu ya üstat 
Bay Mahmut Kemalin, yahut eski tez. 
kerecilerin sütun sütun yazılarından 
ibarettir. 

Muhterem müverdh , benim her ci. 
betten cehlimi ilan hevesine kapılmış 
olduğu için mevzuu bahsolan (Baki'ye 
Dair) risalesinin tenkidiyle kalmıyor, 
değersiz diğer eserlerime de itirazlar 
fırlatıyor. 

Mesela "Ftizuli'yc dair kitaptaki 
( Leylfi ve Mecnun) un nasıl yazıldı. 
ğım bildiren roman haline konulnıu!J 
kısım, ilmi bir kitapta katiyyen yer 
bulamıyacak liıktrdılardan ibarettir. 
Esassız ve tarihi bir vesikaya istinat 1 

etmiyerek tamamiyle muhayyele mah. 
sulü olan böyle bir bahis (Baki'ye 
Dair) adlı kitapta da görülmektedir. 
Zati'nin Hayatını bir roman halinde 
yazmıştır. Netekim eserinin 73 üncü 
sayıfasında müellif (Benim tahayyü. 
füme göre) diyerek mevzua girişmek. 
tedir,, diyor. 

Bay Sadettin (Leyla ve Mecnun) 
manzumesinin nasıl bir teşvik ile 
kaleme alınmıs olduğuna dair yazdı. 
ğım makaleye roman diyor. Olabilir. 
Çünkü Şat sa~ilinde kurulmuş bir 
mecliste Fuzuli ile Vardar Yeniceli 
Hayali ve Ta5lıcalı Yahya Beyleri o. 
tur.tmuş ve konuşturrnu§, mükaleme 
esna~rnda (Leyla ve Mecnun) kıssa. 

sının nazmını Füzuliyc teklif ettirmiş. 
tim. Fakat bunlar büsbütün hayali d~ . 

ğil, ihtimal - Bay Sadettinin arzusu 
ve merakı veçhilc - tahmini idi. Çün. 
kü Fuzuli, o mesh ur eserini: 

Bir, iki zarif hıtfai rum .. 
Teşvikiyle nazmcttiğini söylüyor. 

Hayali ve Yahya Beylerin Kanuni ile 
Bağdada gittiklerini tarih haber veri. 
yor. Hele (Şikayetname) nin de mür. 
siileyhi bulunan zatın (Nişancı 

Mahmut Paşa) değil (Tosyalı Celal 
zade .Mustafa Çelebi) olduğu orada is. 
bat edilmişti. (Füzuliye Dair) risalesi 
1936 da basıldığı halde Bay Sadetti. 
nin bu makalesine kadar kimsenin iti. 
razına uğramamış, hatta pek çok tak. 
dir görmüştü. 

(Bakiye Dair) risalesinde Baki'nin 
Zati ile mülakatını (benim tahayyü. 
füme göre) kaydiyle yazmış, Beyazıt 
meydanının 16 ıncı asırdaki halini ve 
Ziı.ti'nin Dükkf!nçesiyle ihtiyarlığı. 

nı ve zaruretini tasvire çalışmıştım. 

Makale, romanımsı olmakla beraber 
hiç de tarihe aykın değildi. Netekim 
Bay Sadettin de (Türk Edebiyatı Ta. 
rihi) nde o mülakatı - hayal karış. 
tırmaksızın - yazmıştır. 

Yine Bay Sadettin, benim vaktiyle 
bastırdığım (Hüsün ve Aşk) manzu • 
mesinin beyitlerini istediğim gibi ta. 
sarruf ctmi§ olduğumu söylemektedir. 

Etyemez sahil
lerinde bir ceset 
Suyun derinliğini an
lamak isteyen çocuk 

bir daha çıkmadı 
Dün akşam Etyemez sahillerinde 

bir çocuk cesedi bulunmu§, ve müd. 
deiumumi muavinlerinden Hikmet 
Sone! tahkikata başlamıştır. 

Tahkikat sonunda cesedin, arabacı 

Nuri adında birinin 13 yaşındaki oğ. 
lu Hayrettin olduğu anlaşılmıştır. 

Hayrettin dün, birkaç arkadaşı ile 
birlikte sandala binmiş, sahilden ol • 
dukça açılmışlardır. Bir ara Ha)'Tet • 
tin, buranın ~ok derin olmadığını söy. 
lemiş, diğer bir arkadaşı ise aksini 
iddia etmiştir. Bu suretle iddiaya tu. 
tuşan Hayrettin derin olmadığını is • 
bat için, denize atlamış, fakat bir da. 
ha su yüzüne çıkmamıştır. 

Cesedi Belediye doktoru muayene 
etıni§tir. Tahkikata devam edilmekte. 
dir. 

-on---

Pencereden Düşen Çocuk 
Yaralandı 

Bayram sokağında oturan Rus te. 
bc:ısınd?~ 13 yaşında Aleko evvelki 
gün evin penceresinden sokağa düş . 
müş, ağır surette yaralanmıştı. Aleko 
dün kaldırıldığı hastahanede ölmüş -
tür. 

Karaya Oturan Vapur 
Geç Kurtarılacak 

Çanakkalede Gelibolu karşısında 

evvelki giin karaya oturmuş olan 
Norveç bandıralı Boe vapurunu!} kur. 
tanımasına başlanmıştır. 

Geminin mühim bir kısmı karaya 
tehlikeli bir şekilde oturmuş bulun • 
duğundan kurtarılması bir hayli müş. 
kül görülmektedir. 

Bunun için cvvcıa içinde bulunan 
9400 tonluk gaz hamulesinin çıkarıl. 
ması icap etmektedir. 

Geminin kurtarılması işinin bu su. 
retle bir hafta kadar devam edeceği 
anlaşılmaktadır. 

Gümrük Kursunu Bitirenler 
Geldi 

9 aydanbcri Ankara gümrük mer. 
kezinde devam etmekte olan kurs bit. 
miştir. 

İstanbul gümrüğünden kursa işti. 
rak eden beş m~mur yapılan imtihan. 
da muvaffak olmuşlar, dün ııehrimizc 
dönmüşler<lir. 

Bu memurlar, lstanbul gümrüğün. 
de Vekaletin gösterdiği yeni vazifele. 
rinde birkaç güne kadar çalışmağa 
başhyacaklardır. 

Maslak Kazasında Son 
Safha 

Gazeteci arkadaşımız Tabirin ölümü 
ve mürettip Ekrem, Haydar, Şefik ve 
Nihadın da yaralanmaları ile neticele
nen Maslak yolundaki kanlı otomobil 
kazasının sorgu hakimliği tarafından 
yapılan tahkikatı bitmiştir. Suçlu şoför 
Kemal mevkuf bulunmaktadır. 

Evrak ağır cezaya gönderilmiş ve 
duruşma günü olarak da 28 temmuz 
sabahı tayin olunmuştur. 

Kasımpaşadaki Lağı,m 
Kastmpaşada yapılm:ıkta olan U . 

ğımın ikmali yarım kalmıetı. Yeniden 
inşası için dün bir mütechhide veril. 
miııtir. 

Mısırlı Talebeler Geldi 
Dost Mısır Cniversitelilerinden 50 

kişilık bir kafile dün öğleden sonra 
şehrimize gelmiştir ... 

Talebeler Galatasaray lisesinde ka. 
lacaklardır. Bugün kendileri bir 
heyet tarafından gcmirilecektir. 

Ben, onu istediğim gibi tasarruf et. 
mek için değil. arayıp da bulamıyan. 
!ara hizmet etmek için tnbettirmiştim. 
Matbaaca sayıfalar, sırasız basılacak 
derecede tertipsizlikler yapıldı. Fakat 
Hüsün ve Aşk basılalı on beş sene ka. 
dar oluyor; nemimde kalan iki nüs. 
hadnn birini de Bay Sadettine takdim 
etmiştim. Acaba içindeki hatalar, 

.<Sonu, 10 mıcıt sayfada). 
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Poliste: 
Bir Çocuk Denizde 

Boğuldu 

Otomobil 
plakaları 

Davutpaşa iskelesi civarında dün Hususi, resmi ve tak
dcnı1,de bir çocuğun cesedi görülmüş, 
sahile çıkarılmıştır. siler nasıl belli olacak 

Orada bulunanlara gösterilmiş, bu. Maliye Bakanlığmm emri üzerıne 
nun ~~hremininde oturan arabacı Ab. bütün otomobil plakaları değiştirile. 
düsseliımın oğlu 14 Yl4iında Burhan cektir. Yeni plftkalardan 1500 tancsı 
olduğu ve denime yüzme bil. hazırlanmıştır. Hususi, resmi ve taksi 
mediği için boğulduğu anlaşılmıştır. otomobillerinin birbirinden tefriki ı. 

Helada Eroin Çeken çin bazı işaretler konmuştur. 
Kadın! Resmi otomobillerin plakaları kır. 

Sirkecide Ebussuut caddesinde 84 mızı, taksi otomobillerinin beyaz, hu. 
susi otomobillerin plakaları da siyah 

numaralı evde oturan 28 yaşında Vas. 
fiye isminde bir kadın Köprünün Ka. 
dıköy helasına müteaddit defalar gi • 
rip çıkmış, bunu gören çımacı Necati 
şüphesini polise söylemiştir. 

Vasfiye helaya tekrar girdiği sıra. 
da yakalanmış, üzerinde eroin bulun. 
muştur. Vasfiye eroin müptelası ol • 
duğunu ve bu zchiri kullandığını iti. 
raf etmiştir. 

Bir Kamyon Parçalandı 
Şoför Hakkı Gökseverin idaresinde. 

ki 3570 numaralı kamyon dün Beşik. 
taşta Akaretler yokuşunu inerken, §0. 

förün direksiyona sahip olamaması 
yüzünden duvara çarpmı§, parçalan • 
mıştır. 

Metresin Marifeti 
Gazlıçeşınodc Demirhane caddesin_ 

de açşı Salimin dükkanına evvelki ge. 
ce eski metresi Emsal girmiş, bir ma. 
saya oturarak yemek istemiştir. 

Salim vermeyince aralarında kavga 
çıkmış, gürültüye zabıta memurların. 
dan Halit gelmiş, Emsal memura da. 
hakaret edince yakalanıp cürmümeş. 
but mahkemesine verilmiştir. 

Biribirlerini Y aralıyanlar 
Kantarcılarda Kundakçı hanında 33 

numarada oturan Hasan ile Cibalide 
oturan Arap Mahmut ve Selfilıattin a.. 
lacak yüzünden kavga etmişlerdir. Ne. 
ticede Hasan sustalı çakı ile omuzun. 
dan yaralanmıştır. 

Bundan başka Şehremininde Melek 
Hatın mahallesinde oturan 13 yaşında 
Salahattin 14 yrusında :Emin ile oyun 
esnasında kavga etmişlerdir. 

Emin çakı ile Salahattini sol kolun. 
dan yaralamıştır. 

--o-

Bir İranlı Tal ebe Grupu 
Geldi 

'I'ahsil etmek. üzere Avrupa ve A • 
mcrikaya gönderilecek olan üç grup 
İranlı talebeden birin~isi olan 20 kişi. 
lik kafile dün ı;ehrimizc gelmi§tir. 

Talebeler şehrimizde bir müddet 
kalacaklar ve buradan Parise hareket 
edeceklerdir. 

Sus Vapuru On Güne 
Kadar Geliyor 

Kiel limanında inşa edilmiş olan 
hususi vapurumuz 10 güne kadar li. 
manımı.za gelmiş bulunacaktır. 

Sus, Trak vapurunun ayni olmakla 
beraber siirati biraz daha fazladır. 

Arpa İhracat Tüccarlarının 
Toplantısı 

Arpa ihracat tacirleri dün de Tica. 
~e~ Odasında sabah ve öğleden sonra 
ıkı toplantı yapmışlardır. 

Her iki toplantıda lç ticaret umum 
müdürü Bay Mümtaz Rek ve standar 
~izasyon müdürü Bay Faruk Sünte; 
ıle İktısat Vekrueti lstanbul s--umurta 
kontrol dairesi şeii Bay Hakkı Nezihi 
bulunmuşlardır. 

Sabahki toplantıda arpa ihracat ni. 
~~namesinin ön projesi gözden ge. 
çı1:11:1iş, öğleden sonra arpa kıymet. 
lerının DP.sıl tesbit edileceği etrafında 
görüşülerek uzun münakaşalar yapıl. 
mıştır. Toplantılara bugün de devam 
olunacaktır. 

Sovyetler Tiftik Almaya 
Başladı 

Sovyet tüccarları yeniden piyasa. 
mızla al3kadar olmağa ve bilhassa 
tiftik almağa baıılamışlardır. 

Satışlar olduk~.a iyi bir fiat Uz.erin. 
den yapıldığından tüccarlarımız ara. 
smda memnuniyet uyandırml§tır. 

olacak, altına ayrıca (H.) işareti ko. 
nacaktır. 

-o-

.Yangın işlerinde Yeni 
Tertibat 

Yangınlarda itfaiyenin yangını sön. 
dürmesi için yeni tertibat alındığı gi. 
bi yangın zamanında eşyanın kurla. 
rılması için de icap eden her şey ya. 
pılacaktır. 

Bu hususta tetkiklerde bulunmak 
üzere bir komisyon ayrılmıştır. 

Belediye iktısat işleri 
Müdürü 

Ankara.ya giden Belediye lktısat 
işleri müdürü Asım Süreyya Cumar. 
tcsi günü şehrimize dönecektir. 

Gazeteciler Şerefine Tertip 
Edilen Tenezzüh 

Dcnizbank Yalova kaplıcaları mü • 
dürlüğü lstı nbul gazetecilerine malı. 
sus olmak üzere dün Y alovaya bir gc. 
zinti tertip etmi§tir. 

Yapılmı§ olan programa göre da • 
vetliler dün akşam saat 18 de Köprü. 
den Yalova vapuriyle alınmışlar, Otel 
l'ermale götürülmüşlerdir. 

Otelde yemek yenildikten sonra gc. 
ce orada kalınacak ve bugün akşam 
sant 17 de lstanbula dönülecektir. 

Denizbank Ve Ticaret 
Odasında .Yaz Mesaisi 

Denizbank İdaresi yaz mesai saaL 
lerini idare meclisince verilen karar. 
dan sonra dill!den itibaren tatoike 
b~lamıştır. 

Ticaret Odası idare meclisi dCdün 
toplanmış, bu hususta kararını ver • 
miştir. 

Bugünden itibaren Ticaret odası bu 
suretle yaz mesai saatini kabul etmiş 
olan daireler arasına katılmış bulun. 
makta.dır. 

Kız San'at Okulu 
Direktörlüğü 

Beyoğlu Ak§am 'Kız Sanat Okulu 
Direktörlüğüne lsmetpa~ Kız Eııstı. 
tüsü öğretmenlerinden Bayan Refia 
tayin edilmiştir. 

Darülacezenin Masraf Ve 
Varidatı 

Maliye Bakanlığı Darülacezenin bır 
yıllık masarif ve varidatını gösteren 
bir rapor istemiştir. Yakında alaka _ 
darlar tarafından hazırlanarak gönde. 
rHceektir. 

Langadaki Hadise 
Birkaç gün evvel Küçük Langada 

vuku bulan yaralama vakasının suçlu
su Halil dün Adliyeye sevkedilerek 
ikinci sc-rgu hakimliğine teslim edil
miştir. 

Hat:! müd:leiumumilikte verdiği ıfa
desinde: 

- Mihalin kız kardeşi ile beraber 
Langa bahçesindde oturuyordum, Bir
denbire Mihal birkaç arkadaşı ile bera 
her içeri girdi. Hemen üzerime atıla

rak beni dövmeğe başladılar. Kendimi 
müdafaaya çahştım. Ondan sonrasını 
bilmiyorum.,, 

Halil sorgusunu müteakip tcvF.f 
olunmuştur. 

Ehliyetsiz Motörler 
Liman kontrol knptanları denizde. 

ki ehliyetsiz motorların kontroluna 
devam etmektedirler. 

Dün on tonluk Derviş motoru için 
beş, üç tonluk Selamet motoru için de 
on lira ceza. kesilmiştir. 
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Askerlerimiz Hatay da 
(Usta tarafı l incide) 

danı miralay Şükrü Kanatlıya hatı. 
ra olarak üzeri yazılı bir altın saat 
hediye edildi. 

Kurbanlar kesildi, eV\'elA askeri 
tabiriyle; çakı gibi mızraklı süvari, 
mUteakıben motörlü kıtalar, piyade, 
fen kıtaları, topçu •;e sıhiye teşkllA.tı 
kıtaları girdi. 

Bando meydanda yer aldı ve kı
taat Türk ve Fransız kumandanları. 
nı sellmlayarak geçti. Önde san. 
cak geçerken biltUn halk nefes alını. 
yan bir kDtle halinde şanlı sancağı. 
mızı huşu ile selA.mlayordu. Sıcak 

derecesi gölgede 42 idi. 
Buna rağmen piyade, arkasında 

çanta, tepedım tırnağa kadar terden 
aırsıklam olduğu halde fevkala.de 
muntazam, inzibatı mükemmel, dine 
adımlarla geçiyordu. Bütün Aktepe. 
liler. civar köylUler ve bilhassa 
KUrtler Ye bunların daha bir ay ev
veline kadar muhalif olan Koco a. 
tası başında büyük şapkası ve sır

ma elbisesiyle kadın, erkek, çocuk; 
binlerce halk çılkmca askeri alkışla
J'Ordu. 

Askere bol şerbet Ye ayran ikram 
edildi. Karşılayanlar arasında Er
'menl kardeşlerimiz nazarı dikkati 
celbedlyordu. Bandomuzun Türk 
marşından sonra marseyyezi çalma
sı Fransızları çok mütehassis etti. 

Bu satırları yazarken askerimiz 
kırıkhanda istirahat ediyor. 

.Yarın sabah Bedlrgeye harekete
decektir. 
PAYASTAX GİREN 'KITı\ATD\IlZ 

NASIL .KARŞILANDI 

lskenderun, 5 (A.A.) - Payastan 
ıelen Türk kıtaatı tam saat beşte 
hududu gecmlş ve hudutta iki Fran
sız zabiti tarafından sellmlanmış. 
tır. 

Biraz sonra lskenderun konsolosu 
Fetht Denli ile Hatay halk partisi 
rcjsl Abdülgani, valf, parti erkAnm
rıan bir gurup bUtnn cemaatlerin mu. 
mcs&illerl askere hoş geldin ettiler. 

Dufada askere ayran ve şerbetler 
ikram edlldl ye kıtaat yolun iki t~ 
rafında birikmiş olan köylDlerln al
kışları arasında muntazam yUrüyliş
le Ye marş söyliyerck lskenderuna 
Uerledi. 

lskenderuna bir kilometre mesa
fede Antakya başkonsolosu ile aske
ri mümessil Albay Feyzi Mengüç de 
Hassa hududundan gelmişler, kıta
atı bekleyorlardı. Biraz sonra İran 
konsolosu ve daha ötede kolonel 
Kole askeri karşıladılar. 

lskenderun şehrinin kapısında 
Fransız askeri bandosunun tempo. 
auua ayak uyduran asker, daha ı. 

lerlde Antakya spor klübünUn ban
dosunu önilne kattı ve resmi geçit i
çin tayin edilmiş olan meydana doğ. 
ru ilerledi. Burada Albay Mengüç 
ve Kole, konsoloslar, Parti ileri ge
lenleri, Fransız yUksek memurları 

bekleyordu. 
Yirmi iki kilometreyi kırk iki de

rece hararet altında gecmlş olan kı. 
taat, cidden muntazam ve büyük bir 
çeviklikle geçti. Çok alkışlandı. 

Şehir methallnde İskenderun halk 
partisi reisi kısa, güzel bir hitabede 
bulundu. Askeri geçit yerinde ku
rulmuş ve üzerinde "Hatay kurtul
du, yaşa, varol Atatürk" yazılı bil. 
yük tAkm altından geçerken meyda
nı, civar sokakları ve bütün eYlerin 
pencerelerini, taraçalarmı dolduran 
binlerce halk, yaşa ve alkış sesleri 
ile ortalığı cınlatıyor, fotoğraflar 

.durmadan işliyordu. 
Askeri, damı, zurna Ye belki 

600 e yakın bayrak Ue on bini müte
caviz muazzam bir halk alayı takip 
etti. Kurbanlar kesildi ve asker ye
rine yerleşerek lstlrahata çekildi. 

FES ORTADAN KALKIYOR 
Kırıkhan, 5 (A.A.) - Anadolu A

jansının hususi muhabiri blldirlyor: 
Aktepe havalisinde fes ortadan 

kalkmış gibidir. Gerek Aktepc, ge. 
rek İskenderun bUyUk heyecan iç!n
•edfr. 

ATAT'VRKTEX HATAYlıliıARA 
SELAM 

Kırıkhan. 5 (A.A.) - Anadolu A
jansının hususi muhabiri bildiri. 
1or: 

Alayımızın kumandanı hududu 
geçtikten sonra, Hataylılara "Size 
AtntürkUn, Türk ordm~unun ve ana
yurdun sclA.mlarını getiriyorum" de
di. 

Bütün Türk matbuatı namına as. 
keri mümessilimizl tebrik ettim. 
Çok mütehassis oldu ve kıtaatm mat. 
buata seH'ımrnı bildirdi. 

BEDEVtLERtN CiNAYETi 
Reyhaniye 4 (A.A.) - Hataydan 

kaçarak l:Ialebin Hamam nahiyesinde 
toplanan Bedevile", Hatay içinde Keli 
köyüne giderek Türk listesine yazıl· 
mış olan bir Kürdü öldürmü!ler ve 
geldikleri yere dönmüşlerdir. 

Reyhaniye 4 (A.A.) - Halepten 
gelen1er Halepteki Vatani aleyhine 
büyük bir galeyan hüküm sürldüğünü 
bildiriyorlar. 

Türkler ve Türk taraf tarlarına kar
§' son zamanlarda yapılan takib:ıtın 

hafiflediği haber veriliyor. 
Antakya 4 (A.A.) - Bir müddet 

evvel azledilerek yerine başkasr tayin 
edilen Kırıkhan müddeiumumisi meı
hur Mardinli S&idıkın tekrar yerine ta· 
yini için Fransız yüksek mahkeme müd 
deiumumisinin tazyikı üzerine bir ka· 
rarııame çıkmış ise de bu kararın Türk 
halkı üzerinde yapacağı müthit tesir 
nazarı itibare alınarak yapılan bir te· 
şebbüs üzerine ikinci bir kararname 
ile iptal edildiği öğrenilmiştir. 
YALI ABDORRAHMANIN ATA

TORKE TELGRAFI 
İskenderun 5 (A.A.) - İskenderun 

limanının yerine Uzkiye ve Trahlus 
limanlarının kullanı1ması için Suriyede ' 
seçimle beraber başlamı~ olan sistemli 
mücadelenin Jiddetlendiği Antakya ve 
lskenderunda ekserisi Türklere ait 
bulunan nakliye vasıtalarının bundan 
bilhassa zarar gördüğü anlaşılıyor. Su
riye ile Hatay zrasında tesis edilen 
Jessepase usulü ile tskeı:lderun liman 
şirketinin tatbik ettiği bazı tedbirlerin 
bu mücadeleyi kolaylaştırdığı ha.ber 
verilmektedir. 

Anlaşmaları; imzası mtinas}betİle 
vali Abdürrahman Melek, Atatürke, 
Celal Bayara Hataylıların şükran his
lerini ifade eden telgraflar çekmiştir. 

HATAYIN KURTULUŞU NASIL 
İskenderun 5 (A.A.) - Bugün şa· 

fakla beraber Hatay tarihinin en mutlu 
safhası açıldı. Kahraman Türk kıtala
rı saat beşte Hassadan ve Payastan 
hududu geçmiş ve Hatay on dokuz yıl
dır hasret ve iştiyakla beklediği sev
gilisini ·bağrına basmıştır. 
Hatayın uzun ve karanlık bir gece· 

den sonra sabahı bu şafakla başlamış 
bulunuyor. 

Askerin sabahleyin erken gireceğini 
bildiren telgraflar ancak gece yarısına 
doğru geldiği halde daha gün doğar· 
ken bütUn Hatay bu mesut hadiseden 
haberdardı. Hadise haftalardanberi bek 
lenmekte ve iki gün evvel anlaşmaların 
imzası üzerine tahakkuku artık bir 
gün ve saat meselesi ha1ini almış bu
lunmasına rağmen, haber bütün ufuk
larda kapalıı siyah bir gök üzerinde 
birdenbire ve hiç beklenmiyen bir an· 
da güneşin bütün kuvvetile gözükmesi 
tesirini yapmıştı. Antakya ve köyleri
nin bütün halkı büyük dalgalar halin· 
de İskenderun ve Kırıkhan yollarına 
dökülmü§tÜ. Bütün yüzlerde yalnız 

sevinç ve tebessüm görülüyor. Kalbler· 
deki şenlik de §ehir ve yollardaki donan 
ma kadar a§ikar okunuyordu. Kimi ku
caklaşıyor, kimi sevinç yaıları dökil· 
yor. 

Yıllardanberi garajlanndan çıkma

mı§ otomobiller ve kamyonetler yıllar
danberi katları açılmamış bayraklar gibi 
yıllardanberi evlerinedn çıkımayan ih
tiyar ve maluller ide ortaya çıkmış, in
ıan kütlesinden ve bayraktan yer gök· 
ler görülmez olmuştu. 

Bir kelime ile Hatay kurtulmuıtu. 

öRFt iDARE KALDIRILDI 

Faris 5 (A.A.) - Havas ajan•ı An· 
takyadan bildiriyor: 

Yeni rejimin tesisi, memleketin po
litik vaziyetinde gerginliğin izalesinlde 
ve unsurlar arasında gizli olarak mev
cut hasmane hissiyatın yatışmasında 

şimdiden kendisini göstermiştir. Türk 
Fransız askeri iş birliği, ezcümle bir 
dakika için menfaatlerini tehlikede gö
ren Ermeni mahfillerinde mahsus bir 
emniyet husule getirmiştir. 

Fransız askerlerinin heyeti umumi· 
yesi miktarı, üç güne kadar 2500 kiıi
ye varacaktır. 

Mandater makamlar, politik mev
l:uflar için merhametkar bir surette 
hareket etmeyi düşünmektedir. 

Bugün öğle üzeri, yüksek komiser
lik delegeleri albay Kole, örfi idareyi 
kaldırmıştır. 

Bu akpm, bir Türk • Fransız teza
t: ürü olarak Antakyada hususi bir zi
yafet verilmektedir. Bu ziyafete, albay 
Kole, albay Şükrü ve genel kurmay· 
lar delegeleri iştirak eylemekteldir. 

Bir Yugoslav 
gazet~slolo yazısı 
Belgrad, 5 (A. A.) - İskenderun 

sancağı hakkındaki Fransız - Türk i· 
tilifma dair tefsirlerde bulunan samup
rava gazetesi, Türk efkarı umumiyesi
nin yirmi senelik milli emelleri temsil 
eden bu meselenin halline karşı gös
termiş olduğu alakayı kaydettikten 
:ıonra şöyle demektedir: 

Fransa ile akdettiği siyasi ve askeri 
itilaftan dolayı bu aralık memnun olan 
yalnız Türkiye değildir. Onun bütün 
dostları ve bütün sulh taraftarları da 
bu basiretli hareketi müttefikan selim 
Iamaktadırlar. Bu suretle Cenevre bü
rolarında ve arşivleri11de pek uzun bir 
zaman sürüklenmiş olan bir ihtilafın 

kati surette hallini intaç edecek nihai 
bir safhaya girilmiştir. Yugoslavya da 
Türkiyeye tebriklerini göndermekte· 
dir. Bu tebrikler, Türkiyenin meşru 
emellerinin memnuniyete ıayan bir 
§ekilde tahakkuk ettiği ıu sırada Yu
goslavyada duyulan memnuniyetin bir 
tfadesPdir. 

Fransız gazetelerinin 
tefsirleri 

Paris 5 (A.A.) - Matbuat bilhassa 
Fransız - Türk itilafları ve dün Anka
rada parafe edilen dostluk muahedesi 
hakkında tefsirlerde bulunmaktadır, 

Pöti Parizyen şöyle yazıyor: 
Bu itilaflar Fransız - Türk münase· 

betleri tarihinde mühim bir mevki iş
gal etmektcldir. Bone ve Daladiye ta
rafından takip edilen dürbinane ve re· 
alist siyaset aayesinde ilelebet sürün· 
cemede kalmak tehlikesini gösteren h
kenderun ihtillf ı şimdi halledilmiş bu
lunmaktadır. 

Milletler Cemiyetinin halline muvaf. 
fak olamadığı bir i~ iki memleketin 
menfaatlerine kuvvetle hizmet eldecek 
dostane bir teşriki ~saiye yol açan 
açık bir görüşme ile neticelenmiştir. 

Maten gazetesi şöyle yazıyor: 
Türkiye ile Fransa arasındaki müziç 

anlaıamamazlığın zail olkluğu ve şimdi 
yakın şarkta sulhun menfaatine olarak 
Fransa ile Türkiye arasında bir teşriki 
mesai devresi açılmasının ümit edildiği 
söylenebilir. 

Ekselsiyor §()yle yazıyor: 
Bu muahedenin ehemmiyetini tama 

mile ölçmek için, 913 de böyle bir mu· 
ahdde akdedilmiı olsaydı bunun biıyük 
harpte Fransayı ve müttefiklerini heı 
sahada ne gibi zararlardan korumuş 
olacağını tahmin etmek kafidir. Bu 
muahede, yakın şarkta yalnız Türkiye 
ile Fransa arasında her türlü niza se· 
beplerini ortadan kaldırmak ve feci bir 
tarihi hatayı tamir etmekle kalmıyor, 
ayni zamanda şarki Akdenizde sulhcu 
kuvvetler arasınlda muvazene husulüne 
en faydalı şekilde yardım etmiş olu
yor. 

Övr gazetesinde madam Tabouia, 
şöyle yazıyor: 

Fransız - Türk dostluk muahedesi
nin imzası Londrada büyük bir tesir 
husule getirmiıtir. Bu muahedenin, 
iyi bir şekilde tefsir edildiği takdirde, 
hakiki bir mütekabil yardım mahiye· 
tinde olduğuna hükmediliyor. 

Türk kıtalarının bugün Sancağa 

muvasalatile Antakya& imzalanan as
keri anlaşmaları ve bunların tatbiki 
protokolu ile tasrih edilmit olan ıis
tem filiyat sahasına geçmiı bulunmak
tadır. iki ordunun iş birliği fili mahi
yet almıştır. Bu it birliği ile bundan 
böyle, Sancağın mülki tamamiyeti ve 
politik ıtatilıU temin olunacaktır. 

Yunan aazetelerlnto 
memnuniyeti 

Atina 5 .(A.A.). - ~tina ajanaı bil· 

Dahiliye Vekili 
Ermeni patriğini kabul 

etti 
Türk Ermenilerinin tebrikleri 

~lıneni Patrik kayma.kamı Pisko. 
pos Arslaııyan dün Perapalas otelin. 
de Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
Sekreteri B. Şükrü Kayayı ziyaret e. 
derek Hatayın kurtulU§u dolayısiyle 

Türk Ermenilerinin sevinçlerini ve 
tebriklerini bildirerek bu hislerin Bü. 
yük Şef imiz Atatilrke ve Ba§vekilimiz 
Celfil Bayar& ibliğını rica etmiştir. 

Piskopos ArsJanyan bu münasebet
le kendisiyle konuşan gazetecilere a. 
şağıdaki beyanatta. l>ulunmu§tur: 

- Hataym kurtuhl§u dolayısiyle 
Türk Enn"nilerinin sr lir. i sevinç 
hislerini hükiimetimize bildirmeğe 
gelmıştım. Hatay davasının başlangı.. 
cmdan itibaren Türk Ermenilc":"i bu 
milli davanın tahakkuku için. kendi~ 
lcrine düşen vazifeyi görmekten biran 
geri durrr:ıdılar. Biz, hari~teki Erme. 
nilerin işlerine müdahale etmek iste. 
meyiz ve etmiyoruz da .•• Fakat Hı • 

• tayı, Türk vatanının ayrılmaz bir par. 
çası saydığımız içindir ki, orada ya. 
şıyan ırktaşları kendilerini tehdit e _ 
den tehlikelere karşı ikaz etmeği mil. 
li bir borç biliyoruz. Her zaman oldu. 
ğu gibi, mahiyetleri mallım bazı taş. 
kın insanlar, fırsattan istifade ede. 
rek işleri güçleriyle meşgul halkı teb. 
dit ile if sada çalışıyor ...• Halbuki Ha. 
tay Ermenilerinin kahir ekseriyeti, 
ilk gündenberi Türk kardeşleriyle te§
riki mesai etmektedirler. 

C'nları, bu doğru yoldan geri çevir. 
mek istiyenler son zamanlarda, faali. 
yetlerini geni§letmek iatemi§ler ise 
de, her tarafta halkın eiddetii muha. 
lefetine uğramaktadırlar. 

Netekim, Hatay Ermenilerini Suri. 
yeye hicrete icbar etmek ı.:aksadiyle 
sarfodilen gayretler neticesiz kalmı§ 
ve hakkı gören halkın akli selimi bir 
kere daha muzaffer olm~tur. 

Büyük Şefimiz Ata.türkün kurtar • 
dığı Hataym yeni rejimi altmda Türk. 
Ierle Ermeniler için yeni bir refah w 
saadet devresi açıhnıı olacaktır. 

Hataydaki ırktaşlanmızm bu hal<l. 
kati takdir ederek Türk kardeşleriyle 
te§l'iki mesaiye devam edeceklerinden 
emin bulunuyoruz. Bu dürüst hare • 
ketleriyle, Hatay Ermenileri, yeni re. 
jime layik olduklarını filen isbat et
miş olacaklardır. 

o 

Mer:~ ez bankasında 
bJoke paralar 

Ankara 5 (Tlefonla) - 2-4579 sayı
lı kararnameden önce Türk parası kıy
metini koruma hakkındaki 10 ve 11 
sayılı kararnamelerin bu husustaki hü· 
kümlerine tevfikan yapılnuş ithalittan 
mütevellit ve halen merkez bankasında 
bloke mebaliğin ithalatın yapıldığı 
memlekete 23-6-938 tarihinden itibaren 
üç ay zarfında icra olunacak herhangi 
bir mal ihracı suretile de bloke edilme· 
si ve bu müddet zarfında bilfiil ihr~cat 
yapılmadığı takdirde bu kabil parala
rın da 2-8337 sayılı kararname hüküm
lerine tabi tutulması Vekiller Heyetin 
ce kararlaştırılmıştır. 

Muhtelif Yerlerde Zelzele 
Oldu 

Ankara, 5 (Telefonla) - Şehrimi. 
ze gelen haberlere göre memleketin 
muhtelif yerlerinde yine yersarsıntı. 
lan olmuştur. 

Balıkesir, Bandırma, Çanakkale, 
Biga ve Buraada kısa fuılalarla sar. 
sıntılar olmuş. fakat maddi bir zarar 
vukubulmamıetır. 

diriyor: 
Türk - Fransız anlaşmalarının im

zası münasebetile, gazeteler, metin
lere uzun sütunlar tahsis etmekte ve 
anlaşmanın Eltn efkarıumumiyeai ta
rafından samimi bir sevinç ile selam· 
landığınr teyid ile derin memnuniyet· 
)erini beyan eylemckteldirler. 

Gazetelerin tebarüz ettirdiklerine 
göre, Yunanistan, Türkiyeye çok sıkı 
dostluk ve işbirliği rabıtaları ile Fran
saya da son defa Fransız ıemilerinin 
Fale.ri ziyaretleri mtinaıebctile bir ke· 
re daha teyid olunan eski sağlam ra· 
bıtalarla bağlıdır. 

Türk • Fransız anLl.pnalan, ıarki 
Akdenizde sulhun takviyesine yarldım 
edece~ ve yeni bir emniyet kaleli teı
kil eyliyecektir. 

ingilterede bir 
parlamento 

hadisesi 
.<Usta yanıl incSde 

llz Eaş' ekili kendini nıildafna edi 
yor: 

- Ben bir elik ta tür deb"1Um." 
Diğer tnraftnn mebus Sandls id 

dia ediyor: 
- Ben askeri esrarı ifşa etm 

dioı." 

Halbuki İngiliz ordusu da seı 
) ükscltiyor: 

- Mebus olsun, olmasın. Ordu h 
ricinde hiç bil' kimsenin ıuilli mil 
fan. csı·arını öğrcnmeğe hakkı 7ok. 
tur." 

Nihayet lngll{z ıınrlllmentosu Aza. 
!arına gelince onlar da şu iddiayı ~ 
leriyo sürüyor: 

- Pnrlltnıentoııun her şeyi öjren· 
meğe bakla varda." 

Hakikaten mc ele naziktir: Çlinkil 
bir tarafta haklı olarak aske.-t 8'ra. 
rın muhafazası eıı<lişcsi vanlır; d.1,. 

ğer tarafta mllll müdafaa işlerinde 
de hUkümcti kontrol He mükellef o. 
lan parllmento Azalarmm bu ,·aaif e
Jerini serbestçe yapabilmeleri ltlD 
kendilerine ,·erilmiş olan teşrii ma
suni)'et lmtiyaunm mubafazas1 en· 
dişe i l'ar<lır. Bahse mevzu teşkil e
den hldisede iı;e hu iki endişenin f. 
caplarına telif etmek hayli nıtitldll 
görünmektedir. 

Onun için İngiliz paı-lAment01un
da tahaddüs eden hAdlsenln lnkit-af
lan her tarafta a1Aka. ile takip olu· 
nacaktır. 

HATAY ANLAŞ~fASI '\'ı'E 

sunn.'E 
Pariste ~.ıkan Lö Jurnal gazeteat 

Hatay meselesi Uzerlnde Türkiye Ue 
Fransa arasında yapılan son anlat
madan bahsederken bu hususta h&. 
IA bazı zorluklar bulunduğunu ile
riye sürüyor ve Cl'Velce Hatay m~e
lest berinde CeneTrede yapılmış o. 
lan ttnlnşmanın Surl • J>"e•n 

meclisinden redif edilmiş oldupnu 
hatırlatıyor. 

Fikrimizce bu suretle ileriye sil• 
rUlen zorluk ,·arıt değildir. Hatıır 

meselesi Uzerlnde Fransa ile Türkl. 
yenin knt'i şekilde anla~madıkça ve 
bn anla., ma tatbtknt sahasına gir. 
mcdikçe Suriye mecllslnden bunun 
tudlkt elbett-0 beklenemezdi. Onun 
için bu son anlaşmanın Snriyede tatıı• 
tiki için her ŞC'yden en·cı fiili bir lı4• 
kikat olmııSJnı temin etme>k IAzmı
dtr. BiHlkls Hntcy mc ele-inin kat'i 
surette hallcclllmcst, huı·adaki Türk. 
Ierln milli haklnı·ım almaları Surl
yenln do istiklale mn:ıhar olmasını, 
Surtre llo Fransa arnsmda akt~dl
lcn istiklal munlıeclesinin l<'rnnsız 

mecllsinılc tasdikini ,.c mcriyct mev. 
ldfne girmesini kolaylaştırncaktw. 

ASIM US 

Başvekilin seyahatı 
Ankara, 5 (Telefonla) - Başvekil 

Celal Bayar bu ayın ortalarına doğru 
memleket içinde bir tetkik seyahatine 
çıkacaktır. Ziyaret edeceği ilk merkez 
kömür havzası olacaktır. Burada alın. 
ması düşünülen bazı tedbirler için ye.. 
rinde kararlar alınacaktır. 

Celal Bayara seyahatinde mütehas. 
sıslar refakat edecektir. 

--o 

Şeker Fabrikalarının 

Yerini iki Heyet Seçecek 
Ankara, 5 (Telefonla) - Şark Vili.. 

yeUerinde kurulması kararlaştırılan 
iki yeni şeker farbikalarının yerlerini 
tesbit etmek üzere mezkur mıntakaya 
iki tetkik heyeti gidecektir. 

Heyetlerden biri mebuslardan, di • 
ğeri müte'ı.assıslardan teşekkUl ede. 
cektir. 

Heyetler tetkiklerini müştereken 
yaparak raporlarını en kısa bir za. 
manda hazırhyacaklardır. 

--0--

Takas Tetkik Heyeti 
Azalığı 

Ankara, 5 (Telefonla) - Kambiyo 
mürakiplerin de takas tetkik heyetle. 
rine aza sıf atiyle iştirak edebilmele. 
rine Vekiller Heyetince karar veriL 
mittir. 
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Korku Yatağı O~ullarda 1Bütün Londrayı alakadar ed 
brrlncller bir dava, bir doktor n 

fazın : Edger Yalla• Çeviren ; H, M. 

-----------No.2•---------• 
Rider cevap verdi: 
- Kaa~ patronunuzun hususi 

işlerini si~ açamam. 

- Demek ki sizi buraya getirten 
odqr... Zaten bugünlerde ~k ıinirli 
bir hali var. 

- Şamdanlar yüzünden değil mi? 
- ı;vet. 

- O Şamdanları bu evde birisinin 
~aldığını idia etmekte devam ediyor 
mu? 

Hizmetçi kadının yUd1 daha çok kı. 
zardı. Gözleri hiddetle a~Jlıp ka.pandı. 

- Benim tarafımdan patrona söyle 
ki... 

DiYe bağırı;na.k istediyse de, Rider 
bir elini peygamber gibi yukarı kal. 
dırarak: · 

- &,boğazlık etme, bildiklerini 
kendine sakla, dedi. Ve beni kendine 
dost bil! 

lf.izrnetçt kapıyı çekerek gitti. 
ltider, kahvaltısını bitirdikten son. 

ra. Daver'in yazıhanesine uğramak U. 
2ere :ı:ağı indi. Şamdanların nasıl 
kaybolduğuna dair etraflıca malfunat 
:t.lnıak istiyordu. Fa.kat Daver'in ya. 
ıthanesine yaklaştığı zaman içer den 
lnF«Jıı bir sesin yüksek perdeden bir. 
§eyler söylediği duyuldu. Tam kapıya 
'\7\ıracakkcn, kapı açıldı. Fakat t opu • 
<:unu içerden bir el tutuyordu. 

Bu suretle iç.criki lıe8, daha açık bir 
surette i~ititmeğe başladı. Bu ses, Ri. 
der'e kahvaltı getiren kırmızı yanaklı 
hizmetçi kıun ~i idi. 

- Bana hor baktmız. didordu. lşte 
size bütün söyliyeceklerim bundan i. 
barettir Mister Daver!. Sizin yanınız. 
da beş senedenberi çalıııyorum. Gör. 
düğünüz iş hakkında kimseye tek bir 
kelime söylemedim. Halbuki siz bir 
polis hafiyesi tutup beni gözlettiri • 
yorsunuz. Doğrusu bir hırsızml§ gibi 
muamele görr.aeğe tahammül edemem. 
Bu kadar zamandanberi yalnız kendi 
i~imdwı ha.jka ~ fel'• bakm9)'11mlp 
yam. ... ,,..,,.., ..... _ ... -
illik. bu yaptığmJs l'e'Va wdır?. Si • 
zin olduğu kadar, beııJm de haJBi,e. 
tim var Mister Daver... DoİJ'WIU bu 
hareketin.iz çok bayağıdır. Fakat me. 
ra.k etmeyjn. Bu akfa,m g:idecejim. 
Kapı adamakıllı açıldı. JCırmıa 

YÜlü hizmetçi kadın dJ§&n fırladJ. 
liiddetinden Rider'i de görmeksizin 
)'\irUdü Jittl. ArJrumdan kapı fid • 
det.le kapandı. Belli ki, Daver de biz. 
ınetçı Jradm kadar lbıirli idi. 

Rider, o t!akikada konufU]anları 1. 
titttttm bildinneme'i Uzere, kap!)'I 
~ i~ri girmekten va.r,pçtf. Otelin 

tt.ra.fmdaki avluya çıktı. 
Orada, otel rnli§terilerlııden me§hur 

:ıPaa ve Albay dolaşıyorlardı. AJba.. 
R l'U&t1zı biraz anrmı~ gibi idi, 

aeıa!r.ıder geçerken, kendisini küif~ 
ldtlar. 

de!ı:er linı.di, otel1 dıp.rdn tetkik e. 
odas &lafı )'Ukan yttrQyordu. Kendi 

llU d • ..__:- • • nx..A. bi 
nanın -...ıQ&n 11eyretti. '""'"" .. " • 
odaa &.rka taratma geçerek Daver'iıa 

ına haktı Perdeleri . ik bir oc1a.. n ç Jıencereeı . ın . 
tında bJ VllrdJ. Pencereleriıı al • 

r duvar ~ .. 11 .. n.. ı ınqıkJa örtuı . ~---.,-ordu k sar. 
lan bu dU ti idı. Kuytuda kaJınq o. 
kını uv..-dı>edUz salıa Rider'in mera. ,,....,., IJ'dı. 

Otelin Margrttıe ön C'.ePlıeaine döııdüğü vakit, 
duruYordu k~ll&ftı. Margrit kapıda 

• uuzlerint gibı........ ·per 
etmiş, 'besbenı bırı.ı . ""-n sı 

Rider'i ıörUr nı arıyordu. 
kottu: r61'1:lez hemen yanma 

- Neredesiniz., 
yordum. Sabah k. Dedi. Men.le ectf. 
niz de... ah'\'aJtıaına inmedi. 

)largritlıı haltııden, dtlrı 
rahat geçi~ anı pceyl pek 
tekim B&yledt: 81111YOrdu. Ne • 

- Geceleyin sizinle koııuttutum 
attenberi uyanıkJnı. .. l'a.kat dt!a sa. 
ne oldufunu ben bir uırıu anJa gece 
dmı. Mister Rlder ... Bu eve haıJıraı:; 
biıiai girdi mi? Btr hll'll& filAa T a 

RJder töderinJ l&Jet el~· ... 
federet: 

zabıta merkezini ha.berdar etti mi? 

-- Bilmem ki.. Sabahtanberi boyu. 
na telefon edip duruyor. Hemen az 
önce odasına gitmiştim. Kapısı kilitli 
idi. Fal:at sesini lşittiın .. .' Mi$ter Ri
der! Siz, bana, Londrayı terketmeden 

bir gece evvel cereyan eden hadiseyi 
anlatmamıştınız. Bu sabahki gazete. 
ler ondan bahsediyor. 

Rider biraz §3.ialadı. Benet sokağın. 
daki evde. trabı.ona. bağlanan tii!ek 

meselesini hemen hatırlıyarnamıştı: 

- Ha, dedi. O küçük şakadan mı 
bahsediyoreunuz? 

- Ne şakası! 

- CA.niler, son zamanlarda ~akanın 
şeklini değiştirmişler. O geceki sui . 
kast planı, beni korkutmak için biraz 
geniş ölçüde hazırlanmış bir şakadan 

başka bir şey değildi. Onlar, bir ada. 
mm zekasını yoklamak icin vakit va_ 

kit ortaya konan imtihan kağıtları. 

dır. 

(Devamı yarın) 

•••••••••••••••••••••••••t•••tf•H•t•ff ... lff•••eeı...-... ıee 

Bir Macar 
• 

romancısı garıp 

bir şekilde öldü 
Ölüme bir ağaç sebep 
Hayatta vukuu beklenmiyen hadiae 

leri izah etmek Uıere aık sık kullanılan 

bir kelime vardır: 

- Tesadüf : 

Tesadüfün içinde hiç bcklerneıdiklcri
mizi yahut şu veya farkla olabileceğini 

sonradan düşündüklerimizi de ''garip 
tesadüf!,, vesaire ıuretinde ifade ede
riz. 

Oaı&p tetııııılüi•• mri MIB ~erde 
PiırtM& ........... 

llacaiatamn .. ....,.. ecli;ledn
deıı biri olan B:imoacl Ha.adle birisi: 

- Salan Parne cttme .. Orada bir 
ağaç bqma dtqer de 6lüntin. 

DeaUt olla,&, fGph• 7olr ki bu ro
mancı omualannı ailker ve cüJer ceçer
di.HaJbuld.: Teaadilf bu ~ol:la olmut; 
ve taııınmq romancı da bu suretle öl
milştür. 

Edmcad Hont:Jı, son (Ünlerde Pa
rise gitmiıtir. Şanzelbeden geçerken 
bir fırtına kopmuf, n oradaki ataçt.r· 
dan biri kökU.nden çıkarak romancınm 
bqma dütmU! 'H derhal 6lümtit'le se
bep olmu§tur. 

Edmon Hovath. en son yudıiı ro
manının Franıızca terc\lmeai ile meı· 

ı:ıl olmak üzere Parite cltmiıti. 

Dı:d!ğiır.iı tarıda 6ldii. 
Bu, onun hayat romanının da ıonu 

oldu. 

Yeni Bir Kliip Açıldı 
Dfıthane Çatlayan spor kliibilniln 

küfat merasimi dolayısile bu hafta 'klll
blhl sabaunda Hatıcıotıu ıpor klübUc 
muhtelif ıpor nriilabaka!an yapılmıı· 
ur. 

Atletbm, cirld atma. & Ulle atma, cliak 
atma, ı 00 metre, 800 metre, 1500 met
re on üç adırl atlamalarile futbol müaa
bakalanndan A talumlan maçmı 5-0, 
B takımlan maçını da 1-0 bzanmııtır. 

' 1 

bu s~ne 
bitirip 

ıehadetname alın 

çalışkan talebelerin 
reaimlerini koymak
ta devam ediyoruı. 

Kandilli kız Jiıesi 

maralı Nuran Aktul 
ga (sağda) edebiyat 
kolunu 12 numaralı 

Nimet Leman Kulçak (•~l· 
ela); ve orta kıımı 516 Nimet Hamya'.ı 
birinci1ikle bitirmişlerdir. Genç kızla· 
rrm •zı tebr:k ederiz. 

( __ I_{ ı_sa_h_a_b_er_ıe_r_) 
• Yerli mallar sergisi hazırlıklarına de· 

,·am edtıınektedlr. Serıiye l\facarlstandan 
büyiik bir orkestra heyeti sclirilmeslne 
karar verilmiş, temaslııra geçilmiştir. 

• Ôfrf'lmenlerln şehir içi ıezllerl dünden 
ltlbıırcn başlamış, Türk lslAm mlizcai, Ye. 
rcbatan ve Blnbirdlrek sezllmlştlr. 

• Evkaf umum mlldtlrll F'ahrl Klper şeh. 
rimize ıelmlştlr. 

• Beledl)·e ~ehirde karasinekle mücade
le için tedbirler almış, bilhassa ıineklerln 
sürfelerlnln imhasını karar verıımı,ıır. 
nununlıı, sln~klerln seneden seneye ıı o. 
J:ıcafı tahmin edlJmektcdlr. 

• Toptancı t0<'car "'e eı1n:ıf bf'lf'diyeye 
mür:ıc:ı:ıt erlcrck, bu müesseselerin de 
cumnrtcsi günleri öğleden sonra talil et
nıelcrlnl istemişlerdir. Bu hususta karar i
çin ,·ckcilcte yazıl:ıcaktır. 

' İstimlak muamelesinin kolaylaşlırıt 
ması iı;in kanunda değişiklik layihası mcc 
liı;in gt>lccck toplnntısına kalmıştır. İstim. 
-lak işleri gene eski kanuna göre yapıla

caktır. 

• \'iyanadaki bir kauçuk tıbbi alttt nıtı
~ $.ı!abf" TeUletJne mlraeaat eft.. 
k'elt' fabrlbsın1 memlelEetlDıln naldetıDa 
mOsaadeslnl lstemıı. vekilet tarafından 
kendisine muvafık ce•ap verflmlttfr. Fab. 
rikatör bir TOrk sermayedın da aramak. 
tadır. 

• Londra He.ret atateliline tayin edilen 
TIJrkoris lstanbul şubesi müdürQ Suphf 
Ziya cuma Jrlinli vapurla l.ondraya hare. 
ket edecektir. 

• 8al«ar ,ımendifercllerlnden mürek. 
kep 25 kltllik bir ırup, yaı tatilinden isti 
fade ederek şehrimize ıelriılflerdlr. 

• BeyOf}Ju akşam kız sanal mektebi mü. 
dtlril Ayşe Ankara tsmetpaşa enıtitüsil 
mOdilrtaıtnne tayin edilmiştir. 

• Ftorya)•a )'JRıar gOnleri fazla :yolcu ol. 
duıtundan, hiitiln vagonJnrın katara konul. 
ması ve tarife harici seferler yapılması 

lıararJaştırıJmıştır. 
• Sıhhiye nkA1etl tarafından 938-39 se. 

nelerl için bir sıhhat profest haıırlnnmı$ 
Ye ha senelerde yapılacak hastane ve di. 
ler aıhbl müesseseleri teshil etmiştir. 

• Franko hflk6meli nezdinde Ti1rld19 
mümessili olarak sefaret müstqan Salı. 
haddin tayin edilmiştir. Burgos milmessi. 
Umiı valcında f<;pan)·aya hareket edecek. 
lir. 

Yanı çıktı 

Köyün Yolu : 
H l kaya lar 1 

Vazan: Ref k Ahmed Sevenıi' 

Fiyatı 30 Kurut 
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1 H erg ün bit fıkra : 1 
Seyahat reçetesi ı 

Adamcailz ldnirll atmrll derdini anlatmafa bqtadı: l 
- DokfA:>rcafum l~me nkmt1 basıyor. Asabım geriliyor. Ne yapa.J 

eaımu bilmiyorum. • 
_ Çaresi var .• Ouwkmtımz bir hutalıkWı nriitevellit olmadığına 

g&-e umu bir .,,ahate çıJnn• Derhal POM'· 
- o ba1de bana blr reoete ~ 
- Olmaz efendim. Seyahat .. reçete olur mu? .• 
- oıur ... Seyal)ate kanıml almadan çıkarBamz bir geyiııi& kalmu., 

de~ qez~,":= ~!rum ~.~.~~ ~111 yok. 1 

14 yaşında bir kızın çocuaunu 
düşürmekten suçlu 

Londrada, büyük 
' bir alaka uyandı -

ran bir dava görül. 
rnektedir . 
Bir doktor, 14 ya -
şındaki bir k~za. ka 
nuna mugayir ola -
rak. bir rahim a . 
meli)-atı yapııMlda 

mahkemtye veril
mıştır. Ale,k Bam 
l,mıindeki bu adam 
Londranm en ~
hur kadın doktor . 

!arından biridir ve yapttlı bu ameliyat 
hakikaten herkesi haYl'ttte bıraknuştu. 
Çünkü kanun ıayet sarihtir: 

Ameliyatla çocuk almak, ya annenin, 
yahud da çocuiun hayatı tehlikede bu.. 
lunduiu zaman caiıdir. Halbuki bu hA
disede anne \'e karnındaki YIV?USVi en iyi 
~rait altında bulunmaktadır ve gebelik 
tabit seyrini takip etmektedir. 

Bunun için, doktorun yaptığı aıneliya
tın gayesi çoculun veya annesinin ha
yatını delil. bir ailenin namusunu kur· 
tarmaktır. Halbuki kanunen bp gibi 
hallerde ameliyat \'e diler usullerle çocu. 
lu almak yasaktır .. 

Bundan bafka, esasen anne olacak o.. 
lan kız böyle bir talebde bulunmamış. 
operatör buna başka bir kadm doktorun 
dellleti üzerine teşebbüs etmi~tir. 

H!disenin daha e\'velki safhalanna a. 
it hikayesi şudur: 

lsmi gizli tutulan bu on dört yaşındaki 
kız, başka bir kız arkadaşı ile beraber, 
bundan birkaç ay evvel, bir kışlanın ö
nünde. nöbetçi askerlerin talimini styre
diyormuş. Bu lngiliz "muhafız .. kuvveti 

işaretler. · 

askerlerinin kıyafetleri hakikaten göze 
çar~cak \'e merak uyandıracak bir şekil 
dedir. Bilhassa başlarındaki koca kal
paklar çok dikkate Ş<ı);andır .. 
Kızlar tecessüslerinde daha ileri git. 

~ter ve k\Şlanın içerisini ele gönnek is.. 
temişler. Bunun üzerine. askerler de on. 
lan i~ri ~ar ve atları göstermek için 
ahır lan &eımeY.~ <;\a\'et etmijlerdir .. 

Bu daveti k~ biri kabul ediyor. 
Oteki daha uılq ~vramp gi~ iste· 
~Ol' ve çıkıp Ptiyor. l_wi gimı\rı ~· 
kibeti de b.Y&ün ~~y~ dij§efl l\Mi· 
se-yi ortaya çıka,muıtır .. 

•v._lQ p, ~ gelen fell~eti llen
dieiaden bil'U ~a ~\Q'~ '"°lla4Y\arma 
anlaUYQl ~ da keu~i Wf Q~ 
~tora •ötürü~. K•4m ~ter g. 
1&lıaYenedeıl ~ ken~ yş~ 

bir ıey olmadllnu aöylQyor ve bir uıı 
daa11mak için k~ a\ıp m~gr kag 
butahklm mUteha~ Alek Bam'~ ı• 
tllrQyQr. 

Doktor kıaı muayene edlyor ve bUyU

bir tereddUd içine dUıUYOt: 
Kıı, bq vakltab a~e ~aktu dolays 

bUyUk bir wtm'b çe~ektedir. VUeQ• 
dunda da cW\a vahim buı lla•tlhkl&"' 
yol açılmutadu-. VakıA ~ hayau teh ... 
Ukede detlldlr. Çocuk da ~eatruP. ~ar
nında tabU bir ıekUde bUyU~ektedlr. 

Doktor dUt\lnUYQr: 

Bu takdlrde amellnt yaparq kanun• 
mugayir bir ıug tılemit olacaktll'. ı-.ut 
ameliyat yapmazsa zavallı bir kızın bU -

tün hayatınca ıstırab çekmesine göz gö
re g6re razt olmu§ bulunacaktır ... 

Ne yapsın? §imdi ortaya bir vicdan 

me11elesi çıkmıştır. Doktor vicdanmın se

( Somı 8 inci :tayı/ada) 

Van voıu ve münev
ver enf ııasyonu 

Yazanı Sadr i Ertem 
Tilrkl1e lflenmemlt bir memle

kettir. Derin bir u1kudan serlnerek 
kalkan bir mllletln lf17e, stızelı 

dotru akını ritmik bir hareketle de
vam etmektedir. Toprak bucak bu
cak aranıyor. Topratın en atıll kö. 
şelerlnde aatlanmıo kıymetler seki.· 
nın, bllılntn akını önUnde yeni, re
ni ftltflhata mevzu olmaktadır. Ham 
madde memlekette bir bilmece ol
maktan cıluyor. Madenler sırlarını 
keofedt1or. Tabiat eararenglı ol
maktan kurtuluyor. Mtıphem. kor
kunç, aldatan. lnıana ram olmayan 
vahşi tabiat velıid bir ana gibi ~o. 
cuklarını emziriyor. Toprakların al
tında işleyen çapa, kazma, sondaj 
Aletleri mesud gUnlerln meçhul ka,.. 
prlarını açmaktadır. 

Topratın tlıtU ka1natan. lntaat 
humması içindedir. Şehirler petekle
rini yapan arıların kovanları gibi
dir •. 

Uyanan. kımıldanan bir toprak 
Ustllnde taıe, genç bir hayatın bu. 
ram buram hayatı uıtmelttedlr. 

Petrol arıyoruz. 
Maden teofedl7oruı. 
Tarlalara bereket verl1oruı. 
Kurak iklimde auTUn ıenfonlılnl 

dlnll1onu. 
Kerpiçten betona seoen insanın 

deruni ferahını ıezl7oruz. 
Şehirler, paıarlar blrlblrlerlne 

kavufu7or. 
• • • 

Yaı stınetl ıtepte erimiş bir ba
kırdır. Pll.Jlar, gölpler aerlnlll• 
hasret lnaanlann ha7alln4e tek dtııı
yadır. 

lllrlmlt bakır altmcla bir kafile. 
dudatlamıda u bir ptatat iM. •• 
afzm«a bir 4amla avv: 9&4ece 
ml8)"ontn11n ll•J'ecaab'le llerle)'Or. 

KIJtlr MferberQlaba bnak mlf
reıeel Vaa 10l••4a41r. Saffet Anka
nın eark ım,.,...tMt'Dl k11.na&k lçln 

yaptıtı 7olculuk, memleketteki enı. 
aalılı hamlelerden blrtnhı 1epyenl 
aembolUdUr. 

Rehaveun, yu cellp aata ıurm .. 
nln lt11adı içinde botulmaema re. 
mak kalan daha 7lrml yıl önoe orta 
mektep hocasının dettı. köy lıocuı. 
nın btıe ayak atmak lıtemedlll mem 
ıetette lllm ve hakikatin mbbetı S.. 
nanmanın mabedini kurmak ••ki 
kendi bqına bir heyecan ve ı•Tll 
mevzundur. 

Toprak gibi, kafaları ltleyecek. ~ 
nu velt\d, en verlmıt bir memba ha.. 
llne koyacak hamleYıi bugün heye
canlı bir levha gibi tasavvur edlyo. 
rum. 

Fakat onun tahakkuku bana "ka.. 
llte" davasının halli tein tek çare o
larak görtınmeltted1r. 

Anayurdu köşe, köte dolduracak 
irfan mllesseseler1 hiç de Ulıumıuı 

sayılabllecek bİr kemiyet delfl4lr. 
Kökll köyde olan Ttlrk halkının U.. 
lltece llstllnleşmesl muayyen mer
kezlerdeki az miktarda kaliteli in
sanla pek çabuk tahakkuk edeml7e. 
cektlr. 

Mahdut miktarda mllnevver, um.; 
mana atılan c;akıl taşları glbt deni
zin dalgalan arasından kayıp gide
cek, dibe çökecektir. Halbuki bl· 
zlm, toptan, btr aevt1e kaUmımuma 
ihUyacımız vardır. Bu.nu ancak bot 
miktarda 1eUten •ehlrden kasaba.
ya, kasabadan köye kadar dağılan 
mtlnevverler 7apacaklardır. 
Benoe memlekeUe yllbek Um •• n... 
kir mtıesaeaelerl miktar lt1barl7le n• 
kadar bol olur, ve ne kadar mlne•
ver enfllasyonu yapılırsa bu ıete o 
derece mun.ffak olacaktır. 

Mlnenerl eolaltmannı tek tartı 
irfan merkezlerini 90f&ltmaktır. 
Şark tınlveratteel fikrinde beu, b~ 
nun sembolllnl görtı1cum~ 
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~n~, <dlöırtt ~aıraıfo <dl<elll1~~ nue çe~ırnomnş osttanbullda 
müsabalkaıHaıır varP>amaı~lken 

Ankarada bü.yük yüzme 
müsabakaları yapılıyor 

100 metre silrat yüzme yarıl]ı ba§lar1.:cn .• 

Ankarada me\'slmfn ilk resmi ve 
mUkUatlı yüzme müsabakası bu 
hafta Karadeniz havuzunda yüzler
ce meraklı önünde yapıldı. 

Saat 3 de başlanan karşılaşmala
ra gerek nizamname ve gerekse a. 
janlık tarafından yapılan tamim 
mucibince yalnız lisanslı müsabık . 

lar kabul edildiği için yarışlara gi. 
renler pek fazla değildi. 

Lisans işini tanınmlaynn Gençler
birllğl 'e Aııkaragücünden başka 

Terbiyesi Enstitüsü talebesinden o. 
lan İhsan Telli çok güzel bir !stille 
yüzmüş ve herkes tarafından takdir 
edilmiştir. Ekzersizlerine fazla de· 
,·am ve itina ederse Türkiye birinci
liğinde de iyi derece alaca~ı üınicl c. 
ıl ı'i1m'c kte<l 1 r. 

-Bundan Mrtra küçükler arasında 

50 metre serbest yüzme müsabaka· 
sı yapılmıştır. Ru müsabakaya 14-17 
yaş arasında bulunan 21 çocuk işti . 
rilk elmiş ve bu küı:üklerin yarışı da 

Yiizme nıiisabakct1arı na gircıı gençlerimiz •• 

klüplerln yüzücüleri bu müsa
bakaya girmekten mahrum kalmış
lardı. 

Bundan sonraki yarışlarda diğer 

klUpler de lisanslarını tamamlamış 
bulunacakları için ilerideki karşı

laşmaların daha zevkH ve heyecan
lı olacağı şüphe edilmemektedir. 

Pazar günkU yüzmelerin neticele
ri şunlardır: 

llk defa yapılan 100 metre serbest 
yüzme müsabakasına beş kişi gir
miştir. Birinci Gençlerbirliğindcn 

İhsan Telli derece 1.30 7 /10. İkinci: 

çok heyecanlı olmuş ve iki defada 

yapılmıştır. 

400 metre serbest müsabakasın

dan sonra bunların finali yapılmış 

ve neticede ı inci: Nusret Kiper de

rece 0.42. 6/10. 2 inci: Refet Kop. 
3 üncü: Mahmud Kızıltan olmuşlar. 
dır. 

Bu kilçükler nrasın<la yarın için ü

mit verici itidntlar görülmUştür. 

Ankaragüründen Abdullah Pazarba. 
şı. Üçüncü: Gençlerden Sedad Ergin. ~ 

Bundan sonra 100 metro sırtüstU 

milsabakası yapılmıştır. Bu nıüsaba· 
kaya da beş yüzücü iştirak fltmiş

tlr. 

Birinci: Gcnçlerblrliğiııden Nazım 
Altnnkaya, derece 1.45 6/10. lkinci: 
AnkaragUcUnden Halil İşlek. Üçün. 
cü: Gençlerblrllğindcn Fikret Tan· 
gU. 

Üçüncil milsabaka olan 200 metre 
kurbağlamaya beş yilzilcü girmiştir. 
Birinci: Gcnçlcrblrliğinden thsan 
Telli, derece 4.0. 3/10. İkinci: Geııç
lerblrllğlnden Nazım Altunkaya. 

Bu müsabakada bilhassa Beden A flamalar yapı1ır7•en •• 

Dilhassa ~usret Kiper çok iyi bir 
yüzilcü olablllr. 

Bundan sonra 400 metre serbest 
yüzme müsabakası yapılmış buna da 
beş kişi girmiştir. 1 inci: Gcnçler
birllğiıı<len Keşfi Tarland derece: 
7.47.7/10. !kinci: AnkaragUcUnden 
Abdullah Pazarbaşı. 3 üncü Ankara 
gücünden llalil İşlek. 

Bunu mülcakıp atlama müsabaka
ları yapılmış, buna Gençlerblrliğln
dcn üç sporcu iştirak etmiştir. Neti
cede birinci: ~azım Altunkaya, 2 in
ci: Bülcnd Hasar, 3 üncü: Sami Mar
tı olmuşlardır. 

Son mUsabaka olan Ankara bay • 
rak yarışı yapılmış, neticede Nazım 
Altunlrnya, Jh~an Tem. ve Keşfi Tar 
lan lan mürekkep Genı:lerblrliğl ta
kıını 3.10.5/10 dakilrncla birinci ve 
Anlrnragücü takımı da ikinci gelmiş. 
tir. 

Müsabakaların hitamında d~rece 

alan yüzücülere madalyaları tevzi e
dilmiş ve yapılan puvan tasnifine gü 
re 2!l puvan alan Gençlerbirliğl ku
lübüne de hlHgP. kupa~ı hediye edil
miştir. Ankaragli<'U de bu mlisaba
larda 12 pu,·an almıştır. 

istanbu!da 
80 sporlarının 
zavallı vuzlyetl 

İstanbulda su sporlarının ne zavallı 
vaziyette olduğu malUmdur. 

Geçen hafta cumartesi gunu 
program mucibince Modada yapılacak 
teşvik müsabakalarına giren birçok yü
zücü, karşılarında idareci ve hakem 
namına kimseyi bulamayınca, mahzun 
mahzun geri 'dönmüşlerdir. 

Başka memleketlerde bir spor iskan 
dali olarak kabul edilecek şekildeki bu 
vaziyet hakkında, yüzme hakemlerimiz 
den bir zat, bize vaziyetin içyüzünü çok 
açık ve acı bir surette gösteren şu mek 
tubu yollamıştır. 

* * * 
Kurun gazcteıi yazı işleri müdürlü-

~Üne: 

Su sporları ajanlığı tarafından tertip 
~•iten 2 temmuz 938 cumartesi günü 
4 incü yüzme teşvik müsabakasının 

icra edileceği - ajanlığan programı 

mucibince - gazeteler vasıtasile bildi
rilmişti. 

Sabahleyin yarış sahasına geldim. 
Saat 14,5 raddelerinde diğer bir hakem 
bay Rıza da geldi. Ajanlıktan nizamna-

Fransa 
Atletizm 

- Almanya 
müsabakaları 

Almanlaı ın galebesile neticelendi 
Fransa ile Almanya milli atletizm 

ekipleri pazar günü Berlinıde büyük 
bir kalabalık önünde yapılmıttır. 

Al.t~an neticeler ıunlardır: 
100 METRE: 
1 - Şering (Alman) 10,8 
2 - Keş Alman 
3 - Ştolto Fransız. 

200 METRE : 
1 - Nekaron Alman 22,3 
2 - Nürnber&er Alman 22,4 
3 - J ordan Fransız 22,6 
400 METRE: 
1 - Linhof Alman 48,8 
2 - Jcye Fransız 48,9 
3 - Robes Alman 49,5 
800 METRE: 
Hecbig Alman 1,54,4 
2 - Aşberger Alman 1,4,8 
3 - For Fransız 55,00 
1500 METRE : 
1 - Stihber Alman 3,57 ,8 • 
2 - Norman Fransız 3,58,4 
3 - Boçner Alman 3;59,5 
5000 METRE: 
1 - Siring Alman 14,54,5 
2 - Astertag Alman 14,59,3 
3 - Goji Fransız 1 S,32,5 
110 METRE MANiALI : 
1 ~ Vegner Alman 14,06 
1 - Vegner Alman 14,06 
2 - Kukman Alman H,7 
2 - Brinıon Fransız 14,15 
UZUN ATLAMA: 
1 - Long Fran11z 7 ,52 
2 - Maysum Alman 7 ,40 

--o--
Yüzmede Yeni Bir 

Dünya Rekoru 
Meşliur kadın yüzücü R agnhild H e

ger Kopenhagda yaptığı bir müaabaka
la bir millik serbest yüzmeyi 23 dakika 
11 saniye 5 ile katederek yeni bir dün
ya rekoru tesisine muvaffak olmuştur. 

Lokomotif Rekoru 
İngiliz fabrikalarında yapılrr.ış, bir 

lokomotif Londra ile Northenu arasın
daki demiryolu üzerinde saatte 201 ki· 
lometre süratle giderek yeni bir dünya 
rekoru tesis etmiştir. 

Aerdinamit tipinde olup dünyanın 

en m~ern lokomotifi olan bu arabanın 
kırdığı rekor ile eskisi arasında 11 mil 
fark vardır. 

Yunan Atletlere Ziyafet 
Atinadan gelen Yunan atletleri ıe· 

refine Vali Muhiddin Üstündağ, Park. 
otelde bir ziyafet vermiştir. 

me, program, müsveddelik kağıt, hatta 
yarışları tesbit edebilecek bir tek kro
nometre bile göıJderilmemişti. Kulu
arlar hazırlattırıldı. Yüzücüler de ya
rışa müheyya vaziyetteler. Bunların 
hepsini ben temin ettiğim halde yalnız 
kronometrem yoktu. Sporcu arkadaş
larımı memnun edebilmek için, bir iki 
yere bu aletin temini için baş vurdum. 
Yarışın bu yokluk içerisinde devam 
edilmesine imkan olmadığını bildirmek 
üzere ajanlığa telefon ettim. Verilen 
cevapta kimsenin bulunmadığını ve 
gittiklerini bildirdiler. 

Binaenaleyh hakem heyetinden kim
se gelmemiş değildir. Ancak bu gelen 
iki hakem İstanbul bölgesinin lakaydi
si yüzünden hiçbir şey yapamamış ve 
eli kolu bağlı bir vaziyette kalınıştır. 

Esasen bu gibi yarışlar yalnız iki üç 
hakemle idare edilemez. Birçok ienç· 
ler kursa iştirak ettirildiği ve kendile
rine hakemlik ehliyetnamesi verildiği 

halde, niçin müsabaka mahalline gel
miyorlar? Su sporları ajanlığı neden 
spor severleri teşvik ve teşçi etmiyerek 
büyük bir ihmal ve teşeyyüp içinde bu
lunduruluyor? Buna da cevap vermek 
kendilerine aittir. Mesuliyetin artık 

kimde olduğunu efkarrumumiyenin ka
naati vicdaniyesine bırakıycrum. 

Su sporları hakemi 
H. Melih Denldıi& 

Su sporlarında muvaffakıyet 

gösteren 

Galatasaray ve 
1 Beykoz 

Klllplerloe 
hediyeleri verildi 
Geçen ıeneki deniz yarışlarında bil• 

yük muvaffakiyetler gösteren Galata• 
saray ve Beykoz klüplerine Su sporları 
federasyonu tarafından birer tane dörj 
tek fıta verilmiştir. 

Ayrıca, ayni mevsimde bütün birin• 
cilikleri kazanmış olan Galatasaray klil 
büne de bu büyük muvaffakiyetindell 
dolayı, olimpiyatlara giren ve "Oliın· 
piyat yöle,, nevinden bir yelkenli bedi· 
ye edilmiştir. -

---<>--

Bisiklet 
şampiyonluğu 

15 ve 17 temmuzda 
şehrimizde yapılacak 

Türkiye bisiklet şampiyonluğu mil• 
sabakaları temmuzun 15 inci ve 17 in
ci günleri şehrimiMe yapılacaktır. 

İlk günkü müsabaka bir Jcilometrf 
mesafede sürat koşusu, ikinci günkU 
müsabaka da 150 kilometre mesafede 
mukavemet koıu•u olacaktır. 

Mukavemet yarışı için tayın e~ilcn 
müsabaka yeri İstanbul • Silivri yolu• 
dur. 

Bisiklet ile uğraıan bütün mıntaka

lardan iştirak edecek •porculardan bal 
ka: Eyüp, Tallt, O rhan ve Yunus da 
milli bisiklet takımı ismile bu yarıfl 
girecekleıı:iir. 

-<>--

Orta Avr upa kupası 

Futbol maçları 
Muhtelif memleketlerde devam edil• 

mekte o1an merkezi Avrupa kupası 

futbol müsabakalarının son karşılaşma• 
larının neticeleri şunlardır: 

TORlNODA: 
1 Hungarya • 6 Jüventüs 

AMSTERDft..1\IJDA: 
ı Kladno - 2 Haık. 

BUDAPEŞTEDE : 

1 Ambrosiano - 1 Uupeşt 
O Zidenice - 3 Ferenşvaroş 

MlLANODA: 
ı Pipensia • 3 Milano 

BUKREŞTE : 

4 Uypeşt - O Rapid 

PRAGDA: 

1 Genova - 1 Sparta 

Demir Çankaya 
Çırnkar ı daki maçı k aza ddı 

Ankaranın Demir Çankaya klübil 
Çankırıya giderek Bozkurt takımile 

karşıal§':nıştır. 

Mütevazin kuvvette olan bu iki t a
kımın müsabakası heyecanlı bir müca
dele ile geçmiş ve neticede Demir Çan· 
kayalılar 2-1 galip gelmiperdir. 

Galip takım çok güzel ve enerjik bit 
oyun oynamıştır. 

Feriköy Klübü lzmitteki 
Maçı Kazandı 

Gayri federelerden Feriköy klübil 
pazar günü bmite giderek Akyeşil ta• 
kımile çok heyecanlı geçen bir müsa· 
baka yapmış ve neticet' ' 3-2 galip gel
miştir. 

Feriköy klübünün B takımı da ayni 
gün şehrimizde Gayretspor klübile kat 
ııtaıarak rakiplerini 6-4 yenmiıtir. 



. iznıir limanında 

Motor faciası nası l oldu 7 
infi !a~tan bir tesadüfle kurtulan 
tayfa Mustafa hadiseyi aniallyor 

Izmir (Hususi) - Limanımızda bir 
facia o1muş, İstanbul limanına mukay
yit ''Ticareti Bahri,, ismindeki yelken
lif>ll10tör bir infilak neticesinde yana· 
rak dört dakika içinde batmış, gemi
nin sahip ve kaptanı da batan gemi ile 
klybolmuştu. Telefonla bildirdığim 
hadisenin tafsilatını veriyorum. 

Facia, kaptanın ihmal, acemiliği ve 
dikkatsizliğinden ileri gelmiştir. Kire
mit yüklü oldu:Yu halde limanımıza ge-., 
lerek dolmanın önünde <lemirliyen gc
nıinin motöründe bir arıza baş göster
miş, kaptan Rasim ve üç ,tayfa arkada
şı ile birlikte bunu tamire kalkışmış
tır. 

Tamirat esnasında motörün kıç ta· 
rafında bulunan benzin varillerindtn 
biri ateş almış ve infilak et:niş, bunu 
diğer varillerle motörün fıçılarının in
filJ.kı takip etmiştir. 

Alt kısımda makine dairesinde bu
lunan dört tayfa, alevler içinde dışan 
fırlamışlar; kendilerini suya atarak 
yüzmeğe başlamışlardır. Motör, dört 
dakika gibi kısa bir zamanda yanarak 
batmış ve infilak esnasında kafatası 

parçalanan kaptan Rasim de sulara gö· 
müşlmüştür. 

Y ckdiğerini takip eden infilaklar, 
şchrın hemen hemen her semtinden 
doluymuş, K~rdona yı~ılan halk, yana
rak yüzen 4ç tayfayı sahilde deniz
den çıkarmışlardır, derhal hastahaneye 
götiırmüşlerdir. 

Tayfaların yaraları çok ağır olduğun 
dan !<endileri ifa:le veremiyecek vazi
yettedirler. 

İnfilak esnasında bir tesadüf eseri 
olarak yanmadan kurtulan gemi tayfa
larından Tevfik oğlu Mustafa hadiseyi 
§Öyle anlatmaktadır: 

- Yaralanan makinist Bayram i1e 
akral.>ayız . İzmittc askeı liğimiz i yap· 
tık; t erhis edildikt en sonra R asimin 
m:>törüne girdik. 1lk seferimizi İzmirc 

idi. 22 hazirandanberi limanda bulu
nuyoruz. Motöre 18 bin kiremit yükle
dik. istanbula gidecektik. Makinede 
bir arıza vardı. Onu tamir etmek la
zım geliyordu. Hadise günü tamirin 

bittiğini söylediler. Izmirden hareket . 
için makineyi çalıştırmak, tecrübe yap
ma istedik. Kaptan, makinist ve bir 

tayfa aşağıda, lıen de küpeştede idim. 
Birdenbire müthiş bir gürültü duy
ldum, ve kendimi havada buldum. Ate-

§İ söndürmek için uğraşırken ikinci bir 
Patlama oldu: alevler gemiyi sardı. 

Bayramı yüzü kan içinde denize fırlat
tırn. Kaptan Rasimin oğlu Mustafayı 
da yaralı olarak kamaradan çıkardım. 
:Motör derhal batmasa idi, kaptanımızı 
lda kurtaracaktım ... 

Su Tarifesi 12 Kuruş 

O zerinden Kabul Edildi 
İzrnir (Hususi) _ Su tarife komis

yonunu · 'f · N . n 12 kuruşluk yenı su tarı esı 
afıa Vek·1 · d"k b" k. a etınce tas ı ve ır anu-

~usani 938 den muteber addedilmek 
uzere İad .. 
irk . e olunmuştur. Buna gore su 

ş etı alt d .. . 
d 

1 ay anbcri 14 kuruş uzerın 
en alaı~ 

C ..ı k gı paraların bir kısmını iad: 
uece ti 

m· t. Elektrik kilovat tarife ko-
ısyonu d 

a Yakında toplanacak. şirket 

• 

Motorda yrıkolaıumlardan 
!ıl akinisit Cemal 

hesabatını tetkik eylediği elektrik ta
rif esini hazırlayacaktır. 

Nafia Vekili B. Ali Çetinkayanın 

yakında şehrimize geleceği ve Nafia 
işleri üzerinde tetkiklerde bulunacağı 
bildirilmckto:iir. Su şirketinin satın 

alınması müzakerelerine Vekilin İzmir 
den avdetini müteakip başlanacağı söy
lenmektedir. 

Bornova Zeytin İstasyonu 
İzmir (Hususi) - Ziraat Vekaleti

nin Bornovadaki zeytincilik istasyo
nunda mc<lcrn bir zeytinyağı fabrikası 
ve bir laboratuvar tesisi için, istasyon 
müdürlüğü Vekalet nezdinde teşeb

büste bulunmuştur. Fabrikanın kurul
ması, zeytin mahsulünün toplanmasın
dan, fabrikaya girmesine ve yağ hali
ne ifra~ına kadar geçireceği vaziyetler 
müstahsile gösterilmesini mümkün kı· 
lacak, ayni zamanda bir varidat mem
baı da o!abilecektir. 

Zeytincilik ista~yonu gelecek yıl ge
niş l e tilecektir. 1stasyonun bahçelerin
de aşılanan binlerce zeytin, önümüz
tdcki ağaç dikme mevsimine köylü
re dağıtılacaktır. 

900 Göçmen Evi Daha 
Yapılıyor 

İzmir (Hususi) - Vilayetimiz da
hilinde iskan edilen göçmenlerden mü
him bir kısmı inşaatı ikmal olunan ev· 
lerine geçmişlerdir. Geçen sene geti
rilenler için de yeniden 900 ev yaptı
rılacaktır. Bunlardan 319 u müteahhi
de ihale edilmiştir. 

Yeni göçmen evlerinin 20 si Kınıt
da. 11 7 si Çandarlı da, 14 ü Menemen 
merkezinde, 10 u Kemalpaşada, 10 u 
Alaçatıda, 6 sı Ovacıkta, 21 i U zunku
yula, 60 ı Torbalının Yeniköyünde, 24 
Kuşadası Davutlar köyünde kurulacak 
ve üç ay zarfında ikmal olunacaktır. 

Egenin 937 ihraç Yılına 

Ait İstatistik 
İzmir (Hususi) - Ege mıntakası

nın 937 yılı ihracatı hakkında şehrimiz 
ticaret ve sanayi odası tarafından bir 
istatistik hazırlanmıştır. Buna göre, 
ihracat tutarı 479,739 tondur. Kıyme
ti de 57,812,8411 liradır. 936 ya naza
ran ihracatta 9 bin tonluk bir noksan
lık olmakla beraber, kıymet itibarile 
16 milyon lira fazlalık vardır. 

1 - Diln şc1ıı imi:c [!~kıı 80 Mısıı lı .alcbc .. 
! - Çin<lc Japon?ara 0«su.sluk Sllçıınclan kıırşıma di::ilcn ilı:i a.skcr •• 

Hattı jstivaya 
giden ilim 

heyeti 
bir hadl

tesblt 
Şualara alt 
senin es asını 

elli 
Sovyetlcr birliği ilim akademisinin, 

stratosferde kozmik şualar üzerinde 
tetkikat yapmak için bir petrol gemisi 
ile hattı üstüva rr.ıntakasına gi:len il
mi heyeti, seki.ı ay süren bir seyahat· 
ten sonra Moskovaya avdet etmiştir. 

Odesadan Vladivostoka kadar, yol 
üzerinde, bu heyet, manyetik hattı üs
tüvaya yakın noktalal'da stratosfere 
balonlar uçurarak sondaj ameliyelerin 
de bulunmuştur. Stratcsfere kadar çı
karılan aletlerin verd:ği işaretler, aşağı 
da gemide bulunan ahize makinesi va
sıtasile ve ayni zamanda korifon siste
minde bir grafomon vasıtasile kaydedil 
mi~tir. 

Dokuz kilo sıkletinde bulunan alet
ler, salkım halinde yanyana getirilmiş 
sekiz kauçok balon tarafından havaya 
çıkarılmıştır. Bu aletler, hem irtifaı, 

hem de ayni zamanda kozmik şuaların 
kuvvetini kayJeyle:r.iştir. Bu sondaj 
ameliyelerinde en yüksek irtifa olarak 
20,000 metreye balon çıkarılmıştır. 

Bu tecrübeler sabit olduğuna göre 
manyetik hattı üstilvaya yakın mınta
kalarda stratosferde kozmik şuaların 

kuvveti, Leningrad seviyesinde oldu
ğundan dört misli ve Karadeniz mın
takası seviyesinı:le bulunduğundan iki 
misli azdır. Kozmik şualar ile arz de
receleri arasındaki bu münasebet, bu 
şuaların, dünyanın manyetik sahasın

da şiddetle inkisar etmesinden doğmak 
tadır. Bu ıda stratosferdeki kozmik şu
aların elektrikle dolu zerrecikler halin 
de bulunduğunu göstermektedir. Koz
mik şualar tansiyonu da, 10 milyar volt 
olarak tcsbit edilmiştir. Bu heyetin ke
keşiflcri, atom nüvesinin fizik mahiye
tinin tetkikinde büyük bir ehemmiyeti 
haizdir. (Taı) 

Vrangt.. 1 adasındaki 
n1:1mut 

Vrangel adasında ebedi buz mınta

kasında bir mamut naşı keşfedilmiş ol
duğu malümdur. Halen, bir heyet, bu 
mamutu Mosk?vaya getirmeğe hazır

lanmaktadır. 

Bugünlerde bu iş için Vladivostok
tan Vrangele hareket edecek olan ge
mide, hususı frigorifik tesisat yapılmış 
tır. Gemi, pek muhtemel olarak mamu
tun bulun:luğu cenup sahiline yanaşa

mayacağından, heyet üç şalope üzerine 
büyük bir sal kuracak ve sahile bu sal 
yanaşacaktır. 

Şimdiye kadar konserve halinde kal
mış olan mamutun naşı, bu sal üzerine 
yüklenecek ve bu suretle gemiye alına 
caktır. Mamut, Vladivostoktan Mos
kovaya da hususi frigorifik vagon ile 
yeli anacaktır. 

-o-

Bir Muharrir Beraet Etti 
Mizah ansiklopedisi müellifi Rauf 

Yazar aleyhine, asliye ikinci ceza mah 
kemcsinde açılmış olan müstehcen neş 
riyat davası dün neticelenmiş, davaya 
sebep olan yazının müstehcen olmadı
ğı anlaşıldığından Rauf Yazarın bera
etine karar verilmiştir. 

• 
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Günde bir avuç pirinç 
yiyen Hintli çocuk 
Nasıl artist oldu 

Sabu'nun babasz öldüğü zaman 
fili kederinden hasla olmuş! u ... 
"Filci çocuk,, filmi ile ortaya ye. 

ni bir çocuk artist atılmıştı. On dört 
yaşındaki bu Hintli çocuk, bugün ikin. 
ci filmini çevirdi; "Hindistanda is. 
yan,, ismindeki bu film onun ilkine 
nazaran daha fazla muvaffak olduğu 
bir eserdir. 

Bundan on dört, on beş sene evvel 
Hindistanın fakir bir köyünde doğan 
bu çocuk, bir gün bir artist olacağını 
son bir seneye gelinceye kadar aklına 
bile getirmezdi. Hattfı. artist nedir, 
sinema nedir, bundan bile haberi yok. 
lu ... 

"Hintli çocuk,, filmini hazırhyan 

sinemacı bu rolü yapacak kimseyi 
bizzat yerinde arayıp bulmaya gitmiş. 
ti. Hindistanda da bu iş için en müs_ 
teit filci çocuğu Sabu olarak buldu ..• 

Sabu hakikaten anadan doğma de. 
necek kadar mahir bir filci idi. Baba. 
sı İbrahim Hindistanda ''Kornak,, adr 
verilen mahir filcilerdcn biri idi. Ba. 
kir ormanlar arasında seyahat eder • 
ken, ava giderken fili kullanmak ha. 
kiten zor bir ıieYdir. Bunun için mahir 
Kornak'lara ihtiyaç vardır. 

Filci İbrahim, oğlunu da kendisi gi. 
bi bir kornak yapmak istiyordu ve 
küçük Sabu'nun da bundan başka bir 
arzusu yoktu. 

Kornak İbrahimin gayet güzel bir 
fili vardı. Adam bunu çok severdi. Fil 
de sahibfnı:; ka~ı bUyUk b.ir sevgi gös. 
tcrir, ondan başkasına hiç aldırış c~ 
mezeli. 

lbrahim öldüğü zaman da fil bu ha. 
disedcn, herkesten fazla müteessir oL 
muştur, dense yeridir. Hakikaten, fi. 
lin tcessürii o kadar büyüktü ki, hay. 
vanın üzerine bir gariplik, bir hüzün 
gelmiş, bir günün içinde on sene ya. 
şamış gibi çökmüştü. Eski kuvveti ve 
çevikliği kalmamıştı. 

Günler geçmiş, hayvanı kimse, haL 
ta Sabu bile iyi edememişti. Bunun ü. 
zerine, fili satmağa karar verdiler. 
Fakat alacak adam, hayvanı görür 
görmez kararından vazgeçmiş: 

- Bu hayvan çok sürmez, kederin. 
den ölür, demişti ... 

Nihayet filin hikayesini işiten bir 
Mihrace haber yollıyor, hayvanı ve 
babasından bu fil kendisine miras kal. 
mış olan Sabu'yu sarayma çağırıyor. 

Sabu sarayda bir prens gibi ya.şatı. 
lıyor. Fili de avluya bağlıyorlar ve o_ 
na tahsis etmek üzere yeni bir kor. 
nak arayorlar. 

Fakat Sabu, hayvanın yeni bir kor. 
nak gelse de yine kederinden kurtu. 
lamıyacağını, hatta ona alışsa bile o 
da ölünce tekrar kedere düşeceğini an. 
lıyarak 1.arannı veriyor: 
Hayvanı götürüp ormana bıraka. 

cak ... 

Düşündüğünü de derhal yapıyor: 

........ 1 

Anna BcUa ve Simon Simcn bir 
yaz gezisinde .• 

Bir gece, sarayda herkes uycdu(1ı :r.a. 
rnan, ynvaşça kalkıyor, hayvanı bu • 
lunduğu yerden alıyor ve saraydan 
çıkararak ormana götürüyor, orada 
serbest bırakıyor. 

Ertesi sabah Mihrace filin kaybol. 
duğunu haber alınca, bütün saray ha. 
demesini çağırıyor ve suçlu olanı idam 
edeceğini söylüyor. 

Fakat Sabu, kendi narine başkası. 
nın yanacağını anlıyor, derhal kend i. 
sinin suçlu olduğunu söylüyor. 

.Mihrace, filin kaçmasında kim ka. 
bahatli ise onu idam edeceğini söyle. 
diği halde Sabu'ya bu cezayı vermi • 
yor. Yalnız, saraydaki mevkiine son 
veriyor. 

Bundan sonra devesiz ve kim...~iz 
kalmış olan Sabu fakir bir hayat ya. 
şıyor. Bir fil ahırında hizmetçilik e. 
derek pek az bir para kazanabiliyor. 
O kadar az ki, bu para ile ancak gün. 
de bir avuç pirinç alabilmekte ve o. 
nunla karnını doyurmaktadır. 

Işte, bu fil çobanı Sabu gUnUn bi. 
rinde, Hindistana gelen bir sinemacı 
ile karşılaşınca yıldızı birdenbire par. 
lıyor ''e bugün çok para kazanan b ir 
artist oluyor .... 

Kellme bulmacası 
1 2345 6789 

ı 1 

' 
1 1 1 2 1 ., • 3 

4 • taM 1 1 
5 1 

,. 1 18 1 1 
6 ı • , .. .. 
7 • •ı 1 

8 • • .. 
9 m: ll•ı 1 

SOLD.\•' S \CA: 
1 - Bir nııkil ,.a ıtıısı. 2 - Lezzet, inre 

demir. 3 - Ynpurun bir kısmı, ncl.'ın ıJk 

ikı lı:ırri. 4 - llıı3 ır ııııınnsına, insanı ç.ıı 1, 
tıilı rhıı3cl edilen. 5 - Yemek, lukııp, • 
sın tersi. 6 - Al, kazık, )emek. 7 - Bır 
crklk ndı, beyaz. 8 - Dışin tersi, dc'nın 
lcr"iı. 9 - Sıkılma. 
Yl' l\.\HIIH:'.'\ AŞ \CI: 

1 - Bir n:ıkıl \DSıln~ı. köpek. 2 - El.
sıksiz, knrnı lok olmıynn. 3 - J\ı5ın )nl..ı
l:ın, hir \17.U\'. 4 - l\ns:ı çekilir. 5 - H r 
nc\'İ çalgı, bir renk. (j - Birkndın i~ml. 
7 - Köpek, dahi. 8 - Gür saç. 9 - 1.kş
lıur bir göl, erkek koyun. 
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Amerikalı 
Bir gazeteci 
şehrimizde 

Aşık Kerem gıbı yanarak! "Atatürkün bu memleketi 

Dstenbun Oııayata 

Bu pazarı nasıl geçirdik? 
1 Japonyada 100000 

Tabii 
C 0 

K 
0 

hakiki ınevki1ne ulaştır-
\' azan Osman ema aygo 0 dığını göıüyoıuz" 

zim kediler ağabeysi Mehmet Seli -Geçende de söylemiştim ya, yaz 1 
pazarlarını benim kadar proğramsız, 
pus~~asız, dümensiz geçiren yoktur. 
Tabıı bu pazar da öyle oldu. 

Öğleden bfr saat sonra evden fırla· 
dım. Ke3ke fırlamaz olaydım. Bizim 
karşınıızdaki koskoca, üstü açık, göl
gesiz çayırın Ust baı:;ını zor bulabil -
dim. Keten ceket koİumda ve gömle· 
ğimin kolları dirseklerimden yukarı
ya kadar sıvalı olduğu halde iki, üç 
d~kika sonra sıkı bir yağmur yemiş 
g.ıbi baştan aşağı sırsıklam kesilmiş
tnn. Çayırın üst başındaki bodur. fa
kat • ık aylandüslerin yanlarından 
ge~erken bir hıflırtı olunca ödüm pat-
ladı. -

Yosunlu, durgun suların ic:indcki 
Yuınuı;:acık kurbağaları, haelama sö
vüş haline getiren o deh~ctli sıcakta 
ayaklarımın dibinden büyücek bir yı
lanın ı:;ahlanması manzaraların en 
korku~cu ol urdu. Bereket versin hı· 
§ırtıyı yapanlar yılan, çıyan değil ta
Vuk!armış .... 

Sık yaprakların altında sıcaktan 

bitkin uyuklayan dört, beş tavukla 
bir horoz benim ayak seslerimden ha
fifçe harekete gelmişler. 

Lakin baktım, zoraki kanatlarrnı 
oynattıkları halde zavallıların gözle
rini açacak ve ayaklarını kıpırdata· 
cak halleri yoktu. 

Daha ilerdeki bir çitlenbik gölge
sine arka üstü ve oldum olasıya uzan 
ınış olan bir leblebiciyi bacakların -
dan sürükleseler haberi olmıyacaktı. 

Tozlu yolun asfalta dayanan döne
mecindeki yarım gölgeliğe sığınmış 

olan bir kömür arabasının, yerde bay 
gın yatan mandaları üzerine bir köy· 
1ü t eneke teneke suyu boca ettikc:e 
hayvanların sırtlarından renksiz du
manlar fışkırıyordu. Kale kapısında -
ki büyük kahvelerin önü sanki ha -
mama girmeğe hazırlanmıı gıbi yarı 
çıplak insanlarla doluydu ve bu kah· 
velerin bahçelerindeki bütün par -
makhklar, ağaç dalları, çengeller, 
sandalya arkaları ve daha bilmem ne 
releri, koltukçular çarşısında olduğu 
gibi ceketler, yelekler, şapkalar, gem 
lckler, ince mantolar, kadın ceketleri, 
çantalarla donatılmıştı . Bir taraftan 
halcıldrğı zaman, tıpkı eski rakamlar
dan yediyi andıran asfalt yol, eski -
den üzer inde gözleme pişirilen upu· 
ZUn ve kızgın bir saçı andırıyordu. 

Asfaltın ara!:alara mahsus olan 
§Ose kısmına atların bırakmış olduk
ları gübrcl<'rin arasındaki arpa tane
lerini top:amak i~in yere konan scr
!telerin minimini ayacıkları yandık· 
~a Zavallılar orada arpa toplamıyor-
ar, sanki sek sek ovnuvorlardı. A J • 

Fi cı acı klakson çalarak asfalttan 

t 
oryaya doğru deli gibi uçan bir o

omob'J 
k 

1 • çolden ,·ahaya. ate~tcn suya 
açan d .. 

n b 
ortayaklı l;ir kaplan azmanı-

a en · 
lar 7.ıyordu. Sağlı, sollu bazı ağaç· 

ın altına k ·1 . lan tek t.. Yemekleriyle çe ı mış o-

min kulakları çınlasın! 
Siz hi r; kedinin banyo ettiğini, yüz

düğünü gi:irdünüz mü? 
Oooohh ! Deyip ba§ına çöktüğüm 

havuzun içine bir de baktım ki güzel 
bir kedi keyifli keyifli yüzmüyor 
mu? Vakıa onu oraya biraz ferahla· 
sın diye mahsus atmıı;lardı; lakin 
hayvan, suyun içinde öyle zevkle yü
züyordu ki ... Hani, ayıplamıyacakla
rını bilseydim, ben de hemen oracık
ta soyunup ayni havuzda bu kedi ile 
yüzme yarışına kalkışacaktım. 

Neden sonra baktım, bizim gazete. 
ci arkadaşlardan Marn Sait de orada 
değil mi? Fakat, sıca!:tan, zavallının 

etrafı görecek hııli yoktu. Kollar o • 
muzbaşlarına kadar ve göğsü baştan 
başa açık, bir sandalyeye yaslanmış, 

hem de horlaya horlaya öyle bir uyku 
çekiyordu ki! 
Uyandıracak oldum. oranm ~ef gar. 

sonu denilen lbrahim ça\•uş: 
- Dokunma dedi, günahtır. O, şim. 

di ruyasında kendini bir gölün içinde 
yüzerken görüyor. 

- Niçin kendini Floryada yüzerken 
görmüyor da bir gölün içinde yüzer • 
ken görüyor? 

Diye sordum! 
- Ey dedi, mn!üm a, bazısı tuzlu 

sudan hoşlanmaz! 
Çıplak göğsüne serpilen yarım fin. 

can su ile Sait, gözlerini a~ınca ilk 
sözü şu oldu: 

- Bu kadarcık su bana ne hayre. 
der yahu? Siı bana bir iyilik etmek 
istiyorsanız itfaiyeye telefon edin de 
gelsin. beni adamakı1lı suva boasun 

J b ' 
ki biraz fcrahlıyayım ! 

O civarın en şirin ve en serin bir 
korusu ki burada rüzgar hiç eksik oL 
maz; f&kat akşam gün battıktan bir 
hayli sonra bile orada da tek yaprak 
kımddamıyor. garsonların masalara 
taşıdığı buzlu hıyar ve domates sala. 
taları beş dakikanın jçinde mangal. 
dan yeni inmiş hıyar ve domates mu. 
sakkasına dönüyordu. Gece. dönüşte 
Marn Sait, dondurması bitmiş bir 
dondudrmacının kutunun dibinde ar. 
ta kalmış sözde buzlu suyunu ahp ol. 
duğu gibi başından aşağı boşalttı ve 
arkasından da bağırdı: 

- Tüü Allah müstehakmı versin 
be, benim terim senin buzlu suyundan 
daha ı::oğukmuşl 

lşte bu pa.7,arı da biz böyle Aşık Ke. 
rem E?"ibi yanarak gecirdik?. 

Yün İpliği Makineleri 
Ankara. 5 (A .. \.) - llabn aldı-

ğımır.a gör<1. <lokuma Ycya halı tf'7.· 
gAhlarının ihtiyaçlarını karşılamak 

!cin ithal edilC'C'Ck olan Rtrt'i<'hgarn 
imaline m:ıhsns yün ipliği makinele
rinin teş,·ikl snnnyl kanununun bah
şrıttiğ"i mırnfiyf'tl"rıfon lı:;tirndP- rt. 
mf'lrırl ll\hsat \'C'kt'ıl ctln<>c kabul o. 
hınm1ıst11r . 

Amerikanın en 
büyük gazetclerin
=len "Nevyork Tay
mis,, in yakın şark 
işleri mütehassıs 

muharriri B. Jozcf 
Lcvi şehrimize gel
miştir. 

Yeni Tiırkiy:: 

hakkında tetkikler 
yapmak üzere sureti 

_ mahsusada gelmiş 

bulunan, Amerikalı 

muharrir, dün Perapalas otelinde ken
disile görüşen "Kurun,, muhabirine 
demiştir ki: 

"Türkiye hakkında bir seri makale 
yazmak için, gazetemden aldığım tali
mat üzerine memleketinize geldim. Si
zin memleketiniz, Amerika efkarında 

büyük bir alaka uyandırmıştır. Ve bu 
alaka gittikçe artmaktadır. Bugünkü 
ziyaretim, işte bu gibi mesut bir sebe
be istinat ediyor. 

Atatürkün Türkiyesi bugün her ba
kımdan olduğu gibi Akdenizde gayet 
mühim rolü olan bir memlekettir. 

Atatürkün, bu memleketi, hakiki 
mevkiine ulaştırdığını görüyoruz. Ya
ni. milletler arasında kuvvetli, sağlam, 
müterakki ve sözü geçer bir miUet ha
line getirmiştir. 

Buraya gelmeden önce Suriyedey
dim. Atatürkün idealinin orada da ta· 
hakkuk etmesi, Hatayın lehine olmuş
tur. Çünkü Hatay, o kudretli insanın 
irşad ve işaretile, kendisine mukackler 
olan kemale erişebilecektir. Bugüne
dek tam manasile Asyai halde kalmış 
bir yerdi. Her bakımdan ihmalin kur
banıydı. Halbuki Hatay, tereddütsüzce 
söyleyebilirim - o havalinin en münbit 
mıntakasdır. 

'Bugüne kadar Türkiye a1eylıindc 

Hatayda yapılan propagandalar gerek 
Ermeniler, gerek diğer cemaatler ara
sında olsun tamamen boşunaydı. 

Zira bugünkü Türkiye, kendisi hak
kında yapılan propagandalann hepsini 
asılsız bırakacak derecede, hem mil
letçe yüksek. hem de diplomatik ba
kımdan mükemmeliyete varmış olan 
bir devlettir. 

Askerlerinizin Hatayda bulunması 

maksadile yapılan görüşmelerin netice 
lendiğini ve askerlerinizin Hataya gir
diğini öğrendim. Ve sizi temin ede
rim; memnun oklum. Şimdiden sonra 
daha iyi olacaktır. 

Ben bundan bir müddet evvel yine 
Türkiyeye gelmiştim. Fakat Türkiyeyi 
mensup olduğum gazetenin milyonlar 
ca okuyucusuna bir de kendi kalemim 
den belirtmek vazifcsile ilk defa geli
yonım. Şunu söyliyeyim ki, memleke
tiniz, değil bir devirden ötekine, sene
lerden St'nelcre bile, seri bir terakki 
il iierliyor. 

Gümrükte, poliste her tarafta işleri-

ev su altında kaldı 
131 ölü 300 

Tokyo, u (A.A.) - Domei ajansı 
Kobden bildiriyor: 

Bütün şehrin c,·ıerlndc hemen he
men tnmnmmı teşkil eden yüz bin ev 
etraftaki bütiln ırmalrların taşma

sını intaç eden milthlş yağmurdan 

dolayı, su içinde kalmış ve 2100 ev 
de. bütün barajları yıkan suyun te
siriyle tamamiyle mahvolmuştur. 

Şimdiye kadar 131 ölü \'e 300 den 

kayıp var 
fazla kayıp tesbit edilmiştir. 

Diğer tarftan öğrenildiğine göre, 
Kyto ve Osakaya devamlı Ye şiddet
li yağmurlar yağmıştır. Maamafih 
hasar burada Kobede olduğundan 
nlsbetcn daha hafiftir. 

Dahiliye nazırı Amiral Suetesu, 
geçen hafta zaı:fında tesbit edilE.'n 
hasarın 100 milyon Yeni bulunduğu. 
nu bildirmektedir. 

Yabancı gönüllülerin geri çekilmesi 

Ademi müdaha~e komitesinde 
tam anlaşmaya varıldı 

Loudra, G (A.A.) - Dugiln öğle
den sonra toplanan ademi mildahale 
umumi komitesi. İspanyada harp e
den yabancı gönilllülerin geri ~ekil
mesi ve kontroliln yeniden tesis c
dilmest plfı.nı üzerinde tam bir anlaş
maya varmıştır. 

Sovyet delegesi, hUkümeti tarafın
dan tekit edilmesi kaydiyle mutaba
katını vermiştir. 

Karadan kontrolUn yeniden teslsl 
''e son defa müzakere edilen formUl 
ilzerindcn deniz kontrolUniln takvi
yesinin oernbcr başlaması takarrür 
etmiştir. 

Londra, 5 (A.A.) - GBnUllülerln 
geri çekilmesi, kontroliln yeniden 

tesisi ve muharip hakkında tanınma. 
sı hakkında bugUn öğleden sonra 
kabul olunan plAn, taS\'lp için Bur. 
gosa yollanmıştır. 

Filhakika. Sovyet delegesinin pro
jeyi tas\'lbinden sonra Sovyet hükil
metlnin de tasvip eyleyeceği kat'i 
teHl.kki olunmaktadır. 

Londra, 5 (A.A.) - Bugün öğle
den sonra başvekalette lspanyol me
seJeslnln heyeti umumiyeslnl mü
zakere eylemek Uzcrc bir konferans 
toplanmıştır. Başvekil Çemberlayn 
B. Bodgsonu kabul etmiş ve lngll
terenln Burgostaki ticaret ajanı, İn
giliz gemilerinin bombardımanı ile 
alrtkadar Frnnkonun cevabı hakkın
da şahsen tafsllrıt ,·ermiştir. B. llod
gson ile birlikte baş,·ckllin yanında 

Lord Hallfaks, B. Dutler Ye hariciye 
cncnmeni müsteşarı D. Kadogan da 
girmiştir. 

Barselon, 5 (A.A.) - Milli müda
faa nezareti tebliğ ediyor: 

Şark cephesinin blililn mıntaka -
larıncla şiddetli muharebeler cere -

nizi saat gibi buldum. Vapurdan otele 
nasıl geldiğimi bilmiyorum. O kadar 
k-;laylık içinde hareket ettim. Bizce 
Türkiye, dünyanın bu mıntakasında 

mevcut memleketlerin en enteresanı, 

en ilerisi olarak görünmekteldir. 
Benim yazacağım makaleler, bu ha

kikati ancak teyid edecektir ... 

yan etmektedir. Kuv'l·etıerimlz düş. 
manın hücumlarına şiddetle muka • 
ırcmet etmektedir. 

-0--

Stoyadlnovlçln 
beyanatı 

Yugoslav yadan 
gelecek Türkler 

Belgrad, 5 (A.A.) - Dün Üsktlpte 
aktedilen Vardar eyaleti Yugoslav 
radikal birliğinin bir toplantısı esna • 
sında Başvekil Stoyadinoviç mühim 
bir nutuk söylemiştir. 

Cenubi Sırbistandaki Türklerin hic. 
r(\ti hakkında Başvekil, Yugoslav te. 
beasındaki Türklerin hicreti için Tür. 
kiye hükumeti ile halihazırda müza.. 
kereler cereyan ettiğini ve bu müza. 
kerelerin henüz nihayet bulmadığını 
söyledikten sonra Yugoslavyadakı 

Türk ckalliyetinin pek müstakim bir 
unsur olduğunu ve hükumetin kendı. 
sinden tamamiyle memnun bulundu. 
ğunu kaydetmiftir. 

Stoyadinoviç, şu sözleri ilave etmış. 
tir: 

"Esasen gidecek olanlar yalnız hic. 
ret etmek arzusunda bulunan Yugos.. 
lavya tebeasındaki Tilrklerdir. 

-0---

KUyltl kadınlar 
kursu 

Ankara, 5 (Telefonla) - .Maarif 
Vokllletlnden haber 'crlldiğine göre 
lzmirde Kızılculludaki köy kızları 
eğitmen kursu faaliyetine muntaza
man devam olunmaktadır. Kursun 
mildavimi bulunan 60 köylü kadın 
mezun olduktan sonra gene köyler
de Yazlfc alacaklar. Ebelik yapacak 
lar, köy kızlarına okuma yazma ve 
ev idaresi öğreteceklerdir. Tecrübe 
mahiyetinde olan bu kurstan iyi ne
ticeler alındığından memleketin di
ğer yerlerinde de buna benzer kurs
lar a~mak l~in hazırlıklara başlan
mıştır. 

cr;b· uk aileler, bu sıcakta. benim 
o• ı yoldan • . b 
karak b . geçenlere melul mclul a. 

cJkı de içlerinden: 
- Allah ·· 

NE VAR, NE YOK? Uç Yeni Vapurumuz 
Ankara, 5 (Telefonla) - lstan

bulda çalışacak olan Sus vapuru blrrü"·enl"" . ' guneştc> kalıp ta yol yi.i· 
J .. ~rın va d 
D. • r ımcısı olsun! 
ıye dua1 . 

Yarı Yola ar edıyorlardı. 
ve buz .b. a durmadan ı:arıl şarıl 

gı ı aka k ' . . b ş;:nda ag~ı 1 n ıreçlı hır suyun a 
7. arını 1 . 

biraz su !: ıs atmak. yüzlerıne 
· ··bet erpmek için yirmi otuz ki-

§1 no bekle . , 
Ah esk· şıyordu. 

' Yedi rak yolun öbür b aınını andıran bu 
Orada serin ~61~1•1 bir bula bilsemdi?. 
marn halvet. ~gı.lse bile, böyle ha -

ı gıbı in 1 .. t 
ten '"'akmaya bo, sanı a ttan us -

J n l ··ı . _ ~ornık sulu go gelı. havuzlu, 1 
"'C' ,,. • • gazozlu . 
malı bir bah . • Şerbetlı, dondur· 

<:ecık vara V oraya varmak . . ı. ardı ama, 
beş altı Yiiz ıçın de önUmde daha 
ve kız!!ln bi, ın.etrelik dikçe, çıplak 

~ r zıft Yok 
Nede:q. "Onr uşu vardı. 

rıp ta kc~di ~· hYokuşun ba.'jına va - ' 
ını avuzıu .. 1 r b h 1 çeye attı<ıın ' go ge 1 a -

ı::ı zaınan Sah K b' . 1 yaya ola"ak <lf"ma ~ rayı e ırı 
mu• bir s . - ı;a muvaffak o1 -

y eV\ah rruru . . h' ı il!: · ~ • r ve ınşıra ıy· I 
- Ooooohh! ı 

Deyip haVUzun baema çöktüm. Bi. I 

1500 Muharriri idam 
Edilen Gazete Kapandı 
Dünyanın en eski gazetesi elan Pey

ping Bas gazetesi son zamanda kapan· 
mıştır. 1500 senedenbcri çıkmakta olan 
bu gazetenin çok dikkate değer bir ta
rihi vardır. 

400 senesinde Su Şung ismindeki bir 
Çinli tarafından çıkarılmaya başlanmış 
olan bu gazete, son günlere kadar, es
ki ananesini muhafaza etmiş ve hep 
tahta harflerle çıkmıştır. 

"Peyping Bas,, Çinde siyasi mesele
lere en çok karışan ve fikrini serbestçe 
söyl;yen gazete olarak tanınmıştı. Bu 
güne kadar bu gazetenin muharrirlerin 
den ı 500 kişi idama mahkum edilmiş 

ve başı kesilerek öldürülrnü§tÜr. Bu 
surette, gazete, vasati olarak. senede: 
bir kurban vermiş bulunuyor. 

Pekin (Çinlilerin lisanında Peyping) 
Japonların eline geçince gazete kapan
mııtı. Sonra çıkmaİına tekrar müsaade 
olundu. Fakat gazete, eski siyuetine 

-- - -
sadık kalmış ve Japonlar aleyhinde ya
zı yazmaktan çekinmemişti. 

Bunun üzerine, Japonlar "Pcyping 
Bas., gazetesini tekrar kapattılar. Bun 
dan sonra 1500 senelik gazete bir daha 
belki hiç çıkmayacaktır. 

Bir Yugoslav Koro Heyeti 
F ransaya Gidiyor 

110 gençten müteşekkil bir Yugos
lav kor-; heyeti konserler vermek üzere 
yakında Fransaya gidecektir. Bunlar, 
Obiliç koro heyeti ismini taşın".aktadır. 

Obiliç Yugoslav tarihinde mühim 
mevkii olan milli bir kahramandır. Kos 
va muharebesinde büyük bir galibiyet 
kazanan bu gencin gayet güzel sc~' 

v;ıt'mış: ve, efsaneye göre, dağlarrn en 
güzel sesli şarkı perileri bile onun se
sini işitince susarları onu dinlerlermiş. 

Üniversite gençleri bundan elli sene 
kadar evvel bir koro heyeti teşkil et
tikleri zaman, bu teşekkUle Obiliçin is· 
mini vermişleroi. 

Obiliç koro heyeti Franunın birçok 

- - -
şehirlerinde konserler verecek, bu kon
serlerde bilhassa eski Sşrp ve komitecı 
şarkıları çalınıp söylenecektir. 

Bir Kilometrelik Yüksekten ı 
Dökülen Şelale 

Büyük bir elektrik şirketinin mü
hendisleri yeryüzünün dört bir tarafm 
da elektrik kuvveti istihsali için kuv
vetinden istifade etmek üzere şelale 

ararlc.rken nihayet dünyanın en büyük 
şelalesini buldular: 

İngiliz Güyanındaki bu şelale bir kilo 
metre yükseklikten dökülmektctdir. 

Bugüne kadar en büyük şelale ola
rak tanınan Niyagara şeHilesi bunun 
yanında pek cüce kalmaktadır. Çünkü 
N:yagara şetalesi ancak 55 ır~trelik bir 
yükseklikten akmaktadır ve genişliği 
1800 metredir. Bu yüksek şelale de şim 
diye kadar Kukanan şelalesi idi; bu
nun da yüksekliği 7 50 metre kaldardır. 

Şimdi İngiliz mühendisleri bu 1000 
metrelik bir yükseklikten dökiilen ıeU.
leden istifade için plinlar huırlıyorlar. 

knc güne kadar gelecektir. 
İzmir Körfezlerinde işllyecek olan 

Sur ve Efezin seyir tecrlibelerl ve 
tescllilm muamelesi yapılmı tır. 

Bunlar da llek yakında yola ~ıka

caklardır. Mersin hattında işleyecek 
olan Etrüsk Yapurunun lıı~aatı bit. 
miştir. Bugünlerde pronsı yapıla

rak lstanbula gelecektir. 

Çin - Japon Harbi 
Tokyo, 5 (A.A.) - Aıniralhk ma. 

kamı tarafından bildirildiğine göre 
Japon krtaları pazartesi günü saat 18 
de Hankeu'da Yangt.se üzerindeki Çin 
bataryalarını zaptetmiş olduklannı 

bildirmektedir. 
Bu bataryalar Çinlilerin nehrin üze. 

rinde ilk seddi inşa ettikleri mahalde 
yani Kintiang'un mansabına doğru 

35 kilometrelik bir mesafede bulun • 
maktadır. Çinlilerin Hankeu'yu mil • 
dafaa eden başlıca barajları Kinkiang. 
da bulunmaktadır. 



10-KURUN 6 TEMMUZ 1938 

Aaıı·cezada btr hadise 

Karısını ve kayznpederini 
öldüren garson 

Şahitlerden birini 
tokatladı 

Dün atır ceza mahkemesinde bir ci
nayetin duru~ması r.ırasında maznun 
yerinden fırlamış ve bir ıahidi dövmUJ

tür. 
Uç ay kadar evvel Sultanahmettc 

DiZdariycdc 37 numaralr evde oturan 
Emin adında bir garson kansı Zehra 
ve kayınpederi Hasanı öldürmüş, ayni 
evde oturan ustası Mchmedi de 4 ye
rinden bıçakla ağır yaralamıştı. 

Bu aile faciasının duruşmasına ağır 
ceza mahkemesi ıdün sabah başladı. O
kunan kararnamede, hadiıe anlatılıyor 
ve Eminin 450 inci maddeye göre idam 
isteği ile duruşması isteniyordu. Reis 
evrakı ve raporlan okuduktan s~nra, 

katile, vakayı anlatmasını söyledi. 
Emin, sinirli ve titrek bir sesle cinaye
tini şöyle canlan\dırdı: 

- Zehra ile 14 enedcnbcri evli idik. 
Uç çocuğumuz oldu. Son senelere ka
dar aramız çok iyi idi; birbirimizi sevi
yorduk. Fakat !dediğim gibi bu hal son 
zamanlarda iıimin bozulması yüzünden 
seyirini değiıtirdi. Aramızda sık sık 

kavgalar ba~ladı. Diğer taraftan, Zeh
ra, babasr ve ablasının teşviklerine de 
kapılıyorlu. 

Nihayet vakadan 20 yiln kadar ev
vel, evden kaçarak Beşiktaşta ablası
nın yanına gitti. Orada iken Kastamo
nidaki babası Hasaru lstanbula getirt
~ Sonra ban§tık ve beraberce Dizda
riyedeki odayı tuttuk. Aradan birkaç 
gt1rı geçti. Bir gün karımın ibabası Ha-

un: 
- Artık eve ,gelme, krzmı seni iste

miyor, dedi hadise günü de kanmın 

Su1tanahmet be~ci hukuk mahkeme
sine müracaat ederek benden .boşanma 
davası açtığını kiuydum. O ak§Clm eve 
:gittim. Kapıyı ustam .Mehmet açtı: 

- Eve girme, seni istemiyorlar, al 
ıu yirmi beş kuruşu git, geceyi :baŞka 
bir yerde geçir, ded~ 

Kahveye gittim, :Bir saat kadar otur 
dum. MUtemadiyen düşünüyordum. Ni
hayet ıvaziyetten ıüphelendim. Eve ge
lip, duvaR:lan bahçeye atladım. Erik 
ağacına çıkarak ustam Mehmedin oda-
1nru gözlemeğe ba ladnn. Ustam Meh
met odada karon Zehra ile beraberdi. 
Bunu görünce beynimden vurulmuşa 

~öndüm, :Ağaçtan atlaklım; bahçe ka
pısından içeri girdim. Odaya çıktım.. 

tıte Reis bey bundan sonrasını ha
trrlamıyorum. 

Katilin ifadesinden sonra şahitler 
sağnldL tik §ahit, ölen Zebranın kız 
hrdeıi :Atiye fdi. Şunları söyledi: 

- Vah zamanında orada değildim. 
Kız kardeşimi' Emine 14 yaşmda ver
anc. Emin evlendiği gündcnberi kaıidc
pme: 

- Dikkat edin, bıçağı sizin için bili
y_orum.,, diye tehdit etmeğe ba§ladr. 
~u halden babam çok sıkıldı. Emin 
kız kardeşimi ve babamı öldürdükten 
sonra bize geldi: 

- Onları öldürdüm, !dedi. Kız kar
dqimin Mehmetle münasebetini bilmi
yorum.,, 

Emin burada ayağa kalktı: 
- Yalan söylilyor, aralarındaki mü

nasebeti bu kadın herkesten iyi bilir, 
dedi. 

ikinci §ahit polis Besim ise: 

- Vaka mahalline .gittik. Sokakta 
üıtiyar bir adam kanlar içinle yatıyor
du. içernie alt katta, kadın, üst katta 
da Mehmet yaralı olarak yatıyordu. 

Mehmedi hastahaneye kaldırdık. Orada 
ifadesini aldım. Başka bir şeyden ha
berim y.ok, ldedi. 

.Ayni evde kiracı olarak oturan mu
allim Hüseyin de: 

- Vaka gecesi eve erkenden gelip 
yattım. 11 de bir gürültü işittim; dışa
rı frrladım. İhtiyar Hasan duvara yas
lanmış inliyordu. 

- N c oldu, deldim. 
- Emin beni vurdu, çabuk polise 

haber ver, dedi, ben polis diye bağırır
ken Emin çocuğunu kucağına almıı 
yokuıtan yukan koşuyordu. Em.inin 

Muallim Hilseyinden ıonra aşçı Mch 

medin babası Muhsin çağrıldı. 
Memiş: 

- Yaka gecesi Mehmetten çay iste
dim, içtikten sonra, Mehmet, Zehra ile 
babasına: 

[ Emin ile barışın artık, t!edi. Kabul 
etmediler, sonra yattım bir aralık gü
rültü işiterek kalktım. Alt kata inince 
Emini elinde bıçakla gördüm. Zebranın 
üzerine atılmış, rastgele saplıyordu. 

Bundan sonra Muhsinin .gğlu aşçı 

Mehmet dinletildi. Mehmet ifade verir
ken, Emin Gturduğu yerde sinirli sinir
ki kıpırdanıyor, Mehmede sert sert ba
kıyordu. 

Mehmet dedi ki: 
- Yaka gecesi Emin ile dükkandan 

eve beraberce geldik. Kapıya gelince, 
Emine "sen bekle burada, gi11me .• de
dim, Zehra ve babasına Emin ile bant· 
malarmı teklif ettim. Yalvardım. Zeb
ranın babası Hasan: 

- Sen bizim iş'erimize karışma, biz 
bu adamı içeri alırsak, hepimizi temiz
ler, dedi. 

Şahit Mehmet sözlerinin burasına 

gelince, katil yerinden fırladı. Tahta 
perdeyi hızla atlayarak Mehmedin üs
tüne hücum etti. Gırtlağına sarılarak: 

- Ocağımı yıktın, mahvettin, ibeni.. 
diye bağırdı ve Mdhmede ras~ele yum 
ruk ve tokat indrmeğe başladı. 

Mübaıir ve polisler koşuştu, Meh
medi Eminin elinden zorlukla lkurtar
dıtar. Dışarı çıkardılar, Mehmet ancak 
bundan sonra sözlerine devam ederek: 

- Babama çay yaptım. içti ve yattı. 
Tam bu sırada Zebra ile babasr odama 
geldiler. Çaydan onlara da verdim. 
Çay içerlerken Emin elinde bir bıçakla 
odala daldı. Karısını ve babasını rast
gele bıçaklamağa başladı. 

Tekrar içeri alınan Emin, yine aya
ğa kalkarak: 

- Bu adaırun söylediklerinin hepsi 
yalandır, o saatte ne ~yı içilin:di§? 

Mehmet hadisenin odasında, babaaı 
Muhsin ise alt kat sofasında olduğuna 
söylemişlerdi. Müddeiumumi ikisinin 
müvaccehelerini istcldi. Muhsin çağrıla 
rak soruldu. 

Muhsin buna karşı: 

- Yatmış, başrmı yorgana sokmuş
tum. Zehra ile babası bizim edada mı, 
yoksa aşağıda mı idi, bilmiyorum, dedi. 

Emin, karısı Zehra ile ustası Meh
medin sevi§tiklerini iddia ederek çocuk 
lan ve ayni evde kiracı Asım ile karısr 
Şadiyenin bunlan bildiklerini söyledi. 
Mahkeme, çağrılarak dinlenmeleri 
için duruşmayı başka bir güne bıraktı. 

Çocuklarını Öldürmekten 
Suçlu Baba, Mahkemede 
Kasımpa~da oturan, Salih adında 

birisi, metresi Müzeyyenin ilk kocasın
dan olan Necdet ve Cevat adındaki ço
cuklarını 'Sevmediğinden kendilerine 
her zaman eziyet etmi§, vücutlarında 
yaralar açmış, soğuk havada musluk 
başında titrete titrete yıkamıştı. Niha
yet bir gece çocuklar uyumayarak ağ
lamağa başlayınca, kendilerine af yon 
yutturarak susmalannr temin etmiş, fa
kat çocuklardan Necdet bu yUzden öl
müştü. O zaman Salih yakalanmı§, tev
kif olunmuştu. lkinci çocuk Cevat da 
birkaç gün evvel ölmüştür. 
Yakanın duruşmasına dün ağır ceza 

mahkemesinde başlandı. Salih dtldi ki: 
- Çocukların vücutlarında zaten ya

ralar vardı. Ben kendilerine hiçbir za
man eziyet etmedim. Bilakis kendileri
ni çok severdim. Sonra ben 41fyon iç
mem ki, ç.ocuklara da vereyim yalan
dır, iftira ediyorlar.,, 

Çocukların annesi Müzeyyen ijavacı 
değildi. Şahit olarak dinlenildi. Ve' Sa
libin çocuklarını sevmediğini, kendile· 
rinc işkence etmekten zevk aldığını 
söyledi. Çocuklann halası ve ninesi de 
!dinlenildikten sonra son olarak ölen 
Cevat ~ocuk hakkındaki tahkikat evra
kansı Zebranın Mclımetle milnasebet
lerini bilmiyorum. 
kının celbi için duru§mA başka bir gü
ne bırakıldı. 

-

l~IUJ "1 ~Al il t\ 
CAN V<UOTA Q.IQ 

i 4 

(lJçüncü sayıfadan devam.) 

f}imdi mi nazarı dikkatini cclbcyledi '? 
Hususlyle kendisi ŞeYh Galibln eser. 
!erini bastırmaya teşebbüs ettiği sıra. 
da Irı.isün ve Aşkın beyitlerini nesre 
çevirmek istemiş vo mensur ibareleri 
bana. söyletip aynen kabul eylemişti. 

Muhterem edebiyat müverrihine gö.. 
re i.>en kendime bü)'Ük bir itimat bes. 
ler ve herkesin ibenden azami istüa.. . 
deler ettiğine ina.nrrm.ışım. Evet, ac • 
zimc büyük bir itimadım vardır. Bunu 
her vesile ile her yerde ve herkese 
söylerim. Bay Sadettin bile benden a. 
za.mi istifadeler ettiğini bir kitabına 
yazmış olduğu halde ben herkesin 
benden mUstefit olduğuna kani deği
lim, lıikin elimden geldiği kadar her. 
kese faydalı olmaya çalışırım. Hlç ol. 
mar.sa. durup dururken kimseyi teh. 
cll etmek ve onu şöhret merdiveni 
yapmak hevesine kapılmam. 

Ben bildiklerimi ve bulabildiklerimi 
yazıyorum. İkmal ve tashihini - bita. 
rak ve btgarcz olmak ürere - erbabı. 

na bırakıyorum. Yazılarım arasında 

faydalı şeyler bulunup bulunmadığını 
takdir etmek de yine erba:bına aittir. 
Binaenaleyh: 
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O uncu 1.,letme Müdürlüğünden: ~ 
Muhammen bedeli 2341, 60 lira. olan 21 kalem muhtelif elcktirlk telf g 

': 

açık eksiltme usulilc 18/ 7 /938 Pazartesi günü saat 11 de Sirkecide 9 un· ğ 
cu lşletme binasında ısatın alınacaktır. ğ 

Bu işe girmek istlyenlerln %7,6 nlsbetfnde teminat ve nizami vesika. ) 
larlyle beraber komisyona mUracatla n lAzımdrr. Şartnameler parasız ola• %, 
rak komisyondan Yerilmektcdir. ( 4133) ~ 

Muhammen bedell ı 7.160 lira olan 120 ton telgraf tali ile 2 ton bağ 
tell 1 - 8 - 1938 pazartcıl gUnU saat ıı de kapalı zarf usulli ile Ankarad& 

\ 
f 

Nafra Vekdletl binasında sn tın alınacaktır. = 
Bu işe girmek isteyenlerin 1287 liralık muvnkkat teminat ile kanu- ı 

nun tayin ettiği Yesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekllflerlnl -
~ ayni gUn saat 10 a kada.r idaremiz malzeme dairesinde komisyon reisliği.. iı 
g 
;a 

ne vermeleri lA.zımdır. 
Şartnameler paraaız olarak Anka rada Malzeme Dairesinden, Haydar .. 

paşada TescllUm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (4148) 

Kilosu Beher kilo unun muhammen 
bedeli 

Cinai 

omt~yooundan 

1 - Bir tanesine ( 1235) Ura kıymet biçilen eldeki vasıfların& 

uygun üç etüv makinesi 22/7 /938 Cuma gUniı saat onda acık eksiltme u· 
sulile satın alınacaktır .. 

2 - Şartnamesi ıııı.rasız olarak komisyondan ahnabllecek bu eksiltme• 
ye girmek istiyenlcrln şarnamede ya zıh belge iklyüz yetmiş sekiz liralık 

teminat mektupları ile birlikte eksllt me günü saat ona kadar Komisyona 
baş Yurmalnrı (2264) (4214) 

fsta r t.ul d t' 11jz t f<1ar11ti müdürlilğDnden 
Amasra Limanında batık Rize ve şahin vapurlarının cıkarılarak limanın 

temizlenmesi hakkınkadt 7 Tommuz !138 Pcrşenbe günü saat lG da yapı. 
lacnk lbaleslnin ayni gün saat 11 de c vrlldi 1 illin olunur. (4156) 

oldum. Hem (Kurun) un sütunlarmı 1 
i gal, hem de okuyanla.mı zamanını 
keder ettim. Bundan dolayı aflar bek. 

ler ve şu faydasız dedikodunun niha .. 
yet bulmU§ olmasını dilerim. 
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i Dün ve yarın 
~ TercUme KOllfyatı 
.§ 
E 1 l~ct SERt 
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E 
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f 
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No. 
ı Saf o 
2 Aile çemben 
S Ticaret. banka, bol"l!a 
4 Devlet ve ibtilAJ 
5 SoıyaJizm 
6 Rasin l 

7 l§çl •rrufı lhUlilJ 
8 4-tuuı 
Q Wabana d<>:ru 
10 

2 NCt SERİ 
11 Gorio Baba 
12 DelUiğizı psikoloJlli 

13 llkbahar aellerl 
14 Engerek dUğUmü 
1~ Rasin UJ 

16 Samimi saadet 
17 lııtaUstik 
18 Çocuk dU§UrtEınler 
19 

21 Hükümdar mUJet 

22 Yeni Umt zihniyet 

23 Komünizm 

24 Günün lktısadl lılerl 

~ Cumhuriyet 
26 Tef(:llıne 

27 DeğlDl~ler 

28 LAokoo 

Rasin IV 
32 Metafizik 
83 lake.q<Jer 
34 Ra<Jın ve ııoıyall%ın 
85 Demokrit 
36 Dinler tarihi 
37 
38 
39 

Filozofi ve aaııat 
Et ika 
Heraklit 

40 Ruhi muc~eler 

d,ın \'Cn•sl\'f" hıraktlrr.) 

r; l~Ct SERİ 
tı Deprofündll' 

•2 GUnüıı hukuk\ ve içtimai 

meacıeıert 

7~ 

7$ 
70 

eo 
60 

100 

100 
00 

"lC 
60 
7~ 

00 
so 
eo 
30 

00 
7~ 

50 
eo 
50 

100 
7& 
~o 

50 
125 

eo 
40 
60 

100 
~ 

12fl 
40 

100 
25 

~o 

75 

43 EClı'l.tun 35 
14 Gizil harpler 7~ 
15 DLsracUnin hayatJ 100 
46 Metartılk nedir 25 
47 y 

enJ ıtdıım 75 
18 

irsiyetin tesirleri 75 
49 Poııuka rcısereaı 75 
50 Estetik 25 

(Bu 'Crlyt birde n alanlara l lira 
59 ku ru• lk 

Yf ·ranı cd!llr \'C ı lira 36 lnı· 

rııu'u ll<'ain alrnara.Jc kalanı ayda l e r 
radan ve 1 re ye bırakılır . ) 

51 o xcı SEHt 
Erncıt 1 

52 Para 

53 Sezar 

54 limı felsefe 

55 Kartnc:ılann hayatı 
56 Denıosten 

57 Çlçeron 
58 Hipnoliztna 
59 insan 
60 Yeni lladın 

100 

40 
40 
7!'> 

35 
, 

100 € 
w ~ 
4' § 

(Uu 'eriyi hl ... :: 
r"f'n alanlara T lira 26 ~ 

kuru' ikram <ıdilf • :: 
r, \f! 2 llra 4 ktıru'!l E 

pl'şln alınarak kain E 
nı •-l·da ı er lira· = 1 

ılıın ı-c~r<'!llyo hırnkılır., j 
. 1 ~ot smu ~ 

61 Vıkontun ~ınmu i 
30 ı: 

fi'? Enclt n 100 =--~ 
63 1.IZR 

100 
f54 Evlilik :. 

65 Gl~ll pamuk hıtrbr- ~ ( 

S ata ,. Veri: 
Ankıu;ı f'nılılı•-.ı \ '"' I l\llHlıl'\I : 

*FW • 

t 1 ç; TEMMUZ 1938 

6 U r-< ~ ~ 
Ank•ra 5 7 .. 93ş Aı: 

~ üksek Oğrt.:laıt: .• \l .• t.:Lı j_ı.L •. ı.,!~..l L~:.~:syouu Haşkunhğındao 
Jlk 

Hiıalarındı yıldız lş.ır~tt olnnlar, Qıe· 
rinde m~amele RÖrenlerdlr. Rabm· 

f1r ıaaı 12 de tupıınıs Hlfl fıyıtlarıdır. 

•-- -- Ç t? t<. L E it 
• l.ondra 6Z6 • PraJ 4 38'5 
• Nenork t~ i5 • Madrid ti 955 
• Parfı 8152 • Varsa~• ıa 7" 2.) 

• Mll~no 6 t\4'> • Buclape~ıı 25 04 
• Cene•re 28 95 • fJOkreı u 942.-. 
• Amstırdan 69 Stı • Oel6tl'ad ~ ~1'15 
• Derlln rıo 8823 • Yokohanıı86 5~5 
• BrOk,el :ı!J 42ılS • Srokholm S:? ~27~ 
• Atin• ı 1 6 • l\10<1ko"ıı 1?.'i 8S71S 
• Sofya 1 5•) Vlyane 

•• ttkr•zlar 
• 1933 T. llor 1 19 QS 1 • l~rıııınt lstık 

.. .. _ 111 S. Enurum 
~ .. .. ili S. Erıurum 
Efektifl er verilm~mtstlr. 

Zahire Borsası 
25 - 7 - eae 

Buğday :yumuşak 

RuAılnr sert 
Arpa yemlik 
Çndar 
Mısır ~rı 

Ketrn tonumu 
Susam 
Tiftik l\nstnmonu 
Peynir beyaz 
Peynir knşar 

Gelen 

5 28 
5 18 
4-
4 20 
• 1~ 

9-
17 ..... 

113 20 
30 -

5 31 
5 20 
4 :; 

' 25 

32 31 
45 -- H :?O 

Giden 
Buğday J002 Ton nuıtdıı:r 790 Ton 
Arııa 30 ,. Kepek 50 

" Tiftik l!8,1/4 ,. ~fikı.t 30 .. 
Yapak 63 ,. 

P. yn(i 53 ,, Fasulye 20,1/4 ,, 
z, .. 13 .. n. peynir 12 " 
nut~ur 30 " Pepck 30 ,, 

Erzakm cini 

Ekmek 
Et Dağhc 

.. Kn·ırcık 

.. Kuıu 

.. Sığır 

Un 
Makarna 
Şehriye 

İrmik 
Sadeyağ 

Pirine 
Tuz 
Kuru faeulyc 
Nohut 
Siyah mercimek 
Kırmızı mercimek 
Darbunye taaulye 
Yumurta 
Şeker 

Deyaz peynir 
Kaşar peynir 
Ze;rtlnyağ 

Zeytin 
Sabun 
Çam f{etık 
Kuş uzumu 
Çekirdeksiz UıUm 
Cevlzlı:I 

Kuru kayısı 
Kuru erik 
Bademtcı 

Kuru incir 
Fındık içi 

34 kalem 
YAŞ sebze 

18250 
(300 

2300 
2100 
1200 
1100 

850 
100 
250 

2700 
2600 

760 
100 
350 
100 
2-00 
500 

22000 
3700 
1200 
500 

1200 
350 

1200 
75 
60 

700 
275 
250 
260 
20 

100 
200 

( 21555 
( 29500 

( 6050 

Jiilo 

16000 
3700) 

1700) 
1600) 

900) 
1600) 

600) 
75) 

200) 
2200) 
2100) 

600) 
600) 
200) 

75) 
1%5) 

360) 

19000 
3000 

850) 
260) 
900) 
250) 
900) 

50) 
30) 

600) 
200) 
150) 
160) 
15) 
75) 

150) -

Kllo 
Adet 

Demet 

teminat 
J,ira K. 

136 88 

us 

208 

66 

23 
72 

61 

78 

54 

Tutnn 
Lira 

1663 
923 

60 

2647 

35 

00 

71 

8 
15 

05 

os 

49 

K. 

30 
50 
60 

30 

Tahmin 
edilen flat 

K. S. 
10 
•7 

50 
47 
35 
16 
23 
28 
16 

100 
24 

• 
15 

9 
H 
11 
12 

50 

1 75 
26 . 

'2 
62 
41 
30 
30 

105 
22 
u 
45 
45 
35 
95 
zo 
60 

tik teminat 
Lira K. 

124 
69 

4 

198 

75 r 
26 )' 
64 ), 

55 

Tarih 

13/7/938 

•• ,, 
•t 
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•• 
•• ., 
il 

•• 
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" 

14/7 /~38 
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•• 
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ti 

•• 
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•• .. 

14/7 /988 

Gün Saat 

Çarşamba 10 
,. .. .. •• .. .. .. .. .. .. 
•• .. 
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•• .. .. ,, .. .. 
•• .. 
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Perşembe 10 
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Perşembe 10 

IIAI.K OPERETi 
Perşemhe günü akşa. 
mı Deykoz hkele ti
\'ntrosund11, Cuma gü· 
nü akşamı Dehek Bt. 
lediye bahçesinde, cu 
mnrl('Sİ günü akşamı 
Anadoluhisarı ldmrın 

Yurdu lııılı\·c:.inde, Paııır: Bcylcrbe~'İ 
hkele tiyatrosunda; Büyük operet 3 perde. 

·yuksek Öğretmen okulunun 939 Mayıs nihayetine kadar ihtiyacı olan ve yukarda ne'"I ve miktarı yazılı yl· 
yecek miktarı eksiltme şartnameleri ne göre ayrı ayrı gtlsterllm\ştlr. Du yi yeceğtn hepsi acık eksiltme ne eksilt· 
mesi yapılacağı ve eksiltmenin hangi gün ve saatte yapılacağı \'e bunlara ait tık teminat miktarları da yanla
rında yazılmıştır. Eksiltme İstanbul da eski Düyunu Umumiye binası icin de Yüksek Mektepler Muhasipliği bf. 
nasında toplanan satma\ma komisyonunda yap1Jncaktır. Eksiltmeye gire ceklerln 938 yılı Ticaret Odasından 
ve veknlcten hareket edenlerin noterlikten alacakları vesik*1ları gösterme lerl mecburtdir. 

12.30 
16.15 
11.20 

6.30 
8 

1 (i 

l'apuran adı 
Durşn 

Trak 
Hartın 

Tnrı 

Uıtur 
Trak 
n:ırtın 

Olı;~n 
İzmir 

Knrıı,knil 

lınııt 
Mudanl:ı 

B:ındırnıa 

Ayvalık 

fzrııir 

tateklllerin bent gün ve saatten btr şaat cHel tcminatlarım Yüksek Mektepler Muhasipliği veznesine ya. 
tırmalnrı y'e şnrtnameyJ g~rmek üze re 'Beyazıtta 'Untverslte arkasındaki YUksek Öğretmen okulu dh., ktöl' 
gUno baş vurmaları fl!n olun ur. (3914). 

Birinci smıf Operatör - r M. M. Vekaletinden 
r. CAFER TA v v A "I 1485 sayılı kanuna göre savaş sakatlarlyle şehit öksüzlerine alt 938 
murnr cerrahi ve sinir, dimağ estetik yılı ikramiyelerinin tevzii ne başlamak Uzere havaleleri Ziraat Bankasmca 

cerrahisi mütehassısı ikramiye tenli komisyonları emrine gönderilmek Uzeredir. Bu yıl savaş sa-
PARJS TIP- FAKOLTESI S. kntlarlyle şehit öksüzlerine isabet eden para miktarı aşağıda gösteril-

ASlSTANl miştir. (4178) 

................... ~ Erkek, kadın ameliyatlan, dimağ 
estetik ••yüz., meme, karın buru~uk· 

luğu ve gençlik amelirau .. 
J>Cl'l'l'C Snhny 

J,irıı J(u. 
204 50 

ER 
fJira G5z Helknmn 

Ur. Şükrü Ertan (Nisaiye ve dolum mütehassısı) ., .. 
Cağaloğlu Nuruosmani7e cad. No. S 
Tel. 225156 (Dr. Osman Şerefettin 

·~rumanı 

Muayene şahahlan M e c c ~ nen 
8 den 10 a kadar U 

Oğleden sonra Ocretlldir. Tel 4408fi 
Be~ n~lu Parmakkapı, Rumeli han. 1 .......... ~ ........ , 

3 
.( 

5 

6 

Bizans I mpara
torluğunun 
Tarihi 

Bizan~ mevzuu 
uzun yıl1m 1111" 
ayrı tetkik ve te· 
tebbU edilmt~ bir 
11.evzu olduğu haı. 
dLJ bııglhı bilt. ay· 
tınlatılmamt~ bir· 
t;fJk tarafla" var· 
dır. Teııfik Yelim· 
liôğl1' t(Jrqfmdan 

lisammıza ('et'Ti· 

len Bizan.<ı lnıpa· 
ratorluğımurı ta· 
ri1d ntll1 1ı"t111p 
bil aııdmlafılmn· 

mı., taraf/art tt'Ş· 

:ıit etmekft ue lıiJ. 

tii" !Jfomt., trırihı· 
ne tı•ımr., f!ı!nek 

Şrırl:i Anrupa tm· 
paratorlıığu nurı 

bin 1tmtP-1ik ı>ul.·u· 

atım lıikt1ıır el· 
rnektediı. 

Piyatt ıtılı kıı· 

ru:, olıırı hn ki· 
f.apçırla hulmwr. 
To7ıtan mürılf'ont 

rnalurllı: - lafnrı· 
bul , Vakit }'urdu. 

._ KURUNun kitap eeklinde roman tefrikası. -

ŞERT.<>Ti R OT,MES tŞRAŞINDA 

- llaydl dostum, eledi. Bugünkli mE}salmlz e. 
peyce uzun sürdU. Öğreneceğimiz şeyleri öğrendik. 
Mektebin yolu da peyce uzun. Ne kadar çabuk yo. 
la düzelsek. o kadar kazanmış oluruz ... 

Yolda hiç konuşmndık. Mektebe varınca da 
iteriye girmedik. Doğru Makleton istasyonuna 
gitti ve birkaç telgraf çekti. 

Bir müddet sonra da, mektep müdürüne baş 
s!ğlığı verdiğini duydum. Neden sonra da benim 
odama girince Ustndı, sanki yatağından daha yeni 
kalkmış kadar canh ve çevik buldum. 

- Her şoy yolunda dostum. diye müjdeledi. 
Çok kalmaz eıırarı çözcceğimo eminim .. 

Ertesi gUn saat on hirde Holdernesse şatosu. 
nun meşhur sen·ill yolunda yürüyorduk. Dizi mU· 

keller dairelerden &l'ltlrerek DilkUn yazı odasına 
ııldılnr. 

Odada, Dilktin kO.tlblnl bulduk. Yüzünde bir 
J;ıe<'e evvelki heyecanının izleri daha hAl~ okunu. 
yordu. I<Atlp: 

- Dük hazretlerini mi görmeğe geldiniz. dl· 
~·e Röze başladı. Çok esef ederim. Müteessirim. Zi
ra DUk cenapları hiç de iyi değlller .. Faciadan zi· 
yndc>F:lyle müteessir oMular. DUn, doktor Jfnks. 
table'den taharrlyatınızı anlatan bir telgraf aldık. 

llolınes istifini bozmadı: 

- DUkü görmeliyim Mister Vilden, dedi. 

184 
H3 
122 
102 
81 

05 
15 
70 
25 

so 

102 
81 
61 

J{u. 

25 
80 
35 

40 ·90 
20 
20 
19 

45 
25 
81 Bir şehidin Hkstızlerine 

- Pekaın.. Mist<.>r Heys .. Bizim zararımız yok 
ki. . Atlarmızn bakıyorduk. Manmaflh, yaya glt
ıneğl dUşUnUyorum. Gideceğimiz yer uzak olmasa 
screk .. 

- Şatonun knpılnrına kndar dört kilometre 
sürer ve şu soldaki yolu takip edeceksiniz. Hnncı, 
ı..cndl mıntakasındnn uzaklaşıncaya kadar o sarip 
bakışlnrlyle bizi takip etti. 

Lı\kln, bizi görünmekten saklayan köşeyi dö· 
ner dönmez Holmes duruverdi: · 

- Handa iken, aklımız başımızda değildi, 

Yatson. Oradan uznklaşmcn, aynklarımız suya er. 
dl. Onun için buralardan ayrılmnk doğru değil. 

lledl, Vatson. 
Ce\'ap verdim: 
- Bu Tiöben Heys köpek oğlusunun birçok 

şeyler bildiğine eminim. Ben böyle kalpazan bir 
herife ömrümde rnstgelmemfştlm. 

- Demok sen bu fikirdesin ha .. Evet, atınr, 

nalbant dükkflnı .. Hnklknten bu hnn cidden ente
resan bir yer. Burayı znr zor bir küre daha dikiz
lemek lAzım, Vatson. 

Yoldan saptık. Holdernesse şatosuna doğru 

uzanan tepeye tırmanıyorduk ki, uzaktan bisik
letli birisini süratle ilerlemekte olduğunu aördUk. 

Jlolmes. elimle omuzumu bastırarak: 
- Cim Vatson, e~ll görmesin .. dedi. 
Daha hen Uz kendimizi gösterme~ ecek bir e· 



T. C. Ziraat Bankası 
Türkiye Cumhuriyeti 
Nafıa Vekaleti istanbul 
Elektrik işleri Umum 

Müdürlüğünden: 
~ . \ . 

1 

Hükikmetce aatın alınan lıtanbul Elektirik Şirketinin muamelltı 

Temmuz 1938 tarihinden itibaren "İstanbul Elektrik İşleri Umum MUdO 
lilğü" tarafından fiilen işletilmektedir. Gerek Beyoğlunda Metro hanınd 
ki Umum Müdürlüğe ve gerek Beyazıt ve Kadıköy ,ubelerlmlze yazı ile ,. 
ku bulacak müracaatlarda şirket kellmeıl zikredllmlyerek yukarda de 
dilen adrealn aynen ayzılmaıı muhterem müşterilerimizden rica olunur. 

UMUMMUDVRL 
(418' 

Pazarlık usullle betonarme kU;JrD inşaatı 
Nafıa Veklletl Samsun Su işleri •ekizlncl şube mtibendisliibıden : 

Pazarlığa kon11lan iş: 
1 - Samsun Çarşanba şosealnin ı 7 inci kllometreainde Hamzalı 

takları ana kanalı üzerinde yaptırılacak beton arme şose köpıüıünUn lnş 
atıdır: Keşif bedeli 15423.80 Ura olan bu iş 16 - 6 - 938 tarihinden ltlbare 

1 bir ay müddetle pazarlığa konulmu•t ur. 
1 2 - Pazarlık 16 - 6 - 938 tarihine rastlayan cumartesi günü saat on bl 
de Samsun ıu işleri sekizinci şube mn hendlsliğl blnaıında vahidi tiat nze 
rlnden icra kılınacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme •artna mesl, mukavele proJeıl, Bayındırlı 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 78 kuruş mukabilln 
de Samsun su işleri sekizinci şube mü hendlıllğlnden alabilirler. 

Para biriktirenlere 28,800 
lira ikranıiye verecek 

4 - Pazarlığa girebilmek lcln ta teklllerin 1166.79 liralık muvakk 
teminat vermesi ve on bin liralık köp rU işlerini taahhüt edip muvatfaklye 
le bitirdiğine ve bu kabil Nafıa işlerini başarmakta kabiliyeti olduluD 
dair Nafıa veklletlnden alınmıt M\lteahltllk vealkaıı ibraz etmul llzım 
dır. 

5 - İşi üzerine a lan müteahhit Yüksek VekA.letçe tastlk olunduğu ke 
dlslne yazı ile tebllg edilditl tar lhde n itibaren 15 gün içinde muvakk 
teminatının kat'I teminata lblata ve aynı zamanda mukueleyl note r li 

Ziraat Banhaaında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 50 lirası 
bulunanlara ıenecle 4 el ela çekilecek kur'a ile G§ağıdaki plana göre ikramiye dağı
tılacaktır: ten tescil ettlrmeğe mecburdur. (3929) 

4 Aded 1,000 liralık 4,000 Lira KA Y!P ARANIYOR 

4 ,, 500 " 2,000 ,, 
Afyonkarahiııar vilAyetinin Nurlbey kö

yiinden 313 dolumlu İsmail otlu Ahmet 
hıiklı\l harbinden ııonra teskere almı, kö
yüne dönmüştü. Kendisi 15 ııenedenberl 
kayıptır. Nerede oldulunu bilen varsa in
saniyet namına aşalıdaki adrese bildirme
lerini rica ederim. 

4 " 250 " 1,000 ,, 
40 ,, 100 ,, 4,000 ,, 

100 ,, 50 " 5,000 " 
120 ·,, 40 ,, 4,800 ,, 
160 ,, 20 ,, 3,200 ,, 

1)/1'.if:~T: Haaplarıncla/ıj """'-itr--. ~ilul• SO IJRADA N ASAôl DV$-
1'!IY ENLERE <ikramiye çıktıit tal«lwff. % 20 FAZLASILE verilecektir. 

lstanbul G6ztepe Santral duralı 214 na
nttır*'t BliY NomHt'ln e'ffntle lıarcletl As
ker İbrah im. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyliil, 1Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerin-
• .. ,.. .. •rtf Prektir. l>r. irfan Kayra 

Röntken Mütehaaaıaı 

Türk Hava Kurun ıu 
Göz Hekimı 

1 lcr~tin ölleden IOnra 1aat 3 ten 7 

)'e kadar Beledi)·e, Binhirdirek Nuri· 

conker sokakta Aslaner apartıman 
No. S.10 

Büyük Piyangosu Dr. Murat Rami Aydın --········...... _........ .. 
3. üncü keşide 11 1 em muz 938 dedir. Muayenehanesini Taksim-Talimane 

Tarlabaşı Cad. URFA Apt. oma 

nakletmiştir. Tel : 41553 

Pazardan maada hergün: Öğleden 

sonra saat ikiden altıya kadar 

KiRALIK EV YE APARTIM • .\N, DÜKKAN 

25, 26, 33 numaralı evlerle 86/ l numara
lı daire ve 20, 21, 28 numaralı dükkılnlar 
açık arlırma suretiyle kiraya verilecdin
den isteklilerin 18 Temmuz 938 pazartesi 
ıünü ııaat 14 de kadar Beşiklaşla Akaret
lerde 5-& numarada mütevelli kaymakamlı
lına müracaat elmeleri. (26067) 

ikramiye 50.0JJ f..,iraiır. 
Bundan b"§ka: ı 5.000, 12.000, 10.00 O liralık ikramiyelerle ( 10.000 ve 

20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

Şimöiye kadar binlerce kiıiyi zengin eden bu piyangoya iştirak etmek ıure- l~ll••••••••••••••ı1 
tile ıiz de talihinizi • ·deneyiniz •• 

- KURU.Nwı kılap §eklinde roman tefrikası. -

ŞERIAlK HOl,)U:S l!;RAŞIN'DA 

kilde eğllıulştlk kı, bıstkletlı, u<;ar gıbl yoldan 
IPÇtl gitti. Havaya kalkan toz tabakası arasında 

Jıoluk, endişeli blr yüzü secebildim. Öyle bir yüz 
ki bUtUn çizgilerinde korku okunuyordu. Ağzı bir 
kan• açık, blr şeyden ürkmüş gibi bUyUmllş göz-

1erlyle ileriye bakan adamın müthiş bir heyecan 
eçlrdlllni anlamak, işten bile değildi. 

Holmes bağırdı: 
- Dükün kA.tibl .. Gel bak alını, ne yapacak? . 
Bir muddet kayadan kayaya sekerek, han 

apıaını uzaktan görebilecek bir noktaya çıktık. 

tlbln bisikleti han duvarına dayalı duruyordu. 
Binanın etrafında kimseler yoktu. Pen<'l'rell'rden 

e kimse görünmüyordu. Ortalık tamamiyle ka
rarmak Uzere idi. Güneş Holderrıesse ı:atosunuıı 

1'ulelerl arkasında kaybol muştu. Der.kcn, bir ara
nın yan ışıklarını gördük. Arkasınflan Çester

ld istikametine doğru son süratle akReden nalla
m çıkardığı sesleri duyduk. Holmes fısıldadı: 

- Bundan ne anladın Vatson? .. 
- Sanki birisi kaçıyor gibi.. 
- Benim sezinlediğim kadar, bu arabada tf'k 

bir insan vardı, ve bu insan da dükün kAtibl ola. 
aaı. Zira bak, kapıda kendisi.. 

Karanlığın tam göbeğinde Adeta dört köşe 

1eblleceğlm bir aydınlık fışkırdı ve bu aydınlt
tam Qrtasn:ıda kltlbl, başı ileride, sanki biri-

ŞERi.OK HOJ,l\IER f$ R AF;Th"DA ~3 

ue gördük. Tahminimizde yaııılmaınışt ı k. 

Biraz sonra yolda bir tak ım sesler oldu. Ay
dınlıkta bir lAhza ikinci bir hayal gördük. Derken 
kapı kapandı ve her taraf zifiri bir karanlığa ıö
ınüldü. 

Beş dakika sonra da, birine~ kattaki odalar. 
dan birinde ışık yandı. Holmes: 

- Buranın müşterileri de pek antika, diye 
uurıldaQ.dı. 

- Bar, öbür tarafta de.;il mi Ustad? . 
- Öyle .. Bunlar hususi müşterilerdir. Fakat 

Oük hazretle rinin kfltibi, gecenin bu saatinde bu
ral a rda ne haltetın eğe bulunuyor, sonra kendisiy
le bulu:;maya gelen ikinci mechul ahbap kimdir. 
Haydi Vatson, gidelim; şu meseleyi ne pahasına 
olursa olsun, biraz daha yakından kurcalaya lım .. 

Birlikte sessiz adımlarla yola çıktık ve han 
kapısına süzüldük. Bisiklet daha hA.lA. duvara daya· 
h duruyordu. Holmes blr kibrit çaktı ve arka IAs.. 
tl ğ"c tuttu. Bir lA.hza sonra sönen kibrit düpedüz 
1> ınlop U\stiğinin tam Ilı.erine düşerken, Holmesln 
s evinçten fıkırdadığını duydum. Başımızın tam üs
tüne de aydınlık pencere isabet ediyordu. 

- Şöyle eğillp bana arka verirsen, fU pence
reden içeriye bir ~öz atnrnğım, Vatson! .. 

nır saniyA sonra p<>n<'rreye tırmanmış olan 
llolmesln ıceriye ba~aslyle, sırtımdan 1ere lıı· 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

8011 ~fa ntff'• 
dilen Biaaq /,.. 
paratorluğıı tan 
lı.i ile 66 r.ilt ta 
ınamlaltmlfftr. 

Baflı baftJUJ v 

biitil11 uım ·~ 
lfti doyuracak tl1e 
r~,.,.,, ,,n -:~ı oln·: 

bu kOtiir1t..1n11: .. 
('inde i1ctr~rıdl r 

rJebi V« ilmi ,,,,.. 
:rılar fiıeriJ1111 1/0 

:ılmrf n ""tt' I 
tapla" bulura ... 
11u.a, Tnr.ii "'"" · 
Tilrlc nkutrır11. 

l'IJIUI çok V'lk,.. 
rtaJt taJ11drğı fOA. 
dvetll'!r ttım f ı• 
ıMn yapılrnı~ 

K itaplm"t fıtJıf1o 

ue mulıft!lif ..,.. 
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