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Türk ordusu girdikten sonra 

Halayda tam bir emniyet ve sükôn 
. - " ... _ ! • • • • • ".,__.: • • ' • ,• 

hüküm sürmeye başladı 
--- .. ~ . . ... 

l 
Hatag kaı şısında 

dostlarımız 
Hatlly lşiıılıı Türkiye ile l<'ransa 

•rasmıla 'arttığı güzel arılaşma ne
ticesi her iki memlekete doı;t olan 
ıncuıleketıertle , ·e mulıltJerde derin 

bir nıeııınıuıi)·ct haı·eketl uyaıulır

dı. llu nnla,nıanın husuliiıule za. 
ınaıı zıuıuıu tlo)oıtaııe tR\as~utları ile 

•• So\'fet Rıuıyada, l'unanJatanda ,.e 
l.'ugosla,·3a, ltomanyada bu memnu
nlyettn t~zahürleri giirühlü. Hatay 
mesele Jrıin sulh \C ıliıılonıa.si yolu 
He halledilmesi bizim lı;ln ne kadar 
se\•lnllecck hlr şey lse meselenin bu
günkü hal netkc i kıuşısııula hüt ün 
bu tlost ıueıııleketlerin ,.e milletlerin 
izhar ettikleri memnuniyet tezahür
leri de o katlar se,·inilecek bir hAdl. 
sedir. 

Hlr ıullletJ teşkil eden ft•rtler ara
sında cıı ku \'\'etli mane,·i bağ her
haııgl milli bir saadet \'&kasının 
kalıılel'dc husule getirdiği müşterek 
se,·tıu;:, yahut heı·hangi bir milli bir 

felAkctın uyandırdığı müşterek .keder 
duyguları olduğu gibi muhtelif mil
letler arasında en kun·etll dostluk 
bağı da gene ayııi şeklide müşterek 
•e,iıu;Ier ve keder tezahuürleridir. 
l.'alnız aı·ada hir !ark ,·arsa fertler a. 
rasında dostJuk alAkası olan ı;e,·iııç 
ve keder duyguları her \ıtkit bariz 
bir surette giirünnıe11e hile milletler 
arasında tezahür eden ~e,·ln~ \'C ke-
der <lu v"'ula . ,,,., rını gizlemek mümkün 
değildir. Onun lt;ln herhanJ(l bir 
mcml<'ket ,.c millet hakiki dostları-
nı ıııwak milli ,.e .. ·a 1 1 il l hl ,, >cyne nı c r 
nıu,·arrakıycı ,.e .. ·a 111• b " ın ı ,·eya cy-
nclmilel bir felAket ıı.. 1 i 1 

ıu, ace ıes m e 
se\ inen ,.e ketlerle nen memleket H? 

nıllletlcrl ı:ürnıckle ani ı ıı· aya ı ır. 

Bu ltlharla Hatay llleS<>leslnJn iyi 
bir sulh nctkesine \'amıa)IJ bizim ı. 
çln gerçekten Tlirk dostu ıııerıılt>ket
lerln sanılrnlyetlerinl hlr kere daha 
tezı&~ıür ett irrııeğe fırsat ,·eren kıy
nı~liı bir trtihıu \'<'slleı;i oldu. 

Hılrn edelim ki \'ııgosıa,·ya ,.e Yn
nırnistRn, Humanyadakt Balkan An
tantına dahil oları memleketlerin 
Hatay meseleı1l dolayıstyle Türkiye 
hakktn•LA .riister<liklert teveccüh sa
dere ş"hıHll ~mn ıutfha!!ına mUnhn'IOıl' 

Antakya 12 (A.A.) - Ana:iolu ajaıı 
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Türk ordusu girdiği gündcnberi 
Hatay.:la tam bir emniyet ve huzur hü
küm sürmektedir. 

Sabahları erken talime çıkan ukerin 
gidit ve gelişinde duyulan muntazam 
tempolu ayak ıeıleri ve .gür acıle IÖy· 
)enen kahramanlık maqları Tür.k ve 

(Sonu: Sa. ~. Sü. U 

Kömür havzalarımızda 
tetkiklerde bıılun mak Üzere 

ikllsa 

f 

• lkhsat Vekili rıhhmda kendisini teıyie gelenlerle 
(l'a.:ısı f! inci sayı/amı::.da) 1 

• • -HnıtııııH1Ullltt"'1tlıdlllltttılıH1flllffllllıılı•Ml\i 

Haz ·r~ndakı Şehirde üç 
varıdat mühim vaka 

32.277 .. 898 
lirayı buldu 

Ankara, J2 ('l'clefoulu) - 1938 
malt yılıııın Haziran ayıua ait geli
ri 32.277.898 lirayı bulmuştur. Bu 
miktarın 30.629.046 lirası baliyedeıı 

(Soıııı: Sa. 4. Sil. 4J 

deiildlr. Me~elcniıı ı.arııan ı.aıııaıı 

gtistercJij:I üıııilli ,.e huhranlı zaınan
laı·da heıı oıılaı·ın kalplel'lndckJ sa
mimi cıuntıılllrı hissetmek bizim i· 

ı;iıı kalp kun·etl olıııııştur .. 
Türk efkArııınıumiyesi dost millet 

\'e nıeııılckctlerin güsterdiklcrl @lft· 

mimlyete karşı her ,·akit derin nıin· 
nettarlığırıı muhafaza edecektir. 

1 

BOŞAN.\!A KARARI ALAN 
BlR KARI KOCA 

Yavrularını mahkeme salonuna bıraka
rak kaçmak istediler. 

- Yedincide -
2 

POLiSTEN KAÇIRILAN OTOBOS 

Yolda kaza yapınca acemi ıoförü ile 
tekrar yakalandı 

- Beıincic!e -

3 

Şişlide oturan bir kadınm ekmek bıça
iile burnunu kopardılar. 

- Be~incide -

ASDIUS ................................. . 

"Sarışın Kadın,, cinayetleri serisindeki 
son düğüm çözüldü 

. 
Evvela karısı iJe çocuklarını öldürmüştü 

Malatya 12 (Huıusi muhabirimizden 
aabaha Dt'Jı telefonla) - Aylardanbe
ri ıchrimizi ve bütün memleket efkarı 
umumiyesini İJfal eden Derbend ba
Ylfl ·ve tpsala cinayetlerini~ esrarı ni-

hayet bütün tcferruatile, ve üç masum 
insanın toprak altından çıkarılan cc· 
setlerile §U anda çözülmüı bulunmak
tadır. 

(Sonu: Sa. 4. Sil~ 5) 

Devlet Re.1_ :.::~ 
Dün Münihte Numan 

·Menemencioğlunu kabul etti 
. Münib, 12 (A.A.) - Türkiye Harl· 

ciye V7kaleti Genel Sekreteri Numan 
Menemencioğlu yanında Berlin BU • 
yük elçisi olduğu halde Alman devlet 

reial Hitler tarafından kabul ve aake. 
rt merasimle istikbal ve te§yi edil • 
miştir. 

Kudüste heyecan 
Camiiömer imamı 

öldürüldü 
Yeni bir- Yahudi köy ünün qakılarak 
s!ki'!~erinin öldürüldüğü sögLenigor 

Sokaklarında hergün bomba pat layan Kudüsten bir görünüı 
(Ya=ısı 4 üncü 8Gytfa4tı) 

Dersinıli Kız Vahşet ve taassup içinde büyüyen 
Derslmll bir kızın sergüzeşti 

Vazan ı Niyazi Ahmet 

·-----· 
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Yazan: 
- Geber, sürün 1 Romalılara yaptı· 

ğm f enahklar senin yanma kalmaya
cak! 

Papa Vijil neh:r boyunca böyle uğur 
!anarak denize çı~ttı. Portoya ulaştı ve 
oradan Siraküzeye götürülmek üzere 
başka ve l:!aha büyük bir gemiye bindi
rildi. 

Papa Sicilyadan Bizansa gelmemek 
için aklına gelen bir bahaneyi ileri 
sürdü. Onun Romadan nasıl uğurlan
dığını öğrenen Teodora ile Yüstinya
nos oldukça yatışmışlardı. Çabuk gel-
mesi için zorlamadılar. ~ 

Dahiliye nazırlığını yapan Suriyeli 
sarraf Barsimes, imparatorla imparato
riçenin her arzularını yerine getiriyor· 
ldu. Fakat bunlar birçok haksızlıklara 

mal oluyordu. O da buğday üzerine 
spekülasyon yapmış, halkın gözlerinde 
bir canavar halini almıştı. İmparator. 

kendisine gelen şikayetler üzerine işi 

inceledi, gerçekten birçok yolsuzluklar 
olduğunu anladı ve nazırı azletti. 

Halbuki Barsimes senelerdenberi 
Teodoranın gözünden diişmeyen pek 
az kimselerin başmda bulunuyordu. 

İmparatoriçe kocasının yaptığı işi 
beğenmedi. Ona açıkça: 

- Haksızlık yapıyorsun. İmparator· 

Juğu ayakta tutmak için bize candan 
bağlı kimseler lazım. Halk · sıkıntı çe
kiyormuş 1 Çeken de var çekmeyen de .. 
Herkese hoş görünmenin imkanı yok
tur f Bu şikayetleri ileri sürenler Bar
simesi kıskananlardır. 

Dedi. 
Kısa bir zaman sonra Yüstinyanos 

ayni adamı daha mühim bir vazifeye, 
hazine nazırlığına getirdi ve bir ldaha 
gözden düşmedi. 

Papa Vijil ancak on dört ay sonra, 
yirmi beş ikincikanun 54 7 de Bizans:ı 
geldi. O zamana kadar hem kendisinin 
cesareti yerine gelmiş hem de Bizans
taki hava yum·.11amıştı. Patrikle görüş
~ ltı\buf t!tİ'.1d:ii, faka"t bu hal çok 
süf'rnent. Pı!pa olmadan önce imparato
riçeye verdiği sözler yüzüne vurulunca 
cesareti kırıldı. Kendisini Bizansta ya
payalnız buluyordu. Silver gibi bir ke
şiş elbisesi giydirilerek uzak ve ıssız 

bir köşeye sürülmesi işten bile değildi. 
Teodoranın zorlaması üzerine patrik 
Menasla görüştü : 

- tlç faslm Halkeıaon konsili ka
rarlarlarından ayrılması mümkündür. 

Dedi. 
Teodoranm hoşuna gitmek için pat

rikle konuşmalarına devam etti, fakat 
bunları mümkün olduğu kadar uzatıyor 
ve bir neticeye bağlamaksızın aylaı

geçiriyordu. 
Bu sözler Teodorayı tatmin etmeıdi: 
- Konsile sormadan üç faslı mah

kum et! 
Dedi. 

Papa dinlemedi. İmparatorun emri
ne de boyun eğmedi. Fakat bu hal de 
uzun sürmedi ve imparatorla nazıt1arın 
önünde onların istedikleri iki ilamr im
zaladı. 

· P~Janın tarafını tutmuş olanlar ona 
kıııyorlardı. Fakat Vijil kendisinin ki
liscl:ie sulh yaptığım söylüyor: 

- Bu benden evvelkilerin kazana· 
madıklan büyük bir zaferdir! 

Diyordu. ' 

T~dora kırk sekiz yaşında ve aylar 
danbcri hasta bulunuyordu. Son günün 
yaklaşmakta olduğunu kendisi de biH
yoı':lu. Çünkü hastalığı, "kanser,. di. 

Buna rağmen bir türlü dünya işlerin 
den ellerini çekemiyordu. Bir taraftan 
papa ile uğraşırken diğer taraftan da 
çok sevdiği oğlu Atanasa general Be
lizerin kızmı almağa çabalıyordu. 

General Belizer Afrika ve İtalya se
ferlerinde, İran hudutlarında pek çok 
para ve mal toplamıştı. Kapadokyalı 

Yoanisin sarayı lda Teodara tarafından 
Anatninaya veril mi~ r.. Birçok çiftlikle
ri, villaları vardı. Bir imparat-Jr kadar 
zengindi ve bütün bunlar onun tek ço
cuğu ve kızı Jana kalacaktı. Teodora 
bu kızı kendi c-ğlu Atanasla evlendir
mek jstcmiş ve Belizcr, ltalyaya gitme 
den önce, iki gencin nişanlanmalarma 
ran olmuştu. Fakat nikah yapılmasın:ı 
yanaşmamrş~ı. Teodoranın yazdığı mek 
tuplara ela cevap yazmıyor!du. Herhal-

No 86 
de imparatoriçenin hastalığını öğren

mişti, yahut her zaman olduğu gibi 
kansının arzusunu yapıyordu . 

Teodora işin sallantıya bırakılması· 
na gittikçe sinirleniycrdu. Hastalığı

nın ilerlediğini hissediyor, generalin 
geri gelmesini bekleyemiyordu. Eğer 

kendisi ölürse nişanın ıda bozulacağını 
biliyordu. Çünkü gerek Belizcri ve ge
rek karısmr pek yakından ve iyi tanı· 
yordu. 

Teodora iki genci sarayda tanıştır
dı. Birbirlerini sevdiler ve beraber ya· 
şamağa başladılar. Hatta bunu hiç kim 
seden gizleyemiyorlar, her yede bera· 
ber kan koca gibi görünüyorlardı. Ni
kah işi merasimden ibaret kalmıştı. 

Bu hal Teodoranm ölümüne kadar se
kiz ay sürdü. 

548 senesi girdikten sonra Teodcu
nın hastalığı daha çabuk ilerlemeye 
başlamıştı. 

Bazılarına göre Kıbrısta , bazılarına 

göre de Suriyeı.:ie, basık bir evde bir 
ayı bekçisinin kızı olarak paçavralar 
içinde dünyaya gelen bu güzel ve az
gın kadın, haziranın yirmi dokuzuncu 
günü Bizans sarayının en muhteşem 

salonunda, ipekler, atlaslar, altınlar ve 
mücevherler içinda o devrin en kud
retli hükümdarı olarak ölıdü. içinde on 
bin ki~inin kı.ynaştığı Bizans sarayın
da şimdi göz yaşları dökülüyor, hıçkı
rıklar duyuluyordu. Yürüyüşler daha 
gürültüsüz, fakat çabuktu. Emiıler da
ha alçak sesle veriliyor, fakat daha 
sertti. 

Triklinyüm denilen üç yüz kişilik 

büyük ziyafet salonu açılmıştı. Ölüyü 
oraya getirdiler, altından ve üstü açık 
bir tabut içinde bir sedirin üstüne koy
dular. 

Teodoraya hayatta iken sevdiği en 
güzel çamaşırlar ve elbiseler giydiril· 
mişti. Hepsinin üstünde mücevherler 
ve altınlarla işlenmiş olan al renkli im· 
paratoriçelik mantosu vard Elm "' 

inci yakut, zümrüt ve pırlantalarla
süslü altın taç da başına konmuştu. 

Ayaklarında altın ve mücevher işleme· 
1i krrmrzı ayakkapları görülüyordu. 

Duvarlarla sütunfar, renk renk çu
halar, mücevherlerle süslenmişti. Al
tın ve gümüşten şamdanlar içinde bin· 
lerce mum yanryor, salonun gözleri 
kamaştıran ihtişammı büsbütün artın· 
yordu. 

Buhurdanlar da günlükler yanıyor; 

mavimtrak dumanlar havaya sindikçe 
keskin ve uyuşturucu bir koku ruhla
rı sarıyordu. 

İmparatoriçenin ayak ucunda topla· 
nan saray adamları, harem ağaları, gen~ 
kızlar ve kadınlar sessizce ağlıyorlar; 
ara sıra zabtedilemiyen hıçkırıklar du· 
yuluycttdu. O sırada bir yabancı Teo· 
doramn solgun yüzünü görmüş olsa 
onun canlı olduğunu ve rahat bir uy
kuya daldığını sanırdı. 

Bizansın bütün büyükleri saraydı 

toplanmışlardı. İmparatoriçeye son de
fa hürmetlerini göstermek üzt:re önün
den geçtiler: 

Patrik Menas ardında Bizans kilise
sinin bütün piskopos, papas ve keşiş
leri oP:luğu halde altın haçlarla bezen
miş mantosu içinde ağır ağır yürüdü. 
Sonra papa Vijil göründü. Onun da ar
kasında bir sürü kardinal ve papas 
vardı. Senatörler baştan ayağa kadar 
karalara bürünmüşlerdi. İmparatcriçe
yi son defa selamladılar. Nazırlar, yük 
sek generaller, hakimler ve belli başh 
bütün devlet a•damları da ayni vazifeyi 
derin bir sessizlik ve saygı ile yaptılar. 
Erkeklerden sonra, prenseslerin, asil 
kadınların, nazır ve hakimlerle kuman
dan ve konsüllerin kanlarının geçtik
leri görüldü. En sonra Teodoranın hu
susi sarayındaki kadmlar geçtiler. 

Bu geçit resmi epeyce uzun sürmüş· 
tü. 

Şimdi Yüstinyanos görünmüştü. İm
parator ailesinin bütün prenslerinin 
önünde, karalar içir.ı:!e, başını eğmi~, 

olarak, ağır ağır yürüyordu. Kolların
da karısına vereceği son hediyeler var
dı. Ara sıra duyulan kesik hıçkmklar 
Sik!aştı. 

(Arkası vaır) 

iktısat Vekili Amerikadan Parise 16,5 
oon zonguld~ğa saatte gelen tayyarec1 

hareket ettı / 

Kcmür havzalarımızda tetkikatta Yedı· saatte Parı·sten 
bulunmak üzere İktısat Vekili B. Şı... 

1 
kir Kesebir dün saat 18 de limanımız. 

1 dan hare~et ~de~ ·:Aksu.. vapur;yle Mos kovaya gı· t tı• 
zonguldaga. gıtmıştır. 

Sayın Vekilimize İktısat Yckaleti 
Deniz müsteşarı B· Sadullah Güney, 
Sümerbank umwn müdürü B. Nurul
lah Sümer, Etibank umum müdürü B. 
İlhami Pamir refakat etmektedir. 

Bundan başka İstanbul gazeteleri. 
nin başmuharrirleri ve bu arada baş. 
muharririmiz B. Asım Us İktısat Ve. 
kiline refakatle Zonguldağa gitmiştir. 

lktısat Vekilimizin beraberindeki 
heyetle birlikte kömür haYzalarımız. 
da yapacağı tetkikler, kömür maden 
ocaklarımızın istihsalatını artırmak 

üzere bu ocakların modernizasyonu Ye 
mekanizasyonu ile alakadardır. 

Hükumetimiz bir müddettenberi 
kömür istihsalatımızı arttırmak için 
o mıntakaya ica;ı eden ihtimamı sar
fetmekte ve dünyanın en büyük ma. 
den mühendisliği firmalarının mü. 
messillerine tetkikat yaptırmış bu . 
lunmaktadır. 

Etan kömilr havzalarımızda bulu • 
nan bu mütehassıslar. lktısat Vekili. 
mize izahat verecekler, Ye derhal faa
liyete geçilmesi için icap eden tedbir. 
ler yerinde tesbit edilecek, sonra lk. 
tısat Vekilimiz, Karabüke gidecek ve 
inşaatı hayli ilerlemiş olan demir ve 
çelik fabrikalarımızı gözden geçire. 
cektit. 

Zonguldakta Çatalağzı limanında 

biri ".Asid sülfurik., diğeri "Süferfos. 
f at,, istihsal etmek için iki büyük 
kimya fabrikası da kurulmak üzere 
olduğundan, 1ktısat Vekilimiz Zan . 
guldakta bulunduğu zaman içinde 
B. Nurullah Sümerle birlikte bu nok· 
ta ile de alakadar olacaktır. 

Bu iki fabrika, Stimerbank vasıta. 
siyle kurulacaktır. 

Lö Bw·je, 12 (A·A.) - Saat 23.15 
de ezilerek şeklini tamamiyle kaybet· 
miş olan Hovard Bugues'in tayyare. 
sinin kuyruğu henüz tamir edilme • 
mişti. Tayyarenin hareket etmesinde 
mahzur olup olmadrğı meselesinde 
teknik<;iler hemfikir değildirler. 

Lö Burje, 12 (A.A.) - Hugues, 
saat 24 de - Green \'ı;;ich saati -
Moskovaya müteveccihen uçmuştur. 

Saat 23.30 da tayyarenin tamiri bit. 
mişti. Mikrofonun önünde beyanatta. ' 
bulunan Hugues, kendisini hararetle • 
karşılıyan Paris halkına bilhassa te. 
şekkür ettikten sonra Amerika ile 
Fransa arasındaki bağları ku .'Vetlen. 
dıren tıu seyahatin ehemmiyetini te· 
baniz ~ttirmiştir. Tayyare bunu mü. 
leakip uçuş sahasına getirilmiştir. 

Gece yarısından beş dakika sonra 
motorlar işlemeğe başlamı~{ve tayya. 
renin mürettebatını teşkil eden beş 
kışi dostlarının ellerini sıktıktan son. 
ra yerlerine geçıniş~erdir. 

Tayy~re, hazır bulunanlarır. "yaşa,, 

sedaları arasında hareket etmiştir .. 
Moskovn , 12 (A.A.) - Hugkova, 

saat s.15 te - Greenwich - burada 
karaya inmiştir. Uçuş 7 saat 49 daki. 
ka de,·am etmistir. 

Moskova, 12 (A.A.) - Hughes sa. 
at 13.31 de Omsk'a mUteveccihen uç· 
muştur. 

Nevyork, 12 (A.A.) - Hovard Hug. 
hes'in rni.imessili tayyarecinin aşağı • 
daki yolu takip edeceğini bildirmiş • 
tir: 

Moskova . Krasnoyarsk • Sibirya · 
3670 kilometre. Yakutsk _ Sibirya 
2060 kilometre. Fairbanks ve nihayet 
Nevyork 5440 kilometre. 

Tayyareci Hög, 

Bu seyahat esnasında tayyare tak .. 
riben 65 saat uçacak ve 10 • 15 sa.• 
at benzin vesaire almak için yere ko .. 
nacaktır. 

Hughes bu suretle Per§embe akş9.4 
mı veya Cuma sabahı .N'evyorkta bu .. 
lunacaktır. 

Moskova, 12 (A.A.) - Amerikan 
tayyareci Hughcs saat 19 da Oms·da 
karaya inmiştir. 

Paris, 12 - Dün Griniç saatiyle 
23.20 ce Amerikada Floyd Bcnetten 
tayyare ile devrijlem seyahatinin ilk 
merhalesi olan PariEe hareket eden 
Amerikalı tayyareci Hovard Huges 
dün saat 16.57 de Parise mu\•asalat 
etmiş ve Lö Burje tayyare meydanı. 
na inmiştir. 

Amerikalı tayyareci bu suretle 
Lindoorgin rnefhur rekorunu on sa " 
atten fazla bir farkla kırmış olacaK .. 
trr. Amerikadan Parise 16 saat 35 da.. 
kikada uçmu~tur. Tayyareci ayni za .. 
manda hattı müstakim üzerinde ü~un 
mesafe rekorunu da krrmrştrr. 

- - :n!T$ seyanarwm ~ -ci.'ül~ 

Kapalı havalarda pıaj salası 

tayyaresinin tahmininden ' fazla SC'n
zin sarfettiğini radyo ile bildirmiştir, 
Bunun için Lö Burjeden evvel belki 
lrlyandada karaya inmeğe mecbur 04 

lacağmı sanıyordu. 

H AVALARIN değişmesine göre 
bazı esnafın kazançlarını tah. 

min etmek adetimizdir. Mesela kar 
yağar; "Kömürcülere gün doğdu,. de
riz. Sıcaklar basar. ''Dondurmacıla. 

rm ekmeğine yağ sürüldü,, mütalea. 
smda bulunuruz. Sıcaklar bastığı za. 
man plaj işletenler hakkında da ileri 
geri sözler söylediğimiz olur. "Eh, 
deriz. Artık plaj sahiplerinin işler_i 

yoluna girdi. Ahali, akın akın sahil. 
lere dökülmeğe başlıyacak; gişelerin 
tepesine asılı; güneşten solmuş fiat 
listelerinde ne gibi ücretler görünü. 
yorsa, - analarının nikahı derecesin· 
de yüksek olsa da - muhakkak ve. 
rerek o suya girecek ve o kumlarda 
- topuklarının sürtündüğü yerden 
zemzem çıkaran Hazreti İsmail gibi -
dcte~eneceklerdir ... Ve bu hal, bütün 
bir mevsim müddetince devam ede. 
cek ... ,, 

* 
Tahminimiz yerindedir. Gerçekten 

sıcaklar, alnımızdan nohut tanesi gi. 
bi terler döktürmeğe başladığı za • 
man, her birimiz tren vagonlarının. 
vapur kamaralarının içerisine kibrit 
gibi istif olarak; ve yine kapağı açıl. 
mış bir kibrit kutusu içinden dökü · 
lür gibi plajlara eerpilir!z. Kesemizin 
mcvcudünü boşaltır; kurdum uzu dti • 
kcr geliriz. 

* 
Bu tahmin doğru olunca, yaz ha. 

vaları bozduğu zaman, yine plajlar 
hakkında düşündüklerimizin de doğru 
olması Iazımgelir değil mi? Mesela, 
ufukları kararmış bir yaz gününde, 
Floryaya J.-alkan b·r tren Vl9"'.fa Cad. 
debostanına hareket eden vapurun 
ardından hasretle bakarken içimizden l geçenler arasında şunlar da vardır: 

••Yandı plajcılar!. .. Bugün kim bL 
\ lir oralarda ne rüzgar esiyordur ... 
1 Kumlar, saınyeline uğramış bir çöl 

gibidir. Deniz dalgalrdır. Güneşten e
ser yoktur. Böyle bir havada kim gi· 
der plaja! ... ,, 

Yanıhyorsunuz. Plaj scfasım1 -

yahut rejimini diyelim - hiçbir ha. 
rici tesir yenemiyor. Bu bir hast.Alık .. 

Birkaç gündenberi Floryada bir ta. 
nıdığımın barakasında misafir ola • 
rak bulunuyordum. Hava bir gün aç. 
tı; iki gün kapadı. Fakat bütün bu. 
günler içinde denize delice 8.şık ve gü· 
neşten çiftekavrulmuş fındık gibi ke. 
bap olmağa çılgınca meftun kadın Ye 
erkek, - çoluk çocuklarını da sUrük. 
liyerek - habire s:ıhile taşındılar. 

Kafi derecede kararmış bulmadık. 
ları vücutlarını biraz daha meşinle!". 
tirmek ve böylece - kimbilir - bel. 
ki de daha sıhhatli, c!aha sporcu \'(' 
daha - herkese nası p olmıyan bir 
renk ve taravette - görünebilmek i
çin, saklanan günc~in altında, burun. 
larmı tavşan gıbi sivrilterek, yatıp 

kalkarak, emekleyip iki elleri iizerin. 
de yürüyerek dolaştılar. 

Kapalı havada yine Floryaya ko. 
şanlar var. Her günkü gibi soyunup 
dökünüyor ve bulutların altından a • 
rada bir lek telini uzatan güneşi gö?
lerile takip ediyorlar. Hepsinin yüz· 
!erinde "ha çrktı. ha çıkacak! .. gibi, 
eski günlerde Ramazan hilalini gör . 
meğe çabalıyanlarm telaşı görülüyor. 

Ve güneş; bir türlü c;ıkmıyor. Orta. 
lık kararıp da son trene yakın saat. 
!erde §ehre döndükleri zaman, uçu. 
ı;an saçlarının arasından tırnaklan • 
mış bİr atlas gibi görünen yüzlerini 
vakit vakit birbirlerine göstererek 
f]Öylece soru~turdukl armr işitiyorsu • 
nuz: 

- Yanmış mıyım? 

- Evet. Bugün biraz daha yanmış. 
sınız? 

- Ohh ... 
Halbuki o yanrş belld de, ogün ak. 

şama kadar kendini gi:stermiyen gü. 
neşe karşı içlerinde kabaran hiddetin 
verdiği bır kızartı; yahut da, boşuna 
sarfedilmiş bir paranın aksettirdiği 
bir utangaçlık kırmızılığıdır. 

HlKM.ET MÜNİR 

Högs biraz osnra §U haberi gönder .. 
miştir: 

"Sıcaklar dolayısiyle benzini idare 
(Som, Sa. 4 Sü 4 J 

KURUN-, 
AlllJNh 1 AlllH-:~ı 

&fetıılektı .11tt11ltlitl 
trtnrte dr~ınrlo 

Aylık il!> 155 l\rş. 
ıı aylık·. lliU 4l5 • 
6 8) tık 475 ıs:w • 
'ı' ıll 1 k 900 ltiUU • 

ı arılı: sıııdeıı Balkan ll ı rlığı l•; ı n &)'<la 
ıluz kuruş dü~ülur. l'osıa lıır lığı ne gir. 
ıı ııyeıı yerlere aycla n·tıııiş bP şN lmrııt 

ırırıımeılılır. 

\hoııe l>:t)'d ı ııı bıldı ren tıı l· ktup ,.e 
ıclHrııl ilcretlnl, ahuııe pııra~ııııo posta 

··eya banka ile yollama öcrelınl hkıre 
kentli Ozerine alır. 

Tıirki11enin her posta merke:lnd~ 

l\UJWN'o obone uazılzr. 

Aılres değiştirm" üc-retl :.!5 kuruştur 

L~~---~---~-~~ . .... _._ ............... .-............................... . 
U Çarş:ııııba Perşembe 1 

1 D ft U 1 nı 113 Tcmmuz-14 Temmuz 1 
7 nci ııy - Gün 31 ! 

===--=--=-- --- ~ 
Cernnzıülencl 1357 15 Hi 
lluıni Haziran 13;)1 28 :rn 
IIızır günü 
Gün doğuşu 
Gün b:ıtışı 
S:ıh:ıh nıımazı 
Öğle ., 
ikindi ,. 
Akşam ,, 
Yatsı ,. 
İmsak 

!iS 
t,39 

19 ,41 
!!, t2 

12,19 
16, 19 
19,41 
21 ,40 
2,24 

6!1 
4,40 

l!l,40 
2,43 

12,20 
16,Hl 
19,40 
21,39 

2,25 ........................................... _... ................ . 
15 Yıl Evvel Bugün 

Kastamonu, Sinop ııe Rolıı ormımlllrrnr11 
r.lli swe mllddclle i~letilmcsi lıahkında 

!Jaron Krovcl ile Zi ran/ l 'ekaleli aras111d<1 
mt1naf,il !.:ırk moclılelik mularvelc orman• 
lnrın ne ıurtlle işlelilur!iine dair olızP, 

kt'imilerı fhwr r.difnıi,~lir. 

, Mukavele yakında llcrırti l'ckifcniıı tas• 
dikine ar::olunacakllr. 



Hadiseler karşısın 

Çam değil, 
Baobab devirmiş! 

t azan : Hakkı S ü ha Gezgin 
Fransız Parlamentosunda, bir me. , 

bus, aon Ha.tay davasının barı§ yoliy· 
le gib:el bir uzlaşmaya varmasına se. 
vinmi§. Bir gün fena ihtilatlar yap. 
ması mümkün olan bir dertten, mem. 
!~ketinin kurtulması karşısında se. 
vınmek herkesin hakkı hatta tabii 
bir vazifesidir. Bu gibi hadiseler kar. 
§ısında sevinç, kendiliğinden doğar, 
kendiliğinden taşar. 

Der. Yanılmaktan kor kmaz. 
Bu kötU inanııJ onların ilim merkez. 

lerine, üniversiteler ine, koca "Sor. 
bon,, a bile girmiftlir. "Bon pur lor. 
yan,. derler , en cahil heriflere ilim ve. 
sikası, şahadetname verirler. 

Her hamam 
yıkılmayacak 
Müzeler idaresi 
işe vaziyet etti 

Bugünkü otel 
fiatları ucuz mu? 

Fakat bu Fransız mebusu, tutmu§ 
hır de "Osmanlı Cumhuriyeti ni teb· 
rike kalkışmış. " 

. Os~anlı kelimesiyle hatta bir teb. 
rı_k bırleı;ince, bugünkü Türk sinirle. 
mr. 

Bu idare, bu imparatorluk, Karlof. 
çadan, ta Hotin seferindenberi asırlar 
s~ren __ bir kabus ağırlığiyle tarihimize 
çokmuştür. 

"Kayi,, ler, Anadolu topraklarına 
"~a!ı,, Jar, Anadolu topraklarına 

getırdtklcri günlerde, zaferden zafere 
koşmuşlar on altıncı asrı Türkün 
~Altın çağı,, haline koyınu;lardı. Fa. 

at sonraları, Boşnak sadrazamlar, 
arnavut serdarlar, Arap vezirler kub
be altına çöreklenince, taliin ufku ka. 
rarmış, bir zamanlar, bir şafak par. 
cası gibi, her girdiği yerde taze ve 
§anlı bir sabah yaratan bayrağımız, 
kanamıştı. 
. _Çok ve keskin yükselişlerden sonra, 
ınış, pek acıdır. Yükseklerdeki zengin 
hava bolluğuna alı§&ll ciğerler, alçal. 
dıkça, tıkanıklık duymağa başlarlar. 

Biz de böyle acı günler geçirdik. 
Bir yaradan kan, nasıl sızlayarak a. 
kar?, gözlerden yaş, nasıl ateş dam· 
laları halinde dökülür? Hudutlardan 
iç illere doğru göçmen taşıyan kağnı. 
larm iniltisi, neler söyler? Bozgun ne. 
dir? İstila nedir? Hepsini acı 11cı 
tattık. Yıllarca milli gururumuzun 
l."""'"' 1 • "'n''"~ .... .,de ı:ııır1 • ...,, ...... 1.1 .... tıı ıdık. 

rine Ilyik değildik. BUtlln felaketler 
bütün zulümler, bizdeki gönül büyük~ 
lüğünü, ruh asaletini öldürememişti. 
Ölürken bile, ölümü imrenilecek bir 

§ey yapıyorduk. Fakat karşımızda ayni 
asaletle vuran yürekler yoktu. İnsaf· 
sızca çullanıyorlar, bire onla, bire 
Yüzle saldırıyorlardı. 

Bu maddi kırımların. mane\i yı • 
kımları Qa elbette geçikemezdi. On. 
ları da uzun uzun çektik. Bir zaman. 
lar "Kolej dö Frans a örneklik eden 
''~üleymaniye,, kuİİiyemiz değersiz 
~ır "medrese,, haline düştü. Yürekleri 

urafeler sardı. Zekaya takdirsizlik 
musallat oldu. 
bo BUtUn bunlar. Osmanlı idaresinin 

. zukluğundan ileri geliyordu. Ye'"'1"İi 
zund ·· &,T-

e uc kıtahk koca ülkemizle bera· 
~r muazzam bir "Hastaadam ha • 
lınde yat , ''. 

ıyorduk. ' Şark meselesı de 
nen siyasi " • muadele, bu yatalak ada • 
mın alın ya . 
vold" zısından başka bır şey de. 
gı ı. 

lşte bunun içindir, ki bu tarihi za· 
ruretler yüzündendi k. b gil k"" 
T .. k" r, ı u n u genç 

ur ıye, "Osmanlı .. .. d "dd . . . ., sozun en şı et • 
le tıksınıyor. Gazetel . . . b t b "k" 1 erımızın u e • 
rı ı e e altıra~ acı ~ 1 1 . . . ~Yer yazma arı, 
ışte bunun ıçın haklıdır. 

Ne yazık, ki bu tebrı'k· lü 1 .. 
ı zumu go. 

ren Fransız mebusu a'""'. d 
• .T •• ı zaman a 

son anla§mayı meydana t" 1 . ge ıren erın 
başında bulunuyormuı:ı Ha' d" . .. ,... ısenın us. 
tüne tuz eken de bu işte. 

Mel:J'Jsluk, bir memlekette bir insan 
için mukadder en yüksek bir mevki· 
dir. Oraya çıkanların umumi bilgile. 
rinden başka hususi birtakım değer. 
Jeri de bulunması gerektir. 

Bir mebus nasıl olur da, son yıllar 
içinde dünyanın en büyük inkılabını 
yapan, dünyanın hayranlıfını kaza . 
nan bır milletin idare şeklini bilmez? 

Büyük sa. vaş sonunda "Batı., nın 
buyük tanınmı5 siyasileri arasında 
kocaman coğrafya cahilleri görUp 
§aşmıştık. "Kilikya,, ile "Trakya., yı 
bir zannedenler çıkmış ve cihan hari. 
tunu im Glbılet maku lariyle buda· 
lllap Jralkmış1artb. 

Zaten Garp, böyledir. Bir mesele 
Şarka ait oldu mu: 

- Adam sen de, Şark iıte! 

Bazı hamamların sahipleri tarafın. 
dan yıktırılmak istendiği görülmüş. 
tür. Belediye Milzeler idaresi ile te • 
mas ederek bu gibi hamamların tari. 
hi kıymetlerini tesbit etmeğe karar 
vermi3tir. 

Otelciler ne fikirde 
Biz böyle değiliz. Çok defa onlara 

ait şeyleri bile onlardan iyi bildiği· 
miz, görülmüştür. 

Ama, belki bu büyük yanlı§, hayırlı 
bir neticenin doğmasına da sebep o. 
lur. Elbette mesele, Fransız gazetele. 
rine de aksedecek, devrilen çam de. 
ğıl de " Baobab., ın sarsıntısı orada 
da duyulacak ve bir daha böyle potlar 
kırılmıyscak. Umalım .... Ummak da 
bir tesellidir . 

HAKKI SÜHA GEZGİN 

Oençllk teşkllAtı 
Halk partisine bağlı olmak üzere 

bir gençlik teşkilMı vücuda getirilece. 
ğini yamııştık. Yeni te3kilatın esas 
nizamnamesi hazırlanmıştır. Önümüz. 
deki ser.eden itibaren tatbik mevkiine 

Hamamların asarıatika noktasın • 
dan kıymetleri olanları yıktırılmıya • 
cak, bil~kis tamiri icabederse tamir 
olunarak muhafaza edilecektir . 

-o-

lktısat Vekıllclinc bağlı olarak 
teşkil edilen ''Turizm Bürosu'' otel
cııerlo görüşerek memlekete sen ah 
celbi hususunda Uzerinde en çok 
uğrasılması lflzımgelen bu mesele • 
nln halledilmesini lstanbul beledi • 
yeslndcn istemiştir. 

Otelciler, cemiyetleri vasıtasiyle 

belediye ile temas halinde bulun • 
maktadır. Cemiyetin geçen sene bir ,. ti • proje halinde belediyeye verdiği, 

mesaı saa erı muvafık görllldüğü halde tasdik edl-
v • ? lcmeyen, otelleri sınıflara ayırmak 

degişecek mı . işi bu görüşmelerde bilhassa mevzu
bahls olmaktadır. Projeye göre ls

Memurlar umumiyetle tnnbulda mevcut buıunan oteııer s 

Pek memnun görünmiyor sınıfa ayrılacak, hiç bir otel altıncı 
sınıf için tesblt edilen konfor ve sıh-

Daircler için yeni tatbik edilen me. hl şeraitten daha aşağr bir şekilde 
sai saatleri üzerinde bazı dairelerde olamıyacaktır. 
müşkülata tesadüf edilmektedir. Hazırlanacak talimatname mucl-

konacaktır. 
---o- Bu müşküllerin birincisi işe başla. hince, oteller hangi sınıfa geçmek 

Umumi Kütüphaneler ma saatinin pek erken olması Boğazi. isterlerse talimatnamede o sınıf ı -
Geni•letilecek çi ve Adalar gibi lstanbulun uzak çin esas tutulan şartları ifaya mec • 

'S' semtlerinde oturan memurların i§ ba.. b d 
Kültür Bakanlığı kütüphaneler için ur ur. 

§ına güçlükle yetişebilmeleridir. 0 ı fi tl derecelerine gK yeniden bütçeye tahsisat koymuştur. te ya arınm v-

Konan bu tahsisatla umumi kütüpha. İkinci sebep de öğle yemeği yeme· re tesbiti f i en sona bırakılmıştır. 
neler zenginlCitirileceği gibi okul kü. den saat ikiye kadar çalı~manm sıh. Otelciler - bir kaçı milstesna - bil
tüphanelerine de yeni eserler ilave e. hat üzerinde yapacağı tahavvüllerdir. tun otellerin gayet ucuz olduğunu 

Vilayet bu hususu dikkate alarak •ı ı l1 kt ·e beledı· .... enin otel fi dilecektir. , er s rmc o ' ., • 
Bundan başka yine şehrin muhtelif yeni mesai saatleri üzerinde bazı de. yatlarını belki de şimdikinden daha 

semtlerinde çocuk kütüphaneleri ku. ğişmelcr vücuda getirecektir. Bu de. fazla olarak tesbit edeceğini söyle-
rulacaktır. ğişmelere göre ya mesaiye sabahları mektedir. 

Ü d saat 9 da baslanacak ve çalışma saat Bu yıl ilk olarak Fatih. skü ar Duglln İstanbul cihetinde, kalori-
. üçe kadar devam edecektir; yahut semtlerinde yeniden iki çocuk klıtüp. feri, asansöril ve her türlll sen· isi ile 

rntısaiy_e saat 8.30 da başlanacaıt iC hanesi a ılacaktn: lıIAıu .. Jılclo.r ilun..ı bir yatak için alınan Ucret bir lira 
saat 12 denôTr'tr'ncı-.fuıla verildik. e ılmek üzeredir. ile seksen kuruş arasında tehalüf 

Vali Ankaraya Gitti etmekte, diğer bazı otellerde ise 25 

~lf!l!pııt.ldıılllfl-.--TT-.~;f-rr.t'7,-~t"!:!:::::J,;.a.cl.a.I yatak b uım~ kabil 
"" oJmalrtadtr: Ot•lclNr iN "IRJ8-.ıat1r u r nden dola llakl m 

zumu muhakeme karan verilen Vali 
ve Belediye Reisi Muhit tin Üstilndağ. 
la diğer arkadqlan aleyhindeki da • 
vaya yarınki Pereeır.be günU Ankara 
Temyiz mahkemesi dördüncü icra dai. 
resinde bakılacaktır. 

Muhittin Üstilndağla §ehrimizde 
bulunan alakadarlar dQn Ankaraya 
hareket etmişlerdir. 

Davada Muhitt in Ostündağın mü . 
dafaasmı avukat Kenan Ömer yapa. 
caktır. 

latanbulun tik Tedrisat 
Vaziyeti 

İlk tedrisat yardirektörü Bay Fua· 
dm Ankaradan ş~hrimize geldiğini 
yazmıştık. Bay Fuat şehrimizin yeni 
ilk tedrisat tefti5 bölgeleri etrafında 
hazırlanan plan taslağını tetkik et • 
miş, ayni zamanda yeni ders senesi 
ilk tedrisat durumiyle de meşgul ol • 
muştur. 

Yeni yollar 
dün ihale edildi 
Hangi semtlerde asfalt ve 

parke yol yapılacak 
Şehrin muhtelif semtlerinde ya. 

pı lnıası kararlatıtmlan yoll arın lha· 
ı esl dün yapılm ıştır. Yollar iki seııe. 
de ikmal edilecektir. Ayrılan para 
miktarı da 508 bin liradır. Yollar, 
kısmen asfalt kısmen mozayık ola
caktır. 

Dünkü ihalede iki talip çıkmıştır. 
Taliplerden biri kanalizasyon şirke· 
ti, diğeri de müteahhit Bay Nebll
dlr. Kanalizasyon şirketi bu işi 
yüzde 4.9: mUteahhlt Nebil yüzde bir 
buçukla deruhte etmiş ,.e üzerinde 

kalm ıştır. 

Yolların yapılmasına on beş gün 
sonra başlanacaktır. Yapılacak yol
lar şun l ardı r. 

t STA NB Uf, TARAF INDA 

Bahçekapı iş Bankası yolu asfalt. 
Şehlnşahı Pehle,·t caddesi kısmen 

asfalt. kısmen mozayık. Yentposta
haneden Ankara caddesine doğru 
lkbal kütüphanesi köŞefline kadarki 

"\;REFŞAN Bi NGÖi, 

CESAB BORA 

nlkA.hlandılar 

mesafe asfalt, Ankara caddesi kıs

men asfalt, kısmen moıayık döşene
cektir. Yercbatan, Nuruosmanlye 
caddesi asfalt, Reşadiye caddesi par
ke olacaktır. 

Yentpostahanedcn Dördilncil Va • 
kıfhanına kadar uzanan cadde as • 
falt, Sultanhamamı, Yenicaml, Fin. 
cancılar kısmı asfalt ve parke, Uzun 
~arı;ı. Beyazıt caddeleri de asfalt o
laca ktır. 

BE\"OÜ IX Tı\IUFI 

Tozkoparan, Şişhane yokuşu as. 
falt. AynalıÇeşme, Hamalbaşı asfalt 
ve parke, Kalyoncukulluğundan Çak 
mak sokağına kadar olan kısım as
falt, Tar labaşı Taksim parke. Ayaz. 
paşa Gümüşsu:ru parke \'e asfalt, 
Galata yolt11 salonu rıhtım caddesi 
asfalt ve Kuledibindcn Şişhaneye 

kadar giden yollar da tamamen as
falt olacaktır. 

Bütun ~onar sıra ile yapılacaktır. 
En·eJA. Uç yerden başlanacaktır. 

Bunlardan biri BabıAll, diğeri Toz. 
koparan ve Gümilssuyu, Ayazpaşa 

ıemtldir. Yollar iki senede ikmal e
dilecektir. 

yaratan rekabetin, fiyatlarda en fyl 
nazım rolUnU oynryacağına kanidir. 

Kültür Direktörü 
Mezuniyet Aldı 

Kültür Direktörü Bay Tevfik Kut 
.bir ay mezunıyet almıştır. Direktör 
mezuniyetini Ağustostan itibaren kul. 
]anacaktır. Yerine yardirektörler ve. 
kalet edeceklerdir. 

--0--
Tiftik ihracat 

Tacirlerinin T oplantıaı 
Tıftık ıhracat tacirleri dün de ara . 

larında yabaı1cı ihracat firmaları mü. 
messılleri olduğu halde umum toplan· 
tılarına devam etmişlerdir. 

Toplantıda tiftiğin tali tiplere ay • 
rılmış olan cinsleri üzerinde görüşül. 
milş, bunların birer birer kaliteleri 
tesbit olunmuştur. 

Ayrıca oğlak tiftiklcri mevzuubahs. 
olmuş, bu mevzu üzerinde iki saate 
yakın müzakereler cereyan etmiştir. 
Netice alınmamıs olduğundan bugün 
ve yarın tekrar toplanılarak müzake. 
relere devam olunacaktır. 

-o--

Yeni Dikilecek Fidanlar 
Şchrın türlü ~eıntlcrinde dıkılecek 

ağaç ve fidanların Prostun hazırla. 
dığı plana göre ş•mdiden dikilmesine 
izin verilecektır. 

Bunun sebebi de fida!llarm geç ye. 
tişmesi ve geç büyümesinden ileri 
gelmektedir. Sehrin birçok semtlerine 
dikilecek yeni fidanların sayısı 10.000 
den fazladır. 

-<>--

Nafıa Bakanlağından 
Geçecek İnşaat 

Yeni yapılacak ve 500 bin lirayı 
geçen ınşaatın yollar müstesna olmak 
üzere hına ve köprü gibi olanlarına 
ait planlar Nafia Bakanlığından ge • 
çecektir. Nafia Bakanlığı bu gibi in. 
şaat pllnlarını nazım plana göre taı. 
dik edecektir. 

Balkanlar arası 
tren tarif el eri 

KonJ(re lçllmalarıoa 
dOn başladı 

Balkanlar arasındaki tren tarife. 
lerinl tevhit etmek, yolcu ve ytik 
nakliyatında mümkün olan bütUn 
mUşterek kolaylıkları tatbik sahası· 
na geclrmek Uzere tehrimizde top. 
!anmasına evvelce karar verilen Bal 
kanlar arası demiryolları kongresi 
dU sabahtanberl lçttmalarına bqla
mıştır. 

Toplantılara Türkiye namına B. 
Naki, Yugoslavya namına B. Ztfko. 
viç, Yunanistan namına B. Flo'kos. 
Bulgaristan namına B. Petkof lttl
rak etmektedir. 

Ayrıca Romanya demiryollarnıı 
temsil eden bir murabhasla Yuna • 
nistandaki Franko - Elenlk demlr
yolu şirketinin mUmesallt de yarın 

veya öbUr gUn gelerek toplantılara 
iştirak edeceklerdir. 

İçtimalar 8 • 10 gün kadar ıUre
cektir. 

--0--

Arpalar Dört Sınıfa 
Aynldı 

Arpa hakkında dün öğleden ıo.nra 
Ticaret Odasında son bir toplantı ya
pılmış, hazırlanan proje kabul edi
lerek imza edilmiştir. Projeye göre; 
yUz kiloya kadar nUmunell lara.k 
psnderlleceJt. U"'f•lM" 
olm17acaklardır. Arpalar; beyaz, o
va arpası, arpa ve mikaet olarak 4 
sınıfa ayrılmıştır. Beyazlar on de. 
receye, ova arpası yedi dereceye, ar
palar da altı dereceye ayrılmııtır. 

Her dereceye göre; evsafları da teı
blt edilmiştir. Dlralık arpaların da 
terkibi gösterilmiş, yüzde 15 den 
fazla protoin olmaması kabul olun
muştur. 

Arpa ihracat limanları İstanbul, 

Samsun, Antalya, Payaı, lzmir, Ban
dırma, Tekirdağ olarak tesbit olun. 
muştur. Buralarda kontrol yapıla· 
cak, muamelelerde nlzamnam9ye 
uygun olmayanlar görüldtiiU takdir
de zabıt ,·arakası tutulacaktır. Bir 
hakem heyeti de ayrıca meseleyi 
tetkik edecek, uygunsuzluk sabit gö. 
rüldüğU takdirde zabtt Tarakası v ... 
kAletc gönderilecektir. 

DUo aktamkl yangın 
DUn akşam aaat 6,6 sıralarında 

Yenlpostabane caddesinde bir yan• 
gın olmuştur. Yangın berkesin itln· 
den çıkıp ele gideceği bir zamana 
tesadüf ettiğinden, halk birikmtı, 
caddede seyrisefer bir saat kadar ln
kıtaa uğramıştır. 

TUrk Hava Kurumu Piyango MU
dUrlüğU binası karş11ında kırtui7e

cU(k yapan HAml dUkkAnını kapayıp 
gideceği sırada net kattaki atelye
sinden birdenbire dumanlar çıktılı· 
nı deheştle görmüş, ve hemen itfai
yeye telefon etmiştir. DUkkAnın tla
tündekl atclyede denk denk klfıt 
ve karton bulunduğu için, çıkan a
levler birdenbire her tarafı sarmıt. 
pencereden caddeye doğru keetf bir 
duman tUtmete başlamıştır. 

Yetişen itfaiye gayretli çalışma. 
siyle yansını etrafa sirayet etme. 
den yarım saat içinde eöndttrmeıe 

muvaffak olmuştur. 
Tahkikata Eminönü merkez me

murluğu ·vazlyet etmlttlr. Yanıınıu 
atelyede çahşan amelelerden birinin 
attığı sigara yUzllnden çıktılı sanne
dilmektedi r. Dnkklnda 1000 llra7a 
yakın sarar olmuıtur. 



Kudüste heyecan 
Camiiömer imamı 

öldürüldü 
Yeni bir Yahudi köyünün qakılarak l 
sakinlerininöldiirütdüğüsöylenigor 

ltadtis 12 (A.A.) - Camii ömer 
immm Şeya Abimır Elkitip bu aabah 
Kuclldn esiri sobklarmdan l>irinde 
tabuca ile öldkülmüftiir. Bu cinayet 
Arap mahfillerinde biyik bir heyecan 
UJUldmnqtır. 

Kudüs IZ (A.A.) - Filistinin tima· 
tinde gerpntik gittikçe artmaktadır. 

Filiatinin ıimalidde kiin Masha iamin
deil yeni yahudi köyünün tahrip ve 
..ıdnlerinin katledildiği hakkındaki 

ilaher dolaımakta devam etmekte ise 
efe 1Ju mmtabya dair verilen haberle
rin ihtiyatla brıılanmaaı lizımdır. 

&t 1eri blmayaıı Hayfadaki bapca 
,.ııucti hutahane.iııiıı müdüriyeti ci
nrda bir mektep binası satın al1DIJtır. 
Buraya yaratılan tedavi etmek için ya
tülar konacaktır. lrish Guardaların 
birind alaJ1Da mensup tngilb kuvvet
leri Mnırdan buraya gelmi§tir. 

Kudüa 12 (A.A.) - Bu aaDab öldü
rWen Camii ömer imam, Kudiia mili
tiaüniia amanaıs d.iipMm iıli. 

BiRÇOK Y AHUDILER DE 
OLDURULDU 

ıtudüa 12 (A.A.) - 8ucüa tehrin 
ortasında bir mağuanm &ıiinde bcm
ba patlaDUf ve o eaııada oraclaaı ıeçmck 1 
te olan birçok yahudi aizr .urettc ya
ralanmıttır. 

H ükUınet karqıklıklarm aahaıını tah 
dit etmeie çalqmaktadır. Filiatin ile 
Urdün arası~ hudut bpatılmıJtır. 

VAZIYET GERGiN 
Xudüı 12 (A.A.) - Röyter bildiri

yor: 
Vaziyet cerıinliiüıi muhafaza edi,or 

Suikutle.r de devam etmektedir. Buciln 
Filistinde iki kiti ölmilt ve 10 kiti ya
ralanmııtır. 

Ankara da 
şiddetli yağmurlar 

Hukukçularla Gaz• Lisesi 
kamplarını sel baslı 

Ankara iZ (Telefonla) - Buıün 1 temin delilen otobüelerle talebeler ceç 
811eden sonra tehrfmbde fasılalı yal- vakte kadar ıehre na1dolunmuf1artlır. 
IDUl'Jar yajmqtır. Bu yaimurlar tehir Talebe, yatak bavul ve qyaJanm ça
civanrida çok pddetli olmu§ ve ıeller dırda bırakarak tehre inmeğe mecbur 
buı mmtakaları iltili etmiftir. blmııtrr. Ankara valiıi ve belediye 

Bu arada Solluoı köyü cinrmda reiai Nevnt Tandoğan hadile ile biz-
~ kurmq olan h .. fakülteli u aat mqp1 olamt. ...... ,..._ ... 

J&ai talebelerinin çadırları ıu dek alınan tedbirlere nezaret eylemış· 
akında kaJmıttır. tir. ~t 22,fo L"bu haber cueteyt 

Bu .niyet karpllllda kamptaki ta· verilirken yafmur tekrar ve pddetli 
!ebelerin nlerine gönderilmeleri karar olarak yafmafa bqlamııtır. 
altına almmıt n belediye tarafından 

Japonlar dün iki 
şehri bombaladılar 

500 Çlnli öldü 
Şughay, 12 (A.A.) - 34 Japan 

1 ~ bugün Bankeu iDerine 
bir akın yaptığı Hankeu,dan bildiril. 
mektedlr. 

Alman ilk haberlere göre, Çin hava 
toplan Japon tayyarelerinin tehrin 
iminden uçmuma mani olmutlar • 
dır. Tayyareler eehrin d11 mahallele. 
rin1 bombardıman ettikten sonra u • 
aldqmışlardır. 

llantov, 12 (A.A.) - BugUn Japon 
tayyareleri tarafmdan Vup.ııg'd& yapı 
lan bombardımanlarda 500 kiti ölmtll 
Yeya yaralanmqtır. 

BtR ADA ETRAFINDA 
FRANSIZ GEMfl·ERİ 

Tokyo, 12. (A.A.) - Domei Ajamn. 

nm Hong • Kong'dan aldıjı bir tel. 
grafa göre Paruel adalan 6 Fran. 
aız harp gemtalnin muhafuuı altın. 
da bulunmakta ve puar 1&bahı da 2 
Franaız nakliye gemisi makili' ada· 
lara aiWı, mühimmat ve yiyecek ÇJ. 
karmıştır. 

FANSANIN TEKzlBt 

Pariı, 12 (A.A.) - Sellhiyettar 
mahafil, Parasel adalarmda Framız 
harp gemilerinin bulundufuna dair 
Tokyodan çıkan haberleri kati olarak 
tekzip eylemektedir. 

Mezkilr ad&larda hiç bir Franmz 
harp gemiai bulunmachiı gibi oı'&la. 
ra harp levazımı çıkarılmıı defildlr. 

Daladie'nin nutku 
''Fransa Hitlerin sulh emellerine 

itimat etmiştir,, 
Parlı, 121A.A.) - Başvekil Dala. l Ancak ıunu habrlatmak ilterim 

diye bu aqam aôyledifi bir nutukta ki Franaulann Çeko9lovaqaya kar. 
merkal A'Yl'Upa hldiaelerhıl mevzuu ıı yapmlf olduktan teahhUtler kati. 
baltaederek uctbnle demlftir kl: dir ve mukaddestir. Ne Fru.ma hll • 

"!Jir harp çıkarabilecek mahiyette. kfuneti, ne de Franaız milleti bu ta. 
ki miivueDe boaalmumm önüne bll • ahhUtlerl yerine getirmek mecbu1'i • 
tlla hlmıtlniJetlerin btrleemif olmaaı yetinde kalnıafı aali arzu etmezler. 
la,..mde ıeçilebllmiftir. hıgiltere ve Maamafib Fransa verdlfi BÖr.de dur. 
Fransanm sulh arzulan diğer millet. mağa da umetıniftir.., 
1eria ve 'bllhuea Almanyanm •ulh ar· Daladlye, mnelenhı dOlltça ve de • 
~ balu&m111tur. Bu sahada Fran.. vamlı bir tarma halli için Çekoalon.k 

Bltlertn alenen ve daima ileri lilr. hükQmeU tarafından arfedilen py
nılt olduju ll1llı emellerine iUmat et. retleri takdirle yadetmil ve ,apılan 
mittir. tecrtibelmn tatikb&le emni,.U. ba • 

Eserleri Moskova Müze
sinde teşhir ediliyor 
Mcakov~ 12 (A.A.) - Sovyet 

güzel anatlar galeteai bildiriyor: 
2 Temmuzda Moskovadaki Şark 

kültürleri müzeainde. hali hU11da 
Moskovada bulunan Türk heykeltra. 
şı B&yan Sabiha Bengtitq'm uerleri 
5ergiye konmuatur. 

MUzenin TUrk §ubesinde Bayan 
.Bengtitqm. tethir edilen eserleri ara. 
unda "ana bafı,, heykeli ve natumort, 
aoğa.zi~l manzaralan, Belçika pey • 
zqlarr 'ftealre gibi on tablo vardır. 

Xftrk helkeltraşlan arasında önem· 
J ı bir yer işgal eden Sabiha Bengütaş, 
1910 da lstanbulda doğmqtur. Sanat 
mektebini bitirdikten. sonra ttalyaya 
gfmderflerek orada iki yıl kalmıştır. 
Cndan sonra İstanbul GUzel sanatıer 
Akademisinde çalı§lllıg ve eserlerini 
birçok Türk sergilerinde te§h.ir etmij. 
tir. 

---0--

Sivastopoldan 
Arkanjele uçuş 
Bir Sovyet kadın 

tayareclnin rekoru 
Koskova, 12 (A.A.) - Sovyetler 

Bi'l'liii merkezi havacılık klil.b6n.Un 
. -= komieyonu, kadın asker tayyare. 

elleri 0.fpenko. Lomako ve Ruko. 
vanm 2 Temmuzda bir deniz tayyare. 
sile Sivastopol'dan Arkanjele yaptık. 
lan 2371 kilometre 990 metrelik u. 
Ç1JIU Sovyetler birliği battı mtıata • 
tim kadm rekoru tesbit olunmtıttur. 

Bayan lledııikovanm bir spor tay. 
yareaile yüz kUometlik bir sektörde 
11aatte 164: kilometre 940 metre eürat 
elde etmesi keyfiyeti de tıçUncU dere. 
ce Sovyet kadm rekoru olarak tea • 
bit olunmll§hır. 

Sovyet kadm tayyarecilerinin bu u
Çllllan hakkmdaki lıılateryal, &ıter • 
DUJOMlkdm 
emrtnek1lic e nte asyona vacr. 
lık federasyonu bürosuna gönderil • 
miştir. 

ispanya harbi 
Banelon. 12 CA·A.) - Reaml teb. 

ut: 
Kutellon cephesi: !ıf.oskuera mm • 

takun'la bir cumhuriyet kqifkolu 
evvelki akıam cfüeman aru•atoe gl • 
rerek hayli ilerlemiı ve Franldst il. 
vuı kumandanlığmm i§gali albnda 
bulunan bir nevi dinamitle havaya u. 
çurmqtur. Bir kaymakam ile birkaç 
zabit ölmiiltür. 

Dün sabah Cumhuriyet avcu tayya. 
releri Valaııaı bombardıman etmek 
teşebbUaUnde bulunan lg motorlu bet 
Frankist tayyare11lnl kaÇD'llllflardll'. 

Valans, 12 (A.A.) - Frankist tay. 
yareleri evvelki pce Kartajen'i ve 
Alges, Avclra, Val de Ukııo kasabala· 
rını bombardıman etmişlerdir. 

Tayyareler Sapte civarmclakl go. 
seyi de mitralyöz ateoi altına alm11-
lardır. 

Val de Ukso'da bombardıman neti. 
ceaiııde 6 klai ölmtll ve 17 kiti yarL 
lanmıgtır. 

Banelon, 12 A.A - Müdafaa ne· 
zareti Nulea §8hrinin cumhuri:yetçL 
ler tarafmdan tahrip edildiji hakkın. 
daki haberi tiddetle tekzip etmekte. 
dir. 

Nules şehri Kastellon'a kartı yapı. 
lan taarruz esnasmda dUeman tara • 
fından hemen klmllen tahrip ed lmi"
tir. 

o 

Şükrü Kaya Ankarada 
Ankara, 12 (Telefonla) - Dahlli. 

ye Vekili ve Parti Genel Sekreteri B. 
Şilkrtl Kaya tstanbuldan geldi. Ve • 
kilet ve Parti erklnı tarafından kar
ıılandı. 

kılmafa mtıaait oldufunu ve fakat 
her ne suretle oluna oltun btlldllnethı 
Frauanm ve tamamlyetlnl muhafaa 
edecelinl eöyllyeeelf l&deriııl bitir • 
nüttlr. 

ÇlnWer ile bir .-edenberi genJ11 mikyasta harbe de,·am ede& 

ıı-7& 80ll um•nluda Frwa &lbl buı Avrupa. aemleketl.ınla 
mn Ol'Clalanaa lllAll ....,.ır nn&iJle Jardmı etmem.den tlkA 
de bulunuror. Fransa glbl memleketler ise Japonya harp UAn 
dtil J~ era4a remnea ....._... elmadıp Pbl bitaraflık da b 
madığmı ileriye sürerek Çinlilere sllAh satmanın beynelmUel 
rafbta multallf bir laareke& olmlıdJimı 8ii71BJOI'. Fakat 1 
harp llAu ettlltl takcJhodıe :kendltıl de Amerlkadaa .a1Ah uU:a allllDll 
catnu btldllf lçln bu clbe&e )'am'P'M ula lflne plml70r. 

Haldlraten bu meselede Japam,.a11111 YUl,.eU apJa bıir de• 
na benzemektedir. 1apon7" Çine kartı fıne11 harp eC.till halde 
dJsfnf nlh halinde (Janl deve), de.letlere kal'fl l8e harp 
(rant kuş) olarak göstermek arnnnda4ır. Bali• ne deye 
tan vazgeçehlbnelcte, ne de kuş olap 1l(Abllmektedirt 

Varidat 
(Vata ,_./ı 1 W:tde) 

1.648.852 llruı sabıka tahakkuk 
bakiyelerinden tahsil edllmlftlr. 

Ge~en Haziran ayı zarfındaki va
rJdat 30. 764.300 lira olduğuna cöre, 
arada 1.513.598 llrallk bir fark Tar. 
dır. 

Vergileri lndlren kanunlann Ha. 
ziran başından lUbaren mer17ete 
girmiş olma11na rafmen geçen 1ene
lerln a;rnl ayma nazaran daha Y1lk· 
sek olarak elde edll~n bu netice çolr 
Umlt vericidir. 

Haziran gelirinin yflksekll#ln~ 
bakılırsa 938 btıtçeatnln gelir kısmı 
tabmlnl Usttlnde olacaktır. 

o 

BASAN KUM 

Yanola 
(Vata tarafi 1 · 

Katil Ali Rıza belki bütün d · 
cinayet tarihinde teudüf edilemi 
bir qnkkanlıbk n cananrlıkla • 
dip bu cinayetler HriDne eneıa 
nıı aanpn Bulgar kızı Yanola ve 
çocuiunu öldürmekle baflamıttır. 

Ali RıA Adanaidaıı aynldıktan .a:._ 
karnı ve çocukluı ile Malatyaya 
mit ve burada oturdufu evde bir 
ince bir aicimle uya.makta olan karı ... 
ile biıünah çoc:uldaruıı hiçbir 
met eaeri duymadan bofmUf, sonra 
cesetleri bodruma iııldirerek, 

derin bir çukura abmf, üzerini belH 
ma,acak bir tekilde toprakla örtm 
tilr. 

Gözlerini kan bürüyen katil, aaad 
nin düpwu aaydıp tpula meteorclo 

Ha tayda memuru lluhiddini t•biatile .. 1 bı 
mak iatemddifi içfn ertesi cUnti hem 

(VatCJ tarafı 1 tnoicıe) trene atlamq ve İltanbula gitmiı 

sulh ve müsalemet doıtlan için nasıl Ondan aonra da ıoför Lütfiyi araba u 
göğüs kabartan bir iftihar nıileıi olu- runa öldürmüt, lpaalada Muhiddini 
yorsa bu unaurlara düıman olanlan da YUl'duktan sonra kenldili de yere dü 
battı hareketlerinin ne olma11 lhım tabanca1r ile ahreti boylamııtrr. 
1eleee14U bir dakika unutmıumlan için Şehrimiz .zabıtası aanp kadın Y 
o derece müessir bir ihtar te~kll etmelıı nolanm ölil veya diri bulunması et 
tedir. fiiıda hiç abatmadan yaptıfr tahkika 
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nın geceyi ve gündUzU ayakta geçir- kadar yapılan belki de onurtta 
meıine vesile olmaıma ratmen en kil- dan IOGra teaadUf en bodrwr.un kazıt 
çük bir poliı vakau dahi kaydedilme- muı dütllnillmUı ve -daha birkaç k 
mfı ve bu vaziyet Franm mahfıllerinin madan IOllta, Yanola ile çocukları 
de dikkatini çektiii veçbile Türk halkı caetleri etleri dölriilmüı ve kokmut 
nın nUmune olacak bir inzibat ve IU!b 1"r baJde bulunmu§tur. 
aaayiı unıuru olduğunu bir kere daha Yanolanm bulunduğu hendekte Mu 
isbat etmiıtir. hiddinden aldığı aık mektuplan da b11• 

Verilen karara uycun olarak yetmiı lunmuıtur. 
iki saat büyük bir nkar n intizam Bundan anlatıldığına cöre, Ali Rıza. 
içinde bayramını, yaparak ıevinç ve Yanola ile Muhiddinin aıklatının en 

ufak bir eserini bile imha etmek iıtiye
iftfhar hislerini bütün dünyaya illn 

rek mektuplan da eömmüştilr. 
eden bu iki yüz bin kiti muayyen olan Tahkikata ehemmiyetle devam olun• 
müddetin sonunda tekmil donanma maktadır. Cesetler adliye doktoru tara 
tertibatını sökmek ıuretile ıerefli 1'iirk fmdan muayene olunaeaktır. 
bayrağına kattı li\ibalilikte bulunmak· 

tan tiddetle sakınmıttıı· 

Kilometrelerce uzanan albeyazdan 
teritler ve ıııktan zincirler Türk mil
letine mevdu olan dijer ıerem cünler

de ve kanuni bayramlarda tekrar orta· 
ya çıkmak üzere yerini sakin ve asude 
bir manzaraya bırakmıı, her tarafta 
normal hayat batlamıttır. 

Evvelee mahut ıeçim komisyonu ta· 
rafından iteıl edilnıiı olan turizm ote
linin bahçeıinde, evvelki ak,am halk 
partisi tarafından verilen ZOO kiplik 
akıam yemeği çok ıüzel olmuıtur. 

Dün akpm da belediye tarafmdan 
bir bljçe ıiyafeti verilmit ve ala7 ban· 
clolu tarafından ıeç Tllatlara kadar 
ınunffalnyetli parçalar çalınmıttır. 

Her iki ıiyafette Pnnm nert ıtlen
leri de haıır bulunınutJardır. 

Amerkalı 
tayyareci 

(tJata yam ı fftCfde) 

ile kullanmak imki.ııml bulamadım. 
Parise kadar gidebileceğimizi ümit e. 
diyorum. Bununla beraber, Atlu Ok. 
yanuaunun öbür taratma geçmeden 
karaya ineceğimizi zannetmiyorum.,, 

Högs Pari8te J'ranau devlet adam. 
larma Amerika devlet adamlarından 
birçok mektuplar ve Nevyork sergisi 
için, daveUyeler ptirmlltir. 

o 

SelAnlkte mlllt 
tiyatro binası 

Atin&, 12 (A.A.) - Dün Sellnikte 
Beyaz kule civarında Atiııa milli ti. 
yatrosuııun bir eubeai olmak Uzer• 
Selmik millt tiyatro binasınm temel. 
tap merasimle konulmUftur. 

Makedonya umumi valial Kirill8 bu 
mUnuebetle aöylediği nutukta milli 
hUkbıet reisi Metakaas'm milletba 
entelektüel seviyesini yükleltmek L 
çln nrf ettiği gayretleri methillaa 
etmit ve Metakuım ruhlar U...lDde 
tiyatronun terbiye edici telirlerinl lb. 
mal edemlyecefini kaydeblllftir, 

Veni eep romanımız 

-lokont 
gülüyor 
Guetemizde tefrika kitap halidde 
tefrika edilirken her yirmi d6rt 
saatinizi en bilyilk bir merakla itPJ 
edecek harikullde blr eaer 

Çeviren: lbrehlm HOJI 

Yarın başlıyoruz 



5-KURUN -.. :J.3 TEMMUZ 1938 

Korku Yatağı 
iş kanununun bir senelik 

tatbikatı etrafında 
~ 

~ iş dairesi umum müdürü Yazan: Edgar Vallas Çeviren; H. l'.1. 

•-----------------No.34------------------• 1 
gazetemize bevanat verdi Rıder'iu bu söZli üzerine Daveri'n 

yüzü <leğişt.i. Rider devam ediyordu: 
- Parm:..k izini buldum diyorsam, 

parmak izine benzer bir şey buldum 
demek istiyorum. Onu iyice muayene 
etmeden kati bir fikir söylenemez. 
Muayene etmek için de bir Daktiskop 
l~m. Ne yazrk ki, böyle bir alete ih
tıyaeım olacağını tahmin edememi. 
ş~m. :Ac:lba birisini lıondraya gönde. 
rıp hır Daktiskop getirtemez miyiz? 

I?aver, sesinde hiç bir samimiyet e. 
serı olmamakla beraber. yüksek per. 
deden: 

. - M(:rnnuniyetle Mister Rider, de· 
~ı. Memnuniyetle ... Uşaklardan biri... 

Rider, Daver'in sözünü keserek: 
.. ~.Ben Mis Margriti göndermeği dil. 
şunuyordum, dedi. Mis Mn.rgrit benim 
tan~dığ1mdıl'. Bundan başka o gayet 
nazık aleti azami dikkat sarfederek 
getireceğine şüphe yoktur. 

.. Daver bir lahza durdu. Belli ki bu 
gozden ne ka~tedildiğini anlamağa 
çalışıyordu. 

h ~ _Aca~a bir erkek gitmiş olsa da. 
a ıyı degil mi? Dedi... 
Rider bunun üzerine çenesini kaşt. 

Yarak: 
- Acaba Skotland Yard'dan iki me. 

murla gclirtsem daha mı iyi olur? di· 
Ye bir fikir ileri sürdü. 

Da ver c:arçabuk: 
.. - Hayır, hayır, dedi. Mis Margriti 

gondcrcbilirsiniz. Mis Margritin git • 
~esine zerrece itirazım yok. Söyliye. 
Yım kendisine ... 

Rider, saatine baktı. 
- Şimdi, saat sekiz buçukta bir 

tren var, dedi. Ve son tren ... Demek 
ki Mis Margrit hareketinden evvel ak. 
şam yemeğini de yiyebilecek ... Vakit 
ı•· üsait. 

l\Iargritin Londraya gideceği hava. 
disini Margrite veren Rider oldu. 
;a «-· ... ı.._ 89l'n . ,. ..... . 

~......,......ıt-...-.~-
. - n cttayn g itmege itirazım yok, 

dıyordu. Fakat bu parmak izi a letini 
getirmek üzere bir erkeğin gitmesi 
daha doğru değil midir? Yahut da o. 
nu bir ba~kasile oradan getirtseniz ... 
Maı grit. Rider'in gözlerindeki ba -

kışı gcrüncc daha fazla devam ede • 
medi. Sadece sordu: 

. - Pekala nedir bu? i\e oluyoruz 
Yrne? 

Ridcr mütevazi bir tavırla: 
:- Benim dediğimi yapacak mısınız 

Mıs Margrit, dedi. 
Margritin diyeceği bir §ey kalma . 

mıştı. Itaat etti. 
. Bunun ardından Rider a§a -ı salona 
~nerek bir kağıdın üzerine bfr şeyler 

t 
aızdr. Margrit bir araba gelmesi iGin 
e efon ett· O 1• rtalık karrırıyordu. A • 

raba kapın .... 
R

.d ın onune yaklaştığı sırada, 
\l er Mar ·t· nın gı 1 yanma aldı. Ve araba. 

kapısını açarken: 
- 1çerde b" Ko k ır adam vardır, dedi. 

s· : ~ayınız. o bir polis memurudur. 
ızın e ~raber Londraya ~idecek
Margrıt kekeleyordu: 
- Fakat... Fakat. .. 

. -b Londraya beraber gidersiniz. Ve 
sız ll gece Londrada kalacaksınız. 
Yarın sabah belki l...-n d 1 . . 

~ e ge ırım. 
xın 

Rider şimdi odasındaydı. Tuvalet 
takımını masanın Ü"" . ..... rıne yaymış ve 
yemek salonuna inmek . . . . ıçın smokın 
gıymek ve yeniden kendine çeki dü. 
zen vermekle meşgul olurk b" 
d d b'"f" en, ıryan.. 
an a u un bunlar için sarfedilen 

zamana acıyordu. Derken kap 1 . . ı vuru -
du. Rıder, el:nde hayli eskimiş bir saç 
fırçasr oldugu halde durdu k 

w d" d"' • apıya 
dogru on u: 

- Buyurun, dedi. 

Kapı açıl~_r. Ve Daver'in küçük ka. 
fası göründu. Davc: _tepeden tırnağa 
kadar t~vazu ve ıt!zar kesilmişti. 

Müthiş bir nezaket eseri göstererek : 
- Affedersiniz, dedi. Meşguldünüz 

galiba. Sizi rahatsız ettiğime çok mü. 
teessirim. Fakat Mis Margrit gitmiş 
olduğu için, her halde vaziyeti anlar. 
sınız ... Evet, anlıyacağmıza eminim? 

Rider: 
- Buyurun canım, içeri girin! de· 

di. Bir işle meşgul olduğum yok. Ye. 
mek için hazırlanıyordum. Ben deh. 

şetli yorgun bir adamım. Denız hava.. 
SI da... ~ 

Bu soıı söz üzerine Daver'in yüzü. ~~· 
nü ekşittiği görülüyordu. Bununla be. iri';· 
raber: 

- Doğrusunu isterseniz, Mister Ri· 
der, dedi. ben buraya Briç oynamak. 
lığmızı ricaya geldim. Bizim üç müş. 1 
terimiz, aşağıda Briç oynamak arzu. ı 

sundadır. Sizin de iştirak etmenizi is. , 
tiyorlar. Teklifi yaprr.ak üzere beni 

1 

ı 
seçtiler. Ne dersiniz? ~ ~ 

Rider, hiç boznuyarak: J 

- Memnuniyetle, dedi. Ancak be · I 
nim Briç'e karşı bir iptılam yoktur. ' 
Eğer bu halim, onlarca bir mahzuı 
teşkil etıuiyorsa hemen geliyorum . Yukarıd:ı , n' :ı\·i r;ifon üıerine be. 

yaz c:ıçek~ t' ı den yapılmıı;ı bir etekli~< 

ve omuzunda yine bir beyaz çiçek bu. 
lunan laci\'ert tülden blüz son moda 
kadın tu\'aletlcrinden bitini teşl<il et· 
mektedir. 

Bu kostiimün üzerine, ayni eteklik 
kumaı;-mdan kısa bir ceket de giyilir. 

Daver bin türlü teEekküıler ve iti. 
zarlardan sonra çekilip gitti. Arka. 
sından Rider kapıya doğru yürUyeı ek 
onu sımsıkı kapattı. l{ilit!edi. Sonra 
bavullarından birine yaklaştı. Açarak 
içerisinden bir ip merdiven çıkardı. 

Bu ip merdiveni pencereden aşağı 

sallandırdı. Bir ucunu karyolanın 

dört direğinden birine bağladı. Pençe. 
reden aşo.ğı uzanıp bir şeyler fısılda. 
dı. Sonra ip merdivenin, karyolanın 

direğine bağladığı ucundan kendisi de 
tutarak yuirnn doğru çıkmakta olan 
adamın her hangi bir kazaya uğrama,. 
masınıı dikkat etti. Bir iki dakika i· 
çerisinde. pencereden odaya iri yarı 
bir aı::!:ım girdi. O adam gırer girmez, 
Rider derhal ip merdiveni topladı. 

Bavuluna koydu. Kilitledi. Ve odanın 
duvarlarından birine gömülü bir do. 
labm düğme ile açılan kapısına doğ. 
ru yüryerek onu açtr. Ve pençere. 
den giıen adama: 

Roman 
kahramanına 

benzeyen adam 

- Buyurun dostum Bril , dedi. Ne 
yazık ki, sizi,...bur:ınll ilri o...d kadc-r 

yal ız Öİrakmağa mecburum. Fakat 
bu iki saat içinde hiç kimse tarafın. 
dan takip edilmiyeceğine eminim. 

nı:oıtyı s.•K rrl ll«' yoruın . Bu euret:. 
le ortalrğı görebileceksin. 

Skotland Yard'a mensup olan sivil 
memur: 

.. - ~aşüstüne efendim, dedi. Ve 
gosterılen yere girdi. 

(Devanu yarın) 

Remark İsviçre Tabiiyetine 
Geçmek O zere 

"Garb cephesin-
de yeni bir şey 

yok,, eseriyle bil • 
tün dünyaca tam • 
nan Alman roman

cısı Erih Maria Re 
mark Alman tabii. 
yetinden çıkmış -
trr. ts,·içre tabiiye
tine geçmek üzere 
dir. 

Almanyada bu 

günkü idareye a -

lı>yhtar olan ro
mancı, uzun mlid • 
dettcmberi mem • 

leke>tinden uzak • 
ta yaşıyordu. tsviçrede yaşadığr müddet 
yakında beş ııeneyi bulacağt için resmen 
lsviçre tabiiyetine geçecektir. 

Erih Marya Remark bu yaz Fransaya 
gelmiş ve Pariıı civarında bir köşkte is
tirahate çekilmiştir. Romancı burada ye. 
ni bir roman ve tiyatro piyesi hazırla

maktadır. Bu seferki romanında mevzu 
bir aşk mncerasıdır. Piyesi de bir sene. 
denbP.ri yazmaya haşlamıştır. Ve önil

mtizedeki sene Pariste oynatacaktır. 

Erih Remark, "Garb cephesinde bir 
şey yok., dan sonra ikinci bir eser ola
rak "Sonra" yı vermişti. İJk eserinde u

mumi harbi, ikincisinde de harb sonrası
nı anlatan romancı. "Üç arkadaş" ismiy

le de Uı;Uncil bir roman neşretti. 
Bugün, Almauyadaki bütün emlaki 

müsadere edilmiş olan romancı, eserle. 
rinin geliriyle yaşamaktadır. fsviçrede 
büyük bir malikiınesi vardır. Kendisi bil
hassa eı::ki tablo ve halı meraklısıdır ve 
evinde altı köpeği vardır. 

--0---

• Türk k:ıclın 1u·kinılcri hirlilti hu seneki 
~on crlsr~iııi y:ıpnıı} vı• ı\rnstrrrl:ınıclaki 
bcynrlrııilel kongre mc~:ıbi üzcrincle gö_ 
rüşlilnıiiştür. 

~avayı kaybetti; n1ahkerne 
nıasrat'Jarını da verecek 

Con l{anning 

Londrada kaptan 
Con Kanning is -
minde bir adam 
kendisini bir ro -

man kahramanı 

yaptığı için bir ki
tapçıyı dava etmiş.... 

tir. 
Kitapta Con Kan -
ning isminde bir 
k<ıhı-a.rruın · dır 
B u adam, müthiş 

bir dolandıncı ve 
küstah bir çapkın

dır. Büyük bir müesseseyi dolandırdık • 
tan sonra kaçmıştır ve daima polisten 
kendisini gizliyerek yaşamaktadır. Çap. 
kmhkları da en adi derecede maceralar. 
dır. 

İ şte, hakiki kaptan Con Kanning ro. 
mandaki Con Kanningin yaptığı bu fena 
hareketlerden dolayı utanıyor \'e "kendi
sini., aleme bu suretle teşhir edenleri 
davaya karar veriyor. 

Mahkemede kitabı yazan da, basan da 
kaptan Con Kanningi tanımadıklarım, 
hatta Ingilterede böyle bir adam bulun
duğunu bile bilmediklerini. meselenin sırf 
bir tesadüften ibaret olduğunu söylüyor
lar. 

Kaptan Con Kanning i~e bu kitabı o. 
kuyanlarm romanda ismi geçenin bizzat 
o olduğunu zannettiklerini, bu suretle 
kendisinin fena bir nam kazandığım. bü. 
tün itibarını kaybettiğini söylüyor ve 30 
bin İngiliz lirası kadar bir zarar ziyan 
istiyor .. 

Eğer hakikaten işin içinde bir kasit ol
sa ve Con Kanning romana bilinerek a
lın~ kitabı yazan ve basan ceza görecek
tir.Fakat mahkeme vaziyetin böyle olma 
dığma karar veriyor. Çünkü, evvel~ ro. 
mancımn hakiki Con Kanningi tanıma
dığını.ismini bile işitmediği tesbit olunu· 
yor. Sonra, romanda tasvir edilen ada
mın çehre ve vücut itibarile hiç de haki
ki Con Kanninge benzemediği görülüyor. 

Bu suretle kendisini bir roman kahra
manına benzetep adam da\·ayı kaybetmiş 
\'e bilakis mahkeme ma<:.rafmı \•ermeğe 
mahkum edilmiştir ... 

( _ _ K_ıs_a_ha_b_e_r_Ie_r_) 
• Tıp Fakülteı;inin :129 nıenınları önU

müzdeki p:ızur giinii yirmi lıeşinci yıldı\· 

nilınleriıti kul l ayacakl:ınlır. 

• füımrrliyc mektep J(eınisi Akdeniz 
~ryah:ıtindrn y:ıkınrl:ı rlône<'ek 'l"e K:ır:ı. 

deniz linııınlarıncln Gedikli mektebi için 
lalelıe kaydına gidecektir. Hamidiye şimdi 
lzrrıirdcdir. 

• Doğn7.ıla hnvng:ızi tesisatının Rumelihi 
~nrıııa karlar uz:ılılınn~ı kar:ırl:ışlırılmıştır. 
Behek • ı~ıinye yolu bittikten sonra ha~:ı 
gazi bu yol:ı cl:ı verilecektir. 

İzmit Klor fabrikasınnı temelat
ma merasiminde hazır bulunan An
kara iş dairesi reisi Bay Enis Behiç 
dün şehrimize gelmiş, iş dairesi A
mlrllğlne uğrayarak başmüfettiş B. 
1Talük ile bir müddet görlişmilştür. 

Ilay Enisin bölge Amirliğinde bu
lunduğ'u sırada lstanbul teşkilAtına 
hağlı iş dairesi miifettişlerinin lşti
rakile bir toplantı da olmuş, iş ka
nununun tatbikatı etrafında umu -
mi hlr hasbihal yapılmıştır. 

Toplantıdan sonra kendisini gö
rüp bit· senelik faaliyet etrafında i

zah al isteyen bir muharrirlmize Bay 
Enis Dcıhiç şu beyanatta bulunmuş· 

tur: 
"- tş kanununun bir senelik tat

bikatı şunu göstermiştir ki memle
ketimizde haklkt bir nizam ihtiyacı
nın ifadesi olan kanun· hü!~iimlerf, 

birçok sahalarında gayri muayyen 
\'e her birinin kendine mahsus şe
kildeki usullerini bir ahenğe bağlı
yarak \ş veren ile işçl arasındaki 

hakları düzenlemiş bulunmaktadır. 

tş dairesinin sene içinde en mühim 
faaliyetlerinden biri vekAletln birin
rl genel emriyle teşebbüs edilmiş o~ 
lan iş mliddetlerinln ait oldukları 
iş yollannda tatbl ki meselesi olmuş

tur. 
tş yerlerinde istihsal ilk önceleri 

biraz gtiçlüğe uğrar gibi gözükmilş 

i~e ele pek kısa bir müddet sonra 
gerek çalışma kabiliyeti mahdut za
mana teksif eden iı;.c::i veriminin art
ması, gerekse işin bir nizam altında 
~-üı·ütiilmesi bakımından daha iyi ve 
eski serbest usulü tekrar arzu ettir
miyeC'ek kadar istikrarlı istihsaller 

elde edllmlştlr. 

Dahili Talimatnameler 
l ş dairesi teşkiH\tınm ikinci mü

him raallyet.l iş yerlerinin dahili ta
limatnameler çıkarması olmuştur • 

Dahilt talimatnameler, her iş ye. 
rinde kanun hükümlerine uygun ola
rak umuml şartlar halinde çalışmak 
usullerini, zamanlarını tesbit eden 
ve iş yerlerini idare edenlerin, her 
bir işin özel mahiyetine göre; koy. 
duklan hususi şartları - bunlar da 
kanun hll.klimlerioe aykırı olmamak 
kaydlyle - tayin eyleyen birer u
m umt i ş mukavelesi mahiyetini gös

terir. 
Bunlarla işçiler, glı·dikleri iş ye. 

rinde ne suretle çalışacaklarını, ne 
kadar zaman zarfında dinlenecekle
rini, Ucretıerlni nasıl alacaklarını ve 
ne gibi usullere riayet etmek, hangi 
h:ırektlerde bulunmamak mecburi
yetinde olduklarını bilerek hayatla
rını kazanırlar. 

Dahııt t nlimatnamelerln tanzime
dilmesi hususunda memleketimizde 
henüz muayyen usullerin tesbit 
edilmemiş olması dolayrsiyle olduk
ça milşkUla.t çekilmiş, bölgeler teş. 
kila.tı bu işlerle bir hayli uğraşmak 
mecburiyetinde kalmıştır. 

Nitekim Büyük Millet Meclisi de 
bugilne kadar dahill talimatname 
vaziyetlerini tanzim edememiş olan 
iş yerleri içln, kanunun ruhu harici
ne çıkmamak şartiyle bu gibi mües
seselere 6 aylık bir mühlet vermek 
suretiyle Taziyeti kolaylaştırmıştır. 

iş Dairesi 6 Bin Göçmene 
İş Buldu 

lş kanununun milhim fasılların
dan biri 6lan iş ve ıecı bulma teşki
ldtı önilmüzdekl sene kurulma.at 111.
zımgellyorsa da henll.z faaliyete ge
çll]nemlştir. Maamafih muhtelif 
bölgelerde teşkilA.txmız işsizlere .. ış 
h,ulma. etrafında bir hayli faaliyet 
Far!etmiş, bunu bir vazife bilmiştir. 
Memleketimize dışarıdan gelen göç. 
mımlerden bi r çoklarının hangi mrn
tnkalarda ve hangi işlerde çalışma
ları kabil olabileceği meselesi ele a
lınm ış. bu ımretle 6 bine yakın işsiz 
göçmen isktı.n müdürlüğü ile temas 

• 

B. Eııis Behic 

edllmek şartiyle muhtelit işlere yer
leştirllmiştir. Öyle umuyoruz ki lrn 
göçmenler sevkedildlkleri yerlerde 
bugün iyi birer müstahsil haline gel
mişlerdir. 

Ayrıca bölge teşkilfi.ttna müracaat 
eden işsizlere iş bulmak için faali
yet sarf edilmekten hiç bir zaman çe
klnllmemektedlr. Diğer taraftan işçi 
lerln ve iş verenlerin aralarında ge· 
rek ücret, gerekse başka sebeplerle 
çıkan ihtllUların da hallinde iş dai
resi teşkll;ltr nazım rolünü hakkiyle 
başarmıştır. Böylelikle, 4-5 bin hak 
iddiası kanun hükümleri dahilinde 
tetkik edilmiş, bunların mahkeme 
yoluyla birçok uğraşmalarından kur 
tarılmaları ve kanuna uygun olan 
haklarının yerine getirilmesi temin 

olunmuştur. 

ÇALIŞ}IA BÜTÜNLÜÖÜNDE 
AHENK 

lş kanunu, ulusal çalışma bütün

lüğünün bir ııhenk altında ve mem
leket menfaatlerine uygun olnrak 
yilrUmesinl temin için konulmuş, bir 
Qmme nizamıdır. Bu nizam cumhu
riyet hükumetinin yurtdaşlara karşı 
şu veya bu hakkının menfaat ~atış. 
masını önlemek için eldo miyar 
olarak :idil ve bitaraf bir yasadır. 
lş dairesi tcşk!Hl.tı memleketin ik
tısadi verimini ve yurttaşların iş ha

yatında biribirlerine karşı ola.n mU
nasebetlerini her zaman kanun çer
çevesi içerisinde ve biç bir tarargtı·. 
lik şayi besine düşmiyerek tanzim et
me.ktedit'. 

Bu bakımdan lş dairelerindeki bil
tün memurların muameleleri hep 
kanun ve memleket menfaati esası
na müstenittir. 

tşte bunun içindir ki iş dairesinin 
geçen sene 15 bölge teşkllA.tı hu yıl 
20 ye çıkarılmış, böylelikle kanun 
tatbikatının cumhuriyet ülkesinde 
mümkün olduğu kadar daha küçUk 
sahalar içinde daha yakından iş ha
yatiyle temaı1 edilmek suretiyle yli

rUtillmesi ve iş verenler ile işçilerin 
bu 1\mme nizamına alıştırılması gö

zönünde tutulmuştur. 

Önümüzdeki Sene İçin 
Neler Düşünülüyor 

Bir senelik kanun tatbikatı limit 
olunduğundan daha müsbct netice
ler Yermiştir. Önilmüzdekl yıl daha 
şamil hlr sel•ilde ilerleyecr.ğine şll.p

he yoktur. 
Gene bu yıl, Büyük Millet Mecli

since çtkarılması mühletleri uzatıJ. 
ınış olnn nizamnamelerin iş dairesi 
genel nıerkeziıılle hazırlanmış olu n 
projeleri üzerinde fiiliyat bakımın
dsrn daha ınUsbet etüdler yapılmagı' 
,-e ııizaınnamelerin tatbikatında güç 
lilkler veya iktısadi hayatta bazı sar. 
srntılar ile karşılaşmamasının temi
ni muk' rrerdir. 
BROŞÜRLER ÇIKARILACAK 
lş dairesi genel merkezi muhtı>

lif bölgelerin faaliyetlerinden alı. 

ıınn neticeler hakkında vnkit vakit 
bilroşlirlrır çıknrmağ'ı da düşilnmek-

( Ltdf en sayı/ayı çcmnmz) 
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Terbiqe bahisleri - • 
Almanya - • • 

ısvıçre 

öğretmenlerine teca- · 
vüz eden çocuklar 

Yazan; Fevzi SELEN 
öğretmenlere tecavüz haclisesi bil. I 

hassa ders yılı sonlarında görülüyor. 
Çocuklar, bu hareketleri öğretmenle. , 
r in sınıf geçmeğe yetecek kadar not . 
vermedikleri için yaptıklarını ileri 1 

sürüyorlar. İddialarına göre onlar 
çalışmışlardır. Fakat öğretmen hak _ 
sızlık ediyor. Onların bir yılını veya 
tahsil hayatını mahvediyor. Bu du -
rum karşısında önceden daha vakit 
varken tabanca veya bıçakla tehdit 
edip sınıf g~ecek kadar not istiyor. 
lar. Not verilmiş, iş bitmiş ise onlar 
da kendilerine bu akıbeti hazırlıyan 
öğretmenin işini bitirmek istiyorlar. 

lamaz.larsa endişeleri artar, adeta si
nir buhranlarına kapılırlar. Ve son 
kozlarını oynarlar: Öğretmeni tehdit. 
Bu hal ço<::ukların bu sahadaki cüret 
ve cesaretlerine göre türlü şiddette· 

kendi gösterir. Cinayetlere kadar yo. 

Milli atletiznı 
takınıları karşılaştı.lar 

Japonya 
© D ô m ~D\f arltllaı ırı 
yaı~mava<eaB< 1 

'fokyoclau l..ıildirildiğine göre Jt 
ponya, 194 0 senesinde Tokyoda te~ 
tibi mutasavver olimpik oyunıa.rıll 
da n vazgeçuıeği ve olimpik o ~ul• 
k omitesine bu oyunların tertibin 
başka memleke te havale etmesiO 
tav::iiye etmcği ciddi surette derP1 

eyle uıekteclir. 

Bizce, bir kısım talebeyi bu cüreL 
karlıklara sevkedecek hakiki amilleri 
gözönünde bulundurmak, alınacak 
tedbirlerin neler olması icabettiğini 
kararlaştırmakta yardımı olacak bir 
h areket olur. 

Bir defa, bu çocuklar bizzat hesa. 
hını görmeğe teşebbüs ettikleri dava. 
d a. yüme yüz haksızdırlar. Yani on. 
lar sınıf geçmeğe yetecek kadar mu
vaff ~kiyet gösterdikleri h~lde öğret. 
menın bu hakkı yediği meselesi ka. 
tiyyen varit değildir. Bu iddia , h aki. 
kate baştanbaşa aykırıdır. Şimdiye 
kadar bu yolda cereyan etmiş bütün 
hadiselerin içyüzünü iyice incelemiş 
olanlar bu hakikati teslim ediyorlar. 
Bu çocuklar, hak etmedikleri bir de. 
ğeri zorbalıkla elde etmek itiyadını 
daha çok eskiden almışlardır. Bu, on. 
ların yaşama prensipidir: Bir neticeye 
varmak için uzun,' sıkıntılı ve fakat 
meşru bir yoldan yürümeğe taham
müll?ri yoktur. Bu neticeyi gayri meş. 
ru bır yoldan yürüyerek kurnazlık • 
l arla, oyun ve dalaverelerle, icap e. 
derse ve imkan bulurlarsa zorbalık. 
larla elde .. etnieğe çalışıyorlar. Bu ya. 
Pına prensi pi oııh.t'rn ' hemen obütün 
diğer insanlarla olan alışverişlerinde 
yer almıştır. Onların hayatından hi _ 
k i.yeler dinleyiniz, hatrralarmı anlat. 
sınlar, maceralarını tetkik edin, eğer 
varsa, muvaffakiyetleri hep bu esasa 
dayanrr. İçtimai hayatın bütün mese. 
lelerini halletmek için benimsedikleri 
bu yaşama prensipini onların hayat. 
!arının her safhasında sezmeğe im • 
k~n v~rdır. Bu karakter, onlar büyü_ 
duklerı ve bir meslek sahibi oldukla
rı zaman da kendini muhtelif şekiller. 
de gösterecektir. Bakkal olurlarsa ek. 
s~k tartarak, pahah satarak, hak et _ 
tıklerinden fazla kazanmaya çalışa • 
caklardır. Etrafındaki istismar 
edecekler, imkan bulurlarsa hırsızlık 
yapacaklar, yankesici olacaklardır. 
Emn~yet edilmeyen bir arkadaş, vefa. 
sız hır zevç, ciddiyetsiz bir ev erkeği 
olacaklardrr. Hülasa sosyal hayatın 
h er cephesinde her meseleyi daima 
kurnazlıkla, hile ile halle çalışacak
lardır. Bu karakterde olanlar henüz 
okul sıralarında iken ırkadaşları için 
f ena, mütecavüz ve oyunbozan bir ar. 
kadaş, öğretmenleri için müziç ve 
haylaz bir talebedirler. İmtihanlarda 
elbetteki kopyaya teşebbüs edecek • 
l er, kurnazlıkla iyi bir netiee elde et 
meğe çalışacaklardır. -

Onlar buna engel olan herkese düş. 
ma? olurl.ar. Türlü hileye başvurup 
en ıyi netıceye hiç alınteri dökmeden 
sahip olmağa çalışırlar. Muvaffak o. 

tedlr. Bunun için icap eden faaliye. 
t e geçilmiştir." 

Bay Enis Behiç lş dairesi bölge A
mirliğinde bulunduğu sıralarda ken
disini İstanbul ve Marmara mrnta
knsı ölçüler ve Ayarlar başmüfettişi 
de ziyaret etmiştir. Bay Enis Behiç 
dü!t akşam Zonguldağa hareket et
miştir. 

Öğrendiğimize göre, iş dairesi re
!si Zonguldaktan Samsuna geçecek, 
bu sur~tle Karadeniz mm taıwsmda 
iş dairelerini teftiş etmiş olacaktır. 

lu açıktır. 
Bu izah ettiğimiz karakterdeki ço. 

cuklarm meşru yollarla bir değer el. 
de etmek için kendini kuvvetli bulma
yanlar olduğu açık bir hakikattir. Bu 
sebepledir ki, yukarda işaret ettiği • 
mi.z gibi onlar muvaffakiyetli olmak_ 
tan ve binnetice de bu davada haklı 
bulunmaktan katiyyen uzaktırlar. E. 
ğer muvaffakiyetli olsalar ve bir hak. 
sızlığa uğrasalardı, bunu telafi et • 
mek için hiç de bu kadar tehlikeli ve 
gayri meşru bir yoldan yürümeğe 

lüzum görmezlerdi. Çünkü muvaffa
kiyetli insanların kendi değerlerini 
ortaya koymaları için ellerinde çok 
çeşitli imkanlar vardır. Bu sebeple 
onların öğretmenlerine atfettikleri 
haksızlık zerre kadar varit değil, 
yüzde yüz yalandır. Fakat onlara, bu 
ıddiayı ileri sürmek için cesaret ve. 
ren kuvvet, muhitlerinde bulunan ba. 
zı kimseleri a ldatarak kendilerinin 
haklı olduklarına inları inandırabil • 
meleridir. Bu suretle bilinmesi gere. 
ken açık hakikat şudur: 
Öğretmene tecavüz, sadece muvaf. 

f a.kiyetsizliğin, meşru sahada yürü -
mektelci, aczin, ve mutlak bir haksız. 
lığın ifa,destdir. 

Böyle bir taarruza ve tecavüze yel. 
tenen çocuklar haklarını değil, acizle. 
rini efkarıumumiyeye ilan etmiş olu. 
yorlar. 

Almanya 50 puvaoa karşı 108 puvanla galip geldi 
Pazar günü Almanyanın Frankfort 

şehrinde karşılaşmış olan Almanya at
letizm milli ekibi ile İsviçre milli ekibi 
arasında yapılan ve 17 inci karşılaşma
yı teşkil eden müsabakalarr Almanlar 
50 ye karşı 108 puvanla kazanmışlar

dır: 

Neticeler şunlardır: 
100 METRE : 
1 - Alman Maufred Lersch 

saniyede, 
2 - Alman Jakob Şering 10,7 

200 METRE : 

10,4 

1 - Alman Hayns Kreher 22 sani-
yede, 

2 - Karl Neker 22,l saniyede 
400 METRE: 
l - Alman Rudolf Klupş 48,5 S. 
2 - Peters Robert 48,5 S. 

800 MET RE : 

1 - Alman Hans Şmit, 1 da. 55,3 
saniyede, 

2 - Alman Volfgang Deserker 1 da. 
55,6 saniyede. 

1500 METRE: MUKAVEMET: 
1 - Alman Maks Ştrosenrayter 3 

•da. 55,8 saniyede. 
2 - Rlfred Dompert 3 da. 56 sanide 

5000 METRE MUKAVEMET: 
1 - Alman Hermaneberlayn 14 da. 

47,8 saniyede 
2 - Alman Berg 14 da. 49,8 saniye 
110 METRE t'1A NIALI· 
1 - Alman Kari Kump~an 15 S. 

2 - Beşctznik 15,3 S. 

400 METRE MANiAU: 
1 - Alman Valter Ştöke 54,1 Sa. 
2 - Alman Verner 54,3 Sa. 

UZUN ATLAMA: 

1 - Alman Long 7, 1 O metre. 
2 - Alman Ştuderş 7 ,8 metre. 

YOKSEK ATLAi\1A: 
1 - Alman Gehmert 1,90 ırıetre. 
ı - Hag 1,80 metre. 

SIRIKLA YOKSEK ATLAMA: 

1 - Alman Karı Düter 4 metre 
2 - J ulius M üller 4 metre 

CIRiD ATMA: 

1 - Alman Ştök 68 metre 
2 - İsviçreli Neman 63,83 metre 

DiSK ATMA: 

1 - Alman Lampferd 48,80 metre. 
2 - Alman Kronenbcrg 4 7 ,03 metre 

ÇEKiÇ A T.-ı'v'JA: 

1 - Alman Karı Hayn 54,98 metre 

GOLLE ATMA: 
1 - Alman Ernest Lampert 15,53 

metre 
2 - Gerhard Ştöke 155,26 metre 
4.rtOO BAYRAK: 

1 - Almanya 3 °da. 19,2 saniye. 
2 - İsviçre 42,2 metre 
4X400: 
1 Almanya 3 da. 19,2 Sa. 
2 - İsviçre 3 da. 25 23 dür. 

Fransa bisiklet turu heyecanla 
~ . 

Eğer çocuklar bu kanaatin efkarı. 
umumiyede bütün keskinliğile yer • 
)eş~i~ ,oldu~na k;.m all:t 

1 
~etirirle"tSE! 

. ef~arrnwuyıwe. dc11\Jey .. ~t;ı e~jci_ $9$. • ---7-·"'-"-~:::--~·-"~-"~_.;,~ e ıyor 
yal kudretin acı hükmü karşısında 
muhakkak gerilemeğe ve cüret elini 
aşağıya sarkıtmağa mecbur kalacak. 
lardır. Fakat, - mesela ana veya ba. 
ba olmak gibi bir alaka yüzünden -
ya bir menfaat kastiyle veya gaflet 
sebebiyle, bilerek veya bHmiyerek bu 
çocukları haklı görmek ve öğretmen. 
leri haksız çıkarmak suretiyle bu ço. 
cuklara manen müzaheret etmiş olan
lar, bu gibi çocukların işledikleri cü. 
rüm ve cinayetlerin mesuliyetlerine 
ortaktırlar. Onlara bu gayri meşru 
yolda kuvvet ve cesaret kazandıran. 
ların bu çocukları mahvetmekte ol • 
dukları isbata muhtaç olmıyan açık 
bir hakikattir. 

FEVZ! SELEN 

Merkezi Avrupa 
kupası maçları 

Pragdan yazılıyor: Slavya ile Am
brosiyana. arasında burada yapıla • 
cak olan maç tehir edildiğinden haf
ta içiı;ıde merkezt Avrupa kupası 1. 
çin yalnız üç maç yapılmıştır. 

Neticeler şunlardır : 

Torlno'da: Ytiventüs - Klando 4 / 2 
Jenovar'da: F. C. Jenoa • Rapid 
"Bükreş" 3/ 0 
Bükreş'de Frensvaroş - Ripensi • 
Ya 5/ 4 

Fransa bisikle t turu büyük bir a
IA.ka ile devam ediyor. Son neticeleri 
aşağıda okuyacaksını z . 

Resmimiz tura iştirak eden en 
meşhur bisikletçilerden Bincot Lau. 
rent ve Speicher'in La Rochelle şeh
rinden hareket etmektelcrken halkı 
selAmladıklarını göst ermektedir. 

Bordo, (A.A.) Fransa turunun 198 

kilometrelik Royan - Bordo eta -
hındaki neticeler şunlardır: 

1 - Belçikalı Mülenberg 5 saat 
12 da. 42 sa. 

2 - İtalyan Servadei. 

3 - " bini, 
4 - Fransız Freço. 
5 - Aralaruıda l\l aje rus'da bulu

nan 60 koşucu. 

U)lU)rf TASXtF 

1 - Majerus 3 3 saat 41 da. 56 sa.. 
2 - ı,cdm' 33 saat 42 da. 48 ı-n. 

3 - Mango il e Klemc us 33 sa. 42 
da. 56 sani. 

4 - Vengler, Spayher ve Lovl 33 
sn. 43 da. 33 sanı. 

5 - Kosson 33 ı:;a. 43 da. 34 sa. 
6 - Vekerling 33 sa. 43 da. 44 sa

nı. 

J aponya 1944 senesi icin namze~ 
liğinı koyacaktır. Japonyanın 194 
senesinde Tokyoda açılması tekarr6 
erlen beynelmile l se rgiden vazgeC 
tiğ i malUmdur. Yarın verilmesi kU1' 

ve tlo muhtemel olan bu hususta~ 
karar üzerinde de müessir olacaktır 
Bununla beraber bazı mahfeller bı 
kararın sonbahara kadar tehiri içi# 
hükümeti tazyik etmektedirler. Çiill 
kü bu tarihte Çinde kazanılması~ 
micl crlilen zafe r olimpik oyunlarıll 
dan vazgeçilmesine mani olacak '"' 
.T npon yanrn kuvvet ve refahını g/W 
tprccek bi r propaganda mahiyetiııl 
alacaktır. 

Şmeling 
memleketinde 

Amerikadan gizlice memleketine 
.dönmek üzere Almanlarrn Bremcn va· 
puruna bindiğini yazdığımız Şmelingı 
yine hareketi kadar sessiz sedasız bif 
halde memleketine dönmiiş bulunuyor· 
Mağllıp boksör Berlinin Zoo istaıı· 

yonunda trenden inmiştir. Y~nınd3 
kendisini vapuı:ıda karşılayan karısı si· 
nema artisti Anni Ondra vardı. 

istasyonda hususi bir kaç dosttaıı 
başka kimse bulunmuyordu. 

Söylendiğine göre Şmeling tedavi ve 
istirahat için bir sıhhat evine çekile• 

Ten is 
Holanda şampiyonası 

Nordvijik, 11 (A. A.) - Hollaııd"' 

t enis şampiyonasının n eticeleri şun· 
J ardır: 

Tek erkek ler arasında: 
Yugoslav Kukliyevlç, Hollandalı 

Hughan 6/ 4, 6 / 3, 6/ 2. 
Kadınlar arasında: 

Cenubi Amerikalı Miller, Avustur· 
yalı wynne' yi G/ 0, 6/ 2. 

Çift erkekler arasında: 
Kukliye\'lÇ - Moro Yugoslav çlftl, 

Gelhand - Borman çiftini 4 / 6, 6/3ı 
6/ 3, G/ 2. 

Çift kadınlar arasında: 
Miller - Morfe Cenubi Aınerikll 

çiftçi Wynne-Coyne Avustralya çif~ 

t ini 1 0/8, 8 /6 yenmiştir. 

ÇEKOST .ıOVA 1\ YADA 

Prag, 11 (A. A .) Çekoslovakya en• 
t e rnasyonal tenis şampiyonası 6000 
seyirci öniinde sona ermiştir. 

Du turnuvanın finalinde alman 
ne ticeler şunlardır: 

Buc1ge, Heşt'i G/ 1, 6/ 4, 6/ 4, Bud· 
gc . l\Iako Am erika çifti Heşt- Drob
ni Çekoslovak çiftini 6/ 3 , 7/ 5, 9/ 7. 

Bayan Hayn Müller, Pitner'i 6/lı 
6/ 1. 

H ayn Mülle r -Sobotka çifti, Pit· 
nn r - P urak çiftini 6/ 3, 6 / 0. 

Mavscik - Vuclitno çifti Melzer .. 
Bayan Hayn Müller çiftini 6/ 4, 61• 
mağlUp etmiştir. 

'1acaristan ile lsvlçre 
Arasmdaki yüzme müsabakaları 

Budapeşle yeni yüzme havuzunda. 
:rupılan Enternasyonal yüzme müsa· 
bakalarında İsveçliler iki ehemmi .. 
yelli muzafferiyet kazanmışlardır. 

İsveçli yüzücü Bjizn 400 metre ser .. 
best yüzmede Macar şampiyonu, bU 
mesafeyi 5 dakika 6 saniyede yüze .. 

- J'a? Demek ki h-asfa.!J1z ... Başı- rek, aynr m esafeyi 5 dakika 8 sanı .. 
~ S~-ıtin ccwı ı yecle yüzen Macar şampiyonu Grof't 

mız arp•ıyor, mirlr:mi:: bu ~'ınıyor ... Ne 
-yapttak aoabat mağ-lfıp etmiştir. 

Bu tetkik ve teftiş seyahatinden 
sonra Bay Enis Behiç Ege ve cenup 
sahillerimizdeki iş dairesi bölgeleri
ni tetkik et mek üzere seyahatler ya. - Bir dokto'/"a gidip baktıralım, 200 mP.tre kurbağalamayı !svecll 
paoaktll', doktor. Rotman 2 dakika 51.6 saniyede yU· 

~~~~~~~~~~~~------~~~~~~~~~~~~~~--.:..._ ________ .::.._ ____ ~~~~~~~~------------------------------~~~~~z~e~r~e~k~k~azanmıştır ' 
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Adliyede bir hadise 
Boşanma kararı alan bir kankoca 

üç yavruyu mahkeme salonuna 
bırakarak kaçmak istediler 

Dün Adliyede altıncı hukuk mah
keuıcslnde garip bir rnka olmuş, ay
rılau lıir karı koca Uç küçük yavrula
•n <ı mahkeme salonuna bırakarak 
kaçmak istemişlerdir. 

Adliye koridorlarmda A.ıleta lıir 
kO\'alanıaca oyunu halini alan ve 
etrafına yiızlerce meraklı toplayan 
Yaka şudur: 

Natnık adında bir kahveci 7 sene 
kadar evvel F ahriye adında bir kız
la evleıınıiş, en-el~ çok se,·lşen karı 
ko ca, zaıııanla aralarına giren ı;e-

çi ııısizli ı;. ylı;:Uııdeıı, Uç çocuklarına 
rağ'meu biı·iuirleriyle yaşayanıaya
cakl arını aıılamış, ayrılmak üzere 
ınahkeıneye başvurmuşlardır. 

Altıncı hukuk mahkemesinde gö-
r'"l . u eıı karı kocanrn lıoşaııma davası-
na d'" · un devam edilmiş, mahkeme l>o-
Şanuıa kararı vermiştir. Ancak ko
casıwlaıı uç çocuğ'u için ııı:ıfaka iste
Yen Fahriyenin dile~i ko('asıııııı fa
kir ol ııı asıııtlan dolavı kabul edilnıe-
ı . . 
ııış ve ııaCaka bağlanmamıştır. 

Pahriye, karar okunduktan sonra. 
ik" . ısı 3, • ve biri de kucağında taşı-
dığı kundaktaki yavrusunu mahke
me salonunda kocasının önüne bıra
karak: 

- Den nafaka almadan bu çocuk
lara bakamam, kocam ne hali varsa 
görsün, di~ e •hağ ırıııı:;; ve mahkeme
den dışarı fırlayarak koridorlarda 
koridorlarda koı:mağa haşlamıştır. 

Dtğer tarafta çocukları önüne bı
rakılan koca da, yazlyeti k aYraya
rak, telaşa düşmüş: 

- Ban lıunlarla ne yapacağım, di
ye o da lılr çığlık atarak aksi tara!
taıı kaçmağa savaşmıştır. 

Adliye polisi R efik ve mübaı;;irler 
tara!ıııdaıı epey kovalandıktan son
ra, ele geclrlJeo kRrı koca, hemen 
cilrmü meşhut işlerine bakan nıU11-
deiumumt muavini Orhan Köııl'oin 
huzuruna çıkarılmış, sorgularından 
sonra "çocuk terketmek" suçundan 
asliye ikinci ceza mahkemesine ve

rilmişlerdir. 

Naınığın iddiasına göre, çocuklar

dan ikisi kendisinin, takat üç aylık 
olanı değildir. Çünkü kendisi karı
sından iki senedir ayn yaşadığını 

söylemektedir. 
Fahriye ise aksini iddia etmekte 

Ve çocukların Naınıktan olduğu gi
bi kendisinin nafaka verebilecek hal 
de olduğunu söylemektedir. 

Yeni boşanma kararı alan eski 
karı kocanın nı uhakeıııelerine l>u

gün bakılacaktır. 

Üıküdar Adliyesini Yakan 
Adam Deli miydi? 

Üsküdar adliyesini yakan kundak
çı Nurettınlıı duru~ınasına ağır ceza 
ın h • a kemeslnde dün de bakılmış. mü 
dafaa Şahırtı olarak gösterdiği Vedat 

ve Alt dinlenilmiştir. 
M'"d u atna şnhltlerl yanıtın gecesi 

1 
Nurett' 1 ın . ı:ıarhoş hir halde sallana 
sallana n ı eyferhPyinueki e\·ine s; -

derken gördliklerlni söylemişler, 

Nurettin de ken<li:slııln en·eıce Top. 
taşı tımarhanesiıı<le tedavi olundu
~unu iddia etmiştir. Mahkeme, Nu
rettiniıı, Tqptaşında yatıp yatmadı· 

ğınr, yatmış ise raporunun gönderil- I 
mesi için müzekkere yazılmasına ka 
rar vererek duruşmayı başka bir gü

ne talik etmiştir. 

Sarkıntılık Eden Genç 
Tevkif Edildi 

Bol:os adıııda bir Ermeni dellkan
lı~ı dün akşam Şehza<lebaşındakl si
nernalMdnn birine girmiş, film baş
layacağı sırada yanma iki güzel ve 
çorapsız genç kız gelip oturmuştur. 

Yanındaki kadınların hararetin
den ve filmde geçen aşk sahnesin
den, kendini kaybeden Boğos bir
denbire, kızlara saldırarak rastgele 
çimdik atmağa, kız:arın ötesine be
rbine el uzatmağa başlamı:;tır. 

Karanlıkta birdenbire neye uğra
dıklarını aıılayaınnyaıı genç krzlar, 
lerya<lı basmış: 

- Yetişin ueli var, bizi ölclilrecek, 
diye bağırmışlar, sinema blribirlne 
girmiş, Iloğos yakapaça karakola 
götürülmüştür. 

Hakkında zabıt tutularak dün ad
liyeye 8evkcdileıı Boğos ikinci sulh 1 
ceza mahkemesinde sorguya çekil
miş, her ne kadar knbahatinl inkAr 
etmişse de, hAkim SelAhattin Demi
relli delilleri ka!l &;örmüş, Boğoa 

hakkmda te,·kif kararı vermiştir. 

Erenköy Cinayetinde 
Şahitler Dinleniyor 

Geçenlerde Ereııköyue ağa beyisi 

Enveri sustalı çakı ile grrtlağmdan 
yaralıyarak öldüren Arap ,enci Ha
••n Ya.a.w nbı ain·c~ ;Dıa)lkeJ:Qe
alrıde dtin gösterdiği nı ildafaa şahıt
leri diııleııdl. ll unlardan komşusu \'e 
arkadaşı·Melımet de<li ki: 

- O akşam kahvede oturuyorduk. 
Hasan da orada idi. Biraz sonra a
ğa lıeylsi Enver geldi, ~ok sarhoştu. 
Rastgele küCretmeğe sövmeğe baş
ladı. Hasan: "Sövme ağabey! Kah. 
vedeyiz. Herkes bizi dinleyor, ayıp
tır" dedi. Enver lıuııa karşı "Seni 
bir kere Yurdum, öldüremedim, ama 
bu akşam mutlaka öldüreceğim. Sen 
bana nnsıl karışabillrsin" mukabe
lesinde bulundu. Dunun üzerine Ha
san ağabeyisini sürükledi, kahveden 
çıkıp gittiler. Ben bir saat kadar da
ha. oturduktan sonra kalktım, eve 
gittim. 'l'am yatacağım sırada so
kakta "Yandım, yetişin, öldürüyor
lar!" diye bir ses işittim. Sabahleyin 
de, Hasanın ağalıeyisinl öldlirdliğll

nü söylediler. 
Diğer müdafaa şahitleri gelme • 

nıişti. Çağırılmaları için muhakeıııo 
haşka bir güne bırakıldı. 

• ~!şanlısı Seher ile annesi Ayşe
yi yaralayan \'C yakalanarak dün 
adliyeye sevkcdilen reji amelesi llik 
met ikinci sorgu lı~kimliğine veril
miş ve te\·kiC olunmuştur. 

'i 

Şehir haqafı: 

.. ' .. ' ... 
•' ·, 

1 İstanbul mezarhkları 
başımıza iş açmasın 

50 Sene sonra: 

Bernar Şav, 
perhizj bozdu.? .. 
Prensipsizliğinden dole1yı, 
ingi Iizlerin Yalnız Nebat 
Yıyenler Cemiyetinden 

ihracı bekleniliyor 
"Hiç kimsenin mümkün saymadı;ı 

şeyler,, diye haber veriliyor; Bernar 
Şav, prensiplerinden ikisini bozmuı· 

tur. Ve bu hareketi, tngilterC':ie kendi
sine hücuma vesile olmuştur. Protesto 
protesto üstüne!. 

Şimdi 80 yaşını geçmiş bulunan 
Bernar Şav, 50 senedcnbcri et yemez, 
ot yer; yani zerzevat 1 50 ıenedenberi, 
bütün hayvan etlerine karşı ''aıil,, bir 
içtinap gösterir; her ne türlü oluna 
olsun, ağzına koymaz, böyle bilinirdi. 

Halbuki, böyle bilinen bu İngiliz 
edibi, bir zamandanberi kendiıini ra
hatsız hissetmiş, hekime muayene ettir 
miş ve hekim, iyileımesi için ancak bir 
çare bulunduğunu söylemiştir; o da 
ciğer yemek 1 Nebatlar ari\sında bunun 
yerini tutabilir gıdai bir madde bulun 
madığını ö~renen Şav, kendisine bu 
yolun gösterilmesine karşı ürkmesine 
rağmen, bir kere ciğerli tir hülasa, 
sonra da bir ~ere de ciğer yemiıtir. 
Yemek ialememekle beraber, ittahla 
yediği de ıayidir. 

Hadise, gazetelere aksedip ide her
kesin malumu olunca, Şav, diğer bir 
prensibini bozmaktan da çekinmemiş
tir. Senelerdenberi tek mektup yazma
mağı prensip ittihaz ettiği halde, tiu 
sefer İngilizlerin yalnız nebat yiyenler 
crganizasyonuna bir mektup gönder• 
miş ve bu teşkilatın uzun seneler im
tisal nümuneai olmak üzere gösterdiği 
Bernar Şav, mektubunda "ben, sıhhi 

sebeplerle naçar kaldım >da ciğer yeme 
ğe katlandım. Yediğim ciğeri, bir te
davi vasıtası, bir ilaç aayıruz ; bunu 
hayvan etinden gıda almak şeklinde 
görmeyiniz!,. ricasında bulunmuştur. 

Fakat, yalnız nebat yiyenler cemi
yeti, dehşetli kızmıştır. Mensupların, 

meseleyi müzakere ederek, bir kararla 
Bernar Şavı cemiyetten ihraç etmeleri 
beklenilmektedir. Bunun İngiliz edibi 
için sert bir darbe teşkil edeceği de 
ayrıca kaydolunmaktadır. 

Bununla beraber, Bernar Şava bu 
şekilde bir tedavi yolu gösterilmesine 
göre, kendisinin hayvani proteinlere 
ihtiyacı olduğunu, tıbbi ve fiziyolojik 
bilgiye istinatla ortaya atarak, perhizi 
bozmasından -dolayı kendisini mUdafaa 
edenler de yok değildir!? ... 

Yeni imar hareketlerini işidince 
insanın ölesı geliyor 

Yazan: Osman Cemaa 
Bir arkadaşın babasının mezarını 

arıyoruz. Bulmanın imkanı yok. 
Dakikalardanberi içini dönüp dolaştı

fımız mezarı k büsbütün başka bir bi
çim almış. Nihayet bir mezarcı yanı
mıza sokulup soruyor: 

- Demindenberi burada döne dola-
şa ne arıyorsunuz böyle? 
Arkadaş cevap veriyor: 
- Babamın mezarını any~rum 1 
- Numarası icaçtı bilmiyor musu-

nuz? 
- Benim babamın mezarı numara-

sızdı I 
- Demek babanız eski ölülerden ol-

malı! 

- Evet rahmeti rahmana kavuşalı 

bugün tam yirmi sekiz yıl oluyor. 
- Peki yirmi sekiz yıldır babanızın 

mezarını şimdi siz ilk defa mı ziyaret 
ediyorsunuz? ' 

- Yok canım, bu gelişim kim bilir 
kaçıncıdır; fakat birkaç yıl var ki uğ
ramadığım mezarlık şimdi pek değiş
miş, tanınmaz bir hale gelmiş de .. 

- Tabii gelecek ya! Görmüyor mu
sunuz, burası şimdi İstanbul tarafının 
ilk asri mezarlığı oluyor. 

Arka:iaş elile mezarlığın ötesinde 
beriıinde açılmıı olan yollan göstere
rek: 

- Bunlar yeni açılan yollar mı? 

- Eveti 
- Ya ıuralar, ya şu kenarlan kesik 

yerler, ıu taıları çıkarılmaya baılan

mış taraflar ne olacak? 
Bu sefer mezarcı: 
- Onların hepsi, dedi, mezarlığın 

alaca&ı yeni ıckle ıore "fnkrhrla"h8ıakta 
olan ıeylerdir. Ukin, tien size ~aha 
fazla maliimat veremem .. Çünkü bura
larda daha neler olacağını ben bilmiyo
rum. Bunu bilse bilse lstanbul mezar
lıklarının korucubaşıaı bay Vecihi bi
lir. İsterseniz şu ilerideki kahvenin 
bahçeıine kadar gidin, o ıize tafsilat 
versin t 

Az sonra, mezarcının ıdediği kahve
de bay Vecihi bize anlattı ki Mevlane
kapı dı§ında Merkez efendi mezarlığı 

denilen bu mezarlık belediyenin 1stan
}».ıl tarafında ilk yaptırmaya başladığı 
asrt mezarlıkmış .. Burada şimdi her 
gün amele çalışıyor, mezarlığın içinde 
muntazam yollar açılıyor, tarhlar, çi
çekler yapılıyor ve bunlar için bazı 

mezarların yerleri değiştiriliyormuş. 

Bu küçük mezarlığın yol üzerine dü
ıen cephesine çok muntazam bir duvar 
çekilmiş ve orta yerine de belediye me
zarlıklar direktörlüğünün verdiği pla
na göre, gerçekten güzel ve beton sü
tunlarla süslü bir kapı yapılmıştır. 

Pek yakında bitecek olan bu mezar
lık bittikten sonra büsbütün tanınmaz 
bir hale ve adeta bir çiçek bahçesine 
,irin bir k~ıya dönecekmiş .. Mezarlı~ 
ğın b~t~~ taş ve duvarlarını yapan 
Hayatı Oztaş isminde gayet genç bir 
ustaya soruyoruz: 

- Peki ama burası yakında o dedi
ğiniz hale geldikten sonra yine içenin
de bazı kadınlar pazar günleri kahve, 
çak pişirecek, çocuklara salıncak ku
racak, tavuklar, keçiler filan dolaşma
yacak mı? 

Kolcu başı Vecihi: 
- Hayır diyor, onlar zaten burad'.\ 

çoktan yasak edilmiştir. Hele burası 
tam istediğimiz hale geldikten sonra 
işi olmayanları bile artık içeriye bı
rakmayacağız. 

- Ya dilenciler? 
- Ne dilencisi? Biz bunun burasına 

bir tek dilenci sokmayız. Yalnız bura
ya değil Silivrikapıda ecnebilerin bile 
ara sıra ziyaret ettikleri Tepedelmliler 
mezarlığına, Bakırköy mezarlığına 

ilaçlık olsun bir dilenci yanaıtırmayız. 
- Ya şehrin öteki mezarlıklarına ? 
- Onlara da öyle ama bazan ben, 

yahut başka arkadaşların bulunmadığı 
zaman köpoğlu dilenciler kaçmak ıu

retile yine cenaze sahiplerini taciz edi· 
yorlarmıı .• 

İstanbul mezarları kolcubaşıııırun 
anlattığına göre Merkez efendi mezar
lığından sonra ikiııci olarak aıırl bir 
hale konulacak olan mezarlık Eyüpteki 

B.aha~i~e mezarlığı, yani 16 mart ıe
hıtlerının bulunduğu .aha ve üçüncil 
olarak ayni biçime ~ok&acak olan bir 
de Silivrikapıtdaki T•pedclenliler me
zarlığı imiş .. 

Yemyeşil çardaklı bahçenin bir kö
şesinde gazetesini okumakta olan ve 
hayli kulağı deliğe benziyen bir nt da 
lafa kanşarak bize şunları söylüyor: 

- Anlaşılan siz ~azete muharriri 
olacaksınız. (Bana hitaben) hele :sizi 
bazı gazetelerde çıkan resimlerinizden 
karikatÜrlerinizden iyi tethiıı ediyo.' 
rum. Anlatılan siz bunlan gazetelere 
yazacaksınız. Öyle ise alın benden <de 
tize yine mezarlıklara dair başka maH't
mat: 

Topkapr, Edirnekapı mezarlıklarını 
da tabii bilirsiniz. Bendenizin gayet 
mevsuk duygularıma göre bu iki me
zarlıktan Topkapı ile Bayrampap ara
sındaki geniş sahada yakında orrr:an 
haline konulacaktır. Hatta bunun için 
bural~ra tesahüp eden zat beleldiyeden 
ııon fıyat olarak 18000 lira istemi§ ise 
de mezarlıklar müdürlüğü eski kayıt
larını buldurup bu sahanın evkafa ait 
.,olduğunu meydana çıkarmış; bunun 
üzerine mesele şimdi münazaalı bir şe· 
kil almıştır. 

Bu iş yakında halledilince ıehrin 
batı ciheti koskocaman·, ve zengin bir 
orman kazanmış olacaktır. Hatta, bu· 
nun için şimdi bu kısmın bazı yerleri
ne mezar bile kazldırmıyorlar. Yine be. 
nim mevsuk malUmatıma göre Edirne 
kapı mezarlıkları dahi kamilen orman 
şekline konulup ortasından muhtelif 
istikametlere geniş ve muntazam as
faltlar yapılacakmış. 

Bütün bu çok güzel şeyleri tatlı tat
lı dinliyen ve kendisi halis muhlis bir 
gazeteci olan arkadaş tam bu aralık 
kulağıma eğilip de bana ne deıe beğe
nirsiniz: 

- Benim bunlan duydukça aı:ieta 

ölesim geliyor 1 
Demesin mi? 
Şakayı bırakalım ama, şimdi birç::>

ğu birer diken, ısmgan, çörçöp, moloz 
yılan, akrep, kertenkele, tavuk, dilenci, 
hirpani mezbelesi olan İstanbul mezar
lıklarının yeni alacakları şekilleri yal
nız biz diriler değil, o mezbelelerin 
altlarında yatan ölüler bile dört gözle 
bekliyor. "" ............................... .. 

Alemdar Sineması 

tKI FiLM 
Roz. Mari 

~ - l ngfüz c1011anma,'1,.,, T/ıİf'S isimli pııs1ıı1r b 'r lop ve ~4 ]Jll.t'lt.ık altı torpilU lpr deni::ıaltı .• Taşra Kızı 
!- ltalya küylcrhıdc senenin ilk l>ıığdatıj111tn diivülme mera.simi. Merasime Mussolini de i§tirak etmi§tir. 
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' Asri Robenson 
Yazan: Ferdinand Ossendovskl ) 

Çeviren : Nebil S. Altug ' 
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Yalnız ben, ne yapacağımı dilşUn. 

düğümden uyanıktım. Nihayet, §Cfnk 

sökerken, öğleden sok sonra uyanmak 
üı.ere, ben de uyumuşum. Uyandığım. 

da, yabancı kulübede yoktu. Kulübe
den çıktım ve onu güzel doru bir ay . 
gın eğerlemekle meşgul gördüm. 

- Gidiyor musunuz? diye sordllln. 
- Evet, fakat beraber gitmek için 

arkad~ları bekliyorum, diye mırıl -
dandı. Sonra terar geleceğim. 

Onu, daha fazla sorguya çekmedim. 
Yalnız avdetini bekliyeceğimi söyle. 
dim. Yabancı, hayvanın eğerine asılı 
olan torbaları çıkardı ve bunları kulti. 
benin yanmış bir köşesine sakladı. 

Dizginleri ve özengileri gözden geçir. 
di \•e eğerlemesini bitirirken, gülüm • 
seyerek şöyle dedi: 

- Ben hazırım. Arkadaşları uyan. 
dırmağa gidiyorum. 

Çay içtikten yarım saat: kadar son. 
ra, üç ziyaretcim veda ettiler. Ben, 
yakacak odun kesmek üzere, dışarda 
kaldım. Ansızın, uzaktan, rmanın de· 
rinliklerinden, bir bir arkasına silah 
sesleri duyuldu, ve yine sükunet avdet 
etti. Silali seslerinin duyulduğu isti . 
kametten gelen, ürkmilş bir yaban ho. 
rozu sürüsü, başımın Uzerinden geçti. 
Bir çam ağacının tepesinde tünemiş 
olan bir karga da, acı bir feryat 
koyverdi. Uzun müddet, kulübeme 
kimsenin yaklaşıp yaklaşmadığını an. 
lama.k üzere bekledim. 

Fakat, her taraf sakindi. (yenise. 
yi) nin aşağı kısımlarında, akşam 

çok erken olur. Ocakta çorbamı pişi· 
rirken, dışardan gelen gilrUltülere de 
kulak kabartıyordum. Şüphesiz ki, ö. 
lümün her an, her dakika etrafımda 
dolaştığını ve benJ istediği zaman in. 
san, hayvan, soğuk, ' kaza veya. hasta. 
hk gibi, her türlü \'asıtalnrı ile yakala 
yabileceğini biliyor ve anlıyordum. 
Yanımda, muo:ı/enctlme koşacnk kim. 
senin bulunmadığım, blitün yardımın 
Allahtan, kollarımın ve bacaklarımın 
kuvvetinden, atışımın selabetinden ve 
hazırcevablığımdan geleceğini müd -
riktim. Buna rağmen, ~yhude yere 
dinliyordum. Netekim yabancının dön. 
cliiğünü fark edemedim. Fakat o, bir 
akşam evvelki gibi, kapının eşiğinde 
gbründU. Dumanın arasından, milsteh 
zi gözlerile zarif siması fark olunu • 
yordu. Kulübeye girdi, bert.berindeki 
üç Uifengi büyük bir gürültü ile bir 
köşeye bıraktı. GUle.rck: 

- İki at; iki tüfek, iki eğer) iki ku. 
tu biskÜ\'İt, yarım paket çay, bir pa. 
ket tuz, elli fişek, iki çift ayakkabı, 
dedi. Bugün eyi bir av yaptık. 

Ben, şaşkın nazarlarla yüzüne bakı· 
yordum. Glilümseyerek: 

- Neye hayret ediyorsunuz? dedi. 
(konu nujny eti to\•arischi), bu kabil 
kimselerle kim meşgul olur; çay içe.. 
lim ve yatalım. Yarın sizi daha emin 
bir yere götüreceğim. Oradan yolunu. 
za devam edebilirsiniz. 

YOL ARKADAŞIMIN SIRRI 
Giin ağırırken, ilk ilticagfilıımı terk 

ettik. BUtün 12ahsi e.5ya.mız torbalara 
dolduruldu ve eğerlerden birinin üze. 
rine yerleştirildi. 

na toplanıyor, kurtuluyor ve sertleş. 
miş satıh üzerinde kınlan bir cam gı. 
cırtısı ile kayıyordu. Yaban horozları 
ağaçtan ağaca tenbel tenbel U!;U§U. 

yorlar, tavşanlar, yaz yağmurlarının 
açtıkları yataklardan yavaş ya.va§ i. 
niyorlardı. Gece, rüzgar ıslık salarak 
esiyor, ağaçların dallarını ba§ımızın 

üstüne kadar eğiyordu. Nihayet etra. 
f ı iri ağaçlarla çevrili, derin bir çu· 
kurda konakladık. Devrilmiş çam a. 
ğaçlarını parçaladık. Yaktığımız ateş. 

te çayımızı hazırladıktan sonra, ak. 
şam yemeğimizi yiyebildik. 

lvan, iki ağaç ktitüğilnU sürükledi. 
Birer uçlarını, baltası ile dört köşe 
yonttu. Yontulmuş kısımları yüzyüze 
gelmek ürere, bunları üstüste koydu 
ve a.:alarında dokuz, on santimetrelik 
bir açıklık kalacak surette uçlarından 
yere sapladı. Bu aralığa yanmış kö. 
mür parçaları koyduk ve ateşin bü. 
yük bir süratle, yontulmuş kısımlar 
üzerindeki koş·.ıunuu seyrettik. lvan: 

- Yarın sabah kalktığımız zaman 
hazır ate§imiz olacak, dedi. Buna av· 
cıların 'naida .. sı tesmiye olunur. 
Kış, yaz, ormanlarda dola§tığımız za. 
manlar, daima bir "naida,. yanında u. 
yuruz. Fevkalfı.de bir şeydir. Siz ken. 
diniz de bizzat göreceksiniz ya, diye 
devam etti. 

lvan, bundan maada daha bazı çam 
dalları kesti ve uçları "naida., istika. 
metinde olmak üzere meyilli bir çatı 
yaptı. Bu dallardan mürekkep çatı. 
mızın ve "naida,, mızın üstünde de al· 
tına sığındığımız çam ağacının dalla. 
rı uzanıyordu. Daha başka çam dalla. 
rı da getirdik ve çatmm altına karın 
üzerine serdik. Bunların üzerine e . 
ğerlerin örtülerini yaydık. Bu suretle, 
lvanın oturmasına ve iç gömleğine 
kadar bütün elbiselerini çıkarmasına 
müsait oturulacak bir yer vücut bul. 
du. Birılz sonra vanın alnının e~ o 

örtüldüğünü ve kolunun yenile alnın. 
daki terleri silmekte olduğunu gör • 
düm. 

- Şimdi rahat ve mahfuzuz, diye 
bağırdı. 

Filvaki, ~ sonra, ben de paltomu 
çıkarmak mecburiyetinde kaldım. Dı. 
şarda sert ve kuru bir soğuk hüküm 
sürerken, çok mükemmel bir surette 
korunmakta olduğumuz bu yerde, U. 
zerime hiç bir örtü almaksızın uyku. 
ya yattım. Bu geceden sonra soğuk. 
tan hiç bir korkum kalmadı. Gündüz. 
leri, beygir sırtında donuyor. geceleri 
ise, "naida, nın ısıttığı çam ve akçam 
çatısı altında ağır kaputumu üstüme 
almak ihtiyacını duymadan, büyük bir 
lezzetle, çayımı içiyordum. 

Köylerde Yeşil Kurt 
Mücadelesi 

Ceyhan, (Hususi) - Merkez ve 
Ceyhan kazalarında Helyotis mücade. 
lesine hararetli bir surette devam o. 
1 unmaktadır. 

Evvelce de bildirdiğim gibi köyler. 
de mücadeleye ehemmiyetle devam e. 
dildiği gibi bunların haricinde birçok 
köylerin pamuklarında Helyotis ol • 
duğu Mücadele başteknislyenliğine 

haber verilmiştir. Bu hususta lazım. ı 
gelen tedbir ittihaz olunmaktadır. 

CPyhanda bulunan Pulivazitör trak. 
törlerinden bir tanesi Adanaya celbe· 
dilmek üzeredir. 

İlaç akıtılan pamuk tarlalarında L 
lacın mühim tesiri olduğu müşahede 
edilmektedir. 

Mardine de otuz tane Pulivazitör 
getirilmiştir. '\ 

~ --0--
Gaziantepte Güzel Bir 

Sergi Açılıyor 
Gaziantep, (Hususi) - Resjm ser. 

gisinde teşhir edilen birçok tablolar 
arasında Bayan Suzan özelin ve Dok. 
tor Saip Özerin ve Liseden Ahmet A· 
kınm tabloları beğenilmiş, birinci sa. 
yılmıŞtrr. 

Halkevi salonunda açılan aile biçki 
ve dikiş yurdunun yıllık sergisi ince 
ve g'ı.izel eliıılerilc süslenmiş, çok rağ. 
bet toplamıştır. 

tlkokul Mezunları 
Antep kazasında bes f1Jmfh ilk o. 

kullardan bu yıl 287. l :ı ·~ • ., 117 \(' 
Nizipten 50 çocuk mc::o• <C.:i!r İ""t'r . 
Geçen yıl Gaziantepten ı, ... ~ cucı:k 'il: 
okullardan çıkmr§tı. 

iş Bankası Ve 7.ir- at 
Müdürlei·i 

lşbankıun Müdürü Bav l\('m~?l C'<'v 
hana, Ödemiş müdürü d~ Gı>zi""t ..,e 
tayin edilmişlerdir. Zirat m:·dürıi ~·;_ 
reyya Tüzün Afyonkar:?h.f '!r:ı tr~ iıı 
edilmiştir. 

ff. Türktepe ma.hallesır.c1°1ı ka"rrı 
'!ı.iaksut o lu Mehmet. krı • vı b r:du 
da alacağı olan yirmi kuı ıırı f' r•". 
dığından aralarında ka\'"n ,.,, m" hı. 
baları Maksudun kavra· ' ' " '' 
si üzerine Mehmet yi ı P ı ı • ı n 
hem babasını, hem kard ~im bıçakla 
yaralıyarak kaçmıştır. Suçlu aran • 
maktadır. 

-o--

Sekiz İşçi Toprak Altında 
Kaldı 

Zonguldak, 5 (Hususi) - Dün saat 
16 sularında, Ereğli kömürleri işlet· 
mesinin Çaydamart ocağında bir gö. 
çUk kazası vukubulmuş; sekiz işçi 
toprak yığınları altında kalmıştır. 

Derhal, kurtarma teşkilatı faaliye. 
te geçmiş ve on dört saatlik çalışma. 
dan sonra baca açılabilmiştir. işçile. 
rin hepsi eağ olarak kurtarılmıştır. 

Akhisar Gençlerinin Gezisi 
Akhisar, (Hususi) - Gençler birli. 

ği Kaymakam Rifat Ycnalin başkan· 
lığında elli kişilik bir kafile halinde 
olarak Çanakkaleye gitmişlerdir. 

Akhisar gençleri orada Çanakkale 
gençleri ile tanışacak ve bir maç ya. 
pacaklardır. Maçı müteakip Çanakka. 
le kıyıları gezilecek, mezarlıklar zi. 
yaret olunacaktır. 

• ar 1 e 
Mektepler sergisi 

Bu yıl bilhassa rağbet gördü 

lt.I ardin OrtM1cııl sC'f'gisinden bir 7:öşe .. 

Mardin, (Hususi) - Be~ ilk ve bir l Yukarıdaki resim sergilerden o~ 
ortaokulun açtıkları sergi bu yıl bil. kısma ait bir ~.Ö§ey.i ve bu sergıyı 
hassa rağbet görmüştilr. hazırlıyanlar; gosterıyor. 

e ··zel 
.. . ~ i -

Af.ronhılnrı çeken Ynh·nç Doğa zmiln Çny me iı·esinln Jlnrkr ... 

Bo!vadın, (Hususi) - Buraya 
bağlı Çay nahıyesinin Yalvaç boğa • 
zında belediye idaresinde açılan şela· 
Jeli gazino işlemeğe başlamış ve ilk 
tenezzüh treni yüzlerce yolcu ile bu 
hafta A!yondan Çaya gelmiştir. 

Tabiatin en güzel manzara ve hu. 
susiyetlerini içinde toplamış olan 
Yalvaç boğazı dün vahşi bir fundalık 
iken bugiln en cazip bir sayfiye yeri 
yapı\, ış ve bütUn Afyon vilayetinin 
yazlık ihtiyacına cevap verecek vazi. 
yete getirilmiştir. 

Devlet DemiryoUarının Afyondan 
Çaya işletme~e başladığı tenezzüh ka. 
tarının bu hafta iki üç vagon daha 
arttırılacağı söylenmektedir. 

Bundan anlaşılıyor ki Afyonlular 
Çayda vücuda getirilen bu esere kar. 
şı büyük alaka gcstcreceklerdlr. Say· 

fi.renin bütün no!ı:sanları tamamlan. 
mış olduğu için fazla ziyaretçi gel. 
mesinden endişe edilmemektedir. 

Kıymetli kaymakam Bay Feyzi Ak. 
kurun enerjisinin idaresinde günden 
gUne ileri hareket adımları atmakta 
olan Bolvadin, Çayda vücutbulan bu 
eserle bir kat daha inkişaf fırsatı ka. 
zanmış oluyor. 

Çünkil Çaya gelen ziyaretçilerin 
yüzde doksanı, Bilvadini de ziyaret 
etmeği ihmal et.miyecekler, böylece 
muhitte içtimai ve gençlik harekr..!i · 
nin ilerlemesinde daha çok müessir o. 
lacaklnrdır. 

Bütün Bolvadinlilt'r Kaymakam 
Bay l1'eyzi Akkurun bütün eserlt'ri gi. 
bi bu yeni eserini de memnuniyetle an. 
maktadırlar. 

insan değil bir canavar 
Adı Jvan olan yol arkadaşım, 

iki kişiden birinin adı muhakkak I · 
van olan bu memlekette bu isim bana 
hiç bir şey söylemiyordu, çok sakin 
bir sesle: 

- Dört beş yilz verst(l) kadar gi. 
deceğiz, dedi. 

Esefle: 

Günlük merhalelerimiz esnasında, 
Ivan, Baykal dağlarında ve ormanla. 
rında altın aramakla geçen seyahat. 
lerinin hikayelerini anlatıyordu. Bu 
hikayeler canlı, cazip, tehlike ve mü. 
cadelelerle dolu maceralardı. lvan, 
Rusyada ve belki de diğer meınlekeL 
!erde, en zengin altın madenlerini keş· 
feden, fa.kat, kendileri dilenci kalan 
altın arayıcısı tiplerindendi. Fakat 
bu yolculuğumuz esnasında, Baykal 
dağlarını bırakıp (yeniseyi) ye niçin 
geldiğini anlatmaktan snkmmıştı. 

Vaziyetinden. bu hususta sükutu mu. 
hafaza etmek istediğini anlıyor ve il. 
zerine vanr·yordum. Fakat bir gün, 
bir tesadilfün de yardımı ile, hayatı. 
nm bu kısmını örtmekte olan esrar 
perdesi aydınlandı. Daha, seyahatimi. 
zin hedefi olarak kabul ettiğimiz kıs· 
mm başlangıcında idik. (yeniseyi) 
nin sağdaki büyük koluna, "la mana., 
kıyılarına erişebilmek için. sık söğUt 
o:mantarı arasında bin mUşkülatla 

Bu tetkikler esnasında Kaymakam 
Rifat Yenal gençlere izahat \'erecek, 
kendilerini yakin tarih hakkında ten. 
vir eyliyecektir. 

Akhisar Tapu Memurluğu 
Akhisar, (Hususi) - Şehrimiz 

tapu memuru Fuat Baysal İzmir ka· 
dastro katipliğine nakledilmiş ve a. 
çık bulunan Akhisar tapu memurlu. 
ğuna kule memuru Nazmi Ünal ta· 
yin edilmiştir. 

Bir çoban, kendisine ram 
olmayan bir kızı öldürdü 

- Demek uzun müddet seyahat 
edeceğiz, dedim. 

- Bir haftadan fazla değil, hatta 
belki de daha az, dedi. 

llk geceyi, çam ağaçlarının sık dal. 
ları altında, ormanda geçirdik. Bu, 
ormanda, birinci defa olarak açık ha. 
vada, yıldızların altında geçirdiğim 

ılk nk§amdı. On sekiz aylık serseri ha. 
yatım esnasında kim bilir bu kabil 
kaç geceler daha geçirmem mukadder. 
di? Gilndüz sert bir soğuk vardı. 

Hayvanlarımızın ayakları altında, 
donmu.o kar kırılıyor, nalların arası· 

(1) Rusyr:uJn J.:ıı7lınılan ve 1007 
mct1"C u.::unluğımc!,.1 o?aıı bir öl{' i. 

yolumuza devam etmiştik. Nazmi (nal c!aha ence Denizlinin 
Çivril tapu memurluğunda da bulun • 
muş, mul;ıitine kendisini sevdirmi~. 

çalışkan ve bilgili b!r memurdur. 
Kendisinin Akhisardn da sevileceğini, 
muvaffak olacağını Umit ederiz. 

Her tarafta, taveanların açtıkları 

izlere rastlıyorduk. Ormanların bu 
beyaz sahipleri, bizlerden sakırunağa 
lüzum görmeksizin, sağdan soldan 
fırlıyorlar, önümüzden arkamızdan 

koş~şuyorlardı. Bir defasında da, bir ı· n r. 1 H s c\ N s ,ı\ M 1 • 
kayanın arkasından bizi gözetliyen 1 GONOKOK AŞISI 
bir tilkinin ku}Tuğunu gördük. 

(Arkası ı:ar) Belsoğukluğu ve ihtilatlanncı karşı 
(1) Rus?fl ve asi!f'-yi 1.,e?imPler için 1 pek tesirli ve taze aşıdır. Oivanyolu 

kitcıbm arl:asmd:ıl:i ldiçill> lilğata mü Sultan ~Iahmut türbesi ;-..:o. 113 
rcıoaat. i•!lıl•I . r .. . • ' ·: • • , • 't 

Zonguldak, (Hususi) - Birkaç gUn ı 
evvel, Devrek kazasının Bakacak Ka. 
dıköyünden Kahya oğlu Ali kızı Ha-

sime. odun toplamak üzere koruluğa 
gitmiştir. Kırda koyun otlatmakta o. 
lan ayni köyden Mehmet adında bir 

çoban, kızı geçerken görmüş, hırsı 

kabarmış ve koyunlarını bırakarak 

ardından yilrümilş, o da koruluğa gir. 
miştir. 

Ağaçların sıklaı-.tığı bir yerde, Meh. 
met kıza yeti!3miş ve iizcrine çullana. 
rak ırzına tecavüz etmek istemi§tir. 
Namuslu kızcağız. gilcil yettiği ka • 
dar, dişiyle, tırnağiyle kendini koru · 
muş, tesl!m olmamıBtır. Bu karşı koy. 
madan büsbütün kuduran azgın herif, 

kamasını çekmiş ve kızı birçok ye • 
rinden vurarak yere sermiştir. 

lş!n asıl f ecii şudur ki: İnsan kıhk. 
lı canavar, hırsını, kızın ölüsü üzerin. 
de - hem de en şeni bir şel<ilde -
tatmin etmiştir! ... 

Azgın katil zabıtaca yakalanmış, 

cinayet ve vahşetini itiraf etmiştir. 
Adliyeye teslim edilen katil tevkif 

edilmiştir. Tahkikata devam olun. 
maktadır. 

• Akay ''apurlnrındıı h:ılkın istirohalfni 
temin ıçln birer semi komi-.rrliğl ihdası 

knr:ırl.ıştırılmıştır. Bıı ınrııııırlıır yokuJo. 
rın şikincllerı ıl c ıne~gul olnc:ıkl:ırdır. 



Frans1z Rivyerasında bir inci gerdanlık macerası: 

Şerlok Holmes rolü 
oynayan oda uşağı!? 

iki kadı nın dolandıncıl ığı, nasıl 
meydan a çıkan ldı? 

Pariste geçen bir inci gerdanlık me
selesinde kibar bir adamın oda uşağı 
Şerlok Holıns rolü oynamış, efendisi
nin iki şık kadın tarafından dolandml
masına mani olmuştur . • 

Mösyö Lüsiycn ·Preo, oda uşağı Pi
ycrin elinde büyümüştür; Lüsiyen he
nüz gençtir ve emektar uşağı. onu .:'- .; 
sevmekte, tecrübesizlikle zarara uğra
ma :rası için boyuna kendisini gözet
n:c:•t.c.:ir. Efendisinin serveti, birço~> 
k:şıaın tamahını uyandırmaktadır. U
şak da bütün teyakkuzunu bu nokta 
üzerinde teksif edip, tetik bulunmak
ta!? .. 

Bir müddet evvel, efendi ile uşak, 
Fransı R' · z ıvıycrasının tanınmış plajla-
r:ndan b: rı' ı1d k ' . . 1 L ... · e va ~t geçırıyor ar. usı-

~·~ıı , orada kibar ve zen~irı görünüşlü 
ıkı kadınla, ana kız iki kadınla tanışı
yor Ef el ' · . .' en ı ıle uşak, bir n~ktada aynı 
fıkırdedirlcr p .1 • . , •. . etronı ısmınr!eı<ı ana-
yı, berbat bulmakta 1'ıer ikisi de müt
tefik; anca~( kızı Beatris hakkında Lü
siyenin düşüncesi başka türlü· deli-
k ' ' anlı, genç kıza hayran mı hayran! Pi-
yer, onun bu meftunluğuna iştirak et
memekle beraber, kız hak~mda kati 
bir kanaat edinebilmek için, önce ilk 
su peyi bekliyor; bakalım, haşhaşa ye
mek, içmek, ne netice verecek· kendi
sinde ne gilıi bir intiba uyand:racak ! 

Ve uşağın beklediği supe zamanı 
gecikmiyor. Bir akşam, büyük bir ote
lin yemek salonunda supe hazırlanı
yor. Madam Petronil, sade biçimde si
yah ipekten bir akşam esvabile görünü 
yor; kızı Bea trise gelince, o, parıl parıl 
ve yan beline kadar dekolte bir tuva
letle göz kamaştırıyor. Genç kızın bem 

beyaz gerdanını zarif bir inci gerdan
lrk süslüyor. 

Akşam, çok hararetli bir sohbet ha
vası içerisinde geçerek, bu arada Be
atri..-hayatmdan bahisle, ne"eli bir hal
de, -2LIF'tebı11Mtı1·~•.ir fftt- fi+:tı 
halesile sa11dığını anlatarak, bu aralı~ 
kıymetli inci ~erdanlığı gerdanından 

alıyor. parmaklan arasında evire çe
vire Lüsiyene uzatıp: 

- Şu inci gerdcınhk mesela; diyor; 
bunu bir ay evvel b1na annem hedi}:: 
etti. Acaba yeryüzünde bu kadar iyi 
başka bir anne daha var mdır ki?!. 

Ertesi gün, uşak, giyinmesine yardım 
ederken Lüsiyen, gayet eğlenceli geçen 
akşama dair birçok şey anlatarak. mem 
nun ve mesut, gülümsemekte .. Bu sı

rada matmazel Becıtristen bir mektup 
getiriliyor. 

''Aziz dostum, ıiz dün akşam yan
lışlıkla benim inci gerdanlığımı cebini
ze koymuşsunuz . Lütfen yarın.ki ran · 
d:::vümüzde beraberinizde getir iniz .. 
Kalbten selamlcır imza Beat ris !?. 

L " . ., 
usıyen telaşla gardroba koşuyor, 

frakının cep! · . . erını araştırıyor ve .. Ha-

Meşhur kuyumcu, anayla kızın bun· 
dan bir ay evvel kendisinder. bir inci 
gerdanlık satın aldıklarını, eldeki tak
lidın, kendisinden satın alınan aslına, 
aldatıcı derecede benzediğini söyleyin
ce, Lüsiyende şatak atıyor. Meşhur, 

muteber ve mütehasstt; kuyumcunun 
ifadesinin doğruluğuadan şüphe caiz 
değil! Beatrisin anası, delikanhdan in
ci gerdanlık bedelinin ödeıımesiı:i 
encrj:k bir surette istiyerek, aksi tak· 
dirde onu polise ihbar ve teslim etmek
le tehdide kalkışıyor. 

Lüsiycn. iş böyle çıkmaza gırınce, 

ne yapsrn '! Bütün emareler, aleyhinde! 
Kibar ve zengin delikanlı, Çek ltlef~!

rini !: karıyor. K..ıyumcunun sattığı 

gerdanl :ğın bedeli olmak üzere ileri 
sürdüğü kültiyetli meblağın, çek hami
line ödenmesini yazacak!?. 

Tam bu sırada, oda uşağı. Piyer : :~ 

polis memurile beraber. oraya geliyor. 
kadınların ve daha hala onları müda
faa ederek kavalyeliği elden bırakma
yan ve centilmenliğine leke sürdürmek
ten çekinen efendisinin bütün itirazla
rına rağmen, polis memurları, kadınla
rın oteldeki dairesini arıyorlar ve ha· 
kikı inci gerdanhğı, küçük bir çekme
cede saklı bularak, kuyumcuya göste
riyorlar. O da, kendisinden satın alı
nan gerdanlığın bu oHuğunu tasd\k 
ediyor!?. 

Mesele, mahkemeye intikal ederek, 
işin içyüzü etraflı surette araştırılırken 
şahit yerine gelen oda uşağı Piyer. işin 
içyüzünü nasıl ortaya koyduğunu şöy· 
le anlatıyor: 

- Efendimin o gece giydiği frakı 

d?laba yerleştirirken, supenin hesap 
pusulası etime geçince, şöyle bir mas
rafa baktım ve her iki kadı!1 hakkında 
hükmümü vermeğe kafi bir ·delili elim
de tuttuğumu gördüm. Çünkü, kibar 

kadınla~,~~~-~m an 'i· 
lt~~a!nT"'"ftJyle ' titr ·auCJaJCfi'Hha -
rür, arada bir yudum içki alıp bırakır· 
Jar. Kadınlar, eğer biraz · delişmen, bir 
az hafif meşrebseler içerler. Fakat hiç 
bir vak:t, ayyaşlar gibi içkiyi veryan
sın etmezler; halbuki, hesap pusulası
na göre, bu iki kadın ameleler gibi şi
şeleri devirmişler!? .. 

Ondan sonra inci gerdanlık mesele
si ortaya çıkınca, hemen bir kuyum
cuya giderek, bir inci gerdanlığın tak
lidinin ne kadar zamanda yapılabilece
ğim sor:ium. Kuyumcu, "son derecede 
mahir bir kuyumcu bile, en az üç gün
de yapabilir!,. dedi. Halbuki beninı 

efendim, supede usulca cebine kaydın! 
dığı şüphesiz bulunan inci gerdanlığı 

ancak on bir saat yanında alıkoy

muş vaziyetteydi. Bunun üzerine poE
se koşarak, kad·nladan şikayetçi ol-

Casusların hatıratı niçin rağbette: 
- ,..., ..-. ,..., .... ~.._._,_, - ,,_, ,_, ~2-' - - -

Bir casus radyoda 
hdtıralarını anlattı 

bir dinleyici bu konferansın plakla 
bi z2af mı verildiğini bilmiyor 

' 

Fakat, lıiç 
yoksa 

mı 

Son zamanlarda neşredilen kitaplar 
arasında , casus romanları mühim bir 
mevki ış:;al etmektedir. Esrarengiz 
casusların "hatırat,. ını ihtiva eden 
bu kitapların, sadece geniş bir mu -
hayyclcnin eseri oluşu ve bundan bir. 
kaç sene evveline varıncaya kadar 
çok okunan, cinai romanları is~ihlaf 
için yazılmış olması muhtemeldır. 

Fakat casusların hatıratı arasında, 
hic: şüphesiz, tarihi hakikatlere isti. 
nat C'den ve bu tehlikeli meslcğın iç. 
yüzünü aydınlatan insani \'esikalar 

da vardır. 

lngilterede yeni c:ıkan ve ha kikate 
taınamivlc uygun olclıığl ~üphcsiz bu
lunan iki eser, bilhassa çok büyük bir 
rağbet \'e alaka uyandırmıştır. 

Harbi umumiyi takip eden. buhran. 
lı senelerde, Sovyet Rusyanın garp 
komşusu olan yeni bir devletin top • 
raklarında, Sovyet Rusyadan hududu 
henüz geçen genç bir erkek tevkif e. 
dılmişti. 

Bu adamın casus olduğundan şüp. 

he ediliyordu. Esasen mevkuf, casus 
olduğunu inkar etmiyor. Yalnız. bu 
yeni memleketin arazisine girdiği an. 
dan itibaren bu tehlikeli mesleğiyle 
alakasını kest iğini söyliyordu. 

Genç erkek, mükemmelen Rusça 
konuşuyor. buna rağmen İngiliz ol -
duğunu ileri sürerek , Büyük Britan. 
yanın resmi mümessi1iyle görüşmek 

istediğini söylüyordu. 

Mevkufun bu talebi yerine getiril. 
di ve genç erkek, birkaç saat sonra, 
!ngiltercye miitevcccihen hareket et • 
ti. 

Filhakika bu genç, "İntetirens Ser. 
vis,, in gizli ajanı ve o zamanın "Pet. 

dum, dairelerinde arama yapılmasını 

isterken, bütün mesuliyeti üzerime al
makta zerre kadar tereddüt etmedim!? 

Tahkikatla kibar ve zengin görünüş 
lü ana, kızın hakiki adlarile Luiz J e
ren ve Mari Merjuye oldukları, kibar 
ve zengin kimseleri .dolandırmakla ge· 
çindikleri anlaşılmış ve muhakeme ne
ticesinde, her ikisi de ikişer sene hapis 
cezası yemişlerdir!? .. 

Oda uşağı Piyerin bir nevi Şerlok 

H ::lms rolü oynayarak gösterdiği mu
vaffakiyet, intikal ve insan tanımak 

meziyetlerine dayanan başarısı, onu 
pek çok kişiye tanıtmış. neşriyat saha
sında hakkında takdir dolu yazılar yer 
tutmuştur. 

lıle§,111r iki ccnus: S·ıızıı:mLendor 

ve Sarışın casuslıarı 

sc.;::-nd'ındaki müstakil İngiliz casus 
teşkilatının reisi Paul Dükes'di. 

Dükes, casus teşkilatına girmeden 
evvel, Pctrogra'ın "Marinskiy,, tiyat. 
rosu orkestrasında mütevazi bir ke • 
mancıydı. 

Zeki genç, henüz çocukken Rusya. 
ya gelmişti. Rus musikisini çok sev. 
diği için Petrograd konservatuvarına 
girerek burasını ikmal etti. Fakat 
kendisini göı::tcrmek imkan ve fırsa. 
tını bulamadığı için, sadece orkestra
da bir i ş bulabildi. 

1915 senesinde. J ngilterenin, Rus 
lisanını mükemmelen bilen casuslara 
ihtiyacı vard). 

Dükes de, Rusya.da bulunan birçok 
zeki ve lisan bilen İngilizler gibi ca.. 
sus teşkilatına alındı. 1918 • 19 sene. 
sinde, İngiltere, Sovyet Rusyadaki 
resmi mümessilinden mahrum kaldı. 
İngiliz deniz ataşesi Kromi, sefaret. 
hanenin merdivenlerinde Çeka me -
murları tarafından öldürüldü. İngiliz 
casus teşkilatı dağıldı; yeni bir teş
kilat kurmak icabetti. 

Dil kes Londraya çağırıldı; Londra. 
da kendisine yeni bir casus şebekesi 
kurmak vazifesiyle beraber, itimat e. 
dilecek birkaç kişinin ismi verildi. 

• 1tntellicens Servis,. in yeni aja.nm. 
da Çeka'nın Petrograd şubesi memur
larından Yosif Afrenko adında, mü • 
kemmelen uydurulmuş sahte bir Pa
saport ve bol bol da para verdi. 

Dükes Sovyet Rusyaya döndü. BU.: 
rada heyecanlı sergür.eştlerine atıldı. 

Askeri muhitlerle sıkı münasebata 
girdi; birçok Jaal kimseleri elde etti; 
fakat bunların arasından bir tahrikçi 
çıktı. Dükes'e yardım edenler kur§una. 
dizildiler. Bilahara, hadiseyi ihbar e. 
den de öldürüldü. 

Dükes bundan sonra, mütemadiyen 
isim ve ikametgah değiştirmek mec. 
buriyetinde kaldı. Her gece bir arka. 
0

daşında sabahlanıağa başlamıştı. NL 
hayet çember gittikçe daraldı. Artık 
diriler onu evlerine almaktan korktu
lar, bunun üzerine zavallı genç ölü1e. 
re müracaat etti: Mezarlıkta, zengin 
bir aileye ait bir makber ve bu mak. 
berin içinde, tesadüf en bO§ bir tabut 
buldu. 

t~te bu tabut. İngiliz casusunun ge .. 
celik sıfmafı idi. 

Kronıtat Planlan 
Elegeçiyor 

Bütün bu milşkülAta rağmen Dü. 
kes, vazifesine devam etti: İngiliz 
casus şebekesi yine faaliyete geçti. 
Hususi memurlar, hemen her güıi, 
Dükes'in raporlarını Londraya götü. 
rüyorlardı. Sovyet Rusyaya ukert 
bir müdahale mevzuu bahsolduğu i -
çin, askeri planlar, İngilizleri aon de. 
rece alakadar ediyordu. "lntellicenı 
Servis,. parayı katiyyen esirgeme • 
mekte idi. Dükes, Kronştat'daki Mayn 
tahkimatırıın planlarını ele geçirdi. 

k_ıkaten, inci gerdanlık, ceplerinden bi-
rınde .. Lüsiyen t . .. k d b k er esı gune a ar e · VAR, NE NE YOK ? 

Bu şayanı hayret casusun yardım.. 
cıları, birbirleriyle nadiren görüşü • 
yorlaıdı. Alınan haberlerin taatisi i. 
çin bilhassa m~zarltklardan istifade 
ediliyordu. Çalınan evrak ve pl~nlar, 
uezarlarda saklanıyordu. Görüşme. 
ler de, umumiyetle buralarda yapılı .. 
yordu. 

Bu arahk Sovyet "Çeka,, sı da uyu. 
mıyor; bu ele avuca sığmaz İngiliz 
casusunu ele geçirmeğe çalışıyordu. 

Halbuki Dükes, "Çeka,, memuru pa -
saportunu çoktan bertaraf et.mi§ ve 
başlta bir isim almıştı. 

lemeden derhal a k . 'd' • na ızı zıyarete gı ı-
yor. 

Beatris. kendisini teb .. 1 k essum e arşı-

lıyor, annesi de mu"ltef't K d 1 . ı .. a ın.ar. 

dclıkanlryı teskine çalışıyorlar. 
- Dalgın! kl- b" l . . . .. . a oy e bir yanlrşhk 

olabılır şuphesız: üzülmeyiniz! 
Delikanlı tekrar tekrar ı't· 1 . 

ızar a, ıncı 

gerdanlığı kıza uzatıy"'r 0 da 1 . ~ • a ıp ana-
sına verıyor. Anası, gerdanlığı bir lah 
za gözden geçirerek, duruksuyor, son 
ra kalkıp pencereye, gün ışığına yak
laşıyor. Ve şöyle diyor: 

- Mösyö, bu ne demek oluyor? Bu 
inci gerdanlık, sahtedir! 

Li.isiycn, bu sözü şiddetle protestoya 
girişiyor. Fakat. 3tekiler inci ~erdan
lzğın yalancı olduğunda musır! Yani, 
delikanlı, sahicisini değiştirmiş vaziye
te sokuluyor. Derhal oradan çıkıp, bir 
kuyumcuya yollanıyorlar; kuyumcu. 
gerdanlığın en maharetle yapılmış su
ni incilerden müteşekkil, taklit olduğu
nu b'. ldiriyor. Fakat Lüsiyen bu ifadey 
le cie kanaat getirmiyor. Ana, ktz da, 
telgrafla meşhur bir kuyumcuyu plaj 
yerine çağ ırıyorlar. Ve bu kuyumcu 
gelir gelmez, it büsbütün sarpa sarı

yor. 

-
Vansittart Film 
Çevirece!ınıiş 

İngiliz Başveki· 
Linin film çevirdi. 
ğini yazmıştık : 
Bu bir propagan. 
da filmi idi ve 
Başvekilin nutuk 
söylediği sahneyi 
bizzat Çember -
Iayn. mikrofon ö . 
nünde durarak çe. 
virmişti. 

Bu47ün. fngilterede hemen hemen 
Başv;kilden sonra gelen siyasi bir a
damın da sinema ile yakından meş -
guJ olmaya karar verdiği bildirili~or : 
Siyasi işlerde hükumetin mil~a ..4 rı o. 
lan Sir Robert Vansittart tn~iltere 
hakkında revrilecek bütün filmlerin 
senaryosunu gözden geçirmeye ve ~Ü
zeltmeye, değiştirmeye memur edıl . 

miştir. 

Bu, tabii. film c:evirmek değil. Fa. 
kat bunu hab"r veren Fransız gaze
teleri Vansittartrn film çevireceği 
şeklinde gösteriyorlar. Bununla bera. 

~----------------------._.._ıwwws __________ ...... ___ ,_, ____ _ 

ber, bu şakaya yer vardır. Çünkü 
Vansittart sanat hayatına yabancı bir 
adam değildir. Kendisi iyi bir tiyatro 
muharriridir ve birkaç piyesi Fran -
sızçaya çevrilerek Pariste oynanmış. 

tır .... 

Dünya ne fena! 

İnsanlar ne çirkin! 
Bunu, hayata geldikten yirmi iki 

sene sonra gözlel'ini açıp etrafına ha_ 
kan biri söylemiştir ... Bu. bir İr.giliz 
kızıdır ve anadan doğma kör olduğu 
halde. bugün, yirmi iki yaşında bir a
meliyatla gözleri açılmıştır. 

O zamana kadar, bir kör mektebin. 
de okumuş olan bu kız hayat hakkın. 
da herkesin fikrine yakın bir fikir e. 
dindiğini sanıyormuş. Fakat ama 
dünyasında hayat ve insanlar hak _ 
kında edinilen kanaat ile asıl dünya 
arasında büyük bir fark olduğunu 

gözleri arıldığı zaman anlıyan kız ilk 
söz olarak: 

- İnsanlar ne çirkinmiş! Dünya 
hiç de benim 1.annettiğim kadar gü • 
zel değilmiş! demiştir. 

Kör iken , clyormadı ile rahat ra.. 
hat yUrüyen genç kız, gf.zleri açıldık. 
tan sonra yürümesini şaşırmıştır: 

Sokaktan gayet uzaktan gelen bir o. 
tomobili kendisini çiğniyecek zanne. 
diyor, yakınındaki bir şeyi uzakta sa. 
nıp çarpıyor ... 

Bu, eşyanın yakınlığı , uzaklığı hak. 
kında g özlerinde bir mefhum olma -
masından ileri gelmektedir. Fakat, 
bir müddet böyle geçtikten sonra alı. 
şıyor. 

Krzın, hayYanlnrı gördüğü zaman. 
da düştüğü sukutu hayal çok büyük 
olmuştur: Ama dünyasrnda onca hay. 
vanlar gayet büyükmüş. Bir at onca 
fil kadarmış. Fil ise masallardaki ej. 
dcrhalar gibi büyük bir hayvanmış ... 

Renkler de kızı büyük bir hayrete 
düşürüyor. Amalık devrinde en fazla 
hissettiği şey renkleri görmek iken, 
bunları görünce pek o kadar gür.el 
ve parlak bulmamıştır. Yalnız, pek 
canlı renkler hoşuna gitmiştir. 

Ama kız, ş imdi kendisini bu fena 
dünyaya ve çirkin insanlara alıştır. 
maya çalışmaktadır. 

Kendisini nefer olarak askere aldı. 
!ar. Bir otomobil bölüğüne verdiler. 
Komilnist partisine yazılmak için 
bundan daha iyi bir fırsat bulunamaz.. 
dı. 

İngiliz casusu. şimdi- kitabında, nük
teli bir üslupla, karargahta bulunmı • 
yan otomobiller için, spekülasyoncu • 
ların gizledikleri otomobil lastiklerini 
nasıl aramağa gittiğini anlatıyor. 

Kendisine gösterilen bu itimat her §e. 
yi kolaylaştırıyordu. 

Fakat DUkes'in bütün ihtiyatkhlı.. 
ğına rağmen, etrafındaki çember da. 
ralıyordu . Ortadan kaybolmak lazım
dı. 

Çeka hem Dükes'i hem Afrenko'yu, 
hem de casusun altında gizlendiği bir 
sürü isimleri arıyordu. 

Öyl"' bir an geldi ki, dünyadan, mu. 
vakkaten. çıkıp gitmek lazımdı. 

Dükcs, ç:ehresine istediği hali \·er. 
mek sanatında çok mahirdi. Bu sa. 

(Li'ttfen l!Jaytfayı çeviritıu) 
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yede hastahaneye girmeğe muvaffak 
oldu. Üçüncü günü burada da araştır. 
malar yapıldı; aksi gibi de, burada 
tam da tngilizi arıyorlardı. Fakat Dü. 
kes ani bir epilepsi bayğınlığı içinde 
yatıyordu. Çeka memurları son ne· 
fesini vermek üzere bulunan bedbaht 
hastanın takallüs eden çehresine e • 
hemmiyctsiz bir nazar atfettikten 
sonra, yatağının yanından geçip git. 
tiler. 

Nihayet, 1919 senesi yazında Lon. 
dra, Dükes'i geri çağırmağa karar 
verdi. İngiliz casus teşkilatı. ona. bir 
motörlü sandalın Uç gece müddetle 
kendisini Petrograd civarında Cla • 
gink fen rJ yanında bckliyeceğini bil. 
dirdi. Kronştad'da, trun limanın için· 
de ilç Sovyet gemisini batırdığı için 
Viktorya salibile taltif edilen meşhur 
kaptan Agoz. DUkcs'i İngiliz filosu • 
nun bulunduğu yere götürmcğe me . 
mur edilmişti. 

lngıliz casusu, Uç defa, bu tarikle 
kaçmağa teşebbüs ettiy e de, hiç biri. 
sinde muvaffak olamadı. llk defasın. 
da, Kaptan Agnr, mUstahkem mevki. 
!erden birinin altında karaya oturdu. 
Ve bWlun için casusla buluşamadı. 1· 
kincisinde Dükes'in sandalı su alma. 
ğa. bMladı ve gerek kendisi, gerekse 
yol arkadaşı boğulmaktan gUçbcla. 
kurtuldular. ÜçUncU defasında ise A. 
gc.r'ın motoru Sovyet askerlerinin 
yaylım ateşiyle karşılandı ve bir mu. 
cize kabfünden kurtuldu. 

DUkes. Petrograda dönmek mccbu. 
riyetinde kaldı ve orada yeni firarını 
tertip ederek, bu defa, hududu kara. 
dan ı;e~i. 

••• 
DUk~s. ca usluk mesleğine tesadU· 

fen intisap etmişti. Hatıralarından da 
öyle anl ılıyor ki, bu m leğc bir da. 
.ha dönmemek kararmdndır. Fakat 
bazı casuslar bu mesleği ömürlerinin 
sonuna. kadar bırakamıyorlar 0 E. 7,, 
i aretiyle tanınmıs bir İngiliz casusu 
da bunlar meyanındadır. 

Bu casus, bu ldkatla. bir kitap yaz. 
mıs ve yine bu lakap altında, bir müd. 
det evvel Londra radyosunda 30 se _ 
nelik beynelmilel casus hayatının kil. 
çük bir hülasasını yapmıştır. Bu §a· 
yanı hayret casus, t ntiliz olmasma. 
rağmen, yalnız İngiltere namına de • 
ğil, Fransa ve Japonya namına da ca. 
susluk ettiğini gizlememektedir. "E. 
7,, sekiz lisanı mükemmelen konuş • 
makta idi. 

Radyoda verdiği konferansta, ea • 
suslukta muvaffak olmanın en bUyUk 
mrr, elde cmln ve zeki casuslar bulun. 
durup, bunların kullanmasını bilmek 
olduğunu bilhassa tebarüz ettirmiş • 
tir. 

"E. 7,, nin Şan adı verdiği bir ka. 
dın yardımcısı vardır ki, babası Rus, 
amıesi Çinliydi. Şan birçok lisanları 
bildiği gıöi, ayni zamanda güzel bir 
aktristi de .. 

Çama,Şircı kadın rolü kadar en aris. 
tokrat kadın rolünü de gayet mahira.. 
ne bir şekilde oynıyordu. 

"E. 7., nin söylediklerine bakılırsa 
kadının casuslukta. mühim roller oy. 
nadığt devir geçmiştir. Mata Hari ti. 
pindeki "vampir,, ler bütün ehemmi. 
yetlerini kaybctmi§}erdir. 

Bugünkü insanlar ve bilhassa faal 
gençler üzerinde, güzellik kraliselc • 
rinden ziyade dolgunca bir çek tesir 
~·apa.bilmc-ktcdir. 

Fakat Şan tam bir erkek gibi ça. 
lışınaktadır: Onun faaliyetinde en 
mühim rol güzelliği değil, zeka ve 
cüretidir. 

Bir müddet evvel, yani 1935 de "E. 
1,, iyle Şan Japon casus tcşkilt'ıtı he· 
sa.bına Sovyet Rusyada çalışıyorlardı. 
'Sovyet mukabil casus tc§kilatının bü. 
tün ihtiyat ve tedbirlerine rağmcı: 
Şan Moskovadaki Çin sef arctine hiz
metçi olarak girebildi. Her ne paha
sına olursa olsun, gizli maddeler ihti. 
va eden Sovyet _ Çin muahedesini 
tam olarak ele geçirmek lazımdı. 

E'Tak birkaç gün içinde ele geçi. 
rildi. Bu sayede Japonlar muahedenin 
biltfin muhteviyetını öğrenerek res • 
mi gazetelerde nesir ve alakadar iki 
Öe\•leti de protesto ettiler. 

Casus çift bu i§ten sonra Sovyet 
Rusyadan kaçarak Fransaya geldi. 
İkisi birden 'burada. da faaliyete geç. 
tiler. Fransa. hesabına casusluğa baş
lıyarak Fransaya komşu bir devletin l 
hudut !stihkA.mlarınm mühim planla. 
rmr bir ay Jçtnde ele geçirerek Pari. 

Polistenkaçırıtan 1------'Fatih Halkevinde spol 
otobüs f Dün ve yarın ~ 

Yolda kaza yapan acemi 
şolöı ile tekrar yakalandı 

Dün emniyet dirc ktörlüğıl öııüııue 
clurmaktn olan suçlu bir otobüs, ŞO· 
för ehliyeti olmayan biletçlısl tnra.. 
tından kaçırılmak istenmiş, fakat o
tobüs daha yarı yolda bir kaza yap
mıştır. 

3332 numaralı olan bu otobüs 
M çka - Dcyazıt hattında işlerken, 

bir suç işlemiş ,-e emniyet direktör. 
lüğü önüne seth'llmtştt. Aradan bir
kaç saııt sectlkt n sQnra boş bir hal
de kıwı öııUnde duran otobüse, btlet
ctsı UskUplU Mustar Dlklol atlamış 
ve dir ksiyoua cçerck ktmıJeye far
kottlrmoocm otobU U sUrmUştUr. An. 
cak otobU Ankara eadesl;ıln yarısı. 
na lrndar ~ salim gelmiş, fakat 
karşı taraftan şoför Zekinin ldarc
slndekl taksi otomobili sökUn edince 
bllotcı Mustar Dlklol nume,·ray1 şa. 
ı;ırmış, varhızla otomobile bindirmiş 
tir. 
Ka~a neticesinde tnkslul ön kıs.mı 

parçal nmış, suclu biletçi yakal na
rak mUdUrlyete etlrllmlştlr. 

Bir Ev Baaıldı 
Gwztepede Ebru eo a~ında otu

ran knçakcı AbdUlhalllln. eBkl sa. 
natrndan 'azseç-0miyerek gene eroin 
alıp attJğı haber alınmış, ve me
m urlnr tarafından, evl tarassuda 
başlanmıştır. 

Xihnyet dlln gece tam zamanı ol
duğuna kanaat etlren memurlar, 
ani olarak eve bir baskın yapmışlar, 
içeride tam 32 paket eroin ele gc<;ir
mişlercllr . 

Zehir ırncakçısı yakalanarak asli
ye be\lncl ceza mahkemesine veril
miştir. 

-<>--

Piyangoda kazananlar 
Tayyare piyan osunun UçüncU ke

şldes.I dUn blUrllml~Ur. 
Bu keşldenln en bUyUk ikramiyesi 

olan 60 bin lira 24.937 numaraya 
çıkın\ ür~ 

Bu biletin talihlilerinden biri Ka
dıköyUnde Caferağa mahıı.Jleslnde 

oturan LUtflyedlr. 

Bundan başka Konyada Ordu mü
fettişliğinde odacı Mustafa, tzmirde 
hamal Hasan. Galata.saı·ay llsesl baş 
ahçısı Rıza on beş bin lira, hınirde 
lıenzh <:i }!asan, Kapalıçarşıcla saat. 
çi Ali, Lalelide Mimarbaşı sokağın. 
da 13 numarada Fevziye, llasköyde 
motörcu Sabri, Aksarayd Tovflk
bey fırınında işçi Murat on iki biu 
lira, Hendekte Mehmet lbrahim, lz
mltte urgancı Hasan. Marpuççularda 
Abudefe.ndi hanında. siı:nltçl çırağı 

A vram on bln lira kazanmışlardır. 
Sonları 37 ve 84 ile biten bütün 

numaralar ikişer lira amorti alnco.k
Jardır. 

--o--

18 Sene Hapis istendi 
Dün, ağır ceza mahkemesi geçen 

sene l•'eriköyündc mütekait polis ko-
miserlerinden İsmail Hakkıyı taban
ca ile öldürenlerin muhakemesini 
görmUş,. müddeiumumi Remzi iddia
namesini serdetmiştir. 

Müddelumumt iddlanamesiude ka. 
tıı lsmail He Remzinin suçlaı:ıuın 

sübut bulduğunu ve kendilerinin 
Tlirk ceza kanununun H8 inci mad
desiyle yani ıs sene müddetle hapis 
cezasına mnhkfını edilmelerini iste
miş. suçluların müdafaalarını yap. 
mak üz.ere duruşma. başka bir güne 
bırakılmıştır. 

se getirdiler. 
İngiliz matbuatı "E. 7,, nin şahsi. 

yetiyle son derece alakadar oldu. Fa. 
kat neşriyat evi, "E. 7,, nin kim ol. 
duğunu bilmediğini ve eserin müsved· 
delcrini daktilo yazısiylc ve müellifin 
ismini gizli tutan bir avukat vasıta. 
f:ı;yıe aldığını isbat etti. 

Casusun konferans verdiği gün de, 
radyo istasyonu gazetecilerin sıkı bir 
kontrolü ve adeta muhasarası altın. 
daydı. Fakat burada her şey öyle es.. 
rarengiz bir şekilde tertip edilmişti 
ki, konferansın. gramof 011 plakı vası. 

tasiyle verildiğine muhakkak nazari. 
le bakılmaktadır. 

i 'l'ercüme Külliyatı \ 
( 1 lNCl SEH.1 \ 

~ No. Kuru~ § 
~ 1 Safo 100 ~ 

=-

=_:§ ~ Aile çemberi ı7o~ (_ 
3 Ticaret. banka, borsa ., 

~ j f Devlet ve ihtilA.l 75 
• ~ ~}'alim> 76 

6 Rasin l 75 

\ 1 lşçı eınıfı ibtiliül 60 ) 

ş 8 Lİi§UUI 60 \ 
- 9 lsfahana doğru 100 -
\ € 

f 1

~nuR~:~Ilblrdeo alanlara 1 llra
7:s ) 

~ kuru' ikram edillr, ve 2 lira 32 !turu~ ~ 
€ p~lo alınarak kalanı ayda 1 er lira· ~ 

t:: 

f d•• ...... ,,. •"""'"•·> \ Sovyel kon-
'-=-

11 a.rıo ~= sEnı 1~ ·=) solushanesinde 12 Deliliğin pslkoloJiaJ uv 

= 13 llkbahar ıelleı1 'la :s. Sovyet fı'lm sanayun·· in serilmiı ese!' 
\ u Engerek dUğümtı 60 1 lerirıden bir yeni~i daha dü~ gece so~ 
( 15 RaBin W 7~ ) yet konsoloshanesinde, bazı hususi clr 

-
-___ 5 16 Samimi sa.adet 50 s_= __ :: vetlilerc gö~terilmiıtir. 

17 lstatlstik 30 Bu yeni film (Lenin Birinciteşrindel J 18 Çocuk dUşUrteoler 60 \= adlı bir filmdir ve ihtilalden evvel, 1b· 
- 19 Uim ve felsefe 30 tilalde, ihtilalden s~nra birer günü tat 
~ 20 Cemiyetin ası1lan 100 € vir etmektedir. 
f (Bo eriyi birden alanlara 1 Ura 80 : Bundan evvel de dost komşumuıuıı 
) kuru~ ikram edilir, ve 2 lira 20 kurul' ~ .naddi ve manevi müdafaa kuvvetlcriııl 
5 peşin alınarak kalaru şyda 1 er Ura- ~ tebarüz ettiren geçen ı mayıs töreıı' 
~ dao ,·ercslye bırakılır.) i ni gösterir bir aktualite filmi verilnıit' 
~ s vxot.r SERt ı 
- - tir. 
'§ 21 Hütünıdar millet 60 ~ Eser bir tarihi öğretici bir maksat1' 
~ 22 Yeni ilınt zihniyet '15 l film sahnesine koymak için vücuda 
= 23 Komllnlzm 50 "' getirilmiş olduğundan, bu maksad• i 24 Gilniln iktuıadi ialerl 60 J uygun olarak ihtilal tarihinin bazı te· 
~ 25 Cumhuriyet 50 ~ ferruatında tasarruf edilmiş, ihtilAlin i11 
~ 26 TercUme 100 j cQ!kunluklanru Sovyetlcr dünyasındt 
iff 21 Değişişler 'l:> i ya§atacak bir seyir le yürütülen eset'ı 
~ 28 LAokoo ~o i ilk Sovyct kongresinin heyecanı ile 
E ı :: Fatih Halkevinin yeni Jrurulan por 
ğ 29 Kapitalizm buhrıını 50 ~ alanında, eve mensup birçok genç spor bağlanmı~tır. 
~ 30 Salambo 12~ j Filmin sanat kuvveti takdir ile takiP cular her gün akşam üzeri çalıımakta-~ (Bu serlyı birden alanlııra 1 Unı 22 \ edilmi tir. 
- dırlar. 
~ kuruş ikram c'1iUr, vo Z Ura 88 kurut l Söylendiğine göre, Moskova inkıl!P 
g pe~in almnrak lmlaııı ayda l er Ura- ~ Fotoğraflarımız bu faaliyete ait ikı müzesi bu eser üzerinde birçok yıl m~ 
~ dao vere iye bırakılır. f manzarayı göstcrmektefdir. gul olmuştur. 
~ 4- ÜNCU SERİ \ Haftalık çalışma programına göre, Diln gece gÖ1ıteride davetli clara~ 
~ 31 Rnsln ıv eo f haftada iki gün aletli ve iletsiz jimnas- schrimiz:dcki m:buslardan ve acfa.t 

.._ etaTizik 4
6
o
0 

=~ tik, iki ıgün baskctbo~ iki gün v.cleybol erkanından bazı! · e b1rçok matbu• 
~ 33 lskender ve bir gün de yürüyüş yapmak ıuretile mensuptan ve kültür alemiriden tanı!l" 

= ~ 34 Kadm ve sosyallıı:n lOQ ğ çalı~an sporcular eylulün 15 ine kadar rn.q &imalar bulunuyordu. 
'§ 35 Demok.rit 2.5 H bu yolda çalışa.tak yaz sezonunu kapa· Filmden sonra misafirler zengin bit 
§ S6 Dinler taıihJ 125 ~ tacaklardır. büfe ile izaz olundular. 

il 37 Fllozon ve 8&1lat 40 j --------......... ---------------------
( 38 Etlka 100 -::) 
3 39 Rerakllt 2~ 

g 40 Ruhi mucizeler ?5 ~ 

::--~ (Bu seriyi birden alanlara r Ura 4 ~ 
knrııs ikram edilir, ve Z Ura 86 lnınış ~ 

~ ()C3ln almanlı kalam ayda 1 er lira- ~ 
~ dan Ter ye bırakılır.) § 
~ ~tNCtSERt ~ 
= il DeprofUndLs 50 = 
~-) U GUniln hukuki ve içtimai 70 = 

meseleleri E 
) 43 E!lttun 85 \ 
:.: 4.. Gizli harpler 'l~ ı= = = ~ 45 D!.sraelinin hayatı 100 ~ 
~ 46 Metafizik nedir 20 § 
İ 47 Yeni adam 1~ i 
§ i8 trslyetin tesirleri 75 J 
) 4.9 Politika telsefe8i 15 --.:= ___ _ 

~ 50 Estetik 25 s J' (Bu seriyi birden alanlara l Um 
~ 69 kuru' lknım ed!llr ve t Ura 36 im· 

j nı u pe ln alınarak k.alaru ayda 1 er 
~ liradan verest1e bırakılır.) 
g 6 ~CI SERi 

) 5:ı P~;:eıt ı 
1 ı: 

= 53 Sezar 40 

( :: ::.:: ha}ııb ~~ 
~ 56 Oemosten 85 

i ~ ~~:~~a ı~o ==:_~ f 
~ 59 r.n~ ~ 

:==--~--~=-~§=-
60 

(B:e:r~~trdon alanlara 1 Ura 

4

~ I kuruş ikram edilir: ,.e ı llra 4 kura' ~ 
p ta alma.rak kalanı ayda 1 er lira· ~ 
dan verc5lye bırakılır.) ~ 

1 :~ ~~;:·~· ~~~;:r.ı ,: :_:_=-

) :! ~~lik • 

1

: ====~ 
~ 65 Gizil pamuk harbi !lO 

j . Sah Yeri: ~ 
'f: Ank11rıı Caclde.d - V~l\lT Rll:ıhe~I = 

Şişlide bir yaralama vakası 

Bir kadının ekmek 
bıçağile burnu koparıldı 

Dün Şişlide bir yaralama vakas1 
olmuş, bir kadın ekmek bıçağ1 Uo 
kiracısı kadını yaralamıştır. 

Pangaltıda Bilczikci sokağmda 

Haykanoşun evinde kiracı olarak o
turan Anna, kUçilk çocuğunu evde 
bırnkmakta ve işe gitmektedir. l\la- ı 
dam Haykanoş her gün türlü yara
mazlık yapan çocuğu nihayet anne- J 
sine şikı\yet etmiş, iki kadın bu yUz- { 
den şiddetli bir kavgaya başlamış- . 
!ardır. ( 

Kavgada saçları yolunan ve da
yak yiyen Haykanoş, hemen mutfa
~a koşmuş ve eline geçirditl ekmek 
bıçağiyle geri dBnerek Annanın Us· 
tüne atılmış, kadınm yUtünü kesmiş, 
burnunu koparmıştır. 

Kadın, elindeki bıçağiyle yaka
lanmıştır. 

Parasını inde etti - Geçen pazar 
günü Floryaya ı;ltmek üzere kiş den 
bilet alan Sefer'in 650 kuruııunu ça
lan sabıkalı Mazlum 2 ncl şube me
m urlarr tarafından dün ele geçiril
miştir. Yankesici Mazlum paranın 

350 kuruşunu hnrcadrğını söylemiş, 

3 lirayı iade etmiştir. 
C:ımlnı·ı kıran l>iı' snrhoş - Kara

gümrükte oturan Abdullah dUn Flor- f 
yaya gitmiş, denizde yilzdükten son
ra bir gazinoda rakı içerek sarhoş r 
bir halde trene binmiştir. ~ 

sen sarhoş, baygın bir halde yaka.• 
lanmıştır. 

Sarhoşluk yüzünden bir vakn dıı• 
ha - KUç kayasof) ada oturan arıı· 
bacı Cemil, ayni evde kiracı olara1' 
oturan Mustafayı sarhoşlukla sol c• 
Unden ve başından bıçakla yarala· 
mış, kaçarken ynknlnnmıştır. 

Yaralı Cerrahpaşa hastahanesine 
kaldırılmrştır. 

Ilıızcu <lüklinrnclnkl kn\'ga - DUoı 

Pangaltıdn 199 numaralı buzcu dük• 
kltnından buz alan mahalleblcl Ro-
kanın çrrağr 29 yaşında Servet Pas
tırma, buzcu dUkkdnmın çırağı 12 
yaşında Kaya ile ka\'gaya tutuşmuş. 
12 yaşmdakl çıral\:, hiddete gelere1' 
elindeki buz testeresini mahallcbl· 
el çrrağının kafasına fırlatmıştır. 

Suçlu çocuk yakalanmış, Sel·vet 
tedavi altına alınmıştır. 

Ka"'ganın sebbiol, Mehmet Ka.
yanın beş kuruşa mukabil buzu az 

ermesidir. 
na .. mılnn ynrnlndı - Şişlide ~efllt 

soknğ'ında l\losko\'a apartrmanına. 

müşteri getiren şoC6r Yaşar Kulaç. 
kendisi için verilen paradan pay al· 
mak isteyen npartıman kapıcısı Ya· 
şarı dö'\"'müş, başından yaralamıştır~ 

fi ·--6~ 
G~~ C=Deknmu 
Ur. Şükrü Ertan 

Cağaloğlu Nuruosmani7c cad. No • .5 
Tel. 22566 (Dr. Osman Şercfettiıı 

apartunanı 

Abdullah yolda manzaranın gü

zelliğinden Ye şişede durduğu gibi 
1 

midede durmayan rakının teslrfyle t 
coşmuş naralar atarak, camları kır- l 

mıştır. ~•-•••••••••••••• Hem cam kıran, hem de elini ke- 1 
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Tayyare Piyangosunun dünkü keşidesinde 
kazanan numaralar 

Listede kazanan numaraların ikramiyelerini Eminönünde . 
1ekkoilu Cemal . . 

derhal ödeyecektir. gışesı 
No. Lira No. Lira No. Lira No. Lir.ı No. Lira No. Lira No. Lira 

8 30 427. 50 295 30 381 1000 394 50 939 50 982 50 55 30 526 3u 343 30 409 500 409 50 
70 30 572 50 433 3u 570 200 427 50 29121 30 34008 50 72 50 606 50 403 30 614 30 439 30 130 3() 52 50 103 500 90ı 500 455 500 670 30 471 30 162 50 93 30 

ıııı. 50 9;?,) 50 531 200 689 Su 522 30 155 30 110 50 131 500 7007 30 539 500 782 500 532 30 28?. 200 183 30 355 . 
500 103 30 588 30 927 30 586 30 300 50 308 30 375 500 169 500 597 50 912 100 640 50 44,ı; 3J 33:7. 30 

377 30 273 100 619 30 943 200 485 30 409 30 575 500 339 30 623 51) 954 30 23269 30 48?. 30 531 50 
86?. 30 350 50 628 30 315 5t> 567 100 597 50 877 50 37fi 30 676 30 18001 50 414 500 663 50 769 30 936 30 30- 200 442 30 657 100 697 iO 732 30 799 50 

72fı 50 73~ 30 lOfi 30 475 100 73?. 30 8l!l 50\l 1111 50 760 500 841i 30 107 500 662 30 776 500 940 30 124 50 844 50 898 30 123 30 542 50 814 50 984 30 184. 50 845 50 17?. 50 771 30 85(\ 50 
213 50 858 100 

1 

13163 50 176 50 827 3000 847. zo 35051 30 
340 50 911 50 50 365 50 920 30 880 30 81 30 201 
344 500 30 973 500 I' 

30 954 30 21.'i 30 423 987. 30 82 
461 30 22?. 50 45fı 30 87 50 
606 50 8090 30 277 50 476 30 24033 30 30085 30 219 50 
632 50Q 30 30 69 30 140 30 50 128 32Çl 30 48fı 227 
702 50 13R 30 51(\ 50 631 30 118 50 241 30 281 30 
718 500 14?. 30 51?. 5J 65?. 5J 126 100 347 500 369 30 
848 50~ 200 50 57fı 30 66~ 20\l 137 50 543 30 520 100 

313 30 683 30 808 3•) 284 rn 605 100 639 200 
2005 30 341 50 30 30 297 30 610 100 745 1000 708 803 

223 30 49:7. 30 32 2 500 651 30 50 920 30 950 30 247 
228 30 651 30 937. 30 98fı 30 45?. 50 654 500 258 50 
231 sa 717 30 947. 100 457 50 664 100 85fı 100 
341 3•) 844 50 945 50 19017 30 530 50 690 30 908 50 
372 30 87~ 101) 33 30 599 30 698 50 
387 30 972 201) 14001 3J 30 604 30 716 30 36035 500 39 
397 100 27 30 22). 50 610 100 781 50 81 30 
40?. 50 9118 500 67 50 90 30 651 200 827 30 176 30 
435 30 250 30 81 50 175 Si) 695 200 859 30 203 50 
51~ 50 262 3i) 146 200 249 30 734 30 861 50 531 50 
587 50 275 30 159 30 309 3J 803 50 865 30 597 500 
69.'i 50 307. 3J 251 30 438 500 866 50 908 200 651 30 ,.,, 750 500 47:?. 5J 30 30 352 ~39 30~ 839 ~72 20Q, 1"- -'7t;R 30··1-" -30 514 50 391 .542 100 9'37 30000 ~ .51072 ıoo 983 30 
827. 30 629 30 476 101) 592 500 119 30 
912 30 633 30 502 30 638 33 25023 100 12R 30 37019 50 
981 30 671 30 524 50 671 30 212 30 133 30 103 30 

704 lOJ 535 30 6iR 50 249 30 316 50 139 500 

.. . 
' 
1 

ı 
1 

' 1 ---- , 

~ 
A nkara 11-7-938 ---• 

Hiz;ılnrın 
rinde m 

larsoall' 

ılıt \'1lıl11 1$Aretl olııııl:ır. Ote
uanıele Rört•nlerdır. liak:ıııı-

2 ıle kap:ınıı !ıılı~ fı\'ııllııı ıJır. 

• r.ondra 
• :ı.!ev\·ork 

• Pariı 

ÇEKLEW 
fi .!3 

1416195 
849:i2 

• Prd 4 375 
• M:ıdrfd H Sl2~:'\ 

• \'arşe•• :l3 i3 5 
ı • Mıl~no fi 64~5 

:.ı~ 8tri 
• Hurlanc~ıı 24 W..! 

ı . 
1 

1 

• Cı" ıt• \' rr 
• Aın,ıerd;ı 

• Uerlın 

• HriJhel 
• Alina 
• :Suf\ a 

ın iB !j4jj 

rıu ia:.n 
ıı 342:> 

• Bül.tres ıı 1-ıan 

' lh•lıır:ıı1 ~ >i7 
• Yokohrını ııtı 37 
• Slokholııı :iı 1::! 

• \lrı~ko\·a 'l.'i 781il 

\'ıvııne 

ı•tlkrazıar 

1 1 ı 
1 5':!7·i 

•ın:ır.u .. M .. or 1 1~ O~ı l • 1-:rıı:ınl htık. 
11 ı S. Erzurum 
il 1 S. Erzurum .. .. .. 

Efekt iller verilmemiştir. 

Za htre Borsası 
12· 7-938 

Buğday yu mu şak 
rt .. Se 

Kuşyemi 

5 28 
5 3 
(j 22,5 

Pamuk Iğd ır 3~) -

5 50 

Yapak Ana dol 40 -
Yün 70 -

Peynir bey az ::n 20 32 8 
Pamuk yağ 35 - 38 -

Z. yağ 39 - 40 -

Gelen Giden 
Bııf(day 992 Ton l\epC'k 101 Ton 
Arpa 3 6 " 
Çıınlar 21 " Yulaf 20 .. 
fiflik 68 ,, Nohut 18 

" ~lı~ır 60 .. Un 60 ,, 
~ferdmek 5 3 .. B. peynir 3fi 

" 
lstanbul t inci icra .Utmurlujjundan: 
Tamamı na yeminli ehli\·ukuf tarafından 

kıymet takdir olunan Fatihte 
Hocaiiveyi:ı maluıllesinıle eski 
yeni Şemseddin Sami sokağında 

(J 56) lira 
Fethi yede 
llamidiye 
ılosyn~ın da mevcut çııpa nazaran 120 ada 

a eski 21 numaralı 51/85 metre 
da bir tarafı belediye malı bir 
,.e bir tarafı 2914 harita numa· 
ve bir tarah yol ile mahdut 
arsanın tamamı tapudaki kay

2023 hariı 
nıurabbaın 

tarafı 2913 
ralı mahal 
mülk olan 
dında old uğu gibi acık artırmaya konmuş 

n 16 - 8 • 38 tarihine müsadif 
ü saat 11 den 13 e k::u.lnr daire
arltırması icrn edilecektir. Art· 

olduğunda 

(Sah) giln 

de birinci 
lırmn bed eli kınpeti muhammcnin % 75 
nf hald 
raluracakt 

ulu takdirde ~ütterisi i;serip,e bı· 
ır. Akai takdirde en son artlıra· 
lldll baki kalmak üzere arttırma 
üddelle temdit edilerek 31 • 8 -
e nıüsadiC (Çarışıınıha) günü s:ıal 

nın tanhh 
15 gün m 
38 tarihin 
11 den 13 

... 
-ı-- ·uz 1938 

ıa - TE~ı;ııt:z - 938 - ÇARŞAMBA 
Oıiu: .!'\EŞHIYATI: 

Stı;ıt 12,:ıo Plı1kla Türk nnısikiı;i, 12,50 
H:ıv:uli~. l:l,fl~ı l'Hikl:ı Tlirk ınusiki!ii, 13,:lU 
~luhtclif pl:"ık ncşriyalı, H,00 SO:"\. 
:\ l\S ·\M !\ E!}B 1 YATI: 

S:ıal 18,:ıo l\onfcr:ıns: Eıniniinü Halk e. 
,.j namına: Samı K:ır:ıycl (Fclir'den lm ı;u. 
ne k:ııl:ır f<>tanhıılıla ~por). 19,15 ~ih:ıl A
sım \'t' :ırkııcl:ı:;.lşurı tarafından Tiirk nıu. 
~ikisı (tT~:ık, lliizzarıı. ,.e halk şarkıları). 
19,5~> Bor\:ı lıalıerlcri, 20,00 S:ıl ııyarı: 

l~renvit; ras;ıllrnnesinılen naklen. Şehir 

Bandosu: Cem il Di>lcncr idaresinde: 1 -
Dihtrc ıınd Banr - m·ertür - Suppe. 2 -
Bıılc ('jipsiyon - SÜ\'İt 1. 2. 3. 4 .• J.ııijini . 
:J - La p:ıloıııa. St•rcnıııl. 4 - \'iner Bon. 
hon - \';ıh_ Str;ıus. 5 - Graf Zeplin. ~!arş 
- TayQC', 20.~5 )faya raporu, 20,48 Ömer 
Rıza Ooğnıl tarafından arnhca söylev, 
21,00 Saat ayarı: Bedriye Tüzün: Şan • 
Stüdyo orkeslrası rcfııkatile, 21,30 Tahsin 
Karakuş ,.e :ırkad:ışları tarafından Türk 
musikisi (Sultani yeğrıh faslı). 22,10 l\lü. 
zik \'C ,·aryclc: Tepeb:ışı Belediye bahçe. 
sinden naklen, 22,50 Son haberler ve er
tesi g[iniin programı, 23,00 Saat ayarı: 
so~. 

HALK OPERETİ 
Perşembe günü akşa· 
1111 Beykoz İskele U· 
:,.ılrosunda, cuma gil· 
nii Bebek Belediye 
lınhçesinde, cumarte
si günü akşamı Ana· 
ıloluhisarı İdman Yur 

du klübünde ... 

nuGPX KALKACAK VAPURLAR 
Saat l"apıırun adı Gilliği l/Ol 
18 narlın Bartın 
lfı.30 Trnk Mudanya 
20 Bursa Bandırma 
10 Keınnl Ay,:ılık 

GELECEK YAPl'R.LAR 
12,30 Erzurum Karadeniz. 

H),lf> t'ğur lzmit 

11'.20 Tııak Mudanya 

·~,. oı.e-n .yvahk 
16 fımir İzmir 

l\iilcılı11a Sııllı llu/;ıı/.: Jlaldmliğinden: 

300.'i 50 781 100 549 50 705 50 32fi 100 363 30 180 3') ' 
l:ıc;ık ilı:in 

lıetlcti kıy 

e kadar keza tl'Jirenıizıle y:ıpı· 
ci a~ık arttırmasında arttırma 

metl muhamıneniıı % 75 ni bul· 
irde salış 22RO I\o. lu kanun ah
dikan geri lıırakıtacaktır. Sntış 
Arllırnıaya i}liruk etmek isle· 
ıymeti muhamıninenin %7,5 nis· 

ey gkçesi \'eya milli lıi r banka· 
at mektubunu hamil bulunnıalorı 

Lala Hüseyinpaşa mahallesinden Ali; E· 
tem: Hakkı Karaşehirlinin şa)'ian nıüta

sarrır oldukları mahnllei mezkıirede kain 
kaydan IJir halen ikiye miinknsım hudut 
ve e,·s:ıf sairesi şartnamesinde yazılı 109 
metre ıniir::ılılıaında bahçeyi havi 400 lira 
nıuhııınmt•n kı:nııetli hnııc kabili kısmet 
olmadığından satılarak şuyun izalesine 
dair ,·erilen kurara binaen 2 • 8 - 938 salı 
günii saat 14 ılc nrnhkC'ıne kaleminde acık 
artırma surelile satılacaktır. Artırma şart
namesi 10 • 7 - 938 den itibaren herkes 
için açıktır. Alınak isleyenler % on nis
betinılc l<'miııal vermeğe mC'rburdur. Mu
ayyen günde usulen nidadan sonra en son 
:ırlıranın üzerinde bırakılır. Alıcı bir 
hafla zarfında pararı vermezse ihale bo· 
zulnrak on beş gün müddetle yeniden ar· 
lırmaya çıkarılır. Bu ikinci :ırlırmada en 
ziyade artırnnııı iizerinc ihale olunur. fkf 
ihale nrnı;mdnki fark Ye faiz önce alandan 
tahsil edilir. Bu gayri mC'nku1ün ihalesine 
kadar birikmiş ''erııi, lıelcdiyc, e\'kaf borc
lari~ le? yirmi senelik !nYiz bedeli nlana 
niltir. 

1~ 30 793 5J 685 30 817 30 474 50 
l 2!l 30 768 30 85~ 50 574 30 
216 30 1 10005 500 791 100 856 50 590 100 
274 30 103 50 83.'i 30 89~ 30 6n 30 
317 30 167 3•) 926 50 909 30 711 50 

. 335 30 219 50 96?. 30 75n 30 
425 50 498 30 15222 30 980 30 870 50 
78fi 30 534 100 240 30 888 500 
841 30 557 200 267 100 2000R 30 
896 1:ıo 581. 30 315 50 39 50 2606R 30 
90J. 30 59;'\ 30 31R 30 168 50 g,ı; 50 
91~ 30 598 500 3~9 50 219 100 107 50 
95.'i 30 637 30 359 50 339 100 17fı 30 

667 100 392 30 
1 

347 200 226 50 
4019 50J 7 00 500 41'\ 30 454 5\l 235 100 

154 30 729 30 434 30 467. 30 25J. 30 
301) 30 737 30 464 50•) 521i 50 379 100 
327 50 50 50 30 88R 50 550 63.'i 573 
337 50 944 50 600 30 644 30 760 30 
339 50 714 50 649 30 797. 30 
42?. 50 1108.d. 50 78?. 30 68R 30 808 30 
60S\ 50 87 30 SOR 30 78) 50 
63!'.I 30 249 30 30 80~ 50 2i03Q 500 83'. 658 30 34'>, 500 856 50 81fı 50 210 30 
78~ 30 378 50 930 50 837 50 237 500 
787 30 504 101) 939 100 976 30 55~ 50 
886 501) 524 100 941\ 100 559 500 

511'\ 5u 990 30 21440 50 617 200 
5061), 500 58l 30 81 30 66~ 500 

71 30 590 500 30 110 500 680 50 1602/'i 
430 101) 714 30 70~ 5·) 50 14?. 50 113 
469 50 721 50 18;'\ 20J 16?. 13000 90Cl 30 
499 100 727 200 26~ 100 217 31> 95Cl 50 
so.~ 30 8 7:\ 30 35fi 50 260 500 954 !"O 
594 5J 83?- 3J 44f\ 50 26? 30 
662 50 83..S. 3u 30 zn 30 2815;'\ 50 

1 571 
680 3') 950 .'iO ı G3!i 30 24fı 30 30!\ 500 
i4~ 5) 95J 50 667. Si) 336 30 384 30 
79~ 50 701' 3,1 414 30 3-80 500 
486 o 200 1202!< 500 709 10 424 40 522 3~ 

846 50 86 200 921'\ 30 46;'\ 50 53?. 30 
88 1 30 11 f\ 30 951 5J 644 5J 534 100 
907 50 1 5fi '3J 975 3J 931' 30 62fi 50 

160 50 951 50 707 30 
6190 101) 19" 50 17030 20;) 985 30 801 30 
23,ıt 30 231\ 51) 5? 100 soı 50 
28? 30 23~ 3J 221'\ 30 ~20'.:? 31) 879 5~ 

281 30 282 ."iO 31~ 31 4' 50 931 50 

. 

358 30 218 50 
3i8 50 256 100 
660 50 366 30 
771 30 581 5() 
801 30 650 50 
89.'i 50 713 101) 
897 30 851 50 
920 50 877 50 
963 50 901 30 
978 50 949 50 

3201R 500 38036 30 
19 100 44 50 
34 30 228 500 
87. 50 324 5) 

133 30 336 100 
141 50 347 50 
158 :: ') 401 ::o 
29!l 200 473 30 
378 500 !"41 200 
387. 30 621 500 
40~ 50 670 50 
447 30 750 30 
469 30 767 50 
484 50 841 500 
511 30 900 200 
639 30 965 50 
642 30 
679 \ 30 3908R 10\l 
800 500 249 50 
83.fi 50 su 30 

56.ı; 50 
3315.'i 30 571 50 

190 100 576 30 
237. 100 729 500 
287 30 79?. 30 
30R 30 851\ 30 
315 500 96fl 30 
32~ 50 979 50 
40?. 30 
704 30 
744 30 
824 ıorı 

87J 30 
897 50 
901 50 
902 50 
927 50 

! 

ıluğu lakd 
kamına ıe 

ııeşindir. 

yenlerin k 

betinde p 
nın temin 
liızınıılır . 
mayan al;ı 

Jlııkları tapu sieilli ile sahil ol
caklılurla diğer alükadarlarının 

hakkı ~ahiplerinl" bu haklnrını \'e irtifak 

\'e hu'iUSi} ·le faiz ve masarife dııir olan id· 
eYrakı ınüsbiteleriyle hirlikle i· 
nden itibaren nihayet 20 giin 
birlikle dairemize bildirmeleri 
Aksi takdirde hakları tapu sicilli 
olmayanlar satış bedelinin pay
an hariç kalırlar. Mliterakim 
·iriye, tanzifiye "e lell51iye res
ütevellit belediye rusumıı \'C \'a· 

dialarını 

lan tarihi 
rnrfıncln 

Jiızımdır. 

ile sabit 
luşnıasınrl 

\'ergi, tem 
nıinden m 
kır iraresi bedeli m[izrıyededen IC'nzil olu

nelik tııpu icnre~ı ln\'i7.i mfişte
l;ıha fıula nıalUmat :ıiınak iste
n tarihinden itibaren herkesin 
si için rlnireıle açık buhınduru

nur. 20 se 
riye ait, ' 
:renler iln 
görchilme. 
lacak arılı rmo şartnamesiyle 37/5()27 nu· 

<,yaya ın ürnr.a:ılla ınr1kiır dosya· 
1 '\'e'iaikl r,lirrbilecekl<'ri ilfın O· 

130) 

maralı do 
da ll\C\'C'll 

lııour. (26 

1.~ıanb11l 4 iincii icra ~frm11rl11ğı111dan: 

zin l!l38170!l numaralı ılu~rasi· 
938 cuma ve 1 · 8 • 938 pnz:ırlesi 

Dairemi 
le 15 - 7 • 

günleri ııa. at 14 den 16 ya kadar açık art· 
paraya çevrilmesi mukarrer Ga
nankcş mahallesinin Topçular 
y) ve 'ı'iiksckkalılırını rnddesln· 

lırma ile 
!atada Keı 
CNec;ılibe 

ılr eski 31 , 33, 3:i, 37 \'e yeni 25, 27, 29, 
119, 119/l numaralı gayri menkul hisse· 

z tatili nıiiııasehetiyle nyni gün 
r<le 12 den 1 t ıle kad:ır irrn k ı· 
R\'zihan ilıin olunur. (21i 125) 

!Hinin ya 
\'e tarihle 
ı ı n:ırası t, 

:\liişteri ş::ırlırnıneılc yazılı bütün şeraiti 
kabul ve itiraz hakkını ı~knt etmiş sayılır. 
Fazln malı'.ınıat edinmek isleyC'nlcr mahke-
me kalemi nele 938120 dosyada mc,·cnt 
şnrlnnıneyi okuyahillrler. f2fi101i) 

Z AY 1 
21i:>3 nuınarulı arabacı numarasını zayi 

ettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. - Far11:nfjl11. (2fı12!i) 

Z AY 1 
Senisefer nH"rk<'zlnrleıı nlrnış olduğum 

2808 ·plaka sayılı çifl :\'fık ara hamın pla· 
kasını kaz:ıen zayi ellim. Yenisini çıkarn
eağııııılnn eskisin in hükmü olmadı~ı il An 
olunur. - llifar11in nylıı llıır~it .4hoy. 

(26129) 

A skeri Hesap ve Muamele Memuru 
()kuluna talebe alınacak 

Kar 

ve muam 

ı Temmuz 
kabul şa 

adenlz ve Hava Birliklerinde istihdam edilmek üzere bu yıl hesap 

ele memuru okuluna 100 ye dek subay alınacaktır. İsteklilerin 
ayı içinde bulunduğu yerin askerlik şubesine müracaat ederek 

rtlarını anlaması lAzımdır. ( 95) ( 4358) 

De nlzbank Akay lşletmeslnden: 
Tem muzun 14 perşembe, 15 cuma, 16 cumartesi, 17 pazar akşamları 

adan saat 21,50 ve 24,00 de Heybellden 22,05 Ye 24,15 de Bostan. 

ostancıdan 21,46 ve 24,00 dc,jıp•bcli Ye Bilyükadaya ilAve scter-
Bilyükad 

cıya ve B 

1 
ter yapıl acaktır. ( 4391) -. 
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Istanbul Belediyesi . _ Il~nlaı·ı . 
. . . -

Gazhanelerden Belediye merkezi le şubelere, hastane ''e diğer 

mUesseselerle ilk okullara naklettirl lecek 38iG buçuk ton kok kömürünün 
taşınması işi kapalı zarrıa eksiltme ye konulmuştur. Bir ton kok kömürü-' 
nün taşınmasına 150 kuruş bedel tahmin edilmiştir. Eksiltme 19 - 7 - 938 
sair günU saat 11 de Daimi Encümen de yapılacaktır. hıteklller 2490 N. lı 

kanunda yazılı vesika ve 436 lira 1 O kuruşluk ilk teminat makbuz veya 1 
mektubiyle beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarda ya

zılı günde saat ı O a kadar Daimi En elime ne vermelidirler. Bu saatten son
ra verilecek zartlar kabul olunmaz. (1.) (4212) 

Kilosu 
977500 
792500 
662900 

f"ln~I 

Kesilmemiş Gürgen 
Kesilmiş Gıirgen 

Kesilmiş Meşe 

Uir kiloımnun muhaııuncn bedeli 
1,15 

1.25 
1,25 

Belediye ve müesseselerine lilzu mu olan yukarıda cinsi '°e muham. 
men bedelleri yazılı odun kıtpalı zarf la eksiltmeye konulmuştur. Eksilt. 
me 15 - 7 - 1938 cuma ı;UnU saat 11 de Daimi Encümende yapılacaktır. 

Şartname levazım mUdür!Uğünde görü lebillr. istekliler 2490 No. ıu kanun
da yazılı Yeslka ve 2113 lira 78 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu. 
biyle beraber teklif mektuplarını ha \'i kapalı zarflarını yukarıda yazılı 

gUnde saat 1 O a kadar Dalmt Encümene \'ermelidirler. Bu saatten sonra ve-
rilecek zarflar kabul olunmaz. (B.) ( 4050) 

Çarşanba Belediyesinden ı 
Ç'arfamba kasabasının yaptrrıla cak 226 hektarlık halihazır harltası

ıun yaptırılma işi 4 - 7 • 938 de istekli bulunmamış olduğundan aşağıdaki 
ıartları dairesinde çıkacalç lıtekllslne verilmek üzere eksiltme müddeti 10 
stın daha uzatılmıştır. 

1 - Yapılan haritanın muhammen bedeli mezkfm arazinin beher bek. 
tarı 34 ve gayri meıkün arazinin 12 liradır. 

.2 - Eksiltme açık ekılltme usu llle 2490 sayılı kanun mucibince icra 
olunacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 292 lira GO kuruştur. 
f - Eksiltme 15 - 7. 938 gUnüne tesadüf ed(!n cuma gUnU saat 13 de 

Çufamba belediye dalreıinde encümen huzurunda icra kılınacaktır. 
6 - Posta lle gönderilen teklif mektupları iadeli teahhütlU olması 11-

u.-adır. 

6 - Şartnamesi Çarşamba beledi yeal muhasebesinden parasız alına

blllr. (4390 

· M. M. Veka.etinden 
148.5 sayılı kanuna göre aavaı aakatlarlyle eehlt öksüzlerine alt 93~ 

1111 lkramlyelerlnln tevzline başlanıak nzere havaleleri Ziraat Bankaaıoca 
lkramlylt tevzii komlayonları emrine cönderllmek üzeredir. Bu yıl savaş aa
katlarlyle ıeblt ökıllzlerlne isabet eden para miktarı aşatıda göıterıı. 

mittir. ( 4178) 
Derece 

ı 

1 
a 

' 1 

• 

8uha7 
IJra Ku. 
Z04 60 
184 05 
U3 15 
122 '10 
\02 25 

81 80 

IJra Ka. 
102 25 

81 80 
61 35 
40 90 
zo 45 
20 25 

19 81 Bir eehldln HkBUılerlne 

Ktrahk kapalı yOzme havuzu ve MHZ'no 
A.nkarada Çocuk Sarayı caddesin de yeni yapılan Çocuk Esirgeme Ku

rumuna alt ıinema binasının altında ki 25 metre uzunluğunda, 9 metre ge
nlflltlnde ve 170 111 3,5 metre derinli ğindekl kapalı yUzme harnzu "Pisin" 
ile etrafındaki gazino ve milştemllAtı açık arttırma ile kiraya verilecek
tir. lbaleıl 25 Temuz 938 pazartesi günU saat 10,5 "On buçukta" Çocuk 
Eılrıerue Kurumu ıenel merkezinde yapılacaktır. Şartnameıdni görmek 
llte1enlerla Kurum Hesap hlerl Dire ktörlUğüne mllracaat etmeleri. ( H06) 

Sahibi ASIM US Ne.ert)at mUdllrU Refik A. SevengD 

T. C. Ziraat Bankası 

Para biriktirenlere 28,800 
lira ikranıiye verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız taaarrul hesaplarında en az 50 liraaı 
'1ulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aıaiıdaki plana göre ikramiye daiı· 
~ılacaktır: 

4 Aded 1,000 liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,000 " 
~ " 100 " 4,000 " 

100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DlKKAtT He.aplanndalıi paralar bir sene içinde 50 LI RADAN :A_.SAOI DO,S. 
M1YENLERE ikramiye çıktı "ı takdirde o/o 20 FAZLASJLE verilecektir. ' ,,. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1Birincikanun,1 Mart ve 1 Haziran tarihlerin
,.. ... rfl'k11P.Cektir. 

ll\lUJIMH~A11!A 
CAN KUQTAQIQ. 

• 

• • • 


