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Türk mahallelerine bomba atıldı 
Kadınlarda boğazlanmaya başladı 

Ermeni çeteleri sokak-
. larda dolaşıyor 

Veni h8diseler üzerine kayıt işi 
beş gün geri bırakıldı 

Antakya, 30 (A.A.) - Anadolu A· 
jansının husust muhabiri bildiriyor: 

Bu sabah Reyhaniyede kayıt büro
su açılır açılmaz, usbeciler Türk lis
tesine rey vermek için ısrar eden Eti 
Türkleri dövmüşler, bunlar da şika.· 

yette bulunmak üzere konsoloshaneye 

Başvekil ·dün sabah 
Anho.radon geldi" · 

gitmişlerdir. 

Dörtayak bürosundan hareket eder· 
ken 15 kişiden milrekkep olan fakat 
yolda muazzam bir alay halini alan 
gurup konsoloshane önünde toplanmıg 
Yo Türltiye hUkftme~Uih himayesini 
t.&e=le*lr. •abneoı-. ~ t..Jr..i& 

Altınsız harp 
yapllamaz mı? 

\'akUle Napolyoııa, harp için, ne 
IA~mdır, diye sormuşlar. 

- ı>ara, para, gene IJUra!" 

Diye c~' ap \'ermiş. Napolyona at
fedilen bu söz bugüne kadar hemen 
hemen beyneJmllel bir düstur gibi 
tclAkkJ edlllr<U. Ullhassa Fı·ansızlur 
harp için paraya bUyük ehcuımJyet 

'terlrlordJ. ı•arııyı sadece altıo dlye 
dilşUndUklcrl için de umumi harpten 
R>nra Almanyaya kabul ettlrllcn 
•ecrl tartlnrm blrln<'Jsl bu nıcnıle
ketto bulunan albn stoklarmı eJlcrl
ne geçirmek oldu. Almanya tamirat 
borçlarını artık vcremlycccğlm de· 
dlğl zaman Alman dc,·lct hazinesin
de vo bankalıtrmda nltm stokları da 
tRmamen erimiş bulunuyordu. 

Fransıı:Jıır hu ,·aziyetl bildi klerl 
l(ln bir taraftan Alnıanyıının harbe 
hazırlandığından sık sık şlkôyet et· 
meklo beraber diğer t.arnftan da 
kendilerini harp tehlJkeıdno karşı 

ugort.ah gfirUyorlnı-dı. Harp tehlike
sine karşı bağlıuulıklurı sigorta ise 
Almanyanın nltınsız olnııısınılnn iba
rett.1. BUtUn Ji'ransı:t gazeteleri "Al· 
manya harp edemez; çUnkU altını 

7oktur." dlyorlnrıh. 

l<"akat }'ransızların bu gibi söz
lerine karşı Almanlar gUlılUler. On
lar ''harp lçln altın mutlilka liizım 
deAildlr" kanaati IJc hareket ettiler. 
Alnıanyanın lktısıuU hayatını A· 

· deta bir harp içinde imiş gibi 
tanzim etmeğo ehemmiyet verdiler. 
Şayet gUnUn birinde harp çıkar, diye 
Alman huclııUarı içerisine mümkün 
Olduğ'u karlar fazla, harp için yara-
1"<!ak ilk madıleler cle1>0 etmC'ğe çn· 
lıştrlar. 

Şimdi son gelen hazı Fransız ga· 
zeteıerlndc hu noktadan ıllkkate de· 
fter bazı ynzılnr giirUyonız. llıı yazı
larda harı> için ınutlıakR nltm ı-toku 
1Aznndır fikrinin ehemmiyetli nls-

ASIM US 
(Sonu: Sa. .+. sa. 5) 

BaşYekll B. CelA.l Bayar dün sa- ederek f§ ve güçleriyle meşgul olma-
bah eksprese bağlanan hususi tren· larmı tavsiye etmiş, halle dağılmıştır. 
le şehrimize gelmiştir. Dağılan halk sokakta tabü olarak 

Türk A ntakyadan bir glSrünü.ş •• 

___ r_son_ıı:S_a.4_sü._5J _______ <s_onu_:sa_.4._su_.!.) Af kanunu 
Ceza kanunu 

ve ceza muhakemeleri 
usulü kanununda tadilat 
Adliye encümeni kanun layiha· 

sını tetkik edip umumi 
heyete gönderdi 

Ankara 31 (Telefonla) - Adliye en
cümeni ceza kanunu ile ceza muhake
meleri kanununun bazı maddelerini de-
ğiştiren kanun layihasını görüşmüş. ve 
umumi heyete sevketmiştir. 

Ccıa kanunllna rejimi korumayı lı· 
tihdaf oden yeni hükümler ili.ve olun· 
muıtur. Kanunun 18 inci maddeıi bu 
maksatla dcğiıtirilmiıtir. Diğer defi· 

(Sonu: Sa • .+. SU. .J.) 

Çekoslovakya 
Almanyaya dün yeni 

bir nota· verdi 
( ~· azı.~ı ~ üncil 8ayfada) 

Cuma günü başLıqoruz: 
-~ ~ -~ ...... ____ _ 

Korku yatağı 
En muktedir zabıta muharriri Edgar Vallasın 
her kelimesinde büyük bir heyecan duyacağınız 

ı kuvve.tli macera romanı 

Adliye encümeni kanun proje
sini dün müzakere etti 

Layihaya encümence yeniden · 
ilaveler yapildı 

Ankara, 31 (Telefonla) - Adliye 
encUmenl bugilnkil toplantısında Da
hiliye Veklll ve Parti Genel Sekre
teri ŞUkrU Kaya ile Adliye Veklll 
ŞUkrU Saracoğlu'nun huzurları fle 
at kanunu projesini milzakere etmtş
tlr. GeQ vakte kadar devam eden bu 
toplantıda lAyihadakl hUkUmler esas 
ltlhnrtyle kabul cdllmtş, ancak IAyl-

haya katJyet ve sarahati temtn ede· 
cek bazı llheler yapılması muvafık 
g6rUlmUştUr: 

1 - Bu tl~vclerden yerine göre, af 
kanunu merlyote gfrdlğl tarihe ka
dar aftan istifade edecekler hnl<kın
da mevcut eski bazı kanun hUkUm
ıerl dairesinde cereyan etmiş mua· 

(Sonu. t~a. 4 Sü.!) 

Londrada yapılan 
ticari anlaşma 

Heyetimizin reisi Muammer 
Eriş dün sabah geldi 

l 
........ i;~·;;;;··;;;;·;;i;;:t;;~i"""Tü;;;·:·j;ğ·iii:~~-;;~;;·i·ici":,;;;;i~·k;t·~;~:·ı 

sındaki devamlı iyi müna~ebeti n zamini olarak gösteriyor.. 1 
··········································=······················---·····-· ..... ·-·-··· 1 ----· (Yazısı~ üncü sayıfa®) 

Romen Tamşvar 
takımı 

Dünkü maçta Peraya 2 - 3 
mağlup oldu 
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No.48 \'azan: Kadnrcaıın Ka1F»ı 

Istanbu un imarına doğru 
Ana yollar 

Teodora imparatorun bu sözlerle ne 
demek istediğini pek iyi anlamıştı. Fa· 
kat sonuna kadar bUyUk bir sabırla 
di.nledi. Sonra : 

- Şüphesiz .• Kararları verirken hiç 
acele etmemelidir. 

Dedi. 
İmparator ayağa kalktı: 

- Pamfilya valisi ihtiyar Serkiyos 
bir mektup göndermiş. Kapadokyalı 

Yoanis adında bir memurdan ve ha
kimle kurt>'adandan gikayet ediyor. 
Yoanisi çağırttım. Biraz sonra hesap 
oracağım. 

Yüstinyano. bu akşam biraz aertti. 
Teodoranm kendi bat na Y"Ptığı itler
den hoşlanmadığını anlatmış oluyor; 
onu adeta hafiften azarlıyordu. 

Teodora gü:Umıedi: 
- Yoaniı umduğumdan daha talili 

bir adammıt. Onu yann size tanıtacak 
"tun. Bu saadete şimdiden eriyor. 

Sonra kocasının koluna girdi. Vücu
dunun sıcakbk ve kıvrakbğını ona his
settirecek gekilde sokuldu: 

- Sana bir de sürpriz hazırlamış

bm, sevgili Yüstinyanos! 
Koridora çıkınca, Narsese dctru 

uzandı. Birkaç söz söyle:!i ve impara
torla birlikte yc·luna dev<:ım etti. 

Birkaç kö~eyi kıvrıldılar. Teodora 
koynundan çıkardığı altın bir anahtarı 
Prisküııe verdi. . 

Bronz bir kapının önünde bulunuyor 
lardt. 

KAtlp orayı açtı. Upklardoo biri 
elindeki mumu içeriye doğru uzattı. 

l'codora da diğer iki uıağa: 
- Torbaları açınız 1 

' DcdL 
Yığın yığm altınlar tatlı bir gangırtı 

De mermerlerin üıtUne döküldü. Tit· 
rek bir ıoık altında panltılar saçtı. 

YUstinyanos baka kaldı. Neden son-
ra: 

- Ne demek istiyorsun? 
Der gibi karısına baktı. 
Teod~ra tok btr ıesle anlattı: 
- İtte Serkiyosun yıl'ardanberi ba

%İne adına topltıyıp da kendisine sak
ldıRı altınlar •• BugUn Yoanis geldi. 
Bu adam yıllarca sUren bir hır&ızlı ğı 

birkaç gUn içinde meydana çıknrdı. Ve 
lmparatorlutun hhkkını da geri alarak 
döndü. Bununla beraber Serkiyosun 
canını benUz alacak değiliz, çUnkü ha
ıılneyc yirmi bin altın daha borçludur. 

YUstinynnos susuyordu. 
Salona döndUkleri zallKJI\ Yoanisl 

orada buldular. Teodora ona emretti : 
- Bana anlattıklarınl imparatora 

t!a tekrar et 1 
YUıtinyanoı bilyUk bir dikkatle din· 

lly~du. O da bu adamı gerçekten be
ienlyordu. ÇUnkU sadece laf söylemi
yordu. Ortada yapılnuı ve başarılmıı 
bir ig vardı. 

Teodora: 
- tmparatorlu~un direklerinden bl

rinclsl par&;iır 1 
.. Diyordu. 

YUstlnyanos bunu lnkAr edebiUr 
mlyıclt? Kim inklir edebilmişti? .. 

Teodı:rıı, kocasının kulağına det\1 
kalbine söyler gibi tatlı ve girişkin bir 
ıesle, diyordu ki: 

-Kapadokyalı Yoanis bize en çok 
Jlizım ve faydalı olan acb:nların b:rin
cilerindendir. Ona imparatorluğa daha 
çok hizmet fırsatını vermelidir. 

Yüstinyanos: 
- Evet, hakkın var. 
Dedi. Sonra Y oanise bakarrık illve 

etti: 
- İmparatorluğa hizmet edenler 

mlik~fatsız kalmazlar. 

Aynlırken kansının kulağına doğ
ru yavaşça fısıldadı : 

- Ben sadece Serkiyosun ihtiyarlı
ğına acımııtım !. 

Ertesi giln: 
- Serkiyos, mukaddes Vasi1isamı

zm ayaklarını öpebilmek için yalvarı-

7orl 
Dediler. 
Adamcağız beyDZ sakalmr bir sUpUr

ge gibi ısilrUyerek, yerleri göz ya§lari· 
le nılatarak yalvardı. Teodora yanın
t!akileri dııan çıkardıktan sonra ona 
ordu: 

- Vaktile Teodora adında bir hi
podrom dansözUniln hakkını çiğneyip 

geçmek için yahudi faizci Sal<:mostan 
kaç para almııtın? 

Mütehassıs Prostun raporu do!ayıslle 
ihtiyar vali balmumundan farksızdı; 

başı taşla ı ın üstüne dü~tü ve hıçkırdı. 
Teodora devam etti: 
- Senin y~ım bıraktığın adaletin 

yılları:ian acnra nasıl yerini bulduğunu 
göreceksin r 

Kapıdaki uşakh:1I11an birini çağırdı: 
- Şu herifi Salomosun zindanına 

götür de onu görsün! 
lhtiyar Serkiyos sürüklenir gibi &it· 

ti. 
Salomos ölmek ilzereydi. Eski hlki

mi karşısında görünce gözleri kinle 
parladı. Parmakları gerildi. Doğrulmak 
istedi, doğrulamadı. Dudaktan titredi 
ve dişlerini sıktı. Elinden gelse valinin 
üstüne yü. üyecek: 

- Beni niçin mahkQm etmedin? 
Ah, alç:ık 1 Buna sen sebep oldun 1 

Diye haykırarak onu boğacaktı. 
Fakat, bu hınç zaten hayattan çok 

ölUme yakın olan yahudiyi boğdu, 

nemli taşlann üstünde, ezilmiş y<m· 
yassı kaldı. 

Serkiyos tekrar Teodoranın karşısı
na getirildiği zaman zangır zangır tit· 
tiyordu. Genç ve gUzel kadın onun yU· 
ztine tUkürür gibi mınldandı : 

- Yıkıl karşımdan ve borcunu bir 
aya kadar ver. Yoksa .. 
Adamcağız Canını kurtardığına 

şUkrederek, ellerini de bir çift ayak 
gibi kullanarak uzaklaıtı. 

Markillllis de Pcntapoliııten döndU. 
İmparatoriçenin emirlerini ta:n mAna
sile yapmıştı. Hekebolos'un son söz
leri tU olmuıtu: 

- Teodoray:ı kapı dıgan etmekte 
haklıydım. Fakat böylelikle onu Bi· 
zans tahtına gönderdiğimi bileydim öl· 
dUrUrdUm. Hiç olmazsa oğlum Ata
nasa ili§mesin. Çünkü onun da çocu
ğudur ve hiçbir suçu yoktur. 

MarkUllüs anlatıyordu: 
- Atanas gergckt:c;.n acvimli bir ço

c.µk .• Ant~e.sini 5ok ~~Jemiı . "Jiic n1. 
mazsa uzaktan görebilsem 1 Baıka §CY 

istemezdim. Onun babam gibi asık yüz 
lU olmadığını söylUyorlı:.r. Onu herkes 
ıeviyormuş 1,, dedi. Hekebolosu kızkar
de~inin yanında bıraktım. ÇUnkU buna 
dair bir emir almamıttım, 

Atanaa timdi ıekiz yaşmda ancak 
vnrdı. Kız gibi bir oğlandı. Teodora 
onu hatırladı. Odoksiya gibi hırçın, 
kaba ve soğuk değildi o ..• Sanki Allah 
Atanas'ı oğlan ve ödoksiyayı kız ola
rak yaratmıştı aımı ruhlarını ten koy
muştu. 

Yüstinyanoı cnunla evlenirken Ö· 
doksiyayı kendi km gibi kabul edece
ğini söylemişti. Fakat bu çocuğun, ko
casın& eski ve fena günleri, imparato
riçenin vaktile başka ve gel!§lgilzel er
keklerin koynunda yattığını .ratırlattı· 
fı şUpbeıi2'di. Bu hatıralar imparato
run hoıuna hiç gitmiyordu. Teodora 
bunun içindir ki kızını da}'lıı Teodo
run y :ınına göndermlo ve orada uslu 
durarak annesini artık aramamasını 

sıkı ı;ıkı &öylemigti. 
- MarküilUs hemen yclculuğa ha

zırlan: gene Pentapoliı'e gidecektıin. 

Hekebolos ölmelidir. Atanas da bu·aya 
bana getirilectktir. Narses aana bin al
tın versin 1 

(Arkası var) 
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Mütehassıs (Prost) un raporu do
la.yısiyle geçen yazılarımızda lstan
bul un imarı uğurunda yapılması dü
şünülmüş ve plAnlanara.k bir rapor 
halinde i!ade edilmiş bulunan husu
sa.tın bir kısmını izaha çalışmıştık. 

BugUn de ayni vadide teşrihlerl
mize devam etmek ve Profesör 
(Prost) un btlhassa şehrin umumi 
ve anayolları hakkındaki tavsiyele· 
rinl anlatmak isteyoruz. 

Ne vaktt İstanbul yolları ile onla
rın medent bir şehre lA.yik blr hale 
getirllmesi ve genişletilmesi bahis 
mevzuu olsa aklJma hemen merhum 
Abdurrahman Şerife attedtlen blr 
fıkra gelir. NUktell ve manah tık· 
raları, dersleri arasında, tale!Jcsl i
c;ln c;ok defa birer telkin unsuru ola
rak kullanmak \' C çarpık işler lize
rJne dikkati bu suretle daha kolay 
çekmek itiyadında olan merhum; es
ki İstanbul sokaklarının halini an
latmak için de: 

(İç mahallelerdeki herhangi bir 
evin penceresine konulmuş olan bir 
saksı çiçek; kilçUk bir rüzgA.r Ufüriln
tüstl ile hafifçe sallandığı vakit ev 
halkı hep birden "Allah Karadeniz
dekllere eelAmet versin" diye deniz
de bulunanlara tehlikesiz yolculuk 
temenni ederlermiş; çünkü oralarda 
sokaklar o kadar dar, o kadar hava 
ve rilzg!r işleyemez bir halde imiş 
kl bir çiçek dalının hafttçe kıpırda
ması dışarıda kudurgan bir fırtına. 
ya işaret telAkkl edlUrmlş.) dermiş. 

Gerçi bugün yaşamakta olan ne
sillerin büyük bir kısmı İstanbul 

mahallelerinin bu blribirlne girmiş 
baltne yetişebilmiş değildir. Çünkil 
yer, yer bllyUk yangınlar, birçok al-
lel~rl yersiz, yurtsuz bırakmak ve 
hanUnıan ııı~ndUrmek t1Qhao• .. ~ "

m A h~ Jlol o~ln _goquım 9Jd llİtU 3Jbl pll-
miŞ, sUpürmUş ve bugün ayakta du
rabilmekte olanları da artık Kara
deniz fırtınalarını daha bariz hisse
debUtr hale getirmiştir. 

Dtter cihetten belediyenin de, ge
rek yangınların kendisine açıverdl-
11 sahalardan istifade ederek, gerek 
doğrudan doğruya istimlAk yaparak 
şurada, burada açtığı büyUk ve ge
niş caddeler yok değildir. 

Bununla beraber, - ıebeplerlnl 

burada tahl11e girişmek istemekıi· 

ztn - d1yeb111r1z kt lstanbulun umu
mt çehresi, ıokak ve caddelerinin 
za'·allıhtı bakımından, henüz değiş
miş değlldlr. ümit ve temenni ede
lim ki belediyemiz; artık eline aldı
iı imar plAnını tatbik edebilnıek im· 
kA.n ve fırsatlarını tez ele geçtıııln 
ve şehrin hlc oltnnzsa elmasını bir
denbire deliştlrecek olan, anacadde
lertnl bize açıverıln. 

Biz profeıörUn, bu anacaddelcrl 
tesblt ederken, şurayı, burayı is
timl&k etmekten mUoıkUn olduğu 

kadar 1&kmma yolunda tuttuğu ha
reket tarzını beledlycmlzln muvaf· 
fakıyetlnl taclJ eder mn.hlyette &ör
dük ve ıevtndlk. 

Pllnla derpiş edıten bu kabtı yol
lardan birlıl ve şUpbeslz en şirini, 

(Jünletin peşi.nelen : 

·htiyar kızlar 
tnglltercde om yn';ını geçtikleri halc;lo evlenemorcn kız1arm bir 

miting yaptıklnn ve bu m.Jtlngdc devlet haz:lne inden kcndJlerlno mtl· 
nnslp birer ll)'lık bnğlanmıık için mttracAAta karar verdikleri blldlr111· 
yor. Henüz genç yaşta ll•en kendtlcrlno birer bayat arkadaşı bulama.
yan ktzlnnn elliyi gççtikten ıonın ortık hor tllrlU snndct llmitleı1ni 
knybctmlş olncnkları şUııheslzdlr. nu tUharla zavallı lhtiynr kulnrın 
hn.llcrlne ncımnmnk eldo de~ldlr. 1'alnız bu kızlar na ıl bir bttk ile 
tngtllz hnzlne inden kcnıUlerlno &)'lık btlğlanm mı l te1orlar? Du 
rtoktayı nnlnmnk hlrıız zor<lıır. 

nu bnhl llzcrtno htr mecUstc konu,uluyordn. Söze karışan ah· 
bnplard~n biri r,u tarzda bir muhakeme J1lrlittU: 

- Denim flkrlmco kendllerlno birer eş buJama7a.n thtl7ar İngiliz 
kıztnrına aylık bof;lanma!'!ı ranhş ve hnksız olmaz. tngtltcrede işsiz 
knlnn ftmcleyo devlet hnz.hteslndcn gtındcllk vorlldljtlne göre, bütlin 
hayatlarında eşsiz kaltın kızlara niçin iht17arlık günlorlndo birer mlk· 
tar aylık b~lnnmn ın?" HASAN RUMOA "1'1 

Karaköy köprUsünUn Emlnönll cthe· 
tinden ·Sarayburnuna kadar tras 
şeklinde tesisi dilşüoülnıtiş olan ge
zinti yoludur. 

Mütehassıs; daha uzun mllddet u. 
manın ve liman peşinde Sirkecide
ki antrepolarla gümrük binalarının 
Yenlkapıya nakledllemiyeceğlnl gö. 
zönüne alarak bunların üzerinde 
münhasıran yayaların gezintisine i 

mahsus olmak Uzere bir yol tesis su
retiyle dünyanın en gUzel manzara.
larmdan b1r1 olan Boğazın buradan 
doya, doya seyrine lmkAn hazırla

mış oluyor. 

Diğer cihetten bu yol: aynl za
manda Emlnönünden Topkapı par
kına ve Sa ray eahlllne de en kısa bir 
yol olacak ve parka gitmek için, bu
gün olduğu gibi, tA Soğuk çeşmeden 
dolaşmak zaruretini kaldıracaktır. 

Emlnöııü meydanı, da.ha evvelki 
yazılarımızda işaret ettiğimiz tekil
de, açılınca bu meydandan dört eıas· 
lı caddenin ayrı istikametlere doğru 
tesisi tavsiye edilmiştir. Bu dört 
caddeden blrtısl hallere ve balıkha
.ııcr.o; aıgur.ı nu.1 ..... ..,., _ _ .,...._.,_ •• tı 

t am bir hizaya gelecek olan Mısır
çarşısına; üçüncUsU SUleymanlyenln 
muhteşem varlığını tamamlyle teba
rüz ettirecek eekllde Üniversite ve 
Beyazıda: dördüncüsü de müzelere 
ve Atmeydanma gidecektir. 

Hemen aynt şeklide bir yol man
zumesi de sebze halinin kAfl derece· 
de genişletilecek olan meydanından 
neşet ettlrllmektedlr. 

Sebze halinin bugünkü vaziyeti 
mUnakaleyl azami derecede ı,kA.l e
der haldedir ve oraya, deniz yolu 
haricinde, kazasız, belAsız eşya gr>
türobilmek veyahut oradan alınacak 
eşyayı 9ebrln eu veya bu ıemtlne aev 
kedebilmek brıyll maharete, hattl 
blrnz da talihe tevakku! eden bir lt 
halindedir. Halbuki halin etrafı, i
şin mahiyeti icabı olarak, birçok 
kamyon ve arabaların manevraları· 
na müsıilt olabllmell ve eehrln her 
ıemtl ne oranın lrttbn.tı tomln edll· 
mlş bulunmalıdır. 

lşte eehrln Atisi için çlzttmlş bulu
nan plAnda bu cihet de IA.ylkllo teem
mül edllerek ovvclemirde tekmil gı
da maddeleri orada teksif edilmiş vo 
haltn etra.tı kAfl bir meydan halinde 
genişletilerek meydan birlst Emlnö
nUne; diğeri Atatürk köprüsüne; bir 
diğeri Şehzadebaşına ve nihayet 
dördüncü bir yolun da Beyazıt isti
kametine dolru açılmaeı lUıumlu te
llkkl edllmlştlr. 

Profesör Prost; htanbulun fazla 
inişli, yokuşlu tabll arızalarından 

seyrüseferde ıürat temini hususun. 
da istifade etmiş ve mcselA uzak ma
haller arasında ıUrntle gitmeyi lı

Ubdaf eden, fakat yolda lçttnabt lm
kAnsız krovazmanlar yUzUnden ıU

ratle gidemeyen motörlU ve.alt için 
çehlr tein de ( otostrat) tarzında ge
niş, düz caddeler teılslnl düşUnmllş
tür. 

İstanbul için bOyUk bir 7enlllk 
mahiyetinde olacak olan bu yollar; 
bazan bir tünelden, bazan da kuru 
bir dere üzerine atılmış bUyllk bir 
vlyadUkten: yanl mahallelerin bazan 
altından, bnzan da üstünden getiril· 
mek suretiyle tesis edileceklerdir. 
MeselA Taksim meydanı ne Kurtuluf 

arasında teılsl tasarlanan bUyük 
cadde bu cümleden olup Kurtuluş 

deresi üzerine inşa edilecek btr vi
yadükle bu iki mahal en kıa& bir 
tarzda blrlblrlne bağlanmış olacak, 
ve gene Taksimle Maçka arasında
ki alçak saha da bir viyadükle yUk
ıekten geçilecektir. 

PlA.nda Yenlkapıdan ltldaren Ata
türk köprüsUne kadar muhteşem bir. 
şehrah halinde açılmakta olan 
AtatUrk bulvarı olduğu glbl kabul e
dilmiş ve bu köprünün Beyoğlu cihe
tinden de tnglliz ıefaretbaneılne ve 
oradan Taksime kadar meydana ge
tırtlecek ikinci büyük bir cadde Ata
türk bulvarının karşı tarafta deva
mı telA.kkl edllmlş ve tesisi Utlzıim 

olunmuştur. 

Mecidiye köyU ile Tarabya ve BU
yUkdere arasındaki as!alt yol Qzo
rlnde otomobil tratlklnln gUn geç
tikçe arttığını ve trafik arttıkça da 
kaza nlsbetlntn çoğaldığını gözönU
ne alan mUtehasFıts bu yolun ve da-

(Sona 10 anca •ar·~-.: ... -nln 
----------- '.Lluu.ue 

~ U ~ \..1 l\·bl.~O 

ABONE l'AHf FESi 

llınılthl llımlılclı 

lçlnd• dı,ındo 

A1hk 9~ l~~ Krt-
1 ıylık 260 ·~ • 
& aylık '7$ 1120 • 
Yıllılı 000 1MO • 

rarlfesındea l\tılkın utrlill için aydıı 
otuı kuruş dütUhır. Pusta blrlıaıne ıır. 
mıyen yt!rlerı ıycJı yetmlı beşer kuru• 
ıanıınedıllr. 

Abone lıodını blldlrta meklup •t 
tel11r11f Qr.rtıtlnl, ıtxmı pırııınıu postıı 

veya banka Ilı yollııuı Ocrıtlnt ldart 
kendı Ururını ılır. 

Tllrkluınln lı•t poılo merlılılndı 

IWHUN"a abonı 11aııl11. 

Adres dellttlrmı Ocreıı ~ l&uruetur 

L----------
•t••l•e•...-•HWMHH ............................. Heeeeı•• 

D Cartımb"I Paıarteı.ı l l B l u 1 m ~AZl.R ... · ~ 2 H~ZlHAN . 
1 

RebllHohlr 1367 3 4 
Rumi Mayıs 13~• 11 ıs 

Hııır ınnn 27 28 
GQn doAusu •. u 4.81 
GUıı batısı 19.3' 19.85 
Sabah nımall 2.3& 2.34 
ÖAle .. 12.12 12.12 
lklndl " 

18.11 16.11 
Ak,am " 

19.34 .21.35 
Yılın ,, 21.32 21.32 
lmılk 2.17 2.16 .................................. -................... . 

Dünkü Hava 
Hava )"Urdun DoAu Anadolu mıntakasın• 

dGı çok buJutlu, 1'rak)'ı, Kocaeli bölıelo
rlnde, Karadeniz kıyılırındı buluttu. dt .. 
ler bOtıelerde 11 bulutlu ıeçmlf, rOzgAr· 
tar, Cenubi Anadoludı sarbt istikamette 
kuvvırıllce, dlter yerlerde urnumlyetJe ,ı .. 
mal fütlknmetten orta kuvveıte esmiştir. 
l>ün fstenhulda havı açık ıeçmlt, rOıglt 
cenubJ ;arblden ı . 2 metre hıılo cıımlt" 
tir. S:ıot U dı have taıylkl 760.fl mlllmet-> 
re idi. Sühunet en yüksek 24,A •• en dO• 
şUk 11.5 santlaraı ktıydolunmuftur. 

15 Yıl Evvel Bugün: 
PARIS - ilk defa olarak bir at bir mtm• 

lıktlt1n dlDır mtmlıkıtı tauuarı Ilı ntık• 
ltdflmt,tlr. Parlıtı Felemenk uf arttl aıa
ııst Mllı111J Voryıl tarafından mObnrıoa 
ıdllmiı olan mtıkılr lıauvan, bir ttulılıt 
tahtı neıorttlnclı oldu~u hnldt ıurttl mah· 
ıuıodtr imal tdlltn bir ktıf tt trfndt: BorJe 
tn11uort tntUdanında (lllJart:Ut ltkı2D, tla 
mtıtlr , ll,I J ~ 11 L flP 



Niçin muharrir yetişmiyor ? 

Nizametti-n Nazif 
turhan Tanın bir görüş tarzını 

red ile bir teşbihin geri 
ahnmasını istiyor 

Yazan: IN!Dzame'lt'ltDın Naı~aiF 
lstanbul üniversitesi rektörünün bir 

teşebbüsü, bir buçuk iki yıl önce, bizi, 
tazetecinin ve muharririn yetişmesi 

i~in nasil ve ne gibi şc:ırtlara ihtiyaç 
Olduğunu uzun uzun teşrihe teşvik et

tnişti. 
Gazeteci yetiştirmek gibi fevkalade 

ıı;üç, mühim ve çapraşık bir memleket • 
İ§ini rektör bir enstitü, açmakla ve ba-
tı zevat da gazeteciye ve muharrire 
bir nevi "tekaüdiye,, temin etmekle h 
halledivereceklerini sanıy.crlardı. 

.\'i:cmıellin Xn:i( l't Tıırluın Taıı 
Bu büyük gafletin üstünden iki yıl geç 

ti. Birkaç gün evvel, Peyami Safanın 
hfr başka cihetten temas etmesile tara
ftrndan yine canlandmldı. KURUN"da 
~ıkan bir yazımda, "Niçin muharrir 
}'ctişmiyor?,, sualine cevap vermeğe 

sa,lıştım. Bunun ilk aksi, 26 mayn sa
bahı, Cumhuriyet gazetesinde Turhan 
l'an imzalı bir makalede görüldü. 

Mensuplarındanmış vehmini verdiği 
bir sanatın sanatımızın büyük manası
?11 idrak edememiş olmanın ve gazete
tilik sanatına ait hakikııtlerl tamamilc 
inkar edebilmenin mütekamil bir vesi
kası ve numunesi olan bu makale na
Bıl cevapsız bırakılabilir? 

Kendisinin de itiraftan çekinemiye
ceği v~ çekinmcl:iiği gibi sadece. ''ağır,. 
değil, ayni wmanda iğrenç ve galiz 
olan bır teşbih ile karilerini ilzama ça
balamış olan bu zat anhas1 minhasr, 

§Öyle diyor: 
"Ötede gönül hoşluğu ile bol para 

kazanıp tatlı bir ömür geçirmek im
kinlan varken tek bir akçe almak için 
Aı::ad.olu kavağından Bakrrköyüne ka-

12'Clmlş, Ltepmeği gençler :'liçin göze 
D'a. .ıu.c.., ,,,......,. 

c 1 .u ihav~~tta her işin cazibesi ıade-
ce kazandırdığı pr.ırarun çokluğu ise· 
gençlerin yalnız gazeteci ve muharrir 

olmaktan deği~ hakim ve avukat ol
?ııaktan da tabip veya eczacı clmaktan 
db, devlet memuru, subay, kaptan ıdip
lomat ve banka memuru olmaktan da 
Sekinmeleri icap eder. Zira bir şantaj
cı, bir casus, bir büyük kasa hırsızı, 

}tabut lüks tripo işleten bir kumtJI"baz, 
bir sefahat simsarı, her zaman için, 
bütün bu meslek erbabından çok ve 
~olay para kazanmak talihine maliktir. 
Censtcrimizin hayatta atılacakları sa
ltayı seçerlerken sadece çok ve kolay 
Para kazanmak aşağılığına ve bayağı
~lhna düşmekte olduklarını söylemek 
değil, biran tahayyül edebilmek dahi 
hakikaten yeni nesillere karşı, akılla· 
ta hayret verecek derecede cüretkara
tlc bir hakaret savurmak demek olur. 
~ldı ki mevcut hakikatler Türkiyede 
~\ılvırririn ve " - 0 --: .. • az kazan-

ao vo btırtll"fllnı·nulr d ··ıd· l · ·"" . ,_.., egı ır . 
. lırhan 'fanın sanatımıza karşı büyük 
~t 1aübalilik göstererek kullanabildiği 
t~bih gazete idarehıınelerindeki mu
~lebe defterlerinin hiç bir maddesine 
}>~un değildir. 

~Gazetecilik sanatına ait h<•kikatleri 
~amak istemiyenler bu sanata karşı 
\> körlük etmekten çekinenler, fikir 
A..c aanat erbabından olmak iddiası ile 
)a11kara caddesine gelmiş olanların ha· 
S tlarını kazanamadıkloonı ve hatta 

~k Para kazanamadıklarını iddia ede
tiJa~ler, Faraza bizzat Turhan Tan se
~ ne bir ömür sürmekte olduğunu id-

tt a edebilir mi? Mareşalin, Or ve Kor
~~CtaUerin, birinci sınıf valilerin, umum 
~~rektörlerin maaşları derecesinde ka
fa~tr olan aramızda az mıdır? Muvaıf
l!a Clnıuş neşriyat teşebbüsleri arasın · 
~- tek başına bir bankadan çok para 
i;ananı yok mudur? Hangimiz ortaya 
tak h.ir eser koyduk da bu memlekette 
~i ~ır edilmedik, pobpohtanmadık? 
tı ~ııı, iş bölümümüzün maddi tarafla· 

~~a ait h~kikatleri yeni nesillerden 
hyoruz'? 

lia... h . . . .r•r, mu arrır ve gazetecı yetış-

lta at \>eya yetiımemesi, asla kazanç is
licl'ldalJertnin mUsbet veya menfi ne

tler vermesine bağlı değildir. 
ı . .. : . <::irnd;ı : l(._ 
( bonu: ...,_. 4. 

Turhan Tandan, o ağır te§bihinden 
yayılan taaffünü giderecek bir tavzih 
istemekle iktifa ediyoruz. Gazetecinin 
ne ıdemek olduğunu ve muharririn ni
çin yetişmediğini sonra ayrıca anlat

mağa çalı~ınz. 

'Esnaf 
leri 

cemiyet
bütçesi 

Yeniden 7000 liralık 
munzam tahsisat konuyor 

Esnaf cemiyetleri bütçesine bütün 
cemiyetlerin muvafakati ile munzam 
olarak 7000 liralık yeni bir tahsisat ko
nulmttsına karar verilmiştir. 

Bu tahsisatın 4000 liralık kısmı Ca· 
ğaloğlunda Molla Fenari sokağında 
yeni açılacak sağlık yurduna lazım bü
yük ve modern bir o:neliyat masası ve 
muhtelif elektrik cihazları alınmasına 

sarfolunacaktır. 

Bu aletlerin alınması hususumia ala
kadarlarta icap eden müzakerelere ge· 
.. •• .. 'l'i~- .. .. • - .......... o,uya.,...., .ı:-LIJd. 14• 

narak röntgen cihazı da dahil olduğu 
halde temmuz sonuna kooar sağlık 

yurduna konmuş bulunacak, 30 ağus

tos Zafer bayramında yapılacak mera· 
simle haı;talıane açılacaktır. Tahsisa
tın mütebaki 3000 lirası da yine ilerde 
hastahaneye gelecek esnafın yalnız 

ibatesini değil, iaşesini de temin etmek 
için sarfodilecektir. 

Bu sebepten sağlık yurdu kadrosu
nun genişletilmesi ve mükemmel bir 
mutfak yapılması icap etmektcidir. 

Birlik esnaf cemiyetleri merkez ko
mitesi bu işin de en kısa bir zamanda 
tahakkl!ku için derhal fa.tliyete geç-
miştir. 

Sus Vapuru 
Bandırma hattına işliyecek olan yeni 

Süs vapurumuz haziranın 9 uncu günü 
tesellüm muamelesi biterek tstoobula 
hareket edecektir. Süs vapuruna kap· 
tan tayin edilen Vedat kaptan on beş 
gün evvel Almanyaya hareket etmişti. 
Vapurun mürettdtatı daı yarın Alman

yaya doğru yola çıkacaktır. 

Sirkeci Gümrük Ambarlan 
Sirkeci gümrük anbarltırımn devlet 

demiryoltarı 9 uncu işletme müdürlüğü 
ne devri işine dün b<ışlanmıştır. Demir 
işile gümrükten ve 9 uncu işletmeden 
ayrılan müşterek bir heyet meşgul ol
maktadır. 

inşaat ka faları hakkında 
bir talimatname hazırlanıyor 

Kalfalar hakkında belediyece bir ta- ( 
limatname hazırlanmaktadır. Bunda, 
kalfa olabilmek için ne gibi ş<.ırtı haiz 
bulunulması tes!Jôt edilecektir. Halen is 
tanbul:ia iki bin kadar kalfa olduğu an
laşılmıştır. Bu talimatname Şehir mec
lisinin önümüzdeki devre toplantısında. 
tasdik edildikten sonra bütün kalfalar 
imtihandan geçirilerek kendilerine bi· 
rer ehliyet vesikası verilecektir. 

Bundan başka inşaat ameleleri de 
esnaf cemiyetleri vasıt<:ısile imtihan 
edilecek, bunlara da ayni §ekilde vesi
ka verilecektir. tstanbulda sekiz .bin 
kadar inşaat amelesi mevcut olduğu 

tahmin edilmektedir. 

Eminönündeki Dükkanlar 
Eminönünde Valde hanının yanında 

ve Balıkpazarına giden yolun sağ ta
rafındaki dükkanların sahiplerine teb
ligat yapılmış, istimlak komisyonu ta
rafından konU:ı kıymet bildirilmişti. 

Buradaki 20 'dükkanın sahiplerinden 
ancak biri konan kıymeti kabul etmiş, 
diğerleri kıymeti az bularak itirazda 
bulunmuşlardır. 

Bu binaların s<•hiplerine dün yeni
den noterlikçe tebligat yapılmıştır. 

Belediyenin Alacağı icraya 
Yatırıldı 

Ayazpaşadaki mezarlık arsası yüzün-
den belediye ile evkaf arasında çıkan 

ihtilaf halledilmiş, ~saların bedeli ola
rak evkafın belediyeye 86 bin lira ver· 
mesi takarrür etmişti. 

Bu para faizi ile birlikte yüz bin li
ra olarak evkafça beleıdiye hesabına 

icraya yatırılmıştır. 

El Arabaları 
El arabaları ile sokaklarda ağır eşya 

ta~ımak bugünden itibaren yasaktır. 
AneaR: "Seyyar satıcılarla ercmeK ~ra-

baları bu kayıttan müstesnadır. Eşya 

taşımak için belediyenin evvelce ilan 
ettiği tip araba kullanılacak ve bunlar
la da elli kitooan fazla eşya nak1olun
mayacaktır. 

Memleketimizle Ticaret 
Yapmak isteyen Firmalar 
Dün şehrimiz ticaret ve sanayi oda

sına Viyanadan bir mektup gelmiş, bir 
firmanın memleketimizde mobilya cila
sı, sabun, diş macunları gibi maddeler 
imru eden bir fabrika kurmak isteğin
de olduğunu bildirmiş, bu husustaki 
revacın derecesini sormuştur. 

Bundan başka Paristen gelen bir 
mektupta da bir firma memleketimiz
den cevizağacı, ithal etmek isteğinde 

olduğunu bildirmiş, bu işle alakadar 
bir firmanın tavassutu istenilmiştir, 

--<>--
Gümrük Başmüdürü 

İstanbul gümrükleri başmüdürü bay 
Mustafa Nuri Vekaletten aldığı yeni 
bir emir üzerine dün Derinceye hare· 
ket etmiştir. 

Prens Bibesko Gitti 
Bir haftadan'beri memleketimizde 

olup Ankara ve İstanbulu da ziyaret 
etmiş bulunan beynelmilel havacılık 

kurumu reisi prens Bibesko, dün sa
bah tayyaresile Bükreşe gitmiştir. 

Londrada yapılan 
ticari anlaşma 

Iş b~ı::ıkası umum müdürü bay Mu
ammer Erişin başkanlığında hir müd
det evvel Londraya gitmiş olan mali 
heyetimiz dün sabahki ekspresle şehri· 
mize dönmüştür. 

Heyetimiz, Londrada memleketimi
zin iktısadi hayatında çok mühim bir 
adım sayıl~r:ı bir anlaşma imzalamış 

bulunuyor. 
Bay Muammer Eriş dün bu hususta 

kendiGinden izahat isteyen gazetecile
re şu beyanatta bulunmuştur: 

"- Heyetimizin vazifesi ve yaptığı 
işler hakkında bugün için söylenecek 
bir şey yoktur. Bu mevzu etrafında ç.ck 
tafsilatlı neşriy•ıt yaptınız. Biliyorsu
nuz ki müzakereler 16 milyon İngiliz 
liralık bir kredi ile neticelendi. Bunun 
10 milyonu endüstriyel tesisat için 6 
milyonu da askeri ihtiyaçlar için kul
lanılacak. Fakat heyetimizin esas vazi
fesi etrafında belli olanl~a ilave edile· 
cek bir cihetin mevcut olmayışını, se
yahatimiz etrafında söylenilecek yeni 
hiçbir şey olmadığı manasına almak da 

doğru olmaz. 
ingilterede temas ettiğimiz her mu

hitten son derece güzel intihzılar edine· 
rek ayrıldığımızı söylemekten kendimi 

alamam. 
Her tarafta çok iyi karşılandık. Ge

rek mali mahafilde, gerek diplomasi 
mahafitinde ve gerek basit vatc:ında§ 

halinde yaşayan 1ngillzlerde memleke-
---.J-..1-- - 'L.!11.-- Dttyah flc l'lTintı..-

ke karşr büyük sempati bulduk, M üza-

kerelerin bütün seyrinde bütün bu sem 
patinin tesirlerini sezmek bizim için 
hem bir zevk hem bir gurur vesilesi ol

du. İngilizler ne yaptılarsa hep seve 

seve, istiyerek ve arzu ederek yaptr
lar .,, 

Bay Muammer istasycndan sonra 
dogruca Erenköyündeki evine gitmiş, 

bir müddet istirahatten sonra lstanbu· 
la inerek İş bankcısına gelmiş, bankada 
bir müddet meşgul olmuştur. 

B. Muammer EriJ dün akşam Ata
türk tarafından kabul olunmuştur. 

İngiliz Gazetelerinin 
Yeni Başmakaleleri 

Ingiltere ile akdettiğimiz anlaşma 

hakkında İngiliz gazeteleri Türk - İn
giliz münasebDtını ehem,miyetle göze 
alan başmakaleler neşretmektedirler. 

Liberal Niyuz Kronik! gc..:r:etesi di
yor ki: 

"Dün Başvekilimiz tarafından bildi
rilen Türk - İngiliz ticaret anlaşmaları 
çok faydalı bir mesai eseridir. Bu an
laşmalar başh başına iki memleket için 
de, iyi iş demektir. 

Ayni zamanda, Türkiye ite İngiltere 
arasındaki devamlı iyi münasebatın 

faydalı zaminidirler. 
A .. ·rupanın cenubu şarkisindeki di

ğer devletlerle buna benzer muahede
lerln akdedilmesine bir mani var mı
dır? Neye onlarla da ayni suretle an
laşmayalım? 

Diğer tarı•ftan işçi partisi organı 

Deyli Herald da ayni emeli gösterer-ek 
c ısını tastfh r.dcrck: 

"Bu anlaşmayı Romanya, Macaris
tan ve diğer Avrupa memleketlerine de 
teşmil etmek ve onları eski Alman ik

tıs~ nazırı Dr. Şahtm mali siyasetin-

(Lfıt/ en sayıfayt rcı:iriniz) 

Beyoğlu Halkevinde güzel 
bir sergü açıldı 

Beyoğlu halkevinde dün fevkalfide 
mükemmel bir sergi açılmı~tır. Bu ser
gide biçki - dikiş ve şapkacılık şubele
rinde yetişen bayanların işlemeleri, ör
güleri, yaptıkları şapkalarla elbiseler 
teşhir edilmektedir. 

Teşrinisaninin bt'iında açılan bu iki 
kurs mayıs sonunda hitama ermiştir. 

Bi~ki ve dikiş kursuna 80 talebe de
vam etmiştir. Bunlar arasında 14-15 
yaşında genç kızlar olduğu gibi 30-35 
yaşında ktdınlar da vardır. Bu kursun 
~ğretmeni bayan Ulviye Ersindir. Te
pebaşmda ayrıca Ersin biçki - dikiş 
yurdunun sahip ve müdürü olan ba
yan Ulviye dün bir muharririmize ta
lebelerinin yaptıkları elbise ve işleri 
gösterdikten sonra şu iz<ı!ı.atı vermi~

tir: 
-:- Mevcut talebem 80 dir. Bu sene 

bunların yarısı mezun oluyor. ikinci 
devre yine teşrinisanide başlayacaktır. 

Talebeler şehrin uzak yakın her tara
fından geldikleri için haftada ikisi sa· 
bah, ikisi akşam olmak üzere dört gün 
ders veriyordum. Talebelerim çok mü
kemmel bir surette yetişmi_ş bulunmak 
tadırlar.,, 

Genç ve çok çalışkan öğretmenin yc
tiştiıidiği talebelerin eserleri sergide 
çok beğenilmiştir. 

Ayni zamanda şcıpkacılık şubesinin 

talebeleri tarafından teşhir edilen şap· 
katar ve çiçekler de takdir edilmiştir. 

Bu şubeye de 60 talebe devam et
mektedir, Bunlardan yirmi biri mezun 
olmuştur. Her iki şubenin öğretmen • 
leri ile Beyoğlu halkevinin değerli re· 
isi bay Ekrem Turu tebrik ederiz. 

Sergi on beş gün müddetle açık bu
lunacağından kadın okuyucularımıza 

gidip sergiyi gezmelerini tavsiye ede· 
riz. 

Dan Umamm1za gelen Romen desfrettJcri ue BmJoğlıı 11alkeuinde aÇt1an sergisi.. 
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Çekoslovakya 
Berlin 31 (A.A.) - Çekoslovakya 

elçiliği bugün Alman Hariciye nezare· 
tine bir nota vererek Alman tayyare
leri tarafından Çekoslovakya budunun 
ihlali hadiseleri tz.adat edilmektedir. 

Hatırlarda olduğu üzere bu hadise
lere dair Çek ajansı vaktile neşriyatta 
bulunduğu vakit Alman makamatı bun
lann bir hudut ihlal hadisesi olmaıdığı
nx ve mevcut muahejeler mucibince 
Berlin ile Viyana arasında işliyen yol-

tu tayyc:ırelerinin Çekoslovak toprakları 
üzerinden geçişinden ibaret bulundu
ğunu bildirmişlerdir. 

Bertin 31 (A.A.) - Çekoslovakya
run Bertin sefiri Mastny bugün von 
Ribbentropu ziyaret ederek son günler 
.zarfında Alman tayyareleri tarafından 
Çekoslovakya arazisine yapılan yeni 
taarruzlar hakkında mümailcyhe bir 
nota tevdi etmiştir. 

Prag 31 (A.A.) - Amerikan Slovak 

heyeti dün akşam buraya gelmiş ve 
hükumet mümessillerile, Sokollar, lej
ycnerler ve büyük bir halk kiltlesi ta
rafın!dan karşılanmıştır. 

Heyet bu sabah milli Çekoslovak 
konseyi, öğleden sonra da Benes, Hod
za ve Krofta tarafından kabul edile
cektir. 

Heyetin reisi Hletke, Havas ajansı
nın muhabirine aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

"Biz hükCimete herhangi bir dileği
mizi kabul ettirmek için Prağa gelme
dik. Biz ancak Çeklerle Slovaklar ara
sında bir müzakere açılması tavsiyesin
de bulunmağa mezunuz. Pittsburg iti
lafı hakkında hükumetin noktai naza
nnı öğrenmek istiyoruz. Hodzarun bu 
itiııifa muanz olmadığını ve büktlme· 
tin Slovaklara bu itilafı ile kazandık
ları hakkı vermeğe muvafakat ddcceği· 
ni ü:nit ediyo:-uz. 

3 talebenin çirkin 
bir teea vüzü 

tT lzmir 31 (Hususi) - Burada asabi· 
yet uyandıran bir tecavüz hadisesi ol
muştur: 

1 İzmir lisesi müdürü Haydar üç tale
l>e tarafından ölümle tehdit cdilmiş

:tir. Bu talebelerden ikisi Jeylü:lir. Bun
lc.ır Tebcnni kazasından Nuri oğlu Ah
met ile Manisanrn Hoca mahallesinden 
Fethi oğlu Sabahaddin ile nehari tale: 
beden Manisalı Rıza oğlu Zekidir. 

Zekinin tabancayı oturduğu evden 

aşırdığı tesbitlenmiştir. Zeki Ahmet 
tabancalarla Sabahaddin bıçakla tehdit 
te bulunmuşlar, bu sırada odaya kah
veci girmiş müdür kaçmak istiyenler
den birini yakalamağa teşebbüs etmiş 
talebe tarafından yere itilerek yuvar
lanmış, üçü de kaçmıştır. Firariler el
yevm geç vakit Buca civarında bağlar 
arasında serseriyane dolaşırlarken ya
kalanmışlardır. Hadiseyi tevile çalış

maktaldırlc:ır. 

Türk-Yunan 
Munzam dostluk muahedesi 

tasdik için Meclise verildi 
Ankara, 31 (Telefonla) - Tilrki- ' 

ye • Yunan dostluk uzlaşma ve hakem 
muahedenamesi ile samimi anlaşma 
misakma. mutı7.am muahedenamenin 
tasdiki hakkındaki kanun layihası en
cümenlerden geçerek Meclis ruzname
sine alındı. 

Hükumet mucip sebepler Uiyihasın· 
da Atinada imzalanan bu muahedena
meye dair ezcümle demektedir ki: 

'• Türkiye ile Yunanistanı teahhüt 
altında bulunduran iki taraflı ve çok 
taraflı muahede anlaşma ve uz.la~ma· 
lan hiç bir suretle ihlal etmiyecek o. 
lan işbu munzam muahedename ile e
sasen çok samimi olan iki taraf milna
sebatımn daha ziyade inkişaf ve tak-

vtye ı ve Türli • Yunan huduUarmm 
daha esaslı ibtr ernruyot altIW&. arınma• 

sı ve iki memleketin umumi sulh ve 
sükfuı ülldlsüne ve memleketlerinin 
dahili inkişafları için istedikleri hu -
zura olan bağlılıklannm bir defa da
ha teyidi istihdaf edilmiştir. 

Muahedenamenin tasdiki layihası. 
nm meclis umumi heyetinde önümüz.. 
deki günlerde müzakeresi Türk - Yu
nan dostluğu için candan tezahürlere 
vesile olacaktır. 

Afganistanla aramızda münakit 
muhadenet ve tesriri mesai muahede
namesinin temdidi hakkındaki proto
kolun tasdikina dair layiha ruzname
ye alındı. 

Japonya Çine yeniden 12 
fırka gönderiyor 

Hankov, 31 (A.A.) - Çin ordu
su tarafından Lanf enk üzerinde yapı
lan kaü bir mukabil taarruz netice • 
sinde bu sehir tamamile Japonların c. 
!inden kurtarılmıııtır. 

Tokyo, 31 (A.A.) - Kabine Çinde
ki orduyu takviye için yeniden tam 
mevcutlu 12 frrka göndermeye karar 
vermiştir. 

Hankov, 31 (A.A.) - Çin akıncı 

müfrezeleri Nankinin onbeş kilometre 
cenubu şarkisine kadar sokulmuşlar
dır. Orada şiddetli bir muharebe de -
vam ediyor. 

Diğer taraftan General Yehtinkin 
kumandası altındaki kıtaat Yuhu 
demiryolunu geçerek Tanktu Veliso -
vidzde bulunan Çin kuvvetlerile bir
leşmi§tlr. 

den kurtarmak ni~in ~abil olmasın?,, 
Deyli Herald, ayni zaman'da şunu 

diyor: 
''Her halde bu anlaşmada, İngiliz hü

kumetinin, Almanyarun Türk maliye 
ve silahlanmasında büyük bir mevki 
işgal etmesinden duyduğu endişe bü
yük bir rol oynamıştır. 

Filhakika, bu anlaşmada, Türkiyenin 
kendisini Alman mali ve teknik kontro
lünden sıyırmak hususunda gösterdiği 
arzu, büyük bir amil olmuş ve İngiliz 
hükCimeti, bu arzuyu iyi karşılamış

tır.,, 

Af kanunu 
.<Uctarafı lincidc) 

meleler muteber olacaktır. 
Mesel~ evvelce vatandaşlıktan ıs

kat edilmiş bulunan 160 llklerden 
biri yurda avdetinde gaybubeti sı

rasında tahaddüs etmiş bir miras 
muamelesinden istifadeye tevessül 
edemlyecek, evvelce tekaüt maaşı 

varsa trakUm etmiş maaşlarını talep 
etmek hakkını kazanamıyacaktır. 

Kezalik 150 llkler arasında olup öl
müş bulunan birinin mirasçıları da 
IIAnmdnn sonra böyle haklar iddia 
e.demlyeceklerdlr. 

2 - Bundan başka 19 Mayıs 1938 
tarihinden sonra yapılmış suçlara 
şamil olmamak ve ceza kanunumu
znn 141 - 142 nci maddeleri çerçeve
si içine giren cürümlerden mahknm 
olanlar, yani komfinlstler mlletesna 
tutulmak şartıyla bllfimum slyast 
suçlardan dolayı mahknm edilmiş 

bulunanların da bu aftan istifade 
etmeleri esası lAyihada yer almıştır. 
Bu suretle ceza kanununun !kinci 
kitap birinci babında yazılı cllrllm
lerl işlemekten mahknm olanların 

geriye kalan cezaları affedilecek, bu 
cürümlerin maznunlarr hakkındaki 
takibat ise durdurulacaktır. 

Bunlar affm btıtUn hukuki netice-

Hatayda 
(Üst tarafı 1 incide) 

bir Wiiham husule getirmiş, bu ıura. 
da kasten oraya geldiği zannedilen 
bir Usbeci otomobili kalabalığı yara
rak ge<$mek istemiştir. 

Esasen zorlukla dağılmış ve heye
can içinde olan halk otomobilin için
deki iki Usbeciyi dövmli§, fakat yara
lanmalarına mahal kalmadan otomo
bilin uzaklaştırılmasına imkan hasıl 
olmuştur. Usbeciler intikamlarını 

muhtelif hallerde aynı zamanda jan
darma gözü önünde beş Türkü silahla 
yaralamak suretile almışlardır. Dört
ayak mmtakası derhal kıtaat tarafm. 
dan işgal edilmiş ve Eti Türklerin 
süngü himayesinde sandık başma 
gönderilmesine başlanmıştır. Çareı ta
mamen kapalıdır. 

Reyhan.iye civarındaki Türk köyle
rine Arap akınları devam etmektedir. 
Yağma edilen mahsul, mal ve hay
van değeri mühim bir yeklın tutuyor. 
Kadınlara tecavüz vukubulmuştur. 

Antakya, 30 (A.A.) - Anadolu A
jansmm husust muhabiri bildiriyor: 

Cumartesi akşamı delege Garo ta
rafından verilen süvareye davet edi
len hiç bir Türk bu daveti kabul et
memiştir. 

Milletler Cemiyeti komisyonu tara. 
f mdan bu akşam verilecek olan dine
ye de iştirak edilmiyeceğini öğrendim. 

Antakya, 31 (A.A.) - Bir müddet
tenberi Usbecilerin büyük bir tethiş 
faaliyeti gösterdikleri Dörtayakta as
keri kıtaat intizamr temin etmiştir. 

Dünkü hadiselere sebep olan Usbe
cilerden dördü tevkif edilmiştir. A
mikta faaliyet gösteren tedhişçilerden 
mahut Hasan Cebbaranm adamı ve 
hUkfimet memurlarından Yusuf Gnri
pe kumandan Kole tarafından tevkif 
ettirilmi§tir. 

Bu tedbirlere rağmen bu sabah hU
kfimct caddesinde kahvelere buz tev. 
zi eden bir Türk Usbeciler tarafından 
dövüldükten sonra başından bıçakla 
yaralanmış ve kendisini mildafaaya 
koşmak istiyen Tilrklere de Milisler 
mani olmuş, tam bu sırada Türklerin 
bulunduğu tarafta. bir odun darbesile 
bir Eti Ti.irk te ölmüştür. 

Reyhanlyede asayl~ln temin olun -
duğu teyit olunmakta. ise de Antakya 
ve civan bUrolarındaki Türk mümes • 
silleri asayişin tamamen temin edil -
mediği 1çin bürolara gitmek cesare· 
tini bulamamışlardır. Amik ovasında
ki TÜrk köylerinde asayişsizliğin ve 
yağmanın devam ettiği haber verili -
yor. 

Evvelce bildirdiğim beş köyden b~
ka üç köy daha basılmıştır. Ovadaki 
çiftliklerin Antakya.da bulunan sahip_ 
leri ve civar Türk köylerine kaçan 
Türkler henüz köylerine dönememiş
lerdir. 

Hükfıınet asayişin t.eminine kadar 
kayıt muamelesinin her taraf ta be§ 
gün tehirini komisyona teklif ve ko
misyon bu teklifi kabul etmiştir. 

Dün Türk mahallesinde Usbeciler 
tarafından atılan bir bomba bir kadı
nın ağır surette yaralanmasına sebep 
olmu.!itur. 

Şarki Ayrancı köyünde birkaç gün 
evvel iki arabm ölmesine sebep olan 
cinayetin mahalli hükumet tarafından 
tertip ve hakkında tevkif müzekkere
si kesilmiş olduğu halde tevkif edilmi
yen maruf Haydar Mico tarafından 

infaz edildiği ısrarla söylenmektedir. 
Buna rağmen Reyhaniyede bu yüz

den tevkif edilen ve nğrr munmelelere 
maruz kııldıklan haber verilen Türk
lerin mevkuf iyeti devam etmektedir. 

Dün Dibeyir köyünde bir Türk ve 
annesi tethişçiler tarafından boğaz _ 
lanmıştır. Süveydiye Usbeci ve Erme
ni çeteleri dün de sokaklarda silahla
rile dolaşmışlar ve bürolardaki Türk 
mümessillerini dahi tehdide cesaret 
etmişlerdir. Vadii cerap bürosundaki 
Türk mümessilleri büroyu terke mec.. 
bur kalmışlardır· 

}erinden istifade edebileceklerdir. 

3 - Aftan istifade edecek 150 lik
Ier af kanununun meriyete girme
sinden sonra sekiz sene mUddetle 
maaşlı veya Ucretli amme hizmetle
rinde kullanılamıyacaklardır. "Dev
let daireleri, belediyeler, SUmerbank 
gibi mUesseseler". 

4 - Heyeti mahsusalarca hakla
rında karar Yerilmiş olup da bu ka· 
rarlar !11 karar heyeti veya Devlet 
ŞQrası mUlklye dairesince refcdil-

Ceza kanunu 
(tist tarafı 1 lnclde) 

şiklikler hakkında tafsilat veriyorum. 
Ağır cezalı bazı suçlar, neşriyat va

sıtasile işlendiği halde matbuaıt kanu
nunda altı aylık bir mürurzaman yazılı 
bulunmasından dolayı ceza kanununun 
105 inci maddesi kabahat suçlan hak
kınlda bir hüküm olduğu halde bu müh· 
Jetin maddede tasrih edilmiyerek bir 
seneden aşağr suçların bir sene içinde 
hükme bağlandığı takdirde amme da
vasının düşeceği maddcide yazılı bulun· 
mc.ısının tatbikattaki zaran görülme
sinden bu madde kabahatlere ait oldu
ğu tavzih edilmek suretile değiştiril· 

tir. 
Siyasi bir zümrenin tahakkü:nil ile 

içtimat kanun ve nizamları bozmak ve 
bu suretle propaganda yapmanın ceza· 
lannı gösteren 141-142 inci maddeler
deki ''şiıddet kullanmak,, kaydr kaldı

rılmış, şiddet kullanmak hali de cezayı 
artırıcı bir sebep olduğu bu maddeler
de gösterilmiş ve yine bu maddelerde 
geçen sene teşkilatı esasiye kanununa 
konan Türkiye cumhuriyetinin ana va
sıflarını gösteren esaslara mugayir 
maksatla cemiyet teşkil veya herhangi 
bir fiil ve hareketin cezalandmlaıcağı 
tasrih kıJınmıştır. 

Memleketimizi alakalandınnayan 
başka memleketlere müteallik casusluk 
hareketlerinin ide suç sayılacağr casus
luğa ait maddeye ilave edilen bir hü
kümle tesbit olunmuş ve bununla baş
ka hükumetler için dahi olsa memleke
timizin casusluğa bir saha olması hali 
bertaraf edilmiştir. 

Silahla isyan ve isyana teıvik halle
rinde bugünün icaplarına göre boğucu, 
yakıcı, ve bayıltıcı gazlar neşreden va
sıtaların silah sayılacağı buna ait mad
dcl .. rde gösterilmiştir. 

Siyasi cürüm mahk<ımlarına verile
cek ceza ile beraber emniyeti umumiye 
nezareti altında bulunmalarına da malı· 
melerce karar verileceğine dair olan 
mı*ldeye bu mUtemmim cezanın mah
kemece tayin olunacak bir mmtakada 
nezaret altında kalmaları: için yeni bir 
hüküm kabul edilmiştir. 

Sivıuı1 cürüm mahkilmlannın cezala
rını çekiık.ten ~onra m<&Ua ... au.: ı1.o.ran1ı;; 

muayyen bir mınta.kaCia emniyeti umu
miye nezareti altında kalmaları bir em
niyet tedbiri olarak ceza kanunumuza 
ilave olunmuştur. 

Ceza muhakemeleri usulü kanununda 
yapılan değişikliklerin lxşlıcaları şun

lardır: 

Ağır cezayı müstelzim siyasi suç iş
.liyenlerden ele geçmiyenlerin malları
nın haczine karar verilebileceği hakkın 
daki hüküm mecburi olarak her tahkik
safhasında sorgu hakimi veya mahke
melerce verilmesi şeklinde ldeğiıtiril
miştir. 

Usul kanunumuzun esas prensiple
rinden olan giyabt muhakeme yapılıp 
yapılamaması kaidesi yine muhafaza 
edilmiş, anctık karar halinde bulunan 
suç maznunlarının mallarının mutlaka 
haciz olması kaydile onlar hakkında bir 
tazyik teşkil eden bu kararla kanun 
pençesinden uzak kalmalarına mani bir 
tedbir kabul edilmiıtir. 

Bir ıde siya:;i suç maznunları hakkın
da sorgu hakimlerince muhkemeye 
sevklerini müeddi olan son tahkikatın 
a~ılması kararı ile beraber herhalde 
tevkiflerine de karar verilmesi kanuna 
yazılmıştır. 

Esasen kaç<.ıkçıhk ve irtikap ve irti
şa gibi suçlarda da buna mümasil hü
kümler mevcuttur. 

* ;y. .. 

Cemiyetler kanununun adliye encü· 
menince müzakeresi ikmal edilerek u
mumi heyete sunulduğtt ve bu kanu
nun da ıdiğer adli kanunlarla birlikte 
müzakere olunacağı öğrenilmiştir. 

-
Altınsız harp 

yapllamaz mı? 
(Üctarafı 1incide) 

bette terkedilmlş olduğunu anlaJ'O-
ruz. 

Bu gazeteler şimdi şöyle dtişünll· 
yorlar: 101.t senesinde fktısatçdar 

büyük harbin beş, altı hatta.dan zi• 
ya.de sUrmiyoceğlni ldtlia etmişlerdi• 
Zira bu müddet znrfmdn devletleriO 
cJJerfndo para kalmıyacağm:ıt par..
sız da o kadar bU;rtık ordnlıırm ida
re olunamıyacağmr düşilnmü~lerdl· 

Halbuki büyük harp dört sene ttç ar 
sürdü. Büyük lktısatçılar her şeyi e'f'• 

veldcn hesap etmişJcrdi. Yalnız her 
memlekette karşılıksız knğıt para 
çıkarılacağını akıllarma getirme· 
mişlerdJ. Şimdi artık eski dünya d&
jnşmiştfr. Evvelce kAğıt pnra çıkar• 
mak i~fn bankalara. konulm881 mu
tat olan altın stok yetine bugiln mt
lerin, yahut l\Insolfni'ntn otoriteli 
geçmiştir. 

Petrol, kauçuk, demir gibi kredile 
alrnamıyacıık şeyler de Jdmye'ff 
maddeler, yahut kömür ihraç ede
rek elde edllcbllir. HattA Almanya 
bu fmklln kapısmm da bir gtin ka
panması lhtlmallnl &özöntino &etirl· 
yor da sentetik benzin ve swı'I kau• 
çuk istihsaline kendini veritor; b11 
suretle Amerlyan petrolüne, )'&but 
Uzak Şark kauçuğnna Qlan ihtfya
cmı asgari dereceye tndirmeğe çalı• 
şıyor. HWl\sa. en şiddetli blr harp ik
tısndfyatr, otıırşt sistcmt tatbik edf • 
yor. Şu hnlde vaktfle bir altın mese
lesi olnn harp bugUn nrtık bir tabrl• 
kalar meselesi, bir sanayi müessese
leri meselesi olmuştur. Bir memle· 
ketin harp hnzinesl bundan sonra 
milli çalışma knblllyotldlr. Bir za
manlar harp etmek için bir memle
ketin zengin olmnsı icap ediyordu. 
Bugün ise kuvvetli ve mustah5ll ol• 
ması kAff geliyor. 

Harp ve para mevzuu karşısmda 
flklrlerde hasıl olan bu değlşikllk 
tabll olarak altın denllen maddenin 
heV"r1 - 11 - 1 ... lıcmmı.,.~•-t.....a • -
iürm.ış olma;yor.~.1.<,a.1ıtat. harbi sa.dece 
altm çerçevesinden görmek ltfradı
nm değiwın.esl beynelmilel harp ve e· 
konoml t-0lltLJdlerinde hl~ fark:ma 
vanlmaksızın vnkııagelcn tn1a1Abl 
pek açık gösteriyor. 

Demek istiyonız ki bugiln Napol• 
yon sa~ olsaydı "Harp için ne l&zmı• 
dır" ıımallne kaı-şı başka tiirUl cevap 
verecekti; ihtimal ki: 

- İptida milletçe birlik ve mille~ 
çe ~alışmak ... Ondan sonra para ••• " ,.... 

Direcckti .. . 

ASIM US 

Başvekil 
(Vst tarafı 1 lnclde): 

Sayın Başvek111miz lstasyond" 
Reisicumhur yaveri, İstanbul yall 
ve Belediye Reisi Bay Muhiddin 'O•" 
tUndağ, İstanbul kumandanı Gene .. 
ral Halis Buyıktay, Emniyet Dire1'· 
törü Salih Kılıc, merkez kumandall1 

General lhsan llgaz vo blrcok dilet 
zatlar tarafından karşılanmıştır. 

1 Baş..-ektl B. CelAl Bayar, kendlt\ 
karşılıyanların ayrı ayrı eııeıitı. 
sıktıktan sonra rıhtımda hazır be•· 
leyen motörle doğruca DolmabaM

9 

sarayına giderek BUyilk öndere saf." 
gılarını sunmuştur. f 

Başvekil bundan sonra Perapsl" ,. .. 
oteline gelmiştir. Beraberinde 1 
veri B. Bakt bulunmaktadır. 1' 

Sayın Daşvcklllmizln bu akŞ" ıı.• 
Ankaraya dl:Snmesl ihtimal dabtl1 
de görUlllyor. ~ 

------------------~--__....,-Evlenme yaşının erkekler için 17 yi 
kızlar için 15 §i ikmal etmeleri sureti- mektedir. ~ 
le deği§tirilen bir prcje meclise sunul- Cezaevlerinin mütedavil ıerına1e.sı" 

rilerek idaresi için adliye vekiletl ... 
mak ilzere olduğu ve bu toplantı sene- b lftP-yeni bir H.yiha hazırlanmI§, . u ı: .... 
sinde müzakere olunacağı haber veril· g111• müzakere edilmek Uzere mecııse 
mlyenlcr ar kanununun meriyete derilmiştir. • ; 
girmesinden sonra iki sene müddetle Dikkatsizlik ve tedbirsizlik ııets~. 

•lmz maaşlı amme hizmetlerinde olarak ölüme sebebiyet verme f11 ,, 
kullamlamıyacaklardır. dan Eskişehir ağrr ceza mahketıı~ 

5 - Aftan istifade edecek !sUklA.1 bir sene dört ay hapse mah~1' v 
mahkemeleri mahkumları ise affın miş olan Eskişehir lisesi a.ıcerli.~ 
bUtlln hukuki neticelerinden kayıtsız zrrlık dersi öğretmeni emekli ~r,I" 
ve şartsız istifade edı:ıbllcr.eklerdfr. Şükrü Aygutun bütün hukuki dJi' 

"(YUzellilfklerln llst-Oslnde olan - terine §amil olmak üzere affına Jcll'.,.s 
larm lstmlcrl dokuzwıcu sayfamız-

1 
adliye encümeninin hazırlac:ı~_..-· 

dndır.) \teklifi meclis ıruznamesine alW'""'"' 

-



MAHK:::MELERDE 
--~ _. .. ~,_, ~ ,_, ,,..,, -- ~ _,_, .. 
Suadiye cinayetinin 

nıuhakemesine başlandı 
Öz kardeşini Uldllren Basanın bıçağı 

yakalandığı zaman niçin temizdi ? 

Va:<'aya şahit olan Ana bıçağı 
ekmek keserken temjzJediğini 

söylüyor 
- Şu ,ı,eut oörı1uor mnıunuı'! Tam 

uirmi şenelikllr ... 
- içindeki şnrabı ne :aman koydunu:'I 

( Kısa haberler ) lki ay kadar evvel Suadiyede feci 
bir cinayet ı§lenm!ş, Enver Yasemin 
adında bir Arap genci kardeşi Hasan 
Yasemin tarafından bıçakla, şah da. 
rnarı kesilmek suretile öldürülmüştü. 

Ağırceza mahkemesi dün öğleden 
sonra bu kardeş katilinin . duruşması
na başladı. Hasan Yasemin uzun boy
lu, zaylf ve 25 yaşlarında kadar gö
rünüyordu. Ağlamaktan gözleri kıp
kırmızı olmuştu. 

Keder ifade eden bir sesle cinayetini 
Oöyle anlattı: 

- O geoe çok içmiştim. Kahveye 
gidip arkada§larımm yanında otur
dum. Bu sırada ağabeyim de geldi. 
Halinden benden de fazla sarhoş ol· 
duğu anl8.§ılıyordu. Selam filan ver
tneden yanımdaki arkadaşlara küfür 
etmeğe baı;ıladı. Birdenbire şaşırdım 
ve koluna girerek: 

- Ağabeyi, yapma ayıptır, herkes 
bize bakıyor. J{alk gidelim, dedim ve 
kendisini dışarı çıkardım. Yolda gi • 
derken bu sefer bana kUfür etmeğe 
başladı: 

- Beu istediğim adama kilfür ede· 
rim, sen ne karı:ııyorsun, diyerek ya
kama. sarıldı. Elinden kurtulup kaç -
ttm ve bir saat kadar sokaklarda do
Ia.şarak kendisinin uyumasını bekle
dim. Zira çok eskiden bir gece, yine 
bana kızdığı için uyurken, yatağıma 
!~lrn}ş. beni bıçakla vurarak, bağır · ....... ~ 

Nihayet y~t~ğ~~a kanat getirince 
eve gittim. Sokağa saptım. Fakat a
ğabeyimi evimizin karşısındaki, kavak 
ağacına yaslanmış, elinde koca bir 
taıııla duruyor gördüm. Kendisini gör. 
nıemle beraber kafama bir ta§ yemem 
bir oldu. Kaşımdan kanlar akmıığa 
başladı .. Ağabeyim hemen UstUme çul· 
!anarak beni yere yıktı, boğulacak gi
bi oldum. Elinden zorla kaçarak, eve 
girdim. Annem kavgayı görmüş, fa
kat korktuğu f çin kapıda bekliyordu. 
kapıyı sUrgUliyerek yattım .. 

Sabahleyin, eve polisler gelerek, 
beni ağabeyimi vurmak suçu ile tev
kif ettiler. O zaman i~I anladım. Çl
~k kesmek Ur.ere her zaman ceu!mde 
taşıdığım, teneke saplı bıçak, ağabe· 
)im beni yere vururken, bovlıuna isa. 
?et etmig, damarını keserek kendisini 
<>ldUrmü§tÜ. 
1l ırahkemede suçu bu şekilde ifade 
e tevil yoluna sapan kardeş katili, 
~rgu hAkimliğine verdiği ifadesinde 
~e. şöyle diyordu: 

•• - Ta3 kaşıma isabet eder etmez 
'bbeyim üstüme çullandı. Boğulacak 
~bi olunca, canımı kurtarmak Umidl 
~ cebimdeki çakıyı çekerek karanlık. 
\ rastgele salladım. Ağabeyim beni 
rraku. Yirmi adım kadar gittikten 

~tı.ra yere yıkıldı, ben eve girip yat
d tn. Eğer ağabeyimin yaralanmıa ol
~ğunu bilseydim, kendisini sabahl~ 

kadar sokakta bırakmazdım.,, 
~~n Yasemin, bu ifadeyi kabul 
""'Qedi: 

\t - Yanlıştır, ben böyle söylemedim, 
d. &.ka şimdi anlattığım gibi olmuştur, 
edi. 

ııahkeme, bundan sonra, katilin 
~~si 60 ya5larında GUlf idan bacıyı 
b~hıt olarak çağırdı. Gülfidan bacı, 
0;r Oğlunun ölümU ve birinin de katil 
' tı:ıası yüzünden euurunu kaybetmiş, 
'ekın bir halde idi. Mahkemede: 
lt~ Birbirini mi vurmuşlar, şer'an 
dat; deşter birbirini öldüremez, belki.. 
~~an bir kaya kopmuş, yahut toz 
bae 1§ olabilir, diye saçmalamağa 
cL..:.1aYınca, reis Refik Omay, Gillfi· 
~ dinleni?.mesinden vazgeçerek, 
ltttt pol~ ft!'dl~ tfadestııt o. 

tu. Gülfidan diyordu l.1: I 
1!:zı- · • Hüseyin eve geldi; sarhoştu. 

11er ne.rede .dedlm. Kahvede oturu· 

Kardeş katili Hasan •• 

yor, dedi. bazı geceler eve gelmediği 
jçin, merak etmedim, sabahleyin po
lisler, Hasanı gelip yakaladılar. Bıça. 
ğmı istediler. Bıçak tertemizdi. Ben 
gece onunla ekmek kesmiştim. Demek 
ki, o zaman oğlumun kanları temiz. 
lenmişti.. 

Katili yakalayan po1is Mehmet ile 
cüğer bazı şahitlerin dinlenmesinden 
sonra, duruşma, gelmiyen şahitlerin 
çağınlması için başka bir gilne talik 
olundu. 

Bir Buçuk Sene Evvel Kaçan 
01& ı ı.u~l:G l aKaıanctı 

Bir buçuk .ııene kadar evvel, SJrke
cide Bolu otelinde bir hırsızlık olmuş, 
Ramazan adında birisinin odasından 

9 altın lira çalınmıştı. Fakat altınları 
çalan hırsız, yatağJn altma istif edil· 
miş bir halde duran 2000 lira parayı, 
f arkedemiyerek çalamamıştı. O zaman 
sıkı bir takip neticesinde hırsızın 

meşhur sabıkalı topal Milnir olduğu 

anlaşılarak yakalanmış. yalnız abdest 
bozmak üzere helaya giren, hırsız al
tmlan kubura atarak kendisi de pen· 
cereden firar etmişti. 

Topal Münir, bir buçuk senelik ka
çak bir hayattan sonra nihayet dUn 
yakalanmış, ve adliyeye getirilerek 
birinci sulh ceza mahkemesince tev. 
kif olunmuştur. 

Ya tki Yüz Lira Verirsin, 
Ya Ölürsün 

Erzurumlu hamallardan Hamit a
dında birisi, kaymbiraderi ZUlfikara 
bir mektup yazarnk "ya bana 200 lira 
gönder, yahut da ölUmü gözüne al!,, 
diye kendisini tehdit etmiştir. 

Yakalanan Hamit, birinci ~mlh ceza. 
da suçunu inkar etmiş. kayınbiradcri 
ile olan geçimsiı.liği dolayısiyle iftira
ya uğradığını söylemiştir. 

Hakim Reşit, suçluyu ikamete rap
ten serbest bırakmıştır. 

• Sirkeli Hayriye Gökı;ucl:ı hir plftj yap. 
hrmağa karar vermiş, hazırlıklara başlan
mıştır. 

• Şehzade camii arkasındaki eski Talebe 
Yurdu bina~ı ikmal edilmiştir. Önümüzde
ki 11ene buraya yüksek muallim mektebi 
taşınacaktır. 

---• İstanbul hapistuınesiniıı yıkılıonsı 

yaklaştığından mahkflmların nakline baş
lanmıştır. 

• P. T. T. umum mildüril B. İbrahim 
Bnşmütldrü ll. Yusuf llalkanlur arası kon
gresine iştirak etmek üzere Allnaya ılt

mişlerdlr. 
•Prens Se;rfetlinin refikası Pren,es A

liye 40 • 45 bin İngiliz lirası miras alarak 
Mısırdan şehrimize dönmüştür. 

• Yumurta ihracat tacirleri İspanyaya 
ihraç etmiş oldukları malların parasını 
Cumhuriyet Merkez Bankasından alacak
lardı. Para Fransız frangının o zamanki 
kuru üzerinden ödenmek ı~tendiAinden ta
cirler kabul etmemişler, VeUlete müra
caat etmişlerdir. 

• 22 Temmuzda Galatasarayda atılacak 
olan onuncu ve sonuncu yerli mallar pa
zarı hazırlıklarına ba~lanmıştır. 

• Ankor:ıda toplanan iş dolre~l bölge A
mirleri işlerini bltlrml~ler, dönmfişlerdlr. 
Toplantıda I~ mıntnkalannın yirmiye çı
karılmasına karar verilmiştir. 

• Döviz kaçakçılılh ile meşgul Eteni a
dında bir kadın gümrük muhafaza teşki
IAh tarafından cürmQ meşhut halinde ya
kalanmış, adliyeye verilmi~tlr. 

Vilayetlerde: 
• Kozanın Kötıin k5yünde yıldırım çarp 

masından iki kişi ölmüş, sekiz kişi yara
lanmıştır. Orada bulunan bir merkep de 
ölmüştür. 

• Tokatta 30 kadar kahve kapatılmıt-
tır. 

• Kangalın Karacal"iran köy{inden Da
rende! Dahacıtlnln karısı kurşunla öldü
ruıuuıuen sonra lı.ııfusı kesilmiş bir halde 
buluu..- .. ycwı ... 

• Erzurum lisesi fizik öAretrnenl mek
tebinin 16boratuvarından istifade ederek 
380 tul mevcell bir radyo neşriyat merke
zi yapmaıta muvaffak olmuştur. 

• Gcrcdede ziraate hayli zarar verecek 
derecede tolu yaAmıştır. 

• Çanııkkolede Ali adında bir çoban ko
)'Unları sulamak· için denizden su slırken 
boğulmuştur. 

• Erzurumda senelik tnşanta başlanmış
tır. Elektrik tesisatı için 390 bin lira aar
fedilecektlr. 

Maliye Memurunu Çiğneyen 
Şoför Tutuldu 

Bedri .. 

Birkaç gün ev
vel Harbiye ile 
Taksim arasında 

Belvil gazinosu ö
nilnde tramvay 
hattı Uurinde Bcd 
rl isminde eski bir 
maliye tahsil kA
tlbl kanlar içinde 
bulunmuş, Fran. 
sız hastahanesine 
katduılmıe, bir 
milddet sonra öl
mti§tU. 

Bu memurun ne şekilde öldUğUnU 

tesbit için Emniyet mUdUrlUğU ciddt 
tahkikata girişmişti. Bu memuru oto
mobili ile çiğneyip ölümüne sebep o
lıın şoföriln Gümüşhaneli Rahmi oldu
ğu anlaşılmı§, kendisi dUn yakalan· 
mıştrr. Rahmi gece Harbiyeye gider
ken yol Ur.erinde bulunan bir adama 
çarptığını, sonra korktuğu için kaçtı
ğını söylemiştir. 

:··································· ................................................. _. ............... ., ..... _ ... . . . HerflÜn bir .fıkra: 
' Melek mi bu? 

Ressam F ... çirkin, kör ve topal bir kadınla evlenmigti. Teklifsiz ar
kada§ı B. bir gün sordu: 

- Yahu bu topal kadınla Niçin evlendin?. 
- Fena mı bir tarafa çık mnz. GUzel gür.el oturur. 
- İyi ama gözünün biri de kör. 
- Daha iyi ya. Kabahatlerimin yarısını görmez. 1 
- Bu da iyi. Fakat kanburca da .. 
- Artık hiç bir kusuru da olmasın mı'!. Gökten inmig Melek de-

ğil a.. ................... _., ............................................ -.... - ----·---.. ---· 

Günün meseleleri 

Alsas 
Lo ren· 

Günün birin·de oda Almanyaya 
mı ilhak ediJecek 

Almanya. ile Fransa arasında da., 
Çekoslovakya. bahsinde olduğu gibi, 
bir Alman ekalliyeti meselesi mi çıka
cak? .. 
Fransızca "Entra.nsija.n,, gazetesin· 

de Almanyanm Alsas Lorendeki pro
pagandasını gözden geçiren bir mu
harrir, orada Alman nUf uzunun kuv. 
vetlendiğine ve bir gün, Çekoslovak
yadaki Südet Almanları gibi, oradaki 
Almanların da Almanya iltihak arzu
sunu göstereceklerine işaret ediyor. 

Alsas Lorendek'i Almanların da baş
larında, Çekoslovakyadaki Henleyn 
gibi bir eefleri vardır. Ve Bikler is
mindeki bu genç, gazetenin ifadesine 
göre, Almanya.nın bu Fransız topra -
ğmdaki "en kuvveUi adamı,, dır. 

Muharrir, Biklerin faaliyetini şöyle 
anlatıyor: 

"Bizden çaldıktan vatanımızı tekrar 
alacağız!,,: "Bizim Fransız olup olnıı
yacağımız meselesi artık mevzuu 
bahsolamaz. Biz bu meseleyi katı şe
kilde hallettik ve menft cevap verdik.,, 

Bunlar Biklerin dilinden dUşmiyen 
söı.lerdir. Şefi bulunduğu Yungman. 
bayt teşkilatı "Landerpartay" parti -
sinden daha askert ve gizli bir teşki
)attır. Bu teşkUMm şubeleri 116 ta
nedir ve bunların toplantıları gizli ya· 
pılır. 1937 de, Strazburg şubesi top
lantşlarmı Sentoreli caddesinde 5 nu· 
maralı garajda yapardı. Polis burası
nı ke.sf ettikten sonra toplantılar baş. 
ka yerde yapılmaktadır. 

Bikler 34 y~ındadır. Babası Al
man, anMı Lorenlidlr. 1919 da Alınan 
tabiiyetine geçmiştir. Asıl mesleği a
vukatlıktır. Kendisine Almanlann ~ 
uuu.ı._.,,,__ ıııcuzıyaı ou.-~eu aıem 

olarak alan Biklerl, partiye mensup 
olanlar, kollarını kaldırarak: "Fray 
Folk! - HUr millet!,, diye sel~or
lar. O da: 

işaretler: 

"lm aygenem land - kendi mem· 
leketinde!,, diye cevap vermektedir. 

Bu suretle, Bikler, Alsas Lorendeki 
Almanlar için, kendi memleketlerinde 
harbe muktedir bir millet olarak yaşa
malarını, muhtariyetlerini istemekte
dir. 

•'HUr millet" isminde haftalık bir 
mecmua çıkaran Bikler, bir de kütUp. 
hane açmıştır. Ve Hitlerci propagan
da neşriyatı yapmaktadır. Gazete Bik
lerln sözlerini şu eckilde hulasa et
mektedir: 

''Fransa AL!asa fena muamele edi
yM. AZ8aslıla11n ana dillerini, alman
cayı ıınutmalanna 9<1lışıyor. Meml6. 
keti silah1.arla ku~tarak iktısadiyat-.. 
na 1J<Jrar veriyM. Majino hattı bir ya. 
radır 'Ve Al8a.8lılar FraMCJnın, kendi 
emniyeti için kurban vereceği ilk as
kerlerdir. 

''Fakat, Fransanın siyaseti muvaf· 
fakiyetsizZiklo neticelenecektir, çünkü 
biz tamamiylo bir Alman memleketi -
yiz, bir Alman halkıyız 'V6 arkamız

da bizim h:ınımızdan olan yüz milyon 
kip vardır. 

Fransız milliyetçiliği Alman milli· 
yetçiliğinden çok da"/uJ kuvvetlidir. 
Bunun misalini, aramızda fransızoa 

konU§On halk gösteriyor. Bitler Al • 
sasla alakadar olmuyorsa da, bizim 
her §eyi çabu1' unutan t.'e yabancı ha
'J..-imiyeti altında yaşıyan halkımız a. 
rasında ırkımızın istiklali için Berli
nin 9<11ıgtığı muhakkaktır. 

Bununla beraber, bugün Al.!a.sta na
mu,,luoa bir reyi8m yapılacak olursa, 
halkın yUzde yetmişi mııJı.tariyet isti
yeooktir. Buna eminim!,, 

BiklerJn saf kolu sayılabilecek bir 
adam daha vardrr ki, daima Almanya
ya gidip gelmekte ve Berlinle temM 
etmektedir. Fritz Şpirer ismindeki bu 

'(Sonu 10 uncu ıaufada). 

Radyo ve propaganda 

Gökte bulutların ardında gözleri
miz için meçhul bir dünyada malfun . 
bir kavga devam ediyor: Ses hudut· 
tan hududa taarruz ediyor. Gökte hu· 
duttan hududa akınlar oluyor. Siper
ler almıyor, mevziler terkolunuyor. 
Havanın görUnmez r.erreleri arasında 
propagandanm görUnmiyen fakat his. 
solunan orduları manevralar yapıyor
lar. 

Nutuk, haber, ses, söz mavi gökte 
4enlz ve karaların harp maceraları
nı tekrarlıyorlar. Gökte tayyare cep
hesi kadar propaganda cephesi insanı 
alakalandırıyor. ÇUnkU insan ruhuna 
fitne, veyahut neşe gökten bir sağa
nak gibi akıyor. Yıldızlı berrak gece
lerin ses sağanağı altında insan ruhla
n çok defa Urperiyorlar. Gecenin dur
gun saatlerinde antenler etrafa kfih 
ümit, klh korku saldırmaktadırlar. 
Çok defa masal gibi geceleri dile gelen 
antenler dünyaya bir ideolojinin a. 
kınını anlatırlar, bu taarruza geçmiş 
propagandanm U kendisi ise, propa
ganda merkezi kendisinin yüzde yUz 
beğendiği fikri yaymak, kendi planına. 
göre bir hayat yaratmak için sesi, sö
zü, aktüaliteyi seferber etmiştlr. 

KUfUre kadar her türlU vasıtayı 
kullanan bu propagandada taarruzun, 
hücumun bUtUn şiddetini, dehşetini 

görmek mUmkilndUr. 
Bu nevi propagandalara karşı akın 

ordularına karşı olduğu gibi hudutta
n kapamak değı1 yalnrz devlet vazife
si birkaç saatini hoş geçirmek istiyen 
her adamın tabit bir hissidir. Radyo
nun sulh hizmetinde kullanılmaST hak
kında Cenevrede yirmi sekiz millet 
tarafından imzalanan muahedenin 
psikolojik sebeplerinden blrl de rad
yonun inıan ruhunu tahrip edecek şe. 

YAZAN: Sadri Ertem 
kilde ideolojinin öncüsü rolünü alma
sıdır. 

Radyonun bir taarruz hareketinin 
havai mübeşşiri olması kadar tazallü
mUn, f elfiketin de habercisi olması in
sanı muztarip etmektedir. Zalimin 
zulmünü, insanların çektiği felaketle
ri sayıp dökmek ne netice veriyor? 
Kısa sürecek olan bir teessür! Fakat 
insan teessürden kurtulduktan sonra 
mazlumların hayatını hazin bir de
kor gibl seyretmekten başka bir §CY. 

yapamıyor. 

• • • 
İnsana dünya artık dar geliyor. Ses 

ile dilnyayı bir topaçı saran sicim 
gibi sarıyor. Bu kadar imkfuıa sa
hip olan insanın ihtiyacı insanı anla. 
maya, tnnımaya, bilmeycdir. 

lnsanı bilmek, tanımak ve knr§ılıklı 
anlaşmak beşeri hayatın gayesidir. 
Toleransın birbirinin kültür hukuku
nu, dünya görUıııUnü himaye ettiği 
bir dünyanın kalp dünyasına naza
ran bir ileri merhale olduğunda §ÜP
he yoktur. Bu nevi milletler arası an
lnşmalar, hakiki milletler cemiyetinin 
esası olacaktır. Fakat antenler bu ne
vi faaliyetlere nğıı.larını hemen sıkı 
sıkı kapamış gibidirler. 

Pazar günü :Moskova radyosunun 
Türkiye için hazırladığı bir radyo 
konseri buna bir istisna teşkil edebilir 
mahiyettedir. 

Kendi musiki kültüründen bir pnr· 
çayı dünyaya antenlerle dağıtma ha
reketi güzel bir şeydir. Temenni e• -
meli ki, bütün dünya antenleri bir 
mitralyöz. bir tahrip bombası halinde 
kullanmasın ve bu güzel, verimli ale
ti sulh için, insanlık için ve ruhun in
kiıııafı için bir vasıta haline koysun. 
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Valide hanını yerle 
adamı ile bir 

yeksan eden iş 
konuşma 

Valdehanının .temelinde 
hazine mi var ? 

lşanc~;vL::zer. Elektrik sandalyası 
Casusluk suçundan 

k urşuoa dizildi 

Eminönü civarındaki halk 
neticeyi merakla bekliyor 

Valdehanı "!J1'1.."lldıktan sonra ve miHeahhit n. Rasim •. 

EminönU tramvay durağında tram
vay bekliyordum. Posbıyıklı, iri yarı 
biri, arkadaşını omuzlarından sarsa
rak etrafı tahtaperdelerle kapatılmış 
yıkılmakta olan Valdehanını göster
di. Sonra yavaşça kulağına iğilerek: 

- lş temele yaklaşıyor. Bir hazine 
varmış onun temelinde. Eğer bulur
larsa yaşadılar .. 

lki kişi daha birçok şeyler konuştu· 
lar. Fazlasını duyamadım. 

Merak içinde kalmıştım. Bu iri yarı 
pos bıyıklı adam Valdchanınm teme
linde hazine bulunduğunu nereden 
duymuştu? Bunun aslı var mı idi? 

Matbaada bizim foto Aliye: 
- Ali, dedim, derhal bir reportaja 

gidiyoruz. Gayet enteresan. Bir yer. 
ıden hazine 91kıyormuş .. 

B.iıim .foto Ali .gazetecilik nokta
sından cazip bulmadığı işlere karşı 

c:;ok tenbel olur. Keyfi kaçar. Bunu 
bildiğim için onu bu suretle tahrik e
diyorum. Ben de hazine masalının se
bebini öğrenmiş olacaktım. ,. 
Valdehamnın dibinde bir iki duvar 

kalmıştı. Orayı yıktıran müteahhit B. 
Rasim bizi çok büyük bir nezaketle 
karşıladı: 

- Eh .. dedi, birkaç günlük daha işi 
kaldı. Yani Haziran içinde burası 

dümdüz olacak! 
Onunla merhum han etrafında ko

nuştuk. 

- Kaç dükkın vardı bu handa?. 
- Cephede on üç dükkan vardı. Da-

hilinde de on iki. Yirmi de odası var· 
dı. Berber, lokantacı, bilet satan, mey
hane vesaire .. 

- Bu yıktığınız bina yeniden ya. 
,pılsa idi kaça çıkardı? .• 

B. Rasim kısa bir hesaptan sonra: 
- 160 - 180 bin liraya çıkardı .. 
- Peki siz kaça yıkıyorsunuz? 
- 5500 liraya .. Hanın bütün enka-

zı bizim oluyor. Amele parası ve diğer 
bütün masraflar bize ait. 

Ata sözlerinin kıymetini bir daha 
anladım. ''Yapmak güç, yıkmak ko
lay,,. 

Hem 180 bin liraya mal olan ve ay
larca yapılması mümkün olınıyan ko
ca bina 5500 liraya ve birkaç gün için· 
de yok ediliyordu. 

lstanbulun birçok büyük binalarını 
yok eden müteahhide: 

- Bu iş zevkli mi?. dedim. 
- Ne diyorsunuz .• En zevkli iş .. 
- Bazan da define çıkıyormuş .. 
Gülümsedi. 
- Tabii, dedi. Yıktığımız yer başlı 

başına bir definedir. 
- Anlamadım .. 
- İşte şu tahtalar, şu demir çu-

buklar, şu tuğlalar, şu kiremitler hep. 
si define değil ıni? Hele Valdchanının 
kiremitleri cidden definedir. Halk da 
istifade ediyor. Hem ucuz, hem sağ
lam satıyoruz. 

raya giriyorlar, isimlerini, ne kadar 
alacaklarım deftere yazdırıyorlardı. 

Yıkılan yerlerden c:;ıkarılanlar bir 
taraftan satılıyor, derhal paraya in
kılap ettiriliyordu. 

B. Rasim: 
- Bu suretle dedi, enkaz taşımak 

külfeti de yoktur. Hemen buracıkta 
satıyoruz. O kadar müşteri var ki, .. 
Bütün 1stanbulu yıktırsalar, diğer ta· 
raftan satılacak .. 

- Fakat Valdehanımn temelinde 
define olduğunu söylüyorlar. 

- Onu her yerde söylerler. Eski
den binaların altına uğur olsun diye 
para koyarlarmış. Tabii bir çil para 
bile paradır. Fakat ben şimdiye kadar 
böyle bir şeye rastlamadım. Hem e. 
hcmmiyet bile vermem. Deseler ki §u
rada define vardır. Kazma bile vur
durmam. Dediğim gibi bizim için de
fine görünür ankazdır. Sonra buranın 
temeli zaten suda. Bnzan derine kaz
mayı vurunca su çıkıyor. 

Tarihi yapanlar kadar yıkanların 

da meşhur olduğu gibi, bugün Valde
hanını yıkan müteahhit B. Rasim de 
günün kahramanıdır. 

Birkaç kiremit, birkaç çeki odun 
alabilmek için onun etrafında dolaşan· 
ları gördükten sonra buna siz de ina
nırsınız. 

N. A. 

• Belediye bu sene p!iij fiyntl:ırını bir 
mikt:ır indirrncğe k:ırnr Yermiştir. 

Hong Kongtan haber verildiğine gö
re, Şanghaylı güzellik kraliçesi Ley 
Lay ismindeki Çinli kızı, C<.tSusluktan 
dolayı asılmıştır. 

Ley Lay yirmi beş yaşında bir Çinli 
güzeli idi ve Şanghaydaki büyük bir 
tiyatrc<la variyete artistliği yapıyordu. 
Harpten evveline kadar Şanghayda 

bulunan bu kız, harpten sonra birden
bire kaybolmuş, sonra tekrar meyda
na çıkmakla beraber, ismi unutulmuş 

gibiydi. 
Bugün Hong Kongta, askeri mah

keme karan ile, idam edilmiştir. 
Japonlar lehine casuslukta bulunan 

Ley Laya bildiği bütün sırlan ifşa et
mesi teklif edilmiş ve bu takdirde af
fcAunacağı bildirilmiştir. 

Fakat, bu ikinci Matahari, Japonlar 
hakkında bildiği şeylerden hiçbirini 
söylememekte inat etmiş ve ölüme razı 
olmuştur. 

Ley Laym elinde bulunan vesikalar
dan anlaşıldığına göre, Şaınghay güzeli 
Çinle Japonya arasında harp başlıxlığı 
gündenberi Japonya lehinde casusluk 
etmiştir. Halbuki, Şanghayda Ley Lay
dan şüphe etmek kimsenin aklına gel-
memiş, hatta kendisinin casus, olduğu 
hakkında ilk deliller bulunduğu zaman 
bile inanılmamıştı. Çünkü Ley Layın, 
bir kere, siyasetle hiçbir alak<:ıısı oldu
ğu zannedilmediği gibi, Çinde herke
sin sevgi ve takdirini kazanmış bulu
nuyordu. 

Tahkikat neticesin/de anlaşıldığına 

göre, Ley Lay, birçok Çinli askeri er
kanın mahremiyetine kadar girmeye 
muvc:ıffak olmuş ve <ınlardan aldığı sır
lan, Şanghayda bulunan Japon casus
larına vermiştir. 

Ley Layın casus olduğu belki hala 
ortaya çıkmamış bulunacaktı. Fc:ıkat, 

kendisine Hong Kongtan göııderilen 

20000 dolarlık bir telgraf havalesi na
zarı dikkati celbetmiş, bunun üzerine 
kendisinden ~üphe edilerek takibine 
başlanmıgtır. 

Ş2ltlghaylı Matahari, muhakemesi 
esnasında cürmünü !derhal itiraf etmiş, 
Fakat Japonlar hakkında bildiklerini 
söylememiştir, Çine karşı casusluk ya
pan bu casus kadın, düşmanının sırrı
m kendi vatanına vermemekte inat et
miştir. 

Hong Kongdaki askeri mahkeme ka
rarile idama mahkCtm olan Ley Lay, 
geçen gün, kurşuna dizilmiştir. 

• Sıhhat mfülfirliiğü çeşme bulunmnyun 
yerlerde terkos çeşmeleri yapılması için 
Belediyeye müracıınt etmiştir. 

• Belediye şehrin büliln caddelerindeki 
geçit yerlerini çivilemcğe karar vermiştir. 
Çiviler ho:ı:iran ayında ikmal edilmiş ola
caktır. 

Bu konuşmamız on dakika sürmüş
tü. On dakika içinde on beş müşteri 
gelmişti. Kimi k1losu bir kuruştan ve
rHcn tahta kırıntıları, kimi düZocYÜn 
tnhta, kimi potrel, kimi tuğla ve kimi 
kiremit istiyordu. Bunlnrm hepsi sı- 1 Na1en Röna •• 

Şimdiye kadar kimseyi öldürmemiş mi? 

idam edilenlerin hepsi diri 
diri gömülmüş 

Profesör 'Arsan .. 

''Şimdiye kaıdar elektrik sandalye
sinde kimse ölmemiştir .. ,, Bunu söyli
yen Amerikadaki bir alimdir .. 

Halbuki herkesin bildiği şu: 
Amerikada idam mahkumlarını ''elek 

trik sandalyesi,, ne oturturlar 
suretle öldürürler .• 

Profesör Arsen d'Arsonval: 

ve bu 

''Amerikan usulü vücutlarından 

elektrik cereyanı geçirilen kimseler öl
müş görünür, fakat ölmemiştir, diyor. 
Bunlara, derhal suni teneffüs yaptırı
lırsa, tekrar yaşatmak kabildir. Elek
trik cereyanı ile "ölen., birisi gibi, yıl
dırım çarpan kimseyi de ayni şekilde 
tekrar hayata getirmek kabildir.,, 

Profesör Arsen d'Arsonval hayatını 
elektrik meselesinin tetkikine vermiş 

bir adamdır ve söyledikleri herkes ta
-~:.-..ı ... h:ıvr ..... ı .. k:ır.sılanmıstır • Sim
diye !<adar, eski devırıenn v1uı:ııycıne,. 

idam usulleri yerine Amerikalıların 
kullandıkları bu ''medeni,, idam aleti, 
demek ki mahkumlan diri diri mezara • 
sürüklüyor ve onlar asıl orada ölüyor-

lar. • 
Profesör yalnız bir iddiada bulun-

muyor, yaptığı tecrübelerle de isbat 
ediyor. Doktor Arsen d'Arsonval en 
k<.'lti neticeyi veren tecrübeyi şöyle an

latıyor: 

''Elektrik cereyanının insanı öldür
mediğini keşfedince, bu usulle bir mah
kumu "öldürmüş,, olanların, bizzat 
kendileri, ''ölmüş,, olana suni teneffüs 
yapsınlar, derhal onu tekrar hayata 
getirdiklerini göreceklerdir, dedim. 

"Buna kimse cesaret edemedi. Çün
kü, bu suretle, elektrik sandalyesine o
turularak idam edilenlerin diri diri gö
mü~dükleri ve toprak altında eziyetle 
öldürüldükleri bu usulü tatbik edenler 
tarafından isbat edilmiş olacaktı. 

"Kimse de kendisinin elektrikle öl
dürülmesine razı olamaızdı ki, teçrübe
yi herkesin gözü önünde yapayım .. 

"Fakat, son bir hadise, iddiamı en 
kati bir şekilde isbat etmiş bulunu-

yor: 
"Bir adam, bir kaza neticesinde 

4500 volt kuvvetindeki bir elektrik ce
reyanı ile kömür oluyor. (Bu, Ameri
kada kullanılan idam sandalyelerindeki 
kuvvetin üç mislidir). Bu şiddetli cere
yan, adamın vücudundan en aşağı kırk 
dakika geçiyor.. Fakat kazadan kırk 

dakika sonra kendisine suni teneffüs 
yapıldığı zaman, adam tekrar hayata 
geliyor ve canlanıyor.,, 

Bu, hakikaten profesör Arsen d'Ar
sonvı:ılin iddiasını en kuvvetli şekilde 
isbat eden bir tecrübedir: Vücuclun
dan 4500 volt kuvvetindeki cereyan iki 
dakika müddetle geçen ve bundan son
ra kırk dakika kömür hali11ıde kalan bi· 
risi tekrar canlandırıl<'.ıbilirse, bundan 
üç kere daha az. bir miktardaki cere
yanla "öldürülen,, biri üzerinde derhal 
suni teneffüs tatbik olunursa, haydi 
haydi hi.ıyata getirilebilir .. 

Profesöre nazaran, elektrik cereyanı 
ile "idam edilen,, bir kimse suda boğul
muş bir adam vaziyetinıdedir ve onun 
gibi, kalbinin tekrar harekete gelmesi 
için suni teneffüs kafidir .• 

Onun için, Arsen d' Arsonvalin iddi
ası kabul edilirse, şimdiye kadar Ame
rikada elektrik sandalyesine oturtula· 
rak vücutlanndan cereyan geçirilen ve 
öldü zannedilenlerin hiçbiri ölmüş ide· 
ğildir ve ölmeden mezara gömülerek 
asıl orada idam edHhıişfir. 

Arsen d' Arsonval Fransızdıı: ve tah· 
silini Pariste yapmıştu. Fransız kolc· 
<:inde Klord Bemann talebesi olan Ar
sen, ilk mucitliğini orada göstermiş-

tir. 
Bir gün profesörleri olan Klord Ber· 

nar kimya tecrübesi yapıyor. Fakat, 
kullaredıkları galvanometre işlemiyor. 

Profesör, tecrübeyi bırakmak istiyor. 
O zaman Arsen: 

- Müsaade ederseniz, diyor, alete 
ben bir bakayım. Zannedersem bir ye· 
rinde bozukluk var, ben yaparım. 

Muallim, genç talebenin bu hareke• 
tine memnun oluyor ve galvanometreyi 
muayenesine müsaade ediyor. 

Arsen d'Arsonval, hakikaten ıgalva• 
nometrenin neresinde bozukluk oldu· 
ğunu buluyor, teımir ediyor ve tecrü
belerini mükemmelen yapıyorlar •. 

Bundan sonra Klord Bemar genç ta
lebeyi kenıdisine bir arkadaş yapıyor. 

Tecrübelerinde onu daima yanında bu
lunduruyor. Klord Bernar bugünün en 
büyük tıp alimlerinden biridir, Arsen 
d'Arsonval de bilhassa elektn'k saha-
sında ihtisas yapmıştır. 
icat ve ke§iflerinden en meşhuru ken .. 

disinin ismini taşır: ''Arsonvalizasiyon,, 
bugünkü eTektrikle tedavi usulürı'dtr 
mühim bir mevki işgal eder. Bu usulle 
bugüne kadar hemen hemen tedavisi 
hiç kabil olmayan bir takım hastalıkla
rın çaresi bulunmuştur. 

Profesör diğer icat ve keşifleri ar• 
sında telefon mikrofonunu t~1Y'Ji'eı·o~ 
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tesisatında onun icadı olan makineler 
kullanılmıştır. Telsizde yüksek "fre
kans,, 1ı aletleri de ilk keşfeden profe
sör d'Arsonvaldir; telsiz telefon ve 
telgraf sahasında daha birçok icatları 
vardır. 

Arsen d'Arsonval yalnız elektrik sa
hasında değil, tıp ve fizik sahalarında 
da çalışmıştır. Guddelerden ''gençleş
tirici,, mayiin istihsalini de Bravn Se
kar ile beraber kendisi bulmuştur. Bu 
mayii ilk kullananlardan biri de AUons 
Dodedir .. 

Profesör Arsen fizik sahasında ter
mosun ilk mucidi sayılabilir. Onun icat 
ettiği çift kenarlı §işeden bugünkü ter· 
mos şişesi vücuda gelmiştir. 

Kimyı:ıger olarak da mayi müvelll
dülhumuzalı tayyare bombalarını icat 
etmiştir. Denizlerdeki hararetten istik 
fadeyi de ilk ldefa kendisi duşünmüş, 
sonra Jorj Klod bu sahada ilk tecrübe
leri yaparak iyi neticeler almı§tır. 

"Elektriği ntıkletmek, kuvveti halka 
indirmektir,, diyen profesör Arsendi~ 
ve elektriğin yalnız istihsal edildiğı 
yerde değil, her tarafa naklolunaralc 
kullanılmasını ilk tatbik ettiren yine 0 

olmuştur. 

MEŞHURLAR VE PROFESöRLE!ı 
Profesör Arsen d' Arsonval yalnız iliııl 

sahasında değil, ayni zamanda Fransa· 
nm edebiyat ve fikir aleminde de rneş· 

. ·1 b ra· hur bir simadır ve onun ismı ı e e 
ber birçok meşhur simalan lda hatırla· 
mak kabildir. 

b •• ••k o Al .,e Mesela, Fransanın uyu sıyas . 
bı· asker adamı Klemansonun bir şapka 

kayesi vardır ki, unutulmaz: • 
Klemanso İngilteredeki bir seyab~r 

tinden döndüğü zaman profesör bı 
şapka veriyor: le• 

"Bu şapkadan çok meınnun kal~ • 
. .. 1 .k b" k· ı (iı)' sın, dıyor. oy e pratı ır şey ı ı-O• 

dim, giydim, kirlendiği :zaman şofo ıı· 
me verdim. Şoför bunu, otomobile bC3ı. 
zin koyarken, süzgeç gibi kuıtaıt ıtı 
Benzin şapkayı temizliyor, şapkaıı 
damla lekesi kalmıyor. tı1• 

"O zaman ruıyorum, kurutu~~f\l tı-i' 
sonra iizerine oturuyorum. Düzg~~yo' 
kalıp alıyor. Scnra ba~~ıma geçı 

rum. , 
''Al bunu sen de böyle kullan .. ,, ..ı) 

1 rnnv 
·csonu 10 uncu sn)· 
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takım bir arada .• 

Romen Tamşvar 
takımı 

Dünkü maçta Peraya 
mağlup oldu 

2-3 

Romanyanın Tıı.mşvar klübü şehri. 
rnizdeki ikinci müsabakasını dün bin 
kadar seyirci önünde gayri federe 
klüplerinden Pcra ile yaptı. 

Pazar günü Fenerbahçeye 1 - O ye
nilen misafir sporcular dünkü maçta 
da Peraya 3 - 2 rnağlfıp oldular. Şazi 

• Tezcanm hakemliği ile oyman bu mü
sabakaya tarafeyn takımları şu kad· 
rolarile çıkmıştı: 

PERA: 
Koç-0 - Hıristo, CiveleT."i - Etiye~ı, 

AngBlidis, Çaçuş - Canbaz, Colafi, 
Buduri, Bakyo,, Todori. 
TAMŞVAR: 

Hikler - Gcrber, Ga1cgzi - Yano
si, Kohn, Farago - Persam, Stokole
ger, Vctzcr, Fot Reitcr. 

Misafir sporcuların ba§ladığı oyun 
k8.I'§ılıklı hücumlarla tovart bir şekil. 

sarı - siyahlıların üçüncü ve galibiyet 
gollerini de attı. 

Bundan sonraki müddet zarfında 

Romenler Pera kalesine tehlikeli anlar 
yaşattılar hattft bir defasında merkez 
muhacimleri, topu bloke eden Pera ka. 
lecisine yaptığı şarjla takımını tekrar 
beraberliğe yükselttiyse de hakem bu
nu kabul etmedi. Müsabaka da böyle
ce 3 - 2 Peranın galibiyeti ile nihayet
lenmiş oldu. 

Galip takımda: Kaleci, merkez mu. 
avin Angelidis, hücum hattında da 
başta Bakyo olmak üzere Buduri ve 
Liki, eleman Todori muvafafk oldu
lar. 

Mağlfıp misafirimizde, parlıyan bir 
tek yıldız dahi göremedik. 

lki açıllar en ziyade göze çarpan 
oyuncuları oldu. 

Pera kalecisinin bir 7.ıatarışı .. 

de cereyan ediyor rki taraf da güzel 
akınlarla rakiplerine tehlikeli anlar 
ya{latıyodardı. 

Müsabakanın ilk 15 dakikası tara
f eynln kaçırdığı bir iki muhakkak fır
satla geçtikten sonra 16 ıncı dakika
da Angclidisin solaçığa verdiği dik
leme pası Todori derhal Bakyoya o 
da düzgün bir kafa vuruşiyle Buduriye 
geçirdi. Müsait vaziyette olan merkez 
muhacim de bu suretle maçın ilk sayı
snu kayde muvaffak oldu. 
Mağlüp vaziyete düşen Romenler 

aerhal hücumlara başladılar ve tam 
on dakika sonra, 18 üstünde kazan -
dıkları frikikten sağiçleri vasıta
silc beraberliği temin ettiler. 

Beraberlik bozulmadan, fakat oyun 
gittikçe Pernnın baSkısı altına gir
tnckte iken ilk de\Te nihayetlendi. 

1K1NC1 DEVRE 
İkinci haftayrnın ilk dakikasında 

bir korner kazanan Peralılar bu ceza 
\ruruşundan Bakyonun cidden güzel 
bir kafa vuru§iylc ikinci gollerini at
tılar ve bunun akabinde yani üçüncü 
Ve beşinci dnkıkalannda da muhak
kak iki fırsat kaçırdılar. 

Yıkılmak Tehlikesine 
Maruz Kalan Mukaddes 

Kilise 
Hristiyanların Kudüsteki mukaddes 

kiliselerinin yıkılmak tehlikesinde ol· 
duğunu ve bunun için Fransızların ia
ne toplanmasını teklif ettiklerini yaz
mıştık. 

Kilisenin yıkılma tehlikesi karşısın
da Mısırdaki hristiyan kıptileri reisi 
Mısır Başvekiline müracaat ederek va
ziyeti bildirmiştir. Mısır Başvekili Mu
hammod Mahmut paşa kilisenin tamiri 
için hükOmetinin 30,000 İngiliz lirasr 
vermeğe hazır olduğunu söylemiştir. 

Müslüman Mısır hükumetinin bir 
hristiyan din ve sanat abidesine göster· 
diği bu alaka Fransada takdirle karşı
lanmıştır. 

Viyanadaki T evkifatın 
Yekiinu 

Viyana, 31 (A.A.) - Röyter mu-
habiri bildiriyor: 

Son günler içinde burada yapılmak.1 
ta. olan tevkifat hakkında resmi ra • 
kamlar zikredilmemekle beraber iyi 
malümat alan mnhafile göre iki bine 
varmaktadır. 
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Ağız .ve gözlerinizle yüzünüz 
neler söylüyor ? 

Kendi tabiatinizi hemen burada öğrenebilirsiniz 

1 - UZUN YOZ: 
Vücutça veya fikirce kuvvet. Bir 

hiç üzerine endişeye düşmek, 5inirlen
mek istidadı. (Çeneniz çok sivri ve 
dışarlak ise, iradeniz zayıf demektir). 

2 - KISA VE GENiŞ YOZ: 
Fikri yavaş işler, fakat kendisine 

itimat edilir. Sakin sakin seyretmesini 
oilir. Biraz daha heyecanlı, biraz daha 
nüteşebbis olması lazımdır. 

3 - KALB ŞEKiLDE YOZ: 
Yaradılış itibarile fazla hassas ve 

heyecanlıdır. Biraz daha azimli olma
ya dikkat etmesi lazımdır. 

4 - YUVARLAK YOZ: 

Basit ve yumuşak tabiatlı. Başkası
nın fikrine kapılmamaya ve kimsenin 
de sizden istifade etmemesine dikkat 
edin. , 

5 - OÇ KOŞE YOZ: 
İrade sahibi bir insan, mütecaviz 

ruhlu olmaya da ist~dadı vardır. Biraz 
daha yumuşak huylu ve icabında ''ka· 
dın,, olmaya çalışın. 

6 - BEYZi YOZ: 
Çizgileri muntazamdır ve müvaze· 

neli bir kimseyi gösterir. Yalnız, çok 
fazla yufka yürekli olmamaya gayret 
edin. itibar sahibi olmak için bu la-
zımdır. l 

1 - tRl VE BiRBiRiNDEN UZAK 

GÖZLER: ' 
Geniş düşünceli ve serbest tabiatli 

bir insan. (Gözler birbirinden uzaklığı 
pek fazla ise, çok basit ve incelikten 
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uzak bir kimseyi gösterir), 1 .. ---- ""; 

2 - ÇUKURA KAÇMIŞ GÖZLER: j 
Hassas ve düşünceli bir tabiat. Sır 1 

saklamaya müsaittir. Kendinize ve 
başkalarına karşı daha fazla itimat bes 
lemeniz liznnöır. j 

3 - KISIK VE BiRBiRiNE ÇOKi 
YAKIN GöZLER: 

Tembelliğe temayül gösterir. Bu· 
nunla beraber, zekası da az çok kuv· 
vetlidir. Hayatta başkalarının zararına , 
olarak muvaffak olacaktır. ! 

4 - BADEM GöZLER: ı 
Kaşlar yukarı kalkıktır. Tehlikeli 

bir tip. Fakat orijinal ve teshirkar. 
(Yalnız, yüzünüzdeki bu çizgileri da· 
ha bariz bir şekle &0krnaya ~ret et-
meyin). t 

' 5 - YARL.'1 DAiRE ŞEKLiNDE· 
Ki GÖZLER: 

i\lt göz kapağı düz bir çizgi halin· 
ae ise, zeki ve alaycı bir kimseye de· 
Ialet eder •• 

6-BtRBtRINDEN UZAK, FAKAT 
BUYUK OLMAYAN COZLER: 
Yumuşak kalbli, cömert, iyi huylu, 

dürüst bir kimse. 

BURUN: 

1 - iNCE VE MUNHANI BURUN 
Cesaret, iyi seciye ve serbestliğe 

alamettir. Çok fazla hakim ve zalim bir 
kimse olmamaya dikkat edin. 

2 - YUNANLI BURNU: 
İnce bir ruh ve çok ileri bir sanat 

zevki gösterir. Yalnız, tabiatında pek 
azimk5rlık yoktur. 

3 - KIVRIK BURUN: 
Hercai meşrep ve gayri muntazam 

bir karakter. Gevezedir, fakat zeki ve 
hoş bir şekilde konuşur. Çok sevimli 
ve caziptir, fakat dikkat cıdin, tehlikeli 
bir hal alabilir. 

4 - KISA BURUN: 
İnatcıdır, her şeyin vaktinden evvel 

olmasını ister ve öyle karar verir faz
la düşünmeden hareket eder ve söz 
dinlemez. 

5 - ETU BURUN: 
Çocuk ruhlu ve hareketlerinde ya-

f 
J 

b • ~ .: 

vaş. Vücut itibarile lioşa gider, fakat 
zekasr pek !azla değildir. Daha fazla 
sevimli olmaya dikkat etmesi lazımdır. 

6 - SlVRI BURUN: 
Mütecessis ve soğuk kanlı, ayni za

manda hassas. Sanatkar kabiliyeti var
\:hr. Fakı\t tekamül ettirilmesi lazım· 

dır. 

1 - iNCE DUDAKLAR: 
(Greta Garbo tipi): 
Kuvvet, irade, yahut büyük ·bir şah

siyet gösterir. Olduğunuzdan daha so
ğuk görünürsünüz. 

2 - KALIN DUDAKLAR: 
Kalın dudaklar sade §ehvete alamet 

değildir, hayattaki güzel şeylere karşı 
bir sevgi de gösterir. Hassasiyetin daha 
fazla tekamül ettirilmesi lazımdır. 

3 - TEZATLI DUDAKLAR: 
("Ost dudak ince, alt dudak kalın): 

Anlaşılmaz bir şahsiyet: Hem mistik, 
hem maddeci. Bu gibi insanları iyice 
tanımak ve anlamak pek güçtür. 

4 - KOÇOK VE YUVARLAK 
DUDAKLAR: 

Kadınlığa alamettir. Neşeli ve güzel 
giyinmeyi sever. Hcıa gitmek istediği 
için havaidir .. 

5 - ASRI DUDAKLAR: 
Bu isim veriliyor, çünkü hemen he

men bütün dudaklar tuvalette bu şek
le konulabilir. Emretmekten ziyade 
emir dinlemeye müsait bir tabiatı ..EÖ~ 
terir. 

6 - KALB ŞEKLiNDEKi 
DUDAKLAR: 

"Ost ve alt dudak muntazam çizgili
air, ayni kalınlıktadır: Kuvvetli ve cö
mert bir tabiat, Güzel ve sevimli bir 
ağız. 

f Matbuat kanununun 
bazı maddeleri 

değlştrlldl 
ANKARA, 31 .( Telefonla. ), Adli • 

ye encümeni önümüzdeki gUn .. 
lerde matbuat kanununda yapılacak 
değişikliklere ait kanun lAylhasını 
görüşecektir. 

Bu lAyiba ile matbuat kanununun 
5 - 6 maddesinin değiştirilmesi tek
lif olunmuştur. Kanunun buı;Unkil 
27 ncl maddesi müstear nam ile Ye
ye. imzasız ve rumuzlu imza ne lntl. 
şar eden yazılar memleJrntln dalım 
ve harlct emniyetine veya esrarı as
keriyeye ait ise muharrirlerin hUvl. 
yetlcrinl bildirmek mecburiyetini A
mirdir. Bu madde daha çok şUmuı. 
lendirllmekte ve cumhuriyet mUd
delumumlslnln dahilt ve harici emni
yet ile esrarı askeriyeye ait yazılar
dan mandası için de yazanın ismini 
gazete veya mecmua. idaresinden so
rabllmesı temin olunmaktadrr. 

--<>--

Ölü gününde ölenler 
200 Kişi 

Nevyork, 31 (A.A.) - "Ölüler gü
nü,, dolayısile yapılan merasim esna· 
sında 140 ı otomobil kazaları netice
sinde, 40 ı boğulmak ve 30 u da kat
ledilmek suretile 200 kişi kadar öl -
mü§tür. 

1937 senesinde "ölüler günü,, nün 
tesidi esnasında 356 kişi ölmüştü. 

İspanya Harbi 
Madrit, 31 (A.A.) - Teruel cephe. 

sinde muharebe §iddetle devam et
mektedir. Malzemelerinin noksanlığı 
aşikar olan cumhuriyetçiler, ibUyük 
bir kahramanlık göstererek kaybet • 
tikleri her kilometreyi Frankistlere 
pahalıya maletmektedirler. 

Burgos, 31 (A.A.) - Bu sabah §a

fakla beraber Cuınhuriyetçİler Ebre 
nehrinin aimal mmtakasmda iki uf ak 
taarruz teşebbüsünde bulunmuşlarsa 
da bu teşebbüsleri akim kalmıştır. 

Franko kıtaatı Ebre nehrinin cenu
bunda Valverdeden itibaren Alboka • 
ser istikametinde ileri yürüyüşlerine 

devam etmişlerdir. 
14 Franko tayyaresile 38 Cumhuri

yetçi tayyare arasında Valverdede ol
dukça şiddetli bir muharebe olmuş ve 
dü§manın 9 tayyaresi düşürülmü§tür. 
Diğer beş tayyarenin de aynı akibete 
urğadığı zannediliyor. 

Barselon, 31 (A.A.) - Saat 13,30 
da Barselonun tehlike düdükleri öt. 
nıeğe başlamıştır. Tayyareler, şehrin 
üzerinde uçmuşlar ise de bombalarını 
civar kasabaların üstüne atmışlardır. 
Birkaç kişi yaralanmıştır. 

-<>--
10 uncu dakikaya kadar süren Pera 

1:aıyiki, bu dakikadan sonra zayıfla -
lnağa başladı. tık son saat sonunda Ro 
llıenıerin üstün oynadıkları görüldü. 
ıtisafirlerin ağır bastıkları bu daki
ltalarda soliçinin bir hayli uzaklara 
:::ği ııkı bir şüt Pera ağlarına ta. 

i ········-···············································-············-······· ---· .. -·-···-· .. ·-·······--... -···-····· .... --···-····· .. ······· .. ·-···· .. ·· 

nocav~$ö 
Şehit Edilen Çavuşun 

Cenaze Merasimi 

'•.-wı ld • -.beft olunc& Pe
~ yen!<!en ~alışmağa ba~ladılar 
~? 20 lnct dakika Bakyodan cşnpclik 
ll' Pas alan Buduri güzel bir şiltle 

- - - -- - - - - -
125 numaralı sayı 6nUm0zdekl cumartesi ~UnU diğer 

lhl.velerlmlz gibi ayni nefasette. çıkıyor 
......................................... -···-····-·--·--···-·-.. ·····-------··---,-------,--------------

Adapazarı, 31 (Hususi) - Evvelki 
gece §ehit edilen Adapazarı jandarma 
karakol kumandanı Ba.~çavuş Idrisin 
cenazesi bugün hastahaneye getirildi. 

Sonra büyük bir cenaze alayı tertip 
edilerek knrde~inin isteği üzerine lz
mite nakiolundu. Katillerin takibine 
m~ göDder1kU. 
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Şlrazda Tahrandan cevap heklenlllrken, 
boyuna makas işliyor, telgraf telleri 

kes11; )'ordu 11 
Tarih; 9 • 10 TB§Tinisani 1915 

gecesift •. Büyük Britanya koıı
Boloshanesinde, konsolos David 
O'Konnorla uzun uzadıya göril· 
§en .Şira:; valisi, ertesi güıı sa. 
bahle'ıJin erkctı.dtm icap eden ted
birleri almağı, Almanlara darbe 
indirmek istiycn hıgilizlerin pla. 
nını tatbike delaleti i3ter,istemez 
kabul ediyor. Bununla beraber, -~--
Tahranın bu ı'aZiyeti milsait kar• 
§ılr:dığına dair, ora.daloi. Büyllk 
Britanya 8e/irinden gelecek ce
t>abı, daha evvel görecek; bu 
şartUı: 

Gece, .. saatler ilerliyor; bir yandan 
BUyUk Britanya konsolosu, bir yan
d&n Şiraz valisi, Tahrandan gelecek 
cevabı bekliyorlar .• 

Hiç şlipbesiz İngiliz sefiri, lran 
.Bqvekili ile, - ve yahut da rcisül· 1 
vtlz.erası ile, denilsin - bu alakadar 
atla, bu nazik bahsi görUşmüştür. 
Vaziyeti kendisine diplomatçasma an· 
lata.rak, onu ikna etmiş, müsait bir 
karşılama temin ederek, nezdinden 
ayrılmıştır. Ve neticeyi, Şiraz konso
losuna bildirecek cevabi telgrafı çek
mfgtir. 

LA.kin, cevap neden gecikiyor?! 
Bunu bir yandan David O'Konnor 

keneli kendisine sorduğu gibi, bir yan. 
dan da. Şiraz valisi ayni tanda sor
makta! Konsolos için pek o kadar e
hemmiyeti yok; cevap gelse daha iyi, 
ama gelmese de o bildiğini yapacak; 
sadece blr tatbik şeklJ değişikliği .. o. 
kadar! Kendisi için netice bir! 

Ancak, Şiraz valisi için vaziyet böy
le değil; eğer mUsait bir cevap, .. hat
~ her hangi bir cevap gelmezse, ne 
yapacağnıı dUşünUp duruyor. MesuJi
yeti üzerine almaktansa hiç bir işe 
karışmamak daha hayırlı görünüyor 
ve bu yol da kendisine açık; ancak .. 
Bununla da iş bUsbütUn bitmiş olmu
yor, kJ.. Şiraz, Büyük Britanya haki. 
miyeti altına, bu hlkimiyet görilnür 
bir şekilde girince, kendisi için gene 
birtakım plirUzlü işler zuhur ede<'ek ! 
lngilizler kendisine nasıl muamele e
decekler? Orada tutacaklar mı, yoksa 
başka bir yere mi gönderecekler? Ya
hut da, "nereye isterseniz, oraya gi
debilirsiniz!,, mi diyecekler! Ve yaka
sını bırakırlarsa, nereye gidecek?. 
Tahrana. gitmeğe yUzU olacak mı? O· 
raca kendisinin zsaf gösterdiğinden, 

merkezi vaktile haberdar etmediğin
dellt kati derecede tedbirli davranma
dığından bahsolunarak muaheı.eye 
maruz kalması da hesaba dahil! Hat
tı. belki hesaba dahil olmıyan şeyler 
de ortaya çıkacak! 

Hulasa, Şiraz valisi, BUyük Britan
ya ko080losundan daha sabırsızlıkla 
cevap .bekliyerek, geceyi uykusuz ge
çirmekte; konsolos, bir müddet bek
lemekle beraber, artık uyumuş, tel
graf gelir gelmez kendisini uyandır
malarını söyliyerek, istırahate var
mı§lır. O, muayyen yaşayış tarzını 

değiştirmeğe lilzum görmUyor. Bahu
sus ertesi sabah erkenden mühim bir 
hareketi idare edeceğine göre, uyku. 
sunu almış, yorgunluğunu gidermiş 

halde bulunması, bir kat daha canlı, 
kuvvetli, hareketli, faal tetik bulun -
ması gerek! 

Şiraz valisinin de öyle yapması ıa. 
zım ama, onun elinde değil; bir ttirlU 
gözlerine uyku girmiyor, ki! Şu gele
cek cevabı görmeden gözlerine uyku 
girmesinin ihtimali de yok gibi bir 
şey! 

Vali, gece bir kaç kere konsolosa 
haber yollamağı aklına getiriyor. Ce
vabın gelip gelmediğini sordurnınğa 

niyetleniyor. Fakat her defasında dıı 

David O'Konnorun gelecek cevabı 

derhal bildireceğini söylemiş olduğu 

hatırına gelerek, haber yollamaktan, 
sordurmaktan vazgeçişle, beklemekte 
berkarar! 

Gece; ... saatler ilerliyor. Vakit. ge
ce yansını çoktan geçip, saat, sabah 
saatlerini gösteriyor. 

Iranın en hassas şalı Zerhıden Hôfızı 
hatırlatan Şirazdcm güzel bir man.::::a· 
ra; lronın cenubunda bulunan Şiraz; 
tô eski zamanUırd.anberi medeniyet 
ve Ban'ati tem8il eden, ıı....--u.n kervan 
yollarının bir~tiği, halıcılık oo ku
yumculuk işlerlle de me§hur mühim 
bir §Chirdir ... 

Sabah saatlerini'!. Ve daha h!IA ce
vap yok; daha hfill!? ... 

Ve bütUn gece, Şiraz şehri içerisin. 
de olduğu gibi, şehrin dışarısında da 
tam bir sükiın .. tam bir sUkiın mu hU· 
kUın silı-uyor? Hayır; bilakis ... 

Şehrin civarında, ta akşam saatle
rindenberi karaltılar kımıldanıyor, 
sessiz, sedasız dolaşmalar, ileri, geri 
hareketler, .. bir şeyler oluyor!? .. 

Ama ne? Olan, biten ne? Olan, bi
tenler, şehirden farkına varılamıya
cak derecede ihtiyatla, azamı ihtiyat
la yapı lan bazı f;!Gylcr ! 

Daha akşıım saatlerinde, Şiraz vali
si, BUyUk Brıtanya konsoloshanesin. 
de David O'Konnorla çeki§tiği saat· 
terde, şehrin dışarısında başlıyan bir 
faaliyet, saatler ilerledikçe Şiraz du
varları etrafında hem daralıyor, hem 
de genişliyor. Konsoloshanede konuş. 
ma sUrUp giderken, Şiraz civarındaki 
telgraf telleri direklerinden aşağıya 
indirilerek, yer yer karmakarışık yı
ğınlar şekillendiriyordu. Şırk şırk bo
yuna makas işliyordu; teller kesili
yordu! 

Daha sonraki saatlerde de, eğerleri. 
ne ilişik çantalara sokulu makasları 
çekip çıkaran atlılar, boyuna at koş
turuyor, rastgele telgraf teli keserek 
kahkahalar atıyorlardı! 

Bu atlılar. yerli candarmalardıl 

Ellerindeki makaslan, kendilerine 
bir ecnebi vermişti! 

Bu ecnebi, Almandı! 
Vilhelm Vasmusdu! 
"Almanların Lavrensi", David O'· 

Konnora karşı, onun tahmin ettiğin

den daha mUteyakkiz davranmıı1, ta
sarlanan planı haber almış ve Tahra
na gönderilen telgrafı yarı yolda ele 
geçirerek, mealini öğrenince, cevap 
gelmernesı için telleri bozdurmuştu. 

Kendisine taraftar olan yerli candar
maları da, bu işte kullanmıştı! 

Tahrandan asla cevap gelmiyecekti. 
Muhabere için hnt bozulmuş olmasına 
göre, cevap gelmesi imkansızdı. Gerek 
Şiraz valısi, gerek Şiraz konoslosu, 
cevapsız kalacaklardı! 

Ya şimdi, plan karşı tarafça malCm 
olduğuna ve mukabil harekete daha 
evvel geçildiğine göre, yarın sabah 
\"a1.iyet ne şekilde inkişaf edect>kti? 
David O'Konnor, Ingiliz kuvvetine aa. 
yu.narak, açıktan açığa Şirazı işgal 

altına alıp, tercih ettiği görünmez iş
gal imkansızlaşınca, görünür bir işgal 
hareketini idareye nü girişecekti? 

Bu takdirde, Şirazda silah sesleri a· 
kis bırakııcak, çarpışılacaktı. Büyük 
Britnnyamn askeri işgal hareketinin, 
ne kadar mukavemetle karşılanırsa 
karşılansın, muvaffahiyetle neticele -
ceğ! !mvvctle memuldU. Ancak, bita
raf bir memlekette bu suretle cebri 

(Arkaaı ııar) 

Halk evi 
Geçen senelere nazaren çahşmalar yüzde 

yirmi nisbetinde daha arttı .... ______ ,,___ 

Balıkesir (Husus!) - Egenin en ça
lııkan ve verimli halkevi Balıkeaiıde
dlr. Bu müesaese bu yılki faaliyetini 
geçen senekilere nisbetle yüzde yirmi 
nlsbetinde artırmak gibi yeniden büyük 
bir muvaffakiyet göstermiştir. Balıke
sir halkevinin çahştrğı hakkında bir fi. 
kir edinebilmek için şu rakamlara göz 
ge7.dirmek kafi gelir: 

Yönetim kurulu, son sene içinde SO 
toplantı yapmıf, toplantılara 490 kişi 
gelmiştir. Dil. tarih, edebiyat ıubesi 

55, ar şubesi 32, gösterit ıubesi 54, 
spor ıubesi 35, sosyal yardım şubesi 

37, halk dersanelerl ve kuralar 46, ki· 
tabsaray ve yayın ıubesi 58, köycülük 
şubesi 53, milze ve sergiler ıubesi 27 
toplantı yapmıı bunlara 4712 kiti iş· 
tirak etmiştir. Balıkesir Halkeı>i sporların• 1'ğ1'efoıenden dera alıyMlM •• 

Evin kıymetli başkanı maaşlı bir me
mur gibi ve tamamen vazife ve salahi
yet duygulan ile yorulmadan çalı9mak 
ta olduğu için Balıke11ir halkevinin is· 
tikbaJinden bihakkın emin bulunulmak
tadır. Resimde, evin spor kolunun ye
ti1tirdiği gençler muhtelif vücut ha.r-e
ketleri yaparken görülüyor. 

1 Ulus ormanındaki 
•• •• sorgun avı 

Maniaa. Kıymetli Bir 
Hukukçu Kazandı 

Manisa (KURUN) - s~ hafta 
içinde viliyetimiz barosu kıymetli bir 
hukukçu kazanmıştır. Evvelce vilaye
timiz kıızalardan Soma ve Akhisarda • 
müstantiklik yapmıı olan Ruhi Moral, 
Adliye Vekaletinin çıkardığı hakimlar 
kanunu üzerine Ankaraya giderek hu
kuk imtihanını vermiş ve sorgu hakim
liği sınıfına geçerek terfien Bolvadine 
tayin edilmiıti. Ruhi Moral bu defa 
yeni v21ıifcsinden istifa eyliyerek avu· 
katlık ruhsatiycai tlmıı ve Maniaaau

zın barosuna kaydolunmuştur. Kendi
sine serbest mesleğinde de muvaffaki
Y<'tler 'dileriz. 

Avcılar ayı~arla kanii 
boğuşma yaptı 

bir 

l>r. Süreyya Atamal 
Operatör ·Ürolog 

Beyoğlu · Parmakkapı tramvay du 
rağı, No. 121 blrmci kat. 

Muayene saati: 16 - 20 

Bahkesir (Hususi) - Yağcılar na
hiyesi Okçularycri ve A1ağıdevrek 

köyleri Ulus ormanı içersindedir. 
Bu köyler hayvanlarına ayıların sal

dırdığı ve bunun birçok zararlarla ne· 
ticelenmcğe başl~ığıru gören o mın
takada ziraat dairesi tarafına istihdam 
olunan avcıba9ı Okçular köyünden 
KamiJ A:Cıncı bu iki köy halkını topla· 
y:.-alc pamaıteai sünU bUylik bir sürek 
avı tertip ettirmiştir. 

llk posta Ulus ormanının Kevrinde
re ve Karagöl yaylımı mevkilni tut
muıtur. 

Sürekçilerin ve koyun köpeklerinin 
sıkı tazyikı başlayınca iki yavrusile 
diıi bir ayı pusu kurulan yere doğru 

ilcrlemeğc ba;lamıştır. Arkada t<.czyik· 
ten ürkmüş elan yavruların bağrışla
rını gören dişi ayının gösterdiği hid-

Memleketten resimler: 

Bafrada 19 MrJyts Bayramında Kayma Tcam Vekili B. Ahmet Bymv talebe ve 
sporcuları tef ti§ ediyor •• 

Jlcın'3a Ortookul ktz talebeleri 19 Mayısta atadda yapılan §enlik· 
Zere .91kma dan evııeL. 

{ det ve §iddet kar§ı&mda pusuda bekli· 
yen avcılar hayli teliıa dilımüıtür. 

l Ycwrulu ayıların ufak bir taarruz kar· 
şısıooa pek cesurane hücumlar ettiğıni 
hiçbir kuvveten yılmaz olduğunu bil· 
dikleri için herkes yerini lyice muhafa
za ve kendini göstermemek için uk
lanmıılardır. 

Yavruların önünde, ağzı köpük için
de bulwuan ayı, Aptı4evru muhtan 
Süleyaım çıvuıun önünden eeçtiği sı· 
rada muhtar Süleyman çawıun silA
hından çıkan kurıunlar ayının koltuğu 

altından cirmit, fakat canı yanan ayı 
derhal SUJeyman çavuıun Uzerine aal
dırmı9. Süleyman çavuıa yakın Okçu· 
laryerinden Halil çavuıun attığı kur
şunlar ayıyı yaralamııtır. Bu defa ayı 
Halil çavup aaldımuı Halil çavuşa 

yakın avcıba9ı Okçularh Kamil Akın
cının attığı kurıunla diti ayı yere ıe
rilmiıtir. 

tki yavrudan ı:... •. ~ara-

f ından öldUrülmüf, ikinci yavru pek 
yı•kın sokulduğundan Halil çavu9 yav
runun üzerine atılmr9, ve avcıba91 Ki· 
milin de yardımı ile diri olarak yakala· 
mışlar ve bağlamrılardır. 

ikinci postada Ulus ormanının Ev
litkaya, Akkaya mevlriini tutmuştur. 

Bu posta iki erkek ayı ile karp
laşmıştır. Oldukça bUyiik ve ç·evik 
olan ayılardan biri Okçularyeri köyün
den Kasrmın Uzerlne celmitt Kasım 

tarafından ywalanmıı ve yaralanır ya
ralanmaz bağırarak Kasımın tlzerine 
hücum etmiştir. Kasım kaçmağa ba,
lamıştır. Faıkat ayağı kaydıiından ~ · 
re yuvarlanmıı. olduğunu avcıbaıı Kl
mil görtince bağırarak meydana çıknuf 
ve ayıya tesirli iki kurtun yapııtırarak 
tehlikeli vaziyetin önünll atmııtrr. Er
kek ayı aldığı sekiz kurıun yarasına 

rağmen dereye doğru yUrllmOı ve su· 
ya dalmıı. su içmeğe ve etrafı kopar
mağa. dağlan inletmeğe ba1lamı1tır. 

Bu ayı yaralı olarak Kızılçukur 

k3y111 Deli Ayanın oğlu Basrinin llze· 
rine de hücum etmiı. Basrinln, silahı· 
nı istimal sırasında -rağı kaymıt. tU· 
fek bir tarafa, kendi bir t.arafa bat •f&" 
ğı kayalardan yuvaclanmrıtrr. Ayı, 

Easrinin Uzerine hücum etmit ise de 
Basri belinde bulundurduğu kocaman 
bir yatağanı çekerek kendini mildafa· 
aya başlamış. Yanına iki adım kadar 
aokulan ayı aldığı yaralann teıirile 

devrilmi§, Basri de bayatını bu ıuretle ,., 
kurtarabilmittir. & 

Bu silrek avında her iki köylüleriıı 
cesaretleri sayesinde iki bilyUk ve iıd 
küçük olmak Uzere dört ayı öldilrill· 
mUttUr. 

Ayılardan biri ,ehrimi.ıe eetirilalit· 
tir. 
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1 Hakiki macera hikftyeleri: 6 

Karanhkta saldı ran 
adam! .. 

B ~"DANon 
Uç sene ev. 

Vel, beni az daha 
Öldlirüyorlardı ! .. 

On yedi y•nda ,; 
idim. Ve b~ab
rikada çah)lyor- ... 
duın. Yaşım kü
çük olduğu için, 
beni ,gece servisi
ne koymamışlar

dı. ' Fakat buna 
karşılık sabahlan 
sok erken işe baş· 
lıyordum. Mesel! 
6 da ... Bunun için 
evimden saat 5,15 
te çıkardım. 

Ki§ mevsiminde \ 
bu saatlerde ortaı-'J 
lık karanlık olu. 
Yor. Fabrikaya gi-
dinceye kadar geç · 
tiğim yollar kıs
ınen karanlıktı. 

Ondan sonra aydınlık büyük cad
deye çıkardım. 

Benim yaştaki kızlardan birçoğu
nun aksine olarak, karanlıktan kor
kum. yoktu. Birkaç sene bu yollardan 
ka. alilık içinde dahi geçtiğim halde, 
~ten başıma hiçbir şey gelmemişti. 

Fakat kış mevsiminin ortalarında 
bir sabah, içerime tuhaf bir his doğ· 
du. Sanki birisi beni takip ediyordu. 
YürUdüğüm müddetçe, bu his de be

lli bırakmadı. Aydmlık, geniş caddeye 
çıkıncaya kadar yüreğim hop hop at. 
tJ. 

\ 

Caddc~ıçıkınca yeniden itidalimi 
elde '.clehlldim. Hele fabrikaya..~ 
ğıın zaman, içerimde hiç bir endişe 
kalmamıştı. Hiç bir şey olmamış ka-
dar rahattım. 

Ertesi gUn, sabah kahvaltımı alır
ken, bu garip endişe, beni tekrar bul
du. İçim burkuluyordu. Bu defa, fab
l'ikaya, başka bir yoldan gitmeğe ka· 
:rar verdim. Gerçi bu yol daha uzundu 
dolambaçlı idi. Fakat emniyetim için 

' . ...,, 

· his - ki bu defa his değil, doğrudan 
doğruya bir hakikatti! - yüreğimi 
kapladı. .Meçhul gölge, tenha sokak. 
!ardan birinin içinde adımlarını bir
denbire yaklaştırmış olduğu halde ar
kamda belirdi. Bir iki adım sıçradım. 
Önümde diğer bir sokağa kestirme 
geçmeğe yarayacak bir kemer vardı. 
Fakat buna meydan kalmadan, karan
lıkların içinden bir adamın fırlayarak 
ilzerime saldırdığını gördüm. 
Haykıramadnn. Bu apansız hücum 

karşısında dilim tutulmuş, boğazım 
kurumuştu. BiltUn yapabildiğim, so
kağnı yan tarafında gördüğüm bir 
dleınir parmakbia tutuıımalc oldu. '0-ı 
zerime atılan canavar elbiselerimi, ço-
raplarımı yırtıyordu. Zorlukla haykır. 
drm ve büttln kuvvetimle adama bir 
tekme indirdim. 

O esnada, yuvarlandığı yerden tek. 
rar kalkarak üzerime saldıran haydu
dun elinde bir şeyin parladığını gör
düm. lri bir sustalı bıçaktı bu! .. ...... 

huna katlanıyordum. • • • c ANHA VLlYLE olacak, ada-
~ u -., 1,ıı - ~;ı. tam birse- mm bileğine saldırmışnn. Bıça-
lii:I ğı, bana dokunmaması için yukarıya 
1_ Hl.metle eriştikten sonra, kendi 
1tendime güldüm. Her halde birtakım kaldırdım; bir daha tekme indirdim! 
Vehimlere kapılmış olduğuma hük. Bu sırada, yanıbaşımda bir evin ka
~ettim. Üçüncü gün yine ayni yoldan pısmm açıldığını gözümün ucuyla 
tıttim. Fakat 0 his, yine gelip beni gördüm. Yere yuvarlanan canavar, bu 
~?klamıştı. Arkamdan birisinin geldi- defa, ayağa kalktıktan sonra yeniden 
gını sezer gibi oluyordum, saldırmadı ve kaçmafa başladı. 
.. ~yle panik içerisinde bulunmaklı- Açılan kapıdan bir kadm belirdi. 
~a rağmen aklı seli.mim beni bırak- Adam hilA kaçıyordu. O korkunç ha
~ ltnıştı. Heyecana kıpılmaktan daha liyle, yüzünü iyi teşhis edememiş ol
l' ~e zarar göreceğimi idrak ederek makhğıma rağmen, awık renk bir yağ
~hundan dönmedim. Bununla bera- murluk giymiş olduğunu ve bir aya
hı r, beni adım adım takip ettiğini ğmm aksadığını görmüştüm. 
8aettiğim gölge arkamdaydı. Kapıdan çıkan kadın yanıma kadar 

ltı O p• bah da, yoluma çıkan iki işçinin gelerek: 
tlıevcudiyetinden istüade ederek a- - Evladım, evladım! Sana ne oldu? 
~ tlılarımı sıklaştırdım. Onlar gözden Bu adam ne istiyordu senden? Diye 
c a~boluncaya kadar ben de aydınlık bir anne şefkatile saçlarnnı okşama. 
l<ldeye varmıştım. f ğa, yırtılan elbisemi bir yoluna koy-
,~~u Vaziyeti arkadaşlarıma anlattım mağa ve beni evine götürmeğe çabalı
tlu ~' hepsi de bir vehme kapılmış ol. yordu. 
~atılınu söylüyor, şakalaşıyorlardı. - Beni öldürmek istiyordu, dedim. 
~ ltat ben, arkamdan birisinin geldi- Kadın yere iğildi ve parlak bir şey 
~mindim. (Sonu 10 uncu sayfada) 

)o eme, babama bir şey söylemi. 

1-&0RON 1 HAZiRAN 1931 

IYüzellilikler -listesinde 
kimler var! 

1- Kiraz Hamdi: Meşrutiyet tn
kıl!bından sonra muhalllfer arasına 
girmiş, Vahldettin zamanında mllli 
milcadele aleyhinde uğraşmıştır. As
keri Nlgehban cemiyetini kuranlar
dandır. Saltanatın l!ğvi üzerine Ro- ' 
manyaya kaçmış ve orada Tarikatı 
Salft.hlye namlle bir teşekkül vUcu
da getirmeğe uğraşmıştır. Üç sene 
evvel sefalet içinde ölmUştUr. 

2 - Zeki, hademe! hassa kuman
danı: Vahldettinin kainbiraderldlr. 
Firarı hUkUmdarla beraber kaçmış
tır. San Remoda beraber bulunmuş 
1929 da intihar etmiştir. Vahldet -
tinin emrlle doktor Reşat paşayı öl
dürmekle maznundur. 

3 - Kayserli Şaban ağa, Hazinel 
hassa milfettişlerinden: !tihad Tera
klde iken sonradan miralay Sadık
la birleşmiş, HUrriyet ve ltıı!f fırka
sı erkAnından olmuştur. 1928 de ls
kenderlyede ölmUştür. 

4 - TUtUncUbaşı ŞUkrU: Vahldet
Unle beraber kaçmış ve ölUmüne ka
dar San Remoda bulunmuştur. 

5 - Miralay Tahir, Yaverandan: 
ittihatçılar zamanında Mısıra kaç
mış, Fas ordusunda çalışmış ve mü
tarakede !stanbula gelmiştir. Şlm· 

dl, Vahidettlnin oğlu Ertuğrulla be
raber Marsllyadadır. 

6 - Yaver Serkurln: Çerkezdir. 
lttihatçılarla. geçinmediği lçln mu
ha1fl olmuştur. Vahidettlnle bera
ber kaçmış, sonra ayrılarak Mısır& 
gitmiştir. 7 - Refik, Hazlnel hassa 
ve defter hakanl miidllril: Vahfdet
Unle kaçmış ve ölUmüne kadar be
raber yaşamıştır, 8 - Avni, Serya -
ver: Mütarekede saraya intisap et
miş, Ferit paşa kabinesinde bahriye 
nazırı olmuş, ffrartıe beraber Mısı
ra kacarali Uç sene evvel ölmllştur. 
9 - 'M1'11t'kfa B•t>K, ~eYbMA~etıl4 
rutiyetten sonra muhalif olmuş, A
hali fırkasını teşkil etmiş, fırka 

HUrrlyeti itila.fa lnkıl!p edince er
k!n sırasına geçmiştir. Damat Ferit 
kabinesinde lkl defa şeyhlslAm ol
muş, bir kere sadaret kaymakamlı
ğı etmiştir. Şimdi Mısırda.dır. 10 -
Cemal, ziraat ve ticaret nazırı: İtti
hatçılarla geçinememiş, lzmlt muta
sarrıfı iken azledilmiştir. MUtare -
keden sonra Konya valisi tayin edil
miş, millt mUcadele eleyhlnde çalış
mış ve isyandan sonra millt kuVvet
ler Konyaya girince lstanbula kaç
mıştır. Damat Ferit kabinesinde da
hiliye nazırlığı yapmıştır. Şimdi 

Romanyadadır. 11 - Ali Rüştü, ad
llye nazırı: lttlhatçıların muhali. -
flydi. Flrarllerle Mısıra gitmiş, iki 
sene evvel sefalet içinde Saray Bos
nada ölmilştUr. 12 - Fahreddin, ma
arif nazırı: Sevr muahedealnl imza
layanlar arasındadır. 13 - Remzi, 
ticaret ve ziraat nazırı: Sevr mua
hedesini imza edenlerdendir. ErkA
nıharp feriğidlr. Bir zamanlar da
mat Feritle arası açılmış ve "Kızıl 
Hançer'' ismlle bir tethiş cemiyeti 
kurmuştur. 14 - Cakacı Hamdi. 
bahriye nazırı: lttfhatçılar zama -
nındanberi muhalfflerdendi. ErkA
nıharblye ferikliği yapmıştır. 15 -
Hadi, maarif nazırı Mahmut Şev
ket paşanın kainblraderldlr. ErkA
nıharp feriklerlndendl. Umumt 

!arından: İz!llfrln işgalinde vaztfe
slnl yapmamıştı. Zaferden sonra Mı
sıra kaçmış ve sefalet içinde ölmllş
tUr. 23 - Gllmillcinell lsmall, Bursa 
vaıtsl: Ahali fırkasını teşkil edenler
den ve itll!tçılarla blrleşenlerden

dir. Şiddetli bir muhalifti. Mahmut 
Şevket paşanın katlinden sonra mem 
Ieket dışına çıkmış, mütarekede av
det edince Bursa valisi yapılmıştır. 
Zaferden sonra gene kaçmış ve Fran 
saya gitmiştir. Şimdi Marsilya civa
rında bir köyde yaşıyor. 24 - Ka1-
makam Fettah, kuvayi inzibatiye. 
den ve Nemrut Mustafa divanı har
binden: Surlyelldlr. Mllll Mücadele 
aleyhinde uğraşmıştır. Mısıra kaç
mış, sonra Suriyeye geçmiş ve orada 
ölmllştilr. 25 - Konyalı Zeynelabl· 
din, ayandandır: Ahall ve hürriyet 
ve itll!f fırkaları mUesslslerlnden• 
dir. Mısıra kaçmış, Vahldettln MeJC .. 

Riza Tevfik .. 
keye giderken yanına katılmış ve 

J uğradıkları muvaffakıyetsizlik nze
J rine Suriyeye dönmUşttlr. Şimdi ora• 
, da ticaret yapıyor. 2 6 - Fanl zade 

• Mesut, Cebelibereket mutasarrı~ 

i 27 - Miralay Sadık, Hürriyet ve İtl• 
i JAf fırkası lideri: Kaçtıktan sonra 

l :Romanya ve .Yunanistanda sefalet 

Refik Halit •• 

harpte ttlhatçılarla arası açılmış, 
mütarekede Damat Ferlt kabinesi -
ne girmiştir. Sevrl hnıaıamak nzere 
Parise gidenler arasında bulunuyor
du. 

16 - Bulgar Tahsin, silvari yüzba
ŞIBl: Eski muhaliflerden ve HalA.skA
ran grupu m!lesslslerindendir. 17 -
Reşat Halis, Bern sefiri: Sevr mua
hedesini imza edenlerdendir. 18 -
Rıza Tevfik, Ayan Azası ve Şurayı 
Devlet reisi: Mütarekeye kadar llmt 
ve edebt hayatiyle tanınmıştı. ?tfüta
rekede siyasete atılmıştır. Sevr mu
ahedesini imzalayanlar arasındadır. 
Kaçtıktan sonra Maverayı Erdün e
mirlnin yanında müşavirlik yapmış
tır. ŞlmtH emirden aldığı tekaüdiye 
ile geçiniyor. 19 - Silleyman Şefik, 
kuvayı lnzlbatiyecilerin başı: Damat 
Ferit kabinesinde harbiye nazırı ol
muş ve mfllt kuvvetlere karşı sevke
dilen kuvvetlerin kumandanı tayin 
edilmiştir. 

20 - Miralay Ahmet Refik: kuva
yl inzibatiye erkA.nı harp reisi: lttt
hatçılarla geçinemediği için muha
lif olmuş, kaçtıktan sonra Romanya
ya gitmiş ve orada tecennün etmiş
tir. 930 da bir Romen tımarhanesin
de ölmUştUr. 21 -Tarık Mümtaz, ku
vayi inzibatiye mitralyöz kumanda
nı ve Damat Ferldin yaveri: Eski 
muhaliflerdendir. MUtarekede "Ü
mit" isminde bir mecmua çıkarmış
tır. Mısıra kaçmış ve bir müddet de 
Yunanlstanda yaşamıştır. 22 - Ali 
Nadir, kuvayi inzibatiye kumandan-

lc;inde yaşamış, gözlerini kaybetmt,.. 
tir. Şimdi Romanyada şoförlUk 7a
po.n oğlunun yardımiyle yaşıyor. 21 
- Dedlrhanlı Ham Rahmi, Malatya 
mutasarrıfı: tstanbuldan aldığı e
mirle ve Slvas kongresini dağıtmaıf 
Llaksadlyle Harput valisi Ali Galip
le birleşmiş, mUit kuvvetler karşı

smda firar etmiştir. 29 - GlrlUl 
HUsnU, Manisa mutasarrıfı: Manisa
nın işgalinde müsamaha göstermit4 

Millt Mllcadeleye muhalefet etmiş.. 

tfr. 30 - Nemrut Mustafa, Divam
harp reisi: Mllll :Mücadel'-1e mube.
Jefet ederek Bursa Talls't olmuş, on 
bir gUn memuriyetten sonra maka
mında bastırılarak !stanbula gönde
rilmiştir. Divanıharp reisi iken milll
yetperverlere gösterdiği şiddet )'11· 

zUnden .. Nemrut" lAkabını almıt-

tır. 

31 - Hulftsl Uşak belediye reisi. 
32 - Hain Mustafa, Adapazarı kaJ:• 
makamı. 33 - Hafız Ahmet Teki~ 
dnğ mUftUsU. 34 - Sabit, Afyonkara
hlsar mutasarrıfı, ölmilştilr. 35 - Ce
lAl Kadri: Gaziantep mutasarnfı:ı 

Zaferden sonra Suriyeye kaçmıştır. 
Şimdi Haleptedir. 36 - Adalı Ze7,• 
nelAbldln, Hürriyet ve 1tnlt kAtlbl 
umumisi: .Mısıra kaçmış, Mekkeye 
gitmiş, tekrar Mısıra dönmUşUlr. aı 
- Vasfi Hoca: Evkaf nazırı ve !yan 
Azası, Mısıra kaçmış, sonra Roman• 
yaya gitmiş ve orada ölmUştUr. 38 -
Ali Galip Harput valisi: Miralay ve 
erk!nıharptlr. Romanyaya kaçmif 
ve orada ölmüştur. 39 - Aziz Nurl 
Dursa vall vekili: Mısıra kaçmıştır, 
40 - Ömer Feyzi: Bursa mtıftll8tl1 
Mısıra kaçmış ve orada ölmUştUr. 

41 - Ahmet Asım: İzmir kadılıtı 
müşaviri, Dulgarlstanda ölmUştOr. 

42 - Mustafa Natık, İstanbul mu• 
hafızı, Mısırda ölmUştUr. 43 - Adil 
dablllye nazırı ve ayan Azası: Viya. 
nada ölmtıştur. 44 - Mehmet Ali, 
Dahlllye nazırı: Şimdi Parlste bulun 
maktadır. 45 - Salim Edirne valisi 

(Sonu 10 unca ıaufadaJ 

~~~uın. Endişeye kapılacaklarmdan 1 lırı.. ._ 
qlttı~uyordum. Zabıtaya başvurma- g ' ' {M;ı.~1\ l'lrt ' a:kadaşlarımın söyl~iği s~zle.. ~ ~. ~ ~. 
\ıelrdogru olmasından yanı, benı bır ~'\. 
t\il' 

1

1ll kaplamış olduğundan endişe e- ~ •======================= 0rdum 

rüyordum. Blldiğlmlz Paket ve Ar
navut kaldırımlarından seke seke gi
derken, arkadaşım, bana, sıcak bir 
havada dondurma ısmarlayormuş 

gibi: 

MODERN MAHALJ,ENIN 
FAYDASI 

KARABÜKTE bin evli bir modern 
mahalle kurulacağı haber veriltyor. 
Bereket versin bu mahalle modern 
olacaktır. Yoksa, eski an'anelere gö
re bin evli bir mahallenin dediko
dusu ne çektlmez bir belA olurdu! .. 

t\i Sotıra ~klıma, parlak bir fikir gel- DOKTORLARI DlNI.1ElftYEX 
·~ l:lera.berimde bir elektrik feneri ta- KADINLAR 
teıd~iı düşündüm. Fakat başıma ne 
tle, 1:Yse, bir sabah karanlığında değil M UHARRlR Dr. G. A. nın son 

[ 
lk§anı üzeri evime dönerken geldi. makalelerinden birinde şöy-
\ia anlatayım: le bir cümle var: 

tılı'ıd.r Perşembe akşamı, arkadaşla- "Yüksek ökçe kadınlığın güzelliği 
)ı::ne~~ birinin evine gi~erdim. Akşam vo zarilllği için icat edilen ,·asıtala
''tıa gıni orada yer, hemen gece yarı- rm en mti.hlmlerlndcn biri olduğun
bıt- İl kadar da kalırdım. Yine böyle dan, hekimlerin ona dtlşnuın olma
~ 0 er~eınbe akşamı, gece yarısından lan ~imdiye kadar hiç kir ctmemiş-

tıce eve dönerken, ayni korkunç tir." 

"Kocalarınıza fazla masraf ettir
meyiniz!" nasihatini de doktorlar 
verdi galiba ki, kadınlar tutmayor
Jar ... Ama diyeceksiniz ki, kocasına 
fazla masraf ettiren kadın, dokto
run tavsiyesini icap edecek ne yapı
yor? ... Ne mi yapıyor? ... Kesesinin 
mevcudu gUnden güne eriyen koca
sını, U;ı::UntUden hasta dUşUrüyor. 

ASFAill' ZİYAFETİ 

GEÇENLERDE bir arkada.ola yU-

- Gel, dedi. Seni şu asfalttan gö
tnreylm. 

Arkadaşım, Belediyenin son ni
metlerinden birini, bana ikram et
mekte husust bir zevk duyuyordu ... 

Gerçekten lstanbulda, şu yol kar
gaşalığı içinde tek tük sokaklarda 
asfalta kavuşmak, hem potlnleriml
zln cefakeş tabanı için bir ziyafet, 
hem de bizim için güzel ve rahat bfr 
deffşlkltk oluyor. 

Modern mtmarl eski mahalle an'a
neslnl muhakkak surette kaldırablle 
cck bir kuvvettir. Zira, yent yapılan 
evlerin duvarları kalındır ve mnıe. 
cessls, cenesı dilşUk kocakanlar11 

komşuda cereyan edecek bir kavga
:n ekseriya işitemez ve blnnetlce mal 
bulmuş malribl gibi, her tarata ,,_. 
Utur 



10-KURON 1 HAZiRAN · ıs~ 

Kra ve Kraliçeyi pen
cereden seyretmek için 

Parislilerin müsaade almalnrı IAzım ••• 

Fransız polisi çok sıkı ted
birler kararlaştırdı 

Ayın 28 inde gelecek olan İngiliz 
.Kral ve Kraliçesini karşılamak Uzere 
biltun Fransa. hazırlanıyor. Bu ara
da, en büyük faaliyet poliste görül
mektedir. 

Fransız sivil polis teşkilatı, memle
keti esasen çoktanberi yabancılardan ill!m~~ : 
temizlemeye başlamıştır. Çünkü son 
hadiseler üzerine Fransada birtakım 
muzır unsurların bulunduğu anlaşıl· 

mış ve Dahiliye Vekaleti bunları kati 
surette ortadan kaldırmaya karar ver
miştir. 

Gizli ihtiHH komitesi mensupları o
lan kulruleteliler mesele.si malumdur: 
Fransada hükfuneti devirmek ve fa. 
§lst ıbir idare kurmak için, memleket
te büyük teşkilatla çalışan bu gizli ko
mitenin evvelfı. allfilı depoları bulun -
' nıuş, bundan sonra reisleri meydana 
sıkarılarak mahkum edilmişti.:', 

Bundan ba§ka, birçok diğer hadise
ler ve ibilha.s.sa. yari siyasi cinayetle
rin tahkikatı neticesinde §Üpheli ol
duldarı görülen kimseler hudut harici 
edilmiştir. 

Fransız sivil polis teşkilatı bugün, 
İngiliz kralını, memlekette kalacağı 
liört gün zarfında, muhafaza için İn
giliz polisi ile beraber çalışıyor. İngil. 
terenin l numaralı polis haf iyelerin -
den on ikisi Parise gitmiştir ve orada, 
kendi krallarının emniyeti için alman 
tedbirlere yardım etmektedir. 

Devlet reislerinin bir yabancı mem
leketi ziyaretleri hakikaten mühim ve 
tehlikeli bir i§ tc~il etmektedir. Bel
ld lngiliz Kral ve Kraliçesinin Fransa
yı ziyareti ba§ka zaman olsa bu kadar 
tedbirl~:-e ihtiy.ıç göstermezdi. Çünkü 
en demokrat bir milletin hükümdarla
n, en yakın komşularına gidiyorlar .. 

Fakat, Avrupanın bugünkü karışık 
ve buhranlı vaziyetinde lngiliz kral ve 
kraliçesinin ziyareti için Fransa mem
lekette sıkı tedbirler almak lüzumunu 
hissetmi§tir. 

Bununla beraber, Hitlerin Roma
yı ziyareti esnasında İtalyan hükQ
metinin aldığı tedbirlerin masrafı, 
Fransanm ettiği masrafın 250 misli 
tahmin olunuyor... I 

Hitierle Mussolinin kendi memle
ketlerinde de, etraflarında büyük bir 
muhafız teşkilatı vnrdır. Mussolinin 
evi ve çalıştığı Venedik sarayı 300 si
vil polis tarafından daimi bir muha
faza altındadır. Vcncdik sarayının 

kapısında, ttalyanm küçük çocuklara 
ır:ı.ahsus izci teşkilatı olan .. Babilla,, 
lıı.rdan iki çocuk, omuzlarında tüfek, 
iri adımlarla. gidip gelerek nöbet bek
lerler. Fakat bunların bekçiliğine her 
halde itimat edilmez. Onun için, gö
rUnmiyen köşelerde asıl polisler, sivil 
:veya. resmi kıyafetle, beklemektedir. 
Saraya yaklaşanlar aerhal sorgudan 
~irilir .. 

Bundan ba§ka, Mussolinin daima 
gidip geldiği yollar üzerinde bulunan
lar da şUphe altındadır ve daima hak
larında tahkikat yapılır. tr.abmda ev. 
leri aranır. 

Hftlerle Mussolinin resmini her is
Uyen çekemez. Bunlnrın kendilerine 
mahsus fotoğraf çılan vardır ve ken
ililerinin müsaade etmediği resimlerin 
neşrolunınası yasaktır. Yalnız, iki hU. 
kfımet reisinin bazan, kendilerini fo., 
toğrafa almak için müsaade verdikle· 
ri bazı kimseler vardır. 

Hitlcrin muhafaza teşkilatı Musso
linininkinden daha kuvvetlidir. Bu tcş.. 

kilat 3000 kişi ile bir orduyu hatırlat. 
maktadır. Himler'in idaresi altındaki 
diğer gizli polis teşkilatı da 9000 kişi
den müteşekkildir. 

Gerek Mussolinin birkaç sene evvel
ki Almanya. seyahati esnasında, gerek 
Hitlerin son defa. Romaya gelişinde, 
yollarda her 100 metrede bir asker 
nöbet beklemiı;, bindiklr-ri trenler yUz.. 
!erce polisin nezareti altında ilerle· 
miştir. 

Bugün Frnnsanın, lngiliz Y..ralının 
~iyeti için aldığı tedbirler de çok 
sıkıdır. Dahllf ye nezareti tarafından 

uzun müddettenberi hazırlanan idari 
tertibat ve tedbirler neşrolunmuş ve 
halka bildiril~iştir. 

Buna göre, dört gün zarfında, pro
gram mucibince Kralla Kraliçenin ge
çeceği yollara bakan evlerde oturmak 
için herkesin bir müsaade varakası 

alması lazımdır. Bu evlere girip çıka
cakların da ayni şekilde vesika alma.
ları mecburidir. 

Vesikalar Haziranın birinden on 
beşine kadar alınacaktır. O tarihten 
sonra milracaat edenlere verilmiye
cektir. Vesika verilecek kimse hakkın
da tahkikat yapılacaktır. Tahkikat 
esnasında şüpheli görülenlerin oralar
da oturmaları yasak edilecektir. 

Kralın geçeceği caddeler üzerin
deki evler, o günler zarfında, istenil. 
diği zaman teftiş olunacak ve vesika
sı bulunmıyanlar ceza göreceklerdir. 

Kral ile Kraliçenin geçeceği saatten 
bir sa.at evvel, yol üzerindeki bütün 
mağaza ve dükkanlara müşteri alm • 
mıyacaktır. Mağaza ve dükkanlarda 
bulunan mal sahipleri ve satıcılar da, 
vesika almağa mecburdur. 

Bu yollar üzerindeki oteller, 26 Ha
ziran akşamına kadar, müşterilerinin 
isimlerini polis karakoluna bildirmek 
mecburiyetindedir. Bundan sonra ora
daki otellere müşteri almmıyacaktır. 

BunLın başka, cadde üzerindeki bi· 
nalardan, Kralla Kraliçenin ve alayın 
geçi~ini seyredecek olanların hepsinde 
mUsaade bulunması liızımdır. Yalnız 

mesuliyeti kendi üzerine almak şarti
le, ev sahipleri pencereden başkalarını 
la baktırabileceklerdir. 

Duvarların, taraçalarm üzerine da
~~ yüksek. bir oturacak yer yapmak 
ıçm de polısten müsaade almak lazım. 
gelecektir ... 

. Diğer. taraf tan, Kral Altıncı Corç 
ıle IU-alıçe Elizabetin Pariste bulun
duklan dört gün bilyük bir bayram 
§eklinde kutlanacaktır. İlk gelişlerin
de büyük mer.uim ve geçit resmi ya
pılacak, Paris üzerinde tayyare filo
ları U!_acaktır. Diğer gilnlerde de ay
rıca eı;lenceler tertip olunacaktır. 

(~Y_e_n_i~N_e_ş_r_~_ya~ı_) 
Arkitek 

Bu aylık derginin 86 ncı sayısı zengin 
mfinderecat ile cıkmı,tır. 
. lcinde: Mimar CelM ve Reşadın poll~. 
Jandarma mektebi, İzmir paraşOt kulesi 
Kadıköy Hnlkevi müsabakası projeleriyl; 
mühendis Yognerin cadde inşası, mimar 
Zeki Sayarın mimar yazılarflc başka nıem
lekctlcrde mimari f:ıaliyctlerrlen bnhsct
mcktcdir. Mimarlara, mühendislere, he
Jcdiyelcre tavsiye ederiz. 

c 
KALKACAK VAPURLAR 

Saat l'apıırıın adı Gitfiui uoı 
18 Bursa D:ırhn 
16.30 Trak Mudanya 
20 Ülgen Bandırma 

15 Kem ol Ayvalık 

GELECEK VAPURl.AR 

12.30 Tarı Karadeniz 
11.20 Tr:ı k l\lııdonya 

G ... o t'Js en Bandırma 
17.30 norlın Ay,•nlık 

16 hmir hmir 
16.15 Uğur İzmit 

150 tikler 
(9 uncu 8Gyıfadan devcım) 

ve şehremini veklll. 4 6 - Hoca Ra
sih zade İbrahim: Kütahya. mutasar
rıfı. 47 - Abdurrahman: Atlana va
lisi. 48 - Ömer Feyzi Şarki K arahl
sar mebusu: Mısıra kaçmıştır ve ha
len ora.dadır. 49 - MUH'ı.zim Adil, !ş
kencecl namiyle maruftur. 50 - MU
lA.zlm Rıfkı: Bu da ayni namla ma
ruftur. Arkadaşiyle beraber merkez 
kumandanlığında. inzibat zabitliği 

yapmış ve bu sırada milllyetperver
lere işkence yapmışlardır. 

51 - Şerif Karaağaç kaymakamı. 

52 - Mahmut Tahir: Çanakkale mu
tasarrıfı, Mısırda ölmüştür. 53 - E
min (paşa): İstanbul merkez kuman 
danı, Mısıra kaçmıştır. 54 - Sadul
lah Sami: Kilis kaymakamı. 55 -
Osman Nuri: Bolu mutasarrıfı ve a
vukat, Mısıra kaçmıştır. 56 - Çerkes 
Etem. 57 - Reşit: Çerkes Etamin 
kardeşidir. 58 - Tevfik: Çerkes E
temln kardeşidir. 59 - Eşref: Kuşçu 

başı namiyle maruf. 6 O - Hacı Sa
mi: Kuşçubaşının kardeşidir, ölmüş
tür. 61 - Yüzbaşı Küçük Etem, !z. 
mirltdlr. Sabık Akhisar kumandanı
dır. 62 - Düzceli Mehmet oğlu Sa
mi. 63 - Burhaniyeli Halil İbrahim. 
64 - Susurluktan Demirkapılı Hacı 
Ahmet, Çerkes Etemle beraber kaç
mıştır. Şimdi Ammandadır. 65 -
Bağ Osman: Hendek kazasında ŞUH 
kariyesin(len. 66 - İbrahim Hakkı: 

İzmit mutasarrıfı. 67 - Birao Sait, 
Bandırmalı. 68 - Bersak Tahir. 69 
- Maan Osman, Adapazarı Harman
tepe kariyesinde, (ölmüştür). 70 -
Koca Ömer oğlu Hüseyin: Söke E· 
reğllsinln Gül kariyeslnden. 

71 - Baki KA.mil: Adapazarmın 

Kapışanbey ka.riyeslnde. 72 - Ha
mete Ahmet: (Vefat etmiştir). 73 -
Maan Alt. 74 - Harilnürreşit: Kir
mastinin Kara. orman kariyesinden, 
(ölmüştür). 75 - Seferhoca: Eskişe
hirli. 76 - Nuri oğlu !sa: Bigalı. 77 
- KAzım: Adapazarı. 78 - LA.ngalı 

.Yakup, Gönenli. 79 - Konyalı Hafız 

Salt: Gönenli (ölmüştür). 80 - Ah· 
met: Mütekait binbaşı ölmUştur. 81 
- Bntezog Salt: lzmlrde dava y ktll. 

82 ........ Şamlı Ahmet Nuri ölmUştUr. 83 
-Tahsin: İstanbul polis mUdUrU (Ro 
manyaya kaçmış, oradan Parise gec
miştir). 84 - Kemal: Polis mudur 
muavini. 85 - Kemal: İspartalı 

(Emniyeti umumiye müdür .muavl• 
nl). 86 - Şeref: İstanbul polis birin· 
el şube mUdUrU. 87 - Hafız Salt, İs
tanbul polis başmemurlarrndan (öl• 
müştilr). 88 - Hacı Kemal, E ski wer 
kez memurlarından (ölmüştür). 89 
- Namık, polis memurlarından. 90 
- Nedim Şişli komiseri. 

91 - Fuat: 1zmir merkez me
muru ve .Yalova kaymakamı, 92 -
Hacı Yusuf, Adana polis mUdüril. 93 
- Sakallı Cemil: Unkapanı merkez 
memuru, 94 - Mazlüm BUyUkdere 
merkez memuru, 85 - Fuat, Beyoğ
lu ikinci komiseri. 96 - Mevlan za
de Rauf (Serbest! gazetesi sahlbl), 
Kürt Şerif paşa Ue beraber çalışmış
tır. Ölmüştür. 97 - Salt Molla (TUrk
ce İstanbul gazetesi sahibi). tnglllz 
muhipler cemiyeti müessisi, ölmüş
tür. 98 - tzmlrll Hafız İsmail (İz
mir Müsavat gazetesi slhfbf) ve Da· 
rülhlkme Azasından (ölmüştür). 99 
- Refik Halit posta telgraf umum 
mUdürU ve Aydede gazetesi sahibi. 
Bugün Halepte neşriyat lle meşgul
dür. 100 - Alt Sami BahrlyeU Ban
dırma.da Adalet gazetesi sahibi. ıoı 
- Neyyir Mustafa SelA.nlkte Hakikat 
Edimede Temin gazetesi sah

0

ibl. 
102 - Ferit Köylü gazetesi başmu
harriri, 103 - Refi Cevat Alemdar 
gaze tesi sahibi Ankara vallsl Mu
hiddin paşanın oğludur. Mısıra kaç
mıştır. 104 - Pehlivan Kadri, Refi 
Covadııı yardakçısıdır. 105 - Fani 
zade Ali Hllmi, Adana Forda gaze
tesi sahibi. 106 - Trabzonlu Ömer 
Fevzi Balıkesir, İrşat gazetesi sahi
bi. 107 - Hasan Sadık, Halepte Doğ
ruyol gazetesi sahibi, 108 - lzmirll 
Refet, ]{Ö.}'lU gazetesi sahibi. 109 - 1 
Tarsuslu Kttmll paşa zade Se lAml. , 
11 O -Tarsus! u KAmll paşa zadı-. ıı 1 , 
- Süleym nnlyeli Kürt Hakkı. 112 - 1 

lbrahim Sabri :Mustafa Sabri Hocc.
nın oğlu . 113 - llursah Cemil, li'ab
rikatör. 116 - Çcrkes Davut (;; ~kiy 

reisi, Bursa. ve havallsinf uzun se
neler kasıp kavurmuş, sonra flrnr l 

Alsas - Loren 
(Be§inci sayı/adan devam) 

adamın üze.rinde, Almanyadan gelir • 
ken, birkaç kere gilm.rü.k muayene me
murları bizim paramızla 1000 - 2000 
lira kadar bir para bulmuşlardır. 

Şpizer, memlekette bir reyiam ya. 
pılrrsa halkın yüzde 80. 85 inin muh
tariyet lehinde rey vereceğini söylü -
yor. 

Alsas fu.erindeki Alman propagan
dası arasında, birçok neşriyat vardır. 
Bunlardan başlıcası "E. L. Z.,, (Alsas 
Loren gazetesi) dir ki, 4000 nüsha ba
san bu gazetenin 1500 nüsha~ını Al
manya almaktadır. Diğer neşriyat a
rasında gündelik gazeteler 1000, aylık. 
talıklar 4700, yarını aylıklar 5700, ay
lıklar 15400, diğerleri 200 nUsha tut
maktadır ki, bunların yekfuıu 70.000 
nüsha etmektedir. 

Bu neşriyat Alsas Loren arazisin
de, asıl fiatlarınm yansına satılmak
tadır. 

Elektrik sadalye sl 
(Altıncı sayı/ adan devam) 

Profesör d'Arsonval bu şapkayı bu 
gün hll~ giyer ve daha dün alınmıı gi
bidir . ., 

Yine Arsen d'Arsonvaltn ''Kaplan 
( Klemanııo) hakkında anlattığı bir fık: 
ra vardır. 

Fransanm kaplan adamı hastalan
mıştır. Kendisine doktor Floran ismin· 
de biri balayor. Fakat, !doktor birden
bire hastalanıyor ve ölüyor. 

O zaman Klemanso şöyle diyor: 
- Bu da talihin bir cilvesi. Allah 

hastanın canını alamayınca doktcru
nun canını aldı •. 

Aleksandr Dürna (oğul) da profe
sörün gençlik arkada~ı idi. Malfundur 
ki A. Dümarun babası da Aleksandr 
J?üma ismindedir ve ayırdetnıek için bi
nne Aleksaındr Düma per (baba), di
ğerine Aleksaoor Düma fia (oğul) der
ler. 

.Aleksandr Düma (oğul) ~öyle der· 
mış: 

- Babam, ben gençken doğan bir 
çocuğumdur., Romancı yine babaıı 

hakkında ıunu anlatırım§: 
" B b - a am o kadar '.kibirli idi lci, A· 

rabada arabacrnın yanına oturutiıiu: 
Arkada kalmamak için.,, 

Profesör Arsen d'Arsonval bugün 87 
yaşındadır. 

Prostun planı 
( 2 inci say/adan devam) 

ha biraz sonra ayni vaziyete girmesl 
beklenebllfr olan l"lorya yolunun o
tostrat tarzında ve gidiş, geliş isti
kametleri biribfrinden ayrılmış hal
de tadilini tavsiye etmektedir. 

Artık elem ve keder kaynağı ha
lfne gelen Masl~ktaki otomobil ka
zalarmın önUne geçmek için bu; hiç 
şUphesiz zarurt ve tok yerinde bir 
tedbir olacaktır. Temenni edelim 
ki yerinde olan bu tedbir zamanında 
da alınabilsin. 

Gelecek yazımızda mevzuu teşrlhe 
devam edeceğiz. 

KALAl\IIŞLI 

Esklşehl rde 
Y enidoğan Kitabevi 

Açıldı 
Eskişehir - ]{öprtl üzeri • No. 14 
Yenidoğan Kitabevi: Kurun'un 

Eskişehir ve havallsi umum bayif . 
dir. Her nevi ilAn ve reklA.m kabul 
eder. 

Yenidoğan Kitabevi - Vakıt mat· 
baasınm çıkardığı (DUn ve Yarın) 
tercüme kUlliyatmrn Eskişehir ve 
havallsl satış merkezidir. Taksitle 
bu kitaplara sahip olmak arzu eden· 
ler Yenidoğan Kitabevine müracaat 
edebilirler. 

Türkçe ve ecnebi dillerde her ne
vi gazete, mecmua ve kitap ..• 

lnt.iznm - Dürilstllik - Sürat 
l'EXIDO(;AX KlTı\ BE\'1 

etmiştir. 1'17 - Binbaşı Çerkes Be
kir ~igehbah gurubu müessislerin
don. Surlyeyc ka~mış ve orada Bl
milştür. 118 - Necip, Bursa fabri
katör Cemilin kain biraderi, 1 Hl -
Ahmet Hulusi İzmir umuru ısın.miye 
müfettişi (ölmUştUd). 

Bu numaralardan sonra listeye 
dahil olanlar Dandırma, Gönen, Su
surlık ,.o Manyas havalistnde Anza
vur Ahmet ile teşriki mesat eden 
köylUJcrden ibarettir. 

Hikaye 
(9 uncu aa.yı/adım deVCJm). 

aldı. Bu, cana varın elinde gördüğUDl 
sustalı çakı idi. Bırakrp kaçmış..! 

• • • ' • • 1 • 

Ondan sonra. gilnlerce, sinirlerinıi 
yatıştıram.adım. Kendime gelemedilll· 
Evden çıkamadım. Fabrikada. çalışa
madım. Yalnız kalmaktan her zaınaJl 
korkuyordum. 

lki hafta sonra dı§8.r1, ya.nmıd& 
mutlaka birisi bulunmak sartne çık.; 
mağa başladım. 

Günler geçti. Bir pazar günü, erkelC 
tanıdıklarımızdan birile mahalle d• 
varında dolaşıyordum. Üzerinde a,çılt 
renk yağmurluk bulunan bir adaJnlı 
bir dükk!nm vitrinine bakarken gör
düm. Adam bizi görünce yürUmeğe 
başladı. Bir ayağı aksıyordu. Bu ada.
mm kim olduğunda §Üphe yoktu: Ge
ce yarısı karanlıkta bana. saldıran •" 
dam! 

Tanıdığımı bırakıp eve kopra.k, tO" 
pal canavarı yeniden gördüğümü an~ 
neme, babama söyledim. Onlar da; 

d.zrhal karakolıL gidip hadiseyi hnber 
vermekliğim için ısrar ettiler, 

Fakat buna meydan kalmadan e.rt;e.ı 
si güniln gazeteleri §()yle bir h&vadid 
neşrettiler. 

"Dan gece, açık rerı:k yağmıtTZuklıi 
ve topal bir adam, karısını oülürmeğe 
loalkıştığı sırada, işitilen çığlıklar~ 

rine adam yakalanmı§ 00 yapılan ma· 
§ahede neticesinde deli o7duğu ~ 
ıarak timarhaneye götürülmü#ür.,, 

Gazetelerin bastıkları resim, hali, 
tavrı ve bütün canavar bakıgiyle, ba. 
na karanlıkta saldıran adamın tA keD4 
disiydi! 

/ngi.Uzcedtm: 
Çeviren: HİKMET ?.t 

Siirt De Yakında Suya ' 
·Kavu§uyor 

Siird (Husuai) - Memleketimizin 
hemen her köşesinde ba~ayan imar 
faaliyeti Siirdde de kendisini göıtemüt 
ve asırlarca brurnnsız kalını§ olan tari· 
hi şehir yeni bir hayat ve canlılık bul• 
mağa başlamıştır. E 

Beledfyc, bUt~eııindeki darlığa ~ağ· = 
n1en iyi işler gönneğe Ç'ıltşxyor. vaıı ' 
vekili albay Fevzi Aytchnın himmetilc 1 ~ 
belediye için modern bir bina yaptlmıt f 
ve belediye burada çalışmağa ba§lamr§• ~ 
tır. Hazirandan itibaren husu.at muha.. ( 
sebece tayyare meydanı civannda ki• ~ 
raya verilmek üzere yeni evler yapıla• ( 
caktır. i: i$ 

Siirdin ezeli ve hayati derdi o1an tııJ ~ 
işi de halledilmek üzeredir. Belcdiyelet ~ 
bankasından 150 bin lira istikraz edil~ f 
rek tesisata başlanması takarrür etmit 
ve :buna ait muameleler tamamlanmr§· 
tır. Bors her yıl on bin belediye ve oıı 
beş bin lira da hususi muhasebeye ve• 
rilmck suretile altı senede ödenecektir• 
Siird suya kavuştuktan ~onra hiç tilP" 
hesiz daha seri bir inkişnfa mazhar ota· 
caktır. 

Maarif sevgisi artmıştır. Orta okUİ 
direktörü bay Ramiz, Siirdi bütün tet• 
kilatı tam bir irfan ocağrna kavu§tu"" 
mak için mlitemadi surette çalışıyor. 

Burada havalar olduk!;a aıcaktır. )311 

yüzden bütün memurlar ve halk tatili 
kırlarda geçirmekte ve herkes çotule 
çocuğunu ve yiyeceğini alarak dıprır' 
'dökülrnektedir. 

Gürılük 

~~!?a!O 
Saat 12,30 pl~kla Türk musikisi, 12,rıO 

havadis, 13,05 plakla Tilrk musUd,i' 
13,30 muhtelif plak ne§rlyatı, U son· 

Snat 18,30 pl6.kla dans musikisi, ıs.~ 
Kızılay haftası: konferans: RUntn DW 
türk (kızılay azası), 19 plWa dans ııs\1' 
slklsi, 19,15 konferans: Doktor lbrslıf.ıll 
Zati (firengi ve kanserin umuml mUıı&' 
sebatı), 19,55 Borsa haberleri, 20 'rl~ 
zihe ve arkadaolan ta.rafından Türk ııs1' 
sikisi ve halk ftarkılan. 20,45 hava r'' 
poru, 20,48 Omer Rıza tnrnfmdan ar&l" 
ça söylev, 21 kldsik TUrk musikisi : ?<W 
ri Halil ve arkadaşları tnrafmdan <~' 
at ayarı), 21,45 orkestra: 1 - çayl...ll 
\"Sky: Marş solncl, 2 - Llst: RnpS~ 
no. H, 3 - Defose: Serenad, 4 - }: 
rcnsky : eleji, 22,15 ajans habcrıctl 
2~.30 plfıkla sololar, opera ve operet 
parçalan, 22,50 son haberler ve ert# 
gilnUn programı, 23 son. 



BORSA ÇAPRAZ 

1 D · y ıl -- Ankara 3t-s-93a --- Kelime bulmacası un ve arın lı llizntarında yıldız işareti olanlar, Oze-

r U K 
!I zerinde muamele aörenlerdir. Rakam- Yeni bulmaeamıa - · 

1 
ere me Ulltyatı \ , ıarsaaıı2t1ekapanıuaıı:sc•yarıarıdır. 

1 
~ı.. 

- ÇEKLER 
1 lnciSerj ,_-ı . Parla 2860G • Madrid 18162 l 2 3 4 a 6 7 8 9 

• Nevvork ll 7941 • Berlfn ı 98 
No. Kuruş ~1 • MilAno 16 1ll12 • Varşova 4 21~2 l 1 
1 Safo 100 g • BrOk!!el 4 7046 • Budapeste 4012."> 2 
2 Aile çemben 100 j 1 • Atina 87 72 • Bükreı 106 741" 3 ı-_;..;:=ı.-ı...-...ı.• 
3 Ticaret.., banka, bona 16 ~ • Cenevre 8'1:17ô • Bell(rad 34 9518 

= ' Devlet ve lhtllll 10 j • Sof ya ti6 008 • YokohımF 2 7<454 
6 Sosyalizm 70 i • Am!!lerd:ın 1 '89 • Stokholm 8 US2 

7
6 Rasin ı 75 ====_=_---= • Prd 22 89~ • Londra K28 

Viynnı • Mo'ikovR ı.'i 72'> 
teçı sınıfı ihtilali 60 1---- ıatlkrazlar ----ıı 

8 ~uur 60 = • 1933 T. Uor 1 19 19 ı • Erııanl htik. '' 
9 Isfahana doğru 100 ~ .. .. .. il S. Erzurum 
10 Rasin D 70 .. •• .. 111 S. Erzurum 
(Bu seriyi birden alanlara 1 Ura 33 ~ Efektifler verilmemiştir. 

kuru, Uaam ednu, ve ı ün aı nnıo ~ ._.Z_a h 1 re t:S orsa s ı 
peeın alınarak kalanı ayda 1 er Ura- ~ 
dan veretılye bırakıla.) i 31 - 5 • 938 

2nci Seri ~ 
l U Gorto Baba 100 ~ 

12 Deliliğin psıkolojial 60 J 
13 ilkbahar selleri 10 :==----= 

lt Engt!rek duğümil 60 
ı~ Rutn m 10 = 

& 16 Samimi saadet 60 __ 
5
J 

17 latatiat.ik 30 

l8 Çocuk dilfllrtenJer eo j 
19 Ulm ve felaefe 30 = 'i 
20 Cemiyetin aalllan 100 ~ 

<Bu ı.erfyl birden alanlara 1 Ura 30 ~ 

B~day yumuşak 5 28 
Buğday sert 5 32,5 
Arpa AnKdol 4 21 
Fasulye ufak 8 20 
le fındık 49 -
lç baden\ 88 -
Peynir beyaz 30 22 
Pe)'nir kaşar 50 -

5 37,5 
5 33 
4 24 

35 22 

Z. yağ ekstra 43 - 45 -
Gelen O iden 

Buiıday 570 Ton Kaşar 3,1/2 " 
Arpa 75 ,. Tiftik 10,1/2 ., 

Kepek 15 " Pamuk 21,1/2 Ton 
R. peynir 32,t/2 ,. Afyon 5 ,, 

Soldan &ağa: 
ı - Doı;t bir devlet. 2 - Ki'nin tersi. 

3 - llir çiçek, işaret. 4 - Geri verme. 5 - \ 
Bir renk. 6 - Birinci rakam. 7 - Muhay
yel bir canavar. 8 - insan. 9 - Tarihin 
meşhur bir kumandanı. 

l'ukarıılan a~ağı: 
t - İyi tütün yetişen bir yer. 2 - snt 

emziren. 3 - Karışık. 4 - E<ıki kilo. 5 -
Müvellidülma. 6 - Fransızca alfabede 8-
çüncn horr. 7 - Derin nefes almn, kabi
le. 8 - Bir çalgıı 9 - Eşya muhafaza e
den yer, bir renk. 

DONKO BULMACAMIZIN HALLI 
Soldan ıağa: 

1 - Narıdlc. 2 - Arka, es. 3 - Reca, 
para. 4 - İlam, arda. 5 - Ma, et. fi -
Atmaca. 8 - Osmanlı. 9 - Ako, lsa. 

~
ı:t kanq ikram edilir, •e ı llra ıo kuru~§ ---------Ş-E_IJ_Z_A_D_E_B_A_ŞI-

PCllD alınarak kalanı ayda 1 er Ura- ~ TURAN TiYATROSU 

dan vere.iye btrakıhr.) ~ Halk San'atUrı Naşil il•••• ••••••••••••I 
- Hakkı Ruşen arkadaş-

' 3 üncü Seri j ıarı; yenı varyete nu- Göz Hekimi 

iı 21 Hllkilmdar millet 60 E maraJarı. (Gece Kuş. Dır. M lUI r at Ram 1 
22 Yeni ilmi zihniyet 7~ = )arı) Komedi 3 perde Ayd 1 n f 23 Komllnizm 60 f Dans, Solo, Düet, Var-

(

} 24 Gllntln iktrsadJ •·teri 60 -_! yele.. Localar 100; 
&1ı Her yer 20; Paradi 10 

~ Cumhuriyet 60 i --------------
~ 26 Tercüme 100 ~ 
f 

28
27 Değlşlfler 70 ' J Llokon 20 -

ı: 29 Kapitalizm buhranı 60 f 

HALK OPERETİ 
10 Hazirandan itlba-
ren yaz temsillerine 

başlıyor .. 

Muayenehanesini Taksim-Talimane 
Tarlaba.şı Cad. URFA. Apt. nma 

nakletmlıtır. Tel: "1553 
Pazardan maada hergUn: Öğleden 

sonra saat ikiden altıya kadar ................... ~ 
~ Salamoo ı~ J 

<Bu seriyi birden alanlara l Uta %2 : ------------------------------

k~ ~~~~"!UraM~ı~ii~iiii~ii~~iii~jii~iiiiiiiiii 
pefba &hurak kalam a7da ı er Ura- ~ 
daD vcrcaıye brrakılır. ~ !!!!!!!~~!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~!!! 

4 üncü Seri ~ 
aı RuiQ 1V IO ,- 1 - 1938 !emir Fuarında tartna .. Y• projelll -..o!!>laee 7W'Ptın.aa.ak 

32 Metafizik 40 = tnhfsarlar Pavyonu inşaatı kapalı zarf usulfyle eksiltmeye konmuştur. 
33 lskender 60 ğ il - Keşıt bedeli 13568 Ura 50 kuruş ve muvakkat teminatı 1018 Jl. 
34 Kadın ve sosyali.mı 100 % radır. 
~ Demokrft ~ ~ III - Eksiltme 16 - VI - 938 tarı hine rastlayan perşembe gUnll saat 11 
36 Dinler tarihi 120 \ de Kabatnştn Jcyazım ve mtibayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı-
!! Filozofi ve sanat 40 ~-= ıacaktır. 
uo Etlka 100 
39 Herakllt 25 ~ iV - Şartname ve proje.ter 38 kuruş bedel mukablllnde İnhisarlar le-
40 Ruhi mucizeler 75 \ vazım Ye mUbnyaat şubesiyle lzmfr ve Ankara BaşmUdUrlUklerlnden alına-

mu ,.crtyl birden alanlara 1 Ura 4 g bilir. 
kuru:ı ikram edilir, ve z ura S6 ınıraı ~ V - Eksiltmeye iştirak etmek Is teyenlerin fenni evrak ve ,·esaiklnl 
Peelu alınarak kalanı ayda ı er Ura- j ihale gllnllnden 3 gün eneıtne kadar İnhisarlar Umum MildUrlUğü inşaat 
daa \"errı.lye bırakılır.) ~ şubesine ibraz ederek ayrıca mllnakasaya iştirak vesikası almaları lA.zım-

5 inci Seri i dır. 
U Deprorllndls 00 j VI - MUhUrlü tekltf mektubunu kanunt vesaik ile 5 inci maddede ya-

42 GUnUn bukukl ve lçtımaı 7f'- '~ zıh eksiltmeye iştirak vesikasını ve % 7,5 gU\"enme parası veya mektu-
meselelerf s bunu ihtiva edecek kapalı zarflarının eksiltme "gtınll en geç saat 10 a kadar 

°'3 EflAtun 3~ ~ yukarıda adı gecen ahm komisyonu Başkanlığına makbuz mukablllnde 

AD•IATICA 
~OÇ. A~. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

U frıyıcaklan Umanlar 

Pire, Brindiai, Veneclik 

Vapurlann isimleri 

F.Grnnam 
PaJestma 

Tricate F. Grıınanı 
Bütün Avrupa için ekspres trenleri Palestına 

ile tellkl ederler. • 1' ... Gnmam 

Pire, Napoli, Manilya, Cenan 
Oamptdogllo 
FenJcla 
Mcrano 

Kavala. Sellnik, Golos, Pire, Patraa, 
Ay.aranda, Brindisi, Ankona, Venedik 

Trieate 

Qulrtnale 
Din.na 
Abbazla 

• Vesta 
Setınlk, MJdilll, bmfr, Pıre, Kalamata, t 

Patraı, Brindiai, Ven edik, Trieate ; 1: 00 

Burps, Vama, K&tencc 

Sullııa, Kalaa, lbrall 

FenJcla 
Iseo 
Dl ana 
Merano 
Alhano 
Abbazla 
Campldogllo 
Vesta 
Qulrtnale 

Fenlda 
Dl ana 
Merano 
Abbazla 
CampldogUo 

Hareket gllnJe.rf 

8/6 • ,, 
10/ 6 ; J ! 
17/ 6 '9 ..... 
24/ 6 o: s ... 

! 8 i 
l/7 IS ~ 

ia il 
o 

1/6 
16/ 6 saat 17 de 

80/ 6 

0/6 
23/6 Saat 17 de 

7/7 

2/6 
16/ 6 Saat 18dıl 

80/6 

1/6 
S/6 
8/6 

16/6 
17/6 Saatı7 de 

22/6 
29/ 6 
1/7 
6f.1 

1/6 
8/6 

16/6 Saat 17 de 
22/6 
D/6 

Toprak işleri 
TUrklye BOyOk Millet 

Komisyonu Reisliğinden: 

ilanı 
Mecllsl inşaat 

• r 
1 - 11-1-937 tarihli ve 3090 npmaralı kanun mucibince yapılacak T. 

B. M. M. Sarayı ile teferrUatının ve BafvekA.Jet ile Hariciye VekA.letl bi
nalarının inşasına alt hafriyat ve imli işleri eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Keşif bedeli 129.850 liradır. 

3 - Eksiltme 17-6-938 cuma günü saat 11 de T. B. M. M. inşaat ko
misyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek lçln lstekllle rin 7742.50 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ıttzımdır. 

6 - Müteahhidin bizzat yllkaek mUhendlı olması veya blr yüksek mtı
hendlstn mesullyeti altında bu tcahhUde glrlşmesl ve bir kalemde "ytız elll 
bin .. liralık bir teahhUt işini muvaffakıyetle itmam etmiş bulunduğuna dair 
vesa ik ibraz etmesi şarttır. 

6 - Umumt ve tennt şartnameler, keşif ile pıtmıar ve hesap cetveıı 
6.50 Jlra mukabilinde T. B. M. M. inşaat komisyonundan alınabilir. 

7 - tsteklllerin teklif mektupla rmı 3 Uncu maddede yazılı saatten btr 
saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri ıa
zımdır. Posta Ue gönderllecek tekllrnameler teahhlltlll olmaJıdır. Postada 
,·ukubulacak gecikmeler kabul edllm ez. (İ617) (3185) • 

44 Gizli harpler 7~ ~ verllmesl Jll.zımdır. (3200) 

415 Disraelmln hayau 100 s ----------·-------------------------------------------------------------------------------------
iG Metafizik nedir ~ ! 
t7 reni adam 10 i 
18 Jnılyetln tesirleri 75 \ 
49 Politika felsefesi 70 f 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

!5o Estetik ~ ~ 
<Ba •eriyi birden alanlara ı Hra ! Son defa ne§Te-

S& = dilen Bizana im 
kuruı ikram ed'llr ,.c 2 lira S6 ka- '§ 

1tl'tıto peşin almarak kalanı ayda 1 er ( paratorluğu tan 
f'adan '"eretılye bırakılır.) E hi ile 66 dit ta 

6 ncı Seri f mamıanmı.şttr. 
Sı Emelt 1 100 ! Ba.şlı ha~na v 

S2 Para • i 1 bütün ilim aevetı 
\'! 2~ ~ Zeri doyuracak df· 
~ Sezar / 40 f reccdf' pUul ola·: 
.... nmr reısere 40 ~-
"\) bu kiitüplwıne ~ 

~ Kanncalann hayatı T~ _i rinde iktwırli, , 
Deruosteo ~ i v· 

'S7 : debi ııe ilmi ma· 
Çtçeron , E 

~ = ~9 lil;>notlzma 100. \ 
insan M E 

°ıO Yeni kadm 41 \ 

•. <llo !H~rlyt birden alanlara ı lira 26 g 
~u = "11~ ikram edilir: rn ı lira 4 kura• :. 
p ~ = 
~n alınarak kalanı ayda ı er lira· ~ 

•cre.<ılye bırakılrr.) i 

81 
'7 nci Seri i 

Vikontun ölUmU 30 ~ 
8
'- lı::rı eıt o 100 ~ 
~ Ltza 100 ~ 
~ l!:vUnk 20 

oızıı pamuk harbi !'IO ~ 
.,., " Sahs Yeri: ~----

.....,. nı; ,,.., '"nılıle'ı - \'Al\rl l\ılnlıc.ovı 

~ular fizeriM yo 
~lmış ıı?n t/t' n1 ı 

tapları bıılurs •• 
nuz, Terr.i1melı · 
Tilrk nk11'J1'r11. 
rının çok tl" lr •. 
drın tanıdıqı ~,,.,. 

!iyetter tarafı• 

dan ~apılmtŞ1 
Kitapları tnptı . 

ve rnuh telif •erI1" 

ri pCTakendc <''" 
rak 11lanlnrrı t ·n 
ıilılt urıp,lır. 1 ı; 

raoant yeri· '•· 
tmıh11l - Vtılrl~ 

Yurdıt. 

- KURUNun kitap &eklinde roman tefrikası. -

24 GfmttNMtYEN ÇETE 

geliuce, o dahi, o saate kadar bir arkadaşının evin
de bulundufunu ve oradan geldiğini söylemesi u
zerlne tahkikat yaptırdım. Dediği doğru cıktı. Dr. 
Despardlyl de serbest bırakmağa mecbur olduk. 
Du gidişle, henUz bir şey öğrenmediğimiz 

gibi, gittiğimiz yol da karanlık ... 
- Fakat Lesterin ifadesini tesblt ettin değil 

mi? 
- Neye yarardı? 
- PekAIL Sen keyfine bak ... Ben şimdi mat 

buat dairesine giderek, aklıma gelen bir eeyl tat· 
blk edeceğim. 

- Ne gibi? 
- GörUrsUn ... 
Genı:; polis müfettişi Marlov, mndUrlyetfn, ga

zetelere havadis veren kısmına vardığı zaman, sa
bah gazeteleri basılmış bulunuyordu. Onun için 
vereceği haber , ancak, .öğle nüshalarına yetfşebl· 
lecekti. Saba h gazetelerinde sadece esrarengiz bir 
hırsızlık yapıldığı blldirlJtyordu. Bu hırsızlıkta da, 
tıpkı Slr Ruben Gorlng'Jn kızına ait inci gerdanlı
ğın kaybolmasını andıran evsaf tebarüz ettirili
yordu. İkisinin arasında mukayese yapılıyor ve 
tkl akşam blrlblrl ardınca ayni şekilde yapılması· 
na bilhassa işaret edlllyor ve sonra, zabıtayı bir 
hayli meşgul edecek bir vaka karşısında bulunul
duğu yazılıyordu. 

Bunlar, hıraızht havadlalnln aabah ıuetele-

21 

bil olan il~UncU adamla alA.kadar oluyordu. 
Polis murettişl Marlov, otomobildeki adama, 

diğerlerine hitap ettiğinden daha yumuşak bir 
sesle: 

- Mesele nedir? diye sordu. 
Otomobilli adam; Lesterl göstererek: 
- Cebimde, ufak bir deri torba içinde elmas 

taşları vardı. Bu hırsız onu, torbasiyle birlikte 
ç~ldı. 

Polis müfettişi: 
- Sizin elmaslarınız mıydı? 
- Elbette bonim elmasıarım. Benim adım 

Derrlnger ... Hatton Garden'de mUcevherat mağa
zam var. lşte kartım! (Derrtnger denen adam ce
binden, kendi adresini gösteren bir kartvizit çı
kardı. Sonra:) Torbanın içindeki elmaslar, bin 
beş yUz storlln kıymetindedir. Yarın o elmasları 
teahhUtlU olarak Amsterdama g6nderccekttm. 

Polis müfettişi Marlov, "Karabatak" 'Lesterl 
tutan memura hita p ederek: 

- O zerini ara; dedi. 
Memur, Lesterin Uzerlni arayadursun, müfet

tiş Marlov şimdi diğer adama bakıyordu. Komiser 
Brodlnln elinde olan bu diğer adam, kendisinden 
bemen bir adım ötedeydi. Komiser Brodlnln kuY
votJl kolları arasında bir cocuk gibi görllnllyordu. 

Komiser Brodl, kolundaki adamı işaret ede
rek; 
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Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. nci keşide 11 Haziran 938 dedir. 
Büyük ikramiye 45.000 Liradır • 
................... 

Nafıa Vekaletinden: Oskildar 1/ukuk lldkimliuinden: 

BAKER 
.Mağazasının sattığı elbiseler 

1 - Pek mükemmel 
2-Pratik 
3 -Gayet Şık 
4-ÇokUcuz 

Kostümlerin zengin çeşitleri 

her yerden hi ve ucuz fiat
larla satılmaktadır. 

16 Temmuz 938 cumartesi gfinü san 11 de An arada Nafıa YekAletl 
binasında Malzeme Eksiltme Komisyonu odasında cem'an 3375 ltra mu
hammen bedelli Hnydarpaşada Sif teslim şartlylo 25 ton lama demirinin a
llk eksiltmesi yapılacaktır. 

Hacer tnrnfrnıJan Usküdarda !cadiycde 
Çelik çomak sokajlın<la 12 No. lu hanede 
sakin Ali Eklıer aleyhine açılan boşanma 
davasının neliccl muhakemesinde badehu 
da,·acı Hacer tarafından boşanma davası 
açılmak üzere kanunu medeninin 132 nci 
maddesi mucibince müddaleyhin bir oy 
zarfında evine dönerek kocalığın lrnndisi
ne tahıııil etti{ii vazife ,.e vecibeleri ifa 
eylemesi lilzumunun ihtarına 21 - 4 - 938 
tarihinde karar \•er1lerek ilamın bir sure
ti beroyı tehliil milddalcyhe gönderilmiş 
ise de lkamelgllhı meçhul olduğundan bi
l:\ telıllğ iade edilmiş olduğundan lehli~ 
m:ıkamınn knlm olm:ık üzere iliimın bir 
sureli mahkeme ıth•onhanesine inlik kı
lınmış olrlujtunclan müdd:ıleyhin malCımu 
olmak iizere keyfiyet ayrıca gazele ile de 
ilfın olunur. (25725) 

.... ................... . 
Muvakkat teminat 263.13 liradır. 

lsta11bul Ilirincl Noterliğine Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Ankarndn Nafıa Vekll.letl Malzeme 
MlldllrlUğUnden parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamede yazılı vcsiknlarla blr
~lkte ayni gün saat 11 de komisyonda. ha.zır bulunmaları ldzımdır. (3182) 

Jandarma Genel Komutanlığı Anl,ora 
Sotınalma Komisyonundan: 

1 - Dir metresine kırk beş kuruş fiyat tahmin edilen vasıf ve örneği
ne uygun doksan sekiz metre yatak ve yastık kılıflık bez kapalı zarf usu
llyle 10·6-938 pazartesi gUnU saat 15 de salın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi iki yUz yirmi kuruş karşılığında kom.lsyondan alınabi
lecek bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 3307 lira elli kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya banka mektubu ile şartnamede ynzılı vesikaları muhtevi tek
lif mektuplarıı1ı belli gUn saat on dörde kadar komisyona vermiş olmaları. 

Fcriköyündc Ersenckon caddesinde 
85/l mım:ır:ılı tuhafiyeci mağazasını, için
deki bütün malları, rıınnr, cnmckünlar ve 
tezgüh ve snircyi oramızda mukarrer lıe
del mukabilinde hak ı.eviye satmış ve 
mebii teslim elmiş olduğum dlıctlc bun
dan lıöyle ınczkfır m:ığ:ıznda ve içindeki 
mallard:ı hiç bir hak ,.e ali\knın kalmndı
ğı nılan keyfiyetin giinlük gazetelerden bi
riyle illıııını rica ederim. - Yiiksd:kaldı

rınıcla 1'ekkc C'Clılılesirıclc G5 rııımaralt Gnni 
aparfınııınının .'I nımınralr dairesinde otıı. 

ZAYİ ran (Yako Kasaııl). (25732) 

Sahibi ASIM US 
(2940) 

398.ı numıırolı kamyonet plakasını zayi 
eltim. Yenisini nlacn~ım. Hükmü yoktur:. 

Onnik Gıileryü: Neşri~at mUdürü Refik A. SevengU 

- KURUNun kitap şeklinde roman tefrikası. -

22 GORUNMIYEN ÇETE GORtiNMIYEN ÇETE 23 

- Şaşıyorum, diyordu. Bu adam, Dr. Dcspar mas torbasından bir kUçlik iz blle bulunamadı. 

di değil mi? Blr torba. elmas dn, Madlen Goring'in inci 
gerdanlığı gibi esrarengiz bir surette ortadan yolc 
olmuştu. 

Gertekten, komiser Brodinln yakalamış ve 
tutmakta olduğu UçUncU ufak tefek adanı, Dr. 
Despardl denen adamdı. Şimdi bağırıyordu: 

- Bırakınız beni! Sizin böyle kendi yolunda 
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gitmekte olan bir adama tecavüze hakkınız yok- l\larlov ve Brodi, gene memuru yoıaa oırnK-
tur. Sizi müdüriyete şlkt\yet edeceğim. RUtbenizl tıklan sonra tekrar mUdUriyete döndükleri zaman, 
indireceğim; azlettlreceğim; attıracağım. l\f arlov gerçekten hayret içindeydi. Kendi kendine 

Mlifettlş l\larlov, htc istifini bozmadan, Dro- söyleniyor ve: 
diye: - Du muammanın her halde bir ipucu olsa 

- Sen de şunu ara; diye emir verdi. gerek, diyordu. Yoksa, silıirbazlar karşısında bu-
Fakat yapılan bUtün aramalara rağmen, mü- lunduğumuza inanmak lfl.zımgelecek. 

cevherci Derrlngerln cebinden çalınan bir torbn Marlov bundan sonra şeytani bir gülümscylş-
elmas, ne "Karabatak" J.1esterln, ne de Dr. Des- le şu sözleri ııa.ve etti: 
pardlnin cebinde bulunmamıştı. - Fakat bu oyun karşısındn bizim de oyunla 

Bereket Yersin ki, gecenin o saatinde ortalık- mukabele etmemiz icap eqiyor, dedi. "Karabatak 
ta hiç kimso yoktu . Yalnız bir iki otomobil, bir Lcster" bir şey söyledi mi? 
kamyon geçti .. lşte o kadar. - Maalesef, işe yarayacak hiç bir cevap ala-

Bereket versin başka kims~ yokt'.1, diyoruz. madık. Onun anlattığı hlkt\ye şu: Guya, dalma bu-
ÇünkU herhangi bir knlabalıl-:. 7.a~.tanın Işlno rna- Iuştuğu bir kız!a randevusu varmış. O kızı bekle-
ıJl olabilirdi! mek üzere o mevklo gelmiş, bir müddet vakit ge-

MUfettlş Marlov ne komiser Brodi ve diğer çirmiş. Lesterin bu hlkAyesirlin doğru olup olma-
memuru getiren otomobilin şoförll en yakın kara- dığını öğrenmek için tahkikat yaptırdım. Lesterln 
kola gllnderllmlştl. Memur getirecekti. Gene kim- verdiği adreste ger~ekten böyle bir kız buldular. 
senin olmamasından istifade edilerek yolun bir Ve bu kız, Lestere, randeYu vermiş. LA.kin, başı 
kısmı, tecrübe edildi. Ve gelen memurlarla birlik- ağrıdığından gelememiş. Dunun Uzerlne Lesterl 

Bizans /mpara· 
torluğunun 
Tarihi 

Bizans mevzuıı 

uzun yıllar ov"t 
ayrı tetkik ve te
tebbü edilmiş bir 
r1.cvzıı olduğu hal
de bugün bile ay
duılatılmam1ş bir
çok tarafları var
dır. Tcvf ik Yatim
lioğlu tarafından 

lisanımıza çevri
len Bizans impa
ratorluğunun ta
rihi adlı kitap 
bu aydınlattlma

mış tarafları tcs
bit etmclde ve bU
tiln Bizans tarihi
ne temas cdcrcTc 

Fiyatı 

ruş olup 
tapçıda bulunur. 

l Toptan müracaat 
mahalli: - lstan
bul, Vakit Yurdtt. 

t-:""ııss...::ı;z;~::af~eJtriaifJiiı iiariianldı. Fakat; kaybolan el· serbest bırakmafa mecbur olduk. Dr. Despardlye 
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