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Türkiye hakkında 
Bir lnglllz pıele•lnde 

çıkan 

hezeyanlar ... 
DUnkU poata ile 

gelen lngiliı ga.. 
zetelerinden "The 
People,, yakın za. 
mantarda Tilrki
yeyi gezmiş oldu
ğunu iddia eden 
Lilo Linke isimli 
bir kadının her.e
yanlanDI nep-et. 
miştir. 

Bu yan meczllb 
ha~da yaıı

lan yazı flyle bat 

den aeyretıniflerdir. Kralın yatı tnıi · 
li% filosunu teftit ettikten aonra ecnebi 

devletlere alt ıemilerin disili bulunduk· 

ıan batlann arumdan ıeçmittir· Dün· 
yanm en t;ü,Uk ve en cüsel ıemlleri • byor: 

nut "" ·~"' ~ ,.. ' ~!%/:'" ...... ....,. -.,ııı ıilrmlfttlr• . IANI ..,,,_ Mr 1M, --.... 

Denis tayyare filoları donın•nm gaf~:':=~: ~it al-
Uzerindc uçutlar yapauttJr. tında ,.,._.. ve Türkiyedn geçip gt. 

(SO'*: Sa.~ SfL U ~ bir 7cd4tt1, aklını l«ıçwmtf 7ıi.9Mi 
verir. 

~ık 1 
1 

d /fft, Jcıtmdi araJonna gelen Frank· 
Q a n 1 a r ara s 1 n a forllu. kıZ Lt1o Linke hakkın&ı Fran· .uz ve Türk l«ldtnlannın da d~ndi-

1 k 1 k ğü bu oldu ... ,, 

1 t ·ı sadA akın 1 Fakat İngiliz guetesi Bayan Lilo 1 y Linke'in "deli olmadığını!,, söylüyor. 
llt Bu memleketleri filhakika gozmif, bor 

,.,. memleketlerln,_,e geni ticaret mil- kesi dinlemit ve büyük maceraları U
1 

hakkında Uç kitab yazmak Uzere Lon· 

'r, nıessllllklerl teşkil edlgoru:ı cıraya dönD!ill···· IElın: ASIM US (1'- 1 ...ı 1t111JMa> (Borlu: Sa. ~ Sil. U 

~il timarhanede bir deli 
z· tarafından öldürüldü 
•za Niyego'nun katili Osman Rati~ işlediği cina· 
lletten tam on sene sonra öldürülmüş oluyor . 
l(etn deli tabancaY• eline naSll şeçirmiş ? 

-~ııtoeunda Eliza Ni-
1921 •neti ae- Yah d" kızml 

. inde bir genç u ı 
yego :il1D .. ldilreJl katil Osman Ra· 
bıçaktıyar&k. 0 tedavi altında bulun· 
tib, evvelki ~, razı ,Akliye m\lell
duğu B&kırköY ~ ıarafından öldUrlU· 
aeseeinde bir deh 
mUştür. 0 -nilterde alg1Jl 

-.... ıtatib llO a--vau•an lrlikte yol iJıla&.tlll-
olmıyap delilerle !.ıaDJIUltır• ' 
da çalJ,tırıınuya t on yediye dol· 

t- Evvelki akf&ID ~~ yola giden O. 
! ru yanında iki deli ;kıflllll• a,bdelt 
ı man Ratib, bir ara, kenarına durmut
bomıak tızere yolun 

1
. arkdındaD kur· 

tur. Bu 91!'&da bir de :.ur. Si1'h sesle. 
ıun mkmlY& bafla:..tibiD biraz Ueri· 
ri U2.erine ()llJllaD bunlar& n~t 
ıinde duran delilerle _....11 KUJ1Ull· 

tJDltl~ır· 
edenler yerlere ya narına. sırtına 
lar ()&man R,atibln kO yiyen Ol-
isabet etmlttlr· nk ~Uf1UDU 
man Ratib geri dönınuı. 

' - Dur, yai~: SO. 1 su.. 5) 

19 JllJ1113 ~Jik w idman bayramı yurdun her taraf•""' o~. gibi Ati. 
Kıaroda büyük ocınlılıkla kut1anmıtttr. Burad41oi ruttfllerde ~e getlG 

me1ctq1Mi1t yaptıkları geçid rumi ve tdmtlfl iwsreleefJm göniliyor' 
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DİKKAT 
Radyo müsabakamız 

nasıl olacak ? 
Bir müddettir lcuponlannı koydulUIDIU ndyo mUl:lbQallı.ım nınanr 

yaklq,mttrf· Bunun için mülabaklftllt aa•I yapıtacatım etnflle bildiri • 

yoruz. M~ilabakayı radyocular da ~~ebilirler. 

ı - MUu)>aka .A""'"P' ve Amerika ıiıteml maldnelu olmak Uıere iki 

elll ilıerine tertip edilmittir. 
2 - Müeabakaya her kuvvet ve modeldeki makineler ittirlk edebilir· 
3 - Müeabakaya i§tirake çaitnlan ve bunlardan ittirald kabul eden~e

rin adları önceden ilin edilir. Radyo acentelerine mektuplar ıön· 
derilmittir iıimleri unutulan müeneıeler tafıillt alabilirler. ittirllc 
edenlerle i§tirik etmek için müracaat edecek Jinnalan peyderpe)' 

bildireceğiz. 
4 - Masabakaya ittirik edecek radyolar memleketin tanınınıt rısüta

ha111alarının ittirik edeceii bir fen tieyetinin muayene ve tecrübesi• 

ne araolunacaktır. 
5 - Müıabakaya rirecek radyolardan Avrupa ve Amerika makinele-

rinden ayn ayrı birer birinci tefrik olunacak ve birinci ıelen illll 

edilecektir. 
6 - Müsabakada birinci ıelen radyolardan bireri satın alınacak ve oku· 

yucular müaabakaaında birinci ıelenlere hediye edilecektir. 

OKUYUCULARIMIZIN iŞTiRAK ŞARTLARI 

ı - KURUN Gazeteaile neıretmekte oldufumu kuponlar 120 oııanca. 
en ıon on bet gün içinde, appia iıteditimiı ma16m&tıll yaalı ot• 
dutu bir kağıt ile birlikte bize ıönderilmil olacaktır on altıftCJ ıUn 
ıelecek mektuplar müubakaya iıtirllc etdrilmeı:. 

ı - Okuyucularımızın biriktirdiii yUı yirmi adetten ibaret tam bir ta
kım kuponla tercih edilecek Avrupa ve Amerika ~ad~oları. içid 
yalnız biriıine ittirik olunabilir ... Her iki radyo makıneaıne ııt. adi· 
aabakaya ıirmek için iki talom kupon *andermek lbımcbr. 

3 - Kuponlarla ıönöerilecek klğıtta ıu mahlm&t bulunmalıdır: 
A - Tercih etmekte olduğunuz markanın modeli. 
B - Senesi. 
c- u•~di 
D - Kendi adresiniz. 
E - Markanın iımi. ·ı .. ü clileeek hlnsi markılar az· 
4 - Muddeti içinde ıelen cevaplar ta1n e . . . . '-· ıar araaında iki bmncı 

la rey alırsa o markayı intihap eden o .. uyucu ... 'k d · ayrılacaktır, birine bir Avrupa diterin• de bir "mert a ra yo ma· 

kineai hediye edilecektir. 

Ek.ak kuponıerın.zı gaz.,.....ız ld•r••lnden 
ted•rlk _......11r•nl• 

K 1 b
. ·k..ı e~i ihm&l etıneYinis. 

upon an ıra ul'll'l • V AKIT Propai..,cla Serviıl 
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Devlet l)emiryoUannda Ailelere mahaua Büyüle T ensillt 
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Balkanhlar arasında 
iktisadi yakınhk 

Balkan memleketlerinde geni ticaret mü-
messillihler i teşkil ediyoruz 

E 
konomi Bakanlığr bu sene hakkında bir fikir edinmek ere kabil 
Balkan memleketlerinde ye- değildir. 
niden ticaret mümessilleri ve I Demek istiyoruz ki Balkan An· 

atc§clcri te§kilatı vücude getirilme- tantr, arsıulusal siyaset sahasında 
sine karar :vermiştir. Bu maksadla bir varlık olmuştur. Fakat ekono· 
yeni sene büt&esine de icabedcn tah- mi itibarile böyle bir varlık yoktur. 
sisat konmu§lur. Onun için Balkan memleketlerinde 

Bu teşebbüsün Gok yerinde ql • ticare~ mümessi.l.leri _Y_e at~~le~i f~y
duğuna hic §Üphe yoktur. Zira bu- dalı hızmetler gurebJlır. 1 urkıye ıle 
günkii va~yetJe Balkanlar siyasi muhte~if ~.alkan memleketleri ara
mukadderatlarını biribirlerine bağla- sındakı mutcrek menfaat noktaları 
mrş memleketlerdir. Sulhun muha- ~u t~ş~ilat ~.ası~asile daha kolay iş· 
fazası noktasından aralarında bir~ok lıyebıhr. T urkıye Balkanlı komşu
mµşterek menfaatler vardır. Dün- larından neler olabilir, onlara ne • 
ya sulhünün herhangi bir şekilde ters.atabilir} . ~u cihetler bu yoldan 
bozulması hepsi için ayni derecede tetkık olunabılır. Bu ~emleketler
tehlike olabilir. Nihayet tereddüt- le aramızda mevcud tıcaret muka
süz olarak denilebilir ki b .. k.. velelerinin tatbikatında zorluklar 
umumi ıerait içinde B Jban ~~~an~ gene bu yold~n. kolayca kaldırılabilir. 
tı Avrupanın en sag"lam · Bunun harıcınde olan Balkanlara , en emm .l .1 k . .. .11 . 
bir sulh eseridir. gön-ten ecf! · tıcaret mumes::H erı, 

A ve ateşeleri bıı memleketlerin tecrü-
F aka! §~~u. da .kabul etmek la· belerindJ:n Türkiye için fayBalı ma-

zımdrr kı bınbırlerme bu kadar sıkı Jumat alabilir. Mesela Balkan mem
dostluk ve sİyi\set bağları ile yaklaş· Ieketleripden bazıları taze meYVe 
mış ?lan memleketler ar~sında e~o: ihracatına oaşlamışlar ve aon yıl • 
nomı. s~hasr~da a~ edılen teşrıkı }arda bu işin hacmini artmnışl<}rdır. 
mesaı sıstemı henuz bulunmuş de- Halbuki taze meyve ihracatına he-

ğildir. Balkan Antatı konseyinin iktı- nüz pizim memleketimizde başla -
sadi şubesi birkaç yıldanberi faaliyet- mak bile mümkün olmamıştır. lk

tedir. Bu faaliyet~n hedefi, Balkan tısadi şerait cihetinden Türkiyeye 
memle.k~~leri ar~sınd?~i siya~~ t~riki yakın olan bu komşu memleketler 
mesaıyı_ ıktısa~ı te§rıkıı_nesaı ıle kuv. bu işte nasıl muvaffak oluyorlar? 
ve.~lendırm~ktır: . Ayıp zama~dfl bu Bu işe biz daha niçin başlıyamadık ~ 
~~şterek ~esaı ıle Balkan mıHetle- Kanaatimize göre bu nokta ciddi 
rımn maddı refahlarına yardım et- surette tatkik olunac•.lt bir mevzu
mektir. Bununla beraber bugün dur. 
i~in efkarıumumiye~e ilan ~dil~iş Hulasa siyaset alemi her gün 
bır program olmadıgından şımcliye harekette olduğu gibi, her memle
k?dar ~rfedile?v. faaliyetlerin nas.!! ketin ekol'}omi işleri de süratli değİ· 
bır netıce verdıgı, yahud verecegı şiklikler geçirmektedir. Her mem-

" lstanbulun sesi ,, dava
sında verilen rapor : , .. 
Yahudilik için 

t\ vrupa Ali mi eri ne
ler yazmışlar?! 

leket dünya yüzünde büyük ecre· 
·yanların tesirile kendi hududlarr da· 
hilinde yeni yeni tedbirler alıyor. Bu 
tedbirler neticesi olarak bu memle
ketlerdeki umumi ticaret sistemleri 
de mütemadi surette dalgalanıyor. 
Balkan memleketlerile aramızdaki 
sıkı münasebetlerin tabii icabı gü
nü gününe bu türlü hareketleri ıa· 
kib etmektir. Bu da ancak daima 
uyanık olarak hadiseleri takibe muk
tedir ticaret mümessilleri ve atesele-
rile olabilir. ~ 

ASIM US 
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arasız· ölen Lord, 
Lord Snovden için karısı diyor ki: Başka bir ,,ıe 

girseydi şimdi. binlerce lirası olurdu -1 
G l d ··ı b k 1 ·ı· · d k "k turler >" eçen er e o en sa ı ngı ız gazetesm e orı a rferı 

maliy:e nazırı Lord Snovden 'in fa. isimli sanatkarın ese 
kir bir adam olarak öldüğü anlaşıl- maktı. 
mı~tır. :>trub, sabık ne~f" 

Müteveffa lngiliz Lordunun ka- rine onun hakkında :h& 
rısı kendisile bu hususta görüşen ga- son bir rt"sim ynpartı ,.ıı1i 
zetecilere: "Belki birkaç yüz lira- ziz etmiştir ki bu r 
cığı olacqktır. l§te o Jçapgr,, demiş· n rediyoruz. 
tir. 

Bir Lorddan ümid edilen yüz bin
lerce liraya mukabii, hu birkaç yüz 
lira, hiç şüphesiz ki müteveffa ln
giliz Lordunu ve sabık maliye na· 
zmı11 "fakir,, .olarak tavsif etmeğe 
hak :verdirmektedir. 

Bununla beraber, Lordun mşşşı· 
nın bir kısmı büyük bir eN"in idarr.
sile uğraşan sekiz hizmetçiye gidi . 
yordu. 

• Nazırlığı zamanında, gazetelere 
makale de yazmadığı cihetle, o sa
hada hayli i tifade gördüğü bir ka· 
zançtan mahrum kalmıştı. 

Karısı diyor ki: 

"O kafada bir aqam, başka bir 
işe :veya m~sleğe girmiş plsaydı şim 
di binlerce lirası olurdu.,, ' 

Lord Snovden bir vakitler lngil· 
terenin sosyalist partisine dahilken 

parlamentoda saylav olarak bulunu· 
yqrdu. Bıı e,snada, soıyalist partisi 
sandığından bir tP.k kuruş bile almak 
istememiştir. 

Bununla beraber, karısı, onun 
bir tarpftan po.r~yı reddederken, di· 
ğer taraftan parasızlıktan sıkıntı 
rekmiş olduğuqu da itiraf etmiştir. 
··Lakin biz baş baŞ<J veriqce idare 
edip gidiyorduk,, demektedir. 

Müteveffa Lordun kansı, lngilte
re :ve Amerikada konferanslar veri· 
yor ve bu konferanslara gelecekler
den oldukça yüksek duhuliye alıyor
dµ. 

Müteveffa mal~ye nazJrının zevk 
nldığr şeylerden biri, Daily Express 

Günlerin peşfrlden: · . 

Yeni bir mesele 
Amerika Cumhurreisi Ruzveltin eşi Madam Ruz.velt Ameri~a 

erkt>klerinin başına jş açacak gibi görünüypr. Ev kadınlannm sekiz 
saatten fazla evlerinde çalıştmlmamalarmı, çalıştıkları zaman için 
de kendilerine gündelik verilmesini .kocalanndan istiyor. 1§ burada 
da kalmıyor, g~nç kızların da gene anneleri gibi babalarından bir 
ücret almağa haklan olduğunu söylüyor. 

Eğer Ruzvelt şahsan bu fik !rcle ise yakın bir zamanda Amcrika
da bu usulün bir kanun şekline girmesi pek mümkündür. O vakit 
bu usul de Yeni Dünyadan Eski Dünyaya geçebilir. Esasen bugün 
işçilerle sermaye sahible1i ar~s1nda ücret :ve çaJışma 8aati meselesi 
halledilemezken evli kadınlarla kocalar, genç kıdarla babalar ara
sında bitmez tükenmez ihtilaflar başgösterecek demektir. 

Türkiyede teşkilatlanmı§ işçi sınıfı yok ise de her evli kadın 
kenrli evinde çalışır. Hatta Anadolunun bazı küçük kasabalarında 
erkeklerden ziyade kadınlar iktısadi hayatın en hareketli uzuvları· 
dır. evlerinde halı dokuyan, tarlalarda çalışan onlardır. Buna mu
k~bıl ~~gün on para bir ücret de aramazlar. Bu vaziyete göre gÜ· 
nun bırınde kadınların erkeklerden işleri için gündelik istemeleri 
usulü bizim memleketimizç sirayet eClerse acab~ neticesi ne olur? 

Hasan Kum çayı 

Eski eaş~ı 
Hahalero ~feJI 

gidilJOI 

Dainv.ı lııgiltcre içi11 ('01'~ 
mrn yeriııdcıt soıı 

f.,&~ 
Paris, (Hususi) ll ro sil 

Başvekili Largo. Kab~jtfl'ld' 
yattan tamamı le ç_e. dit~ 
•çrmi tir. Bunun ıçıo !Jir 

knda 750,000 pazeteY'\-ı01 
tın almıştır. Yakında 0 

P.deccktir. 

· ıe R11syada ıı~nı ı..·e~o 
P.aris, (Hususı) -" g 

gazetesinin yazdığ~:fte 
=-ad Ode a ve I' k'ıf e! , . • teV 
bcı lı komünist lıderı 
lardır. . ~-

Pari Midi gaz.etesı. ~ 
"lstanbulun Sesi,, isimli bil: mec

muada Gıkan bir yazıdan dolayı, müd. 
deiumumilik, 312 inci maddeye göre 
memleketteki bazı llllburları bir!biri 
aleyhine tahrik ve biribirinden tcnfir 
davası, ı·c yazıda kendilerinden balı. 
sedilcn gazetelerden ikisinin aahipleri 
de şahsan hakaret davaları açmışlar. 
dı. 

Edvart evleniyor 

zabit ve garnizonlarının raf 
mel rine kati olarak kCi.ill~ıı 
ni de yazmaktadır. baııııİ 
zahitlerin, küçük kas~ ı.ıerte 
nan ~amizpnlarda er ·fsııd 
kalktıkları ve ahl;ıkı. 1 d · 
halk ?rasındn mü4h~~de > 
meydan verecek şek• 
meydana çıkarılrn~şdt~~".Jlf ~ 

İkinci cezadaki bu duruşmada, ya. 
zı muhteviyatmın ilmi olup olmadığı· 
nm chlivukuf ça tetkiki kararla.§tırıl
mıştı. Dünkü celsede, azadan Nurinin 
naipliği altında üniversite ruhiyat or
dinariyos profesörü Mustaffl. eekib 
Tunçla içtimaiyat doçenti Ziyaettin 

Fahri ve Türk felsefesi tarihi doçenti 
Hilıni Ziya taraflarından verilen ra· 
por okundu. 

Bu raporda, netice olarak "Makale. 
nln ilk kısmı, Garb memleketle.rinde 
de münnka.sa mevzuu olan ilmi bir 
mesele addedilebilir. Muhtelif Avrupa 

alimleri, Yahudilerin iktisadi ve tica
ri bir dehaya sahib olduklarını ve top
rak a!Rkasından sıyrılarak daima pa
ra toprlamak cihetini tercih ettikleri
ni ve icabında mcnsub olduk!arı mil. 

!etlerin menfantini beynelmilel Yahu
diler menfaatine feda ettiklerini eser
le.rinde yaz:nı§lardır. Bu makalenin 
ilk kısmı da bu cümlc~lım olarak ka· 
bul eqilepilir. Makalenin ikinci kısmı 
ise, şahıslara aid olduğu için, bu cihet 
bizi alakadar etmez., denilmektedir. 

Meomuanın neşriyat mUdürü Mu
ammer Çahid Kentmenle yazının mu. 
harriri Naci İsmail "Habil Adem,, Pc· 
listerden bu rapora karşı ne diyecekle
ri sorulmu§ı onlar, 'raporun heyeti u
mumiycsi nazarı itibara alınırsa, ma
kalenin ilmi mahiyette olduğu mey. 
dandapır. Bu cihetten müdafaaya mü-

. uamk 'bazı nıaruzatta bulunacağız. 
ııwıtet isteriz.., demişlerdir. 

Durtı.§l1la. bu noktadan 3 haziran 
saat 16 ya b1rakılnuetır. 

Kant şatosu muhasara altına alındı; ci
vardaki bütün oteller, evler, meraklı
larla gazeteciler tar.afından kirala. i:dı .. 

Paris, (Hususi) - Eski. İngiliz 
Kralı Eclvard ile şimdi Vorf ıld adı 
verilen Madam Simpsonun evlen • 
meleri 2 haziranda olacaktır. 

Nant'taki İngiliz konsolosu 
Grcam evlenme akdinin resmi for
malitesini ifa edecektir. Kant şa • 
tosunun b~ğlı bulunduğu Mon kö
yü muhtarı da konsolosun yanında 
bulunncaktır. 

Eski Kralın kardeşi olan Kent 
Arşidükü ile Edvardm hemşiresi Le
di Hervut, Lord ve Ledi Mautba
ten ve İngiltere h~rbiye nazın Dav 
Kuper ve Amerikadan hususi stı -
rette gelecek olan Madam Simpso
nun halası Merimen evlenme esna· 
smda hazır bulunacaklardır. 

Pariste bu evlenmeye karşı gös
terilen alaka gayet büyüktür. Mon 
köyü ile bu köyün bağlr olduğu Tur 
kasabasındaki bütün oteller,, hususi 
evlerdeki kiralık odalar daha şim -
diden İsticar edilmişlerdir. Otomo· 
billerle gidip gelen meraklılar, eski 
Kralı görebilmek için şatonun etra· 
fında dolaşmaktadırlar. 

Madam Vor.fild'in gellnllk 
elbisesinin ıimdlye kadar 
örneği görülmemi• bir 
tekil ve renkte oldujiu 

eöırlenlyor. 

Şatonun kapısında gece ve gün-
düz kırktan fazla lngiltere ve Ame· ~ 
rikalı gazeteci beklem.ektedir. Her ~ 
akşam bu gazetecilerin bekle.Jmekte 
oldukları kapının önüne çıkan Ed • 

yardın 'katibi odjers •tıal bQmhar .. 
dlmanına tutulmakta ise de, rverilen 
cevab: 

- flen bilrrıem l 
den ibaret kalmaktadır. 
~atibin makine ile yazılı bir 

mektubu gazetecilere vermesinden 
sonra 'l.r\lMılnııştır lç_i. evlenm~. ha· 
kikaten iki hazİ{anda ol\\~ktır. Ga. 

zetecilerin gen~ bu katibten öğren· 
diklerine ıı::-e, Madam Simpson ile 
eşki Kral Edvard .Şi\tonun içinde 
bri~ qynamakta, vi ki içmektedirler. 

Mon köyü muhtarnıa lngiltere 
ve Amerikadan gelen yüzlerce mek· 
tub arasında. b~zıları, tehdid edici 
mealdedir. Genç lngiliz kadın ve 
erkekleri Londtadan gönderdikleri 
tehdid mektubl&rile, muhtardan ni
kahın yilpılmasma mani olmasını İs· 
temektedirler. 

Paristeki De 1~ Pe s9kağının mo· 
da tiaarethanelerı Madam Vorfild'in 
gelinlik .~lbiselerini hazırlamışlardır. 
Bütün tuvaletler hususi otomobiller 
ile Paristen §atoya gönderilmişlerdir. 
Gelinlik elbis~i şimdiye kadar hiç 
bir eşi olmıyqn açık m~vi renktedir. 
Moda mi.it~hass\slarının iddia ettiği
ne göre, _d~ny~da ~imdiye kadat en 
giizel bır ~elınlik elbisesi olarak, 

Ri~aclıın bildinl ,gı ·ıerı 
S . k' . 1 verı y yet tavıs ısı nan1 df P 

ile meşhur muharrirler rdd. 
ki de tevkif oluornuf ıa peılı5 

~rlık zamantfldıı je11~1 

direktörü olan Preobrtıf1'111şrıı' 
ndp ölü olarak buiuıı ... / 

······· 

r····A··ç··l ı ~ 
Rof1'0 11 

~~ 
~~;p 

Yeni çı~ 
Oağrtma yeri V ~-" 

• Fiatı 50 A 
! ................................ .,~ 

Madam Simpsontı11 ti a; 
lebilir. ~~J 

Sipariş olunan ıt ~~~· 
ikmal olunamaı111~t ~/~1 

bittikten sonra bo>;-1ıJ, ~ r 
rengi Madam V orf 1 bİ"".ı;ı 
susi manken kıı~ar1' Z ~ 
fa tosuna gönderıle' ~, 

Şatoyu muhaııa~ 
zetedlerin ve ınerakkışdl"' 
geçtikçe fazlal~§lllll 
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\Şarkın en büyü 
·devleti: Türki1 1 Ankar adan I 

istihsal fazlası 
Nası l tayin ve tatbik olunacak ? 

i ktisat vekl1etl tarafından bir nizamname hazırlandı 
Ankara, 20 (Telefonla) - lk· 

tıaad Vekaleti tarafından hazırlanıp 
Devlet Şurasınca görülen teşvikisa· 
nayi kanununa ek kanunun 3 üncü 
fıkrasının A fıkrasına yazılı istih
sal fazlasının ne suretle takdir ve 
tayin edildiği hakkında bir nizam • 
name hazırlanmıştır. 

Bu nizamnameye göre herhangi 
bir sanat şubesinde istihsal fazlası 
olup olmadığına karar vermek için 
evvelemirde memlekette o sanatla 
meşgul müesse!elerin çalışma miid· 
detleri, bu müddete göre en cok 
çıkarmakta oldukları mamul mikta· 
rı, çalışma müddeti ve ekiplerinin 
artırılması kabil ise bu takdirde elde 
edebilecekleri en çok mamul mik
darı, elde ettikleri mikdarların pi· 
yasada satış vaziyetleri, stok mev
cudları tetkik ve tesbit eden, mem
leketteki istihlak mikdarına dair el
de edilmesi kabil olan istatistiklerin 
göz önünde bulundurulması lazım· 
dır. 

istihsal istihlaki tamamen kar§ı· 
ladıktan sonra yüzde 25 fazla kalı
yorsa bu sanat §Ubesinde istihsal 
fazlalığı bulunduğuna lktısad Veka
leti tarafından karar verilecektir .. 

Bu tetkikler tıırasmda bu sanat 
şubesini alakalandıran müessese ve 
makamların da mütaleası alınacak
tır. 

Elde edilen mamulün piyasada 
aranılan vasıflara, maliyet ve fiat 
gibi unsurlardan memleketin iktısa· 

di şartlarına uygun şartlarda olması 
lazımdır. 

istihsal ve imalatı bir tek fabrika 
elinde kalmı§ olan sanat şubelerin· 
de, birinci maddede yazılı şartlar bu. 
lunsa dahi, istihsal fazlası var sa· 
yılmıyacaktır. Bu vaziyetteki bir 
sanat şubesinde yeni bir müesscse· ı 
nin tesisi için vaki olacak müraca
atler üzerine mevcud kanun ve ni· 
zamlara göre, muafiyet ruhsatna • 
mesi verilecektir. 

Bir sanat §Ubcsindc mevcud fab. 
rikalar arasındaki gayrimc§ru bir· 
}eşmelerin neticesi olarak fiat yük. 
sekliği ve piyasa darlığı gibi haller 
vukuunda da istihsal fazlalığı var 
sayılacaktır. 

Herhangi bir sanat §Ubcsinde 
memleket heyeti umumiyesi itibşri· 
le istihsal fazlası mevcud olsa bile, 
bu sanat şubesi mamfılatına muhtaç 
olan bir mmtakayn nakil masrafı 
kıymetinin yüzde onundan yirmi 
beşine kadar olursa ve bir mmta· 
kada kurulmak istenilen müessese· 
nin İptidai maddesinin ayni mmta· 
kada işlenmek zarureti varsa bu gi
bi mmtakalardn tesis edilecek mü
esseseler için teşviki sanayi ve ruh· 
satname verilecektir. 

Milli miidafaaya aid hususlar gİ· 
bi memleketin yüksek menfaatlerini 
alakadar eden sanayide yukardaki 
maddeler hiikümlerinin kısmen ve· 
ya tamamen tatbiki icra Vekilleri 
Heyetinin kararma bağlı olacaktır. 

Asile Bilbaoyu tazyi
ka başlad ı 

Şehrin civarına yangın bombaları atayor lar 
• 
lspaugol zenginleri Mussoli11i ile gizli o/aralı 

göı iişıneğe gidiyor 
Bilbao, 20 (A.A.) - Bask hükume

ti, ndcmimüdahnle komitesine bir tcJ. 
g'"af gönd<?rerek general Molanın 
''.Ba:;k eyaletini, Bilbaonun teslim olma 
ması takdirinde, bir mezarlığa kalbct
mck tehdidini savurmakta olduğunu,. 
bilcl rmiştir. 
l'ANGIN BOMBALARI, JUNKERS 

TAYYARELERi ... 
Bılbao, 20 (A.A.) - Rcuter muha. 

hiri bıldiriyor: 
Aai tayyareleri Bilbao civarında 

b131 mahalleri ve bu arada bilhassa 
t. r~caldoyu bombardıman etmi§lcr
'rr. Amorepie la - Bilbao yolu üzerin
u... Galdacano köyüne birçok yangın 

bombalan atılmıştır. Büyük bir bom 
ba., bir sığınağı yıkmış ,.e erkek, ka. 
dm ve çocuk, 10 kişinin ölümüne se
bebiyet vermi!}tir. 

Bir zabitin bildirdiğine göre, Mun
guia eehı inin bombardım~nına 24 Jun 
kcrs bombardıman tayyaresi He bun. 
elan daha çok miktarda Heinkel muha
rebe tayyareleri iştirak etmiş ve bü. 
yük bombalar atmışlard•r. 

MUSSOLINI iLE GôRVŞMEGE 
GiDENLER 

Cebelilttank, 20 (A.A.) - İspanyol 
tütün kralı Marş yanında birçok İs
panyol aristokrat?arı ve ıuıi rical oldu 
ğu halde Süilladan buraya gelmiştir. 
Bütün bunlar ltnlyaya gidiyorlar. Söy 
lcndiğine göre bu zevat .Mm:solini ile 
gizli bir iş hakkında görüşeceklerdir. 

KARADENİZ GELİYOR 
\ 

tspanyada sefaretimize iltica eden 
muhacirlerin "Karadeniz., vapuru ile 
yarın veya öbürgün şehrimize gelmele· 
ri beklenmektcd:r. 

Bin senedenberi gö
rülmem iş birşey 

Gron-,ble, 20 (A.A.) - Mcş. 
hur Saint Bcrnard zaviyesinin bir 
kopeği, 1 O yaşında bir kızcağızı öl
durmügtür. 

Karla örtülü keçiyollnrmda yolla
rını şaşırmış olan birçok seyyahları 
kurtarmış olan bu köpeklerden biri
nin böyle vahşicesine bir hareketi, 
ilk defa olarak görülmü§tÜr. 

Bu köpekler, başlarının yunıu • 
~nklığile nınruf turlar. 

Kız.cağız, babası ve iki kız kar· 
de i ile zaviyeye gitmişti. Fakat 
7aviye civarında karlar içinde oy • 

namakta olan bir köpek, üzerine a
tılm~, kızcağızı ısırmış ve dişleri
ni vücudüne pek derin olarak geçir
miştir. 

Kızcağız biraz sonra ölmüştür. 

Zaviyenin rahibleri, köpeğin bu 
hareketini ani bir cinnet buhrnnı ile 
izah etmektedirler: 

"Bu köpek, en iyi hayvanlarımız. 
dan biriydi. Korkun-: sahne karşı· 
smda şaşırıp kaldık. Hemen c:ocu
ğun imdadına koştuk. fakat i~ işten 
geçmiş, geç kalmıştık. 

Zaviyenin 962 tarihinde Saint 
Bernard tarafından tesisi tarihinden 
beri bir köpeğin bir seyyahı ısırdığı 
göriihnüş şeylerden değildir.,. 

KURUN - Saint Bernard (Sen 
Bernar) köpekleri, Fransanm yül.. 
sek ve karlı da~larmda yolculara yol 
göstermekle şöhret bulnm§ ve insa· 
na çok yakın, zeki tanınan hayvan· 
!ardır. Asırlardanberi bu vaz.if eri 
görerek bir cins teşkil ctmis olan 

Nüfusa yazıh olmayan 

Ask er kaçakları 
"* 

Ankara, 20 (Telefonla) - Dahiliye 
ve Milli Müdafaa Vekaletleri tarafın • 
dan müştertken verilen bir karar üzeri· 
ne, askerlik mükellefiyeti içinde bulun
duldarı halde nüfus ve askerlik kötük • 
lcrine a<lları yazılmamıı olanların tcs 
çilleri alakalı_ mcmurlann mü~terek gay 
rctlcnle ikmal edilecektir. 

Bunun için bu gibi kaçaklar mevku· 
fen nüfus daırelcrin ı:önderilec:ekler ve 
nüfus muameleleri bittikten ı;onra aa . 
kertik şubelerine teslim olunacaktır. 

Yafmeyva anb•l4Jı 
Ankara, 20 (Telefonla) - lktısat 

Vek,let-i yaş meyva ihracatında çok 
mi.ıhim bir rol oynıyan ımbataj iti Uze· 
r nde ehemmiyetle durmakt;adır. Vekalet 
muhtelif memleketlerin ambalaj usulle
rini tetkik etmi~tir. 

Memleketim:z için en kolay usul bu
günlerde teıbit edilmiş olacaktır. 

Umumi mağazalar ,ırk eti 
Ankara, 20 (Telefonla) - Merkezi 

Anklrada olmak üzere kurulacak olan 
umumi mağazalar ıirketinc İstanbul ti· 
caret odasının 300 bin lira ile iştirak e· 
decegini bildirmiştik. Bu şirkete tımir 
ticaret odası 75 bin, Mersin ve Aıdana 
ticaret odaları da 15 şer bin lira ile İ§· 
tirak etmektedir. 

Evlenme muayenesi 
Ankara, 20 (Telefonla) - Evlenme 

muayenesine tabi tutulan namzetlerin 
evlenmeye mani olacak hastalıklardan 

birisine musap olup olmadıkları şimdi • 
ye ka:dnr nüfusa kaydoldukları yerlerin 
sıhhiye müdürlüklerinden sorulmakta 
idi. 

Bir lngiliz gazetesi, TürkiY8~ 
lngiltere ara~1nda ittifa~ 81 edileceğinden bahsedıY~ 

ile lnsiltercnin mcnfJJtJetl 
Akdeni::dc birib:rine bil 

Londra, (Hususi) - Londrada· 
ki sefarethanemizc1e Başvekilimiz 
şerefine verilen ziyafette, General 
İAmet İnönü ile lngiltere hariciye na· 
zm Eden arasında vuku bulan mü
zakerelere lngiliz gazeteleri çok bü
yük ehemmiyet vermektedirler. 

Bu görüşmelt:".rden bahseden Dai
ly Herald gazetesi §unlnrı yazmnk· 
tadır: 

"Türkiye ile lngiltere devleti eti 
ar:aıında bir ittifak altdi mevzuu· 
bahslir. İngiltcrenin böyle bir itti
faka muvafakat otmemeai için hi~ 
bir aebeb yoktur. Çünkü Türkiye 

Her iki devlet dünyan~ 
lc:ısındn tıulhün muh• 111' 
tatükcnun bozulm~ 
tcdirlcr. . . "9 

''itiraf etmckliğinı•~ ~ 
Türltiye, Şarkm en biit't 
lctidir. Türkiye Iran !50~ ' 
tanla da Ml~mışbr: bii~ it do 
laşmad:ın lngilterenın dfP ~ 
faallcri olacaktır. ~~" 
lsmzt Inönü ile B. ı:.uv-~ 
konuşmalar ı;nyct nıilh 

Bütün dünyanın h8 
gen ileri 

oro'{Jl 
(Üsfyam I iııcidc) va ve lsvec:; zırhlısı. ~ı: 

GE!ılfMIZ TAHDIR KAZANDI... methUsena ederek dıyor I p 
Londra, 20 (A.A.) - Deniz ge;;id BUtün bu gemıle~ pır~ıt' 

resminde kralın yatını takib eden mat yordu ,.e deniz geÇld re 
buat vapurunrla bulunan Röyte!' aJan· I ve;·i,·oı du ~ 
ısı muhabiri ecnebi harb gemilerinin 1 BUtUn &onanma bll 111 
intizamını ehemmiyetle kaydetnıel~tf' 1 den gecE'varısme kadar ';-rt 
ve bilhassa Estonya dcnızaltı gemisi i mıştır. Geçid reamjnl !tıl~" 
!{alev, Polonya destro,\•eri Burza. Türk I harb limanına ~eteıı 

fıı .. '8 
destroyeri Kocatepe, Romeıı deE>tro. ~ayısı hit· milyondan " 

Bundan böyle, nüfusa kayıtlı olduk· yeri Regi11am. Hollanda knıvn:töri.i Ca· dilmP.ktedır. 

~~:ut::~~~'.~e:ı;::_::e b:ü:e~~u::~~;udke~ -ş ·, d d et ı ·ı a 1 o 11 u·. ı· ç k ı' 1 
lan mahallın hukumet doktorlugundan , 
rapor alınabilceği kararlaştırılmış ve a· 

ıak~~·;;;;:~~:~~ı·~hnacak aza iti laca k 
eks.~errer .. . • 1,ı 

Ankara, 20 ( lelefonla) - htanbul DDn !Jiecliste Gil1111 ulı ı·e / 11hısar/8f 
ticaret ve sanayi odasınca mensucat iJhltJI 
sanayii dokuma tekniği, çini, porselen ve nıuhtelif nıeseleler llakhuıda nı 
toprak iıleri gibi kollar da 1937 senesi izahatta bulundu 
eksperler listesine jJaveten eksper se • O 
çilmiş olan zevatın bu intihabı güm • Ankara, ;:o (Hususi) - Büyük Mil .T •• k• h k~J 
rük ve inhisarlar .. ·ckaletince tasdik edi· letMeclisinin bu günkü toplantısında Uf 1 Ye 8 
lerck gümrüklerde eksper olarak kabul· İnhi&arlar :~um ~-üdür:•.i&~ 1937 mali (Vs/ıf<J'Zt 1 ı;t) 
teri alakadarlara bildirilmiıttir. yıl l•:itçcsmm muzakercsı csna:ıında Lil L' 1 ,. avni ~11rt ' 

~ . .. 1 G" o ın<eın. . ~· 
~eker fabrikaları f~rkstl- muhtelıf mebuslarımız soz a mış um· -· b t d yolda 
V rük ve İnhisarlar Vd;ili B. Ali Rana gdı eyana a şu 

nln merkezi Ankaraya T • 1 . · l ır: -ı arhan ız:a lat vcrmı~tır. i • rı " naklclunuyor '' Adrrruıya gcld 'i ·,ı .. A·ltf 
B. Tarhan mu~telif meselelerden ı her Jff'J rlc sıt m.tu!!J'I g 

Ankara, 20 (Telefonla) - Türkiye 
şeker fabrikaları anonim şirketinin mu· 
amele merkezi bu ayın 24 imden itiba • 
ren Ankaraya naklolunacaktır. 

Ş:ker fabrikalan Anonim §İrketinin 
umumi müdürlü~ü. umumi muhasebe • 
si, zi:aat, muamelat ve fr:aret serv~s • 
leri Ankarada şirketin satın almrş oldu 
fu Mısır elçUiği binasında çalışacak -
tır. 

ŞEKER SANDICI KERESTELER! • 
NIN GtlMRUOfJ iNDfRt L·Df 

lktısat V ekaletiııin Başvck•letc mü· 
racaatı üzerine, Türk şeker ambalajın 

da kullanılmak üzere Türkiye şeker 
fabrikaları anoninı şirketi tarafından 
ıdıtiarodan getirtilecek sancl.kl ı k kcrt:ıte
lcrin gümrük reımi 100 kilosund~ cin· 
sine göre 25 ve 50 kuruşa indirilmiş • 
tir. 

Lei onya ve Macarista nla 
t caret an!a,maları 

Anknra, 20 (Telefonla) - Yeni ti· 
oaret ve kliring anlatması akdi için mü· 
zakerelerde bulunmak Uzcrc Letonyı 
hükumeti tarafından şehrimize gönderil 
diğini bildirdiğ imiz heyet bu ayın 24 

ünde Ankaraya gelmiş bulunacaktır. 
MACARiSTAN ANLAŞMASI 

UZAT I LDI 
Ankara, 20 (Telefonla) - Macaris • 

tan mümessilleri ile •devam etmekte o • 

bahsederek şunları söylemi~tir: 1 
'!}Otrl!l. k rt 

Suni l{onyak için şikayetleri yerin · 1 n;i/cthnd cı!ıcılı!f' tftrd 
, lf(ltl 

dedir. Bir sene kadar olu}or ki, t,bii 1 ordu k<ılindc d1')1dor 11 ıt1tl'· t"-" 
lfonyak p 'yasaya çık. ar.ılmaya ba. ~1an · 1ll:UflOZ!lr, dJJT;'orwrı ·y·urd _,, 

· k b ,, • ıe11ıı 11"' mıştır. Zann:clenm ı ır sene pıyasa · cu!eriıle, solanaıi '·' . 
1 

riıtdt ıl' 
nın b!ltUn ihtiyaçlarını karşılayacalt 1 Lilo !Jinke'nin ~ı ~t tııJI ~ 
derecede tabii I~onyak Pİ>·asaya çıka • b'r haldkat ıerrcsı b 1 bir 

rılm•ş bulunacaktır. Bu yalnız İnhisar - mevdan1adır: • h<'rb3~:ı.fı:ıtlıJt 
tarın yapmakta oJduğu bir metadır. O rıyaJına kadar geicn . 

1 
r.tf 

taktirde )İkayct ettikleri ve §'k;lyct et· şöyle dursun rcddettıf 
mekte oldukları sun'i konyak pi)'!sn müştür! . ıA tııı'!'~ 
ela kalmıyacaktır. Memleketimfzı se fllr~f' 

Rakının derecesinin y:.iksckl.ğinden kadmın uydurmaları. ı)'ıı> b~ 
şikayet buyuruyorlar. Rakının hususi . da fena maksat'ar t.B~ı ,-e 1~)1 
yeti şu oluyor ki. derecesini su ile iste cının biı tt'lum n12rın! "'/ 
dikleri dereceye indirip Çlklral>iliyor . flİntİ Vl>l"'n val(lll)aJ'll1 

1 1 şev rl,,;;;ırı;r. • I 
ıar - gü.,Jşme er - yanız bu münaı:;e j Slllh ve av rtt• 
betle şunu arı:edeyim ki, ispirto mali! ı ,; I 
bir inhisar olmakla beraber hükumet sat•• f tıl•' ol"'~ 
icabı n.da varidatı da feda etmeyi göze Ankara, 20 (1 ~k )~5'~.,kfl'~ 
almak ~artile en şiddetli alkolHı miıs -1 t;ır rleri, tnş111maııı 1111 ~ ~ 
kirat~an en h::ıfif alkollü müskirata ı;it· 1" 1~hrm alım ve s1t'. Jel';'-Jı -~ 
nuyi esas !tibarlle kabul etm'9tir . talimatnamenin. yel"• etleri~~ 

Bunun üzerinde ı;alrşılmaktadır. Za ci macldrsine gorc: d"r~ ,,tr_4 
ten bu sene görül;Jyor ki, şarab !at'§I 1 nan silahların ne'''• ıe1'fi"1 bl" 
artıyor. Bunlar. arttıkça alınacak tcd· rmı, her sayıfa~ı ~~ Jef ~ 
birlerle mütcnasıben şiddetli alko!i:i dan tas:!ik c:li]nııŞ l ~~1'" ~ 
müskiratı azaltmak hUkümetin prog • caklar. satış ve 

8 ~dede'e·ı ; 
ramındadır. Kolonyayı inhiaara almayı nu bn defterlere ka> di~ ı,.ııı" 
şimdiye kaıdar clü.ünmedik. Sacma, barıt.tıet11el~~ 

maddelerle av nı8 ı,.,1'.1·~ 
lan tica:et ve kliring anta;ması mü.ı:a • Naf!a kontrol talfmatnameal 
k~rclerinin sona ermesine inti~ar~n, es· ı Ankara. 20 (Telefonla) _ Na· 
kıden mevcut olan ve feshcdılmı§ bu • f' \ 1 ka~ l etı' taraf ı ıtdan } 1 . . ıa e ıazır anan 

' '10 .ıpr 
retle \:i .. ...ı.ft~ .. ,. <~ıfl• I ti" 

E!zyrı!ı 9' tt1'' ,, 
n' z a rr111 • efo!'.,_ J 

Ankara, 20 (fe~ 
susi bir kc•mieyon ~;.,ıs~ 
lanan bayrak J;atl ~, 

ıunan ticaret ve klınng anla~ması 31 1 b dırlık "ı•leri kont 1 t ı· t • . . 1 "la},n .,. ro a ımn na· 
mayıs 1937 tarıhıne kadar, Vekıllcr . . t k" .. 

. nıcsı ınerıyc mev ·ııne girmıştır. 
heyetı kararile. uzatılmıştır. 13 ..ı _ b"vle yol k" .. 1 · 

bu kopeklerdcn birinin bu harel .. e • 
tinin hayretle karşılanmaaı buı,den 
ileri gdiyor . 

u naan o_, • opru, 'ına, su, 
qemfryolu, liman ''e diğer bütün 
nafia inşaat ''t ameliyatı bu talimat· 
name hükümlerine tabi olacaktır. 

ek.illerini gösterel'l 
11 

jesi yükı;ek tasdii·~~ 
ı e Başvekalete 'erı 



u 
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Yeşil Cehennem 
VAZAN=(AHİDE OSMAN~ 

Büyük swıu.gıe rekabet mı edigor? 
MaranJı(ozlar mua mele vergisi vertrH~ı· se 
işin el sanayHne «töküleceğl nl söyliyorhtr 

Aydınlık birdenbire gözlerimizi 
almıştı; sahnede iki kadından baş-

o.,t., c ka hiç kimseyi görmiyorduk. 
Ço~ .. evadın ı.ana t w w:tı- ır-d ~cc a 

1 

~ yap ıgı oyu- bunu iddia edeuk ,._,,,.... .... - ece ya-
o de~ec: aı;nı~tım. Fakat hiçbir §anmrş bir kadın pbi uurhyoruıri; ve 
Cdcceğirn sın;rıenmediğimi derhal hi~ de J>enimlı do~ (end kldar mü
}'c~d~ ol· Eger başka bir gün ve nasebet yokkcıt, onu bir bıhar günü i-

< lııı de :yd., .boJk; doktor Ce 1 çinde bir çi~ dolı ,pbl ince ve hayali 
~· •i;yuyec:zz~tm• yeceğlm birçok göntyo• ; anak bir riiY• 'ibi dilflin• bi

llnı. Fak lstım. Bunu doğru söy- !iyordum 
Ot C at y · • R cvad ıyana kaJ,:ıaresinde Onun için ){ıct.m .,.uvartıı hattr-

ct.... ın tcrtib .ğ. ' • u.a..•ı.a d k 
"

1

tz ke . ettı ı oyunu his- laıruJdığımı söyledlOI· JMJaı-tte, o -
.ı! lftırn nS~ı~de böyle bir kuvvet tor Cevat da ayni bWlr' içindeydi. Ma-

l.· "'}' ' ınırlc · · d ·· h · '"lltıı ordun. rım.n uyuştuğunu dam Şuvartaı hatırlıyor u; ve şup esız 
de .... Daha · d · 1 · · O d ' t d gcl<i·~. . ııya e bunup Fi- ondan konuıın.ak içın Je nıt§tı. n an 

'ite, c.~!~"' hmyo•dum. Bi• ke- konuşıriakf •.• ıı.m.ı.ı. bu tath bi•ş•y-ı 
""'-~'!•beni ,,.~' Marta~m gülüşle- di ! .. Ben:nıle de~eıec•~;. y~hud Ma~ 
lıb'."'dan n üdafaa ed>yo•du. Bu dam Şuvartoı ,o....,.d•g• gundenbm 
~1 1S IUph .. ~kadar paı duymuctum? haber a•a .. ak 'ikriıs'İ öğrenecek ve bel-
ı., }' -.sız b. :ı • - , ' " • ""'•ıakı " ltadmm müdafaa.,n- ki de daha garib ola'3k Madam Şuvart-,1 ~tlc en t rk ve sertlik. ikisinin de 

11 
eni b uhaf bir eksir haline el-1\ıı; iiad a.nba,ka bi• mahliik g " Bom - s :r " ııarında geçen 

t~ ın~ak~cc, doktor Cevadm ı.. yap- bir gece yarısı : 
zlti ı tec .. +'u oyun _ 

)ordu· cssusü beni kendimden T ;: kx ı ••k . • • ~'~•ki ur u ıçın .. 
llııı • clca· \ 1;ı · tak., ""· hcrıeyı kabuı edı- V 8 he. k Ut O söz m U 
~· iate;:~sadmm •• olduğunu sUyleOJf !f 'l ! ,r, !çl.. Seni gör k . . . Keork oğlu Vahe isminde bir deli· 

me ıstemı§tım; 0 •. -·· hk" d ı...· lo h kanımın, Tiirklusu ta ır en duruş. 
~ta,, alde l!İmdi tatm· a·ı . ması dün akşam Ustü ağırcezada ya· 

~n? •• ,ın e ı mış bu· • 
~l ~ l'~·· pıldı. .~.... ıt .•. :Fakat . . Kendisi mevkuf olarak duruşması 
' ., a ıçerıye • d · - · 1 en, bizzat' gır ıgın da- yapılan Va henin, bir ıeceyarısı Beyoğ 

- td merak etmiror mu- lurıda "Bornl:ıir .. denilen yerde oturur-
""'~hire Ma t ken, ba§ka milşterilerle arada çıkan 

~ ·~et~ r a atıldı: · d T"" klü~·· t h · •fi· ağlıy k . . . . münakaşa sırasın a. ur gµ a kır 
· aca gıbı ıdıniz" .. 1 d·-· "dd. 1 

sa karşr birdenbire duyduğu garib bir 

hırstan bahsedecekti. 
Perde açılmıştı. 
Aydınlık birdenbire gözlerimizi al-

dı. Ve ikimiz de Marta ile Fifiyi ara
dık? .. Hemen önümüzdeydiler ... Ve ne 
kadar değişmişlerdi? .. Hatta. yüılerine 
kadar bunu hissediyorduk? .. Çirgilerin
de bile, beş dakikanın içinde değişen 
garib bir şekil vardı: Ve hepsinden da
ha ziyade Fifinin göz hareketleri beni 

çrldrrtmıya başlamıştı. 
Hakikaten sahnede Fifi ile Marta-

dan ba~ka zaten h!ç kimse yoktu. Fi
fi ve Marta.. Ba§tan a ağı her tarafı 
onlarm doldurduklarını ~örüyordum. 
Ne alkışlanıyorlardı. Birdenbire 'Filinin 
sahneden indiğini gördüf,ı:im zr.-an 
doktor Cevadm yüzüne bakmaktan ken 
dimi alamamıştım. Doktor Cevad o ka
kadar korkuyordu ki ... Fakat ni~in '! .... 
Herhalde içerde Madam Şuvartsın hir 
tanıdığı ye>ktu. Çünkü böyle bir tanı
dıktan çekindiğini biliyordum. Eğer 
Madam Şuvartsa bunu birisi söyliyecek 
olsaydı! .. Doktor Cevad daima bunu 
düşünüyordu. Fifi masanın önilne gel· 
diği zaman yliıU birdenbire karıımı§· 
tı: Fifi çıpkm bir prkı ile Viyana ka
baresini kendisile ı;ııns:kı <loldurmuş-

tu: 

)larango:'"'r oemi
yeti umumi kcitibi 

Fuad Tezer 
zarını da ayrı~ı 

bildirnıiftir. Bundan baska Ticaret o
dası sanayi şubesi tarafından da bir 

rapor hazırlanmaktadır. Bu arada mu· 
amclç vergisilc ya kındırn al~ka~3r b\1· 
lunan marangqzlar cemiyeti bir heyet· 
se"ere" ,Ankaraya göndermiş. bazı te
rcbbfü::nlta bulunulmu~t.u. Ankaraya 
~iden cemiyet reisi Alaettin Kuntiş 
il~ cemiyet katibi Fuad Tezer şehri
mize· dönmüşlerdir. 

Heyet Ankarada Maliye ve [ktıs:ıd 
\'ekalctilc temas ederek dilekleri bil-

dirmiştir. 

\'addı iptıdaıycınızc ıl{we cı.Jılnıck :-ıu. 
retile tabslUni r1ca etl k. Buna iml-.an 
görülmedıği takdırde arsu ve dllekıc
rimiz.l ş5yle hUlasa ettık: Azami ı;.t r· 
mayelerl 1500 lirayı geçmıyen tı. ıııı::ııl 
ett ğtmlz küçük sermayeli •nat ~utx'
nıir.in aynı saııat şubesindeki b\lyıi k 
serına)e:ere re tabet etme'ennr nnkiuı 
göremiyoruz. ÇünkU buna ne 1ernm· 
yemiz. ne de ı;al11tıgımız-. yerleri mü. 
uittlr. Bu itıbarla te~lkl unıyı kn
nunUe blrc;ok mUke lefiyetleıdeo müs
tefid olan bUyUk 1e1111a)ıelt fabrikala
nn deri atlrdilJderi küçlklerln re k a. 
beti dolayıaile mutazamr olduktan 
ıddıuı varicl olamaz. Bu itibarla mu-

?da.rangoıların dilekleri büyük mik· 
yasta İi yapan sanayicilerle bir tu
tulmamalarıdır. Malum olduğu wre 
büyük fabrika sahipleri tc~\·iki sanayi 
kanunundan istifade ettiklen halde 
muamele vergisi vermekteydiler. Bu 
fabrlkat(;)rler, beş beygir kuvvetinde 

amele vergiıi kanun!Jnun tkincl mad
desinin O fıkrasının aynen ipkasına 
imkan bulunamadığı takdirde küçük 
sanayiden ınadud olnn ağaç sanayiinin 
inkişafını temin edebilmek için hiç ol
mazsa dört beygir motör kuvvetile 
se)ciz amelenin istisnalar meyanına it
halini iısllyonız. Ayni zamanda mua
mele vergisi 'kanununun O rıkrasıoda
ki amele adedinin tahdidtndeki çırak 
meseleleri de bizlm jçin çok nıUh'imdir. 
Sam:~ öğrenrnek Uz.ere kabul ettiğimiz 
çıraklar, a,ınele adedine iıtve edildi· 
ğindcn istisnai hUkUmlerdeki amele 
adedini tecavUz ettirmemek için r.üm
remiz çırak kabul etmem~ği tercih et
mektedirler. Bu yilzden heveskir ı;o· 
cuklarımız maalesef sanat öğrenmek
ten mahrum kalmaktadır. Kanunun 
tadili halinde istisnalar haddi ;ne mik
tarda bırakılırsa bırakılsın ıs yaşın· 
dan asağı çırakların amele adedine i
lave edilmemesini rica ettik. 

Gerek lktısad Vekaleti gerekse Ma· 
liye Vekaleti hepimizi iyi karşılıya
rak dertlerimizle yakınen alakadar ol
dular. İdare heyetimlı bu ,·asiyetten 
çol< memnundur. Vekaletlerin sanat
k!rlarımtzın hakkını koruyacakların
dan emin bulunuyoruz.,, b • · ·· yollu sözler soy e ıgı ı ıa o unuyor. 

)o ı:C•u, dodi·' .. k.. • •. Bazı şahitlerin ifadelerine röro. Vahe, 

B~n, kendi hesabıma daha ziyade 
Mart~nın $esini beğeniyordum, Kalın 
bir ıe!i !.. Bu ince hançercn·n neresin
den çrktrğınr kendi kendime ister iste
ıneı düşündüm. Fifi daha çapkındı: 
ve ikiııi birden ma&alarm arasında ba· 
caklarını oynatarak dolaşıyorlardı. Mar 
ta bir göı i§Jretile masaya ıelir gel-ıı...:_ '>h •eriei 'b ~un u ~mrund~ bu başka E•menl arkadaelarile birlikte 

1; " yer görmom>ş ne içiyorınu,. Bµnlar aarkı söylüyorlor 

ıı...;,'~ •er:oı ... Ama . ve arada bir E•monice konuııuyorlar- mez: 

le vergisi alındığı takdirde işin t:.l sa. 
nayiine döküleceğini söylemektedir· --------------

· motörle on bir amele çnlı§tıran ve şim 
diye kadar muamele ver~si vermi}en· 
lerin de muamele vergisine tabi tutul. 
malarını istemekte, sebeb olarak da 
küçük mikyasta. i§ yapanların kend:le· 
rlne rekabet etmekte olduğunu göster· 
mekte idiler. Halbuki marangozlar, 
böyle blr iddianın vnrid olmadığım id· 
dia etm<'ktc ve kendilerinden muame-

1 -Mlllt idim• 

b 1: lll • bu ikrah verı- mı"' ;Etnı.f•"'ki mü"ter ilerden birkaGı: S · • """• >. ~apıyor• S be '" •• ~ • ovg•hm. P'""na baıtad<: bfr göz ıı "'lllrta .• • •• en, n !.. "Ne diye Ermenice konuşuyorsunuz? işaretin bin bused~n daha gu .. zeldı"r. 
'"''I • &oylemişti Fif' 'de t•IIın, dedi . ·. . '.' . . Türkçe konuşunus dn, n• konuııtyğu- Bunu ma .. ınm• üzerine oturmuı 

tı. .. Core"ek • · Şımdı ıkımızı de nuzu biz de anlıvalım!., dem
1

•

1
er. Va- . s: ı ı: d H k · ""' d ' S>nl ' '"" . -Y .yor u. " •"n bia• blkt•fım 

'b,

1 

e katk ·· he ve arkadqları. aldınıı ebnıyerek hl-diyordum. ilerde daha batk• bi• 
\ 
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t0r C. tılar. jj:rmenioo konuı;malanna sone devam ma•ada Fifi başka bi, hmkeıte ona 

h;ıi •danı »tla yalnız kaldığ•m za- edince, mü teriler takrar ihtarda bu- eevab veıiyordu. Ne çdcıo<a alluf'anı
~'duın ~uvarıstan bah,.deoe•:- Junmuşlar ve giıy• bunun !berine de yorl.,d>. Ayni dakikada. nasıl bir hm-

ler. 
Marangozlar cemiyeti Vekalete ik.i 

teklifte bulunmuştur. Cemiyet umumi 
katibi Bay Fuad Tezer bu hususta 

şunlan söylemiştir: 
"Maliye ve lktısad Vekfı!etıerinden 

muamele vergisi için yaptığımız mil
racatı:ırda ağaç sanayiinln muamele 
vergisinden muaf tutularak bu vergi
nin gümrüklerden geçecek bütün me· 

İstanbul Futbol Ajanhğınclan: 

1) Uçok - Galatasaray karı.ılaşma • 
ıı 22 mayıs 1937 cumartui gUnU saat 
16.30 da Taksim sudyoınunda olacak -

tır. 
2) Uçok - Güncı lcarıılaflllası 23 

mı,yıs 1937 panr ıUnU A•t 16 da Tak-

alın stadyomunda oı.ulrtır. -
\ d lıkı .. ·ıı·~k evvel5 hangimiz ko- Vahe, )lidd ta kapıalrak Türl<lijğe lı•- ketle yat'l'i•nt ciif•m•ıliiim bir ~evik
'lı;_ ' beldi oyle hi• konuşmayı iki- kııret otnılş' Jik Martay• dokW Cevad>.n dizlerinin ı,'.'i. r •ka/O'.du k ; ve hasret müşte- Kendisi; ~UÇ mahiyetinde h ., bir ü&tilne ..... , .. ; fakat doktor Cevadı o 
i;l' ti. ~'lpak•m söyliymk?.. Bupu ~ey söylemediğini. ınUıteri!erdcn bir kadar bilyük bfr sarhoıtuk içinde bul-

)l, l('daın tnad,k. Ben gadb bfr J _ kasının sarhoşlukla ınosele sıkardtkla- dum ki. gö.torinin önünde bir hayalden 
bir k §uvarı., hatıdamıyoru~. rını. arada goıcıı •.lclide b!r konuşm.•· lıllU hlsbi• .. f ıllnnediiini iddia ed•-

muydu? .. Şüphesiz yı değ,şik bir şekılde polıse aksettır. bUir4ia ( .4n.aaı t'Qr) 
diklerini Heri sUrUyor. ---------------

Çok güzel bir emek 
Gezintiler: -.. - -

& Duruşnıanın dUnkli eelsesinM, o g .. 
at.ı k ce hazır bulunan nıü~terilerden ihza· 

' Ci 1 Ser • • • ron eoJbclunan ş>Jıid. R'*n Eşrefle .... ...... 

0 

VISIIDIZ ewclce dinlenilip de ıııızası alınan Fu- KabollJ 1ıakwuı aıalik yolcu tap • Dahiliye Vekili Şükrü Koyn, 

N beı ~lttoruınuz Pazart"aı u ad )riialefltirildilcr. ifadeleri arasında~ yan milli poıau vapurları hakkın ..... ye- "'urdun tanmmlf adamlarına ba§VU• 

"'- t~ uı:ukt ..., g nıert • J ·r·ı ~ ... ~ -...!" 1 't...""'' ,,~..... an ytnntyo ••'"' ... ki bazı ıeııaku.ıarın ı.ıı 1 e u,.qıldL ni ı.. .. lt<>lıYbkl•r •orilınlo•k. rarok. ,~ ön•m i bir davado onla· S,'1"'• 1=:•~ Cumnrıeoı gUnl•rt Bu ikisi. açık(• Vahen!n • l.eyhinde Çanakkalt ile lstanh.ıda bulunan ..,.. yaı<lıının• iot.di. Bu dava, boı· ~ .... ;:!kıncı .~" LAtotı Toyya..., söy!Uyorlar. Otğer bazı şabıtler de, o.lota ve BQyllkdere uhil sılıhiy• ,...,_ b ba§ıııa yeni bir İl olmakla bera -
.. ~~"'"1 °:,~"'"-' ;:.ı, ~;,;,~m~:,a,;',: Johte •ahitlik ediyorlar.ed d h"t kezlerinden batu merkezlerde ıündilz- be.r. asıl bUyük ulusal yürüyüşün, -~"ıılııı ba.._ • Ag, .. vasi! ve }.hm e •• ı o- leri ulü1 uJılıly< IOlloilitJ ta.arından,.,_ bııfka bir adımı.Ur. ı'-'u: ~tel --..ltkıa .J ' u-1 t" 1 t ·ı il Ha"· d . k ı ~ taa n Ooktonomuz •• bU !arak dinlonilerck. Y ~et ırme er •· blo• praıı • «r ecek ve ı• • u. araoma erın Qk er oalmıı S::,,, cu:•t btrtkUrtp kmdbln• mamlandıktan son"" VaMY~ ve avukatı «lori semi oüvari•i ile tal>ip ve 1tbhat olan Tahir ilo Zühre, Leylô · ile '-~""' 

2 

'"" ~~"· aah, P"''m"' n t bk"kabn ı:ı:niııJetil-İ hususun- _.,..., ıoeo'uliyetl altında kua ik Mecoun, Aıık Garib. Koıem ile ~~:-:en!.':!::;.:~:~~-=: d:· h:rh.:.gi bir ıotoır.lffi alım olmadı- mtıe•ıçe ibt;1't ede:ek!C<dir. Anoak Arlı. Battal gazi aibi o•ki tipleri. yeni ~~ Oit ~~ı.~r~1ntta bakoeakt". ğı eonıtdu. •'flayır .. ıarr.ı~da .. vaplar har<k•t vizesi gene alacakla.d•r. jdeallesin kahromam yapnuık. bu s.~ t~tlertn .....- am:uı da oku· almdı. .. . .. I Sahil sıhh\)'e teşkil~tr olmıyal'\ bilü- \;llhrarnanları, milli terbiyenin, çağ• 
'.'<; ""'-<oıııo.,.ın ' .... , bnlunma., B d •ada ~welı:e miiddeıumıttııılı- ınum linııınla<d• ;em;nin süvadsi ile ta - daf diişünüsün kaynakları h>line 
S Pıı.q~ 1.ukıaı uz FnhrctUn Dl§men -· u .~1'~ nıua\'in KWıif Kumral: J bihl ve sıhhiye me~ur.~nun mes'uliyet- koyınnk, &erekten yiizel bir hafa· 
• "ı.., "' to "'""••.ındo "'7 numa gı temsı .,...n ı·• t · !eri altınd• gece gundu• kua ilo oer - ~•ur. ~ ~,':"°"tiı •:•n """ " tıo :ıo .,,: torfian ikinci ceza aza tii'n' • "!."' e- ·~ ~"""'4. •<0y ,:.~t doktor NocaU Pak· dildiğindoıı. dün müddetumUI>IUıgı tem bestçe ihtllit eyleyocek olan muntaZam Hele '"Dede Korkut,. hikayeleri, ı,., ...... ""' ,, ~.,nuoı,.. caddeal 

1

_

2 

sil eden muavin ııeııızl. yıtııız bu ecl- serer yapan mili !yo!c.u vapudan bu ti - buıünkü oanatkiırlar için •••ııin bir 
• "'"' """nıı ma c•nt•rl aynı oaaı- . ·ık dol• oı..r>I< bar.ır bulun- mantanlan harckeılmnde sahil s>hhiy• ınaden şayıl..bilir. Bu şonuneunun ~~~ı ta tc11av

11

:,'

1

° 
1 

dlgtcrlne bakıı,cal.· ~c;s~nde v~d 1 aid dosV•Y' alıp tet- memudyeti ıedvire ınomur makamla,.. içind<, İslamlıktan önceki kavim ~ e.ı "'"' 
0 

rapoeakl"''" ugu bu "'·aY• · ~atentalann• vi" ettinniyoceklerdir. devrinin inanışı, &deılrri, gijren•k 

"'- ~u::ıar~:!~!~taş tramvay en 1 kika lüzum görd:·-· uygun görO'ek, it"" ettiğimi• k•~•mludan ma:,. ve töreleri yaıoınaktadır. Onda ~ •u~ "\: okuyU a eunnetçt Emt Heyet, b\1 ıs egı 
7 

M , .. ••at eski usul!•"' aynen nayot •dilecek ve Ojjuz ınenkihelerinden kırıntılat bi· 

"-.:')'h~ A t ectcc""tıcutarımızıo çocuk dur"ı:ımanın devamını. 2 . .a~ - .. . d 
~ .. ~ ~ı.~- "" r ... J dd ve mu yeni usul 1 h zıran an itibaren tatbik le var. Kuvvetli bir aanatk.Dr bun· 

'""' •'2 ,,: ... '•> ~ · 16 ua bıraktı. O ccıs<d• ' •• - • tı-... '"ı.ı ~ .. tııa ~~rtev Ecz 1 ' kfr edilcc•kt'.« dan destanla r çıkarabilir. ıı.._~tl 'ı.u-ı ~-raaa &Unn t, ancsı yn. dafna safhası geçeceı .. _. _,..,..----------------, " Grim., kard,._cılerı·n bası't masal· 

>' "ıı "Jo ~"• KU e" va Olbbat ~ •" ~bı}">•nıa. RUN dokıo>unuo la• üstündo çalışmakla nelere .,dik· s ıu,· ndc ve a~ bt>hcrtnl yedi ku• Radyo Mu·· sa baka Kuponu leri, A lman tcrbtycsinde ne büyiık 
.... '°"'klan "°

1

"

1

'"

1

" "' •h- bir yer aldıkları göz önünde tutu-

~::"" .. .,!!~u" nın sUnnct nmell· _ 80-
~::::-. ~q,.....,"'" 

0 

I> lurso. bizim uçsuz bucokst• men· 

"">., ' • .._, ,;•to,_ •tı<t ve •••- kibelcr dünyamıza ioioimiul•• do • 
•. ""''" '"•• KURUl'«u• ıslın • iloeak kazanç. kendiliğinden orta-

"" tanc coınrm•• Adel'•' ya çdw. 
••Köroi?lu .. bu<'ünkii ~ekli f,. ide· 

al bir kahrarnanhk hikayesidir • 
Asırfartn ağır silındiıi. onun iishin
dco geçe ııcçe, öyle sanıyorum, ki 
birçok canlı noktalarını sitmiştir. 
Gerek Dede Kurkut hikayelerinde, 
gerek Battal iazinin düijü§le~~dc 
sezilen ruh Jcaybohnuştur. Bızım 
milli masallarımızın en basit vaka
larında bile iyiliğe düşkiin, kuvv<"l · 
!ive kartı ıayıfı koreyan, sayı \ e 
silah iistünliiitünden yılmayan tip • 
ler yaşar. Hemen hepsinin hirrr 

"misyon .. u sezilir. Bunlar tahlil 
edilerek bir "milli psikoloji.. h·r 
ruh arması ynpılabilir samnm. 
"Gökalp .. tan bnşka aramızda buııu 
sezmiş, bu uğurda ernek harcamış 
kimseyi tannnryorUDl· Eekilerdt'ıı 
.. Uzun Firdevsi,, gibi Türk ~chn11 • 
mccileri. dbcttt'. bu şuurlu ve ide
alist yüriiyii~te yer alamar. 

" 1 sre.ddin ho<"'.n .. "Diyojtm .• den 
muhnkkak cok dnha ince ve zaı if 
bir ıek\dır. Bizim .şen hoccmıı n 
Yunanlı arifin acı istihzasına raı:ı
lnnnmnz. Değerli hatların bu tarihi 
şa.hsiyet1erlc, mcnkibelcr listiine iğil. 
mesinclen, pek güzel eserler cıkn· 
bilir. Yalnız şunu yazmakta~ da 
kt!ndimi nlamıyacnğım, 

Bu m se~yi bizim. kendilığimiz
den dü§Ünmemiı gerekti. Sükrü 
ICRyanm mcktubile. ben, kendi he· 
ı-ab•mR biT 7 oavlanmış ı,tibi nldum. 
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R.öprü üzerinde balık tutanları 
.~egrettikten sonı a 

Nasıl balıkçı oldum ? 
Dünyanın en zevkli sporu 

Köprü ii.stünden balık tutanları !Jeyreden kalabalık 
Galata köprüsünün hazan battan rnn. Taze balık enfes oluyor .. 

hata ifgal edilmit olduğu görülür. Merakla sordum: 
Haliç tarafındaki parmaklığa aba • - Balık tutmak göründüğü gibi 
nan yüzlerce seyirci, iti§e, kakı§a, kolay mıdır?. 
hatta denize dütecek bir vaziyette, Dudaklarını buruşturdu: 
itlerini güçlerini bırakır, saatlerce ( _ Pek de güç değil, yalnız usu-
aeyrederler. lünü bilmek lazım ... 

Bu vaziyeti ilk görenler mana Biraz durakladı: 
veremezler: - Siz de merak ettiniz galiba?. 

- GBir kaza mı oldu} _ Çok .. 
- örülmemit birıcy mi var? - O halde hemen bir olta tedirik 
Anlqdmaz. ediniz. Kar§ı Balıkpazarında bir 
Bir defa bu kalabalığı gören iki Musevi var.. fyi olta yapıyor. Yal. 

yolcunun §Öyle konu§tuklannı duy. nız olta almak kafi değil.. Yem 
dum: 

takmayı da öğrenmek lazım. Fa • 
- Gel bakalım, bir§cy var ga- kat mademki meraklısınız bunu 

liba?. 
' memnuniyetle öğreteyim. Ben de 

- Ne olacak... Herhalde bir bir te~adüf eseri olarak öğrenmi§ • 
dalgıç!. tim. İhtiyar bir balıkçı öğretti idi .. 

- Cannn bu kadar insan dalgıcı Her taze balık yerken ona dua ede. 
ıeyreder mi? 

B ı d 
rım ... 

- e ki e ~.1lıkhaneye bir ca- Meraklı balıkçı oltaya yem tak-
navar götürüyorlar. mayı öğrettikten sonra bir de dua 

Bu ıuretle konuşan iki yolcu etti ve ayrıldık. 
meraklarını yenemeden parmaklığa ikinci günü Museviden oltayı 
doğru yürüdüler ve kendilerine bi- alını~. bir sandal kiralamış bulu • 
rer yer ayırarak seyretmeğe başla- nuyordum. 
dılar. Eğer köprünün daimi seyircileri 

Ben de arkalarından gittim. 
Malum!. 

l 

KANATSIZ MELE1' 
A 

ynanın karşısında uzun müddet 
durdu. Dudaklarınr buruştur • 
du. Yüzünün kırışıklarını par • 

maklarr ile oğuşturdu. Gözleri daldı, ve 
dü§ündü, düşündü. Kalbi manasını tah -
li1 edemediği bir ıztırapla fakat nedense 
tatlı bir ürperti vererek çarpıyordu. 

Derin bir nefes alarak aynanın kar
şısından çekilirken alnında soğuk ter 
damlaları birikmişti. Adım atarken diz • 

·!eri titriyor gibi idi. Masanın başına 
geçti. Dağrnık saçlarını rUeri arasına a· 
!arak bir müddet daha düşündü. Sonra 
gözlerden birini açarak yaldızlı bir def
ter çıkardı. Kabına, yaldızlarına baktı 
ve gece uzun uzun düşündü. Sonn şöy· 
le lalettayin bir sahifesini açtı. 

Okumak için mi?. 
Hayır .. Okumak için açmadı. Fakat 

satırlar götlerine battı ve bir aa!life ya· 
zıyr bir anda, bir saniyede okudu. 

O sahifede ıu satırlar vardı: 

••Güler ne çapkın kız .• Zaten aıııl is -
mi Güler değilmiş. Bu ismi kendisine 
vermişler .. Ben kendimi dünyanın en 
ıen adamı sanıyordum. Halbuki o .• hem 
çok bilgili.. Felsefeden, edebiyattan, 
müzikten fakat hep o şen kahkahaları ile 
bahsediyor. Kendisini çok beğenmit ga· 
liba. "Kanatlı melek,, bahsini uzattıkça 
uzattı. 

- Benim kanatlanmı siz göremeıai • 
niz .. istediğim vakit uçanm.. diyordu. 
Kadınlrğın tarifini erkeklerin felsefesi ile 

var idiyse, sayısız balıkçı arasında 
benim gibi bir acemiyi daha zevk· 
le seyrediyorlardı. Çünkü oltayı a· 
tıyor, fakat mütemadiyen yemi 
yedirerek büyük bir halecanla bot 
oltayı çekiyordum. 

N. A. 
Yarın: Balık tutarken nasıl ya· 

kalandım. Nasıl bahkçr hüviyeti al
dım ve hüviyetsiz balıkçılar memur
ları na!ıl atlatıyorlar}. 

Yazan: 

N/Y AZİ AHMED 

OKAN 

Güleri yirmi beı 
bir defa görmüı. kon 
ha hatırJamamııtt bile. 
tıra defteri tutmak &d8d 
da bırakmı§, babasıncllll 
gelmez serveti delic,-. 
baılamııtı. 

Gilleri kafasında ~ 
rabilmek için çalııtt· 
görmüı olmasına rı~~ 
yordu. Onu bir arka~~ 
müıtü. Şimdi ismini 
bir ıefirin kızı diye t ~ 

Ayağa kalktı, yavaı ~ 
leri indi. Konağın ba~~ 
det gezindi. İhtiyar 
mitti bile, fakat o: 

- Beyefendi, rahatld 
ıoruyordu. ~ 
Hayır, Kadri rahatsd tfJ 

daha sızladı. Dudaktan 

sedi ve mırıldandı: ki* 
- Hasta değilim .. fa 

artık.. 

Emekdar bahçıvanıtl ff 
duymadan kapıdan çıktı 
baıladr. ~ 

ıı .J ' Nereye gittiğini b~ ~ 
_..,..__,._,._.._..__._,. bir yere gidiyordu. Bır ti. 

..,. durdu. Gözüne çarpan 1111' 
izah etti: gün bambaıka görünrnel' 

- Elbette kadın bir r.:uammadır. de- Kapı açıldı. ve Kadri 
di. Bizi kimse keşfedemez •. Kanatları • içinde karşılandı. Onu 
mız bizi kainatın sonsuzluğunda yep • Yaşlı bir hanım aiteın e 

- Bizi artık unuttun";sı1 .. 
yordu. Böyle mi otınalı • 

Daha az yaşlı baıka ~ 

yeni alemlerde dolaştırır.. Sorarım size 
kadın kadar geniş ve zenıin hayal han
gi erkekte bulunur. Ruhumuz binbir ge. 
ce masallarının zevki ile beslenir .• Er • 
keklere çocukça gelen bu basit hayaller 
bize Ula§ılmaz bir gurur verir.. Çünkü 
biz kanatlı melekleriz.,, 

Kadri gene ve gene düşündü. Def • 
terin uhifclerini çevirmeden l:iaktı. Son· 

- Dün sizden hah 
ve kendisini kapıda ka 
ıöze devam etti: 

- Kadri, ldedi GUleri 
mi? .• Dün bizdeydi .. Bit 
bahis açıldı. 

Kadri irkildi. 

, Balıkçılar olta ile balık tutuyor .. 
Oltaamı denize salan, bir dakika 

ıonra bir balıkla çıkarıyor ve bu 
oradan geçenler için doyulmaz bir 
ıeyir ve bir cümbüş oluyor .. 

istatistik merakı 
Kalbi gene çarpınıi• 

' vap vermedi. Arkadatı 
- Nasıl tanımıyor dl 

bahsetti. Tanıştığınızı sÖ1' 
pa bir gençti, ldedi .• 

Ben ne kadar seyrettiğimi bilmi· 
yorum. Fakat ayrılırken muhave
relerini duyarak arkalan~a takıldı • 
irm iki yolcu hala seyrediyorlardı. 

Balıkçılar, hiç etraflarına bak • 
madan sakin ve heyecansız balık 
tutarken, köprünün parmaklıklann. 
dan seyredenler: 

- İıte, iıte ... 
- Aman ne büyük balık. .. 
- Vah zavallı nasıl çırpmıyor .. 
- Ayol günah değil mi?. 
Bunu ıöyliyen ihtiyara, bir genç 

cevab veriyor: 
- Günah mı?. Sen balık Ye- , 

mez misin?. 
- Yerim elbet ..• 
- O günah değil mi? 
lhtiyar nine cevab vermiyor ... 

••• 
Bir gün bir arkada§la Eminönün

den Karaköy tarafına sandaUa geçi
yorduk. 

Gene balık tutuyorlardı. 
Fakat bahkçıların ara,mda ba • 

lıkçı olmayarak balık tutanlar da 
'\'ardı. 

Köprü parmaklıkları gene baştan 
başa dolu idi. 

Arkadaşını balık tutanların sey
rine do:rmamı~ olacak: 

- Biraz seyredelim... Dedi. 
Kayıkçıyı durdurduk, seyretme

ğc başladık. 
Yanımızda üstü batı temiz, kel

lifelli bir zat oltasını atıyor, müte
madiyen balık çıkarıyordu. Baktım, 
kayığın bir ucunda İf çantası duru
yor. 

Bizim dikkatle kendisini seyret-
tiğimizi görmüştü: 

- Bir iptila... Dedi. 
- Cok meraklı olacak!. Dedim. 
- Öyle, diye cevab verdi. Her 

ak~m gelir §Öyle birkaç saat tuta-

Sahil mağaralarinda yaşayan fok 
balıklarını ve dünyadaki kedi adetle
rini saymak için ömür harciyanlar var 

Son zamanlarda bütün dünyada 
bir istatistik merakı aldı yürüdü. 
Birçok adamlar akla hayale gelmi
yen şeylerin sayılmasile uğraşıyor .. 
Mesela bunlardan biri Londralılann 
adam başına senede seksen dondur
ma yediklerini bulmuştur. Ameri
kada senede bir adamın yediği don· 
durma iki yüz yirmiyi buluyor. Bu 
istatistiklere göre, bir şehirde yenen 
dondurma mikdarmm o yerin Şima· 
le yakın olup olmamasile alakalı ol· 
madığı anlaşılıyor. Mesela Londra· 
ya nazaran daha çok Şimalde ve 
havası daha soğuk olan Jskoçyada· 
ki (Aberdin) de daha çok dondur· • 
ma sarf edilmektedir. · 

Gene bu istatistiklerden geçen 
sene f ngiliz fabrikalarında 1 50 mil· 
yon konserve tenekesi yapıldığı an
laşılıyor. Şimdi istatistik: iler bun
lara konulacak meyvelerin mikdarı 
ile me:Şguldür. 

Amerikada istatistikçiler büsbü
tün başka sahalara da uzanıyorlar. 
Hatta Amerikada hükumete aid or
manlardaki yabani hayvanların, 
Mesela ayı, kurt, kunduz, geyik, 
samur gibi mahlukatın sayıları he
men hemen en doğru bir hadde ka· 
dar biliniyor. 

Son zamanlarda İngiliz kuşcular 
cemiyeti 56 milyon dönümlük bir 
arazide 200 milyon yabani ku§un 
bulunduğunu ilan etti. 

Londranın en büyük halk hah • 
çeai olan (Haydpark) da on beş 
muhtelif cinste 1413 ku~ sayıldığı 
gibi gene ayni ıehirde 40,000 ehli 
güvercin olduğu anla§ıldı. İnanıl· 

mıyacak derecede garib olan bu ra· 
kamların arasına bütün lngilterede 
25,000 balıkcın, 55,000 baykut 
bulunduğunu da ilave ederseniz her 
halde hayretiniz biraz daha ziyadele· 
şecektir. 

Britanya adalarında tutulan hay
van iııtatistikleri o memlekette 
2,873,000 köpek mevcud olduğunu 
da gösteriyor. Köpeği en çok olan 
memleket orta İngilteredir ki yalnız 
buraya kabaca 620,000 hayvan dü§· 
mektedir. 

Sayılması çok güç olan hayvan
lardan biri olan kedi adedinin de 
İngilterede aşağı yukarı beş, altı 
milyon olduğu tahmin ediliyor. 

Amerikada 1 20 milyon kedi var
dır ki adam başına bir kedi düşer. 
Bu sayıdan yalnız 7 milyonu Nev • 
york şehrindedir. 

İngiltere (Marine Bioloji) mües
sesesine mensub bir adam f ngiltere 
sahillerinin boyunca mağaralara, 

hayatını tehlikeye sokmak suretile 
girerek fok balıklarını saymıştır. 

Sandalların sokulamadığı yerle
re bir elinde meşale ile yüzerek gi- , 
den bu adamın çektiği sıkmtıyı göz 
önüne getirirseniz vaziyeti anlarsı-
nız. 

istatistikler yalnız bu sahalara 
ha~redilmiyor. Sanayiin her şube
si bu mühim i§le canla başla alaka· 
dardır. Bu hususta bir fikir edin • 
mek için Büyük Britanya adaların· 
da senede 4 milyar tuğla yapıldığı· 
nı okuyunuz. 

istatistiklerin mukayesesi ile ay
ni zamanda herhangi bir maddenin 
zamanla revactan düşüp dü§mediği 
de anlatılabiliyor. Mesel~ son altı 
sene zarfındaki ihsaiyat (mühür 
mumu} nun ~arı yarıya ortadan 
kalktığını ve az kullanıldığım gös • 
termektedir. 

Diğer cihetten günden güne en 
ziyade kullanılan maddelerden biri
nin de sabun olduğunu öğreniyo· 
ruz. 

lngilterede adam başına bir sene· 
de 5,5 kilogram sabun kulJanılır. 
Almanyada bu aded üç kilo yedi 
yüz gram olarak tesbit ediliyor. 

Kağıd da günden güne kıymetle
§en bir madde halini aldı. Dünyanın 
senelik kağıd sarfiyatı 19 milyon 
tondur ki bu rakam 1 91 4 deki sar. 
fiyatın hemen hemen iki mislidir. 

Tutulan istatistikler 10,000 kişi
de 153 kişinin her gün sinemaya J 
gittiğini gösteriyor ve bu 10,000 ki
tiden 6000 kisi de 22 ile 45 yas ara· 
smdadır. 

Hizmetçi: eli-
- Güler Hannnef en 
Diye haber verdi. 
Salonda butunanla.rdl 

kalktılar.. fetı"'1 J 
- Buyurun hanım~ etl·t'l 
Kadri, göz ucu ile ~i ~~ 

re baktı. Aman yara~ ti~ 
pa Güler ne hale gel;1_'11I d' 
pörsümüştü. Yüzünun ~ 
muztarip, yaşları kU 
gibi idi sanki .. Yeni~e~ ;iL 
his eski günlere intık•nldJl' /1': 

Nasıl olduğunu Jte bit 
dı. Kadri önü alrnnıat ~ 
mak istedi. Fak~t du~'aı,ı 
yalnız gülümsedı ,,e 
diye sordu: . p .,-. 

- Hanımefendi, declı. 
dınların kanatları~cla'ğu~ 

Gülerin gözlerı bu ıctı: 
nin ıözterinin içine ba 

1 
~ 

r fe 5 
- Bu benim eze 1 dıt 

. B o ıca 
devam cttı: .. un~ . bil 
gençtik ve guzelJıiıtO ıaıtl'I" ~ 
banı oldu. Evet buly• ~ 
ma kanat yaparak yat'..-.& 

ıc•~· natlarrmda ku,,vet 
0 

-1•.,. 
beni avutmaz oldU· . ·: . 1..;..ı 
yaz günleri binbir ç ~ra~tl':. I 
kelebek günlerden 

90 2~ rne 
lanmış bir kurt ha 1 

larını kendine kanat tıa"fl!' ~ 
gün derin bir sukutu ,JI~ 
duklarrnı anlarlar.. eli be~~ 

Güler hanımef en -1e ~ , 
liyecekti. Kapı aç•~::eri i.1111'1 
genç kız, parlak go. ıi~ , 
nanları süzerek içer~İfefdl , 

- Kızım Zafer.. ~' 
nıttt. • , t!tl 

iki ay sonra ov-gad~~;e~~ 
lanmışlardı. Nişan ~;eıeti 
nin kulağına şu Jc~h di' .. 

- Bu zafer benıııt 

(Sontt: J.0 ~ 



Y~nan -Arnavutluk Bir katil timarhanede bir deli -

4 
ududu kapatıldı tarafından öldürüldü 

'1ıat1ut ihtiliilcileri Yunan hudu- Eliza Niyego'nun katili Osman Ratib işlediği cina-
duna doğru kaçıyorlar yelten tam on sene sonra öldürülmüş oluyor 

ilkbahar Katil deli tabancayı eline 
modelleri nasll geçirmiş? 

(Vatyanı 1 i~) 
Diye yalvarmışsa da gözü kızan de

li tabancuındaki 6 kurşunu da bo

p.Jtmıftır. 

ran, içer~de kalan kqrtunun1 ...ıç aleU 
tabancaya aid olup oım,dı~ uaulen 
teabi~i nıaksadile1 ce~ JıJ<lf,P. kal· 
dırtnııttır· )':~UD ~i)İllft ı(:eleci 
üzerinde otopılJ yapı~ kur 

Resimde gördftğünilm elbise ve pal
to ilkbaharda çok giyilen ve çok pra
tik bir modeldir. Gayet tatlı renkte 
olan bu elbisenin düğme ve kemeri 
yeşil podüsüettendir. Kol, yaka ve 
ceplerle etek iki dikişlidir. Palto açık 
ve koyu yetil karalıdır. Yaka kol ve 
etekte elbise de oldufu gibi dikiş var-

dır. 
caktır. 

• ArnavuUuk bUkQmeU yakında memle- • 
ketimlze blr .etlr rönderecekUr. 

• tzmlrde bUJunan tktıaat veklleti leftif 
heyetleri rt1Ul Ht18nU Yaman busQnJerde 

ıehrlmlse reıecekUr • 
.Y. tktıaat veklletl nakliyat evlerinin ücret 

tarifelerlnl tetkike baflamqtır. Hayatı ucu~ 
tatmak ıçın a&man tedbirleri mUeulr kıl~ 
btımek tçm ,aleU\m.um nakllyat UcreUert 
devlet ıcoatrolll altına almablleCekUr • 

.Y. tnbJArlar umum mQdUrtl kadrolar do-

Osman Ratib, cansız olarak ~tt 
dilftükten sonra katil olan deli mtieeı· 
seseye doğru yürümüş, elindeki tabap
caaıııı bir teneke altına sakladıktan 
sonra. içeri girmi§tir. 

Cinayeti gören hademeler doğru mü
essese nöbetçi doktoruna koşmuşlar, 
Arnavud Hü•eyin hımindeki delinin 
Osman Ratibi öldilrdüğünil haber ver-

mişlerdir. 
Cinayetten Bakırköy jandarma ku-

mandanı ve nöbetçi müddeiumumi ha· 
berdar edilmiştir. 

Katil Hüseyin beş sene evvel bir 
Erıneniyi öldilrdüğü için yakalanmış. 

delilik aliimi gösterdiğinden müesse
sede tedavi altına alınmı~tır. Katil sor 
guya. çekilince evveli. cinayetten ha
beri olmadığını söylemiş, sonra: 
cinyı:eti ve sebeplerini şöyle anlatmış-

tır: 
"- osman Ratib senelerdenberi be-

nimle alay etmekte. hakarette bulun
maktadır. Gece gündüz rahat ytizü ver 
miyor, ben yanından geçerken boğa· 
zındaki gıcıkları üstilste temizliyor 
yani benimle adamakıllı eğleniyordu .. 
Evveli bu huydan vazgec;mesini rica 
ettim. Aldırış etmedi. Tehdid ettim, 
~öğüştük. Gene vazgec;medi. Nihayet 
hakaret ve nil!betleri canıma bak de-

di. Ben de çektim vurd\al\ ! 
Tabancayı da şöyle ltuldum: 
Geçen sene hava almak üzere mü

essese civarında dolaşıyordum. Otlar 
arasında ayajıma 1ert bir ciaim çarp. 
tı. Eğilip baktım. Kiğıda sarılı bir ta
banca idi bu .... Aldım, gömleğimin al
tında sakladım. Gene kağıda sarıp top 
raklann altına g&rtdUm. Araalr& ge
lip yokluyordum. Olman Ratibi öldür
meğe karar verince paslı tabaDe&YI 
kurşunları doldurdum, vurdum.,. 

Tahkikata elkoyan milddeiumuınt 
muavinlerindı>n Ubeyd, gerek deli ka
tili sorguya çekmiş ve gerek gardiyan
ların ifadelerini almıştır. Cesedi mu
ayene eden adliye doktoru Enver Ka-

1unlan9 kllJDC!O' ~~en 
de her iki kola. iadet tıttili ,.,.it e.. 

dilroiftir. 
Arnavud Hüseyin, deli olduğtından 

ve dolayııile cezaya ehliyeti bulunma• 
dığından, aleyhinde kanuni takibat ya· 
pılması mümkün değildir. Rapor ge
lince dosyaya. konulacak \'e dosY.& 
evrall mahzeninde uıuanacaktır. 

Ma~till Osman Ratib, esbak Yemen 
valisi Ahmed Ratib Pqaııın oğludur• 
Miralaylıktan miltekaittl. Sultan A~ 
dülhamidin yaverlifini de yapmlf, Ud 
defa evlenmiftir. Babası Meırutiyette 
ölünce miras kalan ban ve hamamlar. 
la dükkinları satıp pa.ra!ırını ktıJ!l&rl& 
\·e içki ile yemiştir • 

926 aeneıinde. Heybeliadada Eliz.& 
Niyegonun ailesi ile tanıımıf, o zaman 
17 Y.l§ında bulunan kızı fıevmiş, anne
sinden istemi3tir. Elli yaşında ve evli 
bulunan bir adama kızın verilemiye
ceii cevabını alınca, Osman Ratib E
Jizanın a:ıncsini ölümle tehdid etmif, 
bu yüzden mahkemeye verilmie. bapM 

ma.hki'tm olmu§tur. 
Olman Rati}> hapisten: çıkınca kı• 

zı gene istemekte devam etmif, Eliza. 
nın P.Vinin kapııı önünde yatmlf, ge
ne red cevabı alınca 1927 1eneli ağwt
tosunun 17 inci çarpınba gUnU ak,... 
mı saat on ytdi buçukta Şifhane ·yo
kupmcJa kıııwı yolunu bekliyerek ür.e. 
ripe atılmı" !liyah 1aplı bıçajile boğa· 
zmı keserek öldürmüştü. Bu aıwllbkı• 
an kıs ve er1'ek kardeıJetint "'1 yara-

lamııtı . 
Elif.a Niyegonun babuı', kendiıin· 

den on bir sene evvel ölen 'koyun ta
ciri !saktır. Annesi Mtjalto, ımtafde
ıi Rejina, .erkek kardtti Alber'Üe' * 
raber ya§arken. "Enterkontinanfal,. 
nakliyat tirketi muhaaebetinde 120 li· 
ra maatla daktiloluk yaptyor ve bu a• 
ileyi geçindiriyordu ve o ııradi Lhı. 
ger adlı birine nif&Jllıydı. 

O zaman tahkikat ve muhakeme 
safhaları, merakla takib edilmişti. Ve 
iş tahkikat safhuındayken, m~ı · ll• 
cağına, bu vak'adan bqka .bir vak'• 
daha ortaya ~ıkmııtı. Cinayetin erteal 
günU. • 18 ağuıtoı pertembe • Eliı.a 
Niyegonun cenu.e meruimi yapılır· 
ken, kalal;>alıkta birQOk Y&Jıudin.in .. "6. 
dalet isteriz!,, diye lafkmlıklar yap
tıkları noktasından takibata giri§U· 
miş, David, DaniyeL Karaao, Moiz. ~ 
moel. BenU\'a Moiı. tlya Pardo, Ne· 
sim David Eakenazi. 4on Yuda. Ha. 
yim tııak. Laytea Hayim, A vram ya
kalanmışlar, tevkif edilmiıler, ''Kat
ledilen Elir.& binli Niyegonun (en&Je 

merasiminde hldiseye bir kaadı mah· 
swı izale ederek hJllf ı upul tecemmu. 
atta bulunmak ve bu hu•u• hakkında 
eşhası aalreye mU~vvikilk ile cenı~ 
meruiminde memurjn{ zabit&fl darp 
ve tRhkir ve icrayı vazifelerine müma

naat ~e müruru ub11ru seci vt halkı 
kanuna ademi itaate tahrik eylemek 
maddelerile maznunu aleyhim .. otan 
Yahudilerden Avr&m haklulıda aynca 
"Poliı ŞUkrUyil baatalığtnı muclb ol
mıyacak derecede cerhetınekten,. ay. 
nca dava açılmıftJ. lııtanbul birinci 
ceza mahkemesinde hararetli ıaflıalar 
gec:iren muhakemeden aonra da, cli
rümler uaulU daJreainde sabit görtll
memiı. "maznunu aleyhimin ef'ali mild 
df>ablhten beraetlerine,. karar veril
miıti. Yalnız, uker Avrama, "HldUıe 
esnasında anla6ılamıyan bir sebepten 
dolayı vukulan bir münakaşa neti
cesinde bir aleti katıa ile bir gQna hu 
talığı mucib olmıyarak sekiz günde 
iltiyam bulacak ıurette milftekl Şük· 
rU Efendivi cerh~ttifi .. BJbit ~örüle· 

(Sonu ıo uncu ttaf11/adll) 
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Kızları götürün üç kişiden fazlası birkaç adım 
geriden geliyorlar ve düşman yaklaşırsa karşı 

koymak için hazırlanıyorlardı .. 
GUneı tepelerin ardindan yilkael -

mişti ve öndeki güzellerin pembe ya -
nak1arına1 kızıl dudak1arma ve dalgalı 

uzun saçlanna aksediyordu. 
Salahattin Bey hemen geri ~ekildi. 

:Adamlarım önütıe kattı ve koy kena _ 
rından geçerek biraz ~nce bu ltuytu 
kumsalı ilk defa gördüğü yere geMi. 

Oradan gözetlemeğe ba.§ladı. 
Hiç kimseye sormadan ve danııına • 

C:ıan kararını vermişti: 
Bu güzel kızları esir edecekti. 
Kızlar ve kadınlar görilndiller. Ko • 

yu götUnce sevinmişler, yUrüyU§lerini 
hızlandırmı,lardr. 

Biraz sonra ilçü de soyunuyorlarıdı. 
Salihattin Bey arkadaşlarını birkaç 

admı geriye gönderdi. Bu iç gıcıklayı _ 
cı manzarayr onlara göstermek istemi _ 
)'Ordu. 

Uç krz denize girdiler, durgun ve ı
lık denize beyaz vücutterini atarak yü _ 
züyorlar; çırpınıyorlar; biribirlerine 
su atıyorlardı. 

UçU de gemici masallarındaki !deniz 
kızlarını andırıyorlardı. 

Salihattin Bey dalgın dalgın onları 
seyre dalmıttı. 

Böylece belki yarım saat geçti. 
Birisi dıJarı çıktı, geniş bir havlu -

ya büründü. Bu sarışırldr ve SalShattin 
Beyin en çok hoıuna gidiyordu. 

Diğer ikisi de çıktılar ve kadınların 
uzattıkları havlulara büründüler. 

Yavaı yava§. konu§Şrak gUtüıerek 
giyiniyorlardı. 

Salihattin Bey arkadaıtlanna ~pret 
etti: 

- Teker teker arkamdan gelin! 
Eğilerek, çömelerek, hazan sürüne -

rek yürüdü. Koyun dip tarafından ldo -
)aştı ve genç kızlann dönü§ yollarını 
tuttu. -

Kızlar giyindikleri sırada arkadaş

larına ikinci bir itaret yaptr ve hepsi 
birden geniş bir kavis yaparak bütün 
hızlarile hücum ettiler. 

Sarııın kız hepsinden daha çabuk 
gördü: 

- Bunlal' kim? Bu yabancılar kim -
dir?. 

Diye arta.daşırta sordu. 
Diğer ikisi birer çığlık attılar. 
ihtiyar kadın bağırdı: 

- TUrkler! •. Korsandır bunlar ..• ka
çın! 

Bit taraftan da koca göbeğini zor -
ta kaldırarak ve yalpa vurarak yokuşa 
doğru gidiyordu. Gemicilerden biri onu 
8nlemek istedi. Salahattin Bey çıkıştı: 

- Bırak uğraşma onunla ..• Koca )<a
rıdan ıie umuyorsun? 

Kızlar biribirlerine sokuldular. Sa -
rışın kız hepsinin önündeydi ve hatta 
arkadaşlarını müdafaaya yelteniyor -
du. 

Salahattin Bey onu kucakhyarak o
muzladı. 

Baıına, sırtına, omuzlarına inen yum 
ruklar bir okşama gibi geliyordu. 

Orta yaşlı iki kadını da bıraktırmıı -
tı, çünkü vakit kaybedebilirlerdi. 

Son hızla uzaklaşıyorlardı. 
Yamacı geçerken arkadan sesler gel

kli. Salahattin Bey dönüp baktı ve on 
beş kadar Cineviz askerinin geldiğini 

gördü. 

ç';iı1ardan, kayalardan atlıyarak ko
valıyorlardı. 

Kızları götüren üç kişiden fazlası 

birkaç adım geriden geliyorlar ve dü§
ınan yaklaııru kartı koymak için ha -
:ı:ırlanıyorlardı. 

iki kız bağmııyorlardı. 
Sanım kız bağırmıyordu. Fakat fe

na halde çırpınıyor; vuruyor; trrmalı -
yordu. Salihattin Bey onu kollarile 
sarmak; sıkmak mecburiyetinde kalı -
yordu. 

Doğrusu bu onun ho§una da gidiyor
du. 

Sandal kıyıda bekliyordu. 
Hemen ona atladılar. 

Kızların Uçü ıde gemiye alınmışlar -
dı. 

Gemiyi gören Cineviz askerleri kıyı
dan elli adım kadar ötede bakakalmış -
lardı. Denizi yürüyüp geçemezlerdi ya .. ,,. ,,. ,,. 
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Sarııın kız gemiye ayak basar bas • 
maz doğruldu ve artık çırpınmadı. 

Mehmet Reisi görünce biraz ürkek -
lik gösterdi. Fakat İbharim Beyle kar
§ılaıtığı zaman gözleri ümitle parladı. 
Salahattin Beye sordu: 

- Sizin Sinyorunuz bu mudur? 
- Evet ... 
İbrahim Beye döndü: 

- Bizi ne yapmak istiyorsunuz? 
- Size hiçbir fenalık yapmak niye -

tinde değiliz! 
Mehmet Reis bunlann gemiye ge -

lişlerinden hoşlanmamıştı. Kadınla uğ -
raşmayı ve kadın kaçırmayı o hep uğur
suz saymıştı. fbrahim Bey sarışın kızın 
yanındaki ufak tefek ve bebek gibi yu
muk yüzlü yumuk gözlü olana dalmış -
tı. 

Mehmet Reis İbrahim Beye aordu: 
- Biz Salahattini niçin gönderdik, o 

ne yaptı? 
- Sabırlı ot, fena yapmadı. Prensin 

buralarda olup olmadığını öğreniriz. 
- öğrensek de ne sıkar?. Artık bil -

tün askerlerini toplar ve gemilerini de 
bizim ardımıza takar. 

- Acele etme! Kimlermiş, anlaya -
hm. 

Sarışına sordu: 
- Adın ne? 
- Teofano ... 
Diğerlerine de ayni suali tekrarladı. 

Ufaktefek olana Verin,bıraz iriceıine 

de Marsiyan derlermiş. 
- Siz kimsiniz? 
Maraiyan cevap verecek oldu. Teo

faoo onu susturdu ve adeti çıkıştı: 
- Sinyor Kataneo'nun yazlık köı

künde hizmetçiyiz. Hem de yeteer ar -
tık... Bizi ne yapacağınızı söyleyin 1 

( Arka.!ı var) 
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Gizli merdivenden, gizli kapıdan sonı• 
ğimiz gizli odada Harvest bana büf/111 

evin esrarını anlatmağa başlamııt• 
Harvest, çıktığımız yerde durdu. Ne 

yapacak diye bekliyordum. Merdiven 
daha yukarıya kadar devam ediyordu. 
Burası, adeta, bir asansörün durak ye
ri idi: Karşıda bulunan kapı gibi yeri a
çarsak bir yere çıkacaktık. 

Herhald; burası bir gizli kapı idi. 
Harvest kapıyı açmadı. Yalnız, biraz 
durup, elektrik fenerinin ışıklarını ka -
pının her tarafına gezdirerek, muayene 
etti. 

Sonra: 
- Tamam, dedi ve yukarı doğru çık

mağa başladı. 

Herha~de bu kapınm açılıp açılma • 
dığma veya buradan kimsenin aşağıya 
inip inmediğine bakm~tı. Kim,enin ka
pıya dokunmadığını anlamı§ olacak ki, 
yoluna devam etti. 

Gizli merdivenin gizli basamaklarını 
çıkmakta devam ettik ve nihayet yine 
b:r gizli kapının önüne geldik: 

Harveıt, yine kapıyı ~ıkJa muayene 
etti. Sonra, parmaklarının ucuna basa
rak, koluyla yukarı doğru uzandı. 

Baktım: Kapının üzerinde tutulacak 
bir ~y yoktu. Esasen, burada bir kapı 
ol:iuğu da, elektrik fenerinin kuvvetli 
ıJıklan altında farkoluna~iliryordu. 
Yoksa, tahtalann çügileri ve ek yer -
leri biı'ibirle o adar; ustalıkla birlqmiş
ti ki ilk baJcıtta böy1e bit' kapı oldu&u 
hiç fark edilemezdi. 

Kapııun üzerinde de elle tutulacak 
bir ıey olmacJığmı söyledim. O halde, 
Harvest, böyle niçin uzanıyordu? 

Harvestin uzanarak tutmak istediği 
şey bir çivi idi. Tahtaya mıhfanmıJ, fa
kat biraz dııarıda kalmış gibi görünen 
bu çiviye Harvcst parmağının ucuyla 
t(>yJe bir dokunlu: 

Kapı ossaat "rap! .. diye açıldı. 
Şaımp kalmIJtnn. 
Demek ki, bu çivi aslında, bir elek -

trik -düğmeaiAden ~.bir "y delil -
miş ve buna dokunmak kapıyı açmak 
için kifi geliyormuf .• 

Fakat, bunları bilmek için, herhal -
de insanın bir Harvcat daha do&rusu bu 
evin euanııa ~ olmuı lizundı. 

HarvcSt, bana. esrarengiz bir tarihi 
evi gezdiriyormu§ gibi, önüme diiJmüş, 
beni garibeden garibeye sürüklüyordu. 

Gizli merdivenden çılof 
açtıktan sonra girdiğiasİI 
bir oda idi. Burası her ...... 

odanın 

Odaya cnrince Harvest. bir. 
b" tı' 

re oturdu. Bana da işaret e~ · 
- Gel otur yanıma, dedı. 
Belki ben oturmak ist . ' 

Benim de oturmamı isternesırı 
sat vardı? 

Harvest bunu izah etti: 
- Alç.ak sesle konutacal1" 
- Niçin? 
- Belki evde kimse var~"' 
- Evde nasıl kimıe ola 

rıda tabanca patladığı ıaoıJSI 
kıp bakmadı da şimdi .• 

Harvest sözümü kesti: . 
- Otur da anlatayım. dedi 

ha etrafımızda neler olup bi 
mi yorsun ..• 

"Merdivende birisinin 
olduğunu görünce baliısıiJI 
deği§tiğini farketmen ıa~· 
ten, o adamın öldüriil111d1 

tanbaıa deği1tirmi1tir. 
- O adam kimdi? 
- Sen §İmdi onu blraic 

mü kesmeden .dinle: 
"Dıprıda bir kadını öldii 

ri girmi1tim. içeri girınekteı' 
mu;, senin de bildiğin gibi 
tı. Çünkü. bu kadının katili ıı. 
dana çıkmaktan korkuyordu . 

"Halbuki, ortad~ diğe~ . 
dürüJmüt bulunması itiınııı. 

.-ı· ende 
rıyor: Evveli, meruı• 
olanla, dışanda öltfürülmÜŞ 0 

katilin maktulleri olduğu ı:a. 
Sonra~ hakikat anlaplınca, !:. 
vende öldürülmüt olan adla 

bu kadının... kadl' 
- Demek -0 adaını bu 

müş? ... 

Şehirde 
.., ,,_,~ ~ - 2-~ - -

Belediye itleri ÖÖRETMENLER 1ÇiN KAMP -
İstanbul kültür direktörlüğü ilk okul 
s;ocuklarma çocuk kampları açtığı gibi 
ders yılı içinde yorulan dimağları din -
lendirmek maksadile de ö_iretmenler 
ıs;ın Heybelide bir de öğretmen 

kampı açacaktır. Öğretmen kampı için 
Heybe!iadadaki bütün binalardan istifa
de edilecektir . 

Nurlanan çiftler lstanbul 3üncü icra memurluğun.~ v o G, a medyun Cemile, Nafia Rezzan, Ahmet Sai bin tas'arruflarında olup ıı:rn~' 
Evvelki gün şehrimize gelmiş olan 

mimar Bay Piju dün köprü yerinde tet
kikler yapmış, sonra vali ve belediye 
reisi ile görüşmüştür. 

Nafia Vakaleti köprüler müdürü B. 
Kemal henüz gelmemiştir. Bay Kemal 
geldikten sonra köpriiniln ayakları et
rafında mÜ!Jterek tetkikler yapılacak -
tir. Piju on gün sonra memleketine 
dönecektir. 

CERRAHPAŞA HASTANESt iÇlN 
- Cerrahpaşa hastanesine asri bir mut
fak ve çamaşırhane ilave edilecektir. Bu
ralan is;in Avrupadan asri çama§ır yı -
kama makineleri getirilecektir. 

NAKiL VASITALARININ GEÇ -
'MESt YASAK - Feriköyde Ortanca 
sokakta kanalizasyon inşaatı yapılmak
tadır. Bu yüzden buradan nakil vasıta -
lannrn geçmesi menedilmiıtir. 

SANDALCILAR iMT!HAN EDt -
LECEK - Kayık ve sandalcılar yakın
da imtihana tabi tutulacaklardır. San -
dalcıJar on sekiı yaşından küçük olrnı -
yacak1ar, yüzme bileceklerdir. imtihan _ 
da muvaffak olanlara ehliyetname veri
lecektir. 

KUltUrde 

IRAK MAARİF MilFETTIŞl BUR
SA YA GiTTt - Şehrimizde kültür tet 
kikatında bulunan Irak maarif müfettiı
lerin:ie B. Fazıl Cemali, dün Bursaya 
gitmiştir. 

B. Fazıl Cemali Buna mekteplerini 
gezdikten sonra iımirc gidecek orada 
da kültür sahasındaki tetkiklerini ta -
mamladıktan sonra, en modern Türk ir
fın mUeıseselerinip kuruhnuı olduğu 

Ankarayı ziyaret edecek, müteakıbcn 
memleketine dönecektir. 

'ONIVERSiTEDE DERSLER KE • 
SİLDi - Univerıitede dünden itibaren 
dersler kesilmiştir. imtihanlar 29 ma -
yıstan sonra başlayacaktır. 

Fakülte imtihanlarına girebilecek ta-
lebeler evveli yabancı dilden im -
tihan ermek mecburiyetinde ol -
duklarından bu imtihanların sonu dün 
alınmı!Jtır. 

ORTAOKULLARDA ÇiFT TED
RtSAT - Kültür Bakanlığının orta • 
okul ihtiyacını incelemeğe başladığım 

ve bu hususta orta öğretim direktörü B. 
A vninin birçok vilayetlerde bizzat tet -
kikler yaptığını yazmıştık. 

Bakanlık ilk okullardan orta okulla
ra geçenlerin vaziyetlerini bildiren bi -
rer istatistiğin hazırlanmasını kültür di
rektörltiklerinden istemiştir. Bu istatis
tikler 30 hazirana kadar Bakanlığa gön
derilecektir. 

Bakanlık aldığı neticelere eöre ortao
kul ihtlyacmı tesbit edecek ve ona göre 
tedbirler ittihaz edecektir. 

Mevcut binalar kafi &clmediği tak
dirde çift tedrisat usulünden istifade 
edilecektir. 

Lehistan elçtei geldi 
Lehistanın Ankrra cl~isi B. Sokol

niçka dün Var§ovadan tehrimize :gel
mlıtir. 

Alim 18 Avrupa profeeörünün 
gençlere, ihtiyarlara, nur veren yeni 
kqifleri dünyayı hayrette bırak.mıt
tır. Avrupada, Amerik.ada ıcnçle
rin ihtiyarlamamasına ve güzcllet· 
mcaine, ihtiyarların gcnçlqmesine 
yardım eden (Genç hayvamıttan) 
iıtihaal edilen VOG (Maddei mÜM· 
Iİreai) yaih pembe VOG KREM!, 
yağıız gündüz VOG KREMi for
mülüne gİrmİftir. VOG KREMLE
Ri güzellik, beyazlık veren bir hari
kadır. VOG PUDRASI kıesn köpü
ğünün kurutulmasından yapılmlf 
olmaaı cilde kadife gibi yumupk ve 
beyazlık verir. Cildi bealer. Bugün
den itibaren memleketimizin maruf 
ıtriyat mağazalarından ve ec:zahane
lerinden arayınız ve bir tecrübe ya
pınız. Mutlak VOG KREMi, VOG 
PUDRASl'm kullanınız. 18 profe· 
sörün keşfinin ehemmiyetini göre
ceksiniz. 

ima ıblrinci derecede ipotekli bulunan ve tamamına (1250) lira kıyrne~ 
len Büyükadada Karanfil mahallesinde Fitenkhane çarkıfelek soka 8 
yeni t 7 ..-aıiyet ~porunda 42 No. lu sağ tarafı !3 1101 tarafı ı, 2, 3, 
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numaralı parseller önü çarkıfelek sokağı il~ mahdut maa bahçe ah§aP 
satılmasına karar verilmiJtir. 

Enafı apğıda yanhdır .. Çift kanatlı demir parmaklıklı I<apı~arıod' 
bahçeden eve giritdikte: Zemini çimento döşeli taşlık üzerinde ikı ~ 
ve 1lhşap ~rdivenle çıkılan birinci katta bir sofa üzerinde sokağa ba 
bir balkon ve kısmen şabniti ve ayni kat üzerinde bir hela ikinci kat•t•& 

' L • • )ıl~ 
le çıla.lır tavan araeı •e zarauı aata hır bodrumu havidir. Zeının . eJı 
yanında bulunan cameklnh kapıdan içeri girildikte zemini çimento dof-' 
ri4oır üzerinde ufak bir c :fa ve bir mutfa k mutfağın yanında yan "~ •; 
tırs kısmeti t1ipı 'Ye tqla yapchnaş zemi oi çimento ile ilsak edit.rnıf 14 
ve har.ap bir ocağı havi çamaşırlık birinci kattan bir kapı ile açılır· 

1 w k d . . ı sı" zerinde ve kısmen çama1ır ıga a ar ım tıdat eden yan ve tavan sı 

bir koridor ~amaıırhğın biraz ilcriıirı:ic beton duvar ile yapılmış ~P'u 
den iki kapılı kümes ve bahçede bir sarnıcı vardır. Evde elektrik tesı5' 
w~ ~ 

Umum mesahası: ~25 . .50 rn2 olup bundan 125,50 m2 ev. ı:ıaııt ~ 
şırlık mütebakisi bahçedir. Evsafı yukarı da yazılı gayrimenkul taJ>&l tl"'J 
da oUuiu ıibi açık arttırmaya vazedilmiştir. ..,eti ttl'J 

Arttırma poşindir. Arttırmaya ittir ak edecek müıtcrilcrin JaY 
menin % 7.5 nisbetinde pey akçesi veya miJli bir bankanın terniıı't .. , .• ,_ .. ..... 
hamil ohnalaıı icap eder. Arttırma ıartna:nesi 14-6-937 tarihine iP~ 
teai ıünü Dairede mahalli mahıuıuna talik ed"lecektir. Birinci art~,dP 
937 tarihine müşad.if pazartesi ıünü dairemizde ıaat •14 ten 16 Y~ bıJld 
lecek, birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammen enin r~ 7 5 ini ııiil 
dirde üstte bira kılır. Aksi takdirde son artıranın taahhüdü bakikalırı• ;;ıtii 
on b~ı ıün daha temdit edilerek 20-7.:.._937 tarihine müsadif salı ~ 
ten J 6 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma netcesinde erı 6 ıtP_ 
üstünde bırakılacaktır. 2004 numar~ 1c ra ve iflas kanununun ız rJ' 
sine tevfikan hakları tapu aicillerile sabit olmıyan ipotekli a}aca1'1' ,;.- 'il 
kadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklanru ve hususile f 
dair olan i:ld:alanoı ilin tarihinden itibaren 20 &ün zarfında evra1" 

bjrJikte Dairemize bildirmeleri li.ıımdır. Akai takdirde hakları t•P" 
bit olrmyanlar ıatıJ bedelinin paylijmasmdan hariç kalırlar. ~.ii'' 
te.n~iriye. ve t~lfi!.e~en ibaret olan Belediye rüsumu ile dell~1~ 
kıf ıcaresı bcdeh muzayededen tenzil olu nur. 20 &enelik vakıf acaıw~ 
rnüıtıriyc •ittir. I>.aha fa.ıla malumat al"Dak i&tiyenlerin 936/ ZO'° gl/' 
yada mevcut enak ve Irulballen haciz ve takdiri kıymet rapor&J01' 
caldarı ilin olun•r. (ıl80) 



lzmir kordonu 
çl Yeni Palu 

., ar ve bah
ıe,. 

fi <ırasında 
ıe[ bir ka-

lfı6a oldu 
<Huau ") "iti "c bir v 11

• - Murad ke· 
Palu . adı arasında kuru· 

plür "taç tunalde kalmış, cc • 
'-~ trıeydac bahçeler arasında 
g~ \'e Yen~a gelmiştir. Mu· t.\i · Palunun ortasın· 

, Ilı Paluda k 
~ Ucrj t esme ta§tan olan 
y \ı~l~ ~Prakh v~ iki§er katlı

ptl tt\ı P"ıua~zı hasıl ve iptidai· 
h \lrı\11\ .. ısc çok farklıdır. 
ı.ıbı.ı~t~unbit arazisinde her 
~ h>anat c geniş meralarında 
!)Yu ının ~ nlarr v envaı ycti~ir. 
ti -"~id~ Yag, yün ve pey-
p~ rnc~hur ve fiatça 

. 3000 . . 
ttJc ~li ar aı_lcnın yerleştiri1c

ti r.. azı vardır K' 'lt '' 
hl .-nla · u ur 
~~ıaııe k nnııya başlamış ve 
~ ar§ı gösterilen alaka 

~ '1ttk 8\ı}'u ö .. 
c) • bund nunde kurulan 
''~le an .25? - 300 sc· 

. çckılmı§tir. Evleri 
~ kta .~za merkezi 341 

~it/ en sonradan bura· 
~ cı-h~İ Pertek halkının, 

... l ) .okur :lmak üzere he· 
.~ir y zardır. Meyve 

"' ' arazi .. b' 1 · '"•rtejj M mun ıt, •u Basmahane aro01nda ;ılemeğe başlı· 
llİ§ b' n urad boyun· yacaktır. imtiyaz mukavelesine gö. 

Tours, 20 (A.A.) - Touranic· 
de bilhassa Vouvray yakınında Ver 
nou0 da mühim arazi kaymaları ol· 
mu~ ve Nemon'da fırtınaların vÜ· 

cuda getirmİ§ olduğu bir hortum, 
30 kadar evi tahrip etmi~tir. 

_ ..... 

Birleşik Amerika hükiımetlcri da bilinde Tokyo 
yüzme miis:ıbakası yapıldı. 100 metre ıırtüıtü 'Ve 
yan~la bu iki yıldız birinci ilin cdihni,ti~. 

olimpiyadı için bir 
100 metre ıerbcıt 

j,..· ır ovası vardır. re, elektrikli tramvayın Basmahane• 

l -rtnc 8 k 1 :- °kalaba 0 u muf olan 
dır. ~ı~ olmıyan bir 

"' 'l•b Vılayct dahilinde 
\t d " zey· · ık "I" Ur. 1 1 yetİ§tİrme • 

1 ~ b' 

çok terakki etmi§ken sonralan alA· 
kasızhk yüzünden 21önmü~tür. Çe· 
mişgezek ceviz büyüklüğünde dut 
ağaçlarile örtülüdür. ipekçiliğin ih· 
yası kasabanın her sahada geli§me· 
r.'ni sağlıyacaktır. 

Nüfusça telefat yoktur, fakat 
yüz: kad3r inean yersiz: yurtsuz: kal· 

kua s clmcs;nden cndiıe edilmekte· 1 ya pan;aları ;Je kepanmıt olan yol
d;r. ı lan temizlemek ameliye1;ne beti•· 

/\skrr kuvvetleri. muanmn ka· 1 rnııılardır 
i t '\' k. 1 

"''"' a ıt er Ccmi•-e 'ı•r ""' • ve "'ant" t rubcsi 

., 
- ,.. !İt'.~.' :•1'nlc: gitmek istemiyoruz, 

. () cl :l:,,'l l.:?lacağız 1 
'Ül\ p~~7::ı cümlesini bitirmeden bir 
~tı}·i · badı; Ardarm attığı kur§Un 
~ı. a~ından yaralamı§, cansız 

n: Yere aermi§ti. 
ııı.. • ... ;-ı bu · · · ~ .::a:I:ın netıceyı ıstemiyordum; 

'ı zencileri sadece korkut • 
' Ve 'dd ..,. 1a l'ol ~1 etli bir hareket karşı· 

.<' • .J.... 8 gelmeleri de mümkündü. 
~\i~ .. ~~~~larmdan birinin öldürül· 

U "Or •. k' ı._-: la '* dı en ote ı zenciler acı çığ· 
~;rıp Ça .. rdan dıtarı fırladılar; 
~ ay-ıu~aırarak bütün vaha halkı· 

Q anclmnak istiyorlardı. 
~L U \' • 1'h ~datla~ıye~ ~ısında Ardarla 

1-rı elle _mualuman Arablar, ai • 
~ et?afı nnde olduğu halde çadırı· 
~ların b nı muhafazaya aldılar. 
~f~a ~cb hareketini görünce rahat 
..ı_ llint •- '!· Demek bu adamlar 
~ ~ ""r .:ı..nnda 'dil v r, : ""'nc~L ' b 1 er; eger onlar 
""' l &&CHe • lik '--\J 11\~t b ır oıaAlardı ben tim. 

ulunacaktım. 

... ~ununla b ttı ~ aeıı· crabcr duygumu A· 
~lı 1~ ~~emek için gayet so· 
~"""llrlda 1:.;:meğe çalıııyordum; ""~ \1 r ... 1_. t rahat oturuyor pi· 
:"''I}' ~K•Yor ' ı.: OJ'dunı. M maymunumla OY· 
~dığı ~~unum, hiç hoş· 
~ ""P türlü 7kncı.~un cesedi üstüne 

· [) omık vaziyetler alıyor· 

1t-'"',_,.dan k k' cL:~ İfitildi es ın .sesler ve hay • 
s;::1arı; · Elımde kırbaç ve 

-._ .. Piı>o: ~İı~c:la dumanlar sa· 
ı~iiııe çık dugu halde çadırı· 

~Alı tını. 
to\, )p~.:ı. ö;tl zencilerden biri öne 
~r ~er la de etraflarına bir 

mı leler 

mı§tır· 
Y cniden bir tı:ık'm cökTl"rlcr vu· 

A'l"EŞ 01.JCF.SINDE 

rıldayan bıçaklar ta§ıyan diıili er• 
kekli bir kalabalık feryad ve fiğan 
içinde üzerime doğru geliyordu. 

Çadırın kapıaıncla iki Arab, elle· 
rinde dolu siıahları olduğu halde 
bekliyorlardı; kalabebk yaklatıyor• 
du. Kısa bir zaman aonra zencile· 
rin 

18
vurduklan keıkin biçaklann 

baflarıJ!\~ ~erinden vızlayarak 
seÇtiiinİ sorduk . 

Vaıirt çok ciddi idi. Çaresiz. 

b
u .__ı:lenin üttüne yaylım ateti 

ern:'ttlrn· Silihlar biribirini takib 
ederek p&tJaınaia• kul'f'lnlar yağ· 
maP beflayınca ellerinde bıçak ve 
k~ btafka birfeY olmıyan zen• 
'ler ,..aarak derin bir korkuya 

d~tüler. bin1>irlerine girdiler. On-
. •---•tr sibi olduJar, fakat nasıl 

ce .-~ t L d" 1i 
ld bi

'-etn. eonra e~rar uze p 
0 U PP ") o • ·c1en hücuJIMl 1eÇti er. zen • 
ye.nı ._Lı ... ~· Arabi.ardan 
mıze at~_:ı.dr Artık .abmn 
birkaçıDe:, ~· ArabJara ka• 
taınalll -- __ ,,,_ı.nru, erkeklere 
dmlan vurrnaı~ .ı!ı1ın· _ • • 
d' 'k)erle hücurtl cua eaını emret• 
.•p<;ı . t1i bir mücadele başladı. :r· eli Şı~dırJD önünde seyrediyor, 
A en 111 len eınirleri veriyordum. Bu 
laz~~- ~eler pabniyelerin 
heJıM-·· ~--1r18fllll tutuşturdu, yan· 
büyük yaP"c)rl.ıık bü.hütün kanıtı· 
sm çıktı- c:i)eri piilkürttüler; geri 
}\nblar ~ hiç esir getirme· 
d~ndük_len ~ya eonuna kadar 
~~l.~ i ~nc;.ı.ud da çöl~ i~e 
do~~--~ tercih ebnlflercli i 
dogru kaçu-r ~-Llan · · hiç 
akibetlerinden korluua ıçın 
biri•i ıealint o)ınadllltL ydınlandı · 

Sabah o~u, or~.: ~dıi~ 
gürültüde 'lç deV~iizii)dijm, o 
anlaşdc:lı· Buna ço · • 1\lüınküa 

•• 
sırada kopup düşen bir ta§m gü • ı r~~ palmiye ağaçlannın altına gom• 

rültüaü Mongoyu ayılttı. Yavafça dum. .. .. 
kendine geldi. Buruıuk maskara Namaz Rumbada O'.' clurt gun 
yüzünde hiyanetle dolu dönen göz· kalm11ıım. Medar üzennde cen~· 
lerin;n beyazların• üzer;me dikerek ba dojru g;decekıim, bu, seyahat•· 
yanar dağ kuyusunun kenarında a· m;n en ağır b;r kıemı ;eli. 

Daha evvel Namaz Rumbadan 
hareketimden evvel, genİf, yüksek 
düzlükleri ketfe çallfırkcn. mevcud 
coğrafi hataları. ınalum olmıyan bu 
diyarda daima hesaba katraıak mec• 
buriyeti vardı. Hemen daima ara· 
zi üzerindeki tatbikat, haritalann ta• 
mamen hatalı olduğunu ;österiyor• 

yağa kalktı: 
- ne istiyorsun burada kafir} 

Diye bağırdı . 
- Çok geç kaldın. dedi. Al· 

tınlar ve insanlar hepsi yerini bul· 
du, hepsi derinliğin altına girdi, ce· 
hennemin girclaplanna... Orndan 

i :eriye bak 1 
Mongo acı acı gülüyordu. Aya· 

ia kalktım, ona doğru birkaç adım 
ilerledim: 

- Mongo, geri dön, ya§amakta 
olduğun en son günlerin neıesini 
bozmak istemiyorum. Bana gel, 
seni qağıdaki yerime götüreyim, 
orada Allahla haf başa yaptıklarınla 
kalır ve tövbe edersin!. 

- Hayır, hıristiyan köpek ha· 

:>,rı. 
Diye cevab verdi; hala deli deli 

güliiyordu. . 
Mongo bu ando yıldınm süratile 

bir hareket yaptı, bqımm üzerin· 
den birşeyin vızlayarak ;eçtiğini 
duydum. Müteakiben gayri ihti• 
yari benim de tüfeğimin ıcsi gür• 
)celi. Mongo kıvrık burnoau ve yük• 
s•len kollarile yanar dai kuyusu • 
nun derin çamuru içinde kayboldu. 
Bu auada arkamda acıklı bir inilti 

i9ittim. 
Mongonun üzerime attıiı uzun 

bir Arab bıçağı küçük Akanın ;öğ· 
ıüne eaplanmııtı. Çocuiu derhal 
kucaiıma aldım. eon nefesini kol· 
Jımm araamcla verdı. 

Küçük dostumu vahaya getire· 

du. Mevcud haritalardan doğru o· 
larak ilmi tetkik.at yapmaia imkan 

yoktur. 
Cenuba gitmek için delilıiz yol 

bulmağa mecl:ur oluyordum. 
Namaz Rumbaya muvasalat et• 

ti~imden birkaç gün sonra bir pal· 
miye ağacmrn altında ummadıjnn 
halde teaadüfi olarak parlak nikel· 
den iki büyük ve birkaç küçük par-
ça buldum. 

Bir yerliden yavat yavat malu· 
mat aldım. Otuz ıene evvel bu 
par a1ar çölden getiribniıti. Bunla· 
rın getirildiii mevkiin hakiki olarak 
garbta tahminen iki günlük yolda 
ve kırk kilometre uzakta olduğu an• 

lafıldr. 
Öğle üzeri sökten yere bir atcf 

duımüf, her taraf kararmıf, gün· 
düz aecc obnU§· Müthit gürültü ile 
yerler .,.nılmıt• herkes y~e kapan• 

m19. 
Aklı batında yetmiş yaşını mÜ• 

tecaviz kadınlardan bu hadise hak· 
kmda malumat istedim, hatırlıya· 
madıklarmı söylediler. 

Bu hikaye bana kafi idi, anlaşı· 
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Hakim Kamil Günas; 
duruşmalara başladı 

İstanbul müdde· 
iumummii mua. DiJn. baktığı ilk dava
vinlerinden IU.~il nın meVZUU • lıag/l hU• 
Günasm terf ıan ' 
Sultanahmed UçUn suslgetlidir: At kug-
c~ 8~~~ ce~ hL FUğU davası ! 
kımlıgıne tayın e-
dildiğini yazmış. 

tık. Kimil Günaa; 
dün sabahtan iti
ren hu hakyerin
de dW'U§malara 

Hergün bir hikaye Boşanmanın 
genişletilmesi 

(Ba.§t4rafı :J üncü şayı/ada) 
daimt nezaket ve ihtiyatkar olarak bir
liklerini idame ettireceklerdir.,, 

KURUN - Okuyucumuzun sözle • 
rinden ae anlaııbyor ki bir taraf diğer 

Hayır muhterem okuyucu .. Bu hi • tarafı istemene bopn~ kararı hemen 

(Ba.,taraf ı 6 uıcı sayı/ada) 
şaheserini yarattım. Sonıuz bir ncı'c 

içinde hayatımın biteceğini bir an bile 
düşünmeden yaıadım. Fakat ıztırap ba
na bir tek §ey öğretti: Genç kızların ki· 
natlarını kırmak .. 

il "' • 

kaye böyle bitmedi.. verilmelidir. Niteki:n mektubunda buna 
Hayatmı zevk ve nef e i~inde geçir- ait bir hayli izahat vardı. Şahsa taalJıik 

d;kten ıonra damarlarındaki kanın ya· eden bu kııımları çıkarmak mecburi • 
vaşladrıını hisıtdcn Kadri hatıra dcftt· yetinde kaldık. 
rinin bir sahifesini okuduktan sonu kı· ı_::.:.;._:. __________ _ 

mıldanamadı ve oracıkta ,unıcrce al - Tim ar hane d e 
kol almış bir ayyaı rıibi sızdıktan sonrı 

bin bir korkulu rüya araaında Gülrr ha· Ö 1dÜfÜ1 en deli 
nımdendiyi de gördü. 

Arnavutluk 
Yunan hududu d' 

takibedll • 
Tirana, 20 ( F. 1.) 

luğun isyanına Önay~ 
nistlerden jandarma yu 
il Gülbezai tevkif edil 
çan asilerin bir grubuna 
dudunda .retişilmiştir. 
de aailerden altı kiti ölıtl 

Ergiriye bir siyasi 
yeti gönderilmiıtir. I 
şi muhakeme irin bek 

Arnavutlukla Y 
d!lki hudud kapatrlınlf~ 
bir yazıyı bugün 7 iOCI 
da okuyacaksınız. 

Sultaııah:mcd 3 •iüı. başladı. 

ati intikal gibi meziyetleri şahsında 

toplıyan, temiz ve dürüst hareket edi
§İle tanınan bu değerli adliyecimiz; ay 
ni ıamanda adliyenin fevkalade neza. 
keti ve kibar hali ile tebarüz ve tema
yüz eden munis ve sevimli simaların
dan biridir. 

Kadrinin bir defa gördüğü Gülct ger 
çi bir parça ya§lanmı~tı. Fakat o ncş·c· 
sini bir an kaybetmeden ya§ıyordu. 

(B~tarafı 7 iııci Bayı/acla) 
rek, otuz b~ gün hapis cezası kesil. 
migti. 

1 ürk - Romell 
a11laş111asl 

Müzakereler tekr• cü. auU& oc:n hal.,:JC· Klmil GUnaıı; 
rita.m yeni hdkimi kısmen Anadolu-

Kdm.iZ Günn.s nun muhtelif yer' 
lerinde, kısmen b 

t&nbulda 14 senedcnberi adli sahada 
faaliyet g&terf yor. Bu müddet içeri· 
ıinde hakim ve müddeiumumi muavi
ni Bıfatile çalı§ltl~tır. 

Bu genç adliyecimiz; İstanbul mild. 
deiumumiliğinde çalıştığı ıırala.rda, 
birçok mühim vak'a tahkikatını yerin· 
de idare etmiş, mücrimleri meydana 
çıkarmı§tır. Bu arada meşhur "Mey. 
menet,, hanı cinayeti tahkikatını da 
kendisi yapmı5, bundan 10 sene evvel, 
Sirk~h1eki bu handa bir gece bir kasa 
soyulurken başına keerle vurulmak 
11uretile öldürülen kapıcı ve bekçi Meb 
med ağanın katilinin Naz.'tli isminde 
biri olduğunu kısa bir zamanda belirt. 
mı§ ve ilk safhada pek esrarengiz gö. 
rüncn bu feci cinayetin suçlusunu der
hal yakalatmıştı. Ustalıklı bir istiç. 
vapla cürmünü itiraf eden Nazmi de, 
İstanbul ağırce.zasmda iki defa üstüs
te idama mahkum olmu6. sonra yaşı 
küçültülerek cezası 24 sc11e ağır hap-
5e çevrilmi5ti. 

Yeni vazifesinde de, • şimdiye de
ğin olduğu gibi • haşan göstereceğin. 
den kesenkes emin bulunduğumuz Ka
mil Günası tebrik ve muvaffakiyetini 
temenni ederiz. 

Sultanahmed üçüncü sulh ceza hak 
yerinin yeni hakimi; dün 7 davaya 
bakmııtır. Bu meşhud suç davaların
dan 7 sinde de suçları sabit gördü. 
Dava edilenlere ceza hükmetti. 

DUnkU davalardan ilkinde, suç mcv 
zuu olan hı\dise, hayli hususiyetıidir: 
llyas isminde bir balıkçı, at kuyru. 
ğu kesmekten, hakimin karşısında! , 

Kumkapıya civar semtlerdeki ev
lerden ve sokaklardan toplanan çöple
rin doldurulduğu arabaları çeken atla
rın kuyrukları, kısalıyor! Bunların 
makasla kesildiği anla§ılıyor. Fakat. 
acaba kimin eliyle? İ'1te bu cihet, meç 
bul! Ve ne mak!atla? Bu cihet de öy
le! 

Nihayet temizlik işleri mürakiple. 
rinden lbrahimin, bir adamın tanzifat 
işçisi Raşidin yularından tuttuğu atın 
yanma fazlaca sokulduğu gözüne ili· 

il An 
Eminönü aıkerlik Ş. den: 

ı - Şu~miz:de kayıtlı emekli ve ye
dek subaylarla bilumum askeri mrınur
ların, yoklamaları 937 haziran iptida · 
sından. haziran nihayetine kadar de • 
vam edecektir. Bu ayda yoklamalannı 
yaptırmıyanlar hakkında (1076) numa
ralı kanunun (10) cu ~dde&i tatbik e· 
dilcccktir. 

2 - Yoklamaya ıclirkcn nüfuı cüz:· 
danı doktor, eczacı ve baytarlar da ıdip· 
]oma; ihtisas vesikalarını ıctirmclidir • 
lcr. 

3 - 1stanbuJ haridnde bulunanl,rın: 
doğum, isim, sınıf ve rütbc.Jerile: sicil 
ve şubedeki kayıt numaralarının ve a • 
çık adreslerini bildirir taahhütlü mck • 
tup göndermeleri lazımdır . 

Üsküdar Askorlik Şubesirıdeıı: 
Her sene mutad olan eme)tH ve ye. 

dek subay ve memurların yoklamala
rına başlanacağından şubemizde ka
yıtlı bulunup lstanbulda olanların biz
zat ta§rada bulunanların da mektupla 
1 Haziran 937 den 30 Haziran 937 ni
hayetine kadar yoklamalarını yaptır. 

lstanbul ağır cezasında muhakeme· 
si yapılan Osman Ratib. 17 ağustoıı 
çaJlamba günii akşamı saat 17 rad· 
delcrinde Şişhane yokuşunda işlediği 

cinayetten dolayı İstanbul ağırceza 
mahkeme!inde duruşmıuıı sırasmda. 

adli lıb raporunda deliliği dolayısile 
cezaya ehliyeti olmadığı yazıldığın· 
dan, Timarhaneye yollanmıştı. Sonra 
bir aralık "Artık iyile§li., diyt' sah· 
\'erilmiş ,.e aradan bir zaman geçince 
efe, tekrar Timarhaneye kapalılmuına 
llizum giirHlmil~tU. 

Osman Ratib, cinayetten sonr"ki 
geceyi .. Eliza. El;za .. diye bağırıp ağ. 
lamıe. kızın kanlle kirlenen ceket vp 

pantalonunu "Bu Eliz:anın kanı. bu E· 
Utanın hatırasıdır ... diye yalamıştJ !. 
Hata kızı kanlar içerisinde pere ser. 
dıkltn sonra da üzerine kapanmış, öp
müf. boğazındaki yaradan akan kam 
içmişti! 

"Kan, kanı çel\ er .. derler: on sent· 
ye yalnn bir 1.amttn Eonra, öldüren, öl. 
düriildii, işte? Ne rastgeli~! 

l:Hikr~. 20 ( HusU• 
ile Romanya arasında Y 
ret muahedesi akdi için 
lamıf olan müzakereler 
tinin Ankara:!:m talim•' 
talikan kesilmi§ti. Bu 
ye Hariciye Vc-kilinin ~ 
du~u esnada Tiirk - . 
vctleri arasındaki nokl 
ları halledilmi§ olduğun 
itibaren müzakerelere t 
lanmıştır. 

U akUdardekl bln4 
Ankara, 20 (f clefo 

liye V ckalctine ielen 
re Üıküdarda yapılan 
tahriri bitmi§tir. 

Maliye Vekaleti 19 
lından itibaren Oıkudar 
sinde tahakkuk ettirilec 
veni iradlar üzerinden 
karl'r vererek bu yolda .1 
t~rdarlığ•na ~mir \'ernıı' 

iktisat vekUI An 

Diğer tarftan, ehemmiyetli birçok 
dava duruşmasında. milddeiumumiliği 
ttemsibcderken, etraflı tetkiklere isti. 
n~d eden mütalealar ileri sürdüğü gi-1 
bi, daha ev\'eJ hakimlik ederken de. 
şümullü ara~tırmalara dayanan isa

şiyor. O adamı gözden kaçırmıyor. Ve-------------
mak Uz:ere §ubeye miiracaat eylemele
ri gelmiyenler hakkında 1076 sayılı 

kanunun 10. maddesi ahkamının tat
bik edileceği ehemmiyetle ilan olunur. 

Ankara, .!O ( T r.le~ld 
tı!ad Vekili R. Cela "k 
lktısad miistc~an B. Faı 
bu sabah lııta~buldan __.._ Yll§lıca bir adam olan Raşid, sokakta rakib. hemen yakasına yapışıyor: Alay kll•kUnde femsll 

E11ıi1!ön!i Hrrlkcvindcn: mi.i~lerdir. 

betli karnrlar vermiı:ct.ir. 

ki çöpleri süpürüp küreğe doldurmak
la uğraşırken, gözlediği adamın, ta 
kib ettiği atın arkasına sokularak, cc. 
binden çıkardığı makasla "Rark, .. 
§Urk!,, kuyruğunu kestiğini SCÇCD mti 

Balıkc:ı İlyasın, olta yııpmak liT.erc 
bu yolu tuttuğu belli oldu \'e hakim 
Kiımil Günas: at kuyruğu meraklısı
na izrar maddesinden 20 lira para ce
zası kesti! 

Evimiz Gösterit ~ubesi, Gülhane 
parkı içindeki Alayköşkü binru;mda 
21.5.937 cuma günü gecesi saat 21.30 
da <Dekbaz1ık) pivesini tc-msi1 e<le-

t 

Zeki, vukuf, nüfuzunazar ve sUr'-
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lan, gösterilen çöl mevkiine bir şa· 
hab düşmüştü. Müsaid bir günde 
adamlarımla ve bazı e) aletlerile ora· 
yı aramağa çıktım, Yaptığım ke· 
§ifte burada tahminen üç yüz elli 
metre derinliğinde bir yanardağ 
menfezi buldum. İçinde külliyetli 
~ikdarda .ku~ yığınları vardı. Üç 
kılometrelık hır daire icinde taslar 
arasına mıhlanmış ve ;trafı~da ~bir 
çok ufak delikler bulunan haceri se
mavi farkediliyordu. Burada da 
~ahada ~u~~u~~ nikel demirler gİ· 
bı baş buyuklugunde birkaç küçük 
parça buldum. 

Bu büyük "metaor,, a§ikar arzın 
havainesimisi ile temas neticesi sıç
r~mış .olacaktı. Korkunç büyük sert 
bırşeyın fırlayan parçalarından bü
tün ova harab olmuş gibi görünü
yordu. 

Keıiften sonra derinde kapalı bu. 
lunan m~tcorun ağırlığını en Cl§ağı 
yarım mılyon ton tahmin ettim Bu 
cismin düşerken nasıl bir kuvv~tle 
ne tesir hu3Ule getirdiği tasavvu; 
edilebilir. 

.. B~ haceri semavi düşerken bü. 
yuk hır hararet hasıl etmit ve etra· 
fı tamamen yakıp bütün nebatları 
mahvetmiş, toprağı delik de§ik bir 
hale getirmiş olmalı idi. 

CöJ ortasına düıen bu haceri se· 
mavi eğer Avrupa ortasında ve bir 
§ehir üzerine düşmüş olsaydı ne bü. 
yük bir felakete sebebiyet vermit 
olacağı meydandadır. 

Böyle iki had.ise biliyorum, iki· 
ıi biribirine benzer. Bunlardan bi· 
risi Sibiryanın Tonguzen stepinde 
diğeri daha uzakta An Çuna hü .' 
kumetinde Yinslov ıehrinde olmu§· 

tu. Afrikadaki haceri semavinin aç· 
tığı çukur ise onlardan bin kere ge· 
nİ§ ve iki yüz metreden fazla bir 
derinlikte bulunmaktadır. 

Namaz Rumbadaki meteor çok 
derin bir çukurun içinde olduğu 
için buradan çıkarılıp esaslı bir tet· 
kike tabi tutulması zannederim ki 
mümkün olmıyacaktır. Bu hadise 
vaha sakinleri tarafından çoktan u· 
nutulmuştur. 

Bir gece Namaz Rumbada ika· 
metimin sonuna doğru bir gece ııö· 
kün cenub tarafı sanki ak§ı;:m baş· 
!angıcı gibi mütemadi kırmızılık 
i~inde sarı bulunuyordu. Bu hal 
saatlerce devam etti, kayboldu, 
Bilahare ateşli ışık tekrar husule gel· 
di, yukarı doğru fır)ıyan büyük 
ate§ çukurlarını ayağımın altında bir 
ağırlık yuvarlanıyor gibi aşikar his· 
settim. 

Bunun üzerine birçok ııeceler 
tdkikatımı sonuna kadar götürdüm. 
maatteessüf sürekli şimal rüzgarı 
hadiselerin tekerrürüne mani o) • 
muştur. 

Haritam üzerinde cenup tarafın· 
da beyaz bir arazi parçası vardır ki 
orada büyük volkanik dağlar bulu
nuyor Bu muazzam yanardağlar el· 
yevm feveran halindedir Tarafım • 
dan coğrafyaya yeni bir teme) koy· 
mak düıüncesile asıl seyahat p)a. 
nımdan vaz geçerek buradan cenu· 
bi garbi istikametinde tekrar Ni~er 
kiniye dönmek istedim. Bu tabii 
hadiseyi daha iyi tetkik icin miim· 
kün olduğu kadar o sahaya yakJq. 
marn lazımdı. Bu ocağı benden 
500 kilometre uzakta tahmin edi • 
yordum. 

Benim için bu seyahat çok ağır 

ATEŞ OLKESINDE 

ve tehlikeli idi. Kervanımın rehberi 
Ardar bu aon seyahat kararımı öğ. 
renince, tehlikesiz olmakla beraber 
mü~külit çıkarmak için bir takım 
münasebetsizlikler yaptı. 

Ardar zajf ve sakin bir adamdı, 
halisüddem Arabtı, 'kabile ruhun. 
dan uzak, hakiki dindar bir müs
liinıandı. Namaz Rumbada tasav. 
v ur ettirim seferden evvel son ak
şam Vllhanm yakınında bir kaya çı· 
kıntisı üzerinde oturuyor ce diirbii
nüm ile tehlikeli ıtıkları tetkik edi. 
yordum. Gökte türlü renkler i . İn· 
de sanki bir saman demeti vardı. 

Birdenbire yanımda yatan köpe· 
iim hırlayarak aea çıkardı, bir adam 
bana doğru geliyordu. 

Bu S(e)en Ardar'dı, Yava§ bir 
se.le selim verdi : 

- Sabahınız hayır olsun, ve AJ. 
lah senden ho~nud olsun 1 

- T e§ekkür ederim Ardar ! 
Dedim; uzaktaki t§ıkları iÖstere. 

rek izahat verdim. 
Ardar bir zaman ıuatu. Sonra 

~unları aöy}edi: 

- Bana aöyle efendi: aen hiç 
farkına vardm mı? Siyahilerinin 
arasmda birkaç gündenberi bir hot· 
nudsuzluk ve fena temayül hüküm 
sürüyor. • 

.. Birkaç delikanlı bana anlattı. 
Burada kalacaklar, seninle ııitmek 
iıtemiyorlar, çünkü sen §eytanlann 
•tef kustuğu daia ,itmek istiyor • 
ftun. Vahadaki kadınlar bu zenci-

leri korkutmuılar. Söyle bana, bu 
doiru m11. hakikaten oraya gitmek 
istiyor muıun). 

- Eveti. 
Dedim. Bu sözüm üzerine bir 

adım geri çekildi, korkunç ve yiık 
sr:k sesle bağırdı: . 

- Seninle birlikte asla gitmı 
ceğim! . 

Hareketsiz dona kaldım. Bır 
sonra tekrar kendime geldirrı· . 

- Ardar, sen ne yapnı~k edr 
yorsun, yoksa b::ni terk 1111 
ceksin ~. 

1i'tiİ11 - Hayır, habibi, ben ve. 0 fr 
müslümanlar seninle berabenı· 
kat orası tehlikelidir. 

Bununla beraber Ardar ~rll 
dıktı: onu ikna ettim; zeJ1CI ~ 
de bizzat görüşmem lizımdı. ~ 
ma hepsinin çadmma ıelın~ 
bildirdim. Sıkı bir tehdid)e 
ribi korkutmak istiyordum. ...., 

Muayyen vakitte ieldi)er!,.ııi" 
~aman yanımda taşıdığım ta Ü'til' 
mı çıkanp önümdeki masaıuPli~ 
ne koydum. Kamçımı ela e 
sallıyordum. ~ 

Ardar da tabancası elinde 0 

yanm1da ayakta duruyordu. 1' ~ 
Zencileri korkutmak ve "f0 ~ 

tirmek için haklarında eJ1 .•~ ~ 
yı tatbike karar vermiş gıbi 
mem 18.zımdı. 

1 
,}-

Zencilere maksadlarının 11 

duğunu sordum. ~ 
- Biz ölmek iatemiyo~ 

ler, seninle birlikte At~ ? 
gidemivcceğiz; oradakı ~I 
bizi diri diri kebab edip Y ~ 

Onlara orada feytan fi~ 
madığım söyledim. inan · 
düıüncelerinde, muhalefe 
ısrar ediyorlardı. lçlerindest 
ileri gelerek yüzüme karşı 
eh: 
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lstanbul 3üncü icra memurluğundan: 
lkinci derecede ipotek cihetinden paraya çevrilmesine karar verilen ve ta

ma.mm& 13.500 on Uç bin beş yüz lira kıymet takdir olunan Boğaziçinde Ye. 
niköyde Panaiya inahaııesinde Köybaşı sokağında eski 135 mükerrer ve yeni 
137 ·numara ile murakkam ve sağı Em is arsaları solu Kostaki sahilhanesi ve 
bahçesi arkası deni~ önü Köybaşı caddesile mahdut ve kısmen kargir ve kıs
men ahpp bahçeli bir yalının tamamı açık arttırmaya konmuş olup 24.6.937 

tarihine müsadif perşembe gilnU saat 14: - 16 ya kadar dairemi.Zde birinci 
açık arttırması yapılacaktır. Arttırma bedeli takdir edilen kıymetin % 75 ini 
bulduğu ve kaydında yazılı birinci derecedeki ipotek bedelini itfaya tekabül etti
ği takdirde mezkftr gayri menkul alıcısı uhdesine ihalesi icra kılınacağı aksi 
halde son arttıranm taahhUdU baki kalmak üzere arttırma 15 gi1n müddetle 
temdit olunarak 9.7.937 tarihine tesadüf eden cuma gilnü saat 14 -16 yaka
dar keza dairemizde yapılacak olan ikinci açık arttırmasında. dahi arttırma 
bedeli yukarda. ya:tılı ve birinci derecede ipotek bE'delini itfa eylediği surette 
mezk\lr gayri menkul alıcısı uhdesine ihalesi icra kılınacaktır. Arttırmaya 
cirmek iatiyenler .mukadder kıymetin 3 yedi buçuğµ nisbetinde pey akçesi 
veya uluaal bir bankanın teminat mektubunu vermeferi 18.zımdrr. Hakları ta-

P'I: ıiclllerile sa.bit olmıyan ipotekli ala('.aklılarla diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı ııahiplerinin bu haklarım ve hu.ıusile faiz ve masarife dair olan iddia
larını illn tarihinden itibaren yirmi gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte 
daire~ize bildirmeleri iktiza eder. Aksi halde haklan tapu sicillerile sabit ol
mryçlar aatıı bedelinin paylaışmMından hariç kalırlar. Mezkur gayri menku
ltbı nefıinden doğan müterakim vergi mükellefiyetile tanz:fiye ve tenviriye
den •mUtevellit belediye rusumu ve vakıf icaresi ve resmi dellaliye satış bede. 
tinden iıtüa olunur. Yirmi senelik evkaf taviz bedeli ise müşteriye aittir. 

Evsafı. - Bodrum katı. Zemini mermer dö§eli bir sofa üzerinde çifte yalak
lı sabit çamaşır ve ocaklı çamaırrlık ve yine zemlni mermer iki kurnalı hamam 
ve yanında bir o:ia ve zemini çimento bir odunluk bir abdeshancden ibaret olup 
bu hsmın mÜ§temilitı bir kapı ile irtibatı vardır. 

Zemin kat. - Methalin üstü kapalı zemini ve merdivenleri mermer olup 
r.trafı • camekln ile örtülü ve buradan girilen bir sofa üzerinde tavanları muEanna 
iic büyülC salon ve bir abdeshane. 

Bfrinci kat. - Bu katın merdivenleri kısmen yağlı boyalı olup bir sofa 
üz-:~:nde üç· oda' bir abdesthane ve zemini ve süpürgelikleri kısmen mermer ve 
yanın:ia külhanı olan bir hamam ve fayans lavabosu bulunan bir antişambırdan • 
ibar~ttir. 

Tavan arası. - ·Deniz. cephesinde büyük tarası mevcut bir oda ve etrafın • 
ıfa r ·mini çini döteli bir mutbah bir oda ve bir kiler ve bir abdesthaneden iba • 
rettir. 

Müttemitit. - Zemin kat. zemini kırmızı çini döteli bir mutbah bir taşlık 
tılr abdesthane bir oda bir koridor üzerinde bir kömürlük iki kiler mevcuttur. 

'Birinci kat. - Bir sofa üzerinde iki oda bir abdesthane ve zemini çimento 
üstü galvaniz ört~lil bir odadan ibarettir. 

MezkQr gayrimenkulün içi dışı yağhboyalı ve içinde terkos suyu, havagazı 
ve elektrik tesisatı vardır. Dahiıl fazla maltlmat almak isteyenler 2-6-937 tari • 
hi~den itibaren dairemizde açık ve asılı bulundurulacak arttırma ıartnamesini 
ve 93612949 numaraya kaytılı dosyasında mevcut ve mezkur gayrimenkulün ev • 
53 f ve m~sahaaını mUbeyyin vaziyet ve takdiri kıymet raporu ile bu husustaki 
tHar:uf kaydını okuyup anlayabilecekleri ilan olunur. 

Js~anbıı~ 4üncü icra memurluğundan: 
• foşhedr Mehmedin tuarrufunda olup Enml~t "Ahdıftna: birinci derece 

ıpot~k olan ve tamamın.& (24210) lira kıymet takdir olunan Alacaha.mamda 
Çelebi oğlu Allettin mahalleıinin yeni cami ve Çiçekpazarı sokağında 384 ada 
1 pP.I;sel aki J5,2 yeni 35,1 kapı numa rah "yalnız 35 numaralı dükkanın ze_ 
mini vardır;, hana 1 numaralı kapıdan girilir. Altında mezkur mağazayı ha· 
,.i kagir Haraççı ·hanınm on iki hissede beş hissesinin satılma.sına karar ve
l'ilmiştir. M~r gayrimenkulün hudndu: Sağ tarafı Makulyan hanı sol tara
fı Hüseyin Remzi ve biraderi İbl'ahim Hakkı dükkanı arkası Mısır çarşısı ön 
tarafı yol ile mahduttur. 

Evsafı: Mezkur han eski kigir ve pencereleri demir parmaklıklıdır. 35 nu
maralı· dükkan zemini ahpp döşemeli olup altında. bir bodrum vardır. Cephe
ai üator kepenkli ve tavanı tonoz kemerdir. Çiçekpaza.rı sokağındaki 1 numa
ralı Uıtor kepenkli kapıdan • 2 baSamak mozayık merdivenle birinci kata çıkı-

lır. · Birinci katta zemini çimento döşeli bir sofa üzerinde zemini çimen
to tavanı potrel ile takviye edilmiş ahşap kirişli bir depo ve depodan diğer 
odaya kapu vardır. Mezkur sofa üzerinde depodan gayri iç içe geçilir iki oda 
ve ayrıca camekan kapı ile girilen :zemini kırmızı çini döşeli bir sahanlıkta bir 
mwıluk ve alaturka iki heli vardır. 

tkin~i kat: Zemini çimento ve kısmc·n ıskaralı bir antre üzerinde tavanı 
potrel voltolu iç içe geçilir iki oda mevcut olup birisinden üstündeki odaya 
çıkmak için ah~ap merdiven vardır. Ayni sofa üzerinde zemini çimento tavanı 
volto kapısı demir ve üzerinde aydınlık yerini havi bir oda ve boyalı ah~p 
'kap11ı olan diğer bir oda daha vardır. Üçüncü kat: Ufak bir sofa üzerinde 
aemlni uf alt ve mücellit han olarak kullanılan bir oda. binada elektrik ve ter
ko. tesis.atı vardır. 

Mesaha.sı: Zemini olan 35 numaralı mağazanın mesahası "17,, m2 olup ha
va kıımı 199 m2 dır. Mezk\lr gayri menkul hissesi tapudaki kayıd ve kadast
rodaki malfımat mucibince açık arttırmaya vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıymeti mu
ha.mmenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mek
tubunu hamil olmaları icap eder. Arttırma şartnamesi 15.5.937 tarihine mü
sa.dif cumartesi günü dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci ar. 
t:ınnftsı 5.7.937 tarihine mlisadif pazartesi günü dairemizde saat 14 den 16 ya 

Is.adar icra edilecek birinci arttınnada bedel, kıymeti muhammenin tJrı 75 ini 
bulduğu takdirde üstte bırakihr. Aksi takdirde son arttıranm teahhüdü baki 
kalmak üzere arttırm3 on be.§ gün daha temdit edilerek 20.7.937 tarihine mU
sadif Sah rünU saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma ne
ticesinde en çok ~rttı:ranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı İcra ve tflu 
kanununun 126 ıncı mllddesine tevfikan ha.klan tapu ıicillerile sabit olmıyan 
ipotekli alacaklarla ~iğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla
rını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilin tarihinden itibaren 

20 gUn zarfında evrakı mUsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri li.zımdır. 
Jıkai takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaş
mumdan hariç kal~lar. Müterakim vergi, tenviriye ve 20 senelik vakıf icaresi 
tavw iae mÜ§teriye aittir. Tanzifiyeden ve delllliyeden ibaret olan belediye 

ruaumu ve vakıf icareai bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malfı
mat almak iatiyenlerin 934/ 11'3 numaralı dosya.da me,•cut evrak ve mahal-
ien haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlıyacakları ilan olunur. (2883) 

1U11ıt: A8Dıl ua N'frl.Y&t 01rektör11: Ref1k Ahmet SeveqSJ 

Jandarma Genel 
Komisyonundan: 

Komutanlığı Ankara 

Şartnameleri parasız olarak komisyondan alınabilecek olan cins, mikdar, muhammen bedeli, ilk teminat, 
gün ve saati apğıda yazılıdır. 

isteklilerin §artnamclerinde yazıldığı §ekilde belli gününde teklif mektuplarını Komisyona vermi§ otrnalıtl'(ıf41 
(1268) ~ 

C i N S t Adedi Beheri l3eherinin Muhammen ilk teminat ihale t 

Küçük kazan 50 
kitilik. 40:50 
Küçük kazan 30 
kitilik. 40:50 

Kulplu kapaklı 
Bakraç 50:80 
Mahruti çadır. 300 
Portatif çadtr. 3000 

Kaput kürklenmesi 500 kın 
Kaput kürklenmesi. 1000 uzun 

KiRALIK KARGIR EV VE 
DÜKKAN 

Be§iktn§tn V nkı/ Almrlar /darc8in 
den: 

İkinci Abdülhamid vakfı akarların

dan 2, 5, 10, 13, 27, 29, 30, 33, 35, 37, 

45, 46, 60, 78 numaralı evlerle 15, 19, 

20, 24, 43 numaralı dükkanlar pazarlık 

ıuretiyle kiraya verileceğinden istekli

lerin ilk kanunun 30 eti çarpmba gt:inü 

saat on ilöye kadar Beıiktaşta Akaret· 

lerde 54 numaralı mütevelli kaymak'im
hğına müracaatları. 

TURGENIEV 
Şüphe yok ki dünyanın en 

büyük romancısıdır. Değerli ya· 
zıcımız Süreya Sami Berkem ta
rafından dilimize çevrilen "iLK
BAHAR SEi 1 ERi,, ile "LIZA,, 
romanı bu büyük romancının en 
güzel eserleridir. Bunları mutla
ka okuyunuz. 

KG. bedeli KG. Adet 
Lira Kr. 

12:13 150) Kr. 
) 168 75 

9 :10 150) Kr. 
) 

3 :3,5 150) Kr. 
63 Lira 

7 Lira 

1417 50 

1575 

1 / 6/ 937· 15 

8/ 6/ 937· ' 
Salı ıo 

11 Lira) 
14 Lira) 

1462 50 
s-11 

8/6/937~~ 

Kepah zarf usullle ekslltme ıuıoı 

Nafıa Vekaletinden: 
5'5 

· k · · · t d n otan d: 1 - Eksılt:neye onutan ış: Malatya ıstasyon tesıaa ın a . ı67 
• k 'f bedeli uzunluğundaki yolun parke taı kaldırım inıasrdır. Yenı eıı 

60 kuruıtur. ı 

2 - Eksiltme 3-6-937 perşembe günü saat 16 da Nafia \fe1':Ue 

se ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usu 

caktır. ~~ 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 134 kurut 

bilinde ıose ve köprüler reisliğinden alınabilir. ~t 

• • 4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1994 liralık muv• tJlcf 
vermeleri ve Resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talinıatn• 
fikan müteahhitlik vesikası ibraz etmeleri ıarttır. dl' 

Teklif mektuplarını 3-6-937 perşembe günü saat on beşe ııa 
yon reisliğine makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (1231) (2753) 

. T a s b 1 h r•ıı 
Dünkü nüshamızda belediye sütur unda neşrolunan 2770 nuı:n~ 

benzin ilanında Gazın mikdarı ıehven 38535 olarak çıkmıttır. A• 
2774 No. lu ilanda saat 11 iken 14 yazılmıştır. Tashihen ilin olunur. 


