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~ir F~ansı~ gazetesi 9.a~ıgo:: .'Cinayet 1 er serisi 
"lurkıye ıle eskısı gıbı - - ---.---- -- -

dost olduk işidilmemiş bir hunharlık 
.. ,_, ,,_,, ,_, ~ ---. ,,_,, ,_ ,_, ~ ,_, --~ 

Kaynar sabun kazanında 
Antakyada dlln müzakereler başladı 

Evlenmek çagı 
Medeni kftnuııuıı e\lcnıne yııı:uuı 

dair olan mnddesinl tadil eden ve 
erkek için on yedJ, kız için on beş 
Yaşını Tilrkiycde normal e\'lenme 
tağı addeden kanun JAyihası Büyük 
MHlet Meclisi adliye encUnıenJ tara
fından kabul cdllmişt!r. IArUıanın 
l\fcclls umumi heyetinde dahi bu ım
retle tasdik edilmesi ku\'\'etle tah· 
mln olunabilir. Hükiııuetc;c teklif e· 
dJlcn tadll de .,....1 ltlJtlen tahakkuk 
etmı,~-~Mllllftı'!"' 

l\foueııi kanun cısaseu e,·ıenmc 

1• ,ıııı cı·kek için on sekiz, kız lçiu 
on yedi olarnk tc bit etmişti. YcnJ 
tadilfıttan sonra eskisine nisbctlc 
erkekler bir yıl, kızlar iki )·ıı daha 
en el C\ lenmc ehliyetini almış olu
yorlar. E\ lcnıııe ynşı n~ nl zırnunıcla 
erkek rn kız i<;ln rüşt çağına giı'mck 
demek oldıır,rıındnn c,·,·elce kanundn 
yapılnıı lm tıuUliittnn istlrndc eden 
gençler ele riişt çağını da o nisbt•tte 
erken idrak etmiş hııhınurlnr. 

ı~,·lcnme ynşrnın hıı sur('ll<• birer. 
iki.er sene kısaltılması hilhııs u 
köyliiler i<;ln ehemmiyetlidir. J\:öylü 
çocukları hnyatu knrışmnk için Ş<'

hlrlilcr gibi yirmi, yirmi h<•ı:-, hnttA 
otuz yaşını bcklcycmczlcr; onlnr ela. 
ha on iki, on üç yaşında iken çiftçi 
hnyatı içinde kendilerine bir nu:ııvkl 
e<llnlrler. Onun için on heş yaşına 
girıni5 kiiylü kız ile on yt>cll )'ll';'trula 
bir erkeğin C\'lennıc~iiıule hiç hir 
fC\' knlfülellk yoktur. Bilıikis hu 
tnrz<ln bir e\ lenmc kii~·lülcr için en 
tabii hlr hnyat hi\discshllr. 

Şchil'lcı·c gelince, on sekiz yaşm· 
ela C\ leııcn cı•kek He on yedide ev. 
lencn kızlnr bile şimdiye kndar is
tisna teşkil ediyorlardı. Onun için 
C\ lcnme yaşrnın on yool ,.e on IJeşe 
inmiş olması şehirlerin iı_1Jmai ha
yatında bül ük bir değişiklik yapa
cak değilcUr. Şehirlerde gen~lerin 

hayatlnrnıı kendi başlarına kazann
rak munyycn bir refah se,·lyeıshıe 

gclmedikı;o e\'lenmc istememeleri 

köylere nJsbetlo e\'lcnme sayı~rnı n· 
znltıyor. 

Jllrknç gün C\ \'CI bu bnhsc tcmns 
eden lıir arkadaşmuz "\'llsııti ömür 
lnsanlnr için elli iken hal ata karı~
mak yaşının şimdiki kadar gc~ haş
lama mı ha,·sala kabul ctmeyor. 

nunun çaresini bulacak pcdagokhı 
ra beşeriyet chccli surc·tte mcıl~· ıııı 

kalacnktır. Yoksa hayatın üı;te iki· 

sini yutan <ll<llnnıeden sonra Utckf 1 
kısmına <la insan zaten yıpranrn1ş 
bir halde ulaşıyor." dlyorılu. Oy le 
SAnı)'Oı"Iız ki şehir gcn~lerlnln pek 

ASI VI US 
(Sonıt: Scı. ,J. SU. 5.) 

bir adam öldürüldü 
Katil tutuldu, cürmünü itiraf etti 
B!r genç de kardeşini tabanca ile vurdu 
Para ve kadın yüzünden 24 saatte beş yaralama vak'ası tesbit edildi 

(Yazısı 7 inci sayı/ada) 

iz mirde bir ustabaşı 
"Parisunı·" gazetesi Hntay mese

lesinin son safhnsından şöyle bah
setmektedir: 

Kendisini iŞten çıkaran bir tütün eksperini öldürdü 
Sancak hAdiselerl çok iyi bir şe

klide halledildi. Fransa bu bareke
tlle Türklyeye ortada kavga edilecek 
veya darılacak bir mesele olmadığı
nı gösterdi ve gene eskisi gibi dost 
olduk. 

Hattft. bu dostluk yakında, .. bUtUn 'ı 
(Sonu: Sa. 4. Su. 5.) 

İzmir, 13 (Hususi) - Birinci kor· ı 
donda tütün deposurıda ustabaşı Re· 
cep kadın yüzünden eksper Haydan 
tabanca ile öldürdü. Recep depoda ça· 
lışan Coya adında 19 yaşmda yahudi 
kızına şarkı söylettirmek ıuçundan iş· 
ten uzaklaştırılmıştı. Bundan muğber 
olarak cinayeti işlemiş, ıonra koşarak 
polis müdürlüğüne teslim olmuştur. 

Beynelm1Jel iş konferan~nnda 
- 1-2 -- ıcwwws - - ..... -

Murafiflasımız, TüYlligeiEe ırtnsa 
vaziyeti izah etti 

"Kemalist Türkiye, sulh ve içtimai te
rakki yolunda çalışmaya kat'i ola

rak azmetmiştir,, 
Cenevre, 13 (A.A.) - Anadolu A

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Cenevrede toplanan beynelmilel iş 

Galatasaray 
Yogoslavya takımına 

4- O mağlôp oldu 
Belgrad, 13 (Hususi) - Bugün Ga. 

latasaray Yugoslavya ile karşıla§mış 
ve birinci devreyi 2 • O galip bitiren 
Bclgrad takımı neticede 4 • O Galata
saray.a galip gelmiştir. 

Diğer taraftan Beogradski de Ma -
caristaıı ikincisi Ujbest'i 3 - 1 yen. 
miştir. 

1 

konferansında, umumi raporun müna
kaşas:nda, Türkiye murahhası B .. ~ec

(Sonu: Sa. 4. Su. 3.) 

1 Franko 
kuvvetleri 
Dün Kastellon 
şehrine girdiler 

Bürgos, 13 (A.A.) - Frankistıe

rin Kastellon istikametindeki ileri 

(Sonu sa. 4 sil. 4) 

Hamidiye iskenderiyede 
Binlerce halk "Yaşasın Atatürk,, 

diye bağırdı 

İskcnderiye, 13 (A.A.) - An<>dolu 
Ajansının husı..:si muhabiri bildiriyor: 

Hamidiye mektep gemisi dün dört· 
te lskenderiyeye vasıl olmuştur. Hami 
diye limana ıirerken topla ael!mla
ıtuı ve sahil bataryalan tarafından bu 

selam ia :le olunmuştur. 
Liman methalinde halk motörlerle 

Hamidiyeyi karşrlıyarak güvertede 
toplanan kahramanlarımız ile şanlı bay 
rafımızı alkı1lanu1 ve "Yataıın Ata· 
tUrk,, diye baiınmıtır. 

Vali Üstündağ yarın Yuna
nistana g~diyor 

Atina Payitaht Nazırı Bay Koçyas 
iki yıl evvel memleketimize gelerek 
şehrimizi ziyaret etmişti. İstanbul vali 
ve belediye reisi Bay Muhittin tlstün
dağın bu ziyarete mukabelede bulun-

1 

maıı hilkCımetimizce kararlaıtınlmış 
-- ı.-..ı:.. ... 1---..ı:..:- ı.:1..ı:..:ı-:..:-

Bay Muhittin Üstündağ yarınki Çar
ıamba günü vapurla Pireye hareket e
decektir. Vali ve belediye reisi ile bir
likte Şehir Meclisi birinci reis vekili 
Bay Necip Serdengeçti, Daimi encü
men azasından Bay Selami Sedes ve 

belediye iktısat işleri müdürü Bay A· 
sım Süreyya Yunanistana gidecektir. 
Heyetin Atinada beş gün kadar kala· .. 
cağı tahmin ediliyor. 

..... f -"""' ••• 

B. Muhittin Vstündo.ğ 

lles, Çekoslovakyaya hücum ederek şöyle dtdi: 

Hitlerin 
payı 

sağlam sinirleri Avru
felaketten kurtardı 

('Yazısı 4'1lnctl sayfada). 

ij)ünlecin peşinden : 

Siyasi tılsım 
Almanyanm sonuncu Yiynna büyük elçisi Fon 

Papcn'Jn artık adı anılmaz oldu; galiba siyasi ha.
yattan çekilen bu tanınmış de,·Iet adamının Uzerlrı
clc bir tılsım \'armış. Bu tılsım sayesinde tehlike
lerden kurtuluyormuş. 

Rh·ayetlere güre ı~on Papen Umumi Harp için. 
(le Almanyanm Vaşington büyük elçisi idi; fakat bir 

tnraftan da Almnnya. hcsabma. Birleşik Amerika 
memleketincle çnlışan casus teşkilAtını Jdarc edi
yordu. Günün birimle Ji'on Papen bu casus tıeşkildtı• 

1'"'oıı Papeıı nm isimlerini ve a.dreslcrini muhte\ i bir defteri el 
çantası içimle olarak yeraltı tram,·ayındıı unuttu. Bu suretle defter 
Amerikanın mukabil casus teşkillltmrn eline geçti. 'Fnknt Fon Papen 
Amerika.dan kaçmak yolunu bul<lu. Yeraltı trnrrn·ayıruln unuttuı:,"ll 

defterde isimleri hulnnnn bUtün casuslar tntulthı. 
103.t vak'nsıncla Hltler bir isyan teşehbü ünU bnstırclı "n zaman 

Fon Papcn'in baş,·cklilet nıua,·inlii;,rimlc kendi emri nltmclıı çalışan 

birtakım yakın adamlan da lmrşuna dizildi; fakat kendisi gene kur
tuldu. 

Nihayet aıon defa gene Fon Papen'in Ji'on l\ettcl<'r ntlmda bir it 
arknclaşı ,·ardı; bu ada.mm da. Gestapo denilen Alnıaıı siyasi zabıtası 
tarafından kurşuna dJzlldtı:,>i hnklDndn ri' nyctlcr clöniiyor. J>ahn doğ
rusu hilhıml~·cn bir sebeple ortıulnn kayboluyor; fakat }'on Pnpen 
gene üzerindeki trlsmı sayesinde kurtuluyor. 

llülAsa }"'on Papcn'in üzerindeki Mr tılsnn ona doi:.rru gelen 
siyasi kaza tehlikelerini clnima arka(lnşlıtrınrn üzerine ("m·lr<liği, böy. 
lelikle kendisini felAketten kurtardığı anla5ıhyor. Acaba bu garip 
\'e esrarengiz Alman de\'let adamının üzerinde siyasi kazalara karşı 
bir ne\1 siperisaika ,·azifesinJ gören tılsımuı mahJyetl nedir? 

HASAN KUHÇAD 



1-KURUN 14 HAZiRAN 19315 

~BATA~Ll~TAN 
.~İMPARATORİCEUGE 
Yazan: ~a<dlnırca1FD Kaıffllu No 60 

içinde k~anlar, kafalan yarıJanlaT, hat• 
ta ölenlet vaı:dı. Diğer taraftan kiliseye 
yapılan hakaret çekilenleri yeniden hü
cuma geçirdiği gibi fırkacı olmayanlan 
da kızdırmıştı. 

lhtilal asıl şimdi b.ıışhyordu. 
Bütün şehirler aytıklanmıştı. 
Askerlerin ilerlemelerine imkan kal· 

mamıştı, geri çekiliyorlardı. Onlar yıl· 
dıkça ihtilfilcilerin cesaret ve kinleri ar· 
tıyordu. 

Şehirde Yüstinyanosun yerine Hi
patyosun geçirilmesi fikri yavaş yavaş 
yayılıyordu. 

Hipatyos korkuyor ve. bunu iyi kar· 
şılamıyordu. Kendisinin ihtiUille ilgisi 
olm<dığını göstermek ihtiyacını duy
du. Kardeşi Pampeyosla beraber sara· 
ya gitti. İmparatora bağlılığını ve onun 
emirlerini yapmaya hazır olduğunu bil
dirdi. 

- Zaten sizden şüphem yoktur. Gi
diniz ve rahat ediniz! 

Dedi. 
İhtilalcilere, onlann henilz sahip 

olamad.klan bir silahı vermiş oluyor· 
du: Şef .. 

Bu sırada ihtilalciler: işi büsbütün 
azıttılar. Hınçlarını mı alamadılar? 

Belki de etrafa korku salmak; saraya 
boyun eğdirmek için cadde ve meydan· 
lar Uzer.indeki devlet binalarına ateş 

verdiler. Kisa bir zamanda birbirirJn 

mi~ti. Artık boyun eğmek, birkaç gün 
evvel hayvan sürüsünden farksız gör
düğü halkt'ın af dilt'mek lazımdı. 

- Ben haksızım 1 Haksızhk ettim! 
Bunu açıkça söylemeliyim 1 

Diyordu, 
Teod::>ra bunu hiçbir an hoş görme· 

di. O, hipodromu çığlıktan ve sarhoş
lıklarile uğuldatan halkı, yakından ve 
içlerinden tamyot1du: 

· - Sürilye fırsat vermemelicir. Hele 
ona karşı zayıf görünmek en büyük 
yanlı§tır. İmparator ne kadar şatafatlı 
ku.v:vetli ve ezici Q)u115a o derece de 
saygı kazanır. 

Fakat Yüstinyanos bu fikirde değil· 
di. Zayıf ruhlu, çekingendi. Generaller
de ona ztıferin yüzde yüz olduğunu 

söyleyemiycrlardr. Bundan başka §eh
rin ve halkın uğradığı felaketi daha 
çok uzatmak ve büyütmek istemiyordu. 
Bu ayni .zamanda yüksek kalblilik olur· 
du. 

Yüstinyanos o gece biran bile gözü· 
nil yumm<:ı:nr§tı. 

1kincı kanunun on ıeKiz\nci ve ihti
lalin altıncı günüydü. İmparator saray,a 
hücum için hazırlanan ihtilalcilere hi· 
podrom:ia onlara söz söyleyeceğini bil
dir-di. 

Hipodrom zaten kalabalıktı. Çünkü 
i§lcr buradan idc.ıre olunuyordu. Şimdi 
büsbütün dolmuştu. 

YUstinyanos kml mantosunu giydi. 
Eline İncili aldı ve ıarayidan Katizma· 
ya giden koridora ~rdi. Teodora onu 
yalm.z: bırakmadı. Bir adım kadar geri-

Rekor kıran 
kadın 

Ne kazandı? ... Sadece 
bır şöhret! 

Tayyare ile en 
uzun mesafe al • 
ma.k rekorun~ ka· 
dınlar arasında. 

son olarak Madam 
Düpcyron ismin -
deki Fransız ka -
dm tayyarecisi 
kırdı ... 

Fakat kazancı 

yalnız bir, rekor 
kırmış olmaktan 

iba.~t kalmıştır. Buna. mukabil on se. 
nedenberi biriktirdiği parayı bu uğur.. 
da sarf'etmi§tir ... 

Hakikaten, Madam Düpeyron, ko • 
casmın on senelik servetini kendisine 
tayyare almak, tecrübe yapmak ve 
son seferin masrafını görmek suretile 
bitirmiştir. Bugün, elde ettiği de, sa
dece bir rekordur. Hem de yakında bir 
başkası tarafından kırılması pek muh. 
temel olan bir rekor. 

Fakat, memnundur. Elinde daha pa.. 
ra olsa b:ışka rekorları kırmaya har. 
cayacağını söylemektedir. 

ilkokullarda imtihanlar 
tık tedrisat meclisinin \'erdiği ka. 

rara göre ilk okullarda imtihanlar bu_ 
gün bitmiş ve umumi tatile başlanmış 
olacaktır. 

ÖnUmUzdeki paıa.rtesi güJıünden fü. 
baren de senelik ilk okul sergileri açı· 
lacakttr. 

f 
-

/\.ömürcü dükk'llnında 

Ustura ile işlenen 
cinayet 

• 
Katil nefsini müdafaa mecbur• ... 

yetinde kaldığ'ını söylüyor 
Bir kaç ay evvel Beyoğlunda kömür· 

cü dükkfitu işleten Emin ve Abaurrah
man adında iki kardeş, bir içki ilemi· 
de sarfedilen 34 lira paradan hisseleri
ni vermedikleri için amcazadeleri Hü~ 
seyini ustura ile gırtlağından keserek 
öidünnüşler, arkada§.ı Dcırur l\liyi, de 
ağır surette yaralamışlardı, 

Bu iki suç ortağı katil kardeşlerin 

duruşmalarına dün öğleden sonra ağır 
ceza mahkemesinde baılanmış, Abdur
rahman vakarı şöyle anlatmıştır: 

- Bir sene kadar evvel Beyoğlunda 
kömürcü dUkkinı açtım. İ§lerim çok 
iy:i gfdiyordu. Son zamanlarda amca· 
zadem Hüseyin ile, arkada§ı Ali geldi
ler. Bana yalvararak kendilerine bir 
İ§ bulaıaı:nı ve bu müddet zarfında 

dükkanda yatmalarına müsaade etme
mi rica ettiler. 

Onları Halil adında bir kapıcıya gön 
dererek iş bulmasını sö_yledim. Hnli1 
bir gazinoda if bulmuıtu. Fakat gazi
no sahibi köylü elbisesi ile çalı~mıya· 
caklann1 söyleyince benden elbise al
maları için para istediler, vermedim. 

O gece hep beraber gidip içtik. Dö· 
nüşte bizden ayrıldılar, ben de karde
§im Emin ile dükk8.na gelip yattım. 

Gece saat 2 de kapı çalındı açtım. Bun 
!ardı. Yatarken elbiselerini çıkarrnadr 
lar, şüphelendim. Fakat sesimi çıkar· 
mayıp yattım. Gece yansı birdenbire 
boğazıma birisi atıldı. Gözlerimi açın· 
ca Hüseyini elinde bir ustura ile gör
düm. Bana; 

- Para verecek misin, yoksa seni 
öldilrcceğiın, diyordu. Baktım, Ali de 
kardeşim Emini boğazlamak üzereydi. 
Birdenbire yarı karanlık içinde HüSC
yinin eline atılarak usturayı kaptlIXl• 
karanlıkta rastgele salladım. Ve ajağı 
koıup bağırmak: isterken birisi artcaın· 
dan yeti§ip üstilme atıldı. 

Bu &rada ba_ğu-a.rak bcksileri çağır· 
dım, bizi yakaladılar. 

Ustura benim değildir ve ben neC· 
simi müdafaa isin rastgele usturaY1 
salladım. 

Katilin kardeşi Ali de buna v~kın 

ifade verdikten sonra .. §<lhltler dinlen· 
di: ve duruşma ötel::i şahjltlerin de 
çağmlmalan ~in ba§ka 'bir güne bıra· 

kıldL 

Morfinden Sonra Ölen 
Kadın 

ardından Senatoyu, Zöksip hamamlarını 
kışla ve hapishaneleri alevler saı:ıdı. 

Ateş Ayasofya kilisesine ve imparator 
sarayına da geçti. Ferüm ve Ogüsteon 
meydanlannm etrafı çayır çayır yanı· 
yor, yıkılıyor; kara dumanlar Bizansın 
göklerini karartıyordu. 

sinden yürüyordu. ,, - r l N Klf LE R, . 
Halk hep oraya bakıyordu. Bir~ t r-lJ N l"I A 

sonra imparator locasının bronz ka• ~ U 

Salma Tomrukta Avcrbey mahalle· 
ainde oturan Fatma kadın bir hafta 
kadar evvel, §iddetli bir sancrya yaka
lanmıŞı •\"e mahallesindeki eczahancye 
giderek ilaç istemiştir. 

Eczahanede çalışan kalfa Landros, 
Fatma kadına bir mm-fin yapacağını ve 
ağrıyı derhal keseceğini ileri sürmü§. 
fakat morfin sonunda Fatma kadının 

ağrısı kesileceği yerde vücu!::lunda çı· 

banlar çıkmış, bfr iki gün sonra da öl· 
müştUr. 

Başlıca bilyilk caddeler üstündeki 
binalar da tutu§muştu. Arada birçok 
evler de yanıyordu. S::>kaklan küller 
ve yan yanmış kalaslar, odunlar dol
durmuştu. Bunların aralarında yanmıg 

insan ölüleri vardı; çoğu çocuk ve ka
wu..ı. • .F-Jf_k~ • bflpllt-.mek ioti;y-Qcn:U~ 

gibı sert bir rüzgar da esiyordu. Son 
kalan devlet adamlarile mcmıudar da 
konak ve evlerini bırakmışlar,, saraya 
kaçmışlardı. İmparator daha geriye 
çekilmişti. Bereket versin ki saray tek 
bina::ian ibaret değildi. Heroin ayn bir 
kale gibi duvarla aynlmıgtı. Birbirine 
demir kapılardan geçiliyordu. 

İhtilalciler taht salonuna kadar gir
diler. Sarayın bu kısmı yağma edili· 
yoı:du. Bu arada imparatcrluk manto
sile birçok mühim. eşya da onlann el
lerlııe geçti. 

Muhafız askerler iyi dövüşilyorlar, 

bütün hücumları püskürtilyorlartlı. Bu 
sırada Anadolu yakasına ve yakın ka
lelere haberler gönderilmiş, yeni kuv· 
vctlcr &etirilmişti. Fakat buna rağmen 
sarayda derin bir korku vardı. Çünkü 
vaziyet çok nazikti. Yilstinyaınos, tah
tının sallandığım, kendisinin de dev
rilmek üzere bulunduğunu hissediyor
du. 
İmparatorun dayandığı askerler un

lardı: trandan Belizcrle dönen birkaç 
eski alay, ayni generalin üç birı kadDr 
emekli muhafızı1 general Mündüsün ku
mandasındaki üç bin Herül 
askeri. 

Bunların hepsi de Biza.osta kendile
rini tam manasile yabı111cı bulan, sad.e:
ce imparatorun verdiği ve vereceği ile· 

ret ve mükafata değer veren, hatta kurt 
silrüsüne benzettikleri halka anaç ço· 
ban köpeklerinin ruhlarile bakan in
sanlardı. Harplerde pişmişler, usta cl
muşlardı. Şehir baştan başa yıkılsa, 

yansa ve bomboş kalsa gene bir §ey 
kaybetmeleri korkusu yoktu. 

Fakat buna rağmen yüz binlerce ki· 
§iyi barındırıın bir şehrin ayaklamşına 
karşı ne yapabilirlerdi? 

Yangın ve yağma üç gün sürdü. 
İhtilale karışmayan halk şehirde 

ot~ıranuyordu. Akın akın <lenfa kıyıla

rına yahut kale duvPrlaunın ~tan.sına 
göçüyorlardr. Büyilk bir kısmı Halicin 
karşı yakasına geçmişti. Orada kurta
rabildikleri eşyalannın başında. gijzle-

. ri Y• farı ve yilrekleri yaralr. Bizansın 
üstünde yükselen alev ve dumanlarla 
birlikte bütün varlık ve saadc;tlerinin de 
yanıp kill olduğunu görüyorlardı. 

İmparntor bUtiln ümitlerini kaybet-

lan açddı ve imparator elinde İncil ı 

duğu halde g&rüldU. Vasilisa onun ~4 
nı baıında dimdlk duruyOf'du. 

lhtiHilciler: arasından: 
- Susun 1 Dinleyin 1 
Seısleri yükseldi. 
GiiriHtli k~ilıH. 

Şimdi trnparatot söy1Uyordu: 
- ~ ahali 1 SilAhlamm:ı aırtık bıra-

kınrz. E.ğe.r bu sözUmU dinlerseniz her 
ıey~ unutacağım. BUtiin suı;lar-1 bütün 
zaı:ıular bağışlanacaktır. O ıuçlara ve 
o zararlDra yalnız ben selxp oldum. 
Bunların günahı benimdir. Çünkü hi· 
podromda benden istediklerinizi verme· 
dim, sizi dinlemedim. Piımanlığunı 

açıkça söylüyorum ve size düzeltmek, 
kanun ve a:!aleti hakim- krlmak i~in 

lnciJ Uzerine yemin ediyorum. 
Birkaç alkr~ ve birkaç zayıf ses cırı-

cak ititilebildi: 
- Sa_ğol, Vasilevs 1 
- Siliblarımızı bırakıyoruz 1 
- Sana inanıyoruz t 
Binlerce ağızdan çıkan gür haykırtı· 

lar bu sesleri boğdu: 

(Arkası var) 

.t' J.ŞMJŞ TAVUK VE HAİLE SELASt } 

E SKİ Habeş lmparatonı Haile 
Sc!Usi, l:.ondrada. "pi§m~ ta. 

\'Uk,, yemeğe ba§la.mı§. Yakın vakte 
k!'-~ üzeclne ~aY.et baharlı çimler 
sıvanmış, pastırma nevınden kurutul. 
muş etler yiyonnU§. 

Bu havadisi blr gazetede okuyunca, 
içimden şöyle dedim: 
Ha~ İmparatorunun yediği, pi,şm.iş 

tavuk, keudisinden daha talihlidir. Zi. 
ra, Habeş İmparatorunun başına ge. 
}enler, pişmiş tav~ ba,:ma gelm.e. 
miştir. 

• 
EV YEMEGİ!\"!N KIYMETi 

BAZI KİMSELER, evlerinde her 
türlü irokftn bulunduğu halde, lokan~ 
tatarda yemek yerler. Bunun nasıl bir 
eebepten ileri geldiğini tahmin etmek 
gilçtür. 

İnsan vardır; cakayı sever, caddeye 
bakan bir lokantanın pırıl pml came· 
kanlan önünde salpz gibi bir maşaya 

E ir vurddaş 
rnak·nesi i 

bir halı 
at et .. 

1 

\~ 

Bir adnmın. dakikada beş altı dü j 
ğüm atmak şuretlle balı vücuda getir
mesine mukabil, daldkada asgari elli 
dUğüm atan bir balı makinesi icat o. 
Iunn:ıuştur. 

Normal adnı.ı t.a§ıyan İstanbullu bir 
yurttaşın yaptığı bu makinede ilk o. 

larak "T. C ... remzini ihtiva eden bir 
küçük halı işlenmiştir. Alakadar mer. 
cil~e örnek olarak gösterlleeektif. 

Noruıal U&ta. bu ma\{ineyi meyd~a 
getipnek için on dört senedenoeri ça
lıştığını söylemektedir~ Makinen.in bil
tUn aksamını kendi eliyle yapmı§tır. 

yerleşip kırıtarak yemek yemek onwı 
için p::ıha biçilmez bir zevktir. 
~ vardır; sı.rf evdekilerle uyu

ıınmadığl için_, dl.Jlardıı. yemek zalune. 
tine ka t!anır. Ben, yalnız iki ihti.ın~ 
ileri stirdilm. Evde yemek imkliıları 
dururken, ahaliyi lokantaya sevkcdcn 
kim. bilir daha. nice amiller vardır, 

tahmin edilebilir! 
* • • 

EV YE'JEGIN?N kıymetini bilmem 
takdir eder misiniz? Evli iseniz, aile.. 
nizle de geçlminiz yolunda ise, bir gün 
sokakta kalınız ve bir lokantada ye. 
meğe mecbur olunuz. Bakmız ne ka.. 
dar yadırgayacaksınız. Tuzluğuna, 

hardal kutusuna; sirke ve zeytinyağı
na varıncaya kadar evinizin metaları 

bunmnuzda tütecektir. 
Hani §U yemek kokusundan nE>fret 

edetler ... ln~nınız ki, bir evde, yemek 
üzere olduğunuz bir yemeğin nefis ko
kusunu daha pişerken iştahınızı kam
çılayan bir kuvvet halinde hissetme. 
nb bile başlı bar·una bir zevktir. 

• • • 
OKUYUCUI..ARIMDAN bir bayan 

bana mektup gönderiyor. Oturup ko. 
casile birlikte yazmış: "Çoktan beridir 
lokant.alar<la, klüplerde yemek yemek
ten bıkmış olduklarını, kendi eliyle 
kızartmağa meftun olduğu bir çift ba. 
1\ğm hasretiyle yanctığını.. 15Öyley..ır-. 
Kaka.t yalnız balık ıskarasile kalmak 
istemiyor. Baha diğer çeşit yemekleri 
de, kendi cl<:eğizile haz~rhyarak, ev 
mutJa~'lnın nefie ve emin havası için
de yemeği arzu ediyor. 

Ukin sayın okuyucum; uzun za· 
mandır klüplerin, lokantaların ; hülıisa 

hazır yemeklerin kendisine verdiği 
tenbellikle her şeyi unutmuıı gibidir. 

"Ne yaP<lyım ?,. diyor. . ~ "' 
HOŞ; ben bir aşçı kitabı neşretme., 

dim. Edeeeğim de yok .. Bu itibarla o. 
kuyucumun sorguruna, ustaca bir ce. 
vap verebilecek mevkide değilim . 

Bana kalırsa oku~cum, bir nıi.id. 

c'let için kş._)ına.nasını eve çağırmalı ve 
bUtUn eski yemeklerin nasıl pişirildi. 
ği hakkında kendislnden ders almalı
dır. 

Yani, kaynana)1 memnuniyetle kar· 
şılayıp evin Qa.şköşesine geçirebilecek 
bir vaziyet vardır ortada ... Eğer "Ba
yan kaynana,l dl!, i~ asriliğe vurup, 
y~meklerin nasıl pi~irileceğini unut. 
ınamışsa ... 

Vaka Uzerine dd iumumi inua· 
vinlerinden Hikmet Özdeş tabldketa 
başlamış ve Lanchos yakalanarak sor
guya çekilmi§tir. 

Fatma kadının cesedi morga kaldr 
rılnll§tır. 

Kır balosu 
C.H.P. Kmltoprak kamunu tarafın· 

dan 2-7· 938 Cumartesi günü akşamı 

Fencrbahçede BelvU otelin:le bir kır 

balosu hazırlamışt:r. Kamun azasile 
hususi davetlilerine mahsus balon un 
mükemmeliyetini temin iç:n miintehap 
bir heyet tertibat almıştır. 

Balo devetlilerinin bu bab münase· 
bet ile fevkalade eğlenceli bir gece ge· 
ç"rccekleri muhakkaktrr. 

KURUN-, 
A.llONH l'ABlfl~:SJ 1 

41 ttııiclı.cı JI tmıckcı 
l(/nrl~ d'ıırıdo 

A}lık 

~ B)'lık 

8 B) lık 

Yıllık 

95 
2GO 
475 
900 

la~ Krş. 

425 .. 
ıı:w • 

1600 • 

forılcsıııdr.ıı Bıılkıııı llıı lığı 1-;ırı oydıı 
uluı kuru~ diı~ıilıır. l'osto hirlığırıc sır. 

ııııycıı ycrl~rc uydu yetmiş beşer kuru~ 
( 0111ll1C4J ili f, 

Abone kaydını bilıJıren mektup n 
ıe~rul ücrcltııl, alıoııe ıuırusınıo poslu 
\"eye lıaııka ile yollamu Ocretinl idare 
kt·ıııh U7.t•rıne alır. 

Tıirklvcnln her pO$fO merke:tndt 

L 
li.UUIJN'a abone uıı:dır. 

lııtrcıı dcğiştlrıne Dereli 25 kunışıur 

·-- _ _J 
Dünkü Hava 

IJnYn yurdıın Doğu Anııdolu ile Kornde· 

nlzin ~nrk kıyılnrında kopalı ,.c yağışlı, 
KarQdcnizln garı> kıyıları ite Orta An:ıdo

h-t<Jıı çok bulutlu. d~er bölgelerde nz bu· 
lullu ~c('ll,liş, r~slırlar şhı;ıall isl\komet· 
ten Qrta ku\'\'Clle, 0 (ln Ana dolu.o.un ,.e cc· 
nuhun şnrk kısmında kun-etllce, diğer yer
lerde orta ku\'Vellc esmiştir. 

Dün 1stanbuldn h:wn nçık geçmiş, r(iı:
g~r ccnuplon saniyede 2 - 3 metre hızla 
esm işlit'. Sa..'lt 14 do hava tazyiki 760.1 mi· 
ll\)ıclre., idi. 

Sühunet en yüksek güneşte 56.2 gölge· 
de 2S.1, en düşük 14.G santigrat kaydolun· 
muştur. 



"Genç neslin en güzel hikayeleri,, dolay.s::e 

Antolojide yanlış bir yol 
il 

?tluharrfrf.n bizi kanaatlerine inandırmak için tuttuğu yol anto
lojisine almadığı kıymetli unsurların aleyhine olduğu kadar kıy
met ,·erir gibi göstererek antolojiye soktuğu ummrlarclım çoğunun 
da aleyhine bir harekettir. 

Yazan: NDzamettnıru Na~Df 
Gelelim bu nteolojinin nescine. 
Gelelim bu antolojinin nescine. 
'iaşar Nabinin önsözünde şu satırlar 

0kunuyor: .. 
.... Esasen, bu eser, ilmi manada bir 

ilntoloji olmaktan ziyade (•) vücudu 
~~k ~efa inkar edilmek istenen yeni 
kır hıkayeci neslini, toplu bir halde o-
tıyuculara tanıtmak, bunların hikaye-

leri v · 1 d b~ 1 · .. . e umumıyet e e e ı eser erı uze· 
rıne dikkati çekmek gayesini gütmek
tedir. Bu itibarla unutulmuşlar varsa 
eserin bu mahiyet ve maksadını gözö· 
nUnde tutarak mazur görmelidirler.,, 

Genç arkadaşımız, eksiksiz bir mak· 
l'ilvellikle konuşuyor, bizi kendi nesli 
hakkında pek şirret ve cidden gaddara· 
tıc bir kara ulaşttrmak istiyor: 

1 - " ... Unutulmuşlar varsa .. .,, 
Yok mu? 
Elbette var ve pek çok. 

.. 2 - '' ... Umumiyetle edebi eserleri 
llzerine dikkati çekmek gayesi. .. ,, 

Güdülmü§ müdür? 
'l'abii güdülmemiştir. Fakat zeki bir 

tabiye kullanılmıştır. Bir ad zikretsek 
bu antolojinin kararı sarih olacak: 

-Evet ama. Eser d:!ebi değil. 
Acaba antolojinin, sayfaları içine al· 

ftıak zevkinden kendini mahrum ede
ftıediği ''Paltosuz adam,, ı, ''ölillerin 
Sahipleri,, ni, "Bebekleriyle oynama· 
~ncayı,, yı, ''Namuslu adam., ı, ''ide a· 
eacı,. nı, "Bir kıt gecesi,, ni edebi 
birer eser addedebilir miyiz? 
Edemeyiz şüphesiz. Bilhassa nedir o 

tiınran Yiğiter ve ne olmuş bizim Na
hit Sırrı'ya? 

Belki pek acı, bel~; pek gaddarane 
b~rJıüküm verml~ olacağıı:. Llkin mn-
tettibe. harfe, tabı makinesine, temiz 
kağıda hu derece saygısızlık edilemi-
3'eceğini söylemekten kendimizi alamz-
3'acağız. Yaşarın seçtiği hikayeler ara
sında Edebi sayılamıyacak olanlar bel
ki çoktur ama, nihayet bunlar neşredi
lebilirler. "Ölülerin sahipleri,, gibi çok 
harn, olmamış satırlardan mürekkep 
bir yığını ise bastıramayız bile. 

Ankaraya göçetmekle Nahit Sırrıda 
i>azı gfına'inkişaf emareleri sezmemi§ ol 
duğumuzu söyliyecek değiliz. Bununla 
beraber onu, Sadri Ertemi, Necip Fazı 
1r ve Kenan Hulusiyi, Fikret Aldili bu 
tarzda takdi:n etmek salahiyetini Ya
§ar Nabide ve kimsede göremeyiz. 

llk yazılarını Cumhuriyetten sonra 
neşretmiş olmaları bu arkadaşlann bu 
derece gelişi güzel hükümler veren bir 
"ntclojide laübali birer mevzu halini 
atrnaıan için kafi bir sebep değildir. 
nunlar, kıymetleri üzerirlde münakaşa 
edilme devresini çoktan geçirmiş ar
kadaşlardır ve asla, ilk defa bu antolo
ji ile tanıtılmış olmuyorlar. 

Ortada dolaşan bütün iddialar ve 
Verilen hükümler, bu arkadaşların lda 
daima hesaba katılarak yapılan muha
kemelerin neticesidir. 
Yaşar Nabinin bizi kanaatlerine i

tıandırmak için tuttuğu yol antolojisi
ne almadığı kıymetli unsurların aley· 
hine olduğu kadar, kıymet verir gibi 
gözükerek bu antolojinin istifine sok
tuğu unsurlardan çoğunun da aleyhine 
bir harekettir. 

Sabahattin Ali, Reşat Enis, Cahit 
Sıtkı hakkında yürütülen mütalealara 
§Öyle bir göz atmak, Yaşar Nabinin ne 
sathi bir eleme yaptığını izaha kafidir. 
Meğer biz'ım Fikret Adili elit zümre 

tanımıyormuş. Hayret 1 Biz ise onu e· 
lit zümre okur sanıyorduk. Acaba hiç 
kirnııe mi okumuyor bu arkadaşı? 
Hayır .. Fikret, bu derece talihsiz 

değildir. Aldanan biri vardır: 
Yaşar Nabi. 
Zira o, elit zümren'n "Varlık,, ı oku 

duğunu ve okuyorsa bunu okumakla 
iktifa ettiğini sanıyor. Garip düşünce 1 

Acaba gazetelerimizi okumaktan 
tnüstağni bir edebi kifayete ulaştığı id· 

dia edilen bu elit zümre nedir? Nasıl 
bir Zümrüdüankadır bu? 

Re~at Enis hakkında da büyük bir 
gadre tesadüf ediyoruz. "İlahi saadet,, 
hikayesinde; "Her akıam bir parça ka· 
ra ekmekle çorbadan ibaret yemeğini 
yedikten sonra ... ,, 

''Grı~hryos'un sözlerinde ısrarla i· 
nat ed!§İ, ıeytanın ıerrine atfettikleri 
hadisenin il&hi olduğu iddiasında bu· 
hınmaıı manasbrda ...... Çıldırdığı ka· 
naattni hasıl etmiıti,, 

Gibi pek fani cümleler ve açık h:r 
ifade özentisizliği göstermekten çekin· 
mi yen Yaşar Nabinin: 

" Yalnız, siyah atlas Üzerinde yürü· 
yen bir makas gibi vapurun ikiye biç
tiği ıularm hıtırbıı ... ,, 

Cümlesini bile tek ba§ına, 
Gonkurların en adi hayatın tasvirile 

en işlenmiş bir üslubun mezcetmek su· 
retile elde ettikleri netice,, 

Ye benzer bir neticeye yollanışın 

mübeşşiri sayması doğru olmaz mıy
dı? 

(Kitap hakkında yann son düşünce· 
}erimizi söyliyeceğiz.) 
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Pasaport Ve ikamet 
Tezkeresi i :Jeri 

Emniyet Müdürlü!;tinden aldığı· 
mız malumata göre, yabancılarn 

verilen ika.met tezkeresi ile yerli 
veya yabancıların pasaport ve viıp, 
muameleleri empiyct müdürlüğün
de ayrılan bürolarda süratle yapıl. 
maktadır. 

!kamet tez.keresi veya pasaPQtt 
almak istiyenler doğrudan doğruya 
bu bürolara müracaat edip işlerini 
kolayca takip edebileceklerdir. 

Şimdiye kadar bazı mutavassıt. 

]arın bu işleri yaptıkları görülüyor. 
du. 

Pasaport ve ikamet tezkeresi için 
hariçten hiç bir ~sın ve müesse. 
senin tavassutuna lüzum ve ihtiyaç 
olmadığı gibi alakadarların arzıhal 
ile de hiç bir makama müracaat et· 
melerine lüzum yoktur. 

Nüfus cüzdanı olan her valanda.ş 
veya pasaportu olan her yabancı 
doğruca bürolara müracaat ederek 
mevzuat dairesinde işlerini yaptı

rabileceklerdir. 
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Liselerde İmtihanlar 
Lise bitirme imtihanları bugün so

na erecektir. Birkaç gün sonra da ol
gunluk imtihanlarına başlanacaktır. 

Olgunluk imtihanlarında bulunacak 
mümeyyizler Ktiltür direktörlüğü ta
rafından tesbit edilmiş ve alfıkadarla. 
ra bildirilmiş bulunmaktadır. 

Çavdar Fiyatları 
Çavdar fiatıerindeki düşüklük bu 

haftada devam etmiştir. Düşüklüğe 

sebep, havaların ısınması dolayısile 
değirmencilerin kfıfi miktarda har ~ 
man yapmamasıdır. 

30 - 35 

Rektör Anka
radan geldi 

Bu yıl üniversitede 
neler yapılacak 
KültUr Bakanlığı ile Unlverelte

Ye alt bazı meseleleri görüşmek üze
re Ankaraya giden Rektör Cemil 
Bilsel dUn şehrimize gelmiştir. 

Bu yıl üniversite için yapılması 

ıcararlaştırılan enstltillerin plA.nları 
vUc"uda getlrllmeğe başlanmıştır. Bu 
hususta alAkadarlar arasında bir 
müsabaka açılacaktır. MUsabakadnn 
sonra alınan neticelere göre derhal 
inşaata geçilecektir. 

Unh·erslte profesörlük kadrosun
da yapılması dUşUnUien mUhim bir 
değişlkllk yoktur. Yalnız üniversi
teden ayrılan Röpke'nin yerine pro
fesör Delrellyen ve radyoloji profe
sörlüğline de profesör Rekiev davet 
edilmişlerdir. Her iki profesör ya. 
kında şehrimize geleceklerdir. 

Üniversiteye bu yıl da. doçent alı
nacaktır. Yeniden alınacak doçent
lerin imtihanı eylUlde yapılacaktır. 

Diğer taraftan rektör tein jubile 
tertip edlleceği yazılmıştı. Öğrendi
ğimize göre Bay Cemll Bllsel jubile
nin yapılmasını kabul etmemiştir. 

-o--

Koyun Derisi ihracatı 
Azalıyor 

Koyun derileri ihracatı gittlltçe a • 
zalmaktadır. Buna sebep, mevsimin 
yavaş yav~ geçmi§ olmasıdır. 

Son hafta içerisinde kalite ve men. 
§clerine göre, 80 kiloluk b3.ıyalardan 
100 kiloluk balyelere kadar olan ko. 
yun derilerinin çifti 130 - 150 kuruş 
arasında satılmı~tır. 

--0-

8. Hasan Saka 
Balkan memleketlerinden göçmen 

nakliyatı etrafında Balkan Antantına 
dahil devlet mümessilleriyle şehrimiz.. 
de görüşmeler yapmış olan Balkan 
Antantı ekonomik konseyi Türk ko -
mitesi reisi B. Hasan Saka dün ak. 
şamki ekspresle Ankaraya dönmüş • 
tUr. 

Kambiyo Müdürü 
Şehrimiz kambiyo müdürü Bay Sa,. 

lih, Maliye Vekftletinden aldığı bir e
mir üzerine dün akşam Ankaraya ha. 
reket etmiştir. 

Zahire Borsasında 
Dün Ticaret ve zahire borsasında 

Ziraat bankası 5.28 den 150 ton yu • 
muşak buğday satmıştır. 

Bundan başka tüccar malı olarak 
634-6 dan 75 ton yumuşa.K buğday 
muamele görmüş, 6.10 . 6 dan da 66 
ton sert buğday satılmıştır. 

Ayrıca. 4.21 - 4.32 den 106 ton ka· 
dar yulaf satılmıştır. 

Bckçı1ik i~lerini 1s1n.1uı çalı~n 
Emniyet Dircl.:töriirııüz .. 

İstanbul zabıtasını mütemadi mes~ 
isi ile takviye eden Emniyet müdürü 
Bay Salih Kılıç İstanbul bekc;ilik i§lC
rinin de tanzimi için bir mUddettenbe. 
ri çalışıyordu. Bu çalışmalar yakın bir 
zamanda ilk semeresini vermiş bulu. 
nacaktrr. 

İstanbul bekçilerine ayda 30 • 35 li. 
ra arasında bir ücret verilmesi hemen 
takarrür etmiş gibidir. Bu ücret bele
diye vergi ve resimleri meyanında 

mükelleflerden tahsil edilecek, ookçi • 
ler belediye veznelerinden, tıpkı me
murlar gibi ücretlerini her ayın bi. 
rinci günü muntazaman alacaklardır. 

Bunun için vilayetçe, bekçi kadro. 
lan ve bekçi ücretleri ile halktan bek. 
si ücreti olarak toplaıian paraların 
miktarı kazalardan sonılmuşlur. Alı· 
nacak cevaplardan sonra bir iki ay i
çinde bu iş de bir neticeye bağlana. 
caktır. 

Bekçiler hangi semtte olurlarsa ol. 
sunlar ayni parayı alacaklardır. Üc • 
ret İ§i halledildikten sonra bekçiler 
talim ve terbiye noktasından bir kur. 
sa U.bi tutulacaklardır. Bu suretle 
bekçilik bir meslek haline getirilecek. 
tir. 

Emniyet müdilrU Bay Salih Kılıç'm 
bu işi de, diğer işleri gibi, muvaff aki· 
yelle başaracağına emin bulunuyoruz. 

---<>-

Kadıköy Halkevinde 
Bando 

Kadıköy llalkevinden: 

Evimizde bu sene bir Bando kuru. 
lacaktır. Çalı§.mak istiyen gençlerin 
Cuma ve Salı günleri saat 14 ten 17 
ye kadar ikişer resimle idareye müra. 
caatleri. 

* Evimiz spor şubesi bu sene iki 
tenis kordu yaptırmıştır. Sporun bu 1 
şubesinde çalışmak istiycn gençlerin 
her gün iki resimle idareye müracaat. 
leri. 

*Evim.iz spor şubesi denizcilik kıs. 
nıı eldeki mevcut Üç Şarpi ile Yelken 
kullanmak ve Şarpiye binme usulleri
ni öğretmektedir. İsteklilerin her gün 
iki resimle idareye müracaatleri. 

14 ~::\ZtRAN 1938 

Yumurta ihra
catımız arttı 

Sıkı kontrolun iyi 
neticeler verdi ğl 

anlaşılıyor 
Geçenlerde bazı yumurta ihracat tacir 
lerlnin yumurta kontrol dairelerinin 
kontrola son derece dikkat etmeleri 
yüzünden ihracatın sektedar olduğwıu 
ve bir günde yapılabilecek kontrolün 
üç dört gün ve müşkülat gösterilerek 
yapıldığını iddia ettikleri malüındur. 

Bu iddianın akabinde bazı şahsi 

menfaatlerini düşünen birkaç tüccarı 
aleyhlerinde zabıt tutularak yanlış ve 
uyğunsuz sandık hazırladıklarından 
mahkemeye verilmişlerdi. 

Dün Ankaradan alman bazı haber. 
lerde yumurta ihracatımızın bir hayli 
artmı§ olduğu öğrenilmiş, bu güzel ne. 
ticenin elde edilmesinde kontrolün son 
derece dikkatli :(apılmasınm mühim 
rol oynadığı anlaşılmıştır. 

Bu cümleden olarak eskiden meın • 
leketimiz.den mal alnuyan bazı yerler 
de bu yıl yumurta almışlardır. Bu su· 
retle geçen yıl yalnız 7754 küçük san
dık ihraç etmişken bu yılki ihracat 
miktarı tam iki misline çıkmıştır. 

Vazifelerini son derece büyük bir 
dikkat ve ehemmiyetle yapan yumur
ta kontrollarınm Vekfıletçe taltif edi. 
lecekleri umulmaktadır. 

-0-

Aaluh V,.;1Jlu.a 

Beş yüz bin liralık asfalt yol inşası 
münakasaya konmuştur. 

Hazırlanan projeye göre yapılacak 
yollar şunlardır: 

İstanbul tarafında Bah~pıda 
Sebilden itibaren Orozdibak, Piyanko 
müdürlüğü, Postahane önü, Ankara, 
Babıali caddeleri .belediye önüne k~ 
dar. 

Yerebatan. Nuruosmaniyc caddesi, 
Sirkecide Reşadiye caddesi, Sultanha. 
marn caddesi, Fincancılar yokuşu, 
Mercan, Uzunçareı • Beyazıt yollan. : 
Beyoğlu semtinde Tozkoparan • 

Şişhane - Aynalıçeşme - Hamalbaşı • 
Çakmak sokak • Tarlabaşı • Taksim • 
Ayaspaşa - Gümü§Suyu yokuşu, Gala· 
ta yolcu salonu, Kılıç Alipaşa yolları. 

--0-

Alman Lisesinde 
Alman lisesi ve Ticaret okulu beşin.. 

ci yıl dönümünU yarın kutlayacaktır. 
Bu münasebetle mektepte merasim 
yapılacaktır. 

---o-

Kayısı Fiyatları Düştü 
Son zamanlarda Mersin ve Finike. 

den fazla kayısı gelmiş, kayısı fiatleri 
iki hafta evvele nisbetle düşmü~. 

İzmir kayısısı 35 le 45 kuruş ara. 
smda, Finike ve Mersin 15 le 25 ku. 
ruş arasında satılmaktadır. 

(•) Dün de ıöylediiimiz ıibi, bir B<J§'VekUhnfz Celal Bayarı11 l:ı Bankası Umum MiidürU iken memurlar için yaptırdığı tenis Trordımun 1curulıt §Unun on ikinci yıldötıümü kutlanmı§h!j. 
.-olemı"lc yazısıdır.. Resimde tenisçiler ve bu münasebetle verilen çay ziyafetinde bulunan davetliler görülüyor •• 
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Meclise verilen 
kanun U\ylhaları Orma anununa ek 

kanun kabul edildi 
Zıraat Vekili bu kanunun, memleketin mahrukat 

ve kereste ihtiyacını temin edeceğini söyledi 

1 

Ankara, 13 (Telefonla)" - Alun, 
plltin ve gümüşten yapılan her nevi 
eşyaya damga rvurulması mecburiyeti· 
ne dair htikfunet Meclise blr kanun 
layihası vermiştir. 

Ankara, 13 (A.A.) - B. M. Meclisi 
bugün Raf et Ca.nıtezin başkanlığında 
toplanarak İnhisarlar umum m.Udür • 
lüğllnün 934 yılı ve tütün, tuz ve müs. 
kirat inhisarı idarelerinin 933 yılına 
ait hesabı katilerine ait mazbataları 

tasvip etmiş ve askeri memurlar hak. 
kında kanuna bir madde ilavesine, or. 
du ve zabitan heyetine mahsus terfi 
kanununun bazı maddelerininin değiş
tirilmesine ait kanunları da ikinci mU
za.k.erelerini yaparak kabul etmiştir. 

Orman kanununa. ek kanun lil.yiha
smm müzakeresinde muhtelif hatip • 
ler söz olarak kanunun birçok gilçlük. 
leri bertaraf ettiği gibi orman sanayi. 
inin inkişafına. da geniş bir mikyasta 
yardım edeceğini i§aref; eylemişler ve 
bazı temennilerde bulunmuşlardır. 

Bu arada. Tahir Hitit (Manisa) ka. 
nunun muaddel 18 inci maddesinin or
manlara. 10 .kilometre mesafe dahilin
de olan köylere tarife bedelile orman 
yerileceği yazılı bulunduğu halbuki 
orman kanununun muvakkat 7 inci 
maddesi hükmüne göre bu gibi köyler
de satış bedelile bazı müzayede ile or. 
man verileceği tasrih cdilmi~ ve bu 
muvakkat maddenin bu hükmü tadil 
edilmiş bulunmasına. nazaran arada 
bir tezat husule gelmekte olduğunu 
kaydetmi§tir. 

A!Aettin Tiritoğlu,.a.yni maddenini. 
kinci fıkrasına nllfusu 2000 den aşağı 
olan kasab:ılarm yalnız mr.ılıruka.t ba. 
knnmdan bu kanuna göre köy gibi mu 
amele görmelerini temin edecek bir 
fıkra ilavesini istemiş ve bu m.aksa.tla 
da bir de takrir vermi,Ştir. 

Ziraat Vcldli Faili Xurloğlu da ver
diği cevapta Meclisin tasvibine arzc • 
dilmiş olan kanun layih:ısmm gerek 
memleketin mahrukat ihtiyacı ve ge
rek sureti umumiyedt! ker~te ve di
ğer ihtiyaçları baknnmdan temin et. 
mekte olduğunu menfaati ifade ve ko.. 
nunun istihdaf ettiği başlıca Uç, mak. 
sadı i§aret eyliyerek demiştir ki: 

Orman kanunun ihtiva ettiği ana 

fikirleri haleldar ebneksizin bugün 
daha ileri gitmeye imkan görllnmedi.,, 

Ala.ettin Tiritoğlu, takriri ile bir ta· 
dili istihdaf etmediği ve maksadmm 

bugüne kadar köy olup bir köylü gibi 
geçinmiş vatanda.9larm haklarmm ta· 
nmması olduğunu söylcmi§tir. 

Bu müzakere «-onunda. AJaettin Ti • 
ritoğlunun takriri okunarak kabul e
dilmiş ve maddenin o suretle tavaz.zu. 
hu için takriri encümene verilmiştir. 

Orman kanununun 37 inci madde • 
sinin ormnnlardan çıkan hasııatnı be. 
del tarifeleri mmtakalar itibarile ve 
piyasa icapbnna. göre orman umum 
mildilrlüğU tarafından tanzim edilerek 
Ziraat Vekaletince tasdik edileceğine 
ait muaddel mnddenlıı müzakeresi es. 
nasında. da söz alan bazı hn.tipler bu· 
ııun tatbikından çıkacak güçlükler ü
zerinde dunnu.~lar ve Ziraat Vekili 
maddenin bu suretle tanzim edilmesin· 
deki manayı iz.ah eylemiştir. 

Bu müzakereyi mUteakip madde ol. 
duğu gibi bırakılım§ ve diğer madde. 
ler de okunarak tasvip edilmiştir. 

Meclisin bugünkü toplantısında 

mahrukat kanun layiha.sile orman u. 
mum müdürlüğü teşkilatı hakkındaki 
kanun layihası yüksek mühendis ve 
teknik okulları mezunlarmm mecburi 
hizmetlerine, Ziraat Vekfilcti vazife ve 
teşkilatı hakkındaki kanunlar ulusal 
bayram ve genel tatiller hakkındaki 
kamına bir fıkra. ve bir madde ilave. 
sine ait layiha. da müza.kere ve kabul 
edilmi51;ir. 

Bu sonuncusu ile gençlik ve spor 
b:ıy.raını gUnü olan 19 Mayıs gUnU u
lusal b&;Tallllar ara ma. a.Imına1.-ta' -
dır. 

İlave edilen madde hükmüne göre 
de, ''Kanunda. tayin edilen genel tatil 
günlerinin sonu Cumartesi gününe te
sadüf ettiği takdirde müteakip Cu • 
martcsi bütün gUnr tatil yapılır.,: 

B. M. Meclisi Çarşamba günü top. 
!anacaktır. 

Hes, Çekoslovakyaya hücum ederek şöyle dedi : 
_,, mm ~ ...-. ._ - .... .-. ~ sd - re ,,_,---

Hit erin sa anı sin·rıeri Avru-
payı fela etten urtardı 

Berlin,, ı.a {A ~.). - Havali Ajansı 
m uhabl'rlnden: 

Steten'de Nazi fırkasının mahalli 
kongreS.indc, Hltler de hazır olduğu 
halde, bir. nutuk söyleyen B. Rudolf 
Hes, çekoslovakyaya şiddetle hUcu'Iı'.l 
etmfŞtlr. 

Hatip, Alman zimanıdnrlurmın 

soı;ukkanlılığı sayesinde halihazır

da, sulhun müemmen olduğunu söy
lemiş.tir. Mumaileyh, Çekoslovak
yadakf ekalliyetlerin ın uhalofetlerl
ni takbih ettikten sonra sözlerine şu 
suretle devam etmiştir: 

''Çok devletinin sulh ve nizamı 

muhafazaya ve ' ::ı.tandaşlnrmın hi
maye ve emniyetini temine ehil ol
madığı aşlkılrdır. Çekoslovakya, Av
rupanın en tehllkell noktası hallne 
gclmlşilr. Filhrer'ln sakin ve sağlam 
slntrlor1 v.e sulhcuyane hissiyatı, Av
rupayı bir !clfltmtt<ın kurtarmıs.tır, 

hallıukl dliıer bUyUk devleUer, Çe
koslov.aliy.ay.ı itidale davet etmek i
cın hiçbir şey yapmıyorlar. 

B. Hes, bundan sonra Alman or
dusunun kuv~.etlnl metli ve sontl. et:. 
mişUr~ 

EraUp demiştir ki: 
••mo Idmse, .AJmany.aya ka-c.;I ya,. 

ınlncak bh~ taarruzun a•ern:de nsltert 
ten~zllh olacağı gibi bir dUşUncc.ye 
kanılmnmulıdır.'' 

• ra sa ar. ye z1-
rın1n görtişnıe1eri 
Paris, 13 (A.A.) - IInriciyA Nazı-

rı Bonno bugün Türkiye, lngiltere 
ve Polonya büyük elçilerlyle çekos
lovakya orta ellsini kabul etmiştir. 

Parla, 13 .(A.A.) - Pragdan dö
nen Çekoslovakyanın Pnrls elı;ial bu
gün Fransa hariciye nazırına Prag 
hUlcumetinin Sov,, etlerle yaptığı mu
za kereler hakkında izahat vermiş

tir. 
Çekoslovak hükumetinin gecen 

carşam ba gUnU başvekile tevdi olu
nan Sov) et muhtarasına bu hafta i
çinde cevap vereceği zannolunuyor. 
Sovyetle r metallbatını resmen bildir 
mokte teehhür göstermişlerdir. Bi
naenaleyh müzakerelerin geçikmiş 

olmasından Çekoslovak hUkilmeti 
mesut tutulamaz. Esasen Paris ve 
Londra hUkümetler.1 Irenlein•ın tale
bini a1mndan katııl bir karar verme
dlğinl Prağa tavsiye etmişlerdi. 

Şimdi hUltümetin füı.zırladığt nıll
liyetler projesi ile Sovyotler muhtı
rası g1bl mUsbnt bir esas Uzerlnde 
mUzakcroler yapabllccektlr. Bu mU
zakarelerln bir an evvel netıcelen
mos1 temenni olunuyor. 

Hariciye nazırı Bonne•nin nglliz 
bllyUit olçJsl ile yaptığı müHfk:at, 
Fransa ile lngllterenln ÇekOSlovak 
meselesi karşısmdakt vazirntlerlnln 
hiç deı'tişmedlğinl g&terıntştir. 

Harlcl~'1 nazırının Polonya bUyUk 
elc;lsl ile yaptığl konuşmalar ise bir 
m1lddettlr Ptı.rls ve Vnrşovn. hükumet 
lorl ar.asında yapılmakta olan muza. 
lrnreler silsilesine dahildir. 

• • • 
İstanbul elektrik şirketi tesisatının 

satın alınmasına dair olan mukavele
nin tasdiki hakkmdfki kanun layihası 
Meclile gelmiştir. 

Bundan ıbaşka İstanbul elektrik iş· 

leri umum müdürlüğü teşkilatı ve iş
letmesi hakknidaki layiha da Meclise 
tevdi olunmuştur. 

Her lki llyiha Nafia ve biltçe encü
menlerinde tetkik olunacaktır. 

• • • 
HilkUmet Meclise Hamiye vekaleti 

teşkilat kanununa ek bir kanun layiha
sı vermiştir. 

• • • 
lzmir vilayeti turi tik yollarının 

inpsı hakkındaki kanun layihası Mec
lis ruznamesine alınnu§tır. 

~ 

Kalp sektesinden 
Ulen bir çek 

Jehlava - çekoslovakya. 13 (A.A.) 
Buranın başlıca namzedi sosyalist • 
nasyonallerden Hott, lçindo bulun
duğu intihap bürosunun Henloin ta
raftarları tarafından istllA edildiği
ni görilnce kalp sektesinden birden
bire ölmUştUr. 

Hott'un ölUmü duyulur duyulmaz 
bUtUn Çek evlerinde matem alAmeU 
olarak bayraklar yarıya kadar 1ndlw 
rllmiştlr. 

"Çek gençlikleri" sokaklarda. nü
mayiş yapmağa başlayınca Hen
lalnistler de ortadan kaybolmuşlar
dır. Asayişi temin etmek Uzere Jih
lava.ya. polis taltflye kıtaları gönde
rllmlştlr. 

Beynelmilel iş 
konf ransında 

(tlsta. yanı biri~wtde) 
meddin Sadak Türkiyenin iktisa!di va· 
ziyeti hakkında beyanatta: bulunmuş 

ve bir yıllık ilctisadt cüıan ıvaziyetini 

hülasa eden rcı.porunefan dolayı beynel
milel mesai bürosu müdürünü tebrik 
ederek bu rapordan tebarüz eden bcld
bin havanın içtimai terakki gayretleri .. 
ne engel olmamasını temenni eae
rek bu h u a u s ta beynelmi
lel vaziyete nümune olacak milli bir 
tecrübe mahiyetinde Kemalist Türki· 
yenin devletçi sistemini izah etmiştir. 
B. Necmeddin Sadak, Kemalist rejiml
de ideolojik münaka§alar ve sınıf kav· 
gaları bulunmadığın11 ve Türkiyenin 
devletÇi si~temin ne bir infrnd ne de 
ctar§i olmadrğınr, devletin muayyen 
ve mUmükün sahalarda huBusi teşeb· 

büslero y~ ayırdrkfıin sonra bir plaa 
dahilinde sa ayile§mc hareketini inki
şaf cttirdiğ:ni anlatarak Tiir iyede 
şimdiye kadar: açılan fabrikalar hiiku· 
metin bu işe ayırdığı sermayeler ve 
istihsal ve iptidai maddeler hakkıııda 
istatistik malfünat ıvermiştir. Türkiye· 
de hükumetin zirrat, demiryolu ve yol 
işlerine, nüfus siyasetine, muhacir iş
lerine verdiği ehemmiyeti söyledikten 
sonra bu devletçilik ve sanayileşme ha
reketi sayesinde Türkiyede işsizlik kal 
ma<liğını bildir-en murahhasımız sana
yi hareketinin memleket mahsullerine 
yeni blr mahreç tC§kil ettiğini ve ame
lenin patron tarafından istisman mev
cut oliruıtdığı için gerek amelenin ge" 
rek köylUnUn bu sanayi hareketi sa· 
yesinde iştira kabiliyetinin arttığını ve 
bizzat mUstahsi1ler ile işçilerin bu fab· 
rikalar mamuHittna müşteri o1duklan
nr ve Tilrkiyede hayat siyasetinin yük 
selruğini i§ kanununun tattıikinden 
sonra maliyet fiyatının artmadığını ve 
gerek fabrikalarda gerek madenJ~rde 

fenni uı:uller ile rasyonalizasyon i§ine 
çok ehemmiyet verildiğini anlatarak 
demi tir ki: 

'Dünya bir kargaşalık ~e ıztırap 

devri yaşıyor.. Fakat ümitsizlik gös
termek insanlığa yal.."l§maz. Her halde 

Noterlik kanun layıhPISı Meclis 
ruznamesine ahndı 

Ankara 13 (Telefonla) - Noterlik 
kanun layihaE~ Meclis ruznamesine a
lmnuştır. 1 

Adliye EncUmeni layiha üzerinde 
bazı değişiklikler yapmıştır. Layihanın 

aldığı son şekle g<Sre, iher asliye mah· 
kemesi nezdinde bunların kaza çevre
sinde noter işlerini görmeğe salahiyet· 
li olmak Uzere bir ı\teya bir kaç noter 
bulunacaktır. 

Noterlik açılmasına geliri müsait ol
mıyan yerlerin no erlik vazifesi adliye 
vekfiletincc bağlı bulunduktan adliye 
encümeninin seçeceği bir adliye me
muruna gördürt\lecektir. 

Neterllk mahkemenin bulunduğu 

yere yakın ve iş merkezlerinde açıla
caktır. Noterler tatil günlerinde iş ya
pamıyacaklardır. Ancak vasiyetname 
tanzim ve tasdikiyie gecikmesinde za
rar umulan vakit işleri yapabilecek1er
ve bu hali icap ettiren sebeplen tan
zim ve tasdik edecekleri ktlğıtta göS
tereceklerdir. 

Yabancı memleketlerde noterlik işle
ri konsoloslar ve konsolosluk yazifesi
ni gören memurlar tarafından ifa edi· 
lecelctir. 
Layihada noterlerin tayin uswleti, dos 
ya ve kayıtlar, tanzım, tebliğ ve tas· 
dik işleri, atakalllar şanit ıve muanzla· 
nn dinlenmesi, boteflerin vazifeleri, 
noter senetlerinin nük~m ve kuvveti 
murakabe, inzıbati cezalar, nöterlerin 
mali ınesuliyetleri noter yanmdn çalı
şanlar hakkında hüküınler vardır. 

Lfiyihada Anltarada bir de noter yar 
'dım sandığı kurulması ha1:'kmda hU. 
kumlcr vardır. Bu .sandık, ölen noter
lerirt mirasçılarına veya ya§ tahdidi ve 
ya malltliyet suretile vazifelerinden 
ayrılanlara yardımda bulunacaktır. 

Bu yeni kanunun mer'iyeti için ad
li yıl 1başr sayılan tatili müteakip Ey-

Franko 
kuvvet eri 

( Ost Uırnfı ı incide) 

hareke ti devam e tmektedir • ..Bircok 
kasabalar, bilhassa sahildeki Orope
za, Pilebla Tormcsa, :Villafames ve 
Tanjuan kasabalarını işgal etmiş

lerdir, 
Albokaserln cenubunda ileri hare

keti, 2 O kilometre tulün de ve 1 7 ki
lometre derinliğinde bir cephe üze
rinde devam etmektedir. 

Barrlyol ve Villafamesde Fran
kistıer, birco~ esir almışlardır. 

Cumhuriyetçilerin Kastellon cep
hesindeki umumi karargAhı :Villa· 
mesdo bulunuyor idi. 

Saragos, 13 (A.A.) - Frankistler 
Kastellon şehrinin dış mahalleleri
ne glrnıişlerdir. Düşman, şehir ci· 
:varındaki ormanlar.da mukavemet 
etmektedir. 

Kastellbn, 13 (A.A.) - Lffi;eno 
Del Sld mıntakasında hnrekft.t icra 
etmekte olan Frankist kıtaat, <itin 
Kastellonun merkezinin hudutları 

dahi11ne gfrmişlerdır. Düşnian, ço""'k 
miktarda batarya cemetmek suretl. 
le Rambla .dö la \Tlyuda nebrlnl geç
meğe muvafbk olmuş ve \7illafa
mes istikametinde bir ileri hnreket1 
icrasına girişmişlerdir. 

Cumburlyetcller mu1cabll taarru
za geçerek blrcok defalar düşmanı 

ta:rdGtnıeğe muvaffak olmuşlardır. 
Burgos, 13 (.A.A.) - Franko kuv

vetleri K:astellonun ilk evlerino gir

miştir. 

MadTld 13 (A.A.) - Asilerin Kas
tellon şehrine karşı yaptıkları taar
ruzla cumhuriyetc;llerin şiddetli mu
kabil taarruzla:rı ile pUskUrtUlmUş

lerClir. Şelifr etrafında. cumhuriye'ti. 
eller me'\'ztlerlnl muhafaza cdi)•CJ'r-
lar. 

Valcnsla, 13 (~.A.) - Bugün 
Franlco tayyar~ıerl Sagonte şchrln1 
ve llmaııını bombardıman eünlşlel'· 
dir. Şehre ve lim"nııa. 200 kadar bomı. 
ba. dUşmUştur. Hasar az H:c de blrook 
yaralı vardrr. 

Biraz sonra iki tayyare filosu tek;. 
rar Sagonte şehrini ve ıcastellon yo. 
lunu ve mUtealübe-n de Kastellon 

Kemalist Türkiye kendi hesabına sulh 
ve içtimai terakki yolunda çalışmakta 
devam etmeğc kat'i olarak azmetmiş· 
tir.,, 

Şehrinin merkezini mitralyöz ateşli• 
'f/9. • 

ne tutmuştur. 30 kadar boınba 
btı· 

les köyü civarına dilşmilş fse de 
sar ve zayiat yapmamıştır. 
IUlden itibaren mer'i olması tensip o
dilmiş ve kanunun neşrinden bu ıı· 
mana kadar, kanun tatbikatını kolJ: 
laştıracak tetkiklerin yapılması -;e 
zammımelerirı hazırlanmasına ıneydatt 
bırakılması mülahaza olunmuştur. 

Layihaya tasfiye için de bir bükÜJ!1 
~·re 

ilave olunmuştut. Bu htlk:rrie go ' 
kanun hükümleri yürilfueğe t'~şladrğı 
tarihten itibaren altı ay içinde e.dli1e 
rvekilliğince eicilleri itibarile noterlikt.t 
ka1malan caiz görülmiyen veya eh!1

• 

yetsi%1ik1Pri sebebile kendilerinden ıs
tifade edilmiyen noter •e noter ınua• 
vinleti noterlikten ~ıkaruacaktır. 

Bu kanunun tatbikinde MedresetUl• 
tcuzat ve Ntivap mektebi mezunlan liU 
kü.k f aktiltesi mezunu , tıayı~acaktı::_...... 

"' Ev eıımek çagı 
J..Üctarajı 1inoid8) 

c;:oğu hayatlarında bu ıstırabı aut• 
Jll.QktOOır. 

.l<'akat unu dn unutme..mnk Jllzı.W 
dır ki şehlrlcrdo lia.yatm geç bıı$1&
ması, bazıın otuz yaşına. kadar sUt• 
mest k.nnunların korduğu. tAııstl 
mliesseselerlnfn ta)in ettiği bir ınec· 
buriyet vo mükellcflyet değildir· JJll 
haddi tayin ve tahillt eden şoy :rort· 
lerlıı keneli iradeleridir. l\fndc;Jil]d 
evlenmek için bir had tnyiiı edllirotı 
hayııta karışmak için de bir llııd i"" 
yiD edilsm donillrse şn cevnp veril"" 
bilir: .Ila7ata karışmak ça.ğnıı )ta.nuJI 
tayin: etıd.lştlr. Bn çağ erkekler -r• 
ıazıar fÇin do rUşt yaşıdir. Fakllt 

Uanunnn üiyül ott1ğl rüşt tağına. git" 
me"k bnşkıı<lır, bu yaşın verdiği ın& 
deiit ehllyetle:tl lstımnl etmek gene 
başkadır. 

Acaba bu hususta; hUU\unetıerlJI 
lilç 'titr mUdahalooe bülonmnğa hat
ları yok mudnr? 

Alıii nya ve talya gibl of.ori~ 
reflm altllidüJd mcmleli' tlerile bll
kiinıciler muayyen bnzı memori)'efı
lere tayin edilenler için n vaz:if~ 
devam Cdeblliifoğl evlenmek ı;;artın• 
lia.ğlayorınr. Niteıtim daha blı' iıtl 
hnfttt evvel ttalrnn hükfımeti şcliil" 
leı.in bolediye reisleri flzalnrmdn• 
evlenmeyenlerin va:tifclerlnClen çı
kan1ncnklnrmı Utfui:riı mretlyle teb
liğ etm.l:ştfr. Bttktımctlcı'ln kendi Cnl
rl altında mnaş ile çalıştırdığı er· 
kekler hnttll kndmlnr için bu fJıtı" • t 
dıı. bl'r mccbıırlyct koynınsr ııtlll 
menfaat. bakin1nıdnn ınnkol görUI&
bllir. 

Ilünunlıı. bcrnbcr gcnc;leıi ha:yıtt• 
ycUştlrmck için kurulmuş olnn nınlL
ıcmr kültür mUcssesolerlnin, meltteP 
proğrnmlnrmm, tnhsil derecc1criıil9 

do bu noktıtdn nıühlm bir tesJrl btt• 
Jundu~ru şüpheslz<llt; gertçleri en Ja· 
sa yollltın lirıynt snbnsma çıkarınn'k 
Jşi her memleketin pcdogoklnr:rtıJ 
gcl'çckton çok dü,ündUrecck bir ınil• 
li meseledir. 

ASll\l US 

Bir Fransız 
gazetesi 

(Üst yanı 1 incUe) 
mcselelcrl bir anlaşma ile tesbit e• 
derok kUl haline konulacak: Bit 
Fransız - Türk munhodesl, i.iç to.rn'f· 
ıı bir J.<""rnnsa - Türkiye - Suriye aıı
Inşması ve erkll.nıharbiye an1aşoıa .. 
Inrı yapılması dilşUnUlUyor. 

Bundan daha fazlası da olnıaıt 
Belki son gUnlcrdeki "hararetıeıı· 
dirmeler", birdenbire aksi tstilts,.ı 
met alarak, iyi mUnasebatı eiddet· 
lendirmek neticesi verecek. 

TUrkiyonin, dün olduğu gibi btı• 
gUn de, dünyada haiz bulunduğu e
hemmiyeti herkes blllr.. BllmereJJ 
yoktur. Bunu, herkes gibi Almanıa.r 
da. bilmektedir. 

MÜZAKERELER BAŞLADI 
Adana., 13 (Telefonla) - Bura)'& 

gelen haberlere göre Hataya giden nS" 
keri heyetimizle Fransız heyeti ara. -
smdaki müzakereler bugün ba§ln.ını!f• 
tır. Görüşmeler dostane bir hava iç.iıl· 
de geçmektedir. 



Korku Yatağı 
Yaz!ln: Edgar Vallas Çeviren; H. M. 

,~, .. -.._ _____ _._ No. tt 

Bu sırada polis memuru sordu: 
- Yukarı sıkayım mı! 

ka - Bayır, çıkman doğru değil. Eğer 
ın·dın Ytıkarda ise, bizim sesimizi işit. 
d ış 0lınası lfwmgelirdi. Fakat yukar· 
a değil. 

- Acaba mutfakta mı! 
ın - Heyhat._ Monden kadınların 
k tıtt'a.k:ta işi ne çocuğum- Onlardan 
açı, hayatlarının eu kadar ~anını, 
ınu~aktn geçiriyor! 
n:ıder, bu sözlerle bugtlnkU kadınla. 
~ ev hayatmda g5stcrdiklerl noksanı 
k llklt etmek mi istiyordu, yoksa baş. 
~ bir sebepten mi böyle hareket ct
:t~. Anlaşılamıyordu. Zira. Rlder. 

ru daima meşgul bir adamdı. 
Elindeki l!mbayı, yeniden kapıya 

~yl..A• ... _ uı. 
tod- ';I'aınam, dedi. Şuradaki portman
ıa.r: iki tane b~ton görUyorum. Bun. 

an birini bana getlrlr misiniz r 
hı Polis memuru hayret içinde, Rider. 

enuini yaptı. Portmantodan aldığı 
~ ve kıvrık uçlu kiraz bastonu ge
rıp Rider'e vermişti. Rider bunu, 

~basının ısığı altında gözden geçir. 

- Ü2erl toz kaplı, dedi.. Demek ki. 
eskı sahibi tarafından buraya bırakıl. 
~3. Dibinde, yUksUk yerine sivri bir
rvı bulunduğuna bakılırsa, bu baston 
hSViçrede alınmL,tır. Sen, belki polis 
a.fıyesı hikayelerini okumıyorsun. 0-

::nı için, şimdi. benim taklit ettiğim 
ır Usul hakkında wi malfımatm 

~Oktur. 
- Hayır efendim. 

ı..:- Fakat ne yazık ki bu baston, bir 
;wk oltasmm sopa.sı değildir.... Sen 
l~lndi burada kal olmaz mı? Ama hiç 
bı.r Yere gitme! 

Rider bundan sonra, merdivenleri 
Elınekleyerek çıkn:ıağa başladı. Bu 
tarzcıa çıkarken, elindeki bastonu da f ~P Qir tarzda @ijude ş_ağa. sola sa.l-
1.Yordu. Sonra yukan tutu. KolUA~n 

\lza.nabildiği kadar yukarı... Havada 
birtakım muayycl §Öylere çıµ-pa.r gi,bi 
Yapıyordu. 

Böyle dizleri Uzerlnde tırma
~arn)> daba yukartlara ~adar çıktı. E· 
lı~eki lfü:ubanın ~~ı altında yalruz 
&olgesi görülüyordu. .A,§sğıda bekli • 
:Yen polis memuru ağzı asık bir halde, 
hayret içinde bakıyordu. 

Bir aralık: 
- Ben de sizinle beraber gelsem 

~aba iyi olmaz mı? ... gibi bir şey söy. 
liyecek oldu. Fakat işte bu sırada, hiç 
llnıuhnadık bir hadise vukua geldi. 
}{ulaklarmın zarını patlatacak şiddet
te bir patlama i§itildi. İçerisi birden
bire kesif duman ve toz bulutlariyle 
doldu. Ortalığı bir yanık kokusu aldı. 

Polis m~unı, bata ~aşkın şaşkın 
o:duğu yerden bakıp duruyordu. Şim. 
dı Rider merdivenin bir basamağına 
oturmu§, üzerine dUşmUş olan birta. 
kını odun parçalarını toplamakla meş
guldü. 
. Ridcr bundan scm.ra. polis memuruna 
l§aretle: 

- Şimdi gelebilirsiniz, dedi. 
Polis memuru te~ sordu: 

- Demin işittiğim gUrliltU ne idi? 
CAnilerin amansız dUşmanı Rider, 

Polis memurunun görmediği birtakım 
toı.ları şapkasının Uzerinclen silerek: 

- Nenelft.zım, sen ~ar1 gel, diye 
evvelki emrini tekrar etti 

Polis memuru derhal yukarı koştu. 
Ve elinde elektrik 13.mbasile ilerliyen 
Polıs hafiyesinin peşinden yfu.'ümcğe 
haşladı. 

Polis hafiyesi Rider, böylece birkaç 
ad1nı @ha çıktıktan sonra, elindeki 
~bayı ınl,!_a;n•en bir nokta ilzerine 
tuttu. Burada, merdiven tra bzonuna 
b~ıanmı_ş ve namlusu_. o merdiven • 
lerden çıkş.cak herhaigi birini hedefi 
içinde bulunduran b.ir tüfek görünü
Yordu. 
Rid~ a!llş.tlı: 
- Bwadan itlb<\!Cn ~an ve 

n:ıcrdivcnler~ enlcmcsin_e kt\.teteoek su· 
rette gerilmiş Q.ir şiya'-ı. iplik vardı. 
Bu siyah i.ı>liğe kim il~rş~ yahut 
kopı;tracak der~ccde çarparsa muhak
kak surette bu tüfeği ateş etmiş ola. 
caktı. Ve bittabi, tüfekten çıkan kur. 
§un, o merdivenden çıkan kimseyi, 

tam surette hizalanmış olduğu için .... 
Polis memuru tel8.şla. sordu: 
- Fakat kadın ... Kadın ne oldu? 
- Kadının evde bulunduğunu zan • 

netmeın. Benim kanaatimce o kadın, 
arka kapıdan çıkmıe olacak. Bura.da 
bir arka kapı var değil mi? Hele §im. 
di, o zavallının evden bir hayli uzak. 
laeını§ olduğunu tahmin ediyorum. 
Kendisine ncıyorum. Şimdi vukua ge
len bu kUçUk hadise, ne yazık ki, sa
bah gazetelerine ycti§emiyocek kadar 
geç cereyan etti. O kadrom. benim ha. 
la hayatta olmakhğımı öğrenebilme. 
si için, akşam gazetelerini beklemesi 
tazımgelecek. 

Polis memuru geni§ bir nefes ala
rak: 

- MUsaade ederseniz hft.diseyi mü. 
düriyete bildireyim efendim dedi. 

Rider sakin bir aesle: 

- Bildir. Dedi, ayni zamanda mil • 
fettiş Simpon'a da haber gönderirsen 
memnun olurum. Buraya kadar zah -
met etsin, kendisile görüşmek istiyo
rum. 

Polis memuru bala tereddüt için. 
deydi: 

- Evi arasak daha iyi olmaz mı e. 
fendim, diye BQrdu. Belki de bu kadını 
temizlemişlerdir. 

Rider. "hayır,, makamında başmı 

sallayarak: 
- Hiç bir kadını tenıI.ılemi~ değil· 

lerdir, dedi. Ortada temizlenen bir §ey 
varsa, o da müfettiş Simpson'un pek 
~'vdiği nazarlyelerldir. 

- Fakat Mister Rider ... Ben bir şe. 
ye hay.ret ediyorum. Bu kadın acaba 
kapıy11- geldi de ... ? 

Rider, polis memurunu, saf bir sual 
soran çocuğunu ok§ayan bir anne gL 
bi, omuzundan okşayarak: 

- Çocuğum, dedi. O kadın, bu evin 
li:apısmda yarım saattcnberl bekUyor-
du. Tam yarım saattcnberi, orada, 00. 
nim dikkatimi celbetmek için durup 
duruyordu. Fakat ben, odamdan göz • 
leyip durmaktaydım. Işıkları söndü • 

rUlmüg olan odamdan... Kendimi gös
tc.nncdim. Zira. ..• Doğrusunu istersen 
çocuğum, içimde hayata karşı derin 
biı' muhabbet besliyorum ... ölmek ni. 
yetinde değilim. 

:iju şaşırtıcı işaretinden sonra, Ri. 
der evine çekildi. 

(Devamı yarın) 

Çekoslovakyada 
belediye intihabı 

Pra_,ı;, 13 (.A.A.) - Dünkü üçüncü 
,.e sonuncu 'belediye ıntthabııtının 

Hk neticeleri, S:ıdet mıntakalarına 

alt olan kısmında 22 v~ 29 mayısta
ki ilk intihabatın vermiş olduğu ne
taylo~ teyit e~mektedir. Ekseriyeti 
Alman olan şe:plrlerde ve kasabalar. 
da Henıatn'cl unsurlar, r.cy,le.r ye
klınunun }Uzde 65 1 Ue 85 l arasında ' 
rey kazanmış)ardır-. Sosyal - demok
ratlar, yUzde ~O ile 80 ar-asında te
halUf eden ka_ywlat 'aydetmişler
dir. Şu halde SUd t mıntakalarda 

Çek veY,a demokrat Almı:ı.n Qlarak 
yüzde l 5llA. 35 nlsQetlnde vatandaş 
kalm~k~adır ki, bu mmtakalarıJil i
dari muhtariyete kavuşması takdi
rinde vatanüaşların hı,ısust bir çk~l
llyetler statllsll ile himaye edilmele
ri lAzımg-eıccektlr. 

' Komünistlerin hep 'Qlrllkte Hen-
lain lehinde r~y vermelc.rL Qe.k ma
nidardır. Bazı kası;ı,.ba. ve şehirlerde 
koroUnlstleı·ln yüzde 90 ı Henlaln le
hinde rey vermişlerdir-. Bircok sl
yast mUşahltler, bunun sınat Sti(;let 
mmtakalarda. bilhassa blssedllme.k
t-e bulunan ve Honlaln pro,Pagand~
sının istinat etmiş old\lfU en ka.ı-ak
terıstık sebep <;>lan iktlsŞ:~I buhran
dan müt_e\'elllt bul~ndu~u mUtalQa· 
sını serdetroek\c(llrler. 

KomUnisUerln k\Ule halln(le B. 
Hcnlaln fırkası.nı takip etmeleri bu 
:fırka(la sol cenah temayü!Unil kuv
vetlendirmeşl muhtemeldir. 

Güreş müsabaka
ları hazırlanıyor 
Meşhur iki güreşçi şeh

rimize gelmek üzere 
Haber aldığmu. 

za göre, EminönU 
Halkevi tarafın -
dan önümUzıdekl 
h a f t a zarfmda · 
profesyonel güreu 
müsabakaları ter • 
tip olunmuştur. 

Şimal! A.merl -
kalı meşhur dUn. 
ya gU:reşçilerln • 
den ve birkaç kere 

dUnya oamplyonu olmuo Cak Şeri ile 
yine dUnya ağır siklet gUreşçilerinden 
Corç Modrih önUmUJ'.dekl günlerde 
§ehrimlze geleceklerdir. 

Bu iki ~I lle Tekirdağlı HUse. 
yin, Kara Ali, MUliyim kargılap.cak. 
lardır. 

Cak Şe.riden dün alakadarlara gelen 
bir mektupta, Avrupadaki kontratla_ 
rınm bittiğini, on gün zarfında TilrkL 
yeye gelebileceğini söy~miştir. Cak 
Şeriye bugünlerde cevap verilerek ls
tanbula davet edilecektir. 

Amerikalı Şerınan da ha.la memle -
ketine gitmemiştir. Burada Tekirdağ
lı Hüseyin ile üçüncU bir müsabaka 
yapmak istemektedir. 

Şerma.n gilreş kaidelerinden dıpn 
çıkılmamak şartiyle Hilseyinle yeni • 
şinceye kadar güreşe ham olduğunu 
bildirmiştir. 

Diğer ta.raftan aldlğımız malfunata 
göre öpüınüzcleki pazar günU Tekir • 
clağlt ile Kara. Ali Bandırmada dör • 
düncü defa karşılaşacaklardır. 

Daha aonrakl puara da. Bursada 
gü.reşeceklcrdir. 
•••••••H•-••• ..... ••---.••wwwwww • wwww 

FAVDALI 
ADRESLER 

Çok mühimdir 

OKUVUNl;J2 

' İdaremiz çok sayın mtişterlle
rlnden gördUğll büyük alAka ve 
rağbete gUvenerek Haber ve Ku
run gazeteleriyle ya,ptıfı bir a~
laşm ada gerek mUşt.erUerine blr 
hizmet ve gerek bu ç-azeteler o
kuyucylarıg_a blr kolaylık olm;;ık 
üzere 15 Hazirandan itibaren: 
bu gazetelerin ınuayyen &Unle
rin4e ve muayyen bir 11ayfaımda 
(FA )"DALI ADRESLER) ıUtunu 
a~tıracak ve her tUrlU 1, ve sanat 
erb!\bının adreslerini neşAetme

ğe ve kendilerini ha\kla taDı3tır
mağa hizmet edecektir. 

Dütlin bu hizmetler için gayet 
ucuz bir tarife tatbik edilmesi 
karaıı1a,tırılmı9tır. 

Doktorlar. Dlvçller. Sanattlr-
lar. Satılık eyler. Dtkk&nlar. 

,. Mağazalar. Jı:czah~neler,. KUc;:nk 
i gazinolar. Kl_tU~ gQ_a.flar. Tak
i siler. Bah~ler. İl uayanlat. t~ı 
l iste~en\er. Htzwet~l a~yauıar. 

! Hlzmetçlllk lıteye.nler. O\eller. 
pansiyonl~r. Ktra\ık evler, 4llk
klnlar. Apartunanlar. Satfük O! 

tomobllle.r. S°'tıhk ~yalar. :Ka
<lın l:e Qrkek berl>erlert. Ba-kal
ıar. Kasa~lar. De~ vere,\er. 
Dere almak lıte~e.ııler • K~ü} 
ter~Uer. Dikit uıekıe,).ul. 

HUllsa, llel'laangl blr lhtl;·acı 

J elan her vatanda' bu hizmetimiz· 
: den derhal istifade edeblUr. 
1 Her gUn en seri vaaıtalarıa on 
i blnl~rce okuyucunun eline ıeoen 
1 bu gazetelerden istifade ederek 
1 kendllerlnt tanıtarak l9lerlnde 
1 muvaffak olmak lateyenlere buo-
1 dan daha mUkemmel bir fırsat 
! olamaz. V:aklt geoırmeden ~erbal 
! wUrt\,caat e4txıtz. 
! Mekt~.ıa. mUr.acaat edenlere 
·ı· cevap verebllmek tçln pos~ puly 
~nacrınelltUrler. 

İ ı.\1'<1-iO \lik'kat: 
İ Komaled~ln lreıı: 1llncılık 

1 
Q\\\'.0$U. A~kar.,_ ça(lde.l ~o. :1ı05 

l lstanbuL Tel~t@:: 2G.33l: Posta 
• kut\l&U: HŞ htan\Hıl. 

1. ......... .,, ..... - ........... ~!\'!'l'!!.'l.'R.""""""'' 
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Ahnanya ile ticaret 
anlaşması 

Heyetimiz yirmi haziranda Al
manyaya hareket etmiş olacak 

Almanya ile aramızda yapılacak yeni 
ticaret ve klering anlaşması için ·~il
mi§ olan ticaret heyetimiz bu ayın 20 
sinde Almanyaya hareket edecektir. 

Heyetimize Hariciye vekaleti genel 
sekreteri Bay Numan Menemencioğlu 
başkanlık edecektir. 

Heyet gitmeden evvel §ehrimizde bir 
hafta kalarak esaslı tetkiklerde buluna 
cak ve bu arada Almanya ile ihracat 
ve ithallt yapan tUccarlanmız ticaret 
odasına ve Türk ofisi İstanbul şubesi
direktörlUğUne davet edilerek il:i mü
him toplantı yapılacak, ve tüccarları

mızın mütalea ve dilekleri sorulacak
tır. 

Bu toplantılarda bizzat heyet başka
nı Bay Menemencioğlu da hazır bulu
nacaktır. 

Geçen yıl Almanya ile yapılnuı olan 
anlaşmada tUccarlarla klfi miktarda te 
mastar yapılıp mUtalealarr alınmadı
ğından bilhassa anlaımanın kontenjan 
listesinde bazı yanltJhklar vukua gel
miş, meseli dan ıfbi o yıl pek u mah 
aul olmut maddelerden bir kaçı listeye 
dahil edilclifl halae, tiftik, yapağı ve>

ıaire maddelerden kifi miktarda kon
tenjan konulmamııt1. 

Bu defa yapılacak anlaımada ibu nok 
talar dikkatle gözden .geçirilecektir. 

Bu cUmleden olarak pamuk, keçi Jo. 
lı, ve muhtelif şebzelerin kontenjan 
listesine ldabil edileceği söylenmekte
dir. 

Aynca, g~en yıl Alman kontrol 
daireleri ile anlaıaralıı: kendilerinden 
pennl almala muvaffak olan bir kaç 
bUyUk: firma. daha kUçUk çapta iı ya· 
P'n tUccarlarumzı son derece ezmiş· 

ler, ellerinde mal olmadığı halde ldeta 
komiıyoncu ve mutavassıt rolU oynı

yarık banlralannın mallannı kendi fir
.... -..~,. .. ~lat\h. 

işaretler: 

Bu yıl bir monopol vaziyeti arzeden 
bu gibi vaziyetlere kat'iyyen imkAn 
verilmiyecek, ihracatı tüccar ruhsatna· 
mesi olan kilçük tüccarlara da doğru
dan doğruya Almanya ile iş yapmalarr 
temin edilecektir. 

Heyetimiz Almanyada müzakerelere 

başlarken icap ettiği takdirde piyasa

dan tanınmış tüccarlanmızdan bir ka

çının da Almanyaya davet edilmesine 
karar verilmiştir. 

Musollnlolo bir 
hitabı 

Roma, 13 (.A.A.) - Mnsollnl Ta

ht:rıerl yapılan siyah gömleklilerin 
dört taburuna hitaben demiştir ki: 

Taburlar, size soruyorum. Bir 
harp takdirinde slıln için lmklns1ı 
bir şey var mıdır? 

Taburların "hayır,, cevabı tlzerine 
Musollnl şunları s6ylemlştlr: 

"Bir gün sualime Yerdiğiniz bu ce
vabı size hatırlatacağım." 

ROMANYA KRALI 1STANBULA 
GEJ .. IP G!Trl 

Romanya Kralı Sama.jeste Karol, 
tngilteredcn satın alınış olduğu. ve iki 
sene evvel o zamanki İngiltere Kralı 
Edva.rdı lstanbula getirmiş olan eski 
Nahlin yeni Luçyafarul yatıyla Kara. 
denir.de mütenekkiren bir seyahate 
çıkmı§tır. 

Kösteneeden hareket eden Luçyaf a. 
ru1 yatı evvelki gün Boğaza gelmiş ve 
yavaş bir ilerleyi§le Marmaraya çık • 
mi§, iki saat kadar süren bir g~zinti. 
den sonra tekrar geri dönerek Kö. 
tenceye mütc\•eccihen Boğazdan dışa
rı çıkml§tır. 

Dekorculuk ta 
milli hizmet 

OnUmUzdekl se.no Nc\'yorkta alt
mış milyon insanın dolaşacağı en
terna,yonal l>lr tergl acılacaktır. Bu 
sergiye Türkiye .de dan~tlidir. ~eş 

yUz metre murabbaı bir sahadan 
Türkiye clUnyaya açılmış bir pence
re nıanzaraSl alacaktır. 

TUrkiyenln Nevyorlt sergisinde bU
yUk al~ka ile karşllacalında ş.Uphe 
yoktur. AlAka uyandırmak ~in U
zım bUtUn şartlal"J cemetmiş olan 
meınleketh,ı aeylrcllerde cyl intiba
lar bırakması, h~ale ve acal_p tel
kinlere rublaNn:ı. kl!Ptırm.ış olanları 
hakikate, ve aydınlığa sevketmesı 

de iktiza. e(ler. 
Amerlka4a henllz bizi anlamak

ta mUşkUlMa uJrayan bir kUtle var
dır. Bu kUtle arkasın<la bir Avrupa. 
lmm veya Amerlknlmrnklne benze-

~en. cQket v~ pantnılon giymiş bir Tür
kü gördUğU zaman hayretle sormak
tadır: 

"- Bu elbiseyi Amerlkaya gelince 
mi yaptırdınız?" 
Hayır diye cevap alınca şaşırır. 
Yahut pansiyona girersiniz. Hüvi

yetinizi öğrenenler size hayretle ba
karlar. 

Harem ve selft.mhk hUlyası henUz 
Amerikalının ka(~sıuda. bir haki
kattir. B\lnlar şöyle<le akla gelmiş 
şeylerdlr, 

• • • 
'ıl'Ur~ty~i @ ~skl binası iki asrı 

bulmı_yan tarihsiz blr memlekete ta
nıyacağız. Bu tat!hslz, fakat tari
he, ve mazlr,e hasret ~ken kütlenin 
ortasma u eakl \arlbte medeniyet 
izlerini balketmlş bir mllletln e
serlerini yayma)f Amerika için baş
Iıbaşına bJr orijinalite olanaktır. 

TOrktyentn arkeolojik servetıerlu.t 

bugUnkU hayatınnıla irtibatlı tnr n
rette teşhir etmek Tlirk milletini 
anlatmanın bUylik fütühat\ndan ola
caktır. 

TUrkiyenin inşa faaliyeti, Tür
klyenin sosyal kalkınması, Türkiye
nln alıcı ve verici olarak kudreti, 
kablllyetl; yazla ktş, Ukbaharla son
bahnrı ve her birini yanyana ceme
den tkllmler memleketi olan TUrkl· 
yenin gUıelllklerlni en vatlb, en U· 

nutulmaz bir hatıra haline koymak 
tasavvur edilebilecek muvaffakıyet
li sanatların başucunda yer tutacak
tır. 

Nevyorkta dUnyaya arzedtıecek 

Türkiye muhtevası olmayan bb ~i\~ 
rln oyunu değildir. Billkla iç.1 olan, 
ve içini dUnyayn anlntmak iateyM 
blr kudret~~r. Bu kudreti en 1yl, en 
güzol, şekUde an\atJ,µak ik\,lza e4tr. 

lyi ve gUzel nnlatıpl\k ö.l~lU, z~vk
ll biı: h~ssl;\slyet ve tefekkürle yani 
san'atın \)lr davaya el uzatınuı ile 
halledilecektir. 

En iyi ~ylerin ~Zl.P bir şeklide 

gösterllmcsl kısaca "dekorasyon" l
şlne daY,anmaktadır. Türk dekorcu
lulu. yalnız madde olduğu için de
lil. blrço~ mU.hlm ve derin kı;:m~t
ıeri ifade ettlil l9in eşyan:,1n tezyi~l
nl yapmaya mecb\lrdur. Bu1 den~~\

Hr kl TUrklyede deko,rooluk aan'$,tı
nın mtlıt hlımetıerden h;ııUhaımhr. 

lktlsat Ve.kA.l~U llu \mtl~alU 
Türk sı:ı.n'atk~rına m~<l<lt m"-U t~f. 
ödomQğl de ~i!Şllııml,i.ştUr. Deko}.'~ 

yon pllnında muvaff~k <Man a~.t.lıte 
bin lira verecektir,. ~pl:ıeab m'A· 
vaffak bir pJAnın eld~ 9decyl zafer 
bln lirl;\dan e<>k daha bUyUk olacak
tır. 
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Talebenin imtihanı. Bir talebe şöyle 
bir sualle karşılaşıyor: 

- Keçilerin ne gibi faydalan var_ 
dır? 

- Ben, onların bir faydasını bili
yorum ve o faydayı çok seviyorum. O· 
nun için de keçiye benzemeğe çalışı. 
yorum! 

.Muallim, kaşlarını çattı: 
- Neymiş o fayda? 
-lnatçıhk! 
-Ne? 
- Evet; ben de bilmediğim şeye 

cevap vermem; bunda inat ederim iş. 
te! 

- Eller yuT.an! Kimsiniz, 
Bu Kadarına Değmezdi! 
Bir İskoçyalı. bundan birçok sene 

evvel Berline gitmişti. Oradaki Bran. 
denburger Tor denilen yerin altından 
geçerken, en az kıymette madeni bir 
para düşürdü. Düşürdüğü parayı tam 
iki saat aradı. 

- llankalan temizleme memurları ..• 

Bulamayınca, bir polis çağırdı. O. 
nun yardımını istedi. Polis de bakın. 
dı, para gene göze görünmedi. 

Yapacak başka bir şey yoktu. Iskoç. 
yalı, meyus, İskoçyaya dönecekti. 
Kendine yardım eden polise: 

- Eğer bulursanız, dedi, saklayı -
nız ! Ben sonra gene Berline geleceğim. 
O zaman sizden alırım! 

Polis, bu hasisin arkasından baka. 
kaldı. 

lskoçyalı, aradan 10 sene geçince, 
Berline ikinci defa olarak ayak bastı. 
Gene Brandenburger Torun altından 
geçti ve geçerken, kendisinden 10 sene 
evvel en az kıymette madeni bir para 
düşürdüğü yerde, toprak amelesinin 
yeri bir hayli derinlikte kazdıklannı 
seçti. Bunun üzerine insafa gelerek, 
mahcup bir halde: 

- Vah, vah! Dedi; benim kaybetti. 
ğim para için bu kadar zahmete kat. 
landınız, ha! Çok zahmet oldu size; 
bu kadarına değmezdi! 

--o---

TRENi DURDURMUŞ 

Herkes kendisinin ne kadar kuvvetli 
olduğunu anlatıyordu. 

Biri dedi ki: 

- Ben bir kere yüz elli kiloluk yü
ük bir elimle kaldırdım .. 

Bir diğeri: ı 

- O bir şey mil dedi. Ben üç yüz 
kiloyu sırtımda taşırım. • 

Bir üçüncüsü: 

- Ben de, dedi, bir glin pencereden 
aşağı bir adam düşüyordu, havada iken 
bir elimle tuttum .• 

O zamana kadar hiç sesini çıkarma
.Yan onları dinliyen dördüncüsüne sor
dular: 

- Sen neye bir şey söylemiyorsun? 
O, alaylı alaylı güldü: 

- Sizin anlattıklarınız, dedi, benim 
ku~vetim yanında o kad• küçük kalı· 
yor kit 

- O halde sen bize bir misal ver .,. 
bakalım! 

- Mesela, bir gün, koca bir treni 
elimin bir hareketi ile durdurdum .• 

- Nasıl .olur? 1 
- G.ıyet basit: Tren son süratle gi-

diyordu. Birdenbire im<iat zilini çek
tim. Tren derhal durdu .• 

.,. . ... 

- Yine artmışım ... Halbu7d bir ay. 
danbcri lıcp srb::c yiyornni. 

- Scl,::c yeı11(kle bir §CY olma:: mı! 
DOMUZ da sebze yer ... 

~ .~. 

- Do7•tor. size 1ıayalımı borç1ıt ol· 
duğumıı ııs!ü ıı ı 't ı. ııı,·ncaf}ım ... 

- TJa.1111 , f'f c.ıdim~ - bana yalnız 50 
lira borçlusuuuz ... 

1 
~ 

Y arıyarıya ! ? .• 

Bir adam ruh ve karakter tahlili 
meraklısıydı. Bir gün karşısına aldığı 
bir tanıdığının kendisinde uyandırdı. 
ğı intibaı uzun uzadıya anlatırken, 

şöyle dedi: 
- Siz bana ötedenberi bazan erkek 

gibi sert, bazan da kadın gibi yumu
şak görünürsünüz! 

öteki, gülümsedi: 
- Bu, bende irsi olsa gerek! 
- Babanız da böyle miydi? 
- Hayır! Fakat, cedlcrimin yarısı 

kadındı, yapısı erkek!? ... 

Balıkların Uykusu .. 
Pazar günü bir çocuğu, babası Bil· 

yükdercye götürmüştü. Orada balıkçı
ların serdiği ağlara bakan çocuk, bir 
aralık sordu: 

- Baba, balıklar uyurlar mı? 
- Uyurlar! 
Çocuk, düşündü, sonra ağları gös • 

terdi: 
- :eu ağları bnlar yatağa girer gi. 

bi içerisine girsin de uyusunlar diye 
mi sermişler? 

Tahsildarın Kurnazı! 
Bir mağazanın direktörü, tahsilda. 

rından pek memnundu. Bir gün ona 
iltifat etti: 

- Mallarımızı fazlaca satabiliyor. 
sunuz. Buna ne suretle muvaffak olu
yorsunuz? 

Tahsildar ,kıs kıs güldü: 
- Hangi kapıyı çalarsam, karşıma 

bir kadın çıktı mı, ne boyda, ne biçim· 
de ,kaç yaşında olursa olsun, güzel çir
kin aramadan, "Anneniz evde mi?,, di. 
ye soruyorum! 

1 Son günlerde işlenen cinage~ 

Babasını öldüren deli 
çocuğunu öldüren ana 

On bir kişinin katili merhametli bir kadın 
olduğundan bahsediyor 1 

Son zamanlarda cinayetlerin sıklaş· 
tığı kimsenin gözünden kaçmıyor. Yıl 
dızlarrn insanlar üzerindeki tesirlerini 
tetkik eden alimlere göre, bunun se
bebi güneşteki lekedir... Geçenlerde 
naklettiğimiz bir yazıda okuduğunuz 

gibi, bir alim güneşte lekelerin görül· 
düğü günlere isabet eden ve arka arka· 
ra olmuş cinayetleri, kazaları tesb!t 
ediyordu. 

Sebepleri ister güneşteki lekeler ola· 
rak kabul ed.lsin, ister başka bir sebep 
gösterilsin, hakikat olan şey, son za
manlarda sahiden cinayetlerin gündelik 
hadiseler haline geldiğiıdir. 

Gazetelere şöyle bir göz gezdirmek 
bunu isbata kafidir. 

B:zdeki cinayetleri gazetemizin di· 
ğer sütunlarında okuyorsunuz. Avrupa 
gazetelerinde gördüğümüz cinayetleri 
de kısaca burada nakletmek isteriz. 

ENSESiNE BIÇAK SAPLANAN 
KADIN 

Havr'da, geçen gece, saat ona çey· 
rek kala, bir genç kadın ensesine bıçak 
saplanarak öldürülmüş bir vaziyette 
bu)unuyor. 

Cinayet tesadüfen keşf:dilmiştir: 

Kadını görmeğe gelen bir ahbabı, kapı 
yı çalmış, çalmış, bakmış ses yok. A· 
partımandakilere haber veriyor. Polis 
çağırıyorlar. 

Polis tarafından kapı kırılıyor. İçeri 
giriyorlar ve bir odada, kadını ölü bu
luyorlar. 

Burası, büyük bir cadde üzerindeki 
apartrmanın dördüncü katıdır. tlç oda
dan müteşekkil olan dairede bir adam 
ve karısı oturmaktadır. Bir de yeni 
doğmuş çocukları vardır. 

Kadın, ensesinden bir bıçak saplan· 

mış o1arak yerde yatmaktadır. Katil, 
cinayet aleti olan bıçağı ya çıkarmağa 
vaki bulamadan kaçmış, yahut ta bu 
aleti yanında taşımak istememiştir. 

Polis, bir araftan cinayetin vukubul
duğu odada tahkikat yaparken, bir ta· 
raftan da apartımanın diğer odalarını 
araştırmaktadır. 

Bu sırada, yandaki odada, kadının 

çocuğunu da ölmüş olarak buluyorlar: 
Henüz bir kaça aylık olan zavallı ço

cuk, yorganlar ve yastıklar üzerine çe
kilerek, boğulmuştur. Katilin, evvela 
çocuğu b::ğduğu, ondan sonra cinaye
ti işlediği anlaşılıyor. Katil, kadını öl
diirdüğü sırada çocuğun uyanarak ağ-

~..,. 

1 

Cinımi'mı katili Mak Ko1.. i. 
-Amerikndan telsizle nakledilen resJll 

lamaya başlamasından ve etrafı ayd• 
kaldırmasmdan korkmuş olacak. 

Kadının kocası "Normandi,, va Pu· 

runda tayfa~ır ve o gün saat 15 de .,a· 
purla Amerikaya hareket etmiştir. }3\l 

itibarla, katilin gemiciyi tanıdığı tela aıt 
1 ıı· laşılryor: Cani, adamm evde bu u 

madığı bir geceyi kollamıştır. 
Şimdi, adamın tanıdıkları hakktıtdJ. 

tahkıkat yapılmakta ve o günü nerede 
ve nasıl geçirdikleri araştırılmıştır. ga 
dını ve kocasını tanıyanlar, cinayet~ 
sebep olabilecek hiç bir şey göstereıııı· 
yorlar. Karı kocanın gayet sakin yat•• 
dıklan, kimse ile dargın ve kavgalı ol· 
madıklarmı söylüyorlar .. 

Nihayet katilin kadının kayınbir•• 
deri olduğu anlaşılıyor ve tevkif .oıu· 
nuyo~ ~q 

Genç, ağabeysinin kansını, parala• 
rını almak için öldürmüştür ..• 

KARISINI OLDOREN ARAP 

Bu cinayeti Cezayirli bir Arap işte· 
miştir. Muhammet ismindeki bu ,AraP 
58 yaşındadır. Karısı Fransızdır ye 5 
çocuğu vardır. 

Arap, katısını yirmi altı yerinden 
bıçak saplryarak öldürmüştür. Bunun· 
la da hıncını alamamış olacak ki, 'bıl 
sefer tabanca ile ateş etmeğe kalkıf 
mış, fakat kurşun kendisine isabet et• 
miştir. Arap, yaralanmış, fakat karısı, 

bu kurşuna bile hacet kalmadan, bıçak 
yaraları ile ölmüştür ... 

Katil, konuşamıyacak derecede ya· 
ralr bulunduğundan, cinayetinin sebe
bi kendisinden öğrenilememiştir .. 

DELi BABASINI öLDURDO 

Delilerin .işlediği cinayetler daima 
en feciidir. Bu cinayetlerde hem ölene, 
hem öldürene acımamak kabil değil· 
dir. 

Fransanın küçük bir köyünde bir 
köyünde bir çiftlik sahibi deli olan oğ· 
lu tarafından öldürülmüştür. 

Adam, oğlunun deliliğini uzun nıUd· 
det herkesten saklamıştı. Fakat 25 ya· 
şında bir genç olan bu delinin az:gın· 
hklan gün geçtikçe artmış, nihayet 
tahammül edilmez bir vaziyet alınıt· 

tır. 

Bunun üzerine, çocuğu bir hastaha
neye gönderiyorlar. Burada bir kaç ay 
kalıyor ve iyi oldu diye ailesine iade 
olunuyor 

Fakat, deli tamamile iyi olmamıştır· 
Geçen gün, zavallt genç, birdenbire 
tekrar bir delilik buhranına kapılıyor 
ve evıde ne var, ne yok altüstü ediyor· 
Bu arada, eline geçirdiği ekmek bıça· 
ğını alarak babasının üzerine saldırr 

yor. 

Zavallı adam, kendisini müdafaa et· 
meğe veya kaçmağa vakit bulamıY.or 
deli, babasını ölecek bir yerinden yarı· 
lry.cr. Yara çok tehlikelidir. Aile efra· 
dı bir taraftan deliyi yakalamağa ça· 
lışırken diğer taraftan aldamı yatağa 
yatırıyor ve doktor çağrnyorlar. 

Falsat, çiftlik sahibi kurtarılamıyor, 
ölüyor. 
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ay.nar sabun kazanında 
bir adam öldürüldü 

B:r genç de kardeşini tabanca ile vurdu 
Para ve kadın yüzünden 24 saatte beş yaralama vak'ası tesbit edildi 

C t st a n b u ı müddeiumumiliği " 
.~tnartesi günü K.antarcılarda işlenen 

~~rekler acısı b:r cinayetin daha tah· 
1katına başlamış bulunmaktadır. 
Bu cinayet feci bir şekilde işlenmiş 

\'e katiller zavallı kurbanlarını 20 de· 
re · k ceı hararette fıkır fıkır kaynatan bir 
azana atarak diri diri ha!'llamışlardır. 
Cinayet şöyİe işlenmiştir: 
kantarcılarda Sabunhane sokağında 

ıs numaralı sabun fabr kasının sahibi 
Ahınet Nral, Cumartesi günü saat 4,5 
ta bir işini takip etmek üzere dışarı 
Çıkınış ve bir saat sonra dönerek bek· 
$İsi Şevki Güneşi aramıştır. 

Bekçi Şevki Güneş o gün iz 'nli ıdi 
ve Ahınet Nural kendisine saat 5 tc fab 
tikaya gelmesini söylemiş bulunuyor· 
du. Ahmet Nralın: 

- Şevki! Şevki diye bağırması ce· 
\'apsız kalmış, bunun üzerine de pat· 
ton fabrikayı dolaşmağa başlamıştır. 

Ahmet Nural bu sırada k:leposunun 
kapısının ardına kadar açık olduğunu 
görerek şüphelenmiş ve içeri girince f 
12 teneke yağın, yer;nde yeller estiği-
ni görmüştür. 

Ahmet Nural bu vaziyet karşısında 
~eınen polise koşmuş, müddeiumumi 
lığe haber verilerek, müddeiumumi 
llıı.ıavinlcrinden Orhan Köni ve adliye 
doktoru Salih Haşim vaka mahalline 
gelmiş tahkikata başlamışlardır. 

Arama sonunda hiç bir ipucu ele geç 
llleıniş, nihayet içinde 10 ton sabun 
~amurunun kaynadığı kazan aranmış, 

• 1§te o zaman cinayet meydana çıkmış-
lttr, ~ • 

• Bekçi Şevkinin cesedi, kazanın için 
de•l'r ve bağ rsakları ve etleri tama· 
lllen erimiş, kemikleri de pelte haline 
gelmiş bulun:r:aktadır. 

Ay;ıkkapları ve elbisesinin hayvani 
k 5ı:r.:arı tamamen erimiş, kundura las 
tikleri, anahtar, bir çakı ve bir lira ka· 
ğıt para ile elbisesinin astari kalmış· 
tır. 

B e k ç i bir çuvalın ıçıne 

Sokulmuş olduğu halde kazana atılmış· 
tır. 

Dol:tor Salih Haşim, bekçi Şevkinin 
cesedinden bakıyye kalan diz kemikle· 
ri, kara tası ve !diğer kalın kemiklerini 
bir torba içine koydurarak gömdür· 
lllüştür. 

Adliyece yapılan tahkikat 
§am neticelenmiş katilin kim 
tarnamen tesbit edilmiştir. 

dün ak· 
olduğu 

Katil Küçükpazarda oturan ve iki 
buçuk senedenberi bu fabrikada ame· 
lelik yapan Mansurdur. 

Mansurla Şevki bir alacak yüzün· 
iden kavgalıdırlar. Mansur Cumartesi 
&ünü fabrika tatil olduktan sonra dö· 
nüp dolaşmış, gizlice fabrikaya girmiş, 
CŞvkiyi uykuda bulmuştur. Mansur 
hem hırsızlığını örtmek ve hem de Şev 
kiden intikam almak için yavaş yavaş 
C~vkinin yanına yaklaşmış, eline ge· 
Çırdiği bir sabun çuvalını birdenbire 
~aşma geç:rmiş, yarı belinden sımsıkı 
bağlıyarak kıpırdamasına meydan ver· 
llle:niş, sonra sırtına vurup kazana gö· 
türmüş, atmıştır. 

Katil dün akşam suçunu tamamen 
iiraf emtiştir. 

Bir Genç Kardeşini Tabanca 
tle Vurup Öldürdü 

. Geçen Cumartesi günün gecesi, Pen 
dığe tabi Yayalar köyünde feci bir ci· 
nayet işlenmiş Seyit oğlu İbrahim a· 
dında bir gene; kardeşi Seyit oğlu Ze· 
keriyayı tabanca ile 4 yerinden vura· 
tak öldürmüştür: 

Tanıyanların söylediklerine göre 
Çok sevişen bu iki kardeş s~n zaman· 
larda Ayşe adında bir kadınla tanış· 
lllışlar ve ka':l nı ikisi birden deli gibi 
?evmeğe başlamışlardır. Bundan sonra 
ıki kardeşin arası açılmış ve sık sık kav 
gaya başlamışlardır. 

Nihayet cinayet gecesi eve gelen tb· 
rahim, kardeş: Zekeriyayı aramış, bula
ınayınca Ayge ile beraber olduğunu 

• 

Neticede Nuri Numaru yumrukla 
yüzünden, Numan da taşla Nuriyi başın 

dan ve ellerinden yaralamış, ikisi de 
tedavi altına alınmıştır. 

Cinayetin işlendiği yer .. 

anlıyarak tabancasını hazırlamış, ken· 
disini beklemeğe başlamıştır. Sabahın 
ikisinde eve gelen Zekeriya, kapıda a· 
ğabeysi ile karşılaşmış ve daha bir ke
lime söylemeğe fırsat bulamadan, ka· 
fasına, göğsiine ve kalbine yediği 4 
kurşun ile yere serilerek can vermiş· 

tir. 
Canavar yürekli katil lbrahim, va· 

kayı müteakip tabancasını atarak kaç· 
mış, vakaya el koyan janidarma kendi· 
sini aramağa başlamı~tır. İbrahi~ dün 
sabah tlsküdarda dolaiırken görülerek 
yakalanmıştır. Kendisi suçunu inkar 
etmekte ve kardeşinin kendisini öldür· 
mek isteyince nefsini müdafaa vaziye· 
tinde kalarak vurduğunu söylemekte· 

<lir. 

Kadın Yüzünden Beş Vak'a 
1 - Beyazıtta Çukur Çeşmede Taş 

handa oturan boyacı 42 yaşında Nu· 
man Koçoğlu ile civarda helvacı 64 
yaşında Nuri evvekli gece saat 24 de · 
kadın yüzünden kavga etmişlerdir. 

Ev, kadın: 

2 - Galatada Zürafa sokağında o· 
turan Vida ile Altınbakkalda oturan 
kiremitçi Hasan para yüzünden kavga 
etmişlerdir. Hasan bıçakla Vidayı 
muhtelif yerlerinden yaralamış, yaka· 
lanmı§tır. Yaralı kadın hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

3 - Samatyada Anaçaym civarın· 
da Hoşdibek sokağında 30 numaralı ev 
de cturan l1aydar!a Mehmet Alyanak 
ve karısı Necibe dün Şehremininden 

geçerken Denizaptal mahallesinde Ca· 
mi sokağında oturan Cavitle bir kadın 
yüzünden kavgaya tutuşmuşlardır. 

Haydar, Mehmet ve Necibe birlik olup 
Cavidi dövmüşler ve taşla başından ya 
ralamı~lardır. Cavit te bıçak çekmiş, 

hepsi yakalanarak mahkemeye veril· 
mişlerdir. 

4 - Beşiktaşta Köyiçinde Mehme· 
din kahvesinde oturan İzzet ile Emin 
kavga etmişlerdir. Emin, İzzeti sol ko 
!undan ve kaşından ağır surette, İzzet 
te Emini ellerinden hafif surette yara· 
lamış, ikisi de hastahar.eye kaldırılmış 
lat1dır. 

5 - Sarıyerde milli bağlar yolun· 
da 26 numaralı evde oturan terzi Tra· 
şopulos, ortağı Afyonkarahisarlı İbra· 

himi evine rakı ziyafetine çağırmış, 

karısı İzmaro baldızı ve kızı Sofya 
ile birlikte eğlenmeye başlamışlardır. 

Gece bir buçuğa doğru adamakıllı 

sarhoş olan bu grup arasında kavga 
!r•kmıg, lb.faliim b~çal(1a lzmaroyu----ııto· 

!undan yaralamıştır. Karısının yaralan· 
dığını gören Traşopulos ta eline geçir· 
diği ekmek bıçağı ile tbrahimi kolun· 
ıdan yaralamıştır. Feryatlanna polisler 
yetişmiş, yaralıları hastahaneye kal· 
dırmıştır. 

Denizde Boğuldu 
Kuledibinde oturan 20 yaşında göm· 

lekçi Yumtof Floryada yüzerken deni· 

(Sonu: Sa. 10. Sü. ~.) 

Kücük dertler 
Kolay .;areleri 

Tırnaklarınız kı

rılıyor veya çatıa
yorsa, tedavisi ko
laydır: Akşamları 

yatail"ken parmak-
larmıza: 

katranı" 

"Ardiç 
denilen 

lH\çtan sürün. Bu 
tedaviye bir müd

det de,·aın ettikten sonra tırnakla
rınız artık kırılmaz. 

' l 
Belki saHHalık 

Se\'crsinlz Ye sık 

sık yersiniz. Fakat 
hepsini yemeyin ve 

bir iki dilim sakla
yın. Ilunlarla ge. 
celeyin yUzünüzü 
ovarsınrz. Yalnız, 

bundan evvel yU. 
zUnlizdcki krem. pudra gllıi şeyleri 

iyice yıkayıp gidermek Hl.zımdır. 
Hunun. deriye çok faydası Yardır. 

Yanaklarınızın 

sertliği kaybolma
ya haşladı ise, tek
rar c>skl dolgnnlu
ğnıı11 temin etmek 
kolaydır: EnelA. 
mtiın kün olıluğu 

kadar şişirin. Son-

ra 2 tararmdan 2 elinizle bastırarak 
ağzınızı açıp nefesinizi dışarı verin. 
Bunu altı, yedi defa tekrar etmeli
dir. Birkaç giln bu şekllde devam e
derseniz fnydasını görürsünüz. 

Yüzdeki çlllerl 
gidermek için en 
lyl çare, yabani 
Hindiba banyosu
dur. Bunun için, 
bir bardak sıcak 

suya bir avuç Hin
diba atarsınız. Bir 

saat lrnynattıl•tan sonra. soğutur ve 
bu su ile yüzünüzü, ovarak yılrnrsı-

nız . 

Kendinizi sebep
siz yere neşesiz ve 
durgun bulııyorsu
nuz. Iluııun sebe
bi, sıhlıatlnlzde

dir. Tecrübesi ko
lay: 

Burnunuzun sağ 
deliğini parmağı

" mzla bastırır ve 
yalnız sol tarafı ile nefes alıp ala
mnr' <") rırzı kontrol edin. Nefes ala
mıı) ursnnız, nc>zksiniz demektir ve 
nceoslzliğlnlzln sebebi budur .... 

A vııslllrycu7.a oturmaktan vazgeçc rck /ngiltereye giden Biiyiilc Psiko1oğ 
Fröycl son seyahatinde •• 

lsvcç Kralı Beşinci Giıstav scl;seıı yaşını bitird·i. Bu miinasebet1e gazete. 
lcrdeıı birimle neşrolunan karikatüı iinü ço7;, bcğcmııiştir. Kral karikaWrünü 
l>i::::ut göstc1 iyor .. 

Prens Pol Bey>ıelmilrl lıauacılık sergisi.açıyor. 

Japoııfor tara/m<laıı zaptedi1me7• isteııilen Çinin yeni 
Havkov'da11 lıir maıızara •• 

Almaııyad.a halka ııcu::: otonwbil satmak için açıl.an yeni f abrilcaıım 
temeli Bitler tara/mdan atılı'Jl.<YI''-' 
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ALMANLARIN LAVR(NSİ 
~~ .. !@iil~---~~~ 
"Beklemek! beklemek!,, 

Blnba'" ı Horllnson, ufki bir kavis çizerek 
ellle: '~işte, dedi, buralarda! KAtı burada, 

1'4tı şurada 1 HUtUo ••• ,, 
Tarih 6 NiBan 1916!? ... Irak, 

Kütalammare. Dlirtbir taraf; 
bunaltıcı clereeede sıcak. KutüJ.. 
amm.aredcki bey~ cepheli bir 
binada, makamında oturan Bü -
yUk Britanyanın Irak oephcsin -
deki ordu. ba§kumandanı General 
Tavnsend; Kahiroden hava yo -
luyla gelen lngiliz tayyare Bin· 1 
ba§ısı HorlitU1onla glJrf~yor. 

Bınbagı; TUrkler tarafındarı mu.. 
haaara odilmif vaziyette yar. 
damsız bıra1ı.,ldı~ından fikayet e
den Generale, 201000 kifilik Bri
tanyal& • Hintli a8k8rd.en mUto. 
fekkU kuwettn, Cenubi lrani/4 
VilJı.olm Vaamusun yerlfleri tah· 
rik etmeli dolayıaUe yol 'bulup 
da ge'lemediğini an'l<ıtıyor: 

Tayyare Binbaeısı Horlinaonun bu 
yolda anlatbkla.nnı sUkfınetle dinllyen 
Gener&l Tavnsend, elile maaa Ustll.nde 
bir ka vs çir.erek: 

- Evet; dedi; bunlan zaten biliyor. 
nım. Bu adam, anlattığınız gibi, Ira. 
nm Cenup havalislnde at oynatıyor! 
Ve anlaşılıyor, ki •'EntcJicens Servis., 
in hulfil ve nüfuz edemediği sıkı bir 
dostluk çenberi içerisinde mahfuz! 
Fakat, gizli kuvvet daha esaslı suret
te teksif edilerek, bu adam kıskıvrak 
edilemez miydi? Kendisi meharctli, 
zeki bir adam; kabul; ancak bizim de 
böyle adamımız yok değil: mesell 
Uvrena? 

Binbaşı Horliıı.eon, izah etU: 
- Evet; fakat Uvrena, çok m~ 

gul! Onun faaliyette bulundup aa • 
halar da çok ehemmiyeti ha.Iz.dir. O. 
nu ~aplarla mMgul olmaktan bir an 
bile allkoyanuıyız. Eğer böyle yapar
sak, Cenubi lranda vaziyetimizi dü • 
zeltelim, derken Arap memleketlerin. 
de düzgiln giden fılerimiz bozulabilir. 
Böyle bir tehlikenin tehdidi, her u.
man için hesaba katılmalıdır .. 

Horlinson, Generalin yUzUııe baktı: 
- Ve katılmaktadır! 
Tavnsend; tekrar kendi vaziyeti U

r.erinde durdu: 
- Netice itibari~, KQtülammareye 

gelecek yardımcı. kuvvetlere yolun kL 
panmaaında bqlıca rol oynıyan Vaa _ 
musun bertaraf edilebllecefini saıımı
Yor musunuz! 

Tayyare Binbatısı; itirazla: 

gayretin göaterildiğinde 1Uphena ol • 
maaın! 

Ve illve etti: 
- lmkln nisbetinde ! 
BU~lk Britanyanın Irak cephesi 

başkumandanı; yorgun bir tebessüm -
Je: 

- Bu; dedi; Vilhclm Vasmus, .. an. 
Jqılan Lavrens ba,,ka taraflarda me§. 
gul olduğu için rakipsiz kaldığı sa.ha
da kendisine ''Almanların Uvrensi,, 
denilen bu adam, ılmdi nerede?. Bu, 
yardım gelmesine engel olmak U7.el'e 
ileri ıUrdUğUnUz, mar.eret sebebi Vas
muaunuz! 

Blnbaıı Horllnson, ayağa kalkıp, 
duvarda asılı haritanın yaııına gitti; 
General Tavnsend de, doğruldu ve el. 
leri belinde, oraya doğru yUrUdU. Bin. 
bqı, o zamanki bUtUn Almanya ka -
dar geniı bir sahayı, 1ranm cenup kıa. 
mını g&rterdl. Ufki bir kaVI çizerek e. 
llyle: 

- ltte; dedi; buralarda.! Klh bura
da, kAh ıurada!. .. BUttlıı burada. gö
rülen yerlerden klh birinde, kih diğe. 
rinde! Oradan oraya boyuna at k~. 
turuyor; esen rU.zgAr, .. uzayan gölge 
gibi devamlı hareket, .. devamlı yUrU
yüş halinde! 

Tavnscnd; §Öyle söyledi: 
- Tıpkı Llvren.a gibi! Bu 

haketmeğe çalıııyor, demek! 
Horlinaon da: 
- Evet; dedi; onu taklit edlyor. O. 

nun mukallidi gibi t 
Ve devamla: 

- l'abt. muvatfp ta oluyor. Yeri. 
nl yurdunu beW etmeme.tnt, izini lil
ınMtzıl 6)'19 ,.....,,, Jdl ~ ... 

Generale d&MIU: 

- Efer herhangi bir aman nerede 
bulundufunu bllaeydlk,. .bunu tam 
zamınmda ögreneblüıeydik, yardımcı 
fırkala.rmıs. çoktan burada buluna -
rak, kumandanız altına girecekti, Sör! 

Tayyare Binbqıeı Horllnaon, mali. 
zun bir t&Vllrla, ıuatu. Meyus duran 
General Tavnsend, cevap vermedi... 

(Arkası var) 

' 
nuz ''" t'dlnlniz 

2972 numaralı oto- Bir baba için en 
büyük felaket mobil Cinayeti R .... d;;~ .. u··z 8x-Ja· 
esm•nı gor ur.,un eı • 

Bugün bütün esrarengiz safhala- yan actamın başına geıdı 

rın meydana çıkması muhteme: 
"29n numaralı otomobil cinayeti,, l 

Adliye, polis ve jandarmanın çok sıkı ( 
ve kettim tahkikatlarına rağmen dUn 
geç vakte kadar hcila esrarını muhaf a. 
za. etmekte idi. 

Katil Ali Rizarun yanındaki sarı§m 
kadının, isminin Sevim olduğu ve bu. 
radaki barlardan birinde artistlik 
yaptığı tesbit edilmiştir. 
Diğer taraftan Ali Rizaru.n Kasım

paşada oturduğu evinde bulunan bir 
sandık, bir bavul ve bUyük bir yatak
tan ibaret eşyası, adliye emanet dai -
resine kaldmlmı§tır. 
Yakanın tahkikatını idare eden 

müddeiumumi muavinlerinden Hakkı 
Şükrü, dün öğleden sonra, Sultanah • 
met birinci sulh ceza mahkemesi hL' 
kimi B. Re§it ile birlikte, emanet da.i. 
resine gitmla, ornda bir zabıt tutula. 
rak sandık açılmış, bulunan evrak ve 
mektuplar üzerinde tetkikat yapılını§
tır. 

Katil Ali Rizanm ~dıklarmda. 50 
çifte yakın kadın ve erkek ı:orabı, ka· 
dın esvapları bulunmuş, bundan da 
Ali Riza.nın Sevim ile birlikte yaşadı
ğı anlaşılmıştır. 

Aynra birçok mektuplar, bir fotoğ. 
raf makinesi Sevim ile Ali Rizanm 
muhtelif pozlarda çekilmlg, 50 ye ya. 
kın resimleri ile yıka.nmamıt birçok 
da film bulunmuştur. Bu filmler dün 
geç va.kit yıkanarak, ki.ğıtlara basıl
mıştır. 

Tahkikat hakkında f ev kal ide ke -
tWn davranan mUddeiumuınilik, ken. 
dilerinden sualler sonran gazetecilere, 
hiç bir teY &öyleyememiı, 88.dece va
kanm bugün biltiln çıplaklığı ile ay
dınlanacağını temin etm.Uslerd!r. 

Dlfer tara.ftan bu eerareıigtz vaka 
hakkında aIAJradar makamlar taraf~ 
lan yürtitlilen bfrçok tahminlerden en 
kuvvetlisi 1t1dur: 

Katil Ali Riza, §imdiye kadar söy. 
lendiği gibi toför değildir. Bir müddet 
Devlet Demiryollan atelye şefliğinde 
bulunmuı ve Eskişehirde tayyare ma. 
kinistliği yapmıştır. Kendisi burada 
henüz anlaşılamayan büyük bir suç 
i§lemiş, bunun bugünlerde meydana 
çıkacağı korkusiyle, TUrk toprakların. 

llzımdır. Zira suçlular, tren veya va· 
pura. binememektedirler. 

Nihayet Ali Riza, bir plan düşUn -
müş ve tatbike koymak üzere faaliye. 
te ba§la.mıştır. 

PlAn tudur: 
Ali Riza buradaki taksilerden biri. 

sine binecek ve kırlara açıldıktan son. 
ra §OförU temizllyerek kendileri Yedi_ 
kulede bekliyen arabacı Ahmedi de 
yanlarına alarak, hudut haricine Çlka
caklardır. 

Bu pllıı noktası noktasına tatbik 
ed1lebllml1 ve takıl avına çıkan Ali 
Riza, tesadüf en evvelce t&nı§tığı ö -
mer Lütfiye raatlıya.tak otomobiline 
blnmifUr. Evvell Mavi Kötede bir 
mUddet oturan Ali Ria sonra, BUyük. 
dereye giderek orada da fçmiı, bu a. 
rada Ömer LflttiyJ de zorla icirerek 
sarhO§ etmlftlr. 

Ali Rizanın sevgilleJ Sevim de ken. 
dilerlne BUyUkderede Beyaz Parkta 
iltihak etmiı ve otomobil tehre gelmek 
Ur.ere hareket etmfftlr. 

Tam Hacıoeman bayırına. gelindiği 
sırada AU Riza bUyUk bir soğukkan. 
!ılıkla tabancasını çık&rarak Ömer 
LQtfiyi vurup hendeğe atıyor ve direk· 
siyona geçerek son sUratle şehri geçe
rek Yedikuleye geliyor. 

Arabacı Ahmet kendilerini burada 
beklemektedir. Otomobil burada Ah -
medi de içine aldıktan sonra Uzun • 
köprüye doğru uzaklaşıyor. 

Ertesi gUn Ömer Lfltfinin cesedi 
bulunur bulunmaz, vaka her tara.fa 
aksediyor ve Uzunköprüye gelen Ali 
Riza burada arkadaşlarına yakalan _ 
malan ihtimali üzerine ayrılmalarını 
söylilyor ve arabacı Ahmet ile Sevim, 
kendisinden Yunan topraklarında bu. 
lufmak Uzere ayrılıyor. 

Ali Riza, hudutta mcteoloroji me • 
muru Muhlttini öldürdükten sonra 
kendisi de ölU olarak ele geçiyor. 

Fakat sarışın kadın ile arabacı Ah
met meydanda yokturlar. Bir ihtima
le göre hududu 3.§arak, Yunanistan& 
gitmişler, diğer bir ihtimale göre de 
Ali Rıza tarafından Uzunköprüde öJ
dUrülmU§lerdir. 

!8;;-t!~çmak yolunu aramağa başla • , GÜ rı 1 Ü ~k 

Alt Rlzanm bu !Uçuna. metresi "Se- RADYO 
vim,, ile Yedikulede arabacılık yapan 
"Ahmet,, adında biri daha ortaktır. ====Programı 

AKŞA~l NEŞRiYATI: 
Fakat kaçmak için evvela vasıta Saat 18,30 Plakla dans musikisi. 19.15 

Fransada, Simkof ismindeki asleıD 
Rus bir doktorun bu ağlayan :reszısi, 
büyük bir teessür anında çekilmi§Üt': 

Doktorun iki oğlu, bundan elli gUıl 
evvel, ortadan kaybolmuztu. Biri on 
dokuz, diğeri on yaşlarında olan iki 
çocuk, bisikletleri ile, bulunduklatl 
§ehrin Kumluk denen mevkiine gitnıiŞ. 
!erdi. ikisini en son olarak, bir kaddl 
görmUştUr, 

Ondan sonra çocukları gören oıına
mıştır. ÖldUler mi; kayıp mı oldular! 
Bunların ikisi de akla geliyor. 

Ölmil" olmak ihtlmalleri var: çun· 
kil bu kumlukta ekseriya rüzgAr eser 
ve kumlar altüst olur. Çocukların 
kumlu a.ra~ına gömillilp boğulmaları 
muhtemeldir. 

Fakat, glliıl~rce anyorlar ve kwn
ların altını UstUne getiriyorlar: Ço -
cuklann cese<U bulunmıyor. Yalnız. 
bisiklet ile büyük çocuğun boyun at. 
.kısı ele geçirlliyor. 

İkinci ihtimal, çocukların kaçırıl • 
mış ve öldürlllmUş olmasıdır. ;Bunu 
yapacak olan ela, Doktor Simkof'un 
siyasi dilşmanlarıdır. 

Fakat, bu llıtıınaJ varit görülmUyor. 
Bilhassa doktor, muhakkak çocukla. • 
rının kumlukta. boğulduğunu söylU -
yor. 

Son defa olarak orada tekrar bir a· 
raştırma yaptırıyor. Bu son nr~tır
maya belki bir falcı kadın sebep ol -
mu§tur: Gaipten haber vermekle meş. 
but olan bu kadın, çocukların Buvyecr 
denilen mevkide boğulmuş olduklarını 
söylüyor. 

Hakikaten, son araetırma orada ya. 
pılıyor. 

- Hayır; dedi; l)yle bir ıey de _ 
medim. Yalnız, onun halen o sahada 
2ID.ini faaliyetine son derecede mU _ 
ait bir halde bulunduğuna lpret et
mı, bulunuyorum. Yerliler, onun tah
rikile 20,000 kişilik kuvvetin K~tUI • 
ammareye doğru yol ~ıp aradaki me.. 
aafeyt aemamıa. set çekmektedirler. 
Bundan dolayı ihtiyacınız olan yar -
dmıcı kuvvet, geçikmiştlr. Fakat boş 
durulmadığı da muhakkak! Vasmus, 
§alısen bertaraf edilsin edilmesin, o • 
nun yerliler üzerinde daha fa.zla tesir 
icra edememesini temin için el altın. 
dan gösterilen gayretin, vaziyeti lehJ
mbıe çevirmeaf de muhtemeldir. Bu 
suretle,.. hJç değilse yerlllerden bir 
lmmı elde edilmek IW'etile, 20,000 ki
fiııin geçe~leceği yolun açılm11nu, 
bekliyebillrainiz! 

Uşak Turan - Ged:z Spor maçı 
Konferanı: Falih Halkevi namına: Bur
han Felek (Olimpiyatlar). 29,55 Borsa ha. 
berleri. 20 Grenviç rasathanesinden nak. 
len saat ayarı. 20,02 Vedia Hıza ve orka
d:ışları tarafından TOrk musikisi ve halk 
şarkıları. 20,-45 Ha"a raporu. 20, t8 Omer 
Rıza tarafından nrapta söyle\'. 21 Tahsi ·ı 
Karakut •e arkadaşları tarafından Tilrk 
musikisi •e halk şarkılan. 21.4~ ORKEST· 
RA: l - LüiJinl: Bale ejlbslyen. 2 - De. 
fo~e: Sercnad. 3 - Plesov: .Rev dlS ~farl
\'aj 22,15 - AJnns hoherlerJ. 22,30 PIAkJa 
~ololnr, opern ve operet parçal:ırı. 22,50 
Son haberler •e erte.si ınnün programı. 

Bu ar~tırmada çocukların babası 
da bulunmaktadır. Birdenbire, kumla. 
rın arasından iki ayak görUnfiyor. A
dam bunu görünce yere yıkılıyor: 

- Evlatlarım! Diye ağlamaya baş
Iıror. 

Tavmend, omuz kaldırdı, yelale ba. 
1DU lalladı: 

Davet 
T. S. K. lstan'bul Bölgesi Atletizm 

Ajanlığından: 

İlk çıkarılan bUyUk çocuktur. Biraz 
sonra küçüğü de ayni vazlrette ölil ~ 
Jarak bulunuyor. 

Zavallı baba, ikl çocuğunun ölüsil 
kareısında, kumlara kapanarak u.zun 
uzun ağlamı§tır. 

Tüvaletle Ölmek latemit 
Amerikada Lovel isminde bir artist 

kadın geçenlerde 75 y8§mda olarak 
öldü. 

- Beklemek! Bekleınek ! Daima bu! Uftlle Tııra" uımanyımıu ra.ınmı .. 

19/ 6/1938 pazar günü saat 13,45 te 
Taladm Stadyomunda yapılacak olan 
(Gill kupası) atletizm müsabakaları.. 
na aşağıda. adları yazılı hakemlerimi
zin tefıifleri rica olunur: 

Geçen aann en çok sevilen bir ar. 
üıU olan Lovel ölmezden birkaç saat 
evvel yüz ve baş tuvaletini ya.ptırmıı7 
ve ''sahhede her mey hazır mı?,. diye 
Eayıklamağa b8§lamıstır. ''Evet ha -
zır., cevabı verilmiş ve artist: "Şu 
halde piyes ba,,lıyabilir., derken başını 
bir tarafa iğerek gözlerini yummuş -
tur. 

IAkbı demindenberl size buradaki VL 

aiyete dair aıılatbklanma göre. bunun 
müddetini kısaltmak, •• hem de bir hay
li lusaltmak lhmıdır. Aylardanberl 
tendi yağmmla kavru14uk; hem de 
deJıletli aıcakta ! Şimdiye kadar bek. 
lemeııin gtlçlllğU için bundan aonra 
beklemenin zorluğu yanında, •'.niabe. 
ten kolay bir gUçlilk,, demek, yerinde
dir ! ÇUııkil, eimdiye kadarki bekle -
meyle takıtimb kalmadı gibi bir §ey! 
Aal bundan sonruı, zordur! 

Tavıuıend. daha kuvveWce liSyliye. 
-. tıüıvtacll: 

- Zordur! ı 
- Bu mOddetin mllmkün oldup 

kadar .kma>tıluıuı hUUl'UDda azami 

UfAk, {Hususi) - Şehrimizin ileri 1 landık. Bizi kargılayan seçgin top1ulu
ldilplerinden Upk Turan 711rdu Kar· 1 ğu sayın öğretmenler ve spowılar teı
dcf Gediz ıporcularile bir futbol kar- 1 kil ed"yordu. Çok samimi ve içten duy 
ttlatmaaı yapmak ve aradaki sevgi ve gularla geçım saatler iki gehir gençli· 
1&yp duyplanm tazelemek için 25 ğinin yekdiğerine olan sarSllmaz bağı· 
kifilik bir bfale ile Gediz. hareket nr pei: gUzel ifade ediyordu. 
etti. Yüzlerce halkın önünde ve Gediz 

Turanb ıporcularm gezisi çok ne
tell ve zevkti oldu. Klüp bqkaıu Yu
suf Aysal gens sporcuların Simav ve 
Gediz fOKlerinin aYJI}dıp noktaya 
rckzedileıı meçhul uker lbidea · ni l§a· 
ret ederek ulusal uvaım un kahra· 
manian aaygı ile anıldı. 

Yardcfinncni denilen mevkide kar
deş Gdlda mlmeTverleri tarafmdan 
büyWa •e copun bir 1empati ile Jwıı· 

sporun yeni alanında karoe§ kucakiaı· 

ına •o karıılaımasmı yaptık. Her iki 
tarafın genç sporcuları temiz oyunlari 
le sey'rciler üzerinde güzel intibalar 
bıraktı. Oyunun her iki devresi de he
yecanlı •e canlı geçti. Birinci devrede 
Turan liç ıayı yaptt. ikinci devrede Ge 

diz spor bun.a üç sayı ile muhbele et
ti: oyun :3-3 berabere neticelendi. 

Adil Giray, Semih, Ali Besim, Suad, 
İhsan, Nuri, NazmJ, MtDaffer, Ahmet, 
Ali Riza Sözclalp. Cemil, Hilseyin, Mu· 
sa., Natta Ziya, ParaskOF, Peridis, Ça
resi, Sakalak, Agopya.n, Garbls, Kan. 

gelidi& ı OPERA TÖR 

Dr. Halit Ziya Konuralp 
Hukuk Fakültesinde Tıp Fa1ciUteM ikinci Cerrahi 

imtihanlar Klinigi Doçenti 
Hukuk FaJı:filtesinin eleme imtihan. ı istiklal Caddesi Elhamra Apar. 

lannm neticeler! diln alakadarlara tıman} No.: 1 (Sakarya Sineması) 
tebliğ edilmi§tir. Alman neticelere gö.. Muayene saatleri: Pazardan m.aa-, 
re randıman yarı yarıyadır. da hergüıc &aat 15 - 19 kadar. 

Aıııl katr netice şifaht imtihanlar • Tr.lcfo ıı : ,r;5 - 99 

dan eonra belli olacakt?r. Şifahi imtf. } ••• ••••ı•••-••• 
banlar 15 BUiranda ba§layacaktır. 



'tokat yemekle pa
ra kazanan adam? 

Saat tamircisi Panpur 
Fraosada bir vlllA satın aldı, şimdi yan

gelip s~la sUrilyor ! 
. l'tanaada Gonfl Buli& denilen yerde 
::: en çok dilde dolapn ad, Pan
bıı ~r:. Panpur adını taııyan, adam, 
~ kiiçuk şehir1de_bulunan villaların en 

P görünenlerinden birinde otur
::::dır ve hali vakti yerinde, itibara 
il, ~r adamdır. Servet~ sahi~ olıı:a
:::lı kendine mahıuı bır 1ekıldedır. 
. . pur, Pariste saatçiydi ve saat ta:!! •urctile ekmek parasını gücilc çı-

t >'?rdu; adeta fakirane yaııyor!du. 
~diai öyle kolay kolay heyecana ge
'bıı)r etrlczdi, söylenilen sözlerden çarça-

alınmazdı. 

~ Giucı havalı bir günde, bir gazino
~ oturmuş, 'iskambil cynuyordu. Kay
İiıı Yordu. Bir aralık oynıyanlardan bi-

t, IÖyle ldiyecek oldu: 
Jı.ıı:-Siz, şeytan gibi oynuyorsunuz, 

11' 1 Ya yok mu yat 
deırı tka.t, aen misin söyliyen 1 Böyle der 
il cı:, yanağında bir tokat ıakladı. 

.'!'tana gelen muhatabı oyuncu, ken 
1liıtı zaptedememis, Mösyö Panpurun 
~ğına 1iddetli bir tokat aıketmit
~anpur; bu karıılıktan bir parça ıa
.. dı, likin ıükCtnetini bozmadı, ya· 

t Yavaş gazinodan çıkmak üzere a
hfa kalktı. 
ı..._~~ada hazır bulunan bazı kimseler, 
~isini böyle hiç mukabelesiz kalkıp 
tibııcğe bırakmadılar, yolunu keitiler 
;e .d~rhal mahkemeye müracaat ~tme
~Çın zorladılar. Bunun üzerine Pan
ta • zoraki bir istida verdi ve tokat a
a nctan tazminat istedi. Mahkeme de 

.Ooo frank tazminata hükmetti 1 
llarayı eline alan Panpur, dü1üncc

Yt • 
Qaldı : bu suretle para kazanmanın 

~t tamirile para kazanmaktan daha 
• ~~,,..,...._ Wrh .aa • .- ·wı ı 

cı ,.ll k ğ" · gecirdi. Boyun to at yeme ı mu-
\·af -ık gördü. Karıısıridakileri tahrik et 
~Cğ 1 • • . d t c gayret ederek, ay ıçensın e 
0lcat yemek suretile 3 kere tazminat 
lldı. 

~Undan ıonra faaliyetini Parisin bir 
~haUesilc tahdit edecek yerde Pari
'in bütün mahallelerini ldolaıtı, hattı 
"1'" lllhakata kadar da uzandı. 

'l'okat yemekle her zaman fazlaca 
~l • ll ntınat elde edememekle beraber, ne 
k ırıa kar saydı. Bir defasında adama· 
L~llı bir tehlike de atlattı. Tramvayda 
Qlf' • 
ıla ıııne çattı, çattığını kı.zldırdı, o ka· 

r Şiddeti bir tokat yedi, ki aendeliye:k t:amvaydan düttü; bereket versin 
arııvay arabası o aralık durmuıtu 1 
~u tehlikeli tokattan uğradığı kaza

~ oınuz kemiği incindi, bu sebeple ide 
lt seferki tazminat miktarı S,000 fran 

ta çıktı! 
"1 naha fazla tazminat aldığı da olma
l!t değil; U>kat yüzünden bi:- defasında 

• en fazla olmak i.izcre · 10,000 fran 
tı tebine inı:lirdi. Ancak o sderinde 
:-nı hayli acıdı. Çene kemiği ağırca 
~tletendiğinden, 3 ay mijddetle hasta-

nede yattı. Bununla beraber, tedavi 
~•rafını ödedikten sonra l:la, gene 

rlı çıktığını görerek, memnun oldu! 

liülba, Mösyö Panpur, topyekun 
~· kadar l:azandı, ki Gonfl Bufig deni· 
tn Yerde güzel b:r villa seçerek, satın 
~ Yerleşti. Hatta, bu villayı aatınal-
~ 'ıt.tan sonra da, elinde külliyetlice pa· 
, kaldı, onu da maişetini temin hu
~•llnda işlet:ncğe yatırarak yangelip 

fa ıürmeğe başladı! 
~akat yiyen adam, tokat yemekle 
di .•ntnaktan artık vazgeçti mi? Şim
~ kı halde villasmda dinleniyor, lakin 
ti t;ılar suyunu çekerse, yeni battan 
~taret maksadile dolaşmağa çıkması 
) lıhte::ıcl 1 Bahusus dinlenmekle tokat 
tzrıeğe tahammülü artacağına göre 1 

d .\ncak, Panpur şimdi civarda o ka
t~ tanınmıştır, ki b:>ş bulunup cna 
do at atarak tazminat cı:lemek zorun· 
)'il kal:narnak için, h:::nen herkes ihi
~tlı, te:t:ıkinli C:avr.:nacal:tır. Buna 
t gnıcn . b<: .k:ı bir tn rafa seyahat edip 
tc t nı nrnıtlı·~ı b:r yerde trk:ıt par"'ası 

11°P~~a~h t~ııebbüs etmesi c:: ihimal 
~11irldc ! Bir kere ela lem iT' as:O:rası, 

Dünyanın llk Sinema 
Operatörü 

1895 yılında dünyada Feliks Megcş 
isminde yalnız bir tek sinema opera
törü vardı. Sinemacılıkta en büyük rol 
oynıyan operatörün 'Sayısı şimdi bin. 
lercedir. 
Megeş 1895 yılında 25 yaşında iken 

bütün dünyayı dolaşarak o zamana 
kadar bilinmiyen memleketleri ve dev. 
let reislerinin isimlerini, hareketlerini 
filme almıştır. 

Sinema Avrupa.ya Amerikadan 1899 
yılında getirilmiştir. O zamana kadar 
bilinen yalnız Edisonun keşfettiği Si. 
netoskop'tu. 1904 yılında Moskovada 
bir askeri geçit resmini ve bu arada 
imparatoru filme alan Megeneş birkaç 
gün sonra bu hadiseyi perde üz.erme 
aksettirmiş ve Rus Çarının büyük tak. 
dirini kazanmıştı. 

Lizt ve Göte Tiyatrosunun 
Tarihi 

Bütün dünyada tanınan Vaymar'da. 
ki milli tiyatronun tarihi çok merak
lıdır. 

Bu tiyatro 1781 yılında Göte'nin ar. 
:zusu ile tesis edilmiştir. Vaymar sa • 
ray tiyatrosunu Göte uzun ~llar ida. 
re etmiıtir. 

Yanan tiyatro yeniden yapılmış, 

Karolina Ya.gstmon'un idaresi altında 
çok mühim sanat rolü oynamıştır. 
~en asrm ortalarında List bu ti. 

~~·· :•~ .. ~ dram temsillerinden başka tiyatro bi-
nası içinde çok mühim siyasi hadise 
de olmuştur. 1919 yılında toplanan 
Millet Meclisi Almanya Cumhuriyeti· 
ni bu binada ilAn etmiştir. 

Romatizma Ve Elektrik 
Tedavisi 

"Oltra viyole elektrik şuaı insan vil
cudüne tesir ediyorsa da §Uaın kuvve. 
tini deri emdiği için tedavi kudreti a. 
za.lıyor. 

Bu ciheti düşünen Lehli bir doktor 
elektrik euamı kana karıştırmağa mu. 
vaff ak olmuıtur. 

Bir milimetre genişlik ve beş mili. 
metre uzunlukta ve bir ucunda bir iğ
ne diğerinde kanı emmeğe mahsus bir 
pompa bulunan bir alete bağlı şua' 
lambası ile, bir taraftan damardaki 
kan emilirken, diğer taraftan damarın 
içine eua' zerkedilmektedir. 

Bu Lehli doktor romatizmadan has-
ta olanlara bu usulü tatbik etmekte ve 
iddiasına göre hastaları tamamile te
da vi edebilmektedir. 

Yorgun Vücutlann tli.cı 
Bulundu 

Norveçte Oslo'daki Farmakoloji 
Enstitüsil Profesörü Menta fon Krog 
yorgun düşen, çabuk ihtiyarlıyan in. 
sanlara enerji ve yeni bir cevvaliyet 
Yeren ilaç bulduğunu ilan ediyor. 

Profesör bu ilacı domuz sinirlerin -
den çıkarmıl!tır. Çok genç ve çok ih· 
tiyar olmıyan 40 ile 50 yaş arasında
ki insanlara bu ilaç aşılandığı takdir. 
de yeni bir canlılık vermektedir. 

Bu suretle enerji ve çalışma arzusu 
ile mide iı;tihası ve tenasül kuvveti de 
artıyormuş .. 

Prof esöl'e göre alelade §ekilde gelen 
ihtiyarlık bir nevi zehirlenmenin ne. 
ticesidir. Bu aşı vücuttaki zehiri tef. 
rik ediyor. İhtiyarlığın dış alametleri 
ve nc\Tasteni ise biyolojik bir hadise. 
dir. 

65 yaı:;mda o'an Profesör ilk aşıyı 
kendi vücudunda denemiştir. Berlin • 
de::i Eobkok Enstiti:sünde de çalışan 
doktor bu ay nihayetinde cllinyanm en 
neşhur ı;ahsiyeti olmuştur. 

ıoyarı olmayı ıöze aldırdıktan 

ıncscle yok artık!? ..... 

Havacılığın çocukluk senelerinde, 40 yaşından 
sonra ortaya eser koyan mucid: 

Kont zeplin 
Bundan tam 1 asır evvel doğmuştu ... 
sevki kabil balon fikrini şekillend;rmekte karşılaştığı türlO 
güçlükleri yenen bu adama "Çılgın Kont,, diyorlar. Mü

tahassıslar, kendisile eğleniyorlardı I? .• 
Geçenlerde 1-ıa/talık iUivelerimizden 

birinde ''Hayat; 40 y(lfında ba§lar!?,, 
i8imli enteresan bir yazıda, 40 yaŞ1n· 
dan sonra en büyük eserlerini t-•eren 8 
ki§iden resimlerile birlikte seri .""'!Zin
de bahsetmi§tik. Bunlardan bin de, 

Kont Zeplindi. 
ismi biitün cliltıyaca tammm§ olan 

Kont Zeplin, bıtndan bir asır evvel 
doğmu§tu. 100 sene evvel, 8 Haziran 
1838 tarihinde Kon.'ltantsda doğan 
Zeplinin doğuşumoı yıldönümü, bu se. 
ne Çarşamba giinüne rastl.amtşt1r. 
havacılıfjm çocukluk senelerinde çok 
1ci§inin mümkün olabileceğine a~l er: 
cliremcdiği .'letıki kabil balon fıkrinı 
ortaya atcı11. kendisine ''Çılgın Kont,, 
denilen ve buna ra!jmen yılmayarak 
fikrini şel:i17e11diren bu büyük mucit 
için, bu vesileyle ~mdi bütün Avrupa 
ue Amerilca, bilhasSG Almanya ve A· 
VtUJturoJa ga::etelerind6 yer aynlıyor, 
kendisinin hayatı anlatılıyor: 
• Kont Zeplin, orta.ya atbğı fikirle L 

lay edilen mucitlerden biridir; hatti 
kendisi, bu yolda istihzr..ya maruz kL 
lan mucitlerin hemen hepsinden bir 
noktada daha farklıdır; çünkü, fikri· 
nin alay mevzuu olması, hayli uzun 
sUrmilş, mucidin kulaklarına boyuna 
kahkahalar aksetmig ve fikrini şekil
lendirebilmek hususundaki ibUtün gay • , , 
reti boyuna işkal olunmuştur. ı 
Diğer taraftan, uzun zaman hilsra., 

na katlanmak çaresizliğini duyan bu 
mucit, emsali mucitler arasında, ya • 
şarken tevkir edilen nadir kimseler • 
den biri bulunmaktadır. Bu teknik a. 

1 
cı.am; w ,..,..... ~-~--•..-Jt:ı 
- her iki mlnada - göklere çıkanl-
mı5tır; hatta hayatının son zamanın
da Almanlar kendisini milli kahra. 
manlan arasında sayıyorlardı. Bütün 
Almanya, onun teknik sahadaki 
muvaff akiyetinden göz ayırmıyordu. 
Varsa, yoksa Kont Zeplindi ! 

O derecede, ki bir def asmda balont 
kazaya uğrayıp da bu fikirle öteden. 
beri alay eden ve fikir §ekillendikten 
monra seslerini kısan kimseler yeni 
baştan alay etmek vesilesi bulunca, 
bütün Almanyada milli mahiyet veri
len bir iane toplanmıı, bununla başka 
bir balon yapması imkfuıı hamlan • 
mıştır; hatta o kadar fazla para. ki 
mucit, kazaya uğrayan eserinin yeni. 
sini, •daha geniş ölçilde, bir kat daha 
mükemmel bir tanda, birtakım tek -
nik yeniliklerle ortaya koyarak, hava
landırmıştır. 

Genç Kont, ilk olarak askerlik sa. 
hasma ayak basmışbr. 1863 senesinde 
Amerikada gimal hUkiimetleriyle re • 
nup hilkfımetleri arasında lnzılca kı • 
yamet kopunca, genç müllzun, i:Wı a. 
larak Amerikaya gitmiş ve ıiınal hU. 
kmetleri hesabına gönUllU yazılmıo, 
onlarla beraber cenup hük!imetlerine 
karşı harbe girmiştir. Bu harp vesile
sile bütün Amerikada gezip tozan 
genç zabit, bu aralık ucu yere bağlı 
bir balonla uçmuştur. İlk defa olmak 
Ur.ere böyle bir balonla uçunca, bu, 
kendisi üzerinde cezbedici rol oyna
mış, artık ondan sonra hep havayı ve 
havada balonu dilşilnmUştür. 

Harp sonu, Amerikadan Almanyaya 
dönmüş ve birkaç sene sonra, 1870 se. 
nesinde, Huzar zabiti olarak Fransa 
topraklarında at koşturmuştur. Düş • 
man memleketinde bir aralık harp ar· 
kadaşları Fransız eline esir düşmüş, 
fakat kendisi, tek başına bir at U7.eri. 
ne atlamıı, kargaplık araamda bir 
Fransızın elinden çekip aldığı bu atı 
dörtnala koıturarak. tekrar Alman 
hatlarına varmıştır. 

Bunu takip eden 20 sene zarfı~da da 
asker kalmış, ancak 1890 senesinde 
askerlikten çekilmiştir. Fakat, iatira. 
hate çekilmek maksadile değil: kendi
sini senelerce düşündüren, boyuna 
zihnini i§ğal eden bir muamma]a da
ha yakından megul olmak, hayali 

rızı olan Helmholtae müracaat etti. 
Onun verdiği raporun aleyhte olmuı 
ve bu rapora dayanınca tahsisatm ve
rilmemesi, şaşılacak §eY değil, herhal. 
de! 

Fakat Umidini kesmiyen Zeplin, 
resmt tahsisat temin edemeyince, ilk 
hava gemisini yapmak iU.ere ahaliye 
teveccühle, onlardan yardım istiyor. 
Bu müracaat, bo§a çıkmıyor ve 1900 

· senesinde fikir, şekilleniyor. ttk "Zep. 
lin,, balonu, yerden hava~ ~ksellyor • 

• Gerçi Jlk havalanı§f& '6azı kısımlarda 
' kırılmalar oluyorsa da umumiyetle 

1 • yükseliş, yolundadır. Bununla beraber, 

Kont Zeplin .• 

hakikat sahasına isal etmek Ü7.el'e! ? .. 
Balon! Ucu yere iple bağlı balon! 

Bu, mümkUn olmuştur. Ve mademki 
bu mümkün olmu(f bulunuyor, sevki 
kabil büyük balonlar yapılabilmesi, 

imklnsız mıdır? Ve bu fikir şekillen. 
dirilebilecek olursa, bir harp vukuun. 
da, külliyetli askeri bindirip düşman 
cephesi Uz.erinden geçirerek, dü§Illan 
cephesi gerisine. indirmek, düşmanı 
arkadan da sanp vurmak imkan saha
sına girecektir. Bu suretle havadan 
kuvvet nakli, her harbin neticesi üze. 
rinde müessir ola&ğına · göre, sevki 
kabil balon, işe yarayacak bir vasıta. 
dır. Düşmanı önden olduğu gibi arka
dan da vurarak?! ... 

Kont Zeplin, askerlikten çekilen as
ker, zihninden bunları geçirmekte, bü. 
tiln dilşilncesini bu teknik vasıtayı 

yapmakta teksif ve temerkilz ettir. 
mektedir. Ancak, kendisinin o zamana 
kadar hiç te hesaba katamadığı bir 
engel vardır. Mütehassıslann yenil · 
mez otoritesi! Bu mütehassısların en 
tanınmışlarından Helmholts, böyle bir 
şey yapmağa teşebbils etmenin bir 
çılgınlık eseri olacağından, bunun 
manasız ve boşuna bir teşebbüs hu • 
dudunu aşamıyacağmdan Dahisle, eğ _ 
leniyor. Büyük bir balon yuvarlağının 
hava il~ temasında gayet sıkı, şiddetli 
bir tazyika uğrayacağını, böyle bir 
hava sefinesinin yerinden kımıldaya· 
mıyacağmı söylıyerek, Zeplinin tasav
vuru aksine delil göstermiş vaziyette, 
sevki kabil balon fikrini red ve cerhe. 
diyor. 

Zeplin, gerçi fikrinin isabetli oldu -
ğuna sağlam bir inanış besliyordu; 
fakat, yalnız kendisi!? ... Fikrini şekil. 
lendirebilmek için para tahsis etmesi 
hususunda başvurduğu Prusya harbi. 
ye nezareti, tahsisatı vermeden, bir 
ehlivukuf raporuna lüzum görerek, 
ehlivukuf ııfatiyle de bu fikrin mua-

· motorlar, henüz hayli hafif; daha 
· kuvvetli motorlar yaptırıp ta.ktmnağı 

denemek için de, gene bir şeye ihtiyaç 
vardır? Paraya! 

U.1cin, şimdi vaziyet, şimdiye defin 
olduğundan başka tUrlUdUr. Umum! 
a.lftka uyanmıştır, resmt allka da f(l· 
mullcndikçe şümüllenmektedir. Bu an. 
rada gene ahaliye müracaat eden Zep. 
line, yetecek iane esirgenmedi. 

Diğer taraftan türlü türlü gUçlUk
ler, engeller bitip tilkenıniyordu. En 
ağır darbe de, 1906 Kinunusanisinde
ki darbeydi. Balon, düştil, parça.landı; 
Zeplinin bütün ümidini verdiği eserin. 
den, ortaya bir enkaz kaldı, kalan, 
hurda demir mahiyetini aldı. Bir llh. 
zada model balon bu hale gelince, 
Zeplin için bir bakıma bir yeni model 
yapmak hususunda artJk tıenelerce 

beklemek lhımgeliyordu. Fakat, fra • 
del! adam, işini becerdi, kendisine Je.. 
ni bir model yapmağa yetecek ma1m. 
meyi veren kimseler buldu, 9 ay aonra 
da yeni balonu havada yUzdü! !., 

Yaşı ilerliyen mucit Xont Zeplbı, 
son kuvvetini. vererek, çelik gibi aaf
lam bir mukavemetle kaderin bilttln 
vuruşlarına dayanarak, eserini mtl • 
kemmelle§tirdi. Bu aralık ikinci defa 
bir feli.ket, eserini imha etti; Eb§ter. 
dingen denilen yerde, bu seferki mo. 
del de tutuştu, yandı, iskelet mtıstes
na, hepsi killleşti. Artık bir daha, ye. 
ni baştan işe başlamak, bir model da. 
ha yapmak Uzere para bulmağı aklı 

kesmiyordu. 
Ukln bütün millet gayrete geldi. 

Herkes, Friydrihshafende yoru bir ba
lon yapılması için, az, çok J>ar& vere
rek, Pfenig, Mark birike birike birçok 
para bir araya getirildi; topyek<uı 6 
buçuk milyon Marklık miill bir iane! 
Bu kadar külliyetli meblAğ ele geçi • 
rince, bir defa da daha geniş ölçUde 
çalışılabilirdi. Kont Zeplin, 6 buçuk 
milyon masrafla muvaffakiyeti kesen. 
kes elde edeceğini düşünerek, canla, 
başla işe girişti ve yeniden beliren n
midine ve gayesine kesenkes erişti!? .. 

Umumi harpten evvelki senelerde, 
Kont Zeplin, hedefine ulqmJfb; bil. 

(Uff•-ı.fı 
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( Knıa haber~er ) ---
• Anknradan gelen bir lı:ıbcre ı:;ure !idı 

cürümlerden rualıkCıın edılıniş olanlar, 
Cumhurh etin l5 inci ) ıldönümündc ilan 
edilecek nfl:ın istir ıdc edemiyecekJerdir. 

• 'fürkkuşu tnlcl..ıel ri için memleketi
mizde yapılan tnn·arelerle Y eşilkô) de u-
çuş talimleri pılınıştır. 

• Dc\'lct h:ıv;ı -yollarının l tanlıuldaki 
sc.n r telsiz ist.ı )onunun Adnna)a nakli 
için emir ''crılrnlştir. Yakındn htnnbul -
Ankaro - Atlnnn t:ın·are seferleri bn$lıya. 
cnktır. Sererler bilahare Hatn)::ı kndar u
nyacaktır. 

• lstanbulda Tako;imde ynpılmnsına ka
rar verilen dniml sergı s:ırn~ ının Taksim
de inşasından \'azgcçlJmiştir. Bir ıhlim:ıle 
göre i\lnçkaclıı. inşaatı bilmemiş ol:ın İtal
yan sc!::ıl"eJ.i bin ı s tın nlıa:ıc k ~c bura
sı daimi sersi s rnyı > ıpılacnk1 ır. 

• Mnrm:ırnd:ı talimi r )ııp:ın '\'ayuz Mo. 
da önund dcm.rlemiştlr. 

• Narın '\'ekilimiz Ali ÇeUn Koya lıir

knc güne kadar brimızc gele ek ve el ·
trik -şirk Ur.in kadrosu le bit cclilc.ccktir. 

•.Efgan clc.lliiH )"nZ mc'\ imini .se irmck 
ilzerc tanbuld:ı Emlrg·na t ,ın:ıcaktır. 

BAŞKA'\ ll~ YETI..EnDE: 
• :Boynbnt Gnr.go .arasındnki lılr o m:ınd:ın 
8 'ikıilır !YÜkll odun kese odun kn kçıları 

ön1eycn, J niliırmn milfrcı.csi kacakçı

br tımifınilıın ateşle knrşıl nmış, Rece;> 
adınil ki bir nefer şclılt edilmiştir. 

• :N-1ksnrdn kdhvecilı' :r:lP n Salih, fl l
rl adınan .bir mn lc.d ile il g:ı .ctmi ' ll:ıy
ıiı çakı jJc &nihi l <>Razınd:ın keser k öJ
tillrmuştilr. 

• Lilleburga~dn :Bıılknn hnrbi mı ında 
yanan :Mlımır inanın eserlerinden bır 

cami tamlT olunmuştur. 

Kralı Karşılamaya 
5 Milyon Lıra 

Fransa, İngiliz Kral ve Kraliçesini 
karşılamaya hrı.zırl:ınıyor. 

'Bu hazırlık için bizim parnmızla 

5 milyon 1ira ayrılrmş ve 10.000 kişi 
seferber edilmiştir. Bu bes milyon lira, 
gerek hnzrrlıklara, gerek 1Uıı.lm Fran.. 
sada. bulunduğu dört gün zarfında ya. 
pılacak ı:ıcnliklcrc harcanacakbr. 

10.000 ldf.!i de gerek Kralın m11ba. 
f azasma, gerek istirahatine memur 
edilmi'jtir. 

lngiliz 'Krn:l ve Kraliçesinin P:ıristc 
bulunacakları glinlcr ~hir için büyük 
bir baynım olnc:ıktT. ~rnl Altıncı 

Corc ile Kraliçe Eliznbetin Fransaya 
gdldlklerinin ikinci gtinU, 29 Haziran
da Parisin :bütün caddelerinde halk 
&.nscdecek, milli oyunlar oynnnacalt-
tn-... 

( Yıeni h'eşriyat ) 

Halk Bilgi.,i Haberleri 
.Em!nönfi Hnlkevi Dil, Tnrlh ve Edebiyat 

komitesi t:ırnfmd:ın her ny çıkarılmakta 
olnn (Halk J.lılgi:ı! Haberleri), ndh folklor 
meomu:ısınııı 80 inci sayısı çıkmıştır. Du 
Sayıdtı: 

BulGnrjstnndn H:ılk bilgisi müzesi (Zi
şaettin Fahri), Gnr.inntcp ll!ılk şairleri 
,(Ali Rızn 1'nlm:ın), llnlnlyad:ı cenaze i'ı· 

<lcUcrl ,(Halis Dum:ın), Çatnlcn manileri 
!<Bedri Güncrj), ı:rzurumda t'V 1l'şkilatı 
(Sırrı IDilgc), lruınbul mnsnU:ın {ı 'aki 
l'.czcU. '"ardır. 

"Yeni Türk" 
Jiminlinü Hnlkevinin 03 da llir cıknrdıllı 

'(Yeni Türk) mecmua ın•n GG ıncı sayı ı 
inliş:ır etnıl~Ur. Bu SflYıdıı: 

Dahiliye Yı:ldli ''C C. JI. P. Genel Sek
reteri Şilkrfi l\a3:ının (19 fo)ıs), Aziz 0-
Annın (Resml uh:ınt ile )'npıl:ın h::ıfriyat), 
H. N':ımık Orkunun (Hiung - nulnr), M. 
Halit D:ıynnın (Ilü3 ük sal'yşn ait mnznun 
bir feryat), Znbir Sıtkı Gii\"c.mUnln (Hn
aaik - 1 - Hakaik), Naci Yilnsülün (Bi· 
zasn),, Hikmet rurlınnın (Jst:ınbul 

bibliyoğrnf3ası), Sadi l'a\'cr Ala· 

m:ının (Bızde mu iki ilınrckclleri), Fey. 
ynz F •nnn (Son :ı ır Fmnsıı şairleri), 
Nnki Tezclin (Gül n:ızlk), '\'e ,gençlerin 
ynıılnn vnrdır. 

Gençlerl0 müne"M·crlerl nlük:ıdnr eden 
yazıları ıtoplnmı-; bulunan bu m{'('rnu:ıyı 
okuyuoulnnml7.a tııvıti)'c cderJı. 

Babasını 

öldüren 
(Altıncı sayı/adan devam), 

Deli tekrar timarhancye gönderil· 

miştir ... 

ÇOCUCUNU öLDOREN ANA 

Evrat katili insanlar daima en 'bü
yük nefretle karşılanır. Son defa, ln
gilteredeki vakayı hatırlarsınız: 

S yaşındaki oğlunu, aptal diye, öldü
ren kadın linç edilmek tehlikesini bile 
atlatnuştı. Kadın, mahkeme tarafın!:lan 
da idama mabkftm edildi... 

Fakat, Fransada 4 yaşındaki kızım 
işkence ile ölüme mahkum eden anne, 
şüphesiz ki daha nefret uyandıracak
tır. 

Bu kadın, kocasından bofanınıştır. 

Mahkeme, ıdört 'Yaşındaki kız çocuğu· 
nun baba~ına verilmesini kararlaştırı
yor. Annesi çocuğu teslime mecbur· 
dur. Fakat etmiyor. 

'Bunun üzerine, cebren almaya gidi
yorlar. O zaman, zavallı yavruyu, gün· 
lcrce aç susuz bırakılı~, .can çcki§ir 
bir halde buluyctlar. 

Acaba hu ka6ın, fjOCUğunu ona karşı 
olan sevgisinden ~e .onu babasına vcr
ır.ck istcmeclitincle dolayı 'mı -Oldilr

mut? 
KAÇIRILAN ÇOOUCUN KAT!Lt 

Son günlerdeki en heyccarilı cinayet 
meselesi Amcrikada haydutların kaçır
dı;..lan küsük Cimmi Kaş'm öldürül· 
mesidir. Miami'de zengin bir garaj sa· 
hibinın çocuğu olan 5 ya§mdaki Cim· 
mi, bir gün birdenbire ortadan kaybol
muştur. 

Çocuğun haydutlar tarafından kaçı· 
nldığl artıaırı yor. Çünkü ertesi gün, 
babasın:lan para isteyen imzasız mek· 
tup geliyor. 

Fakat .adam ,parayı ~diği !halde so
cuJunu geri alamiyor. 

Bir kas gün sonra çocqğu öldürü
yorlar. ;Bugün de 1katil ıtutulmuıtur. 

Katil, &ocuğu kendisinin ölaürdüğü
nü s .. } lemektcük. fRa'kat, onu ka~nm 
kcn~ ~ olduğunu -:ve l}lllayı Jccndisinin 
alclıl:{lnı 'tiraf eiliyor. Dcdıf;nc ı:göre, 
çocuk, •ağır.masın i c zına tıltanaı:ı 

b:z!den nefes alru:myarak ô1müştlir. 
Katilin yakalanm.HI Jıakikaten, his 

umulmadık bir 31ekilde (llmuştur: 
Geçenlerde bapishaneacn ;kaçan bir 

haydut: 

-Kasanlar isin en emin yer :kara
kol civaı;ıdır, diyordu. 

Onun gibi, katillerin de -ekseriya bu
lunduktan yer, <:inayetleri işledikleri 

yerdir. Hakikaten, rtihiyat füimleri ta
rafntdan da tcsbit edil!lliştir: 
Katil, cinayeti işlediği yere sonradan 

muhakkak gider. İ.Çindeki bir arzu onu 
oraya ergeç sürUkliyccektir. 

Cimmi'nin katili de, çocuğun ölü bu 
lunduğu yerde dolaşırken yakalanmıg
tır. 

Katil, Mnk Kol isminde, 25 ya_şla· 
rında bir genstir. 

ON BiR KtŞ~!':iN'KATtL1 
Bu, bir kndındır. Belçikalı olan bu 

orta yaşlı kadın, ıki sene içinde on bir 
kadını zehirliyerek öldürmüştür. Zen· 
gin r kat 'kimsesiz ve 1ıasta 'kadınların 
yanına, onlara bakmak ütere giren ve 
ilaçlarına zehir katarak öldüren 'bu ca· 
ni kadın bugün cinayetlerinin 'hesabını 
vermektedir. 

Kadın, suçlarını inkarda devam et· 
mektedir: 

- Dünya fena adam 'kesildi... Ben 
iyi kalpli bir kadınım ... Merhamet et· 
tim, kimsesizlere baktım. Onlara zaten 
hasta idi'er, ölec~klerdi. öldülerse ka· 
bahat benim mi? demektedir. 

Fakat, hakimin kadını nihayet itira· 
fa sevkcdecek şekilde bir sual kaPCiJlı 
hazırladığı bildiriliyor .• 

:l~UGC~ KAJ.KAC\1\ YAPURI.AR 

yük, insan, hayvan ve C§ya, malzeme 
ta.§t)'abilen ve güvenilecek balonlar 
yapmnğı baearıyordu. Umumi harpte 
hava kruvazörlerinin ne müUıi5 rol 
oyna.dıklarını hemen herkes bilir. 
G Saat 

erçi burJn.rla. dü ,man cephesi gerisi. 12 
l'opurun adı 
I:ğe 

Gittiği ııol 

Knrııdeniz 
hm it 

Mud:ınya 

Bıındırmn 
Karabisıı 

Jzmlr - lersin 

ne asker naklodilemıyortlu, harp tek- ı 9 0 .! 
niği zamanla çok <lqğişmişt.i. Fakat 1 r..30 
Alınan Zeplinleı inin Londra üzerinde ~I) 

görünmesi, ne de ols:ı, .. kili derecede ' 1!I 
gen.İ§ ölçüde sayılan nskcrl bir muv~f- 10 
fakiycttJ. · 

İhtiyar Kont, umumi h" bin sonuna 
ka{:l.ar yaşamadı. l 17 de. öldü ve biL 
tün Alman milleti, kendi ini milli bir 
kahraman olmak üzere anlı!? ... 

tt.30 
1ı.ı;, 

Ci lO 
17 

{ ~ur 
Trnk 
Satı det 
Sc.nnr 
Mcr in 

GEi.Ei.EK VAPl"RLAR 

flursn 
1 rnk 
S:ınclct 

Tan ar 

Bartın 

:\ludıınya 

Bnnclırma 

lmroz 

Bir hunharlık 
( 1inci sayıf ada.n cUvam) 

zc açı1mış, geri dönerken kollannın 

takati kesilmiştir. 
Civardan geçen tahlisiye motörü 

denizde birisinin çırpındığını görmüş, 
kurtararak sahile getirmişse de fazla 
su yutan Yumtofu ölümden kurtarmak 
mümkün olamamıştır. 

BURGAZ ADASINDA YAN • 
GIN - Burgaz adasında Hristos mev· 
kiinde evvelki gün yangın çıkmı§, krrk 
metre murabbaı yer yanmış, 32 çam 
ağacı kavrulmuştur. 

Yangının orada oturan birisinin at
tığı cıgaradan çıktığı tesbit edilmiştir. 
OTOMOBİL ÇARPTI - Şoför İs· 

mail Tekinin idaresinde'ki 2137 numa· 
ralı otomobil dün Aksarayldan L:ileliye 
doğru gelirken 64 yaşında Filo ismin· 
de bir sürücüye çarpmış, yere yuvar· 
l,1lnan adam ağır surette )t'<ralanarak 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

ÇUKURA DUŞTU - Heybeliaaa
da Ak~ sokağında oturan eşekçi Niko 
evvelki gece adada belediye taraf ın!dan 
açılan kanalizasyon çukuruna düşmüş, 
sağ kal5ası kmlmış, dün sa'bah İstan· 
bula geçirilerek hastahaneye yatırılmıJ 
ttr. 

BACAGI KIRILDI - Beşiktaş-Fa· 

tih seferini yapan 107 nwnara1ı tram-
• vay a~bası dün Çarşıkapıdan .geçerken 
55 ya§lannda Katina isimli bir kadın 
atlamak istemiş, dü§erek bacağı kml· 
mıştır. , -, 

A:lemdar Sineması 

fKılıFILM 

1 - Romeo Jülyet 
2 - Lüi: Sütçü, Boksör 

lstanbul 4 üncü icra Alemurluğundan: 
937/28G5 

J>arnyn cevrltmcslne kanır verilen ısan
anlyn, mnsa, deniz bnn:ı.ıosu enkazı c 
pltıj knlılnelerl .enkazı 'Ve s:ıirenin birinci 
ncık artırması 23 dlıızlran 938 perşembe 
gilnU wat ondan itibaren Tophanede Snlı
p:ızarında Fc:p:l'nln deniz banyosu nuızi
nosundo yopılaea ı iliın olunur. (25872), 

ç PRAZ ı~~~ 
Kelime bulmacası jtJliti;;~~ifiiii 

Yeni bUlmac:amız d ıı r •lllUl~C.: C hflZllUdll il 

l 2 3 4 5 6 7. 8 9 

l ! l IEI 
2 ı•ı 1 
3 1 1 
4 ı• 
5 1 1 
6 ] ·l ı•ı 
7 

~t 
1 ı•· J 
1 ı 

~-1 
SOLDAN SAG ~: 

1 - AlclAcclc. 2 - Alılkn3 ı anlatım bir 
:kelime, vazife. 3 - lntihapta verilme, ö
zenme. 4 - Saha. 5 - Yüko;et:in aksi. 6 -
Tembel olmayan. 7 - Emreden, terbiye
nin cem'i. 8 - l>nrmnğın son hecesi, ifa
de. 9 - Sporda takım. 

YUl\ARJDAN AŞAGI: 
1 - lster 1stcır.ez. 2 - Tokal. 3 - Tren 

yolu, aptnl. 4 - Pişmemiş, hafH olmaynn. 
5 - Gcleock, vıızifc,, kns~plnno s:ıt~ı. 
6 - 1şarcl, eskiden ndoleti tevzi eden. 
7 - ?ılcmlckcl, insan. 8 - Köylü kızlnrı
nın allıkları, anın tersi. 9 - Sahne, 'Bny. 

Zahire Borsası 
13- &-931) 

IBn#day yumuşak 
,, Sert 
,, l<Jzılca 

Arpa yemlik 
,, Anadol 

l\lısır 
Yular fop Mersin 
Ce\1Z kabuklu 
Keçi kılı tabak 
Ynp:rk Rasapbaşı 
Peynir beyaz 
Peynir .:kaşar 

Gelen 

Buğdny 270 Ton 
Kepek 105 .. 
Jlnımol Gl " Un 48 " Mısır 84 .. 

rpa 30 
" 

Kr. 
5 28 
5 30 
5 28 
4 35 
4 :21 
4 31,'5 

3 38 ' 
10 -
22 -
~5 -
31 37 
56 -

l'a. 

5 '35 
6 2;s 

-ı 

52 -
33 JS 
63 -

Giden 

Afyon J Ton 
Razmol 1.04,l/2 .. 

lfiflik 13 
" 

Yulııf 6 .. 
B. peynir 4 ,1/2 n 

ıs - 4 • 1938 tarihli sa~1 b : 
meceyi doğru yaparak ediye li~ 
nanları ilan ediyoruz: r 

DiKKAT ! Hediyeler yalnIZ cuına 
tesi günleri öğleden sonra jdareııaııe
mizden verilir. 

0 
l - Necdet Demirköz; .KadıköY 1 

uncu ilkokul sınıf 5. No. 579. . 
2 - Sadık Turgut Alp; Zile, ?JaJll

faturacılarda 42 No. Dükkanda ıt!tiP· 
3 - Tahir, Fatih: Çarşamba - OS-

rüşşaf aka caddesi No. 81. '-"-
- Hilmi Bayar, Verim apart. 'l'»-

sim. 
- G. Bilen, İstanbul - !Kadn'g8· ru1 
- Cemil, Bursa Erkek orta ok 

620. 
- Necdet, Beykoz, orta okul 194 
- Rif at, Malatya, Salköprii so]talt· 
- 1smct, Malatya, Erkek lisesi ~0• 

844. 
Hasan Basri. Salihli İr.hisarlaT JlOll" 

trol memuru. 
- K. Dilek, .Bolvadin, nkokUl ?Vo. 

285. 
- Musta Çelebi, Havza, llkokUl -rlo. 

61. 
- Yüksel, Ulusun, Akhisar ilkokul 
- Slileyman, Kütahya. Mısır Çal' • 

§ısında. 

- Leman Öktemer., Orta cltUJ, lı
mit. 

- Nermin Er~, ~stanbul 54 illlcll 
ilk mektep. . 

- Özcruı Eril!, Istanbul 54 Uncil &UC
okul. 

- Nuri Gönen, Adana, orta. okul· 
-Ali Scvören, ;[{ütahya, Mısır~ 

§ısında. 

- Veysel Güngör, Adana, ortaok111 
- Muammer Yüksel, Bolvadın, ntv 

okul. .. 

ptullah Göktürk, Boh·adın, il1'
okul. 

- Nevzat .Jşbir, .Ağm, ilkokul. 
- ..Akhisarlı oğlu Sabri, M1ğırdıÇı 

Ordu. 
- Saim, Kabata§ Lisesi, No. 11254 
- Oemil, Özy.irgin, Bursa, "l!~pk\l& 
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f ., 3 t'NCO Sl~Ht 
• .:ı li 
\ ~2 UkUındnr millet 5() 

i 2;ı Yeni llml zlhlılyet 7~ 
~ l\ornııntzm 50 
ı:: 2-ı r 2S GUnun lktı adi işleri 6f 

~ ~ Cumhuriyet 50 
~ l'crcurne ıo· 27 ı . 
~ ~ Doğtşlşl r 7fı 
{ ~ Laokoo ıo 
~ 3o l<npitallml buhranı &ı == 
f Satnrobo ı~ _ 
~ ı. <ııu seriyi blNlcn alanlara & lira 22 i 
ı:: -~ ~ ~ tuı ikram cılillr. \'O 2 Ura 88 kuruo ~ 

ISTANBUL Tfül.lfV.AY w~~»r:.~-r 
21 1kinciktınun 1911 Uırihli Ş3rtnamenin 

14 (incil maade~ine söre ... 

il.AN 

1938 yılının 10 Hazirandan ve yeni ilCl-
na 'kadar pazardan başka günlerde gidiş -
geliş cetveli: 

ŞİSI.1 ŞEBEKESİ 

No. Yollar ilk Son 
Kalkış Kalkış 

10 Şişli - Tünel 5.40 23.40 
Tünel - Şi~li 5.00 24.00 

11 Şişli - Beyazıt 6.20 23.15 
Beyazıt - Şişli 7.02 24.00 

12 Harbiye - I"alih ti.30 24.30 

Fatih - Il:ırlıiye 5.45 23.45 
112 'A Hamiye ... Aks:ıroy 6.40 24.00 

Aksı:ırny .. Harbiye 6.57 23.20 
16 Mııckn - Beyazıt 6.10 23.20 

neyoııt - Macka 6.55 24.05 
Şişli (Depo) Em.önü 6.10 6.55 

u; A ltmtnönü - ~racka 6.'f() 20.50 
Mncka - Eminönü 7.05 20.20 

17 Şışli - Sırkc>cl 6.25 '20.00 
Sırk'ecl - Şişli 6.55 20,30 

. 17 'A Mr.thli)'Cko~· - Em.önü 16.Hı 18.~5 

fotrninönü - Mec.köy '1.11 19.15 
18 A Tııksim - F:ıtıh 6.40 20.30 

Falih - Taksim 7 2t 21.08 
19 Kurlulıış - Tieya7.ıl G.00 23.10 

11crnzıl - K'\i"tluluş ~.45 23.55 
Şişli (Depo) Em.önü 6.05 6.43 

19 A Emlnl>nü - Kurtuluş 6.35 20.45 
Kurtuluş - Emlnl>nil 6.57 20.15 

nf:Şt1'TAŞ ŞEREKF.St 

22 Reşlktl'lş - Bebek . 5 23 
Bebek - Etninönii 5.45 23.40 
Eminonü - Bebek &.65 2.t.20 
Rclıck • Reşiktnş 1.00 

23 Ortnkôy • Aksnray rı.;.o 20.50 
Aksnrny - Ortok5y 6.35 2Ul5 

34 llcşlktaş ... l~otih 6.30 20.40 
Fntih - Beşiktaş 7.10 21.20 

tSTA~nur. smmKESt 
32 Aksaray - Topknpı 5.25 

Topkıırıı • Sirkc~i 5.40 23.30 
Sirkeci - 1'orıknpl ~.12 ~4.00 
Topkapı • Aksaray 24.35 

:rn Aks:ıroy - Yedikııle 5.:rn 
Yrdlkulc - Sirkeci 5.45 23.35 
Sirkeci • Ycl.Jlkule li.17 24 05 
Yedikule - Akı1nray 24.40 

37 Akımrnv - f:dirncknpı 5.25 
Edirncknpı - Sirkeci 5.45 23.4:i 
Sirkeci - Edirnclrnpı 6.14 24.20 
fü1irnek11ııı .. Aksnrny - 24.45 
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istanbut Dördüncü ıcra Memurluğundan: 
Satış llaoı 

38/i09 
Andon Kasapyan tarafından Ahmet SC" 

zai 'l'opcudan borç alınan paranın temini 
istifası ıçin par:ıyo çcvrilmcsfne karar ·e
rilen ve tamamı ehlivukuf tdı·afından 
{3t200) lira kıymet takdir edilen Gula
tııda Kemankeş mahallesinin Topçular \'e 
Yüksekkaldırım caddesinde eski 31, 33, 
35, 37 yeni 25, 27, 29, 119, 119/1 numaralı 
müstckar gcdiAi bir \'ecihle mülkiyet, mül. 
ki Sultan Bektaş \'e Ayasofyn vakıfların
dan evvelce dört dükkôn bir birahane ve 
bir lokanta şimdi mağaza ve dükkanları 
milştckil han ,.e lokantanın (120) sehim 
itibnriyle 35 sehmi ile itıbar meskıirdan 
diğer 20 selıminln (21) sehim itibariyle 
(li) sehmi ve derunundıı mevcut ,.e şeh
riye (20) kuruş kirayı ka<llmeli bir adet 
ıleAirmen se iğlnln (120) sehim itibariyle 
(4i) ~ehmi ile itiharı meskür<lnn diğer 
(20) sehminln (3450) ~chim tertibiyle 
(2553) sehminin gedik ve mülkünün lıer 
ltih:ır ile 15 \e gediğin (120) sC'him itiba
riyle (20) ı;chimin itibari mezkOrclan 
(2553) !lt:hml ve yine allı hisse ilihııri~·lt'! 
(1) hi!';ı.enın tekrıır (32) hisse itibariYJe 
(8) his enin beş hisse tcrtihiyle (2) lıis
ı;esinin e\•s:ıf ,.e mcırnhası nşnğul:ı yazılı-

dır. 

UMUMİ J:\'SAPl: Ga)·ri menkul Topcu
lar (halen Necatibey) caddesinde eski 31, 
33, 35, 37 hıılen 25, 27, 29 numnraları al
makta olııp ga)·ri menkulün caddeS'Inde o
lan yiizüne hnlihazırda kontrpiliıkla ve 
istokipekle dört dilkkAn :rapılmış ve mez
kür ıliikkfınlnr eskiden 110, 119/1 iken n
heren ynpılnn numeratnjda H3, H3/t, 
115, 115/1 numtıralorı almıştır. mna he
yeti umıım iyesi karikadim )'Ontma taşdnn 
yapılmış,.~ clohl1i nksnmı totoz ve l<emer· 
ler üzerine inışn edilmiştir. Zemin knllfl· 
ki bütün dükkftnlar istor keprnkli ve müs
tccirleri tnrafıntian ~ apılclığl iddia olu
nan vitrin Ye cnmckünl:ırla örtüliidür. 

de 6 g6z toloz hilcreden ibaret olup 29 1 
numaralı dilkkftn tarafından 1m1Jnnılmak. 
hıdır. 

DIRlNCl KAT: Kısmen karaslman ve .. 
kısmçn mnlln ClBŞeli th,·anları kemerli !\'e 
cıımekfınJa 'bölünmüş jkı odıın ve sabit 
cnınh iki tlolnhı ve nrxa tarafta nhşnJ> 

bölme ile ayrılmış kllrglr fayans ocaklı bir 
kuzinnsı ve bir küçük koridor üzerinde 
bir alafranga iki helası ve hiri mermer, 
diAeri fayans üç musluğu olnn iki musluk 
taşından ih:ırettlr. Kuzlna ile hela ara
sında clnr ,.c clönme merdh·enle ikinci ka
tn çık11tr. 

JKI!\C[ KAT: Matııı dö~ell bir sofa üze
rine beş oda ''e sofodnn bölmeleri knldı
rılmış iki odn lıoşhıtıu olan bir kah olup 
29 nıım:ırah lokantanın yemek pişirmesi 
için kullanılmakta olup bu kotta kiler ve 
ınü. tııhdcmlnfn yot:ık odalan vıırdır. 

t)Çt'NCO KAT: Keza maJtn döşeli bir 
!':Ofn fö:crfoclc fki~I cnmh ve mlitehnkisl 
demir knpıh ~·cdi oda \'e bir heln olup 
olinl:ırın sofnya olan pent'ereleri demir 
ıı:ırmnlilıl..lıdır. nıı k'nt cfahi 29 mımnr:ıh 
loknnınnın hlic-nrı nllınılnchr. Lokantn ve 
binanın Ost ka!lnrı 29 numara t:ıhtındn 
kıı11nnılmaktn olup (150) lira kira setir· 
mektedir. 

YOKSEKKAl.DJRIM CADDESİl\l>E :-..11. 
MARA Al.AN I>ÜKRA!\l.AR: 

NumerntaJ: 113 - (15) Lira kira getir
mektedir. 

NumerıılnJ: 118/1 (15) J.iro kira getir
ıncktchir. 

Numnroloj: 115 - (15) Lirn kira ıgetir-

mektecllr. 
N'umcrntaj: 115/1 (l 5) Lira kira selir

mektcdir. 
Bintının \'üksekkalaırım cephesine isa

bet eden kısmı tarik istikrımetinden bira~ 
geride olnınsı lıftseblle kndimden ben nu
mııra ınlamı~'On bu dükklınlnr '!o"Ol istika
meti arniıgına ~·opılmı~ olup birinci ikolll 
kodıır )'\ık clmekle ve ü~erJcrine bina rsa
hcl clmckteclir. Bu dükMınlar 'efs:ıfı u
muml:resl ynztldığl V'eçhlle 'islor kepenkJi 
\"C s:ıctan siperleri vardır. mnnnın he. 
yeti umumlycsindc elektrik ve 1erkos te
sisatı vardır. 

dar yine dairemizde 2 el artırması yapıla· 
cak ve bu 'ikinci -arttırmada gayri mc!nku-
1!1 en ~ok nrlllrnnın üzerine ihale edile· 
cektir. 

Satış peşindir. Talipleri arttırmaya gir
mezden evvel muhammen kıymetin% i,5 
nisbetinde pey akcesi vermeleri veya mil
li bir bankanın teminat mektubu ibraz et. 
melcri lli:ı:ımdır. 

Dirikmlş ""rgilcrle belediye~·e ait ten
viriye ve tnnzifıyc ve dclliili)'e resimleri 
vakıf icaresi salış bedclınden tenzil edilir. 
Yirmi senelik taviz bedeli ~üşteriye ait
tir. (2004) numaralı icra ve ifil'ıs kanunu
nun 126 cı maddesinin 4 cü fıkrasınca bu 
gayri menkul üzerinde ipotekli alacaklar
dan di~er nlCıkodarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu hııklarını \'C bu bususu ile 
faiz ve masrafa müteallik olan fddfalıınnı 
fşbu :il!ının neşri tarihinden ~tfbaren 20 
S(ln icinde evrakı vesikalon He 'bi1dlrme
leri ~cap eder. Aksi holde haklan tapu 
slcl'l Ue sn'bit olmadıkça satış bedelinin 
pnylaşmıısınllıın hariç kıılııcalt'lan \'e daha 
fozla mnlOn1at lmk isteyenlerın '25 - 6 • 
38 tarihinden hibaren herkesin göre'hilme
si icin acık btılıındurulacnk olan arttırma 
şartnamesi ile 38/709 numaralı dosynmıı-
la münıcaatlBTı ilan olunur. 1(25871), 

lstanbul Asliye ! üncü llırkuk Mah'ke
mesinden: 

937 f.1711 

Beşiktaş 'Şair Nedim caddesinde 125 No. 
la honede mukim Cavide 1'ürkay tarafın
dan lleşiktaş 'Kücükhamam arkasında Sair 
Veysi so'knğındn 27 "o. da sakin Feyzi 
Turka)' ttlc) hine 937/1711 No. ile nçfiğı 
boşanma dnvasrnın gıyaben krn kılınon 
tahldkat ''e muhakemesi net!cesinde: müd 
deialeyh kocanın karısını ihmal ve karısı
nın emvalini israf eylemesı yüzunden a
rnlnrında muştcrc'k h:ıyatı cekilmez bir 
hale getirecek derecede şiddetli secimsh:
Hk bulunduğU ''e ku ur ,.e kabnlıatın müd. 

deialeyhde oldu~ dinlenen şahitlerin ıa
hodntiyle sabit 'e kano.ati mahkeme dahi 

l ~~ 1 = ~ 14 6 rı alınarak kalanı ayda 1 er Ura· ~ 1 
;: "l\n' -~ ·crc.-.1) P bırakılır i 
i 4 ÜNCÜ S.Ent ~ 
ı:: \ tmtn-'Iv &o i 
t 32 a 

Gizli pamuk 
liart>i 

lK[NCl VE t ÇÜ.:'.\'CO KAT: Dış pence. 
releri kısmen demir 'kepenkli ve ktsmen 
de muhtacı tamirdir. !kinci kattan m. 
baren sofalar nllışa'i" mermer sulun üıerin
de durmaktn olup ikinci lrntteki iki sulun 
kaldırılarak bunlara isabet eden ağırlık
lar potrel istinat PDl'&ndeleri ile baftlan· 
mıştır. üst kalla binanın ortasında ve 
merdiven yanında demir çerceveli ikl co· 
mekan ardınlık yeri bırakılmıştır. Üı;tü &· 

Jatmko klremilli Clrlülil olup lr.orkuluklım 
taşta.nllır. Zemin ve birinci ka.tın merdi
venleri nıoz'aylk olup fü~erlerl knrıkadim 
t•şl•ndır. 

ZEl\llN Kt\tfı topcular (elyevm l';ecnli
bc)' ) caddesinde numara alan dükkanlar 
25 numaralı dükk:in: Zemini renkli çini 
döşeli ve lıinnnın zemin katı niha)·etlne 
kndnr uzanan \•e lcerlsl müstecir lnr:ıfın
dan kontrpilfılıln kaplanan istor kepenkli 
bir dOkklln olnp içinde (80) lira kira ile 
milslecir \'ardır. 

HUDUDU: Topu kaydında bir tnrarı 
Yakoml hanesi \'C bir tarafı hamam odun
luğu \'C taralı tariknın ile mnhdut olduğu 
göstermekte ise de halen sn~ lnrnrı lront 
Rızn Mensur Şeref dükkı\nı solu Yilksek
k:ıldırım cadde 1 nrkosı Karok6ypalns ha
nı ve ccplıcsl Topçular (ı. ·cc:ıtlhcy) cad
de i ile mnhdullur. 

MESEJHSJ: Ci71) mcire murnhlı:ııdır. 
1'AKUIR Ol.UNAN Kl ' ıET: Dlnamn 

hasıl olmuş oldu~undan kanunu medeni
nin 134, 138 ve 142 nci m-:ıddeleri ınnci
bince boşanmalanna ,.e knbnh:ıth Feytl
nln bir sene müddetle evlcnememcsinc "'• 
keyfiyetin teselline d:ıfr 23 - 5 - 938 tnri
hlnde '·erilen hükmü hnvl 938/532 sa)•ıh 
ilfım ınilddeialeytın Feyzinin mczkt'tr ika
mclsf\hını terketmesi ve halen )·eni ika
ınelgAhının da meı;hul bulunmasına mch-
111 tiukulı: n uıo ın:ıntıkemeıert tranuhun 
141 :inci maddesine tevfiknn Uiıncn tebuaı 
tensip kılınmış ve bir sureti de mahkeme 
divanh nesine talik edilmiş olduğundan 
tarihi ilfındon illbnren (15~ sün tarfındn 
mOddelnlcyh Feytlnln teml·lzl dnvn ede
bllced'ıl tebllR mnknmınn kaim olmak Ot'e
re ilun olunur. (25876) 

::ı Metafizik "O E 

~ 33 ... ' • lak ender 60 
~ a4 
ı:: l\adın ve aoııvallzm 100 -
ı:; 35 ,J g 
t Dcmoknt 25 -
~ 36 ~ 
' Diıılcr tarihi • 125 -f 31 _ı::il 
t Flloznfl ve eano.t fO 
ı 3a ~ r 39 E:tlko 100 =~ 
• H •r.ıtllt • 25 
~ 40 = 
~ Ruhi n.uclıolcr 75 § 
t ı. Ulu ori~1 birden alanlara 1 lira 4 % 
ı:: liU -f r~ıı lltrnnı cdlllr, ve 2 Uta SG kunııı ğ 
l ~\: ·trı nlın:ırnk kalanı ayda 1 er Ura· i 
~ ~- E f \'('t<•ıo1v• hırnkılır.) ~ 

~ <U r; tl\·ct SBnt : 
ı:: Ocprofllndiıı M 5 
~ 'l2 € t Cunun hukuk; ve içtimai 75 \ 
il aıes ıclt>rt :: 
[ 43 EflAıun ~ ( 

~ 44 Gizil harpler 70. § 
fQ ~ § 

Ollıraellnln hayeu 100 -
~ 16 Mctaflzlk nedir ~ i 47 25 ~ 
~ 

18 
Yeni adam 75 § 

r 1 f nlyctln tesirler! 15 ~ 
~ ~ Polltlkı rcıscfnsl 75 ~ f EfttOtlk 25 g 
} ( hıı Korlyt blrdrn alanı1Lra ı Ura i 
ı: 5!} k 1 ı:ı uruş ikram ctl1llr vo 2 Ura 86 ku- · 
ı:ı tı.ı -
} 

11 
Ou P in alınarak kalanı ayda ı er ~ 

( "'dan \'f'tf''4lf'~ bırakılır. ) : 

" 6 NCJ SERİ \ 
~ 51 Erne!I ı ıoo g 
(~ -1 53 Pnt11 2!'i ! 
l 5 zar 40 :: 
İ ' 4 nınf fel!!Ofe fO ~ 
f 55 Rarı .. -ınnn E ~ S6 .... hayab 7ô ~ 
~ Denıoıııten 35 :e 
i ~7 Olçeron ' ~ 
~ 58 Ripnotizma 'E f Su insan ı: l 
~61) y :. 
~ CnJ kadın 41 ~ 
l k <Bu scrlyf blrdP-n alanlara 1 Ura 26 ~ 
~ Uruı ikram edilir; ,.c 2 llra 4 kuruş ii 
~ n = ! el in nhnarnk kalnnı n1·da ı er Ura· ~ 
~ an \'ere •10 bıralulıt.) . i 

ı 6 1 Net SERl ' 
f l Vikontun aJOmU SO f 
ı 6., r:- ;:ı 
; • ı:.nclt IJ l 00 = 
f 63 Lfza 100 ff 
~ 6°' Evlilik 20 ~ 
!:i 6S § 

{ OlıJI paS;~~rbt Yeri: :50 \~ 
-.., ~ .. l.ı:ır, r"""•'~' '°"""r ı<ıı:ı!ıM• i • 

l>eğorll mUterclm bay Hamdi 
Varoğlunun Antuan Zişk~an dl 

tnrb inşası ve hnlıhnzır mfitelınmmil o1-
dunu bedeli kl'lr ve iki onn cadc1e~·e olnn 
cepheleri mevki \"C piyn .. :ıyıı kurbiyetl ve 
müstakbel alnenGı ,·oıiycli \·c hnlihnzır 
emliik sntımı ,.e cİ\'ar fbniyclerinin kıy. 

metıeri sözönfinde tululnrnk chli\'ukur ta
rnrıııil:ın l. ıılonıınn (3t200) llrn kıymel 
takdir edilmiştir. Yukrırdn hudurlu e\'saf 
Ye mesahası yazılı ı:ıayri menkulün ~·ukn
rıdn y:ı71lı hisseleri nııktarı açık ıırttırmn
yn konulmuş olup l;; - 7 • 38 tarihine ra t
Jııynn <'mno gtinii o;:ıııt 14 - lG ya kadar 
Yenipo tnhn11e binnsındnki dairemizde ıı. 
çık nrltırm:ı ile !l:ıtıla<'.:ıklır. Arttırma be
deli muhammen kıymetinin % 75 ini l ıul
maclığı takdirde gayri menkulü en cok ort
tırnnın l\zcrlnc Hıole edilecek, oksl tnk
tlrtle cn son otıtırnnın \eahhQilü bnkl kol
mok üzere arttırmaya 15 gün müddetle 
temdit edilerek J - 8 - 38 tarihine rn tJo
)'an pnznrlesi sünü sarıl 14 den 16 ya ka-

linıtze ~evirdiği bu eser ~ugUnkii 
dUnya hadlselerlntn kaynaklını 

un vnrabllnıclı: ıcın okunınnsı şart 

olan başlıca kltaplnrdan biridir. 27 ?\1Jl\IARi\LI DOKKA ': Kadim hanın 
methali iken orkıı cephesi du\·ar bölme 
ile a)·rı1mış kücük bir dükkiınclır. Ayda 
~·irml beş buçuk lira kira ~ctirmektedir. 

Dun ,.e Yarın tercUuıe kU:llyntııı· 
dan 65 incisi oJarnk çrktı. Her ki 
tapçıda bulunur. 

' ' .. : • • ...ı • 't • 

ZAYİ 

Kndıt:tiy MfılmOdürHll{üııden n11JıSını 
maaş cllz<lnnımt tnyl eltim. \'cniıılni çıko. 
roca~ınıdan eskisinin hükmfi )"Oktur. 

20 NmtAnALI DOKKA'.:':: Zemini renk
li çini düşeli ve iki snhit camlı dolap ve 
arknsınclıı mermer bir musluk tnşı bulu
nan ve halen ~·emek salonu olarak i~tlınal 
edilen yirmi yedi numaralı dülik6nın nr· 
k:ı!ıınt lhth•a edıın bir kottan ibarettir. nu
rtıdnn altı bııs:ım:ıklı taş mcrcliYeitle boa. 
rurn kblınn ltılllr. 

Kadıküu - Uasimpll~a fühlım sokak 17 BODRUM KATie Zemini kısmen toprak 
kısmen clrnento döşeli bir korıdor üzerin-numarada l\'imr.l Barut. (~58Ci0) 

Bizans I mpara· 
torluiunun 
Tarihi 

Bizan.~ tncı~u 

uztın yıllllr oyrı 

ayn tofl...'ik v~ te
tebbU edflm4ş bir 
nıe1'Zıt old11<}11 1ıal
de bugOn bile ny
dınl.atılmomı~ bir
çok taraf km var
dır. Tevffk Yetim
lfoğlu trırnftttdan 

lisaııımızo çevri· 
len Bizans impa-
ratorluğunun ta-
rihi adlı kitarı 

bu uydınlatı/ma-
• 

mı, taraf lan trs-
bit etme/..ic ve lJil· 
tün Bizana tarılıi· 

no tenı.M ederek 
Şarki A vruııa im-
paratorluğunun 

bin 8cnolik vtl1(u

atını hil:ayc d· 
nıektcdiT . 

1''iyatı 

ruş olıqı 

tapçıda 

Toptan 
mahalli: 

yüz ku
hcr k"i-
bulunur. 

müracaat 
- tstan· 

bul, Vakit Yurdu. 

KURUNun kitap şeklinde roman tefrikası. -

72 GOR U1\')ITYE:\' Çlt.:TE 

den geçiriyordu. Bir yandan da evi araştırmaktn 
acvam ediyordu. Belki de bu suretle, "GörUnmt
yen Çete" nin gelecek planlarına alt bir vesika el

de etmek milmktin olacaktı. 
Gerçekten, bu araştırma neticesinde bir hay

li izler ele ıeçiraner. 1htlmaı haydutlar, acele ile 
kaçarken, bu izleri yok etmeğe lmkAn bulamamış.; 

lnr, yahut da bUsbUtUn unutmuelardı. 
Bu arada, polis memuru yanık bir ktığıt par· 

çası bulmuştu. 1cerielnden birkaç kelime okunu· 
yordu. 

Milfettiş Mnrlova dönerek: 
- Gene btr polis hafiyesi icln gayet. gUzel 

m~ı;gullyot mevzuu olabllccok bir şoy elo geçir

dim. dedi. Fnlrnt ne yazık ki ben bir şey nnıama
yorum. 

.Marlov, polis memurunun elinden aldığı ktı
ğıdr gözden goc;lrdl. üzortnde şu dai;ınık blrknc 

lrnlime ı;örülUyordu: 
..... PS\VICH no ..... EET HOOK BO .... " 
Mo.rlov, kı\ğıch cebin koyarak: 

Bunu bizim Fcrris'e hallettiririz, dedi. O. 
çnprnz kelime bulmncaları hnlletmckto pek us

tadır. 

Polis memuru bir fikir llcrl sUrdU: 
- Delki de bu ktığıt. bu evin esld kiracı ına. 

·oittlr, dedi. Yahut da öldUrUlen adamın cebinden 
cHişmUştUr. Bana kalıre11., öldUrUten adam, blıo 

lstanbııl 3 ünci1 icra /lfemurlağıından: 

938/1041 

Jlir borctnn dolal·ı mahcuz ve para3·a 
çe\'rllmesine knrar verilen bir ndet Friji-

der 16 - 6 • 938 tıtriblne rdüs:ı.dif perşem
be günü sant !} dan 10 a kadar Kurtulutta 

Tramvay eııddeı:;inde lsııranın dfikkAnı 
önünde satılncnAından talip olanlar )'evmfi 

meı.lıCırUn mnhnllinde hazır buiunncnk me· 
mura mürncant eylemeleri HAn olunur. 

(V. P. 2482); 
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Prnt'm yilzU klre9 gibiydi. Mücadelenin ver
d.i~l heyecnn ve enerji şimdi ıthybolmuş, la ta 
bir hasta hnllne gelmişti. 

Mbrlov ona dışnrıyn çıkıp hava almasını stJy

ledl. Ve 110.ve etli: 
- Eğer kendine hala. bir iş arıyorsan yola 

çık! Otomobilimize ne o1duğunu öğren! Belki 
Brodl ae orntladır. 

Marlov, Prat'm harekete muhtno oldUğu tilll
yordu. OördUğtl fcct ölUm ııın-nurasından sönra, 
biraz cnnlnnabllmok ıcın başkn bir işle meşgul o
lup hareket etmeğe ihtt)·ncı \'ardı. 

- Hnyaı, dedi. Sen aslan gibi delikanlısını 
Prat: 
- Bnşilstilne, dedi. Ve fırladı. 

Prat, bu korkunç ö1Um et'indeli uzaklaşarak, 
fun6nlıldnr nrnsmdan doğru yola dnzeldi. Sonra 
bir ıtıhza durdu. Uzakta. bir şey götllyor gibi idi. 
Eliyle gözlerini siper edorek bı:ıktı. Evet ... Bu gör
düğü siyah şey çelenin kamyonu ldl. Olttık~tı da
ba küçülüyordu. Nihayet gözlerinden kayboldu. 

Prat, meydanlığa çıktıktan sonra alabildiği
ne koşmağa başladı. Kendi polis otomobllJerlnin 
ne oıauğunu blr nn evvel anlamak fı;toyorau . 

Nitekim az sonra, g6rdU ve ktı.rtıısmdt b\1lun~ 

duğu mnnznrrtdan bir an dohşot içfnao knldı . 

Polis otomobilinin ön camı rıuca. pitÇn kr-
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ll\lUJIMH1'>AitıA 
veriliyor Dölaplaj oteli kiraya 

Adalar ıalmüdürlüğünden: 
JJ11l" Jicr odanın 

CAN KUQTAQ.1[1 

Semti l\Inlıallesi Sokağı Cinsi 

Ilüyükada Ynu Aıtınordu DölapHl.j 
Oteli 

Oda No. 

2 ilt't 10 
11 .. 16 
17 .. 21 
22, 26, 27, 
23, 25, 28, 
24, 29 

31' 
30 

l,ıaınnıcn icat" 
ura Jt. 

30 oo 
40 oo 
35 oo 
10 oo 
15 oo 
35 oo 

Yukarıda yazılı odalar mevsim llk kiraya verUecektlr. lstektllerlıl 
20 - 6 - 938 Pazartesi gilnU saat 14 de Adalar Malmildilrlilb,r\lnde Satış J{O

mlsyonuna milracaatları. (3334) 

Kültür Bakanhğından: 
Harf inkıldbımızın onuncu yılclö nUınil dolayısı ile KUIUlr Bakanlığı ta• 

tarafından An karada açılması kararlaşan "On yıllık Türk neşriyat sergi• 
si" Ye bu sergide açılacak milşterck satış mağazası hakkında görilşUlIJ'.le~ 
il1..are her turlil neşir müesseselerlıni zlıı birer saıt\hiyetli rnUmessuıerill 
lG Hazirnn 193S Perşembe günil saat on beşte Dasına yazı resimleri dorıe· 
mc direkWrlUğUncle bulunmaları rlcn olunur. (1776) (3506) e 

A N . ·-P K -' , .. 
~:::::::::: A 1!!~~ ~uci:ı ~ül~n~a?.~u~! I ~usi~I !?ca~~h!~!ı" J 
~~ ESI<tŞEllİR 
~i Adrcslno mUrncnnt cclinlz. Memnun kalırsınız . ................................................................ -............... .._.. ........... ·,, . _ __... ................................................................................. ---. ......... ~ 

Al'! 
5 
1 

-- ---~~ ............ ~--------------..... ----
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ÇOCUKLAIUNlZıN 

En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 
Çocuk Esirgeme Kurumunun 

,·aktile bir aile kUtUphanesl ola. 

rnk hastmlığı ikizler scrlslncle 

duyduğunuz bu eksikliği bu gU. 

zel '"e resimli bUyUk hlkAye kıta. 

hı ile doldurulmuş buluyoruz. 

R KUltUr bakanlığı eseri tetkik 

etmiş, ilk okul cağındaki tocuk. 

~, · .' l4itanbul Beledi vesi ilanları 4 

•.• •• -

- Birincı sını• Operatör -

ltlr. CAFER TAYYAHI 

lar ıcın faydalı eser olduğunu tas, 

dik etmiştir. 

it Ar.kara caddesinde Vakit Kltap 
evinde arayınız: l<'Jatı 60 kuruş; 

l(aı:;ımp:ışa kantar memuru tarafından kullanılmakta olnn 892601 
numaradan 892700 numaraya kadar olan bir cilt kantar makbuzu 10 va
rakı lşlcnil<l!kten sonra kaybolmuştur. Bu cilde nit 892611 numaradan 
892700 numaraya kadar olan makbuz varakalarının hilkmü olmadığı Ye 
bunlarla tahsilat yapmağa teşebbils edenler olursa bu lllindan bahisle 
derhal en yukın zabıtayn müracaat ederek maliimat Yerllmesi lUzumu ilı'l.n 

olunur. (3:i35) 

Umwnt cerrahi ve sinir, dimağ estetik 
cerrahisi mütehassısı 

PARIS TIP FAKOLIBSt S. posta l~ln 4 kuruş llhe ediniz. 

ASİSTANI 
Erkek, kadın ameliyattan, dimağ 

estetik "yüz,, meme, kano buruşuk· 

luğu ve gençlık ameliyatı .. 
------------·· 

(Nisaiye ve do~m mütehassısı) 

. Muayene sabahlan U er r ~ nen 
8 den 10 a kadar hl il lJ U 

l>oktor 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKiM 

Konya vilayetinden 
Keşifleri yaptırılacak muhtelif sular 

ı - Konya vllt'tyetlnde Ereğli kazasında 50 Klm. uzunluğunda a-
lan ark. 

2 - Karaman kazasında 30 Kim. uzunluğunda 1 brala. deresi. 
3 - Akşehir kazasında 30 Kim. uzunluğunda Eğrigöl - Kocaş suları. 

4 - Konyada Meram deresi yata klarınm ıslahı ile muntazam kanallar 
dahlUnde alınabilmesi için keşlfleri yaptırılacaktır. 

Oğlcden sonra ücretlidir. Tel 4408': 
Beyoğlu Parmakkapı, Rumeli han. 1 -----·- .. 

Z AY 1 
Arapkir ilk mektebinden almış olduğum 

~nhadelnameyi zayi eltim. Yenisini olaca· 
~ımrlnn c kisinin hükmü yoktur. - A:l: 
Karabıılut. (V. P. 2481) 

Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra sa~ (2,S tan 6 ya) kadar 
lstanbuda Divanyounda ( 104) nu
maralı hususi kabinesnJe hastalannı 
kabul Jer. Salı, cumartesi günleri 

sabah "9,S - 12,, saatleri hakiki 
fukaraya mahsustur. Muayenehane 
ve ev telefonu: 22398. 

Bu işleri yapabilecek serbest mu hendlslerln daha mufassal malumat 
almnk ilzcre Konya Valiliğine mUra caat eylemelC'rl. (3512) 

Sahibi ASIM US 

------------------· Neşrl}at müdürU Refik A. Sevengil 

\,,... KURUNun kıtap seklinde roman tefrikası. -

70. GORtJNMtYF.N ÇETE 
:sa 

rılmış, lt'tstikleri patlamıştı. Yerde üç göl görUIU
yordu. Bunlardan biri, radyatörden akan su oldu
ğu şüphesizdi. Diğeri, delinen benzin hazinesinden 
akan benzindi. 

Fakat UçüncUsU ... 
ücuncusu ... 
ÜçUncUsü korkunç bir kızıl göldü. Kan gölO ..• 

ve ynnıbaşında bir ceset ya.t~yordu. 
Prat bu cesedin kim olduğuna bakınağa. ıu

zum görmedi. Zira yerde kanlar içinde yatan za
vallı delikanlı, polis otomobllinin şoförU idi. 

Bu sırada komiser Brodl göründü. YüzUnde 
derin bir hilzUn ifadesi vardı. 

- Zavallı cocuk\ dedi. Uzcrlnde sırn.h ela yok
muş ..• Sanki otomoblll tahrip etmek için şoförünU 
de öldürmek lft.zımmış gibi, azgın SC'rseriler bi
çare tallhsiz delikanlıyı delik deşik etmişler. 

Prat, şimdi hırs ve kin duygularlyle yanıyor-
du: 

- Çok sUrmeden yakalıyacağız katilleri! de-
di. 
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Prat, ayrıldıktan sonra, Marlov, beraberinde 
oolls memuru Şeringnm olduğu halde, evin içini 
nramağa koyulmuştu. 

Görilnmiyen çetenin izini takip edip, nihayet 
lrnrnrgAhlarını bulmakla bu korkunç scrgU1cştln 
sonu yaklaştığına hükmedilebilir. Gerçi çetenin 
efradı, kısmen hir kamyonla kaçmış bulunuyorsa 
da uzun boylu kaçmnkta deYam edemezlerdi. He
le beraberlerinde, blr de yUlcsek sosyeteye mensup 
kız kaçırmakta olmaları onların vaziyetini dulıu 

gtlçleştlrdlği şUpheslzdi. , 
Şimdi onların ele geçınC'si bir zaman meselesi 

ve sıkı bir polis çemberi kurmak işi idi. 
Bununla beraber Marlov "Görünmiyen Çet~" 

ııln yeni bir darbe hazırlamakta olduğuna da ih
timal veriyordu. Belki de bu darbe, "Görünınlyen 
Çete" nln bugilne kadar göstermediği en büyUk 
şenaat olacaktı. 

Marlov, bu kanaate şu yoldan varıyordu: E-
Brodi: ğer bu adamlar, gizlenecek bir yer nrayor ldiyse-
- Evet, dedi. Bir ynkalıyacak olursak ... (Ke- ler, bugünkü yNden yüz defa daha saklı bir köşe-

llmelerin Uzerlne basn basa söyllyerek) Bir yn- :re gidebilirlerdi. Demek ki, burayı, çarçabuk alın-
kalıyacak olursak, analarından emdikleri sut bu, mış bir tedbir neticesinde işgal etmişlerdi. Mnrlov 
runlnrmclan gelecek! rC'alist bir znhıta !'tmirl olduğu için, yalnız Uınldo 
t.... Bu eanada Ferriı de kendilerine iltihak etU. kapılmakla kalma or, meselenin her tarafını göz-

mİİİiııııııiıııll ............................. . 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa nc§Te
dilcn Bizans im 
1>aratorluğu tari 
hi ile 66 cilt ta 
mamlanm!ştır. 

Başlı başın.a v 
biltün ilim sevB'1 
leri doyuracak dı ... 
recede gü::el ola·: 
bu 1.-ütüphane '" 
{'inde iktısadi, , 

debi ve ilmi met; 
~ular üzerine ya. 
zılmış en 1ıeni i .... 
tapUırı bulıır81 .. 
nuz, Terciime°U'T 
Tılrk okuyucuJ r. 

nnın çok 11nk,.. 
dnn tanıdığı ~ 

siyetlcr tarafııt 

dan yapılm,ştw. 

J(itapları toptar. 
ve muhtelif se~ 
ri perakende c"4 
rak alanlara tmto
ziUit yapılır. 'Ml1-
raoaat yeri: ts. 
tanbul - Vakit 
Yurdu. 

.Kolayhk Evi 
Umum emHi.k ve arazi alım satıtıı 

kiralama vo idaresi 

Cezbi Çetintaş 
Sabık Kadastro Ye Kartal 'l'BP~ 
memuru Kartal HUkftmetcaddes 

No. 3/1 . ,__.. 
r-·i;;:=ı;fu~"K:;;~ı 
H Röntken Mütehassısı 
U Hc:rgün öğleden sonra saat 3 ten 1 
r: .. .. :: 
:: .. .. .. 

ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri· 
conker sokakta Aslaner apartımaP 

No. 8-10 
:: 
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