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Ulu Önderin başkanlığı altında Ve
killer Hey'etinin mühim toplantısı 

Toplantı birbuçuktan ye-

dibu~uğa kadar sürdü 
Başvekilimizle, Mareşal ve Vekiller akşam 

· dokuzda Ankaraya döndüler 
içtimada Hatay 
meselesinin son 
saf hasının tetkik 
edildiği tahmın 

ediliyor 

'Atrıfürkiin ~at'<lrmıa uatuıd'l a1mmtş 7ıfr rrsmt. 

BaşvekllJmlz CelAl Bayar'la Mare
tal Fevzi Çakmak, Milli Müdafaa 
Vekili Ktzım Özalp, Hariciye Veklll 
Bay Tevfik RUttU Aras, Dahiliye Ve

klll Bay ŞUkrU Kaya, Nafıa Vekili 
Jlrı.,Y. .A 11 ÇeUntcaya H arlctyc VekAle
lt il itil uiihunııı malilrf nieMıı
cl oğlu dUn akşam dokuzda Haydar

paşadan hareket eden hususi blr 

trenle Ankaraya dönmüşler ve istas
yonda Reisicumhur namına kAtibl 
umumllcrl Hasan Rıza Soyak, Baş. 
yaver Bay Ce1Al, husust kalem 
mildUrU, Ali Kılıç, vall muavini Bay 
Hildal, İstanbul komutanı General 
Halls, Rektör Cemil Dllsel, şehri

mizdeki saylavlar daha birçok 
zatlar tarafından uğurlanmışlar ve 

( Sonu sa. ~ sil. 4) 

lüri<iye-Fransaı 
Suriye 

.Sul'i.> cuiıı ı\ııkal'ıı. uıümc:ssill A
dil Aslım blı·kaç gün C\' el bir gaze
lcci al'lrndu';'n ırnıuy me.sdc:siııtlcıı 
hnlı cdcı ek lm i';'lıı 'J ürki.> c ile Suri 
1 e arıı!'oonııl.ı koııu':'ıılııp lmllcdilml'ı!il 

luzumunu ilcı·i.> c :silrıııu~. Arayu 
l·',.aıı n gthl ıııuııtlall'l' .sıfoı mı duhl 

haiz ol:sn .> uhıull'ı ohaıı bir de\ Jet lm
l'ıt>ıııaıııalı, demi~. Gfı.> n Fran:suıuıı 
-"ııkaru hU.> iık clı,:i!Oool l'oıı:soı da hu fi. 
ldı·dc.) ıııl';'. 

Surl.> enin SU) 111 ııııhııc:,sili uğzrn. 

dan ı;ok I.> 1 bir ııil el ite <;ık tığını 
'SUı>hc:sl:ı gurıluguıııuz bu :sozlcı·i i:;;i· 
tıp <le: 

- Alı, ke~ki o) le obnl dı ! ... 
Dememek bir 'J ürk lı;hı rııUmkuu 

llıullUr'? A ırlıırdmıbl•ı·i blrilıirlcri.> h 
lıtaı"(]c-:-ı:o ) a':'nıııı~ olun 1 ürk iye ile 

Suı·l> e.> o knlmJŞ ol ıt) c'lı bıı:;Uıı hcl
lcl oı ıa in hlr· llat.ıl ıııcsl'll-sı lıil<' 
IJ111ı111111nzdı. :>; ltt'l,hıı lıcrkc:s hlJi. 
)'or kJ lmmlnıı lıiı· ıııiıılıll•t l'\' \ 'd Aıı 

i(aruy'' ıığrıı.)ı&l'nk lılrkuç giiıı kul. 

lltış olıtıı SııriJC de\ h•t ntlııııılnrı ih
hUkiınıct 111111, lııısu"'i -.ııı·t•ll<' pek ıııli 
!(cuıııwl ıııılıı~ıııış lıli. 

l"nlnız, c efil· kn) rletıııck il'nıı t• 

~er ki 1 üı·kJ) <' il<' 8url.\ <'ilin hıııı,tiıı 
lcü 'nzi) ette resmi olarak HntnJ 

lt!e cleslııi koııu~ııınl:ıı·ınn lıııki'in yok
tur; hunun chC'bl de knr(lcş Suriye. 

ilin hC'nUz ı ... tlklaHni almaııuş hulun 
ltıa .. ıclır. 

I.;ğcr gt'ı~<'kt<'n l<'r:msnntıı Aııt.n 

ASIM US 

(Sonu: Sa. 4. Sil. 5.) 

Romanya Kralı it 
Mütenekkiren şehrimize geldi 

Atatürkle Savarona 
qatında qörüştü 

(}'azısı 4'Uııdi sayfada) 

Srı1 ilı" Göl.çcn Bclgrflt'la. 

Sabilıa Gökçen buflÜn 
Bükrt şten qelil}or 

(YaZ'tsı 4 anca aay/ada) 

Marr.~rıl Ça1rnı(].1• ve ltlil'i 'Jllil<lrı/aa l'c1dli Tla11 la..rpa'!<frla •• 
-------------

Gayrimübadillerin istih
kakları tasfiye edilecek 

Meclise bu hus u sta bir ıayı ha veri ldi 

istihkaklara mukabii yüzde on 
nisbetinde bf r tediye yapııacak 

( Ya.:ısı 4 ilncil sayıfamızda) 

q>ünletin peşinden: 

Görünüşe aldanma! 
Alıuaıı alıııılcl'iıulcrı biri ttoıı zaııııuılul'dn .> uııu~ı kimye\ i tetkikler 

rıctlce.slıulo l•'rarısızlarm (l\lugu et) dedikleri inci c;iı,:cğirıde uıühim 

miktarda asit prüsslk bulunduğunu ke';'fetml;-tir. Asit ıırüı;sik çiğne

nlrıcc, yahut emince insanı zehir lcycıı bir ııınddcdir; fakat gıll'it> olan 
cihet şudur ki bu gU:zel bir uıayı~ <;h;eğinc gUzcllik ,·cı·crı de terkibine 
dıthll olan bu zehir imiş! Buna ıııuknhll ht'rkcsçc malüuulur ki hirta
kım acı otlar tababette ilfu; <llyo kullnndılnr; bu otlanlnki hn ta

lıkları tedavi etmek h:ı.ssasmın cln oıılnı·ııı ter.kiıılcrinc dahil olan a
cı maddelerden l{eldiği şüphcsizclir. 

Her halde hllkatin hu.ı ı;:içcklc>rdckl ~li1.c1Uğl CildilrücU zehirden, 
hnzı otlnrdnkl ncıhğı ela şifa knhiliy<'tinclc 3 aratmış olmn nula mana
,.i bir schcp olsa gerektir. Belki im sch<'(l hnyntt n her gi>rünüşc 'c ho

~a gidene aldanmanın doğru olmadığını insanlara anlatmak içindir. 

llASAN KUMÇAYI 
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~BATAK(ll(TAN . 
,~İMPARATORİCELIGE 
Yazan~ D<a<d!orcaıro Karffoı No 66 

Yüatinyanos İtalyayı mı ele geçire
cekti; yoksa o güzel kraliçeye sahip 
olmak, hiç ıclcğilse, o kadını kollarile 
aaran kral Teo:i~atı ezmek mi istiyor
du? 

imparator, Piyetros ismindeki bir 
adamı Ostrogot kralının oturduğu Ra
vcn ııchrine yollay~aktı. Bu elçi bir 
ultimatom götürüyordu. 

Fakat ayni adam Teodoraya daha 
çok bağlı bulunuyordu. Yola çıktığı 

zaman koynunda imparatorun ultim> 
tomuırdan başka Tcodoranın da bir 
mektubu vardı. Teodora bu mektupta 
Tcodota kıarşı pek nazik ve dost dav 
ranıyordu. On<) "kendisinin izni olmak 
aızın Yüstinyanosun hiç bir iş yapama
dığını, ultimatomun yazılmasının se
bebi doğrudan doğruya Amaluendla 
gizli anlaşması olduğunu,, yazuıktan 

sonra ilave ediyordu: 
''Amalazond sizi içerden vuracaktır. 

Gözünüzü açınız: ve krallığıruza sahip 
kalmak istiyorsanız onu öldürünüz. İm
paratorun ultimatomuna aldırmayınız. 
ldaho uygun ve sizin de beğendiğiniz 

gibi bir anlaşma yapılması için IÖz ve
riyorum . ., 

Piyctros, Ostrogot kralına daha bir 
çok şeyler söyledi. Tc:odat bunlara al
dandı. Zaten bu kaba adamla o kibar 
ve bilgili kadın hiç geçinemiyorlardı. 

535 senesinde Amalazond boğduruldu. 
Yüstinyanos bunu fırsat bildi ve Be

lizer kumandasındaki bir orduyu gemi
lere bindirdi, ttalyaya yolladı. 

Ostrogot kr-41 Teodat keod.i vaziye
tini hafifletmek için Bizansın prk kom 
§USU Hüsrev Ncvııiranla mektuplap
yor; onu imparatorun Uıtline kııkırtı
yordu. Yilstinyanoı vergi vermeye bi
le razı oldu. 

Teodora hiç bot durmuyordu. Bu ite 
de kanıtı. Ncvgiranın vezirine yazdığı 
mektupta baıka teklifler yapıyor ve 
JÖY~ diyordu: 

"t~rator bana 'darutmıdan hiçbir 
karar vermez:,, 

Bu haller hazan faydalı olmakla be
raber bcıızan da fena tesir bırakıyor; 

bir kadın tarafından idare edildiği an
Jaıılan imparatorluğun kredisini diltil
rilyordu. 

1 

ve evlerine öllinceyc kadar bağlı olma
yı borç bileceklerdir.,, 

Sonra duçlar ve cczal<ırın çeşitleri 

açıkça bildiriliyordu: 
Bir kadın yabancı bir erkekle veya 

erkeklerle hamama giderse kocası onu 
boşayabilir. 

Koc~larından i:Ü"1 almaksızın baıka
larile yemek yiyen, tiyatroya, sirk'e 
yabanı hayvan oyunlarına gidenler 'Cic 
bopnırlana, kanun bunu tanır. 

Geceyi kendi evinden b'ışka yerde 
geçirenler, kocası sağken başkasilc ev
lenmeyi düşünen veya sevişenler hak

kında da ağır cezalar vardı. Kocc:ılar, üç 
defa ihtara rağmen kanlannı sevgilile
rilc başbışa bulduktan zaman, orası is-
ter kendi evi, ister bir oyun yeri veya 
kır olsun dilediği cezayı vermek hak
kını ka~anıyorlardı. 

Kiliseler, ötcdcnberi sevgililerin bu
luşma yeri olmuştu. Burc:ı!ardaki reza
letlerin sonu gelmiyordu. Kanun bun
da da pek sert davranıyordu; kilisede 
bir kadınla ıcvittiği anlatılan erkek, 
muhakeme edilmeksizin, ölüme mah
kum oluycrdu. Kadın da ksınunun gös
terdiği ceza verilmek Uzcrc kocasına 

teslim ediliyordu. Kocası böyle bir ka
dım boşayabilir ve kadın hapse atılır
dı. İki yıl sonra gene erkek taraf ınd'1Il 
kabul olunmazsa saçları dibinden traş 

edilerek bir daha çıkmamak üzere bir 
manastıra kapatılırdı. 

Bopnma kapılan mUmkiln olduğu 

kaı:!ar kapatılmıştı. Yalnız; manastıra 

kaptınmak iatiyen kadınlar bir daha 
dünya bayatını dönmemek prtile !» 
ıanabilirlerdi. Eğer buna rağmen ma
nastırdan çıkarlz.r veya kaçarlarsa pek 
ağır cezalC)l"a çarpılırlardı. 

Bizansın her tarafı erkek ve kadının 
buluıma yerlerile dolmuştu. Bir takını 
adamlar gerek şehirde ve gerek vili
yetlerde genç ve güzel kız anyorlar. 
Bunlara paı;lak bi.f baY.aı yqatacak
lan:ıı aöyliyerck ymut para vererek 
baba veya anneıefinacn alıyo~araı. 
Kızlar ilk zamanlarda gerçekten lüks 
içinde yaşıyorlar; Biz ansın zevk düş

künü zengin ve kibar zamparalanna 
veriliyorlar; fakat bu hayat uzun sür
müyor; gittikçe daha apğı insanlar 
arasında, kurtulmağa çalıştıkça daha 
çok batarak boğuluyorlartiı. 

Biu:ıınsın büyükleri arasında gerçek
ten iyi olanlar imparatora şöyle demiş
lerdi: 

JGünün Siyasetı 

ingiliz - italyan an
laşması tehlikede 

İngiltere ile İtal1a arasında bir 
müddet cn·el imzalanan Akdenh 
anlnşıııasınm da tatbik me\ kllnc gir
mcclcn suya dllşeceğl hakkında lhU
ma llcr bclJrmlştir. nunun sebebi t
talynnm bu ımlaşmaya dair Londra 
hUküuıett nczdJnde yaptığı bir teşeb
büstür. 

l\lalümdur ki İngiliz - İtalyan an
laşmasının merlyet meddine girme
si için esaslı bir şart kabul edllmiş. 
ti. Bu şart İtalyanın ispanyadaki 
gfinUllll askerlerini geri <;ekmesiydi. 
İtalya İspanyada }'rnnko cephesin
deki ftnlynn gönüllülcr:lnl geri toke
ccğtnc clair soz ,·ermişti. İngiltere 

de: 
- O halde aramızda 1aptığmnz 

bu anlaşma İtalyan gönUIJülerlnln 
geri çekJldll1 tarihten ıonra merlre
te girsin." 

Demişti. Bu esas üzerinde anlaş

ma imzalandı. 

Yalnız hu anlaF,ma imzalandığı 

sırada İspanya itleri 7akın bir za
manda netkelenccek gibi görünü
fOl't'lu. General J.'nuıkonun ku,·vet
Jerl cumhurlyetçllcrln CCJlhcslnl tkJ
)'6 ayırmak üzere bulunuyordu. Her
kes cumhuriyetçilerin cephesi lk.11e 
ayrıldıktan sonra General Franko 
kuvvetlerinin btltlln lspanya7a ko
layca hAk:lm olacal'.,"tnı sanıyordu. 

Fakat o zaman yapılan bu tahmin
ler hAdlscler ne tahakkuk etmedi. 
Cumhuriyettllerin cephesi ikiye ay
rıldıktan sonra da muku·cmetlerl 
devam etti. Bir halde ki bugtln İs
panya dnlılli harbinin ne Taklt bite
ceğini tayin etmek imkAnsızdır. 

lt.alyanlar cnmhuriyctçllcrin bu 
muka,·emetlni Fransanm yardımın
dan biliyorlar. General Franko 1s 
pıınynya hllkiın olursa İtalya ile Al
manynnm bu memleket üzerinde as
keri bir kontrol tesis etmiş olacağını 
ve bn halin Pirene <latları taı'atın-

ôn Pransa tln m 'hlm l>lr teh1Jkc 
teşkil edeceı;tnl dllşUnen Fransızla

rın cumhurlyctçtlcre kuvvetle 1ar
dnn ctmcğe ba.,ıadıklarını iddia edi
yorlar. 

lşte bundan dolap 11on günlerde 
İtalya Harlcl7e Nazın Kont Clyano 
tngUtercnln Roma bllyUk elçisi 
Pcrth'e ricada bulunmuştur: "İngi
liz • ltnlyan anlaşmasının merlycte 

Çörçil teklif ediyor: 

Harpten zengin olmak 
yasak edilmeli ••• 
İngiliz !'filli Müdafaa Nazı

n, geçen hafta., A Yaın Kama
rası hn.rlclyo encümcnindo bu
lunduğu bir beyanatta htlk6-
metln, harp zamanında mcm. 
lekctte ukcrliğl mecburi kı
lacnğmı bildJrnıl~1.i. 

Eski lngtliz nazırlarmdan 
\Tinst.on Çö.,;11 hu kararın 

çok mtthlm olduğunu işaret 

ederek şe;ylc diyor: 

- lngllfz mfllt mlldafaasrnın bu
gilnkU Yazl) eti bak kında ne dUşUnU
lilrse dilşUnUisUn, biltlln Avrupa bilir, 
ki lnglltere yeniden bir harbe iştirak 
mecburiyetinde kalırsa bUtUn kuvve
tiyle çarpışacak ve müşterek davaya 
hadim olmak lçln bir şeyden cekln
meyecektlr. 

Yabancı mtııetler hatırlarlar ki, 
Jngllterenin 19U de çok kUçUk bir 
ordusu olduğu halde, 1918 de deniz 
aşırı topraklarında beş milyon aake .. 
rl bulunuyordu. Gene hatırlarlar ki 
harp devam ettikçe ve feci bir hal 
aldıkça Brltanya imparatorluğunun 
gösterdiği gayret o derece artıyordu. 
Anglo. Sakson ırkının kazanma al"
zusu nihayet bulmamıştır. 

girmesini İspan1ada1d gönttlllUerln 
geri çekilmesi şartından afll'&lmı." 
demiştir. Ayni zamanda Franaanm 
lspanra işlerini 1ardmıı ile karıştır
mış olduğundan flklyette bulun
muştur. 

Ancak l.10ndra siya.si mahafllln
den sızan haberlere göre, İngiliz htl
kfmıetl İtalyanın bu teklifini kabu
le müsait değildir. Zira Çemberlayn 
A,·am Kamara ıncla çok sarih beya
natta bulunarak 1spanyadan ltal1an 
gönlllltllcrl geri tek.tlmedlkte İngi

liz - ltalYan anlMmasUUD.-.merlJete 
girmeyeccğlno nlttlle stlz Tcrmlş-
tlr. 

İtal1an htlkfınıetlnln Londra hl· 
k6metl nezdinde 7apt:ığı teşebbl8 
İngiliz • 1tal1an anlaşmasmın tatbi
katta utradığı m&şkülAtı göstardlA'I 
gibi billıa!;sa İspanya meselesinin 
vazlyctlnclckt karışıldıı;,"' YC akıbeti 
hakkındaki nıeçhullyet:I anlatması 

itibarile manalıdır. 

B. Ç6rçil 

Şllpheslz ki, DUyUk Bnıanya buo· 
dan sonraki bir harbe ancak, tııP' 
llz milletinin kendi hayat ve oe~ıl· 
~e lllzumlu gördUğtl şeyleri koruaıtı 
için kendini carpışmağa mecbur ,or
dUğll anda girecektir. 

Bll;tlk Brltanya, harbe man!./J.' 
:ınaX Çfn ennıtPn nı>" S'Plı>nf rfYi 
caktır. Fakat, her şeye rağmen ifa~ 
etmek llzımgellrae lngtltere, de~I• 
ve imparatorluğunu muhafaza ıçto. 
bOtnn mllletlnln mllşterek ve talll blf 
arzusu ile çarpışacaktır. Yalnız b111l" 
da Mlll"lt~er Cemiyeti misakının f11• 
huna sadık kalacaktır. 

Teoıdora vakit vakit devlet itlerine 
karıırnakJa kaimıyordu. İmparatorlu
ğun bozuk taraflarını da görüyor; bun
Jann düzeltilmesi hakkında fikirler 
yürütüyordu. Yüstinyanosun kaç ıcne 
dcnberi ''Roma hukuku,. nu temel tu
tarak yaptırdığı mecellenin çabuk biti
rilmesinde onun rolü olduğu gibi ayn
ca uzun bir ferman çıkarttı. 

- Para çalanları, insan öldürenleri 
veya herhangi bir fenalığı y;:.panlarr 
yakalamak ve cezalandırmak için ka
nunlar yaptık, hakimler koyduk. N~ 
muı hırsızlarını, bir takım günahsız 

zavallılan süründüren alçaktan niçin 
cezalandıramıyoruz. 

GONO N AK/fLER.I 

ç.örçll, bundan sonra, lıl" 
gilterede harp halinde asket" 
llğl mecburi kılacak bir ~ 
nun çıkarılacaksa, bun~ 
birlikte. bir de, harp z&Jll,... 
nında sen·et yapmağa 1'al· 
kanlan bundan mened~ 
bir kanun konulması Jb11" 
mumı ileri sUrllyor: 

İmparatorluğun iki büyük deıtdi var
dı: Para ııkıntıs.r ve din kavgalan. 

Teodora nazır ve memurlann hınız
lıklanna, h())ka kötWUk etmelerine son 
vermek istiyordu; buna dair maddeler 
koydurdu. 

Din birliğinin imparatorluğun baı

hca kuvveti olduğunu imparatora ka
bul ettiriyor, böylelikle kendi tarafın
dan olan monofizitlerin kaybettikleri 
hakları geri veriyordu. 

Bunlardan ba;ka, kadınlara, umum
hanclcre, esircilik itlerine dair de mü
him noktalar üzerinde duruyor, !<)yle 
dcniliycrdu: 

"Biz kadınların uslu olmz'lannı iste
riz. Umarız ki düzglin bir hayat yaşa· 

yacaklar, her türlü ıcrcfsizlik ve düş
künlükten uzak kalacaklar; kocalıwrma 

Aktrislerin hayatları daha az kötü 
deği•cli. Bunlann çoğu kendi arzuları
na rağmen tiyatroya alınmışlar; ııart

lCJrı pek ağır olan kunturatlarla tiyat
ro sahiplerine bağlanmışlardı. Hiçbir 
suretle mçsleklerlni bırakamazlardı. 

Evlenenler ve sahneden çekilenler olur 
sa zorla eıki işleri başına götürülürdü. 

Halbuki aktrislerin hemen hemen 
hepsi de güzel kadınlardı; erkeklerin 
büyük bir kısmı Uzcrindc iyi hisler 
uy~dırmış bulunuyorlardı. Sahneyi 
bırakarak namuslu hayata döndükleri 
takdirde iyi evlenmeler yapabilecekler
di. 

SAÇ DÖKÜLMESİ 
VE 

KAFA ADAMLIGI 
•• - OkumtıUJam, BCJÇ1.artm dipdiri 

ve sapsağlam olur. Okursam ve dü.şü_ 
nürsem, ertesi aabah tara.ğıma ~ıar 
takıldığını görürüm .•. ,, 

B UNU dün akşam, hem akh ba
şında bir tanıdıgım söyledi. Ve 

dilşUndüm .... 
Demek ki okumak, saçların dökül. 

mesine sebep oluyor. Hangisini tercih 
etmeli? Bilgiç ve anayışh bir adam ol
mağı mı? Yoksa lepiska saçlı bir "jön 
prömiye,. mi?. 

• • • 
Kabil olsa, ikisi de telif edilebilsey-

dı ! Çilnkii kafaslle uğraşantann saç-

_ _..........__.~.....,...,......~~~~-~~~~.--.~~~~~~ 
- Bir rılllrln 1111 dlirllr biri mi' lilca 1 

ederim yapmayın. hrni 1111lılııııı11ursıı1111:. 
- Hauretı- Dl~erlerl iıc bu11a kı:ıuor

lar. 

- l\'aııl. li{ilr 11rmr {jl11dc $UJrrc peynir 1 
mi ylyerr{Jf:"' 

- Kuıııra bal\mn. kocacığım. Pişir<ll{Jlııı 
kotlet, alev aldı. ben de ıöndürmck fçf11 
komposto ile rorbayı ü::erlnt boca clliml?. 

- Karın a111ı!Jımı nrlfırmonı: için söu
lenıcıııı tcmfıi/ı elti. 

- Mıikemnıell Ben de karıma ıorauım 

öylcyıc.-

!arı hiç şUpheslz daha erken seyrelme. 
ğe ba.,Iıyor. Gerçi bazı müstesnalal" 
var. Kuvvetli bir tabiate malik olup 
da ömrünün sonuna kadar bütün ec
zasile birlikte ya~ayanlar görülmekte. 
dir. Fakat umumiyetle fikir, ilim a. 
damlarının kafataslarında, diğer meş

guliyet erbabına nisbctle, herhangi bir 
ışığı aksettirmcğe müsait daha fazla 
yer bulunur. 

Ve bu hal, "Jön prömiyc,. Iiğe mu. 
hakkak ki manidir. 

• * ~ 
"Jönprömiye,. den maksadun, bir 

erkeğiıı kadın gözünde alabileceği 
rağbet vazlyetidir. Kadınların, saçları 
gUr ve ihtimal dalga dalga bir erkeği 
tercih edecekleri kanaatini besliyoruz. 
Ve bunda haklı olmaları lhımgelir. 
Zira, gUzcl ellerini kafamız Uzerlnde 
gezdirdikleri vakit, bir lastik topun 
meyus çıplaklığını sezccekleri yerde, 
nefis kokulu, coşkun bir çayınn dip
diri bereketini duymaları elbette ki 
onlara daha çok zevk verir. 

Bu bakımdan acaba, kafalariyle 
çok meşgul olan ve binnetice fazla 
duyan, bilen muharrirlerin, müellifle. 
rin, Mimlerin, kadından yana kısmeti 
yok mu? Yahut pek mi az? .. 

~ * ~ 
Çok şükür ki kafanın altını tistüne 

tercih eden kndınlar, henüz mevcut
tur. Ve birçok kafa adamları, evlen. 
dikleri sırnda - hcnilz cahJt oldukla. 
rı için - başlarında, bir kadının zcra~ 
fet hislerini okşayacak kadar olsun, 
birkaç tutam tüy bulunuyor. 

H1KMlln' MONlR 

Bir çokları. harp lcin, başka nıeı:n· 

r-K ~.~n~ıN 1 
Mtmltktı lıftmlclrı• 

trtndc dııındo 

Aylık 

3 aylık 
e aylık 
Yıllık 

9~ 

260 
47~ 

900 

lr>~ K~ 

·~ . 820 • 
1600 • 

farlleslııdrn Rnlkan Hlrııaı ıctn ayd• 
otuz kuru, dO~üliır. Pusta blrliAlne ılr· 
mlyen yerlere ayda yetıult beşer kurut 
ıanırnedilır. 

Ahone kaydını bildiren mektup Tt 

telgraf Qcretınl. abuııe parasının post• 
,eye bank• ile yollama Ocrellnl ld•,.. 
kendi Ozerıne alır. 

TQrkluenln heı poıla mtrlce:tndı 

KUIWN'a abone 11a::ılır. 

Adres dcğlştirme Dereli ~ kuru~tuı 

DV?\'XU HAVA 
Hava DoAu Anadoluda bulutlu, Egede 

acık, diler bölgelerde az bulutlu geçnıifı 
rüzgllrlar umumiyetle şimali lstikanıetteıı 
ort:ı kun·ette esmiştir. 

Dün Jstanbulclıı havn ekseriyetle bulnl
hı geçmiş, rüzgar şim:ıll şarkiden s!lni)·ede 
10 metre ,hı%la esmiştir. Sant 14 de h•"• 
tazyiki 763.7 milimetre idi. Sühunet ell 
yüksek güneşte 56.4, gölgede 23.4 Te ' 11 

dilşük 14.1 santigrat knydolunrnuştur. 

IS yıl evvel bugün 
Hdklm1crlmf: icln koyu lc1rl11crta ve ga .. 

uct 1111 nesc~dilmfş bir ''ferve" uaplırıl,,,o) 
ucuı kabul edilmtıllr. Kollarının lçtnt gt• 
fil aslar konacak, yakalara ı:uuu ur~ll ib• 
rişimdtn ıade kibar mü::euucnal işltfl1' 
cckttr. 



Kitaplar arasınrfa: 
..., - ""'-51 - -

Plevne Müdafaası 
Yazan: Hakkı Süha Gezgin 

Plnne, bin tarihi, ldeıtan yapan bir 
~ huzuruna çıkanr. Böyle oldu· 
h halde, Plevne mUdafaaıına dair, an
~ bir avuçluk yuımız var. 
~ Nurettin Artaın,, ın yilzbfıı W. 

'Clft Herbert,, den çevirdiii son eseri, 
~1Up, bitirdikten ıonra içime taze-· 

l 
mit, ki Sultan, Plevne kahramanının 
töhretini çekemiyor. Onu kıskanıyor 
ve yere vurmak için bahaneler arayor. 
Bir ıerefin, huıuıt topluluklarda adı 
arulmu olursa, artık ondan bahsede-

'""11t11 taki bir acı çöktü. l 
&e.&ili do.tumun da kitabın bapna l 
~fi mukaddeme beni bir kere da-

)lraiamııtı. Orada Plevneden bah· 
lleen belli batlı bütün yazılara doku
.._uı ve hepıi yarım ıayfaya sıinut· 
tir. 

81ltün dünyada hayranlrfın en ıon 
Plrrıtııını tutuıturan, aıkerlik llemine 
hrı.ıak ısırtan bir savq harikaumn, 
'-ibi bu mu olacaktı? Baıka soydan 
~~er, batka bayraklar altında top
~r, bunun yüzde biri kadar bile 
itik vermiyen, bir kahramanlık meple
el ~ısında, nesillerce pervanelefir
ler. Ler üıtüne eaer •erirler. ölenle· 
liQ •dına anrtlar dikerler. Her meydan
' bir tunç kaıide, bir mermer mersi· 
)e 1iikaeltirler. 

laııat, hldiseler, vakalar üstüne bir 
~ur gibi Jcapamr. Torunlar onlan 
itte bu menıurlenn c6ıterdiii gibi aey 
"'derler, imrenirler. Kahramanlık, fe· 
lltcarlrk qkıru cenç clSnWlere derin 
s.rpıntılarla dolduran, ;ıte bu türlü e
ltrlerdir. 
lloskofların Plevne için dört yUz 

tilde yakın kitap yudıklamu bir yer
~okumuıtum. Halbuki, Tilrkiln yıl
~ yanardaf, zelzele haline koydu· 
" bu ıelıirde onların övUnecek nesi 
-.,dı? 

.. Grandük Nikola,, mn Rcmanya 
Preııane çektiği telgraf, Plcvne ufuk
~daki ıebitlerimizi hall gUJdür mü· 
hı mu? 

1.._lnsanlık davasını kuranlardan sayı
~ kont ''Leon Tolıtoy,, bile oııuna 
• :tvaıt• _p••1annuı hi• IC•••'· 1r-1·-·•• 

terercx: 

- Bunlar hep Türk kanile böyle la
~- Çabuk büyü, onu sana verece
'Mlll. Dedelerinin yürildUğü yolda ıen 
~ Yilrllr .. , 

Demekten çekinmemitti. Çünkü 
~tvaede Türkün kuandıiı ıerefı, 
,4nstofonoa,. muahedesi ailememitti. 

11 hmç, itte ondan atUrUdür. 

lıtoJtke gibi bir tibiye dehauna: 

- Türkler, müdafaaya batkalannm 
~taizliie dilıerek bıraktıktan yerden 
~larlarl 

Sözunu s8yleten ide bu tUrlü kahra
""nlıJdanmız defli midir? 

~urettin, bu kitabı dilimize çevir
~kle, yalnız tarihimizin deıtanlaımıt 

r parçaıile övünmemize hizmet et
'-'it olmuyor. 

. lu eıerde, dili, dini, inanıtı. her ıe
~ bizden ayn olan bir adamın phitli· 

de var. Bu aynbk içinde yapyan 
~rçek bile, hiç bir ıilae muhtaç olma
~ hayali altüıt etın.eğe yeter. 

t \'uunda, ''Plevne., harikasının e-
tbiyatmıızdaki sönük izlerine dokun
~I ve ı\klyet etmiıtim. Bu kitabı, 
;'katle okuyanlar, o ıönüklUğün nasıl 
~ lllahkQmluk eseri oldufunu da an· 

lır. 

"Plevne müdafaasının,, aahibi, "01-
~ pap,, ile tıtanbulda bir görüıme
'bıi de bikiye ediyor. 

Pap. bütün ldünyanın övdüğü kah
~nhim betili olan ''Pl-.vne,. den 
ti bahsetmemit- Ondan a<Sz açmak is· 

)enlerin de konuımatarmı yanda bı
ttlttıracak nazik sebepler bulmuı. 

l.tüellif, ilkin bunu, paprun yüksek 
~zuuna vermit; fakat sonra öğren· 

leketıere gönderildikleri halde, dl
:erıerlnln memlekette kalıp, serbest 
t careun bllyUk bir :ıgllfkWlta utra. 

1 
•tı bu esnada, harpten kl.r etm9"' 

1 
erı blrtblrtyle telifi kabll olmayan 
~l teydlr. Meılelf her ne lursa ol-
~rı, hiç kimsenin harpten istifade e
eret ıengtn olamıyacalı bir pren
~~ olarak ortaya konulmalı ve bu 
it ,_ustakl bir kanun, mecburi asker
~ kanunu ile beraber parll.mento

>a •ert1me1ldlr. 

cek kitaplar yazılabilir mi? 

Şipka kahramanı Süleyman paı~ 

run hatrralan da ancak meırutiyet

ten v..nra çıktı. "Umdetillhakayık,, i 
okurken bir akpm, baygınlıklar 

ıeçirdiiimi hatırlarım. "Osman 
Pap,. nın esarette defterler doldurdu· 
tunu rahmetli dedem söylerdi. Kimbi
lir belki de bu defterler, Plevne desta· 
nıru, yaratıcısı tarafından anlatan ıey
lerdi. 

Bütün bunlarla beraber, "Plevne,, 
Tilrkiln cönlilnde yqadı, yaııyor ve 
yaııyacaktır. ÇilnkU onda mağlQbiyet
Jerin kara damgasını yıkayan, dinmez, 
kaynalı tükenmez zafer çağlayanları 

köpürür. 

Nurettin Artam, ~erçi mizahın ince 
bir toplu ilnesf diye tanınır. Fakat on· 
da milli zenginliii arayan, coıkun gö
nUlJU bir batka phıiyet de gizlidir. 

''Plevne mildafaau,, nı, ona buJdu· 
ran, tercümesine un attıran, tefrika 

halinden çıkararak, güzel bir kitap tekli 
ne koylduran iıte bu ikinci flhsiyeti· 
dir. Dostumu imrenerek tebrik ede
rim. 

Halda Süha GEZGiN 

Zücaciye fiyat
ları niçin yüksek 

Bir şirket piyasayı 
haraca mı balladı 
Haber verildiğine göre dört M\.isevi 

vatandş.ş aralarında yaptıkları hususi 
bır. aıı.ıqma. 41e lW' ilr.keL KurmUŞlar-

dır. 

Bu 1lrket.1memleketimb:de cam ya. 
pan fabrikalar ve imali.thaneler bu. 
lundufu halde zUcaci e,yayı hariçten 

getirmekte, toptancı ve perakendeci 
latanbulda ltulunan bütün alıcıları 
kendine bendederek yerli f abrikalan. 
mızla ali.kasını kesmektedir. 

Geniı mikyasta Avrupadan mal ge
tiren ıirket daha pahalıya lflbnak su· 
retile bir kısmı halkı da aldatmakta 
ve eeuen bUtün mukadderatlarını 

bunlara bağlamıı olan diğer zUcacl 
e,ya satıcılan da ılrketin tensibettiği 
flatle satmak mecburiyetinde bırakıl
maktadır. 

Bu suretle şirket piyasada bir mo
nopol manzara.ar arzetmeğe başlamtt
br. 

Bu vaziyet o kadar bariz bir şekilde 
görillmektedir 1d vaktile caddelerde 
mk ınk gördUğUmUz zUcaci eşya satan 

ifportacılara artık tesadüf etmek 
mümkün olmamaktadır. Bunlann he • 
men hepei iılertnl terketmiılerdir. Bu 
yüzden bardaklann fiati de artmıştır. 

Eskiden 5 • 6 kurup kadar piyasada 
bardak bulmak mUmkUn iken bugUn 
12 kurup bile zorlukla bulunabilmek
tedir. 

Öğrendifimize göre ıirket kurul · 
duktan sonra şehrimizde küçük büyük 
olmak üzere 30 kadar zUcaci eşya sa- ı 
tan mağaza kapanmıştır. 

Alakadarların dikkat nazannı çe • 
ken bu mesele etrafında tahkikat ya. 
pılmasına karar verilmiı. şirketin he_ 
saplarının tetkiki lüzumlu görülmüş. 
tür. 

Yağcılar Heyeti Ankarada 
Çalıııyor 

Tanınmıı yağ tUccarlarmdan Bay 
Selimin bqkanlığında Ankaraya git
miı olan yağctlar heyeti bu hafta içe· 
rlsinde fe}ırimir.e döneoektir. 

Ankaradan al~kadarlara gelen mek
tuplara nazaran heyet Vekiletle te . 
mastara bqlamıftır. İlk konuşmalar
dan yağcıların dileklerinin kabul edi. 
~eceği sanılmaktadır. 

Hamamlar iki sınıfa ayrılacak 

Denize düşen 
kız 

Baygın Bir Halde 
Çıkanlclı 

Dün sabc.ıh köprüden Uıküdara kal· 
kan Şirket Hayriyenin S 7 numaralı 
vapuru Salıpazarı önünden geçerken 
bir kızın denize dilttüğil görülmüf, he 
.nen kaptana haber verilerek vapur dur 
durulmuıtur. 

Denizde yapılan arama ıonunda kız 
baygın bir halde çıkanlmıf, ifadesi a
hnmrıtır. Taksimde Feridiye sokağın· 
da oturan ve 17 yaıında olduğunu .CSy 
liyen Mari vapurun kıç tartıfmdan de
nize bakarken muvazenesini ansızın 

kaybettitini. dehize bu suretle duttü-

Belediye müfettiıleri tarafından ya· 
pılan teftitler sonunda hamamlar hak
kında bir talimatname yapılmaarna ka· 
rar veritmiıtir. 

Şimdi bu talimatnamenin esasları 
hazırlanmaktadır. Şehir Meclisinin ö
nümüzdeki devre toplantmnda müza· 
kere edilecek olan talimatname ile ha
mamlar iki sınıfa aynlacak, yıkanma 

ücretleri indirilecek, ve hamamlarda a· 
ranacak ııhhi ıartlar tesbit edilecek-
tir. 
Hamamların bu tartlara uyması için 

beı sene mühlet verilecektir. 

Akay yaz tarif esi 
Yarından itibaren tat

blka başlanacak 
ğlinil söylcmittir. Denizbank Akay ieletmesi yarından 

Bir Otobüı Tutuıtu itibaren yaz tarifesini tatbike başlrya-
Taksim • Yenimahalle arasında iJli- caktir. 

yen Niyuinin 3313 numaralı otobU- Tarifede seferler göyle tesbit olun-
ıüne dün benzin konurken birdenbire muştur: 

yangın çıkDUJ, ofobüıün <Sn kısmı ta· Her gün Köprüden sabah ilk vapur 
mamen yanmııtır. Telefonla çağnlan 7,15 te hareket edecektir. Bu vapur 
itfaiye yanımın daha fazla sirayetine Kadıköyünden 7,35 te Kınalıya, 8.5 
mini olmuıtur. te, Heybeliye 8,35 te uğradıktan son. 

TRAMVAYA ASILAN ÇOCUK - ra 8150 de BUyUkadada olacaktır. 
Salma Tomrukta Faizci ıokaitnda ~ 
turan 14 yaıında Kemal, dün Vezneci· ikinci vapur Köprüden saat 8,40 ta 
)erden geçerken 2637 numaralı tram- UçüncU vapur 8,45 te, dördüncü 9,15 
ya aulmıJ, biletçi yanına doğru gelin· te, en son vapur da 9,15 te kalkacak -
ce korkmUf, kendisini yere atmııtır. tır. 

Bap taflara gelen çocuk bayılnuf, Bunlardan 9,15 ve 9,25 seferleri ile 
hastahaneye kaldınlmııtır. 14,20 ve 17,30 seferleri Kadı-

YUZUNDEN YARALANDI - Şit- köyü, Moda, Kalam11, Caddebostanı 
tide Perik5y caddesinde oturan Hasan. Suadiye, Boetancıya uğramaktadır. 
,P, lliti'iiott ~-ıaiiiliıliil~ u ............. .,. ele ta 'ftpal' 

ta Dimitrtnln kahvuinde rakı yQzUn- Yalovadan 6,30, Pendikten 6l5, Kar. 
den kavga etıniılerdir. Salamon yüzün taldan 6,35, BUyükadadan 5.50, Hey-
den yaralanmıı. hastahaneye kaıtdrnl- betiden 6 da, Burgud&n 6,15 te ve Kı· 
mııtır. nalıdan 6,30 da hareket etmektedir. 

SALINCAKTAN DUŞTULER -
Çengelköyde Bekir deresinde otuqan 
9 yapnda Hanife ile 1 l yqmda Meıt
hat dün bahçede kurduktan bir salın· 
cakta sallanırlarken diltmüılerdir. Bun 
lardan Hanifenin batı yanlmıtt hasta
haneye kalchnlmıthr. 

Eminönü istimlaki 
Devam Ediyor 

EminönUnde istimlak itleri devam 
ediyor. Balıkpazarımn ağzında ve ca· 
miin önüne iaabet eden krınnda 59 par
ça emlikten 26 parçaıınm aahiplerile 
uyuıulmuıtur. 

Bir kıımmın 4a iıtimllk bedelleri 
bankaya yatınlmııtır. 

Valde hanının arka tarafına diifen 
on bet parça binanın da muameleleri 
ikmal edilmiıtir. 

Eminönündeki istirnlik itlerine ait 
bir rapor ıehrimizde bulunan Nafıa 

Vekili Ali Çetinkayaya verilmittir. 

Yalovadan ecı aon vapur 17,15 te, 
Pendikten 20.5 te, Kartaldan 19.45 te, 
BUyUkadadan 21.10 da, Malta.dan 16, 
15, Yörilkaliden 18.45 te. Heybeliden 
de 21.20 ~e Köprüye kalkmaktadır. 

Pazar günleri vapurlar ıu §ekilde 
tanzim edilmiştir: 

Köprüden ilk vapur 7 de kalkacak: 
tır. Bu vapur Adalara kadar gidecek. 
tir. İkinci vapur 7.20 de kalkacak, 
S.20 de Heybelide olacaktır. UçUncU 
vapur 7.30 da hareket edecek, Moda, 
Kalamq, Caddebostant, Suadiye, ve 
Boa~cıya uğradıktan sonra Heybeli
adaya gidecektir • 

En son vapur da Köprüden pazar 
günü 22.20 de hareket edecektir. Bu 
vapur 23.10 da Kmalıya, 23.20 de Bur. 
gua, 23.40 ta Heybeliye, 23.50 de BU.. 
yUkadaya uğrayarak aeferini bitire
cektir. 

Tenzilatlı gezinti postalan da ıu şe· 

Ecnebi Ve Ekalliyet 
Okullannda imtihan Şekli 
Şehrimizdeki ecnebi ve ekalliyet o. 

kullamım talimatname ve müfredat 
programlan tetkik edilmektedir. 

Bu okulann bilhassa imtihan tali • 
matnameleri dikkate değer bir mahi • 
yette görülmtışttlr. 

Her okulun tatbik ettiği imtihan 
nlamvmeel llllNUtüD .ayrı ....... Jer. 
dedir. KUltUr Bakanlığı durumu göz. 
önUne alarak gerek ilk ve gerekse lise 
ve orta okulların imtihan talimatna -
melerini resmi ilk okul ve orta tahsil 
okullannda tatbik edilen §ekle soka. 
caktir. 

Bu suretle ecnebi ve ekalliyet okul
ları imtihan şekli resmi okullara uy. 
MU§ olacaktır. · 

kilde te&bit olunmU§'tur: 
Cumartesi günleri Köprüden Hey

beli, BUyUkada, Kartal • Pendiğe, tek
mil adalara 20.30 da, Anadolu yoluna 
17.30 da, Haydarpap ve KadıköyUne 
20.30 da, tenzilatlı postalar hareket 
edecektir. 

Pazar günleri de yine Köprüden, 
Kınalı • Burgaz, Heybeliye 7 de, Hey. 
beli - BüyUkada, Kartal ve Pendiğe 
1.20 de, Anadolu yoluna 7.30 da, Hay· 
darpaşa - Kadıköyüne 9.50 de tenzi
latlı postalar kalkacaktır. 

TenzllAt bu seferlerde yüzde ellidir. 
Biletler pazartesi gilntı saat 12 ye kL 
dar Köprilden olan her seferde mute. 
ber addedilir. 

Sinema Ve Eğlence 
Yerleri Ucuzluyor Yeni icat bir tayyare 

Dahiliye Vekili ve Parti genel sek
reteri B. Şükrü Kaya ile Maliye Ve
kili Fuad Afralı, ıehrimizdeld ıine

ma ve eğlenti yerlerinin duhuliyeleri
ni ucuzlatmak maksadiyle alikadarlar
la cörüımüılerdir. 

Bu görUımelerde müsbet neticeler 
ahnmıı. sin~ma ve eğlence yerlerinin 
o/c 40 niıbetinde ucuzlatılması karar· 
laıtılmııtır. 

Dün ayrıca vitiyette Kaymakamlar 
toplanarak bu hususta bazı kararlar 
venniılerdir. 

Yükaek Tedriaat 
Direktörü 

Yüksek tedrisat direktörü Bay Ce. 
vat dün sabah Ankaradan §ehrimlze 
gelmiıtir. 

Bay Cevat Üniversite ve Güz.el San
atler Akademisine giderek yeni tedris 
yıfı ihtiyacı etrafmda allkadarlardan 
izahat almqtrr. 

Bir fngiliz mfiJiendisf, fayyarelerin en 
dar bir yere inebilmelerini mümkün kı. 
lacak bir dümen icat etmi~. Bu Aletle 
müceblıez bulunan bir tayyare, gayet dar 
bir arazi parçasına, hattı bir §ehir mey. 
danma inebilmektedir. Alet, tayyarenin 
alçalırken çiıdili münhaniyi küçültmek. 
te ve tayyare, konacaJt yere birdenbire 

şa]Culfye yakın bir i ı:tikameUe alçalmak. 
tadır. 

Bu ftletin takılmış olduku ilk tayyare 
tecrübelerini yapını§ ve muvafafkiyetli 
neticeler almım~tır. Buradaki resimde, 
tayayre sahaya inerken görülüyor. Fo.. 
tolraf tayyareyi sanki bangarm damma' 
komnut gibi g&;termektedir • 



J H · d Romanya Kral aponya, aınan a asını Bükreş, 20 (A.A.) -Radorajan-
sı blldlrlyor: 

işgal edeceğini bildirdi ne~:::ı~~::ırlığı avağıdaki tebliği 
17 Haziran günü saat 19 da kral 

Japonyanın askeri zayiatı 
410,000 kişiye baliğ olmuş 

Tokyo, 20 CA.A.) - Domei Ajan- ,Japonların zayiatları 
ııından: J ç· akl da tı ~ . . H ad aponya ın topr ann yap gı 
Bır J~pon tayyaresı, ayn~ ~ın. taarruz harbinden bugüne kadar. ne 

daki Çın bataryalarını tnhrip etmış • miktarda zarar gördil? Bu hususta 
tir. Bundan başka Japon tayyareleri, yapılan bir istatistik §U neticeyi v~ 
Fukiyen eyaletinin merkezi olan Fu· m~tir: • 
ç~u'daki tersaneyi de tahrip etmişler- Japonyanm Çinde silfıh ile harbe-

dır. den kuvvetleri 30 fırka, yani 600.000 
Tokyo, 20 (A.A.) - Japon harici. askerdir. Silfilı altına. alınını§ olan Ja-

ye nezareti mUmessili gazetecileri ka· pon askerlerinin miktarı ise 1.675.000 
bul ederek Hainan adasının askeri mü- i bulmuştur. Harbin iptidasından bu. 
lilıazalar dolayısile mutlak surette güne kadar askerce Japon telefatı 
işgal edileceğini ve Çin topraklarında 410.907 dir; yalnız bunun yüz bini 
bulunan mezklir adanın 1907 tarihli harpte silah ile ölmüştür. 
Japon • Fransız muahedesile hiçbir Japonyanın harp gemisi zayiatı ise 
alakası olmıyacağını söyledikten son. 35 gemidir. Tahrip olunan tayyareleri 
ra, Japonyanın mezkur adaya müte • 629 u bulmuştur. 
allik niyetlerinden Fransayı haberdar Fakat Jnponyanm zayiatı bundan 
etmek mecburiyetinde bulunmadığını ibaret değildir. Çinde birçok iktıs:ıdi 
ve derpl§ edilen askeri hareketlerin menfaatleri yok olmu§tur. Bu iktısa. 
münhasıran askeri mUessesatı istih - dl zayiatın miktarı 500 milyon Yen o-
daf eylediğini ve esasen yeniden arazi larak tahmin ediliyor. 
ilhak etmek fikrin~ olmayan Japon. KURUN _ Şu malfunata göre Ja-
yanm mezkilr adayı devamlı surette pony:ın•n topladığı askerden dörte 
1şgal ctmiyeceğini kaydetmiştir. biri ve muharip ordudan üçte ikisi 

Hariciye nezareti mümessili Hainan saff ı harp harici kalmıştır ki, hiç de 
körfezinde keşifte bulunan Japon ge- küçük gorUlcmez. Hususiyle Japonlar 
milerlnin sahil batnryalannm ateşine Jyi harpçi diye tanınmış olmakla be. 
maruz kaldığını ve esasen haziran raber evvelce hi bir harp kıymeti ol· 
bMlarmda Yuamana en son sistem o- madığı sanılan Çin ordusuna k8.J'§I 
bız Fransız tayyaresinin gelmi§ oldu. bu derecede zayiata uğraması, ne ka· 
ğunu ve bu tayyarelerin talimat bek. dar güç bir harp içine girmiı:J olduğu. 
lediğini ilave etmiştir. nu gösterir. Zira bugün Japon • Çin 

Hariciye ncz;retl mümessm hava harbi henüz bitmiş değildir. Hatta Çin 
müdafaa toplan hakkında da Kanton- Cumhurreisi ve Ba§kumandanr Çan • 
aa bulunan bütün topların Sovyet ma- Kay - Çek'in sözlerine göre yeni baş. 
muıatı olduğunu söylemiştir. lamıştır. 

Karol Luccafaruı yatına binerek 
Boğaziçi ne doğru hareket etmiştir, 

18 Haziran gUnll saat 10 da BUyük. 
dere yakınlarında Türkiye Daşveklli 
CelAl Bayar ile Hariciye Veklll Aras 
Kralı karşılamak Uzere yata çıkmış. 
!ar ve Krala lstanbula kadar refa-
1tat etmişlerdir. 

19 Haziranda saat 14 de Kral Ka-
rol Savarona l atında Türkiye Reisi
cumhuru AtatUrk'le bir noktainazar 
teatisinde bulunmuştur. 

Ayni gUnUn akşamı Kral Krolun 
·ı.kşam yemeğinde Türkiye BaşYeklli 
CelAl Bayar ve Hariciye Vekili Rüş.. 
til Aras ve Romanya general konso
losu Lucaslyevlcl davetli olarak bu-
ıunmuşlardır. 

lstaııbul, 20 (A.A.) - liaYas bll
dlrlyor: 

Romanya J{ralınm bayrağını taşı
yan Lucoatnrol yatı dün saat 11 de 
Doğaziclnde demirlemiştir. Kral Ka
rol, mütenekkiren karaya çıkarak 

yemek yemiş ve şehrin muhtellf yer
lerini gezmiştir. Kral, gene mütenek 
klren Reisicumhur Atatürk'le kntf. 
yen hususi mahlyetto olmak üzere 
ziyaret teatilerinde bulunmuştur. 

Kral Karolun yatı, gecen pazar 
günü de Boğazlclnde demirlemiş ve 
Kral karada Uç saat kaldıktan sonra 
lstanbuldan nyrılmıştır. 

İstanbul, 20 (A.A.) - D. N. B. A
jansı bildiriyor: Hatta tatlllnl lstan
bulda geçirmekte olan Kral Karol, 
geceleyin husust mahiyette olmak U· 
zere Snvarona yatında yemek yemiş
tir. Sabahleyin, Dolmnbahçe sarayı
na giderek orada uzun blr görüşme
de bulunmuştur. Öğleye doğru Ata
tUrk fadel ziyaret etmiştir. Resmi 

Amerikada bir tren birtebliğn•~170 

•. 

h t Gayrimübadille-
n e .re uç u rin istihkakları 

160 yolcudan ellisi öl-
dü 65 i yaralandı 

Milesclty, "Amerika,, 20 {A.A.) -
Olympian sUrat katarı yoldan çıkarak 
Custer nehrine yuvarlanmıştır. Kaza 
neticesinde 29 kişi ölmllş, 65 kişi ya- ı 
ralanmıştır. Suya batan vagonların 1· 
çinde 40 ceset bulunduğu tahmin edil
mektedir. 

Alınan ilk haberlere göre, §iddetle 
yağan yağmurlardan Custer'.in sulan 
kabarmı§ ve cereyan deı:nlr köprünün 
ortasındaki ayağı ~mdxrdığı için tren 
geçtiği emıada köprünün merkezindeki 
kemer çökmUştUr. Yağmur devam et. 
mekte ve kurtarma ameliyatım güç
l~ektedir. 

Mileslti, 20 (A.A.) - Şimendifer 
kumpanyMı, Olempiyan • Ekspres'in 
160 yolCU!undan ellisinin ölmUş veya 

kaybolduğunu ve 65 lnin yaıalı bulun. 
duğunu bildirmektedir. Kırk kadar 
yolcuya bir §eY olmamı§tır. 

Milesiti, 20 (A.A.) - Olempiyan -
Ekspres'in dün uğramI§ olduğu felA.· 
ket hakkında alınan yeni tafsilit: 

Nehire dü§mllş olan yataklı vagon· 
larda 17 ceset bulunmuştur. Bundan 
başka 17 ceset daha çİkanlmI§tır. 

Alt.J cesedi suların alıp götU..nnll§ 
olduğu zannedilmektedir. 
Şu halde kırk kadar yolcunun öl • 

müş olması muhtemeldir. 
Feliket kurbanlanndan olmuı mel

huz bulunan bir adamm ceaedi, fela. 
ket mahalline 80 kilometre mesafede 
bulunan Yollovston nehrinde bulun _ 
mu.,tur. 

Lort Pört - Kont Çiyano -ingiliz - italgan anlaşması etra-
fında konuştular 

Roma, 20 (A.A.) - Röyter Ajansı· 
nın muhabiri, Lord Pört ile Kont Cia· 
no arumda yeni blr mUlakat yapıl • 
<lığını bildirmektedir. 

Roma, 20 (A.A.) - Röyter Ajansı 
muhabirinden: 

Lort Pört ile Kont Ciano'nun glS • 
rüpneleri hakkında İngiliz ve İtalyan 
mehafilinde bUyük bir ketumiyet mu
hafaza edilmektedir. 
Maamatıh bu görüşmenin ispanya. 

dald vaziyetin İngiliz • İtalyan J~ 
fınm umumiyetle tahmin edildiğinden 
daha ziyade ıUratle meriyet mevkiine 
girmesine medar olacak ınırette değiı· 
tiğine tahit olmak fmkAnı hakkında 
cereyan etmtg olduğu zannolvnmakta
dır. 

Paris, 20 (A.A.) - Fransız matbu. 
atı bqlıca Ciano - Lort Pört mülaka. 
tile meıgul olmaktadır. 

Jmına1 guıetesı, bu mUlakatJ lspan
Y.f:l meselesini bir an evvel h:ılletmck 
i~tiyerı tnglllz hUkfimctinin tcaebbilsU. 
ne atfediyor. 

Jur gazetesi, önümüzdeki birkaç 
gün içinde lngilterenin gönUllüfor me
selesini halletmek için hiç bir gaıyreti 
esirgcmiyeceği kanaatini ileri sürll -
yor. 

Figaro gar.etesı, Frama maslahat. 
gU.zan Blondelin hemen İtalya harici. 
ye nazırı Kont Clano Ue görilfmesl lJı.. 
timallnden bahsediyor. 

Roma siyasi maha!illnin mutaleaın
na tercüman olan Eklelsiyor guetesl 
de Kont Cianonun lııpanyol mealesL 
nln halli için en iyi çarenin General 
Frankoya muhariplik haklarının ta • 
nınması olduğunu İngiliz bliyUk elçisi
ne telkin etmiştir. 

GÖRÜŞMELERE DON DE 

DEVAM EDİLDİ 

Roma, 20 CA.A.) - Kont Çlano, 
bugUn öğle Uzer! !nglllz bUyilk clclsl 
Lord P<Srt'U kabul etınlş ,.e kendisi 
fle pazar güoU yaptığı görüşmeye de
vam cyleml~tlr. 

Ankara, 20 (Telefonla) -. Gayrimü 
badil istihkaklannın tasfiyesi hakkında 
ki kanun lAyihasx Meclise verildi. Ll
yihaya merbut mucip sebepler layiha
sında hükQmet ıayrimuba'diller işinin 
ıeçirdiği saflıalann bir tarihçesini yap
maktadır. Liyihadaki tafsilata göre 
istihkaklann yüzde elli ikisi henüz itfa 
edilmemiıtir. Bu hususta §U izahat ve
rilmektedir: 
ödenmemiş olan bu istihkak bakiye

si 20.328.725 liraya baliğdir. Buna he
nüz tedavülde bulunup itfa edilmemiş 
olan 4.032.946 liralık bono ile esbabı 

tacafın:ian hcnliz almmıyan 1.152.403 
liralık bono illvc edilirse itfasr icabc
dcn yirmi bet buçuk milyon liralık bir 
yekun karımnda kalınır. Buna muka
bil eldeki malın kı~ti bono rayicilc 
ancak iki milyon lira tutabilecektir. it 
faaı lhımgelcn bakiye yirmi beı buçuk 
milyon lira olduğuna göre hUJrumet 
ı+ scnedenbcri devam eden bu itin tas 
fiyctini tahakkuk ettirmek için gayri 
mubadil istihkaklanna mukabil yüzde 
on niıbetinde bir tc:lcliye icraır suretile 
iki buçuk milyon lira ve gayrimubadil 
Jere mubaısas Dlup henüz ıatılmıyan 

malların bono rayiciyle ltıymeti olan 
iki milyon liranın tutan olan 200.000 
liranın bu miktardan tenzilat halinde 
2.300.00 liralık bir f edak~rlık ihtiyzırı
nx zaruri görmU§tUr. Bu 2.300.000 lira 
dört senede itfa cdı1ecek, yüzde beş 
faizli hazine tahvillcrile ödeneck ve 
ka111bğt 1938 duyunu umumiye blitçe
sinin 260 inci faslındaki tahsisatla te
min olunabilecektir. Fiat farkından is
tifade maksadıle hareket eden bazı sar 
raflar ve it adamlan ihtiyaç sahibi ıay 
rimubadillerin ellerindeki istihkak maz 
batalannx yüzde iki, üç ve hattA yilzde 
bir derecesinde ldüşkUn fi} atlarla sı:ıtın 
almak suretile uhdelerine geçirmiş ol
dukları için yüzde on nisbetindeki te
diyeden iatifade ettirilmesi muhik gö
rülmiyerek layihada bu &ibiler için 
yüzde beı tediye nisbcti kabul edilmiş 
tir. Tasfiyenin ııecikmesine mahal bx 
rakmamak maksadilc bir senelik müra
caat müddeti kabul ve bu müddet zu
fında müracaatla mazbata ve bonoları
nı deiiıtirnüyenlerin haklarının iskati 
zaruri görülmü§tür. İzah edilen bu e· 

Sabiha GökçenqeliljOT 
Bükreş, 20 (A.A.) - Anadolu A- f mümessılı, havacılığı teş\lk ceillif~ 

ja.nsmm husu.si muhabiri bildiriyor: mümessilleri, birkaç defa tayYaresy).,. 
Bu akşam Türkiye Elçiliğinde Ba. Ankarayı ziyar t eden Roınen ~tal 

yan Sabiha Gökçen şerefine büyük bir recisi Bayan Turnaya, birçok Dl Uf' 
ziyafet verilmiştir. Ziyafette, refika. zevat 'e clçihk memurları bul~iıl· 
larile beraber. Romanya Hava ve Bah- tur. Ziyafet, çok samimi bir hava 

1 

riye nazın, Hava ve Bahriye nezareti do cereyan ctmiRtir. ~ 

katibi umumisi, sivil tayyarecilik dai. Bayan Sabiha Gcikçen, ya~ bJo 
resi reisi, Elen ve Yugoslav elçileri, 11 de !stnnbula doğru tayyaresil9 

Romen tayyareciliği birliği reisi, en- reket eyHyecektir. 
ternasyonal tayyarecilik federasyonu ___,. 

Millet Meclis!nde d011 
kabul edilen kanunıar 

Ankara, 20 (A.A.) - Bugün Refet 
Camtczin başkanlıgmda yapılan B.M. 
Meclisi toplantısında Ulusal bayram 
ve genel tatiller hakkındaki kanuna bir 
fıkra ve bir madde ilivesine ve yüksek 
mühendis teknik okulları mezunlarmrn 
mecburi hizmetlerine, pul ve kıymetli 
kağıt bayilerile bunlara verilecek be
yiye aidatı hakkındaki kanun Iayiha
Jarile Çıldır'ın Çamdıra köyünden 
Bey oğullarmdan Hi:ıydar c-g 
lu Garip Dcmirkaya oğlunun ve Gazi 
Antep'in Bahi mahallesinden Muhar
rem oğlu ~onretli Ahmet cglu Bostan-

cı Osman Eflatun'un olum ceza:;:: 
çarptırılmalarına ait mazb2.talan 
etmiştir. 1' 

B.M. Meclisi gene bugünkü toP c 
tısında Turkiye Cumhuriyetile ~ 
Sosyalist Cumhuı iyetleri ittihadı aır 
smda hudut hadise ve ihtilaflarıntll fd' 
reti tetkik ve halline mütedair ıııu1ı" 
vele ile Türkiye - Lehistan kone;:: 
luk mukavelesinin tadiline ınüt uıt 
protokolun tasdiki hakkındaki -~~"' 
layihalannr tasvip ettiği gibi ~-.. 
vergisi kanunu ile me~hut suçııııno; 
hakeme usulüne dair kanunun 
maddelerinin değiştirilmesine ait ~ 

Vekiller hey'etı· _ nun layihalarını da müzakere ve ki 
etmiştir. 

nin toplantısı n•:~::,~cc!is; Çarşamha günil:::. 
(Vata yanı birincide) 

istasyonu dolduran halkın alkışları Türkiye - FransB 
arasında. ayrılmışlardır. 

Duyuk şcttmız Atatürk günduzun Suriye 
Sayorana yatında. kendi başkanlığı 

altında, Başvektllmlzle vekillerin (Vsta yanı 1 ı~J 
bulunduğu bir toplantı ) apmış ve ra büyük elçisi J>on ot Hatay lr 
toplantıda Mareşal F yzi Çakmak da sadcco Türkiye ilo Surlyeyc alt bit 
hazır bulunmuştur. mc c e mnhiyctindc tclllkld eiJJ.1"1 

Toplantı öğleden sonra saat bir ,.e Frnnsnnm bu işe müclnhale lııl ~ 
buçuktan yedi buçuğa kadar s!lr- zumsuz l>uln~ orsa Parls httkOSO 
mllştür. nl~fn bugüne kadar Surlyenln :l, 

Toplantıda bolllbaşlı, Hatay işinin HUlnt ' 'erip de kendisi geri çekitJO" 
son safhası konuşulduğu ve Hatny. miş, ,.o Tilrkl;ro ile Surlyeye 1ı1t.d 
dakl erktnrbarb müzakerelerinin ederek: 
ıeylr ve istikameti incelendiği talı- - nundnn sonra artık Hatay .,,,, 
..... ,... s~-., --- - ,.,,. ... J"V2.'4w ., ı vıı·--:;:-·:;;.-"~~~~~-~~·-.r~•:!••&-'---1IU'IA,,,../ 
haber sızmamıştır. ı gibi hallc<liniz ... " 

İstasyona tık gelen Nafıa Veklll Dememiştir? 
Bay All Çetınkaya etrafını alan ga- Fransa tarafından bu tarzda b" 
zetecllerln hayırlı haberler aramala- reket edllmcyinco tabii olarllk ıJ"lt' 
rını neşeli bir slmn ile karşılamış ~e kiye ile Surlyenln konuşması ınlld'~ 
yalnız: kttn Cilamaz; buna rağmen Hat.af l, 

- Atatürk' ün bCJ§kanlığı Jçln 'J'Urkll o kendic;ınc !stlklAU ... erıt· 
memfş olan Snrlyenin yanma se1"1'.,. 

altındaki toplantılar daima ~·od <lflmok fstr.nllir o bunda gizli ~ 
hayırlı olur• mak atlar bulunması kurıetli bit 

cilmlesJle, geçen müzakere san.tıe- ihtimal olur. Bu gizli nıaksatıarıtı 
rlnln hem ehemmiyetine, hem mUU 1 başıncln. <la şlmdiy kadar TUrıdt' 
davamız Uıerlndeki nıUsbct neticesi- ilo Jı'ransı nrnsm<la uzıın emcJcJetl• 
ne dikkati colbetmlştir. Ondan son- clclo cdilıntş olnu nnlnşmnlann t1· 
ra Mareşn.lle blrllli:te gelen Hariciye nınmcn hi~e incllrllnıesl fikri batst' 
Yeklll gnzeteclleri yalnız gUlUmse- gelir. 
melcrlyle okşnmış, (Bir tebliğ neş- Gene bu Jıokt.a ne ıılAkndar oıın•~ 
redlleceğl söyleniyor) suretindeki tızere on gUrılcı de rarl te ~1'--
suale do (Vaki ise beraber okuruz!) (Jurnal) gazete tnde bir fıkTnya ~ 
IA.tlfcsiylo cevap vermiştir. sadüf ettik. nn gazete Uatay :nıe5.,. 

Bnşvekll, istasyona; hareket za- 1~ 1 h:ıltkmt'lnkf Tür?r • Frnnsız :oı•· 
mnnma pek nz kala Şükril Kaya ile 7..nkcrclcrlnln son günlerde 1,.ı ned· 
birlikte ve ictimndan sonra glttfüle- cclcr, erdlr;tnt knydcttlktcn sorıt' 
rl Moda Deniz 1.IUbünden gelmiş, ga. ŞÖ)le diyor. 
zetecller, kendtlcrinl karşılayıp u- "Bununla bcrnbcr bıı işteki _. 
ğurlayan zatlara veda ederek vagon Jnklar bUtlın biltiln ortadan katJalld 
salonuna geldf~l sırada. sn~foce ayrı- clcf;lldir. ı~n bül Uk zorltık (la Tilrk ırı.tJ 
lığın resmini tcsblt edebilmiştir. Jiyctçlllğl ııo Suriye millfyetçillğtnl 1"° 
BaşvekUln bugün Partinin meclls rlhhiJlO nnln~tırnbilmcktfr. Her ~f 

gurupunda izahat vermesi beklenl- 1030 1~3 rnrnndc aktedilmlş olnp .,ıot· 
yor. Bu izahat verlllrse karlleri- eli)<' 1 ndnı· SurlJ 0 parlfımentoStJ11cl 
mlz bunu mutat olarak yapılacak tn dik c<lllnıcmtş olan rnuabedtıf' 
bir tebliğ ile öğreneceklerdir. g Src )eni bir Suriye statü il Tilctlp 

·uMA • IUE ffiMENct OGLU gctfrmeğo bnğlu'hr. nn mnahctıe Sd• 
Almnnya ne iktısa.dt müzakerele- rl cn1n sadece ld zt birlik preJl,911'1 

re memur olan hariciye vekAleU ktl· Uzcrlno kp ulmustnr. na mesele_. 
tibl umumusi Bay Menemenci oğlu cak realit Jer ne karŞI kal'Şl)'a gel
yarın Anknrndnn dönecek, perşembo mek sor tile hallolunabiUr." 
gUnU bu mUzakereler için harekete- Hrudkat ha1<1c ise Fran n hll~ 

<lecekUr. metinin JJataydald alAkasmı :kel' 
MAREŞAL VE MiLLi MVDAFAA mck .,öyle dur un, her gün biraz ctr 

lrEKILf ha artırdııb halde bfr ta'l'ılftan da.,-
GP-nel Kurmay Baaknm Mareşal i~c Surlyclilcrt ı·nnstırmakta devaı" 

Fevzi Çakmak, Milli Müdafaa Vekili <'tnıc i sadece siyasi bir maneTrad_, 
General Kazım Özalp, dün sabahki ibarettir. na J7lnneuanm hedefi d' 
eksprese bağlanan hususi vagonla §eh- bUtün dilnl nnm mnliımu oldnp T"'1 
rimizc gelmişlerdir. bllo znhircn hem Smircyc, hem Jl' 

Hariciye Vekaleti Genel Sekreteri ta)"a 1 tikJAI vcrecckmls gibi göı+ 
B. Numan Mcnemencioğlu da ayni nerck, fakat hakikatte blrlbJrlerft" 
trenle ge1mi5tir. kardeş olan fnsanlan blrlblrlne dtlf' 
saslara göre gayrimubadillerin yü.i:Xle man raparak bu zaTalbJarm J'Urt)r 
52/6 nisbctindedcki istihkak bakiyelc rmda mnndn nc1mdnkl fiizfıli fo;ga1tttf 
ri yüzde on nisbetinde bir itfa ile ka· ,.o zulmUnU tutabilmektir. 
patılacaktır. &SDI 118 



----K--o-r_k_u_Y_a_ta_ğ_ı_/ Antisemitizm 
Almanyada yahudiler 
aleyhinde allnan yeni 

tedbirler 
Yazan: Edgar Yalla• Çeviren; H. M. 

..._. _________ No.16----------. 1' .. ransız gazetelerinin Berllnden 
aldıkları maJUmata göre, Almanlar 
memleketlerinde Yahudilerin kökil
nU kazımak için her gUn bir yeni 

tedbir buluyorlar. Bu maksatla son 
defa alınan tedbirler arasında şu 

mUhlm formül ,.P.rdır: Halihazırda 

Almnnyada bulunan Yahudiler Al
man tabiiyetini muhafaza edebile-· 

ceklcrdlr. Fakat bundan sonra Al
mnnynda huluııan hC>rhangi bir Ya
hudlnlıı snlbUnden gclt>ıı çoı•uk -
meşru olsun. )•nhut gayrimeşru bu 

ıuusun Alman tnhllyetini alamı 

)·:ı<'aktır Alınan ıınzırlnrından ı::;tll<'· 

kat lıu tcdbll'i izah ettllttt'ıı sonrrı 

Alınnnrnılnkl ~ül•ehe ı;iııgPtı<>l"'I' için 
flro bu usulilıı tathlk cılilı•r·P.~,iııi Rtty. 

!emiştir. 

Bu sırada goz\lne bir eey ilişti. 
Rapıdan içeriye elinde kahvaltı tep· 

liıUe giren hizmetçi: 
- Sabahlar hayırolsun Mia, dedi. 
Margrit blr baş eğmesile cevap ver. 

dl. Ve hizmetçi kız gider gitmez, der
hal kapıya koşarak az önce, gözüne i-
1iten geye, daha dikkatle baktı. 

Bu, üç köşe bir kumq parçaaiydi. 
tekı meae kapının kıymıklarından bi
rine takılmıotı. Margrlt, bu tıç köşe 
kuınaş parçasını dikkatle oradan aldı. 
"-Yucunun içerisine koydu. 

Penbe bir ipek parçasıydı bul Mar· 
&rit hayret içinde tuvalet masasına 
kadar yUrUdU. Ve elindeki penbe ipek 
Parçasını oraya bıraktı. 

Fakat bUtUn bunlar bir sona erme
liYdt ! Eğer Ravlnl derhal otelden git. 
llıezse, yahut Daver, ona gitmesini 
8Öylemezse, kendisi gidecekti.. Doğru 
l..ondraya ! ... 
Kahvaltısını alıp odaamdan Ç1ktığı 

ltrada, hizmetçilerden birine rutladı. 
Hizmetçinin ilk söztl eu oldu: 
- Yedi numaralı odadaki efendi 

Citti. aFkat pijamalarını orada unut
ınue.. 

- Yok canım! Sami gitmiş mi? 
- Evet .. Hem de dUn geceden git. 

lbft olacak. Çilnktı hiç yatağa girme.. 
illi§, karyoluı öylece duruyor ... 

Margrtt, himıetçinln peşinden Ra -
\1ninin odasına kadar gitti. Ravinl'nin 
b::vulu ortada yoktu. Fakat, karyola· 
•ınuı üstünde, penbe ipek pijamalar 
törUnUyordu. Margrit iğilerek baktı. 
'Ve pijamanın g6ğsUniln hafifçe yırtıl
bıı§ olduğunu gördü. Üç köoe biçimin. 
de kUçük bir ipek parçası, oradan ko
PanJmı~ı. 

vm 
İhtiyar bir adam, yilkaek b1r d~var. 

dan athyarak kanayan avuçlannı sil. 
~ten sor,,•A. kPnrliql fof" l-ı""D lnto,., 

llQÇUJ\ 1.1.lr OLUlllUUIU ar&maJıı: Ü7.ere her 
Yana bakmrrken, birçok insanların, 
hayalını yeniden karı§tmnı§ bulunu • 
Yordu. 

Katibe, bu gibi vak&larda gueteler 
Yaıırtasile istediğin! illn etmekte uıa 
geçikmez. Fakat Brodmur tımarhane· 
Sinden bir deli clninin kaçması bqka 
bir §eydi. Biraz ihtiyat istiyordu. On. 
dan tince, bir defa değil, birçok defa. 
lar gazeteler vasıtaslle Con Flek'in eş
kali ilhı edilmiş ve görenlerin haber 
\'ermesi için halkın yardımına mUra. 
caat edilmişti. Fakat hiç birinden de 
fayda temin edilememieti. Skotland 
l'°ard'da bir konferans aktedildi. Bu 
konteranaa, polis hatlyeai Lider de i§. 
tlrak etmııU. Ondan bqka bet gayet 
lnühlm z.abıta erklnı hazır bulunuyor
du. 

Bunların araamdan Bil Gordon, Con 
1'1ek'in timdi memleketten dıearr ka· 
Çacağmı tahmin ediyor ve o yolda fi
kirler ileri sUrUyordu. Fakat Rider 
itiraz ediyordu: ' 

- Ci.nilerin tablatleri değifebllir. 
li'akat yapabilmekle övtındükleri feY 
deği~ez. Meısd.1, Mister Flek adam 
öJdUrmekle iftihar eden biri değildir 
ki... O daha ziyade hrrsızhklariyle ö. 
\'ünUyor. Bu itibarla, resbest hayata 
dönUşilnU da. yine b<Syle bir hırsızlıkla 
belli edecektir. 

Simp!Oll söze kanp.ra.k: 
- Fakat buna imkln var mıdır? 

Dedi. FJek'in çetesi dafılmrftır ... 
Rider, arkad&.§ını tatlı bir hUzUn i. 

f ade eden bir gillilrnseyişle sustura • 
!'ak: 

- Gerçi o çetenin dağıldıfma dair 
birçok deliller var, dedi. Fakat çete, 
Yeniden pıhtılanmııtır. Bu çirkin ta
b~ri mazur görUnüs. Fakat daha iyiıf
nı bulamadım. Mister Flek'in umumi 
bir mlleeaeaeden kaçablleıml, mUkem. 
nıel bir organbasyona ip.ret ediyor. 
lp, ve zavallı ga.rdlyaru öldUrdUftı ça
k!, bir torba alit ve edevat, ve kendi. 
sıni kaçırmak Uz.ere bekleyen otomo. 
~il ... Bütün bunlar, bir çetenlıı işi de
giJ de nedir? ... Ve Mfater Flek ... 

Bil Gordon bu sırada Rider'in sözü· 
an keserek: 

- Allah aokına, dedi. Şu adama 
''Mister,, deme! 

Rfder gayet alçak bir perdeden: 
- Fakat ben, Y.lflı adamlara hür. 

met ederim, dedi. Hele ölUlere daha 
fazla htirmet ederim. Bu itibarla gele
cek ay Mister Flek'e olan hürmetimi 

Simpson söze atıldı: 
daha çok arttıracağımı umuyorum. 

- Pekala .. Mademki ortada bir çe. 
te var. Con Flek ile kimler bulunuyor. 
Çetesinin eski azaları ya mahpustan, 
yahut da memleket hudutları dışında. 
dı. ~in aklında ne olduğunu ben 
bil!yorum. Dün gece, Benet sokağında 
cereyan eden vakayı ve sana karşı ku· 
rulmuş olan ölüm tuzağını hatırlıyor· 

sun da, karşında Con Flek çctc-sınin 

bulunduğuna oradan hükmediyorsun. 
Fakat baf}ka ~ete!er yok mu? San• 
karşı O tuzağı başka bir çetenin kur
muş olması muhtemel değil midir? 
Mesela me~hur sabıkalı Donovan 
Dartmur hapiahanesin:ie mnhpusiye. 
tini tamamlayıp çıktı. Her halde Do· 
novan'ın senin için ayılıp bayıldığını 
zannetmem. Bal gibi düşmanındır. 

(Devamı yarın) 

Damga resmi 
VUzJe elli n1sbetlade 

indiriliyor 
Ankara, 20 (Telefonla) - Damga 

resmi kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bazı maddeler 
eklenmesine dair llylha Meclls ruz
nameslne alınmıştır. Tlcart muame
leleri yakından alA.kadar eden dam
ga resminin bu muamelelere taallQk 
eden evrak ve senetlerle mukavele-

lerde hlssolunan ağırlığını gidererek 
ticari muamelelerin inkişaf ve te
vessUUne yardım etmek makaadlyle 
resmin yUzde elli nlsbetlnde lndlrll
mesl ve bu arada on senedenberl me
rlyette bulunan kanunun tatblkat 
aabasıncla ıortııen gUçlllk:Ierlnln l'l
derllmesl ve muafiyetlerin tevali 
bu projenin başlıca vasıflarını teş.. 
kil etmektedir. LAylbada kanunun 
Ağustos başında merlyete konması 

için kayıt vardır. 

Çöpler Denize Dökülüyor 
lstanbul çöplerinin dUnden itibaren 

denb.e dökülmesine b~lanm13tır. Ke
restecilerde ve Balatta yapılmakta o
lan çöp iskelelerinin inşaatı yakında 
bitecektir. 

Hakimlerin Terfi Listesi 
Haber aldığımıza göre 936 senesi 

terfi cetveline dahil hlklmlerin terfi 
listesi yakında tasdike an.edilecektir. 
Liste 250 ye yakın hakimimizin isimle. 
rini ihth a etmektedir. 

Zahire Bonaaıncla 
DUn Ticaret ve zahire bonumda 

Zirat Bankuı S.28 den 2'50 ton kadar 
buğday satmqtır. 

Tüccar mab olarak hiç bir muamele 
kaydedilmemltt.Jr. Piyasa istekli hail. 
n.l muhaf ua etmektedir. 

Bunc!nıı bıışlta ycııi Alııınn kanun. 
tarı ec·nt'bl tnbllyetlerl hnkkındn mu 
hlm hUhUmlerl ihtiva etmektedir. 
Bundan sonra 1rk itibariyle Alman 

lar için makbul olnııyan ecnebiler 
Alman tabiiyetini lkllsap Nlemlye. 
celclerlndcn başka kan itibariyle Al
man olan ecnebller dahi bir Alman 
Yahudlsl ile evlendikleri takdirde 
Alman tabiiyetine glremlyecekler-

dtr. Diğer taraftan Alman tabllye
tlnden tskat edilmiş olan kadınlar 
Bir Alman ile evlenmek suretiyle de 

Alman tabiiyetine glremlyecekler
dlr. Bununla beraber bir ecnebi ka
dının bir Alman ile evlenmesl baltn
de otomatik olarak Alman tabtlye
tlne girmesi hakkındaki kanuni 
prensip gene mer'i kalmaktadır. 

Mareşal Görlng'in Yahudilere alt 

emval ve emlAkin tesbitl için 

Yerdlı'.;l onılr hakkında telgraflar ba
zı malümat vermişti. Son posta Ue 
mUlemmlm haberlere göre bu ted
bir para ve menkul kıymetlere mun. 
hsunr dP.llldlr. Ayni zamanda Yahu
diler elindeki ınUceTber Cl.n•lp~ea 
lan yUzUk, bilezik, altın saat gibi 
şeyler de Alman hUkümeUnce kay
dedUecektlr. Bu kayıt muamelesi 

Almanyanın dört senelik ekonomi 
pllnı mucibince icra edilmektedir. 
lcabı halinde bu glbl Yahudilere alt 
mallar Uzerlne vaz\yet olunarak 
isti fa de edilecektir. 

ilkokul Sergileri Kapandı 
tık okullarda açılan sergiler dün ak

şam kapanmıetır. 

Sergiler bu yıl diğer yıllara nazaran 
daha verimli olmuetur. Bilhassa ta • 
tanbul 1, 44, 27, Ustüdar 19, Kadıköy 
35 inci okulları sergileri çok beğenfl. 
miıtir. 

REMZiYE ALI BALIKÇI 

ile 

IBRAHIM BERKALP 

Malatya bez ve iplik Türk anonim 
ıirketinde memur, Buıenklu 

Ankarıda nilcihlandılar. 

Kemalpaşa • Be/kahve yolunda 

Bir araba devrildi, 
beş yarah var 

İzmir, (HUIUBt) - Kemalpap yolu 
Uz.erinde Belkahvede mUeult bir ara. 
ba kazası olmue ve bet kiti ağır ve 
hafif surette yaralanmışlardır. Yara
lılar derhal imdadı aıhht otomoblllyle 
memleket hutahanea!ne getirilmiftir. 

Samıunlu Ahmet Tqketin idare et· 
tifi dört tekerlekli ve tek beygirli bir 
yilk arabası hmire gelmek Ur.ere U
lucak köyllnden hareket etmfttl. Ara.. 
banm içinde Ödemiıin Yazı mahalle -
sinden Ahmet oflu Yusuf Okkan, on 
bir yqlarmda Mustafa Okkan, Ahmet 
km 35 y~ında 1.eynep, 1.eynep kızı 
on yqmda Hanife, Recep km 30 ya. 
tmda 1.eynep ve Hasan kızı 35 yaşın. 
da Halide bulunuyordu. 

Arabada bulunanlar bir mUddet dUz 
yol il.zerinde kolayca gitmiflerdir. A • 

raba Belkahveye yakl~tığı bir sırada 

hayvan bir tümsekten kaçınmak iste
miş ve araba sola meylederek devrll
miştir. 

Arabanın içinde Cazlaca yolcu bu -

lunduğundan devrllmesfle hemen hep

si Uatllate dUtmUı ve birbirlerini 
ezmişlerdir. 

Arabada bulunanların feryatlarına, 
civardaki jandarma karakolundan ye
ti1ilmi1, kendileri hastahaneye kaldı. 
nlmıılardır. 

Arabayı idare eden Ahmedin kafası 
yaralanm11 ve kolu krrrlmı§tır. İki 

1.eyneplerle Hanife ve Halide de vil
cutlannm muhtelif yerlerinden yara 
almışlardır. Hanifenin yarası ayağın· 
dandır; 

Baron Roçild 
iki milyon sterlin ver;rse 

serbest bırakılacak 
Hoçild'ler büyük 
bir milyoner ailesi • 
dir ve bir kısmı da 
A vusturyada yer . 
leşmiştir. Bunların 

reisi bulunan Ba. 
ron Lui Hoçild A. 
vusturya Alman • 
yaya geçeceği sı. 

rada tevkif ~ıl . 
miştı. Bugün de, 
Viyanadan çıkarıl . 
ması için Alman -
lar tarafından 2 mil 
y~>n İngiliz lirası is. 
tendiği bazı Avru . 
pa gazeteJerine bil. 
dirilmektedir. 
A vrupanın bir çok 
bilrük şehirlerinde 

bulunan Roçild ai
lesinin diğer elra . 
dı, Baronun ser • 
best bırakılması ı. 

Baron Luı dö Roçild çin Alman hükO • 
metine milracaatte 

bulunmuşlar ve bu hususta müzakerele. 
re giri~i,terdir. 

Almanlar Baron Roçildin. Vi)•ana 
Kredi bankasının müdüril bulunduğu za. 
man. suiistimali görüldüğünü ileri sürü. 

yorlar ve bankanın iflasına kendisinin 
ebebiyet verdığini söylüyorlar. Baron

dan da, buna karşı tazminat olmak üzere 
2 milyon isterlin ''ermesi istenmektedir. 

Baron Lui Roçildin serbest bırakılma. 
sı içın Alman hüktimeti ile Paris ve Lon. 
dradaki dığer Roçild aile reısleri arasın
daki mi.ızakereler bu neticeye varmış bu
lunuyor. Almanya, Baronun serbest bı. 

rakılması için istenen paraya bir tazmi
nat mahi)•eti vermektedir. llalbtiki Ro
çildleı bunu. Baronu kurtarmak için bir 
·•fütyei necat., telAkki ediyorlar. 

Son günlerde Paris ile Londra ve Vi
yana arasında gidip gelen Roçild ailesi 
efradından biri müzakereleri neticelendir 
meye muvaffak olmuştur. 

Baron Roçild, tevkif edildikten sonra. 
bir tecrübe kampına sürülmilştü. Bugün 
tekrar Viyanaya getinlmiş ve Alman 
gizli polis teşkilatı Avusturya merkezinin 
bulunduğu Metropol oteli binasına kapa. 
tılmıştır. Son günlerde. eski ba!;vekil Şus 
niğin de evvelce bulunduğu Belveder şa
tosundan buraya nakledildiği haber \eril 
mişti. 

Lui Roçild, tevkifinden beri kimse ile 
görüştilrülmemiştir. Baronun. Alman 
hüktımeti tarafından istenen para veril. 
dikten sonra yakında serbest bırakılnca
ğı zannedilmektedir. 

Hataylılar 
Onbeş sene evvel Atatürke 

şöyle demişlerdi: 
Bizi kuı tar, bu zülme tahammül edemiyoruz. Yok
sa ıskenderunu bir çiıa gibi tutuşturup hür Ana

dolu,va-.dönecegiı,.. 

Yayan: Niyazi Ahmet 
Kardeı Hataydan, Türk milletinin 

kalbini parçalıyan sesler dinmeden 
yükseliyor 

Her gün bir baıka miltkülit çıkar
mak ıuredlc hak olan Jstiklilin temi· 
nine ıet çekenler kimbilir ne maksatla 
gün kazınmak istiyorlar. Fakat buy~ 
la sapmak istiycnler bilmelidirler, ki 
Türk milleti Hıtıyın istiklale kavuı· 

maaını fazla bcklemfyecektir. Çünkü 
uzun seneler bekledi. 

Büyük Başbuğ: 
- Hıtayın iıtiklilini temin edemez· 

ıem, Türkiye Cumhuriyeti reisliğinden 
iıtifa etmem lbımdır ... ,. dediği vakit 
Tilrk Hataylılara verllmiı ıözü vardı 
ve o söz yerine gelecekti. 

Hatay Türkleri büyük Türk kurtı· 
rıcııına on bet sene evvel dert yınmı§ 
lar, içlerini dökmil§lerlc:li. 

1923 yılı birinciklnunundı Gazi 
Mustafa Kemale ıu mektubu gönder· 
mitlerdi: 

"Pek Büyük Reisimiz: 
Size sene kanayan kalbimizin acılı· 

nnı dökecetiz; Antakya •e lalrende· 
runda Fransız idaresinin ıünden süne 
artan zulmü ıizi sözü p,i anen kar· 
deılerinizi tahammül edemiyecekleri 
bir hale getirdi. Yakılan, yıkılan bü· 
tün 141yler kili plmiyonnuı ıibi bu
sün ele bizleri Franaanm resmi defteri· 
ne Suriye tebuıı olarak kaydetmek 
istiyorlar. 

Tabii bizler buna kat'iyyen razı de
iiliz. Fakat batımmn üzerinde inanf· 
ırz bir elin tuttuiu zehirli bir kılıç nr 
dır. Bu kılıç ''Ben Türldim,, diyen her 
insanın kalbine saplanıyor. 

Türle vatanım bütün &ir dünya iıti
liıından kurtaran Büyiik Gazi, bizleri 
de büyüle mübadereden kurtar. Bizim 
dertlerimize bir çare !,ulunuz. Kırk a
nrbk Türk milleti giinclen ıüne ydah. 
yor, günden güne deilıiyor. Müıtevli
ler ba urrldc illerde ..ıüpaiz, lômseaiz 

brcletlerimize ren ıörmedilderi hiçbir 
itkence, hiç bir azap bıralamyorlar. Bi
zi kurtarma, Wzi kurtanmz. Büyük 
kalbinizin kard91lerinizin Fnnaanm 
kölesi olmaıma lcat'iyyen razı ohmya
catını çok iyi Wliyoraz. 

En cleria hGrmet n mall.w.etı..imi-

zi huzurunuza acılarımızla beraber ar
zederiz.,, 

• • • 
O ay Büyük Millet Meclisine de 1u 

mektup gelmi§ti: 
"On bet ıündenberi Freı'lllz me

murlan bir takım tedabiri zecriye ile 
bizi Suriye tebaaıı olarak kayletmek 
istiyorlar. Bet ıenedenberi hissiyatı 

milliycmize, hürriyetimize, mekteple
rimize MI' türlü milli varlıimuza ma· 
sallat olan müıtevliler, ıimdiye kadar 
yapbklarını kifi ıörmiyerek Antakya, 
ve hkenderun gibi aaırlardanberi Tür
kün olan ve Türlc medeniyeti ve lrav· 
mi Mc:iyeaine malik bulunan bizleri, 
Suriye yani"Franaanm defterine ıeçir. 
mek iıtiyorlar. Zalim bir talihin ~ 
bahtlıiına duçar olmllldan batka hiç 
bir kabahati olmıyan ve kalpleri Mı, 

ıün, her dakika biraz Şimalde bulunan 
Ataıına kavuımak için çarpan bu mu
lum ellerin 'biz çocukları, öz karcleıle
riniz, sizin aon kararannıza intizar • 
diyoruz. Sahipıiz, lömaeaiz, müdafaa.
sa kardeılerinizi zalim bir düpnanm 
blçaklan albna terk, onlann her arza
ıuna, her kararına bet efmeie, mec
bur etmeie kardq kalplerinizin kat· 
iyyen razı olmıyacajnu iyi hiliyoruz. 
Yüzlerindeki Nhte bir nikap medeni
yetile kencliıine bir hizmetçi yapmak 
iıtiyen Franaızlann bu zalimane hare.. 
kellerini irim tevkif edecek? 

Seslerimizi, dünyaya iıittirecek tiz· 
lerclcn bftıka hiç bir vasıta bilmiyoruz. 

Bizlerin Fransaya bende, Suriyeye lcöle 
olmaımı ar:zu edei:ek bir kardet taıav

vur edemiyoruz. Hür Türk topraklana 
da matemli kara b~yrağmuzı açbl<. 

HiiT Anadolunun yanmda bir Türk 
ilinin en zalim bir düıman elinde kıl· 
maıına artık tahammül edemiyoruz. 
Eğer ftl'ZU ediliyorsa Anbıkya11, lairen
dcrunu bir ÇD'a sı"bi tutuıturabm. Hür 
Anadoluya dönelim. Bizi esir ebnek 
iıtiyen milletler de anlaamlar ki; Türle 
esir olmaz, efendi Türle hizmetkarlık 

yapamaz. 
Her gün daha ziyade kaynayan kalp 

lerimlı\1e sizlere kartı bealediiimiz mu· 
halmetlerle lüi artık kurtarmanızı ta-

(Ulf.tm aay/01/.I ~riwJ. 
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Mayolar 
Bu sene mayolar artık düz renk ve 

basit clmaktan kurtulmuştur. Çiçekli 
veya tente mayolar moda. 

Çiçekli mayolar göğüs ve bel ol
mak üzere iki kısımdan ibarettir. Ten 
te mayolar ise, kauçuktur ve tamamile 
vücudun şeklini alarak güzel bir en· 
dam temin eder. 

Bu seneki mayoların diğer şekilleri 
arasında yalnız göğsü kapayıp sırtı a· 
çık bırakan veya bel kısmında iki yan
dan açık bulunan modeller vardır. 

PLAJ ELBtSELERI 
Plaj elbiselerinde hakim olan moda, 
diz kapağınd<r.ı bir karış yukarıda kı· 
sa etekliklerdir. Bunların üzerine iki 
omlızdan bele çaprazlamasına inen ve 
belde bir düğümle birleştirilen iki ge
niş kurdela gibi parça kavuşturuluyor. 
Bunların rengi al, yeşil, sarı, mavi gi
bi en parlıık renklerden intihap edil· 
mektedir. 

En moda plaj elbiselerinden biri, ge 
ne etekleri kısa ince ve açık renk ku
maştan mantolardır. Bilhassa plajdan 
uzaklaşılacağı zaman, mayonun üzeri
ne geçirilecek olan bu elbise sizi rüz
gara karşı da koruyacaktır. 

listanbuldan Ankaraga otobüsle;' 

Polatlı 
Otobüsümüz Beylikköprü namı ve -

rilen ağaç köprünün )"anında durdu. 
Yere indik, Yolcular Sakarya nehrinin 
sularına başlarını eğdiler. Herkes bir. 
ecyler görecek ve meçhullerden bazı 
sesler duyacak gibi heyecan içinde i
di. Başımı etrafa çeviriyorum. Kulak. 
larımda mahmuz sesleri duyuluyor. 
kafamın içinde top ve kumanda ses. 
leri gürliiyor. 

Pol tlıya varmazdan beş kilometre 
kadar beride, uzaklarda, Basritepe, 
Duatepe sırtları görünüyor. Bu adlar 
kulaklarıma o kadar yakın, öyle 
munis ve asmalıkla çarpıyor ki, 15 
yıl evvelki askeri tebliğler derhal ak
lıma geliyor. O zaman her kelimesi ü
zerinde inceden inceye duraklayarak 
istimzaçlar yapan bütün Türklere 
Bcylıkköprünün altından vakarla a. 
kıp giden Sakaryayı benim gibi gelip 
görmelermi tavsiye ederim. 

POLATLI 
On, on iki sene evvel bir nahiye bile 

olmıyan Polatlı kasabası 2500 nü!usu, 
18.000 kaza nüfusu, ve 72 köyü ile 
zengin bir ihracat merkezi haline gel
miştir. 

Eskişehir vilayet hududu Sakarya-' 
da nihayet buluyor. Sakaryadan berisi 
Ankara vilayetidir. 

Kasaba yeni ve modern binalarla 
dolu. 30 kadar zahire tticcarı.14 ayak. 
kabıcı ile 30 manifaturacı ve Polatlıya 
gelen köylülere mahsus on beşe yakın 
han var. 

Genç ve çalışkan kaymakam ve be. 
lediye reisi Abdullah Parla kasabaya 
gelen köyllilerin dışarıda gecelemiye
rek n;ıuhakkak hanlara yerleştirilme -
lerini temin etmiş .. Dört, beş bin lira 
sarfedilerek bir pazar yeri yapılmış 

ise de bir senedenberi henüz kullanıla
madığı için duvarları çatlamış, yeni. 
den tamire başlanmıştır. 

Polatlı bin hanedir. Halkevi faali
yette ise de henüz yeni bir binaya sa. 
bip değildir. Bu hususta teşebbüslere 
girişilmiş. Yakında mükemmel bir bi. 

lihin, kaderin eline terketmcmenizi 
istirham ederiz.,, 

On beş sene evvel Türkün kurt21rı· 
cısı ile Türk milletini temsil edenlere 
ulaştırılan bu sözlerin sakladığı yük
sek manayı anlamak istemiyenler çok 
aldanıyorlar. 

Türk milleti on beş sene beklemek· 
le, hak ve adaletin tecellisi için bütün 
dünyaya eşsiz bir misal vermiş olmu
yor mı? 
Eğer bun'\l anla-nak istemiyenler var 

sa, Türk milletini idare eden Büyüğün 
emriyle yapılacak iş, esareti ilga eden 
insanları, hUrriycte bir daha secde et· 
tirecektir. 

naya bütün gençlerin toplanacağını 
söylediler. 

Polatlıya 42 kilometre olan Hayma
nadan başlıyarak, Konyanm birçok 
köylüleri ve 90 kilometre olan Bcypa· 
zar, Sivrihisar ve Cihanbeyliden ara
balarla getirilen buğday, tütik, yapağı 
Polatlı borsasında satılıyor. 

Beypazar havalisinde pirinç de ye. 
tiştirılmeğe başlanmıştır. Geçen sene 
istan bula 3500 \--agon buğday _ihra.c -

dilmiş, libre itibariyle bütün dünya 
buğdaylarından bir buçuk misli üstün 
olan Polatlı buğday istihsalatı her se. 
ne artıyor. Burada büyük bir buğday 
sılosu gök!eı c yükselmiş, gözleri ka. 
ma.~tırıyor. J{nra sapan buralardan 
çoktan kalkmıştır. 

Polatlıda çok güzel bir Hkmektep 
var, ahali orta mektep istiyor. Kasa
baya üç kilometrelik Basrıköyden iç· 
me suyu getirilmek için Abdullah Par
la teşebbüslere girişmiştir. Çok yakın. 
da bu hayati meselenin de tahakkuk 
ettirileceğinin muhakkak olduğunu 

öğrendim. 

Kasaba halkı gümüşlü suyundan L 
çiyor. Kasabanın civarında akıp giden 
Gümüşlüsuyu etrafında güzel mesire 
yerleri var. Pazar günü Polatlılılar ço. 
luk, çocuklariyle bu mesire yerlerine 
dağılmışlar, gramofon çalınıyor. Sere 
serpe yeşil otlar içine gömülenler gU. 
zcl bir gün geçiriyor. 

Kasabada bir hükumet binası ile 
jandarma karakolu da yapılmak üzere 
kazanın Mahmutlu nahiyesindeki 40 -
50 hane Romanyalı göçmen kardeşle
rimiz milstahsH bir hale gelmek üze. 
redir. Gençlerin teşkil ettiği birlik fa· 
aliyettedir. 

Gençlerden bisikletli bir kafilenin 
kasaba civarında koşu yaptıklarını 

gördüm. 
Günden güne zcnginleyen bu yeni 

kasabamız Ankara vilayetinin en ileri 
bir ihraç istasyonudur. Yukarda bah. 
settiğim ihraç maddeleri içine sığır ve 
koyun derisi de dahildi. 

Geçen sene yalnız buğdaydan 2 mil. 
yon 750.000 lira tiftik ve yapağıdan 

da 2.000.000 lira Polatlıya girmiştir. 
Temas ettiğim birçok kimseler ça

lışkan kaymakam ve belediye reisi 
.Abdullah Parlaya karşı olan hürmet 
ve muhabbetlerini tekrarlayıp durdu
lar. Bu çalışkanlık kasaba içine girer 
girmez kendini gösteriyor. 
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Ankaraya alacakaranlıkta gi.izel bir 
gece başlarken girdik. Otobüsümüroe. 
ki genç iki kız yaşlı annelerinin teşvi
kile defi tekrar ellerine aldılar ve •An. 
karanın ta~ma bak, gözlerimin yaşmn 
bak,, turkUsUnü hançerelerinin bUtiln 
kuvvetile söylcmeğe başladılar. 

Otobüsümüzün penceresinden Dik -

Çarın yeğeni 
Şoför olan bir kontla 

Romada evlendi 
Pazar günü Romada evlenen bir 

prensesle bir kont ken'tlilerine iki oda· 
h bir apartıman dairesi aramakla meş· 
guldürler ...• 

Prenses son Rus Çarı ikinci Nikola· 
nın yeğeni Yusupof'dur; kont da §e· 
ceresi ta deli Petroya kadar yükselen 
eski bir asilzade ... 

Fakat, bugün, "Kontun,, yeni evlen· 
diği karısını Ü!r odalı bir evde oturta· 
cak kadar bile parası yoktur. iki odalı 
bir ap~rtıman dairesi onlara yetip ar
tacaktır bile; fakr.t bunu da bulmak 
kabil degildir .... 

Nikah merasimi pazar günü Roma· 
da yapılmıştır. Düğünde bir ç.ck eski 
asilzadeler bulunmuştur. Bunlar ara· 
sındı) Çar Nikolanın kız kardeşi büyük 
diişes Aleksanıdrovna da vardı ve ye
ğeninin düğününde bulunmak için, bü 
tün ihtiyarlığına rağmen, Ingiltereden 
kalkıp gelmişti. 

Düşes Aleksandrovna, ingiltercdc 
Vindsor civarında bir şetoda oturur. 
Bu şatoyu ona İngiliz kralı beşinci 

Corc vermişti. 1917 de, Rus ihtilali ü
zerine, Çar ailesi Avrupaya dağılınca, 
Nikolanın kaııdeşi ingiltereye gelmiş 

ve İngiliz sarayından kendisine yar
ciım istemişti. Kral Corc da ona bu şa· 
toyu vermiştir. 

Kont Nikola Şeremetyef ihtilalden 
sonra, nnnesi ile beraber Parise gel· 
mişti; orada şoförlük ediyordu. 

Bundan beş sene evvel, prenses Ire· 
na Yusupof Parise gittiği zaman onun 
la tanışmış ve sevişmişti. lki sene son
ra da nişanlanmışlar ve beraber Roma 
ya gelmişlerdi. 

Bugün kont Romad~ bir sigorta şir· 
ketinde katiptir. Kansı ile beraber, dil 
şes Aleksandrovna'nın ingilteredeki 
şatosunda bir müddet misafir kalmak 
ve halaylarını geçirmek için yakında 
Romadan ayrılac;ıklardır. 

Köprünün Y ıkanmaıına 
Başlandı 
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başlanmıştır. Haftada bir defa olmak 
iizere İstiklal caddesi de yıkanmakta. 
dır. Diğer caddelerin yıkanması için 
Sular idaresi ile temas edilmektedir. 

Su temin edilince birinci sınıf sokak 
ve caddeler de yıkanmaya başlıyacak
tır. 

men sırtlarındaki ışıklar gorunmeğe 

başladı. Asfalt yolda uçarken bizi ye
ni bir aleme doğru sürükliyen otobü · 
sün penceresinden birkaç dakika son
ra yüz binlerle elektrik yıldızı içinde 
Türk kabcsinin güzellikleri ve Ankara 
kalesi gözlerimizi bütün haşmetile dol. 
duruyordu. 

M. NECMETI'lN DELİORMAN 

r anola bulundu mu? 
Adanadan gelen telgrafta 

Bu isimde bir kadının bir barda 
çalıştığı haber veriliyor 

daltl 
Hfıkiın D. Reşit suclu bakkın 

1 
Bacıosınaııbayırı cinayeti tahki

katı de\·am etmektedir. Dün öğleden 
sonra müddeiumumi muavini Bay 
Hakkı Şükrü, beraberinde Sulh hd
kimi B. Ueşit bulunduğu halde Em
niyet DircktörlUğüne gitmiş, katil 
Ali Rızanın elbisesinden çıkım evrak 
ve otomobil Uzerlnde tetkikatta 
bulunmuştur. 

All Rızanın .Muhiddin!, Ömer Lüt
füyü mdürdüğli tabanca ile öldürdü
ğü tahakkuk etmiştir. Ayrıca katil 
Ali Tiızanrrı getirilen elbtseslııin ce
binden karısı Yanala ile iki çocu
ğunuıı birlikte çıkarılmış bir fotoğ
rafı ve bir hatıra defteri bulunmuş
tur. 

Diğer taraftan Aclana emniyet 
mUdürlüğU müddeiumumiliğe bir tel
graf çekerek oradaki barlardan bi
rinde Yanola adında bir kadının ça
lıştığını, lıunun son zamanlarda zi
na suçu ışlerken cUrmilmeşhut halin
de tutulduğunu bildirmiştir. 

.l\!Uddelumumllik verdiği ce,·apta 
bu kadının Ali Hızanm karısı Ya
nolıı diğer adı He Saadet olup olma
dığmııı tahkll\'. edilmesini, o ise he
men buraya gönderilmesini istemiş
tir. 

Kasımpaşa Cinayetini 
Yapan Tevkif Edildi! 

Kasımpaşada bir bahçede yaptık
lıırı içki tıleminde arkadaşı tesviyecl 
Em·crl tabanca ile vurarak öldüren 
Ala.ettin dün adliyeye sevkedllerek 
birinci sulh ceza mahkemesine verll
ııılştlr. Alflettln mahkemede işin sa. 
dece reci bir kazadan ibaret olduğu. 
ııu ileri sUrerek, suçsuz olduğunu 

söylemiş ve demiştir ki: 
- nzau;UnU BüyUkadaya gez.mA· 

_.....,.~o ~g"o:'.idecektik. Öğlende Eııverle bi· 

zo giderek annemin yemeği hazırla
yıp hazırlamadığm sorduk. Enver 
kendisiyle ev,·eıce üçer lira vererek 
müşterek aldığımız tabancayı iste
di; verdim, sonra akşam 5 arkadaş 
lılrlcşerek aşçıda yemek yedik. Da
ha sonra rakı alarak bahçede içme
ğe başladık. Tam sarhoş olduğumuz 
sırada Enver tabancayı cebinden çı
kararak havaya atmak istedi. 

- Aman Enver, yapma, deli misin 
diye mani olmak istedim ve tabanca
yı elinden aldım. Cebime sokarken 
Enver tekrar kaptı. Vermemek iste
dim. Çekiştiğimiz esnada tabanca 
patladı; Enver yere yıkıldı; benim 
lıtç bir suçum yoktur. 

- .._, --

delilleri kfı!l görerek kendisini te • 
kit etti. 

dIIY8 
Maktul En\'erln cesedini a 

e et--doktoru Salih Hıişim muayen u 
miş ve dişlerinin kırılmış olduğun 
fa rketmiştir. 

ı ıen· Doktor, ö!Umiln ne şekilde ş 
diğlnln kat'f şekilde tesbltl fcln ce-
sedl morga kaldırtmıştır. 

Katil Mansurun idamı 
İstendi 

Kantarcılarda amelelik yaptığı sı· 
bun fabrikasının bekçisi Şevkiyi iP
le boğduktan sonra kaynayan sabllrı 
kazanma atıp eriten katil l\lansıırull 
UçUncU sorgu h~kimi B. K~şlf tara· 
tından yapılan sorgusu bltlr11Jll1f• 
e\·rak katil hakkındaki lddtanarne 
hazırlanmak Uzere müddeluınunıill· 
ğe ,·erilmlştlr. 

MUlldelumumillk kattı Mansur 
J 

..,,c:, 
hakkındaki iddiasını hazır a .... • 
kendisine tebliğ etmiştir. tddiana; 
mene Mansurun 450 ncl maddenin 
inci fıkrasına göre tecziyesi ısteııll· 

ıca· mektedir. Bu madde idamdır ve 
tilin suçu, işlediği bir cürmün ızıeri· 
nl temizlemek maksadiyle diğer bir 
cilrum lrtlkAil etmek şeklinde g6rUl· 
müştür. 

Mansur, kendisine verilen 3 gUll 
mUhlet zarfında itirazı varsa bildire· 
cek, ondan sonra da derhal ağır ceı• 
mahkemesinde duruşmasına başı•· 
nacaktır. 

Bir Suçlu, Araııra Cinnet 
Geldiğini tddia Ediyor 

Erzurum lisesinde talebeliği sır~ 
IHnaa, a-rıcıraaoı ı;ono l.Ah.ı.., lTA.ıfl 
tabanca ile vurarak füdUren Keına1• 
kendisine sık sık muvakkat cınnet 
geldiğini iddia etmiş ve mUşahad9 

altına. alınmasını istemiştir. 

Katil dilnkU vapurla şehrimize ge· 
tlrilerek müddelumumtllğe tcsllın e· 
dilmiştir. Kendisinin tabibadlt tara· 
fındnn bugün muayenesi yapılacak· 
tır. 

Avusturya nazileri arasın· 
da hoşnutsuzluk mu? 
Ingilizce Niyuz Kronik! gazetesi 

diplomatik muhabiri Vernon Bastlet'· 
in yazdığına göre, Viyanada Avustur
yalı Naziler arasında hoşnutsuzluk bat 
göstermiştir. Bunun sebebi, Avustu~· 
yadaki bütün mühim parti mcvkitcrı· 
nin Almanlara, yahut ta, vaktile Al· 
manyaya kaçmış olan A vusturyalılaı11 
verılmiş olmasıdır. 

Uhakın hemen akabinde tayin edilen 
rejyonal liderlerden, yalnız bir tanesi 
vazifede kalmışlMdır. 

Son defa, Mareşal Göring tarafınldaıt 
Linz'de ıöylenen nutuk, AvuıturY~ 
işçileri arasında mevcut olan husumetı 
arttırmış bulunmaktadır. 

Mareşal Göring, o nutkunda Alman· 
tarın Avuı;turyaya, ''Avusturyalılara 

rahat yataklar temini için gelmedikte· 
rini bilakis onlara nasıl çalışmak icaP 
ettiğini ögretmek için geldiğini söyle
miştir. 

Eski Avusturya ordusunda bulunan 
zabitlerden pek azı Alman ordusuna 
alınmıştır. 

BeJ generalin tevkif olunduğu sö)'" 
!eniyor. Bunlaroan birisi, eskiden er
k1nı harbiye reisi olan general Danı• 
dır ki, Şuşnig'in Başvekilliği zamanın· 
da Alman taraftan fikirler taşıması yU 
zü=ıden bir hayli endişeyi mucip olmUf 
tu. 

Yahudilerden ziyade "Ari,. ırka men 
sup kimselerin tevkif edildikleri haber 
verilmektedir. 

• 7.ongulcJ:ıa:ı h:ığlı Al:ıplı kö~ ünde ~-u
mıırt:ı lıiiviikliiğiincle dolu y:ığmışlır. 

U/ıııwı yeni yıulız1aruu1mı lmpctioArjentiııa. Bilhassa ispanyaya ait yerli 
filmlerde muvaffak olmaktadır. 

• Slvıı'iın r:ürün meznrlığındn üzrrinde 
Hocn Ali Kndı ~·:ızılı 390 sene enelki vır 
mezar bulunmu~tur. 



Bevkoz önündeki facia 
Hadise l\urbanla rı dün gözyaş

arasında gömü:dü ları 

Faciadan 
Pazar glinU Bcykozla Yeııiköy a. 

rasmdıı devrilen ve 8 kişinin haya
tına mal olan kayık knzası hakkın
da B ykoz müdclclumuınlsi Şokip ta

rafından talıkllrnta eltin devam edil
nıı tir. 

Ölenlerin cestlerl dUn lstinyede 
Sö ıUlmUştür. Batan kayık çıkarıla
rak Beykoz önüne çekilmiştir. İs
tanbul mUcldelumumlsl Hikmet O
nat, dıln bu kazn hakkında şunları 
&Bylcmh,.tlr: 

- Pnznr günü lstiııycclcn 20 kişi 
gezmek mnl .. neliyle knyığn binml~ 
lcl'clir. Jin,rık bir müddet gittikten 
sonl'n eski \C yıprıuımış oldıığunclnn 

su nlmnğu hn-:-lnıııış, uz sonrn dn hnt
nııştrr. İçimlcki 3 lrmt kl~lnln hepsi 
<lo denize dökülmfö;lcr \'O çıl'pnuun· 

kn tın. lnını-:-lnrdır. Snhilılcn knyığııı 

hlrtlenlıirc hattığını \"C içhıdckilcriıı 

denizde çırpııulıklnrı gcirülmUş, he· 
nıen bütün snnclnllnr knznzedclcri 
kurtnrmıık için nlılhlcn muhtelif 
li.ollnrlıı hlll'Cl .. ct etmişlerdir. Ilıı Si· 

l'ttc1n \'Rkn ycriıulen ~eçcn n:; mımn. 

lnlı. iri.eti lla)rl)c \upıırıı derhrıl 

imdn<lıı koşmuş \'O denize cfökülcn
Jcrllen 15 tnııesinl snpıısıı;:,lıırıı ılii":,<'ı 

iki ini de )nrı ölü hir hıılclc ı,111·t111· 

ını.tır. Bn3g-nı çıknn ikJ kişi, ":imdi 
nlıtığıın hlr hnherc giirc, hn tnhnııe· 
<lo kurtulııııışlnrdıı·. IJJ~er knyholnıı 
8 ki iden 4 ünün l'eseıU ıııuhtcllr ycı·. 
Jcn1cı hıılımmuş, 4 tane inin i~e ce
setleri nH'l flnnn çıkııınınışt ır. 

1:ıırtu1an1ardaıı fl.:-isi •• 
Buclisc ıuııı.ı:,uı 1111 m ua \·fnlerlrnlz 

dcıı Be) koz uıihh.friuınumisi Yakııp 

~ekip yapmaktadır. ~uııdalın sahibi 
hl• lll ılcğihlir. llcl kl b u 20 kişi m et· 
ruk bir halde durnn kn)ığa, kim e
nin h Rbe rl olmadan gezme k l ( ln d e 
binmiş olnhlllrlcr, ayrıca b u gibi 

çürük nnclnlJnrm nlftkndar makam
lur tnrnfmdnıı sıkı munyencclen ge
<;il'ilıııc~i de litzınıclı r. Bu noktnl nrı 

tnh kik etm ekteyiz." 

Hnydarpaşa hastahanesinde ya
taıı kazazedelerden Emine de başla
rından geceni şöyle anlatmıştır: 

·•- Bundan on beş glin evvel bu 
gezintiyi kararlnştırm1ştık. Keşkl 

knrarlaştırmaz olsaydık. Ne blllr
slıı .. Artın bizim ev salılbimlzdl. O 
da tstinyeye gelmek istedi. Yanına 
komşusu AnglneyJ de almıştı. Neyse 
lstinyeye gittik. Burada daba tnz
lalaştık. Hepimiz evlerimizde ev
velden hazırlık yapmış, geziııti için 

dolmalar, yemekler hazırlamıştık. 

l\lnltsntlımız lstiııyeden lleykoza git
mek ve çayırda ycmel\lerlıni yiyerek 
eğlendikten sonra akşam Uzeri Çu
bukluya kndnr inerek Saflyeyi din
lemekti. htinycde gene tanıdıklar
dan Cahldin kayığına binerken ken
disi: "Knrık blı·az su alıyor. Siz ele 
im in halı ksınız. K nrışmn m. isterseniz 
binmeyin" dedi. Ah. ke.şlı:i dinlemiş 1 

olsaydık. Fakat eğlenti aklınıı7.ı ı 
flkrlmlzt çelmişti. Aldırmadık, ka
yığa dolduk ve sahilden açılma~n 1 

Dünyadan Resimler : 
Ja1ıonl'ırm soıı defa bmı im r111w1ııı ıırı maru: !.-alan Kanton şehri. r eni ve 

~rijiıı.al kadın şapkalarnıdan iki örnek. §aplro doğil, bir bahçe. 

Baba oğul ayni 
kadını sevince ... 

ikisinden biri orladan 
çekilmeli imiş .• 

Babası oğlunu öldiiı mekte 
tereddüt etnıeyor 

L:c.ıba ve scı·diyi 1-;a{lm •• 
Balıa · oğul cinayetlerinden lıiri ge

çen gün Fransada işlenmiştir. 
Bu f~dada bir kadın vardır ve cina· 

yete o sebep olmuştur. 

Fransuaz Penatye ismindeki bu ka
dın Rene Nivert"in oğlunun dostudur. 
Adam, oğlunu ve kadını evine yek iyi 
karşılayarak misafir etmiştir. Fakat 
gün geçtikçe kendisi de kadını sevme
ğe başlamış ve bu cihetten oğlunun ka 
tili olmuştur. 
Oğlunun sevdiği kadına k-·rşı aşkını 

gizleyemeyen babl) buna uzun müddet 
muvaffak olmuştur. Fakat bir gece, 
sarhoş bir halde geç vakit eve geldiği 
zaman doğru oğlunun e>dasına gidi
yor ve: 

- Aç 1 diye kapıyı vuruyor. 
Piyer bu sesi tanıyor ve babc:ısına ne 

istediğini soruyor. 
Adam, büyük bir öfke içindedir. Ka 

pının açılmadığını görünce derhal sal
dırıyor ve kapıyı kırarak içeriye giri· 
yor. 

O zaman, babasının gözlerinden, 
hiddetini okuyan oğlu ken dini müdafaa 
ya çalışıyor. O sırada uyanmış olan 
Fransuaz da vaziyetin tehlikesini anlı
yor ve derhal bir çığlık atarak ayağa 
kalkıyor. 

rK• cüg, oda~ kopaq1Jc lı.c:ia e•na•ın
da hangi tarafı tutmasının faydalı ola
cağını hemen kestirmiştir: Derhal Re 
ne'nin yanına koşuyor ..• 

Baba, t<.ıbancasını oğuluna doğru çe· 
virerek : 

- ikimizden biri ortaıdan kalkmalı
dır! diye bağınyor ve ateş ediyor. 

Piyer, göğsüne yediği kurşunun te· 
siriyle derhal ölmüştür. Evlat katili 
baba da, kadınla beraber kaçıyor. 

Fakat, iki gün sonra, saklandığı yer 
de yakalanıyorlar •.. 

başladık. 

Kayık okadar suya batmıştı ki, 
ancak Uc dört parmaklık kısmı de
niz üstünde gözUkilyordu . Nihayet 
Yeniköyü geçtik. Artık Deykozn 
yaklaşıyorduk. Fakat işte bu sıra
hı rda sandala yandan ve altındaki 

delikten sular glrmeğe başladı. Bir 
taraftan da dalgalar bizi ıslatıyor
du. Artinln ve bizim çocuklar korku
dan bnğırıp çırpınıyorlardı . ~ihayet 

bu facia başımıza geldi. Sandal bü
yük bir dalgadan tlevrlllverdl. HC'ııt
rııiz sulara dnkUlmüştük. nu ana ba
ba gününde evlfltlarımı arıyordum. 

F'nkat kendimi fnzln tutnmad1m dl· 
be doğru bnttığımı biliyorum. Son
ra lştA gözlerimi hııracla açtım.'' 

Bir muhakeme şayan ı dikkat 
bir safhada 

Hôkimler zehirli 
çay içtiler 

"Zehirleyici ka:lının,. Belç~kad<\ Li
ej şehrinde muhakemesi devam edi-
yer. 

Son celsede çok dikkate şayan bir 
tecrübe yapılmış, bütün hakimler ''Ze
hirli,. çay· içmişlerdir! ... 

Mari Beker ismindeki bu kad nın 
cinııyetlerini biliyorsunuz: Zengin, fa
kat kimsesiz ihtiyar kadınların yanına, 
onl<•ra bakmak için giren bu cani, i
laçlarına, hastayı yavaş yavaş ölüme 
siirükliyecek bir zehir katmıştır. 

Tahkikata nazaran, Mari Beker. bu 
zehiri bilhassa hast<t1arının çaylarına 

kanştırmıştır. "Dijitalin., ismindeki bu 
zehirin, az olarak alındığı takdirde hiç 
bir tesiri yoktur. Fakat, vücuda müte· 
madi suretle idhal edildiği takdirde in 
sanı ölüme sürükliyebilir. Nitekim, 
Mari Beker'in kurbanl<•n bu suretle 
hayata gözlerini yummuşlardır. 

Çay, içinde bu zehir bulunduğu za
man, ne gibi bir lezzettedir? Hakimler 
bunu merak etmişler ve doktorlara 
sormuşlar. Doktorlar da bunu bizzat 
kendilerinin tecrübe edebileceklerini 
söylüyorlar. 

Bunun üzerine, içine, insanı öldür
miyecek krıdar az dijitalin konulmuş 

çay hazırlıyorlar ve hakimlere getiri
yorlar. 

Doktor tekrar ediycr: 
- Korkulacak bir şey yok ... Zehir, 

insanı öldürmiyecek miktarda konul
muştur .... Buyrun, için ... 

Hakimler birbirlerine bakmağa 

başlıyorlar. Evveli kim içecek? Tabii 
bu vazife, mahkeme reisine düşmekte
dir. 

Çay fincanını alıyor, ağzına götürü 
yor, bir yudum alıyor: Hiç bir fark 
yok .. Bir yudum daha alıyor. Bu sıra
da diğer hakimler de çaylannı içmeğe 
baıtamıılaıntır. 

Mahkemedeki halk ayağa kalkıyor 

ve dikkatle, çay içen hakimleri takip 
ediyorlar •.• 

Çaylar içilip bittikten sonra hakim
ler kanootlerini söylüyorlar : 

' 'Zehirli., çay, içerken hiç fark edil
memektedir. 

Bu sırada, cani kadın, mu~ıakeme es· 
nasında daima muhafaza ettiği soğuk
kanlılığı ile, hakimlere bc:ıkmaktadır. 

KARI SINI ZEH IR LtYEN KADINI 
VAKTILE SEVMiŞ OLAN 

iHTiYAR! 

Bundan sonra, 
şahitlerin dinlen· 
mesine devam e
dilmiştir. Bu ara
da bilhassa bir 

. adam dinlenmiştir 
ki hakikaten bu 
davanın en dik
kate değer kc:ıhra· 
manlanndan bi
ridir. 

K.c-stado ismin· 
deki bu ihtiyar a· 
dam, gençliğin· 

~ ~ de Mari Bekerin 

dostu imiş .. 
Hatta onunla çok sevişmiş •.. Sonra-

1 

dan oaşkasile evlenmiş olan bu ad:-ı:n 
karısını da bu kadının zehirlemiş olma 
sından şüphe etmektedir. Fakat bu 
şupheye ancak pek geç düşmü tür ... 

Mari B ... ker, hastalarını zehirlemek 
su!jiyle tevkif edil:ncc, M. Kost ,jo 
kendi karısını da cu c"ki sevgilisinin 
zehırlemiş olduguna kanaat getiriycr 
ve kedisi de polis komiseri oldueu için 
tahkikata bizzat girişiyor. 

ı:akat, başkalarının bu kadın tar·,. 
fın:ian zehirlendiği bütün tdellileri ile 
meydana çıkarıldığı halde. M. Kosta 'o 
kendi karısını da bu kcdrnın zehirledi 
gini ispat edememiştir ... 

M. Kost'.'tl~ mahkemede, Mari Ce· 
kerin kendi evlerine nasıl geldigini, 
hasta karısına nasıl baktığını anlat 
mıştır. Bütün hallerinde kendisini it
ham edecek noktalar bulunmakla bera· 
her, ktıt'i bir delil elde edilcmcmi;tir. 

Diğer şahitlerden bir de. cani kadı· 
nın, ölmek üzere olan hastıılarını dok
torun gelip kurtarmaması içir., dokt r 
lara telefon edip veya kendisi gidip: 

- Hasta iyileşiyor, artık gelmenize 
ihtiyaç kalmadı, ded:ğini söylemiştir. 

Bir çok doktorlar da Mari Bc!;crin 
hakikaten kendilerini bu suretle allat· 
tığ nı söylemişlerdir. 

Al manya da d·) r l k 'si · 
ninkafası k ~s·ıdı 
Berlin, 20 (A.A.) - Alman istih

barat bürosu bildiriyor: 
Vatani hiyanct cürmünden dol;;yı 

idama mahkiım edilmiş olan dört kişi, 
balta ile kafaları kesilmek suretiyle 
idam edilmişlerdir. idam edilenler, i ç 
kadın ile bir erkek olup askeri esraı ı 

teslim etmekte oldukları ecnebi r.ı<. •· 
lcketlerdeki komünist memurların ) ar 
dımı ile cenubi Almanyada bir komü 
nist teşkilatı vücuda gctirmeğc teşelr 
büs etmişlerdir. 
Mahkumların hüviyetleri, faaliyetleri 

ve ıdam edilmiş olduk! ·-ı mahal ~ k· 
kında bir güna mallımat verilmemiş· 

tir. 

Va limiz Atlna 
slndyonıunda 

Atina, 20 (A.A.) - Burada bulun· 
makta olan İstanbul valisi Muhittin Us 
tündağ, dün Atina stadyomun • sercf 
misafiri sıfatile, Yunanistan ve M sır 
milli takımları atletizm maçlarında ga
lip gelenlere kupaları tevdi etmi tir. 
Bu merasimde hükumet rozaları da bu
lunmuştur. 

Bir nehirde 10 kişi boğuldu 
Londra, 20 (A.A.) - Lancashirc'de 

Vednes·Sur-trvel nehrinde, içinde 18 
kişi bulunan bir sandc:.l devrilmiş ve 10 
kişi boğulmuştur. 

Vefat 
İstanbul öğretmenleri yardım cemi· 

yetinden: 
Cemiyetimiz üyelerinden Hakimiyc· 

timilliye yatıokuhı direktörü Nuri Du· 
rusoy"u maalesef aramızdan kaybet
tiğimizi sayın arkadaşlarımıza bildirir, 
taziyetlerimizi sunanz. 
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ne talebe barındırma evi açmağa karar J 

Yoksa L8vrens mi!?. 
vermiştir. G •• •• ı ··} İ kU ~ • Şehircilik mütehassısı B. Prost Kadı.. urun u er o r a o 
koy semtinin pldnını hazırlıımnğa başla-

mıştır. • t • 
• Yerli mensucat fiyatlarının tenziline ıs ıyor 

ing-ilizlerin casusile karşılaşacağını sanan 
Alman casusu, Şeyhe: ., rasarladığıo şey, 

beni Lavreose teslim etmektir!,, dedi 
Kııtülammarcnin Türkler tczra· 

fından muhasarada butundı•ğıt 

1916 Nisanında, Almanların Uiv. 
renai,, l'illıclm Vasmu8, Oenum 
/randa bir Şeyhle 1ronıt§'ltyor. 
Kendi taraflısı olan bu Şcy1ıin 
lng lı::lerin tarafına geçtiğinden 
şüphelerı.crck, ondan izahat isti. 
yor. Dalı,a evvel kendisinden bazı 
izahat istiycn Şcylıe, "Bana Fer· 
jc1ıi mos'elcsh.i. ç-abıı7c "=ah et, 
Şeyh! Yoli,$a .••• ,, de'ıJince, Şeyh, 

istih:Y.ı ifade ede11 kal ve tc:vrımu 
gidermeden, başını kaldırdı ve 
''Yoksa? Yoksa, ne .... ,, dedi; bı~. 
nun üzerine de gene ''Yoksa ... .,, 
diyen. 

Vilhelm Vasmus, ''Yoksa .... ., dan 
sonra cUmlesini tekmillcmeden bir nn 
durdu, yutkundu; söylemeli miydi, 
yoksa? Ve bir an tereddüdü müteakip, 
"Yoksa ... ,, dan sonrasını da tekmiJle_ 
di: 

- Sana olan itimadım tamamile 
milnsclip olacak, Fcrjeni Şeyhinin Bu
§ehr konsolosu Sör Persl I<oks tara· 
fından ıtma edilmesi gibi, senin de nü
fuzlu bir tngilizin tesiri altına girdi. 
ğine hükmedeceğim! 

Şeyh, deminki vaziyetini mubaf aza 
J:yordu. Bu ihtirazt kayitle tehditli 
isnat Uzcrine tam mfınasne gazaba ge
lir de tehevvilrle parlarsa, "Almanla. 
rm Lavrensi,, ne, şUphesln!: yerinde 
olmadığı kanaati gelecek, ku§hudaki 
Alınan rahat bir nefes alacaktı; hiç 
değilse bir dereceye kadar!, .•• 

Umumi /larple, "Almanların IAurensi" 
denilen Vilhelnı Vasmu$un Ç,enubl lrana 
uetdlyinl sandıiJı 1 nnili:lerln casusu Ltıu
rr.ru,· Arabiç/nmla faaliur.t gösterdiği za. 
manki kıya( eifule.-.•• 

tiği halde, demek şimdi? Şimdi iş de. 
ğişmekteydi ! 

Fakat nasıl olurdu da bu muvaffa
kiyet, - hele ilk önce - bu Şeyhi 
kandırmak suretilc tezahür ederdi? 
Her halde "EntelicenB Servis,, den o. 
lup da Cenubi handa çalışanlardan 
daha başka, daha usta biri faaliyet 
cephesinde yer almıa, gizli teşkill).tın 
başına geçmis olsa gerekti!? .. 

Yoksa? 
Yoksa Lavrens mi!? ... 
''Almanların Lavrensi,, için bugün 

lrn.nlı Şeyh, hiç de öyle feveran gös. 
tcrrnefü; deminki vaziyetini mubaf a. 
zayn devamla, hiç istifini bozmadan, 
un'ıulınadık derecede sakin, sadece 
§öyle dedi: 

Y . d d" ben' - ' - anı; c ı; ım ne yapacagı· 

"irkilmeler gU.n\i ve gecruıi '; çlliı.kü ar
tık güneış batmış, ortalığı karanlık 
bastırmı§tı. I .. ô.vrensl aklına getirince, 
bu en yakm dostu saydığı Şeyhi, me. 

mı sanıyorsun? 

Vilhclm Vasnıus, bu sUkfuıet karşI
•ında ea.saladı. lsnat mahi;ı. etinde olan 
jsözlerine karşı hiddet yerine sükunet, 
hayre alamet sayılama7.dı. Demek ki, 
ku.skusu yerindeydi. Şeytan birdcnbi. 
re soğumuştu. O kadar itimat ettiği, 
mahrem birçok §ey, bir hayli sır tev
df ettiği bu lranlı, böyle nazik bir za. 
manda ansızın öte yana geçsin! Hal
buki, daha az nazik olmıyan zaman. 
larda kendisinin yanı sıra nice nice 
tehlikelere karşı koymuş, Bilyük Bri· 
tanyanın servete de dayanan kudre
tini hiçe sayarak pervasızça ileri atıl. 
ınış, adamakıllı meydan okumuştu. Ne 
acaip! Şimdi, ki İngilizler müşkül 
mevkideydi, yerliler onların Cenubi 1-
randan geçmek istiyen 20.000 kişiJik 
kuvvetini yerinde saydıracak kadar 
bir varlık gösteriyordu, kendisi için 
çok daha emin bir vaziyetteyken böy. 
le, nasıl olurdu da bu Şeyh öte yana 
dönerdi? 

Vilbelm Vasmus, ba~mı salladı. 
Paı:a! Para ve slUlh! Başkaca kim bL 
lir daha neler! Kendi kuru kuru vaat
lerine karşı, rakip taraf, peşin peşin ö
demek iktidarında· Jı. Böyle olduğuna 
göre de, - şimdıye kadar hayli meta
net ve mukavemet göstermiş olmasına 
rağmen - demek Şeyh, zaafa kapıl . 
mı§tı. ''Paranın yüzU sıcaktır!,, ve 
''Altm anahtar, her kilidi açar!,, meş
hur sözlerdi. Tecrtıbeye müstenit ol • 
ması 18.zımgelen bu sözlerin doğru ol_ 
duğuna bir delil de, işte bu en güven
diği Şeyhin böyle apansızın kendisin· 
den yUz çeviri vermesi! 

Evet, kendisi, çoğunu tarafına çek
tiği Şeyhleri kandırmağa uğraşırken 
'Entelicens Servis,, boş durmuyordu 
ve kendisi, tarafına çektiği §ahısları 
kaçırmarnağa uğraşırken de boş dur. 
duğunu saıımak, budalalaıktı. Vasmus 
da, böyle sanmıyordu. ancak bu neti
ceyi de tahmin etmiyordu. Hele bu 
Şeyh gibi en yakın ve. ... 

Alman. baaını duvara dayadı. "En. 
t.Uceııa Servis", demek kendisine kar. 
fi muvaff:ıkiyct göstermek suretile 1-
§ini boz:ıcaktı. Şimdiye kadar bu yoJ. 
daki her tcşebbUsU sonunda rJcat et-

sela onun kandırabilmiş olmasını da.. 
ha akla yakın bulunca, bir nöbet daha 
irkilen Vilhelm Vasmus, vaziyeti daha 
vahım telakki etti. Onun buralardaki 
işlere burnunu sokmasile, parmak u
zatmasile hiç şüphesiz. işler tahmin e
dilcmiyecek derecede sarpa sarardı. 

Kendisinin, onun i:ıt.ıi izafe oluna • 
rak anılmasından ho.slanmıyan, onun 
şöhretinin kendisine sirayet etmesini 
bir nevi gölgolenmck sayan Alınan 
casus, lngılizlerin casusunun zekasını, 
maharetini inkar etmezdi. Kendisi, o. 
nunla beraber hatırlanmaktan hoşlan
mayıp, başlı baı1ma, müstakilen bir 
ş<Xıret olmağı gururunu okşayıcı bu. 
luyordu. Fakat; bu, ötekinin kıymeti. 
ni inkar etmek değildi. Onu da takdir 
ederdi. Rakibinin de kendisini takdir 
ettiğini tahıtıin eden Almanların casu
su, onunla ka.rşıl~mağı isterdi. An • 
cak, böyle ilk hamlede uğradığı bir 
muvaffakiyetsizlikle, en yakın dostu 
Şeyhin elinden alınması gibi bir mağ
lfıblyetle onun vürudundan haberdar 
olarak değil! Hele .... 

Hele Ferjeni macerasından bahse . 
den Şeyh, eğer kendisini ele vermiş 
bulunuyorsa, Vasmus rakibine teslim 
edilecek demekti, ki rakibinin esiri ol
mak, - hele böyle ilk hamlede - bL 
rinci sınıf bir casus için ağır bir dar. 
beydi; hani ya utanılacak şeydi doğru
su! 

Birlblrlerlne rakip iki meşhur casu· 
sun bu suretle karşılaşması? ? .. 
DUşünUrken, her aleyhine safhada 

olduğu gibi gene irkilen Vilhelm Vas
mus, dalgınlığından silkinince, Şeyhi 
yanıba5ında görerek, onun en son sor. 
duğunu hatırlamak için hafızasını 
yokladı ve eu sual, kulaklarında çın
ladı: 

- Yani, benim ne yapacağımı sanı. 
yorsun? 

Ferjenl lalcırdısından sonra arada 
kızışan konuşma akabinde Şeyhin 
sorduğu bu su:ıl. şimdi tekrar kulak. 
Jannda çınlayınca, bir an daha bunun 
Uzerinde düşünen sabık Şiraz konsolo
su, kendisini Meta me~huldcn rnalfıma 
giden bir tedai muvacehesinde hisset
ti. Şeyhin ne yapacafını sanıyordu? 

karar verilmlştJr. Perakende satı~larda ya. 
pılacak tenzilut miktarı da ayrıca tesbit • 

ed~ıe;;~!~i blrJIAlnln muvafakaU ile deri Birçok yüksek memurlar parasız 
fmaldthanelerl tarafından muamele vergi. • 

si kanununda yapı~~cak tcn~iltıt içl!1 di- der s verme gv ·ı k abu 1 et t ı I er 
lekJcrde bulunmak uzcre seçılen derı Hlc. 
carlnrındon Day Ziya dün Ankara) a hn. 
reket etmiştir. 

• Trnkyoda kurulacak olan hayvan ih. 
rncat blrllAI için tetkikat yapılmaktadır. 
Bu arada, gecen seneki ha)"\"an lhnıcatına 
dair bir ceh·el hazırlanmıştır. 

• Kımmpnşa spor klübü tarafından 

bir dcniı: sezintlsl tertip olunmuş, 
"B:ısra., vapuru ile ynpılan hu gezinti gii. 
zel olmuş ve geç vakte kadar devam et. 
miştlr. 

• Sokaklara d6şenmek üzere yerli kiL 
den bir nevi tıış yapmak için bir Alman 
şirketi belediyeye müracaat etmiştir. Şir. 
ket kil ve lopr11k nürnuneleri do istemiştir. 

• Rumelihlsarı • İstinye yolunun pro. 
Jesindo bn:r.ı dc(;lşikliklcr yapılmıştır. Bıı 
suretle, rnuhafnzasına Hizum görülen turi. 
ht bina ,.e mezarlıklar kurtarılmış olmak. 
tadır. 

• Rami ile Ey{jp anısında büvük bir yol 
açılmosına karar verllmiştfr. inşaat proje. 
lcrj hazırlo.nmnktadır. 

• Eminönü mcydnnındnki fstim1tık işi, 
bazı bina snhlplcrioln itirazlarından do_ 
la

0

yı, uzamış bulunmaktadır. fstlm!Ak mu. 
amelelerin in ikmali için bir komisyon te,. 
kil edilmiştir. 

• Yeni in,a edilecek binaların on sene 
vergiden muaf tutulmaları kararlaştırıl. 
mı,ıır. E~kl kanuna göre yeni binalar ne 
sene vergiden muaftılar. 

• Yerebatan saraymın önü açıldıktan 
sonra sarayın üzerindeki bina da yıktırı. 
locıık ,.e burası bir park ,.e gazino haline 
konulacaktır. 

• Çöplerin denize dökülmesine dün 
den flib:ırcn bnşlnnmıştır. Bir !'ienede de. 
nize 250.000 metre miktabı çöp dökfilece~i 
\ ' C bıınl:ınn içinden çıkarılan paçavraJa. 
rın 15000 lirnyı bulacaAı hesap edilmiştir. 

• İstanbul elektrik Cnbrlkasının genişle. 
tllmeslne knrar verilmiştir:. Elektrik şebe. 
kesi ıslah olunurken fabrikanın noksanın. 
n da tamamlanacaktır. 

• Aksu vopunınun Haliçteki tamiri bit. 
miştir. Vapur dGnden ilibnren seferJerl. 
ne başlıyf!cnktır. 

• Gümrük m{ifctli~leri Ankarada ~ene. 
ilk toplanlıl3rını yapmışlar vo muhtelif 
meseleler üzerinde görüşmüşler kararlar 
almışlıırdır. 

• \'npurlnra, alabileceAlnıien fazla yolcu 
binmesine m:ınl olmak için, deniz tlcııret 
müdürlOğü dfinden itibaren Akay ve Bo. 
ğaziçi vapurlarında kontrole başlamıştır. 
Her pazar kontrol yapılacaktır. 

BAŞKA vır.A YETJ,ERDE: 
• Onrtın Halkevi e'•lencceldere lcolaylık 

olmak üzere evlenme kftğıtlarını parasız 

Sivas Sanatlarevi Halı atelycsinde ~lışan ktzlarımız direktörleri 
Rasim {'clil.cr'le. 

Sivas (Hususi) - Gürün Sivasa 140 Sivas - Alyanak ortaokullarmda dl 
kilometre mesafede bulunan her tür- 92 tane GUrünlU talebe okumaktadSt• 
ıu meyva ağaçları ile süslenmiş §irin Bunlardan başka mali vaziyeti muealt 
bir kasabadır. olmadığından birçok 7.eki çocuklar or-

GUrllnlülerin yıllardanberi ihtiyaç ta tahsile devam etmek imkfuılarf111 
halinde bekledikleri bir dilekleri varsa bulamamaktadırlar. 
o da yavrularının orta tahsil ihtiyaç_ Evvelce de GUrUnliller Kültür J38.
larını kar§ılıyacak bir orta okula ka- kanlığına orta okulun açılması içi.il 
vuşmalarıdır. birçok müracaat!erde bulunmuşlar ve 
Kasabanın kültür vaziyeti yıldan yı. 

la büyük inkişaflar göstermektedir. 
Kasaba içerisinde üç ilk okul vardır. 
Bunlardan biri beş sınıflı, diğerleri Uç 
sınıflıdır. 

Köylerle beraber Güründe 172 kız, 
618 erkek, ceman 790 talebe tahsile 
de\·am etmektedir. Tam teşkilatlı be. 
§İnci sınıftan üç ~ i~iaiJıd,e 92 l'fte
zun vermiş ve gelecek yıl 60 mezun 
verecektir. 

temin ctrneAc knrar vermiştir. 
• Aydın hnpishnncslndc Rt"ılan okuma 

kursunda 23 mnhkCtm okumnk ·yazmak l)ğ. 
rcnmfştir. 

• Jlalıke!rin Ayşebacı köyünden sütçü 
Bekir, Halil adındn biri tarafından yedi 
kurşun sıkılmak suretiyle öldürülmüştür. 

• Atntiirk köpriisiiniin iki tnrnf kozıklnrı 
hitmek nzcrcdir. Köprü selcc:-ek sene bu 
,·nkitlcr bilmiş olncnklır. 

dilklerine orta tahsile kifayet edecek 
muallim şimdilik bulunmadığından f"' 
lerde açılacaktır. Diye cevap \'erilmit
tir. 

Yeni gelen genç Kaymakam Celil 
Değer ile belediye reisi Orbanoğlu "/8 

bUtiln bilgili genç memurlar orta okul 
açıldığı takdirde para.sız ders verrneği 
kabul eönişl~dir. Diğer taraftan orta 
ok ıl o1maya müsait bh- bina ayrıJınıŞ 
ve okulun ders levazımı ile biltün mas
raflarını da taahhüt altına almışlar • 
dır. 

Bu dileği büyüklere ulaştırma1' 
üzere GUrUn belediye reisi Fuat 
Uzınanoğlunun riyaseti altında bir he
yet Ankaraya hareket etmi§tir. 

DUMANOGLU 

Sivasta Halıcılık 

İncil yerine 
Hitler'in kitabı mı? 

Sivas, (Hususi) - Sivasımızın ha
lıcılıkta da ehcmmivetli bir mevkii 
vardır. Bilyük HarPten evvel, parlak 
bir !]Öhrete sahip bulunan halıcılığı ile 
2000 i geçen tezgah faaliyete devanı 
ederek Sivasın iktısadi durumu Uze .. 
rinde hayli inkişaflar gösteriyordu. 

Her sanat gibi büyük harbin patın. 
ması ile bu yerli sanat da ortadan 
kalkmış, Cumhuriyet ışıklarının nur • 
ları ile yeniden canlı bir sahaya inli· 
kal etmiştir. 

Alman 
şag1a 

hükumeti havadisin bir 
olduğunu biidirigor 

Evvelki günkU Avrupa postasında 

§U tarzda bir havadis vardı: 

Hitler Almanyası artık bıristiyanlık 
dinini kati surette terkediyor. 

Bu memlekette nasyonal sosyalist 
rejimi iktidara geçtikten sonra teşek
kül eden milli Alman kili.sesi son gün. 
lerde programını neşretmiştir. Bu pro. 
grama göre hıristiyanlık dinindeki 
Isa yerine Adolf Bitler, lsanın haçı 
yerine gamalı haç, !sanın İncili yerine 
de Bitlerin Mayn Kampf ismindeki ki
tabı geçiyor. 

Milli Alman kilisesinde papazlar 
kalkıyor. Milli kilisenin mihrabına bir 
kılıç !le beraber Bitlerin Mayn Kampfı 
konacak. Yeni doğan çocuklann vnf · 
tizi, evlenecek erkekler ile kadınların 
nikahı bu kılıç ile bu kitaba el basa
rak yapılacak. Bu tUrlU törenlerden 
sonra herkes yeni Alman dininin "A
mentu., sU demek olan 8U cUmleyi tek
rar edecek: "Adolf Hitlcre ebedi su. 
rette sadık kalacağım ve o'lun Mayn 
Kampf'ındaki emirleri tamamile icra 
edeceğime yemin ederim ... 

DllnkU posta ile gelen A vnıpa gaze_ 
tclerinde ise bu havadis tashih edile
rek Almanyada bir deli tarafından 
neşredilmiş bir tebliğin neticesi diye 
göstcrıliy.:>r. Bu mnh1mata göre Berlin 
hırlstiyan mehafill Almanyada (Al· 

lııcil yerine Miicad'-11enı isimli kitabı 
olmnulacağı şayi oüın Ilitler 

man milli killsesı ı isminde bir din ri
yaseti tanımadıklarını söylüyor, Al • 
man hükumeti de bu tebliğin uydurma 
olduğunu bildiriyor. 

Bu tebliği yazan aklını kaçıran bir 
mistik imiş. Polis kendisini tevkif e
dip hapsetmiş. Bununla beraber suç. 
lunun adı eimdiyc kadar ifşa edilme. 
miştir. 

Bugün, Sivasın her tarafta tanınan 
ve sevilen halılarını ve halıcılığı elin. 
de tutan tek müessese Sanatlar Evi 
Halıcılık atelyesidir. Burada 120 den 
fazla genç kız ustalarının nezareti al· 
tında mükemmel kaliteli, güzel desen. 
li halılar vücuda getirerek çalışmak • 
tadır. 

Yılda atelye vasati 300 - 400 metre 
mikabı hah dokuyor. Kaza nahiye '<' 
köylerde de bine yakın kilim ve küçük 
ebatta hah meydana getiren tezgfilılar 
me cuttur. 

Sivas halıları Ankara küçel el san. 
atları sergisinde, İzmir Fuarında bU
yUk rağbet ve takdir gördükten baı;kıı 
madalyalar da kaz.anmıştır. Sanatlar 
Evi Sivas halıcılığını eski çağlardaki 
mevkilne ulaştırmak için büyük çalış· 
malarını yıldan, yıla arttırmaktadır. 

Üç Buçuk Metre Boyunda 
Bir Yılan 

Balıkesirln Savaştepe babçeainfn 
iDkmen köyünde on sekiz yaşlarında 
Hsilnüyü rehirliyerek öldüren Uç bu -
çuk metre boyunda ve kırk santimetre 
kalmlığmdaki yılan kasap MuaWa 
adında birinin de önüne çıkarak sok. 
mak istemiştir. 
Mwıtafa çizmesini yılanın ağzına 

tutarak ceketini Uzerlne atmış. sonra 
taşla bu muazzam yılanı öldUrmeğe 
muvaffak olmUftur. 



Sovyet Rusyada Bölae Kupaıı Final 
Maçmda Çıkan ihtilaf 

Mağrur adam 
ll sporları dev adımlarla iierliqor Ankara, (Huıuıi muhabirimiz-

den) - Dün tehrimude yapılan An· 
kara gücü - Gençler birliii maçmı 2·1 
Ankara gücünün kazandığını telefonla 
bil:iirmiıtim. 

çeviren: M. Necmeddin Deliorman 

...._ '°'1et Ruıya yUsme pmpiyonlann 
~ leaıion Boyçenko, son zammlarda 
ltt •e 200 uıetre dünya pmpiyonlu
""'1a e1:le etmeie muvaffak olmuıtur. 
~-Yiizücüıüniln yeni rekoru 100 r 1 dakika 6 saniye, 200 metre-

.. 2 dakia 36 aaniyetdir. Eski pm
:~ Amerikalı Hlgguiı'in dereceleri 
·- 100 metrede 1 dakika 10 aaniyet, 
- lbetrede de 2 dakika 37 ıaniye 

~et yüzme ıporculannın muvaf
tleri bununla kalmamııtır: 

~37 aeneain:ie Kuznetsov ilimli 
· "'f'Vı'CU Karadenizde 30 kilometreyi 11 
~.:.13 dakika 39 saniyede katetmiı. 
.~ bir ıene evvel de ayni sporcu 
'-1 müaait prtlar içinde 56 kilcmet
"1 21 saatte yilzmüıtü. 
~~et Ruıyanın yüzme ıporcuları
~~yillc muvaffakıyetlerinden biri de 
~ senenin klnunuevvelinde Ruı-
11). gitmiı olan Franıız yilzücilıü ve 
'-iri dünya pmpiyonu Jan Tarriı ile 
~~ Koluhev, Kitaev, Vaailiyev, 
.-4W?Ov, Kuakov ve Upkov'un yaptı· 
• lldhabakalarda Ruılann elde ettik
leıs SOk mükemmel derecelerdir. 
~ bu aporcular Jan Tarriı'i Kiev, 
~ırad ve Moakovada yapılan 200, 
~ •e 500 metre mUaabakalannda her 
•lU Stille geçmlılerdi. 
'1r çok Sovyetler aenelik mezuniyet 
~ kayıkla ıezintilerde geçirmekte 
~~.•~elle hem memleketin bir çok 
:--.,_ ıezlp ıarmek, hetn de muh· 
~ deniz ıporlannm Sovyetler Birli· 
~ ç.ck genft bir Aha bulmama ae
..., obnaktlldırlar. 

°'sen Mne isinde Balkiri - Kabu-
41.ao'dan doku ıporcu JdlçUk andal· 
~ Nllçikten Moakovaya ıelmitler· 
~~6 kilometreyi 86 'ıUnde 

.\Jtı Ukraynalı talebe iıe en umn 

1'emmuz ayı lelnde 
lzmitte Büyük Deniz 
Ba)'l'amı Yapılacak 

'l'eaunuzun on betine teadUf eden 
~ ıünil lzmit 1dSrfezinde bUyilk 
~ bayramı yapılması için huırhk
-. batJannuttır. 

!su bayramda, flmdiye kadar TUrki· 
hele yapılmamıı deniz eflenceleri ya
llllacak ve Bqvekit CeW Bayar ban 
'ttkit Ye mebullar, yilkaek memurlar 
ta bu eilencelerde hazır bulunacaklar· 
tır. 

eniz eilencelerine donanma ile ta
'-zıbul, bmir, Bandırma, Samsun ve• 
"1r yerlerden celecek ıporcular ara
'-da yüzme ve atlama müaabakalan· 
tertı.p edilecekıtir. 
ı.~"- bOyilk deniz bayr&ı:mnm hazırlık. 
~ bulunmak Uzere deniz feden..
~u batkanlıiı vekaletinde bulunan 
İldan Atir bmite gitmittir. 

Brezilyaldar 
btıoy11 Futbo: federasyonundat.ı 

çekiliyorlar mı "! 
IVia, 20 (A.A.) - Brezllyalılarm 

~lya - İtalya maçında laviçreli ha. 
~ VUtriı'in vermle olduğu karar 
~hindeki itirazlannı Fifa heyeti red 
'bııteur. Bunun üzerine Brezilya fut. 
lloı eklbinın reisi kendi federasyonuna 
ll:a&racaat ederek Brezilyanın dünya 
~l federasyonundan çekilmesi tek. 
ifbıde bulunmuotur. 

4tletizimde Yeni Bir Dünya 
Rekoru 

Nevyork. (A.A.) - Dün, ıiır.diye 
ıc_dar hiç tanınmayan bir atlet, Rideu 
314 mil Jcotuıunda mefbur ıporc:u Kö· """? Yenmit ve 3 dakika, ııfır u 
"iye Ye 3 l le yeni bir dünya rekoru 
leaia etmtıtlr. Eıki rekor, 3 dakika 3 
laııiye ve 4/10 ile Belçikalı Moaterte 
'itti. 

Sov~t Rıı81Jfl"'" biiyük muvalfaki. 
yMler ka.3anan iki küçük yllricü 1oız.. 

kıyık seyahati yapmaja muvaffak ol· 
mutlardır, ki bunlar; Dnieprofetrovk· 
tan kalkwak Don • Moakova - Kiev 
yoluyla Raıtova vanmı ve bu ıuretle 
yedi bin kilometre katetmiflerdir. 

J(ronıtadt'dan Siv,ıtcpola kadar 
bet bin kilometre kateden dokuz bah
riye kumandam ne kantannm yaptıfı 
uyahat te pyuu hayrettir. 

Sovyetler Blrlllfnde yelken •ponı 

yaJms JUlll yapdmı bir idman delil· 
dlr, orada bu ıporla 1apn da meyu1 

oluyorlar, 1aJm muaczzam buz sabalan 

Uzeriııde )'elkenli kıuklarla her za
mea W.,..- ....._. 

YUzücUler, vaterbolocular ve atlayı· 
cılar lda kıpn kayak havuzlarda mun
tazaman çah11yorlar1 nitekim bu sene· 
lci kıt eanaımda Moıkova kapalı ha
vmlannda kıt flmpiyonlutu yapıtımı 
ve bU karfılapnalara iki bin kadar spor 
cu ittirak etmiıtir. 

Bu ıene yu içinde de yüzücü, ka· 
yakçı, yelkenci ve ııı topçular bir çok 
kaqılapalar yapn:aklardtr. 

Erteai gün Ulus g•zetesinde çıkan l 
futbol Ajanlığının tebliğinden anhyo- f 
ruz ki bu maç hükümsüz addediliyor- :f 
muş. Sebepte bu maça (Husuıt bir 
mahiyet verildiği,, kanaatini vc:ıırmıı. 1 

Bölge fut bol Ajanlığı tebliğde aynen f 
'öyle demektedir: · 

"18·6·938 Cumarteıi giliıil yapılan 
Gençler birliği - Ankara gücü maçına fi: 
mezkur klilpler tarafından Ajanlığın f 
15 tarihli Uluı gaızeteıinde intipr e-
den tebliği yanlış anlaşılarak hususi 
bir mahiyet verildiği yapılan tetkikat 
neticesinde tebeyyün etmiıtir. Halbu-
ki bu maçlar milli küme haricinde ka-
lan klüpler araı·ndaki "Bölce kupaaı,, 
maçının finali olmak itibarile reımt ah 
kim ve ıeraite tevfikan cereyan etme
si lazımdı. Hiç bir suiniyete iıtinat et
mçdiii anlatılan bu hareket tarzını taı 
hih m*'8diyle maç bUkümıilz adde· 
dilmittir. Her iki klilbün mümeılilleri 
le de yapılan temas sonunda (Balce 
kupuı finali) önilmUzdeki hafta Ajan
lığın göıtereceii bir sahada tamamen 
resmi ıeraite göre yapılacaktır •• , 

Halbuki maç diyebiliriz ki kelim
nin tam mlnaaile ve tamamile reaml 
bir mahiyet arzederek cereyan etti. 
Maçm "huıuıt bir mahiyet arzettiii· 
ni., Ajanlık ne ile teabit etmiıtir. 

Bir defa her iki klUp de kendi oyun· 
culannı oynattılar. Talmnlannı takvi
ye için diler klilplerden alınmıt yaban· 
cı bir oyunculan yoktu. 

Bu bakımdan bir gayri resmilik 10k; 
ıdifer taraftan birinci haftaym aonun
da hakem tarafından çıkanlan Anka· 
ra gilcü ealiçi tekrar oynayamadıfr el· 
bi yerine baıka bir oyuncu da gireme
di ve ikinci haftaym GUçliller on kiti 
olarak oynadılar. 

Bu ı..rtbtler pelr.lll ....... ,.., 
maç huıual dep, tamamile resmt oıa.; 
rak cereyan etmiı ve her iki taraf ta 
bn kanaatle hareket etmiıtir. 

Hal böyle iken Ajanhğm maç 
hilkümıilzdUr. "Resmi ahkim ve F 
raite göre cereyan etmemiıtir., deme
tini bir tUrlU anbyamadık. 

Klüplerin reıml maç yapacaklarını 
izhar için birbirlerine nota mı g&nder
meleri lbım ıeliyon!u? Maçın tekra· 
rmda batka bir kast olaa gerek!. 

Her gUn öğleden spnra, mektepten 
çıkan çocuklar mağrur adamın bah. 
çesinde oynardı. 

Bahçe, bUyiik. genif ve yumupk 
yeoll otlu idi. Otlann arasında beliren 
çiçekler birer yıldız gibi t>Brlaktı. 

Bahçedeki 12 eeftali ağacı ilkbaharda 
narin çiçekler açar. sonbaharda ol -
gun meyva verirdi. Ağaçlara. konan 
kutlar bahçede kop, kop. oyıııyan ço
cuklara. bakarak seslerini bir kat da· 
ha gU.zellett.frirdi. 

Ah .• bu kUfl}ar ve bu çocuklar, ne
kadar bahtiyardı!. 

88.§ka bir memleketten yedi yıl son. 
ra kendi evine dönen mağrur adam 
bahçesindeki çocukları oynarken gör
dü. 

- Ne yapıyorsunuz burada.. Bah. 
oem1 harap ediyorsunuz. Herkes bil. 
meli kJ, bu bahçe artık benimdir. Di
ye çocuklara çıkııtı. 

Çocuklar uzaklqtı ve bir daha bu· 
raya ayak basmadılar. 
Mağrur adam bahçenin etrafına ka

lın l>lr duvar çektirdi. Duvanp. üzeri. 

·~--~~ Jer cezalandlnJır., levh&IDlJ astı. 
Zavallı çocukların oynıyacak bah • 

çeleri kale duvarlan ile kapatılmıştı. 
Yol kenarlarında oynamak istediler, 
olmadı. ÇUnJd1 tozlu yollardaki bUyUk 
taşlar onları dii§ilrilp ağlabyordu. 

Bazı günler mektepten çıktıktan 

llODl'& evvelce yetil otlu bahçede oy. 
namaya allf&Il çocuklar duvar dibine 
kadar sokulur ve: .. Ah ne kadar bah
tiyardık,, diye konuturdu. 

Ankara Tenis tur.nuvası 
Gtlnler aylar geçmif, ilkbahar gel· 

mJetl. Ovalar, tarlalar tekrar yeter -

mi§. Küçilk kutlar ajaçlarda ötilpne. 
fe bqlamıttJ. Mağrur adamın bahçe
sinde iae henüz kıı vardı. Kutlar ora. 
da ötmtıyordu. Çilııktl çocuklar yok.. 
tu. Ağaçlar çiçek açmayı unutmu§tu. 

Adıara atatlyomıında teala turnuvr.Zarına baflanmJ#ır. Bayfl1c bir ald1«1 ile 

1 
takip edilen bu karfllaf#ı.aLara ait iki rcaim nf'.§11tJdiyoruz. Yu.Toanda mllaaba-
1ocllardata altımtf eutaatcmeJeri, G§Gğsda da aeyiroilerden bir grwpu glJrllyor. 
8NllU/I •• 

Bir sabah güzel bir çiçek otlar ara
smdan batmı gösterdi. Fakat duvarda 
asılı levhayı görilnce çocuklar aklına 
geldi. Ağlıyarak baemı önllne tğdi, 
kayboldu. 

Bahçede memnun görilnen, yalnız 

kar ve buzdu. Bunlar bUtün yıl bu 
bahçede yerlefip yqıyacaklarmdan 
sevinç duyuyordu. 

Kar otlarm üzerine beyaZ mantosu· 
nu sermif, buz bUtiln &taçlan gQmil§
lemlfti. Şimal 1'ilzgArmı da beraber 
yapmak üzere yanlanna çağırmıılar. 
dı. 

Hqin ve sert rüzg8.r kalın kürklere 
aanlı olarak geldi. Bahçede hUldlm 
11Urmeğe, bacalan, saçakları yıkmağa 
başladı. 

Şimal rUzg&n da arkada.o anyordu. 
Aklına doluyu çafmnak geldi; dolu 
derhal bu davete kottu. Her gtın üç 
aaat devam etmek prtile bahçedeki 
köşkün kiremlUerlni kınp parçalıyor, 
sonra. bahçeyi bUtiln hızlyle eamarla. 
yıp dövüyordu. Rengi bozuk, kokusu 
buzlu idi •. 
Mağrur adam, bazı gün penceresi.. 

nin kenanna oturur, aıotuJt ve karla 
örtUlU bahqeye bakarak: '1Ikbahar ne 
için geçikti acaba,, diye aöylenir, ha
valarm deifemeaint beklerdi. 

Fakat, ilkbahar gelmediği gibi, bat· 
ka bah~ ai&çlar olgun altm 
meyvalarla aallmn salkım alçahrken 
mab'ur ad•mm aiaçlarmda. bir tek 
teftali bile yoktu. Burada laf bOttln 

şiddetile hUkUm silrilyor. Şimal rüz.. 
garı, buz ve kar. ağaçlar arasında 

dansediyordu. 

• • • 
Bir aa.bah, mağrur adam tatlı bir 

musiki ile gözlerini açıtL Kulaklarına 

bayıltıcı gii7.el bir ses geldi. llk önce 
bu sesi yoldan geçen kral muzıkası 
zannetti. Yatakta doğruldu. Pencere • 
den baktı, kral muzıkası zannettiği 
güzel ses, bir kanaryanın ötüşü idi. 

Aylardanberl kulaklan kuş sesi i
şitmiyen adamcağız bu ötüşü dünya. 
nm en gil7.el bir senfonisi gibi dinledi. 
Tatlı bir koku burun deliklerini doldu
ruyordu. Şimal rUzgarı durmuş, dolu 
dinmi§ti. 

Acaba ilkbahar mı gelmişti. Pence
reden dikkatle baktı, gözleri neler gö
rllyor? .• Ne güzel manzaraya şahit o
luyordu! ! ... 

Duvardan kUçük bir delik açan ço. 
culdar, birer, birer içeri girmi§ler, a
ğaçlarm Uzerine çıkarak dallara otur. 
muşlat"dı .. Her ağacın Uzerinde bir ço. 
cuk vardı. Çocukların gelişinden se
vinen ağaçlar yaıp.kia.tını Jiije, ıUJ.. 
sanıyor, dall8ıile çocuklarm sevimli 
başlarını okşuyordtL 

Kuşlar daldan dala uçuşarak ötüfil
yor, çiçekler )'e§İl otlar arasından bq
lanm doğrultarak koku saçıyorlardı .• 
Bu ne iWıi bir levha idi!... Fakat 
bahçenin çok uzak bir kötesinde henüz 
kar ve k11 devam ediyordu. 

Orada küçUk bir çocuk duruyor. bo. 
yu ermediği için ağaca tmnanamıyor
du. Ağacm etra'fmda dolaşıyor, zavaL 
lı ağaç dallarmı onun boyu hizaama 
kadar indirerek binmesini istediği haL 
de ağlamaktan kendini alamıyan yav
rucuk, bir tUrlü binmeğe muvaffak o
lanuyord11. 

KllçUğUn bu halini gören mağrur a.. 
ôamın içi burkuldu. Ruhunda sızlayan 
bir acı duyarak "Ben ne kadar mağ. 
rur bir adammışım. İlkbahann benim 
bahçeme neden gelmediğini ancak 
§imdi anlıyabiliyorum., dedi. 

Çok pitmanch, merdivenleri yavq 
adımlarla indi, çocukları rahatsız et
mek istemiyordu. Kapıyı yavaşçacık 
açtı ve bahçeye girdi. Fa.kat çocuklar 
ürktükleri için ağaçlardan ıüratle L 
nerek kaçtılar •. 

Diğer Waftan kıe avdet etti. YaL 
nız ağaca binemiyen çocuk, ağlarken 
mağrur adamın geldiğini göremediği 
için kaçamadı. Onu koIJariyle yavqça 
kaldırdı. Dalın üzerine oturttu. Ağaç 
gillerek hemen yepnendl. KUilar uçu
IUP ötmeğe bqladı. Ktlçtlk çocuk se
vincinden masum kollarım mağrur a.. 
damın boynuna sararak yanaklarım 
öptU. 

Diğer çocuklar vaziyeti anlamıı, 
ko.rktuldarmm beyhude olduğunu u • 
zaktaıı görmnetil. Mağnir adam fena 
bir inean değilmff .. KOf&,, koea geldi· 
ler. Ağaçlara tmnanarak tekrar eı. 
vıldqmaya baeJadılar. llkbahar avdet 
etti. Kutlar öttlpneye bqladı. 

Mağrur adam ogiln derhal duvan 
yıktırdı. Asılı levhayı ayakları altm. 
da parçaladı .. 

Civardaki yoldan geçerek puara 
giden ahali dihıyanm en glkel bahçe. 
sinde, timdiye kadar yUzilntl bile gö
remedikleri maiı'ur ad•mm çocuklar
la oyııqtılmı, kaçıp kottulumı~ 

(Sima 10 uncu lllY/dal 



1 

Her Gün.Bir llifiaye 
{9 ıtn<:u soyıfadan devam) 

rek hayrete düştüler .• 
Her gUn bahçede oynamağa. ahgan 

çocuklar akşam olup da evlerine gider
ken mağrur adamm penceresine gelir 
(Hayırlı akpmlar) dileyerek uzakla. 
şırlardr. 

Fakat oynayn.n çocuklar arasında 
mağrur adamı öpen en kUçUk çocuk 
birkaç gilndenberi görUnmUyordu. En 
çok onu seven bahçe sahibi bütün ço. 
cuklardan soruyordu. 

- Bilmiyoruz, bazıları ise, "o baş
ka memlekete gitti,, cevabını veriyor· 
du. Mağtur adam: 

- Onu yarın bana muhakkak geti
riniz, diye tenbih ettiği halde, nerede 
ya§adığmı ve kimin çocuğu olduğunu 
bilen çıkmıyordu. 

Her gtın çocuklar arasında mağrur 
adamın gdzlerl onu arıyordu. Bu ço. 
cuk onun içinde unutulmaz bir yara ac. 
mıştı. Yaranın sızısını dindirmek için 
hediyelerle onu sevindirmek ve onu 
görmcği ne kadar jstiyordu .. 

• * • 
Yıllar geçmiş, mağrur adam ihti. 

yarlıyarak zayıf düşmUştU. Çocuklar. 
la eekisi gibi oynayamadığı için, pen
cerenin kenanuda oturup onların dU· 
ee. kalka koşmasını seyrediyor; bah
çesinin gUr.clliklerf karşısında haklı 

bir gurur duyuyordu. 
Bazı kere kendi kendine, bahçem. 

C!eki binlerce çiçek arasınaa en gUzel 
olanı çocuklardır, diyordu. 

Bir kı§ ımbahı inleye inleye yata
fından kalkn.n ihtiyar adam, mutadı 
veçhile pencerenin yanına geldi. Her 
taraf karla örtUlü idi. Kışı artık tablf 
bir mevsim nddediyordu. Bahar \'e çi. 
çeklerin uyuyup istirahat ettiği aylar 
olduğunu bflfyordu. 

Pencereden dıprı ba.kb. Hayrel .. 
Gözlerinin gördilğU bu gayri tabii ba. 
har manzarası onu 131ırttı. Bahçenin 
en uzak kötesindeki bir ağacın tomur
cuk ve çiçek açan dallan Uz.erinde, o-

nu vaktıyle öp~. çok sevdiği küçük 
çocuk oturmuş. altın renkli yaprakla
ra bakıyordu. 

İhtiyar adam bacaklarını sürükleye 
sUriıkleye merdivenlerden inmeğe ve 
bahçeye doğru kosar adımlarla ilerle. 
meğe başladı; ağacın yanma geldi. 
Çocuğa baktı, yUzU kıpkırmızı idi, 
hayretle sordu: 

- Seni böyle yaralayarak kanlara 
kim buladı? .. Dedi. 

Filhakika, zavallı çocuğun küçük 
ayacıklariyle, avuçlannm lçlnde kan
lı çivJ izlcrj vardı. 

Çocuk: 

- Hayır .. Hayır .. Bunlar acımayan 
yaradır. Atk ve 11evgi yarasıdır. 

Cevabını verdi. 

Mağrur adanı bırdenbire UrktU, kor. 
kudan kUçUk çocuğun ayaklarına ka... 
panırkcn "Fakat, sJz kimsiniz" diye 
haykırdı .. 

- Sen geçmiş günlerde bahçende 
oynamama müsaade etti. Şimdi; sen 
benim bahçeme geleceksin, Cennete 
gideceğiz. .. Dedi. 

Ogün mektepten çıktıktan sonra 
bahçede oynamaya gelen çocuklar, ih
tlynr mağrur adamı ağacın altında u· 
zeri beyaz güllerle örtülü ve ölü bul
dular .. 

Saat raııurun adı Gittiği yol 
12 Cumhuriyet Karadeniz 

9.30 Uğur Izmit 
16.80 1'rak Bandırma 
20 Saadet Bandırma 
l9 Tayyar Karabigıı 
10 Dumlupınar Mersin 

GELECEK VAPURLAI\ 
14.30 Bursa Bartın 
11.15 Trak Mudanya 
6.30 Saadet Bandırma 

17 Kocaeli lmroı 

( Yeni Neşriyat ) 

Demiryollan Sergisi 
160 ıncı sayısı zengin bir münderc-

cat ve güzel resimlerle çıkmıştır. Mec
mua bu sayısı ile on dördüncU yılına 

girmit bulunuyor. 
Gittikçe ıüzelleşen ve faydalı bir şe

kil alan meslek dergisine muvaffakiyet 
ler dileriz. 

Kalem 
Öğretmen bay Mustafa Nihat Ozö

niln çıkartmakta olduğu KALEM 
mecmuasının dördüncü sayısı Dr. Ha
lil Fikret Kanat, Ali Milmtaz Arolzıt:, 

Suud Kemal, Yetkin, Mustafa Nihat Öz 
ön, Hüseyin Namık Orkun, Mehmet 
Halit Bayrının yazıları ile çıkını§~ r. 

MUoakalat 
Profesör Doktor Muhlis Ete, tatbi

ki cemiyet ekonomisine dair neşredo.. 
ceği kitapların birincisi, İktisat Fa 
kültesi nC§Tiyatının ilki olmak üzere 
milli kütUphanemize hediye etmiş bu. 
lunuyor. Eser, 1ktısatta muameleye 
ait meseleleri ilmi 11urette toplamıştır. 

Onh•ersiteliler için bir ders kitabı 
olduğu kadar TUrkiyede mUnakalAt 
işlerini inceleyen tek orijinal bir eser 
olarak da bize fayda verecektir. 

Genç prof esörU tebrik eder, lktısat 
ilminin bu kısmını ayrıca izah eden 
ilk TUrkçe eserimizin ($ıkışını okuyu
cularımıza memnuniyetle bildiririz. 

fnaan 
Uçilncü sayııı zengin münderecatla 

çıkmııtır. Bu say*la Yahya Kemalin 
nefis bir giiri ve Mallanneden §ÜT ter
cümesi, Hilmi Ziya, Sabahaddin Eyüp 
oğlu, Ahmet Afaoflu, Muzaffer Şerif, 
Srtkı Yırcalı, Adnan Cemil, §erafettin 
Yaltk:aya, ve diğer muharrirlerin felse
fe, edebiyaıt ve tarihe dair makalelerini 
ihtiva etmektedir. 

ZAYi 

l11tnnbul llhıliit ıümriljünOn 17 • 8 - 37 
tarih "e 3i8297 sayılı makbuzunu zayi et .. 
tim. Yenisini çıkıracağımclan eı;kiı;inin 

hilkmil yoktur. - Ra§it Sevil (25932) 

HAFTALIK 
~l - HAllRA.N. 938 - SALI 

Öğle neşrı~ atı: Saat 12,30 PlükJa 1 urk 
musikisi. 12,aO Havadis. 13,05 Plakla Turk 
musıkısı. 12,30 MuhteliC plak neşriyatı. 
14 Son. 
Akşam neşriyatı: S:ıat 18,30 Plııkla dans 

musiki i. 19,15 Konfcran : Üsküdar Halk
c\'i namına: Heccp Çekiç (Gençlik ve 
spor). 19,55 Borsa haberleri. 20 Saat a) a. 
rı: Greıl\'iC rasathanesinden naklen. 20.02 
Vedia Rıza ve arkada,lnn tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları. 20,45 Hava ra
poru. 20,48 Ömer Rıza Doğrul tarafından 
arapça söylev. 21 Tabsın Karakuş ve ar. 
kadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları. 21,45 Orkestra: 1 - Çay. 
kovıky: l\lozartiana. 2 - Duske: ldill. 3 -
Vetzel: Entenııezzo. 22,15 Afans haberleri: 
22,30 Pl>kla sololar, opera \e operet par
çaları. 22,f>O Sno haberler ve ertesi gu.. 
nOn proıramı. 23 Son. 

22 • HAZİRAN • 938 • ÇARŞAMBA 

Ölle neşrl)atı: Saat 12,30 Plakla TOrk 
musikisi. 12,SO Havadis. 13,05 Plltkla Turk 
muslki!!l. 13,30 Muhtelif plak neşriyatı. 
14 Son. 
Akşam neşri yalı: Saat 18,30 Plllkla dans 

musikisi. 19,15 Konferans: :Falih Halkell 
namına: Dr. Fahreddin Kerim (Yaz ,.~ si. 
nlr). 19,M Borsa haberleri. 20 Saat aya. 
n: Grenviç rasathanesinden naklen. 20,02 
Nezihe Uyar n arkadaşlan tarafından 
Tilrk musikisi Te halk şarkıları. 20,45 Ha. 
n raponı. 20,48 Omer Rıza Dolrul tara. 
fından arapca söylev. 21 Cemal Kllmfl ve 
arkadaşları tarafından Tilrk musikisi \'C 

halk şarkıları. 21,45 Orkestra: 1 - Slals: 
Danüb bl8. 2 - Smet: Prom8nad an mer. 
3 - Gllnka: Mazurka. 4 - Aylenbers: Bal 

RADYO 
Akşam ncşri)atı: Saat 18,30 Pllkl•.d.:: 

mu ıkl 1. 19,15 Konferans: Ali KlıD' be. 
l uz (Çocuk terbi) esi). 19,55 Borsa h:ı n
leri. 20 S nt tıl rı: Grem iç rasatb n d•f" 
den nnklen. 20,02 Miizeyycn '<e ark•..,
lnrı tıırafından Turk u ikisi ve halk JlıJI 
kıları. 20,45 Ham raporu. 20,48 Oıner JlU
Doğrul tar:ıfından arapça söylev. 2l fllrk 
znrter llkar ve nrkadaşl:ırı tararındaıı str': 
musikisi ve halk şarkıları. 21,45 Orke ~ 
1 - l\lorena: StrcıusCcdern. 2 - Çayko ,.. 
Vals de flör. 3 - Manfred: Le pötl 'f 1"• 
22,15 Ajans haberleri. 22,30 PIAkla so 0 il" 
opera ve operet parçaları. 22,50 Son 
herler \'e ertesi günun programı. 23 So0-

25 - HAZiRAN - 938 - CUMARTE'l'Sl 

O le ne~rlyalı: S:ıat 12,30 PJ~klıı 1:;: 
mu'lıkısi. 1'>,50 Havadis. 13,05 Plakla 'f 
mu ikısl. 14 Son. 

Akş:ım neşriyAtı: Saat 18,30 Pllkl• ~ 
musikisi. 19,15 Konferans: Oniversit cJ)lf 
mana, Doçent Suat İsmail GilrkAıı t>S 
lınkımının lçtiuıal lıa~atlak. rotil). ı 
Borsa haberleri. 20 Saat ayarı: Greıı'ff 
rnsuthnnesinden naklen. 20,02 Belnı• ff 
arkadaşıları tarafından Türk musiki~ d 
halk ş:ırkıhlrı. 20,45 Hnva raporu. ' 

,ı,1· Ömer Rıza Dolrul tarafından arapçı .,. 
lev. 21 Nccmcdclln Rıza Te arkadaflal'l ,,. 
rafından Turk musikisi 'e halk ,artıl~o-
21,45 Orkestra: l - Blon: Marş. 2 -
tovv: Marta uvertür. S - Kroıne:::; 
Jant. 4 - Armandola: Entennezzo, 
Ajans haberleri. 22,30 PMkla sololar, oı;. 
ra 'e operet parç Jnrı. 22,50 Son bab 
ler ,. c erle 1 Runün programı. 23 So•· 

o parden. 22,1~ Ajnns haberleri. 22,30 l!l•M::m•n•mrmı•••••~ 
PJiıkl:ı solol:ır, opera \IC operet parçal:ırı. ,r:mw 
22,50 Son haberler \'e ertesi sUnün pros- D O X T O R 
ramı. 23 Son. BESİM RUŞEN KANAT.Ll 

li Cerrah-paşa hastahatıesi ])ahtJ;y' 
23 • HAZiRAN. 938 - PERŞEMBE 1 Müteha.msı 

O~le neşthatı: Saat 12,30 Plakla Tilrk ı 
musikisi. 12,50 Haudıs. 13,05 Plakla Tiırk Her gün öğleden sonra bastaJa-
musikls!. 13,30 l\luhtclıf plak neşri) atı. i. rını kabul eder. 
14 Son. 1 Çarşıkapı Tramvay durağı 
Akşam neşriyatı: Snat 18,30 JlJiıkla dans Ahunbey Apt. No. 2 

muslklsı. 19,15 Spor müs:ıhabelerf: Sşrcf 
Şefik. 19,55 Bor haberleri. 20 Saat &)'8- 1111-=m:i:::::::m=m-=ım••..., .... 
rı: Grenvjş rasathanesinden naklen. 20,02 
Sadi Hoşses "I: c arkadaşları tarafından Tilrk 
musikisi ve lınlk şarkıları. 20,45 Hava ra. 
J)oru. 20,48 Oı er Rıza Doğrul tanıfınd•n 
arapça sö;ı !ev. 21 Semahat Ozdenses ve 
arkıvlaşlrr.ı ııırAbndan Tü~!ç musikisi ye 
h•lk şarkılnrı. !t,4~ Orltcstra: ı - Beın .. 
ni: Norma fantezi. 2 ..._ Siede: Flltıeno
hen. 3 - Çaykovsky: Süvlt Lirik. 22,15 1 
Ajans hnherleri. 22,30 Plükla o;ololar, opc- J 
nı ve operet parçaları. 22,50 Son haberler 
ve erıesl sünün programı. 23 Son. 

24 • HAZiRAN - 938 - CUMA 
0Ale neşriyntı: Saat J2.30 Pllildll Türk 

musikisi. 12,50 Harndis. 13,05 Pllkla Türk 

DIKTOR 
Ncaetun Ata .. gun 

Her gtln sabahlan eelda ~it 
akıamlan 17 c!ea 20 ye kadar tJJt 
U tayyare ıpartmınlan iJdııci d.ııt 

17 numarada baıtalamu kabul edf/I• 
Cumarteal gilnlerl 14 den 20,..., 
dar h11talamu para--·z, Kunm, fft 

ber olruyuculamu dakupoo muJEr 
b linrle muıtvene eder "f'p'pf. z·~q:;3 

musikisi. 13,30 l\fulıteJH plli · neşriyatı ili••••••••••••••..,.. 
14 Son. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

3 •. üncü keşide 11 Temmuz 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 

lJ .... ı,ı Drmrr,.ll•rı " Limlmlorı iıl~tme 
' . . 

Vın•rrt itlare~i ilô.nları ~ .. · ... . · . ,. 

Muhammen IJc<l<ılh.ırlyle miktar \ 'O ,,ıı;ıflaıı .:ı~a ıdn ~n:tılı beş gurıJ' 
malHme Te eşya her ıurup ayrı ayrı ihnlc cdlhnek üzere hizalarında 1~ 
ııll gUn Te ıaatıerde Haydarpatada gar binası fçluclcki satınalma koııı1" 
1onu tarafından acık eksiltme ile sa tın alın caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hizalarıo• 
da yazılı muvakkat temlnatıarlyle lrllktc el::slltıno gUııU saatine kadar JıO" 
mlıyon relıllllne mUracaatıarı llırm dır. 

Bu ite alt tartnameler Haydarpa şada gar binası içindeki komisyon t"' 
rafından para.ııı olarak dağıtılmakta dır. 

1 - 680 adet muhtelif tip lokomo lifler tel~ atet tuğlası, mubaıııııı•0 
bedell 187! lira muvakkat teminatı 140 Ura 40 kuruş olup açık eksflttO,. 
ıl 6-7-1938 careamba gUnU saat 10,30 da yapıl caktır. 

2 - 60 adet manyetolu maea te Jetonu muhammen bedeli 1400 ııt: 
muvakkat teminatı 106 lira olup açık cl~slltmesl 6-7-1938 çarşamba ıU1' 
Hat 10,30 da yapılacaktır. 

3 - 200 adet bezden bUyUk muhn bere çantası 200 adet kUçilk par• 
çantası, 30 adet kahverenıı 40 adet de siyah renkli bilyUk ve kUçilk a~; 
kat cantaaı, 10 adet evrak veya parn çnntnsı torbası ruuhammPn bed61 

l715 lira 60 kuru~ muvakkat temtna tı 128 lira 67 kuruş olup açık ettsll" 
mesl 8·7-1938 cuma ıunu !ft.at 10.30 da yapılacaktır. 

' ..... Bir ıdet ırabah ttıArdl\'en muhammen bedeli 1035 lira mu~•·~ 
kat teminatı 77 lira 63 kuruş olup açık eksiltmesi 8-i-1938 cuma gilO 
ııaRt 10.80 da yapılacaktır. 

5 - 1000 adet gabvonl (takviye epeti) muhnmmC'n bedeli 4250 Jlt' 
mu,·akkat teminatı 318 lira 75 kuru olu_p n~ık eksiltmesi 8-7-1938 cuıP' 
gunn saat 10,30 da yapılacaktır. 
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adresleri okuyunuz; istifade 

l Safo 
2 41le çembert 
a Ticaret. banka, boru 

' Devlet ve lhUlll 

100 ( 
2 ,ı---, ----,--:=-
3 • 1 • ...._.,,..:.._, 

4 l ı 5 ·-~~--.~~--"":::zr. 

... :..; ..... . 
• edersiniz. 

../ G SosyallT.m 
G Raaiıı l 

l leçı ımıfı lhtlllll 
8 Lfl§uur 

:: l 
~: l 
80 j 

6 
7 
8 
~ 

NOT: Buraya adresini yazdırmak istiyenlerin lstanbııl Ankara caddesinde 
yurdu altında Kemaleddin tren ilancılık bürosuna müracaat etmeleri. Telefon: 

Vakit 
20335 

ıı:: 

t la!aharıa dofru ı: j 
10 Raain U 7& \ 

<Bu seriyi birden alanlara l lira S3 i 
-...,, ikram edJllr, ı-e ı lln 32 l'al'llf \ 
Petia alınarak kaluu a1da l er Ura· f 
daıı ' 'Cre5lye btrakıhr. ) -

1
= 

2 NCI SERi 

• 
SOLDAN SAGA: 

1 - Czerlnde noktalar bulunan bir o. 
yun tnşı, beyaz. 2 - Kom$tı bir cfe,·Jetin 
hOkOmet merkezi, bir erkek adı. 3 - Yal. 
vıınna. 4 - Arabayı idare eden. 5 - Alev. 
cuı, isim. 6 - Merkep, Allah. 7 - Bir 
nota, utanma. 8 - Karodcnizde bir llma
nımız. O - G<irüncn, bir prygnınhcr. 

Şerait ehvendir. 
Kiralık apartıman 

Beyoğlu Bekar sokak 10 numara 3 oda 
sofa mutfak \'e saire eh,·en kiralıktır. 
Kapıcıya müracaat 

Yakacıkta kiralık otel 
Tutmak istiyenlerin Vakit Yurdunda 

Bay Orhana müracaatları. U~! Gorio Baba ı~ \• 
6 Deliliğin psıJtolojı.ı vv f 

nkbahaı aellerl lr> YUKARIDA~ AŞAGI: Doktor Fahri Celal Göktulga 
it Engerek düğümü 60 '= ı - GISz boyamak suretiyle yapılan iş. Sinir hastalıkları ve kekemelik milte.. 
~ 2 - Jlayvonlorın rediklerl, titreme. 3 -

Rasin llJ 70 i g1anın okundulu yer, başkasına seslenme. hassısı Zorlu apartıman No. 2 Cağaloğlu 

l ~G1 SamlmJ saadet &ı \ 4 - Hııyvnnların sılın:ığı, siyah. 5 - Sar. Tel: 20785 
latatıstl.k 80 - hoşun bnğırmuı, Almnnyadn bir nehir. ı---------------

18 Çocuk dll§llrtenler 60 I 6 - lira. 7 - Tatlı delUl. al renkli . s - Devren satılık atölye 
tt llitn \'e fet.efft 30 J f.rl, !'in. lfırnhıının dumnnı. 9 - Rnhıt edatı, Kartvızit tabı makinesi ve resim atöl· 

20 Cemiyetin uıllan 100 \ ate,. yesi devrtn satılıktır. Tafsilat P.K. 
OSa seriyi blrdca alanlara 1 Ora SO ~=ip;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.\ 743 Ist. 

karuı ikram edJUr, ve ı lira ıo lluraı B Q R 5 A ---------------1 
Pefla aımarak kalaDJ •Jda 1 er Ura· En nefia dondurmalar ve en 
dan vereslyf! bırakılır.) --- Ankara 20-8-938 ---ıı İyi limonata 

8 UNCU SERt lllznlırınılı yılfl11 işareti olınlAr, Oze· 
21 HU rinde muımtle RÖrtnltrdir. Rakam· 

kUmdar m111et &o lıır Mnl 12 ıle kapanıı utn '"'ıllarıdır. 
22 reaı Umf dhnlyet 7~ ,.,_ ___ Ç E K L E lf 
23 Komünizm ~ l 
24 GUnün lktıaadl lflert 60 J • l.ondrıı '23 • Pral 4 86"> 

• Nt•v,·or k 12'"1 R•5 • Ptladritf K Y'L2' 

1 
.. ~ Cumhuriyet ~ \ 

26 Tcrcnme 100 ~ 
27 Değişl§ler 7~ ! 

3 

1 28 LAokoa ~o i 
.. 29 Kapltalbm buhruu eo \ 

• Parfı 8 '93 • Varson 28 64 aı 
• Miltno K 59; • Ruıtıırıe$lı 24 92 
• C:f'nf'vl"f' 2ıi 78~ • Rnkreı o 98ll'ı 

• Amı1ll'rdıın6H6 1 l'l6 • llelırrad ~ 8'.l 
• Uerlfn 50 63 • Yokohanı S6 87 
• llrükıcl 21 8076 • Sıokholm 82 122~ 
' Atin• 1 l' • Mosko,·a 2-1' f.7 
• Sofya 1 f>S 73 vı,..na 

ıetlkr•zl•r 

J 

ao aaıambo m I 
(Ba HrlJI blnlea alaalara l Un fti { kurut ikram ecllllr, ve l lln U lnlftll 1 ... __ _ 

l»O§la alıaarall lraluJ aJda l - llr9- ' 1933 T. Uor 1 19 1 • Er11anl htık JH 

ı . . .. il ı S. Erıurum 

ı 
dao vere.tiye brralalır. .. .. " 111 S. Erzurum 

4 ttNcU SERl ~ EfektiflP.r verilmemistir. 

31 
Ru1nrv 80 ( Zahire Borsası .. 1 !3t2.. Metafizik .O €~==-

...., tıkender 60 20-•-••• 
Kadm ve aoeyatlsm 100 ı: Duiday yumuşak 

33 Demokrlt 28 f_ " Sert 
3e 'i ,. Kızılca 

37 
Dlnter tarihi 12S l Arpa yemlik 
nıozon ve sanat 40 ~ Mısır beyaz 

38 Etin JOO j Mısır san 
39 Herakllt 2& \ Kuıyemi 
40 Ruhi mucbeter 75 ~ Keten tohumu 

(8 alu E Peynir beyaz 
u ı.erlJI birden lara ) dra 4 \ re~·nlr kaşar 

kurut lknm ecllllr, we ı Ura 18 karat ~ Porsuk derisi 
Potlu alınarak kalanı a7da 1 er Ura· i Ta,·şan derisi 

5 28 
5 20 
5 28 
4 22,5 ,_ 
4 5 
6 20 
8 35 

30 30 
41i -

350 -
16 20 

5 30 

33 13 
55 -

cıa. vcretilyr bırakıhr.) j Gelen Giden 
3lXOlSERI \ 

U OeprofUndla l50 i Bulday 540 Ton Tifllk 
U Gllnlln hukuki ve içtimai 75 \ Arpa 

mMeletert J Çavdar 
.. .. 

563 Ton 

U ,., B. peynir 28 
ıs " Kaşar 9 

~ E!11tua 36 \ Tiftik 48,1 /2 .. Mısır 30 " 
U Glall harpler 70 ı Yapak 8,1/4 " Un 2 •• 

lstiktaı C'addcsinde Saray 
ka~ıc;ın<la Oı SOttt bulunur. 

sineması 

En iyi sesli sinema 
Tertibatını Necip Erses Yapar Istan. 

bul Galata Sesli Han. 

Turbo Jeneratörleri 
S.S.C.I. Tıcaret mOmessilli~inden teda. 

rik edebilirsiniz. lstikl~l caddesi İstanbul 

Weıtinghouse buz dolaplan 
Galatada • Helyosdadır. 

Hizmetçi aranıyor. 
iki ki~ilik bir aile için kim~ız ve dinç 
bir bayana ihtiyaç vardır. Acele İstanbul 
Ankara caddesi 105 numaraya müracaat. 

En iyi kliteler 
ANKARA caddesinde V AKIT Yur. 

dunda P ..t.KAR Kiliee Atelyeı!li yapar. 

En sabit esanslan ve tuvalet levazımatmı 

Evliyazade Nureddinde 
bulabilirsiniz. Istanbul 

Deyoıtlu nirincl Sulh Hukuk Hlıkimli. 

ilinden: 
38/5~1 

Sabrlnln Taksimde Zambak sokaltnd3 
12 N. da mukim Peruır: aleyhine açhlı a • 
lacak davnsının cari dunı$mnsında: Mfid. 
del znptı davasını tekrar ederek mlidclel-

llaçlannııı 

Karaköy eczanesi 
HUSEYtN HOSNODE 

daha çabuk yaptırabilirsiniz. 

Yazlık kiralık 
Kısıklıda Kil~ükcamlıca cadesinde 2 o. 
da ı hata ı mutfak bahçe \'e elektrik \'ar. 
dır. Yazlık kirası 70 liradır. Kısıklıda 

Bay Ademe müracaat • 

Satılık arazi aranıyor. 
40.50 dönüm yeri olup da satmak isti· 
l·enlerin civan. evsafı \'e me\'kii hakkın. 
da mufassal malOmat ve son fiyatile bir. 
tikte lstanbul 743 posta kutusuna yaz-

maları. Va.,ıta kabul edilmez. 

Açıldı 
Mevsimin en gtlzel ve en latif 

mesire gazinosu olan 

Gökıu Açıldı 
Her Puar Saz ve Caz.. 

Fiatlar her keseye elveriılidir. 

En iyi gramofon, radyo ve 
Odeon plaklarını 

Istanbul Hamdibey geçidi Jale Grunber~ 
haleflerinde bulabilirsiniz. 

Tokalon müessesesi 

Vazolarını S kuruşa geri 
almaktadır 
unutmayınız. 

Florya Küçükçekmece istasyonu 

Satılık motosiklet 
HARLEY DAVlTSON markalı 5 bey. 
gir kuvvetinde bir motosiklet satılıktır. 

almak istiyenlerin Jstiklru cad'.ie ınde 
YENlÇERl Ağa sokak 21-1 numaraya 

müracaatleri. 

Satılık kötk 
Kısıklıda Küçükçamlıca caddesinde 9 o. 
da vast bahçe içinde tatlı kuyusu ve e.. 
lektriği mevcut bir köşk satılıktır. l\ısık. 

hda Bay Ademe müracaat. 

Küçük yalıda müfrez arsalar 
Birer evlik 22 parça arsa acele satılıktır. 
Satın almak istiyenlerin Ankara cadde. 

sinde 105 numaraya müracaatleri. 

Ahenk ve Mandolin almak için 

Ahenk mucidi 
Süleyman Süat 

Esld,ehir adresine müracaat ediniz. 

El arabalan 
Avrupa mamulltı el arabaları Hasan 
deposu üstünde Abdurrahman lmrede 

bulunur. Bahçekapı 

KADIKOYL\JLERE 

Meşhur kunduracı Baha 
Mühürdar caddesindedir. 

En iyi cilt yaptırmak için 
İstanbul Ankara caddesinde Emniyet 

"mücellithanesine müracaat ediniz. 

Otel - lokanta - birahaneainde -------------
Tabldot 75 kuruştur. En iyi istirahat Yalova kaplıcalan açıldı 

yeridir. 
lstifade ediniz. 

Tarıusta 400 dönüm arazi En güzel alaturka musikiyi 
Beher dönümü 5 liradan satıhkta. Tal. ve Bağdat yıldızlarını 

silit posta kutusu 743 İstanbul .Taksim Belediye bahr;esi alaturka kıs. 
mında dinliye ve seyredebilirsiniz. 

Gra vor radyo gramofonlan En lüks radyolar 

Galata Minerva radyolandır 
E L E K T R A Istanbul Hasan deposu üstünde Abdur-
müessesesinde satılır. rahman lmrede bulabilirsiniz. 

oteyhln l·cmindcn kntınmış snyılmnsına 

karar verilmiş oJduğundan bahsile mahke
mece m!lddeialeyhln lkametgAhının met

hullyetlne mebni bu karann on beş sün 
mOddetle ilAnen tebliğine karar ,·erilmit 
olchıJund:ın sekiz gün 1.nrfında bA istida 

gelip yemin etmediğiniz tnkdirde bu ka· 
rarın kalileşcccği ve muhakemenin G.7.938 
uat U de muallak buluııdulu son tehlilat 
nıaknmın:ı kaim olmak iizcre ilan olunur • 

(V. P. 2488), 

t5 DllraeliDln hayatı 100 i 
~ Uetalldk nedir 28 ( 

- KURUNun kitap ,eklinde roman tefrikası. -

fT Yeni adam 76 \: 
t8 lralyctla tesirleri 76 ı: 

49 Politika felsefesi T~ 

Bizam lmpara
torluiunun 
Tarihi 

) 
~ Eetetlk 25 İ 

(Ba ser1J1 birden alanlara ı Ura Biıan.• mevzuu l 
\ 118 kurut ikram edlllr \'e 2 lira 38 ko· ttzun yıllar n!""' 
1 ruıa peşin alnaarak kalaaı ayda 1 er ayn tetkik W fe. 
1f\ liradan \"Cretıılye hrralulrr.) teb'bU edflmif bir 

6 NCI SERİ nıetn"U ol!f uhu lıal· 

J ~1 Ernelt ı 100 tU bugQn bf1e ay-
•2 p .1ınlatılmamtf bir· 

\ :. a~. ~(' uo ~ .. ('Ok tarafl.an var-
f ~4 llml fetaefe 40 dit'. Tevfik Yetim· 

ı .... lioğlu tarafından 
<N Kanncalana bayau '7~ 

I:' • lfsarrrmım çevri-
len Bizan.• lm71a-

~ 
f'8 Demosten 3!> 

u~ : ratnrluğunuft ta-~~ Clçeroa , ---=;;; 

Hlpnotlzma lOO rUai adlı kitap 
i 59 lnsan ~ E b ,_ I 
l 60 Yeni kadın 4P -~ u aydrnıutı ma-
i mıı taraflaM tta· 
f (Bn 'ICrl)i blntrn alanlara 1 Hra 26 ~ bit etmrkte ııe bü· 
i kuruş ikram edilir: "'e ı llra 4 karaı f tün Bizans tarihti peşin alınarak kalanı a1dı ı er llra· ~ ne tema.• ederek 
\ dan veresiye brraluhr.) § Şcırki A 1ırupa im· 

f "1 Net SER1 ~ JJaratorluğunun 
~ 61 Vikontun ölOmO 30 ~ bin •t'nelik vukıı· 
I 6?. Eneıı n JOO l atını hi!Wyt t"t· 
~ = j 83 Uza 100 f , mektedir. 
~ 64 Evlilik 20 \ 1 Fiyatı ya: ku· 
:; 6~ 111zll pamuk harbt !ı(I f 1 ru~ olup lıer ki· 1 Sah~ y,,.h ~ tapçıdn bulunur. 
\ Ankıırıı l.•ırlıir•ı \',\tl.l'I l\ıtııht·'·ı il Topla1t müraooat 

mahalli: - lstan
bul1 l'akif Yurdu. 

92 onntt1''MIYEN QETE 

.Marlov, vızıltının geldlll tarata doğru lAmba
sını yaktı ve hangi istikametten geldiği belli ol· 
mayan bir kurşun, elinden lAmbayı düşUrdU. Arka
sından bir hışırtı oldu. 

Marlov haykırdı: 
- Prat .. Senin lAmban nerde?. 
Prat, elindeki lAmbaya uıJmak isterken, 

lAmbanın düğmesi takılmaz mı?... Bunu Brodlye 
anlatmcaya kadar gecen birkaç ııantye içerisinde 
ortalığı yeniden bir sessizlik kapladı ... 

1' .. akat daha dikkatle dinleyecek olursanız, 

eırarenglz vızıltının ayni israrla devam ettiğini 

işitiyorsunuz. 

Bu ses, Marlovun o zamana kadar "Görünmı. 
yen Çete·• hakkında dUşUndUğU ve benUz kimseye 
söylemediği nazariyeyi teyit eder gibiydi. 

Önlerinde kalınca bir çit vardı. Bu çiti ge~
mek bir meseleydi. Marlov, Brodlye dönerek: 

- Arada bir, yanında bir sustalı çakı taşıdı. 
ğın olur. Onu, her halde salatalık doğramak için 
taşımayorsun. Gene yanında mı? Burada bir işi. 
mlze yarar mı acaba? 

Brodi karşısında korkunç bir dUşman \·arını~ 
glbl aceleyle pnntalonunun cebine saldırdı. Jıi 
saplı bir çakı çıkararak kısa bir gllrUltU ile açtı ,.e 
derhal çömeltp. önlerindeki kalınca eltin lnC"e ta
raflarından kesmeğe koyuldu. Düpedüz kcsilemc. 
;enleri, çaprazlama yontuyor ve böyleee mukave. 

• 
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aralık yoldan ayrılarak çayırdan geçip kestirme 
koşmaya başladılar. Prat da onlarla beraberdi. 

Çayırdan kestirme olarak bir hayli koştuk

tan sonra, tekrar yola çıktıkları zaman uzakta, 
kamyonun ışığı görUlUyordu. 

Bu esnada nrkadaşlarından biri kazar a yere 
düşllp, Marlov da ona ne olduğunu görmek üzere 
elindeki elektrik fenerini yakmamış olsaydı, bel. 
ki, nerede bulundukları aslft. belli olmıyacaktı. 

Fakat bu elektrik feneri, kamyondakiler L 
cin, Adeta bir hedef teşkil etti. Ye etraftan doğru 
doğru bir kurşun vızlıyarak ynnı başlarından geç 
ti. Sonra, yeniden ortalığı sessizlik ve karanlık 
sardı. 

Fakat onların kamyonuna da bir Arıza mı 
olmuştu, neydi? 

Bir kaç adamın birden, yolun az aşağısınan 
doğru ağaçlıklar arasına koşarak kaçıştığını hlı 

settiler. 
Marlov derhal o tarafa yUrUdü. Diğer polisler 

de peşinden ... Nihayet bir yere geldiler ki, karan 
lık içerslnde hemen hemen karşı karşıya bulu. 
nuyor gibiydiler. 

Polis hafiyeleri kendilerini sakınarak ilerll. 
yorlnrdr Bir iki kurşun, daha vızladı. 

Sonra, Marlov bütün arkadaşlara, elektrik 
J!mbalarınt birdenbire yakmaları emrini Yerdi. 

Her ı>olisln tabancası aleste duruyordu. 



-... 
Gaziantep Nalla mDdDrlDğ~ndeo: 

Diyarbakır valiliğinden: 
Vlllyet merkezine ballı Kıtırpll - Yeni, Kabl Te Karabat Jl·llYl•"l 

Blımll kazuı merkezinde ve Anbarça71. Mehmetli mevkllnde Te 
Osmaniye kazası merkezinde Te Harbeto kö)'tlnde (298) eöOJDeB ·-'l~Jı 
toptan ve perakendeye ayrılarak lha lesi hakkındaki Sıhhat Vek&Ietblla 
mlrlerlne dayanarak aşafıda gösteri len köy Te ıruplarm 19-U-931 
'H Z/3711 sayılı kararnameye tevfikan 20 Hazlrap 938 den tUbaND ( 
gUn mQddetle mllnakasaya çıkarılmıı oldutundan f Temmuı 918 
mllaadlf .pazartesi gtıntı saat tam U de pazarlıkla ihale edllecektlr• 

1 - Merkes. Kıtırpll. Yenlköyllnde (6) adet tek (9) Up kerplo 
rln muhammen bedeli (3'36) Ura ( U) kurut, muvakkat teminat 
rı (267) llra (66) kuruttur. 

2 - Merkez Klbi köyUnde (12) adet tek (9) tip kerpiç eYlerhl 
hammen bedeli (6870) Ura (96) kuruı, muvakkat teminat miktan (if 
lira (32) kuruıtur. 

3 - Merkez Karabaş köJUnde ( 60) adet tek (9) tip kerplo e 
muhammen bedell (28629) Ura. muvakkat teminat mlktan (2U7> 
(17) kuruetur. 

f - Brganl Oımanlye kaıuı merkezinde ( 21) adet tek ( t) Up k• 
evlerin muhammen bedeli (120H) lira (18) kuruı, muvakkat t• 
miktarı (901) lira (21) kuruetur. 

6 - Brganl Osmaniye kazası Harbeto kö)'tlnde (29) adet tek (t) 
kerpiç evlerin muhammen bedeli (16604) Ura (82) kurut. muvakkat 
mlnat miktarı (1246) Ura (36) kuruetur. 

6 - Bismil kazası merkezinde ( 76) adet tek (9) tip kerpiç e'fl 
muhammen bedeli (42943) Ura (60) kurut, muvakkat teminat mi 
(3220) Ura (76) kuruttur. 

7 - Bismil kazasının Anbarçayı - Mehmetli mevkllnde (105) a4et 
(9) tip kerpiç evlerin muhammen bedeli (60UO) lira (90) kuru" 
vakkat teminat miktarı ('609) Ura (7) kuruttur. 

8 - Taliplerin plln, fenni ve lda,ı eartnameterl görmek için tatil 
lerlnden maada her gUn tatanbul. An kara, JDl&zll Te Samsun lsk&n m 
Ulklerlne mtıracaat edeblllrler. 

9 - Yaptırılacak bu eTlere muktaıl kereat•ler Diyarbakır lak_. 
dllrlyeU anbanııdan aynen Terllecetlnden bu kereıtelerln bedeli ('l) 
takada yaptırılacak (298) evin muhammen bedell harlclndedlr. 

10 - Pazarlıtın son karan Diyarbakır lskln mtıdtırl7eUnde 79pıl 
tından taliplerin alac~lan evlerin bedeli keştfierlnln mlktarma ~ 
hale gUntlne kadar kanuni teminatla rınr malsandıtına 1atırarak lh 
iştirak etmeleri ve ayrıca keşlr, plln, fenni ve idari tartnamelerl ~..ı~ 
lıteyenlerln D. Bakır iskln mlldUrlllttlne Brsanl ve Bismil ka1makaml 
rına mUracaat edebileceklerdir. (3710 

Beflkta' icra llemurlulundan: 
938/981 

11039 lira 16 kurut bedeli kqlfll Tahta köpl11, Mellklnlı n Alagözba
ıd81 gtlml11k karakollannm lnıaatı kapalı ıarf uaul17le ekılltmete çıkarıl
...- 4• •Ut ıwuır •""411h'4ea 2'80' ..,... .... ...,'IU$W • .._. 

• auclblnce ve evvelki- prtıar daire sinde 1fir ay ttıüd'detle pazarlığa kon
:11luttur. 

ıu 
ÇOCUKLARINll ıN 

En güzel bir kitap 
lliıMIJl'Mt~ 

Bir borçtan dola11 tahtı Hazce alınıp 
paraya çevrllmesloe karar Terilen bir adet 
dolaplı ve tek çekmeli ceviz renkte kon
sol Te bir adet a)'Da OsUl mermerli leo. 
mana ,... san toplu karyola Te sair n ... 
yasının bllmllnyede Te atılı: artırma au
rlllyle 23 • 8 - 938 tarihine mllaadlf per. 
tembe allnn saat 9 dan saat 10 a kadar ................................... 
de satılacaktır. Yüzde yetmff betini bu
lunca pefin para Ut lhalest len olanacalr. 
tır. Delllllye •• rqıumtre alıcııa aittir. 
YQzde yetmit betini bulmadılı takdirde 
ikinci artırmaya mllsadif olan 27 • 1 • 938 
pazartesi ıOnll ayni saatte atılacakhr. 

Yemıll meakılr llln n saatte mahallinde 
hHır bulunacak memuruna mllracaatlan 
llAn olunur. (V. P. 2487) 

Muvakkat teminat 3812 liradır. lhaleal 6-7-938 tarihine rutlayan çar
:tamba dDU saat 16 da Gaziantep Nafıa MUdUrltlltlnde toplanacak ekıllt

•• komisyonu tarafından 7apılacak tır. l'azla izahat almak lıteyenlerla 

Gaziantep Nafıa MUdUrUlltllle miraca atlan llln olunur. (3713) 

Adalar malmDdOrlDAilndenı 
SemU Mahallesi SOkatı Clnal Kapı No: Hlueıl Muhammen D. 

Heybellada JD. Cebel Bahçeli JD. 6 Tamamı UOO Lira 

• Çocuk Balrpme Karama9an 
nktlle bir aile kltlpban.S ol• 

rak butlrdlll bdaler eerblnde 
da1dutaaas bll ek1DIJll .,. ... 
•• •• rem.u b1J1k ldUre klta. 
bı Ue doldanlm .. hhl1--. 

OPERATOR 
Y. Akçakoca Sarnıoll 

ey 
Yukarda cinsi yazılı eY 8-7-938 Cuma cQııtl ıaat U de açık arttırma 

Ue ıatılacatından lıtekUlerln ~ 7,& pey akçelerlyle Adalar Malmlldllrltl
ltınde satış komisyonuna mtıracaatla rı. (3710) 

• KJUtır bakanhll .. ,. t.etk9' 
etmlt. llk okul oatındakl cocuk. 
ıar için fa7da11 eaer oldutunu taa. 
dllı: etmlttlr. 

Dr. Halit Ziya Konuralp 
Tıp FalciUteai llMd CemıM 

Kfüdgi Doçetlff 

enlzbank Akay tıletmesl MDdDrlDtOndenı 
• AGkara caddeslade Vakit Kitap 
Hinde ıra1ıaız: l'latı 10 kurut: 

tatlklll Caddeal Elhamra Apar. 
tımanı No.: 1 (Sakarya Sinemuı) 
Jluayene aaatleri: Pa:ıarda ...._ 

da "4rglıt1 aaat 16 • 19 'l«Mitır. ı 
Telefon: 86 • 99 

Adalar - Anadolu. Yalova hattı 1aı tartfell 12/Haztran/938 Cartam
.. ctıntınden IUbaren tatbik olunacak tır. Yeni tarife tekelelere asllmıttır. 

PQllta lçln ' kurut na .. edlllla. 

(3698) 

-KURUNwı Jlita.P teklinde roman tefrikuı. -

• 

lllelltrlk llmbaları yanar yanmaz, karşıların. 
acılsn sahne ıu oldu: Gözleri kamatmıı ve 
kın bir haydut katlleıl! •.• 
Haydutlar, bu vaziyette ılllh kullanmanın 

dasızhtını idrak etmlt slblydller. Çllnktl poll9 
r flmdl hedefini tamamen ıörllyordu. Bu IUbar 

a, kurşun ııkmak, kendllerl için daha tehlikeli 
aktı. 

Ba ktlçtık haydut ırupu, timdi birbirine IO. 

lllmut Ye tanld aralarından birinin önayak ola. 
Te bu çaresiz vaziyetten kurtulablJmeyl beklL 
rlardr. 
Bir n lçln hiç kimse yerinden kımıldamadı. 

er iki tarftan her hanıt blrlnlnln ufak bir teca. 
ı eseri ıöatermemesl kanlı bir tabanca muha. 
beılnl lnta~ edecetl muhakkaktı. 

Haydutlar bir mtıddet böyle tatkın baktık

aonr., içlerinden Sam ellerini kaldırarak: 
- A Omlt yok, dedi. Teslim olahqı. 
Diler tankl bunu bekllyormut. Pollsler-

cırtıak ıırtıata dövUtmektense, teslim olmayı 
rclh ediyorlardı. 

Hepal ell rlnl kaldırdı. Memurlar 1anattllar. 
aonra, k..._ ııkırtılan ltttllmete batladı. 

blrllllb eDerl kelepçelenmlttl. 
Jlarlw. 1nt t&tctuttann hepsini sözden ıett. 

01 

Fakat euratlan asık olan hayduUarın atzına. 
bıçak açmayordu. Sustular. 

Prat bu ıırada ılnlrlendl: 
- Allah cesuını Yenin, dedi. Gene bizi al· 

dattı. 

Marlov on11 kolundan çekerek: 
- Mesele zannetttllnlı slbl detll. dedi. Be. 

nim gazetelere nrdltlm havadlıln tekli onlar ar~ 
emda ayrılık dolurdu. Despardl çeteyi terkettl T• 
işte halleri! 

Marlov, elleri kelepçeli haydut grupuna, elek
trik llmbalarının ıtıtı altında bir daha bakındı. 

•·solak Sklner" de bunların arasında yoktu. 
Fakat Marlov zaman kaybetmek latemlyor

du. Prata ve Brodlye ltaretle derhal harekete geç
tller. 

Dlter memurlar, Marlovun ne yapmak lıtedt
llnl hayretle blrlblrlerlne ıorutturu1orlardı. Mar
lov onlara sadece: 

- Haydutlara lyl bakınız. elinizden kaçma
sın. demekle lkUfa etmlftl. 

Ve tlmdl yaya olara"k kotuyor, Brodl ve Prat 
ona takip ediyorlardı. Deıbelll az önce gördUklf9-
rl esrarengiz blılkl l adamı arattır11orlardı. Fa
kat Marlov, hakikatte, bir nzıltı ltltmlttl. Bir bö
celln c;ıka-l"dltr -tteal andırmakla beraber, ku,·v~tll 
bir vtz1ltıyd1 bu •..• ve gittikçe artmakta olduğu 
hlulnl Tereeek bir ıaumıue devam ediyordu. 

Din Ve Yann 
Terelbne 
Külliyatı 

Boa afa ...,,.. 
dU.11 BUcıu I• 
,aratorlaftı mi 
.. u. 66 atU,. 
91C1WtlaMttftlr. 
Bqlı bqsM o , 

bitb Qf111 .... 
Zeri doytıraea1c .. 
recedr glüel olr. 
b• Trilffl1'Mu .. 
çillde tktutadl, • 
.,,. .,. a.ı ,,. .. 
ııdar ileriM ,.. 
nlmtf e11 11~ J • 
taplcarı bıdatra. 

na, T~"''""' 
Türle oku~ . 
n11111 qok 11G1o• 
daN Nlltdıfl fMo 
uvnln tarafı• 

dan 1J0711l lfllf' 
K ftaplan tnpt.. 
ue m111ıfelfl wra. 
rt pernlcl"!frd11 r'4 
rak alanlara t .. 
.ıldt vapılır. ~'1-
J'tUJOlll vrrf: ı,._ 

lt1nlml - Vdft r..,._ Sablbt ASIM 
~)at mlcllrll M.'.'!l~P.t •-


