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n - HATAY SEViNÇLi GCNLERiNi YAŞARKEN 

Arap çeteleri köyleri bastılar 
ÜP Türkü öldürdüler ~ir Fıa~~ız gazetesi11e göre 

Y 
1 

•• Hıtler Sudetlere yardım· 
Ceset !er Ant akyaaa gozyaşları dan vazgeçmedi 

arasında def ne dildi 
Hatav Mscrsinde 
re.si ve mebuslar 

dün hükumet 
yemin ettiler 

................................ Re)''haniye, 3 (A.A.) - Perşembe 

H ·i ay ak§amı Hale bin Harlın mm takasında ya Ş a S 1 n a lı eski Usbeciler tarafından teşkil edilen 

t• 1 Arap çeteleri, Cisri Hadid civarındaki de V • e 1 • Kurd Mirmi lra.n ile Acaklı köylerini 

A U basmış ve Uç Türkü öldürdükten sonra 
~azan . sım s geldikleri yere çekilmişlerdir. Öldürü. 

Cenup tıııdıuJuıııuzda bkcncJcruı~ len Türklerin cesetleri Antakyaya ge
&ör:fc:dııin Jılııtcı:Jaııdı. dıılıiUııde i~ tirilmiş ve gözyaşları arasında defne-

k .. ''k :fakııt ıııü:stakil dı'lmı·~tı'r, 
gündenlıcıi uçu , :ı 

bil' de\'Jet .kUl'UlDIU1;i bulunuyor. Ha. Hatay mecUsl nde 
tay dc,·JcU. 

Akdeniz. kıyılarında Suriye ile a· Antakya 2 (A.A.) (gecikmiştir) - A. 
·eni '1'u"rk de\'lo- --' ı A' h A hab' · b

0

l raııuzda kurulan bu ~ ncwo u Jansının ususı mu ın ı -
A t .. •- Tü'rki•:eı;lnln d' • ti ;plhll'dıuıbcıi ta ur-. <1 ırıyor: 

en sııııılmi bir ülkü:sü idi. Atatürk da- Hatay milli meclisi bugün saat 10 
ha l\lllli :&Jücadclo günlerinde onu da Türkiye fevkalade murahhası orta 

Tu"ı·k nıillctiııc g<ıste1·ıııişti. Bu ülkü· elçi Cevat Açıkalın ile Fransanın Ha-
nnn tahakkuku ll;iıı li'ı·ansa dıı iınzn- t -'-ki . ..ı t • K l el l{ 1 Ha =1 ___ ...._. ayU4 "Oe egecı r.> on o e ve 
'-'" ez uıa•bcad·~ jl.a ~ -.._..,_... ~ydalci TUrk kıtaatı kumandan mil
Ancak wuahedcler ile teyit e<Illcn u· JL- Ştıkril Kanatlı Hatay. 

. . k .kola ol mess ı • '70.7 ' 
bu sözleri ycı·ıne gctırme Y .. daki Türk ve Fransız sivil ve askeri 

Atatürk 
Hatay davasındaki 

muvaffakıyeti 

Tebrik ediyor 
Ankara, 3 (A.A.) - Hatay Meclisi

nin içtimaı münasebetiyle Atatürk ile 
Başvekil Celal Bayar arasında aşağı
daki telgraflar teati edilmiştir: 

Başvekil Celal Bayar 
Ankara. 

Bugün Hatay Millet Meclisinin açıl· 
ma ve devlet reisi intihabı ve bu su. 
retle Hatay devletJnin tl'f'A"ils Ptu~i
ne hariciyeden verilen maJQ.mat tır.cı ı· 

ne muttali oldum. 
Cilmhuriyet hükfunetinfn bu muvaf

(Sonu Sa. 6 Sü. 5) adı Bilhassa son Ud yıl i<;lndc bu • (S . S 6 S" 1) m . . e .. k onu. a. . u. 
~zdcnzuhure~nsıyıısı nıuna a~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 .. "'ürk • J<'l'nn:;ız dostluğu· 

Güreşc;ileri miz laı· nrasım .. ~ 
mm tehlikeye c.lüştUğü znnıanlar bile 

oldu. l bütn 
ŞinıdJ, artık mcnınunlyet e " n 

clhnna illin edebiliriz ki 'l'ürk -..Fraıı• 
Yakın ŞarK sul-

sız closthıl,"lıııun ve • 

Finlandiyalılara 

4-3 galip geldiler 

Paris, 3 (A.A.) - Gareteler Ober
salzberg görüşmeleri hakkında muta. 
lealar serdetmektedirler. 

Övr gazetesi gunları yazıyor: 
"'Bütün Jgitilen sözler, ittihaz edil

mig olan esaslı kararları gizlemekten 
ba§ka bir şeyi istihdaf etmemektedir. 
Bu kararlar. Führerin NUrembe.rgde 
söyliyeceği proğram mahiyetindeki nu 
tuktan evvel ve hattA belki de eyllll 
ayının sonuna kadar ifşa edilmiyecek· 
tir. Almanyanm Ren nehri boyunda 
halen yapmakta olduğu istihkamlar, 

Adliye Ve1o1i t}art Sm-açoğlu 

ancak bu tarihte bltmif olacaktlr ... 
Figaro diyor ki: 
''Hitıer. icabında Südetlere yardım 

etmek fikrinden vazgeçmiş değildir. 

Führer, ittihazı muhtemel üç karar a
rasında hUniyet ve ihtiyarını muha
f a.za. etmektedir. Südetlerin Çeklere 
kar§ı yapmaları muhtemel bir kıyamı 
himaye etmek, Çekoslovakyanm aiya. 
st ve mülki bir inhilaline mUncer ol&· 
cak bir plebisit istemek, sulh namma 

Çeklerde fazla acılık hissi bırakmıya
cak ve onların bilabara Bilyük Alınan 
ya ile anlaşmalarını teshil edecek llOD 

bir anlaşma teklifinde bulunmak.,, 
Ordr gazetesi. Çekoslovakyada. ya

pılması muhtemel bir plebisitten bab. 
sederek diyor ki: 

Birçok Fransızlarla Amerikalılarm 
Lu tuzağa dü§Jlliyeceklerine inanmak 
istemeyiz. Plebisit usulU, pancerma. 
nizme muitavemet eden bütün devlet
leri berhava etmeğe yarayacak bir 
şeydir ve hiç kimse, bu usulün gfuıUn 
birinde Alsas Lorene tatbik edilmiy~ 
ceği hakkında bize teminat veremez. 
Pancermanizm, daima plebisit saye.. 
sindo muvaffak olmak talihine mu-
.al'.ııc& U•&&&~_,.,... 3"___.._ ....... ~- --

lanmı§ bir kuvvet tehdidini savurmak 
ta, mukavemete mecal bırakmıyacak 

§ekilde hareket etmektedir ve Alman-
( Sonu Sa. 6 Sü. 4) 

J!ekili 
Hapishane binası ve ağır cUrOmlerln meşhut 

suçlara tatbiki etrafında izahat VPrdl 
(Yazısı 2 inci sayıfada)' 

hunun tehlikeye diiştüğii 0 günlc~cıı 
çok uzaklarda bıılunuyonız. IlılA
kis Türk - Fransız işbirliğinin etı gu.. 
zcl bir eseri olarak müst.nkil Hat~y 

(Yazısı 6 mcı ıayfoot~ ' ------------------------------

İta 1 yada j Ya-;;-.;d;;··s~·~;;-K:;~~-dcvhtl~sclAmlQOroL Ha~yMıl- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Jet l\lecllsinln kürsüsünden bu küı,:lik 
Türk dc\•letinin ,·arlığını illin eden 
kanlcs seslerini dJnllyerck bahtiyar 

· k d r oluyoruz. Daha sonra <lUne a a 
Türkiye Hüyük Millet Mcclbinln seç· 
kin bir uzvu olan Tn)·fur Sökmen'in 
Hutny ımııet Mcdbi taı·afınclıın Hn· 
tay de,·let rel i olarak intihap e<Uldi• 
ğhıi gii .. mckle kalplcrimlzcle ayrı bir 

sı.winç duvn:\'onız. 

E:.ascn~ H~tnym ileri gelen şah!iil· 
yctlerlnclcn olan n. Tayfnr Sfikmen 
on dokuz scncclenberl t~crido ve dı· 
şnrıda memleketin lstlklAIJ lı,:in mU
c.•a<lelcle.rdo bulunmuş, hu uğurda 
,·arını, )'O{."lınu sarfctnılş, çok kıy· 
metli, fedakilr, yüksek Sf'clycll bir 
vatanı;evcr<Ur. Kendisi hu türlü faa .. 
Jlyctlerlnden clolayı Suriye ve San· "HABER., gazetesinin tertip ettiği 
rak mahkemeleri tarafından ağır oo- yüzme yarışları dün Büyükder~de Y~
zıt1ara <la mahkôm edilmiştir. Bü:rttk pıldı. Yarışlar klüp mensupları ıle kl~: 
Millet ~lecllsincle de bUtUn arkadaş. be mensup olmıyanlar arasında ve mu 
lnrınm hUrınet , .o muhnhhctlnl ka· sabakalar 50, ı 00, 400 serbest 200 
zanmıo;;tır. tşte her tarafta şahsı hu kurbağlama, 4 X200 bayrak, atlam~ 
knclar se,·ilcn Tayfur S<lkmenin Ha· ve su topu idi. 

Beşiktaş Boğazspor, Sarıyer, Vefa 
klüplerine mensup, yüzücülerle klUp. 
lere mensup olınıyan elliye yakın atlet 
girmişti. Neticede Galatasaraylılar 

hem fert ve hem de takım itibarile 
birinci, Rızapay yüzücüleri ikinci ol
du 

tay de,·let reisi olarak se~llmcsl iki Bu yarışlara Galatasaray, Rızapaşa 
k~NJ~mcntlckMaffl~ın<ln~ mUn~ ~~-~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~
seht'tıcrln ynkınh~mı ,·c hattJ\ \'Rr· 
lıklarınm ınnnmi hirlll'.,ıinl g()stermc

sl ltibarJ)·le çok hayırlı bir all\mct 

snyılnbilir. 
l\IUst.nkll Hntny devletinin t<'şc-kkU.. 

IU huraclR hnlunnn Tilrkkrln hnkn 
kunn temin cilc-<"cktlr. Fnknt Türk 
lcrln haklnrını t<'mfn <"fm<"k hnrniln 
huhınnn nzhklıırın f'zi1mf'sinl f<öfC· 

nırk <l<'f:ildlr. ntıtlkl" Tiirl i c-nin bil· 
lftn <'mr-li Hnt ıı) clıı ki Türldf'r 11<' he 
raber Aran. Ermeni, Rum, 1~nh11cll ve 

,(Sonu: Sa. 6 Sil. 3.) 

1 Tarihe Geçen 

·Büqük 
Maı i 

Aşk ihtiras ve ·Cinayetler: 

Katerina ile 
Antuvanet 

"akleden SELAMl İZZE r SEDES 

Manasiyle Tarihi Bir Roman 1 ---------Tam 

\' ah ud ı memurlar Oğretmenon 
ıstıfa ediyor en lb>lYıyOı k 

Paris. 3 (A.A.) - Havas Ajansının 
Triycsteden istihbaratına göre, Ya. lhlassası I 
hudiler aleyhinde ittihaz edilmiş olan y 1 H kkı al i 
tedbirler sebebile, bu §Chrin Yahudi o- ....... :::~~ ... : ...... ~ ......... ~-~~:ğlu 
lan devlet memurları ile umumi mil. 
essesatta çalışan Yahudi müstahde· 
min "istifa etmeğe hazırlanmaktadır
lar,,. Bütün memlekette bu kabil isti
falar beklenmektedir. 
lTALYAN IRKÇILIGI ve AMERİKA 
Vaşington, 3 (A.A.) - İtalya tarafın. 
dan Yahudiler aleyhinde ittihaz edil
miş bulunan tedbirler, hariciye neza-

~ti tarafından yapılmakta olan bir au 
ketin mevzuunu teşkil etmektedir. 

Hariciye nezareti, bu husustaki mtı· 
zakerelcrinden sonra mülteciler konıis 
yonundaki Amerikan murahhasma 

•§ıuqa d!htrnl Il'llWffl?l U'BlO vaoaıuaA tir. ·ı • 

Tf_ii_!t~~ eeşj~: 
Sulari'1ıızın- tiar~taları 

Mcbu lnr, adliyeciler ve gnzetccllerdcn mürekkep bir he7ed 
1mrnlı adnsma götüren Knla nuş \'apuru Meteburnu önllııde kuma 
otuı'\luğu zaman kazayı nıuclp sebepler aranırken kaptanıD ellade
ki hnritanm atmış üç senelik olduğundan da bahsedildi: 

- Atmış Uç sene enci yaııılmış olan bir hartt.a ile bostan bir 
gcuılnlıı denizlerde sefer yaırnıası ne demektir? Bu kadar 1D1lll bil' 
zamanda denizlerin içinde kimbillr ne gibi delftfkltkler olm11f-
tur'?" 

Diyenler oldu. 
Hakikaten denizlerin tÇlnde atmış tlç sene içinde vapurl&l'DI ha

rckctl~rhıl tehlikeye dilşllı-et.-ek bir takını dejişlkllkler oım... lhtl
ınal dahJUnde ise haritalar tlzertnde icap eden tashihlerin J&pdma.. 
ması Akay idaresi i(in bir lm!turd.ur. Hem de affedllmes bir ınu.r. 
Fakat bö> le değil de bu eski harita bugtlnkl lht11açlara Ufl ise 
kusuru kaptanın dikkatslzlljin le aramak JAzımgellr. 

Acaba kabahat kimdedir? KuaJ'I mucip olan aebep ÖJ'le m141r. 
,_.. bö71e.ır. BASAK KmlOAD 
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İşaretler: 

Bütün hapisha
neler için .. 
Yazan. Sadri Ertem 

Imralı imrenilen bir yer oldu. Mar
maranın bir kösesine fırlatılmış bu 
kara parçası bir şifa ve salah sembo
ıu olarak zevkle, neş'e ile anılmukta.. 
dır. 

Ben, birçok insan gördilm, İm
ralının o kadar hayranıdırlar ki, bu 
güzel toprak parçnsındaki hayata ka
vuşmak için cürlim işlemeğe amade
dirler. 

Bir hapisanede insani usullerin şifa 
ve salAh vasıtası olarak tatbik edil. 
mc::;i Türk adliyesi için bir fi(ll"ef ve 
ileri hamle alametidir. 

Bunun üzerinde daha. !az!a. söz sö)
lemek abestir. ÇünltU söz, kendi ken
dini ''izah,, edemiyenin yardımcısı

dır. lmralı tecrübesi söze muhtac oL 
madan kendini, kudretini, davasını 

dünyaya anlatmıet;ır. 
Vakıanın dili her türlü bel!ğatin 

Ustündedir. Her tUrlli hitabet tahak
kuk etmiş bir imkan önUnde sükuta 
mahkUındur. Bunun için İmralmm e
debiyatını bir yana bırakıyorum. 

Benim, kısa, va.zıh bir talebim var: 
Mademki bu tmralı tecrübesi muvaf 

fak oldu. Bütün TUrkfye hapisa.nele. 
rinde bu beşerl usulü tatbika başlıyaı
lım ! 

Be§erl bir davada önayak olduğu
muz, meseleyi yurdun bütün bucakla. 
rına teşmil edelim. 

Hayır götüren §erle değil §Üa ile, 
salah ile, iyilikle geri dönecektir. 

Hapisanelcrimiz kısa zamanda birer 
lmralı olmalıdır. 

Sadri ERTEM 

İngilizlere göre 

H.zmetçiler 
Andre ııoruvadaıa: 

~er memleketlere nlsbetle mümtaz 
sayılabllecek bir vaziyettedir. Onuıı 
için yUksek lnglllz aileleri arasın ıh 

hizmet ede.rı adamlara başka mem· 
lcketlcrde bu sınıf insanlara mahsus 
bir nazarla bakmak doğru değildir. 

Burada hizmetçiler arasında öyle. 
leri Yardır ki Adeta kendi meslekle· 
rinde b!rer dil.hl sayılabilir. lçlnde 
bulundukları aflenln her tUrlli işie
rinl tanzim eden bunlardır. Onlar 
her şeyi bilirler. Her 1şi yoluna kor· 
lar. Bazan ev snhlblnln bir dudak kr. 
pırdatması blr işin derhal yapılma

sına ka.tl gelir. Dudak üzerinde be
liren kUçUk bir tebessüm ile ne de
mek istenildiğini derhal anhyarak 
icabını icra etmek lnglllz hizmetc;Ue
rlne mahsus meziyetlerdendir. Türk
çe " Lep demeden leblebiyi" anla
mak diye kullanılan tabirin tam 
medHlIU de lnglllz hizmetçlleridlr. 

lngllterede hlzmetçtıer kendi mcı.r. 
Jeklerlnl se,·erıer. İşlerini ~e,'crrk 

yaparlar. Başka memleketlerde oldu
ğu glb1 yaptıkları kaba hareket te
zahUrleri asla onlarda yoktur. Onlar 
hiyerarşi He içtimaı mertel.ıelere l· 
nanmış insanlardır. 

Bir 1nglliz evinde misafir bulun. 
duğunuz zaman odanıza ynltlaşınca 
oradan bir güvercin uçar gibi bir ka
dının silratle fırlayıp çıkarak kaçtr
ğını görUrseniz bundan asla miltees
slr olmayınız. Bu harekete kend'. 
nlze karşı izhar edilmiş bir tevahhuş 
manası vermeyiniz. Zira garip olsa 
da bu memlekette bu hal umumt bir 
teamUldUr. Evlerde hizmet eden ka
dınlar sessiz, sadasız çalışırlar ve as
la misafirlerle karşılaşmazlar. On· 
!arın kendilerine mahsus bir tabiye 
hareketl0 rl, usulleri, hnrc kt .. ,. •. • ,_ 
lerl vardır. fn gJlterede misafirler 
mümkün olduğu kadar odalarında 

az kalırlar. Hlzmı-tçllcr ise o6alarda 
Adeta Vels'ln romanlarındaki haya
letler gibi sessiz ve görünmez bir 
halCle iş görUrJer. 

tnglıt,.r<>de buhmd•ı"' ·-· zıır' .., 
b~na şöyle bir vaka nakletmişlerdi: 
İhtiyar lordJardan biri ne vakit u
zaktan bir kadın hizmetçinin eteğinJ 
gOrecek oluna bUtun gUn rahatsızlık 
hf11ecJerm11 ••• 

·~------------

l\'Iedeniyet Celladı llarp 
''Medeniyet mevcutsa bile herhalde bu son 

gün~erde biraz azalmış olacak,, 
Yazan: Loyd Coırc 

... .,, 

L<:>yd Corç "Medeniyet ~llddı 
harp,, ba§lığı aıtıniü:ı nqrolu.
nan bir yazı.!ında dünyayı k:or· 
kutan harp tehlikesi ve bugiın 
devam eden harpıerl. gözdtm ge. 
çirmektedir: 

Amerika Cüınhurrei!ıi bir gün: "BU. 
tUn milletler medenidir,, diye bağır 
mıştı. Fakat bugün gazeteleri okur
ken hakikaten insanlar medeni mi, 
yoksa bu bir hayal mi, düşünüyoruz. 

iki saniye içinde, mallarını aleve ve
rerek, binlerce ailenin felaketini mu
cip olabilir. 

Çinde son derece sıcak bir günde, 
28 martta, Japonlar Kantonu bombar
dımana başladılar. Üç gün bombardı.. 
mandan sonra ölülerin adedi 1100 il, 
yaralılar da 1600 i bulmuştu. Beş gün 
oldu: 5500 ölü ıayıldı ve yaralıları 

ısaymak kabil olmad.L On gün sonra, 
yarım milyon kişi şehirden kaçmıştı, 
çünkti bütün Kantonu salgın hastalık 
sarmıgtı. 

Bugün biliyoruz ki Kanton üzerin· 
den son on bir ay içinde sekiz yüz de
fa tayyare geçmiştir. Harbin fecaati
ni tasavvur için kelime bulmak kabil 
değildir. 

Fakat bütün bu cinayetleri bilme. 
mezlikten gelmemek de \'azifemiulir. 
Bugün Çinin, İspanyanın başına ge· 
len y:ınn Londranm, Parlsin veya 
Berliinn başına gelebilir. 

Loyd. CC1'f'ç bımdan aonra, Çi"'" 
~ bombardıman edilen §emr
lerin feci hanerini, caddelerin 
korkunç man.ooralarını, gazete. 
'Zerde çıloan haber'lerden nakl.en 
anlatıyor ~ yazı.sını fÖYle biti
riyor: 

Bugün İspanyol eehirleri gibi sakin 

eehlrler, kimsenin müdahalesini gör
meden tahrip edilirse yarın aynı tay
yarelerin gelip bizim §ehir ve köyle. 
rimizi bombardıman etmiyeceğini kim 
temin edebilir? 

Guernika Basklann mukaddes bir 
,ehrı idi ve içinde ne bir tek mitral
yöz vardı, ne de bir tek top. 

Akdeniz sahillerinde mlidaf aasız, aa 
kert kuvvetten mahrum birçok iş şe
hirleri, sakin köyler bombardıman e. 
dildi; kadınlar ; çocuklar, ihtiyarlar, 
öldürUldü. Akdeniz böyle bir hücuma 
uğrarea Man~ denizi neye uğramasın? 
Amerika böyle bir tehlikeden kendisi· 
nin mesafe itibarile ç:ok uzak buluyor. 
Acaba hakikatte öyle mi? 

Mesafeler gün geçtikçe azalıyor. 

Bugün bizimle N evyoı k arasında mun 
ta.zam bir hava postası tesis edilmiş
tir. Asor adaları 

0

bir askeri merkez, 
blr harp Ussu olabilir. 

Bugünkü harplerin dışında bulunan 
milletlerin, kendi menfaatleri icabı, 
bu gibi hallere karşı bir karar verme. 
leri lhımdır. Vukubulan fecaatleri 
tasvir etmek ld.fi değildir ve kiti sa· 
yılmamalıdır. Harekete geçmek llzım 
dır. BugünkU Herod'lara: ''Masumları 
öldürmek çok fena bir harekettir!,, 
demek kMi değildir. 

Medeniyet mevcutsa bile lıer halde :-----------------------------
bu son gUnlerde biraz aza.lmı§ olacak. 
Bugünkü harbin f ecaatl hiçbir şeye 
benzetilemez. On altıncı ve on yedinci 
a.aırdaki harplerin fecaati bugünkü 
Çin veya İspanya bombardımanları 
yanında sıfır kalır. 

BugtınkU katliamlara. binlerce kilo
metre uzaktaki maaa bqlarmdaıı ka. 
rar veriliyor. Kadmlar evlerinde sa
kin oturmaktadır· Çocuklar bahçeler
de oynuyorlar. Halbuki difer tarafta 
birçok ~uklar öldllrillUvor veya ka
amıar açmu:an oıuyor. 

Medent olduklarını söyliyen üç mll. 
let bir lSlUm dansı içinde. Bunlar en 
küçük bir ııkılma blle duymadan etra 
fı mezbahaya çevirmekle kalmıyorlar, 
aynı zamanda gazetelerinde yaptıkla
rını ve katliamlarını yazıyorlar. 

Mamur bir şehri bir harabeye çe
viren bombardımanlara karsı ne gibi 
bir mukabil harekette bulunulabilir? 
Kanton huduttan yüzlerce kilomet· 
re uzakta nüfusu 1 mllyon 134 bin. 
Bunların büyUk bir kısmı aynı yerde 
toplanmış olarak ve biz garplıların 
anlıyamıyacağımız bir ~rait içinde 
yqıyorlar. 

Atılan bir yangın çıkarıcı bomba bir 

AdlilJe 

Birkaç &'ilndenberi tehrimizlde bult.t • 
nan Adliye Vekilimiz Bay Şükrü Sa.. 
raç oilu, dUıı öcle üzeri :t.tanbul ad. 
liyeıinin muvakkaun bulunduğu Yeni
posµpe binaaına rclmiı ve Iatanbul 
müddeiumumisi Bay Hikmet Onattan 
muhtelif edli işler etrafında izahat al. 
mzı, tetkiklerde bulunmuştur. 

Sayın bakanımız adliyede kendisi ile 
görilşerı bir arkadcıtımız1, hapisanıe bl.. 
nuımn yıkılıp yıkılmaması iti ve ağır 
cUrümlerin de meşhut auçlar kanunu 
çerçevesine almmaaı üzerinde sorduğu 
suallere şunları e;öylemiıtir: 
"- Adliye sarayı yapılmak üzere 

hapiune binasnu 7J)anaia tefObbijaü. 
müz üzerine binanın tarihi kıymeti lbu. 
lundu~u ileri türülm~, ve bu husus. 
ta esash tetka'lctt yaparak bir karar 
vermek üzere komiayon teıkiJ ecliJmit
ti. Komisyonun yaptıiı tetkikler ve 

...._..._. .. -.., _______ , _____ ·------·-·--·-----·--·-.......... -... 
Sf ya si h•mıı 1: -

Çekos:ovakya meselesi 
Avrupada beynelmilel bütün siyaıt faaliyetler Çekoılovakyadaki SU

dct Almanları meselesi \.!zerinde toplandı. Birkaç gün evvel Hitlerin Ber. 
tesgadendcki malikanesinden yanında 6ckiz general olduğu halde çıkarak 

Straiburga birkaç yüz metre mesafede bulunan Kehl köprüa~ giderek 
buradaki istihkamları teftiş etmesi Fransa. ve 1ngiltereye kartı bir nevi teh
tlit gib~ telakki. cdil~ti. Bilhassa Fransızlar bu tarzı hareket karıuıında • 

ı fazla sınirlenmışlerdı. Her tarafta harp tehlikesi sözleri tekrar edilmişti. !." 

Aradan çok geçmedi. Çekoılovakyada Südet Almanları meselesini tet
kik eden İngiliz mUteha:msı Lord Runciman Südet Almanlannm lideri o- j 
lan Henlayn'l Berhtcıgaden'e göndererek Hitler ile temaıa sevketti. Dün 
gelen telgraflara eöre bu temaslardan dde edilen netice ortalıktaki harp 
tehlikesi dedikodularını nafifletmiştir. 

Henlayn'in Hitler nezdint' giderek fikir ve mütaleasını alması Alman. 
la~. tarafından kendite,·:ne karşı gösterilen ilk mUaaade eseri gibi görül
~u.ştfir. Sonra bu temaslar üıerine Hitler ile Henlayn arasında her suretle 
fıkır mil~ab~kati ~~ıl otduğu kaydolunmuştur. Bununla beraber hangi 

i esaslar Uzennıde fıkır mütabakati bulunduğu hakkında henüz malılmat 
yoktur. ! 

Berlinden gelen haberfo!' ise Hitlerin SUdet Alnı.anlan içb plebisit 
yapılmasını isteyeceği ınerkez!ndedir. . 

Çekoslovaklar tara fmdan yapılan son teklif §U imiş: ÇeklCT ile Südet 
Almanlan arasında Uç aylık bir mütareke kabul edilme.;i, sonra kanton1a
nn idııresi noktasından kendilerine muhtariyet verilmesi. 

Halbuki SUdet Almanlan kendilerinin ekseriyette bulundukları yerle. 
rlh heyeti umumiyesinin idaresinde muhtariyet istemektedir. Bu yerlerin 
kantonlara b81Unmesi fikrini asJa kabul etmemektedir. 

Şu vaziyete göre, Çekoslovakya meselesi üzerindeki müşkülatın ber
taraf olduğunu ı6flemek zamanı gelmemiştir. 

••• -----·· .. "· ---------.. ··----··-- ...... -. ..................... _.._...._ 

vekili 

vercliii bral-a ait doaya vekilet. gön.. 
derilmiıtir. 

Anbraya dönünce do.yayı tetkike. 
deceiim. Lüzum görüldüğü taktirde 
yapılan tetkikat biraz dıah. tıev•i edile. 
büir, bununla benıiber kati netice so
cikmiyecektir. 

Cürmü mqhut bnununun ağır nç. 
lara tefmiline plince, bu kanu:ıun ağır 
tuçlann azalma11 üzerinde müeaair o. 
lap olmechiı htııkkmda eaatb bir ka • 
uat edima>ilmek için tatbikat .devresi. 
nin biraz daha uzaması icap ec!er. 1. 
lericle alacağımız neticelere göre ve Jü. 
zum görülürse kan,ında bazı tadilat 
yapılarak ihtiyaçlara daha fazla inti • 
bakı temin edilebilir. 

Cürmü me!hut kaıwnunun ağır ıuç .. 
lara da tatbiki ile bu kanunun tarifleri 
dahilinde iılenmiı her ağır suçun mut. 
laka onun ~i içinde kalmuı i.. 
cap etmez. 

T enü talıkilaat ve .ure cibi zanı. 
ri ıebepler ~yıtile bur tuÇlar, cür
mü me;ıhut kanununa göre ele almdıfl 
halele, bilihara hu çerçeveden çıkarak 
umumi hükümlere dibi olabilir. 

Eaaaen metbut bir tUÇUn bu kanan 
bükümleri dalıiliacJ. tahkikat n mu • 
hakemeainin intaç edilip edilemiyeceği 
huauıundıa müddeiumumi ve hakimle.. 
rin takdir haklan muhafaza edilmiJtir. 
Çünkü en büyiik hil<lm viodanın tam 
kanaatidir. 

Bu lnaanun •in- tuçlara tqnüli, ad. 
liye mekanizmasının İ§lemesinde birçok 
kolayblclar da temin etmiıtir. Bu ara
da birçok tahlo"btlar ıüratle bitirilerek 
cürmün anasır ve delaı1i vaktinde top. 
Jamp tam IXr tekilde mahkemeye sev. 
kedilebilmekte olduğu gı'bi bu •yede 
IOrlfU lıakimlerinin iıleri de hafiflemek.. 
tedir. Ayni zammdıı mahkemelere de ah 
kam1 umumiyeye tabi davaların tahkL 
katı için daha geniı bir zaman ve i~ 
kin kalmaktadır.,, 

Aldliye Vekilimiz btt ak~mki e'ks.. 
presle Ankaraya dönecektir. 

(Yeni l\'eşriyat 

Modern Türkiye 
Bu haftal·k mecmuanın 28 inci sayr. 

ıı üç renkli bir kapak iç:nde CelAI 
Dinçor, Muharrem Feyzi Togay, Zi
ya Şakir, Rahmi Karaca, Sami Kara.. 
yei, Cetaı Ergunun yazılarile çıkmıt
tsr. 

- Bugünkü-.... 
Hadiseler, §8-hıalar, 

yerler hakkında 

1 Fay dalı bilgiler 
Uykuda gezmek 

Londrada bir hizmetçi kız, gecel~ 
yln bir mücevherci dükkA.nını soyma. 
ğa teşebbüs ederken yakalandıysa 

da, kendisi bu hareketi kasten yap
madığını ve belki uykusunda yapmış 
olması ihtimalini ileri siırilyor. 

Yanl, eski bir tabirle "Sair fll
menam" olduğunu söylüyor. 

••satr filmenam" olanlar, yani 
"uykudn gezmek., tptllbına uğra

l -:.n -ıdr.mlar, hazan bu hall e-de şar. 
kılar söyler, konuşurlar da ..• 

Daha ileri g-lden bazı ·rnkalard t- , 
uykulannda gezenlerin " gl:Srdüklerl" 
do görülmüştür. Bu takdirde, önle
r ln o cıltan manialardan kendilerini 
korurlar. 

Bu gibi "faal rüyalar" görenlr-, 
1·7a dıktan s~nro. ekseriya Ynk~rı 

hatırlamazlar. 

Uykularında gezenlerin bazan ki
lometrelerce mesafe katettikleri c:':S· 
Tillllr. Meseltı bir Hintli, c7!:usunda 
bizim Köprü tle Kavaklar arasında. 
ki kadar blr mesafe katetmiştir. 

Bir kadın, evinin ateş aldrğını ru
: ·nsında g~rerek, cocuğunu pencer~. 

den dışarı atmıştır. 

Yeni romnnımızın 
muharriri 

Yakında "BUyUk Katarına ile Ma
rl Antuanct" adiyle başlıyacağımız 

gUzol tarihi tefrikanın muharriri Se. 
llmt İzzet, "KURUN" ka:-llerlne 6· 
tedenberl malQm olmakla beraber, 
okuyucalarımız arasına yeni katış

mış olanların lstlfadesl için onu size 
bir kere daha JAyıkiyle takdim etme· 
il dUşUnd\lm. 

SelA.ml tzzet, bizim gazetelerde 
"Her gün bir hlktye" nsuJilnQ fhdas 
eden gazetecidir. Gerı;l "KUcllk ht. 
: 'yo" Ömer Seyfettin m .... 'luml:ı • • · 
ammnm etmeıe batlamto'la da, il•· 
zctelerde günU gUnUne hlkAye neş:-i-

-··-·· .ı.,.. 
nl, muntazam surette temfn eden 
Sellmt izzet olmuotur. 

Yazı mesleğine 18 yaşındayken 
şllr yazmakla intisap etmf ştlr 

30 yqnıda iken "?dUjde" islmll bir 
roman yazıp o zamanın gazetelerin
den birinde tefrika etmiştir. İki t r.. 
nesi telif ve dtlerlert adapte olan on 
bf"I tane kadar romanı vardır. Hlki'ı.· 

yelerlntn yekftnu sekiz, on clldi bu. 
tur. Bunlar arasında "Geceye A•ık" , 

"Gönlll sarmaşıkları" Te "DertU ge
celer" doğrudan doğruya kendl ka. 
leminden cıkmış telif eserlerdir. 

Son zamanlarda ''Sedes'' wyadınr 
a.lan Sellml izzet Bede., on eeneden
berl tiyatroya da merak etmiş bulu
nuyor. Tiyatroyu inceleyeyim der
ken tarih yollarına girmı, ve bu su. 
retle tarih zevki açılmıştır. 

Bu mesainin en son mahsuln olan 
"Kat ..... •.,a ile Antuanet" muhtellf e
saslı tetkikler neticesinde vUcuda 
gelmiş, gayet meraklı ve cUzel bir 
eserdir. 

SelA.ml bzet Sedes, 1934 de İstan
bul 5ehlr Meclisi balığına se~Umfş
tlr. 

Bir taraftan gazetecllik mesaisine 
devam ederken, bir taraftan da şe. 
htr işleriyle al!kadar olmaktadır. 

BaşvekAlet busust kalem mUdUrU Ba
ki Sedes He Sellml Sedes, amca ço
cuklarıdır. 

SELAMİ İZZET Sedesln, yakında 
"Tarihe gl)z gezdirdim" lıml altında 
mubtellf tarih tetkiklerinden mUte· 
şekkll bfr de kitabı çıkacağını işit. 
tim. 

H. 

lnJ{lltere Kanadada 
tayyare yaptırıyor 
Londra, 3 (A.A.) - Hava nezareti 

neşretmiş olduğu bir tebliğde, Kana· 
dada İngiltere hükUıneti hesabma bom 
bardıman tayyareleri in~ı için zaru
rl olan mukavelelerin aktedilmiş oldu
ğunu bildirmektedir. Bava işleri nazı. 
n, gaı.etecilere beyanatta bulunarak 
deml;,tir ki: 

"Plammı.ı geniştir. Bu plan, Kanada 
tayyareclliğinln ve milhim mali teşek· 
kililerin faal yardımına istinat etmek-
tedir.,. . 



GorOP 
CDu şundokce. 

cm e o 

Kurtuluşun 
iki direği 

Büyük bir siyaset adamı, bir maka
le yazdı. "'Dünyanın hu.ıuru "'falan" m 
elindedir!,, diyen bu Batı aiyasetçisi, 
yanılıyor mu, yanılmıyor mu? diye dil
tlinm=dim. Çünkü dQtrusunu isterse
niz, böyle bir fikir, üatünde durup Y"
rulmağa .delmez. Biltiln dünyanın.~ 
lı, canı, ırzı, tarihi ve terefi, biçbır 
sacda bir tek adama köle .olmamJftlr· 

Bunu kabul etmekle, inunblı inkir 
etmek arasında, bence, hemen hemen 
fark yoktur. 

Büyük muharebe, cerçi eski inanst: 
lar, eski yualar, eski dünya dil.ıCIU 
"nizamı llem,, üstünden tanklarla CCS. 
ti. Birçok ,eyler yıkılıp e.tldL Obils
leriıı açtıiı kanlı çukurlarda birçok ye
ni fidanlar fl§kırdı. Bunlarla yeryiisil
nUn ıekll, rencf, anlayqı. dU}'UfU de. 
fitti. Fakat bu değipneler, kabukta
dır. Dilnyaıım a.u bu türlO tohumlan 

filizlendirme•. 
tnaan, teklmül ederek, hayvanlıktan 

kurtulduktan sonra, Ud bilyilk hakkı, 
zeldaının ~yı olarak kazamlllttır. 
Bunların biri hürriyet, öteki hak ve 
kanundur. Balık için su, kut içia b
nat ne iıe, cemiyetler için de hak, kL 
nun ve hürriyet odur. Tarih için~e 
millet adını alanlan bir tek parça; hır 
tek kaya yapan hak ve kanun çimen
tosudur. Tekler, bu tektek çakıllar, o 
çimento vasıtasile birbirine perçinle. 
ncrek devrilmez kayalar halini alırlar. 
Bir millet içinde bu kadar büyük ö. 
nemi olan kanun ve hürriyetin, millet· 
lcr arasındaki ehemmiyeti de, daha 
atığı değildir. Eski çağlarda Wkel~r, 
birbirinden aıılmu mesafeler, ıeçıL 
mez uzaklıklarla ayn dDJıyalardı. Bu 
§artlar içinde yuvarlanan bir dünya 
i5in bir Ulkedcki yaıanı -~tlanrun 
şt1l1J• +97-,.7.ı. oluau. ~~ 
pek umurunda o11PU4ı. Çlln'frn zaten, 
bu şartlardan onlara geçen ne fayda 
ne zarar vardı. Belki de böyle bir top. 
rak parçasından asırlarca habersiz 

ya,arlardı. 

Bugün, it, öyle değildir. Yerteıtik. 
leri toprak parçaları üstünde karJihk. 
Jı yetiıip bliyüıen milletler, artık an. 
cak bir tek ince çizgile, bir tek aımr 
ve bir tek serhatla ayrıdırlar. Memle· 
ketler birleşik kaplara .dönmUıtür. Bi. 
rindeki yükseli§ veya alçalıt CStekinde 
de anaforlar doğurur. Bir tek cümle f. 
le anlatmak lbtm celirse, bugün 1ıer 
rniUctin kendi vatanından batka, bir 
de Dilnya adlı bilyilk vatanı •ardır. 
Kendi ülkesindeki refah, huzur ve r•· 
hat puslalarırun ibreleri, dUnya ecre. 
:Yanlarına, .dünya havasındaki kuırgL 
lara, timıeklere giSre defiıir. 

Böyle olunca, dünya nizamııuD bo
zulmamasına, dünyaca çalıfmak, elbir
liğile çare aramak gerektir. Her tcY· 
den iSnce kurtuluıun iki ana diretl o
lan "kanun,, ve "hürriyet., l herke1irt 
taptığı varlıklar haline cetirmeliyiz. 

Yalan ve hırsızlık da buan adamı 

parlatır, refah içinde ıeçindirir. Fa. 
kat bu panltı ile o refahın ne kadar 
eeçici ıeyler olduğunu hep biliriz. 
Beynelmilel "gasp,, lar, kanunaw: ka. 
badayılıklar da bu türlü cöçücü yat
ma zeng:nliklerini andırır. Bir glln ge. 
lir her lokmayı bir gilvet kanla bera. 
ber adama kustururlar. Her memle. 
ket, kanun ve hürriyeti ilk Ud hedef 
tarumah ve ona do,ru olanca bu:le 

k::,malıdır. 

.. 
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Pazarhksız 
salış 

Bir kısım ttsnaf 
tathi"e oaşladı 

Ayakkabıcılar, pazarlıksız satıı ka. 
nununu tatbik etıneğe ba§tamıtlal':i:r. 
Hazırlanmıl olan etiketler kanun mu
cibince satılacak her ayakkabının il1-

tine konulmakta ve bu etiketlerde a.. 
t . "d ıl.. yakkabrnın fiyat ve kaliteaı e yaz 

maktadır. 
Bu tekilde Beyoğlu, Emin6nll, Ga. 

latadakİ bütün ayakkabıcılar aatıı yap. 
mağa bqladıklan halde Çarııiçi ve 
Mahın~tadaki aya1'kabıcıla~ bu~a 
muhalif bir vaziyet alarak eıki ıekıl· 
de aatıt yapmaktadır. 

Ayakkabıcılar kooperatifi bu esna.. 
fa bu tekilde satıt yapmalarının ~u. 
na mucayir olduğunu battrlatmıı ııe 
de eU1 tekilde satıtta ısrar et~e~te 
olduldar:ndan belediye l'ktısat Mudilr. 
Jüfü bu esnaf hakkında takibat yap. 
mağa karar vermiıtir. 

Hustahktan lahlfye 
edilen bir suçlu 

Te~rar tevkif 
o·undu 

Zabıta taralından son günlerde ya. 
kala.nan azılı bir hırsız dün, Adliyeye 

sevkedilmiştir. 
Bu hll'IIZ Kadri oğlu :thsan adında 

60 yaşındadır. Mazisinde birçok sabı· 
kası bulunan 11ıaanın 80D marifetleri 

Galata, Bcşikta.ş, Köprü, Beyazıt, A, 

lemdar ve KUçU.kpazarda 20 ye yakın 
ev soymaktır. 

İhsan vaktile Ankarada. da bulun
DUlf. onda )'&püil ~ JUriUJık. 
Jar llOD'llllda A.1lkara U1f,e cesa mAJr 
kemesi tarafmdan 12 M.De mtıddetle 
ba.pM mab.ldlln edilmi§tir. Fakat ha-
plahaneye yatınlan mahkfım muayene 
edlllnoe frengi olduğu görtllmilt ve 
tedavi edilmesi lçin cezaeı tecil olarak 
serbest bırakılmlfUJ'. 

Bu suretle tahliye olunan ihtiyar ve 
usta hırsız doğruca lstanbula gelmiş, 
korkunç hastalığını tedavi ettireceği 
y~rde yine eekl mesleğine avdet ede· 
rek birçok masum i11S&nlar uykula. 
;nnda rahat rahat uyurken, mallarım 
çalıp canlarını yakmııtır. 

Dün, üçüncü sulh ceza mahkeme
ıinde eorguya çekllen Jhaan demiştir 
ki: 

_Evet, isnat edilen ıuc,:ları işledim. 
Çaldım. fakat frenglli idim. Param 
yoktu. Aç kaldım, eonra kendimi ted~
vi ettiremiyordum. HIJ'lızlık yapmaga 

mecbur oldum. 
Suçlarını bu derece ao~kanlıh~· 

la itiraf edebilen lhsanı hikım Ki.mil 

tevkifine lüzum görerek tevkil etmiş, 
evrakını müdC:.iumumiliğe iade et. 

miştir· 

Ar:.--.-..;~ r.:aks~d\ID.~t:d.,.fa:ı 
rahitleri dınler:.aecek 
~ 

Geçen ay Tarlaba~mda hemşertsi 
Saldl tabanca ile öldiiren sebzeci Ar 
navut Maksudun muhakemesine dün 

- /Jıı npartımanı uap trar ar, ııu· 

rıı l ı ı pi· moun bina ı apı1dıl tmı sonra ka· 
prdaıı 11ndıranııuaraklarmı akıl eDtiltr de 
daha inıaal bitmeden ı,eri11e ıoklular/ 

Ahırkapıda 
Devlet llcmlryolları 

yeni bir istasyon 
yapıyor 

Devlet Demiryollan dokuzuncu itlet. 
nıe müdiıirlüğü, Sirkeci • Küçükçekme. 
ce arasındaki banliyö hattında yeni 
bir iıtaıyon daha tesiı etmi§tir. 

Ahırkapıda, Gülhane hutanesi ya. 
nındaki meydanlık olarak te&bit edilen 
yeni iıtasy.cnda, banliyö trenleri üç 
gündcnberi durmağa baflaınıttır. 

Burada timdiki halde bilet satılma
makta, yolcular bileti trende almakta. 
dır. Diğer taraftan burada inpata da 
ba~lanmıı, demiryolunu çevreliyen du. 
var iki yerinden yıkılarak merdiven 
yapılmıttır. 

Bu civar halkı ve hastahane için 
çok faydalı olan istasyon, fiyatları pek 
düşük olan Ahırkapıdaki evlerin kira. 
lanna ıda tesir edecektir. 

Orta 
tedrisatta 

Zam gören kUltOr 
memurları 

Orta tedrisat öğretmenlerinden bu 
yıl kıdem zammı görenlerin adlarını 
yazmıştık. Bu gün de orta tedrisat 
müesseselerinde çalışan memurlardan 
zam görenlerin adlarım yazıyoruz: 

Vefa litiesi kütüphane memuru Fah· 
ri, lıstanbul kız lisesi sekreteri Fehmi, 
Kendilli kız lisesi memurlarından Me
lek, Erenköy kız lisesi memuru Ke· 
mal, Emirgan orta okul sekreteri Ce. 

mal, İstanbul kız lisesi memurların· 
dan Mediha, SUleymaniye ortaokul 
sekreteri A. Refik. Üsküdar üçüncü 
ortaokul sekreteri Saro. Kadıköy Ü· 
çüncU ortaokul sekreteri lbrahim, Per 
tevnlyal liaesi sekreteri Münir, İstan
bul kız lisesi depo memuru Leman işar 
Çatalca ortaokul sekreteri Şükrü, 
Kumkapı ortaokul sekreteri Recai, 
Kandilli kız lisesi memuru Nazmiye. 

idarenin Yenimahallede yaptırmak -
ta olduğu istaıyon binasının da inpa. 
tı bitmİJ, yo1un tesviyesine ve binanın 
dahili aksam:nın yapılmasına batlan-
mııtır. 

Ruhani iyin 

Orta tedrisatta yeni nakiller 
Kültür Bakanlığı orta tedrisat kacL. 

rosunda yaptığı değigmeleri tedrici 
surette alakadarlara bildirmektedir. 

ı Diln yapılan değişmeler şunlardır: 
Üsküdar 1 inci orta okul tarih coğ

rafya öğretmen! Türkan İzmir Karşı· 
yaka tarih cografya öğretmenliğine, 
Adana kız lisesi biçki diki§ öğretme
ni Milne\'Ver Cibali orta okuluna, An. 
talya lisesi riyaziye öğretmeni Refik 
Apa. Beykoz ortaokuluna, Karşıyaka 
orta okul tarih coğrafya öğretmeni 
Zahide Üsküdar birinci orta okul ta· 
rih coğrafya cografya öğretmenliğine, 
İ!tanbul akşam kız sanat okulu ev i· 
daresi yemek piglrme stajyerliğine 
Hayriye, Cibali ortaokul fransııca öğ 
retmeni Hatice Iıtık InönU orta oku. 
lun&, Erenköy idare memurluğuna 
Fatma .ı.m.t ta.viıı edUmillerdir· 

Yucoılavya kralı ikinci Majeste Pi
yerin yıldönümli mlinaaebetile eylülün 
altıncı günü saat on bir buçukta Tak. 
simdeki ortodokı klisesinde ruhani bir 
iyin yapılacaktır. 

Ayinden sonra Yugoslavya luJnso. 
Joıluiu tarafından bir resmi kabul ic. 
ra olunacaktır. 

Ağır cezada devam olunmuetur. 
Maktul Saıdin annesi Beyaze ve 

hemşiresi Sabriyenin vekilleri mah· 
kemeye bir istida vermi§tir. İstidada 
şahsi davacı olarak mahkemeye ka. 
INIJmiaj. aVulıat a-.ti !» a,,ıtca ' 
blıı lira tamıfnatm 'da hUldlm altına 
almmumJ lstfyorlardI. 

ilk tedrisat öğretmenlerin
den alınan netice iyi 

İstanbul ilk tedrisat öğretmenlerin· 
den 500 öğretmen bu yıl kıdem zammı 
görecı ktir. 

Bu talep kabul edlldikten sonra 
Maksudun vekili avukat Eeat. beş mil· 
daf aa phitleri olduğunu ve hldilenin 
tenevvllrii için bunların da celbedile. 
rekdinlenmelerini istıedi. 

Öğretmenlerin Uç yıllık çalıgmala,.. 
nna ait mesai raporları Kültür direk· 

Reisin bu şahitlerin hangi noktala- törlüğil tarafından tetkik edilmiştir. 
rm tenevvürüne yardım edeceklerini Direktörlüğün yapmı§ olduğu tetkik. 

sorması U7..erine, fimidye kadar olan 
celselerde hiçbir teY söylememekte inat 

eden katli ıu cevabı verdi: 
.._ Bunlar benim kanmm Uç ay

dan fazla bir zamandanberi Saitle 

düıUp kalktığını, Saidin akşamlan f. 
tini bitirdikten sonra kanmm Nlp.n
taşındaki evine gidip eğlenceler tertip 
ettiklerini ve gece orada kaldığını, 

bundan 9 ay evvel kayın babama 300 
lira verip kanmı Arnavutluktan ge. 
tirtmetılnl istediğimi bilirler. 

Reis: 

- Şimdiye kadar niçin bunlann 
çağrılmasını niçin istemedin? 

Makıut biraz durakladı, sonra: 
- Aklım b9.f.lımda yoktu, hlll 

kendimi toplıyamıyorum, dedi. 
da 

Bundan sonra heyeti h!klme göste
rilen mtidafaa şahitlerinden Rifat, 

Fethi. Bektaş ve Feyzullahm işin 

mevkuflu taalluku hasebiyle ihza.ren 
celplerine karar verdi. 1 

ıılmak lsledi{j(n(ı bahk bu mıiİıdıı'.' 
- ll<ıııır! f'ul,ut, lıfr lemi: dayak almak 

(dediğim, al:ıinlı/ 

ler neticesinde Jatanbul ilk tedrisat 
öğretmenlerinin her yılki raporlarınm 
pek iyi derecede olduğunu memnuni· 
yctle görmüştür. 
öğretmenlerin meslefe karşı gös

termiş olduğu bUyük alaka takdirle 
kar§ılanmış ve netice Bakanlığa bildi· 
rilmiştir; zam cetvelleri de gönderiL 
miştir. 

lapekterlik kadrosu 
İstanbul ilk tedrisat ispekterlik kad 

rosuna yeniden iki ispekter daha ila· 
ve edilmiştir. Bu lspckterler §ark vi
llyet iapekterlerinden Zeki ve Tunce-· 
li vilAyetinden Fahridir· 
Öğretmenlerin yeni seyahati 

Istanbul öğretmenlerinden 90 kişi. 
lik bir kafile bu ayın onuncu gUnUn· 
den başlamak ve 25 inci gUnU akşamı 
na kadar devam etmek üzere Anadolu 
tetkik gezisine çıkacaklardır. Bu tet
kik gezisinde gidilecek vilayetler ara. 
smda Konya, Ankara, İzmir Adana 
vilayetleri vardır. 

Af rlkadan bir ıalınt. Papağan. .. Sq•l 
bir •ır de~lldir!,, derbl( erkek deoe dlıl 
deueue bağırJuor: 

- KG11tell11G- ,_ Hal •l4aUla, dı· 
•M. lttıl 

AK SL€Rİ 
Esk lteolımeolo 

zevki 
insanlar var; ihtiyatı ifrat derece. 

sine vardırmış ve lüzumlu lüzumsuz 
her şeyi saklamak, "gelecek bir 
giln" için hazır bulundurmak itiya
dını edinmiştir. 

O "gelecek gün" nedir? Keatfri· 
lemezl Belki de geleceği yoktur. Fa
kat o adam gene ihtiyatı elden br. 
rakmıyarak fazla elblıelerlni giy
mez. Kumaşları top top saklar. Men· 
dillerini çekmeceleri içinde kat kat 
iltilın bir halde bulundurur da, bir 
gUn onları bir avuç gUl gibi tavrıya
rak şöyle rahat rahat alnının Uzerln. 
de gezdirmekten kaçınır. 

Halbuki eskitmek ne kadar talih· 
11 bir şeydir! Eskltebllmek, aıhho.t' ·1 

allmetidir. Hiç bir parçası onıa· 

mayan bir oda döşemesi, bir lahld
den farksızdır. Sokak kapısının tok· 
mağı parlamayan bir 9'', korkunç 
peri hlklyelerlnt hatırlatır ..• 

Eskltebllmek; hareket işaretidir, 
keşki yaşadığımız mUddetçe yUzler. 
cJ elbise eskitebllseydlk! .. Eskl:ren 
elbise, kullanılan eşya, kapramm re-

zesi yalama olan ev, hareket ve ıat
lığm yUklediğl bir külfettir. Bu kili· 
fet ise, dalma yenlyl doğurabilecek 
bir enerji davet edeblllr. 

Şu halde her şeyi saklamak niçin? 
Sandıklarınızda ne : araa çıkarın. 
Yıllardan beri üzerine sinmiş olan do. 
nuk ve tıkız havayı sllkeleyerek bir 

kere daha giyin onları ı Odalarınızın 
eşyasını karıştıracak çocuklar bek· 
leyin! Kapınızın rezeıl oynasın. A· 

yakkaplarrnızrn ökc;:e ve burunlarını 
her zaman aşındırmak naılp olıun 
size ... 

YUreğtnizl bayıltacak kadar koyu 
uUşUrdUğUnUz ihtiyat şerbetini bir 
parça sulandırarak azbuçuk nefet a
lın canım! 

• • • 
Bazı doktorlar blrleterek, gUrUJ. 

tunun insan ömrOnU kısalttıfl kanaa
tine varmışlar. 

Bunu dUşUnUrken, tUrltı gilrüllü· 
ler hatırıma geldi... Meıell insanın 
kendi c;:ocuğunun - oyun odasında -
hayatın bUtUn neşe ve çıfltlını nef

sinde cemederek kıyametler koparışı 
veya sevdiğimiz bir genç kızın yara. 
mazlığı tutarak c;:ıkardığı hırçın c . 
rUltUler, ömrU azaltmak şöyle dur
sun, insanın ömrUne GmQr katar; 
ben bu kanaattayım ..• 

JIİlDIET Mt1NtR 

Eanaf Cemiyetinin 
bir teıebbüıü 

Bakırköydc muhtelif hisaedarlanıı e. 
Iinde bulunan üç dönümlük u .. dan 
bazı hiasedarlar feragat edttek ıu.e. 
lerini esnaf cemiyetlerine teTketmitler. 
ldir. 

Şayet diğer hisaedarlann da ayni 
tekilde haklarından feragat etmeleri 
temin edilirse, esnaf cemiyetleri Ba.. 
ktrköyde'ki bu geniı sahada modern 
bir eanatc.ryom yapacaktır. 

Bu sanatoryomda yeni yapılan es
naf hastanesinde tedavi tldilmeyip, 
mutlak bir istirahate muhtaç veya mil. 

teverrim fakir ve yoksul esnaf yatın. 
tarak kati bir tedavi altına alınacak
tır. 

Esnaf arasın.da mutlak bir iltirahate 
muhtaç olanların adedi bir hayli çok 
olduğundan sanatoryomun lıcurulmum. 

da büyük bir isabet olacaltnda ıOplıe 
edilmemektedir. 

Dör! kaçakçı yakalandı 
İkinci 311be bçakoWk bllnR me· 

murlan tarafmdan evnlld ,U. d&t 
r.ehlr kaçakçı11 yakaJenmJlbr. 

BuniardaD birJDcJ8l KaDtarcdarda 
Rüat Jımıiade bir mbakala'Jr. tlarin
de ild paket erölD pnnıpır. 

DJlerJerl de •• ,,,,.,...,,.. Arap Sab
ri ft J'orat lle JIDaMt adm4a tlg ki. 
fldlr. Bunlar memul8n s1rQnce pa· 
btlll'I dink imam•.. ~ar. 
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6-KURUN 

DEll~iMLi KIZ 
No.45 Yazan: Niyazi Ahmet 

Adnan anlıyordu, ki Gülçubuk inti
kamlarını her ne pahasına olursa ol • 
ıun alıyordu. Cebraili öldütidüğüne gö 
re, timdi it annesinin intikamını al. 
makta kalıyorau. 

Evet, annesinin intikamı .. Bir Türk 
zabitini öldürüp mezar taırnı, yahut 
ıömülü bulunduğu toprağı kana bo • 
yamak. 

Adnan bunu dü§ünürken, Dersimli 
kızı nasıl o feci düşüncesinden vazge
çiremediğine kızıyordu. İnsan değil 

miydi, elbette onun da bizim gibi, 
duyuşları vardı. Bizim gibi arzuları 

olduğu gibi . Niçin ben Gülçubuğu in. 
tikam hislerinden vazgeçiremedim, 
Cebraili öldürdüğüne göre, bir Türk 
zabitini de muhakkak surette öldüre -
cekti. 

Adnan Dersimliden hiçbir şey öğ. 
renemedi. Onu Gülçubuğun gönderdi. 
ği muhakkaktı. Fakat söylemiyordu. 
Zorla söyletemiyeceğini de anlıyor. 

du.. 
Kumandana Dersimlinin sözleri -

ni anlatmadı. Çünkü as'kert harekat 
muayyen bir metodla inkişaf ediyor. 
du. Dersim dağlarında ne Seyit Rıza, 
nı de şu veya bu §ahıs aranıyordu. 

Toplu harekatın önü alınmış, birçok 
elebaşıları yakalanmıştı. 

He~en hemen yalnız kalan Seyit, 
Munzur dağlarının eteklerine de sığın. 
sa bir gün ele geçecekti. Kumandan, 
Adnanın sözü ile ihbar edilen yere gi. 
demezdi. 

Adnan karar verdi. Söylenen yere 
yalnız başına gidecekti. 

- öldürecek değiller ya .. Öldürür
lerse de öldürsünler .. Muhakkak gide. 
ceğim .. 

Diye düşündü ve Dersimliye: 
- Seyit Rızanın bulunduğu yeri 

bana göster .. Sonra askerle beraber 
ben gideceğim .. Dedi ve bir akşam üs. 
tü Adnanla Dcnıimli Kutuderesinden 
ayrılarak Munzur eteklerine doğru L 
lerlediler. 

Genç delikanlı, yclda Dersimliye 
çok söyletmek istedi. Açıkça: 

- Seni Gülçubuk mu gönderdi?. 
Diye sordu. Fakat bir türlü öğren. 

mek mümkün olmadı. O hep: 
- Bilmiyorum Beğim.. Söyliyemem 

Diyordu. 
• • • 

- tıte ıu gördüğünüz tepenin aL 
tında bir mağara var. Seyit Rıza adam 
lan ile orada.dır. 

- Kaç ıdamr var Seyidin?. 
- Bitmiyorum. 
- Besi de orada mı? 
- Elbet orada. Besi Seyitten hiç 

aynlır mı? 

Adnan oraya yaklaşmanın çarelerini 
ararken Denıimli: 

- Çok durmayalım burada. Döne
lim. 

- Niçin?. Ben Seyit Rızaya gide. 
ceğim .. 

Dersimli vahşi ve yırtıcı bir hayva. 
nm dişleri arasında parçalanmak üze. 
re olan bir insanın dehşeti ile titredi 
ve bağırdı: 

- Deli misin?. 
- Ne olur?. 

- Parçalarlar seni. Seyit Rıza öL 
dürtür. Hem burada bile fazla durmak 
doğru değil. Adamları görürlerse ya. 
katarlar, 

Dersimli böyle derken tepeye doğ
ru bakıyordu. Birden yere çömelerek 
elini alnına siper yapıp daha büyük 
bir dikkatle bakmağa başladı. Sonra: 

- Bizi gördüler, dedi. 
- Ne yapalım?. 

- Durmadan kaçalım .. Biraz daha 
yaklaşırsak üzerimize ateş edecek. 
ler .• 

- Biz ateş etmedikten sonra .. 
- Adnan bey.. Siz bilmiyorsunuz. 

Öldürürler biz~ kaçalım .. 

Dersimli fazla tıöylemeğe vakit bu -
lamadan bir kurşun, arkasından bir 
daha vızıldadı. Ve Adnan haykırarak 
yere yıkıldı. Bi~ kurşun sol koluna 
saplanmıştı. 

Dersimli yerde sürünerek kaçıyor, 

bir taraftan da söyleniyordu: 
- Bu tepeyi aşarsak kurtuluruz. 

Yoksa öldürecekler .• 

Seyit Rızanın adamlan mütemadi. 
yen ateş ediyorlardı. Kurşunlar, Ad • 
nanla Dersimlinin yanlarına düşüyor. 
kulaklarında vmldıyordu. Her ikisi 
aüratle kaçıycrlardı. 

Tepeyi de büyük bir tehlike ile aş
tıktan sonra Adnan yere uzandı. Ko
lu ağırlaşmış, ağırmaya başlamıştı. 

- Beni dinlemediniz Adnan bey .. 
Adnan cevap vermedi. Müthiş bir 

buhran geçiriyordu. Yaralandığına kı. 
zıyor, birşey yapamadığına üzülüyor • 
du. Şimdi yapılacak iş, Seyit Rızanın 
bulunduğu yere baskın verdirmekti. 

Dersimliye söyledi. Dersimli: 

- Olmaz dedi. Onlar bu gece baş. 
ka yere kaçarlar. Hem çok uzak bir ye. 
re. Hiç bulunmazlar bir daha. 

- Bizim arkamızdan gelmezler mi? 
- Nereye gidiyoruz, başka asker 

var mı diye gözetlemeğe gelirler. 
- O vakit görünürsek çok fena. 

Kurtulamayız. "" 

- Siz bura.da kalın. Ben giderim. 
- Bundan ne olacak?. 
- Beni kaçarken görürlerse takip 

edemezler. Arkamdan birkaç kurşun 

atarlar o kadar. 
(Arkası var) 

SPOR 
Bugünkü 

futbol maçları 
Bugünün en enteresan futbol mü.. 

aabakaları Taksim stadında yapılacak 

olan Galatasaray ve Güneş klüplerinin 
Kurtuluşla Ana.d.oluhisar maçlarıdır. 

Bu seneki lik müsabakalarına girme. 
yen ve haklarında haftalartdanberi tür
lü türlü dedikodular dönen bu iki klü.. 
bün bu seneki kadroları ve oyuncu va. 
ziyetleri ancak bugünkü kar§ılaşmalar. 
dan sonra anlaşılacaktır. 

Diğer taraftan geçen ser-e yaptıkta. 
n müsabakalar çok büyük bir alakayla 
takip edilen gayrifedere klüpler, bu sc. 
neki karşılaşmalarına 17 eylül pazar 
günü sabahından itibaren Taksim stad
yomunda başlayacaktır. 

Şişli, Pera, Galataspor, Eseyan, Kur. 
tuluş, Arnavutköy gibi cidclen kuvvet
li futbol takımlarına malik olan gay. 
rifedereler arasına bu sene bir de Bar. 
kohba karışmış bulunmaktadır. 

Yaz günlerinde bile birçok maçlar 
yapmış olan B:ırkohba bu müsabaka. 
larda tanınmış klüplere karşı iyi ne
ticeler almağa muvaffak clmuştu. 

Bu seneki Taksim lilq ve müteaddit 
kupa müsabakalarında nasıl bir dere. 
ce alacağı bugün için meçhuldür. 

Bu yeni klüp, ilk mü1M1bakasını pa
zar sabahı ge!ıjen senenin gayrifedere. 
ler şampiyonu olan Şişli ile yapacak. 
tır. 

Şi~li Vahabın Güneş klübüne intisa. 
bile bir hayli zayıflamıı olmakla be
raber, yine en iyi klüplerden birildir ve 
Barkohba - Şişli maçı haftanın en mü. 
him müsabakıılarından biri olacaktır. 

Ayni günde Sparta ile Türkspor klüp 
leri bir kupa müsabakasının finalini ya. 
paca'klardır. 

Bugünkü knrşılaşmalar için tesbit e. 
dilen program şudur: 

Saat 9 Şişli • Barkohba A takrmlan. 
10,30 Galatasaray - Kurtuluş A ta. 

kımlan. 

14 Sparta - Türkspor. 
15,30 Güne~ R - Doğanspor K ta. 

kımlan. 

1 7 Güneş A • Anadoluhisar A takım. 
ları. 

Bir komünistlik suçlusu 
muayeneye gönderildi 

Dün ağır cezada görülen bir komU
nistlik su~u maznunlarmın muhake. 
mesinde Abbas adında bir şahit üade 
vermemiş ve: 1 

- Beni iki ay evvel polisler yaka· 
ladıkları zaman dövdüler, şimdi şuu

ruma malik değilim ve hiçbir §eY ha
tırlamıyorum, demiş kendisinin dok. 

tora muayene ettirilmesini istemiştir. 
Abbası muayene eden adliye dokto· 

ru Enver !~aran, kendisinde üade ver
mesine mani bir hastalık görememiş 
ve o yolda yazılan raporla şahit tek

rar mahkemeye iade edilmiştir. 

lmrehdan tipler: 

Sevgilimi niçin 
öldürdüm ? • 

19 seneye mahkum ömer 
''şimdi pişmanım ama .. ,, diyor 

Yazan : Niyazi Ahmet 

lmralı adasında malıkiimlnr h:ıyatlannı anlatıyorlar 

- Hepiniz katli misiniz 7. 
-Evet .. 

Hiç biri inkAr etmiyor. Adam öl· 
dllrdüğUnU söylüyor. 

~ 
Biri, yumruk kadar başını kala-

balık arasından uzatıp yaklaştı. 

Boncuk gibi ince gözlerini fırıl fırıl 
döndürüyor, kapkara buruşuk sura
tını hüzilnlil bir insan simasına ben· 
zetmlye uğraşıyordu. 

- Öldlirdilk ama niçin? .. Onu ço
ğumuz bilmiyor. 

- Nasıl bilmez? Sen kimi öldür. 
dlin? .. 

- Bir kızı öldürdüm .. 
- Neden? .. 
- Zovdnlandrm da ondan .. 
Çorumlu Omer adındaki bu bir 

metre yirmi santim boyundaki katil 
kısaca anlattı: 

- Suadanm babası beni yanına nl· 
dı. Benim yanımda çalış. Hem para 
vereceğim, kızım lle de eYereceğlm .. 
dedi. Çalıştık biz de. Epey sonra Su· 
adaya zevdalandım. Çok sevdim o
nu. Babasına: 

- Haydi, dedim, ever blzl.. Ben 
dayanamam fazla .. 

- Olur olur, bekle .. dedi. 
Kıza sordum: 
- Ben sana zevdalandım .. Sen de 

bana zevdalandın mı? 
Su ada: 
- He Ömer, dedi. Ben de zevdnlı· 

yım sana .. 
O gilnden sonra gözUmc uyku gir-

medl. Hep onu dUşündUm. Daha çok 
aşkla çalıştım. 

Onu görilnce içim yanıyordu. Bir 
gUn kızın babası: 

- Ömer, dedi, kızım seni istemi· 
yor. Onun için benim yanımda dur
man doğru değildir. Sana verecek 
param da yok; olduğu vakit veririm. 

Öldüm ben o gün. Gözüm görmez 
. '·t. R"n p:ırny1 nedecektlm. Sun<l'l· 

yı istiyordum. Babası yalan söylU. 
yordu. Suada da bana zevdalı idi. 
Vurgundu. 

- Yapma, dedim~ para pul istemi
yorum, Suadayr ver!. 

- Olmaz, kafamı kızdırma .. dedi. 
Sekiz senedir hapiste yatan ve U 

.scno;mahknmu Ömer. ~U ıı;özlerlnt 
gözlerime dikerek yav41.i,l\\fn8esle: 

- Sonra, dedi, vurdum Suadayı .. 
Bıçakladım ,öldürdüm .• 

Gözleri daldı. O anı, se\'dlği kızı 
Hldürdüğü anı düşünüyordu. Fakat 
yüzünde hislerini ita.de edecek hiç 
bir iz yoktu. Sekiz uzun sene ayni 
his, ayni hayal klmblllr kaç bin de
fa ömerln yüzünde iz bırakıp geçmlo
tl. Klmblllr kaç uzun gece cinayetin 
buhranları ile çırpınmıştı. 

Sözüne devam etti: . 
- Seniz senedir yatıyorum. Daha 

da yatacağım. Hep düşünüyorum. Su. 
adayı niçin öldürdüm? .. diye. Onun 
ne günahı Yardı? Bana ne yaptı ise 
babası yapmıştı. 

- Onu hfllft. seviyor musun Omer? 
dedim. 

~~-------- Meyus gözlerini .gözlerime dikti. 
Son de!a beraberine alıp götür

düğü kıı, acaba babasına mı söyle. 
mlştl? Fakat onun bir general olan 
babası, meseleyi kendi başına halle· 
deblllrdl ve bunu başka birine şikft.
yet edeceği yerde, doğrudan doğruya 
kendisi gelip konuşablllrdl ve pek 
m<llitemeldlr ki, elinde bir beygir 
kamçısı olduğu halde gelecekti. 

Hayır, hayır. Her halde o kızcağız, 
bu sırrı ağzından kaçırmış olacak
tı ve bunu ağzından kaçırması için 
bir kokteyl kAfi idi. Bilhassa Le. 
verıon gibi, yliksek mevki sahibi bir 
adamla tanışmaktan klmbilir belki 
de ıarip bir gurur duyuyordu. Bunu 
hlr başkasına söyleyivermiş olacak· 
tı. 

Kendisinin taşkın bir budala oldu· 
fu muhakkaktı. Fakat bu taşkınlık 
or.ıia ikinci bir tabiat haiine girmiş

ti. Genç \'e kdfl derecede gtizel olan 
kadınlar, kendisinde mukavemet e. 
üllmez bir arzu uyandırırdı. yaşlan· 
dığı mUddetçe, bu arzu daha kuvvet
leniyordu. 

Titreyen bir elle, mektubu tekrar 
sırtı. Yeniden okudu. 

Slr Harkort Brue, bir kere daha 
r;Hzilniln Hnilnden geçti. Ona gitmek 
istemiyordu. Fakat ona gitmeyip de 
kime gldehfllrdll 

Bununla beraber derhal hatırına 
geldl. Eğer yeniden nynf careye baş. 

Tehlike 
Yazan: Sidney Horler -20- Çeviren: H. Münir 

vursa, verilen ceza bir misli daha ar
tablllrdi ! 

Çünkü "Tehlike" nln her yerde gö· 
zti, kulağı yar gibiydi. Ondan bir şey 
gizli değildi. 

Le\'ersoıı burada, tekrar ilk nok
taya avdet ettl. Her halde o kız, 

meseleyi a[zından kaçırmış, bu ı ı.

berl, "Tehlike" nln adamlarından 

lılrl lşlt-:nlş \'e şefine yetiştirmişti. 
Evden çıkmaktan korktuğu için 

Leverson her şeye rağmen, Sir Ila . 
korta bir telefon ctmcği düşündü. 

Telefona sarıldı. 

Fakat Slr Harkort orada yoktu. 
Yemeğe clışarı çıkmış, sonra da ope· 
raya gidecekmiş. 

Hay Allah müstahakını versin! 
derken içeriye hizmetçi girdi: 

- Başka bir emriniz var mı? 
- Hayır, gldebllirsin? 

Fakat sakın bu adam da, "Tehll
ke" nln casuslarından biri olmasın!? 

LeYerson, bir viski daha içti. Ar
l:nsından bir daha, bir daha içti. Ilil· 

ldsa yatıncaya kadar şişeyi boşalt
tı. 

Yatağa girerken, kendi kendine 
~unlan dUşUnUyordu: "Acaba ben bu 

iki bin sterlini nerden vereceğim': 

Benim bu katlar param yok! Herkr. 
sin beni zengin zannetmesine rağmen 
mevcudum 200 sterlini bile tutll' •· 
yor. 

Loverson uyumak üzere gözlerini 
kapadı. 

Fakat az sonra yeniden açtı. U
yanmıştı. 

Önce, kendisini uyandıran şeyin 
ne olduğunu öğrenmek Uzere etrafı· 

na bakındı. Fakat bittabi anlyama
dı. 

Son.re. yatağınrn yanrbaşındakl C'. 

loktrlğln yanmakta ol<'lıığunu far· 
ketti. Hr.lbukl Le\'erson yatarken 
bunu sönclUrmüştU. Demek ki bura. 

ya birisi girmiş, onun üzerine kadar 
eğilmiş Ye lA.mbayı yakmıştı. 

Birisi ..... 
- Lutren hiç ses çıkarmamağa ~a

lışınız! 

- Kimdir o? 

Le\ ~rson bu sırada uzun boylu · ·r 
adam gördü. YUzü maskeli idi bu r
e: '""'1. '.':-t:ıf;ın ynnılır.~ınila uııu7 .. ı 

duruyordu. Siyah bir cldh·en bulu· 
nan elinde bir tabanca tutuyordu. 

LeYersonun dişleri birlblrlne YUr· 

mağa başladı. 

Sonra gUçlUkle şu suali sordu: 

- Sen kimsin?. 

Fakat ce\'abını az çok kendisi de 

kesti rlyord u: 

- "Tchllke!" 

- Ne istiyorsun? 

- Yeniden bir mektup daha yaza-

cağım yerde kendim gclm.eği tercih 

ettim. Böyle vaziyetlerde mektuplar, 
maksadı temin etmiyor. Le\'erson, 

sen kızları baştan çıkaran bir adam. 
sın. Sana son bir ihtarda bulunmak 

Hözlerlmden bir mucize bekliyormuf 
gibi ümitle yandı. Sekiz tükenmeı 

senenin bir tUrlU söndüremediği a .. 
km verdiği ümit, onun gözlerinde 
öyle parlıyordu ki .• 

- Suaclayı hiç unutmadım .. Ama, 
öldü o! Beni de öldürdü; yaktı. 

- Çıktıktan sonra evlenmek ister 
misin? •• 

- lstcmez olur muyum. Ama gene 
onun babası gibi birine çalarsam? ••• 

- Demek yaptığın işe çok pişman· 
sın? .. 

- Pişman olmaz mıyım. İt gibi 
rlşmanım. 

UzerC' gelelim .Eğer vermeğe mecbur Niyazi Ahmet 

olduğun iki bin sterlini ödemezsen, ----------------
senin yazfyetlnl bütUn dünyaya na.n Buğday piyasası 
edeceğim. (Maskeli adam burada Bu hafta içersin.ide muhtelif meı;r.ı.. 

leketlerden gehrimize 3523 ton buğ. 
yatağın Uzer!nc bir zarf atarak:) lş-

day, 327 ton arpa, 21 ton mısır, 75 te, parayı ne yoldn vermene dair tı:ı. 
ton çavdar, 70 ton tiftik, 195 ton ya· 

limat burada yazılı! Seni bir zaman-
pa.ğı gelmiştir. 

danberl takip ediyordum. Şimdi ha- Buğday satıştan geçen haftadan 

rekete.~eçmeğe karar verdim. Müm- farksız olmu~tur. Ofis muhtelü istiJı.. 

taz bir generalin genç kızını baştan sal merkezlerinden malUmat alarak pi. 

çıkarmak... yasaya vermektedir. 

LeYerson, sözün burasında kendf. Buğday cihan re'koltesi bu sene çolc 
ni müdafaa etmek istlyerek şunu . olduğundan piyasamızda önümiizidetd 

yeblhH: haftalar zarfında mühim hareketler 0 • 

- Ben onu baştan çıkarmadım. o lacağı umulmaktadır. Sert buğdaytarı-

kenclisi arzu ediyordu! mıza Almanya alaka göstermeğc ba§ • 

'{Arkaaı var) lamıştır. 
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OGLE XECRIYATI: 

Saat 12 30 Türk musikisi CPUık). 12•50 

JI . d. ı'o 05 Türk musikisi (Pliık). 13.30 
a~a ıs. . . 

I{adıköy Halkcvi namına: Keman konserı, 
lskcnder Ardanı piyanoda R_ana Ses~n: 
t - Hendel: Sonate sol minor. 2 - Ko
relli: La Colyn. 3 - Moznrt: nondo. 14 

Son. 
Mi'.ŞAM NEŞRiYATI: • 

Sn:ıt 111,30 J>:ıns musikisi (Pltık) l9 Kon 
ferans: Fatih llnlkevi namına: Suat. lsmr. 
il Gürkan (Diş etlerinin dişler üzerındekı 
ehemmiyeti). 1(),20 IIufif müzik: !epe!J~şı 
bclcd iye h:ıhçesinclen naklen. 20 Saat Dl a
rı. Grc ·ic rn5:ıtlınnesinden naklen. Su~t 

• T" •· ı Gün ,.c nrkndıışları tnrarındon ur.- mus 
kisi Ye halk şarkıları. 20.40 Hava raporu. 
20,43 Ümer Hız:ı Do~rul tıırofındıın nrnp~:ı 
söyle'"· 21 S:ıııt n:rnrı, Orkestra: ,1 - ;\I· 
kol:ıy - Dil lutigen val·her. 2 - 1 ro,·atore 
3 - Grieg - Oprontnn. 21,30 Xr.znlı?t ,.c 
arl,acl:ışl:ırı t:ırnfındun '!'ürk nnısıkl.~ı K 'c 
h:ılk şarkıları. 22,10 Keman kons~rı: oı~· 
sen·nlll\'nr profesörlerinden Ali Sezın, pı
yanoıl:ı füın:ı Seven: 1 - IJıılı: Konsr~lo .~~ 
minör. 2 - I.iiklcr: Sıır:ıb:ınıl. 3 - D,oj.' 
Hiimorcsk • - Albcnlz: llotn ıır:ısonezn. 

• 1 1 • "ilniiıı pror" 22,50 Aj:ıns haberler . er csı "' ' 
ramı. 23 Saat ay:ırı, son. 

5 - El'T.()J, - ~'IS - P.tZ \llTESI 

O~ı ı~ ~·rcntYATI: 
lJ •• " • (lll"k) J'l 50 s 1 12 30 Tilrk musikisi :ı · • _, 

Ho\~1:ıdis. io.05 Türk musikisi (Pliık). 13.30 
Muhtelif plak neşriyatı. 14 .Son. 

AKSAM NI:ŞHIYATI: • 
S!lnl 18,30 I>nns musikisi (Pliık) 19 Kon 

f . K d köy Jlalkevi nomınn: lhsan 
er:ıns. o ı 1 •1 ç:ıliın Rıfat (Üniversite ''C yüksek. 1~ ~sı : . -

d 
. ) 19 30 Dans musıkısı (plıık). 

n 'ercm . • . , . . . Grcn· 
19 55 Dorsa haberlcrı. 20 Saat n) ar_ı. ... 

' . ki n • ııaııııyct \ U· vic ras:ıtlıaııcsınılcn nıı e · .. k mu 
eescs ve arkadaşları tıırııfından Tur -
sikisi ve halk şıırkıları. 20,40 Ha,·a ra_r~r~. 
20 13 Onıer Rıza tarorındnn nrapçn so) le'. 
21' S:ı:ıt nyıırı: Orkeslrn 1 - lleopold: PC\. 
Jcınya. 2 _ EJumm: ı:ntcrmrzzo. 3 - Sır~· 
us: Tu \'icn vals. 21,30 Fasıl sıız heyctı: 
Jbrolıiın lJ~·gıın ve arkndnşları torafından. 
22,10 Konserv:ıtuvıır prorcsörle~in.dcn Mu
hittin Sacl:ık, \'l~olonscl konscrı pıyon.a r~
fakatiyle. 22,50 Ajans haberleri, crtesı su· 
nün programı. 23 Saat nyorı: Son. 

Polise itiraf eden mahkeme
de inkar ediyor 

Balatta Yaşuvanın Fenerde Osma. 
nın ve yine Balatta muhafaza memu
ru Neş'etin polis memuru Eminin, 

•~ ... .:Ya-kovanın evlerini soyan ve diğer 
-muhtelif semtlerde birçok iı:ıler bece
ren sabıkalı hırsızlardan Rıza adliye-

ye tcı:lim edilmiştir. 
Rıza yakalanınca bütün suçlarım 

itiraf etmiş ve yukarıda sayılan yer. 
Jeri kendi eliyle göstererek soyduğunu 
itiraf etmiştir. 

Dün, üçüncü asliye ceza mahkeme
sinde duruşması yapılan Rıza, bu defa 
bütür., suçlarını inkar etmiş ve bütün 
bunların kendisine atılan iftiradan i
baret olduğunu iddia etmiştir. Bunun 
Uzerine Rızayı yakalıyan ikinci komi
ser muavini Şahabettin ile muavini 
Fahri dinlenilmişler, hadiseyi yuka. 
nda yazılan şekilde anlatmışlardır· 

Şahitlerin çnğırılması için duruşma 
başka bir güne bırakılmıştır. 
E::: 

Misters "Spenser,, in bu monologu 
uzun sürdü. ilk gün onun katiyet ve 
faaliyeti Süzam biraz ürküttü; fakat 
bu kadınla tanışmamız derinle§tikçe. 
ona karşı sevgi ve takdirlerimiz arttı. 

Çok iyi, duygu ve zevkle dolu bir 
kadındı. Sakin görünen, fakat içinde 
alıngan bir ruh taşıyan bu 'küçük şeh
rin etiket kayalıklarından onun kıla • 
vuzluğuyla geçtik. 

Misters Spenser, mütehakkim bir 
kadındı. Çünkü imareti dahilmde sü
kun ve asayişi muhafaza edebilmek i
çin, onun biricik çaresi bu tahakküm. 
dü. 

Takdire 15yık bir idareci idi. Uni • 
versiteyi bitiren, yahut terfi eden ko
ca bir sınıfı, hep birden güzel evinde 
ağırlamasını biliyor; bu delikanlılar i. 
çindeki futbol yıldızlannı, "V estmut,, 
ta çıkan ''Largonot,, gazetesinin mu. 
harrirlcırini birer birer tanıyor ve hep. 
sine ayrı ayrı güzel birkaç kelime bu. 
lup söylüyor, bu arada kadın davetli. 
lere de hoş bir zaman geçirmek im
kanlarım hazırlıyordu. 

- Bonjur Misters Dümulen... Bu. 
gün her vakitten daha genç görünü. 
yorsunuz .. "Vestmut,, un havası, si. 
ze pek yaradı. Bana söylediklerine gö
re, kocanızın son konferansı, büyük 
bir alaka uyandırmış. Evet.. evet .. e. 
vet, hadi şimdi gidip şu ç.ocukla.n bes

liyelim. 
Misters Filip, size yapacağınız şeyi 

gösterecek. Saruyorum, ki siz, şekerle-
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GlYınüın meseneneırı: - •• • Dokuma sanayıımız 
Hü Omet bu 

top .. a 
san'at için bir kon2re 
masına karar v~rdi 

iktisat vekaletince memleketin muh
telif mıntakalarında yapılan tetkikler. 
den dokumacılık sanayiinin hemen ıs. 
]aha muhtaç olduğu anlaşılmıştır. 

Çünkü, memlekette bu sanayide ıda. 
ha doğrusu el tezgahlarile iş yapan 
ve hayatlarını kazanan yarım milyon. 
dan fazla vatandaş ve l 50 bini müte. 
caviz de el tezgahı bulunmaktadır. 

Bunların en mühim kısmı Denizli, 
Burdur, 1sparta, Kastamonu, Merzi
fon, Gaziantep, Mardin, Rize, Aydın 
ve istanbuldadır. Bunlardan yalnız Bur 
ıdurun Kadıköy nahiyesinde 40 bine 

yakın el tezgahı vardır.. , 
Bu tezgahlarda senevı takrıben 30 

milyon metre murabbalık dokuma ya. 

prlmaktadır. 
Sanayi Umum Müdürl:.iğü müfettiş. 

leri memleketin muhtelif yerlerinde telden yap•lınış kumaştan çok daha iyi 
yaptıkları tetkiklerde bu sanayiin mut- :>lacağ.nda hiçbir ş::phe yoktur. 

lak surette ihmal edilmemesi, gerek 

ellerindeki tezgahları, gerekse dokuma 
An'karada yakında t::planacak olan 

ı.rojlsi haz•rlanarak heyeti vekile. 
nın tasd:kine arzedilecektir. 

Kongreye bütün el tezgahları bulu
nan bölgelerden birer heyet de çağm. 
Jacaktır. 

1 

bu ko:ıgrede bütün meseleler esaslı bir 
nevilerinin istandardize c:dil~esi için ~"kilJe görüşülecek, dokuma sanayii
esaslı şekilde meşgul clmak lazım gel- nin standardizesi için bir nizamname 
di5ini vekfilete verdi~eri raporlarında•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.., 
bildirmişi erdir. 

iktısat Vekaleti bu maksatla önü. 
müzdeki teşrinievvel ayı içersinde An
karada bütün alakadarların iştirakile 
büyük bir el ıdokuma tezgahları kon. 
gresi toplamağa 'karar vermiştir. Bu. 
nun için bütün viHiyet ticaret o.daları. 
na ve sanayi müfettişlerine ve olmıyan 
yerlere de dokuma kooperatiflerine bi. 
rcr tamim gönderile:ek kongre için i. 
cap eden hazırlıkb.r yapılması bildiril

miştir. 
Şehrimizde dokuma kooperatifi ve 

ticaret odası sanayi şubesi müdürlüğü 
müştereken bu kongre için icap ~den 
raporları hazırlamak üzere faaliyete 

geçmişlerdir. 
Bunun için her bölgeı:ie el tezgahla. 

nn.da çalışan işs;ilerin iştirakile birer 
umumi heyet toplanması da mukarrer-
dir. 

Hazırlanacak raporlarda her bölge, 
tezgahlannda dokuduğu kumaşların ev~ 
safını, adını, maliyet fiyatını, sağlam. 
lık derecesini ve saire ile beraber her 
mal için ayrı ayrı malumat verecek. 

tir. 
Raporların bu şekilde hazırlanması-

na sebep, muhtelif yerlerde dokunan 
kumaşların ayrı ayrı evsafları olduğu 
gibi, tamamile ayni evsafta olan mal. 
tara da muhtelif yerlerde muhtelif ad 
verilmesidir. Bundan başka, bir kısım 
matlar mesela: 60 tel ile bir kısım mal. 
Jar da 80 tel ile yapıldığı halde hepsi. 
nin ayni kalite gibi satılmasıdır. 

80 tel ile yapılmış olan kumaşın 60 

ilci aile zehirlendi 
Dün biri Kumkapıda diğeri de Ak. 

sarayda iki zehirlenme vakası kaydedil. 

miştir: 

1 - Kumkapıda Havuzlu Mesçit so
kağında oturan 45 yaşın.da Ayşe ile 
kızı on beş yaşında Seher, kapının ö. 
nünden geçen bir kavuncudan aldıkla. 
n kavunu yemişler, az 60nra sancılar. 
la kıvranmağa başlamışlardır. , 

Ana kız H=-seki hastanesine yatırıl

mıştır. 

2 - Aksarayda Manastırlı Rifat so. 
kağında oturan Şükriye, dün, saçı ba
şı darmadağınık bir ha~de karakola 
koşarak Türkan, Faik ve Rabia a<lm. 

daki çocuklarının çarşıdan aldığı pa. 
lamut balığım yedikten sonra zehirlen..; 
diklerini ve evde baygın bir halde yat
tıklarını söylemiştir. 

Hemen eve gidilmiş, çocuklar Ha • 
seki hastanesine kaldırılmıştır. 

Her iki zehirlenme hadisesi etrafın
da polisçe tahkikata girişilmiştir. 

-0-

Alacak yüzünden bir 
kavga 

Dün Tophanede alacak yüzün.den bir 
adamı ensesinden ustura ile yaralamı§
lardır. 

Tophanede Karabaş mahallesinde 
Dereboyu sokağında otura:ı Ismail 
Hak'kı Şencan, Fethi isminde bir arka. 
daşından bir müddet evvel borç para 

Yazan: Andre tlorliV8 
lerle kurabiyelerin idaresine me

::rsunuz .. Bonjur Misters ''Hikey,, ... 
Kocanızın ilmi araştırm~lan ne ~lem. 
de? .. Evet ... evet, evet sız de Mısters 
''G . le birlikte çaya nezaret edecek-

rıg,. . 
. . BonJ"ur ••Mısters Valdman,, ... 

sınız ... 
B bah büyiı1canne olduğunuzu haber 

usa b" 
aldım .. E\Tet .. e\Tet .. evet çok. genç ır 
büyük anne ... Sanıyorum, ki sız de san. 
doviç masasının idaresine memursu. 

nuz. 
Bu teferrilatı kaydederken, Misters 

Spenserin mültefit ytizü karşımda beli. 
riyor, "Lakviye\1., bahçelerinin güzelli. 
ğini, profesörlerle karılarının bitmez 
tükenmez geçitlerini tekrar görüyo
rum. :Sunların arasında Süzan, çiçek:i 
kumaştan elb:sesile terütaze idi. Tale. 
belerin genç yüzlerine bakarken, yeni 
ve itimada Uiyık bu memleketin bu
günkü Avrupadan daha mesut olduğu. 
nu düşünmekten kendimi alamıyordum. 

Üçüncü Bölüm 
LINKOLN CADDESi 

Misters Spenserin bizim için seçtiği 
ev, bütün "Vestmut,, dakilerin ayni i. 

di. Büyük bir rençber kulübesine ben
zeyen ahşap bir köşk. Amerikayı, bu 
kıyı bucaktaki hüviyetile görmeden an
lamak kabil değildir. ~üyük gehirler-

den aynlır ayrılmaz, işte bu hakiki 
AmeriKan benliğile karşılaşılır. Birç.::k 

genç Amerikalıda bu kır, bu orman da
üssılasını müşahede ettim. içlerinde 

atalarının eski tuzak avcılığını hala 
hasretle düşünenler vardır. 

"Vestmut,, taki talebemizin hemen 
hepsi bir orman ktübüne mensuptu. 

Bu klübün komşu ormanlarda kurul. 
muş çardakları, kulübeleri vardı. Va. 

kit vakit yalnızlığı özleyen çocuklar. 
dan biri, kalkar ormana gider ve bu 

kulübelerden birine yerleşerelt, yiyece. 
ğini kendi pişirir ve yıldız altında ser. 
bestçe düşünUrdü. 

Aşçı ve hizmetçilerle bitmez tüken. 
mez konuşmaları seven Süzan, burada 

dai::ni hizmetçi bulunmayışından bizar. 
dı. Fakat ben, kendi payıma, hayatı. 

mrzdaki bu yenilikten çok kere hoşlanı
yordum. 

Güzel bir zenci olan "Rozita •a ,, , u • 

hahları gelip yemeğimizi pi§iriyor, ._ 

UnKapanında 
iki ı;ocuk yıkılan 

keresteler 
altında kaldı 

Dün sabah Unkaparunda ani bir çök.. 
me hadisesi olmuş, 12 yaşında bir ço. 

cuk ölmüş, 10 yaşında diğer bir çocuk 
da ağır yaralanmıştır. 

Unkapanında Tuğlacılar sokağında 

Tahtaboş iskelesinde Kürkçiyan Par -

siye ait kereste yığını birdenbire henüz 

anlaşılamayan bir sebepten yıkılmıştır. 
O sırada iskelede olta ile balık tutan 

12 yaşında Cahit ile on yaşında Yaşar 
kereste yığınlar.nın altında kalmışlar, 

Cahit parça parça olarak ölmüştür. 

Vaka yerine yetişenler uzuıı süren 
bir aramadan sonra çocuktan odunla -

nn altından çıkarmışlardır. Yaşar sıh. 
hi imdat otom-:>bili ile hastaneye yatı

rılmıştır. Hadise hakkında tahkikata 
başlanmıştır. 

almış, fakat ara.dan zaman geçtiği hal. 
de bunu ödememiştir. 

Nihayet dün Tophanede karşılaşan 

borçlu ile alacaklı kavgaya başlamışlar, 

alacaklı Fethi cebindeki usturayı çeke. 
rek İsmail Hakkının üzerine atılmış, en 

sesinden kesmeğe başlamıştır. Yaralı 

kanlar içinde Beyoğlu hastanesine kal. 
dırılmış, Fethi yakalanmıştır. 

Çeviren : H. S. O. 
çık yakalı, başı kabak, ceketsiz bir de. 
likanlr ayak işlerini görüy::r, müşte. 

rek bahçıvanımız, komşularınkiler gibi 
bizim de tarhlarımızı düzeltiyor, Ho _ 
landah sevimli ve filozof tavırlı blr 
ihtiyar, uğrayıp kalöriferimizi yakı
yordu. 

Bazan bana: 

- Profesör, sizce, ingilizce ahenk. 
li bir lisan olabilir mi? 

Diye sorar, ben de: 

- Bu, onu kullananın kabiliyetine 
bakar. Eğer değerli bir İngiliz sanat. 
karı Şekspirden parçalar okursa, enfes 

olur; fakat ingitizceyi siz, yahut ben 
konuşursak ... 

Cevabını verirdim. Ama &landalı, 
bununla kanmaz, bir yandan benim 
buz dolabımın ayannı düzel j .ken : 

- Hayır, profesör, hayır diye dire

nirdi; İngilizce ahenkli bir dil değildir. 
Rotanda lisanı aheni:lidir. 

Sağımızda bizim fakültenin tefi Mak
person otururdu. Mutaassıp, fakat tat
lı ve sevimli bir adam. Dünyada ken-

di okuttuğu eski ve taıra fransızcasın.. 
dan batka hi; birıcy a&Qndc )'Oktu. 

• 
T iMDE 
Gjg YAPR.A.K. 

Kadın ve aşK 
\'azan. Niyazi Ahmet 

lrnrah adasındaki mahkılmlann ne. 
den adam öldürdüklerini soruyorum. 
Birçoğu aşk ve kıs'ltançlık yüzünden 
ya sevdikleri kadını, yahut rakiplerini 
öldürmüşler. 

C.c:zete havadislerini takip edenler 
de goriırler ki aşk yüzünden cinayet
ler gittikçe anıyor. insanlar fikren in.. 
!<ışJf tttikçe bu gibi hallerin eksilme. 
sı ica_ ederken, bilakis artıyor. 

Kitaplarımın arasında Tercümei Ri· 
saıe; Sudan atdlı bir kitap var. Zeynel. 
abicliı. adlı biri iki yüz küsQr sene ev. 
vel tecriibe görmek, macera hayatı ya. 
şamak için seyahate çıkmq, Sudanı 
dolaşmış, gördüklerini, başına gelenle. 
ri yazıyor. 

Bugün bile vahşi bir halde yaşayan 
Sudanlılann iki yüz sene evvel ne hal. 
de bulunduklarını tahmin etmek ko
laydır. Bakınız orada kadın erkek mü. 
nasebatını Zeynelabidin Efendi nasıl 
anlatıyor: 

"Delikanlıtardan biriıi belde i.)anın. 
dan birinin kızına aırk olup adetleri Ü. 
zere ülfet eylemek aıralarmda iken 
rütbeleri müsavi olmadığmdan kızın 
babaıı ülfetten meneylemiı. Bir gün 
adamın SAbır ve tahammülü latnuı, 
kız.ı kaçmp bikrini izale eyledikten 
sonra, kaçmıı. 

Kızın ba§ka iırkı bunu haber alrL 
ca, ıon derece mahzun Olmut, kızın e. 
vinc giderek kendi huıyeteynini bayı. 

hnc:aya kadar la18 çarpıp ezmit. Kı. 
:Zrn babası zanllı aıığı ölümden kurt&.. 
rarak evine göndcrmit. Ve kız dahi 

madJei rnezbureden dolayı aşıla sadı. 

kın dan mahrum kaldığına teyalıkun 

ettUcte geceye kadar Sabrr ve herkes 
uykuya vardığı gibi bir ağaca kendin\ 
aalbeyledi. Sabah olup da kızın bu 
halini görenler, bikrini izale ile bu fe. 
liiketleıre ıebep olan erkeğin tarafı ile 
kız tar:ıfı bir.birine girdiler. Kızm ta. 
rafından sekiz, er4'eğin tarafmdan on 
beş kiti telef oldu.,, 

Tarihin hangi devrini tetkik eder
seniz ediniz, ka::lın, içtimai hayatta 
harplere sebep olan bir mahlQktur ve 
ekseriya kadın yüzünden çıkan harp.. 
ler iki, üç aileyi mahvediyor. 

tmralıda kadm yüzünden on bet se
neye mahkum biri §Öyle diyordu: 

- Kadın için bir gün bile hapis ya~ 
mağa değmez .• Değmez ama, onu §İm
di anlıyorum. 

1 
Mutaassıp bir Skoç ailesinin çocuğu 

olan bu adamın, kendi hayatile birlik. 
te, ''Teksas,. dan, n~o,, dan gel. 

miş gençlerin ömürlerini de mesela 

on birinci asra ait karanlık bir destan 
parçası ilstünde tüketmesi, insanda 
garip ve asil bir tesir bırakıyordu. Biı: 
takım §ahsiyctlerimizi övmesi ve Fra.n~ 
sanın bir "Lisaniyat atlas,, mı kendi 

parasilc bastırması da Ustüne caba. 
Fakat, "Vestmut,, ta, herkes, bu. 

nu pek tabii buluyordu. Hatt! kulak. 

lann.daki hassasiyet dolayısile intihap 
edilmiş bir takım muavinler vasrta.si
le, bütün Fransayı kanş kanş arq.. 
trnycrlar ve kelimelerin §ekil bozu
luşlannı toplatıyorlar. 

Profesör Makperson, kanmm "Ru.. 
en,, li olduğunu öğrenince, talaffu.. 
zundaki hafif Narman givesi onu çok 
alakalandırdı. Ondan bu hava.lideki 
köylülerin fiveleri haklama izahat 

almağa kalkıştı. Mesela: "ebat,, keli. 
mcsi Normandiyada a§ağı yukan 
"cat,, gibi söylenirdi. Acaba Havrda, 
Kaende. Diepde, herhangi bir 

semtte, herhangi bir sınıf halk ara. 
sında böyle bir tal!iffu.z değipncsi 
var mıydı? Madam bu noktaları mü
ıahe:le alt na almıt mıydı? Zavallı kz.. 
nmın bunlardan hiç haberdar olma. 

dığını anlayınca, prof caör, hemen he.. 
men nefret eder gibi ı0ldu. 



8-KURUN 4 EYLUL 

Hatay sevinçli günlerini yaşarken .. 
(Ust tarafı 1 incide) 1 

ricali, yerli ve yabancı birç.ck gazete
ciler ve Hatayı te§kil eden muhtelif 
cemaatlere mensup yU.ılcrce davetlinin 
huzuru ile Gündüz sinemasının salo. 
nun.d.a açılmı§tır. 

Binlerce halk binanın önündeki mey. 
danı tamamen doldurmu~, kapı önün
de başta mızıka olduğu hal~ Türk ve 
Franau askeri ihtiram kıtası yer alınış. 

tı. 

Saat ona birkaç dakika kala Cevat 
Açıkalın, kolonel Kole ve Şükrü Ka. 
ııatlı çılgın bir alkış tufanı arasında 
meclisiıı toplandığı Gündüz sinemasına 
geldiler. 

Mızıka Türk ve Fransız milli marş
larını çaldı. Ve selam resmini ifa eden 
kıtalar tefrit edildikten sonra meclis 
binasına girildi. Saat tam 1 O da Ha.. 
tay meclisinin tariht celsesi Ya, reisi 
olan Mehmet Adalı tarafından açıldı. 

Bu hadise 7 top .atılarak tesit edildi. 
MECLlS RE1St SEÇtLDt 

Mehmet Adalının metni dün bildi
rilen açış nutkunu takiben reis intlha
bma geçildi ve halk partisi başkanı 
Abdülgani Türkmen ittifakla Hatay 
milli meclisinin ilk reisi seçildi. 

Abdülgani Türkmen, sürekli alkış. 
1ar arasında başkanlık mak.amuıa ge. 
çerek sık sık al~larla kargılanan nut· 
lrunu ıöyledi. 

Abdülgani Türkmenin nutkunda U. 
lu Şef Atatürkiln isminin her geçişin. 
de alkıJ ve yaıa seslerinin arkası gel. 
miyor ve hatip ıdakikalarca nutkunu 
kesmek mecburiyetinde kalıyordu. Si
nema meydanında hoparlör önünde bi. 
riken halkın alkışları, meclis içindeki 
heyecanlı tezahüratın muuzam bir kub· 
beden çınlayan aksi gibi geliyordu. 

Hatay meclisi başkanının bu nut. 
kundan sonra, birinci reis vekilliğine 

. Vedi Münir Karabay ve ikinci reis ve. 
killiğine de Alevi cemaatinden Zeynel
abi:iin Maruf seçildiler. 

Meclis tarafından haklarında göste
rilen itimattan dolayı te§ekkür ettiler. 
Riyaset divanı katipliklerine de doktor 
Bedi Bilgin ile Bekir Sıtkı Kunt ay. 
nldı. Bütün intihaplar meclisi teşkil e· 
<len 40 mebusun ittifakilc yapılmıJ.. 

tır. 

Riyaset divanının bu suretle teşek
külünü müteakip &ırasile alevi cema. 
ati adına birinci reis vekili Zeynelabi. 
din Maruf, Ermeni cemaati adına An. 
takya mebuslarından tsa Kazanciyan 
ve Rum ortodoks cemaati ad•na da 
doktor Vasil Huri türkçe çok heyecan- · 
lı birer nutuk söyliyerek §Clrktn Atası 
diye tavsif ettikleri Büyük Şofe tazim 
ve minnetlerini sundular ve pekçok al. 

~tlandılar. 
Bu arada İskenderun mebusu Abbas 

Uikü ile yine İskenderun mebusu Ham. 
kil Selçuk da birer nutuk söylediler. 

YEMlN MERAStMl 
Bu nutuklardan sonra, mebuslann 

tahliline geçildi ve 40 mebus agağıda.. 
ki metni tekrar ederek yemin etti
ler. 

~atan ve milletin saadet Te se. 
Jametine ve millet.in bilak:ayt Te f&rl 
hakimiyetine mugayir bir gaye ta
kip etmiyec:eğime ve cümhuriyet e.. 
ıaslanna aadalmtten aynlmayacakJ. 
ma nıunusum üzerine .C. veriyo. 
nam.,, 
Yemin merasiminden v...rıra. Hatay 

devlet reisinin seçimi yapıldı. Meclis 
reisi devlet reisliğine Halk Partisince 
namzet olarak B. Tayf ur Sökmenin gös 
terildiğini bildirdi. 

Reylerin tasnifi sonunda Bay Tay
fur Sö1cmenin ittifakla devlet reisi o. 
larak seçildiği bildirildi. Ve bu netice 
çok sürekli allatlar ve can.dan tezahil· 
ratla ka11ılandı ve 21 pare top atılmak 
auretile ilin edildi. 

Aı.adolu ajansmm husust muhabtri bit. 
diriyor : 

Hatayın ilk .devlet reisi olarak inti
hap edildiğini kendisine bildirmek Ü. 

zere meclis tarafından gönderilen he
yeti ekselans Tayfur Sökmen, Turizm 
otelin.deki hususi dairesinde kabul et. 

mittir• 
Tayfur Sökmen, Hatay meclisi bo-

yetine meclisin intihap ve tebrikinden 
dolayı pek mütehaasiı ve mUteıekklr 
olduğunu bildirmiı ve heyetle birlikte 
kabul etmiı olduğu Anadolu Ajanamm 
hususi muhabirine de bütün Türk mat. 
buatının ve bilhassa Anadolu Ajansı.. 

nın Hatay dava.sına kaJlı göetermiı 
olduğu yakın alika ve hizmetten do. 
layı takdir ve teşekkürlerini ifade et. 
mi§ tir. 

HATAY DEVLET REtStNlN 
HAYATI 

Antakya, 3 (A.A.) - Hatay mtc.. 
lisi tarafından Hat.ay devlet reisliğine 
seçilen eksellnı Tayf ur Sökmenin ter· 
cümei hali: 

Tayfur Sökmen, 1307 tarihinde Kırk 
handa doğmu~ ve Reyhaniye ınıntaka. 
sındaki Türk aıiret reisi Mustafa Pa
p.run oğludur. 

Bıiyük babası, 1826 da Mısırlı tb • 
rahim Pa§aya karşı bu havaliyi mii
dafaa ettiğinden Sıvasa hicret etmi' 
olan Haydar Beydir. Babası Mustafa 
Paşa, Kırım muharebesine ittirak et. 
miş ve uzun zaman kaymakamlık ve 
mutasarnflıklarda bulunarak memle • 
ketine canla, başla hizmet etmiJ bir 
şahsiyettir. · 

Tayfur Sô"kmen, tahsilini bu havali. 
de yapmış ve kendi çiftliğinıde ziraat
le uğraşmıştır. 

tstiklat mücadelesinin başlangıcın -
dan itibaren ve milli dava uğrunda 
muhtelif cephelerde ve sahalarda bil! 
fiil çalışımı bir vatanperverdir. 

Bun.dan sonra kendisini Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde Antalya me. 
busu olarak görürüz. 

Atatürkün, Türkün, Türk milletinin 
ve Hataylıların itimat ve muhabbetini 
kazandığı ve Hataylı olduğu için Ha-
tay devlet reisliğine müttefikan seçil 
mi§ tir. 

HATAY MECL1S1N1N İLK 
CELSESİNDE 

Antakya, 3 (Husust) - Meclisin 
dünkü açılış celsesinde, Reis Abdülga. 
ninin nutkundan sonra, muhtelif me
buslar söz almışlar ve Hataylıların 

sevincine teıcUınan olmu.~lardır. 
Eti Türkleri namına söz söyliyen 

Zeynellibidin Maruf ezcll.mle demiştir 
ki: . 

"Tilrklln en eski kollarından gelen 
ve kendi aslını çok iyi bilerek hiçbir 
vakit unutulmamıa olan milletimiz, 
Türklerin ve bütün §8.l'km Atası ola.n 
Ulu Önderin bize gösterdiği §Uurlu 
yolda yürüyerek kendisine gösterilen 
tevecclihe Ia.yik olduğunu isbat ede. 
cektir. Bizi istiklAle kavuşturdukla.
rından dolayı Atatürk hazretlerine ve 
Büyük Türk milletine sonsuz minnet 
ve şükran hislerimi bu kürsUden ar
r.ederken istiklllimiz için çalı§&Il Fran 
sız hükumetine, Cümhurreisine mil· 
letim namına teşekkür etmeği borç te. 
lakki ederim. Bu büyük ve eerefli gU
nU idrak ettiğimizden dolayı hepimizi 
ve bütün Hatay halkını candan tebrik 
eder ve hürmetle sel~larım. 
Ermeni cemaati mebuslarından !sa 
Kazam.:ıyan da şunları söylemiştir: 

Muhterem Meclis Reisinin Ermeni 
cemaati hakkında söylediği değerli 
sözlerden son derece mütehassis ol· 
dum. Kendilerine beyanı teşekkür e
deriz. Bu münasebetle halkımızın ye. 
ni vaziyete eadık ve memleketin teali 
ve terakkisine bUtUn kuvvetiyle çalış
maya azmetmiı olduğunu arzederiz. 

saadet ve meşakkat günlerinde daima 
elbirliği etmi~tir. Rum Ortodokslar, 
tarihin, en eski zamanlarmdanberi da.
ima ahlakı hamide ile muttasıl hüsnü 
niyet sahibi bulundukları cilıetle ya.. 
gadıkları bu muhite fedaklrane lıiz.. 
met ederek kültür, ticaret ve sanayi· 
de Jlerlemi~ler, yurtlarında tufeyU ve 
muzır değil, nafi bir uzuv olmuşlardrr. 
Vatanımızm aaadet ve felAket an

larmda dalma birlik olarak yqıyaca.k 
ve öleceğiz. Şarkın Atası lnu önderi. 
miz Hatayı bill tefrik cina ve mahep 
Hatayltlanndır ve kanun n.aza.rmda 
tam bir müsavat halinde y&§IY&C&k
lardır, buyurdular. Bizim için tariht 
hakikatlerin klfiesinden dah& Ustün 
olan bu sözün kutsiyetine bugün bütün 
varlığımızla iman ediyoruz. Ulu Ata· 
mızm ilhamiyle ku.andığımız bu me
sut rejimle kesbigeref ederiz. Bu re. 
jiın "SinE'.sinde yaJJıyan bUttln evlAtla.. 
nnı eefkatle bağrına bastJracak Ha
tayın yeni rejimidir. Meclisimiz bu· 
nun en kuvvetli hamisidir.,, 

TAYFUR SÖKMENİN ?\'UTKU 
Antakya, 3 (A.A.) - Anadolu A· 

jamnnın hususi muhabiri bildiriyor: 
Hatay devlet reisi Tayf ur Sökmen, 

aşağıdaki nutku irat eylemiştir: 
"Hatay Millet Meclisinin sayın say. 

lavlan, 
Filen ve hukukan milstaldl vem&

deni milletler arasına karışan Hatay 
devleti reisliğine beni intihap buyur
mak l!luretile hakkımda göstermiş ol· 
duğunuz muhabbet ve itimada bilhas. 
sa ve candan şilkran ve minnetlerimi 
sunarım. Bu kıymetli iti.mat ve mu
habbetinize layik olmağa maddi, ma. • 
nevi bütün mevcudiyetimle çalı§acağı
mı yüksek huzurunuzda temin ederim. 
Bu vesile ile Hatayı bugünkü §erefli 
ve parlak istiklfile kavıijı1.uran büyük 
Türk milletine ve Cümhuriyet hükft
metine Hatay devletinin bağlılık, min
net ve şükranla.rmı huzurunuzda tek
rar etmeği kendim için ebedt bir şeref 
kaynağı ve mukaddes bir vazife bilir 
ve Hatay istiklalinin yardımcuıı ve 
Türkiyenin dostu olan Fransa CUmhu
rt1etlne samlmt muhabbet duyguları
mı- ve teşekkürlerimi bu hissiyata 111-
veten lf ade etmekten derin bir .r.evk 
duyanm. 

Bataym sayın alz sa.ylavlarma Ha,.. 

taya yalnız ve a.ncak refah sa.adet va
deden ağır, şerefli ve o kadar da me
suliyetli vazifelerinde muvaffakıyet

ler dilerim.,, 

Bulgerlstdola son 
anlaşma ve ltalya 

Sofya, 3 (A.A.) - İtalya bllyük el
c;tsi bugUn hariciye nazırını ziyaret 
ederek Nöyt muahedesinin aııkerl hU. 
kUmlerlnln ve Lozanda Temmuz 1923 
de lmz:\lnnan mukavelenin Trakya 
hudutlarına aft ahkAmının Ilga.sına 

hUkilmeUntn tahrirt muvafakatlnl 
blldlrmtşUr. 

MACARİSTAN DA AYNt 
KARAR! VERDt 

Prag, 3 (A.A.) - Solyallst Alman 
partiıinin gazetesince verilen b1r ha. 
bere göre, Prag bblnesl dUnkll tıop. 
lantısında Bulgaristana ve Neuilli nıu. 
ahedesile bu memlekete ıart kotulan 
askeri hükümlere 'karp Balkan antan. 
tının ayni' vaziyetini almağa karar 
vcrmittir. 

Y~şasın Hatay 
devleti 

(Ust tarafı 1 incide) 
saire glbl bUtUn azlıklarm da kar
deşçe f&ŞJ)"arak mesut vo müreffeh 1 
olm.alandır. Dizim Hatay hakkın

daki Dlktlmtlz bu Jdlçtlk devletin Ya
kın Şarkta bir cennet hallne gelme
sidir; ve mutlAkA da gelecektir. Bu· 
:nwı için TllrJder ile beraber azhkla
rm ~olanları 11Dntmalan ~ 
tldtr. 

Dünkü güreşler 
Ankara, 3 (Telefonla) - Bugün sa. 

at 17 de, o:ı dokuz mayıs stadyomunda. 
Başvekil Celil Bayar, Nafıa Vekili 
Ali Çetin.kaya, Gümrük ve İnhisarlar 
Vekili Ali Rana Tarhan, Ankara. Vali 
ve Belediye reisi Nevzat Tandoğan, me 
buslar ve binlerce seyirci önilnde 
Türk • Finlandiya milli takım. güreş 
müsabakaları yapıldI. 

Saat 17 de önce Finlandiya., daha 
sonra Türk milU takımları ring ~ 
rinde yer aldılar. Milll maııılar çalın· 
dı. Güreşçiler birer birer halka tak. 
dim edildi. Türk takım.ı Finlandiyalı
lara bayrak, Finlandiyalılar takrmı
mız.a bir kristal vaz.o hediye ettiler ve 
nutuklar söylendi. 

Merasimden sonra saat 17.20 de de 
güreşlere başlanıldı. 

56 kiloda. Kenan (Türk) le Kanko 
(Filandiya) bu güre~in birinci on da
kikası berabere neticelendi. !kinci on 
dakika Kanko'nun hakimiyeti ile bit. 
ti. Sayı hesabile bükmen ve ittifakla 
galip ilan edildi 

63 kiloda Ahmetle 'Kihili Yanki kar
daklka başladı. KUPa neticesinde Fin
la.ndiyalınm, yaptığı hücumlardan, ga
lip geleceği anlaşılıyordu. Ahmed! bir 
ka~ defa altına aldıktan sonra onuncu 
dakikanın eonunda tus yapmak sure. 
tile güreşi kazandı. 

66 kiloda Yahya ile Kos Kela kar
şılaştılar. Birinci ve ikinci on dakika
da. Filandiyalı tamamen h!kim bir V& 

ziyette gUre~l bitirdi. Yahya blltün 
gUreı,, mUddetinoe dışarı kaçmak su
retile hiç hop gitmiyen hareketlerde 
bulundu. 

72 kiloda Cel!l ile Kinomen güreg. 
tiler. İlk on dakikada Celil hasmına 
nazaran çok faik bir oyun gösterdi. 
Fakat ikisi de biribirine oyun yapa· 
madığı için berabere sayıldı. İkinci on 
dakika sayıldı. Kura neticesinde Fin
landiyalı alta düştü. Bu müddet zar • 
fında da bir galibiyet gösteremiyen 
gUı~şçiler oyuna ayakta devam etti. 
.deş dakika zarfmda Celll güzel bh 
bravle çekerek puvan kazandı ve sayı 
ve ittifakla galip ilan edildi. 

Celilin son dakikada g&Jterdlğt bu 
muvaffakıyet Türk mlllt takımının 
kuvvei maneviyesinl artırmıı ve on!L 
n galip mevkie koymuştur. 

Buncian l!IOnr& 79 kiloda MerııinU 
Ahmetle Dikofari güreştiler. Ahmet 
bütün oyun müddetince çok hAkim w 
çok atak güreşti. Hemen birkaç da· 
kikada. bir hasmını altma alıyor ve 
oyundan oyuna geçiyordu. Ahmedin 

Bir Fransız gazete
sine ı;?Ure 

(Ust yanı ı inci de) 
ya bu tehdidin 6.deta monopolüne q,. 

hlptir.,, 
Popüler' den: 
"Artık Çekoslovakya.da dahill bir 

SUdet . meselesi yoktur. Ortada ancak 
Almanya ile Çekoslovakya. arasında 
bir ihtillf vardır. Alman tehdidi, Al· 
man taarruzu tehllkeal mevcuttur. 
IDtler, bu l!luretle hakiki rolUnde gö
rünmektedir. Harp ve aulh onun ha.. 
reketine bağlıdır. Lord Runciman, ln. 
giltere ve Amerika efklrnımumiyele
rinin bu vaziyeti anlamalarını kolay
laştırmaktadır. 

HUDUTTA BtR HADiSE MI? 
Berlin, 3 (A.A.) - Bir Çek hmut 

muhafızının blr Alman hudut muhafı. 
Zln atet ettiği ve fakat isabet ettire. 
mediğine dair Dresden'den gelen ha. 
berleri Alınan matbuatı çek fiddetli 
bir liaanla mevzuu bahsetmekte ve 
Fransa ve lngiltereyi Çekoslovakyadaki 
Almanlann hakikt vaziyetini Iayıkile 

anlamağa davet eylemektedir. 
Vöiki!er Beobahter, ıdiyor ki: 
Alman memurlanna kartı yapılan bu 

katil teıebbilıleri küçük memurların 
bir yanlıt hareketi olarak kabul edile. 
meı:. 

Bunlar, meaullyeti, tamamile Prag 
hUkilmetine ait tahrildttır. 

bu muvaffak~ halkm eevincine ıı&
bep oldu. 

''Yaşa!,, sadaları bütün stadyumu 
çınlattı. 

Neticede Mersinli Ahmet hülanen 
ev ittifakla hA.kım ilan edildi. 

78 kiloda Mustafa ile Herme ka.r§ı
laştılar. Daha. ilk dakikalarda. Musta. 
fanın galip geleceği muhakkak adde· 
diliyordu. Mustafa bütün güreş müd
detince başı yukarda bir oyun oyna· 
dl. 

tık on dak.Qca zarfında birçok kere
ler belinden kavrıyuak hasmını yere 
vurdu. Fakat Finlandiyalı bu baskı
lardan kurtulmak için mütemadiyen 
ringten dı§arı kaçıyordu. 

Birinci on dakikada Mustafa oyunu 
hikiın bitirdiği için ikinci on dakika 
da ayakta güreşmeyi istedi. Bu müd. 
det zarfında birçok oyunlar göstere
rek hasmının minderden kaçmasından 
dolayı tu.a yapamadı. Bu suretle oyun 
hillo:nen ve ittifakla. Musta.fanm lehi
ne bitti. 

Son gilre8 Çoban Mehmet ile Mem· 
lavo araeında yapıldı. Oyun, sonuna 
kadar Çobanın hakimiyeti altmda 
devam etti. Finlandiyalı mütemadiyen 
minderden kaçıyor, Çoban da. bu va. 
ziyettE'n sinirlenerek hasmını artan 
bir eiddetle tazyik ediyordu. 

Neticede hllkmen ve ittüa.kl& Çoban 
galip ilin edildi. 

Bu ısuretle, TUrk milli taknnı Fin
landiya milU gilreı takımma 4 - 3 ga.
llp geldi. 

Galip gUreeçiler birer birer Başve. 
kilin yanma çıkarak kendisinin iltif a • 
tına ma.zlıar oldular. 

Yarm (bu gün) saat 16 da yine iki 
m.lllt takım arasında serbest güreşler 
ya.pılacaktir. 

Atatürk 
(Vst 7anı 1 inci do) 

f akıyetini tebrik ederim. 
K. ATATÜRK 

ATA'l'ORK'E 
İSTANBUL 

Yüksek 11evk ve ldareııiala.&;btiyük 
milletimiıin bir hizmetinde t.n.u..Şeii. 
mizin iltifat ve tebriklerine nail olmak 
gibi bizim için taaavvur edilebilen en 
büyük saadete ulqtırdığmız Cümhu
riyet hllkfmıetinln yürekten gelen 
minnet ve eUkranlarmı an.eder l!lonsuz 
pağhlıklarmıla en derin tazimlerimin 
ltıtfen kabul buyrulmasmı istirham e· 
derim, , ... -

B'1.3Vekıil 
t Cekü &yar 

lran demiryolnnun 
açılması dolayısiyle 

Ankara, 3 (A.A.) - Translranien 
hattının küşadı muna.sebeUyle Ata· 
tilrk ile Rtıa §ah Pehlevi arasında a· 
,afıdakl tebrik telgraflan teail o
lunmuştur: 

Majeste Rlza fSah Pehlevt 
eehiıışahı ıran 

TAHRAN 
Traııa 1ran demlryolunun acıtma 

meraalmlni büyük bir aeviııçle ötren
dim. Kardef mlllet lçln refah ve saa. 
det kaynağı olan verici ve kudretll 
idarelerinin bu büyük el!leri 7almz 
zatı biraderlneleri için delil, kendi
lerine karşı candan rabıtalarla bağ· 
lı olan benim tçln de bir lfUhar mev
zuudur. Bu fllk&ek eseri TUrk ve tran 
mllletlerlnl blriblrine bağlıyan lde· 
alde 7enl bir kazanc; addeder ve ıatı 
hümayunlarına en ııamlmt ve en ha. 
raretll tebrik ve temennilerimi su
narım. 

X.ATATVRK 
Ekselans Atatürk 

Türkiye Relatcumhuru 
ANKARA. 

Meclisin bu kararını ve tebriklerini 
Bay Tayfur Sökmene iblSğ ctınek il.. 
zere bütün cemaatleri temsil eden me. 
buslaran bir heyet seçilerek, turizm 
otelinde ikamet etmekte olan Hatayın 
ilk devlet reisine gönderildi. Ve mec. 
lis Türkiye hükumetinin ~evkalide mu. 
rahhası orta elçi Cevat Açıkalınla 

Fransa hüldlmeti delegesi kolonel Ko. 
leye teıekkür edilmesi hakkındaki tek
lif kabul edilerek bu tarihi celseye 
nihayet verildi. 

Bu tariht gUnde istiklAlimizi bütün 
coşkunlukla tes'it ederken bu rütbeyi 
bize bahşeden iki bllyUk CUmhuriyete 
ve onların büyük şeflerine minnettar-
1Iğımw l!ltınmayı bizim için mukaddel!I 
bir borç biliriz.,, 

Btlftik Kurtarıcı Atattlrk'llıı Jilk· .================ 

Tranıiranien'tıı lkmall mUnaııebe· 
tiye ekeelan11nızın llltUfkAr tebrUr:le
rini derin blr memnuniyetle · aldım. 
İki doıt memleketimize ve kardeş 

mllletlerlmlze mevcut kardeşltk bağ. 
larını daha ıtyade ııkılaştırmak tm
kAnını verecek olan bu hAdlse beni 
pek c;olt aeTlndlrmektedir. 

DEVLET REtStNt ztYARET 
Antakya, 2 (A.A.) (geçilmıittir) -

Rum Ortodoks mebuslarından Dr. 
Basill!I de nutkunda şöyle demiştir: 

"Sevgili Hatayımızda ilk kurulan 
kamutayda temsiliyle oerefyap oldu
ğul"l Rum Ortodoks cemaatinin bana 
olan itimadı ile bahtiyarım. Mebus ol. 
duğum cemaat. burada ya.şıyan vatan
daşlarla her zaman hiçbir fark göze
tilmeks!zin beraber yqaml§, refah ve 

aek iradesi ile Te mtlstaldl Bataf 
devleti a.dı ile cenup hududumuzda 
vilcut bulan bu yeni Ttlrk devletinin 
bir noktadan daha ehemmiyeti va~ 

drr. O da Cumhuri1et Ttlrldyesintn 
bugtinktl mtllt hudntlarmdan ileride 
biç bir emel beslemedlf;inl tsbat et
mesi ltlhariyle milli ır;lya. .. etbnfzin 
sembolik bir ifadesi olmasxdır. Müs
takil Jla.t.&1: devleti dalma y~acak 

ve 7aşMhkça: 
- TtlrJdye Hata7lılar tçln tstlklAl 

istiyor. Bundan maksadı İskenderu· 
nu ilhak etmektJr. Belki de Halebi 
almaktır." 

DJ7e ttldrlerl tefVft edenlerin 
yala.ncılıklarmı )1lzlertne vurııca~ 

tır. 

Ya.,a.sm mUstakil Hatay devlettt 
ASIM US 

Bu mnnuebetıe, siz pek azl.z kar
de,ıme samfmt dostluk hfl!llerimle be
raber ekıelanl!ltnızın l!lıhhat ve ıaa· 
detlerl ve asil Tllrk mflletf nfn refahı 
hususlarındaki temennilerimi ifade 
eylerim. 

RlZA PEHLEVl' 
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ğ s Ticaret, banka, tıoraa 70 19-9-938 pazarte§f saat 9.30 tayin kılı- ( ) VUksek Öğretmen Okulu 
~= • Devlet ve ibtııaı 'I~ i rak karar dairesinde arzuhal sureti ve Kısa haberler 

'10 \ nda ti mahkeme dh·anhanesine asılmıı, lllrektHrlUğUnden 1 
: ~ Sosyali1.m j ave ye u it i mu ------------ U = 'l& I kla adı gecen ıuaza onun yevm • l k 1 • 

;:":=- 6 ua••ft 1 u oma hk 1 ıı ncı • Sovyet Rusya bu hafta mem e et mı1 .. 
''mouo alllkta lstanbul asliye ma emes a ı eo m den yapağı almakta devam etmiştir. Sov-

~":-_-: l lşçı -.mırı ihtillll hukuk dairesinde hazır bulunmsı zumu yellerin bu suretle şimdiye kadar aldığı ya. 
S LAıuuı l: ilin rJunur. <26659) palı miktarı 1 milyon kiloya belit olmuş· 

~ a lArahana dotı'u 70 tur. 
\ 10 Rasin U • THllk sııtışı bu hafta hemen hic ol. 
f (Bu ~rlyt birde• a)aalan 1 lln il Fatih Sulh t inci Hukuk lılahktmeıl Sa.. mamıştır. Duna sebep, Alman permi büro-
~- kuruı lkralD cdlllr, ye 2 lira 12 ~ fJJ Jlemurlu6undan: • larının henüz fiyat \'Crtnemesidfr. 

da ı Ura Samiha, Pıraye, Resmikemal, Ferıde ve • Keçi kılı kırkım malları ihracat icin 

938 - 939 ders senesi için alınacak talebenin kayıt muamelesi 1-9-938 
den 29-9-938 e kadar yapılacaktır. Kayıt gilnlerl: Salı, Çarşamba, Cuma.. 
dır. 

Okula girmek eartları: Lise bakalorya veya olgunluk sınavını vermig bu· 
lunmak. yirmi bet y~ını geçmemi§ olmak, sıhht bir lnzası olmamak ve 
yapılacak seçmt? sınavını kazanmaktır. Seçme eınavlarma 30-9-938 cuma 
gUnU başlanacakbr. Diğer şartları öğrenmek istiyenlerin okula başvurmaları 
laztmdır. (5955) ... _-=-.-_-. pefia alınarak kalanı ay er • td ki Sl1 ı" stekll bir şekilde satılmaktadır. Oğlak de· Sadık'ın şayian mutasarrıf o u . ar~ ·~ 
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~ 13 Ukbahar ıellen i darlardan t'eride varisleri J\lahmut, Cem~· dair cıkmış olan haberler teyit etnıckte· sinde yapılacak 40041 lira 33 kuruş keşif bedelli ilave pavyonu ve eski bina 
f 14 Eng~relı dUğümU 80 I D haettlnln ikamettıAhl:ırının meçhulı. dir. Bu itibarla şehrimizdeki bazı l~pikü- tadilatı ikinci kısım inşaatına istekli çıkmadığından 23-8-938 tarihinden iti. 
~ ıe : e, & 0 d'ı." d k )J.tJlr)er şimdiden StOk vapmaJı: gayeSİy)e :: 10 Rasin llJ yeti hasebiyle teblll edıleme 1" 1n en ey· " u J baren bir ay içinde pazarlıkla verilecektir. 
: 6 i d t 60 5 fi'-·et llftnen teblll olunur. <26657> mübayaata başlamışlardır. Pazarlık l"in her gUn nafıa mUdürlilğUnde te§ekkill edecek komisyona mU· 
i_ ı Samım saa e av =ı_::,,:..:==~-=--------_:_----------=-===== ~ l7 latatiatUı \ •••••••••• racaat olunmalıdır. Eksiltme §artnaınesi ve buna mUteferri diğer evrak Ud lira l 18 Çoculı dU10rt&nler : ~ • • •• -··- • bedel mukabilinde Afyon Nafıa MildUrlüğilnden alınabilir. Muvakkat teminat 
~ 19 lllm ve telaefe 

100 
T Z I R A A T B A N K A 5 1 3003 Ura 10 kuruştur. isteklilerin Nafıa. Vekaletinden 938 senesi için alınını§ 
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80 f5EYTA~~ KUKT,..\T,AR\. ---
- Ne söylediğinizi açıkça söylerseniz daha lyl 

olacak sanırım . Allah aşkına ne demek tstlyorsu· 

nuz? 
- Ne demek istediğimi açıkta söyllyemem. 

Maalesef söylfyemem. ÇUnkU ne demek istediğimi 
de katiyetle bilmiyorum. Bazı noktalar hakkında 

mllpbem bir fikrim var. İşte okadar. Han1, görUI. 
meel gUçleı,ecek kadar uzaı-a götürUlmu, ve ora.dan 
tutulan bir resme bakıyor gibiyim. Bu cinayetleri 
''kimin" lı,ledlğint tahmin edebiliyorum. Fakat 
"neden" lşledlğlnl kestiremiyorum. Anlıyor mu· 
sun T tı,te bent şqırtan but Neden T ~eden bu cinn-
7etleri iı,ledj T 

Başmemur Reykord hayretle mUfettlşe bakı
yordu: 

- Cinayet failinin hUvlyetlnl btldiğinlze ka. 
Dl mlsinlzT 

- Evet, kanllm. 
- Öyle ise derhal tevkif etmellylı? 
- Hayır. ÇUnkU kendlıinl tevkif edecek kadar 

kUl delillere malik değiliz. 

- KUl dellllere malik değil mlytıT Allah aş
kına İnsaf ediniz. Ellmfzde Kflfoylun ifadesi ve 
kendisi var. Kilfoyl o adamı, göztl önUnde iki kişi
yi öldUrUrken glSrdU. Siz, şUphe ettll'lnlz adamı bu. 
lablllrsenlz, Kllfoyl onu kolaylıkla tethlı eder. Bir 
adamın göıtı1le görnıeılnden daha 171 btr delll 
phadet olab r ml t 
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Bununla beraber, gene otomobnt aldı ve bu. 
yük glirüıtiller yaparak uzaklaştı. 

Karakola gelip vakayı anlattıktan ve hasta 
otomobtll ile birlikte doktorun ve blr 1kl memurun 
hfldise m ahalline gitmesini temin ettikten sonra. 
başmemul' R eykordu alarak tekrar hana geldt. 

Başmemur R eykord, Kiltoylun ne anlattığı
na dair derin bir m erak 1çlndeydt. Mtıfetttı Bad 
ona hMiseyi bUtUn tafsllMlyle anlattıktan ıonra · 
daha ziyade hayret içine dUşınUş olarak: 

- Şaşıyorum ,dedi. Şaşıyorum. Acaba bu ıa· 
kallı adam kimdir ve ne istiyordu T 

MUfettış Bad cevap verdi: 

- Sakallı adamın ne iatedlllD.l pek bitir• 
ınem. Fakat, onun kim oldutunu tabmln edeblle. 

' cek gibiyim? 

- Yok canımı YaD.l, katili ma;rdaM oı:tarabl
lecek misiniz! 

- Harır. Oyte bir .. , 4em9dlm. 8ablb he
rifin kim oldutunu tahmin edel>U...t llbl,Sm, 

dedim. 
- Pekli&. ldm olclataa• l&D~UDf 
- aıru dalla cltltlne7'• de .e,1erla. 1hı me-

eelenin içindeki "'niçin!" nail beni ldnr. Anlı. 
Fa1Da41im ellıl& lıl•dVf ·------
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1-.tanbıı'- . Betedi"esi · ııanları .. ·,.· .; - . ; 
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Keşif bedell 1272 lira 85 kw-uş olan Erenköy İstasyon yolunun esaslı tami
ri 1Çık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evra.kile şartnamesi Levazım MüdürlU
ğUnde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesikadan başka en 
az bin liralık bu ise benzer iş yaptığına dair Nafıa Müdürlüğünden alacakları 
fen ehliyet ve 938 yılına ait Ticaret Odası vesikalarile 95 lira 46 kuruş ilk te
minat makbuz veya mektubile beraber 19-9-938 pazartesi günU saat 11 de 
Daimt Encümende bulunmalıdırlar. - (6083) 1 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına alınan Buik 
markalı ve 2525 plaka · sayılı takse otomobili Kurtuluşta Tepeüstünde Büyük 
garajda ~~38 pazartesi günü saat 15 de satılacağı ilan olunur. (5889) 

Onarılmasına lüzum görülen itfaiye Boğaziçi motörli açık eksiltme ile ta. 
mir ettirilecektir. Ke~fi 3600 liradır. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Mü
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesikadan baş
ka bu gibi işleri yapmış ve tanınmış bir mühendis olmak ve ayrıca fen işleri 
müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 270 liralık ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber 20-9-938 salı günü saat 11 de Daimi Encümen. 
de bulunmalıdırlar. (6103) 

Behe.r metre murabbaına iki lira 50 kuruş bedel tahmin edilen Aksaray
da Muratpaşa mahallesinin Selçuk camii çıkmazı sokağında 3 metre yüzlü, 15 
metre murabbaı çıkmaz sokak parçası satılmak üzere açık artırmaya konul
muş ise de belli ihale gününde giren bulunmadığından artırma 14-9-938 çar
§8.m.ba gUnUne uzatılmıştır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gürülebi!ı-. 
istekliler 2 lira 81 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yuka. 
rıda yazılı günde saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. B. (6102) 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına alınan· Doç 
markalı ve 2343 plaka sayılı takse otomobili Taksimde Merkez garajında 6-
9-938 salı günü saat 11 de satılacağı ilan olunur. (5894) 

inhisarlar U. Müdürlüğüf'.lden: 
Cinsi miktarı .Muhammen B. Muvakkat Eksiltmenin 

beheri tutarı teminatı saati 
L. K. L. K. L. x. Sigara 15.000 kilo -20, 70 3105.- 232.87 10 makin& 

kolası \ 

Sigara 13.5:50 
paket koluı 

,. -20, 70 2804.85 210.36 10.30 

. I - 5-IX-:938 .tarihinde ihale edileceği ilan edilen 15000 kilo sigara ma· 
kına ve 13550 kılo sıgara paket kolasının eksiltmeleri görülen lüzum üzerine 10 
giln temdit edilmiştir. 

!1 - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösteril 
ml§tır. 

ID - Eksiltme 15-IX-938 tarih~e rastlıyan pazartesi günü hizalarm· 
da yazılı saatlerde Kabataşta Levazımve mubayaat şubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

lV - ~na~eter _parasız olarakhcr gün sözU geçen şubeden alınabilir. 
V - İsteklılerın eksıltme için tayin edilen gun·· ve saatlerde % 7 5 .. 

...... ...fl ·1 b' l'k o ' guven-
me !"'-4Q arı e ır ı te yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

- (6105) 

P. T. T. Levazım MüdUrlüğünden .: 
1 - İdare ihtiyacı için açık eksiltme ite (55) adet bisiklet alınacaktır. 
2 - Muhammen bedel (3850 muvakkat teminat (288, 75) lira olup eksilt. 

mesi 27 Eylül 938 salı gilnii saat 15 de Ankarada P. T. T. Umum Müdürlük 
binasındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ve kanu
nt vesaiki ile beraber o gün saat 15 de mezkür komisyona müracaat edecekler-
~~ -

. 4 - Şartnameler, Ankarada P. T.T. Levazım, İstanbul Beyoğlunda P. T. 
T. Ayniyat §ube mUdürliiğilnden parasız verilecektir. (3027) 

""' ıu.:nu:xwı kitap ~~JUindo roman tefrlksıu - . 

18 ŞEYTANIN KUKLALARI ŞEYTANIN KUlCJ,AT,ARI 79 

Ye hiç sesini çıkarmadan otur. Hele beni hiç işgal 
etme ... Ben biraz dilşilneceğim ! ... 

Miltettfş Bad o gün öğleden sonra, Yaktlni ya
takta sırtüstü yatmak ve bir sliril sigara içmekle 
geçirdi.. 

Bu sakallı adam her halı.le bir del!! Dundan daha 
başka yarılacak bir karar olamaz. Siz de o fikirde 
değil misiniz? 

Saat beşte komiser Cons belirdi. Başmemur 
Reykordun kendisini görmek istediğini söyledi. 

MUtettış Bad, böyle dalmış düşündüğü ve ken. 
dine göre bir takım plAnlar yaptığı blrsırada bir
denbire taciz edilmesine tena halde lpzdı. Fakat 
buna rağmen ayağa kalktı. 

- Nerde? diyordu. Nerde? 
- Aşağıda, oturma odasında bekleyor. 
Gerçekten başmemur Reykord aşağıda bUyUk 

bir sabırsızlık içinde bekliyordu. 
Şişman müfettiş içeri girer girmez, lılrden sö

ze başlıyarak: 
- Havadisi şimdi işittim, dedi. BUtün gün bu 

i~le meşgul oluyorum. Komiser Patersonun ra~ 

porunu okudum ..• Ne dersiniz, son vaziyet hakkın
da ni3 dersiniz? 

Müfettiş Bad esniyerek: 
- Henüz ne diyeceğimi bilmiyorum, diye cr

Tap Terdi. ÇilnkU daha hiç bir karar ve neticeye 
Tarmadım. 

Baı,memur bu söz karşısında biraz mUtebay· 
7-fr ve bir hayli cam sıkılmış olarak: 

XJU01ı•.un anlattıklanna bıı.kılırsa~ dedl.1 

Şişman adam kısaca: 
- Bilmiyorum, dedi. .. . 
- PekAld. sizin fikriniz nedir? 
- Bu dakikada hiç bir fikir söyliyemem. 

Bunun üzerine başmemur hiddetll hiddetli 
başını çevirdi. Kendi kendine "Allah. Allah, diyor
du. Bütün Skotland Yard polis hafiyeleri böyle mi
dir? Her halde böyle ise, cinayetlerden bir çoğu. 
run meçhul kalmasına hiç hayret etmemelidir. 
Hele bu adam değll bir cinayetin failini, kaybol
naış bir kolalı gömlek düğmesini bile bulmaktan 
a.ciz görilnUyor. Halbuki, kendisi için bunların en 
zekisi olduğu söylenmişti." 

Daşnıcmur bundan sonra yUksek sesle: 
- Her ne hal ise, dedi. ~u adamın her halde 

bulunması H\.zım. Bir dell olduğuna göre serbest 
kalması, hepimizin zararınadır. 

- Ben de sizin fikrinizdeyim. Bunun için hiç 
merak etmeyin. Ben kendisini bulacağım. Hem 
belki de, çenesinde sakalı olmadığı bir zamanda 
ele geçireceğim. 

- Yani, bu herifin tebdill kıyafet etmiş oldu· 
ğuna. mı kanisiniz? 

- Hayır, onu demek istemedim. Onun tebdili 
kıyafet etmi_Ş, olduğunu zannetml1'.orum, 

\ 
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Dr. Necaeddin Atasagun 
Sabahlan 8,30 a kadar ve akşam-
la~ 17 ,20 Lli.leli Tayyare Apr. 2 nci 
daire No. 17. Kurun ve Haber'in 
kuponunun getirenlerden para alm-
maz. Tel: 23953 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı. İstanbul 

Divanyolu. No. 104, Tel: 22398 

İŞ ARAYOR 

-
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Küçfik cocuklnrı ilkmcktebe haıırhyaıı 
ve lnı; tıizce öğreten tecrübeli bir milrcb• 
biye iş aromoktadır. - Pangallı Cedidill' 
No. 117. __. 
,,-

Alemdar Sineması 
iKi FlLM 

i 1 - Yakan buseler., 
2 - I nsan avcıları -

~ 

Sahibi: ASL~ US 
Neıriyat Müdürü Refik A. s.v.,t1 


